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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 30.9.2007
 עידכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת .2006 דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום.30.9.2007
 -תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום .30.9.2007
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עידכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד(
לדוח תקופתי לשנת ") 2006הדוח התקופתי"(
של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה"(
בדוח זה הכולל עידכון לפרק תיאור עסקי התאגיד של הקבוצה מתוך הדוח התקופתי לשנת
 ,2006כללה הקבוצה ,ביחס לעצמה וביחס לשוק ,מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,תשכ"ח) 1968-להלן":חוק ניירות ערך"( .מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות,
הערכות ואומדנים ,המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים ,אשר התממשותם אינה וודאית
ואינה בשליטת הקבוצה .מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באופן ספציפי ,או
באמירות כמו "החברה צופה"" ,החברה מעריכה"" ,בכוונת החברה" ,וביטויים דומים.
מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של
הקבוצה ,אשר הסתמכה בהנחותיה ,בין השאר ,על ניתוח מידע כללי ,שהיה בפניה במועד
עריכת דוח זה ,ובכללו פרסומים ציבוריים ,מחקרים וסקרים ,אשר לא ניתנה בהם התחייבות
לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי הקבוצה באופן עצמאי.
בנוסף ,התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא
ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת הקבוצה ובכללם ,גורמי הסיכון המאפיינים
את פעילותה כמפורט בדוח זה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים
והרגולציה המשפיעים על פעילות הקבוצה כמפורט בדוח זה.

.1

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה
לסעיף  - 1.1פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה
לסעיף  – 1.1.5מיזוגים ורכישות
לעניין מיזוג החברה ודי.בי.אס) .ס"ק א'(  -ביום  15.5.07הגישה החברה ערר על החלטת
הממונה על הגבלים עסקיים להתנגד למיזוג החברה עם די.בי.אס .הממונה על הגבלים
עסקיים הגישה את תגובתה לערר והתיק קבוע לשמיעת ראיות לחודש ינואר .2008
עתירת החברה ודי.בי.אס .לבג"צ נגד שר התקשורת בענין מגבלות שהוטלו על השקעות
החברה בדי.בי.אס .נדחתה .במקביל לאותו הליך הודיע משרד התקשורת ,בשעתו ,על
כוונתו לחלט מערבותה של החברה  10מיליון  .₪לעניין זה ראו גם ביאור )8ג() (2לדוחות
הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007
לעניין ההסכם לרכישת פעילות תדיראן טלקום )ס"ק ג'(  -שרותי תקשורת בישראל
)שותפות מוגבלת( )"השותפות"( ע"י חברת הבת בזקכל תקשורת בע"מ )אשר בינתיים
מוזגה לתוך חברת הבת בזק בינלאומי בע"מ(  -בחודש אפריל  2007בוטל ההסכם לאור
החלטת הרשות להגבלים עסקיים שלא לאשר את העסקה ,ובעקבות הודעת השותפות על
החלטתה לבטל את ההסכם.

לסעיף  - 1.4חלוקת דיבידנדים
2

ביום  19.9.07אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את
המלצת הדירקטוריון מיום  13.8.07לחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של
 760מיליון ) ₪המהווים  ₪ 0.2917415למניה( .החלוקה בוצעה ביום .15.10.07
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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 הינו ביחס לדוח
התקופתי של החברה לשנת  2006ומתייחס למספרי הסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( באותו דוח תקופתי.
לעניין זה ראו גם דיווח מיידי של החברה מיום  8.11.07בעניין אישרור החלטות האסיפה הכללית מיום .19.9.07
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.2

תקשורת פנים-ארצית נייחת -
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה"(
לסעיף  - 2.1מידע כללי על תחום הפעילות
ביום  1.6.07נכנסו לתוקף תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי
בזק( ,התשס"ז  2007 -ותקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי
בזק והצמדתם( )תיקון ( ,התשס"ז  .2007 -על פי התקנות הנ"ל ובהתבסס על נוסחת
עדכון התעריפים הקבועה בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד
שירותי בזק והצמדתם( ,התשס"ג  ,2003 -הפחתת התעריפים המפוקחים של החברה,
החל מיום  1.6.07צפויה לעמוד על שיעור ממוצע של כ  .3.13% -הפחתה זו מבוססת
על ירידה של כ  0.1% -במדד המחירים לצרכן בניכוי מקדם התייעלות ממוצע בשיעור
של כ  .3.038% -כמו כן ,נכנסו לתוקף באותו מועד תקנות התקשורת )בזק ושידורים(
)תשלומים בעד קישור גומלין( )תיקון( ,התשס"ז  2007 -לפיהן ההפחתה של תעריפי
קישור גומלין החל מיום  1.6.07תעמוד על שיעור של כ  .4.01% -לעדכון התעריפים
כאמור צפויה להיות השפעה מהותית לרעה על הכנסות החברה משירותים שתעריפיהם
מפוקחים כאמור.
ביום  7.6.07נחתמו תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(
)תיקון( ,התשס"ז –  ,2007לפיהן החל מיום  1.10.07ישונה הקריטריון לזכאות לדמי
שימוש מופחתים מזכאות עפ"י קריטריון של שימוש מופחת לזכאות המוקנית למי
שמקבל גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א –  ,1980המוסד לביטוח לאומי מסר
לחברה פרטים על כך ולו קו מנוי טלפון אחד הרשום על שמו בדירה המשמשת למגורים
בלבד .לשינוי האמור לא צפויה להיות השפעה מהותית על הכנסות החברה.
לסעיף  - 2.1.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות
תשעת
החודשים
הראשונים
של שנת
2007
4,260

תשעת
החודשים
הראשונים
של שנת
2006
4,360

1,425

רווח תפעולי

939

951

327

243

מספר קווי
מנוי פעילים
בסוף התקופה

2,767

2,813

2,767

2,778

2,797

הכנסה
חודשית
ממוצעת לקו

76.3

80.7

75.5

75.3

78.2

79.0

מספר דקות
שימוש יוצאות

11,514

12,782

3,848

3,753

3,914

4,005

4,257

מספר דקות
שימוש
נכנסות

**3,250

2,725

1,137

1,069

1,045

990

967

מספר מנויי
 ADSLבסוף
התקופה

942

867

942

924

912

892

867

***58.2

57

***58.8

58.5

57.3

57.0

56.6

הכנסות

)במיליוני (₪
)במיליוני (₪

רבעון
שלישי
2007

רבעון
שני
2007

רבעון
ראשון
2007

רבעון
רביעי
2006

רבעון
שלישי
2006

1,393

1,442

1,439

1,465

369

)(198

363

2,808

2,813

81.2

)באלפים(

)*(₪

)במיליונים(

)במיליונים(

)באלפים(

הכנסה
חודשית
ממוצעת למנוי
(₪) ADSL
*
**
***

לא כולל הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ,שירותים לספקי תקשורת ,עבודות כקבלן ואחרים,
והכנסות מתנועה נכנסת.
העלייה בדקות הנכנסות נובעת מעלייה בדקות התנועה ממפ"א מתחרים לבזק ,בהיקף של כ.90% -
העלייה בהכנסה חודשית ממוצעת למנוי  ADSLנובעת משירותי ערך מוסף )ולא מעלייה במחיר(.
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לסעיף  – 2.1.9מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
התחרות בענף תלויה גם בהמלצות שתגבש ועדת גרונאו בתחום התקשורת בישראל
ובאופן אימוצן ויישומן )ראו עידכון לסעיף  2.6להלן(.

לסעיף  - 2.2מוצרים ושירותים
החברה נמצאת בעיצומו של הקמת אתר  Data Centerשיאפשר מתן פתרון כולל ללקוח
גם בהיבטים של גיבוי ושרידות שירותים .השירות המתוכנן הינו בעקבות עלייה גדולה
בביקוש של לקוחות לאתרי  - Disaster Recovery Program) DRPתוכנית המשכיות
העבודה במקרה של אסון( ולגיבוי אמיתי של המידע בכל רמות הארגונים .אתר זה צפוי
לספק ללקוחות החברה מגוון פתרונות וביניהם :אירוח האתר המרכזי של הארגון
בהתחשב בצרכי שרידות  ,חשמל  ,מיזוג וכו' ,גיבוי המידע הארגוני במערכת אמינה
ומוגנת כך שבשעת הצורך ניתן יהיה לשחזר את המידע הנדרש ,גיבוי מרוחק של המידע
הארגוני ,ביצוע  DRPמלא לאתר המרכזי של הארגון ,אחסון המידע החשוב של הארגון
באתר תת קרקעי מוגן .שירות ה  Data Center -מתוכנן להשקה במהלך חודש דצמבר
.2007
לסעיף  - 2.2.2טלפוניה
כחלק מהאסטרטגיה השיווקית של החברה היא פועלת באופן אינטנסיבי לפיתוח
והחדרת שירותים חדשים הן בתחום הפרטי והן בתחום העסקי .במהלך הרבעון השני של
שנת  2007החברה השיקה מגוון רחב של שירותים כאשר הבולטים בניהם בתחום
הטלפוניה הינם :שירות הפצת הודעות ) (SMSבתחום שירותי ה MUSIC ,VOICE -
) STREAMERנגן מוזיקה אלקטרוני( בתחום ציוד הקצה .החברה מתכוונת להמשיך
ולהשיק מוצרים נוספים בהתאם למגמות בשוק ולצרכי הלקוחות.
לעניין מוקד טלפוני אחוד  -ביום  15.10.07הגישה החברה לרשות ההגבלים העסקיים
בקשה לפטור מאישור הסדר כובל להסדר שבין החברה לבין המפעילים הסלולאריים
ובעלי רשיונות פנים ארציים נייחים להפעלת שירות המודיעין  ,144שירות המודיעין
האחוד למספרי טלפון של החברה ושל מפעילים אחרים  1344ואתר האינטרנט האחוד
המספק שירותים מקבילים .הבקשה הוגשה מטעמי זהירות ולאור מכתב רשות ההגבלים
העסקיים מיום  ,9.9.07אשר הודיעה כי רשות ההגבלים רואה בהסכם נשוא הבקשה
הסדר כובל.
לסעיף  - 2.2.3שירותי גישה לאינטרנט
לשינויים במספר מנויי  ADSLשל החברה והכנסה חודשית ממוצעת למנוי  ADSLראו
עידכון לסעיף  2.1.3לעיל.
ביום  5.11.07התקבל במשרדי החברה מכתב מנכ"ל משרד התקשורת בדבר אספקת
שירות גישה רחבת פס לספקי אינטרנט ללא קו מנוי טלפון )" .("naked ADSLעפ"י
המכתב שוקל משרד התקשורת לפצל את שירות הגישה רחבת הפס משירות הטלפוניה,
קרי – לחייב את החברה בהצעת שירות גישה לספקי אינטרנט מבלי שתותנה אספקתו גם
ברכישת קו מנוי טלפון .החברה התבקשה להתייחס עד ליום  29.11.07לתיקון בתיק
שירות ה –  ADSLאשר הוצע ע"י משרד התקשורת ,והיא שוקלת את תגובתה .לעניין זה
ראו גם עידכון לסעיף  2.16.2להלן.
לסעיף  2.2.5ד IP - CENTREX -
החברה הגישה למשרד התקשורת תיק שירות ביחס לשירות זה אשר מסופק על ידה.

לסעיף  - 2.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
לעידכונים בנתונים אודות התפלגות הכנסות החברה לפי מוצרים ושירותים ראו ביאור
12ב לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007
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לסעיף  - 2.5שיווק ,הפצה ושירות
לסעיף  – 2.5.1החברה מפעילה  17נקודות מכירה ושירות )בזק סטור( ברחבי הארץ.

לסעיף  - 2.6תחרות
לעניין הוועדה לגיבוש המלצות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל
)"ועדת גרונאו"(  -עיקרי עמדתה הראשונית של החברה ,כפי שבאה לידי ביטוי במסמך
שהוגש לוועדה ביום  11.4.07היו :אופק רגולטורי לשוק התקשורת בכלל ולחברה בפרט
שיאפשר המשך ההשקעה בשדרוג תשתית החברה; מתן גמישות תעריפים וחופש מוחלט
בשיווק חבילות שירותים; ביטול ההפרדה המבנית והתאגידית ותיקון רישיון החברה
באופן שיתיר לחברה לספק שירות  .IPTVיצוין כי עמדותיה של החברה מתפתחות
ומשתנות עם הזמן.
המלצות הוועדה ,האמורות להתייחס לנושאים המהותיים ביותר לשוק התקשורת
ולחברה ,עשויות לחולל שינויים בכללי התחרות הנוהגים עד כה והחברה מעריכה ,כי היא
תיפגע מהמלצות הוועדה אולם אינה יכולה להעריך את המגמות או ההשפעות הקשורות
בכך.
לסעיף  - 2.6.1תחום הטלפוניה
לעניין עתירת החברה לבג"צ בדבר הפרת חובת ההפרדה המבנית ע"י הוט  -ב – 1.4.07
התקבלה בחברה החלטת בית המשפט ,לאחר הסכמת הצדדים ,לפיה משרד התקשורת
יקבל החלטה תוך  6חודשים בעניין הפרדה מבנית של חברת הוט .לאחר קבלת החלטת
המשרד יגישו הצדדים הודעה מעדכנת בעניין לבית המשפט ,שלאחריה יוחלט על המשך
הטיפול בעתירה.
ביום  2.5.07פנתה החברה למשרד התקשורת בבקשה ליידעה בדבר מימושה המלא של
הנחיית משרד התקשורת ל"הוט" )על פי הודעת המשרד לבג"צ( למנות מנהלים כלליים
נפרדים ל"הוט טלקום" ול"הוט מערכות תקשורת בכבלים" ,ללא כפיפות מנהלית ביניהן,
ולהכפיף את כל הדרג הניהולי ב"הוט טלקום" למנהל הכללי שייקבע לתאגיד זה ,וזאת
לא יאוחר מיום  .1.5.07ביום  21.5.07השיב מנכ"ל משרד התקשורת לחברה ,כי "הוט"
מסרה למשרד ,כי היא מתכוונת לפעול לקיום ההוראה בעניין קביעת מנהלים כלליים
נפרדים .החברה חזרה על פנייתה האמורה ביום  5.6.07וביקשה לדעת מה לוחות הזמנים
למימוש ההוראה.
ביום  10.7.07פנתה החברה לפרקליטות המדינה והביעה התנגדותה לתיקון רשיון "הוט"
באופן שמאפשר לה לשווק סל שירותים הכולל שירותי הוט טלקום ושירותי שידור
הניתנים בידי חברת השידורים של "הוט" וביקשה לבטלו .פרקליטות המדינה דחתה את
טענות החברה במכתב מיום .12.7.07
ביום  8.10.07התקבלה הודעה משלימה מטעם המדינה לפיה ,החליט שר התקשורת ,על פי
המלצת גורמי המקצוע במשרדו ,וכן על פי המלצת יו"ר "הוועדה לגיבוש המלצות
מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת" ,פרופ' גרונאו ,שלא לשנות,
לעת הזאת ,את מתכונת ההפרדה המבנית הקיימת של הוט טלקום .כן צויין ,כי סוגיה זו
תיבחן פעם נוספת לאחר הגשת המלצות וועדת גרונאו ,במסגרת בחינת הסוגיה הכוללת
של שאלת ההפרדה המבנית בתחום התקשורת .ביום  8.11.07הגישה החברה לבג"צ בקשה
לתיקון העתירה באופן שתכלול את השגות החברה על תיקון רישיון "הוט" כאמור לעיל.
לעניין מתן רישיונות כלליים יחודיים למתן שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת לספקי
תקשורת שונים – הספקים שקיבלו רישיונות כאמור החלו לספק שירותים בהתאם
לרישיונותיהם.
לסעיפים  2.6.1ו 2.6.2 -
כפי שעולה מדיווחי הוט – מערכת תקשורת בכבלים בע"מ ,מספר מנויי הטלפוניה
והאינטרנט של "הוט" ממשיך לעלות.
לעניין מתן שירותי  VOBע"י חברת הבת בזק בינלאומי בע"מ  -ראו עידכון לסעיף 4.1.5
להלן.
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לסעיף  – 2.6.4התחרות מצד חברות הרט"ן
לעניין סירוב הממונה על הגבלים עסקיים לשנות את הכרזת המונופולין על החברה
בשירותי הטלפוניה הנייחת  -החברה בוחנת המשך טיפולה בנושא.
לסעיף  – 2.6.5מדיניות מתן שירותי VOD
בחודש יולי  2007אושר תיקון לחוק התקשורת המאפשר לספקי תוכן נוספים מעבר
ל"הוט" לתת שירות של אספקת תכנים לפי דרישת המנוי על גבי רשת גישה מנוהלת
רחבת פס ,בטכנולוגיית  .IPמשמעות התיקון האמור ,הינה כי חברות בנות של החברה
)למעט די.בי.אס (.לא תורשנה לספק את השירות האמור .לעניין זה ראו גם עידכונים
לסעיפים  5.4ו  5.6.5 -להלן.
לסעיף 2.6.6א – מיספור וניידות מספרים
החברה נערכת להשלכות התפעוליות והשיווקיות של יישום התוכנית לניידות מספרים.
להערכת החברה היקף הפגיעה בהכנסותיה כתוצאה מיישום התוכנית צפוי להיות מהותי,
אך היא אינה יכולה ,בשלב זה ,להעריך את היקפו.
יישום תוכנית הניידות במלואה מחייב עמידה בכל הדרישות מצד כל מפעילי התקשורת
)מפעילים פנים ארציים נייחים ,מפעילי רט"ן ומפעילים בינלאומיים( .התקבלו
אינדיקציות על כך שחלק מן המפעילים אינם עומדים עדיין בכל דרישות הסף הטכניות
לתחילת יישום התוכנית ולכן קיים חשש באשר ליישום התוכנית ברמה אינטגרטיבית
כוללת במועד שנקבע לכך ).(1.12.07
יו"ר פורום המפעילים לעניין ניידות המספרים התריע על כך שלהערכתו לוח הזמנים
הנוכחי לא יאפשר השלמה של הבדיקות הנחוצות בין המפעילים בהיקף וברמת ודאות
מספקים והמליץ לפנות לשר התקשורת ולבקש חלון זמן של חודש בדיקות נוסף שהיה
מאפשר ,לדעתו ,להקטין משמעותית את היקף וחומרת הבעיות ,אף אם לא לפתור אותן
כליל .עוד הוסיף יו"ר הפורום ,כי השקת הניידות בלוח הזמנים הנוכחי מעמידה סיכון
שאין הצדקה סבירה לקחתו .בתגובה להתראת יו"ר פורום המפעילים שפורסמה ,בין
היתר ,בכלי התקשורת ,ביקש מנכ"ל משרד התקשורת ,מיו"ר הפורום ,להבהיר באופן חד
משמעי ,על דעתו של שר התקשורת ,כי המועד לניידות מספרים הינו  1.12.07וככל שיהיה
מפעיל שלא יעמוד בתאריך זה ,המשרד ימצה עימו את כל חומרת הדין ובכל האמצעים
החוקיים העומדים לרשות המשרד.
נציגי החברה מסרו לנציגי משרד התקשורת ,במסגרת פיקוח של המשרד בנושא מוכנות
ליישום תוכנית הניידות ,כי החברה תהיה ערוכה במועד ) (1.12.07להפעלת ניידות
המספרים .עם זאת ,לנוכח לוח הזמנים הקצר לצורך ביצוע הבדיקות והתלות בספקים
ובמפעילים האחרים ,כמו גם ביצוע שינויים הנדסיים ע"י החברה לצורך מוכנותה ליישום
התוכנית במועד ,אין אפשרות לצפות כיצד תיושם התוכנית עם תחילת הפעלתה .ככל
שתיווצרנה בעיות כתוצאה מהאילוצים המתוארים לעיל  -עלולה להיות אף להן השלכה
לרעה על הפגיעה בתוצאות הכספיות של החברה.
המידע האמור כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות החברה .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ"ל אם יחול שינוי באחד
הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו.
ביום  24.5.07התקבלה בחברה הודעת מנכ"ל משרד התקשורת ולפיה הוא שוקל להטיל
על החברה עיצום כספי לפי פרק ז 1לחוק התקשורת ,התשמ"ב –  ,1982בגין הפרה,
לטענתו ,של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום  ,1.9.06כדלקמן:
.1

לתקופה מיום  1.9.06ועד לתאריך הודעת מנכ"ל המשרד  -עיצום כספי בשיעור
של .₪ 2,031,750

.2

לתקופה מיום  25.5.07ועד ליום  30.11.07או עד למועד תיקון ההפרה הנטענת
)לפי המוקדם מביניהם( ע"י החברה – שיעור של  ₪ 6450בעד כל יום נוסף
שתימשך ההפרה.

.3

לתקופה שמיום ) 1.12.07שהוא ,על פי האמור בהודעה המועד הסביר הנדרש
לבעלי הרשיונות הנוגעים בדבר לתיקון ההפרה הנטענת( ועד למועד תיקון
ההפרה הנטענת – עיצום כספי כמפורט בסעיפים 37ב)ב( ו – 37ג)א(לחוק
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התקשורת לאחר תיקון ] 36יצויין ,כי על פי הוראות הסעיפים הללו שיעור
העיצום הרלוונטי עומד על פי שבעה מן הקנס הקבוע בסעיף )61א() (4לחוק
העונשין )שהוא  ,(₪ 202,000בתוספת  0.25%מההכנסה השנתית של החברה,
בתוספת עיצום כספי בשיעור החלק החמישים מעיצום כאמור לכל יום שבו
נמשכת ההפרה[.
חברות הבת פלאפון ובזק בינלאומי קבלו אף הן הודעות דומות .כפי שצויין בדוח
התקופתי של החברה לשנת  2006החברה ופלאפון )ביחד עם חברות סלולאריות אחרות(
עתרו לבג"צ בעניין ,בטענה ,בין השאר ,כי משרד התקשורת הוא שלא הכין תוכנית ניידות
מספרים כמתחייב על פי הוראות החוק .ביום  5.7.07הגיבה החברה להודעת מנכ"ל
משרד התקשורת והביעה עמדתה ,כי אין לעמדתה של החברה כל הפרה של הוראות
החוק או הרישיון ,כי עניין זה תלוי ועומד בפני בג"ץ ,וכי בכל מקרה ,בנסיבות העניין
יהיה זה בלתי סביר להטיל עיצומים על החברה ,לרבות לאור המועד שנקבע ע"י משרד
התקשורת כסביר בעניין זה ליישום ניידות המספרים ) .(1.12.07פלאפון ובזק בינלאומי
הגיבו אף הן להודעת משרד התקשורת.
לעניין העתירה לבג"צ  -בית המשפט החליט להיענות לבקשת חלק מהעותרות לדחות את
מועד הדיון שהיה קבוע לחודש אוקטובר  ,2007בין היתר ,לאור העובדה שהדיון בעתירה
עשוי להצטמצם או אף להתייתר .מועד הדיון נקבע ליום .20.12.07
לסעיף 2.6.6ב  -תשתיות מתחרות פוטנציאליות נוספות
ביום  24.9.07פרסם משרד התקשורת שימוע לעניין מדיניות הקצאת תדרים לרשת גישה
אלחוטית רחבת פס .על פי מסמך משרד התקשורת ,בכוונת שר התקשורת לפרסם
מדיניות להקצאת תדרים לרשת גישה אלחוטית רחבת פס ) (WiMAXהמפורטת בטיוטת
המדיניות שצורפה למסמך .בכוונת החברה להגיש תגובה בימים הקרובים .יצויין ,כי
החברה הגישה בעבר עמדה בהתייחס למסמך המדיניות הקודם שפירסם המשרד בנושא
ביום  31.1.06ולפיה אין מקום להקצאת התדרים הללו שהם משאב מדינה מוגבל ,לטובת
מפעילים בעלי רישיונות ייחודיים שאינם חבים חובת מתן שירות אוניברסלי.
לסעיף  - 2.6.7היערכות החברה להתמודדות עם התחרות הגוברת
לס"ק ז' בנושא ההסכמים עם לקוחות עסקיים  -ביום  11.4.07חילט משרד התקשורת
בעקבות דחיית עתירת החברה לבג"ץ את הערבות בסכום של  8מליון  ₪מתוך הערבות
שהפקידה החברה עפ"י הוראות רישיונה הכללי.
לסעיף  - 2.6.8גורמים שליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
תחרות  -מידת ההשפעה של התחרות על החברה תלויה כאמור גם בהמלצות שתגבש
ועדת גרונאו בתחום התקשורת בישראל ובאופן אימוצן ויישומן ,שלחברה אין יכולת
להעריכן.
לעניין העדר גמישות לחברה במבצעים שיווקיים  -ביום  26.4.07חולט סכום נוסף של 7
מליון  ₪מתוך הערבות האמורה .חילוט זה הינו בעקבות החלטת בג"צ מיום 10.4.07
שלא לתת צו ביניים בעתירה שהגישה החברה ,וטרם נדונה ,נגד שר התקשורת ומנכ"ל
משרד התקשורת כנגד חילוט הערבות ודחיית ערר החברה בעניין ,וזאת בגין מבצע
שבמסגרתו הוענקו דקות שיחה למנויי החברה אשר רכשו ציוד קצה )"מבצע אביב"(.

לסעיף  – 2.7רכוש קבוע ומיתקנים
לסעיף  - 2.7.1תשתית התקשורת הפנים ארצית הנייחת )וכן לעניין סעיפים )2.6.7י( ו
–  2.19.2רשת(
לעניין סעיף קטן א' )מרכזות(  -במהלך שנת  2008עתיד להתבצע תהליך שדרוג מתגי
נורטל של החברה למהדורה חדשה מסוג  .ISN09שדרוג זה אמור לאפשר המשך
תחזוקה של רשת המיתוג של החברה המבוססת על מתגי נורטל עד סוף שנת  ,2008בכפוף
לתנאי ההסכם עם חברת נורטל .ככל שהחברה תידרש להמשיך ולתחזק את המתגים
מעבר למועד הנ"ל הדבר יהיה כרוך בהוצאה מהותית נוספת.
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לסעיף  - 2.7.4מקרקעין
לעניין סעיף קטן ג'  -סך הנכסים שמכרה החברה במהלך השנים )הן לפני הסכם הפשרה
והן לאחריו( עומד על כ 40-נכסים )בשלמות או בחלק( מבין הנכסים המוחכרים אשר
פורטו בהסכם העברת הנכסים ,כך שלמועד העידכון לדוח התקופתי מונה קבוצת הנכסים
המוחכרים כ 180-נכסים.
לעניין סעיף קטן ד'  -במהלך המחצית הראשונה של שנת  2007מכרה החברה  7נכסי
מקרקעין נוספים בשטח כולל של כ 10,900 -מ"ר קרקע וכ  4,730 -מ"ר בנוי ובסכום כולל
של כ  7.68 -מיליון דולר .ברבעון השלישי של שנת  2007לא מכרה החברה נכסי נדל"ן.
כמו כן ,במהלך הרבעון הראשון של שנת  2007הושלמה מכירת מתחם "תחנת הלל"
)כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום  .(15.11.06שטח המתחם הינו כ  956 -דונם
והתמורה שהתקבלה בגין מכירתו הינה כ –  20.8מיליון דולר.
בהמשך לבחינה מחודשת שביצעה הנהלת החברה בנוגע למימוש נכסי הנדל"ן של החברה,
אישר הדירקטוריון המשך מהלך מכירת נכסי נדל"ן שאינם פעילים ו/או שניתן לפנותם
בקלות יחסית וללא כניסה להוצאות משמעותיות ,בהתאם לרשימה שהוצגה בפניו .כמו
כן ,אישר הדירקטוריון נוהל עבודה מפורט בנושא מכירת נכסי נדל"ן של החברה ,ונוהל
לאישור עסקאות כאמור .כן החליט הדירקטוריון לעכב ,בשלב זה ,פעילות השבחה בנכסי
החברה.
החברה פועלת למימוש נכסי נדל"ן שלה.

לסעיף  - 2.9הון אנושי
לסעיף  –-2.9.1מבנה אירגוני ומצבת עובדים לפי מבנה אירגוני
א .מינוי יו"ר חדש והעברת סמכויות לדירקטוריון בנוגע לחברות בנות
ביום  4.9.07מונה שלמה רודב לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה .באותו יום החליט
דירקטוריון החברה ,בהתאם לסעיף )50א( לחוק החברות ,התשנ"ט –  1999ובהתאם
לתקנות  119ו –  121.1לתקנון החברה ,כי סמכויות המנהל הכללי בכל הקשור
לתאגידים המוחזקים במישרין או בעקיפין ,ע"י החברה )לרבות פלאפון תקשורת
בע"מ ,בזק בינלאומי בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ ,וואלה! תקשורת
בע"מ ,בזק און-ליין ,בזק זהב אחזקות בע"מ ובזקכל בע"מ( יועברו לדירקטוריון ,וכי
החלטות על יישום האמור לעיל תתקבלנה בהמשך.
ב .משא ומתן  -הקדמת יישום הסכם קיבוצי חדש
בין הנהלת החברה ונציגות העובדים מתנהל משא ומתן בעיקר בעניין הקדמת
השלמת היישום של המבנה הארגוני בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד החדש מיום
 5.12.06ובעניין הקדמת מועדי פרישה ואופציה לחברה לשנות את תמהיל הפורשים
שאמורים לפרוש עפ"י אותו הסכם עד שנת ) 2008הגדלת מספר הפורשים בפרישה
מוקדמת על פני פורשים בפיצויים( )ראו גם סעיף )2.17.4ו( לדוח התקופתי לשנת
.(2006
ג .מינויים המהווים שינוי מבנה אירגוני
ביום  28.6.07מונה סמנכ"ל כלכלה ותקציב בחברה שתחומי אחריותו הינם כלכלה,
תקציב ובקרה וגביה ,אשר היו קודם לכן באחריות המשנה למנכ"ל ומנהל כספים
ראשי .סמנכ"ל כלכלה ותקציב מדווח במסגרת תפקידו למשנה למנכ"ל ומנהל
כספים ראשי ולמ"מ מנכ"ל בחברה.
במחצית אוגוסט  2007נכנסה לתפקידה מזכיר חברה חדשה לחברה בכפיפות ליו"ר
הדירקטוריון תפקיד זה בוצע החל מאוקטובר  2005ועד למועד כניסתה לתפקיד של
מזכיר החברה ע"י היועצת המשפטית של החברה.
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לסעיף  - 2.9.2מצבת עובדים על פי מסגרות העסקה
במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת  2007פחת מספר עובדי החברה מ 8,096 -
עובדים נכון ליום  31.12.06ל 7,658-עובדים נכון ליום ) 1.10.07ירידה נטו של  438עובדים(
כתוצאה מפרישה של עובדים מהחברה )במקביל לקליטת עובדים נדרשים כגון ,נציגי
שרות(.
יצויין ,כי מתוך  975עובדים שאמורים ,עפ"י ההסכם הקיבוצי מיום  ,5.12.06לסיים
עבודתם בחברה בין השנים  2006-2008במסלולי פרישה מוקדמת או פיצויים מוגדלים
)ראו סעיף )2.17.4ו'( לדוח התקופתי לשנת  – (2006פרשו עובדים כדלקמן:
תקופה
עד ליום 31.3.07
עד ליום 30.6.07
עד ליום 30.9.07

פרישה בתקופה
399
275
52

פרישה במצטבר
399
674
726

לסעיף  - 2.9.6תוכניות תיגמול לעובדים
ביום  25.9.07החליט דירקטוריון החברה לאשר מתווה בדבר מדיניות תגמול לבכירים
ולנושאי משרה בקבוצת בזק ,לפיו החברה תפעל לתגמול בדרך של הקצאת
אופציות לאותם בכירים בחברה ובחברות הבנות עליהם יוחלט .תגמול כאמור יהווה
מנגנון לשימור מנהלים ותמריץ הולם להם בהתחשב במדיניות השכר ,בתפקידו של כל
מנהל ,במעמדו ,ביכולותיו ובתרומתו לחברה בה הוא עובד ולקבוצה .החברה תפרסם,
בכפוף לכל דין ,דיווח מיידי ומתאר מפורט בקשר עם תוכנית האופציות לאחר קבלת
אישור הדירקטוריון לתוכנית .
בחודש אוקטובר  2007אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון הקצאת אופציות לשני
הדירקטורים מקרב העובדים במסגרת תוכנית האופציות לעובדי החברה אשר אושרה
ונכנסה לתוקף בחודש מרץ  3.2007ההקצאה טעונה אישור האסיפה הכללית לעניין זה
ראו גם דיווח מיידי של החברה מיום .29.10.07
לסעיף  - 2.9.7נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה
למועד פירסום דוח זה מכהנים בחברה  16דירקטורים 4ו  14 -חברי הנהלה בכירה .יצויין,
כי מאז פרישתו של מנכ"ל החברה ביום  30.4.07מכהן בחברה ממלא מקום מנכ"ל )בין
התאריכים  30.4.07עד  26.6.07כיהן בתפקיד איקה אברבנאל והחל מאותו מועד מכהן
בתפקיד אבי גבאי( .כמו כן ,ביום  4.9.07הסתיימה כהונתו של יו"ר הדירקטוריון ,דב
ויסגלס ,ובאותו יום נבחר שלמה רודב ע"י האסיפה הכללית כדירקטור ,וע"י
הדירקטוריון – לתפקיד היו"ר.
החל ביום  1.8.07מונתה סמנכ"ל רגולציה בחברה גם כממונה על אכיפה פנימית  -הגבלים
עסקיים.
במהלך הרבעון השלישי של שנת  2007הודיעו על סיום עבודתם בחברה המשנה למנכ"ל
ומנהל כספים ראשי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ,סמנכ"ל החטיבה העיסקית וסמנכ"ל
החטיבה הפרטית .במקום נושאי המשרה הנ"ל )למעט המשנה למנכ"ל ומנהל כספים
ראשי ,אשר מכהן עדין בתפקידו( מונו נושאי משרה חדשים.
לעניין מענקים לנושאי משרה  -בהמשך להמלצות שנכללו בדוח הבודק החיצוני ,ד"ר
יורם דנציגר ,מיום  26באפריל ) 2007ראו עידכון לסעיף  2.20להלן( ,אישר דירקטוריון
החברה ביום  22.5.07מענקים לנושאי משרה בגין שנת  2006בסך כולל של ,₪ 1,059,566
בנוסף אישר הדירקטוריון באותה ישיבה מתן מענקים לנושאי משרה בגין שנת  2005בסך
כולל של  .₪ 210,000לדעת הדירקטוריון ,מתן המענקים האמורים אינו מהווה עיסקה
חריגה ,כהגדרתו של מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
בנוסף ,אישר הדירקטוריון ביום  ,22.5.07לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת
בישיבותיה מיום  15.5.07ומיום  ,22.5.07מתן מענקים למספר נושאי משרה .החברה
דיווחה על מענקים אלה בדיווח מיידי מיום .22.5.07
 3הקצאת  59,574אופציות למניות של החברה במחיר מימוש של  ₪ 2.9991למניה .שווי ההטבה הכולל הינו כ -
 .₪ 237,006כל הנתונים נכונים ליום  .21.10.07ראו גם דיווח מיידי של החברה מיום .29.10.07
 4לרבות שני דירקטורים חיצוניים ושני דירקטורים מקרב העובדים.
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בעניין המענקים ששולמו שלא כדין למנכ"ל החברה לשעבר ,מר יעקב גלברד בגין השנים
 2005ו  2006 -עומדת בעינה התחייבותו להחזירם לפלאפון ולחברה ,בהתאמה .החברה
קיבלה החלטה ,כי במידה שמענקים אלה לא יוחזרו לחברה היא תנקוט בכל האמצעים
החוקיים לגביית החוב.
חלק מנושאי המשרה החזירו לחברה את ההפרש )אם וככל שהיה קיים( בין המענקים
שקיבלו בעבר לבין המענקים שאושרו להם כמפורט לעיל .סך היקף ההחזר כ 590,000 -
) ₪כל הסכומים המפורטים לעיל הינם במונחי ברוטו ,לפני מס(.
לעניין זה ראו גם בדיווח המיידי של החברה מיום .22.5.07

לסעיף  - 2.10חומרי גלם וספקים ,רכישת ציוד וספקים
לסעיף  - 2.10.2נכון למועד דוח זה אין לחברה ספק ששיעור הרכישות ממנו מתוך סך
רכישות תחום הפעילות עולה על .5%

לסעיף  - 2.13מימון
לסעיף  – 2.13.4סכומי אשראי שנתקבלו לאחר 31.12.06
במהלך התקופה שבין  27.5.07לבין  16.7.07גייסה החברה במספר גיוסים כ 1,200 -
מיליוני  ₪באמצעות מכירה של  1,070מיליון ע.נ .של אגרות חוב )סדרה  (5של החברה.
מכירת אגרות החוב בוצעה ע"י חברת הבת בזק זהב )אחזקות( בע"מ )"בזק זהב"(
והתמורה האמורה הועברה לחברה כפרעון של הלוואה שהעניקה החברה לבזק זהב
לצורך רכישת אגרות החוב הנ"ל .הגיוס בוצע בריבית ממוצעת של ) 3.71%אגרות החוב
צמודות למדד( .ר' עידכון לסעיף  2.13.7להלן.
לסעיף  - 2.13.6דירוג אשראי
ביום  1.5.07הודיעה חברת "מעלות"  ,כי בהמשך לגילויים ולדוח הבדיקה של הבודק
החיצוני )ראו עידכון לסעיף  2.20להלן( לעניין הפחתת הציוד הקבוע בפלאפון לא צפוי
בשלב זה שינוי בדירוג התחייבויות החברה .לעניין זה ראו גם עידכון לסעיף  3.15.6להלן.
לסעיף  - 2.13.7הערכה לגיוס בשנה הקרובה ) (2007ומקורות הגיוס
ביום  14.5.07אישר דירקטוריון החברה גיוס חוב בהיקף של עד  1,200מיליון  ₪במהלך
שנת  2007וזאת לצורך פירעון חוב קיים של החברה .החברה השלימה גיוס זה כמפורט
בעידכון לסעיף  2.13.4לעיל .יצוין ,כי ביום  8.8.07פרעה החברה את קרן אגרות החוב
מסוג יורובונדס שהיא הנפיקה בשנת  2000בסך כולל של  293מיליון אירו.

