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עידכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד(
לדוח תקופתי לשנת ") 2005הדוח התקופתי"(
של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה"(
.1

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה
לסעיף  - 1.1פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה
לסעיף  1.1.5לדוח התקופתי  -מיזוגים ורכישות
ביום  2.8.06הגישו החברה ודי.בי.אס .הודעות מיזוג לממונה על הגבלים עסקיים
)"הממונה"( בעניין מימוש אופציות למניות די.בי.אס .ע"י החברה אשר צפויות להעלות
שיעור אחזקות החברה בדי.בי.אס .מכ  49.8% -לכ  .58% -אישור הממונה להעלאת
שיעור אחזקות החברה בדי.בי.אס .אל מעבר ל  50% -כבר ניתן )בתנאים מסויימים( בעבר
)ביום  (2.1.05אך אישור זה פקע בחלוף שנה מהמועד בו ניתן ,ולפיכך פנו החברות בבקשה
מחודשת לאישור המיזוג .בהמשך לכך ,פנתה רשות ההגבלים אל החברה ואל די.בי.אס.
בדרישה לקבלת פרטים ונתונים בקשר עם בקשת המיזוג והחברה ודי.בי.אס .העבירו
לרשות את הפרטים והנתונים שהתבקשו .בהסכמת הצדדים הוארך המועד למתן החלטת
הממונה על הגבלים עסקיים עד ליום .9.11.06
בסוף חודש יולי  2006החלה החברה בתהליך בחינה של מיזוג אפשרי של פעילויות חברת
הבת בבעלותה המלאה ,בזקכל תקשורת בע"מ )העוסקת בתחום הנס"ר( ,וחברת הבת
בבעלותה המלאה ,בזק בינלאומי בע"מ )העוסקת בתחום האינטרנט ,שיחות בינלאומיות
ופתרונות אינטגרציה לעסקים( .ביום  5.10.06ניתן אישור הממונה על הגבלים עסקיים
למיזוג .השלמת המיזוג בפועל טעונה ,בין היתר ,הסבת רישיון הנס"ר של בזקכל תקשורת
בע"מ לבזק בינלאומי בע"מ.
ביום  15.10.06חתמה בזקכל תקשורת בע"מ על הסכם לרכישת כל פעילות תדיראן
טלקום  -שירותי תקשורת בישראל  -שותפות מוגבלת ,בתמורה לסך של  93מיליון ש"ח
)כפוף להתאמות מסוימות בהתאם למועד השלמת העיסקה( .השלמת העיסקה כפופה
להשלמת בדיקת נאותות וכן לקבלת אישורים ,לרבות אישור הממונה על הגבלים
עסקיים.
לסעיף  1.1.6לדוח התקופתי  -מימושים
בהמשך לדיווחים מיידיים של החברה מיום  10.4.06ומיום  ,22.6.06בדבר בחינת
האחזקות בחברת וואלה! תקשורת בע"מ באמצעות חברת הבת בזק בינלאומי בע"מ
הודיעה החברה בדיווח מיידי מיום  19.7.06כי היא הפסיקה מגעים שקיימה בעניין זה.
ביום  30.4.06נחתם בין החברה ,מלם מערכות בע"מ ושותפות גולדנט שירותי תקשורת
מצד אחד לבין חברת הבת בזק בינלאומי בע"מ מצד שני הסכם שעניינו רכישת כל פעילות
שותפות גולדנט שירותי תקשורת ע"י בזק בינלאומי בע"מ בתמורה לסך של  6.8מיליון ₪
אשר יחולקו בין החברה ) 5.1מיליון  (₪ובין מלם מערכות בע"מ ) 1.7מיליון  .(₪לעניין זה
ראו גם עידכון לסעיף  4.9להלן.
לעניין פעילות התקשורת הלווינית של החברה )אינמרסט ובזק סאט( – החברה הפסיקה
מגעים שקיימה עם רוכשים פוטנציאליים ובוחנת את המשך פעילותה בתחום זה.

לסעיף  - 1.4חלוקת דיבידנדים
א.

1

בהמשך לאמור בסעיף  1.4.3לדוח התקופתי ביום  16.4.06חילקה החברה לבעלי
המניות שלה דיבידנד במזומן ,בסך כולל של  1,200,000,193ש"ח ,המהווים
למועד החלוקה  0.4606446ש"ח למניה ו  46.06446% -מהונה המונפק והנפרע
של החברה.

העידכון הינו בהתאם לתקנה 39א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל  1970 -וכולל שינויים
או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי .העידכון מתייחס למספרי
הסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי של החברה לשנת .2005
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ב .ביום  30.10.06חילקה החברה לבעלי המניות שלה דיבידנד נוסף במזומן ,בסך כולל
של  400,000,064ש"ח ,המהווים למועד החלוקה  0.1535482ש"ח למניה ו –
 15.35482%מהונה המונפק והנפרע של החברה.

.2

תקשורת פנים-ארצית נייחת -
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה"(
לסעיף  - 2.1מידע כללי על תחום הפעילות
לעניין סעיף  2.1.2בדוח התקופתי בנושא עידכון תעריפי החברה -
ביום  1.7.06נכנסו לתוקף תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי
בזק( ,התשס"ו  2006 -ותקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי
בזק והצמדתם( )תיקון מס'  ,(2התשס"ו –  .2006על פי התקנות ובהתבסס על נוסחת
עדכון התעריפים הקבועה בתקנות התקשורת )בזק ושידורים )חישוב תשלומים בעד
שירותי בזק והצמדתם( ,התשס"ג –  ,2003הפחתת התעריפים המפוקחים של החברה
שנקבעו לפי סעיף )15א( לחוק התקשורת ,החל מיום  1.7.06עומדת על שיעור ממוצע של
כ ) 0.36% -לא כולל הפחתת מע"מ בשיעור של  1%שנכנסה לתוקף באותו מועד(  .הפחתה
זו מבוססת על שינוי של כ  2.4% -במדד המחירים לצרכן בניכוי מקדם התייעלות ממוצע
בשיעור של כ  .2.7% -כמו כן ,תוקנו באותו מועד תקנות התקשורת )בזק ושידורים(
)תשלומים בעד קישור גומלין( )תיקון( ,התשס"ו  2006 -לפיהן ההפחתה של תעריפי
קישור גומלין החל מיום  1.7.06עומדת על שיעור של כ ) 2% -כולל הפחתת מע"מ בשיעור
של .(1%
לעניין זה ראו גם ביאור )1ג() (3לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום
 30בספטמבר .2006
לעניין סעיף  2.1.9בדוח התקופתי בנושא מתן רישיונות כלליים יחודיים למתן שירותי
תקשורת פנים ארצית נייחת ומדיניות מתן שירותי ) VOBטלפוניה על גבי שירות גישה
רחבת פס(  -ראו עידכון לסעיפים  2.6.1ו  2.6.4 -להלן.

לסעיף  - 2.2מוצרים ושירותים
משרד התקשורת הודיע לחברה ,כי לגישתו היה צריך להודיע לו על מתן שירות IP -
 ,Centrexשהינו שירות מרכזת פרטית וירטואלית ,לפני תחילת מתן השירות וכי לפיכך
הוא שוקל את האישור למתן השירות ע"י החברה ותנאיו .החברה הבהירה למשרד כי
השירות כלול ברישיונה .לפי דרישת המשרד השיבה החברה על שאלותיו וספקה מידע
שדרש .המשרד שלח לחברה דו"ח בדיקה שערך בנושא ומכתב לפיו פעילות החברה הינה
לכאורה שלא על פי תקנות התקשורת והרישיון והיא מהווה הפעלת שירות שלא קיבל
אישור המשרד .המשרד ביקש את תגובת החברה לדו"ח .החברה סבורה כי לא נדרש
אישור המשרד לשירות ותעביר התייחסותה לדו"ח.
לעניין סעיף  2.2.2לדוח התקופתי  -ביום  7.3.06פרסם משרד התקשורת שימוע לכל
חברות התקשורת בקשר לכוונתו שיופעל מוקד  144אחוד לכל חברות התקשורת והפונים
בשיחה אחת יוכלו לקבל את מספרי הטלפון של מנויי כלל המפעילים .במקביל יופעל
אתר אינטרנט אחוד לכל חברות התקשורת .במכתב תגובה שהגישה החברה מיום
 26.3.06הציגה החברה עמדתה כי שירות המודיעין לברור מספרי טלפון הינו שירות
הנלווה לשירותי הטלפוניה המסופקים ע"י בעל הרישיון; כי אין להתיר כניסה לענף
לגופים שאינם בעלי רישיון כללי ,ויש לשמר את השירות במתכונתו הנוכחית ,כשירות
הנלווה לשירותיו של בעל הרישיון הכללי .לעמדת החברה הדרישה כי שרותי המודיעין
באינטרנט יסופקו ללא כל תשלום ,אינה סבירה ואינה מידתית ,מטילה נטל בלתי סביר
על המפעילים ,ופוגעת בזכויות הקניין שלהם .מוקד המודיעין הטלפוני המסופק ע"י
החברה הוא כבר כיום "מוקד אחוד" המספק שירותי מידע ביחס לרוב מנויי הטלפוניה
בישראל ,וככל שהדבר יהיה תלוי בחברה  -יספק המוקד את כל המידע על מנויי
הטלפוניה בארץ ,שמבקשים כי המידע אודותם יפורסם לציבור.
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לעניין סעיף  2.2.3לדוח התקופתי  -שירותי גישה לאינטרנט  -מספר מנויי  ADSLשל
החברה נכון ליום  30.9.06הינו כ  867,000 -מנויים )לעומת כ  800,000 -מנויים בסוף שנת
.(2005

לסעיף  - 2.6תחרות
במסגרת מגמת המיזוגים בשוק התקשורת אושר ע"י הממונה על הגבלים עסקיים מיזוג
של "נטוויז'ן"" ,ברק" וגלובקול" .כמו כן ,לפי פירסומים ,הובאה לאישור עיסקה לפיה
"אינטרנט זהב" רכשה  60%ממניות "קווי זהב" .החברה פנתה ביום  30.7.06לממונה על
הגבלים עסקיים בבקשה לשמוע עמדתה בטרם תתקבל החלטה בעניין מיזוג אינטרנט
זהב וקווי זהב .לעניין זה ראו גם עידכונים לסעיפים  4.6.1.1ו  4.6.2.1 -להלן.
לסעיף  2.6.1לדוח התקופתי -תחום הטלפוניה
א .נכון למועד פרסום דוח זה ,עפ"י פרסומים בכלי התקשורת ,שירות הטלפוניה של
"הוט" מונה למעלה מ  150,000 -לקוחות.
ביום  10.8.06וביום  14.9.06פנתה החברה ,באמצעות בא כוחה ,לשר התקשורת
בבקשה לאכוף לאלתר על "הוט" את מילוי חובותיה והתחייבויותיה עפ"י הרשיון
לעניין חובת ההפרדה המבנית .נכון למועד פרסום דוח זה לא התקבלה התייחסות
המשרד .החברה שוקלת צעדיה בנושא זה.
ביום  16.10.06פרסם משרד התקשורת שימוע לבעלי רישיונות למתן שירותים פנים
ארציים נייחים ,נוכח כוונת משרדי התקשורת והאוצר להאריך בתשעה חודשים את
הסדר "חייב ושמור" .על פי הוראת השעה בה נקבע ההסדר ,החברה ומפ"א ,שאינו
מפ"א ייחודי  -כיום "הוט" בלבד ,לא ישלמו זה לזה תשלומים בעד קישור גומלין
בגין שיחות פנים ארציות נייחות המסתיימות ברשתותיהם וכל אחד מהם ישא
בעלויותיו .על פי הוראת השעה ,הוגבל הסדר זמני זה לתקופה של שנתיים מיום
) 25.11.04שנתיים מיום הודעת שר התקשרות על תחילת פעילות מסחרית של
"הוט"( ,או כל עוד הפער בין סך כל דקות התנועה שמקורן ברשת מפ"א כאמור
)"הוט"( ויעדן ברשת החברה לבין סך כל דקות התנועה שמקורן ברשת החברה ויעדן
ברשת מפ"א כאמור אינו עולה על מיליארד וחמישים מליון דקות  -המוקדם
מביניהם .עוד הודיע המשרד כי במשך תקופת הארכתו של ההסדר הנ"ל תמשיך
לחול הוראת השעה שנקבעה בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( )הוראת
שעה( ,התשס"ה  ,2004 -ולפיה עד תום תוקפה של ההוראה הזמנית רשאית החברה
לנכות מסכום התמלוגים אשר עליה לשלם למדינה את סכום התשלום בעד קישור
גומלין ,המחושב לפי פער דקות תנועה בין הרשתות ,אשר מפ"א כאמור )"הוט"( היה
אמור לשלם לחברה אלמלא ההוראה הזמנית .בעלי הרישיונות התבקשו להגיב עד
ליום  .25.10.06החברה בתגובתה לשימוע הביעה התנגדותה ,בין היתר בטענה כי
הארכת ההסדר פוגעת בחברה ובזכויותיה באורח בלתי מידתי ומהווה אקט שרירותי
המצטבר לשורה של הקלות הניתנות ל"הוט" חרף קצב גיוס לקוחות העולה על
תחזיות "הוט" ,לפי פרסומים המיוחסים ל"הוט" .כמו כן ,ציינה החברה כי ההארכה
המוצעת אינה עולה בקנה אחד עם הבהרה מפורשת שניתנה בעניין זה למתמודדים
בהליך ההפרטה של החברה.
ב .רישיון לניסוי שיווקי בתשלום לשירותי  VoIPניתן גם לחברת הבת פלאפון תקשורת
בע"מ .לעניין זה ראו עידכון לסעיף  3.7להלן.
תוקף רישיון הניסוי של בזק בינלאומי הוארך עד ליום  .28.2.07לעניין זה ראו עידכון
לסעיף  4.1.2להלן .רישיון הניסוי שניתן ל"קווי זהב" הוארך בחצי שנה )עד .(31.1.07
ג .לעניין סעיפים  2.6.1ו  2.6.4 -לדוח התקופתי בנושא מתן רישיונות כלליים יחודיים
למתן שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת  -למיטב ידיעת החברה ,ניתנו רישיונות
כאמור לשותפות המוגבלת "גלובקול תקשורת" ,לשותפות המוגבלת "סלקום שירותי
תקשורת נייחת" ול  012 -טלקום בע"מ .חברת הבת ,בזק בינלאומי בע"מ ,הגישה
בקשה לקבלת רישיון כאמור )ראו עידכון לסעיף  4.1.2להלן( וחברת הבת ,פלאפון
תקשורת בע"מ ,הגישה אף היא בקשה לקבלת רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק
פנים ארציים נייחים )ראו עידכון לסעיף  3.7להלן( .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה,
החברות "פרטנר" ו"ברק" הגישו אף הן בקשה לקבל רשיון מפ"א ייחודי.

4
ד .ביום  16.3.06פנתה החברה למשרד התקשורת בבקשה לקיים ניסוי שיווקי בתשלום
של ) VOBחרף עמדתה הברורה ,כי היא רשאית לספק את השירות עפ"י רישיונה(
ונענתה בשלילה.
ה .בחודש ספטמבר  2006התקבלה החלטת ממשלה בעניין "הגברת התחרות בתחום
הטלפוניה  -מפעילים וירטואליים ומפעילים באמצעות גישה רחבת פס" ,לפיה הוטל
על שר התקשורת לבחון ולגבש מדיניות בנושא אספקת שירותי טלפוניה נייחת
באמצעות גישה רחבת פס על גבי האינטרנט וזאת לא יאוחר מיום  1באפריל .2007
כמו כן ,הוחלט להטיל על מנכ"ל משרד התקשורת ועל הממונה על התקציבים
במשרד האוצר לבחון במשותף את סוגיית פעילותם של מפעילים וירטואליים בתחום
הטלפוניה הניידת ולגבש ,במידת הצורך ,מודל פעולה לעידוד פעילותם של מפעילים
וירטואליים ,והכל עד ליום  1במאי  .2007לעניין זה ראו גם ביאור )1ג() (5לדוחות
הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר . 2006
ו .בהמשך לאמור בסעיף  2.6.1לדוח התקופתי בעניין מדיניות מתן שירותי - VOB
משרד התקשורת יצא ביום  25.10.06בשימוע למפעילי התקשורת הרלוונטיים על
מנת להשלים את תהליך גיבוש המדיניות ביחס לתחום זה .על פי הודעת המשרד
לעיתונות  -השימוע מתמקד במבנה תעריף קישור גומלין שישולם לבעל רישיון
 VOBעבור השלמת שיחה ב"רשת  ."VOBמשרד התקשורת שוקל ,על פי ההודעה,
מספר חלופות בהתייחס לסוגיה הנבחנת) :א( הסדר הדדיות לפיו תעריף קישור
הגומלין עבור השלמת שיחה ברשת יהיה זהה לתשלום קישור הגומלין עבור השלמת
שיחה ברשת בזק ציבורית של מפ"א )ב( תעריף קישור הגומלין עבור השלמת שיחה
ברשת בעל רישיון ,יהיה תלוי בפרופורציית היקף התנועה )ג( שילוב של שתי החלופות
לעיל .עוד הודיע המשרד ,כי הוא מאפשר ,בנוסף ,להביא במסגרת השימוע השלמות
לעמדות שהוגשו בעניין זה בעבר ,ככל שנדרש ,לרבות בהתייחס לסוגיית מתן שירותי
 VOBבידי חברות בקבוצת "בזק".
לסעיף  2.6.3לדוח התקופתי  -תחום התמסורת ותקשורת הנתונים
בנושא מכרז החשב הכללי למתן שירותי תקשורת נתונים  -ביום  11.4.06החליט בית
המשפט העליון לדחות את הערעור שהגישה החברה על החלטת בית המשפט המחוזי
ולחייבה בהוצאות .ביום  27.7.06קיבלה החברה הודעה מהחשכ"ל על זכייתה במכרז
לאחר שבאותו יום קיבל החשכ"ל ,לפי בקשתו ,את אישור משרד התקשורת.
בתחילת חודש יולי  2006פרסמה חברת "פרטנר" כי היא השלימה את רכישת פעילות
התמסורת של חברת  .MED1 I.C.-1 (1999) LTDביום  15.8.06הוענק ל"פרטנר"
רישיון מיוחד למתן שירותי תמסורת ותקשורת נתונים לאחר שרכשה את פעילות MED1
כאמור.
לסעיף  2.6.4לדוח התקופתי -התחרות מצד חברות הרט"ן
לעניין התמתנות מגמת הירידה במספר דקות הקול ,בין היתר ,כתוצאה מההאטה בקצב
הצמיחה של חברות הרט"ן יובהר ,כי מגמת הירידה במספר דקות הקול הנייחות נמשכת
בכל מקרה וזאת ,בשל התפתחותם של תחליפים לשיחות אלה בעיקר באמצעות שיחות
על גבי רשת האינטרנט .כמו כן חלה עליה בשיחות מרשתות המפ"א לרשתות הסלולאר.
לעניין ערר שהגישה החברה בשנת  2001לבית הדין להגבלים עסקיים בנוגע לסירובו של
הממונה על הגבלים עסקיים לשנות את הכרזת המונופולין של החברה בתחום שירות
הטלפוניה הבסיסי )טלפוניה פנים ארצית נייחת(  -בעקבות בקשת החברה כי בית הדין
יזרז את הדיון בערר ,הסכימה החברה ,לפי הצעת בית הדין )לאור חלוף הזמן מאז הוא
הוגש בצירוף חוות דעת כלכלית( למשוך את הערר וזה נמחק ביום  .2.8.06החברה נערכת
להגשת בקשה חדשה ומעודכנת לממונה על הגבלים עסקיים .לדעת החברה ,שוק
הטלפוניה הניידת מהווה שוק תחליפי לטלפוניה הנייחת ,ועובדה זו מתחזקת בהתבסס
על נתונים חדשים ומעודכנים שהצטברו במהלך התקופה מאז הוגש הערר בשנת .2001
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לסעיף  2.6.5לדוח התקופתי  -גורמים נוספים העשויים להשפיע על התחרות
א .מספור וניידות מספרים  -במהלך פברואר-מרץ  2006היתה חליפת מכתבים נוספת
עם משרדי התקשורת והאוצר בעניין העדר אפשרות מפעילים ,לרבות החברה ,לעמוד
בלוחות הזמנים שנקבעו .החברה שבה והודיעה ,כי היא נערכת ליישום ניידות
המספרים ,ואולם היא לא תוכל מטעמים טכניים ענייניים לעמוד בלוחות הזמנים
שנקבעו ליישום התוכנית ,וכי היא שומרת על כל זכויותיה בעניין זה.
בחודש יוני  2006נעשתה פניה נוספת של החברה בעניין זה לשר התקשורת החדש ובה
ביקשה החברה מן השר לפעול להליך חקיקה לתיקון חוק התקשורת ,כך שייקבע לוח
זמנים סביר ליישום ניידות המספרים .ביום  2.8.06נשלח לחברה מכתב מאגף
הפיקוח במשרד התקשורת הכולל סיכום פיקוח בנושא עמידת החברה בתוכנית
ניידות מספרים .עפ"י הנטען באותו מכתב החברה אינה עומדת בלוחות הזמנים
שנקבעו ליישום ניידות המספרים והסברי החברה בנוגע לכך לא התקבלו .ביום
 8.8.06נשלח מכתב החברה בתגובה למכתב זה ובו הובהר כי סיכום הדיון אינו
תואם ,לדעת החברה ,את רוח הדיון בנושא ,כי ההתרשמות הרבה של המשרד
מפעולות החברה לא באו לידי ביטוי בסיכום וכי לא ניתן היה להתחיל בהיערכות
מוקדם יותר בטרם גובשה תכנית אפיון ,ומשום שמשרד התקשורת לא גיבש אפיון
מלא  .ביום  7.8.06נשלח ע"י יו"ר פורום ניידות מספרים ,מכתב לשר התקשורת בו
מתבקש השר לפעול לדחיית המועד שנקבע ליישום התוכנית.
יצויין ,כי במקביל לפניותיה כמתואר לעיל עושה החברה את מירב המאמצים
ומשקיעה משאבים רבים לקדם את יישום ניידות המספרים במערכותיה .כך ,למשל,
חתמה החברה לאחרונה על מזכר הבנות ולפיו היא תרכוש מערכת ניידות מספרים
) (Local Number Portability - LNPעבור רשת המיתוג הציבורי של החברה .כמו
כן צפויה החברה לחתום בימים הקרובים על הסכם ליישום מערכת  LSMSלניידות
מספרים ,ובמקביל מתבצעות פעולות מול חברות שונות לביצוע התאמות אחרות
במערכות החברה ,הדרושות עבור יישום הניידות.
ביום  23.4.06התקבל מכתב סמנכ"ל הנדסה ורישוי במשרד התקשורת ,לפיו הוא
מתלה את השימוש בטווחים מסויימים של קידומת  076אשר הוקצתה לשימוש
החברה ,וזאת בעקבות מידע שהגיע למשרד לפיו החברה מתכוונת להשתמש
בהקצאה האמורה למתן שירות שטרם ניתן לו ,לכאורה ,אישור כדין  -שירות IP -
 .Centrexביום  19.7.06התקבל מכתב ממנהל תחום מספור במשרד התקשורת
המבטל את ההתליה ,וזאת בעקבות הבהרתה של החברה כי לא יעשה שימוש
בטווחים האמורים בשירות  IP – Centrexעד לסיום הברור עם משרד התקשורת.
לעניין זה ראו עידכון לסעיף  2.2לעיל.
ביום  23.8.06הודיעו שרי התקשורת והאוצר ,כי יישום התוכנית לא יידחה מעבר ל -
 .1.9.06בהודעת השרים צויין עוד ,כי מנכ"ל משרד התקשורת המליץ ,כי ככל
שהתוכנית לא תיושם ותופעל עד ליום " 1.9.06יוכרזו חברות התקשורת הרלבנטיות
לנושא זה כחברות המפרות את החוק על כל המשתמע מכך" .בעקבות ההחלטה
האמורה הגישו ביום  24.8.06הן החברה והן פלאפון )ביחד עם חברות סלולאר
אחרות( עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק למתן צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל
ושר התקשורת .בעתירות טוענות העותרות ,בין היתר ,כי אף שהן פעלו במרץ ליישום
התוכנית ,תוך השקעת משאבים רבים לשם כך ,אין ביכולתן לעמוד בלוחות הזמנים
הבלתי ריאליים שנקבעו בחוק ליישום התוכנית .כל זה כשברקע  -משרד התקשורת,
לטענת העותרות ,לא הכין תוכנית מספור לעניין ניידות מספרים ולא קבע את המבנה
לתשלומים שיחול בין הגופים ,כמתחייב על פי הוראות החוק .המדינה הגישה
תגובתה המקדמית לבג"צ ,בה ביקשה לדחות את העתירה על הסף .לעניין זה ראו
גם ביאור )1ג() (6לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30
בספטמבר .2006
ב .תשתיות מתחרות פוטנציאליות נוספות  -בנושא הקצאת תדרים )- (WIMAX
החברה הבהירה כי לעמדתה ,אין כל מקום או צורך בהקצאת התדרים הללו שהם
משאב מדינה מוגבל ,לטובת מפעילים בעלי רשיונות ייחודיים ,שאינם חבים בחובת
השירות האוניברסלי .החברה סבורה ,כי בעיקר בשל חיוניותם של תדרים אלו
לאספקת שירותים באזורי פריפריה ,הרי בראש סדר העדיפויות של מדיניות בנושא
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הקצאת תדרים למערכות גישה אלחוטיות ,צריך לעמוד השירות האוניברסלי,
ויצירת התנאים שיאפשרו לתיתו.
לפני מספר חודשים פנתה עירית ת"א יפו למשרדי המשפטים והתקשורת בעניין
הנחת תשתיות ע"י חברות תקשורת בתחומה ושימוש בתשתיות העירייה ,בניסיון
לקבל סמכויות ולהטיל מגבלות נוספות על חברות התקשורת בהקשר זה .החברה
מתנגדת לעמדת העירייה והעבירה התייחסותה למשרדי המשפטים והתקשורת.
לסעיף  2.6.7לדוח התקופתי  -גורמים חיוביים ושליליים המשפיעים על מעמדה
התחרותי של החברה
בנושא העדר גמישות בתעריפים  -משרד התקשורת החל להתערב במבצעים שיווקיים
שמציעה החברה לציבור .ביום  5.4.06פרסם משרד התקשורת הודעה לעיתונות הפונה
ישירות לציבור הצרכנים ,לפיו נבחנת חוקיות "מבצע אביב" שהחברה השיקה מספר
ימים קודם ,שבמסגרתו לקוחות הקונים מכשירי טלפון וציוד אחר של ספקי הציוד
המשתתפים במבצע זכאים ל 200 -דקות שיחה בין קווי החברה חינם מדי חודש למשך
שנה .המשרד הודיע כי קיימת אפשרות שלקוחות הרוכשים את המכשירים לא יוכלו
לממש את ההטבה .קודם לכן פנה מנכ"ל משרד התקשורת לחברה במכתב לפיו המבצע
הושק ללא אישור המשרד .החברה השיבה והזכירה את עמדתה המשפטית העקרונית,
אשר הועברה למשרד וטרם זכתה להתייחסות ,לפיה החברה אינה זקוקה לאישור
המשרד למבצעי שיווק  .ואולם מבלי לגרוע מעמדה זו ,הבהירה החברה כי בכל מקרה
המבצע שבנדון לא בא בגדרו של נוהל עבודה קיים עם המשרד .לאחר פרסום הודעת
המשרד פנתה החברה בדרישה למשרד כי יפרסם הכחשה או הודעה מתקנת .המשרד לא
הגיב לכך והמשיך לדרוש מידע ,מסמכים ונתונים .החברה מסרה למשרד מסמכים
ונתונים ,חרף עמדתה כי למשרד אין סמכות בעניין זה .כמו כן הודיעה החברה כי היא
שומרת על זכויותיה לפעול בעניין .בהמשך לכך הודיע משרד התקשורת על כוונתו לחלט
ערבות בסך של  7מיליון  ₪מתוך הערבות הבנקאית בסך  10מיליון דולר שהפקידה
החברה להבטחת מילוי תנאי רישיונה.
ביום  24.5.06הגישה החברה ערר בפני שר התקשורת על ההחלטה ,התקיים דיון בערר אך
טרם התקבלה החלטה.
לעניין תלונות מפעילי תקשורת למשרד התקשורת ולממונה על הגבלים עסקיים כנגד
החברה ופניות לחברה בעניין זה ראו ביאור )1ג() (9לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006

