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פרק א  -תיאור עסקי התאגיד
בדוח זה הכולל תיאור עסקי התאגיד ליום  31לדצמבר  ,2008כלל התאגיד ,ביחס לעצמו 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 התאגיד .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 הערכתו הסובייקטיבית של התאגיד,
אשר הסתמך בהנחותיו ,בין השאר ,על ניתוח מידע כללי ,שהיה בפניו 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 התאגיד באופן עצמאי .הערכות התאגיד משתנות מעת לעת בהתאם
לנסיבות.
בנוסף ,התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם
מראש והם אינם מצויים בשליטת התאגיד ובכללם ,גורמי הסיכון המאפיינים את פעילותו כמפורט בדוח
זה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים והרגולציה המשפיעים על פעילות התאגיד
כמפורט בדוח זה.
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה" או "בזק"( ביחד עם החברות הבנות שלה,
בבעלותה המלאה או החלקית ,שדוחותיהן הכספיים מאוחדים עם דוחות החברה ,ייקראו בדוח תקופתי זה
ביחד  -הקבוצה או קבוצת בזק.

.1

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה
.1.1

פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה

.1.1.1

לתאריך פרסום דוח תקופתי זה ,קבוצת בזק הינה ספק מרכזי של שירותי תקשורת במדינת ישראל.
קבוצת בזק מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק ,לרבות שירותי תקשורת
פנים-ארציים נייחים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי תקשורת בין-לאומיים ,שירותי
טלוויזיה רב-ערוצית לציבור באמצעות לוויין ,שירותי גישה לאינטרנט ,שירותי מוקדים ללקוחות,
החזקה ופיתוח של תשתיות תקשורת ,מתן שירותי תקשורת לספקי תקשורת אחרים ,הפצת שידורי
טלוויזיה ורדיו לציבור ,אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בחצרי הלקוח )שירותי נקודת סיום
רשת  -נס"ר(.

.1.1.2

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

.1.1.3

החברה הוקמה בשנת  1980כחברה ממשלתית והיא הופרטה במהלך השנים .החל משנת 1990
החברה הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

.1.1.4

החל מיום  11.10.05בעלת השליטה בחברה הינה אפ.סב.אר .החזקות בע"מ )להלן" :אפ.סב.אר(".
אשר מחזיקה נכון ליום  23.3.09ב  38.62% ) 40.66% -בדילול מלא( ממניות החברה ,וזאת לאחר
מימוש אופציה לרכישת כ  10.66% -ממניות החברה שבידי המדינה )ראו סעיף  1.3.1להלן(.

2

להלן תרשים מבנה ההחזקות בחברה והחזקות החברה בחברות הבנות והקשורות העיקריות ,נכון לליום :22.3.09
הציבור

קבוצת זאבי
17.75%

1

37.68%

מדינת ישראל

אפ.סב.אר.

2

3

3.90%

40.66%

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

100.00%
פלאפון
תקשורת
בע"מ

100.00%
בזק
בינלאומי
בע"מ

34.25%

100.00%
בזק און
ליין
בע"מ

100.00%

4

בזק זהב
)אחזקות(
בע"מ

5

49.77%

די.בי.אס
שרותי
לווין
)(1998
בע"מ

6

וואלה!
תקשורת
בע"מ

ההחזקות בתרשים לעיל הינן נכון ליום פירסום דוח תקופתי זה .כפי שמצויין בסעיף  2.9.6להלן ,המדינה הקצתה
לעובדי החברה  122,697,648אופציות הניתנות למימוש לעד  122,697,648מניות החברה שבידי המדינה; החברה
הקצתה במסגרת תוכנית אופציות לעובדים )למעט לחברי ההנהלה הבכירה(  78,151,368אופציות הניתנות למימוש ל
  78,151,368מניות של החברה 7ובמסגרת תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה 59,550,000 -אופציות )נטו ,בקיזוז אופציות שפקעו( הניתנות למימוש )בכפוף להבשלתן( ל –  59,550,000מניות של החברה.

 1מזה  17.63%מוחזקים בידי זאבי תקשורת אחזקות בע"מ ,שלה מונה כונס נכסים אשר מוסמך להפעיל את
הזכויות הנובעות מהמניות בהתאם להחלטה ולאישור בית המשפט 0.12% .ממניות החברה מוחזקות ע"י חברת ד.ע .דירות עלית
בע"מ.
 2לעניין מימוש אופציה שניתנה לאפ.סב.אר .לרכוש עד כ –  10.66%ממניות המדינה – ראו סעיף  1.3להלן; לעניין הקצאת אופציות
לעובדים למניות המדינה בחברה – ראו סעיף  2.9.6.1להלן.
 3בעלי המניות באפ.סב.אר .הינם) SCG Israel Ventures LLc .1 :הון  45%הצבעה  (40.5%הנמצאת בשליטת חברות פרטיות בשליטת
חיים סבן .2 .חברת סגול ירוק פרוייקט והשקעה בע"מ ביחד עם חברת צהוב ירוק מימון והשקעה בע"מ )ביחד :הון  45%הצבעה ,(40.5%
נמצאת באופן עקיף בבעלות מלאה ) (100%של תאגידים של קרן  APAX EUROPE VIשבניהול APAX EUROPE MANAGERS
 .3 .LTDארקין תקשורת בע"מ )הון  ,10%הצבעה –  ,(19%הנמצאת בשליטת משה ארקין.
 4חברה שכל פעילותה הינה אחזקת אג"ח מסדרה  5של החברה )ראו סעיף  2.17.1להלן(.
 5לחברה כתבי אופציה אשר לתאריך פרסום הדוח התקופתי מקנים לחברה זכות להגדיל החזקתה בדי.בי.אס .לכ) 58.36% -ראו סעיף
)1.1.5א( להלן(.
 34.25% 6נכון ליום  31.12.08ובדילול מלא .32.42%
 7מתוך כמות זו הוקצו  59,574אופציות לשני דירקטורים מקרב העובדים.

3

להלן פירוט שיעור ההחזקות הנוכחי בחברה ובדילול מלא ,בהנחה של מימוש כל האופציות שהוקצו בפועל לעובדי
ומנהלי הקבוצה נכון ליום  31.12.08וליום : 22.3.09

בעלי מניות
אפ.סב.אר.
מדינת ישראל
קבוצת זאבי
הציבור
.1.1.5

נכון ליום
31.12.08
40.66%
4.38%
17.75%
37.21%

שיעור החזקות
נכון ליום 22.3.09

בדילול מלא

40.66%
3.90%
17.75%
37.68%

38.62%
0.96%
16.86%
43.56%

מיזוגים ורכישות
די .בי .אס שירותי לווין ) (1998בע"מ )להלן" :די.בי.אס(".
ביום  2.8.06הגישו החברה ודי.בי.אס .הודעות מיזוג לממונה על הגבלים עסקיים
)"הממונה"( בעניין מימוש אופציות למניות די.בי.אס .ע"י החברה אשר במידה שימומשו
יעלו את שיעור החזקות החברה בדי.בי.אס .מכ  49.8% -לכ  .58% -בעקבות הודעת רשות
ההגבלים העסקיים ביום  31.12.06על התנגדות הממונה למיזוג הגישה החברה ביום
 15.5.07ערר על ההחלטה.
ביום  3.2.09החליט בית הדין להגבלים עסקיים לאשר את המיזוג בתנאים הטעונים אישור
ע"י החברה בתוך  3חודשים .הרשות להגבלים עסקיים ויורוקום די.בי.אס .בע"מ )אשר
הינה בעלת מניות בדי.בי.אס (.הגישו ערעור על פסק הדין .כמו כן ,לאחר שבקשת הרשות
להגבלים עסקיים לעיכוב ביצוע פסק הדין נדחתה ע"י ביה"ד להגבלים עסקיים והוגשה על
ידה בקשה נוספת לעיכוב ביצוע לבית המשפט העליון ,הגיעו הצדדים להסדר בהמלצת בית
המשפט אשר קיבל תוקף של החלטה שבמסגרתו יעוכב בשלב זה ביצוע המיזוג ,כאשר
הדיון בערעורים ייקבע לשמיעה לשבוע הראשון של חודש יוני .2009
לעניין השקעת החברה בדי.בי.אס .ראו גם ביאור  33לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

.1.1.6

מימושים
פעילות תקשורת לווינית
ביום  26במרץ  2008נחתם בין החברה לבין ,RRsat Global Communications Network Ltd.
חברה הרשומה בישראל ,אשר מניותיה נסחרות בבורסת ה NASDAQ -בארה"ב ,הסכם בעניין
מכירת פעילות התקשורת הלווינית של החברה )"אינמרסאט" ו"בזק סאט"( ונכסים הקשורים
באותה פעילות ,לרבות אתר התקשורת הלווינית בעמק האלה בתמורה לסכום בש"ח השווה ל15 -
מיליון דולר ארה"ב בצירוף מע"מ ,כפוף להתאמות .השלמת העיסקה היתה כפופה ,בין היתר,
לאישורים רגולטוריים וביום  4.11.08הושלמה העיסקה ,לאחר שהתמלאו כל התנאים הדרושים
להשלמתה ,לרבות קבלת אישורים רגולטוריים .החברה רשמה בגין העיסקה בדוחותיה הכספיים
לתקופה שהסתיימה ביום  31.12.08רווח הון של כ 50 -מיליון ) ₪ברוטו לפני מס(.
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.1.2

תחומי פעילות

לקבוצה ארבעה תחומי פעילות עיקריים .ארבעת תחומי הפעילות הללו מדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה
הכספיים המאוחדים של החברה )ראו גם ביאור  28לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה(:
.1.2.1

תקשורת פנים-ארצית נייחת
תחום זה כולל בעיקר את הפעילות המבוצעת ע"י החברה כמפ"א )מפעיל פנים ארצי( ,לרבות
שירותי טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים.

.1.2.2

רדיו-טלפון נייד )"רט"ן"(
שירותי רדיו-טלפון תאי נייד )תקשורת סלולרית( ,שיווק ציוד קצה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של
ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולרית .פעילות זו מבוצעת ע"י פלאפון תקשורת בע"מ )להלן:
"פלאפון"(.

.1.2.3

תקשורת בינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר
שירותי תקשורת בין-לאומיים ,שירותי גישה לאינטרנט ) (ISPושירותי נס"ר .פעילות זו מבוצעת ע"י
בזק בינלאומי בע"מ )להלן" :בזק בינלאומי"( כמו כן ,בזק בינלאומי מחזיקה ב – 32.42%) 34.25%
בדילול מלא (8בוואלה! תקשורת בע"מ ,חברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות
ערך בתל אביב ,העוסקת במתן שירותים בתחום האינטרנט ובהפעלת שערי כניסה )פורטלים(
לאינטרנט )ראו סעיף  4.14להלן( .

.1.2.4

טלוויזיה רב-ערוצית
שירותי שידורי טלוויזיה דיגיטליים רב ערוציים למנויים באמצעות לויין ) (DBSואספקת שירותי
ערך מוסף למנויים .פעילות זו מבוצעת ע"י די.בי.אס .שירותי לווין ) (1998בע"מ )להלן:
"די.בי.אס.(".

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

.1.3

השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו

1.3.1

בשנת  2005השלימה מדינת ישראל הליך למכירת גרעין השליטה שלה בחברה לאפ.סב.אר .במסגרת
זו מכרה המדינה לאפ.סב.אר ,.בדרך של מכירה פרטית 30% ,מהון המניות של החברה )המוחזקות
בנאמנות ע"י רוממה חברה להשקעות בע"מ( ,וכן העניקה לאפ.סב.אר .אופציות לרכישת 10.66%
נוספים מהון המניות של החברה.
ביום  25.9.08רכשה אפ.סב.אר .ממדינת ישראל  277,697,862מניות רגילות של החברה באמצעות
מימוש מלא של האופציה לעיל .תמורת המימוש היתה כ  1.08 -מיליארד  .₪לבקשת אפ.סב.אר.
הבעלות במניות הנרכשות נרשמה על שם חברת נאמנות )רוממה( נאמנים בע"מ .כתוצאה ממימוש
האופציה כאמור עלו החזקות אפ.סב.אר .בחברה לשיעור של  38.62%) 40.66%בדילול מלא( ושיעור
החזקות המדינה ירד כתוצאה מכך ל  0.96%) 4.95% -בדילול מלא( והמדינה חדלה מאותו מועד
להיות בעלת עניין בחברה מכוח החזקותיה.
יצויין ,כי אפ.סב.אר .התחייבה כלפי החברה ,כי במשך תקופה של ארבע שנים מיום חתימת ההסכם
הקיבוצי החדש מיום ) 5.12.06ראו סעיף  2.9.1ו )17.4 -ו( להלן( ,אפ.סב.אר .לא תרכוש ממניות
החברה ,שכתוצאה מרכישתן תהיה לאפ.סב.אר .החזקה של למעלה מתשעים אחוזים מהון המניות

 8ראו הערת שוליים  6לעיל.
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בחברה ,ולא תיענה להצעת רכש מלאה .התחייבות זו מצויינת בהסכם הקיבוצי שנחתם ביום
) 5.12.06ראו סעיף  2.9.1להלן(.
1.3.2

תוכניות אופציות לעובדים
נכון למועד פירסום דוח תקופתי זה קיימות שלוש תוכניות אופציות למניות החברה:
א.

תוכנית אופציות לעובדים משנת  ,2005שבמסגרתה הוצעו לעובדי החברה עד 122,697,648
אופציות למניות של החברה המוחזקות בידי מדינת ישראל.

ב.

תוכנית אופציות לעובדים משנת  ,2007שבמסגרתה הקצתה החברה לעובדיה 78,151,368
אופציות למניות של החברה.

ג.

תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה מחודש נובמבר  2007להקצאת עד
 65,000,000אופציות למניות של החברה למנהלים ועובדים בכירים בחברה ובחברות קשורות
)אישור האסיפה הכללית להקצאת האופציות בהתאם לתוכנית ניתן ביום  .(31.1.08מתוך
כמות זו הוקצו נכון ליום פירסום דוח תקופתי זה  59,550,000אופציות )נטו ,בקיזוז אופציות
שפקעו(.

לפרטים נוספים בדבר תוכניות התגמול הנ"ל ראו סעיף  2.9.6להלן.

1.4

חלוקת דיבידנדים

.1.4.1

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

.1.4.2

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

1.4.3

מועד חלוקה

סוג חלוקה

9.1.2007
26.2.2007
15.10.2007
28.4.2008
29.10.08

דיבידנד במזומן
דיבידנד במזומן
דיבידנד במזומן
דיבידנד במזומן
דיבידנד במזומן

9

סכום כולל
שחולק
)במיליוני ש"ח(
300
1800
760
679
835

סכום למניה
שחולק )בש"ח(
0.1151612
0.6909668
0.2917415
0.260648
0.3205318

בנוסף ,ביום  23.3.09החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה לחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של  792מיליון ש"ח.
חלוקת דיבידנד במזומן שאינה מקיימת את מבחן הרווח
ביום  28.12.06אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את המלצת דירקטוריון
החברה בדבר חלוקת דיבידנד במזומן בסך כולל של ) ₪ 1,800,000,030המהווים ₪ 0.6909668
למניה( כחלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח .החלוקה האמורה אושרה ביום  4.2.07ע"י בית
המשפט ובהמשך לכך בוצעה החלוקה ביום .26.2.07

1.4.4

9

יצויין ,כי בהתאם להסכם מכירת גרעין השליטה בחברה בין המדינה לאפ.סב.אר .התחייבה
אפ.סב.אר ,.בין השאר ,לפעול מכוח החזקותיה באופן שלא תבוצע חלוקה מתוך יתרת הרווח הצבור
של החברה ליום ) 31.12.00הובהר כי אין בכך כדי למנוע חלוקת רווחים שנוצרו לאחר 31.12.00
בהתאם לחוק החברות ,התשנ"ט.(1999-

חלוקת דיבידנד במזומן שאינה מקיימת את מבחן הרווח .ראו סעיף  1.4.4להלן.
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1.5

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה

.1.5.1

שנת :2008

סך ההכנסות:
מחיצוניים

תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו-טלפון
נייד

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

תקשורת
בין-
לאומית,
שירותי
אינטרנט
ונס"ר
מיליוני
ש"ח

טלוויזיה
רב -ערוצית

מיליוני
ש"ח

אחרים

מיליוני
ש"ח

התאמות
למאוחד

מיליוני
ש"ח

מאוחד

מיליוני
ש"ח

5,179

4,448

1,243

1,506

31

מתחומי פעילות
אחרים בתאגיד

319

265

63

7

44

)*(698

סך הכול
סך העלויות
המיוחסות:
עלויות אשר אינן
מהוות הכנסות
בתחום פעילות
אחר
עלויות המהוות
הכנסות של
תחומי פעילות
אחרים
סך הכול
רווח תפעולי

5,498

4,713

1,306

1,513

75

)(698

12,407

3,743

3,614

928

1,222

73

10

9,590

280

166

136

114

2

)*(698

4,023
1,475

3,780
933

1,064
242

1,336
177

75
-

)(688
)(10

9,590
2,817

7,325

4,641

947

1,129

51

)*(181

13,912

סך נכסים
מזוהים ליום 31
בדצמבר 2008
שיעור המיעוט
במגזר

* פירוט מהות ההתאמות למאוחד  -עסקאות בין תחומי פעילות.

28.19%

12,407
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.1.5.2

שנת :2007
תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו-טלפון
נייד

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

תקשורת
בין-
לאומית,
שירותי
אינטרנט
ונס"ר
מיליוני
ש"ח

טלוויזיה
רב -ערוצית

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

5,373

4,380

1,226

1,403

18

-

12,400

מתחומי פעילות
אחרים בתאגיד

340

304

78

12

46

)(780

-

סך הכול
סך העלויות
המיוחסות:
עלויות אשר אינן
מהוות הכנסות
בתחום פעילות
אחר
עלויות המהוות
הכנסות של
תחומי פעילות
אחרים
סך הכול
רווח תפעולי

5,713

4,684

1,304

1,415

64

)(780

12,400

4,102

3,711

960

1,228

63

332

168

140

139

1

)(780

4,434
**1,319

3,879
805

1,100
204

1,367
48

64
-

)(780

10,064
**2,376

**7,756

4,290

**837

1,097

59

)**(229

**13,810

סך ההכנסות:
מחיצוניים

סך נכסים
מזוהים ליום 31
בדצמבר 2007

מיליוני
ש"ח

אחרים

התאמות
למאוחד*

מאוחד

שיעור המיעוט
במגזר

* פירוט מהות ההתאמות למאוחד  -עסקאות בין תחומי פעילות.
** סווג מחדש

17.5%

מיליוני
ש"ח

10,064
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1.5.3

סך ההכנסות:
מחיצוניים

שנת :2006
תקשורת
פנים ארצית
נייחת

רדיו-טלפון
נייד

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

תקשורת
בין-
לאומית,
שירותי
אינטרנט
ונס"ר
מיליוני
ש"ח

טלוויזיה
רב -ערוצית

מיליוני
ש"ח

אחרים

מיליוני
ש"ח

התאמות
למאוחד*

מיליוני
ש"ח

מאוחד

מיליוני
ש"ח

5,514

4,141

1,219

1,339

19

מתחומי פעילות
אחרים בתאגיד

285

337

82

23

37

)(764

סך הכול
סך העלויות
המיוחסות:
עלויות אשר אינן
מהוות הכנסות
בתחום פעילות
אחר
עלויות המהוות
הכנסות של
תחומי פעילות
אחרים
סך הכול
רווח תפעולי

5,799

4,478

1,301

1,362

56

)(764

**4,670

3,625

1,090

1,209

54

364

161

92

145

2

)(764

**5,034
**765

3,786
692

1,182
119

1,354
8

56

)(764

**10,648
**1,584

9,837

3,717

**784

1,008

47

)**(214

**15,179

סך נכסים
מזוהים ליום 31
בדצמבר 2006
שיעור המיעוט
במגזר

* פירוט מהות ההתאמות למאוחד  -עסקאות בין תחומי פעילות.
** סווג מחדש

12,232

12,232
**10,648
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1.5.4

עיקרי התוצאות ונתונים תפעוליים

א.

בזק קווי )פעילות החברה כמפ"א(
שנת
2008

שנת
2007

הכנסות )במיליוני (₪

5,498

5,713

רבעון
רביעי
2008
1,348

רבעון
שלישי
2008
1,388

רבעון
שני
2008
1,354

רבעון
ראשון
2008
1,408

רבעון
רביעי
2007
1,453

רבעון
שלישי
2007
1,425

רבעון
שני
2007
1,393

רבעון
ראשון
2007
1,442

רווח תפעולי )במיליוני (₪

1,475

*1,319

257

422

428

368

*380

327

243

369

852

941

209

214

211

218

232

236

236

237

2,327

*2,260

466

636

639

586

*612

563

479

606

170

156

132

158

141

149

101

113

20

12

25

60

23

16

96

18

2,615

2,645

2,681

2,711

2,761

2,767

2,778

2,798

82

85

82

84

86

86

86

89

3,154

3,428

3,346

3,511

3,653

3,760

3,654

3,802

1,648

1,719

1,651

1,673

1,661

1,651

1,553

1,545

1,005

994

982

970

963

942

924

912

67

68

66

68

69

64

62

62

פחת והפחתות )במיליוני (₪

רווח תפעולי לפני פחת
והפחתות )(EBITDA
)מיליוני (₪
504
616
תשלומים עבור השקעות
ברכוש קבוע ונכסים בלתי
מוחשיים )במיליוני (₪
153
117
תקבולים ממכירת רכוש
קבוע )במיליוני (₪
2,761 2,615
מספר קווי מנוי פעילים
בסוף התקופה )באלפים(
87
83
הכנסה חודשית ממוצעת
1
לקו )(₪
14,869 13,439
מספר דקות שימוש
2
יוצאות )במיליונים(
6,411 6,691
מספר דקות שימוש
3
נכנסות )במיליונים(
מספר מנויי  ADSLבסוף 1,005
963
התקופה )באלפים(
הכנסה חודשית ממוצעת
64
67
4
למנוי (₪) ADSL
* סווג מחדש

) (1לא כולל הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ,שירותי אינטרנט ,שירותים למפעילי תקשורת ועבודות
כקבלן ואחרים .בסעיף זה בוצעו התאמות לא מהותיות ברבעונים קודמים בגין סיווגים ושינויים רטרואקטיביים
בהכנסות.
) (2דקות שימוש יוצאות עודכנו בדיעבד על מנת להפחית מספר דקות אינטרנט בחיוג ישיר ודקות מקווים
תפעוליים של בזק.
) (3דקות שימוש נכנסות עודכנו בדיעבד על מנת להוסיף מספר דקות בינלאומיות.
) (4הכנסה חודשית ממוצעת למנוי  ADSLעודכנה בדיעבד על מנת להוסיף הכנסות מציודים.
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ב.

הכנסות )במיליוני
(₪

רווח תפעולי
)במיליוני (₪

פחת והפחתות

)במיליוני (₪

רווח תפעולי לפני
פחת והפחתות
)(EBITDA
)מיליוני (₪
רווח נקי )במיליוני
(₪

תזרים מפעילות
שוטפת* )במיליוני

פלאפון
שנת
2008

שנת
2007

רבעון
רביעי
2008

רבעון
שלישי
2008

4,713

4,684

1,138

1,214

1,188

933

805

159

293

266

523

478

135

129

רבעון
שני
2008

130

רבעון
ראשון
2008

רבעון
רביעי
2007

1,173

1,182

1,203

215

133

219

129

125

רבעון
שלישי
2007

121

רבעון
שני
2007

רבעון
ראשון
2007

1,152

1,147

240

213

115

117

1,456

1,283

294

422

396

344

258

340

355

330

682

585

128

211

180

163

104

154

173

154

1,277

1,228

298

379

344

256

245

387

241

355

(₪

תשלומים עבור
השקעות ברכוש
קבוע ונכסים
בלתי מוחשיים

798

381

163

350

182

103

120

81

117

63

)במיליוני (₪

תקבולים
ממכירת רכוש
קבוע )במיליוני (₪
מספר מנויים
לסוף תקופה
)אלפים(
ממוצע דקות
שימוש למנוי
בחודש )(MOU
הכנסה חודשית
ממוצעת למנוי
)(ARPU) (₪
מספר מנויי דור
שלישי לסוף
תקופה )אלפים(
 %הכנסות
משירותי ערך
מוסף ותוכן
מהכנסות
משירותים
סלולריים

3

5

1

-

1

1

3

-

-

2

2,649

2,622

2,649

2,698

2,636

2,595

2,622

2,560

2,513

2,478

352

354

335

359

358

355

358

363

350

344

126

131

122

129

128

126

130

135

129

132

1,151

749

1,151

1,068

977

867

749

607

471

358

16.3%

12.7%

18.4%

16.2%

15.5%

15.0%

13.6%

12.8%

12.5%

12.0%

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

בזק בינלאומי

הכנסות )במיליוני (₪
רווח תפעולי )במיליוני
(₪
פחת והפחתות
)במיליוני (₪
רווח תפעולי לפני פחת
והפחתות )(EBITDA
)במיליוני (₪
רווח נקי )במיליוני (₪

שנת
2008

שנת
2007

1,306
242

1,304
204

רבעון
רביעי
2008
337
65

רבעון
שלישי
2008
329
59

רבעון
שני
2008
326
63

רבעון
ראשון
2008
314
55

רבעון
רביעי
2007
334
45

רבעון
שלישי
2007
326
54

רבעון
שני
2007
321
54

רבעון
ראשון
2007
323
51

80

87

20

20

20

20

21

21

22

23

322

291

85

79

83

75

66

75

76

74

178

153

46

44

47

41

38

39

39

37

163

93

72

32

51

8

30

33

32

)(2

תזרים מפעילות
שוטפת )במיליוני *(₪
21
18
29
36
28
31
33
26
104
118
תשלומים עבור
השקעות ברכוש קבוע
ונכסים בלתי מוחשיים
)במיליוני **(₪
2
2
1
4
1
תקבולים ממכירת
רכוש קבוע )במיליוני
(₪
* החל מרבעון רביעי  ,2008סעיפי ריבית ודיבידנד שהתקבלו סווגו מתזרים מפעילות שוטפת לפעילות השקעה .הנתונים תוקנו בדיעבד.
** סעיף זה תוקן בדיעבד על מנת לכלול השקעה בנכסים לא מוחשיים נוספים .בנוסף ,הסעיף כולל גם השקעות בנכסים לז"א.
ג.

די.בי.אס.

הכנסות )במיליוני (₪
רווח תפעולי )במיליוני
(₪
פחת והפחתות
)במיליוני (₪
רווח תפעולי לפני פחת
)) (EBITDAבמיליוני
(₪
רווח )הפסד( נקי
)במיליוני (₪
תזרים מפעילות שוטפת
)במיליוני (₪
תשלומים עבור
השקעות ברכוש קבוע
ונכסים בלתי
מוחשיים* )במיליוני (₪
תקבולים ממכירת
רכוש קבוע )במיליוני
(₪
מספר מנויים )בסוף
התקופה ,באלפים(
הכנסה חודשית
ממוצעת למנוי )בש"ח(

שנת
2008

שנת
2007

1,513
177

1,415
56

רבעון
רביעי
2008
377
56

רבעון
שלישי
2008
375
52

רבעון
שני
2008
380
43

רבעון רבעון רבעון רבעון רבעון
ראשון
ראשון רביעי שלישי שני
2007 2007 2007 2007 2008
354
354
360
347
381
25
31
)(4
4
26

250

273

66

59

60

65

70

66

69

68

427

329

122

111

103

91

74

62

100

93

)(265

)(118

)(18

)(82

)(99

)(66

)(75

70

)(65

)(48

347

250

134

97

32

84

76

56

25

93

238

255

63

56

40

79

81

84

45

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560

549

560

556

551

549

549

545

543

542

228

217

225

226

230

231

212

220

218

218

*סעיף זה כולל גם השקעות בעלות הרכשת מנויים
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1.6

תחזית ביחס לקבוצה
לאור השלכות המשבר הכלכלי העולמי על השוק הישראלי ,בוחנת הקבוצה באופן שוטף את
ההשפעות האפשריות על עסקיה .למרות הרקע הכלכלי המאתגר ,שואפת הקבוצה לשמור בשנת
 2009על ההכנסות ,EBITDA ,תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ,והשקעות ההון ברוטו של
הקבוצה ברמות הקרובות ככל האפשר לביצועי הקבוצה בשנת  .2008תחזית זו נסמכת על עוצמת
היצע השירותים המקיף של הקבוצה ללקוחות פרטיים ועסקיים ,התמקדות בשיפור היעילות
התפעולית ותזרים מזומנים שוטף איתן .בהתייחס להשקעות הקבוצה ) ,(capexשנת  2009תשקף
את ההשקעה המתמשכת ברשת  HSPAשל פלאפון שהושקה בהצלחה בפריסה ארצית בסוף חודש
ינואר  ,2009ואת הפריסה המודולארית של רשת ה NGN-של החברה ,הצפויה להרחיב את הכיסוי
לחלק נכבד ממשקי הבית בישראל בשנת .2010
המידע האמור בסעיף זה כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות החברה .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ"ל ,בשים לב לשינויים שיחולו בתנאים
העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות.

1.7

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה
עסקי הקבוצה מושפעים מרמת הפעילות הכלכלית במשק ,ולפיכך שינוי לטובה או לרעה ברמה זו
צפוי להשפיע בהתאם על עסקי הקבוצה.
שוק התקשורת הישראלי מתאפיין בריכוזיות גבוהה ומבנה בעלויות צולבות סבוך המהווים כר
פורה להקמתן של מספר קבוצות תקשורת הפועלות על בסיס שיתוף פעולה שיווקי בין מספר חברות
ו/או החזקות משותפות לאספקת שירותי תקשורת כוללים תוך מיצוי היתרונות השיווקיים
והתפעוליים הגלומים במבנה שכזה .לנוכח המגבלות הרגולטוריות המוטלות ,נכון להיום ,על
הקבוצה בהקשר של יצירת שיתופי פעולה של חברות הקבוצה בינן ובין עצמן מתקשה הקבוצה
ביצירת מענה הולם לאיומים הנובעים מהתחרות הגוברת מצידן של קבוצות התקשורת האחרות.
משבר כלכלי כלל עולמי
ברבעון האחרון של שנת  ,2008בעקבות המשבר הכלכלי הכלל עולמי ,השווקים הגלובאליים נכנסו
לתהליך של האטה ומחנק אשראי .הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות מורגשות במהלך
שנת  2009וייתכן כי מעבר לכך ויהיה מעבר מצמיחה למיתון .גם בשוק המקומי צפויה האטה
משמעותית והרעה בפעילות העסקית ובפרמטרים הכלכליים המרכזיים .החברה מעריכה כי המשבר
עלול להשפיע לרעה על פעילותה אך אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעות המשבר על פעילות
הקבוצה .יחד עם זאת ,הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר המצב הכלכלי והשינויים בביצועים שלה
על מנת שתוכל להגיב באופן מהיר ומיטבי לשינויים.
המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות החברה .התוצאות בפועל עשויות
להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו
בחשבון בהערכות אלו.

13

.2

תקשורת פנים-ארצית נייחת -
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :החברה"(

.2.1

מידע כללי על תחום הפעילות

.2.1.1

תחום הפעילות ושינויים החלים בו
החברה היא בעלת רישיון כללי למתן שירותי תקשורת פנים-ארציים נייחים .החברה מספקת ,בין
היתר ,שירותי טלפוניה; שירותי גישה רחבת פס לרשת האינטרנט ) ;(ADSLרשת ביתית; שירותי
תמסורת; שירותי מידע; תקשורת נתונים; שירותי  ;IP-VPNשירותי גישה מרחוק ) Remote
 ;(Accessהחזקה ופיתוח של תשתיות; פעילויות אחרות ,לרבות הקמה ותפעול של מתקני שידור
לרדיו ולטלוויזיה ,הנחת ואחזקת כבלי טלוויזיה ,מכירת ציוד קצה ,שירותי חיוב וגביה ושירותים
אחרים למפעילי תקשורת אחרים; שירות  .IP Centrexקצב התפתחות ענף התקשורת בעולם
ובמשק הישראלי הינו מהיר .תחום התקשורת נתון לשינויים הן מבחינה טכנולוגית ,הן מבחינת
המבנה העסקי של הענף והן מבחינת הרגולציה החלה עליו.

.2.1.2

מגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים
פעילות החברה כפופה להסדרה שלטונית ולפיקוח מקיפים המתייחסים ,בין השאר ,לנושאים של
קביעה ואישור של תחומי הפעילות והשירותים המותרים לחברה ,החזקה והעברה של אמצעי
שליטה ,רישוי ,קביעת תעריפים ,איכות ותנאי השירות וחובת תשלום תמלוגים .הסדרה ופיקוח
אלה נובעים ממעמד החברה כבעלת רישיון לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב1982-
)להלן" :חוק התקשורת"( ,הכפופה להוראות חוק התקשורת ,להוראות ,תקנות וכללים שהותקנו על
פיו ולהוראות הרישיון הכללי שלה ,וממעמד החברה כנותנת שירותי בזק חיוניים ,הכפופה להוראות
צו התקשורת לפי סעיף 4ד לחוק התקשורת; וחוקים נוספים.
התעריפים בגין הפעילויות המרכזיות של החברה נתונים לפיקוח הדוק מכוח הוראות חוק שונות.
התעריפים מתעדכנים ומשתנים מפעם לפעם בתקנות ,בין היתר עודכנו התעריפים בהתאם
להמלצות "הוועדה להסדרת תעריפי חברת בזק" .לאחרונה השתנו התעריפים ביום  .1.6.08תעריפי
קישור גומלין לחברה הופחתו החל מיום ) 11.6.08ראו סעיף .(2.16.1
.
.
החברה הוכרזה כמונופול בתחומים עיקריים של פעילותה ,והיא כפופה גם לפיקוח ולמגבלות על פי
.
חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח.1988-

.2.1.3

בנוסף לכך ,חלק מפעילות החברה כרוך בשימוש בתדרי אלחוט ובהפעלת מיתקנים הפולטים קרינה
אלקטרומגנטית ,הכפופים ,בהתאמה ,לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל"ב) 1972-ראו
סעיף  2.16.8להלן( ,לחוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו ) 2005 -ראו סעיף  2.15להלן( ולתמ"א 36
ותמ"א ) 56ראו סעיף  2.16.11להלן(.
.
שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
ראו סעיף )1.5.4א( לעיל.

.2.1.4

התפתחויות בשוק ובמאפייני הלקוחות
במהלך השנים האחרונות הלכה וגדלה התחרות בין הטלפון הנייח לבין הטלפון הסלולרי .אם בעבר
כמעט כל השיחות התבצעו בין שני קווים נייחים ,הרי כיום ,להערכת החברה ,כשני שליש מן
השיחות מקורן ברשת הסלולרית .עם העלייה במספר מנויי הסלולר ,שהגיע )עפ"י פרסומי חברות
הרט"ן( לכ 9.1 -מיליון מנויים ,חלה ירידה בשיעור משקי הבית והעסקים המחזיקים בקו נייח וכן
ירידה במספר הקווים ללקוח .בנוסף לכך ,חלה ירידה ממוצעת בתעריפי החברה שבפיקוח ושאינם
בפיקוח )ראו סעיף  2.16.1להלן( .להתפתחות התחרות בתחום התקשורת הפנים-ארצית הנייחת,
השונים ראו סעיף  2.6להלן.
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.2.1.5

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
א .חדירת האינטרנט המהיר וזמינותן של טכנולוגיות חדשות מבוססות פרוטוקול  IPמאפשרות
לצרכן מגוון רחב של יישומים ושירותים על תשתיות מבוססות  ,IPכגון :שירותי קול ,שירותי
העברת ווידאו ,שירותי רשת עם אפליקציות ארגוניות על תשתית האינטרנט ) CRM ,ERPוכו'(.
בשנים האחרונות קיימת מגמה של הגדלת רוחב הפס המגיע לבית הלקוח או למשרדי העסק
ובכך מתאפשרת חדירה של יישומים הדורשים העברת נתונים בקצבים גבוהים וכן שירותי קול
באופן המאפשר לנהל שיחת טלפון על גבי תשתית האינטרנט ו/או תשתיות  .IPלתחרות
באמצעות מתן שירותי טלפוניה על גבי תשתית רחבת פס של החברה) (VOBראו סעיף 2.6.1
להלן .לאור מגמה זו החברה מתאימה את תשתיותיה באופן שמאפשר לה לספק ללקוחותיה
רוחבי פס גדולים )לעניין זה ראו סעיפים  2.6.7ו –  2.7.2להלן בנושא ה – .(NGN
ב .הגידול במספר ובקיבול רשתות הרט"ן לצד שיפורים טכנולוגיים מאפשרים לספקי שירותי
רט"ן להתחרות בשירותי האינטרנט של החברה בצורה יעילה יותר בהשוואה לטכנולוגיות
הקיימות.
ג .בנוסף ,מתפתחות טכנולוגיות אלחוטיות )כדוגמת  (WiMAXהמאפשרות אספקת שירותים
המתחרים בשירותי החברה הן בתחום שיחות הקול והן בתחומי תקשורת נתונים ואינטרנט
בפס רחב ללא צורך בהשקעות כבדות בתשתיות גישה קרקעיות.
ד .התפתחויות טכנולוגיות עשויות לאפשר למפעילים אחרים לבנות רשתות המספקות שירותים
דומים לשירותים שמספקת החברה בעלויות נמוכות יותר .כמו כן ,כתוצאה מהתקדמות
טכנולוגית מחד גיסא ,והתיישנות טכנולוגית של מערכות החברה העלולה לגרום לקושי של
ספקים לתמוך בהן ,מאידך גיסא ,אפשר שיידרש מעבר לטכנולוגיות אחרות או שידרוג
המערכות הקיימות.

.2.1.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
א .החלטות רגולטוריות.
ב .היכולת להציע מערכות תקשורת אמינות במחיר תחרותי
עלויות המותאם לשינויים התכופים בסביבה העסקית של החברה.
ג.

המבוסס

על

מבנה

היכולת לשמר חדשנות ומובילות טכנולוגיות ולתרגמם ליישומים מתקדמים ,אמינים ובעלי
ערך ללקוח בזמני תגובה קצרים.

ד .ראשוניות טכנולוגית ושיווקית.
ה .אפקטיביות של מערכי המכירה וערוצי הפצה פנימיים וחיצוניים.
ו.

היכולת לספק שירות מסחרי וטכני איכותי ללקוחות החברה.

ז .ניהול מדיניות מחירים מושכלת ,בכפוף למגבלות רגולטוריות ,לאור התחרות המחריפה
והשינויים הטכנולוגיים המתבטאים בשחיקה ברמת המחירים הכללית בענף.
ח .הגירה מושכלת של לקוחות מרשתות מסורתיות לרשתות מהדור החדש.
ט .שימור ערכי מותג והתאמתם לתנאי הסביבה התחרותית המשתנה.
.2.1.7

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
באופן מסורתי ,חסם הכניסה העיקרי לשוק התקשורת הפנים-ארצית הנייחת נבע מהצורך
בהשקעות כבדות בתשתית טכנולוגית ובמערכות עוטפות עד להשגת יתרונות לגודל ,ומעלויות

15
גבוהות הכרוכות בהקמת מערכי שיווק ,מכירה ותמיכה בלקוחות ובבניית מותג .בשנים האחרונות
הופחתו באופן משמעותי חסמי הכניסה המסורתיים לתחומי פעילותה של החברה ,כתוצאה
מהגורמים הבאים :שיפורים טכנולוגיים ,ירידת מחירי תשתית וציוד; הקלות רגולטוריות
המוענקות למתחרים חדשים ,וכן יכולת הניצול של מערכים קיימים ,לרבות רשת החברה )בין היתר,
כתוצאה מהחלטות רגולטוריות( ,ע"י מפעילי תקשורת המתחרים או המתעתדים להתחרות מול
החברה.
הסדרת התחרות מבוססת ) VoBובעתיד ,וככל שתתאפשר ,תחרות על בסיס כללי פירוק הרשת
למקטעים ומכירה סיטונאית של שירותים( מפחיתה באופן משמעותי את היקף ההשקעות של
מתחרים בחברה באופן שמקטין את חסמי הכניסה לתחרות בתחום הטלפוניה.
חסמי היציאה העיקריים נובעים מאלה :מחויבותה של החברה ,הקבועה ברישיונה ,לספק את
שירותיה בטיב שירות מוגדר ועל בסיס אוניברסלי; כפיפותה לתקנות משק לשעת חרום ולהוראות
צו התקשורת לפי סעיף 4ד' לחוק התקשורת; מחוייבותה לחלק מעובדיה המועסקים על-פי הסכמים
קיבוציים; הסכמים ארוכי טווח עם ספקי תשתית; השקעות גדולות הדורשות זמן ארוך להחזר
השקעה; ומחוייבות לפרעון הלוואות לזמן ארוך שנלקחות למימון ההשקעות.
.2.1.8

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
שירותי התקשורת הסלולרית הפכו בשנים האחרונות להיות ,במידה רבה ,מוצר תחליפי לשירותי
החברה ,הן בתחומי הטלפוניה והן בתחום תקשורת הנתונים.
בנוסף ,קיימת תופעה של הולכת שיחות קול על גבי רשת האינטרנט או על גבי רשתות מבוססות IP
ציבוריות ופרטיות ,באמצעות שימוש בתוכנות ייחודיות המסופקות ללא תמורה או בתשלום מופחת
המוצע ע"י חברות בארץ ובחו"ל .כמו כן רשת האינטרנט מאפשרת יישומי דואר אלקטרוני ומסרים
מיידיים המהווים במידה מסוימת תחליף לשיחות טלפון.
בתחום שירותי התמסורת ותקשורת הנתונים ,התפתחויות טכנולוגיות מאפשרות אספקת שירותים
חדשים בקצבים גבוהים ובמחירים נמוכים.

.2.1.9

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
תחום התמסורת ותקשורת הנתונים ובפרט בקצבים גבוהים נפתח לתחרות החל מסוף שנת .2000
בתחום הגישה רחבת הפס לאינטרנט החלו שותפויות של חברות הכבלים להתחרות בחברה במרץ
.2002
בתחום הטלפוניה החלה "הוט טלקום" ,שותפות של חברות הכבלים) ,לעיל ולהלן" :הוט" או "הוט
טלקום"( ,לספק שירותים על בסיס מסחרי ביום  .25.11.04כמו כן ,הוענקו למספר גופים רישיונות
כלליים ייחודיים למתן שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת ללא חובת מתן שירות לכל .בנוסף,
רואה החברה בשירותי הטלפוניה הסלולרית שירותים תחליפיים לשירותי הטלפוניה המסופקים על
ידה.
התחרות בענף תלויה בגורמים שונים כגון :מתן רישיונות למפעילים פנים-ארציים נוספים; שינויים
אפשריים בתנאי הרישיונות של החברה ושל החברות הבנות ותנאי הרישיונות של מתחריהן;
מיזוגים ושיתופי פעולה בין חברות המתחרות בחברות הקבוצה; מימון השירות האוניברסלי;
השירותים החדשים שהחברה תורשה לספק; מדיניות התעריפים ומידת הגמישות שתינתן לחברה
בהצעת חבילות שירותים ,לרבות עם חברות בנות.
לתיאור התפתחות התחרות ראו סעיף  2.6להלן.
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.2.2

מוצרים ושירותים

.2.2.1

החברה מספקת מגוון רחב של שירותי תקשורת ללקוחותיה העסקיים והפרטיים .השירותים
העיקריים שהחברה מספקת כוללים שירותי טלפוניה ,שירותים נלווים ושירותי ערך מוסף ,שירותי
גישה לאינטרנט ,שירותי תמסורת ותקשורת נתונים במגוון רחב של תשתיות לעסקים ולמפעילי
תקשורת אחרים.

.2.2.2

טלפוניה
שירותי הטלפוניה של החברה כוללים בעיקר את שירותי הטלפון הבסיסיים באמצעות קו הטלפון
הביתי ,התקנות והעתקות של קווי טלפון ,מכירת ציוד קצה ושירותים נוספים נלווים כגון :תא
קולי ,שיחה מזוהה ,מודיעין  ,144שיחה ממתינה" ,עקוב אחרי" ,חיוג מקוצר ושיחות ועידה.
כמו כן החברה מספקת ללקוחותיה שירותי מספור לעסקים ,המאפשרים חיוג לעסק מכל מקום
.1-700 ,1-800
במספר אחד על-ידי שימוש במספר מקוצר )כוכבית וארבע ספרות( בקידומות
שימוש בקידומות אלו מאפשר ללקוח העסקי לבחור אם העסק או הלקוח המתקשר ישלמו בעד
השיחה .ביום  7.4.08התקבלה ממשרד התקשורת טיוטה לתיקון רישיון ותיק שירות של שירות
שיחת חינם למתקשר ) .(1-800משמעות התיקון היתה ,בין היתר ,שמנוי  1-800של החברה ישלם
לחברות הרט"ן תעריף גבוה משמעותית יותר בגין שיחות המתבצעות אליו מרשת הרט"ן .ביום
 6.5.08העבירה החברה למשרד התקשורת את הערותיה לתיקון האמור וביום  26.11.08התקבלה
ממשרד התקשורת טיוטה מתוקנת לפיה התקבלו חלק מהערות החברה ,לרבות עליה מתונה יותר
בתעריף שישלם מנוי  1-800למפעיל רט"ן .החברה העבירה התייחסותה לטיוטה זו ביום .17.12.08
החברה מפעילה כיום כ 12,500 -טלפונים ציבוריים ברחבי הארץ המופעלים על ידי כרטיסים
המשולמים מראש )"טלכרט"( ,או תוך חיוב כרטיס הבזקכרט ,או כשירות גוביינא .בשנת 2005
גובשה טיוטת תקנות המקלה על חובת הפריסה של הטלפונים הציבוריים ,אך טיוטה זו לא אושרה
על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת אשר קבעה כי משרד התקשורת יגיש לה הצעה מתוקנת .נכון
למועד פרסום דוח תקופתי זה לא ידוע לחברה האם הוגשה הצעה מתוקנת ע"י משרד התקשורת,
ואולם ,למיטב ידיעתה ,בכוונת משרד התקשורת לפעול מחדש בעניין זה.
בהתאם לתיקון ברשיונה ,החל מיום  8.2.07על החברה לספק ,בעצמה או באמצעות אחר מטעמה,
שירות מידע לברור מספרי טלפון של כל מי שהוא מנוי של מפעיל פנים ארצי נייח )מפ"א( או של
מפעיל רט"ן ,למעט מנוי חסוי ,לכלל הציבור וללא תשלום באמצעות האינטרנט ,ולמנוייה  -במחיר
סביר באמצעות מוקד טלפוני .החל מיום  8.2.07מפעילה החברה מוקד טלפוני אחוד ,בקוד רשתי
שנקבע ע"י משרד התקשורת ) (1344גם עבור מפעילי הרט"ן ועבור הוט  .זאת בנוסף לשירות  144של
החברה.
ביום  12.8.08ניתן ע"י הממונה על הגבלים עסקיים ,בהמשך לבקשת החברה שהוגשה מטעמי
זהירות ,פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים להסדר כובל שעניינו הפעלה
של מודיעין טלפוני ואתר אינטרנט משותף לכלל החברות המחזיקות ברשיון מפ"א או רשיון רט"ן.
הפטור ניתן בתנאים ולתקופה של שלוש שנים.
שירותי הטלפוניה של החברה הינם מהשירותים העיקריים בהם החברה עוסקת ובשנים האחרונות
מתאפיינים שירותים אלו בירידה בצריכה ובהכנסות בעיקר בשל שירותי טלפוניה המוענקים על ידי
מפעילי תקשורת פנים ארציים נייחים מתחרים ושירותים תחליפיים המוענקים על ידי חברות
הרט"ן כאשר השימוש בטלפון הסלולרי מהווה ,במידה רבה ,תחליף לשיחה באמצעות הטלפון
הקווי הנייח.
כחלק מהאסטרטגיה השיווקית של החברה היא פועלת לפיתוח והחדרת שירותים חדשים הן בתחום
הפרטי והן בתחום העסקי .החברה מתכוונת להמשיך ולהשיק מוצרים נוספים בהתאם למגמות
בשוק ולצרכי הלקוחות.

 .2.2.3שירותי גישה לאינטרנט
שירותים אלה מאפשרים גישה לאינטרנט ועיקרם הינו גישה מהירה לאינטרנט בטכנולוגיית
.ADSL
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בסוף שנת  2008היו לחברה כ 1,005,000 -מנויי ) ADSLלעומת כ  963,000 -מנויים בסוף שנת
 ,(2007שיעור המהווה כ 60% -משוק האינטרנט בפס רחב בישראל )על סמך פרסומים בכלי
התקשורת בישראל ביחס למספר המנויים שאינם מנויי החברה( .לשינויים במספר מנויי  ADSLשל
החברה והכנסה חודשית ממוצעת למנוי  ADSLראו סעיף )1.5.4א( לעיל.
שוק האינטרנט המהיר היה אחד השווקים הצומחים ביותר בשנים האחרונות וצמיחה זו באה לידי
ביטוי בעסקי החברה .צירופם של מאות אלפי מנויים לשירות האינטרנט המהיר בחמש שנים גרמו
לכך ששירות זה הפך לאחד העיסוקים המרכזיים בחברה ולנתיב מרכזי בהשקעותיה בטכנולוגיות,
בשיווק ,בפרסום ובהרכשת לקוחות.
כמו כן מאופיין שוק האינטרנט המהיר בתחרות ערה מול "הוט" המציעה שירותי אינטרנט מהיר על
גבי תשתיות הכבלים.
תיק השירות של החברה "שירות גישה בקצב מהיר באמצעות ספקי אינטרנט" תוקן באופן המאפשר
גישה רחבת פס לספקי האינטרנט ) (ADSLמבלי שתותנה אספקתו גם ברכישת קו מנוי טלפון
בסיסי )" ("ADSL onlyכשלחברה מתאפשר להמשיך ולהציע שירות משולב של  ADSLוקו מנוי
טלפון במתכונת הקיימת )" ADSLמשולב"( לצד שירות ה .ADSL only-התשלום בעד שירות
 ADSL onlyנקבע ע"י החברה בהתאם להוראות סעיף  17לחוק התקשורת .בהתאם להחלטת
המשרד החברה החלה לספק את השירות ביום .15.5.08
.2.2.4

שירותי תמסורת ותקשורת נתונים
שירותי תקשורת נתונים הינם שירותי רשת להעברת נתונים מנקודה לנקודה המבוססים על
תשתיות החברה ,העברת נתונים בין מחשבים ובין רשתות תקשורת שונות ,שירותי חיבור רשתות
תקשורת לאינטרנט ושירותי גישה לעסק מרחוק.
שירותי תקשורת הנתונים מסופקים על גבי תשתיות מסורתיות ותיקות כגון סיפרנת ו Frame -
 ,Relayעל גבי תשתית  ATMועל גבי תשתיות חדשניות ומתקדמות כגון Virtual Private ) IPVPN
 (Networkו  .Metro Ethernet -תשתית ה  IPVPNמאפשרת פתרונות תקשורת מנוהלים לעסקים
תוך חיבור בין סניפי הארגון .תשתית ה  Metro Ethernet -מאפשרת אספקת תשתית תקשורת
בטכנולוגיית  Ethernetלשירותים למגזר העסקי והפרטי .בשנים האחרונות החלה מגמה של מעבר
לקוחות מפתרונות תקשורת נתונים בתשתיות מסורתיות וותיקות לתשתיות מבוססות  IPן . -
Ethernet

.2.2.5

החברה מציעה שירותי תמסורת ,לרבות בקצבים גבוהים ,ללקוחותיה העסקיים ולמפעילי תקשורת
במגוון ממשקים )ראו סעיף  2.6.3להלן(.
.
שירותים אחרים
א .שירותים למפעילי תקשורת
החברה מספקת שירותים למפעילי תקשורת אחרים ,ובהם :מפעילי רט"ן; המפעילים הבין-
לאומיים; בעלי הרישיונות לשידורי כבלים; מפעילי נס"ר; ספקי אינטרנט ) ;(ISPמפעילים
פנים-ארציים; ספקי התקשורת הפלשתינאים.
בין השירותים שהחברה מספקת ,כאמור ,נמנים שירותי תשתית ,קישור לרשת החברה ,שירותי
תמסורת ,שירותי חיוב וגביה ,השכרת שטחים ומתן שירותים במושכרים ומתן זכויות שימוש
בכבלים תת-ימיים.
ב .שירותי שידור
החברה מפעילה ומתחזקת רשתות רדיו ,המופעלות ,בין השאר ,על ידי רשות השידור ,את
משדרי הטלוויזיה של הערוץ הראשון והטלוויזיה החינוכית ,את משדרי הטלוויזיה של ערוץ 2
ואת משדריהן של מספר תחנות רדיו אזוריות .החברה אחראית אך ורק להפעלת המשדרים
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ולתחזוקתם לצורך הפצת שידור תוכניות הרדיו והטלוויזיה ,ולא לתוכן השידורים .לעניין זה
ראו גם סעיף  2.15.1להלן.
ג.

עבודות כקבלן
החברה מבצעת עבודות הקמה ותפעול של רשתות או תת-רשתות עבור לקוחות שונים )כגון
משרד הביטחון ,הוט ,חברות לשידורי רדיו וטלוויזיה ,מפעילי רט"ן ,מפעילי תקשורת בין-
לאומית ,רשויות מקומיות ,עיריות וגופים ממשלתיים(.
בין החברה לבין הוט טלקום קיימים הסכמים למתן שירותי התקנה ותחזוקה של רשתות
כבלים ,בתשתיות של החברה ,מנקודת מוצא של מוקד התפעול של בעלי הרישיונות הנ"ל ועד
לנקודת מסירה בכניסה לבתי המנויים )החיבור והתחזוקה מנקודות אלו ועד לבתי המנויים
עצמם ,אינם באחריות החברה(.

ד.

IP Centrex
שירות  IP Centrexהינו שירות מרכזת פרטית וירטואלית.

ה.

Data Center
החברה השיקה בתחילת  2008את פרוייקט  Data Centerהמאפשר מתן פתרון ללקוח גם
בהיבטים של גיבוי ושרידות שירותים.

.2.3

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות החברה על פי המוצרים והשירותים העיקריים בתחום
פעילותה ,המהווים  10%או יותר מהכנסות החברה )במיליוני  ₪ובאחוז מכלל הכנסות החברה(
בשנתיים האחרונות:
2008

2007
מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

%
מהכנסות

טלפוניה

3,572

65%

אינטרנט
תמסורת
ותקשורת נתונים
שירותים אחרים
סך הכל

790

14%

811

15%

754

325
5,498

6%
100%

342
5,713

2006

%
מהכנסות

מיליוני
ש"ח

%
מהכנסות

3,905
712

68%

4,148

72%

13%

608

10%

13%

711

12%

6%
100%

332
5,799

6%
100%

לעידכונים בנתונים אודות התפלגות הכנסות החברה לפי מוצרים ושירותים ראו ביאור 32ז לדוחות
הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2008

.2.4

לקוחות

.2.4.1

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

.2.4.2

לחברה אין לקוח שהכנסות החברה ממנו מהוות  10%או יותר מכלל הכנסותיה.

.2.4.3

מכירות החברה מתפלגות לשני מגזרים עיקריים :המגזר הפרטי )כ  (60% -והמגזר העסקי )כ -
 .(40%החלוקה האמורה הינה עפ"י הכנסות.
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.2.5

שיווק ,הפצה ושירות

.2.5.1

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

.2.5.2

החברה משווקת את שירותיה בעיקר באמצעות פרסום באמצעי התקשורת ההמוניים ומוקדי
מכירה טלפוניים ,מנהלי לקוחות וכן באמצעות מערך משווקים עצמאיים הכולל את ספקי
האינטרנט ) (ISPוחברת די.בי.אס ,.מוקדי מכירות הפועלים בשיטת מיקור חוץ )(Outsourcing
ומשווקים המפעילים נקודות מכירה במרכזי הקניות השונים .

.2.6

תחרות

להלן תיאור התפתחות התחרות בתחום התקשורת הפנים-ארצית הנייחת:
אימוץ מסקנות "ועדת גרונאו" לגיבוש המלצות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל
ע"י שר התקשורת
ביום  12.3.08פורסם דו"ח ועדה ציבורית בראשות פרופ' גרונאו אשר מונתה ע"י שר התקשורת בחודש
דצמבר  2006לצורך גיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל
)"ועדת גרונאו"( .ביום  ,13.8.08הודיע שר התקשורת על החלטתו לאמץ את מסקנות הוועדה ,בכפוף למספר
שינויים ודגשים ,והללו יהוו את המדיניות המנחה את המשרד בשנים הקרובות .החלטת השר מגדילה
במידה מסויימת את רמת הבהירות הרגולטורית .להלן עיקרי ההחלטות:
שינויים מבניים במגזר הנייח
המלצת ועדת גרונאו:
.1

לפעול לפיתוח שוק סיטונאי במגזר הנייח שבמרכזו חובת פירוק למקטעים; במסגרתה לחייב את
בעלי התשתיות האוניברסאליות במכירה סיטונאית של שירותים ובהחכרת מקטעי גישה למתחרים.
מסיבות של ישימות טכנולוגית תחול בשלב זה חובת הפירוק למקטעים רק על החברה.

.2

תוך  15חודש מיום אימוץ ההמלצה על ידי שר התקשורת ,יפרסם הגוף המסדיר תעריפים מרביים
להחכרת מקטעי גישה ושירותים אחרים הנמכרים בשוק הסיטונאי )שירותי ,Bitstream access
 Resaleוכד'( ותנאים לאספקת השירותים האמורים .תעריפים ותנאים אלו ייקבעו לאחר שמיעת
עמדות הגורמים הפעילים במגזר.

.3

לתת היתר לחברות הבת של החברה לספק חבילות שירותים לא פריקות 10הכוללות שירותי טלפוניה
ופס רחב של "בזק-קווי" ו  IPTV-וזאת לאחר יישום ההסדר האמור בסעיף  1לעיל .במועד זה ניתן
יהיה להעניק לחברות הבת של החברה גם רישיונות מפ"א יחודיים לאספקת שירותי מפ"א שאינם
.VOB

.4

יש להותיר על כנה את ההפרדה המבנית בחברה כל עוד קיימות רק שתי חברות בעלות תשתית
נייחת בפריסה כלל ארצית .כמו כן ,אם ימצא שר התקשורת תוך זמן סביר מהפעלת הסדר הפירוק
למקטעים )לא יאוחר משנתיים( שפעולות החברה מונעות את הרחבת התחרות בשוק התקשורת
הפנים ארצית ,ההמלצה היא כי הוא יפעיל את סמכותו לפי סעיף )4ד (3)(2לחוק התקשורת להפרדה
מבנית בין תפעול התשתית ובין תפעול השירותים בחברה.

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

 10בהן אין חובה כי כל שירות הכלול בהן ניתן יהיה לרכישה גם בנפרד בתנאים זהים בהם ניתן השירות בחבילה.
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הסדרי השוק הסיטונאי מהר ככל האפשר ,החברה תהיה רשאית להניח בפני המשרד הסכם מסחרי
לאספקת שירותים סיטונאיים עם מפעיל תקשורת כלשהו ,שאינו חברה בת שלה.
השר מסכים עם הוועדה באשר לחשיבות שדרוג תשתיות התקשורת הנייחות .לפיכך ,ככל שהשר יהיה סבור
שיש מקום ליצירת תמריצים לחברה ,אשר יקדמו פריסה אוניברסלית ומהירה של רשת הדור הבא ),(NGN
הוא יפעל לעשות כן.
גמישות תעריפים לחברת "בזק"  -סלי שירותים חלופיים
המלצת וועדת גרונאו:
כל עוד נתח השוק של קבוצת בזק גבוה מ  60% -ימשך הפיקוח על תעריפי החברה במתכונת של קביעת
תעריפים מחייבים ) ;(Fixייקבעו מגבלות שונות )כמפורט בהמלצות( ביחס לאישור סלי תעריפים חלופיים
לחברה; באשר לתעריפים מפוקחים  -עד מחצית  2009ייקבעו תעריפים מבוססי עלויות עבור השלמת שיחה
ברשת הנייחת; באשר לתעריפים לא מפוקחים  -ייאסר על "הנחות נאמנות" כל עוד החברה הינה מונופולין;
צירי ) PRIאגד קווים(  -אם לא יחול שינוי משמעותי בנתח השוק ,מחיריהם יועברו לפיקוח.
החלטת שר התקשורת:
לשם ייעול תהליך אישור סלי תשלומים חלופיים ומתן ודאות גבוהה יותר לחברה ,החליט השר לשנות את
המנגנון לאישור סלי תשלומים חלופיים ,כך שהחברה לא תצטרך להמתין לקבלת אישור מפורש של שני
השרים ,ותוכל להציע את הסל בחלוף  45ימים מהמועד שבו נתקבלה בקשה מפורטת במשרד התקשורת,
אלא אם כן הודיעו שר התקשורת או שר האוצר על התנגדותם לבקשה .יצויין כי השר אימץ את המלצת
הוועדה כי כל עוד נתח השוק של קבוצת בזק גבוה מ  60% -יימשך הפיקוח על תעריפי החברה במתכונת של
קביעת תעריפים מחייבים ) (FIXולעניין סלי התשלומים החלופיים  -שיעור ההנחה המירבי המותר יהיה
גבוה יותר ככל שנתח השוק של הקבוצה בטלפוניה הנייחת יהיה קטן יותר )הוא יהיה  15%כל עוד נתח
השוק גבוה מ  25% ;85% -כשהנתח בין  75%ל  40% ;85% -כאשר הנתח בין  60%ל  .(75% -יצויין ,כי
בהתאם להמלצה יאושר סל תשלומים חלופי רק אם הוא יהיה כדאי ל –  30%או יותר מהמנויים הצורכים
את השירותים המוצעים בסל.
תחרות בתחום הנייד
המלצת וועדת גרונאו:
יש להאיץ תהליכי ההסדרה הנדרשים לכניסת מפעילים וירטואליים ) (MVNOולהאיץ את מכרז ה -
 WiMAXלחיזוק התחרות במיגזר הנייד וכן לבדוק במהלך שנת  2009עלות השלמת שיחה ברשת הניידת
ולתקן התעריף בהתאם.
החלטת שר התקשורת:
השר הנחה את מנכ"ל משרד התקשורת לפעול לקידום מדיניות הרישוי של מפעילים וירטואליים ).(MVNO
ביום  5.1.09פרסם משרד התקשורת שימוע בנושא רשיון למתן שירותי רט"ן הכרוך בשימוש במערכת רט"ן
של אחר והתנאים והסייגים להגשת בקשה .לעניין זה ראו סעיף 3.7.2להלן
מגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית  -חבילת ערוצים בסיסית
המלצת וועדת גרונאו:
הקמת "חבילת ערוצים בסיסית צרה" הכוללת  10 - 5ערוצים )הערוצים הפתוחים וערוצים עם ערך חברתי
או תרבותי מיוחד( עם אפשרות לגוף המסדיר לקבוע את מחיר החבילה.
החלטת שר התקשורת:
לבצע בדיקה מקיפה יותר של תחום השידורים על כל רבדיו ,לכן ,הוא הודיע ,כי בכוונתו למנות בעת
הקרובה וועדה לגיבוש המלצות בדבר מדיניות וכללי התחרות במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית והטלוויזיה
המסחרית .יצויין ,כי שר התקשורת מינה ועדה בין משרדית להסדרת תחום שידורי הטלויזיה המסחרית
ובהמשך לכך פרסמה הועדה ביום  12.10.08שימוע .לעניין זה ראו סעיף  5.1.3.3להלן.
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הפרדה מבנית בקבוצת "הוט"
המלצת וועדת גרונאו:
אכיפת ההפרדה המבנית בין "הוט שידורים" והוט טלקום במסגרת רישיונותיהם ,בהתאם למתכונת
הקיימת בחברה.
החלטת שר התקשורת:
המשרד יפעל על מנת להבטיח את עמידתן של החברות בקבוצת "הוט" בכללי ההפרדה המבנית במסגרת
רישיונותיהן ,וזאת למעט האפשרות העומדת לחברות לשיווק חבילות שירותים הכוללות את שירותי
החברות ,בדרך הקבועה כיום ברישיונותיהן ,בשונה מהחלטת הוועדה ,לפיה יש לאכוף את כללי ההפרדה
במתכונת החלה על החברה .אולם לעניין זה ראו גם סעיף  2.6.1לעיל.
על כללי ההפרדה המבנית לאפשר את יישום ההמלצות לעניין השוק הסיטונאי בכלל ומחיריו בפרט.
מגזר השיחות הבינלאומיות  -הכנסת גורמים הקשורים לבעלי רשיון רט"ן לשוק השיחות הבינלאומיות
המלצת וועדת גרונאו:
הוועדה המליצה כי תעריף השיחה הבינלאומית באמצעות טלפון נייד ייקבע ע"י חברת השיחות הבינלאומית
וזו תשלם לחברת הרט"ן לפי התעריף הקבוע בתקנות קישור גומלין עבור השלמת שיחה ברשת ניידת.
בהמשך לכך תותר כניסת שחקנים חדשים בשליטת חברות הרט"ן למגזר השיחות הבינלאומיות.
החלטת שר התקשורת:
יש לקדם את המלצת הוועדה בדבר קביעת תשלום עבור ביצוע שיחה בינלאומית יוצאת באמצעות מערכת
רט"ן ,במסגרת תקנות קישור גומלין.
כללי
המלצות נוספות של הוועדה שאומצו ע"י שר התקשורת  -סוגיות צרכניות  -המלצות ה –  OECDהינן
מסגרת מנחה לטיפול בסוגיות צרכניות .יוטל איסור על שינוי תעריפים הקבועים בהסכם ההתקשרות עם
הלקוחות במהלך תקופת ההתקשרות ,תקופת הסכמי ההתקשרות תוגבל ל  24 - 18 -חודשים ויוסר חסם
המעבר הנובע מכריכה בין רכישת מכשיר לרכישת שירותים.
תמלוגים  -אימוץ עמדת "ועדת קרול" בדבר הפחתה הדרגתית של שיעור התמלוגים שחלים על בעלי
רישיונות עד לביטולם בעתיד .במידה שיהיו הפחתות מיסים במהלך השנים  2012 - 2008יבטלו התמלוגים.
ראוי שביטול התמלוגים ילווה בהפחתה מקבילה בתעריפים.
החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה מה בדיוק תהיה ההשפעה של ההחלטות ואופן אימוצן על התוצאות
העסקיות שלה ושל החברות הבנות שלה.
ראו גם עידכונים לסעיפים  4.1.2 ,3.7ו  5.1.3.2 -להלן.
.2.6.1

תחום הטלפוניה
התחרות מול "הוט" ,אשר קיבלה רישיון כללי למתן שירותים פנים-ארציים נייחים ,לרבות
טלפוניה ,הולכת וגוברת ,ובאה לביטוי ,בין היתר ,בהצעות של "הוט" המשלבות אינטרנט רחב פס,
טלפוניה וטלוויזיה בכבלים המכוונות בעיקר למשקי בית .בנוסף ,משווקת "הוט" שירותי טלפוניה
ללקוחות עסקיים.
החברה עתרה לבג"צ כנגד שר התקשורת בבקשה לאכוף לאלתר על "הוט" את מילוי חובותיה
והתחייבויותיה עפ"י רישיונה לעניין חובת ההפרדה המבנית .העתירה תוקנה כך שכללה את השגות
החברה על תיקון רישיון "הוט" שמאפשר לה לשווק סל שירותים הכולל שירותי הוט טלקום
ושירותי שידור הניתנים בידי חברת השידורים של "הוט" .ערב הדיון בבית המשפט ,ביום 7.1.09
פרסם משרד התקשורת שימוע לחברה ולהוט לתיקון רשיונה הכללי של הוט ,ובו נכללים סייגים
לחובת ההפרדה המבנית .בדיון שהתקיים ביום  8.1.09החליט בית המשפט כי בשל העובדה שיתכן
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ויוחלט לשנות את רשיונה של הוט בתקופה הקרובה ,אין מקום לדון בעתירה; פרקליטות המדינה
תגיש הודעה מעדכנת תוך  4.5חודשים מיום הדיון ,הוט והחברה יוכלו להגיב ,ומשכל ההודעות
יוגשו לבית המשפט יוחלט באשר להמשך הטיפול בעתירה.
ביום  2.12.07החל יישומה של תוכנית ניידות המספרים .ניידות המספרים הגבירה את רמת
התחרות בתחום המפ"א .לעניין זה ראו גם סעיף 2.6.6א להלן.
החל מספטמבר  2004רשאי היה השר להעניק רישיונות כלליים ייחודיים למתן שירותי תקשורת
פנים-ארציים נייחים ,לרבות טלפוניה ,ללא חובת מתן שירות לכל או חובת פריסה גיאוגרפית
מינימאלית .למיטב ידיעת החברה ,ניתנו רישיונות כלליים יחודיים למתן שירותי תקשורת פנים
ארצית נייחת ,בין היתר ,לשותפות המוגבלת "גלובקול תקשורת" )שמוזגה עם "ברק" ונטויז'ן"(,
לשותפות המוגבלת "סלקום שירותי תקשורת נייחת" ל  012 -טלקום בע"מ ,ל"פרטנר פתרונות
תקשורת נייחים" ול"אקספון" )רישיון ניסוי( .המפעילים שקיבלו רישיונות כאמור מספקים
שירותים בהתאם לרישיונותיהם .חברות הבת ,בזק בינלאומי בע"מ ופלאפון תקשורת בע"מ ,הגישו
בקשות לקבלת רישיונות כאמור .ביום  8.2.09קיבל תאגיד בבעלותה המלאה של בזק בינלאומי
רשיון כללי ייחודי למתן שירות ) VOBראו סעיפים  3.7.4ו  4.1.2.2 -להלן(.
בהתאם להודעת משרד התקשורת מיום  ,9.3.09נכון לחודש נובמבר  2008נתח השוק של החברה
במגזר הפרטי היה  82.3%ובמגזר העיסקי  88.1%במונחי הכנסה נורמטיבית .כמו כן ,החל מחודש
נובמבר  2008נמדד נתח השוק ע"י משרד התקשורת גם במתכונת חדשה עליה המליצה ועדת גרונאו
– מדידה נפרדת לקווים רגילים )בדידים( ומדידה נפרדת לצירי קווים .עפ"י מדידה חדשה זו ,נתח
השוק של החברה על פי הכנסה נורמטיבית הינו  80.7%ביחס לקווים רגילים )בדידים( ו – 84.4%
ביחס לצירי קווים.
ביום  1.2.09פורסם שימוע לפיו שוקל משרד התקשורת להורות לחברה להפסיק את השימוש במערך
התעריפים הנוהג בשירות  ,PRIהן ביחס למחיר הנקבע ע"י החברה במחירון והן ביחס למבצעים
המשווקים ביחס לשירות .כמו כן ,המשרד דחה את בקשת החברה לאשר לה סל תשלומים חלופי
הנוגע לתנועה בצירי .PRI
מדיניות מתן שירותי VOB
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עפ"י מסמך מדיניות שפירסם משרד התקשורת ביום  ,31.1.07החברה וחברות הבת שלה יהיו
רשאיות לספק שירותי  VOBרק לאחר שנתח השוק של החברה בתחום הטלפוניה הפנים ארצית
הנייחת ,במגזר לקוחות מסויים )עסקי או פרטי( יפחת מ) 85% -לעניין חישוב נתח השוק  -ראו
סעיף  2.16.2להלן וגם סעיף זה לעיל( .ביום  12.8.08פנתה החברה למשרד ,בבקשה ,למען הסדר
הטוב ,להוסיף לנספח השירותים ברישיון החברה שירות טלפון על פס רחב  ,עם הגיעה לנתח שוק
של  .85%יצויין ,כי בהתאם להודעת משרד התקשורת מיום  25.8.08ירד נתח השוק של החברה
במונחי הכנסות נורמטיביות נכון לחודש יוני  ,2008בתחום הטלפוניה הנייחת )מגזר פרטי( אל
מתחת ל ) 85% -ראו לעיל הודעת משרד התקשורת ביחס לנתח השוק נכון לחודש נובמבר .(2008
כאמור לעיל ,ביום  8.2.09קיבל תאגיד בבעלותה המלאה של בזק בינלאומי רשיון כללי ייחודי למתן
שירות .VOB
לעניין תעריף סיום שיחה ברשת מפעיל  VOBנקבע ,כי הוא יהיה זהה לתשלום עבור סיום שיחה
ברשת בזק ציבורית של מפעיל פנים-ארצי נייח )כלומר זהה לתשלום שמקבלת החברה בגין סיום
שיחה ברשתה( ,וזאת לפרק זמן של שנתיים מן המועד הקובע .לא יאוחר מתום שנתיים ,יבחן
המשרד שוב את ההסדר ,בשים לב ,בין היתר ,להתפתחות התחרות בתחום ,בפועל.
על פי מסמך המדיניות ,החברה גם לא תקבל תשלום נוסף בעד שימוש מפעיל ה VOB -ברשת שלה
מעבר לתשלום המשולם ע"י משתמש הקצה עבור שירות הגישה רחבת הפס.
ההסדרה של מתן שירותי רשת ארגונית פרטית בטכנולוגית  IPלצורך העברת שיחות ,תיעשה בדומה
להסדרת שירותי נקודת סיום רשת )נס"ר( .בהקשר זה צויין במסמך המדיניות ,כי בכוונת משרד
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התקשורת להתאים את מדיניות רישוי שירותי נס"ר לגוף שהוא יישות משפטית אחת ,אף שלא
בחצרים רצופים ולבחון הרחבת השימוש בשירות  IPVPNלטלפוניה פנים-ארגונית.
יישומן של הקביעות האמורות עלול לפגוע בחברה וביכולת התחרות שלה באופן שאינו ניתן
להערכה ע"י החברה .יישום ה – ) ADSL onlyראו סעיף  2.2.3לעיל( יכול להגביר את
האטרקטיביות של שירותי ה –  VOBע"י המתחרים.
לעמדותיהן של חברות הבת פלאפון ,בזק בינלאומי ודי.בי.אס .בעניין זה ראו )בהתאמה( סעיפים
 4.1.5 ,3.7.4ו – )5.6.5ז( להלן.
.2.6.2

תחום הגישה רחבת הפס לאינטרנט
בתחום הגישה רחבת הפס לאינטרנט קיימת תחרות ערה ,מאז החלו שותפויות חברות הכבלים
)היום "הוט"( להתחרות בחברה בתחום זה במרץ  .2000ביום  5.3.08התקבלה החלטת המשרד
בעניין חיוב החברה לספק שירות גישה רחבת פס לספקי אינטרנט גם ללא קו טלפון )ראו גם סעיף
 2.2.3לעיל(.
ברשות "הוט" מצויה תשתית של כבלים וסיבים אופטיים בחלקים ניכרים של מדינת ישראל,
ושיעור חדירה גבוה לבתים באזורים אלה .רשת הכבלים עברה בשנים האחרונות שידרוג משמעותי
והינה כיום רשת דיגיטלית רחבת פס .באמצעות רשת זו ניתן לספק מגוון שירותי תקשורת ויישומים
אינטראקטיביים .רשת זו מהווה כיום אלטרנטיבה אוניברסאלית עיקרית לתחרות עם החברה
במגזר הפרטי.
במהלך שנת  2008חברות הסלולר העמיקו את פעילותם בתחום הפס הרחב על גבי תשתית הרט"ן הן
במגזר הפרטי והן במגזר העסקי.

.2.6.3

תחום התמסורת ותקשורת הנתונים
החברות הפועלות בתחום זה הינן "סלקום"" ,פרטנר"" ,הוט" וכן חברות האינטרנט העושות שימוש
גם בתשתיות חכורות.
"סלקום" הקימה רשת שדרה עצמאית לחיבור בין מתגיה ,אשר משמשת אותה הן לצרכיה
העצמיים )במקום תמסורת אשר סופקה לה בעבר על ידי החברה( והן לצורך תחרות בשוק
התמסורת ותקשורת הנתונים עם החברה.
ביום  15.8.06הוענק ל"פרטנר" רישיון מיוחד למתן שירותי תמסורת ותקשורת נתונים לאחר
שרכשה את פעילות "מד."1-

.2.6.4

התחרות מצד חברות הרט"ן
שיעורי החדירה של הרט"ן בישראל הם מהגבוהים בעולם המערבי .לדעת החברה ,שאינה מקובלת
על משרד התקשורת ועל הממונה על הגבלים עסקיים ,שיעור החדירה בשילוב עם תעריפי זמן אוויר
נמוכים בהשוואה בין-לאומית הפכו את המכשיר הסלולרי למוצר תחליפי במידה רבה לקו הטלפון.
בשנים האחרונות חלה שחיקה עקבית ,אם כי בשיעורים משתנים ,במספר דקות הקול העוברות
ברשת החברה ,בין היתר ,כתוצאה מהצמיחה במספר מנויי חברות הרט"ן .כמו כן חלה עליה
בשיחות מרשתות המפ"א לרשתות הסלולאר .להערכת החברה ,העמקת התחלופה בין קו נייח לנייד
הינה אחת מן הסיבות לקצב הסרות הולך וגובר של קווי טלפון באופן שכ 16%-ממשקי הבית
בישראל אינם מחזיקים כיום ברשותם קו נייח )לעומת כ  5% -בשנת .(1996
"סלקום" פועלת בשוק התקשורת הפנים-ארצית ולמיטב ידיעת החברה ,היא פרסה תשתית סיבים
אופטיים המגיעה ,בין היתר ,למתחמי תעשייה ומסחר ,בנייני משרדים ומרכזי עסקים .תשתית זו
משמשת אמצעי בידי "סלקום" לחיבור לקוחות עסקיים למתקניה לצורך אספקת שירותי תקשורת,
כתחליף לשירותים שהחברה מספקת כיום לחלק מהלקוחות הללו .הכניסה לשוק התקשורת
הפנים-ארצית הנייחת מאפשרת ל"סלקום" להציע ללקוחותיה סל פתרונות מלא הכולל טלפוניה
פנים-ארצית ,תקשורת נתונים ורט"ן ,תוך ניצול התשתית העצמאית שלה וניצול מערך המכירות
שלה.
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"פרטנר פתרונות תקשורת נייחים" קיבלה אף היא רשיון למתן שירותים פנים-ארציים נייחים והיא
השיקה לאחרונה שירותי טלפוניה קווית בטכנולוגיית  VOBושירותי .ISP
מדיניות מתן שירותי VOD
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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 .IP
משמעות התיקון האמור ,עפ"י המגבלות שנקבעו בו ,הינה ,בין היתר ,כי חברות בנות של החברה
)למעט די.בי.אס (.לא תורשינה לספק את השירות האמור.
לעניין זה ראו גם סעיפים  5.4ו  5.6.5 -להלן וכן סעיף  1.1.5לעיל.
גורמים נוספים העשויים להשפיע על התחרות

.2.6.6

א .מספור וניידות מספרים
ביום  2.12.07הוחל ביישום תוכנית ניידות המספרים המאפשרת מעבר לקוחות בין מפעילי
תקשורת שונים ללא החלפת מספר הטלפון ,והעתירות לבג"צ שהוגשו ע"י חברות הרט"ן וע"י
החברה נמשכו בהסכמת כל הצדדים תוך שמירת זכויותיהם.
ניידות המספרים מגבירה את התחרות ואת עוצמתה וכן את מודעות הצרכנים בשוק.
יוזכר ,כי ביום  24.5.07התקבלה בחברה הודעת מנכ"ל משרד התקשורת ולפיה הוא שוקל
להטיל על החברה עיצומים כספיים לפי פרק ז 1לחוק התקשורת ,התשמ"ב –  ,1982בגין הפרה,
לטענתו ,של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום  .1.9.06החברה ,פלאפון ובזק בינלאומי
הגיבו להודעות משרד התקשורת .ביום  20.11.08פנה המשרד לחברה )ולבעלי הרשיונות
הרלוונטיים האחרים( בהמשך לשימוע הנ"ל בבקשה לקבל נתונים לעניין מועדי ביצוע בפועל של
המהלכים ליישום ניידות מספרים .הפנייה נעשתה לדברי המשרד לצורך גיבוש עמדתו בשאלת
עמידת החברה ,אשר על פי הנתונים שבידו לא ספקה ניידות מספרים ביום  ,1.9.06בהוראות
החוק ותכנית המספור לעניין ניידות מספרים .ביום  5.1.09הגישה החברה עמדתה והנתונים
למשרד.
ביום  1.9.08תוקנה תכנית המספור כך שלעניין הזכאות לניידות מספרים ייחשב כ"מנוי" אף
בעל רישיון נס"ר שהוקצו לו מספרי טלפון שהוא משלם בגין שימוש בהם ,ומשתמש הקצה לא
יהיה רשאי לנייד מספר כאמור .יחד עם זאת ,נאמר ע"י המשרד במסמך הנלווה ,כי בכוונתו
לבחון הסדרה של מערכת היחסים בין משתמש הקצה לבין בעל רשיון נס"ר שמספרי הטלפון
רשומים על שמו ,באופן שהסדר ניידות המספרים יחול גם על משתמש הקצה.
ביום  4.5.08התקבלה בחברה "הוראת מנהל" ממשרד התקשורת ולפיה לקוח שהוקצה לו מספר
מקוצר לעסקים )כוכבית וארבע ספרות( זכאי לניידו.
ב.

תשתיות מתחרות פוטנציאליות נוספות
נוסף על רשת הכבלים והסיבים האופטיים של "הוט" ועל תשתיות הסיבים האופטיים של
סלקום ופרטנר ,קיימות כיום בישראל מספר תשתיות תקשורת המבוססות על סיבים אופטיים
ואשר מצויות ברובן בבעלות חברות וגופים ממשלתיים ,כגון :חברת החשמל ,רכבת ישראל,
חברת מקורות ,חברת תשתיות נפט וחברת כביש חוצה ישראל .בשלב זה ,אין שימוש מתחרה
לחברה באמצעות תשתיות כמתואר לעיל .גם עיריות מסויימות מנסות ליצור אלטרנטיבה
להנחת צנרת ע"י בעלי רישיונות תקשורת באמצעות תשתיות של אותן עיריות.
ביום  1.3.09פרסם המשרד מדיניות הקצאה של תדרים לרשת גישה אלחוטית רחבת פס;
המשרד החליט שלא לאפשר לחברה ול"הוט טלקום" להשתתף במכרז במסגרתו יוקצו רצועות
תדרים בתחום  3.5גה"ץ .בהתאם למדיניות ,הקצאה של תדרי רשת גישה תתבצע לאחר קיום
מכרז .במסגרת זו יינתן משקל ניכר לתרומתו הצפוייה של המציע לשיפור רווחת הצרכן

 12שירותי וידאו לפי דרישה )(Video On Demand
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ולהגברת התחרות .הדבר יבוא לידי ביטוי בתדרים שיוקצו למתן שירותי מפ"א בהכללת
מאפיינים במסגרת נוסחת השקלול דוגמת היקף וקצב פריסת הרשת ,לרבות באזורים
מרוחקים או דלי אוכלוסין ,רוחב הפס ואיכות השירות למנוי .לעניין עדיפויות בתחום .3.5
גה"ץ ,המשרד רואה חשיבות במתן עדיפות בהקצאת תדרי גישה למפעילים המעוניינים לספק
שירות אוניברסאלי רחב פס בכל הארץ ,ועל כן יועדף בעל רשיון מפ"א חדש על פני בעל רשיון
מפ"א ייחודי .בתחום  3.7גה"ץ החליט המשרד כי ההשתתפות במכרז תהיה פתוחה בפני כל
בעלי רשיונות מפ"א ,כולל החברה ,על מנת לאפשר שירות בתדרים הללו לצורך אספקת
שירותים רחבי פס באזורים מרוחקים וכאמצעי משלים.לעניין הקצאה בתחום  2.5גה"ץ לבעלי
רשיונות רט"ן ראו סעיף  3.7.5להלן .במקביל לקביעת המדיניות הכללית ,התנהלו מגעים בין
החברה למשרד התקשרות בדבר הקצאת תדרים חלופיים לחברה בתמורה לפינוי תדרים
המשמשים את החברה כיום למתן שירותים למנוייה במערכות רדיו כפרי ושכונתי ,כפי שנדרש
ע"י משרד התקשורת )ראו סעיף  2.16.8להלן( .ביום  1.3.09הודיע המשרד לחברה כי החליט
להקצות לה פס תדרים חלופי ברוחב  5מה"ץ בתחום התדרים שבין  3.6גה"ץ ועד  3.8גה"ץ
)"תחום ה 3.7 -גה"ץ(; תחום תדרים חלופי זה אינו נמנה במצאי התדרים הכלול במדיניות,
והחברה רשאית להשתתף במכרז כאמור לעיל ,כך שניתן יהיה להקצות לה תדרים בתחום 3.7
גה"ץ.
ג .התפתחויות טכנולוגיות
התפתחות התחרות בענף והפגיעה בפלחי השוק נשענת ,בין השאר ,על ההתפתחויות
הטכנולוגיות התכופות ופריצות הדרך בתחומי התקשורת .הקידמה הטכנולוגית צפויה לאפשר
לחברות מתחרות הטמעה מהירה של טכנולוגיות בעלויות נמוכות יחסית ,באופן שיאפשר
אספקת שירותי טלפוניה ותקשורת נתונים על גבי רשתות נייחות מבוססות  IPוכן באמצעות
תשתיות רט"ן מתקדמות  .במקביל החסם המסורתי העיקרי לכניסת מתחרים לענף  -תשתית
הגישה המחברת את המנוי לרשת התקשורת של המפעיל המתחרה  -הולך ומאבד
מחשיבותו .הגידול המהיר במספר מנויי החברות הסלולריות ולקוחות האינטרנט בפס רחב,
השיפור באיכות השמע וההאצה ברוחב הפס המתאפשרות בטכנולוגיות חלופיות ,פוגעים
בכמות השיחות העוברות ברשת החברה וגורמים לירידה בהכנסותיה משירותי טלפוניה
וממתנים את פוטנציאל הצמיחה בהכנסותיה מיישומי אינטרנט ותקשורת נתונים מתקדמים.
.2.6.7

היערכות ושיטות של החברה להתמודדות עם התחרות הגוברת
החברה מתמודדת עם התחרות בשירותי הבזק הפנים-ארציים הנייחים במספר אופנים:
א .החברה משיקה שירותי תקשורת ויישומי ערך מוסף חדשים ,בין היתר ,על מנת להרחיב את
היקף השימוש בקווי מנוי ,להיענות לצרכי הלקוחות ולחזק תדמית של חדשנות טכנולוגית.
החברה משקיעה בהשבחה ובמודרניזציה של תשתית החברה ,כדי לאפשר מתן שירותים
ומוצרים מתקדמים למנוייה.
ב .החברה פעלה להחדרת שירות האינטרנט רחב הפס )"המהיר"( בטכנולוגיית ה ,ADSL-והיא
פועלת להגדלת מספר לקוחותיה בתחום זה .החברה נותנת שירות "גישה עסקית מאובטחת"
המאפשר קישור סניפים וחיבור עובדים מהבית לרשת הארגונית .כמו כן השיקה החברה שירות
על בסיס טכנולוגיית  ADSLהפונה ללקוחות עסקיים ,ושירותי תקשורת נתונים בקצבים
גבוהים ללקוחות עסקיים ולספקי תקשורת.
ג .החברה פועלת באופן מתמיד לשיפור איכות שירותיה ושימור לקוחותיה.
ד .החברה פישטה את מבנה התעריפים ומציעה סלי תשלומים חלופיים ללקוחות ומבצעים.
ה .החברה יישמה מערכת חיוב וגביה חדשה ללקוחות העסקיים והפרטיים.
ו .החברה פועלת להגברת המודעות לשימוש בטלפון הנייח ,ולעידוד השימוש בשירותים אחרים
המגדילים את השימוש בטלפון ,כדוגמת שירותי מספור ,תא קולי ,שיווק טלפונים אלחוטיים
דיגיטליים ,שירותי מידע טלפוני ושירותי ערך מוסף אחרים.
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ז .החברה מבצעת התאמות בצד ההוצאות שתכליתן מיקוד ההשקעות בנכסים קבועים בפעילויות
צמיחה ,ובפרוייקטים לצמצום עלויות התפעול .החברה נוקטת מדיניות השקעות סלקטיבית,
התייעלות בניצול משאבים קיימים והפחתת מחירי הציוד והשירותים שהיא רוכשת .כן ביצעה
החברה שינוי בתמהיל השקעותיה :ירידת משקלן של השקעות לשימור הקיים ועליה בפיתוח
שירותים צומחים )בעיקר בתחומי הפס הרחב ושירותי תקשורת נתונים מתקדמים ללקוחות
עסקיים( והטמעתן של מערכות מחשוב מתקדמות להשגת יעדיה השיווקיים והעסקיים .למרות
האמור לעיל ,יכולת החברה לבצע התאמות בטווח הקצר והבינוני בהוצאותיה מוגבלת בשל
מבנה עלויותיה ,שעיקרו עלויות קשיחות בטווח הקצר והבינוני .עלויות אלו כוללות ,בעיקר,
הוצאות פחת והוצאות הקשורות בשכר ובנלוות לשכר .בנוסף לכך יש לחברה עלויות הפעלה,
כגון תחזוקת תשתית ושכירה ואחזקה של מבנים ,שאף הן עלויות קשיחות בטווח הקצר.
ח .בהמשך לבחינת אופן השתלבותה בתהליך הפוקד חברות תקשורת בעולם ,לפריסת תשתית
אחודה להולכת שירותי תקשורת קולית ,שירותי אינטרנט מהיר ויישומי תוכן ,פנאי ובידור
אישר דירקטוריון החברה כניסה לתכנון מפורט ותחילת ביצוע של פרוייקט Next ) NGN
") (Generation Networkהפרוייקט"( .במסגרת זו ,החליט דירקטוריון כי בשנת  2008יבוצע
תכנון מפורט של הפרוייקט ,הקמת שני אזורים כפיילוטים תפעוליים וכן רכש מתגי תוכנה ,כי
הפרוייקט יבוצע בצורה מודולרית ,והחברה תבחן באופן שוטף ולאחר ביצוע כל שלב את
כדאיות המשך הפרוייקט ,תוך התייחסות למכלול הגורמים המשתנים העשויים להשפיע על
כדאיות הפרוייקט ,ובהתאמה  -את הצורך בעדכון מתווה הפרוייקט .התכולה ,קצב הביצוע
והסכומים שיושקעו בפרוייקט ייקבעו מדי שנה ,במסגרת התקציב השנתי של החברה .בהתאם
לכך ,אושרה תוכנית עבודה לשנת  2009אשר בעקבותיה החברה צופה כי היא תרחיב את כיסוי
הרשת לחלק נכבד ממשקי הבית בישראל בשנת  .2010לעניין זה ראו גם סעיף  2.7.2להלן וכן
ביאור 9ז לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2008
ט .במהלך שנת  2008המשיכה החברה בהטמעת המותג החדש אותו היא השיקה לקראת סוף שנת
.2007
י .להתמודדות החברה עם השפעות המשבר הכלכלי העולמי ראו סעיף  1.7לעיל.
.2.6.8

גורמים חיוביים ושליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
גורמים חיוביים
א .תשתית בפריסה ארצית ,שבאמצעותה מסופקים מגוון שירותים.
ב .נוכחות במרבית העסקים ומשקי הבית.
ג .מבנה הון איתן ותזרים חיובי.
ד .תשתית שירות רחבה וממשקי לקוח מגוונים.
ה .כוח אדם מקצועי ,מנוסה ומיומן.
ו .מותג מוכר וחזק.
גורמים שליליים
רגולציה
החברה סבורה ,כי מגבלות שונות המוטלות עליה על פי כללי הרגולציה הקיימים מקשות על יכולתה
להתחרות בתחומי פעילותה .להלן המגבלות העיקריות בעניין זה:
א .מגבלות בשיווק חבילות שירותים משותפות של החברה וחברות בקבוצה
על החברה נאסר להציע חבילות שירותים משותפות לה ולחברות בקבוצה ,בעוד שהצעת
חבילות כאלה נעשית על ידי מתחריה .העדר אפשרות כאמור ,מהווה חיסרון תחרותי משמעותי
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ביכולת התחרות של החברה .לעניין טיוטת תיקון רשיונה הכללי של החברה בעניין זה ,ראו
סעיף  2.16.2להלן.
ב .העדר גמישות בתעריפים
על החברה מוטלות מגבלות על יכולתה לתת הנחות על שירותיה המרכזיים ולהציע תעריפים
דיפרנציאליים .גם סלי התעריפים )אשר היו אמורים להיות ,בין היתר ,אלטרנטיבה מהירה
לתעריפים הרגילים( כרוכים בסבך ביורוקרטי עד כדי כך שלעיתים ניטל כל הטעם מעצם
קיומם .לעניין המלצת ועדת גרונאו אשר אומצה ע"י שר התקשורת לעניין ייעול מנגנון אישור
סלי תעריפים ראו לעיל סעיף " 2.6גמישות תעריפים".
ג .חובת ההפרדה המבנית
על פי רישיון החברה עליה לקיים הפרדה מבנית מלאה במתכונת שנקבעה ברישיון בינה לבין
חברות בנות וקשורות שלה ,שהוגדרו ברישיון .בנוסף חלה הפרדה בפעילויות של החברה
ופלאפון מכח תנאי המיזוג שאושר ע"י הממונה על הגבלים עסקיים .אף החלטת בית הדין
להגבלים עסקיים בעניין מיזוג החברה ודי.בי.אס .בתנאים מתייחסת לנושא הפרדה מיבנית בין
שתי החברות )ראו סעיף  1.1.5לעיל( .המגבלות במתכונת שחלה על החברה אינן חלות בפועל,
בשלב זה ,על הגופים האחרים הפועלים בשוק התקשורת ,ומציבות את החברה בעמדת נחיתות
מולם.
ד .חובת השירות האוניברסלי
על החברה מוטלת חובה לתת שירות לכלל הציבור בישראל )שירות אוניברסלי( וככלל – החברה
עומדת בחובה זו .חובה זו לא מוטלת על בעלי רישיונות מפ"א ייחודיים ,אשר יכולים להציע
שירותיהם ללקוחות הרווחיים )בעיקר לקוחות עסקיים( של החברה ,המהווים מקור הכנסה
מהותי של החברה.
לדעת החברה יש להקים קרן למימון השירות האוניברסלי ,כך שמפעיל שלא ייתן שירותיו לכל
דורש ,ישלם לקרן שבאמצעותה ימומן השירות האוניברסלי.
ה" .גרעון הנגישות"
תעריפי הטלפוניה של החברה נקבעים בתקנות המותקנות ע"י שר התקשורת בהסכמת שר
האוצר .כתוצאה ממדיניות רגולטורית מכוונת ,תעריף דמי השימוש החודשי לקו הטלפון נקבע
ברמה שאינה מכסה את העלות הכרוכה באספקתו )מצב הידוע כ"גרעון הנגישות"( .גרעון זה
צומצם לאורך השנים ,בין היתר ,כתוצאה מפעילותן של ועדות התעריפים השונות ,ואולם הוא
עדיין מתקיים .יודגש כי במתכונת של תחרות הנשענת על תשתית החברה ומנצלת את גרעון
הנגישות )כגון שירותי ה (VOB -גדלה ההשפעה השלילית של גורם זה.
ו .תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה )ראו סעיף  2.16.9להלן(.
יחסי עבודה
מערכת יחסי העבודה בחברה מקשה על גמישות פעילותה ואפשרות התמודדותה בתחרות )ראו גם
סעיף )2.20ד( להלן(.

.2.7

רכוש קבוע ומיתקנים

.2.7.1

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

.2.7.2

תשתית התקשורת הפנים-ארצית הנייחת
תשתית זו מורכבת מחמישה מרכיבים עיקריים ,הפרוסים בכל רחבי המדינה:
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א .מרכזות
המשמשות למיתוג השיחות ולהעברתן מהמוצא אל היעד על פי האיתות )חיוג( המתקבל
מהמנוי.
ב .רשת תמסורת
מערכת שבאמצעותה מתקיים הקשר בין המרכזות .מערכת זו מתפקדת למעשה כשלד ארצי
המחבר את הרשתות המקומיות ,המורכבות כל אחת ממרכזת ומרשת הגישה אליה .רשת
התמסורת מבוססת בעיקרה על מערכות הפועלות בסיבים אופטיים ובחלקה )המזערי( על
מערכות רדיו.
ג .רשתות תקשורת נתונים
רשתות לאספקת שירותי תקשורת נתונים בקצבים ובמשטרי תקשורת שונים.
ד .רשת גישה
מערכת המקשרת בין נקודת סיום רשת אצל המנוי לבין המרכזת .הרשת מבוססת על זוגות
נחושת ,על כבלים אופטיים ובחלקה )המזערי( על מערכות אלחוטיות.
ה .ציוד קצה
ציוד המותקן אצל המנוי )כגון :מכשירי טלפון ,מרכזות פרטיות ,מכשירי פקסימיליה ,מודמים,
נתבים וכיו"ב( שבאמצעותו מקבל המנוי את השירות.
רשת NGN
הביקוש לשירותי התקשורת במדינת ישראל ,כמו גם בעולם כולו כולל דרישה לרוחבי פס הולכים
וגדלים ופלטפורמת  IPמתקדמת .על מנת לענות על ביקושים אלו ,החברה החלה להקים ,באופן
הדרגתי ,החל מסוף שנת  ,2008רשת  NGNהמבוססת על ליבת רשת  IPופריסה של תשתיות סיבים
אופטיים לארונות רחוב )טופולוגיית רשת המכונה  .(FTTC – fiber to the curbברשת זו ניתן לספק
טכנולוגית רוחבי פס של עד  50מס"ש בערוץ היורד ,וכן שירותי ערך מוסף חדשניים .בנוסף ,רשת ה
  NGNתאפשר לחברה לייעל את מבנה הרשת .פרוייקט הקמת הרשת החדשה ייעשה באופן מדורג,כאשר קצב הפריסה יבחן ויקבע על בסיס שנתי .לעניין זה ראו סעיף  2.6.7לעיל וכן ביאור 9ז לדוחות
הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2008
המידע האמור בסעיף זה כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות החברה .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ"ל ,בשים לב לשינויים שיחולו
בטכנולוגיה ובשוק התקשורת.
.2.7.3

מיחשוב
מערך המיחשוב בחברה תומך בארבעה תחומים מרכזיים:
א .בנושאי שיווק וניהול לקוחות
מערך המיחשוב תומך ,בין היתר ,בניהול מאגר מידע על לקוחות החברה ,בניהול הזמנות
לשירותים ,בניהול מעקב אחר תלונות של לקוחות החברה ,בניהול תהליך המכירה והשירות
ללקוח ,ביישום תוכנית ניידות המספרים ,ובחיוב וגביה ) .(BILLINGמערך החיוב והגביה כולל
הפקת חשבונות ללקוחות החברה בעבור שירותים שהחברה מספקת ובעבור שירותים של
מפעילי תקשורת אחרים .כמו-כן המערך כולל ניהול התחשבנות עם מפעילי התקשורת.
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ב .מערכות מידע בנושא התשתיות ההנדסיות של רשתות הבזק
תומכות בתכנון ,בניהול ,בבקרה ובתחזוקה של המשאבים ההנדסיים לצורך אספקה והבטחה
של השירותים .בין היתר ,המערכות מנהלות את מלאי המספרים וכן תומכות בהמרות מסיביות
של מספרים וציוד.
ג .מערכות מידע לניהול משאבי החברה
תומכות בניהול ,בבקרה ובתחזוקה של צד ההוצאות בחברה ,המידע הכספי )כולל תקציב
ובקרה( ,תהליכי הרכש והמלאי ,הרכוש ,הנדל"ן ,משאבי האנוש ובקרת שכר ,צי הרכב,
פרוייקטים של החברה ועוד.
ד .מערכות רוחביות
מערך המיחשוב של החברה הינו מערך גדול ומורכב ,התומך בתהליכי עבודה קריטיים ומטפל
בהיקפי נתונים גדולים מאוד .מערך זה מורכב ממספר רב של מערכות ,חלקן מערכות ישנות
שפותחו לפני שנים רבות ופועלות על מחשבים מרכזיים ,וחלקן מערכות מודרניות שפותחו
ויושמו בשנים האחרונות ופועלות בסביבות מיחשוב פתוחות.
המערכות תומכות בתהליכי קבלת החלטות באמצעות מערכת מחסן נתונים ) Data
 (Warehouseשאותה מפעילה החברה .כמו כן מפעילה החברה אתר אינטרנט אשר מספק מידע
על שירותי החברה ומאפשר הצגת מידע על חשבון הטלפון ,תשלום חשבון הטלפון ושירותים
נוספים .עוד מופעלות מערכות משרד ממוחשב )דואר אלקטרוני ,מעקב החלטות וכד'( ,מערכות
ניהול ידע ועוד.
.2.7.4

מקרקעין
א .כללי
נכסי המקרקעין של החברה נובעים משני מקורות :נכסים שהועברו לחברה על ידי המדינה ב-
 1984במסגרת הסכם העברת הנכסים ,ונכסים שזכויות בהם נרכשו או נתקבלו על ידי החברה
לאחר מועד זה ,לרבות נכסים שהיא שוכרת מצדדים שלישיים.
למועד פירסום דוח תקופתי זה ,לחברה בעלות או חכירה או זכות לחכירה בכ  425 -נכסי
מקרקעין ברחבי המדינה .היקף השטח שבו יש לחברה זכויות בעלות מלאה או זכויות חכירה
מהוונת )לרבות זכויות חכירה משותפות כמפורט להלן( עומד על כ 1,185-אלף מ"ר מגרשים
ועליהם כ  355 -אלף מ"ר שטח בנוי 6 .מבין הנכסים האמורים הינם בישובים ישראליים באזור
.
יהודה ושומרון בשטח של כ 7-אלף מ"ר מגרשים וכ 500 -מ"ר בנוי.
בנוסף ,לחברה זכות לקבל שטח של כ  70 -דונם בסקיה )ליד צומת מסובים( למטרות מחסנים
ומשרדים .החברה קיבלה ממינהל מקרקעי ישראל טיוטת חוזה להרשאת תכנון לחברה בשטח
זה והיא העבירה למינהל השגותיה ביחס לחוזה.
.
למועד פירסום דוח תקופתי זה ,מתוך הנכסים האמורים 52 ,נכסים משותפים עם משרד
התקשורת ו/או רשות הדואר )כיום – חברת דואר ישראל בע"מ( .ביום  30.6.04נחתם בין
החברה ורשות הדואר הסכם להגדרה והסדרה של זכויות החברה ורשות הדואר בנכסים אלה
)ראו סעיף )2.17.2ג( להלן( .הצדדים פועלים כמתחייב מהוראות ההסכם ,ובין היתר  -להפרדת
חיובים ומערכות משותפות.
בנוסף ל  425 -הנכסים הנזכרים לעיל מחזיקה החברה ,נכון למועד פירסום דוח תקופתי זה ,בכ-
 70נכסים בישובים ישראליים באזור יהודה ושומרון ,בשטח של כ 9.6-אלפי מ"ר מגרשים
ועליהם כ 1.7-אלף מ"ר בנויים .לגבי נכסים אלה אין הסדרה בכתב של הזכויות החוזיות ,אך
לדעת החברה הדבר אינו יוצר בעיה מהותית.
נכסי המקרקעין משמשים את החברה לפעילות תקשורת )מרכזות ,חדרי ריכוז ,אתרי שידור
וכו'( ולפעילות אחרת )משרדים ,מחסנים וכו'( .חלק מנכסי החברה הם נכסים בלתי מפותחים
או מפותחים חלקית ,הניתנים לניצול נוסף.
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למועד פירסום דוח תקופתי זה ,החברה שוכרת ממשכירים שונים כ 150 -נכסי מקרקעין בשטח
כולל של כ 60 -אלפי מ"ר ,מתוכם כ  55 -אלפי מ"ר שטח בנוי.
לחברה זיקות הנאה )זכויות מעבר וכדומה( במקרקעין אחרים )כגון  -לצורך הקמת משדרים
והנחת כבלים( .כן עומדים לרשות החברה כ 330 -חדרי ריכוז )חדרים לכבלים ומיתקנים לצרכי
תקשורת שכונתיים( ,בשטח כולל של כ 4,400 -מ"ר ,שלגבי רובם אין הסדרת זכויות בכתב עם
בעליהם )כגון :מינהל מקרקעי ישראל ,גורמים מיישבים ,יזמי הפרויקטים שבהם נמצאים
הנכסים ,וועדי בתים(.
ב .רישום
לתאריך פרסום הדוח התקופתי זכויותיה של החברה בחלק ניכר מנכסי המקרקעין שלה אינן
רשומות במרשם המקרקעין ,ולפיכך הן בגדר זכויות חוזיות .החברה נמצאת בתהליך שוטף של
רישום על שמה של נכסי המקרקעין שהם בני רישום במרשם המקרקעין.
ג.

הסכם הפשרה לגבי המקרקעין
ביום  10.3.04ניתן תוקף של פס"ד להסכם פשרה שנחתם בין החברה לבין מינהל מקרקעי ישראל
)להלן" :המינהל"( והמדינה )להלן" :הסכם הפשרה"( לאחר מחלוקת רבת שנים בעניין מרבית
נכסי המקרקעין ,שהועברו לחברה במסגרת הסכם העברת הנכסים שנחתם עובר לתחילת פעילותה
העסקית של החברה .הסכם הפשרה קבע ,כי הנכסים שנשארים בידי החברה הינם בסטטוס של
חכירה מהוונת .כמו כן נקבע בהסכם הפשרה כי  17נכסים יוחזרו למדינה ,באמצעות המינהל,
במועדים שונים )עד שנת  (2010ובתנאים שנקבעו בהסכם הפשרה.
למועד פרסום דוח תקופתי זה ,החזירה החברה למינהל  14נכסים 3 .נכסים נוספים יוחזרו למינהל
לאחר שהחברה תקבל נכסים חלופיים במקומם בהתאם להסכם הפשרה.

ד .מימוש נכסי נדל"ן
במהלך השנים  2006-2008סך הנכסים שמכרה החברה עמד על  21נכסים )בשלמות או בחלק( בשווי
כולל של כ –  82.7מיליון דולר .מתוך סך זה מכרה החברה במהלך שנת  2008שלושה נכסים בשטח
כולל של כ  40,480 -אלף מ"ר קרקע וכ  6,541 -אלף מ"ר בנוי ובסכום כולל של כ  22 -מיליון ש"ח.
בהמשך לבחינה מחודשת שביצעה הנהלת החברה בנוגע למימוש נכסי הנדל"ן של החברה ,אישר
הדירקטוריון המשך מכירת נכסי נדל"ן שאינם פעילים ו/או שניתן לפנותם בקלות יחסית וללא
כניסה להוצאות משמעותיות ,בהתאם לרשימות המוצגות בפניו מעת לעת .כמו כן ,אישר
הדירקטוריון נוהל עבודה מפורט בנושא מכירת נכסי נדל"ן של החברה ,ונוהל לאישור עסקאות
כאמור .רשת ה  NGN -החדשה אמורה לאפשר לחברה לייעל את מבנה הרשת שלה ולממש חלק
מנכסי המקרקעין שיפונו כתוצאה מהמעבר לרשת החדשה.
החל מהמחצית השניה של שנת  2008החלה בשוק הנדל"ן בישראל מגמה של האטה שהביאה
להאטה במימוש נכסי נדל"ן של החברה.

.2.8

נכסים לא מוחשיים

.2.8.1

הרישיון הכללי של החברה
החברה פועלת על פי רישיון כללי ,אשר ,בין היתר ,מהווה את הבסיס לפעילותה בתחום התקשורת
הפנים-ארצית הנייחת )לתיאור עיקרי הרישיון הכללי ראו סעיף  2.16.2להלן(.

.2.8.2

סימני מסחר
החברה משתמשת בסימני מסחר המאפיינים שירותים ומוצרים שלה.
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למועד פרסום הדוח התקופתי רשומים על שם החברה ,או נמצאים בהליך רישום אצל רשם סימני
המסחר ,כ  130 -סימני מסחר .סימני המסחר העיקריים הם – "בזק"  -שם החברה ו  - "B"-לוגו
החברה.
פרסום סימני המסחר העיקריים מתבצע באמצעי התקשורת השונים כגון עיתונות ,רדיו ,טלוויזיה,
שלטי חוצות ודואר.
ההשקעה בפרסום סימני המסחר נועדה להעלות את רמת החשיפה והמודעות של הציבור לסימני
המסחר במטרה לבנות בידול וייחוד לחברה ,שישפיעו על שיקולי הקניה וההעדפה של הלקוחות.

.2.9

הון אנושי
מבנה ארגוני ומצבת עובדים לפי מבנה ארגוני

.2.9.1

13

במהלך שנת  2006ו –  2007פעלה החברה בתיאום עם נציגות העובדים לשינוי המבנה
הארגוני של החברה במטרה להתאים את החברה לשוק התחרותי שבו היא פועלת
באמצעות מיקוד בלקוח והשגת יעילות תפעולית ותהליכית.
ביום  5.12.06נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה לבין אירגון העובדים והסתדרות
העובדים הכללית החדשה המסדיר את יחסי העבודה בחברה בעקבות העברת השליטה
בחברה ממדינת ישראל לאפ.סב.אר .החזקות בע"מ .עיקרי ההסכם מתוארים בסעיף 2.17.4
להלן .בהסכם הקיבוצי החדש הוסכם ,בין היתר ,על ביצוע שינוי ארגוני כולל בחברה
המבוסס ,בין היתר ,על מעבר ממבנה גיאוגרפי למבנה פונקציונאלי אשר יבוצע באופן
הדרגתי במהלך שנתיים .בנוסף ,ההסכם הקיבוצי קובע מנגנוני תשלום תמריצים )בונוסים(
שנתיים לפי קריטריונים שיקבעו על ידי ההנהלה .בחודש מאי  2008הושלמה חתימת
התיקון להסכם הקיבוצי החדש בעניין הקדמת השלמת היישום של המבנה האירגוני
ובעניין הקדמת מועדי פרישה ושינוי תמהיל הפורשים עפ"י ההסכם הקיבוצי החדש עד סוף
שנת .2008
להלן תרשים המבנה הארגוני הכללי של החברה:
הדירקטוריון
יויו""ררהדירקטוריון
והדירקטוריון
והדירקטוריון

כללי
מנהלכללי
מנהל

הנהלה
) ללא דירקטורים(

פנים
מבקרפנים
מבקר

)(35

יועץ
יועץ
משפטי
משפטי

החברה
מזכירהחברה
מזכיר

סמנכ""לל
סמנכ
רגולציה
רגולציה

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

)(1144

32
ביום  4.9.07החליט 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 בע"מ ,בזק זהב )אחזקות( בע"מ ובזקכל בע"מ(
יועברו לדירקטוריון ,והדירקטוריון קיבל החלטות לצורך יישום האמור לעיל.
.2.9.2

מצבת עובדים על פי מסגרות העסקה
כמות עובדים

תיאור מסגרת העסקה

מנהלים בכירים המוחרגים מתחולת ההסכמים הקיבוציים של
החברה ותנאי עבודתם נקבעים בהסכמים אישיים.
עובדים קבועים המועסקים על פי הסכמים קיבוציים.
עובדים המועסקים בהסכמים אישיים שלא במסגרת ההסכמים
הקיבוציים.
עובדים המועסקים בהסכמים פרטניים בתנאי ההסכמים הקיבוציים
)"חוזי דרוג דרגה"(.
עובדים המועסקים בעיסוקים מוגדרים ,אשר בעבר אוישו ע"י עובדי
חברות כוח אדם .תנאי העסקתם של העובדים בקטגוריה זו ,עודכנו
לאחרונה בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום ) 5.12.06עובדי "דור .("2000
עובדים המועסקים בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 5.12.06
במתכונת העסקה שעתית.
עובדים המועסקים בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 5.12.06
במתכונת העסקה חודשית.
אחרים
סה"כ

נכון ל -
31.12.08

נכון ל-
31.12.07

63

87

3,320
600

3,315
695

183

341

0

55

2,241

2,192

1,123

926

0
7,530

3
7,614

הערות .1 :לעניין מספר העובדים הקבועים המועסקים על פי הסכמים קיבוציים – במהלך שנת  2008פרשו 97
עובדים ממסגרת העסקה זו )ועובד נוסף הועבר למסגרת מנהלים בכירים( והעליה הינה כתוצאה ממעבר של 103
עובדים ממסגרות העסקה אחרות למסגרת זו.
 .2תחת ההסכם הקיבוצי השעתי נכללים עובדי דור  2000לשעבר ועובדי הסכם שעתי זמני לשעבר וכן עובדים
חדשים שנקלטים בהעסקה שעתית .תחת ההסכם הקיבוצי החודשי נכללים עובדי דור  2000לשעבר שהועסקו
בעיסוקים שההעסקה בהם הינה חודשית במהותה ,עובדי חוזה שכר כולל לשעבר וכן עובדים חדשים שנקלטים
בהעסקה חודשית.

יצויין ,כי כל  975העובדים שאמורים היו ,עפ"י ההסכם הקיבוצי מיום  ,5.12.06לסיים עבודתם
בחברה בין השנים  2006-2008במסלולי פרישה מוקדמת או פיצויים מוגדלים )ראו סעיף )2.17.4ו'(
להלן( – פרשו מחברה.
במהלך שנת  2008פחת מספר עובדי החברה מ –  7,614עובדים נכון ליום  31.12.07ל 7,530 -עובדים
נכון ליום ) 31.12.08ירידה נטו של  84עובדים( כתוצאה מפרישה של עובדים מהחברה )במקביל
לקליטת עובדים נדרשים ,כגון נציגי שרות(.
ברבעון הרביעי של שנת  2008החליט דירקטוריון החברה לאשר פרישה של  245עובדים במהלך שנת
 2009בעלות של  177מיליון  ₪בהתאם לתנאי ההסכם הקיבוצי מדצמבר .2006
.2.9.3

קליטה ופרישת עובדים מ –  1.1.08עד 31.12.08
מסגרת העסקה
מנהלים בכירים
עובדים קבועים
עובדים במסגרות
העסקה אחרות
סה"כ

קליטה
2
0
1,402

פרישה
27
97
1,364

1,404

1,488

יצויין ,כי החל מיום  1.1.09ועד ליום  28.2.09פרשו מהחברה  72עובדים קבועים נוספים.
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.2.9.4

השקעות החברה בהשתלמות ,הדרכה ,הכשרת עובדים ולימודי השכלה גבוהה
החברה מקיימת הדרכה פנים-ארגונית ע"י מומחים מקצועיים עובדי החברה ,לעיתים בסיוע גורמי
חוץ ,בכל תחומי פעילותה .סך ימי עבודה שהוקצו לפעילות הדרכה לכל העובדים בשנת  ,2008עמד
על כ  31,000 -ימים ,שהם בממוצע כ  3.5 -ימי הדרכה לעובד .פעילות הדרכה זו כוללת הכשרות
מקצועיות בתחומי הטכנולוגיה ,המכירות ,הניהול ,השירות ותחומים אחרים.
החברה מפעילה בית ספר לשירות העוסק בהטמעת תרבות וערכי שירות ממוקדי לקוח ובהקניית
ידע ומיומנויות למתן שירות מעל ומעבר .כן משתתפת החברה במימון לימודי השכלה גבוהה.
סך השקעות החברה בשנת  2008בפעילויות המפורטות לעיל עומד על כ  3.7 -מיליון  ,₪זאת מעבר
לעלות ימי העבודה של העובדים בגין ימי הדרכה ולימודים.

.2.9.5

טיבם של הסכמי ההעסקה בחברה
יחסי העבודה בחברה מוסדרים ,בנוסף על ההסדרה בחקיקת העבודה ,בהסכמים קיבוציים
הנחתמים בין החברה ובין נציגות עובדי החברה והסתדרות העובדים הכללית החדשה )להלן:
"ההסתדרות"( ובהסכמים אישיים .כן חלים על עובדי החברה צווי הרחבה להסכמים קיבוציים
כלליים מסוימים ,כגון הסכמי תוספת יוקר.
לפירוט ההסכמים המהותיים בתחום יחסי העבודה ראו סעיף  2.17.4להלן.

.2.9.6

תוכניות תגמול לעובדים
 2.9.6.1תוכנית אופציות לעובדים משנת 2005
ביום  15.11.05פרסמה החברה מתאר להצעת מניות המדינה לעובדי החברה .ההצעה הינה
לעד  122,697,648אופציות הניתנות למימוש לעד  122,697,648מניות החברה המצויות בידי
מדינת ישראל והמהוות כ –  4.71%ממניות החברה ,והניתנות למימוש בשלוש מנות שוות
לאחר כשנתיים ,כשלוש שנים וכארבע שנים מיום ההקצאה .החל מיום  1.1.08זכאים
העובדים לממש את המנה הראשונה בתוכנית והחל מיום  15.11.08זכאים העובדים לממש
גם את המנה השניה בתוכנית .לעניין זה ראו גם ביאור  26לדוחות הכספיים של החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
 2.9.6.2תוכנית אופציות לעובדים משנת 2007
ביום  22.2.07אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לעובדים ובאותו יום פירסמה
החברה מתאר בקשר לתוכנית .עפ"י התוכנית תקצה החברה לעובדיה )למעט חברי ההנהלה
הבכירה( ,ללא תמורה ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהסכם הקיבוצי מיום ,5.12.06
אופציות הניתנות למימוש למניות בהיקף של  3%מהונה המונפק של החברה במחיר מימוש
)מתואם לכל סוג של חלוקה וכיוצ"ב( של  50%ממחיר הסגירה האחרון של המניה לפני יום
ההקצאה.
בהתאם לכך ביום  25.3.07הקצתה החברה לעובדים  78,091,794אופציות )מתוך הכמות
הכוללת של  78,151,368אופציות (14הניתנות למימוש ל  78,091,794 -מניות רגילות של
החברה בנות  ₪ 1ע.נ .כ"א במחיר מימוש של  ₪ 3.201למניה ,צמוד למדד חודש פברואר
) 2007על מחיר המימוש יחולו התאמות לכל סוג של חלוקה וכיוצ"ב( .האופציות תהיינה
חסומות במשך תקופה של שנתיים מיום הקצאתן ותהיינה ניתנות למימוש במשך שלוש
שנים מתום תקופת החסימה.
שווי ההטבה הכולל לעובדים במסגרת תוכנית זו ,עפ"י חוות דעת של יועץ כלכלי חיצוני
ובהתבסס על מחיר המניה של החברה ביום  ,18.2.07הינו כ  170 -מיליון  .₪עם זאת,
הרישום החשבונאי של ההוצאה בגין תוכנית זו אינו יכול להביא בחשבון את השפעת

 14יתר האופציות ) 59,574אופציות( הוקצו ביום  2.1.08לשני דירקטורים מקרב העובדים לאחר אישור ההקצאה האסיפה הכללית של בעלי
המניות של החברה במחיר מימוש של  50%ממחיר המניה במועד הקצאת האופציות ) מחיר מימוש של  ₪ 2.9991למניה .שווי ההטבה הכולל
הינו כ  ₪ 237,006 -נכון ליום  .21.10.07ראו גם דיווח מיידי של החברה מיום .(29.10.07
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הסדרי החסימה של האופציות ,ולפיכך החברה רשמה סך של כ –  287מיליון  ₪כהוצאת
שכר בדוחותיה הכספיים )ראו ביאור  26לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה(.
 2.9.6.3תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים בקבוצה מחודש נובמבר 2007
ביום  20.11.07החליט דירקטוריון החברה לאמץ תוכנית אופציות למנהלים ולעובדים
בכירים בחברה ו/או בחברות קשורות שבמסגרתה יוקצו עד  65,000,000כתבי אופציה בלתי
סחירים ,הניתנים למימוש לעד  65,000,000מניות של החברה והמהוות כ 2.5%-מהון
המניות המונפק של החברה ,ובדילול מלא  -כ 2.37%-מהון המניות.
כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות .מועדי ההבשלה של כל מנה יחולו בתום
כל אחת מן השנה הראשונה ,השנייה והשלישית ממועד ההענקה ,בהתאמה.
מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו  ₪ 5.50והוא משקף הנחה של כ –  16.8%ביחס
לשער הסגירה של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום  ,31.1.08מועד אישור
האסיפה הכללית.
ההקצאה על-פי התוכנית תהא במסגרת מסלול רווח הון עם נאמן כאמור בסעיף )102ב()(2
לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א.1961-
תוכנית האופציות והקצאת כל האופציות מכוחה אושרו ע"י האסיפה הכללית של החברה
ביום  31.1.08בהתאם לתקנון החברה.
החברה פירסמה ביום  25.12.07מתאר להקצאת אופציות מתוך התוכנית בהתאם לתקנות
ניירות ערך )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים( ,התש"ס 2000-שבו פורטו ,בין היתר,
תנאי התכנית וכן דוח הצעה פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות
ערך בחברה רשומה( ,התש"ס.2000-
בהמשך לכך ,נכון ליום פירסום דוח תקופתי זה ,הוצעו בהתאם לתוכנית האופציות )בקיזוז
אופציות שפקעו( ,לרבות למנכ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון החברה 59,550,000 ,אופציות,
הניתנות למימוש לעד 59,550,000 -מניות.
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  ,26.6.08מחיר המימוש של כל אופציה
שהוקצתה ממועד זה ואילך הינו זהה לממוצע של מחיר הסגירה של מניית החברה
בשלושים ימי המסחר שקדמו ליום החלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות .15כמו כן,
האופציות שהוקצו ליו"ר הדירקטוריון יבשילו ב  12 -מנות רבעוניות שוות.
לעניין זה ראו גם ביאור  26לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
 .2.9.7נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה
למועד פרסום הדוח התקופתי מכהנים בחברה  16דירקטורים 16ו  14 -חברי הנהלה בכירה.
שני הדח"צים המכהנים בדירקטוריון החברה מקבלים גמול בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס  .2000 -הדירקטורים האחרים בחברה אינם מקבלים
מהחברה גמול או שכר בגין כהונתם כדירקטורים .ביום  17.4.08אישר דירקטוריון החברה ,לאחר
שהתקבלו אישורי ועדת התיגמול וועדת הביקורת של הדירקטוריון ,את תנאי העסקת יו"ר
הדירקטוריון כפי שפורטו בדיווח מיידי של החברה שפורסם ביום  .18.4.08תנאי העסקת יו"ר
הדירקטוריון אושרו ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום  1.6.08וביום .28.9.08

 15למעט הקצאה למנכ"ל חברה בת שבוצעה ביום  25.9.08בתנאים המקוריים )מחיר מימוש של  ₪ 5.5ובהתאמה לחלוקות דיבידנד(.
 16לרבות שני דירקטורים חיצוניים ושני דירקטורים מקרב העובדים.
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להסכם ניהול בין החברה לבין חברת ניהול בבעלות בעלי המניות של אפ.סב.אר .ראו סעיף 2.17.5
להלן וכן ביאור )29ד( לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2008
הכלולים בדוח תקופתי זה.
חברי ההנהלה הבכירה מועסקים על פי הסכמים אישיים הכוללים ,בין היתר ,כיסויים פנסיוניים,
תשלום בונוסים מבוססי יעדים וחודשי הודעה מוקדמת בעת פרישה .כן מקצה החברה אופציות
למניות החברה לחברי ההנהלה הבכירה ,בהתאם לשיקול דעתה )ראו סעיף  2.9.6לעיל(.
בגין שנת  2008אושר לחברי ההנהלה הבכירה וליו"ר הדירקטוריון תשלום מענקים בסכום כולל של
כ –  8.9מיליון ש"ח.

.2.10

חומרי גלם וספקים ,רכישת ציוד וספקים

.2.10.1

חומרי הגלם העיקריים המשמשים את החברה הם :מרכזות ,כבלי נחושת ,כבלים אופטיים ,ציוד
לתמסורת ,מערכות וציוד לתקשורת נתונים ,שרתים ,נתבים ומודמי  .XDSLהחברה רוכשת את
מרבית הציוד הנחוץ לתשתיות התקשורת שלה מחברות ישראליות הקשורות עם יצרניות של ציוד
תקשורת מהעולם .החברה רוכשת חומרה ותוכנה ממספר ספקים עיקריים .רוב הציוד אשר נרכש
בתקשורת נתונים ,במיתוג ,בתמסורת ובמערכות רדיו הינו ציוד ייחודי ולאורך כל שנות פעילותו
אין אפשרות לקבל תמיכה אלא מטעם היצרן )לעניין זה ראו גם סעיף  2.10.3להלן(.

.2.10.2

להלן פירוט שיעור רכישות החברה בשנת  2008מן הספקים העיקריים וצורת ההתקשרות עמם:

.2.10.3

מוצרים
עיקריים

ספק עיקרי

רכבים
בליסינג

ספק א'

צורת התקשרות

הסכם מסגרת והזמנות

שיעור הרכישות
מתוך סך רכישות
תחום הפעילות
6.8%

לדעת החברה ,יש לה תלות בתחום ציוד המיתוג הציבורי בקבוצת אלקטל המיוצגת בישראל ע"י
אלקטל טלקום ישראל בע"מ ,בתחום מערכות הגבייה של החברה ללקוחות עסקיים בחברת
 ,Amdocs Software Systemsובתחום התמסורת – בחברת .ECI
אשר ליחסי החברה עם קבוצת "נורטל" ,המיוצגת בישראל ע"י נורטל ישראל )מכירות ושיווק( בע"מ
 החברה ו"נורטל" היו קשורות בהסכם שידרוג ותחזוקה של מרכזות מתוצרת "נורטל" שהיהבתוקף עד סוף שנת  .2007קודם לסיום תקופת ההסכם בוצעה בחברה עבודת בדיקה מקיפה ונמצא,
כי לאור נסיונה של החברה בתפעול המרכזות מתוצרת "נורטל" ולאור ההסתברות הנמוכה )על
בסיס ניסיון העבר( לתקלות שהחברה לא יודעת לפתור בעצמה ,וכן לאור העלויות הגבוהות ביותר
שהיו כרוכות בחידושו של ההסכם ,נכון יותר שלא לחדש את ההסכם בתנאים המוצעים .בעקבות
זאת פחתה התלות של החברה ב"נורטל" .לעניין "נורטל" ראו גם סעיף  3.12.3להלן.

.2.11

הון חוזר

.2.11.1

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

.2.11.2

המלאי הנרכש ע"י החברה הוא ברובו מלאי מיועד להשקעה לרכוש קבוע .מדיניות המלאי בחברה
שואפת לאחזקת מלאי שיספיק לצרכיה של החברה לצריכה ממוצעת כפי שנקבעת מעת לעת ,עם
גמישות במקרים חריגים בהתאם לאופי צריכת הפריט ומחירו .ההזמנות מספקים מבוצעות
בהתחשב בביקושים בעבר ובתחזיות לעתיד.

.2.11.3

דירקטוריון החברה קבע ,כי למרות הגירעון בהון החוזר איו בעיית נזילות לחברה.
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.2.11.4

להלן נתונים בדבר אשראי ספקים ולקוחות בשנת : 2008

לקוחות
ספקים

.2.12

היקף אשראי ממוצע
במיליוני ₪
996
328

ממוצע ימי אשראי
שוטף 16 +
שוטף 30 +

השקעות
למידע בנושא השקעות בחברות מוחזקות ראו ביאור  33לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה ,וכן ראו סעיפים  3ו  4 -לפרק ד'
בדוח תקופתי זה .

.2.13

מימון

.2.13.1

שיעור הריבית הממוצעת על ההלוואות
ליום  31.12.08החברה אינה ממומנת על-ידי אשראי לטווח קצר )פחות משנה(.
להלן התפלגות ההלוואות:
מקור המימון
מקורות לא
בנקאיים

.2.13.2

סוג מטבע או הצמדה

שיעור הריבית הממוצעת

ש"ח צמוד מדד

4.31%

מגבלות בקבלת אשראי
א .לעניין מגבלות הכלולות בהלוואות החברה  -ראו ביאור  13לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
ב .מגבלות בנק ישראל הקשורות ללווה בודד ולקבוצת לווים
הוראות המפקח על הבנקים בישראל כוללות מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים כלפי
הבנקים .הוראות אלו יכולות להשפיע מפעם לפעם על יכולת חלק מהתאגידים הבנקאיים
להעניק אשראי נוסף לחברה .הואיל ולחברה אין נתונים ומידע מדויק לגבי מגבלות לווה בודד
החלות על הבנקים ,ולאור העובדה שהחברה אינה יכולה לכמת את היקף איגרות חוב שהונפקו
על ידי החברה המוחזקות בידי הבנקים ,אין לחברה יכולת להעריך מתי ובאיזה היקף חוב ,אם
בכלל ,ישפיעו מגבלות אלה על יכולת גיוס האשראי של החברה.

.2.13.3

סכומי אשראי שנתקבלו בתקופת הדוח
החל מחודש יוני  2008החברה נטלה מעת לעת הלוואות לזמן קצר ) ,(on callבד"כ בהיקפים לא
משמעותיים .נכון ליום פרסום דוח זה אין לחברה הלוואות כאמור.

.2.13.4

סכומי אשראי שנתקבלו לאחר 31.12.08
ביום  12.3.09גייסה החברה אשראי בנקאי בהיקף של  400מיליון  .₪האשראי ניתן באמצעות
הלוואות שיקליות )לא צמודות( לתקופה של  3או  4שנים בריבית ממוצעת )כולל עמלות( של
"פריים" ) 0.97% +נכון ליום נטילת האשראי .(3.22% -
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.2.13.5

ריבית משתנה
נכון ליום  31.12.08לא היו לחברה הלוואות בריבית משתנה .לגיוס אשראי בנקאי ביום 12.3.09
בריבית משתנה ראו סעיף  2.13.4לעיל.

.2.13.6

דירוג אשראי
החברה מדורגת ע"י ארבעה גופים מדרגים .להלן פירוט הדירוג של כל אחת מהחברות המדרגות נכון
.
למועד פירסום דוח תקופתי זה )לרבות עידכונים אחרונים בדירוג(:
שם
החברה
המדרגת
Standard
& Poors

דירוג
AA+

מעלות

מידרוג

Aa1

Standard
& Poors

BBB+

Moody`s

Baa1

שינויים שחלו בדירוג

סוג
האשראי
המדורג

 – 25.8.08העלאת דירוג ההתחייבויות של החברה מדירוג
 AAלדירוג  AA+עם אופק יציב .העלאת הדירוג
מתבססת בעיקרה על השיפור בביצועים וביעילות
התפעולית של הקבוצה ,יציבות במבנה הנהלת החברה
ושינוי במבנה הסיכון העסקי כתוצאה משינוי בתמהיל
הכנסות הקבוצה.
 - 13.10.08מתן תוקף לאותו דירוג ,וזאת ,בין היתר,
לאחר בדיקת ההשלכות הצפויות של מימוש אופציית
הרכש ) (10.66%שבוצע ע"י אפ.סב.אר )ראו סעיף .(1.3.1

כל סדרות
האג"ח

 - 21.5.08השבת אופק הדירוג של החברה מאופק שלילי
לאופק יציב לאור שיפור בתוצאותיה הכספיות של
החברה והמשך הצגת פרופיל פיננסי חזק ,פיצוי על
השחיקה במגזר התקשורת הנייחת באמצעות פעילות
במגזרים האחרים והתממנות ברמות נמוכות מאוד ,וזאת
על אף חלוקה של מלוא הרווח הנקי כדיבידנד לאחר
החלפת גרעין השליטה בחברה.

.2.13.7

 – 12.8.08שינוי אופק הדירוג של החברה משלילי ליציב
בעקבות בחינה של הביצועים התפעוליים והמינוף המתון
של החברה .דירוג החברה נסמך ,בין השאר ,על מובילות
החברה כמפעילת תקשורת לאומית ,יעילות תפעולית,
אספקת מגוון שירותים בשוק התקשורת ופרופיל פיננסי
מספק.
 - 7.10.08מתן תוקף לאותו דירוג ,וזאת לאחר בחינה של
מימוש אופציית הרכש ) (10.66%שבוצע ע"י אפ.סב.אר
)ראו סעיף .(1.3.1
 – 24.11.08הותרת הדירוג על ) Baa1יציב(.

אג"ח
סדרה  4ו -
5

הדירוג
הינו
לחברה

הדירוג
הינו
לחברה

הערכה לגיוס בשנה הקרובה ) (2009ומקורות הגיוס
החברה תפרע חלק מהלוואותיה במהלך שנת  .2009במידת הצורך תגייס החברה בשנת  2009חוב
נוסף.
אפשרויות המימון העומדות בפני החברה הינם :גיוס חוב ממכירת אג"ח מסדרה  5המוחזקות על ידי
חברה בת בשליטה מלאה ,בזק זהב )אחזקות( בע"מ ,גיוס חוב באמצעות הלוואות חדשות מתאגידים
בנקאיים ו/או באמצעות גיוס חוב או הון בשוק ההון.
להערכת החברה עשויה החברה לגייס מעת לעת הלוואות מבנקים ו/או ספקי אשראי אחרים לגישור
על פערים בתזרים המזומנים כפי שיהיו ,אם יהיו ,מעת לעת.
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לגיוס אשראי בנקאי ביום  12.3.09ראו סעיף  2.13.4לעיל.
.2.13.8

שעבודים וערבויות
למידע בנוגע לשעבודים וערבויות של החברה ראו ביאורים  13ו –  19לדוחות הכספיים של החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

.2.14

מיסוי
למידע בנושא מיסוי ראו ביאור  8לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

.2.15

איכות הסביבה

.2.15.1

חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו – ") 2006החוק"(
החוק מסדיר את העיסוק במקורות קרינה אלקטרומגנטית )להלן" :מקור קרינה"( ,הקמתם
והפעלתם וכן את הפיקוח עליהם .בין היתר ,קובע החוק כי הקמה והפעלה של מקור קרינה וכן מתן
שירות למדידת קרינה טעונים היתר; קובע הוראות עונשיות ,ואחריות מחמירה על חברה ,עובדים
ונושאי משרה; מטיל על בעל היתר חובות רישום ודיווח וכן מקנה סמכויות פיקוח בעיקר לממונה
על הקרינה ,לרבות לעניין תנאים בהיתר ,ביטול ההיתר וסילוק מקור קרינה .יצוין כי מתקנים של
החברה כגון מתקני שידור או מתקני תקשורת אלחוטיים נכללים בהגדרת מקור קרינה.
החברה הוציאה היתרי הפעלה מאת הממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה
)"הממונה"( למתקני התקשורת ולאתרי השידור המופעלים על ידה.
יצויין ,כי הממונה רשאי לדרוש היתרי בניה כתנאי להמשך תוקפם של היתרי ההפעלה למתקני
התקשורת )לרבות מתקני שידור( שניתנו על ידו ,וכן קיומם של תנאים נוספים ,בין היתר ,ביחס
ל"מתקני גישה אלחוטיים" שהינם בעלי "אישור סוג" שניתן לחברה מאת הממונה .ראו גם סעיף
 2.16.11להלן.
לחברה קיים נוהל עבודה לגבי הקמה ,הפעלה ומדידה של מקורות קרינה בלתי מייננת ,ונוהל אכיפה
מתאים שאושר ע"י דירקטוריון החברה.
בתקנות חדשות בעניין הקרינה הבלתי מייננת שפורסמו ברשומות ביום  19.1.09נקבע 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 .כן נקבעה בתקנות האמורות אחריות
פלילית לעניין אי עריכת מדידות ודיווח לגבי עריכתן בהתאם לקבוע בתקנות.