לסעיף  - 2.15איכות הסביבה
בתקנות חדשות בעניין הקרינה הבלתי מייננת אשר אושרו ביום  23.10.07ע"י ועדת הפנים
ואיכות הסביבה של הכנסת וטעונות אישור השרים נקבע תשלום אגרות בגין הגשת
בקשת היתר למקור קרינה .בעקבות אישור התקנות צפויה החברה להידרש לתשלום
אגרות ,בסכום לא מהותי ,הצפוי להתפרס על פני מספר שנים.
לסעיף  - 2.15.2חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו – ") 2006חוק הקרינה"(
במחצית הראשונה של  2007פעלה החברה להוצאת היתרי הפעלה מאת הממונה על
הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה )"הממונה"( ,והכל בהתאם לחוק הקרינה
שנכנס לתוקף בתחילת שנת  .2007בעקבות פעילות זו החברה קיבלה היתרי הפעלה
למתקני התקשורת המופעלים על ידה למעט בודדים שלגביהם יש עדיין היתר קרינה
בתוקף מכוח תקנות הרוקחים .החברה פועלת להוצאת היתרי הפעלה מכוח חוק הקרינה
גם למתקנים בודדים אלה .יצוין ,כי הממונה רשאי לדרוש היתרי בניה כתנאי להמשך
תוקפם של היתרי ההפעלה למתקני התקשורת )לרבות מתקני שידור( שניתנו ע"י
הממונה .כמו כן ,רשאי הממונה לדרוש תצהיר על פטור מהיתר בניה ל"מתקני גישה
אלחוטיים" שהינם בעלי "אישור סוג" שניתן לחברה מאת הממונה .ראו גם עדכון לסעיף
 2.16.11להלן.
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לסעיף  - 2.16מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
לסעיף  - 2.16.2הרישיון הכללי של החברה
לעניין מדידת נתח השוק של החברה ותחנות הבדיקה :ביום  22.4.07התקבל מכתב משרד
התקשורת לפיו המשרד החל בהליך ,אולם אין באפשרותו לקיים בדיקה כמותית ברמת
אמינות מספקת ,משום שהחברה טרם העבירה נתונים מתוקנים במתכונת שהתבקשה.
לכשיועברו הנתונים ימשיך המשרד בהליך הבדיקה .ביום  15.7.07השיבה החברה למכתב
נוסף של משרד התקשורת )מיום  (13.6.07ובו טענה כי היא חולקת על השגות משרד
התקשורת בנוגע לנתונים שהעבירה החברה למשרד וכי בכל מקרה אין בהשגות אלה כדי
לעכב הבדיקה .בהמשך העבירה החברה את הנתונים המבוקשים במתכונת שמקובלת על
שני הצדדים.
עפ"י החלטת הממשלה ,הונחה שר התקשורת לבצע את כל הפעולות הנדרשות ,כך שלא
יאוחר מיום  31בדצמבר  2007בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים
לא יהיה רשאי להתנות מתן גישה רחבת פס לרשת האינטרנט במתן שירותי טלפון
בסיסיים .להחלטה זו ,אם וככל שתתקבל עשויים להיות השפעות מהותיות על החברה
ועל מבנה התעריפים שלה אשר אינן ניתנות להערכה בשלב זה .לעניין זה ראו גם עידכון
לסעיף  2.2.3לעיל.
לסעיף  – 2.16.7דיני הגבלים עסקיים
לעניין חקירת הממונה על הגבלים עסקיים מחודש מאי 2006 ,בחשד לניצול מעמד של
בעל מונופולין לרעה בעקבות עיצומים שנקטו עובדי החברה במסגרת סכסוך עבודה -
רשות ההגבלים העסקיים הודיעה ,כי החקירה בנושא הסתיימה .עם זאת ,ביום 27.5.07
התקבלה במשרדי החברה הודעת הרשות להגבלים עסקיים )"הרשות"( לפיה שוקלת
הממונה על ההגבלים העסקיים )"הממונה"( לקבוע בהתאם לסמכותה על פי סעיף
)43א() (5לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח – ") 1988החוק"( ,כי החברה ניצלה לרעה את
מעמדה בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק ,וזאת – לאור ממצאי חקירה שניהלה מחלקת
החקירות של הרשות במהלך החודשים האחרונים .באותה הודעה מצויין ,כי הממונה
שוקלת לקבוע כי:
.1
.2
.3
.4

במחצית הראשונה של שנת  2006ובמיוחד בחודשים אפריל ומאי  2006נקטו עובדי
החברה בעיצומים שעניינם עיכוב או אי ביצוע עבודת לשם חיבור ו/או הרחבה של
חיבור קיים של מפעילי מפ"א לרשת החברה.
ביום  17.5.06בשעות אחר הצהריים נותק חיבור קיים בין הוט טלקום לבין רשת
החברה ולא תוקן ,עקב עיצומים של עובדי החברה ,עד לשעות הלילה של יום
.18.5.06
החברה לא פעלה כנדרש על מנת למנוע או למזער תופעות אלה ופגיעתן במפעילי
מפ"א ,בתחרות ובציבור.
בכך ניצלה החברה את מעמדה לרעה בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק.

יצויין ,כי בהתאם לסעיף )43ה( לחוק ,קביעת הממונה כאמור לעיל ,אם וככל שתקבע,
תהא ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי.
ביום  24.9.07העבירה החברה את עמדתה ובה טענה ,בין היתר ,כי האיסורים על בעל
מונופולין לסרב סירוב בלתי סביר ולנצל לרעה את מעמדו בשוק אינם חלים על בעל
מונופולין הפועל כמעביד במהלך סכסוך עבודה עם עובדיו.
לעניין בקשה לפטור מאישור הסדר כובל לשירותי מודיעין למספרי טלפון ראו עידכון
לסעיף  2.2.2לעיל.
ביום  18.10.07העבירה החברה לרשות ההגבלים העסקיים נתונים ומסמכים על פי
דרישת הרשות בעניין העברת מידע ,לכאורה ,לחברה בת.

11
לסעיף  - 2.16.8פקודת הטלגרף
לעניין המחלוקות עם משרד התקשורת בעניין אגרות תדרים ודרישת המשרד כי החברה
תשלמם – בעקבות בירור עם המשרד באשר למחלוקות האמורות ,הוסדרו מרביתן.
הסכום העיקרי שנשאר שנוי במחלוקת הינו בגין אגרות ביהודה שומרון ועזה והוא
מסתכם ,נכון ליום  30.9.07בכ  46 -מיליון .₪
לסעיף  - 2.16.9הצעת חקיקה בעניין סיום התקשרויות חוזיות
ביום  14.5.07התקיים דיון נוסף בוועדת הכלכלה של הכנסת אך עדיין לא הושלם אישור
החוק בוועדה.
לסעיף  - 2.16.11הקמת מתקני תקשורת  -תמא 36
לעניין סעיף קטן א'  -תמ"א 36א'  -ביחס ל"מתקני גישה אלחוטית" קיימות מספר
יוזמות לביטול הפטור מהיתר בניה .אם תידרש החברה להמציא תצהיר על פטור מהיתר
בניה כאמור בעידכון לסעיף  2.15.2ו/או יבוטל הפטור מהיתר בניה ,עשויות להיות לכך
השלכות מהותיות לרעה שאין באפשרות החברה להעריכן בשלב זה .להשלכות על חברת
הבת פלאפון – ראו עידכון לסעיף  3.18.3.3להלן.
לעניין סעיף קטן ג' – תמ"א 36ב'  -בטיוטה של תמ"א  36ב' מיום  1.9.07נכללים לא רק
מתקני השידור של החברה אלא גם מתקני מיקרוגל שטווח הבטיחות שלהם גדול מ 10-מ'
אשר קודם לכן נכללו בתמ"א 36א' ,ואשר הליך הוצאת היתרי בניה מכוחה פחות מורכב.
כמו כן ,כוללת הטיוטה האמורה ביטול הוראות אשר קבעו ,כי הליכי רישוי למתקני
שידור שטווח הבטיחות שלהם אינו עולה על  10מ' או שטח הקרקע הדרוש להם אינו
עולה על  300מ"ר יהיו בהתאם לתמ"א 36א' ולא בהתאם לתמ"א 36ב' .החברה פועלת
מול משרד התקשורת ומשרד הפנים לביטול תיקונים אלו ולהחזרת סוג המתקנים כאמור
לתחולת תמ"א 36א'.
בנוסף ,באותה טיוטא מוצע כי בתמ"א 36ב' תיכלל הוראה שלפיה לא יינתן היתר בניה
לכלל מתקני השידור הנכללים בתמ"א 36ב' ,אלא אם הוגש ע"י מבקש ההיתר כתב שיפוי
בגין מלוא הפיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון והבניה ,אם יפסקו כנגד הוועדה
המקומית .החברה פועלת מול משרד התקשורת ומשרד הפנים לביטול ההוראה.
לעניין סעיף קטן ד'-כללי  -אם תידרש החברה להמציא היתר בניה למתקני התקשורת
)לרבות מתקני שידור( עשויות להיות לכך השלכות מהותיות לרעה שאין באפשרות
החברה להעריכן בשלב זה.
המידע האמור כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות החברה .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ"ל אם יחול שינוי באחד
הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו.
לסעיף  - 2.16.12הצעת חוק לתיקון סעיף  13לחוק התקשורת
הצעת החוק אושרה בתיקון לחוק התקשורת אשר פורסם ביום  .3.12.06התיקון ,בין
היתר ,מקנה סמכות לשר התקשורת לתת הוראות לבעל רישיון במקרה תקלה או הפסקה
משמעותית במתן שירותי תקשורת ,שלא בנסיבות של שעת חרום.
לסעיף  - 2.16.13מגבלות ופיקוח על פעילות החברה בעניין החלטת ממשלה בנושא
הצעות לתיקון חוק התקשורת
למיטב ידיעת החברה ,משרד האוצר יוזם תיקון לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
התש"ן 1990 -שתכליתו כי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תקים ותפעיל מערך משדרים
קרקעי בטכנולוגיה דיגיטאלית בגיבוי מערך לווייני דיגיטאלי להפצת שידורי טלוויזיה של
בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה באופן חופשי לכלל הציבור בישראל ובפרישה ארצית,
כך שהפצה כאמור תתבצע לא יאוחר מיום  1בדצמבר .2008
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לסעיף  - 2.17הסכמים מהותיים
לעניין סעיף )2.17.4ו( – הסכם קיבוצי חדש מיום  – 5.12.06לעניין המשא ומתן בין
הנהלת החברה לנציגות העובדים בדבר הקדמת המועד ליישום שינוי המבנה הארגוני
ומועדי פרישה של עובדים ראו עידכון לסעיף  2.9.1לעיל.
לעניין סעיף  - 2.17.5הסכם ניהול  -ביום  29.7.07נחתם הסכם הניהול בין החברה לבין
תאגיד בבעלות ובשליטת בעלי המניות של אפ.סב.אר .החזקות בע"מ .ההסכם הינו
בתוקף מיום  11.10.05ועיקריו מתוארים בדוח התקופתי לשנת .2006

לסעיף  - 2.18הליכים משפטיים
לעידכונים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  8לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007

לסעיף  - 2.20אירוע או עניין החורגים ממהלך העסקים הרגיל
לעניין סעיף קטן ב' – מינוי בודק חיצוני
לפי דרישת רשות ניירות ערך פירסמה החברה ביום  26.4.07את דוח הבדיקה הסופי של
הבודק החיצוני ,וביום  30.4.07פירסמה החברה בדיווח מיידי את שורת ההחלטות
שהתקבלו ע"י דירקטוריון החברה בעקבות דו"ח הבדיקה.
ביום  ,1.7.07בהמשך לדרישת רשות ניירות ערך פירסמה החברה דיווח מיידי הכולל
פירוט של הצעדים שננקטו ע"י החברה בעקבות דוח הבודק החיצוני .דוח זה התייחס ,בין
השאר ,לאימוץ נוהל עבודה חדש לעבודת הדירקטוריון ,והקמת וועדות דירקטוריון.
ביום  4.9.07נבחרו ע"י האסיפה כללית השנתית של בעלי המניות של החברה חברי
דירקטוריון ,לרבות מספר חברים חדשים ,ובאותו יום מינה הדירקטוריון יו"ר
דירקטוריון חדש לחברה )ראו גם עידכון לסעיף  2.9.1לעיל( .כמו כן הוחלט על הקמת
ועדות הדירקטוריון ,מהותן והרכביהן .בנוסף ,אישרה החברה מינוי דירקטורים חדשים
בחברות הבנות.
א .ביום  7.6.07התכנסה לבקשת רשות החברות הממשלתיות אסיפה כללית מיוחדת של
בעלי המניות של החברה ודנה בדוח הבדיקה של הבודק החיצוני ,ד"ר יורם דנציגר,
ובהשלכותיו .במסגרת הדיון ניתנה סקירה ע"י החברה בנוגע לפעולותיה בהמשך
לממצאים שהתגלו בדוח .האסיפה התקיימה לצורך דיון בדוח ולא התקבלו בה
החלטות .לעניין זה ראו גם דיווח מיידי של החברה מיום .7.6.07
ב .יצויין ,כי ביום  1.5.07התקבלה במשרדי החברה פנייה עפ"י סימן א' של הפרק
השלישי לחלק החמישי של חוק החברות ,תשנ"ט – ) 1999תביעה נגזרת( אשר נשלחה
ע"י תובעת שלטענתה הינה בעלת מניות של החברה מקרב הציבור .לטענת הפונה,
הבודק החיצוני מצביע בדוח הסופי שלו על שורה ארוכה של כשלים וליקויים
הקשורים במישרין לעבודת הדירקטוריון ,ועדות הדירקטוריון ,וכן לחברי
הדירקטוריון ומנכ"ל החברה לשעבר ומשמעות חלקים ניכרים ממצאי הדוח הינה
שדירקטורים ונושאי משרה האחרים בחברה שהיו מעורבים בקבלת החלטות שונות
בחברה הפרו ,לכאורה את חובות הזהירות ו/או האמונים שחלות עליהם .לפיכך,
מתבקשת החברה באותה פניה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד דירקטורים ונושאי
משרה אחרים של החברה שהיו אחראים לכך .ביום  19.7.07הודיעה החברה לפונה
על החלטתה לדחות את הפניה בקשר עם הגשת התביעה הנגזרת ,בין השאר ,מן
הטעם שתביעה בעניין אינה לטובת החברה וכן מן הטעם החברה פעלה ,פועלת ותפעל
לתיקון הליקויים שהתגלו בדוח הבודק החיצוני .לעניין זה ראו גם ביאור  8לדוחות
הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007
ג .עוד יצויין ,כי ביום  13.5.07התקבלה במשרדי החברה תביעה בצירוף בקשה להכיר
בה כתביעה ייצוגית אשר הוגשו ע"י תובע אשר לטענתו רכש מניות של החברה בשנת
 .2006התביעה הוגשה נגד החברה ,שני מנכ"לים לשעבר של החברה ,דירקטורים
אשר כיהנו או מכהנים בחברה בתקופה הרלבנטית לתביעה וכן כנגד אפ.סב.אר.
החזקות בע"מ המחזיקה ב  30% -ממניות החברה .עניינה של התביעה הינו טענה כי
דוחותיה הכספיים של החברה לשנים  2004ו –  2005כללו מידע מהותי כוזב ומטעה
לרבות באשר לרווח השנתי ,לרכוש הקבוע ולהון העצמי וזאת לנוכח הודעת החברה

13
בדיווח מיידי מיום  26.3.07בדבר הפחתה רטרואקטיבית בהיקף של כ –  320מיליון
 ₪של רכוש קבוע אשר לא היה בשימוש חברת הבת פלאפון תקשורת בע"מ .לטענת
התובע ,הוא ניזוק כתוצאה מפרסום המידע המטעה ,בין היתר בכך שרכש מניות
בשער גבוה מהשער בו היה רוכש ,אילו היה מצוי המידע האמור בשוק במועד בו רכש
התובע את המניות .הקבוצה אשר עליה מבקש התובע להחיל את התביעה הינה
קבוצה של נפגעים אשר רכשו במהלך המסחר בבורסה מניות של החברה במהלך
התקופה שתחילתה ביום ) 5.3.05היום הראשון שלאחר המועד בו התפרסם הדוח
לשנת  (2004ועד ליום ) 26.3.07מועד פירסום הדוח המיידי האמור לעיל( והחזיק
במניות לאחר יום  .26.3.07סכום התביעה האישית הינו  ₪ 194וסכום התביעה
הכולל לקבוצה הינו  56.5מיליון .₪
ד .לאישור מחדש של בונוסים בגין השנים  2005ו –  2006ראו עידכון לסעיף  2.9.7לעיל.

לסעיף  - 2.21גורמי סיכון
לרשימת גורמי הסיכון מתווסף גורם סיכון בעל מידת השפעה גדולה  -יישום תוכנית
ניידות המספרים .לעניין זה ראו עידכון לסעיף 2.6.6א לעיל.

.3

רדיו-טלפון נייד  -פלאפון תקשורת בע"מ )להלן" :פלאפון"(
לסעיף  – 3.1מידע על תחום הפעילות
לעניין סעיף  – 3.1.5.3שינויים טכנולוגיים
ביום  25.10.07אישר דירקטוריון החברה את החלטת דירקטוריון פלאפון בדבר הקמת
רשת בטכנולוגיית  HSPA/UMTSבסך כולל של כמיליארד ש"ח .בעקבות ההחלטה
אישרה האסיפה הכללית של פלאפון את הקמת הרשת .לספק המערכת נבחרה חברת
אריקסון .הרשת החדשה צפויה להתחיל לפעול בתחילת שנת  .2009ההשקעה ברשת
תתפרש על פני  4שנים.

לסעיף  - 3.7תחרות
לעניין סעיף 3.7.2
במסגרת בחינת משרדי האוצר והתקשורת את סוגיית פעילותם של מפעילים וירטואליים
בישראל ) (MVNOשכר משרד התקשורת חברת יעוץ ופנה למפעילים בבקשה לקבלת מידע
על ענף הסלולאר שישמש לבחינה זו .משרד התקשורת הטיל על חברת הייעוץ להגיש את
מסקנותיה עד סוף יוני  .2007אחרי קבלת המסקנות ,בטרם קבלת החלטה סופית בנושא,
צפוי המשרד לערוך שימוע למפעילים .פלאפון ,בסיוע חברת יעוץ שנשכרה לצורך כך,
נערכת להצגת עמדתה בפני משרד התקשורת והכנת תשובה לשימוע הצפוי.
במהלך חודש יוני  2007התקשרו פלאפון ,סלקום ופרטנר עם חברת ייעוץ משותפת בהתאם
לאישור הממונה על הגבלים עסקיים ,וזאת לצורך קבלת ייעוץ בנושא התחרות בשוק
הסלולאר בישראל ובנושא  MVNOלקראת השימוע הצפוי של המשרד .לאחרונה קיבל
לידיו משרד התקשורת את דוח חברת הייעוץ שנשכרה על ידו לבדיקת הסוגיה של הכנסת
 .MVNOעל פי המלצות הדוח ,בשלב זה אין צורך בהתערבות משרד התקשורת בנושא.
משרד התקשורת לא פרסם שימוע בדבר הכנסת  .MVNOכמו כן ,במהלך הדיונים בחוק
ההסדרים בממשלה הוצאו תיקוני החקיקה שהוצעו בנושא יצירת כלים לכפיית זכות
השימוש ברשת הרט"ן למפעיל וירטואלי.
במסגרת דיוני תקציב המדינה לשנת  2008התקבלה החלטת ממשלה ,לפיה ייערך משרד
התקשורת להעניק רישיון  MVNOהחל מיום  31.12.07לגורמים שיהיו מעוניינים בכך .היה
והוענק רישיון  MVNOוקיים בעל רישיון זה ,משא ומתן מול המפעילים ,שלא הביא
לתוצאה חיובית לאחר פרק זמן של  6-9חודשים והוכח כי הדבר נובע מהתנהגות אנטי
תחרותית של המפעילים הקיימים ,אז ישקול שר התקשורת התערבות בסוגיית הכניסה של
 MVNOלשוק על פי הסמכויות הנתונות לו בדין.
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לעניין סעיף 3.7.3
ביום  24.5.07קבלה פלאפון הודעה ממשרד התקשורת לפיה הוא שוקל להטיל על פלאפון
עיצום כספי בגין הפרה ,לטענתו ,של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום  1בספטמבר
 2006כדלקמן:
א.

לתקופה מיום  1.9.06ועד לתאריך הודעת מנכ"ל המשרד עיצום כספי בסכום של
 2,031,750ש"ח.

ב.

לתקופה מיום  25.5.07ועד ליום  30.11.07או עד למועד תיקון ההפרה הנטענת )לפי
המוקדם מביניהם( על ידי פלאפון – סכום של  6,450ש"ח בעד כל יום נוסף
שתימשך ההפרה.

ג.

לתקופה שמיום ) 1.12.07שהוא ,על פי האמור בהודעה המועד הסביר הנדרש לבעלי
הרשיונות הנוגעים בדבר לתיקון ההפרה הנטענת( ועד למועד תיקון ההפרה
הנטענת – עיצום כספי כמפורט בסעיפים 37ב')ב'( ו37-ג')א'( לחוק התקשורת
)יצויין ,כי על פי הוראות הסעיפים הללו שעור העיצום הרלוונטי עומד על פי שבעה
מן הקנס הקבוע סעיף )61א'() (4לחוק העונשין )שהוא  202,000ש"ח( ,בתוספת
 0.25%מההכנסה השנתית של פלאפון ,בתוספת עיצום כספי בשעור החלק
החמישים מעיצום כאמור לכל יום שבו נמשכת ההפרה(.

לפלאפון ניתנה ,על פי האמור בהודעות משרד התקשורת ,הזדמנות להביא טענותיה בפני
מנכ"ל משרד התקשורת עד ליום  .24.6.07כאמור בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2006
עתרה פלאפון )ביחד עם חברות סלולאריות אחרות( לבג"צ בעניין ,בטענה ,בין השאר ,כי
משרד התקשורת הוא זה שלא הכין תוכנית ניידות מספרים כמתחייב על פי הוראות החוק.
ביום  5.7.07הגישה פלאפון את תגובתה לשימוע האמור .נכון למועד עריכת עדכון זה ,טרם
התקבלה תשובת המשרד לתגובה שהוגשה.
פלאפון נערכת להשלכות התפעוליות והשיווקיות של יישום התוכנית לניידות מספרים והיא
צופה פגיעה בהכנסותיה כתוצאה מיישום התוכנית .בשלב זה ,לא ניתן להעריך את היקף
הפגיעה.
המידע האמור כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות פלאפון .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ"ל אם יחול שינוי באחד הגורמים
שהובאו בחשבון בהערכות אלו.
לעניין זה ראו גם עידכון לסעיף )2.6.6א(.
לעניין סעיף 3.7.4
במהלך חודש ספטמבר  2007פרסם משרד התקשורת שימוע בדבר מדיניות הקצאת תדרים
להפעלת טכנולוגיית  .WiMAXעל פי המדיניות המוצעת ,תינתן עדיפות בהקצאה
למפעילים חדשים ולמפעיל הסלולאר הקטן בשוק )חברת "מירס"( .פלאפון טרם הגישה
את התייחסותה לשימוע.

לסעיף  – 3.15מימון
לסעיף  - 3.15.6דירוג אשראי
ביום  1.5.07הודיעה חברת "מעלות" המדרגת את כל סדרות אגרות החוב של החברה כי
בהמשך לגילויים האחרונים ולדוח הבדיקה של הבודק החיצוני )ראו עידכון לסעיף 2.20
לעיל( לעניין הפחתת הציוד הקבוע בפלאפון לא צפוי בשלב זה שינוי בדירוג התחייבויות
פלאפון )ראו גם עידכון לסעיף  2.13.6לעיל(.

לסעיף  - 3.17איכות הסביבה
במהלך שנת  2007פלאפון מתאימה את אתרי השידור שלה ,על בסיס תכנית שנתית ,לנדרש
על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת ,תשס"ו .2005-במסגרת זו פלאפון מקבלת עבור אתרי
השידור היתרי הפעלה חדשים שתוקפם לחמש שנים .לגבי סוגים מסוימים של מתקני
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שידור שהשפעתם על הסביבה נמוכה מאוד ,כגון ממסרים פנימיים ,פלאפון קיבלה היתרי
סוג חדשים שתוקפם לחמש שנים .ראו עידכון לסעיף  3.18.3.3להלן.

סעיף  - 3.18מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון
השר להגנת הסביבה הגיש לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,את תקנות הקרינה
הבלתי מייננת התשס"ז .2007-התקנות תוקנו ואושרו בוועדה אך טרם נכנסו לתוקף .על פי
נוסח התקנות שאושר בוועדה ,התקנות צפויות להשפיע לרעה על הקמה והפעלה של מוקדי
שידור בכמה היבטים ובין היתר בנושאים הבאים :צמצום משמעותי באפשרות השימוש
במתקני גישה באזורים צפופי אוכלוסין; הכבדה על תהליכי קבלת היתרי קרינה למתקני
שידור קיימים וחדשים ועל ביצוע שינויים בפעולתם; השתת תשלומי אגרות בגין הקמה
והפעלה של מתקני שידור קיימים וחדשים.
לאחרונה ישנם עיכובים וקשיים בטיפול בחידוש וקבלת היתרי ההקמה וההפעלה כנדרש
על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו 2006-ודרך ישומו על ידי הממונה על הקרינה
במשרד להגנת הסביבה .היה וקשיים ועיכובים אלה לא יפתרו תוך זמן סביר ולא יינתנו
היתרים למתקנים ,יגרור הדבר צורך בהפסקת שידור במתקנים מסוימים ,ככל שלא ימצאו
פתרונות אחרים .ככל שיתקיימו התנאים הנ"ל ,יחול שינוי לרעה בעמידה בנתונים שבסעיף
.3.18.1.3
המידע האמור כולל מידע הצופה פני עתיד המתבסס על הערכות פלאפון .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ"ל ,אם יחול שינוי באחד הגורמים
שהובאו בחשבון בהערכות אלו.
לעניין סעיף  - 3.18.3.1רישיון פלאפון
בחודש אפריל  2007הפיץ משרד התקשורת את החלטתו לגבי תיקון הרישיון בנושא של
שינוי מנגנון זיהוי המשתמשים בשירותים ארוטיים כבגירים .על פי התיקון ,הסרת
החסימה המאפשרת גישה לקבלת שירותים ארוטיים תתבצע ע"י הגשת בקשה בכתב
בצרוף צילום תעודה מזהה או על ידי התייצבות בפני נציג שרות .התיקון שהיה אמור
להיכנס לתוקף ביום  25למאי  2007עוכב בינתיים מכוח צו ארעי שניתן על ידי בית המשפט
העליון וזאת עד לבירור הבקשה לצו ביניים והעתירה בהרכב של שלושה שופטים .צו ארעי
זה ניתן במסגרת עתירה פרטית לבג"צ נגד התיקון האמור שהוגשה במהלך חודש מאי.
העתירה כוללת בקשה לצו ביניים להשעיית כניסת התיקון לתוקף .בכוונת פלאפון להצטרף
לעתירה זו.
ב 17-באפריל  2007הפיץ משרד התקשורת מסמך שימוע למפעילים בנושא ביטול סעיף
ברישיונות רט"ן המתיר שיווק תכניות עם מקטעי חיוב חלופיים למקטעי חיוב של 12
שניות .על פי המסמך תוכל פלאפון לשווק תכניות בעלות מקטעי חיוב של  12שניות בלבד,
והחל מ –  1.1.2009תכניות בעלות מקטעי חיוב של שנייה אחת בלבד .במהלך חודש אוגוסט
 2007התקבלה החלטת משרד התקשורת,לפיה החל מיום  4בספטמבר  2007נאסר על
חברות הסלולאר לשווק תכניות בעלות מקטעי חיוב מעל  12שניות .כמו כן התייחס משרד
התקשורת בהחלטתו לתיקון הרישיון מדצמבר  2004וציין כי חיוב לפי מקטעים של שנייה
אחת החל מ  1בינואר  2009כאמור בתקנות )ראה גם סעיף  3.18.2לדוח התקופתי( יחול
רטרואקטיבית גם על חבילות ששווקו לפני תאריך זה וזאת בניגוד לעמדת פלאפון.בדיון
ועדת הכלכלה בכנסת שהתקיים בחודש אוגוסט  2007הוקמה ועדת משנה לועדת הכלכלה
בנושא קידום התחרות בשוק הסלולאר .ועדת המשנה בחרה להתמקד בסוגיית השקיפות
בחשבונית של חברות הסלולאר .הועדה הציעה מספר שינויים במבנה החשבונית הקיים.
בנוסף ,בתחילת חודש אוקטובר  2007הוקמה ועדה משרדית של משרד התקשורת
שמטרתה לקדם שינויים בחשבונית של חברות הסלולאר להגברת שקיפות .הועדה צפויה
לאמץ את המלצות ועדת המשנה לועדת הכלכלה ואף צפויה להמליץ על שינויים נוספים.
פלאפון בירכה על המהלך ופועלת לקידום שיפור החשבונית ללקוחותיה.
במהלך חודש ספטמבר  2007פרסם משרד התקשורת שימוע למפעילים שבמסגרתו הוצע
תיקון לרישיונות רט"ן אשר יגביל את תקופת ההתחייבות המקסימאלית בתכניות למנויים
ל –  18עד  24חודשים .שימוע זה מבוסס על המלצות חברת הייעוץ שבדקה עבור משרד
התקשורת את סוגיית המפעילים הוירטואליים ,ובאותה מסגרת בדקה גם את רמת
התחרותיות בשוק הסלולאר בישראל .לפי ההמלצות ,תקופת ההתחייבות הרווחת בשוק
הישראלי הינה  36חודשים והיא ארוכה מהמקובל בשווקים תחרותיים דומים באירופה.
עמדת פלאפון הינה ,כי בכל מקרה ,אין להחיל את הוראת קיצור תקופות ההתחייבות
באופן רטרואקטיבי וכן יש לאפשר לחברות להציע מגוון מסלולים עם תקופות התחייבות
שונות לצד מסלולים ללא התחייבות.
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לעניין סעיף  - 3.18.3.3רישוי אתרים
רשויות מקומיות וועדות תכנון מסוימות ,מנסות לתקוף את חוקיות השימוש שעושות
פלאפון וחברות סלולאריות אחרות ,בפטור מהיתר בניה המוענק למתקני גישה אלחוטית
המשמשים ברשתות סלולאריות על פי חוק התקשורת וחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה.1965-
במספר פסקי דין הכירו בתי משפט לעניינים מקומיים בחוקיות השימוש בפטור האמור.
לאחרונה ,ניתנה בבית משפט לעניינים מקומיים ,פסיקה סותרת פסיקות קודמות באותה
ערכאה ,לפיה הפטור הנ"ל אינו חל על מתקני גישה הפועלים ברשתות סלולאריות .הליכים
נוספים המתנהלים בעניין ,לרבות הליכי ערעור בבית המשפט המחוזי טרם הוכרעו.
לאחרונה הוגש בעניין גם בג"צ המנסה לתקוף את חוקיות השימוש בפטור הנ"ל אשר נדחה
בשל תנאי סף .פלאפון פועלת על פי הליכי הפטור ,מקימה ומפעילה מתקני גישה כאמור על
פי היתרי קרינה פרטניים הניתנים על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת תשס"ו .2005-לעניין
זה ראו גם עידכון לסעיף  3.18.1.3לעיל.
לאחרונה ,פנו מספר רשויות מקומיות לממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה והביעו
התנגדותן להקמת מתקני גישה כשהן מתבססות על סעיף בחוק הקרינה הבלתי מייננת
המתנה מתן היתרי הפעלה למתקני גישה בהסכמת הרשות הרלוונטית .צפוי כי רשויות
נוספות יצטרפו להבעת התנגדות זו .עקב התנגדויות אלו מסרב המשרד להגנת הסביבה
להנפיק היתרי הפעלה למתקני גישה שהוקמו כחוק ברשויות אלו.
במהלך החודש האחרון התקיימו דיונים בועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בנושא
תקנות לחוק הקרינה הבלתי מייננת .התקנות קובעות מכלול של כללים להקמת אתרים,
כגון מרחקי בטיחות ,מיקום האתרים וכד' .לאחר סיום הדיונים בוועדה ואישור התקנות,
על שר הגנת הסביבה ושר התקשורת לחתום על התקנות לאישור סופי .בנושא מתקני
הגישה ניתנו לאחרונה שני פסקי דין נוספים בבתי המשפט לעניינים מקומיים שהכירו
בחוקיות הצבת מתקני גישה אלחוטית המשמשים ברשת סלולארית.