לסעיף  - 2.9הון אנושי
לעניין סעיף  - 2.9.1דירקטוריון החברה אישר מינויים של תפקידים חדשים כדלקמן:
ביום  - 10.5.06מינוי סמנכ"ל רגולציה ,החל מיום  ,1.6.06וביום  12.7.06מינוי משנה
למנכ"ל ,אסטרטגיה ופיתוח עסקי ,החל מיום .1.10.06
לעניין סעיף  - 2.9.5המשא ומתן בין הנהלת החברה לנציגות העובדים בקשר עם שינוי
המבנה האירגוני ,פרישה  /פיטורי עובדים ,והסכם עבודה חדש נמצא בשלב מתקדם של
ניסוח הסכם .ההסכם יהיה טעון אישור ההסתדרות הכללית החדשה ודירקטוריון
החברה .לנושא סכסוכים קיבוציים שהוכרזו ביום  27.4.06וביום  5.10.06ראו ביאור 6
לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006

לסעיף  - 2.10חומרי גלם וספקים ,רכישת ציוד וספקים
לצורך מילויה של חובת יישום ניידות מספרים בין בעלי רשיונות תקשורת ,נמצאת
החברה בשלבים שונים של התקשרות או ביצוע של פרויקטים עם ספקים שונים הכוללים
רכישת מערכות חדשות וביצוע התאמות במערכות הקיימות .ההתקשרויות כוללות
רכישת מערכות מחשוב ומיתוג חדשות ,וכן ביצוע שינויים ,התאמות ושדרוגים במערכות
הקיימות המשמשות את החברה לשם מתן שירות ללקוחותיה וכן במערכות העוטפות
המשמשות את החברה לתמיכה במערכות אלו.
לעניין סעיף  2.10.2בטבלה שבדוח התקופתי לשנת  2005הכולל פירוט שיעור רכישות
החברה בשנת  ,2005שיעור הרכישות מתוך סך רכישות תחום הפעילות נכון ליום 30.9.06
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השתנה ביחס לאמדוקס )בילינג( מכ  5% -לכ  ,14% -ביחס לספק ד' )ציוד תמסורת( מכ -
 12%לכ ) 10% -הסכם התחזוקה עם ספק ד' הוארך עד סוף מרץ  (2008וביחס לספק ה'
מכ  5% -לכ .8% -

לסעיף  - 2.13מימון
לסעיף  2.13.2לדוח התקופתי  -מגבלות בקבלת אשראי
בעקבות פירעון יתרת הלוואה לזמן ארוך בסכום של כ  460 -אלפי ש"ח הופסקה מחויבות
החברה למגבלות שהוטלו עליה במסגרת אותו הסכם ההלוואה ,לרבות חובת עמידה
ביחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי לפני פחת ) (EBITDAשאינו גדול מ  3 -ל 1 -
המתייחס לקבוצה .לעניין זה ראו גם ביאור  5לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006
לסעיף  2.13.5לדוח התקופתי  -הלוואות בריבית משתנה
יתרת הלוואות ואגרות חוב בדולר וצמודי דולר ירדה מ  564 -מיליוני ) ₪נכון ליום
 (31.12.05ל  32 -מיליוני ) ₪נכון ליום  .(30.9.06כמו כן ,יתרת הלוואות ואגרות חוב
צמודים לשקל ירדה מ  36 -מיליוני ) ₪נכון ליום  (31.12.05לאפס )נכון ליום .(30.9.06
לסעיף  2.13.6לדוח התקופתי  -דירוג אשראי
 .1דירוג "מעלות"  -ביום  4.4.06אושרר וניתן תוקף לדירוג הקיים של החברה )(AA
לאגרות החוב שבמחזור )פרטיות ,ציבוריות ויורובונדס( של החברה אשר היה מצוי
בתהליך בדיקה ) (Watch Listמאז יום  ,10.5.05וזאת לאחר תהליך בדיקה מחודשת
של הסיכון העסקי ,הסיכון הפיננסי והאסטרטגיה של החברה ובעקבות מכירת גרעין
השליטה בחברה לאפ.סב.אר .החזקות בע"מ )"אפ.סב.אר.(".
 .2דירוג "מידרוג  -ביום  11.4.06הוסר דירוג החברה מרשימת המעקב )(Watch list
והותר על  .Aa1יחד עם זאת החליטה "מידרוג" להוריד את אופק הדירוג של החברה
מיציב לשלילי על מנת לשקף אפשרות כי שינוי הבעלות בחברה ישפיע על הפרופיל
העסקי והפיננסי העתידי של החברה.

לסעיף  - 2.15איכות הסביבה
לעניין סעיף  - 2.15.2חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו ") 2006 -חוק הקרינה
החדש"( -ביום  26.3.06הודיע הממונה על הקרינה לחברה ולמפעילים הסלולאריים כי
לצורך היערכות לקראת כניסתן לתוקף של מרבית הוראות חוק הקרינה החדש ביום
 1.1.07ובמטרה להדק ולשפר את הפיקוח ,בדעתו לפעול על פי סמכויותיו לפי תקנות
הרוקחים .כן הודיע כי לפיכך ,החל מיום  1.6.06יידרשו מבקשי היתר הפעלה ליישם את
התנאים למתן היתר ,ובכלל זה התנאי בדבר הצגת היתר לפי חוק התכנון והבניה.
לאור השינויים הצפויים בתחום זה כתוצאה מכניסתו לתוקף של חוק הקרינה החדש,
נוקטת החברה ,בין היתר ,סדרה של פעולות כדלקמן:
-

סריקה של אתרי התקשורת והשידורים שלה ובדיקת מצב הרישוי שלהם.
זירוז הליכי קבלת היתרי בניה לאותם אתרים אשר מסיבות שונות ,ביורוקרטיות
או משפטיות בעיקרן ,אין לגביהם היתרים .לעניין המגבלה בעניין זה בקשר עם
אתרי השידור הגדולים ראו עידכון לסעיף  2.16.11להלן.
הסדרת סוגיות שונות בתיאום עם הממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד
להגנת הסביבה.
פניות למשרדי הממשלה הרלבנטיים )משרד הפנים ,המשרד להגנת הסביבה,
משרד התקשורת(.
הודעות לגורמים השונים המקבלים שירותי תקשורת ושירותי שידור מן החברה,
באמצעות מיתקנים אשר קיים חשש להמשך הפעלתם לאור הוראות חוק
הקרינה החדש ,אם לא יתקבלו היתרים מתאימים.

8
-

הכנת נוהל עבודה בקשר עם הקמה ,הפעלה ומדידה של מקורות קרינה בלתי
מייננת ,ונוהל אכיפה מתאים.
הכנת נוהל אכיפה שאושר בדירקטוריון החברה.

ראו גם עידכון לסעיף  3.18.1.3.2להלן וכן ביאור 7א) (23לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006

לסעיף  - 2.16מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
לסעיף  2.16.2לדוח התקופתי  -הרישיון הכללי של החברה
בנושא הנחות לגודל – ביום  24.5.06אושר ע"י שרי התקשורת והאוצר סל תשלומים
חלופי )בתוקף מיום  (1.6.06המאפשר לחברה לתת הנחות לגודל בשיעור של עד .10%
בנושא מדידת נתח השוק של החברה  -ביום  15.3.06הגישה החברה מסמך עמדה מפורט
למשרד התקשורת ובו הובהר כי דרישת אובדן "נתח שוק"  -עמומה ומהווה כר נרחב
למחלוקות ,לעיכובים ולתקיפות משפטיות; כמו כן ,לעמדת החברה בשלו התנאים למתן
אפשרות לחברה לשווק חבילות משותפות עם החברות הבנות שלה .בכל מקרה ,לדעת
החברה ,יש לקבוע מועד  -לא יאוחר מסוף רבעון ראשון  2007לעניין זה .החברה הדגישה
גם כי יש להסיר מגבלות ולהתיר חבילות משותפות בתחומים בהם איבדה החברה .15%
לעניין הפרמטרים למדידת נתח שוק )ככל שהדרישה לא תבוטל( ,סבורה החברה כי
המבחן הראוי הוא מבחן הדקות ולא מבחן ההכנסות וכי אובדן נתח השוק של "בזק"
צריך להימדד ביחס לנקודת מוצא רלבנטית ) (11/04ואין לדרוש הוכחה כי האובדן הוא
לטובת מתחרים מסויימים .במכתב סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת מיום 12.7.06
נאמר כי המשרד אינו מקבל את הטענה לפיה מבחן הדקות הוא המבחן הראוי וכי מבחן
ההכנסות הוא המבחן שנקבע ,כאשר המשרד יקבע אמות מידה נורמטיביות שמטרתן
להקטין את השפעת הגורמים העלולים להטות אומדן הכנסות .כמו כן ,נאמר במכתב כי
ככל שחברות בת של החברה יורשו לפעול בתחום המפ"א ,יחושב נתח השוק של החברה
ברמת הקבוצה .עוד הובהר במכתב ,כי את המתודולוגיה העומדת בבסיס הקביעה
הנורמטיבית אודות נתח השוק ,יפרסם המשרד כאשר נתח השוק של החברה יתקרב לסף
של  ,85%וכן כי המשרד רשאי לשנות את המתודולוגיה מעת לעת ,בהתאם לשינויים
בשוק .בכוונת החברה להשיב למשרד בעניין זה ,בעיקר לנוכח העמימות ,העדר הוודאות
והפגיעה בחברה בגין עמדות המשרד המתוארות לעיל.
ביום  12.9.06פנתה החברה למשרד התקשורת במכתב בו הזכירה למשרד בקשתה מיום
 19.3.06לטפל בדחיפות במתן הקלות לחברה בפיקוח על פעילותה בתחומי פעילות בהם
נתח השוק של החברה ירד אל מתחת ל  .85% -ביום  3.10.06השיב המשרד כי הוא בוחן
את הבקשה האמורה ביחס לאינטרנט המהיר וישיב בעת הקרובה.
ביום  19.9.06פנתה החברה לשר התקשורת בבקשה למלא אחר האמור במסמך
ההבהרות למתמודדים בהליך הפרטת החברה מיום  ,6.4.05לפיו בכוונת המשרד לקבוע
שתי "תחנות בדיקה" ,הראשונה בנובמבר  2006והשנייה בנובמבר  ,2007בהן תיבחן
האפשרות להתיר לחברה לשווק סלי שירותים הכוללים גם שירותים הניתנים ע"י חברות
בנות ,אף אם החברה לא אבדה נתח שוק של  .15%החברה בקשה כי הבחינה האמורה
תתקיים בכל ההקדם .ביום  26.9.06השיב המשרד לחברה ,כי הבדיקה תיערך בהתבסס,
בין היתר ,על נתוני פעילות המתחרים בתחום המפ"א בתקופה שעד וכולל אוקטובר
.2006
ביום  18.10.06פרסם משרד התקשורת שימוע לבעלי הרישיונות הכלליים בעניין הכוונה
להסדיר באמצעות תיקון הרישיונות ,את סוגיית "עסקה קצובה" ולפיה יינתנו הודעות
ללקוחות בדבר סיום תקופת ההתחייבות והתעריף שיחול לאחריה .על פניו ,מטיל
התיקון האמור נטל תפעולי על החברה ,ובכוונתה להעביר השגותיה למשרד בעניין זה.
לסעיף  2.16.3לדוח התקופתי  -תמלוגים
בחודש אפריל  2006שילמה החברה את הסכום שהתבקש ע"י המשרד בגין הכנסות
החברה מקישור גומלין ממנויי רט"ן למנויי החברה )כ  17 -מיליון  .(₪יצויין ,כי החברה
הגיעה להסכמות עם המשרד בנושא מחלוקות שונות הקשורות בתמלוגים .לעניין זה ראו
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גם ביאור 7א) (9לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר
.2006
אשר להפחתת שיעור התמלוגים מ  3.5% -ל  3% -החל מיום  – 1.1.06ביום  9.8.06אישרה
ועדת הכספים של הכנסת תקנות שהתקין שר התקשורת באישור שר האוצר המסדירות
הפחתה של שיעור התמלוגים ,לכל בעלי הרשיונות המחוייבים בתמלוגים ,החל מיום
 1.1.06בשיעור של  0.5%מדי שנה ,עד לשיעור תשלום תמלוגים של  1%לשנה החל משנת
 .2010כמו כן ,הודיע המשרד כי יפעל לתיקון התקנות באופן שיינתן לחברה פטור
רטרואקטיבי החל מחודש ינואר  2004מחובת תשלום תמלוגים בגין הכנסות משירותים
שנפתחו לתחרות .לעניין זה ראו ביאור )1ג() (1לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  30בספטמבר . 2006
לעניין המשך אפשרות של ניכוי תמלוגים אם יוארך הסדר "חייב ושמור" ראו סעיף 2.6.1
לעיל.
לסעיף  2.16.7לדוח התקופתי  -דיני הגבלים עסקיים
לסעיף קטן )ג( בנושא ערר החברה על אי ביטול הכרזת החברה כמונופולין בתחום
הטלפוניה הבסיסי  -ראו עידכון לסעיף  2.6.4לעיל.
לעניין פניית רשות ההגבלים העסקיים בנושא תלונות מפעילי תקשורת מסוימים ראו
ביאור )1ג() (9לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006
לעניין חיפוש שנערך במשרדי החברה ביום  23.5.06וחקירת מספר עובדים של החברה
בענין חשד לניצול מעמד של בעל מונופולין ו/או סירוב בלתי סביר לספק נכס או שירות
במונופולין וכן לעניין חיפושים נוספים וחקירת מספר עובדים נוספים של החברה )לרבות
נושאי משרה( שנערכו בהמשך לכך ראו ביאור )1ג() (10לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006
לסעיף  - 2.16.9הצעת חקיקה בעניין סיום התקשרויות חוזיות
ביום  25.10.06הועלה לדיון מחודש נוסח הצעת חוק בעניין זה ,ללא הצבעה על סעיפי
ההצעה .על פי הנאמר בדיון ,יזומן דיון נוסף להכנת ההצעה לקריאה בכנסת .החברה
העבירה התייחסותה ליועצת המשפטית של הוועדה.
לעניין שימוע לבעלי הרישיונות הכלליים בעניין הכוונה להסדיר באמצעות הרישיונות
סוגיה דומה " -עסקה קצובה"  -ראו עידכון לסעיף  2.16.2לעיל.
לסעיף  2.16.10לדוח התקופתי  -חוק תובענות ייצוגיות
ביום  12.3.06פורסם חוק תובענות ייצוגיות חדש אשר על פיו ניתן להגיש תובענה ייצוגית
בעילות תביעה שונות המפורטות בתוספת לחוק וכן עפ"י הוראת חוק מפורשת לעניין
תובענה ייצוגית )הוראות פרטניות ,בין השאר ,בחוק הגבלים עסקיים ,חוק הגנת הצרכן,
חוק הבנקאות  -בוטלו( .בהתאם לחוק ,הוראותיו יחולו גם על בקשות ותובענות שהיו
תלויות ועומדות בפני בימ"ש ביום פרסום החוק .בחוק הוגדרו והורחבו הגורמים
הרשאים להגיש בקשה לתובענה ייצוגית ונקבעו התנאים להגשתה .החוק מעניק שיקול
דעת לבית המשפט בעניינים שונים כגון הפיצוי ,הסעד ,החלפת תובע ייצוגי וסייג לאישור
תובענה נגד גוף המספק שירות חיוני לציבור .החוק מקשה מאוד על הסתלקות מבקשה
ועל פשרה הטעונות ,בין היתר ,אישור בית המשפט לכך .בחוק מוקמת קרן למימון
תובענות ייצוגיות שתפקידה לסייע לתובעים מייצגים במימון בקשות שיש בהגשתן
חשיבות ציבורית וחברתית.
לסעיף  2.16.11לדוח התקופתי – הקמת מתקני תקשורת – תמ"א 36
לעניין סעיף קטן ג'  -החברה פועלת מול משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה בעניין
כניסתה לתוקף של תמ"א 36ב' העוסקת בהיתרי בניה למתקני השידור הגדולים ובעניין
הדרישה בחוק הקרינה בדבר הצגת היתר לפי חוק התכנון והבניה .בחודשים יוני-יולי
 2006שלחה החברה מכתבים למשרד הפנים ולמשרד להגנת הסביבה ובהם ביקשה ,כי
החוק יתוקן כך שתידחה תחולת הוראת חוק הקרינה בעניין הצגת היתר לפי חוק התכנון
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והבניה לשלוש שנים ממועד כניסתה לתוקף של תמ"א 36ב' וכן ביקשה כי יפעלו לקידום
כניסתה לתוקף של תמ"א 36ב' .החברה פועלת בענין זה מול המשרד להגנת הסביבה
ומשרד הפנים.
ראו גם ביאור 7א) (23לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30
בספטמבר .2006
לסעיף  2.16.12לדוח התקופתי  -הצעת חוק לתיקון סעיף  13לחוק התקשורת
ביום  24.7.06התקיים דיון בועדת כלכלה של הכנסת בנוסח מתוקן של הצעת החוק בדבר
אספקת שירותים בשעת חירום ביום  11.9.06הועבר לבעלי רישיונות כלליים נוסח מתוקן
נוסף של הצעת החוק ,לקראת דיון שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת .בתיקון
התווספה הוראה המקנה סמכות לשר התקשורת לתת הוראות לבעלי רישיון במקרה
תקלה או הפסקה משמעותית במתן שירותי בזק ובמתן שידורים ,שלא בנסיבות של שעת
חירום .בדיון האמור בועדת הכלכלה של הכנסת ,נטען כי הוראה זו מהווה "נושא חדש".
לפיכך סעיפי הצעת החוק לא נדונו בוועדת הכלכלה .למיטב ידיעת החברה ועדת הכנסת
לא פיצלה את ההוראה החדשה מהתיקון האמור .ההצעה הכוללת את ההוראה החדשה
תועלה לדיון בועדת הכלכלה של הכנסת ביום  .1.11.06במסמך העמדה של החברה ביחס
לתוספת המוצעת הובהר ,כי ההוראה שהתווספה היא בלתי סבירה ואין לה מקום בכלל,
ובמסגרת תיקון זה לחוק בפרט ,שכן מתיחת תחולת הוראות העוסקות בשעת חירום
לנושאים שעניינם יחסים בין מפעילים אינה מידתית ואינה עומדת במבחן חוקי היסוד.
לעניין זה ראו גם סעיף  3.18.1.1להלן.
לסעיף  - 2.16מגבלות ופיקוח על פעילות החברה בעניין החלטת ממשלה בנושא הצעות
לתיקון חוק התקשורת ב"חוק ההסדרים"
בחודש ספטמבר  2006החליטה הממשלה לאשר את החלטת ועדת השרים לענייני חברה
וכלכלה לתקן את חוק התקשורת בנושא הטלת עיצומים כספיים על בעל רישיון ,בין
היתר ,באופן שסכום העיצום הכספי שניתן להטיל עליו בגין הפרת הוראות רישיון או
הוראות מסוימות לפי חוק התקשורת ,יוגדל ,ביחס לבעל רישיון שהיקף הכנסותיו במהלך
שנת הכספים שקדמה להפרה עולה על  100מליון  ₪מסכום שהוא פי עשרים וחמישה מן
הקנס הקבוע בסעיף ) 61א() (1לחוק העונשין ,התשל"ז –  ,1977לסכום של פי שבעה מן
הקנס הקבוע בסעיף ) 61א() (4לחוק העונשין )כ ,(₪ 1,400,000-בתוספת  0.25%מהכנסות
בעל הרישיון בשנת הכספים שקדמה למועד ההפרה )המשמעות לגבי החברה כ -
 ₪ 12,000,000במונחי שנת  ,2005בנוסף לסכום לעיל( .מנכ"ל המשרד יהא רשאי להפחית
את שיעור העיצום בנסיבות בהן בעל הרישיון או ההיתר שיתף פעולה עם המנכ"ל בגילוי
מלוא המידע ,ו /או נקט בפעולות לצמצום או הפסקת ההפרה ,וזאת עד לשיעור הפחתה
של  15%בגין כל עילה.
כמו כן החליטה הממשלה לתקן את סעיף  5לחוק התקשורת באופן שתתווסף הוראה
לפיה אם ראה השר כי הדבר נדרש לצורך הקמת תשתית לשידורי רדיו בשיטה ספרתית
לפי חוק הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה ,התש"ן  ,1990 -וכי אין חלופה סבירה אחרת
המאפשרת הקמת תשתית כאמור ,רשאי הוא ליתן הוראה לבעל רישיון כללי כי ייעשה
שימוש במתקניו לצורך הקמת תשתית כאמור ,תמורת תשלום שייקבע.
עמדת החברה היא כי ,בנוסף לטיעונים לגוף ההצעות האמרות" ,חוק ההסדרים" אינו
יכול לשמש אכסניה לתיקונים הללו שכן מדובר בהוראות בעלות השלכות כבדות
ומהותיות ,לרבות הוראות עונשיות והוראות הפוגעות בקניינה של החברה.
ביום  23.10.06התקבלה התייחסות משרד התקשורת למסמך העמדה של החברה ,ולפיה
ההוראה החדשה שהתווספה בסעיף 13ב לנוסח המתוקן אינה ,כטענת החברה ,בבחינת
מתיחת התחולה או ניצול הליך חקיקה של שעת חירום ,אלא חלק בלתי נפרד מסמכויות
שר התקשורת בהתקיים מצב משברי מסוג כזה או אחר בתחום התקשורת ,ולפיכך
ההוראה החדשה מהווה חלק בלתי נפרד מן התיקון המוצע לסעיף  13לחוק.
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לסעיף  - 2.17הסכמים מהותיים
הסכם ניהול
ביום  23.3.06אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה התקשרות החברה
בהסכם עם חברה שתהיה בבעלות ובשליטת בעלי המניות של אפ.סב.אר .שבמסגרתו
יוענקו לחברה שירותי ניהול וייעוץ שוטפים ,לרבות באמצעות דירקטורים המכהנים
ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ,והכל  -בתמורה ל  1.2 -מיליון
דולר ארה"ב לשנה .תקופת ההתקשרות הינה החל מיום ) 11.10.05יום השלמת רכישת
 30%ממניות החברה ע"י אפ.סב.אר (.ועד ליום  ,31.12.08אלא אם יודיע אחד הצדדים
למשנהו על רצונו לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים מראש .פירוט
מלא של תנאי ההתקשרות ניתן בדיווח מיידי )מתקן( של החברה מיום  13.3.06על עסקה
בין החברה לבין בעל שליטה בה.

לסעיף  - 2.18הליכים משפטיים
לעידכונים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  7לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006

.3

רדיו-טלפון נייד  -פלאפון תקשורת בע"מ )להלן" :פלאפון"(
לסעיף  – 3.2מוצרים ושירותים
לעניין סעיף  3.2.2לדוח התקופתי  -במהלך שנת  2006נחתמו הסכמים עם שני מפעילי
 GSMלאספקת שרותי נדידה ברחבי העולם .הסכמים אלו מאפשרים לפלאפון לספק
ללקוחותיה שרותי נדידה נרחבים ומגוונים יותר.

לסעיף  - 3.7תחרות
בחודש ספטמבר  2006אישרה הממשלה החלטה לפיה הוטל על משרדי האוצר והתקשורת
לבחון את סוגיית פעילותם של מפעילים ווירטואליים בישראל בתחום הטלפוניה הניידת
ולגבש ,במידת הצורך ,מודל פעולה לעידוד פעילותן של החברות הווירטואליות בישראל עד
ליום  1במאי  .2007מפעיל ווירטואלי ) (MVNO- Mobile virtual network operatorהינו
מפעיל סלולארי השוכר זמן אויר ממפעיל סלולארי רגיל )בעל תשתית( במסגרת התקשרות
עסקית עימו .המפעיל הווירטואלי עושה שימוש ברשתות הסלולאריות הקיימות ומשווק
את שירותיו לציבור תחת מותג נפרד.
לעניין סעיף  3.7.2לדוח התקופתי  -במהלך הרבעון הראשון של שנת  2006קבלה פלאפון
רישיון לביצוע ניסוי שיווקי בטכנולוגיית  VOIPבהתאם לבקשה שהגישה .הרישיון קובע,
כי במידה ובסיום שימוע שמקיים משרד התקשורת יתוקן מסמך המדיניות של משרד
התקשורת ,כך שפלאפון תהיה מנועה מלתת שירותי  ,VOBתוקף הרישיון לניסוי יפוג.
רישיון הניסוי מתיר לפלאפון להעניק שירותי טלפון פנים ארציים בטכנולוגיית VOIP
בהיקף של  8,500שלוחות וקוים.
בחודש אוגוסט  2006הגישה פלאפון שותפות תקשורת נייחת ,שהינה שותפות מוגבלת
בבעלות מלאה של פלאפון וחברת בת שלה ,בקשה לקבלת רישיון כללי ייחודי למתן שרותי
בזק פנים ארציים נייחים.
לעניין סעיף  3.7.3לדוח התקופתי  -ביום  23.8.06הודיעו שרי התקשורת והאוצר ,כי יישום
התוכנית לא יידחה מעבר ליום  1בספטמבר  .2006בהודעת השרים צויין עוד ,כי מנכ"ל
משרד התקשורת המליץ ,כי ככל שהתוכנית לא תיושם ותופעל עד לתאריך זה" ,יוכרזו
חברות התקשורת הרלבנטיות לנושא זה כחברות המפרות את החוק על כל המשתמע
מכך" .בעקבות ההחלטה האמורה הגישו הן פלאפון )ביחד עם חברות סלולר אחרות( והן
בזק עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק למתן צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל ושר
התקשורת .בעתירות טוענות העותרות ,בין היתר ,כי אף שהן פעלו במרץ ליישום התוכנית,
תוך השקעת משאבים רבים לשם כך ,אין ביכולתן לעמוד בלוחות הזמנים הבלתי ריאליים
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שנקבעו בחוק ליישום התוכנית .עוד נטען בעתירה כי משרד התקשורת לא הכין תוכנית
מספור לעניין ניידות מספרים ולא קבע את המבנה לתשלומים שיחול בין הגופים,
כמתחייב על פי הוראות החוק .בשלב זה אין באפשרות פלאפון להעריך את השפעת האמור
לעיל .בתגובה ראשונית של המדינה לעתירה ,דוחה המדינה את הטענות המועלות בעתירה
ומטילה את האחריות לאי עמידה בהוראות החוק המסדירות על חברות התקשורת .לעניין
זה ראו גם עידכון לסעיף  2.6.5לעיל.

לסעיף  - 3.15מימון
לעניין סעיף  3.15.2.2בדוח התקופתי  -בחודש אוגוסט  2006פרעה פלאפון את ההלוואה
מהבנק הזר ועקב כך הופסקה מחויבותה למגבלות שהוטלו עליה במסגרת הסכם ההלוואה
עימו.