.2.15.2

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

.2.15.3

לגבי תביעות בעניין קרינה ,לכאורה ,מתחנת השידור "הלל"  -ראו ביאור )17א() (5בדוחות הכספיים
של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

.2.16

מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
החברה כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות את פעילותה העסקית .הגוף העיקרי
המפקח על פעילות החברה ,כחברת תקשורת ,הינו משרד התקשורת.

.2.16.1

פיקוח על תעריפי החברה
על תעריפי החברה חלים הסדרים מכח סעיפים  15עד  17לחוק התקשורת.
א .תעריפי השירותים המפוקחים של החברה שנקבעים בתקנות כאמור מתעדכנים עפ"י נוסחת
הצמדה בניכוי מקדם הפחתה ,הכל  -כקבוע בתקנות ,ובהסתמך על המלצות של ועדות ציבוריות
לבחינת תעריפי החברה.
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ביום  20.3.08התקבל מכתב משרד התקשורת ולפיו עידכון התעריפים ליום  1.6.08יתבסס על
מתווה התעריפים הקיים אותו קבעה ועדת גרונאו מ ,2003-בהתאם לנוסחה הקבועה בתקנות
התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם( )תיקון( ,התשס"ז –
") 2007תקנות החישוב"( .עפ"י המכתב ,לאחר וככל שיאומצו המלצות ועדת גרונאו בדבר
מדיניות וכללי התחרות בשוק התקשורת ,תיסלל הדרך לעבודתה של ועדה אשר תקבע הסדר
תעריפים חדש לשנים הקרובות .ביום  1.6.08הופחתו תעריפי החברה בהתבסס על הנוסחה
הקבועה בתקנות החישוב בשיעור של כ 2% -בממוצע למעט התשלום הקבוע החודשי בגין קו
טלפון ,שעודכן בשיעור עליית המדד ) .(3.4%תעריפי קישור הגומלין המשולמים למפ"א ע"י
בעלי הרישיונות הופחתו בשיעור ממוצע של כ 2%-החל מיום  .11.6.08החל מיום  1.1.09בוטל
חיוב לפי מקטעים של  12שניות בחישוב התשלום שמשלם מפעיל רט"ן לחברה עבור סיום
השיחה ברשתה והפך לחיוב לפי מקטעים של שניה ,וכן תעריפי סיום שיחה ברשת החברה
שמשלמים המפעילים השונים הועמדו על אותו תעריף החל ממועד זה.
לעניין עדכון תעריפי החברה ראו גם עדכון בנושא המלצות ועדת גרונאו ואימוצן ע"י שר
התקשורת בסעיף  2.6לעיל .לאור העובדה ,כי "הסדר גרונאו" הסתיים בשנת  ,2008לאחר
שהוארך בשנה ,נמצאת סוגיית עידכון התעריפים ,ובכללה מקדם ההפחתה ,בדיון מול משרד
התקשורת.
ב .לפי סעיף 15א לחוק התקשורת ,אם נקבעו תעריפים לשירותים המפוקחים לפי סעיף  15הנ"ל ,
רשאי השר ,בהסכמת שר האוצר ,לאשר לבקשת בעל הרישיון "סל תשלומים חלופי" למקבץ של
שירותים.
ג .עפ"י הוראת סעיף  17לחוק התקשורת " -שירות בזק שלא נקבע לו תשלום לפי סעיף  ,15רשאי
בעל רישיון לדרוש בעדו תשלום סביר" .בגין שירותים אלה שמספקת החברה )לרבות שירות
גישה רחבת פס לאינטרנט ,גישה עסקית וכד'( קובעת החברה את התעריפים ומודיעה עליהם
למשרד התקשורת בהתאם לרישיונה הכללי .להוראות נוספות ברישיון הכללי לעניין תעריפים,
ראו סעיף 2.16.2ג .להלן.
להוראות נוספות לעניין תעריפים ברשיונה הכללי של החברה ראו סעיף 2.16.2ג .להלן.
.2.16.2

הרישיון הכללי של החברה
מכתב מדיניות של שר התקשורת
ביום  31.3.04התקבל תיקון מקיף לרישיונה הכללי של החברה ,אשר מכוחו ,בין היתר ,פועלת
החברה .לתיקון האמור צורף מכתב שר התקשורת דאז הכולל עיקרי מדיניות בעניין אפשרות
החברה להציע הנחות לגודל וסלי שירותים ,כדלקמן:
הנחות לגודל  -לאחר שמפעיל פנים-ארצי מתחרה יחל במתן שירות טלפוניה מסחרי ,יאפשר המשרד
לחברה להעניק הנחות לגודל בשיעור שלא יעלה על  10%מהתשלום שנקבע לשירות לפי סעיף 15
לחוק התקשורת ,שייקבעו בדרך של סל תשלומים חלופי לפי סעיף 15א לחוק .ההנחה לא תחול על
השירותים שלגביהם נקבעו כיום בתקנות שיעורי הנחות הגבוהים מ .10%-יצויין ,כי ביום 24.5.06
אושר ע"י שרי התקשורת והאוצר סל תשלומים חלופי )בתוקף מיום  (1.6.06המאפשר לחברה לתת
הנחות לגודל בשיעור של עד .10%
סל שירותים  -לאחר שנתח השוק של החברה בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית הנייחת במגזר
לקוחות מסוים )עסקי או פרטי( יפחת מ 85%-יתוקן רישיונה של החברה באופן שיאפשר לה להגיש
לשר בקשה לאישור שיווק סל שירותים באותו מגזר לקוחות ,הכולל שירותי בזק הניתנים בידי
החברה ובידי חברה בת ,לרבות שידורים .אישור השר לשיווק סל שירותים יינתן ,בשים לב למצב
התחרות בתחום הבזק או השידורים .אישור השר יינתן ,בין היתר ,בהתייחס לאלה (1) :קיום מקבץ
שירותים במתכונת דומה המשווק ע"י מתחרה כחבילה; ) (2החברה וחברת הבת יאפשרו ללקוחות
לרכוש כל שירות הכלול בסל השירותים גם בנפרד בתנאים זהים לתנאים בהם הוא ניתן בסל; )(3
סל השירותים יוצע ללקוחות על בסיס שוויוני ובלתי מפלה .אם יתברר כי אף בטרם פחת נתח השוק
של החברה בתחום הטלפוניה הנייחת מ ,85%-חלה הרעה מהותית במעמדה התחרותי של חברה בת
של החברה ,הנובעת משיווק של חבילת שירותים הכוללת ,בין היתר ,טלפוניה ,בידי מתחרה ,ישקול
השר לתקן את רישיונה של החברה כאמור לעיל.
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לדעת החברה ,התנאים שיאפשרו לה לשווק סלי שירותים משותפים ) (Bundleעם החברות הבנות
שלה כמפורט לעיל  -פוגעים באפקטיביות של  Bundleכאמור.
ביום  3.7.08התקבלה בחברה טיוטת תיקון לרשיון החברה ולרישיונות החברות הבנות שלה
פלאפון ,בזק בינלאומי ודי.בי.אס .לעניין שיווק סלי שירותים משותפים .ביום  27.7.08הגישה
החברה עמדתה למשרד התקשורת ולפיה תיקון הרישיונות משקף הכבדה רגולטורית ביחס למסמך
המדיניות של שר התקשורת מיום  ,31.3.04שאמור לשקף הקלות לחברה ,וכי מן הראוי היה
שיאפשר מודל לשיווק סלי שירותים משותפים המשקף מתן הקלות לחברה עם ירידת נתח השוק
שלה ל  85% -או פחות ,לצד פיקוח של המשרד באמצעים מתונים יותר מאלה שהוצעו בטיוטת
התיקון לרישיון .ביום  22.1.09הועברו להתייחסות החברה והחברות הבנות שלה ,וכן פורסמו
באתר האינטרנט של המשרד ,להתייחסות ,טיוטת תיקונים לרשיונות הכלליים של החברה
והחברות הבנות בעניין אישור שיווק סלי שירותים משותפים כאמור .ביום  8.2.09העבירה החברה
עמדתה ולפיה הערות מהותיות של החברה לא באו לידי ביטוי בטיוטה ,ללא נימוק .החברה בקשה
תיקונים מהותיים לטיוטת תיקון הרשיון ,לרבות בהתייחס לאישורים הנדרשים ולחובת הפריקות
של רכיבי הסלים .ביחס לחברות הבנות לעניין זה ראו סעיפים  ,4.1.2 ,3.18.3.1ו  5.6.5 -להלן.
על פי הודעת משרד התקשורת מיום  ,25.8.08ירד נתח השוק של החברה ,במונחי הכנסות
נורמטיביות נכון לחודש יוני  ,2008בתחום הטלפוניה הנייחת )מגזר פרטי( אל מתחת ל .85% -כמו
כן ,בהתאם להודעת משרד התקשורת מיום  9.3.09נכון לחודש נובמבר  2008נתח השוק כאמור
במגזר הפרטי היה  82.3%ובמגזר העיסקי  .88.1%לעניין זה ראו גם סעיף  2.6.1לעיל.
עיקרי הרישיון הכללי
א .היקף הרישיון וחובת שירות לכל )חובת השירות האוניברסלי(
על החברה לספק שירותים בסיסיים ,שירותים נלווים ואחרים ,על פי המפורט בנספח לרישיון;
תוקף הרישיון אינו מוגבל בזמן; ברישיון עוגנו סמכויות השר הקיימות בחוק ,לשנות ,לבטל,
ולהתלות את הרישיון; על החברה לספק שירותיה לכל דורש )חובת השירות האוניברסלי(,
בתנאים שוויוניים ובלתי מפלים לכל סוג שירות ,ללא תלות במיקום או בעלות הייחודית.
ב .כללי הפרדה מבנית
על החברה לקיים הפרדה מבנית בינה לבין "חברה בת" שהגדרתה לעניין זה כוללת את פלאפון,
בזק בינלאומי ,די.בי.אס ,.בזק און ליין וכן בזקכל תקשורת וגולדנט שבינתיים מוזגו לבזק
בינלאומי )לשר סמכות להרחיב את תחולת כללי ההפרדה גם לחברה בעלת זיקה 17אם נוכח כי
קיים חשש של ממש לפגיעה בתחרות או בציבור( .נדרשת הפרדה מלאה בין הנהלות החברות,
לרבות בכל הקשור למערכת העסקית ,למערכת הכספים ולמערכת השיווק; הפרדה מלאה
בנכסים; איסור העסקת עובדים של החברה בחברת הבת ועובדי חברת הבת בחברה )לתאריך
פירסום דוח תקופתי זה נותר מספר קטן של עובדים שהושאלו בעבר מבזק לבזק בינלאומי
ובזקכל ,לאור הסדר ברישיון הכללי הקודם של החברה ,ובזק בינלאומי נושאת כיום ,לאחר
המיזוג עם בזקכל ,בעלויות העסקתם(; איסור העברתו של מידע מסחרי לחברה בת )כאשר
הגדרת "מידע מסחרי" הורחבה וכוללת גם מידע מסחרי על החברה( .לא ימונה עובד החברה
לדירקטור בחברה בת ,אם במסגרת תפקידו בחברה יש לו גישה ל"מידע מסחרי" אודות
מתחרה ,אשר השימוש בו ע"י החברה הבת עלול לפגוע בתחרות בינה לבין המתחרה )הגבלת
מינוי זו אינה חלה על יו"ר דירקטוריון החברה(.
על החברה לקבוע כללים ונהלים לשמירת סודיות של מידע מסחרי על בעלי רישיון המתחרים
בחברה בת של החברה ,ואיסור העברתו לחברה הבת .החברה קבעה כללים כאמור.
יצויין ,כי ביום  ,9.3.09התקבל בחברה מכתב מנכ"ל משרד התקשורת ובו הוא מודיע על כך
שהוא שוקל להטיל על החברה עיצום כספי לפי סעיף 37ב)ב() (4לחוק התקשורת ,בשיעור של
 15,024,000ש"ח ,בגין הפרה ,לטענתו ,של הוראות הרשיון הכללי של החברה בנוגע להפרדה
המבנית .לחברה ניתנה הזדמנות להביא את טענותיה בפני מנכ"ל משרד התקשורת עד ליום
 8.4.09והיא לומדת את תוכן המכתב.

 17חברה אם ,בת ,אחות ,בעל עניין ,מסונפת ,קשורה ,קרובה או שותפה.
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ג .תעריפים
הודיע המנהל )על פי הרישיון :המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהשר הסמיכו לעניין
רישיונות בכלל או לעניין רישיון זה ,דרך כלל או לעניין מסוים( כי בכוונת השר לקבוע תעריף
לשירות חדש לפי סעיף  15לחוק התקשורת ,לא תתחיל החברה לספק את השירות בטרם נקבע
לו התעריף ,אלא בהיתר השר .החברה לא תגבה מחיר מפלה.
החברה תספק שירות או חבילת שירותים שלא נקבע להם תעריף לפי סעיפים  15או 15א לחוק
התקשורת במחיר סביר ,ותציעם לכל דורש ,ללא אפליה ,ובתעריף אחיד.
כאשר החברה גובה תשלום בעד שירותי מפעיל אחר ,היא תעשה כן על פי תעריפיו ללא כל
תוספת ,והתעריפים לשיחות בין מנויי החברה ובין מנויי החברה למנויי מפעיל פנים-ארצי אחר
יהיו תעריפים אחידים וכוללים.
ביום  14.4.08תוקן רישיונה של החברה באופן המתיר לה לחייב מנוי לשלם באמצעות הוראת
קבע או כרטיס אשראי ,למעט מנוי פרטי שאין לו חשבון בנק.
ד .השקעות בתחומים אחרים ומגבלות שיתופי פעולה
נקבעה הוראה המתירה לחברה להשקיע במהלך שנה קלנדרית עד  25%מההכנסות השנתיות
של החברה )לא כולל הכנסות חברות בעלות זיקה לחברה( בפעילות שלא נועדה לשם מתן
שירותי החברה .השר רשאי להתיר חריגה משיעור זה.
התקשרות החברה בהסכמים לביצוע שירותים באמצעות בעל רישיון אחר ,טעונה אישור
המנהל ,והתקשרות בהסכמים לביצוע שירותי בזק או פעולות בזק בשיתוף עם בעל רישיון אחר
או עם בעל רישיון לשידורים טעונה אישור השר.
החברה לא תקיים כל פעילות ולא תהיה צד לכל הסכם ,הסדר או הבנה ,שנועדו או שעלולים
לצמצם את התחרות בתחום הבזק או לפגוע בה .השר רשאי לתת לחברה הוראות על צעדים
שעליה לנקוט כדי למנוע פגיעה בתחרות בתחום הבזק או בתחום השידורים.
ה .מיספור וניידות מספרים
נקבע כי החברה תפעל בהתאם לתוכנית מיספור ובהתאם להוראות בדבר הפעלת ניידות
מספרים .לעניין תוכנית המיספור וניידות המספרים ראו סעיף 2.6.6א' לעיל.
ו .תפעול רשתות החברה ורמת שירותיה
על החברה לקיים ולתפעל את הרשת ,ולקיים שירותיה בכל ימות השנה ,בכל שעות היממה,
לרבות בשעת חירום ,באורח תקין וסדיר ,בהתאם לדרישות הטכניות ולטיב שירות ,ולפעול
לשיפור שירותיה .הרישיון הכללי של החברה כולל נספח בדבר "רמת השירות למנוי" ,אשר
נקבע כי יתוקן לאחר שהחברה תמציא למשרד נתונים .החברה העבירה למשרד הצעתה לתיקון
הנספח תוך התאמתו למציאות ולרשיונות של מפעילים אחרים ,אך התיקון טרם בוצע.
ז .קישור גומלין ושימוש
שירותי תשתית  -על החברה לספקם לבעל רישיון אחר ,באופן שיאפשר לו לעמוד בדרישות
רישיונו ,בתנאים סבירים ושוויוניים ,ולהימנע מהעדפה לבעל רישיון שהוא חברה בעלת זיקה.
נקבעו הוראות לעניין העמדת מידע חיוני לבעל רישיון אחר לשם קבלת השירות ,ולעניין
אספקת השירותים באופן שיאפשר לו לעמוד בדרישות רמת השירות שבהן חוייב ובאופן שלא
יפלה בין מקבלי שירותיה של החברה לבין לקוחותיו.
קישורי גומלין  -נקבעו הוראות שתכליתן לאפשר ביצוע של קישורי גומלין ומתן שירותים בין
רשת החברה לבין כל רשת ציבורית אחרת .הוראות דומות קיימות לעניין מתן אפשרות שימוש
לבעל רישיון אחר.
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ח .הסדרים בתחום הביטחון
נקבעו הוראות לעניין הפעלת רשת החברה בשעת חירום .על החברה להקים את רשת החברה
ולתפעל אותה באופן שימנע קריסתה בשעת חירום ובאופן שיאפשר צמצום פעילותה בחתכים
שונים.
על החברה לבצע עבור כוחות הביטחון בישראל ומחוצה לה שירותי בזק ושירותי הקמה
ותחזוקה של תשתית וציוד קצה ,כקבוע בהסכמים שלה עם כוחות הביטחון .כמו כן ,החברה
תספק שירותים מיוחדים לכוחות הביטחון כמפורט בנספח סודי ביותר .החברה תפעל לכך שכל
רכש והתקנה של חומרה במתקני בזק שלה ,למעט ציוד קצה ,ייעשה בהתאמה מלאה להוראות
שניתנות לחברה לפי סעיף  13לחוק התקשורת.
על החברה למנות ממונה ביטחון ולמלא בקפדנות אחר הוראות הביטחון שבנספח לרישיון
)דרישת ישראליות ,אישור בטחוני למינוי נושאי משרה מסוימים ,אי מסירת מידע מסווג,
לרבות לבעל מניות ,אם הגילוי נוגד את הוראות הביטחון ,דיוני דירקטוריון בענייני ביטחון,
שמירת סודיות ,הגנה על המערכות והגבלת דיווח או פרסום הנוגעים למתן שירות מסווג
לכוחות הביטחון(.
ט .אחריות וביטוח
נקבעו הוראות מפורטות לעניין חובת ביטוח ואחריות החברה.
י .פיקוח ודיווח
על החברה מוטלות חובות דיווח נרחבות ,כגון הגשת דוחות שפורטו ברישיון וכן דוחות לפי
דרישה בעניינים שונים.
כמו כן ,למנהל הוקנו סמכויות כניסה למתקנים ומשרדים המשמשים את החברה ,עיון
והעתקת מסמכים ודרישת מידע ודיווחים מן החברה.
יא .עניינים שונים
הרישיון הכללי כולל מגבלות "בעלות צולבת".
הרישיון וכל חלק ממנו אינו ניתן להעברה ,לשעבוד או לעיקול.
על פי התיקון לרישיון ,על החברה להכין נוסח של הסכם התקשרות שבכוונתה להציע למנויים
ולהגישו לעיון המנהל ,לפי דרישתו .למנהל סמכות להורות על שינויים .החברה מצוייה בתהליך
מתמשך של הכנת הסכם התקשרות כאמור.
על החברה להמציא למנהל ערבות בנקאית להבטחת מילוי תנאי הרישיון ולשיפוי המדינה על
כל נזק שייגרם לה עקב הפרתם ,בסכום השווה ל 10-מיליון דולר ארה"ב .החברה המציאה
ערבות כאמור .השר רשאי לחלט את הערבות או חלקה בתנאים המפורטים ברישיון )יצויין ,כי
משרד התקשורת השתמש בעבר בסמכות זו ביחס לחברה .לעניין זה ראו גם ביאור )19א(
לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי
זה(.
בהתאם להוראות חוק התקשורת ,שר התקשורת רשאי בכל עת לבטל רישיון ,להגבילו או
להתלותו ,בין היתר ,אם ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בידי בעל רישיון אינם עומדים
בתקנים וברמה נאותים של פעולה או שירות דומים ,על פי כללים שנקבעו לפי החוק ,או אם
בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון.
המנהל הכללי של משרד התקשורת מוסמך להטיל עיצום כספי על הפרת תנאי מתנאי הרישיון.
לעניין הגדלת סכומי העיצומים ראו סעיף  2.16.13להלן.
ביום  28.10.08אישר שר התקשורת לחברה להפסיק את השירותים הקשורים לפעילות
תקשורת לוויינית ורשיונה הכללי וכן התוספת הרביעית לצו התקשורת )בזק ושידורים(
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)קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק" ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ( ,תשנ"ז 1997-תוקנו
בהתאם )ראו סעיף  1.1.6לעיל(.
.2.16.3

תמלוגים
חוק התקשורת קובע ,כי בעל רישיון למתן שירותי בזק ישלם תמלוגים למדינה על הכנסותיו ממתן
שירות בזק שייקבעו בידי שר התקשורת ושר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת .שיעור
התמלוגים הקבוע בחוק התקשורת הוא  ,11%אך בתקנות ניתן לקבוע שיעורים שונים.
תקנות הבזק )תמלוגים( ,התשס"א) 2001-להלן" :תקנות התמלוגים"( ,הרחיבו את בסיס ההכנסות
החייבות בתמלוגים ,תוך הפחתה הדרגתית בשיעוריהם .התקנות מטילות על כל מי שקיבל רישיון
בזק כללי למתן שירותים פנים ארציים נייחים )לרבות החברה( שירותי בזק בין-לאומיים ושירותי
רט"ן ,חובת תשלום תמלוגים על הכנסותיו )ללא מע"מ( משירותים המנויים בתוספות לתקנות,
לרבות ההכנסות משירותים אלה למנויים באזור יהודה ,שומרון וחבל עזה )למעט שטחי הרשות
הפלסתינית( ולרבות הכנסות ממתן שירותים אלה לכוחות הביטחון על פי סעיף  13לחוק .ביום
 31.8.06פורסם תיקון לתקנות התמלוגים ,המסדיר הפחתה של שיעור התמלוגים לכל בעלי
הרשיונות המחוייבים בתמלוגים ,החל מיום  1.1.06בשיעור של  0.5%מדי שנה ,עד לשיעור תשלום
תמלוגים של  1%לשנה החל משנת  .2010שיעור התמלוגים בשנת  2008היה 2%לעומת  2.5%בשנת
.2007
בעקבות עתירה לבג"צ שהוגשה ע"י החברה לפני מספר שנים בגין הענקת רשיונות מיוחדים למתן
שירותי תקשורת נתונים ,ועל פי החלטת בית המשפט בעתירה ,על המדינה לתקן את תקנות
התמלוגים ,כך שהכנסותיו של מפ"א ממתן שירותי תקשורת נתונים ,ניהול רשת נתונים וקווי נל"נ
בקצבים גבוהים ובקישורים מסוגים מסויימים שאחד הצדדים להם הוא תאגיד יהיו פטורים
מתשלום תמלוגים  ,וזאת החל מיום  .1.1.04טיוטת תיקון תקנות התמלוגים ,שכללה גם תיקונים
אחרים ,ובהן חיוב בתשלום תמלוגים הכנסות הנובעות ממתן שירותי בזק ,במקום הנוסח הקיים
המחייב בתמלוגים הכנסות ממתן שירותי בזק ,הוגשה לועדת הכספים של הכנסת ביום 31.12.07
ולא אושרה ע"י הוועדה .החברה שבה והזכירה למשרד התקשורת את מחוייבות המדינה לתיקון
התקנות כך שייכלל בהן הפטור האמור ,בהתאם להתחייבות בפני בג"צ ,וזאת מבלי שניתן להתלות
תיקון זה בתיקונים אחרים לתקנות התמלוגים.

.2.16.4

סמכויות לגבי מקרקעין
על פי הוראות סעיף )4ו( לחוק התקשורת ,העניק שר התקשורת לחברה סמכויות הקשורות
למקרקעין בהתאם לקבוע בפרק ו' לחוק.
תיקון מס'  25של חוק התקשורת משנת  2001הבחין בין קרקע שהיא בבעלות המדינה ,רשות
הפיתוח ,הקרן הקיימת לישראל ,רשות מקומית או תאגיד שהוקם על פי חוק ושהחזקה בה היא
בידי אחד מהם ,וכן דרך )להלן" :קרקע ציבורית"( לבין קרקע אחרת )להלן" :מקרקעין פרטיים"(.
לגבי קרקע ציבורית יכולה החברה ,וכל אדם שהיא הרשתה ,להיכנס אליה ולבצע בה עבודות ,ובלבד
שלהנחת הרשת ניתן אישור של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה .על הוועדה המקומית להחליט
בבקשה לאישור תכנית כאמור בתוך  60ימים מיום שהוגשה ,ואם לא החליטה  -רואים את התכנית
כאילו אושרה .ברוב המקרים יש צורך לתת הודעה למחזיק  21ימים מראש ,וזה רשאי לערער לבית
המשפט.
בהתאם להוראת תקנות שעניינן תפעול ותחזוקה ,אם לדעת החברה ,מתן שירות בזק למבקש
מחייב התקנת מתקן בזק לתמסורת או למיתוג ,בחצרי המבקש )או בחצרים משותפים ,רכוש
משותף( ,רשאית החברה לדרוש מן המבקש כתנאי מוקדם למתן שירות הבזק המבוקש ,להקצות
לחברה בחצרים מקום מתאים להתקנת המתקן ,לשימוש החברה בלבד ,והיא רשאית לתת שירות
באמצעות המתקן גם למבקשים אחרים.
הנחת רשת במקרקעין פרטיים טעונה הסכמת בעל המקרקעין ,החוכר לדורות או הדייר המוגן ,לפי
הענין .בבית משותף יש צורך בהסכמת רוב בעלי הדירות .עם זאת נקבעו בחוק הוראות בדבר הנחת
רשת בבית משותף לבקשת בעל דירה אף בהעדר הסכמת רוב בעלי הדירות ,תוך מתן סמכויות
לנציגות הבית המשותף ולמפקח על בתים משותפים.

.2.16.5

חסינויות
שר התקשורת העניק לחברה חסינויות מסויימות המנויות בפרק ט' לחוק התקשורת ,בהתאם
לסמכותו להעניק חסינויות לבעל רישיון כללי.
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בעל רישיון שהוענקה לו חסינות כאמור )להלן" :בעל חסינות"( ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,לא
ישאו באחריות בנזיקין אלא:
)(1

לנזק ישיר שנגרם עקב הגבלת שירות בזק או הפסקתו;

)(2

לנזק הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של בעל החסינות ,עובדיו או הבאים
מטעמו.

כמו כן ,בעל חסינות ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,לא ישאו באחריות לנזק שנגרם:
)(1

עקב אי אספקת שירותי בזק ושירותים נלווים ,השהייתם ,הגבלתם או הפסקתם ,הנובעות
מפעולה מכוונת של בעל חסינות ככל שזו דרושה לשם ביצוע פעולת בזק או מתן שירות
בזק;

)(2

עקב טעות במתן שירות בזק ,טעות במסר בזק או השמטה ממנו ,אי מסירת מסר בזק או
איחור במסירתו ,מסירת מסר בזק למען בלתי נכון או רישום מוטעה במדריך מנויים או
בפרסום אחר של בעל החסינות ,אלא אם הדבר נגרם ברשלנות חמורה.

על פי סעיף  13לחוק התקשורת ,הדן במתן שירותי בזק לכוחות הביטחון ,בעל רישיון או מי מעובדיו
לא ישא באחריות פלילית או אזרחית לכל מעשה שעשה במילוי הוראה שתינתן לפי הסעיף האמור
אלא בנסיבות שבהן היה עובד המדינה נושא באחריות למעשה) .לפי פקודת הנזיקין בכל תובענה
שאינה על רשלנות תהיה לעובד ציבור הגנה אם המעשה היה בתחום סמכותו כדין או שעשהו בתום
לב כסבור שהוא פועל בתחום סמכותו כדין(.
ביום  18.5.2008פנה משרד התקשורת לבעלי רשיונות תקשורת ,והודיע ,כי משרד התקשורת סבור
כי בעקבות אימוצו של החוק לתיקון פקודת הנזיקין )מס'  ,(10תשס"ה  ,2005 -במסגרתו צומצמו
הסייגים לאחריות המדינה בנזיקין ,ייתכן כי יש מקום לשקול את צמצומו של הסדר החסינות
הקיים המוענק לבעלי רישיונות כלליים ולבעלי רישיונות כלליים ייחודיים .בעלי הרשיונות התבקשו
להעביר עמדותיהם למשרד התקשורת עד ליום  .18.6.2008ביום  31.7.08הגישה החברה עמדתה
למשרד התקשורת ,ולפיה תיקון מספר  10האמור לא שינה דבר בהסדרים הנוגעים לאחריות בנזיקין
באופן המצדיק צמצום הסדר החסינויות הקיים והטלת אחריות על חברות התקשורת .כמו כן,
הרחבת אחריות משמעה הטלת נטל כבד על חברות התקשורת ,לרבות החברה ,בשל היקף נזקים
עקיפים פוטנציאליים ומימדי תביעות אפשריות.
.2.16.6

תקנות וכללים לפי חוק התקשורת
נכון למועד פרסום הדוח התקופתי חלות על החברה תקנות בשלושה תחומים עיקריים נוספים(1) :
הפסקה ,עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק; ) (2התקנה ,תפעול ותחזוקה; ) (3דרכי
הפיקוח על פעולותיו של בעל הרישיון; כן קבעה החברה ,באישור השר ,כללים בדבר שירותי החברה
למנויים.
התקנות והכללים הנזכרים לעיל מסדירים את התנאים שבהם רשאית החברה לנתק ,להפסיק
ולחדש את השירות לפי דרישת המנוי או ללא דרישתו ,להפסיק שירות ,לחבר מנוי נוסף לקו טלפון
של מנוי קיים ,ולהסיר מתקני בזק .בנוסף לכך מסדירות התקנות את סמכויותיה וחובותיה של
החברה ,ואת זכויותיו וחובותיו של כל מנוי .כן מסדירות התקנות מתן שירותי מידע ושירותי בידור
של ספקים על גבי רשת החברה.
על פי התקנות על החברה לתת למנוייה שירותי בזק כמפורט ברישיון הכללי ,באורח תקין וסדיר.
החברה רשאית ,באישור השר ,להפסיק ,לנתק או להגביל מתן שירות בזק אם השירות התיישן
מסיבות טכנולוגיות ,או אם נעשה שימוש לרעה בשירות שיש בו כדי לגרום נזק כספי ממשי לציבור
או לחלק ממנו או לבעל הרישיון .בהתאם לתקנות הנוגעות לדרכי הפיקוח על פעולותיו של בעל
רישיון ,מינה שר התקשורת מנהל )עובד המשרד( המוסמך בין היתר לפקח על קיום הוראות חוק
התקשורת ,התקנות והרישיון ,על סוגי השירותים ותנאיהם ,איכות השירות ורמת תחזוקה.
נוסף לכך קיימות הוראות בדבר דיווח ,שעל פיהן חייב כל בעל רישיון להגיש דוחות תקופתיים
ודוחות על אירועים מיוחדים .בכללים בדבר שירותי החברה יש הוראות המתייחסות ,בין היתר,
למשלוח חשבונות למנויים ,לחיוב בתשלומים ,ולפרסום רשומה במדריך המנויים.
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החברה פועלת לאיתור חייבים ולגביית חובות מלקוחותיה .במקרים שבהם לא נפרע החוב ,מתבצע
בדרך כלל טיפול משפטי באמצעות עורכי דין חיצוניים.
על פי התקנות ,רשאית החברה לנתק קו אם החשבון בגינו לא נפרע בתוך  21ימים מהמועד שנקבע
לפירעון החשבון ,וכן להפסיק את השירות אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת בכתב.
ביום  6בפברואר  2008הועברה להתייחסות החברה ו"הוט" טיוטה של תקנות בדבר הקמת "ועדת
חריגים" שתפקידה לבחון בקשות של בזק או של "הוט" למתן פטור או עיכוב במתן שירותים או
בהתקנתם )לפי העניין( ,ולהמליץ לשר התקשורת בדבר מתן או אי מתן פטור או עיכוב כאמור.
החברה העבירה תגובותיה למשרד.
.2.16.7

דיני הגבלים עסקיים
א .ביום  27.6.95הכריז הממונה על הגבלים עסקיים )להלן" :הממונה"( על החברה כבעלת
מונופולין בתחומים אלה :שירותי טלפון בסיסי ,מתן שירותי תשתית תקשורת ,מתן שירות
טלפון בין-לאומי דו-כיווני בלתי מסויג )כולל שירות לשיחות נכנסות( ושירותי העברה ותמסורת
של שידורים לציבור.
הכרזת הממונה על החברה כעל בעל מונופולין מהווה ראיה לכאורה לנקבע בה ,בכל הליך
משפטי ,ובכלל זה בהליכים פליליים .לפיכך ,תובע  -אדם או ארגון צרכנים  -אשר יבקש לתבוע
את החברה ,בין אם בתביעה אזרחית אישית ,ובין אם בתביעה ייצוגית ,יהא פטור מהוכחת
עובדת היות החברה בעלת מונופולין ,ככל שהוכחה זו רלבנטית לתביעתו ,בהסתמך על הכרזת
הממונה ,ועל החברה יוטל נטל ההוכחה לסתור את האמור בהכרזת הממונה לעניין זה.
ב .ביום  11.12.00הכריז הממונה על החברה כבעלת מונופולין בתחום "תשתית בזק למתן שירותי
גישה בקצב מהיר באמצעות ספקי אינטרנט".
ביום  10.11.04הודיע הממונה כי החליט לפצל את ההכרזה הקיימת לשתי הכרזות נפרדות:
)(1

אספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת הגישה למנוי.

)(2

אספקת שירותי גישה בקצב מהיר לספקי אינטרנט באמצעות רשת בזק ציבורית מרכזית.

ג .ביום  26.8.04אישר הממונה את מיזוג "פלאפון" והחברה )בעקבות רכישת חלקה של "שמרוק"
ב"פלאפון" ע"י החברה( בתנאים המגבילים פעילויות מסויימות משותפות והעברת מידע
מסחרי ,כהגדרתו בתנאים האמורים.
ד .ביום  24.12.07הוצאה קביעה של הממונה על הגבלים עסקיים ,בהתאם לסמכותה לפי סעיף
)43א() (5לחוק ההגבלים העסקיים בה נקבע ,כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה בשוק ,בניגוד
להוראות סעיף 29א לחוק ,בכך שלא הגיבה ,כנדרש ובמועד ,על צעדים שננקטו במסגרת סכסוך
עבודה ,ע"י עובדיה ,בקשר עם פעילות מפעילי תקשורת אחרים ,ובכך שלא היתה ערוכה ,עפ"י
האמור בקביעה ,לפנייה מיידית לבית הדין לעבודה בקשר עם הניתוק בין רשתה לרשת "הוט".
יצויין ,כי בזק הגישה את בקשתה לצו מניעה לבית הדין לעבודה לקראת צהרי יום ,18.5.06
למחרת היום בו החלה התקלה ברשת "הוט" ) 17.5.06אחה"צ(.
עוד צויין בקביעה ,כי בהתאם לסעיף )43ה( לחוק ההגבלים העסקיים תהא קביעה זו ראיה
לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי וכי בהתאם לסעיף )43ו( לחוק אין בשימוש הממונה
בסמכות לפי סעיף  ,43או באי השימוש בה ,מניעה מלהעמיד לדין אדם שעבר על הוראות החוק.
ביום  16.3.08הגישה החברה ערר על קביעת הממונה .לעניין זה וכן לעניין תביעה ייצוגית
הקשורה לנושא ראו ביאורים )17א() (11ו )17 -ג() (1לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
ה .ביום  18.10.07העבירה החברה לרשות ההגבלים העסקיים נתונים ומסמכים על פי דרישת
הרשות בעניין העברת מידע ,לכאורה ,לחברה בת.
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ו .לעניין התנגדות הממונה למיזוג החברה ודי.בי.אס .ופסק הדין של בית הדין להגבלים עסקיים
בעניין ראו סעיף  1.1.5לעיל.
ז .החברה אימצה נוהל אכיפה פנימית )להלן" :הנוהל"( ובו כללים ,הנחיות ומערך דיווח ובקרה
פנימיים ,שתכליתם להבטיח כי פעילות החברה ועובדיה תתבצע בהתאם להוראות חוק
ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ) 1988 -להלן" :חוק ההגבלים"( .הנוהל כולל הסבר כללי לחוק
ההגבלים ,כללים מנחים להתנהגות של החברה ושל עובדיה על מנת שלא להפר את הוראות חוק
ההגבלים .בהתאם לנוהל ,מוציא ,מפעם לפעם ,הממונה על האכיפה הפנימית בחברה ,הנחיות
כלליות וספציפיות במגוון עניינים שונים )כדוגמת נוהל מחירים ,יחסים עם חברות בת ,מגעים
עם לקוחות ועוד( .הנחיות הממונה על אכיפה פנימית מחייבות את כל עובדי החברה ומנהליה.
.2.16.8

פקודת הטלגרף
פקודת הטלגרף מסדירה את השימוש בספקטרום האלקטרומגנטי ,וחלה בין היתר על השימוש
שעושה החברה בתדרי רדיו ,כחלק מהתשתית שלה .הקמה והפעלה של מערכת שעושה שימוש
בתדרי רדיו כפופה ,על פי פקודת הטלגרף ,למתן רישיון ,והשימוש בתדרי רדיו כפוף להועדה
והקצאה של תדר מתאים .לפי פקודת הטלגרף מוטלות אגרות רישיון ואגרות בעד הועדת תדרים
והקצאתם.
מזה מספר שנים ,מתמודדת הממשלה עם המחסור הקיים בתדרי רדיו לשימוש הציבור בישראל
)בין השאר ,בשל הקצאה של תדרים רבים לשימושים בטחוניים( ,בדרך של הגבלת מספר הרישיונות
הניתנים לשימוש בתדרים ,מחד גיסא ,תוך הגדלת האגרות המשתלמות בגין הקצאתו של תדר
בתחום הנמוך ,מאידך גיסא .ביום  25.10.07הודיע משרד התקשורת לחברה כי הוא שוקל להורות
לה להפסיק את השימוש במערכות רדיו שכונתי ורדיו כפרי ובתדרים המוקצים לה לצורך כך
המשמשים אותה ,בין היתר ,לצורך מתן שירותיה באזורים בהם לא קיימת פריסת תשתית קווית.
ביום  25.12.07העבירה החברה את תגובתה בה הבהירה כי על המשרד להקצות לה תדרים חלופיים,
וכי דרישת המשרד יוצרת לחברה קושי ומחייבת אותה להערכות רחבת היקף הכרוכה בעלויות
מהותיות .כן ציינה החברה ,כי יהיה דרוש לה פרק זמן של כשנתיים להעברת מנוייה ממערכותיה
הקיימות למערכות חדשות ודרשה כי המדינה תישא בעלויות ההגירה מהמערכות שהחברה תידרש
לפנות .מאז מתנהלים מגעים בין החברה למשרד התקשורת לעניין הקצאת תדרים חלופיים לתדרים
אותם נדרשת החברה לפנות.
בין החברה לבין משרד התקשורת קיימות מספר מחלוקות בעניין אגרות אשר החברה טוענת כי אין
היא חייבת בהן ,ולכן היא לא שילמה אותן .בעקבות בירור עם המשרד באשר למחלוקות האמורות,
הוסדרו מרביתן .הסכום העיקרי שנשאר שנוי במחלוקת הינו בגין אגרות ביהודה שומרון ועזה והוא
מסתכם ,נכון ליום  31.12.08בכ  59 -מיליון ש"ח.
לעידכון בנושא  WiMAXראו סעיף 2.6.6ב לעיל.

.2.16.9

תיקוני חקיקה
במהלך חודש אפריל  2008אושר בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה )"התיקון"(.
על פי התיקון יחויבו העוסקים ליידע את הצרכן בדבר מועד תום עסקה קצובה לפני סיומה וכן
בדבר התנאים שיחולו אחרי מועד הסיום .בנוסף יחויב העוסק לקבל הסכמה פוזיטיבית של הצרכן
להמשך התקשרות מעבר לתקופה הקצובה .היה ולא התקבלה הסכמה פוזיטיבית ינותק הצרכן
משרות שלגביו חלה העסקה הקצובה ,וזאת למעט שירותי טלפון בסיסים כהגדרתם בחוק
התקשורת )שרותי  .(VOICEהתיקון האמור נכנס לתוקף ביום  .10.1.09כמו כן קיים משרד
התקשורת שימוע לחברה בעניין התיקון לרישיון החברה ובעלי רישיונות נוספים בנושא זה ,שהוצע
ע"י משרד התקשורת .במסגרת זו הודיע משרד התקשורת ביום  29.10.08כי בעניין השימוע המשני
בדבר קביעת תעריף אחיד בתקופת התחייבות ,המשרד החליט ,בשלב זה ,לתקן רק את רשיונותיהם
של בעלי רשיון כללי למתן שירותי רט"ן באופן שיחייב תעריף אחיד כאמור .התיקון בתוקף מיום
 .31.12.08בנוסף ,אושר בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בעניין התנתקות משירותים מתמשכים
)בתוקף מאוקטובר  (2008המאפשר למנוי פרטי להתנתק משירות מתמשך באמצעות דואר ,דואר
אלקטרוני או טלפון ,וכן אושרו תיקון לחוק הגנת הצרכן )בתוקף מספטמבר  (2008המטיל ,במקרים
מסויימים קנסות בגין איחורי טכנאים ,ותיקון לחוק התקשורת בעניין דואר זבל )בתוקף מנובמבר
 ,(2008שלפיו ,בין היתר ,נדרשת ,ככלל ,הסכמה מפורשת של מנוי לקבל דבר פרסומת באמצעות
דואר אלקטרוני ,פקס ,מערכת חיוג אוטומטי או .SMS
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 .2.16.10הסדרים בתחום הביטחון
בנוסף להוראות מיוחדות החלות על החברה בתחום הביטחון מכח הרישיון הכללי )ראו סעיף
2.16.2ח לעיל( ,חלות עליה הוראות מיוחדות מכח צו התקשורת )בזק ושידורים( )קביעת שירות
חיוני שנותנת "בזק" ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ( ,תשנ"ז .1977 -
 .2.16.11הקמת מתקני תקשורת
א .תכניות המיתאר הארציות לתקשורת ,תמ"א ) 36בתחומי הקו הירוק( ותמ"א ) 56בשטחים( נועדו
להסדיר את הפריסה ואופן ההקמה של מתקני תקשורת לשם הבטחת תפקודם ,בכיסוי מלא של
שטח המדינה ,לשידור ולקליטה של רדיו ,טלוויזיה ותקשורת אלחוטית ,תוך מזעור הפגיעה באיכות
הסביבה והנוף.
ב .תמ"א 36א
)(1

חלק א' של תמ"א  36העוסק בהנחיות להוצאת היתרי בניה למתקני שידור קטנים וזעירים,
אושר על ידי הממשלה ביום .2.5.2002
החברה הוציאה היתרי בניה למרבית מתקני השידור הקטנים בהתאם לתמא 36א.מעת לעת
עולה צורך בהוספת מתקני שידור המחייבים טיפול בהוצאת היתרי בניה על פי תמ"א 36א.
נכון למועד פירסום דוח תקופתי זה החברה מטפלת בהוצאת היתרי בניה ל 18 -מתקני
שידור קטנים ונמצאת בהליכים משפטיים לגבי  7מתקני שידור נוספים.

)(2

ועדת העורכים של תמ"א  36החליטה כי ההבחנה בין תמ"א 36א לבין תמ"א 36ב תהיה על
בסיס טווח הבטיחות לציבור בלא קשר לגודל המתקן .בהמשך להחלטה זו  -בהתאם
לטיוטה לתיקון תמ"א 36א מינואר  2008הליך הרישוי של מתקני מיקרוגל ,שקודם סווגו
כמתקני שידור קטנים ,ואשר טווח הבטיחות שלהם גדול מ 12-מ' ,יהיה לפי תמ"א 36ב
הקובעת תנאים מחמירים יותר להוצאת היתרי בניה.
עוד נקבעו בטיוטה לתיקון תמ"א 36א מינואר  2008מסלולי רישוי שונים בהתאם למיקום
וטווח הבטיחות לציבור של המתקן ,כאשר לכל מסלול נקבעה חבות בהפקדת כתבי שיפוי
בגין פיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון והבניה בהיקף שיפוי שונה )בהתאם למסלולים(.

)(3

לאור הוראות חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965-והוראות חוק התקשורת ,סבורה
החברה ,כי לא חלה עליה חובה לקבל היתרי בנייה למתקני שידור זעירים ,המהווים
"מתקני גישה אלחוטית" בהתאם לחוקים האמורים.
ביחס ל"מתקני גישה אלחוטית" קיימות מספר יוזמות לביטול הפטור מהיתר בניה .אם
תידרש החברה להמציא תצהיר על פטור מהיתר בניה כאמור בסעיף  2.15.1ו/או יבוטל
הפטור מהיתר בניה ,עשויות להיות לכך השלכות מהותיות לרעה שאין באפשרות החברה
להעריכן בשלב זה .להשלכות על החברה הבת פלאפון  -ראו סעיף  3.18.3.3להלן.

ג .תמ"א 36ב
כאמור בפיסקה ב' לעיל ,בהתאם לטיוטה מינואר  ,2008הליך הרישוי של מתקני שידור ,שקודם
סווגו כגדולים ,שטווח הבטיחות שלהם קטן מ 12-מ' יהיה לפי תמ"א 36א שהטיוטה הנוכחית שלה
אינה כוללת הוראות מעבר המאפשרת הליך רישוי מקוצר.
בטיוטה מינואר  2008מוצעת הוראת מעבר שלפיה (1) :היתר בניה שהוצא למיתקן שידור על פי
תכנית קודמת שאינה תואמת את הוראות תמ"א 36ב ,יראו אותו כשימוש חורג שהותר לתקופה של
 24חודשים מיום אישור התכנית; אם מפעיל המיתקן ימציא למוסד שאישר את הקמת המיתקן,
בתוך התקופה האמורה ,היתר מאת הממונה על הקרינה על עמידה במגבלות הבטיחות הקבועות
בתמ"א 36ב ,כי אז יראו את היתר הבניה כתואם להוראות תמ"א 36ב ,אחרת ,יפקע תוקף היתר
הבניה (2) .ניתן יהיה לתת היתר בניה למתקני שידור ,שהוקמו קודם אישור תמ"א 36ב באתר שידור
שהיה קיים לפני ה ,31.1.84-גם אם אינם תואמים להוראות תמ"א 36ב ,ובלבד שיעמדו במגבלות
הבטיחות המפורטות בה.
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יצויין ,כי מתקני שידור של החברה הוקמו ברובם לפני שנים רבות )לפני ה –  ,(31.1.84חלקם על ידי
רשויות המדינה.
כן מוצע בטיוטה מינואר  2008לכלול הוראה המחייבת את מבקש הבקשה להיתר לוועדה המקומית
לתת כתב שיפוי בגין פיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון והבניה ,ככל שייפסקו כנגד הוועדה
המקומית לכלל המתקנים הנכללים בתמ"א 36ב לרבות מתקני שידור שהוקמו לפני  ,31.1.84אשר
בטיוטות קודמות של תמ"א 36ב היו פטורים מחובת השיפוי .החברה העבירה את התנגדותה
להכללת הוראה כאמור בתמ"א 36ב.
ד .כללי
ביום  17.4.08הגישה החברה את השגותיה לנוסח המוצע של תוכנית מיתאר ארצית לתקשורת
תמ"א36/א מתקני שידור קטנים ושל תוכנית מיתאר ארצית לתקשורת תמ"א /36ב מתקני שידור
גדולים .תמצית ההשגות הינה ,כי התוכניות בנוסחן המוצע ,ובעיקר בכל הנוגע לשינוי ההגדרות של
מתקני שידור קטנים ומתקני שידור גדולים ,מעוררות קשיים מעשיים אשר עלולים למנוע מהחברה
להעניק לציבור חלק מהשירותים המגוונים שהיא מעניקה לו ושאותן היא מחוייבת להעניק לו עפ"י
דין.
ה .להיתרי קרינה למתקני תקשורת ושידור ראו סעיף  2.15לעיל.
ו .תמ"א  - 56מתקני תקשורת בשטחים
ביום  29.7.08קיבלה החברה הודעה על כך שבחודש יוני  2008נכנסה לתוקף תוכנית מתאר ארצית
 56המסדירה את אופן הקמתם ורישויים של מתקני תקשורת בשטחים .התוכנית כוללת הוראות
מעבר למתקנים שהוקמו בהיתר ולמתקנים קיימים.
התוכנית כוללת דרישה להפקת רישיון תקשורת ולקבלת הסכמת הממונה על הרכוש הממשלתי
במינהל האזרחי .בעלי תפקיד אלו דורשים כתנאי להפקת האישורים סכומים שהחברה חולקת
עליהם .החברה בוחנת את הדרישות הכספיות במסגרת התדיינות רחבה יותר הקיימת לחברה ,ונכון
למועד פרסום דוח זה אינה יכולה להעריך את ההשלכות הצפויות.
המידע האמור בסעיף  2.16.11זה כולל מידע צופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות החברה .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות הנ"ל.
2.16.12

.2.17

ביום  4.2.08פורסם תיקון לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו התש"ן 1990 -שלפיו הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו תקים ותפעיל מערך משדרים קרקעי בטכנולוגיה דיגיטאלית ) DTT – Digital
 (Terrestrial Televisionבגיבוי מערך לווייני דיגיטאלי להפצת שידורי טלוויזיה של בעלי
הזיכיונות לשידורי טלוויזיה באופן חופשי לכלל הציבור בישראל ובפריסה ארצית )ראו גם סעיף
 5.1.3.3להלן( כך שהפצה כאמור תתבצע לא יאוחר מיום  1בדצמבר  .2008השינוי הטכנולוגי במעבר
משירותים אנלוגיים לשירותים דיגיטליים בתחום הטלוויזיה עשוי לפגוע בהכנסות החברה ,אולם
בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את הפגיעה המצרפית שתיגרם כתוצאה מסגירת הרשתות
האנלוגיות והקמת הרשת הדיגיטלית.

הסכמים מהותיים
להלן תיאור תמציתי של הסכמים מהותיים ,שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה ,שנחתמו ו/או
שהם בתוקף בתקופת הדוח התקופתי:

.2.17.1

הסכמים בקשר עם אגרות חוב
א .שטר נאמנות לאיגרות החוב )סדרה  (4מיום 24.5.04
שטר נאמנות שנחתם עם החברה לנאמנות של בנק המזרחי בע"מ לסידרה של 1,200,000,000
אגרות חוב בערך נקוב של  ₪ 1כ"א עומדות לפרעון ב  4 -תשלומים שווים ביום  1ביוני של כל
אחת מהשנים  2008עד  ,2011נושאות ריבית שנתית בשיעור של  4.8%צמודות )קרן ורבית(
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למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל  .2004מתוכם  800,000,000אגרות חוב הונפקו ע"י
החברה לציבור עפ"י תשקיף החברה מיום ") 24.5.04התשקיף"( ו  400,000,000 -אגרות חוב
נרכשו ערב התשקיף ע"י חברת בת בבעלות ובשליטה מלאים של החברה ,בזק זהב )אחזקות(
בע"מ )"בזק זהב אחזקות"( ,ונרשמו למסחר עפ"י התשקיף.
ב .שטר נאמנות לאיגרות החוב )סדרה  (5מיום 24.5.04
שטר נאמנות שנחתם עם החברה לנאמנות של בנק המזרחי בע"מ לסידרה של 600,000,000
אגרות חוב בערך נקוב של  ₪ 1כ"א עומדות לפרעון ב  6 -תשלומים שווים ביום  1ביוני של כל
אחת מהשנים  2011עד  ,2016נושאות ריבית שנתית בשיעור של  5.3%וצמודות )קרן ורבית(
למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל  .2004אגרות החוב הונפקו ע"י החברה ערב התשקיף
למשקיעים מוסדיים ולבזק זהב אחזקות ונרשמו למסחר עפ"י התשקיף.
תוספת לשטר נאמנות לאגרות החוב מסדרה זו מתייחסת להנפקת  1,500,000,000אגרות חוב
נוספות אשר הונפקו ע"י החברה לבזק זהב אחזקות באותם תנאים ונרשמו למסחר בבורסה
)בכפוף למגבלות חסימה(.
ביום  30.3.05נחתמה תוספת נוספת לשטר נאמנות זה בגין הנפקת  ₪ 286,967,000ע.נ .אגרות
חוב מאותה סידרה.
2.17.2

נדל"ן
א .הסכם העברת נכסים בין החברה למדינה מיום 31.1.84
הסכם בין מדינת ישראל לבין החברה ,שלפיו הוקנו לחברה זכויות המדינה בנכסים שעמדו
לרשות משרד התקשורת לצרכי מתן שירותי בזק ,והחברה באה במקום המדינה לגבי הזכויות
בנכסים האמורים ולגבי החובות וההתחייבויות המתייחסות לזכויות אלה ערב תחילתו של
ההסכם .כמו כן ,על פי ההסכם האמור ,הועברו לחברה זכויותיה ,סמכויותיה ,חובותיה
והתחייבויותיה של המדינה לפי ההסכמים ,וכן ההתקשרויות והעסקאות שהיו בני תוקף לגבי
שירותי בזק ערב תחילתו של ההסכם.
ב .הסכם הפשרה מיום  15.5.03בין החברה למדינה ומינהל מקרקעי ישראל בענין הזכויות
הנוגעות למקרקעין
ראו סעיף 2.7.4ג' לעיל.
ג .הסכם בין החברה לבין רשות הדואר מיום 30.6.04
הסכם בין החברה ורשות הדואר להגדרה והסדרה של זכויות החברה ורשות הדואר בנכסים
המשותפים להן .בהסכם פורטו הנכסים המשותפים והוגדר חלקו של כל צד בהם .נקבע ,כי כל
אחד מן הצדדים יהיה בעל זכויות בלעדי בחלקו ,למעט לעניין זכויות ברכוש משותף ,זכויות
בניה או זכויות שנקבע לגביהן מפורשות אחרת .לגבי מספר נכסים נוספים בעל הזכויות הבלעדי
בהם ,בשלמות ,יהיה צד אחד שנקבע.

 2.17.3הסכמים שונים עם די.בי.אס .ובעלי המניות האחרים בה
א.

הסכם מייסדים מיום  4.12.98בין החברה ,יורוקום תקשורת בע"מ )שאחזקותיה הועברו לאחר
מכן ליורוקום די.בי.אס .בע"מ( ,לידן  -יזום עסקים בע"מ )שאחזקותיה בדי.בי.אס .הועברו
לאחר מכן ללידן סוכנויות להשקעות ) (1994בע"מ( ,וגילת תקשורת בע"מ )שהעבירה אחזקותיה
בדי.בי.אס .לגילת די.בי.אס .בע"מ( המסדיר את הקמת חברת די.בי.אס ,.ניהולה והיחסים בין
בעלי מניותיה.

ב.

הסכם מיום  30.12.98בין בעלי המניות בדי.בי.אס .ובין די.בי.אס .המסדיר ,בין השאר ,הקמת
ועדה אקזקוטיבית וסמכויותיה.

ג.

הסכם מחודש נובמבר  2001בין בעלי המניות בדי.בי.אס .ודי.בי.אס .ששינה את נוסחת הדילול
שנקבעה בהסכם המייסדים וקבע כי החזקות בעלי המניות בדי.בי.אס .יותאמו לשיעור
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השקעותיהם היחסי בדי.בי.אס ,.כך שלצורך הדילול יישאו ההשקעות )שמבוצעות בדרך של
הלוואות בעלים( החל מהמועד שנקבע בהסכם הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה נצברת
באופן שנתי בשיעור של  5.5%בשנה ,מיום הקמת די.בי.אס.
ד.

הסכם מיום  ,30.12.02כפי שתוקן ביום  ,6.8.03בין בעלי המניות בדי.בי.אס .ודי.בי.אס ,.הקובע
עדיפות להלוואות בעלים שניתנו החל מיום  10.7.02על פני הלוואות שניתנו קודם לכן .כן קובע
ההסכם ,כי הלוואות אלה יישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה ונצברת באופן שנתי
בשיעור של  ,5.5%כאשר ההלוואות שיינתנו מיום  27.4.03ישאו הפרשי הצמדה וריבית צמודה
ונצברת שנתית של  .11%כמו כן ,ההסכם קובע מנגנון להקצאת מניות או כתבי אופציה למניות
לבעלי מניות שישקיעו בדי.בי.אס .כך שאחזקותיהם בדי.בי.אס יותאמו להשקעתם המתואמת
בה .עוד קבע ההסכם זכות מידע כקבוע בו לבעלי המניות שהינם צדדים לו )לעניין פעילות
החברה למימוש כתבי אופציה כאמור שהוקצו לה ראו סעיף  1.1.5לעיל(.

לעניין זה ראו גם סעיף  5.16.7להלן.
 2.17.4הסכמי עבודה
א.

הסכם פנסיה מקיפה מיום  21.9.89בין החברה ,ההסתדרות והנציגות המשותפת של ועדי
העובדים לבין קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
קובע הסדר שלם ואוטונומי בכל הנוגע לביטוחם הפנסיוני של עובדי החברה .ההסכם חל על כל
העובדים המועברים )שהועברו ממשרד התקשורת לחברה( ,על כל החברים בקרן פנסיה צוברת
המועסקים בחברה ביום חתימת הסכם הפנסיה ועל כל העובדים הקבועים והזמניים בחברה,
למעט קבוצות עובדים מיוחדות )סטודנטים ,עובדים בחוזה אישי או עובדים שקיים לגביהם
הסדר חליפי אחר(.

ב.

הסכם קיבוצי מיוחד לפרישה מוקדמת מיום  23.11.97כפי שתוקן והוארך בימים ,4.9.00
 17.4.05 ,18.3.04ו  28.6.05 -בין החברה לבין ההסתדרות ונציגות העובדים
למידע בעניין זה ובעניין פרישה מוקדמת ראו ביאור  16לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

ג.

הסכם עיגון זכויות מיום  4.9.00בין החברה לבין ההסתדרות ונציגות העובדים
הסכם קיבוצי מיוחד ,בין היתר ,בנוגע לעיגון הזכויות של העובדים המועברים .הסכם זה בא
לעגן את זכויותיהם של העובדים המועברים לכל זכות לגמלאות שקמה להם בהיותם עובדי
מדינה לשעבר על פי הסכם הפנסיה של החברה ,אשר אומצו על ידי החברה במסגרת הסכם
הפנסיה שלה .על פי הסכם זה ,זכויות אלה הופכות ל"זכויות אישיות" שלא ניתן לבטלן ,אלא
בדרך שבה ניתן לוותר על פי דין על זכות אישית )דהיינו ,באמצעות ויתור אישי מצד העובד(.
לעניין זה ראו גם סעיף  2.9.5לעיל.

ד.

הסכם "דור  "2000מיום  11.1.01בין החברה לבין ההסתדרות ונציגות העובדים
בעקבות תיקון מחודש יולי  2000לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )תיקון(,
התש"ס ,2000-נחתם ביום  11.1.01הסכם קיבוצי מיוחד לקליטת עובדים חדשים וקביעת תנאי
שכרם .ההסכם חל על עובדים חדשים ועל עובדים שקודם לכן הועסקו בחברה באמצעות
חברות כח אדם בתפקידים שפורטו בנספח להסכם )נציגי שירות לקוחות במוקדים טלפוניים,
עובדים אדמיניסטרטיביים ,קלדניות ,מחסנאים ,מזכירות ,ממיינים ומפיצי דואר וכיוצ"ב
עובדי מינהלה כדוגמת סבלים ,נהגים ומלגזנים ,ועוד( .במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום
 ,5.12.2006הוסכם כי הסכם "דור  "2000לא יחול על עובדים כאמור אשר נקלטו לחברה מיום
 1.7.2006ואילך .כן הוסכם על הכנסת שינויים בלתי מהותיים בתנאי העסקתם של עובדים אשר
נקלטו לעבודה בהתאם להסכם "דור ."2000

51
ה .הסכם מיום  17.4.05עם גוף חלופי במקום קרן מקפת בכל הקשור להסדרי פרישה מוקדמת של
עובדים מהחברה
ביום  17.4.05נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה ,נציגות העובדים וההסתדרות בדבר
התקשרות עם גוף חלופי במקום קרן מקפת בכל הקשור להסדרי פרישה מוקדמת של עובדים
מהחברה.
בהמשך לכך ,נחתם ביום  28.6.05הסכם בין הראל חברה לביטוח בע"מ )"הראל"( לבין החברה
)"הסכם יוני  .("2005ההתקשרות מסדירה תשלומי פנסיה בגין פרישה מוקדמת וכן הפרשי
תשלומי פנסיית זקנה ושאירים ,הנובעים מתיקוני חקיקה במסגרת חוק התוכנית להבראת
כלכלת ישראל לעובדים אשר פרשו מהחברה החל מסוף שנת  / 2003תחילת שנת  2004ו/או
יפרשו מהחברה בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד לפרישה מחודש ספטמבר  2000כפי שתוקן ביום
 18.3.04וביום  .17.4.05בעקבות החתימה על ההסכם עם הראל עודכן ותוקן באותו תאריך
) (28.6.05ההסכם הקיבוצי המיוחד בין החברה ,נציגות העובדים וההסתדרות האמור לעיל.
ביום  14.2.08נחתם בין הראל לחברה תיקון להסכם יוני  ,2005אשר עיקריו (1) :החלת הסכם
יוני  2005גם על עובדי החברה ,אשר יפרשו מעבודתם בחברה עד ליום  31.12.2013במסלול
פנסייה מוקדמת בהתאם לאופציה שניתנה לחברה בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום ,5.12.2006
וזאת ,אם וככל שהחברה תבחר לממש את האופציה האמורה (2) .הפחתת התמורה המשולמת
ע"י החברה להראל בגין כל פורש אשר יבוטח עפ"י הסכם יוני  ,2005אשר טרם הונפקו בגינו
ביום חתימת התיקון להסכם יוני  2005פוליסות ע"י הראל.
לעניין זה ראו גם ביאור )16ז( לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
ו.

הסכם קיבוצי מיוחד מיום 5.12.06
הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה לבין אירגון העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה
המסדיר את יחסי העבודה בחברה בעקבות העברת השליטה בחברה ממדינת ישראל
לאפ.סב.אר .החזקות בע"מ וקובע מבנה אירגוני חדש לחברה )ראו סעיף  2.9.1לעיל(.
עפ"י ההסכם ,כל ההסכמים ,ההסדרים והנוהגים הקיימים בחברה ערב החתימה על ההסכם,
לרבות מנגנון הצמדת השכר למגזר הציבורי ,ימשיכו לחול רק על העובדים הקבועים הוותיקים
בחברה ,שעליהם חל ההסכם ,בכפוף לשינויים שהוכנסו במפורש בהסכם .העסקת עובדים
זמניים קיימים וחדשים ,תתבצע על בסיס הסכמי שכר חודשיים/שעתיים המבוססים על מודל
שכר שוק לפי עיסוקים ,עם גמישות ניהולית גבוהה.
עוד נקבע בהסכם ,כי בשנים  2006-2008יפרשו מן החברה במסלולי פנסיה מוקדמת או פיצויים
מוגדלים  975עובדים קבועים .כמו כן ,החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לסיים עבודתם
של  1225עובדים קבועים נוספים ) 245עובדים קבועים באחת או יותר מהשנים .(2009-2013
תנאי הפרישה אשר יוענקו לפורשים יהיו זהים ברובם לתנאי הפרישה הנהוגים בחברה כיום.
תוקף ההסכם הינו מיום חתימתו ועד ליום  .31.12.2011לחברה אופציה להאריכו בשנתיים
נוספות עד ליום  .31.12.2013תוקפו של פרק הפרישה בהסכם יהיה ,בכל מקרה ,עד ל-
.31.12.2013
לעניין התיקון להסכם ראו סעיף  2.9.1לעיל.

 2.17.5הסכם ניהול
ביום  23.3.06אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה התקשרות החברה בהסכם עם
חברה שתהיה בבעלות ובשליטת בעלי המניות של אפ.סב.אר .שבמסגרתו יוענקו לחברה שירותי
ניהול וייעוץ שוטפים ,לרבות באמצעות דירקטורים המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ו/או
בחברות הבנות שלה ,והכל  -בתמורה ל  1.2 -מיליון דולר ארה"ב לשנה .תקופת ההתקשרות הינה
החל מיום ) 11.10.05יום השלמת רכישת  30%ממניות החברה ע"י אפ.סב.אר (.ועד ליום ,31.12.08
אלא אם יודיע אחד הצדדים למשנהו על רצונו לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של שלושה
חודשים מראש .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  .11.10.05ביום  28.9.08אישרה
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האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה(
את הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול עם  ,AP.SB.AR Cayman L.Pתאגיד קשור
לאפ.סב .אר .לתקופה של  3שנים נוספות החל ביום  1.1.2009ועד ליום  31.12.2011ובאותם תנאים
של ההסכם המקורי.

2.18

הליכים משפטיים
למידע בנושא הליכים משפטיים ראו ביאורים  16 ,15ו  17 -לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה ,וכן ראו סעיף 1.1.5לעיל.

.2.19

יעדים ואסטרטגיה עסקית

.2.19.1

מידע צופה פני עתיד
מטבע הדברים ,סקירת האסטרטגיה של החברה כרוכה בהערכות לגבי התפתחויות עתידיות בנוגע
להתנהגות וצרכי הלקוח ,קצב האימוץ של שירותים חדשים ,שינויים טכנולוגיים ,מדיניות
רגולטורית ,אסטרטגיה שיווקית של מתחרים ,ואפקטיביות האסטרטגיה השיווקית של החברה.
האסטרטגיה של החברה והיעדים העסקיים הנגזרים ממנה מבוססים על מחקרים פנימיים,
מקורות מידע משניים ובעיקר דוחות חברות מחקר ,פרסומים בנוגע לפעילויות הננקטות ע"י
מפעילי תקשורת דומים בארץ ובעולם ,ועבודות יועצים שבהם הסתייעה החברה.
עם זאת אין כל ביטחון כי האסטרטגיה והפעילויות העיקריות המתוארות להלן יתממשו בפועל או
באופן המתואר להלן .הנסיבות העלולות להוביל לאי-מימושה של האסטרטגיה או אף לכישלונה
נעוצות בתמורות טכנולוגיות תכופות ,אילוצים רגולטוריים ,גיבוש מודל עסקי בר קיימא לשירותים
חדשים שבכוונתה לספק ונקיטת אסטרטגיה שיווקית עדיפה מצד מתחרים .בנוסף לכך ,שינוי
בבעלות על החברה עשוי להוביל לשינוי באסטרטגיה שלה וביעדיה העסקיים.

.2.19.2

תמצית האסטרטגיה וכוונות לעתיד
החברה פועלת למימוש אסטרטגיה של הפיכתה מחברה המספקת תשתיות בלבד לחברה המספקת
מוצרים ושירותים מגוונים המותאמים לצרכי הלקוחות.
חזון ויעדים
החברה שמה לעצמה כיעד לבסס את מעמדה כחברת התקשורת המובילה בישראל ,תוך אספקת
פתרונות כוללים ללקוח העסקי ויצירת חווית משתמש ללקוח הפרטי ,בשירות איכותי ובמצויינות
עסקית.
על מנת להשיג יעד זה ,הציבה החברה מספר אתגרים:
א .שימור מובילות בסביבה התחרותית המחריפה )מובילות בשירות וחיזוק ערכים נתפשים –
חדשנות מוצרית ,אמינות ,קירבה ללקוח(;
ב .מיתון הירידה בהכנסות משירותי ליבה;
ג .יצירת מקורות הכנסה חדשים;
ד .התאמת הארגון לסביבה התחרותית ומצוינות תפעולית.
לביצוע האסטרטגיה והיעדים האמורים ,משתמשת ותשתמש החברה באמצעים אלה:
לקוחות עסקיים
א .גיוון סל המוצרים והשירותים;
ב .פתרון כולל עפ"י צרכי הלקוח ,במקביל להפעלת מדיניות של מחויבות לאיכות ולזמינות
השירות;
ג .עידוד הגירת לקוחות משירותים בסיסיים לפתרונות מנוהלים לקישוריות ארגונית ובין-
ארגונית;
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ד .גיוון שירותי ערך מוסף.
לקוחות פרטיים
א .המשך החדרת הפס הרחב ושיפור תשתיות להגדלת רוחב פס;
ב .אספקת מסלולי חיוב דיפרנציאליים;
ג .חיזוק המיצוב של שירותי הטלפוניה של החברה בדגש על יישומים מתקדמים והחדרת מכשירי
קצה מתקדמים.
רשת
לשם השגת יעדיה האסטרטגיים פועלת החברה בכל הנוגע לשיפור הרשת הקיימת ולהתאמתה
ליעדיה העסקיים ,בין היתר ,ע"י פריסת סיבים אופטיים וביצוע השקעות בלב הרשת .ראו גם
סעיפים  2.6.7ו  2.7.2 -לעיל בנושא ה .NGN -
.2.19.3

מגמות הפיתוח בעסקי החברה
א .החברה פועלת להגדיל את רוחב הפס וקצבי העברת הנתונים בשירותים שהיא מספקת
ללקוחותיה .החברה נוקטת יוזמות שיווקיות שתכליתן להעביר את לקוחותיה לקצבי גלישה
מהירים בשירות האינטרנט המהיר .כמו כן משיקה החברה עבור לקוחותיה העסקיים שירותי
תמסורת ותקשורת נתונים בקצבים גבוהים ובמגוון ממשקים.
ב .החברה פועלת להשתלבותה ביישומי ה .(Internet Protocol) IP-לצורך כך הקימה החברה
רשת  IPהמהווה פלטפורמה לשירותים המסופקים על ידה כיום ולשירותים נוספים שבכוונתה
לספק בעתיד.
ג .החברה בוחנת את ההיתכנות הטכנולוגית להפצת תכנים דיגיטליים על גבי רשת החברה
ותשתיותיה.
ד .החברה השיקה שירותי רשת ביתית נייחת ואלחוטית המאפשרים גלישה ממספר מחשבים בו
זמנית.
ה .החברה השיקה מגוון מסלולי חיוב לשירותי הטלפוניה לצד מבנה התעריפים הבסיסי שלה
במטרה להגביר את היקף השימוש בשירותיה.

.2.19.4

פרוייקטים עיקריים בתכנון או בביצוע
הפרוייקטים העיקריים שהחברה מבצעת היום כוללים את פריסת רשת ה NGN -על בסיס המתווה
לשנת  2009כפי שאושר ע"י דירקטוריון החברה כמו גם את הרחבת הקיבול ברשתות החברה במטרה
לספק ללקוחותיה העסקיים שירותי תמסורת ותקשורת נתונים בקצבים גבוהים .כמו כן החברה
מפתחת ומטמיעה מערכות מחשוביות מתקדמות ובהם מערכת ניהול קשרי לקוחות ) (CRMומערכות
ניהול הרשת ההנדסית וניהול הזמנה ואספקת השירותים.

.2.20

גורמי סיכון
א .תחרות גוברת
התחרות בתחום התקשורת הפנים-ארצית הנייחת נמצאת בעיצומה .כמו כן רואה החברה
בשוק הטלפוניה הסלולרית שוק תחליפי במידה רבה לשוק הטלפוניה הפנים-ארצית הנייחת.
הגופים המתחרים בחברה בהווה ,או העשויים להתחרות בה בעתיד נהנים מגמישות עסקית
רבה מזו של החברה ,לרבות יכולת לשתף פעולה עם חברות בנות וקשורות ולשווק חבילות
שירותים משותפות עמן .יכולתה של "הוט" לשווק חבילות שירותים )"טריפל פליי"( בגמישות
תעריפית אל מול חוסר יכולתה של החברה לעשות כן פוגעת ביכולת התחרות של החברה.
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ניידות המספרים שהוחל ביישומה ביום ) 2.12.07ראו סעיף 2.6.6א לעיל( תורמת להגברת
התחרות בענף.
כמו כן ,האפשרות למתן שירותי טלפוניה על גבי התשתית רחבת הפס של החברה ושל "הוט"
)שירותי  ,(VOBתורמת אף היא להגברת התחרות.
ככל שיוסדרו כללי המדיניות ברוח המלצות ועדת "גרונאו" כפי שאומצו ע"י שר התקשורת
עשויה להיגרם האצה ברמת התחרות בתחומי הפעילות של החברה.
ב .פיקוח והסדרה שלטוניים
החברה כפופה לפיקוח ולהסדרה שלטוניים המתייחסים ,בין השאר ,לרישוי פעילות ,קביעת
תחומי פעילות מותרים ,קביעת תעריפים ,תפעול ,תחרות ,תשלום תמלוגים ,חובת אספקת
שירות אוניברסלי ,אפשרות החזקת מניותיה ,מערכת היחסים בין החברה לבין החברות הבנות
שלה ואיסור הפסקה או הגבלה של שירותיה )דבר העשוי לחייב את החברה לתת שירותים גם
בנסיבות שאינן כלכליות או עולות בקנה אחד עם האינטרס העסקי שלה( .הפיקוח וההסדרה
האמורים גורמים לעיתים להתערבות שלטונית ,אשר לדעת החברה מכבידה על פעילותה
העסקית.
ג .פיקוח על תעריפים
תעריפי החברה לשירותיה העיקריים כפופים לפיקוח שלטוני .תעריפים אלה נקבעו בתקנות ,וכן
נקבעה בתקנות נוסחה להצמדתם .המשמעות המעשית של מנגנון זה ,היא שחיקה ריאלית
בתעריפי החברה .חלק מתעריפי החברה כפוף לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.
באשר לחוסר הוודאות לגבי המשך הסדר עידכון תעריפי החברה המפוקחים ראו סעיף 2.16.1
לעיל .כמו כן ,לעניין התייחסות ועדת גרונאו לנושא גמישות בתעריפים ראו  2.6לעיל.
ד .קשיים ביחסי עבודה ובנושאי כוח אדם
כחלק מהיערכותה של החברה לתחרות הגוברת בענף ולייעול פעולותיה ,על החברה להמשיך
ולגבש תכניות נוספות לשינויים ארגוניים ולהקטנה נוספת של מצבת כוח האדם שלה .יישומן
של תוכניות כאלה היה כרוך בעבר וצפוי להיות כרוך בעתיד בתיאום עם העובדים ובעלויות
מהותיות ,לרבות עלויות פיצויי פרישה מוקדמת ,מעבר לעלויות הכרוכות בהסכמים הקיימים.
תהליכי יישום תכניות כאלה גרמו בעבר ,ועלולים לגרום בעתיד ,לאי שקט ביחסי העבודה
ולפגיעה בפעילות השוטפת של החברה.
ה .מגבלות בדבר היחסים בין החברה לבין חברות בקבוצת בזק
הרישיון הכללי של החברה מחייב אותה כי יחסיה עם החברות העיקריות בקבוצת בזק
המוחזקות על ידיה יהיו ללא העדפה שלהן לעומת מתחרותיהן .נדרשת הפרדה בין ההנהלות של
החברה ושל החברות האמורות ,וכן הפרדה במערכות הכספים והשיווק ,בנכסים ובעובדים,
דבר הגורם לתקורות ניהול גבוהות .כן מנועה החברה ,בשלב זה ,מלהציע חבילות שירותים
משותפות של החברה ושל החברות האמורות .לאור כניסתן של חברות מתחום התקשורת
לתחרות ישירה מול החברה במרבית תחומי פעילותה המבוססת על אספקת סל שירותים
ללקוח ,בין אם ישירות ובין אם בדרך של שיתופי פעולה ,עלתה מידת ההשפעה של גורם סיכון
זה על פעילות החברה .יחד עם זאת ,לעניין היתר לאספקת חבילות שירותים לא פריקות ראו
סעיף  2.6לעיל )אימוץ מסקנות "ועדת גרונאו"(.
התנגדות רשות ההגבלים העסקיים למיזוג החברה ודי.בי.אס .כך שהחזקות החברה בדי.בי.אס.
יעלו מכ –  49.8%לכ – ) 58%ראו סעיף )1.1.5א( לעיל( פוגעת ביכולתה של החברה לממש
החזקותיה בדי.בי.אס.
ו .הליכים משפטיים
החברה הינה צד להליכים משפטיים ,ובכללם תובענות ייצוגיות ,אשר עלולים להביא לחיובה
בסכומים מהותיים ,אשר לא ניתן להעריך את רובם ,ולכן לא נערכה בגין רובם הפרשה בדוחות
הכספיים של החברה ושל חברות בקבוצה.
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תובענות ייצוגיות יכולות להגיע לסכומים גבוהים ,שכן כמעט כל תושבי המדינה הינם צרכנים
של החברה ,ותביעה המתייחסת לנזק קטן לצרכן בודד עשויה להפוך לתביעה מהותית לחברה
אם היא תוכר כתביעה ייצוגית החלה על כל הצרכנים או על חלק ניכר שלהם .בנוסף ,הואיל
והחברה מספקת תשתיות תקשורת וכן שירותי חיוב וגביה לבעלי רישיונות אחרים ,מי
שתובעים את בעלי הרישיונות האמורים בתובענות ייצוגיות אחרות ,עשויים לנסות ולערב אף
את החברה כצד בהליכים אלה.
לתיאור ההליכים המשפטיים ראו סעיף  2.18לעיל המפנה ,בין השאר ,לביאור  17לדוחות
הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
ז .חשיפה לשינויי שערי מטבע ואינפלציה
החברה מודדת את החשיפה לשינויי מטבע ואינפלציה על פי עודף או חוסר בנכסים מול
התחייבויות ,על פי סוג הצמדה .חשיפת החברה לשינויים בשער המטבע מול השקל הינה נמוכה.
חשיפת החברה לשינויים באינפלציה הינה גבוהה ,ולפיכך החברה נוקטת בפעולות חיסוי על
חלק מחשיפתה לאינפלציה.
ח .קרינה אלקטרומגנטית ורישוי מיתקני שידור
נושא הקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת ממתקני שידור מוסדר בעיקר בחוק הקרינה הבלתי
מייננת ,התשס"ו ) 2006 -ראו סעיפים  2.15ו 2.16 -לעיל(.
החברה פועלת לקיומם של היתרי הקמה והפעלה של מתקני השידור השונים שלה ,אך הקשיים
שבהם נתקלת החברה בפעילותה זו ,לרבות קשיים הנובעים משינוי מדיניות הגורמים
הרלבנטיים בנושא ושינויי חקיקה ותקינה ,יכולים להשפיע לרעה על תשתית המתקנים
האמורים ,על סדירות אספקת השירותים באמצעותם ,וכתוצאה מכך גם על הכנסות החברה
משירותים אלה .פוליסת אחריות צד ג' של החברה אינה מכסה כיום אחריות בגין קרינה
אלקטרומגנטית.
ט.

שינויים טכנולוגיים תכופים
תחום התקשורת מתאפיין בתמורות טכנולוגיות תכופות והתקצרות אורך החיים הכלכלי של
טכנולוגיות חדשות .מגמות אלה משמעותן הנמכת חסמי הכניסה עבור מתחרים חדשים ,גידול
בשיעורי הפחת ובמקרים מסוימים תיתכן התייתרות של טכנולוגיות ורשתות שבבעלות החברה
אשר עלות ההשקעה בהן עדיין רשומה במאזניה.

י .משבר כלכלי עולמי
ברבעון האחרון של שנת  ,2008בעקבות המשבר הכלכלי הכלל עולמי ,השווקים הגלובאליים
נכנסו לתהליך של האטה ומחנק אשראי .הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות
מורגשות במהלך שנת  2009וייתכן כי מעבר לכך ויהיה מעבר מצמיחה למיתון .גם בשוק
המקומי צפויה האטה משמעותית והרעה בפעילות העסקית ובפרמטרים הכלכליים המרכזיים.
החברה מעריכה כי המשבר עשוי להשפיע לרעה על פעילותה ,בין השאר ,כתוצאה מפגיעה
בהכנסות החברה וקושי במימוש נכסי נדל"ן שלה.
המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות החברה .התוצאות בפועל עשויות
להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו
בחשבון בהערכות אלו.
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טבלת סיכום גורמי סיכון
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה
השפעה קטנה
השפעה גדולה השפעה בינונית
סיכוני מקרו
חשיפה לשינויי שערי מטבע
ואינפלציה
סיכונים ענפיים
תחרות גוברת
פיקוח והסדרה שלטוניים
פיקוח על התעריפים
קרינה אלקטרומגנטית  /רישוי
מיתקני שידור
שינויים טכנולוגיים תכופים
סיכונים מיוחדים לחברה
חשיפה בהליכים משפטיים
קשיים ביחסי עבודה
מגבלות בדבר היחסים בין החברה
לבין חברות בקבוצת בזק
משבר כלכלי עולמי

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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.3

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

.3.1

מידע כללי על תחום הפעילות

3.1.1

תחום הפעילות של פלאפון
בשוק התקשורת הסלולארית בישראל פועלות ארבע חברות בעלות רישיון כללי לאספקת שירותי
רט"ן .הפעילות במגזר הרדיו-טלפון נייד )להלן" :רט"ן" או "תקשורת סלולארית"( החלה עם הקמת
פלאפון בשנת  .1985פלאפון עוסקת במתן שירותי תקשורת סלולארית ,שיווק ציוד קצה ותיקונו.
הכנסות פלאפון כוללות ,בין היתר ,חיובי לקוחות בגין תקשורת הרט"ן )תשלומים בעבור דקות
שיחה ,דמי מנוי קבועים ,שירותי ערך מוסף ושירותי נדידה( ,תשלום בגין מכירת ציוד קצה ובגין
שירותי ציוד קצה והכנסות מספקי תקשורת אחרים עבור קישור גומלין )ראו סעיף  3.2להלן(.
החל מחודש אוגוסט  2004פלאפון נמצאת בבעלות מלאה של "בזק" .

3.1.2

מגבלות חקיקה ותקינה החלים על פלאפון

3.1.2.1

רישיון כללי
פלאפון פועלת בהתאם לרישיון הפעלה של משרד התקשורת  -רישיון כללי למתן שרותי רדיו טלפון
נייד ,שהינו בתוקף עד לשנת ) 2022להלן" :הרישיון"( .ברישיון קבועים תנאים וכללים החלים על
פעילותה של פלאפון ,והרשויות המוסמכות יכולות לשנות את תנאי הרישיון בכפוף לדין.

3.1.2.2

פיקוח על תעריפים
התעריפים אותם רשאית פלאפון לגבות ממנוייה ,מוסדרים במסגרת משטר הרישיון למעט תעריפי
קישור גומלין בין מפעילים בקשר להשלמת שיחה והשלמת הודעות מסר קצר ) ,(SMSהמוסדרים
בתקנות .בחודש דצמבר  2004תוקנו תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור-
גומלין( התש"ס –  ,2000באופן שהפחית את תעריפי קישור גומלין לרשת הרט"ן בנושאי השלמת
שיחה ,העברת הודעות  SMSוכן שינוי שיטת חישוב משך זמן היחידה לחיוב זמן אויר החל מראשית
שנת ) 2009ראו סעיף  3.18.2להלן(.

3.1.2.3

תמלוגים
בהתאם לרישיונה ולתקנות הבזק )תמלוגים( ,התשס"א ,2001-משלמת פלאפון למדינת ישראל
תמלוגים מתוך הכנסותיה החייבות בתמלוגים ממתן שירותי בזק )ראו סעיף  3.18.3.2להלן( .

3.1.2.4

איכות הסביבה
הקמה והפעלת תשתית תקשורת אלחוטית כולל תקשורת סלולארית ,כפופה להוראות חוק הקרינה
הבלתי מייננת ולהיתרים הנדרשים על פיו מאת המשרד להגנת הסביבה )ראו סעיף  3.17להלן(.
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3.1.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
להלן נתונים כספיים וכמותיים אודות היקף הפעילות והרווחיות של פלאפון לשנים :2007-2008
הכנסות )מיליוני ש"ח(
רווח תפעולי )) (EBITמיליוני ש"ח(
רווח תפעולי לפני פחת והפחתות )(EBITDA
)מיליוני (₪
18
מספר מנויים לסוף תקופה )אלפים (
19
ממוצע דקות שימוש למנוי בחודש )(MOU
20
הכנסה חודשית ממוצעת למנוי )ש"ח( )(ARPU

2008
4,713
933
1,456

2007
4,684
805
1,283

2,649
352
126

2,622
354
131

בהתאם לרישיון פלאפון ולתקנות הבזק )תשלומים בעד קישור גומלין -התש"ס  (2000החל מיום 1
בינואר  2009חישוב התשלום עבור זמן אויר והשלמת שיחה יעשה לפי מקטעים של שניה אחת
בשונה משיטת החיוב שהייתה קיימת עד כה המאפשרת חיוב לפי מקטעים של  12שניות או יותר.
שינוי זה צפוי להשפיע לרעה על הכנסות פלאפון.
3.1.4

התפתחויות בשוק ושינויים במאפייני הלקוחות
בשנים האחרונות ,מתאפיין השוק הסלולארי בשיעורי צמיחה נמוכים מבעבר בשל רוויה בשיעורי
החדירה .התמקדות התחרות בגידול שיעורי צמיחה ,מעודדת את החברות בענף להגדיל את מגוון
השרותים המוצעים ללקוחות ,להעמיק את הסגמנטציה ולפנות בהצעות ייעודיות לקהלים שונים
הנותנות מענה ספציפי לצרכיהם.

3.1.5

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות

3.1.5.1

בתעשיית הסלולאר בישראל קיימים שני נתיבים טכנולוגיים עיקריים:
א .נתיב ה  -CDMAשהתפתח בדור  2.5ל 1X -ובדור  3ל) EVDO -להלן" :טכנולוגית ("CDMA
)ראו סעיף  3.1.5.2להלן(.
ב .נתיב ה  -GSMשהתפתח בדור  2.5ל GPRS -ובדור  3ל UMTS -ובדור  3.5ל- HSPA -
הרשתות של המתחרות העיקריות של פלאפון בישראל פועלות בטכנולוגיה זו.
עד סוף שנת  2008פעלה הרשת של פלאפון בנתיב ה .CDMA-במהלך שנת  2008הקימה פלאפון
רשת סלולארית נוספת בטכנולוגית ה ,HSPA/UMTS-שהחלה לפעול באופן מסחרי במהלך חודש
ינואר ) 2009לפרוט ראו סעיף  3.9.1להלן(.

3.1.5.2

במהלך שנת  2004השיקה פלאפון את שירותי הדור השלישי באמצעות טכנולוגיית CDMA 2000
 EVDOהחוברת לטכנולוגיית  CDMA2000 1XRTTהפרוסה בכל הארץ .רשת ה EVDO -נפרסה
באזורים אורבאניים במהלך השנים ) 2004-2006לפירוט ראו סעיף  3.9להלן( .שירותי הדור השלישי

18

נתוני המנויים מתייחסים למנויים פעילים שקיבלו או הוציאו לפחות שיחה אחת בששת החודשים האחרונים או ששילמו עבור שרותים
לחברה .ביום  31בדצמבר  2008החברה אימצה מדיניות ספירת מנויים מחמירה לפיה לקוחות אשר מקבלים הודעות  SMSבלבד לא יספרו
כמנויים .שינוי זה הביא למחיקה חד פעמית של כ 92-אלף מנויים.
19

 – (Minutes of Use) MOUשימוש חודשי ממוצע למנוי בדקות .המדד מחושב על-ידי ממוצע שנתי של סיכום סך דקות יוצאות ודקות
נכנסות בכל חודש חלקי מצבת מנויים ממוצעת באותו חודש.
20

 -(Average Revenue Per User) ARPUהכנסה חודשית ממוצעת למנוי .המדד מחושב על-ידי חלוקת סך ההכנסות משירותי
סלולאר ושירות תיקונים בכל חודש חלקי מצבת מנויים פעילים ממוצעת באותו חודש.
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מאפשרים העברת נתונים ,לרבות וידאו ,בקצבים גבוהים ומאפשרים לפלאפון להציע ללקוחותיה
מגוון רחב של שירותי ערך מוסף )לפירוט ראו סעיף  3.2.1להלן(.
3.1.5.3

ביום  1בנובמבר 2007 ,אימצה האסיפה הכללית של פלאפון את החלטת דירקטוריון פלאפון מחודש
ספטמבר  2007בדבר הקמת רשת בטכנולוגיית  HSPA/UMTSבסך כולל של כמיליארד ש"ח .עלות זו
כוללת את העלות לספק הרשת ,להקמת אתרים חדשים הנדרשים לפעולה בתחום התדר החדש ,להסבת
אתרים ושירותים קיימים ל HSPA/UMTS -והפשרת הזכות למימוש תדרים .לספק המערכת נבחרה
חברת אריקסון .הרשת החדשה החלה לפעול במהלך חודש ינואר ) 2009ראו סעיף  3.9.1להלן( .הקמת
הרשת החדשה מאפשרת לפלאפון מתן שירותים הדורשים העברת מידע בקצבים גבוהים יותר,
ומאפשרת בין היתר הרחבת מגוון ציוד הקצה והרחבת שרותי הנדידה .בשנת  2008בוצעה עיקר
ההשקעה ברשת ויתר ההשקעה תיפרש בשלושת השנים הקרובות.

.3.1.5.4

פלאפון עושה שימוש בתדרים בתחומי  850 MHZלצורך הפעלת רשת ה  ,CDMAובתחומי
 850MHZוה 2100 MHZ -לצורך הפעלת הרשת בטכנולוגית .HSPA/UMTS

3.1.6

גורמי הצלחה קריטיים והשינויים החלים בהם
להערכת פלאפון ,הנושאים להלן מהווים את גורמי ההצלחה העיקריים בתחום הפעילות:

3.1.7

●

פריסה ארצית של רשת רט"ן איכותית ומתקדמת ,תחזוקה שוטפת של הרשת ברמה גבוהה
והשקעות משמעותיות על בסיס שוטף בתשתית הסלולארית ,הן לצורך שיפור כיסוי
איכותי ברחבי הארץ ,המהווה תנאי בסיסי לאספקת שרותי פלאפון והן על מנת לספק
ללקוחות את השירותים המתקדמים ביותר באמצעות תשתית טכנולוגית מהמתקדמת
ביותר.

●

הרחבת מגוון ציוד הקצה לספקים מובילים.

●

אספקת שירותי שיחה איכותיים ושרותי ערך מוסף מתקדמים.

●

פריסה ארצית של מוקדי שירות ומכירה המאפשרים תמיכה ושירות לקוחות איכותי
שיאפשר התמודדות בהצלחה בשוק תחרותי.

●

הון אנושי מקצועי ואיכותי.

●

אסטרטגיה שיווקית לביסוס וחיזוק המותג.

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים
חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הם:
●

הצורך ברישיון רט"ן ,הקצאת התדרים והכפפת הפעילות תחת הפיקוח הרגולטורי שבו נתון
השוק )ראו סעיף  3.18להלן(.

●

הצורך באמצעים כספיים משמעותיים לצורך השקעות כבדות בתשתיות המושפעות
משינויים טכנולוגיים תכופים.

●

הקושי בהקמת אתרי רדיו עקב מגבלות רגולטוריות והתנגדות ציבורית.

חשוב לציין שחסמי ההשקעה אינם חלים על מפעיל וירטואלי פוטנציאלי )ראו סעיף  3.7.2להלן (.
חסמי היציאה העיקריים מהתחום הם:
●

הסכמים ארוכי טווח מול ספקי תשתית ובעלי נכסים שאיתם מתקשרת פלאפון בהסכמי
שכירות.

●

השקעות גדולות הדורשות זמן ארוך להחזר ההשקעה.

●

המחויבות למתן שירות ללקוחות בהתאם לתנאים שנקבעו ברישיון ההפעלה.

60
3.1.8

תחליפים למוצרי פלאפון
שירותי הטלפון הפנים-ארציים הנייחים ,המסופקים על ידי מפעילים פנים ארציים מכוח הרישיונות
שהעניקו להם ,עשויים להוות תחליף לחלק מהשירותים שאותם מספקת פלאפון.
שירותי טלפוניה על בסיס טכנולוגיית  VOIP/VOBעשויים להיות תחליפים לשירות הסלולארי.

3.1.9

מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו
עד לסוף שנת  1994הייתה פלאפון חברת הסלולאר הבלעדית בישראל )עד סוף  - 1993מכוח רישיון
בזק ומטעמה .(21במאי  1994זכתה סלקום ישראל בע"מ במכרז למפעיל שני לשירות הרט"ן )להלן:
"המפעיל השני" או "סלקום"( .בפברואר  1998נבחרה במכרז מפעיל שלישי  -חברת פרטנר
תקשורת בע"מ )להלן" :המפעיל השלישי" או "פרטנר"( .החל מחודש פברואר  2001פועלת גם
מירס תקשורת בע"מ )להלן" :מירס"( כמפעיל סלולארי נוסף .לאחר כניסת המפעיל השני ,ומאוחר
יותר המפעיל השלישי ,לשוק הסלולארי ,התפתחה תחרות חריפה בין המפעילים )בעיקר בין שלושת
המפעילים הראשונים( .תחרות זו הביאה לרוויה בשוק המתבטאת בקיטון במספר המנויים
המצטרפים ,בגידול במעברי הלקוחות בין החברות הסלולאריות ולשחיקה במחירים שפלאפון גובה
מלקוחותיה עבור השירותים הניתנים על ידה .לאחרונה נכנסו סלקום ופרטנר לתחומי (internet
 ,service provider)ISPמפעיל פנים ארצי )להלן :מפ"א( ו(voice over broad band) VOB
ומשווקות חבילות משותפות )) (BUNDLEראו סעיף  3.7להלן( .כמו כן לאחרונה העניק משרד
התקשורת רישיונות לניסוי משתמשים בשרותי  ,(voice over cellular) VOCשרות המאפשר קיום
שיחות  voiceעל ערוץ ה data -של רשת ה. HSPA/UMTS -

3.2

מוצרים ושירותים

3.2.1

שירותים
פלאפון מעמידה לרשות מנוייה שירותים מקיפים של העברת קול ,העברת הודעות טקסט ,תקשורת
נתונים ושירותי מולטימדיה מתקדמים כדלקמן:
שירותי טלפון בסיסיים ) - (VOICEחבילת השירותים של פלאפון כוללת שירותי שיחה בסיסיים,
שרותי השלמת שיחה וכן שירותים נלווים כגון –שיחה ממתינה" ,עקוב אחרי" ,תא קולי ,שיחת
ועידה קולית ושיחה מזוהה.
שרותי דור  3ושירותים מתקדמים )להלן" :שירותי ערך מוסף"(  -פלאפון מציעה ללקוחותיה
שירותי ערך מוסף כגון שרות הודעות טקסט ושירותי מידע באמצעות  ,SMSהודעות מולטימדיה
 ,MMSשירותי מידע קולי בכוכביות ייעודיות ,שירותי מידע ובידור דרך פורטל האינטרנט ושירותי
תוכן מתקדמים כגון משחקים ,משחקי רשת ושירות וידאו .בין השאר יכול המנוי לבחור באמצעות
פורטל האינטרנט של פלאפון פריטי אנימציה ,סוגי צלצול שונים ), (Ringtoneקבצי מוזיקה
ולהורידם למכשיר שבידו .כמו-כן ,יכול המנוי לקבל שירותים הקשורים ליומן האלקטרוני שלו
) (Outlook servicesהמאפשרים למנוי לקבל הודעות  SMSלגבי הגעת דואר אלקטרוני .עוד יכול
המנוי לצפות באמצעות המכשיר הסלולארי ביומן האלקטרוני שלו ולעדכן אותו ,ולעיין ברשימת
הכתובות המצויה בו .המנוי גם יכול לבחור לקבל התראת  SMSלגבי אירועים מתוכננים המצויים
ביומן האלקטרוני שלו.
שירותי ערך מוסף נוספים המוצעים על ידי פלאפון הם השירותים המבוססים על מיקום .בין השאר
מאפשרים שירותים אלו לקבל התראה בעת הנהיגה על התקרבות למכמונות מהירות של המשטרה,
קבלת הכוונה לגבי הדרך המהירה ביותר בין נקודה לנקודה וקבלת מידע לגבי הנקודות הקרובות
ביותר שבהן ניתן לקבל שירותים מסוימים שנדרשים למנוי .עוד מאפשר השירות למעביד לקבל
מידע על מיקום עובדיו הנושאים מכשיר סלולארי.

 21השינוי ברישיון בזק בוצע בפועל בחודש אפריל  1994משנאסר עליה לספק שירות סלולארי .רישיון כללי הוענק בפועל לפלאפון בחודש
פברואר  1996עם תחולה רטרואקטיבית לשנת .1994
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פלאפון מציעה ללקוחותיה שירותי ערך מוסף בטכנולוגיית דור שלישי הכוללים בין היתר צפייה
בערוצי טלוויזיה שונים כגון :מוזיקה ,ספורט ,חדשות וערוצי בידור שונים ,יכולת צילום והעברת
קבצי וידיאו ,שרותי  GPSסלולארי ,שירותי ניווט ,NAVIGATOR -מבוססי  AGPSו -מודם
סלולארי בגלישה מהירה. NETSTICK ,
כיום כ 1.2-מיליון מנויים מצוידים במכשירים המאפשרים שימוש בשרותי דור שלישי .במסגרת
שירותי הדור השלישי ,מציעה פלאפון ללקוחותיה לגלוש באינטרנט ממחשב נייד באמצעות מודם
סלולארי.
בסוף חודש מרץ  2008פרסם משרד התקשורת מסמך של שימוע ציבורי בנושא מדיניות להסדרת
מתן שירותי מסחר טלפוני באמצעות רשת בזק ציבורית .שירותי מסחר טלפוני כוללים שירותי מידע
קולי וחזותי ,שירותי בידור ,הכרויות וכד' ,הניתנים למנוי באמצעות ציוד קצה המחובר לרשת .חשוב
לציין כי תחום שירותי מסחר טלפוני מהווה מקור הכנסה בעולם התוכן של חברת פלאפון כמו יתר
המפעילים הסלולאריים .במסגרת ההסדרה המוצעת מבקש הרגולטור לשנות את התנהלות תחום
שירותי המסחר הטלפוני ,באופן שעלול גם לפגוע בהכנסות פלאפון בתחום זה .משרד התקשורת
ביקש לקבל מכל הגורמים הרלוונטיים הפועלים בתחום המסחר הטלפוני התייחסות לשימוע האמור
עד ליום  29במאי  .2008פלאפון הגישה את עמדתה בנושא לפיה ,בין היתר ,היא ביקשה ממשרד
התקשורת לקיים דיונים פרונטאליים בנושא השימוע בטרם קבלת החלטות .במהלך חודש אוגוסט
 2008משרד התקשורת זימן דיונים פרונטאליים בנושא הנדון מול כלל מפעילי הסלולאר וחלק
מספקי התוכן .במהלך הדיון האמור הציגה פלאפון את עמדותיה בנושא זה בפני נציגי המשרד.
המשרד טרם קבע מדיניות סופית בנושא.
שרותי נדידה  -פלאפון מספקת שירותי נדידה )התקשרות באמצעות רט"ן ממקומות שונים בעולם(
בטכנולוגית  -CDMAבמדינות שונות ברחבי העולם בהם מופעלת טכנולוגיה זו ובהתאם
להסכמים שיש לה עם מפעילי סלולאר בחו"ל ,על מנת לאפשר שירותים דומים גם באירופה או
במדינות אחרות שהרשת בהן אינה בטכנולוגית ) CDMAבעיקר בטכנולוגיית  ,(GSMמשכירה
פלאפון ללקוחותיה מכשירים התואמים את הטכנולוגיה הקיימת באותן מדינות ,בהתאם להסכמים
המאפשרים לה שימוש ברשתות מפעילים סלולאריים באותן מדינות .לפלאפון הסכמים המאפשרים
ללקוחותיה לקבל שירותים ב 207-מדינות ברחבי העולם.
הקמת רשת בטכנולוגיית ) HSPA/UMTSראו סעיף  3.1.5.3לעיל( ,מאפשרת הגדלת מגוון
המכשירים וצמצום הפער השיווקי בתחום שרותי הנדידה.
עם השקת רשת ה HSPA/UMTS -מאפשרת פלאפון ללקוחותיה בעלי המכשירים בטכנולוגית
 HSPA/UMTSנדידה עם מכשירם האישי למדינות ברחבי העולם ואף מספקת ללקוחות אלו כיסוי
רומינג )נדידה( רחב בכ 207 -מדינות בזכות הסכם עם חברת  VODAFONEהולנד .ההסכם מאפשר
כיסוי רומינג גם לשרותי דור  ,3שיחות וידאו ושימוש באינטרנט בחו"ל ,במדינות בהם קיימים
שירותים אלו.
שירותי תחזוקה ותיקונים  -פלאפון מציעה ללקוחותיה שירות תיקונים ,תמורת תשלום חודשי
המזכה את הלקוח באחריות למכשיר הסלולארי ,או תמורת תשלום חד פעמי בעת התיקון.
3.2.2

מוצרים
מכשירי ציוד קצה  -פלאפון מציעה ללקוחותיה סוגים שונים של מכשירי טלפון נייד ,מכשירים
לרכב ,דיבוריות ואביזרים נלווים התומכים במגוון שרותיה .עם השקת הרשת בטכנולוגית
 ,HSPA/UMTSהרחיבה פלאפון את מגוון ציוד הקצה המוצע ללקוחותיה והוסיפה את ציוד הקצה
מתוצרת  NOKIAו SONY ERICSSON -להיצע המכשירים הנמכרים על ידה.
לאחרונה החלה פלאפון לספק ללקוחותיה גם מודמים ומחשבים ניידים המאפשרים גלישה
באינטרנט באמצעות רשת פלאפון.
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3.3

פילוח רווחיות ממוצרים ושירותים
להלן נתונים בדבר רווחיות פלאפון )במיליוני ש"ח(:
הכנסות משרותי סלולאר ,ציוד קצה ושרותי ציוד
קצה
שיעור רווח גולמי

2008
מיליוני ש"ח
4,713
32%

2007
מיליוני ש"ח
4,684
29%

בשנים  2007, 2006ו –  2008היוו ההכנסות משירותי ערך מוסף כ, 11% -כ  13%ו 16% -בהתאמה,
מהכנסותיה משרותי תקשורת סלולארית )תשלומים בעבור דקות שיחה ,דמי מנוי קבועים ,שירותי
ערך מוסף ושירותי נדידה(.

3.4

מוצרים חדשים
בשנת  2008המשיכה פלאפון לשפר ולהרחיב את מגוון שרותי הערך המוסף ולהגדיל את היקף
המנויים העושים שימוש בשירותים אלו ובכללם חבילת גלישה במודם סלולארי ).(NETSTICK

3.5

לקוחות
לסוף שנת  2008מספר המנויים של פלאפון עמד על  2.649מיליון .כ 65% -ממנויי פלאפון הינם
לקוחות פרטיים וכ 35% -ממנויי פלאפון הינם לקוחות עסקיים.

3.6

שיווק ,הפצה ושירות
מערך ההפצה של פלאפון מבוסס על  43מרכזי שירות ומכירה כולל מעבדות הפרוסים ברחבי
המדינה העוסקים בשירות ,במכירה ללקוחות ,טיפול בתקלות או נתינת מכשיר חלופי ושליחת
המכשיר התקול לתיקון ,התקנת מכשירים ושימור הלקוחות .מערך ההפצה מעובה בחנויות ודוכנים
הפזורים ב  115נקודות מכירה )חלקן מופעלות ע"י עובדי פלאפון וחלקן מופעלות על ידי משווקים
מורשים( .בנוסף מופעלים משווקים שונים המפעילים מערך מדלת לדלת ונציגי שירות ומכירה
למגזר העסקי.
מערך השירות של פלאפון למנויים כולל  12מוקדים טלפונים ייעודיים המספקים מידע ,שירות
בנושאים מגוונים ובשלוש שפות ,תמיכה טכנית ,נתונים בדבר חיובי לקוח ,שירותי ערך מוסף,
מכירות ומידע כללי.
בחודש ספטמבר  2008חתמה פלאפון על הסכם עקרונות עם סופר פארם שפעלה עד כה כמשווק של
חברת פרטנר .בעקבות כך יורחב משמעותית מערך ההפצה של פלאפון.

3.7

תחרות

3.7.1

לפלאפון תחרות עזה עם מפעילים סלולאריים אחרים :פרטנר ,סלקום ומירס .תחרות זו הביאה
לגידול בהיקף השוק ,להוספת מנויים חדשים ,ולשחיקת מחירים .תחרות זו אף התחזקה כתוצאה
מכניסת ניידות המספרים לתוקף )ראו סעיף  3.7.3להלן( ,ואף תחריף עם יישום מדיניות משרד
התקשורת בנושא ) MVNO/ VOCראו סעיף  3.7.2להלן(.
למיטב ידיעתה של פלאפון מהפרסומים של כל חברות הסלולאר בישראל ,יש בישראל בסוף שנת
 ,2008כ 9.1 -מיליון מנויים :לפלאפון כ 2.6-מיליון מנויים ,סלקום דווחה על כ 3.2-מיליון מנויים,
פרטנר דיווחה על כ 2.9-מיליון מנויים ומירס על כ 0.4-מיליון מנויים .22לנושא המלצות ועדת גרונאו
ואימוצן ע"י שר התקשורת ראו סעיף  2.6לעיל.

22

הנתונים מתייחסים למנויים פעילים כפי שמדווחות חברות הסלולאר בישראל.

63
במהלך דיוני הממשלה בחוק התקציב לשנת  2009התקבלו החלטות ממשלה נוספות הנוגעות לתחום
התקשורת בכלל ולתחום הסלולאר בפרט ,בין היתר ,בעקבות ההמלצות של ועדת גרונאו:
 .1תעריפי הנדידה בסלולאר ייבחנו על ידי צוות ממשלתי בינמשרדי ,הצוות יגיש את המלצותיו
בדבר אפשרויות להפחתת תעריפי הנדידה עד סוף שנת  .2008כמו כן ,משרד התקשורת בשיתוף
עם משרדי ממשלה רלוונטיים נוספים יפעל להחלת הרגולציה האירופית בתחום תעריפי
הנדידה ,עד ליום  28בפברואר  . 2009בחודש נובמבר פנה משרד התקשורת למפעילי הסלולאר
בבקשה לקבלת מידע רחב ומפורט בנוגע לתעריפי נדידה  ,נכון לרגע זה לא התקבלו החלטות
בנושא זה.
 .2צוות בין משרדי בשיתוף משרד התקשורת ומשרד האוצר יבחן אפשרות של הפחתה בתעריפי
קישור הגומלין .הצוות יוקם עד ליום  15בספטמבר  2008ויגיש את המלצותיו עד ליום  31למרץ
.2009
 .3משרד התקשורת יבחן אפשרות של הקצאת תדרים להקמת רשת תקשורת נוספת על ידי מפעיל
חדש שייכנס לשוק התקשורת .הבחינה תושלם עד סוף שנת  .2008נכון למועד הדו"ח לא
התקבלה כל החלטה בנושא.
3.7.2

מפעיל רשת תקשורת סלולארית וירטואלית:MVNO -
במסגרת דיוני תקציב המדינה לשנת  2008התקבלה החלטת ממשלה ,לפיה ייערך משרד התקשורת
להעניק רישיון  MVNOהחל מיום  31בדצמבר  2007לגורמים 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.
בחודש ספטמבר  ,2008במסגרת דיוני הממשלה על חוק התקציב וחוק ההסדרים לשנת ,2009
התקבלה החלטת ממשלה הקובעת כי שר התקשורת ישלים את כל ההליכים הנדרשים לצורך
הענקת רישיונות  MVNOעד ליום  1באפריל .2009
ביום  5לינואר  2009פרסם משרד התקשורת שימוע לציבור הרחב ובמסגרתו ביקש לקבל התייחסות
לטיוטת הרישיון אשר הוצעה על ידו כמתכונת להענקת רישיון  MVNOוכן לעיקרי כללי ההסדרה
לחוק התקשורת שבכוונת שר התקשורת לקבוע על מנת להסדיר את כלל התנאים והסייגים להענקת
רישיונות  MVNOבהתאם למדיניות המוצעת על ידי המשרד בנושא זה .פלאפון הגישה את
התייחסותה לשימוע זה.

3.7.3

ניידות מספרים:
ביום  22במרץ  2005אשרה ועדה משותפת לכספים וכלכלה של הכנסת תיקון לחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,התשמ"ב  ,1982שלפיו שר התקשורת יכין תכנית מספור לעניין ניידות מספרים לגבי בעל
רישיון כללי למתן שירותי רט"ן ובעל רישיון לתקשורת פנים ארצית נייחת ויורה להם בדבר יישומה
והפעלתה עד ליום  1בספטמבר  .2006על פי התיקון בעל הרישיון מחויב לספק ניידות מספרים לכל
מנוי שיבקש זאת ויבצע ללא תשלום מהמנוי או מבעל רישיון כלשהו.
עקב לוח זמנים קצר שהוקצה להיערכות ,לא עמדו מפעילי התקשורת במועד שנקבע בחוק
התקשורת .עם זאת ,החלטת הרגולטור הייתה שלא לדחות את מועד יישום תכנית הניידות מעבר
ליום  1בספטמבר  .2006בעקבות ההחלטה האמורה הגישו הן פלאפון )ביחד עם חברות סלולאריות
אחרות( והן בזק עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק למתן צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל ושר
התקשורת.
ביום  24במאי  2007קבלה פלאפון הודעה ממשרד התקשורת לפיה הוא שוקל להטיל על פלאפון
עיצום כספי בגין הפרה ,לטענתו ,של החובה לספק ניידות מספרים החל מיום  1בספטמבר .2006
עוד צוין בהודעה כי ה 1 -בדצמבר  2007הוא המועד הסביר הנדרש לבעלי הרישיונות הנוגעים בדבר
לתיקון ההפרה הנטענת.
במהלך שנת  2007המשיכה פלאפון להיערך ליישום תכנית ניידות המספרים ולקראת ה 1 -בדצמבר
 ,2007מועד שנקבע על ידי משרד התקשורת כמועד סביר וסופי ליישום התכנית ,השלימה פלאפון
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את היערכותה ,כולל הבדיקות הנדרשות .בנובמבר  ,2007בהתייעצות שערך שר התקשורת עם
מנכ"לי חברות התקשורת לגבי מוכנות ליישום הניידות ולגבי המועד הסופי לתחילת היישום ,הציגה
פלאפון עמדה לפיה אין לדחות את מועד היישום מעבר ליום  1בדצמבר  ,2007שכן פלאפון ערוכה
ומוכנה לתחילת התהליך .בתום הדיון האמור החליט שר התקשורת להותיר את מועד היישום על
כנו ) 1בדצמבר .(2007
תהליך ניידות המספרים החל במועד שנקבע .פלאפון יחד עם חברות סלולאר אחרות שהיו שותפות
להגשת העתירה ,פנו לבג"צ בבקשת ביטול העתירה .בעקבות בקשה זו העתירה בוטלה .נכון למועד
הדו"ח פלאפון לא נדרשה לתשלום קנסות בגין דחיית מועד תחילת הניידות.
ניידות המספרים החריפה את התחרות העזה בין המפעילים .תחרות זו הביאה להגברת מבצעי
השיווק ,ההטבות הניתנות ללקוחות ולשחיקת תעריפים.
3.7.4

רישיון מפ"א:
ביום  3ביוני  2004פורסמו תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי
ייחודי( התשס"ד  .2004בהתאם לתקנות האמורות ,ניתן להגיש בקשה לקבלת רישיון מפ"א כללי
ייחודי ,דהיינו רישיון למתן שרותי בזק פנים-ארציים נייחים ,שאין עימו חובה למתן שירות לכלל
הציבור בכל הארץ .פלאפון ,בהיותה חברה בת של בזק ,מחויבת ,בשונה מחברות סלולאריות
אחרות ,לפנות לשר התקשורת ולשכנעו כי יש במתן הרישיון לחברת פלאפון ,בהיותה חברת בת של
בזק ,כדי לקדם את התחרות בתחום הבזק או שהדבר הוא לטובת הציבור.
רישיון בזק מטיל עליה מגבלות בכל הנוגע לשיתוף הפעולה שלה עם החברות הבנות שלה .לדעת
פלאפון ובזק ,ככל שמגבלות אלו יישארו בתוקף ,ובה בעת לא יחולו מגבלות דומות על מפעילי
הרט"ן המתחרים ,הן יפגעו ,ביכולתה של פלאפון להתחרות עם מתחריה בענף .בנוגע למגבלות
שהוטלו על בזק ופלאפון מכוח תנאי המיזוג ראו סעיף  3.18.3להלן.
במהלך הרבעון האחרון של שנת  2006קיים משרד התקשורת הליך שימוע מחודש בנושא גיבוש סופי
של מדיניותו בתחום רישוי אספקת שירותי טלפוניה באמצעות שירות גישה רחבת פס ) .(VOBביום
 1בפברואר  2007פרסם המשרד את מסמך המדיניות הסופי בנושא  VOBובמסגרתו קבע כי בזק
והחברות המשתייכות לקבוצת בזק )וביניהן פלאפון( יהיו רשאיות ליטול חלק בתחום זה במגזר
העסקי ובמגזר הפרטי רק לאחר שנתח השוק של בזק בתחום הטלפוניה הפנים ארצית הנייחת יפחת
מתחת לרף של  85%בכל אחד מהמגזרים בנפרד .פלאפון מתנגדת למדיניות זו וסבורה ,כי יש
להתייחס אליה כאל גוף עצמאי וזאת גם לנוכח המגבלות המוטלות עליה בכל הקשור לשיווק
משותף ומכירת חבילות משותפות עם בזק .פלאפון הביאה את דבריה במסגרת הליך שימוע בפני
משרד התקשורת וכן בפני הועדה לבחינת המדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל
בראשות פרופ' גרונאו.
יצויין כי מתחרותיה העיקריות של פלאפון ,פרטנר וסלקום ,הינן בעלות רישיון מפ"א וVOB -
כאמור ,ואף הגבירו את הפעילות בתחום במהלך השנה האחרונה .הנושא מקנה להן יתרון תחרותי
ברור ביחס לפלאפון עקב יכולת המתחרות להציע חבילות המשלבות שירותי תקשורת ניידת ונייחת.

3.7.5

טכנולוגית :WIMAX
במהלך חודש ספטמבר  2007פרסם משרד התקשורת שימוע בדבר מדיניות הקצאת תדרים להפעלת
טכנולוגיית  ,WIMAXטכנולוגית  WIMAXהינה טכנולוגית רשת המאפשרת תקשורת בפס רחב .
על פי המדיניות המוצעת ,תינתן עדיפות בהקצאה למפעילים חדשים ולמפעיל הסלולאר הקטן בשוק
)חברת "מירס"( .פלאפון הגישה את התייחסותה לשימוע ובמסגרתה טענה כי יש לתת עדיפות
לטכנולוגיית דור רביעי בסלולאר המצריכה שימוש באותם תדרים של טכנולוגיית WIMAX
והביעה התנגדות למכרז להקצאת תדרים במתכונת שמפלה לטובת חברת מירס או מפעילים
אחרים.
בהמשך לשימוע מחודש ספטמבר  2007פרסם משרד התקשורת בחודש יולי  2008שימוע משני על
מדיניותו בנושא הקצאת תדרים ,בין היתר ,בתחום  .MHZ 2.5תחום תדרים זה נועד לשמש הן
לטכנולוגיית  WIMAXבטלפוניה הניידת והן לטכנולוגיית הדור הרביעי בתחום הסלולאר .על פי
המדיניות המוצעת ,התדרים הנ"ל יוקצו בשני מכרזים נפרדים :הראשון יתקיים עד סוף שנת 2008
ובמסגרתו יוקצו תדרים למפעיל חדש בעדיפות ראשונה ולחברת "מירס" בעדיפות שנייה )לצורך
הקמת רשת בטכנולוגיית  .(WIMAXהמכרז השני ייערך החל ממחצית שנת  , 2011לאחר פינוי
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רצועות תדר נוספות בתחום התדרים הנ"ל ,ובמכרז זה יוכלו להשתתף גם מפעילי הסלולאר
האחרים .פלאפון הגישה את התייחסותה למסמך המדיניות האמור ובמסגרתה הביעה התנגדותה
להעדפת חברת "מירס" במכרז הראשון וכן דרשה מחויבות שלטונית לפינוי תדרים נוספים לקראת
המכרז השני ,על מנת להבטיח נתיב התפתחות טבעי של הדור הרביעי בטכנולוגיית הסלולאר.
ביום  1במרץ  2009פורסמה מדיניות משרד התקשורת בנושא הקצאת תדרים לטכנולוגית
 .WIMAXעיקר השינוי ביחס למסמך השימוע הינו שמכרז התדרים יערך בחודש ספטמבר ,2009
חברת מירס לא תורשה להשתתף במכרז זה.
3.7.6

גורמים חיוביים ושליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של פלאפון
גורמים חיוביים:
א.

השקת רשת –  ,HSPA/UMTSשתאפשר פנייה לקהלי יעד נוספים והגדלת היצע
השירותים ללקוחות הקיימים ,ובכללם שירותי הנדידה.

ב.

מגוון מוצרים מתקדם הכולל פתרונות  DATAלעסקים וקשת רחבה של שירותי
מולטימדיה ובידור.

ג.

מערך שירות ומגוון ממשקי שירות ללקוח המאפשרים מתן שירות ברמה גבוהה
ללקוחות.

ד.

מערך הפצה רחב המתמחה במתן פתרונות מתאימים לכל סוג לקוח ,וכוח אדם איכותי,
והרחבתו על ידי הוספת רשת סופר פארם.

ה.

מבנה הון איתן ותזרים חיובי.

גורמים שליליים:
א.
ב.
ג.

כחברת בת של בזק ,על פלאפון חלות מגבלות רגולטוריות בכניסה לתחומי פעילות נוספים
ובהרחבת סל השירותים ללקוחות שאינן חלות על המתחרות.
קיימות מגבלות בפעילות משותפת עם בזק לרבות בשיווק חבילות שירותים משותפות.
טכנולוגיית ה CDMA-לא מאפשרת לספק שרותי נדידה )רומינג( באותו אופן המסופק על
ידי המתחרות והינה טכנולוגיה פחות נפוצה בעולם .מנויים שיצטרפו לרשת ה-
 ,HSPA/UMTSייהנו משרותי נדידה רחבים יותר.

ד.

3.8

עלות גבוהה של תפעול שתי רשתות.

עונתיות
ההכנסות והרווחיות של פלאפון מושפעות ,באופן שאינו מהותי ,מעונות השנה .הרבעונים השני
והשלישי מאופיינים בהכנסות גבוהות יותר מהרבעונים הראשון והרביעי .הדבר נובע בעיקר
מדפוסי שימוש שונים בחודשי הקיץ ,בהשוואה לחודשי החורף ותקופת החגים .העונתיות משפיעה
בעיקר על ההכנסות משירותי הסלולאר ,אך כאמור השפעה זו אינה מהותית.

3.9

רכוש קבוע ומתקנים
הרכוש הקבוע של פלאפון כולל ציוד תשתית של ליבת הרשת ,אתרי רדיו ,ציוד אלקטרוני ,מחשבים,
כלי רכב ,ציוד קצה ,ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר.

3.9.1

תשתית
פלאפון מפעילה כיום שלוש רשתות תקשורת מהותיות:
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א.

טכנולוגיה דיגיטאלית בשיטת  .CDMA2000 1XRTTיתרונותיה של טכנולוגיה זו הם
האפשרות למתן שירותים מתקדמים ,קיבולת גדולה יותר של שיחות דיבור ונתונים עבור
כמות תדרים נתונה ותקשורת נתונים במהירות של עד  KB 144בשנייה.

ב.

טכנולוגיה דיגיטאלית בשיטת  - EVDOראו סעיף  3.9.1להלן.

ג.

טכנולוגיה דיגיטאלית בשיטת  .HSPA/UMTSיתרונותיה של טכנולוגיה זו ,בין היתר,
הינו בתמיכה במהירות הורדה של עד  Mbps 14.4ובמהירות העלאה של עד . Mbps 5.7
יצוין ,שמהירות הגלישה בפועל תלויה במספר גורמים כולל מקום ,עומס רגעי ברשת,
תמיכת התמסורת ,ביצועי רשת האינטרנט ותאימות המחשב הנייד וציוד הקצה.

רשת EVDO/CDMA2000 1XRTT
לתאריך פרסום הדוח מבוססת תשתית הרט"ן ) (CDMAשל פלאפון בעיקרה על  8מתגים
דיגיטאליים מתוצרת נורטל ,המחוברים לכ 1,540-אתרי רדיו )תאים( ,בפריסה ארצית .כל אתר רדיו
מכיל אנטנה לקליטה ושידור ומערכת בקרה ממוחשבת ומכסה שטח גיאוגרפי מסוים .התאים
מחוברים לבקרי תחנות בסיס ) (BSCהמחוברים למתגים .המתגים מקושרים ביניהם ואל כל
מפעילי התקשורת האחרים )בזק ,פרטנר ,סלקום ,מירס ,הוט ומפעילים בין-לאומיים(.
תקופת הפחת של ציוד אתרים הינה עד  10שנים ,הפחת עבור ציוד מיתוג הינו בין  5ל 7-שנים.
תקופת הפחתת הציוד נקבעה על יסוד חיווי דעת הנדסי אשר התבסס בין היתר על הנהוג בקרב
מפעילי תיקשורת במדינות שונות בעולם.
ציוד התשתיות של פלאפון הוא מתוצרת נורטל ומוטורולה .כל רשת המיתוג הדיגיטאלית של
פלאפון היא מתוצרת נורטל ורשת תקשורת מתוצרתה פרוסה במרבית מישור החוף ובירושלים
)מאשדוד ועד חיפה( .רשת התקשורת מתוצרת מוטורולה מרכיבה את רשת פלאפון בשאר אזורי
הארץ.
השקעות פלאפון בתשתית רשת EVDO/CDMA2000 1XRTT
עיקר ההשקעה בשנים  2003-2007שימשה לשדרוג רשת לטכנולוגיית  CDMA 2000 1XRTTו-
 EVDOבאמצעות ציוד שנרכש מהחברות נורטל ומוטורולה .בנוסף בשנים  2006ו  2007הורחב
קיבול הרשת ,הוקמו אתרים נוספים )חלקם כתחליף לאתרים קיימים בשל צרכים הנדסיים( והרשת
עברה תהליך התאמה לתמיכה בניידות מספרים .
החל משנת  2004החלה פלאפון לשדרג את רשת ה CDMA2000 1XRTT -לטכנולוגיית  EVDOעל
ידי תוספת רצועת תדרים ) (Carrierייעודית לתקשורת נתונים באזורים האורבאניים בישראל.
טכנולוגיה זו מאפשרת תקשורת בין הרשת לציוד הקצה בקצבים של עד ,(Downlink) KSS 2,400
ובין ציוד הקצה לרשת בקצבים של עד  .(Uplink) KSS 144ציוד ה EVDO -הוא מתוצרת נורטל.
במקביל להקמת הרשת הוקם פורטל לשירותי וידאו המאפשר ללקוחות לצפות בערוצי שידור חיים,
הורדת קליפים של מוזיקה ,בידור ,חדשות וכו' .פורטל זה הינו השרות המרכזי בטכנולוגיית ה-
.EVDO
בסוף שנת  2007נחתם הסכם תלת שנתי עם נורטל להמשך תמיכה ושדרוג ברשתות ה 1X -וה-
 EVDOבהיקף של  22.5מיליון דולר )ראו גם סעיף  3.12.3להלן(.
רשת הHSPA/UMTS-
ביום  1בנובמבר 2007 ,אימצה האסיפה הכללית של פלאפון את החלטת דירקטוריון פלאפון מחודש
ספטמבר  2007בדבר הקמת רשת בטכנולוגיית  HSPA/UMTSבסך כולל של כמיליארד ש"ח .עלות
זו כוללת את העלות לספק הרשת ,להקמת אתרים חדשים הנדרשים לפעולה בתחום התדר החדש,
להסבת אתרים ושירותים קיימים ל HSPA/UMTS -והפשרת הזכות למימוש תדרים .לספק הרשת
נבחרה חברת אריקסון .הרשת החדשה מתבססת על שני מרכזי רשת שיתחברו לאתרים הקיימים
ולאתרים חדשים שנמצאים בתהליכי הרכשה/רישוי והקמה .האתרים הפועלים בטכנולוגית
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 CDMAהוסבו על מנת להתאימם לתחום התדר החדש ולהוספת ציוד הרדיו החדש .הרשת
מאפשרת קצבי מידע גבוהים מהמנוי לרשת ומהרשת למנוי בטכנולוגיית  HSDPAו.HSUPA -
הקמת הרשת החדשה מאפשרת לפלאפון מתן שירותים הדורשים העברת מידע בקצבים גבוהים,
עשויה לפתור חלקית את בעיית הפרעות האלחוט )ראו סעיף  3.24.2.5להלן( ומאפשרת שימוש בציוד
קצה סטנדרטי התומך בטכנולוגיית  HSPA/UMTSשמאפשר גיוון ציוד הקצה והרחבת שירותי
הנדידה .בשנת  2008השקיעה פלאפון כ 616 -מיליון ש"ח בהקמת רשת בטכנולוגית ,HSPA/UMTS
יתר ההשקעה צפויה להיפרש על פני שלושת השנים הבאות.
3.9.2

שטחים המשמשים את פלאפון
פלאפון איננה בעלים של מקרקעין והיא שוכרת מאחרים ,לרבות מבזק ,את השטחים בהם היא
משתמשת לצורך פעילותה .להלן תאור עיקר השטחים המשמשים את פלאפון:

3.9.2.1

השטחים בהם משתמשת פלאפון להצבת אתרי הרדיו והמתגים כאמור בסעיף  3.9.1פרוסים ברחבי
הארץ ומושכרים לתקופות שונות )במקרים רבים ל 5 -שנים בתוספת אופציית הארכת הסכם ל 5
שנים נוספות( .לגבי רישוי האתרים ,ראו סעיף  3.18.3.3להלן.

3.9.2.2

חלק מהאתרים שאותם שוכרת פלאפון נמצאים בשטחי מנהל מקרקעי ישראל )להלן :המינהל(.
לפלאפון הסכם לגבי תשלומים להם זכאי המינהל לתקופה של עד  31בדצמבר .2008
בחודש ינואר  2009הגישה פלאפון תובענה למתן סעדים הצהרתיים וצווי עשה לבית המשפט המחוזי
בפתח תקווה .התובענה נסבה על דרישתו של המינהל ,שנשלחה בדואר אלקטרוני לפלאפון ,לשלם
לו סך מצטבר של למעלה ממאתיים מיליון ש"ח לתקופה של חמש שנים ,בגין המשך "הסכמתו"
להימצאותן והקמתן של אנטנות סלולאריות חדשות במקרקעי ישראל ,שבניהולו .טענות פלאפון
בתובענה הינן בתמצית ,כי המינהל אינו רשאי לגבות מפלאפון סכומים כלשהם בגין הצבת מתקני
שידור ,כי דרישת המנהל דמיונית ומופרזת ,כי המינהל עושה שימוש לרעה בכוחו המונופוליסטי,
וכי המינהל נוהג בחוסר תום לב .יועציה המשפטיים של פלאפון מעריכים כי לחברה טענות טובות
נגד המנהל .יחד עם זאת ,בשל היות ההליך בשלביו הראשונים ,ובטרם הוגשה תשובת המינהל
לתובענה ,אין אפשרות להעריך בשלב זה את סיכויי התביעה.

3.9.2.3

משרדיה הראשיים של פלאפון נמצאים בגבעתיים מאז שנת  1997ומשתרעים על שטח כולל של כ-
 17,000מ"ר .בשנת  2006חתמה פלאפון על הסכם להארכת תקופת השכירות עד לתאריך 31
בדצמבר  .2010פלאפון במשא ומתן מתקדם עם בעל הנכס להארכת הסכם השכירות עד .2011

3.9.2.4

לצורך פעילות השרות והמכירה ,שוכרת פלאפון  77מרכזי שרות ומכירה הפרוסים ברחבי הארץ.

3.9.2.5

לפלאפון הסכמי שכירות נוספים בקשר למחסנים ,משרדים ומוקדים טלפונים המשמשים אותה
לצורך פעילותה.

3.10

נכסים לא מוחשיים

3.10.1

רישיון רט"ן
פלאפון פועלת במסגרת רישיון שניתן לה )רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד  -רט"ן( שהינו
בתוקף עד לשנת ) 2022ראו סעיף  3.18.1.1להלן( .הרישיון מהווה את הבסיס לפעילותה של פלאפון.

3.10.2

זכות שימוש בתדרים
פלאפון משתמשת בתדרים בתחומי ה 850 MHZ -שניתנו לה מתוקף רישיונה .תדרים אלו משמשים
את פלאפון בעיקר בטכנולוגית ה .CDMA 2000/1XRTT/EVDO/UMTS -בנוסף לכך במהלך שנת
 2008פנתה פלאפון למשרד התקשורת בבקשה לממש את זכותה לקבלת רצועת תדרים בתחומי ה
 .MHZ 2100בגין מימוש זכותה נדרשה פלאפון לשלם סכום נוסף של כ 181 -מליון ש"ח עבור דמי
רישיון ואגרות תדרים רטרואקטיבית מיום הזכייה במכרז התדרים ועד ליום מימוש הזכות לקבלת
התדרים .במהלך חודש ספטמבר  2008פלאפון שילמה את הסכום האמור לצורך קבלת התדרים
ממשרד התקשורת והשימוש בהם.
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בחודש ינואר  2009אישר משרד התקשורת לפלאפון להחזיר תחום תדר של  MHZ 5המכונה TDD
מתוך רצועת התדרים האמורה.
3.10.3

סימני מסחר
לפלאפון ישנם מספר סימני מסחר רשומים .העיקרי שבהם הוא מותג "פלאפון".

3.10.4

בסיס לקוחות
לפלאפון מספר רב של לקוחות שרבים מהם התחייבו בהסכמים לקבלת שרותי פלאפון לתקופה של
בין  18ל 36 -חודשים.

3.10.5

תכנות ומערכות מחשוב ומאגרי מידע
פלאפון עושה שימוש בתוכנות ומערכות מחשוב ,חלקן על פי רישיונות שרכשה פלאפון וחלקן פותחו
על ידי חטיבת מערכות המידע של פלאפון .חלק ניכר מהרישיונות האמורים מוגבלים בזמן
ומתחדשים מידי תקופה .המערכות העיקריות שבשימוש פלאפון הינן:
 ORACLE APPLICATIONומערכת  BILLINGשל חברת אמדוקס.

3.11

הון אנושי
 .3.11.1מבנה ארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני של פלאפון:

דירקטוריון

מבקר
פנימי

מנכ"ל
משנה למנכ"ל

רגולציה

חטיבת
תוכן
ומוצרים

חטיבת
שיווק

חטיבת
הנדסה

חטיבת
שירות
ולקוחות
פרטיים

לשכה משפטית

חטיבת
לקוחות
עסקיים

חטיבת
תפעול
ולוגיסטיקה

חטיבת
משאבי
אנוש

חטיבת
מערכות
מידע

חטיבת
כספים
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3.11.2

מצבת עובדים
להלן פירוט מספר העובדים 23בפלאפון בהתאם למבנה הארגוני שלה:
מס' עובדים

חטיבה

31.12.08
310

31.12.07
295

חטיבות שיווק תוכן ומוצרים

92

102

חטיבת לקוחות ומגזר פרטי

2,453

2,971

חטיבה עסקית

499

534

חטיבת תפעול ולוגיסטיקה

222

292

חטיבות הנדסה ומערכות מידע

624

617

4,200

4,811

הנהלה וחטיבות המטה

סה"כ

3.11.3

שינויים במספר העובדים במהלך שנת 2008
בסוף שנת  2008עומדת מצבת העובדים של פלאפון על כ 4,200 -לעומת מצבת עובדים של כ4,811 -
לסוף שנת  .2007הקיטון במספר העובדים הינו בעיקר בחטיבות השרות והמכירה אשר תוגברו
לקראת ניידות המספרים שהחלה בסוף שנת .2007

3.11.4

הדרכה ואימונים
פלאפון משקיעה משאבים בהדרכות מקצועיות בהתאם לסוג העובד והתחום בו הוא פעיל .עיקר
ההדרכות שנעשות הן בתחום השירות ,בעיקר בחטיבת השירות .סך הוצאות פלאפון בשנים  2008ו-
 2007בגין הדרכות ואימונים מסתכמות ב 8.5 -וב 10.4 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה .אוכלוסיית
העובדים המשמשים כנציגי מכירות ושירות וכמוקדני שירות טלפוני מאופיינת בשיעור נטישה גבוה
המחייב השקעה מתמדת בהכשרה של עובדים חדשים.

3.11.5

תוכניות תגמול לעובדים ומנהלים
פלאפון נוהגת להעניק לעובדיה ומנהליה מענקים ותמריצים על בסיס חודשי ,רבעוני או שנתי
בהתאם לעמידה ביעדים שהוגדרו להם ובהתאם לסוג העבודה של העובד.
לגבי תוכנית אופציות למנהלים בכירים ראו ביאור  26לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

3.11.6

חוזי העסקה
כל עובדי פלאפון הינם עובדים בהסכמים אישיים סטנדרטיים על פי המקצועות והתפקידים בהם
הם עוסקים.

 23מספר העובדים מייצג את מספר המשרות המחושבות בפלאפון )סה"כ שעות העבודה מחולק בתקן שעות העבודה החודשי(
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3.12

מוצרים וספקים

3.12.1

ספקי ציוד קצה
מלאי מוצרי פלאפון כולל מגוון מכשירי טלפון סלולארי ומגוון אביזרים נלווים )כגון :סוללות,
דיבוריות ,אוזניות ,כבלי נתונים ,מטענים וכדומה( .כמו כן ,פלאפון מחזיקה מלאי חלקי חילוף
לצורך אספקת שירותי התיקונים ללקוחותיה ומלאי מכשירים משומשים.
פלאפון רוכשת את רוב ציוד הקצה והאביזרים הנלווים מספקים יבואנים שונים בישראל.
ההתקשרויות עם רוב הספקים מושתתות על בסיס הסכמות מסגרת המפרטים ,בין היתר ,את
התמיכה הטכנית של הספק בציוד הקצה המסופק על ידו ,את זמינות חלקי החילוף ואת זמני הסבב
לתיקונים .הסכמים אלו אינם כוללים התחייבות לרכישות ,אשר מבוצעות על בסיס שוטף באמצעות
הזמנת רכש.
במקרה של הפסקת התקשרות עם ספק ציוד קצה מסוים ,יכולה פלאפון להגדיל את הכמות
הנרכשת מספקי ציוד קצה אחרים ,או לרכוש ציוד קצה מספק ציוד קצה חדש .אם יהיה צורך
להחליף ספק כאמור ,ההחלפה לא תהיה מיידית ותחייב תקופת היערכות מיוחדת לרכישת חלקי
חילוף ואביזרים לרבות יכולות תיקון בכל סוגי התקלות הנדרשות על מנת לאפשר מתן שירות
ללקוחותיה כמוסכם .החלפת ספק תהיה כרוכה בתוספת עלויות חריגות כתוצאה מההצטיידות
ותדרוש תקופת התארגנות מול ספקים חלופיים.
התפלגות רכישות ציוד קצה בין הספקים היא כזו אשר איננה יוצרת תלות מהותית בספק או בדגם
של ציוד.
לקראת המעבר לטכנולוגית  ,HSPA/UMTSכחלק מהערכות הרחיבה פלאפון את מגוון המכשירים
המוצעים ללקוחותיה ואת מספר ספקי ציוד הקצה.