לסעיף  - 3.19הליכים משפטיים
לעידכונים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  8לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007

.4

תקשורת בין-לאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר  -בזק בינלאומי בע"מ
)להלן" :בזק בינלאומי"(
לסעיף  - 4.1כללי
לסעיף  - 4.1.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
נוסף על השירותים המפורטים בפרק זה בדוח התקופתי ,מספקת בזק בינלאומי ,מאז
מיזוגה המלא של בזקכל תקשורת בע"מ )להלן" :בזקכל"( ביום  11בפברואר ) 2007להלן:
"מועד המיזוג המלא"( ,שירותים בתחום הנס"ר )נקודת סיום רשת( )להלן" :שירותי
נס"ר"( ,לרבות מתן שירותי תשתיות לתקשורת נתונים ,שירותי התקנת תשתית פסיבית
ומערכות מתח נמוך ,מכירת מערכי מרכזיות,לרבות מערכות תקשורת מסוג IP
 ,Telephonyומתן שירותי התקנה ותחזוקה למערכות אלה.
לסעיף  - 4.1.2מגבלות חקיקה ותקינה החלות על בזק בינלאומי
לסעיף  - 4.1.2.1ביום  11.7.07אושרה בועדת השרים והונחה על שולחן ועדת הכלכלה של
הכנסת הצעה לתיקון חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב –  ,1982המקבילה להצעת
חוק הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים ,התשס"ו 2006-של ח"כ אמנון כהן .בהצעות
החוק שנידונו בועדת הכלכלה ,מוצע להגביל את הגישה לאתרים המכילים תוכן פורנוגרפי,
הימורים ,או אלימות; בין היתר על ידי הטלת חובה על ספקיות האינטרנט ,ביניהן בזק
בינלאומי ,להפעיל מנגנונים המפקחים על הגישה לאתרים אלו .נוכח השאלות הרבות
שהועלו בפני הועדה והנוגעות לחוקתיותו של התיקון ,כמו גם להיבטים הטכניים הכרוכים
ביישומו ,ביקשה הועדה את משרד התקשורת להציג בפניה נתונים קודם שתקבל החלטה
כלשהי בעניין זה .בשלב זה ,טרם נקבעה מתכונתו הבסיסית של החוק המוצע ,לא ניתן
להעריך מה תהינה השלכותיו של חוק זה ,אם וכאשר יתקבל ,על פעילותה העסקית של בזק
בינלאומי.
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לסעיף  - 4.1.2.5רישיון נס"ר
ביום  31בדצמבר  ,2006אישר משרד התקשורת את העברת רישיון הנס"ר של בזקכל לבזק
בינלאומי .החל במועד המיזוג המלא מספקת בזק בינלאומי שירותי נס"ר מכוח רישיון זה.

לסעיף  - 4.2מוצרים ושירותים
לסעיף  - 4.2.5שירותי נס"ר
בתחום שירותי הנס"ר מספקת בזק בינלאומי :מכירה התקנה ותחזוקה למערכי מרכזות,
התקנה ותחזוקה לתשתיות תקשורת נתונים ,שירותי התקנה ותחזוקה לתשתית פסיבית
ומערכות מתח נמוך ,תוך שימת דגש לפתרונות אינטגרטיביים המותאמים ללקוחות
עסקיים ומוסדיים במתחמיהם.

לסעיף  - 4.4מוצרים חדשים
החל במועד המיזוג המלא ,נקלטו בבזק בינלאומי כל המוצרים והשירותים שמכרה וסיפקה
בזקכל באותה עת .לעניין זה ראה עדכון לסעיף  4.2לעיל  -מוצרים ושירותים.

לסעיף  - 4.6תחרות
לסעיף  - 4.6.4שירותי נס"ר
תחום המרכזות המסורתי מאופיין בריבוי מתחרים ובתחרות חריפה ,דבר שהוביל לשחיקת
מחירי השירותים .המתחרים הבולטים הינם :תדיראן ,יורוקום ,טלרד ,גלובקול ,גיל
אינטרנשיונל ,טל-יד.
תחום תקשורת הנתונים וה IP Telephony-מאופיין בכניסת שחקנים חדשים  -חברות IT
לעולם ה  .Voice -מדובר בחברות כגון  :בינת ,טלדור ,נטקום ,י.ב.מ .חברות אלו שונות
במהותן מחברות הנס"ר המסורתיות ומאופיינות ברמה טכנולוגית גבוהה יותר.כמו כן,
ניתן לראות התגבשות תאגידי תקשורת וכניסת מפעילים חדשים ,מתוך כוונה לספק
ללקוחות פתרונות תקשורת כוללים  -טלפוניה ,תמסורת ,תקשורת נתונים ,אינטרנט,
אבטחת מידע וכיו"ב.

לסעיף  - 4.9נכסים לא מוחשיים
לסעיף  - 4.9.3רכישת אקטקום – תקשורת אקטיבית בע"מ
ביום  9ביולי  2007אישר רשם החברות את מיזוגן המלא של אקטקום ובזק בינלאומי ,לפי
הוראות סעיף  323לחוק החברות ,התשנ"ט ;1999-באופן בו קלטה בזק בינלאומי את
אקטקום )כל נכסיה ,זכויותיה והתחייבויותיה( ואקטקום חוסלה ונמחקה מרשומותיו.

סעיף  - 4.10הון אנושי
ביום  18ביוני  ,2007אושר מינויו של המשנה למנכ"ל לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל בזק
בינלאומי )במקומו של מנכ"ל בזק בינלאומי שמונה לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל החברה(.
תפקיד המשנה למנכ"ל בזק בינלאומי בוטל .ביום  6.11.07אושר מינוי ממלא מקום
המנכ"ל כמנכ"ל.
לסעיף  4.10.2מבנה ארגוני
הנהלת בזק בינלאומי החליטה ,באישור הדירקטוריון ,על שינוי המבנה הארגוני ,באופן
המפורט להלן:
א .תחום ארגון ושיטות יועבר לניהול אגף הכספים;
ב .תחום משאבי אנוש יופרד מאגף הכספים לאגף עצמאי ,תחת ניהולו של מנהל המדווח
למנכ"ל בזק בינלאומי;
ג .אגף התפעול ימוזג לאגף השירות ,תחת ניהולו של סמנכ"ל השירות.
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לסעיף  - 4.11ספקים
החל במועד המיזוג המלא הועברו לבזק בינלאומי כל זכויותיה והתחייבויותיה של בזקכל,
על פי הסכמי שיתוף הפעולה השיווק והמכירה בהם הייתה קשורה בזקכל ,המקנים לה
זכות לשווק ולספק שירותי התקנה ,תמיכה ותחזוקה לציוד הנמכר במסגרת שירותי
הנס"ר; המהותיים שבהם ,הסכמים עם ,CISCO ,NORTEL ,LG :ותדיראן.

לסעיף  – 4.13מדיניות אשראי
לסעיף  4.13.1אשראי ללקוחות
במסגרת אספקת שירותי הנס"ר נוהגת בזק בינלאומי לבצע מכירות ללקוחותיה בעסקאות
מרובות תשלומים .בדרך זו מעמידה בזק בינלאומי אשראי ללקוחותיה אותו הם פורעים
בתשלומים .בכדי לצמצם חשיפה היכולה לנבוע מהעמדת אשראי לפרקי זמן ממושכים
ללקוחותיה בודקת בזק בינלאומי את איתנותם הפיננסית ,קובעת תקרות על גובה האשראי
הניתן ללקוחות ורושמת שיעבוד על ציוד הנמכר עד לסילוק מלא של האשראי.

לסעיף  - 4.14השקעות
 .1ליום  30ביוני  2007החזיקה בזק בינלאומי ב) 42.84% -בדילול מלא –  (33.66%מהון
מניות וואלה! תקשורת בע"מ .במהלך הרבעון השני  2007מימשה בזק בינלאומי את
שארית האופציות שעמדו לרשותה ,כנגד הלוואות הבעלים שהעמידה לוואלה! .במהלך
הרבעון השלישי של שנת  2007מימשו יתר בעלי האופציות מסדרה  3של וואלה! את
זכותם ,כך שנכון ליום  30בספטמבר  2007החזיקה בזק בינלאומי ב) 34.41%-בדילול
מלא –  (33.66%מהון מניות וואלה!.
 .2שותפות  – B-ZONEביום  23.10.06חתמה בזק בינלאומי על הסכם עם חברת )+ 2טו
פלאס( וויירלס סולושנס בע"מ )להלן ("+2" :להקמת שותפות כללית בשם B-ZONE
)להלן" :השותפות"( .חלקם של כל אחד מהצדדים בשותפות הוא  .50%מטרת
השותפות הינה לפעול להקמה ,תמיכה וניהול רשתות גלישה אלחוטיות במתחמים
ציבוריים ,המאפשרות קישור לגלישה מהירה ברשת האינטרנט ,תוך גביית תשלום
ממשתמש הקצה עבור קבלת ההרשאה לגלישה ברשת האינטרנט )להלן" :תחום
העיסוק"( .על פי ההסכם ,העביר כל אחד מהשותפים את פעילותו הקיימת בתחום
העיסוק של השותפות לשותפות ,והחל ממועד תחילת פעילות השותפות .לאחר הקמת
השותפות ,נחתם בינה ובין  +2הסכם למתן שירותי מיקור חוץ לשותפות על ידי ,+2
ולפיו תפעול השותפות וניהולה השוטף ייעשו על ידי  .+2ביום  1.7.2007החלה
השותפות את פעילותה .בהתאם להוראות הסכם ייסוד השותפות ,העמידה בזק
בינלאומי לשותפות ערבות לטובת קבלת קו אשראי בסך  50אלף דולר ארה"ב .כמו כן,
העמידה בזק בינלאומי לשותפות הלוואה בסך  35אלף דולר ארה"ב ביום ,15.10.2007
לצורך פיתוח פעילות השותפות .בהתאם להסכם גם התחייבה בזק בינלאומי לשלם ל-
 +2סכום של  45אלף דולר ארה"ב לטובת הקמת פעילות השותפות ,מתוכו שולמו על
ידי בזק בינלאומי ל 30 +2 -אלף דולר ארה"ב ביום .15.10.07
 .3ביום  21.12.06נחתם בין בזק בינלאומי ובין חברת דסנר תקשורת בע"מ הסכם לייסוד
חברה משותפת ,בהתאם לו הוקמה במהלך ינואר  2007בזקום בע"מ )להלן" :בזקום"(.
בזקום הוקמה במסגרת התרחבות הפעילות הגלובלית של בזק בינלאומי ,בשיתוף עם
קבוצת דסנר המתמחה בשיווק באמצעות רשת האינטרנט .מטרת בזקום לפעול
לאספקת שירותי תקשורת ללקוחות קצה ברחבי העולם ,בין היתר באמצעות פיתרון
תקשורת ייחודי לאספקת שירותי טלפוניה .בזקום החלה בפעולות הפיתוח במרץ 2007
ובמהלך אוגוסט  2007החלה בהשקה מסחרית .בהתאם להסכם ייסוד בזקום ,התחייבו
הצדדים להעמדת מימון ראשוני לפעילות בזקום ,בסך של עד מיליון וחמש מאות אלף
דולר ארה"ב לכל צד ,בדרך של העמדת הלוואות בעלים .ביום  3.9.2007העמידו
הצדדים סך  210אלפי  ₪כל אחד ,לכיסוי הוצאות בזקום הנדרשות במועד הרלוונטי.

לסעיף  - 4.15מימון
במהלך חודש ינואר  2007פרעה בזק בינלאומי הלוואות  On-Callשהעמידו מספר בנקים
לבזקכל ,בסך של כ 20.3-מליון ש"ח.
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לאחר תאריך המאזן החלה בזק בינלאומי בכפוף לאישור מוסדותיה מהלך של פרעון
מוקדם של הלוואות שהתקבלו מתאגידים בנקאיים .במהלך חודש אוקטובר  2007נפרעו כ-
 15מיליון ש"ח מתוך יתרת הלוואות של כ 35.8-מיליון ש"ח.

לסעיף  - 4.16מיסוי
במהלך חודש פברואר  ,2007שילמה בזק בינלאומי מקדמות מס הכנסה ,בגין שנת המס
 ,2006בסך של כ 36.3-מליון ש"ח.

לסעיף  - 4.19הליכים משפטיים
.1

לעניין סעיף  4.19.4לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2006בקשר עם עתירה לבית
המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק ,שהגישה בזק בינלאומי ביום 5
בפברואר  ,2006לביטול החלטת שר התקשורת ,לפיה לא יינתן לבזק בינלאומי
רישיון להפעלת שירותי טלפוניה פנים ארצית נייחת בטכנולוגיית  ,VOBאלא
לאחר שנתח השוק של החברה ,בתחום הטלפוניה הפנים ארצית הנייחת ,יפחת מ-
 - 85%בית המשפט העליון נעתר לבקשת בזק בינלאומי ונתן ,ביום  8ביולי  2007צו
ביניים המורה ל 012טלקום למקד את פניותיה להתקשרות בנושאי הטלפוניה
הנייחת הפנים ארצית ,כלפי לקוחותיה בלבד וזאת בדיוור ישיר ובלא פנייה
לציבור; ביום  5בספטמבר  2007נתן בית המשפט העליון פסק דין הדוחה את
העתירה ומותיר את החלטת שר התקשורת בתוקף.

.2

ביום  6ביוני  2007הגישה הוט טלקום שותפות מוגבלת )"הוט"( נגד בזק בינלאומי
תובענה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ,במסגרתה ביקשה סעד הצהרתי וצו
מניעה זמני ,לפיהם תמנע בזק בינלאומי מלנקוט ,במישרין או בעקיפין בכל פעולה
לשם השגת מידע סודי השייך לה ותמנע מלעשות שימוש במידע כאמור ככל
שהושג; זאת לאחר שחקירה שביצעה העלתה לטענתה ,כי בזק בינלאומי פעלה
באופן פסול לקבלת פרטי לקוחות שהצטרפו כמנויים לשירותי תשתית הגישה
לאינטרנט שלה.
בזק בינלאומי הגישה לבית המשפט את תגובתה לבקשה למתן צו מניעה זמני ,בה
נטען כי אין ממש בטענותיה של הוט נגד בזק בינלאומי ומנהליה ,בקשר לקיומה
של פעילות שיטתית ומערכתית אצל בזק בינלאומי ,המיועדת לדלות באופן בלתי
חוקי מידע אודות לקוחות הוט ,כי בכל מקרה הן נעדרות כל תשתית ראייתית ,וכי
ככל שאכן פעל מי מנציגי בזק בינלאומי כנטען על ידי הוט ,הרי שפעל על דעת
עצמו ,בניגוד גמור להוראות בזק בינלאומי.
ביום  23ביולי  2007נעתר בית המשפט לבקשת הוט ,ונתן צו האוסר על בזק
בינלאומי ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מנציגיה ,לפנות לעובדי הוט
ו/או נציגיה ,במישרין או בעקיפין ,לשם השגת מידע סודי אודות זהות לקוחותיה,
בדרך של מתן טובות הנאה ו/או לעשות שימוש במידע כאמור שהגיע לידיה .לאור
מדיניותה הברורה של בזק בינלאומי ,כפי שהייתה עוד טרם הגשת התובענה הנ"ל,
האוסרת על קבלה ושימוש בלתי מורשה במידע כאמור ,נראה כי אין לצו שנתן בית
המשפט השלכות על פעילות בזק בינלאומי או תוצאותיה הכספיות .למועד דו"ח
זה טרם הוגשה תגובת בזק בינלאומי בתובענה העיקרית )בקשת הסעד ההצהרתי(;
אולם ,בשלב זה ,נוכח עילות התובענה ומדיניותה הברורה של בזק בינלאומי
בעניין קבלת מידע הקשור ללקוחות ספקיות התשתית ,נראה כי לא יהיה בתובענה
כדי להשפיע באופן מהותי על ניהול עסקי בזק בינלאומי ,או לחייבה להשתמש
במשאבים מהותיים לסילוקה.

.3

ביום  29ביולי  2007הגישה בזק בינלאומי ,לבית המשפט המחוזי בתל-אביב,
תביעה נגד הוט ,בסך  23.2מיליון  ,₪בגין הנזקים שגרמה לה הוט מאז שזו
החליטה ,בניגוד להוראות רישיונה ,שלא לשתף את בזק בינלאומי בחבילות
המשותפות המוצעות על ידה )חבילות משותפות לשירותי גישה ושירותי תשתית,
המציעות מחיר כולל ואטרקטיבי ללקוחות( .התביעה הוגשה בהמשך להחלטת
משרד התקשורת מאוקטובר ) 2006שנתקבלה בעקבות תלונתה של בזק בינלאומי
בעניין זה( ,לפיה הפרה הוט את תנאי רישיונה ,ולכן הינה מחויבת לשלב את בזק
בינלאומי בחבילות המשותפות ,כמו את יתר ספקיות שירותי הגישה לאינטרנט
המתחרות בבזק בינלאומי .בכתב התביעה טוענת בזק בינלאומי לאובדן רווחים
בהיקף של  23.2מיליון  ,₪בתקופה של כשנתיים ) ,(2005-2007בהן סירבה הוט
באופן מופגן לשתף עימה פעולה .לטענת בזק בינלאומי ,איבדה בתקופה זו רבים
מלקוחותיה ,אשר ביקשו ליהנות משירותיה ,אך יחד עם זאת רצו להחזיק
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בשירותי התשתית של הוט .בשל התנהגותה של הוט נחסמה בפני בזק בינלאומי,
הלכה למעשה ,הגישה לתחום שלם של לקוחות ,אותם לא יכלה לצרף לשירותיה
או לחילופין לשמר .למועד דו"ח זה טרם הוגש כתב הגנה מטעם הוט.
בהמשך לאמור בעידכון לסעיף  2.6.6א' לעיל ,נתקבל ביום  27.5.07בבזק בינלאומי
מכתבו של מנכ"ל משרד התקשורת ,בו הודיע לבזק בינלאומי כי בכוונתו להטיל
עליה עיצום כספי בשיעור  2,031,750ש"ח ,בגין אי יישומה והפעלתה של תוכנית
המספור לעניין ניידות מספרים ,החל מיום .1.9.06

.4

בתגובתה למשרד התקשורת טענה בזק בינלאומי ,כי כבעלת רישיון כללי למתן
שירותי בזק בינלאומיים אין היא מקצה מספרים ללקוחותיה ,ולכן ממילא אינה
חלק מניידות המספרים ,המבוצעת על ידי המפעילים הפנים ארציים ומפעילי
הרט"ן .חלקה של בזק בינלאומי בעניין זה מתמצה בבניית הממשקים הדרושים
בקשר עם שיחות נכנסות למפעילי הרט"ן ו/או המפ"א ,בהתאם לאפיון תצורת
ניידות המספרים הנקבעת על ידי מפעילי הרט"ן והמפ"א ,ובדיקתם מולם .בזק
בינלאומי מלאה חובתה על פי דין ,כאשר נערכה בהתאם והייתה מוכנה ,עובר
למועד שנקבע ליישום תכנית הניידות ביום  ,1.9.06לבצע את כל הנדרש לשם
יישום התכנית ,באופן עליו יחליטו המפעילים הפנים ארציים ,ולא היה במעשיה
כדי למנוע את מימוש הניידות ממספר או לקוח כלשהו.
משכך אין כל יסוד לטענות משרד התקשורת בעניין ,שלא זו בלבד שעומדות
בסתירה לעובדות הדברים בפועל אלא גם גורמת עוול לבזק בינלאומי ,אשר
השקיעה בעניין זה משאבים גדולים ביותר ופעלה ללא לאות כדי ליישם את הנדרש
ממנה ,במועד ובאופן שנקבעו על ידי הגורמים הרלוונטיים .לאור כל האמור לעיל
ברור ,כי יישום ניידות המספרים בוצע על ידי בזק בינלאומי ללא כל דופי ,וכי יש
לראות בה כמי שהייתה ערוכה ליישום הניידות ,בהתאם להוראות החוק ובמועד
הקבוע לפיהן.
.5

לעניין סעיף  4.19.3לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2006בקשר עם בקשת רשות
ערעור שהגישה בזק בינלאומי לבית משפט המחוזי בתל אביב על החלטת בית
משפט השלום בתל אביב ובה נתקבל בחלקו ערעורה של בזק בינלאומי על החלטת
מנכ"ל משרד התקשורת להטיל על בזק בינלאומי עיצום כספי בסך כ 1 -מיליון ₪
בגין הפרה לכאורה של תנאי רישיונה בעניין שירותים ארוטיים ואשר חייבה את
משרד התקשורת להשיב לבזק בינלאומי סכום של  387אלפי  - ₪ביום 15.10.2007
נתן בית המשפט המחוזי פסק דין הדוחה את הערעור ומותיר על כנו את פסק דינו
של בית משפט השלום ,בקשר עם יתרת סכום העיצום הכספי ששולם על ידי בזק
בינלאומי.

לעידכונים נוספים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  8לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007

.5

טלוויזיה רב-ערוצית  -די.בי.אס .שירותי לווין ) (1998בע"מ )להלן:
"די.בי.אס(".
לסעיף  - 5.1מידע כללי על תחום הפעילות
נכון ליום  30.6.07עמד מספר המנויים של די.בי.אס .על  543,031מנויים.
לסעיף  - 5.1.3התפתחות בשווקים של תחום הפעילות
בחודש אוקטובר  2007אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת "חוק ההסדרים"
לשנת  ,2008אשר כללה ,בין השאר ,הוראות לתיקון חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו,
התש"ן ,1990-על פיהן על הרשות השניה לטלויזיה ורדיו לתכנן ,להקים ולהפעיל מערך
הפצה ספרתי ,מגובה במערך הפצה לוויני ,של ערוצי הטלוויזיה המסחריים )"ערוץ  "2ו-
"ערוץ  ,("10עד שני ערוצים של רשות השידור )אם כך תבקש רשות השידור( וכן של ערוץ
הכנסת )"ערוץ  ,("99אם יבקש זאת ,כך שהערוצים האמורים יופצו לציבור באופן חופשי
בכל רחבי הארץ ,וזאת עד לחודש דצמבר ) 2008בסייגים המפורטים בהצעת החוק( .היה
והצעת החוק האמורה תחקק כחוק מחייב ותבוצע הפצה כאמור על ידי הרשות השניה,
יהוו שידורי הערוצים האמורים מוצר תחליפי ,באופן חלקי ,לשידורי די.בי.אס.
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לסעיף  - 5.4מוצרים חדשים
 - (HDTV) High Definition TVבימים אלה מסיימת די.בי.אס .את היערכותה לקראת
שיווק מפענח המאפשר קליטת שידורים ברזולוציה גבוהה ) .(high definitionלהערכת
די.בי.אס .השקת השירות צפויה עד לסוף שנת .2007
האמור לעיל הינו מידע צופה פני עתיד והתממשותו תלויה בין היתר בהיערכויות טכניות
ובצדדים שלישיים ועל כן יכול וההערכה האמורה לא תתממש או תתממש באופן שונה
מהותית.
צפייה בתכנים באתר האינטרנט  -די.בי.אס .השיקה בחודש אוגוסט  2007אתר תוכן
בשיתוף פעולה עם וואלה! תקשורת בע"מ ,המציג תכנים המיועדים לצפייה ברשת
האינטרנט.

לסעיף  - 5.6.5תחרות
לסעיף 5.6.5ו'  - VOD -בחודש יולי  2007אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את חוק
התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  ,(37התשס"ז .2007-חוק זה ,בין השאר ,מסמיך את
שר התקשורת לתת לבעל רישיון לשידורי לווין אישור לספק שידורים לפי דרישה )(VOD
למנוייו ,כולם או חלקם ,זאת לאחר שהתייעץ במועצה ושקל את השיקולים המנויים בחוק
התקשורת ,אם מצא כי קיים קושי לשדר באמצעות לווין שידורי  VODבהיקף ובמתכונת
דומים לאלו המשודרים על ידי בעל רשיון כללי לשידורי כבלים .עם זאת ,השקה מסחרית
של שירותי  VODעל ידי די.בי.אס טעונה קבלת רשיון מאת משרד התקשורת ,שדרוג
תשתיות בזק על ידי בזק ,חיבור המנוי לרשת ה DSL -וכן קבלת הסכמת בזק לאספקת
השירות בתנאים שיאפשרו מבחינתה של די.בי.אס .לספקו למנוייה ,תנאים אשר למועד זה
טרם התקיימו.
לעניין זה ראו גם עידכון לסעיף  2.6.5לעיל.

לסעיף  - 5.10חומרי גלם וספקים
לענין התובענה שבין די.בי.אס .לבין ח.ל.ל .המתבררת בפני בורר ראו עידכון לסעיף 5.17
להלן.

לסעיף  - 5.12מימון
לסעיף  - 5.12.2מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי
בחודש יולי  2007תוקן הסכם המימון ,אשר על פיו ,בין היתר ,תוקנו יעדי ההתניות
הפיננסיות שעל די.בי.אס .לעמוד בהם החל מהרבעון השני של שנת  2007ועד לשנת 2013
)המועד המיועד לפרעון המלא של האשראי הבנקאי( .כן נקבע מנגנון ,במסגרת התיקון
האמור ,הקובע את שיעור תקבולי הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של החברה ,לרבות
הרחבות עתידיות של הסדרה ,אם יהיו ,שישמש לפרעון האשראי הבנקאי .לעניין זה ראו גם
ביאור 7א לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007
ליום  30.9.2007עמדה די.בי.אס .בהתניות הפיננסיות שעל פי הסכם המימון )המתוקן( ,זאת
לאחר קבלת הקלה מהבנקים )שנתקבלה לאחר תאריך המאזן( ביחס ליעדים של מספר
התניות ליום .30.9.07
הבנקים אף האריכו את המועד העומד לרשות די.בי.אס .להגעה להסדר עם התעשיה
האוירית ביחס לחוב די.בי.אס .כלפיה ,על מנת שהחוב האמור והדרישה לפורעו לא ייחשבו
כהפרה מצידה של הסכם המימון ,עד ליום  31.12.2008ובלבד שעד לאותו המועד לא ננקטו
על ידי התעשיה האוירית הליכים כנגד די.בי.אס.
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הנפקה פרטית של אגרות חוב
בחודש יולי  2007גייסה די.בי.אס ,סך של כ 620 -מיליוני  ₪במסגרת הנפקה פרטית
למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב )סדרה א'( ,רשומות על שם ,אשר נרשמו במסגרת
מערכת רצף מוסדיים בבורסה בתל אביב )"אגרות החוב"( .לצורך ההנפקה דורגו אגרות
החוב על ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ בדירוג .BBB-/ stable
בחודש אוקטובר  2007הודיעה "מעלות" ,כי דירוג אגרות החוב מצוי בבדיקה )(watch list
בשל ההפרעות בשידורי די.בי.אס )ראו להלן( זאת ,לדבריה ,בשל כך שהובילו לרמת
הוצאות גבוהה מהצפוי ,לסטייה מהתכנית העסקית של די.בי.אס ולהגשת מספר תביעות
משפטיות כנגדה .מעלות מציינת כי תבחן את השפעת הארועים על הדירוג הנוכחי ותפרסם
את מסקנותיה בתום הבדיקה.
ביום  21.10.2007קיבלה די.בי.אס פנייה מאת הנאמן לאגרות החוב ,על פיה בהמשך
להפרעות בשידורים ופרסומים שונים אודות כך ,לרבות אודות קיטון במספר מנויי החברה
ואודות הפיצוי שתעניק די.בי.אס למנוייה ,הוא מבקש לקבל מדי.בי.אס מסמכים
ואישורים שונים על מנת לברר האם הארועים האמורים והשלכותיהם ארוכות הטווח
עלולים לפגוע בהתחייבויות די.בי.אס כלפי מחזיקי אגרות החוב .בעקבות פניית הנאמן
התקיימה בין החברה והנאמן פגישה בקשר עם הסוגייה ,במסגרתה נתבקשה להמציא מידע
נוסף על זה שנמסר בפגישה .למועד דוח זה החברה בוחנת את בקשה זו של הנאמן.
לפירוט נוסף בנוגע להנפקה זו ראו ביאור 7א' לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007

לסעיף  - 5.13מיסוי
די.בי.אס נמצאת בתהליך של דיוני שומות ניכויים בגין השנים  .2002-2004די.בי.אס .כללה
הפרשה מתאימה בספריה.