לסעיף  - 3.18מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון
לעניין סעיף - 3.18.1.1
א .בחודש ספטמבר  2006אישרה ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה את הצעת משרד
התקשורת לתקן את חוק התקשורת )בזק ושידורים( התשמ"ב ") 1982חוק
התקשורת"( ,כך שניתן יהיה להגדיל את הקנסות שיוכל המשרד להטיל על חברות
התקשורת בגין הפרת הוראות חוק התקשורת .על פי ההצעה שאושרה בעל רישיון
שהיקף הכנסותיו במהלך שנת הכספים שקדמה למועד ההפרה עולה על  100מיליון
שקלים יוטל עיצום כספי בסכום של כ  1.4מיליון ) ₪פי שבעה מן הקנס הקבוע בסעיף
)61א() (4לחוק העונשין( בתוספת  0.25%מסך ההכנסות של בעל הרישיון במהלך שנת
הכספים שקדמה למועד ההפרה .תיקון החוק כאמור טעון תהליך חקיקה בכנסת.
ב .בחודש ספטמבר  2006הגיש משרד התקשורת הצעת תיקון מורחבת לחוק התקשורת
)תיקון מספר  (34במסגרתה יינתנו לממשלה סמכויות מיוחדות בעת משברי תקשורת
במצבי חירום לאומיים .במסגרת דיון בפני ועדת הכלכלה של הכנסת וכחלק מעריכת
ההצעה לקריאה שנייה ,הועלתה דרישה להרחיב את תחולת "משבר תקשורת" גם
במנותק מקרות מצב חירום לאומי ,למקרים כגון אי קיום תקשורת מצד מפעיל
תקשורת מסוים הפוגע באוכלוסייה כולה או חלקה .לכן ,החליט המשרד על הרחבת
התיקון בדרך של הוספת סעיף 13ב' חדש .פלאפון הביעה את התנגדותה לתיקון האמור
בדרך של הוספת סעיף 13ב' החדש ,אך משרד התקשורת לא קיבל עמדתה .ביום
 1.11.06צפויה ועדת הכלכלה של הכנסת לדון שוב בהצעת החוק.
לעניין סעיף  – 3.18.1.3.2במהלך הרבעון הראשון לשנת  2006נתקבלה הודעה מאת הממונה
על הקרינה )"הממונה"( ,לפיה יישום חלק מדרישות חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו -
") 2006חוק הקרינה"( וביניהן התליית הנפקת אישורים בקבלת היתר בניה יוקדם לתאריך
 .1.6.06פלאפון הודיעה לממונה על התנגדותה להקדמה זו וכי יש להיצמד למועד התחולה
הקבוע בחוק אשר הינו  .1.1.07בדיון שנערך ,עם הממונה והחברות הסלולאריות ,הודיע
הממונה כי בכוונתו לקצוב את תוקפם של היתרי ההפעלה שניתנו מכוח תקנות הרוקחים
לאתרים ללא היתרי בניה עד לתאריך  .1.1.2007פלאפון טוענת כי מדובר בהפעלת סמכות
בניגוד להוראות המעבר שנקבעו בחוק הקרינה ,לפיהם היתרים שניתנו לאתרים מכוח
תקנות הרוקחים שהיו בתוקף ערב כניסתו של חוק הקרינה ,יראו אותם למשך תקופת
תוקפם כהיתרים שניתנו בהתאם לחוק הקרינה .במקביל פועלת פלאפון לעמידה בהוראות
החוק כאמור .מבחינת היתרי בניה ,נכון למועד הדוח ,כ  280% -מהאתרים בהם פועלת
פלאפון הינם מורשים .פלאפון פועלת להשגת היתרים ופתרונות תחליפים ליתר האתרים.
לעניין זה ראו גם ביאור 7א) (23לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30
בספטמבר .2006
לעניין סעיף )3.18.2ה(  -בנוסף לשינוים בתקנות הבזק )תשלומים בעד קישור גומלין(
התש"ס 2000-מחודש דצמבר , 2004לפיהם החל מיום  ,1.1.2009חיוב התשלום בעד מקטע
השלמת שיחה לרשת רט"ן אחרת יעשה לפי יחידות זמן של שנייה אחת )בשונה משיטת
 2במספר זה כלולים כ  10% -אתרים המוגדרים כמתקני גישה .מתקנים אלו פטורים מהיתרי בניה הגם שישנן
ועדות מקומיות מסוימות הטוענות שהיתר כאמור נדרש.
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החיוב הנוכחית המאפשרת חיוב לפי מקטעים של עד  12שניות( ,תוקן רישיון פלאפון
בחודש דצמבר  ,2004באופן שהחל מיום  1.1.2009יחושב גם התשלום בעד מקטע זמן
האוויר )בנוסף למקטע השלמת השיחה כאמור לעיל( לפי יחידות זמן של שנייה אחת
)במקום שיטת החיוב הנוכחית שהינה לפי יחידות זמן של  12שניות(.
לעניין סעיף )3.18.2ז(  -בדוח התקופתי לשנת  2005חלה טעות סופר ויש למחוק מסוף סעיף
זה את המשפט הבא" :בחודשים האחרונים התקיים שימוע הן בכתב והן בע"פ בעניין
תעריפי קישור גומלין לכל מפעילי הסלולאר ונכון למועד פרסום דוחות אלה פלאפון
ממתינה להחלטה שתתקבל ע"י משרד האוצר והתקשורת ".
לעניין סעיף :3.18.3.1
א.

ב.

לאחרונה תיקן משרד התקשורת את רישיונות המפעילים הסלולארים בעניין
הגבלת גישת משתמשים לאינטרנט לקבלת שירותים הכוללים תכנים למבוגרים.
התיקון קובע ,בין היתר ,כי הגישה לשירותים ארוטיים הנכללים בפורטל
הסלולרי או באמצעות יישום ,כגון מנוע חיפוש ,אשר נכלל בפורטל הסלולרי
והמאפשר גישה לאתרים ברשת תהיה חסומה כברירת מחדל לכל המנויים ,ורק
בגיר מגיל  18ואילך יוכל לבקש את הסרת החסימה מהחברה הסלולרית שלו
וזאת בנוהל זיהוי אמין .התיקון ברישיונות נכנס לתוקף ב  30 -במארס .2006
בשלב זה פלאפון אינה צופה פגיעה מהותית בהכנסותיה כתוצאה מהתיקון
האמור .החברות "פרטנר" ו"סלקום" עתרו לבג"צ כנגד התיקון האמור.
משרד התקשורת מקיים שימוע לגבי כוונתו לדרוש כי תינתן למנוי המנותב לתא
קולי האפשרות לנתק את השיחה ללא חיוב ,וזאת על ידי הודעה קולית מקדימה
המודיעה למנוי על כך שהוא מועבר לתא קולי שרק לאחריה יחל החיוב .במענה
לשימוע בכתב הביעה פלאפון את התנגדותה למהלך זה .במידה ויממש משרד
התקשורת את כוונתו במלואה ,צפויה פגיעה בהכנסות פלאפון.

ג.

בחודש אוגוסט  2006פנה משרד התקשורת לחברות הסלולאר בבקשת תגובה
לכוונתו לתקן רישיון החברות בנושא ניתוק הזיקה בין עסקת רכישת ציוד קצה
רט"ן ובין מתן הטבות .על פי תיקון הרישיון המוצע ,בעל רישיון לא יצור כל
זיקה בין עסקת הרכישה של ציוד הקצה מחברות הרט"ן ,לבין מתן הטבה
כספית בגין צריכה של זמן אויר ,או הטבות אחרות .לאור זאת ,משרד התקשורת
שוקל לנתק את הזיקה בין מכירת ציוד קצה על ידי המפעילים לבין מתן הטבות
הנוגעות לשירות הרט"ן .זאת ,באופן שיאפשר למנוי חברה סלולארית ,אשר רכש
את ציוד הקצה מידי מפעיל סלולארי אחר או מספקי ציוד שאינם מפעילים
סלולאריים לקבל את אותם תנאים ,לרבות זיכוי כספי בגין צריכה של זמן אוויר,
אשר להם היה זכאי אילו רכש את ציוד הקצה מהחברה הסלולארית בה הוא
מנוי .פלאפון הביעה את התנגדותה לתיקון הרישיון כאמור ,בשלב זה פלאפון
אינה יכולה להעריך את השפעת תיקון הרישיון כאמור במידה ויתקבל.

ד.

בחודש אוגוסט  2006תוקנו תקנות הבזק )תמלוגים( התשס"א  2001 -כך שהחל
מיום  1בינואר  2006יעמוד שיעור התמלוגים על  3%מההכנסות החייבות
בתמלוגים .מידי שנה יופחתו התמלוגים ב 0.5% -עד לשיעור של  1%משנת 2010
ואילך .לעניין זה ראו גם עידכון לסעיף  2.16.3לעיל.

סעיף  3.18.3.1זה כולל מידע צופה פני עתיד .מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי
לגבי העתיד ,המבוסס על אינפורמציה הקיימת בפלאפון בתאריך העדכון ,וכולל הערכות
של פלאפון או כוונות שלה נכון לתאריך העדכון .הנסיבות העלולות להוביל לאי מימוש
הצפי המתואר לעיל נעוצות במידת מימוש משרד התקשורת את כוונתו ,בהתנהגות
השוק ,ופעולות המתחרים.
לעניין סעיף  – 3.18.3.3למועד עידכון זה ,הפקידה פלאפון אצל ועדות מקומיות שונות 38
כתבי שיפוי.

לסעיף  - 3.19הליכים משפטיים
לעידכונים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  7לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006
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.4

תקשורת בין-לאומית ושירותי אינטרנט  -בזק בינלאומי בע"מ )להלן:
"בזק בינלאומי"(
לסעיף  - 4.1כללי
לעניין סעיף  - 4.1.2מגבלות חקיקה ותקינה החלות על בזק בינלאומי  -ביום  16.5.06הגישה
בזק בינלאומי למשרד התקשורת בקשה לרשיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים -
ארציים נייחים .מתן רישיון כאמור ,מכוחו יסופקו שירותי  VOBפנים-ארציים )המהווים
חלק הכרחי מתמהיל המוצרים של ספקיות האינטרנט( ,יאפשר לבזק בינלאומי להמשיך
ולספק ללקוחותיה פתרונות תקשורת כוללים )מסוג אלו שיציעו מתחרותיה ,שחלקן כבר
קיבל רישיונות דומים( ולהתחרות כשווה בין שווים .מאחר ומשרד התקשורת טרם השיב
לבקשתה של בזק בינלאומי לקבלת הרישיון הכללי ,הגישה בזק בינלאומי ביום 25.7.06
בקשה להארכת תקופת רישיון לניסוי שיווקי בתשלום לשירותי  VoIPשניתן לה עד ליום
 ,31.8.06עד למועד החלטת משרד התקשורת בעניין מתן הרישיון הכללי .ביום 31.8.06
הודיע משרד התקשרות לבזק בינלאומי על הארכת תוקפו של רישיון הניסוי עד ליום
.28.2.07

לסעיף  - 4.1.2.2תמלוגים
בחודש אוגוסט  2006אישרו משרדי התקשורת והאוצר את תקנות הבזק )תמלוגים( )תיקון(
התשס"ו ,2006-במסגרתן הופחת שיעור התמלוגים מ 3.5-אחוזים ל 3-אחוזים ,החל מינואר
 .2006כמו כן נקבע בתיקון ,כי שיעור התמלוגים יפחת בהדרגה ,כך שבשנת  2007יעמוד
שיעורו על  2.5אחוזים ,בשנת  2008על  2אחוזים ,בשנת  2009על  1.5אחוזים ,והחל מיום
 1.1.2010יהיה שיעורו אחוז אחד .לעניין זה ראו גם עידכון לסעיף  2.16.3לעיל.

לסעיף  - 4.6.1.1תחרות בתחום הVoice -
החברות "נטוויז'ן"" ,ברק" ו"גלובקול" קיבלו אישור הממונה על הגבלים עסקיים למיזוג
ביניהן .כמו כן ,עפ"י פירסומים חברת "אינטרנט זהב" רכשה  60%ממניות "קווי זהב"
ובכוונת החברות לבצע בעתיד מיזוג ביניהן .לעניינים אלה ראו גם עידכון לסעיף  2.6לעיל.
אם וכאשר יצאו המיזוגים האמורים לפועל ,יוותרו בשוק  4מתחרים :בזק בינלאומי,
קבוצת ברק-נטוויז'ן ,קבוצת אינטרנט זהב-קווי זהב ,וחברת אקספון.

לסעיף  - 4.6.2.1תחרות בתחום האינטרנט
עם יציאת המיזוגים האמורים בסעיף  4.6.1.1לעיל לפועל ,יוותרו בשוק  3מתחרים
משמעותיים :בזק בינלאומי ,קבוצת ברק-נטוויז'ן וקבוצת אינטרנט זהב-קווי זהב.

לסעיף  - 4.9נכסים לא מוחשיים
ביום  30.4.06חתמה בזק בינלאומי על הסכם עם מלם מערכות בע"מ )להלן  -מלם(
והחברה ,לרכישת מלוא הפעילות המבוצעת על ידי גולדנט שירותי תקשורת )להלן  -גולדנט(
 שותפות רשומה המוחזקת על ידי מלם ) (25%והחברה ) ,(75%המספקת פתרונות להפצתוהעברת מידע באופן אלקטרוני מאובטח בין ארגונים ,בתמורה לסכום כולל של  6.8מיליון
ש"ח שישולם לגולדנט .במסגרת הרכישה הומחו לבזק בינלאומי כל ההסכמים בין גולדנט
לבין לקוחותיה ,ספקיה ,והסכמי הזיכיון והסכמים לשיתוף פעולה עסקי בהם היא קשורה,
והועברו לבעלותה כל זכויות הקניין הרוחני המלאי ו/או הרכוש הקבוע של גולדנט.
לאחר שנתקיימו כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם הרכישה  ,חדלה גולדנט ,שניהלה
עסקיה תחת השם המסחרי "בזק זהב" מלספק שירותים .עם זאת ,במשך תקופה של 12
חודשים ממועד השלמת עסקת הרכישה ,תמשיך גולדנט בהתקשרותה עם לקוחות מכוח
הסכמים שלא ניתן יהיה להמחותם לבזק בינלאומי ותעביר את מלוא תקבוליה בגינם לבזק
בינלאומי .ביום  30ליוני  ,2006פיטרה גולדנט את מרבית עובדיה ושילמה לעובדיה
המפוטרים את מלוא הכספים להם היו זכאים בגין הפסקת עבודתם ,חלקם הגדול נקלטו
בתפקידים שונים בבזק בינלאומי ,בהתאם להוראות ההסכם.
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לעניין מיזוג פעילויות בזק בינלאומי ובזקכל תקשורת בע"מ )חברת בת בבעלותה המלאה
של בזק העוסקת בתחום הנס"ר( ראו עידכון לסעיף  1.1.5לעיל.

לסעיף  - 4.10הון אנושי
לעניין סעיף  - 4.10.3מבנה ארגוני:
ביום  15.5.06איחדה בזק בינלאומי את אגף הטכנולוגיות ואגף מערכות מידע ,לאגף חדש
בשם "טכנולוגיות מידע" ,בראשו עומד ,כסמנכ"ל ,מי שכיהן עד למועד האמור כמנהל אגף
הטכנולוגיות.
ביום  24.7.06איחדה בזק בינלאומי את אגף מכירות לעסקים ואגף אינטגרציה ועסקים
חדשים ,לאגף חדש בשם "פתרונות לעסקים" ,בראשו עומד מי שכיהן עד למועד האמור
כסמנכ"ל אינטגרציה ועסקים חדשים .כמו כן ביום  24.7.06החליטה בזק בינלאומי על
איחוד אגף כספים כלכלה ורגולציה ואגף משאבי ניהול ,לאגף אחד בשם "כספים ומשאבי
אנוש" ,בראשו עומד מי שכיהן עד למועד האמור כסמנכ"ל כספים כלכלה ורגולציה בחברה.

לסעיף  - 4.14השקעות
במהלך תקופת הדוח ,מימשה בזק בינלאומי וכן מימשו אחרים ,כתבי אופציה של וואלה
)סדרה  .(3סך הכל מימשה בזק בינלאומי במהלך הרבעון הראשון לשנת 2,564,764 - 2006
כתבי אופציה )סדרה  ,(3בתמורה לסכום כולל של  4,617אלפי ש"ח ,שקוזז מיתרת הלוואות
הבעלים שהעמידה בזק בינלאומי לוואלה .בעקבות מימושי כתבי האופציה כאמור ,גדל
שיעור החזקתה של בזק בינלאומי בוואלה מ 42.85%-ב  31.12.05 -ל 44.38%-במועד
הדוחות הכספיים ביניים )בדילול מלא ,ליום  .(33.66% - 30.9.06בעקבות מימוש כתבי
האופציה נוצר לחברה מוניטין בסך של  2,313אלפי ש"ח.

לסעיף  - 4.15מימון
בקשר עם הלוואת החברה לבזק בינלאומי ,המתוארת בסעיף  4.15.3לדוח התקופתי לשנת
 ,2005ביום  14בפברואר  2006פרעה בזק בינלאומי לחברה את מלוא סכום ההלוואות
כשהוא צמוד למדד עד למועד הפירעון בסך כ 173-מליון ש"ח.

לסעיף  - 4.19הליכים משפטיים
.1

בקשר עם כוונת משרד התקשרות להטיל עיצום כספי על בזק בינלאומי בגין הפרת
תנאי רשיונה ,בשל מתן גישה טלפונית לשירותים ארוטיים ,המתוארת בסעיף 4.19.4
לדוח התקופתי ,הודיע מנכ"ל משרד התקשורת לחברה ,ביום  ,29.3.06על החלטתו
להטיל עליה עיצום כספי ,בסכום של כ 1,064-אלפי ש"ח; זאת בגין הפרה אחת של
הוראות רישיונה של בזק בינלאומי ובשל הפרה נמשכת בת  115ימים .לאחר שנדחתה
בקשתה של בזק בינלאומי ממשרד התקשורת לעיכוב ביצוע התשלום עד לבירור
הערעור שבכוונתה להגיש ,שולם הסכום האמור בחודש אפריל  2006ונזקף במלואו
לדוח רווח והפסד.
ביום  ,9.5.06הגישה בזק בינלאומי ערעור ,לבית משפט השלום בתל-אביב ,על
החלטתו האמורה של מנכ"ל משרד התקשורת; וזאת בהתבסס על הערכת יועציה
המשפטיים של בזק בינלאומי לפיה טובים הסיכויים כי סכום העיצום יבוטל או כי
שיעורו יופחת.
ביום  6.7.06נערך דיון מקדמי ובו נקבע כי על המדינה להגיש תגובתה לערעור עד
ליום  .27.7.06להערכת בזק בינלאומי בהסתמך ,בין היתר ,על יועציה המשפטיים,
טובים הסיכויים כי סכום העיצום יבוטל או כי שיעורו יופחת.

.2

בקשר עם תביעת מפעיל תקשורת בינלאומי מתחרה נגד מדינת ישראל על סך 11.2
מליון  ₪מיום  ,4.4.04במסגרתה הגישה מדינת ישראל הודעת צד ג' נגד החברה ונגד
בזק בינלאומי ,המתוארת בסעיף  4.19.2לדו"ח התקופתי  ,2005הגישה התובעת ביום
 5.12.05תצהירי עדות ראשית מטעמה .ביום  9.4.06הגישה המדינה חוות דעת
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מומחה .ביום  9.5.06קבע בית המשפט כי לנוכח העדר גרסה עובדתית בשלב זה
מטעם המדינה ,יוגשו ראיות החברה ובזק בינלאומי לעניין הנזק במועד ,אולם
ראיותיהן לעניין האחריות יוגשו רק לאחר שמיעת עדות מטעם המדינה .ביום
 13.6.06התקיים קדם משפט במסגרתו הודיעו החברה ובזק בינלאומי כי לא תוגש על
ידן חוות דעת לעניין הנזק .כן הסכימו התובעת והמדינה במסגרת הדיון כי כתב
התביעה שהגיש בעבר מפעיל תקשורת בינלאומי אחר כנגד המדינה ,החברה ובזק
בינלאומי יוגש כראיה מוסכמת .כן הסכימה המדינה להודות בעובדה ,לפיה במסגרת
תביעת מפעיל התקשורת הבינלאומי האחר כאמור ,פנו הצדדים להליך גישור ,אשר
הסתיים בהסכמה תוך תשלום ע"י הנתבעת לתובעת .התיק נקבע לדיוני הוכחות
במהלך חודש נובמבר .2006

.5

.3

בקשר עם תביעה שהוגשה כנגד בזק בינלאומי וכנגד שני מפעילים בינלאומיים
נוספים ,בטענה להפרת פטנט למערכת טלפונית בתשלום מראש ,על סך  10מליון
ש"ח ,על ידי מי שטוענים כי הינם ממציאי ובעלי הפטנט האמור ,המתוארת בסעיף
 4.19.3לדוח התקופתי  ,2005ביום  ,25.6.06הגישו התובעים כתב תשובה מטעמם.
בכתב התשובה טוענים התובעים ,בין היתר ,כי תביעתם כלל לא התיישנה ואין היא
נגועה בשיהוי השתק או מניעות ,כי הפטנט כשיר ,תקיף ושייך להם )ולא למדינת
ישראל – משרד התקשורת( ,וכן חוזרים על טענותיהם בדבר הפרת פטנט על ידי
הנתבעות ועל דרישתם לפסיקת הסעדים המבוקשים בכתב התביעה .בו ביום הגישו
התובעים גם בקשה למחיקת טענות מכתב ההגנה ,שעניינן הטענה כי לתובע אין זכות
עמידה בתובענה זו ,והטענה כי הרעיון הכללי שבפטנט נולד במשרד התקשורת,
בתקופה בה שימש התובע כמדען הראשי של המשרד ,ולפיכך התובעים אינם בעלי
הפטנט האמיתיים .ביום  20.9.06דחה בית המשפט את הבקשה למחיקת סעיפים
מכתב ההגנה ,וביום  4.10.06הגישו התובעים ערעור על החלטה זו .ביום 10.9.06
הוגש כתב הגנה מתוקן מטעם ספק המערכת נשוא התובענה ,בה עשתה בזק
בינלאומי שימוש ,להודעה המתוקנת לצד שלישי ,שהוגשה מטעם הנתבעות ביום
.30.7.06

.4

לעידכונים נוספים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  7לדוחות הכספיים של
החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006

טלוויזיה רב-ערוצית  -די.בי.אס .שירותי לווין ) (1998בע"מ )להלן:
"די.בי.אס(".
לסעיף  - 5.1מידע כללי על תחום הפעילות
נכון ליום  30.9.06מספר מנויי די.בי.אס .עמד על  538,713מנויים.
לסעיף  - 5.1.3התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות
ביחס להחלטת הממשלה בדבר הפצה חופשית של ערוצים מסויימים באמצעות מערך
משדרים קרקעי בטכנולוגיה דיגיטאלית ,מגובה במערך לוויני דיגיטלי :די.בי.אס מנהלת
מגעים עם נציגי האוצר ביחס ליישום החלטת הממשלה האמורה ונמסר לה כי בכוונת
משרד האוצר לפרסם שימוע ציבורי בעניין.
ביחס להחלטת הממשלה בדבר חיוב חברות הטלוויזיה הרב ערוצית למכור לציבור חבילת
ערוצים מצומצמת מנהלת די.בי.אס מגעים עם נציגי משרד האוצר .תיקוני החקיקה
הנוגעים ליישום החלטת הממשלה לא נכללו בחוק התקציב לשנת  2006ובמסגרת דיוני
ועדות הכנסת הוחלט להפריד את הטיפול בהם מחקיקת התקציב.
לאחרונה נבחנה על ידי משרד ראש הממשלה האפשרות לכלול במסגרת חבילת הערוצים
המצומצמת גם את שידוריו של אחד הערוצים הייעודיים במקום ערוץ  .33די.בי.אס .פנתה
לשר התקשורת בעניין זה והביעה את התנגדותה להצעה האמורה.
להערכת די.בי.אס .מימוש איזו מבין החלטות הממשלה האמורות צפוי לגרום לפגיעה
בהכנסות די.בי.אס.
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לסעיף  - 5.6תחרות
לסעיף  - 5.6.5שיטות עיקריות להתמודדות עם התחרות
בחודש יולי  2006פנה מנכ"ל משרד התקשורת לדי.בי.אס בבקשה להפסיק מבצע של
די.בי.אס למנוייה ,אשר לפי הנטען כלל הצעת "סל שירותים" אשר כלל ,בין השאר ,התקנת
קו טלפון של חברת בזק במחיר הנמוך מזה הקבוע בתקנות התקשורת )בזק ושידורים(
)תשלומים בעד שירותי בזק( ,התשס"ו ,2006-באופן המעלה חשש להפרה של רשיון
די.בי.אס .לפיו ,על פי הנטען ,נאסר על די.בי.אס לעסוק בנושאי טלפוניה .בתשובת
די.בי.אס למכתב האמור דחתה די.בי.אס את טענות משרד התקשורת וציינה כי ביצעה
פעולות של שיווק התקנת קווי טלפון של בזק ,שאינן דורשות רשיון כלשהוא ,וכפי שאלו
משווקים על ידי משווקים אחרים רבים .עוד ציינה די.בי.אס .כי שיווק התקנת קווי
הטלפון נעשה שלא כחלק מסל שירותים כולל כנטען ,כאשר השירות עצמו איננו ניתן על
ידיה אלא על ידי בזק ,ועל כן אין בפעולותיה משום הפרת הוראות הדין או רשיון
די.בי.אס .מבלי לגרוע מטענותיה ,הפסיקה די.בי.אס ,.בשלב זה ,להציע את המבצע
ללקוחותיה .למועד דוח זה טרם התקבלה תגובת משרד התקשורת .
לעניין ה - VOD -ביום  28.5.06פנה סמנכ"ל לכלכלה ולתקציב של משרד התקשורת במכתב
לדי.בי.אס .ובו עדכן ,כי בעקבות השימוע שנערך בוחן המשרד בשיתוף עם מנהלת הסדרת
השידורים לציבור מספר סוגיות ,וכי לשם כך הוקם צוות משרדי .למיטב ידיעתה של
די.בי.אס .צוות זה סיים עבודתו זה מכבר ,אך מסקנותיו טרם פורסמו .ביום  3.9.06קיבלה
די.בי.אס .רישיון לעריכת ניסוי טכנולוגי למתן שירותי  VODעל גבי תשתית בזק .משך
הניסוי שאושר הוא שנה ,והוא הוגבל ל  500 -משתתפים.

לסעיף  - 5.10חומרי גלם וספקים
לסעיף  – 5.10.1חומרי גלם עיקריים
לעניין ס"ק ב'  -מקטעי חלל  -נכון למועד דו"ח זה ,משלמת די.בי.אס .את דמי החכירה
השוטפים בגין מקטעי החלל בלוויין "עמוס  ,"1וכן מבצעת פירעון חלקי על חשבון חוב דמי
החכירה בגין תקופות קודמות אשר חלף זמן פירעונו לתעשייה האווירית )זאת לנוכח
המחאת הזכות לקבלת דמי החכירה מח.ל.ל .לתעשייה האווירית( .לנוכח פיגור די.בי.אס
בתשלומים שנקבעו בהסכם האמור ,פנתה התעשייה האווירית לדי.בי.אס בחודש מרץ 2006
בדרישה לסילוק כל החוב ,והצדדים מנהלים מו"מ בעניין .בנוסף ,בין די.בי.אס לבין ח.ל.ל.
קיימת מחלוקת ביחס לגובה תשלומי החכירה השנתיים המגיעים לח.ל.ל .בגין חכירת
מקטעי החלל בלוויין "עמוס  ,"2אשר טרם הוסדרה ,כאשר די.בי.אס משלמת את
הסכומים שאינם שנויים במחלוקת בלבד.

לסעיף  – 5.11הון חוזר
ברבעון השלישי של שנת  2006חל גידול בגירעון בהון החוזר של די.בי.אס ,.אשר הסתכם
ליום  30.9.06בכ  581 -מיליון ש"ח.

