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   1 )תיאור עסקי התאגיד(' עידכון פרק א
  ")הדוח התקופתי ("2007לדוח תקופתי לשנת 

  ")החברה: "להלן(מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"של 

 כלל ,2007מתוך הדוח התקופתי לשנת תיאור עסקי התאגיד עידכון לפרק בדוח זה הכולל 
-ח"תשכ,  כהגדרתו בחוק ניירות ערך,מידע צופה פני עתיד,  וביחס לשוקוביחס לעצמ, תאגידה

הערכות , מטרות, תחזיות, בין היתר, מידע כאמור כולל"). חוק ניירות ערך:"להלן (1968
אשר התממשותם אינה וודאית ואינה , המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, ואומדנים
או באמירות , ציפימידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באופן ספ. תאגידבשליטת ה

  .וביטויים דומים, "בכוונת החברה", "החברה מעריכה", "החברה צופה"כמו 

 הסובייקטיבית של  ומידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכת
 במועד עריכת ושהיה בפני, על ניתוח מידע כללי, בין השאר, ו בהנחותיךאשר הסתמ, תאגידה

אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו , מחקרים וסקרים, בכללו פרסומים ציבורייםו, דוח זה
 הערכות . באופן עצמאיתאגידידי ה-או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

  .התאגיד משתנות מעת לעת בהתאם לנסיבות

גורמים אשר לא או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מ/התממשותו ו, בנוסף
גורמי הסיכון המאפיינים ,  ובכללםתאגידניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת ה

 כמפורט בדוח זה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים ואת פעילות
  . כמפורט בדוח זהתאגידוהרגולציה המשפיעים על פעילות ה

  
  
  הקבוצהתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי   . 1

  
 עסקיהותיאור התפתחות הקבוצה פעילות  - 1.1לסעיף 

  
  משבר כלכלי כלל עולמי  .א
  

השווקים הגלובאליים נכנסו , משבר הכלכלי הכלל עולמיה בעקבות ,ברבעון הנוכחי
הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות . לתהליך של האטה ומחנק אשראי

בשוק גם . ויהיה מעבר מצמיחה למיתוןבר לכך וייתכן כי מע 2009מורגשות במהלך שנת 
בפרמטרים הכלכליים ו  בפעילות העסקיתצפויה האטה משמעותית והרעההמקומי 
אינה יכולה על פעילותה אך  להשפיע לרעה לולעמעריכה כי המשבר החברה . המרכזיים

  .להעריך בשלב זה את השפעות המשבר על פעילות הקבוצה
  

התוצאות . החברההמתבסס על הערכות , ופה פני עתידהמידע שלעיל כולל מידע הצ
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי 

  .באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו
  
  ח ועדת גרונאו"דו  .ב
  

 לצורך גיבושי שר התקשורת " אשר מונתה עת גרונאוועדח "דו פורסם 12.3.08ביום 
ועדת  ("לצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראלהמ

  : בתמצית,ההמלצותעיקרי להלן "). גרונאו
  
  מגזר הנייחה

במסגרת . פיתוח שוק סיטונאי במגזר הנייח שבמרכזו חובת פירוק למקטעיםלפעול ל .1
ים  במכירה סיטונאית של שירותתאוניברסאליוהתשתיות הבעלי יש לחייב את זו 

מסיבות של ישימות טכנולוגית תחול בשלב זה . ובהחכרת מקטעי גישה למתחרים
 .חובת הפירוק למקטעים רק על החברה

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

 הינו ביחס לדוח העידכון. או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי
 .דוח תקופתיאותו ב) תיאור עסקי התאגיד(' מתייחס למספרי הסעיפים בפרק או 2007התקופתי של החברה לשנת 
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יפרסם הגוף המסדיר ,  חודש מיום אימוץ ההמלצה על ידי שר התקשורת15תוך  .2
תעריפים מרביים להחכרת מקטעי גישה ושירותים אחרים הנמכרים בשוק 

ותנאים לאספקת ) ' וכדBitstream access ,Resaleשירותי (הסיטונאי 
תעריפים ותנאים אלו ייקבעו לאחר שמיעת עמדות הגורמים . השירותים האמורים

  .הפעילים במגזר

 הכוללות 2היתר לחברות הבת של החברה לספק חבילות שירותים לא פריקותלתת  .3
 לאחר יישום ההסדרוזאת  IPTV-ו " קווי- בזק"שירותי טלפוניה ופס רחב של 

גם של החברה ניתן יהיה להעניק לחברות הבת זה מועד ב.  לעיל1האמור בסעיף 
 .VOBא שאינם " יחודיים לאספקת שירותי מפא" מפרישיונות

 ימשך הפיקוח על תעריפי החברה 60% - בזק גבוה מ קבוצת כל עוד נתח השוק של  .4
ורט כמפ(יקבעו מגבלות שונות י ;)Fix (במתכונת של קביעת תעריפים מחייבים

 באשר לתעריפים מפוקחים ;ביחס לאישור סלי תעריפים חלופיים לחברה) בהמלצות
 ייקבעו תעריפים מבוססי עלויות עבור השלמת שיחה ברשת 2009 עד מחצית -

כל עוד החברה " ותהנחות נאמנ" ייאסר על - באשר לתעריפים לא מפוקחים ;הנייחת
 , יחול שינוי משמעותי בנתח השוק אם לא-) אגד קווים (PRIצירי ; הינה מונופולין

   .מחיריהם יועברו לפיקוח

יש להותיר על כנה את ההפרדה המיבנית בחברה כל עוד קיימות רק שתי חברות  .5
אם ימצא שר התקשורת תוך זמן , כמו כן. בעלות תשתית נייחת בפריסה כלל ארצית

ברה שפעולות הח) לא יאוחר משנתיים(סביר מהפעלת הסדר הפירוק למקטעים 
הוא  ההמלצה היא כי, הרחבת התחרות בשוק התקשורת הפנים ארציתאת מונעות 

הפרדה מיבנית בין תפעול לחוק התקשורת ל) 3)(2ד(4יפעיל את סמכותו לפי סעיף 
 .התשתית ובין תפעול השירותים בחברה

  מגזר הניידה

כרז ה מלהאיץ את יש להאיץ תהליכי ההסדרה הנדרשים לכניסת מפעילים וירטואליים ו
- WiMAX  עלות השלמת 2009וכן לבדוק במהלך שנת לחיזוק התחרות במיגזר הנייד 

 .שיחה ברשת הניידת ולתקן התעריף בהתאם

  מגזר השיחות הבינלאומיות

י חברת השיחות הבינלאומית "תעריף השיחה הבינלאומית באמצעות טלפון נייד ייקבע ע
 עבור השלמת שיחה ת קישור גומליןבתקנולפי התעריף הקבוע ן " תשלם לחברת הרטזוו

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

  מגזר הטלוויזיה הרב ערוצית

הערוצים הפתוחים ( ערוצים 10 - 5הכוללת " חבילת ערוצים בסיסית צרה"הקמת  .1
ם אפשרות לגוף המסדיר לקבוע את ע) וערוצים עם ערך חברתי או תרבותי מיוחד

   .מחיר החבילה

, והוט טלקום במסגרת רישיונותיהם" הוט שידורים"אכיפת ההפרדה המיבנית בין  .2
  .בהתאם למתכונת הקיימת בחברה

 כללי

יוטל .  הינן מסגרת מנחה לטיפול בסוגיות צרכניותOECD – המלצות ה - סוגיות צרכניות
בהסכם ההתקשרות עם הלקוחות במהלך תקופת איסור על שינוי תעריפים הקבועים 

 חודשים ויוסר חסם המעבר 24 -  18 -תקופת הסכמי ההתקשרות תוגבל ל , ההתקשרות
  .הנובע מכריכה בין רכישת מכשיר לרכישת שירותים

                                                 
 .בהן אין חובה כי כל שירות הכלול בהן ניתן יהיה לרכישה גם בנפרד בתנאים זהים בהם ניתן השירות בחבילה 2
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בדבר הפחתה הדרגתית של שיעור התמלוגים " ועדת קרול" אימוץ עמדת - תמלוגים
במידה שיהיו הפחתות מיסים במהלך . לם בעתידשחלים על בעלי רישיונות עד לביטו

ראוי שביטול התמלוגים ילווה בהפחתה מקבילה .  יבטלו התמלוגים2012 -  2008השנים 
  .בתעריפים

  
בכפוף , הודיע שר התקשורת על החלטתו לאמץ את מסקנות הוועדה, 13.8.08ביום 

 . בשנים הקרובותוהללו יהוו את המדיניות המנחה את המשרד, למספר שינויים ודגשים
 להלן עיקר .החלטת השר מגדילה במידה מסויימת את רמת הבהירות הרגולטורית

  :השינויים והדגשים
   

   שינויים מבניים במגזר הנייח
  
משרד התקשורת יחל לפעול להכנת התשתית הרגולטורית , י החלטת שר התקשורת"עפ

). LLU(ירוק למקטעים לרבות הסדרי הפ, והתמחירית הנדרשת לכינון השוק הסיטונאי
על מנת לתמרץ את  החברה להביא לידי מימוש את הסדרי השוק הסיטונאי , עם זאת

החברה תהיה רשאית להניח בפני המשרד הסכם מסחרי לאספקת , מהר ככל האפשר
 . שאינו חברה בת שלה, שירותים סיטונאיים עם מפעיל תקשורת כלשהו
ככל , לפיכך. ג תשתיות התקשורת הנייחותהשר מסכים עם הוועדה באשר לחשיבות שדרו

אשר יקדמו פריסה ,  שהשר יהיה  סבור שיש מקום ליצירת תמריצים לחברה
  . הוא יפעל לעשות כן, )NGN(אוניברסלית ומהירה של רשת הדור הבא 

   
  סלי שירותים חלופיים-" בזק"גמישות תעריפים לחברת 

 
, ומתן ודאות גבוהה יותר לחברהלשם ייעול תהליך אישור סלי תשלומים חלופיים 

כך שהחברה  לא תצטרך , החליט השר לשנות את המנגנון לאישור סלי תשלומים חלופיים
 ימים 45ותוכל להציע את הסל בחלוף , להמתין לקבלת אישור מפורש של שני השרים

אלא אם כן הודיעו שר  ,מהמועד שבו נתקבלה בקשה מפורטת במשרד התקשורת
יצויין כי השר אימץ את המלצת הוועדה . לבקשה אוצר על התנגדותםהתקשורת או שר ה

 יימשך  הפיקוח על תעריפי החברה 60% - כי כל עוד נתח השוק של קבוצת בזק גבוה מ
 שיעור - ולעניין סלי התשלומים החלופיים ) FIX(במתכונת של קביעת תעריפים מחייבים 

וק של הקבוצה בטלפוניה הנייחת ההנחה המירבי המותר יהיה גבוה יותר ככל שנתח הש
 75% כשהנתח בין 25%; 85% -  כל עוד נתח השוק גבוה מ15%הוא יהיה (יהיה קטן יותר 

  ).75% -  ל60% כאשר הנתח בין 40%; 85% - ל
  

  תחרות בתחום הנייד
  

ל משרד התקשורת לפעול לקידום מדיניות הרישוי של מפעילים "השר הנחה את מנכ
  .)MVNO(וירטואליים 

  
  חבילת ערוצים בסיסית-ערוצית -מגזר הטלוויזיה הרב

  
הוא , לכן, השר החליט לבצע בדיקה מקיפה יותר של תחום השידורים על כל רבדיו

בכוונתו למנות בעת הקרובה וועדה לגיבוש המלצות בדבר מדיניות וכללי כי , הודיע
 כי שר התקשורת ,יצויין. ערוצית והטלוויזיה המסחרית-התחרות במגזר הטלוויזיה הרב

מינה ועדה בין משרדית להסדרת תחום שידורי הטלויזיה המסחרית ובהמשך לכך 
  .1.12.08 שימוע להתייחסות עד ליום 12.10.08 פרסמה הועדה ביום 

  
  "הוט"הפרדה מבנית בקבוצת 

 
המשרד יפעל על מנת להבטיח את עמידתן של החברות , י החלטת שר התקשורת"עפ

וזאת למעט האפשרות , ן ההפרדה המבנית במסגרת רישיונותיה בכללי"הוט"בקבוצת 
בדרך הקבועה , העומדת לחברות לשיווק חבילות שירותים הכוללות את שירותי החברות

לפיה יש לאכוף את כללי ההפרדה , ת הוועדהטלחבשונה מה, שיונותיהןיכיום בר
   .החברהבמתכונת החלה על 

  
ם ההמלצות לעניין השוק הסיטונאי בכלל על כללי ההפרדה המבנית לאפשר את יישו

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

 
השר סבור כי יש לקדם את המלצת הוועדה בדבר קביעת תשלום עבור ביצוע שיחה 

  . נות קישור גומליןבמסגרת תק, ן"בינלאומית יוצאת באמצעות מערכת רט
  

מה בדיוק תהיה בשלב זה אינה יכולה להעריך לומדת את החלטות השר והיא החברה 
  .ההשפעה על התוצאות העסקיות שלה ושל החברות הבנות שלה

  
  . להלן5.1.3.5 - ו 4.1.2, 3.7ראו גם עידכונים לסעיפים 

  
   אחזקות בחברה- 1.1.4לסעיף 

  
בהנחה של מימוש כל , בחברה בדילול מלאי הנוכחלהלן פירוט שיעור האחזקות 

כמפורט ( 23.11.08 וליום 30.9.08נכון ליום לעובדי החברה בפועל האופציות שהוקצו 
ר " הקצאה ליולרבות,  להלן1.3.2 ובעידכון לסעיף 2007בדוח התקופתי לשנת 

 10.66% –לרכישת כ . אר.סב.מימוש אופציית אפלאחר וכן , )1.6.08מיום הדירקטוריון 
   :) להלן1.3עידכון לסעיף ' ר (ממניות המדינה בחברה

  
  

   מניותיבעל  שיעור אחזקות
נכון ליום 

30.9.08  
נכון ליום 
23.11.08  

  בדילול מלא

  38.65%  40.66%  40.66%  .אר.סב.אפ
  0.96%  4.70%  4.95%  מדינת ישראל
  16.87%  17.75%  17.75%  קבוצת זאבי

  43.52%  36.89%  36.64%  הציבור
  
  .אס.בי.די -מיזוגים ורכישות  -א 1.1.5סעיף  ל
  
על החלטת הממונה על בית הדין להגבלים עסקיים לדיון בערר שהגישה החברה ה

   .מצוי בשלב סיכומים. אס.בי.ההגבלים העסקיים להתנגד למיזוג החברה עם די
  

   מימושים- 1.1.6לסעיף 
  

 RRsatנחתם בין החברה לבין  2008 במרץ 26ביום  -לעניין פעילות התקשורת הלווינית 
Global Communications Network Ltd. ,אשר מניותיה , חברה הרשומה בישראל

תקשורת ה בעניין מכירת פעילות הסכם, ב"בארה  NASDAQ - נסחרות בבורסת ה
, נכסים הקשורים באותה פעילותו) "בזק סאט" ו"טארסמאינ" ( החברהלווינית שלה

מיליון  15 -ח השווה ל"סכום בשלתמורה ב ת בעמק האלהלרבות אתר התקשורת הלוויני
, בין היתר, כפופההיתה סקה יהשלמת הע .כפוף להתאמות, מ" בצירוף מעב"דולר ארה

משרד התקשורת והממונה על הגבלים , של משרד הביטחון לאישורים רגולטוריים 
ם לאחר שהתמלאו כל התנאים הדרושי,  הושלמה העיסקה4.11.08 וביום עסקיים

ן העיסקה בדוחותיה בגיתרשום החברה  .לרבות קבלת אישורים רגולטוריים, להשלמתה
לפני ברוטו (₪  מיליון 50 -כשל רווח הון  31.12.08הכספיים לתקופה שתסתיים ביום 

  ).מס
  

  השקעות בהון התאגיד ועיסקאות במניותיו - 3.1לסעיף 
  

  .אר.סב. מימוש אופציית אפ- 1.3.1לסעיף 
  

 מניות רגילות של החברה 277,697,862ממדינת ישראל . אר.סב.רכשה אפ 25.9.08ביום 
מכח הסכם הרכישה של גרעין . אר.סב.באמצעות מימוש מלא של האופציה שעמדה לאפ

תמורת . 11.10.05לבין מדינת ישראל ביום . אר.סב.השליטה בחברה שנכרת בין אפ
בעלות במניות הנרכשות ה. אר.סב.לבקשת אפ. ₪ מיליארד 1.08 - המימוש הינה כ 

  .מ"נאמנים בע) רוממה(נרשמה על שם חברת נאמנות 
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 40.66%בחברה לשיעור של . אר.סב.כתוצאה ממימוש האופציה כאמור עלו אחזקות אפ
 0.96% (4.95% -ל ושיעור אחזקות המדינה ירד כתוצאה מכך )  בדילול מלא38.64%(

  .לת עניין בחברה מכוח אחזקותיהוהמדינה חדלה מאותו מועד להיות בע) בדילול מלא
  

   תוכניות אופציות לעובדים- 1.3.2לסעיף 
  

 2007במסגרת תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה מחודש נובמבר 
 2007מאז מועד פירסום הדוח התקופתי לשנת  , אופציות הוקצו65,000,000להקצאת עד 

ה  הקצאכולל  ( אופציות נוספות21,450,000 ,מועד פירסום דוח זה ול30.9.08יום ועד ל
ל " אופציות למנכ4,250,000 ושל ר דירקטוריון החברה" אופציות ליו9,000,000 של
) בקיזוז אופציות שפקעו(כ נטו "זה הוקצו בסהפירסום דוח כך שנכון למועד  ).אס.בי.די

   .)30.9.08 אופציות עד ליום 57,750,000 ( אופציות במסגרת התוכנית57,650,000
  

   חלוקת דיבידנדים- 1.4לסעיף 
  

 679 חולק דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום כולל של 28.4.08ביום 
 האסיפה י"לאחר שאושר עוזאת , למניה ₪ 0.260648שהיוו למועד החלוקה , ₪מיליון 

   .3.4.08יום בהכללית של בעלי המניות של החברה 
  

 835במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום כולל של  דיבידנד חולק 29.10.08ביום 
י האסיפה "וזאת לאחר שאושר ע, למניה ₪ 0.3205318 חלוקה למועד השהיוו, ₪מיליון 

  .28.9.08הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 
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   מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה- 1.5לסעיף 
  

    עיקרי התוצאות ונתונים תפעוליים- 1.5.3לסעיף     
  

 )א"פעילות החברה כמפ(בזק קווי   .א

  
  

  
השקעות ברכוש תשלומים עבור  עודכנו בדיעבד על מנת לשקף עיתוי 2008נתוני רבעון ראשון   )1(  

  .מימוש נכסיםתקבולים מקבוע ו
  

שירותים , שירותי אינטרנט,  לא כולל הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים)2(
בסעיף זה בוצעו התאמות לא מהותיות  .למפעילי תקשורת ועבודות כקבלן ואחרים

    .ברבעונים קודמים על מנת להציג את הנתונים הנומינליים ולא המתוקננים
  
 דקות שימוש יוצאות עודכנו בדיעבד על מנת להפחית מספר דקות אינטרנט בחיוג ישיר )3(

  .ודקות מקווים תפעוליים של בזק
  
  .הוסיף מספר דקות בינלאומיות דקות שימוש נכנסות עודכנו בדיעבד על מנת ל)4(
  
 עודכנה בדיעבד על מנת להוסיף הכנסות ADSLהכנסה חודשית ממוצעת למנוי ) 5( 
  .ציודיםמ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

רבעון   
שלישי 

2008  

רבעון 
שני 
2008  

רבעון 
ראשון  

2008  

רבעון 
רביעי 

2007  

רבעון 
שלישי 

2007  

  רבעון 
  שני 

2007  

רבעון 
ראשון 

2007  
  1,442  1,393  1,425  1,453  1,408  1,354  1,388  )₪במיליוני (הכנסות 

  369  243  327  340  368  428  422  )₪במיליוני (רווח תפעולי 
  237  236  236  232  218  211  214  )₪במיליוני (פחת והפחתות 

רווח תפעולי לפני פחת 
) EBITDA(והפחתות 

  )₪מיליוני (

636  639  586  572  563  479  606  

תשלומים עבור השקעות 
ברכוש קבוע ונכסים בלתי 

)₪במיליוני (מוחשיים 
1  

156  132  158  141  149  101  113  

תקבולים ממכירת רכוש 
)₪במיליוני (קבוע 

1  
12  25  60  23  16  96  18  

מספר קווי מנוי פעילים 
  )באלפים(בסוף התקופה 

2,645  2,681  2,712  2,761  2,767  2,778  2,798  

הכנסה חודשית ממוצעת 
)₪(לקו 

2  
84.3  81.8  83.9  86.1  85.9  85.4  88.5  

ימוש יוצאות מספר דקות ש
)במיליונים(

3  
3,425  3,346  3,511  3,653  3,760  3,654  3,802  

מספר דקות שימוש נכנסות 
  4)במיליונים(

1,708  1,655  1,673  1,661  1,651  1,553  1,545  

 בסוף ADSLמספר מנויי 
  )באלפים(התקופה 

994  982  970  963  942  924  912  

הכנסה חודשית ממוצעת 
  ADSL )₪(5למנוי 

67.3  66.5  68.3  68.6  63.5  62.1  61.4  
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 פלאפון  .ב
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

רבעון   
שלישי 

2008  

רבעון 
שני 
2008  

רבעון 
ראשון 

2008  

רבעון 
רביעי 

2007  

רבעון 
שלישי 

2007  

  רבעון 
  שני 

2007  

רבעון 
ראשון 

2007  
  )₪במיליוני (סות הכנ

1,214  1,188  1,173 1,182  1,203  1,152  1,147  
במיליוני (רווח תפעולי 

₪(  293  266  215 133  219  240  213  
  פחת והפחתות

129  130  129  126  121  115  117  
רווח תפעולי לפני 

פחת והפחתות 
)EBITDA) ( מיליוני
₪(  

422  396  344 259  340  355  330  

  רווח נקי 
211  180  163  104  154  173  154  

תזרים מפעילות 
  359  246  392  252  264  351  386  שוטפת

תשלומים עבור 
השקעות ברכוש 

קבוע ונכסים בלתי 
  מוחשיים

350  182  103  120  81  117  63  

 ממכירת תקבולים
  2  -  -  3  1  1  -  רכוש קבוע

מספר מנויים לסוף 
  2,478  2,513  2,560  2,622  2,595  2,636  2,698  )אלפים(תקופה 

ממוצע דקות שימוש 
למנוי בחודש 

)MOU(  

359  358  355 358  363  350  344  

הכנסה חודשית 
) ₪(ממוצעת למנוי 

)ARPU(  

129  128  126 130  135  129  132  

מספר מנויי דור 
שלישי לסוף תקופה 

  ) אלפים(

1,068  977  867  749  607  471  358  

 הכנסות משירותי %
ערך מוסף ותוכן 

מהכנסות משירותים 
  לרייםסלו

16.2%  15.5%  15.0%  13.6%  12.8%  12.5%  12.0%  
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  בזק בינלאומי  .ג

 .א"סעיף זה כולל גם השקעות בנכסים לז*       
  
 . 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 

 

 )₪במיליוני  (הכנסות  375  380  381  347  360 354  354
  )₪במיליוני  (רווח תפעולי  52  43  26  4  )4(  31  25
  )₪במיליוני  (פחת והפחתות  59  60  65  70  66  69  68
רווח תפעולי לפני פחת   111  103  91  74  62  100  93

)EBITDA) (יליוני במ₪(  
  )₪במיליוני ( נקי) הפסד(רווח   )82(  )99(  )66(  )75(  70  )65(  )48(

 תזרים מפעילות שוטפת  97  32  84  76  53  25  93
  )₪במיליוני (

השקעות תשלומים עבור   56  40  79  81  84  45  45
ברכוש קבוע ונכסים בלתי 

  )₪במיליוני ( *מוחשיים
 ממכירת רכוש קבועתקבולים   -  -  -  -  -  -  -

  )₪במיליוני (
, בסוף התקופה(מספר מנויים   556  551  549  549  545  543  542

  )באלפים
הכנסה חודשית ממוצעת   226  230  231  212  220  218  218

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

רבעון  
שלישי 

2008  

רבעון 
שני 
2008  

רבעון 
ראשון 

2008  

רבעון 
רביעי 

2007  

רבעון 
שלישי 

2007  

רבעון 
שני 

2007  

רבעון 
  ראשון

2007  
  323  321  326  334  314  326  329 )₪במיליוני  (הכנסות

במיליוני ( רווח תפעולי
₪(  

59  63  54  46  54  53  51  

 פחת והפחתות
  )₪במיליוני (

20  20  20  21  21  22  23  

רווח תפעולי לפני פחת 
) EBITDA(והפחתות 

  )₪במיליוני (

79  83  74  67  75  75  74  

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

תזרים מפעילות 
  )₪במיליוני  (שוטפת

42  51  8  30  34  32  )1(  

לומים עבור תש
השקעות ברכוש קבוע 
 ונכסים בלתי מוחשיים

  )*₪במיליוני (

33  31  28  36  29  18  8  

ממכירת תקבולים 
במיליוני ( רכוש קבוע

₪(  

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

  
  מידע כללי על תחום הפעילות - 1.2לסעיף 

  
  מגבלות בחקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים – 2.2.1לסעיף 

  
תו החל תעריפי קישור גומלין לחברה הופח. 1.6.08 ביום  החברהלאחרונה השתנו תעריפי

  .11.6.08יום ב
  

  לות בתחום וברווחיותו שינויים בהיקף הפעי- 2.1.3לסעיף 
  

  .לעיל) א(1.5.3לשינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו ראו עידכון לסעיף 
  

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות – 5.2.1לסעיף 
  

 ראו עידכון לסעיפים – לעניין התאמת תשתיות החברה לרוחבי פס גבוהים –' ק א"לס
  .NGN -  להלן בנושא ה 2.7.2 – ו 2.6.7

  
   מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו- 2.1.9לסעיף 

  
ראו עידכון לעניין הגורמים בהם תלוייה התחרות בענף ומידת הגמישות שתינתן לחברה 

 נתח השוק של החברה בתחום הטלפוניה תדייר בעניין 2.16.2 ועידכון לסעיף 2.6.1לסעיף 
  . והקלות אפשרויות לחברה בעקבות כך85% -אל מתחת ל) טימגזר פר(הנייחת 

  
 מוצרים ושירותים  - 2.2לסעיף 

  
  טלפוניה - 2.2.2לסעיף 

  
 התקבלה ממשרד התקשורת טיוטה לתיקון רישיון ותיק שירות של שירות 7.4.08ביום 

 של החברה 1-800שמנוי , בין היתר, משמעות התיקון הינה). 1-800(שיחת חינם למתקשר 
 ביום .ן"מרשת הרטאליו ן תעריף גבוה יותר בגין שיחות המתבצעות "חברות הרטלישלם 
  .  לתיקון האמורהערותיה העבירה החברה למשרד התקשורת את 6.5.08

  
לעניין בקשת החברה לרשות ההגבלים העסקיים לפטור מאישור הסדר כובל להסדר עם 

 -   בנושא שירותי מודיעיןנייחיםהמפעילים הסלולאריים ובעלי רישיונות פנים ארציים 
 . בתגובה לבקשת החברה על מתן פטור בתנאים  הממונה   התקבלה החלטת13.8.08ביום 

  
   שירותי גישה לאינטרנט- 2.2.3לסעיף 

  
 ראו עידכון ADSL והכנסה חודשית ממוצעת למנוי ADSLבמספר מנויי שחלו לשינויים 

  .לעיל) א(1.5.3סעיף טבלה בל
  

 טלפון בסיסי שירותספקי אינטרנט ללא רכישת באמצעות גישה רחבת פס שירות לעניין 
)ADSL only (-  15.5.08השירות ביום החלה לספק את החברה.   
  