לסעיף  - 5.17הליכים משפטיים
לעניין תביעת די.בי.אס .נ' ) Paceסעיף  .5.17.1בדוח התקופתי( :ביום  18.3.07דחה רשם
בית המשפט המחוזי את בקשת הנתבעת לביטול היתר ההמצאה .הנתבעת ערערה על
החלטה זו ביום  10.4.07לבית המשפט המחוזי ,והדיון בערעור נקבע ליום  .11.6.07בהתאם
להסכמות אליהן הגיעו הצדדים ,נמחק הערעור ביום  28.5.07ללא צו להוצאות.
ביום  15.7.07הוגש כתב ההגנה מטעם  Paceובד בבד עימו הוגש גם כתב תביעה שכנגד על
ידיה כנגד די.בי.אס .וחברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ,אשר בעל ענין בה הוא בעל
ענין בדי.בי.אס )"יורוקום תקשורת"( ,ביחד ולחוד ,שעניינו תביעה כספית על סך של
 .₪ 42,640,000לעניין תביעה שכנגד זו ראו גם ביאור  8לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007
לעניין תביעת אלג'זירה )סעיף  .5.17.2בדוח התקופתי( :בעקבות משא ומתן הגיעו הצדדים
להסכמה בדבר המשך שידורו של הערוץ במסגרת שידורי די.בי.אס .ביום  9.5.07חתמה אל
ג'זירה על מזכר הבנות המעגן הסכמה זו ,ובו נקבע כי תוגש בקשה למחיקת התביעה בתוך
 7ימים ממועד חתימת מזכר ההבנות .ביום  17.5.07הוגשה בקשה למחיקת התביעה ,וביום
 21.5.07אישר בית המשפט את המחיקה.
לעניין תביעה ייצוגית בעניין ערוץ הספורט :ביום  28.2.07פורסם פסק דינו של בית
המשפט ,על פיו הוערך שווי ההטבה ב 10,000,000-דולר ונפסקו לב"כ התובעים הוצאות
משפט בשיעור של  6%מסכום ההטבה ובסכום כולל של  ₪ 2,514,000בצירוף מע"מ
ולתובעים גמול בסך ) ₪ 400,000כולל מע"מ( .די.בי.אס .והכבלים קבעו כי החלוקה בין
הצדדים תהא  ,70-30ובהתאם לכך – הועבר ביום  26.4.07חלקה של די.בי.אס 30%) .מן
הסכום הכולל( לידי ב"כ התובע היצוגי .ביום  16.4.07הגישו התובעים הייצוגיים ערעור
לבית המשפט העליון כנגד הסכום שנקבע כגמול לתובעים ובבקשה להגדילו .די.בי.אס.
מתעתדת להגיש ערעור שכנגד ,לעניין הערכת שווי ההטבה )ובהתאמה ,לעניין שכר טרחת
ב"כ התובעים( ולעניין הגמול לתובע .ביום  16.5.07הגישה די.בי.אס ,.בשיתוף עם חברת
הכבלים ,ערעור שכנגד ,לעניין הערכת שווי ההטבה )ובהתאמה – לעניין שכר טרחת ב"כ
התובעים( ולעניין הגמול לתובע.
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הליך בענין דרישת גירעון מאגף המכס :בחודש דצמבר  2006נשלחה ליורוקום תקשורת
דיגיטלית בע"מ )"יורוקום תקשורת"( דרישת גרעון מאגף המכס לתשלום מס קניה ומע"מ
)לרבות הפרשי הצמדה ,ריבית וקנסות( בסך כולל של כ 10 -מיליון  ,₪בגין מפענחים
שנרכשו על ידי די.בי.אס .מיורוקום תקשורת ,ואשר יובאו על ידיה עבור די.בי.אס ,.כאשר
יחד עימם הגיעו כרטיסים חכמים השייכים ל-די.בי.אס .יורוקום תקשורת ו-די.בי.אס.
מנהלות הליכי התנגדות לדרישת הגרעון ,כאשר המחלוקת עוסקת בסיווג הנכון של
הכרטיסים החכמים לענין מס הקניה .די.בי.אס .העמידה את הבטוחות שנדרשו על ידי אגף
המכס להבטחת המיסים השנויים במחלוקת וכן הוסכם בין די.בי.אס .לבין יורוקום
תקשורת ,כי די.בי.אס .תישא בתשלומים שיידרשו מכח דרישת הגרעון ,אם יידרשו.
להערכת יועציה המשפטיים של די.בי.אס .ויורוקום תקשורת ,קיים סיכוי סביר להעדר
חבות אפקטיבית ביחס לסך של כ 5 -מיליון  ₪מתוך דרישת הגרעון שהינו בגין מע"מ ,וכן
סיכוי סביר להפחתת או ביטול הפרשי ההצמדה ,הריבית והקנסות שנכללו בדרישת הגרעון.
נכון למועד דוח זה טרם ניתנה החלטה ביחס להתנגדות לדרישת הגירעון.
בוררות עם חלל תקשורת :בין החברה לבין חלל – תקשורת בע"מ )להלן – "חלל"( ,שבעל
ענין בדי.בי.אס .הוא גם בעל ענין בה ,התגלעה מחלוקת לגבי גובה התשלום החודשי
המועבר לחלל בגין חכירת מקטעי חלל בלווין עמוס  2מכח הסכם הקיים בין הצדדים מיום
) 16.5.00להלן – "ההסכם"( ,לנוכח טענת החברה כי היא זכאית להנחה שנתית בדמי
החכירה בהם היא חייבת לפי ההסכם ,הנובעת ממספר מקטעי החלל החכורים על ידיה
בלווין "עמוס  ,"2בשעה שלטענת חלל אין היא זכאית להנחה האמורה שכן שני מקטעי חלל
חכורים הינם כאלו שהועברו מהלווין "עמוס  ."1בין הצדדים נוהלו מגעים בניסיון לפתור
את המחלוקת ,אשר במסגרתם שילמה די.בי.אס ,.לפנים משורת הדין ,סך של $700,000
מתוך הסך השנוי במחלוקת .די.בי.אס .הפקידה בידי נאמן את הסכום השנוי המחלוקת
כפי שיעורו בעת פתיחת הליך הבוררות ומפקידה מעת לעת בידי הנאמן סכומים נוספים
השנויים במחלוקת .בחודש מאי  2007התקיימה ישיבת קדם בוררות ראשונה – לקביעת
נהלי בירור טענת חלל בדבר חוב העומד כיום על סך של  ,$1,575,000הכולל את הסך של
 $700,000הנ"ל )החוב הנטען גדל ב 75,000-דולר בכל חודש( ביום  14.6.07הגישה חלל כתב
תביעה ,וביום  8.7.07הגישה די.בי.אס .כתב הגנה .ביום  28.8.07הגישה חלל תצהירי עדות
ראשית מטעמה ,ודי.בי.אס .זכאית להגיש תצהירי עדויות ראשיות מטעמה עד ליום
.1.11.07
לעניין תביעה ייצוגית בעניין פחת ממירים )סעיף  5.17.3בדוח התקופתי(  -בהתאם להסדר
דיוני אליו הגיעו הצדדים ,די.בי.אס .הגישה את תגובתה לבקשת האישור ביום .13.2.07
טרם הוגשה תשובה לתגובה ,וטרם הוגשה עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה .נקבע מועד
לדיון ביום .12.11.07
תביעה ייצוגית חדשה בענין מבצע פיצה מטר  -ביום  11.7.07הוגשה לבית המשפט המחוזי
בתל אביב בקשה לאישור הגשתה של תביעה ייצוגית כנגד די.בי.אס .וכנגד חברת פיצה מטר
בע"מ )להלן " -פיצה מטר"( ,בקשר עם מבצע של די.בי.אס .במסגרתו זכאים המנויים
שהצטרפו למבצע ל 52-שוברים לקבלת פיצה משפחתית מפיצה מטר למשך שנה )להלן –
"בקשת האישור"( .לטענת המבקש ,החל מחודש מאי  2007חל שינוי במדיניות מימוש
השוברים האמורים ,בעיקר בשל אי מתן שירות משלוחים ,וזאת עד כדי שלילת אפשרות
לממש את השוברים ,בניגוד לתנאים שהובטחו למנוי במועד הצטרפותו למבצע נשוא
הבקשה .היקף התביעה הייצוגית מוערך בכ  7 -מיליון  .₪די.בי.אס .טרם הגישה את
תגובתה לבקשת האישור .ביום  2.9.07הודיעה פיצה מטר לדי.בי.אס על הפסקת מימוש
שוברי המבצע על ידה בעקבות העברת הבעלות וכלל הזכויות במותג "פיצה מטר" מחברת
פיצה מטר החזקות בע"מ לחברת פיצה מטר ישראל – ניהול ) (2005בע"מ .בעקבות הפסקת
המבצע בידי פיצה מטר והודעת החברה כאמור ,ביום  20.9.07הגיש המבקש בקשה לתיקון
בקשת האישור לענין העובדות החדשות כאמור ,וציין כי מדובר בהודאת בעל דין מצד
המשיבות באשר להפרה הבוטה של התחייבויותיהן.
לעידכונים נוספים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  8לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2007

לסעיף  - 5.19דיון בגורמי סיכון
 5.19.3סיכונים מיוחדים לדי.בי.אס.
הקצאה משנית של תחום התדרים  -תחום התדרים בו עושה די.בי.אס שימוש לשם העברת
שידוריה מלוויני השידור לצלחות הקליטה המותקנות בבתי המנויים ,ואשר הוקצה על פי
רשיון על ידי משרד התקשורת ,מוגדר כתחום תדרים שהוקצה בהקצאה משנית ,באופן בו
קיים גורם ישראלי אשר רשאי לעשות בתחום התדרים שימוש ראשי מורשה .היה ובעל
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ההקצאה הראשית ישתמש בתחום התדרים הנ"ל באופן מתמשך ומשמעותי עלולים להגרם
לשידורי די.בי.אס שיבושים באיכות ו/או זמינות השידורים למנוייה שעלולים לגרום
לפגיעה בתוצאותיה הכספיות של די.בי.אס .נכון למועד דוח זה ,למיטב ידיעת די.בי.אס לא
עשה בעל ההקצאה הראשית שימוש בתדרים האמורים באופן שגרם להפרעות ממשיות
ו/או מתמשכות בשידורי די.בי.אס הפרעות בקליטת השידורים  -היות ששידורי די.בי.אס
מועברים באופן אלחוטי מלוויני השידורים בהם חוכרת די.בי.אס מקטעי חלל לצלחות
הקליטה שבבתי המנויים ,הרי ששידור אותות אלחוטיים ,באותו תחום תדרים ,עלול לגרום
לשיבושים באיכות ו/או בזמינות השידורים שמספקת די.בי.אס למנוייה ולפגיעה
בתוצאותיה הכספיות .להפרעה שארעה בחודשים ספטמבר-אוקטובר  2007ולהחלטת
הממשלה בענין ראו להלן.

סעיף חדש  - 5.20ארוע חריג בעסקי די.בי.אס.
ביום  5.9.07החלו להתגלות הפרעות לא רציפות בשידורי די.בי.אס ,אשר התרחשו בגלים,
בעוצמות ובהיקפים שונים שגרמו לשיבושים ,בעוצמות שונות ,באיכות ובזמינות שידורי
די.בי.אס בעיקר באזור צפון הארץ ומישור החוף .ההפרעות לשידורים הובילו אף לעומסים
חריגים ביותר על מוקדי שירות הלקוחות של די.בי.אס באופן שגרם לקשיים בקבלת
שירות .לשם איתור מקור ההפרעות הפעילה די.בי.אס .צוותים לאיתור ואיכון ההפרעות
בשיתוף עם גורמים מתמחים בנושא ואף בשיתוף גורמים ממשלתיים שונים .למיטב ידיעת
די.בי.אס וכנמסר לה על ידי גורמים ממשלתיים בעקבות פעולות האיתור ,מקור ההפרעות
היה גורם חיצוני ,שאיננו בשליטת די.בי.אס .ואינו קשור אליה .ההפרעות פסקו ביום
 9.10.07ולא נתגלו עוד עד למועד פרסום דו"ח זה .למיטב ידיעת די.בי.אס ההפרעות נגרמו
בשל פעילות שידור בתחום התדרים בו מועברים שידורי די.בי.אס מהלווינים המשרתים
אותה לצלחות הקליטה שבבתי המנויים .לפיכך ,חרף הפסקת ההפרעות במועד דו"ח זה
אין כל ודאות כי לא יבוצע שידור מפריע כאמור בעתיד.
תחום התדרים בו פועלת די.בי.אס כאמור הותר לה בשימוש על פי רשיון שניתן לדי.בי.אס
מאת משרד התקשורת לפני שהחלה בפעילותה המסחרית )ראו סעיף  5.8.1.4לדו"ח
התקופתי של בזק לשנת  (2006ובגינו שילמה ומשלמת די.בי.אס אגרות מתאימות .בהקשר
זה ,בחודש אוקטובר  2007החליטה הממשלה ,כדלקמן:
"א .בהמשך לפעולות שננקטו על ידי משרדי התקשורת ,הביטחון והחוץ להפסקת ההפרעות
לקליטת שידורי חברת "יס" ,למנות צוות בינמשרדי ,בראשות מנכ"ל משרד התקשורת
ובהשתתפות נציג משרד החוץ ,נציג משרד הבטחון ,נציג משרד האוצר ונציג משרד
המשפטים ,לבחינת מכלול ההיבטים והסוגיות העולים בהקשר של הפרעות אלו
ובהקשרים הרחבים יותר.
ב .להנחות את משרדי הממשלה הנוגעים בדבר לתת את העדיפות הראויה לנושא .הצוות
שימונה כאמור בסעיף א' לעיל ,ייתן דגש מיוחד לסוגיות העולות מתחום תקשורת
ההמונים בחרום.
ג .הצוות ימסור לממשלה דו"ח ביניים עד למחצית חודש נובמבר ".2007
ביום  16.10.07הודיעה די.בי.אס ,כי על אף שההפרעות לשידורים נגרמו על ידי גורמים
חיצוניים ,ולא על ידי מעשה או מחדל שלה ,היא תפצה את כלל מנוייה באמצעות פתיחתם
לשידור חופשי למנויים של כל הערוצים המשווקים על ידיה )למעט ערוצי ארוטיקה וערוצי
סרטים בתשלום( ,וזאת לתקופה של שלושה חודשים עד ליום  ,15.1.08כאשר מנויים אשר
בהתאם להתקשרות עימם רוכשים בתשלום נפרד ערוצי "פרימיום" שישודרו ללא תשלום
נוסף כאמור יזוכו בגין תשלום זה .הפיצוי האמור ויתר ההוצאות והנזקים שנגרמו
לדי.בי.אס בקשר עם ההפרעות האמורות עלולים לגרום לפגיעה בתוצאותיה הכספיות של
די.בי.אס.

14.11.2007
_______________
תאריך
שמות החותמים ותפקידיהם:
שלמה רודב ,יו"ר הדירקטוריון
אבי גבאי ,ממלא מקום מנהל כללי

______________________________
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 14בנובמבר 2007

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2007
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 שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2007
)להלן" :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  31בדצמבר .2006
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 ,שרותי אינטרנט ונס"ר.
טלוויזיה רב ערוצית.

לחברה תחום פעילות נוסף שאינו מהותי לפעילות הקבוצה והוא נכלל בדוחות הכספיים ליום
 30.9.07כמגזר עסקי הכולל בעיקר שירותי מוקדים ללקוחות והשקעה בקרן הון סיכון.
הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי הדיווח הבינלאומיים ) .(IFRSהדוחות הכספיים
לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006נערכו מחדש על פי כללי הדיווח הבינלאומיים
) .(IFRSהשפעת המעבר לדיווח בהתאם לתקנים בינלאומיים על מצבה הכספי של החברה ועל
תוצאות פעולותיה מפורטים בביאור  14בדוחות הכספיים .על מנת לשקף באופן נאות לפי כללי
חשבונאות מקובלים בישראל את מצבה הכספי של הקבוצה לפני המעבר ל ,IFRS -בוצעה
התאמה בדרך של הצגה מחדש ) (Restatementשל הדוחות הכספיים של הקבוצה כאמור
בביאור  14יב' לדוחות הכספיים.

המצב הכספי

.1

א .נכסי הקבוצה ליום  30.9.07מסתכמים בכ 15.55 -מיליארד ש"ח זאת בהשוואה
לכ 17.45 -מיליארד ש"ח ליום  .30.9.06מתוכם כ 6.08 -מיליארד ש"ח )כ(39% -
רכוש קבוע בהשוואה לכ 6.64 -מיליארד ש"ח )כ (38% -ב.30.9.06 -
עיקר הירידה נבעה ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת .במגזר זה חלה ירידה
בסך הנכסים ,ללא השקעה בחברות מוחזקות ,בהשוואה לשנה הקודמת בסך של
כ 2.42 -מיליארד ש"ח בעיקר בשל מימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר
וירידה ביתרות המזומנים ששימשו בעיקרם לחלוקת דיבידנד .בנוסף ,חלה ירידה
בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע כתוצאה מהפער בין הוצאות הפחת לבין
ההשקעה שבוצעה בתקופת הדוח.
במגזר הרדיו טלפון הנייד גדלו נכסי המגזר מכ 4.05 -מיליארד ש"ח ליום 30.9.06
לסך של כ 4.25 -מיליארד ש"ח ליום  .30.9.07עיקר הגידול נבע מעליה ביתרות
המזומנים .בנוסף ,חל גידול ביתרת הלקוחות לזמן ארוך שנבע מגידול במכירות
בתשלומים ומקיטון בניכיון כרטיסי אשראי .מנגד ,חל קיטון בנכס המס שנבע
מניצול הנכס שנרשם בעבר בשל הפסדים ,וחלה ירידה בעלות המופחתת של
הרכוש הקבוע.
במגזר התקשורת הבינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר חל גידול בסך הנכסים
בהשוואה ליום  ,30.9.06בעיקר בשל מיזוג חברת בזק בינלאומי עם חברת הבת
בזק כל מינואר .2007
במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית חל גידול בסך הנכסים בהשוואה ליום 30.9.06
שנבע בעיקרו מעליה בזכויות שידור בקיזוז ירידה ביתרת ההשקעות נטו ברכוש
הקבוע.
ב.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום  30.9.07הסתכם בכ4.22 -
מיליארד ש"ח המהווים כ 27% -מכלל המאזן ,זאת לעומת כ 6.27 -מיליארד ש"ח
ב 30.9.06 -שהיוו כ 36% -מכלל המאזן .הקיטון בהון העצמי נבע מחלוקת
דיבידנד בסך של  3.26מיליארד ש"ח .הקיטון מותן בשל הרווח הנקי של הקבוצה
ובשל תשלומים מבוססי מניות שהוענקו לעובדי החברה.

ג.

סה"כ החוב של הקבוצה הסתכם בכ 7.23 -מיליארד ש"ח ליום  30.9.07לעומת כ-
 8.18מיליארד ש"ח ב .30.9.06 -חוב הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח
ליום  30.9.07הסתכם בכ 6.87 -מיליארד ש"ח וזאת לעומת כ 7.62 -מיליארד ש"ח
ליום  .30.9.06הקיטון נבע בעיקרו מפרעון אגרות חוב יורו בונדס במגזר
התקשורת הפנים ארצית הנייחת בסכום של כ 1.7 -מיליארד ש"ח וכן מפרעון
התחייבויות במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית ובמגזר הרדיו טלפון הנייד .הקיטון
קוזז בחלקו ממכירה של אג"ח למוסדיים במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת
בסכום של כ 1.2 -מיליארד ש"ח והנפקת אג"ח במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית
בסכום של כ 614 -מיליון ש"ח .
רואי החשבון של החברה הפנו תשומת הלב למצבה הכספי של די.בי.אס .לכך
שכאמור בבאור 7א' בדוחות הכספיים ,די.בי.אס .אינה עומדת נכון לתאריך
המאזן באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה בהסכם המימון וכי היות ואמות
המידה הפיננסיות הינן מצטברות היא תאלץ לבקש הקלה בקשר עם התניות אלו
גם ליום  31בדצמבר  .2007לאחר תאריך המאזן קיבלה די.בי.אס .הקלה בקשר
עם אמות המידה הפיננסיות ליום  30בספטמבר  2007ולפיכך לתאריך אישור
הדוחות הכספיים עומדת די.בי.אס .באמות המידה הפיננסיות .להערכת הנהלת
די.בי.אס .מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילותה לשנה
הקרובה .במידה וידרשו מקורות נוספים כדי לעמוד בצרכי הפעילות לשנה
הקרובה ,תפעל די.בי.אס .בהתאם לתכנית עסקית חלופית שאינה מצריכה
מקורות נוספים מעבר לאלה העומדים לרשותה.

ד.

יתרות המזומן והשקעות שוטפות אחרות של הקבוצה ליום  30.9.07הסתכמו
לסך של כ 2.08 -מיליארד ש"ח לעומת כ 3.52 -מיליארד ש"ח ב .30.9.06 -הקיטון
נבע בעיקרו ממימוש ני"ע המוחזקים למסחר במגזר התקשורת הפנים ארצית
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הנייחת ,ששימשו לתשלום דיבידנד בסך של  3.26מיליארד ש"ח ולפרעון
התחייבויות .הקיטון מותן בשל עליה ביתרות המזומנים במגזר הרדיו טלפון
הנייד ,מכירה והנפקת אג"ח במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת ובמגזר
הטלוויזיה הרב ערוצית ובשל תזרים מזומנים מהפעילות השוטפת במגזרים
העיקריים בהם פועלת הקבוצה.

.2

תוצאות הפעולות
א.

עיקרי התוצאות
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתשעת החודשים הראשונים של
שנת  2007הסתכם בכ 1,015 -מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ 916 -מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה .העליה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות נבעה בעיקר
מעליה ברווח התפעולי.
להלן פרוט השינויים בתוצאות המגזרים בהשוואה לתקופה המקבילה:

מגזר
תקשורת פנים ארצית נייחת
רדיו טלפון נייד
תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר
טלוויזיה רב ערוצית
אחרים
סה"כ

לתקופה של
תשעה חודשים
שנסתיימה ביום
30.9.07
מיליון ש"ח
רווח )הפסד(

לתקופה של
תשעה חודשים
שנסתיימה ביום
30.9.06
מיליון ש"ח
רווח )הפסד(

939
672
159
51
2
1,823

951
535
109
)(3
1,592

הרווח הבסיסי למניה לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2007הסתכם ב-
 0.39ש"ח ל 1-ש"ח ערך נקוב )הרווח המדולל למניה הסתכם ב–  0.38ש"ח ל1 -
ש"ח ערך נקוב( ,זאת לעומת רווח בסיסי ומדולל למניה של  0.35ש"ח ל 1 -ש"ח
ערך נקוב בתקופה המקבילה.
ב.

הכנסות
הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2007הסתכמו בכ9.28 -
מיליארד ש"ח לעומת כ 9.11 -מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה.
הכנסות מגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת ירדו מסך של כ 4.36 -מיליארד
ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006לכ 4.26 -מיליארד ש"ח בתקופה
המדווחת )ירידה של כ .(2% -עיקר הירידה בהכנסות המגזר נבע מהפחתת
תעריפים מיולי  2006ויוני  2007ומירידה בתנועת השיחות .הירידה בהכנסות
מותנה בעיקר בשל המשך הגידול במספר הלקוחות המנויים על שירות האינטרנט
המהיר ) (ADSLוכן בשל גידול בהכנסות מתקשוב .רואי החשבון של החברה
ממשיכים להפנות את תשומת הלב להמשך פתיחתו של ענף התקשורת לתחרות
והשפעת הרגולציה.
הכנסות מגזר הרדיו טלפון הנייד עלו מסך של כ 3.33 -מיליארד ש"ח בתשעת
החודשים הראשונים של שנת  2006לכ 3.50 -מיליארד ש"ח בתקופה המדווחת.
העליה נבעה מגידול בהכנסות ממכירת ציוד קצה הנובע בעיקר מגידול בכמות
המכשירים שנמכרו ושודרגו .בנוסף ,חלה עליה בהכנסות משירותי סלולאר עקב
גידול בהכנסות תוכן וגידול במספר המנויים אשר קוזז בעיקר בשל שחיקת
תעריפים.
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הכנסות מגזר התקשורת הבינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר עלו מסך של כ-
 957מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006לכ 970 -מיליון ש"ח
בתקופה המדווחת .הגידול נבע מעליה בהכנסות אינטרנט בגין מכירת קיבולות
ומגידול בהכנסות משיחות יוצאות ,לצד קיטון בפעילות העברת שיחות בין
מפעילי תקשורת בעולם.
הכנסות ממגזר הטלוויזיה הרב ערוצית עלו מסך של כ 1,009-מיליון ש"ח בתשעת
החודשים הראשונים של שנת  2006לכ 1,068 -מיליון ש"ח בתקופה המדווחת,
כתוצאה מגידול במספר המנויים ומגידול בהכנסה הממוצעת ללקוח.
ג.

פחת והפחתות
הוצאות הפחת והפחתות של הקבוצה ירדו מסך של כ 1,401 -מיליון ש"ח בתשעת
החודשים הראשונים של שנת  2006לסך של כ 1,323 -מיליון ש"ח בתקופה
המדווחת ,בעיקר כתוצאה מירידה בהוצאות הפחת הנובעת מסיום הפחתתו של
רכוש קבוע וירידה בהשקעות ברכוש חדש במגזרים העיקריים בהם פועלת
הקבוצה.

ד.

שכר עבודה
הוצאות שכר העבודה של הקבוצה עלו מסך של כ 1,715 -מיליון ש"ח בתשעת
החודשים הראשונים של שנת  2006לסך של כ 1,757 -מיליון ש"ח בתקופה
המדווחת ,עקב עליה בהוצאות השכר במגזרים העיקריים בהם פועלת הקבוצה.
הוצאות השכר במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת גדלו בשל עליית שכר
שקיזזה את החיסכון שנבע מפרישת עובדים ,וכן כתוצאה מעלויות הקשורות
בתנאי העסקתם ותנאי פרישתם של מנהלים בכירים.

ה.

הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת
 2007הסתכמו בכ 4.31 -מיליארד ש"ח ,לעומת כ 4.36 -מיליארד ש"ח בתקופה
המקבילה.
במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת ירדו הוצאות ההפעלה והכלליות מסך
של כ 1,649 -מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006לכ1,576 -
מיליון ש"ח בתקופה המדווחת .הירידה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות קישור
גומלין למפעילי התקשורת הסלולארית ,שירותים ואחזקה על ידי קבלני משנה,
חומרים וחלקי חילוף ואחזקת בנינים ,אשר קוזזה בעליה בהוצאות תמלוגים
ובהוצאות כלליות  ,בעיקר עקב גידול בהוצאות קישור גומלין למפעילי תקשורת
פנים ארצית נייחת.
במגזר הרדיו טלפון הנייד עלו הוצאות ההפעלה והכלליות מסך של כ1,991 -
מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006לסך של כ 2,033 -מיליון
ש"ח בתקופה המדווחת בעיקר עקב גידול בעלויות ציוד קצה בשל הגידול בכמות
המכשירים שנמכרה וגידול בהוצאות דמי נגישות למפעילי תקשורת והוצאות
תוכן במקביל לגידול בהכנסות משירותי סלולאר.
במגזר התקשורת הבינלאומית ,שרותי האינטרנט ונס"ר חלה ירידה בהוצאות
ההפעלה והכלליות מסך של כ 603 -מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של
שנת  2006לסך של כ 564 -מיליון ש"ח בתקופה המדווחת .הירידה נבעה בעיקר
מקיטון בפעילות העברת שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם במקביל להכנסות.
במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית עלו הוצאות ההפעלה והכלליות מסך של כ672-
מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006לכ 682 -מיליון ש"ח
בתקופה המדווחת ,כתוצאה מעליה בהוצאות כלליות עקב הפרשות בגין עלויות
שנגרמו כתוצאה מהפרעות בשידור במהלך חודש ספטמבר ובגין פיצוי הלקוחות.
העליה קוזזה בירידה בהוצאות תוכן ובהוצאות תמלוגים.
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ו.

הוצאות )הכנסות( תפעוליות אחרות ,נטו
הוצאות תפעוליות אחרות נטו של הקבוצה מקורן בעיקר ממגזר התקשורת
הפנים ארצית הנייחת .הוצאות אלה עלו מסך של כ 46 -מיליון ש"ח בתשעת
החודשים הראשונים של שנת  2006לכ 70 -מיליון ש"ח בתקופה המדווחת ,זאת
בעיקר בשל הפרשה לירידת ערך הלוואות לזמן ארוך וכן ירידה ברווחי הון.

ז.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2007הסתכם
בכ 1,823 -מיליון ש"ח לעומת כ 1,592 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ,גידול של
כ 231 -מיליון ש"ח .הגידול ברווח התפעולי נבע מהשינויים בתוצאות המגזרים
המתוארים לעיל בסעיפי ההכנסות וההוצאות .שינויים אלה הביאו לעליה ברווח
התפעולי בכל המגזרים העיקריים בהן פועלת הקבוצה ,מלבד מגזר התקשורת
הפנים ארצית הנייחת בו חלה ירידה ברווח התפעולי.

ח.

הוצאות מימון נטו
הוצאות המימון נטו של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2007
הסתכמו בסך של כ 265 -מיליון ש"ח לעומת כ 281 -מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה ,קיטון של כ 16 -מיליון ש"ח.
החוב של הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח צמוד ברובו למדד
המחירים לצרכן והוצאות המימון מושפעות משינויים במדד .בתקופת הדוח חלה
עליה בשיעור עליית המדד בהשוואה לתקופה המקבילה ושיערוך ההתחייבויות
גרם לגידול בהוצאות המימון בקבוצה )ראו גם סעיף  4להלן(.
במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת חל גידול בהוצאות המימון נטו בהשוואה
לתקופה המקבילה שנבע בעיקר מקיטון בהכנסות בשוק ההון בשל מימוש
פקדונות ,מימוש ניירות ערך וירידה בתשואה עליהם .במגזר זה חל גידול
בהוצאות בשל שיערוך ההתחייבויות הצמודות למדד ולשער החליפין של מטבע
החוץ שקוזז בחלקו בשל עסקאות הגנה .בנוסף ,בתקופה המקבילה הוקטנו
הוצאות המימון בשל ביטול הפרשה בקשר לסיום מחלוקות עבר עם משרד
התקשורת .
במגזר הטלפון הנייד חלה ירידה בהוצאות המימון בעיקר בשל הקיטון במצבת
ההתחייבויות והירידה בשער החליפין של הדולר .הירידה קוזזה בשל העליה
בהוצאות שיערוך ההתחייבויות הצמודות למדד המחירים לצרכן כתוצאה
מעליית המדד.
במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית הסתכמו הוצאות המימון נטו בתשעת החודשים
הראשונים של שנת  2007לסך של כ 89 -מיליון ש"ח בהשוואה לכ 267 -מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה .העליה בשיעור עליית המדד גרמה לעליה בהוצאות
המימון בשל שיערוך התחייבויות הצמודות למדד  .מנגד ,חושב מחדש השווי
ההוגן של הלוואות הבעלים בשל דחיה במועדי הפרעון הצפויים .שינוי זה הגדיל
את הכנסות המימון במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית בכ 213 -מליון ש"ח ,ובקבוצה
בכ 96 -מיליון ש"ח )ראו באור 7א' בדוחות הכספיים( .הגדלה זו בהכנסות
הקבוצה יוחסה למיעוט בחברה מאוחדת ולפיכך לא השפיעה על הרווח שיוחס
לבעלי המניות של החברה.

ט.

מיסים על הכנסה
הוצאות המיסים של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2007
הסתכמו לסך של כ 505 -מיליון ש"ח המהווים כ 32.3% -מהרווח לפני מס,
לעומת כ 455 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה שהיוו כ 34.5% -מהרווח לפני מס.
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עיקר הירידה בשיעור המס מהרווח לפני מיסים על הכנסה נבע ממגזר הטלוויזיה
הרב ערוצית מרווחים ברבעון המדווח שאינם חייבים במס ,בשל קיזוזם כנגד
הפסדי עבר.