לסעיף  - 5.12מימון
לסעיף  - 5.12.2מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי
ליום  30.9.2006עמדה די.בי.אס באמות המידה הפיננסיות שעל פי הסכם המימון )לאחר
שהבנקים הסכימו לתיקון היעדים של אמות המידה הללו ביחס לשלושת הרבעונים
הראשונים של שנת  .(2006להערכת הנהלת די.בי.אס ,לנוכח תחזיותיה בדבר תוצאותיה
העסקיות לשנים הקרובות ,יש אף צורך בעדכון היעדים לאמות המידה הפיננסיות ביחס
לתקופה שעד לתום פירעון האשראי הבנקאי .בעקבות כך ,פנתה די.בי.אס .בחודש יולי
 2006לבנקים בבקשה ,בין השאר ,לתקן את הוראות הסכם המימון הרלבנטיות ביחס
ליעדים לאמות המידה הפיננסיות .לעניין זה ראו ביאור 4א' לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006
נכון למועד דו"ח זה די.בי.אס .איננה עומדת במלוא התחייבויותיה על פי הסכם המימון
לעריכת ביטוחים בקשר עם פעילותה ונכסיה ובכלל זה ביחס לחובת עריכת ביטוח כשל
לוויני ביחס ללווינים בהם חוכרת די.בי.אס מקטעי חלל לשם שידוריה .די.בי.אס .מנהלת
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מו"מ עם הבנקים לקבלת הקלות ביחס להתחייבויות הביטוח ,אשר יאפשרו את עמידתה
בהתחייבויות אלו.
בנוסף ,הפיגור בתשלומי די.בי.אס לתעשייה האווירית )כאמור בעידכון לסעיף  5.10.1לעיל(
מהווה הפרה לכאורה של הסכם המימון ,ואולם הבנקים אשרו לדי.בי.אס שלא יראו
בדרישת התעשייה האווירית לפירעון החוב ובאי תשלום החוב הפרה מצד די.בי.אס של
הסכם המימון ,ובלבד שעד יום  31.12.06יגיעו הצדדים לידי הסדר בכתב עם התעשייה
האווירית לגבי פירעון החוב האמור וכן שבמהלך התקופה שעד ה  31.12.06 -לא תנקוט
התעשייה האווירית באמצעים כלשהם לגביית חובה האמור.
למועד אישור הדוחות הכספיים פועלת די.בי.אס להשגת מקורות מימון נוספים על מנת
לאפשר לה לממש את יעדיה לשנה הקרובה .במידה שלא יושגו מקורות אלה ,תפעל החברה
בהתאם לתכנית עסקית חלופית שאינה מצריכה מקורות נוספים מעבר לאלה הקיימים.

לסעיף  - 5.14מגבלות ופיקוח על התאגיד
לסעיף  – 5.14.1כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
די.בי.אס עמדה בחובת הפקות המקור לשנת ) 2004לרבות החלק היחסי של השלמת חובות
העבר( ,למעט סטיות לא מהותיות בתת-החלוקה לסוגות השונות ,אשר המועצה הורתה
לדי.בי.אס על תיקונן במהלך שנת  .2005בחודש ספטמבר  2006אישרה המועצה כי
די.בי.אס עמדה בחובות הפקות המקור לשנת ) 2005לרבות החלק היחסי של השלמת חובות
העבר( למעט סטיות לא מהותיות בתת-החלוקה לסוגות השונות..
בחודש אוגוסט  2006תוקנו תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שידורי טלוויזיה באמצעות
לווין ( )דמי רישיון ותמלוגים( ,תשנ"ט ,1999-באופן בו יופחת בהדרגה שיעור התמלוגים
החל על די.בי.אס ,משיעור של  3%בשנת  2006באופן הדרגתי עד לשיעור קבוע של  1%החל
בשנת  2010ואילך.
לסעיף  - 5.14.3המגבלות העיקריות מכח החוק ורישיון השידורים
למועד דו"ח זה העניקה המועצה רישיון נוסף לשידור ערוץ ייעודי למורשת ישראל ,אשר
צפוי אף הוא להיות מועבר במסגרת שידורי די.בי.אס .כיום ,לא מועברים במסגרת שידורי
די.בי.אס שידורים של בעלי רישיונות עצמאיים.
החלטת המועצה בדבר המגבלות החלות על די.בי.אס ביחס לשיעור הערוצים המקומיים
המצויים בבעלותה ומשודרים במסגרת שידוריה ,אושרה על ידי המועצה בכללים ונכנסה
לתוקף בחודש מרץ .2006
בענין הוראות המינהל הנוגעות לתיול בבית המנוי :בראשית חודש מרץ  2006הודיעו חברות
הכבלים למנכ"ל משרד התקשורת כי לאור הפרות די.בי.אס את הוראות המינהל הן
מפסיקות לקבל את הודעות הניתוק הנשלחות להם על ידי די.בי.אס .ואכן ,חברות הכבלים
הפסיקו לקבל הודעות כלשהן על פי הוראות המינהל ,לרבות תכניות החיבורים והודעות
הפסקה .די.בי.אס דחתה את טענות חברות הכבלים וכן טענה ,כי בסירובן לקבל הודעות מ-
די.בי.אס לא רק שחברות הכבלים מפרות את הוראות המינהל אלא גם את הוראות
רישיונותהן והסכמים באמצעותם התקשרו עם לקוחותיהם שכן הן ממשיכות בחיוב
מנויים בדמי מנוי על אף שידוע להם כי אלה התנתקו משידוריהם .כן דרשה די.בי.אס
ממשרד התקשורת כי יורה לחברות הכבלים להפסיק חיוב מנויים מיד עם קבלת הודעה על
ניתוקם .בעקבות מכתבים אלה התנהלה חליפת מכתבים נוספת בין חברות הכבלים
לדי.בי.אס בה חזר כל צד על טענותיו .עד למועד זה לא נתקבלה התייחסות משרד
התקשורת לסוגיה וחברות הכבלים ממשיכות שלא לקבל את ההודעות מטעמה של
די.בי.אס.
להערכת הנהלת די.בי.אס ,היה ויבוטלו הוראות המינהל ,ללא קיום הסדר חלופי הולם,
אשר יאפשר לספק האחד לעשות שימוש בתשתיות הספק האחר בבתי המנויים ,יהווה
הדבר חסם מהותי למעבר מנויים בין הספקים השונים.
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לסעיף  - 5.17הליכים משפטיים
לעניין סעיף  - 5.17.1בקשה לאישור תובענה ייצוגית בענין התקשרות טלפונית  -לאחר
שביום  8.3.2006הגישה די.בי.אס בקשה לסילוקה על הסף של הבקשה ,הוגשה ביום
 11.4.06תגובת המבקש ,בה נתבקשה דחיית בקשת די.בי.אס האמורה .טרם ניתנה החלטה
בבקשה.
לעניין סעיף  - 5.17.2תביעה בענין פרשת "הסוס הטרויאני"  -ביום  18.9.05הוגשה תגובת
החברה ,בה נתבקשה דחייתה של הבקשה .ביום  5.9.06ניתנה על ידי בית המשפט החלטה
המורה לתובעות להודיע אם הן עומדות על בקשתן לפיצול סעדים .ביום  26.9.06הוגשה
לבית המשפט מטעם התובעות הודעה לפיה הן עומדות על הבקשה .טרם ניתנה החלטה
בבקשה .טרם נקבע מועד לדיון בתביעה .ישיבת קדם המשפט הראשונה בתיק נקבעה ליום
.21.5.07
לעניין סעיף  - 5.17.3באשר להליכי בוררות בין די.בי.אס לבין פליי.טי.וי .בע"מ ,מפיקת
הערוצים " -פלייבוי" ו" ) "Adultלהלן" :פלייטיוי"( ,בקשר עם פסק הבורר ובקשת
ההבהרה לו ,הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו הסתיימו כל ההליכים שהתנהלו ביניהם,
נשוא פסק הבורר .על פי הסכם הפשרה זכאית די.בי.אס .לקבלת סך מסויים מפלייטיוי .כן
הושגו הסכמות מסחריות בין הצדדים בעניינים אחרים אשר עוגנו בגידרו של הסכם
הפשרה.
לעניין סעיף  - 5.17.4בעניין תביעת אנדמול :הצדדים הגיעו להסכמה עקרונית בדבר סיום
המחלוקת בפשרה ,אשר טרם גובשה להסכם מחייב ,לפיה התביעה תימחק ,ואילו די.בי.אס
תשלם לאנדמול כ 180,000-דולר )לרבות בגין רכישת תכנים מסוימים מאנדמול(.
בנוסף:
 .1ביום  15במרץ  2006ניתן גזר דין כנגד די.בי.אס ומר שלמה לירן ,לשעבר מנהלה הכללי,
בעקבות הרשעת די.בי.אס בבית הדין האזורי לעבודה בת"א בעבירה של הפרעה
למפקח עבודה מטעם משרד העבודה והרווחה  -עבירה לפי סעיף  (2)26לחוק שעות
עבודה ומנוחה ,התשי"א 1951-וסעיפים )36א() (1ו)36 -ג( לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה התשי"ד ,1954 -וביחס למר לירן גם בעבירת אחריות מנהלים לפי סעיף )27א(
לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א 1951-וסעיף )36ה( לחוק ארגון הפיקוח על עבודה,
התשי"ד .1954-הרשעת די.בי.אס התבססה על אי מסירת מסמכים למפקח עבודה ,לפי
דרישתו ,בניגוד לחובה הקבועה בחוק .בית הדין האזורי גזר על די.בי.אס קנס מינהלי
בגובה של  25,800ש"ח ועל מר לירן קנס מינהלי בגובה של  38,700ש"ח .בחודש מאי
 2006ערערו די.בי.אס ומר שלמה לירן לבית הדין הארצי לעבודה על הרשעתם .הערעור
נקבע לדיון בפני מותב ליום .4.12.06
 .2ביום  6.7.2005הגישה די.בי.אס לבית המשפט המחוזי בתל אביב ,כתב תביעה כנגד
חברת  ,Pace Micro Technology Plcבגידרו ביקשה די.בי.אס ,כי בית המשפט יחייב
את הנתבעת בתשלום הוצאותיה הישירות בהן נשאה די.בי.אס על מנת לתקן ממירים
תקולים מדגם מסויים שהורכבו ו/או יוצרו על ידי הנתבעת וסופקו לדי.בי.אס בשנים
 .2000-2001על פי כתב התביעה לקו הממירים מהדגם האמור בשלוש תקלות חומרה
סדרתיות שהינן באחריות הנתבעת ואשר גרמו לדי.בי.אס לנזקים כבדים בעיקר בשל
הצורך לתקנם ולשאת בעלויות הכרוכות בכך .התביעה הינה על סך של כ 31.4-מיליוני
ש"ח ,ומבוססת על עילות שונות ,ובהן הפרת הסכם המסגרת על ידי הנתבעת,
התרשלותה כלפי די.בי.אס והפרת הוראות הדין ,וזאת תוך שמירת זכות די.בי.אס
לתביעת נזקים נוספים .בד בבד עם הגשת התביעה הגישה די.בי.אס לבית המשפט
בקשה למתן היתר המצאה של כתבי בי הדין בתיק זה אל מחוץ לתחום .ביום
 17.7.2006קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת די.בי.אס להיתר המצאה כאמור,
וקבע ,כי כתבי בי הדין יתורגמו לאנגלית ויומצאו לנתבעת במסירה אישית .כמו כן,
קבע בית המשפט ,כי כתב ההגנה יוגש על ידי הנתבעת תוך  60יום .המצאת כתבי בי-
הדין בוצעה בסוף חודש יולי  .2006טרם הוגש כתב הגנה בתיק.
ביום  16.10.06הגישה הנתבעת בקשה לחייב את די.בי.אס בהפקדת ערבות בנקאית
בסך שלא יפחת מ 1.5 -מליון  ,₪בתוספת מע"מ ,להבטחת הוצאות הנתבעת וכן בקשה
במעמד צד אחד להארכת המועד להגשת כתב הגנה ו/או בקשה לביטול היתר ההמצאה
שניתן לדי.בי.אס עד לחלוף  30ימים ממועד קבלת ההחלטה בבקשה להפקדת ערובה.
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טרם הוגשה תגובת די.בי.אס לבקשה וטרם ניתנו החלטות בבקשות.
לעידכונים נוספים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  7לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006
31.10.2006
_______________
תאריך
שמות החותמים ותפקידיהם:
דב ויסגלס ,יו"ר הדירקטוריון
יעקב גלברד ,המנהל הכללי

______________________________
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

ט' בחשון ,תשס"ז
 31באוקטובר2006 ,

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2006

הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני "בזק" החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה"( וחברות הקבוצה במאוחד )החברה
והחברות המאוחדות יכונו ביחד להלן" :הקבוצה"( ,לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2006להלן" :דוח הדירקטוריון"(.
דו"ח הדירקטוריון כולל סקירה ,במתכונת מצומצמת ,של העניינים בהם הוא עוסק
והוא נערך בהתחשב בכך שבפני קורא הדו"ח מצוי גם דו"ח הדירקטוריון ליום 31
בדצמבר .2005
לקבוצה ארבעה תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה
המאוחדים של החברה כלהלן:
(1
(2
(3
(4

תקשורת פנים ארצית נייחת
רדיו טלפון נייד
תקשורת בינלאומית ושרותי אינטרנט
טלויזיה רב ערוצית

לחברה תחומי פעילות אחרים שאינם מהותיים לפעילות הקבוצה ואלה נכללים בדוחות
הכספיים ליום  30.9.06של החברה כמגזר עסקי "אחרים" הכוללים בעיקר שירותי נס"ר
ושירותי מוקדים ללקוחות.

.1

המצב הכספי
א .נכסי הקבוצה ליום  30.9.06מסתכמים בכ 18.54 -מיליארד ש"ח לעומת כ-
 20.65מיליארד ש"ח ליום  .30.9.05מתוכם כ 8.96 -מיליארד ש"ח )כ(48% -
רכוש קבוע לעומת כ 10.12 -מיליארד ש"ח )כ (49% -ב.30.9.05 -
עיקר הירידה נבעה ממגזר התקשורת הפנים-ארצית הנייחת .במגזר זה
חלה ירידה בסך הנכסים בהשוואה לשנה הקודמת בסך של כ 1.1 -מיליארד
ש"ח בעיקר בשל ירידה בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע כתוצאה
מהפער בין הוצאות הפחת לבין ההשקעה שבוצעה בתקופת הדוח .בנוסף,
חלה ירידה בהשקעות לזמן ארוך וביתרות המזומנים שמותנה בעליה
בהשקעות לזמן קצר.
במגזר הרדיו טלפון הנייד קטנו נכסי המגזר מכ 5.6 -מיליארד ש"ח ליום
 30.9.05לסך של כ 4.9 -מיליארד ש"ח ליום  .30.9.06עיקר הקיטון נבע
ממימוש פקדונות והשקעות לזמן קצר ששימשו לחלוקת דיבידנד ולפרעון
הלוואות ומירידה בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע .כמו כן ,חל קיטון
ביתרת המלאי כתוצאה מירידה בעלויות ובכמויות המלאי ,וקיטון ביתרת
המס הנדחה בשל ניצול הפסדים מהעבר לצרכי מס.
במגזר התקשורת הבינלאומית ושירותי אינטרנט חל קיטון בסך הנכסים
בהשוואה ליום  ,30.9.05בעיקר בשל ירידה ביתרות המזומנים וביתרת
ההשקעות נטו ברכוש הקבוע.
במגזר הטלויזיה הרב ערוצית חל קיטון בסך הנכסים בהשוואה ליום
 30.9.05שנבע בעיקרו מירידה ביתרת ההשקעות נטו ברכוש הקבוע .הקיטון
מותן על ידי עליה בזכויות השידור וביתרת לקוחות.
ב .ההון העצמי ליום  30.9.06הסתכם בכ 7.41 -מיליארד ש"ח המהווים כ-
 40%מכלל המאזן ,זאת לעומת כ 7.87 -מיליארד ש"ח ב 30.9.05 -שהיוו כ-
 38%מכלל המאזן .הקיטון בהון העצמי נבע מחלוקת דיבידנד בתקופה
המדווחת בסך של  1.2מיליארד ש"ח .הקיטון מותן בשל הרווח הנקי של
הקבוצה.
ההון העצמי ליום  30.9.05תואם למפרע בדרך של הצגה מחדש בעקבות
רישום התחייבות החברה לגימלאיה ) ,ראו באור 2ד' בדו"חות הכספיים(.
ג.

סה"כ החוב של הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח ליום 30.9.06
הסתכם בכ 7.6 -מיליארד ש"ח וזאת לעומת כ 9.08 -מיליארד ש"ח ב-
 .30.9.05הקיטון נבע בעיקרו מקיטון בהתחייבויות במגזר הרדיו טלפון
הנייד ובמגזר התקשורת הפנים-ארצית הנייחת .הקיטון קוזז בחלקו
כתוצאה מעליה בהתחייבויות מגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית.
רואי החשבון של החברה הפנו תשומת הלב למצבה הכספי של די.בי.אס,
כאמור בבאור 4א' ,לרבות הערכת הנהלת די.בי.אס .המתבססת על תחזיות
עדכניות ועל תוכנית עסקית חלופית ,לפיה טובים הסיכויים להסדרת
המקורות הכספיים שידרשו לה בשנה הקרובה.

ד.

יתרות מזומן והשקעות לזמן קצר של הקבוצה עמדו ב 30.9.06 -על כ3.52 -
מיליארד ש"ח לעומת כ 4.16 -מיליארד ש"ח ב .30.9.05 -הקיטון נבע
מדיבידנד שחולק בתקופה המדווחת בסך של  1.2מיליארד ש"ח .בנוסף,
במגזר הטלפון האלחוטי הנייד מומשו פקדונות והשקעות בני"ע לפרעון
הלוואות .הקיטון קוזז בשל תזרים מזומנים מהפעילות השוטפת במגזרים
העיקריים בהם פועלת הקבוצה.
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תוצאות הפעולות
א.

עיקרי התוצאות
הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006הסתכם בכ701 -
מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ 547 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.
העליה ברווח הנקי נבעה בעיקר מעליה ברווח התפעולי של חברות הקבוצה
שקוזזה בירידה בהכנסות האחרות ,נטו .הרווח לאחר הוצאות מימון
הסתכם בכ 1,042 -מיליון ש"ח לעומת  781מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.
להלן פרוט השינויים בתוצאות המגזרים בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד:

מגזר
תקשורת פנים-ארצית נייחת
רדיו טלפון נייד
תקשורת בינלאומית ושירותי אינטרנט
טלויזיה רב ערוצית
אחרים

לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2005
2006
מיליון ש"ח
מיליון ש"ח
רווח )הפסד(
רווח )הפסד(
681
765
384
458
69
102
)(79
)(36
)(2
9

הרווח הנקי למניה לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006הסתכם ב-
 0.269ש"ח ל 1-ש"ח ערך נקוב לעומת רווח של  0.210ש"ח למניה בתקופה
המקבילה.
ב.

הכנסות
הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006הסתכמו בכ-
 8.53מיליארד ש"ח לעומת כ 8.34-מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה.
הכנסות מגזר התקשורת הפנים-ארצית הנייחת ירדו מסך של כ3.57 -
מיליארד ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005לכ3.51 -
מיליארד ש"ח בתקופה המדווחת )ירידה של כ .(1.6% -עיקר הירידה
בהכנסות המגזר נבע מהפחתת תעריפים מיוני  2005ויולי  ,2006מירידה
בתנועת השיחות ובעבודות תמורת תשלום .הירידה בהכנסות מותנה
בעיקר בשל המשך הגידול במספר הלקוחות המנויים על שירות האינטרנט
המהיר ) .(ADSLרואי החשבון בסקירתם הפנו תשומת הלב להמשך
פתיחתו של ענף התקשורת לתחרות ולשינויים בתעריפים.
הכנסות מגזר הרדיו טלפון הנייד ירדו מסך של כ 3.35 -מיליארד ש"ח
בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005לכ 3.33 -מיליארד ש"ח
בתקופה המדווחת .הקיטון נבע מירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה
כתוצאה מירידה בכמות המכשירים שנמכרו ושודרגו ומירידה במחירי
המכשירים .מנגד ,חל גידול בהכנסות משירותי סלולאר שנבע מגידול
במספר הלקוחות ומגידול בהכנסות תוכן בקיזוז השפעת ירידת תעריפי
הקישוריות.
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הכנסות מגזר התקשורת הבינלאומית ושירותי אינטרנט עלו מסך של כ-
 604מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005לכ761 -
מיליון ש"ח בתקופה המדווחת .הגידול נבע מעליה בהכנסות בכל התחומים
ומגידול הפעילות הגלובלית ,למעט קיטון בהכנסות משיחות יוצאות ,בגין
המשך הירידה בתנועה ושחיקת התעריפים בעקבות התרחבות התחרות.
הכנסות ממגזר הטלויזיה הרב ערוצית עלו מסך של כ 896-מיליון ש"ח
בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005לכ 1,009 -מיליון ש"ח בתקופה
המדווחת ,כתוצאה מגידול במספר המנויים ומגידול בהכנסה הממוצעת
ללקוח .
ג.

הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של
שנת  2006הסתכמו בכ 5.4 -מיליארד ש"ח ,לעומת כ 5.3 -מיליארד ש"ח
בתקופה המקבילה.
במגזר התקשורת הפנים-ארצית הנייחת עלו הוצאות ההפעלה והכלליות
מסך של כ 1,733-מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005
לכ 1,744-מיליון ש"ח בתקופה המדווחת .עיקר העליה נבע מגידול
בהוצאות השכר ואחזקת רכב אשר קוזז בעיקר בשל ירידה בהוצאות
הכלליות )בעיקר פרסום( והוצאות שירותים ואחזקה ע"י קבלני משנה.
במגזר הרדיו טלפון הנייד ירדו הוצאות ההפעלה והכלליות מסך של כ-
 2,506מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005לסך של כ-
 2,368מיליון ש"ח בתקופה המדווחת בעיקר בשל קיטון בעלויות ציוד קצה
במקביל לירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה ,מקיטון בעלויות חלקי
חילוף ותיקוני מעבדות.וכן מקיטון בהוצאות שכר ,חובות מסופקים
ועמלות הפצה .הקיטון קוזז חלקית על ידי גידול בעלות דמי השלמת
שיחה ,הוצאות פעילויות תוכן והוצאות פרסום וקידום מכירות.
במגזר התקשורת הבינלאומית ושרותי האינטרנט חלה עליה בהוצאות
ההפעלה והכלליות מסך של כ 460 -מיליון ש"ח בתשעת החודשים
הראשונים של שנת  2005לסך של כ 595 -מיליון ש"ח בתקופה המדווחת.
העליה נבעה בעיקרה מגידול בפעילות הגלובלית במקביל לגידול בהכנסות,
וכן מגידול בהוצאות המשויכות ללקוחות אינטרנט ובהוצאות גיוס
לקוחות.
במגזר הטלויזיה הרב ערוצית עלו הוצאות ההפעלה והכלליות מסך של כ-
 733מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005לכ793 -
מיליון ש"ח בתקופה המדווחת ,כתוצאה מגידול בהוצאות תוכן ודמי
חכירה עבור מקטעים בלווין.

ד.

פחת
הוצאות הפחת של הקבוצה ירדו מסך של כ 1,749 -מיליון ש"ח בתשעת
החודשים הראשונים של שנת  2005לסך של כ 1,708 -מיליון ש"ח בתקופה
המדווחת ,כתוצאה מירידה בהוצאות הפחת הנובעת מסיום הפחתתו של
רכוש קבוע וירידה בהשקעות ברכוש חדש במגזר התקשורת הפנים-ארצית
הנייחת ומגזר התקשורת הבינלאומית ושרותי אינטרנט .ירידה זו קוזזה
בשל עליה בהוצאות הפחת במגזר הרדיו טלפון הנייד הנובעת מהפחתה
מואצת של אתרים המיועדים לפירוק וכן בשל עליה במגזר הטלויזיה הרב
ערוצית.
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ה.

תמלוגים לממשלת ישראל
הוצאות התמלוגים של הקבוצה הסתכמו בכ 126 -מיליון ש"ח לעומת כ-
 195מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ,בעיקר בשל הפחתת שיעור התמלוגים
ב 0.5% -מיום  1בינואר ) 2006ראו באור 1ג') (1בדוחות הכספיים( ,בשל
קיטון בהפרשה לתמלוגים במגזר התקשורת הפנים-ארצית הנייחת עקב
הסכמה עם משרד התקשורת לסיום מחלוקות עבר עד וכולל שנת 2002
)ראו באור 7א') (8בדוחות הכספיים( ,ובשל ניכוי בעד קישור גומלין.

ו.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2006
הסתכם בכ 1,298 -מיליון ש"ח לעומת כ 1,053 -מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה ,גידול של כ 245 -מיליון ש"ח .הגידול ברווח התפעולי נבע
מהשינויים בתוצאות המגזרים המתוארים לעיל בסעיפי ההכנסות
וההוצאות .שינויים אלה הביאו לעליה ברווחיות של מגזר התקשורת
הפנים-ארצית הנייחת ,מגזר הרדיו טלפון הנייד ומגזר התקשורת
הבינלאומית ושירותי האינטרנט ולשיפור בתוצאות הפעולות במגזר
הטלויזיה הרב ערוצית.

ז.

הוצאות מימון
הוצאות המימון נטו של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת
 2006הסתכמו בכ 257 -מיליון ש"ח לעומת כ 272 -מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה ,קיטון של כ 15 -מיליון ש"ח.
הקיטון מקורו בירידה בהוצאות המימון במגזר הרדיו טלפון הנייד שנבעה
משחיקת הלוואות צמודות מדד ומקיטון במצבת ההלוואות במגזר.
הקיטון קוזז בשל עליה בהוצאות המימון במגזר הטלויזיה הרב ערוצית.
במגזר התקשורת הפנים-ארצית הנייחת הוצאות המימון היו דומות
להוצאות בתקופה המקבילה ,בעיקר בשל ירידה בהכנסות משוק ההון
שקוזזה על ידי ביטול הפרשה בקשר עם הסכמה עם משרד התקשורת
לסיום מחלוקות עבר )ראו באור 7א') (8בדוחות הכספיים(.

ח.