  שירותי לווין ושידור - ב 2.2.5לסעיף 
  

 לווינית שלהתקשורת המכירת פעילות ל לעיל בעניין ההסכם 1.1.6ראו עידכון לסעיף 
  .החברה

  
 הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותיםפילוח  - 3.2לסעיף 

  
ביאור ראו בנתונים אודות התפלגות הכנסות החברה לפי מוצרים ושירותים לעידכונים 

  .2008 ספטמבר ב30של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  הכספיים לדוחות ב11
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 תחרות - 2.6לסעיף 
  

  . לעיל1.1פירסום המלצות ועדת גרונאו ראו עידכון לסעיף  בנושאלעידכון 
  

לתחומי האינטנרט  גם על כוונתה להרחיב את פעילותה  לאחרונה  חברת פרטנר הצהירה
)ISP( , הטלפוניה הקווית)VOB (אם וככל שפרטנר תרחיב . בית הלקוחב תוכןוה

  .גביר את התחרות בתחומים אלהיפעילותה כאמור הדבר 
  

  2.6.1לסעיף 
  

  ביום–את חובת ההפרדה המבנית " הוט"צ בבקשה לאכוף על "לעניין עתירת החברה לבג
וכי , ותיקבע לדיון, כי העתירה תתוקן לפי בקשת החברה,  החליט בית המשפט15.7.08

   .המשיבים יגישו תגובתם לפני הדיון
  

למען , בבקשה  , פנתה החברה למשרד12.8.08ביום  – VOBלעניין מדיניות מתן שירותי 
עם ,   שירות טלפון על פס רחב החברה ןלהוסיף לנספח השירותים ברישיו, הסדר הטוב

 25.8.08כי בהתאם להודעת משרד התקשורת מיום , יצויין .85%הגיעה לנתח שוק של 
בתחום  ,2008ירד נתח השוק של החברה במונחי הכנסות נורמטיביות נכון לחודש יוני 

בהתאם להודעת משרד , כמו כן .85% -אל מתחת ל ) מגזר פרטי(הטלפוניה הנייחת 
 נתח השוק כאמור במגזר הפרטי היה 2008 אוגוסט נכון לחודש 11.11.08תקשורת מיום ה

  .89.2% ובמגזר העיסקי 83.8%
  

   מיספור וניידות מספרים-א 2.6.6לסעיף 
  

 קווים 165,000 -כ למפעילים מתחרים  נויידו מהחברה 2008 ספטמברנכון לסוף חודש 
כ ממפעילים מתחרים ונויידו לחברה ) ישישל קווים במהלך הרבעון ה47,000 -מתוכם כ (
   .)שלישירבעון המהלך ה קווים ב8,000 - כ מתוכם ( קווים 16,000 -
  

כי הוא שוקל ,  הודיע משרד התקשורת לחברה ולמפעילי תקשורת אחרים9.4.08ביום 
אף " מנוי"לתקן את תוכנית המיספור ולקבוע כי לעניין הזכאות לניידות מספרים יראו כ

ומשתמש , ר שהוקצו לו מספרי טלפון שהוא משלם בגין שימוש בהם"יון נסבעל ריש
 לתיקון הערותיה הגישה החברה 7.5.08ביום . הקצה לא יהיה רשאי לנייד מספר כאמור

טענה כי יש בו כדי להפקיע ממשתמש הקצה את הזכות להחליט על ניודו או על והאמור 
.  נית המספור כאמור בהודעת המשרד לעיל  תכ1.9.08תוקנה ביום ,  למרות זאת.אי ניודו

כי בכוונתו לבחון הסדרה של מערכת , י המשרד במסמך הנלווה"נאמר ע, יחד עם זאת
, ר שמספרי הטלפון רשומים על שמו"היחסים בין משתמש הקצה לבין בעל רשיון נס

  .באופן שהסדר ניידות המספרים יחול גם על משתמש הקצה
  

ממשרד התקשורת ולפיה לקוח שהוקצה " הוראת מנהל " התקבלה בחברה4.5.08ביום 
  . זכאי לניידו) כוכבית וארבע ספרות(לו מספר מקוצר לעסקים 

  
  תשתיות מתחרות פוטנציאליות נוספות -ב 2.6.6לסעיף 

  
מדיניות הקצאת תדרים לרשת גישה אלחוטית רחבת פס בנושא עניין שימוע ל
)WiMAX ( - ובו מספר שינויים ביחס  ,ת שימוע נוסף פרסם משרד התקשור30.7.08 ביום

תקנות  בכלל זה הודיע המשרד כי הוא בוחן את האפשרות לתקן את. לשימוע הקודם
 בהן  ,2002 -ב "התשס, )תדרים למתקני גישה אלחוטית) (בזק ושידורים(התקשורת 

באופן שיכללו , לחוק התכנון והבניה' מפורטים המתקנים הפטורים מהיתר לפי פרק ה
 הגישה החברה התייחסותה 1.9.08ביום   .ץ" גה3.7 -  ו  ץ" גה2.5תחומי התדרים את 

וחזרה על טיעוניה לפיהם יש להקצות לחברה תדרים בפריסה ארצית ברוחב פס , לשימוע
וכי אין להטיל מגבלת , ץ" גה3.5ץ ולמצער בתחום " גה2.5 - ץ בתחום ה" מה30של 

ביחס לאמירה לעניין החכרת מקטעים ,  כןכמו. מקסימום על רוחב הפס שיוקצה לחברה
)Unbundling (הבהירה החברה כי לא , ככל שתונהג השיטה, על גבי הרשת האלחוטית

 במקביל .ובכל מקרה יש להחיל את החובה על כלל המפעילים, ברור שכלל ניתן לעשות כן
מתנהלים מגעים בין החברה למשרד התקשרות בדבר , לקביעת המדיניות הכללית

את תדרים חלופיים לחברה בתמורה לפינוי תדרים המשמשים את החברה כיום הקצ
ראו עידכון (י משרד התקשורת "י שנדרש עפכ, למתן שירותים למנוייה במערכות רדיו

  ). להלן2.16.8לסעיף 
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    היערכות החברה להתמודדות עם התחרות הגוברת  - 2.6.7לסעיף 
  
בהמשך   -  תקשורת שירותי להולכת בענין בחינת פריסת תשתית אחודה'ק ט"לס

 NGN )Next לתכנון מפורט של פרוייקט היכנסלדירקטוריון החברה להחלטת 
Generation Network(") 26.6.08החליט דירקטוריון החברה ביום  ,")הפרוייקט 

שני הקמת ,  יבוצע תכנון מפורט של הפרוייקט2008בשנת . להתקדם בביצוע הפרוייקט
, הפרוייקט יבוצע בצורה מודולרית. וכן רכש מתגי תוכנהתפעוליים  פיילוטיםאזורים כ

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

צוע והסכומים קצב הבי, התכולה.  את הצורך בעדכון מתווה הפרוייקט-ובהתאמה 
בנוסף לרכש  .במסגרת התקציב השנתי של החברה, שיושקעו בפרוייקט ייקבעו מדי שנה

 ציוד אחרמערכות ניהול ו רכש של 31.7.08ביום דירקטוריון  אישר ה26.6.08שאושר ביום 
 וכן ביאור  להלן2.7.2לעניין זה ראו גם עידכון לסעיף  .פריסת הרשת החדשה לנדרשה
  .2008 ספטמבר ב30של החברה לתקופה שהסתיימה ביום ספיים לדוחות הכ )ה(3
  

  רכוש קבוע ומתקנים – 7.2לסעיף 
  

  ארצית הנייחת- תשתית התקשורת הפנים- 2.2.7לסעיף 
  

, שירותי התקשורת העתידיים במדינת ישראלהביקוש ל החברה סבורה כי - NGNרשת 
על .  מתקדמתIPם ופלטפורמת רוחבי פס הולכים וגדלי יכלול דרישה לוכמו גם בעולם כול

החל מסוף שנת , באופן הדרגתי, החברה מתכוונת ליישם,  אלוביקושיםמנת לענות על 
 ופריסה של תשתיות סיבים אופטיים IPהמבוססת על ליבת רשת  NGNרשת , 2008

 ניתןרשת זו ב. )FTTC – fiber to the curbטופולוגיית רשת המכונה (לארונות רחוב 
 שירותי ערך מוסף כןו, ש  בערוץ היורד" מס50רוחבי פס של עד ית טכנולוגלספק 

פרוייקט הקמת . תאפשר לחברה לייעל את מבנה הרשת NGN -רשת ה , בנוסף. חדשניים
. כאשר קצב הפריסה יבחן ויקבע על בסיס שנתי, הרשת החדשה ייעשה באופן מדורג

של החברה לדוחות הכספיים  )ה(3 ביאור  לעיל וכן2.6.7עידכון לסעיף לעניין זה ראו 
  .2008 ספטמבר ב30לתקופה שהסתיימה ביום 

  
.  המתבסס על הערכות החברה, המידע האמור בסעיף זה כולל מידע הצופה פני עתיד

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

  
   מקרקעין- 7.4.2לסעיף 

  
.  לא מכרה החברה נכסי מקרקעין2008 ברבעון הראשון של שנת -' לעניין סעיף קטן ד

נכסי מקרקעין בשטח כולל של שלושה  מכרה החברה 2008במהלך הרבעון השני של שנת 
ברבעון . ח"ש מיליון 22 - כ של ר בנוי בסכום כולל " מ7,800 –כ ר קרקע ו" מ40,500 –כ 
  . לא מכרה החברה נכסי מקרקעין2008  של שנתשלישיה
  

  הון אנושי - 2.9לסעיף 
  

  מבנה אירגוני ומצבת עובדים לפי מבנה אירגוני - 1.2.9לסעיף 
  
אסטרטגיה ל "למנכומשנה כספים ל "למנכמשנה כפיפות  –לתרשים המבנה האירגוני   .א

  .ל בלבד"למנכהינה  ופיתוח עסקי
 
סכם הקיבוצי החדש בעניין הקדמת תיקון להה הושלמה חתימת 2008בחודש מאי   .ב

השלמת היישום של המבנה האירגוני ובעניין הקדמת מועדי פרישה ושינוי תמהיל 
 .2008שנת סוף י ההסכם הקיבוצי החדש עד "הפורשים עפ

  
במהלך  עובדים 135 – החליט דירקטוריון החברה לאשר פרישה של כ 2.10.08ביום   .ג

  . 2006ם לתנאי ההסכם הקיבוצי מדצמבר בהתא₪  מיליון 100בעלות של  2009שנת 
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   מצבת עובדים על פי מסגרות העסקה- 2.2.9לסעיף 
 

 7,614 –מ  עובדי החברה פחת מספר 2008של שנת   החודשים הראשוניםתשעתבמהלך 
 197 של נטו ירידה( 30.9.08 נכון ליום עובדים 7,417 -ל 31.12.07נכון ליום  עובדים
 כגון ,במקביל לקליטת עובדים נדרשים (ה של עובדים מהחברהכתוצאה מפריש) עובדים

  .)נציגי שרות
  

 העובדים שהיו אמורים בהתאם 975 פרשו מהחברה כל 30.9.08נכון ליום כי , יצויין
 במסלולי 2006-2008בין השנים לסיים עבודתם בחברה  ,5.12.06הסכם הקיבוצי מיום ל
  .)2007לדוח התקופתי לשנת ) 'ו(2.17.4יף סעראו (ה מוקדמת או פיצויים מוגדלים רישפ
  

  תוכניות תיגמול לעובדים - 62.9.לסעיף 
  

ר "לרבות ליו, אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצהלעניין הקצאת  -  2.9.6.3לסעיף 
  . לעיל1.3.2ראו עידכון לסעיף , הדירקטוריון

     
  נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה - 7.2.9לסעיף 

  
לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התיגמול וועדת ,  אישר דירקטוריון החברה17.4.08ביום 

ר הדירקטוריון כפי שפורטו בדיווח " את תנאי העסקת יו,הביקורת של הדירקטוריון
 י"אושרו ער הדירקטוריון "תנאי העסקת יו. 18.4.08מיידי של החברה שפורסם ביום 

  .28.9.08 וביום 1.6.08יום בחברה האסיפה הכללית של בעלי המניות של ה
  

  מימון - 2.13לסעיף 
  

  731.12.0 סכומי אשראי שנתקבלו לאחר - 2.13.4לסעיף   
  

כ "בד, )on call(נוטלת מעת לעת הלוואות לזמן קצר  החברה 2008החל מחודש יוני 
   .נכון ליום פרסום עידכון זה אין לחברה הלוואות כאמור. בהיקפים לא משמעותיים

    
  דירוג אשראי- 2.13.6סעיף ל  

  
השיבה את אופק הדירוג של  כי היא" מידרוג" הודיעה חברת הדירוג 21.5.08  ביום

מאופק שלילי לאופק יציב לאור שיפור בתוצאותיה הכספיות של ) Aa1אשר הינו ( החברה
פיצוי על השחיקה במגזר התקשורת הנייחת , החברה והמשך הצגת פרופיל פיננסי חזק

וזאת על אף , פעילות במגזרים האחרים והתממנות ברמות נמוכות מאודבאמצעות 
  .של מלוא הרווח הנקי כדיבידנד לאחר החלפת גרעין השליטה בחברה חלוקה

  
כי היא שינתה את אופק הדירוג , ")Standard & Poor`s  ")S&P הודיעה 12.8.08ביום 

ת בחינה של הביצועים  בעקבומאופק שלילי לאופק יציב) +BBBאשר הינו (של החברה 
, כי דירוג החברה נסמך, S&Pבהודעתה מציינת . התפעוליים והמינוף המתון של החברה

אספקת , יעילות תפעולית, על מובילות החברה כמפעילת תקשורת לאומית, בין השאר
 הודיעה 7.10.08כי ביום ,  יצויין.מגוון שירותים בשוק התקשורת ופרופיל פיננסי מספק

S&P10.66%(מימוש אופציית הרכש וזאת לאחר בחינה של ,  תוקף לאותו דירוג על מתן (
  ).1.3.1 עידכון לסעיף ראו (אר.סב.י אפ"שבוצע ע

  
היא מעלה את כי , Standard & Poor`s Maalot  הודיעה חברת הדירוג 25.8.08ביום 

, צוייןבהודעה מ.  עם אופק יציב+AA לדירוג AAדירוג ההתחייבויות של החברה מדירוג 
כי העלאת הדירוג מתבססת בעיקרה על השיפור בביצועים וביעילות התפעולית של 

יציבות במבנה הנהלת החברה ושינוי במבנה הסיכון העסקי כתוצאה משינוי , הקבוצה
 Standard & Poor`s  הודיעה13.10.08כי ביום ,  יצויין.בתמהיל הכנסות הקבוצה

Maalotלאחר בדיקת ההשלכות הצפויות , בין היתר, אתוז,  על מתן תוקף לאותו דירוג
  . )1.3.1ראה עידכון לסעיף  (אר.סב.י אפ"שבוצע ע) 10.66%(של מימוש אופציית הרכש 

    
  ומקורות הגיוס) 8200(הערכה לגיוס בשנה הקרובה  - 7.2.13לסעיף 

    
או ספקי אשראי /להערכת החברה עשויה החברה לגייס מעת לעת הלוואות מבנקים ו 

   .מעת לעת, אם יהיו, ים לגישור על פערים בתזרים המזומנים כפי שיהיואחר
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 איכות הסביבה - 2.15לסעיף 

    
 הוצאת היתרי ההפעלה ך הליהסתייםסיום השביתה במשרד להגנת הסביבה לאחר 

  .התקשורת והשידורמתקני מרבית ל
  

 החברה  פעילות מגבלות ופיקוח על  - 2.16לסעיף 
  

  וח על תעריפי החברה  פיק- 2.16.1לסעיף 

 התקבל מכתב משרד התקשורת 20.3.08 ביום –בדבר עדכון תעריפי החברה ' ק א"לס
יתבסס על מתווה התעריפים הקיים אותו קבעה ועדת ) 1.6.08ביום (ולפיו העדכון הקרוב 

בהתאם לנוסחה הקבועה בתקנות התקשורת לעניין חישוב תשלומים , 2003- גרונאו מ
לאחר וככל שיאומצו , י המכתב"עפ"). תקנות החישוב("הצמדתם בעד שירותי בזק ו

תיסלל הדרך , המלצות ועדת גרונאו בדבר מדיניות וכללי התחרות בשוק התקשורת
  1.6.08ביום . לעבודתה של ועדה אשר תקבע הסדר תעריפים חדש לשנים הקרובות

 - עור של כתעריפי החברה בהתבסס על הנוסחה הקבועה בתקנות החישוב בשיהופחתו 
שעודכן בשיעור עליית המדד ,  בממוצע למעט התשלום הקבוע החודשי בגין קו טלפון2%
בשיעור הופחתו  תי בעלי הרישיונו"א ע"תעריפי קישור הגומלין המשולמים למפ). 3.4(%

לעניין עדכון תעריפי החברה ראו גם עדכון בנושא  .11.6.08 החל מיום 2%-ממוצע של כ
  . לעיל1.1 גרונאו בסעיף פרסום המלצות ועדת

  
   הרישיון הכללי של החברה– 2.16.2לסעיף 

  
 התקבלה בחברה טיוטת תיקון לרשיון החברה ולרישיונות החברות הבנות 3.7.08ביום 

ביום . לעניין שיווק סלי שירותים משותפים. אס.בי.בזק בינלאומי ודי, שלה פלאפון
משקף הכבדה  נותשיויתיקון הריה  הגישה החברה עמדתה למשרד התקשורת ולפ27.7.08

שאמור לשקף , 31.3.04רגולטורית ביחס למסמך המדיניות של שר התקשורת מיום 
שיווק סלי שירותים משותפים למודל וכי מן הראוי היה שיאפשר , הקלות לחברה

 של לצד פיקוח,  או פחות85% - עם ירידת נתח השוק שלה ל המשקף מתן הקלות לחברה
לעמדותיהן של  .שיוןי בטיוטת התיקון לרמתונים יותר מאלה שהוצעוהמשרד באמצעים 

   . להלן5.6.5 - ו , 4.1.2 ,3.18.3.1החברות הבנות בנושא זה ראו עידכונים לסעיפים 
  

ונחי הכנסות במ, ירד נתח השוק של החברה, 25.8.09על פי הודעת משרד התקשורת מיום 
 - אל מתחת ל) מגזר פרטי(לפוניה הנייחת בתחום הט,  2008יוני חודש נורמטיביות נכון ל

 אוגוסט נכון לחודש 11.11.08בהתאם להודעת משרד התקשורת מיום ,  כמו כן.85%
  .89.2% ובמגזר העיסקי 83.8%היה במגזר הפרטי  נתח השוק כאמור 2008

  
 תוקן רישיונה של 14.4.08 ביום -בנושא התעריפים ' ק ג" ס-לעיקרי הרישיון הכללי 

, ופן המתיר לה לחייב מנוי לשלם באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראיהחברה בא
כי בוועדת הכלכלה של הכנסת נדונה הצעה , יצוין. למעט מנוי פרטי שאין לו חשבון בנק

לתיקון חוק הגנת הצרכן ולפיה לא יתנה עוסק התקשרות בעסקה בתשלום התמורה 
ק בהתאם להצעה לא תוכל אם יתוקן החו. באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי

לחייב מנוי פרטי לשלם באמצעות הוראת קבע או , על אף התיקון ברישיונה, החברה
  .כרטיס אשראי

  
 פרסם המשרד שימוע 17.5.08 ביום -  )עניינים שונים(א "י ק" ס–עיקרי הרישיון הכללי ל

במסגרתו , וןשיונות מפעילים בעניין גילוי נאות בחשבונות טלפיבעניין מדיניות ותיקון ר
. נבחנת הטלת חובות חדשות על המפעילים לעניין הפירוט והעריכה של חשבונות

החברה . לחשבונות טלפון  שיונות כך שאומץ תקןילפני כשלוש שנים תוקנו הרכי   ,יצויין
לא צרכנית ולא , אין כל הצדקה,בין היתר, לפיה  ,20.7.08הגישה עמדתה בעניין ביום 

, הדבר גם יפגע בחלק מלקוחות החברה. בחשבון הטלפון של החברה    לשינויים, מידתית
אשר  כי הואיל ומדובר בדרישות, טענה החברה בעמדתהכן . ולאחרים לא יועיל

ובשל ההיבטים , הפיתוחים והמשאבים הכרוכים בהם רחבי היקף ביותר
   . לדון בעניין עם החברה מן הראוי ,טרם קבלת החלטה ,הכרוכים בכך הטכניים

  
השירותים הקשורים לפעילות   אישר שר התקשורת לחברה להפסיק את 28.10.08ביום 

) בזק ושידורים(תקשורת הצו כן התוספת הרביעית לו  תקשורת לוויינית ורשיונה הכללי
 1997-ז"תשנ, )מ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק"קביעת שירות חיוני שנותנת (

  ). לעיל1.1.6ראו עידכון לסעיף (תוקנו בהתאם 
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    חסינויות- 2.16.5לסעיף 

המופנית ,  של משרד התקשורת18.5.2008 התקבלה בחברה פנייתו מיום 19.5.2008ביום 
ולפיה סבור משרד התקשורת כי בעקבות אימוצו של החוק , אל בעלי רשיונות תקשורת

יות במסגרתו צומצמו הסייגים לאחר, 2005 - ה "תשס, )10' מס(לתיקון פקודת הנזיקין 
ייתכן כי יש מקום לשקול את צמצומו של הסדר החסינות הקיים , המדינה בנזיקין

בעלי הרשיונות . םליים ייחודייליים ולבעלי רישיונות כלהמוענק לבעלי רישיונות כל
 הגישה 31.7.08 ביום . 18.6.2008התבקשו להעביר עמדותיהם למשרד התקשורת עד ליום 

 האמור לא שינה דבר 10פיה תיקון מספר ול, החברה עמדתה למשרד התקשורת
צמצום הסדר החסינויות הקיים בהסדרים הנוגעים לאחריות בנזיקין באופן המצדיק 

ה הטלת נטל כבד עהרחבת אחריות משמ, כמו כן. הטלת אחריות על חברות התקשורתו
מדי י בשל היקף נזקים עקיפים פוטנציאליים ומ,לרבות החברה, על חברות התקשורת

  .ת אפשריותתביעו
  

   דיני הגבלים עסקיים- 2.16.7לסעיף 
  
קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים לפיה החברה ניצלה לרעה את בעניין ' ק ח"לס

על " הוט"מעמדה בשוק בקשר עם טיפולה בתקלה בקישור גומלין בין רשת החברה לרשת 
 . יעת הממונה הגישה החברה ערר על קב16.3.08 ביום - רקע עיצומים של עובדי החברה 

 30של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  לדוחות הכספיים )1(ג6ביאורראו גם לעניין זה 
  .2008 ספטמברב
  

  פקודת הטלגרף - 8.2.16לסעיף 
  

 הודיע משרד התקשורת לחברה כי הוא 25.10.07ביום  - לעניין שימוש החברה בתדרי רדיו 
שכונתי ורדיו כפרי ובתדרים שוקל להורות לה להפסיק את השימוש במערכות רדיו 

לצורך מתן שירותיה באזורים בהם , בין היתר, המוקצים לה לצורך כך המשמשים אותה
 העבירה החברה את תגובתה בה הבהירה 25.12.07ביום . לא קיימת פריסת תשתית קווית

 דרישת המשרד יוצרת לחברה קושי וכי,  על המשרד להקצות לה תדרים חלופייםכי
כן ציינה . ה להערכות ואופרציה רחבות היקף הכרוכות בעלויות מהותיותומחייבת אות

כי יהיה דרוש לה פרק זמן של כשנתיים להעברת מנוייה ממערכותיה הקיימות , החברה
למערכות חדשות ודרשה כי המדינה תישא בעלויות ההגירה מהמערכות שהחברה תידרש 

רת לעניין הקצאת תדרים מאז מתנהלים מגעים בין החברה למשרד התקשו .לפנות
   .חלופיים לתדרים אותם נדרשת החברה לפנות

  
   וחוק התקשורת הצעות חקיקה לתיקון חוק הגנת הצרכן- 2.16.9לסעיף 

  
 אושר בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה 2008חודש אפריל במהלך 

ר מועד תום עסקה על פי התיקון יחויבו העוסקים ליידע את הצרכן בדב"). התיקון("
בנוסף יחויב העוסק . קצובה לפני סיומה וכן בדבר התנאים שיחולו אחרי מועד הסיום

היה ולא . לקבל הסכמה פוזיטיבית של הצרכן להמשך התקשרות מעבר לתקופה הקצובה
וזאת , התקבלה הסכמה פוזיטיבית ינותק הצרכן משרות שלגביו חלה העסקה הקצובה

התיקון ). VOICEשרותי (ים כהגדרתם בחוק התקשורת למעט שירותי טלפון בסיס
כמו כן נמשך הליך השימוע לחברה בעניין התיקון . 2009האמור יכנס לתוקף החל משנת 

י משרד "שהוצע ע, בנושא זה  ונות נוספיםיובעלי ריש  החברה  לרישיון
שני  כי בעניין השימוע המ29.10.08במסגרת זו הודיע משרד התקשורת ביום  .התקשורת

לתקן רק את , בשלב זה, המשרד החליט, בדבר קביעת תעריף אחיד בתקופת התחייבות
. ן באופן שיחייב תעריף אחיד כאמור"רשיונותיהם של בעלי רשיון כללי למתן שירותי רט

חוק הגנת הצרכן תיקון ל אושר בכנסת ,בנוסף  . 31.12.08התיקון יהיה בתוקף מיום 
המאפשר למנוי פרטי ) 2008בתוקף מאוקטובר  (כיםבעניין התנתקות משירותים מתמש

תיקון  וכן אושרו ,דואר אלקטרוני או טלפון, להתנתק משירות מתמשך באמצעות דואר
מים קנסות בגין יבמקרים מסוי, המטיל) 2008בתוקף מספטמבר (לחוק הגנת הצרכן 

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

  .  SMS –מערכת חיוג אוטומטי ו , פקס, דואר אלקטרוני
  

  . האחריםיישום התיקונים ל החברה מיישמת את התיקונים שנכנסו לתוקף ונערכת
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   36תמא  - הקמת מתקני תקשורת - 2.16.11לסעיף 
  

 הגישה החברה את השגותיה לנוסח המוצע של תוכנית מיתאר ארצית 17.4.08ביום 
א "א מתקני שידור קטנים ושל תוכנית מיתאר ארצית לתקשורת תמ36/א"לתקשורת תמ

ובעיקר , כי התוכניות בנוסחן המוצע, תמצית ההשגות הינה. ב מתקני שידור גדולים/36
 מעוררות ,בכל הנוגע לשינוי ההגדרות של מתקני שידור קטנים ומתקני שידור גדולים

קשיים מעשיים אשר עלולים למנוע מהחברה להעניק לציבור חלק מהשירותים המגוונים 
  . י דין" להעניק לו עפשהיא מעניקה לו ושאותן היא מחוייבת

  
 הקמת מתקני תקשורת בשטחים

  
 נכנסה לתוקף תוכנית 2008לה החברה הודעה על כך שבחודש יוני  קיב29.7.08ביום 

. ם של מתקני תקשורת בשטחיםישויי המסדירה את אופן הקמתם ור56צית מתאר אר
.  ולמתקנים קיימים1984התוכנית כוללת הוראות מעבר למתקנים שהוקמו לפני שנת 

ההשלכות העריך את  יכולה להזה אינפרסום דוח  ונכון למועד  הנושאבוחנת אתהחברה 
  .הצפויות

  
   הסכמים מהותיים- 2.17לסעיף 

  
הסכם ראו לתיקון ה לעניין - 5.12.06 הסכם קיבוצי חדש מיום -) ו(2.17.4לעניין סעיף 

  . לעיל2.9.1עידכון לסעיף 
  

   הסכם ניהול- 2.17.5לעניין סעיף 
  

 אישור ועדת לאחר( אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 28.9.08 ביום
ניהול עם ההסכם התקשרות החברה באת הארכת ) דירקטוריון החברההביקורת ו

AP.SB.AR Cayman L.P ,שנים נוספות החל 3לתקופה של . אר. סב.תאגיד קשור  לאפ 
   . ובאותם תנאים של ההסכם המקורי31.12.2011 ועד ליום 1.1.2009ביום 

  
 הליכים משפטיים  - 2.18לסעיף 

  
של החברה לתקופה  לדוחות הכספיים 6 ביאורראו  בנושא הליכים משפטיים לעידכונים
  .2008 ספטמברב 30 ביום שהסתיימה

  
  יעדים ואסטרטגיה עסקית - 92.1לסעיף 

  
   תמצית האסטרטגיה וכוונות לעתיד- 2.19.2לסעיף   

  
  .NGN - לעיל בנושא ה 2.7.2 - ו 2.6.7סעיפים  ראו -לעניין רשת החברה   

  
  גורמי סיכון - 21.2לסעיף 

  
השווקים הגלובאליים נכנסו , משבר הכלכלי הכלל עולמיה בעקבות ,ברבעון הנוכחי

הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות . לתהליך של האטה ומחנק אשראי
בשוק גם . ויהיה מעבר מצמיחה למיתוןוייתכן כי מעבר לכך  2009מורגשות במהלך שנת 

בפרמטרים הכלכליים ו  בפעילות העסקיתמעותית והרעהצפויה האטה משהמקומי 
, בין השאר, מעריכה כי המשבר עשוי להשפיע לרעה על פעילותההחברה . המרכזיים
   . שלהן"קושי במימוש נכסי נדל החברה ופגיעה בהכנסותכתוצאה מ

  
התוצאות . החברההמתבסס על הערכות , המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד

יות להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי בפועל עשו
  .באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו
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  ")פלאפון: "להלן(מ " פלאפון תקשורת בע-טלפון נייד - רדיו  .3
   

   שירותים- 3.2.1לסעיף   
  

 מדיניות  פרסם משרד התקשורת מסמך של שימוע ציבורי בנושא 2008בסוף חודש מרץ
שירותי מסחר טלפוני .  להסדרת מתן שירותי מסחר טלפוני באמצעות רשת בזק ציבורית

הניתנים למנוי ', הכרויות וכד, שירותי בידור, כוללים שירותי מידע קולי וחזותי
חשוב לציין כי תחום שירותי מסחר טלפוני מהווה . באמצעות ציוד קצה המחובר לרשת

. לים הסלולארייםייתר המפעאצל ל חברת פלאפון כמו מקור הכנסה בעולם התוכן ש
במסגרת ההסדרה המוצעת מבקש הרגולטור לשנות את התנהלות תחום שירותי המסחר 

משרד התקשורת ביקש . באופן שעלול גם לפגוע בהכנסות פלאפון בתחום זה, הטלפוני
שימוע מכל הגורמים הרלוונטיים הפועלים בתחום המסחר הטלפוני לקבל התייחסות ל

היא ביקשה ממשרד , בין היתר,  לפיהאת עמדתה בנושאהגישה פלאפון . האמור
 במהלך . בנושא השימוע בטרם קבלת החלטותםהתקשורת לקיים דיונים פרונטאליי

 משרד התקשורת זימן  דיונים בנושא הנדון מול כלל מפעילי 2008חודש אוגוסט 
הציגה פלאפון את עמדותיה בנושא במהלך הדיון האמור . הסלולאר וחלק מספקי התוכן

  .המשרד טרם קבע מדיניות סופית בנושא. זה בפני נציגי המשרד
  

  הפצה ושירות,  שיווק- 3.6לסעיף 
  

 2009החל מחודש ינואר  חתמה פלאפון על הסכם לשיווק מכשיריה 2008בחודש ספטמבר 
 כך יורחב בעקבות. "פרטנר" עד כה את מכשירי רשת ה שיווק אשרסופר פארםרשת עם 

    .משמעותית מערך ההפצה של פלאפון
  
  תחרות   - 3.7סעיף ל
  

  . לעיל1.1 פירסום המלצות ועדת גרונאו ראו עידכון לסעיף נושאלעידכון ב
  

להלן .  פרסם שר התקשרות מסמך בדבר אימוץ ההמלצות של ועדת גרונאו13.8.08 יוםב
  :עיקרי הדברים הנוגעים לפלאפון

 
ל משרד התקשורת לפעול לקידום מדיניות הרישוי של "כהשר הנחה את מנ  . 1

להביא  תוך מתן אפשרות לגורמים הרלוונטיים, )MVNO(מפעילים וירטואליים 
 חודשים 6במידה ותוך פרק זמן של . את עמדתם בנושא בפני משרד התקשורת
לא הגיעו הצדדים להסכם בדבר , ן"ממועד פניית מפעיל וירטואלי למפעיל רט

יבחן השר את הסיבות לכך ולאחר שישמע את הגורמים ,  וירטואלישירות מתן
  .ישקול קביעת הוראות בעניין בהתאם לסמכותו, הנוגעים בדבר

  
בכוונת השר לקדם שינוי בתיערוף שיחות בינלאומיות יוצאות באמצעות מערכת   .2

באופן שמפעיל בינלאומי יקבע את תעריפי , במסגרת תקנות קישור גומלין, ן"רט
ל "יעביר מפעיל בינ, ן"ל ובמסגרת התחשבנותו מול מפעילי הרט"יחות הנהש

ימוע התיקון האמור יתבצע תוך קיום ש. ן דמי קישור גומלין בלבד"למפעיל רט
  .מול הגורמים הנוגעים בדבר

  
ן "ל למפעילי הרט"אין בשלב זה להעניק רישיונות מב, על פי עמדת השר

  .הקיימים
  

    3.7.2לעניין סעיף   
  
 MVNO תהביע שר התקשורת את עמדתו לפיה בכוונתו לקדם הענקת רישיונו אחרונהל

 רישיון מתןהשר התייחס לכך שהמשרד יבחן מגוון של אפשרויות ל. בתקופה הקרובה
MVNO , החל ממודל שלreseller2008בחודש ספטמבר , בנוסף . ועד למפעיל מלא ,

התקבלה החלטת , 2009ים לשנת במסגרת דיוני הממשלה על חוק התקציב וחוק ההסדר
ממשלה הקובעת כי שר התקשורת ישלים את כל ההליכים הנדרשים לצורך הענקת 

בכוונת משרד , בהתאם לפרסומים בתקשורת, כמו כן. 1.4.09 -  עד הMVNOרישיונות 
 שימוע למפעילי הסלולאר בדבר הענקת רישיונות 2008התקשורת לפרסם עד סוף שנת 