3.12.2

ספקי שרותי ערך מוסף
לפלאפון הסכמים עם ספקי תוכן לפיהם ,מסופק תוכן ,כגון שרותי מידע קולי ,באמצעות  SMSאו
באמצעות פורטל פלאפון ,משחקים ,אנימציות ,רינגטונים ,שרותי מיקום ,תוכן וזכויות לשידורים
בדור השלישי .כנהוג בענף ,חלק ניכר מהסכמים אלו מתבסס על מודל חלוקת הכנסות בין פלאפון
לספקי התוכן בגין השירותים הניתנים ללקוחות .הפסקת ההתקשרות עם ספקים מסוימים ,עלולה
לגרום לעיכוב באספקת חלק מהשירותים עד להתקשרות עם ספק חלופי.

3.12.3

ספקי תשתית
כאמור בסעיף  3.9.1לעיל ,ציוד התשתית הקיים של פלאפון הינו מתוצרת אריקסון ,נורטל
ומוטורולה .לפלאפון הסכמים רב שנתיים לתחזוקה ,תמיכה ושדרוגי תכנה עם ספקים אלו והיא
תלויה בהם בקשר לתמיכה בציוד הרשת שמתוצרתם .לגבי הסכמים נוספים עם אותם ספקים
והסכם להקמת רשת נוספת ,ראו סעיף  3.9.1לעיל.
בעקבות קשיים כלכליים אליהם נקלעה "קבוצת נורטל" ברחבי העולם התקבלה בחודש ינואר 2009
החלטה מערכתית בהנהלת הקונצרן ,לפיה יפנו במקביל כל חברות הקבוצה לבתי המשפט במדינות
השונות בהן הן מאוגדות ,בבקשות לקבלת הגנה משפטית מנושיהן והקפאת ההליכים כנגדן בדרך
של הכרזתן כחברות חדלות פירעון .כחלק מהמהלך הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה
דחופה למתן צו הקפאת הליכים לחברות ישראליות מקבוצת נורטל המשמשות כסניף מקומי של
קבוצת נורטל בישראל.

3.13

הון חוזר

3.13.1

מדיניות החזקת מלאי
המלאי של פלאפון כולל בעיקר ציוד קצה סלולארי ,ומגוון אביזרים )כגון :סוללות ,דיבוריות,
אוזניות וכדומה( .כמו כן ,מחזיקה פלאפון מלאי חלקי חילוף.
תקופת החזקת המלאי נגזרת ממדיניות השירות של פלאפון ומצרכי המכירה .צרכים אלה מחייבים
החזקת מלאי לתקופה של  5-3חודשי מלאי בהתאם לסוגי המלאי .נכון לסוף שנת  2008עומדת רמת
המלאי על סכום של כ 124 -מיליון ש"ח.
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3.13.2

מדיניות החזרת ציוד קצה שנרכש
ככלל ,החזרת מכשירים יכולה להתבצע על ידי ביטול עסקה או על ידי החלפת מכשיר לאחר )באותה
רמה או ברמה גבוהה יותר בתוספת תשלום של פער מחירים(.
פלאפון במדיניותה ,נכון למועד דוח זה ,מאפשרת ללקוחותיה להחזיר ציוד שנרכש בסמוך למועד
העסקה בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לחוק ,בהתאם להסכם עם הלקוח ועל פי תנאיו ובלבד שלא
נעשה כל שימוש במוצר ואביזריו.
כמו כן לגבי עסקת מכר מרחוק ועסקת רוכלות ,כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981-
מתאפשרת החזרת ציוד עד ארבעה עשר ימים ממועד העסקה ,בהתאם להוראות החוק.

3.13.3

מדיניות מתן אחריות למוצרים
פלאפון מספקת שירות ,אחריות ותחזוקה לציוד קצה בהתאם לרמת שירות ותיקונים שעליו מנוי
הלקוח וכמובן בהתאם להוראת כל דין המסדירות את נושא האחריות לציוד קצה סלולארי.

3.13.4

מדיניות אשראי ללקוחות
אשראי בעסקאות מכירת מכשירים– פלאפון מעניקה לרוב לקוחותיה הרוכשים מכשירי טלפון נייד
אפשרות לפרוס את התשלומים עד ל 36 -תשלומים שווים .בעבר נהגה פלאפון לנכות חלק
מהעסקאות המשולמות בכרטיסי האשראי בתשלומים אצל חברות ניכיון .במהלך שנת 2007
הפסיקה פלאפון לנכות את שוברי האשראי.
אשראי בחיוב חודשי בגין שרותי רט"ן – לקוחות פלאפון מחויבים אחת לחודש במחזורי חיוב,
המבוצעים בתאריכים שונים על פני החודש ,בגין צריכת שרותי הרט"ן של החודש שעבר.
נכון לשנת  2008סה"כ ממוצע אשראי הלקוחות בניכוי חובות מסופקים ,מסתכם ב 1,530-מיליון
ש"ח.

3.13.5

אשראי מספקים
פלאפון מקבלת אשראי מספקיה לתקופה שנעה בין  30ימים ל 90 -ימים .נכון לשנת  2008סה"כ
ממוצע אשראי הספקים ונותני שירותים מסתכם ב 579-מיליון ש"ח.

3.14

השקעה בחברות מוחזקות ובשותפות
לפלאפון אין השקעות פעילות בחברות מוחזקות ובשותפויות פעילות.

3.15

מימון

3.15.1

פעילות פלאפון ממומנת מתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת אותם מייצרת החברה ,מהון עצמי,
מהלוואות בנקאיות ,מאגרות חוב ,בעבר באמצעות ניכיון כרטיסי אשראי )ראו  3.13.4לעיל(
ומאשראי ספקים.
שיעור הריבית הממוצעת לשנת  2008להלוואות פלאפון:

מקורות בנקאיים :צמוד למדד – ש"ח
מקורות לא בנקאיים :צמוד למדד – ש"ח

הלוואות לזמן ארוך
)כולל חלויות שוטפות(
4.65
4.64
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3.15.2

מגבלות

3.15.2.1

התחייבויות כלפי בנקים
כחלק מן ההסדרים בקשר עם העמדת האשראי לפלאפון על ידי בנקים בישראל ,התחייבה פלאפון
כלפי הבנקים אשר העמידו לה אשראי ,בהתחייבויות בלתי חוזרות לעמוד באמות מידה פיננסיות
) ,(covenantsאשר עיקריהן כדלקמן:

3.15.2.2

א.

סך חובותיה של פלאפון לא יעלה על פי  3מהונה העצמי;

ב.

כל עוד סך החובות עולה על הונה העצמי בשיעור העולה על  ,2.5לא יחולקו על ידי פלאפון
דיבידנדים ולא ישולמו על ידה דמי ניהול לבעלי המניות .אם תפר פלאפון את התחייבותה
האמורה יהיה עליה לפרוע לבנק בתוך  120ימים מדרישתו את כל האשראי שיועמד לה
באותו מועד על ידי הבנק או לחילופין לתקן את ההפרה על ידי הגדלת ההון העצמי או
פירעון חובה של פלאפון כך שהיחס האמור יישמר;

ג.

סך החובות לא יעלה על  3.8מיליארד ש"ח )צמוד למדד הידוע בחודש ינואר  .(2002סכום
החובות ייבדק אחת לרבעון על פי הדוחות הכספיים הסקורים על ידי רואי החשבון;

ד.

לא לשעבד בשעבוד קבוע או בשעבוד צף ,בכל אופן ודרך ,ומסוג ודרגה כלשהם ,את נכסי
פלאפון ,אלא אם תקבל לכך את הסכמת הבנק מראש ובכתב;

ה.

לא לתת לבעלי המניות בפלאפון או לצד שלישי כלשהו כל בטוחה או שעבוד בנכסי פלאפון
או ערבות ,להבטחת אשראי שיקבלו בעלי המניות ,ללא הסכמת הבנקים מראש ובכתב;

ו.

לא להעניק לבעלי מניות פלאפון כל הלוואה או אשראי ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב;

ז.

למסור לבנקים מידע ,פרטים ודוחות שונים;

ח.

אם יופרו התחייבויות פלאפון כאמור ,כי אז יהיו הבנקים רשאים להעמיד לפירעון מיידי
את סכומי האשראי שניתנו לה.

ט.

התחייבות לבנק מסוים  -בנוסף להתחייבויות לעיל ,התחייבה פלאפון לשמור כי הסכום
המצטבר של כלל חובותיה והתחייבויותיה כלפי בנק מסוים לא יעלה בכל עת על סכום
השווה ל 40% -מהסכום המצטבר של כלל חובותיה של פלאפון כלפי גופים פיננסיים
לרבות בעלי האג"ח.

פירעון מיידי של הלוואה
מלווה יכול לדרוש פירעון מיידי של ההלוואה במקרים מסוימים )בד"כ לאחר מתן התראה מראש
ובכתב לפלאפון( שהעיקריים שבהם) :א( אם חוב כלשהו כלפי המלווה לא נפרע; )ב( אם תתקבל על
ידי פלאפון החלטת פירוק או אם תוגש נגדה בקשה לפירוק או למינוי מפרק או אם תהיה עילה
לפירוקה ,למינוי כונס או נאמן; )ג( אם תוגש בקשה להטלת עיקול או יוטל עיקול על רכוש פלאפון
או תיעשה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושה או אם היא תפסיק לשלם חובותיה; )ד( אם תתקבל על
ידי פלאפון החלטה לשינוי מבנה ,מיזוג או הסדר או תועבר השליטה בה ללא הסכמת המלווה; )ה(
אם תפסיק פלאפון לשלם את חובותיה או תגיע לידי פשרה עם נושיה או חלק מהם; )ו( אם תפר
פלאפון התחייבות שהתחייבה בה כלפי המלווה או יתברר כי הצהרה מהותית שלה כלפיו אינה
נכונה; או )ז( אם יארע מאורע אשר כתוצאה ממנו תעמוד לגורם כלשהו זכות להעמדה לפירעון
מיידי של חובות פלאפון כלפי אותו גורם )אף אם אותו גורם לא יעשה שימוש בזכותו(.

3.15.3

הנפקות אג"ח
במהלך השנים  2004-2005הנפיקה פלאפון שלוש סדרות של אגרות חוב צמודות למדד בדרך של
הנפקות פרטיות למשקיעים מוסדיים בסכום כולל של  1,133מיליון ש"ח ערך נקוב ,בתמורה לערכן
הנקוב.
בעת הנפקת אגרות החוב ,נחתמו שטרי נאמנות עם החברה לנאמנות של בנק איגוד בע"מ ,שתשמש
כנאמן למחזיקי אגרות החוב .לפי הסכם זה פלאפון מתחייבת לשלם קרן ,ריבית והצמדה על פי
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תנאי אגרות החוב .אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד ,ותנאי השעבוד השלילי ואמות המידה
הפיננסיות שיש לפלאפון כלפי המערכת הבנקאית בישראל יחולו גם כלפי מחזיקי אגרות החוב )ראו
לעיל סעיף  3.15.2לעיל( .ההסכם מפרט את התנאים לפירעון מיידי של אגרות החוב ,שעיקריהם:
)א( אם פלאפון לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה לפי אגרות החוב עד תום  30ימים ממועד
הפירעון) ,ב( אם נתמנה לפלאפון מפרק) ,ג( אם יש מימוש של שעבודים) ,ד( אם יוטל עיקול על
נכסים מהותיים של פלאפון) ,ה( אם פלאפון תחדל מלהתקיים או )ו( אם פלאפון תפסיק את
תשלומיה או תודיע כי בכוונתה להפסיקם .לנאמן יש רשות לנקוט בהליכים לפירעון מיידי לשם
הגנה על מחזיקי אגרות החוב .עוד מפרט ההסכם כללים לשיפוי הנאמן ,נאמנות על תקבולים,
השקעת כספים ותנאים לזימון אסיפה כללית וקבלת החלטות.
נכון ליום  31בדצמבר  2008פלאפון עומדת בהתחייבויותיה לבנקים ולמחזיקי האג"ח.
בשנת  2008לא נתקבלו הלוואות חדשות לזמן ארוך ,נפרעו הלוואות ואג"ח בסכום כולל של 270
מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים אודות הרכב ההלוואות ואג"ח תנאיהם ומועדי פירעונם בתקופת הדוח ראו ביאור
 13לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי
זה.
3.15.4

מסגרות אשראי
נכון ליום  31בדצמבר  2008לפלאפון אשראי בנקאי בסכום של  356מיליון ש"ח.

3.15.5

ערבויות ושעבודים
ראו ביאור  13לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח
תקופתי זה.

3.15.6

דירוג אשראי
בהנפקות אגרות החוב )ראו סעיף  3.15.3לעיל( דורגה פלאפון על ידי חברת מעלות בדירוג  AAמינוס.
מעקבי הדירוג שפורסמו מאז ההנפקות ועד היום הותירו את תוקף הדירוג כאמור.
ביום  28באוקטובר  2008פרסמה חברת מעלות הודעה על מתן תוקף לדרוג אגרות החוב של פלאפון
ללא שינוי בדרוג שנקבע )  AAמינוס( וזאת על אף המשבר בשוק האשראי )ראו התייחסות בסעיף
 3.24.1להלן לגורמי סיכון מאקרו כלכליים(.
ביום  23.3.09הודיעה מעלות על הכנסת דירוג אגרות החוב של פלאפון לתהליך בחינה מחדש עם
השלכות חיוביות ) .(Credit Watch Positiveעפ"י ההודעה ,תהליך הבחינה מחדש משקף את
הסבירות הגבוהה להעלאת דירוג האג"ח של פלאפון במהלך התקופה הקרובה לאור הערכת מעלות
לתוצאות פיננסיות טובות יחסית לשנת  2008וחוסנו של ענף הסלולאר בישראל גם בתקופת המשבר
הכלכלי הנוכחי.

3.15.7

הערכת פלאפון לגיוס בשנה הקרובה ומקורות הגיוס
פלאפון צפויה לפרוע חלק מהלוואותיה במהלך שנת  2009וכן מתכננת השקעות נוספות ברכוש קבוע
)ראו סעיף  3.9.1לעיל( .פלאפון אינה צופה גיוס הון או גיוס חוב בשנה הקרובה.
המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות פלאפון בהתחשב בתכניותיה והצפי
להתממשותם .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל אם
יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו .ביחס לגורמי הסיכון ראו סעיף 3.24
להלן.
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3.16

מיסוי
ראו ביאור  8לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח
תקופתי זה.

3.17

איכות הסביבה

3.17.1

ביום  1בינואר  2007נכנס לתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת ,תשס"ו  .2006חוק הקרינה הבלתי
מייננת בא להחליף את ההסדר המשפטי הקודם של תחום הקרינה הבלתי מייננת באמצעות תקנות
הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( ,התש"מ ") ,1980תקנות הרוקחים"(.
החוק נועד להסדיר את העיסוק במקורות קרינה ,הקמתם והפעלתם וכן במתן שירות
למדידת קרינה .החוק מטיל חובת היתר מאת הממונה בחוק ,על הקמה ,הפעלה ומתן שירות
למדידת קרינה ,למעט הקמה או הפעלת מקור קרינה המפורט בתוספת לחוק )"היתר קרינה"(.
החוק קובע מנגנון רישוי דו שלבי לקבלת היתר להפעלת מקור קרינה ,לפיו על מבקש היתר לקבל
תחילה היתר להקמת מקור הקרינה )"היתר הקמה"( ,שתוקפו לתקופה שלא תעלה על שלושה
חודשים ,והניתן להארכה על-ידי הממונה עד תשעה חודשים ,ואחריו היתר להפעלת מקור הקרינה
)"היתר הפעלה"( ,אשר תוקפו לתקופה של חמש שנים או אם קבע השר להגנת הסביבה אחרת,
במקרים או בנסיבות שיקבע ,בשים לב לסוג מקור הקרינה או מיקומו.
לעניין היתר הקמה ,החוק מתנה את מתן ההיתר בביצוע הערכת רמות החשיפה המירביות של בני
אדם והסביבה לקרינה הצפויה ממקור הקרינה לכשיופעל ,לרבות בעת תקלה וכן נקיטת האמצעים
הדרושים להגבלת רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה ממקור הקרינה לכשיופעל,
לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים הנמצאים בשימוש )"האמצעים להגבלה"(.
לעניין היתר ההפעלה ,החוק מתנה את מתן ההיתר בנקיטת האמצעים להגבלה וביצוע מדידות של
רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הנוצרת במהלך הפעלת מקור הקרינה ,כאשר רמות
אלה אינן עולות על רמות החשיפה המרביות שנקבעו ע"י הממונה בחוק .כמו כן ,החוק מוסיף
ומתנה את מתן היתר ההפעלה ,בהצגת רישיון בהתאם לחוק התקשורת )בזק ושידורים( התשמ"ב
 ,1982והצגת היתר לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  1965למעט במקום שבו לא נדרש היתר בניה,
שאז החוק מורה כי יוגש לוועדה המקומית תצהיר שבו יפרט המבקש את הטעמים לכך שלא נדרש
היתר בניה למקור הקרינה ,ובאם מהנדס הוועדה המקומית או מתכנן המחוז לא הביע התנגדות
למתן היתר ההפעלה בתוך  21יום מיום הגשת התצהיר ,יוגש תצהיר נוסף מטעם המבקש ,לפיו חלף
המועד כאמור ולא התקבלה התנגדות כאמור לעיל.
החוק כולל פרק עונשין הקובע ,בין היתר ,כי הקמה או הפעלה של מקור קרינה בניגוד לתנאי מתנאי
ההיתר וכן הקמה או הפעלת מקור קרינה בלא היתר לאחר קבלת התראה בכתב מאת הממונה ,הינן
עבירה מסוג אחריות קפידה ,אשר העונשים בגינה לתאגיד כפל הקנס האמור בהוראות סעיף
)61א() (4לחוק העונשין ,התשל"ז .1977
מספר מצומצם של מהנדסי ערים פעלו על פי המנגנון שנקבע בחוק והודיעו כי לדעתם ,מתקן גישה
זה או אחר טעון היתר בניה והתנגדו כי יינתן לו היתר הפעלה.
במסגרת החוק ,תוקן בעקיפין אף חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה  1965ונקבע כי תנאי למתן היתר
בניה למתקן שידור סלולארי ,יהא הפקדת כתב שיפוי מפני תביעה לפיצויים לפי סעיף  197לחוק
התכנון והבניה ,תשכ"ה  1965ובלבד שדרישה כאמור תהיה בהתאם להנחיות המועצה הארצית .ראו
בעניין סעיף  3.18.3.3להלן.
השר להגנת הסביבה הכין תקנות על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת )"התקנות"( .תקנות אלה תוקנו
ואושרו בוועדת הפנים ואיכות הסביבה והן פורסמו ביום  19בינואר .2009

3.17.2

עלויות והשקעות צפויות
פלאפון מקיימת בדיקות קרינה תקופתיות על מנת לוודא עמידה בתקני ההפעלה המותרים ובתקנים
של ה .International Radiation Protection Agency-בדיקות אלו מבוצעות במיקור חוץ
) (Outsourcingעל ידי חברות המורשות על ידי המשרד להגנת הסביבה .פלאפון משקיעה בממוצע
כ 4.5 -מיליון ש"ח לשנה בגין פעילות זו .תקנות הקרינה יחייבו תשלום אגרות בסכום לא מהותי
בגין מתן וחידוש ההיתרים הנדרשים על פי חוק הקרינה.
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3.18

מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון
התקנות על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת שצויינו בסעיף  3.17.1לעיל 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.

3.18.1

מגבלות חקיקה

3.18.1.1

חוק התקשורת וחובת הרישוי לפיו
חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב 1982-קובע ,בין היתר ,כי ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי
בזק ,ובהם שירותי רט"ן ,טעונים רישיון מאת שר התקשורת )בפרק זה  -השר( לפלאפון רישיון כללי
למתן שירותי רט"ן .השר מוסמך לשנות את תנאי הרישיון ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם ,תוך
שהוא שוקל ,בין השאר ,את מדיניות הממשלה בתחום הבזק ,שיקולים שבטובת הציבור ,התאמת
בעל הרישיון למתן השירותים ,תרומת הרישיון לתחרות בתחום הבזק ולרמת השירות שבו .עוד
מוסמך השר לבטל רישיון ,להגבילו או להיתלותו ,במספר מצבים )ראו סעיף  3.18.3.1להלן(.
החוק מסמיך את המנהל הכללי של משרד התקשורת להטיל עיצומים כספיים בשל הפרות שונות
של הוראות החוק ושל צווים והוראות שניתנו מכוחו ,וכן בשל הפרת תנאי ברישיון.

3.18.1.2

פקודת הטלגרף האלחוטי
פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל"ב) 1972-להלן" :פקודת הטלגרף"( ,מסדירה את
השימוש בספקטרום האלקטרומגנטי ,וחלה בין היתר על השימוש שעושה פלאפון בתדרי רדיו ,כחלק
מהתשתית שלה .הקמה והפעלה של מערכת שעושה שימוש בתדרי רדיו כפופה ,על פי פקודת
הטלגרף ,למתן רישיון ,והשימוש בתדרי רדיו כפוף ליעוד והקצאה של תדר מתאים .לפי פקודת
הטלגרף מוטלות אגרות רישיון ואגרות בעד יעוד תדרים והקצאתם.
מזה מספר שנים ,מתמודדת הממשלה עם המחסור הקיים בתדרי רדיו לשימוש הציבור בישראל )בין
השאר ,בשל הקצאה של תדרים רבים לשימושים ביטחוניים( ,בדרך של הגבלת מספר הרישיונות
הניתנים לשימוש בתדרים ,מחד גיסא ,תוך שהוגדלו האגרות המשתלמות בגין הקצאתו של תדר
בתחום הנמוך ,מאידך גיסא.
בתקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות ,תעודות ואגרות( ,התשמ"ז ,1987-קבועות אגרות שונות לתחנות
עסק )לרבות תחנות עסק רט"ן( ,רט"ן ,קווי נל"ן אלחוטיים ,תחנות לוויין ועוד .לגבי הקצאת תדרי רדיו
לפלאפון ראו סעיף  3.10.2לעיל.

3.18.1.3

מיתקנים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית-לעניין זה ראו סעיף  3.17לעיל

3.18.1.4

חוק הגנת הצרכן
במסגרת פעילותה ,כפופה פלאפון לחוק הגנת הצרכן התשמ"א ) 1981להלן" :חוק הגנת הצרכן"(
בדצמבר  2005תוקן חוק הגנת הצרכן כך שאיסור ההטעיה שהיה קבוע בחוק ערב כניסת התיקון
לתוקף והאפשרות לתבוע בעילת הטעיה שבוצעה על ידי עוסק עד למועד התקשרות הורחב גם לגבי
הטעיה מצד עוסק שנעשתה לאחר מועד ההתקשרות.
במהלך חודש אפריל  2008אושר בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה )להלן –
"התיקון"( .על פי התיקון יחויבו העוסקים ליידע את הצרכן בדבר מועד תום עסקה קצובה לפני
סיומה וכן בדבר התנאים שיחולו אחרי מועד הסיום .בנוסף יחויב העוסק לקבל הסכמה פוזיטיבית
של הצרכן להמשך התקשרות מעבר לתקופה הקצובה .היה ולא התקבלה הסכמה פוזיטיבית ,ינותק
הצרכן משרות שלגביו חלה העסקה הקצובה ,וזאת למעט שירותי טלפון בסיסיים כהגדרתם בחוק
התקשורת )שרותי  .(VOICEהתיקון האמור נכנס לתוקף ב 10 -בינואר  .2009פלאפון נערכה בהתאם
ליישום התיקון.
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3.18.2

תעריפים מפוקחים
תשלומים עבור קישורי גומלין:
תקנות הבזק )תשלומים בעד קישור-גומלין( התש"ס) 2000-להלן" :התקנות"( קובעות מגבלות
לעניין התשלומים שישולמו או יתקבלו מאת מפעיל פנים-ארצי )מפ"א( או מפעיל רט"ן אחר בהתאם
לתקנות אלו .בחודש דצמבר  2004תוקנו התקנות באופן הבא:
א.

לעניין תשלומים בעד קישור-גומלין שיתקבלו מאת מפ"א או מפעיל רט"ן אחר עבור השלמת
דקת תנועה ברשת רט"ן ,יופחת התעריף הנוכחי בעד השלמת שיחה ,באופן הדרגתי ,עד ל-
 0.22ש"ח בהתאם למתווה שלהלן )התעריפים אינם כוללים מע"מ(:
.1
.2
.3
.4

החל מיום  1במרץ  2005הופחת התעריף מ  0.45ש"ח לדקת תנועה לתעריף מרבי
של  0.32ש"ח.
החל מיום  1במרץ  2006הופחת התעריף לתעריף מרבי של  0.29ש"ח.
החל מיום  1במרץ  2007יופחת התעריף לתעריף מרבי של  0.26ש"ח.
החל מיום  1במרץ  2008יופחת התעריף לתעריף מרבי של  0.22ש"ח.

ב.

לעניין תשלומים שיתקבלו מאת בעל רישיון בין-לאומי עבור השלמת תנועה ברשת רט"ן,
יופחת התעריף הנוכחי של  0.25ש"ח בעד השלמת שיחה ,החל מיום  1במרץ  2008לתעריף
מרבי של  0.22ש"ח.

ג.

לעניין תשלומים שיתקבלו מאת מפעיל רט"ן אחר בעד העברת הודעת מסר קצרה )(SMS
ברשת רט"ן ,הופחת התעריף ,במתכונת דו-שלבית ,כך שהחל מיום  1במרץ  2005נקבע התעריף
המרבי לכל הודעת  SMSעל  0.05ש"ח והחל מיום  1במרץ  2006הופחת התעריף האמור
לתעריף מרבי של  0.025ש"ח.

ד.

התעריפים האמורים בפסקאות )א( עד )ג( לעיל יעודכנו אחת לשנה ,החל מיום  1במרץ 2006
לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.

ה.

לעניין חישוב התשלום בעד זמן אוויר והשלמת שיחה לרשת רט"ן ,החל מיום  1בינואר 2009
ייעשה החיוב לפי מקטעים של שנייה אחת )בשונה משיטת החיוב הנוכחית המאפשרת חיוב
לפי מקטעים של עד  12שניות( .כפועל יוצא מכך ,החל מיום  1בינואר  2009יעודכנו אף
התשלומים המשולמים על ידי מפעיל הרט"ן בעד שירותי קישור-גומלין לרשת מפ"א.

להלן טבלה המפרטת את התפתחות התעריפים:

מועד
ממאי 2004
ממרץ 2005
ממרץ 2006
ממרץ 2007
ממרץ 2008

קישוריות פנים
ארצית
)תעריף לדקה(

קישוריות
בינלאומית
)תעריף לדקה(

45.0
32.0
29.69
26.59
23.27

25.57

28.5
5.0
2.56

23.27

2.64

הערה :התעריפים מוצגים באגורות ולא כוללים מע"מ .התעריפים החל ממרץ 2009
המדד ידוע מחודש ינואר .2009

3.18.3

רישיון ורישוי אתרים

3.18.3.1

רישיון פלאפון

הודעה SMS

מתואמים לפי

הרישיון הכללי לאספקת שירותי רט"ן שניתן לפלאפון ביום  7בפברואר  1996היה לתקופה של 10
שנים החל מיום  1בינואר  ,1994עם אפשרות להארכה לתקופות נוספות ,בנות  6שנים כל אחת,
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בתנאים הקבועים ברישיון שעיקרם מילוי תנאי הדין .בעקבות המכרז שבו הוקצו לפלאפון תדרי דור
שלישי ,הורחב הרישיון כך שתוקפו הוארך לתקופה של  20שנה מיום  9בספטמבר  .2002באשר
להסדר עם המדינה לעניין זכות השימוש בתדרים ,ראו ביאור 18ח לדוחות הכספיים של החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
כמו כן ,באפריל  2001הוענק לפלאפון על ידי המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון רישיון כללי
למתן רט"ן באזור יהודה והשומרון ,שעליו חלות )בשינויים מסוימים( הוראות הרישיון הכללי שניתן
לפלאפון על ידי משרד התקשורת.
להלן הוראות עיקריות מתוך רישיונה של פלאפון )להלן בסעיף זה" :בעל הרישיון"(:
א.

בנסיבות מסוימות רשאי השר לשנות את תנאי הרישיון ,להגבילו או להיתלותו ,ובמקרים
מסוימים אף לבטלו.

ב.

הרישיון אינו ניתן להעברה וכן אסור להעביר ,במישרין או בעקיפין 10% ,או יותר של
אמצעי שליטה כלשהו בבעל הרישיון או להעביר בדרך כלשהי אמצעי שליטה כלשהו בבעל
הרישיון או חלק מאמצעי שליטה כלשהו באופן אשר יקנה שליטה בבעל הרישיון ,ואסור
לרכוש ,במישרין או בעקיפין ,שליטה בבעל הרישיון ,אלא אם ניתנה הסכמת השר מראש.

ג.

בעל מניות בפלאפון או בעל מניות בבעל עניין בה אינו רשאי לשעבד את מניותיו באופן
שמימוש השעבוד יגרום לשינוי בבעלות ב 10%-או יותר מאמצעי שליטה בבעל הרישיון,
אלא אם ההסכם כולל סייג שלפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא הסכמת השר מראש.

ד.

בעל הרישיון יפעל לשם ביצוע קישור גומלין של הרשת אל רשת בזק ציבורית אחרת במדינת
ישראל )כולל ישובים ,אתרים צבאיים ובסיסי צבא באיו"ש וחבל עזה( .בעל הרישיון חייב
לתת שירות קישור גומלין בתנאים שוויוניים לכל מפעיל אחר ועליו להימנע מכל אפליה
בביצוע קישור גומלין.

ה.
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בעל הרישיון יימנע מהעדפה במתן שירותי תשתית לבעל רישיון שהוא חברה בעלת זיקה
על פני בעל רישיון אחר ,בין בתשלום בעד השירות ,בין בתנאי השירות ,בין בזמינותו או בכל
אופן אחר.

ו.

בעל הרישיון אינו רשאי למכור ,להשכיר ,או למשכן נכס מהנכסים המשמשים לביצוע
הרישיון ללא הסכמת שר התקשורת ,למעט:
)(1

)(2

שיעבוד נכס מנכסי הרישיון לטובת תאגיד בנקאי הפועל כדין בישראל ,לשם קבלת
אשראי בנקאי ,ובלבד שמסרה למשרד התקשורת הודעה בדבר השעבוד שבכוונתה
לעשות ,לפיה נכלל בהסכם השעבוד סעיף המבטיח כי בכל מקרה לא יגרום מימוש
הזכויות בידי התאגיד הבנקאי לפגיעה כלשהי במתן השירותים לפי הרישיון.
מכירת פריטי ציוד בעת ביצוע הליך של שדרוג ,לרבות מכירת ציוד בשיטת
.Trade-In

ז.

המנהל )על פי הרישיון :המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיך לעניין
הרישיון( רשאי לתת הוראות בדבר ניידות מספרים כך שכל מנוי של בעל רישיון רט"ן אחר
יוכל לעבור להיות מנוי של בעל הרישיון או לקבל שירותים מבעל הרישיון ללא שינוי במספר
הטלפון שלו ,ולהיפך ,ובמקרה כאמור חייב בעל הרישיון לשלב ברשת הבזק שלו התקנים
שיאפשרו יישום תכונה זו ,לפי הוראות המנהל.

ח.

בעיתות חירום קיימת למי שהוסמך לכך על פי דין סמכות לתת לבעל הרישיון הוראות
שונות באשר לאופן פעולתו ו/או אופן מתן השירותים.

ט.

הרישיון מפרט את סוגי התשלומים אשר בעל הרישיון רשאי לגבות ממנוייו בגין שירותים
סלולאריים ,את המנגנונים לקביעת התעריפים ,את הדיווחים שעל בעל הרישיון לתת

" 24חברה בעלת זיקה"  -כהגדרתה בתקנות הבזק )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים( ,התש"ס -
 .2000בתקנות אלו מוגדרת חברה בעלת זיקה כ"חברה אם ,חברה בת ,חברה אחות ,חברה שהיא בעלת ענין ,חברה מסונפת ,חברה קשורה,
חברה קרובה או חברה שותפה" ולכל אחד ממונחים אלה יש הגדרה בתקנות.
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למשרד התקשורת וכן את החובה למסור הודעה למשרד התקשורת קודם לשינוי
התעריפים .כן קובע הרישיון את סמכות השר להתערב בתעריפים ,במקרים מסוימים.
י.

הרישיון מחייב את בעל הרישיון לסטנדרט מינימאלי של שירות ,לרבות הקמת מוקדי
שירות ,קביעת תקופת מקסימום לתיקון תקלות ,הליך גביית החשבונות ,הגנה על פרטיות
מקבל השירות ועוד.

יא.

להבטחת התחייבויות בעל הרישיון וכן על מנת לפצות ולשפות את מדינת ישראל במקרה
שבשל פעולת בעל הרישיון נגרם לה נזק ,על בעל הרישיון למסור ערבות בנקאית על סך 10
מיליון דולר ארה"ב .הרישיון מפרט את המקרים שבהם ניתן לחלט את הערבות.

כאמור השר מוסמך לשנות את תנאי הרישיון ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם ,להלן השינויים
העיקריים ברישיון פלאפון הנבחנים על ידי משרד התקשורת או שבוצעו בשנה האחרונה:
א.

בחודש אוגוסט  2006פנה משרד התקשורת לחברות הסלולאריות בבקשת תגובה לכוונתו
לתקן רישיון החברות בנושא ניתוק הזיקה בין עסקת רכישת ציוד קצה רט"ן ובין מתן
הטבות .פלאפון הביעה את התנגדותה לתיקון הרישיון כאמור וליוותה את ההתנגדות
בחוות דעת כלכלית .בחודש נובמבר  2007פרסם משרד התקשורת שימוע חלופי באותו
נושא ,לפיו יש לבטל כל זיקה בין תעריפי ציוד קצה לבין תעריפי זמן אויר ,כפי שמוצעים על
ידי מפעילי רט"ן .לדוגמא ,על פי השימוע הנוכחי לא ניתן יהיה להציע תכניות הכוללות
זיכוי על תשלומים בגין ציוד קצה בעת הגעה לרף שימוש מסוים במונחי זמן אויר )תכניות
חיוב-זיכוי( .יצוין כי כיום מרבית תכניותיה של פלאפון הינן במתכונת חיוב-זיכוי ,כאמור.
פלאפון הביעה את התנגדותה לשינוי האמור .טרם התקבלה החלטת משרד התקשורת
בנושא.

ב.

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.

ג.

בחודש יוני  2008פורסם ע"י משרד התקשורת שימוע בנושא גילוי נאות בחשבון הטלפון.
במסגרת השימוע הוצעה שורה של שינויים במבנה החשבונית.
השימוע מתבסס על המלצות ועדת משנה לועדת הכלכלה של הכנסת ועל המלצות הוועדה
המקצועית של משרד התקשורת לעניין מבנה החשבונית שסיימה את עבודתה במהלך שנת
.2008
פלאפון הגישה את עמדתה למשרד .יישום ההמלצות כפי שהוצעו יצריך מפלאפון הערכות
תפעולית בהתאם .במהלך חודש פברואר  ,2009פורסמה החלטה סופית בנושא זה על ידי המשרד

ד.

בחודש מרץ  2008התקבלה החלטת משרד התקשורת ליישם את התיקון לרישיונות רט"ן,
לפיו תקוצר תקופת ההתחייבות המקסימאלית ללקוחות שאינם עסקיים ל 18 -חודשים
והמפעילים יחויבו להציע ללקוח חלופה סבירה שאינה כוללת התחייבות .ההחלטה הנ"ל
התקבלה בעקבות שימוע שנערך בנושא .יישום התיקון החל מיום  22באפריל .2008

ה.

בחודש אוקטובר  2008פרסם משרד התקשורת תיקון לרישיונות רט"ן בנושא עסקה קצובה,
אשר על פיו החל מיום  31בדצמבר  2008בחוזי התקשרות עם לקוחות חדשים שאינם
עסקיים לתכניות שכוללות תקופת התחייבות ,יחויבו המפעילים לקבוע מראש את תעריפי
השירותים ולא יוכלו לעדכנם עד תום תקופת ההתחייבות .מבלי לגרוע מהאמור ,יוכלו
המפעילים במהלך תקופת ההתחייבות להוזיל את התעריפים שנקבעו מראש .תיקון זה
יושם על ידי פלאפון החל מיום  31בדצמבר .2008

במסגרת נספח חדש לרישיונות רט"ן .הנספח מפרט את מכלול השינויים שיש לבצע במבנה החשבון
ללקוח .בנוסף פרסם המשרד שימוע לגבי תיקון לרישיון פלאפון ובו מועד ליישום השינויים
האמורים בחשבונית ) 1בספטמבר  .(2009בכוונת פלאפון לבקש דחייה של מועד היישום הסופי.
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ו.

בחודש ספטמבר  2008פרסם משרד התקשורת תיקון לרישיונות מפעילי הרט"ן בנושאים
הבאים:
 .1הפסקת שירות למנוי רדום – לפי תיקון זה ,רשאי מפעיל להפסיק שירות למנוי
שלא עשה שימוש בשירות סלולארי במשך  12חודשים החל מיום  1בינואר .2008
הפסקת השירות תתאפשר אחרי שמפעיל ימסור למנוי הודעות בדבר כוונתו
להפסיק השירות במתכונת שנקבעה במסגרת תיקון הרישיון האמור .מנוי המבקש
לא לבצע הפסקת שירות למרות היותו "מנוי רדום" ,לא ינותק על ידי מפעיל,
ופנייה נוספת )להלן :ההודעה השניה( למנוי עם הודעה על כוונת הניתוק תתאפשר
רק כעבור  12חודשים נוספים ממועד ההודעה הראשונה ,ובתנאי שהמנוי עונה על
הגדרת "מנוי רדום" במשך כל התקופה של  12החודשים הנוספים .בהודעה השניה
רשאי המפעיל להודיע למנוי כי במידה ויישאר בגדר "מנוי רדום" למשך תקופה
נוספת של  12חודשים ,יהיה באפשרות המפעיל לנתק את המנוי באופן סופי וללא
כל הודעה נוספת.
 .2חסימת ציוד קצה במקרה של אובדן/גניבה – לפי תיקון זה ,מפעילי הסלולאר
מחויבים לקיים מאגר משותף של מכשירי ציוד קצה שדווחו כגנובים/אבודים
ולהבטיח חסימה של מכשירים אלה לכל שימוש מיד אחרי קבלת דיווח על
גניבה/אובדן .תיקון זה נכנס לתוקף החל מיום  31בינואר .2009

ז.

בהמשך לשימוע שנערך בנושא ,בחודש יולי  ,2008פרסם משרד התקשורת עמדה לפיה חל
איסור על התניית רכישת שירותי דור שלישי ברכישת שירות גלישה בפורטל התוכן ללא
קיומה של חלופה אפקטיבית המאפשרת למנוי להשתמש בשירותי דור שלישי ללא חיוב
בתשלום חודשי עבור גלישה בפורטל התוכן.

ח .בהתאם למסמך המדיניות של משרד התקשורת משנת  ,2004חברת בזק תורשה לשווק סלי
שירותים משותפים עם החברות הבנות שלה כאשר נתח השוק שלה בטלפוניה הנייחת ירד
לשיעור של  ,85%במהלך שנת  2008ירד נתח השוק של בזק מתחת ל .85% -עקב כך פרסם
משרד התקשורת לאחרונה שימוע ובמסגרתו תיקון מוצע לרישיונה של חברת פלאפון.
על פי התיקון המוצע ,בזק ופלאפון תורשנה לשווק חבילות משותפות )טלפוניה ניידת ונייחת (
אך ורק אחרי קבלת אישור משר התקשורת לשיווק החבילה ,בתנאי שחבילה זו תהיה פריקה
לחלוטין ,קרי כל מרכיב בחבילה יוצע ללקוח באותו מחיר גם מחוץ לחבילה ובתנאי שיוכח כי
חבילה דומה קיימת בשוק .פלאפון הגישה את התייחסותה למשרד התקשורת.
בחודש ינואר  2009פורסם שימוע משני בנושא על פיו תורשה פלאפון לשווק סל שירותים
משותף עם בזק וחברות בנות בקבוצה .על הסל המשותף להיות פריק לחלוטין במידה ויכלול
את מרכיבי הטלפוניה הקווית של בזק .לעומת זאת אם יכלול מרכיב תשתית אינטרנט מהיר
) (ADSLאו כל מרכיב אחר המסופק על ידי חברות בנות לא יחול כלל הפריקות .לגבי סל
משותף שישווק על ידי חברת בזק תחול פריקות מלאה ,קרי כל מרכיב בחבילה יוצע ללקוח
באותו מחיר גם מחוץ לחבילה .בנוסף הוצע תהליך לאישור הסלים המשותפים מול משרד
התקשורת בשני שלבים:
 .1אישור עקרוני משר התקשורת המותנה בקיום סלים דומים בשוק.
 .2אישור פרטני של הסל המשותף המותנה בהגשת בקשה פרטנית למשרד התקשורת.
פלאפון מכינה את התייחסותה לשימוע זה.
3.18.3.2

תמלוגים
בהתאם לתקנות הבזק )תמלוגים( ,התשס"א 2001 -ולרישיונה ,משלמת פלאפון למדינת ישראל
תמלוגים מתוך הכנסותיה החייבות בתמלוגים ממתן שירותי בזק וזאת בין היתר בניכוי הכנסות
והוצאות בהתאם להוראות המנחות בתקנות התמלוגים .בשנת  2006עמד שיעור התמלוגים על 3%
מההכנסות החייבות בתמלוגים .על פי התקנות יופחתו התמלוגים ב 0.5% -עד לשיעור של  1%משנת
 2010ואילך כך שבשנת  2007תשלם פלאפון תמלוגים בשיעור של  ,2.5%בשנת  ,2%- 2008בשנת
 1.5% – 2009ומשנת  2010ואילך  .1%לעניין זה ראו גם התייחסות לתביעה שהוגשה על ידי מדינת
ישראל כנגד פלאפון בגין אי תשלום תמלוגים בביאור  17לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
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3.18.3.3

רישוי בנית אתרים
שירות הרט"ן של פלאפון ,מסופק ,בין היתר ,באמצעות אתרים סלולאריים הנפרסים ברחבי הארץ
בהתאם לצרכים הנדסיים .הצורך המתמיד בשדרוג ובשיפור איכות שירות הרט"ן מצריך הקמתם של
אתרים סלולאריים ,שינויי תצורה ,ושינויי מערכי אנטנות קיימים.
פלאפון פורסת אתרי שידור משני סוגים עיקריים ובשני מסלולים :אתרי מאקרו המצריכים היתר
בניה מוועדות התכנון והבניה ומתקני גישה אלחוטית )להלן" :מתקני גישה"( ,הפטורים מהיתר בניה
על-פי סעיף  27לחוק התקשורת וסעיף  266ג' לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה) 1965-להלן" :הוראת
הפטור"(.
רישוי בניית אתרי שידור סלולאריים הטעונים היתרי בניה ,מוסדר באמצעות תכנית מתאר ארצית
תמ"א/36/א )להלן "תמ"א  .("36תמ"א  ,36שנכנסה לתוקף בשנת  2002נועדה להסדיר את הפריסה
ואופן ההקמה של אתרי השידור ,כך שיתאפשר כיסוי מלא של שטח המדינה לשידור ולקליטה ,תוך
מזעור הפגיעה בסביבה ובנוף.
הליך הרישוי על פי תמ"א  36מחייב ,בין היתר ,קבלת מספר אישורים מאת גורמים ממשלתיים וגופי
הסדרה ,הכוללים:
א.
ב.
ג.

אישור הקמה והפעלה מאת המשרד להגנת הסביבה )ראו סעיף .3.17.1לעיל(.
אישור מינהל התעופה האזרחי ,בחלק מהמקרים.
אישור צה"ל.

כנגד תמ"א  36נמתחה ביקורת מצד גורמים שונים ,אשר הובילה לעריכת הצעה לתיקון תמ"א .36
בשלהי שנת  2005דחתה ממשלת ישראל הצעה לתיקון תמ"א  ,36שגיבש מינהל התכנון במשרד הפנים
והטילה על ועדת מנכ"לים לגבש המלצות בעניין והחזירה את תמ"א  36לדיון חוזר במועצה הארצית
לתכנון ולבניה.
במהלך פרק הזמן שחלף מאז ובתיקון עקיף לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף עם פרסום חוק
הקרינה ביום  1בינואר  ,2006נקבע כי ועדה מקומית תדרוש כתנאי למתן היתר להקמת מתקן
שידור לתקשורת סלולארית ,כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים על ירידת ערך על-פי סעיף  197לחוק
התכנון והבניה ,וכי היקף השיפוי יהיה על פי הנחיות המועצה הארצית ,שיעמדו בתוקף עד אישור
תכנית מתאר ארצית המסדירה עניין זה .ביום  3בינואר  2006החליטה המועצה הארצית כי על
הועדות המקומיות לדרוש שיפוי מלא ) (100%ממבקשי היתר כאמור .כן הוחלט לבדוק את המלצות
ועדת המנכ"לים באמצעות ועדת עורכים שתביא את המלצותיה לעניין הצורך בשינוי התמ"א
ותוכנו .למועד עדכון זה ,הפקידה פלאפון אצל ועדות מקומיות שונות  234כתבי שיפוי מכוח החוק.
ביום  4בדצמבר  2007דנה המועצה הארצית בעניין והחליטה להעביר נוסח חדש של תמ"א 36
להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור .עם קבלת הערות והשגות בעניין ,מונתה חוקרת
מומחית לשמוע ולהמליץ לוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון
ולבניה בעניין ההערות וההשגות .שמיעת ההערות וההשגות הסתיימה ,המלצות כאמור טרם הוגשו.
נוסח חדש זה ,אם יעבור את כל ההליכים הנדרשים ויכנס לתוקף ,יחליף את תמ"א  36התקפה
כיום .הנוסח החדש הינו נוסח מחמיר ומכביד ביחס לתמ"א  36התקפה והוא צפוי להאריך ,לעכב,
לסבך ולהקשות על אפשרות רישוי בניה של אתרים סלולאריים במסלול זה .תיקון תמ"א  36כאמור
כפוף לאישור המועצה הארצית לתכנון ולבניה וממשלת ישראל.
כנגד תמ"א  36התקפה הועלו טענות לפיהן אין היא מסדירה מתן היתרים למתקנים הפועלים
בתדרים מסוימים המכונים "תדרי דור שלישי" ואשר אינם מופיעים בטבלת התדרים המצורפת
לתמ"א  .36למתחרים של פלאפון כמות גדולה של אתרים המשדרים בתדרי הדור השלישי ואשר
קיבלו היתרי בניה על פי תמ"א  .36פלאפון חולקת על טענות אלה ותעשה שימוש בתדרי הדור
השלישי אותם רכשה ממשרד התקשורת כמו מתחרותיה .הנוסח החדש המוצע לתמ"א  36כולל
הבהרה של הסוגיה.
פלאפון )וכן מתחרותיה( נתקלת בקשיים בהשגת חלק מהאישורים הדרושים ,ובמיוחד אישורי
רשויות התכנון והבניה.
יכולתה של פלאפון לקיים ולשמר את איכות שירות הרט"ן שלה וכן את הכיסוי ,מושתתת בחלקה
על יכולתה להקים אתרים סלולאריים ולהתקין ציוד תשתית ,לרבות אתרי שידור .הקשיים שבהם
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נתקלת פלאפון בהשגת ההיתרים והאישורים הדרושים יכולים להשפיע לרעה על התשתית הקיימת,
על ביצועי הרשת וכן על הקמתם של אתרים סלולאריים נוספים הדרושים לרשת.
חוסר היכולת לפתור נושאים אלה במועד ,עלול אף למנוע השגת יעדי איכות השירות הקבועים
ברישיון.
לאתרים ספורים שהוקמו לפני שנים ,עדיין חסרים אישורי מינהל התעופה האזרחי וצה"ל ,הגם
שהבקשות לאישורים הוגשו זה מכבר .כמו כן ,בחלק מוועדות התכנון והבניה יש עיכובים מנהליים
או אחרים בהוצאת היתרי בניה לאתרים .על כן מופעלים על ידי פלאפון מספר של אתרי שידור
טרם שניתנו להם היתרי בניה .בקשות להיתרי הבניה הוגשו על-ידי פלאפון לרשויות התכנון והבניה,
ונמצאות בשלבי דיון או אישור שונים.
הקמת אתר שידור ללא קבלת היתר בניה מהווה הפרה של חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה,1965-
ובחלק מהמקרים הביא הדבר להוצאת צווי הריסה של אתרים או להגשת כתבי אישום או לנקיטת
הליכים אזרחיים כנגד פלאפון וחלק מנושאי המשרה בה.
לתאריך הדוח הצליחה פלאפון במרבית המקרים האמורים להימנע מהריסה או לעכב את ביצוע
צווי ההריסה במסגרת הסדרים שהושגו עם רשויות התכנון והבניה ,על-מנת לנסות להסדיר את
הרישוי החסר .הסדרים אלה לא הצריכו הודאה באשמה ו/או הרשעה מצד נושאי משרה מטעם
פלאפון .ברם ,אין ודאות שמצב זה יימשך גם בעתיד ,או כי לא יהיו מקרים נוספים שבהם יוצאו
צווי הריסה ויוגשו כתבי אישום בגין היתרי בניה ,לרבות כנגד נושאי משרה.
פלאפון ,כמו יתר מפעילי הרט"ן בישראל ,עלולה להידרש לפרק אתרי שידור שטרם הושגו להם
האישורים וההיתרים הדרושים בהתאם למועדים הקבועים בדין .אם ייווצר אילוץ משפטי לפירוק
בו-זמני של האתרים באזור גיאוגרפי נתון עלולה להיגרם הרעה בשירות באותו אזור ,וזאת עד
להקמת אתרי שידור תחליפים.
המסלול השני בו פורסת פלאפון אתרי שידור הוא מסלול מתקני הגישה .מתקני הגישה טעונים על
פי חוק הקרינה היתרי קרינה פרטניים אך פטורים מהיתר בניה ובלבד שיוקמו בתנאים שנקבעו
בהוראת הפטור.
רשויות מקומיות שונות חלקו על תחולת הוראת הפטור על מתקני גישה הפועלים ברשת סלולארית
ועל השימוש בה .במספר פסקי דין והחלטות של בתי משפט לעניינים מקומיים התקבלה עמדת
פלאפון בעניין תחולת הפטור ואושר השימוש במתקנים אלה והציוד התומך בהם .בפסק דין אחד
באותה ערכאה נקבעה הלכה הפוכה .על חלק מהחלטות ופסקי דין אלה הוגשו ערעורים.
ביום  22למאי  2008ניתן פסק דין בבית משפט מחוזי בתל אביב ,בשבתו כבית משפט לערעורים,
בנוגע לסוגית מתקן גישה אלחוטי ועיקר קביעותיו כדלקמן:
א .הפטור מהיתר בניה אינו חל על מתקני גישה הפועלים ברשת סלולארית ושהוקמו על גגות
בניינים.
ב .מתקני גישה אלחוטית כהגדרתם בחוק הינם מתקנים נייחים.
ג .האנטנה אינה נכללת בגדר החריג לדרישת היתר בניה של "שינוי פנימי" בדירה.
קדמה לפסק הדין הנ"ל ,עמדת היועץ המשפטי לממשלה בהקשר זה כאמור בהמשך.
פלאפון חלקה על פסק הדין המחוזי וביום  10ליוני  2008הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט
העליון שטרם הוכרעה .במסגרת בקשת רשות הערעור ,הביע היועץ המשפטי לממשלה עמדתו לפיה,
בין היתר ,הפטור הקבוע בסעיף  266ג' לחוק חל על פי לשונו ותכליתו גם על מתקני גישה אלחוטיים.
בנושא מתקני הגישה ניתנו לאחרונה שני פסקי דין נוספים בבתי המשפט לעניינים מקומיים שהכירו
בחוקיות הצבת מתקני גישה אלחוטית המשמשים ברשת סלולארית ,גם אחרי שניתן פסק הדין
המחוזי הנ"ל .בפסק דין אחר ,שניתן בבית המשפט המחוזי ושפלאפון אינה צד לו ,ניתנה ,פרשנות
מצמצמת למונח "גג בניין" עליו ניתן ליישם את הפטור.
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ביום  21ליולי  2008הוגשה לבג"צ ,ע"י מרכז השלטון המקומי בישראל ואח' ,עתירה למתן צו על
תנאי להורות ליועמ"ש לבוא וליתן טעם ,בין היתר ,מדוע אין לבטל את הנחיות האכיפה אשר ניתנו
על ידי היועמ"ש לתובעים העירוניים לפיהן אין להגיש כתבי אישום או להוציא צווי הריסה מנהליים
בגין הקמה והפעלה ללא היתרי בניה של מתקני גישה סלולאריים .כן התבקש ביהמ"ש העליון
לקבוע ,בין היתר ,כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה )במסמך מיום  1למאי  (2008לוקה בחוסר
סבירות קיצונית .כן הוגשה בקשה לצו ביניים כלפי היועץ המשפטי לממשלה שיורה על התליית או
השעיית תוקפן של הנחיות האכיפה או לחילופין שיאסור על הקמת מתקני גישה סלולאריים ללא
היתרי בניה עד לדיון ולהכרעה בעתירה.
כנגד חוקיות השימוש בהוראת הפטור למתקני גישה ברשתות סלולאריות הוגש בג"צ ,אשר נמחק
בטענות סף .במסגרת זו הודיעה פרקליטת המדינה כי היועץ המשפטי לממשלה מגבש את חוות דעתו
בעניין זה ועורך עבודת מטה בין משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.
ביום  1למאי  2008הביע היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו בעניין מתקן גישה אלחוטי וקבע ,כי
מקובלת עליו העמדה לפיה הסדר הפטור חל על פי לשונו ותכליתו גם על מתקני גישה אלחוטית של
תקשורת סלולארית והפטור משקף את האיזון שערך המחוקק לעניין זה בין האינטרסים השונים.
יחד עם זאת ,ובשל השינויים וההתפתחויות בדין ובמציאות העובדתית ,הנחה היועץ המשפטי
לממשלה לערוך עד סוף שנת  2008באמצעות צוות בין משרדי בחינה מחודשת של המשמעות
וההשלכות של המשך קיום הפטור על מתקנים סלולאריים לשם גיבוש עמדה עדכנית ביחס לצידוק
ראוי להחלת הפטור על מתקני תקשורת סלולארית .הצוות שהוקם טרם הגיש את עמדתו.
פלאפון משתמשת במתקני הגישה לשם מתן כיסוי וקיבולת באזורים צפופים .לצמצום או מניעת
השימוש במסלול מתקני הגישה תהיה השפעה לרעה על השירות באותם אזורים .אם ייווצר אילוץ
משפטי לפירוק בו-זמני של מתקני גישה באזור גיאוגרפי נתון ,עלולה להיגרם הרעה בשירות באותו
איזור ,וזאת עד להקמת אתרי שידור תחליפים .למועד הדו"ח מפעילה פלאפון  396מתקני גישה
אלחוטיים.
כמו-כן ,פלאפון ,כמו יתר מפעילי הרט"ן בישראל ,מספקת ממסרים פנימיים בתוך בניינים כדי לתת
שירות בתוך מבנים .ממסרים אלה הם מתקנים זעירים המחוברים לאנטנה חיצונית בגודל של כ60-
ס"מ .אנטנה זו מאפשרת קבלת אות שידור מאתר שידור קרוב ו"לממסר" אותם לתוך הבניין .פליטת
הקרינה מאנטנות זעירות אלה דומה לקרינה הנפלטת מציוד קצה סלולארי .לממסרים אלה וגם
לאחרים ניתן אישור סוג של משרד התקשורת.
לנוכח חוסר הבהירות במדיניות רשויות התכנון והבניה בהקשר לממסרים פנימיים ומתקנים זעירים,
ולנוכח דפוסי העבודה של כל מפעילי הרט"ן בישראל ,לא נתבקשו היתרים מרשויות התכנון בגין
ממסרים פנימיים ומתקנים זעירים אלה.
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 .לעיתים ,עקב התנגדויות אלו מסרב המשרד
להגנת הסביבה להנפיק היתרי הפעלה למתקני גישה שהוקמו כחוק ברשויות אלו.
יובהר כי ,פלאפון ממשיכה בהקמת מתקני גישה אלחוטיים .אם תדחה עמדת פלאפון באופן מלא או
חלקי בערכאות המשפטיות ,תהיינה לכך השפעות שליליות על אפשרויות פריסת האתרים ,קצב
הפריסה וכיו"ב ,ובמקרה של צורך להפסיק פעולות מתקני גישה ,גם פגיעה בשירות הניתן באזורים
בהם פועלים מתקנים אלה.
3.18.4

הגבלים עסקיים
במסמך תנאי המיזוג של פלאפון עם בזק מעוגנות מגבלות שונות באשר לשיתוף פעולה בין החברות.
במהלך שנת  2006פנתה פלאפון לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה לבטל את תנאי המיזוג עם
בזק או לבצע בהם הקלות על מנת לאפשר שיתוף פעולה בינה לבין בזק .פלאפון טרם קיבלה תשובה
מרשות ההגבלים העסקיים.

3.18.5

תקינה
פלאפון מבצעת בדיקות עמידות ובקרת איכות שגרתיות במתקניה .בקרות האיכות והפיקוח אינן
מפחיתות מאחריותה של פלאפון כלפי הלקוחות לטיב השירותים הניתנים על ידה.
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בחודש אפריל  1996מצא מכון התקנים הישראלי את פלאפון מתאימה לדרישות התקן הישראלי ISO
 9001מהדורת  2000בתחום שירותי רדיו וטלפון נייד )סלולארי(.
התעודה ניתנה ביום  11בינואר  2004והיא בתוקף עד חודש אוקטובר .2010
 ISO 9001מהדורת  2000מהווה סדרת תקנים לניהול איכות בשירותים .זהו תקן למערכות בקרת
איכות המגדיר תנאים נדרשים לעמידה בסטנדרטים של תהליכי שירות וכן שיפור מתמיד ובחינת
האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות ומרכיביה.
פלאפון ביצעה את ההתאמה הנדרשת לקבלת האישור עקב המגמה בעולם העסקי-תעשייתי בכלל,
והמגמה של לקוחותיה בפרט ,להתקשר אך ורק עם ספקים העומדים בדרישות התקן.

3.19

הסכמים מהותיים
לגבי התחייבויות כלפי בנקים ,ראו סעיף  3.15.2לעיל.
לגבי שטרי נאמנות שנחתמו עם החברה לנאמנות של בנק איגוד בע"מ בעת הנפקת אגרות החוב
ראו סעיף  3.15.3לעיל.

3.20

הסכמי שיתוף פעולה
לגבי הסכמי שיתוף פעולה עם ספקי תוכן בנושא שרותי ערך מוסף ראו סעיף  3.12.2לעיל.
לגבי הסכמי נדידה ראו סעיף  3.2.1לעיל.
לגבי הסכם עקרונות עם רשת סופר פארם ראו סעיף  3.6לעיל.

3.21

הליכים משפטיים
בקשר להליכים משפטיים ראו ביאור  17לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

3.22

יעדים ואסטרטגיה עסקית
היעדים האסטרטגיים העיקריים של פלאפון הינם:
.1

הגדלת ההכנסות ושיפור הרווחיות.

.2

שמירה על מובילות בדור השלישי.

.3

הגדלת נתח השוק בטווח הארוך.

על מנת להשיג את יעדיה ,פועלת פלאפון במספר מישורים עיקריים:
.1

הגברת שביעות רצון לקוחות
פלאפון פועלת להגברת שביעות רצון לקוחותיה ולחיזוק נאמנותם לשרותי פלאפון .פעילות
זאת מתבטאת בשיפור מערך השרות ,מבצעי שדרוג ציוד קצה והענקת הטבות ללקוחות
פלאפון תחת מעטפת שיווקית שבאה לחזק את הקשר פלאפון -לקוח .פלאפון מפעילה מערך
מדידה מתקדם לניטור שביעות רצון לקוחותיה במטרה להפיק לקחים ולחולל שיפור
מתמיד.
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.2

הובלה בדור השלישי
פלאפון שמה לעצמה יעד להיות המובילה בדור השלישי .בשנת  2008המשיכה פלאפון
לשמור על מובילות בתחום זה וכיום יש לה את מספר המנויים הגדול ביותר עם מכשירי
הדור השלישי בהשוואה למתחרותיה .מובילות זאת באה לידי ביטוי בהגדלת ההכנסות
משרותי הדור ה –  3ובכמות המנויים שיצטרפו לשירותים אלו.

.3

ניהול מעבר לקוחות לרשת ה.HSPA/UMTS -
בכדי למנף את הטכנולוגיה החדשה להגברת שביעות רצון הלקוחות ולמיקסום ההכנסות,
פלאפון פועלת לתעדוף מעבר לקוחות קיימים מרשת ה CDMAלרשת ה .HSPA/UMTS

.4

המשך השקעה בתשתית
פלאפון פועלת באופן מתמיד לשיפור השרות הסלולארי על מנת שתוכל להציע ללקוחותיה
את השירותים המתקדמים ביותר ,גלישה מהירה ,איכות קליטה טובה ובפריסה ארצית
מלאה.

המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות פלאפון בהתחשב בניסיון העבר,
סקרים בקשר עם מצב הענף בו פועלת פלאפון ותכניותיה העתידיות .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו בחשבון
בהערכות אלו .ביחס לגורמי הסיכון ראו סעיף  3.24להלן.

3.23

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
בשנת  2009צפויים להיות מספר גורמים ,חיוביים ושלילים ,אשר ישפיעו על פעילות פלאפון ,כאשר
העיקריים שבהם הם:

3.23.1

השקת רשת HSPA/UMTS
 .1השקת רשת ה HSPA/UMTS -מאפשרת לפלאפון להרחיב את מגוון ציוד קצה המוצעים
ללקוחותיה במותגים מוכרים ואהודים כגון  NOKIAו SONY ERICSSON -שיסייעו
לפנייה לקהלי יעד נוספים.
 .2השקת רשת ה HSPA/UMTS -תאפשר לפלאפון להרחיב את שרותי הROAMING-
ובהתאם להגדיל הכנסות מתחום זה.

3.23.2

שירותי דור שלישי
פלאפון צופה כי במהלך שנת  2009תמשיך להגדיל את כמות לקוחותיה המשתמשים בשרותי הדור
השלישי ,תרחיב את היצע השירותים וכתוצאה מכך פלאפון תמשיך להגדיל את הכנסותיה מתחום
זה.

3.23.3

שירותי ערך מוסף חדשניים
ב 2009-צפויה פלאפון להמשיך בשיפור השירותים הקיימים ובהרחבת מגוון שירותי ערך מוסף
מתקדמים אשר יסייעו בשיפור תפיסת המותג ובהגדלת ההכנסות מהלקוחות הקיימים.

3.23.4

רגולציה
בשנת  2009צופה פלאפון פגיעה בהכנסותיה כתוצאה מכללי הסדרה של המדיניות ,תיקוני רישיון,
חקיקה צרכנית והוראות מנהל שונות הצפויים להיכנס לתוקף במהלך השנה ובכללם מעבר לחיוב
על פי שנייה ,איסור העלאת תעריפים במשך עסקה קצובה ,כניסת  MVNOוכו' )ראו סעיף 3.18.3.1
לעיל(.
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3.23.5

האטה כלכלית  -האטה כלכלית בישראל עלולה להביא לירידה בצריכה הפרטית בכלל ושל צריכת
שירותי סלולאר בפרט ,שחלקם נתפסים כמוצרי מותרות )ראו סעיף  3.24.1.1להלן(.
המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות פלאפון בהתחשב בניסיון העבר ,סקרים
בקשר עם מצב הענף בו פועלת פלאפון ותכניותיה העתידיות .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן
מהותי מההערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו .ביחס
לגורמי הסיכון ראו סעיף  3.24להלן.

3.24

דיון בגורמי סיכון
השוק הישראלי בו פועלת פלאפון הינו יציב במהותו ,יחד עם זאת ,קיימים גורמי סיכון הנובעים
מהסביבה המקרו-כלכלית ,מהמאפיינים הייחודיים של הענף בו פועלת פלאפון ,וגורמי סיכון
ייחודיים לחברה.

3.24.1

גורמי סיכון מקרו-כלכליים

3.24.1.1

בשנת  2008בעקבות משבר בשוק האשראי ,השווקים הגלובאליים נכנסו לתהליך של האטה כלכלית
ומחנק אשראי .הציפייה היא שהשפעות התהליך ימשיכו להיות מורגשות במהלך שנת 2009
ושהעולם יעבור מצמיחה להאטה ואף למיתון .בישראל צפויה האטה משמעותית והרעה בפרמטרים
הכלכליים המרכזיים ,ואלו עלולים להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות של פלאפון בשנת .2009
ההשפעות שיכולות לנבוע מהשינויים בסביבה הכלכלית הינן:
 .1האטה בגיוס של מנויים חדשים ,נטישה /השתקה של מנויים קיימים.
 .2ירידה בהכנסות כתוצאה מירידה של שימוש ,שחיקת תעריפים וקיטון בכמות המשתמשים
בשירותים נוספים.
 .3שינויים בשער חליפין ,השפעה על רווחיות מכירת ציוד קצה ועל הוצאות המימון.
 .4קריסה של ספקים.
המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות פלאפון .התוצאות בפועל עשויות
להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו
בחשבון בהערכות אלו.

3.24.1.2

חשיפה לשינויים בשערי חליפין ,שערי ריבית ואינפלציה  -פלאפון חשופה לסיכונים בשל שינויים
בשערי החליפין שכן רוב רכישות מכשירי ציוד הקצה ,האביזרים ,חלקי החילוף והתשתית
מתבצעות בדולר ארה"ב ,בעוד שהכנסותיה של פלאפון הינן בשקל .שחיקה של השקל מול הדולר,
עלולה לפגוע ברווחיות פלאפון במידה ולא תתאפשר התאמת מחירי המכירה בטווח הקצר .בהתאם
פלאפון משקיעה חלק ניכר מיתרות המזומנים שברשותה בפיקדונות החשופים לשינוי בתשואתם
הריאלית כתוצאה משינוי בשיעור האינפלציה .ההלוואות ואגרות החוב של פלאפון הצמודות למדד
המחירים לצרכן נושאות ריבית קבועה ולכן שינוי בשיעור הריבית ישפיע על השווי ההוגן אך לא על
ערכן הפנקסני.

3.24.2

גורמי סיכון ענפיים

3.24.2.1

השקעות בתשתית ושינויים טכנולוגיים  -השוק הסלולארי בארץ ובעולם מאופיין בהשקעות הוניות
מהותיות בפריסת תשתיות ובציוד המנויים .השינויים הטכנולוגיים התכופים בתחום התשתיות
ובתחום ציוד הקצה ,כמו גם המאבק הקשה על פלחי שוק שונים ,מטילים עול כספי כבד על החברות
הפועלות בשוק ,הנאלצות לעדכן מפעם לפעם את טכנולוגיות התשתית שלהן או להחדיר לשוק
מכשירים חדשים בעלויות כבדות.

3.24.2.2

אשראי לקוחות -מכירות פלאפון ללקוחותיה מתבצעות ברובן תוך הענקת אשראי ,חלקו של אשראי
זה מבוטח בביטוח אשראי הכולל השתתפות עצמית וחלק בביטחונות שמעמידים הלקוחות .חלקו
האחר של אשראי זה שאינו מכוסה בביטחונות או בביטוח ,חשוף לסיכון .בשל הפיזור הרב של
לקוחותיה ,מעריכה פלאפון שרמת הסיכון לפגיעה מהותית בתוצאות העסקיות של פלאפון הוא
נמוך.

3.24.2.3

התפתחויות רגולטוריות  -בתחום פעילותה של פלאפון יש מגמה של חקיקה ותקינה בקשר לנושאים
כמו איכות הסביבה ,הגברת התחרות ,קביעת תעריפים ,אחריות למוצרים ודרכי תיקונם ועוד.
תקנות אלו עלולות בין היתר להקשות באופן משמעותי על הקמת אתרי סלולאר באופן שיפגע
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באיכות הרשת ,להגדיל את עלויות השירותים והשיווק ,ובעטייה של תחרות חריפה ,לא ניתן יהיה
לגלגל עלויות אלו במלואן לצרכנים ,כתוצאה מכך תישחק הרווחיות בענף .כמו כן להתערבות
הרגולטורית ולאי הוודאות הכרוכה בה ,יכולה להיות השפעה לרעה על יכולת פלאפון לתכנן את
התנהלותה העסקית.
3.24.2.4

תחרות  -השוק הסלולארי בישראל מאופיין בשיעור רוויה גבוה ,בתחרות חריפה וחשוף להשפעות
כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות ורגולטוריות )ראו סעיף  3.7לעיל(.

3.24.2.5

קרינה אלקטרומגנטית  -פלאפון מפעילה מאות מתקני שידור ומוכרת ציוד קצה הפולטים קרינה
אלקטרומגנטית )ראו סעיף  3.17לעיל( .פלאפון פועלת על מנת שרמות הקרינה הנפלטת ממתקני
השידור ומציוד הקצה הנמכר על ידה לא יחרגו מרמות הקרינה המותרות על פי הנחיות של המשרד
לאיכות הסביבה )רמות שאומצו על פי תקנים בין-לאומיים( .על אף שפלאפון פועלת לפי הנחיות
המשרד לאיכות הסביבה ,אם יתברר כי קיימים סיכוני בריאות או אם קיימת חריגה מתקני הקרינה
באתרי השידור או בציוד הקצה,שיש בה סיכון בריאותי ,עלולה להיות לכך השפעה לרעה עקב
צמצום השימוש בשרותי פלאפון ,קושי בשכירת אתרים ,תביעות פיצויים בגין נזקי גוף ורכוש
בהיקפים נכרים וניסיונות לממש כתבי שיפוי שהופקדו בידי מוסדות תכנון בקשר לסעיף  197לחוק
התכנון והבניה .פוליסות האחריות צד ג' של פלאפון אינן מכסות כיום אחריות בגין קרינה
אלקטרומגנטית.

3.24.2.6

רישוי אתרים  -הקמה והפעלה של אנטנות סלולאריות ,מצריכות היתרי בניה מאת וועדות התכנון
והבניה השונות ,הליך המחייב ,בין היתר ,קבלת מספר אישורים מאת גורמים ממשלתיים וגופי
הסדרה .לפירוט הקשיים שבהם נתקלת פלאפון בהקמת ורישוי אתרים ראו בסעיף  3.18.3.3לעיל.
קשיים אלו עלולים לפגוע באיכות הרשת הקיימת וביתר שאת בפריסת הרשת החדשה.

3.24.3

גורמי סיכון של פלאפון

3.24.3.1

איכות ציוד קצה  -פלאפון עלולה להיות חשופה להפסדים במקרה של פגמים בציוד הקצה המשווק
על-ידה ,לרבות נזקים עקיפים העשויים להיגרם כתוצאה מפגמים אלו.

3.24.3.2

סיכוני רכוש וחבויות  -פלאפון חשופה לסיכוני רכוש וחבויות שונים .פלאפון נעזרת ביועץ ביטוח
חיצוני מומחה בתחום .לפלאפון פוליסות ביטוח המכסות על הסיכונים המקובלים להן חשופה
פלאפון במגבלות תנאי הפוליסות כגון :ביטוחי רכוש שונים ,ביטוחי חבויות שונים ,אובדן רווחים,
ביטוחי אחריות צד ג' וביטוח נושאי משרה.

3.24.3.3

תקלות חמורות במערכות המידע  -מערכות המידע של פלאפון מרושתות ברחבי הארץ באמצעות
קווי תקשורת ייעודיים ובאמצעות רשת האינטרנט .לעסקי פלאפון תלות גבוהה במערכות אלו.
פגיעה בזדון או תקלה בקנה מידה רחב עלול להשפיע לרעה על עסקי פלאפון ותוצאותיה.

3.24.3.4

תקלות חמורות ברשת התקשורת – רשת התקשורת של פלאפון פרוסה ברחבי הארץ באמצעות
אתרי ליבת הרשת ואתרי אנטנות .לעסקי פלאפון תלות מוחלטת במערכות אלו .פגיעה בזדון או
תקלה בקנה מידה רחב עלולות להשפיע לרעה על עסקי פלאפון ותוצאותיה.

3.24.3.5

פגיעת איתני טבע ,מלחמה ,אסון -פגיעה בחוות המיתוג ו/או שרתים שבהם מרכזת פלאפון את ליבת
פעילותה ,עלולות להשפיע לרעה על עסקי פלאפון ותוצאותיה.

3.24.3.6

הליכים משפטיים  -פלאפון הינה צד להליכים משפטיים ,ובכללם תובענות ייצוגיות ,אשר עלולים
להביא לחיובה בסכומים מהותיים ,אשר לא ניתן להעריכם ,ולא נערכה בגין רובם הפרשה בדוחות
הכספיים של פלאפון .תובענות ייצוגיות אלו יכולות להגיע לסכומים גבוהים ,שכן כשליש מתושבי
המדינה הינם צרכנים של פלאפון ,ותביעה המתייחסת לנזק קטן לצרכן בודד עשויה להפוך לתביעה
מהותית לפלאפון אם היא תוכר כתביעה ייצוגית החלה על כל הצרכנים או חלק ניכר שלהם
להליכים משפטיים שפלאפון צד להם.

3.24.3.7

פלאפון עושה שימוש בשני תחומי תדר  -תחום ה 850 -ותחום ה MHZ 2100 -אשר חשופים
להפרעות ועלולים לפגוע באיכות השרות של הרשתות אותן מפעילה פלאפון  .בין היתר
הסיבות העלולות לגרום להפרעות ,נציין כי תחום ה MHZ 850 -משמש גם לשידורי טלוויזיה
קרקעיים ,תחנות טלוויזיה המשדרות במזרח התיכון )בעיקר קפריסין( באותו תחום תדרים גורמים
להפרעות ברשת ה EVDO/XRTT1 -של פלאפון .כמו כן ,לאור הסכם השלום עם ירדן מנועה
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פלאפון מלעשות שימוש בחלק מתחום התדרים המתאים לרשת ה ,CDMA-בו נעשה שימוש על ידי
מפעילים ירדנים .בנוסף פיתוח שידורי הטלוויזיה הרב-ערוצית הדיגיטאלית עלול להחמיר את
ההפרעות הקיימות ברשת הנ"ל.
להלן גורמי הסיכון כפי שתוארו לעיל והשפעתם להערכת ההנהלה על תוצאות עסקיה:

גורמי הסיכון

מידת ההשפעה של גורם הסיכון
על
פעילות פלאפון בכללותה
קטנה
בינונית
גדולה

גורמי סיכון מקרו-כלכליים:
האטה כלכלית
חשיפה לשינויים בשערי חליפין ,שערי ריבית
ואינפלציה

X
X

גורמי סיכון ענפיים:
השקעות בתשתית ושינויים טכנולוגיים
אשראי לקוחות
התפתחויות רגולטוריות
תחרות
קרינה אלקטרומגנטית *
רישוי אתרים

X
X
X
X

גורמי סיכון של פלאפון:
איכות ציוד קצה
סיכוני רכוש וחבויות
תקלות חמורות במערכות המידע
תקלות חמורות ברשת התקשורת
הליכים משפטיים
מגבלות תדרים והפרעות בשימוש
בתחום התדרים

X
X

X

X
X
X

* אין באפשרות פלאפון להעריך את מידת השפעת גורם סיכון זה על פעילותה.

X
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.4

תקשורת בין-לאומית ושירותי אינטרנט  -בזק בינלאומי בע"מ )להלן" :בזק
בינלאומי"(
.4.1

כללי

.4.1.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
בזק בינלאומי ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה מספקת שירותי טלפון בחיוג
ישיר לכ 240-יעדים ברחבי העולם .שירותי הטלפון הבין-לאומיים של בזק
בינלאומי ,בדומה לשירותיהם של המפעילים הבין-לאומיים הנוספים המתחרים
בה ,ניתנים בעיקר תוך התבססות על הרשת הפנים-ארצית של החברה ועל
הרשתות הסלולריות לצורך חיבור המנוי למרכזת הבין-לאומית.
נוסף על שירותי שיחות בין-לאומיות )להלן" :שירותי  ,("VOICEמספקת בזק
בינלאומי שירותים בתחום תקשורת הנתונים )להלן" :שירותי ,("DATA
שירותי גישה לאינטרנט )) (ISPלהלן" :שירותי אינטרנט"( ,שירותי ערך מוסף,
שירותי ניתוב תנועת טלפוניה בין מפעילי תקשורת בין-לאומית זרים ,שירותי
אירוח שרתים ואתרים )להלן" :שירותי  ,("Hostingשירותי אינטגרציה,
במסגרתם מוצעים ללקוחותיה העסקיים של בזק בינלאומי פתרונות תקשורת
כוללים )הכוללים שירותי ה ,Data-הוסטינג )אירוח שרתים ואתרי אינטרנט(
ושירותי תחזוקה ותמיכה טכנית לרשתות( )להלן" :שירותי אינטגרציה"( ומאז
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.
שירותי תקשורת הנתונים שמספקת בזק בינלאומי כוללים :קווי נל"ןFrame ,
) Relayממסור מסגרות(Virtual Private Networks, Video ,ATM ,ISDN ,
 conferencing facilitiesושירותי .IP

.4.1.2

מגבלות חקיקה ותקינה החלות על בזק בינלאומי
שוק התקשורת בישראל מוסדר בעיקר על ידי חוק התקשורת )בזק ושידורים(,
התשמ"ב ) 1982 -להלן" :חוק התקשורת"( )ראו סעיף  4.17להלן(.
 .4.1.2.1רישיון כללי
באספקת שירותי ה ,VOICE-ה DATA-והאינטרנט פועלת בזק
בינלאומי בהתאם לרישיון כללי לאספקת שירותי בזק בין-לאומיים
)להלן בפרק זה" :הרישיון"( ,שהינו בתוקף עד לשנת  .2022הוראות
הרישיון מסדירות ,בין היתר ,את דרך קביעת התעריפים שאותם גובה
בזק בינלאומי בגין שירותיה ,עדכונם וגביית התשלומים בגינם.
ביום  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 אושרה הצעת
החוק וטרם הושלם הדיון בה בועדת הכלכלה של הכנסת ,לא ניתן
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להעריך מה תהינה השלכותיו של חוק זה ,אם וכאשר יתקבל ,על
פעילותה העסקית של בזק בינלאומי.
 .4.1.2.2רישיון מפ"א כללי ייחודי
ביום ,8.2.09 ,העניק שר התקשורת רישיון כללי ייחודי למתן שירותי
בזק פנים-ארציים לבי איי פי פתרונות תקשורת )ש.ר ,(.תאגיד בבעלות
בזק בינלאומי.
הענקת רישיון זה התאפשרה לאור מסמך מדיניות ה ,VOB -הקובע,
בין היתר ,כי לאחר שנתח השוק של החברה ,בתחום הטלפוניה הפנים
ארצית ,ירד מתחת ל ,85% -תוכל בזק בינלאומי לקבל רישיון .VOB
הרישיון יאפשר לבזק בינלאומי לספק שירותי טלפוניה פנים-ארציים
על פס רחב ) ,(VOBללקוחות פרטיים בלבד .אולם ,כאשר נתח השוק
של החברה במגזר העסקי ירד מתחת ל ,85% -תוכל בזק בינלאומי
לספק שירותים אלו גם ללקוחות עסקיים.
 .4.1.2.3תמלוגים
בהתאם לרישיונה ולתקנות הבזק )תמלוגים( ,התשס"א,2001-
משלמת בזק בינלאומי למדינת ישראל תמלוגים בשיעור של 3.5%
לשנה ,מתוך מרבית הכנסותיה הנובעות מאספקת שירותי השיחות
הבין-לאומיות וקווי הנל"ן ,בניכוי הוצאות מותרות ולמעט הכנסות
מלקוחות הקבועות בתקנות האמורות.
בעבר ביצעה בזק בינלאומי בדיקה ,בעקבותיה נתגלה כי האופן לפיו
חושב שיעור התמלוגים שעל בזק בינלאומי לשלם אינו נכון ,וכי
בשנים קודמות שולמו על ידה סכומי תמלוגים ביתר .בהתאם ,עדכנה
בזק בינלאומי את תשלומי התמלוגים שהועברו על ידה .למועד פרסום
הדוח התקופתי ,קיימת מחלוקת בין בזק בינלאומי לבין משרד
התקשורת לעניין העדכון האמור.
לעניין שיעור התמלוגים  -בחודש אוגוסט  2006אישרו משרדי
התקשורת והאוצר את תקנות הבזק )תמלוגים( )תיקון( התשס"ו-
 ,2006במסגרתן הופחת שיעור התמלוגים מ 3.5-אחוזים ל 3-אחוזים,
החל מינואר  .2006כמו כן נקבע בתיקון ,כי שיעור התמלוגים יפחת
בהדרגה ,כך שבשנת  2007יעמוד שיעורו על  2.5אחוזים ,בשנת 2008
על  2אחוזים ,בשנת  2009על  1.5אחוזים ,והחל מיום  1.1.2010יהיה
שיעורו אחוז אחד .לעניין זה ראו גם סעיף  2.16.3לעיל.
 .4.1.2.4רישיון 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.
 .4.1.2.5דו"ח וועדת גרונאו
לנושא המלצות ועדת גרונאו ואימוצן ע"י שר התקשורת ראו סעיף 2.6
לעיל.
להערכת בזק בינלאומי ,לא תהינה להחלטות השר השפעה על
פעילותה העסקית בזמן הקרוב ובכל מקרה אין ביכולתה ,בשלב זה,
להעריך את השפעתן האפשרית בטווח הארוך; שכן יישום השינויים
בתחומי פעילותה מחייבים ,על פי החלטות השר ,השלמת הליך
ממושך של הכנת תשתית רגולאטורית ,שטיבה אינו וודאי בשלב זה,
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כמו גם יצירתם של הסדרי שוק חדשים על תשתית זו ,שלא ברור אם
ומתי יתקיימו.
 .4.1.2.6תיקון הרישיון הכללי – מכירת סלי שירותים
ביום  3ביולי  2008קיבלה בזק בינלאומי מכתב ממנכ"ל משרד
התקשורת ,שעניינו תיקון רישיונה הכללי בקשר עם מכירת סלי
שירותים ,הכוללים את שירותיה ואת שירותי החברה ,לו צורפו
טיוטות תיקון לרישיונותיהם הכלליים של בזק בינלאומי ושל החברה.
במענה שכתבה למכתב האמור ובמסגרת פגישת שימוע ,בעניין זה,
שנתקיימה במשרד התקשרות ביום  30ביולי  ,2008הודיעה בזק
בינלאומי למשרד התקשרות על התנגדותה לתיקון רישיונה הכללי,
בנוסח המוצע; זאת נוכח העובדה ,כי מחד  -לא יהיה בתיקון כאמור
כדי להקל במגבלות החלות עליה ועל החברה היום ,בכל הקשור
למכירת סלי שירותים משותפים ,ומאידך  -יש בתיקון המוצע כדי
לשנות מצבה הנוכחי לרעה ולהפלותה למול מתחרותיה .בהמשך
להליך השימוע האמור תוקנו שוב טיוטות התיקון לרישיונותיהם של
בזק בינלאומי והחברה ,גם הפעם לא לשביעות רצונה של בזק
בינלאומי ,ונתקיימה ישיבת שימוע נוספת ,ביום  ,11.2.09אצל מנכ"ל
משרד התקשורת .בישיבת השימוע הובטח לבזק בינלאומי ,כי משרד
התקשרות ישקול לבטל או לעדכן את התיקון המוצע ,באופן שימנע
את אפלייתה של בזק בינלאומי למול מתחרותיה.
.4.1.3

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים
 .4.1.3.1חסם הכניסה העיקרי לשוק השיחות הבין-לאומיות נובע מהצורך
בקבלת רישיון לפי חוק התקשורת ומביצוע השקעות בתשתית,
המושפעות משינויים טכנולוגיים תכופים .עם זאת ,שינוי מדיניות
הרישוי ,כפי שיפורט להלן ,והרחבת השימוש בטכנולוגיית הVoIP-
בתחום זה ,מצמצמים משמעותית השפעתם של חסמים אלה.
 .4.1.3.2חסם הכניסה העיקרי לשוק שירותי ה DATA-והאינטרנט ,נובע
מהצורך בהשקעות בתשתית )קיבולת בין-לאומית ,גישה לרשת
האינטרנט ומערך שירות רחב(.
 .4.1.3.3חסמי היציאה העיקריים משווקים אלו ,נובעים מהסכמים ארוכי
טווח ומחייבים מול ספקי תשתית ומהשקעות הדורשות זמן ארוך
להחזרתן .בנוסף ,מחויבת בזק בינלאומי למתן שירות ללקוחותיה
במשך תקופת ההתקשרות עמם.

.4.1.4

תחליפים למוצרי בזק בינלאומי
בשוק השיחות הבין-לאומיות פועלים ספקי שירותים שאינם בעלי רישיון
)פעילות בלתי חוקית( ,ולפיכך אינם נושאים במגבלות המוטלות על בזק
בינלאומי מכוח הרישיון והוראות הדין .בנוסף ,מאפשר השימוש בטכנולוגיית ה-
 ,VoIPהעברת שיחות בין-לאומיות על רשת האינטרנט ,למשתמשים אחרים
בטכנולוגיה זו ,כמו גם למשתמשי רשתות ה ,TDM-באמצעות שימוש במוצרי
תוכנה ובשירותי ספקי תקשורת בחו"ל .תעריפי השימוש האטרקטיביים
בשירותים אלו מובילים לגידול מתמשך בכמות המשתמשים בהם ,וכפועל יוצא -
לפגיעה בהכנסות בזק בינלאומי.

.4.1.5

מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו
 4.1.5.1בשנת פעילותה הראשונה ,מיוני  1996עד יולי  ,1997פעלה בזק בינלאומי
כספקית יחידה של שירותי הטלפוניה הבין-לאומיים בישראל .ביולי
 1997הצטרפו לתחום זה שני מפעילים בין-לאומיים נוספים :ברק
אי.טי.סי – (1995) .החברה לשירותי בזק בין-לאומיים בע"מ ו 012-קווי
זהב בע"מ ,והדבר הביא לירידה חדה במחירי השיחות הבין-לאומיות,
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ולגידול רב בהיקף השוק .באפריל  2004נכנסו לתוקף תקנות התקשורת
)בזק ושידורים( )תהליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי
בזק בין-לאומיים( ,התשס"ד .2004-למועד פרסום דוח זה ,העניק משרד
התקשורת רישיונות כלליים למתן שירותי בזק בין-לאומיים לשלוש
חברות הפעלה נוספות :אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ )אינטרנט זהב(,
נטויז'ן בע"מ ואקספון תקשורת בע"מ ,שכולן החלו בפעילות עד לסוף
 .2004הרחבת התחרות הביאה לירידה נוספת במחירי השיחות הבין-
לאומיות ,אם כי ,בשונה מבעת פתיחת התחרות בשנת  ,1997היקף
התנועה הבין-לאומית לא גדל באופן משמעותי כתוצאה מכך ,מאחר
שקודם הרחבת התחרות מחירי השיחות לא היו גורם שמנע מהציבור
שימוש בשירות .הרחבת התחרות כאמור השפיעה לרעה על תוצאות
פעילותה של בזק בינלאומי ועל מצבה הכספי.
 4.1.5.2במהלך  2007מיזגו החברות ברק ונטוויז'ן )היום נטוויז'ן  013ברק(
והחברות קווי זהב ואינטרנט זהב )היום  012סמייל( את פעילויותיהן.
 4.1.5.3במהלך חודש ספטמבר  ,2008הודיעה חברת פרטנר תקשורת בע"מ
)"פרטנר"( על כוונתה להתחיל במתן שירותי גישה לאינטרנט ושירותי
תוכן וטלפוניה מבוססי  .IPבכך ,תצטרף פרטנר כמתחרה לשווקים בהם
פועלת בזק בינלאומי.
ברבעון הרביעי לשנת  ,2008נכנסה פרטנר ,בהשקה רכה ,לפעילות
בתחום שירותי הגישה לאינטרנט VOB ,ותוכן ,והחלה להשיק את
המוצרים לקהל הרחב ב.1.1.09-
בזק בינלאומי נערכת ומתאימה את תוכניות העבודה שלה להערכותיה
בהקשר זה.
 4.1.5.4עד כה ,הוענקו רישיונות לאספקת שירותי אינטרנט לכ 70-חברות,
ביניהן  5מבין בעלות רישיון מפעיל בין-לאומי ,הנזכרות לעיל.

.4.2

מוצרים ושירותים
להלן פירוט המוצרים והשירותים העיקריים של בזק בינלאומי:

.4.2.1

שירותי VOICE

.4.2.2

בתחום שירותי ה VOICE-מספקת בזק בינלאומי :שירותי חיוג ישיר לחו"ל
) (IDDללקוחות עסקיים ולפרטיים; שירות קווי חיוג חינם בחו"ל עבור לקוחות
עסקיים; שירות כרטיסי חיוג ,המאפשר חיוג בעיקר מחו"ל לארץ ללקוחות
עסקיים ופרטיים ,במסלולים של  PREPAIDו ,POSTPAID -ושירות ,1809
המאפשר חיוג מישראל לחו"ל באמצעות מספר .1809
שירותי אינטרנט
בתחום שירותי האינטרנט מספקת בזק בינלאומי :שירותי גישה לאינטרנט,
ללקוחות פרטיים ועסקיים ,כולל ציוד קצה נדרש ותמיכה בו ועם דגש על
אינטרנט מהיר בפס הרחב על בסיס תשתיות  ADSLאו כבלים; שירותי
 - Hostingשירותי אחסון אתרים ושרתים במתקן ייעודי ללקוחות עסקיים
ופרטיים ,כולל שירותי ערך מוסף )דוגמת ניטור ובקרה(; שירותי אבטחת מידע,
שירותים לאבטחת קישור האינטרנט ורשת ה LAN-של הלקוח ,באמצעות ציוד
קצה או תוכנה נדרשים ,כולל ניטור; שירותי  ,DATAבמסגרתם מוצעים
פתרונות תקשורת נתונים בין-לאומית המבוססים על  IPעבור לקוחות עסקיים,
כולל פריסה גלובלית במידת הצורך; ושירותי גישה אלחוטית ) - (WIFIפתרונות
גישה אלחוטית מהירה ללקוחות פרטיים ועסקיים ,כולל במתחמים ציבוריים
שונים ).(HOTSPOT
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.4.2.3

שירותי  DATAבינלאומי
אספקת פתרונות תקשורת נתונים בין-לאומית עבור לקוחות עסקיים ,כולל
פריסה גלובלית ,בהתאם לצרכי הלקוח.
באפשרות הלקוח לבחור מבין מגוון השיטות המתקדמות לתקשורת נתונים:
•  DIAהיא פלטפורמת  IPציבורית מנוהלת ויציבה קצה לקצה מבית BT
 .Infonetהשירות מאפשר גישה כלל עולמית לאינטרנט )(Global ISP
באמצעות ספק אינטרנט אחד ,והוא מתוכנן במיוחד לענות באופן מיטבי
לדרישות הקיימות כיום לקישוריות  VPNעסקית .
• שירות  iWORKSהוא שירות אינטרנט  OFFNETמנוהל ברחבי
העולם ,והוא מהווה השלמה ל DIA-המסופק כשירות One Stop
 ,Shopבאמצעות בזק בינלאומי .השירות מעניק קישוריות מלאה
לאינטרנט ציבורי ,באמצעות ספקים מקומיים בכל מדינה ומדינה.
• שירות רשת  IP VPN Securedהנו שירות המאפשר העברת יישומים
רבים על גבי רשת אחודה ,כשביניהם אפליקציות  dataשונותMission ,
 Critical , Real Timeועוד.
• באמצעות הכבלים האופטיים הפרוסים מישראל לאירופה ,בהם יש
לבזק בינלאומי זכויות חכירה ארוכות טווח ,מספקת החברה מגוון
שירותים של קווי נל"ן פרטיים.

.4.2.4

שירותי PBX
בעקבות המיזוג עם חברת בזקכל ,בזק בינלאומי משווקת ומתחזקת מערכות
תקשורת בשוק הישראלי ,מרכזיות ,רשתות טלפוניה ותקשורת  .IPבמסגרת חוזי
השירות ,בזק בינלאומי מספקת תחזוקה ישירה של מגוון יצרני מרכזיות.
השירותים ניתנים למבואות ,למרכזיות ולנקודות סיום רשת )נס"ר( ,עבור
שלוחות המיועדות לשמש הן בקווי חוץ והן בקווי פנים.

.4.2.5

שירותי אינטגרציה
במהלך הרבעון השלישי לשנת  2005הקימה בזק בינלאומי את אגף האינטגרציה
ועסקים חדשים )היום אגף פתרונות לעסקים( ,שפעילותו מתמקדת בתחומי ה-
 ,Dataההוסטינג )אירוח שרתים ואתרי אינטרנט( ופתרונות אינטגרציה כוללים
לעסקים.

4.2.6

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.

.4.3

הכנסות
להלן נתונים בדבר הכנסות בזק בינלאומי )במיליוני ש"ח(:
2008

2007

2006

סה"כ הכנסות

1,306

1,304

1,021

שיעור רווח גולמי

40%

34%

35%
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.4.4

מוצרים חדשים

.4.4.1

בזק בינלאומי חנכה בינואר  2009את חוות השרתים החדשה והמתקדמת
בישראל .החווה ,מתווספת לחוות השרתים הקיימת של החברה ) (IDCוצפויה
לארח אלפי שרתים .הקמת החווה היא חלק מאסטרטגיה של בזק בינלאומי
להתבסס בתחום העסקי ובמיוחד בקרב עסקים קטנים ובינוניים המעדיפים
בימים אלו לנהל את ה IT-שלהם במיקור חוץ .חוות השרתים החדשה שהקימה
בזק בינלאומי היא חווה "ירוקה" ,המבוססת על תשתיות חוסכות חשמל
ואנרגיה .החווה ,מממשת את יתרונותיה של בזק בינלאומי כספק אינטרנט
מוביל בישראל ,בהיותה מחוברת באופן ישיר ל Back Bone-של החברה
בקישורים של  .Big10כך ,יכולים הלקוחות ליהנות מגמישות מרבית בניהול
רוחבי הפס שלהם ומשורה ארוכה של שירותים מתקדמים ובהם :אירוח וניהול
שרתים ,שרתים וירטואליים ומגוון שירותים מנוהלים  -גיבוי ,אבטחת מידע,
מניעת התקפות ,ניטור ,בניית סטטיסטיקות ,חלוקת תעבורה חו"ל ארץ ,שרות
רוחב פס מתפרץ ,שרותי העברת קבצי  FTPועוד.

להלן תיאור המוצרים החדשים העיקריים שהושקו במהלך שנת :2008
.4.4.2

.4.4.3

.4.4.4
.4.4.5
.4.4.6
.4.4.7
.4.4.8
.4.4.9
.4.4.10

שירות  - SIM014כרטיס סים בינלאומי המאפשר לחייג מחו"ל ,מהטלפון הנייד,
וליהנות מתעריפי שיחות הזולים בעשרות אחוזים בהשוואה לתעריפי "החיסכון
לחו"ל" של חברות הסלולר.
שיחות באמצעות כרטיס  SIM014מבוצעות באמצעות  Callbackאוטומטי
ומאפשר בנוסף לשיחה גם את השירותים הבאים:
 שירות תא קולי; שירות ;SMS אתר אינטרנט התומך בשירות .SIM014 - Esetחבילת אבטחה שמותקנת על מחשבו האישי של הלקוח .החבילה מספקת
אבטחה כוללת :אנטי וירוס ,אנטי ספאם ,אנטי רוגלות וחומת אש .כמו כן היא
מגנה על הלקוח גם כאשר הוא מבצע פעולות שאינן דרך רשת האינטרנט
ומתעדכנת באופן אוטומטי.
 Ikeeperגרסה  - 6שירות סינון אתרים לא ראויים המסווג עפ"י תכנים:
הימורים ,סקס ,סמים ,שטנה ,ספורט ,נשק ,אתרי צ`אט ודואר אינטרנט .בגרסה
החדשה )מ (22.12.08-גם קניות ,אלימות ,רשתות חברתיות ,בלוגים ופורומים.
@ - myשירות המאפשר ללקוח לבחור לעצמו סיומת דוא"ל ייחודית ועדכנית
במקום הסיומת הרגילה.
 - Safewebשירות רשתי המסנן תכנים ואתרים לא הולמים .השירות מספק
סינון תכנים ואתרים בכל זמן שהאינטרנט בשימוש .לא תלוי בהגדרות סינון של
הלקוח.
 -Juniper SSGסדרת מוצרי  Unified Threat Managementהמספקים פתרון הגנה
כולל ללקוח ברמת ה Gateway -הארגוני.
 - Check Point UTM-1 270 / 570 / 3070סדרת מוצרי Unified Threat
 Managementהמספקים פתרון הגנה כולל ללקוח ברמת ה Gateway -הארגוני.
 -Check Point Power-1סדרת מוצרי  Network Firewallמבוססי חומרה ובעלי
ביצועים גבוהים.
החל במועד המיזוג המלא ,נקלטו בבזק בינלאומי כל המוצרים והשירותים
שמכרה וסיפקה בזקכל באותה עת .לעניין זה ראו עדכון לסעיף  4.2לעיל -
מוצרים ושירותים.

.4.5

שיווק ,הפצה ושירות

.4.5.1

מחלקת השיווק מרכזת את כל פעילותה אצל מספר ספקים קבועים ,ביניהם
משרדי הפרסום המייצגים את בזק בינלאומי  -שבאמצעותם עומדת בזק
בינלאומי בקשר גם עם מדיות הפרסום השונות )טלוויזיה ,אינטרנט ,רדיו
ועיתונות ארצית יומית(  -חברות הפקה וחברות פוסט )משתנה בהתאם לצרכים
של כל קמפיין( ,חברות עיצוב ודפוס ,וחברות קידום מכירות ויחסי ציבור.
להערכת בזק בינלאומי ,אובדן התקשרות עם מי מספקיה הקבועים בתחום
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הפרסום והשיווק אינו צפוי להשפיע באופן משמעותי על ערוצי השיווק וההפצה
שלה.
4.5.2

בזק בינלאומי מפעילה ערוצי מכירה לשוק הפרטי כמפורט להלן:
4.5.2.1

4.5.3

מוקד גיוס לשירותי אינטרנט ו VOICE -שיחות נכנסות ,הנותן
מענה לביקושים ,ומוקד גיוס לשירותי אינטרנט וVOICE -
שיחות יוצאות ,המתבסס על קבצים שונים.

מוקד שימור לשירותי אינטרנט ו VOICE -שיחות נכנסות,
4.5.2.2
הנותן מענה ללקוחות אשר מעוניינים לנטוש את בזק בינלאומי
ומוקד שימור לשירותי אינטרנט ו VOICE -שיחות יוצאות,
אשר מטפל בלקוחות קיימים באופן יזום.
מערך מכירה ישירה בפריסה ארצית המבצע פעילות "דלת
4.5.2.3
לדלת" ,ומפעיל נקודות מכירה וניהול לקוחות.
מערך ערוצי הפצה ,הכולל מוקדים חיצוניים ומערכי שטח של
4.5.2.4
משווקים ודילרים.
בזק בינלאומי מפעילה ערוצי מכירה לשוק העסקי כמפורט להלן:
 4.5.3.1מוקד גיוס לקוחות חדשים  -ללקוחות  SMBבמודל של שיחות נכנסות
ויוצאות ,תוך שימוש בקבצים.
 4.5.3.2מוקד הגדלת נתח לקוח לקוחות קיימים  -ללקוחות  SMBבמודל של
שיחות נכנסות ויוצאות ,תוך שימוש בקבצים.
 4.5.3.3מוקד שימור מת"ל )מנהל תיקי לקוחות( המטפל בלקוחות ה'כבדים'
ביותר במגזר  ,SMBמשמר אותם ומגדיל את ההכנסות מהם .המוקד
משמש גם 'קו שני' בנושאי שימור.
 4.5.3.4מערך מכירה ישירה בפריסה ארצית המבצע פעילות "דלת לדלת",
ומפעיל מפיצים וגיוס לקוחות .SMB
 4.5.3.5מוקד טלמיטינג לקביעה ותיאום פגישות עם לקוחות פוטנציאליים
ללקוחות .SME + SMB
 4.5.3.6תחום  SMEהמרכז מנהלי לקוחות המגייסים ומנהלים באופן שוטף את
הלקוחות הבינוניים.
 4.5.3.7תחום  ENTהמרכז מנהלי לקוחות המגייסים ומנהלים באופן שוטף את
הלקוחות האסטרטגיים.

.4.6

תחרות
המאפיין העיקרי של התחרות בשוק לשנת  2008הינה כניסה של שחקנים חדשים
לתחומי ה ISP-וה VOB-וזאת לאחר הקונסילדציה בשוק ב 2007-שכללה
בתוכה את המיזוגים של ברק/נטויז'ן  ,קווי זהב/אינטרנט זהב ומאידך המיזוג
של בזק בינלאומי עם בזקכל.
התחרות מאופיינת במגמת מסוימת של שחיקת תעריפים.

.4.6.1

שירותי VOICE
 .4.6.1.1נכון לסוף שנת  2008פועלות בשוק  4חברות 014 :בזק בינלאומי013 ,
נטוויז'ן  012,סמייל ו 018-אקספון.
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להערכת בזק בינלאומי נתח השוק שלה בתחום השיחות היוצאות
מלקוחות הינו כ.36% -

.4.6.2

 .4.6.1.2אפיונים כלליים של התחרות ב: 2008 -
 .4.6.1.2.1כ 50%-מבתי האב מתקשרים לחו"ל לפחות אחת לחודש.
 .4.6.1.2.2חשיבות רבה למגזרים השונים )בדגש על המגזר של יוצאי
ברית המועצות לשעבר( ובהתאם נגזרת הפעילות
השיווקית.
 .4.6.1.2.3המוצר הוא .COMMODITY
 .4.6.1.2.4שוק מוטה מחיר.
 .4.6.1.2.5מעורבות נמוכה של הצרכנים לאור העלויות הנמוכות.
 .4.6.1.2.6המתחרים ,התחרות הערה וחדירה של טכנולוגית הVoIP -
מחריפה את התחרות על הלקוח.
שירותי אינטרנט
בשוק זה מספר חברות ,בזק בינלאומי 013 ,נטויז'ן 012 ,סמייל ,פרטנר )כמפורט
בסעיף  (4.1.5.3ושני שחקני נישה זעירים .להערכת בזק בינלאומי נתח השוק
שלה בתחום שירותי האינטרנט הינו כ.36% -
 .4.6.2.1אפיונים כלליים של התחרות ב:2008 -
 73% .4.6.2.1.1מבתי האב בישראל מחוברים לאינטרנט ) 95%מהם
בחיבור מהיר(.
 .4.6.2.1.2בשוק  2אלטרנטיבות ללקוח ADSL :התשתית המובילה
של בזק ותשתית .HOT
 HOT .4.6.2.1.3מקיימת שיתופי פעולה תכופים עם המתחרים
הישירים של בזק בינלאומי HOT .עושה צעדים על מנת
להצר את פעילות בזק בינלאומי בתחום האינטרנט.
 .4.6.2.2התפתחויות בשנת :2008
 .4.6.2.2.1המשך מיתון בקצב הצמיחה של האינטרנט המהיר לעומת
שנים קודמות.
 .4.6.2.2.2השקת מהירויות גבוהות ע"י חברות התשתית
).(M,4,7,8,10,12
 .4.6.2.2.3המשך מעבר של לקוחות למהירויות גבוהות יותר.
 .4.6.2.2.4לקוחות בוחרים לרכוש שרותי ערך מוסף.
 .4.6.2.2.5נושא המחיר ממשיך להיות חשוב ללקוח .יחד עם זאת
ולאור הרוויה בשוק מושם דגש על טיפוח נאמנות
הלקוחות.
 .4.6.2.2.6התחזקות בשוק של מגמת מכירת חבילות באנדל וטריפל.
המשמעות היא שלספקי תשתית השפעה על התנהגות
השוק.
 .4.6.2.2.7צפי ב 2009-לתחילת שדרוג רשת ה ADSL-של בזק לרשת
 NGNבפריסה ארצית עם מהירויות גלישה גבוהות עד
ל.M50

.4.6.3

פתרונות תקשורת למגזר העסקי – בזק בינלאומי Business
מאפייני הזירה העסקית בשנת 2008
מתוך ראיית הלקוח במרכז והרצון להגדיל את סל ההכנסות מהלקוח העסקי,
במגזר העסקי בזק בינלאומי ממשיכה לספק שרותי אינטגרציה לעסקים תוך
אספקת פתרונות מלאים בתחומים כמו ,Hosting ,IT ,Networking ,System
 Wireless ,ISP ,DATA ,VOICEוכו'.
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הפתרון הוא במודל של פתרון מלא ללקוח ללא הישענות על ספקים חיצוניים
כאשר הלקוח מקבל איש קשר אחד ואחריות מלאה על התהליך )ספק אחד,
אחריות אחת(.
עם תחילת אספקת פתרונות האינטגרציה בזק בינלאומי מתמודדת מול מתחרים
חדשים מתחום זה ,כמו בינת ,טלדור IBM ,ועוד.
שאר החברות המתחרות בבזק בינלאומי ,המתכנסות בנוסף לקבוצת בזק לשתי
קבוצות תקשורת עיקריות ,מנסות אף הן לחזק תחום זה והתחרות צפויה גם
משם.
.4.6.4

שירותי נס"ר
תחום המרכזות המסורתי מאופיין בריבוי מתחרים ובתחרות חריפה ,דבר
שהוביל לשחיקת מחירי השירותים .המתחרים הבולטים הינם :תדיראן,
יורוקום ,גלובקול ,טל-יד.
תחום תקשורת הנתונים וה IP Telephony-מאופיין בשחקנים השייכים לעולם
ה .IT-מדובר בחברות כגון :בינת ,טלדור ,מלם תים ,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.

.4.7

עונתיות
ככלל ,הכנסות ורווחיות בזק בינלאומי מושפעות באופן שאינו מהותי מעונות
השנה והחגים .עונתיות קיימת בשירותים הבאים:

.4.7.1

שירותי  VOICEלמגזר העסקי – ירידה בחודש אוגוסט ובחופשות פסח/סוכות.

.4.7.2

שירותי  VOICEלמגזר הפרטי – עלייה בחודשי הקיץ ולקראת סוף השנה
האזרחית.

.4.7.3

שירותי אינטרנט וציוד נס"ר  -התוצאות הטובות ביותר מושגות בדרך כלל
ברבעון הרביעי.

.4.7.4

שירותי אינטרנט למגזר העסקי – ירידה בחודשי הקיץ בשל הפסקת פעילות
מוסדות החינוך )לקוחות מגזר זה אינם מחויבים בגין שירותי האינטרנט
שעליהם הם מנויים בתקופת חופשת הקיץ(.

.4.8

רכוש קבוע ומתקנים

.4.8.1

בעבר התייחסה בזק בינלאומי לתשתית התקשורת הבין-לאומית )כבלים תת
ימיים ומרכזות בין-לאומיות( אותה חוכרת בזק בינלאומי )בעיקר מחברת
 (Mediterranean Nautilus Limitedכאל רכוש קבוע .עם אימוץ תקן הIFRS-
אין לראות עוד בזכויותיה אלו של בזק בינלאומי בתשתיות הבינלאומיות כרכוש
קבוע .להתייחסות להתקשרותה של בזק בינלאומי עם ספקית התשתית
 Mediterranean Nautilusראו סעיף  4.11.5להלן.

.4.8.2

בשלהי  2004חתמה בזק בינלאומי על הסכם עם חברת  Verazלרכישת מתגי
 SoftSwitchאשר החליפו במהלך  2005את מתגי ה VOICE-מסוג  S-12של
חברת אלקטל )אשר בשלב זה משמשים עדיין כרכיב שאינו מהותי במערכות
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שירותי ה VOICE-של בזק בינלאומי( .מתגים אלה משמשים לניתוב תנועת ה-
 VOICEשל בזק בינלאומי .שירותי הערך המוסף ,לרבות כרטיסי החיוג,
מתבססים על מערכת נבונה ) ,(INשאף היא הוחלפה במהלך שנת  2005כחלק
משדרוג מערך ה.VOICE -
התשתיות הטכנולוגיות של בזק בינלאומי אשר תומכות במערכי ה,VOICE-
 DATAוהאינטרנט נפרסים על גבי ארבעה אתרים כדי לספק שרידות גבוהה
למתן השירותים .במהלך שנת  2005הקימה בזק בינלאומי אתר נוסף בלונדון,
אנגליה ,באמצעותו מסופקים ללקוחותיה שירותים מתקדמים.
לבזק בינלאומי יש הסכמים ארוכי טווח לשכירת שני המבנים העיקריים שבהם
היא שוכנת ,לתקופות של  6שנים בממוצע.
4.8.3

ביום  14בנובמבר  2006חתמה בזק בינלאומי על הסכם עם חברת אבנט חושן
חברה לבניה והשקעות בע"מ לשכירת שטח של כ 7000-מ"ר ,לתקופה של  8שנים
וארבעה חודשים החל בחודש אפריל  2007ועד חודש יולי  ,2015עם אופציה
להארכת תקופת השכירות לשנתיים בכל פעם ועד  8שנים נוספות.

.4.9

נכסים לא מוחשיים

.4.9.1

רישיון לאספקת שירותי בזק בין-לאומיים
בזק בינלאומי פועלת במסגרת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים,
שניתן לה מכח הוראות חוק התקשורת ,המעגן גם את זכותה של בזק בינלאומי
לספק את שירותי האינטרנט .הרישיון מהווה את הבסיס לפעילותה של בזק
בינלאומי.

.4.9.2

רכישת פעילות גיל א.ר .מערכות טלקום
ביום  23למרץ  2008חתמה בזק בינלאומי עם שותפות גיל א.ר .מערכות טלקום
)"גיל א.ר (".על הסכם ,לפיו רכשה בזק בינלאומי את כלל פעילות גיל א.ר .בקשר
עם מכירה ,השכרה ושירות של מוצרי תקשורת ומרכזיות מתוצרת .Avaya Office

.4.10

הון אנושי

.4.10.1

מספר המועסקים ע"י בזק בינלאומי )עובדי חברה,עובדי חברות כוח אדם ו-
 (Out-sourcingהוא  ,2,325מהם 900 :עובדי מטה.

.4.10.2

מבנה ארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני של בזק בינלאומי:
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.4.10.3

לבזק בינלאומי מספר קבוצות עובדים ,שמבנה שכרם כולל מרכיב של עמלות
ותמריצים לפי ביצועים ,כגון :עובדי מכירות ,נציגי מכירות טלפוניים ונציגי
שירות ותמיכה טלפוניים.

.4.10.4

לעובדים הסדר ליסינג ,המאפשר לעובדים לקבל רכב בעלות קבועה בהתאם
לתנאי ההסכם הקיימים בין בזק בינלאומי לחברת ליסינג .בנוסף ,לעובדים
הסדר ביטוח פנסיוני וביטוח בריאות הניתן בסבסוד מלא של החברה.

.4.10.5

בזק בינלאומי משקיעה משאבים בהדרכות מקצועיות בהתאם לסוג העובד
והתחום שבו הוא פעיל ,כגון :הדרכות והסמכות טכנולוגיות ,קורסי פיתוח
מנהלים ועוד.

.4.10.6

כל עובדי בזק בינלאומי קשורים עמה בהסכמים אישיים סטנדרטיים ,על פי
המקצועות והתפקידים שבהם הם עוסקים.

.4.11

ספקים

.4.11.1

במהלך חודש פברואר  2005נחתם הסכם בין בזק בינלאומי לבין חברת
 ,SigValueלרכישת מערכת רשת נבונה ,בעלויות שאינן מהותיות .לבזק
בינלאומי תלות בספק זה בחלק השירותים המבוסס על הרשת הנבונה.

.4.11.2

לבזק בינלאומי הסכם עם תדיראן מערכות מידע בע"מ )אשר נקנתה על ידי
 ,(IBMהמבוצע בפועל באמצעות יבמ גלובל סרוויסס )ישראל( בע"מ )להלן:
" ("IBMלתחזוקה ולפיתוחים במערכות קליטה ותמחור שירותים והפקת
חשבוניות )בילינג( .בזק בינלאומי תלויה בשירות זה ב.IBM-

.4.11.3

בשנת  2004הקימה בזק בינלאומי את מערך ) Contact Centerמערכת המשלבת
מרכזיה ,מערכת תיאום בין מחשב למרכזייה ומענה קולי אינטראקטיבי( .מערך
זה משמש את מוקדי השירות ,התמיכה והמכירות של בזק בינלאומי והוא
מבוסס על טכנולוגיית חברת  .Avayaלבזק בינלאומי הסכם עם חברת IBM
לתמיכה ותחזוקה שוטפת.

.4.11.4

לבזק בינלאומי יחסים כלכליים עם כ 100-מפעילים זרים ,לכ 240-יעדים בכל
העולם .המפעילים הזרים המהותיים ,מבחינת היקף ועלות התנועה העוברת
באמצעותם ,הם ,British Telecom ,Rostelecom ,Paltel ,AT&T :ועוד.

.4.11.5

לבזק בינלאומי תלות בספק תשתית התקשורת הבין-לאומית Mediterranean
 Nautilus Limitedהמספק לה את עיקר תשתית התקשורת הבינלאומית
הנדרשת לה באמצעות הכבל התת-ימי המופעל על ידו ,מישראל לאירופה – משם
עושה בזק בינלאומי שימוש בתשתית נוספת לצורך קישור ליתר מדינות העולם.

.4.11.6

לבזק בינלאומי הועברו 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.

.4.12

הון חוזר
סעיף המזומנים של בזק בינלאומי כולל פקדונות בבנקים למשיכה מיידית וכן
פקדונות לזמן קצוב ,אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פרעונם ,במועד
ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה חודשים.
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.4.13

מדיניות אשראי

.4.13.1

אשראי ללקוחות
 .4.13.1.1מרבית לקוחותיה של בזק בינלאומי מחויבים בתנאי אשראי של שוטף
.45 +
 .4.13.1.2מכירת ציוד ללקוחות אינטרנט מחויבת ב 24-תשלומים ,במרבית
המקרים.
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.

.4.13.2

אשראי מספקים
בזק בינלאומי מקבלת אשראי מספקיה ,לתקופה שנעה בין  30ימים ל 120 -ימים
)בעיקר  90ימים(.

.4.14

השקעות

4.14.1

ליום  31בדצמבר  2008החזיקה בזק בינלאומי ב) 34.25% -בדילול מלא ,ליום 31
בדצמבר  (32.42% – 2008מהון מניות וואלה! תקשורת בע"מ )להלן" :וואלה"(,
חברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב,
העוסקת במתן שירותים בתחום האינטרנט ובהפעלת שערי כניסה )פורטלים(
לאינטרנט.
את שנת  2007סיימה וואלה ברווח נקי של כ 15.1-מיליון ש"ח ואת שנת 2008
סיימה ברווח נקי של כ 17.4-מיליון ש"ח.
למידע נוסף לגבי השקעת בזק בינלאומי בוואלה ,ראו ביאור  12לדוחות
הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח
תקופתי זה.

4.14.2

שותפות  – B-ZONEביום  23.10.06חתמה בזק בינלאומי על הסכם עם חברת 2
)+טו פלאס( וויירלס סולושנס בע"מ )להלן ("+2" :להקמת שותפות כללית בשם
) B-ZONEלהלן" :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 +2
הסכם למתן שירותי מיקור חוץ לשותפות על ידי  ,+2ולפיו תפעול השותפות
וניהולה השוטף ייעשו על ידי .+2

4.14.3

ביום  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.

100

.4.15

מימון

.4.15.1

למועד פרסום דוח זה ,אין לחברה כל התחייבות למוסדות בנקאיים והיא אינה
מנצלת את קו האשראי שאושר לה.

.4.15.2

מקור המימון של בזק בינלאומי בשנים האחרונות הינו תזרים מזומנים חיובי
מפעילות שוטפת.

.4.15.3

ערבויות בנקאיות  -בהתאם לדרישת משרד התקשורת ,העמידה בזק בינלאומי
ערבות בנקאית בסך של  9.4מיליון ש"ח ו 1.5-מיליון ש"ח ,למילוי כל תנאי
הרישיון למתן שירותי בזק בין-לאומיים .נכון לתאריך המאזן העמידה בזק
בינלאומי ערבויות בנקאיות נוספות בהיקף כולל של כ 8.1-מיליון ש"ח.

.4.16

מיסוי

ראו ביאור  8לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2008
הכלולים בדוח תקופתי זה.

.4.17

מגבלות ופיקוח על פעילות בזק בינלאומי

.4.17.1

מגבלות חוקים
חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב 1982-והרישיון הכללי למתן שירותי
בזק בין-לאומי.
לפי חוק התקשורת ,ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק ,ובהם שירותי בזק בין-
לאומיים ושירותי גישה לאינטרנט ,טעונים רישיון מאת שר התקשורת .השר
מוסמך לשנות תנאי רישיון ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם ,תוך שהוא שוקל ,בין
השאר ,את מדיניות הממשלה בתחום הבזק ,שיקולים שבטובת הציבור ,התאמת
בעל הרישיון למתן השירותים ,תרומת הרישיון לתחרות בתחום הבזק ולרמת
השירות שבו.
החוק מסמיך את המנהל הכללי של משרד התקשורת להטיל עיצומים כספיים
בשל הפרות שונות של הוראות החוק ושל צווים והוראות שניתנו מכוחו ,וכן בשל
הפרת תנאי ברישיון.
תיקון שהוכנס לאחרונה בהוראות חוק התקשורת ,מתיר לשר התקשורת
קביעתם של שירותי בזק ,שאספקתם אינה מחייבת קבלת רישיון .על פי
הצהרותיו ,בכוונת משרד התקשורת לפטור את אספקתם של שירותי הגישה
לאינטרנט.
נוכח הוראותיו האמורות של חוק התקשורת ,מסופקים שירותיה של בזק
בינלאומי ,רובם ככולם ,מכוח הוראות הרישיונות שהוענקו לה ובהתאם
לתנאיהם ,כמפורט בסעיף  4.1.2לעיל.

.4.17.2

תשלומים בעד קישורי גומלין
תקנות הבזק )תשלומים בעד קישור-גומלין( התש"ס) 2000-להלן":התקנות"(,
מסדירות את התשלומים שישולמו למפ"א או למפעיל רט"ן.
לעניין תשלומים שישולמו על ידי בזק בינלאומי ,כבעל רישיון בין -לאומי ,עבור
השלמת תנועה ברשת רט"ן ,הופחת התעריף הנוכחי של  0.25ש"ח בעד השלמת
שיחה ,החל מיום  1במרץ  2008לתעריף מירבי של  0.22ש"ח.
התעריפים האמורים לעיל מעודכנים אחת לשנה לפי שיעור השינוי במדד
המחירים לצרכן.
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.4.17.3

תמלוגים
לעניין תשלום תמלוגים ראו סעיף  4.1.2.3לעיל ו 2.16.3 -לעיל.

.4.17.4

תקינה
בזק בינלאומי הינה בעלת תווי תקן  ISO 9001:2000למערכת ניהול איכות ו-
 7799למערכת ניהול אבטחת מידע ,שהוענקו לה על ידי מכון התקנים הישראלי.

.4.18

הסכמי שיתוף פעולה

בחודש יוני  2003חתמה בזק בינלאומי הסכם עם ) Infonet Corporationלהלן" :אינפונט"(
להפצת שירותי תקשורת נתונים של אינפונט .אינפונט הינה רשת המחברת אתרים רבים
בעולם ומאפשרת העברת נתונים יעילה בין אותם אתרים .בחודש דצמבר  2003נחתם הסכם
בין בזק בינלאומי לבין קרדן תקשורת בע"מ ,לרכישת פעילותה של אינפונט ישראל בע"מ,
המייצגת בארץ את אינפונט ואשר מספקת שירותי תקשורת נתונים ו IP-בינלאומיים על
רשת אינפונט בארץ .תיקי הלקוחות הוסבו לבזק בינלאומי ,והיא קיבלה את הציוד
והזכויות לאספקת שירותי אינפונט בישראל ,ומספקת תמיכה טכנית לכל הלקוחות
הגלובליים של אינפונט הזקוקים לשירותים בישראל .מהלך רכישה זה מאפשר לבזק
בינלאומי לשמש כזכיינית ושותפה אסטרטגית של אינפונט בישראל ,ולספק ללקוחותיה
הרחבה של פריסת רשתות התקשורת הגלובליות וגישה למגוון רחב יותר של שירותי
תקשורת מתקדמים ואיכותיים.
במהלך הרבעון הראשון של  2005נרכשה אינפונט על ידי  ,BTרכישה בעקבותיה החל
תהליך התייעלות ,במסגרתו אוחדו התשתיות המשמשות את החברות לאספקת שירותיהן
בישראל .לרכישה הנ"ל ולתהליך ההתייעלות שבעקבותיה אין ,בשלב זה ,כל השפעה על
ניהול עסקיה של בזק בינלאומי או על מכירת מוצרי אינפונט על ידה.

.4.19

הליכים משפטיים

.4.19.1

בחודש ינואר  2005הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד בזק בינלאומי,
נגד שתי מפעילות בין-לאומיות נוספות ונגד חברה נוספת ,תביעה על סך 10
מיליון ש"ח ,בטענה להפרת פטנט למערכת טלפונית בתשלום מראש ,על ידי מי
שטוענים כי הינם ממציאי ובעלי הפטנט האמור .בכתב התביעה דורשים
התובעים ,כי ישולמו להם מלוא סכומי ההכנסות שמקורן בשימוש בפטנט,
בתוספת תמלוגים סבירים ופיצויים עונשיים.
בחודש אפריל  2005נטלה אלקטל את ניהול ההגנה בתיק זה בשם בזק בינלאומי,
בקשר לאחת המערכות נשוא התביעה )שסופקה על ידי תדיראן תקשורת בע"מ(.
כנגד ספקית של מערכת נוספת נשוא התביעה – סיגוואליו טכנולוגיות בע"מ
)"סיגוואליו"( –הגישה בזק בינלאומי הודעה לצד שלישי.
נבחנת אפשרות לפשרה בתיק.

.4.19.2

ביום  2בנובמבר  2008התקבלה תביעה ,בצירוף בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית,
אשר הוגשה נגד בזק בינלאומי בבית המשפט המחוזי בתל אביב ואשר עניינה
חיוב לקוחות בזק בינלאומי העושים שימוש בשירות "") "SIM-014השירות"(
במס ערך מוסף ,בניגוד לפרסומים ולמצגים ,לפיהם הסכומים המשולמים עבור
השירות כוללים מע"מ .לטענת התובעים ,הנזק האישי שנגרם להם עומד על 110
ש"ח ,והם מעריכים את סכום התביעה הייצוגית ב 4,650,000 -ש"ח .מנתוני בזק
בינלאומי עולה ,כי אכן הייתה טעות בהגדרות המערכת לגבי שירות זה ,בסכום
יתר של כ 8,300-ש"ח .טעות זו התגלתה על ידי בזק בינלאומי ובעקבות גילויה
הוזן זיכוי ללקוחות.
ביום  31בדצמבר  2008התקבלה בבזק בינלאומי תובענה ,בצירוף בקשה לאשרה
כתביעה ייצוגית .התובענה הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ועניינה

.4.19.3
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חיבור שלא כדין לשירות "שיחה בשקל" של בזק בינלאומי .המבקש דורש השבה
של הסכומים שנגבו בידי בזק בינלאומי בגין שירות זה ,בשם כל מי ששויך ללא
הסכמתו המפורשת מראש למסלולים נשוא התביעה ,בסכום מצטבר של
 15,834,000ש"ח בתוספת מע"מ.
.4.19.4

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
בתגובתה 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.
כמו כן ,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.
בזק בינלאומי חזרה על עמדתה זו גם במענה לפנייתו של סמנכ"ל פיקוח ואכיפה
במשרד התקשרות ,מיום  ,20.11.08שפנה בבקשה לקבל נתונים בקשר עם
מוכנותה בפועל של בזק בינלאומי ליישום תוכנית הניידות.

.4.19.5

להליכים משפטיים נוספים ראו ביאור  17לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

.4.20

יעדים ,אסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות

.4.20.1

כחלק מההיערכות לשנת  ,2008שמה לה בזק בינלאומי מספר יעדים מרכזיים,
אשר מתווים את אופי פעילותה ונותנים ביטוי לאסטרטגיה שבה נקטה בזק
בינלאומי במהלך השנה:
 .4.20.1.1לשמר את המובילות בעולם ה.ISP -
 .4.20.1.2יצירת נאמנות על ידי שיפור שביעות הרצון וחווית לקוחות בזק
בינלאומי.
 .4.20.1.3להמשיך ולהיות מוקד המשיכה לעובדים "מצוינים".
 .4.20.1.4שיפור אפקטיביות ויעילות תהליכי עבודה חוצי ארגון.
 .4.20.1.5תזמון השקעות ככלי לשמירת יציבות וצמיחת בזק בינלאומי.

.4.20.2

יעדי בזק בינלאומי לשנת 2009
 .4.20.2.1מינוף השינויים בשוק להמשך מובילות כמותית ותפיסתית.
 .4.20.2.2הרחבת סל פתרונות התקשורת והשירותים.
 .4.20.2.3בידול והתאמת חווית השירות לצורכי הלקוחות.
 .4.20.2.4העצמה ופיתוח של ההון האנושי.

.4.20.3

שנת  2008התאפיינה בהמשך הצמיחה ובגידול בהכנסות בזק בינלאומי וברווחיה
התפעוליים.

.4.20.4

בשנת  2008תגברה בזק בינלאומי את מגוון פתרונות התקשורת הכוללים אותם
היא מספקת ללקוחות עיסקיים .בזק בינלאומי רואה בתחום זה פוטנציאל
צמיחה ומתכננת לבסס עוד יותר את מעמדה בתחום זה.

.4.20.5

בשנת  2008שיפרה בזק בינלאומי את מעמדה בשוק בכל תחומי פעילותה.

.4.20.6

בשנת  2008המשיכה בזק בינלאומי להשקיע במערך שירות הלקוחות ,המופעל על
ידה והמעניק שירות ותמיכה טכנית ללקוחותיה העסקיים והפרטיים.
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.4.20.7

המידע המובא לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,וככזה אינו ודאי ועלול שלא
להתממש ,כולו או חלקו .המידע צופה פני עתיד מבוסס על מידע הקיים בבזק
בינלאומי במועד פרסום דוח זה ,וכולל הערכות של בזק בינלאומי ,הנחות עבודה
או כוונות שלה ,למועד פרסום דוח זה .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות
באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה.
תחזית הנהלת בזק בינלאומי מבוססת על תחזיות בקשר להמשך התאוששות
השוק הישראלי ,המשך החדירה של טכנולוגית הפס הרחב והמשך הגידול
במספר המשתמשים ברשת האינטרנט.
התחזית המובאת לעיל יכולה שלא להתממש ,או להתממש רק בחלקה ,וזאת
בשל מיתון בשוק הישראלי אשר יקטין את כח הקניה בישראל ,בשל שינויים
רגולטוריים העלולים לפגוע ביכולתה של בזק בינלאומי לתת מענה לדרישות שוק
קיימות או משתנות ,וכן בשל כל יתר גורמי הסיכון המפורטים להלן.

.4.21

גורמי סיכון
א .שינויים בשערי חליפין  -המטבע העיקרי שבו פועלת בזק בינלאומי הינו
ש"ח ,שהוא גם מטבע הדיווח שלה .סיכון מיוחד נעוץ באופי עסקיה של בזק
בינלאומי :עיקר הפעילות )המחזור( נובע מלקוחות בארץ .כמו כן בזק
בינלאומי מעניקה שירותים ללקוחות ברחבי העולם וגובה את התשלומים
להם היא זכאית במטבע חוץ ,בעיקר דולר ארה"ב .מנגד צורכת בזק
בינלאומי שירותים מספקים ברחבי העולם ומשלמת להם עבור שירותים
אלו במטבע חוץ ,בעיקר דולר ארה"ב .שינויים בשערי החליפין של המטבעות
שבהן פועלת בזק בינלאומי מול הש"ח חושפים אותה להפרשי שער על הפער
שנוצר ,אשר עלולים לפגוע ברווחיותה על ידי הגדלת הוצאות המימון ,וכן
בתזרימי המזומנים שלה .כדי להגן על חשיפתה המטבעית נוהגת בזק
בינלאומי להתקשר בעסקאות הגנה ולרכוש מכשירים פיננסיים אחרים.
ב .תחרות – לעניין השפעת התחרות על עסקי בזק בינלאומי ,ראו סעיף .4.6
לעיל.
ג .השקעות בתשתיות ,שינויים טכנולוגיים ותלות בספקים -ראו סעיף 4.11
לעיל.
ד .פיקוח והסדרה שלטוניים – לעניין תחולתן של הוראות החוק ומדיניות
הרישוי והשפעתם על בזק בינלאומי ,ראו סעיפים  .4.1.2ו 4.1.3 -לעיל.
ה .הליכים משפטיים
בזק בינלאומי הינה צד להליכים משפטיים ,ובכללם תובענות ייצוגיות,
העלולים להביא לחיובה בסכומים מהותיים אשר בגין אלו מביניהן ,לגביהן
העריכו יועציה המשפטיים כי צפוי כי יידרש שימוש במשאביה הכלכליים
של בזק בינלאומי נערכה הפרשה בדוחות הכספיים של בזק בינלאומי ושל
החברה .להליכים משפטיים שבזק בינלאומי צד להם ראו סעיף  4.19לעיל.
ו .משבר כלכלי כלל עולמי
ברבעון הנוכחי ,בעקבות המשבר הכלכלי הכלל עולמי ,נכנסו השווקים
הגלובאליים לתהליך של האטה ומחנק אשראי .הציפייה היא שהשפעות
התהליך ימשיכו להיות מורגשות במהלך שנת  2009וייתכן כי מעבר לכך
יהיה מעבר מצמיחה למיתון .גם בשוק המקומי צפויה האטה משמעותית
והרעה בפעילות העסקית ובפרמטרים הכלכליים המרכזיים .הנהלת בזק
בינלאומי צופה ,כי אירועים אלו עלולים להשפיע על פעילות בזק בינלאומי
ותוצאותיה העסקיות ,ואולם בזק בינלאומי אינה יכולה ,בשלב זה ,להעריך
את מידת ההשפעה על תוצאותיה העיסקיות .עם זאת ,נערכת בזק בינלאומי
ומתאימה את תוכניות העבודה שלה בהקשר זה.
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המידע שלעיל כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות החברה .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד
הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו.

טבלת סיכום גורמי סיכון
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות בזק
בינלאומי
השפעה
גדולה

השפעה בינונית

השפעה קטנה

סיכוני מקרו
חשיפה לשינויים בשערי
החליפין
סיכונים ענפיים
תחרות גוברת
השקעות בתשתיות ושינויים
טכנולוגיים
פיקוח והסדרה שלטוניים
סיכונים מיוחדים לבזק
בינלאומי
חשיפה בהליכים משפטיים
תלות בספקים

X

X
X
X
X
X
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.5

טלוויזיה רב-ערוצית  -די.בי.אס .שירותי לווין ) (1998בע"מ )להלן:
"די.בי.אס(".
5.1

מידע כללי על תחום הפעילות
די.בי.אס ,הידועה גם בשם המסחרי " ,"yesמספקת שירות של שידורי טלוויזיה
רב-ערוציים למנויים באמצעות לוויין .די.בי.אס .נוסדה ביום  2.12.98והיא
מספקת את השירות החל מחודש יולי .2000
שירות זה מאפשר מתן שידורי טלוויזיה דיגיטליים מוצפנים רב-ערוציים
ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים ,הקולטים את השידור בבתיהם באמצעות
הצבת צלחת אנטנה קטנת ממדים ,ממנה מועברים השידורים למפענח ביתי
המצוי בבית המנוי ומחובר למכשיר הטלוויזיה.
עיקר הכנסות די.בי.אס נובע מדמי מנוי ומתשלומים נוספים שמשלמים
המנויים.
נכון ליום  31.12.08מספר מנויי די.בי.אס עמד על  559,613מנויים.
די.בי.אס הינה כיום החברה היחידה הפועלת בתחום שידורי הטלוויזיה הרב-
ערוציים באמצעות לווין ,ואולם הדין והרישיון שניתן לה אינם מקנים לה
בלעדיות.