הכנסות אחרות ,נטו
בסעיף הכנסות אחרות נטו של הקבוצה נרשמה הכנסה של כ 54 -מיליון
ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006לעומת הכנסה של כ131 -
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה .
ההכנסה בתקופה המקבילה נבעה בעיקרה מרווחי הון בסך של כ104 -
מיליון ש"ח והקטנת ההפרשה לפרישה מוקדמת בסך של כ 83-מיליון ש"ח
)עקב המעבר לחברת ביטוח( שקוזזה בחלקה בשל הפחתת מוניטין בסך של
כ 70 -מיליון ש"ח בגין חברות מאוחדות בדוחות הכספיים) ,ראו באור 11
בדוחות הכספיים( .ההכנסה בתקופה הנוכחית נבעה בעיקרה מרווחי הון
ומדיבידנד שנתקבל מקרן הון סיכון .בהתאם לתקן חשבונאות ) 20מתוקן(
הופסקה הפחתת המוניטין השיטתית החל מתקופת הדיווח הנוכחית.
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.3

נזילות ומקורות מימון
תזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת לתשעת החודשים הראשונים של
שנת  2006הסתכם בכ 2,304 -מיליון ש"ח לעומת כ 1,802 -מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה ,עליה של כ 502 -מיליון ש"ח .העליה שחלה בתזרים מפעילות שוטפת
מקורה בעיקר מעליה ברווח התפעולי  ,מהכנסות והוצאות שאינן כרוכות
בתזרים מזומנים ומשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות .עיקר השינויים כאמור
היו במגזר הרדיו טלפון הנייד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו מקור המימון העיקרי של השקעות
הקבוצה שבמסגרתן הושקעו בתקופה המדווחת סך של כ 729 -מיליון ש"ח ,זאת
בהשוואה להשקעות נטו בסך של כ 1,893 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה .עיקרי
השינויים בין התקופות מקורם בהשקעות בפיתוח תשתיות תקשורת ובהשקעות
לזמן קצר .בתקופה המדווחת הושקעו כ 805 -מיליון ש"ח בפיתוח תשתיות
תקשורת ומומשו השקעות לזמן קצר בסכום של כ 100 -מיליון ש"ח כשבתקופה
המקבילה הושקעו סך של כ 1,331 -מיליון ש"ח וכ 717 -מיליון ש"ח בהתאמה.
בתקופה המדווחת ,פרעה הקבוצה חובות בסך כולל של כ 1,410 -מיליון ש"ח,
בהם כ 1,175 -מיליון ש"ח הלוואות לזמן ארוך וכ 236 -מיליון ש"ח אגרות חוב.
הקבוצה גייסה בתקופה המדווחת חוב חדש בהיקף כולל של כ 65 -מיליון ש"ח
ע"י קבלת אשראי לזמן קצר מבנקים ,בסה"כ פרעון חוב נטו בסך של כ1,345 -
מיליון ש"ח .זאת בהשוואה לגיוס חוב נטו בסך של כ 725 -מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה .ביום  16באפריל  2006בוצעה חלוקת דיבידנד בסך  1,200מיליון
ש"ח )ראו באור 1ג') (7בדוחות הכספיים(.
ממוצע חודשי של אשראי לזמן קצר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2006
היה כ 131 -מיליון ש"ח .ממוצע חודשי של התחייבויות זמן ארוך בתשעת
החודשים הראשונים של שנת  2006היה כ 8,154 -מיליון ש"ח.
ההון החוזר ליום  30.9.06הינו חיובי והסתכם בכ 655 -מיליון ש"ח ,בהשוואה
להון חוזר חיובי ליום  30.9.05שהסתכם בכ 1,774 -מיליון ש"ח .הקיטון נובע
מירידה בהון החוזר של כל חברות הקבוצה העיקריות .עיקר הירידה נובעת
ממגזר התקשורת הפנים-ארצית הנייחת כתוצאה מעליה בחלויות שוטפות של
אגרות חוב ומירידה במזומנים ושווי מזומנים כתוצאה מחלוקת דיבידנד.
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.4

השוואת תוצאות הרבעון השלישי של  2006לתוצאות הרבעון המקביל

מגזר
תקשורת פנים-ארצית נייחת
רדיו טלפון נייד
תקשורת בינלאומית ושרותי אינטרנט
טלוויזיה רב ערוצית
אחרים

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2005
2006
מיליון ש"ח
מיליון ש"ח
רווח )הפסד(
רווח )הפסד(
225
270
130
164
26
33
)(29
)(18
)(2
3

ההכנסות ברבעון השלישי של  2006גדלו בכ 43 -מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון
המקביל.
הוצאות ההפעלה והכלליות קטנו בכ 5 -מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל.
הוצאות התמלוגים קטנו בכ 29 -מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל בעיקר
עקב הפחתת שיעור התמלוגים )ראו באור 1ג') (1בדוחות הכספיים(.
ברבעון המקביל נרשמה הוצאת מס בסך של כ 45 -מיליון ש"ח בגין שינוי בשיעורי
המס והשפעתם על נכס המס הנדחה של הקבוצה .האמור הגדיל את שיעור המס
האפקטיבי על רווחי הקבוצה ברבעון המקביל ביחס לרבעון המדווח.
הכנסות אחרות נטו ,עלו בכ 45 -מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל )ראו באור
 11בדוחות הכספיים(.
התנהגות סעיפי ההכנסות וההוצאות והגורמים להבדלים בין הרבעונים דומה
להסברים בתוצאות התקופה .השינויים המתוארים לעיל בסעיפי דוח הרווח
וההפסד הביאו לרווח נקי של כ 245 -מיליון ש"ח ברבעון השלישי לעומת רווח נקי
של כ 103 -מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

.5

מעורבות הקבוצה בקהילה ותרומות
הקבוצה פועלת למען הקהילה באמצעות מעורבות במוסדות וארגונים חברתיים
כגון מערכת החינוך באזורי מצוקה וקו העימות .בנוסף ,מתנדבים עובדי הקבוצה
לפעילויות קהילתיות מגוונות נוספות.
כך לדוגמא ,העבירו כ 500-עובדי הקבוצה סדנאות ל"חשיפה לתקשורת
מודרנית" ,בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ,לתלמידי חטיבות הביניים בשנת
הלימודים .
בתקופת הלחימה בצפון התגייסו חברות הקבוצה למגוון פעילויות למען תושבי
הצפון שכללו בין היתר ,חיבור מקלטים לאינטרנט ולטלויזיה בלווין ,שיחות
חינם ,שיפוץ מקלטים וציודם ומתן שרות תחת אש לאזרחים וחיילים .בנוסף,
תרמו העובדים וחילקו מצרכי מזון ,משחקים וחבילות שי לתושבים.
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בתקופת הדוח תרמה החברה כ 1.4 -מיליון ש"ח למוסדות ואירגונים בקהילה
כשהנושאים העיקריים מפורטים להלן:
בפרויקט "ילדים והורים לומדים מחשב ואינטרנט" שפועל מזה כ 5 -שנים חונכים
בהתנדבות עובדי חברת בזק הורים וילדים מקבוצות חלשות באוכלוסיה בנושאים
נבחרים מתחום המחשבים והאינטרנט .עלות הפרויקט  ,בנוסף לשעות ההתנדבות
של העובדים ,כ 250-אלף ש"ח בשנה.
בהחלטה משותפת של ההנהלה וארגון העובדים חולקו הגדות פסח ,שבהן ציורים
של ילדים אוטיסטים לעובדים .עלות ההגדות בסך של כ 73 -אלפי ש"ח נתרמה
לעמותה לילדים בסיכון גבוה.
בפרויקט "קיץ למען הקהילה" – שיוזמת החברה זו השנה השלישית ,הועסקו
ילדי עובדים בגילאי  16-18בקיץ במוסדות רפואיים ובמרכזים קהילתיים .עלות
הפרויקט לחברה כ 1 -מיליון ש"ח.
לחברת פלאפון אין מדיניות מחייבת לגבי מתן תרומות והנהלת החברה דנה בכל
מקרה לגופו .בתקופת הדוח תרמה החברה לעמותות שונות כ 121 -אלפי ש"ח.
חברת בזק בינלאומי מעורבת בפעילויות מתמשכות למען אוכלוסיות חלשות
בפתח תקווה ,אימוץ חיילים בודדים ,אימוץ גדוד לוחם והשתתפות בפרויקטים
לאיכות הסביבה ופרויקטים חינוכיים .בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות החברה
בסך של כ 375 -אלפי ש"ח.

.6

פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה החל מיום  28באוגוסט - 2006מ"מ סמנכ"ל
כספים מר שי בן-יקר המשמש גם כמנהל אגף מימון והשקעות בחברה החל משנת
 .2004מר בן יקר כיהן במשך  3שנים ) (2001-2004כמנכ"ל דש ניהול קרנות
נאמנות בדש ניהול השקעות והינו מוסמך במינהל עסקים ,התמחות במימון.
א.

בהמשך למתואר בדוח הדירקטוריון לשנת  ,2005עסקאות הגנה מפני
סיכוני שוק הקשורים בחשיפה לשינויים בשערי החליפין ,הקטינו
מהותית חשיפה זו.

ב.

דוח פוזיציות בנגזרים ליום  ,30.9.06אינו שונה באופן מהותי מאוד
מהדוח ליום ) ,31.12.05ראו באור  7ב' בדוחות הכספיים(.

ג.

דוח בסיסי הצמדה ליום  ,30.9.06אינו שונה באופן מהותי מהדוח ליום
.31.12.05
עודף ההתחייבויות הכספיות על נכסים כספיים במטבע חוץ או בהצמדה
אליו ליום  30.9.06הסתכם בכ 1.9 -מיליארד ש"ח בקבוצה .כתוצאה
מביצוע עסקאות המטבע העתידיות נכון ליום  30.9.06עומדת יתרת
ההתחייבויות במטבע חוץ נטו שאינה מגודרת ע"י עסקאות עתידיות
כאמור ,על סך של כ 90 -מיליון ש"ח.
עודף ההתחייבויות על נכסים כספיים הצמודים למדד המחירים לצרכן
ליום  30.9.06מסתכם בכ 3.6 -מיליארד ש"ח בקבוצה.
במגזרים העיקריים בקבוצה ישנה הגנה המקטינה את החשיפה למדד
הנובעת מכך שהוצאות המס מחושבות על הרווח הריאלי.

8

.7

שונות
סקירת עמיתים
החברה הביעה הסכמתה להעברת החומר הנדרש לביצוע המדגם הקשור לסקירת
עמיתים בהמשך להנחית רשות ניירות ערך שפורסמה ביום  .20.7.05ההסכמה
האמורה הינה בכפוף לכך שתישמר הסודיות של הנתונים שיועברו ותובטח מניעת
ניגוד העניינים של הסוקרים.

הננו מודים למנהלי חברות הקבוצה ,לעובדיה ולציבור בעלי המניות.

_____________________

_________________________

יעקב גלברד
המנהל הכללי

דב ויסגלס
יו"ר הדירקטוריון
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"בזק" החברה הישראלית
לתקשורת בע"מ
דוחות כספיים ביניים מאוחדים
ליום  30בספטמבר 2006

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ) 2006בלתי מבוקרים(

תוכן העניינים
עמוד
מכתב סקירה של רואי החשבון

2

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ) 2006בלתי מבוקרים(
תמצית מאזנים ביניים מאוחדים

3

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

4

תמצית דוחות ביניים על השינויים בהון העצמי

5

תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים

6

באורים לדוחות כספיים ביניים מאוחדים

8

kpmg
סומך חייקין
כתובת למשלוח דואר
תא דואר 212
ירושלים 91001

כתובת המשרד
רחוב יפו 216
ירושלים 95103

טלפון5312000-02 :
פקס5312044-02 :

לכבוד
הדירקטוריון של
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
לבקשתכם סקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ליום 30
בספטמבר  ,2006את תמצית דוחות רווח והפסד ביניים המאוחדים ,את תמצית דוחות הביניים על השינויים בהון
העצמי ואת תמצית דוחות הביניים המאוחדים על תזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים
שהסתיימו באותו תאריך.
סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל .הנהלים כללו בין השאר :קריאת
הדוחות הכספיים הנ"ל ,קריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת
בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים.
הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת תמצית דוחות כספיים ביניים של חברות מאוחדות אשר
נכסיהן ליום  30בספטמבר  2006מהווים כ 7% -מכלל הנכסים הכלולים בתמצית מאזן הביניים המאוחד,
והכנסותיהן מהוות כ 12% -מכלל ההכנסות הכלולות בתמצית דוח רווח והפסד הביניים המאוחד לתקופה של
תשעה חודשים שהסתיימה באותו תאריך וכ 11% -מכלל ההכנסות הכלולות בתמצית דוח רווח והפסד ביניים
המאוחד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .כמו כן ,הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים
של חברות כלולות אשר ההשקעה בהן הינה כ 95 -מיליון ש"ח ליום  30בספטמבר  ,2006וחלקה של החברה
בהפסדיהן הינו כ 2,790 -אלפי ש"ח וכ 1,167 -אלפי ש"ח ,לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו
תאריך.
מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,אין אנו
מחווים דעה על דוחות הביניים המאוחדים התמציתיים.
בביצוע סקירתנו ,לרבות עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיל ,לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך שיש
צורך בשינויים מהותיים בדוחות האמורים ,כדי שיוכלו להחשב כדוחות הערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
ובהתאם להוראות פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970 -
אנו מפנים את תשומת הלב לאי הוודאויות הקיימות בשל העניינים שלהלן אשר החשיפה המירבית האפשרית
בגינם משמעותית:
המשך פתיחתו של ענף התקשורת לתחרות ,שינויים בתעריפים והשפעתם על מצבה הכספי של החברה
)(1
ועל תוצאות פעולותיה ,כאמור בבאור .1
תוכנית לפרישה מוקדמת ,כאמור בבאור .6
)(2
)(3
תביעות שהוגשו נגד החברה ונגד חברות מוחזקות ,כאמור בבאור 7א'.
מצבה הכספי של חברה מאוחדת ,כאמור בבאור 4א' ,לרבות הערכת הנהלת החברה המאוחדת,
)(4
המתבססת על תחזיות עדכניות ועל תוכנית עסקית חלופית ,לפיה טובים הסיכויים להסדרת המקורות
הכספיים שידרשו לחברה המאוחדת בשנה הקרובה.
כמו כן אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 2ד' לדוחות הכספיים בדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש של
הדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר  ,2005על מנת לשקף בהם למפרע תיקון בטיפול החשבונאי בהתחייבויות
החברה לגימלאיה ,כמפורט בבאור הנ"ל.
בכבוד רב,
סומך חייקין
רואי חשבון
 31באוקטובר 2006

תמצית מאזנים ביניים מאוחדים ליום
סכומים מדווחים

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי

 30בספטמבר 2006

 30בספטמבר 2005

 31בדצמבר 2005

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

1,188,480
2,332,791
2,113,488
322,355
178,077

2,090,898
2,067,668
2,139,566
305,185
256,685

2,158,773
2,398,525
2,113,512
321,507
220,404

6,135,191

6,860,002

7,212,721

חומרים וחלקי חילוף

93,040

122,269

88,881

זכויות שידור ,נטו

177,920

161,335

154,500

השקעות וחובות לזמן ארוך
השקעות ,פקדונות ויתרות חובה
השקעות בחברות מוחזקות

684,256
95,237

858,224
64,795

766,840
75,467

779,493

923,019

842,307

31,226,773
22,269,240

34,606,992
24,486,246

30,627,629
20,684,981

8,957,533

10,120,746

9,942,648

1,693,685
389,539
311,708

1,722,820
390,807
349,420

1,699,546
380,483
344,786

2,394,932

2,463,047

2,424,815

18,538,109

20,650,418

20,665,872

רכוש קבוע
עלות
בניכוי  -פחת שנצבר

רכוש אחר
מוניטין
הוצאות נדחות ואחרות
מיסים נדחים

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של:
הלוואות לזמן ארוך מבנקים
אגרות חוב
ספקים
התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
התחייבויות שוטפות אחרות

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
אגרות חוב
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
מיסים נדחים
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת:
הלוואות
בניכוי  -חלק המיעוט בגרעון חברה מאוחדת

 30בספטמבר 2006

 30בספטמבר 2005

 31בדצמבר 2005

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

140,685

124,864

75,191

364,194
1,985,313
1,161,858
433,656
1,394,670

1,322,361
553,138
1,259,006
*489,066
1,337,273

1,262,583
527,167
1,400,714
577,878
1,387,955

5,480,376

5,085,708

5,231,488

1,907,489
3,226,121
384,506
87,471
37,718

2,176,640
4,902,956
*582,206
33,982

2,151,960
4,903,056
431,427
34,081

1,139,900
)(1,139,900

1,102,949
)(1,102,949

1,114,498
)(1,114,498

5,643,305

7,695,784

7,520,524

התחייבויות תלויות )באור (7
הון עצמי

דב ויסגלס
יו"ר הדירקטוריון
*

7,414,428

*7,868,926

7,913,860

18,538,109

20,650,418

20,665,872

יעקב גלברד
מנהל כללי

שי בן יקר
מ"מ סמנכ"ל כספים

הוצג מחדש ,ראה באור 2ד'.

תאריך אישור הדוחות הכספיים 31 :באוקטובר  ,2006ט' חשון תשס"ז.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים
סכומים מדווחים
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות )באור (9

8,526,531

8,339,217

2,881,404

2,838,719

11,098,686

עלויות והוצאות
הוצאות הפעלה וכלליות )באור (10
פחת
תמלוגים לממשלת ישראל

5,394,748
1,707,582
125,741

5,341,136
1,749,207
195,490

1,830,474
563,089
36,319

1,835,484
587,890
65,319

7,193,468
2,330,711
257,429

7,228,071

7,285,833

2,429,882

2,488,693

9,781,608

רווח תפעולי

1,298,460

1,053,384

451,522

350,026

1,317,078

הוצאות מימון ,נטו

256,614

272,449

70,376

107,370

417,309

רווח לאחר הוצאות מימון

1,041,846

780,935

381,146

242,656

899,769

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
)באור (11

54,055

130,654

23,005

)(22,088

109,386

רווח לפני מיסים על ההכנסה

1,095,901

911,589

404,151

220,568

1,009,155

מיסים על הכנסה

399,042

375,294

161,273

115,471

429,594

רווח לאחר מיסים על ההכנסה

696,859

536,295

242,878

105,097

579,561

חלק ברווחי )בהפסדי( חברות כלולות

3,735

)(13,107

2,112

)(1,940

)(12,645

חלק המיעוט בהפסדי )רווחי( חברות
מאוחדות

)(26

8,971

-

)( 8

8,942

רווח לפני השפעה מצטברת של
שינוי שיטה חשבונאית

700,568

532,159

244,990

103,149

575,858

השפעה מצטברת לתחילת תקופה של
שינוי שיטה חשבונאית

-

15,000

-

-

15,000

רווח נקי

700,568

547,159

244,990

103,149

590,858

רווח בסיסי ומדולל למניה
)בשקלים חדשים(
רווח לפני השפעה מצטברת של
שינוי שיטה חשבונאית

0.269

0.205

0.094

0.039

0.222

השפעה מצטברת לתחילת תקופה
בגין שינוי שיטה חשבונאית

-

0.005

-

-

0.005

רווח נקי למניה

0.269

0.210

0.094

0.039

0.227

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות ביניים על השינויים בהון העצמי
סכומים מדווחים
קרן הון -
קרן הון

בגין פעולות

דיבידנד

יתרת רווח

פרמיה על

בין תאגיד

מוצע לאחר

שלא יועדה

הון המניות

מניות

ובעל שליטה

תאריך המאזן

)גרעון(

סך הכל

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

תשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר
2006
יתרה ליום  31בדצמבר ) 2005מבוקר(

6,309,133

1,623,423

39,010

1,200,000

)(1,257,706

7,913,860

רווח נקי )בלתי מבוקר(

-

-

-

-

700,568

700,568

דיבידנד )בלתי מבוקר(

-

-

-

)(1,200,000

-

)(1,200,000

דיבידנד מוצע לתשלום )בלתי מבוקר(

-

-

-

400,000

)(400,000

-

יתרה ליום  30בספטמבר ) 2006בלתי מבוקר(

6,309,133

1,623,423

39,010

400,000

)(957,138

7,414,428

תשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר
2005
יתרה ליום  31בדצמבר ) 2004מבוקר(

6,309,133

1,623,423

37,775

-

)*(648,564

*7,321,767

רווח נקי )בלתי מבוקר(

-

-

-

-

547,159

547,159

יתרה ליום  30בספטמבר ) 2005בלתי מבוקר(

6,309,133

1,623,423

37,775

-

)*(101,405

*7,868,926

שלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר
2006
יתרה ליום  1ביולי ) 2006בלתי מבוקר(

6,309,133

1,623,423

39,010

-

)(802,128

7,169,438

רווח נקי )בלתי מבוקר(

-

-

-

-

244,990

244,990

דיבידנד מוצע לתשלום )בלתי מבוקר(

-

-

-

400,000

)(400,000

-

יתרה ליום  30בספטמבר ) 2006בלתי מבוקר(

6,309,133

1,623,423

39,010

400,000

)(957,138

7,414,428

שלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר
2005
יתרה ליום  1ביולי ) 2005בלתי מבוקר(

6,309,133

1,623,423

37,775

-

)*(204,554

*7,765,777

רווח נקי )בלתי מבוקר(

-

-

-

-

103,149

103,149

יתרה ליום  30בספטמבר ) 2005בלתי מבוקר(

6,309,133

1,623,423

37,775

-

)*(101,405

*7,868,926

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2005
יתרה ליום  31בדצמבר ) 2004מבוקר(

6,309,133

1,623,423

37,775

-

)(648,564

7,321,767

רווח נקי )מבוקר(

-

-

-

-

590,858

590,858

תשלום מהמדינה בגין הפרטת החברה )מבוקר(

-

-

1,235

-

-

1,235

דיבידנד מוצע לתשלום )מבוקר(

-

-

-

1,200,000

)(1,200,000

-

יתרה ליום  31בדצמבר ) 2005מבוקר(

6,309,133

1,623,423

39,010

1,200,000

)(1,257,706

7,913,860

*

הוצג מחדש ,ראה באור 2ד'.

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים
סכומים מדווחים
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
התאמות לרווח נקי הדרושות כדי להציג
את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת
)ראה א' להלן(

700,568

547,159

244,990

103,149

590,858

1,603,114

*1,254,402

619,281

*428,611

2,127,730

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

2,303,682

*1,801,561

864,271

*531,760

2,718,588

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
השקעה ברכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע ומכירת
פעילות
השקעה בפקדונות והשקעות לזמן ארוך
מימוש פקדונות והשקעות לזמן ארוך
ירידה )עליה( בהשקעות לזמן קצר ,נטו
השקעה בחברות מוחזקות
השקעה ברכוש אחר

)(805,096

)(1,330,827

)(273,155

)(347,247

)(1,694,071

33,696
)(5,125
58,976
99,512
)(15,424
)(95,513

144,528
)(7,218
93,239
)(717,270
)(6,474
)(68,872

10,336
)(276
46,092
175,019
)(4,571
)(54,727

18,988
)(236
84,630
)(527,234
)(728
)(29,430

147,810
)(10,068
91,431
)(972,260
)(18,836
)(91,893

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(728,974

)*(1,892,894

)(101,282

)*(801,257

)(2,547,887

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת אגרות חוב )לאחר ניכוי הוצאות
הנפקה(
פרעון אגרות חוב אחרות
קבלת הלוואות לזמן ארוך
פרעון הלוואות לזמן ארוך
קבלת )פרעון( אשראי לזמן קצר מבנקים,
נטו
דיבידנד ששולם

)(235,906
)(1,174,589

1,702,265
)(182,108
442,000
)(1,257,767

)(56,850
)(783,979

464,029
)(61,801
24,500
)(205,321

1,702,265
)(267,332
474,521
)(1,365,578

65,494
)(1,200,000

20,734
-

9,718
-

19,685
-

)(12,911
-

מזומנים נטו )ששימוש לפעילות מימון(
שנבעו מפעילות מימון

)(2,545,001

725,124

)(831,111

241,092

530,965

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(970,293

633,791

)(68,122

)(28,405

701,666

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
התקופה

2,158,773

1,457,107

1,256,602

2,119,303

1,457,107

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
התקופה

1,188,480

2,090,898

1,188,480

2,090,898

2,158,773

*

סווג מחדש

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

6

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך(
סכומים מדווחים
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
התאמות לרווח הנקי
א-
הדרושות כדי להציג את
תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות
בתזרימי מזומנים:
פחת
מיסים נדחים
חלק החברה בהפסדי )רווחי( חברות
כלולות
חלק המיעוט ברווחי )הפסדי(
חברה מאוחדת
ירידה בהתחייבויות בשל סיום
יחסי עובד-מעביד ,נטו
רווח ממימוש רכוש קבוע
רווח ממכירת פעילות
הפרשה לירידת ערך השקעות
שחיקה )עליית ערך( וריבית
בפקדונות והשקעות לזמן ארוך
עליית ערך השקעות לזמן קצר ,נטו
עליית ערך )שחיקת( התחייבויות
לזמן ארוך:
אגרות חוב
הלוואות והתחייבויות אחרות
לזמן ארוך
הפחתת רכוש אחר והוצאות נדחות
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עליה( בזכויות שידור
ירידה )עליה( בלקוחות
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
ירידה במלאי
ירידה )עליה( בחומרים וחלקי חילוף
עליה )ירידה( ביתרות ספקים
עליה )ירידה( בהתחייבויות
שוטפות אחרות
עליה )ירידה( בהכנסות מראש

אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(
אלפי ש"ח

1,707,582
115,725

1,749,207
132,212

563,089
83,485

587,890
58,462

2,330,711
144,035

)(3,735

13,107

)(2,112

1,940

12,645

26

)(8,971

-

8

)(8,942

)(191,143
)(35,797
-

)(345,298
)(5,346
)(103,869
5,868

)(37,050
)(23,610
-

)(230,138
)(2,597
1,168

)(407,265
)(5,715
)(103,869
5,868

1,128
)(3,167

14,881
)(62,589

)( 2
)(7,473

1,735
)(35,927

22,170
)(60,396

24,724

)(129,083

)(76,746

)(10,668

)(69,730

28,382
83,056

152,841
143,361

26,813
42,404

76,783
47,637

129,032
196,015

)(23,420
40,717
4,599
42,741
)(14,526
)(184,131

)(20,839
)(98,673
39,888
43,040
)*(5,552
)(218,029

11,076
)(1,537
)(8,586
35,718
6,936
14,913

)(1,721
)(84,155
63,841
23,937
*28,264
)(48,759

)(14,004
)(63,298
24,600
75,943
24,952
)(112,461

6,715
3,638

)(28,361
)(13,393

)(4,188
)(3,849

)(52,679
3,590

20,733
)(13,294

1,603,114

*1,254,402

619,281

*428,611

2,127,730

פעולות שלא במזומן
ב-
רכישת רכוש קבוע ,רכוש אחר,
חומרים וחלקי חילוף באשראי

215,065

133,125

215,065

133,125

124,719

מכירת רכוש קבוע באשראי

43,699

-

43,699

-

17,089

*

סווג מחדש

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

7

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 1כללי
א.

דוחות ביניים אלה נערכו על פי הכללים החשבונאים המקובלים כמתחייב לצורך עריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים
בהתאם לתקן  14של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומידיים( ,התש"ל .1970 -

ב.

יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וחברות מאוחדות שלה ליום  31בדצמבר 2005
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  -הדוחות השנתיים(.

ג.

החברה מציגה בבאורים לדוחות הכספיים ביניים רק את השינויים המהותיים בסביבתה העסקית והמשפטית שארעו
מתאריך הדוחות הכספיים השנתיים שפורסמו ביום  1במרס  ,2006ועד לתאריך דוחות כספיים ביניים אלו .התאור
המלא והמפורט ,כולל שינויים ועידכונים מהותיים שחלו בשנים האחרונות בעיקר בנושא הפתיחה לתחרות של
השווקים בתחום שרותי הרדיו טלפון נייד ,שרותי תקשורת בין-לאומיים ,שרותי תקשורת פנים ארצית ושרותי טלוויזיה
רב ערוצית ,מופיע בבאור  1לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר  .2005השינויים המהותיים
שחלו מתאריך הדוחות הכספיים השנתיים ועד לתאריך דוחות כספיים אלו הינם כדלקמן:
)(1

בהמשך לאמור בבאור 1ג' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005בעניין הפחתה הדרגתית של שעור
התמלוגים מ 3.5% -ל ,3% -ביום  9באוגוסט  2006אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות שהתקין שר
התקשורת באישור שר האוצר המסדירות הפחתה של שעור התמלוגים ,לכל בעלי הרשיונות המחוייבים
בתמלוגים ,החל מיום  1בינואר  ,2006בשעור של  0.5%מידי שנה ,עד לשעור תשלום תמלוגים של 1%
לשנה החל משנת  .2010כמו כן ,הודיע המשרד כי יפעל לתיקון התקנות באופן שיינתן לחברה פטור
רטרואקטיבי החל מחודש ינואר  2004מחובת תשלום תמלוגים בגין הכנסות משרותים שנפתחו לתחרות.
עם אישור התקנות כאמור קטנו הוצאות התמלוגים של הקבוצה ברבעון השלישי בגין התקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  ,2006בסך של כ 29 -מיליון ש"ח.