MVNO    .  
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 התקבלו החלטות ממשלה נוספות 2009הממשלה בחוק התקציב לשנת של יונים במהלך ד
בעקבות ההמלצות של , בין היתר, הנוגעות לתחום התקשורת ולתחום הסלולאר בפרט

  :ועדת גרונאו
  

הצוות יגיש את , תעריפי הנדידה בסלולאר ייבחנו על ידי צוות ממשלתי בינמשרדי  .1
, כמו כן. 2008יפי הנדידה עד סוף שנת המלצותיו בדבר אפשרויות להפחתת תער

משרד התקשורת בשיתוף עם משרדי ממשלה רלוונטיים נוספים יפעל להחלת 
 .28.2.2009 - עד ה, הרגולציה האירופית בתחום תעריפי הנדידה

צוות בין משרדי בשיתוף משרד התקשורת ומשרד האוצר יבחן אפשרות של הפחתה  .2
למיטב  (31.3.2009 -גיש את המלצותיו עד ה להאמורהצוות . בתעריפי קישור הגומלין

 .)ידיעת פלאפון טרם התגבשה מתכונת הצוות
משרד התקשורת יבחן אפשרות של הקצאת תדרים להקמת רשת תקשורת נוספת על  .3

 .2008הבחינה תושלם עד סוף שנת . ידי מפעיל חדש שייכנס לשוק התקשורת
  

  3.7.4לעניין סעיף 
  

בין ,  משרד התקשורת את מדיניותו בנושא הקצאת תדריםפרסם 2008 יוליבסוף חודש 
 WiMAXתחום תדרים זה נועד לשמש הן לטכנולוגיית . ץ" מגה2.5בתחום , היתר

על פי המדיניות .  והן לטכנולוגיית הדור הרביעי בתחום  הסלולארתחהנייבטלפוניה 
 2008וף שנת הראשון יתקיים עד ס: ל יוקצו בשני מכרזים נפרדים"התדרים הנ, המוצעת

בעדיפות שנייה " מירס"ובמסגרתו יוקצו תדרים למפעיל חדש בעדיפות ראשונה ולחברת 
המכרז השני ייערך החל ממחצית שנת ). WiMAXלצורך הקמת רשת בטכנולוגיית (

ובמכרז זה יוכלו להשתתף , ל"לאחר פינוי רצועות תדר נוספות בתחום התדרים הנ, 2011
פלאפון הגישה את התייחסותה למסמך המדיניות האמור . גם מפעילי הסלולאר האחרים

במכרז הראשון וכן דרשה " מירס"ובמסגרתה הביעה התנגדותה להעדפת חברת 
על מנת להבטיח נתיב , מחוייבות שלטונית לפינוי תדרים נוספים לקראת המכרז השני

  . התפתחות טבעי של הדור הרביעי בטכנלוגיית הסלולאר
  
     לא מוחשייםנכסים - 10.3סעיף ל

  
  זכות שימוש בתדרים - 3.10.2לעניין סעיף 

  
 פנתה פלאפון למשרד התקשורת בבקשה לממש את זכותה להקצאת 2008במהלך שנת 

 181 - פלאפון לשלם סכום של כה נדרשההקצאהבגין . MHZ 2100תדרים בתחומי ה 
 במכרז התדרים הדמי רישיון ואגרות תדרים רטרואקטיבית מיום הזכיי ח בגין"ליון שימ

 פלאפון שילמה 2008במהלך חודש ספטמבר  .ועד ליום מימוש הזכות להקצאת התדרים
  .את הסכום האמור לצורך השלמת ההקצאה של התדרים על ידי משרד התקשורת

  
   דרוג אשראי - 3.15.6לעניין סעיף 

  
חוב  פרסמה חברת מעלות הודעה על מתן תוקף לדרוג אגרות ה2008  באוקטובר28ביום 

  .) מינוסAA(של פלאפון ללא שינוי בדרוג שנקבע 
  
    איכות הסביבה - 17.3סעיף ל

  
  3.17.1לעניין סעיף 

עתירה " אדם טבע ודין"ו" הפורום לסלולאריות שפויה"בשם  ,צ" הוגשה לבג17.7.08ביום 
, לכאורה, כנגד מחדלם' למתן צו על תנאי כלפי השר להגנת הסביבה ושר התקשורת  ואח

לחוק הקרינה הבלתי ) 5()א(25 -ו) 2()א(25 להסכמה על נוסח תקנות מכוח סעיפים להגיע
כן . 1.01.07 חרף החובה בחוק כי תקנות כאמור תותקנה עד יום ,2006 -ו "התשס, מייננת

 היתר הקמה והיתר הפעלה והתבקשה הצהרה כי עד להתקנת תקנות אלו לא יינתנ
במקביל הוגשה גם בקשה למתן צו . תרילמקורות קרינה המיועדים לתקשורת סלולא

רת שלא ליתן היתרי הקמה והיתרי הפעלה למקורות קרינה המיועדים לתקשו, ביניים
  .סלולארית עד להכרעה בעתירה
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   מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון- 3.18סעיף ל
  

   הצרכןחוק הגנת - 3.18.1.4לסעיף 
  

. נת הצרכן בנושא עסקה קצובהק הג אושר בכנסת תיקון לחו2008חודש אפריל במהלך 
פלאפון בוחנת את משמעות יישום התיקון ונערכת .  לעיל2.16.9לעניין זה ראו סעיף 

  .ליישומו
  

  רישיון פלאפון - 3.18.3לסעיף 
  

י משרד התקשורת שימוע בנושא "פורסם ע 2008במהלך חודש יוני  - 'ה3.18.3.1סעיף ל
ימוע הוצעה שורה של שינויים במבנה במסגרת הש. גילוי נאות בחשבון הטלפון

השימוע מתבסס על המלצות ועדת משנה לועדת הכלכלה של הכנסת ועל  .החשבונית
המלצות הוועדה המקצועית של משרד התקשורת לעניין מבנה החשבונית שסיימה את 

יישום ההמלצות כפי שהוצעו . פלאפון הגישה את עמדתה למשרד .עבודתה לאחרונה
  .הערכות תפעולית בהתאםיצריך מפלאפון 

  
ליישם את התקשורת  משרד ת התקבלה החלט2008 במהלך חודש מרץ -' ו3.18.3.1לסעיף 

 ללקוחות שאינם  המקסימאליתלפיו תקוצר תקופת ההתחייבות, ן"לרישיונות רטתיקון ה
ללקוח חלופה סבירה שאינה כוללת  להציע  המפעילים יחויבו חודשים ו18 -לעסקיים 
ן החל וקייישום הת. ל התקבלה בעקבות שימוע שנערך בנושא"ההחלטה הנ. התחייבות

  .2008 באפריל 22יום ב
  

 הגישה פלאפון את התייחסותה 2008במהלך הרבעון הראשון של שנת  -' ז3.18.3.1לסעיף 
, אולם. לשימוע בנושא עסקה לתקופה קצובה ביחס למתכונת המדיניות כפי שהוצגה

שת תגובה לשימוע נוסף ממשרד התקשורת בנושא זה  באפריל התקבלה בק14ביום 
יחול תעריף קבוע במשך תקופת  ובמסגרתו הציע משרד התקשורת קביעה חדשה לפיה 

כי במהלך תקופת , התיקון הנוכחי מציע: בשונה מהשימוע הקודם, התחייבות קרי
 .עמדתה למשרד את הגישהפלאפון . לא ניתן יהיה לבצע עדכוני תעריפים, התחייבות

 -אשר על פיו החל מ, ן" פרסם משרד התקשורת תיקון סופי לרישיונות רט30.10.08ביום 
,  בחוזי התקשרות עם מצטרפים חדשים לתכניות שכוללות תקופת התחייבות31.12.08

יחוייבו המפעילים לקבוע מראש את תעריפי השירותים ולא יוכלו לעדכנם עד תום 
יוכלו המפעילים במהלך תקופת ההתחייבות , מבלי לגרוע מהאמור. תקופת ההתחייבות

  .פלאפון נערכת ליישום תיקון הרישיון. להוזיל את התעריפים שנקבעו מראש
  

ן בנושאים "פרסם משרד התקשורת תיקון לרישיונות מפעילי הרט 2008בחודש ספטמבר 
  :הבאים

שלא רשאי מפעיל להפסיק שירות למנוי ,  לפי תיקון זה–הפסקת שירות למנוי רדום  .1
הפסקת השירות תתאפשר אחרי .  חודשים12עשה שימוש בשירות סלולארי במשך 

שמפעיל ימסור למנוי הודעות בדבר כוונתו להפסיק השירות במתכונת שנקבעה 
מנוי המבקש לא לבצע הפסקת שירות למרות היותו . במסגרת תיקון הרישיון האמור

 עשה כל שימוש בשירותי אלא אחרי שלא, לא ינותק על ידי מפעיל, "מנוי רדום"
 . חודשים36סלולאר במשך 

מפעילי הסלולאר ,  לפי תיקון זה–גניבה /חסימת ציוד קצה במקרה של אובדן .2
אבודים /מחוייבים לקיים מאגר משותף של מכשירי ציוד קצה  שדווחו כגנובים

ולהבטיח חסימה של מכשירים אלה לכל שימוש מיד אחרי קבלת דיווח על 
  . אובדן/גניבה

  
  : להלן שינויים נוספים הנבחנים על ידי משרד התקשורת

פרסם משרד התקשורת חוות  2008בחודש יולי , בהמשך לשימוע שנערך בנושא  )1
 ברכישת 3דעת משפטית לפיה חל איסור על התניית רכישה של מכשיר דור 

יש להציע ללקוחות חלופה אפקטיבית , על פי חוות הדעת .3חבילת שירותי דור 
  . 3  ללא חבילת שירותי דור 3ה כלכלית של רכישת מכשיר דור מבחינ

החברה תורשה , 2004בהתאם למסמך המדיניות של  משרד התקשורת משנת   )2
לשווק סלי שירותים משותפים עם החברות הבנות שלה כאשר נתח השוק שלה 

של שיעור נתח השוק עם התקרבות , 85%בטלפוניה הנייחת ירד לשיעור של 
 –בינתיים ירד שיעור נתח השוק במגזר הפרטי אל מתחת ל  (85%- להחברה 

פרסם משרד התקשורת לאחרונה שימוע )  לעיל2.6.1ראו עידכון לסעיף , 85%
החברה , על פי התיקון המוצע.  של חברת פלאפוןהובמסגרתו תיקון מוצע לרישיונ

רק אחרי אך ו) טלפוניה ניידת ונייחת(ופלאפון תורשנה לשווק חבילות משותפות 
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בתנאי שחבילה זו תהיה פריקה , קבלת אישור משרד התקשורת לשיווק החבילה
קרי כל מרכיב בחבילה יוצע ללקוח באותו מחיר גם מחוץ לחבילה   ,לחלוטין

הגישה את תגובתה לשימוע פלאפון . ובתנאי שיוכח כי חבילה דומה קיימת בשוק
  .ובה הביעה את התנגדותה לתיקון המוצע

  

  בניית אתרים  רישוי -8.3.33.1סעיף ל
  

,  הביע היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו בעניין מתקן גישה אלחוטי וקבע1.5.08ביום 
כי מקובלת עליו העמדה לפיה הסדר הפטור חל על פי לשונו ותכליתו גם על מתקני גישה 

 זה ןאלחוטית של תקשורת סלולארית והפטור משקף את האיזון שערך המחוקק לעניי
ובשל השינויים וההתפתחויות בדין ובמציאות , יחד עם זאת. אינטרסים השוניםבין ה

 באמצעות צוות בין 2008הנחה היועץ המשפטי לממשלה לערוך עד סוף שנת , העובדתית
משרדי בחינה מחודשת של המשמעות וההשלכות של המשך קיום הפטור על מתקנים 

אוי להחלת הפטור על מתקני  לשם גיבוש עמדה עדכנית ביחס לצידוק רםסלולאריי
  .תקשורת סלולארית

, בשבתו כבית משפט לערעורים,  ניתן פסק דין בבית משפט מחוזי בתל אביב22.5.08ביום 
  : בנוגע לסוגית מתקן גישה אלחוטי ועיקר קביעותיו כדלקמן

הפטור מהיתר בניה אינו חל על מתקני גישה הפועלים ברשת סלולארית ושהוקמו על   .א
  . נייניםגגות ב

  .מתקני גישה אלחוטית כהגדרתם בחוק הינם מתקנים נייחים  .ב
  . בדירה" שינוי פנימי"האנטנה אינה נכללת בגדר החריג לדרישת היתר בניה של   . ג

 הגישה בקשת רשות ערעור לבית 10.06.08פלאפון חולקת על פסק הדין המחוזי וביום 
  . המשפט העליון

עתירה למתן צו ', י מרכז השלטון המקומי בישראל ואח"ע, צ" הוגשה לבג21.7.08ביום 
מדוע אין לבטל , בין היתר,  לבוא וליתן טעםץ המשפטי לממשלהעל תנאי להורות ליוע

 לתובעים העירוניים לפיהן אין להגיש כתבי ואת הנחיות האכיפה אשר ניתנו על ידי
יתרי בניה של מתקני  הריסה מנהליים בגין הקמה והפעלה ללא היאישום או להוציא צוו

כי עמדת היועץ המשפטי , בין היתר, ש העליון לקבוע"כן התבקש ביהמ. םגישה סלולאריי
כן הוגשה בקשה לצו . לוקה בחוסר סבירות קיצונית) 1.5.08במסמך מיום (לממשלה 

ביניים כלפי היועץ המשפטי לממשלה שיורה על התליית או השעיית תוקפן של הנחיות 
ופין שיאסור על הקמת מתקני גישה סלולאריים ללא היתרי בניה עד האכיפה או לחיל

  .לדיון ולהכרעה בעתירה
  

אם תדחה עמדת פלאפון . פלאפון ממשיכה בהקמת מתקני גישה אלחוטיים, יובהר כי
תהיינה לכך השפעות שליליות על אפשרויות , באופן מלא או חלקי בערכאות המשפטיות

, ובמקרה של צורך להפסיק פעולות מתקני גישה, ב"קצב הפריסה וכיו, פריסת האתרים
  .גם פגיעה בשירות הניתן באזורים בהם פועלים מתקנים אלה

  
  הליכים משפטיים - 3.21לסעיף 

  
של החברה לתקופה לדוחות הכספיים  6ביאור ראו לעידכונים בנושא הליכים משפטיים 

  .2008 ספטמבר ב30שהסתיימה ביום 
  

   כלכליים-גורמי סיכון מקרו - 3.24.1לעניין סעיף 
  

השווקים הגלובאליים נכנסו , משבר הכלכלי הכלל עולמיה בעקבות ,ברבעון הנוכחי
הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות . לתהליך של האטה ומחנק אשראי

בשוק גם . ויהיה מעבר מצמיחה למיתוןוייתכן כי מעבר לכך  2009מורגשות במהלך שנת 
בפרמטרים הכלכליים ו  בפעילות העסקיתהאטה משמעותית והרעהצפויה המקומי 
  .2009 בשנת פלאפון להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות של הרעה זאת עלולה. המרכזיים
  :בין השאר, שיכולות לנבוע מהשינויים בסביבה הכלכלית הינן ההשפעות

 .השתקה של מנויים קיימים/נטישה , האטה בגיוס של מנויים חדשים .1
שחיקת תעריפים וקיטון בכמות , ה בהכנסות כתוצאה מירידה של שימושיריד .2

 . נוספיםםהמשתמשים בשירותי
 .השפעה על רווחיות מכירת ציוד קצה ועל הוצאות המימון, שינויים בשער חליפין .3
 .שינויים באינפלציה .4
 

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

  .באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו
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 :להלן(מ "בזק בינלאומי בע -  ר" ונס שירותי אינטרנט,לאומית-תקשורת בין  .4
  )"בזק בינלאומי"

   על בזק בינלאומיותמגבלות חקיקה ותקינה החל - 4.1.2לסעיף 
  

ח הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי " פורסם דו2008 במרץ 12ביום 
כולל , בין היתר. ראובן גרונאו' בראשותו של הפרופ, התחרות בתחום התקשרות בישראל

אשר אם וככל שתאומצנה על , הדוח המלצות הנוגעות לתחומי פעילותה של בזק בינלאומי
.  תהא להן השפעה על ניהול עסקי בזק בינלאומי,ידי משרד התקשורת בקביעת מדיניותו

שיינתן היתר לחברות הבת של החברה לספק חבילות שירותים לא : המליצה הוועדה, כך
וזאת לאחר יישום הסדר הפירוק , הכוללות שירותי טלפוניה ופס רחב של החברה, פריקות

ות הבת רישיונות כי במועד האמור יוענקו לחבר; ) לעיל1.1ראו עדכון לסעיף (למקטעים 
וכי תאופשר כניסת שחקנים ; VOBא שאינם "לאספקת שירותי מפ, א ייחודיים"מפ

 לאחר ששיטת - למגזר השיחות הבינלאומיות , בשליטת חברות הטלפוניה הניידת, חדשים
כך שתעריף שיחה בינלאומית , ערוף של שיחה בינלאומית באמצעות מכשיר נייד תשונהיהת

לפי תעריף הקבוע , ן"שיחות הבינלאומיות וזו תשלם למפעיל הרטייקבע על ידי חברת ה
  .בתקנות קישור הגומלין עבור השלמת השיחה

  
   . לעיל1.1עידכון לסעיף גם  פירסום המלצות ועדת גרונאו ראו נושאלעידכון ב

  
 פרסם שר התקשורת את החלטותיו בדבר קביעת המדיניות וכללי 2008 באוגוסט 13ביום 

' בעקבות מסקנותיה של הועדה בראשות הפרופ,  התקשורת בישראלהתחרות בתחום
לא תהינה להחלטות השר , להערכת בזק בינלאומי. 2008שפורסמו בחודש מרץ , גרונאו

להעריך את , בשלב זה, השפעה על פעילותה העסקית בזמן הקרוב ובכל מקרה אין ביכולתה
על פי , חומי פעילותה מחייביםשכן יישום השינויים בת; השפעתן האפשרית בטווח הארוך

שטיבה אינו וודאי , השלמת הליך ממושך של הכנת  תשתית רגולאטורית, החלטות השר
שלא ברור אם ומתי , כמו גם יצירתם של הסדרי שוק חדשים על תשתית זו, בשלב זה
  . יתקיימו

  
יקון שעניינו ת, ל משרד התקשורת" קיבלה בזק בינלאומי מכתב ממנכ2008 ביולי 3ביום 

הכוללים את שירותיה ואת שירותי , רישיונה הכללי בקשר עם מכירת סלי שירותים
. לו צורפו טיוטות תיקון לרישיונותיהם הכלליים של בזק בינלאומי ושל החברה, החברה

שנתקיימה במשרד , בעניין זה, במענה שכתבה למכתב האמור ובמסגרת פגישת שימוע
עה בזק בינלאומי למשרד התקשרות על התנגדותה הודי, 2008 ביולי 30התקשרות ביום 

 לא יהיה בתיקון -כי מחד , זאת נוכח העובדה; בנוסח המוצע, לתיקון רישיונה הכללי
בכל הקשור למכירת סלי , כאמור כדי להקל במגבלות החלות עליה ועל החברה היום

ה ולהפלותה  יש בתיקון המוצע כדי לשנות מצבה הנוכחי לרע- ומאידך , שירותים משותפים
  . למול מתחרותיה

  
  תחרות - 6.4לסעיף 

  
על כוונתה ") פרטנר("מ " הודיעה חברת פרטנר תקשורת בע2008במהלך חודש ספטמבר 

תצטרף , בכך. IPלהתחיל במתן שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תוכן וטלפוניה מבוססי 
כי ,  צופהלאומיבזק בינהנהלת .  בזק בינלאומיפרטנר כמתחרה לשווקים בהם פועלת 

ואולם ,  ותוצאותיה העסקיותבזק בינלאומימהלך זה של פרטנר צפוי להשפיע על פעילות 
 בזק בינלאומי. לא יכולה בזק בינלאומי להעריך את מידת ההשפעה על תוצאותיהזו הלעת 

  .נערכת ומתאימה את תוכניות העבודה שלה להערכותיה בהקשר זה
  

 סים לא מוחשייםנכ - 9.4לסעיף 

גיל ("מערכות טלקום . ר. חתמה בזק בינלאומי עם שותפות גיל א2008 למרץ 23ביום 
, בקשר עם מכירה. ר.לפיו רכשה בזק בינלאומי את כלל פעילות גיל א, על הסכם") .ר.א

   .Avaya Office השכרה ושירות של מוצרי תקשורת ומרכזיות מתוצרת 
  

   השקעות- 4.14לסעיף 
  

 )32.42% –בדילול מלא  (34.25%-ב החזיקה בזק בינלאומי 2008 ספטמבר ב30 נכון ליום
 .מ" תקשורת בע!מהון מניות וואלה
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   הליכים משפטיים   - 4.19לסעיף 

בקשר עם תביעה שהוגשה כנגד , 2007 לדוח התקופתי של החברה לשנת 4.19.2לעניין סעיף 
 פטנט למערכת בטענה להפרת, וכנגד שני מפעילים בינלאומיים נוספיםבזק בינלאומי 

בית  -על ידי מי שטוענים כי הינם ממציאי ובעלי הפטנט האמור , טלפונית בתשלום מראש
על מנת לאפשר להם , המשפט קיבל את בקשת הצדדים לדחיית המועדים הקבועים בהליך

  .המתנהלים ביניהם מחוץ לכותלי בית המשפט, למצות את המגעים לפשרה
  

של החברה לדוחות הכספיים  6ביאור ראו משפטיים לעדכונים נוספים בנושא הליכים 
  .2008 ספטמברב 30לתקופה שהסתיימה ביום 

  
  גורמי סיכון- 4.21לסעיף 

  
השווקים הגלובאליים נכנסו לתהליך , משבר הכלכלי הכלל עולמיה בעקבות ,ברבעון הנוכחי

 במהלך הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות מורגשות. של האטה ומחנק אשראי
צפויה בשוק המקומי גם . ויהיה מעבר מצמיחה למיתוןוייתכן כי מעבר לכך  2009שנת 

בזק הנהלת . בפרמטרים הכלכליים המרכזייםו  בפעילות העסקיתהאטה משמעותית והרעה
 ותוצאותיה בזק בינלאומי להשפיע על פעילות עלוליםכי אירועים אלו ,  צופהבינלאומי
להעריך את מידת ההשפעה על , בשלב זה, אומי אינה יכולהבזק בינלואולם , העסקיות

 ומתאימה את תוכניות העבודה שלה בזק בינלאומינערכת , עם זאת. תוצאותיה העיסקיות
  .בהקשר זה

  
התוצאות . החברההמתבסס על הערכות , המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד

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

  
  

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

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות  - 3.5.1לסעיף 
  

ודיים וערוץ הטלוויזיה  בנושא הכללת שני ערוצים יע הצעת החוק הפרטית-  5.1.3.3לסעיף 
כן הוגשו לכנסת . במליאת הכנסתטרומית  אושרה בקריאה DTT -החינוכית במערך ה 

מספר הצעות חוק פרטיות העוסקות בצירוף ערוצים נוספים למקבץ הערוצים המיועד 
הן מצויות בהליכי חקיקה . אס.בי. ולמיטב ידיעת דיDTT -לשידור באמצעות מערך ה

בחרה הרשות השניה זוכה במכרז שפרסמה . אס.בי.דיעתה של דילמיטב י .ראשוניים
מערך ההפצה . אס.בי.להערכת די. להספקת ציוד המשדרים שישמש להקמת מערך ההפצה

  .2009שני של שנת היחל לפעול רק ברבעון 
  

.  פירסם שר התקשורת את המלצות ועדת גרונאו2008בחודש מרץ  -  5.1.3.5לסעיף 
בין . האינטרנט ובתחום השידורים הרב ערוציים, י הטלפוניהההמלצות עוסקות בתחומ

 ערוציות להציע הרבהמליצה הועדה לחייב את חברות השידורים , יתר המלצות הועדה
עוד . במאפיינים הנזכרים בהמלצות,  ערוצים10 - 5למנוייהן חבילת ערוצים צרה שתכלול 

החלה על החברה לנוכח את ההפרדה המבנית , בשלב זה, המליצה הועדה שלא להסיר
, כי לא תתאפשר לחברות בת של החברה, וכן המליצה, מעמדה בתחום הטלפונייה הנייחת

לרבות שירותי (הכוללות שירותים של החברה " חבילות שירותים"לספק , .אס.בי.לרבות די
IPTV (אס.בי.די .עד אשר ייושמו המלצות אחרות שלה הנוגעות לתשתיות ושירותי החברה .
  . בפני שר התקשורת את התנגדותה והשגותיה ביחס להמלצות האמורותהביעה

  
   . לעיל1.1עידכון לסעיף גם ראו והחלטות השר  המלצות ועדת גרונאו שאלעידכון בנו

   
יתוקן חוק התקשורת כך , בין היתר,  קיבלה הממשלה החלטה לפיה2008בחודש אוגוסט 

בלים לאפשר לכל מנוי חיבור לחבילה וחברת הכ. אס.בי.  תחויבנה די1.3.2011-שהחל מ
החבילה  "–בפסקה זו ( וערוץ הכנסת 10ערוץ , 2ערוץ , 33ערוץ , 1הכוללת את ערוץ 

כנגד תשלום בגין חיבור למוקד השידורים שיחושב על בסיס עלות חיבור מנוי ") הבסיסית
רד וכן לא לאפשר לכל מנוי לרכוש כל שידור אחר המוצע על ידיהן בנפ; בתוספת רווח סביר

כאשר קביעת תעריף לרכישת מספר , להתנות רכישה של שידור אחד ברכישת שידור אחר
יקבע מחיר אותם ישלמו בעלי ; שידורים לא תעשה באופן שיהווה התניה בפועל כאמור
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כתמורה בגין העברת . אס.בי.הערוצים המנויים בחבילה הבסיסית לחברת הכבלים ולדי
וחברת הכבלים . אס.בי.די; ת השימוש בתוספת רווח סבירשידוריהם וזאת על בסיס עלו

 כאשר יקבעו על ידי המועצה כללים לעניין 1.4.2010יהיו רשאים לשדר פרסומות החל מיום 
שתאפשר שידור פרסומות , זמן שידור מירבי בסוגי ערוצים שונים לתקופה של שלוש שנים

 לחוק 1כ6תפים במתכונת סעיף תיחקק הוראה לעניין שידור ערוצים משו; בצורה מדורגת
בנוסף החליטה הממשלה להנחות את המועצה לבחון ביטול מגבלות החלות . שתוקפו פקע

וחברת הכבלים וכן על . אס.בי.על בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים שאינן קיימות לגבי די
הקמת ועדה בין משרדית בראשות נציג משרד התקשורת לבחינת שיטת ההסדרה בתחום 

  .דורי הטלוויזיה המסחרייםשי
  

ל משרד התקשורת ובחודש "משרדית ברשות מנכ- הוקמה הועדה בין2008בחודש ספטמבר 
אשר כלל סדרת שאלות לעניין היתכנות מתן ,  פרסמה הועדה שימוע2008אוקטובר 

טרם העבירה עמדתה . אס.בי.די. ותנאיהם, רישיונות נוספים לרבות אופן הפצתם לציבור
  .ע זהביחס לשימו

  
תיקוני חקיקה (הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה  פרסמה הממשלה את 29.10.08ביום 

אשר , 2008-ט”התשס, )2009להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
יכול , אס.בי.למיטב הערכתה של די. עיגנה בחקיקה את עקרונות החלטת הממשלה דלעיל

 בפברואר ידחה את מהלך החקיקה עד 14 - קיימו בופיזור הכנסת לצורך בחירות שית
  . למושב הכנסת הראשון שיתכנס לאחר הבחירות

  
 פרסמה המועצה שימוע בענין החלת מדיניות חדשה ביחס לשידורי 2008בחודש יוני 

על פי השימוע בכוונת המועצה . 2009הספורט בטלוויזיה הרב ערוצית החל מחודש ינואר 
ובערוץ ") 5ערוץ ("נים המשודרים בערוץ הספורט הבסיסי להרחיב את ההגנה על התכ

ולהטיל מגבלות על קיום שידורים חיים במסגרת ערוצי הספורט +" 5ערוץ "המכונה 
כן נשקלת על פי השימוע הטלת חובה לשדר אירועי ספורט מסוימים בשיטת . בתשלום

PPVובתה במסגרתה את תג. אס.בי. העבירה די2008בחודש יולי .  תמורת תשלום מוגדר
 הודיעה המועצה כי 2008בחודש אוקטובר  .התנגדה ליישום המדיניות נשוא השימוע

ובהתאם ביקשה את , ל"בכוונתה לצמצם במספר היבטים את המגבלות שהציגה בשימוע הנ
 שעיקרן הטלת ,באשר לשתי חלופות להסדרת שוק שידורי הספורט. אס.בי.עמדת די

והרחבת החובות החלות , מ"ום שבהפקת ערוץ הספורט בעהגבלות על ערוצי הספורט בתשל
. בהתאמה, הנמצאים בחבילת הבסיס ובחבילת הספורט, +"5 "-ו" 5"על הערוצים 

העבירה את עמדתה בעניין לפיה היא מתנגדת לכל הרחבה של הרגולציה בנושא . אס.בי.די
  .ערוצי הספורט או הטלת מגבלות נוספות

  
מועצה שימוע בעניין מתן רישיון מיוחד לשידור ערוץ  פרסמה ה2008בחודש ספטמבר 
שוקלת המועצה את עצם מתן , על פי השימוע. ובחברת הכבלים. אס.בי.סרטים וסדרות בדי

הגבלה על בעלות של אותו גורם על מספר רישיונות , ככל שיהיו, רישיון כאמור ותנאיו
התנגדה . אס.בי.די.  מקורמיוחדים וחיוב בעל יותר מרישיון מיוחד אחד בהשקעה בהפקות

בטרם הוסדרה כיאות סוגיית דמי המעבר , לעצם ביצוע שימוע בנוגע למתן רישיונות חדשים
לפיה , אס את תגובתה לגוף השימוע.בי.הגישה די, בנוסף. שישלמו בעלי רשיונות מיוחדים

בלה אין להתיר הענקת רישיונות מיוחדים לשידור ערוצי סרטים וסדרות או לשנות את המג
להשוות את . אס.בי.כן ביקשה די. ביחס למספר הרשיונות המירבי שיוענקו לגורם אחד

וכן לחייב גורם המחזיק , חובת תשלום התמלוגים של בעלי רשיונות כאמור לחובותיה היא
  .אס.בי.ביותר מרשיון אחד בחובת הפקות מקור גבוהה מזו המוטלת על די

  
   תחרות- 5.6לסעיף 

  
  :ולר לתחום הטלוויזיה הרב ערוציתכניסת חברות הסל

  
עומדת להשיק בעת , מפעילת סלולר בישראל, מ"חברת פרטנר בע, .אס.בי. ידיעת דילמיטב

 -ה(כניסה לתחום שירותי הגישה לרשת האינטרנט , בין היתר, הקרובה מיזם חדש שיכלול
ISP( ,לתחום שירותי ה-VOIP וכן לתחום התוכן והשידורים ) ובפרטVOD .( הנראהככל ,

מתן השירות יתבצע בשלב הראשון באמצעות המחשב האישי ובהמשך באמצעות מסך 
הטלוויזיה בסיוע ציוד קצה שיאפשר גם את קליטת הערוצים אשר יופצו באמצעות מערך 