.3

נזילות ומקורות מימון
תזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של שנת
 2007הסתכם בכ 2,443 -מיליון ש"ח לעומת כ 2,688 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה,
ירידה של כ 245 -מיליון ש"ח .הירידה שחלה בתזרים מפעילות שוטפת מקורה בעיקר
מהכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים ,משינויים בסעיפי רכוש
והתחייבויות ומעליה בתשלומי המס בניכוי עליה בהוצאות המס ,אשר קוזזו חלקית
בשל העליה ברווח.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו אחד המקורות למימון השקעות הקבוצה
שבמסגרתו הושקעו בתקופה המדווחת ,בין היתר ,כ 681 -מיליון ש"ח בפיתוח תשתיות
תקשורת ,זאת בהשוואה להשקעה בסך של כ 699 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.
במהלך התקופה המדווחת מימשה הקבוצה השקעות בנכסים פיננסיים נטו בסכום של
כ 68 -מיליון ש"ח  ,זאת בהשוואה למימוש נטו בסכום של כ 135 -מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה.
בתקופה המדווחת ,פרעה הקבוצה חובות ושילמה ריבית בסך כולל של כ 3,069 -מיליון
ש"ח ,בהם כ 1,902 -מיליון ש"ח אגרות חוב ,כ 754 -מיליון ש"ח הלוואות ,כ 56 -מיליון
ש"ח אשראי לזמן קצר וכ 357 -מיליון ש"ח תשלומי ריבית .הקבוצה גייסה בתקופה
המדווחת חוב חדש בהיקף כולל של כ 1,864 -מיליון ש"ח ע"י קבלת הלוואות בסך של
כ 50 -מיליון ש"ח והנפקת אגרות חוב בסך של כ 1,814 -מיליון ש"ח .זאת בהשוואה
לפרעון חוב נטו ותשלומי ריבית בסך של כ 1,751 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.
בתקופת הדוח שולם דיבידנד במזומן בסך של כ 2.1 -מיליארד ש"ח ,ובתקופה
המקבילה סכום של  1.2מיליארד ש"ח.
ממוצע חודשי של אשראי לזמן קצר מבנקים בתשעת החודשים הראשונים של שנת
 2007היה כ 88 -מיליון ש"ח .ממוצע חודשי של התחייבויות זמן ארוך ,למוסדות
פיננסיים ומחזיקי אג"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2007היה כ7,305 -
מיליון ש"ח.
ההון החוזר ליום  30.9.07הינו שלילי והסתכם בכ 1,037 -מיליון ש"ח ,בהשוואה להון
חוזר שלילי ליום  30.9.06שהסתכם בכ 676 -מיליון ש"ח ,עליה של כ 361 -מיליון ש"ח
בגרעון .העליה בגרעון נובעת ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת .במגזר זה חלה
ירידה בהון החוזר של כ 1,609 -מיליון ש"ח שמקורה בעיקר ממימוש נכסים פיננסיים
המוחזקים למסחר ,ירידה ביתרות המזומנים ,ורישום התחייבות לתשלום דיבידנד.
מנגד ,חלה ירידה בחלויות השוטפות של התחייבויות .ההון החוזר שימש בעיקרו
לתשלום דיבידנד ופרעון התחייבויות .הירידה בהון החוזר במגזר זה קוזזה כמעט
במלואה על ידי שיפור בהון החוזר של שאר המגזרים בהם פועלת הקבוצה.
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.4

השוואת תוצאות הרבעון השלישי של  2007לתוצאות הרבעון המקביל

מגזר
תקשורת פנים ארצית נייחת
רדיו טלפון נייד
תקשורת בינלאומית ,שרותי אינטרנט ונס"ר
טלוויזיה רב ערוצית
אחרים
סה"כ

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
30.9.07
מיליון ש"ח
רווח )הפסד(

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
30.9.06
מיליון ש"ח
רווח )הפסד(

327
219
54
)(4
596

363
170
39
)(12
560

ההכנסות ברבעון השלישי של  2007גדלו בכ 56 -מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל.
סך העלויות וההוצאות עלו בכ 20 -מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל .עליה זו כללה
גידול בהוצאות תפעוליות אחרות ,נטו בכ 50 -מליון ש"ח .
הוצאות המימון נטו גדלו בכ 44 -מליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל .הוצאות המימון
ברבעון הושפעו בעיקר מהעליה במדד המחירים לצרכן אליו צמודות עיקר ההתחייבויות
בקבוצה ומירידה בתשואות על השקעות .באשר להשפעת עסקאות הגידור – ראו סעיף
6ד' להלן .הגידול בהוצאות המימון קוזז ברובו בשל רישום הכנסה בסך כ 96-מיליון
ש"ח שנרשמה בקשר עם שינוי תנאי הלוואת הבעלים במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית-ראו
סעיף 2ח' לעיל.
התנהגות סעיפי ההכנסות וההוצאות והגורמים להבדלים בין הרבעונים דומה להסברים
בתוצאות תשעת החודשים .השינויים המתוארים לעיל בסעיפי דוח הרווח וההפסד
הביאו לרווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה של כ 255 -מיליון ש"ח ברבעון
השלישי לעומת רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה של כ 313 -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.
בתקופת הדוח תרמה החברה כ 1,142 -אלפי ש"ח .הנושאים העיקריים מפורטים להלן:
בפרויקט "ילדים והורים לומדים מחשב ואינטרנט" שפועל מזה כ 6 -שנים חונכים
בהתנדבות עובדי החברה הורים וילדים מקבוצות חלשות באוכלוסיה בנושאים נבחרים
מתחום המחשבים והאינטרנט.
בפרויקט "קיץ למען הקהילה" – שיוזמת החברה זו השנה הרביעית ,הועסקו ילדי
עובדים בקיץ במוסדות רפואיים ובמרכזים קהילתיים .עלות הפרויקט לחברה כ930 -
אלפי ש"ח.
עובדי החברה וגימלאיה הקימו את עמותת חל"ב .העמותה פועלת בשיתוף עם הרשויות
המקומיות לאיתור משפחות במצוקה במטרה לספק להם מוצרי מזון בסיסיים.
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לחברת פלאפון אין מדיניות מחייבת לגבי מתן תרומות והנהלת החברה דנה בכל מקרה
לגופו .בתקופת הדוח תרמה פלאפון לעמותות שונות כ 30 -אלפי ש"ח .
חברת בזק בינלאומי מעורבת בפעילויות מתמשכות למען אוכלוסיות חלשות בפתח
תקווה ,אימוץ חיילים בודדים ,אימוץ גדוד לוחם והשתתפות בפרויקטים למען ילדים
בעלי צרכים מיוחדים  .בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות בזק בינלאומי בסך של כ400 -
אלפי ש"ח.
.6

פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
א.

בהמשך למתואר בדוח הדירקטוריון לשנת  ,2006עסקאות הגנה מפני סיכוני
שוק הקשורים בחשיפה לשינויים בשערי החליפין ,הקטינו מהותית חשיפה זו.

ב.

דוח פוזיציות בנגזרים ליום  ,30.9.07שונה מהדוח ליום  .31.12.06מצ"ב הדוח
המעודכן:

פוזיציות בנגזרים ליום  30בספטמבר ) 2007מאוחד(
)הסכומים להלן הינם באלפי ש"ח(
דולר  /ש"ח
נקוב
עד שנה
LONG

עסקאות אקדמה
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית

ערך הוגן – נכס )התחייבות(
מעל שנה
עד שנה

מעל שנה

SHORT

280,479

LONG

SHORT

-

-

LONG

SHORT

LONG

SHORT

-

)(4,105

-

יורו  /ש"ח
נקוב
עד שנה
LONG

עיסקאות אקדמה
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית

85,347

ערך הוגן – נכס )התחייבות(
מעל שנה
עד שנה

מעל שנה

SHORT

)(170,694

LONG

SHORT

-

-

LONG

398

SHORT

8,943

LONG

SHORT

-

-

מדד  /ש"ח
נקוב
עד שנה
LONG

עיסקאות אקדמה
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית

1,450,000

ערך הוגן – נכס )התחייבות(
מעל שנה
עד שנה

מעל שנה

SHORT

-

LONG

650,000
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SHORT

-

LONG

27,916

SHORT

-

LONG

)(2,073

SHORT

-

ג.

ניתוחי הרגישות לשווי ההוגן והשפעת השינוי במחירי השוק על השווי ההוגן של
היתרות במאזן והיתרות שלא במאזן אשר קיימת לגביהן התקשרות איתנה
ליום  ,30.9.07אינם שונים באופן מהותי מאוד מהדוח ליום  .31.12.06זאת
למעט ניתוחי הרגישות ,כדלקמן:
רגישות לשינויים בשע"ח אירו/ש"ח
רווח )הפסד(
מהשינויים
5%
10%

רווח )הפסד(
מהשינויים
-10%
-5%

שווי הוגן
-

מזומנים

668

334

6,683

)(334

)(668

השקעות אחרות

2,712

1,356

27,122

)(1,356

)(2,712

השקעות פקדונות

4,389

2,195

43,891

)(2,195

)(4,389

מכשירים למטרות הגנה שאינם
מוכרים חשבונאית -
)(8,535
עסקאות אקדמה אירו/שקל
)(3,135
אג"ח

)(4,267

9,341

4,267

8,535

)(1,568

)(31,350

1,568

3,135

ספקים

)(287

)(144

)(2,871

144

287

סה"כ

)(4,188

)(2,094

52,816

2,094

4,188

רגישות לשינויים בריבית שקלית ריאלית
רווח )הפסד(
מהשינויים
5%
10%

שווי הוגן

רווח )הפסד(
שהשינויים
-10%
-5%

אג"ח לא סחירות

41,859

21,241

)(2,349,037

)(21,552

)(43,758

הלוואות מתאגידים בנקאיים

6,185

3,108

)(1,162,493

)(3,140

)(6,311

הלוואות מאחרים

5,772

2,938

)(94,951

)(3,048

)(6,209

סה"כ

53,816

27,287

)(3,606,481

)(27,740

)(56,278

ניתוח רגישות לשינויים בשערי ניירות ערך צמודי מדד
רווח )הפסד(
מהשינויים
1%
2%

שווי הוגן

רווח )הפסד(
מהשינויים
-2%
-1%

אג"ח צמוד מדד

8,158

4,079

407,891

)(4,079

)(8,158

אג"ח 4

)(25,944

)(12,972

)(1,297,200

12,972

25,944

אג"ח 5

)(33,181

)(16,591

)(1,659,061

16,591

33,181

סה"כ

)(50,967

)(25,484

)(2,548,370

25,484

50,967

ניתוח הרגישות של אגרות החוב בוצע בערכים של  1%ו ,2% -על סמך בדיקה היסטורית של
השינוי המקסימאלי במחירי אג"ח צמודות מדד.
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ד.

דוח בסיסי הצמדה ליום  ,30.9.07אינו שונה באופן מהותי מהדוח ליום
 .31.12.06למעט קיטון בהתחייבויות הצמודות ליורו בשל פרעון אג"ח )יורו
בונדס( במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת בסך של כ 1.7 -מיליארד ש"ח .
עודף ההתחייבויות הכספיות על נכסים כספיים במטבע חוץ או בהצמדה אליו
ליום  30.9.07הסתכם בכ 50 -מיליון ש"ח בקבוצה.
עודף ההתחייבויות על נכסים כספיים הצמודים למדד המחירים לצרכן ליום
 30.9.07הסתכם בכ 6.7 -מיליארד ש"ח בקבוצה .כתוצאה מביצוע עסקאות
מטבע עתידיות נכון ליום  30.9.07עומדת יתרת ההתחייבויות הצמודות למדד
נטו שאינה מגודרת ע"י עסקאות עתידיות כאמור ,על סך של כ 4.6 -מיליארד
ש " ח.
חשבונאות גידור אינה מיושמת בעסקאות העתידיות אותן מבצעת הקבוצה .
עסקאות אלו מוצגות על פי השווי ההוגן ביום המאזן .בשל האמור נוצרים
הפרשי עיתוי ברישום התוצאות של עסקאות ההגנה לעומת ההתחייבויות
המוצגות לפי המדד הידוע ביום המאזן או שער החליפין ליום המאזן .עליית
המדד הגבוהה ברבעון המדווח יצרה פער מהותי בעיתוי הרישום כאמור ,דבר
שהביא לגידול בהוצאות המימון המדווחות של החברה.
במגזרים העיקריים בקבוצה ישנה הגנה המקטינה את החשיפה למדד הנובעת
מכך שהוצאות המס מחושבות על הרווח הריאלי.

.7

גילוי בדבר מבקר פנימי בחברה
א.

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

ב.

במהלך שנת  2006סיים המבקר הפנימי את עבודתו בחברה ומונתה ממלאת
מקום .בהמשך ,בחודש אוגוסט  2007מונתה ממלאת המקום כמבקרת הפנים של
החברה .תנאי העסקתה של מבקרת הפנים של החברה נדונו ואושרו ע"י ועדת
הביקורת של דירקטוריון החברה ביום  30.8.07וביום  21.10.07ובהמשך אושרו
ע"י דירקטוריון החברה ביום  ,25.10.07כלהלן:
 .1שכר כולל בגובה  40אלף ש"ח לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן ממועד
מינויה לתפקיד מ"מ מבקר הפנים של החברה )אוגוסט .(2006
 .2מענק שנתי על בסיס יעדים שייקבעו מראש ע"י ועדת הביקורת באישור
הדירקטוריון ו/או ועדת תגמול ,שהוסמכה ע"י הדירקטוריון ,בגובה עד 35%
מהשכר השנתי ללא נלוות.
לדעת דירקטוריון החברה ,לא עשויה להיות לתגמול מבקרת הפנים השפעה על
הפעלת שיקול דעתה המקצועי.

ג.

במהלך שנת  2007במסגרת מהלכי התייעלות בחברה ,צומצם היקף היחידה
בחמישה עובדי ביקורת.

ד.

תוכנית הביקורת שאושרה לשנת  2007מסתכמת ב  10,000 -שעות )לעומת תוכנית
עבודה של  12,000שעות בשנת .(2006

ה.

במהלך שנת  2007נערכו דיוני מנכ"ל בחמישה עשר דוחות ביקורת )חלקם משנת
 .(2006ועדת הביקורת דנה בארבעה דוחות ביקורת.

ו.

החל מיום  15.5.07מכהן הדירקטור החיצוני איל יניב כיו"ר ועדת ביקורת.
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.8

גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה
האורגן בחברה המופקד על בקרת העל הינו הדירקטוריון .דירקטוריון החברה מינה
ועדת מאזן שתפקידיה והרכבה הינם כדלקמן:
א.

רוב חברי הועדה יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,ולפחות אחד מהם
דירקטור חיצוני.

ב.

ועדת המאזן תדון בדוחות הכספיים לפני הדיון בהם בדירקטוריון ,ותמליץ
לדירקטוריון בעניין אישורם .הוועדה תזמין את רואי החשבון המבקרים
להשתתף בדיונים אלה .ועדת המאזן תדון ותמליץ לדירקטוריון בעניינים אלה:
קביעת מדיניות חשבונאית וקביעת נהלים הנוגעים לדיווח ולרישום הכספי.

ג.

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

ד.

ועדת המאזן תקיים מעקב ובקרה על יישום המדיניות החשבונאית שנקבעה
ויישום הנהלים שנקבעו לדיווח ולרישום הכספי.

ה.

ועדת המאזן תיתן דעתה לנושאים האמורים לעיל ,ובנושאים פיננסיים
וחשבונאיים אחרים ,בעת שתדון בדוחות הכספיים וכן כל אימת שיתעורר עניין
ספציפי בהיקף מהותי בנושא מן הנושאים האמורים.

ו.

ועדת המאזן תייעץ לדירקטוריון בעניין היקף עבודת רואי החשבון ושכרם.

ז.

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

הדוחות הכספיים נדונו בועדת המאזן והועברו לאישור הדירקטוריון .בדיון בדירקטוריון
השתתפו נושאי המשרה הבאים :חברי הדירקטוריון  -שלמה רודב ,דוד בלומברג ,איל
יניב ,מנחם ענבר ,מייקל גרבינר ,סטיבן גרבינר ,יואב רובינשטיין ,אלון שליו ,אריה סבן,
קי קיארה ,דוד גלבוע ,רמי נומקין ויהודה פורת .כמו כן השתתפו גם נושאי המשרה :אבי
גבאי – מ"מ מנכ"ל ,רן עוז  -משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי ובשמת שלוש – היועצת
משפטית .כן השתתפו בדיון נציגים ממשרד רואי החשבון של החברה סומך חייקין.

.9

אומדנים חשבונאיים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומיים מחייבת את ההנהלה
לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של נכסים ,התחייבויות,
הכנסות והוצאות וכן על הגילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים .ההנהלה מבססת
את האומדנים וההערכות על נסיון העבר ועל הערכות שווי ,חוות דעת וגורמים נוספים
שלדעתה הינם רלוונטיים בהתחשב בנסיבות העניין .התוצאות בפועל יכול שתהיינה
שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים .הנושאים העיקריים של אי ודאות
באומדנים ושיקולי דעת קריטיים בישום המדיניות החשבונאית ,דומים לאלה שיושמו
בדוחות השנתיים )ראו ביאור  4בדוחות הכספיים( .אנו מעריכים שהערכות ואומדנים
אלה הינם קריטיים משום שלכל שינוי בהערכות ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים.
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 .10שונות
א.

בעקבות פניית הרשות לניירות ערך הוחלט למנות בודק חיצוני לבדיקת הנושאים
העולים מהדיווחים המיידיים של החברה מיום  20.3.07בעניין אישור תוכנית
אופציות לעובדים ומנהלים ,הדיווח המיידי של החברה מיום  26.3.07בעניין
אישור מענקים לנושאי משרה ,והדיווח המיידי של החברה מיום  26.3.07בעניין
הצגה מחדש וזאת בהתאם לאמור במכתבי רשות ניירות ערך לחברה מהימים
 25.3.07ו .28.3.07 -ממצאי הבודק והחלטות הדירקטוריון בעקבותיהם ,לרבות
אישור הודעתו של מר יעקב גלברד על סיום כהונתו כמנכ"ל החברה ,ותחילת
כהונתו של מר אבי גבאי בתפקיד מ"מ המנכ"ל ,מפורטים בבאור  16בדוחות
הכספיים ובסעיף  2.20לדוח התקופתי וכן בדיווחים המיידיים של החברה
שפורסמו מאז.

ב.

ביום  25באוקטובר  2007אימץ דירקטוריון החברה מחדש קוד אתי ,אשר עיקריו
הוצגו באותו דיון .הקוד האתי קובע עקרונות וכללי התנהגות להכוונת פעולותיהם
של נושאי משרה ,מנהלים ועובדים בחברה .הקוד האתי גובש בחברה עוד בשנת
 2005ובנוסחו החדש בוצעו מספר תיקונים ועדכונים .הדירקטוריון הסמיך את
הנהלת החברה לפעול להטמעת הקוד האתי בחברה וקבע כי הקוד האתי יהיה
חלק מהנהלים המחייבים של החברה.

ג.

ביום  4.9.07מונה שלמה רודב לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה .באותו יום
החליט דירקטוריון החברה ,בהתאם לסעיף )50א( לחוק החברות ,התשנ"ט –
 1999ובהתאם לתקנות  119ו –  121.1לתקנון החברה ,כי סמכויות המנהל הכללי
בכל הקשור לתאגידים המוחזקים במישרין או בעקיפין ,ע"י החברה )לרבות
פלאפון תקשורת בע"מ ,בזק בינלאומי בע"מ ,די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ,
וואלה! תקשורת בע"מ ,בזק זהב אחזקות בע"מ ובזקכל בע"מ( יועברו
לדירקטוריון ,וכי החלטות על יישום האמור לעיל תתקבלנה בהמשך.

הננו מודים למנהלי חברות הקבוצה ,לעובדיה ולציבור בעלי המניות.

__________________

____________________

אבי גבאי
ממלא מקום מנהל כללי

שלמה רודב
יו"ר הדירקטוריון
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"בזק" החברה הישראלית
לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות כספיים
ביניים מאוחדים
ליום  30בספטמבר 2007
)בלתי מבוקרים(

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ) 2007בלתי מבוקרים(

תוכן העניינים
עמוד
דוח סקירה של רואי החשבון

2

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ) 2007בלתי מבוקרים(
תמצית מאזנים ביניים מאוחדים

3

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

4

תמצית דוחות ביניים מאוחדים על רווחים והפסדים שהוכרו

5

תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים

6

באורים לדוחות כספיים ביניים מאוחדים

9

סומך חייקין
הרטום  ,8תא דואר 212
ירושלים 91001

טלפון
פקס
אינטרנט

02 531 2000
02 531 2044
www.kpmg.co.il

לכבוד
הדירקטוריון של
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
לבקשתכם סקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן –
החברה( ליום  30בספטמבר  ,2007את תמצית דוח רווח והפסד הביניים המאוחד ,את תמצית דוח ביניים מאוחד
על רווחים והפסדים שהוכרו ואת תמצית דוח הביניים המאוחד 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 של חברות כלולות אשר ההשקעה בהן הינה כ 33 -מיליון ש"ח ליום 30
בספטמבר  ,2007וחלקה של החברה ברווחיהן הינו כ 2,405 -אלפי ש"ח וכ 761 -אלפי ש"ח לתקופות של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ,בהתאמה.
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 לתקני דיווח כספי
בינלאומיים ) (IFRSובהתאם 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 ,והשפעת הרגולציה על מצבה הכספי של הקבוצה ועל
)(1
תוצאות פעולותיה ,כאמור בבאור .1
)(2
תביעות שהוגשו נגד הקבוצה ואשר טרם ניתן להעריכן או לחשב את החשיפה בגינן ותלויות אחרות ,כאמור
בבאור 8ב' ו8 -ג'.
מצבה הכספי של חברה מאוחדת .כאמור בבאור 7א' ,די.בי.אס אינה עומדת נכון לתאריך המאזן באמות
)(3
המידה הפיננסיות שנקבעו לה בהסכם המימון וכי היות ואמות המידה הפיננסיות הינן מצטברות היא תאלץ
לבקש הקלה בקשר עם התניות אלו גם ליום  31בדצמבר  .2007לאחר תאריך המאזן קיבלה החברה
המאוחדת הקלה בקשר עם אמות המידה הפיננסיות ליום  30בספטמבר  2007ולפיכך לתאריך אישור
הדוחות הכספיים עומדת החברה המאוחדת באמות המידה הפיננסיות .להערכת הנהלת החברה
המאוחדת ,מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילות החברה המאוחדת לשנה הקרובה.
במידה וידרשו מקורות נוספים כדי לעמוד בצרכי הפעילות לשנה הקרובה ,תפעל החברה המאוחדת
בהתאם לתכנית עסקית חלופית שאינה מצריכה מקורות נוספים מעבר לאלה העומדים לרשותה.
כמו כן ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 14יב' לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים בדבר התאמה
בדרך של הצגה מחדש ) (Restatementשל תמצית דוחות כספיים ביניים של הקבוצה ליום  30בספטמבר ,2006
על מנת לשקף בהם למפרע תיקון בגין הפחתת רכוש קבוע ,והשלכות המס בגינה ,בגין הצגת תקבולים מקישוריות
לרשתות הסלולריות ובגין הפחתת דמי חכירה של קרקעות מהמנהל כמפורט בבאור הנ"ל .התיקונים הנ"ל בוצעו
על הנתונים המוצגים בבאור ההתאמה ל IFRS -על מנת לשקף באופן נאות לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל
את מצבה הכספי של הקבוצה לפני השפעת המעבר ל.IFRS -
סומך חייקין
רואי חשבון
 14בנובמבר 2007

תמצית מאזנים ביניים מאוחדים ליום

 30בספטמבר 2007

 30בספטמבר 2006

 31בדצמבר 2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ₪

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות והלוואות ,לרבות נגזרים
לקוחות
חייבים אחרים
מלאי
זכויות שידור
נכסי מס שוטפים
נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה

1,104,769
979,824
2,335,772
192,297
189,040
223,976
12,942
22,562

1,188,480
2,335,178
2,116,297
172,383
193,532
177,925
12,132
-

2,631,790
960,561
2,111,451
250,657
204,669
169,017
11,105
-

סך הכל נכסים שוטפים

5,061,182

6,195,927

6,339,250

לקוחות וחייבים אחרים
השקעות והלוואות ,לרבות נגזרים
רכוש קבוע
נכסים בלתי-מוחשיים
הוצאות נדחות ואחרות
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
נכסי מס נדחים

473,249
273,751
6,075,139
2,526,208
362,759
33,176
743,287

363,417
383,155
6,638,321
2,563,121
381,450
27,799
899,712

417,144
342,175
6,492,362
2,554,242
373,749
32,122
993,616

סך הכל נכסים בלתי שוטפים

10,487,569

11,256,975

11,205,410

סך הכל נכסים

15,548,751

17,452,902

17,544,660

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 30בספטמבר 2007

 30בספטמבר 2006

 31בדצמבר 2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ₪

התחייבויות
הלוואות ואשראי
ספקים
זכאים אחרים ,לרבות נגזרים
התחייבויות מס שוטפות
הכנסה נדחית
הפרשות
הטבות לעובדים
דיבידנד לתשלום

1,970,562
1,314,852
785,239
50,832
35,933
357,927
823,126
760,000

3,734,392
1,340,335
856,246
72,487
37,496
256,813
573,986
-

3,637,347
1,393,568
802,747
121,704
57,879
288,851
906,203
300,000

סך הכל התחייבויות שוטפות

6,098,471

6,871,755

7,508,299

אגרות חוב
התחייבויות לתאגידים בנקאיים
הלוואות מאחרים
הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
הטבות לעובדים
הכנסה נדחית ואחרים
הפרשות

4,424,859
341,906
132,366
362,275
243,980
36,856
53,442

3,224,662
544,837
118,045
558,120
346,059
22,313
52,805

3,169,441
480,830
169,182
564,250
373,036
37,020
51,857

סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

5,595,684

4,866,841

4,845,616

סך הכל התחייבויות

11,694,155

11,738,596

12,353,915

הון עצמי
הון מניות
פרמיה על הון מניות
קרנות
יתרת גרעון

6,132,636
684,698
)(2,594,341

6,309,133
1,623,423
386,099
)(2,046,229

6,309,133
1,623,423
671,820
)(2,849,381

סך הכל הון מיוחס לבעלי המניות של החברה

4,222,993

6,272,426

5,754,995

חלק המיעוט בגרעון בהון של חברות מאוחדות

)(368,397

)(558,120

)(564,250

סך הכל הון עצמי

3,854,596

5,714,306

5,190,745

סך הכל הון עצמי והתחייבויות

15,548,751

17,452,902

17,544,660

שלמה רודב
יו"ר הדירקטוריון

אבי גבאי
ממלא מקום מנהל כללי

רן עוז
משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי

תאריך אישור הדוחות הכספיים 14 :בנובמבר 2007
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

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

הכנסות )באור (10
עלויות והוצאות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות )באור
(11
הוצאות )הכנסות( תפעוליות
אחרות ,נטו

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ₪

9,280,444

9,114,536

3,139,090

3,083,547

12,231,830

1,322,676
1,757,025

1,400,831
1,714,759

445,344
597,354

469,201
575,654

1,864,035
2,586,437

4,307,330

4,360,539

1,474,948

1,503,019

5,966,616

70,077

45,988

25,647

)(24,585

249,540

7,457,108

7,522,117

2,543,293

2,523,289

10,666,628

רווח תפעולי

1,823,336

1,592,419

595,797

560,258

1,565,202

עלויות מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון

689,718
)(424,586

581,633
)(300,188

368,802
)(234,850

154,510
)(65,006

694,393
)(356,425

הוצאות מימון ,נטו

265,132

281,445

133,952

89,504

337,968

רווח לאחר הוצאות מימון ,נטו

1,558,204

1,310,974

461,845

470,754

1,227,234

חלק ברווחי חברות מוחזקות
המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני

2,405

6,932

761

2,919

11,184

רווח לפני מסים על הכנסה

1,560,609

1,317,906

462,606

473,673

1,238,418

מסים על הכנסה

504,936

455,004

132,240

177,377

488,393

רווח לתקופה

1,055,673

862,902

330,366

296,296

750,025

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
מיעוט בחברות מאוחדות

1,015,040
40,633

915,742
)(52,840

255,198
75,168

312,934
)(16,638

808,995
)(58,970

רווח לתקופה

1,055,673

862,902

330,366

296,296

750,025

רווח למניה
רווח בסיסי למניה )בש"ח(

0.39

0.35

0.10

0.12

0.31

רווח מדולל למניה )בש"ח(

0.38

0.35

0.09

0.12

0.31

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
4

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על רווחים והפסדים שהוכרו
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ₪

שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה

9,364

)(186

4,751

)(2,073

)(1,464

שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועבר לרווח והפסד

-

)(5,218

-

-

)(5,218

רווחים אקטואריים מתכנית
הטבה מוגדרת )(1

-

-

-

-

3,427

מסים בגין הכנסות והוצאות
שנזקפו ישירות להון עצמי

)(2,236

1,566

)(559

633

2,227

הכנסות והוצאות שנזקפו
ישירות להון

7,128

)(3,838

4,192

)(1,440

)(1,028

רווח לתקופה

1,055,673

862,902

330,366

296,296

750,025

סך הכל רווחים שהוכרו
לתקופה

1,062,801

859,064

334,558

294,856

748,997

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
מיעוט בחברות מאוחדות

1,022,168
40,633

911,904
)(52,840

259,390
75,168

311,494
)(16,638

807,967
)(58,970

סך הכל רווחים שהוכרו
לתקופה

1,062,801

859,064

334,558

294,856

748,997

)(1

הקבוצה אינה מחשבת מחדש בכל תקופת דיווח ביניים את ההפרשות האקטואריות שלה ,אלא אם כן חלים שינויים מהותיים
בתוכניות ההטבה או שינויים מהותיים בתנאי השוק בתקופת הביניים .כתוצאה מכך אין רווחים או הפסדים אקטואריים
בתקופת הדוח.

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
5

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ₪

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לתקופה
התאמות:
פחת
הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
הפחתת הוצאות נדחות ואחרות
הפסד )רווח( מירידה בשעור אחזקה
בחברות כלולות
עלויות מימון ,נטו
חלק ברווחי חברות מוחזקות
המטופלות לפי שיטת השווי מאזני
רווח הון ,נטו
עסקאות תשלום מבוסס מניות
תשלומים לנושא מישרה בכירה
לשעבר
הוצאות מסים על הכנסה

1,055,673

862,902

330,366

296,296

750,025

1,115,820
191,372
15,484

1,205,721
176,375
18,735

375,023
65,389
4,932

397,975
64,544
6,682

1,591,054
247,557
25,424

1,372
416,786

)(614
265,459

1,026
228,870

)(30
25,705

)(595
440,429

)(2,405
)(7,154
-

)(6,932
)(32,389
-

)(761
)(1,693
-

)(2,919
)(24,415
-

)(11,184
)(159,017
286,506

5,750
504,936

455,004

132,240

177,377

488,393

שינוי במלאי
שינוי בלקוחות
שינוי בחייבים אחרים
שינוי בזכאים אחרים
שינוי בספקים
שינוי בהפרשות
שינוי בזכויות שידור
שינוי בהטבות לעובדים
שינוי בהכנסה נדחית ואחרים

12,765
)(304,013
)(25,890
17,607
)(124,995
67,712
)(54,959
)(212,133
)(8,501

38,167
)(3,819
14,937
65,215
)(138,204
)(2,552
)(23,425
)(194,031
)(3,198

38,352
)(195,369
)(264
225
4,182
22,474
)(18,649
)(20,376
125

36,536
)(31,064
24,264
46,866
)(10,908
2,856
11,061
)(33,920
)(3,676

23,014
109,100
)(107,854
)(56,778
)(79,046
27,327
)(14,517
168,758
11,509

2,665,227

2,697,351

966,092

983,230

3,740,105

ריבית שהתקבלה
דיבידנד שהתקבל
מס הכנסה ששולם

100,488
3,418
)(326,207

174,582
26,010
)(210,188

30,415
334
)(101,817

47,275
)(66,902

220,078
26,010
)(277,573

מזומנים נטו שנבעו מפעילות
שוטפת

2,442,926

2,687,755

895,024

963,603

3,708,620

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממכירת רכוש קבוע
תמורה ממימוש הוצאות נדחות
השקעות שוטפות ,נטו
רכישת רכוש קבוע
השקעה בהוצאות נדחות ואחרות
תמורה ממימוש השקעות והלוואות
לזמן ארוך
רכישת השקעות והלוואות לזמן
ארוך
רכישת חברת בת

)(132,181
133,278
4,213
18,667
)(680,956
)(23,934

)(130,693
23,336
272
78,487
)(698,667
)(12,032

)(40,053
16,883
11,292
)(270,630
)(21,319

)(48,690
10,431
171,156
)(187,412
)(6,667

)(209,733
47,804
1,491,439
)(953,226
-

48,967

56,598

15,587

44,710

62,729

)(12,468

)(18,184
-

-

)(5,856
-

)*(19,723
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות
)ששימשו לפעילות( השקעה

)(644,414

)(700,883

)(288,240

)(22,328

419,290

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(
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים לפעילות מימון
קבלת הלוואות
הנפקת אגרות חוב
פרעון אגרות חוב
החזר הלוואות
אשראי לזמן קצר ,נטו
דיבידנד ששולם
חלוקת דיבידנד למיעוט בחברה
מאוחדת בניכוי הזרמות מיעוט ,נטו
ריבית ששולמה

50,000
1,814,415
)(1,902,055
)(753,825
)(55,640
)(2,099,920

)(262,081
)(1,145,132
65,500
)(1,200,000

1,057,602
)(1,805,181
)(605,162
)(32,871
-

)(83,025
)(757,869
9,922
-

50,000
)(280,350
)(1,268,656
43,146
)(1,600,000

)(3,928
)(357,008

)(409,509

)(3,928
)(158,437

)(173,161

)(601,752

מזומנים נטו ששימשו לפעילות
מימון

)(3,307,961

)(2,951,222

)(1,547,977

)(1,004,133

)(3,657,612

גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי
מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
התקופה
השפעת תנודות בשער החליפין על
יתרות מזומנים

)(1,509,449

)(964,350

)(941,193

)(62,858

470,298

2,631,790

2,158,773

2,063,408

1,256,603

2,158,773

)(17,572

)(5,943

)(17,446

)(5,265

2,719

מזומנים ושווי מזומנים לסוף
התקופה

1,104,769

1,188,480

1,104,769

1,188,480

2,631,790

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

7

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נספח לדוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

נספח פעולות שלא במזומן
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי
מוחשיים

109,444

149,958

109,444

149,958

141,518

מכירת רכוש קבוע באשראי

55,079

43,749

55,079

43,749

161,800

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

8

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 1הישות המדווחת
א.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן " -החברה"( הינה חברה רשומה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל-אביב .המען הרשמי של החברה הינו רחוב מנחם בגין  ,132תל-אביב .הדוחות הכספיים המאוחדים
של החברה כוללים את אלה של החברה ושל חברות הבנות שלה )להלן יחד – "הקבוצה"( וכן את זכויות הקבוצה
בחברות כלולות .הקבוצה הינה ספק מרכזי של שרותי תקשורת במדינת ישראל )ראה באור  13מגזרי פעילות
עסקית(.

ב.

ביום  11באוקטובר  2005הועברה השליטה בחברה מהמדינה לחברת אפ.סב.אר החזקות בע"מ והחברה חדלה
להיות חברה ממשלתית .החברה הוכרזה כבעלת מונופולין בתחומים העיקריים בהם היא עוסקת .בבית הדין להגבלים
עסקיים היה תלוי ועומד ערר שהגישה החברה על אי ביטול הכרזתה כמונופול בתחום הטלפוניה הבסיסית .בהמשך,
לפי הצעת בית הדין )לאור חלוף הזמן מאז הוא הוגש( הסכימה החברה למשוך את הערר והיא בוחנת המשך טיפולה
בנושא .כל מגזרי הפעילות של הקבוצה נמצאים בתחרות .פעילות הקבוצה כפופה ,ככלל ,להסדרה שלטונית ולפיקוח.
ההסדרה והפיקוח האמורים וכן התגברות התחרות ,לרבות יישום תוכנית ניידות מספרים ,ומכלול השינויים בשוק
התקשורת ,צפויים להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה ,אולם אין באפשרות הקבוצה לאמוד השפעה
זו.