)(2

בהמשך לאמור בבאור 1ד' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005בעניין ערר שהגישה החברה בשנת
 2001לבית הדין להגבלים עסקיים לשנות את הכרזת המונופולין של החברה בתחום שרות הטלפוניה הבסיסי
)טלפוניה פנים ארצית נייחת( – בעקבות בקשת החברה כי בית הדין יזרז את הדיון בערר ,הסכימה החברה,
לפי הצעת בית הדין )לאור חלוף הזמן מאז הוא הוגש בצרוף חוות דעת כלכלית( למשוך את הערר וזה נמחק
ביום  2באוגוסט  .2006החברה נערכת להגשת בקשה חדשה ומעודכנת לממונה על הגבלים עסקיים .לדעת
החברה ,שוק הטלפוניה הניידת מהווה שוק תחליפי לטלפוניה הנייחת ,ועובדה זו מתחזקת בהתבסס על
נתונים חדשים ומעודכנים שהצטברו במהלך התקופה מאז הוגש הערר בשנת .2001

)(3

בהמשך לאמור בבאור 1ה')(1א' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005בעניין עדכון תעריפי החברה ,ביום
 1ביולי  2006נכנסו לתוקף תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שרותי בזק( ,התשס"ו 2006 -
ותקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שרותי בזק והצמדתם( )תיקון מס'  ,(2התשס"ו -
 .2006על פי התקנות ובהתבסס על נוסחת עדכון התעריפים הקבועה בתקנות התקשורת )בזק ושידורים
)חישוב תשלומים בעד שרותי בזק והצמדתם( ,התשס"ג  ,2003 -הפחתת התעריפים המפוקחים של החברה
שנקבעו לפי סעיף )15א( לחוק התקשורת ,החל מיום  1ביולי  2006עומדת על שעור ממוצע של כ0.36% -
)לא כולל הפחתת מע"מ בשעור של  1%שנכנסה לתוקף באותו מועד( .הפחתה זו מבוססת על שינוי של כ-
 2.4%במדד המחירים לצרכן בניכוי מקדם התייעלות ממוצע בשעור של כ .2.7% -כמו כן ,תוקנו באותו מועד
תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור גומלין( )תיקון( ,התשס"ו  2006 -לפיהן ההפחתה
של תעריפי קישור גומלין החל מיום  1ביולי  2006עומדת על שעור של כ) 2% -כולל הפחתת מע"מ בשעור
של .(1%

)(4

בהמשך לאמור בבאור 1ה')(1ג' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005בעניין תקנות בנוגע להליכים
ותנאים לקבלת רשיון כללי יחודי למתן שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים ללא חובת אוניברסליות ,למיטב
ידיעת החברה ,במהלך הרבעון הראשון לשנת  2006ניתנו עוד שני רשיונות לעוד שני מפעילים .חברת הבת
בזק בינלאומי בע"מ הגישה בקשה לקבלת רשיון כאמור .מאחר ומשרד התקשורת טרם השיב לבקשתה של
חברת הבת לקבלת הרשיון הכללי ,הגישה חברת הבת ביום  25ביולי  2006בקשה להארכת תקופת רשיון
לניסוי שיווקי בתשלום לשרותי  ,VOIPעד למועד החלטת משרד התקשורת בענין מתן הרשיון הכללי .ביום 31
באוגוסט  2006הודיע משרד התקשורת לחברת הבת על הארכת תוקפו של רשיון הניסוי עד ליום  28בפברואר
.2007
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2006קיבלה פלאפון רשיון לביצוע ניסוי שיווקי בטכנולוגיית  VOIPבהתאם
לבקשה שהגישה וכן הגישה בקשה לקבלת רשיון כללי ייחודי.
8

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 1כללי )המשך(
ג.

)המשך(
)(5

בחודש ספטמבר  2006התקבלה החלטת ממשלה בעניין "הגברת התחרות בתחום הטלפוניה  -מפעילים
וירטואליים ומפעילים באמצעות גישה רחבת פס" ,לפיה הוטל על שר התקשורת לבחון ולגבש מדיניות בנושא
אספקת שרותי טלפוניה נייחת באמצעות גישה רחבת פס על גבי האינטרנט וזאת לא יאוחר מיום  1באפריל
 .2007כמו כן ,הוחלט להטיל על מנכ"ל משרד התקשורת ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר לבחון
במשותף את סוגיית פעילותם של מפעילים וירטואליים בתחום הטלפוניה הניידת ולגבש ,במידת הצורך ,מודל
פעולה לעידוד פעילותם של מפעילים וירטואליים ,והכל עד ליום  1במאי .2007
משרד התקשורת יצא ביום  25באוקטובר  2006בשימוע למפעילי התקשורת הרלוונטיים בעניין מדיניות ה-
 ,VOBעל מנת להשלים את תהליך גיבוש המדיניות ביחס לתחום זה .על פי הודעת המשרד לעיתונות,
השימוע מתמקד במבנה תעריף קישור גומלין שישולם לבעל רשיון  VOBעבור השלמת שיחה ב"רשת ."VOB
משרד התקשורת שוקל ,על פי ההודעה ,מספר חלופות בהתייחס לסוגיה הנבחנת) :א( הסדר הדדיות לפיו
תעריף קישור הגומלין עבור השלמת שיחה ברשת יהיה זהה לתשלום קישור הגומלין עבור השלמת שיחה
ברשת בזק ציבורית של מפ"א )ב( תעריף קישור הגומלין עבור השלמת שיחה ברשת בעל רשיון ,יהיה תלוי
בפרופורציית היקף התנועה )ג( שילוב של שתי החלופות לעיל.

)(6

בהמשך לאמור בבאור 1ה')(1ו' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005בעניין תכנית מספור לרישום ניידות
מספרים ,במהלך החודשים פברואר ומרס  ,2006היתה חליפת מכתבים נוספת עם משרדי התקשורת והאוצר
בעניין העדר אפשרות מפעילים ,לרבות החברה ,לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו .ביום  23באוגוסט 2006
הודיעו שרי התקשורת והאוצר ,כי יישום התוכנית לא יידחה מעבר ל 1 -בספטמבר  .2006בהודעת השרים
צויין עוד ,כי מנכ"ל משרד התקשורת המליץ ,כי ככל שהתוכנית לא תיושם ותופעל עד ליום  1בספטמבר 2006
"יוכרזו חברות התקשורת הרלבנטיות לנושא זה כחברות המפרות את החוק על כל המשתמע מכך" .בעקבות
ההחלטה האמורה הגישו ביום  24באוגוסט  2006הן החברה והן פלאפון )ביחד עם מפעילים סלולריים
אחרים( עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק למתן צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל ושר התקשורת .בעתירות
טוענות העותרות ,בין היתר ,כי אף שהן פעלו במרץ ליישום התוכנית ,תוך השקעת משאבים רבים לשם כך,
אין ביכולתן לעמוד בלוחות הזמנים הבלתי ראליים שנקבעו בחוק ליישום התוכנית .כל זה כשברקע  -משרד
התקשורת ,לטענת העותרות ,לא הכין תוכנית מספור לעניין ניידות מספרים ולא קבע את המבנה לתשלומים
שיחול בין הגופים ,כמתחייב על פי הוראות החוק .המדינה הגישה תגובתה המקדמית לבג"צ ,בה ביקשה
לדחות את העתירות על הסף .בשלב זה אין באפשרות החברה ופלאפון להעריך את השפעת האמור לעיל
עליהן.

)(7

בהמשך לאמור בבאור 1ח' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005בעניין החלטת דירקטוריון החברה מיום
 1במרס  2006להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי
המניות של החברה ,בסך כולל של  1,200,000,193ש"ח ,המהווים למועד החלוקה  0.4606446ש"ח למניה,
אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום  23במרס  2006את חלוקת הדיבידנד.
חלוקת הדיבידנד בוצעה ביום  16באפריל .2006
ביום  30באוקטובר  2006חילקה החברה לבעלי המניות שלה דיבידנד נוסף במזומן ,בסך כולל של
 400,000,064ש"ח ,המהווים למועד החלוקה  0.1535482ש"ח למניה.

)(8

משרד התקשורת הודיע לחברה ביום  9במאי  2006על כוונתו לחלט ערבות בסך של  7מיליון ש"ח מתוך
הערבות הבנקאית בסך  10מיליון דולר שהפקידה החברה להבטחת מילוי תנאי רישיונה וזאת בשל עמדתו
לפיה החברה השיקה מבצע באופן החורג מכללי ההסדרה החלים לעניין מבצעים .עמדת החברה הינה כי היא
אינה זקוקה לאישור המשרד למבצעי שיווק .בכוונת החברה למצות כל דרך משפטית העומדת לרשותה
בנושא ,ובשלב ראשון ,ביום  24במאי  2006הגישה החברה ערר בפני שר התקשורת על ההחלטה .התקיים
דיון בערר אך טרם התקבלה החלטה .הדוחות הכספיים אינם כוללים הפרשה בגין הנושא האמור.

)(9

בחודש מאי  2006התקבלו בחברה פניה של רשות ההגבלים העסקיים שעניינה תלונות של מפעילי תקשורת
מסויימים על פעולות שנוקטת ,לכאורה ,החברה כלפי מפעילים אלה ותלונה של אחד המפעילים שהתקבלה
ממשרד התקשורת .לטענת אותם מפעילים הפעולות האמורות מהוות ניצול כוחה המונופוליסטי של החברה
לרעה .החברה נתבקשה להעביר לרשות ולמשרד נתונים ותשובות לשאלות שפורטו במכתב והיא העבירה את
המידע המבוקש.
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באור  - 1כללי )המשך(
ג.

)המשך(
)(10

ביום  23במאי  2006התייצבו במשרדי החברה חוקרים של רשות ההגבלים העסקיים ,אשר הציגו צו של בית
משפט השלום המתיר להם לערוך חיפוש במשרדי החברה ולתפוס כל מסמך או חפץ הדרושים לחקירה .על פי
הצו ,העילה למתן הצו היתה חשד לניצול מעמד של בעל מונופולין לרעה לפי סעיף 29א' לחוק ההגבלים
העסקיים ביחד עם סעיף )47א()4א( לחוק ההגבלים העסקיים ו/או סרוב בלתי סביר לספק נכס או שרות
שבמונופולין ,לפי סעיף  29לחוק ההגבלים העסקיים .במהלך החיפוש ,אשר טרם הסתיים ,נאספו על ידי
החוקרים מסמכים שונים ,לרבות חומר ממוחשב ,וכן נתבקשו מספר עובדים להתלוות לחקירה במשרדי רשות
ההגבלים העסקיים .החברה שיתפה פעולה באופן מלא עם חוקרי הרשות .למיטב ידיעת החברה החקירה
בנושא טרם הסתיימה ,ולפיכך ,לדעת החברה בהסתמך על יועצה המשפטי החיצוני המטפל בתיק מטעמה,
לא ניתן להעריך בשלב זה את תוצאותיה והשלכותיה של החקירה לרבות האפשרות של הגשת כתבי אישום
ו/או נקיטת הליכים אזרחיים כנגד החברה.

)(11

בהמשך לאמור בבאור 1ה')(2א' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בעניין החלטת שר התקשורת
לחייב את החברה להעביר לסלקום תשלומי קישור גומלין לפי התנועה בפועל ,נחתם הסכם פשרה בין החברה
לבין סלקום במסגרתו שילמה החברה לסלקום את הסכום המוסכם .אין השפעה על הדוחות הכספיים של
החברה לתקופת הדוח בשל הפרשה שנרשמה בספרי החברה בעבר.

)(12

בהמשך לאמור בבאור 9ו' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005בעניין פעילות התקשורת הלווינית של
החברה ,החברה הפסיקה מגעים שקיימה עם רוכשים פוטנציאליים ובוחנת את המשך פעילותה בתחום זה.

)(13

בהמשך לאמור בבאור 1ה')(1ד' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005ביום  16באוקטובר  2006הודיע
משרד התקשורת על כוונתו להאריך את תקופת ההסדר ב 9 -חודשים .החברה הביעה את התנגדותה למשרד
התקשורת.

באור  - 2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית
א.

כללי
עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בדוחות כספיים אלו באופן עקבי ליישומם בדוחות השנתיים ,פרט לאמור בבאור
זה.

ב.

יישום לראשונה של תקני חשבונאות
)(1

תקן חשבונאות מספר ) 20מתוקן( בדבר הטיפול החשבונאי במוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה של
חברה מוחזקת

החל מיום  1בינואר  ,2006מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר ) 20מתוקן( בדבר הטיפול החשבונאי במוניטין
ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת )להלן " -התקן"( ,של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
התקן קובע את הטיפול החשבונאי לגבי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה בת וחברה מוחזקת שאינה
חברה בת ,לרבות חברה תחת שליטה משותפת.
השינויים העיקריים שנקבעו בתקן ביחס לכללים שיושמו בעבר הינם :ייחוס עודף עלות הרכישה של השקעה בחברה
מוחזקת גם לנכסים בלתי מוחשיים של החברה הנרכשת ,הניתנים לזיהוי; הבחנה בין נכסים בלתי מוחשיים בעלי
אורך חיים שימושיים מוגדר ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר; הכרה מיידית במועד הרכישה כרווח
בדוח רווח והפסד במוניטין שלילי שנוצר ברכישה לאחר קיזוז מנכסים בלתי מוחשיים ונכסים לא כספיים של החברה
המוחזקת; הפסקת הפחתה שיטתית של מוניטין חיובי ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר; הבחנה
בין מוניטין של חברה בת וחברה מוחזקת שאינה בת לעניין בחינת ירידת ערך .מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.
סכומי הפחתות המוניטין ,אשר הפחתתן הופסקה ביום  1בינואר  ,2006בתקופות של תשעה חודשים ושלושה
חודשים שנסתיימו ביום  30בספטמבר  ,2005ובשנת  2005היו  69,837אלפי ש"ח 23,278 ,אלפי ש"ח ו93,112 -
אלפי ש"ח ,בהתאמה )ראה גם באור .(11
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באור  - 2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ב.

יישום לראשונה של תקני חשבונאות )המשך(
)(2

תקן חשבונאות מספר  21בדבר רווח למניה

החל מיום  1בינואר  2006מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר " ,21רווח למניה" )להלן " -התקן"( ,של המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות .בהתאם להוראות התקן ,מחשבת החברה את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח
או הפסד ,וכן את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד מפעולות נמשכות ,המיוחס לבעלי המניות הרגילות.
הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי מניות רגילות ,בממוצע משוקלל של מספר
המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה .לצורך חישוב הרווח המדולל למניה תאמה החברה את הרווח או
את ההפסד ,המיוחס לבעלי המניות הרגילות ,ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור ,בגין
ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות .חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות חושב לפי
חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה .ליישום לראשונה של התקן לא
היתה השפעה על הרווח למניה של החברה.
)(3

תקן חשבונאות מספר  22בדבר מכשירים פיננסים :גילוי והצגה

החל מיום  1בינואר  2006מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר " ,22מכשירים פיננסיים :גילוי והצגה" )להלן –
"התקן"( ,של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .התקן קובע את כללי ההצגה של מכשירים פיננסיים בדוחות
הכספיים ומפרט את הגילוי הנאות הנדרש בגינם .כמו כן ,קובע התקן את אופן הסיווג של מכשירים פיננסיים
להתחייבות פיננסית ולהון עצמי ,סיווג ריבית ,דיבידנדים ,הפסדים ורווחים הקשורים להם והנסיבות בהן יש לקזז
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ומבטל את גילוי דעת " ,53הטיפול החשבונאי בהתחייבויות הניתנות להמרה"
ואת גילוי דעת " ,48הטיפול החשבונאי בכתבי אופציה" .אימוץ התקן נעשה בדרך של 'מכאן ולהבא' .מספרי ההשוואה
המתייחסים לתקופות קודמות לא הוצגו מחדש.
בעקבות אימוץ התקן לראשונה קיזזה החברה מסעיפי האג"ח וההלוואות הוצאות הנפקה נדחות בסך של כ 9 -מיליון
ש"ח.
)(4

תקן חשבונאות מספר  24בדבר תשלום מבוסס מניות

החל מיום  1בינואר  2006מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר " ,24תשלום מבוסס מניות" )להלן – "התקן"(,
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .בהתאם להוראות התקן תכיר החברה בדוחות הכספיים בעסקאות תשלום
מבוסס מניות ,כולל עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים המסולקות במכשירים הוניים ,במזומן ,או בנכסים אחרים.
עסקאות תשלום מבוסס מניות שבהן מתקבלות סחורות או שרותים תמורת התשלום תרשמנה לפי שוויין ההוגן.
לגבי עסקאות המסולקות במכשירים הוניים ,התקן חל על הענקות שבוצעו לאחר ה 15-במרס  ,2005אך טרם הבשילו
עד ליום  1בינואר  .2006באותו אופן התקן חל על שינויים שחלו בתנאי עסקאות המסולקות במכשירים הוניים שבוצעו
לאחר ה 15-במרס  ,2005גם אם ההענקות שבגינן בוצעו השינויים היו לפני תאריך זה .ליישום לראשונה של התקן לא
הייתה השפעה על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של הקבוצה.
)(5

תקן חשבונאות מספר  25בדבר הכנסות

החל מיום  1בינואר  2006מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר " ,25הכנסות" )להלן – "התקן"( ,של המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות .התקן מטפל בהכרה בהכנסות משלושה סוגי עסקאות כדלקמן :מכירת סחורות,
הספקת שרותים ,ושימוש שעושים אחרים בנכסי החברה ,המניב ריבית ,תמלוגים ודיבידנדים וקובע את הטיפול
החשבונאי הנדרש )כללי הכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי( לגבי שלושה סוגי עסקאות אלו .ליישום לראשונה של התקן לא
הייתה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של הקבוצה.
החל מיום  1בינואר  2006מיישמת החברה את הבהרה מספר " 8דיווח על בסיס ברוטו או על בסיס נטו" )להלן-
ההבהרה( .ההבהרה מבוססת על הפרסום המקצועי  EITF 99-19של צוות המשימה לטיפול בסוגיות מזדמנות
בארה"ב .בהתאם להבהרה ,ישות הפועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה
תציג את הכנסותיה על בסיס ברוטו או על בסיס נטו .לעומת זאת ,ישות הפועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים
ובתשואות הנגזרים מהעסקה תציג את הכנסותיה על בסיס ברוטו .ההבהרה מפרטת שורה של סימנים שיש לבחון
כדי לקבוע את בסיס דיווח ההכנסות ,על בסיס ברוטו או על בסיס נטו .מכיוון שהחברה טפלה בעבר בסוגיית ההכנסה
ברוטו או נטו בהתאם להוראות  ,EITF 99-19ליישום ההבהרה החדשה לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על
החברה.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ג.

גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם
)(1

תקן חשבונאות מספר  29בדבר אימוץ דיווח כספי בינלאומיים )(IFRS

בחודש יולי  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר " ,29אימוץ תקני דיווח כספי
בינלאומיים )) "(IFRSלהלן – "התקן"( .התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  1968ומחויבות
לדווח על פי תקנותיו של חוק זה ,יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  IFRSלתקופות המתחילות החל מיום 1
בינואר  .2008התקן מאפשר אימוץ מוקדם החל מהדוחות הכספיים אשר יפורסמו לאחר  31ביולי  .2006האימוץ
לראשונה של תקני  IFRSיעשה תוך יישום הוראות תקן  ,IFRS 1בדבר אימוץ לראשונה של תקני  ,IFRSלצורך
המעבר .החברה בוחנת את השפעת התקן על דוחותיה הכספיים ,לרבות האפשרות ליישום מוקדם של תקני ה-
.IFRS
)(2

תקן חשבונאות מספר  26בדבר מלאי

בחודש אוגוסט  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  26בדבר "מלאי" )להלן
 "התקן"( .התקן מספק הנחיות לקביעת עלות המלאי והכרה בה לאחר מכן כהוצאה וכן לקביעת ירידת ערך של מלאילשווי מימוש נטו .התקן מספק גם הנחיות לנוסחאות עלות שמשמשות להקצאת עלויות לסוגי מלאי שונים .התקן יחול
על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  ,2007או לאחר מכן .להערכת החברה ליישום התקן החדש לא
צפויה השלכה מהותית על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של החברה.
)(3

תקן חשבונאות מספר  27בדבר רכוש קבוע

בחודש אוגוסט  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר " 27רכוש קבוע" )להלן
 "התקן"( .התקן קובע כללים להכרה ,למדידה ולגריעה של פריטי רכוש קבוע ואת הגילוי הנדרש בגינם .התקן קובעבין היתר שבעת ההכרה הראשונית בפריט רכוש קבוע על הישות לאמוד ולכלול כחלק מעלות הפריט את העלויות
שיווצרו לה בגין מחויבות לפרוק והעברה של הפריט ושיקום המקום שבו הוא ממוקם .כמו כן קובע התקן שקבוצה של
פריטי רכוש קבוע דומים תימדד לפי עלות בניכוי פחת שנצבר ,ובניכוי הפסדים מירידת ערך ,או לחילופין ,בסכום
משוערך בניכוי פחת שנצבר כאשר עלייה בערך של נכס כתוצאה מהערכה מחדש מעבר לעלות הראשונית תיזקף
ישירות להון העצמי בסעיף קרן הערכה מחדש .כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות
של הפריט יופחת בנפרד ,לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות .בנוסף ,התקן קובע שישות תסקור
לפחות בכל סוף שנת כספים את ערך השייר ,את אורך החיים השימושי ואת שיטת הפחת שנעשה בה שימוש לגבי
הנכס .עוד קובע התקן שפריט רכוש קבוע שנרכש תמורת פריט לא כספי אחר במסגרת עסקה בעלת מהות מסחרית,
יימדד לפי שווי הוגן.
התקן יחול על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  .2007ישות הבוחרת לראשונה ביום  1בינואר
 2007להשתמש בשיטת ההערכה מחדש למדידה של רכוש קבוע תכיר במועד זה בקרן הערכה מחדש בסכום
ההפרש בין הסכום המשוערך של הנכס למועד זה לבין עלותו בספרים .כמו כן ,ישות שלא כללה בעבר בעלות של
רכוש קבוע ,בעת ההכרה הראשונית ,את האומדן הראשוני של העלויות לפרוק והעברה של הפריט ושיקום המקום
שבו הוא ממוקם ,תמדוד:
)א(
)ב(
)ג(
)ד(

את ההתחייבות הנ"ל ליום  1בינואר  2007בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
לחשב את הסכום שהיה נכלל בעלות הנכס הרלוונטי במועד בו ההתחייבות התהוותה לראשונה ,על ידי היוון
סכום ההתחייבות האמור בסעיף )א( לעיל למועד בו ההתחייבות התהוותה לראשונה )להלן  -הסכום המהוון(;
לחשב את הפחת הנצבר על הסכום המהוון ,ליום  1בינואר  ,2007על בסיס אורך החיים השימושיים של הנכס
לאותו מועד;
ההפרש בין הסכום שייזקף לנכס ,בהתאם לסעיפים )ב( ו)-ג( לעיל ,לבין סכום ההתחייבות בהתאם לסעיף )א(
לעיל ,ייזקף לעודפים.

למעט האמור לעיל ,אימוץ התקן יעשה בדרך של יישום למפרע.
החברה בוחנת את השפעת התקן אך אין באפשרותה ,בשלב זה ,להעריך את מידת השפעת יישומו על דוחותיה
הכספיים.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ד.

הצגה מחדש
בהמשך לאמור בבאור 2לב' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005הדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2005
תואמו למפרע בדרך של הצגה מחדש על מנת לשקף בהם רישום התחייבות החברה לגימלאיה ,כמפורט להלן:
)(1

השפעה על המאזן המאוחד ליום  30בספטמבר :2005
השפעת ההצגה

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
הון עצמי
)(2

כמדווח בדוחות

כפי שדווח בעבר

מחדש

כספיים אלה

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ₪

5,075,708
7,561,784
8,012,926

10,000
134,000
)(144,000

5,085,708
7,695,784
7,868,926

השפעה על יתרת רווח שלא יועדה )גרעון(
ליום  30ביוני

ליום  31בדצמבר

2005

2005

2004

ליום  30בספטמבר
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ₪

כפי שדווח בעבר
השפעת ההצגה מחדש

42,595
)(144,000

)(60,554
)(144,000

)(504,564
)(144,000

כמדווח בדוחות כספיים אלה

)(101,405

)(204,554

)(648,564

השפעת התיקון על דוחות רווח והפסד בתקופות המדווחות הינה שולית.

באור  - 3שעורי השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של מטבע חוץ
להלן שעורי השינוי ,שחלו במדד המחירים לצרכן בשערי החליפין של הדולר של ארה"ב והיורו בתקופות החשבון:
מדד המחירים

שער הדולר של

שער החליפין

לצרכן

ארה"ב

של היורו

%

%

%

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום:
 30בספטמבר 2006
 30בספטמבר 2005

0.78
1.89

)(6.54
6.73

0.16
)(5.94

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום:
 30בספטמבר 2006
 30בספטמבר 2005

)(0.76
1.38

)(3.11
0.52

)(3.34
0.01

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2005

2.39

6.85

)(7.33
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 4השקעות בחברות מוחזקות
א.

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ

די.בי.אס קיבלה בחודש ינואר  1999רשיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין ממשרד התקשורת והחלה לספק שרותים ביולי
 .2000מאז תחילת פעילותה צברה די.בי.אס הפסדים ניכרים .ההפסד לשנת  2005הסתכם בכ 328 -מיליון ש"ח וההפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2006הסתכם לסך של כ 218 -מיליון ש"ח .כתוצאה מהפסדים
אלה ,הסתכמו הגרעון בהון והגרעון בהון החוזר שלה ליום  30בספטמבר  ,2006לסך של כ 3,815 -מיליון ש"ח וכ580 -
מיליון ש"ח בהתאמה.
השקעת החברה בדי.בי.אס )בעיקר בהלוואות בעלים( לתאריך המאזן מגיעה לכ 1,562 -מיליון ש"ח )ללא ריבית והצמדה(.
חלקה של החברה בהפסד שנצבר מיום ההשקעה בדי.בי.אס )לא כולל הפחתת מוניטין( מגיע לכ 1,781 -מיליון ש"ח מתוכם
סך של כ 207 -מיליון ש"ח נרשמו בתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2006הפסד די.בי.אס
לתקופה בניכוי הגידול בהלוואות חדשות שנתנו מבעלי מניות המיעוט( .יתרת החוב השוטף של די.בי.אס לחברה וחברות
מאוחדות שלה מסתכמת בסך של כ 111 -מיליון ש"ח .חוב זה טרם נפרע במלואו והחברה גיבשה לאחרונה ,עם די.בי.אס
הסדר לגבייתו.
תנאי הלוואות לזמן ארוך שקבלה די.בי.אס מתאגידים בנקאיים ושיתרתן ליום  30בספטמבר  2006הינה  1,324מיליון ש"ח
)כולל חלויות שוטפות( מטילים מגבלות שונות על די.בי.אס הכוללות ,בין היתר – הגבלות לגבי שעבוד או מכירה של נכסים
מסוימים ,מגבלה בקבלת אשראי מתאגידים בנקאיים אחרים ללא אישור מוקדם ,מגבלה ביחס לפרעון הלוואות בעלים ודרישה
לעמוד באמות מידה פיננסיות )להלן  -התנאים( .ליום  30בספטמבר  2006עומדת די.בי.אס בתנאים שנקבעו בהסכמי המימון
)לאחר הקלה שהוענקה בקשר עם אמות המידה הפיננסיות בגין הרבעון השלישי של  .(2006לנוכח תחזיות הנהלת די.בי.אס
ביחס לתוצאותיה העסקיות לשנים הקרובות ,פועלת די.בי.אס עם הבנקים לעדכון ההתניות הפיננסיות שבהסכם המימון .כן
מנהלת די.בי.אס משא ומתן עם הבנקים לישוב מחלוקת הנוגעת להתחייבויות ביטוחיות הקבועות בהסכם המימון.
במהלך החודשים אפריל ומאי  ,2005הגישו החברה ודי.בי.אס עתירות לבג"צ למתן צו על תנאי נגד שרת התקשורת לפיהן
ההחלטות כאמור לעיל בטלות מעיקרן .ביום  11באוקטובר  ,2005התקיים דיון בעתירות .העתירות מעלות לדיון שאלות
עקרוניות לא פשוטות ,הן בהיבט העובדתי והן בהיבט המשפטי ,אשר התחדדו בדיון האמור .טרם ניתנה החלטת בית
המשפט.
ביום  21במרס  ,2006התקבל במשרדי החברה מכתב משר התקשורת לפיו ,לאחר בחינה של השלכות המשך הזרמות
הכספים לדי.בי.אס על קידומה וביסוסה של התחרות בתחום התקשורת הפנים ארצית הנייחת ובהתבסס על התוכנית
העסקית של די.בי.אס לשנת  ,2006שהוצגה לשר התקשורת ,לפיה סך צרכי ההזרמות לשנת  2006עומד על  55מיליון ש"ח,
שר התקשורת שוקל להגביל את הזרמות הכספים לדי.בי.אס בשנת  2006כדלקמן:
)(1

חלקה של החברה בסך הזרמות הכספים לדי.בי.אס לא יעלה על .40%

)(2

חלקם של בעלי המניות האחרים בדי.בי.אס וכן של בנקים או גופים מוסדיים מממנים בהזרמות לא יפחת מ.60% -

)(3

החברה או גורם מטעמה לא יעניקו ערבות לבעלי המניות ,לבנקים או לגופים מוסדיים מממנים או כל התחייבות אחרת
כיוצ"ב ,לצורך הבטחת חלקם בהזרמות או באשראי שיוענק לדי.בי.אס על ידם.