  ). DTT(ההפצה הדיגיטלי 
  

מתעתדת , אף היא מפעילת סלולר בישראל, מ"סלקום ישראל בע, .אס.בי.למיטב ידיעת די
במסגרתו יוצע ללקוח לצפות לפי ,  מיזם טלוויזיונישותפה במיזם משותף שישיקלהיות 
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שירות . בשידורים שיועברו על גבי רשת האינטרנט, על גבי מסך הטלוויזיה, )VOD(דרישה 
יאפשר גם צפיה בערוצים אשר יופצו , ככל הנראה, זה יתאפשר על ידי ציוד קצה  אשר

  . באמצעות מערך ההפצה הדיגיטלי
  
למשרד התקשורת בדרישה לעצור כל פעילות של . אס.בי. פנתה די2008חודש ספטמבר ב

ולאחר שתיקבע מדיניות , ל בפועל בטרם ייבחן העניין על ידי המשרד"חברות הסלולר הנ
כי , בעקבות פנייה זו הודיע המשרד. שוויונית ביחס לכלל המשדרים טלוויזיה רב ערוצית

הבהרות בדבר פעילותן בתחום שידורי הטלוויזיה הרב פנה לחברות הסלולריות בבקשה ל
  . 23.10.2008ערוצית וביקש כי מענה בעניין זה יינתן עד ליום 

  
כי המועצה , למועצת הכבלים והלווין בדרישה. אס.בי. פנתה די2008בחודש אוקטובר 

ובפני כל שחקן אחר שיבקש לפעול בשוק (תקדים ותתריע בפני חברות הסלולר האמורות 
כי תוחל עליהם אותה מידת פיקוח ויוחלו עליהם אותן מגבלות , )שידורים הרב ערוציה

ר המועצה טרם ענו "שר התקשורת ויו. וחובות להן כפופות הפלטפורמות הרב ערוציות
  .לפניות אלו

 שיטות עיקריות להתמודדות עם התחרות - 5.6.5לסעיף 

 מלשווק למנוייה .אס.בי. חדלה די2008 החל מחודש אפריל -" סל שירותים" -ז 5.6.5לסעיף 
והחלה , סל שירותים הכולל שידורים ותשתית חיבור לגלישה מהירה ברשת האינטרנט

בשיווק מבצעים של החברה בקשר לתשתית חיבור לגלישה מהירה ברשת האינטרנט באופן 
. אס.בי.לדי. שהתקשרות המנויים ביחס לתשתית האמורה מבוצעת עם החברה בלבד

  . לחברהלהתקשר ישירות עם מנוי ולהעביר תמורה מהמנויאופציה 
  

 את המשרדמכתב מאת משרד התקשורת לפיו שוקל . אס.בי. התקבל אצל די3.7.08ביום 
באופן שתתאפשר . אס.בי.שיון דיישיון החברה וכתיקון משלים גם את תיקון ריתיקון ר

  : הצעת סל שירותים על פי העקרונות הבאים
  

 באופן בו ניתן יהיה לרכוש כל שירות המוצע בסל השירותים –" פריק "סל השירותים יהיה
לא יוצע סל שירותים שאינו מוצע על ידי חברת , בנפרד במחיר בו הוא מוצע בסל השירותים

למשרד . אס.בי.אישור לשיווק סל שירותים ינתן על בסיס פניה מראש של די, הכבלים
 .יחד עם כל שירות של החברה. אס.בי.דיההוראות מתייחסות לשירות שתציע . התקשורת

  
טענה , בנוסף. שיונהילתיקון המוצע בר. אס.בי. התנגדה די27.7.08בתגובתה למכתב מיום 

אינה נותנת מענה " פריק"כי מתן אפשרות לשיווק סל שירותים , בתגובתה .אס.בי.די
וק שירותי אמיתי לסל השירותים המוצע על ידי המתחרה וכי התיקון צריך לחול על שיו

כן . טלפוניה של החברה בלבד ולא על שירותים אחרים דוגמת שירותי תשתית האינטרנט
כי יש לשנות את מנגנון הפיקוח על הצעת סלי שירותים באופן שלא ידרוש . אס.בי.טענה די

חובת אישור מראש על ידי משרד התקשורת אלא חובת דיווח בלבד וכי אין להגביל את 
מוצעים גם על ידי חברת ה שיכללו שירותים של החברה לכאלה הצעת סלי השירותים

  .הכבלים
  

   שכירות מבנים- 5.7.1לסעיף 
  

אס על הסכם להארכת הסכם השכירות של המשרדים .בי.די חתמה 2008בחודש נובמבר 
 .אס.בי.די כאשר ל31.10.2014העיקריים לפיו תוארך תקופת ההסכם המקורית עד ליום 

בנוסף הורחב . 5% בחמש שנים נוספות וזאת תוך עליית מחיר של אופציה להארכת ההסכם
האריכה גם את . אס.בי.די. ומקומות חניה נוספיםר " מ8,335שטח השכירות והועמד על 

. 2010ר הנוספים השכורים מצד אחר עד לחודש יולי " המ1,994- חוזה השכירות ביחס ל
 מטר והארכת תקופת 1,612-שר להגיעה להבנות בדבר הגדלת השטח המושכר בנ. אס.בי.די

 ועד 2008מחודש ספטמבר החל . אס.בי.בנוסף שוכרת די. 2011השכירות עד לחודש מאי 
. אס.בי.לדי. ר בבאר שבע לצורך הפעלת מוקד שירות" מ1,100 - כ שטח של1.10.2009ליום 

לתקופות ובתנאים שנקבעו בין , אופציות להארכת תקופת השכירות של מוקד השירות
  .דדיםהצ
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   רשיונות- 5.8.1לסעיף 
  

 האריך משרד התקשורת את תוקפו של רשיונה המיוחד של 2008בחודש אוקטובר 
 עד לחודש  לבעלי רישיונות תקשורת אחריםuplink/downlinkלמתן שירותי . אס.בי.די

  .2013אוקטובר 
  

   תכניות תגמול עובדים- 5.10.4לסעיף 
  
 הכספיים לדוחותיה 8 ביאור ראו. אס.בי.די ל"למנכ החברה של אופציות כתבי הקצאתל
 2008בחודש ספטמבר , כמו כן .2008 בספטמבר 30החברה לתקופה שהסתיימה ביום  של

המבוססת , 2009 – 2010לשנים . אס.בי.ל די"נכנסה לתוקפה תוכנית מענקים שנתיים למנכ
לאחר קבלת אישור , תזא. על שיעור עמידה מצרפי ביעדים מסוימים כפי שהוגדרו בתוכנית

  .אס.בי.ם עסקיים ואישור מוסדות דיהממונה על הגבלי
  

   מימון- 5.13לסעיף 

  
עמדה בהתניות הפיננסיות שעל פי הסכם . אס.בי.די, 30.9.2008ליום  - 5.13.6לסעיף 
   .המימון

  
אס לא נרשמו למסחר עד .בי.שהנפיקה די) 'סדרה א( היות שאגרות החוב - 5.13.8לסעיף 

 החל מאותו 8.4%החלו אגרות החוב לשאת ריבית שנתית בשיעור של , 31.7.2008ליום 
   .המועד

 BBB -/stable הודיעה חברת מעלות על מתן תוקף לדירוג 2008כמו כן בחודש אוגוסט 
outlookלאגרות החוב .  

  
  םכפיפות הפעילות לחוקים ספציפיי - 5.15.1לסעיף 

  
. ון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה אושר בכנסת תיק2008במהלך חודש אפריל 

  .  לעיל2.16.9לעניין זה ראו עידכון לסעיף 

  
כי לנוכח היות בנק לאומי . אס.בי. הודיע משרד התקשורת לדי2008בחודש אוקטובר 

חלק מקונסורציום הבנקים אשר לטובתו שעבדו ") בנק לאומי: "בסעיף זה(מ "לישראל בע
, המוחזק על ידיהם מחד. אס.בי.את הון מניות די. אס.בי.חלק מבעלי המניות של די

בעלת זכיון לפי חוק , מ"ואחזקתו מאידך של בנק לאומי בחלק מהונה של שידורי קשת בע
 הוראת פגהבו , 31.10.2008הרי שהחל מיום , 1990-ן"תש, הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

 25%שיעור העולה על מעבר הקבועה בתקנות מתן רשיון לענין החזקה מקבילה כאמור ב
אחת ממגבלות , לשיטתו של משרד התקשורת, אס.בי.תתקיים ביחס לדי, מהון בעל הזכיון

נמסר , עובר לתפוגת הוראת המעבר האמורה. הכשירות הקבועות בתקנות מתן רשיון
כי גובשה ביניהם הסכמה , הן על ידי בנק לאומי והן על ידי משרד התקשורת, .אס.בי.לדי

, בשל עמדתו האמורה. אס.בי. דיפעולות כלפי משרד התקשורת בינקוטיה לא לפ, עקרונית
אס המשועבדות באופן שלטובת בנק לאומי ישועבד .בי.בכפוף לפיצול שטרי משכון מניות די
ובכפוף לקיום , אס המשועבדות לכלל הבנקים.בי.רק חלק יחסי מתאים ממניות די

טרם , אס.בי.למיטב ידיעת די. ה קצובההתחייבויות נוספות מצד בנק לאומי בתוך תקופ
  . נחתם הסדר מפורט בין בנק לאומי ובין משרד התקשורת

  
   הסכמי חכירת מקטעי חלל - 5.16.2לסעיף 

  

, אותו תפעיל חלל, "3עמוס " שוגר בהצלחה הלווין 28.4.08 ביום -להסכם חלל השני 
 הסתיימה 2008בחודש יולי ו "2עמוס  "-ו" 1עמוס "המיועד לשמש כלווין המשך ללוויינים 

וכיום היא " 1עמוס "אס מלהשתמש בלווין .בי. חדלה די30.6.08החל מיום . הצבתו בחלל
  ". 3עמוס  "-ו" 2עמוס "עושה שימוש במקטעי חלל בלויינים 

  
 :בין היתר, לחלל תיקון להסכם חלל השני לפיו. אס.בי. נחתם בין די15.7.08ביום 

תפסיק את חכירת המקטע . אס.בי.די, 14קטעי חלל במקום  מ13  תחכור מחלל. אס.בי.די
נקבע מנגנון לגיבוי  כן . עד להסכמה אחרת בין הצדדים על פי המנגנון שנקבע בהסכם13-ה

  ".2עמוס "במקרה של אי זמינות של מקטעי החלל בלווין " 3עמוס "חלקי בלווין 
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  הסכם לשירותי מוקד טלפוני - 5.16.4לסעיף 
  

כיום מוקד השירות המופעל את פעילות , 1.1.2009-בהחל , אס לבצע בעצמה.בי.בכוונת די
   . בבאר שבעמ" בעליין על ידי בזק און

 הסכמי שיתוף פעולה - 5.17לסעיף 
 .שיתוף פעולה זה הסתיים', ז5.6.5סעיף עידכון ל כאמור ב- 5.17.1לסעיף 

   הליכים משפטיים- 5.18לסעיף 
  

 דחה הרשם את 3.7.08ביום  ):5.18.1סעיף ( שכנגד  והתביעהPaceלעניין תביעה נגד 
הסכום הוא קבע כי הסכום הנקוב בכתב התביעה תוך ש, בקשת הנתבעת למחיקת התביעה

מ אשר בגינו נדרש "לרבות סכום המע,  אם תזכה בתביעתהאס.בי.דיהמירבי אותו תקבל 
הגנה וכתב למתן צו לתיקון כתב האס .בי. כמו כן נדחתה בקשת די.היה לשלם אגרה

  .16.12.08דיון קדם המשפט נקבע ליום  .התביעה שכנגד שהגישה הנתבעת

, אס.בי.הגישה די 29.5.08ביום  ):5.18.6סעיף (לתביעה הייצוגית בעניין ערוץ הספורט 
בשיתוף עם חברת הכבלים את סיכום טענותיה בערעור העיקרי וכן את סיכום טענותיה 

שו המערערים סיכומי תשובה מטעמם בערעור העיקרי וכן  הגי23.6.08ביום . בערעור שכנגד
, בשיתוף עם חברת הכבלים, אס.בי.די הגישה 9.7.08ביום . סיכומים מטעמם בערעור שכנגד

מועד הדיון בערעור ובערעור שכנגד קבוע ליום . סיכומי תשובה מטעמן בערעור שכנגד
17.6.09.  

רשות הודיעה  2008 בחודש אפריל :)5.18.7סעיף  (לעניין דרישת הגירעון מאגף המכס
אשר תהיה זכאית . אס.בי.מ בשובר הקופה ישולם על ידי די"המסים כי אין מניעה שהמע

בחודש יולי . אס.בי.י די"מ ע" ובעקבות כך שולם המעלנכות את מס התשומות הכלול בו
,  חתמו הצדדים על הסכם פשרה המסיים את המחלוקות נשוא דרישת הגירעון כאמור2008
 .אס.בי.די ידי על שיבוצע ₪ 1,500,000 - כ של בסך לתשלום בכפוף

של החברה לדוחות הכספיים  6ביאור ראו בנושא הליכים משפטיים נוספים לעידכונים 
  .2008 ספטמברב 30לתקופה שהסתיימה ביום 

  

   סיכוני מקרו- 1.2.5.21לסעיף 
  

ים הגלובאליים נכנסו לתהליך השווק, משבר הכלכלי הכלל עולמיה בעקבות ,ברבעון הנוכחי
הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות מורגשות במהלך . של האטה ומחנק אשראי

צפויה בשוק המקומי גם . ויהיה מעבר מצמיחה למיתוןוייתכן כי מעבר לכך  2009שנת 
האטה ה. בפרמטרים הכלכליים המרכזייםו  בפעילות העסקיתהאטה משמעותית והרעה

לקיטון , אס.בי. לקיטון במספר מנויי די,בין השאר,  להביאהצפויה עלולהכלכלית ה
כמו כן במידה והאטה הכלכלית תביא . אס ולפגיעה בתוצאותיה העסקיות.בי.בהכנסות די

לרעה  השפעה יכול ותהיה לכךלפגיעה בפעילותם או הפסקת פעילותם של ספקים מהותיים 
  .אס.בי.דיעל פעילות 

  

התוצאות . החברההמתבסס על הערכות , ידע הצופה פני עתידהמידע שלעיל כולל מ
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד 

  .הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו
  

  אס.בי.סיכונים מיוחדים לדי - 5.21.3לסעיף 
  

אס .בי. די2008 החל מחודש יולי ,  לעיל5.16.2סעיף עידכון ל כאמור ב-  5.21.3.5לסעיף 
 -ו" 2עמוס "עושה שימוש בלווינים היא וכיום " 1עמוס "חדלה מלעשות שימוש בלווין 

  ".3עמוס "
  

 מהווה חלל את בעלת הזכויות 2008החל מחודש יולי ,  כאמור לעיל-  5.21.3.6לסעיף 
  . אס בהסכם לחכירת מקטעי חלל.בי.היחידה עימה קשורה די

  
  

24.11.08  
______________________________                                                 _______________  

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

  יוןר הדירקטור"יו, שלמה רודב
  כלליהמנהל ה, אבי גבאי



         
  

  לדוח התקופתי' פרק ב
  
  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
  8200 ספטמבר 30 ביום  שנסתיימה חודשים תשעהלתקופה של

  
  

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

 2008 ספטמברב 30 חודשים שנסתיימה ביום תשעהלתקופה של , )"הקבוצה": יכונו ביחד להלן
  ). "דוח הדירקטוריון": להלן(
  
של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך , במתכונת מצומצמת, ח הדירקטוריון כולל סקירה"דו

  .2007 בדצמבר 31יון ליום ח הדירקטור"ח מצוי גם דו"בהתחשב בכך שבפני קורא הדו
  

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

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

  
 נכלל בדוחות הכספיים ליום וא לפעילות הקבוצה וה מהותיו שאינ נוסף פעילותםלחברה תחו

  . והשקעה בקרן הון סיכון הכולל בעיקר שירותי מוקדים ללקוחות אחרכמגזר עסקי 30.9.08
  

 ח לעומת"מיליון ש 1,229-הסתכם בכ 2008 החודשים הראשונים לשנת תלתשעהרווח הנקי 
רווח המיוחס למחזיקי ההון של ה.  המקבילהתקופה בח"מיליון ש 1,056 - של כ רווח נקי בסך

  .ח בתקופה המקבילה" מיליון ש1,015ח לעומת " מיליון ש1,329 -החברה הסתכם בכ
בו גדל ,  הרב ערוציתהבכל המגזרים פרט למגזר הטלוויזי וחהגידול ברווח הנקי נבע מגידול ברו

  .ראו להלןנוסף לפרוט . ההפסד
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  המצב הכספי .1
  
  

 .)IFRS(הדיווח הבינלאומיים כללי הדוחות הכספיים ערוכים על פי   .א
 
 15.55 - ח לעומת כ"מיליארד ש 14.74 -מסתכמים בכ 30.9.08נכסי הקבוצה ליום   .ב

כוש קבוע ר )40% - כ (ח" שמיליארד 5.96 - מתוכם כ,30.9.07ח ליום "מיליארד ש
  .30.9.07 -ב) 39% -כ (ח" שמיליארד 6.08-לעומת כ

  
במגזר זה . קשורת הפנים ארצית הנייחתנבעה ממגזר התבנכסי הקבוצה הירידה   

בהשוואה לתקופה , ללא השקעה בחברות מוחזקות, חלה ירידה בסך הנכסים
 מימוש נכסים פיננסיים בשלח בעיקר " שליארדמי 1.12-המקבילה  בסך של כ

 חלה ירידה, בנוסף. ששימשו לפעילות מימון ופעילות השקעהמוחזקים למסחר 
בוע כתוצאה מהפער בין הוצאות הפחת לבין בעלות המופחתת של הרכוש הק
הירידה בסך . וכן ירידה ביתרת מיסים נדחים ההשקעה שבוצעה בתקופת הדוח

  . וכן בחייבים ויתרות חובהבמזומנים ושווי מזומניםהנכסים מותנה בשל עליה 
  

 30.9.07ח ליום "מיליארד ש 4.25 -נכסי המגזר מכ גדלובמגזר הרדיו טלפון הנייד   
בזכויות גידול נבע מעליה עיקר ה. 30.9.08ח ליום " מיליארד ש4.54 - כלסך של
 בעיקר מהפסקת ניכיון תשלומים ה ביתרת הלקוחות שנבע וכן מעליהיםלתדר

מופחתת של הרכוש הקבוע כתוצאה החלה עליה בעלות , כמו כן .בכרטיסי אשראי
חלה ,  מנגד.הפחת לבין ההשקעה שבוצעה בתקופת הדוחפער בין הוצאות המ

חל קיטון בנכס המס שנבע מניצול הנכס שנרשם ירידה ביתרות המזומנים וכן 
   .בעבר בשל הפסדים

  
ר חל גידול בסך הנכסים "שירותי אינטרנט ונס, במגזר התקשורת הבינלאומית  

  שנבע בעיקרו מגידול ביתרת הלקוחות ובהוצאות מראש30.9.07בהשוואה ליום 
 על ידי ירידה ביתרות  הגידול קוזז.בקיבולות עבור זכויות שימוש לזמן ארוך
  . ששימשו לפרעון מוקדם של הלוואותהמזומנים

  
 30.9.07במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית חל גידול בסך הנכסים בהשוואה ליום 

  .שנבע בעיקרו מעליה בזכויות שידור ועליה ביתרת ההשקעות נטו ברכוש הקבוע
  

    
 4.4 -הסתכם בכ 30.9.08ליום ל החברה  שלבעלי המניותהמיוחס ההון העצמי   .ג

 מיליארד 4.22- זאת לעומת כ , מכלל המאזן29.9% -ח המהווים כ"מיליארד ש
הגידול בהון העצמי נבע בעיקרו  . מכלל המאזן27% - כהושהיו 30.9.07 -בח "ש

 1,514 -כבסך של דיבידנד י חלוקת "ו ערוב שקוזז ב,ח הנקי של הקבוצהמהרוו
  .ח" שוןמילי

           
 6.22 - הסתכם בכ 30.9.08ח ליום "למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אגחוב הקבוצה   .ד

הקיטון נבע . 30.9.07 ליוםח "מיליארד ש 6.87 - ח וזאת לעומת כ"מיליארד ש
 בגין פרעון אגרות חוב בסכום של בעיקרו ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת

 922 -והלוואות בקבוצה הסתכם לכ פרעון אגרות חובסך הכל  .ח"ש יליוןמ 601 -כ
שיערוך הלוואות ואגרות חוב בשל הקיטון קוזז בחלקו בעיקר  .ח"ש מיליון

  .מחירים לצרכןהצמודות מדד עקב עליה חדה במדד 
 רואי החשבון של החברה הפנו תשומת הלב בדוחות הכספיים למצבה הכספי של    

עומדת באמות . אס.בי. די.2008 ספטמבר ב30 ליום ,5כאמור בבאור . אס.בי.די
 במרס 5-אס קיבלה מהבנקים ב.בי.המידה הפיננסיות שנקבעו לה וזאת לאחר שדי

 באופן שיתאמו 2008 לשנת התניותעידכונים ל 2008 ביוני 25וביום  2008
. אס.בי. המשך פעילותה של די. ולנתונים תפעוליים מסוימים שנקבעולתקציבה
או בהקלות נוספות / ו2008 שנקבעו לגבי שנת בעמידה בהתניות, בין היתר, מותנה

מקורות המימון העומדים . אס.בי.להערכת הנהלת די. שיתקבלו במהלך השנה
 הקרובה וזאת בהתאם לתחזית תזרימי שנהלרשותה יספקו את צרכי פעילותה ל

  .אס.בי.המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון די
  
הסתכמו לסך  30.9.08 ליוםבוצה  של הק והשקעות שוטפות אחרותמזומןהיתרות   .ה

 נבע  הקיטון. 30.9.07 - ח ב" שמיליון 2,085- לעומת כח " שליוןמי 1,259 -של כ
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מירידה ביתרת ההשקעות השוטפות במגזר התקשורת הפנים ארצית עיקרו ב
תזרים מזומנים מ הנובעת, רות המזומניםנייחת שקוזזה בחלקה בשל עליה בית

  .במגזרים העיקריים בהם פועלת הקבוצהור זה במגזחיובי מהפעילות השוטפת 
  
  

  :תוצאות הפעולות  .2
  

  עיקרי התוצאות  .א
      

  : והפסד מאוחדים רווחלהלן תמצית נתוני דוחות

  
  

     0.6%   20  3,139  3,159  0.7%    65  9,280  9,345  הכנסות ממכירות 
  )8.1%(  )206(  2,543  2,337  )5.3%(  )398(  7,457  7,059  עלויות והוצאות

                
 37.9% 226  596  822  25.4%  463  1,823  2,286  תפעולירווח 

 38.8% 52  134  186  77%     204  265  469  נטו, הוצאות מימון
                

                רווח לאחר הוצאות 
 37.7% 174  462  636  16.6%  259  1,558  1,817  נטו,   מימון

                
                חלק החברה ברווחי חברות 

                לות חברות מוחזקות מטופ
  100%   1  1  2  100%  2  2  4   לפי שיטת שווי מאזני

                  
 37.8% 175  463  638  16.7%  261  1,560  1,821  רווח לפני מסים 

                  
 55.6% 74  133  207  17.5%  88  504  592  מסים על הכנסה

                
 30.6% 101  330  431  16.4%  173  1,056  1,229  רווח לתקופה

                
                :מיוחס ל

 81.2% 207  255   462  30.9%  314  1,015  1,329  מחזיקי ההון של החברה
   )106(  75  )31(    )141(  41  )100(  זכויות המיעוט

                
 30.6% 101  330  431  16.4%  173  1,056  1,229  רווח לתקופה

                
                

                רווח למניה 
                

 80% 0.08 0.10 0.18 30.8% 0.12  0.39 0.51  )ח"בש(יה רווח בסיסי למנ
                  

  88.9%  0.08  0.09  0.17  31.6%  0.12  0.38  0.50  )ח"בש(רווח מדולל למניה 

  
  
  
 - ח לעומת כ"מיליארד ש 9.35 -הסתכמו בכ 2008 של שנת בתשעת החודשיםכנסות הקבוצה ה

  .0.7% - גידול של כ, בתקופה המקבילהח "מיליארד ש 9.28
  3.14- ח לעומת כ"מיליארד ש 3.16 -הסתכמו בכ 2008 של שנת יהשלישברבעון הכנסות הקבוצה 

   .0.64% -גידול של כ, ברבעון המקבילח "מיליארד ש
עיקר הגידול נבע ממגזר הרדיו טלפון נייד והטלויזיה הרב ערוצית שקוזז בחלקו בשל ירידה 

  .במגזר תקשורת פנים ארצית נייחת

              

              

   חודשים תשעהלתקופה של   

  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

   חודשים שלושהלתקופה של     

  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

     

  2008  2007    
    2007  2008    גידול

    גידול
  אחוזים  )קיטון(  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  אחוזים  )קיטון(  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
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 1,274-כ הסתכמו ב2008 של שנת  החודשיםתבתשעשל הקבוצה והפחתות ת הוצאות הפח

  .3.7%-קיטון של כ ,המקבילה בתקופהח " מיליון ש1,323 -סך של כלעומת  ,ח"שמיליון 
 מיליון 423 - כ הסתכמו ב2008 של שנת לישיברבעון הששל הקבוצה והפחתות הוצאות הפחת 

  .4.9%-קיטון של כ ,ן המקבילברבעוח " מיליון ש445 -סך של כלעומת ח "ש
אשר וממגזר הטלוויזיה הרב ערוצית עיקר הקיטון נבע ממגזר תקשורת פנים ארצית נייחת 
  .קוזז בחלקו בשל עליה בהוצאות במגזר הרדיו טלפון נייד

  
  הסתכמו בסך של2008 של שנת  חודשים ראשוניםתבתשעהוצאות שכר העבודה של הקבוצה 

  .1% -גידול של כ, ה המקבילתקופהבח "ש מיליון 1,757 - סך של כמת לעוח "מיליון ש 1,774 -כ
ט מגזר התקשורת פנים ארצית נייחת בו  נובע מעליה בהוצאות השכר בכל המגזרים למעהגידול

  .חלה ירידה בהוצאות השכר
  

ח לעומת " מיליון ש573- הסתכמו בסך של כשלישיברבעון ההוצאות שכר העבודה של הקבוצה 
הקיטון נובע מירידה בהוצאות  .4% -קיטון של כ, ח ברבעון המקביל" מיליון ש597 -סך של כ
 שארבשכר הפנים ארצית נייחת שקוזז בחלקו בשל עליה בהוצאות   במגזר התקשורתהשכר
  . הקבוצהמגזרי

  
 הסתכמו 2008 של שנת ת החודשים הראשוניםבתשעהוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה 

  .6.5% -קיטון של כ, ח בתקופה המקבילה" מיליארד ש4.31 -לעומת כ ,ח"מיליארד ש 4.03 -בכ
 1.34 - בכ הסתכמו 2008 של שנת השלישיברבעון הוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה 

  .9.5% -קיטון של כ, ברבעון המקבילח " מיליארד ש1.48 -לעומת כ ,ח"מיליארד ש
  .הקיטון נובע מירידה בהוצאות בכל המגזרים 

  
 2008לתקופה שיוחס למחזיקי ההון של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת ווח רה

הושפע מיישום מוקדם של רווח  ה.₪ מיליון 462- בוברבעון השלישי  ₪ מיליון 1,329-הסתכם ב
 –ן של החברה נכללו בחלק בעלי ההו. אס.בי.די מהפסדי 58%תקנים בינלאומיים לפיהם 

  . בדוחות הכספיים)4()א(3ראו באור לפרטים 
  
  

  מגזרי פעילות  .ב
  

  :להלן נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים מוצגים בהתאם למגזרי הפעילות של הקבוצה
  

  
1-9/2008  

  

  
1-9/2007  

  
7-9/2008  

  

  
7-9/2007  

  
  הכנסות לפי
  מגזרי פעילות

    
 מיליוני 

  ח"ש

  
 מסך %

  הכנסות

  
מיליוני 

  ח"ש

  
 מסך %

  הכנסות

  
מיליוני 

  ח"ש

  
 מסך %

  הכנסות

  
מיליוני 

  ח"ש

  
 מסך %

  הכנסות
  תקשורת פנים 
  ארצית נייחת

  

  
4,150  

  

  
44.4%  

  
4,260  

  
45.9%  

  
1,388  

  
43.9%  

  
1,425  

  
45.4%  

רדיו טלפון 
  נייד

  
3,575  

  
38.2%  

  
3,502  

  
37.7%  

  
1,214  

  
38.4%  

  
1,203  

  
38.3%  

  
  תקשורת 

בינלאומית 
שירותי 

אינטרנט 
  ר"ונס

  

  
  
  
  
  

969  

  
  
  
  
  

10.4%  

  
  
  
  
  

970  
  

  
  
  
  
  

10.5%  

  
  
  
  
  

329  

  
  
  
  
  

10.4%  

  
  
  
  
  

326  
  

  
  
  
  
  

10.4%  

טלויזיה רב 
  ערוצית

  
1,136  

  

  
12.2%  

  
1,067  

  
11.5%  

  
375  

  
11.9%  

  
360  

  
11.5%  

  
  אחר וקיזוזים

  
)485(  

  
)5.2%(  

  
)519(  

  
)5.6%(  

  
)147(  

  
)4.6%(  

  
)175(  

  
)5.6%(  

  
  כ"סה

  
9,345  

  
100%  

  
9,280  

  
100%  

  
3,159  

  
100%  

  
3,139  

  
100%  
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1-9/2008  
  

  
1-9/2007  

  

  
7-9/2008  

  
7-9/2007  

  
רווח 

פעולי תי
לפי מגזרי 
  פעילות

  

  
 מיליוני 

  ח"ש

  
% 

  מהכנסות
  המגזר

  
מיליוני 

  ח"ש

  
% 

  מהכנסות
  המגזר

  
מיליוני 

  ח"ש

  
%  

   הכנסות
  המגזר

  
מיליוני 

  ח"ש

  
% 

  מהכנסות
  המגזר

תקשורת 
  פנים 

ארצית 
  נייחת

  

  
  
  

1,218  

  
  
  

29.3%  

  
  
  

939  

  
  
  

22.0%  

  
  
  

422  

  
  
  

30.4%  

  
  
  

327  

  
  
  

23.0%  

רדיו טלפון 
  נייד

  

  
774  

  
21.6%  

  
672  

  
19.2%  

  
293  

  
24.1%  

  
219  

  
18.2%  

  
  תקשורת 

בינלאומית 
שירותי 

אינטרנט 
  ר"ונס

  

  
  
  
  

176  

  
  
  
  

18.2%  

  
  
  
  

159  

  
  
  
  

16.4%  

  
  
  
  

59  

  
  
  
  

17.9%  

  
  
  
  

54  

  
  
  
  

16.6%  

טלויזיה רב 
  ערוצית

  
122  

  
10.7%  

  
51  

  
4.8%  

  
52  

  
13.9%  

  
)4(  

  
)1.1%(  

  
אחר 

  וקיזוזים
  

  
  