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים נערכו בהתאם לתקנים הבינלאומיים לדיווח כספי להלן  ,IFRS -כמתחייב לצורך
עריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים בהתאם לתקן  IAS 34העוסק בדיווח כספי לתקופות ביניים 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 2006
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  -הדוחות הכספיים השנתיים( .הקבוצה מציגה
בבאורים לדוחות הכספיים ביניים רק את השינויים המהותיים שארעו מתאריך הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים
ועד לתאריך דוחות כספיים ביניים אלו.

באור  - 3כללי דיווח ומדיניות חשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בדוחות כספיים אלו באופן עקבי ליישומם בדוחות השנתיים ,לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר  2006פרט לאמור בבאור זה.
א.

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה

נכסים לא שוטפים שצפוי כי ימומשו בדרך של מכירה ולא בדרך של שימוש מתמשך ,מסווגים כנכסים המוחזקים למכירה.
נכסים אלו מוצגים לפי הנמוך מבין הערך בספרים והשווי ההוגן ,בניכוי עלויות מכירה .הפסדים מירידת ערך בעת הסיווג
הראשוני של נכס כמוחזק למכירה ,וכן רווחים או הפסדים עוקבים כתוצאה ממדידה מחדש ,נזקפים לרווח והפסד .רווחים
מוכרים עד לסכום המצטבר של הפסד מירידת ערך שנרשם בעבר.
ב.

יישום לראשונה של תקני חשבונאות

החל מיום  1בינואר  ,2007מיישמת הקבוצה מספר תקנים והבהרות של כללי החשבונאות הבינלאומיים שנכנסו לתוקף
כדלקמן:
)(1

"Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in - IFRIC 7
" ,Hyperinflationary Economiesהמטפל ביישום של  IAS 29כאשר כלכלה הופכת להיפר-אינפלציונית בפעם
הראשונה ובמיוחד בטיפול החשבונאי במס נדחה.

)(2

 ,"Scope of IFRS 2 Share-based Payment" - IFRIC 8העוסק בטיפול החשבונאי בעסקאות תשלום מבוססי
מניות בהם חלק או כל הסחורות או השרותים המתקבלים לא ניתנים לזיהוי באופן ספציפי.
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באור  - 3כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ב.

יישום לראשונה של תקני חשבונאות )המשך(

)(3

 ,"Reassessment of Embedded Derivatives" - IFRIC 9הקובע כי הערכה מחדש לגבי הצורך להפריד נגזר
משובץ מחוזה מארח תעשה רק כאשר חלים שינויים בחוזה.

)(4

 ,"Group and Treasury Share Transactions" - IFRIC 11הפרשנות מטפלת ביישום של IFRS 2
" ,"Share-Based Paymentבעסקאות תשלום מבוססי מניות הקשורים למכשירים ההוניים של הקבוצה.

)(5

 ,"Interim Financial Reporting and Impairment" - IFRIC 10האוסר על ביטולו של הפסד מירידת ערך אשר
הוכר בתקופת ביניים קודמת בגין מוניטין ,השקעה במכשיר הוני או נכס פיננסי המוצג על בסיס עלות.

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

תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם

)(1

" .IFRIC 12 ,"Segment Reporting Arrangementsהפרשנות עוסקת בטיפול החשבונאי של מפעילים מהמגזר
הפרטי המספקים נכסים ושרותי תשתית ציבוריים IFRIC 12 .מבחין בין שני סוגים של הסדרים למתן זיכיונות שרות:
באחד המפעיל מקבל נכס פיננסי ,זכות חוזית בלתי מותנית לקבל מזומן או נכס פיננסי אחר מהממשלה בתמורה
לבניה או שדרוג של נכס ציבורי ,ובאחר המפעיל מקבל נכס בלתי מוחשי וזכות לגבות תשלום עבור השימוש בנכס
הציבורי שהוא בונה או משדרג .הזכות לגבות תשלום ממשתמשים איננה זכות בלתי מותנית לקבל מזומן מכיוון
שהסכומים תלויים בהיקף השימוש שהציבור יעשה בשרות .הפרשנות תחול לגבי תקופות שנתיות המתחילות ב1 -
בינואר  2008או לאחר מכן ,כאשר אימוץ מוקדם מותר .האימוץ של  IFRIC 12אינו צפוי להשפיע על הדוחות
הכספיים של הקבוצה.

)(2

בחודש יוני  2007פרסם ה IFRIC-את פרשנות מספר  13בדבר תוכניות נאמנות לקוחות ) customer loyalty
 .(programsהפרשנות עוסקת בטיפול החשבונאי של חברות המעניקות הטבות במסגרת תוכניות נאמנות לקוחות
)כגון "נקודות" או תוכניות "נוסע מתמיד"( בעת רכישת סחורות או שרותים IFRIC 13 .קובע כיצד על חברות לטפל
בהתחייבות לספק בעתיד סחורות או שרותים בחינם או בהנחה )הטבות( ללקוחות אשר צפויים לנצל את ההטבות.
הפרשנות תחול לגבי תקופות שנתיות המתחילות ב 1-ביולי  2008או לאחר מכן .האימוץ של  IFRIC 13אינו צפוי
להשפיע מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

)(3

בחודש יולי  2007פרסם ה IFRIC-את פרשנות מספר  14בדבר נכסים מוגדרים לתוכנית הטבה ,הפקדות מינימליות
נדרשות והאינטראקציה ביניהן-
"IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their
" .Interactionהפרשנות עוסקת בשלושה נושאים :א( מתי הפחתות בהפקדות עתידיות או החזרים נחשבים
כ"זמינים" בהקשר ל" ,IAS 19 -הטבות עובד" .ב( כיצד הפקדה מינימאלית נדרשת משפיעה על זמינות הפחתות
עתידיות בהפקדות .ג( מתי הפקדה מינימאלית נדרשת עשויה ליצור התחייבות .הפרשנות תחול לגבי תקופות שנתיות
המתחילות ב 1-בינואר  2008או לאחר מכן .האימוץ של  IFRIC 14אינו צפוי להשפיע מהותית על הדוחות הכספיים
של הקבוצה.

)(4

" IFRS 8, "Segment Reportingקובע כיצד על תאגיד לדווח על פעילות מגזרים בדוחות הכספיים השנתיים
ומתייחס לפרטים נבחרים לגבי מגזרים בדוחות הביניים .בנוסף ,התקן מתייחס לגילוי הנדרש בנוגע למוצרים
ושרותים ,אזורים גיאוגרפיים ולקוחות עיקריים .התקן קובע כי מפתח החלוקה למגזרים יתבסס על הדיווח להנהלה
לצורך קבלת החלטות תפעוליות .התקן יחול על תקופות שנתיות אשר יחלו ביום  1בינואר  2009או לאחר מכן .התקן
מאפשר יישום מוקדם ומחייב תיקון מספרי השוואה עם אימוצו של התקן .אימוץ  IFRS 8אינו צפוי להשפיע מהותית
על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

)(5

במרס  2007פורסם תיקון לתקן בינלאומי " IAS 23עלויות אשראי" -התיקון מבטל את האפשרות להכיר בכל עלויות
האשראי מיידית לרווח והפסד במידה ועלויות אשראי ספציפיות התהוו מרכישה ,הקמה או ייצור של נכס מוכר .התיקון
לתקן דורש שעלויות כנ"ל יהוונו לנכס כחלק מהעלות הכוללת של הנכס .יתר עלויות האשראי יזקפו לרווח והפסד בעת
התהוותן .התקן יחול על תקופות שנתיות אשר יחלו ביום  1בינואר  2009או לאחר מכן .התקן אינו צפוי להשפיע
מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.
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באור  - 3כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ג.

תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(

)(6

בחודש ספטמבר  2007פרסם ה IASB -גרסה מתוקנת של תקן בינלאומי Presentation of Financial " IAS 1
) "Statementsלהלן  IAS 1 -המתוקן( אשר מחליף את הגרסה הקודמת של התקן משנת .2003
השינויים כוללים דרישה לרכז את המידע בדוחות הכספיים על בסיס קריטריונים משותפים ולהציג דוח על הכנסה
כוללת IAS 1 .המתוקן מאפשר בהכנת הדוחות הכספיים להציג את סעיפי ההכנסות וההוצאות באחד מהדוחות
הבאים:
הצגת דוח יחיד על הכנסה כוללת )דוח משולב של רווח והפסד והכנסה כוללת אחרת( ,או הצגה בשני דוחות נפרדים:
דוח רווח והפסד ודוח על הכנסה כוללת .השינויים כוללים גם שינויים בכותרות חלק מהדוחות על מנת לשקף את
מטרתם ביתר בהירות )לדוגמא ,השם "מאזן" ישונה לדוח על המצב הכספי( .יש לציין כי  IAS 1המתוקן יחייב הצגה
של דוח על השינויים בהון כדוח ראשי IAS 1 .המתוקן יחול על תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2009או
לאחר מכן ,יישום מוקדם אפשרי .אימוץ  IAS 1המתוקן אינו צפוי להשפיע מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

באור  - 4אומדנים
בעת הכנת דוחות כספיים ביניים ,נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים על
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .התוצאות בפועל עשויות
להיות שונות מהאומדנים שנקבעו.
האומדנים המהותיים אשר נערכו בדוחות ביניים אלה אינם שונים באופן מהותי מהאומדנים אשר נערכו בדוחות השנתיים.

באור  - 5שעורי השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של מטבע חוץ
להלן שעורי השינוי ,שחלו במדד המחירים לצרכן בשערי החליפין של הדולר של ארה"ב והאירו בתקופות הדיווח:
מדד המחירים
לצרכן

שער החליפין של
הדולר של ארה"ב

שער החליפין
של האירו

%

%

%

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר 2007
 30בספטמבר 2006

2.29
0.78

)(5.02
)(6.54

2.26
0.16

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום:
 30בספטמבר 2007
 30בספטמבר 2006
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006

1.30
)(0.76

)(5.55
)(3.11

)(0.41
)(3.34

)(0.10

)(8.21

2.16

באור  - 6רכוש קבוע
חברות הקבוצה החלו במהלך התקופה המדווחת לבדוק את אורך החיים של הרכוש הקבוע שלהן על מנת לקבוע אם
מתקיימות נסיבות משמעותיות המצדיקות שינוי באומדן אורך החיים.
ממצאי הבדיקה בשלב זה העלו ,כי בשל כוונת החברה להחליף מתגים ברשת הקווית שלה עולה הצורך לקצר את אורך
החיים של מתגים אלו .כתוצאה מהאמור יגדלו הוצאות הפחת בשנת  2007בכ 18 -מיליון ש"ח ,בשנת  2008בכ 18 -מיליון
ש"ח ובשנת  2009בכ 14 -מיליון ש"ח לפני מס.
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באור  - 7ישויות הקבוצה
א.

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ

)(1

מאז תחילת פעילותה צברה די.בי.אס הפסדים ניכרים .ההפסד לשנת  2006הסתכם בכ 320 -מיליון ש"ח וההפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2007הסתכם לסך של כ 43 -מיליון ש"ח .כתוצאה
מהפסדים אלה ,מסתכמים הגרעון בהון והגרעון בהון החוזר שלה ליום  30בספטמבר  2007לסך של כ 2,555 -מיליון
ש"ח וכ 1,040 -מיליון ש"ח ,בהתאמה .הרווח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2007
הסתכם לסך של כ 70 -מיליוני ש"ח
השקעת החברה בדי.בי.אס )בעיקר בהלוואות בעלים( לתאריך המאזן מגיעה לכ 1,562 -מיליון ש"ח )ללא ריבית
והצמדה( .יתרת החוב השוטף של די.בי.אס לחברה וחברות מאוחדות שלה מסתכמת בסך של כ 126 -מיליון ש"ח,
מתוכם כ 98 -מיליון ש"ח לחברה .החברה גיבשה עם די.בי.אס ,הסדר לגביית יתרת חוב של די.בי.אס לחברה בסך
של כ 55.6 -מיליון ש"ח שהיה בפיגור .בהתאם להסדר ,החוב משולם ב 60 -תשלומים חודשיים שווים בתוספת ריבית
פריים  .1.5% +לתאריך המאזן יתרת החוב בהסדר הינה כ 44 -מיליון ש"ח .יתרת החוב לחברה מעבר להסדר
כמפורט לעיל ,הינה חוב שוטף אשר תנאי התשלום המוסכמים לגביו הינם תנאי האשראי הרגילים הנהוגים בין
החברה ולקוחותיה .למועד אישור הדוחות הכספיים די.בי.אס איננה עומדת בתנאי ההסדר ובתנאי האשראי כאמור.
בזק ,כמו גם חברות מאוחדת שלה ,פועלות לגביית חובות די.בי.אס שבפיגור.
במהלך שנת  2005השלימו הבנקים את העמדת מלוא מסגרת האשראי לה הייתה זכאית די.בי.אס על פי הסכמי
המימון.
תנאי הלוואות ומסגרת האשראי שקבלה די.בי.אס מתאגידים בנקאיים שיתרתן ליום  30בספטמבר  2007הינה 909
מיליון ש"ח ,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(.
ביום  22ביולי  2007חתמו די.בי.אס והתאגידים הבנקאיים על התוספת השמינית )להלן  -התוספת( להסכם המימון.
בתוספת זו ,נקבעו בין היתר הנושאים הבאים:
א.

עודכנו התנאים שנקבעו בהסכם המימון.

ב.

נקבע יעוד כספי הנפקת אגרות החוב שהנפיקה די.בי.אס בחודש יולי כאמור להלן .על פי התוספת ,הנפקת
אגרות החוב תשמש את די.בי.אס לביצוע פרעון חלקי של האשראי הבנקאי ,לפרעון ההלוואה שנטלה די.בי.אס
מגוף מוסדי בשנת ) 2006לרבות הלוואת גישור שהעמיד אותו הגוף לדי.בי.אס בחודש יוני  (2007בסך של
 100מיליון ש"ח וכן תשמש לפעילותה השוטפת של די.בי.אס.

נכון ליום  30בספטמבר  2007לא עומדת די.בי.אס באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה .לאחר תאריך המאזן
קיבלה די.בי.אס הקלה בקשר עם אמות המידה הפיננסיות ליום  30בספטמבר  2007ולפיכך לתאריך אישור הדוחות
הכספיים די.בי.אס עומדת בתנאים שנקבעו בהסכם המימון.
היות ודי.בי.אס עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSהמחייבים את בחינת
עמידת די.בי.אס בתנאים נכון לתאריך הדוחות הכספיים ,מסווגות ההלוואות ליום  30בספטמבר  2007במסגרת
ההתחייבויות לזמן קצר.
הנהלת די.בי.אס צופה ,כי היות וההתניות הפיננסיות הינן מצטברות היא תאלץ לבקש הקלה בקשר עם התניות אלו
גם ליום  31בדצמבר .2007
להערכת הנהלת די.בי.אס מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילות די.בי.אס לשנה הקרובה ובמידה
וידרשו מקורות נוספים כדי לעמוד בצרכי הפעילות לשנה הקרובה תפעל די.בי.אס בהתאם לתכנית עסקית חלופית
שאינה מצריכה מקורות נוספים מעבר לאלה העומדים לרשותה.
ביום  31ביולי  ,2007הנפיקה די.בי.אס .במסגרת הנפקה פרטית אגרות חוב )סדרה א'( בערך נקוב כולל של כ620 -
מיליון ש"ח למשקיעים מוסדיים המיועדות לרישום במסגרת מערכת רצף מוסדיים בבורסה בת"א .לצורך ההנפקה
דורגו אגרות החוב על ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ )להלן  -חברת הדירוג( בדירוג
 .BBB-/stableתמורת ההנפקה הסתכמה בכ 614 -מליון ש"ח נטו.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 7ישויות הקבוצה )המשך(
א.

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ )המשך(
אגרות החוב עומדות לפרעון ב 8 -תשלומי קרן וריבית שנתיים ב 5 -בחודש יולי בכל אחת מהשנים  2010ועד ,2017
כאשר תשלומי הקרן בכל אחת מהשנים  2010ועד  2013יהיו בשעור של  8%מערכן הנקוב של אגרות החוב ותשלומי
הקרן בכל אחת מהשנים  2014ועד  2017יהיו בשעור  17%מערכן הנקוב של אגרות החוב .אגרות החוב צמודות
למדד המחירים לצרכן ,החל ממדד חודש יוני  2007ונושאות ריבית שנתית צמודה בשעור  7.9%לשנה )בכפוף
להתאמות אפשריות שונות על פי תנאי אגרות החוב( אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים בחודשים ינואר ויולי של כל
אחת מהשנים .2009 - 2017
די.בי.אס לא התחייבה לרשום את אגרות החוב למסחר בבורסה ,אולם במקרה של רישומן של אגרות החוב למסחר
בבורסה תפחת הריבית השנתית שתשולם בגינן מאותו מועד ל .7.4% -מנגד ,היה ואגרות החוב לא תירשמנה
למסחר בבורסה עד ליום  31ביולי  2008יגדל שעור הריבית השנתית הצמודה המשולמת בגינן ל 8.4% -כל עוד לא
יבוצע רישום כאמור )ובמקרה של רישום מאוחר יופחת השעור מאותו מועד ל 7.4% -כאמור( .היה ויפחת דירוג אגרות
החוב בשתי דרגות דירוג ללא שאגרות החוב נרשמו למסחר ,אזי יוגדל שעור הריבית השנתית הצמודה ל 8%-עד
לחזרה לדירוג המקורי או לרישום אגרות החוב למסחר )במקרה כאמור תחול בנוסף הפחתת הריבית הנזכרת לעיל(.
בנוסף ,היה ודי.בי.אס לא תעמוד בתנאים הקבועים בהסכם המימון שבינה לבין התאגידים הבנקאיים ,וכתנאי לויתור
הבנקים על ההפרה האמורה תתחייב די.בי.אס לשלם לתאגידים הבנקאיים בגין האשראי הבנקאי תוספת למרווח
הריבית הבנקאית ,ובאותה העת אגרות החוב לא תהיינה רשומות למסחר אזי כל עוד תשולם לתאגידים הבנקאיים
תוספת למרווח כאמור ואגרות החוב אינן רשומות למסחר ,תשלם די.בי.אס למחזיקי אגרות החוב תוספת ריבית
שנתית באותו שעור.
אגרות החוב מובטחות בשעבוד צף בדרגה ראשונה על כלל נכסי די.בי.אס )למעט חריגים הנובעים מהוראות חוק
התקשורת( ללא הגבלה בסכום וכן שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על זכויות ונכסים של די.בי.אס
ששועבדו על ידה לטובת תאגידים בנקאיים )למעט חריגים הנובעים מהוראות חוק התקשורת( .הבטוחות כאמור הינן
בדרגה ראשונה ושווה )פארי-פאסו( לשעבודים הצפים ולשעבוד הקבוע שיצרה די.בי.אס לטובת התאגידים הבנקאיים
להבטחת האשראי הבנקאי.
בחודש אוקטובר  2007הודיעה חברת הדירוג ,כי דירוג אגרות החוב מצוי בבדיקה ) (watch listבשל ההפרעות
בשידורי די.בי.אס ,כמתואר בסעיף  3להלן ,זאת ,לדבריה ,בשל כך שהובילו לרמת הוצאות גבוהה מהצפוי ,לסטייה
מהתכנית העסקית של די.בי.אס ולהגשת מספר תביעות משפטיות כנגדה .חברת הדירוג מציינת כי תבחן את השפעת
הארועים על הדירוג הנוכחי ותפרסם את מסקנותיה בתום הבדיקה.
ביום  21באוקטובר  ,2007קיבלה די.בי.אס פנייה מאת הנאמן לאגרות החוב ,על פיה בהמשך להפרעות בשידורים
ופרסומים שונים אודות כך ,לרבות אודות קיטון במספר מנויי די.בי.אס ואודות הפיצוי שתעניק די.בי.אס למנוייה ,הוא
מבקש לקבל מדי.בי.אס מסמכים ואישורים שונים על מנת לברר האם הארועים האמורים והשלכותיהם ארוכות הטווח
עלולים לפגוע בהתחייבויות די.בי.אס כלפי מחזיקי אגרות החוב.
במהלך השנים  2005 - 2006קיבלה די.בי.אס הלוואות מגופים מוסדיים בסכום כולל של  100מיליון ש"ח.
בחודש דצמבר  ,2006חתמה די.בי.אס הסכם עם גוף מוסדי נוסף לקבלת הלוואה בסכום כולל של  50מיליון ש"ח.
לדי.בי.אס ניתנה אופציה לקבל הלוואה נוספת בסכום זהה לסכום שהתקבל .די.בי.אס מימשה את האופציה בחודש
יוני  .2007בהמשך להנפקת אגרות החוב כמתואר לעיל תוקן הסכם ההלוואה והוסכם בין הצדדים כי די.בי.אס תפרע
את קרן ההלוואה בסכום כולל של  100מיליון ש"ח עם קבלת כספי ההנפקה ,כאמור לעיל ,מאחר והגוף המוסדי רכש
אגרות חוב במסגרת ההנפקה .ההלוואה נפרעה בתקופת הדוח בהתאם לאמור לעיל.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 7ישויות הקבוצה )המשך(
א.

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ )המשך(
הלוואות שהעמידו בעלי המניות לדי.בי.אס נכללו בדוחות הכספיים של די.בי.אס על פי שווין ההוגן בעת קבלתן .השווי
ההוגן של ההלוואות נקבע על פי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים בגין החזר ההלוואות ,בהתחשב
במועדים בהם יוכלו בעלי המניות לדרוש לראשונה את פרעון ההלוואות )בהתאם להגבלות עליהם הסכימו בעלי
המניות בהסכמים עם התאגידים הבנקאיים והמוסדות הפיננסיים( ובשעורי הריבית שחלו על הלוואות בעלות סיכון
דומה במועדי קבלת ההלוואות .שעור הריבית שהובא בחשבון כאמור לעיל ,המהווה את שעור הריבית האפקטיבית
בגין ההלוואות עומד על שעור של .12%
במסגרת תהליך דירוג אגרות החוב של די.בי.אס עם חברת הדירוג הוסכם על דחיית המועדים בהם יוכלו בעלי
המניות לדרוש לראשונה את פרעון ההלוואות.
כאשר חל שינוי בתנאי ההלוואות הגורם להפרש של מעל ל 10%-בתזרימי המזומנים המהוונים המחושבים בהתאם
לריבית המקורית ,ההפרש בין תזרימי המזומנים הצפויים לפני השינוי כשהם מהוונים לפי שעור הריבית במועד מתן
ההלוואה ,לבין ערכם המהוון לפי שעור הריבית במועד השינוי ,נזקף להכנסות מימון .ההפרש בין הערך הנוכחי של
תזרימי המזומנים החדשים כשהם מהוונים בהתאם לשעור הריבית במועד השינוי לתזרימי המזומנים הישנים כשהם
מהוונים בהתאם לשעור הריבית במועד השינוי נזקף לקרן הון במסגרת ההון העצמי של די.בי.אס .ההפרשים
המתייחסים להלוואות שהעמידו בעלי מניות המיעוט לדי.בי.אס ,צפויים להשפיע בעתיד על הוצאות המימון בדוח
המאוחד ומאידך להגדיל את ההפסד שייוחס למיעוט בדי.בי.אס.
קביעת שעור הריבית במועד השינוי נעשתה בהתאם לחוות דעת מקצועית שקיבלה די.בי.אס מיועץ חיצוני לפיה שעור
הריבית להיוון של הלוואות הבעלים שאינן נושאות ריבית הינו  15.63%ושעור הריבית להיוון של הלוואות הבעלים
הנושאות ריבית בשעור  5.5%הינו .15.58%
בהתאם לשעורים אלו נזקף ההפרש בין תזרימי המזומנים הצפויים לפני השינוי כשהם מהוונים לפי שעור הריבית
במועד מתן ההלוואה  12%לבין ערכם המהוון לפי שעור הריבית במועד השינוי  15.63%או  15.58%לפי העניין
להכנסות מימון אשר הסתכמו בכ 213 -מיליוני ש"ח בדוחות הכספיים של די.בי.אס ובכ 96 -מיליוני ש"ח בדוח
המאוחד.
ההפרש בין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים לפי מועדי הפרעון החדשים לבין הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים שהיו צפויים לפי מועדי הפרעון לפני השינוי כשהם מהוונים לפי שעור הריבית במועד השינוי  15.63%או
 15.58%שהסתכמו לסך של  348מיליוני ש"ח נזקפו לקרן הון בדוחות הכספיים של די.בי.אס מהם סך של כ159 -
מיליוני ש"ח נזקפו כחלק המיעוט בדוח המאוחד.

)(2

ביום  2בינואר  2005ניתן אישור הממונה על הגבלים עסקיים למיזוג החברה ודי.בי.אס )העלאת שעור אחזקות
החברה בדי.בי.אס .אל מעבר ל (50% -בתנאים .המיזוג לא מומש עם חלוף שנה ממועד אישור מתן האישור למיזוג
והיה טעון הסכמה חדשה .ביום  2באוגוסט  2006הגישו החברה ודי.בי.אס הודעות מיזוג חדשות לממונה על הגבלים
עסקיים בעניין מימוש אופציות למניות די.בי.אס על ידי החברה אשר צפויות להעלות שעור אחזקות החברה בדי.בי.אס
מכ 49.8% -לכ .58% -ביום  31בדצמבר  2006הודיעה רשות ההגבלים העסקיים על התנגדות הממונה על הגבלים
עסקיים למיזוג וביום  18בפברואר  2007ניתנו נימוקי ההתנגדות .ביום  15במאי  2007הגישה החברה ערר על
ההחלטה .הממונה על הגבלים עסקיים הגישה את תגובתה לערר והתיק נקבע לשמיעת ראיות לחודש ינואר .2008
בהמשך לאמור בבאור  (3)32לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2006לגבי עתירת החברה ודי.בי.אס לבג"צ נגד
שר התקשורת בענין מגבלות שהוטלו על השקעות החברה בדי.בי.אס ,העתירה נדחתה בחודש ספטמבר .2007

)(3

ביום  5בספטמבר  ,2007החלו להתגלות הפרעות לא רציפות בשידורי די.בי.אס ,אשר התרחשו בגלים ,בעוצמות
ובהיקפים שונים שגרמו לשיבושים ,בעוצמות שונות ,באיכות ובזמינות שידורי די.בי.אס בעיקר באזור צפון הארץ
ומישור החוף .ההפרעות לשידורים הובילו אף לעומסים חריגים ביותר על מוקדי שרות הלקוחות של די בי.אס באופן
שגרם לקשיים בקבלת שרות .לשם איתור מקור ההפרעות הפעילה די.בי.אס צוותים לאיתור ואיכון ההפרעות בשיתוף
עם גורמים מתמחים בנושא ואף בשיתוף גורמים ממשלתיים שונים .למיטב ידיעת די.בי.אס וכנמסר לה על ידי גורמים
ממשלתיים בעקבות פעולות האיתור ,מקור ההפרעות היה גורם חיצוני ,שאיננו בשליטת די.בי.אס ואינו קשור אליה.
ההפרעות פסקו ביום  9באוקטובר  2007ולא נתגלו עוד עד למועד פרסום דוח זה.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 7ישויות הקבוצה )המשך(
א.

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ )המשך(
ביום  5באוקטובר  ,2007פתחה די.בי.אס כמחווה ללקוחות את ה DVD BOX -לצפיה חופשית לתקופה של
כשבועיים .ביום  16באוקטובר  ,2007פתחה די.בי.אס ללקוחותיה את מרבית ערוצי התוכן ובהם ערוצי פרימיום שונים
כפיצוי על הארוע למשך תקופה של שלושה חודשים ,כאשר מנויים אשר בהתאם להתקשרות עימם רוכשים בנפרד
ערוצי פרימיום שישודרו ללא תשלום נוסף כאמור יזוכו בגין תשלום זה.
הפיצוי האמור ויתר ההוצאות והנזקים שנגרמו לדי.בי.אס בקשר עם ההפרעות האמורות עלולים לגרום לפגיעה
בתוצאותיה הכספיות של די.בי.אס.
דוחות כספיים אלו כוללים הפרשה מתאימה בגין ההוצאות שיגרמו לדי.בי.אס בגין הפיצוי הנ"ל בגין תקופת הדיווח.
באשר לתביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד די.בי.אס בהקשר להפרעות בשידור הנ"ל ראה באור 8א').(12

ב.

בזק בינלאומי בע"מ

בהמשך לאמור בבאור  (4)32בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת  2006בדבר הסכם עם בזקכל תקשורת בע"מ לרכישת כל
פעילותה של תדיראן  -טלקום שרותי תקשורת בישראל )להלן  -תדיראן( בתמורה לכ 93 -מיליון ש"ח ,ההסכם האמור בוטל,
לאור החלטת הרשות להגבלים עסקיים שלא לאשר את העסקה ובעקבות הודעת תדיראן על החלטתה לבטל את ההסכם.

באור  - 8התחייבויות תלויות
א.

תביעות

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות ,לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות.
לדעת הנהלות חברות הקבוצה ,המתבססת ,בין היתר ,על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות ,לרבות הבקשות
לאישור התביעות הייצוגיות ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של כ 355 -מיליון ש"ח ,במקום בו נדרשו
הפרשות ,לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור.
לדעת הנהלות החברה והחברות המאוחדות סכום החשיפה הנוספת )מעבר להפרשות האמורות( ליום  30בספטמבר ,2007
בשל תביעות שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים שונים ואשר אפשרות התממשותן הינה קלושה או אפשרית מסתכם בסך
כולל של כ 29 -מיליארד ש"ח ,מתוכם סך של כ 3.4 -מיליארד ש"ח מתייחס לתביעות עובדים.
בהתייחס לבקשות להכיר בתביעות כתובענות ייצוגיות אשר בגינן קיימת לקבוצה חשיפה נוספת מעבר לאמור לעיל )לנוכח
העובדה שלא צויין בתביעה סכום תביעה מדוייק( ראה תביעות בבאור  17א') (7) ,(5) ,(4ו (19) -בדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר .2006
תאור מפורט של תביעות אלו מופיע בבאור 17א' לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  .2006להלן פרוט
של השינויים המהותיים שחלו במצבת ההתחייבויות התלויות המהותיות של הקבוצה מאז  31בדצמבר :2006
)(1

בהמשך לאמור בבאור 17א') (4בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2006ניתן ביום  10באפריל  2007פסק דין
הנותן תוקף להסדר הדיוני ,במסגרתו תימחקנה החברה ובזק בינלאומי מהתביעה )לאחר שהתחייבו להעביר כל סכום
שיועבר אליהן ,מאגף המכס והמע"מ ,אם יועבר ,בקשר לתביעה ,בהתאם להוראות בית המשפט(.

)(2

בהמשך לאמור בבאור 17א') (15בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2006בעניין תביעה שהוגשה על ידי מנויי
החברה ,סלקום ,פלאפון ,פרטנר והוט כנגד החברות הנ"ל בצרוף בקשה לאשרה כייצוגית ,ביום  10בספטמבר 2007
ניתן תוקף של החלטה להסדר דיוני ,לפיו התביעה כנגד חברות הרט"ן תימחק והדיון בבקשת אישור התביעה כייצוגית
יאוחד עם בקשת אישור אחרת אשר הוגשה כנגד חברות הרט"ן.

)(3

בהמשך לאמור בבאור 17א')(2ג' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2006בדבר תביעה שעניינה הכללת מספר
רכיבים כחלק מהשכר הקובע לפנסיה ,בעקבות מתן פסק דין לפיו נדחתה התביעה מתנהל ערעור בתיק.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 8התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות )המשך(

)(4

בהמשך לאמור בבאור 17א') (18בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2006התקיים ביום  11ביוני  2007דיון,
במסגרתו הציע בית המשפט כי בזק בינלאומי תפרסם התנצלות כלשהי ותבצע תרומה כלשהי לטובת הקהילה .ביום
 24ביוני  ,2007מסרה בזק בינלאומי הודעה לבית המשפט ,לפיה אין מקום לכל התנצלות או תרומה ,שכן לא הייתה
כל הטעיה ו/או פרסום מטעה .כמו כן ציינה בזק בינלאומי ,כי נוכח הכבוד אותו היא רוכשת לבית המשפט ,תרים
תרומה לציבור ,אותה אין לכרוך בתובענה הייצוגית .ביום  23באוגוסט  ,2007התקבלה החלטת בית המשפט העליון
לפיה על הצדדים להודיע האם הם רואים צורך בקיום דיון פרונטלי .ביום  26באוגוסט  ,2007מסרה בזק בינלאומי
הודעה לפיה יש צורך בקיום דיון פרונטלי נוסף במעמד הצדדים וזאת על מנת להציג את העובדות הרלוונטיות להליך
ולהבהיר כי לאור חומר הראיות אין מקום לאישור התובענה כייצוגית.

)(5

בהמשך לאמור בבאור 17א') (27בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2006בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית
כנגד פלאפון שעניינה הטעיית ציבור המנויים המתגוררים בעיר אילת ,שחוייבו בתשלום מע"מ בגין צריכת שרות
תקשורת סלולרית ,נדחתה התובענה ללא צו להוצאות.