)(4

לקראת סוף שנת  2006תבחן סוגיית ההזרמות ,ככל שתידרשנה לשנים הבאות.

החברה שלחה תגובה בעניין למשרד התקשורת ביום  2באפריל  2006בה הודיעה כי היא מתנגדת להחלטה הנשקלת על ידי
משרד התקשורת אשר לדעתה הינה נטולת סמכות ומבקשת להשמיע את עמדתה וטיעוניה גם בעל פה בפני שר התקשורת.
למועד פרסום דוחות אלה טרם הוזמנה החברה להשמיע עמדתה בפני השר.
למועד אישור הדוחות הכספיים פועלת די.בי.אס להשגת מקורות מימון נוספים על מנת לאפשר לה לממש את יעדיה לשנה
הקרובה .במידה שלא יושגו מקורות אלה ,תפעל די.בי.אס בהתאם לתכנית עסקית חלופית שאינה מצריכה מקורות נוספים
מעבר לאלה הקיימים .להערכת הנהלת די.בי.אס המתבססת על תחזיות עדכניות ועל התוכנית העסקית החלופית ,טובים
הסיכויים להסדרת המקורות הכספיים שיידרשו לדי.בי.אס בשנה הקרובה.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 4השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
א.

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

ביום  2באוגוסט  2006הגישו החברה ודי.בי.אס הודעות מיזוג לממונה על הגבלים עסקיים )להלן " -הממונה"( בעניין מימוש
אופציות למניות די.בי.אס על ידי החברה אשר צפויות להעלות את שעור אחזקות החברה בדי.בי.אס מכ 49.8% -לכ.58% -
אישור הממונה להעלאת שעור אחזקות החברה בדי.בי.אס אל מעבר ל 50% -כבר ניתן )בתנאים מסויימים( בעבר )ביום 2
בינואר  ,(2005אך אישור זה פקע בחלוף שנה מהמועד בו ניתן ,ולפיכך פנו החברות בבקשה מחודשת לאישור המיזוג.
בהמשך לכך ,פנתה רשות ההגבלים אל החברה ודי.בי.אס בדרישה לקבלת פרטים ונתונים בקשר עם בקשת המיזוג והחברה
ודי.בי.אס העבירו לרשות את הפרטים והנתונים שהתבקשו .בהסכמת הצדדים הוארך המועד למתן החלטת הממונה על
הגבלים עסקיים עד ליום  9בנובמבר .2006
ב.

גולדנט שרותי תקשורת  -שותפות רשומה

ביום  30באפריל  2006נחתם בין החברה ,מלם מערכות בע"מ ושותפות גולדנט שרותי תקשורת )להלן -גולדנט( מצד אחד
לבין חברת הבת בזק בינלאומי בע"מ מצד שני הסכם שעניינו רכישת כל פעילות גולדנט על ידי בזק בינלאומי בע"מ בתמורה
לסך של  6.8מיליון ש"ח אשר יחולקו בין החברה ) 5.1מיליון ש"ח( ובין מלם מערכות בע"מ ) 1.7מיליון ש"ח(.
עם קיום כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם הרכישה תחדל גולדנט מלספק שרותים.
ג.

מיזוג פעילות בזקכל תקשורת בע"מ ובזק בינלאומי בע"מ

בסוף חודש יולי  2006החלה החברה בתהליך בחינה של מיזוג אפשרי של פעילויות חברת הבת בבעלותה המלאה ,בזקכל
תקשורת בע"מ )העוסקת בתחום הנס"ר( וחברת הבת בבעלותה המלאה ,בזק בינלאומי בע"מ )העוסקת בתחום האינטרנט,
שיחות בינלאומיות ופתרונות אינטגרציה לעסקים( .ביום  5באוקטובר  2006ניתן אישור הממונה על הגבלים עסקיים למיזוג.
השלמת המיזוג טעונה ,בין היתר ,אישור משרד התקשורת להסבת רישיון הנס"ר של בזק כל תקשורת בע"מ לבזק בינלאומי
בע"מ.
בנוסף ,ביום  15לאוקטובר  2006חתמה בזקכל תקשורת בע"מ ,על הסכם לרכישת כל פעילות תדיראן טלקום  -שרותי
תקשורת בישראל  -שותפות מוגבלת ,בתמורה לסך של  93מיליון ש"ח )כפוף להתאמות מסויימות בהתאם למועד השלמת
העסקה( .השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות וכן קבלת אישורים ,לרבות אישור הממונה על הגבלים עסקיים.

באור  - 5הלוואות לזמן ארוך
בהמשך לאמור בבאור 13ד') (1בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005בעקבות פרעון יתרת הלוואה לזמן ארוך בסכום
של כ 460 -אלפי ש"ח הופסקה מחויבות החברה למגבלות שהוטלו עליה במסגרת אותו הסכם ההלוואה ,לרבות חובת עמידה
ביחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי לפני פחת ) (EBITDAשאינו גדול מ 3 -ל 1 -המתייחס לקבוצה.

באור  - 6התחיבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
תוכניות לפרישה מוקדמת
בהמשך לאמור בבאור 16ד' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  - 2005המשא ומתן בין הנהלת החברה לבין נציגות
העובדים ,בקשר עם שינוי המבנה הארגוני ,פרישה  /פיטורי עובדים והסכם עבודה חדש ,נמצא בשלב מתקדם של ניסוח
ההסכם .ההסכם יהיה טעון אישור ההסתדרות הכללית החדשה ודירקטוריון החברה.
.1

ביום  27באפריל  2006התקבלה במשרדי החברה "הודעה על שביתה או השבתה" בהתאם לחוק ישוב סכסוכי
עבודה התשי"ז  1957 -החל מיום  14במאי  .2006לעניין זה ,בהמשך להודעת הצדדים לבית הדין לעבודה ,נמחק
הליך זה.
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באור  - 6התחיבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד )המשך(
.2

ביום  5באוקטובר  2006התקבלה במשרדי החברה "הודעה על שביתה או השבתה" בהתאם לחוק ישוב סכסוכי
עבודה התשי"ז  1957 -אשר נמסרה על ידי מחזיק תיק "בזק" בהסתדרות העובדים הכללית החדשה )להלן -
ההודעה(.
ההודעה הינה על שביתה בחברה החל מיום  20באוקטובר  2006ואילך שהוכרזה על ידי הסתדרות העובדים הכללית
החדשה ואושרה על פי האמור בהודעה על ידי המוסד המנהל המרכזי הארצי בהסתדרות העובדים הכללית החדשה.
העניינים שבסכסוך ,על פי האמור בהודעה ,הינם:
"א.

החלטה חד צדדית בדבר נקיטה של שינויים מבניים/ארגוניים בתחום פעילותם של מפעילים וירטואליים
שמשמעותה צמצום הפעילות של המעסיק בתחום הטלפוניה הנייחת.

ב.

למרות שלהחלטה זו של המעסיק השלכות משמעותיות על תנאי עבודתם של העובדים ,מעמדם ,זכויותיהם,
שכרם ובטחונם התעסוקתי שכן הן תצמצמנה בהכרח את פעילות המעסיק ,הן התקבלו כאמור באופן חד צדדי
וללא ניהול משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי עם נציגות העובדים המוסמכת באשר להשלכות ופגיעות
בעובדים.

ג.

התנהגות בחוסר תום לב בדרך שאינה מקובלת ביחסי עבודה בכלל וביחסי עבודה בשירות הציבורי בפרט".

במכתב ששלחה החברה להסתדרות וליו"ר נציגות העובדים מיד לאחר קבלת ההודעה הודיעה החברה ,כי אין כל
מקום לטענות כנגדה בעניינים שפורטו בהודעה ,כי היא כלל אינה צד לסכסוך ודרשה מהם לחזור בהם מן ההודעה
ולא לנקוט בכל פעולות ו/או עיצומים או שיבושים שיהא בהם בכדי לפגוע בחברה ,בעובדיה ובלקוחותיה .בעקבות
פניית הנהלת החברה לנציגות העובדים הודיעה נציגות העובדים על דחיית העיצומים עליהם הכריזה ב 90 -יום ,כדי
לאפשר הידברות עם משרד התקשורת בתקופה זו .כמו כן ,פנתה החברה למנכ"ל משרד התקשורת וביקשה כי
יתקיים דיון משותף עם נציגי ההנהלה והעובדים.

באור  - 7התחייבויות תלויות
א.

תביעות והתחייבויות תלויות

לחברה ולחברות המוחזקות קיימות התחייבויות תלויות אשר החשיפה המירבית האפשרית בגינן הינה משמעותית .תאור
מפורט של התחייבויות תלויות אלו מופיע בבאור 19א' לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר 2005
שפורסמו ביום  1במרס  .2006לא חלו שינויים מהותיים בהתחייבויות התלויות עד לתאריך חתימת דוחות כספיים אלו ,למעט
האמור להלן:
)(1

בהמשך לאמור בבאור 19א')(2א' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בעניין חקירת הממונה על הגבלים
עסקיים בחשדות לכאורה להסדרים כובלים בתחום המיתוג הציבורי והפרטי )נס"ר( אישר בית הדין להגבלים עסקיים
ביום  25באוקטובר  2006צו מוסכם ,בין החברה וחברת הבת בזקכל תקשורת בע"מ ,לבין רשות ההגבלים העסקיים.
הצו המוסכם כולל התחייבות לשלם לאוצר המדינה  2מיליון ש"ח ,מבלי להודות בהפרת חוק ההגבלים העסקיים,
ואישור של הרשות להגבלים עסקיים לכך שהיא תימנע מנקיטה בצעדי אכיפה ,לרבות קביעה לפי סעיף  43לחוק
ההגבלים העסקיים ,נגד בזק ובזקכל תקשורת בע"מ או נושא משרה בהן ,בהווה או בעבר ,בשל הסדרים שנעשו
בתחום המיתוג הציבורי או המיתוג הפרטי )נס"ר(.

)(2

בהמשך לאמור בבאור 19א')(4ב' ,בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בדבר תביעות שונות שעניינן הכרה
ברכיבי שכר שונים כרכיבים פנסיוניים ובהודעת צד בסכסוך קיבוצי )להלן  -התביעה( אשר הוגשה על ידי ההסתדרות
הכללית החדשה )להלן  -ההסתדרות( בשם כל עובדי החברה בה טענה ההסתדרות כי תשלומי גילום מס ,רכיב
כוננות מנהלית ותשלומי ביגוד )להלן  -הרכיבים( אשר שולמו ומשולמים לעובדי החברה הינם שכר עבודה רגיל
המהווה חלק משכרו הקובע של כל עובד ,לרבות לענין חישוב תשלומים בגין פרישה ,פדיון חופשה ,מענקים ,תשלומי
הסתגלות ,תוספות אחוזיות וערך שעה ,וכי יש להפריש בגינם תשלומים והפרשות שונות ,לרבות לצרכי פנסיה ,ביום 4
באפריל  2006ניתן פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים הדוחה את התביעה אשר הוגשה על ידי
ההסתדרות בשם כל עובדי החברה על כל רכיביה.
בית הדין קבע בפסק דינו ,כי יש לקבל במלואה את טענת החברה כי התנהגות הצדדים לאורך שנים כה רבות מצביעה
באופן חד משמעי על כך שדרישות ההסתדרות עומדות בסתירה מוחלטת לסיכומים החלים ביחסי הצדדים אשר הינם
מחייבים בנסיבות העניין ,ומשכך יש לדחות אותן .כמו כן הוסיף בית הדין וקבע ,כי גם אם ייבדקו הרכיבים לגופם
תידחה התביעה שכן על פי ההלכה כל שלושת הרכיבים הינם בגדר "תוספת" ולא "שכר" ולכן אינם מזכים בסעדים
הנתבעים על ידי ההסתדרות .בהמשך לבקשת ההסתדרות ,האריך בית הדין הארצי לעבודה את המועד להגשת
ערעור על פסק הדין.
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באור  - 7התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(
בהמשך לאמור בבאור 19א')(4ג' ,בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בדבר תביעת קבוצת עובדים בעניין
הכללת מספר רכיבים כחלק מהשכר הקובע לפנסיה ,ביום  6באוגוסט  2006ניתן פסק דין בתיק לפיו נדחתה התביעה
על כל רכיביה תוך שבית הדין קובע כי תוספות השכר אינן תוספות פיקטיביות אלא תוספות אמיתיות ומותנות ולפיכך,
אינן חלק משכר היסוד לצורך חישוב הפנסיה או לצורך חישוב פיצויי פיטורין ,דמי חופשה ,דמי מחלה ,מענק פרישה
ומענק הסתגלות .פסק הדין כפוף לזכות ערעור של התובעים .הוגש ערעור על פסק הדין.
בדוחות הכספיים קיימת הפרשה בסך  50מיליון ש"ח בגין רכיב הכוננות המינהלית ובגין תביעת הרכיבים האמורה.
החברה בדקה את משמעויותיהם והשלכותיהם של פסקי הדין המתוארים לעיל והגיעה למסקנה שטרם בשלו התנאים
לביטול או הפחתת ההפרשה האמורה או חלק ממנה.

)(3

בהמשך לאמור בבאור 19א') (9בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בעניין תביעה שהוגשה על ידי מפעיל
תקשורת בינלאומי מתחרה ,כנגד החברה וכנגד בזק בינלאומי בסכום כולל של  57מיליון ש"ח ,בגין מספר עילות
הנוגעות בין היתר לדחיית יישומו של הליך שיוך הלקוחות ,החל הליך גישור בין הצדדים המצוי כעת בעיצומו .להערכת
החברה בהסתמך על יועציה המשפטיים ,הסיכויים לדחייתה של התביעה כנגד החברה עולים על הסיכוי שתתקבל.
להערכת הנהלת בזק בינלאומי ,ביחס לעילה שחלקה בסכום התביעה הכולל הינו כ 29 -מיליון ש"ח ושל הערכת
יועציה המשפטיים קיים סיכוי סביר אך שאינו בגדר הצפוי שבזק בינלאומי תחוייב בחלק כלשהו מהסכום האמור ,לא
צפוי לבזק בינלאומי נזק כספי מהותי מעבר לסכומים הכלולים בדוחות הכספיים.

)(4

בהמשך לאמור בבאור 19א') (11בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בדבר תביעה ובקשה להכיר בתביעה
כתביעה ייצוגית ,בעניין השבת עמלה שנגבתה ,לטענת התובע שלא כדין ,בגין שיחות בארץ בטלפון ציבורי המופעל
באמצעות כרטיס בזקכרט ,ביום  16באפריל  2006הגיש המבקש לבית המשפט תיקון לבקשה להכיר בתביעה
כייצוגית ,בהתאם לחוק החדש ,חוק תביעות ייצוגיות ,תשס"ו –  ,2006החברה התנגדה לבקשה .טרם ניתנה החלטת
בית המשפט .לדעת החברה בהתבסס על יועציה המשפטיים המטפלים בתביעה מטעמה ,על רקע התפתחויות ועל
רקע האפשרות שבית המשפט יתיר למבקשים לתקן את תביעתם ביחס לתיקון לתקנות הבזק ,לא ניתן בשלב זה
להעריך את סיכויי התביעה.

)(5

בהמשך לאמור בבאור 19א') (13בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בדבר תביעה ובקשה להכיר בתביעה
כתביעה ייצוגית ,בעניין הטעיה בנוגע לשיחות טלפון למספרים המתחילים בספרות  1-800ו 1-700 -הגורמת לצרכנים
לחשוב כי מדובר בשיחות חינם גם בחיוג מטלפון נייד ,ביום  5בספטמבר  ,2006ניתן פסק דין בהתאם להסכמה בין
הצדדים לפיו נמחקה הבקשה והתביעה והחברה השיבה לתובעים הוצאות ) 27.5אלף ש"ח( אשר שולמו על ידם.

)(6

בהמשך לאמור בבאור 19א') (14בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בדבר דחיית תביעה ייצוגית שהוגשה
כנגד החברה בחודש מאי  2003ובה נטען כי החברה מנצלת ,כביכול ,את כוחה המונופוליסטי וגובה סכומי עתק
ממשתמשי אינטרנט בכך שהיא מסרבת להתקין מפצלים לקווי אינטרנט מהיר ) ,(ADSLביום  27במרס  2006הגיש
התובע ערעור לבית המשפט העליון בו הוא עותר לביטול פסק הדין של בית המשפט המחוזי ,הדוחה את תביעתו.
החברה הגישה בקשה למחיקת הערעור בשל האיחור בהגשתו .להערכת החברה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה
המשפטיים החיצוניים ,הסיכוי שהערעור יתקבל נמוך יותר מאשר הסיכוי שידחה ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות
הכספיים בגין תביעה זו.

)(7

בהמשך לאמור בבאור 19א') (16בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בעניין תובענה לסעד הצהרתי אשר
הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה על ידי ארגון גמלאי בזק וששה מגמלאי החברה כנגד קרן מקפת ,מדינת ישראל
והחברה בטענה להפרת הסכמים להסדרים מחייבים אשר סוכמו עם העברת העובדים משרות המדינה לשרות
החברה ,בהחלטה בעניין בקשה לסילוק על הסף שהגישה החברה החליט בית הדין שלא למחוק את הארגון כתובע
וסגר למעשה את הגולל על תביעה מול מקפת .באשר לתביעה נגד החברה והמדינה הורה בית הדין על הגשת כתב
תביעה מתוקן שבינתיים הוגש והחברה נדרשת להגיש לו כתב הגנה.

)(8

בהמשך לאמור בבאור 19א') (17בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בעניין תביעות שונות כנגד החברה ו/או
כנגד קרן "מקפת" של מספר עובדים שפרשו מהחברה לפנסיית נכות בשל מצבם הרפואי ואשר על רקע הרפורמה
בפנסיה הודע להם על הפחתת הפנסיה בשעור של  50%ובהמשך לדיווח באותו באור מחיקת רוב התביעות הנ"ל
)למעט אחת( בעקבות התיקון לחוק הפיקוח על עסקי הביטוח – התביעה האחרונה בענין וטענות החברה נגד קרן
"מקפת" התקבלו ונפסק כי על קרן "מקפת" להמשיך לשלם פנסיית נכות לתובע ללא כל חיוב לחברה.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 7התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(

)(9

בהמשך לאמור בבאור )19א() (20בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בעניין המחלוקת בין החברה לבין משרד
התקשורת בנוגע לתשלום תמלוגים בגין הכנסות מקישור גומלין ממנויי רט"ן למנויי החברה ,הגיעה החברה להסכמה
עם משרד התקשורת לסיום מחלוקות עבר הקשורות לתמלוגים עד וכולל שנת  2002פרט לשני רכיבי הכנסה זניחים.
במסגרת ההסכמה שילמה החברה סך של כ 17 -מיליון ש"ח למשרד התקשורת .בדוחות הכספיים של החברה נכללה
בעבר הפרשה לתמלוגים אשר לאור ההסכמה עם משרד התקשורת הינה הפרשת יתר .בהתאם לכך הוקטנו הוצאות
התמלוגים לממשלת ישראל ברבעון המדווח בסך של כ 36 -מיליון ש"ח והוקטנו הוצאות המימון בגין התמלוגים בסך
של כ 31 -מיליון ש"ח .בדוחות הכספיים נשארה הפרשה בגין מחלוקות אפשריות החל משנת  ,2003אשר להערכת
הנהלת החברה הינה נאותה.

)(10

ביום  6באפריל  2006התקבלה במשרדי החברה תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית אשר הוגשה על ידי
חברה פרטית )לא פעילה( שהינה מנויה של החברה .עניינה של התביעה ,על פי הנטען בה ,הינו בקשר לצרופה של
התובעת למסלול "חופשי מ ,"7 -וחיובה בהתאם למסלול חיוב זה ,בעוד ששרות זה לא הוזמן על ידה .לטענת התובעת
קמות לה בנסיבות העניין עילות תביעה מכוח חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א –  ,1981חוק החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג
  1973וחוק עשיית עושר ולא במשפט ,תשל"ט –  .1979סכום התביעה האישית על פי הערכת התובעת הינו 239.18ש"ח.
התובעת מבקשת כי תביעתה תוכר כייצוגית בשם כל המנויים אשר חויבו שלא כדין בגין מסלולי חיוב ושרותים מסוימים
של החברה אשר פורטו בתביעה .להערכת התובעת ,הנזק הכספי של הנמנים עם הקבוצה הנכללת בתביעה הייצוגית
עשוי להגיע למיליוני ש"ח בשנה .החברה הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף והמועד להגשת תגובת החברה
נדחה עד להחלטה בבקשה זו )שטרם ניתנה( .אין באפשרות החברה בהסתמך על יועציה המשפטיים להעריך ,בשלב
זה ,את סיכויי התביעה.

)(11

ביום  15במאי  2006התקבלה במשרדי החברה תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים בהתאם לסעיף  5לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו .2006 -על פי הנטען בכתב התביעה,
גבתה החברה מהתובע ריבית פיגורים על סכומי מס ערך מוסף שהתובע היה צריך לשלם לחברה ואשר אינם מהווים
חלק מהשרותים אותם מספקת החברה .סכום התביעה האישית של התובע הינו  0.33ש"ח .התובע אינו מציין הערכה
כלשהיא ביחס לסכום התביעה הייצוגית .החברה הגישה תגובה לבקשה ובהמשך לכך ,לאור הערות בית המשפט ועל
פי הצעתו ,הגיעו הצדדים להסכמה שעל בסיסה בית המשפט מחק את התביעה ודחה את הבקשה להכיר באותה
תביעה כתביעה ייצוגית ללא צו להוצאות.

)(12

ביום  25במאי  2006הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית בהתאם לחוק
הגנת הצרכן וחוק תובענות ייצוגיות בטענה להטעיה בפרסום בעניין חיוב בגין שיחות מקו בזק לקו רט"ן .לטענת
התובע החברה הטעתה בפרסומיה לפיהם מחיר שיחה מקו בזק לקו סלולארי יעמוד על "כ 44 -אג' לדקה" בעוד
שהמחיר המדוייק לדקת שיחה היה  44.57אג' לדקה ,וכן לא גילתה שהחיוב בעד הקישור מבוצע על פי מקטעים של
 12שניות ,דבר המביא לכך שהחיוב הממוצע בפועל הינו  49אג' לדקה .הקף התביעה מעורך על ידי התובע בכ-
 68.5מיליון ש"ח )סכום התביעה האישית –  11ש"ח( .בשלב זה אין באפשרות החברה בהתבסס על עורך הדין
המטפל בתיק מטעמה להעריך את סיכוייה של בקשת האישור.

)(13

עיריות ומועצות מקומיות שונות הגישו לחברה דרישות לתשלומי ארנונה רטרואקטיביים בגין הגדלת שטחי מבנים
ושינוי סיווג לצורך ארנונה .סך הדרישות עומד על כ 60 -מיליון ש"ח .בדוחות הכספיים כלולה הפרשה שלהערכת
הנהלת החברה בהסתמך על יועציה המשפטיים המטפלים בתביעות מטעמה ,הינה נאותה.

)(14

ביום  18במאי  2006הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית כנגד חברות
הכבלים וכנגד החברה .לטענת התובע ארעה ביום  17במאי  2006תקלה בקו הטלפון ברשת הוט שברשותו וייתכן כי
לעובדי החברה )אשר נקטו בעיצומים באותו מועד( ,היה חלק ביצירת התקלה .לטענתו נגרמו לו כתוצאה מהתקלה
נזקים כלכליים ,פגיעה במוניטין ועוגמת נפש .סכום התביעה מוערך על ידי התובע בכ 100 -מיליון ש"ח )סכום
התביעה האישית מוערך בכ 1,000 -ש"ח( .החברה הגישה ביום  16ביולי  2006בקשה לסילוק על הסף של בקשת
האישור בטענה כי לא ניתן להגיש תביעה זו כייצוגית מאחר שהיא אינה נמנית על סוגי התביעות שנקבעו בחוק
תובענות ייצוגיות ואין הוראת חוק אחרת שניתן להגיש התביעה מכוחה .בהתאם לכך נדחה המועד להגשת תגובת
החברה לבקשת האישור עד למתן החלטה בבקשה למחיקה על הסף .כמו כן ,הגישו חברות הכבלים בקשה למחיקת
התביעה על הסף מאחר שלטענתן אין להן אחריות לתקלה והתובע ביקש ארכה להגשת תגובתו לבקשת חברות
הכבלים עד להשלמת חקירת רשות ההגבלים בעניין .טרם ניתנו החלטות מכל הבקשות הנ"ל .בשלב זה החברה
בהתבסס על יועציה המשפטיים אינה יכולה להעריך את סיכויי בקשת האישור.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 7התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(

)(15

בהמשך לאמור בבאור 19א') (34בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005בדבר הודעה על הגשת בקשה לצרוף
פלאפון להליך ערר שהוגש על ידי בעלי זכויות במקרקעין גובלים לאתר תקשורת סלולרי ,המופעל על ידי פלאפון ביחד
עם אחרים בעיר רמת גן ,התנגדות פלאפון לצרופה להליך בכללותו התקבלה .לדעת פלאפון ,בהסתמך על יועציה
המשפטיים בשלב זה של ההתנהלות אין חשיפה לפלאפון.

)(16

לאחרונה הומצאו לפלאפון מספר הליכים בהם נתבקשו הוועדות המקומיות לצרפה כצד לעררים שונים שהוגשו
לוועדות ערר כנגד דחיית תביעות ירידת ערך לפי סעיף  197לחוק התכנון והבניה ,בגין הקמת מתקני תקשורת.
פלאפון לומדת כל בקשת צירוף לגופה ומחליטה בהתאמה .לדעת פלאפון ,בהסתמך על יועציה המשפטיים ,אין
לפלאפון חשיפה מהותית בשלב זה של התנהלות בהליכים אלה.