)4(  

  

    
  
2  

  

    
  
)4(  

    
  
-  

  

רווח 
  תפעולי

  
2,286  

    
1,823  

    
822  

    
596  

  

  
  מגזר תקשורת פנים ארצית נייחת

  
  :הכנסות

   
 4.15- הסתכם בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת היקף ההכנסות במגזר 

  .2.6% -קיטון של כ, הח בתקופה המקביל" מיליארד ש4.26-ח לעומת כ"מיליארד ש
מיליארד  1.43-ח לעומת כ"מיליארד ש 1.39-היקף ההכנסות במגזר ברבעון הסתכם בכ

  .2.8%-קיטון של כ, ברבעון המקבילח "ש
  

במקביל (הירידה בהכנסות המגזר נבעה מירידה בדמי הקישוריות לרשתות הסלולריות 
בעיקר עקב ניידות (ווים ירידה נוספת נבעה מירידה במספר הק). ישנה ירידה בהוצאה

. 2008 וביוני 2007מירידה בתנועת השיחות ומהפחתת תעריפים ביוני , )המספרים
הירידה בהכנסות מותנה בעיקר בשל המשך הגידול בהכנסות משירותי האינטרנט 

 וכן בשל גידול . עקב גידול במספר המנויים ובמכירות רשת ביתית)ADSL(המהיר 
שבון של החברה ממשיכים להפנות את תשומת הלב רואי הח. בהכנסות מתקשוב
מכלול השינויים בשוק התקשורת והשפעת הרגולציה על מצבה , להתגברות התחרות

  .הכספי של הקבוצה ועל תוצאות פעולותיה 
  

  :עלויות והוצאות
  

ח "ליון שי מ643 - הסתכמו בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הוצאות הפחת 
  .9.3%-קיטון של כ, ח בתקופה המקבילה"יון שלי מ709 -לעומת כ

רבעון ח ב"ליון שי מ236 -ח לעומת כ"ליון שימ 214 -  הסתכמו בכברבעוןהוצאות הפחת 
  .9.3%-קיטון של כ, המקביל

  .מקור הירידה הינו סיום הפחתתו של רכוש קבוע וירידה בהשקעות ברכוש חדש
  

ח "ליון שימ 905 -בכהסתכמו  2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הוצאות השכר 
  .6.1%-קיטון של כ, ח בתקופה המקבילה"שליון י מ964 -לעומת כ

ברבעון ח "ליון שי מ328 -ח לעומת כ"ליון שי מ289 -הוצאות השכר ברבעון הסתכמו בכ
  .11.9% -קיטון של כ, המקביל



  6

ם קוזזה בחלקה בשל תשלומיש הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר מפרישת עובדים
  .מבוססי מניות

  
 1,398 - כבהסתכמו  2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הוצאות הפעלה וכלליות 

  . 11.3% -קיטון של כ, המקבילהח בתקופה "ון ש מילי1,576 - לעומת כח "מיליון ש
ון  מילי 509 -לעומת כח "מיליון ש 464 - כברבעון הסתכמו בהוצאות ההפעלה והכלליות 

  . 8.8% -קיטון של כ, לברבעון המקביח "ש
הירידה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות דמי הקישוריות לרשתות הסלולריות במקביל 

 וכן ל" ביטול הפרשות בגין ספקים בינ,מעידכון הפרשה לתמלוגים, לירידה בהכנסה
   .מיישום תהליכי התייעלות שהביאו לירידה בהוצאות התפעוליות

  
- כבהסתכמו  2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת  נטו ,ת תפעוליות אחרו            הכנסות

   .ח בתקופה המקבילה" מיליון ש72-לעומת הוצאות בסך של כ, ח" מיליון ש14
הוצאות בסך לעומת ח "מיליון ש 1 -כברבעון הסתכמו ב נטו, תפעוליות אחרות הכנסות

  .ברבעון המקבילח "ש  מיליון 25-כ
 המקבילה לעומת רווחי הון והקטנת ם הפרשות לתביעות בתקופהזאת בעיקר בשל רישו           

  .הפרשות  בתקופה המדווחת
  

  :רווחיות
  

 1,218-  הסתכם בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הרווח התפעולי במגזר 
  .29.7% -גידול של כ, ח בתקופה המקבילה"מיליון ש 939- ח לעומת כ"מיליון ש

 ח"ש מיליון 327-ח לעומת כ"מיליון ש 422-הסתכם בכהרווח התפעולי במגזר ברבעון 
  .29%-גידול של כ, ברבעון המקביל

  .השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות
  

  
  מגזר רדיו טלפון נייד

  
  :הכנסות

  
 3.58 -הסתכם בכ, 2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת היקף ההכנסות במגזר 

  . 2.3%-גידול של כ, ח  בתקופה המקבילה" שמיליארד 3.50ח לעומת " שליארדמי
 מיליארד 1.20- לעומת כ, ח" שמיליארד 1.21-היקף ההכנסות במגזר ברבעון הסתכם בכ

  .0.8%-גידול של כ, ח ברבעון המקביל"ש
  

שהביא לגידול בהכנסות  3ובפרט מנויי דור העליה נבעה בעיקר מגידול במספר המנויים 
 ובהכנסות משרותי תוכן אשר קוזז בחלקו בשל ירידה בהכנסה הממוצעת דמי שימושמ

  .למנוי בעיקר בשל שחיקת תעריפי שיחות יוצאות וירידה בתעריף הקישוריות
  

  :עלויות והוצאות
  

 388 - הסתכמו בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת והפחתות הוצאות הפחת 
  .9.9%-  של כגידול, ח בתקופה המקבילה" שן  מיליו353 - ח לעומת כ"ליון שימ

ברבעון ח "ליון שי מ121 -ח לעומת כ"ליון שי מ129 - הוצאות הפחת ברבעון הסתכמו בכ
  .6.6%-  של כגידול, המקביל

  
ח " מיליון ש 486- הסתכמו בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הוצאות השכר 

  .9.5% -  של כדולגי, ח בתקופה המקבילה" מליון ש444 -לעומת כ
ברבעון ח "ליון שי מ150 -ח לעומת כ"ליון שי מ157 -הוצאות השכר ברבעון הסתכמו בכ

  .4.6% -  של כגידול, המקביל
רישום הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות מ בהוצאות השכר נבעה בעיקר עליהה

  .ומעדכוני שכר
  

 -כ הסתכמו ב2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הוצאות ההפעלה והכלליות 
  . 5.2% -קיטון של כ, המקבילהח בתקופה "ון שמילי 2,033-לעומת כח "מיליון ש 1,927

ון  מילי713 -לעומת כח "מיליון ש 635 -כברבעון הסתכמו בהוצאות ההפעלה והכלליות 
  . 11% -קיטון של כ, ברבעון המקבילח "ש

מקיטון בעלויות ציוד ו דרגו מירידה בכמות המכשירים שנמכרו ושוה נבעה בעיקרהיריד
  .קצה בשל ירידת הדולר
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  :רווחיות

  
  774- הסתכם בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הרווח התפעולי במגזר 

  .15.2%-גידול של כ, ח בתקופה המקבילה" מיליון ש672- ח לעומת כ"מיליון ש
ח " מיליון ש219 -ח לעומת כ" מיליון ש293-הרווח התפעולי במגזר ברבעון הסתכם בכ

  .33.8%-גידול של כ, ברבעון המקביל
  .השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות

  
  

  ר"אינטרנט ונס, ל"תקשורת בינ
  

  :הכנסות
  

 969- מסתכם בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת היקף ההכנסות במגזר 
  . 0.1%- של כקיטון, ח בתקופה המקבילה" שמיליון 970- ח לעומת כ"מיליון ש

ח " מיליון ש326-ח לעומת כ" מיליון ש329-היקף ההכנסות במגזר ברבעון הסתכם בכ
  .0.9%-גידול של כ, ברבעון המקביל

 מנגד היה גידול .במגזר זה חל קיטון בפעילות העברת שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם
בהכנסות החברה משיחות בינלאומיות יוצאות עקב עליה בכמות הדקות היוצאות וכן 

פעילות גידול בהכנסות בתחום האינטרנט עקב גידול בכמות לקוחות פס רחב ועליה ב
  .אינטגרציה ופתרונות תקשורת ללקוחות עסקיים

  
  :עלויות והוצאות

  
ח "ליון שימ 60 - הסתכמו בכ2008של שנת בתשעת החודשים הראשונים הוצאות הפחת 

  .9.1%- של כקיטון, ח בתקופה המקבילה"ליון שימ 66 -לעומת כ
ברבעון ח "ליון שי מ21 - ח לעומת כ"ליון שי מ20 - הוצאות הפחת ברבעון הסתכמו בכ

  .4.7%- של כקיטון, המקביל
  

ח "ליון ש מי197- הסתכמו בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הוצאות השכר 
  .8.2% - גידול של כ, ח בתקופה המקבילה"ליון שי מ182 -לעומת כ

ברבעון ח "ליון שי מ61 -ח לעומת כ"ליון שי מ67 -הוצאות השכר ברבעון הסתכמו בכ
  .9.8% - גידול של כ, המקביל
ם כמענה לגידול בצרכים  בהוצאות השכר נבע בעיקר מעליה במספר העובדיהגידול

  .מבוססי מניותותשלומים התפעוליים 
  

 -כ הסתכמו ב2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הוצאות ההפעלה והכלליות 
  . 5.1% -קיטון של כ, המקבילהח בתקופה "ון ש מילי564 -לעומת כח "מיליון ש 535

ון  מילי190 -לעומת כח "מיליון ש 183 -כברבעון הסתכמו בהוצאות ההפעלה והכלליות 
  . 3.4% -ון של כקיט, ברבעון המקבילח "ש

ת שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם בפעילות העבר מקיטון ההירידה נבעה בעיקר
  .במקביל לירידה בהכנסות

  
  :רווחיות

  
 176 - הסתכם בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הרווח התפעולי במגזר 

  . 10.7% -גידול של כ, ח בתקופה המקבילה" מיליון ש159- ומת כח לע"מיליון ש
ח " מיליון ש54 -לעומת כ, ח" מיליון ש59-הרווח התפעולי במגזר ברבעון הסתכם בכ

  .9.3%-גידול של כ, ברבעון המקביל
  .השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות
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  טלוויזיה רב ערוצית

  
  :הכנסות

  
 1,136-  הסתכם בכ2008ל שנת בתשעת החודשים הראשונים שהיקף ההכנסות במגזר 

  .6.4%- גידול של כ, ח בתקופה המקבילה"מיליון ש 1,067- ח לעומת כ"מיליון ש
ח "מיליון ש 360 -ח לעומת כ" מיליון ש375-היקף ההכנסות במגזר ברבעון הסתכם בכ

  . 4.2%-גידול של כ, ברבעון המקביל
  .לקוחהעליה בהיקף ההכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסה הממוצעת ל

  
  :עלויות והוצאות

  
ח "ליון שי מ184 - הסתכמו בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הוצאות הפחת 

  .8.5% -קיטון של כ, ח בתקופה המקבילה" שליוןי מ201-לעומת כ
ברבעון ח "מליון ש 69 -ח לעומת כ"ליון שימ 59 -הוצאות הפחת ברבעון הסתכמו בכ

  .14.5%-קיטון של כ, המקביל
  
ח " מיליון ש142 - הסתכמו בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת צאות השכר הו

  .7% - גידול של כ, ח בתקופה המקבילה"ליון שי מ133 -לעומת כ
הגידול בהוצאות השכר נבע בעיקר מעליה במספר העובדים כמענה לגידול בצרכים 

   .התפעוליים
ברבעון ח "ליון שי מ46 -מת כח לעו"ליון שי מ45 -הוצאות השכר ברבעון הסתכמו בכ

  .2.2% -של כ קיטון, המקביל
  

 -כ הסתכמו ב2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הוצאות ההפעלה והכלליות 
  . 0.8% - של כגידול, המקבילהח בתקופה "ון ש מילי682 -לעומת כח "מיליון ש 688

 קות מקור ועליההעליה נבעה בעיקרה מגידול בהוצאות צריכת התוכן לאור שידורי הפ
י קבלני משנה ובהוצאות אחזקת כלי רכב אשר קוזזה בחלקה "בשירותים ואחזקה ע

  .בשל ירידה בהוצאות הכלליות
ון מילי 249 -לעומת כח "מיליון ש 218 -כברבעון הסתכמו בהוצאות ההפעלה והכלליות 

ות  הקיטון נבע בעיקרו מירידה בהוצא.12.4% -של כקיטון , ברבעון המקבילח "ש
   .הכלליות

  
  :רווחיות

  
  122-הסתכם בכ, 2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת הרווח התפעולי במגזר 

  .134.6% -גידול של כ, ח בתקופה המקבילה"מיליון ש 52- ח לעומת כ"מיליון ש
  . השיפור ברווח התפעולי נובע בעיקר מגידול בהכנסות כאמור

 מיליון 4-  כ הפסד של ח לעומת"מיליון ש 52-הרווח התפעולי במגזר ברבעון הסתכם בכ
  .ח ברבעון המקביל"ש

  .השיפור ברווח התפעולי ברבעון נובע בעיקרו מירידה בהוצאות התפעוליות
  

  נטו, הוצאות מימון . ג
  

  הסתכמו2008 של שנת  החודשים הראשוניםתבתשעשל הקבוצה  הוצאות המימון נטו
 -של כ גידול,  המקבילהבתקופהח "יליון שמ 265 - ח לעומת כ"מיליון ש 469 -כסך של ב

77% .  
ח צמוד ברובו למדד המחירים "החוב של הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג
בתקופת הדוח חלה עליה בשיעור . לצרכן והוצאות המימון מושפעות משינויים במדד

המקבילה ושיערוך  עליית מדד אליו צמודות יתרות החוב בהשוואה לתקופה
  .בויות גרם לגידול בהוצאות המימון בקבוצה ההתחיי
  

בתשעת החודשים  הוצאות המימון נטו הסתכמובמגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת 
ח בתקופה "מיליון ש 164- כלעומתח "מיליון ש 77- בכ2008הראשונים של שנת 

 המקבילה בהוצאות מימון נטו בהשוואה לתקופה קיטוןה. 53%- כ של קיטון ,המקבילה
אס וכן בירידה בהוצאות ריבית .בי.בע בעיקר מעליה בהכנסות מהלוואות בעלים לדינ

שקוזזו בחלקם על ידי עליה בהוצאות בגין הפרשי הצמדה וירידה בהכנסות ריבית 
  .מפקדונות
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 המימון נטו בעיקר בשל הגידול בהוצאות וצאות בהאין שינויהנייד הרדיו במגזר הטלפון 
וגידול מחירים לצרכן כתוצאה מעליית המדד ודות למדד השיערוך ההתחייבויות הצמ

אשר  בצים בעקבות הירידה בשער החליפיןבהוצאות בגין עסקאות אקדמה ונגזרים משו
ונו לנכסים כשירים וכן בשל ירידה בהיקף החוב ועלויות אשראי שהבמלואו בשל קוזז 
  .נטו

  
בתשעת החודשים במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית הסתכמו הוצאות המימון נטו 

ח " מיליון ש89 -ח בהשוואה  לכ"מיליון ש 369 -  לסך של כ2008הראשונים של שנת 
-מימון בסך של כעיקר השינוי נובע מהכנסת  .314.6%-גידול של כ, בתקופה המקבילה

 שנרשמה ברבעון השלישי אשתקד בשל שינוי שיעור ההיוון של הלוואות ח"ש מיליון 213
לייה בשיעור עליית המדד גרמה לעליה בהוצאות המימון בשל הע, כמו כן. הבעלים

   .בסך החוב הפיננסי של החברהבשל גידול שיערוך התחייבויות הצמודות למדד  וכן 
  

  מיסים על הכנסה  .ד
  

ח "מיליון ש 592 - הסתכמו לסך של  כת המדווחתקופההוצאות המיסים של הקבוצה ב
 בתקופה המקבילהח " מיליון ש504 -עומת כל, מיסים מהרווח לפני 32.5% -המהווים כ
עיקר הירידה בשיעור הוצאות המיסים מהרווח . יםסי מהרווח לפני מ32.3% -שהיוו כ

נבע מירידה בשיעור המס וכן מביטול חוק מיסוי בתנאי , לפני מיסים על הכנסה
י לצרכלקיזוז אס שאינם ניתנים .בי. הירידה מותנה בשל הגידול בהפסדי די.אינפלציה

  .מס
  

  נזילות ומקורות מימון  .3
  

 של שנת  החודשים הראשוניםתבתשעתזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת 
 בתקופהח " שליארדמי 2.38 -ח לעומת כ" שיליארדמ 2.65 -הסתכם בכ 2008

  שחלה בתזרים מפעילות שוטפת מקורהעליהה. ח"יליון שמ 271- של כ גידול, המקבילה
  ביתרת הלקוחותשינויומ  התפעולי של כל המגזרים בקבוצהבגידול ברווחבעיקר 

 וכן שינוי ביתרת הספקים, גין פרישה מוקדמתתשלומים בב עליהבשל שקוזזה בחלקה 
   .ירידה בריבית שהתקבלה

  
השקעות הקבוצה אחד המקורות למימון תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו 

ח בפיתוח תשתיות "מיליון ש 962 -כ, בין היתר,  המדווחתבתקופההושקעו  ושבמסגרת
  .  המקבילהבתקופהח " שמיליון 681 -זאת בהשוואה להשקעה בסך של כ, תקשורת

   
 1,044 - בסך כולל של כ ושילמה ריבית נטות פרעה הקבוצה חובו, המדווחתבתקופה
 266 -כ ,הלוואותח "שמיליון  112 -כ ,אגרות חובח "שמיליון  697 - בהם כ, ח"מיליון ש
קיבלה החברה מאידך  .ח אשראי לזמן קצר" מיליון ש5-כו ח תשלומי ריבית"מיליון ש

זאת בהשוואה  .ח "מיליון ש 36-כתקבול בגין סילוק מכשירים פיננסים נגזרים נטו בסך 
  .  המקבילהבתקופהח "מיליון ש 3,001 - בסך של כ ותשלומי ריבית נטו חוב פרעוןל
  
זאת בהשוואה  ,ח" מיליון ש679  שלן בסךזומ שולם דיבידנד במת המדווחתקופהב

  .ח" מיליארד ש 2.1- כ שולם סכום שללתקופה המקבילה בו
  

 של שנת  החודשים הראשוניםתבתשעמבנקים ממוצע חודשי של אשראי לזמן קצר 
למוסדות , ממוצע חודשי של התחייבויות זמן ארוך. ח"מיליון ש 97 - היה כ2008

 6,347 -  היה כ2008 של שנת  החודשים הראשוניםתבתשע ח"פיננסיים ומחזיקי אג
  .ח"מיליון ש

  
 מיליון 1,307 לעומת ,ח"ש מיליון 727- הסתכם בכ 30.9.08הון החוזר ליום הגירעון ב

 הטלוויזיה הרב ערוציתהינו במגזר השיפור בהון החוזר עיקר .  בתקופה המקבילהח"ש
סיווג הלוואות  מ בעיקרושנבע ח"מיליון ש 738 -  של כ בסך חל קיטון בגרעוןבו

לאור העמידה בתנאי הסכם המימון עם , מתאגידים בנקאיים כהלוואות לזמן ארוך
 מיליון 123-ר בסך של כ"ל ונס"כן שיפור במגזר התקשורת בינ והתאגידים הבנקאיים

  .ח"ש
השיפור קוזז בחלקו בשל גידול בגירעון בהון החוזר במגזר התקשורת הפנים ארצית 

  .נייחת
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לרבות מקורות , תזרים המזומנים החזוי של החברהאת החברה בחן רקטוריון די
 קיום בעיית וקבע כי הגרעון בהון החוזר אינו מצביע על, האשראי והאפשרות לגיוסם

  .ברהנזילות לח
  

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

  .ון בהערכות אלובאחד הגורמים שהובאו בחשב
  

  
  מעורבות הקבוצה בקהילה ותרומות  .4

  
 מטרות ללא בגופים עובדים והתנדבות תרומות באמצעות הקהילה למען פועלת הקבוצה

 פיתוח ובאמצעות, ועוד רווחה ,חינוך למטרות הכספים את המייעדים מוכרים רווח
 עם יחד חתפועלת בתקופה המדוו החברה. הקהילה מול ישירה התנדבותית פעילות
 הפכה החברה כן כמו. לקהילה התרומה בתחום לחברות בסיוע המתמחה" מתן "הארגון
, בנוסף. החברתית האחריות בתחום הפועל ר"מלכ, "מעלה" בארגון חברה להיות

  .נוספות מגוונות קהילתיות לפעילויות הקבוצה עובדי מתנדבים
  . ח"ש אלפי 2,252 -  כ מעורבת ותרמההקבוצה היתה הדוח בתקופת

  
  

  פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .5
  
  

עסקאות הגנה מפני סיכוני , 2007למתואר בדוח הדירקטוריון לשנת  בהמשך  .א
 ולשינויים במדד המחירים  החליפיןי בשעריםשוק הקשורים בחשיפה לשינוי

 .חשיפה זו חלקיתהקטינו , לצרכן
      
השינוי במחירי השוק על השווי ההוגן של  ניתוחי הרגישות לשווי ההוגן והשפעת   .ב

 אשר קיימת לגביהן התקשרות איתנה החוץ מאזניותהיתרות במאזן והיתרות 
יחד עם  .31.12.07אינם שונים באופן מהותי מאוד מהדוח ליום , 30.9.08ליום 

שקל /זאת סך השווי ההוגן של התחייבויות נטו הרגישות לשינויים בשער דולר
רגישות לשינויים . ח" מיליון ש1,148 -יך לעמוד על סך  של כ צר31.12.07ליום 

ח וזאת כתוצאה מעדכון " מיליון ש622בריבית הדולרית צריכה לעמוד על סך 
ח במקום " מיליון ש611במדידת התקשרות למקטעי חלל שצריכה לעמוד על 

 .ח" מיליון ש343
  

הדוח ליום אינו שונה באופן מהותי מ, 30.9.08דוח בסיסי הצמדה ליום   .ג
31.12.07. 

  
עודף ההתחייבויות הכספיות על נכסים כספיים במטבע חוץ או בהצמדה אליו   

  עסקאות המטבעהיקף. ח בקבוצה" שיוןמיל 88 -  הסתכם בכ30.9.08ליום 
. ח" מיליון ש232- עומד על סך של כ 30.9.08 העתידיות במטבע חוץ נכון ליום
במטבע חוץ או ,  החוץ מאזניותתההתחייבויוהעסקאות  נועדו להגן גם על 

  .בהצמדה אליו 
  

עודף ההתחייבויות על נכסים כספיים הצמודים למדד המחירים לצרכן ליום   
כתוצאה מביצוע עסקאות  .ח בקבוצה" שוןמילי 5,818 -  מסתכם בכ30.9.08
 עומדת יתרת ההתחייבויות הצמודות למדד המחירים 30.9.08נכון ליום , הגנה

 4,619- י עסקאות עתידיות כאמור על סך של כ"ינה מגודרת עשא, לצרכן נטו
  .ח"מיליון ש

  
  אומדנים חשבונאיים קריטיים .        6
  

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומיים מחייבת את ההנהלה 
, התחייבויות, לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של נכסים

ההנהלה מבססת . צאות וכן על הגילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותניםהכנסות והו
חוות דעת וגורמים נוספים , את האומדנים וההערכות על ניסיון העבר ועל הערכות שווי

התוצאות בפועל יכול שתהיינה . שלדעתה הינם רלוונטיים בהתחשב בנסיבות העניין
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 מידע בדבר נושאים עיקריים של .שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים
ניתן , אי ודאות באומדנים ושיקולי דעת קריטיים בישום המדיניות החשבונאית

אנו מעריכים שהערכות ואומדנים אלה הינם קריטיים . בדוחות הכספיים השנתיים
משום שלכל שינוי בהערכות ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה מהותית על 

  .הדוחות הכספיים
  
  
  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה  .7

  
דירקטוריון החברה מינה . מופקד על בקרת העל הינו הדירקטוריוןאשר האורגן בחברה 

   .2007תפקידיה והרכבה מתוארים בדוח הדירקטוריון לשנת אשר ועדת מאזן 
  

רקטוריון בדיון בדי. הדוחות הכספיים נדונו בועדת המאזן והועברו לאישור הדירקטוריון
מנחם , איל יניב,   שלמה רודב-חברי הדירקטוריון : השתתפו נושאי המשרה הבאים

, דוד גלבוע, קי קיארה,  אלון שליו, יואב רובינשטיין, רן גוטפריד, מייקל גרבינר, ענבר
 כמו כן השתתפו גם  .זנוף'אדם צו סבןריה  א,יהודה פורת ,יצחק אידלמן, רמי נומקין

כן . ל ומנהל כספים ראשי" משנה למנכ- אלן גלמן , ל"מנכ–אבי גבאי : נושאי המשרה
  .השתתפו בדיון  נציגים ממשרד רואי החשבון של החברה סומך חייקין

  
  
  
   לאחר תאריך הדוחות הכספייםארועיםשונות ו  . 8
  

 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות וזאת לאחר שהתקבל 2008 ביוני 1ביום .    א
ר בחברה "את תנאי העסקתו של היו, חברה אישור דירקטוריון ה2008 באפריל 17-ב

הדירקטורים בחנו את חבילת התגמול על כל . בדוחות הכספיים 7כמתואר בבאור 
ולדעתם חבילת התגמול הכוללת הינה הולמת וסבירה , אחד ממרכיביה וכמכלול

בנסיבות העניין ותואמת את מהות התפקיד ואת האתגרים וציפיות הדירקטוריון 
 תיגמול נבחנה גם בהשוואה לחברות גדולות במשק ונמצא כי חבילת ה. ר"מהיו

  .בחלק הגבוה של הטווח, התיגמול הינה בתוך טווח הנתונים שנסקרוחבילת 
  

 החברה אסיפה הכללית של בעלי המניות שלאישרה ה 2008  בספטמבר28ביום   . ב
את הארכת )  והדירקטוריוןביקורת של הדירקטוריוןהלאחר אישור ועדת (

אר החזקות .סב.שרות החברה בהסכם הניהול עם תאגיד הקשור לחברת אפהתק
 לאחר תום תקופת  נוספותבעלת השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים, מ"בע

   .תנאים של ההסכם המקוריהבאותם , ההסכם הנוכחי
  

השווקים הגלובאליים נכנסו , משבר הכלכלי הכלל עולמיה בעקבות ,ברבעון הנוכחי  .ג
הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות . ל האטה ומחנק אשראילתהליך ש

גם . יהיה מעבר מצמיחה למיתוןוייתכן כי מעבר לכך  2009מורגשות במהלך שנת 
בפרמטרים ו  בפעילות העסקיתצפויה האטה משמעותית והרעהבשוק המקומי 

ילותה מעריכה כי המשבר עלול להשפיע לרעה על פעהחברה . הכלכליים המרכזיים
  .אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעות המשבר על פעילות הקבוצהאך 

  
התוצאות . החברההמתבסס על הערכות , המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד

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

  
לרבות  (של הקבוצהנטו   החוזיותת היקף ההתחייבויו2008 בספטמבר 30נכון ליום .   ד

 והיקף ההתחייבויות ח"מיליון ש 909 -הצמודות לדולר הסתכמו בכ, )חוץ מאזניות
הצמודות למדד המחירים לצרכן הסתכמו ) לרבות חוץ מאזניות ( של הקבוצהנטו
 2008 ספטמבר ב30מיום  16.7% -  בכעלההדולר שער החליפין של . ח" ש5,517 -כב

 0.1% -כ ומדד המחירים לצרכן עלה בועד לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים
  .2008 אוקטוברבחודש 

  
חשופה לשינויים במחירי הנחושת הגורמים לשינוי בערך הגרט של תשתית החברה  .ה

   .הכספייםבדוחות ) 1 (14באור  או ר, לפרוט נוסף. כבלי הנחושת של החברה
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    ת ופיננסילניהול חשיפות מדיניות  2008 ביוני 26ביום דירקטוריון החברה אימץ . ו 
צמצום הינו של המדיניות החדשה עיקר יעדה . המחליפה מדיניות חשיפה קודמת
שפיע על תזרים המזומנים ועל  העלולים להחשיפות משמעותיות לסיכוני שוק

 החברה תבצע ,בהתאם למדיניות האמורה. הקבוצהתוצאותיה הכספיות של 
 לצמצום חשיפתה  בעיקר,בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה, חלקית, פעילות גידור

  .לשינוי בשערי החליפין של מטבעות חוץ ולשינוי במדד המחירים לצרכן
         

  
  

  . ולציבור בעלי המניותהלעובדי, הננו מודים למנהלי חברות הקבוצה
  
  
  
  

____________________        __________________  
   גבאיברהםא                       שלמה רודב              

  מנהל כללי                                    ר הדירקטוריון"יו         



 

 
החברה הישראלית " בזק"

  מ"לתקשורת בע
  

  דוחות כספייםתמצית 
  ביניים מאוחדים

  2008 בספטמבר 30ליום 
  )בלתי מבוקרים(

  
  



 
  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"

  
  )בלתי מבוקרים (2008 בספטמבר 30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 

  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד
  
  

  2  י החשבון סקירה של רואדוח
  

      )בלתי מבוקרים (2008בספטמבר  30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  

  3  יםמאזנים ביניים מאוחד
  

  4  יםדוחות רווח והפסד ביניים מאוחד
  

  5  דוחות ביניים מאוחדים על הכנסות והוצאות שהוכרו
  

  6  דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  8  ם ביניים מאוחדיםבאורים לדוחות כספיי
  
  
  
  



  

  סומך חייקין
  02   531  2000  טלפון  212תא דואר , 8הרטום 

  02   531  2044  פקס  91001ירושלים 
 www.kpmg.co.il  אינטרנט  

 

 
 

  לכבוד
  הדירקטוריון של

  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  

ליום )  החברה–להלן (מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"לבקשתכם סקרנו את מאזן הביניים המאוחד של 
 שהוכרו הוצאותהכנסות ועל ביניים מאוחד  את דוח ,ביניים המאוחדהאת דוח רווח והפסד , 2008 בספטמבר 30

  . באותו תאריךושלושה חודשים שהסתיימתשעה ו של ותואת דוח הביניים המאוחד על תזרימי המזומנים לתקופ
  

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

  .בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
  

 30ח ליום " שמיליון 31 -נה כיהומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של חברות כלולות אשר ההשקעה בהן ה
תשעה  של ותלתקופח " מיליון ש2 -וכח "ש מיליון 4 -נו כי הברווחיהןוחלקה של החברה , 2008 בספטמבר

  .בהתאמה,  באותו תאריךושלושה חודשים שהסתיימו
  

אין אנו , תקני ביקורת מקובליםבהתאם למאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה 
  .מחווים דעה על דוחות הביניים המאוחדים התמציתיים

  

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

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

  

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

 הקבוצהמצבה הכספי של והשפעת הרגולציה על , התגברות התחרות ומכלול השינוים בשוק התקשורת  )1(
  .1כאמור בבאור , ועל  תוצאות פעולותיה