 5.1.1מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו
תחום השידורים מוסדר רגולטורית והפעילות בו מתבצעת באמצעות רישיונות
שונים לשידורים .הרגולציה הכבדה שבה נתון תחום השידורים כוללת את
החובה לקבלת רישיון ,החובה לפעול על פי הוראותיו הרלבנטיות של חוק
התקשורת ,על פי הוראות הרישיונות השונים ובהתאם לתנאיהם ,וכן פיקוח
מתמיד של משרד התקשורת והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן:
"המועצה"(.
שידורי טלוויזיה רב ערוציים ניתנו בארץ מתחילת שנות ה ,90-באמצעות חברות
לאספקת שידורי טלוויזיה בכבלים .תאגידים אלו פעלו תחילה מכוח זיכיונות
אזוריים בתנאי בלעדיות שניתנו להם ,והחל משנת  2002פעלו מכח רישיונות
שידורים ארוכי טווח אשר החליפו את הזיכיונות .תאגידים אלו הוכרזו בחודש
נובמבר  ,1999על פי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,1988-כבעלי מונופולין
בתחום שידורי טלוויזיה רב ערוצית ,באזורי הזיכיון בהם פעלו באותה עת .החל
משלהי שנת  2003פעלו תאגידי הכבלים במספר תחומי פעילות במשותף ,תחת
שם המותג " ."HOTבחודש דצמבר  2006מוזגו תאגידי הכבלים לחברת כבלים
ממוזגת אחת ,הוט  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ ,המספקת שירותי
טלוויזיה בכבלים לכלל מנויי תאגידי הכבלים שמוזגו לתוכה )"חברת הכבלים"(.
חברת הכבלים מחזיקה במלוא הזכויות בשותפות מוגבלת ,שהינה בעלת תשתית
רשת הכבלים ,לרבות ציוד הקצה ומוקדי השידור ,ואשר מספקת שירותי
תקשורת גישה לאינטרנט ושירותי טלפוניה.
להצעת "סל שירותים כולל" לצרכנים ,אשר כולל ,בנוסף לשירותי טלוויזיה רב
ערוצית ,גם תשתית חיבור לרשת האינטרנט )במהירות גלישה גבוהה( וכן שירותי
טלפוניה נייחת )"סל" הכולל את שלושת השירותים הללו מכונה גם Triple -
 (Playראו סעיף  5.1.8להלן.
להצעת שירותי טלוויזיה מתקדמים ,בעלי תכונות מוספות ,ובהם  PVR ,VODו-
) HDראו סעיפים  5.1.4ו 5.2 -להלן(.
לשירותי העברת תכני וידאו באמצעות רשת האינטרנט ראו סעיף  5.1.4.2להלן.
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בחודש פברואר  2009פרסם משרד האוצר מכרז להקמה והפעלה של מערך
להפצה קרקעית של שידורי רדיו בשיטה ספרתית )ראו סעיף  5.1.3.1להלן(.
להערכת די.בי.אס ,.מערך להפצה כאמור ,עלול להוות בעתיד תשתית גם למתן
שירותי טלוויזיה למכשירי קצה ניידים ,שיהוו שירות מתחרה לשירותי
די.בי.אס.
 5.1.2מגבלות ,חקיקה ואילוצים מיוחדים
חוק התקשורת מחייב קבלת רישיון שידורים לשם ביצוע שידורי טלוויזיה
באמצעות לווין לציבור .בחודש ינואר  1999קיבלה די.בי.אס רישיון שידורים
כאמור מכוח הוראות החוק ולפי תקנות הבזק )הליכים ותנאים למתן רישיון
לשידורי לווין( ,התשנ"ח) 1998-להלן" :רישיון השידורים"(.
תוקפו של רישיון השידורים שניתן לדי.בי.אס הינו עד לשנת  .2014בתום התקופה
ניתן יהיה לחדש את רישיון השידורים לתקופות נוספות של שש שנים כל אחת,
בכפוף לתנאי הרשיון.
לרישיונות נוספים אשר ניתנו לדי.בי.אס ,ראו סעיף  5.8.1להלן.
הפעילות בתחום השידורים ותחומי תקשורת נוספים כפופה לרישוי ,פיקוח
והחלטות מדיניות מטעם משרד התקשורת ,בהיבטים המוגדרים בחוק
וברישיונות התקשורת )הנוגעים ,בעיקרם ,להיבטים תחרותיים ,צרכניים וכן
להיבטים טכניים והנדסיים( .לנוכח הלכידות וההשקה בין תחום השידורים
לתחומי תקשורת נוספות ,ופעילות חברת הכבלים וגופים קשורים לה בתחום
הטלפוניה והאינטרנט ,מושפע תחום השידורים באופן מהותי גם ממדיניות
ופיקוח משרד התקשורת בתחומים שונים הנוגעים או משיקים לתחום
השידורים.
פעילות די.בי.אס וחברת הכבלים בתחום השידורים נמצאת אף בפיקוח מתמיד
של המועצה .המועצה קובעת מדיניות ומתקינה כללים לגבי תכני השידורים,
חובת הפקות מקור ,חלוקת התכנים השונים לז'אנרים ,אתיקה בשידורים ,הגנת
הצרכן ונושאים נוספים בתחום מדיניות השידורים .כן אחראית המועצה על
אכיפת חקיקה שונה הנוגעת לתחום השידורים ,על אישור הערוצים שאותם
מעוניינת די.בי.אס לשדר או להפסיק לשדר ואף מוסמכת לתקן את רישיונות
השידורים של די.בי.אס ושל חברת הכבלים ,בתנאים הקבועים בהם.
למועצה סמכויות בתחום הגנת הצרכן ,באופן שקביעת המחירון ,עדכוני המחירון
ומבצעים ללקוחות מצריכים את אישורה או מתן הודעה מראש )לענין כפיפות
פעילות די.בי.אס לחקיקה ולפיקוח משרד התקשורת והמועצה ראו גם סעיף
 5.15להלן(.
בכל הקשור בזהות ואופי הגורמים המפקחים על פעילות הגורמים בתחום הרישוי
והפיקוח על תחום השידורים )לרבות פעילות די.בי.אס( יכול ויחולו שינויים,
ביוזמת הממשלה.
בשנת  2005החליטה הממשלה על איחוד פעילות המועצה עם פעילות הרשות
השניה לטלוויזיה ורדיו ומינהלת הסדרת השידורים לציבור לכדי רשות מאוחדת
לשידורים מסחריים .החלטה זו עוגנה בהצעת חוק ממשלתית אך למיטב ידיעת
די.בי.אס זו לא נדונה .בנוסף ,למיטב ידיעת די.בי.אס ,בעבר בחנה הממשלה את
הקמתה של רשות תקשורת ,אשר תחליף את משרד התקשורת ואת הרשויות
הנזכרות בסעיף  5.1.1לעיל ותחזיק במלוא סמכויותיהם ,וזאת חלף האיחוד
הנזכר לעיל.
5.1.3

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות
בשנים האחרונות התפתחו מספר מגמות בתחום השידורים המשפיעות על התחרות בו:
5.1.3.1

בהתאם לתיקון לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,התש"ן 1990-מחודש
פברואר  ,2008על הרשות השניה לטלויזיה ורדיו להקים מערך באמצעותו
יופצו לציבור ערוצי הטלוויזיה של רשות השידור )"ערוץ  "1ו" -ערוץ ,("33
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ערוצי הטלוויזיה המסחריים )"ערוץ  "2ו" -ערוץ  ("10וערוץ הכנסת )"ערוץ
 ,("99באופן חופשי ,בפריסה ארצית ,באמצעות מערך משדרים קרקעי
בטכנולוגיה דיגיטאלית ,המגובה במערך לוויני דיגיטלי )המכונה .(DTT
מערך ההפצה האמור יהווה מוצר תחליפי ,באופן חלקי ,לשידורי די.בי.אס,
אשר להערכת די.בי.אס צפוי לגרום לפגיעה מהותית בהכנסותיה .בחודש
ינואר  2008הוגשה הצעת חוק פרטית ,לפיה יכולל מערך ה DTT -גם את
הפצתם של שני ערוצים יעודיים המשודרים במועד דוח זה )הערוץ בשפה
הרוסית" -ערוץ  ,"9וערוץ "מוסיקה  ("24וכן את ערוץ הטלויזיה החינוכית.
גידול או גיוון מספר הערוצים שיופצו באמצעות מערך ההפצה ,צפוי
להערכת די.בי.אס להגדיל את תחליפיות המערך לשירותי די.בי.אס ,ועל כן
עלול להביא לגידול הפגיעה בהכנסות די.בי.אס.
הצעת החוק הפרטית בנושא הכללת שני ערוצים יעודיים וערוץ הטלוויזיה
החינוכית במערך ה  DTT -אושרה בקריאה טרומית במליאת הכנסת .כן
הוגשו לכנסת מספר הצעות חוק פרטיות העוסקות בצירוף ערוצים נוספים
למקבץ הערוצים המיועד לשידור באמצעות מערך ה DTT -ולמיטב ידיעת
די.בי.אס .הן מצויות בהליכי חקיקה ראשוניים.
למיטב ידיעתה של די.בי.אס .בחרה הרשות השניה זוכה במכרז שפרסמה
להספקת ציוד המשדרים שישמש להקמת מערך ההפצה .על פי הודעת
הרשות השנייה צפוי מערך ההפצה להתחיל לפעול ברבעון השלישי של שנת
.2009
5.1.3.2

בחודש אוגוסט  2008קיבלה הממשלה החלטה לפיה ,בין היתר ,יתוקן חוק
התקשורת כך שהחל מ 1.3.2011-תחויבנה די.בי.אס .וחברת הכבלים
לאפשר לכל מנוי חיבור לחבילה הכוללת את ערוץ  ,1ערוץ  ,33ערוץ  ,2ערוץ
 10וערוץ הכנסת )בפסקה זו – "החבילה הבסיסית"( כנגד תשלום בגין
חיבור למוקד השידורים שיחושב על בסיס עלות חיבור מנוי בתוספת רווח
סביר; לאפשר לכל מנוי לרכוש כל שידור אחר המוצע על ידיהן בנפרד וכן
לא להתנות רכישה של שידור אחד ברכישת שידור אחר ,כאשר קביעת
תעריף לרכישת מספר שידורים לא תעשה באופן שיהווה התניה בפועל
כאמור; יקבע מחיר אותם ישלמו בעלי הערוצים המנויים בחבילה
הבסיסית לחברת הכבלים ולדי.בי.אס .כתמורה בגין העברת שידוריהם
וזאת על בסיס עלות השימוש בתוספת רווח סביר; די.בי.אס .וחברת
הכבלים יהיו רשאים לשדר פרסומות החל מיום  1.4.2010כאשר יקבעו על
ידי המועצה כללים לעניין זמן שידור מירבי בסוגי ערוצים שונים לתקופה
של שלוש שנים ,שתאפשר שידור פרסומות בצורה מדורגת; תיחקק הוראה
לעניין שידור ערוצים משותפים במתכונת סעיף 6כ 1לחוק שתוקפו פקע.
בנוסף החליטה הממשלה להנחות את המועצה לבחון ביטול מגבלות החלות
על בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים שאינן קיימות לגבי די.בי.אס .וחברת
הכבלים וכן על הקמת ועדה בין משרדית בראשות נציג משרד התקשורת
לבחינת שיטת ההסדרה בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים.
בחודש אוקטובר  2008פרסמה הממשלה את הצעת חוק ההסדרים במשק
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
הכספים  ,(2009התשס”ט ,2008-על מנת לעגן בחקיקה את עקרונות
החלטת הממשלה דלעיל.
להערכת די.בי.אס ,ככל שהצעת החוק תבשיל לכדי חקיקה צפויה להיגרם
פגיעה בהכנסותיה.

5.1.3.3

לנושא המלצות ועדת גרונאו ואימוצן ע"י שר התקשורת ראו סעיף 2.6
לעיל.
כמצויין באותו סעיף ,ביום  13.8.08פרסם השר את החלטתו לאמץ את
החלטות ועדת גרונאו )בכפוף למספר שינויים וסייגים( .עם זאת החליט
השר ,כי מכיון שהועדה התרכזה בתחום הבזק וניתוח תחום השידורים לא
מוצה ,תוקם ועדה לגיבוש המלצות ומדיניות בדבר כללי התחרות במגזר
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הטלוויזיה הרב ערוצית והטלוויזיה המסחרית .נכון למועד זה טרם הוקמה
הועדה.
5.1.3.4

בחודש נובמבר  2008החליטה המועצה להחיל מדיניות חדשה ביחס
לשידורי הספורט בטלוויזיה הרב ערוצית החל מחודש יוני  .2009על פי
ההחלטה ,הורחבה ההגנה על התכנים המשודרים בערוץ הספורט הבסיסי
)"ערוץ  ("5ובערוץ המכונה "ערוץ  "+5והוטלו מגבלות על קיום שידורים
חיים במסגרת ערוצי הספורט בתשלום .די.בי.אס .מעריכה ,כי ההחלטה
האמורה עלולה לפגוע בהכנסות די.בי.אס מערוצי ספורט בתשלום.

5.1.3.5

בחודש ספטמבר  2008פרסמה המועצה שימוע בעניין מתן רישיון מיוחד
לשידור ערוץ סרטים וסדרות בדי.בי.אס .ובחברת הכבלים .על פי השימוע,
שוקלת המועצה את עצם מתן רישיון כאמור ותנאיו ,ככל שיהיו ,הגבלה על
בעלות של אותו גורם על מספר רישיונות מיוחדים וחיוב בעל יותר מרישיון
מיוחד אחד בהשקעה בהפקות מקור .די.בי.אס .התנגדה לעצם ביצוע
שימוע בנוגע למתן רישיונות חדשים ,בטרם הוסדרה כיאות סוגיית דמי
המעבר שישלמו בעלי רשיונות מיוחדים .בנוסף ,הגישה די.בי.אס את
תגובתה לגוף השימוע ,לפיה אין להתיר הענקת רישיונות מיוחדים לשידור
ערוצי סרטים וסדרות או לשנות את המגבלה ביחס למספר הרשיונות
המירבי שיוענקו לגורם אחד .כן ביקשה די.בי.אס .להשוות את חובת
תשלום התמלוגים של בעלי רשיונות כאמור לחובותיה היא ,וכן לחייב גורם
המחזיק ביותר מרשיון אחד בחובת הפקות מקור גבוהה מזו המוטלת על
די.בי.אס .טרם התקבלה החלטת המועצה בשימוע.

5.1.3.6

בחודש ספטמבר  ,2008בהתאם להחלטת הממשלה הנזכרת בסעיף ,5.1.3.2
הוקמה הועדה הבין-משרדית בראשות מנכ"ל משרד התקשורת לבחינת
שיטת ההסדרה בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים ,לרבות שינוי משטר
הזיכיונות הנוהג כיום לפי חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו ,התש"ן-
) 1990להלן – "הרשות השניה" ו"חוק הרשות השניה"( ,למשטר של
רישיונות .בחודש מרץ  2009הועברו המלצות הועדה לשר התקשורת.
בהמלצות נקבע ,בין היתר ,כי החל משנת  (1) :2012ישונה משטר הזכיונות
שלפי חוק הרשות השניה למשטר רשיונות לשידור ערוצים מרכזיים
) (2) ;(broadcastsמערך ה DTT-יורחב כך שיאפשר גם העברת כל שידור
בעל רשיון מרכזי; ) (3יותרו שידורי פרסומת לבעלי רשיונות לשידורים רב
ערוציים; ) (4בעלי הרשיונות לשידורים רב ערוציים יחוייבו בהצעת חבילה
צרה שתכלול את החבילה הבסיסית )כהגדרתה בסעיף  5.1.3.2לעיל(
ושידורי בעל רשיון חדש לשידור ערוץ מרכזי .בנוסף תכלול החבילה הצרה
את שידורי בעלי רשיונות מיוחדים לשידורי כבלים ובעלי רשיונות לערוצים
יעודיים בכפוף לתשלום דמי מעבר על ידי בעלי הרשיונות; ) (5בעלי
הרשיונות לשידורים רב ערוציים יהיו פטורים מתשלום תמלוגים למדינה.
כן המליצה הוועדה על הקמת רשות לאומית לתקשורת שתאחד את פעילות
המועצה והרשות השניה .אם תאומצנה המלצות הועדה הן עלולות להביא
בצד הקיטון בהוצאות די.בי.אס .בגין תשלום תמלוגים והגדלת הכנסותיה
כתוצאה מההיתר לשידור פרסומות לפגיעה בהכנסות כתוצאה מהחובה
להציע חבילה צרה וכתוצאה מהרחבת מערך ה .DTT-למועד דוח זה טרם
פורסמה החלטת שר התקשורת ביחס לאימוץ המלצות הוועדה .כמו כן
ההמלצות מחייבות תיקוני חקיקה וישומן תלוי לפיכך בגיבוש חקיקה
ובנוסח החקיקה שתגובש ,אם תגובש.

5.1.3.7

לעניין ערר שהגישה החברה על החלטת הממונה על הגבלים עסקיים לדחות
את בקשת החברה ודי.בי.אס .לבצע מיזוג ביניהן ,בדרך של הגדלת אחזקות
החברה בדי.בי.אס .לשיעור של כ 58.4% -ראו סעיף  1.1.5לעיל .ככל
שתודיע החברה על הסכמתה למיזוג בתנאים האמורים יכול ותהא לכך
השפעה על שוק השידורים.

 5.1.4שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
5.1.4.1

התפתחויות ותמורות טכנולוגיות שארעו בתחום השידורים הדיגיטלי
מאפשרות אספקת שירותי "טלוויזיה פרסונלית" ,הכוללים שירותים דו-
כיווניים ,אשר מאפשרים תקשורת הידודית בין המנוי הבודד לבין ספק
השירותים ואספקת מיידית של השירות הנבחר אינדיבידואלית על ידי
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המנוי .השירות העיקרי בתחום זה כיום )אף בישראל( ,הינו שירות אספקת
שידורי טלוויזיה לפי דרישה מיידית של המנוי ,המכונים גם שירותי Video
) on Demandלהלן" :שירותי  .("VODבמועד דו"ח זה מסופקים שירותי
 VODאך ורק על ידי חברת הכבלים ולכך השפעה מהותית על התחרות
בתחום השידורים )לענין זה ראו סעיף 5.6.5ו' להלן(.
5.1.4.2

ברחבי העולם התפתחו שירותי העברת תכני וידאו על גבי תשתית רחבת
פס ,בין במערכת סגורה/מנוהלת ובין באמצעות רשת האינטרנט הציבורי,
המכונה גם  .(Internet Protocol Television) IPTVשירותים ויכולות אלו
מאפשרים לצרכן לצפות בתכני וידאו )בין בהעברת תכנים לכלל
המשתמשים ובין בהעברה אינדיבידואלית לפי דרישה( ,כאשר הצפייה
בתכנים נעשית לעיתים באמצעות המחשב האישי ולעיתים באמצעות מרקע
הטלוויזיה .בישראל טרם התפתח שירות כאמור ברשת סגורה ,הגם שיתכן
ובעלי תשתיות רחבות פס יפעלו להשקת שירותים כאמור בעתיד וכניסת
ספק שירות נוסף לתחום זה עלולה להשפיע לרעה על השחקנים בתחום
השידורים .עם זאת ,נכון למועד דוח זה מועברים תכני וידאו באמצעות
רשת האינטרנט )הן אתרים מקומיים המיועדים לקהל הישראלי והן
אתרים זרים ,וכן באמצעות תוכנות לשיתוף קבצים( והתפתחות מגמה זו
עלולה להשפיע מהותית על תחום השידורים ,המבוסס כיום על תשתיות
ייעודיות ,ותאפשר אספקת תכני וידאו מגוונים ללא צורך בהקמת מערך
תשתיתי ייעודי .לשימוש אפשרי של די.בי.אס .ברשת האינטרנט לצורך
העברת תכני וידאו למנוייה ראו סעיף  5.4להלן.

 5.1.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
די.בי.אס רואה כגורמי הצלחה קריטיים בתחום פעילותה את הגורמים הבאים:
5.1.5.1

בידול ,ראשוניות ומקוריות בתוכן שידוריה ,במיתוגם ובאריזתם לעומת
תוכן שידורי מתחרתה ,חברת הכבלים ,המתבטאים ברכישת והפקת
תכנים ,לרבות רכישת סרטים עדכניים ,תוכניות דוקומנטריות וסדרות רכש
רבות בעלי מאפיינים יחודיים וחדשניים לצורך שידורם ,וכן בהפקה
ורכישה של הפקות מקור ישראליות .לצורך כך ,נדרשת השקעה מתמשכת
בתחום הפקת ורכישת תוכן השידורים המסופקים ללקוחות די.בי.אס.

5.1.5.2

היכולת להציע למנויים שירותי טלוויזיה "פרסונלית" ,ובפרט שירותי
 VODומכשירי ) .PVRראו סעיף 5.6.5ו' להלן(.

5.1.5.3

היכולת להציע "סל" שירותי תקשורת שיכלול שירותי טלוויזיה ושירותים
נוספים ,כגון שירותי טלפוניה ושירותי גלישה ברשת האינטרנט )ראו סעיף
5.6.5ז' להלן(.

5.1.5.4

בידול ברמת שירות הלקוחות מהווה גורם הצלחה מהותי ביכולת לשמר
לקוחות בשוק השידורים.

 5.1.6חסמי הכניסה והיציאה העיקריים ביחס לתחום הפעילות
5.1.6.1

חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם )א( הצורך בקבלת
רישיונות מתאימים לפי חוק התקשורת; )ב( השקעות העתק הנדרשות
מהמפעילים בתחום ,לרבות לשם הקמת תשתית מתאימה ורכישת והפקת
תכנים; )ג( היקפו המצומצם של שוק השידורים המקטין את היתרון לגודל
המאפיין את תחום השידורים ברחבי העולם; )ד( רווית שוק השידורים.
לאחרונה ,חל כרסום בחלק מחסמי הכניסה האמורים הן כתוצאה
משינויים רגולטוריים )כגון  - DTTראו סעיף  5.1.3.1לעיל( והן כתוצאה
מהתפתחויות טכנולוגיות המאפשרות העברת תכנים על גבי תשתיות
חלופיות )כגון  - IPTVראו סעיף  5.1.4.2לעיל(.

5.1.6.2

חסמי היציאה העיקרים הינם) :א( חסם רגולטורי – סיום הפעילות לפי
רישיון השידורים כרוך בהחלטת שר התקשורת לבטל את הרישיון לפני
תום תקופת הרישיון ,בתנאים הקבועים ברישיון ,לרבות הסדרים להבטחת
המשכיות השידורים והשירותים ולצמצום הפגיעה במנויים .על בעל
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הרישיון להמשיך לתת את השירותים לפי רישיון השידורים עד למועד
שקבע השר או עד להשלמת ההסדרים עליהם הורה ,לפי המאוחר
מביניהם; )ב( התקשרויות ארוכות טווח עם ספקים מהותיים.
 5.1.7תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
ביחס לשידורי הטלויזיה הרב ערוציים ניתן לסווג כמוצרים חליפיים את
השירותים העיקריים הבאים:
5.1.7.1

מגוון הערוצים הטריסטריאליים )קרקעיים( וכן ערוצים נוספים המשודרים
ללא תשלום לציבור בישראל .בין ערוצים אלו נמנים הערוץ הראשון )של
רשות השידור( ,הערוץ השני ,הערוץ השלישי המסחרי )"ערוץ ישראל ,("10
ערוץ הכנסת .בנוסף ,ערוצים זרים רבים הניתנים לקליטה בישראל
באמצעות ציוד קצה זול יחסית מהווים אף הם מוצר תחליפי לשירותי
די.בי.אס.

5.1.7.2

מערך ה  DTT -ראו סעיף  5.1.3.1לעיל ,לכשיקום ,יהווה שירות תחליפי
לשידורים הרב ערוציים.

5.1.7.3

נגישות לתכני וידאו על גבי תשתית רחבת פס ,לרבות רשת האינטרנט )ראו
סעיף  5.1.4.2לעיל(.

5.1.7.4

חברת פרטנר בע"מ ,מפעילת סלולר בישראל ,השיקה לאחרונה מיזם
שעיקרו כניסה לתחום שירותי הגישה לרשת האינטרנט )ה ,(ISP-לתחום
שירותי ה VOIP-וכן לתחום התוכן והשידורים )ובפרט  .(VODמתן שירותי
התוכן מתבצע בשלב זה באמצעות המחשב האישי ,ובהמשך צפוי להתבצע
גם באמצעות מסך הטלוויזיה בסיוע ציוד קצה שיאפשר גם את קליטת
ערוצי מערך ה.DTT-
למיטב ידיעת די.בי.אס ,.סלקום ישראל בע"מ ,מפעילת סלולר בישראל,
שוקלת אף היא השקת מיזם שיכלול העברת תכני וידאו.
אספקת שירותי תוכן באמצעות מסך הטלוויזיה כאמור על ידי חברות
הסלולר ,או מי מהן ,תהווה ,להערכת די.בי.אס ,.שירות תחליפי לשוק
הטלוויזיה הרב ערוצית.
בחודשים האחרונים ביצעה די.בי.אס .מספר פניות למשרד התקשורת
ולמועצה בדרישה לעצור כל פעילות של חברות הסלולר הנ"ל בפועל בטרם
ייבחן העניין על ידי המשרד ,ולאחר שתיקבע מדיניות שוויונית ביחס לכלל
המשדרים טלוויזיה רב ערוצית ,באופן שאף יחייב את חברות הסלולר
לקבל רשיון שידורים ולעמוד בתנאיו ,ובמידת הצורך לתקן את החוק לשם
כך .שר התקשורת ויו"ר המועצה טרם ענו לגופן של פניות אלו ,מלבד
הודעתן לדי.בי.אס כי ביקשו הבהרות מחברות הסלולר ביחס לפעילותן
בתחום השידורים.

5.1.7.5

ספריות ה.DVD -

 5.1.8מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
מבנה הבעלות הריכוזי והסבוך בענפי התוכן ,התקשורת והתשתיות בישראל עשוי
להביא לשליטה של קבוצות בכל שרשרת הייצור ,האריזה ואספקת התכנים.
חברת הכבלים ,שלה ,יחד עם תאגידים הקשורים אליה ,פריסה רחבה של
תשתיות מתקדמות רחבות-פס ,משווקת ומוכרת סל שירותים ,הכולל שירותי
טלוויזיה רב ערוצית ,תשתית אינטרנט מהיר וטלפוניה נייחת .מכירת סל
השירותים בעל שלושת סוגי שירותי התקשורת הנ"ל )המכונה  ,(triple playבשעה
שדי.בי.אס ,שנעדרת תשתית המאפשרת אספקת שירותי טלפוניה ואינטרנט
מהיר ,ואף מנועה מהצעת סל כאמור יחד עם החברה )ראו סעיף  5.6.4.2להלן(
איננה מציעה סל דומה ,מהווה מרכיב עיקרי ביצירת בידול ההצעה למנויים
הפוטנציאליים.
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5.2

מוצרים ושירותים
שידורי די.בי.אס כוללים מגוון רחב של ערוצים :כ 160-ערוצי וידאו שונים
)מתוכם כ 25 -ערוצי וידאו לצפייה לפי תשלום וכ 5 -ערוצי  ,(HDובנוסף כ20 -
ערוצי רדיו ,כ 30 -ערוצי מוסיקה ,וכן כ 20 -ערוצי מידע )לרבות פורטלים(
ושירותים אינטראקטיביים.
השידורים כוללים חבילת בסיס אותה נדרש לרכוש כל מנוי וכן ערוצים נוספים
על פי בחירת המנוי ,בין כחבילה ובין כערוץ בדיד ,לפי מסלולים שמגדירה
די.בי.אס מעת לעת ,באישור המועצה ובהתאם לתנאי רישיון השידורים.
חבילות הערוצים העיקריות המשווקות על ידי די.בי.אס מעבר לחבילת הבסיס
הינן חבילת הסרטים ,חבילת הבידור ,חבילת הילדים ,חבילת המוסיקה ,חבילת
הספורט וחבילת המדע והטבע .חבילות ערוצים אלו פונות לקהלי יעד שונים
בהתאם להרגלי הצפייה שלהם והעדפותיהם.
במסגרת פעילותה מציעה די.בי.אס למנוייה גם לרכוש סרטים ותוכניות
במתכונת של תשלום עבור צפייה ,מתוך רשימת סרטים ותכניות מוצעת
המתעדכנת מעת לעת.
די.בי.אס בוחנת אפשרות להשקת שירותי ) VODראו סעיף 5.6.5ו' להלן(.
די.בי.אס .משווקת מפענחים בעלי יכולת הקלטה על גבי דיסק קשיח של התכנים
המשודרים בערוצים השונים ,המכונים  ,Personal Video Recorderהידועים
בשם המותג ") "yesMaxלהלן" :מפענחי  .("PVRמפענחי ה PVR -הינם בעלי
ממשק אל לוח השידורים האלקטרוני של די.בי.אס ומאפשרים קבלת שירותים
מיוחדים ,ובכלל זה הזמנת הקלטות מראש ,הקלטת סדרות והשהיית שידור חי.
כן מאפשרים מפענחי ה PVR -צפייה בתכנים המאוחסנים בזכרון המפענח,
ואשר מתעדכנים מעת לעת על ידי די.בי.אס .שיווק מפענחי  PVRבקרב מנויי
די.בי.אס מהווה ,להערכת די.בי.אס ,מענה חלקי לחוסר בשירותי  VODלמנוייה.
בשלהי שנת  2007הושקו בישראל שידורי טלוויזיה ברזולוציה גבוהה ,המכונים
 ,(HDTV) High Definition TVהניתנים לקליטה באמצעות מפענח ייעודי.
שידורים אלו ,המסופקים במועד דוח זה במספר מצומצם של ערוצים ,מאפשרים
איכות צפייה גבוהה .להערכת די.בי.אס ,הגם שבמועד דוח זה המדובר בשירות
מצומצם יחסית ,התפתחות השירות עשויה להשפיע מהותית על תחום
השידורים.
צפייה בתכנים באתר האינטרנט  -די.בי.אס השיקה בחודש אוגוסט  2007אתר
תוכן ברשת האינטרנט ,בשיתוף פעולה עם וואלה! תקשורת בע"מ ,ובו ניתנים
לצפייה תכנים שונים.

5.3

הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות די.בי.אס )במיליוני ש"ח(:
הכנסות
רווח גולמי

5.4

2008
1,513
422

2007
1,415
298

מוצרים חדשים
שירותי  - VODבעקבות תיקון חקיקה משנת  2007רשאית די.בי.אס להשיק
שידורים המופצים באמצעות תשתית רחבת פס הניתנים באיכות מובטחת ובטיב
שירות מקובל בשידורים בשיטה הספרתית )להלן" :רשת מנוהלת"( ,.ואולם
השקה זו כפופה לקבלת רשיון מתאים וכן להגעה להסכם מסחרי וטכנולוגי עם
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בעל התשתית )החברה( .למיטב ידיעת די.בי.אס ,השקה כאמור לכלל המנויים
כרוכה גם בשדרוג תשתיות מצד החברה.
נכון למועד זה ,פועלת די.בי.אס .להשקת שירותי  VODבאמצעות רשת
האינטרנט )הלא מנוהלת( .לשיטה זו קיימות מגבלות ביחס לסוגי המפענחים
שבאמצעותם ניתן יהיה לקבל את השירות וביחס לזמינות השירותים בשל
מגבלות הקשורות לתשתית רשת האינטרנט ברוחב הפס הנדרש.

5.5

שיווק והפצה
השיווק של שירותי די.בי.אס נעשה באמצעות פרסום בגורמי המדיה השונים.
פעילות המכירה של די.בי.אס מבוצעת בשלושה ערוצי הפצה עיקריים:

5.5.1

אנשי מכירות שטח הפועלים לגיוס מנויים.

5.5.2

מוקד שרות טלפוני המקבל פניות טלפוניות מלקוחות המעוניינים להצטרף
לשירותי די.בי.אס .או לקבל שירותים נוספים ,וכן מבצע פניות טלפוניות למנויים
פוטנציאליים.

5.5.3

משווקים חיצוניים על פי התקשרויות עם די.בי.אס .לדי.בי.אס תלות מסוימת
במשווק חיצוני הפועל לגיוס מנויים באחד מקהלי היעד של די.בי.אס.
ערוצי ההפצה ,למעט המשווקים החיצוניים ,מופעלים על ידי עובדי די.בי.אס.

5.6

תחרות

 5.6.1המתחרים בשוק השידורים
די.בי.אס נמצאת בתחרות עיקרית ישירה ,כאמור בסעיף  5.1.1לעיל ,עם חברת
הכבלים.
חלקה של די.בי.אס בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית ליום  31.12.2008מוערך,
למיטב ידיעתה ,בכ 38% -ממספר המנויים.
 5.6.2מאפייני השידור של המתחרים
מתחרתה של די.בי.אס הינה חברת הכבלים .לפעילות חברת הכבלים ראו סעיף
 5.1.1לעיל.
שידוריה של די.בי.אס נעשים בשיטת שידור דיגיטלית בלבד ,באמצעות מקבצי
ערוצים ) (tieringורכישת ערוצים ותוכניות בודדות ברמות מחיר שונות ,בעוד
שחברת הכבלים משדרת למרבית מנוייה בשיטת שידור דיגיטלית ובמקבצי
ערוצים כאמור וליתרתם בשיטת שידור אנלוגית ,המאפשרת צפייה באיכות
נמוכה יותר ,איננה מאפשרת הצגת לוח שידורים אלקטרוני ,וכן מחייבת רכישת
חבילת צפייה אחידה ללא אפשרות בחירת מקבצי שידור )להשלכות נוספות של
שוני זה ראו סעיף  5.6.4להלן(.
 5.6.3מאפייני התחרות כיום
לאחר שבשנות הפעילות הראשונות של די.בי.אס .השיגה די.בי.אס .שיעורים
גבוהים של גידול במנויים ,בין השאר לנוכח הקלות רגולטוריות זמניות שניתנו
לה ופער טכנולוגי ניכר ,במקביל לשיעורי נטישה גבוהים של מנויי חברת
הכבלים ,בשנים  2007ו 2008 -חל גידול מתון יחסית במספר מנויי די.בי.אס,
כמפורט להלן.
גידול במספר המנויים
שיעור צמיחה

2008
10,400
1.9%

2007
9,694
1.8%
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כיום ,מתמקדת התחרות בתחום השידורים בתוכן השידורים ,בחבילות
הערוצים המוצעות ,במחיר הערוצים והחבילות ,בתחום השירות וכן בהצעת
שירותים נוספים ,ובהם שירותי  VODהמסופקים על ידי חברת הכבלים ,מפענחי
 PVRושידורי  .HDכן מתאפיינת התחרות בהצעת שירותי תקשורת נוספים
במסגרת "סל שירותים" )ראו סעיף 5.6.5ז' להלן(.
 5.6.4גורמים חיוביים ושליליים בתחרות עם המתחרים
להערכת הנהלת די.בי.אס יש לדי.בי.אס יתרונות תחרותיים ,שאלו
העיקריים שבהם:

5.6.4.1
א.

די.בי.אס עושה שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית מתקדמת ,התורמת
לאיכות התמונה והקול; מאפשרת ממשק שימוש מהיר ונוח עבור המנוי
בעת הצפייה בשידוריה; מאפשרת את תרגום התכנים המשודרים לשפות
זרות והוספת קריינות שמע לשפות שונות )כיום השפה הרוסית( ,לפי
בחירת המנוי )במרבית "ערוצי הבית" של די.בי.אס(; ומאפשרת לבחור
את שפת ממשק המשתמש באחת מארבע שפות )עברית ,אנגלית ,ערבית
ורוסית( .בנוסף ,די.בי.אס משדרת במגוון ערוצים שידורים בשיטת
"המסך הרחב" ,המאפשרת למנוי לצפות בשידורים בתצוגה רחבה
)הדומה לפורמט צפייה בקולנוע( במקלטי הטלוויזיה .די.בי.אס משדרת
מספר ערוצים בטכנולוגיית שמע המכונה ") "Dolby Digitalהנתמכת רק
על ידי חלק מהמפענחים( .כן משווקת די.בי.אס שידורי ) HDראו סעיף
 5.2לעיל(.

ב.

שידורי די.בי.אס מועברים באמצעות לווין ,ולפיכך קליטת השידורים
מתאפשרת גם באזורים מרוחקים או מבודדים שבהם אין נגישות
לתשתית כבלים .התשתית העומדת לרשות די.בי.אס .מאפשרת אף
העברת התכנים אל מחוץ לתחומי מדינת ישראל .נכון למועד דוח זה,
די.בי.אס .איננה משדרת מחוץ לתחומי המדינה.

ג.

איכות ומגוון התוכן שמשדרת די.בי.אס למנוייה.

ד.

רמת ,איכות וזמינות מערך שירות הלקוחות של די.בי.אס ,הן שירות
טלפוני והן שירות טכני.

ה.

נגישות וזריזות רבה בהתקנת ציוד לקליטת שידורי די.בי.אס אצל
לקוחות במבנה שאיננו מחובר לתשתית טלוויזיה רב ערוצית באזורים
מרוחקים או מבודדים.
עם זאת ,פעילותה התחרותית של די.בי.אס .סובלת מנחיתות או גורמים
המשפיעים עליה לרעה ,במספר תחומים ,שאלה העיקריים שבהם:

5.6.4.2
א.

נחיתות תשתיתית בכל הקשור באפשרות להציע שירותי "טלוויזיה
פרסונלית" כגון ) VODראו סעיף 5.6.5ו' להלן(.

ב.

חלק מלקוחות חברת הכבלים הינם לקוחות של המערכות האנלוגיות של
הכבלים )ראו סעיף  5.6.2לעיל( .ככל שלקוח כזה מעוניין לעבור
למערכת הדיגיטלית ,הרי שלחברת הכבלים נגישות גבוהה בהרבה אליו.
שיטת השידור האנלוגית מאפשרת למנוייה קליטת שידורים בעלות
נמוכה יחסית הנובעת מאפשרות קליטת השידורים ללא שימוש במפענח
דיגיטלי.

ג.

הוראות מינהל של משרד התקשורת ,הנוגעות למעבר דו כיווני של
מנויים בין די.בי.אס לבין חברת הכבלים ולשימוש בתשתית המותקנת
בבתיהם של מנויים ,מחייבות מתן התראה בת  36שעות לפני ניתוק מנוי
קיים של חברת הכבלים )ולהיפך במקרה של ניתוק מנוי קיים של
די.בי.אס( .חברת הכבלים יכולה לנצל זמן זה להציע הצעות מיוחדות
למנויים קיימים העומדים לנטוש אותן לטובת די.בי.אס ,על מנת לשמר
אותם כמנוייה .בנוסף ,במקרה שבו תשתית התיול הפנימי מצויה
בבעלות חברת הכבלים מחייבות הוראות המינהל ביצוע תשלום עבורו
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)ולהיפך( .עם זאת ,נכון למועד הדוח הן חברת הכבלים והן די.בי.אס אינן
מקיימות במלואן את הוראות המינהל .לעניין זה ולעניין שימוע משרד
התקשורת ביחס לנושא התיול ראו סעיף  5.15.3להלן.
ד.

לדי.בי.אס נחיתות תשתיתית שאינה מאפשרת העברת שירותי טלפוניה
ואינטרנט על גבי תשתיתה ,וזאת בניגוד לחברת הכבלים אשר תשתיתה
מאפשרת אספקת שירותים אלו .נחיתות זו מתעצמת לנוכח המגבלות
הרגולטוריות המוטלות די.בי.אס ועל החברה ,המגבילות את אפשרות
די.בי.אס להציע שירותי טלפוניה באמצעות תשתיות החברה ,והיעדר
אפשרות ריאלית לשיווק שירותי הטלפוניה של חברת הכבלים .לשימוע
בעניין המגבלות להצעת שירותים יחד עם שירותי החברה ראה סעיף
5.6.5ז' להלן.

ה.

מגבלות רגולטוריות של הפרדה מבנית ,לרבות מגבלות בתחום שיווק
משותף של מוצרים ושירותים ,בין החברה לבין החברות הבנות שלה
וחברות קשורות מסויימות ,לרבות די.בי.אס ,מגבילות את פעילות
די.בי.אס כל עוד מגבלות אלו נשארות בתוקף ,ובה בעת לא יחולו
מגבלות דומות על חברת הכבלים )ותאגידים קשורים אליה בתחום
הטלפוניה והאינטרנט( ,הן פוגעות ביכולת די.בי.אס להציע "סל
שירותים" במחיר תחרותי .בנוסף קיימות מגבלות רגולטוריות המוחלות
על החברה בכל הקשור בהזרמת כספים לדי.בי.אס .לנוכח היותה של
החברה בעלת מניות בדי.בי.אס ,כפופה די.בי.אס למגבלה בקבלת רשיון
לאספקת שירותי טלפוניה בעצמה על גבי תשתית פס רחב באינטרנט
) ,(VOBבשעה ששירותי טלפוניה מוצעים למנויי חברת הכבלים .לשימוע
בעניין המגבלות להצעת שירותים יחד עם שירותי החברה ראה סעיף
5.6.5ז' להלן.

ו.

לדי.בי.אס צורך בהוצאות כבדות בחכירת מקטעי חלל ,המתחייבים לשם
אספקת שידורי די.בי.אס.

ז.

די.בי.אס רואה ביכולת העברת תכני וידאו באמצעות רשת האינטרנט
לרבות  IPTVכגורם שעלול להשפיע לרעה על מעמדה התחרותי בתחום
השידורים ,לרבות כתוצאה מכניסת גורמים מתחרים נוספים לתחום
השידורים הרב-ערוציים.

 5.6.5שיטות עיקריות להתמודדות עם התחרות
להלן שיטותיה העיקריות של די.בי.אס בהתמודדות עם התחרות בתחום
השידורים:
א.

תוכן  -די.בי.אס פועלת לרכישת ,הפקת ושידור תוכן איכותי ,חדשני
ומגוון ,תוך יצירת בידול לתוכן שלה;

ב.

מיתוג  -טיפוח וקידום המותג " "yesובידולו;

ג.

שירות  -די.בי.אס שמה דגש על מערך שירות הלקוחות והשירות הטכני
שלה;

ד.

טכנולוגיה  -ביצוע השקעות נמשכות ביכולות ובאיכויות הטכנולוגיות של
שידורי די.בי.אס; מתן דגש לחדשנות טכנולוגית;

ה.

מפענחי  - PVRהיות שדי.בי.אס רואה באספקת שידורי הטלוויזיה
"הפרסונליים" חלק בלתי נפרד משירותיהם של הפועלים בתחום
השידורים בעידן המודרני ורכיב משמעותי במסגרת סל השירותים
הכולל המוצע למנויים ,בראשית שנת  2005השיקה די.בי.אס מפענחי
 ,PVRתחת שם המותג  .yesMaxבשנים  2007ו 2008 -הגדילה די.בי.אס
באופן משמעותי את שיעור החדירה של מפענחי ה PVR-בקרב מנוייה.
למיטב ידיעת די.בי.אס ,חברת הכבלים משווקת אף היא מפענחי PVR
למנוייה ,אם כי בשיעורי חדירה נמוכים משמעותית .לאחרונה הודיעה
חברת הכבלים ,כי בכוונתה להשיק שירותי  PVRבאמצעות רשת
הכבלים וללא צורך במפענח ייעודי.
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ו.

 - VODבעוד שחברת הכבלים החלה בראשית שנת  2005לספק שירותי
 VODלמנוייה ,נכון למועד דוח זה די.בי.אס טרם השיקה שירותים אלו.
לפעילות די.בי.אס .להשקת שירותי  VODראה סעיף  5.4לעיל.

ז.

"סל שירותים"  -כאמור בסעיף  5.1.8לעיל ,התפתחה בתחום השידורים
מגמה של הצעת מכלול שירותי תקשורת ,כאמצעי שיווקי לגיוס לקוחות
ולשימורם וביקוש גובר והולך מצד צרכנים וצרכנים פוטנציאליים
לקבלת "סל שירותים כולל" ,המאפשר קבלת שירותי טלוויזיה רב
ערוצית ,שירותי תשתית חיבור לרשת האינטרנט )במהירות גלישה
גבוהה( ושירותי טלפוניה נייחת מגורם אחד ובתמחור נמוך מזה הנדרש
עבור רכישת כל אחד מהשירותים בנפרד.
עד לחודש אפריל  2008שיווקה די.בי.אס ,באמצעות שיתוף פעולה עם
החברה ,סל שירותים הכולל את שידורי די.בי.אס .וכן תשתית חיבור
לגלישה ברשת האינטרנט .החל מחודש אפריל  2008חדלה די.בי.אס.
מלשווק למנוייה סל שירותים כאמור ,והחלה בשיווק מבצעים של
החברה בקשר לתשתית חיבור לגלישה מהירה ברשת האינטרנט באופן
שהתקשרות המנויים ביחס לתשתית האמורה מבוצעת עם החברה בלבד.
בשל מגבלות רגולטוריות המוטלות על החברה לעניין הפרדה מבנית בינה
לבין החברות הבנות שלה וחברות קשורות מסוימות ,ובהן די.בי.אס ,הרי
שבניגוד לחברת הכבלים ,המשווקת למנוייהן סל שירותים "משולש",
אשר במסגרתו יכולה היא להוזיל את מחירי סל השירותים ,אין
באפשרות די.בי.אס להציע סל דומה במחיר תחרותי.
מפניות משרד התקשורת לדי.בי.אס עולה ,כי משרד התקשורת סבור ,כי
די.בי.אס מנועה מלשווק את שירותי הטלפוניה של החברה ,וזאת בניגוד
לעמדת די.בי.אס.
בחודש יולי  2008הודיע משרד התקשורת לדי.בי.אס ,.כי הוא שוקל את
תיקון רשיון החברה וכתיקון משלים גם את תיקון רשיון די.בי.אס.
באופן שתתאפשר הצעת סל שירותים על פי העקרונות הבאים:
.1
.2
.3
.4

סל השירותים יהיה "פריק" – באופן בו ניתן יהיה לרכוש כל שירות
המוצע בסל השירותים בנפרד במחיר בו הוא מוצע בסל השירותים.
לא יוצע סל שירותים שאינו מוצע על ידי חברת הכבלים.
אישור לשיווק סל שירותים ינתן על בסיס פניה מראש של די.בי.אס.
למשרד התקשורת.
ההוראות מתייחסות לשירות שתציע די.בי.אס .יחד עם כל שירות
של החברה.

בתגובתה למכתב מחודש יולי  2008התנגדה די.בי.אס .לתיקון המוצע
ברשיונה .בנוסף ,טענה די.בי.אס .בתגובתה ,כי מתן אפשרות לשיווק סל
שירותים "פריק" אינה נותנת מענה אמיתי לסל השירותים המוצע על ידי
המתחרה וכי התיקון צריך לחול על שיווק שירותי טלפוניה של החברה
בלבד ולא על שירותים אחרים דוגמת שירותי תשתית האינטרנט .כן
טענה די.בי.אס .כי יש לשנות את מנגנון הפיקוח על הצעת סלי שירותים
באופן שלא ידרוש חובת אישור מראש על ידי משרד התקשורת אלא
חובת דיווח בלבד וכי אין להגביל את הצעת סלי השירותים שיכללו
שירותים של החברה לכאלה מוצעים גם על ידי חברת הכבלים.
בחודש ינואר  2009הודיע משרד התקשורת לדי.בי.אס על עריכת שינויים
מסויימים בתיקון הרשיונות הנשקל על ידו .במסגרת התיקונים ניתן
יהיה להציע כל סל שירותים אשר קבוצת תאגידים אחרת בישראל יכולה
להציע )אף אם איננו מוצע בפועל(; ניתנו הקלות ביחס לסלי שירותים
הכוללים שידורים ושירות תשתית אינטרנט בלבד; הוסדר מנגנון אישור
סלי השירותים ותיקונם על ידי משרד התקשורת .בחודש פברואר 2009
שבה די.בי.אס .על התנגדותה לביצוע תיקונים ברשיונה ,על דרישתה כי
יתאפשר לה לשווק סל שירותים לא פריק וכן על התנגדותה למנגנון
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הפיקוח שנשקל על ידי משרד התקשורת ,כמו גם לכל מגבלה בדבר שיווק
שירותי הטלויזיה יחד עם שירותי תשתית הגלישה ברשת האינטרנט של
החברה.

5.7

רכוש קבוע ומתקנים
די.בי.אס מעבירה שידורים למנויים באמצעות מערך הנדסי ,הכולל מרכז
שידורים קרקעי הנמצא בכפר סבא וכן מרכז שידורים משני הממוקם בסמוך
לצומת ראם ,המשדרים ללווינים את התכנים המתקבלים במרכזי השידור
באמצעות סיבים אופטיים ,קלטות וקליטה ישירה מלוויינים ,מקטעי חלל
חכורים בלוויינים "עמוס  "2ו" -עמוס ) "3לתנאי החכירה ראו סעיף 5.16.2
להלן( וצלחות קליטה ומפענחים המצויים בבתי המנויים ,המאפשרים את
קליטת השידורים מהלוויינים ופענוח קידודם בהתאם לחבילת השידורים אותה
רכש כל מנוי.
למועד הדו"ח ,משדרת די.בי.אס ערוצים שונים מכל מרכז שידור .רוב "ערוצי
הבית" משודרים ממרכז השידורים בכפר סבא ויתרתם ממרכז השידורים
בראם .בנוסף ,לדי.בי.אס .ארכיונים דיגיטאלים במרכזי השידור לאחסון תכנים
המיועדים לשידור.

 5.7.1שכירות מבנים
המשרדים העיקריים של די.בי.אס ,לרבות משרדי ההנהלה שלה ,מרכז
השידורים ,ואגפי תפעול נוספים ,שוכנים בשלושה מבנים באזור התעשייה
המזרחי של כפר סבא ,בשטח כולל של כ 10,330-מ"ר ,שבצידם מקומות חניה
ומתקנים נלווים :שטח של כ 8,335 -מ"ר )בהם שוכן גם מרכז השידורים(
שכורים מצד שלישי ,השכירות האמורה מסתיימת בחודש אוקטובר ,2014
ולדי.בי.אס .אופציה להארכת ההסכם בחמש שנים נוספות וזאת תוך עליית
מחיר של  .5%לדי.בי.אס ניתנה זכות סירוב ראשונה לרכוש מהמשכיר את
המושכר ,ככל שהוא יועמד למכירה; שטח של כ 1,994-מ"ר בבניין סמוך נוסף
שכור מצד שלישי ,אשר תקופת השכירות לגביו מסתיימת בחודש יולי .2010
בנוסף ,די.בי.אס מפעילה שלושה מרכזים תפעוליים ,האחד ממוקם באזור
התעשייה בנשר )בשטח של כ 1,612-מ"ר ,הנשכר מצד שלישי עד לחודש מאי
 ,(2011השני באזור התעשייה בכנות )בשטח של כ 1,487-מ"ר ,אשר נשכר מצד
שלישי עד לחודש יולי  ,(2011והשלישי בשטח של כ 1,100 -מ"ר בבאר שבע
שנשכר עד לחודש אוקטובר ) 2012עם  2אופציות להארכת השכירות ,הראשונה -
הארכה של שלוש שנים עד לחודש אוקטובר  2015והשניה  -הארכה של חמש
שנים ,עד לחודש אוקטובר  ,(2020אשר משמשים כמוקדי שירות טכני ,שירות
טלפוני ומכירות למנויים .כן מפעילה די.בי.אס שני מרכזי גיוס עובדים .בנוסף
לשלושת המרכזים התפעוליים מפעילה די.בי.אס .מחסן לוגיסטי אשר ממוקם
באייר-פורט סיטי בשטח של כ 1,540-מ"ר ,אשר נשכר מצד שלישי עד לחודש
מאי ) 2013עם אופציה להארכת השכירות עד לחודש מאי .(2015
 5.7.2ציוד קצה
די.בי.אס מתקינה צלחת קליטה ותשתיות קצה אחרות בבתי מנוייה ,ובהם
מפענחים ,המשמשים כיחידת קליטה ופענוח של אותות הקליטה ,ומהווים
ממשק אל מרקע הטלוויזיה של המנוי )לרבות מפענחי  PVRומפענחי  (HDוכן
כרטיסים חכמים המשמשים לפענוח השידורים המוצפנים ,המבוצע באמצעות
מערכת ההצפנה של חברת ) NDSראו סעיף  5.16.3להלן(.
חלק מהמפענחים מושכרים למנויים בתמורה לדמי שכירות קבועים המשולמים
בתקופת קבלת השירותים וחלקם מושאלים למנויים )חלק מהשאלות אלו
מבוצעות בתמורה להפקדת פיקדון ,המופחת לאורך תקופת המנוי( .חלק קטן
מהמפענחים נמכר למנויים ומצוי בבעלותם.
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 5.7.3ציוד שידור
הרכוש הקבוע של די.בי.אס כולל גם את ציוד השידור והקליטה שבמרכז
השידורים הראשי בכפר סבא ,הכולל את מערכות הקליטה שבמרכזי השידורים,
מערכות דחיסה ,הצפנה ,ניגון ושידור ) ,(uplinkוכן מערכות דחיסה המצויות
במרכז השידורים המשני בצומת ראם.

5.8

נכסים לא מוחשיים

 5.8.1רישיונות
די.בי.אס הינה בעלת הרישיונות העיקריים הבאים:
5.8.1.1

רישיון השידורים שתוקפו עד לחודש ינואר  - 2014רישיון זה מהותי
לפעילות די.בי.אס ומהווה את ההיתר הרגולטורי לפעילות שידוריה )לתנאי
רישיון זה ראו סעיף  5.15.2להלן(.

5.8.1.2

רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין באזור יהודה ושומרון שתוקפו עד
לשנת  ,2010ומכוח רישיון זה ,שהוראותיו דומות לרישיון השידורים
העיקרי של די.בי.אס ,משדרת די.בי.אס את שידוריה לאזור יהודה
ושומרון .בחודש פברואר  2009פנתה די.בי.אס .למינהל האזרחי בבקשה
להארכת תוקף הרשיון עד לשנת .2014

5.8.1.3

רישיון לביצוע פעולות ) uplinkהעברת שידורים ממוקד שידורי די.בי.אס
אל לווין השידורים וביצוע פעולות הקמה והפעלה נלוות( ,אשר תוקפו עד
לחודש ינואר  2014או עד לתום תוקף רישיון השידורים של די.בי.אס ,לפי
המוקדם מבין השניים .רישיון זה מהותי לפעילות די.בי.אס ומהווה את
ההיתר הרגולטורי להעברת מסרי השידור ממרכז השידורים ללוייני
השידור ומהם לבתי המנויים.

5.8.1.4

רישיון למתן שירותי  uplink/downlinkלבעלי רישיונות תקשורת אחרים,
אשר תוקפו עד לחודש אוקטובר  .2013נכון למועד פרסום דוח זה די.בי.אס
איננה עושה שימוש ברישיון זה.

 5.8.2סימני מסחר
לדי.בי.אס מגוון סימני מסחר רשומים שנועדו להגן על מותגיה ושירותיה
השונים וכן מספר סימני מסחר המצויים בהליכי רישום שונים אצל רשם סימני
המסחר .סימני המסחר הרשומים העיקריים נוגעים להגנה על שמה המסחרי של
די.בי.אס ) ,(yesעל שמות ערוצי התוכן המרכזיים שלה ,על שמות חבילות
הערוצים המשווקים על ידיה ועל שמות ציוד קצה ייחודי לה המותקנים בבתי
מנוייה.
 5.8.3עלויות הרכשת מנויים
ראו ביאור  3לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
 5.8.4תוכנות
ראו ביאור  3לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

5.9
5.9.1

זכויות שידור
די.בי.אס הינה בעלת זכויות שידור בתכנים טלוויזיוניים הנרכשים מבעלי זכויות
קנין רוחני בתכנים אלו .לעיתים רוכשת די.בי.אס ,.ביחד עם זכויות השידור של
התכנים ,גם את הזכות למכור זכויות שידור אלו לצדדים שלישיים ,לצורך
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שידורים נוספים של אותם תכנים .נכון למועד דוח זה ,ההכנסות ממכירות אלו
אינן מהוות שיעור מהותי מהכנסות די.בי.אס.
5.9.2

שידורם של תכנים שלדי.בי.אס זכויות שידור בהם ,כרוך בתשלום תמלוגים לבעלי
זכויות קניין רוחני  -היינו ,זכויות יוצרים ומבצעים וזכויות ברשומות קול  -בגין
השידור בפועל ,לרבות על פי חוק זכויות יוצרים ,תשס"ח 2007-וחוק זכויות
מבצעים ומשדרים ,התשמ"ד .1984-תשלום תמלוגים כאמור מתבצע מול מספר
ארגונים הפועלים בישראל ,הגובים עבור בעלי זכויות הקניין הרוחני את
התמלוגים המגיעים להם ,ובתמורה מעניקים לגופים המשדרים רישיונות כוללים
) .(blanket licensesביחס לחלק מהרישיונות ,המייצגים את עיקר תשלומי
התמלוגים ,הסכום הסופי שיגיע מדי.בי.אס בגין השימושים נשוא הרישיון ייקבע
בהתאם לסכום הסופי שתשלם חברת הכבלים לבעל הרישיון בגין כל מנוי ,בין
במקרה של הסכמה ביניהן לבין בעל הרישיון ובין במקרה של החלטה שיפוטית
במחלוקת שבין הצדדים ,כאשר התמורה המגיעה מדי.בי.אס .לא תעלה בכל
מקרה על זו המשולמת כיום על פי הרישיון .התשלומים על פי רישיונות אלו של
די.בי.אס מבוססים לרוב על תשלום קבוע ולעיתים על שיטות תמחור שונות,
לרבות כאלו התלויות בגידול במספר המנויים האמור.

5.9.3

כיום ,מגמת העברת התכנים במדיות שאינן טלוויזיוניות יוצרת אי בהירות
מסויימת ביחס לתשלום תמלוגים בשל העברה זו בין היתר בשל העובדה שלמיטב
ידיעת די.בי.אס חלק מן היוצרים אינם מיוצגים על ידי הארגונים האמורים ביחס
למדיות אלו.

5.9.4

די.בי.אס נוהגת להשתתף ,באופן מלא או חלקי ,בהשקעה בהפקות מקור
המשודרות אצלה .בתמורה להשקעתה ,זכאית די.בי.אס על פי רוב ,בנוסף לעצם
הזכות לשדר את התוכן במסגרת שידוריה ,גם לזכויות באותם תכנים ,בשיעורים
הקבועים בהסכמים עם המפיקים .לעיתים די.בי.אס זכאית אף ליתן הרשאות
לשימוש בזכויות ולהשתתף בהכנסות הנובעות משימושים נוספים בתכנים מעבר
לשידורם אצל די.בי.אס.

5.10

הון אנושי

5.10.1

מבנה ארגוני
די.בי.אס מונה  8אגפים ,כאשר בראש כל אגף עומד סמנכ"ל ,המשמש כחבר
בהנהלת די.בי.אס אגפי די.בי.אס הינם :שיווק ,חטיבת לקוחות )הכוללת את
מערכי גיוס הלקוחות והשירות( ,תוכן ,הנדסה ,כספים ותפעול ,משאבי אנוש,
רגולציה וניהול משפטי ומערכות מידע:
דירקטוריון

מבקר פנים

תוכן

שיווק

משאבי
אנוש

25

הנדסה

מנכ"ל

כספים
ותפעול

מערכות
מידע

רגולציה
וניהול
משפטי

חטיבת
הלקוחות
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5.10.2

מצבת עובדי די.בי.אס לפי אגפים
האגף
אגף שיווק
חטיבת הלקוחות
אגף התוכן
אגף הנדסה
אגף כספים ותפעול
אגף משאבי אנוש
אגף רגולציה וניהול משפטי
אגף מערכות מידע
הנהלה ודוברות
סה"כ

5.10.3

מספר עובדים
ליום 31.12.2007
ליום 31.12.2008
31
31
25
1,506
1,584
64
65
80
82
108
110
40
40
2
3
66
77
3
7
1,900
1,999

הדרכה ופיתוח הון אנושי
די.בי.אס מדריכה באופן קבוע ושוטף את עובדי מערך שירות הלקוחות ,עובדי
השירות הטכני ואנשי המכירות ,וזאת באמצעות מרכז הדרכה והכשרה.
די.בי.אס מדריכה באופן שוטף את עובדיה ,וכן מבצעת באופן שוטף הכשרות
ותמיכה במנהלים.

5.10.4

תכניות תגמול עובדים
א .לעניין אופציות לנושאי משרה בדי.בי.אס ראו ביאור 26ח לדוחות הכספיים
של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח
תקופתי זה.
ב .בחודש ספטמבר  2008הוקצו  4,250,000כתבי אופציה של החברה למנכ"ל
די.בי.אס ,.הניתנים למימוש למניות החברה ,במחיר מימוש של 5.239352
ש"ח לכל כתב אופציה )כפי שיתואם בהתאם לחלוקת דיבידנדים של החברה
החל מיום ההקצאה( .כתבי האופציות יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות,
כאשר האופציות שיבשילו תהיינה ניתנות למימוש עד חלוף  5שנים ממועד
ההבשלה של מנת האופציה השלישית .הקצאה זו בוצעה לאחר שהממונה על
הגבלים עסקיים אישרה כי איננה מתנגדת לה ,ולאחר שההקצאה אושרה
במוסדות די.בי.אס .והחברה השווי ההוגן של כתבי האופציה ליום ההקצאה
הינו כ 10,280 -אלפי ש"ח.
ג .קיימת תוכנית מענקים שנתיים למנכ"ל די.בי.אס .לשנים ,2009 – 2010
המבוססת על שיעור עמידה מצרפי ביעדים מסוימים כפי שהוגדרו בתוכנית.
כן קיימת תכנית מענקים שנתיים לנושאי משרה נוספים.בנוסף ,מחולקים
לעתים מענקים שנתיים לעובדי די.בי.אס .נוספים ,לפי שיקול דעת די.בי.אס.

5.10.5

הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה
עובדי די.בי.אס מועסקים בהתאם להסכמי העסקה אישיים ,על בסיס שכר
חודשי או על פי שכר שעתי )לרוב נציגי השירות ונציגי מכירות טלפוניים( .שכרם
של אנשי המכירות ,אנשי השירות ועובדי הגביה מורכב משכר בסיס וכן
מעמלות/בונוסים על פי ביצועים .הסכמי ההעסקה הם לרוב לתקופה בלתי
קצובה וכל צד רשאי להפסיק את ההסכם בהודעה מראש בהתאם להסכם או
לחוק.
די.בי.אס מעסיקה עובדים במוקדי השירות הטלפוני בימי המנוחה השבועית וימי
המנוחה הקבועים במדינה .הגם שדי.בי.אס הגישה בחודש מרץ  2007בקשה
לקבלת היתר להעסקה כאמור ביחס לשנת  2007טרם התקבל ההיתר .כן הגישה

25

הגידול במספר העובדים באגף זה נובע בחלקו מהעסקת עובדי מוקד שירות הלקוחות בבאר שבע ,שבעבר הועסקו
על ידי בזק און ליין בע"מ שסיפקה לדי.בי.אס .שירותי מוקד אלה )ראו סעיף  5.16.4להלן(.
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די.בי.אס בקשה כאמור ביחס לשנת  ,2008ואישור כאמור התקבל בגין השנים
 2008ו.2009 -

5.11

חומרי גלם וספקים

 5.11.1חומרי גלם עיקריים
חומרי הגלם העיקריים המשמשים את די.בי.אס בפעילות השידורים הינם:
תכנים טלוויזיונים
א.
זכויות השידור הנרכשות על ידי די.בי.אס מוצגות בספרי די.בי.אס על בסיס
עלותן ,כאשר עלויות זכויות שידור הנוגעות להקרנת סרטים ותוכניות
טלוויזיה כוללות את התשלומים המשולמים לספקי הזכויות על פי
ההתקשרויות עימם.
זכויות השידור מופחתות בהתאם להסכם רכישתן ,על בסיס הקרנות
התכנים בפועל )כאשר החלק שלא הופחת עד לתום תקופת ההסכם מופחת
במלואו עם סיום תקופת ההתקשרות( או בחלקים שווים על פני תקופת
הסכם הזכויות.
עלויותיהן של הפקות מקור המופקות בעבור די.בי.אס ואשר על פי הסכמי
רכישתן ניתן לשדרן מספר פעמים או שניתן למכרן לצד שלישי נחשבות
כחלק ממלאי זכויות השידור של די.בי.אס ,ועלותן מופחתת על פני תקופת
הניצול המשוערת שלהן או בהתאם למספר המוערך של ההקרנות העתידיות
של תוכניות אלו ,אך בכל מקרה עלויות אלה מופחתות במלואן עם פקיעת
זכויות השידור על פי הסכם ההתקשרות.
לנוכח ריבוי ספקי התוכן שמהם רוכשת די.בי.אס זכויות שידור ,אין
לדי.בי.אס ספק תוכן עיקרי ואין לה תלות מהותית בספק תוכן בודד .עם
זאת ,בתחום שידורי הספורט הישראלי קיימת תלות ,נכון למועד דוח זה,
ברכישת זכויות השידור של ערוצי ספורט מקומיים מאת שני ספקי תכנים
אלה.
מקטעי חלל
ב.
די.בי.אס חוכרת זכויות שימוש במקטעי חלל לוויניים ,באמצעותם
משודרים שידורי די.בי.אס מהלוויינים לצלחות הקליטה המותקנות בבתי
המנויים .חכירת מקטעי החלל מבוצעת באמצעות התקשרות ארוכת-טווח
עם בעל זכויות במקטעי החלל )ראו סעיף  5.16.2להלן(.
לדי.בי.אס קיימת תלות בזמינותם הרצופה והסדירה של מקטעי החלל )ראו
סעיף  5.16.2להלן(.
עד לחודש יולי  2008חכרה די.בי.אס מקטעי חלל מבעל זכויות נוסף בלווין
"עמוס  ,"1התעשיה האוירית לישראל בע"מ )ראו סעיף  5.16.2להלן( .נכון
למועד דו"ח זה ,מבצעת די.בי.אס .פירעון חלקי על חשבון חוב דמי החכירה
בגין תקופת החכירה שהסתיימה בלווין "עמוס  ,"1אשר חלף זמן פירעונו.
לנוכח פיגור די.בי.אס בתשלומים שנקבעו בהסכם האמור ,מנהלת די.בי.אס
מגעים עם התעשייה האווירית לנוכח דרישתה לסילוק מלוא החוב .להסכם
פשרה עם חלל ביחס לגובה תשלומי החכירה השנתיים המגיעים לחלל בגין
חכירת מקטעי החלל בלוויין "עמוס  "2ראו סעיף  5.18.7להלן.
מפענחים דיגיטליים
ג.
די.בי.אס רוכשת מפענחים דיגיטליים לצורך קליטה ופענוח של שידוריה
המוצפנים בבתי לקוחותיה .לדי.בי.אס קיימת תלות בספקים מהם נרכשים
המפענחים ,לרבות מפענחי ה ADB) PVR -באמצעות יורוקום  -ראו סעיף
 5.16.1להלן ,ו (UEC -ביחס לרכישת המפענחים ותחזוקתם .החלפת ספק
מפענחים בספק אחר אינה כרוכה כשלעצמה בתוספת עלות מהותית ,ואולם,
ההחלפה תחייב תקופת היערכות ניכרת לצורך התאמת המפענחים של

121
הספק החלופי למערכת השידור וההצפנה של די.בי.אס ,אשר עלולה לגרום
לדי.בי.אס להפסד הכנסות .תחזוקת מפענחים שנרכשו מספק מסויים שלא
באמצעותו עלולה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובקשיי תחזוקה .לתיאור
התקשרויות די.בי.אס עם ספקי המפענחים ראו סעיף  5.16.1להלן.
מערכות הפעלה והצפנה
ד.
די.בי.אס רוכשת שירותים הקשורים במערכות ההפעלה של מערך השידורים
ובאמצעי ההצפנה שלו מחברת ) NDSראו סעיף  5.16.3להלן( וכן חומרה
הקשורה בשירותים אלה .לדי.בי.אס קיימת תלות באספקתם הרציפה של
שירותים אלה.

5.12

הון חוזר

5.12.1

לקוחות
די.בי.אס גובה מלקוחותיה את דמי המנוי בתום כל חודש קלנדרי בגין
החודש הקלנדרי שהסתיים .נכון ליום  31.12.2008הסתכם אשראי הלקוחות
נטו בכ 152,876 -אלפי ש"ח.

5.12.2

אשראי ספקים
ההיקף הממוצע של אשראי ספקים בשנת  2008עמד על  111ימים.

5.12.3

גרעון בהון החוזר
לדי.בי.אס גרעון בהון החוזר שהסתכם ליום  31.12.2008בכ1,333,246 -
אלפי ש"ח.

5.13

מימון

5.13.1

שיעור הריבית הממוצעת בגין הלוואות
 5.13.1.1בעלי מניות
ההלוואות שהועמדו לדי.בי.אס מבעלי מניותיה )ובהם החברה(
מתחלקות לשלושה סוגים:
א.

הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן ,אשר אינן נושאות
ריבית.

ב.

הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן ,הנושאות ריבית
בשיעור שנתי של .5.5%

ג .הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן ,הנושאות ריבית
בשיעור שנתי של .11%
ההלוואות האמורות נכללו בדוחות הכספיים של די.בי.אס .בערכן
המהוון לפי שיעור ריבית של  ,11.64%-15.63%המהווה את שווין
ההוגן לחודש יולי  .2007הוצאות המימון השוטפות בדוחות
הכספיים נרשמות על פי השיעורים הנ"ל ,בתוספת הצמדה למדד
)לפרטים ראו ביאור 13ה לדוחות הכספיים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2008הכלולים בדוח תקופתי זה(.
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 5.13.1.2גופים מוסדיים
הלוואות שהועמדו לדי.בי.אס על ידי גופים מוסדיים בשנת ) 2005ראו
סעיף  5.16.8להלן( הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות
ריבית בשיעור שנתי של .11%
אגרות החוב )סדרה א'( של די.בי.אס הינן צמודות למדד מחירים
לצרכן ,ונושאות ,נכון למועד דוח זה ,שיעור ריבית שנתי של 8.4%
)ראו סעיף  5.13.7להלן(.
 5.13.1.3בנקים
אשראי לזמן קצר  -שיעור הריבית הממוצע של אשראי זה לשנת 2008
היה .6.68%
אשראי לזמן ארוך -
הלוואות על בסיס ריבית הפריים ,אשר שיעור הריבית הממוצע בגינן
לשנת  2008היה .5.77 %
ביום  31בדצמבר  2008הועמדו ההלוואות הבנקאיות לזמן ארוך של
די.בי.אס .לתקופה נוספת בת שנתיים ,בריבית קבועה בשיעור שנתי
של .5.52%
5.13.2

מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי
על פי הסכם מימון שבין די.בי.אס לבין קונסורציום בנקים שהעמיד לדי.בי.אס
מימון בנקאי ,כפי שהובע מחדש בחודש אוגוסט  2003ותוקן מעת לעת )להלן:
"הסכם המימון" ו" -הבנקים" ,בהתאמה( ,על די.בי.אס לעמוד בכל אמות
המידה הפיננסיות המפורטות להלן:
א .תניית הכנסה כוללת מינימלית.
ב .תניית עודף תפעולי מינימלי.
ג .תניית מינימום עודף תפעולי בניכוי השקעת די.בי.אס במפענחים ובמודמים.
ד .תניית אשראי ספקים מקסימלי ומינימלי.
ה .תניית יעדים מינימליים של כיסוי החוב הבנקאי ויתרות החוב.
ו .תניית צרכי מימון כוללים מקסימליים.
ז .תניית שיעור נטישה מקסימלי של מנויים.
הערכים לעמידה באמות המידה הפיננסיות משתנים ונמדדים מדי רבעון )למעט
מדידה שונה של תניית שיעור הנטישה המקסימלי של מנויים( .אי עמידה בהן
מקנה לבנקים זכות לדרוש פרעון מוקדם של ההלוואות וכן זכות שלא להעמיד
לדי.בי.אס את יתרת מסגרת האשראי שטרם נוצלה על ידיה .במהלך שנת 2005
השלימו הבנקים את העמדת מלוא מסגרת האשראי לה היתה זכאית די.בי.אס
על פי הסכם המימון )למעט סך של כחצי מיליון ש"ח( ,וזאת כנגד העמדת
הלוואות בעלים מצד בעלי מניות בדי.בי.אס בשיעורים המתחייבים מהסכם
המימון )למעט הלוואות בעלים אשר הבנקים ויתרו על העמדתן על פי מסמך
תיקון להסכם המימון מחודש דצמבר  ,2005כפי שהוחלף בתוספת להסכם
המימון מחודש מאי ) (2006בסעיף זה" :מסמך התיקון"( .במסגרת מסמך
התיקון אף אישרו הבנקים ,כי השקעת בעלי המניות בפועל בדי.בי.אס עד לתום
שנת  ,2005חרף חוסרים מסויימים בה לעומת הערכים שנקבעו מראש בהסכם
המימון ,איננה מהווה הפרה של הסכם המימון .במסגרת מסמך התיקון ניתן
אשראי בנקאי נוסף אשר נפרע עד לתום שנת .2008
במהלך שנת  2006החלה די.בי.אס בפרעון מדורג של האשראי הבנקאי שניטל על
ידיה ,עד לפרעונו המלא בשנת .2013
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בחודש יולי  2007תוקן הסכם המימון במסגרת תוספת לו .על פי התוספת
האמורה ,בין היתר ,תוקנו יעדי ההתניות הפיננסיות שעל די.בי.אס לעמוד בהם
החל מהרבעון השני של שנת  2007ועד לשנת ) 2013המועד המיועד לפירעון המלא
של האשראי הבנקאי( .כן נקבע מנגנון ,במסגרת התיקון האמור ,הקובע את
שיעור תקבולי הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של די.בי.אס ,לרבות הרחבות
עתידיות של הסדרה ,אם יהיו ,שישמש לפרעון האשראי הבנקאי .לעניין זה ראו
גם ביאור  13לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2008הכלולים בדוח תקופתי זה וכן סעיף  5.13.7להלן.
 5.13.3נוסף על ההתניות הפיננסיות שפורטו לעיל ,על פי הסכם המימון חלות על די.בי.אס
מגבלות נוספות המעוגנות בהסכם המימון ,ואלו העיקריות שבהן:
א .מגבלות הקשורות בעמידתה בתכניתה העסקית ,בעדכון תכנית זו ובעיסוק
בפעילות שאיננה חלק אינטגראלי של פעילותה הנוכחית.
ב .מגבלות באשר לנטילת חבויות מצדדים שלישיים ,לרבות נטילת אשראי
ומתן אשראי.
ג .מגבלות ביחס לחלוקת רווחים ותשלום דמי ניהול או תשלומים דומים
לבעלי המניות.
ד .מגבלות ביחס ליצירת שעבודים ולמכירה של נכסים מסויימים ללא הסכמת
הבנקים.
ה .מגבלות ביחס לעסקאות די.בי.אס עם בעלי ענין ,לשינוי הבעלות בה,
לרכישת ניירות ערך בתאגיד כלשהו ולהצעת ניירות הערך שלה לציבור
)לרבות הנפקת אגרות חוב(.
ו .מגבלות ביחס להלוואות הבעלים שהועמדו לדי.בי.אס על ידי בעלי מניותיה,
ובהן נחיתותן ביחס לאשראי הבנקאי )ולאגרות חוב שיונפקו לציבור ,אם
יונפקו( ומגבלות ביחס לפרעונן בטרם נפרע האשראי הבנקאי במלואו,
למעט בהתייחס להלוואות בעלים שהעמידו בעלי המניות בדי.בי.אס לאחר
יום  ,1.4.2004אשר די.בי.אס רשאית לבצע פרעון על חשבונן בטרם נפרע
מלוא האשראי הבנקאי ,בתנאים הקבועים בהסכם המימון )בין די.בי.אס
לבין הבנקים הוסכם ,כי יראו את ההלוואות שקיבלה די.בי.אס מגופים
מוסדיים בשנת ) 2005ראו סעיף  5.16.8להלן( כאילו הן חלק מהלוואות
הבעלים האמורות ,ובהתאמה רשאית די.בי.אס לפורען ,במגבלות מסוימות
הקבועות בהסכם המימון ,עוד טרם הפירעון המלא של האשראי הבנקאי(.
ז .מגבלות ביחס להקצאת מניות או ניירות ערך אחרים של די.בי.אס ללא
הסכמת הבנקים ,למעט הקצאת ניירות ערך לבעלי מניות די.בי.אס
שהותרה בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם המימון.
די.בי.אס מחוייבת לפרוע בפרעון מנדטורי סכומים שיתקבלו בקשר עם הנפקת
מניות או אגרות חוב לציבור ,ממכירת או העברת רכוש וכן עודפים תזרימיים
מסויימים של די.בי.אס ,וזאת בתנאים ובשיעורים הקבועים בהסכם המימון.
די.בי.אס רשאית לפרוע ,מרצון ,בפרעון מוקדם ,סכומים שיתקבלו בקשר עם
הנפקת מניות או אגרות חוב לציבור ,אשר יוותרו לאחר ביצוע הפרעון המנדטורי
האמור לעיל ,בתנאים ובשיעורים הקבועים בהסכם המימון.
עוד נקבעו בהסכם המימון הוראות ביחס לדיווחים שונים שעל די.בי.אס למסור
לבנקים ,לרבות בקשר עם בחינת עמידתה בהתניות הפיננסיות.
הסכם המימון קובע רשימת ארועים המהווים הפרה שלו ,והמזכים את הבנקים,
בתנאים הקבועים בהסכם המימון ,בהעמדת האשראי הבנקאי לפרעון מיידי.
 5.13.4די.בי.אס שעבדה את נכסיה בשעבוד שוטף לטובת הבנקים ,וכן שעבדה לטובת
הבנקים ,בשעבודים קבועים ,את זכויותיה על פי הסכמים מהותיים שהינה צד להם,
את הונה הרשום הבלתי מונפק ,את המוניטין שלה ,זכויות קנין רוחני מסויימות ,וכן
את הזכויות הביטוחיות להן היא זכאית על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לה )השעבוד
איננו חל על זכויות די.בי.אס לפי רשיון השידורים שלה( .שעבודים אלו בוצעו בדרגה
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שווה ,פארי פאסו ,עם שעבודים מקבילים שיצרה די.בי.אס .לטובת מחזיקי אגרות
החוב )סדרה א'( שלה )ראו סעיף  5.13.7להלן(.
 5.13.5בעלי המניות בדי.בי.אס ,למעט החברה ,שעבדו את ניירות הערך של די.בי.אס
שבידיהם לטובת הבנקים ,להבטחת הסכומים שהבנקים העמידו ויעמידו לדי.בי.אס.
מרבית בעלי המניות שעבדו לטובת הבנקים אף את זכויותיהם להחזר הלוואות
הבעלים שנתנו לדי.בי.אס ואישרו לבנקים כי עד לפרעון מלוא האשראי הבנקאי
תהיינה הלוואות הבעלים נחותות לעומת האשראי הבנקאי ,כי לא יעשו דיספוזיציה
בהן וכן כי לא ידרשו את פרעונן או כל בטוחה להבטחתן .לאור המגבלה על יכולתה
של החברה לשעבד את נכסיה לנוכח שיעבוד שלילי ) (Negative Pledgeשהחברה
יצרה לטובת מלווים שלה( ,נתנה החברה לבנקים ביום  23.11.00ערבות לחובות
די.בי.אס ,ובלבד שהסכום שאותו יהיו הבנקים רשאים להיפרע מהחברה בגין
ערבותה לא יעלה על שווי מניותיה בדי.בי.אס במועד שבו יממשו הבנקים את המניות
ששעבדו לטובתם בעלי המניות האחרים .כמו כן התחייבה החברה להעמיד גם את
מניותיה למכירה במקרה של מכירת המניות המשועבדות על ידי הבנקים .על פי כתב
תיקון לערבות מיום  2.5.02הסכימה החברה ,כי במקרה של מימוש הבטוחות שנתנו
בעלי המניות האחרים תוותר החברה על החזר הלוואות הבעלים שנתנה לדי.בי.אס
כמו כן הסכימה החברה כי ערבותה תחול ,בשינויים המחוייבים ,גם על האופציות
שתוקצנה לה בדי.בי.אס ועל הזכות לקבלתן.
בעלי המניות בדי.בי.אס ,למעט גילת די.בי.אס בע"מ ,התחייבו כלפי הבנקים ,בין
השאר ,לא להתנגד למכירה או למימוש אחר של מניותיהם בדי.בי.אס ,אשר שועבדו
או שניתנה לגביהם ערבות )על ידי החברה( באופן שיאפשר לבנקים לבצע את
המכירה והמימוש ללא הפרעה ).(Friendly Liquidation
 5.13.6נכון למועד דו"ח זה די.בי.אס איננה עומדת במלוא התחייבויותיה על פי הסכם
המימון לעריכת ביטוחים בקשר עם פעילותה ונכסיה ובכלל זה ביחס לחובת עריכת
ביטוח כשל לוויני ביחס ללווינים בהם חוכרת די.בי.אס מקטעי חלל לשם שידוריה.
די.בי.אס מנהלת מו"מ עם הבנקים לקבלת הקלות ביחס להתחייבויות הביטוח ,אשר
יאפשרו את עמידתה בהתחייבויות אלו.
בנוסף ,הפיגור בתשלומי די.בי.אס לתעשייה האווירית )כאמור בסעיף 5.11.1ב לעיל(
מהווה הפרה לכאורה של הסכם המימון ,ואולם הבנקים אשרו לדי.בי.אס שלא יראו
בדרישת התעשייה האווירית לישראל בע"מ לפירעון החוב כלפיה )כאמור בסעיף
5.11.1ב לעיל( ובאי תשלום החוב ,הפרה של הסכם המימון מצד די.בי.אס ,ובלבד
שעד יום  31.12.2009יגיעו הצדדים לידי הסדר בכתב לגבי פירעון החוב האמור וכן
שבמהלך התקופה שעד המועד האמור לא תנקוט התעשייה האווירית לישראל בע"מ
באמצעים כלשהם לגביית חובה האמור.
לנוכח תחזיות הנהלת די.בי.אס ביחס לתוצאותיה העסקיות לשנת  ,2009פנתה
די.בי.אס לבנקים לשם תכנון והתאמת יעדי ההתניות הפיננסיות לשנת  2009באופן
שיתאמו את תקציבה .במהלך חודש מרץ  2009התקבלה הסכמת הבנקים לתיקון
יעדי ההתניות האמורות.
להערכת הנהלת די.בי.אס ,מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי
הפעילות לשנה הקרובה וזאת בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי
דירקטוריון די.בי.אס .במידה וידרשו מקורות נוספים כדי לעמוד בצרכי הפעילות
לשנה הקרובה תתאים די.בי.אס את פעילותה באופן שלא יצריך מקורות נוספים
מעבר לאלה העומדים לרשותה.
די.בי.אס .עמדה בהתניות הפיננסיות שעל פי הסכם המימון ליום 31.12.2008
)לאחר הקלה שקיבלה מהבנקים בחודש מרץ  2009ביחס ליעד של אחת ההתניות
ליום  .(31.12.2008לאור העובדה שהקלה זו ותיקון יעדי ההתניות לשנת  2009ניתנו
לאחר תאריך המאזן ,מוצגות ההלוואות מהבנקים במסגרת ההתחייבות לזמן
קצר.
 5.13.7הנפקה פרטית של אגרות חוב
בחודש יולי  2007גייסה די.בי.אס ,סך של כ 620 -מיליוני ש"ח 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
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בע"מ ,אשר למיטב ידיעת די.בי.אס שינתה את שמה לסטנדרד & פורס מעלות
בע"מ )להלן" :מעלות"( בדירוג .BBB-/ stable
אגרות החוב מיועדות לפרעון בשמונה תשלומי קרן שנתיים ,בחודשים יולי 2010-
 ,2017כאשר תשלומי הקרן בכל אחת מהשנים  2010-2013יהיו בשיעור של 8%
מערכן הנקוב של אגרות החוב ,ותשלומי הקרן בכל אחת מהשנים  2014-2017יהיו
בשיעור של  17%מערכן הנקוב של אגרות החוב .אגרות החוב הינן צמודות למדד
המחירים לצרכן ,החל ממדד חודש יוני  ,2007ונושאות ריבית שנתית צמודה
בשיעור של  7.9%לשנה )בכפוף להתאמות אפשריות שונות על פי תנאי אגרות
החוב( אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים בחודשים ינואר ויולי של כל אחת
מהשנים  .2009-2017די.בי.אס לא התחייבה לרשום את אגרות החוב למסחר
בבורסה ,ואולם במקרה של רישום אגרות החוב למסחר בבורסה תפחת הריבית
השנתית שתשולם בגינן מאותו המועד ל .7.4% -הואיל ואגרות החוב לא נרשמו
למסחר בבורסה עד ליום  31ביולי  2008גדל שיעור הריבית השנתית המשולם בגינן,
בהתאם לתנאי אגרות החוב ,החל מיום  31ביולי  ,2008ל 8.4% -כל עוד לא יבוצע
רישום כאמור )במקרה של רישום מאוחר יותר יפחת השיעור מאותו המועד ל-
 7.4%כאמור( .על פי אגרת החוב ,היה ויפחת דירוג אגרות החוב בשתי דרגות דירוג
מבלי שאגרות החוב נרשמו למסחר ,אזי יוגדל שיעור הריבית השנתית במחצית
האחוז אך לשיעור שלא יעלה על  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 בהתניות הפיננסיות הקבועות בהסכם המימון שבינה
ובין הבנקים וכתנאי לויתור הבנקים על ההפרה האמורה ,תתחייב די.בי.אס.
לשלם לבנקים ,בגין האשראי הבנקאי תוספת למרווח הריבית הבנקאית ,ובאותה
העת אגרות החוב לא תהיינה רשומות למסחר ,אזי כל עוד תשולם לבנקים תוספת
למרווח כאמור ואגרות החוב לא תהיינה רשומות למסחר ,תשלם די.בי.אס
למחזיקי אגרות החוב תוספת ריבית שנתית באותו השיעור.
כן נקבעו באגרות החוב הוראות נוספות ,לרבות בקשר עם התשלומים הקשורים
בהן ,מועדי התשלום ,ואופן כינוסן של אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב.
בקשר עם הנפקת אגרות החוב נחתם בין די.בי.אס לבין הרמטיק נאמנות )(1975
בע"מ )להלן" :הנאמן"( בחודש יולי  2007שטר נאמנות )לעיקרי שטר הנאמנות ראו
סעיף  5.16.6להלן(.
אגרות החוב מובטחות בשעבוד צף בדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כלל
נכסי די.בי.אס )למעט חריגים הנובעים מהוראות חוק התקשורת( שיצרה די.בי.אס
לטובת הנאמן ,הכולל תניה המגבילה יצירת שעבודים נוספים )למעט שעבודים
ופעולות במהלך העסקים הרגיל וכן שעבודים ופעולות המותרים על פי שטר
הנאמנות( ,וכן בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על זכויות
ונכסים של די.בי.אס ששועבדו על ידיה לטובת הבנקים )למעט חריגים הנובעים
מהוראות חוק התקשורת( )להלן" :בטוחות הנאמן"( .בטוחות הנאמן כאמור הינן
בדרגה ראשונה ושווה )פארי-פאסו( לשעבודים הצפים ולשעבוד הקבוע שיצרה
די.בי.אס לטובת הבנקים להבטחת האשראי הבנקאי )להלן" :בטוחות הבנקים"(,
מבלי להתחשב במועדי היווצרות הבטוחות השונות ו/או במועדי רישומן אצל רשם
החברות ו/או רשם המשכונות .יצירת שעבודים נוספים על ידי די.בי.אס לטובת
הבנקים כפופה להסכמת הנאמן ,אלא אם יירשמו שעבודים כאמור גם לטובת
הנאמן .בכל מקרה של מימוש בטוחות הנאמן ו/או בטוחות הבנקים ו/או מימוש
הנכסים נשוא בטוחות אלו ,לרבות על ידי מחזיקי ניירות ערך אחרים שיקבלו
שעבוד על אותם הנכסים ,יתחלקו תקבולי המימוש ,פרו-ראטה בין הנאמן,
הבנקים והמחזיקים האמורים ,כאשר כל בעל שעבוד יקבל את חלקו היחסי
בתקבולים השווה לחלק היחסי של החוב כלפיו )כמוגדר בשטר הנאמנות( מחולק
בחוב הכולל המובטח באותם נכסים.
לצורך דירוג אגרות החוב התחייבה די.בי.אס כלפי מעלות )וכלפיה בלבד( כי לא
תבצע פרעון על חשבון הלוואות הבעלים עד לתום חיי אגרות החוב.
בחודש אוקטובר  2007הודיעה מעלות ,כי דירוג אגרות החוב מצוי בבדיקה ) watch
 (listבשל ההפרעות בשידורי די.בי.אס )ראו סעיף  5.20.3.18להלן( זאת ,לדבריה,
בשל כך שהובילו לרמת הוצאות גבוהה מהצפוי ,לסטייה מהתכנית העסקית של
די.בי.אס ולהגשת מספר תביעות משפטיות כנגדה .בחודש פברואר  2008הודיעה
מעלות לדי.בי.אס על הוצאת די.בי.אס מתהליך הבדיקה האמור ומתן תוקף לדירוג
אגרות החוב בדירוג  ,BBB-/ stableבין השאר היות שעלה בידי די.בי.אס לשמור
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על בסיס המנויים שלה ולעמוד ביעד המנויים שהציבה טרם קרות אירועי
ההפרעות .בחודש אוגוסט  2008הודיעה מעלות על מתן תוקף לדירוג האמור.
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 די.בי.אס ואודות הפיצוי שתעניק די.בי.אס למנוייה ,הוא מבקש
לקבל מדי.בי.אס מסמכים ואישורים שונים על מנת לברר האם האירועים
האמורים והשלכותיהם ארוכות הטווח עלולים לפגוע בהתחייבויות די.בי.אס כלפי
מחזיקי אגרות החוב .להערכת הנהלת די.בי.אס ,על בסיס שיחותיה עם הנאמן,
לאור הוצאתה מרשימת המעקב ) (watch listלא צפוי הנאמן לדרוש פרטים נוספים
מעבר למתכונת הדיווחים הרגילה שעל פי שטר הנאמנות.
לפירוט נוסף בנוגע להנפקה זו ראו ביאור  13לדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
5.13.8

מסגרות אשראי של התאגיד
מסגרת האשראי של די.בי.אס הינה כ 960 -מיליוני ש"ח .נכון ליום  31.12.08ניצלה
די.בי.אס כ 881 -מיליוני ש"ח ממסגרת אשראי זו .לפרטים ראו ביאור  13לדוחות
הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח
תקופתי זה.

לעמדת משרד התקשורת בדבר מגבלות אודות העמדת הלוואות הבעלים מצד
החברה ראו סעיף 5.6.4.2ה' להלן וכן ביאור  33לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

5.14

מיסוי
ראו ביאור  8לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

5.15

מגבלות ופיקוח על התאגיד

5.15.1

כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
תחום פעילותה של די.בי.אס מוסדר במערכת דינים ענפה מיוחדת )מחקיקה
ראשית ועד הוראות מינהל והחלטות המועצה( וכפוף לה .לחקיקה ,חקיקת
המשנה ,החלטות המועצה והוראות המינהל הנ"ל השפעה מהותית על די.בי.אס
ופעילותה .כמו כן קיימת השפעה מהותית על די.בי.אס לחקיקה ולחקיקת משנה
בתחום התקשורת בכלל.
על די.בי.אס חלות מגבלות מכוחו של חוק התקשורת והתקנות שהותקנו לפיו.
תקנות הבזק )הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין( ,התשנ"ח) 1998-להלן:
"תקנות מתן רישיון"( קובעות את ההליכים לקבלת רישיון השידורים ואת
התנאים לקבלתו וכן מגבלות שונות החלות על בעל רישיון במהלך תקופת הרישיון.
תקנות מתן רישיון קובעות ,בין השאר ,תנאי כשירות לבעל רישיון לשידורי לווין,
המתייחסות לאחזקותיו של בעל רישיון השידורים ובעלי ענין בו ,במישרין
ובעקיפין ,בבעלי זכיונות לשידורי כבלים ,בבעלי זכיונות לפי חוק הרשות השניה
לטלויזיה ורדיו ,התש"ן 1990-ובבעלי עיתונים בעלי תפוצה יומית.
בחודש אוקטובר  2008הודיע משרד התקשורת לדי.בי.אס .כי לנוכח היות בנק
לאומי לישראל בע"מ )להלן בסעיף זה" :בנק לאומי"( חלק מקונסורציום הבנקים
אשר לטובתו שעבדו חלק מבעלי המניות של די.בי.אס .את הון מניות די.בי.אס.
המוחזק על ידיהם מחד ,ואחזקתו מאידך של בנק לאומי בחלק מהונה של שידורי
קשת בע"מ ,בעלת זכיון לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,תש"ן ,1990-הרי
שהחל מיום  ,31.10.2008בו תפוג הוראת מעבר הקבועה בתקנות מתן רשיון לענין
החזקה מקבילה כאמור בשיעור העולה על  25%מהון בעל הזכיון ,תתקיים ביחס
לדי.בי.אס ,לשיטתו של משרד התקשורת ,אחת ממגבלות הכשירות הקבועות
בתקנות מתן רשיון )ראה גם סעיף  5.15.2להלן( .עובר לתפוגת הוראת המעבר
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האמורה ,נמסר לדי.בי.אס ,.הן על ידי בנק לאומי והן על ידי משרד התקשורת ,כי
מתגבשת ביניהם הסכמה ,לפיה לא יראה משרד התקשורת בשעבוד מניות
די.בי.אס .לטובת בנק לאומי משום אי קיום המגבלה האמורה ,בכפוף לפיצול
שטרי משכון מניות די.בי.אס המשועבדות )או מרביתן( באופן שלטובת בנק לאומי
ישועבד רק חלק יחסי מתאים ממניות די.בי.אס המשועבדות לכלל הבנקים,
ובכפוף לקיום התחייבויות נוספות מצד בנק לאומי בתוך תקופה קצובה שמשכה
טרם סוכם .משרד התקשורת הודיע לדי.בי.אס ,כי הענין הועבר לבדיקת היועץ
המשפטי לממשלה ,וביום  23.3.09הודיע לדי.בי.אס ,.כי עמדת היועץ המשפטי
לממשלה הינה ,כי אין בפיצול האמור כדי לשנות את מעמדו של בנק לאומי ולפתור
את בעיית הכשירות כאמור לעיל .לפיכך ,בכוונת משרד התקשורת לזמן את
די.בי.אס .לדיון בימים הקרובים.
תקנות הבזק )שידורי טלוויזיה באמצעות לווין( )דמי רישיון ותמלוגים( ,התשנ"ט-
) 1999להלן" :תקנות התמלוגים"( ,כפי שתוקנו בחודש אוגוסט  ,2006קובעות את
שיעור התמלוגים ודמי רישיון השידורים שישלם בעל רישיון לשידורי לווין
למדינה .על פי תקנות אלו חוייבה די.בי.אס בתמלוגים בשיעור של 3.5%
מהכנסותיה ממתן שירותי שידור בשנים  2004ו ,2005 -בשיעור של  3%בשנת 2006
ובשיעור של  2.5%בשנת  .2007שיעור התמלוגים יעמוד על  2%בשנת 1.5% ,2008
בשנת  2009ו 1% -משנת  2010ואילך .בחודש בפברואר  2008נחתם בין די.בי.אס
לבין המדינה הסכם לפריסת סכומי התמלוגים ,כאשר לפיו מתחייבת די.בי.אס כי
סכומי התמלוגים עבור התקופה שתחילתה בחודש יולי  2007וסיומה בחודש
ספטמבר ) 2008אך לא יותר מהסכום שנקבע בהסכם( ,בתוספת הפרשי ריבית
ישולמו ב 11-תשלומים חודשיים החל מחודש פברואר .2009
מכוח סעיף 6מט לחוק התקשורת ,ניתן לקבוע ברישיון מחירים מרביים שבהם
ניתן לחייב מנוי .נכון למועד דו"ח זה לא נקבעו מחירים כאמור.
בהתאם לדרישות רישיון השידורים וכללים שקבעה המועצה ,החל משנת  2004ועד
שנת ) 2009ועד בכלל( על די.בי.אס להשקיע בכל שנה סכום שלא יפחת מ8%-
מהכנסותיה מדמי מנוי בהפקות מקומיות .בהתאם לאישור המועצה ,עמדה
די.בי.אס בחובת הפקות המקור לשנת ) 2007לרבות החלק היחסי של השלמת
חובות העבר( ,למעט סטיות לא מהותיות בתת-החלוקה לסוגות השונות.
בהתאם לדרישות הדין והרישיון ,נדרשת די.בי.אס לאפשר למפיקי ערוצים
עצמאיים לפי סעיף 6נה לחוק התקשורת לעשות שימוש בתשתיותיה לשם הפצת
שידורים למנוייה ,וזאת תמורת תשלום אשר ייקבע בהסכם ,ובהעדר הסכמה-
תמורת תשלום שיקבע השר ,לאחר שהתייעץ עם המועצה .לשימוע שפרסם משרד
התקשורת בקשר עם גובה דמי המעבר שעל מפיק ערוץ עצמאי לשלם כאמור ראה
סעיף  5.15.3להלן.
בחודש ינואר  2009נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא עסקה קצובה.
בין היתר קובע תיקון זה חובת הודעה בדבר מועד סיום תקופת העסקה וכן מחייב
קבלת הסכמת הלקוח להארכת ההתקשרות מעבר לתקופת העסקה הקצובה.
5.15.2

כפיפות הפעילות לרישיון השידורים
פעילות די.בי.אס כפופה להוראות רישיון השידורים שניתן לה .בחוק התקשורת,
בתקנות מתן רישיון וברישיון השידורים נקבעו מספר עילות שבקיומן רשאי שר
התקשורת לבטל את רישיון השידורים ,להגבילו או להתלותו ,לאחר התייעצות עם
המועצה ומתן זכות שימוע לבעל רישיון השידורים ,וביניהן הפרת הוראות החוק
או כללים ותקנות לפיו ,הפרה מהותית של תנאי רישיון השידורים או הפרה שאינה
מהותית שלא תוקנה לאחר התראה מהשר או המועצה ,הפסקת שידורים לפרק
זמן בלתי סביר או הפסקת שידורים כליל ל 14 -ימים רצופים ,אי עמידת בעל
הרישיון במגבלות הקבועות ביחס לכך בתקנות מתן רישיון ,וכן מינוי כונס נכסים
או מפרק זמני לבעל הרישיון או מתן צו פירוק ,והכל  -ביחס לבעל הרישיון.
שר התקשורת ,בהתייעצות עם המועצה ,ולאחר שנתן לבעל רישיון השידורים
הזדמנות לטעון את טענותיו ושקל את הפגיעה בזכויותיו ,רשאי לשנות את תנאי
רישיון השידורים ,וזאת בין השאר לשם המטרות הקבועות ברישיון .בנוסף,
למועצה לבדה קיימת סמכות מקבילה לשינוי תנאי רישיון השידורים ,ובלבד
שנתנה קודם לכן הזדמנות לבעל רישיון השידורים להשמיע את טענותיו.
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5.15.3

המגבלות העיקריות מכח החוק ורישיון השידורים
בחוק התקשורת וברישיון השידורים נקבעו התנאים הכלליים העיקריים הבאים:
רישיון השידורים אינו ניתן להעברה או לעיקול; שיעבוד רישיון השידורים ,ככל
שניתן על פי דין לשעבדו ,טעון אישור שר התקשורת מראש ובכתב; העברה ,שעבוד
או עיקול של נכס מנכסי רישיון השידורים מחודש אוגוסט  2001ואילך ,אשר לא
הותרו מראש ברישיון ,טעונים אישור שר התקשורת ,למעט שעבוד נכס לטובת
תאגיד בנקאי )לענין זה קיבלה די.בי.אס את אישור משרד התקשורת לשעבוד
שביקשה ליצור בין השאר על "נכסי הרשיון" לטובת הנאמן למחזיקי אגרות
החוב(; שעבוד שהוטל על נכס מנכסי רישיון השידורים לא ימומש אלא בדרך
שקבע שר התקשורת; שידורי די.בי.אס על פי רישיון השידורים והיקפם כפופים
להוראות החוק; שינוי ,במישרין או בעקיפין ,בשליטה בדי.בי.אס ,שינוי בהחזקת
אמצעי שליטה )מכל סוג שהוא( בשיעור של  10%ומעלה וכן שינוי בהחזקת אמצעי
שליטה בשיעור כלשהו שבעקבותיו הפך אדם לבעל זכות בבעל הרישיון )כהגדרתו
בתקנות מתן רשיון( או חדל להיות בעל זכות בו ,טעון אישור שר התקשורת ,לאחר
שהתייעץ עם המועצה ,בכתב ומראש .במקרה שהשינוי בהחזקת אמצעי שליטה
אינו עולה על  15%באחזקת אמצעי שליטה של חברה שמניותיה נסחרות בבורסה,
האישור האמור אינו נדרש ביחס לאותן מניות נסחרות והזכויות הנלוות להן,
ובלבד שאינו מהווה שינוי בשליטה בה ויימסר דווח כמפורט ברשיון ; .נקבעו
חובות דיווח בנוגע למחזיקים באמצעי השליטה ומגבלות על שעבוד אמצעי
השליטה; אסורה בעלות צולבת בבעל הרישיון כאמור בתקנות מתן רישיון; אסורה
הפגיעה בתחרות בכל הנוגע למתן שידורים ושירותים ,לרבות ציוד קצה או שירותי
בזק אחרים על ידי כל הסכם ,הסדר או הבנה אשר בעל רישיון השידורים ,כל גוף
שבעל רישיון השידורים הוא בעל זכות בו ,נושא משרה בבעל רישיון השידורים או
בעל זכות בחברה בעלת רישיון השידורים )וכן נושא משרה בבעל זכות בה( הינם צד
להם ,אלא אם אושרו מראש ובכתב על ידי המועצה; אסורים שידורי תשדירי
פרסומת )איסור זה קיים גם לגבי חברת הכבלים( ,למעט העברה של ערוצים זרים
הכוללים פרסומות שאינן מיועדות בעיקר לישראל חסויות ותשדירי שירות ,וזאת
במגבלות שקבעה המועצה.
עוד כולל רישיון השידורים תנאים בדבר הקמת מערכת שידורי הלווין והפעלתה;
תנאים בדבר שירותים למנויים ,וביניהם חובת אישור הסכם המנוי על ידי המועצה
ובית הדין לחוזים אחידים ,חובת חיבור מבקשים ואיסור התניה ,חובת קיום
השירות במשך כל ימות השנה ,איסור הפלייה בין מנויים ,למעט הצעת תעריפים
שונים לסוגי מנויים המאובחנים זה מזה באופן סביר ,קיום מוקד שירות למנויים;
קיום מערך אספקה ותחזוקה שוטפת לציוד הקצה והגנה על פרטיות המנוי;
תנאים בדבר הפסקת שירות או ניתוקו ותנאים הקשורים בפיקוח על פעילות בעל
רישיון השידורים וחובת הגשת דיווחים למשרד התקשורת; תנאים ביחס לעמידת
ציוד קצה אותו מתקינה די.בי.אס בתקינה.
רישיון השידורים קובע הוראות בדבר סוגי התשלומים שרשאי בעל רישיון
השידורים לגבות ממנוייו .על בעל הרישיון מוטלת החובה להודיע בכתב ליו"ר
המועצה על כל שינוי במחירון שאושר על ידי המועצה מיד עם פרסומו לציבור או
עם הודעת השינוי למנויים ,לפי המוקדם מביניהם ,והיו"ר רשאי ,אם מצא שיש
בשינוי כדי לגרום לפגיעה בתחרות ,הטעיית הציבור ,אפליה בין מנויים ,תחרות
בלתי הוגנת ,או כי אינו מתיישב עם הוראות החוק ,התקנות ,הכללים ,הרישיון או
מדיניות המועצה ,להורות לבעל הרישיון להימנע משינוי המחירון ,או להודיע כי
בדעתו להביא את השינוי לדיון במועצה .במידה ולא הודיע היו"ר לבעל הרישיון
כאמור עד מועד תחילת השינוי ,יכנס השינוי לתוקף .ביחס להוזלות ,הנחות
ומבצעים )לתקופת זמן מוגבלת( על די.בי.אס להודיע ליו"ר המועצה לא יאוחר
ממועד פרסומם בציבור או ממועד תחילתם ,לפי המוקדם ,והיו"ר רשאי להתערב
אם מצא שיש בהם כדי להטעות את הציבור או להפלות בין מנויים.
רישיון השידורים קובע מספר הוראות הנוגעות לתוכן שידורי די.בי.אס ,וביניהן
אישור הערוצים המשודרים על ידי די.בי.אס ושינויים ביחס להם על ידי המועצה
)לרבות תוכן חבילת הבסיס של די.בי.אס( ,אישור לוח הממשק האלקטרוני )(EPG
המהווה חלק מהשירות הדיגיטלי של די.בי.אס למנוייה ואישור משדרים בתשלום
לפי צפייה.
כמו כן על די.בי.אס להעביר למנוייה את ערוצי הטלוויזיה והרדיו המשודרים
בישראל בשידורים ארציים ,לרבות אפיק הטלויזיה החינוכית ואת שידוריו של
משדר ערוץ יעודי .כיום ,מועברים במסגרת שידורי די.בי.אס שידוריהם של שני
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ערוצים ייעודיים ,ערוץ המוסיקה )"מוסיקה  ("24והערוץ בשפה הרוסית )"ישראל
פלוס"( ,בתמורה לתשלום שעל שר התקשורת לקובעו .בין די.בי.אס לבין הערוצים
הייעודיים האמורים מתנהלים הליכים משפטיים ביחס לחוב דמי מעבר אותו
תובעת די.בי.אס ,מהערוצים ,ובכלל זה ביחס לסמכות השר לחייבם בתשלום דמי
מעבר כאמור .בחודש פברואר  2008פנה משרד התקשורת לדי.בי.אס .וציין ,כי
בכוונתו לפרסם שימוע בענין גובה דמי המעבר שעל מפיק ערוץ עצמאי ,לרבות
משדר ערוץ ייעודי ,לשלם לדי.בי.אס .בגין העברת שידוריו על גבי תשתיתה.
לפנייתו צירף המשרד טיוטת חוות דעת כלכלית מטעמו לפיה דמי המעבר יכללו
רכיב קבוע של כ 1.2 -מיליון  ₪וכן רכיב התלוי במספר המנויים של מפיק הערוץ,
אשר לא יעלה בכל מקרה על כמיליון  .₪נכון למועד דוח זה טרם פורסם השימוע.
בחודש פברואר  2008פרסמה המועצה החלטה לפיה היא שוקלת לבחון תנאים
לפרסום מחדש של ערוץ חדשות ייעודי שישודר במסגרת שידורי חברת הכבלים
ודי.בי.אס .וישלב פרסומת מסחרית בשידוריו .במהלך שנת  2008פרסמה המועצה
את כוונתה לפרסם מכרז לערוץ ייעודי בשפה הערבית .לשם כך פרסמה המועצה
שימוע ציבורי בו ביקשה לבחון מספר הקלות בתחום הפקות מקור והפקת חדשות
בערבית וכן שינויים בזהות הגופים שיכולו להתמודד על בעלות בערוץ .נכון למועד
דוח זה ,טרם פורסמו שני המכרזים האמורים.
על פי החלטת המועצה מחודש מרץ  2006די.בי.אס ,.לרבות בעלי מניותיה ,רשאים
להיות בעלים של עד  30%מהערוצים המקומיים המשודרים במסגרת שידורי
די.בי.אס) .זאת לעומת מגבלה של  20%החלה על חברת הכבלים(.
בשנת  ,2001הוציא משרד התקשורת הוראות מינהל ,המסדירות את אופן מעבר
מנוי משירותי חברות הכבלים לחברה ולהיפך והשימוש בתשתיות שבבית המנוי.
הוראות המינהל קובעות בנוסף חובת תשלום דמי שימוש חודשיים בגין תשתית
המצויה בבעלות ספק הטלוויזיה הרב ערוצית האחר .מאז התקנת הוראות המינהל
פנו די.בי.אס .וחברות הכבלים בתלונות הדדיות אודות הפרת הוראות המינהל על
ידי הצד האחר והתנהלו תכתובות ענפות בין די.בי.אס .לבין משרד התקשורת
בענין זה .בחודש באוגוסט  ,2005הודיע משרד התקשורת לדי.בי.אס .ולחברות
הכבלים ,כי לאור הפרותיהן הרבות של הוראות המנהל בוצעה על ידו בחינה של
הנושא והוא שוקל כעת את ביטולן ,וזאת ,בין היתר ,לאור המנגנון לרכישת התיול
הקבוע בחוק התקשורת ,המאפשר למנוי לרכוש את התיול המצוי בביתו בתמורה
ל 120-ש"ח.
בחודש נובמבר  ,2005הגישה די.בי.אס .למשרד התקשורת את עמדתה ,לפיה יש
להותיר את הוראות המנהל על כנן ,תוך ביטול חובת ההודעה המוקדמת הקבועה
בהן ,המחייבת מתן הודעה מראש לצד אשר מנוייו מתנתקים משירותיו .עוד טענה
די.בי.אס .כי יש לבטל את הוראת החוק המקנה בעלות לספק הטלוויזיה הרב
ערוצית בתשתית המותקנת על ידו בביתם של המנויים .למצער ,טענה די.בי.אס,.
כי ככל שתיוותר ההוראה האמורה על כנה ,הרי שפרשנות ראויה שלה אינה צריכה
להקנות לחברות הכבלים בעלות בתיול שהותקן על ידן בבתים פרטיים .די.בי.אס.
טענה עוד כי הסכום שנקבע בחוק כתמורה שיש לשלם בגין רכישת התיול )120
ש"ח( הינו חסר כל בסיס וכי ככל שתיוותר ההוראה על כנה ,יש להפחיתו
משמעותית.
בחודש מרץ  2006הודיעה חברת הכבלים למנכ"ל משרד התקשורת כי לאור הפרות
די.בי.אס את הוראות המינהל היא מפסיקה לקבל את הודעות הניתוק הנשלחות
אליה על ידי די.בי.אס ואכן ,חברת הכבלים הפסיקה לקבל הודעות כלשהן על פי
הוראות המינהל ,לרבות תכניות החיבורים והודעות הפסקה .די.בי.אס דחתה את
טענות חברת הכבלים וכן טענה ,כי בסירובה לקבל הודעות מדי.בי.אס לא רק
שחברת הכבלים מפרה את הוראות המינהל אלא גם את הוראות רישיונה
והסכמים באמצעותם התקשרה עם לקוחותיה שכן היא ממשיכה בחיוב מנויים
בדמי מנוי על אף שידוע לה כי אלה התנתקו משידוריה .כן דרשה די.בי.אס ממשרד
התקשורת כי יורה לחברת הכבלים להפסיק את חיוב המנויים מיד עם קבלת
הודעה על ניתוקם .עד למועד זה לא נתקבלה התייחסות משרד התקשורת לסוגיה
וחברת הכבלים ממשיכה שלא לקבל את ההודעות מטעמה של די.בי.אס.
להערכת הנהלת די.בי.אס ,.היה ותבוטלנה הוראות המינהל ,ללא קיום הסדר
חלופי הולם ,אשר יאפשר לספק האחד לעשות שימוש בתשתיות הספק האחר בבתי
המנויים ,יהווה הדבר חסם מהותי למעבר מנויים בין הספקים השונים.
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5.16

הסכמים מהותיים
להלן תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים העשויים להיחשב כהסכמים מהותיים
שלא במהלך העסקים הרגיל של די.בי.אס ,אשר נחתמו ו/או שהינם בתוקף
בתקופת הדוח התקופתי:

5.16.1

הסכמים לרכישת מפענחים
בחודש אוגוסט  2000חתמה די.בי.אס על הסכם לרכישת מפענחים עם Advanced
) Digital Broadcast Limitedלהלן ("ADB" :ויורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ,
)בסעיף זה" :יורוקום"( אשר מר שאול אלוביץ ,בעל ענין בדי.בי.אס ,הינו בעל ענין
גם בה )להלן" :הסכם  .("ADBעפ"י הסכם  ,ADBרכשה די.בי.אס מ ADB-כמות
מינימלית של מפענחים וכן זכאית לרכוש מעת לעת מפענחים נוספים לפי הזמנות
רכש שתשלח די.בי.אס ליורוקום .כן מוענקת לדי.בי.אס תקופת אחריות בגין
הממירים ושירות תמיכה בהם באמצעות יורוקום .בעקבות המחאת זכויות
והתחייבויות  ADBלפי הסכם  ADBלתאגיד אחרAdvanced Digital ,
 ,Broadcast S.A.נחתמה בחודש אפריל  2008תוספת להסכם  ADBהמסדירה את
ההמחאה האמורה ומעגנת תיקונים מסויימים להסכם  .ADBבחודש אפריל 2008
נחתם הסכם להארכת תקופת האחריות ביחס לסדרה מסויימת של מפענחים.
בשנים  2007ו 2008 -רכשה די.בי.אס מ ADB-מפענחים המאפשרים צפייה
בשידורים בטכנולוגיית  .HDכן הזמינה די.בי.אס מפענחי  PVRהמאפשרים צפייה
בשידורי .HD
בשנת  2008רכשה די.בי.אס מיורוקום מפענחים בסך כולל של כ 32 -מיליוני .₪
להליכים משפטיים בקשר עם דרישת גרעון מאגף המכס ברשות המיסים בגין
מפענחים שנרכשו על ידי די.בי.אס מיורוקום וכרטיסים חכמים שיובאו על ידי
יורוקום עבור די.בי.אס ,אשר נסתיימו בשנת הדוח ,ראו סעיף  5.18.5להלן.
בחודש יולי  2004התקשרה די.בי.אס עם חברת )UEC TECHNOLOGIES (PTY
) LIMITEDלהלן ("UEC" :בהסכם לפיתוח ,ייצור ואספקה של מפענחי  .PVRתוקף

ההסכם ל 5 -שנים ,כאשר ההסכם מתחדש מאליו למשך תקופות נוספות בנות שנה
כל אחת ,אלא אם הודיע אחד הצדדים אחרת .כן מוענקת לדי.בי.אס תקופת
אחריות בגין הממירים ושירות תמיכה בהם ,לרבות מעבדת תיקונים מקומית.
5.16.2

הסכמי חכירת מקטעי חלל
הסכם חלל הראשון
לצורך ביצוע השידורים באמצעות לווין ,התקשרה די.בי.אס בחודש אפריל 1999
בהסכם עם חלל תקשורת בע"מ )להלן" :חלל"( ,אשר בעלת ענין בדי.בי.אס הינה
בעלת ענין גם בה ,ועם התעשיה האווירית לישראל בע"מ ,לחכירת מקטעי חלל של
הלווין "עמוס  ,"1כפי שתוקן בחודש מאי ) 2003להלן" :הסכם חלל הראשון"(.
תקופת החכירה של הלווין "עמוס  "1הסתיימה בחודש יוני .2008
לחובות בגין דמי החכירה בגין הלווין "עמוס  "1ראה סעיף 5.11.1ב' לעיל.
בהסכם חלל הראשון הוסדרו מנגנונים המבטיחים רזרבה וגיבוי במקרה של
תקלות בלווין .בין היתר נקבע ,כי המשיב הרזרבי בלווין ,המשמש כגיבוי לכלל
הקיבולת בלווין ,ישמש כקיבולת רזרבית עבור די.בי.אס .במידה והמשיב הרזרבי
ינוצל לשם שיקום קיבולת כלשהי בלווין ,התחייבה חלל להעמיד בתוך  6חודשים
מקטע חלל רזרבי אחד ובתוך  3חודשים נוספים ,מקטע חלל רזרבי נוסף ,אשר
ישמשו כקיבולת רזרבית לכלל הקיבולת בלווין .במקרה של תקלה בו זמנית עם
קיבולת אחרת ,נתונה לדי.בי.אס קדימות בשיקום הקיבולת המוחכרת על ידה.
הסכם חלל השני
בחודש מאי  2000התקשרה די.בי.אס בהסכם נוסף עם חלל לחכירת מקטעי חלל
בלווין "עמוס  ,"2כפי שתוקן בחודש מאי ) 2003להלן" :הסכם חלל השני"( ,על פיו
תחכור די.בי.אס מחלל במועד תחילת החכירה לא פחות מ 12 -מקטעי חלל בשני
הלוויינים )מתוכם  8בלווין "עמוס  ("1ובחלוף שנה תחכור שני מקטעים נוספים
בלווין "עמוס  "2באותה קוטביות ,באופן שלא יהא צורך בכוונון צלחות הקליטה
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של די.בי.אס .על פי הסכם חלל השני הועברה הקיבולת שנחכרה בשעתו בלווין
"עמוס  "1ללווין "עמוס  "2וללווין "עמוס  ,"3אשר הצבתו בחלל הושלמה בחודש
יולי .2008
עפ"י הסכם חלל השני ,תקופת החכירה של מקטעי החלל בלווינים "עמוס  "2ו-
"עמוס  "3הינה למשך  12שנה ממועד הצבת הלווין "עמוס  "2בחלל )שארעה
בחודש אפריל  (2004או עד תום חיי הלווין "עמוס  ,"2המוקדם מבין השניים.
תמורת החכירה הקבועה בהסכם חלל השני מורכבת מדמי חכירה שנתיים,
שישולמו בתשלומים חודשיים ,ואשר גובהם תלוי במספר המקטעים הכולל אשר
די.בי.אס ,בעלי המניות בה וחוכרים קשורים בה ו/או בבעלי מניותיה ,כפי שהוגדרו
בהסכם חלל השני ,יחכרו בלווין "עמוס  "2ובלווין "עמוס  ."3הסכם חלל השני
מייחד מקטעי חלל אשר ישמשו כקיבולת רזרבית עבור הקיבולת המוחכרת ב-
"עמוס  ,"2וכן קיבולת חילופית למקרה בו הקיבולת המוחכרת תהפוך לבלתי
שמישה ,ומעניק לדי.בי.אס זכות סירוב ראשונה לחכור מקטעי חלל נוספים בלווין
"עמוס  "2בתנאים המפורטים בהסכם.
חלל התחייבה לפעול להארכת תקופת חכירת מקטעי החלל מעבר לתקופת
החכירה הנוכחית ,ולשם כך לפעול להצבת לווין המשך במיקום מתאים,
ובמאפיינים טכניים דומים ,באופן שלא ידרשו שינויים במערכות הקליטה של
מנויי די.בי.אס ,בתנאים הקבועים בהסכם ,וזאת עד ליום  31בדצמבר  2013ובלבד
שיחתם בין הצדדים הסכם מתאים למשך כל חיי הלווין ,כפי שיקצבו באותו
הסכם ,על פיו תחכור די.בי.אס לפחות  14מקטעי חלל בתמורה לדמי חכירה
שנתיים בתנאים מסחריים דומים.
בחודש יולי  2008נחתם בין די.בי.אס .לחלל תיקון להסכם חלל השני לפיו ,בין
היתר:
 .1די.בי.אס .תחכור מחלל  13מקטעי חלל במקום .14
 .2די.בי.אס .תפסיק את חכירת המקטע ה 13-עד להסכמה אחרת בין הצדדים על
פי המנגנון שנקבע בהסכם.
 .3נקבע מנגנון לגיבוי חלקי בלווין "עמוס  "3במקרה של אי זמינות של מקטעי
החלל בלווין "עמוס ."2
נכון למועד דוח זה ,חוכרת די.בי.אס עשרה מקטעי חלל בלווין "עמוס  "2ושני
מקטעי חלל בלווין "עמוס  ."3דמי החכירה בשנת  2008הסתכמו בכ 78 -מיליוני
ש " ח.
5.16.3

הסכמים לפיתוח מערכות מידע והצפנה
בחודש אוקטובר  2000חתמה די.בי.אס על הסכם עם חברת NDS LIMITED
)להלן ("NDS" :לפיתוח ,רישוי ,אספקה ,הדרכה ,הטמעה ותחזוקה של תוכנה

וציוד לפעולות הצפנה ,שידור ,דחיסה ופעולות נלוות הדרושות למערכת השידורים
הרב-ערוצית של די.בי.אס ,לרבות פיתוח "כרטיס חכם" המוחדר לתוך כונן מיוחד
המצוי במפענח ,ובאמצעותו ניתן לשלוט על אפשרויות הצפייה של המנוי.
ה"כרטיס החכם" ניתן לעדכון באמצעות אות שידור לוויני NDS .התחייבה
להתאים את הציוד והשירותים המסופקים על ידיה למפענחים הנרכשים על ידי
די.בי.אס בהתאם להוראות ההסכם .כן ,התחייבה  NDSלספק שירותי תמיכה
לדי.בי.אס וליתן אחריותה למוצריה .על פי ההסכם רשאית די.בי.אס להזמין
בתשלום שירותי ציוד ותוכנה נוספים וכן לערוך שינויים באלו הקיימים ,בתנאים
הקבועים בהסכם .הוראות ההסכם הוחלו בחודש ינואר  ,2006בשינויים
מסויימים ,אף ביחס לגרסה מתקדמת )דור שני( של "הכרטיס החכם" .בנוסף,
התקשרה די.בי.אס עם  NDSבמספר הסכמים לפיתוח והטמעת מערכת יישומים
שתאפשר לדי.בי.אס להציע למנוייה שירותים אינטראקטיביים ,שירותים
באמצעות ממירי ה yesMax-וכן שירותי  .VODבגין שירותי ומוצרי  NDSמשלמת
די.בי.אס תשלומים המבוססים בעיקרם על מספר הממירים שבהם עושה היא
שימוש ומספר המנויים הפעילים שלה.
 5.16.4הסכם לשירותי מוקד טלפוני
די.בי.אס מפעילה אחד ממוקדי השירות הטלפונים באמצעות בזק און ליין בע"מ
)להלן" :בזק און ליין"( ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה ,המעסיקה עובדים
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המשמשים כנציגי שירות מטעם די.בי.אס ,וזאת על פי הסכם מחודש יוני 2001
שבתוקף עד לתום שנת .2010
עד לתום שנת  2008סיפקה בזק און ליין שירותים כאמור ביחס למוקד שירות
טלפוני נוסף.
5.16.5

הסכם המימון עם הבנקים
לתמצית עיקרי ההסכם ראו סעיף  5.13לעיל וכן ביאור  13לדוחות הכספיים של
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31לדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

 5.16.6שטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב )סדרה א'(
בקשר עם הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של די.בי.אס ,נחתם בחודש יולי  2007בין
די.בי.אס לבין הנאמן שטר נאמנות .השטר קובע הוראות שונות ביחסים שבין
די.בי.אס לבין מחזיקי אגרות החוב )באמצעות הנאמן( ,לרבות ביחס לאפשרות
די.בי.אס לבצע הגדלה של סדרת אגרות החוב וכן להנפיק אגרות חוב ו/או ניירות
ערך נוספים .כן נקבעה מגבלה ,התלויה ב EBITDA -של די.בי.אס ביחס לזכות
די.בי.אס לרשום לטובת מחזיקי ניירות ערך נוספים כאמור שעבודים בדרגה
ראשונה ו/או לשתפם בשעבודים שלטובת הנאמן ,ללא צורך בהסכמת הנאמן.
בשטר הנאמנות נקבעו ארועים שונים שבקרותם על הנאמן לכנס אסיפת מחזיקי
אגרות החוב שבמסגרתה ,אם טרם הוסר אותו האירוע ,יהיו המחזיקים רשאים
להחליט ,בהחלטה הדורשת רוב של  75%ממחזיקי אגרות החוב המיוצגים
בהצבעה ,על העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי )ובמקרה כאמור על הנאמן לממש
את הבטוחות שניתנו לו( ,ובהם :אי תשלום במועד של סכום המגיע מדי.בי.אס,
לאחר תקופת התראה; מינוי מפרק זמני ,כונס נכסים זמני או קבוע לדי.בי.אס
ו/או על כלל או עיקר נכסי די.בי.אס ,קבלת החלטת פירוק די.בי.אס )למעט פירוק
למטרות מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה די.בי.אס( ,נקיטת הליכים כנגד
די.בי.אס לפי סעיף  350לחוק החברות או מתן צו לפי ההוראה האמורה ,וכן הטלת
עיקולים או פעולות הוצאה לפועל מסויימות ,אשר לא בוטלו תוך התקופות
שנקבעו בשטר; מימוש בטוחות הבנקים )כהגדרתם בסעיף  5.13.7לעיל( או
מימוש שעבודים הרובצים על עיקר נכסי די.בי.אס על ידי צדדים שלישיים;
העמדת סדרת אגרות חוב אחרת שתנפיק די.בי.אס לפרעון מיידי ,אם יתרתה
לסילוק עולה על הסך שנקבע בשטר; הפסקת עסקי די.בי.אס או כוונה לעשות כן,
וכן היווצרות נסיבות המקימות הסתברות ממשית שדי.בי.אס תחדל מתשלום
חובותיה או מהפעלת עסקיה; הפסקת דירוג אגרות החוב על ידי חברת דירוג
כלשהי לתקופה ובתנאים הקבועים בשטר )כל עוד די.בי.אס איננה תאגיד מדווח
לפי חוק ניירות ערך(; וכן אם די.בי.אס תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות
מהותיים הכלולים באגרת החוב ובשטר הנאמנות )למעט אי התשלום הנזכר לעיל(,
אשר הנאמן יראה בה משום פגיעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב ,וההפרה לא
תוקנה תוך תקופת התראה הקבועה בשטר.
כן התחייבה די.בי.אס על פי שטר הנאמנות לבצע פעולות שונות ולהמציא לנאמן
מסמכים ואישורים שונים ו/או גישה למידע ומסמכים של די.בי.אס ,במקרים
ובתנאים הקבועים בשטר הנאמנות.
לתנאים העיקריים של אגרות החוב ולבטוחות שיצרה די.בי.אס על פי שטר
הנאמנות ראו סעיף  5.13.7לעיל.
5.16.7

הסכמים עם בעלי המניות של די.בי.אס
א.

הסכם מייסדים מיום  4.12.98בין החברה ,יורוקום תקשורת בע"מ
)שאחזקותיה הועברו לאחר מכן ליורוקום די.בי.אס .בע"מ( ,לידן  -יזום
עסקים בע"מ )שאחזקותיה בדי.בי.אס .הועברו לאחר מכן ללידן סוכנויות
להשקעות ) (1994בע"מ( ,וגילת תקשורת בע"מ )שהעבירה אחזקותיה
בדי.בי.אס .לגילת די.בי.אס .בע"מ( המסדיר את הקמת חברת די.בי.אס,.
ניהולה והיחסים בין בעלי מניותיה.26

 26די.בי.אס .איננה צד להסכם זה.
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ב.

הסכם מיום  30.12.98בין בעלי המניות בדי.בי.אס .ובין די.בי.אס המסדיר,
בין השאר ,הקמת ועדה אקזקוטיבית וסמכויותיה.

ג.

הסכם מחודש נובמבר  2001בין בעלי המניות בדי.בי.אס 27ודי.בי.אס.
ששינה את נוסחת הדילול שנקבעה בהסכם המייסדים וקבע כי אחזקות
בעלי המניות בדי.בי.אס יותאמו לשיעור השקעותיהם היחסי בדי.בי.אס ,.כך
שלצורך הדילול יישאו ההשקעות )שמבוצעות בדרך של הלוואות בעלים(
החל מהמועד שנקבע בהסכם הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה נצברת
באופן שנתי בשיעור של  5.5%בשנה ,מיום הקמת די.בי.אס.

ד.

הסכם מיום  ,30.12.02כפי שתוקן ביום  ,6.8.03בין בעלי המניות בדי.בי.אס.
ודי.בי.אס .הקובע עדיפות להלוואות בעלים שניתנו החל מיום  10.7.02על
פני הלוואות שניתנו קודם לכן .כן קובע ההסכם ,כי הלוואות אלה יישאו
הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה ונצברת באופן שנתי בשיעור של ,5.5%
כאשר הלוואות שיינתנו מיום  27.4.03יישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית
צמודה ונצברת שנתית של  .11%כמו כן ,ההסכם קובע מנגנון להקצאת
מניות או כתבי אופציה למניות לבעלי מניות שישקיעו בדי.בי.אס ,כך
שאחזקותיהם בדי.בי.אס יותאמו להשקעתם המתואמת בה .עוד קבע
ההסכם זכות מידע כקבוע בו לבעלי המניות שהינם צדדים לו.

5.16.8

הסכמים עם גופים מוסדיים
על פי הסכמים מחודש מרץ וחודש אפריל  2005הועמדו לדי.בי.אס הלוואות על
ידי מספר גופים מוסדיים ,בסכום כולל )קרן( של  100מיליון ש"ח ,צמודות למדד
המחירים לצרכן ונושאות ריבית בשיעור שנתי של  ,11%שמועד פרעונן ביום
 .31.12.2013אשראי זה ניטל בתנאי נחיתות בפרעון לעומת האשראי הבנקאי,
למעט חריגים הדומים לאלו החלים על הלוואות בעלים שהעמידו בעלי המניות
בדי.בי.אס לאחר יום  .1.4.2004הלוואות אלו התקבלו על פי שלושה הסכמי
הלוואה שונים בין די.בי.אס ,החברה וכל אחד מהגופים המוסדיים ,כאשר
להבטחת פרעונן של הלוואות המוסדיים  ,2005ניתנה התחייבות של החברה
לפרעון סכומים על חשבון ההלוואות שגובהם ייקבע לפי נוסחה הקבועה
בהסכמים )המותנית ,בין השאר ,בשווי חיובי של די.בי.אס( ,כאמור בביאור
13לדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2008
הכלולים בדוח תקופתי זה .כן הוסכם בין המלווים ,החברה והבנקים ,כי במקרה
של מימוש ערבות החברה כלפי הבנקים )ראו סעיף  5.13.5לעיל( ,יהיו המלווים
זכאים )כל אחד לפי חלקו היחסי( לחלק יחסי מתוך תקבולי המימוש בשיעור
הקבוע בהסכמים.

5.17

הסכמי שיתוף פעולה

 5.17.1לשיתוף פעולה עם החברה בקשר לרכישה ושיווק של תשתית חיבור לגלישה ברשת
האינטרנט ,ראו סעיף 5.6.5ז' לעיל.
 5.17.2בשנת  2008החליטו די.בי.אס ובזק בינלאומי בע"מ ,לסיים מיזם משותף שקיימו
ביניהן לאספקת סל שירותים הכולל שירותי טלוויזיה רב-ערוצית )המסופקים על ידי
די.בי.אס( ,חיבור תשתיתי לרשת האינטרנט ושירותי גישה לאינטרנט )המסופקים על
ידי בזק בינלאומי בע"מ( .המיזם פועל תחת שם המותג " ."yes-Wowסיום המיזם
המשותף צפוי להתבצע עד לתום שנת 2009
במסגרת המיזם ,כל צד נושא בהוצאות הייחודיות לו )דהיינו :בזק בינלאומי בע"מ
ביחס לכל הקשור לשירותי גישה לאינטרנט ודי.בי.אס ביחס לכל הקשור לסל שירותי
הטלוויזיה הרב-הערוצית(.
 5.17.3לשיתוף הפעולה בין די.בי.אס לבין וואלה! תקשורת בע"מ ביחס לאתר אינטרנט ראו
סעיף  5.2לעיל.
 27גילת די.בי.אס .בע"מ לא חתמה על הסכם זה ,ואולם לא חלקה עליו ומאוחר יותר חתמה על תיקון להסכם זה.
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 5.18הליכים משפטיים
 5.18.1ביום  6בנובמבר  ,2006הוגשה בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית כנגד די.בי.אס.
בה טענה המבקשת כי די.בי.אס .לא השיבה ,כביכול ,למבקשת ולמנויים אחרים
שבחרו לסיים את ההתקשרות עמה את מלוא הסכומים המגיעים להם מתוך פקדון
שהופקד על ידם בידי די.בי.אס .מדובר בפקדון שהופקד בידי די.בי.אס .כבטוחה,
כנגד ציוד קצה שהושאל למנויים .המבקשת לא נקבה בסכום הנזק הכולל של חברי
הקבוצה בנימוק שנתונים אלו מצויים בידי די.בי.אס ,.והיא מעריכה את נזקם
המצטבר של חברי הקבוצה בסכום העולה על  16מיליון ש"ח.
 5.18.2ביום  5.1.05הגישה די.בי.אס בבית משפט השלום בתל אביב תביעה כנגד חברה ושני
מנויים שלה בעקבות מידע שהצטבר אצלה ,ולפיו שידורי הערוצים " "+5ו"תכלת",
אשר נעשו במקור על ידה ,מועברים ברשת הכבלים הפנימית של הישוב אפרתה
שבשומרון ,ונקלטים בכל אחד מבתי היישוב המחובר לאותה רשת כבלים .בדיקות
שערכה די.בי.אס העלו כי קליטת שידור הערוצים מתבצעת באמצעות שני מפענחים,
הכוללים כרטיסים חכמים של די.בי.אס ,וכי מפענחים אלו הינם מפענחים שנמסרו
לנתבעים .עוד התברר כי העברת שידורי הערוצים ביישוב נעשתה באמצעות מרכז
השידורים שמפעילים הנתבעים ביישוב .די.בי.אס דרשה לחייב את הנתבעים בפיצוי
בסך  2,000,000ש"ח ,מטעמי אגרה ,ובנוסף עתרה די.בי.אס למתן צו הצהרתי לפיו
הנתבעים הפרו את זכויות די.בי.אס מכוח פקודת זכויות יוצרים .מאחר שכנגד שני
הנתבעים בתיק ניתנו צו פירוק וצו כינוס נכסים ,ולאור מידע על מצבה הכלכלי
הרעוע של הנתבעת הנוספת בתיק ,החליטה די.בי.אס למחוק את התביעה .ביום
 9.8.06הגישה די.בי.אס לכונס הנכסים הרשמי ,תביעת חוב על סך  27,200,000ש"ח,
בגין חובו של אחד מהנתבעים .ביום  19.7.07הגישה די.בי.אס סיכומים בתביעת החוב
למנהל המיוחד שמונה על ידי כונס הנכסים הרשמי.
 5.18.3ביום  3בדצמבר  ,2002הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד די.בי.אס ,.המועצה
לשידורי כבלים ולשידורי לווין ומשרד התקשורת ,בקשר עם שידוריו של ערוץ
הספורט  .+5לטענת המבקשים שידוריו של ערוץ  +5עומדים בניגוד לתנאים שנקבעו
באישורה של המועצה לשידורו ,תוך ריקון של ערוץ  5מתוכן ,בניגוד לקבוע באישור
האמור .ביום  9בנובמבר  2006נחתם בין המבקשים לבין די.בי.אס .הסכם פשרה,
לפיו מתחייבת די.בי.אס .לשדר משדרי ספורט שונים במסגרת ערוץ  ,5למשך עונה
אחת שלמה של ענפי הספורט הרלבנטיים במהלך השנים  2006ו 2007 -וענפי ספורט
אחרים במהלך השנים  2007ו .2008 -הסכם הפשרה הוגש לבית במשפט ביום 11
בנובמבר .2006 ,זאת ,בהמשך להסכם פשרה דומה שנחתם בין המבקשים לבין חברת
הכבלים .בהמשך לחוות דעת שהגישו הצדדים ניתן ביום  28לפברואר  2007פסק דין
על פיו הוערכה ההטבה )הן ללקוחות די.בי.אס .והן ללקוחות הכבלים( ב10,000,000-
דולר ארה"ב ונפסקו לבא כוח התובעים הוצאות משפט בסכום כולל של  2.5מיליון
ש"ח ולתובעים גמול בסך  0.4מיליון ש"ח .די.בי.אס .וחברת הכבלים קבעו כי
החלוקה בין הצדדים תהא  ,30%-70%ובהתאם לכך – הועבר ביום  26באפריל 2007
חלקה של די.בי.אס 30%) .מן הסכום הכולל( לידי התובעים הייצוגיים .ביום 16
באפריל  2007הגישו התובעים הייצוגיים ערעור לבית המשפט העליון כנגד הסכום
שנקבע כגמול לתובעים ובבקשה להגדילו .ביום  16במאי  2007הגישה די.בי.אס,.
בשיתוף עם חברת הכבלים ,ערעור שכנגד ,לעניין שכר טרחת ב"כ התובעים ולעניין
הגמול לתובע .ביום  20בפברואר  2008אישר בית המשפט את הודעת הצדדים בדבר
שידור תוכן חלופי במקום תוכן שנזכר בסעיף  13.1.2בהסכם הפשרה שביניהם מיום
 9בנובמבר  ,2006אך נבצר לשדרו בערוץ ספורט  .5הצדדים הגישו את סיכומיהם
בערעור ובערעור שכנגד .התיק קבוע להשלמת טיעון בעל פה ליום .17.6.09
 5.18.4ביום  11ביולי  2007הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הגשתה
של תביעה ייצוגית כנגד די.בי.אס .וכנגד חברת פיצה מטר החזקות בע"מ ,בקשר עם
מבצע של די.בי.אס .במסגרתו זכאים המנויים שהצטרפו למבצע ל 52-שוברים
לקבלת פיצה משפחתית מפיצה מטר למשך שנה .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 .המבקש מבקש לתבוע את
די.בי.אס .בעילות של הפרת התחייבות חוזית ,הפרת חובת תום הלב בהתקשרות
חוזית ,עשיית עושר ולא במשפט ,הטעייה ,ומסחר לא הוגן בשל תיאור כוזב .ביום
 2.9.07הודיעה פיצה מטר לחברה על הפסקת מימוש השוברים החל מיום  6.9.07עקב
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העברת הבעלות במותג "פיצה מטר" לחברת פיצה מטר ישראל – ניהול ) (2005בע"מ.
די.בי.אס .פנתה ללקוחות שטרם סיימו את תקופת המבצע והציעה להם ,על אף
שמדובר בהפרת התחייבות של פיצה מטר ,לקבל פיצוי .ביום  24בדצמבר 2007
הוגשה על ידי המבקשת בקשת אישור מתוקנת .תגובת די.בי.אס .הוגשה ביום 2
במרץ  2008ותשובת המבקשת ביום  27באפריל  .2008בהעדר תגובה מטעם פיצה
מטר הגיש המבקש בקשה למתן פסק דין כנגדה בהעדר הגנה.
תביעות שהסתיימו:
 5.18.5בחודש 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 ש"ח ,בגין מפענחים שנרכשו על
די.בי.אס .מיורוקום תקשורת ,ואשר יובאו על ידיה עבור די.בי.אס ,.כאשר יחד עימם
הגיעו כרטיסים חכמים השייכים לדי.בי.אס .בחודש יולי  2008נחתם בין רשות
המסים ליורוקום תקשורת ודי.בי.אס .הסכם פשרה המסיים את המחלוקות ביחס
לדרישת הגירעון.
 5.18.6בחודש אפריל  2008נמחקה בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד די.בי.אס ,שהוגשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשר עם תקלות והפסקות בשידורי די.בי.אס ,החל
מחודש ספטמבר  2007ועד למועד הגשת הבקשה ,בשל סיכום עם תובע ייצוגי אחר על
ניהול התובענה שהוגשה על ידו בלבד ,כאמור בביאור 17א) (44לדוחות הכספיים של
החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.
 5.18.7בחודש פברואר  2008נחתם בין די.בי.אס .לבין חלל הסכם פשרה לסיום הליך בוררות
שהתנהל בין הצדדים ביחס לגובה התשלום החודשי המגיע לחלל בגין חכירת מקטעי
חלל בלווין "עמוס  "2מכח ההסכם שבין הצדדים )ראו סעיף  5.16.2לעיל(.
לעידכונים נוספים בנושא הליכים משפטיים ראו ביאור  17לדוחות הכספיים של החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הכלולים בדוח תקופתי זה.