)(17

כנגד פלאפון מתנהלים מספר הליכים משפטיים )בין אם במסגרת עתירות מנהליות ,עררים או במסגרת תובענות
אזרחיות( שהוגשו נגד רישויים ו/או הקמתם של אתרי תקשורת .פלאפון ,שהיא משיבה בהליכים אלה ,מתנגדת
לסעדים המבוקשים .לדעת פלאפון ,בהסתמך על יועציה המשפטיים ,אין לפלאפון חשיפה מהותית בגין הליכים אלה.

)(18

ביום  12ביולי  2006הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי נגד פלאפון תקשורת בע"מ ,בצרוף בקשה לאשרה כתביעה
ייצוגית ,על סך כולל של כ 251 -מיליון ש"ח .התביעה מתייחסת לפרשנות ההסכם עליו חתם התובע מול פלאפון
שעניינו החזר תשלומים בהם חויב על ידי חברת סלקום עקב המעבר כלקוח אל פלאפון .לטענת התובע ,פלאפון
היתה אמורה לשלם סך של  3אלפי ש"ח בגין אותם תשלומים ,על אף שלא עמד בתנאי הסכם .בשלב זה אין
ביכולתה של פלאפון להעריך את סיכויי התובענה והשלכותיה.

)(19

ביום  10באוגוסט  2006הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי נגד החברות פלאפון ,סלקום ופרטנר ,בצרוף בקשה
לאשרה כתביעה ייצוגית ,על סך כולל של כ 100 -מיליון ש"ח .התובענה מתייחסת למועד ניתוק של שיחות המבוצעות
מרשת סלולארית אל רשת בזק .בתביעה נטען כי בשיחה כאמור ,במקרה בו לקוח בזק הוא היוזם את סיומה ,קיים
חיוב עודף עד לניתוק השיחה בפועל .בשלב זה אין ביכולתה של פלאפון להעריך את סיכויי התובענה והשלכותיה.

)(20

בהמשך לאמור בבאור 19א') (25בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2005בעניין תביעה שהוגשה כנגד בזק
בינלאומי על ידי ספק מערכת על סך של כ 18.5 -מיליון ש"ח ,לאכיפת הסכם לאספקה והתקנה של מערכת
 ,Customer Care & Billingבעקבות הליך גישור שניהלו הצדדים ,הושגה פשרה על סילוק הדדי של התביעות בתיק
דנן ,כנגד תשלום סכום שאינו מהותי על ידי בזק בינלאומי לתובעת .ביום  19ביוני  2006נתן בית המשפט תוקף של
פסק דין להסכם הפשרה הנ"ל והורה על החזר האגרות ששילמו הצדדים במלואן.

)(21

ביום  14ביוני  2006הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד די.בי.אס וכנגד
חברות הכבלים ,בקשר עם שידור פרסומות במסגרת שידור משחקי המונדיאל .לטענת המבקשים ,שידורן של
הפרסומות ששולבו ,לטענתם ,במהלך שלושת ימי השידור הראשונים של ערוץ המונדיאל במסגרת המשחקים ואולפן
המונדיאל ,עמד בניגוד לחוק ,בניגוד לחוזה שבין די.בי.אס ללקוחותיה ובניגוד לתנאים שנקבעו בהחלטת המועצה
לאשר את שידור משחקי מונדיאל  .2006המבקשים העריכו את סכום התביעה ב 530-ש"ח למנוי אשר רכש את
חבילת המונדיאל ,ובחישוב כולל כ 106,000,000 -ש"ח עבור כלל חברי הקבוצה )מספר המתבסס על  200,000מנויי
מונדיאל ,של חברות הכבלים ודי.בי.אס גם יחד( .המבקשים מבקשים לתבוע את די.בי.אס בהתבסס על חוק תובענות
ייצוגיות התשס"ו 2006-בעילות של הטעיה ,הפרת חובה חקוקה ,עשיית עושר ולא במשפט והפרת התחייבות חוזית,
בגין שלושה ראשי נזק :ירידת ערך חבילת המונדיאל ,פגיעה באוטונומיה וגרימת עוגמת נפש .ביום  26בספטמבר
 2006הגישו החברה וחברות הכבלים את תגובותיהן לבקשת האישור .לטענת די.בי.אס יש לדחות את בקשת
האישור ,שכן בתובענה לא מתקיימים התנאים הנדרשים לצורך אישורה כתובענה ייצוגית .להערכת די.בי.אס,
בהתבסס על יועציה המשפטיים ,בשלב ראשוני זה לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה.

)(22

בהמשך לאמור בבאור 19א') (46בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005ביום  26באוקטובר  2006חתמה
די.בי.אס על הסכם פשרה עם התובעים ולפיו מתחייבת די.בי.אס לשדר שידורי ספורט שונים במסגרת ערוץ  ,5למשך
עונה אחת שלמה של ענפי הספורט הרלוונטים במהלך השנים  2006-2007וענפי ספורט אחרים במהלך השנים
 .2007-2008בהסכם נקבע כי הצדדים יפנו בבקשה לבית המשפט על מנת שייתן להסכם הפשרה תוקף של פסק דין.
לאחר חתימת הסכם הפשרה וקודם להגשתו לבית המשפט לצורך אישורו ,התברר כי יתכן וחלק מן הזכויות
המתייחסות למקצת מתכני השידור שהיו אמורים להיות מועברים בין הערוצים לא תהיינה בידי ערוץ הספורט
במועדים הרלוונטיים .עד להבהרת מצב הזכויות עוכבה הגשת ההסכם לבית המשפט לצורך אישורו ,ובא כוח
התובעים מנהל משא ומתן במישרין עם מנכ"ל ערוץ הספורט ,כדי למצוא פתרון הולם למצב שנוצר.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 7התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(

)(23

לצורך אספקת שרותיהן מפעילות החברה וחברת הבת פלאפון מיתקנים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית .הפעלת
מיתקנים כאמור כפופה לחוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו –  2006שרוב הוראותיו תיכנסנה לתוקף ביום  1לינואר
") 2007חוק הקרינה"( ולתקנות הרוקחים )יסודות רדיו אקטיביים ומוצריהם( ,התש"ם –  ,1980המסדירים את הקמת
והפעלת המיתקנים והפיקוח עליהם ,לרבות דרישה להיתרים לצורך כך .היתרי הקמה והפעלה ניתנים על-ידי הממונה
על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,כאשר לצורך קבלת היתרי הפעלה יש להציג היתר לפי חוק התכנון והבניה.
החברה ופלאפון מצויות בתהליך מתקדם של הערכות והתאמת המיתקנים שלהן לפעולה בהתאם להוראות .החברה
פועלת להוצאת היתרי בניה ,ככל שאלה נדרשים ,למתקני השידור שלה ובנוסף פועלת מול משרד הפנים והמשרד
להגנת הסביבה בעניין זירוז כניסתה לתוקף של תמ"א 36ב' העוסקת בהיתרי בניה למתקני שידור גדולים .ביום 19
ליולי  2006שלחה החברה מכתב למשרד להגנת הסביבה ובו ביקשה כי חוק הקרינה יתוקן כך שתידחה תחולת
ההוראה בעניין הצגת היתר לפי חוק התכנון והבניה לשלוש שנים ממועד כניסתה לתוקף של תמ"א 36ב' .נושא
הקרינה האלקטרומגנטית והשפעותיה הינו נושא שטרם הוברר במלואו בארץ ובעולם .החברה ופלאפון עושות כמיטב
יכולתן כדי לעמוד בדרישות חוק הקרינה לרבות לעניין ההיתרים הדרושים .עם זאת ,אין באפשרות הנהלות החברה
ופלאפון להעריך האם כל ההיתרים יתקבלו במועד כפי שנקבע בחוק הקרינה ,ומה תהיינה השלכות האמור לעיל.

ב.

עסקאות עתידיות

עסקאות מטבע עתידיות  -עסקאות הגנה חשבונאיות
מאוחד
מטבע נרכש

עסקאות פורוורד לפי שערי
מטבע מוסכמים מראש-
)לא כולל פרמיה/ניכיון(

דולר
יורו
צמוד מדד

מטבע לשלם

שקל
שקל
שקל

מועד פרעון אחרון

פברואר 2007
אוגוסט 2007
דצמבר 2010

סכומים לקבל

סכומים לשלם

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

102
1,544
1,117

102
1,620
1,146

עסקאות מטבע עתידיות  -עסקאות שלא למטרות הגנה חשבונאית
מטבע נרכש

מטבע לשלם

מועד פרעון אחרון

היקף התקשרות
מיליון ש"ח

עסקאות פורוורד לפי שערי
מטבע מוסכמים מראש-
)לא כולל פרמיה/ניכיון(

דולר
מדד

שקל
שקל

יוני 2007
דצמבר 2007

320
250
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 8עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

בהמשך לאמור בבאור 27ג' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2005ביום  23במרס  2006אישרה האסיפה
הכללית של בעלי המניות של החברה התקשרות החברה בהסכם עם חברה שתהיה בבעלות ובשליטת בעלי המניות
של אפ.סב.אר .שבמסגרתו יוענקו לחברה שרותי ניהול וייעוץ שוטפים ,לרבות באמצעות דירקטורים המכהנים ואשר
יכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ,והכל בתמורה ל 1.2-מיליון דולר ארה"ב לשנה .תקופת
ההתקשרות הינה החל מיום  11באוקטובר ) 2005יום השלמת רכישת  30%ממניות החברה על ידי אפ.סב.אר (.ועד
ליום  31בדצמבר  ,2008אלא אם יודיע אחד הצדדים למשנהו על רצונו לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של
שלושה חודשים מראש.

ב.

הטבות לדירקטורים ולמנכ"ל

ג.

)(1

ביום  15במאי  2006אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון את תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון וביום  21ביוני
אושרו התנאים על ידי האסיפה הכללית .להלן פרוט עיקרי תנאי העסקתו:
העסקה בהיקף של  80%משרה במסגרת הסכם עבודה אישי בשכר חודשי של  150,000ש"ח ותנאים
א.
נלווים כמקובל )ביטוח מנהלים ,קרן השתלמות ,רכב ,נהג ,החזר הוצאות ,טלפון וכו'(.
נוסף למשכורת החודשית השוטפת תשלום חד שנתי )ללא תנאים נלווים מכל סוג( בסכום של מיליון
ב.
ומאתיים אלף ש"ח )צמוד למדד(.
ההתקשרות תהיה לתקופה בלתי קצובה ,עם זכות לכל צד להביא את ההתקשרות לקיצה בהודעה של
ג.
שלושה חודשים מראש.
ד.
ככל שתהיה תוכנית אופציות בחברה ,יכלל בה גם היו"ר בהתאם למה שיקבע באותה תוכנית.

)(2

ביום  14באוגוסט  2006אישר דירקטוריון החברה מכירת נכס מקרקעין של החברה למנכ"ל החברה
)באמצעות חברה בשליטתו( תמורת  630אלף דולר בתוספת מע"מ .התמורה נקבעה על פי הערכת שמאי
חיצונית ולאחר שלא נתקבלה הצעה גבוהה יותר ממציעים אחרים.

בהמשך לאמור בבאור 27ב' בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2005בעניין ההסכם המסחרי החדש
שנחתם בין החברה לבין משרד הבטחון בשם מדינת ישראל לאספקת שרותי תקשורת על ידי החברה ,ביום 23
באוגוסט  2006התקבל בחברה מכתב רשות ההגבלים העסקיים לבא כוח משרד הבטחון וצה"ל ,במסגרתו הודיעה
רשות ההגבלים העסקיים ,כי ההסכם אינו סותר את הוראות חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח  ,1988 -וכי רשות
ההגבלים העסקיים אינה רואה מקום ,בעת הנוכחית ,לעמוד על ביטולו של ההסכם האמור .החברה העבירה העתק
מהמכתב לידיעת משרד התקשורת .בהתאם לכך נכנס ההסכם לתוקף והצדדים פועלים על פיו .הדוחות הכספיים
כוללים את ההכנסה לפי ההסכם החדש.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 9הכנסות משרותי תקשורת
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

1,013,690
1,964,785

1,083,535
1,914,818

341,182
664,478

367,075
647,254

1,436,615
2,559,559

טלפון אלחוטי נייד
תקשורת בינלאומית ושרותי
אינטרנט
טלויזיה רב ערוצית
התקנה ומכירת ציוד
למנויים ושונות

2,978,475
2,856,301

2,998,353
2,740,753

1,005,660
985,535

1,014,329
916,766

3,996,174
3,643,795

712,532
957,355

571,918
895,586

238,060
322,072

191,163
319,450

775,532
1,171,318

861,917

940,043

297,678

330,887

1,246,947

הכנסות אחרות

8,366,580
159,951

8,146,653
192,564

2,849,005
32,399

2,772,595
66,124

10,833,766
264,920

8,526,531

8,339,217

2,881,404

2,838,719

11,098,686

הכנסות משרותי תקשורת
תנועה
דמי שימוש

באור  - 10הוצאות הפעלה וכלליות
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

משכורות והוצאות נילוות -
תפעולי
הנהלה וכלליות
סך הכל משכורת והוצאות
נלוות
הוצאות כלליות
חומרים וחלקי חילוף
צריכת תוכן שרותי לווין
הוצאות טלפון אלחוטי נייד
אחזקת בניינים
שרותים ואחזקה על ידי קבלני
משנה
הוצאות בגין תקשורת
בינלאומית
הוצאות אחזקת כלי רכב
עמלות גביה

בניכוי  -שכר שנזקף להשקעות
ברכוש קבוע

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

1,360,193
529,444

1,325,596
500,269

449,828
180,126

450,121
173,572

1,794,458
684,290

1,889,637
872,250
611,913
333,900
780,049
259,005

1,825,865
927,518
743,914
309,533
733,253
264,132

629,954
301,886
197,854
117,743
267,113
91,487

623,693
313,775
244,759
107,282
255,611
94,327

2,478,748
1,209,169
1,016,735
419,309
991,066
366,630

326,215

329,483

111,221

118,846

422,416

299,604
142,888
36,190

199,839
131,481
37,597

103,898
50,927
10,917

69,718
50,317
12,842

277,210
181,385
49,196

5,551,651

5,502,615

1,883,000

1,891,170

7,411,864

156,903

161,479

52,526

55,686

218,396

5,394,748

5,341,136

1,830,474

1,835,484

7,193,468
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 11הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

הפרשה בגין סיום יחסי עובד -
מעביד בפרישה מוקדמת
גריעת נכסים וירידת ערך
רכוש קבוע
הפרשה לירידת ערך
והתחייבויות אחרות
בגין השקעות בחברות אחרות
פיצוי בגין הסכם פשרה
הפחתות מוניטין
רווח הון ממכירת פעילות
דיבידנד )(1
רווחי הון ,נטו
אחרות

)( 1

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

-

83,000

-

-

83,000

-

-

-

-

)(830

)(7,147
26,010
35,797
)(605

)(5,868
14,483
)(69,837
103,869
5,346
)(339

23,610
)(605

)(1,168
)(23,278
2,579
)(221

)(5,868
14,483
)(93,112
103,869
5,715
2,129

54,055

130,654

23,005

)(22,088

109,386

ביום  14במאי  2006התקבלה בחברה הודעת שותפות  EUROFUND 2000אשר הינה קרן הון סיכון המשקיעה בעיקר בחברות הזנק בתחום
התקשורת ,התוכנה ,האינטרנט ,מוליכים למחצה ו) Homeland Security -להלן – הקרן( על ביצוע חלוקה ,בעקבות מכירת אחזקות הקרן )כ-
 (18%בחברה העוסקת בתחום ציוד רשתות אופטיות בתמורה לכ 42 -מיליון דולר ארה"ב )השקעת הקרן באותה חברה היתה של  2מיליון דולר
ארה"ב( .כתוצאה מביצוע החלוקה רשמה החברה רווח מדיבידנד )לפני מס( של כ 26 -מיליון ש"ח.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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באור  - 12תמצית דוחות כספיים ביניים של החברה
א.

דוחות רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

הכנסות )באור 12ב'(

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

3,509,098

3,566,204

1,177,398

1,211,014

4,723,734

עלויות והוצאות
הוצאות הפעלה וכלליות )באור
12ג'(
פחת
תמלוגים לממשלת ישראל*

1,744,496
958,561
40,993

1,733,455
1,047,889
104,021

575,900
315,356
15,828

604,220
347,411
33,915

2,346,451
1,390,435
135,575

2,744,050

2,885,365

907,084

985,546

3,872,461

רווח תפעולי

765,048

680,839

270,314

225,468

851,273

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

)(28,866

)(28,448

)(3,642

2,575

)(80,897

רווח לאחר הוצאות מימון

736,182

652,391

266,672

228,043

770,376

הכנסות אחרות ,נטו

64,772

200,855

24,179

1,455

201,012

רווח לפני מיסים על ההכנסה

800,954

853,246

290,851

229,498

971,388

מיסים על הכנסה

250,294

298,087

97,840

99,399

332,118

רווח לאחר מיסים על ההכנסה

550,660

555,159

193,011

130,099

639,270

חלק החברה ברווחי )הפסדי(
חברות מוחזקות

149,908

)(23,000

51,979

)(26,950

)(63,412

רווח לפני השפעה מצטברת
של שינוי שיטה חשבונאית

700,568

532,159

244,990

103,149

575,858

השפעה מצטברת לתחילת
שנה של שינוי שיטה
חשבונאית

-

15,000

-

-

15,000

רווח נקי

700,568

547,159

244,990

103,149

590,858

*

ראה באור 7א'9
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 12תמצית דוחות כספיים ביניים של החברה )המשך(
ב.

הכנסות משרותי תקשורת
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

תקשורת נייחת -
תנועה
דמי שימוש
סך הכנסות מתקשורת
נייחת
טלפון אלחוטי נייד
תקשורת בינלאומית
התקנה ,מכירת ציוד
למנויים ושונות

הכנסות אחרות

ג.

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

1,030,610
1,833,966

1,121,254
1,797,867

346,205
619,879

377,184
607,442

1,460,076
2,404,970

2,864,576
280,205
87,352

2,919,121
280,050
82,476

966,084
94,301
29,177

984,626
94,584
28,498

3,865,046
370,706
109,207

139,217

120,205

44,367

45,931

167,904

3,371,350

3,401,852

1,133,929

1,153,639

4,512,863

137,748

164,352

43,469

57,375

210,871

3,509,098

3,566,204

1,177,398

1,211,014

4,723,734

הוצאות הפעלה וכלליות
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

משכורות והוצאות נילוות -
תפעולי
הנהלה וכלליות
סך הכל משכורות והוצאות
נלוות
הוצאות כלליות
חומרים וחלקי חילוף
אחזקת בניינים
שרותים ואחזקה על ידי
קבלני משנה
הוצאות בגין תקשורת
בינלאומית
הוצאות אחזקת כלי רכב
עמלות גביה

בניכוי  -שכר שנזקף
להשקעות ברכוש
קבוע

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

863,636
237,169

834,499
207,445

282,295
76,960

282,128
70,672

1,140,482
288,804

1,100,805
193,814
57,734
233,446

1,041,944
232,556
60,812
236,342

359,255
63,441
15,455
82,172

352,800
78,522
22,437
83,254

1,429,286
298,767
97,294
320,700

143,568

157,623

49,384

54,636

195,820

19,199
103,552
27,300

22,478
94,378
27,868

5,890
36,664
8,569

12,603
36,971
9,630

30,033
128,961
36,735

1,879,418

1,874,001

620,830

650,853

2,537,596

134,922

140,546

44,930

46,633

191,145

1,744,496

1,733,455

575,900

604,220

2,346,451
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 13מגזרי פעילות עסקית
החברה והחברות המוחזקות פועלים במגזרים שונים בענף התקשורת .נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים מוצגים בהתאם
למגזרי הפעילות של החברות הנ"ל.
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2006בלתי מבוקר(
תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו וטלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית
ושרותי
אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

3,295,732
213,366

3,317,991
12,023

745,582
15,903

996,758
12,645

170,468
73,293

)(327,230

8,526,531
-

סך הכל הכנסות

3,509,098

3,330,014

761,485

1,009,403

243,761

)(327,230

8,526,531

תוצאות המגזר*

765,048

457,710

102,121

)(35,642

9,223

-

1,298,460

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2005בלתי מבוקר(

*

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו וטלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית
ושרותי
אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

3,365,414
200,790

3,343,524
10,797

587,946
16,186

881,003
14,583

161,330
89,564

)(331,920

8,339,217
-

סך הכל הכנסות

3,566,204

3,354,321

604,132

895,586

250,894

)(331,920

8,339,217

תוצאות המגזר*

680,839

384,045

68,922

)(78,763

)(1,659

-

1,053,384

תוצאות המגזר אינן כוללות הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו כמפורט בבאור .11
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 13מגזרי פעילות עסקית )המשך(
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2006בלתי מבוקר(
תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו וטלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית
ושרותי
אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

1,105,131
72,267

1,139,846
4,472

253,763
5,974

336,120
3,660

46,544
25,618

)(111,991

2,881,404
-

סך הכל הכנסות

1,177,398

1,144,318

259,737

339,780

72,162

)(111,991

2,881,404

תוצאות המגזר*

270,314

163,472

33,072

)(18,609

3,273

-

451,522

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2005בלתי מבוקר(
תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו וטלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית
ושרותי
אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

1,144,535
66,479

1,139,297
3,232

195,157
6,432

304,867
5,786

54,863
28,747

)(110,676

2,838,719
-

סך הכל הכנסות

1,211,014

1,142,529

201,589

310,653

83,610

)(110,676

2,838,719

תוצאות המגזר*

225,468

129,725

26,038

)(28,970

)(2,235

-

350,026

פנים ארצית

רדיו וטלפון

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2005מבוקר(
תקשורת
תקשורת

הכנסות

בינלאומית
ושרותי

טלויזיה רב

נייחת

נייד

אינטרנט

ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

4,457,189

4,413,421

795,176

1,200,865

232,035

-

11,098,686

הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

266,545

14,854

21,488

20,997

104,511

)(428,395

-

סך הכל הכנסות

4,723,734

4,428,275

816,664

1,221,862

336,546

)(428,395

11,098,686

תוצאות המגזר*

851,273

466,165

97,978

)(99,535

1,197

-

1,317,078

*

תוצאות המגזר אינן כוללות הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו כמפורט בבאור .11
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 14תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
ושל בזק בינלאומי בע"מ
.1

פלאפון תקשורת בע"מ

א.

מאזן

רכוש שוטף
לקוחות זמן ארוך
השקעות במניות ובשותפות כלולה
מסים נדחים
רכוש קבוע ,נטו
רכוש אחר ,נטו

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
הון עצמי

 30בספטמבר 2006

 30בספטמבר 2005

 31בדצמבר 2005

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

1,506,905
319,916
4,923
2,752,163
360,052

1,882,739
339,872
3,216
33,322
3,029,525
336,925

1,881,982
338,281
3,565
19,799
3,009,219
337,787

4,943,959

5,625,599

5,590,633

1,226,841
1,491,105
2,226,013

1,571,287
1,721,223
2,333,089

1,558,012
1,666,193
2,366,428

4,943,959

5,625,599

5,590,633
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 14תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.1

פלאפון תקשורת בע"מ )המשך(

ב.

דוח רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(
אלפי ש"ח

הכנסות משרותי
פלאפון ומכירות

3,330,016

3,354,322

1,144,321

1,142,530

4,428,277

עלות שרותי פלאפון
ומכירות

2,480,310

2,557,693

844,745

871,563

3,415,885

רווח גולמי

849,706

796,629

299,576

270,967

1,012,392

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

309,300
73,879

330,155
76,232

108,249
27,855

114,983
26,264

432,808
107,218

383,179

406,387

136,104

141,247

540,026

רווח מפעולות רגילות

466,527

390,242

163,472

129,720

472,366

הוצאות מימון ,נטו

54,349

82,277

12,496

42,829

115,264

הוצאות )הכנסות( אחרות,
נטו

4,921

)(497

2,736

)(390

)(1,136

רווח לפני מיסים על
ההכנסה

407,257

308,462

148,240

87,281

358,238

מיסים על ההכנסה

117,672

96,855

51,188

23,860

113,333

רווח לאחר מיסים על
הכנסה

289,585

211,607

97,052

63,421

244,905

חלק בהפסדי חברה
ושותפות כלולות ,נטו

-

)(8,548

-

)(2,140

)(8,507

רווח נקי

289,585

203,059

97,052

61,281

236,398
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 14תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.2

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ

א.

מאזן

רכוש שוטף
זכויות שידור ,נטו
רכוש קבוע ,נטו

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מבעלי מניות
גרעון בהון

 30בספטמבר 2006

 30בספטמבר 2005

 31בדצמבר 2005

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

165,576
177,925
965,203

142,114
161,339
1,071,672

154,567
154,500
1,047,994

1,308,704

1,375,125

1,357,061

746,085
1,377,839
3,000,000
)(3,815,220

617,877
1,376,272
2,850,274
)(3,469,298

613,379
1,419,257
2,893,024
)(3,568,599

1,308,704

1,375,125

1,357,061
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 14תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.2

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

ב.

דוח רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(
אלפי ש"ח

הכנסות משרותי
די.בי.אס
הוצאות תפעול
די.בי.אס

1,009,396

895,585

339,774

310,652

1,221,863

873,936

799,940

298,283

276,143

1,089,835

רווח גולמי

135,460

95,645

41,491

34,509

132,028

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

89,442
71,863

107,282
57,640

30,340
26,334

40,575
19,650

140,665
77,055

161,305

164,922

56,674

60,225

217,720

הפסד מפעולות רגילות

25,845

69,277

15,183

25,716

85,692

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות אחרות ,נטו

191,026
904

174,064
568

61,928
702

73,263
480

241,335
830

הפסד נקי

217,775

243,909

77,813

99,459

327,857
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 14תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.3

בזק בינלאומי בע"מ

א.

מאזן

רכוש שוטף
השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
רכוש קבוע
רכוש אחר

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
הון עצמי

 30בספטמבר 2006

 30בספטמבר 2005

 31בדצמבר 2005

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

306,947
41,098
313,071
21,086

320,208
28,619
317,273
23,930

366,078
28,702
305,826
23,625

682,202

690,030

724,231

328,690
25,693
327,819

218,317
186,269
285,444

401,126
14,835
308,270

682,202

690,030

724,231
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006

באור  - 14תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.3

בזק בינלאומי בע"מ )המשך(

ב.

דוח רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2005
2006
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2005
)מבוקר(
אלפי ש"ח

הכנסות משרותי בזק בין-
לאומיים

761,485

604,132

259,736

201,589

816,664

הוצאות הפעלה

498,674

394,064

171,846

127,592

530,806

רווח גולמי

262,811

210,068

87,890

73,997

285,858

הוצאות שיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

109,868
50,822

98,351
42,795

38,006
16,811

35,899
12,060

135,736
57,561

רווח תפעולי

102,121

68,922

33,073

26,038

92,561

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

1,985

)(3,388

1,462

175

)(3,361

רווח לאחר מימון ,נטו

104,106

65,534

34,535

26,213

89,200

הכנסות אחרות ,נטו

2,031

63

2,226

17

1,377

רווח לפני מיסים על ההכנסה

106,137

65,597

36,761

26,230

90,577

הטבת מס )מיסים על
ההכנסה(

)(33,342

17,678

)(11,491

7,700

15,226

רווח לאחר מיסים על הכנסה

72,795

83,275

25,270

33,930

105,803

חלק החברה ברווחי חברה
כלולה

6,902

2,940

2,889

1,643

4,583

רווח נקי

79,697

86,215

28,159

35,573

110,386

33