כאמור , בוצה ואשר טרם ניתן להעריכן או לחשב את החשיפה בגינן ותלויות אחרותהקתביעות שהוגשו נגד   )2(
  .'ג6 -ו' ב6בבאור 

אס עומדת באמות .בי. די2008 בספטמבר 30ליום ', א5כאמור בבאור  ,מצבה הכספי של חברה מאוחדת  )3(
 2008 ביוני 25 וביום 2008 במרס 5וזאת לאחר שקיבלה מהבנקים ביום , המידה הפיננסיות שנקבעו לה

. אס ולנתונים תפעוליים מסויימים שנקבעו.בי. באופן שיתאמו לתקציב די2008עדכונים להתניות לשנת 
או בהקלות / ו2008בעמידה בהתניות שנקבעו לגבי שנת , בין היתר, אס מותנה.בי.המשך פעילותה של די

העומדים לרשותה יספקו את אס מקורות המימון .בי.להערכת הנהלת די. נוספות שיתקבלו במהלך השנה
אס לשנה הקרובה וזאת בהתאם לתחזית תזרימי מזומנים שאושרה על ידי .בי.צרכי פעילותה של די

  .אס.בי.דירקטוריון די
  

לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים בדבר יישום ) 4('א3אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור , כמו כן
 בינואר 1מיום , )2008 (27י ושל תקן חשבונאות בינלאומ) המתוקן (3מי מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאו

 2008 במרס 31 וליום 2008 ביוני 30תוך הצגה מחדש של הרכב ההון העצמי והרווח או הפסד ליום , 2008
  .בהתאמה, ולתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים

  

  
  
  
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
     2008 מברבנוב 24



 
  
  

  ליוםמאוחדים תמצית מאזנים ביניים 
  
  
 2007 בדצמבר 31 2007 בספטמבר 30 2008 בספטמבר 30  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
  

       נכסים
      

 1,203  1,105  1,198    מזומנים ושווי מזומנים
  389   980   61    לרבות נגזרים, השקעות והלוואות

 2,403   *2,290  2,385    לקוחות
 247  192  218    חייבים אחרים

 203  189  159    מלאי
 11  13  -    נכסי מס שוטפים

  17   23   19    נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה
      

 4,473  4,792  4,040    סך הכל נכסים שוטפים
      

 535  *519  584    חריםלקוחות וחייבים א
 233  274  210    לרבות נגזרים, השקעות והלוואות

 *243  *224  264    זכויות שידור
 6,064  6,075  5,962    רכוש קבוע
 2,526  2,526  2,665    מוחשיים-נכסים בלתי

 367  363  390  הוצאות נדחות ואחרות 
 37  33  31   ווי המאזנישיטת הש פלות לפיוהשקעות בחברות מוחזקות המט

 678  743  592    נכסי מס נדחים
      

 10,683  10,757  10,698    סך הכל נכסים בלתי שוטפים
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,156  15,549  14,738    סך הכל נכסים
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  מ" החברה הישראלית לתקשורת בע"בזק"
  
  
  
  
 2007 בדצמבר 31 2007 בספטמבר 30 2008 בספטמבר 30  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  
  

       התחייבויות
      

 1,913  1,971  1,014    הלוואות ואשראי
 1,533  1,315  1,243    ספקים
 745  771*  754    לרבות נגזרים, חריםזכאים א

 57  51  119    ים שוטפיםהתחייבויות מס
 47  36  34    הכנסה נדחית

 392  358  345    הפרשות
 705  837*  423    הטבות לעובדים

 - 760  835    לתשלוםדיבידנד 
      

 5,392  6,099  4,767    סך הכל התחייבויות שוטפות
      

 4,420  4,425  3,966    אגרות חוב
 307  342  1,084    התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 136  132  154    הלוואות מאחרים
 375   362  436    הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת

 261  244  253    הטבות לעובדים
 36  37  14    הכנסה נדחית ואחרים

   57   53  57    הפרשות
 -   -  73    מסים נדחים

      
 5,592  5,595  6,037    סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

      
 10,984  11,694  10,804    סך הכל התחייבויות

      
      הון עצמי

      
 6,132  6,132  6,132    הון מניות
 681  685  721    קרנות

 )2,268( )2,594( )2,453(   יתרת גרעון
      

 4,545  4,223  4,400     של החברהלמחזיקי ההון וחס סך הכל הון מי
      

 )373( )368( )466(    זכויות שאינן מקנות שליטה
      

 4,172  3,855  3,934    סך הכל הון עצמי
  
  
  

       
 15,156   15,549   14,738    סך הכל הון עצמי והתחייבויות

  
  
   

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

  2008 בנובמבר 24: תאריך אישור הדוחות הכספיים
  
  
  .'ג3 ראה באור   *

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

  תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  קופה של תשעה חודשים שהסתיימהלת  
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   
  2008  2007  2008  2007  2007  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"ני שמיליו  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
 12,400   3,139   3,159   9,280   9,345   )9באור (הכנסות 

           
           עלויות והוצאות
 1,769   445   423   1,323   1,274     פחת והפחתות

  2,375   597   573   1,757   1,774     שכר עבודה
          באור (  הוצאות הפעלה וכלליות 

   10(   4,025   4,307   1,342   1,475   5,841 
           תפעוליות ) הכנסות(  הוצאות 

 79   26   )1(  70   )14(  נטו, אחרות   
           
   7,059   7,457   2,337   2,543   10,064 
           

 2,336   596   822   1,823   2,286   רווח תפעולי
           

            מימוןהוצאות
 796   *357   225   *678     617     הוצאות מימון

 )487(  *)223(  )39(  *)413(  )148(  נסות מימון  הכ
           

 309   134   186   265   469   נטו, הוצאות מימון
           

 2,027   462   636   1,558   1,817   נטו, רווח לאחר הוצאות מימון
           

            חברות מוחזקות חלק ברווחי
            המטופלות לפי שיטת השווי 
 6   1   2   2   4   המאזני 

           
 2,033   463   638   1,560   1,821   רווח לפני מסים על הכנסה

           
 672   133   207   504   592   מסים על הכנסה

           
 1,361   330   431   1,056   1,229   לתקופהרווח 

           
           :מיוחס ל

 1,330   255   462   1,015   1,329   מחזיקי ההון של החברה
 31   75   )31(  41   )100(  יטהזכויות שאינן מקנות של

           
 1,361   330   431   1,056   1,229   לתקופהרווח 

           
           

           רווח למניה 
           

 0.51  0.10  0.18 0.39  0.51  )ח"בש (רווח בסיסי למניה
            

  0.50   0.09   0.17  0.38   0.50  )ח"בש(רווח מדולל למניה 
  .'ג3 ראה באור   *
  

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

   שהוכרוהכנסות והוצאותוחדים על מאביניים דוחות תמצית 
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום   מבר בספט30ביום    בספטמבר30ביום   
  2008  2007  2008  2007  2007  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"ני שומילי  

 
          שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים 

          המסווגים כזמינים  פיננסיים 
 4   5  -   9   -   למכירה 

          
          שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים 

          המסווגים כזמינים  פיננסיים 
 -   -   -   -   )5(  למכירה שהועבר לרווח והפסד 

          
           אקטואריים מתכנית רווחים

 14   -   -   -   -   )1 (הטבה מוגדרת 
          

          מסים בגין הכנסות והוצאות 
 )4(  )1(  -   )2(  1    להון עצמישנזקפו ישירות

            
 -  -  2   -  )9(  הפרשי תרגום מטבע חוץ 

          
          שהוכרוהכנסות והוצאות 

 14   4  2   7   )13(  במישרין בהון 
          

 1,361   330   431   1,056   1,229  לתקופהרווח 
          

           הכנסות והוצאותסך הכל 
 1,375   334   433   1,063   1,216   לתקופהשהוכרו  

          
          :מיוחס ל

          
 1,344   259   464   1,022   1,316  מחזיקי ההון של החברה

 31   75   )31(  41   )100( זכויות שאינן מקנות שליטה
          

           הכנסות והוצאותסך הכל 
 1,375   334   433   1,063   1,216   לתקופה  שהוכרו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
אלא אם כן חלים שינויים מהותיים , ה אינה מחשבת מחדש בכל תקופת דיווח ביניים את המחויבות האקטוארית שלההקבוצ  )1(

. בתוכניות ההטבה או שינויים מהותיים בתנאי השוק בתקופת הביניים המשפעים על המחויבות האקטוארית של הקבוצה
  .דוחכתוצאה מכך לא מוכרים רווחים או הפסדים אקטואריים בתקופת ה
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  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   
  2008  2007  2008  2007  2007  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
 

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  1,361  330   431   1,056   1,229  לתקופהרווח 

           :התאמות
  1,482  375   354   1,116   1,061  פחת

  270  65   59   191   183  הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
  17  5   10   16   30  הפחתת הוצאות נדחות ואחרות

           מירידה בשעור אחזקה הפסד 
              המטופלות לפי שיטת בחברות 

  1  1  -   1   -      השווי המאזני
  372  *140   217   *319   537  נטו,  מימוןהוצאות

           חלק ברווחי חברות מוחזקות 
  )6(  )1(  )2(  )2(  )4( ת השווי מאזניהמטופלות לפי שיט 

  )88(  )2(  )2(  )7(  )21(  נטו ,רווח הון
  -  -   18   -   53  עסקאות תשלום מבוסס מניות

             שרה בכירהיתשלומים לנושא מ
  6  -   -   6   -   לשעבר 

  672  133   207   504   592  הוצאות מסים על הכנסה
           תשלום בגין סילוק מכשירים פיננסים

  )9(  -  )34(  )4(  )48( נטו,  נגזרים 
            

  )6(  38   28   13   43  שינוי במלאי
  )437(  )195(  101   )304(  )31( שינוי בלקוחות 

  4  -   -   )26(  )14(  שינוי בחייבים אחרים
  )18(  )*3(   )19(  *35   )15(  שינוי בזכאים אחרים

  36  4   )3(  )125(  )280( שינוי בספקים 
  105  23   )2(  68   )48(  שינוי בהפרשות

  )74(  )19(  14   )55(  )21( שינוי בזכויות שידור
  )300(  *)6(  )27(  )*198(  )289( שינוי בהטבות לעובדים

  )11(  )*2(  2   ) *5(  -  שינוי בהכנסה נדחית ואחרים
           
   2,957   2,599   1,352  886  3,377  
            

  116  30   12   100   46  ריבית שהתקבלה
  3  -  10   3   12   שהתקבלדיבידנד 

  )430(  )102(  )140(  )326(  )368( מס הכנסה ששולם
           

           מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  3,066  814   1,234   2,376   2,647   שוטפת 

            
           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

           השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
  )273(  )61(  )250(  )168(  )385(    ובהוצאות נדחות

                תמורה ממכירת רכוש קבוע
  177  17   14   137   101     והוצאות נדחות
  647  11   -   19   314  נטו, השקעות שוטפות
  )973(  )271(  )345(  )681(  )962( רכישת רכוש קבוע

           תמורה ממימוש השקעות והלוואות 
  66  16   2   49   13   לזמן ארוך 

           וואות לזמן רכישת השקעות והל
  -  -   )2(  -   )6(   ארוך

  )8(  -   -   -   )1( השקעה בחברה כלולה
           

           פעילות לומזומנים נטו ששימש
  )364(  )288(  )581(  )644(  )926(  השקעה 

  .הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  לשנה שהסתיימה  תקופה של שלושה חודשים שהסתיימהל  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   
  2008  2007  2008  2007  2007  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
           פעילות מימוןלומנים תזרימי מז

  1,814   1,058   -   1,814   -   הנפקת אגרות חוב
  50   -   -   50   -  קבלת הלוואות

  )1,927(  )1,805(  )70(  )1,902(  )697( פרעון אגרות חוב
  )840(  )605(  )31(  )753(  )112( החזר הלוואות

  )37(  )33(  )73(  )56(  )5( נטו, אשראי לזמן קצר
  )2,860(  -   -   )2,100(  )679( דיבידנד ששולם
  )389(  )159(  )31(  )357(  )266(  ריבית ששולמה

            תקבול בגין סילוק מכשירים פיננסים
  77   81   7   67   36   נטו,    נגזרים

            הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות
            ,  שליטה בניכוי דיבידנד שחולק

  -   )4(  3   )4(  7    נטו
           

            ששימשו לפעילות נטומזומנים
  )4,112(  )1,467(  )195(  )3,241(  )1,716(   מימון 

           
           
           

           נטו במזומנים ושווי ) קיטון(גידול 
  )1,410(  )941(  458   )1,509(  5   מזומנים 

            לתחילתמזומנים ושווי מזומנים
  2,632   2,063   740   2,632   1,203   התקופה 

            תנודות בשער החליפין על השפעת
  )19(  )17(  -   )18(  )10(  יתרות מזומנים 

           
           לסוף מזומנים ושווי מזומנים 

  1,203   1,105   1,198   1,105   1,198   התקופה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .'ג3ראה באור   *
  

  .הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
  



  מ"לית לתקשורת בעהחברה הישרא" בזק"
  

  2008 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

 8

  הישות המדווחת - 1באור 
  

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

וכן את זכויות ") הקבוצה "–להלן יחד (חברות הבנות שלה ההחברה ושל המאוחדים של החברה כוללים את אלה של 
 מגזרי - 12באור גם ראה (הקבוצה הינה ספק מרכזי של שרותי תקשורת במדינת ישראל . הקבוצה בחברות כלולות

  ).פעילות עסקית
  
ברה חדלה להיות מ והח"אר החזקות בע.סב. הועברה השליטה בחברה מהמדינה לחברה אפ2005 בחודש אוקטובר  .ב

  10.66% -מ אופציה להגדלת אחזקותיה ב"אר אחזקות בע.סב. מימשה אפ2008בחודש ספטמבר . חברה ממשלתית
 והמדינה חדלה מאותו 4.95% -כתוצאה מכך ירד שעור אחזקות המדינה ל. 40.66% -ושעור אחזקתה בחברה עלה ל

זה כבעלת מונופולין בתחומים העיקריים בהם היא החברה הוכר. מועד להיות בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיה
בבית הדין להגבלים עסקיים היה תלוי ועומד ערר שהגישה החברה על אי ביטול הכרזתה כמונופול בתחום . עוסקת

הסכימה החברה למשוך את ) לאור חלוף הזמן מאז הוא הוגש(לפי הצעת בית הדין , בהמשך. הטלפוניה הבסיסית
  . שלטונית ולפיקוחלהסדרה , ככלל, פעילות הקבוצה כפופה. לות של הקבוצה נמצאים בתחרותכל מגזרי הפעי .הערר

  
על תעריפי . החברה כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות את פעילותה העסקית לרבות תעריפיה  .ג

ברה שנקבעים תעריפי השרותים המפוקחים של הח.  לחוק התקשורת17 עד 15החברה חלים הסדרים מכח סעיפים 
הכל כקבוע בתקנות ובהסתמך על המלצות של  , בתקנות מתעדכנים על פי נוסחת הצמדה בניכוי מקדם הפחתה

 הגישה ועדה לבחינת המדיניות וכללי התחרות בתחום 2008בחודש מרס . ועדות ציבוריות לבחינת תעריפי החברה
 הודיע שר התקשורת על החלטתו לאמץ 2008  באוגוסט13ביום . התקשורת בישראל את המלצותיה לשר התקשורת

. והללו יהוו את המדיניות המנחה את המשרד בשנים הקרובות, בכפוף למספר שינויים ודגשים, את מסקנות הועדה
 .החלטת השר מגדילה במידה מסויימת את רמת הבהירות הרגולטורית

  
אולם אין , עה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצהצפויים להשפיע לר,  ומכלול השינויים בשוק התקשורתהתגברות התחרות

  .באפשרות הקבוצה לאמוד השפעה זו
  
  
   בסיס עריכת הדוחות הכספיים- 2באור 

  
 דיווח כספי לתקופות ביניים 34תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים נערכה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   .א

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

יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הדוחות אינם כוללים את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים ו  .ב
 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2007 בדצמבר 31הכספיים השנתיים של החברה וחברות מאוחדות שלה ליום 

 רק בינייםים י מציגה בבאורים לדוחות הכספ הקבוצה). השנתיים הכספיים הדוחות-להלן  (ולבאורים אשר נלוו אליהם
מתאריך הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים ועד בסביבתה העסקית והמשפטית את השינויים המהותיים שארעו 

  .   אלובינייםלתאריך דוחות כספיים 
  
  .2008 בנובמבר 24 ידי הדירקטוריון ביום  עלאושרו ביניים מאוחדים הכספיים הדוחותתמצית   .ג

  
  

   כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 3באור 
  

, עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלו באופן עקבי ליישומם בדוחות השנתיים
  . פרט לאמור בבאור זה2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
  ה של תקני חשבונאותיישום לראשונ  .א
  

  :נכנסו לתוקף מספר תקני דווח כספי הבינלאומיים כדלקמן, 2008 בינואר 1החל מיום 
  
  עסקאות במניות- 2תקן דווח כספי בינלאומי  של הועדה לפרשנויות של דווח כספי בינלאומי 11פרשנות מספר   )1(

ות שבו הישות מקבלת סחורות ושרותים הפרשנות דורשת כי הסדר תשלום מבוסס מני. הקבוצה ובמניות אוצר
בלי קשר לשאלה כיצד , יטופל כתשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים, בתמורה למכשירים הוניים שלה

  .לפרשנות לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי של הקבוצה. הושגו המכשירים ההוניים
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  )המשך(שבונאית  כללי דיווח ומדיניות ח- 3באור 
  
  )המשך(יישום לראשונה של תקני חשבונאות   .א
  
 הגבלה על נכסי - 19תקן חשבונאות בינלאומי   של הועדה לפרשנויות של דווח כספי בינלאומי14פרשנות מספר   )2(

 הפרשנות מבהירה אימתי החזרים והפחתות .דרישות מימון מזעריות והממשק ביניהן, תוכנית להטבה מוגדרת
דות עתידיות בקשר עם נכסי תוכנית להטבה מוגדרת צריכים להחשב כזמינים ומספקת הדרכה אודות ההשפעה בהפק

הפרשנות מתייחסת לשאלה מתי דרישה להפקדה מזערית מקימה . של דרישות להפקדה מזערית על נכסים אלו
  .קבוצהלפרשנות לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי של ה. התחייבות

  
 . תנאי הבשלה וביטולים- תשלום מבוסס מניות 2את תקן דווח כספי בינלאומי  בחרה ליישם ביישום מוקדם הקבוצה  )3(

 מקבלת את השרותים אשר מזכים את הצד השני הקבוצההתקן קובע כי תנאי הבשלה הם תנאים הקובעים האם 
 יקבלו ביטוי בשוויו ההוגן של ,ים שאינם תנאי הבשלהתנא. בתשלום מבוסס מניות והם מוגבלים לתנאי שרות וביצוע

התקן , כמו כן.  לא תעדכן את השווי ההוגן בגין תנאים אלהקבוצההמענק ביום ההענקה כאשר לאחר יום ההענקה ה
 ליישום המוקדם לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות .קובע את הטיפול באי עמידה בתנאים שאינם תנאי הבשלה

   .ה הכספי של הקבוצהפעילותה ומצב
  
 הקבוצה בחרה - )2008 (27ושל תקן חשבונאות בינלאומי ) המתוקן (3יישום מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי   )4(

 דוחות 27ושל תקן חשבונאות בינלאומי ) המתוקן( צירופי עסקים 3של תקן דיווח כספי בינלאומי יישום מוקדם ב
  ).2008(כספיים מאוחדים ונפרדים 

  
 מתייחס לטיפול החשבונאי בזכויות –) 2008( דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים 27תקן חשבונאות בינלאומי   )1(

ועוסק בעיקר בטיפול החשבונאי בשינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה ) זכויות המיעוט(שאינן מקנות שליטה 
צאת רווח או הפסד לבעלי ההון ובהק, בטיפול החשבונאי באיבוד שליטה בחברות בת, לאחר השגת שליטה

  .של החברה האם ולזכויות שאינן מקנות שליטה
  

 מתייחס אף לצירופי עסקים המבוצעים באמצעות חוזה –) המתוקן( צירופי עסקים 3תקן דיווח כספי בינלאומי   )2(
וד הרוכש יכול לבחור למד. כולל תמורה מותנית, ההגדרה של צרוף עסקים מתמקדת בהשגת שליטה, בלבד

או בהתאם לחלקן היחסי בשווי ההוגן של , את הזכויות שאינן מקנות שליטה בערכן ההוגן במועד הרכישה
כאשר רכישה מושגת באמצעות רכישות מניות עוקבות , הנכסים המזוהים ובהתחייבויות המזוהות של הנרכש

כם ההוגן כאשר מושגת הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של הנרכש מוכרים בער, )רכישה בשלבים(
  ).כנגד רווח או הפסד(שליטה 

  
. אס.בי.יישום התקנים השפיע על החלק של בעלי ההון של החברה ושל הזכויות שאינן מקנות שליטה בהפסדי די

לפיו , אס נכללו בחלק בעלי ההון של החברה לעומת הטיפול החשבונאי לפני יישום התקנים.בי. מהפסדי די58%
אס בקיזוז הוצאות מימון לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה נכללו בחלק בעלי ההון של .יב. מהפסדי די100%
 ביוני 30תוך הצגה מחדש של הרכב ההון העצמי והרווח או הפסד ליום , 2008 בינואר 1התקנים יושמו מיום . החברה

  .בהתאמה, כים ולתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תארי2008 במרס 31 וליום 2008
  

  : השפעה על ההון העצמי  .א
  

  השפעת יישום   
 לאחר יישום מוקדם מוקדם כפי שדווח בעבר  
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
         2008 ביוני 30ליום 

 )2,080( 32  )2,112(  יתרת גרעון
 )438( )32( )406(   שליטהזכויות שאינן מקנות 

         
         2008 במרס 31ליום 

  )1,857(  13   )1,870(   יתרת גרעון
 )399( )13( )386(  זכויות שאינן מקנות שליטה
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  )המשך( כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 3באור 
  

  )המשך(יישום לראשונה של תקני חשבונאות   .א
  
  )המשך) (2008 (27ושל תקן חשבונאות בינלאומי ) המתוקן (3ינלאומי יישום מוקדם של תקן דיווח כספי ב  )4(

  
  :השפעה על רווח או הפסד  .ב

  

  
  תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם  .ב
  
בעריכת   ולכן לא יושמו2008 בספטמבר 30תיקונים לתקנים קיימים ופרשנויות עדיין אינם בתוקף ליום , מספר תקנים חדשים  

  :דוחות כספיים מאוחדים אלה מאז פרסום הדוח השנתי האחרון פורסמו התקנים הבאים
  

 מכשירים -הצגת דוחות כספיים  1 תקן חשבונאות בינלאומי הצגה :מכשירים פיננסים, 32תקן חשבונאות בינלאומי   )1(
לסווג כהון מכשירים פיננסים מסוימים  לפי התיקונים יש .פיננסיים הניתנים לפדיון ומחויבויות הנוצרות אגב פרוק

נדרש , כמו כן. וזאת אם מתקיימים מספר קריטריונים) Liquidation(הניתנים לפדיון וכן מחויבויות הנוצרות אגב פירוק 
התיקונים יחולו על תקופות שנתיות המתחילות ביום . לתת גילוי מתאים לגבי מכשירים הניתנים לפדיון המסווגים כהון

התיקונים אינם צפויים להשפיע מהותית על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי של .  או לאחר מכן2009  בינואר1
  .הקבוצה

  
הפרשנות עוסקת .  תוכניות נאמנות לקוחות– של הועדה לפרשנויות של דווח כספי בינלאומי 13פרשנות מספר   )2(

") קופונים להטבות עתידיות"כגון (ת לקוחות  חברות המעניקות הטבות במסגרת תוכניות נאמנואצלבטיפול החשבונאי 
 כיצד על חברות לטפל בהתחייבות לספק בעתיד סחורות או ה מסבירהפרשנות. בעת רכישת סחורות או שרותים

הפרשנות תחול לגבי תקופות שנתיות . ללקוחות אשר צפויים לנצל את ההטבות) הטבות(שרותים בחינם או בהנחה 
  .ת הפרשנות על דוחותיה הכספייםוהקבוצה בוחנת את השפע.  או לאחר מכן2008 ביולי 1המתחילות ביום 

  
 להלן( ן"הקמת נכסי נדלבדבר הסכמים  בעניין ווח כספי בינלאומיישל הועדה לפרשנויות של ד 15פרשנות מספר   )3(

ה הן בתחולן "נדלנכסי  עסקאות הקמתהפרשנות מספקת הנחיות לבחינה האם "). הפרשנות "- לענין סעיף קטן זה
ן תוכר בעיתוי ובאופן דומה להכנסה "הנדלנכס  מהקמתלפיו ההכנסה , "הכנסות", 18של תקן דיווח כספי בינלאומי 

 לפיו ההכנסה תוכר בהתאם לשלב ,"חוזה הקמה" ,11תקן דיווח כספי בינלאומי או בתחולת , ממכירת מוצר או שרות
 , או לאחר מכן, 2009 בינואר 1ופות שנתיות אשר יחלו ביום תקל  יש ליישם את הפרשנות.ן" הנדלנכסההשלמה של 

 האימוץ של הפרשנות אינו צפוי להשפיע על הדוחות .תוך מתן גילוי, יישום מוקדם אפשרי. בדרך של יישום למפרע
  .הכספיים של הקבוצה

  השפעת יישום   
 לאחר יישום מוקדם מוקדם כפי שדווח בעבר  
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

      לתקופה של ששה  חודשים
      2008 ביוני 30תיימה ביום שהס

     :רווח לתקופה מיוחס ל
 867  32  835   מחזיקי ההון של החברה

 )69( )32( )37(  זכויות שאינן מקנות שליטה
      

 798  -  798   רווח לתקופה
      

      לתקופה של שלושה  חודשים
      2008 במרס 31שהסתיימה ביום 

     :רווח לתקופה מיוחס ל
 411  13  398   מחזיקי ההון של החברה

 )26( )13( )13(  זכויות שאינן מקנות שליטה
      

 385  -  385   רווח לתקופה



  מ"לית לתקשורת בעהחברה הישרא" בזק"
  

  2008 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

 11

  )המשך( כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 3באור 
  
  )המשך(תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם   .ב
  
 לענין סעיף להלן (גידור השקעה נטו בפעילות חוץ,  של הועדה לפרשנויות של דווח כספי בינלאומי16פרשנות מספר   )4(

הפרשנות מתייחסת למקרים בהם קיימת השקעה בפעילות חוץ ומספקת הנחיות באשר "). הפרשנות "-קטן זה 
הסיכון המגודר וסכום הפריט המגודר לגביו מיועדים יחסי בין היתר הפרשנות מתייחסת לאופי . לגידור השקעה כאמור

הפרשנות תחול על . למיקום הפריט המגדר בקבוצת חברות ולטיפול בקרן ההון במועד גריעת פעילות החוץ, גידור
 האימוץ של .תוך מתן גילוי, יישום מוקדם אפשרי. או לאחר מכן, 2008 באוקטובר 1תקופות שנתיות המתחילות ביום 

  .נות אינו צפוי להשפיע על הדוחות הכספיים של הקבוצההפרש
  

)5(  Improvements to IFRS -במסגרת פרוייקט התיקונים לתקינה הבינלאומית פרסם ואישר ה - IASB , 2008במאי ,
חשיבותם של התיקונים בכך שהם .  תיקונים לתקנים בינלאומיים שונים במגוון רחב של סוגיות חשבונאיות35

. ולכן עשויים להשפיע על הטיפול החשבונאי עוד לפני מועד תחילתם,  בסוגיות השונותIASB - עמדת המצביעים על
בכפוף , עם אפשרות לאימוץ מוקדם,  ולאחריו2009 בינואר 1מרבית התיקונים יחולו לתקופות שמתחילות ביום 

הקבוצה בוחנת . IFRSאשונה של לתנאים המפורטים עבור כל תיקון ובכפוף להוראות המעבר המתייחסות לאימוץ לר
  .את ההשפעות על דוחותיה הכספיים

  
התיקון מבהיר כי "). התיקון "-להלן (הכרה ומדידה : מכשירים פיננסים, IAS 39 -תיקון ל, פריטים הכשירים לגידור  )6(

, )a one-sided risk(ניתן ליעד כפריט מגודר שינויים בתזרימי מזומנים או שינויים בשווי הוגן של סיכון חד צדדי 
עוד מבהיר התיקון . סיכון שיוגדר כסיכון החשיפה לתנודות של מעל או מתחת למחיר מסויים או משתנה מוגדר, כלומר

בתזרימי המזומנים ) contractually specified(כי ניתן ליעד מרכיב אינפלציוני כסיכון נפרד בתנאי שהוא מוגדר חוזית 
ניתן לזהות אותו בנפרד ולמדוד אותו באופן מהימן ובמידה ויתר תזרימי המזומנים כך ש, של אגרת חוב צמודה למדד

יש ליישם את התיקון בדרך של יישום למפרע לתקופות שנתיות . של המכשיר אינם מושפעים מהרכיב האינפלציוני
ינו צפוי להשפיע על אימוץ התקן א. תוך מתן גילוי, יישום מוקדם אפשרי. או לאחריו, 2009 ביולי 1המתחילות ביום 

  .הדוחות הכספיים המאוחדים
  
  סכומים שמויינו  .ג
  

  לרבות. תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים כוללים מיון של סכומים מסויימים במספרי השוואה לסעיפים הרלוונטיים
  .סווג זכויות שידור לנכסים בלתי שוטפים

  
  י שווי הוגןנכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפ  .ד
  

במסגרת דיון ,  בעניין מכשירים פיננסיים צמודי מדד2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 1('ג3בהמשך לאמור בבאור 
תוך הפעלת ) הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים (IAS 39 בנושא הוחלט על ידי הועדה שיש ליישם את הוראות IFRIC -של ה

הוועדה לא מצאה לנכון להמשיך את הדיון בנושא , ומעבר לכך, ביותר של הנחיות התקןשיקול דעת בבחירת היישום הנכון 
לצורך בחינה של הבהרת או ) IASB(הוועדה תפנה את הסוגיה למוסד הבינלאומי לתקינה , עם זאת. במסגרת פעילותה

שאינם נמדדים , ם צמודי מדדלאור האמור לעיל ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיי. IAS 39הרחבת הנחיות היישום של 
  .משוערך בכל תקופה בהתאם לשעור עליית המדד בפועל, לפי שווי הוגן

  
  רכוש קבוע  .ה
  
ל אושר לביצוע "במועד הנ. NGN - לאשר לחברה להתקדם בביצוע פרוייקט ה2008 ביוני 26דירקטוריון החברה החליט ביום   

, הפרוייקט יבוצע בצורה מודולרית. וטים תפעוליים וכן רכש מתגי תוכנההקמת שני אזורים כפייל, תכנון מפורט של הפרוייקט
תוך התייחסות למכלול הגורמים המשתנים , את כדאיות המשך הפרוייקט, והחברה תבחן באופן שוטף ולאחר ביצוע כל שלב