5.19

יעדים ואסטרטגיה עסקית

 5.19.1יעדי די.בי.אס הינם להמשיך במגמת הצמיחה בהכנסות די.בי.אס ,וזאת באמצעות
המשך גידול מתון במספר מנויי די.בי.אס ,וכן באמצעות המשך הגידול בהכנסה
הממוצעת למנוי ).(ARPU
 5.19.2על מנת להשיג את היעדים האמורים ,בכוונת די.בי.אס להשקיע מאמצים ניכרים
בתחומי השיווק והמכירות ובאסטרטגיה שיווקית מתאימה המיועדת להמשך גיוס
מנויים ,וזאת באמצעות מערך המכירות של די.בי.אס ,להמשיך במאמציה ליצירת
בידול וראשוניות בתוכן שידוריה והגדלתו לעומת תכני חברת הכבלים ,וכן בהגדלת
היקף התכנים הנרכשים על ידי כל מנוי; להמשיך בהרחבת שירותי הערך המוסף של
די.בי.אס ,וכן להמשיך להשקיע בשירות הלקוחות ובשימור הלקוחות הקיימים
והגדלת ההכנסות מהם .מאמצים אלו כוללים את חתירת די.בי.אס להגדלת שיעור
החדירה של מפענחי ה PVR -בקרב מנוייה באופן שיגדיל את הכנסות די.בי.אס ואת
נאמנות מנוייה לשירותי די.בי.אס .וכן לקבלת האישורים הנדרשים לשם שיווקו של
סל שירותים הכולל שירותי הטלויזיה ,חבילות גלישה על רשת האינטרנט וכן שירותי
טלפוניה .כן פועלת די.בי.אס .להשקת שירותי .VOD
 5.19.3יעדי די.בי.אס ביחס לגידול במספר המנויים ובהכנסה הממוצעת למנוי מבוססים על
תחזיות הנהלת די.בי.אס ,על המגמה הנוכחית בשוק השידורים ועל הנחות די.בי.אס
ביחס לתחרות בתחום השידורים והרגולציה החלה ואשר תחול ביחס לפעילות
די.בי.אס ולמגבלות המוטלות על די.בי.אס ופעילותה ,בשים לב גם למגבלות החלות
ושיחולו על החברה ,המשפיעות על די.בי.אס .עם זאת יתכן ותחזיות הנהלת די.בי.אס
לא יתממשו לנוכח שינויים בביקושים בשוק השידורים ,לנוכח התעצמות התחרות
בתחום זה ,לנוכח כניסת גורמים נוספים לתחום השידורים או תחומים תחליפיים לו
ולנוכח מגבלות רגולטוריות המוטלות או אשר יוטלו על די.בי.אס או על שיתופי
פעולה שלה עם החברה )ראו סעיף  5.6.5לעיל( .מימוש יעדי די.בי.אס ביחס לשיווק
סל שירותים כאמור לעיל תלוי גם בקבלת האישורים והרגולטוריים הנדרשים לשם
כך )ראו סעיף  5.6.5לעיל( .לגבי השקת שירותי  VODבזמינות סוגי המפענחים
שבאמצעותם ניתן יהיה לקבל את השירות )ראו סעיף  5.4לעיל( .הגדלת שיעורי

136
החדירה של מפענחי ה PVR-תלויה גם בזמינות המפענחים ובמועדי אספקתם
מהיצרן.

5.20

דיון בגורמי סיכון
להלן יובאו האיומים ,החולשות וגורמי הסיכון האחרים של די.בי.אס )להלן:
"הסיכונים"( ,הנובעים מסביבתה הכללית ,מן הענף ומן המאפיינים הייחודיים
שבפעילותה .יודגש ,כי הסיכונים המפורטים להלן הם בדרגות סבירות
התרחשות שונות ,וחלקם ,להערכת די.בי.אס ,הינו בסבירות התרחשות נמוכה
מאוד .עם זאת ,לכל סיכון יוחסה מידת השפעה ללא קשר לסבירות
להתקיימותו.

5.20.1

סיכוני מקרו
 5.20.1.1סיכונים פיננסיים  -חלק מהותי מהוצאות והשקעות של די.בי.אס
צמוד לשינויים בשער החליפין של דולר ארה"ב .לפיכך ,לשינויי שער
חריפים ישנה השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של די.בי.אס;
בנוסף ,ההלוואות שנטלה די.בי.אס ,מבעלי מניותיה ומגורמים
מוסדיים הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ,ולפיכך לעליה חדה
בשיעורי האינפלציה עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה
העסקיות של די.בי.אס.
 5.20.1.2מיתון/האטה כלכלית  -האטה כלכלית במשק ,עליה בשיעורי אבטלה
וירידה בהכנסה הפנויה עלולים להביא לקיטון במספר מנויי
די.בי.אס ,לקיטון בהכנסות די.בי.אס ולפגיעה בתוצאותיה העסקיות.
ההאטה הכלכלית הנוכחית במשק ,המתאפיינת ,בין השאר ,בגידול
בשיעורי אבטלה ובירידה בהכנסה הפנויה ,יחד עם התגברות
התחרות ,עלולה לגרום לפגיעות האמורות .כמו כן במידה והאטה
הכלכלית תביא לפגיעה בפעילותם או הפסקת פעילותם של ספקים
מהותיים יכול ותהיה לכך השפעה לרעה על פעילות די.בי.אס.
 5.20.1.3מצב בטחוני  -מצב בטחוני רעוע מתמשך באזורים נרחבים בישראל,
המשבש את חיי היומיום של התושבים ,עלול להביא להרעה בתוצאות
העסקיות של די.בי.אס.

5.20.2

סיכונים ענפיים
 5.20.2.1תלות ברישיונות  -די.בי.אס מספקת שידורי טלוויזיה רב ערוצית
בהתאם לרישיון השידורים ובאמצעות רישיונות נוספים .הפרת
הוראות הרישיונות ,כמו גם הוראות הדין מכוחם ניתנו הרשיונות,
עלולה להביא ,בכפוף לתנאים הקבועים לכך ברישיונות ,לביטול ,שינוי
או להתליה של הרישיונות וכתוצאה מכך לפגיעה מהותית ביכולה של
די.בי.אס להמשיך ולפעול בתחום ,וכן להטלת עיצומים כספיים על
די.בי.אס.
 5.20.2.2שינויים ברגולציה  -פעילות די.בי.אס ושידוריה כפופים למשטר
רישוי ,פיקוח ואישורים מטעם גורמים רגולטורים שונים ,ולפיכך היא
עשויה להיות מושפעת ומוגבלת משיקולי מדיניות המוכתבים על ידי
גורמים אלו ומשינויי חקיקה בתחום התקשורת; תוכן שידורי
די.בי.אס כפוף להסדרי חקיקה מיוחדים ,לפיקוח המועצה וכפוף
לקבלת אישורים מאת המועצה ומשרד התקשורת .מידת ההתערבות
הרגולטורית גבוהה מאוד ושינויים ברגולציה הינם בעלי השפעה של
פעילות די.בי.אס ועלולים לפגוע מהותית בתוצאותיה הכספיות.
 5.20.2.3תחרות חריפה  -תחום השידורים מאופיין בשיעור חדירה גבוה מאוד
ובתחרות חריפה ועזה מאוד ,המחייבת את די.בי.אס להשקיע באופן
תמידי ורציף בגיוס ובשימור לקוחות; ובהתמודדות עם שיעורי מעבר
גבוהים של לקוחות בין די.בי.אס לבין חברת הכבלים .הצעת "סל
שירותים" הכולל שירותי טלוויזיה רב ערוצית ,אינטרנט וטלפוניה,
שאינו מוצע במתכונת זו על ידי די.בי.אס מגבירה אף היא את יכולתה
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התחרותית של חברת הכבלים .אי אספקת שירותי  VODעל ידי
די.בי.אס ,בשעה שחברת הכבלים מציעה שירותים אלו למנוייה,
פוגעת אף היא ביכולתה התחרותית של די.בי.אס .למתחרים חדשים
פוטנציאליים ולשירותים חלופיים לשוק השידורים ראה סעיף 5.6
לעיל.
 5.20.2.4פיתוח טכנולוגיות חדשות  -סיכון בפיתוח טכנולוגיות חדשות אשר
תגברנה על טכנולוגיה קיימת ותהפוכנה את הטכנולוגיה הקיימת
למיושנת ,ועקב כך הצורך בהשקעות כספיות גדולות על מנת לשמור
על המעמד התחרותי ,או לחילופין במקרה של פיתוח טכנולוגיות
חדשות שיאפשרו כניסה לתחום השידורים הרב ערוציים ללא
השקעות כספיות כבדות ,יורידו את חסמי הכניסה לתחום ויהוו איום
על המעמד התחרותי של די.בי.אס .לטכנולוגית  IPTVראו סעיף
 5.1.4.2לעיל.
 5.20.2.5הקמת תשתיות חלופיות לשידורים רב ערוציים  -שינויי חקיקה
ורגולציה עלולים לאפשר קיומם של תשתיות או מערכים לאספקת
שירותי טלויזיה ,שיכולים להוות תחליף לשירותי די.בי.אס .ולפגיעה
בתוצאותיה הכספיות .למערך הפצה קרקעי ראו סעיף 5.1.3.1
 5.1.3.1לעיל .למערך לשידורי רדיו ספרתיים ראו סעיף .5.1.1
 5.20.2.6סוגי תשלומים ופיקוח על תעריפים  -רישיון די.בי.אס קובע את סוגי
התשלומים אותם מותר לדי.בי.אס לגבות .בנוסף ,למועצה סמכות
שלא לאשר תיקונים למחירון או מבצעים והוזלות אותן יוזמת
די.בי.אס מגבלות אלו משפיעות על יכולת די.בי.אס לנהל מדיניות
מחירים עסקית.
 5.20.2.7פיראטיות  -די.בי.אס חשופה לניסיונות לחיבור "פיראטי" של צופים
לקליטת שידורי די.בי.אס ,ללא תשלום דמי מנוי .די.בי.אס מעריכה
את התופעה כשולית בלבד.
 5.20.2.8חשיפה לתביעות בגין שידור תוכן המפר הוראות הדין  -די.בי.אס
חשופה לתביעות בגין שידור תוכן המפר את הוראות הדין ,לרבות
הפרת זכויות קנין רוחני ,פגיעה בפרטיות ,פגיעה בשם הטוב ,שידור
תכנים אסורים וכיוצ"ב .בהסכמים עם ספקי תוכן ומפיקי תוכניות
כלולה לרוב התחייבות של הספק/המפיק לשפות את די.בי.אס במקרה
של תוכן המפר את הוראות ההסכם והדין.
5.20.3

סיכונים מיוחדים לדי.בי.אס
 5.20.3.1צורך בקבלת אישורים מבנקים מממנים לביצוע פעולות בדי.בי.אס -
ביצוע פעולות והליכים מסוימים תלוי בקבלת אישורם המוקדם של
הבנקים .מגבלה זו עלולה להכביד על פעילות די.בי.אס.
 5.20.3.2חשיפה להעמדת אשראי לפירעון מיידי כתוצאה מאי עמידה בהסכמי
ההלוואה  -אי עמידת די.בי.אס בהוראות הסכם המימון או בהוראות
שטר הנאמנות שנחתם עם הנאמן למחזיקי אגרות החוב עלולה,
בהתאם ובכפוף להוראות כל אחד מההסכמים האמורים בהתאמה,
לזכות את המלווים הרלבנטיים בעילה להעמדת מלוא האשראי
שהועמד לדי.בי.אס לפירעון מיידי ולמימוש הבטוחות שניתנו על ידי
די.בי.אס ובעלי מניותיה .מימוש הבטוחות על ידי הבנקים כאמור,
מהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי ,ואילו העמדת אגרות
החוב לפרעון מיידי מהווה עילה להעמדת האשראי הבנקאי לפרעון
מיידי.
 5.20.3.3מגבלות כתוצאה ממבנה הבעלות  -מגבלות המוטלות על החברה
מגבילות את החברה בהעמדת מקורות כספיים לדי.בי.אס .וכן
בשיתופי פעולה לצורך הצעת סל שירותי תקשורת .מגבלות אלו
משפיעות באופן מהותי על מצבה העסקי של די.בי.אס ועל יכולותיה
התחרותיות  -ראו סעיפים  5.1.2ו 5.1.3.7 -לעיל.
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 5.20.3.4קיום תזרים מזומנים מספק  -על די.בי.אס לקיים תזרים מזומנים
מספק לצורך עמידתה בתכנית העסקית שלה ופרעון האשראים
שנטלה .אי פירעון במועד כאמור מהווה עילה להעמדת האשראי
הבנקאי ואגרות החוב לפירעון מיידי בהתאם ובכפוף להוראות וסייגי
הסכם המימון ושטר הנאמנות ,בהתאמה.
 5.20.3.5כשל ופגיעה בלוויין  -שידורי די.בי.אס מבוצעים באמצעות מקטעי
החלל של הלוויינים "עמוס  "2ו" -עמוס  ,"3הממוקמים בנקודה זהה
בחלל .כשל בפעילות אחד הלווינים או פגיעה בו עלולים לשבש
ולצמצם את היקף שידורי די.בי.אס ,.ושיבוש וצמצום אלו צפויים
להיות משמעותים יותר במקרה כשל בלווין "עמוס  ."2עם זאת,
הכפילות בלוויינים שבאמצעותם מבוצעים השידורים למנויים
מאפשרת להקטין באופן משמעותי את הסיכון הכרוך בפגיעה באחד
מהם ,ומשפרת את יכולת השרידות של השידור .במידה ויהיה כשל
באחד הלוויינים ,ניתן יהיה להעביר את עיקר הערוצים המשודרים על
ידי די.בי.אס באמצעות מקטעי החלל הקיימים בלוויין השני ויתכן
שאף באמצעות מקטעים נוספים באותו הלווין שיועמדו לשימוש
די.בי.אס ,.אך לא את כלל הערוצים המשודרים .לדי.בי.אס אין ביטוח
לאובדן הכנסות שנגרם בגין כשל ללוויין.
 5.20.3.6תלות בבעל הזכויות במקטעי החלל  . -לדי.בי.אס תלות מהותית
מאוד בחלל כבעל הזכויות הבלעדי והספק היחידי של מקטעי החלל
שבשימוש די.בי.אס.
 5.20.3.7תלות בספקי תוכנה ,ציוד ,תוכן ,תשתית ושירותים –לדי.בי.אס תלות
בספקי תוכנה ,ציוד ,תוכן ושירותים מסוימים ,לרבות שירותי הצפנת
השידורים ,ואי קבלת המוצרים והשירותים המסופקים על ידם עלולה
לפגוע בתפקוד די.בי.אס או בקצב צמיחתה.
 5.20.3.8תלות בשימוש בתיול הפנימי – לדי.בי.אס תלות בשימוש בתיול
הפנימי בחלק מבתי המנויים ,שהינו בבעלות חברת הכבלים ,ואשר
השימוש בו נעשה על פי הוראות המינהל .כאמור בסעיף  5.15.3לעיל,
בשנת  2005הודיע משרד התקשורת כי הוא שוקל את ביטול הוראות
המינהל .היה ויבוטלו הוראות המינהל ,ללא קיום הסדר חלופי הולם,
אשר יאפשר לספק האחד לעשות שימוש בתשתיות הספק האחר בבתי
המנויים ,יהווה הדבר חסם מהותי לגיוס מנויים לדי.בי.אס.
 5.20.3.9פגיעה במרכזי השידור  -פגיעה במרכז שידור עלולה לגרום לקושי
משמעותי בהמשך השידורים ,ואולם ביזור השידורים לשני מרכזי
שידורים )בכפר סבא ובצומת ראם( מקטין באופן משמעותי את
הסיכון הכרוך בפגיעה באחד מהם ומשפר את יכולת שרידות עיקר
השידורים .במקרה של פגיעה באחד ממרכזי השידורים תוכל
די.בי.אס .להמשיך ולשדר ממרכז השידורים האחר את ערוציה
העיקריים )כאשר למרכז בכפר סבא יכולת להעביר מספר רב יותר של
ערוצים( .בכל מרכז שידורים מערכת הצפנה זהה ,ולפיכך קיים גיבוי
גם למערכת ההצפנה במקרה של פגיעה באחד ממרכזי השידור.
הערכת די.בי.אס כאמור בפסקה זו הינה מידע צופה פני עתיד .הערכה
זו מבוססת על אספקת שירותי הגיבוי מהספק עימו קשורה די.בי.אס
במקרה של פגיעה במרכז השידורים בכפר סבא .הערכה זו עשויה שלא
להתממש או להתממש באופן חלקי או אחר אם לא יתאפשר
לדי.בי.אס לקבל את שירותי הגיבוי.
 5.20.3.10כשל במערכות המיחשוב של די.בי.אס – .כשל משמעותי במערכות
המחשוב המרכזיות של די.בי.אס .עלול לפגוע ביכולתה התפעולית של
די.בי.אס .לדי.בי.אס .אתר גיבוי מרוחק המיועד להפעלה ומתן
שירותי מחשוב חלקיים בתוך שעות בודדות מקרות כשל ,ואולם
יכולות תפעוליות מסויימות של די.בי.אס .לא תוכלנה להתממש ללא
פעילות תקינה של מערכות המחשוב המרכזיות.
 5.20.3.11נחיתות טכנית ואי יכולת הצעת שירותים משולבים  -תשתית
די.בי.אס סובלת מנחיתות טכנית בתשתיתה לעומת תשתית
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מתחרותיה .הנחיתות הטכנית מונעת מדי.בי.אס ליתן שירותי
טלפוניה ,אינטרנט ושירותים אינטראקטיביים שונים ,לרבות ,VOD
על תשתיתה שלה ,ומחייבת אותה לרכוש שירותים אלו או לקיים
שיתופי פעולה כדי לספק שירותים אלו ללקוחותיה.
 5.20.3.12אי יכולת הצעה חבילה משולבת אנלוגית ודיגיטלית  -די.בי.אס
מספקת למנוייה מפענחים דיגיטליים בלבד ,בעוד שחברת הכבלים
יכולה לספק הן מפענחים אנלוגיים והן מפענחים דיגיטליים .הצעה
של שני סוגי המפענחים מוזילה למנוי את עלות הציוד ,ומשפרת את
היכולת התחרותית של חברת הכבלים.
 5.20.3.13פגמים במערכת ההצפנה  -שידורי די.בי.אס מבוססים על הצפנת
השידורים המועברים באמצעות הלוויניים וקידודם באמצעות
"כרטיסים החכמים" המותקנים במפענחים שבבתי המנויים .פגמים
במערכת ההצפנה או פריצה שלה עלולים לאפשר צפיה בשידורים ללא
תשלום לדי.בי.אס ובכך להביא לקיטון בהכנסות ,וכן להפרה של
ההסכמים בין די.בי.אס לבין ספקי התוכן שלה.
 5.20.3.14חשיפה בגין שידור ערוצים ללא הסכם  -די.בי.אס משדרת למנוייה כ-
 10ערוצים אשר משודרים ממקור השידורים שלהם כשידורים
לוויניים לא מוצפנים ,והניתנים לקליטה במדינת ישראל )גם ללא
מפענח( ,וזאת ללא הסכם עם בעלי זכויות השידור .די.בי.אס עושה
מאמצים להסדיר התקשרויות עם בעלי זכויות השידור.
 5.20.3.15חשיפה לתביעות יצוגיות  -לנוכח מספר מנוייה קיימת לדי.בי.אס
חשיפה לתביעות ייצוגיות וככל שגדל מספר המנויים גדלה החשיפה
לתביעות ייצוגיות בסכומים משמעותיים .לבקשות תלויות ועומדות
כנגד די.בי.אס לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות ראו סעיף 5.18
לעיל.
 5.20.3.16עמידה בתנאי והוראות המשרד לאיכות הסביבה ביחס למרכז
השידורים  -במקרה של אי עמידה בתנאי והוראות המשרד לאיכות
הסביבה ביחס למרכז השידורים חשופה די.בי.אס לסנקציות
הקבועות לפי דין.
 5.20.3.17הקצאה 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 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.
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.
 5.20.3.18הפרעות לשידורים  -היות ששידורי די.בי.אס מועברים באופן אלחוטי
ממרכזי השידורים ללוויני השידורים ומהם לצלחות הקליטה שבבתי
המנויים ,הרי ששידור אותות אלחוטיים ,באותו תחום תדרים וכן
תנאי מזג אויר קיצוניים של גשם כבד ,ברד או שלגים ,עלולים לגרום
לשיבושים באיכות ו/או בזמינות השידורים שמספקת די.בי.אס
למנוייה ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות.
בתקופה שבין  5.9.07ל 9.10.07 -התגלו הפרעות לא רציפות בשידורי
די.בי.אס ,אשר התרחשו בעוצמות ובהיקפים שונים שגרמו לשיבושים
באיכות ובזמינות שידורי די.בי.אס בעיקר באזור צפון הארץ ומישור
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החוף .למיטב ידיעת די.בי.אס וכנמסר לה על ידי גורמים ממשלתיים,
בעקבות פעולות האיתור ,מקור ההפרעות היה גורם חיצוני שביצע
פעילות שידור בתחום התדרים בו מועברים שידורי די.בי.אס.
בהקשר זה ,בחודש אוקטובר  2007החליטה הממשלה למנות צוות
בינמשרדי ,לבחינת מכלול ההיבטים והסוגיות העולים בהקשר של
ההפרעות האמורות ובהקשרים הרחבים יותר .נכון למועד דוח זה,
טרם הוגשו מסקנות הצוות.
על אף שההפרעות לשידורים נגרמו על ידי גורמים חיצוניים ,ולא על
ידי מעשה או מחדל של די.בי.אס ,פתחה די.בי.אס לשידור חופשי את
כל הערוצים המשווקים על ידיה )למעט ערוצי ארוטיקה וערוצי
סרטים בתשלום( לכלל מנוייה ,וזאת לתקופה של שלושה חודשים
מאמצע חודש אוקטובר  2007ועד ליום  ,15.1.08כאשר מנויים אשר
בהתאם להתקשרות עימם רוכשים בתשלום נפרד ערוצי "פרימיום"
ששודרו ללא תשלום נוסף כאמור זוכו בגין תשלום זה .הפיצוי האמור
ויתר ההוצאות והנזקים שנגרמו לדי.בי.אס בקשר עם ההפרעות
האמורות גרמו לפגיעה בתוצאותיה הכספיות של די.בי.אס.
5.20.4

להלן הצגת גורמי הסיכון על פי טיבם ודירוגם על פי השפעתם לדעת הנהלת
די.בי.אס .יצוין ,כי הערכות די.בי.אס להלן לגבי מידת ההשפעה של גורם סיכון
על די.בי.אס משקפת את מידת ההשפעה של גורם הסיכון בהנחת התממשות
גורם הסיכון ,ואין באמור בכדי להביע הערכה כלשהי או ליתן משקל כלשהו
לסיכויי ההתממשות כאמור .כמו כן ,סדר הופעת גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו
בהכרח על פי הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו:

פרק ב' לדוח התקופתי
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2008

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"( ,לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2008להלן" :דוח הדירקטוריון"(.
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 31.12.08
כמגזר עסקי הכולל בעיקר שירותי מוקדים ללקוחות והשקעה בקרן הון סיכון.
הרווח לשנה המדווחת הסתכם בכ 1,521-מיליון ש"ח לעומת כ 1,361-מיליון ש"ח בשנה המקבילה .הגידול
ברווח נבע בעיקרו מירידה בהוצאות הפעלה וכלליות מסך של כ 5,841-מיליון ש"ח לכ 5,437-מיליון ש"ח
שקוזזו בשל העליה בהוצאות המימון מסך של כ 349-מיליון ש"ח לסך של כ 581-מיליון ש"ח .הרווח
המיוחס למחזיקי ההון של החברה הסתכם בכ 1,627-מיליון ש"ח לעומת  1,330מיליון ש"ח בשנה
המקבילה .הגידול ברווח לשנה נבע בעיקרו מגידול ברווח בכל המגזרים פרט למגזר הטלוויזיה הרב
ערוצית ,בו גדל ההפסד .לפרוט נוסף ראו להלן.
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המצב הכספי
א .הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי הדיווח הבינלאומיים ).(IFRS
ב .נכסי הקבוצה ליום  31.12.08מסתכמים בכ 14.31-מיליארד ש"ח לעומת כ 15.16-מיליארד ש"ח
ליום  31.12.07ירידה של כ 845-מיליון ש"ח .כ 6.04-מיליארד ש"ח )כ (42%-מנכסי הקבוצה הינם
רכוש קבוע לעומת כ 6.06-מיליארד ש"ח )כ (40%-ב.31.12.07-
הירידה בנכסי הקבוצה נבעה ממגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת .במגזר זה חלה ירידה בסך
הנכסים השוטפים ,בהשוואה לשנה הקודמת בסך של כ 499 -מיליון ש"ח בעיקר בשל מימוש
נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר וירידה במזומנים ושווי מזומנים ,ששימשו לתשלום דיבידנד
בסך  1.51מיליארד ש"ח ,לפרעון התחייבויות ולפעילות השקעה .כמו כן חלה ירידה ביתרת
לקוחות בעיקר עקב הדבקת פיגור במשלוח חשבונות שנבע ממעבר למערכת בילינג חדשה .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 4.34 -מיליארד ש"ח ליום  31.12.07לסך של כ4.64-
מיליארד ש"ח ליום  .31.12.08עיקר הגידול נבע מהשקעה בזכויות לתדרים וברכוש קבוע לצורך
הפעלת הרשת החדשה )בטכנולוגיית  .(HSPA/UMTSכמו כן חלה עליה ביתרת הלקוחות שנבעה
בעיקר מהפסקת ניכיון תשלומים בכרטיסי אשראי.
מנגד ,חלה ירידה ביתרות מזומנים בעיקר בשל חלוקת דיבידנד וכן חלה ירידה במלאי עקב צמצום
מלאי המכשירים הפועלים בטכנולוגיית .CDMA
במגזר התקשורת הבינלאומית ,שירותי אינטרנט ונס"ר גדלו נכסי המגזר מכ 887-מיליון ש"ח ליום
 31.12.07לסך של כ 994-מיליון ש"ח ליום  31.12.08הגידול נבע בעיקר מעליה בהוצאות מראש
לזמן ארוך עבור זכויות שימוש בקיבולות ,עליה ביתרת המזומנים ועליה ביתרת הלקוחות ובמלאי
עקב גידול בכל מרכיבי הפעילות של המגזר.
במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית חל גידול מתון בסך הנכסים מכ 1.10-מיליארד ש"ח ליום 31.12.07
לסך של כ 1.13-מיליארד ש"ח ליום .31.12.08
ג .ההון העצמי המיוחס למחזיקי ההון של החברה ליום  31.12.08הסתכם בכ 4.72-מיליארד ש"ח
המהווים כ 33%-מכלל המאזן ,זאת לעומת כ 4.54-מיליארד ש"ח ב 31.12.07-שהיוו כ 30%-מכלל
המאזן .הגידול בהון העצמי נבע בעיקרו מהרווח לשנה של הקבוצה שקוזז ברובו ע"י חלוקת
דיבידנד בסך של כ 1.51-מיליארד ש"ח.
ד .חוב הקבוצה למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח ליום  31.12.08הסתכם בכ 6.05-מיליארד ש"ח
וזאת לעומת כ 6.74-מיליארד ש"ח ליום  .31.12.07הקיטון נבע בעיקרו ממגזר התקשורת הפנים
ארצית הנייחת בשל פרעון אגרות חוב בסכום של כ 593-מיליון ש"ח ,וממגזר הרדיו טלפון נייד
בשל פרעון הלוואות ואג"ח .סך הכל פרעון אגרות חוב ,הלוואות ואשראי לזמן קצר בקבוצה
הסתכם לכ 912-מיליון ש"ח .הקיטון קוזז בחלקו בעיקר בשל שיערוך הלוואות ואגרות חוב
צמודות מדד עקב עליה במדד המחירים לצרכן.
רואי החשבון של החברה הפנו תשומת הלב בדוחות הכספיים למצבה הכספי של די.בי.אס .שרותי
לווין )) (1998להלן :די.בי.אס( .כאמור בבאורים 13ג') (3ו ,(3)33-נכון ליום  31בדצמבר 2008
די.בי.אס אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה וזאת לאחר שקיבלה מהבנקים ביום
 5במרס  2008עדכונים להתניות לשנת  .2008לאחר תאריך המאזן קיבלה די.בי.אס הקלה בקשר
עם אמות המידה הפיננסיות ליום  31בדצמבר  ,2008ולפיכך לתאריך אישור דוחות אלה די.בי.אס
עומדת בתנאים שנקבעו בהסכם המימון .המשך פעילותה של די.בי.אס מותנה בין היתר בעמידה
בהתניות שנקבעו לגבי שנת  2009ו/או בהקלות נוספות שיתקבלו .להערכת הנהלת די.בי.אס
מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילותה לשנה הקרובה וזאת בהתאם לתחזית
תזרימי המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון די.בי.אס.
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תוצאות הפעולות
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א .עיקרי התוצאות
בהכנסות הקבוצה בשנת  2008לא חלו שינויים לעומת השנה המקבילה והם הסתכמו בכ 12.41-מיליארד
ש " ח.
היציבות בהכנסות נובעת מגידול בהכנסות במגזר הרדיו טלפון נייד והטלויזיה הרב ערוצית שקוזז במלואו
בשל ירידה במגזר תקשורת פנים ארצית נייחת.
הוצאות הפחת והפחתות של הקבוצה הסתכמו בכ 1,703-מיליון ש"ח ,לעומת סך של כ 1,769-מיליון ש"ח
בשנה המקבילה ,קיטון של כ.3.7%-
עיקר הקיטון נבע ממגזר תקשורת פנים ארצית נייחת וממגזר הטלוויזיה הרב ערוצית אשר קוזז בחלקו
בשל עליה בהוצאות במגזר הרדיו טלפון נייד.
הוצאות שכר העבודה של הקבוצה בשנת  2008הסתכמו בסך של כ 2,354-מיליון ש"ח לעומת סך של כ-
 2,375מיליון ש"ח בשנה המקבילה ,קיטון של כ.1%-
הקיטון נובע מירידה בהוצאות השכר במגזר התקשורת פנים ארצית נייחת שקוזז בחלקו בשל עליה
בהוצאות השכר בשאר מגזרי הקבוצה.
הוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה בשנת  2008הסתכמו בכ 5,437-מיליון ש"ח ,לעומת כ 5,841-מיליון
ש"ח בשנה המקבילה ,קיטון של כ.7%-
הקיטון נובע מירידה בהוצאות בכל המגזרים העיקריים בקבוצה.
הרווח לשנה שיוחס למחזיקי ההון של החברה בשנת  2008הסתכם ב 1,627-מיליון ש"ח .הרווח הושפע
מיישום מוקדם של תקנים בינלאומיים לפיהם  58%מהפסדי די.בי.אס .נכללו בחלק מחזיקי ההון של
החברה – לפרטים ראו באור  3כב ) (1בדוחות הכספיים.
ב .מגזרי פעילות
להלן נתונים בדבר פעילות לפי מגזרים מוצגים בהתאם למגזרי הפעילות של הקבוצה:
1-12/2008
הכנסות לפי
מגזרי פעילות

1-12/2007

מיליוני ש"ח

 %מסך הכנסות

מיליוני ש"ח

 %מסך הכנסות

תקשורת פנים
ארצית נייחת

5,498

44%

5,713

46%

רדיו טלפון נייד

4,713

38%

4,684

38%

תקשורת בינלאומית
שירותי אינטרנט ונס"ר

1,306

11%

1,304

11%

טלויזיה רב ערוצית

1,513

12%

1,415

11%

אחר וקיזוזים

)(623

)(5%

)(716

)(6%

סה"כ

12,407

100%

12,400

100%
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1-12/2008
רווח תפעולי
לפי מגזרי פעילות

1-12/2007

מיליוני ש"ח

 %מהכנסות
המגזר

מיליוני ש"ח

 %מהכנסות
המגזר

תקשורת פנים
ארצית נייחת

1,475

27%

1,319

23%

רדיו טלפון נייד

933

20%

805

17%

תקשורת בינלאומית
שירותי אינטרנט ונס"ר

242

19%

204

16%

טלויזיה רב ערוצית

177

12%

56

4%

אחר וקיזוזים

)(10

רווח תפעולי מאוחד/
אחוז מהכנסות הקבוצה

2,817

)(8
2,376

23%

19%

מגזר תקשורת פנים ארצית נייחת
הכנסות:
היקף ההכנסות בשנת  2008הסתכם בכ 5.5-מיליארד ש"ח לעומת כ 5.71-מיליארד ש"ח בשנה
המקבילה ,קיטון של כ.3.8%-
הירידה בהכנסות המגזר נבעה מירידה בדמי הקישוריות לרשתות הסלולריות בסך כ 137-מיליון
ש"ח )במקביל ישנה ירידה בהוצאה( .ירידה נוספת נבעה מירידה במספר הקווים )בעיקר עקב ניידות
המספרים( ,מירידה בתנועת השיחות ומהפחתת תעריפים ביוני  2007וביוני  .2008הירידה בהכנסות
מותנה בעיקר בשל המשך הגידול בהכנסות משירותי האינטרנט המהיר ) (ADSLעקב גידול במספר
המנויים ובמכירות רשת ביתית וכן בשל גידול בהכנסות מתמסורת ותקשורת נתונים.
עלויות והוצאות:
הוצאות הפחת והפחתות בשנת  2008הסתכמו בכ 852 -מיליון ש"ח לעומת כ 941 -מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,קיטון של כ.9.5%-
מקור הירידה הינו סיום הפחתתו של רכוש קבוע ,ירידה בהשקעות ברכוש חדש ושינוי אומדן אורך
חיים וערך גרט של רכוש קבוע.
הוצאות השכר בשנת  2008הסתכמו בכ 1,202-מיליון ש"ח לעומת כ 1,293-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,קיטון של כ.7%-
הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר מפרישת עובדים וירידה בהוצאות נלוות לשכר שקוזזה בחלקה
בשל תשלומים מבוססי מניות ועדכוני שכר.
הוצאות הפעלה וכלליות בשנת  2008הסתכמו בכ 1,873-מיליון ש"ח לעומת כ 2,121-מיליון ש"ח
בשנה המקבילה ,קיטון של כ.11.7%-
הירידה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות דמי הקישוריות לרשתות הסלולריות בסך כ 139-מיליון ש"ח,
במקביל לירידה בהכנסה ,ומקיטון בהוצאות אחזקה ע"י קבלני משנה והוצאות שיווק ,כחלק
מיישום תהליכי התייעלות .חלק מהירידה נבע מעדכון הפרשות לתמלוגים ולספקי תקשורת
בינלאומיים.
הוצאות תפעוליות אחרות ,נטו בשנת  2008הסתכמו בכ 96-מיליון ש"ח ,לעומת הוצאות בסך של כ-
 39מיליון ש"ח בשנה המקבילה ,זאת בעיקר בשל רישום הפרשות לתביעות בשנה המקבילה לעומת
גידול בהוצאות הפרשה בגין סיום יחסי עובד ומעביד בפרישה מוקדמת בשנה המדווחת וקיטון
ברווחי הון.
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רווחיות:
הרווח התפעולי במגזר בשנת  2008הסתכם בכ 1,475-מיליון ש"ח לעומת כ 1,319-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,גידול של כ.11.8%-
השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות.
מגזר רדיו טלפון נייד
הכנסות:
היקף ההכנסות במגזר בשנת  ,2008הסתכם בכ 4.71-מיליארד ש"ח לעומת  4.68מיליארד ש"ח
בשנה המקבילה ,גידול של כ.0.6%-
העליה נבעה בעיקר מגידול במספר המנויים ובפרט מנויי דור  3שהביא לגידול בהכנסות מדמי
שימוש ובהכנסות משרותי תוכן .הגידול בהכנסות קוזז חלקית על ידי שחיקה בהכנסה הממוצעת
למנוי בעיקר בשל שחיקת תעריפים ומקיטון בדקות תנועה .כמו כן חלה ירידה בהכנסות ממכירת
ציוד קצה עקב ירידה בכמות המכירות והשדרוגים של ציוד קצה שהתקזזה על ידי עליה במחירי
המכירות והשדרוגים.
עלויות והוצאות:
הוצאות הפחת והפחתות בשנת  2008הסתכמו בכ 523-מיליון ש"ח לעומת כ 479-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,גידול של כ.9.2%-
הגידול נובע בחלקו מהאצת פחת של פריטי רכוש קבוע כתוצאה מהמעבר לרשת החדשה.
הוצאות השכר בשנת  2008הסתכמו בכ 638-מיליון ש"ח לעומת כ 598-מליון ש"ח בשנה המקבילה,
גידול של כ.6.7%-
העליה בהוצאות השכר נבעה בעיקר מתוכנית תשלומים מבוססי מניות למנהלים.
הוצאות ההפעלה והכלליות בשנת  2008הסתכמו בכ 2,619-מיליון ש"ח לעומת כ 2,802-מיליון ש"ח
בשנה המקבילה ,קיטון של כ.6.5%-
הירידה נבעה בעיקר מירידה בכמות המכשירים שנמכרו ושודרגו ובמחירם אשר קוזזה בחלקה בשל
גידול בהוצאות אחזקת אתרים.
רווחיות:
הרווח התפעולי במגזר בשנת  2008הסתכם בכ 933-מיליון ש"ח לעומת כ 805-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,גידול של כ.15.9%-
השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות.
מגזר תקשורת בינ"ל ,אינטרנט ונס"ר
הכנסות:
היקף ההכנסות במגזר בשנת  2008מסתכם בכ 1,306-מיליון ש"ח לעומת כ 1,304-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה.
הכנסות המגזר נותרו דומות בשנים המדווחות ,יחד עם זאת חל קיטון בהכנסות מפעילות העברת
שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם ומפעילות מכירת מרכזיות פרטיות ) .(PBXמנגד היה גידול
בהכנסות המגזר משיחות בינלאומיות יוצאות עקב עליה בכמות הדקות היוצאות וכן גידול בהכנסות
בתחום האינטרנט עקב גידול בכמות לקוחות פס רחב ועליה בפעילות האינטגרציה ופתרונות
תקשורת ללקוחות עסקיים.
עלויות והוצאות:
הוצאות הפחת והפחתות בשנת  2008הסתכמו בכ 80-מיליון ש"ח לעומת כ 87-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,קיטון של כ .7%-הירידה נובעת מסיום הפחתות של נכסים בשנת .2007

5

הוצאות השכר בשנת  2008הסתכמו בכ 260-מיליון ש"ח לעומת כ 240 -מיליון ש"ח בשנה המקבילה,
גידול של כ.8.3% -
הגידול בהוצאות השכר נובע מתכנית תשלומים מבוססי מניות למנהלים ,גידול במצבת כח אדם
ועדכוני שכר.
הוצאות ההפעלה והכלליות בשנת  2008הסתכמו בכ 724-מיליון ש"ח לעומת כ 773-מיליון ש"ח
בשנה המקבילה ,קיטון של כ.6.3%-
הירידה נבעה בעיקרה מקיטון בפעילות העברת שיחות בין מפעילי תקשורת בעולם במקביל לירידה
בהכנסות.
רווחיות:
הרווח התפעולי במגזר בשנת  2008הסתכם בכ 242-מיליון ש"ח לעומת כ 204-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,גידול של כ.18.6%-
השיפור ברווח התפעולי נובע מהשינויים המתוארים לעיל בסעיפי הוצאות והכנסות.
מגזר טלוויזיה רב ערוצית
הכנסות:
היקף ההכנסות במגזר בשנת  2008הסתכם בכ 1,513-מיליון ש"ח לעומת כ 1,415-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,גידול של כ.7%-
העליה נבעה מגידול במספר המנויים ומגידול בהכנסה הממוצעת ללקוח.
עלויות והוצאות:
הוצאות הפחת והפחתות בשנת  2008הסתכמו בכ 250-מיליון ש"ח לעומת כ 273-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,קיטון של כ ,8.5%-עקב סיום הפחתה ושינוי באומדן אורך חיים של נכסים.
הוצאות השכר בשנת  2008הסתכמו בכ 197-מיליון ש"ח לעומת כ 180-מיליון ש"ח בשנה המקבילה,
גידול של כ , 9.4%-עקב עליה במצבת כוח אדם בעיקר בשל סיום התקשרות עם קבלני משנה לביצוע
התקנות.
הוצאות ההפעלה וכלליות בשנת  2008הסתכמו בכ 888-מיליון ש"ח לעומת כ 906-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,קיטון של כ .2%-הירידה בהוצאות היתה בעיקר בעלויות מקטעי חלל לשידור ובהוצאות
שיווק.
רווחיות:
הרווח התפעולי במגזר בשנת  ,2008הסתכם בכ 177-מיליון ש"ח לעומת כ 56-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה ,גידול של כ.216%-
השיפור ברווח התפעולי נובע בעיקר מגידול בהכנסות כאמור.
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ג .הוצאות מימון ,נטו
הוצאות המימון נטו של הקבוצה בשנת  2008הסתכמו בסך של כ 581-מיליון ש"ח לעומת כ349-
מיליון ש"ח בשנה המקבילה ,גידול של כ.66.5%-
הגידול נובע מהכנסת מימון בסך  96מיליון ש"ח שנרשמה אשתקד בשל שינוי שיעור ההיוון של
הלוואות בעלי מניות המיעוט ,במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית .כמו כן חלה עליה בהוצאות הפרשי
הצמדה )בניכוי השפעת עסקאות הגנה( בשל עליית מדד אליו צמודה מרבית יתרות החוב בקבוצה.
בנוסף ,חלה ירידה בהכנסות ריבית מפקדונות בשל ירידה ביתרות הכספיות הנזילות של הקבוצה.
במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת הסתכמו הוצאות המימון נטו בשנת  2008בכ 125-מיליון
ש"ח לעומת כ 188-מיליון ש"ח בשנה המקבילה ,קיטון של כ .33.5%-הקיטון בהוצאות מימון נטו
בהשוואה לשנה המקבילה נבע בעיקר מעליה בהכנסות מהלוואות בעלים לדי.בי.אס בסך של כ147-
מיליון ש"ח ומירידה בהוצאות ריבית כתוצאה מירידה בהתחייבויות הפיננסיות .הירידה בהוצאות
הריבית קוזזה בחלקה בשל עליה בהפרשי הצמדה וירידה בהכנסות מימון מפקדונות והשקעות
בניירות ערך.
במגזר הרדיו טלפון הנייד הסתכמו הכנסות המימון נטו בשנת  2008בכ 2-מליון ש"ח בהשוואה
להוצאות מימון של כ 5-מליון ש"ח בשנת .2007
במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית הסתכמו הוצאות המימון נטו בשנת  2008לסך של כ 441-מיליון ש"ח
בהשוואה לכ 168-מיליון ש"ח בשנה המקבילה ,גידול של כ .163%-עיקר השינוי נובע מהכנסת מימון
בסך של כ 213-מיליון ש"ח שנרשמה ברבעון השלישי אשתקד בשל שינוי שיעור ההיוון של הלוואות
הבעלים .כמו כן ,העלייה בשיעור עליית המדד בתקופה גרמה לעליה בהוצאות המימון.
ד.

מיסים על הכנסה
הוצאות המיסים של הקבוצה בשנה המדווחת הסתכמו לסך של כ 720-מליון ש"ח המהווים כ32%-
מהרווח לפני המיסים ,לעומת כ 672-מליון ש"ח בשנה המקבילה שהיוו כ 33%-מהרווח לפני מיסים.
עיקר הירידה בשיעור הוצאות המיסים מהרווח לפני מיסים על הכנסה ,נבע מהירידה בשיעור המס
וכן מביטול חוק מיסוי בתנאי אינפלציה .הירידה מותנה בשל הגידול בהפסדי די.בי.אס שאינם
ניתנים לקיזוז לצרכי מס.

ה.

נתונים עיקריים מדוחות רווח והפסד מאוחדים של הקבוצה )במיליוני ש"ח(

הכנסות )(1
עלויות והוצאות )(2
רווח תפעולי
הוצאות מימון נטו )(3
רווח לפני חלק הקבוצה
ברווחי חברות כלולות
חלק ברווחי חברות
כלולות
רווח לפני מיסים על
הכנסה
מיסים על הכנסה
רווח לשנה
מיוחס ל:
מחזיקי ההון של
החברה
זכויות שאינן מקנות
שליטה
רווח לשנה

רבעון 1
2008

רבעון 2
2008

רבעון 3
2008

רבעון 4
2008

שנת
2008

שנת
2007

גידול
)קיטון(

אחוזים

3,100
2,436
664
100

3,086
2,286
800
183

3,159
2,337
822
186

3,062
2,531
531
112

12,407
9,590
2,817
581

12,400
10,024
2,376
349

7
)(434
441
232

0%
)(4%
19%
66%

564

617

636

419

2,236

2,027

209

10%

1

1

2

1

5

6

)(1

)(17%

565
180
385

618
205
413

638
207
431

420
128
292

2,241
720
1,521

2,033
672
1,361

208
48
160

10%
7%
12%

411

456

462

298

1,627

1,330

297

22%

)(26
385

)(43
413

)(31
431

)(6
292

)(106
1,521

31
1,361

)(137
160

12%
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השוואת תוצאות הרבעון הרביעי של  2008לתוצאות הרבעון השלישי
להלן פירוט השינויים המהותיים:
 .1סך ההכנסות ירד בכ 97-מיליון ש"ח ,מתוכו כ 76-מיליון ש"ח במגזר הרדיו טלפון הנייד.
הירידה בהכנסות המגזר היתה בעיקר בהכנסות ממכירת ציוד קצה ושירותי סלולר.
 .2סך העלויות וההוצאות עלו בכ 194-מיליון ש"ח לעומת הרבעון הקודם .עיקר העליה מקורה
במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת .במגזר זה חל גידול ברבעון הרביעי כתוצאה מרישום
הפרשה לפרישה מוקדמת בשל החלטה להרחיב את הסכם הפרישה המוקדמת גם לשנת .2009
בנוסף עודכנו ברבעון זה התחייבויות אקטואריות אחרות .עליה ברווחי הון ברבעון קיזזה
בחלקה עלויות אלו.
 .3הוצאות המימון נטו קטנו בכ 74-מיליון ש"ח לעומת הרבעון הקודם בעיקר עקב ירידה במדד
המחירים לצרכן אליו צמודות עיקר ההתחייבויות בקבוצה.

.3

נזילות ומקורות מימון
תזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת בשנת  2008הסתכם בכ 3.41-מיליארד ש"ח לעומת כ-
 2.95מיליארד ש"ח בשנה המקבילה ,גידול של כ 468-מיליון ש"ח .העליה שחלה בתזרים מפעילות
שוטפת מקורה בעיקר בגידול ברווח התפעולי של כל המגזרים בקבוצה ומשינוי ביתרת הלקוחות
שקוזזה בחלקה בשל שינוי ביתרות הספקים וההפרשות.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו אחד המקורות למימון השקעות הקבוצה שבמסגרתו
הושקעו בשנה המדווחת כ 1,300-מיליון ש"ח בפיתוח תשתיות תקשורת ו 469-מליון ש"ח בנכסים
בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות ,זאת בהשוואה להשקעה בסך של כ 973-מיליון ש"ח ו 273-מליון
ש"ח ,בהתאמה ,בשנה המקבילה .במהלך השנה המדווחת מימשה הקבוצה השקעות בנכסים
פיננסיים ,נטו בסכום של כ 332-מיליון ש"ח ,זאת בהשוואה למימוש ,נטו בסכום של כ 705-מיליון
ש"ח בשנה המקבילה.
בשנה המדווחת ,פרעה הקבוצה חובות ,נטו ושילמה ריבית בסך כולל של כ 1,103-מיליון ש"ח ,בהם
כ 714 -מיליון ש"ח אגרות חוב ,כ 148 -מיליון ש"ח הלוואות ,כ 50 -מיליון ש"ח אשראי לזמן קצר
וכ 243 -מיליון ש"ח תשלומי ריבית .מאידך החברה קיבלה תקבול בגין סילוק מכשירים פיננסים
נגזרים נטו ,בסך כ 52 -מליון ש"ח .זאת בהשוואה לפרעון חוב ,נטו ותשלומי ריבית בסך של כ-
 3,116מיליון ש"ח בשנה המקבילה.
בשנת הדוח שולם דיבידנד במזומן בסך של כ 1.51 -מיליארד ש"ח ,ובשנה המקבילה סכום של 2.86
מיליארד ש"ח.
ממוצע חודשי של יתרת אשראי לזמן קצר מבנקים בשנת  2008היה כ 79-מיליון ש"ח .ממוצע
חודשי של התחייבויות זמן ארוך ,למוסדות פיננסיים ומחזיקי אג"ח בשנת  2008היה כ6,193-
מיליון ש"ח.
הגירעון בהון החוזר ליום  31.12.08הסתכם בכ 1,279-מיליון ש"ח ,לעומת כ 919-מליון ש"ח בשנה
המקבילה.
עיקר הגידול בגירעון בהון החוזר נובע מירידה בהון החוזר במגזר הרדיו טלפון הנייד אשר מותנה
על ידי שיפור במגזר התקשורת הבינ"ל ,אינטרנט ונס"ר.
דירקטוריון החברה בחן את תזרים המזומנים החזוי של החברה ,לרבות מקורות האשראי
והאפשרות לגיוסם ,וקבע כי למרות הגירעון בהון החוזר אין בעיית נזילות לחברה.
המידע לעיל כולל מידע הצופה פני עתיד ,המתבסס על הערכות החברה .התוצאות בפועל עשויות
להיות שונות באופן מהותי מהערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו
בחשבון בהערכות אלו.
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.4

הקשר בין התגמולים שניתנו לפי תקנה  21לבין תרומת מקבל התגמולים לתאגיד
ביחס לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה
להערכת דירקטוריון החברה ,התגמולים לחמשת נושאי המשרה הבכירים כמפורט בסעיף 7א לפרק
ד' לדוח תקופתי זה מהווים תמורה הוגנת וסבירה בשים לב לגודלו של התאגיד ,היקף ומורכבות
פעילותו ועסקיו וכן המטלות והיקף האחריות של נושאי המשרה הבכירים .השיקולים שהדריכו את
דירקטוריון החברה )או דירקטוריון החברות הבנות ,לפי העניין( בקביעת התגמולים לנושאי המשרה
הבכירה התבססו ,בין השאר ,על מעמדו ותפקידו של כל אחד מהם ,התרומה שהוא תורם לקידומו
של התאגיד והתוצאות הכספיות של התאגיד .כמו כן ,לדעת הדירקטוריון ,היקף התגמולים של
נושאי המשרה הבכירים אינו חורג מהמקובל בתאגידים דומים במשק.

.5

מעורבות חברות הקבוצה בקהילה ותרומות
חברות הקבוצה פועלות למען הקהילה באמצעות מעורבות במוסדות וארגונים חברתיים הפועלים
למטרות חינוך ,רווחה ועוד .במסגרת פעולותיהן תרמו חברות הקבוצה בשנת הדו"ח סכום של כ-
 5.3מליון ש"ח .בנוסף ,מתנדבים עובדי חברות הקבוצה לפעילויות קהילתיות מגוונות .במהלך מבצע
"עופרת יצוקה" נרתמה החברה למען תושבי הדרום ולמען חיילי צה"ל באמצעות פריסת טלפונים
ציבוריים ,מתן מחשבים ניידים ושימוש חינם באינטרנט.
בכוונת הקבוצה להגדיל את תקציב התרומות לשנת .2009

.6

פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה
האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה הנו אלן גלמן ,המשנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי .לפרוט
השכלתו וניסיונו ראו סעיף )12ג( בפרק ד' לדוח התקופתי.
תאור סיכוני השוק ומדיניות החברה בניהולם
החברה חשופה לסיכוני שוק כתוצאה משינוי בשערי הריבית ,בשערי החליפין ,האינפלציה ,מחירי
חומרי הגלם וציוד ומחירי ניירות הערך.
דירקטוריון החברה אימץ ביום  26ביוני  2008מדיניות לניהול חשיפות פיננסיות המחליפה מדיניות
ניהול חשיפה קודמת .החלטת הדירקטוריון מאפשרת תקופת מעבר של  3חודשים שמטרתה לאפשר
התאמת ניהול החשיפות למדיניות החדשה .עיקר העסקאות הרלוונטיות לתקופת הדו"ח בוצע תוך
קיום מדיניות חשיפה קודמת כמפורט בדו"ח דירקטוריון משנת  .2007עיקר יעדה של המדיניות
החדשה הינו צמצום חשיפות משמעותיות לסיכוני שוק העלולים להשפיע על תזרים המזומנים ועל
תוצאותיה הכספיות של הקבוצה .בהתאם למדיניות האמורה ,החברה תבצע פעילות גידור ,חלקית,
בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה ,בעיקר לצמצום חשיפתה לשינוי בשערי החליפין של מטבעות חוץ
ולשינוי במדד המחירים לצרכן.
החברה תנהל מעקב חודשי אחר ניהול החשיפות בקבוצה שיכלול בעת הצורך המלצות לשינוי אם
נדרש ,הנוגעות לחשיפות ולניהולן.
לפחות פעם בשנה יתקיים דיון בדירקטוריון החברה ובדירקטוריונים של כל אחת מחברות הבת
העיקריות בנושא החשיפה לסיכונים פיננסיים .במקרים בהם ישקול הדרג האחראי חריגה
מהיעדים ,יובאו המלצותיו בפני דירקטוריון החברה.
אינפלציה – לחברה עודף משמעותי של התחייבויות על נכסים הצמודים למדד ועיקר החשיפה
הפיננסית נובעת מהסיכון בעליית האינפלציה .בנוסף ,לשיעור האינפלציה השפעה על הכנסותיה
והוצאותיה התפעוליות של החברה במהלך השנה.
מנגנון עדכון התעריפים של החברה אשר נקבע בתקנות ונבחן אחת לשנה מושפע מהמדד .כתוצאה
מכך יכול להיות לשיעור האינפלציה השנתי והתפלגותו על פני השנה ,השפעה מהותית על שחיקת
תעריפי החברה והכנסותיה במהלך השנה .שיעור האינפלציה משפיע על ההוצאות של החברה ואולם
לחלק מהוצאות אלו ,בעיקר הוצאות שכר ,יש מנגנוני הצמדה אחרים ,ישירים או עקיפים.
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החברה משקיעה חלק ניכר מיתרות המזומנים שברשותה בפקדונות וניירות ערך שקליים בלתי
צמודים ,והשקעות אלה חשופות לשינויים בתשואתם הריאלית כתוצאה משינויים בשיעור
האינפלציה .בכדי לצמצם חשיפה זו החליט דירקטוריון החברה לבצע פעולות גידור מלא או חלקי,
על פי שיקול דעת ,בהתאם לאמור להלן:
א .פעילות הגידור תתבצע בעיקר באמצעות עסקאות פורוורד מדד-שקל ,המבטיחות שיעור עלית
מדד נקובה לתקופת זמן נקובה.
ב .ביצוע העסקאות יהיה נתון לשיקול דעת ,ויתבצע על פי מגבלות המסחר בשוק ועל פי
הזדמנויות המוערכות כאטרקטיביות מבחינת המחיר ,ביחס למרכז יעד האינפלציה של בנק
ישראל.
ג .תתאפשר הקטנה של פוזיציית הגידור על ידי סגירת עסקאות קיימות עוד טרם פקיעתן
הסופית.
ד .כל עוד חשיפה זאת עומדת מעל ל 500-מיליון ש"ח ,שיעור ההגנה לא יפחת מ 20%-מהחשיפה
ולא יעלה על שיעור של  80%ממנה; כל עוד חשיפה זאת עומדת מתחת ל 500-מיליון ש"ח,
שיעור ההגנה לא יעלה על שיעור של  50%מהחשיפה.
בתקופת הדוח ביצעה החברה עסקאות הגנה כנגד המדד במטרה להקטין את הסיכון האמור.
לחברה לא היו עלויות מהותיות בביצוע עסקאות ההגנה כנגד המדד מאחר ובוצעו כעסקאות
פורוורד .הדוחות הכספיים כוללים הכנסות מימון של כ 5-מיליון ש"ח מעסקאות הגנה אלה.
ריבית  -החשיפה של החברה לשינוי בשערי הריבית תלויה בעיקר באופי ההתחייבויות והנכסים
הפיננסיים שלה וכן מצרכי המימון העתידיים .אגרות החוב של החברה נושאות ריבית קבועה ולכן
שינוי בשיעור הריבית ישפיע על השווי ההוגן ולא על ערכן הפנקסני.
לחברה השקעות באגרות חוב סחירות המוצגות בספרי החברה על פי שווי השוק שלהן .שווי שוק זה
מושפע משינויים בשיעור הריבית במשק .נכון למועד פרסום הדוחות סכום ההשקעות הללו מזערי.
נכון למועד הדוח ,אין החברה מגינה על החשיפות שתוארו לעיל ,אולם לא מן הנמנע שתבצע הגנות
בנסיבות שוק עתידיות .כמו כן החברה לוקחת בחשבון את ההשפעות כאמור בשיקוליה בקביעת סוג
ההלוואה שהינה לוקחת ובניהול תיק ההשקעות שלה.
שערי חליפין – שינוי בשערי החליפין של השקל מהווה חשיפה כלכלית באשר הוא יכול להשפיע על
הרווח של החברה ועל תזרימי המזומנים העתידיים שלה ,בעיקר בהחזר התחייבויות צמודות מטבע
ובתשלומים עבור רכישת ציוד וחומרי גלם הצמודים למטבע זר.
בכדי לצמצם חשיפה זו החליט דירקטוריון החברה כי החברה תבצע פעולות גידור של חשיפתה
החשבונאית לסיכון שערי המטבע ,בכפוף לעקרונות ולכללים הבאים:
א .החשיפה המאזנית הבלתי מגודרת לסיכון שערי מטבע לא תעלה על סכום שווה ערך ל200 -
מיליון דולר.
ב .גידור עסקאות רכישה ו/או השקעה יבוצע ,אם בכלל ,בעת מועד ההחלטה על הרכישה ו/או
השקעה והחלטה בגינו במסגרת החלטת הרכישה ו/או ההשקעה עצמה.
לחברה לא היו עלויות מהותיות בביצוע עסקאות ההגנה כנגד שער החליפין מאחר ובוצעו כעסקאות
פורוורד .הדוחות הכספיים כוללים הכנסות מימון של כ 5 -מיליון ש"ח מעסקאות הגנה אלה.
מחירי חומרי הגלם והציוד – תזרים המזומנים מפעולות של החברה משמש בחלקו לביצוע פעולות
השקעה בציוד .מחירי הציוד מושפעים מהמדדים אליהם צמודים מחירי הציוד לרבות מדדי מחירים
ענפיים ,שערי חליפין והמחירים העולמיים .החברה אינה מגינה על חשיפה זו.
מחירי ניירות הערך – החברה משקיעה חלק קטן מיתרותיה הכספיות בניירות ערך .מדיניות
ההשקעה נקבעה על ידי דירקטוריון החברה .מתוך כוונה למנוע תנודתיות בתשואה על התיק ,קבע
דירקטוריון החברה עקרונות להשקעה לפיהן עיקר ההשקעה תהיה באגרות חוב ופיקדונות שקליים.
נקבעו אפיקי השקעה והחלק היחסי שלהם בתיק ההשקעות לפי קריטריונים של בסיס
ההצמדה,הדרוג ,מועד לפדיון ,נזילות וסיכון.
לפי מדיניות השקעה זו ,אין החברה רשאית להשקיע במניות כחלק מניהול תיק ההשקעות שלה.
נכון למועד פרסום הדוחות ,סך ההשקעות בניירות ערך מזערי.
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תיאור הסיכונים וניהולם בחברות המאוחדות
לפי החלטת הדירקטוריון על כל אחת מחברות הקבוצה לנהל מדיניות ניהול חשיפה ומעקב שוטף
אחר ביצוע .האחראים על ניהול סיכוני השוק בחברות המאוחדות העיקריות הינם הסמנכ"לים
לכספים של החברות .מדיניות חברת פלאפון הינה לגדר את החשיפה החשבונאית והתזרימית של
סיכוני השוק באופן חלקי בהתאם להערכותיה וציפיותיה לגבי הפרמטרים המשפיעים על הסיכון.
חברת די.בי.אס מתקשרת בעסקאות הגנה עתידיות דולר/שקל במטרה להגן על תזרים המזומנים
החזוי שלה.
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים הוצאות מימון של כ 22 -מיליון ש"ח מעסקאות הגנה שכללו
עסקאות פורוורד ורכישת אופציות בשנה המדווחת.
דוח בסיסי הצמדה
בבאור  31בדוחות הכספיים ,נכלל מידע בדבר תנאי ההצמדה של היתרות הכספיות בקבוצה.
לפרטים נוספים על ניהול סיכונים פיננסיים בקבוצה ,ראו באור  30בדוחות הכספיים.
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להלן ניתוח רגישות של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה לשינויים בשערי מטבע חוץ ,מדד מחירים
לצרכן ,ריבית ומחירי שוק של ניירות ערך.

ניתוח רגישות לשנת ) 2008במיליוני ש"ח(
רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל 2008 -
בטבלה מוצגים הפריטים הרגישים לשינויים בשער חליפין דולר/שקל .נבחנה רגישותם של פריטים
המופיעים במאזן וכן פריטים חוץ-מאזניים .ההתקשרויות האיתנות הן התקשרויות חוץ-מאזניות,
הנקובות ו/או צמודות לדולר ולכן רגישות לשינויים בשער החליפין .השווי ההוגן של התקשרויות איתנות
חושב על ידי היוון תזרים עתידי .לקבוצה חשיפה זניחה לשינוי בשער חליפין של מטבע חוץ אחר ,למעט
דולר ארצות הברית.
רווח )הפסד(
מהשינויים

מזומנים
לקוחות
לקוחות זמן ארוך
השקעות
ספקים
התקשרויות איתנות  -ספקים
התקשרויות איתנות  -מקטעי חלל
התקשרויות איתנות  -ליסינג רכבים
התקשרויות איתנות  -שכר דירה
ערבויות
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקאות אקדמה דולר/שקל
אופציות
אופציית מכר דולר/שקל
אופציית רכש דולר/שקל
סה"כ

רווח )הפסד(
מהשינויים

שווי הוגן
לפי שער דולר
3.802
12
70
15
50
)(251
)(417
)(539
)(14
)(36
)(75

-5%
)(1
)(3
)(1
)(3
13
21
27
1
2
4

-10%
)(1
)(7
)(1
)(5
25
42
54
1
4
7

22

11

3

)(11

)(22

2
3

2
2

)(3
2

)(3
)(1

)(7
)(2

)(92

)(45

)(1,183

45

88

10%
1
7
1
5
)(25
)(42
)(54
)(1
)(4
)(7

5%
1
3
1
3
)(13
)(21
)(27
)(1
)(2
)(4
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רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן2008-
ניתוח הרגישות של  5%ו) 10%-למעלה ולמטה( בוצע על הערכת אינפלציה של  2%לשנה ,מבוססת על מרכז יעד
האינפלציה של בנק ישראל .כמו כן בוצע ניתוח של תרחיש קיצון של  1.5%לחודש )למעלה ולמטה( וזאת על פי בדיקה
היסטורית ב 10-שנים האחרונות )שינוי חודשי של  1.5%בחודש אפריל  (2002של שינוי במדד מחירים לצרכן.
לקבוצה אגרות חוב והלוואות ,מתאגידים בנקאיים וממקורות אחרים ,הצמודות למדד המחירים לצרכן .כמו כן
לקבוצה התקשרויות איתנות )בגין שכר דירה ,הסכמי ליסינג רכבים והתקשרויות עם ספקים( הצמודות למדד מחירים
לצרכן .השווי ההוגן של התקשרויות איתנות חושב על ידי היוון תזרים עתידי.
רווח )הפסד( מהשינויים
לקוחות
לקוחות זמן ארוך
התחייבויות אחרות והפרשות
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התקשרויות איתנות – ליסינג רכבים
התקשרויות איתנות – ספקים
התקשרויות איתנות – שכר דירה
ערבויות
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים ואחרים
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים ואחרים
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים ואחרים
אגרות חוב שהונפקו לציבור  -סדרה 4
אגרות חוב שהונפקו לציבור  -סדרה 5
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מאחרים
הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת

1.5%
1
)(2
)(3
)(1
)(9
)(8
)(12
)(11
)(15
)(27
)(5
)(2
)(7

0.2%
)(1
)(1
)(2
)(1
)(2
)(4
)(1
)(1

0.1%
)(1
)(1
)(1
)(1
)(1
)(2
-

שווי
הוגן
24
35
)(155
)(6
)(215
)(36
)(588
)(8
)(554
)(820
)(724
)(1,031
)(1,810
)(317
)(156
)(449

רווח )הפסד( מהשינויים
)(0.1%
1
1
1
1
1
2
-

)(0.2%
1
1
2
1
2
4
1
1

)(1.5%
)(1
2
3
1
9
8
12
11
15
27
5
2
7

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקאות אקדמה על מדד
סה"כ

26

3

2

)(5

)(2

)(3

)(26

)(75

)(10

)(5

)(6,815

5

10

75
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רגישות לשינויים בריבית שקלית ריאלית 2008 -
לחברות הקבוצה אגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה .אגרות אלה רגישות לשינויים בריבית השקלית
הריאלית.
איגרות חוב שהונפקו לציבור  -סדרה  4נסחרה בתאריך  31.12.08בתשואה  3.83%ובעלת מח"מ  .1.36איגרות חוב
שהונפקו לציבור  -סדרה  5נסחרה בתאריך  31.12.08בתשואה  3.92%ובעלת מח"מ  .4.32שינויים בשווי ההוגן של
האגרות חושבו על ידי היוון תזרים המזומנים .השווי ההוגן של האגרות מוצג לפי שווי בורסה ,כלומר הכפלת
מחיר השוק ביום  31.12.08בכמות הערך הנקוב המונפק.
השווי ההוגן של אגרות החוב ,שאינן סחירות ,חושב על ידי היוון התזרים העתידי בריבית ממוצעת של בין 4.16%
ל.9.1%-
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים צמודות מדד ורגישות לשינוי בריבית השקלית הריאלית ,הלוואות אלו
הוונו בריבית ממוצעת של בין  5.68%ל.11.30%-

רווח )הפסד( מהשינויים
5%
10%

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים
-10%
-5%

אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים
ואחרים
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים
ואחרים
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים
ואחרים
אגרות חוב שהונפקו לציבור – סדרה 4
אגרות חוב שהונפקו לציבור – סדרה 5
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מאחרים
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים
חשבונאית
עסקאות אקדמה על מדד

2

1

)(554

)(1

)(2

11

5

)(820

)(5

)(11

24
5
29
4
8

12
3
15
2
4

)(724
)(1,031
)(1,810
)(317
)(156

)(12
)(3
)(15
)(2
)(4

)(25
)(5
)(30
)(4
)(8

)(5

)(2

)(5

2

5

סה"כ

78

40

)(5,417

)(40

)(80

14

רגישות לשינויים בריבית שקלית נומינלית 2008 -
ניתוח הרגישות של הריבית השקלית כולל תרחיש נוסף ) 12%למעלה ו 12%-למטה( הבוחן את השינוי היומי
הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות )שינוי יומי של  12%בדצמבר .(2001
לקבוצה יתרות לקוחות הנפרעות בתשלומים ,השווי ההוגן של יתרות אלו חושב על ידי היוון התזרים העתידי
בריבית של .7.5%
לקבוצה הלוואות לא צמודות מתאגידים בנקאיים בריבית קבועה ,הלוואות אלו הוונו בריבית ממוצעת של
.7.52%

פקדונות שקליים
יתרות לקוחות נפרעות בתשלומים
השקעות ,פקדונות ויתרות חובה
לקוחות לזמן ארוך
הלוואות מתאגידים בנקאיים
מכשירים למטרות הגנה שאינם
מוכרים חשבונאית
עסקאות אקדמה על מדד
עסקאות אקדמה דולר\שקל
אופציות
אופציית מכר דולר/שקל
אופציית רכש דולר/שקל
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים
5%
10%
12%
)(3
)(7
)(8
)(1
)(1
7
14
17

שווי הוגן
556
1,041
128
34
)(808

רווח )הפסד( מהשינויים
-12%
-10%
-5%
8
7
3
1
1
)(18
)(15
)(7

5
-

4
-

2
-

)(5
3

)(2
-

)(4
-

)(5
-

13

10

6

)(3
2
948

)(6

)(11

)(14

רגישות לשינויים בריבית הדולארית 2008 -
ניתוח הרגישות של הריבית הדולארית כולל תרחיש נוסף ) 15%למעלה ו 15%-למטה( הבוחן את השינוי היומי
הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות )שינוי יומי של  15%ביוני .(2003

פיקדון דולרי
התקשרויות איתנות  -מקטעי חלל
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים
חשבונאית
עסקאות אקדמה דולר/שקל
אופציות
אופציות מכר דולר  /שקל
אופציות רכש דולר  /שקל
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים
5%
10%
15%
7
13
20

שווי הוגן
5
)(539

רווח )הפסד( מהשינויים
-15%
-10%
-5%
)(21
)(14
)(7

-

-

-

3

-

-

-

20

13

7

)(3
2
)(532

)(7

)(14

)(21

15

ניתוח רגישות לשנת ) 2007במליוני ש"ח(
רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל2007 -
בטבלה מוצגים הפריטים הרגישים לשינויים בשער חליפין דולר/שקל .נבחנה רגישותם של פריטים המופיעים
במאזן וכן פריטים חוץ-מאזניים .ההתקשרויות האיתנות הן התקשרויות חוץ-מאזניות ,הנקובות ו/או צמודות
לדולר ולכן רגישות לשינויים בשער החליפין .השווי ההוגן של התקשרויות איתנות חושב על ידי היוון תזרים
עתידי .לקבוצה חשיפה זניחה לשינוי בשער חליפין של מטבע חוץ אחר ,למעט דולר ארצות הברית.

רווח )הפסד( מהשינויים

מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
השקעות
לקוחות זמן ארוך
ספקים
התחייבויות אחרות
התקשרויות איתנות  -מקטעי חלל
התקשרויות איתנות  -ספקים
התקשרויות איתנות  -שכר גירה
התקשרויות איתנות  -ליסינג רכבים
ערבות
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקאות אקדמה דולר/שקל
סה"כ

10%
8
6
0.1
10
2
)(31
)(0.1
)(61
)(43
)(4
)(2
)(8

5%
4
3
0.1
5
1
)(16
)(0.1
)(31
)(22
)(2
)(1
)(4

35
)(88

18
)(45

16

רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן
לפי שער דולר
3.846
83
58
1
95
25
)(313
)(1
)(611
)(435
)(45
)(19
)(85

-5%
)(4
)(3
)(0.1
)(5
)(1
16
0.1
31
22
2
1
4

-10%
)(8
)(6
)(0.1
)(10
)(2
31
0.1
61
43
4
2
8

)(11
)(1,258

)(18
45

)(35
88

רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן2007 -
ניתוח הרגישות של  5%ו) 10%-למעלה ולמטה( בוצע על הערכת אינפלציה של  2%לשנה ,מבוססת על מרכז יעד
האינפלציה של בנק ישראל .כמו כן בוצע ניתוח של תרחיש קיצון של ) 1.5%למעלה ולמטה( וזאת על פי בדיקה
היסטורית ב 10-שנים האחרונות )שינוי חודשי של  1.5%בחודש אפריל  (2002של שינוי במדד מחירים לצרכן.
לקבוצה יש אגרות חוב והלוואות ,מתאגידים בנקאיים וממקורות אחרים ,הצמודות למדד המחירים לצרכן.
כמו כן לקבוצה התקשרויות איתנות )בגין שכר דירה ,הסכמי ליסינג רכבים והתקשרויות עם ספקים( הצמודות למדד
מחירים לצרכן .השווי ההוגן של התקשרויות איתנות חושב על ידי היוון תזרים עתידי.

לקוחות
השקעות ויתרות חובה
לקוחות זמן ארוך
התחייבות אחרות והפרשות
התקשרויות איתנות ליסינג  -רכבים
התקשרויות איתנות  -שכר דירה
התקשרויות איתנות  -ספקים
ערבויות
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים
אגרות חוב שהונפקו לציבור – סדרה 4
אגרות חוב שהונפקו לציבור – סדרה 5
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מאחרים
הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים
חשבונאית
עסקאות הגנה על המדד
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים
0.1%
0.2%
1.5%
0.2
0.1
0.3
)(0.1
)(0.3
)(2
)(0.1
)(0.1
)(0.7
)(1
)(1
)(9
)(0.1
)(0.2
)(2
)(0.5
)(1
)(2
)(12
)(1
)(2
)(14
)(1
)(1
)(10
)(1
)(3
)(20
)(2
)(3
)(26
)(0.5
)(1
)(7
)(0.1
)(0.3
)(2
)(0.4
)(1
)(6

שווי הוגן
15
11
24
)(131
)(52
)(579
)(105
)(33
)(776
)(928
)(650
)(1,340
)(1,706
)(461
)(137
)(375

רווח )הפסד( מהשינויים
1.5%
0.2%
0.1%
)(0.2
)(0.1
)(0.3
2
0.3
0.1
0.7
0.1
0.1
9
1
1
2
0.2
0.1
0.5
12
2
1
14
2
1
10
1
1
20
3
1
26
3
2
7
1
0.5
2
0.3
0.1
6
1
0.4

4
)(4.3

53
)(7,170

)(54
56.6

54
)(56.6

7
)(7.9

17

)(4
4.3

)(7
7.9

רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית 2007 -
לחברות הקבוצה אגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה .אגרות אלה רגישות לשינויים בריבית השקלית
הריאלית.
איגרות חוב שהונפקו לציבור  -סידרה  4נסחרה בתאריך  31.12.07בתשואה של  3.04%ובעלת מח"מ  .1.83איגרות
חוב שהונפקו לציבור  -סידרה  5נסחרה בתאריך  31.12.07בתשואה של  4.45%ובעלת מח"מ  .5.07שינויים בשווי
ההוגן של האגרות חושבו על ידי היוון תזרים המזומנים .השווי ההוגן של האגרות מוצג לפי שווי בורסה ,כלומר
הכפלת מחיר השוק ביום  31.12.07בכמות הערך הנקוב המונפק .השווי ההוגן של אגרות החוב ,שאינן סחירות,
חושב על ידי היוון התזרים העתידי בריבית ממוצעת של בין  4.18%ל.8.14%-
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים צמודות מדד ורגישות לשינוי בריבית השקלית הריאלית ,הלוואות אלו
הוונו בריבית ממוצעת של בין  3.88%ל.10.84%-
רווח )הפסד( מהשינויים
5%
10%
4
7
18
36
2
5
6
12
12
24
2
4
4
8
48
96

אגרות חוב שהונפקו לציבור  -סדרה 4
אגרות חוב שהונפקו לציבור  -סדרה 5
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מאחרים
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים
-10%
-5%
)(7
)(4
)(37
)(19
)(5
)(2
)(12
)(6
)(26
)(13
)(4
)(2
)(8
)(4
)(99
)(50

שווי הוגן
)(1,340
)(1,706
)(776
)(928
)(650
)(461
)(137
)(5,998

רגישות לשינויים בריבית השיקלית הנומינלית2007 -
ניתוח הרגישות של הריבית השקלית בעסקאות האקדמה דולר/שקל כולל תרחיש נוסף ) 12%למעלה ו12%-
למטה( הבוחן את השינוי היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות )שינוי יומי של  12%בדצמבר
.(2001

השקעות פיקדונות ויתרות חובה
לקוחות לזמן ארוך
יתרת לקוחות נפרעת בתשלומים
מכשירים למטרות הגנה שאינם
מוכרים חשבונאית
עסקת אקדמה דולר/שקל
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים
5%
10%
12%
)(0.4
)(1
)(1
)(2
)(3
)(6

1
1

0.5
)(8.5

0.2
)(4.2

18

שווי הוגן
150
176
936

)(11
1,251

רווח )הפסד( מהשינויים
-12%
-10%
-5%
1
0.4
2
1
7
3

)(0.2
4.2

)(0.5
9.5

)(1
)(1

רגישות לשינויים בריבית הדולרית 2007 -
ניתוח הרגישות של הריבית הדולרית כולל תרחיש נוסף )  15%למעלה ו 15%-למטה( הבוחן את השינוי היומי הקיצוני
ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות )שינוי יומי של  15%ביוני .(2003
עליה בריבית הדולרית מורידה את השווי ההוגן של עסקאות אקדמה בשל צמצום פער הריביות.

התקשרויות איתנות-מקטעי חלל
מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקת אקדמה דולר/שקל
סה"כ

שווי
הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים
5% 10%
15%
8
16
24

)(611

רווח )הפסד( מהשינויים
-15%
-10%
-5%
)(26
)(17
)(8

)(0.2
7.8

)(11
)(622

1
)(25

)(1
23

)(0.4
15.6

0.2
)(7.8

0.4
)(16.6

רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים שקליים2007 -
החברה מחזיקה באגרות חוב שקליות שאינן צמודות .ניתוח הרגישות של אגרות החוב השקליות )לא-צמודות( בוצע
בערכים של  1.25%ו ,2.50%-על סמך בדיקה היסטורית של השינוי המקסימאלי במחירי אג"ח שקליות.

השקעה בניירות ערך
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים
1.25%
2.50%
1
2
1
2

שווי הוגן
78
78

רווח )הפסד( מהשינויים
-2.50%
-1.25%
)(2
)(1
)(2
)(1

רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים צמודי מדד 2007 -
ניתוח הרגישות של אגרות החוב בוצע בערכים של  1%ו ,2%-על סמך בדיקה היסטורית של השינוי המקסימאלי
במחירי אג"ח צמודות מדד.

השקעה בניירות ערך
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים
1%
2%
1
3
1
3

שווי הוגן
149
149

רווח )הפסד( מהשינויים
-2%
-1%
)(3
)(1
)(3
)(1

רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים2007 -
ניתוח הרגישות של מנית פויינטר כולל תרחישים נוספים ) 118%למעלה ו 80%-למטה( הבוחן את השינוי היומי
הקיצוני ביותר שאירע בחמש השנים האחרונות )שינוי יומי מקסימאלי של  118%ב 6.3.2003 -ושינוי יומי מינימלי
של –  80%ב.13.8.2002-

מניות
מנית פויינטר
אג"ח להמרה )מניות(
אחרות
סה"כ

רווח )הפסד( מהשינויים
5% 10%
118%
2
3
0.2
0.4
5
0.1
0.1
0.1
0.2
2.4
3.7
5

19

שווי
הוגן
34
4
1
2
41

רווח )הפסד( מהשינויים
80%
-10%
-5%
)(3
)(2
)(3
)(0.4
)(0.2
)(0.1
)(0.1
)(0.2
)(0.1
)(3
)(3.7
)(2.4

.7

.8

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים
א.

דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית
פיננסית ,בהתאם להוראות חוק החברות ,יהיה אחד )ביחד עם אחד הדירקטורים החיצוניים
– שניים( .לדעת הדירקטוריון מספר זה מאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם
לדין ומסמכי ההתאגדות לרבות בדיקת מצבה הכספי של החברה ,עריכת דוחותיה הכספיים
ואישורם ,וזאת בהתחשב בגודלה ומורכבות פעילותה.

ב.

הדירקטורים המכהנים בחברה אשר הינם בעלי מיומנות כאמור הינם :שלמה רודב )יו"ר(,
זהבית כהן ,מנחם ענבר ,יואב רובינשטיין ,דוד גלבוע ,אייל יניב )דירקטור חיצוני( יצחק
אידלמן )דירקטור חיצוני( .לפרוט השכלתם וניסיונם הרלוונטיים ראו בסעיף  11בפרק ד'
לדוח התקופתי.

ג.

החברה לא אימצה בתקנונה את "ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים"
כהגדרתה בסעיף )2 19ה( לחוק החברות.

גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד מדווח
 8.1המבקר הפנימי בחברה
א .שם המבקר :מלכה דרור
ב .מועד תחילת כהונה 14 :באוגוסט  2006במינוי מ"מ ומ 28.6.07-במינוי קבוע.
ג .המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף )3א( לחוק הביקורת הפנימית .כישורים:
תואר ראשון בכלכלה )האוניברסיטה העברית(; ) CISAמבקר מערכות מידע מוסמך –
ארה"ב(.
ד .המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית וסעיף )146ב( לחוק
החברות.
ה .לגב' דרור הוקצו ,טרם מינויה לתפקיד המבקר הפנימי אופציות לרכישת מניות החברה
במסגרת שתי הקצאות של אופציות לכלל עובדי החברה 44,287 :אופציות לרכישת מניות
החברה המוחזקות ע"י המדינה במסגרת מתאר אופציות לעובדי החברה לשנת  2005מיום
) 15.11.05נכון ליום פרסום דוח זה מומשו ונמכרו ע"י המבקר  29,526אופציות מתוך
כמות זו( ,וכן  32,856אופציות מן החברה לרכישת מניותיה במסגרת מתאר אופציות
לעובדי החברה מיום  .22.2.07כמו כן ,עפ"י החלטת דירקטוריון החברה מיום 10.3.08
הוקצו למבקר הפנימי  100,000אופציות במסגרת הקצאת אופציות למנהלים בדרג
הביניים בחברה עפ"י מתאר שפורסם ביום  .11.3.08לדעת החברה אין בהחזקות אלו כדי
להשפיע על טיב עבודת המבקר הפנימי.
ו .שיטת העסקה :המבקר הפנימי הינו עובד החברה.
8.2

דרך המינוי
דיון בועדת הביקורת בישיבותיה מיום  17.6.07-ומיום.21.6.07-
הועדה המליצה למנות את מלכה דרור למבקר פנים של החברה .בהמשך המליצה הועדה
למנותה לחברת הנהלה ,ולהעניק לה תנאי שכר וזכויות נלוות בטווח תנאי ההעסקה של
סמנכ"לים בחברה .המינוי אושר ע"י הדירקטוריון ביום . 28.6.07
תמצית הנימוקים לאישור המינוי:
הדירקטוריון אישר בישיבת הדירקטוריון את מינויה של מלכה דרור ,שכיהנה כמ"מ מבקר
פנים לתפקיד מבקר פנים בהמשך להמלצת ועדת הביקורת ,בשל כישוריה וניסיונה
המקצועיים.
חובות ,סמכויות ותפקידים המוטלים על המבקר:
הסמכות והאחריות של המבקר הפנימי בחברה קבועות בנוהל הביקורת הפנימית בחברה.
הנוהל עודכן ואושר בוועדת הביקורת של הדירקטוריון ב 27-בדצמבר .2007
תפקידי המבקר הפנימי על-פי נוהל הביקורת הפנימית של החברה
לבדוק את תקינותן של פעולות החברה ואת פעולותיהם של נושאי המשרה וממלאי
התפקידים בה ,בהיבטים אלה :שמירה על החוקים ,התקנות וכל דין החלים על החברה;
הניהול העסקי התקין; שמירה על עקרונות המינהל התקין ,היעילות ,החיסכון וטוהר
המידות; אם נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן; אם התקבלו משיקולים עסקיים והן מועילות
להשגת היעדים שנקבעו; התאמתן למדיניות ולהחלטות שקיבלו הדירקטוריון והנהלת
החברה.
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סמכויות המבקר הפנימי בחברה על-פי נוהל הביקורת הפנימית של החברה
א .המבקר הפנימי בחברה רשאי לדרוש ולקבל כל מידע ,הסבר ומסמך הדרושים לו לפי שיקול
דעתו למילוי תפקידו ,וכל עובד בחברה חייב למסור כל מסמך או מידע לפי דרישתו
הראשונה של המבקר הפנימי בחברה .המבקר הפנימי יוזמן לכל ישיבות ההנהלה,
הדירקטוריון וועדותיו .המבקר הפנימי רשאי ,באישור יו"ר וועדת הביקורת ,לבדוק תלונה
שהתקבלה ביחידת הביקורת כחלק מעבודת הביקורת.
ב .אחת לשנה לפחות יקיים המבקר הפנימי של החברה ישיבת עבודה עם כל אחד מהמבקרים
הפנימיים של החברות הבנות של החברה לדיון בתוכנית הביקורת בחברה הבת ואופן
יישומה.
 8.3הממונה הארגוני על המבקר הפנימי
על פי החלטת דירקטוריון החברה הממונה על המבקר הפנימי בחברה הוא יו"ר
הדירקטוריון.
8.4
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

ו.

תכנית העבודה
תכנית העבודה היא שנתית.
השיקולים בקביעת תכנית העבודה של הביקורת הפנימית
העיקרון המנחה בבניית תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית הוא הסיכון הטמון
בתהליכים ובפעילויות של החברה .לשם הערכת הסיכונים ,הביקורת עורכת לפחות אחת
לשלוש שנים 'סקר סיכוני בקרה' בחברה .במסגרת סקר זה הביקורת בוחנת ,בשיתוף
ההנהלה הבכירה בחברה ,את החשיפות והסיכונים המהותיים שבפעילויות החברה ואת
סביבת הבקרה הקיימת לניהול סיכונים אלה .ממצאי הסקר משמשים לגיבוש הנושאים
לתכנית העבודה הרב-שנתית והשנתית.
השיקולים המובאים בחשבון בבניית תכנית העבודה הם אלה :כיסוי סביר של כל תחומי
הפעילות של החברה בהתאם לחשיפה לסיכונים מהותיים )כספים; שיווק ומכירות; כוח
אדם ושכר ,השקעות ,מיזוגים ורכישות; בטיחות וביטחון; טכנולוגיות מידע –  ;ITכלכלה
ולוגיסטיקה; הנדסה ותכנון(.
גורמים מעורבים בקביעת תכנית העבודה
המבקר הפנימי ,ההנהלה ,המנכ"ל ,ועדת הביקורת של הדירקטוריון ,יו"ר הדירקטוריון.
הגורם המקבל את תכנית העבודה ומאשר אותה
ועדת הביקורת של הדירקטוריון.
שיקול דעת המבקר לסטות מתכנית העבודה
המבקר רשאי להציע נושאים על פי שיקול דעתו או לפי בקשת המנכ"ל וכן להמליץ על
צמצום או הפסקת בדיקה בנושא שאושר בתוכנית העבודה .בכל מקרה נדרש אישור יו"ר
וועדת הביקורת.
בתקופת הדוח לא נבחנו על ידי המבקר העסקאות המהותיות שבוצעו.

 8.5התייחסות הביקורת לתאגידים המהווים החזקה מהותית
תכנית העבודה של יחידת הביקורת אינה כוללת ביקורת בתאגידים מוחזקים מהותית.
בכל התאגידים המהווים החזקה מהותית של החברה פועלים מבקרים פנימיים )כעובדי
חברה או במיקור חוץ( .דו"חות הביקורת נדונים בוועדות הביקורת ו/או בדירקטוריונים
של תאגידים אלו שבהם מכהנים נושאי משרה בכירים של החברה .מבקר החברה רשאי,
על פי נוהל הביקורת הפנימית ,לקבל לפי שיקול דעתו את דו"חות הביקורת של החברות
הבנות ועליו לקיים ,אחת לשנה לפחות ,ישיבת עבודה עם כל אחד מהמבקרים הפנימיים
של החברות הבנות לדיון בתוכנית הביקורת בחברה הבת ואופן יישומה.
 8.6היקף העסקה
א .מספר שעות העסקה בשנה
תכנית העבודה של הביקורת לשנת  2008כללה  10,800שעות ביקורת .ביחידת הביקורת
הפנימית הועסקו בסוף תקופת הדיווח שישה מבקרים פנימיים במשרה מלאה ,בנוסף
למבקר החברה.
ב .צמצום היקף עבודתו של המבקר הפנימי בתקופת הדיווח
בהתאם לנוהל הביקורת ,המבקר הפנימי הגיש לועדת הביקורת את היקף שעות הביקורת
הנדרשות לביצוע תוכנית העבודה השנתית ,הנגזרת מן התוכנית הרב-שנתית .ועדת
הביקורת אישרה את תוכנית העבודה לשנת  ,2009אשר היקפה הנדרש אפשר צמצום
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היקף שעות הביקורת לכ 9000-שעות וכן צמצום מצבת העובדים החל מתחילת 2009
במבקר פנימי אחד.
 8.7עריכת הביקורת
א .תקני עבודה
הביקורת הפנימית בחברת בזק נערכת על-פי התקנים המחייבים של לשכת המבקרים
הפנימיים ).( I.I.A
ב .כיצד הניח הדירקטוריון את דעתו כי המבקר עמד בכל הדרישות בתקנים
בדצמבר  2004נערכה בדיקת ביקורת חיצונית ביחידת הביקורת הפנימית בחברה כמתחייב
מתקן מס'  1312של לשכת המבקרים ,המחייב בדיקה חיצונית אחת לחמש שנים .מסקנת
בדיקה זו הייתה שהפעילויות של יחידת הביקורת הפנימית בחברה נעשות לפי התקנים
המקצועיים המקובלים בביקורת פנים.
 8.8גישה למידע
הומצאו למבקר הפנימי מסמכים ומידע כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית וניתנה
לו גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד ,לרבות נתונים כספיים.
 8.9דין וחשבון המבקר הפנימי
א .המבקר הפנימי מגיש את דו"חות הביקורת בכתב.
ב .המבקר הפנימי מגיש את דו"חות הביקורת באופן שוטף במהלך שנת הדיווח ליו"ר
הדירקטוריון ,למנהל הכללי ,ליו"ר ועדת הביקורת ולחברי הוועדה .ועדת הביקורת של
הדירקטוריון דנה בקביעות בדו"חות הביקורת.
להלן מועדי הגשת דוחות המבקר ומועדי הדיון בועדת הביקורת בשנת הדיווח:
מס'

מועד פרסום
הדוח
ינואר 2007
מרץ 2007
מרץ 2007

מועד דיון
בועדת ביקורת
ינואר 2008
ינואר 2008
ינואר 2008

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

מרץ 2007
דצמבר 2007
דצמבר 2007
נובמבר 2007
אוגוסט 2007
אוקטובר 2007
נובמבר 2007
נובמבר 2007
פברואר 2008
פברואר 2008
ינואר 2008
מאי 2008
ינואר 2008
פברואר 2008
ינואר 2008
מאי 2008
יולי 2008
יולי 2008
יולי 2008
ספטמבר 2008
דצמבר 2008
דצמבר 2008
דצמבר 2008

ינואר 2008
ינואר 2008
פברואר 2008
פברואר 2008
מרץ 2008
מרץ 2008
מרץ 2008
מרץ 2008
מאי 2008
מאי 2008
מאי 2008
מאי 2008
יוני 2008
יוני 2008
יוני 2008
אוקטובר 2008
אוקטובר 2008
אוקטובר 2008
אוקטובר 2008
דצמבר 2008
דצמבר 2008
דצמבר 2008
ינואר 2009

1
2
3
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מס'
27
28

מועד פרסום
הדוח
דצמבר 2008
דצמבר 2008

מועד דיון
בועדת ביקורת
ינואר 2009
ינואר 2009

בנוסף ערכה הביקורת בשנת הדיווח סקר סיכוני מעילות והונאות שנמסר באוקטובר 2008
ונדון בועדת הביקורת בדצמבר .2008
 8.10הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
על סמך האמור בסעיפים  8.1-8.9שלעיל ,חברי הדירקטוריון סבורים כי ,על פי הדיווחים
שהתקבלו ממבקר החברה ,היקף הביקורת בחברה בשנת  ,2008אופי הפעילות של המבקר
הפנימי ורציפותה וכן תכנית העבודה הם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להשיג את
מטרות הביקורת.
 8.11תגמול
א .המבקר הפנימי אינו נכלל בין חמשת מקבלי השכר הגבוה מבין נושאי המשרה הבכירה
בתאגיד.
תנאי העסקת המבקר הפנימי נדונו ואושרו ע"י ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
כדלהלן :שכר כולל בגובה  40אלף ש"ח לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן ומענק שנתי
על בסיס יעדים שייקבעו מראש ע"י ועדת הביקורת באישור הדירקטוריון בגובה עד 50%
מהשכר השנתי ללא נלוות.
ב .כמפורט בסעיף ))(8.1ה( לעיל ,המבקר הפנימי מחזיק אופציות למניות החברה אשר הוענקו
לו כעובד החברה.
ג .לדעת הדירקטוריון ,להיקף התגמול של המבקר הפנימי אין השפעה על שיקול דעתו
המקצועי.

.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 .מידע
בדבר נושאים עיקריים של אי ודאות באומדנים ושיקולי דעת קריטיים בישום המדיניות
החשבונאית ,ניתן בדוחות הכספיים )ראו באור 2ו'( .אנו מעריכים שהערכות ואומדנים אלה הינם
קריטיים משום שלכל שינוי בהערכות ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים.
אומדן אורך החיים של רכוש קבוע
אומדן אורך החיים של רכוש קבוע משמש בקביעת הוצאות הפחת שירשמו במהלך השנה המדווחת.
החלק העיקרי של תשתית התקשורת מנוהל על פי קבוצות רכוש .שיעורי הפחת מבוססים על אורך
החיים השימושי הממוצע של קבוצת נכסים ולא של כל נכס בנפרד .אורך חיי קבוצת נכסים נבחן
מידי שנה והוא מבוסס על נסיון העבר תוך התחשבות בשינויים טכנולוגיים צפויים ,תוכניות חברה
או שינויים אחרים .במידה ושינויים כאלו יתקיימו מוקדם ממה שנצפה או באופן שונה ממה
שנצפה ,יתכן ויתרת אורך החיים של נכסים אלו תקוצר .כתוצאה מכך צפוי גידול בהוצאות הפחת
בתקופות העתידיות .במידה והשינויים יהיו מאוחר ממה שנצפה יתרת אורך החיים תוארך,
וכתוצאה צפויה ירידה בהוצאות הפחת .לאור המהותיות של הוצאות הפחת בקבוצה ,לשינויים
כמתואר לעיל ,יכולה להיות השפעה מהותית ביותר על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של
הקבוצה.
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הערכת שווי פריטי רכוש קבוע
פריטי רכוש קבוע מסוימים הוערכו מחדש לשווי הוגן במועד המעבר ל IFRS-בהתבסס על עלותם
הנחשבת ) ,(Deemed costאשר נקבעה בהתאם לשווים למועד המעבר ) 1בינואר  (2005לפי הערכת
הקבוצה בהתבסס על מעריך שווי חיצוני .בנוסף ,הוונו ליום המעבר ל IFRS-עלויות פרוק ,פינוי
ושיקום אתרים.
ערך השייר של כבלי הנחושת של החברה נקבע לפי הערכת החברה.
השימוש באומדנים והערכות שווי משפיע על סעיפי הרכוש הקבוע והוצאות הפחת )ראו באור 9
בדוחות הכספיים(.
התחייבות בשל הטבות לעובדים
התחייבויות אלו מתבססות על חישובים אקטואריים הכוללים הנחות חישוב רבות שיכולות להיות
שונות בפועל .ההנחות מתייחסות בין השאר לשיעורי ריבית להיוון ,לוחות תמותה ,זחילת שכר
ושיעורי עזיבות.
)באשר לשינוי אומדנים בשל התחייבויות אלו ראו באור  16בדוחות הכספיים(.
מיסים נדחים
המיסים הנדחים מחושבים לפי שיעור המס הצפוי במועד מימושם .הטבת המס נכללה בדוחות
הכספיים הואיל ועל פי תוכניותיה העסקיות של החברה מימוש הטבת המס הינו צפוי .מטבע
הדברים ,תוצאות עסקיות בפועל יכולות להיות שונות מהתוכניות העסקיות ,דבר אשר יכול להשפיע
על מימוש הטבת המס בעתיד )ראו באור  8בדוחות הכספיים(.
הפרשות והתחייבויות תלויות
לחברות הקבוצה התחייבויות תלויות בסכומים אשר החשיפה המרבית האפשרית בגינן הינה
משמעותית .בין השאר תלויות ועומדות כנגד חברות בקבוצה תובענות יצוגיות בסכומים מהותיים
ביותר.
החברה מבצעת מידי שנה הערכה של ההתחייבויות הפוטנציאליות המתייחסות לכל תביעה
ותובענה .מטבע הדברים ,קשה מאוד לקבוע את תוצאות התביעות .החברה משתמשת במיטב
שיפוטה ובהערכות יועציה המשפטיים על מנת לקבוע אם צפוי שהחברה תישא בעלויות בקשר עם
יישוב התביעות והאם ניתן לאמוד אותן באופן מהימן.
בהתחשב באי הוודאות המובנית הקיימת בתביעות משפטיות ,תיתכן אפשרות שכל ,או חלק מהן
תסתיימנה בחיוב החברה בסכומים השונים מהותית מההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים ,אם
בכלל) .באשר לפירוט ההפרשות וההתחייבויות התלויות ראו באור  15ו 17-בדוחות הכספיים(.
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הפרשה לחובות מסופקים
הדוחות הכספיים כוללים הפרשה לחובות מסופקים המחושבת באופן כללי בשיעורים מיתרת
הלקוחות בהתבסס על הערכות לעתיד ונסיון העבר ובאופן ספציפי בגין חובות שגבייתם מוטלת
בספק .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מההערכות והאומדנים שנקבעו ולהשפיע על תוצאות
הפעילות בהתאם )ראו באור  7בדוחות הכספיים(.
מוניטין ושווי השקעה בחברות מוחזקות
שווי האחזקה בחברת די.בי.אס .ובחברת פלאפון לבחינת הצורך בהפחתה בגין ירידת ערך מחושב
ע"י אומדן הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים .האומדן מבוסס על תחזיות שונות
הכוללות בין היתר :תחזית תזרים מזומנים לשנים הבאות ,תחזית למספר מנויים ,הכנסה ממוצעת
למנוי ותוכניות עסקיות .תחזיות אלה מבוססות על הנחות ואומדנים ורגישות לשינוי ריבית ההיוון
)ראו באור  10בדוחות הכספיים(.
תוכנית אופציות לעובדים
השווי ההוגן של כתבי האופציות המוענקות לעובדי החברה נקבע לפי הערכת החברה בהתבסס על
מעריך שווי חיצוני .הערך שנקבע משקף את השווי ההוגן של השרותים שניתנו לחברה בתמורה
לאופציות ונמדד בהתאם למודל בלק ושולס ובהתבסס על פרמטרים הכוללים בין היתר את מחיר
המניה במועד ההענקה ,מחיר מימוש ,ממוצע משוקלל של אורך חיים צפוי של כתב האופציה,
תנודתיות של מחיר המניה ושיעור ריבית חסרת סיכון של אג"ח ממשלתיות )ראו באור  26בדוחות
הכספיים(.
הערכת מכשירים פיננסיים
השווי של מכשירים פיננסיים מחושב בהתאם לסיווגם על בסיס מחירי שוק ,ערך נוכחי של תזרימי
המזומנים ומודלים שונים להערכות שווי .ערכי השווי רגישים לשינויים בפרמטרים ששימשו בסיס
להערכות אלה )ראו באור  31בדוחות הכספיים(.
מלאי
מלאי נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו .ערך המימוש נטו הינו אומדן שיכול להיות מושפע
מארועים ואי ודאויות שונים )ראו באור  3י' בדוחות הכספיים(.

 .10גילוי 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.
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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 ,איל יניב ,מנחם ענבר ,מייקל גרבינר,
סטיבן גרבינר ,יואב רובינשטיין ,אלון שליו ,אריה סבן,רן גוטפריד ,זהבית כהן ,יצחק אידלמן ,אדם
צ'סנוף ,קי קיארה ,דוד גלבוע ,רמי נומקין ויהודה פורת .כמו כן השתתפו גם נושאי המשרה :אברהם
גבאי –מנכ"ל ,אלן גלמן  -משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי ,אמיר נחליאלי – היועץ המשפטי .כן
השתתפו בדיון נציגים ממשרד רואי החשבון של החברה סומך חייקין.

 .11גילוי בדבר שכר רואה חשבון מבקר
להלן הוצאות שכר הטרחה לרואי החשבון של החברות העיקריות בקבוצה בגין שרותי ביקורת
ושירותים הקשורים לביקורת :
רואה החשבון
המבקר

פרטים

שנת 2008
שעות
שכר טרחה

"בזק"  -החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ

סומך חייקין

ביקורת

2,107

9,800

שנת 2007
שעות
שכר טרחה
)באלפי ש"ח(
9,000
1,785

שרותים אחרים

716

2,610

452

1,475

פלאפון תקשורת
בע"מ

סומך חייקין

ביקורת

800

3,950

650

4,200

שרותים אחרים

279

870

43

152

די.בי.אס .שרותי
לווין ) (1998בע"מ

קסלמן וקסלמן
)בשנת (2007
וסומך חייקין
)בשנת (2007-08
סומך חייקין

2,500

621

(1) 4,300

ביקורת

472

2,250

485

2,310

שרותים אחרים

24

110

124

590

שם החברה

)באלפי ש"ח(

בזק בינלאומי בע"מ

545

)( 2

שכר הטרחה לרואי החשבון נדון בועדת המאזן של הדירקטוריון ואושר ע"י דירקטוריון החברה
והדירקטוריון של כל אחת מחברות הקבוצה .שכר הטרחה נקבע תוך התייחסות לשעות ולתעריף
שעה בשנה הקודמת תוך התאמתם לשינויים ואירועים שחלו בשנה המדווחת.
) (1שעות הביקורת בשנת  2007בחברת די.בי.אס ,כללו חפיפה בין רואי החשבון ושעות הנובעות
מביקורת לראשונה של החברה.
) (2כולל  135אלפי ש"ח שאושרו בשנת  2008בגין תוספת לביקורת של שנת .2007
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 .12פרטים הקשורים לסדרת תעודות התחייבות
.1

ה
ו
ז
ח
ט

מועד הנפקה
סך שוויה הנקוב במועד ההנפקה
)ע.נ(.
השווי הנקוב שלה )ע.נ(.
השווי הנקוב משוערך למועד הדו"ח
)צמוד למדד המחירים לצרכן(
סכום הריבית שנצברה
השווי ההוגן
השווי הבורסאי
סוג הריבית
מועדי תשלום הקרן

א
ב

י

מועדי תשלום הריבית

ג
ד

יא הצמדה

אג"ח סדרה 4
01.06.2004
 1,200,000,000ש"ח

אג"ח סדרה 5
01.06.2004
 2,386,967,000ש"ח

 900,000,000ש"ח
 990,959,163ש"ח

 2,386,967,000ש"ח )(1
 2,628,207,579ש"ח )(2

 27,746,857ש"ח
 1,031,400,000ש"ח
 1,031,400,000ש"ח
קבועה בשיעור 4.8%
ביום  1ביוני של כל שנה
עד 1.6.2011

 81,255,418ש"ח
 2,866,747,367ש"ח
 2,866,747,367ש"ח
קבועה בשיעור 5.3%
ביום  1ביוני של כל שנה,
החל ב 1.6.2011-עד
1.6.2016
ביום  1ביוני של כל שנה
עד 1.6.2016

הקרן והריבית צמודות
למדד המחירים לצרכן
)מדד בסיס אפריל (2004

הקרן והריבית צמודות
למדד המחירים לצרכן
)מדד בסיס אפריל (2004

ביום  1ביוני של כל שנה
עד 1.6.2011

) (1מתוכו סך של  880.1מיליון ש"ח ע.נ .מוחזק על ידי חברת בת בבעלות מלאה.
) (2מתוכו סך של  969מיליון ש"ח מוחזק על ידי חברת בת בבעלות מלאה.

חברת הנאמנות  -מזרחי טפחות חברה לנאמנות
שם האחראי בחברת הנאמנות  -עו"ד אסף וייס
כתובת הדואר האלקטרוני של האחראי assafw@umtb.co.il -
כתובת הנאמן -החשמונאים  ,123תל אביב
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.2
האשראי

סוג
שם דירוג שינויים שחלו בדירוג
המדורג
חברה מדרגת
&  -25.8.08 AA+ Standardהעלאת דירוג ההתחייבויות של כל סדרות האג"ח
החברה מדירוג  AAלדירוג  AA+עם אופק
Poorsמעלות
יציב .העלאת הדירוג מתבססת בעיקרה על
השיפור בביצועים וביעילות התפעולית של
הקבוצה ,יציבות במבנה הנהלת החברה
ושינוי במבנה הסיכון העסקי כתוצאה משינוי
בתמהיל הכנסות הקבוצה.
 -13.10.08מתן תוקף לאותו דירוג ,וזאת ,בין
היתר ,לאחר בדיקת ההשלכות הצפויות של
מימוש אופציית הרכש ) (10.66%שבוצע ע"י
אפ.סב.אר .
 -21.05.08 Aa1השבת אופק הדירוג של החברה אג"ח סדרה  4ו5-
מידרוג
מאופק שלילי לאופק יציב לאור שיפור
בתוצאותיה הכספיות של החברה והמשך
הצגת פרופיל פיננסי חזק ,פיצוי על השחיקה
במגזר התקשורת הנייחת באמצעות פעילות
במגזרים האחרים והתממנות ברמות נמוכות
מאוד ,וזאת על אף חלוקה של מלוא הרווח
לשנה כדיבידנד לאחר החלפת גרעין השליטה
בחברה.
דוחות הדירוג מצורפים בנספח.
.3

בתום שנת הדיווח ובמהלכה החברה עמדה בכל התנאים וההתחיבויות לפי שטר הנאמנות ולא
התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת תעודות ההתחייבות לפרעון מיידי .לא ניתנו בטוחות
להבטחת התשלום למחזיקי תעודות ההתחייבות.
תעודות ההתחייבות אינן משועבדות בשעבוד כלשהוא.

 .13שונות
א.

בחודש באוקטובר  2007אימץ דירקטוריון החברה מחדש קוד אתי .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 .נכון לסוף שנת  ,2008הקוד האתי הוטמע בקרב הדרג הניהולי בחברה .משנת  2009הטמעתו
לדרג העובדים בחברה ,מתבצע כחלק משגרת הניהול.

ב.

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 – 121.1
לתקנון החברה ,כי סמכויות המנהל הכללי בכל הקשור לתאגידים המוחזקים במישרין או בעקיפין
ע"י החברה יועברו לדירקטוריון .החלטות על יישום האמור לעיל התקבלו בהמשך.

ג.

לאור השלכות המשבר הכלכלי העולמי על השוק הישראלי ,בוחנת הקבוצה באופן שוטף את
ההשפעות האפשריות על עסקיה .למרות הרקע הכלכלי המאתגר ,שואפת הקבוצה לשמור בשנת
 2009על ההכנסות ,EBITDA ,תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ,והשקעות ההון ברוטו של
הקבוצה ברמות הקרובות ככל האפשר לביצועי הקבוצה בשנת  .2008תחזית זו נסמכת על עוצמת
היצע השירותים המקיף של הקבוצה ללקוחות פרטיים ועסקיים ,התמקדות בשיפור היעילות
התפעולית ותזרים מזומנים שוטף איתן .בהתייחס להשקעות הקבוצה ) ,(capeשנת  2009תשקף את
ההשקעה המתמשכת ברשת  HSPAשל פלאפון שהושקה בהצלחה בפריסה ארצית בסוף חודש ינואר
 ,2009ואת הפריסה המודולארית של רשת ה NGN-של החברה ,הצפויה להרחיב את הכיסוי לחלק
נכבד ממשקי הבית בישראל בשנת .2010
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הודעה לציבור
בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
אנליסט לחברה :קיסרי ערן

) Standard & Poor’s Maalotלהלן " ,("S&P Maalotמודיעה בזאת על מתן תוקף לדירוג AA+/ Stable Outlook
להתחייבויותיה של חברת בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן" :בזק"" ,החברה" או "הקבוצה"(.
אשרור הדירוג נקבע לאחר בדיקת ההשלכות הצפויות של מימוש אופציית הרכש ) (10.66%שבוצע לאחרונה על ידי
קבוצת איפקס-סבן-ארקין )להלן" :אפ.סב.אר (".שכיום ,לאחר מימוש האופציה ,מחזיקה ב 40.66%-מההון המונפק
של בזק.
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בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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תוכן עניינים
שיקולים עיקריים
נזילות
תחזית הדירוג
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שיקולים עיקריים
בהמשך לשיקולים העיקריים שפורסמו ביום  25לאוגוסט  S&P Maalot ,2008סבורה כי הגדלת החוב ב"אפ.סב.אר".
הנה הוכחה נוספת למדיניות הפיננסית האגרסיביות של בעלי החברה .מנגד ,מדיניות זו מאוזנת ומתקזזת עקב
המינוף היחסית נמוך של הקבוצה והביצועיים התפעוליים המשתפרים .ברבעון השני של  2008דיווחה בזק על שיפור
ניכר ברווחיות .שיעור ה EBITDA-של הקבוצה הגיע ל 37.4%-בחציון הראשון של  2008לעומת ל 34.3%-בחציון
הראשון של  S&P Maalot .2007צופה כי המשך ההתמקדות בהוצאות יביא לשימור על שיעורי הרווחיות ,למרות
לחץ שקיים על שורת ההכנסות .מנגד ,ולנוכח המינוף הנוסף שנלקח בחברת "אפ.סב.אר S&P Maalot ,".תהיה
פחות טולרנטית להידרדרות בביצועים התפעוליים של החברה או במיצובה העסקי הכולל.
ביום  25לאוגוסט ,2008 ,הודיעה  S&P Maalotעל העלאת דירוג להתחייבויותיה של חברת בזק מדירוג  AAלדירוג
 AA+עם  .Stable Outlookהעלאת הדירוג נעשתה לאור השיפור בביצועיים התפעוליים של החברה ,החוסן הפיננסי
הטוב ורמת המינוף הנמוכה שלה ,המתבטאת בין היתר ביחסי כיסוי חוב טובים מאד .דירוג בזק נתמך על ידי מיצובה
העסקי של החברה כמובילה בשוק התקשורת הישראלי ,התוצאות התפעוליות בסגמנטים השונים בהם פועלת
החברה ,שיפור היעילות התפעולית בתחומי העיסוק של הקבוצה ,הסיכון הענפי הנמוך יחסית בפעילות בישראל
בתחום התקשורת ,הגיוון לאור פעילותה של בזק לכל רוחבו של שוק התקשורת והסיכון הפיננסי הנמוך של החברה.
מנגד ,חלוקת של  100%מהרווח הנקי כדיבידנד לנוכח המינוף הגבוה של בעלת השליטה ,מגבילה ,להערכתנו ,את
הגמישות הפיננסית של בזק בהתמודדותה עם האתגרים התחרותיים והרגולטורים שמציב שוק התקשורת הישראלי.
היחס בין התזרים הפרמננטי ) (FFOהמתואם של הקבוצה לחוב הפיננסי המתואם ממשיך להיות חזק ,והסתכם ב-
 41.3%לתקופה של  12החודשים שהסתיימו ביוני  S&P Maalot .2008מצפה כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת
יכסה את ה CAPEX -הדרוש לפעילות הטלפוניה הקווית ופעילות הסלולר ,ובנוסף ,את סכומי הדיבידנדים ,כך
שהתזרים הפנוי של הקבוצה צפוי להיות מאופס.
בזק השכילה לשמור על מעמדה האיתן ורווחיותה בשוק הטלפוניה הנייחת ותשתיות האינטרנט ,למרות הקיטון
המתמשך במספר קווי הטלפון הנייח ,פיקוח על התעריפים ותחרות מצד המפעילים הסלולאריים .בזק פועלת בכל
הסקטורים השונים בשוק התקשרות הישראלי ,ומחזיקה בכ 29% -משוק הסלולרי )באמצעות פלאפון תקשורת בע"מ
–  ,(100%כ 37% -משוק הטלוויזיה הרב ערוצית )באמצעות די.בי.אס שירותי לווין בע"מ –  (49.8%וכ 32% -משוק
השיחות הבינלאומיות ואספקת שירותי אינטרנט )באמצעות בזק בינלאומי בע"מ –  .(100%יחד עם זאת ,ישנם
מגבלות רגולטוריות משמעותיות על בזק בכל הנוגע להצעה של מוצרים משולבים של החברות בקבוצה .להערכת SP
 , Maalotתגובת שר התקשורת למסקנות וועדת גרונאו לא תחליש באופן ניכר את מעמדה של בזק.
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נזילות
להערכת  ,S&P Maalotנזילותה ונגישותה למקורות מימון של החברה צפויים להישאר משביעי רצון בטווח הנראה
לעין .חלויות שוטפות של החוב הפיננסי מכוסות על ידי אמצעיה הנזילים והתזרים החופשי ) ,(FOCFאך SP Maalot
מצפה שחלויות אלה לרוב ימוחזרו בהינתן המנוף היחסית נמוך של הקבוצה והנגישות הטובה שלה למקורות מימון.
מכיוון שלחברה אין מסגרות אשראי מוסדרות מראש ) ,(Committed bank linesאנו מצפים כי מחזור חלויות החוב
יתבצע בפרק זמן מספק לפני תאריך הפירעון ו/או תאריך תשלום דיבידנד.
מזומנים והשקעות לזמן קצר הסתכמו בסוף יוני  2008ב 0.7-מיליארד  ,₪ירידה חדה לעומת סך של  5.0מיליארד ₪
בתום שנת  .2005הסיבות העיקריות לכך הנם תשלומי הדיבידנד הגדולים שבוצעו במהלך התקופה הנ"ל והורדת
החוב הפיננסי )ברוטו( מסך של  8.9מיליארד  ₪לסך של  6.3מיליארד  .₪באותה תקופה בת שנתיים וחצי ,עלה
החוב הפיננסי )נטו( מ 3.9-מיליארד  ₪ל 5.3-מיליארד .₪

תחזית דירוג  -יציבה(Outlook: Stable) :
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שבזק תשכיל לשמר את רמת האיתנות הפיננסית והעסקית שלה בטווח
הקצר ,למרות עלייה בהשקעות המתוכננות בתחום הטלפוניה הקווית ) (NGNובסלולר ) (UMTSואי וודאות באשר
לאופן ומידת ההשפעה שעלולה להיווצר לאחר אימוץ אי אילו ממסקנות וועדת גרונאו על ידי שר התקשורת.
התדרדרות ממשית או צפויה בביצועים התפעוליים ,במיוחד בפעילות הטלפוניה הקווית ,תשפיע באופן שלילי על
הדירוג הנוכחי ,בעיקר במידה ותזרים המזומנים ייחלש באופן מהותי .יש לציין כי לנוכח המינוף הנוסף שנלקח בחברת
"אפ.סב.אר S&P Maalot ,".תהיה פחות טולרנטית להידרדרות בביצועים התפעוליים של החברה או להרעה
במיצובה העסקי הכולל .בנוסף ,לחץ על אופק הדירוג ועל הדירוג עצמו יכול להיווצר אם החברה לא תשכיל לממן
מחדש את החלויות שלה בטווח זמן סביר לפני תאריכי הפירעון.
החוב נטו ל) EBITDA -בלתי-מתואם( כיום הינו  ,1.2xאולם הנהלת החברה מציינת שיחס זה עשוי לעלות גם לרמה
של עד  ,2.0xבעיקר כתוצאה מהצורך הפוטנציאלי ללקיחת מימון ביניים לצורך תמיכה בהשקעות  .CAPEXעם זאת,
 SP Maalotמצפה כי יחס זה לא ישתנה בצורה מהותית ,בהשוואה לרמתו הנוכחית ,למעט במידה ובזק תחליט על
השקעות אקוויטי )רכישת מניות( משמעותיות .הרעה ביחס זה ,שאינו מלווה בהרעה באי אילו מהפרמטריים הדירוגים
האחרים ,לא יגרור בהכרח שינוי בדירוג ,אלא ייבחן בכפוף לגורמים האחרים התומכים בדירוג ושמתוארים בדוח זה.
בנוסף ,ישנו סיכון ,בטווח הקצר ,של שינוי במבנה ההון של בזק ו/או בזהותם של בעלי השליטה .בכל מקרה ,בעלת
השליטה בבזק )אפ.סב.אר (.צפויה לממש את החזקתה או לשנות את מבנה ההחזקה בבזק בטווח הבינוני.
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תמצית פיננסית
--Fiscal year ended Dec. 31-2007
2006
Local Rating history
(Mil. NIS)
Revenues
Net income from continuing operations
Funds from operations (FFO)
Capital expenditures
Debt
Equity
Adjusted ratios
Oper. income (bef. D&A)/revenues (%)
EBIT interest coverage (x)
EBITDA interest coverage (x)
Return on capital (%)
FFO/debt (%)
Free operating cash flow/debt (%)
Debt/EBITDA (x)

AA/Stable

AA/Stable

2005
AA

12,400.0
1,330.0
3,253.4
1,325.7
7,529.2
4,137.2

12,231.8
809.0
3,279.6
1,410.0
7,098.4
5,140.4

11,924.7
666.4
2,800.5
2,679.7
8,792.2
6,055.2

34.8
5.5
8.0
23.6
43.2
20.2
1.8

29.7
3.3
6.5
13.9
46.2
27.4
1.9

31.3
3.2
6.9
12.6
31.9
2.3
2.3

*Fully adjusted (incl. postretirement obligations & leases). Excess cash & investments netted against debt.

קבוצת השוואה
Bezeq - Israel Telecommunication Corp. Ltd. -- Peer Comparison*
Industry Sector: Diversified Telecom
Bezeq - Israel
Telecommunication Koninklijke KPN
Telekomunikacj
Corp. Ltd.¶
N.V.¶
Telenor ASA¶
Telkom S.A. Ltd. a Polska S.A.
BBB+/Stable/A-2
BBB+/Negative/A-2 BBB+/Stable/A-2 BBB/Positive/-BBB+/Stable/-Global Rating (Aug 2008)
--Average of past three fiscal years-(Mil. €)
Revenues
2,197.6
12,071.0
10,359.6
5,414.7
4,903.2
Net income from cont. oper.
168.0
1,890.7
1,649.2
915.0
585.2
Funds from operations (FFO)
560.5
4,291.8
3,365.3
1,657.9
1,714.5
Capital expenditures
326.9
2,191.9
2,287.7
1,048.7
876.4
Debt
1,409.6
12,691.7
6,580.4
1,699.9
2,728.8
Equity
924.1
4,725.5
7,944.2
3,266.2
4,729.4
Adjusted ratios
Oper. income (bef. D&A)/revenues (%)
31.9
41.6
35.8
EBIT interest coverage (x)
4.0
3.4
7.5
EBITDA interest coverage (x)
7.1
7.0
10.5
Return on capital (%)
16.3
12.1
18.2
FFO/debt (%)
39.9
33.8
51.2
Free operating cash flow/debt (%)
15.7
16.5
15.4
Debt/EBITDA (x)
2.0
2.7
1.9
*Fully adjusted (including postretirement obligations & leases). ¶Excess cash and investments netted against debt.

40.2
7.7
10.6
31.3
93.7
28.3
0.8

43.8
4.2
9.4
12.4
62.6
32.2
1.3
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דוח מעקב שנתי
מאי 2008

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
אג"ח )סדרה  4ו(5-

Aa1

התפתחויות עסקיות ופיננסיות עיקריות

מחבר:
יובל זינרייך
אנליסט

אופק הדירוג :יציב

1

הצבת אופק דירוג יציב

yuvalz@midroog.co.il

מידרוג משיבה את אופק הדירוג של החברה לאופק יציב .מידרוג הציבה אופק שלילי לדירוג חברה
בחודש אפריל  2006וזאת על מנת לשקף אפשרות כי שינוי הבעלות בחברה ישפיע על הפרופיל העסקי
והפיננסי העתידי .מידרוג משיבה את אופק דירוג החברה לאופק יציב לאור שיפור בתוצאותיה

אנשי קשר:

אביטל בר דיין ,סמנכ"ל
ראש תחום תאגידים
ומוסדות פיננסיים
bardayan@midroog.co.il

מידרוג בע"מ
מגדל המילניום
רח' הארבעה 17
תל-אביב64739 ,
טל'03-6844700 :
פקס03-6855002 :
info@midroog.co.il
www.midroog.co.il

הכספיות של החברה והמשך הצגת פרופיל פיננסי חזק ,פיצוי על השחיקה במגזר התקשורת הנייחת
באמצעות פעילות במגזרים האחרים והתממנות ברמות נמוכות מאוד ,וזאת על אף חלוקה מלוא
הרווח הנקי כדיבידנד לאחר החלפת גרעין השליטה בחברה .בכוונת החברה לשמור לזמן ארוך על
יחסי כיסוי של חוב ל EBITDA-שלא יעלה על  2במאזנה המאוחד ,יחס אשר תואם את דירוג החברה
בהתחשב בהיקפי פעילותה ,במגוון שירותי התקשורת שהיא מציעה ובפוטנציאל הקיים בתהליכי
התייעלות ושיתופי פעולה בין מגזרי הפעילות השונים של החברה.

בשנת  2007נבנתה מחדש הנהלת החברה
בשנת  2006הופרטה החברה ומונתה הנהלה חדשה על ידי גרעין השליטה .למרות זאת ,במהלך שנת
 2007חלו שינויים מהותיים בהנהלת החברה אשר נבנתה למעשה מחדש בתפקידי מפתח .להלן
המינויים המרכזיים שחלו במהלך שנים אלו:

שם

תפקיד

שלמה
רודב

יו"ר הדירקטוריון

אבי
גבאי
אלן
גלמן
איתמר
הראל
אהוד
מזומן
יעקב
פז

תחילת

תפקידים קודמים ותפקידים נוכחיים נוספים

כהונה

בתחום התקשורת

ספטמבר
2007

משנה למנכ"ל ומנהל
כספים ראשי

נובמבר
2007
פברואר
2008

סמנכ"ל ומנהל
החטיבה הפרטית

אוקטובר
2007

מנכ"ל

סמנכ"ל משאבי אנוש
סמנכ"ל ומנהל
החטיבה העסקית

אוקטובר
2007
נובמבר
2007

יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל גילת רשתות לווין
בע"מ ,חבר דירקטוריון בבזק בינלאומי ,פלאפון,
די .בי .אס ,בזק און ליין ,וואלה ובזק זהב
מ"מ מנכ"ל החברה ,מנכ"ל בזק בינלאומי
סמנכ"ל כספים בחברת פרטנר ,חבר דירקטוריון
בפלאפון ווואלה
מנהל אגף שיווק פרטי ומנהל אגף מכירות
ושירותים לפרטיים ולעסקים בינוניים וקטנים
בבזק
סגן סמנכ"ל משאבי אנוש ,מנהל אגף פיתוח
מנהלים
מנכ"ל ,DoubleU Advanced Mobile Solutions
מנכ"ל ויו"ר אלקטל טלקום ישראל

 1התפתחויות עיקריות משנת  2006ואילך .להתפתחויות העיקריות טרם  ,2006ראה דוח דירוג קודם ודוחות מעקב קודמים,
האחרון שבהם מחודש אפריל .2006
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מידרוג מציינת כי מחד ,למנהלים החדשים שמונו יכולות מוכחות ונסיון מהותי בעולם התקשורת ,אך מאידך יכולות
אלו צריכות לעמוד למבחן במהלך השנים הקרובות על רקע האתגרים העסקיים איתם מתמודדת החברה.

יישום המלצות ועדת גרונאו מחודש מרץ  2008עשוי לפגוע בחברה
פעילות בזק נתונה לפיקוח רגולטורי הדוק .בפרט בולטת העובדה כי בזק אינה רשאית להציע ללקוחותיה סל שירותי
תקשורת ) (Bundlingאשר כולל שירותי טלפוניה ,טלוויזיה רב-ערוצית ואינטרנט ,כשם שרשאית ומציעה מתחרתה
העיקרית ,חברת הוט .בחודש מרץ  2008הגישה ועדת גרונאו ,אשר מונתה על מנת לבחון את מדיניות וכללי התחרות
בתחום התקשורת בישראל ,את מסקנותיה אשר יישומן עשוי לפגוע במעמדה התחרותי של החברה ובהכנסותיה
בשנים הקרובות .להלן עיקר מסקנות הועדה:
מגזר התקשורת הנייחת
 .1המגזר ייפתח לתחרות מצד ספקי שירותים נוספים כאשר על בזק תוטל חובה במכירה סיטונאית של
שירותים ובהחכרת מקטעי גישה למתחרים ,אשר מחיריהם יהיו בפיקוח.
 .2יימשך פיקוח על מחירי בזק במגזר זה במתכונת של מחירים מחייבים ) (Fixכל עוד נתח השוק של בזק
יהיה גבוה מ .60%-בזק תוכל להעניק הנחה בעניין סלי תשלומים חלופיים אשר יוכלו להגיע עד ל40%-
וזאת כאשר נתח השוק של החברה יהיה נמוך מ .75%-במידה ונתח השוק של החברה יירד מתחת ל60%-
יבוטלו המגבלות המוטלות על שיעור ההנחה והתעריף המפוקח יוגדר כתעריף מירבי.
 .3תישמר ההפרדה המבנית בחברה כל עוד קיימות רק שתי חברות בעלות תשתית נייחת בפריסה כלל ארצית.
הועדה הורתה על אכיפת ההפרדה גם בקבוצת הוט בהתאם למתכונת ההפרדה בבזק.
מגזר התקשורת הניידת
פתיחת התשתית של הטלפוניה הניידת לכניסת מתחרים נוספים תוך פיקוח על מחירי שכירת התשתיות.
מגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית
הועדה ממליצה על מתווה שלפיו תוצע חבילת ערוצים בסיסית צרה ,אשר תכיל מספר נמוך של כ 5-10-ערוצים
ובהתאם תוצע במחיר נמוך משמעותית מהמחיר בה מוצעת חבילת הערוצים הבסיסית כיום שהינה רחבה ומונה
עשרות ערוצים ,ובהתאם מחירה גבוה יחסית.
להערכת מידרוג ,קיים קושי להעריך את היקף השפעת מסקנות הועדה על החברה לאור אי ודאות באשר להיקף
יישומן ולוח זמנים מתוכנן לכך.

כחלק מהתמודדותה עם שינויים בסביבה העסקית לחברה תוכנית השקעות רחבה בתשתיות נייחות בטכנולוגיית
 NGNובתשתיות ניידות בטכנולוגיית HSPA
כחלק מהתמודדות החברה עם שינויים בסביבה העסקית היא צפויה לבצע השקעות רחבות בתשתיות נייחות וניידות.
בתחום התקשורת הנייחת החברה צפויה להשקיע בשנים הקרובות בשדרוג תשתיות לרשת Next ) NGN
 ,(Generation Networkingתשתית יעילה יותר המבוססת על סיבים אופטיים ואשר תאפשר לחברה להגדיל גם את
מהירויות תשתית האינטרנט .ההשקעה צפויה להיות ממומנת ברובה ממכירת נדל"ן של החברה בו מוצבות מרכזיות
של החברה אשר הצורך בשימוש בהן יתייתר עם המעבר לרשת החדשה וכן ממכירת נחושת עליה מבוססת התשתית
הנוכחית של החברה אשר תוחלף בסיבים אופטיים ,כאמור .בתחום התקשורת הניידת טכנולוגיית הרשת של פלאפון
ממשיכה לגרום לה למגבלות תפעוליות ,אשר הביאו אותה לביצוע השקעה משמעותית בשנים הקרובות ברשת חדשה
 .HSPAפלאפון מבססת את הרשת שלה על טכנולוגיית  CDMAאשר מטילה עליה מספר מגבלות:
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 .1טכנולוגיה זו מגבילה אותה במגוון המכשירים אותם יכולה הרשת להציע ללקוחותיה כאשר אין ביכולתה
לשווק את מכשירי החברות  Nokiaו Ericsson-הפופולאריים.
 .2הטכנולוגיה אינה מאפשרת שירותי נדידה לחו"ל ,ומחייבת לקוחות המעוניינים בכך לקבל מהרשת מכשיר
חלופי זמני טרם נסיעתם .כמו כן ,הרשת אינה מהווה מתחרה בשירותי נדידה עבור תיירות נכנסת לארץ.
שוק הנדידה מוערך על ידי החברה בכ 400-מיליון ש"ח לשנה.
 .3לצורך פיתוח והפצת מוצרים חדשים נדרש זמן רב יותר באופן יחסי למתחרות.
בהתאם לכך ,החלה פלאפון בהשקעה ברשת חדשה בטכנולוגיית  ,HSPAטכנולוגיה אשר מותאמת לטכנולוגיית
 ,GSMהמקובלת ברחבי העולם ואשר משמשת את מתחרות פלאפון ,סלקום ופרטנר .ההשקעה צפויה לסייע לפלאפון
בפתרון המגבלות המתוארות לעיל ולהגדיל את פוטנציאל הכנסותיה .סך הכל צפויה ההשקעה להגיע לכמיליארד
ש"ח ,מתוכם מתוכננת השקעה של כ 600-מיליון ש"ח בשנת  2008ופלאפון צופה פעילות מסחרית של הרשת במחצית
השנייה של שנת  .2009רשת ה HSPA-צפויה לפעול במקביל לרשת ה CDMA-הקיימת של פלאפון.

שינוי במבנה הארגוני של החברה
במהלך השנים  2006-2007שינתה החברה את המבנה הארגוני שלה במטרה להתאימו לפעילותה בשוק התחרותי
באמצעות מיקוד בלקוח והשגת יעילות תפעולית ותהליכית .בחודש דצמבר  2006חתמה החברה על הסכם קיבוצי
מיוחד עם ארגון העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה המסדיר את יחסי העבודה בחברה לאחר העברת
השליטה בחברה לאפ.סב.אר .בהסכם הוסכם ,בין השאר ,על מעבר ממבנה גיאוגרפי למבנה פונקציונאלי אשר יבוצע
באופן הדרגתי במהלך שנתיים .במסגרת ההסכם שינתה החברה את הרכב העובדים שלה תוך הגדלת כוח האדם הלא
קבוע של החברה וצמצום כמות העובדים הקבועים .לפי נתוני החברה ,עד סוף הרבעון הראשון של שנת  2008פרשו
מהחברה  951עובדים קבועים )בשנת  2007פרשו מהחברה  892עובדים קבועים וגויסו  430עובדים לא קבועים( וקיים
פוטנציאל לפרישה של כ 1,225-עובדים קבועים נוספים בין השנים  .2009-2013נכון לחודש דצמבר  2007שיעור
העובדים הקבועים של החברה עומד על כ.43.5%-

כניסה לתוקף של תוכנית ניידות המספרים
בתחילת חודש דצמבר  2007נכנסה לתוקף תוכנית ניידות המספרים לפיה יהיו זכאים לקוחות שירותי הטלפוניה
הנייחת והניידת לעבור בין הרשתות השונות ללא צורך בהחלפת מספר הטלפון .לדברי החברה ,ניידות המספרים
השפיעה בעיקר על תחום הטלפוניה הנייחת של החברה כאשר היא מעריכה כי איבדה בחודש דצמבר  2007כ15,000--
 20,000מנויים קוויים .עם זאת ,במגזר הטלפוניה הניידת לא גרמה ניידות המספרים עד כה לצמצום במספר לקוחות
פלאפון.