)(6

בהמשך לאמור בבאור 17א') (8בדוחות הכספיים לשנת  2006בעניין תביעה ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית
בעניין התקנת מפצלים לקווי אינטרנט מהיר אשר נדחתה וערעור אשר הוגש על ההחלטה ,ניתן בחודש אוקטובר
 2007פסק דין לפיו נמחק הערעור בהסכמה.

)(7

בחודש מאי  ,2007התקבלה במשרדי החברה תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית אשר הוגשה בבית
המשפט המחוזי בתל אביב על ידי תובע אשר לטענתו רכש מניות של החברה בשנת  .2006התביעה הוגשה נגד
החברה ,שני מנכ"לים לשעבר של החברה ,דירקטורים אשר כיהנו או מכהנים בחברה בתקופה הרלבנטית לתביעה וכן
כנגד אפ.סב.אר החזקות בע"מ ,המחזיקה ב 30% -ממניות החברה.
עניינה של התביעה הינו טענה כי דוחותיה הכספיים של החברה לשנים  2004ו 2005 -כללו מידע מהותי כוזב
ומטעה לרבות באשר לרווח השנתי ,לרכוש הקבוע ולהון העצמי וזאת לנוכח הפחתה רטרואקטיבית בהיקף של כ-
 320מיליון ש"ח של רכוש קבוע אשר לא היה בשימוש חברת הבת פלאפון תקשורת בע"מ.
סכום התביעה האישית הינו  194ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה הינו  56.5מיליון ש"ח.

)(8

בחודש אפריל  ,2007הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור הגשתה של תביעה ייצוגית כנגד די.בי.אס וכנגד
חברת ערוץ הספורט בע"מ )מפיקת ערוץ  ,5ערוץ  ,+5ערוץ  live 5וערוץ  (gold 5ומנהליה ,בקשר עם שידוריו של
ערוץ ) live 5להלן " -בקשת האישור"( .לטענת המבקש ,שידורו של ערוץ  live 5כרוכה בהעברת תכנים מערוץ +5
לערוץ  ,live 5וזו עומדת בניגוד ל"הבטחה יסודית של די.בי.אס אשר אושררה בהליכים משפטיים קודמים" .המבקש,
תובע את די.בי.אס בעילות של הפרת התחייבות חוזית ,הפרת חובת תום הלב בהתקשרות חוזית ,ועשיית עושר ולא
במשפט ,מעריך את סכום התביעה בסך של כ 63 -מיליון ש"ח.

)(9

בחודש יוני  ,2007הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב תובענה כספית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ,כנגד
פלאפון .סכומה המצרפי של התביעה הינו כ 239 -מיליון ש"ח והיא מתייחסת לקבוצת לקוחות המשתייכים למגזר
הרוסי ושהמסלולים נשוא התובענה הוצעו להם.
התובענה מעלה טענות מסוג הטעיה בעת כריתת ההסכם עם הלקוח ,התנהלות בחוסר תום לב וכן הטעיה מתמשכת
משהוצע ללקוח להצטרף למסלול השרות מבלי להזהירו שהחיוב מושתת על עיגול כלפי מעלה של  60שניות וזאת
לעומת מנות חיוב בנות  12שניות )על פי טענות התובעים הדבר מתחייב מהוראות הרשיון(.
בנוסף ,מועלת הטענה שפלאפון לא צירפה את התעריפון למסלול כמתחייב מרשיונה וזאת לצורך קידום תכלית
ההטעיה.

)(10

בחודש אוגוסט  2007התקבלה בחברה תביעה בצרוף בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד החברה
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב על ידי תובע ,אשר לטענתו הינו לקוח של החברה שהתקשר עם חברת הבת
די.בי.אס לצורך קבלת שרותי תשתית לאינטרנט מהיר ) .(ADSLהתובע דורש החזר של סך כל התשלומים החודשיים
הקבועים אשר שולמו על ידו עבור אחזקת קו טלפון נייח אשר אין לו עוד צורך בו ,מאחר שלטענתו ,מדובר בתשלום
שנגבה שלא כדין ,שכן מבחינה טכנולוגית ,אספקת שרותי אינטרנט מהיר יכולה להעשות מבלי שקו טלפון נייח יהיה
בשימוש .לטענת התובע זכות תביעה כאמור עומדת לכל לקוחות החברה ו/או לקוחות די.בי.אס אשר היו מנויים על
שרות האינטרנט המהיר של החברה במהלך השנתיים האחרונות ואשר ביקשו לנתק את קו טלפון הנייח של החברה
ו/או הפסיקו להשתמש בו אך שילמו את התשלומים החודשיים הקבועים בגינו .התובע מבקש לאשר את תביעתו
כתובענה ייצוגית בשם הלקוחות כמפורט לעיל ומעריך את היקף התביעה הייצוגית בסך של כ 108 -מיליון ש"ח.
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באור  - 8התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות )המשך(

)(11

בחודש ספטמבר  ,2007הוגשה בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע תובענה כספית ובקשה לאישורה כתובענה
ייצוגית ,כנגד פלאפון .סכום התביעה הינו כ 600 -מיליון ש"ח ועניינה הוא השבת כספים בהם חויבו לקוחות פלאפון
בגין שיחות שהועברו למשיבון הפנימי של המכשיר אליו התקשרו וללא השמעת הודעה מקדימה כמתחייב מרשיון
פלאפון .ביום  28באוקטובר  ,2007הוגשה בקשה למחיקה על ידי בא כח התובע ,בה הוא מודיע כי הוא חזר
מהתביעה בהסכמת פלאפון ,ללא צו להוצאות.

)(12

לאחר תאריך המאזן הוגשו כנגד די.בי.אס לבית המשפט המחוזי שתי בקשות לאישור הגשתן של תביעות יצוגיות
שעניין הפרעות השידור המפורטות בבאור 7א') (3לעיל.
התובעים בתביעות אלו טוענים כי בשל העובדה שבחודש ספטמבר  2007נגרמו למנויי די.בי.אס שיבושים יומיים
והפסקות ארוכות בשידורי הטלויזיה שבאו לידי ביטוי בין היתר בשיבושים קשים בתמונה ובקול וכן כי מוקד השרות
של די.בי.אס לא פעל ולא ניתן היה לקבל ממנו שרות או עזרה.
התובעים מבקשים לאשר לכלל מנויי די.בי.אס באותה עת השבה ,פיצוי או זיכוי בסכום של מלוא דמי המנוי החודשיים
ששולמו לדי.בי.אס עבור ספטמבר  .2007להערכת התובעים מסתכמים סך הנזקים בתביעה אחת ב 122 -מיליוני
ש"ח ובתביעה השניה ב 66 -מיליוני ש"ח.

)(13

בחודש יולי  2007הוגש כתב הגנה מטעם גוף אשר נתבע על ידי די.בי.אס ובד בבד עימו הוגש על ידי אותו גוף גם
כתב תביעה שכנגד שעניינו תביעה כספית בסך כ 43 -מיליון ש"ח כנגד די.בי.אס וחברה נוספת .במסגרת כתב ההגנה
והתביעה שכנגד נטען כי האחריות לכשלים שנפלו במפענחים שסופקו לדי.בי.אס אינה רובצת לפתחו של אותו גוף כי
אם מוטלת על די.בי.אס ו/או על החברה נוספת וזאת לטענתו בין היתר כיוון שהממירים לא אופיינו כראוי על ידי
הנתבעות ,לא נבדקו כנדרש ולפחות בחלק מהמקרים לא הותקנו כראוי אצל מנויי די.בי.אס .לנוכח טענות אלו נגרמו
לתובע שכנגד ,לטענתו ,נזקים שונים הקשורים בתיקון המפענחים אף מעבר לתקופת האחריות החוזית ,באספקת
חלפים ,במתן שרותי כח אדם ובתשלומים שונים ששילם לחברה הנוספת .לחילופין ,תובע התובע שכנגד הוצאות
אבודות ואבדן רווחים שנגרמו לו ,לטענתו ,בשל פעולות ומחדלי די.בי.אס ו/או החברה הנוספת.
ביום  1לנובמבר  ,2007הוגשה מטעם די.בי.אס בקשה לתיקון כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד שהגיש אותו גוף
לנוכח אי עמידתם בתקנות סדר הדין האזרחי .במקביל ,הוגשה בקשה מטעם די.בי.אס לדחיית מועד הגשת כתב
תשובה וכתב ההגנה בתביעה שכנגד מטעמם עד להכרעה בבקשה למתן צו כאמור .טרם נתקבלו החלטות בבקשות
אלו.

ב.

תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינן

תאור מפורט של תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינם מופיע בבאור 17ב' לדוחות
הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  ,2006להלן השינויים המהותיים שחלו מאז  31בדצמבר :2006
בחודש ספטמבר  ,2007הוגשה כנגד החברה ,בבית משפט המחוזי בת"א תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית,
שעניינה גביית מע"מ על ריבית פיגורים ועל הוצאות גבייה וחיוב הוצאות גביה ועמלות .היקף התביעה הייצוגית מוערך בכ-
 114מיליון ש"ח.
ג.

תלויות אחרות

תאור מפורט של תלויות אחרות מופיע בבאור 17ג' לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  ,2006להלן
השינויים המהותיים שחלו מאז  31בדצמבר :2006
)(1

בחודש מאי  ,2007התקבלה במשרדי החברה פנייה בהתאם לסעיף  194לחוק החברות אשר נשלחה על ידי תובעת,
אשר לטענתה הינה בעלת מניות של החברה מקרב הציבור .על פי המצויין בפנייה ,בעקבות ממצאי הבודק החיצוני
אשר מונה על ידי החברה לבדיקת אופן קבלת החלטות שונות והתנהלות החברה ,המצביעים על שורה ארוכה של
כשלים וליקויים הקשורים במישרין לעבודת הדירקטוריון ,ועדות הדירקטוריון ,וכן לחברי הדירקטוריון ומנכ"ל החברה
לשעבר ,מתבקשת החברה לנקוט הליכים משפטיים כנגד הדירקטוריון ונושאי המשרה האחרים של החברה שהיו
אחראים לכך .דירקטוריון החברה דחה את הדרישה והודעה על כך נמסרה לפונה.
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באור  - 8התחייבויות תלויות )המשך(
ג.

תלויות אחרות )המשך(

)(2

בהמשך לאמור בבאור 17ג') (2בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת  ,2006בענין עמלות המשולמות לדי.בי.אס
וחובות של די.בי.אס לחברה ,דירקטוריון החברה דחה על הסף את הדרישה והודעה על כך נמסרה לפונה .כמו כן,
התקבלה בחברה פניה נוספת מיום  20בספטמבר  2007מאותו בעל מניות ,בהתאם לסעיף  194לחוק החברות בו
נדרשת החברה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד חברי דירקטוריון החברה אשר לטענת הפונה אישרו הזרמת כספים
מהחברה לדי.בי.אס בניגוד להחלטות שרי התקשורת ובכך הסבו לחברה נזק של  10מיליון ש"ח )סכום שמשרד
התקשורת הודיע בשעתו שהוא שוקל לחלט מערבות החברה( .דירקטוריון החברה דן בפניה זו והחליט לדחותה.
יצויין ,כי עתירות החברה ודי.בי.אס לבג"ץ נגד שר התקשורת בעניין הזרמות החברה לדי.בי.אס ,נדחו על הסף בחודש
ספטמבר .2007

)(3

בהמשך לאמור בבאור 17ג') (1בדוחות של הקבוצה לשנת  ,2006רשות ההגבלים העסקיים הודיעה ,כי החקירה
בנושא הסתיימה .ביום  27במאי  2007הודיעה הממונה על הגבלים עסקיים כי היא שוקלת לפעול בהתאם לסמכותה
על-פי סעיף )43א'() (5לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח ,1988-ולקבוע כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה בניגוד
להוראות סעיף 29א' לחוק האמור ,זאת לאור ממצאיה של חקירה אשר ניהלה מחלקת החקירות של רשות ההגבלים
העסקיים.
הממונה הודיעה ,כי היא שוקלת לקבוע כי:
א.
ב.
ג.
ד.

במחצית הראשונה של שנת  ,2006ובמיוחד בחודשים אפריל ומאי של שנת  ,2006נקטו עובדי החברה
עיצומים ,שעניינם עיכובן או אי-ביצוען של עבודות לשם חיבור מפעילי מפ"א )סלקום ,גלובקול ,קווי זהב( לרשת
החברה.
בשעות אחר הצהריים של יום  17במאי  2006נותק החיבור הקיים בין הוט טלקום לבין רשת החברה ולא
תוקן ,עקב עיצומים של עובדי החברה ,עד לשעות הלילה של יום  18במאי .2006
החברה לא פעלה כנדרש על-מנת למנוע או למזער תופעות אלה ופגיעתן במפעילי מפ"א ,בתחרות ובציבור.
בכך ניצלה החברה את מעמדה לרעה בניגוד להוראות סעיף 29א' לחוק.

יצויין ,כי בהתאם לסעיף )43ה'( לחוק ההגבלים העסקיים ,קביעת הממונה כאמור לעיל ,אם וככל שתקבע ,תהא ראיה
לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי.
בחודש ספטמבר  ,2007העבירה החברה את עמדתה באשר להודעת הממונה ,ובה טענה ,בין היתר ,כי האיסורים על
בעל מונופולין לסרב סירוב בלתי סביר ולנצל לרעה את מעמדו בשוק אינם חלים על בעל מונופולין הפועל כמעביד
בסכסוך עבודה עם עובדיו.
יצוין כי בחודש מאי  2006הוגשה כנגד החברה וכנגד חברות הכבלים תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית
בעניין תקלה בקו הטלפון ברשת הוט ביום  17במאי  .2006לעניין זה ראה באור 17א' 12לדוחות הכספיים של
החברה ליום  31בדצמבר  .2006קביעת הממונה כאמור לעיל ,אם וכאשר תינתן ,תחייב לשוב ולבחון את ההערכה
בתביעה זו ,וזאת על פי תוכנה של הקביעה ועל פי מידת השלכתה על הענין שבמחלוקת.
)(4

בהמשך לאמור בבאור 17ג') (7בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת  ,2006בעניין ניידות מספרים ,ביום  24במאי
 2007התקבלה בחברה הודעת מנכ"ל משרד התקשורת ולפיה הוא שוקל להטיל על החברה עיצום כספי בגין הפרה,
לטענתו ,של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום  1בספטמבר  2006כדלקמן:
א.
ב.
ג.

לתקופה מיום  1בספטמבר  2006ועד לתאריך הודעת מנכ"ל המשרד עיצום כספי בשעור של  2,031,750ש"ח.
לתקופה מיום  25במאי  2007ועד ליום  30בנובמבר  2007או עד למועד תיקון ההפרה הנטענת )לפי המוקדם
מביניהם( על ידי החברה  -שעור של  6,450ש"ח בעד כל יום נוסף שתימשך ההפרה.
לתקופה שמיום  1בדצמבר ) 2007שהוא ,על פי האמור בהודעה המועד הסביר הנדרש לבעלי הרשיונות
הנוגעים בדבר לתיקון ההפרה הנטענת( ועד למועד תיקון ההפרה הנטענת  -עיצום כספי כמפורט בסעיפים
37ב')ב'( ו37-ג')א'( לחוק התקשורת לאחר תיקון ) 36יצויין ,כי על פי הוראות הסעיפים הללו שעור העיצום
הרלוונטי עומד על פי שבעה מן הקנס הקבוע בסעיף )61א'() (4לחוק העונשין )שהוא  202,000ש"ח( ,בתוספת
 0.25%מההכנסה השנתית של החברה ,בתוספת עיצום כספי בשעור החלק החמישים מעיצום כאמור לכל יום
שבו נמשכת ההפרה(.
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באור  - 8התחייבויות תלויות )המשך(
ג.

תלויות אחרות )המשך(
חברות פלאפון ובזק בינלאומי קבלו אף הן הודעות דומות .לחברה ,לפלאפון ולבזק בינלאומי ניתנה ,על פי האמור
בהודעות משרד התקשורת ,הזדמנות להביא טענותיהן בפני מנכ"ל משרד התקשורת עד ליום  24בספטמבר .2007
החברה הביעה עמדתה בתגובתה ,כי אין לעמדתה כל הפרה של הוראות החוק או הרשיון ,כי עניין זה תלוי ועומד
בפני בג"צ ,וכי בכל מקרה ,בנסיבות העניין יהיה זה בלתי סביר להטיל עיצומים על החברה ,לרבות לאור המועד
שנקבע על ידי משרד התקשורת כסביר בעניין זה ליישום ניידות המספרים ) 1בדצמבר  .(2007פלאפון ובזק בינלאומי
הגיבו אף הן להודעת משרד התקשורת .כאמור בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2006עתרו החברה וכן פלאפון
)ביחד עם חברות סלולאריות אחרות( לבג"צ בעניין ,בטענה ,בין השאר ,כי משרד התקשורת הוא שלא הכין תוכנית
ניידות מספרים כמתחייב על פי הוראות החוק.

)(5

בהמשך לאמור בבאור 17ג') (6בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת  ,2006במחצית הראשונה של  2007פעלה
החברה להוצאת היתרי הפעלה מאת הממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה והכל בהתאם לחוק
הקרינה שנכנס לתוקף בתחילת שנת  .2007בעקבות פעילות זו החברה קיבלה היתרי הפעלה למתקני התקשורת
המופעלים על ידה למעט בודדים שלגביהם יש עדיין היתר קרינה בתוקף מכח תקנות הרוקחים .החברה פועלת
להוצאת היתרי הפעלה מכח חוק הקרינה גם למתקנים בודדים אלה.

ד.

תביעות בחברה כלולה

)(1

בחודש יולי  2007הוגש כתב תביעה בבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד חברה כלולה של בזק בינלאומי ,משטרת
ישראל ,מדינת ישראל ועוד  7נתבעים שונים מתחום התקשורת בסך כולל של למעלה מ 65-מיליון ש"ח בגין נזקי גוף
שנגרמו לכאורה לתובע בעקבות פרסום דברי שקר ולשון הרע באשר למעורבותו של התובע בעבירות בניירות ערך
וקשירה לרצח .ביום  22באוקטובר  ,2007הגישה החברה הכלולה בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה .לדעת
החברה הכלולה ויועציה המשפטיים ,היות והתביעה איננה נתמכת בראיות ממשיות ומאחר והחברה הכלולה איננה
הגורם העיקרי הנתבע ,סיכויי התביעה כנגד החברה הכלולה נמוכים ועל כן לא הפרישה החברה הכלולה בדוחותיה
הכספיים בגין תביעה זו.

)(2

ביום  4בספטמבר  2007הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד  70משיבים
הכוללים מפעילים של אתרי סחר אלקטרוני ,בהם חברה כלולה של בזק בינלאומי וספקים שהציעו מוצרים למכירה
באמצעות האתרים האמורים .לטענת המבקשים ,המשיבים מפעילים כביכול "מציעים פיקטיביים" המגישים "הצעות
פיקטיביות" במכירות פומביות הנערכות באתרים על מנת למנוע ממשתתפים במכירות הפומביות לזכות בהן במחירים
הנחשבים על ידי המשיבים כנמוכים מדי ,ובכך ,לטענתם ,נוהגים בדרך של הפרת חוזה והטעיה לפי חוק הגנת הצרכן.
הסעדים שנתבקשו על ידי המשיבים כוללים צווים האוסרים על המשיבים להתערב במכירות פומביות וסעדים כספיים
אשר אינם ניתנים להערכה .ביום  15באוקטובר  2007ניתן על ידי בית המשפט צו מניעה זמני הכולל איסור למחוק
ו/או לשנות את נתוני המכירה מטעמם .לאור השלב המקדמי בו מצוי ההליך ,לא ניתן להעריך את הסיכויים לקבלת
הבקשה לאישור.
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באור  - 9עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

בהמשך לאמור בבאור 29ד' בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2006בעניין ביטול הסדרי הנחות
הכלולים בהסכם שבין החברה לבין משרד הביטחון מיום  8במאי ) 2005להלן" :הסכם  ,("2005הודיעה החברה
למשרד התקשורת ולמשרד הביטחון ביום  22באפריל  2007על החלטתה לפעול בהתאם לדרישה זו .יצויין כי החברה
קיבלה העתק ממכתב שנשלח על ידי משרד הביטחון למשרד התקשורת ובו בקשה להקפאת ההנחיה בדבר ביטול
הסדרי ההנחות הקבועים בהסכם בין הצדדים וזאת עד לקיום פגישת עבודה בין משרד הביטחון לבין משרד
התקשורת בה יידון הנושא ,אך למועד פרסום דוח זה לא קיבלה החברה הנחיה אחרת ממשרד התקשורת .יצויין ,כי
לדעת החברה היא היתה רשאית להתקשר בהסכם בהתאם לרישיונה הכללי .כמו כן ,בהתאם להודעת רשות
ההגבלים העסקיים מחודש אוגוסט  2006ההסכם אינו סותר את הוראות חוק ההגבלים העסקיים ורשות ההגבלים
העסקיים לא ראתה באותה עת מקום לעמוד על ביטול ההסכם .החברה הודיעה למשרד התקשורת על עמדת רשות
ההגבלים העסקיים עוד בחודש אוגוסט  .2006עוד יצויין ,כי בהתאם להסכם בין החברה למשרד הביטחון ,במקרה
שצד לא יוכל לקיים התחייבויותיו על פי ההסכם בשל הוראה או החלטה כדין של רשות מוסכמת לא ייחשב הדבר
להפרה ,והצדדים ינהלו משא ומתן לעריכת הסכם אחר שתנאיו ישקפו ,קרוב ככל האפשר ,את רצון הצדדים על פי
ההסכם .החברה ביקשה לקיים עם משרד הבטחון בדחיפות פגישת משא ומתן ,אך בקשתה זו לא נענתה .ביום 22
ביולי  2007הודיעה החברה למשרד הבטחון כי החל מיום  22באפריל  2007יחוייב משרד הבטחון בהתאם לתעריפים
שנקבעו בהסכם הקודם עימו מיום  21ביולי ) 2002להלן" :הסכם  ("2002וכי הסדר זה יחול כל עוד לא יוסכם אחרת
בין הצדדים או לחלופין ,כל עוד לא תתקבל הנחיה מפורשת ממשרד התקשורת המקפיאה או מבטלת את הנחייתו
הקודמת בעניין ביטול הסדרי ההנחות בהסכם מיום  8במאי  .2005ביום  5באוגוסט  2007הודיע משרד הבטחון
לחברה כי עריכת ההתחשבנות בין החברה למשרד הבטחון בהתאם לתעריפי הסכם  2002נוגדת את הוראות הסכם
 2005וכי משרד הבטחון משלם לספקיו אך ורק על פי הסכמים חתומים בהתאם לחוק נכסי המדינה .החברה ממשיכה
לשלוח למשרד הביטחון חשבונות בהתאם לתעריפי הסכם .2002
בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את ההתפתחויות ולכן הדוחות הכספיים כוללים הכנסה ממשרד הביטחון על
פי התעריפים בהסכם מיום  8במאי  2005שהינם נמוכים מהתעריפים על פי ההסכם הקודם משנת  2002ומתעריפי
החברה הרגילים )לתקופה מחודש אוקטובר  2005ועד ליום  30בספטמבר .(2007

ב.

בהמשך לאמור בבאור 26ב' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2006בעניין אופציות לשני הדירקטורים מקרב
העובדים ,ביום  25באוקטובר  2007לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת ,דן והחליט דירקטוריון החברה לאשר
הקצאת  59,574אופציות לשני הדירקטורים כאמור .האופציות מהוות כ 0.00229% -מההון המונפק והנפרע של
החברה וכ 0.00222% -מההון המונפק והנפרע של החברה על בסיס דלול מלא .שווי ההטבה לשני הדירקטורים
מוערך בכ 237 -אלף ש"ח .ההקצאה טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה.

ג.

בהמשך לאמור בבאור 29ה' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2006נחתם ביום  29ביולי  2007הסכם עם תאגיד
בבעלות ובשליטת אפ.סב.אר שבמסגרתו מוענקים לחברה שרותי ניהול וייעוץ שוטפים בתמורה ל 1.2 -מיליון דולר
ארה"ב לשנה ,לתקופה החל מיום  11באוקטובר  2005ועד ליום  31בדצמבר .2008

ד.

בהמשך לאמור בבאור 29ח' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2006אפ.סב.אר ,המחזיקה ב 30% -ממניות
החברה הודיעה לחברה ביום  28ביוני  2007כי חתמה על הסכם עם מנכ"ל החברה לשעבר מר אמנון דיק ,על פיו
ישולם לו על ידי אפ.סב.אר תגמול מיוחד בסך  5,750אלפי ש"ח כמחווה על תרומתו לחברה .התגמול נרשם בספרי
החברה כהוצאות שכר ,ובמקביל  -בקרן הון מפעולות בין תאגיד לבעל שליטה.

ה.

בהמשך לאמור בבאור 29ז' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2006בעניין ביטול הבונוס למנכ"ל לשעבר ,מר יעקב
גלברד ,החברה קבלה החלטה כי במידה שבונוס זה לא יוחזר לחברה היא תנקוט באמצעים המשפטיים לגביית החוב.

ו.

ביום  25באוקטובר  ,2007לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת ,החליט דירקטוריון החברה ,לאשר מענק פרישה
בסך של  1.5מיליון ש"ח ליו"ר הדירקטוריון לשעבר של החברה וזאת מעבר לתנאים הקבועים בהסכם ההעסקה
שנחתם עמו .תשלום המענק מותנה באישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה .דוחות כספיים אלו
כוללים הפרשה למענק בהתאם.

ז.

ביום  14בנובמבר  ,2007אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת של הדירקטוריון( את המשך
התקשרות החברה וחברות הקבוצה עם חברת ביטוח ,בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה של שנה החל
מיום  11באוקטובר  2007בגבול אחריות של עד  150מיליון דולר לתביעה ובסך הכל לכל שנת ביטוח בתוספת כיסוי
של עד  30מיליון דולר לתביעה ולסך כל התביעות לתקופת הביטוח בגין הוצאות משפטיות בישראל בלבד .גבול
אחריות לחברות בנות הינו עד  50מיליון דולר )כחלק מגבול האחריות האמור לעיל( .הפרמיה השנתית בגין הפוליסה
הינה  510,000דולר )יצויין ,כי היקף הכיסוי הביטוחי זהה לביטוח נושאי המשרה הקיים כיום בחברה בעוד הפרמיה
השנתית נמוכה באופן משמעותי מהפרמיה ששולמה בעבר ,וזאת לנוכח קיומו של ביטוח  RUN OFFבמקביל לביטוח
זה(.
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באור  - 9עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ז.

)המשך(
ההתקשרות תהא במתכונת של "עסקת מסגרת" ,קרי לשלוש תקופות בנות  12חודשים כל אחת ,בתנאים זהים
לביטוח נושאי המשרה הקיים כיום בחברה ,למעט הפחתת הפרמיה השנתית ל 510 -אלפי דולר ארה"ב והכללת
הביטוח על נושאי המשרה בחברות הבנות פלאפון ובזק בינלאומי וכן על עובדים בכירים שאינם נושאי משרה לגבי
פעולות ניהוליות המבוצעות על ידיהם .חידוש הביטוח כאמור טעון גם אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות
של החברה.

באור  - 10הכנסות

תקשורת פנים ארצית
נייחת
טלפון אלחוטי נייד
טלויזיה רב ערוצית
מכירת ציוד למנויים,
התקנות ושונות
תקשורת בינלאומית
ושרותי אינטרנט

הכנסות אחרות

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

3,694,483
2,712,154
1,010,548

3,829,078
2,612,522
944,772

1,225,821
944,458
339,871

1,293,215
904,490
318,407

5,086,022
3,493,541
1,284,337

945,932

861,918

314,406

297,680

1,170,771

747,385

706,461

258,206

237,356

963,942

9,110,502

8,954,751

3,082,762

3,051,148

11,998,613

169,942

159,785

56,328

32,399

233,217

9,280,444

9,114,536

3,139,090

3,083,547

12,231,830

באור  - 11הוצאות הפעלה וכלליות
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

הוצאות כלליות
הוצאות טלפון אלחוטי
נייד
חומרים וחלקי חילוף
צריכת תוכן שרותי לווין
שרותים ואחזקה על ידי
קבלני משנה
אחזקת בניינים
הוצאות בגין תקשורת
בינלאומית
הוצאות אחזקת כלי רכב
תמלוגים למדינת ישראל
עמלות גבייה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

840,953

814,122

289,849

282,521

1,169,107

1,359,147
646,796
325,947

1,389,798
631,789
333,900

467,885
217,441
124,211

472,883
218,625
117,743

1,854,347
922,449
441,268

286,206
246,840

326,383
258,995

93,946
81,087

114,524
88,791

428,424
347,849

275,232
143,124
145,063
38,022

299,604
142,888
125,741
37,319

89,781
49,913
49,060
11,775

108,197
51,370
36,319
12,046

383,496
190,079
179,589
50,008

4,307,330

4,360,539

1,474,948

1,503,019

5,966,616
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באור  - 12נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הביניים הנפרדים של החברה
א.

רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

הכנסות )ראה ב' להלן(
עלויות והוצאות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות )הכנסות(
אחרות ,נטו

רווח תפעולי לתקופה
*

סווג מחדש

ב.

פילוח הכנסות

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

4,259,884

4,359,533

1,424,721

1,465,002

5,798,996

708,582
963,531
1,576,128

775,010
943,322
1,649,320

236,064
327,763
509,157

258,914
307,328
558,104

1,026,469
*1,557,000
*2,233,167

72,328

41,101

24,889

)(22,316

228,893

3,320,569

3,408,753

1,097,873

1,102,030

5,045,529

939,315

950,780

326,848

362,972

753,467

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(
מיליוני ש"ח

)בלתי מבוקר(
מיליוני ש"ח

)בלתי מבוקר(
מיליוני ש"ח

)בלתי מבוקר(
מיליוני ש"ח

)מבוקר(
מיליוני ש"ח

טלפוניה
אינטרנט
תמסורת ותקשורת
נתונים
שרותים אחרים

2,909
515

3,085
450

967
179

1,035
152

4,088
608

557
279

532
293

192
87

181
97

711
392

סה"כ

4,260

4,360

1,425

1,465

5,799
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באור  - 13מגזרי פעילות עסקית
החברה והחברות המוחזקות פועלות במגזרים שונים בענף התקשורת .נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים מוצגים בהתאם למגזרי
הפעילות של החברות הנ"ל.
לתקופה של תשעה חודשים הסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2007בלתי מבוקר(

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו טלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית,
שרותי
אינטרנט
ונס"ר

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

4,015,760
244,124

3,273,208
228,758

916,662
53,418

1,058,898
8,780

15,916
30,728

)(565,808

9,280,444
-

סך הכל הכנסות

4,259,884

3,501,966

970,080

1,067,678

46,644

)(565,808

9,280,444

תוצאות המגזר

939,315

671,799

158,814

51,541

1,867

-

1,823,336

לתקופה של תשעה חודשים הסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2006בלתי מבוקר(

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו טלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית,
שרותי
אינטרנט
ונס"ר

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

4,146,223
213,310

3,074,213
255,803

895,129
61,926

984,175
25,221

14,796
27,325

)(583,585

9,114,536
-

סך הכל הכנסות

4,359,533

3,330,016

957,055

1,009,396

42,121

)(583,585

9,114,536

תוצאות המגזר

950,780

534,889

109,138

)(2,663

275

-

1,592,419
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באור  - 13מגזרי פעילות עסקית )המשך(
לתקופה של שלושה חודשים הסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2007בלתי מבוקר(

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו טלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית,
שרותי
אינטרנט
ונס"ר

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

1,341,486
83,235

1,128,860
74,217

302,713
23,155

358,636
1,176

7,395
9,640

)(191,423

3,139,090
-

סך הכל הכנסות

1,424,721

1,203,077

325,868

359,812

17,035

)(191,423

3,139,090

תוצאות המגזר

326,848

218,760

54,394

)(4,141

)(64

-

595,797

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

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו טלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית,
שרותי
אינטרנט
ונס"ר

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

1,392,654
72,348

1,058,803
85,518

294,208
22,108

332,455
7,319

5,427
9,403

)(196,696

3,083,547
-

סך הכל הכנסות

1,465,002

1,144,321

316,316

339,774

14,830

)(196,696

3,083,547

תוצאות המגזר

362,972

170,258

39,332

)(12,362

58

-

560,258

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו טלפון
נייד

תקשורת
בינלאומית,
שרותי
אינטרנט
ונס"ר

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2006מבוקר(

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

*5,514,799

*4,140,771

*1,218,568

1,338,826

*18,866

-

12,231,830

*284,197

*337,216

*82,175

23,563

*36,889

)(764,040

-

סך הכל הכנסות

5,798,996

4,477,987

*1,300,743

1,362,389

*55,755

)(764,040

12,231,830

תוצאות המגזר

746,320

691,682

*118,922

7,707

*571

-

1,565,202

*

סווג מחדש
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באור  - 14מעבר לתקינה בינלאומית ) - (IFRSהסבר
כאמור בדוחות הכספיים לשנת  ,2006הקבוצה אימצה לראשונה את ה IFRS -בשנת  2006עם מועד מעבר ל IFRS -של 1
בינואר  .2005במאזן הפתיחה לפי תקני  IFRSובמאזן המאוחד ליום  1בינואר  2006ערכה הקבוצה התאמות של סכומים
שדווחו בעבר בדוחות כספיים שנערכו על פי בסיס הדיווח החשבונאי הישן )ה GAAP -הישראלי(.
להלן עיקרי ההסברים להשפעות המהותיות של המעבר מה GAAP -הישראלי ל IFRS -על מצבה הכספי של הקבוצה ועל
תוצאות פעולותיה ליום  30בספטמבר  2006ולתקופה של תשעה ושלושה חודשים שנסתיימה באותו תאריך .להסברים
המלאים בגין המעבר מה  GAAP -הישראלי ל IFRS -למועד המעבר ועל יתרת העודפים ליום  1בינואר  ,2006ראה באור
 33בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת .2006
התאמות מהותיות לסעיפי המאזן
ה GAAP-הישראלי

באור

)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

השפעת המעבר
לIFRS-
 30בספטמבר 2006
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

IFRS
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

רכוש קבוע

א'  -ו' ,יא' ,יב'

*8,813,942

)(2,175,621

6,638,321

נכסים בלתי מוחשיים

ד' ,ו' ,ז'

2,083,224

479,897

2,563,121

נכסי מס נדחים

א'  -ג' ,ז' ,ח' ,יב'

*456,894

442,818

899,712

הון עצמי

א'  -ג' ,ו'  -ז',י' ,יב'

*7,315,230

)(1,600,924

5,714,306

התאמות מהותיות לסעיפי רווח והפסד לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2006
ה GAAP -הישראלי

השפעת המעבר
לIFRS -

IFRS

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2006
באור

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות

יב'

*9,133,186

)(18,650

9,114,536

עלויות והוצאות

א'  -ג' ,ו-ז' ,י'  -יב'

*7,798,386

)(276,269

7,522,117

רווח נקי לתקופה )מיוחס לבעלי המניות
של החברה(

א'  -ג' ו-ז' ,י ',יב'

*727,537

188,205

915,742

רווח למניה
רווח בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(
*

*0.28

0.07

0.35

הוצג מחדש ראה סעיף יב' להלן.
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התאמות מהותיות לסעיפי רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2006
ה GAAP -הישראלי

השפעת המעבר
לIFRS -

IFRS

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2006
באור

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות

יב'

*3,087,963

)(4,416

3,083,547

עלויות והוצאות

א'  -ג' ,ו-ז' ,י'  -יב'

*2,621,517

)(98,228

2,523,289

רווח נקי לתקופה )מיוחס לבעלי המניות
של החברה(

א'  -ג' ו-ז' ,י' ,יב'

*256,132

56,802

312,934

רווח למניה
רווח בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(
*

*0.10

0.02

0.12

הוצג מחדש ראה סעיף יב' להלן.