הביצוע והסכומים קצב , התכולה. ובהתאמה את הצורך בעדכון מתווה הפרוייקט, העשויים להשפיע על כדאיות הפרוייקט
 אושר תקציב השקעות נוסף 2008בחודש יולי . במסגרת התקציב השנתי של החברה, שיושקעו בפרוייקט יקבעו מדי שנה

. ציוד אופטי ועוד, MSAGמערכות , ארונות ציוד, מערכות ניהול, בין היתר, והכולל, מעבר לאמור לעיל, 2008לבצוע בשנת 
 התקשורת אשר תוחלף במסגרת התוכנית האמורה ישתנה וכתוצאה ממנו צפויה האצה אומדן אורך החיים של חלק מתשתית
כתוצאה מהאמור ולמרות שקצב ביצוע הפרוייקט כולו וכתוצאה מכך אורך החיים כאמור . בשעור הפחת השנתי של חלק זה

ח " מיליון ש7 -ח בסך של כעשוי עדיין להשתנות קוצר אומדן אורך החיים וכתוצאה מכך גדלו הוצאות הפחת ברבעון המדוו
 2013 עד 2011ובשנים , 2010ח לשנה בממוצע עד וכולל שנת " מיליון ש55 -וצפוי כי יגדלו הוצאות הפחת של החברה בכ

ההשפעה כאמור כפופה לשינויים בקצב פריסת הרשת החדשה ולערך הגרט של . ח לשנה בממוצע" מיליון ש20 -יקטנו בכ
  .כבלי הנחושת אם וכאשר יהיו
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   אומדנים- 4באור 
  

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

  .קבעולהיות שונות מהאומדנים שנ
  

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

  
  
  

  ישויות הקבוצה - 5באור 
  

להלן . 2007 בדצמבר 31 לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום 33תאור מפורט של ישויות הקבוצה מופיע בבאור   
  .של השינויים המהותיים שחלו בקשר לישויות הקבוצה מאז פרסום הדוח השנתי האחרוןפרוט 

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

  
 וההפסד ח" מיליון ש118 - בכ הסתכם2007ההפסד לשנת  .אס הפסדים ניכרים.בי.דימאז תחילת פעילותה צברה   )1(

 , כתוצאה מהפסדים אלה.ח" מיליון ש247 - הינו כ2008 בספטמבר 30תיימה ביום לתקופה של תשעה חודשים שהס
 ,ח"מיליון ש 525 -ח וכ" מיליון ש2,876 -כ הינם 2008  בספטמבר30ליום הגרעון בהון והגרעון בהון החוזר שלה 

  . בהתאמה
  
ללא ריבית (ח " מיליון ש1,562 -לתאריך המאזן מגיעה לכ) בעיקר בהלוואות בעלים(אס .בי.השקעת החברה בדי  )2(

, ח" מיליון ש110 -אס לחברה וחברות מאוחדות שלה מסתכמת בסך של כ.בי.יתרת החוב השוטף של די). והצמדה
אס לחברה בסך .בי.יתרת חוב של דיית י הסדר לגב,אס.בי.עם די,  החברה גיבשה.ח לחברה" מיליון ש78 -מתוכם כ

 תשלומים חודשיים שווים בתוספת ריבית 60 - בהחוב ייפרע, התאם להסדרב. ח שהיה בפיגור" מיליון ש55.6 -של כ
אס .בי.למועד אישור הדוחות הכספיים דיו ח" מיליון ש33 - לתאריך המאזן יתרת החוב בהסדר הינו כ.1.5%+ פריים 

יתרת החוב לחברה מעבר להסדר . בנושאלהסכמות גיעו האך הצדדים  עומדת בתנאי ההסדר ובתנאי האשראי לא
ה הינו חוב שוטף אשר תנאי התשלום המוסכמים לגביו הינם תנאי האשראי הרגילים הנהוגים בין החבר, כמפורט לעיל
  . ולקוחותיה

  
 על פי הסכמי אס.בי.די השלימו הבנקים את העמדת מלוא מסגרת האשראי לה הייתה זכאית 2005במהלך שנת   )3(

  .המימון
 - כ הינה2008  בספטמבר30 מתאגידים בנקאיים שיתרתן ליום אס.בי.דיהאשראי שקבלה הלוואות ומסגרת התנאי 
הגבלות לגבי שעבוד או מכירה של נכסים : בין היתר,  הכוללותאס.בי.דימטילים מגבלות שונות על , ח"מיליון ש 974

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

  
 ס במר5ביום . שלה באופן שיתאמו לתקציב 2008 פנתה לבנקים בבקשה לעדכון ההתניות לשנת אס.בי.די  .א

אס לבנקים בבקשה לעדכון .בי. בנוסף פנתה די.התקבלה הסכמת הבנקים לתיקון ההתניות האמורות, 2008
התקבלה הסכמת הבנקים לתיקון ההתניה האמורה , 2008 ביוני 25ביום . סף של התניה תפעולית מסוימתנו

  .2008 ביוני 30ליום 
  

  .  באמות המידה הפיננסיות שנקבעו להאס.בי.די עומדת 2008 ספטמבר ב30נכון ליום   .ב
  

 לשנה אס.בי.של דיפעילות ה  מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכיאס.בי.דילהערכת הנהלת   .ג
 וידרשו מקורות היה. אס.בי.דיהקרובה וזאת בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון 

 את פעילותה באופן שלא יצריך מקורות אס.בי.דינוספים כדי לעמוד בצרכי הפעילות לשנה הקרובה תתאים 
 .נוספים מעבר לאלה העומדים לרשותה
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  )המשך(שויות הקבוצה י - 5באור 
  
  )פלאפון -להלן (מ "פלאפון תקשורת בע  .ב

  
 ,2007  בדצמבר31בדוחות הכספיים ליום ' ז18 לרכוש תדרים ממשרד התקשורת כאמור בבאור פלאפוןבהמשך לזכותה של 

 ,תהבגין ממוש זכו.  למשרד התקשורת על כוונתה לממש את זכותה להקצאת התדרים2008 בפברואר פלאפוןהודיעה 
  .ח בגין אגרות התדרים ודמי הרשיון למשרד התקשורת" מליון ש181- סכום של כ2008 בספטמבר 7 בתאריך פלאפוןשילמה 

  
  
   התחייבויות תלויות- 6באור 

  
  תביעות   .א

  
  .לרבות בקשות לאישור תביעות כייצוגיות,  כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיותמוגשותבמהלך העסקים השוטף 

  
בקשות לרבות , יות באשר לסיכוי התביעותעל חוות דעת משפט, בין היתר, המתבססת, לות חברות הקבוצהלדעת הנה

במקום בו נדרשו , ח" מיליון ש330 - בסך של כנכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, לאישור התביעות הייצוגיות
  .לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור, הפרשות

  
בשל תביעות , 2008 בספטמבר 30ליום ) מעבר להפרשות האמורות(קבוצה סכום החשיפה הנוספת לדעת הנהלות חברות ה

 12.9 -מסתכם בסך כולל של כ, אפשריתהתממשותן ל ההסתברותשהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים שונים ואשר 
 או תביעות פרטניות של שכר של קבוצות עובדיםח מתייחס לתביעות "מיליארד ש 3.4 -מתוכם סך של כ, ח"מיליארד ש

  .ל הינם לפני תוספת ריבית"הסכומים הנ. עובדים בעלות השפעת רוחב
 

לנוכח (בהתייחס לבקשות להכיר בתביעות כתובענות ייצוגיות אשר בגינן קיימת לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל 
 31בדוחות הכספיים ליום ) 20 (-ו) 7(, )5(, )4(' א17ראה תביעות בבאור ) העובדה שלא צויין בתביעה סכום תביעה מדוייק

  . ושינויים מהותיים כמפורט להלן2007בדצמבר 
  

להלן . 2007 בדצמבר 31לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום ' א17 מופיע בבאור הקבוצהתאור מפורט של תביעות 
  :2007 בדצמבר 31של הקבוצה מאז פרוט של השינויים המהותיים שחלו במצבת ההתחייבויות התלויות המהותיות 

  
בעניין תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה , 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 1('א17בהמשך לאמור בבאור   )1(

, ח" מיליון ש1,750 -אשר סכומה הוערך על ידי התובע בכ, ייצוגית בטענה להסדרים כובלים בתחום המיתוג הציבורי
גשה בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור התביעה כייצוגית ולדחיית התביעה  הו2008 בנובמבר 5ביום 

  .האישית תוך תשלום הוצאות בסכום לא מהותי לתובע
  
 2,343בעניין תביעה שהוגשה על ידי , 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) א)(2('א17בהמשך לאמור בבאור   )2(

 הגישו התובעים 2008 בפברואר 12ביום , ורת לחברה עם הקמתהגמלאים שהיו עובדים שהועברו ממשרד התקש
התובעים צמצמו את תביעתם לרכיב שכר עידוד וחזרו בהם מתביעתם בנוגע לרכיבי גילום מס . כתב סיכום טענותיהם

  .אוחדה עם התביעה האמורה,  גמלאים נוספים85 שהוגשה על ידי 2007התביעה מחודש ינואר , כמו כן. וביגוד
  

בעניין תביעה ייצוגית בטענה לגביה שלא , 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 3('א17בהמשך לאמור בבאור   )3(
הצדדים לפיה הגדרת הקבוצה המיוצגת בבקשה של הודעה מוסכמת אישר  בית המשפט   ,ל הוצאות גביהכדין ש

בית  ו2006 בדצמבר 7 עד ליום 1999 במרס 11 החברה מיום על ידיתשונה ותחול על מי שחוייב בדמי גביה שנגבו 
בעניין תביעה ייצוגית .  בעבר יין אישור התביעה כייצוגיתהמשפט לא יהיה מחוייב באופן כלשהוא להחלטה בענ

 בהמשך לבקשת   , החליט בית המשפט2008 ביולי 2ביום , ח" מיליון ש21ותו באור בסכום של המצויינת בא נוספת
כי , יצויין.  למחוק את התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית ,והסכמת החברה) בעעקבות פטירת התוב(בא כוח התובע 

 .ל והתביעה הייצוגית הראשונה עדיין תלויה ועומדת"קיים דימיון בין עילות התביעה בין שתי התביעות הנ
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  )המשך(תביעות   .א
  

בזק , בעניין תביעה ייצוגית נגד החברה, 2007 בדצמבר 31פיים ליום בדוחות הכס) 4('א17בהמשך לאמור בבאור  )4(
ל בהתאם להסדר "מ בגין שיחות טלפון שמקורן בחו"בינלאומי ויתר מפעילי התקשורת הבינלאומיים בעניין חיוב במע

  . הדיוני בתיק נמחקו החברה ובזק בינלאומי מההליך
  
בעניין תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה , 2007 בדצמבר 31ליום בדוחות הכספיים ) 8('א17בהמשך לאמור בבאור   )5(

 באפריל 7ביום , ייצוגית בטענה לגבייה שלא כדין על ידי החברה בגין גלישה באינטרנט מהיר במהירות המובטחת
  .  הגישה החברה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי2008

  
תביעה ובקשה להכיר בתביעה בעניין , 2007 בדצמבר 31כספיים ליום בדוחות ה) 17('א17בהמשך לאמור בבאור   )6(

החברה בעניין גביית תשלום חודשי קבוע עבור קו טלפון נייח אשר באמצעותו מסופקים גם כתובענה ייצוגית כנגד 
תובענה  ניתן פסק דין לפיו הבקשה לאישור התובענה הייצוגית וה2008 ליוני 27ביום , שרותי תשתית לאינטרנט מהיר

 .בהסכמת הצדדים, נמחקו ללא צו להוצאות
  

תביעה ובקשה להכיר בתביעה בעניין , 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 19('א17בהמשך לאמור בבאור   )7(
 בזק בינלאומיר דירקטוריון "יו, בזק בינלאומי, )אשר נמחקה בהמשך מכתב התביעה(החברה כתובענה ייצוגית כנגד 

 פשרה במסגרתו הציע בית המשפט לבזק בינלאומי,  דיון2008יל  באפר14התקיים ביום ,  דאזבינלאומיבזק ל "ומנכ
להחלטת בית המשפט העליון דחתה את הצעת הפשרה והיא ממתינה  בזק בינלאומי .ל"הנ) 19('א17כמפורט בבאור 

 .לאישור התובענה כייצוגיתקרי האם יש להפוך את החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את הבקשה , בערעור גופו
  

בקשר לתביעה הייצוגית שהוגשה כנגד , 2007 בדצמבר 31ליום  לדוחות הכספיים )30('א17 בבאור בהמשך לאמור  )8(
 2008  במרס17ביום , ורי משחקי המונדיאל וכנגד חברות הכבלים בקשר עם שידור פרסומת במסגרת שידאס.בי.די

  ניתנה החלטת2008 במרס 18ביום . לקות מוסכמת ללא צו להוצאותהגישו המבקשים לבית המשפט בקשת הסת
  .והתביעה נמחקה, בית המשפט להיעתר לבקשת המבקשים

  
בקשר לתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד , 2007 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ) 31('א17בהמשך לאמור בבאור   )9(

 מסרה המועצה לשידורי כבלים 2008 ביולי 9ביום , 5+ט אס וכנגד ערוץ הספורט בנוגע לשידורי ערוץ הספור.בי.די
תוך שהיא שומרת לעצמה את הזכות לבחון את עמדתה , ולשידורי לווין הודעה לפיה היא אינה מתייצבת להליך הנדון

 .ככל שיעלה צורך בהמשך ניהול ההליכים
  

 אס.בי.דיבקשר לתביעות שהוגשו כנגד , 2007 בדצמבר 31ליום  לדוחות הכספיים )32('א17 בבאור בהמשך לאמור  )10(
שבמסגרתה נדחו  את תגובתה לבקשת האישור אס.בי.די הגישה 2008 באפריל 13ביום , שעניינן הפרעות בשידורים
  .טענות התובעים מכל וכל

  
 בצרוף בקשה לאשרה כתביעה פלאפון הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד 2008 אפריל בחודש  )11(

התביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובעת נגבו ביתר ממנויי  .ח"ליון שי מ60 -ית בסכום כולל של כייצוג
  .1-800מתא קולי וחיוב ליעדי " חיוג המשך"בגין חיוג למוקדי שרות , פלאפון

  
 סכום. נגד פלאפון ונתבעת נוספת הוגשה תביעה כספית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 2008 מאי בחודש  )12(

אשר לטענת התובע , הנתבעת הנוספתהתביעה הינה להשבת סכומים על ידי . התביעה הכולל איננו מוגדר בתביעה
  .שלה עבור שרותים שסיפקה ללקוחות אלה" מועדון הלקוחות"ממנויי , באמצעות חברת פלאפון, נגבו על ידה

  
 בקשה בצרוף סלקום ופרטנר, לאפוןפ נגד אביב בתל המחוזי המשפט לבית תביעה הוגשה 2008 מאי בחודש  )13(

 נגבו התובעים שלטענת סכומים להשבת הינה התביעה .ח"ש מיליון 50 של כולל בסכום ייצוגית כתובענה לאישורה
 בחברה הקרוי רותש באמצעות לארץ מחוץ המבוצעות שיחות( callback שרות במסגרת, הנתבעות ממנויי ביתר

  )."חסכון רותש"
  
 כתובענה להכיר בה בקשה בצרוף ,פלאפון נגד אביב בתל המחוזי המשפט לבית תביעה הוגשה 2008 יוני בחודש  )14(

 בניגוד, כדין שלא פלאפון ידי על נגבו התובע שלטענת סכומים להשבת הינה התביעה .ח"ש מיליון 64 סך על ייצוגית
 באמצעות החודשי החיוב את משלם שאיננו מלקוח הנגבית עמלה (שובר באמצעות תשלום עמלת במסגרת, לרישיונה
    ).חודש מידי פרטני בתשלום אלא, מתמדת קבע הוראת
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 כתובענה  בקשה להכיר בה בצרוףנגד פלאפון הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2008בחודש יולי   )15(

התביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובעת נגבו ביתר  .ח" מיליון ש240 -ו כסכום התביעה הכולל הינ. ייצוגית
בגין גביית ריבית פיגורים ממנוי המאחר בתשלום ובגין הוראת קבע , 144ממודיעין " חיוג המשך" בגין ממנויי הנתבעת

  .שרותותשלומים בגין תשלום שובר במרכז 
  
 כנגד ארבע תביעות, בבית משפט המחוזי בתל אביב, בינלאומיבזק הוגשו נגד , 2008במהלך הרבעון השני   )16(

, תאילנד ונפאל, שימוש בכרטיסי חיוג בינלאומיים לחיוג ליעדים בפיליפיניםב התנהלותה של בזק בינלאומי בכל הקשור
 -כ: הנזק שנגרם לכלל חברי הקבוצה מסתכם ב, להערכת התובעים. בצרוף בקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות

ח בתביעת " מיליון ש58 -כ; ח בתביעת אזרחית תאילנד" מיליון ש150 -כ; ח בתביעת אזרחי הפיליפינים" מיליון ש200
  .ח בתביעת אזרחי תאילנד הנוספת" מיליון ש 332 -וכ; אזרחי נפאל

  
רוף בקשה אביב בצ-אשר הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל,  התקבלה אצל בזק בינלאומי תביעה2008בחודש יולי   )17(

אך , סכום התביעה אינו נקוב. ועניינה חיוב לקוחות בשער דולר הגבוה משער הדולר היציג, להכיר בה כתביעה ייצוגית
  .הוא מוערך על ידי התובעת בעשרות מיליוני שקלים

  .בקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות בזק בינלאומי נדחתה
בצרוף בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית , זק בינלאומי תביעה נוספת באותו עניין התקבלה אצל ב2008 ביולי 13ביום 

המבקשת להכיר , על ידי לקוחה עסקית נוספת של בזק בינלאומי, אשר הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב
 בשער בתביעה כייצוגית עבור כל הלקוחות העסקיים של בזק בינלאומי מהם נגבה תשלום עבור שרותי בזק בינלאומי

סכום התביעה מוערך על ידי .  ועד ליום הגשת התביעה2007החל מחודש ספטמבר , דולר גבוה מהשער היציג
בכוונת בזק בינלאומי להגיש בקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות . ח" מיליון ש93 -התובעת בכ

  .בזק בינלאומי היה ותידחה התביעה
  
  

  ןלחשב את החשיפה בגינשלא ניתן יכן או תביעות אשר טרם ניתן להער  .ב
  

לדוחות הכספיים ' ב17 מופיע בבאור  להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינןתאור מפורט של תביעות אשר טרם ניתן
  :2007 בדצמבר 31להלן השינויים המהותיים שחלו מאז , 2007 בדצמבר 31השנתיים של הקבוצה ליום 

  
   את החשיפה בגינןתביעות אשר לא ניתן לחשב

  
בעניין תביעה נגד החברה ונגד קרן מקפת , 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 1('ב17בהמשך לאמור בבאור   )1(

 הוגשה 2008בחודש מרס , 2007שהוגשה על ידי עובדים שפרשו מהחברה במסגרת הסכם פרישה מחודש נובמבר 
  . גמלאים נוספים של החברה17על ידי לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה זהה 

  
קרן מקפת , בעניין תביעה נגד החברה, 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 2('ב17בהמשך לאמור בבאור   )2(

ומדינת ישראל אשר הוגשה על ידי ארגון גמלאי בזק וששה מגמלאיה בטענה להפרת הסדרים שסוכמו עם העברת 
  . ניתנה החלטה לפיה נמחקה התביעה2008 ביוני 5ביום , העובדים משרות המדינה לחברה
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  )המשך(  התחייבויות תלויות- 6באור 
  

  )המשך( ןלחשב את החשיפה בגינשלא ניתן תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או   .ב
  

  להעריכןתביעות אשר לא ניתן 
  

ך לבקשת בעלת מניות לא מהותית בהמש, 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 10('ג17בהמשך לאמור בבאור   )3(
  אביב מונה בורר לדיון בתיק ובהמשך לכך הוגשה על ידי  בעלת המניות תביעה -אס לבית המשפט המחוזי בתל.בי.בדי

ח נגד החברה ונגד בעלת מניות נוספת " מיליון ש160השבה ופיצוי בסך , אס.בי.לביטול הסכם בעלי המניות בדי
 .אס.בי.מו נזק לתובעת באופן ניהול דיאס בטענה שהנתבעות גר.בי.בדי

    
 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד פלאפון בצרוף בקשה לאישורה 2008בחודש באוקטובר   )4(

התביעה הינה להשבת סכומים אשר נגבים על ידי הנתבעת . ח" מיליון ש716 -בסכום כולל של כ. כתביעה ייצוגית
הנתבעת מחייבת לכאורה לקוחות להצטרף לחבילת גלישה , לטענת התובעת. 3דור בגין חבילת גלישה ב, ממנוייה

  .וזאת בניגוד לרישיונה ולחוק,  ברכישת מכשיר3בדור 
  

אס בצרוף בקשה לאשור התביעה כתובענה ייצוגית .בי. הוגשה לבית המשפט תביעה כנגד די2008בחודש אוגוסט   )5(
 Discovery"  יעה וכן של בקשת האשור הינו הפסקת שידורים של הערוציםעניינן של התב. ח" מיליון ש19 -בסך של כ
Science" ו -" Adventure 1  "אס ללא הפחתת דמי המנוי בגין ביטולם.בי.על ידי די.   

  
. אס בצרוף בקשה לאשורה כתובענה ייצוגית.בי. הוגשה לבית המשפט תביעה כנגד די2008 באוקטובר 30ביום   )6(

אך ציינה כי שוויה עולה על , בסכומה המדויק של התביעה בנימוק שבשלב זה לא ניתן להעריכוהתובעת לא נקבה 
עניינן של התביעה וכן של הבקשה הינו אי ניתוקה של התובעת משרותי הטלויזיה הרב . ח" מיליון ש2.5סכום של 

  .אס.בי.עם דיוזאת על אף בקשת התקשרותה , והמשך חיובה בגין השרותים האמורים, HOTערוצית של 
  

  תלויות אחרות  .ג
  

להלן , 2007 בדצמבר 31לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום ' ג17תאור מפורט של תלויות אחרות מופיע בבאור 
  :2007 בדצמבר 31השינויים המהותיים שחלו מאז 

  
 הממונה על ההגבלים בעניין קביעת, 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 1('ג17בהמשך לאמור בבאור   )1(

 במרס 16ביום , "הוט"העסקיים לפיה החברה ניצלה לרעה את מעמדה בשוק בקשר עם הניתוק בין רשתה לרשת 
 .  הגישה החברה ערר על קביעת הממונה2008

  
בעניין פניית בעל מניות בהתאם לסעיף , 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) ב)(2('ג17בהמשך לאמור בבאור   )2(

 6ביום , בניגוד להחלטות שרי התקשורת. אס.בי. לחוק החברות בנושא אישור הזרמת כספים מהחברה לדי194
 הוגשה על ידי הפונה בקשה לאישור הגשת תובענה נגזרת נגד החברה וכן כתב תביעה נגד דירקטורים 2008באפריל 

 שחולט על ידי משרד התקשורת מתוך סכום(ח " מיליון ש10שהיו שותפים להחלטה על כך שהסבו לחברה נזק בסך 
  . 2008 באוגוסט 7תגובת החברה הוגשה ביום ). ערבות החברה

  
בקשר לתביעה שהוגשה על ידי חברות , 2007 בדצמבר 31ליום  לדוחות הכספיים )6('ג17 בבאור בהמשך לאמור  )3(

במסגרתו , שור הסכם פשרהילא הגישו הצדדים בקשה 2008 ביולי 9ביום , אס.בי.כנגד די") HOT"להלן (הכבלים 
   .באותו היום נתן בית המשפט תוקף של פסק דין לפשרה בין הצדדים. התבקשה מחיקת התביעה ללא צו הוצאות

  
, בהמשך לבאור האמור בעניין תביעה שהוגשה כנגד פלאפון שעניינה הזמנת מידע עסקי על עסקי התובעת, בנוסף

  .יצבות מטעם התובעים התביעה נדחתה בהעדר התי2008בחודש מאי 
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  )המשך(  התחייבויות תלויות- 6באור 
  
  )המשך(תלויות אחרות   .ג
  
בעניין הפעלת מתקנים הפולטים קרינה , 2007 בדצמבר 31ליום  לדוחות הכספיים ) 7('ג17 בבאור בהמשך לאמור  )4(

תקני מרבית מהפעלה ל הליך הוצאת היתרי ההסתיים סיום השביתה במשרד להגנת הסביבה לאחר, אלקטרומגנטית
 הגישה החברה את השגותיה לנוסח המוצע של תוכנית מתאר ארצית 2008 באפריל 17ביום  .התקשורת והשידור

. ב מתקני שידור גדולים/36א "א מתקני שידור קטנים ושל תוכנית מתאר ארצית לתקשורת תמ36/א"לתקשורת תמ
ר בכל הנוגע לשינוי ההגדרות של מתקני שידור קטנים ובעיקכי התוכניות בנוסחן המוצע , תמצית ההשגות הינה
מעוררות קשיים מעשיים אשר עלולים למנוע מהחברה להעניק לציבור חלק מהשרותים , ומתקני שידור גדולים

  .  דיןעל פיהמגוונים שהיא מעניקה לו ושאותן היא מחוייבת להעניק לו 
  

 56 נכנסה לתוקף תוכנית מתאר ארצית 2008ש יוני  קיבלה החברה הודעה על כך שבחוד2008 ביולי 29ביום   
התוכנית כוללת הוראות מעבר למתקנים שהוקמו . המסדירה את אופן הקמתם ורישויים של מתקני תקשורת בשטחים

החברה בוחנת את הנושא ונכון למועד פרסום דוח זה אינה יכולה להעריך את .  ולמתקנים קיימים1984לפני שנת 
  .ההשלכות הצפויות

  

כנגד  בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית 2007 בדצמבר 31 בדוחות הכספיים ליום )9('ג17בהמשך לאמור בבאור   )5(
  .ח התובענה נמחקה ללא צו להוצאות" מיליארד ש12על סך כולל של פלאפון 

  

 מול הבדיק בהליך") ת"התמ משרד "– להלן (והתעסוקה המסחר התעשייה משרד פתח 2008 פברואר בחודש  )6(
 ת"התמ משרד לידי להמציא נדרשה אס.בי.דיו אס.בי.בדי מסוימת עובדים קבוצת של ההעסקה לתנאי בנוגע, אס.בי.ד

  .  הקפו מלוא התברר וטרם בראשיתו מצוי הבדיקה הליך. כמבוקש המציאה היא אותם שונים מסמכים
 עובדי עוד אינם מהם 18 (אס.בי.יד של עובדים 19 -מ מכתב אס.בי.בדי התקבל 2007 דצמברחודש ב, כן כמו  

 לא אס.בי.דיב עבודתם בתקופת כי טוענים הם במסגרתו, 2007-ל 2001 השנים בין שונות תקופות לגבי) אס.בי.די
 דחתה אשר אס.בי.די תשובת אלה לעובדים הועברה 2008 באפריל 21 ביום. להם המגיעים הכספים כל להם שולמו
ת ולא הוגשה כל תובענה מצד "תברר הקף הבדיקה הנערכת בידי משרד התמטרם ה,  בשלב זה.טענותיהם כל את

  . העובדים
  
  
  
  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 7באור 

  
 עיקרי להלן. בחברה ר"היו של העסקתו תנאי את אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה 2008 ביוני 1ביום   .א

  : הדירקטוריוןר"יו עם ההתקשרות
  

 החברה בהיקף משרה של דירקטוריון של פעיל דירקטוריון ר"כיו אישי עבודה הסכם במסגרת יועסק ר"היו  )1(
  .ר בחברה"מועד תחילת עבודתו בפועל של היו, 2007 בספטמבר 4בתוקף מיום , 100%

ר זכאי "יה היויה, כמו כן.  לצרכןהמחירים למדד צמוד יהיה השכרו ,לחודש ח"ש 175,000 יהיה ר"היו של שכרו  )2(
ר רכב צמוד "החברה תעמיד לרשות היו. קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה, להפרשות לביטוח מנהלים

  .ותשא בכל הוצאות אחזקת הרכב
 .להלן' ב8 כתבי אופציה כמתואר בבאור 9,000,000ר יוענקו "ליו  )3(
עתו של דירקטוריון החברה ובכפוף החלטה לגבי הענקת בונוס שנתי תעשה בהתאם לקביעתו ושיקול ד  )4(

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"תשלם החברה ליו, בסמוך לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית להסכם  )5(
 .ח" ש1,200,000ך בס

כפי שיהיה מקובל מעת לעת , ר"ר בביטוח דירקטורים נושאי משרה וכן תשפה את היו"החברה תבטח את היו  )6(
 . לגבי דירקטורים אחרים בחברה

עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל עת ומכל , ר הינה לתקופה בלתי מוגבלת"ההתקשרות בין החברה ליו  )7(
  ).ר"על ידי היו( חודשים מראש 6-ו) על ידי החברה( חודשים מראש 12סיבה שהיא בהודעה של 

 

 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את הארכת ההתקשרות החברה בהסכם 2008 לספטמבר 28ביום   .ב
בעלת השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים לאחר , מ"אר החזקות בע.סב.הניהול עם תאגיד הקשור לחברת אפ

  . באותם התנאים של ההסכם המקורי, פת ההסכם הנוכחיתום תקו
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  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 7באור 
  

ל " תוכנית מענקים שנתיים למנכאס.בי.אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בדי 2008  בספטמבר4ביום   .ג
צרפי ביעדים מסוימים כפי שהוגדרו עור עמידה מהתוכנית שאושרה מבוססת על ש. 2009 – 2010 לשנים אס.בי.די

  . בתוכנית
  
 30אישר דירקטוריון החברה ביום , 2007 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום ) 8('ו29בהמשך לאמור בבאור   .ד

 11רכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה החל מתאריך  2008באוקטובר 
 30גבול אחריות של , תקופת הביטוח ובנוסף כל לסך מיליון דולר לתביעה ו100של אחריות    בגבול2008באוקטובר 

וכן גבול אחריות , מיליון דולר לתביעה ולסך כל התביעות לתקופת הביטוח בגין הוצאות משפטיות בישראל בלבד
אשר אושרה " קת מסגרתעס"וזאת במסגרת , )כחלק מגבול האחריות האמור לעיל( מיליון דולר 50לחברות בנות של 

 - סך הפרמיה השנתית בגין הפוליסה כ. 2007 בדצמבר 26על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות החברה ביום 
  .ב" דולר ארה369,000

  
  . להלן8לעניין אופציות לנושאי משרה בכירה שהינם אנשי מפתח בקבוצה ראה באור   .ה

  
  
  

  תשלומים מבוססי מניות  - 8באור 
  

או /החליט דירקטוריון החברה לאמץ תוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים בחברה ו, 2007 בנובמבר 20ביום   .א
 65,000,000הניתנים למימוש לעד ,  כתבי אופציה בלתי סחירים65,000,000בחברות קשורות במסגרתה יוקצו עד 

  . מהון המניות2.37% -לול מלא כובדי,  מהון המניות המונפק של החברה2.5% -מניות של החברה והמהוות כ
  