חלוקות דיבידנד בשנים 2006-2007
בשנים  2004-2005לא חילקה החברה דיבידנדים .במרץ  2006החליט דירקטוריון החברה כי החלטות בדבר חלוקת
דיבידנד תתקבלנה באופן ספציפי בהתאם לתוצאות הכספיות של החברה ,מצבה הפיננסי ונסיבות ונתונים רלוונטיים
אחרים .החלטה זו החליפה החלטות קודמות של הדירקטוריון בדבר מדיניות הדיבידנד .בשנים  2006-2007חילקה
החברה את מלוא הרווח הנקי שלה כדיבידנד והיא צפויה לעשות כן גם בשנת  .2008להלן ריכוז של חלוקות הדיבידנד
של החברה בשנים :2006-2007
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בזק :חלוקות דיבידנד בשנים 2006-2007
מועד חלוקה
אפריל 2006
אוקטובר 2006
ינואר 2007
פברואר 2007
אוקטובר 2007
סה"כ

סכום שחולק
)במיליוני ש"ח(
1,200
400
300
1,800
760
4,460

ניתוח מגזרי הפעילות
תקשורת פנים ארצית נייחת
התרכזות בצמצום עלויות לאור הקיטון בצריכת שירותי התקשורת הנייחת
במהלך השנים  2006-2007סבלה החברה מהמשך מגמת הירידה בשימוש בקווי הטלפון הביתיים הנייחים ומעבר
לשימוש בתקשורת ניידת ובשירותי מחשב .כמו כן ,התגברה התחרות בשוק זה מצדה של הוט ונתח השוק של החברה
ירד להערכתה בתחום התקשורת הנייחת מכ 94%-בשנת  2006לכ 85%-בשנת  .2007החברה ממשיכה להיות כפופה
לרגולציית מחירים נוקשה המקשה עליה בהתאמת המחירים לתנאי השוק המשתנים .החברה נערכה להתמודדות עם
מגמה זו באמצעות צמצום עלויות והתייעלות וזאת באמצעות צמצום כוח האדם ,ובכלל זה צמצום העובדים
הקבועים של החברה ומעבר לשימוש בעובדים לא קבועים .במהלך השנתיים האחרונות צומצם כוח האדם של
החברה מכ 8,100-עובדים לכ 7,600-עובדים ,כאשר שיעור העובדים הקבועים של החברה מכלל העובדים צומצם גם
הוא מכ 49.2%-לכ 43.5%-כאשר בכוונת החברה להמשיך במגמה זו בשנים הקרובות.

להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום התקשורת הפנים ארצית הנייחת של החברה בשנים :2005-2007
2007
במיליוני ש"ח
5,713
הכנסות
EBITDA
2,311
% EBITDA
40.5%
1,279
רווח תפעולי
2,761
מס' קווי מנוי פעילים בסוף השנה )באלפים(
סה"כ דקות שימוש בארץ )יוצא ונכנס ,במיליונים( 19,680
84.2
הכנסה חודשית ממוצעת לקו )בש"ח( )(ARPL

2006
5,799
2,089
36.0%
746
2,808
20,501
87.0

2005
5,893
2,028
34.4%
939
2,848
21,499
87.8

גם בשנים  2006-2007המשיכה פעילות החברה במגזר התקשורת הפנים ארצית הנייחת להוות את מקור ההכנסות
העיקרי של החברה ,ואולם נמשכה השחיקה בהכנסות החברה ממגזר זה בשיעור של כ 3.1%-כתוצאה מירידה בדמי
הקישוריות לרשתות הסלולריות ,מהפחתת תעריפים בחודשים יולי  2006ויוני  2007וכן מהתגברות התחרות ,הן
באופן ישיר מצד הוט טלקום בע"מ )"הוט"( והן באופן עקיף מצד החברות הסלולריות ,אשר המשיכו לנגוס בנתח
השיחות של החברה .כל אלה הובילו לירידה בתנועת השיחות של החברה.
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בזק :מספר קווים נייחים פעילים ) 2006-2007באלפים(
2,900

2,761

2,767

Q42007

Q32007

2,778

2,797

2,808

2,813

2,822

2,831

2,850
2,800
2,750
2,700
2,650

Q22007

Q12007

Q42006

Q32006

Q22006

Q12006

בזק :הכנסה חודשית ממוצעת לקו ) 2006-2007בש"ח(
94.0
90.4
88.3
85.8

85.6

85.1

Q42007

Q32007

Q22007

89.0

87.8

89.9

92.0
90.0
88.0
86.0
84.0
82.0
80.0
78.0

Q12007

Q42006

Q32006

Q22006

Q12006

השחיקה בהכנסות מותנה על ידי עלייה של כ 8.0%-במספר קווי ה ADSL-לכ 963,000-ועלייה של כ 1.9%-בARPU-
לקו  ADSLבשנת  .2007הגידול במספר קווי ה ADSL-הינו על אף שלחברה ,בניגוד להוט ,לא קיימת אפשרות להציע
שירות זה במסגרת חבילת תקשורת כוללת .עיקר הכנסות החברה ממגזר זה ממשיכות לנבוע מתחום הטלפוניה אשר
נשחק מעט כאשר על חשבונו התחזק תחום האינטרנט .הגידול ב ARPU-לקו  ADSLנבע מהגדלת רוחב הפס המוצע
על ידי החברה ושירותים נוספים המוצעים על ידה .החברה הקטינה את ההשקעות ברכוש קבוע ) (CAPEXבמגזר זה
מכ 815-מיליון ש"ח בשנת  2005לכ 578-וכ 504-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,בשנים  2006ו.2007-
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רדיו טלפון נייד
להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום הרדיו טלפון נייד של החברה בשנים :2005-2007
במיליוני ש"ח
הכנסות
EBITDA
% EBITDA
רווח )הפסד( תפעולי
מס' מנויים לסוף תקופה )באלפים(
גידול במס' מנויים )באלפים(
ממוצע דקות שימוש למנוי ) (MOUבחודש
הכנסה חודשית ממוצעת למנוי )(ARPU
)בש"ח(

2007
4,684
1,283
27.4%
805
2,622
195
354

2006
4,478
1,171
26.2%
701
2,427
140
349

2005
4,428
1,021
23.1%
591
2,287
155
338

131

138

138

בין השנים  2005-2007רשמה פלאפון גידול של כ 5.8%-בהכנסותיה ,אשר עיקרו בשנת  .2007כמו כן ,נרשם בתקופה
זו שיפור ברווחיות החברה ושיעור ה EBITDA-הגיע בשנת  2007לכ ,27.4%-לעומת כ 23.1%-בשנת  .2005עם זאת,
שיעורי ה EBITDA-של פלאפון ממשיכים להיות נמוכים משל מתחרותיה ,סלקום ופרטנר ,אשר רשמו שיעורי
 EBITDAשל כ 36.6%-וכ ,33.0%-בהתאמה ,בשנת  .2007ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי ) (ARPUשל פלאפון
נמצאת במגמת ירידה ,בעיקר בשל רגולציית התעריפים בתחום התקשורת ,ועמדה בשנת  2007על כ 131-ש"ח
בהשוואה ל ARPU-של כ 150-ש"ח וכ 158-ש"ח בשנה לסלקום ופרטנר ,בהתאמה .פלאפון צמצמה בשנתיים
האחרונות את הוצאות ה CAPEX-והן הסתכמו בשנים  2006ו 2007-בכ 354-וכ 381-מיליון ש"ח ,בהתאמה,
בהשוואה לכ 556-מיליון ש"ח בשנת  .2005לפלאפון תזרים מזומנים חופשי ) (FCFבשנת  2007של כ 873-מיליון ש"ח,
אשר יאפשר לה לממן את ההשקעה ברשת ה HSPA-ללא מינוף.

תקשורת בינ"ל ,שירותי גישה לאינטרנט ונס"ר
בזק בינ"ל שמרה על נתח השוק שלה על אף מיזוגים משמעותיים שחלו בקרב מתחרות
במהלך השנים  2006-2007שמרה בזק בינ"ל על מעמדה במגזר התקשורת הבינ"ל ואף חיזקה אותו ,כאשר נכון לסוף
שנת  2005עמד נתח השוק שלה על כ ,35%-בשנת  2006גדל נתח שוק זה לכ 38%-ובשנת  2007נשחק קלות לכ.37%-
בזק בינ"ל הצליחה לשמור על נתח השוק על אף מיזוגים שחלו בקרב מתחרות החברה במגזר פעילות זה – מיזוגן של
החברות ברק ונטוויז'ן לחברת נטוויז'ן  013ברק ומיזוגן של החברות קווי זהב ואינטרנט זהב לחברת  012סמייל .בזק
בינ"ל ממקדת כיום מאמצים בחדירה לתחום הארגונים ומכירה של חבילות אינטגרטיביות של פתרונות תקשורת
הכוללים שירותי ) Hosting ,Dataשירותי אירוח שרתים ואתרי אינטרנט( ושירותי תחזוקה ותמיכה טכנית לרשתות.
בחודש פברואר  2007השלימה החברה את מיזוגן המלא של בזק בינ"ל ובזק  ,Callוהחל ממועד זה החלה בזק בינ"ל
לספק שירותי נס"ר .בזק בינ"ל נערכת לשנת  2008מתוך מודעות למגמות הבאות החלות בשוק:
 .1מיתון בקצב הצמיחה של האינטרנט המהיר לעומת שנים קודמות.
 .2השקת מהירויות גלישה גבוהות יותר על ידי חברות התשתית ומעבר של לקוחות למהירויות אלו.
 .3מגמה של לקוחות לרכישת שירותי ערך מוסף.
 .4חשיבות רבה לנושא המחיר עבור הלקוח.
 .5התחזקות מגמת מכירת חבילות משולבות ) (Bundleהמחזקת את השפעת ספקי התשתית על השוק.
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התוכנית האסטרטגית של בזק בינ"ל לעתיד הקרוב כוללת חיזוק מעמדה והגדלת נתח השוק שלה באמצעות
התבססות על המיזוג בין בזק בינ"ל ובזקכל ,הגדלת ה ARPU-מלקוחות באמצעות הגדלת רוחב פס הגלישה והשקת
שירותי ערך מוסף חדשים נוספים ,החדרת מוצרים חדשים לשוק ,כדוגמת החבילות האינטגרטיביות כמתואר לעיל,
 VoIPופעילויות בינ"ל ,ורכישת פעילויות נוספות.
להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום התקשורת הבינ"ל ,שירותי הגישה לאינטרנט ונס"ר של החברה
בשנים :2005-2007

במיליוני ש"ח
הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA
% EBITDA
CAPEX
FCF

2007

2006

2005

1,304
445
204
291
22.3%
91
8

1,021
359
132
213
20.9%
55
154

815
285
93
184
22.6%
63
127

בזק בינ"ל רשמה גידולים נאים בהכנסות בשנים  2006ו 2007-של כ 25.3%-וכ ,27.7%-בהתאמה ושיפור ברווח.
במהלך שנת  2007ביצעה בזק בינ"ל השקעות גבוהות יחסית )בעיקר בהגדלת רוחב פס הגלישה( ושילמה מקדמות מס
הכנסה בגין שנת המס  2006בסך של כ 36.3-מיליון ש"ח אשר פגעו באופן משמעותי ב FCF-שלה שצנח לכ 8-מיליון
ש"ח בלבד .נכון לסוף שנת  2007לבזק בינ"ל אין כל התחייבויות לבנקים והיא אינה מנצלת את קו האשראי שאושר
לה .מקור המימון של בזק בינ"ל בשנתיים האחרונות הינו תזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת .במהלך ינואר
 2007פרעה בזק בינ"ל הלוואות  On-Callשהעמידו מספר בנקים לבזקכל בסך של כ 20.3-מיליון ש"ח .במהלך שנת
 2007פרעה בזק בינ"ל את כל יתרת ההלוואות לזמן ארוך שהתקבלו על ידי בזק בינ"ל מבנקים בסך של כ 47.6-מיליון
ש"ח.

טלוויזיה רב-ערוצית
הפרעות בשידורים במהלך חודש ספטמבר  2007הובילו להטבה חד-פעמית למנויים
במהלך חודש ספטמבר  2007סבלה החברה מהפרעות בשידוריה ,בעיקר באזור צפון הארץ ומישור החוף ,מסיבות
שאינן תלויות בה .כפיצוי למנוייה פתחה יס את כל ערוצי השידור שלה אשר משווקים בתשלום נוסף בחינם לכלל
מנוייה לתקופה של שלושה חודשים החל מאמצע אוקטובר .הפיצוי וההוצאות שספגה יס בגינו פגעו בתוצאותיה
הכספיות של יס בשנת .2007

שמירה על נתח שוק יציב
יס המשיכה לשמור על נתח שוק יציב של כ 37%-מכלל מנויי הכבלים והלווין בישראל בשנת  ,2007נתח שוק דומה
לנתח השוק שלה בשנת  .2006בשנים  2006-2007חל גידול מתון יחסית במספר מנויי יס לאחר שיעורי גידול גבוהים
בשנות פעילותה הראשונות של יס.
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להלן נתונים ביחס לגידול במספר מנויי יס:
2006

2007

גידול במספר המנויים 9,694 18,887
שיעור צמיחה

3.6%

1.8%

יס רשמה גם לאורך השנים האחרונות גידול מתון בנתוני ה ARPU-אשר נבלם ברבעון הרביעי של שנת 2007
בעקבות הפיצוי שהעניקה יס ללקוחותיה בעקבות ההפרעות בשידורים במתואר לעיל.
התחרות בענף שידורי הכבלים והלווין ממשיכה להתקיים בין יס להוט בלבד ומתמקדת כיום בעיקר בתוכן
השידורים ,בחבילות הערוצים המוצעות ,במחירי הערוצים והחבילות ובהצעת שירותים נוספים ,כגון שירותי VOD
המוצעים על ידי הוט בלבד ,שידורי  ,HDמפענחי  (Personal Video Recorder) PVRוכו' .בתחום מפענחי הPVR-
חיזקה יס את בסיס לקוחותיה בשנים האחרונות והוא עומד נכון לסוף שנת  2007על כ 100,000-מנויים .יס פועלת
לרכישת תכנים איכותיים על מנת לבדל עצמה מהוט ופתיחת ערוצי תוכן חדשים .כמו כן ,פועלת יס למינוף תכני
השידור שלה לערוצי הפצה נוספים ,כגון השוק הסלולארי ושוק האינטרנט .בנוסף ,אם וכאשר יאפשר זאת הרגולטור
תפעל יס להרחבת סל המוצרים המוצע למנוייה ושיווק חבילת תקשורת שתכיל בנוסף לשירותי השידור גם שירותי
טלפוניה ,תשתית ואספקת אינטרנט.

להלן נתונים פיננסיים עיקריים ביחס לתחום הרדיו טלפון נייד של החברה בשנים :2005-2007
במיליוני ש"ח
הכנסות
EBITDA
% EBITDA
רווח )הפסד( תפעולי
מס' מנויים לסוף תקופה )באלפים(
גידול במס' מנויים )באלפים(
שיעור גידול שנתי במס' המנויים

2007

2006

2005

1,417
329
23.2%
56
549
9
1.7%

1,355
294
21.7%
1
540
19
3.6%

1,222
218
17.8%
-67
521
50
10.6%

הכנסות יס צמחו במהלך השנים  2006ו 2007-בכ 10.9%-ובכ ,4.6%-בהתאמה .במקביל שיפרה יס את הרווחיות שלה
כאשר ה EBITDA-צמח מכ 218-מיליון ש"ח בשנת ) 2005כ 17.8%-מההכנסות( לכ 329-מיליון ש"ח בשנת ) 2007כ-
 17.8%מההכנסות( .יס רשמה גידול בהוצאות ה CAPEX-בשנת  2007לכ 255-מיליון מכ 186-מיליון ש"ח בשנת
 ,2006בעיקר בגלל ההתמקדות בפיתוח תחום מפענחי ה ,("yes max") PVR-אשר גרמו לה לתזרים חופשי שלילי של
כ 5-מיליון ש"ח בשנת .2007
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בזק )מאוחד(
דוח רווח והפסד
החל משנת  2006עורכת החברה את דוחותיה בהתאם לתקני החשבונאות הבינלאומיים – .IFRS

בזק )מאוחד( – עיקרי דוח רווח והפסד
FY-2005 FY-2006 FY-2007
במיליוני ש"ח
11,925
12,232
12,400
הכנסות
1,527
1,565
2,336
רווח תפעולי
372
338
309
הוצאות מימון נטו
532
488
672
מסים
620
750
1,361
רווח נקי
הכנסות החברה בשנים  2006ו 2007-צמחו בשיעורים מתונים יחסית של כ 2.6%-וכ ,1.4%-בהתאמה ,ונבעו בעיקר
מגידול בהכנסות פלאפון וכן גידול מסוים בהכנסות בזק בינ"ל ,אשר חיפו על המשך שחיקה בהכנסות מגזר
התקשורת הנייחת .הרווח התפעולי של החברה גדל באופן משמעותי בשנת ) 2007גידול של כ 771-מיליון ש"ח(,
בעיקר כתוצאה מקיטון של כ 211-מיליון ש"ח בהשוואה לשנת  2006בהוצאות שכר עבודה ,אשר נבע מהוצאות בסך
כ 287-מיליון ש"ח בגין חלוקת אופציות עובדים אשר נרשמו בשנת  2006במגזר תקשורת הנתונים הנייחת .החסכון
שנבע מפרישה מוקדמת של עובדים במגזר זה קוזז בשל העלאות שכר בכל המגזרים .בנוסף ,חלה ירידה בהוצאות
הפחת של החברה ובהוצאות ההפעלה וכלליות .הוצאות המימון נטו של החברה קטנו בשנת  2007בכ 29-מיליון ש"ח,
בעיקר בשל ירידה בהוצאות המימון במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית.

תזרימי מזומנים
הגידול ברווח בשנת  2007תרם לגידול ב FFO-של החברה לכ 4.1-מיליארד ש"ח מכ 3.7-מיליארד ש"ח בשנת .2006
הון חוזר שלילי בשנת  2007כתוצאה ממימון הגידול ביתרת הלקוחות וגידול תזרימי בהטבות לעובדים גרם לירידה
בתזרים הכולל מפעילות שוטפת והוא הסתכם בשנת  2007בכ 3.4-מיליארד ש"ח בהשוואה לכ 3.8-מיליארד ש"ח
בשנת .2006

בזק )מאוחד( :תזרימי מזומנים
באלפי ש"ח
מזומנים ,שווי מזומנים והשקעות לז"ק
EBITDA
CFO
FFO
CAPEX
DIV
FCF

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
4,562
3,593
1,592
3,461
3,738
4,196
3,347
3,816
3,377
3,830
3,703
4,078
)(1,477
)(953
)(973
)(1,600
)(2,860
1,870
1,263
)(456
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מאזן

בזק )מאוחד( :תמצית מאזן מאוחד
תמצית מאזן
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות והלוואות ,לרבות נגזרים
לקוחות
סה"כ נכסים שוטפים
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מס נדחים
סה"כ נכסים קבועים
הלוואות ואשראי
ספקים
זכאים אחרים לרבות נגזרים
סה"כ התחייבויות שוטפות
אג"ח
התחייבויות לתאגידים בנקאיים
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
הון עצמי
סה"כ התחייבויות והון

31.12.2007
1,203
389
2,403
4,716
6,064
2,526
678
10,440
1,913
1,533
745
5,392
4,420
307
5,592
4,172
15,156

31.12.2005 31.12.2006
2,159
2,632
2,403
961
2,115
2,065
7,223
6,294
7,246
6,492
2,611
2,554
1,078
994
12,165
11,251
3,161
3,637
1,548
1,393
857
803
6,606
7,508
4,891
3,170
748
481
6,727
4,846
6,055
5,191
19,388
17,545

בסך מאזן החברה לשנת  2007נרשמה ירידה לכ 15.2-מיליארד ש"ח מכ 17.6-מיליארד ש"ח בשנת  .2006עיקר
הירידה נבעה ממגזר תקשורת הפנים הנייחת בו חלה ירידה ביתרות המזומנים ומומשו נכסים פיננסיים מוחזקים
למסחר אשר שמשו בעיקרם לחלוקת דיבידנד .בנוסף ,חלה ירידה בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע כתוצאה מפער
בין הוצאות הפחת להשקעה שבוצעה במהלך שנת  .2007הירידה בסך נכסי החברה מותנה על ידי עלייה ביתרת
הלקוחות שנגרמה בשל עיכוב בהפקת חשבוניות ללקוחות .נכסי החברה ממומנים בעיקר באמצעות אג"ח ,אשראי
בנקאי לזמן קצר ויתרת ספקים .במהלך שנת  2007פרעה החברה אג"ח בסך של כ 1.7-מיליארד ש"ח במגזר תקשורת
הפנים ארצית הנייחת וכן פרעה הלוואות ואג"ח במגזר הרט"ן .כמו כן ,חל קיטון במהלך שנת  2007בהתחייבויות
החברה במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית ונפרעו בפירעון מוקדם הלוואות במגזר התקשורת הבינ"ל ,שירותי אינטרנט
ונס"ר .הקיטון בחוב קוזז בחלקו על ידי מכירת אג"ח בהיקף של כ 1.2-מיליארד ש"ח לגופים מוסדיים במגזר
התקשורת הפנים ארצית הנייחת והנפקת אג"ח בהיקף של כ 614-מיליון ש"ח במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית.
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יחסי כיסוי
יחסי הכיסוי של החברה נותרו מהירים בשנה החולפת .חוב פיננסי של החברה נפרע בשנה האחרונה באמצעות יתרות
נזילות .הגידול ברווח הנקי של החברה מימן חלוקה מקסימלית של דיבידנד לבעלי המניות.

בזק )מאוחד( :יחסי כיסוי
חוב לEBITDA-
חוב נטו לEBITDA-
חוב לFFO-
חוב נטו לFFO-
חוב לFCF-
חוב נטו לFCF-
חוב ל(FFO-CAPEX)-
חוב נטו ל(FFO-CAPEX)-

31.12.2007
1.6
1.2
1.7
1.3
שלילי*
שלילי*
2.2
1.7

31.12.2006
2.0
1.1
2.0
1.1
6.0
3.2
2.8
1.4

31.12.2005
2.6
1.3
2.3
1.1
4.8
2.3
3.8
1.8

*  FCFשלילי.

אופק הדירוג
גורמים אשר עשויים לשפר את הדירוג
• שמירה על יחס כיסוי פרמננטי של חוב ל EBITDA-אשר לא יעלה על .1.5

גורמים העלולים לפגוע בדירוג
• הרעה באיתנות הפיננסית ,בנזילות וביחסי הכיסוי של החברה.
• ירידת מדרגה ברמת נזילות החברה וביכולתה לשרת את חובותיה הפיננסיים ,כתוצאה מהגדלת החשיפה לתחום
הסלולר ,הזרמות הון נוספות לחברת יס במקביל לפתיחת שוק התקשורת הנייחת לתחרות ועוד.
• אובדן מהותי של נתחי שוק בתחום התקשורת הנייחת והניידת עם התגברות התחרות.
• חריגה מהותית מהיקף ההשקעות המשוערך הדרוש לתמיכה ביס.

אודות החברה
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברות בנות כלולות שלה הינה ספקית עיקרית של שירותי תקשורת
במדינת ישראל הכוללים בעיקר שירותי טלפון פנים-ארציים ובינלאומיים ,שירותי רדיו-טלפון נייד )רט"ן( ,שירותי
תקשורת נתונים ,שירותי אינטרנט ואינטרנט מהיר ,שירותי טלוויזיה רב-ערוצית באמצעות לווין וכן שירותי תשתית.
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היסטוריית דירוגים
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
12
/0
7

06
/0
7

12
/0
6

06
/0
6

12
/0
5

06
/0
5

12
/0
4

06
/0
4
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סולם דירוג התחייבויות
דרגת
השקעה

דרגת
השקעה
ספקולטיבית

Aaa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaaהן ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מהאיכות הטובה
ביותר וכרוכות בסיכון אשראי מינימלי.

Aa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaהן ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מאיכות גבוהה,
וכרוכות בסיכון אשראי נמוך מאד.

A

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aנחשבות על ידי מידרוג בחלק העליון של הדרגה
האמצעית ,וכרוכות בסיכון אשראי נמוך.

Baa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baaכרוכות בסיכון אשראי מתון .הן נחשבות
כהתחייבויות בדרגה בינונית ,וככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים
מסוימים.

Ba

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baהן ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלות אלמנטים
ספקולטיביים ,וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי.

B

התחייבויות המדורגות בדירוג  Bנחשבות על ידי מידרוג כספקולטיביות ,וכרוכות
בסיכון אשראי גבוה.

Caa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Caaהן ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלות מעמד חלש
וכרוכות בסיכון אשראי גבוה מאוד.

Ca

התחייבויות המדורגות בדירוג  Caהן ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של
חדלות פרעון או קרובות לכך ,עם סיכויים כלשהם לפדיון של קרן וריבית.

C

התחייבויות המדורגות בדירוג  Cהן בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד"כ במצב של
חדלות פרעון ,עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית.

מידרוג משתמשת במשתנים המספריים  2 ,1ו 3 -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa -ועד  .Caaהמשתנה ' '1מציין
שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ''2
מציין שהיא נמצא באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה ' '3מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של
קטגורית הדירוג שלו ,המצוינת באותיות.
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"בזק" החברה הישראלית
לתקשורת בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2008

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר 2008
תוכן העניינים
עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

2

הדוחות הכספיים
מאזנים מאוחדים

3

דוחות רווח והפסד מאוחדים

4

דוחות על הכנסות והוצאות שהוכרו מאוחדים

5

דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים

6

באורים לדוחות הכספיים

8

מאזנים מאוחדים ליום  31בדצמבר

באור

2008

2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

נכסים
786
33
2,373
211
158
34

1,203
389
2,403
247
203
11
17

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

5
6
7
7

3,595

4,473

9
10
11

576
187
253
6,036
2,674
411

535
233
243
6,064
2,526
367

12
8

32
547

37
678

סך הכל נכסים שאינם שוטפים

10,716

10,683

סך הכל נכסים

14,311

15,156

8

סך הכל נכסים שוטפים
לקוחות
השקעות לרבות נגזרים
זכויות שידור -בניכוי זכויות שנוצלו
רכוש קבוע
נכסים בלתי-מוחשיים
הוצאות נדחות ואחרות
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני
נכסי מסים נדחים

7
6

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2008

2007

2006

באור

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות

21

12,407

12,400

12,232

עלויות והוצאות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות תפעוליות אחרות ,נטו

9,10,11
22
23
24

1,703
2,354
5,437
96

1,769
2,375
5,841
*39

1,864
2,586
5,967
*231

9,590

10,024

10,648

רווח תפעולי

28

2,817

2,376

1,584

הוצאות מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון

25
747
)(166

*836
)(487

*713
)(356

הוצאות מימון ,נטו

581

349

357

רווח לאחר הוצאות מימון ,נטו

2,236

2,027

1,227

5

6

11

2,241

2,033

1,238

720

672

488

רווח לשנה

1,521

1,361

750

מיוחס ל:
מחזיקי ההון של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

1,627
)(106

1,330
31

809
)(59

רווח לשנה

1,521

1,361

750

חלק ברווחי חברות מוחזקות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

12

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה

רווח למניה

8

27

רווח בסיסי למניה )בש"ח(

0.62

0.51

0.31

רווח מדולל למניה )בש"ח(

0.61

0.50

0.31

*

ראה באור 3כא'

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

4

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
דוחות על הכנסות והוצאות שהוכרו מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

באור

2008

2007

2006

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
זמינים למכירה

6,25

-

4

)(1

שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
זמינים למכירה שהועבר לרווח והפסד

6,25

)(5

-

)(5

רווחים )הפסדים( אקטואריים מתכנית להטבה
מוגדרת

16

)(2

14

3

)(4

-

-

1

)(4

2

הכנסות והוצאות שהוכרו במישרין בהון

)(10

14

)(1

רווח לשנה

1,521

1,361

750

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו

1,511

1,375

749

הפרשי תרגום מטבע חוץ
מסים בגין הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות
להון עצמי

8

מיוחס ל:
מחזיקי ההון של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

1,617
)(106

1,344
31

808
)(59

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו

1,511

1,375

749

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

5

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

באור

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

2008

2007

2006

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

1,521

1,361

750

9
10
11

1,394
289
20

1,482
270
17

1,591
248
25

12

-

1

)(1

12
25
24
26

)(5
561
)(68
75
720
)(38

)(6
372
)(88
6
672
)(9

)(11
512
)(159
287
488
)(27

42
)(10
)(44
15
)(225
)(34
)(11
)(302
50

)(6
)(437
4
)(18
36
105
)(74
)(300
)(11

23
109
)(108
)(14
)(79
27
)(15
169
1

מס הכנסה ששולם

)(535

)(430

)(277

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

3,415

*2,947

*3,539

)(469
147
321
)(1,300
19
)(8
13
64

)(273
177
647
)(973
66
)(8
*3
*116

)(210
48
1,491
)(953
63
)(20
*26
*220

)(1,213

)(245

665

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

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות
תמורה ממכירת רכוש קבוע והוצאות נדחות
מימוש השקעות שוטפות ,נטו
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש השקעות והלוואות לזמן ארוך
רכישת השקעות והלוואות לזמן ארוך
דיבידנד שהתקבל
ריבית שהתקבלה

8

7
7
14
14
15
16

10

9

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
השקעה
*

ראה באור 3כא'

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

6

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר )המשך(

2008

2007

2006

באור

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת אגרות חוב
קבלת הלוואות מגופים מוסדיים
פרעון אגרות חוב
פרעון הלוואות
אשראי לזמן קצר ,נטו
דיבידנד ששולם
ריבית ששולמה
תקבול )תשלום( בגין סילוק מכשירים פיננסיים נגזרים ,נטו
הזרמת בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בניכוי דיבידנד
שחולק ,נטו

13
13
13
13
13
20

)(714
)(148
)(50
)(1,514
)(243
52

1,814
50
)(1,927
)(840
)(37
)(2,860
)(389
77

50
)(280
)(1,269
43
)(1,600
)(602
)(76

8

-

-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

)(2,609

)(4,112

)(3,734

גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים ליום  1בינואר
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים
ושווי מזומנים

)(407
1,203

)(1,410
2,632

470
2,159

)(10

)(19

3

786

1,203

2,632

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

5

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

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 ליום  31בדצמבר  2008כוללים 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 גם באור 28
– דיווח מגזרי(.

ב.

ביום  11באוקטובר  2005הועבר גרעין השליטה בחברה מהמדינה לחברת אפ.סב.אר אחזקות בע"מ והחברה חדלה
להיות חברה ממשלתית .בחודש ספטמבר  2008מימשה אפ.סב.אר אחזקות בע"מ אופציה להגדלת אחזקותיה ב-
 10.66%ושעור אחזקותיה בחברה עלה ל .40.66%-כתוצאה מכך ירד שעור אחזקות המדינה ל 4.95%-והמדינה
חדלה מאותו מועד להיות בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיה .החברה הוכרזה כבעלת מונופולין בתחומים העיקריים
בהם היא עוסקת .כל מגזרי הפעילות של הקבוצה נמצאים בתחרות .פעילות הקבוצה כפופה ,ככלל ,להסדרה
שלטונית ולפיקוח.

ג.

החברה כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות את פעילותה העסקית לרבות תעריפיה .על תעריפי
החברה חלים הסדרים מכח סעיפים  15עד  17לחוק התקשורת .תעריפי השרותים המפוקחים של החברה שנקבעים
בתקנות מתעדכנים על פי נוסחת הצמדה ,הכל כקבוע בתקנות ובהסתמך על המלצות של ועדות ציבוריות לבחינת
תעריפי החברה .התגברות התחרות ומכלול השינויים בשוק התקשורת ,יכול שישפיעו לרעה על תוצאותיה העסקיות
של הקבוצה.

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הגדרות

בדוחות כספיים אלה –
)(1

תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  – ("IFRS"-תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
) (IASBוהם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSותקני חשבונאות בינלאומיים ) (IASלרבות פרשנויות
לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ) (IFRICאו פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה
המתמדת לפרשנויות ) ,(SICבהתאמה.

)(2

החברה " -בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

)(3

הקבוצה " -בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ והחברות המאוחדות שלה ,כמפורט בבאור  - 33ישויות
הקבוצה.

)(4

חברות מאוחדות  -חברות ,שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא ,במישרין או בעקיפין ,עם דוחות החברה.

)(5

חברות כלולות  -חברות ,לרבות שותפות שהשקעת הקבוצה בה כלולה ,במישרין או בעקיפין ,בדוחות המאוחדים על
בסיס השווי המאזני.

)(6

חברות מוחזקות  -חברות מאוחדות או חברות כלולות.

)(7

צד קשור  -כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  24גילויים בהקשר לצד קשור.

)(8

בעלי עניין  -כמשמעותם בפסקה ) (1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -

)(9

מדד -מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(
ב.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ובהתאם לתקנות ניירות ערך
)עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג .1993 -
הקבוצה אימצה לראשונה את ה IFRS -בשנת  2006כאשר מועד המעבר נקבע ליום  1בינואר  .2005דוחותיה הכספיים
השנתיים האחרונים לפי כללי החשבונאות המקובלים בישראל היו לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2005
הדוחות המאוחדים אושרו על ידי הדירקטוריון ביום  23במרס .2009
ג.

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה

הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בשקלים חדשים ,שהינו מטבע הפעילות של הקבוצה ומעוגלים למיליון הקרוב .השקל
הינו המטבע המייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצה.
ד.

בסיס המדידה

הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הפריטים הבאים:
*
*
*
*
*

מכשירים פיננסיים נגזרים נמדדים על פי שווי הוגן.
מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד נמדדים על פי שווי הוגן.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים על פי שווי הוגן.
נכסים המוצגים לפי עלות נחשבת ,כמפורט בבאור .9
התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,כמפורט בבאור .16

השיטות לפיהן נמדד השווי ההוגן מפורטות בבאור  .4ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון עצמי שנמדדו על בסיס העלות
ההיסטורית ,הותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן עד ליום  31בדצמבר  ,2003היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל
ככלכלה היפראינפלציונית.
ה.

צרוף הערכות שווי מהותיות מאוד

בהתאם לסעיף 8ב' לתקנות לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל ,1970 -חלה חובת צירוף הערכות שווי
מהותיות מאוד לקבוצה .לצורך כך יישמה הקבוצה מבחן כמותי לפיו נכס נחשב כמהותי מאוד אם שוויו ההוגן עולה על 10%
מסך הנכסים במאזן המאוחד .לגבי נכסים ששערוכם לשווי הוגן נזקף לדוחות רווח והפסד ,נבחנה מידת מהותיות בין היתר
לפי יחס השערוך שנזקף לרווחי הקבוצה לתקופת הדוח.
ו.

השימוש באומדנים ובשיקול דעת

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת ההנהלה להשתמש בשיקול דעת בהערכות אומדנים ,והנחות אשר
משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל
עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,נדרשה הנהלת החברה להניח
הנחות באשר לנסיבות וארועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת הנהלת
החברה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים
ובכל תקופה עתידית מושפעת.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(
ו.

השימוש באומדנים ובשיקול דעת )המשך(

להלן מידע בדבר אומדנים קריטיים ,שנערכו תוך יישום המדיניות החשבונאית והם בעלי השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

באור 3י'
באור 7
באור 8
באור 9
באור 10
באור  15ו- 17 -
באור 16
באור 26
באור 31

מלאי
הפרשה לחובות מסופקים
ניצול הפסדים לצורך מס ונכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו
אומדן אורך החיים וערך השייר של פריטי רכוש קבוע וקביעת עלות נחשבת )(Deemed Cost
מדידת הסכומים ברי-השבה של יחידות מניבות מזומנים
הפרשות והתחייבויות תלויות
מדידת מחויבות להטבה מוגדרת והטבות לעובדים
מדידת תשלומים מבוססי מניות
מכשירים פיננסיים

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם )להלן -תקני  (IFRSאשר פורסמו
ונכנסו לתוקף או ניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי 31 ,בדצמבר  ,2008ושעל בסיסם נקבעה המדיניות
החשבונאית של הקבוצה .המדיניות החשבונאית יושמה בעקביות על ידי הישויות בקבוצה.
א.

בסיס האיחוד

)(1

חברות בנות
חברות בנות הינן ישויות הנשלטות בידי הקבוצה .שליטה מתקיימת כאשר לקבוצה יש את היכולת לשלוט במדיניות
הכספית והתפעולית של ישות בכדי להשיג הטבות מפעילותה .בבחינת השליטה נלקחו בחשבון זכויות הצבעה
פוטנציאליות שניתן לממשן באופן מיידי )ראה גם באור (3)33ב'( .הדוחות הכספיים של חברות הבנות נכללים בדוחות
הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום הפסקת השליטה.

)(2

ישות למטרה מיוחדת
הקבוצה הקימה ישות למטרה מיוחדת )להלן  ,("SPE" -לצרכי השקעות SPE .נכללת באיחוד אם ,בהתבסס על
הערכת מהות הקשר עם הקבוצה והסיכונים וההטבות של ה ,SPE -הגיעה הקבוצה למסקנה שהיא שולטת ב.SPE -
ישות כאמור הנשלטת בידי הקבוצה ,הוקמה בהתאם לתנאים המטילים מגבלות חמורות על כוח ההחלטה של הנהלת
ה SPE -והמאפשרים לקבוצה להנות מרוב ההטבות המתייחסות לפעילות ולנכסים נטו של ה .SPE -הקבוצה חשופה
לסיכונים בפעילות ה SPE-ויש לה את מרבית זכויות השייר וסיכוני הבעלות המתייחסים לנכסי ה.SPE-

)(3

חברות כלולות )המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני(
חברות כלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית ,אך לא הושגה שליטה.
חברות כלולות מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרות לראשונה לפי עלותן .הדוחות הכספיים המאוחדים
כוללים את חלקה של הקבוצה בהכנסות והוצאות של ישויות מוחזקות ,המטופלות לפי שיטת שווי המאזני ,לאחר
תאומים הנדרשים כדי להתאים את המדיניות החשבונאית לזו של הקבוצה מהיום בו מתקיימת ההשפעה המהותית
ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית.

)(4

עסקאות שבוטלו באיחוד
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו ,הנובעות מעסקאות הדדיות ,בוטלו במסגרת הכנת הדוחות
הכספיים המאוחדים .רווחים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות עם חברות כלולות ,בוטלו כנגד ההשקעה לפי זכויות
הקבוצה בהשקעות אלו .הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם מומשו ,כל עוד לא הייתה
ראיה לירידת ערך.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב.

עסקאות במטבע חוץ

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות .נכסים
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ בתאריך הדיווח ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו
יום .הפרשי שער בגין הסעיפים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות בתחילת התקופה ,כשהוא
מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך התקופה לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין
לסוף התקופה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן ,מתורגמים למטבע הפעילות
לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן .הפרשי שער הנובעים מתרגום מחדש מוכרים ברווח והפסד ,פרט
להפרשים הנובעים מתרגום מחדש של השקעות במכשירים הוניים המסווגות כזמינות למכירה והמוכרים בהון העצמי.
ג.

מכשירים פיננסיים

)(1

מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים
מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים השקעות במניות ובאגרות חוב ,אשראי לקוחות וחייבים אחרים ,מזומנים
ושווי מזומנים ,הלוואות ואשראי שנתקבלו ,אשראי ספקים וזכאים אחרים ,וכן אגרות חוב שהונפקו על ידי הקבוצה
והלוואות שנלקחו על ידה.
ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן בתוספת ,לגבי מכשירים שאינם מוצגים
בשווי ההוגן דרך רווח והפסד ,כל עלויות העסקה הישירות הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה הראשונית ,מכשירים
פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך.
מכשיר פיננסי מוכר כאשר הקבוצה מקבלת על עצמה את התנאים החוזיים של המכשיר .נכסים פיננסיים נגרעים
כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכסים הפיננסיים פוקעות ,או כאשר הקבוצה
מעבירה לאחרים את הנכסים הפיננסיים מבלי להשאיר בידה שליטה בנכס או את כל הסיכונים וההטבות הנובעים
מהנכס .רכישות ומכירות של נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה (regular way purchase or sale) ,מוכרות
במועד קשירת העסקה ) ,(trade dateמשמע ,במועד בו התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס .התחייבויות
פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה ,כמפורט בהסכם ,פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה .שווי המזומנים כוללים השקעות לזמן
קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנת להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי
משמעותי של שינויים בשווי.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
השקעות הקבוצה במניות ,באגרות חוב מסוימות ובקרן הון סיכון ,מסווגות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה .לאחר
ההכרה הראשונית נמדדות השקעות אלה לפי שווי הוגן ,כאשר השינויים בהן ,פרט לצבירת ריבית ,הפחתות ,הפסד
מירידת ערך )ראה באור 3יא' (1ולרווחים או הפסדים משינויים בשער החליפין של פריטים כספיים המסווגים כזמינים
למכירה )ראה באור 3ב'( ,נזקפים ישירות להון .דיבידנד המתקבל בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה נזקף לדוח רווח
והפסד במועד הזכאות לתשלום .כאשר ההשקעה נגרעת ,הרווחים או ההפסדים שנצברו בהון מועברים לרווח והפסד.
השקעות המוצגות לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד
מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד )בעיקר השקעות הקבוצה בניירות ערך סחירים( ,אם הוא
מוחזק למסחר או אם יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית הקבוצה מנהלת השקעות מסוג זה ומקבלת החלטות קניה
ומכירה בהתבסס על שוויין ההוגן ,בהתאם לאופן שבו הקבוצה מנהלת את אסטרטגיית ההשקעה.
הלוואות וחייבים
הלוואות ויתרות חובה הינן נכסים פיננסיים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נגזרים ושאינם נסחרים
בשוק פעיל .הלוואות ויתרות חובה נמדדות לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית בניכוי הפסדים
מירידת ערך.
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרות
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרות נמדדות לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית )הערך
ההתחייבותי( לאחר ייחוס של עלויות עסקה.
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ג.

מכשירים פיננסיים )המשך(

)(2

מכשירים פיננסיים נגזרים
הקבוצה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ וסיכוני מדד .נגזרים משובצים מופרדים
מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם) :א( אין קשר הדוק בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל
הנגזר המשובץ) ,ב( מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו) -ג( המכשיר
המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד.
נגזרים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן; עלויות העסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן .לאחר
ההכרה הראשונית ,נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן ,כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים באופן מיידי לרווח והפסד.
גידור כלכלי
חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים והתחייבויות פיננסיות.
השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים לרווח והפסד.
נגזרים משובצים שהופרדו
שינויים בשווי ההוגן של נגזרים משובצים שהופרדו נזקפים מיידית לרווח והפסד.

)(3

נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן
ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד ,שאינם נמדדים לפי שווי הוגן ,משוערך בכל תקופה בהתאם לשעור
עליית המדד בפועל.

)(4

הון מניות  -מניות רגילות
עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות ואופציות למניות ,מוצגות כהפחתה מההון.

ד.

רכוש קבוע

)(1

הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך .פריטי רכוש קבוע מסוימים שהוערכו
מחדש לשווי הוגן במועד המעבר ל ,IFRS-נמדדים בהתבסס על עלותם הנחשבת ) ,(Deemed Costשהינה סכום
השווי ההוגן למועד המעבר ) 1בינואר  ,(2005על פי הערכות הקבוצה בהתבסס על מעריך שווי חיצוני.
העלות כוללת עלויות הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס .עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות
החומרים ,שכר עבודה ישיר ועלויות מימון ,וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב
הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה ,וכן עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם
הפריט במקרים בהם לקבוצה מחוייבות לפנות ולשקם את האתר .עלות תוכנה שנרכשה ,המהווה חלק בלתי נפרד
מתפעול הציוד המתייחס ,מוכרת כחלק מעלות ציוד זה.
כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים יש אורך חיים שונה ,הם מטופלים כפריטים נפרדים )רכיבים משמעותיים( של
הרכוש הקבוע.
שינויים במחוייבות לפירוק ,לפינוי פריטים ושיקום האתר בו הם ממוקמים ,למעט שינויים הנובעים מחלוף הזמן,
מתווספים או מנוכים מעלות הנכס בתקופה בה מתרחשים .הסכום שמנוכה מעלות הנכס אינו עולה על ערכו בספרים
והיתרה ,אם קיימת ,מוכרת מידית בדוח רווח והפסד.
רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערך בספרים ,ומוכרים נטו
בסעיף הכנסות אחרות בדוח רווח והפסד.

)(2

עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי התועלת הכלכלית
העתידית הגלומה בפריט יזרמו אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן .עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות
לרווח והפסד עם התהוותן.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ד.

רכוש קבוע )המשך(

)(3

היוון עלויות אשראי
עלויות אשראי שאינו ספציפי הוונו לנכסים כשירים כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי מספר  ,23עלויות אשראי,
במהלך התקופה הנדרשת להשלמה והקמה עד למועד בו הם מוכנים לשימושם המיועד .עלויות אשראי שאינו ספציפי
מהוונות להשקעה בנכסים כשירים תוך שימוש בשעור שהוא הממוצע המשוקלל של שעורי העלות בגין אותם מקורות
אשראי .עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

)(4

פחת
פחת נזקף לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע.
נכסים חכורים מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ותקופת השימוש בנכס .נכסי מקרקעין אינם
מופחתים.
שיפורים במושכר מופחתים על פני תקופת השכירות ,הכוללת את תקופת האופציות להארכה שבידי הקבוצה
שבכוונתה לממשן.
אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:
ציוד מיתוג ספרתי
ציוד תמסורת וכח
ציוד רשת
ציוד קצה )רט"ן(
ציוד מנויים וטלפונים ציבוריים
כלי רכב
ציוד אינטרנט
ציוד משרדי
ציוד אלקטרוני ,מחשבים ומערכות תקשורת פנימיים
ציוד תשתית רדיו טלפון נייד
מפענחי לווין דיגיטליים
ציוד שידור וקליטה )לווין(
מבנים

שנה

 %פחת עיקרי

4-20
5-10
5-25
2-3
5
7
4-7
5-15
3-7
5-10
4-8
7
25

10
20
4
33
20
15
20
10
33
10
17
15
4

האומדנים בדבר שיטת הפחת ,אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל שנת דיווח.
ה.

קבוצת 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.

ו.

זכויות שידור
זכויות השידור מוצגות לפי העלות בניכוי זכויות שנוצלו.
עלויות של זכויות שידור קנויות להקרנת סרטים ותוכניות טלוויזיה כוללות את הסכומים המשולמים לספקי הזכויות.
זכויות השידור מופחתות בהתאם לתנאי הסכם רכישתן ,על בסיס ההקרנות בפועל מתוך סך ההקרנות המותרות על
פי ההסכם )כאשר החלק שלא הופחת עד לתום תקופת ההסכם מופחת במלואו עם סיומה( או בהתאם לתקופת
הסכם הזכויות .השינוי נטו בזכויות השידור מוצג כהתאמות לרווח כחלק מהפעילות השוטפת במסגרת הדוח על
תזרימי מזומנים.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

נכסים בלתי מוחשיים

)(1

מוניטין
מוניטין נוצר כתוצאה מרכישה של חברות בנות וחברות כלולות.
רכישות לפני  1בינואר 2005
כחלק מהמעבר לדיווח לפי  ,IFRSהקבוצה בחרה לטפל לפי  IFRS 3רק בצרופי עסקים שהתרחשו לאחר ה1 -
בינואר  .2005באשר לרכישות שהתרחשו לפני  1בינואר  ,2005משקף המוניטין את הסכום שהוכר על ידי הקבוצה,
במסגרת כללי החשבונאות המקובלים בישראל .בגין רכישות אלו ,הטיפול החשבונאי לא הותאם ל IFRS 3 -לצורך
הכנת מאזן הפתיחה של הקבוצה.
לגבי רכישות לאחר  1בינואר  ,2005משקף המוניטין את עודף עלות הרכישה על זכויות הקבוצה בשווי ההוגן נטו של
הנכסים ,ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות המזוהות של הישות שנרכשה.
מדידה עוקבת
מוניטין נמדד לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו .מוניטין בגין השקעות ,המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני ,נכלל בערך בספרים של ההשקעה .לגבי בחינת ירידת ערך ראה יא') (2להלן.

)(2

עלויות פיתוח תוכנה
הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם :אפשר למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח; התוכנה ישימה מבחינה
טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח ,ולקבוצה כוונה ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח
ולהשתמש בתוכנה .הוצאה שהוונה כוללת את עלות החומרים ,שכר עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן לייחסן
ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד .הוצאות פיתוח אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
הוצאות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.

)(3

הרכשת מנוי
עמלות המכירה הישירות המשולמות למשווקים ולאנשי מכירות בגין מכירות ושדרוגים למנויים אשר חתמו על
התחייבות להשאר לקוחות לתקופות התקשרות ארוכות מוכרות כנכס בלתי מוחשי .הוצאות הפחתת הרכשת המנוי
מוכרות ברווח והפסד לאורך תקופת ההתחייבות של המנויים )בין  18ל 36 -חודשים(.

)(4

תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה ,אשר
אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש קבוע .לעומת זאת ,רשיונות לתוכנות העומדות בפני
עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספות לחומרה ,מסווגים )בעיקר( כנכסים בלתי מוחשיים .הפחת בגין התוכנות נזקף
לרווח והפסד לפי שיטת "הקו הישר" על פני אומדן אורך החיים השימושיים בנכס.

)(5

זכות שימוש בתדרים
זכות שימוש בתדרים מתייחסת לתדרי תקשורת סלולרית בהם זכתה הקבוצה במסגרת מכרז של משרד התקשורת
)ראה באור )18ח'( להלן(.

)(6

נכסים בלתי מוחשיים אחרים
נכסים בלתי מוחשיים אחרים שנרכשו על ידי הקבוצה ,בעלי אורך חיים מוגדר ,נמדדים לפי עלות בניכוי הפחתות
והפסדים מירידת ערך שנצברו.

)(7

עלויות עוקבות
הוצאות עוקבות מהוונות אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו .כל
הוצאה אחרת ,כולל הוצאה הקשורה למוניטין או מותג שפותחו ,נזקפת לרווח והפסד עם התהוותה.

)(8

הפחתה
הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושיים בנכסים הבלתי
מוחשיים ,פרט למוניטין ,מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש .מוניטין ,אינו מופחת באופן שיטתי ,אלא נבחן לצורך
ירידת ערך.
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ז.

נכסים בלתי מוחשיים )המשך(

)(8

הפחתה )המשך(
אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו:
הוצאות פיתוח שהוונו
זכויות אחרות
עלויות הרכשת מנוי
תוכנות מחשב ורשיונות לשימוש בתוכנות

 4-7שנים
 3 -10בהתאם לאורך החיים השימושיים
על בסיס אומדן ההתקשרות החוזית עם המנוי
על פני תקופת הרשיון או על פני אומדן משך השימוש בתוכנה

האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח.
ח.

נכסים חכורים
חכירות ,בהן נושאת הקבוצה במרבית הסיכונים והתשואות מהנכס ,מסווגות כחכירות מימוניות .בעת ההכרה
לראשונה נמדדים הנכסים החכורים בסכום השווה לנמוך מבין השווי ההוגן והערך הנוכחי של דמי החכירה המינימליים
העתידיים .לאחר ההכרה לראשונה ,מטופל הנכס בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה לגבי נכס זה.
יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות ,כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים במאזן הקבוצה .חכירות של קרקעות
ממינהל מקרקעי ישראל )להלן " -המינהל"( הינן חכירות תפעוליות .דמי חכירה ששולמו מראש למינהל מוצגים
במאזן ,ונזקפים לדוח רווח והפסד לאורך תקופת החכירה.
הקבוצה מיישמת את הוראות פרשנות בינלאומית מספר ) - (IFRIC 4קביעה האם הסדר מכיל חכירה ,אשר מגדיר
קריטריונים לקביעה בתחילת ההסדר ,האם זכות לשימוש בנכס מהווה הסדר חכירה .בנוסף ,הוא מגדיר מתי לאחר
מכן יש לבחון מחדש את ההסדר .הקבוצה יישמה את ההקלה שנקבעה ב ,IFRS 1 -לפיה הבחינה האם הסדר כולל
חכירה התבצע על בסיס העובדות והנסיבות ששררו ביום  1בינואר ) 2005מועד המעבר ל.(IFRS -

ט.

הוצאות מראש בגין זכות שימוש בקיבולות
בהתאם ל ,IFRIC 4 -כאמור לעיל ,עסקאות לרכישת זכות שימוש בלתי הדירה )"(Indefeasible right of use "IRU
בקיבולות כבלים תת ימיים מטופלות כעסקאות קבלת שרות .סכום ההוצאה ששולמה מראש מופחת בקו ישר עד
לשנת  2022בהתאם לתקופה הנקובה בהסכם ולא יותר מאומדן אורך החיים השימושיים הצפוי של אותן קיבולות.

י.

מלאי
מלאי נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו .עלות המלאי נקבעת לפי שיטת ממוצע משוקלל נע .מלאי ציוד קצה,
אביזרים וחלקי חילוף אשר צריכתם איטית מוצגים בניכוי הפרשה לירידת ערך.
מלאי של חברה מאוחדת ,כולל ציוד קצה ואביזרים נלווים המיועדים למכירה וכן חלקי חילוף המשמשים לצורך תיקונים
במסגרת שרות התיקונים שהיא מספקת ללקוחותיה .כחלק מפעילותה השוטפת משדרגת חברת מאוחדת ללקוחותיה
את ציוד הקצה וכתוצאה מכך המלאי כולל גם מכשירים ואביזרים משומשים שהוחזרו מלקוחות.

יא.

ירידת ערך

)(1

נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת ירידת ערך לנכס פיננסי כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שארוע אחד או יותר השפיעו באופן
שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס.
בבחינת ירידת ערך של נכסים פיננסים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים ,בוחנת הקבוצה גם את הפער שבין
השווי ההוגן של הנכס לעלותו המקורית ,למשך זמן בו השווי ההוגן של הנכס נמוך מעלותו המקורית ולשינויים
בסביבה הטכנולוגית ,הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר.
הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי ,הנמדד לפי עלות מופחתת ,מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך
הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ,מהוון בשעור הריבית האפקטיבית המקורית .הפסד מירידת ערך של
נכס פיננסי המסווג כזמין למכירה מחושב בהתבסס על השווי ההוגן שלו.
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יא.

ירידת ערך )המשך(

)(1

נכסים פיננסיים )המשך(
בחינת הצורך בירידת ערך ,עבור נכסים פיננסיים בסכומים מהותיים ,נעשית על בסיס כל נכס בנפרד .ביתר הנכסים
הפיננסיים נבחן הצורך בירידת ערך באופן קולקטיבי ,לפי קבוצות בעלות מאפייני סיכוני אשראי דומים .כמו כן ,הדוחות
הכספיים כוללים הפרשות ספציפיות והפרשות ספציפיות קבוצתיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה ,לפי
הערכת ההנהלה ,את ההפסד הגלום בחובות ,שגבייתם מוטלת בספק.
כל ההפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח והפסד .הפסד מצטבר ,המתייחס לנכס פיננסי המסווג כזמין למכירה שנזקף
בעבר להון ,הועבר לרווח והפסד כאשר התקיימה בגינו ירידת ערך.
הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לארוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת
הערך .ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסיים הנמדדים לפי עלות מופחתת ובגין נכסים פיננסיים המסווגים
כזמינים למכירה שהינם מכשירי חוב ,נזקף לרווח והפסד .ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכס פיננסי המסווג כזמין
למכירה שהינו מכשיר הוני ,נזקף ישירות להון.

)(2

נכסים שאינם פיננסיים
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה שאינם מלאי ונכסי מס נדחים ,נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע
האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .באם קיימים סימנים ,כאמור ,מחושב אומדן סכום בר ההשבה של
הנכס .ביום  1בינואר  ,2005מועד המעבר ל ,IFRS -ערכה הקבוצה בחינה לירידת ערך מוניטין .בתקופות עוקבות,
מבצעת הקבוצה ,אחת לשנה בתאריך קבוע עבור כל נכס ,הערכה של הסכום בר ההשבה של מוניטין ושל נכסים
שאינם זמינים לשימוש ,או באופן תכוף יותר ,אם קיימים סימנים לירידת ערך.
הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו )שווי הוגן
בניכוי הוצאות מכירה( .בקביעת שווי השימוש ,מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שעור
היוון ,המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס .למטרת בחינת
ירידת ערך ,הנכסים מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך,
אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות אחרות )"יחידה מניבת מזומנים"( .מוניטין שנרכש במסגרת צרופי
עסקים מוקצה למטרת בחינת ירידת ערך ליחידות מניבות מזומנים אשר צפויות להניב הטבות מהסינרגיה של הצרוף.
הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה הנכס משתייך עולה
על הסכום בר ההשבה ונזקפים לרווח והפסד .הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות מניבות מזומנים ,מוקצים
תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות אלה ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של הנכסים
האחרים ביחידה מניבת המזומנים ,באופן יחסי.
הפסד מירידת ערך מוניטין אינו מבוטל .באשר לנכסים אחרים ,הפסדים מירידת ערכם שהוכרו בתקופות קודמות
נבדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים לכך שההפסדים קטנו או לא קיימים עוד .הפסד
מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה ,אך ורק במידה שהערך בספרים
של הנכס ,אחרי ביטול ההפסד מירידת ערך ,אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות ,שהיה נקבע
אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.

יב.

הטבות לעובדים

)(1

הטבות לאחר סיום העסקה
בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה .התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן
מסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת וכן כתכניות הטבה מוגדרת.
א.

תכניות להפקדה מוגדרת

מחוייבויות הקבוצה להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת ,נזקפות כהוצאה לרווח והפסד במועד בו נוצרת המחוייבות
להפקיד )ראה באור 16ד' להלן(.
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יב.

הטבות לעובדים )המשך(
ב.

תכניות להטבה מוגדרת

מחוייבות נטו של הקבוצה המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה מחושבת לגבי כל
תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד בתמורה לשרותיו ,בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות .הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית ובניכוי עלות שרות עבר שטרם הוכרה.
שעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שהמטבע שלהן ומועד פרעונן דומים
לתנאי המחויבות של הקבוצה .החישובים נערכים על ידי אקטואר מוסמך בשיטת יחידת הזכאות החזויה )ראה באור
16ה' להלן(.
כאשר לפי תוצאות החישובים נוצר נכס לקבוצה ,מוכר נכס עד לסכום נטו של הערך הנוכחי של הטבות כלכליות
הזמינות בצורה של החזר מהתוכנית או הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכנית .הטבה כלכלית בצורת החזרים או
הקטנת הפקדות עתידיות תחשב זמינה כאשר ניתן לממשה במהלך חיי התוכנית או לאחר סילוק המחויבות.
כאשר קיימת חובה ,במסגרת דרישת הפקדה מזערית ,לתשלום סכומים נוספים ביחס לשרותים שניתנו בעבר ,מכירה
החברה במחויבות נוספת )הגדלת התחייבות נטו או הקטנת נכס נטו( ,במידה בה סכומים כאמור לא יהיו זמינים
כהטבה כלכלית בצורה של החזר מהתוכנית או הקטנה בהפקדות עתידיות.
כאשר חל שיפור בהטבות שמעניקה התכנית לעובדים ,אותו חלק מההטבות המוגדלות המתייחס לשרותי עבר של
העובדים ,נזקף לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני התקופה הממוצעת עד להבשלת ההטבות .במידה
וההטבות מבשילות מיידית ,ההוצאה נזקפת מיידית לרווח והפסד.
הקבוצה זוקפת מיידית ,ישירות לעודפים ,את כל הרווחים וההפסדים האקטואריים הנובעים מתכנית הטבה מוגדרת.
)(2

הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך
המחויבות נטו של הקבוצה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך ,שאינן מתייחסות לתכניות הטבה לאחר סיום העסקה,
היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שרותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .סכום
הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי ומנוכה ממנו השווי ההוגן של נכסים המתייחסים למחויבות זו .שעור ההיוון נקבע
בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שהמטבע שלהן ומועד הפרעון שלהן דומים לתנאי
המחויבות של הקבוצה .החישוב נעשה לפי שיטת יחידת זכאות חזויה .רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח
והפסד בתקופה בה הם נוצרו )ראה באור 16ו'(.

)(3

הטבות בגין פיטורין והטבות בפרישה מרצון
הטבות בגין פיטורין מוכרות כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה באופן מובהק ,ללא אפשרות ממשית לביטול ,לפיטורי
עובדים לפני הגיעם למועד הפרישה המקובל על פי תכנית פורמלית מפורטת .הטבות הניתנות לעובדים בפרישה
מרצון נזקפות כאשר הקבוצה הציעה לעובדים תכנית המעודדת פרישה מרצון ,צפוי שההצעה תתקבל וניתן לאמוד
באופן מהימן את מספר הנענים להצעה )ראה באור  16ז' ו -ח'(.

)(4

הטבות לטווח קצר
מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדת על בסיס לא מהוון ,וההוצאה נזקפת בעת שניתן השרות המתייחס.
הפרשה בגין הטבות לעובדים לטווח קצר בגין בונוס במזומן או תכנית להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לקבוצה יש
מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שרות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן
מהימן את הסכום.

)(5

עסקאות תשלומים מבוססי מניות
השווי ההוגן במועד הענקה של כתבי אופציה לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון על פני התקופה בה
מושגת זכאות העובדים לכתבי האופציה .הסכום שנזקף כהוצאה מותאם על מנת לשקף את מספר כתבי האופציה
למניות אשר צפויים להבשיל.
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו לעובדים בחברה מהמדינה בתקופה שהמדינה היתה בעלת שליטה בחברה
נרשם כהוצאה במועד הזכאות של העובדים לכתבי האופציה.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יג.

הפרשות
הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נוכחית ,משפטית או משתמעת ,כתוצאה מארוע שהתרחש בעבר,
הניתנת לאמידה בצורה מהימנה ,וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק המחויבות .ההפרשות נמדדות
על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשעור ריבית לפני מס ,המשקף את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של
הכסף ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות.

)(1

תביעות משפטיות
הדוחות כוללים הפרשות מתאימות לגבי תביעות כנגד חברות הקבוצה אשר לדעת חברות הקבוצה לא תדחינה או
תתבטלנה ,וזאת למרות שהתביעות הנ"ל מוכחשות על ידי חברות הקבוצה .בנוסף קיימים מספר מצומצם של הליכים
משפטיים ,שנתקבלו לאחרונה ,שבשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם ,ומהטעם האמור לא בוצעה בגינם הפרשה.
הטיפול בתביעות משפטיות תלויות הינו בהתאם ל IAS37 -והוראות הנלוות אליו .על פי ההוראות התביעות מסווגות
בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפות לסיכון כמפורט להלן:
א.
ב.
ג.

צפוי  -הסתברות מעל ל.50% -
אפשרי – הסתברות יותר מקלושה וקטנה או שווה ל.50% -
קלוש  -הסתברות קטנה או שווה ל10% -

בגין תביעות שסבירות התממשותן צפויה נכללות בדוחות הכספיים הפרשות אשר לדעת הנהלות הקבוצה ,בהתבסס,
בין היתר ,על יועציה המשפטיים המטפלים באותן תביעות ,הן נאותות בנסיבות כל מקרה ומקרה.
בבאור 17א' ניתנו פרטים בדבר סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות תלויות שסכומן מהותי ואשר אפשרות
התממשותן אפשרית.
)(2

שינוי מבני
הפרשה לשינוי מבני מוכרת כאשר הקבוצה מאשרת תכנית פורמלית ומפורטת לשינוי מבני ,והשינוי המבני החל
למעשה או כאשר ניתנה הודעה עליו לעובדים .ההפרשה כוללת הוצאות ישירות הנובעות מהשינוי המבני ,הכרוכות
בהכרח בשינוי המבני ואשר אינן מיוחסות לפעילויות הממשיכות של הקבוצה.

)(3

חוזים מכבידים
הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה נמוכות ביחס לעלויות
הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות החוזיות .ההפרשה נמדדה על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות
החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה.

)(4

עלויות פרוק וסילוק אתרים
הפרשה בגין מחוייבות לפרוק ולסילוק אתרים נוצרה בהתאם לתקן בינלאומי  .IAS37ההפרשה נוצרה בגין אותם
הסכמי שכירות בהם התחייבה הקבוצה להחזיר את הנכס השכור בתום תקופת השכירות לקדמותו ,לאחר פרוק
והעברת האתר וכן שיקום המקום בעת הצורך.

)(5

אחריות
חברה מאוחדת הכירה בהפרשה לאחריות בגין ביטוחי שנה ראשונה למכשירי סלולר .האחריות מוגבלת לתקלות
טכניות המוגדרות על ידה ואינה כוללת אחריות כתוצאה מנזקי הלקוח .מנגד ,קיים נכס בגין אחריות היצרן עבור אותם
מכשירים המוגבלת לתקלות טכניות שמוגדרות על ידי היצרן.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יד.

הכנסות

הכנסות הקבוצה מורכבות בעיקרן מהכנסות בגין שרותי תקשורת נייחים ,שרותי רט"ן ,שרותי תקשורת בין לאומיים ,שרותי
טלוויזיה באמצעות לווין ,שרותי מוקדים ללקוחות ,מתן שרותי תקשורת לספקי תקשורת אחרים ,מכירה והתקנה של ציוד
תקשורת ושרותי אינטרנט .ההכנסה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או העומדת להתקבל ,בניכוי החזרות,
הנחות מסחריות והנחות כמות.
)(1

מכירת ציוד
ההכנסות ממכירת ציוד קצה נזקפות לרווח והפסד כאשר הסיכונים המשמעותיים וההנאות מהבעלות על הסחורה
עוברים לקונה ,קבלת התמורה צפויה ,קיימת אפשרות להעריך באופן מהימן את אפשרות החזרת הסחורה ואת
העלויות שהתהוו בגין העסקה וכן כאשר אין לחברה מעורבות נמשכת עם סחורה.
הכנסות מעסקאות מכירת ציוד קצה למנויים בהסדרי אשראי ארוכי טווח נזקפות במועד המסירה ללקוח ,לפי הערך
הנוכחי של תזרים המזומנים העתידי הצפוי בגינן ,בהתאם לשעור ריבית השוק בגין עסקאות מסוג זה .הכנסות מימון
בגין עסקאות אלו נזקפות לדוחות רווח והפסד על פני תקופת התשלומים על פי שיטת הריבית.

)(2

הכנסות שרותים
ההכנסות משרות נזקפות לרווח והפסד באופן יחסי על פני תקופת ההסכם או עם מתן השרות באם סבירות זרימתן
של ההטבות הכלכליות המיוחסות למתן השרות הינה ודאית .הכנסות משיחות ,לרבות הכנסות מכרטיסי שיחה
משולמים מראש ,מוכרות בעת ביצוע השיחה על ידי הלקוח.

)(3

מכירות באשראי
הכנסות מעסקאות מכירות באשראי הכוללת עסקת מימון נרשמות בערכן הנוכחי ,כך שההפרש בין השווי ההוגן של
העסקה ביום ביצוע העסקה ,לסכום הנקוב של התמורה יוכר לדוח רווח והפסד כהכנסות ריבית תוך שימוש בשיטת
הריבית האפקטיבית.

)(4

הסכמי מכירה בעלי מספר רכיבים
הקבוצה מכירה בהכנסות בהתאם ל .IAS18 -לגבי עסקאות מרובות רכיבים ,בהן נמכר ציוד הקצה ביחד עם
התחייבות הלקוח לקבלת שירותים ,מיישמת הקבוצה את שיטת ה .Relative Fair Value-הקצאת ההכנסה לרכיב
שסופק מוגבלת לגובה התמורה שאינה מותנת באספקת רכיבים נוספים.

)(5

דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו
במקרים בהם הקבוצה פועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה ,הכנסותיה
מוצגות על בסיס נטו .לעומת זאת ,במקרים בהם הקבוצה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים
מהעסקה הכנסותיה מוצגות על בסיס ברוטו.

)(6

הכנסות מהשכרת מפענחי לווין
חברה מאוחדת גובה מלקוחותיה פקדונות בגין מפענחי הלווין הדיגיטליים שברשות הלקוח ,כאשר עם סיום
התקשרותם ,זכאים הלקוחות לחלק היחסי שנותר מהפקדון ,בהתאם להסכם עימם .ההכנסות מהפחתת הפקדונות
נזקפות לרווח והפסד ,בהתאם לתנאי ההתקשרות עם הלקוחות.

טו.

הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו )לרבות נכסים פיננסיים זמינים למכירה( ,הכנסות
מדיבידנדים ,הכנסות ריבית שנצברו בשיטת הריבית האפקטיבית בגין מכירת ציוד קצה בתשלומים ,רווחים ממכירת
נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה ,שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,רווחים מהפרשי שער ורווחים ממכשירי גידור המוכרים ברווח והפסד .הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן,
באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית .הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת תשלום.
באם מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחירות ,מכירה הקבוצה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
טו.

הכנסות והוצאות מימון )המשך(
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו ,אגרות חוב שהונפקו ,סכומי עמלות ששולמו ,שינויים בגין
ערך הזמן בגין הפרשות ,שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,הפסדים
מירידת ערך של נכסים פיננסיים )למעט הפרשה לחובות מסופקים שמוצגת בהוצאות הפעלה וכלליות( ,והפסדים
ממכשירי גידור המוכרים ברווח והפסד .עלויות האשראי ,שאינן מהוונות ,נזקפות לרווח והפסד לפי שיטת הריבית
האפקטיבית.
רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.

טז.

הוצאת מסים על ההכנסה
הוצאת מסים על ההכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים .הוצאת מסים על ההכנסה נזקפת לרווח והפסד אלא אם המס
נובע מעסקה או ארוע אשר מוכרים ישירות בהו העצמי .במקרים אלו ,הוצאת המסים על ההכנסה נזקפת להון העצמי.
המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה ,כשהוא מחושב לפי שעורי המס
החלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה לתאריך המאזן ,והכולל שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים
קודמות.
ההכרה במסים נדחים הינה בהתאם לשיטה המאזנית ,בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים
והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים .הקבוצה לא מכירה במסים נדחים בגין ההפרשים הזמניים
הבאים :ההכרה לראשונה במוניטין ,ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צרוף עסקים
ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס ,הפסדים מועברים שאינם צפויים להיות מנוצלים בעתיד
הנראה לעין וכן הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות ,במידה ואין זה צפוי שהם יתהפכו בעתיד הנראה לעין.
המסים הנדחים נמדדים לפי שעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו ,בהתבסס על
החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך המאזן .הקבוצה מקזזת נכסי וההתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת
זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים ,והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס
הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה ,או בחברות שונות ,אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מסים
שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו זמנית.
נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים
הזמניים .נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך מאזן ,ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות תתממשנה,
הם מופחתים.

יז.

רווח למניה
הקבוצה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה .הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי
חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים למחזיקי ההון של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו
במחזור במשך התקופה .הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד ,המתייחס למחזיקי ההון של
החברה והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות
הפוטנציאליות המדללות ,הכוללות כתבי האופציות למניות שהוענקו לעובדים.

יח.

דיווח מגזרי
מגזר הינו מרכיב בר הבחנה של הקבוצה ,העוסק בהספקת שרותים העשויים להיות קשורים זה בזה )מגזר עסקי(,
וחשוף לסיכונים ולתשואות השונים מאלה של יתר המגזרים .המתכונת לדיווח המגזרי של הקבוצה מבוססת על
מגזרים עסקיים והיא נקבעה בהתבסס על מבנה הקבוצה והדיווח הפנימי בה .תמחור בין  -מגזרי נקבע בהתבסס על
מחירי עסקאות במהלך העסקים הרגיל.
תוצאות ,נכסי והתחייבויות המגזר כוללים פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחס על בסיס סביר.
פריטים שלא הוקצו מורכבים בעיקר מהשקעות והכנסות בגינן ,הלוואות ואשראי וההוצאות בגינן ,וכן נכסי והתחייבויות
מסים על הכנסה והוצאות המסים.
הוצאות הוניות של המגזר הן סך העלויות שהתהוו במהלך התקופה לשם רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יט.

עסקאות עם בעל שליטה
נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה .בשל העובדה כי
מדובר בעסקה במישור ההוני ,זוקפת החברה את ההפרש בין שווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון העצמי.

כ.

דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן
התחייבות המתייחסת לדיבידנד שהוצע או הוכרז לאחר תאריך המאזן ,מוכרת רק בתקופה בה נעשתה ההכרזה.

כא.

סכומים שמויינו
הדוחות הכספיים כוללים מיון של סכומים מסויימים במספרי השוואה לסעיפים הרלוונטיים.

כב.

יישום מוקדם של תקני חשבונאות

)(1

הקבוצה בחרה החל מיום  1בינואר  2008ביישום מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי  3צרופי עסקים )המתוקן( ושל
תקן חשבונאות בינלאומי  27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים ).(2008
א.

תקן חשבונאות בינלאומי  27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים ) - (2008מתייחס לטיפול החשבונאי בזכויות
שאינן מקנות שליטה )זכויות המיעוט( ועוסק בעיקר בטיפול החשבונאי בשינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה
לאחר השגת שליטה ,בטיפול החשבונאי באיבוד שליטה בחברות בת ,ובהקצאת רווח או הפסד לבעלי ההון
של החברה האם ולזכויות שאינן מקנות שליטה.

ב.

תקן דיווח כספי בינלאומי  3צרופי עסקים )המתוקן( – מתייחס אף לצרופי עסקים המבוצעים באמצעות חוזה
בלבד ,ההגדרה של צרוף עסקים מתמקדת בהשגת שליטה ,כולל תמורה מותנית .הרוכש יכול לבחור למדוד
את הזכויות שאינן מקנות שליטה בערכן ההוגן במועד הרכישה ,או בהתאם לחלקן היחסי בשווי ההוגן של
הנכסים המזוהים ובהתחייבויות המזוהות של הנרכש ,כאשר רכישה מושגת באמצעות רכישות מניות עוקבות
)רכישה בשלבים( ,הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של הנרכש מוכרים בערכם ההוגן כאשר מושגת
שליטה )כנגד רווח או הפסד(.
יישום התקנים השפיע על החלק של בעלי ההון של החברה ושל הזכויות שאינן מקנות שליטה בהפסדי
די.בי.אס החל מיום  1בינואר  58% .2008מהפסדי די.בי.אס נכללו בחלק בעלי ההון של החברה לעומת
הטיפול החשבונאי לפני יישום התקנים ,לפיו  100%מהפסדי די.בי.אס בקיזוז הוצאות מימון לבעלי הזכויות
שאינן מקנות שליטה נכללו בחלק בעלי ההון של החברה .בעקבות יישום מוקדם של התקנים ,רווחי מחזיקי
ההון של החברה וההון המיוחס אליהם גדלו בשנת  2008בסך של  38מיליון ש"ח .הרווח וההון המיוחס
לזכויות שאינן מקנות שליטה קטנו בהתאם.

)(2

פרשנות מספר  13של הועדה לפרשנויות של דווח כספי בינלאומי  -תוכנית נאמנות לקוחות )להלן " -הפרשנות"(.
בהתאם לפרשנות ,כאשר מוצרים ושרותים נמכרים בשילוב עם תמריצי מכירה )כדוגמת תוכנית צבירת נקודות או
מוצרים בחינם( ההסכם נחשב כמרובה רכיבים ויש להקצות את התמורה המתקבלת בגינו בין הרכיבים השונים תוך
שימוש בשווי הוגן .הקבוצה אימצה את הפרשנות באימוץ מוקדם ולמפרע החל מהדוחות הכספיים לשנת .2008
בעקבות יישום מוקדם של הפרשנות ,דחתה הקבוצה בשנת  2008הכנסות בסך של כ 11 -מיליון ש"ח .ליישום
המוקדם של הפרשנות לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה לתקופות שלפני יום  1בינואר
.2008

)(3

הקבוצה בחרה ליישם ביישום מוקדם את תקן דווח כספי בינלאומי  2תשלום מבוסס מניות  -תנאי הבשלה וביטולים.
התקן קובע כי תנאי ההבשלה הם התנאים הקובעים האם הקבוצה מקבלת את השרותים אשר מזכים את הצד השני
בתשלום מבוסס מניות והם מוגבלים לתנאי שרות וביצוע .תנאים שאינם תנאי הבשלה ,יקבלו ביטוי בשוויו ההוגן של
המענק ביום ההענקה כאשר לאחר יום ההענקה הקבוצה לא תעדכן את השווי ההוגן בגין תנאים אלה .כמו כן ,התקן
קובע את הטיפול באי עמידה בתנאים שאינם תנאי הבשלה .ליישום המוקדם לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות
פעילותה ומצבה הכספי של הקבוצה.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כג.

תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו ושאימוצם אינו צפוי להשפיעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה

)(1

 ,IFRS 8מגזרי פעילות )להלן " -התקן"( .התקן קובע כי הדיווח המגזרי יעשה בהתאם "לגישת ההנהלה" ,דהיינו,
בהתאם למתכונת הדיווח הפנימית למקבלי ההחלטות בישות .התקן יוחל על תקופות שנתיות אשר יחלו ביום 1
בינואר  ,2009או לאחר מכן.

)(2

 ,IAS1הצגת דוחות כספיים ,מתוקן )להלן " -התקן"( .התקן דורש קיבוץ מידע בדוחות הכספיים על בסיס מאפיינים
משותפים והצגת דוח על הכנסה כוללת .התקן מאפשר להציג פריטי הכנסות והוצאות ופריטי הכנסה כוללת אחרת
במסגרת דוח יחיד על הכנסה כוללת ,הכולל סיכומי ביניים או לחילופין ,להציג שני דוחות נפרדים )דוח רווח והפסד
ולאחריו דוח על הכנסה כוללת( .השמות של חלק מהדוחות הכספיים שונו במטרה להבהיר את מטרתם )לדוגמה,
המאזן יקרא דוח על המצב הכספי( .התקן יחול על תקופות שנתיות אשר יחלו ביום  1בינואר  2009או לאחר מכן.
התקן צפוי להשפיע על ההצגה של הדוחות הכספיים של הקבוצה.

)(3

תיקון ל ,IAS 27 -דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים ,דיבידנד המתקבל מחברות בנות ,חברות בשליטה משותפת
וחברות כלולות יוכר כהכנסה בדוחות הנפרדים של החברה המחזיקה .עוד נקבע כי קבלת דיבידנד מהווה ,במקרים
מסויימים ,סממן לירידת ערך ההשקעה במוחזקת .התיקון החדש יחול על תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 ,2009או לאחר מכן .השינויים המיוחסים ל IAS 27 -ייושמו באופן פרוספקטיבי.

)(4

 IFRS 7מכשירים פיננסים :גילויים )להלן" -התקן"( .התיקון מרחיב את הגילויים הנדרשים אודות מדידה לפי שווי הוגן
של מכשירים פיננסים ,במיוחד עבור מכשירים פיננסים אשר שווים ההוגן נמדד באמצעות טכניקות הערכה .בנוסף,
התיקון משפר את הגילויים הנדרשים אודות סיכון הנזילות .התיקון לתקן ייושם מכאן ולהבא לתקופות שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  2009או לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי ,תוך מתן גילוי.

כד.

תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו

)(1

 ,IAS 28השקעות בחברות כלולות ,מתוקן )להלן "-התקן"( .בהתאם לתיקון ל ,IAS 28-בחינת ירידת ערך של
השקעה בחברה כלולה תיעשה בהתייחס להשקעה בכללותה .בהתאם לזאת ,הפסד המוכר מירידת ערך של
ההשקעה לא יוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה אלא ייוחס להשקעה בכללותה ולפיכך מלוא ההפסד
מירידת ערך שהוכר בעבר יהיה ניתן לביטול בהתקיים התנאים הנדרשים לביטול בהתאם ל .IAS 36 -ניתן ליישם את
התיקון לתקן למפרע או באופן של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר .2009
הקבוצה מבצעת בחינה של משמעויות יישום התקן.

)(2

במסגרת פרוייקט השיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ,(Improvements to IFRSsפרסמה הוועדה לתקני
חשבונאות בינלאומיים )ה (IASB-בחודש מאי  35 ,2008תיקונים לתקנים הבינלאומיים השונים במגוון רחב של
סוגיות חשבונאיות .התיקונים נחלקים לשניים (1) :תיקונים בנושאי הצגה ,הכרה ומדידה ,אשר הינם בעלי השלכות
חשבונאיות :ו (2) -תיקונים המתייחסים למינוח ולעריכה של התקינה הבינלאומית.
מרבית התיקונים יחולו לתקופות שמתחילות ביום  1בינואר  2009ולאחריו ,עם אפשרות לאימוץ מוקדם ,בכפוף
לתנאים המפורטים עבור כל תיקון ובכפוף להוראות המעבר המתייחסות למאמץ לראשונה של  .IFRSהקבוצה בוחנת
את ההשפעות על הדוחות הכספיים.
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באור  - 4קביעת שווי הוגן
כחלק מכללי המדיניות החשבונאית ודרישות הגילוי ,נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים
ושאינם פיננסיים .ערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות המתוארות להלן .מידע נוסף לגבי
ההנחות ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתן בבאורים המתייחסים לאותו נכס או התחייבות.
א.

רכוש קבוע

פריטי רכוש קבוע מסויימים הוערכו מחדש במועד המעבר ל .IFRS -קביעת העלות הנחשבת ) (Deemed Costשל הפריטים
מתבססת על הערכת שווי אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני ,בשיטת עלות השחלוף המופחת.
ב.

השקעות במניות ובאגרות חוב

השווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה נקבע
תוך התייחסות למחיר המכירה המוצע שלהם בשוק או לפי מודל לגבי נכסים שאינם סחירים לתאריך המאזן.
ג.

לקוחות וחייבים אחרים

השווי ההוגן של לקוחות וחייבים אחרים לזמן ארוך ,אשר נקבע לצורך מתן גילוי בלבד ,נקבע על בסיס הערך הנוכחי של
תזרימי המזומנים העתידיים ,המהוונים על פי שעור ריבית השוק לתאריך המאזן.
ד.

נגזרים

השווי ההוגן של חוזי אקדמה ) (Forwardעל מטבע חוץ או מדד מבוסס על מחירי השוק המצוטטים שלהם ,באם זמינים,
בהעדר מחירי שוק זמינים ,מוערך השווי ההוגן על בסיס היוון בין המחיר הנקוב בחוזה האקדמה לבין המחיר של חוזה
אקדמה נוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפידיון ,תוך שמוש בשיעור ריבית מתאים.
ה.

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים

השווי ההוגן ,אשר נקבע לצורך מתן גילוי ,מחושב על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים בגין מרכיב הקרן
והריבית ,המהוונים על פי שעור ריבית השוק נכון לתאריך המאזן.
ו.

עסקאות תשלום מבוסס מניות

השווי ההוגן של אופציות לעובדים נמדד באמצעות מודל בלק אנד שולס .הנחות המודל כוללות את מחיר המניה למועד
המדידה ,מחיר המימוש של המכשיר ,תנודתיות צפויה )על בסיס ממוצע משוקלל של תנודתיות היסטורית המותאם לשינויים
צפויים בעקבות מידע זמין לציבור( ,הממוצע המשוקלל של אורך החיים הצפוי של המכשירים )על בסיס ניסיון העבר
וההתנהגות הכללית של המחזיקים באופציה( ,דיבידנדים צפויים ,ושעור הריבית חסרת הסיכון )על בסיס אגרות חוב
ממשלתיות( .תנאי שרות ותנאים ביצועיים שאינם תנאי שוק אינם נלקחים בחשבון בעת קביעת השווי ההוגן .תנאים שאינם
תנאי הבשלה נלקחים בחשבון בחישוב השווי ההוגן .ראה גם באור .26

באור  - 5מזומנים ושווי מזומנים

יתרות בבנקים
פקדונות לפי דרישה

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

30
756

55
1,148

786

1,203

שעור הריבית האפקטיבית על הפקדונות לפי דרישה היה בשנת  .(3.3%-5.0% - 2007) 3.9%-4.01% – 2008לפקדונות
תקופת פדיון ממוצעת של  6-7ימים ) 6-8 - 2007ימים( .ראה גם באור .31
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 6השקעות לרבות נגזרים
א.

פילוח לפי סיווג ההשקעה
 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

השקעות שוטפות
נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד )(1
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נגזרים
השקעות אחרות
השקעות שאינן שוטפות
פקדון בבנק למתן הלוואות לעובדים )(2
נכסים פיננסיים זמינים למכירה )(3
נגזרים

6
24
3

294
47
45
3

33

389

130
57
-

149
68
16

187

233

220

622

)(1

ניתוח רגישות – סיכון מחיר נכסים פיננסיים סחירים
עליה של  10%בשווי שוק של נכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד בתאריך הדיווח היתה מגדילה את הרווח
ואת ההון העצמי ב 0.4-מיליון ש"ח לאחר מס )בשנת  2007גידול של  2.1מיליון ש"ח לאחר מס בהנחה של עלייה של
 1%בשווי השוק( .שיעורי ניתוח הרגישות נקבעו על פי הערכות בהתאם למצב של שוק ההון בשנה המדווחת .שינוי
דומה בכיוון ההפוך היה מקטין את הרווח ואת ההון העצמי באותם סכומים.

)(2

הפקדון משמש כבטחון למתן הלוואות מהבנק לעובדי החברה .הפקדון אינו צמוד ושעור הריבית האפקטיבית של
הפקדון ליום  31בדצמבר  2008הינו  .(2.8% - 2007) 2.85%ההלוואות לעובדים הינן על אחריותה של החברה.
הפקדון מוצג בערכו הנוכחי ,בהתחשב בלוחות הסילוקין של ההלוואות ,על בסיס שעור היוון של  3.87%בממוצע
משוקלל )לשנת .(5.15% - 2007
ניתוח רגישות – סיכון מחיר נכסים זמינים למכירה.

)(3

התחזקות בשיעור של  10%של השקל כנגד הדולר היתה מעלה את שווים של הנכסים הפיננסים הזמינים למכירה
ומגדילה את ההון העצמי ב 4.1-מיליון ש"ח לאחר מס) .בשנת  2007גידול של  4.9מיליון ש"ח בהתאם( שינוי דומה
בכיוון ההפוך היה מקטין את ההון העצמי באותם סכומים.

ב.

פילוח לפי סוגי ניירות הערך
 31בדצמבר 2008

אגרות חוב ממשלתיות-
צמודות למדד המחירים לצרכן
לא צמודות
אגרות חוב קונצרניות
ניירות ערך זרים
מלווה קצר מועד
השקעות במניות ובאופציות
השתתפות בקרנות נאמנות
פקדון בבנק למתן הלוואות
לעובדים
השקעה בקרן גידור
נגזרים
השקעות אחרות

 31בדצמבר 2007

סחירות

אחרות

סך הכל

סחירות

אחרות

סך הכל

ערך מאזן

ערך מאזן

ערך מאזן

ערך מאזן

ערך מאזן

ערך מאזן

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

3
3
-

57
-

3
3
57
-

86
71
74
12
8
31
15

68
-

86
71
74
12
8
99
15

-

130
24
3

130
24
3

1

149
43
61
3

149
43
61
4

6

214

220

298

324

622
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 7לקוחות וחייבים אחרים

לקוחות
לקוחות שהם צדדים קשורים ובעלי עניין
חובות פתוחים
שוברי אשראי והמחאות לגביה
הכנסות לקבל
חלויות שוטפות של לקוחות זמן ארוך

חייבים
הוצאות מראש
חייבים אחרים

לקוחות לזמן ארוך )(1

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

747
554
388
684

113
893
460
361
576

2,373

2,403

90
121

80
167

211

247

576

535

3,160

3,185

לקוחות וחייבים הנקובים במטבעות שאינם מטבע הפעילות כוללים כ 85 -מיליון ש"ח לקוחות וחייבים הנקובים בדולרים של
ארה"ב ) 84 - 2007מיליון ש"ח( וסך של כ 200 -אלפי ש"ח לקוחות הנקובים באירו ) 391- 2007אלפי ש"ח(.
)(1

שעורי ריבית ההיוון ראה באור .31

להלן גיול חובות הלקוחות למועד הדיווח
 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

אינם בפיגור
פיגור של עד שנה
פיגור בין שנה לשנתיים
פיגור מעל שנתיים

2,634
341
147
138

2,566
385
128
187

בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

3,260
311

3,266
328

2,949

2,938
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 7לקוחות וחייבים אחרים )המשך(
התנועה בהפרשה לחובות מסופקים במשך השנה היא כדלקמן
2008

2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

יתרה ליום  1בינואר
שינוי במהלך השנה ,נטו

328
)(17

339
)(11

יתרה ליום  31בדצמבר

311

328

באור  - 8מסים על הכנסה
א.

כללי
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

הוצאות מסים שוטפים
בגין התקופה השוטפת
התאמות בגין שנים קודמות ,נטו

הוצאות מסים נדחים
יצירת והיפוך הפרשים זמניים
שינויים בערכם של הפרשים זמניים שלא הוכרו

הוצאות מסים על הכנסה

2008

2007

2006

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

527
)(4

365
)(5

397
5

523

360

402

197
-

312
-

91
)(5

197

312

86

720

672

488
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 8מסים על הכנסה )המשך(
ב.

התאמת שעור המס האפקטיבי
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008

2007

2006

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

רווח נקי
מסים על הכנסה

1,521
720

1,361
672

750
488

רווח לפני מס

2,241

2,033

1,238

שעור המס הסטטוטורי

27%

29%

31%

מסים על ההכנסה לפי שעור המס המקומי החל על הקבוצה
הבדלים בשעור המס
הבדלים בהגדרת הון ונכסים
הוצאות שאינן מוכרות לצרכי מס
מסים נדחים בגין הפרשים זמניים שלא הוכרו בעבר
הפסדים שנוצרו בתקופה ,אשר בגינם לא הוכר נכס מס נדחה
שינוי בהפרשים זמניים שלא הוכרו
מסים בגין שנים קודמות
אחרים

605
13
23
71
)(1
)(4
13

590
34
)(39
52
28
)(1
)(5
13

384
8
)(6
15
)(5
88
)(4
5
3

720

672

488

ג.

מסים על הכנסה שנזקפו ישירות להון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008

2007

2006

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
רווחים והפסדים אקטוארים

)(5
)( 2

4
14

)(6
3

הוצאות שהוכרו ישירות בהון

)(7

18

)(3

סך המס שהוכר ישירות בהון

1

)(4

2
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באור  - 8מסים על הכנסה )המשך(
ד.

התחייבויות מס נדחה שלא הוכרו

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעה בחברות בנות וכלולות ,מאחר
ובכוונת הקבוצה להחזיק בהשקעות .לא מובאים בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים בחברות בנות וכלולות זאת מאחר
והדיבידנדים אינם חייבים במס.
נכסי מסים נדחים שלא הוכרו
לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפריטים הבאים

הפרשים זמניים הניתנים לניכוי
הפסדים לצורך מס

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

7
262

3
96

269

99

לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים מועברים והטבות מס מועברות ,שטרם נוצלו ,במקרים בהם לא צפוי שתהיה
הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .לפי חוקי המס הקיימים ,אין הגבלת זמן על ניצול ההפסדים לצרכי מס ועל
ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי .נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה כיוון ואין זה צפוי כי תהיה בעתיד
הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבות המס .יתרת נכסי מסים נדחים שלא הוכרו בגין הפסדים לצרכי מס הינה
כ 968 -מיליון ש"ח.
ה.

נכסי מס והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו

נכסי מס והתחייבויות מסים נדחים מיוחסים לפריטים הבאים
נכסים

רכוש קבוע
חובות מסופקים
נכסים בלתי מוחשיים
נכסים פיננסיים הנמדדים לפי
שווי הוגן דרך רווח והפסד
נכסים פיננסיים המסווגים
כזמינים למכירה
תכניות הטבה לעובדים
תשלומים מבוססי מניות
הפרשות
נכסים אחרים
הוצאות נדחות בקשר עם הסכם
שומות
הפסדי מס להעברה

נטו

התחייבויות

2008

2007

2008

2007

2008

2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

25
47
2

58
50
-

125
13

116
13

)(100
47
)(11

)(58
50
)(13

3

3

-

-

3

3

3
363
122
48
1

3
418
136
51
2

-

2
-

3
363
122
48
1

1
418
136
51
2

2
4

4
84

-

-

2
4

4
84

620

809

138

131

482

678
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באור  - 8מסים על הכנסה )המשך(
ו.

השינויים במשך השנה בהפרשים הזמניים

רכוש קבוע
חובות מסופקים
נכסים בלתי מוחשיים
נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הטבות לעובדים
תשלומים מבוססי מניות
הפרשות
הוצאות נדחות בקשר עם סעיפים אחרים
הסכם שומות
הפסדים משותפויות
הפסדים לצורכי מס להעברה

יתרה ליום
 1בינואר
2007

נזקף לרווח
והפסד

נזקף להון

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

)(13
51
)(10
2
2
547
136
5
11
9
3
251

)(45
)(1
)(3
1
)(126
46
)(9
)(5
)(3
)(167

)(1
)(3
-

)(58
50
)(13
3
1
418
136
51
2
4
84

994

)(312

)(4

678

יתרה ליום
 31בדצמבר
2008

יתרה ליום
 31בדצמבר
2007

נזקף לרווח
והפסד

מיליוני ש"ח

נזקף להון

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

)(42
)(3
2
)(54
)(14
)(3
)(1
)(2
)(80

2
)(1
-

)(100
47
)(11
3
3
363
122
48
1
2
4

)(197

1

482
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באור  - 8מסים על הכנסה )המשך(
ז.

תיקונים לפקודת מס הכנסה

ביום  25ביולי  2005עבר בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מספר  147והוראת שעה( ,התשס"ה) 2005 -להלן" -תיקון
 .("147תיקון  147קבע הפחתה הדרגתית של שעור המס לחברות .שעורי המס שנקבעו הינם כדלקמן:
בשנת המס  2006חל שעור מס של  ,31%בשנת  2007חל שעור מס של  ,29%בשנת  2008חל שעור מס של  ,27%בשנת
 2009יחול שעור מס של  26%ומשנת  2010ואילך יחול שעור מס של  .25%כמו כן ,החל משנת  ,2010עם הפחתת שעור מס
חברות ל ,25% -יתחייב כל רווח הון ריאלי בשעור מס של .25%
המסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2007וליום  31בדצמבר  2008מחושבים בהתאם לשעורי המס
כפי שנקבעו כאמור לעיל.
ח.

חוק התאומים

על פי חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה ) 1985 -להלן  -חוק התיאומים( נמדדות ,עד וכולל שנת ,2007
התוצאות לצרכי מס על בסיס ראלי ,בהתחשב בשעור השינוי במדד ,הקבוצה נישומה על פי החוק הנ"ל.
בפברואר  2008עבר בכנסת חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מספר ) (20הגבלת תקופת התחולה(,
התשס"ח ) 2008 -להלן  -התיקון( .בהתאם לתיקון ,תחולתו של חוק התיאומים הסתיימה בשנת המס  ,2007ומשנת המס
 2008לא חלו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס.
בהתאם לתיקון ,בשנת המס  2008ואילך לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי .כמו כן,
תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס ,באופן שסכומים אלה
יותאמו עד למדד של סוף שנת המס  ,2007והצמדתם למדד תפסק ממועד זה ואילך.
השפעת התיקון לחוק התיאומים קיבלה ביטוי בחישוב המסים השוטפים והמסים הנדחים החל משנת .2008
ט.

שומות מס סופיות

)(1

לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2003

)(2

לפלאפון ,די.בי.אס ,בזק בינלאומי ולבזק און ליין שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2004
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באור  - 9רכוש קבוע
ההרכב והתנועה
קרקע ומבנים

ציוד מיתוג,
תמסורת וכוח
מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

עלות או עלות נחשבת
יתרה ליום  1בינואר 2007
תוספות
גריעות )ד' להלן(
העברה לנכסים מוחזקים למכירה

1,950
79
)(85
)(54

3,942
477
)(268
-

12,220
108
)(45
-

3,015
325
)(57
-

יתרה ליום  31בדצמבר 2007

1,890

4,151

12,283

3,283

80

יתרה ליום  1בינואר 2008
תוספות
גריעות )ד' להלן(
העברה לנכסים מוחזקים למכירה

1,890
75
)(12
)(53

4,151
765
)(146
-

12,283
168
)( 1
-

3,283
283
)(22
-

80
22
)(18
-

1,285
87
)(19
-

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

1,900

4,770

12,450

3,544

84

1,353

24,101

פחת והפסדים מירידת ערך
יתרה ליום  1בינואר 2007
פחת לשנה
גריעות )ד' להלן(
העברה לנכסים מוחזקים למכירה

1,425
98
)(73
)(40

1,701
621
)(266
-

9,725
261
)(45
-

2,131
359
)(43
-

94
6
)(29
-

896
137
)(50
-

15,972
1,482
)(506
)(40

יתרה ליום  31בדצמבר 2007

1,410

2,056

9,941

2,447

71

983

16,908

יתרה ליום  1בינואר 2008
פחת לשנה
גריעות )ד' להלן(
העברה לנכסים מוחזקים למכירה

1,410
85
)(11
)(38

2,056
605
)(146
-

9,941
286
)( 1
-

2,447
310
)( 5
-

71
5
)(16
-

983
103
)(20
-

16,908
1,394
)(199
)(38

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

1,446

2,515

10,226

2,752

60

1,066

18,065

הערך בספרים
ליום  1בינואר 2007

525

2,241

2,495

884

17

330

6,492

ליום  31בדצמבר 2007

480

2,095

2,342

836

9

302

6,064

ליום  31בדצמבר 2008

454

2,255

2,224

792

24

287

6,036

מיליוני ש"ח

סך הכל

ציוד רשת

ציוד מנויים

כלי רכב

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

ציוד משרדי
ומחשבים
מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

111
1
)(32
-

1,226
112
)(53
-

22,464
1,102
)(540
)(54

1,285

22,972
22,972
1,400
)(218
)(53
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 9רכוש קבוע )המשך(
א.

קביעת שווי הוגן כעלות נחשבת  -פריטי רכוש קבוע מקבוצת ציוד מיתוג תמסורת וכוח ,בעיקר ציוד מיתוג מסויימים,
אשר הוערכו מחדש לשווי הוגן במועד המעבר ל ,IFRS -נמדדו בהתבסס על עלותם הנחשבת ),(Deemed Cost
אשר נקבעה בהתאם לשווים ההוגן למועד המעבר ) 1בינואר  (2005לפי הערכת הקבוצה בהתבסס על עבודה שביצע
מעריך שווי חיצוני )הערכות השווי צורפו לדוחות הכספיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר .(2006

ב.

ערך שייר  -ערך השייר של כבלי הנחושת של הקבוצה נקבע על פי הערכת שווי בתום שנה מדווחת .ערך השייר עומד
על סך של כ 226 -מיליון ש"ח וכ 591 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  2008וליום  31בדצמבר  ,2007בהתאמה.
ירידה כאמור בערך השייר תביא להגדלת הוצאות הפחת של החברה בסך של כ 35 -מיליון ש"ח בשנת .2009

ג.

עלות פרוק ופינוי נכסים  -עלות פריטי רכוש קבוע כוללים עלויות פרוק ופינוי וכן שיקום אתרים בהם קיימת לקבוצה
מחוייבות לכך .עלויות אלה מופחתות על בסיס תקופת השימוש הצפויה של האתרים .במהלך שנת  2008הכירה
הקבוצה כחלק מעלות הרכוש הקבוע בעלויות לפרוק ופינוי נכסים בסך של כ 4 -מיליון ש"ח )בשנת  2007כ 4 -מיליון
ש"ח(.

ד.

רכוש קבוע בקבוצה נגרע בסוף השנה עם הפחתתו המלאה ,פרט לקרקע ,מבנים וכלי רכב הנגרעים עם מכירתם.
בשנת  2008גרעה הקבוצה רכוש שהפחתתו הסתיימה בעלות של כ 116 -מיליון ש"ח )שנת  385 - 2007מיליון
ש"ח(.

ה.

העלות כוללת סך של כ 35 -מיליון ש"ח בקבוצה המהווה הוצאות מימון שהוונו בתקופת הדוח בגין הלוואות ואשראי
בתקופת ההקמה והמחושבות על פי שעור ריבית ממוצעת של כ –  9.1%לשנה )שנה קודמת .(6.78%

ו.

בחודש נובמבר  2007אימצה האסיפה הכללית של פלאפון את החלטת דירקטוריון פלאפון מחודש ספטמבר 2007
בדבר הקמת רשת בטכנולוגיית  HSPA/UMTSבסך כולל של כמיליארד ש"ח .בשנת  2008השקיעה פלאפון סך של
כ 616 -מיליון ש"ח בהקמת הרשת ,יתר ההשקעה צפויה להיפרש על פני שלוש השנים הבאות .במהלך חודש ינואר
 ,2009עם מוכנות הרשת וזמינותה לשימוש ,החלה הפחתתה.

ז.

דירקטוריון החברה החליט ביום  26ביוני  2008לאשר לחברה להתקדם בביצוע פרוייקט ה .NGN -במועד הנ"ל אושר
לביצוע תכנון מפורט של הפרוייקט ,הקמת שני אזורים כפיילוטים תפעוליים וכן רכש מתגי תוכנה .הפרוייקט יבוצע
בצורה מודולרית ,והחברה תבחן באופן שוטף ולאחר ביצוע כל שלב ,את כדאיות המשך הפרוייקט ,תוך התייחסות
למכלול הגורמים המשתנים העשויים להשפיע על כדאיות הפרוייקט ,ובהתאמה את הצורך בעדכון מתווה הפרוייקט.
התכולה ,קצב הביצוע והסכומים שיושקעו בפרוייקט יקבעו מדי שנה ,במסגרת התקציב השנתי של החברה .בחודש
יולי  2008אושר תקציב השקעות נוסף לבצוע בשנת  2008ובחודש נובמבר אושר התקציב לשנת .2009

ח.

חברות הקבוצה בחנו את אורך החיים של הרכוש הקבוע במסגרת ועדות פחת ,על מנת לקבוע את אומדן אורך החיים
של הציוד שלהן.
ממצאי הבדיקה העיקריים הם:
בציוד תשתית ותקשורת קווית )כולל גם בגין סעיף ז' לעיל( נעשה שינוי באומדן אורך החיים .כתוצאה משינויי האומדן
גדלו הוצאות הפחת בשנת  2008של תשתית התקשורת הקווית ב 10 -מיליון ש"ח ,בשנת  2009צפויה ירידה
בהוצאות הפחת של כ 22 -מיליון ש"ח ,בשנת  2010ירידה של כ 50 -מיליון ש"ח ובשנת  2011עליה של כ 7 -מיליון
ש"ח.
בציוד רשת פלאפון )ראה סעיף ו' לעיל( נעשה שינוי באומדן אורך החיים .כתוצאה משינוי האומדן גדלו הוצאות הפחת
בכ 19 -מיליון ש"ח .השפעת השינוי לתקופות הבאות אינו מהותי.

ט.

לתאריך המאזן קיימות התקשרויות לרכישת רכוש קבוע בסך כ 458 -מיליון ש"ח במאוחד בשנת  2007כ 348 -מיליון
ש"ח.

י.

בדבר שעבודים ראה באור .19
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 10נכסים בלתי מוחשיים

מוניטין
מיליוני ש"ח

תוכנות,
רישיונות
מחשב ועלויות
פיתוח שהוונו

הרכשת מנוי

זכות שימוש
בתדרים

אחרים

סך הכל

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2007
רכישות במסגרת צרוף עסקים
פותחו או נרכשו בנפרד על ידי
הקבוצה
גריעות )(1

1,793
6

1,247
-

275
-

220
-

50
-

3,585
6

-

141
)(28

84
)(47

-

11
-

236
)(75

יתרה ליום  31בדצמבר 2007

1,799

1,360

312

220

61

3,752

יתרה ליום  1בינואר 2008
פותחו או נרכשו בנפרד על ידי
הקבוצה
גריעות )(1

1,799

1,360

312

220

61

3,752

-

141
-

92
)(25

202
-

2
-

437
)(25

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

1,799

1,501

379

422

63

4,164

הפחתות והפסדים מירידת
ערך
יתרה ליום  1בינואר 2007
הפחתה לשנה
גריעות )(1

6
-

774
203
)(28

226
59
)(47

-

25
8
-

1,031
270
)(75

יתרה ליום  31בדצמבר 2007

6

949

238

-

33

1,226

יתרה ליום  1בינואר 2008
הפחתה לשנה
גריעות )(1

6
-

949
194
-

238
87
)(25

-

33
8
-

1,226
289
)(25

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

6

1,143

300

-

41

1,490

הערך בספרים
ליום  1בינואר 2007

1,787

473

49

220

25

2,554

ליום  31בדצמבר 2007

1,793

411

74

220

28

2,526

ליום  31בדצמבר 2008

1,793

358

79

422

22

2,674

)(1

נכסים בלתי מוחשיים שהופחתו במלואם.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 10נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
השווי הכולל של המוניטין שיוחס לכל יחידה הינו כלהלן:

רדיו טלפון נייד -פלאפון תקשורת בע"מ )(1
טלויזיה רב ערוצית  -די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ )(2
אחרים

2008

2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

1,027
760
6

1,027
760
6

1,793

1,793

בדיקת ירידת ערך מוניטין
)(1

שווי השימוש ברדיו טלפון נייד -פלאפון ,חושב בשיטת היוון תזרימי מזומנים ) ,(DCFוהתבסס על ההנחות הבאות:
תחזית מזומנים מפורטת הוכנה ל 5 -שנים ,אשר הינו טווח הערכה סביר עבורו ניתן להכין תחזית מפורטת.
-

-

-

תחזית תזרים המזומנים ,מתבססת על התוכנית האסטרטגית של פלאפון בדבר הפעלת רשת דור שלישי )(3.75
בטכנולוגיית  HSPA/UMTSבתחילת שנת  .2009הרשת החדשה תכניס את פלאפון לטכנולוגיית ה ,GSM -דבר שיסייע
לפלאפון במיצוב שיווקי גבוה יותר ,ישפר את מגוון המכשירים המשווקים ,ובסך הכל ישפר את תמהיל הלקוחות ויגדיל
את ה ARPU -של פלאפון .בנוסף ,יגדיל הדבר את הכנסות פלאפון משרותי נדידה וערך מוסף ,כל זאת בהתחשב
בהשפעות המשבר הכלכלי .בצד ההוצאות ,יגדלו הוצאות דמי תמסורת ,תדרים והנדסה והוצאות השיווק לשם
החדרת המכשירים החדשים.
תחזית ההכנסות נבנתה על בסיס תחזית למספר מנויים וההכנסה הממוצעת לכל מנוי ) (ARPUבהתאם למבנה
ההכנסות מהלקוח בתוספת הכנסות ממכירת מכשירים .תחזית המנויים מבוססת על מודל שוק חברות סלולר,
תוך התייחסות להשפעת אפשרית של ה ,MVNO -בהתחשב ברוויה בשוק ובצמיחת האוכלוסייה ובהנחה של
הגדלת נתח השוק של פלאפון בכ 1.5% -בתקופת התחזית.
ההנחות לגבי זמן השיחה ומחירי השיחות מובילים לשחיקה של כ 3.0% -ב ARPU -בשנת  2009וצמיחה
לאחריו כתוצאה מהשפעות התוכנית האסטרטגית.
הוצאות התפעול ,המכירה והשיווק הותאמו להיקף הפעילות של פלאפון תוך התאמה להפעלת רשת ה.HSPA -
מהרווח הופחת מס בהתאם לשעורי המס הסטטוטוריים.
ההשקעות הוערכו בהתאם לתוכנית ההשקעות של פלאפון הכוללת יתרת ההשקעה ברשת  ,HSPAבמשך שלוש
שנים ,השקעה ב IT -והשקעות אחרות מתמשכות וכן השקעות ברכישת מנויים.
שעור ההיוון שנלקח בשעור של ) 10.00%נומינלי( חושב על פי מודל  WACCוהתבסס על מחיר הון של 12.4%
ומחיר חוב של כ.6.6% -
מעבר לשנה החמישית ,הונח גידול של כ 1.25% -בהתחשב שבשנות התחזית פלאפון לא מיצתה את היתרונות
מהמעבר לרשת ה ,HSPA -בגידול האוכלוסייה ,בשיווי המשקל בשוק בין חברות הסלולר ובהתחשב בתחרות
ובתחליפים עתידיים אפשריים.

לשווי המתקבל בעקבות ההנחות הנ"ל רגישות גבוהה לתחומים הבאים:
-

גידול בשעור של מחצית האחוז בשעור היוון מקטין את השווי בכ.6% -
קיטון בשעור של אחוז ב ARPU -בשנה הראשונה מקטין את השווי בכ.3% -
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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באור  - 10נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
)(2

שווי השימוש בטלויזיה רב ערוצית --די.בי.אס – חושב בשיטת היוון תזרימי מזומנים ) ,(DCFוהתבסס על ההנחות
הבאות:
-

-

תחזית מזומנים מפורטת הוכנה ל 5 -שנים ,מעבר לשנה החמישית ,הונח גידול של כ 1.5% -בהתחשב בגידול
האוכלוסייה ,בשיווי המשקל בין די.בי.אס ,חברות הכבלים )"הוט"( תחליפי השוק ) DTTשידורי טלויזיה קרקע
דיגיטליים( ו) IPTV -שידורי טלויזיה על גבי רשת האינטרנט( ובהתחשב בתחרות.
תחזית ההכנסות נבנתה על בסיס תחזית למספר מנויים וההכנסה הממוצעת לכל מנוי ) (ARPUהגוזרים את
ההכנסה מהשרותים .תחזית המנויים מבוססת על התוכנית העסקית של די.בי.אס לשנה הקרובה ובהמשך
גידול המתבסס על תחזיות הגידול במשקי הבית בישראל ,שעור הנטישה ) (Churn Rateשל הלקוחות תוך
הסתמכות על נתוני העבר ,מגמות בעולם ,חדירת תחליפים בדמות  DTTו IPTV -ותחזית עתידית לגבי
התייצבות התחרות וירידה בשעורי נטישה .הונח כי נתח השוק של די.בי.אס יגדל לאורך זמן על חשבון הוט עד
לנתח של כ) 40% -לעומת  38%כיום( ביחס להוט בלבד.
תחזית ההכנסה למנוי ) (ARPUמבוססת על עליית מחירים הנובעת בין השאר מאסטרטגיית די.בי.אס של
מכירת מכשירי " "YesMaxוממירי ) HD_PRVבעלי  ARPUגבוה( החדרת שירותי  VODוהוספת שרותי
פרמיום וערך מוסף ,תוך התחשבות בתחרות ובמשקלה של ההוצאה בסל הצריכה של משקי הבית.
הוצאות ההפעלה ,המכירה והשיווק הותאמו להיקף הפעילות הצפוי ,כאשר לגבי הוצאות התוכן שהינן
ההוצאות העיקריות הונח כי ירדו בהדרגה עד לשעור של כ 30% -מההכנסות.
לדי.בי.אס הפסדים ניכרים לצרכי מס .בהתאם לכך ,לא נלקח מס בתקופת התחזית .לאחר תקופת התחזית
נלקח מס של  ,25%בגין חלק הרווחים העולים על הפסד הנצבר לאותו תאריך.
השקעות כוללות בעיקר השקעות בהתקנות ,ומפענחים שהינן פונקציה של הצטרפות לקוחות ברוטו ,ורמת
החלפות ומעברים מקובלת ,על סמך נתוני העבר .בנוסף ,נלקחו בחשבון השקעות הנדסיות לשמירת הקיים
ולפיתוח תחומים חדשים.
שעור ההיוון שנלקח הינו שעור של  ,13.5%שעור זה לקח בחשבון את תלות די.בי.אס במימון גורמים
חיצוניים ,מגבלות ותלות בשינויי רגולציה ,ומבנה ההון של די.בי.אס.
השווי המחושב ,יוחס תחילה להלוואות הבעלים החדשות )שניתנו לאחר יולי  (2002בהיקף של כ1.29 -
מיליארד ש"ח ,כיוון שעל פי ההסכם הן ישולמו לפני ההלוואות הישנות .חלקה של החברה בהלוואות אלו הינו
כ.85% -

לשווי המתקבל בעקבות ההנחות הנ"ל רגישות גבוהה לתחומים הבאים:
-

גידול של מחצית האחוז בשעור ההיוון שנלקח מקטין את השווי בכ. 9% -
קיטון של אחוז ב ARPU -בשנה הראשונה מקטין את השווי בכ.6% -

הערכות השווי הנ"ל נערכו על ידי מעריך שווי חיצוני .בהתאם להערכות השווי הנ"ל הקבוצה לא נדרשה לבצע הפחתות
לירידת ערך יתרות מוניטין אלו.

35

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 11הוצאות נדחות ואחרות
 31בדצמבר 2008
מיליוני ש"ח

זכויות חכירת קרקעות )(1
הוצאות מראש לזמן ארוך בגין שימוש בקיבולות )(2
הוצאות מראש לזמן ארוך בגין הסכם שכירות

 31בדצמבר 2007
מיליוני ש"ח

172
234
5

185
177
5

411

367

ההפחתות שנזקפו לדוח רווח והפסד הינן כ 20 -מיליון ש"ח )בשנת  2007כ 17 -מיליון ש"ח ,בשנת  2006כ 25 -מיליון ש"ח(.
)(1

מרבית נכסי המקרקעין שבשימוש החברה הועברו אליה ממדינת ישראל על פי ובתמורה כמפורט בהסכם להעברת נכסים
שנחתם בין החברה לבין המדינה מיום  31בינואר  .1984חלק מהנכסים האמורים היה חכור לתקופה של  49שנים עם
אופציה להארכה ב 49 -שנים נוספות וחלק היה שכור לתקופה של שנתיים המתחדשת בכל פעם לשנתיים נוספות.
ביום  15במאי  ,2003נחתם בין החברה לבין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ומנהל מקרקעי ישראל ,הסכם פשרה
שהסדיר את המחלוקת ביניהם בנוגע לזכויותיה של החברה בנכסי המקרקעין השונים שהועברו לידי החברה עובר לתחילת
פעילותה בשנת  ,1984במסגרת ההסכם להעברת נכסים.
זכויות החכירה מופחתות על פני תקופת החכירה.

)(2

ראה באור 3ט'
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 12חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
א.

להלן תמצית נתונים כספיים לגבי חברה מוחזקת עיקרית המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ,ללא התאמה לשעורי הבעלות המוחזקים בידי הקבוצה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
שעור בעלות

רכוש שוטף

רכוש שאינו
שוטף

סך הכל נכסים

התחייבויות
שוטפות

התחייבויות
שאינן שוטפות

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

סך כל
ההתחייבויות

הכנסות

רווח/הפסד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

2008
וואלה! תקשורת בע"מ

34.25%

134

23

157

66

2

68

112

17

2007
וואלה! תקשורת בע"מ

34.41%

134

22

156

55

3

58

99

15
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 12חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני )המשך(
ב.

ההשקעה בחברות כלולות מורכבת מהשקעתה של בזק בינלאומי בוואלה! תקשורת בע"מ )להלן  -וואלה( )חברה
כלולה( ,חברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והעוסקת במתן שרותים בתחום
האינטרנט ובהפעלת שערי כניסה )פורטלים( לאינטרנט ,בחברת בזקום בע"מ ובשותפות .B-Zone

הרכב ההשקעה:

עלות המניות )(1
דיבידנד שנתקבל
חלק בקרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
חלק בהפסדים שנצברו ,נטו

הלוואות ושטרי הון

הפחתות לירידת ערך )(1

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

80
)(10
1
)(19

80
1
)(24

52

57

1

1

53

58

)(21

)(21

32

37

)(1

היתרה לימים  31בדצמבר  2008ו 2007 -כוללת מוניטין שאינו מופחת אשר עלותו לאותם מועדים מסתכמת ב3.9 -
מיליוני ש"ח.

ג.

התנועה בהשקעות הינה כדלקמן:
 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

יתרה לתחילת השנה
תנועה במהלך השנה:
חלק הקבוצה ברווחים
דיבידנד שנתקבל
הלוואות ושטרי הון

37

32

5
)(10
-

6
)(1

יתרה לסוף השנה

32

37

ד.

שעור החזקה ושווי שוק
ליום  31בדצמבר  2008מחזיקה בזק בינלאומי ב 34.25% -מהזכויות בוואלה )בדילול מלא .(32.42% -
שווי השוק של החזקות בזק בינלאומי ליום  31בדצמבר  2008במניות וואלה הינו כ 46.7 -מיליון ש"ח )בשנת - 2007
שווי שוק מניות כ 83.3 -מיליון ש"ח( .

ה.

תוכנית אופציות לעובדי וואלה
ביום  3במרס  ,2008דיווחה וואלה אודות החלטת דירקטוריון וואלה להקצות כתבי אופציה לעובדי וואלה במסגרת
תוכנית תגמול .תוכנית התגמול צפויה לעמוד על כ 1.8 -מיליוני כתבי אופציה ,המהוות  3.71%מההון העצמי של
וואלה בדילול מלא ,הניתנות להמרה לכ 1.8 -מיליוני מניות רגילות של וואלה.
כמו כן דירקטוריון וואלה יהיה רשאי לבטל  0.4מיליוני כתבי אופציה שהוקצו למנכ"ל וואלה בעבר ולהעניקן מחדש
בהתאם לתוכנית החדשה.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 13אגרות חוב ,הלוואות ואשראי ,לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים
באור זה נותן מידע לגבי התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית .מידע נוסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוני
ריבית ,נזילות ,מטבע חוץ ומדד ,ניתן בבאור .31
א.

ההרכב

התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר
חלויות שוטפות של אגרות חוב
חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים

התחייבויות שאינן שוטפות
אגרות חוב
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מגופים מוסדיים

הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
*

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

31
795
954

81
841
991

1,780

1,913

3,943
214
109

4,420
307
*105

4,266

4,832

6,046

6,745

449

375

ראה באור  3כא'
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 13אגרות חוב ,הלוואות ואשראי לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים )המשך(
ב.

תנאים וטבלת החזר חובות
שעור הריבית

 31בדצמבר 2008

הנומינלית
מטבע

אחוזים

שנת הפדיון

אשראי לזמן קצר

שקל

פריים+
)(1.05-1.5

2009

הלוואות מבנקים ומאחרים:
צמודות למדד המחירים לצרכן*
לא צמודות )(1

 31בדצמבר 2007

ערך נקוב

ערך בספרים

ערך נקוב

ערך בספרים

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

31

31

81

81

שקל

4.45 –11

2009-2015

391

431

532

557

שקל

5.36-5.6

2010-2013

846

846

846

846

1,308
אגרות חוב שהונפקו לציבור:
צמודות למדד המחירים לצרכן סדרה  4ו(3) 5-
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים ואחרים:
צמודות למדד המחירים לצרכן **
צמודות לאירו

שקל

4.8-5.3

2009-2016

2,407

2,737

2,707

2,959

שקל

4.40-8.4

2009-2017

1,829

2,001
-

2,160
22

2,271
31

סך התחייבויות נושאות ריבית
הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת )ראה ה' להלן(

*
**

1,484

שקל )צמוד מדד(

0-11

2017

1,012

2,001

2,302

6,046

6,745

449

1,012

375

באשר להלוואות לזמן ארוך של די.בי.אס מגופים מוסדיים אשר יתרתן ליום  31בדצמבר  2008הינה כ 109 -מיליון ש"ח ,ראה סעיף ב') (2להלן.
לגבי הנפקת אגרות חוב של די.בי.אס בחודש יולי  2007ראה ב') (4להלן ,ולגבי אגרות חוב של פלאפון ראה ב') (5להלן.

40

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 13אגרות חוב ,הלוואות ואשראי לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים )המשך(
ב.

תנאים וטבלת החזר חובות )המשך(

יתרות לפי זמני פרעון
 31בדצמבר 2008
מיליוני ש"ח

2009
2010
2011
2012
2013
 2014ואילך

903
929
1,151
813
684
1,535
6,015

)(1

)(2

א.

ההלוואות מתאגידים בנקאים של די.בי.אס בסך של כ 846 -מיליון ש"ח התקבלו במקור לזמן ארוך ,אולם
מאחר וליום  31בדצמבר  2008וליום  31בדצמבר  2007לא עמדה די.בי.אס באמות המידה הפיננסיות
שנקבעו על ידי התאגידים הבנקאיים הוצגו ההלוואות כהתחייבויות לזמן קצר .לאחר תאריך המאזן קיבלה
די.בי.אס הקלה בקשר עם אמות המידה הפיננסיות ,לאחר הקלה זו עומדת די.בי.אס באמות המידה
הפיננסיות שנקבעו לה.

ב.

ההלוואות נפרעות בהתאם ללוחות סילוקין במשך תקופה של  8שנים החל מיום  31בדצמבר  .2005על פי
הסכמי ההלוואות ,לדי.בי.אס יכולת לשנות את מסלולי ההלוואות מדי שנה או שנתיים ,החל מיום  31בדצמבר
 .2005ביום  31בדצמבר  ,2008החליפה די.בי.אס את מסלול ההלוואות להלוואות נושאות ריבית קבועה
בשעור ממוצע של  5.52%לתקופה של שנתיים .ההלוואות עומדות לפרעון בשנים .2010-2013

א.

בחודשים מרס ואפריל  2005חתמה די.בי.אס על הסכמים עם שלושה גופים מוסדיים לפיהם יעמידו הגופים
המוסדיים לרשותה הלוואות בסכום כולל של  50מיליון ש"ח.
ההלוואות הנ"ל צמודות למדד ונושאות ריבית בשעור של  .11%ההלוואות עומדות לפרעון ביחד עם הריבית
והפרשי ההצמדה ,ביום  31בדצמבר  ,2013אך ניתנות לפרעון במועד מוקדם יותר בכפוף לפרעון חלק
מההלוואות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים ,בתנאים שנקבעו בהסכם זה.
לשלושת הגופים המוסדיים ניתנה אופציה להעמדת הלוואות נוספות בסכום זהה לזה שהועמד על ידיהם.
במהלך שנת  ,2005מימשו שלושת הגופים המוסדיים את האופציות הנ"ל ,והעמידו לרשות די.בי.אס הלוואות
נוספות בסכום של  50מיליון ש"ח.
החברה התחייבה בקשר עם ההלוואות הנ"ל כי במידה ועד ליום  31בדצמבר  2013לא תפרענה ההלוואות
)כולן או חלקן( או בהתקיים תנאים מסוימים אחרים יוכלו המלווים לדרוש ממנה לפרוע את הסכום הנמוך מבין
יתרת ההלוואות )קרן ,ריבית והצמדה( ובין סכום המחושב על סמך נוסחה שנקבעה ,הלוקחת בחשבון את שווי
די.בי.אס כפי שיהיה באותו מועד .לאור התחייבות החברה כאמור ,התקבל במשרדי החברה עוד ביום  22ביוני
 ,2005מכתב ממנכ"ל משרד התקשורת דאז ,המודיע על החלטת המשרד לחלט ערבות בסכום של  10מיליון
ש"ח מתוך הערבות הבנקאית שהמציאה בהתאם להוראות רשיונה הכללי .על פי הודעת מנכ"ל משרד
התקשורת התקבלה החלטת החילוט לאור העובדה שהחברה נתנה התחייבות לגופים המוסדיים באופן העומד
בניגוד להוראת שרת התקשורת דאז .עמדת החברה הינה כי אין בסיס משפטי או אחר לחילוט הערבות .נגד
ההחלטה הוגש ערר לשרת התקשורת דאז ובשל כך הוקפא ביצוע החילוט עד לקבלת החלטת בג"צ בחודש
ספטמבר  2007אשר דחה את העתירות שהוגשו על ידי החברה .בחודש פברואר  2008התקיים דיון בפני שר
התקשורת בערר ,ובהמשך לכך חולטה הערבות ביום  3באפריל .2008

ב.

בחודש דצמבר  2006חתמה די.בי.אס על הסכם עם גוף מוסדי נוסף לקבלת הלוואה בסכום כולל של 50
מיליון ש"ח .ההלוואה הנ"ל צמודה למדד ונושאת ריבית בשעור של  .8%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 בסעיף ) (4להלן( תוקן הסכם ההלוואה והוסכם בין הצדדים כי די.בי.אס תפרע
את קרן ההלוואה )בסכום כולל של  100מיליון ש"ח( עם קבלת כספי ההנפקה ,מאחר והגוף המוסדי רכש
אגרות חוב במסגרת ההנפקה .ההלוואה נפרעה בשנת  2007בהתאם לאמור לעיל.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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באור  - 13אגרות חוב ,הלוואות ואשראי לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים )המשך(
ב.

תנאים וטבלת החזר חובות )המשך(
ג.

)(3

יתרת ההלוואות מגופים מוסדיים ליום  31בדצמבר  2008כוללות ריבית צבורה בסך  48מיליוני ש"ח )ליום 31
בדצמבר  31 -2007מיליון ש"ח(.

יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב הציבוריות של החברה הינה  3,286,967,000ש"ח ,מתוכם הוצאו לציבור –
 2,406,867,000ש"ח ערך נקוב.
א.

יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה  (4הינה  900,000,000בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת ,עומדות
לפרעון ב 3-תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים  2009עד  .2011שעור הריבית שנקבע לגבי אגרות
חוב אלו הינו  4.8%לשנה.

ב.

יתרת הערך הנקוב של אגרות חוב )סדרה  (5הינה  2,386,967,000בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת ,מתוכה
הונפקו לציבור ולמשקיעים מוסדיים  1,506,867,000אגרות חוב )חלקן באמצעות בזק זהב אחזקות בע"מ,
חברה בבעלות מלאה של החברה( והיתרה בסך  880,100,000לחברת בזק זהב אחזקות בע"מ .אגרות
החוב עומדות לפרעון ב 6 -תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים  2011עד  .2016שעור הריבית שנקבע
לגבי אגרות חוב אלו הינו  5.3%לשנה.
אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה.

)(4

ביום  31ביולי  ,2007הנפיקה די.בי.אס אגרות חוב בערך נקוב כולל של כ  620 -מיליון ש"ח במסגרת הנפקה פרטית
למשקיעים מוסדיים .אגרות החוב רשומות 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 stable
 .BBB-/בחודש אוגוסט  2008הודיעה חברת הדירוג על מתן תוקף לדירוג האמור .תמורת ההנפקה בניכוי עלויות גיוס
הון הסתכמה ב  614 -מיליון ש"ח.
אגרות החוב עומדות לפרעון ב 8 -תשלומי קרן וריבית שנתיים בכל  5בחודש יולי בכל אחת מהשנים  2010ועד
 ,2017כאשר 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( משולמות 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 למסחר בבורסה תפחת
הריבית השנתית שתשולם בגינן מאותו מועד ל –  .7.4%בהתאם לתנאים שנקבעו בעת הנפקת איגרות החוב ,מאחר
ואגרות החוב לא נרשמו למסחר עד ליום  31ביולי  ,2008גדל שיעור הריבית השנתית שהן נושאות ל 8.4%-החל
ממועד זה .היה והחברה תבצע בעתיד רישום של אגרות החוב למסחר ,אזי יופחת שיעור הריבית השנתית עליהן ל-
 7.4%מאותו מועד.
היה ויפחת דירוג אגרות החוב בשתי דרגות דירוג ללא שאגרות החוב נרשמו למסחר ,אזי יוגדל שעור הריבית
השנתית 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 התאגידים הבנקאים 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.

)(5

לפלאפון שלוש סדרות של אגרות חוב שהונפקו באופן פרטי למשקיעים מוסדיים ,אגרות החוב הונפקו בתמורה לערכן
הנקוב .אגרות החוב צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור  4.4% - 5.2%לפרעון ב 20 -תשלומים חצי
שנתיים שווים כל אחד ,הריבית הנקובה משולמת על יתרת הקרן הבלתי מסולקת .יתרת אגרות החוב ליום 31
בדצמבר  2008הינה כ 811 -מיליון ש"ח.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 13אגרות חוב ,הלוואות ואשראי לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים )המשך(
ג.

שעבודים ובטחונות

)(1

אגרות החוב הפרטיות של החברה ,שערכן בספרים ליום  31בדצמבר  2008הינו כ 535 -מיליון ש"ח מובטחות
בשעבוד סמלי .בנוסף ,החברה יצרה שעבוד שלילי ) (Negative pledgeלטובת מחזיקי אגרות החוב האמורות וכן
לטובת בנק הכולל חריגים ,בין השאר ,לעניין שעבוד נכסים שיירכשו או יורחבו על ידי החברה ,אם ההתחייבויות אשר
להבטחתן ניתן השעבוד נוצרה לשם רכישת או הרחבת הנכסים האמורים ולעניין שעבוד סימלי .לאחר תאריך המאזן
גייסה החברה חוב בנקאי בהקף של  400מיליון ש"ח שבגינו יצרה החברה שעבוד שלילי לטובת המלווים.
למלווים יש זכות להעמיד את אגרות החוב לפרעון מיידי ,בין השאר ,במקרים בהם החברה לא תפרע את אגרות החוב
או תפר את תנאי אגרות החוב ,אם יוטל עיקול משמעותי על נכסיה ,אם ימונה כונס נכסים על נכסי החברה או יינתן צו
פרוק נגד החברה ,אם תחדל החברה מניהול עסקיה או אם בעל שעבוד אחר יממש את השעבוד שיש לו על נכסי
החברה.
כמו כן חלק מהמלווים ,שיתרת אגרות החוב מהם ליום  31בדצמבר  2008מסתכמת בכ 116 -מיליוני ש"ח ,רשאים
להעמיד את אגרות החוב לפרעון מיידי עקב ירידת אחזקות מדינת ישראל בהון המניות של החברה מתחת ל26% -
)תנאי שהתקיים החל מיום  11באוקטובר  .(2005בשל כך היתרה בדוחות הכספיים מוצגת בהתחייבויות לזמן קצר.
לדעת החברה נכון לתאריך הדוח היא עומדת בכל התנאים האמורים למעט התנאי של ירידת אחזקות מדינת ישראל
בחברה.

)(2

א.

ההלוואות מבנקים ואגרות חוב )להלן  -נותני אשראי( של פלאפון ,שערכן בספרים ליום  31בדצמבר 2008
הינו  1,132מיליוני ש"ח ,מובטחות על ידי ההתחייבות בלתי חוזרת של פלאפון לנותני האשראי שלא לשעבד
את נכסיה ללא הסכמתם ,דהיינו מנגנון של שעבוד שלילי ).(Negative Pledge
התחייבות זו כוללת בין היתר:
)(1

הצהרה כי פלאפון לא תשעבד בכל אופן ודרך בשעבוד צף או בשעבוד קבוע ,מסוג או מדרגה כלשהם,
את נכסיה )כפי שיהיו מעת לעת( כולם או חלקם ,לטובת צד ג' כלשהו ,ללא קבלת הסכמה מוקדמת
ובכתב מאת נותני האשראי.

)(2

עמידה בהתניות פיננסיות כדלקמן:
התחייבות שחוב פלאפון לא יעלה על פי  3מההון העצמי של פלאפון והתחייבות כי כל עוד
א.
היחס הנ"ל עולה על  2.5לא יחולקו דיבידנדים ולא ישולמו דמי ניהול לבעלי המניות.
ב.
פלאפון התחייבה כי סכום חובותיה לא יעלה על  3.8מיליארד ש"ח )הסכום צמוד למדד ידוע
מחודש ינואר .(2002
התחייבות כלפי תאגיד בנקאי מסויים כי סך חובותיה כלפיו לא יעלה על  40%מסך חובותיה
ג.
כלפי כל הגופים הפיננסיים.

לתאריך הדוחות הכספיים עומדת פלאפון בהתחייבויותיה ובהתניות הפיננסיות שהתחייבה לעמוד בהן
לבנקים .אי עמידה בהתחייבויות הנ"ל תאפשר לבנקים ולבעלי אגרות החוב להעמיד את ההלוואות שקבלה
פלאפון מהבנקים ואגרות החוב לפרעון מיידי.
ב.

בהתאם לרשיון הכללי לשרותי רט"ן פלאפון אינה רשאית למכור ,להשכיר ,או למשכן נכס מהנכסים המשמשים
לביצוע הרשיון ללא הסכמת שר התקשורת ,למעט:
)(1

שעבוד נכס מנכסי הרשיון לטובת תאגיד בנקאי הפועל כדין בישראל ,לשם קבלת אשראי בנקאי ,ובלבד
שמסרה למשרד התקשורת הודעה בדבר השעבוד שבכוונתה לרשום ,לפיה נכלל בהסכם השעבוד
סעיף המבטיח כי בכל מקרה לא יגרום מימוש הזכויות בידי התאגיד הבנקאי לפגיעה כלשהי במתן
השרותים לפי הרשיון.

)(2

מכירת פריטי ציוד בעת ביצוע הליך של שדרוג ,לרבות מכירת ציוד בשיטת .TRADE-IN

43

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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באור  - 13אגרות חוב ,הלוואות ואשראי לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים )המשך(
ג.
)(3

שעבודים ובטחונות )המשך(
א.

במהלך שנת  2005השלימו הבנקים את העמדת מלוא מסגרת האשראי לה היתה זכאית די.בי.אס על פי
הסכמי המימון.

ב.

תנאי הלוואות ומסגרת האשראי שקבלה די.בי.אס מתאגידים בנקאיים שיתרתן ליום  31בדצמבר  2008הינה
כ 960 -מיליון ש"ח מטילים הגבלות לגבי שעבוד או מכירה של נכסים מסויימים של די.בי.אס ,מגבלה בקבלת
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים )ללא אישור מוקדם של התאגיד הבנקאי המלווה( ,מגבלה לגבי חלוקת
דיבידנד ,מגבלה ביחס לפרעון הלוואות בעלים ומגבלות על עסקאות עם בעלי עניין ,מגבלה לשינויים ביחס
בהחזקות בעלי מניות ,מגבלות הקשורות בעמידת די.בי.אס ברשיונות השונים שהוענקו לה ,מגבלות הקשורות
ברכישת ניירות ערך על ידי די.בי.אס ויסוד חברה בת ומגבלות ביחס להקצאת מניות או ניירות ערך אחרים של
די.בי.אס.
בנוסף ,מטילים תנאי ההלוואות הגבלות שונות ,לרבות דרישה לעמוד באמות מידה פיננסיות ),(Covenants
כדלהלן:
הכנסה כוללת מינימלית.
)(1
עודף תפעולי )כהגדרתו בהסכם המימון( מינימלי.
)(2
עודף תפעולי בניכוי השקעות במפענחים )כהגדרתו בהסכם המימון( מינימלי.
)(3
שעור נטישה מקסימלי.
)(4
)(5
צרכי מימון כוללים )כהגדרתם בהסכם המימון(.
אשראי ספקים מקסימלי.
)(6
יחס כיסוי חוב בנקאי ויחס יתרות החוב )כהגדרתם בהסכם( מינימליים.
)(7
הערכים לעמידה באמות המידה הפיננסיות משתנים ונמדדים בכל רבעון .אי עמידה באמות המידה הפיננסיות
מקנה לתאגידים הבנקאיים זכות לדרוש פרעון מוקדם של ההלוואות שקיבלה די.בי.אס.

ג.

ביום  22ביולי  2007חתמו די.בי.אס והתאגידים הבנקאיים על התוספת השמינית )להלן  -התוספת( להסכם
המימון .בתוספת זו ,נקבעו בין היתר הנושאים הבאים:
)(1
)(2

עודכנו התנאים שנקבעו בהסכם המימון.
נקבע יעוד כספי הנפקת אגרות החוב שהנפיקה די.בי.אס בחודש יולי  2007כאמור בסעיף ב') (5לעיל.
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.