באורים להתאמות המהותיות
א.

בהתאם להקלה תחת  ,IFRS 1הקבוצה בחרה להציג חלק מפריטי הרכוש הקבוע )קבוצת מיתוג תמסורת וכח( ,נכון
למועד המעבר ,על בסיס שוויים ההוגן ולקבוע ערך זה כעלות הנחשבת ) .(deemed costהעלות הנחשבת התבססה
על חוות דעת מומחה חיצוני .בעקבות הצגה זו יתרות הרכוש הקבוע קטנו ב 1,168 -מיליון ש"ח ביום  30בספטמבר
 ,2006לעלות נחשבת בסך של כ 1,210 -מיליון ש"ח באותו מועד ,במקביל השתנו יתרות המיסים הנדחים הנובעים
מפערי המדידה של הרכוש הקבוע לצרכי מס למול הצגת הרכוש הקבוע לצרכים חשבונאיים בסך של כ 340 -מיליון
ש"ח ליום  30בספטמבר  .2006יתרת העודפים קטנה באותו המועד ,בסכומים נטו .הוצאות הפחת לתקופה של
תשעה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2006קטנו בסך של  247מיליון ש"ח ו 78-מיליון ש"ח,
בהתאמה.

ב.

במועד המעבר ל IFRS -בהתאם  IAS 16 -נמדד ערך השייר של הרכוש הקבוע אשר לא נכלל בחישוב הפחת לפי
כללי החשבונאות המקובלים בישראל .ערך השייר התבסס על חוות דעת מומחה חיצוני .כתוצאה מכך גדלו יתרות
הרכוש הקבוע בסך של כ 66 -מיליון ש"ח וקטנו הוצאות הפחת לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר  2006בסך של כ 34 -מיליון ש"ח ו 11-מיליון ש"ח ,בהתאמה .במקביל השתנו יתרות המסים הנדחים
הנובעים מפערי המדידה של הרכוש הקבוע לצרכי מס למול הצגת הרכוש הקבוע בדוחות הכספיים .יתרות העודפים
קטנו באותם סכומים נטו לאותו מועד.

ג.

בהתאם ל IAS 37 -על הקבוצה להכיר בהתחייבויות בגין התחייבויות לשאת בעלויות לפרוק וסילוק אתרים .בהתאם
ל IFRS 1 -בחרה הקבוצה בהקלה ,לפיה היא היוונה לפי שעורי היוון היסטוריים ,את העלויות הצפויות לפרוק וסילוק
אתרים נכון למועד המעבר.
כתוצאה מכך יתרות הרכוש הקבוע נכון ליום  30בספטמבר  2006גדלו ב 15 -מיליון ש"ח ,ויתרת העודפים קטנה בסך
של כ 7 -מיליון ש"ח )נטו ממס( לאותו מועד.

ד.

בהתאם ל ,IFRS -תוכנות מחשב ועלויות פיתוח תוכנה שהוונו אשר אינן מהוות חלק בלתי נפרד מהחומרה
המתייחסת אליהן ,מטופלות כנכס בלתי מוחשי .לפיכך עם המעבר ל ,IFRS -מוינה יתרה בספרים ליום  30בספטמבר
 2006בסך של כ 466 -מיליון ש"ח ,המתייחסת לתוכנות מחשב ועלויות פיתוח תוכנה שהוונו ,מסעיף רכוש קבוע
לסעיף נכסים בלתי מוחשיים.
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ה.

לפי כללי החשבונאות המקובלים בישראל ,הסכמים המקנים לקבוצה זכות שימוש בלתי הדירה ) Indefeasible Right
 (of Useבקיבולות כבלים תת ימיים טופלו כחכירה מימונית ובהתאם הוכר במאזן נכס המתייחס אליהם ,במסגרת
סעיף הרכוש הקבוע .בהתאם ל IFRS -ובהתאם להוראות  IFRIC 4הקובע האם הסדר כולל חכירה ,קיימים
קריטריונים לקביעה האם זכות לשימוש בנכס מהווה הסדר בעל אופי של חכירה .במידה ואין המדובר בחכירה ,יש
לסווג את ההסדר כהסדר לקבלת שרותים .כתוצאה מיישום הוראות ה IFRS -ובהעדר קיומם של הקריטריונים
הנדרשים על מנת שההסדרים הנדונים יוגדרו כחכירות ,סווגו הסכומים ששולמו לספקים בגין זכות שימוש עתידית
בקיבולות כבלים תת ימיים בסעיף הוצאות נדחות ואחרות לזמן ארוך.
השפעת המעבר ל IFRS -היתה קיטון ברכוש קבוע בסך של כ 185 -מיליון ש"ח ליום  30בספטמבר  ,2006כנגד
גידול בסעיפים הבאים:
חייבים אחרים )הוצאות מראש( בסך של כ 19 -מיליון ש"ח ליום  30בספטמבר .2006
)(1
)(2
נכסים אחרים לזמן ארוך )הוצאות מראש לזמן ארוך בגין זכות שימוש בקיבולות( בסך של כ 151 -מיליון ש"ח.

ו.

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל עלויות הרכשת לקוח בחברה מאוחדת הוונו בחלקן לרכוש קבוע והופחתו
על פני  6שנים וחלקן נזקפו כהוצאה שוטפת לרווח והפסד .בהתאם ל IFRS -עלויות אלו הוונו והוצגו כנכסים בלתי
מוחשיים והן מופחתות על פני תקופת ההתקשרות החוזית של המנוי שהינה בדרך כלל שנה.
ההפרש בין הפחת הנצבר לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לבין הפחת הנצבר בהתאם ל IFRS -לתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2006מסתכם לסך של כ 278 -מיליון ש"ח )קיטון של הרכוש
הקבוע( ,וההשפעה על הוצאות הפחת בתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2006
הינה קיטון בהוצאות הפחת בסך של כ 28 -מיליון ש"ח ו 9-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

ז.

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל הכירה הקבוצה בנכס בעלויות ישירות נטו ששולמו לצד שלישי בגין
מכירה למנויים שחתמו על התחייבות להשאר לקוחות הקבוצה וכן הפסדים בגין סבסוד מכשירים .עלויות אלו כללו את
העמלות ששולמו למשווקים חיצוניים כמו כן הפסדים בגין סיבסוד ציוד הקצה ללקוחות )להלן " -הרכשת מנוי"(.
הרכשת המנוי כאמור הופחתה לרווח והפסד לאורך תקופת ההתחייבות של הלקוח שהיא עד  36חודשים.
בהתאם לתקן בינלאומי  IAS 38הקבוצה דוחה רק את עמלות המכירה הישירות המשולמות לעובדים ולמשווקים
חיצוניים בגין מכירה לאותם מנויים שחתמו על התחייבות להשאר לקוחות הקבוצה .עלויות אלו מופחתות לרווח
והפסד לאורך תקופת ההתחייבות של המנויים שהיא עד  36תשלומים .הפסדים בגין סבסוד המכשירים נזקפים לרווח
והפסד ואינם נדחים .כתוצאה מכך קטן נכס הרכשת המנוי ליום  30בספטמבר  2006בסך של כ 90 -מיליון ש"ח.
ההשפעה על רווח והפסד לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2006הינה קיטון של
כ 22-מיליון ש"ח וכ 18 -מיליון ש"ח לפני מס ,בהתאמה.

ח.

בהתאם ל ,IFRS -נכסי מסים נדחים מסווגים כנכסים בלתי שוטפים ,גם אם מועד מימושם חזוי להיות בזמן הקצר .על
פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל ,נכסי מסים נדחים סווגו כנכסים שוטפים או בלתי שוטפים ,בהתאם לסיווג
הנכסים בגינם הם נוצרו.
לפיכך ,עם המעבר ל ,IFRS -מוינה יתרת מסים נדחים לזמן קצר ליום  30בספטמבר  2006בסך של כ 188 -מיליון
ש"ח ,מסעיף חייבים ויתרות חובה במסגרת הנכסים השוטפים לסעיף נכסי מסים נדחים במסגרת הנכסים שאינם
שוטפים )בבאור זה יתרת המסים הנדחים מוצגת לאחר המיון הנ"ל(.

ט.

תחת  IFRSהלוואות מבנקים בחברה מאוחדת ,בסך של כ 1,245 -מיליון ש"ח ,הוצגו כהלוואות לזמן קצר בעוד
שתחת כללי חשבונאות מקובלים בישראל הלוואות אלו סווגו כהלוואות לזמן ארוך .השינוי בסיווג בוצע בשל המעבר ל-
 IFRSנוכח העובדה כי החברה המאוחדת לא עמדה באמות מידה פיננסיות שנקבעו על ידי הבנקים עבור הלוואות
אלו ביום המאזן.

י.

על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל ,סעיף המיעוט בחברה נמדד בגובה ההלוואות שהעמיד המיעוט בחברה
מאוחדת ,לפי ערכם בספרי החברה המאוחדת והוצג בקיזוז מהלוואות אלו.
על פי התקינה הבינלאומית ,זכויות המיעוט מוצגות במאזן המאוחד כרכיב נפרד בתוך ההון העצמי בגובה ההלוואות
שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת לפי שווין ההוגן ,בתוספת צבירת עלויות המימון בגין ההלוואות שהעמיד המיעוט
בחברה מאוחדת שנצבר ממועד הרכישה ועד למועד המאזן .חלקו של המיעוט בגרעון בהון של החברה המאוחדת
מוצג במסגרת חלוקת הרווח בין בעלי מניות הרוב לבין בעלי מניות המיעוט.

יא.

סיווגים מהותיים נוספים שבוצעו בהתאם להוראות ה:IFRS -
חכירות של קרקעות ממנהל מקרקעי ישראל המסווגות כחכירות תפעוליות בסך של כ 222 -מיליון ש"ח ליום
.1
 30בספטמבר  2006מויינו מסעיף רכוש קבוע לסעיף הוצאות נדחות.
חומרים וחלקי חילוף אשר הוצגו בסעיף נפרד בין הרכוש השוטף לרכוש הקבוע מויינו לסעיף רכוש קבוע בסך
.2
 78מיליון ש"ח ,ליום  30בספטמבר .2006
הכנסות אחרות ,נטו סווגו להכנסות תפעוליות אחרות ,נטו.
.3
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יב.

הצגה מחדש
הדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר  2006בהתאם ל GAAP -הישראלי תואמו בדרך של הצגה מחדש ,על מנת
לשקף בהם למפרע את השינויים כמפורט להלן:
)(1

רישום הפחתת דמי חכירה של קרקעות ממנהל מקרקעי ישראל לאורך תקופת החכירה ולא כפי שהופחתו
מאז הקמת החברה )בשעור של  .(4%השפעת תיקון זה הינה תוספת של כ 109 -מיליון ש"ח לרכוש הקבוע
ותוספת של כ 82 -מיליון ש"ח ליתרת ההון העצמי ליום  30בספטמבר  .2006לתיקון זה אין השפעה מהותית
על הרווח לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006

)(2

הצגת תקבולים מקישוריות לרשתות הסלולריות ,אשר לא הוצגו החל משנת  ,2000כחלק מהכנסות החברה
ובמקביל כהוצאה תפעולית באותו גובה ,בעקבות בחינת הקריטריונים תחת התקינה הבינלאומית ועל מנת
להציג כמקובל בארץ ובעולם .השפעת תיקון זה לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום 30
בספטמבר  2006הינה תוספת להכנסות ומנגד תוספת להוצאות הפעלה וכלליות בסך של כ 607 -מיליון ש"ח
ו 207-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

)(3

תיקון של הטיפול החשבונאי בהפחתת רכוש קבוע שלא היה בשימוש בחברת פלאפון והשלכות המס הנובעות
מכך .השפעת תיקון זה הינה הפחתה של כ 252 -מיליון ש"ח מהרכוש הקבוע והפחתה של כ 181 -מיליון ש"ח
ליתרת ההון העצמי ליום  30בספטמבר  2006וכן ירידה בהוצאות הפחת בסך של כ 31 -מיליון ש"ח ו11-
מיליון ש"ח ועליה ברווח הנקי של כ 24 -מיליון ש"ח וכ 9 -מיליון ש"ח לתקופה של תשעה ושלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006

להלן השפעת ההצגה מחדש כאמור לעיל על מספרי ההשוואה לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל ליום 30
בספטמבר  ,2006לפני השפעת המעבר ל:IFRS -
)(1

השפעה על המאזן המאוחד

רכוש קבוע
נכסי מס נדחים
הון עצמי
)(2

כפי שדווח בעבר

השפעות ההצגה
מחדש

כמדווח בדוחות
כספיים אלה לפני
התאמתם לIFRS-

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

8,957,533
412,501
7,414,428

)(143,591
44,393
)(99,198

8,813,942
456,894
7,315,230

השפעה על יתרת רווח שלא יועדה )גרעון(
ליום  30בספטמבר
2006
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

כפי שדווח בעבר
השפעת ההצגה מחדש

)(957,138
)(99,198
)(1,056,336
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יב.

הצגה מחדש )המשך(
)(3

השפעה על הרווח הנקי
לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2006

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הרווח כפי שדווח בעבר
השפעת ההצגה מחדש:
גידול בהכנסות
קיטון בהוצאות פחת והפחתות
קיטון בהוצאות )הכנסות( תפעוליות אחרות ,נטו
גידול בהוצאות הפעלה וכלליות
גידול במסים על הכנסה

700,568

244,990

606,655
35,099
1,241
)(606,655
)(9,371

206,559
13,683
1,241
)(206,559
)(3,782

הרווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל כמדווח בדוחות כספיים אלה
בבאור ההתאמה לIFRS -

727,537

256,132
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 15תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,של די.בי.אס שרותי לווין )(1998
בע"מ ושל בזק בינלאומי בע"מ
.1

פלאפון תקשורת בע"מ

א.

מאזן
 30בספטמבר 2007

 30בספטמבר 2006

 31בדצמבר 2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

1,909,312
2,340,609

1,473,997
2,577,435

1,451,006
2,520,473

4,249,921

4,051,432

3,971,479

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

1,086,653
1,185,758

1,224,177
1,457,554

1,089,973
1,383,859

סך הכל התחייבויות
הון עצמי

2,272,411
1,977,510

2,681,731
1,369,701

2,473,832
1,497,647

4,249,921

4,051,432

3,971,479

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף

ב.

דוח רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות משרותים ומכירות
עלות השרותים והמכירות

3,501,966
2,450,621

3,330,016
2,400,438

1,203,077
847,559

1,144,321
831,324

4,477,987
3,250,303

רווח גולמי

1,051,345

929,578

355,518

312,997

1,227,684

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

308,208
71,337

304,605
81,270

111,738
25,019

107,496
35,246

417,178
110,008

379,545

385,875

136,757

142,742

527,186

רווח תפעולי

671,800

543,703

218,761

170,255

700,498

עלויות מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון

97,488
)(84,446

116,322
)(72,459

54,269
)(41,480

29,709
)(20,930

114,775
)(97,088

עלויות מימון ,נטו

13,042

43,863

12,789

8,779

17,687

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על ההכנסה

658,758
177,156

499,840
138,495

205,972
51,565

161,476
50,721

682,811
196,910

רווח נקי לתקופה

481,602

361,345

154,407

110,755

485,901
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 15תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,של די.בי.אס שרותי לווין )(1998
בע"מ ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.2
א.

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
מאזן

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף

 30בספטמבר 2007

 30בספטמבר 2006

 31בדצמבר 2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

387,100
681,020

355,358
702,864

338,662
*679,783

1,068,120

1,058,222

1,018,445

התחייבויות שוטפות
התחייבויות שאינן שוטפות

1,426,806
2,196,838

2,002,498
1,876,395

1,889,416
*1,989,685

סך ההתחייבויות
גרעון בהון

3,623,644
)(2,555,524

3,878,893
)(2,820,671

3,879,101
)(2,860,656

1,068,120

1,058,222

1,018,445

ב.

דוח רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

ביום  30בספטמבר

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות

1,067,678

1,009,396

359,812

339,774

1,355,735

עלות ההכנסות

835,915

856,864

300,867

293,521

1,139,308

רווח גולמי

231,763

152,532

58,945

46,253

216,427

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

104,331
75,914

91,460
*70,062

36,767
26,329

31,191
*26,192

122,996
*92,398

180,245

161,522

63,096

57,383

215,394

רווח )הפסד( תפעולי

51,518

)(8,990

)(4,151

)(11,130

1,033

עלויות מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון

304,481
)(215,930

276,963
)(9,480

136,909
)(1) (211,448

90,459
)(4,432

345,669
)(26,744

88,551

267,483

) (74,539

86,027

318,925

רווח )הפסד( לפני
מסים על הכנסה

)(37,033

)(276,473

70,388

)(97,157

)(317,892

מסים על הכנסה

6,251

*1,915

728

*247

*1,915

רווח )הפסד( לתקופה

)(43,284

)(278,388

69,660

)(97,404

)(319,807

הוצאות )הכנסות( מימון,
נטו

*
)(1

סווג מחדש
ראה באור 7א'1
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 15תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,של די.בי.אס שרותי לווין )(1998
בע"מ ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.3

בזק בינלאומי בע"מ*

א.

מאזן

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף

 30בספטמבר 2007

 30בספטמבר 2006

 31בדצמבר 2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

447,943
435,616

311,731
353,684

332,526
340,734

883,559

665,415

673,260

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

350,595
22,399

321,035
14,894

307,724
15,613

סך ההתחייבויות
הון עצמי

372,994
510,565

335,929
329,486

323,337
349,923

883,559

665,415

673,260

*

הדוחות הנ"ל מוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSבלבד .כמו כן ,החל מיום  1בינואר  2007כוללים
הדוחות הכספיים את פעילות בזקכל תקשורת בע"מ.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 15תמצית דוחות כספיים של פלאפון תקשורת בע"מ ,של די.בי.אס שרותי לווין )(1998
בע"מ ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.3

בזק בינלאומי בע"מ* )המשך(

ב.

דוח רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

לשנה שהסתיימה

ביום  30בספטמבר

ביום  31בדצמבר

2007

2006

2007

2006

2006

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(

)מבוקר(

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

הכנסות
הוצאות הפעלה

970,082
)(635,714

755,414
)(490,097

325,870
)(209,003

259,033
)(170,753

1,021,573
)(662,244

רווח גולמי

334,368

265,317

116,867

88,280

359,329

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות )הוצאות(
אחרות ,נטו

)(104,317
)(71,729

)(109,868
)(50,822

)(36,350
)(25,358

)(38,006
)(16,811

)(148,594
)(71,806

494

2,031

)(763

2,226

)(7,064

רווח תפעולי

158,816

106,658

54,396

35,689

131,865

עלויות מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון

)(8,919
9,663

)(21,137
13,753

)(5,908
5,717

)(2,431
4,304

)(19,752
12,787

הכנסות )הוצאות(
מימון ,נטו

744

)(7,384

)(191

1,873

)(6,965

חלק ברווחי חברה
כלולה המטופלת
לפי שיטת השווי
המאזני

2,405

6,902

761

2,889

11,051

רווח לפני מסים על
ההכנסה
מסים על ההכנסה

161,965
)(47,263

106,176
)(31,088

54,966
)(16,230

40,451
)(11,769

135,951
)(40,391

רווח לתקופה

114,702

75,088

38,736

28,682

95,560

*

הדוחות הנ"ל מוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSבלבד .כמו כן ,החל מיום  1בינואר  2007כוללים
הדוחות הכספיים את פעילות בזקכל תקשורת בע"מ.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 16ארועים מהותיים במהלך תקופת הדוח וארועים לאחר תאריך המאזן
א.

ביום  27בפברואר  ,2007אישר דירקטוריון החברה למנהלים הבכירים בקבוצה ,הקצאה של  56,836,888אופציות
הניתנות למימוש לעד  56,836,888מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת המהוות כ 2.1818% -מההון
המונפק של החברה לפני הנפקת המניות.
לנוכח פניית הרשות לניירות ערך בעניין ותוצאות הבדיקה שערכה החברה לגבי תהליך אישור התוכנית ,החליט
דירקטוריון החברה ביום  15במרס  2007לבטל את תוכנית אופציות זו ואת המתאר שפורסם בגינה.

ב.

חברת הבת בזק זהב )אחזקות( בע"מ )להלן  -בזק זהב( ,מכרה בחודשים מאי  -יולי  ,2007במכירות פרטיות
ובמכירות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב  1,069,900,000ע.נ .אגרות חוב )סדרה  (5של החברה מתוך אגרות
החוב )סדרה  (5שהיא רכשה מהחברה ערב פרסום תשקיף החברה מיום  24במאי ) 2004להלן  -התשקיף( ואשר
נרשמו למסחר על פי התשקיף ומתוך אגרות החוב )סדרה  (5שהיא רכשה מהחברה במסגרת הנפקה פרטית בחודש
דצמבר ) 2004תחת מגבלות חסימה על פי דין( .שער הביצוע של המכירות הינו בין  111.8לבין ) 112.5המשקף
תשואה לפדיון של כ.(3.9% - 3.6%-
התמורה בגין המכירות הנ"ל בסך של כ 1,199,961 -אלפי ש"ח הועברה לחברה על ידי בזק זהב כפרעון )חלקי( של
הלוואה שהעניקה החברה לבזק זהב לצורך רכישת אגרות החוב )סדרה  (5וזאת בהתאם להסכמי ההלוואות בין
הצדדים.

ג.

בעקבות פניית הרשות לניירות ערך הוחלט למנות בודק חיצוני לבדיקת נושא תגמול נושאי משרה בחברה מאז
העברת השליטה בחברה מהמדינה לאפ.סב.אר .אחזקות בע"מ )לרבות אישור תוכנית האופציות לעובדים ומנהלים,
ואישור מענקים לנושאי משרה( וכן לבדיקת נושא ההצגה מחדש בדוחות הכספיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר
 2004ו .2005 -ביום  26באפריל  2007הגיש הבודק דוח בדיקה הכולל את ממצאי בדיקתו .הדוח כולל פרוט
הליקויים בעבודת החברה ודרכים למניעת הישנותם בעתיד בכל הנושאים שנבדקו .דירקטוריון החברה קיים דיון
בממצאי הדוח והחליט בין השאר כי יפעל ליישום ההמלצות ולהפקת הלקחים כמתחייב מן הדוח .כמו כן אישר
הדירקטוריון הודעה משותפת לחברה ולמנכ"ל החברה דאז ולפיה יסיים המנכ"ל את כהונתו כמנכ"ל החברה ,והחל
מיום  26ביוני  2007מכהן מר אבי גבאי בתפקיד ממלא מקום מנכ"ל .נתקבלו החלטות הנוגעות ,בין היתר ,לסדרי
העבודה של הדירקטוריון והרכב ועדותיו .בהמשך לכך ,לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת ,דירקטוריון החברה דן
ואישר מתן מענקים לנושאי משרה בגין השנים  2005ו 2006-וכן אימץ ביום  28ביוני  2007נוהל עבודת דירקטוריון
חדש המתייחס לישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן וכן לוועדות הדירקטוריון ,סמכויותיהן וכללי עבודתן .לעניין תלויות
שהוגשו לחברה בעקבות האמור ,ראה באורים 8א' ו8-ג'.

ד.

ביום  4בספטמבר  ,2007נבחרו על ידי האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה חברי הדירקטוריון,
לרבות מספר חברים חדשים ,ובאותו יום מינה הדירקטוריון יו"ר דירקטוריון חדש לחברה .כמו כן ,הוחלט על הקמת
ועדות הדירקטוריון ,מהותן והרכביהן במסגרת יישום המלצות והסקת לקחים מדוח הבודק החיצוני .בנוסף ,אישרה
החברה מינוי דירקטורים חדשים בחברות הבנות.

ה.

ביום  13באוגוסט  2007החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק
דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של  760מיליון ש"ח )המהווים כ 0.29 -ש"ח למניה( .ביום  19בספטמבר
 ,2007אישרה האסיפה הכללית את תשלום הדיבידנד והוא שולם בחודש אוקטובר  .2007החלטת האסיפה הכללית
בעניין זה צפויה להיות מאושררת באסיפה כללית נוספת שתזומן לצורך העניין.

ו.

ביום  25באוקטובר  ,2007אישר דירקטוריון החברה את החלטת דירקטוריון פלאפון בדבר הקמת רשת בטכנולוגיית
 HSPA/UMTSבסך כולל של כמיליארד ש"ח .בעקבות ההחלטה אישרה האסיפה הכללית של פלאפון את הקמת
הרשת .לספק המערכת נבחרה חברת אריקסון .הרשת החדשה צפויה להתחיל לפעול בתחילת שנת .2009
ההשקעה ברשת תתפרש על פני  4שנים.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 17פרוט תנועות נוספות בהון העצמי

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

קרן הון בגין
קרן הון בגין
קרן הון בגין
פעילות בין
נכסים פיננסיים כתבי אופציה
תאגיד לבעל
לעובדים
זמינים למכירה
שליטה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מתייחס לבעלי המניות של החברה

יתרת גרעון
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

חלק המיעוט
בגרעון בהון
חברות מאוחדות
אלפי ש"ח

סך הכל
הון עצמי
אלפי ש"ח

תשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר
2007
יתרה ליום  1בינואר ) 2007מבוקר(

6,309,133

1,623,423

384,684

630

286,506

)(2,849,381

5,754,995

)(564,250

5,190,745

סך הכל רווחים שהוכרו בתקופה )בלתי מבוקר(
שינוי במועד פרעון הלוואה שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
)בלתי מבוקר(
דיבידנדים לבעלי המניות בחברה  -חלוקה שאינה מקיימת את
מבחן הרווח* )בלתי מבוקר(
דיבידנדים לבעלי המניות בחברה** )בלתי מבוקר(
חלוקת דיבידנד למיעוט בחברה המאוחדת בניכוי הזרמות המיעוט,
נטו )בלתי מבוקר(
תשלומים לנושא מישרה בכירה לשעבר )באור )9ד'((
)בלתי מבוקר(

-

-

-

7,128

-

1,015,040

1,022,168

40,633

1,062,801

-

-

-

-

-

-

-

159,148

159,148

)(176,497
-

)(1,623,423
-

-

-

-

)(760,000

)(1,799,920
)(760,000

-

)(1,799,920
)(760,000

-

-

-

-

-

-

-

)(3,928

)(3,928

-

-

5,750

-

-

-

5,750

-

5,750

6,132,636

-

390,434

7,758

286,506

)(2,594,341

4,222,993

)(368,397

3,854,596

יתרה ליום  30בספטמבר ) 2007בלתי מבוקר(
תשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר
2006
יתרה ליום  1בינואר ) 2006מבוקר(

6,309,133

1,623,423

384,684

5,253

-

)(1,761,971

6,560,522

)(505,280

6,055,242

סך הכל רווחים )הפסדים( שהוכרו בתקופה )בלתי מבוקר(
דיבידנדים לבעלי המניות בחברה )בלתי מבוקר(

-

-

-

)(3,838
-

-

915,742
)(1,200,000

911,904
)(1,200,000

)(52,840
-

859,064
)(1,200,000

יתרה ליום  30בספטמבר ) 2006בלתי מבוקר(

6,309,133

1,623,423

384,684

1,415

-

)(2,046,229

6,272,426

)(558,120

5,714,306

*
**

ביום  28בדצמבר  2006אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את המלצת דירקטוריון החברה בדבר חלוקת דיבידנד במזומן בסך כולל של כ 1.8 -מיליארד ש"ח )המהווים  0.69ש"ח למניה( כחלוקה
שאינה מקיימת את מבחן הרווח .ביום  4בפברואר  2007אישר בית המשפט את החלוקה ובהמשך לכך בוצעה החלוקה ביום  26בפברואר .2007
ראה באור 16ד'.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 17פרוט תנועות נוספות בהון העצמי )המשך(

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

קרן הון בגין
קרן הון בגין
קרן הון בגין
פעילות בין
נכסים פיננסיים כתבי אופציה
תאגיד לבעל
לעובדים
זמינים למכירה
שליטה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מתייחס לבעלי המניות של החברה

יתרת גרעון
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

חלק המיעוט
בגרעון בהון
חברות מאוחדות
אלפי ש"ח

סך הכל
הון עצמי
אלפי ש"ח

שלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר
2007
יתרה ליום  1ביולי ) 2007בלתי מבוקר(

6,132,636

-

390,434

3,566

286,506

)(2,089,539

4,723,603

)(598,785

4,124,818

סך הכל רווחים שהוכרו בתקופה )בלתי מבוקר(
דיבידנד לבעלי המניות בחברה* )בלתי מבוקר(
שינוי במועד פרעון הלוואה שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
)בלתי מבוקר(
חלוקת דיבידנד למיעוט בחברה המאוחדת בניכוי הזרמות
המיעוט ,נטו )בלתי מבוקר(

-

-

-

4,192
-

-

255,198
)(760,000

259,390
)(760,000

75,168
-

334,558
)(760,000

-

-

-

-

-

-

-

159,148

159,148

-

-

-

-

-

-

-

)(3,928

)(3,928

יתרה ליום  30בספטמבר ) 2007בלתי מבוקר(

6,132,636

-

390,434

7,758

286,506

)(2,594,341

4,222,993

)(368,397

3,854,596

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

6,309,133

1,623,423

384,684

2,855

-

)(2,359,163

5,960,932

)(541,482

5,419,450

סך הכל רווחים )הפסדים( שהוכרו בתקופה )בלתי מבוקר(

-

-

-

)(1,440

-

312,934

311,494

)(16,638

294,856

יתרה ליום  30בספטמבר ) 2006בלתי מבוקר(

6,309,133

1,623,423

384,684

1,415

-

)(2,046,229

6,272,426

)(558,120

5,714,306

*

ראה באור 16ד'.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2007

באור  - 17פרוט תנועות נוספות בהון העצמי )המשך(

הון מניות

פרמיה על
מניות

קרן הון בגין
פעילות בין
תאגיד לבעל
שליטה

קרן הון בגין
נכסים פיננסיים
זמינים למכירה

קרן הון בגין
כתבי אופציה
לעובדים

יתרת גרעון

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

סך הכל

חלק המיעוט
בגרעון בהון
חברות מאוחדות

סך הכל
הון עצמי

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

מתייחס לבעלי המניות של החברה
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006
יתרה ליום  1בינואר ) 2006מבוקר(

6,309,133

1,623,423

384,684

5,253

-

)(1,761,971

6,560,522

)(505,280

6,055,242

רווחים )הפסדים( שהוכרו בתקופה )מבוקר(
דיבידנדים לבעלי המניות בחברה )מבוקר(
תשלומים מבוססי מניות ששולמו על ידי החברה )מבוקר(

-

-

-

)(4,623
-

286,506

812,590
)(1,900,000
-

807,967
)(1,900,000
286,506

)(58,970
-

748,997
)(1,900,000
286,506

יתרה ליום  31בדצמבר ) 2006מבוקר(

6,309,133

1,623,423

384,684

630

286,506

)(2,849,381

5,754,995

)(564,250

5,190,745
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