בהתאם לתקנות ניירות  כתבי אופציות 65,000,000 עד  מתאר להקצאת2007 בדצמבר 25החברה פרסמה ביום 
וכן דוח הצעה , תנאי התוכנית, בין היתר,  שבו פורטו2000 -ס "התש, ) לעובדיםךפרטי מתאר הצעת ניירות ער(ערך 

  .2000 -ס "התש, )צעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומהה(פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך 
  

 2008 בינואר 31אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום , תוכנית האופציות והקצאת כל האופציות מכוחה
  .)במקרים מסויימים קיימת דרישה על פי דין לקבלת אישור נוסף של  האסיפה הכללית (בהתאם לתקנון החברה

  
) בזק ושידורים(פציות על פי התוכנית מותנה בקבלת האישורים המתאימים לפי הוראות צו תקשורת מימוש האו

בעקבות  .")צו הבזק ("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
  

מועדי ההבשלה של כל מנה יחולו בתום כל אחת מן השנה . כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות
 וההוצאה תפרס בגין כל מנה בהתאם לתקופת ההבשלה ,תאמהבה, השנייה והשלישית ממועד ההענקה, הראשונה

  .בתוכנית נקבעו תנאים שבהתקיימם מועדי ההבשלה יוקדמו,  כמו כן.שלה

  
אלא אם כן יקבע ) cashless exercise(מימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו 

  .הדירקטוריון אחרת
  

מותאם לחלוקת דיבידנד במזומן או  (ח" ש5.50הינו  כתבי אופציה 49,950,000ל שנקבע להענקה שמחיר המימוש 
כפי , החליט דירקטוריון החברה כי מחיר המימוש להענקות עתידיות של כתבי האופציות, 2008 ביוני 26 ביום .)בעין

 ימי 30 - החברה ביהיה זהה לממוצע של מחיר הסגירה בבורסה של מניית, שיאושרו על ידי הדירקטוריון מעת לעת
  . המסחר אשר קדמו ליום החלטת הדירקטוריון בו יוחלט על הענקת האופציות לניצעים אלו



  מ"לית לתקשורת בעהחברה הישרא" בזק"
  

  2008 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

 19

  תשלומים מבוססי מניות  - 8באור 
  

  : כתבי אופציות כדלקמן61,550,000מתוך כתבי האופציות הוקצו בפועל ליום הדוחות הכספיים סך של   .ב
  
 כתבי 17,750,000מתוכם (ח "ש מיליון 147 - הינו ככלכלי התאורטי כתבי אופציה שערכן ה52,550,000  )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" מיליון ש45

בין מחיר המימוש ,  שנים5.5 - ל4.5ממוצע משוקלל של אורך החיים הצפוי של בין , 5.68% - ל5.09%שבין 
יום הענקה נקבע כמאוחר מבין יום . 24.3% - ל22.7% סטיית תקן שנתית שבין ,מפורט לעילכ, 6.35 - ל5.5

בחשבון בחישוב  המגבלה המתוארת לעיל מכח צו הבזק נלקחה .האסיפה הכללית לבין יום ההודעה לעובדים
  .הערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופציה בהנחה שהמגבלה הינה בת פתרון

  
 כתבי אופציה ליושב ראש 9,000,000 החליט דירקטוריון החברה להקצות 2008 באפריל 17ביום   )2(

ות לעיל בכפוף למספר שינוים שנקבעו ביחס לתנאי האופצי' הדירקטוריון בהתאם לתוכנית כמתואר בסעיף א
  .2008 ביוני 1ר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום "הקצאת האופציות ליו. ר"ליו

רבעון ממועד מועדי ההבשלה של כל מנה יחולו בתום כל .  שוות מנות רבעוניות12 -בכתבי האופציה יבשילו 
בתוכנית נקבעו תנאים ,  כמו כן. וההוצאה תפרס בגין כל מנה בהתאם לתקופת ההבשלה שלהההענקה

  .שבהתקיימם מועדי ההבשלה יוקדמו
 כניסת בעת המניה למחיר בהתאם נקבע המחיר .למניהח " 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"ש  6.494 היה,  האישור על ידי האסיפה הכללית מועד

 מודל בלק ושולס בהסתמך על, ר הדירקטוריון כאמור"שהוענקו ליוהערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופציות 
 שעור ריבית ,על מחיר המניה במועד ההענקה, בין היתר, ת בהתבססוזא, ח"מיליון ש 16 -הינו כ, משוקלל

מחיר המימוש המפורט ,  שנים4 ממוצע משוקלל של אורך החיים הצפוי של ,5.1% של חסרת סיכון שנתית
  .לעיל מכח צו בזק'  וכן פתרון למגבלה המתוארת בסעיף א23.11% של לעיל וסטיית תקן שנתית

  
   :ם כמפורט להלן הינכתבי האופציהתנאי   .ג

  
  משך החיים      

  החוזיים של    מספר המכשירים  
  האופציות  תנאי ההבשלה  באלפים  עובדים זכאים/ מועד ההענקה 

 

    ,החל מתום שנתיים, כפוף לחסימה(מיידי     הענקת אופציות מהמדינה   .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
        

   שנים4   מנות רבעוניות12  9,000   ר הדירקטוריון"הענקה ליו  .ג
        

        , או הענקת אופציות למנהלים/אישור ו  .ד
          לעובדים בכירים ולנושאי משרה

   שנים8  שלוש מנות שנתיות שוות  52,550    הדוח הכספיאישורועד  למ עד
        
         

      262,399    שהוענקוסך אופציות למניות

  
  .  עם תנאי המענק,  ניתנה הבטחה לעובדים2006 שכן כבר בשנת 2006ההוצאות בגין הענקה זו נרשמו בשנת  )1(
  .זית של  מניותמסולקות בדרך של מסירה פי' ב- ו'  בסעיף אהאופציות כאמור )2(

  cashless exercise)(מסולקות במנגנון מימוש נטו ' ד-ו' האופציות כאמור בסעיף ג
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  )המשך(תשלומים מבוססי מניות  - 8באור 
  
   ):המשך( כתבי האופציהתנאי   .ג
  

  :שינויים במספר האופציות
  
  מספר האופציות  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ום בי  
  2008 2007  2007 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  )באלפים(  )באלפים(  )באלפים(  
  

 200,849   200,849   200,849      בינואר1 ליום  במחזוריתרה
 -   -   61,550     אופציות שהוענקו במשך התקופה

 -   -   )3,800(     במשך התקופהשחולטואופציות 
 -   -   )20,278(    שמומשו במהלך התקופהאופציות 

        
 200,849  200,849   238,321     לסוף התקופה  יתרה במחזור 

        
       לסוף התקופה בכפוף לתנאי   ניתנות למימוש 

 200,849  200,849   159,950     חסימה 
         

        ניתנות למימוש לסוף התקופה שאינן כפופות 
 -  -  21,371     לחסימה 
  

  .2005 באוקטובר 11 אלף כתבי אופציה שהוענקו מהמדינה לעובדים ביום 6,289 -לאחר תאריך המאזן מומשו כ
  

 הינו 2007 ובשנת 2008 בספטמבר 30הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 
  .בהתאמה, ח למניה" ש2.852 -ח למניה ו" ש3.13

  
ח " ש6.59 הינו 2007 ובשנת 2008 בספטמבר 30מוצע של מחיר המניה בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום המ

  .בהתאמה, ח למניה" ש6.82-למניה ו
  

ח והממוצע המשוקלל " ש6.44ח עד " ש2.26 מחיר מימוש בטווח של 2008בספטמבר  30ליתרת האופציות שהונפקו ליום 
  .שנים 3.186ינו של משך החיים החוזי הנותר ה

  
, השווי ההוגן של השרותים שנתקבלו בתמורה לאופציות למניות שהוענקו מבוסס על השווי ההוגן של האופציות שהוענקו

  :שנמדד בהתאם למודל בלק ושולס בהתבסס על הפרמטרים הבאים
  
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום   
  2008 2007 2007  

  
  -   -   ח" ש2.65  השווי ההוגן במועד ההענקהממוצע של 

          
  -   -   ח" ש7.049  - 6.18    מחיר המניה

  -   -  ח" ש6.44  -  5.5    מחיר המימוש
  -   -   24.3% - 22.7%    תנודתיות צפויה 

       שנים5.5 -  4    משך החיים של האופציה 
          ס על בהתבס(שעור ריבית חסרת סיכון 
  -   -   5.68% - 5.09%    ) אגרות חוב ממשלתיות
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  )המשך(תשלומים מבוססי מניות  - 8באור 
  
  )המשך( כתבי האופציהתנאי   .ג
  

  הוצאות שכר
 

  לשנה שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה    
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום     
    2008  2007 2007 
  )מבוקר(  )מבוקרבלתי (  )בלתי מבוקר(    
 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש    

 
 -  -   53   )1 (בתקופת הדוחאופציות למניות שהוענקו 

  
  .עבור כל שנה,  בגין חילוט5% - הוצאות השכר נלקחה הנחה של כבחישוב  )1(

  
  
  

   הכנסות- 9באור 
  

  לשנה שהסתיימה  מהלתקופה של שלושה חודשים שהסתיי  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   
  2008  2007  2008  2007  2007  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
            תקשורת פנים ארצית נייחת

  3,798   943   869   2,864   2,630    קוויתטלפוניה
  711   180   194   516   585    תשתית-אינטרנט 
  935   244   260   691   741   תקשורת נתונים ואחרים, תמסורת

            
   3,956   4,071   1,323   1,367   5,444  
            

            רדיו טלפון נייד
  3,669   950   970   2,734   2,824   שרותי סלולר וציוד קצה

  711   179   179   539   549   מכירת ציוד קצה
            
   3,373   3,273   1,149   1,129   4,380  
            

            שרותי , תקשורת בינלאומית
  1,226   303   314   917   920   ר"אינטרנט ונס 

            
  1,331   333   364   1,003   1,074   טלויזיה רב ערוצית

            
  19   7   9   16   22   אחרים

            
   9,345   9,280   3,159   3,139   12,400  
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   הוצאות הפעלה וכלליות-  10באור 
  

  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   
  2008  2007  2008  2007  2007  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )לתי מבוקרב(  )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
          הוצאות טלפון אלחוטי 

 1,828   468   438   1,359   1,303    נייד
 1,187   290   292   841   816  הוצאות כלליות 

 924   217   170   647   597  חומרים וחלקי חילוף
  426   124   114   326   346   צריכת תוכן שרותי לווין

           שרותים ואחזקה על ידי 
 381   94   78   286   248    קבלני משנה

 332   81   84   247   240  אחזקת בניינים
           הוצאות בגין תקשורת 

 338   90   65   275   198    בינלאומית
 183   50   49   143   143  הוצאות אחזקת כלי רכב
 194   49   40   145   98  תמלוגים למדינת ישראל

 48   12   12   38   36  עמלות גבייה
           
  4,025   4,307   1,342   1,475   5,841 

  
  
  

   של החברה הנפרדיםבינייםהכספיים הדוחות ה נתונים תמציתיים מתוך -  11באור 
  

  רווח והפסד  .א
  

  לשנה שהסתיימה   של שלושה חודשים שהסתיימהלתקופה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   
  2008  2007  2008  2007  2007  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

 
 5,713   1,425   1,388   4,260   4,150    ) להלן'ראה ב( הכנסות

           
           עלויות והוצאות

 941   236   214   709   643    והפחתותפחת
 1,293   328   289   964   905   שכר עבודה

 2,121   509   464   1,576   1,398   הוצאות הפעלה וכלליות 
           ) הכנסות (הוצאות

 79   25   )1(  72   )14(  נטו, אחרותתפעוליות  
           
   2,932   3,321   966   1,098   4,434 
           

 1,279   327   422   939   1,218    לתקופהרווח תפעולי
  



  מ"לית לתקשורת בעהחברה הישרא" בזק"
  

  2008 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

 23

  )המשך(  של החברה הנפרדיםבינייםהכספיים הדוחות ה נתונים תמציתיים מתוך -  11באור 
  
  פילוח הכנסות   .ב

  
  לשנה שהסתיימה   חודשים שהסתיימהלתקופה של שלושה  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה  
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30ביום    בספטמבר30ביום   
  2008  2007*  2008  2007*  2007  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"ליוני שימ  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"ליוני שימ  ח"ליוני שימ  
 

 3,905   972   899   2,939   2,708   טלפוניה
  712   179   194   517   585   אינטרנט

            תמסורת ותקשורת 
  754   194   200   561   596    נתונים

  342   80   95   243   261   שרותים אחרים
            
   4,150   4,260   1,388   1,425   5,713  

  
  .'ג3ראה באור   * 
  

   מגזרי פעילות עסקית-  12באור 
  

נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים מוצגים בהתאם למגזרי .  במגזרים שונים בענף התקשורתותחזקות פועלהחברה והחברות המו
  .ל"הפעילות של החברות הנ

  
 )בלתי מבוקר (2008 בספטמבר 30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תקשורת  
        טלויזיה רב  אינטרנט  פוןרדיו טל  פנים ארצית  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
  

                הכנסות
  9,345  -  22  1,130  920  3,373  3,900  הכנסות מחיצונים

  -  )542(  35  6  49  202  250  הכנסות בין מגזריות
                

  9,345  )542(  57  1,136  969  3,575  4,150  סך הכל הכנסות

                
  2,286  -  1  122  171  774  1,218  תוצאות המגזר

  
 )בלתי מבוקר (2007 בספטמבר 30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תקשורת  
        טלויזיה רב  אינטרנט  רדיו טלפון  תפנים ארצי  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
  

                הכנסות
  9,280   -   16   1,058   917   3,273   4,016   הכנסות מחיצונים
  -   )566(  31   9   53   229   244   ותהכנסות בין מגזרי

                
  9,280   )566(  47   1,067   970   3,502   4,260   סך הכל הכנסות

                
  1,823   -   2   51  159   672   939   תוצאות המגזר
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  )המשך ( מגזרי פעילות עסקית-  12באור 
  
 )קרבלתי מבו (2008 בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תקשורת  
        טלויזיה רב  אינטרנט  רדיו טלפון  פנים ארצית  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
  

                הכנסות
  3,159   -   9   374   314   1,149   1,313   ות מחיצוניםהכנס

  -   )167(  11   1   15   65   75   הכנסות בין מגזריות
                

  3,159   )167(  20   375   329   1,214   1,388   סך הכל הכנסות

                
  822   -   1   52   54   293   422   תוצאות המגזר

  
  
 )בלתי מבוקר (2007 בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תקשורת  
        טלויזיה רב  אינטרנט  רדיו טלפון  פנים ארצית  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
  

                הכנסות
  3,139   -   7   359   303   1,129   1,341   הכנסות מחיצונים

  -   )192(  10   1    23   74   84   הכנסות בין מגזריות
                

  3,139   )192(  17   360   326   1,203   1,425   סך הכל הכנסות

                
  596   -   -  )4(  54   219   327   תוצאות המגזר

  

  
 )מבוקר (2007 בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה  
          תקשורת      
          ,בינלאומית      
          שרותי    תקשורת  
        טלויזיה רב  אינטרנט  רדיו טלפון  פנים ארצית  
  מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית  ר"ונס  נייד  נייחת  
  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  
  

                הכנסות
  12,400   -   19   1,402   1,226   4,380   5,373   הכנסות מחיצונים

  -   )780(  46   12   78   304   340   הכנסות בין מגזריות
                

  12,400   )780(  65   1,414   1,304   4,684   5,713   סך הכל הכנסות

                

  2,336   -   -   48   204   805   1,279   תוצאות המגזר
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  ) 1998(אס שרותי לווין .בי.די, מ"פלאפון תקשורת בעתמצית דוחות כספיים של  -  13באור 
  מ "בזק בינלאומי בעמ ושל "       בע

  
  מ"פלאפון תקשורת בע  .1

  
  מאזן  .א

 2007 בדצמבר 31 2007ספטמבר  30  2008בספטמבר  30  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח" שמיליוני ח" שליונימי ח" שמיליוני  
  

  1,976   *1,863   1,912    נכסים שוטפים
  2,363   *2,387   2,626    נכסים שאינם שוטפים

         
    4,538   4,250   4,339  
         

  1,106   1,087   1,092    התחייבויות שוטפות
  1,154   1,186   1,075    שאינן שוטפותהתחייבויות 

         
  2,260   2,273   2,167    סך הכל התחייבויות

  2,079     1,977   2,371    הון עצמי
         
    4,538   4,250   4,339  
  .'ג3ראה באור   * 

  
  דוח רווח והפסד  .ב

  
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימהתשעהלתקופה של  
  בדצמבר31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  
 2008 2007 2008 2007 2007 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
 ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח"ש מיליוני ח" שמיליוני 
  

  4,684   1,203   1,214   3,502   3,575   הכנסות משרותים ומכירות
  3,347   848   778   2,451   2,404   עלות השרותים והמכירות

            
  1,337   355   436   1,051   1,171   רווח גולמי

            
  430   111   107   308   298   הוצאות מכירה ושיווק

  102   25   36   71   99   הוצאות הנהלה וכלליות
            
   397   379   143   136   532  
            

  805   219   293   672   774   רווח תפעולי
             

  114    54  33   97   105   הוצאות מימון
  )109(  )41(  )28(  )84(  )92(  הכנסות מימון

            
  5   13   5   13   13   נטו,  מימוןהוצאות

            
  800   206   288   659   761   הכנסההרווח לפני מסים על 
  215   52   77   177   207   מסים על ההכנסה

            
  585  154   211   482   554    לתקופהרווח נקי
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  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די, מ"פלאפון תקשורת בעמצית דוחות כספיים של ת  -  13באור 
  )המשך(מ "בזק בינלאומי בעושל 

  
  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די  .2

  
  מאזן  .א

 2007 בדצמבר 31 2007 בספטמבר 30 2008 בספטמבר 30  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח" שמיליוני ח" שימיליונ ח" שמיליוני  
  

  *157   *163   168    נכסים שוטפים
  *943   *898   982    נכסים שאינם שוטפים

         
    1,150  1,061   1,100  
         

  1,483   1,427   694    התחייבויות שוטפות
  *2,246   *2,190   3,332    התחייבויות שאינן שוטפות

         
  3,729   3,617   4,026    סך ההתחייבויות

  )2,629(  )2,556(  )2,876(   גרעון בהון
         
    1,150   1,061   1,100  

  
  דוח רווח והפסד  .ב

 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימהתשעהלתקופה של  
  בדצמבר31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  
 2008 2007 2008 2007 2007 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
 ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני 
  

  1,415  360   375   1,067   1,136   הכנסות 
           

  1,117  301   267   836   831   עלות ההכנסות
           

  298  59   108   231   305   רווח גולמי
           

  138    37   28   104   99   מכירה ושיווקהוצאות 
  104  26   28   76   84   הוצאות הנהלה וכלליות

           
   183   180   56   63  242  
           

  56  )4(   52   51   122   תפעולי) הפסד(רווח 
           

  394  *121  144   304   409   הוצאות מימון
  )226( )*196(  )10(  )216(  )40(  הכנסות מימון

           
  168  )75(  134   88   369  נטו,  מימון) הכנסות(הוצאות 

           
            לפני מסים על )הפסד(רווח 

  )112( 71   )82(  )37(  )247(  ההכנסה 
  6  1   -   6   -   מסים על ההכנסה

           
  )118(  70   )82(  )43(  )247(  לתקופה )הפסד(רווח 

  
  .'ג3ראה באור   *



  מ"לית לתקשורת בעהחברה הישרא" בזק"
  

  2008 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  
  

 27

  מ"בע) 1998(אס שרותי לווין .בי.די, מ"פלאפון תקשורת בעפיים של תמצית דוחות כס  -  13באור 
  )המשך(מ "בזק בינלאומי בעושל 

  
  *מ"בזק בינלאומי בע  .3

  
  מאזן  .א

  
 2007 בדצמבר 31 2007 בספטמבר 30 2008 בספטמבר 30  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני  
  

  *415   *432   471    שוטפיםנכסים 
  *472   *452   490    נכסים שאינם שוטפים

         
    961   884   887  
         

  312   351   269    התחייבויות שוטפות
  26   22   22    התחייבויות לזמן ארוך

         
  338   373   291    סך ההתחייבויות

  549   511   670    הון עצמי
         
    961   884   887  
  .'ג3אה באור  ר  *
  דוח רווח והפסד  .ב

  
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה תשעהלתקופה של 
  בדצמבר31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  
 2008 2007 2008 2007 2007 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
 ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח" שמיליוני ח"ש מיליוני ח" שימיליונ 
  

  1,304   326  329  970   969   הכנסות
  859   209  200  636   582   הוצאות הפעלה 

            
  445   117   129  334   387   רווח גולמי

            
  147   36  43  104  132   הוצאות מכירה ושיווק

  94   26  27  71  79   הוצאות הנהלה וכלליות
  -   1  -  -  -   נטו,  אחרותהוצאות

            
   211  175  70  63   241  
            

  204   54  59  159  176   רווח תפעולי
            

  13   6  2  9  11   הוצאות מימון
  )14(  )6(  )2(   )10(  )13(  הכנסות מימון

            
  )1(  -  -  )1(  )2(  נטו,  מימוןהכנסות

             ות כלולותחלק ברווחי חבר
            לפי שיטת השווי  המטופלות 
  6  1  1  2   4   המאזני 

            
  211   55  60  162  182   רווח לפני מסים על ההכנסה

  58   16  16  47  49    מסים על ההכנסה
            

  153   39  44  115  133   לתקופהרווח 
  
  .בלבד) IFRS(ל מוצגים בהתאם לתקני דווח כספי בינלאומיים "הדוחות הנ  *
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  מהותיים במהלך תקופת הדוח וארועים לאחר תאריך המאזן ארועים -  14באור 
  

  
 החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק 2008 במרס 10ביום   .א

, 2008 באפריל 3ביום ). ח למניה" ש0.26 -המהווים כ(ח " מיליון ש679דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של 
 . 2008 באפריל 28האסיפה הכללית את תשלום הדיבידנד והוא שולם ביום אישרה 

  
 נחתם על ידי החברה הסכם בעניין מכירת פעילות התקשורת הלווינית של החברה 2008 במרס 26ביום   .ב

על פי . לרבות אתר התקשורת הלווינית בעמק האלה, ונכסים הקשורים באותה פעילות") בזק סאט "-ו" אינמרסאט("
המכירה . כפוף להתאמות, מ"ב בצרוף מע" מיליון דולר ארה15 -סכם תימכר הפעילות בתמורה לסכום כולל של כהה

רווח ההון שתרשום החברה בדוחותיה .  הושלמה העסקה2008 בנובמבר 4ביום . התניות שונותלהייתה כפופה 
  .) מסלפני(ח "ש מיליון 50- בגין עסקה זו יהיה כ2008 בדצמבר 31הכספיים ליום 

  
 הושלמה חתימת תיקון להסכם הקיבוצי החדש בעניין הקדמת השלמת היישום של המבנה הארגוני 2008בחודש מאי   .ג

כם הקיבוצי החדש עד סוף שנת ובעניין הקדמת מועדי פרישה ושינוי תמהיל הפורשים שאמורים לפרוש על פי ההס
2008.   
ח  "ליון ש מי100 עובדים בעלות של 135-אשר פרישה של כ החליט הדירקטוריון החברה ל2008 באוקטובר 2ביום 
. 2008עלות הפרישה תרשם בדוחות הכספיים ברבעון האחרון של שנת . 2006על פי ההסכם הקיבוצי מדצמבר וזאת 

  .2009הפרישה תתבצע במהלך שנת 
  
יות של החברה להגדיל את  החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המנ2008 ביולי 31ביום   .ד

טרם זומנה אסיפה כללית לדיון . ח ערך נקוב כל אחת" ש1 מניות בנות 251,000,000 -ההון הרשום של החברה ב
  .בנושא

  
 החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק 2008 באוגוסט 20ביום   .ה

 בספטמבר 28ביום ). ח למניה" ש0.32 -המהווים כ(ח " מיליון ש835 כולל של דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך
  .2008 באוקטובר 29אישרה האסיפה הכללית את תשלום הדיבידנד והוא שולם ביום , 2008

  
ערך שייר של כבלי הנחושת של הקבוצה ליום , 2007 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום ' ב9בהמשך לאמור בבאור   .ו

 ובהמשך לאחר תאריך המאזן בסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלו. ח" מיליון ש610 - הינו כ2008בר  בספטמ30
כתוצאה מכך הוצאות הפחת של הקבוצה צפויות . ח" מיליון ש315 - ירד שווי ערך השייר לכ,למגמת הירידות בשווקים

  .2009ח לשנת " מיליון ש50 -לגדול בכ
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  ספות בהון העצמי  פרוט תנועות נו-  15באור 
  
                      
              קרן הון בגין        
          קרן הון בגין  קרן הון בגין  פעילות בין        
  סך כל   זכויות שאינן      כתבי אופציה נכסים פיננסיים  תאגיד לבעל    פרמיה על    
  הון עצמי  המקנות שליט  סך הכל  יתרת גרעון  לעובדים  זמינים למכירה  שליטה  קרן תרגום  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  ח"מיליוני ש  
      מתייחס למחזיקי ההון של החברה  
 

                      תשעה חודשים שהסתיימו ביום 
                      2008  בספטמבר30
                      

  4,172   )373(  4,545   )2,268(  287   4   390   -   -   6,132   )מבוקר (2008 בינואר 1יתרה ליום 
                       שהוכרו בתקופה הכנסות והוצאותסך הכל 

  1,216   )100(  1,316   1,329   -   )4(  -   )9(  -   -   )בלתי מבוקר (
                      בלתי (דיבידנדים לבעלי המניות בחברה 

  )1,514(  -   )1,514(  )1,514(  -   -   -   -   -   -   )מבוקר 
  53   -   53   -   53     -   -   -   -   )בלתי מבוקר(תשלומים מבוססי מניות 

                      הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  7   7  -   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( 

                      
                       בספטמבר30יתרה ליום 

  3,934   )466(  4,400   )2,453(  340   -   390  )9(  -   6,132   )בלתי מבוקר (2008
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  ) המשך( פרוט תנועות נוספות בהון העצמי -  15באור 
  
              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  יתרת גרעון  לעובדים  זמינים למכירה  שליטה  מניות  ותהון מני    
  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    
 

                      פטמבר  בס30תשעה חודשים שהסתיימו ביום 
 2007                      

                      
  5,191  )564(  5,755  )2,849(  287   1  384   1,623   6,309     )מבוקר (2007 בינואר 1יתרה ליום 

                      
  1,063   41   1,022   1,015   -   7  -   -   -   )בלתי מבוקר (תקופהב  שהוכרו הכנסות והוצאותסך הכל 

                    ואה שהעמידו בעלי זכויות שאינן שינוי במועד פרעון הלו
  159   159   -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( מקנות שליטה 

                     חלוקה שאינה מקיימת את - דיבידנדים לבעלי המניות בחברה 
  )1,800(  -   )1,800(  -   -   -   -   )1,623(  )177(  )בלתי מבוקר(מבחן הרווח  

  )760(  -   )760(  )760(  -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר( בחברה דיבידנדים לבעלי המניות
                    חלוקת דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  )4(  )4(  -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(נטו ,  בניכוי הזרמות
  6  -   6   -   -   -   6   -   -   )בלתי מבוקר(  לשעבר שרה בכירהיתשלומים לנושא מ

                      
  3,855   )368(  4,223   )2,594(  287   8   390   -   6,132     )בלתי מבוקר (2007 בספטמבר 30 יתרה ליום 
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  )המשך( פרוט תנועות נוספות בהון העצמי -  15באור 
  
                      
              קרן הון בגין        
          קרן הון בגין  קרן הון בגין  פעילות בין        
  סך כל   זכויות שאינן       כתבי אופציה ים פיננסייםנכס  תאגיד לבעל    פרמיה על    
  הון עצמי  מקנות שליטה  סך הכל  יתרת גרעון  לעובדים  זמינים למכירה  שליטה  קרן תרגום  מניות  הון מניות  
  ח"וני שמילי  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  
 

                      שלושה חודשים שהסתיימו ביום 
                      2008  בספטמבר30
                      

  4,315   *)438(  4,753   *)2,080(  322   -   390   ) 11(  -   6,132   )מבוקרבלתי  (2008 ביולי 1יתרה ליום 
                      

                      רו בתקופה  שהוכהכנסות והוצאות סך הכל 
  433  )31(  464  462   -   -   -   2  -   -   )בלתי מבוקר (

  )835(  -   )835(  )835(  -   -   -     -   -   )בלתי מבוקר(דיבידנדים לבעלי מניות בחברה 
  18  -   18  -  18   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(תשלומים מבוססי מניות 

                      הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  3  3  -  -  -   -   -   -   -   -   )מבוקר בלתי(

                      
                       2008  בספטמבר 30יתרה ליום 

  3,934   )466(  4,400   )2,453(  340   -   390  )9(  -   6,132   )בלתי מבוקר(
  
.)4(' א3ראה באור   *
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  )המשך( פרוט תנועות נוספות בהון העצמי -  15באור 
  
                      
               הון בגיןקרן        
          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  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" שמיליוני  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש    
      מתייחס לבעלי המניות של החברה    
 

                       בספטמבר 30שלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2007                      

                      
  4,125   )599(  4,724   )2,089(  287   4   390   -  6,132     )בלתי מבוקר (2007 ביולי 1יתרה ליום 

                      
  334   75  259   255   -   4   -   -   -   )בלתי מבוקר(  שהוכרו בתקופה  הכנסות והוצאות סך הכל

  )760(  -   )760(  )760(  -   -   -   -   -     )בלתי מבוקר ( דיבידנד לבעלי המניות בחברה
                    שינוי במועד פרעון הלוואה שהעמידו בעלי זכויות שאינן מקנות

  160   160  -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(  שליטה 
                    , לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בניכוי הזרמות חלוקת דיבידנד 

  )4(  )4(  -   -   -   -   -   -   -   )בלתי מבוקר(   נטו 
                      

  3,855   )368(  4,223   )2,594(  287   8   390   -   6,132     )בלתי מבוקר (2007 בספטמבר 30 יתרה ליום 
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  )המשך( פרוט תנועות נוספות בהון העצמי -  15באור 
  
              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  יתרת גרעון  לעובדים  מכירהזמינים ל  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  

 
                    2007 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום 

                    
  5,191   )564(  5,755   )2,849(  287   1   384   1,623   6,309   )מבוקר (2007 בינואר 1 ליום יתרה

                    
  1,375   31   1,344   1,341   -   3   -   -   -   )מבוקר (סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו
  )760(  -   )760(  )760(  -   -   -   -   -   )מבוקר (דיבידנדים לבעלי המניות בחברה

                     חלוקה שאינה מקיימת- לבעלי המניות בחברה דיבידנדים
  )1,800(  -   )1,800(  -   -   -   -   )1,623(  )177(  )מבוקר ( את מבחן הרווח

                     בעלי זכויות שאינן ושינוי במועד פרעון הלוואה שהעמיד
  160   160   -   -   -   -   -   -   -   )מבוקר(מקנות שליטה  

  6   -   6   -   -   -   6   -   -   )מבוקר (כירה לשעברתשלומים לנושא מישרה ב
                    

  4,172   )373(  4,545  )2,268(  287   4   390   -   6,132   )מבוקר (2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
  
  

  
  