די.בי.אס פנתה לבנקים בבקשה לעדכון ההתניות לשנת  2008באופן שיתאמו לתקציב די.בי.אס .ביום 5
במרס  ,2008התקבלה הסכמת הבנקים לתיקון ההתניות האמורות .בנוסף ,פנתה די.בי.אס לבנקים בבקשה
לעדכון נוסף של התניה תפעולית מסוימת .ביום  25ביוני  2008התקבלה הסכמת הבנקים לתקון ההתניה
האמורה ליום  30ביוני .2008
נכון ליום  31בדצמבר  2008לא עומדת די.בי.אס בהתניות תפעוליות מסוימות .לאחר תאריך המאזן קיבלה
די.בי.אס הקלה בקשר עם אמות המידה הפיננסיות ליום  31בדצמבר  2008ולפיכך לתאריך אישור הדוחות
הכספיים די.בי.אס עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכם המימון המעודכן.
היות ודי.בי.אס עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ) (IFRSהמחייבים את בחינת
עמידת די.בי.אס בתנאים נכון לתאריך הדוחות הכספיים ,מסווגות ההלוואות ליום  31בדצמבר  2008במסגרת
ההתחייבויות לזמן קצר.
להערכת הנהלת די.בי.אס ,מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילות די.בי.אס לשנה הקרובה
וזאת בהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שאושרה על ידי דירקטוריון די.בי.אס .היה וידרשו מקורות נוספים
כדי לעמוד בצרכי הפעילות לשנה הקרובה תתאים די.בי.אס את פעילותה באופן שלא יצריך מקורות נוספים
מעבר לאלה העומדים לרשותה.
ד.

בחודש ינואר  2009פנתה די.בי אס לבנקים בבקשה לעדכון ההתניות לגבי שנת  .2009שיתאימו לתקציב
לשנת  .2009במרס  2009אישרו הבנקים את העדכון האמור.

ה.

להבטחת ההתחייבויות והערבויות האמורות רשמה די.בי.אס שעבודים על כל נכסיה ,לרבות הון המניות
והמוניטין.
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באור  - 13אגרות חוב ,הלוואות ואשראי לרבות התחייבויות לתאגידים בנקאיים )המשך(
ג.

שעבודים ובטחונות )המשך(

)(4

אגרות החוב שהנפיקה די.בי.אס כמפורט בסעיף ב') (4לעיל 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.

)(5

לעניין שעבוד שנתנו בעלי מניות בדי.בי.אס ראה באור 19ח' ,להלן.

ד.

הוצאות הנפקת אגרות חוב
ההוצאות בשל הנפקת אגרות החוב בקבוצה הסתכמו לסך של כ 10 -מיליוני ש"ח לשנת  11 - 2007) 2008מיליוני
ש"ח(.

ה.

הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
הלוואות שהעמידו בעלי המניות לדי.בי.אס נכללו בדוחות הכספיים של די.בי.אס על פי שוויין 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 עמד על שעור של .12%
כאשר חל שינוי בתנאי ההלוואות הגורם להפרש של מעל ל 10% -בתזרימי המזומנים המהוונים ,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.
במהלך שנת  2007במסגרת תהליך דירוג האג"ח עם חברת הדירוג התחייבה די.בי.אס כלפי חברת הדירוג )וכלפיה
בלבד( כי לא תבצע פרעון על חשבון הלוואות הבעלים עד לתום חיי אגרות החוב.
קביעת שעור הריבית במועד השינוי נעשתה בהתאם לחוות דעת מקצועית שקיבלה החברה מיועץ חיצוני לפיה שעור
הריבית להיוון של הלוואות הבעלים שאינן נושאות ריבית הינו  15.63%ושעור הריבית להיוון של הלוואות הבעלים
הנושאות ריבית ובשעור  5.5%הינו  .15.58%בהתאם לשעורים אלו ניזקף 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 -מיליון ש"ח בדוחות הכספיים של
די.בי.אס ובכ 96 -מיליון ש"ח בדוח המאוחד .ההכנסות בסך  96מיליון ש"ח בדוח המאוחד יוחסו לזכויות המיעוט ולא
השפיעו על חלקם של מחזיקי ההון של החברה.
ההפרש בין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים לפי מועדי הפרעון החדשים לבין הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים שהיו צפויים לפי מועדי הפרעון לפני השינוי כשהם מהוונים לפי שעור הריבית במועד השינוי  15.63%או
 15.58%שהסתכמו לסך של  348מיליון ש"ח נזקפו לקרן הון בדוחות הכספיים של די.בי.אס מהם סך של כ160 -
מיליון ש"ח נזקפו כחלק המיעוט בדוח המאוחד .ההפרשים הנ"ל מתייחסים להלוואות שהעמידו בעלי מניות המיעוט
לדי.בי.אס ,צפויים להשפיע בעתיד על הוצאות המימון בדוח המאוחד.
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באור  - 14ספקים וזכאים אחרים ,לרבות נגזרים
 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

ספקים
חובות פתוחים
שטרות לפרעון

1,262
119

1,477
56

סך הכל ספקים

1,381

1,533

זכאים אחרים ,לרבות נגזרים
ממשלת ישראל בגין תמלוגים
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
מוסדות
ריבית שנצברה
נגזרים
זכאים ויתרות זכות אחרים

66
296
200
185
7
96

54
271
196
120
12
92

סך הכל זכאים אחרים ,לרבות נגזרים

850

745

2,231

2,278

סכומים לשלם ,הנקובים במטבעות שאינם מטבע הפעילות כוללים :סך של כ 251 -מיליוני ש"ח בגין ספקים הנקובים בדולר
ארה"ב ) - 2007סך של כ 313 -מיליוני ש"ח( וסך של כ 6 -מיליוני ש"ח בגין ספקים הנקובים באירו ) - 2007סך של כ8 -
מיליוני ש"ח(.
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באור  - 15הפרשות
תביעות
משפטיות
ומחלוקות
אחרות

תביעות
עובדים

פרוק וסילוק
אתרים

חוזים
מכבידים

אחריות
ואחרים

סך הכל

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2008
הפרשות שנוצרו במהלך
התקופה
הפרשות שנוצלו במהלך
התקופה
הפרשות שבוטלו במהלך
התקופה
השפעת חלוף הזמן בגין היוון

206

165

46

19

13

449

28

5

4

-

-

37

)(11

-

-

)(8

)(1

)(20

)(31
-

)(21
-

4

)(1
-

2
-

)(51
4

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

192

149

54

10

14

419

שוטף

192

149

-

2

12

355

בלתי שוטף

-

-

54

8

2

64

*

ראה באור  3כא'

תביעות משפטיות
לתביעות שכר של עובדים שהוגשו כנגד הקבוצה ותביעות משפטיות ומחלוקות אחרות ראה גם באור .17
פרוק וסילוק אתרים
ההפרשה הינה בגין מחויבות של חלק מחברות הקבוצה לפנות אתרים אותם הן שוכרות.
חוזים מכבידים
נובע בעיקר מהתקשרות של חברה מאוחדת בהסכמים המקנים לה זכויות שימוש בציוד תמסורת )כבלים תת ימיים מדור
ישן( ,לתקופות המסתיימות בין השנים  2016עד  .2024על פי הסכמים אלו מחויבת החברה המאוחדת לשלם סכומים
חודשיים קבועים ,בהתעלם ממידת השימוש שהיא עושה בכבלים אלו .להערכת הנהלת החברה המאוחדת ,העלויות הבלתי
נמנעות לצורך עמידה בהסכמים אלו עולות על ההטבות הכלכליות הצפויות להתקבל משימוש בכבלים תת ימיים אלו .הערכה
זו ,יחד עם החלטת ההנהלה שלא להפעיל את הכבלים התת ימיים האמורים ,שימשו בסיס לזקיפת הפרשה בדוחות
הכספיים .יתרת ההפרשה משקפת את הערך המהוון של סך כל העלויות הבלתי נמנעות שעל החברה המאוחדת לשלם
לבעלי הכבלים התת ימיים עד תום תקופת ההסכמים.

47

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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באור  - 16הטבות לעובדים
א.

ההרכב
 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

ערך נוכחי של מחויבויות בלתי ממומנות
ערך נוכחי של מחויבויות ממומנות

258
171

287
*152

סך ערך נוכחי של המחויבויות
שווי הוגן של נכסי התכניות

429
)(95
334

*439
)*(95
344

עלות שרות קודם  -הטבה שטרם הבשילה

)(45

)(49

התחייבות שהוכרה בגין תוכנית הטבה מוגדרת
התחייבות בגין חופשה
התחייבות בגין מחלה
התחייבות בגין פרישה מוקדמת מרצון

289
86
81
210

295
84
70
517

סך הטבות לעובדים

666

966

מוצג במאזן כדלקמן:
זמן קצר
זמן ארוך

401
265

705
261

666

966

*

ראה באור  3כא'
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באור  - 16הטבות לעובדים )המשך(
א.

ההרכב )המשך(
2008

2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

התנועה במחויבות בגין תכנית הטבה מוגדרת
מחויבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ליום  1בינואר
הטבות ששולמו על פי התוכניות
עלויות שרות שוטף וריבית )ראה להלן(
צמצומים
הפרשי שער בגין תוכנית במטבע חוץ
רווחים אקטוארים שנזקפו להון העצמי )ראה להלן(

439
)(60
66
)(1
)(15

441
)(81
128
)(21
)(4
)*(24

התחייבות בגין תכניות הטבה מוגדרות ליום  31בדצמבר

429

439

התנועה בנכסי התוכנית
שווי הוגן של נכסי התוכנית ליום  1בינואר
סכומים שהופקדו בתוכנית
הטבות ששולמו
תשואה צפויה מנכסי התוכנית
הפסדים אקטוארים שנזקפו להון עצמי )ראה להלן(

95
21
)(8
4
)(17

130
32
)(62
5
)*(10

שווי הוגן של נכסי התוכנית ליום  31בדצמבר

95

95

התנועה בעלות שרות קודם  -הטבה שטרם הבשילה
עלות שרות קודם  -הטבה שטרם הבשילה ליום  1בינואר
צמצומים
הפחתת עלות שרות קודם

49
)(1
)(3

73
)(21
)(3

עלות שרות קודם  -הטבה שטרם הבשילה ליום  31בדצמבר

45

49

הוצאה שנזקפה לרווח והפסד
עלויות שרות שוטף
ריבית על המחוייבות
תשואה צפויה על נכסי התוכנית
הפרשי שער בגין תוכנית במט"ח
הפחתת עלות שרות קודם

42
24
)(4
3

107
21
)(5
)(4
3

65

122

39
6
20

68
42
12

65

122

התשואה בפועל על נכסי התכנית

)(7

6

רווחים והפסדים אקטוארים שנזקפו ישירות להון העצמי
סכום נצבר ליום  1בינואר
סכומים שהוכרו במשך התקופה

)(2
2

12
)(14

סכום נצבר ליום  31בדצמבר

-

)(2

ההוצאה נכללה בסעיפים הבאים בדוח רווח והפסד
הוצאות שכר
הוצאות תפעוליות אחרות
הוצאות מימון

*

ראה באור  3כא'
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באור  - 16הטבות לעובדים )המשך(
ב.

הנחות אקטואריות

ההנחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח הינן:
)(1

שעורי התמותה מבוססים על השעורים שפורסמו בחוזרי ביטוח  2007-3-6של משרד האוצר ,למעט פרישה מוקדמת
שחושבה לפי ההסכם עם הראל ,לרבות שינויים עתידיים בשעור התמותה.

)(2

שעורי העזיבות נקבעו על בסיס ניסיון העבר של החברה וחברות מאוחדות תוך הבחנה בין עובדים שזכאים להשלמת
פיצויים לעובדים שאינם זכאים בהתאם לשנות הוותק בנוסף לחלוקה הנ"ל.
בחברה  -שעור העזיבות נקבע ,בנוסף ,תוך הבחנה בין עובדים קבועים )בין  3.5%בשנה ראשונה ל 0.5% -מעל 10
שנים( ,עובדים בחוזים אישיים ) 5.5%לשנה( ,עובדים בכירים ) 20%לשנה( ועובדים ארעיים )בין  34%בשנה
ראשונה ל 25% -מעל  7שנים(.
בבזק בינלאומי  -שיעורי העזיבות כוללים אבחנה בין עובדי מטה עם זכאות לפיצוים מלאים )בין  2.2%ל12.3% -
בהתאם לותק העובד( ,עובדי מטה ללא זכאות לפיצוים מלאים )בין  2%ל 17.6% -בהתאם לותק העובד( ,עובדים
שאינם עובדי מטה עם זכאות לפיצוים )בין  3.3%ל 26.3% -בהתאם לותק העובד( ,עובדי מטה ללא זכאות לפיצוים
מלאים )בין  3%ל 48.1% -בהתאם לותק העובד( .לגבי עובדים בכירים הונח כי שעור העזיבות המקנה זכות לפיצוים
מלאים הוא  20%לכל ותק ואין עזיבות שאינן מקנות זכות להשלמת פיצוים.
בחברת פלאפון  -שעור העזיבות כולל אבחנה בין מנהלים עם פיצויים ) 8%לשנה( מנהלים ללא פיצויים )בין  12%ל-
 2.5%בהתאם לותק העובד( ,עובדים שאינם מנהלים עם פיצויים )בין  5%ל 25% -בהתאם לותק העובד( ,ועובדים
שאינם מנהלים ללא פיצויים )בין  7%ל 45% -בהתאם לותק העובד( ומנהלים בכירים עם פיצוים ) 20%לשנה(.
בחברת די.בי.אס  -שעור העזיבות כולל אבחנה בין עובדים עם פיצויים )בין  20.66%ל 2% -בהתאם לותק העובד(
ועובדים ללא פיצויים )בין  27%ל 2% -בהתאם לותק העובד(.

)(3

שעור ההיוון מבוסס על תשואה של אגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה שיש להן משך חיים השווה למשך החיים
של ההתחייבות ברוטו.

מחלה
חופשה
פיצויים
הטבות לגמלאים  -שי לחג*
הטבות לגמלאים  -מועדונים ופעילויות
הודעה מוקדמת לעובדים בכירים
*
)(4

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

שעור ההיוון העיקרי

שעור ההיוון העיקרי

3.4%
3.3%
3.3%
4.4%
3.6%
3.1%

3.6%
3.4%
3.4%
5.3%
3.6%
3.3%

לפי שעור היוון המבוסס על אגרות חוב קונצרניות אמריקאיות

הנחות לגבי עדכוני שכר הונחו על בסיס ניסיון העבר והערכות הנהלה תוך הבחנה בין קבוצות העובדים כפי שמפורט
להלן לאורך תקופת עבודתם עד לפרישה:
בחברה – לעובדים קבועים עדכון השכר הממוצע הינו  3%לעובדים צעירים ,יורד ליניארית ל 1.5% -לשנה עד גיל
 .60לעובדים בהסכם קיבוצי חודשי עדכון שכר ממוצע בין  6%ל 4% -בהתאם לגיל העובד ,לעובדים בהסכם העסקה
אישי עדכון שכר ממוצע בין  4%ל 0.5% -בהתאם לגיל העובד ולעובדים בכירים עדכון  6%בממוצע לשנה.
בחברת בזק בינלאומי  -לעובדי מטה עליות שכר של  7%לשנה עד גיל  34ומגיל זה ירידה לינארית של  1%עד
להתייצבות של עליה של  1%לשנה מגיל  .40לעובדים שאינם עובדי מטה שעור עליה של  1%לשנה .לעובדים בכירים
עדכון  6%בממוצע לשנה.
בחברת פלאפון – שעורי עליית השכר כוללים הן הבחנה בין מנהלים בכירים ,מנהלים ועובדים והן בגין גילאים
שונים .שעורי עליות השכר נעים בין  16%לבין .2.5%
בחברת די.בי.אס – לעובדים בכירים עדכון השכר  3%בממוצע לשנה ולכל שאר העובדים שעור עליית השכר הוא
 5%בממוצע לשנה לכל אורך תקופת העבודה.
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באור  - 16הטבות לעובדים )המשך(
ב.

הנחות אקטואריות )המשך(

)(5

שעור הגידול הצפוי בנכסים הצבורים של כלל החברות בקבוצה הינו  2%ריאלי עבור קרנות פנסיה וותיקות
שבמנהלת .עבור קרנות פנסיה חדשות מסובסדות ,ההנחה היא שקיימת הבטחה של  4.86%עבור  30%של הנכסים.
עבור ביטוחי מנהלים שריבית פיצויים לא מועברת לתגמולים ותאריך התחלה שלהן לפני שנת  1989ריבית מובטחת
הינה  4.25%ריאלי .שיעור הצמיחה בתוכניות אחרות הינו ריבית ההיוון בתוספת  1%ובניכוי של  1%בגין דמי ניהול.

)(6

התחייבות בגין פרישה מוקדמת מרצון כוללת התחייבות בגין פנסיה ומענקים .התחייבות בגין פנסיה מחושבת לפי
תנאי ההסכם מיום  5בדצמבר ) 2006ראה סעיף ח'( ובהתאם לתנאים מול הראל )ראה סעיף ז'( ההתחייבות
מושפעת משינויים בשעורי ריבית אגרות החוב עד למועד רכישת הפוליסות ותשלומם להראל.

ג.
 31בדצמבר 2008
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר 2007
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר 2006
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר 2005
מיליוני ש"ח

ערך נוכחי של המחוייבות בגין
תכנית הטבה מוגדרת
שווי הוגן של נכסי התוכנית

429
)(95

*439
)*(95

441
)(130

314
)(114

גרעון בתוכנית

334

344

311

200

התאמות להתחייבויות הנובעות מנסיון
העבר

)(21

)(15

4

-

התאמות לנכסים הנובעות מנסיון העבר

)(13

)(1

)(4

-

*

ראה באור  3כא'

בשנת  2009צופה הקבוצה לשלם סך של  14.4מיליון ש"ח כהפקדה בתוכנית הטבה מוגדרת.
ד.

תוכניות להפקדה מוגדרת

)(1

זכויות הפנסיה של עובדי החברה בגין תקופת עבודתם בשרות המדינה עד ליום  31בינואר  1985מכוסות על ידי קרן
פנסיה )"קרן מקפת"( שקיבלה על עצמה את התחייבות המדינה בעקבות הסכם בין ממשלת ישראל ,החברה,
ההסתדרות הכללית של העובדים והקרן.

)(2

התחייבות להטבות לעובדים בגיל פרישה בגין תקופת שרותם בחברה ובחברות המוחזקות מכוסות במלואן על ידי
תשלומים שוטפים לקופות פנסיה ולחברות ביטוח.

)(3

התחייבות לתשלום פיצויי פיטורין לעובדים שיפרשו מעבודתם בתנאים המזכים אותם לפיצויים מכוסה ,לגבי התקופה
מיום  1בפברואר  ,1985על ידי ההפקדות השוטפות בקופות פנסיה ובחברת ביטוח כאמור לעיל )בהתאם לסעיף 14
לחוק פיצויי פיטורין( .פיצויי פיטורין בגין תקופת העבודה בשרות המדינה ועד ליום  31בינואר  1985משולמים בפועל
על ידי החברה והכספים שנצברו בקרן מקפת בגין תקופה זו ,נשמרים בקרן שתשמש את זכויות העובדים .למקצת
מהעובדים )המועסקים בחוזים מיוחדים( לחברה התחייבות להשלמת פיצויי פיטורין מעבר לסכום שנצבר בקופת
הפיצויים על שם העובדים.
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ה.

תוכנית להטבה מוגדרת

)(1

ההתחייבות לפיצויי פיטורין הכלולה במאזן מייצגת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה על ידי הפקדות ו/או פוליסות
ביטוח בהתאם להסכמי העבודה הקיימים ,חוק פיצויי פיטורין ,ובהתאם למרכיבי השכר אשר לדעת הנהלת החברות
מזכים את העובדים בקבלת פיצויים .בגין חלק זה של ההתחייבות קיימת יעודה המופקדת על שם החברה בקופת
פיצויים מוכרת .היעודות בקופות פיצויים כוללות הפרשי הצמדה וריבית שנצברו ומופקדות בקרנות לפיצויים ,בבנקים
ובחברת ביטוח .משיכת כספי היעודות מותנית בקיום ההוראות המפורטות בחוק פיצויי פיטורין.

)(2

בהסכם הקיבוצי מיום  5בדצמבר ) 2006ראה סעיף ח') (1להלן( נקבע בין היתר כי עובדים שהועברו משרות המדינה
לחברה שיסיימו את עבודתם לאחר יום  31בדצמבר  2013עקב פרישה לגמלאות זכאים להשלמת הפער בין חוק
שרות מדינה לבין התקנון האחיד של מקפת .בעקבות סעיף זה בהסכם חל שיפור בהטבה לעובדים אלו .החברה
כוללת בדוחותיה הכספיים את ההתחייבות בניכוי עלות שרות קודם שטרם הבשילה .הטבה זו תיפרס בשיטת הקו
הישר בתקופה של  18.75שנה )התקופה הממוצעת עד להבשלת ההטבות(.

)(3

על פי הסכמי העסקה אישיים של מספר עובדים בכירים ,לעובדים אלו ישנה זכאות לתנאי פרישה מוקדמת )פנסיה
ומענקי פרישה( שאינם תלויים בהסכמי פרישה לכלל העובדים .בהתאם לכך נכללה התחייבות בדוחות הכספיים.

)(4

הטבות בגין הודעה מוקדמת משולמות עם סיום יחסי עובד מעביד .בהתאם לכך נכללה ההתחייבות בדוחות הכספיים
על פי הסכם העסקה וחישוב אקטוארי .הגידול בהטבה בגין הודעה מוקדמת מטופל כעלות שרות קודם שהבשיל
מיידית ,ובהתאם לכך נזקף מיידית לרווח והפסד.

)(5

גמלאי החברה מקבלים ,פרט לתשלומי הפנסיה ,הטבות שעיקרן שי לחג ,מימון אחזקת מועדוני הגמלאים ופעילויות
חברתיות .התחייבות החברה בגין עלויות אלו נצברות בתקופת העבודה .החברה כוללת בדוחותיה הכספיים את
העלויות הצפויות בתקופה שלאחר תקופת ההעסקה על פי חישוב אקטוארי ,עבור הגמלאים הקיימים ועבור העובדים
הפעילים הזכאים להטבה זו בהתאם לגיל פרישה .ההנחות האקטואריות כוללות את הנאמר בסעיף ב' לעיל והנחה
נוספת בקשר לסעיף זה ,כי אין גידול ראלי בהטבות וזאת על פי מדיניות החברה )ההטבה בגין שי לחג צמודה לשער
החליפין של הדולר(.

ו.

הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך

הפרשה למחלה
בדוחות נכללה הפרשה בגין פדיון וניצול ימי מחלה .ניצול ימי מחלה לכל עובדי הקבוצה ופדיון ימי מחלה רק עבור עובדים
הזכאים בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם העבודה ולהסכם הקיבוצי מיום  5בדצמבר  .2006ההפרשה חושבה על בסיס
חישוב אקטוארי .ההנחות האקטואריות כוללות את הנאמר בסעיף ב' לעיל ובנוסף הנחות בקשר לסעיף זה המבוססות על נסיון
החברה לפי צבירה חיובית של ימים אצל מרבית העובדים וניצול ימים בשיטת נאי"ר ).(LIFO
הפרשה לחופשה
בדוחות נכללה הפרשה עבור פדיון וניצול ימי חופשה על בסיס חישוב אקטוארי .ההנחות האקטואריות כוללות את הנאמר
בסעיף ב' לעיל ובנוסף הנחות בקשר לסעיף זה  -צבירה חיובית של ימים אצל מרבית העובדים ,ניצול ימים בשיטת נאי"ר
ומבחנים סטטיסטיים לגבי כמות הניצול וכמות פדיון.
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ז.

הטבות בגין פיטורין ופרישה מוקדמת

בשנים האחרונות נחתמו מספר הסכמים קיבוציים לפרישה מוקדמת .להלן פרוט ההסכמים הרלוונטיים:
בחודש ספטמבר  ,2000הגיעה החברה להסכם עם נציגות העובדים להארכת ההסכם הקיבוצי לפרישה מוקדמת משנת 1997
)"הסכם הפרישה"( .על פי הסכם הפרישה ,החל מיום  1באפריל  2001עד ליום  31בדצמבר ) 2006עם אפשרות להארכת
מועד הפרישה הסופי לגבי עובדים מסויימים עד ליום  31בדצמבר  (2008תתבצע פרישה מוקדמת של  1,770עובדים נוספים
שמהם עד  300עובדים שאינם מועברים.
ביום  17באפריל  2005נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה ובין נציגות העובדים וההסתדרות המאפשר פרישה מוקדמת
של עובדים באמצעות גוף חלופי לקרן מקפת .ביום  28ביוני  2005הושלמה ונחתמה התקשרות בין החברה לבין הראל חברה
לביטוח בע"מ )"הראל"( .ההתקשרות מסדירה תשלומי פנסיה בגין פרישה מוקדמת וכן הפרשי תשלומי פנסיית זקנה ושאירים,
הנובעים מתיקוני חקיקה במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב והמדיניות
הכלכלית לשנות הכספים  2003ו ,(2004 -התשס"ג  2003 -לעובדים אשר פרשו החל מסוף  2003ועד תחילת שנת 2004
ו/או יפרשו מהחברה בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד לפרישה מחודש ספטמבר  2000כפי שתוקן ביום  18במרס 2004
)"הסכם הפרישה"( .בעקבות החתימה על ההסכם עם הראל עודכן ותוקן באותו תאריך ) 28ביוני  (2005ההסכם הקיבוצי
המיוחד בין החברה ,נציגות העובדים וההסתדרות ,האמור לעיל .ביום  14בפברואר  2008נחתם בין הראל לחברה תיקון
להסכם יוני  ,2005אשר עיקריו:
)(1

החלת הסכם יוני  2005גם על עובדי החברה אשר יפרשו מעבודתם בחברה עד ליום  31בדצמבר  2013במסלול
פנסיה מוקדמת בהתאם לאופציה שניתנה לחברה בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום  5בדצמבר  2006וזאת ,אם וככל
שהחברה תבחר לממש את האופציה האמורה.

)(2

הפחתת התמורה המשולמת על ידי החברה להראל בגין כל פורש אשר יבוטח על פי הסכם יוני  ,2005אשר טרם
הונפקו בגינו ביום חתימת התיקון להסכם יוני  2005פוליסות על ידי הראל.

ח.

אחר

)(1

ביום  5בדצמבר  2006אישר דירקטוריון החברה הסכם קיבוצי חדש בין החברה לבין ארגון העובדים והסתדרות
העובדים הכללית החדשה .ההסכם מסדיר את יחסי העבודה בחברה בעקבות העברת השליטה בחברה ממדינת
ישראל וקובע מבנה ארגוני חדש לחברה .להלן עיקרי ההסכם:
א.

כל ההסכמים ,ההסדרים והנוהגים הקיימים בחברה ערב החתימה על ההסכם ,לרבות מנגנון הצמדת השכר
למגזר הציבורי ,ימשיכו לחול רק על העובדים הקבועים הוותיקים בחברה ,שעליהם חל ההסכם ,בכפוף
לשינויים שהוכנסו במפורש בהסכם הנוכחי .העסקת עובדים זמניים קיימים וחדשים ,תתבצע על בסיס הסכמי
שכר חודשיים/שעתיים המבוססים על מודל שכר שוק לפי עיסוקים ,עם גמישות ניהולית גבוהה.

ב.

הוסכם על ביצוע שינוי ארגוני כולל המבוסס ,בין היתר ,על מעבר ממבנה גיאוגרפי למבנה פונקציונאלי אשר
יבוצע באופן הדרגתי במהלך שנתיים.

ג.

בשנים  2006-2008פרשו מן החברה במסלולי פנסיה מוקדמת או פיצויים מוגדלים  975עובדים קבועים.
במכסת הפורשים האמורה נכללים העובדים אשר היו אמורים לפרוש ,אך טרם פרשו מן החברה ,בהתאם
להסכמי הפרישה הקודמים .כמו כן ,החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לסיים עבודתם של 1,225
עובדים קבועים נוספים ) 245עובדים קבועים באחת או יותר מהשנים  .(2009-2013תנאי הפרישה אשר
יוענקו לפורשים יהיו זהים ברובם לתנאי הפרישה הנהוגים בחברה כיום.

ד.

בנושא גמישות ניהולית ושינויים בהסכמים ובהסדרים קיימים תהיה החברה רשאית לקבוע נהלים ולשנותם
מעת לעת על פי שיקול דעתה )בלא לגרוע מזכויות עובדים על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם(;
לחברה סמכות בכל ענייני הניהול ,הארגון ,סדרי העבודה ,תהליכי עבודה וכו'.

ה.

ארגון העובדים הצהיר ,כי יסכים ויתמוך בביצוע חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של עד  1.8מיליארד
ש"ח אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח שבכוונת החברה לבצע באישור בית משפט .החברה התחייבה ,כי
תוך  45יום מיום השלמת החלוקה האמורה ,היא תנפיק לעובדים אופציות למניות בהיקף של  3%מהונה
המונפק של החברה )בכפוף להגדלת ההון הרשום ואישור המוסדות המוסמכים של החברה( במחיר מימוש
של  50%ממחיר המניה במועד הנפקת האופציות .במידה שלא תתאפשר הנפקת האופציות תוענק ההטבה
לעובדים במזומן )ראה באור .(26
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באור  - 16הטבות לעובדים )המשך(
ח.

אחר )המשך(
ו.

בנוסף ,תשלם החברה לעובדים בונוס מיוחד בגין התקופה שעד ליום  31בדצמבר  2006בסכום כולל של 44
מיליון ש"ח .החל בשנת  2007תשתנה שיטת הבונוסים שהייתה מקובלת בחברה )כחברה שהייתה בשליטת
המדינה( כמפורט בהסכם.

ז.

תוקף ההסכם הינו מיום חתימתו ועד ליום  31בדצמבר  .2011לחברה אופציה להאריכו בשנתיים נוספות עד
ליום  31בדצמבר  .2013תוקפו של פרק הפרישה בהסכם )ראה סעיף ג' לעיל( יהיה ,בכל מקרה ,עד ליום 31
בדצמבר .2013

בחודש מאי  2008הושלמה חתימת תיקון להסכם הקיבוצי החדש בעניין הקדמת השלמת היישום של המבנה הארגוני
ובעניין הקדמת מועדי פרישה ושינוי תמהיל הפורשים שאמורים לפרוש על פי ההסכם הקיבוצי החדש עד סוף שנת
 .2008ביום  2באוקטובר  2008וביום  18בדצמבר  2008החליט דירקטוריון החברה לאשר פרישה של כ245 -
עובדים בעלות של  177מיליון ש"ח וזאת על פי ההסכם הקיבוצי מדצמבר ) 2006כמתואר לעיל( .הפרישה תתבצע
במהלך שנת  .2009הדוחות הכספיים כוללים הפרשה בגין החלטה זו.
)(2

על פי ההסכמים הקיבוציים החלים על יחסי העבודה בחברה ,ובהתאם להסכמים עם מקפת )להלן  -הקרן( ,שמורה
לעובדי החברה שהינם עובדים מועברים ,האפשרות לפרוש לגמלאות על פי אחד משני מסלולי פרישה .אופן חישוב
עלות הפרישה המוקדמת של העובדים המועברים נקבע בהוראותיהם של מספר הסכמים ומסמכים שנערכו בין
החברה והקרן בין השנים  1990 - 1996לרבות מכתב הבנות שנערך ונחתם על ידן בשנת  .1996לטענת החברה,
הקרן הפרה את הוראות ההסכמים בכלל ,ואת אלו שבמכתב ההבנות בפרט ,בכך שבעת ביצוע חישובי עלויות פרישה
מוקדמת לעובדים מועברים ,קבעה הקרן את הנתונים האמורים בהתבסס על ההנחה ,כי העובדים הללו בחרו במסלול
אשר עלות הרכישה על פיו הינה הגבוהה יותר ,וזאת בהתעלם ממסלול הפרישה אותו בחרו אותם עובדים בפועל .על
פי חוות דעת אקטוארית שנערכה עבור החברה ,הפער בין התשלומים שנגבו על ידי הקרן מהחברה ,בהתאם
לחישוביה לבין שעורם של עלויות אלו ,לו בוצעו כטענת החברה ,בהתבסס על מסלול הפרישה שבחרו העובדים
בפועל ,הינו סכום נומינלי מצטבר של למעלה מ 128 -מיליון ש"ח ,אשר את השבתו תובעת החברה במסגרת תביעה
שהגישה נגד קרן מקפת .ביום  20בנובמבר  2003הגישה החברה תביעה נוספת כנגד הקרן לסכומים נוספים ,בגין
רכיבים אחרים ,בסך כולל של כ 80 -מיליון ש"ח .הקרן העבירה נתונים על הפורשים הקודמים .על בסיס נתונים זה
ביחד עם הקובץ הקודם נערכה חוות דעת אקטוארית מעודכנת אשר כימתה את סכום התביעה הכולל ,נכון למועד
הגשתה בסך של כ 280 -מיליון ש"ח .קרן מקפת הגישה לבית הדין כתבי הגנה שבהם היא דוחה את טענות החברה
וטוענת כי היא פעלה בהתאם להסכמים בינה לבין החברה .בהסכמת הצדדים בוטלה מחיקת התביעה )בגין אי הגשת
תצהירים במועד( והדיון בתביעה בבית הדין האזורי חודש.
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באור  - 17התחייבויות תלויות
במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות ,לרבות בקשות לאישור תביעות כייצוגיות.
לדעת הנהלות חברות הקבוצה ,המתבססת ,בין היתר ,על חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי התביעות ,לרבות הבקשות
לאישור התביעות הייצוגיות ,נכללו בדוחות הכספיים )באור  (15הפרשות נאותות ,במקום בו נדרשו הפרשות ,לכיסוי החשיפה
כתוצאה מתביעות כאמור.
לדעת הנהלות חברות הקבוצה סכום החשיפה הנוספת ,ליום  31בדצמבר  ,2008בשל תביעות שהוגשו נגד חברות הקבוצה
בנושאים שונים ואשר ההסתברות להתממשותן אפשרית ,מסתכם בסך כולל של כ 12.3 -מיליארד ש"ח ,מתוכם סך של כ-
 3.4מיליארד ש"ח מתייחס לתביעות שכר של קבוצות עובדים או תביעות פרטניות בעלות השפעת רוחב .הסכומים הנ"ל הינם
לפני תוספת ריבית.
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 בסעיף א' ) (5א' ו-ב'  (21),ו (36) -להלן.
להלן פרוט של מצבת ההתחייבויות התלויות המהותיות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום  31בדצמבר .2008
א.

תביעות

)(1

בחודש ספטמבר  2004הוגשו בבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד החברה ומספר נתבעות נוספות )כולל טלרד
ותדיראן( ,וכנגד מדינת ישראל-משרד התקשורת כנתבעת פורמאלית ,תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית בה נטען
לקיומם של הסדרים כובלים בתחום המיתוג הציבורי שגרמו להוצאות מיותרות של החברה והעלאה בלתי מוצדקת של
תעריפיה בסכום מצטבר של כ 1,750 -מיליון ש"ח .יצויין ,כי בעניין זה אושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים צו מוסכם
לפיו החברה תשלם  2מיליון ש"ח לאוצר המדינה מבלי להודות בהפרת הוראות חוק הגבלים עסקיים ורשות ההגבלים
תמנע מנקיטת הליכים בקשר עם פרשה זו .ביום  8בדצמבר  2008בית המשפט קיבל את בקשתם המוסכמת של
הצדדים להסתלקות התובע מהבקשה לאישור התביעה כייצוגית ולדחיית התביעה האישית תוך תשלום הוצאות
בסכום לא מהותי לתובע .היועץ המשפטי לממשלה הגיש בקשה לביטול החלטה זו והביע התנגדותו להסדר האמור.
בית המשפט לא קיבל את בקשת היועץ המשפטי לממשלה וההליך הסתיים.

)(2

כנגד החברה תלויות מספר תביעות שעניינן הכרה ברכיבי שכר שונים כרכיבים פנסיוניים והכרה ברכיבים שונים
במסגרת השכר הקובע לצורך פיצויי פיטורין ,כמפורט להלן:
א.

בחודש ספטמבר  ,2000הוגשה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים כנגד החברה תביעה על ידי 2,423
גמלאים של החברה שהיו עובדים שהועברו ממשרד התקשורת לחברה עם הקמתה .התובעים עתרו לסעד
הצהרתי לפיו תשלומי גילום מס ,תוספת ביגוד ושכר עידוד הינם שכר עבודה רגיל אשר יש לראותו כחלק
משכרם הקובע לעניין הפנסיה ולעניין תשלומים הניתנים בעת פרישה ולכלול אותם בחישוב ערך שעה
ובחישוב התוספות האחוזיות .כן מבקשים התובעים סעד הצהרתי במסגרתו יקבע כי משכורתם האחרונה
הקובעת לפנסיה תחושב על פי השכר האחרון )ולא לפי ממוצע הדרגות( .בהמשך ,תוקנה התביעה באופן שבו
כל הסעדים הנוגעים לזכויות פנסיוניות של התובעים נמחקו מכתב התביעה .כמו כן ,התובעים צמצמו את
תביעתם לרכיב שכר עידוד וחזרו בהם מתביעתם בנוגע לרכיבי גילום מס וביגוד.
יצויין כי בחודש ינואר  ,2007הוגשה תביעה נוספת על ידי  85גימלאים שעברו לחברה ממשרד התקשורת
התובעים סעד הצהרתי הקובע כי יש לכלול תשלום גילום מס ,ביגוד ושכר עידוד בשכר הקובע לעניין זכויות
מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק חופשה שנתית .תביעה זו אוחדה עם התביעה לעיל.
ביום  16בדצמבר  2008בית הדין דחה את התביעה וקבע ,כי הפרמיה ששולמה לתובעים הינה תוספת
אמיתית ותלויה בתנאי וכי אין לכלול רכיב הפרמיה גם בערך השעה לצורך חישוב גמול שעות נוספות וכן
בפדיון חופשה שנתית המשולם לאחר ניתוק יחסי עובד-מעביד .ביום  3במרץ  2009הוגש ערעור על פסק
הדין.
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באור  - 17התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות )המשך(
ב.

בחודש פברואר  2002הוגשה הודעת צד בסכסוך קיבוצי )להלן – הודעת צד( לבית הדין האזורי לעבודה
בירושלים על ידי ההסתדרות הכללית החדשה בשם כל עובדי החברה .המבקשת טוענת ,כי תשלומי גילום
מס ,רכיב כוננות מנהלית ותשלומי ביגוד ששולמו ומשולמים לעובדי החברה הינם שכר עבודה רגיל המהווה
חלק משכרו הקובע של כל עובד ,לרבות לעניין חישוב תשלומים בגין פרישה ,פדיון חופשה ,מענקים ,תשלומי
הסתגלות ,תוספות אחוזיות וערך שעה ,וכי יש להפריש בגינם תשלומים והפרשות שונות ,לרבות לצרכי
פנסיה .היועץ המשפטי לממשלה הצטרף לתביעה .באפריל  2006ניתן פסק דין הדוחה את הודעת הצד על כל
רכיביה .הוגש ערעור על פסק הדין ,במסגרתו נטען כי פסק הדין בטל מטעם פרוצדורלי והדיון הוחזר בהסכמת
הצדדים והיועץ המשפטי לממשלה לבית הדין האזורי לעבודה .בהמשך ,הודעת הצד נמחקה לאור העובדה
שעמדת התובעים בדבר הצורך להגיש הודעת צד חדשה לא הוגשה במועד .הוסכם כי תוגש הודעת צד
חדשה ,וכי שאלת מועד ההתיישנות תוכרע במסגרת בדיון בה .טרם הוגשה הודעת צד כאמור.

ג.

בחודש נובמבר  1995הגישה קבוצת עובדים תביעה כנגד החברה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו,
בדבר הכללת מספר רכיבים כחלק מהשכר הקובע לפנסיה .באוגוסט  2006ניתן פסק דין בתיק לפיו נדחתה
התביעה על כל רכיביה תוך שבית הדין קובע כי תוספות השכר אינן תוספות פיקטיביות אלא תוספות אמיתיות
ומותנות ולפיכך ,אינן חלק משכר היסוד לצורך חישוב הפנסיה או לצורך חישוב פיצויי פיטורין ,דמי חופשה ,דמי
מחלה ,מענק פרישה ומענק הסתגלות .הוגש ערעור על פסק הדין.

ד.

כנגד החברה תלויות מספר תביעות פרטניות נוספות של עובדים ועובדים לשעבר שעניינן הכרה ברכיבי שכר
שונים ובעיקר הכרתם כרכיבים פנסיוניים והכרה ברכיבים שונים במסגרת השכר הקובע לצורך פיצויי פיטורין.

סך החשיפה הכוללת המקסימלית בגין התביעות הנ"ל הינה כ 3.4 -מיליארד ש"ח.
)(3

בחודש ספטמבר  2000הוגשה כנגד החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו תובענה בצרוף בקשה לאישור
התובענה כתובענה ייצוגית .סכום התובענה עומד על סך מוערך של כ 117 -מיליון ש"ח .לטענת התובע גבתה החברה
ממנוייה ,שלא כדין" ,הוצאות גביה" בגין חשבונות אשר לא שולמו במועד שננקב בהם וזאת מאחר ובפועל לא נקטה
החברה כל פעולת גביה עד למועד המאוחר ב 14 -ימים מהמועד האחרון לתשלום שננקב בחשבונות .בית המשפט
הכיר בתובענה כייצוגית .החברה הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון שהחזיר התיק לדיון בבית
המשפט המחוזי על מנת שזה יבחן את בקשת האישור בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות .בהמשך ,אישר בית המשפט
הודעה מוסכמת של הצדדים לפיה הגדרת הקבוצה המיוצגת בבקשה תשונה ותחול על מי שחוייב בדמי גביה שנגבו
על ידי החברה מיום  11במרס  1999עד ליום  7בדצמבר  2006ובית המשפט לא יהיה מחוייב באופן כלשהו להחלטה
בעניין אישור התביעה כייצוגית בעבר.
בחודש אוקטובר  2001הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו תובענה ייצוגית נוספת ,בעניין דומה לתביעה
האמורה בסכום של  21מיליון ש"ח .ביום  2ביולי  2008החליט בית המשפט ,בהמשך לבקשת בא כוח התובע
)בעקבות פטירת התובע( והסכמת החברה ,למחוק את התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית.

)(4

בחודש ספטמבר  2000הוגשה על ידי שלושה תובעים לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה בצרוף בקשה
לאישור התובענה כתובענה ייצוגית ,כנגד החברה ,בזק בינלאומי ויתר מפעילי התקשורת הבין-לאומיים ,שעניינה
בחיוב במע"מ בגין שיחות טלפון בינלאומיות שמקורן בחו"ל .התובעים העריכו את שוויה הכולל של התביעה במיליוני
ש"ח בשנה .הבקשה לאישור התביעה כתובענה נמחקה .התובעים הגישו ערעור על החלטה זו .בהתאם להסדר דיוני
בתיק )שניתן לו תוקף של פסק דין ביום  10באפריל  (2007הוגשה ביום  4בספטמבר  2008תביעה חדשה נגד
מדינת ישראל בלבד והחברה ובזק בינלאומי נמחקו מההליך.
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)(5
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א.

בחודש מרס  2003הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעה כנגד החברה ,רשות השידור ומדינת
ישראל על ידי תובעים שונים ממושב פורת שבשרון ,לרבות עזבונות מנוחים ,לפיצויים בשל נזקי גוף אשר
נגרמו ,לטענתם ,כתוצאה מקרינה אסורה מתחנת השדור "הלל" .סכום התביעה אשר צויין על ידי התובעים
הינו "מעל  15מיליון ש"ח" ובאותה תביעה מצויין ,כי התובעים יעתרו אף לפיצול סעדים כך שתשמר להם
הזכות לתבוע בהמשך גם נזקים כספיים אחרים שאינם בבחינת נזקי גוף ,כגון  -פגיעה בגידולים ואובדן ערך
קרקע.
יצויין כי בעקבות בקשה לסילוק על הסף שהגישה החברה ,ניתן פסק דין חלקי לטובת החברה לפיו נדחתה
תביעתם של חמישה תובעים ,שנפטרו לפני שהחברה התחילה להפעיל את התחנה.

ב.

בחודש יוני  2004הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעה על ידי  25תובעים ממושב פורת ומושב
עין ורד ,לרבות  11יורשי עזבונות מנוחים כנגד החברה ,רשות השידור ומדינת ישראל לפיצויים בגין נזקי גוף.
בתביעה נטען להפרת חובות חקוקות ולמעשים ו/או מחדלים שבוצעו על ידי הנתבעות בקשר עם הפעלת
תחנת הלל .גובה הפיצוי הנתבע אינו מוערך )אם כי התביעה היא בתחום סמכות בית המשפט המחוזי -
דהיינו מעל  2.5מיליון ש"ח( ,והפיצויים מבוססים על סעיפי נזקים ממוניים ולא ממוניים המפורטים בגין כל
תובע ,בצרוף פיצויים עונשיים.

ג.

בחודש מאי  2005התקבלה במשרדי החברה תביעה נזיקית בסכום מוערך של  49מיליון ש"ח אשר הוגשה
לבית המשפט המחוזי בתל-אביב על ידי  14תובעים שהיו ו/או הינם תושבי המושבים פורת ,עין ורד ,עין שריד
והיישוב קדימה כנגד החברה ,רשות השידור ומדינת ישראל .בתביעה נטען להפרת חובות חקוקות בקשר עם
תחנת הלל שגרמו לתובעים נזקי גוף בשל קרינה אסורה.
התובעים בשלושת התביעות שפורטו בסעיף קטן א'-ג' לעיל הגישו בקשה לאיחוד הדיון בתביעות .בשנת 2007
הועברו שלושת התיקים לבית משפט המחוזי במחוז המרכז .בחודש יוני  2008החליט בית המשפט על
הפסקת ההליכים בשלושת התביעות וחידושם ,במידת הצורך ,רק לאחר שהתובעים ימלאו אחר החלטת בית
המשפט בעניין הגשת מסמכים ותצהירים.

ד.

בחודש מאי  2005התקבלה במשרדי החברה תביעה נזיקית בסכום )במקור( של כ 141 -מיליון ש"ח,
שהוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב כנגד החברה ,רשות השידור ומדינת ישראל .בתביעה נטען להפרת
חובות חקוקות בקשר עם תחנת הלל שגרמו לתובעים נזקי רכוש וממון .כן הוגשה בקשר לפיצול סעדים
שתאפשר תביעת נזקים עתידיים .בעקבות אי תשלום אגרה על ידי חלק מהתובעים ודחיית בקשתם לפטור
מאגרה נמחקו חלק מהתובעים מהתביעה כך שמספר התובעים העדכני הינו  24תובעים בסכום של כ5.3 -
מיליון ש"ח.
יצויין ,כי ביום  31בדצמבר  2003הפסיקה החברה את כלל השידורים מהתחנה ,כפי שנדרשה על ידי המדינה
ורשות השידור ,ומאז אותו מועד חדל האתר מלשמש אתר שידור.

)(6

בחודש ינואר  2002הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו )בשנת  2007התיק הועבר לבית משפט המחוזי
החדש במחוז המרכז( תביעה לתשלום פיצויים כספיים בסך מוערך של כ 60 -מיליון ש"ח ולצווי עשה על ידי מפעיל
תקשורת בינלאומי כנגד החברה וכנגד בזק בינלאומי ,בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו עקב מעשים ומחדלים בקשר
להליכי שיוך לקוחות למפעילי השיחות הבינלאומיות .לחילופין ,תובע המפעיל השבת דמי הנגישות ששולמו על ידו
לחברה.

)(7

בחודש יולי  2002נתקבלו במשרדי החברה כתב תביעה לסעד כספי והצהרתי בצרוף בקשה להכיר בתביעה כתובענה
ייצוגית .בתביעה נטען לגבייה ,שלא כדין ,של ריבית פיגורים ביתר ,גם בגין חוב אותו גובה החברה עבור ספקי תקשורת
אחרים .הסכום הכולל של התביעה ,אם זו תאושר כייצוגית ,נאמד על ידי התובעים בעשרות מיליוני ש"ח .התובעים עתרו
לסעד הצהרתי לפיו החברה ניצלה מעמדה המונופוליסטי לרעה וכן טענו להתעשרות שלא כדין של החברה .ניתן פסק דין
הדוחה את בקשת האישור והתובענה .הוגש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון .ביום  1בדצמבר  2008נמחק
הערעור בהסכמה ללא צו להוצאות.
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)(8

ביום  25בדצמבר  2005הוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה להכיר בתביעה כתביעה
ייצוגית בהתאם לחוק הגנת הצרכן ,תשמ"א  ,1981 -בטענה כי החברה גובה תשלום שלא כדין בגין גלישה בשרות
אינטרנט מהיר כאשר היא אינה ערוכה טכנית לספק השרות באזורים מסויימים במהירות המובטחת .התובעים מעריכים
את היקף התביעה הייצוגית בכ 100 -מיליון ש"ח לכלל המנויים .ביום  6במרס  2008אושרה באופן חלקי הבקשה להכיר
בתביעה כייצוגית לגבי קבוצה של מנויים אשר הוגדרה בהחלטת בית המשפט .ביום  7באפריל  2008הגישה החברה
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי.

)(9

בחודש מאי  2006הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית בהתאם לחוק
הגנת הצרכן וחוק תובענות ייצוגיות בטענה להטעיה בפרסום בעניין חיוב בגין שיחות מקו בזק לקו רט"ן .לטענת התובע
החברה הטעתה בפרסומיה לפיהם מחיר שיחה מקו בזק לקו סלולארי יעמוד על "כ 44 -אג' לדקה" בעוד שהמחיר
המדוייק לדקת שיחה היה  44.57אג' לדקה ,וכן לא גילתה שהחיוב בעד הקישור מבוצע על פי מקטעים של  12שניות,
דבר המביא לכך שהחיוב בפועל הינו  49אג' לדקה .היקף התביעה מוערך על ידי התובע בכ 68.5 -מיליון ש"ח )סכום
התביעה האישית  11 -ש"ח(.

)(10

עיריות ומועצות מקומיות שונות הגישו לחברה דרישות לתשלומי ארנונה רטרואקטיביים בגין הגדלת שטחי מבנים ושינוי
סיווג לצורך ארנונה .סך הדרישות עומד על כ 152 -מיליון ש"ח.

)(11

בחודש מאי  2006הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית כנגד "הוט" וכנגד
החברה .לטענת התובע ביום  17במאי  2006ארעה תקלה בקו הטלפון ברשת הוט שברשותו וייתכן כי לעובדי בזק היה
חלק ביצירת התקלה .לטענתו נגרמו לו כתוצאה מהתקלה נזקים כלכליים ,פגיעה במוניטין ועגמת נפש .סכום התביעה
מוערך על ידי התובע בכ 102 -מיליון ש"ח )סכום התביעה האישית מוערך בכ 1,000 -ש"ח(.
יצויין ,כי ביום  24בדצמבר  2007התקבלה במשרדי החברה קביעת הממונה על הגבלים עסקיים ,לפיה החברה ניצלה
לרעה את מעמדה בשוק ,בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק ההגבלים העסקים ,בכך שלא הגיבה ,כנדרש ובמועד ,על
צעדים שננקטו במסגרת סכסוך עבודה .עוד צויין בקביעה ,כי בהתאם לסעיף )43ה( לחוק ההגבלים העסקיים תהא
קביעה זו ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי .החברה הגישה ערר על הקביעה .לעניין זה ראו סעיף ג) (1להלן.

)(12

בחודש נובמבר  2006הוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה כייצוגית
בסך של כ 79 -מיליון ש"ח בטענה שהחברה חייבה לקוחות שהתחברו לשרות  ADSLבחיוב חד חודשי במקום בחיוב דו
חודשי ובכך גרמה להם נזקים והוצאות.

)(13

בחודש נובמבר  2006הוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעה בצרוף בקשה להכיר בה
כייצוגית ,בסך של כ 189 -מיליון ש"ח ,בטענה של גבייה שלא כדין של כספים במקרים של ניתוק עקב אי תשלום.

)(14

בחודש אוגוסט  2006הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי נגד החברות פלאפון ,סלקום ופרטנר בצרוף בקשה
לאשרה כתביעה ייצוגית )להלן  -התביעה הראשונה( .סכום התובענה )במאוחד כנגד שלוש החברות( הינו  100מיליון
ש"ח .התביעה מתייחסת למועד ניתוקן של שיחות המבוצעות מרשת סלולרית אל רשת נייחת ונטען בה כי בשיחה
כאמור במקרה בו לקוח הוא היוזם את סיומה קיים חיוב עודף עד לניתוק השיחה בפועל .בחודש נובמבר 2006
הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כנגד החברה ,פלאפון ,הוט ,סלקום ופרטנר ,בצרוף בקשה לאשרה
בתביעה ייצוגית על סך כולל של כ 159 -מיליון ש"ח )להלן  -התביעה השנייה( .לטענת התובעים בתביעה השניה בעת
סיום שיחה המבוצעת מקו סלולרי לקו נייח ,כאשר השיחה מנותקת על ידי בעל הקו הנייח מקבל השיחה )ולא על ידי
בעל הקו הסלולרי יוזם השיחה( ,משהות החברה והוט את משלוח אות הניתוק במשך כ 60 -שניות .כתוצאה מכך
נגרם להם נזק הבא לידי ביטוי בעלות זמן האוויר ודמי קישור גומלין .בהסדר דיוני שהושג בין הצדדים נקבע כי
התביעה הראשונה תנוהל כנגד פלאפון וכנגד סלקום ופרטנר והתביעה השניה תנוהל כנגד החברה והוט.
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)(15

כנגד החברה קיימת דרישה לחילוט ערבויות בסך של כ 6.5 -מיליון דולר של מיזם ) (HBTLשבמסגרתו השתתפה
החברה ביחד עם גופים אחרים בהודו במכרז טלפוניה בסיסית בשנת  .1995ערעור על צו שניתן לבקשת המיזם
והמונע חילוט הערבויות ,מצוי בדיון במחלקת הערעורים של בית המשפט הגבוה בעיר דלהי .החברה פנתה לבית
המשפט בהודו בבקשה שיורה על שחרור הערבויות הבנקאיות שמסרה .בית המשפט טרם קיים דיון בבקשה.

)(16

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 320 -מיליון
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  61מיליון ש"ח.

)(17

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 החברה 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 113 -מיליון ש"ח .ביום
 27ליוני  2008ניתן פסק דין לפיו הבקשה לאישור התובענה הייצוגית והתובענה נמחקו ללא צו להוצאות ,בהסכמת
הצדדים.

) (18בחודש 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 114 -מיליון ש"ח )סכום התביעה האישית כ 127 -ש"ח(.
)(19

ביום  10במרס  2008התקבלה בחברה תביעה שכנגד ,שהוגשה בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו על ידי "הוט טלקום
שותפות מוגבלת" ,כנגד החברה וחברת הבת בזק בינלאומי .מדובר בתביעה שכנגד שהוגשה יחד עם כתב הגנה של
הוט טלקום בתביעה שהוגשה נגדה על ידי בזק בינלאומי )בטענת הפלייתה לרעה של בזק בינלאומי ,בניגוד לרשיון
הוט טלקום( .בתביעה שכנגד תובעת הוט נזקים ממוניים שנגרמו לה ,לטענתה ,בגין שיווק טלפוניה נייחת באמצעות
צירי  PRIעל ידי בזק בינלאומי; שיבושים מכוונים בביצוע קישור גומלין בין רשת החברה לרשת הוט; אי מתן שירות
 ADSLעירום ) (Naked ADSLעל ידי בזק; קבלת מידע סודי על לקוחות הוט תוך שימוש באמצעים בלתי-חוקיים על
ידי בזק בינלאומי .כן עותרת הוט לצו מניעה קבוע נגד הנתבעות לנקוט פעולה לא חוקית להשגת מידע של הוט או
שימוש במידע סודי שהושג .סכום התביעה הועמד לצרכי אגרה על  30מיליון ש"ח.
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)(20

בחודש נובמבר  1997הוגשו לבית המשפט המחוזי  -כתב תביעה ובקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית כנגד
החברה ,בזק בינלאומי ,יו"ר דירקטוריון בזק בינלאומי ומנכ"ל בזק בינלאומי דאז .בכתב התביעה נטען ,בין היתר ,כי
הממונה על ההגבלים העסקיים קבע שבזק בינלאומי ניצלה לרעה את מעמדה בשוק השיחות הבינלאומיות והפעילה
מדיניות מכוונת של הטעיית הציבור בנושא תעריפי השיחות לחו"ל ,באשר נמנעה מלהבהיר לציבור כי רק מי שירשם
כמנוי יהנה מתעריפיה המוזלים .סכום התובענה הייצוגית מוערך על ידי התובעים בכ 50 -מיליון ש"ח .בחודש דצמבר
 1997נמחקה החברה מכתב התביעה .ביום  19ביוני  2001החליט בית המשפט המחוזי לדחות את הבקשה לאישור
התביעה כתובענה ייצוגית .ביום  20בספטמבר  2001הוגש ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט
המחוזי בעניין זה .ביום  22בנובמבר  2005דחה בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
ביום  15בינואר  2006הגיש המבקש הודעת ערעור לבית המשפט העליון .נכון למועד דוח זה ממתינה בזק בינלאומי
להחלטת בית המשפט העליון בערעור ,קרי האם יש להפוך את החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את הבקשה
לאישור התובענה כייצוגית – אם לאו.

)(21

בחודש ספטמבר  2001הוגש נגד בזק בינלאומי ונגד מדינת ישראל כתב תביעה מחודש ובקשה להכיר בתביעה
כתובענה ייצוגית .טענתה של התובעת היא כי התעריפים לשרותי בזק הבינלאומיים בתקופה מיום  10במאי 1996
ועד ליום  8ביולי  1997היו מופרזים ובלתי סבירים ,תוך ניצול מעמדה של בזק בינלאומי כמונופולין וזאת על רקע
הפחתת המחירים עם פתיחת שוק השיחות הבינלאומיות לתחרות .בחודש דצמבר  2003קיבל בית המשפט את
הבקשה ,מכוח חוק ההגבלים העסקיים ולא מכוח העילה הקבועה בחוק עשיית עושר ולא במשפט ,ואישר את
התביעה כייצוגית .בחודש פברואר  2004הגישה התובעת לבית המשפט העליון ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בנוגע לעילה הקבועה בחוק עשיית עושר ולא במשפט .בינואר  2004הגישו המדינה ובזק בינלאומי בקשות
רשות ערעור לבית המשפט העליון בעניין זה .בית המשפט העליון איחד את הדיון בשלושת התיקים האמורים
)ערעורה של התובעת ובקשות רשות הערעור מטעם בזק בינלאומי ומטעם המדינה( ,והצדדים הגישו סיכומיהם.

)(22

בחודש יולי  2008התקבלו אצל בזק בינלאומי שתי תביעות ,אשר הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בצירוף
בקשה להכיר בהן כתביעות ייצוגיות ,ועניינן חיוב לקוחות בשער דולר הגבוה משער הדולר היציג .לטענת התובעים,
לקוחות של בזק בינלאומי ,חייבה בזק בינלאומי לקוחות ,אשר על פי ההסכמים עימם משלמים את תמורת השירותים
לפי תעריף דולרי ,בשער דולר הגבוה משער הדולר היציג ,וזאת לטענתם בניגוד להסכמים עימם .התובעים מבקשים
להכיר בתביעותיהם כתביעות ייצוגיות ,בשם כל אדם או תאגיד אשר התקשרו עם בזק בינלאומי בחוזה בו נקבע מחיר
השירות בדולרים ובזק בינלאומי גבתה מהם כספים לפי שער הגבוה משער הדולר היציג .סכום התביעה הראשונה
אינו נקוב ,ומוערך על ידי התובעת בעשרות מיליוני שקלים ואילו סכום התביעה השנייה מוערך על ידי התובעת בכ-
 93מיליון ש"ח .מאחר והעובדות והטענות המשפטיות בשתי התובענות דומות ,הושגה הסכמה ,לפיה התובענה
השנייה תימחק ורק התובענה שהוגשה ראשונה תידון .למועד דוח זה ,טרם הוגשה תגובה מטעם בזק בינלאומי.
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)(23

במהלך הרבעון השני של  ,2008הוגשו נגד בזק בינלאומי ,בבית משפט המחוזי בתל אביב ובמחוז מרכז ,ארבע
תביעות ,שעניינן שימוש בכרטיסי חיוג בינלאומיים לחיוג ליעדים בפיליפינים ,תאילנד ונפאל ,בצירוף בקשות להכיר
בהן כתובענות ייצוגיות .לטענת התובעים ,אשר הינם עובדים זרים ,משך הזמן בו ניתן לעשות שימוש בפועל בכרטיסי
חיוג כאמור עומד בממוצע על כ 50%-מן הזמן המוצג בפני רוכש הכרטיסים .כן טוענים התובעים ,כי בזק בינלאומי
מפחיתה זמן שיחה גם עבור משך הזמן שחולף בעת ניסיון חיוג שלא צלח ,גובה בניגוד למוצהר שלא לפי יחידות דקה
עגולה ,מטעה לעניין מספר "היחידות" הנקובות על גבי הכרטיס ומקיימת עם חברות תקשורת בינלאומיות אחרות
הסדר כובל בעניין העלאת מחירי כרטיסי החיוג.
התובעים מבקשים להכיר בתביעותיהם כתובענות ייצוגיות ,מכוח חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו– ,2006בשם קבוצה
שכוללת כל אדם שבמהלך  7השנים שקדמו להגשת התביעה ,כמו גם במהלך ניהולה של התביעה ,רכש כרטיסי חיוג
מהסוג נשוא התביעות .להערכת התובעים ,הנזק שנגרם לכלל חברי הקבוצה מסתכם בסכום כולל של  2,202מיליון
ש"ח ,הנתבע מכל שלוש חברות התקשורת יחדיו .מתוך סכום זה מייחסים התובעים לבזק בינלאומי שעור של ,50%
כך שהסכום הנתבע ממנה הוא  1,101מיליון ש"ח .כן מבקשים התובעים מבית המשפט להורות לנתבעות לחדול
מהתנהלותן כמפורט לעיל.
בדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב נקבע ,כי התובענות שהוגשו בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה
תועברנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ותידונה במאוחד על פי כתב טענות מאוחד ויחיד .למועד דוח זה טרם
התקיים דיון קדם משפט.

)(24

בחודש פברואר  2009התקבלה תביעה ,שהוגשה בבית המשפט המחוזי במחוז המרכז ,בצירוף בקשה לאישורה
כתובענה ייצוגית ,נגד בזק בינלאומי ,חברת כלולה שלה וכן נגד חברי דירקטוריון בשתי החברות הנ"ל.
לטענת התובעת ,המנויה על שירותי האינטרנט של בזק בינלאומי ,נשלח לתיבת הדואר האלקטרוני שלה ,בשני
מועדים שונים בחודש ינואר  ,2009דבר פרסומת הכולל קישור לאתר מסחרי  -שבו מצוין שמן של בזק בינלאומי
והחברה הכלולה שלה; וזאת מבלי שניתן אישורה של התובעת למשלוח דבר פרסומת .בכך ,לטענת התובעת ,הפרו
הנתבעים את הוראות תיקון  40לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב.1982-
התובעת מבקשת להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית ,מכוח חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו –  ,2006בשם קבוצה
הכוללת כל אדם ו/או תאגיד שהתקשר עם החברה בהסכם לקבלת שירותי גישה לאינטרנט ואשר קיבל מבזק
בינלאומי ,החל ביום  1בדצמבר  2008דבר פרסומת ,בלא שנתן אישורו מראש ובכתב לקבלתו .הסכום הכולל של
התביעה הייצוגית הינו  840מיליון ש"ח.

)(25

בחודש דצמבר  2000הוגשה נגד פלאפון ,תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו על ידי מדינת ישראל בגין
תמלוגים המגיעים לה לטענתה לתקופה שמינואר  1994ועד פברואר  .1996הסכום הנתבע הינו כ 260 -מיליון ש"ח,
כולל קרן ,הפרשי הצמדה וריבית.
בהתאם לתוצאות בדיקות שנערכו במסגרת הליך גישור נמצא כי סכום התמלוגים המקסימלי על הכנסות פלאפון
שמיום  1בינואר  1994ועד  7בפברואר  1996עומד על כ 118 -מיליון ש"ח בלבד )לפני ריבית ,הפרשי הצמדה
והסכום ששולם(.
ביום  16בפברואר  2004נתנה החברה לפלאפון ,על פי אישור הדירקטוריון מיום  12בפברואר  2004התחייבות
שלפיה אם הליך הגישור ייכשל ,החברה תשלם לפלאפון כל סכום שאותו תחוייב פלאפון לשלם למדינה ,אם תחוייב
בפסק דין חלוט בגין תמלוגים עבור הכנסות מאספקת שרותי רט"ן בתקופה שמיום  1בינואר  1994עד  10באוקטובר
 .1994לטענת החברה היא שילמה למדינה עבור תקופה זו על-פי הסכם הפשרה שבינה לבין המדינה מיום 29
בנובמבר  .1995ההתחייבות לשיפוי היא בכפוף להצגת טענות החברה בהליך ולהסכמת פלאפון שהחברה תצטרף
כצד ג' לתובענה ,אם החברה תבקש זאת.
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)(26

בחודש ספטמבר  2001הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי ברמאללה על ידי חברת התקשורת הפלסטינית
הציבורית הכללית בע"מ )"פלטל"( נגד פלאפון ונגד חברה נוספת.
התובעת טוענת כי הוענק לה רשיון המקנה לה ,בין השאר ,את הזכות והסמכות המלאים להקמה ,הפעלה ואספקה,
מכירה וניהול שרותים ותחנות תקשורת לגבי טלפון קבוע וסלולרי ,לאספקת שרותי תקשורת קבועה וסלולרית לתקופה
ממושכת ,אשר בחלק ממנה נתנה לה בלעדיות .לדברי התובעת ,היא החלה באספקת שרותי התקשורת הסלולרית
בחודש ספטמבר  ,1999ולמרות פניותיה לנתבעות ,הן מבצעות באופן מתמשך אספקת שרותי תקשורת סלולרית
לתושבי הגדה המערבית ורצועת עזה ,ללא סייג וללא רשיון מרשות התקשורת הפלסטינית ,תוך שהן מפרות הוראות
חוק שונות ופוגעות בזכויות התובעת ובבלעדיותה וגורמות לה להפסדים ולנזקים .הסעדים הנתבעים הינם מתן צו
מניעה שיפוטי קבוע ,המונע מן הנתבעות אספקת שרותי תקשורת באזורי הרשות הלאומית הפלסטינית ,וכן תובענה
כספית בסך של  676מיליוני ש"ח ,מפלאפון לבדה.
הליכי המסירה של תביעה זו הופסקו על ידי היועץ המשפטי לממשלה והמצאה תחליפית שנעשתה בדואר רשום
הוחזרה באמצעות משרד המשפטים .כמו כן ,נציין כי פלאפון אינה מכירה בסמכותו של בית המשפט ברמאללה.
לפלאפון נודע כי ייתכן שבית המשפט ברמאללה נתן פסק דין בתביעה .בהתאם לצו חרום )יהודה ,שומרון וחבל עזה -
שיפוט בעברות ועזרה משפטית( )שטחי המועצה הפלסטינית עזרה משפטית בעניינים אזרחיים( ,התשנ"ט ,1999 -
אכיפה של פסקי דין שניתנו על ידי בתי משפט של הרשות ניתנים להוצאה לפועל רק אם נתקבל עליהם אישור של
הממונה על העזרה המשפטית במשרד המשפטים .פלאפון סבורה שפסק דין שכזה – אם ניתן – ניתן בחוסר סמכות,
בניגוד לתקנת הציבור ובניגוד להוראות הסכם הביניים והחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה ושומרון
וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,התשכ"ז – .1967
היה וייעשה נסיון להעביר פסק דין זה לאישור הממונה ,או לאכוף אותו בכל דרך שהיא ,תפעל פלאפון למניעת אישור
ו/או אכיפה של פסק דין ,ו/או הליכי הוצאה לפועל או לביטולם מאותם נימוקים המפורטים לעיל ,אשר עמדו בבסיס
החלטת הממונה למנוע את המצאת התביעה לפלאפון מלכתחילה ,כמו גם בשל העובדה שעצם קיומו של דיון
בתביעה בית המשפט ברמאללה בלי שנעשתה המצאה של כתבי בית הדין בהתאם לצו ולהסכם ,מהווה הפרה של
ההסכם ,ופגיעה בריבונותה של מדינת ישראל ,ושכל פסק דין שניתן בתביעה כאמור נעדר כל תוקף.

)(27

בחודש דצמבר  2002הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו נגד פלאפון וחברת רט"ן נוספת בצרוף
בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית על סך כולל של כ 4 -מיליארד ש"ח ,מתוכם סך של כ 2.4 -מיליארד ש"ח כנגד
פלאפון.
התביעה מתייחסת לסכומים שנגבו על ידי פלאפון וחברת הרט"ן הנוספת בגין דמי קישור במסגרת שיחות נכנסות
מיום  10במאי  1996עד יום  2באוקטובר  .2000המבקשים ,באמצעות באי כוחם ,מבססים את התביעה בטענה ,כי
כל מפעיל רט"ן הוא בעל מונופול בשוק שרות שיחה נכנסת לרשתו ,פלאפון ומפעיל הרט"ן הנוסף ניצלו לרעה את
מעמדן המונופוליסטי בכך שקבעו מחירים גבוהים ובלתי הוגנים עבור שרותי השיחות הנכנסות לרשתותיהן ,התעריף
הנכון והראוי עבור שרותי שיחה נכנסת הוא  25אג' לדקה ,ולא כפי שגבו בעבר פלאפון וחברת הרט"ן הנוספת ,או כפי
שקובעות כיום תקנות הבזק )תשלומים בעד קישור גומלין( ,התש"ס  .2000 -בחודש דצמבר  2008נדחתה התביעה.
בחודש ינואר  2009הגישו התובעים ערעור.

)(28

בחודש אפריל  2003הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו ,בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך כולל של כ90 -
מיליון ש"ח ,נגד כל המפעילות הסלולאריות )וביניהן פלאפון( .המבקשים טוענים כי שלוש החברות הסלולאריות כרתו
ביניהן הסדר כובל לגביית תעריף בסך  38אג' ,בצרוף מע"מ ,עבור הודעת  SMSנכנסת לרשת של כל אחת מהן.
לטענת התובעים מדובר בתעריף אחיד ,מופרז ,בלתי סביר ובלתי הוגן .התקופה לה מתייחסת התביעה היא מחודשים
מרס-יוני  2002ועד מועד הגשת התביעה.
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)(29

בחודש פברואר  2007הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בבית משפט המחוזי בתל אביב כנגד
פלאפון סלקום ופרטנר על סך כולל של  449מיליון ש"ח סכום התביעה המיוחס לפלאפון הינו  167מיליון ש"ח.
התובעים תובעים להשבת סכומים שלטענתם נגבו ביתר ממנויי הנתבעות ,בטענה שהנתבעות חייבו את לקוחותיהן
בגין שרות שביצועו ו/או קיבלו בעת שהותם בחו"ל ,לפי יחידות חיוב )זמן( גדולה מזו שלכאורה היו הנתבעות רשאיות
לחייבם לפיה ,תוך הפרה לכאורה של הרשיון שלפיו נאסר עליהן לחייב את לקוחותיהן על בסיס יחידות בנות דקה,
ככל שמדובר בשרותי נדידה.

)(30

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 .לטענת התובעים פלאפון הטעתה את מנויי "תוכנית העולים" לסבור,
כי במסגרת התוכנית הם יחויבו על בסיס יחידות חיוב בנות  12שניות ,שבפועל ,חויבו מנויים אלו על בסיס יחידות
חיוב בנות דקה .בנוסף מועלת הטענה שפלאפון לא צרפה את התעריפון למסלול כמתחייב מרשיונה וזאת לצורך
קידום תכלית ההטעיה.

)(31

בחודש נובמבר  2007הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כנגד פלאפון בצרוף בקשה לאשרה כייצוגית,
על סך של כ  368 -מיליון ש"ח .עניינה של הבקשה בטענה ,כי פלאפון לא קיימה את חובתה לוודא ששרותי התוכן,
מספקי תוכן חיצוניים ,מסופקים רק ללקוחותיה שביקשו זאת .לטענת התובעים פלאפון הפרה את סעיף  58.6לרישיון
הרט"ן של פלאפון ובכך גם את סעיף )11א'( לחוק הבזק ובכך נמצאה מעוולת הפרת חובת חקיקה כלפי לקוחות
פלאפון .הבקשה נדחתה בהסכמת הצדדים.

)(32

בחודש דצמבר  2007הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב כנגד פלאפון בצרוף בקשה לאשרה כייצוגית,
על סך כולל של כ  37 -מיליון ש"ח .הטענה העומדת בבסיס התביעה הינה ,כי פלאפון קיבלה החלטה ,באופן חד
צדדי ,לצרף החל מחודש יוני  ,2007את כל קווי הטלפון הרשומים אצלה ואשר משלמים רק על דקות שיחה ללא
התחייבות ,לתוכנית בשם "התעריף היורד הבסיסי" ובהתאם לחייבם בדמי מנוי חודשיים בסך  12.90ש"ח לחודש.

)(33

בחודש דצמבר  2007הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד פלאפון ,סלקום ופרטנר בצרוף בקשה
לאשרה כייצוגית על סך כולל של  1מיליארד ש"ח .התביעה מתייחסת לנזקי קרינה מאנטנות סלולאריות שהוקמו לכאורה
שלא כדין.

)(34

בחודש ינואר  2008הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד פלאפון וחברה נוספת בגין נזקי גוף כתוצאה
מחשיפה לקרינה בעת עבודת התובע במערכות כיבוי אש בתחנות הממסר של החברה.

)(35

בחודש אפריל  2008הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד פלאפון בצירוף בקשה לאשרה כתביעה
ייצוגית בסכום כולל של כ 60 -מליון ש"ח .התביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובעת נגבו ביתר ממנויי
הנתבעת ,והיא מחולקת לשלוש עילות ושלוש קבוצות תובעים נפרדות:
הראשונה :טענה כי הנתבעת לא מאפשרת ביצוע חיוג חינם מכל טלפון )בכל רשת( אל מוקד השרות של פלאפון ,תוך
הפרה לכאורה של הוראות החוק .הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו  30מליון ש"ח.
השנייה :טענה כי בביצוע "חיוג המשך" מתוך התא הקולי )כלומר ,המשך של השיחה מהמענה הקולי ישירות אל
משאיר ההודעה ,מבלי לנתק את השיחה( ,הנתבעת מחייבת בגין זמן אוויר גם במהלך הזמן שעד למענה מנוי היעד
)משאיר ההודעה( ,תוך הפרה לכאורה של רשיון פלאפון .הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו כ 10-מליון ש"ח.
השלישית :טענה כי כאשר מנוי המצוי בתוכנית הכוללת חבילת דקות ,מחייג במסגרת חבילת הדקות ליעדי
 ,1-800מקוזז מחבילת הדקות משך השיחה המלא ל  ,1-800 -ללא התחשבות בכך שחיוג בשיחה ליעדי 1-800
אמור להיות בתעריף מוזל .התביעה מתייחסת לאותם מנויים אשר חרגו מחבילת הדקות וחויבו על שיחות שמעבר
לחבילה .הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו  20מליון ש"ח.

63

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 17התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות )המשך(

)(36

בחודש מאי  2008הוגשה תביעה כספית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד פלאפון .התביעה הינה בסכום של
 479.5ש"ח )כתב התביעה נושא כותרת של "תובענה ייצוגית" ,אך חסר סכום נתבע מטעם כל הקבוצה ואיננו כולל
כתבי בי-דין נפרדים " -כתב תביעה" ו"בקשה להכיר בתביעה כייצוגית" ,כנדרש( .כאמור ,סכום התביעה הכולל איננו
מוגדר בתביעה.
חברת פלאפון הינה הנתבעת מספר  2כאשר הנתבעת מספר  1הינה חברת "רק  5לוטוקלאב ישראל בע"מ".
התביעה הינה להשבת סכומים על ידי הנתבעת  ,1אשר לטענת התובע נגבו על ידה ,באמצעות פלאפון ,ממנויי
"מועדון הלקוחות" שלה עבור שרותים שספקה ללקוחות אלה.
לטענת התובע ,בהתקשרות שבין הנתבעת  1וחברי מועדון הלקוחות ,אשר על בסיסה הם צורפו למועדון ונגבו מהם
הכספים ,נפלו פגמים ,ועל כן יש להשיב למנויים את הסכומים כאמור.
הטענה הספציפית כלפי פלאפון ,היא כי החיוב עבור שרותי הנתבעת  1איננו מובחן בברור בחשבונית הנשלחת על ידי
חברת פלאפון ללקוחותיה ,לכאורה שלא בהתאם לרישיון פלאפון.

)(37

בחודש מאי  2008הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד פלאפון ואחרים ,בצירוף בקשה לאישורה
כתובענה ייצוגית בסכום כולל של  50מיליון ש"ח .תביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובעים נגבו ביתר ממנויי
הנתבעות ,במסגרת שרות ) callbackשיחות המבוצעות מחו"ל לארץ באמצעות שרות הקרוי בחברה "שרות חסכון"(.

)(38

בחודש יוני  2008הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד פלאפון ,בצירוף בקשה לאישורה כתובענה
ייצוגית על סך  64מיליון ש"ח.
התביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובע נגבו על ידי פלאפון שלא כדין ,בניגוד לרשיונה ,במסגרת עמלת
תשלום באמצעות שובר )עמלה הנגבית מלקוח שאיננו משלם את החיוב החודשי באמצעות הוראת קבע מתמדת,
אלא בתשלום פרטני מידי חודש(.

)(39

בחודש יולי  2008הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד פלאפון בצירוף בקשה לאישורה כתובענה
ייצוגית .סכום התביעה הכולל הינו כ 240 -מיליון ש"ח .התביעה הינה להשבת סכומים שלטענת התובעת נגבו ביתר
ממנויי הנתבעת ,והיא מחולקת לשלוש עילות ושלוש קבוצות תובעים נפרדות:
הראשונה :טענה כי בביצוע "חיוג המשך" ממודיעין ) 144כלומר ,המשך של השיחה אל המנוי שמספרו התבקש ,מבלי
לנתק את השיחה( ,הנתבעת מחייבת בגין זמן אוויר גם במהלך הזמן שעד למענה מנוי היעד ,תוך הפרה לכאורה של
רשיון פלאפון .הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו כ 24 -מיליון ש"ח.
השנייה :טענה כי הנתבעת גובה ריבית פיגורים ממנוי המאחר בתשלום לנתבעת וכן ריבית הסדר במקרה של פריסת
תשלומים ,תוך הפרה לכאורה של רשיון פלאפון .הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו כ 48 -מיליון ש"ח.
השלישית :טענה כי הנתבעת גובה תשלום בגין הוראת קבע ,דמי טיפול בשובר ועמלה בגין תשלום שובר במרכז
שרות ,לכאורה בניגוד לרשיון פלאפון .הסכום הנתבע בגין עילה זו הינו כ 168 -מיליון ש"ח.

)(40

בחודש אוקטובר  2008הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד פלאפון בצירוף בקשה לאישורה כתביעה
ייצוגית .בסכום כולל של כ 716 -מיליון ש"ח .התביעה הינה להשבת סכומים אשר נגבים על ידי הנתבעת ממנוייה,
בגין חבילת גלישה בדור  .3לטענת התובעת ,הנתבעת מחייבת לכאורה לקוחות להצטרף לחבילת גלישה בדור 3
ברכישת מכשיר ,וזאת בניגוד לרשיונה ולחוק.

)(41

בחודש יוני  ,2006הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית כנגד די.בי.אס
וכנגד חברות הכבלים בקשר עם שידור פרסומות במסגרת שידור משחקי המונדיאל.
לטענת המבקשים ,שידורן של הפרסומות ששולבו ,לטענתם ,במהלך שלושת ימי השידור הראשוניים של ערוץ
המונדיאל במסגרת המשחקים ואולפן המונדיאל ,עומד בניגוד לחוק ,בניגוד לחוזה שבין די.בי.אס ללקוחותיה ובניגוד
לתנאים שנקבעו בהחלטת המועצה לאשר את שידורי משחקי מונדיאל .2006
המבקשים העריכו את סכום התביעה ב 106 -מיליון ש"ח עבור כלל חברי הקבוצה )מספר המתבסס על 200,000
מנויי מונדיאל בכבלים ובדי.בי.אס גם יחד ועל פי סך של  530ש"ח למנוי שרכש את חבילת המונדיאל(.
ביום  17במרס  2008הגישו המבקשים לבית המשפט בקשת הסתלקות מוסכמת ללא צו להוצאות .ביום  18במרס
 2008ניתנה החלטת בית המשפט להיעתר לבקשת התובע.
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באור  - 17התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות )המשך(

)(42

בחודש אפריל  2007הוגשה לבית המשפט 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 5
 liveבה נטען כי שידורו של ערוץ  live 5כרוך בהעברת תכנים מערוץ  +5לערוץ  ,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 ,העריך את סכום התביעה
בסך של כ  63 -מיליון ש"ח.
ביום  1ביולי  2007הוגשה תגובת די.בי.אס .ביום  1באפריל  2008הוגשה תשובת המבקש לתגובות המשיבים .ביום
 9ביולי  2008הודיעה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין שאין בכוונתה להתייצב לדיון.
ביום  3בפברואר  2009התקיים דיון הוכחות ונקבעו מועדים להגשת סיכומי הצדדים.

)(43

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 של  42.6מיליון 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 הנוספת 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 ואובדן רווחים שנגרמו לו בסך  15מליון דולר ארה"ב .לצרכי אגרה הועמדה התביעה ,כאמור על סכום
של  42.6מיליון ש"ח.
ביום  2באוקטובר  2008הגישה הנתבעת כתב תשובה לכתבי ההגנה בתביעה שכנגד ,ובחודש דצמבר  2008החליפו
הצדדים שאלונים ,דרישות לפרטים נוספים ,תצהירי גילוי מסמכים ואף העבירו מסמכים לעיון .בדיון קדם משפט
שנערך ביום  16בדצמבר  2008החליט כבוד הרשם ,לבקשת הצדדים ,לקצוב  60ימים להשלמת ההליכים
המקדמיים ,וקבע כי בקשות לבית המשפט בעניינים אלו יוגשו לא יאוחר מיום  1באפריל  2009ותשובות לתגובות
עליהן יוגשו עד ליום  1ביוני  .2009קדם משפט נוסף )שהוגדר על ידי הרשם כאחרון( נקבע ליום  14ביולי .2009
לאחר שבקשת הנתבעת לחייב את די.בי.אס בהפקדת ערובה בסך של כ 1.5 -מיליוני ש"ח נדחתה על ידי רשם בית
המשפט המחוזי ,הגישה הנתבעת ערעור על ההחלטה )דיון בערעור נקבע לחודש מאי .(2009

)(44

בחודש אוקטובר  2007הוגשה כנגד די.בי.אס בקשה לאישור תביעה ייצוגית בקשר עם הפרעות קליטה בשידורי
די.בי.אס ועם בעיות בתפקוד מערך השירות של די.בי.אס במהלך ההפרעות בחודש ספטמבר .2007
לטענת המבקש במהלך חודש ספטמבר  2007נגרמו למנויי די.בי.אס שיבושים יומיים והפסקות ארוכות בשידורי
הטלויזיה שבאו לידי ביטוי בין היתר בשיבושים קשים בתמונה ובקול וכן כי מוקד השירות של די.בי.אס לא פעל ולא
ניתן היה לקבל ממנה שירות או עזרה.
ביום  16בינואר  2008הגיש המבקש הודעה לבית המשפט ,לפיה הוא הגיע לסיכום עם התובעת נוספת שהגישה נגד
די.בי.אס תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית באותו עניין נשוא תביעה ראשונה ,לפיו תנוהל התובענה בתיק זה בלבד
והתביעה הנוספת תמחק .ביום  27באפריל  2008נמחקה התביעה הנוספת.
המבקשים העריכו את התביעה בסך של  121מליון ש"ח.
ביום  13באפריל  2008הגישה די.בי.אס את תגובתה בה דחתה את טענות המבקש וציינה כי לאור פעולות די.בי.אס
לאיתור ההפרעות ולמתן הטבות ללקוחותיה בקשר עם ההפרעות ולאור מקור ההפרעות שהיה מקור חיצוני שלא
בשליטת די.בי.אס לא מתקיימים התכלית והרציונל לשימוש במכשיר של תביעה יצוגית של צרכנים כנגד ספק שירות.
ביום  20בנובמבר  2008הוגשה תשובת המבקש בה נטען שלאור העובדה כי התדרים בהם עושה די.בי.אס שימוש
הם בהקצאה משנית היה עליה לצפות את השיבושים ולהיערך להם.
ביום  14בינואר  2009הגישה די.בי.אס בקשה למחיקת סעיפים ביום  11בפברואר  2009הוגשה תגובת המשיב
לבקשה .בתשובת המבקש שכן הם כוללים עילות חדשות ,טענות חדשות וראיות חדשות שאין להן זכר בבקשת
האישור .מועד לקיום ישיבה מקדמית בתיק נקבע לחודש מרס .2009
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באור  - 17התחייבויות תלויות )המשך(
א.

תביעות )המשך(

)(45

בחודש אוגוסט  2008הוגשה כנגד די.בי.אס בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ 19 -מיליון ש"ח שעניינה
הפסקת שידור הערוצים " "Discovery Scienceו ."Adventure One"-לטענת המבקש היה על די.בי.אס להפחית
את דמי המנוי לאור הפסקת שידור הערוצים והמשך החיוב בדמי מנוי מלאים עולה כדי גזל ,התנהלות חסרת תום לב,
הפרת הסכם והתעשרות שלא כדין על חשבון המנויים .עוד טוען המבקש כי די.בי.אס רימתה והטעתה את המבקש
והפרה את חובת הגילוי לצרכן.
ביום  22בדצמבר  2008הגישה די.בי.אס את תגובתה בה דחתה את טענות המבקש .ביום  4בינואר  2009הוגשה
תשובת המבקש.

)(46

בחודש נובמבר  2007הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד פלאפון בצרוף בקשה לאשרה כייצוגית
על סך כולל של  12מיליארד ש"ח .התובענה נדחתה ללא צו להוצאות.

)(47

תביעות שונות  -כנגד החברה ויתר חברות הקבוצה תלויות ועומדות תביעות שונות במהלך העסקים הרגיל .להערכת
הנהלת החברות ,הסיכון הגלום בכל אחת ואחת מתביעות אלה לא יגרום להן נזק כספי מהותי מעבר לסכומים
הכלולים בדוחות הכספיים.

ב.

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

)(1

בחודש ינואר  2004הוגשה בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב תביעה נגד החברה ונגד קרן מקפת שהוגשה על
ידי עובדים שפרשו במסגרת הסכם פרישה מחודש נובמבר ) 1997כ –  320תובעים ,כולל כאלה שהצטרפו לתביעה(.
לטענתם ,הם בחרו במסלול פנסיה ב' לאחר שהובטחה להם תוספת בהתאם להסכם "הפתק הצהוב" והבטחה זו לא
קוימה .ביום  11בדצמבר  2008ניתן פסק דין אשר דחה את התביעה ,הכפוף לזכות ערעור.
בנוסף ,בחודש מרס  2008הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה דומה על ידי  17גמלאים נוספים של
החברה.

)(2

בחודש יולי  2004הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ,על ידי ארגון גמלאי בזק ושישה מגמלאיה ,תובענה
לסעד הצהרתי כנגד קרן מקפת ,מדינת ישראל והחברה ,בטענה כי הנתבעים הפרו הסכמים להסדרים מחייבים אשר
סוכמו עם העברת העובדים משרות המדינה לחברה .לטענתם ,זכויותיהם כגמלאים נרכשו על ידי המדינה והחברה
באיזון אקטוארי מלא ובהתאם להסכמים מחייבים ולפיכך ,לרפורמה בפנסיה הנובעת משינוי החקיקה מיום  1ביוני
 2003אין תחולה לגביהם .ביום  5ביוני  2008ניתנה החלטה לפיה נמחקה התביעה.

)(3

בחודש דצמבר  ,2005הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור תביעה כנגד די.בי.אס כתביעה ייצוגית.
הסעדים המתבקשים הם:
א.
ב.
ג.

פיצוי כספי לכל לקוח שהתקשרו איתו טלפונית ולא בכתב )הותיר את קביעת הסכום לשיקול הדעת של בית
המשפט .בתביעתו האישית ,נתבקש פיצוי בסך של  20,000ש"ח(.
פיצוי כספי בגובה סכומי היתר שנגבו ,לכל מי ששילם בפועל מעבר למה שסוכם איתו טלפונית על ידי נציגי
השרות של די.בי.אס.
מתן צו הצהרתי לדי.בי.אס הקובע כי מעתה כל מי שיתקשר עמה טלפונית יקבל גם הסדר בכתב תוך  21יום.

ביום  8במרס  2006הגישה די.בי.אס בקשה לסילוק התביעה כתביעה ייצוגית ,ביום  11באפריל  2006הוגשה תגובת
המבקש  -בה נתקבלה דחיית הבקשה טרם ניתנה החלטה .דיון נוסף נקבע לחודש ספטמבר .2009
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באור  - 17התחייבויות תלויות )המשך(
ב.

תביעות אשר טרם ניתן להעריכן או שלא ניתן לחשב את החשיפה בגינן )המשך(
תביעות אשר טרם ניתן להעריכן

)(4

לפלאפון הומצאו מספר הליכים בהם נתבקשו הוועדות המקומיות לצרפה כצד לעררים שונים שהוגשו לוועדות ערר
כנגד דחיית תביעות ירידת ערך לפי סעיף  197לחוק התכנון והבניה ,בגין הקמת מתקני תקשורת .פלאפון לומדת כל
בקשת צרוף לגופה ומחליטה בהתאם.

)(5

בחודש ינואר  2009הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד פלאפון בצירוף בקשה לאישורה כתובענה
יצוגית בסכום כולל של כ 219 -מליון ש"ח )בצירוף פיצוי בגין עוגמת נפש לקביעת בית המשפט(.
התביעה הינה להשבת סכומים אשר נגבים על ידי הנתבעת ממנוייה ,לטענת התובעת ,בגין גלישה במכשיר,
המבוצעת על ידי נציגי הנתבעת במעמד תיקון המכשיר.

)(6

בחודש ינואר  2009הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד פלאפון בצירוף בקשה לאישורה כתובענה
ייצוגית ,בסכום כולל של כ 570 -מליון ש"ח .התביעה הינה להשבת סכומים אשר נגבים על ידי התובעת ממנויה,
לטענת התובעים ,בגין גלישה במכשיר לצורך גיבוי ספר הטלפונים ,המבוצעת על ידי נציגי הנתבעת במעמד תיקון
המכשיר .עילת התביעה דומה ,ונראה שאף מקבילה לעילתה של התביעה בסעיף )ב() (5לעיל.

)(7

בחודש פברואר  2009הוגשה תביעה כספית לבית המשפט המחוזי בפתח תקוה נגד פלאפון בצירוף בקשה לאישורה
כתובענה ייצוגית ,בסכום כולל של כ 80 -מיליון ש"ח .התביעה הינה לפיצוי בגין נזק של פגיעה באוטונומיה של הלקוח,
עקב כך שהודעות הנשמרות במענה הקולי נמחקות לאחר פרק זמן מסוים ) 7ימים(.

)(8

בחודש אוקטובר  2008הוגשה כנגד די.בי.אס בקשה לאישור תביעה ייצוגית שעניינה אי ניתוקה של המבקשת
משירותי הטלוויזיה של הוט והמשך חיובה בגין מתן השירותים על ידי הוט .לטענת המבקשת די.בי.אס התחייבה
בפניה כי תנתקה מהוט וכי תזכה אותה אם תחויב ב"חיוב כפול" על ידי הוט .לטענת המבקשת קמות לה כנגד
די.בי.אס עילת בגין הפרת התחייבות ,הטעייה וחוסר תום לב.
בקשת האישור הוגשה על סך של  5,211.73ש"ח .המבקשת לא נקבה בשווי התביעה הייצוגית אולם ציינה כי סכומה
עולה על סמכות בית משפט שלום )קרי –  2.5מליון ש"ח(.
ביום  20בינואר  2009הגישה די.בי.אס את תגובתה בה דחתה את טענות המבקשת וטענה ,בין היתר ,כי לא
התחייבה לנתקה מהוט וכי מדובר בתביעה אישית שאינה מתאימה להתברר כתביעה ייצוגית.
ביום  4בפברואר  2009הוגשה תשובת המבקשת.

ג.

תלויות אחרות

)(1

ביום  24בדצמבר  2007התקבלה במשרדי החברה קביעת הממונה על הגבלים עסקיים ,בהתאם לסמכותה לפי סעיף
)43א() (5לחוק ,בהמשך לחקירה שקיימה הרשות להגבלים עסקיים בחשד לניצול מעמד של בעל מונופולין לרעה.
בקביעה נקבע ,כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה בשוק ,בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק ,בכך שלא הגיבה ,כנדרש
ובמועד ,על צעדים שננקטו במסגרת סכסוך עבודה ,על ידי עובדיה ,בקשר עם פעילות מפעילי תקשורת אחרים ,ובכך
שלא היתה ערוכה ,על פי האמור בקביעה ,לפנייה מיידית לבית הדין לעבודה בקשר עם הניתוק בין רשתה לרשת
"הוט" .יצויין ,כי החברה הגישה את בקשתה לצו מניעה לבית הדין לעבודה לקראת צהרי יום  18במאי  ,2006למחרת
היום בו החלה התקלה ברשת הוט ) 17במאי  2006אחר הצהריים(.
עוד צויין בקביעה ,כי בהתאם לסעיף )43ה( לחוק ההגבלים העסקיים תהא קביעה זו ראיה לכאורה לנקבע בה בכל
הליך משפטי וכי בהתאם לסעיף )43ו( לחוק אין בשימוש הממונה בסמכות לפי סעיף  ,43או באי השימוש בה ,מניעה
מלהעמיד לדין אדם שעבר על הוראות החוק.
ביום  16במרס  2008הגישה החברה ערר על קביעת הממונה.
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 סעיף א') (11לעיל.

)(2

ביום  6באפריל  2008הוגשה על ידי בעל מניות בחברה בהתאם לסעיף  198לחוק החברות )לאחר שפנייתו
לדירקטוריון החברה נדחתה( בקשה לאישור הגשת תובענה נגזרת נגד החברה וכן כתב תביעה כנגד חברי דירקטוריון
החברה אשר לטענת בעל המניות אישרו הזרמת כספים מהחברה לדי.בי.אס בניגוד להחלטות שרי התקשורת ובכך
הסבו לחברה נזק של  10מיליון ש"ח )סכום שמשרד התקשורת חילט בהמשך מערבות החברה(.
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באור  - 17התחייבויות תלויות )המשך(
ג.

תלויות אחרות )המשך(

)(3

בחודש אוגוסט  2005הוגשה תביעה נגד ממשלת ישראל ,המועצה הארצית ,משרד הפנים ,ראש אגף מניעת רעש
וקרינה )במשרד להגנת הסביבה( ,החברות הסלולריות ובהן פלאפון וחברה בשם "אלידב – חברה לבניין והשקעות
בע"מ" )חברה שבבעלותה בית ברמת השרון שעל גגו הוצבו אנטנות סלולריות( .עניינה של התביעה הוא בנושא
האחריות לתביעות לפי סעיף  197לחוק התכנון והבניה בגין הוצאת היתרי בניה לאנטנות סלולריות .הטענה המרכזית
בתביעה ,ככל שמדובר בחברות הסלולריות ,היא כי במסגרת ההליכים לאישור תמ"א 36א' החברות הסלולריות
התחייבו לשפות את הועדות המקומיות בגין פיצויים שאלו תחויבנה לשלם בתביעות לפי סעיף  197הנ"ל ,וכי התמ"א
אושרה בהסתמך על ההתחייבות הנ"ל .לשיטתן של התובעות ,התחייבות זו היא בבחינת "חוזה לטובת צד שלישי"
לטובתן ולטובת שאר הועדות המקומיות.
עוד טוענות התובעות כי הממשלה והמועצה הארצית התרשלו בכך שלא עיגנו התחייבות זו בתמ"א ,וכן משהתברר -
לאחר אישור התמ"א  -כי החברות הסלולריות אינן מוכנות לשפות את הועדות המקומיות ,היה על הממשלה והמועצה
הארצית לבטל או להתלות את התמ"א וכן לבטל את הזכיונות של החברות הסלולריות.
התובעות עותרות לשורה ארוכה מאוד של סעדים )כ 20 -במספר( כולם הצהרתיים .הסעדים המרכזיים הם להצהיר
כי על החברות הסלולריות ושאר הנתבעים לשאת בפיצויים שיפסקו נגד הועדות המקומיות בתביעות לפי סעיף .197

)(4

בשנת  2001הוציא משרד התקשורת הוראות מינהל ,המסדירות את אופן מעבר מנוי משרותי חברות הכבלים
לדי.בי.אס ולהיפך והשימוש בתשתיות שבבית המנוי .הוראות המינהל קובעות בנוסף חובת תשלום דמי שימוש
חודשיים בגין תשתית המצויה בבעלות ספק הטלוויזיה הרב ערוצית האחר .מאז התקנת הוראות המינהל פנו די.בי.אס
וחברות הכבלים בתלונות הדדיות אודות הפרת הוראות המינהל על ידי הצד האחר והתנהלו תכתובות ענפות בין
די.בי.אס לבין משרד התקשורת בענין זה .ביום  15באוגוסט  2005הודיע משרד התקשורת לדי.בי.אס ולחברות
הכבלים ,כי לאור הפרותיהן הרבות של הוראות המינהל בוצעה על ידו בחינה של הנושא והוא שוקל כעת את ביטולן,
וזאת ,בין היתר ,לאור המנגנון לרכישת התיול הקבוע בחוק התקשורת ,המאפשר למנוי לרכוש את התיול המצוי בביתו
בתמורה ל 120 -ש"ח.
ביום  2בנובמבר  2005הגישה די.בי.אס למשרד התקשורת את עמדתה ,לפיה יש להותיר את הוראות המינהל על
כנן ,תוך ביטול חובת ההודעה המוקדמת הקבועה בהן ,המחייבת מתן הודעה מראש לצד אשר מנוייו מתנתקים
משרותיו .עוד טענה די.בי.אס כי יש לבטל את הוראת החוק המקנה בעלות לספק הטלוויזיה הרב ערוצית בתשתית
המותקנת על ידו בביתם של המנויים .למצער ,טענה די.בי.אס ,כי ככל שתיוותר ההוראה האמורה על כנה ,הרי
שפרשנות ראויה שלה אינה צריכה להקנות לחברות הכבלים בעלות בתיול שהותקן על ידן בבתים פרטיים .עוד טענה
די.בי.אס כי הסכום שנקבע בחוק כתמורה שיש לשלם בגין רכישת התיול ) 120ש"ח( הינו חסר כל בסיס וכי ככל
שתיוותר ההוראה על כנה יש להפחיתו משמעותית.

)(5

ביום בחודש יוני  ,2005הוגשה על ידי חברות הכבלים )להלן  ("HOT" -לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה
במעמד צד אחד ,במסגרתה נתבקש בית המשפט ליתן ,בין היתר ,צו המורה על מינוי כונס נכסים אשר יהיה רשאי
לחפש ולתפוס בכל האתרים המוחזקים על ידי די.בי.אס סודות מסחריים של  HOTוכן מידע אחר של  HOTשהוא
חסוי או מוצנע על פי הדין; וכן שורה של סעדים זמניים אחרים שעיקרם איסור על די.בי.אס לעשות שימוש בסודות
מסחריים של .HOT
הרקע להגשת בקשתה של  HOTהיה פרסומים בעיתונות אודות פרשת הריגול התעשייתי באמצעות התוכנה המכונה
"הסוס הטרויאני" ,כאשר לטענת  HOTפעלה די.בי.אס לכאורה באופן בלתי חוקי ,באמצעות חברת החקירות "מודיעין
אזרחי" שעימה התקשרה ,באופן שאפשר לה לקבל לידיה מידע סודי של  ,HOTתוך גרימת עוולת גזל סוד מסחרי.
בד בבד ,הגישה  HOTגם כתב תביעה כנגד די.בי.אס ,אשר איננו כולל בקשה לסעד כספי כלשהו ,ובמסגרתו נתבקש
בית המשפט ליתן שורה של סעדים הצהרתיים וצווי עשה ומניעה שעניינם איסור על די.בי.אס לעשות שימוש בסודות
מסחריים של .HOT
בתגובתה לבקשה ,דחתה די.בי.אס את טענות  ,HOTוהודיעה ,כי מבלי לוותר על טענה מטענותיה ,שהיא נכונה
להתחייב להימנע מעשיית כל שימוש במסמכים הקשורים לעסקי  HOTשהגיעו לידיה מאת מודיעין אזרחי ,וכי במקרה
שיימצא מסמך או מידע כאמור ,מסמך זה ייחתם ,כמות שהוא ,במעטפה ויאוחסן בכספת .ביום  7ביולי  2005ניתנה
על ידי בית המשפט ,בהסכמת הצדדים ,החלטה הנותנת תוקף של צו להודעת די.בי.אס שלא ייעשה כל שימוש
במסמכים ובמידע שהועברו לדי.בי.אס על ידי מודיעין אזרחי .בכך ,דחה בית המשפט ,הלכה למעשה ,את בקשותיה
של  HOTלמינוי כונס נכסים ולמתן צו מניעה זמני בהיקף רחב יותר מהתחייבותה של די.בי.אס.
ביום  9ביולי  2008נתן בית המשפט תוקף של פסק דין להסכם פשרה אלי והגיעו הצדדים ואשר במסגרתו התבקשה
מחיקת התביעה ללא צו להוצאות.
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באור  - 17התחייבויות תלויות )המשך(
ג.

תלויות אחרות )המשך(

)(6

לצורך אספקת שרותיהן מפעילות החברה וחברת הבת פלאפון מיתקנים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית .הפעלת
מיתקנים כאמור כפופה לחוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו –  2006המסדיר את הקמת והפעלת המיתקנים
והפיקוח עליהם ,לרבות דרישה להיתרים לצורך כך .היתרי הקמה והפעלה ניתנים על-ידי הממונה על הקרינה במשרד
להגנת הסביבה ,כאשר לצורך קבלת היתרי הפעלה יש להציג היתר לפי חוק התכנון והבניה .החברה הוציאה למרבית
מתקני התקשורת והשידור שלה היתרי הפעלה מאת הממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה.
בינואר  2008פורסמו טיוטות של תמ"א 36א' ותמ"א 36ב' המסדירות הליכי רישוי מכח חוק התכנון והבניה של
מתקנים פולטי קרינה קטנים וגדולים.
ביום  17באפריל  2008הגישה החברה את השגותיה לנוסח המוצע של תוכנית מתאר ארצית לתקשורת תמ"א36/א
מתקני שידור קטנים ושל תוכנית מתאר ארצית לתקשורת תמ"א /36ב מתקני שידור גדולים .תמצית ההשגות הינה ,כי
התוכניות בנוסחן המוצע ובעיקר בכל הנוגע לשינוי ההגדרות של מתקני שידור קטנים ומתקני שידור גדולים ,מעוררות
קשיים מעשיים אשר עלולים למנוע מהחברה להעניק לציבור חלק מהשרותים המגוונים שהיא מעניקה לו ושאותן היא
מחוייבת להעניק לו על פי דין.
ביום  29ביולי  2008קיבלה החברה הודעה על כך שבחודש יוני  2008נכנסה לתוקף תוכנית מתאר ארצית 56
המסדירה את אופן הקמתם ורישויים של מתקני תקשורת בשטחים .התוכנית כוללת הוראות מעבר למתקנים שהוקמו
בהיתר ולמתקנים קיימים .התוכנית כוללת דרישה להפקת רישיון תקשורת ולקבלת הסכמת הממונה על הרכוש
הממשלתי במינהל האזרחי .בעלי תפקיד אלו דורשים כתנאי להפקת האישורים סכומים שהחברה חולקת עליהם.
החברה בוחנת את הדרישות הכספיות במסגרת התדיינות רחבה יותר הקיימת לחברה ,ונכון למועד הפרסום דוח זה
אינה יכולה להעריך את ההשלכות הצפויות.

)(7

ביום  24במאי  2007התקבלה בחברה הודעת מנכ"ל משרד התקשרות ולפיה הוא שוקל להטיל על החברה עיצומים
כספיים לפי פרק ז 1לחוק התקשורת ,התשמ"ב  ,1982 -בגין הפרה ,לטענתו ,של החובה לספק ניידות מספרים החל
מיום  1בספטמבר  ,2006כמפורט להלן:
א.
ב.
ג.

לתקופה מיום  1בספטמבר  2006ועד לתאריך הודעת מנכ"ל המשרד עיצום כספי בשעור של 2,031,750
ש"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(.

החברה ,פלאפון ובזק בינלאומי )אשר קיבלו הודעות קודמות( הגיבו להודעות משרד התקשורת.
ביום  20בנובמבר  2008נשלח לחברה מכתב על ידי משרד התקשורת בקשר לקבלת מידע בנושא לצורך גיבוש
עמדת המשרד בשאלת המידה שבה עמדתה החברה בהוראות חוק התקשורת ובתוכנית המספור לעניין ניידות
מספרים .החברה הגיבה לפניית המשרד ביום  5בינואר .2009
)(8

ביום  26באוקטובר ) 2008לאחר שבקשתה למינוי בורר התקבלה( הגישה אחת מבעלות המניות בדי.בי.אס תביעה
לבוררות נגד החברה ובעלת מניות נוספת בדי.בי.אס בטענה לנזקים שנגרמו לה כביכול כתוצאה מהתנהלות החברה
ובעלת המניות הנוספת בדי.בי.אס בכל הנוגע לניהול די.בי.אס ושימוש בד.בי.אס לשם קידום מטרות זרות להסכם
בעלי המניות .התובעת עותרת לביטול ההסכם ,השבה ופיצויים .היקף התביעה הינו  160מיליון ש"ח.
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באור  - 17התחייבויות תלויות )המשך(
ג.

תלויות אחרות )המשך(

)(9

בחודש ינואר  2009הגישה פלאפון תובענה למתן סעדים הצהרתיים וצווי עשה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה.
התובענה נסבה על דרישתו של מנהל מקרקעי ישראל )להלן – המנהל( ,שנשלחה בדואר אלקטרוני לפלאפון ,לשלם
לו סך מצטבר של למעלה מ 200 -מיליון ש"ח לתקופה של חמש שנים ,בגין המשך "הסכמתו" להימצאותן והקמתן של
אנטנות סלולאריות חדשות במקרקעי ישראל ,שבניהולו .טענות פלאפון בתובענה הינן בתמצית ,כי המינהל אינו רשאי
לגבות מפלאפון סכומים כלשהם בגין הצבת מתקני שידור ,כי דרישת המינהל דמיונית ומופרזת ,כי המינהל עושה
שימוש לרעה בכוחו המונופוליסטי ,וכי המינהל נוהג בחוסר תום לב.
יועציה המשפטיים של פלאפון מעריכים כי לפלאפון טענות טובות נגד המינהל .יחד עם זאת ,בשל היות ההליך בשלביו
הראשונים ,ובטרם הוגשה תשובת המינהל לתובענה ,אין אפשרות להעריך בשלב זה את סיכויי התביעה.

)(10

בחודש מרס  2009התקבל בחברה מכתב מנכ"ל משרד התקשורת ובו הוא מודיע על כך שהוא שוקל להטיל על
החברה עיצום כספי לפי סעיף 37ב)ב() (4לחוק התקשורת ,בשעור של  15מיליון ש"ח ,בגין הפרה ,לטענתו ,של
הוראות הרשיון הכללי של החברה בנוגע להפרדה המבנית .לחברה ניתנה הזדמנות להביא את טענותיה בפני מנכ"ל
משרד התקשורת עד ליום  8באפריל  2009והיא לומדת את תוכן המכתב.

)(11

לעניין תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד חברת די.בי.אס בגין הפרעות השידור ראה סעיף א') (44לעיל.

)(12

באשר לאפשרות לדרישת פרעון מוקדם של הלוואות מבנקים ראה באור .13

ד.

תביעות בחברה כלולה

)(1

בחודש יולי  2007הוגש כתב תביעה בבית המשפט המחוזי בירושלים נגד חברה כלולה של בזק בינלאומי ,משטרת
ישראל ,מדינת ישראל ועוד  7נתבעים שונים מתחום התקשורת בסך כולל של למעלה מ 65 -מליוני ש"ח בגין נזקי גוף
שנגרמו לכאורה לתובע בעקבות פרסום דברי שקר ולשון הרע באשר למעורבותו של התובע בעבירות בניירות ערך
וקשירה לרצח .לאחר שהתקיים קדם משפט בתיק ,ולאור המלצת בית המשפט ,נאות התובע למחוק את גופי
התקשורת מהתביעה ,וביניהם החברה הכלולה של בזק בינלאומי ,וביום  13בנובמבר  2008נתן בית המשפט פסק
דין ,שעל-פיו נמחקה החברה הכלולה של בזק בינלאומי ,כנתבעת ,מהתיק.

)(2

בחודש ספטמבר  2007הוגשה ,לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד 70
משיבים ,הכוללים מפעילים של אתרי סחר אלקטרוני ,בהם חברת וואלה שופמיינד ,שבבעלות חברה כלולה של בזק
בינלאומי )"שופמיינד"( ,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 .ביום  13בדצמבר  2007הגישה שופמיינד את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
לאחר שניתנה הכרעת בית המשפט העליון בערעור שופמיינד ,לפיה בוטלה החלטת בית המשפט המחוזי על פיצול
הדיון בתובענה ,החליט בית המשפט המחוזי ,ביום  3בפברואר  ,2009נוכח פרישתו של השופט שמונה לתיק זה ,על
העברת הטיפול בתיק לממלא מקומו .למועד דוח זה טרם ניתנה החלטה בקשר להעברת התיק כאמור.
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באור  - 18התקשרויות
א.

התקשרויות להסכמי חכירה ושכירות
דמי השכירות החזויים ב 5 -השנים הקרובות מחושבים לפי דמי שכירות בתוקף ליום  31בדצמבר  ,2008הינם
כדלקמן:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2009
2010
2011
2012
 2013ואילך

מיליוני ש"ח

192
197
128
89
139
745

ב.

חלק מהאתרים שאותם שוכרת פלאפון נמצאים בשטחי מנהל מקרקעי ישראל )להלן  -המינהל( .לפלאפון הסכם לגבי
תשלומים להם זכאי המינהל לתקופה של עד  31בדצמבר  .2008ראה באור 17ג') (9לעניין דרישת תשלום
שהתקבלה מהמנהל לאחר תאריך המאזן.

ג.

ליום  31בדצמבר  2008די.בי.אס קשורה בהסכמים לרכישת זכויות שידור בסך של כ 83 -מיליון ש"ח.

ד.

ליום  31בדצמבר  2008די.בי.אס קשורה בהסכמים לרכישת ערוצים קנויים .בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2008הסתכמו ההוצאות בגין צריכת ערוצים קנויים בסך של כ 242 -מיליון ש"ח.

ה.

חכירת מקטעי חלל:
)(1
)(2

לדי.בי.אס הסכם לחכירת מקטעי חלל של הלווין עמוס  2עם חברה לתקשורת לווינים ספייסקום בע"מ )להלן -
"חלל"( ,תקופת החכירה תסתיים לאחר  12שנים ממועד הצבת הלווין בחלל או בתום חיי הלווין ,כמוקדם
מביניהם .הלווין הוצב בחלל בחודש אפריל .2004
בנוסף התקשרה די.בי.אס ביום  15ביולי  2008עם חלל בהסכם לפיו תחכור בלווין עמוס  2ובלווין עמוס 13 ,3
מקטעי חלל ,כאשר עד ליום  31בדצמבר  2009יחכרו  12מקטעי חלל בלבד ,כאשר חכירת המקטע ה13-
תלויה בהודעת מי מהצדדים ברצון כך.
דמי החכירה החזויים בשנים הקרובות בהתאם להסכמים הנ"ל הינם כדלקמן:
מיליוני ש"ח

2009
 2010עד 2013
 2014ואילך

91
395
222

בחודש מאי  ,2003נחתם הסכם עם התעשייה האווירית לישראל )להלן – "תע"א"( ועם חלל המסדיר את חובות
די.בי.אס בגין חכירת מקטעי החלל לתקופה שעד חודש מאי  .2002ליום  31בדצמבר  ,2008בוצע פרעון חלקי של
חוב דמי החכירה בגין תקופות קודמות אשר חלף זמן פרעונם ולנוכח פיגור די.בי.אס בתשלומים שנקבעו בהסכם
האמור ,פנתה בחודש מרס  2006תע"א בדרישה לסילוק כל החוב והריבית בגינו .מאז פנייתה של תע"א בעניין החוב
והריבית בגינו ,מתנהלים מגעים בין די.בי.אס לבין תע"א להסדר החוב .די.בי.אס ממשיכה לפרוע את החוב באופן
שוטף.
בנוסף בין די.בי.אס לחלל הייתה מחלוקת בגין גובה התשלומים השנתיים שעניינה זכאות די.בי.אס להנחה מסויימת
בדמי חכירה .בחודש פברואר  2008נחתם בין די.בי.אס לבין חלל הסכם פשרה לסיום הליך הבוררות שהתנהל בין
הצדדים ביחס לגובה התשלום החודשי המגיע לחלל בגין חכירת מקטעי חלל בלווין עמוס .2
ו.

הקבוצה קשורה במספר הסכמי חכירה תפעוליים לתקופה של עד  3שנים בגין רכבים בשימושה .דמי החכירה
השנתיים החזויים ,המחושבים לפי דמי החכירה בתוקף ליום  31בדצמבר  ,2008הינם כ 240 -מיליון ש"ח.

ז.

בהתאם לדרישות הרשיון והכללים שקבעה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין בכל אחת מהשנים ,2009-2006
על די.בי.אס להשקיע בשידורי תוכן ,סכום שלא יפחת מ 8% -מהכנסותיה מדמי מנוי בהפקות מקומיות באותה שנה.
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באור  - 18התקשרויות )המשך(
ח.

זכויות לתדרים
פלאפון משתמשת בתדרים בתחומי ה MHZ 850-שניתנו לה מתוקף רישיונה .בנוסף לכך ,במהלך שנת  2008פנתה
חברת פלאפון למשרד התקשורת בבקשה לממש את זכותה לקבלת רצועת תדרים בתחומי ה .MHZ 2100-בגין מימוש
זכותה נדרשה חברת פלאפון לשלם סכום נוסף של כ 181-מיליון ש"ח עבור דמי רישיון ואגרות תדרים רטרואקטיבית מיום
הזכיה במכרז התדרים ועד ליום מימוש הזכות לקבלת התדרים .במהלך חודש ספטמבר  2008פלאפון שילמה את הסכום
האמור לצורך קבלת התדרים ממשרד התקשורת והשימוש בהם .בחודש ינואר  2009אישר משרד התקשורת לפלאפון
להחזיר תחום תדר של  MHZ 5המכונה  TDDמתוך רצועת התדרים האמורה.

ט.

רכישת קיבולת
בחודש אוקטובר  2006התקשרה בזק בינלאומי בהסכם עם חברת ) Mediterranean Nautilus Limitedלהלן -מד
נאוטילוס( לרכישה נוספת של זכות שימוש בלתי הדירה בקיבולת כבל תת ימי בשנת  2007בסכום כולל של כ 74 -מיליון
ש"ח .ההסכם העניק אופציה לרכישות נוספות אשר מומשו במהלך .2008
בחודש מרס  2008נחתם הסכם נוסף עם חברת מד נאוטילוס לרכישה נוספת בסכום כולל של כ 35 -מיליון ש"ח,
ואופציות לרכישת זכויות שימוש נוספות אשר מומשו גם הן במהלך .2008

י.

להתקשרויות לרכישת רכוש קבוע ראה באור 9ט' לעיל.

באור  - 19בטחונות ,שעבודים וערבויות
א.

בחודש מאי  ,2003העמידה החברה ,בהתאם לדרישת משרד התקשורת ,ערבות בנקאית בסך של  10מיליון דולר
בקשר עם רשיונה הכללי לביצוע פעילות בזק ולמתן שרותי בזק.

ב.

החברה ערבה כלפי בנקים בקשר לאשראי המוענק לחברות מאוחדות עד לגובה של  70מיליון ש"ח.

ג.

בקשר לערבויות שנתנה החברה באשר להשקעותיה בעבר בהודו ,ראה באור 17א').(15

ד.

החברה ערבה לדי.בי.אס בסך של כ 10 -מיליון ש"ח בגין ערבות בנקאית בסך של כ 36 -מיליון ש"ח שהעמידה
די.בי.אס לטובת מדינת ישראל .תוקף הערבות הינו עד ליום  31בדצמבר .2010

ה.

בחודשים פברואר  2002ומאי  ,2005בהתאם לדרישת משרד התקשורת ,העמידה בזק בינלאומי ערבויות בנקאיות
בסך של כ 9.4 -מיליון ש"ח וכ 1.5 -מיליון ש"ח בהתאמה ,למילוי כל תנאי הרשיון למתן שרותי בזק בינלאומיים.
בנוסף ,בהתאם לדרישת משרד התקשורת ,השלימה בזק בינלאומי לאחר תאריך המאזן את סך הערבות הבנקאית
לסך של כ 1.1 -מיליון ש"ח למתן שרותי  .VOBנכון לתאריך המאזן העמידה בזק בינלאומי ערבויות בנקאיות נוספות
בהיקף כולל של כ 8 -מיליון ש"ח.

ו.

פלאפון נתנה ערבות לצדדים שלישיים בסך של כ 73 -מיליון ש"ח ,מתוכם סך של כ 38 -מיליון ש"ח למשרד
התקשורת ,בקשר עם ערבות להבטחת תנאי רשיונה.

ז.

להבטחת התחייבויותיה העמידה די.בי.אס ערבויות בסך של כ 38 -מיליון ש"ח )הכוללים ערבות למדינת ישראל ,בסך
 36מיליון ש"ח(.

ח.

בעלי המניות בדי.בי.אס )למעט בעלת מניות אחת( שעבדו את מניותיהם לטובת הבנקים .לנוכח שעבוד שלילי של
החברה )ראה באור  ,(13החברה ערבה כלפי הבנקים בערבות מתמדת לתשלום חובות די.בי.אס .הערבות הינה עד
לסכום מקסימלי השווה לשעור אחזקתה של החברה בדי.בי.אס מוכפל בשווי די.בי.אס כפי שיגזר ממימוש המניות
הממושכנות של יתר בעלי המניות .במידה והחברה תצטרף למכירה במסגרת מימוש המניות הממושכנות של יתר
בעלי המניות ,סכום הערבות לא יעלה על סכום התמורה שתקבל החברה ממימוש מניותיה בדי.בי.אס .כתב הערבות
כולל מגבלות רבות על החברה במימוש המניות שבידה ומפרט ארועי הפרה שבהתקיימם הבנקים יוכלו לממש את
הערבות .כמו כן ,התחייבה החברה להעמיד גם את מניותיה למכירה במקרה של מכירת המניות הממושכנות על ידי
הבנקים והסכימה כי במקרה של מימוש הבטוחות שנתנו בעלי המניות האחרים תוותר החברה על החזר הלוואות
הבעלים שנתנו לדי.בי.אס ,ושערבותה תחול ,בשינויים המחוייבים ,גם על אופציות למניות שתקבל החברה מדי.בי.אס
ועל הזכות לקבלתן.
בעלי המניות בדי.בי.אס ,למעט אחד מהם ,התחייבו כלפי הבנקים לא להתנגד למכירה או למימוש אחר של מניותיהם
בדי.בי.אס ,אשר שועבדו או ניתנה לגביהם ערבות )על ידי החברה( באופן שיאפשר לבנקים לבצע את המכירה
והמימוש ללא הפרעה ).(Friendly Liquidation

ט.

באשר לבטחונות ,שעבודים והתניות שנתנו החברה וחברות מאוחדות בקשר עם הלוואות ואשראי )(loan covenants
ראה באור .13
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 20הון עצמי
א.

פרוט תנועות בהון העצמי

הון מניות

קרן תרגום

קרן הון בגין
פעילות בין
תאגיד לבעל
שליטה

קרן הון בגין
נכסים פיננסיים
זמינים למכירה

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

קרן הון בגין
כתבי אופציה
לעובדים

יתרת גרעון

סך הכל

זכויות שאינן
מקנות שליטה

סך הכל
הון עצמי

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מתייחס למחזיקי ההון של החברה

יתרה ליום  1בינואר 2008

6,132

-

390

4

287

)(2,268

4,545

)(373

4,172

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו

-

)(4

-

)(4

-

1,625

1,617

)(106

1,511

דיבידנדים לבעלי המניות בחברה
תשלומים מבוססי מניות
הזרמות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

-

-

-

-

75
-

)(1,514
-

)(1,514
75
-

8

)(1,514
75
8

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

6,132

)(4

390

-

362

)(2,157

4,723

)(471

4,252
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באור  - 20הון עצמי )המשך(
א.

פירוט תנועות בהון העצמי )המשך(

הון מניות

פרמיה על
מניות

קרן הון בגין
פעילות בין
תאגיד לבעל
שליטה

קרן הון בגין
נכסים פיננסיים
זמינים למכירה

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

קרן הון בגין
כתבי אופציה
לעובדים

יתרת גרעון

סך הכל

זכויות שאינן
מקנות שליטה

סך הכל
הון עצמי

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מתייחס למחזיקי ההון של החברה

יתרה ליום  1בינואר 2007

6,309

1,623

384

1

287

)(2,849

5,755

)(564

5,191

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו

-

-

-

3

-

1,341

1,344

31

1,375

דיבידנדים לבעלי המניות בחברה
דיבידנדים לבעלי המניות בחברה  -חלוקה שאינה
מקיימת את מבחן הרווח
שינוי במועד פרעון הלוואה שהעמיד המיעוט
בחברה מאוחדת
תשלומים לנושא מישרה בכירה לשעבר

-

-

-

-

-

)(760

)(760

-

)(760

)(177

)(1,623

-

-

-

-

)(1,800

-

)(1,800

-

-

6

-

-

-

6

160
-

160
6

יתרה ליום  31בדצמבר 2007

6,132

-

390

4

287

)(2,268

4,545

)(373

4,172
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באור  - 20הון עצמי )המשך(
א.

פירוט תנועות בהון העצמי )המשך(

הון מניות

פרמיה על
מניות

קרן הון בגין
פעילות בין
תאגיד לבעל
שליטה

קרן הון בגין
נכסים פיננסיים
זמינים למכירה

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

קרן הון בגין
כתבי אופציה
לעובדים

יתרת גרעון

סך הכל

זכויות שאינן
מקנות שליטה

סך הכל
הון עצמי

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מתייחס למחזיקי ההון של החברה

יתרה ליום  1בינואר 2006

6,309

1,623

384

6

-

)(1,762

6,560

)(505

6,055

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו

-

-

-

)(5

-

813

808

)(59

749

דיבידנדים לבעלי המניות בחברה
תשלומים מבוססי מניות ששולמו על ידי החברה

-

-

-

-

287

)(1,900
-

)(1,900
287

-

)(1,900
287

יתרה ליום  31בדצמבר 2006

6,309

1,623

384

1

287

)(2,849

5,755

)(564

5,191
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באור  - 20הון עצמי )המשך(
ב.

הון מניות
רשום

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.

מונפק ונפרע

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מספר מניות

מספר מניות

מספר מניות

מספר מניות

2,749,000,000

2,749,000,000

2,605,045,611

2,605,045,611

ג.

בעקבות השלמת מכירת  30%ממניות המדינה בחברה לאפ.סב.אר אחזקות בע"מ ביום  11באוקטובר  2005ומימוש
אופציה על ידי אפ.סב.אר להגדלת אחזקותיה בחברה ב 10.66% -נוספים ,בחודש ספטמבר ) 2008ראה גם באור (1
ירדו אחזקות המדינה בחברה באותו מועד לכ.4.95% -

ד.

דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  1במרס  2006קבע כי החלטות בדבר חלוקת דיבידנד תתקבלנה באופן ספציפי,
בהתאם לתוצאות הכספיות של החברה ,מצבה הפיננסי ונסיבות ונתונים רלוונטיים אחרים .החלטה זו באה במקום
החלטות קודמות בעניין מדיניות דיבידנד.

ה.

ביום  31ביולי  2008החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להגדיל את
ההון הרשום של החברה ב 251,000,000 -מניות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת .טרם זומנה אסיפה כללית לדיון
בנושא.

ו.

החברה הנפיקה אופציות למניות לעובדים וכן למנהלים ולעובדים בכירים בקבוצה )ראה באור .(26

ז.

תאור הקרנות
קרן תרגום
קרן תרגום כוללת את כל הפרשי מטבע חוץ הנובעים מתרגום דוחות כספיים של שותפות מאוחדת שהמטבע
הפונקציונאלי שלה הינו מטבע חוץ.
קרן הון בגין נכסים זמינים למכירה
קרן שווי הוגן כוללת את השינוי הנצבר נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שלא הוכרו ברווח או
הפסד ,עד אשר הנכסים יגרעו.
קרן הון בגין פעילות בין התאגיד לבעל שליטה
קרן זו מתייחסת להטבות שנתנה המדינה כבעלת שליטה בחברה לעובדים ,במזומן ובמכשירים הוניים של החברה.
קרן הון בגין כתבי אופציה לעובדים
קרן זו מתייחסת להטבה שניתנה לעובדים באמצעות תשלומים מבוססי מניות.
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 20הון עצמי )המשך(
ח.

דיבידנדים
הדיבידנדים הבאים הוכרזו ושולמו על ידי החברה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

בחודש אפריל  2008חולק דיבידנד במזומן ) 0.26ש"ח למניה(
בחודש אוקטובר  2008חולק דיבידנד במזומן )  0.32ש"ח למניה(
בחודש פברואר  2007חולק דיבידנד במזומן ) 0.69ש"ח למניה( )(1
בחודש אוקטובר  2007חולק דיבידנד במזומן ) 0.29ש"ח למניה(

2008

2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

679
835

1,800
760

1,514

2,560

-

)(1

ביום  28בדצמבר  2006אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את המלצת דירקטוריון החברה בדבר
חלוקת דיבידנד במזומן בסך כולל של  1,800,000,030ש"ח )המהווים  0.69ש"ח למניה( כחלוקה שאינה מקיימת את
מבחן הרווח .החלוקה האמורה היתה כפופה לאישור בית המשפט .ביום  4בפברואר  2007אישר בית המשפט את
החלוקה ובהמשך לכך בוצעה החלוקה ביום  26בפברואר .2007

)(2

בחודש נובמבר  2006הוכרז דיבידנד בסך של  300מיליון ש"ח ) 0.12ש"ח למניה( .הדיבידנד שולם בחודש ינואר
.2007

ט.

ביום  23במרס  2009החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק
דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של  792מיליון ש"ח ,המהווים במועד החלוקה  0.3ש"ח למניה .שעור
הדיבידנד שישולם בפועל יקבע בהתאם להון המניות המונפק והנפרע של החברה בתום יום העסקים של ה 11 -במאי
") 2009היום הקובע"(.
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 21הכנסות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

תקשורת פנים ארצית נייחת
טלפוניה קווית
אינטרנט  -תשתית
תמסורת ,תקשורת נתונים ואחרים

2006
מיליוני ש"ח

3,470
790
978

3,798
711
935

4,068
606
895

5,238

5,444

5,569

3,756
692

3,669
711

3,524
617

4,448

4,380

4,141

תקשורת בינלאומית ,שרותי אינטרנט
ונס"ר

1,243

1,226

1,219

טלויזיה רב ערוצית

1,447

1,331

1,284

אחרים

31

19

19

12,407

12,400

12,232

רדיו טלפון נייד
שרותי סלולר וציוד קצה
מכירת ציוד קצה

באור  - 22שכר עבודה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

משכורות והוצאות הילוות-
תפעולי
הנהלה וכלליות
תשלומים מבוססי מניות
סך הכל משכורות והוצאות הילוות
בניכוי  -שכר שנזקף להשקעות ברכוש
קבוע ובנכסים בלתי-מוחשיים

2006
מיליוני ש"ח

1,787
725
75

1,833
733
-

1,784
727
287

2,587

2,566

2,798

233

191

212

2,354

2,375

2,586

78

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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באור  - 23הוצאות הפעלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

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

2006
מיליוני ש"ח

1,723
1,115
809
447
331
364
273
192
134
49

1,828
1,187
924
426
332
381
338
183
194
48

1,854
1,169
923
441
348
428
384
190
180
50

5,437

5,841

5,967

באור  - 24הוצאות תפעוליות אחרות ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

הפרשה בגין סיום יחסי עובד-מעביד בפרישה
מוקדמת
רווחי הון מימוש רכוש קבוע )בעיקר נדל"ן(
רווח הון ממכירת פעילות תקשורת לווינית
הפרשה בגין תביעות תלויות
ירידת ערך הלוואות לזמן ארוך
אחרות

*

2006
מיליוני ש"ח

165
)(18
)(50
)(5
4
-

*51
)(105
80
17
)(4

*290
)(159
97
3

96

39

231

ראה באור  3כא' ובאור 25
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באור  - 25הוצאות מימון ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

2006
מיליוני ש"ח

הכנסות ריבית מפקדונות בבנקים ,השקעות ואחרים
שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד )בעיקר בגין עסקאות אקדמה(
הכנסה בגין אשראי הגלום במכירות בקיזוז עמלת ניכיון
הכנסות ריבית ודיבידנד מנכסים פיננסיים הזמינים למכירה
רווח נטו ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועברו
מההון
הכנסות מהתחייבויות פיננסיות שהעמיד המיעוט בחברה
מאוחדת
הכנסות מימון אחרות

61

116

195

69
-

168
63
6

49
30

-

-

5

36

96
38

77

סך הכנסות מימון

166

487

356

הוצאות ריבית בגין התחייבויות פיננסיות
הפרשי הצמדה ,נטו
הפרשי שער ,נטו
שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד
הוצאות בגין היוון הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
ירידת ערך בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הוצאות מימון אחרות

337
272
1

420
193
114

477
6
12

32
6
13
86

23
10
*76

103
50
*65

סך הוצאות מימון )(1

747

836

713

הוצאות מימון ,נטו

581

349

357

35

2

1

)(1

בניכוי סכומים שהוונו בסך

מוצגות ישירות בהון העצמי
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועבר לרווח והפסד
*

-

4

)(1

)(5

-

)(5

ראה באור  3כא' .מיון סך של כ 40 -מיליון ש"ח בגין הוצאות מימון עבור הפרשה בגין סיום יחסי עובד-מעביד בפרישה
מוקדמת שהוצגו בעבר בסעיף הוצאות תפעוליות אחרות ,נטו.
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באור  - 26תשלומים מבוססי מניות
א.

ב.

)(1

בעקבות הצעת המכר לציבור ,על פי תשקיף החברה והמדינה מיום  24במאי  ,2004והשלמת מכירת גרעין
השליטה בחברה ,מהמדינה לחברת אפ.סב.אר מיום  11באוקטובר  ,2005זכאים עובדי החברה לתגמול בגין
מכירות אלה באמצעות הענקה של  4.71%ממניות החברה שבידי המדינה .הקצאת המניות התבצעה באמצעות
תוכנית אופציות על פי מתאר שפורסם על ידי החברה ביום  15בנובמבר .2005

)(2

בהמשך להסכם שנחתם עם העובדים )ראה באור 16ח'( בעניין תוכנית אופציות לעובדים ,בהקף של  3%מההון
המונפק והנפרע של החברה ,אישר דירקטוריון החברה ,ביום  22בפברואר  ,2007את תוכנית האופציות לעובדים.
ביום  25במרס  2007הוקצו כ 78,092 -אלף אופציות ובנוסף ביום  2בינואר  2008הוקצו כ 59 -אלף אופציות
נוספות לשני דירקטורים מקרב העובדים .ההוצאות בגין הענקה זו נרשמו בשנת  2006שכן כבר בשנת 2006
ניתנה הבטחה לעובדים ,עם תנאי המענק .השווי של ההענקה נקבע ליום  22לפברואר  2007שהינו יום
ההענקה.

ביום  20בנובמבר  ,2007החליט דירקטוריון החברה לאמץ תוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים בחברה ו/או
בחברות קשורות במסגרתה יוקצו עד  65,000,000כתבי אופציה בלתי סחירים ,הניתנים למימוש לעד 65,000,000
מניות של החברה המהוות כ 2.5% -מהון המניות המונפק של החברה ,ובדילול מלא כ 2.37% -מהון המניות.
החברה פרסמה ביום  25בדצמבר  2007מתאר להקצאת עד  65,000,000כתבי אופציות בהתאם לתקנות ניירות
ערך )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים( ,התש"ס  2000 -שבו פורטו ,בין היתר ,תנאי התוכנית ,וכן דוח הצעה
פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( ,התש"ס .2000 -
תוכנית האופציות והקצאת האופציות מכוחה ,אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  31בינואר 2008
בהתאם לתקנון החברה )במקרים מסויימים קיימת דרישה על פי דין לקבלת אישור נוסף של האסיפה הכללית(.
מימוש האופציות על פי התוכנית היה מותנה בקבלת האישורים המתאימים לפי הוראות צו תקשורת )בזק ושידורים(
)קביעת שרות חיוני שנותנת "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ( ,תשנ"ז ") 1997 -צו הבזק"( .בעקבות
מימוש האופציה לרכישת מניות על ידי בעלת השליטה בחברה ,אפ.סב.אר .אחזקות בע"מ ,ועליית שעור אחזקתה
במניות החברה כתוצאה מכך ל ,40.66% -יתאפשר מימוש האופציות על פי התוכניות גם ללא צורך בתיקון צו בזק.
כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות .מועדי ההבשלה של כל מנה יחולו בתום כל אחת מן השנה
הראשונה ,השנייה והשלישית ממועד ההענקה ,בהתאמה ,וההוצאה תפרס בגין כל מנה בהתאם לתקופת ההבשלה
שלה .כמו כן ,בתוכנית נקבעו תנאים שבהתקיימם מועדי ההבשלה יוקדמו.
מימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו ) (cashless exerciseאלא אם כן יקבע
הדירקטוריון אחרת.
מחיר המימוש שנקבע להענקה של  49,950,000כתבי אופציה הינו  5.50ש"ח )מותאם לחלוקת דיבידנד במזומן או
בעין( .ביום  26ביוני  ,2008החליט דירקטוריון החברה כי מחיר המימוש להענקות עתידיות של כתבי האופציות ,כפי
שיאושרו על ידי הדירקטוריון מעת לעת ,יהיה זהה לממוצע של מחיר הסגירה בבורסה של מניית החברה ב 30 -ימי
המסחר אשר קדמו ליום החלטת הדירקטוריון בו יוחלט על הענקת האופציות לניצעים אלו.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 26תשלומים מבוססי מניות )המשך(
ג.

מתוך כתבי האופציות הוקצו בפועל לתאריך הדוחות הכספיים סך של  61,550,000כתבי אופציות כדלקמן:
)(1

 52,550,000כתבי אופציה שערכן הכלכלי התאורטי הינו כ 147 -מיליון ש"ח )מתוכם  17,750,000כתבי
אופציות למנכ"ל החברה ולנושאי משרה בכירה שהינם אנשי מפתח בקבוצה ,שערכן הכלכלי התאורטי הינו כ-
 45מיליון ש"ח( ,וזאת בהתבסס ,בין היתר ,על מחיר המניה במועד ההענקה ,שעור ריבית חסרת סיכון שנתית
שבין  5.09%ל ,5.68% -ממוצע משוקלל של אורך החיים הצפוי של בין  4.5ל 5.5 -שנים ,מחיר המימוש בין
 5.5ל ,6.35 -כמפורט לעיל ,סטיית תקן שנתית שבין  22.7%ל .24.3% -יום ההענקה נקבע כמאוחר מבין יום
האסיפה הכללית לבין יום ההודעה לעובדים .המגבלה המתוארת לעיל מכח צו הבזק נלקחה בחשבון בחישוב
הערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופציה בהנחה שהמגבלה הינה בת פתרון.

)(2

ביום  17באפריל  2008החליט דירקטוריון החברה להקצות  9,000,000כתבי אופציה ליושב ראש
הדירקטוריון בהתאם לתוכנית כמתואר בסעיף א' לעיל בכפוף למספר שינוים שנקבעו ביחס לתנאי האופציות
ליו"ר .הקצאת האופציות ליו"ר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום  1ביוני .2008
כתבי האופציה יבשילו ב 12 -מנות רבעוניות שוות .מועדי ההבשלה של כל מנה יחולו בתום כל רבעון ממועד
ההענקה וההוצאה תפרס בגין כל מנה בהתאם לתקופת ההבשלה שלה .כמו כן ,בתוכנית נקבעו תנאים
שבהתקיימם מועדי ההבשלה יוקדמו.
מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו  6.4405ש"ח למניה .המחיר נקבע בהתאם למחיר המניה בעת כניסת
היו"ר לתפקיד ביום  4בספטמבר  6.649) 2007ש"ח למניה( ולאחר התאמה לחלוקת דיבידנד נטו שיום האקס
שלה היה  14באפריל  2008בסך של  0.26ש"ח למניה .שער הנעילה של מנית החברה ביום  1ביוני ,2008
מועד האישור על ידי האסיפה הכללית ,היה  6.494ש"ח למניה.
הערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופציות שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון כאמור ,בהסתמך על מודל בלק ושולס
משוקלל ,הינו כ 16 -מיליון ש"ח ,וזאת בהתבסס ,בין היתר ,על מחיר המניה במועד ההענקה ,שעור ריבית
חסרת סיכון שנתית של  ,5.1%ממוצע משוקלל של אורך החיים הצפוי של  4שנים ,מחיר המימוש המפורט
לעיל וסטיית תקן שנתית של  23.11%וכן פתרון למגבלה המתוארת בסעיף ב' לעיל מכח צו בזק.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 26תשלומים מבוססי מניות )המשך(
ד.

תנאי כתבי האופציה הינם כמפורט להלן:
מספר המכשירים
באלפים

תנאי ההבשלה

משך החיים
החוזיים של
האופציות

א.

הענקת אופציות מהמדינה
לעובדים ביום  11באוקטובר 2005

122,698

מיידי )כפוף לחסימה ,החל מתום שנתיים,
לשלוש שנים  -שליש בכל שנה(

 4שנים

ב.

הענקת אופציות לעובדים ביום
 22בפברואר (1) 2007

78,151

מיידי )כפוף לחסימה לשנתיים(

 5שנים

ג.

הענקה ליו"ר הדירקטוריון
ביום  17באפריל 2008

9,000

 12מנות רבעוניות

 4שנים

ד.

אישור ו/או הענקת אופציות למנהלים,
לעובדים בכירים ולנושאי משרה
עד ליום  31בדצמבר 2008

52,550

מועד ההענקה  /עובדים זכאים

סך אופציות למניות שהוענקו

)(1
)(2

 8שנים

שלוש מנות שנתיות שוות

262,399

ההוצאות בגין הענקה זו נרשמו בשנת  2006שכן כבר בשנת  2006ניתנה הבטחה לעובדים ,עם תנאי המענק.
האופציות כאמור בסעיף א' ו-ב' מסולקות בדרך של מסירה פיזית של מניות.
האופציות כאמור בסעיף ג' ו-ד' מסולקות במנגנון מימוש נטו )(cashless exercise
ראה סעיף ט' להלן לעניין אישור/או הענקת כתבי אופציה לאחר תאריך המאזן.

ה.

מספר כתבי אופציה והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש:
מספר האופציות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008

2007

באלפים

באלפים

יתרה במחזור ליום  1בינואר
אופציות שהוענקו במשך השנה
אופציות שחולטו במשך השנה
אופציות שמומשו במהלך השנה

200,849
61,550
)(4,000
)(35,000

200,849
-

יתרה במחזור לסוף התקופה

223,399

200,849

ניתנות למימוש לסוף התקופה בכפוף לתנאי
חסימה

119,050

200,849

ניתנות למימוש לסוף התקופה שאינן כפופות
לחסימה

48,299

-

לאחר תאריך המאזן מומשו כ 12,376 -אלף כתבי אופציה שהוענקו מהמדינה לעובדים ביום  11באוקטובר .2005
הממוצע של מחיר המניה בשנת  2008ובשנת  2007הינו  6.409ש"ח למניה ו 6.82-ש"ח למניה ,בהתאמה.
ליתרת האופציות שהונפקו ליום  31בדצמבר  2008מחיר מימוש בטווח של  1.94ש"ח עד  6.12ש"ח והממוצע המשוקלל של
משך החיים החוזי הנותר הינו  3.18שנים.
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באור  - 26תשלומים מבוססי מניות )המשך(
ו.

פירוטים נוספים בדבר תשלומים מבוססי מניות המסולקים במכשירים פיננסים:

השווי ההוגן של השרותים שנתקבלו בתמורה לאופציות למניות שהוענקו מבוסס על השווי ההוגן של האופציות שהוענקו,
שנמדד בהתאם למודל בלק ושולס בהתבסס על הפרמטרים הבאים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008

2007

ממוצע משוקלל של השווי ההוגן במועד ההענקה

 2.65ש"ח

-

מחיר המניה
מחיר המימוש
תנודתיות צפויה
משך החיים של האופציה
שעור ריבית חסרת סיכון )בהתבסס על
אגרות חוב ממשלתיות(

 7.049 - 6.18ש"ח
 6.44 - 5.5ש"ח
24.3% - 22.7%
 5.5 - 4שנים

-

5.68% - 5.09%

-

בשל מנגנון התאמת תוספת מימוש לחלוקת דיבידנד ,שעור דיבידנד צפוי שהונח בחישוב השווי ההוגן הינו .0%
ז.

הוצאות שכר בגין תשלומים מבוססי מניות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

אופציות למניות שהוענקו בשנת (1) 2008
אופציות למניות שהוענקו בשנת 2006

)(1

ח.

2008

2007

2006

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

75
-

-

287

75

-

287

בחישוב הוצאות השכר נלקחה הנחה של כ 5% -בגין חילוט ,עבור כל שנה.

)(1

בהתאם להסכם ההעסקה של די.בי.אס עם מספר עובדים בכירים ,נקבע כי אם די.בי.אס תאמץ תכנית
אופציות לעובדיה במסגרתה תוענק לעובדים זכות לרכישת מניות די.בי.אס ,ייכללו בה אותם עובדים .השעור
המדויק של כתבי אופציה אותם יקבל כל עובד במסגרת התוכנית יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של
הנהלת די.בי.אס .נכון למועד חתימת הדוחות הכספיים לא אימצה די.בי.אס את תוכנית האופציות לעובדים,
ובהתאם טרם הוקצו אופציות כאמור.

)(2

בהתאם להסכמי ההעסקה של די.בי.אס עם מספר עובדים בכירים ,התחייבה די.בי.אס להעניק לכל עובד
כאמור כתבי אופציה לפיהן יהיה כל אחד מהם זכאי לרכוש מ די.בי.אס בדרך של הקצאה מניות רגילות בנות 1
ש"ח כל אחת תמורת ערכן הנקוב .בנוסף נקבעו בהסכמי ההעסקה עם העובדים כמות האופציות ותנאי
מימושן .בנובמבר  2008חתמה די.בי.אס על הסכמים המבטלים את התחייבותה הנ"ל בתמורה לתשלום
מענק חד פעמי וכללה בדוחות הכספיים הוצאות המשקפות את המענק .נכון לתאריך המאזן לדי.בי.אס נותרה
התחייבות להענקת כתבי אופציה של די.בי.אס למנכ"ל בלבד .ההקצאה טעונה את אישור הדירקטוריון
והבנקים .כתבי האופציות טרם הוענקו למנכ"ל ולפיכך לא יושמו הוראות תקן בינלאומי מספר  2בנושא
הענקות הוניות לעובדים.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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באור  - 26תשלומים מבוססי מניות )המשך(
ט.

ביום  21בינואר  ,2009אישר דירקטוריון החברה הענקת  400,000כתבי האופציות לעובדים בכירים בקבוצה ו-
 100,000כתבי האופציות לדירקטור מקרב העובדים וזאת בהתאם לתוכנית המתוארת בסעיף ב' לעיל .הענקה
לדירקטור כפופה לאישור האסיפה הכללית .ביום  19בפברואר  2009אישר דירקטוריון החברה הענקת 1,600,000
כתבי האופציה נוספים לעובדים בכירים בקבוצה בהתאם לאותה תוכנית .הערך הכלכלי התאורטי של כתבי האופציות
שהוענקו לאחר תאריך המאזן אשר חושב למועד אישור הענקה על ידי הדירקטוריון ,בהסתמך על מודל בלק ושולס
משוקלל ,הינו כ 4.2 -מיליון ש"ח.

באור  - 27רווח למניה
רווח בסיסי למניה
חישוב הרווח הבסיסי למניה ליום  31בדצמבר  2008התבסס על הרווח המתייחס לבעלי המניות הרגילות ועל ממוצע
משוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור ,מחושב כדלקמן:
2008
מיליוני ש"ח

2007
מיליוני ש"ח

2006
מיליוני ש"ח

רווח המיוחס למחזיקי המניות הרגילות
רווח המיוחס למניות הרגילות

1,627

1,330

809

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות

2,605

2,605

2,605

רווח מדולל למניה
חישוב הרווח המדולל למניה ליום  31בדצמבר  2008התבסס על הרווח המתייחס לבעלי המניות הרגילות ועל ממוצע
משוקלל של מספר המניות הרגילות )מדולל( ,מחושב כדלקמן:
2008
מיליוני ש"ח

2007
מיליוני ש"ח

2006
מיליוני ש"ח

רווח המיוחס למחזיקי המניות הרגילות )מדולל(
רווח המיוחס למניות הרגילות )בסיסי ומדולל(

1,627

1,330

809

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות )בסיסי(
השפעת האופציות למניות

2,605
44

2,605
36

2,605
-

הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות )מדולל(

2,649

2,641

2,605

שווי השוק הממוצע של מניות החברה ,לצורך חישוב ההשפעה המדללת של האופציות למניות ,התבסס על שערי השוק
בתקופה שבה היו האופציות במחזור.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 28דיווח מגזרי
הקבוצה פועלת במגזרים שונים בענף התקשורת באופן שכל חברה בקבוצה פועלת במגזר עסקי אחד נפרד .מתכונת הדיווח
הראשית ,לפי מגזרים עסקיים ,מבוססת על מבנה הדיווח הניהולי והפנימי של הקבוצה.
כל חברה מספקת שרותים במגזר בו היא פועלת באמצעות הרכוש הקבוע והתשתיות שבבעלותה .התשתית של כל חברה
משמשת למתן שרותיה בלבד .כל אחת מחברות הקבוצה חשופה לסיכונים ולתוחלת תשואה שונים ,בעיקר לעניין הטכנולוגיה
והתחרות במגזר בו היא פועלת.
לפיכך המרכיב בר ההפרדה בקבוצת בזק ,העוסק באספקת שרות ,או קבוצת שרותים קשורים ,ואשר חשוף לסיכונים ותוחלת
תשואות שונים מאלו של מגזרים אחרים הינו כל חברה בקבוצה.
בהתאם לכך המגזרים העסקיים של קבוצת בזק הינם כדלקמן:
-

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  -תקשורת פנים ארצית נייחת.
פלאפון תקשורת בע"מ  -רדיו טלפון נייד.
בזק בינלאומי בע"מ  -תקשורת בינלאומית ,שרותי אינטרנט ונס"ר.
די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ – טלויזיה רב ערוצית.

שאר תאגידי הקבוצה מוצגים בסעיף "אחרים".
תמחור בין-מגזרי נקבע על פי המחיר שיקבע בעסקה המתקיימת בין צדדים שאינם קשורים.
תוצאות ,נכסים והתחייבויות של מגזר כוללים פריטים שניתן להקצותם באופן ישיר למגזר כמו גם כאלה שניתן להקצותם
באופן סביר .פריטים שלא הוקצו כוללים בעיקר השקעות וההכנסות בגינן ,הלוואות ואשראי וההוצאות בגינן ,נכסים
והתחייבויות בגין מסים.
ההוצאה ההונית של מגזר הינה סך העלות שנתהוותה במהלך התקופה בגין רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 28דיווח מגזרי )המשך(
א.

מגזרי פעילות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2008
תקשורת
בינלאומית
ושרותי אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

5,179
319

4,448
265

1,243
63

1,506
7

31
44

)(698

12,407
-

סך הכל הכנסות

5,498

4,713

1,306

1,513

75

)(698

12,407

תוצאות המגזר

1,475

933

242

177

-

)(10

2,817

תקשורת פנים
ארצית נייחת

רדיו טלפון נייד

עלויות מימון ,נטו

)(581

רווח לאחר הוצאות מימון
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

2,236
5

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על ההכנסה

2,241
720

רווח נקי

1,521

מיוחס ל:
מחזיקי ההון של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

1,627
)(106

רווח לשנה

1,521
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 28דיווח מגזרי )המשך(
א.

מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2008

נכסי המגזר
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
נכסים שלא הוקצו

תקשורת
בינלאומית
ושרותי אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

7,325

4,641

947

1,129

51

)(181

13,912
32
367

תקשורת פנים
ארצית נייחת

רדיו טלפון נייד

סך הכל נכסים
התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו

14,311
1,570

834

268

592

28

סך הכל התחייבויות

)(181

3,111
6,948
10,059

הוצאות הוניות

608

911

113

262

2

פחת

709

424

41

219

1

הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

143

99

34

30

3

תשלומים מבוססי מניות

38

25

10

2

-
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 28דיווח מגזרי )המשך(
א.

מגזרי פעילות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2007
תקשורת
בינלאומית
ושרותי אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

5,373
340

4,380
304

1,226
78

1,403
12

18
46

)(780

12,400
-

סך הכל הכנסות

5,713

4,684

1,304

1,415

64

)(780

12,400

תוצאות המגזר

*1,319

805

204

48

-

-

*2,376

תקשורת פנים
ארצית נייחת

רדיו טלפון נייד

עלויות מימון ,נטו

)*(349

רווח לאחר הוצאות מימון
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

2,027
6

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על ההכנסה

2,033
672

רווח נקי

1,361

מיוחס ל:
מחזיקי ההון של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

1,330
31

רווח לשנה

1,361

*

ראה באור 3כא'
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 28דיווח מגזרי )המשך(
א.

מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2007

נכסי המגזר
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
נכסים שלא הוקצו

תקשורת
בינלאומית
ושרותי אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

*7,756

4,290

*837

1,097

59

)*(229

*13,810
37
*1,309

תקשורת פנים
ארצית נייחת

רדיו טלפון נייד

סך הכל נכסים
התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו

15,156
*1,969

798

*330

*592

37

סך הכל התחייבויות

10,984

הוצאות הוניות

520

440

*108

299

3

פחת

789

398

46

244

3

הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

*152

80

29

26

2

*

)*(229

*3,497
*7,487

ראה באור  3כא'
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 28דיווח מגזרי )המשך(
א.

מגזרי פעילות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006
תקשורת
בינלאומית
ושרותי אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

הכנסות
הכנסות מחיצונים
הכנסות בין מגזריות

5,514
285

4,141
337

1,219
82

1,339
23

19
37

)(764

12,232
-

סך הכל הכנסות

5,799

4,478

1,301

1,362

56

)(764

12,232

תוצאות המגזר

*765

692

119

8

-

-

*1,584

תקשורת פנים
ארצית נייחת

רדיו טלפון נייד

עלויות מימון ,נטו

)*(357

רווח לאחר הוצאות מימון
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

1,227
11

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על ההכנסה

1,238
488

רווח נקי

750

מיוחס ל:
מחזיקי ההון של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

809
)(59

רווח לשנה

750

*

ראה באור  3כא'
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 28דיווח מגזרי )המשך(
א.

מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006

נכסי המגזר
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
נכסים שלא הוקצו

תקשורת
בינלאומית
ושרותי אינטרנט

טלויזיה רב
ערוצית

אחרים

התאמות

מאוחד

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

9,837

3,717

*784

1,008

47

)*(214

*15,179
32
*2,334

תקשורת פנים
ארצית נייחת

רדיו טלפון נייד

סך הכל נכסים
התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו

17,545
2,320

756

346

584

33

סך הכל התחייבויות

12,354

הוצאות הוניות

511

337

47

208

2

פחת

875

407

38

268

3

הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

*151

63

*31

25

3

הפסדים מירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים ורכוש קבוע

5

-

-

-

1

תשלומים מבוססי מניות

287

-

-

-

-

*

)*(209

*3,830
*8,524

ראה באור 3כא'
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 29עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

החברה והחברות המאוחדות שלה ,מספקות שרותי תקשורת מגוונים ,כגון :שרותי טלפוניה ,שרותי גישה ,שרותי
מידע ותקשורת נתונים ,שרותי תמסורת ,שרותי תשתית שונים ,שרותי תקשורת בינלאומית ואינטרנט ,שרותי טלוויזיה
רב-ערוצית ,שרותי רט"ן ,שרותי נס"ר ועוד )להלן " -השרותים"(.
בין שאר הגורמים שלהם מספקות החברה והחברות המאוחדות שלה את השרותים מצויים גם בעלי העניין בחברה
ובכללם ,אפ.סב.אר .שהחזיקה עד  25בספטמבר  2008ב 30% -ממניות החברה ,מדינת ישראל שהחזיקה עד אותו
מועד בכ 16% -ממניות החברה )בעקבות מימוש אופציה על ידי אפ.סב .אר .לרכישת כ –  10.66%ממניות החברה
שבידי המדינה באותו מועד עלו אחזקות אפ.סב.אר .בחברה לכ –  40.66%ובמקביל המדינה חדלה להיות בעלת
עניין בחברה( וקבוצת זאבי המחזיקה בכ 17.75% -ממניות החברה באמצעות כונס נכסים שמונה על אותן מניות
מטעם בנקים מסויימים.
לאור האמור לעיל ,ככל שמדובר בבעלי העניין בחברה שאינם מדינת ישראל ,הרי שהשרותים המסופקים להם על ידי
החברה והחברות הבנות שלה הינם בגדר עסקאות זניחות ולפיכך ,בהתאם לתקנה )(3)64ד() (1לתקנות ניירות ערך
)עריכת דוחות כספיים שנתיים( התשנ"ג ) 1993להלן " -התקנות"( אינן מתוארות בדוחות אלה.
ככל שנוגע למדינת ישראל כבעלת עניין בחברה עד  25בספטמבר  ,2008להלן מאפייניהן והיקפן של העסקאות עם
המדינה בהתאם לתקנה )(3)64ד() (2לתקנות:
)(1

אספקת שרותים מגוונים למדינה ולשלוחותיה הרבות ,לרבות ,משרדי הממשלה ,תאגידים ממלכתיים ,רשויות
וחברות ממשלתיות )"רשויות המדינה"(.

)(2

התמורה בגין מרבית העסקאות אותן מבצעת החברה עם רשויות המדינה משולמות לפי תעריפים שנקבעו
בתקנות .יתרת העסקאות אותן מבצעת החברה עם רשויות המדינה )אשר התמורה בגינן אינה משולמת לפי
תעריפים שנקבעו בתקנות( כגון בגין שרותים שתעריפיהם אינם נקבעים בתקנות ,עבודות על פי הזמנה,
עבודות כקבלן ,עבודות חפירה והתקנה ותחזוקת משדרים וכן עסקאות המבוצעות על ידי החברות המאוחדות
שלה עם רשויות המדינה  -כל אלה הן עסקאות המבוצעות במהלך העסקים הרגיל במחירי שוק ,כאשר כל
עסקה פרטנית או שרות כשלעצמם אינם מהותיים מבחינת החברה.

)(3

לפרוט העסקאות עם משרדי הממשלה עד  25בספטמבר  2008ראה סעיף ה' להלן.

הסדרים שאינם עומדים בתנאים אלו מקבלים גילוי נפרד בדוחות הכספיים.
ב.

מרבית חברות הקבוצה חייבות בתשלום תמלוגים לממשלת ישראל .החל מינואר  2001הורחב בסיס ההכנסות
החייבות בתשלום תמלוגים תוך הפחתה הדרגתית של שעור התמלוגים עד ליצירת שעור אחיד לכלל מפעילי
התקשורת .בחודש אוגוסט  2006פורסם תיקון לתקנות התמלוגים המסדיר הפחתה של שעור התמלוגים לכל בעלי
הרשיונות המחוייבים בתמלוגים ,החל מיום  1בינואר  ,2006בשעור של  0.5%לשנה וזאת עד לשעור של  1%בשנת
 .2010כמו כן הודיע המשרד כי יפעל לתיקון התקנות באופן שיינתן לחברה פטור רטרואקטיבי החל מחודש ינואר
 2004מחובת תשלום תמלוגים בגין הכנסות משרותים שנפתחו לתחרות .ביום  31בדצמבר  2007הועברה על ידי
שרי האוצר והתקשורת לאישור ועדת הכספים של הכנסת טיוטת תיקון תקנות כאמור .התקנת התקנות האמורה טרם
הושלמה.
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 29עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג.

ביום  8במאי  2005נחתם הסכם מסחרי בין החברה לבין משרד הביטחון בשם מדינת ישראל לאספקת שרותי
תקשורת על ידי החברה .ההסכם אושר קודם לכן על ידי ועדת הביקורת של הדירקטוריון ועל ידי הדירקטוריון ביום 3
במאי  2005והיה טעון ,בהיות החברה באותה עת בשליטת המדינה ,אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה )ברוב מיוחד( בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,התשס"א .2001-אישור
ההסכם התעכב בשל פניית משרד התקשורת והממונה על ההגבלים עסקיים לקבלת התייחסות החברה לשאלות
שהועלו על ידם .ביום  23באוגוסט  2006התקבל בחברה מכתב רשות ההגבלים העסקיים לבא כוח משרד הבטחון
וצה"ל ,במסגרתו הודיעה רשות ההגבלים העסקיים ,כי ההסכם אינו סותר את הוראות חוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח  ,1988 -וכי רשות ההגבלים העסקיים אינה רואה מקום ,בעת הנוכחית ,לעמוד על ביטולו של ההסכם
האמור .החברה העבירה העתק מהמכתב לידיעת משרד התקשורת .הדוחות הכספיים כוללים את ההכנסה לפי
ההסכם החדש .עם זאת ,משרד התקשורת סבור כי ההסכם כולל הנחות אשר החברה אינה רשאית לתת וכי הוא
נחתם לתקופה ארוכה מידי .ביום  27למרס  2007דרש המשרד )בהמשך לפניה קודמת שלו מיום  4בדצמבר (2006
כי ההסכם יתוקן באופן שלא תהיה בו הפרה של הוראות הדין ורשיונה של החברה .החברה הודיעה למשרד הבטחון
על ביטול הסדרי ההנחות והיא מחייבת את צה"ל על פי התעריפים שנקבעו בהסכם מיולי  ,2002שקדם להסכם
הנוכחי ,אולם משרד הבטחון משלם לחברה על פי התעריפים בהסכם הנוכחי .בשלב זה אין באפשרות החברה
להעריך את ההתפתחויות ולכן הדוחות הכספיים כוללים הכנסה ממשרד הביטחון על פי התעריפים בהסכם מיום 8
במאי  2005שהינם נמוכים מהתעריפים על פי ההסכם הקודם משנת  2002ומתעריפי החברה הרגילים ,בהמשך
פנתה החברה ליועץ המשפטי לממשלה להכרעה בין משרד הביטחון למשרד התקשורת בנוגע לסוגיית ההסכם משנת
 .2005יצויין כי בכל מקרה תקופת ההסכם משנת  2005נסתיימה בחודש מאי  ,2008והצדדים מצויים במשא ומתן
לבחינת תנאי המשך ההתקשרות.

ד.

ביום  29ביולי  2007נחתם הסכם )לאחר שאושר ביום  23במרס  2006על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה( עם תאגיד בבעלות ובשליטת בעלי המניות של אפ.סב.אר .שבמסגרתו יוענקו לחברה שרותי ניהול וייעוץ
שוטפים ,לרבות באמצעות דירקטורים המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ,והכל
בתמורה ל 1.2 -מיליון דולר ארה"ב לשנה .תקופת ההתקשרות הינה החל מיום  11באוקטובר ) 2005יום השלמת
רכישת  30%ממניות החברה על ידי אפ.סב.אר( ועד ליום  31בדצמבר  .2008ביום  28בספטמבר  2008אישרה
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול לתקופה של שלוש שנים
נוספות ,באותם תנאים של ההסכם המקורי.

ה.

עסקאות ויתרות עם בעלי ענין וצדדים קשורים
2008
מיליוני ש"ח

מכירת מוצרים ושרותים
למדינת ישראל*
אחרים

273
1

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2006
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

365
-

370
3

הוצאות
מדינת ישראל* -
תמלוגים
תדרים

102
21

194
25

181
29

השקעות
זכויות לתדרים*

181

-

-

*

עד ליום  25בספטמבר  2008שבו המדינה חדלה להיות בעלת עניין בחברה.
לגבי יתרות אחרות עם צדדים קשורים ראה באורים מתייחסים.
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באור  - 29עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ו.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים כוללות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2008
אלפי ש"ח
מספר אנשים
שכר )(2
מענקי בונוס
תשלומי מבוססי מניות )ראה באור (26

5
5
5

)(3

10,355
8,959
30,024
49,338

)(1
)(2
)(3

אנשי מפתח ניהוליים בקבוצה בשנת  2008כוללים את יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה וכן את שלושת
המנכ"לים של פלאפון ,בזק בינלאומי ודי.בי.אס.
שינויים בהפרשות אחרות )הכלולים בסך השכר( אינם מהותיים למעט קיטון בהפרשה להודעה מוקדמת
למנכ"ל החברה בסך של כ 746 -אלפי ש"ח על פי הסכם העסקה שלו.
הבונוס ליו"ר הדירקטוריון בסך  3,245אלפי ש"ח טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

מספר אנשים

עלות כוללת של שכר

3

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2006
2007
אלפי ש"ח
מספר אנשים
אלפי ש"ח

10,479

)(2

2

13,386

)(3

)(1

אנשי מפתח ניהוליים בשנת  2007ו 2006 -כוללים את יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.

)(2

כולל שכר ומענקים למנכ"ל ויו"ר קודמים וכן למנכ"ל נוכחי בגין תקופת כהונתו כמנכ"ל לשעבר בבזק בינלאומי.
שכר יו"ר הדירקטוריון ,כולל כ 4.6 -מיליון ש"ח על בסיס אומדן של עלות שכר ותשלומים עתידיים .העלות
הנ"ל אינה כוללת הפרשה זו ,אינה כוללת שכר ותשלומים למי שכיהן כממלא מקום מנכ"ל בתקופה שמיום 1
באפריל  2007ועד ליום  26ביוני  2007ואינה כוללת תגמול מיוחד למנכ"ל החברה לשעבר מר אמנון דיק
כמפורט בסעיף ח' להלן.

)(3

כולל בונוס בסך  2.4מיליון ש"ח למנכ"ל פורש .בעקבות פניית רשות ניירות ערך בנושא הבונוס לבכירים ,בוטל
הבונוס למנכ"ל האמור .החברה קבלה החלטה כי במידה שבונוס זה לא יוחזר לחברה היא תנקוט באמצעים
משפטיים לגביית החוב .עם זאת למנכ"ל הפורש טענות המוכחשות על ידי החברה.
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 29עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ז.

הטבות לדירקטורים
2008
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2006
2007
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

גמול לחברי הדירקטוריון שאינם מועסקים בחברה )(1

619

372

167

מספר דירקטורים מקבלי הגמול

3

4

2

שכר דירקטורים מקרב העובדים )(2

1,120

996

1,010

מספר דירקטורים מקבלי השכר

2

2

2

דמי ניהול לחברה בעלת שליטה

4,238

5,127

5,000

)(1

מיום העברת השליטה בחברה לאפ.סב.אר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ,למעט הדח"צים ,אינם
מקבלים גמול מהחברה.

)(2

מדובר בשכר המשולם לדירקטורים מקרב העובדים בגין עבודתם בחברה והם אינם מקבלים כל תשלום נוסף בגין
כהונתם כדירקטורים בחברה .לעניין אופציות שהוקצו להם בשנת  2006וכן החלטת דירקטוריון החברה בדבר הקצאה
נוספת לדירקטור מקרב העובדים מיום  21בינואר  2009ראה באור .26

)(3

ביום  3בדצמבר  2003אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה
של החברה בעניין הסכם המסגרת שנחתם בין החברה לבין המדינה ,לרבות בקשר עם הקצאת מניות למדינה מכח
הסכם המסגרת .ההתחייבות הוגבלה לסכום של  890,000אלפי ש"ח )הקף גיוס ההון( צמוד למדד המחירים לצרכן
אשר יתפרסם לאחר סיום גיוס ההון לחברה בהתאם להסכם המסגרת.

)(4

ביום  13במאי  2004אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן התחייבויות לנושאי משרה בנושא
שיפוי וביטוח כדלקמן:
א.

התחייבות של החברה בעניין מתן הלוואה לנושאי משרה למימון הוצאות התדיינות סבירות בהליכים משפטיים
וכן התחייבות החברה לרכישת פוליסת ביטוח לנושאי משרה בעלות סבירה.

ב.

מתן כתבי שיפוי מראש לנושאי משרה בחברה בעניינים הבאים:

)(1

תביעת בעל מניות שהחזיק  15%ומעלה מהון מניות החברה .ההיקף הכולל של שיפוי לא יעלה על  150מיליון
דולר בתוספת  30מיליון דולר בגין הוצאות משפטיות )תביעה מסוג זה הוחרגה בפוליסת ביטוח נושאי המשרה
של החברה(.

)(2

בכל הקשור עם תשקיף הצעת מכר של ניירות ערך של החברה על ידי מדינת ישראל והנפקה על ידי החברה,
שהתפרסם בסוף חודש מאי  .2004ההיקף הכולל של השיפוי )לרבות בגין התחייבויות לשיפוי מראש שניתנו
עד לפרסום התשקיף ובגין התחייבויות לשיפוי מראש אשר יינתנו ,אם יינתנו ,ערב העברת השליטה בחברה
על ידי המדינה( לא יעלה על  25%מההון העצמי של החברה )לפי דוחותיה הכספיים לשנת  ,2003צמוד
למדד נובמבר .(2003

)(5

ביום  20באפריל  2004החליט דירקטוריון החברה כי החברה תשפה את עובדי הקבוצה שהשתתפו בהכנת התשקיף
שפורסם בחודש מאי  ,2004ושאינם נושאי משרה בחברה ,בגין חבות כספית שתוטל עליהם ובגין הוצאות התדיינות
סבירות בהן יעמדו ,בכל הקשור לתשקיף ,במתכונת כתב השיפוי שניתן לנושאי משרה.

)(6

ביום  6באפריל  2005אישרה אסיפת בעלי המניות מתן התחייבות לשיפוי בגין חבות כספית שתוטל על נושאי משרה
בחברה ובגין הוצאות התדיינות סבירות בהן יעמדו ,בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם הליך למכירת אחזקות
המדינה בחברה.
ההתחייבות לשיפוי תינתן לנושאי משרה אשר כהנו ו/או מונו ו/או ימונו בחברה החל מתחילת הערכותה של החברה
בקשר עם הליך המכירה ועד למועד השלמת הליך המכירה.
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באור  - 29עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ז.

הטבות לדירקטורים ולמנכ"ל )המשך(
ההיקף הכולל של השיפוי לא יעלה על  25%מההון העצמי של החברה )לפי דוחותיה הכספיים לשנת  ,2004צמוד
למדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר  ,(2004לרבות בגין התחייבויות לשיפוי מראש שניתנו עד ליום הוצאת כתב
השיפוי בצרוף התחייבות לשיפוי מראש בהתאם למכתב שר האוצר מיום  21באפריל  2004אשר תינתן ,אם תינתן,
ערב העברת גרעין השליטה בחברה על ידי המדינה.

)(7

ביום  16במאי  2005אישרה אסיפת בעלי המניות ,לבטח את נושאי המשרה בחברה ,כמפורט להלן:
אישור מימוש אופציה לרכישת פוליסת  RUN-OFFלאחריות נושאי משרה בחברה ,בתנאי הפוליסה הנוכחית,
בהתאם לשינויים הבאים:
א.
ב.
ג.

ד.
)(8

לתקופה של שבע שנים מיום השלמת ) (closingהעברת מניות המדינה בחברה הנמכרות בהתאם להחלטת
ועדת שרים לענייני הפרטה מיום  19ביולי ") 2004מועד השלמת המכירה"(.
הסכום הכולל של הכיסוי הביטוחי לא יעלה על  150מיליון דולר בתוספת  30מיליון דולר בגין הוצאות
משפטיות בישראל בלבד.
גבולות אחריות:
כיסוי ל 3 -שנים ראשונות בגבולות אחריות של  150מיליון דולר בתוספת  30מיליון דולר בגין הוצאות
)(1
משפטיות בישראל בלבד.
כיסוי ל 3 -שנים נוספות בגבולות אחריות של  75מיליון דולר בתוספת  15מיליון דולר בגין הוצאות
)(2
משפטיות בישראל בלבד.
כיסוי לשנה השביעית בגבולות אחריות של  25מיליון דולר בתוספת  5מיליון דולר בגין הוצאות
)(3
משפטיות בישראל בלבד.
מובהר ,כי מדובר בגבול אחריות אחד לכל תקופת ה.RUN- OFF -
סכום הפרמיה למלוא תקופת הביטוח  3 -מיליון דולר )תשלום חד-פעמי מראש(.

באותה אסיפה ,מיום  16במאי  ,2005אושר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה בחברה ,אשר כיהנו בחברה
בעת מתן ההתחייבות לשיפוי אשר יחול במועד השלמת המכירה או שכיהנו במהלך שבע השנים שקדמו למועד זה
בשל חבות כספית שתוטל עליו בכל אחד מן האירועים המפורטים במסמך השיפוי ובתנאים המפורטים בו ,אשר בו
פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה היא לטובת החברה .התחייבות השיפוי לא תחול
לגבי אירוע ,שמבטח הכיר באחריות לגביו על פי פוליסת ביטוח ,אולם ,אם חוייב נושא המשרה ,בשל אירוע בר שיפוי,
בסכום העולה על הסכום ששילם לו המבטח ,תשפה אותו החברה בהפרש ,ובכפוף לכך שסכום השיפוי לכלל נושאי
המשרה בחברה ,לא יעלה על  150מיליון דולר בתוספת  30מיליון דולר בגין הוצאות משפטיות בישראל בלבד
לתביעה ובסך הכל לכל שנת ביטוח בתקופת הביטוח .עם השלמת העסקה למכירת מניות המדינה לאפ.סב.אר11) .
באוקטובר  (2005נכנסה לתוקף התחייבות זו.
ההחלטות האמורות בסעיפים  7 ,6ו 8 -לעיל יושמו בתוקף ממועד השלמת המכירה ) 11באוקטובר .(2005

)(9

ביום  3באוגוסט  2005אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את הארכת תקופת פוליסת
ביטוח נושאי משרה ,לרבות אופציית  ,RUN OFFלתקופה של עד  4חודשים בעלות של  112,500דולר לחודש .החל
מיום  31ביולי ) 2005מועד פקיעת הפוליסה הקודמת( .עם השלמת העסקה למכירת מניות המדינה לאפ.סב.אר11) .
באוקטובר  (2005אופציית ה RUN OFF -מומשה ופוליסה זו פקעה.

)(10

ביום  26בדצמבר  2007אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה "עסקת מסגרת" להתקשרות של
החברה ,במהלך העסקים הרגיל ,בפוליסות ביטוח עתידיות )לאחר פקיעת הפוליסה שאושרה באותה אסיפה( לכיסוי
אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב
בעלי שליטה בחברה ,כל נושאי המשרה בחברות שבהן החברה מחזיקה מעל  50%או יותר ,נושאי משרה מטעם
החברה בחברות שבהן מחזיקה החברה  20%או יותר ועובדים בכירים שאינם נושאי משרה לגבי פעולות ניהוליות
המבוצעות על ידיהם והכל  -בדרך של "עסקת מסגרת" כמשמעותה בתקנות החברה )הקלות בעסקאות עם בעלי
עניין( התש"ס  2000 -בפרמיה שנתית בסך של עד  510,000דולר ארה"ב בתוספת סכום המהווה עד 20%
מהפרמיה האמורה בגין סכום הכיסוי הביטוחי הקיים כיום.
ביום  30באוקטובר  2008אישר דירקטוריון החברה רכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה
לתקופה של שנה החל מתאריך  11באוקטובר  2008בגבול אחריות של  100מיליון דולר לתביעה ולסך כל תקופת
הביטוח ובנוסף ,גבול אחריות של  30מיליון דולר לתביעה ולסך כל התביעות לתקופת הביטוח בגין הוצאות משפטיות
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באור  - 29עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ז.

הטבות לדירקטורים ולמנכ"ל )המשך(
בישראל בלבד ,וכן גבול אחריות לחברות בנות של  50מיליון דולר )כחלק מגבול האחריות האמור לעיל( ,וזאת
במסגרת "עסקת מסגרת" אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות החברה ביום  26בדצמבר .2007
סך הפרמיה השנתית בגין הפוליסה כ 369,000 -דולר ארה"ב.

)(11

ביום  17בינואר  2007אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה בהתאם
לכתב השיפוי ,בשל כל חבות או הוצאה שתוטל על נושא המשרה עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בחברה
)לרבות פעולותיו בחברות בנות( ,במגבלות הקבועות בחוק החברות .סכום השיפוי הכולל הוגבל לתקרה של 25%
מההון העצמי של החברה כפי שיהיה בעת מתן השיפוי בפועל .כתב השיפוי יחול על רשימה של סוגי ארועים
המפורטים בתוספת לכתב השיפוי .בהמשך לכך אושר מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה חדשים שהצטרפו
לחברה.

)(12

ביום  1ביוני  2008אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את תנאי העסקתו של היו"ר בחברה .להלן עיקרי
ההתקשרות עם יו"ר הדירקטוריון:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

היו"ר יועסק במסגרת הסכם עבודה אישי כיו"ר דירקטוריון פעיל של דירקטוריון החברה בהיקף משרה של
 ,100%בתוקף מיום  4בספטמבר  ,2007מועד תחילת עבודתו בפועל של היו"ר בחברה.
שכרו של היו"ר יהיה  175,000ש"ח לחודש ,והשכר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן .כמו כן ,יהיה היו"ר זכאי
להפרשות לביטוח מנהלים ,קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה .החברה תעמיד לרשות היו"ר רכב צמוד
ותשא בכל הוצאות אחזקת הרכב.
ליו"ר יוענקו  9,000,000כתבי אופציה כמתואר בבאור 26ב') (2להלן.
החלטה לגבי הענקת בונוס שנתי תעשה בהתאם לקביעתו ושיקול דעתו של דירקטוריון החברה ובכפוף
לאישור ועדת הביקורת של הדירקטוריון והאסיפה הכללית .סכום הבונוס השנתי במידה ויוחלט על הענקתו
יסתכם בשש עד שמונה עשרה משכורות חודשיות.
בסמוך לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית להסכם ,תשלם החברה ליו"ר תשלום מיוחד כ"מענק חתימה"
בסך  1,200,000ש"ח.
החברה תבטח את היו"ר בביטוח דירקטורים נושאי משרה וכן תשפה את היו"ר ,כפי שיהיה מקובל מעת לעת
לגבי דירקטורים אחרים בחברה.
ההתקשרות בין החברה ליו"ר הינה לתקופה בלתי מוגבלת ,עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל עת ומכל
סיבה שהיא בהודעה של  12חודשים מראש )על ידי החברה( ו 6-חודשים מראש )על ידי היו"ר(.

ח.

ביום  28ביוני  2007הודיעה אפ.סב.אר ,המחזיקה ב 30%-ממניות החברה ,לחברה ,כי 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 מופעלות בין תאגיד לבעל שליטה.

ט.

באשר לערבויות לצדדים קשורים ראה באור .19
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באור  - 30ניהול סיכונים פיננסיים
כללי
הקבוצה חשופה לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסים:
y
y
y

סיכון אשראי
סיכון נזילות
סיכון שוק )הכולל סיכון מטבע ,סיכון ריבית וסיכון מחיר אחר(.

בבאור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים לעיל ,הסבר על אופן ניהול הסיכונים ותהליכי המדידה.
גילוי כמותי נוסף נכלל בדוח הכספי בבאורים נוספים.
האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של הקבוצה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון .ניהול הסיכונים
בקבוצה מטרתו להגדיר ולעקוב באופן שוטף אחר הסיכונים ולמזער את ההשפעות האפשריות הנובעות מחשיפה זו בהתאם
להערכותיה וציפיותיה לגבי הפרמטרים המשפיעים על הסיכון .מדיניות הקבוצה הינה לגדר באופן חלקי את החשיפה
מתנודות בשערי מטבע חוץ ,מדד המחירים לצרכן ושערי הריבית.
סיכון אשראי
סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו
החוזיות ,והוא נובע בעיקר מיתרות חובה של לקוחות וחייבים ומהשקעות בפקדונות ובניירות ערך.
להנהלה מדיניות אשראי והיא מקיימת מעקב שוטף אחר חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי .מזומנים והשקעות בפקדונות
ובניירות ערך מופקדים בתאגידים בנקאיים בעלי דרוג גבוה ,מתבצעות הערכות אשראי על יתרות לקוחות מהותית ונדרשים
בטחונות בגין נכסים פיננסיים.
לקוחות וחייבים אחרים
הנהלת הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות
בצורה נאותה ,לפי הערכת ההנהלה ,את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק .בנוסף קיים פיזור רב של יתרות
הלקוחות.
השקעות
לקבוצה השקעות בניירות ערך ממשלתיים ושל חברות בעלות דרוג השקעה שהינם נזילים וסחירים .עסקאות בהן מעורבים
נגזרים נערכות עם גופים בעלי דרוג אשראי גבוה.
ערבויות
מדיניות הקבוצה היא לתת ערבויות מכרז ,ביצוע וערבויות על פי חוק .כמו כן ,החברה נותנת בהתאם לצורך ערבויות בנקאיות
להתחייבויות בנקאיות של חברות מאוחדות .ליום  31בדצמבר  2008לקבוצה היו ערבויות כמתואר בבאור .19
לתאריך הדיווח לא קיים ריכוז משמעותי של סיכוני אשראי .החשיפה המרבית לסיכון אשראי מיוצגת על ידי הערך בספרים
של כל נכס פיננסי ,כולל נגזרים במאזן.
סיכון נזילות
סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה לא תוכל לכבד במועד את התחייבויותיה הכספיות .מדיניות הקבוצה לניהול הנזילות שלה
היא להבטיח ,ככל הניתן ,שתמיד תהייה לה נזילות מספקת למילוי התחייבויותיה במועד ,בתנאים רגילים ובתנאי מצוקה גם
יחד ,ללא שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים .כמו כן לעניין אגרות החוב המוחזקות על ידי חברה מאוחדת ראה באור 13ב').(3
סיכוני שוק
סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק ,כגון שערי חליפין של מטבע חוץ ,שעורי ריבית ומחירי ניירות ערך ,מחירי חומרי
גלם ועוד ישפיעו על הכנסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים .מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח
על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים למניעת חשיפות תזרימיות משמעותיות לסיכוני שוק שישפיעו על
תוצאות הקבוצה ,התחייבויותיה ותזרים המזומנים שלה בטווח הקצר )עד שנה( תוך כדי מיקסום התשואה לסיכון.
במהלך עסקיה הרגילים מבצעת הקבוצה פעולות גידור מלא או חלקי ולוקחת בחשבון את ההשפעות של החשיפה בשיקוליה
בקביעת סוג ההלוואות שהינה לוקחת ובניהול תיק ההשקעות שלה.
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באור  - 30ניהול סיכונים פיננסיים )המשך(
סיכון מדד המחירים לצרכן
שינויים בשעור האינפלציה משפיע על הרווחיות של הקבוצה ועל תזרימי המזומנים העתידיים שלה בעיקר בשל התחייבויותיה
הצמודות למדד .לקבוצה עודף התחייבויות על נכסים הצמודים למדד המחירים לצרכן .במסגרת יישום מדיניות צמצום
החשיפה ,הקבוצה מבצעת עסקאות אקדמה כנגד המדד .פרק הזמן של עסקאות האקדמה שווה או קצר מפרק הזמן של
החשיפות המגודרות .חלק ניכר מיתרות המזומנים מושקע בפקדונות החשופים לשינוי בשווים הריאלי כתוצאה משינוי בשעור
מדד המחירים לצרכן.
סיכון מטבע חוץ
הקבוצה חשופה לסיכוני מטבע חוץ בעיקר בשל תשלומים עבור רכישת ציוד הקצה והרכוש הקבוע הצמודים לדולר ולאירו.
בנוסף ,הקבוצה נותנת שרותים ללקוחות ומקבלת שרותים מספקים ברחבי העולם במטבע חוץ ,בעיקר בדולר .לקבוצה עודף
התחייבויות על נכסים במטבע חוץ .במסגרת יישום מדיניות צמצום החשיפה ,הקבוצה מבצעת עסקאות אקדמה כנגד הדולר
והאירו ורוכשת אופציות כנגד הדולר .פרק הזמן של עסקאות הגידור שווה או קצר מפרק הזמן של החשיפות המגודרות.
סיכוני ריבית
הקבוצה חשופה לשינויים בשווי ההוגן כתוצאה מהשקעות באגרות חוב נושאות ריבית קבועה וכן מאשראי אותו היא מקבלת
בריבית קבועה .הקבוצה חשופה לשינויים בתזרימי המזומנים כתוצאה מאשראי שהיא מקבלת בריבית משתנה .ההתחייבויות
בריבית משתנה הן בעיקר בטווח הקצר ואינן חושפות אותה לסיכון שערי ריבית.

באור  - 31מכשירים פיננסים
חשיפה לסיכון אשראי
הערך בספרים של הנכסים הכספיים מייצג את חשיפת האשראי המירבית .החשיפה המירבית לסיכון האשראי בתאריך מאזן,
היתה כדלקמן:

מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לקוחות וחייבים אחרים
פקדון בבנק למתן הלוואות לעובדים
השקעות אחרות
נגזרים

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

ערך בספרים

ערך בספרים

786
57
6
3,070
130
3
24

1,203
115
294
3,105
149
3
61

4,076

4,930

ראה באור  7לעניין החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות.
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 31מכשירים פיננסים )המשך(
סיכון נזילות
להלן מועדי הפרעון החוזיים של התחייבויות כספיות ,כולל תשלומי ריבית
ליום  31בדצמבר 2008
הערך בספרים

תזרים מזומנים
חוזי

 6חודשים או
פחות

 6-12חודשים

 1-2שנים

 3-5שנים

מעל חמש שנים

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
ספקים
זכאים אחרים
אשראי לזמן קצר
הלוואות מבנקים)(1
אגרות חוב שהונפקו לציבור
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים ואחרים)(2
הלוואות מגופים מוסדיים

התחייבויות פיננסיות נגזרות
חוזי אקדמה על מטבעות
אופציות על שער החליפין
חוזי אקדמה על מדד מחירים לצרכן

הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
)(1
)(2

1,381
658
31
1,168
2,737
2,001
109

1,381
658
31
1,207
3,229
2,734
266

1,381
653
31
915
466
390
-

5
52
123
-

54
450
491
-

131
1,396
849
266

55
917
881
-

8,085

9,506

3,836

180

995

2,642

1,853

1
1
15

2
1
4

1
1
-

7

1
)(3

-

-

17

7

2

7

)(2

-

-

449

1,329

-

-

-

-

1,329

כולל הלוואות של חברה מאוחדת בסך של כ 846 -מיליון ש"ח המוצגות בדוחות הכספיים בזמן קצר עקב אי עמידה בהתניות פיננסיות שנקבעו נכון ליום  31בדצמבר ,2008
)ראה באור  13ב').((1
כולל אגרות חוב של החברה בסך של כ 116-מיליון ש"ח המוצגות בדוחות הכספיים בזמן קצר עקב אי עמידה בהתניות פיננסיות )ראה באור 13ג').((1
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 31מכשירים פיננסים )המשך(
סיכון נזילות )המשך(
ליום  31בדצמבר 2007
הערך בספרים

תזרים מזומנים
חוזי

 6חודשים או
פחות

 6-12חודשים

 1-2שנים

 3-5שנים

מעל חמש שנים

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
ספקים
זכאים אחרים
אשראי לזמן קצר
הלוואות מבנקים)(1
אגרות חוב שהונפקו לציבור
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסיים ואחרים)(2
הלוואות מגופים מוסדיים

התחייבויות פיננסיות נגזרות
חוזי אקדמה על מטבעות
חוזי אקדמה על מדד מחירים לצרכן

הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת
)(1
)(2

1,533
613
81
1,298
2,959
2,302
105

1,533
613
81
1,579
3,551
2,920
254

1,533
608
120
461
348
-

5
81
102
117
-

174
446
489
-

1,037
1,445
1,007
-

146
1,199
959
254

8,891

10,531

3,070

305

1,109

3,489

2,558

11
-

11
1

11
-

1

-

-

-

11

12

11

1

-

-

-

375

1,384

-

-

-

-

1,384

כולל הלוואות של חברה מאוחדת בסך של כ 846 -מיליון ש"ח המוצגות בדוחות הכספיים בזמן קצר עקב אי עמידה בהתניות פיננסיות שנקבעו לה נכון ליום  31בדצמבר 2007
)ראה באור 13ג').((3
כולל אגרות חוב של החברה בסך של כ 112-מיליון ש"ח המוצגות בדוחות הכספיים בזמן קצר עקב אי עמידה בהתניות פיננסיות )ראה באור 13ג').((1
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"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 31מכשירים פיננסים )המשך(
סיכוני מטבע וסיכון מדד
סיכון המטבע של הקבוצה המבוסס על ערכים נקובים ,הינו כדלקמן:
 31בדצמבר 2008

ללא הצמדה
מיליוני ש"ח

צמוד
למדד
המחירים
מיליוני ש"ח

בדולר או
צמוד לדולר
מיליוני ש"ח

באירו או
צמוד לאירו
מיליוני ש"ח

סך כל
יתרות
כספיות
מיליוני ש"ח

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים אחרים
השקעות אחרות לרבות נגזרים
לקוחות לזמן ארוך
השקעות והלוואות לזמן ארוך לרבות
נגזרים

771
2,279
115
8
526

24
18
35

12
70
7
15

3
-

786
2,373
115
33
576

131

1

50

-

182

סך הכל נכסים

3,830

78

154

3

4,065

התחייבויות
הלוואות ואשראי
ספקים
התחייבויות והפרשות שוטפות אחרות
התחייבויות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים
ואג"ח
הלוואות שהעמיד המיעוט ואחרים
התחייבויות והפרשות אחרות לזמן ארוך

877
1,123
897

903
345

251
-

7
-

1,780
1,381
1,242

60

4,162
558
66

-

-

4,162
558
126

סך הכל התחייבויות

2,957

6,034

251

7

9,249

פרוט עסקאות מטבע עתידיות
עסקאות אקדמה דולר/שקל
עסקאות אקדמה שקל צמוד מדד/שקל
עסקאות אקדמה יורו/שקל
אופציות מכר דולר/שקל
אופציות רכש דולר/שקל

)(216
)(1,720
)(5
-

1,720
-

216
)(110
110

5
-

)(110
100

)(1,941

1,720

216

5

-
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באור  - 31מכשירים פיננסים )המשך(
סיכוני מטבע )המשך(
 31בדצמבר 2007

ללא הצמדה
מיליוני ש"ח

צמוד
למדד
המחירים
מיליוני ש"ח

בדולר או
צמוד לדולר
מיליוני ש"ח

באירו או
צמוד לאירו
מיליוני ש"ח

מט"ח אחר
או צמוד
למט"ח
אחר
מיליוני ש"ח

סך כל
יתרות
כספיות
מיליוני ש"ח

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים אחרים
השקעות אחרות לרבות נגזרים
לקוחות וחייבים אחרים לזמן ארוך
השקעות והלוואות לזמן ארוך לרבות
נגזרים

1,115
2,330
166
116
486

15
192
24

83
58
1
35
25

4
56
-

1
1
-

1,203
2,403
167
400
535

149

16

60

-

-

225

סך הכל נכסים

4,362

247

262

60

2

4,933

התחייבויות
הלוואות ואשראי
ספקים
התחייבויות והפרשות שוטפות אחרות
התחייבויות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים
ואג"ח
הלוואות שהעמיד המיעוט ואחרים
התחייבויות והפרשות אחרות לזמן ארוך

927
1,212
937

955
244

313
12

31
8
1

-

1,913
1,533
1,194

57

4,733
*480
*59

1

-

-

4,733
480
117

סך הכל התחייבויות

3,133

6,471

326

40

-

9,970

פרוט עסקאות מטבע עתידיות
עסקאות אקדמה דולר/שקל
עסקאות אקדמה שקל צמוד מדד/שקל

)(389
)(2,600

2,600

389
-

-

-

-

)(2,989

2,600

389

-

-

-

*

ראה באור  3כא'
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באור  - 31מכשירים פיננסים )המשך(
נתונים בש"ח לגבי שערי חליפין ומדד המחירים לצרכן:

מדד המחירים לצרכן בנקודות)*(
 1דולר ארה"ב
 1אירו
)*(

 %השינוי

 %השינוי

 31בדצמבר
2008

 31בדצמבר
2007

 31בדצמבר
2006

 31בדצמבר
2008

 31בדצמבר
2007

125.5
3.802
5.297

120.9
3.846
5.659

116.9
4.225
5.564

3.8
)(1.14
)(6.39

3.40
)(8.97
1.71

מדד בגין החודש לפי בסיס ממוצע 100=1998

ניתוח רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן ולמטבע חוץ
התחזקות של השקל כנגד המטבעות הבאים לתאריך  31בדצמבר  2008ו ,2007 -היתה מגדילה )מקטינה( את ההון העצמי
ואת הרווח או ההפסד בסכומים המוצגים להלן .ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים ,ובמיוחד שעורי הריבית ,יישארו
קבועים.

 31בדצמבר 2008
 1דולר ארה"ב  -התחזקות בשעור  10%של השקל כנגד הדולר
 1אירו  -התחזקות בשעור של  5%של השקל כנגד האירו
מדד  -התחזקות בשעור של  10%מעבר לתחזית האינפלציה )*(
)תחזית אינפלציה של  2%בשנה(
 31בדצמבר 2007
 1דולר ארה"ב  -התחזקות בשעור  10%של השקל כנגד הדולר
 1אירו  -התחזקות בשעור של  5%של השקל כנגד היורו
מדד  -התחזקות בשעור של  5%מעבר לתחזית האינפלציה )*(
)תחזית אינפלציה של  2%בשנה(

הון עצמי
מיליוני ש"ח

רווח או הפסד
מיליוני ש"ח

5
-

4
-

)(6

)(6

4
1

17
)(1

)(2

)(2

)*( שיעורי ניתוח הרגישות נקבעו על פי הערכות בהתאם לתנאים המשתנים במשק.
להחלשות של השקל בשעורים דומים כנגד המטבעות הנ"ל ולירידה במדד המחירים לצרכן בשעור דומה לתאריך 31
בדצמבר היתה אותה השפעה ,אם כי בכיוון הפוך ,ובאותם סכומים ,בהנחה שכל שאר המשתנים יישארו קבועים.
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באור  - 31מכשירים פיננסים )המשך(
סיכון שעורי ריבית
פרופיל המכשירים הפיננסיים נושאי ריבית של הקבוצה לתאריך הדיווח הינו כדלהלן:

מכשירים בריבית קבועה
נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות
הלוואות שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת

מכשירים בריבית משתנה
נכסים פיננסים
התחייבויות פיננסיות

*

הערך בספרים
2008
מיליוני ש"ח

הערך בספרים
2007
מיליוני ש"ח

2,162
)(6,015
)(449

*2,517
)*(5,787
)(375

)(4,302

)(3,645

)(31

*20
)(958

)(31

)(938

ראה באור  3כא'

ניתוח רגישות השווי הוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה
נכסים והתחייבויות בריבית קבועה של הקבוצה אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,וכן אין הקבוצה מייעדת נגזרים
)חוזי החלפת ריבית( כמכשירים מגדרים בהתאם למודל חשבונאות גידור של שווי הוגן .לכן לשינוי בשעורי ריבית במועד
הדיווח לא תהייה כל השפעה על רווח והפסד.
ניתוח רגישות תזרים המזומנים לגבי מכשירים בשעורי ריבית משתנה
גידול של  100נקודות בסיס בשעורי הריבית במועד הדיווח היה מקטין את ההון העצמי ואת הרווח או ההפסד בסכום של כ-
 0.23מיליון ש"ח )בשנת  - 2007בסכום של כ 7 -מיליון ש"ח( .ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים ,ובמיוחד שערי
מטבע חוץ ,יישארו קבועים.
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באור  - 31מכשירים פיננסים )המשך(
שווי הוגן
הטבלה שלהלן מפרטת את ההבדלים בגין הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים ,מקום שיש הבדל
מהותי ביניהם .הערך בספרים של נכסים פיננסיים אינו שונה מהותית מהשווי ההוגן שלהם .השווי ההוגן של ההלוואות לזמן
ארוך שהעמיד המיעוט בחברה מאוחדת קרוב לערכן בספרים.
 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

הערך בספרים

שווי הוגן

הערך בספרים

שווי הוגן

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

אשראי לזמן קצר
הלוואות מובטחות
מבנקים ומאחרים
צמוד מדד
ללא הצמדה

31

31

81

81

481
846

473
808

591
846

598
846

אג"ח שהונפקו לציבור
צמוד מדד

2,816

2,841

3,043

3,046

אג"ח שהונפק למוסדות
פיננסיים ואחרים
צמוד מדד
צמוד אירו

2,106
-

2,098
-

2,302
32

2,354
31

6,280

6,251

6,895

6,956

אומדן השווי ההוגן
השיטות לפיהן נקבע השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מפורטות בבאור .4
שעורי ריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן

לקוחות זמן ארוך
הלוואות
אגרות חוב

2008
%

2007
%

7.4
7.5
6.2

7.3
5.5
5.3
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באור  - 32נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה
א.

מאזן

באור

2008

2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לרבות נגזרים
לקוחות
חייבים אחרים
מלאי
נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה

93
23
902
531
11
34

451
366
1,059
181
19
17

סך הכל נכסים שוטפים

1,594

2,093

לקוחות וחייבים אחרים
השקעות לרבות נגזרים
רכוש קבוע
נכסים בלתי-מוחשיים
הוצאות נדחות ואחרות
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת העלות
נכסי מסים נדחים

54
137
3,647
138
171
4,961
537

51
174
3,873
176
185
5,033
643

סך הכל נכסים בלתי שוטפים

9,645

10,135

סך הכל נכסים

11,239

12,228

32ה'
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באור  - 32נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )המשך(
א.

מאזן )המשך(

באור

2008

2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

התחייבויות
671
330
530
19
25
253
355

722
448
490
57
21
287
663

אגרות חוב
ספקים
זכאים אחרים ,לרבות נגזרים
התחייבויות מס שוטפות
הכנסה נדחית
הפרשות
הטבות לעובדים

32ו'

2,183

2,688

3,605
19
219

3,974
7
219

סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

3,843

4,200

סך הכל התחייבויות

6,026

6,888

הון
הון מניות
קרנות
גרעון בהון

6,132
752
)(1,671

6,132
680
)(1,472

סך הכל הון

5,213

5,340

סך הכל הון והתחייבויות

11,239

12,228

סך הכל התחייבויות שוטפות
אגרות חוב
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
הטבות לעובדים

32ו'
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באור  - 32נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )המשך(
ב.

דוח רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

הכנסות

32ז'

2008

2007

2006

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

5,498

5,713

5,799

852
1,202
1,873
96

941
1,293
2,121
*39

1,026
1,557
2,233
*210

4,023

4,394

5,026

רווח תפעולי

1,475

1,319

773

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו

)(244

*43

)*(669

רווח לפני מסים על הכנסה

1,719

1,276

1,442

מסים על הכנסה

400

394

254

רווח לשנה

1,319

882

1,188

עלויות והוצאות
פחת והפחתות
שכר עבודה
הוצאות הפעלה וכלליות
הוצאות תפעוליות אחרות ,נטו

*

32ח'

ראה באור 3כא'
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באור  - 32נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )המשך(
ג.

דוח על הכנסות והוצאות שהוכרו לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2008

2007

2006

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה

-

5

)(1

שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
זמינים למכירה שהועבר לרווח
והפסד

)(5

-

)(5

רווחים )הפסדים( אקטוארים מתכנית הטבה
מוגדרת

)(2

13

)(3

מסים בגין הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות
להון עצמי

1

)(4

2

הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות להון

)(6

14

)(7

רווח לשנה

1,319

882

1,188

סך הכל הכנסות והוצאות שהוכרו

1,313

896

1,181
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באור  - 32נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )המשך(
ד.

דוח על תזרימי המזומנים

באור

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לשנה
התאמות:
פחת
הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
הפחתת הוצאות נדחות ואחרות
עלויות מימון ,נטו
רווח הון ,נטו
עסקאות תשלום מבוסס מניות
תשלומים לנושא מישרה בכירה לשעבר
הוצאות מסים על הכנסה
ירידת ערך )שערוך( הלוואה לצד קשור

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

1,319

882

709
114
29
)(426
)(68
38
400
143

789
146
6
189
)(87
6
394
)(183

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

9
154
)(17
49
)(88
)(34
)(306
1

)(6
)(201
33
)(56
27
79
)(304
)(8

מס הכנסה ששולם

)(335

)(324

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

1,691

*1,382

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות
תמורה ממכירת רכוש קבוע והוצאות נדחות
מימוש השקעות שוטפות ,נטו
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש השקעות והלוואות לזמן ארוך
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת העלות
דיבידנד שהתקבל
ריבית שהתקבלה

)(98
144
319
)(518
19
)(2
302
34

)(93
169
647
)(412
54
)(3
*4
*91

200

*457

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

*

2008

2007

 32ה'

 32ה'

ראה באור  3כא'
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באור  - 32נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )המשך(
ד .דוח על תזרימי המזומנים )המשך(
2008

2007

באור

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

 32ו'
 32ו'

)(593
)(1,514
)(183
52

1,200
)(1,811
)(2,860
)(238
77

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

)(2,238

)(3,632

גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים ליום  1בינואר
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים
ושווי מזומנים

)(347
451

)(1,793
2,262

)(11

)(18

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

93

451

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת אגרות חוב
פרעון אגרות חוב
דיבידנד ששולם
ריבית ששולמה
תקבול )תשלום( בגין סילוק מכשירים פיננסיים נגזרים ,נטו

לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2006
מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח
התאמות לרווח

1,188
817

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

2,005

תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות השקעה

*1,349

תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון

)(2,776

גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים ליום  1בינואר
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים

578
1,679
5

מזומנים ושווי מזומנים ליום  31בדצמבר

2,262

*

ראה באור 3כא'
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באור  - 32נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )המשך(
ה.

רכוש קבוע בחברה

תנועה ברכוש קבוע

2008

2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

עלות או עלות נחשבת
יתרה ליום  1בינואר
תוספות
גריעות
העברה לנכסים מוחזקים למכירה

16,385
504
)(184
)(53

16,448
442
)(451
)(54

יתרה ליום  31בדצמבר

16,652

16,385

פחת והפסד מירידת נכסים
יתרה ליום  1בינואר
פחת לשנה
גריעות
העברה לנכסים מוחזקים למכירה

12,512
709
)(178
)(38

12,203
789
)(440
)(40

יתרה ליום  31בדצמבר

13,005

12,512

הערך בספרים
ליום  1בינואר

3,873

4,245

ליום  31בדצמבר

3,647

3,873
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באור  - 32נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )המשך(
ו.

אגרות חוב

תנאים וטבלת החזר חובות
שעור הריבית

 31בדצמבר 2008

הנומינלית
מטבע
אגרות חוב שהונפקו לציבור:
צמודות למדד המחירים לצרכן
סדרה  4ו5-
אגרות חוב שהונפקו למוסדות פיננסים
ואחרים:
צמודות למדד המחירים לצרכן
צמודות לאירו

שקל

שקל

אחוזים

4.8-5.3

4.8-6.35

שנת הפדיון

2009-2016

2009-2014

 31בדצמבר 2007

ערך נקוב

ערך בספרים

ערך נקוב

ערך בספרים

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

3,287

471

סך התחייבויות נושאות ריבית

3,740

536
-

3,915

3,587

750
31

689
22

536

781

4,276

4,696

אגרות החוב עומדות לפרעון בשנים הבאות בהתבסס על דוחות הסילוקין כדלקמן:
 31בדצמבר 2008
מיליוני ש"ח

2009
2010
2011
2012
2013
 2014ואילך

ז.

671
481
834
477
474
1,339
4,276

פילוח הכנסות חברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

טלפוניה
אינטרנט
תמסורת ותקשורת נתונים
שרותים אחרים

2008

2007

2006

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

3,572
790
811
325

3,905
712
754
342

4,148
608
711
332

5,498

5,713

5,799
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באור  - 32נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )המשך(
ח.

הוצאות הפעלה וכלליות בחברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

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

2006
מיליוני ש"ח

894
259
99
293
113
1
126
57
31

1,033
268
83
297
156
26
127
98
33

1,135
258
80
312
179
30
137
66
36

1,873

2,121

2,233
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באור  - 33ישויות הקבוצה
שעור הבעלות ב %-ליום  31בדצמבר
ארץ הרישום

פלאפון תקשורת בע"מ )(1
בזק בינלאומי בע"מ )(2
די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ )(3
בזק אונליין בע"מ )(4
בזק זהב )אחזקות( בע"מ )(5
(6) Stage One
)(1

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

2007

2008

100
100
49.8
100
100
71.8

100
100
49.8
100
100
83

פלאפון תקשורת בע"מ

חברת פלאפון תקשורת בע"מ )להלן  -פלאפון( הינה חברת בת בבעלות מלאה של החברה .פלאפון עוסקת במתן
שרותי רדיו טלפון תאי נייד )תקשורת סלולרית( ,שרותי ערך מוסף ,שיווק ציוד קצה ותיקונו.
פלאפון פועלת בהתאם לרשיון הפעלה של משרד התקשורת  -רשיון כללי לשרותי רדיו טלפון נייד )רט"ן( )להלן -
הרשיון( .הרשיון התקבל ביום  7בפברואר  .1996במסגרת זכייתה של פלאפון בחודש דצמבר  2001ברצועת
תדרים נוספת הוארכה תקופת הרשיון עד שנת  2022עם אפשרות להארכה ,בכפוף לאמור ברשיון ,לתקופה
נוספת של  6שנים )להלן  -התקופה הנוספת( ולחידוש לתקופה נוספת ,אחת או יותר ,של  6שנים מעבר לתקופה
הנוספת.
)(2

בזק בינלאומי בע"מ

בזק בינלאומי בע"מ )להלן  -בזק בינלאומי( ,הינה חברה תושבת ישראל ,בבעלות מלאה של החברה ,התאגדה
בישראל ביום  5באפריל  1995במטרה לעסוק בתקשורת בין לאומית וזאת על פי החלטת הממשלה מיום 28
בדצמבר  1994ובעקבות השינוי ברשיון הכללי של החברה .החל משנת  1999פועלת בזק בינלאומי גם בתחום
אספקת שרותי גישה לאינטרנט .בזק בינלאומי מחזיקה בהחזקות הקבוצה בוואלה! תקשורת בע"מ )ראה באור
 .(12בעקבות המיזוג עם בזק כל תקשורת בע"מ )להלן "בזקכל"( הוסב רישיון הנס"ר של בזקכל לבזק בינלאומי.
ביום  8בפברואר  2009העניק שר התקשורת רישיון כללי ייחודי למתן שרותי בזק פנים ארציים לבי איי פי
פתרונות תקשורת )ש.ר ,(.תאגיד בבעלות בזק בינלאומי.
הענקת רישיון זה התאפשרה לאור מסמך מדיניות ה ,VOB -שקובע ,בין היתר ,כי לאחר שנתח השוק של
החברה ,בתחום הטלפוניה הפנים ארצית ,ירד מתחת ל ,85% -תוכל בזק בינלאומי לקבל רישיון .VOB
הרישיון יאפשר לבזק בינלאומי לספק שירותי טלפוניה פנים – ארציים על פס רחב ) ,(VOBללקוחות פרטיים
בלבד .אולם ,כאשר נתח השוק של החברה במגזר העסקי ירד מתחת ל 85% -תוכל בזק בינלאומי לספק שרותים
אלו גם ללקוחות עסקיים.
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באור  - 33ישויות הקבוצה )המשך(
)(3

די.בי.אס .שרותי לווין ) (1998בע"מ

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ )להלן  -די.בי.אס( ,התאגדה בישראל ביום  2בדצמבר  .1998בחודש ינואר
 ,1999קיבלה די.בי.אס רשיון ממשרד התקשורת לשדר בישראל שידורי טלוויזיה באמצעות לווין )להלן  -הרשיון(.
תוקפו של רשיון השידורים כשניתן לחברה מאוחדת הינו עד ינואר  2014וניתן להאריכו לתקופה של שש שנים
נוספות בתנאים מסויימים .בפעילותה כפופה די.בי.אס לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב ) 1982 -להלן -
חוק התקשרות( ,התקנות והכללים שהוצאו מכוחו ולתנאי הרשיון.
בחודש יולי  ,2000סיימה די.בי.אס את שלב ההערכות שלה והחלה לספק ללקוחותיה שידורי טלוויזיה רב ערוציים
על פי הרשיון שניתן לה ,בהתאם לחוק התקשורת.
על פי רשיונה של החברה הכולל הוראה על פיה מחויבת החברה לקיים הפרדה מבנית מלאה בינה לבין חברות
הבת שלה ,ובכללן די.בי.אס .בנוסף ,ביום  31במרס  2004פרסם שר התקשורת מסמך לפיו נאסר שיתופי פעולה
עסקיים מסויימים בין החברה לבין חברות הבת ,לרבות די.בי.אס ,אלא אם כן ,בין היתר ,תחול הרעה מהותית
במעמדה התחרותי של די.בי.אס.
באשר למצבה הכספי של די.בי.אס ,ראה להלן.
א.

)(1

מאז תחילת פעילותה צברה די.בי.אס הפסדים ניכרים .הפסדי די.בי.אס בשנים  2008ו2007 -
הסתכמו בכ 265 -מיליון ש"ח ובכ 118 -מיליון ש"ח ,בהתאמה .כתוצאה מהפסדים אלה ,מסתכמים
הגרעון בהון והגרעון בהון החוזר שלה ליום  31בדצמבר  ,2008לסך של כ 2,892 -מיליון ש"ח וכ-
 1,333מיליון ש"ח ,בהתאמה.
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 99 -מיליון ש"ח ,מתוכם כ 73 -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 הינו כ 31-מיליון ש"ח.
יתרת החוב לחברה מעבר להסדר כמפורט לעיל ,הינו 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 ,אך הצדדים הגיעו
להסכמה בנושא.

)(2

במהלך שנת  2005השלימו הבנקים את העמדת מלוא מסגרת האשראי לה הייתה זכאית די.בי.אס
על פי הסכמי המימון .ראה באור 13ג').(3

)(3

ביום  31ביולי  2007הנפיקה די.בי.אס במסגרת הנפקה פרטית אגרות חוב )סדרה א'( בערך נקוב
כולל של כ  620 -מיליון ש"ח למשקיעים מוסדיים המיועדות לרישום במסגרת מערכת רצף מוסדיים
בבורסה בת"א .תמורת ההנפקה הסתכמה ב  614 -מיליון ש"ח נטו .תנאי אגרות החוב מתוארים
בבאור 13ב' ו -ג' לעיל.
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באור  - 33ישויות הקבוצה )המשך(
)(3

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

ב.

ביום  2באוגוסט  2006הגישו החברה ודי.בי.אס .הודעות מיזוג לממונה על הגבלים עסקיים )"הממונה"(
בעניין מימוש אופציות למניות די.בי.אס על ידי החברה אשר במידה שימומשו יעלו את שיעור החזקות
החברה בדי.בי.אס מכ  49.8% -לכ  .58% -בעקבות הודעת רשות ההגבלים העסקיים ביום  31בדצמבר
 2006על התנגדות הממונה למיזוג הגישה החברה ביום  15במאי  2007ערר על ההחלטה.
ביום  3בפברואר  2009החליט בית הדין להגבלים עסקיים לאשר את המיזוג בתנאים הטעונים אישור על
ידי החברה בתוך  3חודשים .הרשות להגבלים עסקיים ויורוקום די.בי.אס בע"מ )אשר הינה בעלת מניות
בדי.בי.אס( הגישו ערעור על פסק הדין .כמו כן ,לאחר שבקשת הרשות להגבלים עסקיים לעיכוב ביצוע
פסק הדין נדחתה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים והוגשה על ידה בקשה נוספת לעיכוב ביצוע לבית
המשפט העליון ,הגיעו הצדדים להסדר בהמלצת בית המשפט אשר קיבל תוקף של החלטה שבמסגרתו
יעוכב בשלב זה ביצוע המיזוג ,כאשר הדיון בערעורים ייקבע לשמיעה לשבוע הראשון של חודש יוני .2009

)(4

בזק און ליין בע"מ

בזק און ליין בע"מ )להלן  -בזק און ליין( הוקמה בחודש דצמבר  2000והחלה את פעילותה בשנת  .2001בזק און
ליין עוסקת במתן שרותים בתחום ה) Call Center Outsourcing -מקור חוץ למוקדי שרות(.
)(5

בזק זהב )אחזקות( בע"מ

בזק זהב )אחזקות( בע"מ )להלן  -בזק זהב( הינה חברה בשליטה ובבעלות מלאה של בזק .בזק זהב נוסדה
בחודש
ספטמבר  1995והחלה בפעילותה בחודש מאי  .2004בזק זהב מחזיקה באגרות חוב שהונפקו על ידי בזק.
)(6

Stage One Venture Capital Fund (Israel), L.P.

הקרן הינה קרן הון סיכון אשר זכויות הניהול שלה הינם בידי ה SOCI -ולחברה זכויות ברווחים ראה באור 3א').(2
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2008

באור  - 34תמצית נתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של פלאפון תקשורת בע"מ,
די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ ושל בזק בינלאומי בע"מ
.1

פלאפון תקשורת בע"מ

א.

מאזן

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

1,898
2,746

1,976
2,363

4,644

4,339

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

1,502
1,050

1,106
1,154

סך הכל התחייבויות
הון עצמי

2,552
2,092

2,260
2,079

4,644

4,339

ב.

דוח רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

2006
מיליוני ש"ח

הכנסות משרותים ומכירות
עלות השרותים והמכירות

4,713
3,216

4,684
3,347

4,478
3,250

רווח גולמי

1,497

1,337

1,228

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

424
140

430
102

417
110

564

532

527

רווח תפעולי

933

805

701

הוצאות מימון
הכנסות מימון

115
)(117

114
)(109

107
)(89

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו

)(2

5

18

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

935
253

800
215

683
197

רווח לשנה

682

585

486
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באור  - 34תמצית נתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של פלאפון תקשורת בע"מ,
די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ ושל בזק בינלאומי בע"מ
.2

די.בי.אס שרותי לוויין ) (1998בע"מ

א.

מאזן

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף

 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2007

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

164
968

*157
*943

1,132

1,100

התחייבויות שוטפות
התחייבויות שאינן שוטפות

1,497
2,527

1,483
*2,246

סך ההתחייבויות
גרעון בהון

4,024
)(2,892

3,729
)(2,629

1,132

1,100

ב.

דוח רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

2006
מיליוני ש"ח

הכנסות
עלות ההכנסות

1,513
1,091

1,415
1,117

1,355
1,139

רווח גולמי

422

298

216

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

128
117

138
104

123
92

245

242

215

רווח תפעולי

177

56

1

הוצאות מימון
הכנסות מימון

493
)(52

394
)**(226

328
)(9

עלויות מימון ,נטו

441

168

319

הפסד לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

)(264
1

)(112
6

)(318
2

הפסד לשנה

)(265

)(118

)(320

*
**

ראה באור 3כא'
ראה באור 13ה'
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באור  - 34תמצית נתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של פלאפון תקשורת בע"מ,
די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ ושל בזק בינלאומי בע"מ )המשך(
.3

בזק בינלאומי בע"מ

א.

מאזן
 31בדצמבר 2008
מיליוני ש"ח

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף

 31בדצמבר 2007
מיליוני ש"ח

496
498

*415
*472

994

887

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

254
30

312
26

סך ההתחייבויות
הון עצמי

284
710

338
549

994

887

ב.

דוח רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2007
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

2006
מיליוני ש"ח

הכנסות
הוצאות הפעלה

1,306
780

1,304
859

1,021
662

רווח גולמי

526

445

359

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות ,נטו

181
103
-

147
94
-

148
72
7

רווח תפעולי

242

204

132

עלויות מימון ,נטו
הוצאות מימון
הכנסות מימון

8
)(7

13
)(14

20
)(13

הוצאות )הכנסות( מימון נטו
חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

1
5

)(1
6

7
11

רווח לפני מסים על ההכנסה
הוצאות מסים על ההכנסה

246
68

211
58

136
40

רווח נקי לשנה

178

153

96

*
**

ראה באור 3כא'
הדוחות הנ"ל מוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSבלבד .כמו כן ,החל מיום  1בינואר
 2007כוללים הדוחות הכספיים את פעילות בזק כל תקשורת בע"מ
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פרק ד – פרטים נוספים על התאגיד
 .1תמצית דו"חות רווח והפסד רבעוניים לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2008במיליוני שקלים(
הדוחות הרבעוניים נערכו בהתאם לתקנים בינלאומיים לדיווח כספי )(IFRS

הכנסות
עלויות והוצאות
רווח תפעולי
הוצאות מימון נטו
רווח לפני חלק הקבוצה ברווחי חברות
כלולות
חלק ברווחי חברות כלולות
רווח לפני מיסים על הכנסה
מיסים על הכנסה
רווח לתקופה
מיוחס ל:
מחזיקי ההון של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לשנה

רבעון 1
2008
3,100
2,436
664
100

רבעון  2רבעון 3
2008
2008
3,159
3,086
2,337
2,286
822
800
186
183

רבעון 4
2008
3,062
2,531
531
112

שנת 2008
12,407
9,590
2,817
581

שנת 2007
12,400
10,024
2,376
349

564
1
565
180
385

617
1
618
205
413

636
2
638
207
431

419
1
420
128
292

2,236
5
2,241
720
1,521

2,027
6
2,033
672
1,361

411
)(26
385

456
)(43
413

462
)(31
431

298
)(6
292

1,627
)(106
1,521

1,330
31
1,361

 .2שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י תשקיף
לא בוצעה הנפקה עפ"י תשקיף.

-1 -

 .3רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן *
שם החברה

שם
המחזיק

סוג המניה

מס' מניות

סה"כ ע.נ.

שעור
האחזקה
באחוזים

עלות *
מתואמת
במיליוני
ש"ח

ערך מאזני*
מתואם
במיליוני
ש"ח

פלאפון תקשורת בע"מ

החברה

בזק בינלאומי בע"מ

החברה

1,136,990,000

113,699,000

100%

364

364

די.בי.אס .שרותי לווין
1
) (1998בע"מ
2
בזק און ליין בע"מ

החברה

רגילות 1
ש"ח
רגילות 0.1
ש"ח
רגילות 1
ש"ח
רגילות 1
ש"ח
רגילות 1
ש"ח
רגילות 1
ש"ח

302,460,000

302,460,000

100%

2,537

2,537

14,881

14,881

49.80%

1,232

902

1,070,000

1,070,000

100%

24

24

999,999

999,999

100%

1,003

1,003

15,562,759

15,562,759

34.25%

80

59

בזק זהב )אחזקות(
3
בע"מ
4
וואלה! תקשורת בע"מ

החברה
החברה
בזק
בינלאומי

5

הערה :בנוסף לחברות הבנות האמורות לעיל ,חברת בת נוספת של החברה ,קבוצת אדאנת לעסקים בע"מ וכן חברות הבנות שלה נמצאות בהליכי פירוק/כינוס.
* מוצג לפי התקינה הבינלאומית

1

בחברת די.בי.אס שירותי לווין כלולה השקעה בסך  1,232מיליוני  ₪שבוצעה באמצעות הלוואות .מתוכן  313מיליוני  ₪בהלוואות צמודות למדד
המחירים לצרכן הידוע 111 ,מיליוני  ₪בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן הידוע ונושאות  5.5%ריבית ,ו 808-מיליוני  ₪בהלוואות צמודות למדד
המחירים לצרכן הידוע ונושאות  11%ריבית.
2
בחברת בזק און ליין בע"מ )"בזק און ליין"( כלולה השקעה בסכום של  1מיליון  ₪שניתנה כהלוואת בעלים ההלוואה צמודה למדד ואינה נושאת
ריבית .כמו כן ,ביום  31.7.08אושרה המרת הלוואת בעלים המירה למניות שניתנה ע"י החברה לבזק און-ליין בע"מ ושיתרתה ליום  30.6.08עמדה על סך
 ₪ 1,085,000להון מניות נפרע בבזק און ליין ,כך שהוקצו לחברה  1,085,000מניות רגילות בנות  ₪ 1כ"א בבזק און ליין.
3
ניתנו הלוואות לחברת הבת בזק זהב )אחזקות( בע"מ לצורך מימון רכישות אג"ח סידרה  4ו 5-של החברה.
4
בחברת וואלה! תקשורת בע"מ )וואלה!( כלולה השקעה בסך  0.5מיליון  ₪שבוצעה באמצעות הלוואות בעלים מבזק בינלאומי .ההלוואות צמודות
למדד המחירים לצרכן ואינן נושאות ריבית .במהלך  2007מימשה בזק בינלאומי עוד  0.5מיליון כתבי אופציה בתמורה לסכום כולל של  0.9מיליוני ₪
אשר קוזז מיתרת ההלוואות כאמור לעיל .שער מניית וואלה בבורסה לניירות ערך בת"א נכון ליום  31.12.08היה  300אג'.
 5בדילול מלא 32.42%
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 .4שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח
שם החברה

תאריך
השינוי
1.08
1.08
1.08
12.08

מהות
השינוי
אופציות לעובדים
אופציות לעובדים
אופציות לעובדים
הפרשי הצמדה וריבית

פלאפון תקשורת בע"מ
בזק בינ"ל בע"מ
פלאפון תקשורת בע"מ
די.בי.אס

12.08
12.08

הפחתת פרמיה
שערוך

בזק זהב )אחזקות( בע"מ
בזק זהב )אחזקות( בע"מ

סכומים מדווחים
במיליוני ש"ח
14
6
2
189
) (7
42

 .5הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן )במיליוני ש"ח(
שם החברה

רווח )הפסד(
לפני מס
במיליוני ש"ח

רווח )הפסד(
אחרי מס
במיליוני ש"ח

ריבית

דיבידנד

דמי ניהול

במיליוני
ש"ח

במיליוני במיליוני
ש"ח
ש"ח

פלאפון תקשורת בע"מ

935

682

680

0

0

בזק בינלאומי בע"מ

247

178

20

0

0

די.בי.אס .שרותי לווין
) (1998בע"מ
בזק און ליין בע"מ

)(264

)(265

0

0

70

2

2

0

0

1

בזק זהב אחזקות בע"מ

0

0

0

0

44

וואלה! תקשורת בע"מ*

25

17

0

0

0

* וואלה! תקשורת בע"מ חילקה דיבידנד בסך  30מיליון  10 ₪מיליון  ₪נתקבל בחברת בזק בינלאומי.

 .6מסחר בבורסה  -ני"ע שנרשמו למסחר  -מועדי וסיבות הפסקת מסחר
בשנת  2008לא נרשמו ני"ע של החברה למסחר.
להלן מועדי וסיבות הפסקת המסחר:
 11.3.08משעה  11:09עד שעה  11:54עקב פרסום מאזן שנתי.
 21.9.08משעה  17:28עד שעה  17:38עקב תנודה חדד במדד.
 20.11.08משעה  17:40עד שעה  17:59עקב תנודה חדה במדד.
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.7א .תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה
להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת  2008לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד
שבשליטתה ,ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה )עלות מעביד ועל בסיס שנתי(:
פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

שלמה
רודב

יו"ר
דירקטוריון
בזק
מנכ"ל
פלאפון
תקשורת
בע"מ
מנכ"ל בזק

גיל שרון

אברהם
גבאי
אלן
גלמן

יצחק
בנבנישתי

משנה
למנכ"ל
ומנהל
כספים
ראשי בזק
מנכ"ל בזק
בינלאומי
בע"מ

תגמולים בעבור שירותים )באלפי (₪

שיעור
היקף
משרה החזקה
בהון
התאגיד -
מניות
מלאה

שכר

מענק

7

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד -
6
אופציות
0.33%

3,004

3,245

8,829

-

-

-

-

-

-

-

15,078

מלאה

-

0.19%

2,343

2,251

7,899

-

-

-

-

-

-

-

12,493

מלאה

0.001%

0.19%

9

1,363

7,899

-

-

-

-

-

-

-

10,769

מלאה

-

0.13%

2,908

10

785

5,058

-

-

-

-

-

-

-

8,751

מלאה

-

0.09%

1,705

1,000

3,761

-

-

-

-

-

-

-

6,466

1,507

תשלום
מבוסס
8
מניות

תגמולים אחרים )באלפי (₪

דמי
דמי דמי עמלה אחר ריבית
שכירות
ניהול ייעוץ

אחר

סה"כ
)באלפי (₪
סה"כ

 6מדובר באופציות שהוקצו עפ"י תוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים ) (2007בחברה ובהנחת מימוש מלא.
 7בונוס בגין שנת  2008עדיין לא שולם לנושאי המשרה הבכירה .כמו כן ,בונוס בגין שנת  2008ליו"ר הדירקטוריון טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
 8שווי  B&Sנכון ליום ההקצאה .מדובר בשווי יחסי בגין תגמול מבוסס מניות עבור אופציות אשר הוכרו בדוחות הכספיים בשנת הדיווח )לרבות הפחתה בשיעור של  5%בגין חילוט במקרה
של אי עמידה בתנאי תקופות ההבשלה בנוגע למר שרון ,מר גבאי ,מר גלמן ומר בנבנישתי(.
 9השכר הינו בניכוי הקטנת הפרשה להודעה מוקדמת בסך של  746אלפי ש"ח על פי הסכם ההעסקה לפיו ההתחייבות לתקופת הודעה מוקדמת תקטן בתום שנת ההעסקה הראשונה לשישה
חודשים במקום שניים עשר חודשים.
 10השכר הינו כולל הפרשה להודעה מוקדמת בסך  1,082אלפי .₪
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א .שלמה רודב מועסק בחברה כיו"ר דירקטוריון פעיל במסגרת הסכם העסקה אישי מיום
 .29.4.08ההסכם בתוקף מיום  ,4.9.07הוא מועד תחילת עבודתו בפועל כיו"ר דירקטוריון החברה.
ההתקשרות הינה לתקופה בלתי מוגבלת ,עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל עת ומכל סיבה
שהיא בהודעה של  12חודשים מראש )ע"י החברה( ו 6 -חודשים מראש )ע"י מר רודב( .משכורתו
של מר רודב צמודה למדד המחירים לצרכן .כמו כן ,ביום  1.6.08הוענק למר רודב מענק חתימה
בסך  ₪ 1,200,000שאינו כלול בסכום המענק המפורט בטבלה שבסעיף 7א לעיל )המענק הוכר
בדוחות הכספיים לשנת .(2007
ביום  1.6.08הוקצו למר רודב  9,000,000כתבי אופציה במחיר מימוש של ) ₪ 6.4405בהתאמה
לחלוקות דיבידנד( .שווי  B&Sשל כל כמות האופציות שהוקצתה למר רודב הינו  16.807מיליוני
ש"ח .האופציות חולקו ל) 12 -שתים עשרה( מנות שוות; המנה הראשונה הבשילה )(Vested
בחלוף שלושה חודשים ממועד ההענקה ,ולאחר מכן מבשילה מידי שלושה חודשים מנה נוספת,
כך שכל כתבי האופציה מבשילים בהדרגה במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד ההענקה .כתבי
האופציה ניתנים למימוש החל מתום תקופת ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף ארבע
שנים ממועד ההענקה של כתבי האופציה .היה והחברה תסיים את כהונתו של מר רודב ביוזמתה
במועד כלשהו לאחר חלוף שנה ממועד ההענקה ,תואץ ההבשלה של כל כתבי האופציה והם יהיו
ניתנים למימוש במועד סיום הכהונה .במקרה כאמור ,תסתיים תקופת המימוש של האופציות
במועד המוקדם מבין  90יום ממועד סיום הכהונה או תום תקופת המימוש ,והן תפקענה בחלוף
התקופה האמורה .תגמול האופציות ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים
) (2007כפי שדווח בדיווח מיידי של החברה מיום ) 25.12.07בהתאם לתוכנית יוקצו 65,000,0000
כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  65,000,000מניות החברה( ועפ"י דו"ח הצעה פרטית מהותית
ליו"ר הדירקטוריון כפי שאושר ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 1.6.08
וכפי שדווח בדיווח מיידי של החברה מיום .18.4.08
הבונוס בגין שנת  2008כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,אשר טרם
זומנה .יצוין ,כי בהתאם להסכם ההעסקה של מר רודב ,כפי שאושר ע"י האסיפה הכללית של
בעלי המניות של החברה ביום  1.6.08וכפי שדווח בדיווח מיידי של החברה מיום  ,18.4.08סכום
הבונוס השנתי ,במידה שיוחלט על הענקתו ,יסתכם בשש עד שמונה עשרה משכורות חודשיות.
הוחלט לאשר למר רודב את הבונוס המקסימלי עפ"י הסכם ההעסקה שלו מתוך הערכה רבה
להישגיו במשך  16חודשי עבודתו )לא ניתן למר רודב בונוס נפרד בגין תקופת עבודתו בשנת (2007
מאז נכנס לתפקידו בספטמבר  .2007הדירקטוריון בדעה כי מר רודב פעל במקצועיות נחישות
התמדה והצלחה בתחומי הפעילות המרכזיים של החברה  .הדבר בא לידי ביטוי בהובלת החברה
לתוצאות כספיות מצוינות בשנת  ,2008בייצוב ההנהלות בחברה ובחברות הבנות שלה ,בקידום
תהליכי שינוי בתרבות הארגונית ,בשיפור האפקטיביות של עבודת הדירקטוריונים של החברה
וחברות הבנות שלה .בתקופה זו הייתה למר רודב תרומה משמעותית למהלכים חשובים לחברה
ולחברות הבנות ,לרבות התחלת פרויקט ה NGN -של החברה ,פרויקט ה UMTS -של פלאפון
ומהלכים אחרים.
שינויים בתגמול שנעשו במהלך שנת הדיווח :ביום  28.9.08נעשה תיקון להסכם העסקת מר רודב
– אחזקת רכב ,כמפורט בדיווח מיידי מיום  ,28.9.08לפיו תחזיר החברה למר רודב את ההוצאות
שהיו לו בגין אחזקת הרכב על פי תעריף "חשב" העדכני על פי קבוצת מחיר  7ברוטו ב' )במכפלת
הק"מ שבוצעו( ,זאת ,בגין התקופה החל מיום  4לספטמבר  2007ועד להעמדת רכב על ידי החברה
לרשות היו"ר.
ב .גיל שרון מועסק בחברת הבת פלאפון תקשורת בע"מ )"פלאפון"( במסגרת הסכם העסקה אישי
מיום  .19.1.06ההתקשרות הינה לתקופה בלתי מוגבלת ,עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל עת
ומכל סיבה שהיא בהודעה של  12חודשים מראש )ע"י פלאפון( ו 3 -חודשים מראש )ע"י מר שרון(.
משכורתו של מר שרון צמודה למדד המחירים לצרכן.
ביום  4.2.08הוקצו למר שרון  5,250,000כתבי אופציה במחיר מימוש של ) ₪ 5.50בהתאמה
לחלוקות דיבידנד( .שווי  B&Sשל כל כמות האופציות שהוקצתה למר שרון הינו  14.25מיליוני
ש"ח .שליש מכתבי האופציה מבשיל עם חלוף שנה קלנדרית ממועד ההענקה ,שליש נוסף מכתבי
האופציה מבשיל עם חלוף שנתיים קלנדריות ממועד ההענקה ושליש נוסף מכתבי האופציה
מבשיל עם חלוף שלוש שנים קלנדריות ממועד ההענקה .כתבי האופציה ניתנים למימוש החל
מתום תקופת ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף חמש שנים ממועד ההבשלה של מנת
האופציה השלישית .תגמול האופציות ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים
)) (2007בהתאם לתוכנית יוקצו  65,000,0000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 65,000,000
מניות החברה( ,כפי שדווח בדיווח מיידי של החברה מיום .25.12.07
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הבונוס בגין שנת ) 2008בהיקף של  125%מהשכר השנתי של מר שרון לשנת  (2008התבסס על
עמידה ביעד  EBITDAבהתאם לדוחות הכספיים של פלאפון לשנת  2008וכן קידום בהצלחה של
פרויקט ה – .UMTS
ג .אברהם גבאי מועסק בחברה במסגרת הסכם העסקה אישי מיום  .19.7.07ההתקשרות הינה
לתקופה בלתי מוגבלת ,עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של 6
חודשים מראש .משכורתו של מר גבאי צמודה למדד המחירים לצרכן.
ביום  4.2.08הוקצו למר גבאי  5,250,000כתבי אופציה במחיר מימוש של ) ₪ 5.50בהתאמה
לחלוקות דיבידנד( .שווי  B&Sשל כל כמות האופציות שהוקצתה למר גבאי הינו  14.25מיליוני
ש"ח .שליש מכתבי האופציה מבשיל עם חלוף שנה קלנדרית ממועד ההענקה ,שליש נוסף מכתבי
האופציה מבשיל עם חלוף שנתיים קלנדריות ממועד ההענקה ושליש נוסף מכתבי האופציה
מבשיל עם חלוף שלוש שנים קלנדריות ממועד ההענקה .כתבי האופציה ניתנים למימוש החל
מתום תקופת ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף חמש שנים ממועד ההבשלה של מנת
האופציה השלישית .תגמול האופציות ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים
)) (2007בהתאם לתוכנית יוקצו  65,000,0000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 65,000,000
מניות החברה( ודו"ח הצעה פרטית מהותית למנכ"ל החברה ,כפי שדווח בדיווח מיידי של החברה
מיום .25.12.07
הבונוס בגין שנת ) 2008בהיקף של  75.75%מהשכר השנתי של מר גבאי( התבסס על שני יעדים,
בהתאם לדוחות הכספיים של החברה לשנת ) 2008דוחות סולו של בזק ,לא על בסיס מאוחד(.1 :
 70%לפי עמידה ביעד ה 30% .2 ;EBITDA-לפי עמידה ביעדי הוצאות וכן על הובלה מוצלחת של
תהליכי שינוי בתרבות הארגונית של החברה.
ד .אלן גלמן מועסק בחברה כמשנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי ,במסגרת הסכם העסקה אישי
מיום  .29.11.07ההתקשרות הינה לתקופה בלתי מוגבלת ,עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל
עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של  6חודשים מראש .משכורתו של מר גלמן צמודה למדד המחירים
לצרכן.
ביום  7.3.08הוקצו למר גלמן  3,500,000כתבי אופציה במחיר מימוש של ) ₪ 5.50בהתאמה
לחלוקות דיבידנד( .שווי  B&Sשל כל כמות האופציות שהוקצתה למר גלמן הינו  10.518מיליוני
 .₪שליש מכתבי האופציה מבשיל עם חלוף שנה קלנדרית ממועד ההענקה ,שליש נוסף מכתבי
האופציה מבשיל עם חלוף שנתיים קלנדריות ממועד ההענקה ושליש נוסף מכתבי האופציה
מבשיל עם חלוף שלוש שנים קלנדריות ממועד ההענקה .כתבי האופציה ניתנים למימוש החל
מתום תקופת ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף חמש שנים ממועד ההבשלה של מנת
האופציה השלישית .תגמול האופציות ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים
)) (2007בהתאם לתוכנית יוקצו  65,000,0000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 65,000,000
מניות החברה( ,כפי שדווח בדיווח מיידי של החברה מיום .25.12.07
הבונוס בגין שנת ) 2008בהיקף של  56%מהשכר השנתי של מר גלמן( התבסס על עמידה ביעדים
הבאים :יעד  EBITDAמאוחד ) ;(40%יעד רווח נקי נטו מאוחד של הקבוצה ) (10%ויעדים
ניהוליים שונים ).(50%
ה .יצחק בנבנישתי מועסק כמנכ"ל בחברת הבת בזק בינלאומי בע"מ )"בזק בינלאומי"( במסגרת
הסכם העסקה אישי מיום  .1.7.07ההתקשרות הינה לתקופה בלתי מוגבלת ,עם זכות לכל צד
להביאה לקיצה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של  3חודשים מראש.
ביום  4.2.08הוקצו למר בנבנישתי  2,500,000כתבי אופציה במחיר מימוש של ) ₪ 5.50בהתאמה
לחלוקות דיבידנד( .שווי  B&Sשל כל כמות האופציות שהוקצתה למר בנבנישתי הינו 6.786
מיליוני ש"ח .שליש מכתבי האופציה מבשיל עם חלוף שנה קלנדרית ממועד ההענקה ,שליש נוסף
מכתבי האופציה מבשיל עם חלוף שנתיים קלנדריות ממועד ההענקה ושליש נוסף מכתבי
האופציה מבשיל עם חלוף שלוש שנים קלנדריות ממועד ההענקה .כתבי האופציה ניתנים למימוש
החל מתום תקופת ההבשלה של כל מנת כתבי אופציה ועד לחלוף חמש שנים ממועד ההבשלה של
מנת האופציה השלישית .תגמול האופציות ניתן בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים
בכירים )) (2007בהתאם לתוכנית יוקצו  65,000,0000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד
 65,000,000מניות החברה( ,כפי שדווח בדיווח מיידי של החברה מיום .25.12.07
הבונוס בגין שנת ) 2008בהיקף של  83.3%מהשכר השנתי של מר בנבנישתי( התבסס על עמידה
ביעד  EBITDAבהתאם לדוחות הכספיים של בזק בינלאומי לשנת .2008
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בעלי ענין אשר מקבלים תגמולים מן החברה:
רמי נומקין ,דירקטור מקרב העובדים ,המכהן כמנהל מחלקת מכירות ,מועסק בחברה כעובד קבוע
מועבר משנת  .1966כל התגמולים המשולמים למר נומקין הינם בגין היותו עובד החברה ולא בגין
כהונתו כדירקטור בחברה .שכרו הכולל של מר נומקין בסך  ₪ 566,850הינו בגין שנת  2008והינו
צמוד לטבלאות השכר המקצועיות .שכר זה כולל בונוס בגין שנת  2008בסך  ₪ 18,660אשר עדיין
לא שולם ,ואשר נקבע בהתאם לקריטריונים לכלל עובדי החברה המבוססים על תוצאות EBITDA
של החברה.
יהודה פורת ,דירקטור מקרב העובדים ,המכהן כמנהל אגף בטחון ובטיחות בחברה ,מועסק בחברה
במסגרת הסכם העסקה אישי מיום ) 29.10.2007אשר עודכן בחודש מרץ  (2008ההתקשרות הינה
לתקופה בלתי מוגבלת ,עם זכות לכל צד להביאה לקיצה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה של 3
חודשים מראש .כל התגמולים )לרבות אופציות כמפורט להלן( המשולמים למר פורת הינם בגין
היותו עובד החברה ולא בגין כהונתו כדירקטור בחברה .משכורתו של מר פורת צמודה למדד
המחירים לצרכן .שכרו הכולל של מר פורת בגין שנת  2008הינו בסך  .₪ 553,000שכר זה כולל בונוס
בגין שנת ) 2008אשר עדיין לא שולם( בסך  ₪ 85,000אשר כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי
המניות של החברה ,אשר טרם זומנה .הבונוס נקבע בהתאם לעמידה ביעדים וחוות דעת מנהל.
ביום  21.1.09אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת תגמול ביום  4.1.09וועדת ביקורת ביום
 (15.1.09הקצאת  100,000אופציות למר פורת ,במחיר מימוש של ) ₪ 5.9703בהתאמה לחלוקות
דיבידנד( .שווי  B&Sשל כל כמות האופציות שהוקצתה למר פורת הינו  297אלפי  .₪שליש מכתבי
האופציה מבשיל עם חלוף שנה קלנדרית ממועד ההענקה ,שליש נוסף מכתבי האופציה מבשיל עם
חלוף שנתיים קלנדריות ממועד ההענקה ושליש נוסף מכתבי האופציה מבשיל עם חלוף שלוש שנים
קלנדריות ממועד ההענקה .כתבי האופציה ניתנים למימוש החל מתום תקופת ההבשלה של כל מנת
כתבי אופציה ועד לחלוף חמש שנים ממועד ההבשלה של מנת האופציה השלישית .ההקצאה כפופה
לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אשר טרם זומנה ,והכל כמפורט בדו"ח הצעה
פרטית מהותית אשר דווח בדיווח מיידי של החברה מיום .27.1.09
תגמול שני הדירקטורים החיצוניים הינו בהתאם לתעריפים המקסימאליים )לדירקטור חיצוני
מומחה( הקבועים בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס –
 ,2000צמוד למדד כקבוע באותם תקנות ואשר עודכן בהתאם לתיקון אשר נכנס לתוקף מיום
 6.3.08ואשר קבל את אישור האסיפה הכללית ביום  .1.6.08התגמול לשנת  2008לד"ר איל יניב
)אשר מונה לתקופה של שלוש שנים החל מיום  (1.2.2007הינו  ,₪ 289,406ולמר יצחק אידלמן )אשר
מונה לתקופה של שלוש שנים החל מיום  (31.1.2008הינו ) ₪ 317,069כולל החזר הוצאות נסיעה כפי
שאושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום  28.9.08ואשר דווח בדיווח מיידי של
החברה מיום זה( .כמו כן ,שולם תגמול בשנת  2008בסך של  ₪ 12,319לדח"צ הקודם בחברה ,מר
דוד בלומברג )אשר סיים את כהונתו ביום .(1.2.2008
לעניין דמי הניהול לאפ.סב.אר ראו סעיף .7ב .להלן.
 .7ב .עסקאות עם בעלי שליטה
דמי הניהול לאפ.סב.אר .לשנת  4,238 – 2008אלפי ש"ח .ביום  28.9.08אושר על ידי האסיפה
הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר אישור הדירקטוריון ביום  31.7.08וועדת ביקורת ביום
 (26.6.08הארכת ההסכם למתן שירותי ניהול וייעוץ עם  ,AP.SB.AR Cayman L.Pתאגיד קשור
לאפ.סב .אר .החזקות בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים נוספות החל ביום
 1.1.2009ועד ליום  ,31.12.2011בתמורה לסך של  1.2מיליון דולר ארה"ב לשנה ,באותם תנאים של
ההסכם המקורי ,כמפורט בדו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום  13.8.08בהתאם לתקנות ניירות ערך
)עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,התשס"א.2001-
לעניין זה ראו גם ביאור  29ח' לדוחות הכספיים.
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 .8מניות וני"ע המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בתאגיד ,חברת בת או בחברה קשורה סמוך
ככל האפשר לתאריך הדו"ח
שם מחזיק

סוג ני"ע

.1

זאבי תקשורת אחזקות
10
בע"מ
ד.ע .דירות עלית בע"מ

רגילה

.3

אפ.סב.אר החזקות בע"מ
באמצעות רוממה חברה
11
להשקעות בע"מ
שלמה רודב )יו"ר
12
הדירקטוריון(
רן גוטפריד )דירקטור(

.2

4
.5
.6
.7
.8

12

אבי גבאי
)מנכ"ל(
13
רמי נומקין
)דירקטור(
14
יהודה פורת
)דירקטור(

.9

כמות ני"ע כמות מניות  1שעור
החזקה
המירים –  ₪ע.נ .כ"א
בשליטה
יחס 1:1
ובהון
17.63%
459,331,617

כמות מניות  1שיעור החזקה
 ₪ע.נ .בדילול בדילול מלא
מלא
459,331,617

16.76%

רגילה

3,097,697

0.12%

3,097,697

0.11%

רגילה

1,059,211,545

40.66%

1,059,211,545

38.64%

0.33%

9,000,000

0.33%

0.00%

12,000

0.00%

רגילה

9,000,000
12,000

רגילה

20,600

0.00%

5,270,600

0.19%

רגילה

5,250,000

57,625

0.00%

רגילה

57,625

0.00%

42,981

0.00%

רגילה

42,981

0.00%

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
* ההון הרשום  2,749,000,000מניות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א.
* ההון המונפק  2,605,045,611מניות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א השוות בכל זכויותיהן.
*  78,151,368אופציות לעובדים למניות של החברה בנות  ₪ 1ע.נ ,.כ"א עפ"י מתאר מיום
 ,22.2.07אשר הוקצו ביום ) 25.3.07כולל  59,574אופציות ל 2 -דירקטורים מקרב העובדים
אשר הוקצו ביום  2.1.08עפ"י דו"ח הצעה פרטית מיום .( 29.10.07
* בהתאם לתוכנית אופציות למנהלים ולעובדים בכירים )) (2007לפיה הוקצו  65,000,0000כתבי
אופציה שייעדה החברה למימוש לעד  65,000,000מניות החברה( נכון ליום דיווח זה הוקצו
 59,550,000אופציות לעובדים למניות של החברה בנות  ₪ 1ע.נ .כ"א.
•

אין מניות רדומות

10

ביום  12.11.02מונה לחברה זו כונס נכסים ,עו"ד אלכס הרטמן ,המוסמך להפעיל את הזכויות הנוגעות למניות "בזק" בהתאם להחלטה
ולאישור בית המשפט .יצויין כי חברה זו שייכת ל"קבוצת זאבי"  .חברה נוספת באותה קבוצה ,ד.ע.דירות עלית בע"מ ,מחזיקה אף היא
)כמצויין בסעיף  (2במניות "בזק".
 11ביום  25.9.08רכשה אפ.סב.אר ממדינת ישראל  277,697,862מניות רגילות של החברה באמצעות מימוש מלא של האופציה שעמדה
לאפ.סב.אר .מכח הסכם הרכישה של גרעין השליטה בחברה שנכרת בין אפ.סב.אר לבין מדינת ישראל ביום  .11.10.05תמורת המימוש הינה כ-
 1.08מיליארד  .₪לבקשת אפ.סב.אר הבעלות במניות הנרכשות נרשמה על שם חברת נאמנות )רוממה( נאמנים בע"מ .כתוצאה ממימוש
האופציה כאמור עלו אחזקות אפ.סב.אר בחברה לשיעור של  38.64%) 40.66%בדילול מלא( ושיעור אחזקות המדינה ירד כתוצאה מכך ל-
 0.96%) 4.95%בדילול מלא( והמדינה חדלה מאותו מועד להיות בעלת עניין בחברה מכוח אחזקותיה.

12

מדובר באופציות שהוקצו ליו"ר הדירקטוריון בהתאם לדו"ח הצעה פרטית מהותית מיום  ,18.4.08ובאישור האסיפה הכללית שהתקיימה ביום
.1.6.08

12
13

ביום  4.2.08הוקצו למנכ"ל  5,250,000אופציות בהתאם לדו"ח הצעה פרטית מיום 25.12.07

מדובר באופציות שהוקצו לדירקטור מקרב העובדים עפ"י מתאר לעובדים מיום  .15.11.05וכן עפ"י מתאר לעובדים מיום  ,22.2.07ובאישור
האסיפה הכללית שהתקיימה ביום .26.12.07

14

מדובר באופציות שהוקצו לדירקטור מקרב העובדים עפ"י מתאר לעובדים מיום  .15.11.05וכן עפ"י מתאר לעובדים מיום  ,22.2.07ובאישור
האסיפה הכללית שהתקיימה ביום  .26.12.07בנוסף ,ביום  21.1.09אשר דירקטוריון החברה הקצאת  100,000אופציות נוספות אשר כפופה לאישור
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אשר טרם זומנה.
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 .10מען רשום של התאגיד
כתובת :מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי )המגדל המשולש( ,תל  -אביב
טלפון  03-6262200 :1טלפון  03-6262201 :2פקס03-6262209 :
דואר אלקטרוני) linoryo@bezeq.co.il:מזכירת החברה(
 .11הדירקטורים של התאגיד
א.

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

)(10
)(11
ב.

)(1
)(2
)(3
)(4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

)(10
)(11

מס .ת.ז030596860 .
שם :שלמה רודב
תאריך לידה27/10/1949 :
מען :כרם הזיתים  ,5סביון
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :יו"ר ועדת בטחון
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :כן
הדירקטור הינו יו"ר דירקטוריון החברה )החל מ(04/09/2007-
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור04/09/2007 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
בוגר  BAכלכלה ,אוניברסיטת תל-אביב
מוסמך  MBAמנהל עסקים – אוניברסיטת קולומביה
 - 2003-2005יו"ר מועצת מנהלים ומנכ"ל ) (2004-2005גילת רשתות לווין בע"מ
 - 1990 - 2007מנכ"ל ,דירקטור ו/או יו"ר מועצת מנהלים קרור אחזקות
בע"מ/יפאורה-תבורי בע"מ/יפאורה בע"מ /תעשיות תפוגן בע"מ/וויסט מנג'מנט
ישראל בע"מ/InirU Wireless Inc /InirU Israel Ltd/חברה ישראלית
לספנות והספקה בע"מ/נימפיאה א.א .בע"מ/טורל השקעות בע"מ .החל מאוגוסט
 2007לא משמש כמנכ"ל ו/או יו"ר מועצת מנהלים במי מהחברות הנ"ל.
יו"ר דירקטוריון ב:
בזק בינלאומי בע"מ
פלאפון תקשורת בע"מ
בזק און ליין בע"מ
וואלה! תקשורת בע"מ
בזק זהב )אחזקות( בע"מ
חבר דירקטוריון בדי.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
שם :יצחק אידלמן מס .ת.ז50066174 .
תאריך לידה01/07/1950 :
מען :דוכיפת  ,4תל-מונד
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :ועדת ביקורת ,ועדת מאזן
דח"צ :כן.
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :לא
תאריך תחילת כהונה01/02/2008 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
 BAבוגר חשבונאות וכלכלה ,אוניברסיטת תל-אביב
 - 2005 – 2007משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים ב"נס טכנולוגיות בע"מ"
 – 1996 – 2005מנהל חטיבת הכספים ב"סלקום"
דירקטור ב:
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכדירקטור
חיצוני מומחה.
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מס .ת.ז006357206 .

שם :רן גוטפריד
תאריך לידה20/08/1944 :
מען :פנקס  64תל-אביב
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :ועדת ביקורת ,ועדת ביטחון
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :לא
תאריך תחילת כהונה24/11/2005 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
סיים שנתיים בלימודי תואר ראשון בכלכלה ומדעי החברה באוניברסיטת תל-
אביב
 2006-2009יו"ר פאור פייפר בע"מ
 2004 -2006יו"ר קרליין –נקה
 2003-11/2005מנכ"ל ושותף מגנוליה אקספורט לוגיסטיקה בע"מ
 2001-11/2005יו"ר דירקטוריון מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ
מ 2000-עד היום יועץ עצמאי  -מתן ייעוץ אסטרטגי לחברות קמעוניות בישראל
ובחו"ל
 2000 – 2002יעוץ אסטרטגי לחברות מתחום הקוסמטיקה בחו"ל
 1998-2000מנכ"ל ושותף ניופארם
 1995-2000מנכ"ל ושותף אפריל בע"מ
דירקטור ב:
 2003-2005דירקטור באגיס
משנת  2006דירקטור בפריגו
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
שם :דוד גלבוע מס .ת.ז51212587 .
תאריך לידה02/05/1952 :
מען :נהר ירדן  ,9קרית אונו
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :ועדת מאזן
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :לא
רואה חשבון ויועץ של משה ארקין
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור19/09/2007 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
בוגר כלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת תל-אביב
 – 5/2008שותף ומנהל בכיר בדוד גלבוע ושות' ,רואי חשבון
- 2000 - 2008שותף בכיר/מנהל במשרד חייקין ,כהן ,רובין וגלבוע ,רואי חשבון
מוסמכים
דירקטור ב:
בזק בינלאומי בע"מ
בזק און ליין בע"מ
דוד גלבוע ושות' חברת רואי חשבון
גדד יעוץ והשקעות ) (2006בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
מספר דרכון099096227 :
שם :מייקל גרבינר
תאריך לידה21/08/1950 :
מען35 UPHILL RD LONDON NW7 4RA UK :
הנתינות :בריטית
חברות בועדות הדירקטוריון :לא
דח"צ :לא
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האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :הדירקטור
הינו שותף בApax Partners Worldwide LLP -
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור21/06/2006 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
מוסמך כלכלה ופוליטיקהCambridge University ,
שותף ב Apax Partners Worldwide LLP -
דירקטור ב:
Partnerships for Schools Ltd
Synetrix Holding Ltd
Pelephone Communication Ltd
Bezeq international Ltd
AP.SB.AR CAYMAN LTD
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :הדירקטור הינו אח של
הדירקטור סטיבן גרבינר
מס .דרכון024558479 :
שם :סטיבן גרבינר
תאריך לידה30/09/1958 :
מען33 Jermyn Street, London Sw1Y 6DN, UK :
הנתינות :בריטית
חברות בועדות הדירקטוריון :לא
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
הדירקטור הינו שותף ב Apax Partners Worldwide LLP -ועומד בראש
סקטור המדיה ב.Apax -
כיהן בעבר כדירקטור בחברה בין התאריכים  11.10.2005-8.3.2006וכן מספר
פעמים כדירקטור חליף.
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור04/09/2007 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
 MBAמוסמך מנהל עסקיםManchester University ,
דירקטור ב:
Apax Partners Europe Managers Ltd
Apax Partners Worldwide LLP
Cloverhawk Ltd
)ISC (International Sportsworld Communicators
AP.SB.AR Holdings Ltd
Yellow Green Finance & Investment Ltd
Purple Green Project & Investment Ltd
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :הדירקטור הינו אח של
הדירקטור מייקל גרבינר
שם :ד"ר איל יניב מס .ת.ז056540644 .
תאריך לידה21/06/1960 :
מען :הכינור  ,38פתח תקווה
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :יו"ר ועדת ביקורת ,ועדת ביטחון ,ועדת תגמול
ארגון ומנהל
דח"צ :כן.
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :לא
תאריך תחילת כהונה01/02/2007 :
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השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
בוגר פסיכולוגיה ומדעי המחשב ,אוניברסיטת בר אילן
מוסמך פסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן
דוקטור מנהל עסקים ,אוניברסיטת בר אילן
בוגר משפטים ,הקריה האקדמית קרית אונו
עד  2002מנכ"ל נונסטופ
מ 2002 -יועץ אסטרטגי שיווקי
מ –  2003ראש תכנית  Executive MBAומרצה למינהל עסקים )אסטרטגיה,
יזמות ושיווק( באוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית
דירקטור בתאגיד אחר:
לוגריי טכנולוגיות בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכדירקטור
חיצוני מומחה.
שם :זהבית כהן מס .ת.ז058344797 .
תאריך לידה16/11/1963 :
מען :ברקוביץ  ,4מגדל המוזיאון ,תל-אביב
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :חברה בוועדת הביקורת
דח"צ :לא
האם היא עובדת התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
הדירקטורית מכהנת כמנכ"ל אייפקס פרטנרס ישראל בע"מ
תאריך תחילת כהונתה כדירקטורית21/06/2006 :
השכלתה והתעסקותה בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם היא
משמשת כדירקטורית:
בוגר חשבונאות ,אוניברסיטת דיוקיין
מוסמך מנהל עסקים ,אוניברסיטת פיטסבורג
 MA ABDחשבונאות ,מבית ספר לניהול וורטון ,אוניברסיטת פנסילבניה
מ - 1988 -מרצה במימון וחשבונאות ,בבית ספר לניהול וורטון ,אוניברסיטת
פנסילבניה
מ - 1998 -משנה למנכ"ל ומנהלת כספים ראשית ,אי.די.בי .חברה לפיתוח בע"מ
מ - 1998 -משנה למנכ"ל ומנהלת כספים ראשית ,אי.די.בי.חברה לאחזקות בע"מ
מ –  - 2003מנהלת כספים ראשית ,אי.די.בי.חברה לאחזקות בע"מ
מ –  - 2006מנכ"ל אייפקס פרטנרס ישראל בע"מ
דירקטורית ב:
תעשיות מזון תנובה – אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
צהוב ירוק מימון והשקעה בע"מ
סגול ירוק פרויקט והשקעה בע"מ
אפ .מש .תנ .אחזקות בע"מ
אמ .תנ .אפ .פי בע"מ
אפ .תנ .בע"מ
Genetrix
מבט – בשר טרי בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
החברה רואה את הדירקטורית כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
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מס .ת.ז042642306 .
שם :רמי נומקין
תאריך לידה14/01/1949 :
מען :מוהליבר  ,126יהוד
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :ועדת מאזן
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :הדירקטור
הינו מנהל מחלקת מכירות.
תאריך תחילת כהונה17/01/2007 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
השכלה תיכונית
החל מ 2009 -מחלקת מכירות ,בזק
מ –  – 2001מנהל מוקדים בבזק עסקי
שימש עד  11/10/2005כדירקטור מקרב העובדים
דירקטור בתאגיד אחר :לא
) (10האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
מס .ת.ז064902083 .

שם :אריה סבן
תאריך לידה02/05/1947 :
מען :רח' קפלן  59הרצליה
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :לא
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :לא
תאריך תחילת כהונה11/10/2005 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
מ 2001-שותף ב .Fox Kids Channel-מכר את כל אחזקותיו בדצמבר .2002
 15שנים הפיץ ושיווק תוכניות טלויזיה לילדים באמצעות חברת Israel Audio
Visual Corp
דירקטור ב:
בזק בינלאומי בע"מ
די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :כן
הדירקטור הינו אח של חיים סבן .חיים סבן הינו בעל השליטה בSCG Israel -
 ,Ventures LLCשהינה בעלת  45%מההון ו 40.5%-מזכויות ההצבעה
באפ.סב.אר החזקות בע"מ .אפ.סב.אר .החזקות בע"מ בעלת  30%מהון המניות
של החברה )המוחזק בנאמנות ע"י רוממה חברה להשקעות בע"מ(.
מס .ת.ז000483982 .

שם :מנחם ענבר*
תאריך לידה03/09/1948 :
מען :רח' הגלעד  ,5רמת גן
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :ועדת תגמול ארגון ומנהל
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
הדירקטור מסייע למשה )מורי( ארקין ,בעל ענין בחברה ,בניהול השקעותיו
תאריך תחילת כהונה11/10/2005 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
 BAמדעי החברה ,אוניברסיטת בר אילן
 MAמשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
מאז שנת  2000שותף מנהל בשיפמן – ענבר בע"מ
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דירקטור ב:
די.בי.אס שירותי לווין ) (1998בע"מ
פלאפון תקשורת בע"מ
אלרוב ישראל בע"מ
ארקין תקשורת בע"מ
שיפמן – ענבר בע"מ
מובייל סוליד בע"מ
קבוצת כרמל להשקעות בע"מ
SPHERA GLOBAL HEALTHCARE
בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
HealOr Ltd.
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
הדירקטור מחזיק ב 3% -ממניות חברת ארקין תקשורת בע"מ.
מס .ת.ז059769455 .
שם :יהודה פורת
תאריך לידה18/02/1968 :
מען :מבוא הרועים  ,2הר אדר 90836
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון) :משקיף בועדת בטחון עד לתיקון התקנון
והרישיון(
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :הדירקטור
הינו מנהל אגף ביטחון בטיחות וחירום בחברה.
תאריך תחילת כהונה17/01/2007 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
בוגר  L.L.Bמשפטים הקריה האקדמית קרית אונו
הנדסאי אלקטרוניקה מכללת בזק ירושלים
חבר בלשכת עו"ד בישראל
קורס בנושא איתור וגילוי האזנות סתר שנערך ע"י יועץ חיצוני משירות הבטחון
קורס בנושא האזנות סתר  -חברת  R.E.Iארה"ב
קורס קב"טים בסיסי לאבטחת מידע  -שב"כ
קורס תחקור – שב"כ
קורס דירקטורים בחברות ציבוריות ופרטיות  -המי"ל
קורס דירקטורים מתקדם – המי"ל
קורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות – המי"ל
קורס מגשר מוסמך  -לשכת עו"ד הדין בישראל
מ –  1999מנהל מחלקת לאיתור האזנות סתר ותפקידים מיוחדים בחברה
שימש עד  11/10/2005כדירקטור מקרב העובדים
דירקטור בתאגיד אחר :לא
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
מס .ת.ז022113567 .
אדם צ'זנוף*
תאריך לידה15/11/1965 :
מען10100 Santa Monica Blvd. Los Angeles, California 90067, U.S.A :
הנתינות :ישראלית ואמריקאית
חברות בועדות הדירקטוריון:
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
הדירקטור הינו מנהל ב  SCG Israel Ventures LLCבעלת  45%מההון ו-
 40.5%מזכויות ההצבעה באפ.סב.אר .החזקות בע"מ .אפ.סב.אר .החזקות בע"מ
הינה בעלת  40.66%מהון המניות של החברה )המוחזק בנאמנות ע"י רוממה
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חברה להשקעות בע"מ( .הדירקטור מחזיק ב 2% -מ SCG Israel Ventures
LLC
תאריך תחילת כהונה19/09/2007 :
) (8
כיהן בעבר כדירקטור בחברה בין התאריכים 11.10.2005-4.9.2007
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
)(9
משמש כדירקטור:
 BAכלכלה וניהול ,אוניברסיטת ת"א
 MBAמינהל עסקים ,ביה"ס לעסקים אוניברסיטת UCLA
מ 2001-משמש כנשיא בסבן קפיטל גרופ.
דירקטור ב:
)) Saban Capital Group (f/k/a KSF CORPמאוגדת בדלוואר ,ארה"ב(
) Broadcast Media Partners Incמאוגדת בדלוואר ,ארה"ב(
) Broadcast Media Partners Holdingמאוגדת בדלוואר ,ארה"ב(
) Univision Communicationsמאוגדת בדלוואר ,ארה"ב(
) Saban Music Group, Incמאוגדת בקליפורניה ,ארה"ב(
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
)(10
החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
)(11
*אדם צ'זנוף מחזיק ב 2.025%-מ.SCG Israel Ventures LLC-
 SCG Israel Ventures LLCבעלת  45%מההון ו 40.5%-מזכויות ההצבעה באפ.סב.אר.
החזקות בע"מ .אפ.סב.אר .החזקות בע"מ הינה בעלת  40.66%מהון המניות של החברה
)המוחזק בנאמנות ע"י רוממה חברה להשקעות בע"מ(.
יד.

)(1
)(2
)(3
)(4
) (5
) (6
) (7

שם :קיהרה ר.קיארי
תאריך לידה16/05/1974 :
מען10100 Santa Monica Blvd. Los Angeles, California 90067, U.S.A.:
הנתינות:אמריקאית
חברות בועדות הדירקטוריון :ועדת מאזן
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :הדירקטור
הינו נושא משרה )דירקטור( ב  Saban Capital Group -חברה המחזיקה
בעקיפין באפ.סב.אר החזקות בע"מ
תאריך תחילת כהונה24/11/2005 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
 BAכלכלה Dartmouth College ,
 MBAמינהל עסקיםHarvard Business School ,
) Associate 1999-2001שותף( בAEA Investors-
דירקטור ב:
Saban Capital Group 2003-2006
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

שם :יואב רובינשטיין מס .ת.ז16447153 :.
תאריך לידה17/05/1973 :
מען :קהילת ונציה  ,2דירה  ,28תל  -אביב
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :יו"ר ועדת תגמול מנהל וארגון ,ועדת מאזן ,ועדה
למו"מ עם המנכ"ל לשעבר
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :הדירקטור
יועץ לאייפקס פרטנרס
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור21/06/2006 :

) (8
) (9

)(10
טו.

) (6
) (7
) (8

מס .דרכון039101782 :
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) (9

)(10
)(11
טז.

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

) (8
) (9

)(10

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
בוגר מינהל עסקים ,המרכז הבינתחומי
משנת  – 2009יועץ לאייפקס פרטנרס
משנת  – 2000מנהל השקעות באייפקס פרטנרס
דירקטור ב:
די.בי.אס שירותי לווין ) (1998בע"מ
וואלה! תקשורת בע"מ
פלאפון תקשורת בע"מ
בזק און ליין בע"מ
Yellow Green Finance & Investment Ltd
Purple Green Project & Investment Ltd
אפ.סב.אר .החזקות בע"מ
AP.SB.AR CAYMAN LTD.
GENETRIX
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
שם :אלון שליו מס .ת.ז050705276 .
תאריך לידה26/07/1951 :
מען :יהושע בן נון  ,70תל-אביב
הנתינות :ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :ועדת תגמול ארגון ומנהל
דח"צ :לא
האם הוא עובד התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :לא
הדירקטור נותן שרותים לחברת  ,SCG Israel Ventures LLcשהינה חברה
הנשלטת בעקיפין ע"י חיים סבן.
כיהן בעבר כדירקטור בחברה בין התאריכים  11.10.2005-8.3.2006וכן מספר
פעמים כדירקטור חליף.
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור04/09/2007 :
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא
משמש כדירקטור:
בוגר מדעי המדינה ,אוניברסיטת תל-אביב
יזם ויועץ
דירקטור ב:
בזק בינלאומי בע"מ
די.בי.אס שירותי לווין ) (1998בע"מ
חברת שחל שירותי רפואה בע"מ וכן בחברות בנות שלה.
קבוצת לוגיה בע"מ וחברות הבנות שלה
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא
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.12
א.

נושאי משרה בכירה של התאגיד
) (1
)(2
)(3
)(4
)(5
)( 6

ב.

)(1
) (2
) (3
) (4
)(5

מס' ת.ז024113268 :.
שם :רן גוראון
תאריך לידה25/12/1968 :
התאריך שבו החלה כהונתו09/01/2006 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל שיווק
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
 BAכלכלה ומנהל עסקים ,אוניברסיטה עברית
 MBAמינהל עסקים ,אוניברסיטה עברית
 2003-2005סמנכ"ל שיווק ברק
 1997-2002מנהל שיווק מגזר עסקי סלקום

) (1
)(2
)(3
)(4

שם :אלן גלמן מס' ת.ז015704307 :.
תאריך לידה05/11/1955 :
התאריך שבו החלה כהונתו15/02/2008 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד בחברה קשורה או של בעל ענין בו:
חבר דירקטוריון ב:
פלאפון תקשורת בע"מ
וואלה! תקשורת בע"מ
האם הוא בן בעל ענין בתאגיד או משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
בוגר חשבונאותQueens College NY ,
מוסמך מינהל עסקיםHoftsra University, NY ,MBA ,
רו"ח מוסמך בישראל
רו"ח מוסמך מדינת ניו יורק ,ארה"ב
 - 2006 – 2007משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים ב"קבוצת דלק"
 - 2006 – 2001סמנכ"ל כספים חברת "פרטנר תקשורת בע"מ"

)(6

ג.

)(5
)(6

ד.

מס' ת.ז59777920 :.
שם :אברהם גבאי
תאריך לידה22/02/1967 :
התאריך שבו החלה כהונתו14/11/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :מנהל כללי
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :כן .בעל ענין בתאגיד מכוח כהונתו כמנכ"ל החברה.
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
 BAכלכלה ,האוניברסיטה העברית
 MBAמנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית
 – 6/07-11/07מ"מ מנכ"ל בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 – 7/03-6/07מנכ"ל בזק בינלאומי
 – 11/00-6/03סמנכ"ל כלכלה ואסטרטגיה

)(1
) (2
) (3
) (4
) (5

מס' ת.ז056524358 :.
שם :מלכה דרור
תאריך לידה07/07/1960 :
התאריך שבו החלה כהונתו28/06/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :מבקר החברה
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
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ה.

)(6

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
בוגר כלכלה ,האוניברסיטה העברית
 CISAהסמכה לתפקיד "מבקר מערכות ממוחשבות"
 6/07-8/06מ"מ מבקר החברה
 08/06 - 12/04מנהלת אגף ביקורת וסגנית מבקר החברה – בזק

)(1
) (2
) (3
) (4
) (5

שם :גיא הדס מס' ת.ז029654472 :.
תאריך לידה08/09/1972 :
התאריך שבו החלה כהונתו9/12/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :דובר החברה
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
 BAכלכלה ותקשורת ,אוניברסיטת ת"א
 MBAמנהל עסקים ,אוניברסיטת ת"א
 2002 – 2007עיתונאי ב"גלובס"

)(1
) (2
) (3
) (4
) (5

מס' ת.ז028054666 :.
שם :איתמר הראל
תאריך לידה18/10/1970 :
התאריך שבו החלה כהונתו25/10/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל ,מנהל החטיבה הפרטית
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
 BAבוגר כלכלה ומנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית
 – 2002-2007מנהל אגף שיווק פרטי ומנהל אגף מכירות ושירותים לפרטיים
ולעסקים בינוניים וקטנים ב"בזק"

)(1
) (2
) (3
) (4

מס' ת.ז032037939 :.
שם :לינור יוכלמן
תאריך לידה11/02/1975 :
התאריך שבו החלה כהונתו19/08/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :מזכיר החברה
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד בחברה קשורה או של בעל ענין בו:
מזכירת חברות הבת :בזק בינלאומי בע"מ; בזק און ליין בע"מ; בזק זהב
אחזקות בע"מ.
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
 BAבוגר מנהל עסקים ,המרכז הבינתחומי הרצלייה
 L.L.Bבוגר משפטים ,המרכז הבינתחומי הרצלייה
 2004-2007מזכירת קבוצת הפניקס
 2002-2004עוזרת לנשיאת בית משפט השלום בתל-אביב

)(6

ו.

)(6

ז.

)(5
)(6

ח.

) (1
)(2
)(3
)(4
)(5
) (6

מס' ת.ז052176336 :.
שם :אהוד מזומן
תאריך לידה17/02/1954 :
התאריך שבו החלה כהונתו25/10/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל משאבי אנוש
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
 3שנות לימוד באוניברסיטת תל-אביב – מדעי החברה )ללא תואר(
 2005-2007סגן סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל אגף פיתוח מנהלים
 2001-2005מנהל אגף פיתוח מנהלים והדרכה בבזק

-18 -

ט.

)(1
) (2
) (3
) (4
) (5

מס' ת.ז024810368 :.
שם :דודו מזרחי
תאריך לידה28/01/1970 :
התאריך שבו החלה כהונתו28/06/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל כלכלה ותקציב
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
בוגר כלכלה ,האוניברסיטה העברית
 2000-2007מנהל אגף רגולציה ב"בזק"

) (1
)(2
)(3
)(4
) (5

מס' ת.ז23012313 :.
שם :אמיר נחליאלי
תאריך לידה30.5.1967 :
התאריך שבו החלה כהונתו.1.1.09 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל ,יועץ משפטי
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
 – 2007 – 2008יועץ משפטי בחברת "כלמוביל" בע"מ
 – 2005-2006פיתוח עסקי YaGusa Technology -
 – 2002-2004יועץ משפטי לבזק בינלאומי )מטעם משרד עו"ד יוסי לוי ושות'(
 – 1995-2004שותף ועו"ד במשרד עו"ד יוסי לוי ושות'
) MBAהתמחות מורחבת מימון( ,אוניברסיטת ת"א
 BAכלכלה ,האוניברסיטה העברית
 ,L.L.Bהאוניברסיטה העברית

)(6

י.

)( 6

יא.

)(1
)(2
)(3
)(4
) (5

שם :דני עוז
תאריך לידה16/06/56:
התאריך שבו החלה כהונתו01/09/98 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :חשב וסגן מנהל כספים ראשי.
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
- BAכלכלה וחשבונאות ,האוניברסיטה העברית ,רישיון רואה חשבון
 -EMBAניהול אינטגרטיבי ,האוניברסיטה העברית
החל מספטמבר -1998חשב החברה

)(1
) (2
) (3
) (4
) (5

מס' ת.ז058610999 :.
שם :יעקב פז
תאריך לידה21/10/1963 :
התאריך שבו החלה כהונתו01/11/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל ,מנהל החטיבה העסקית
האם הוא בן בעל ענין בתאגיד או משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
מ 2006 -יו"ר דירקטוריון "אלקטל טלקום ישראל בע"מ"
 2006מנכ"ל DoubleU Advanced Mobile Solutions
 2002-2006מנכ"ל ויו"ר אלקטל טלקום ישראל בע"מ

)(5

יב.

)(6

יג.

)(1
) (2
) (3
) (4

מס' ת.ז054299953 :.

מס' ת.ז028531648 :.

שם :שרון פליישר בן יהודה
תאריך לידה25/04/1971 :
התאריך שבו החלה כהונתה01/06/2006 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל רגולציה
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)(5

האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
בוגר מדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית
מוסמך מדיניות ומנהל ציבורי ,האוניברסיטה העברית
עד  - 31.5.06סמנכ"ל רגולציה בפלאפון תקשורת בע"מ
 - 2005 – 2001מנהלת אגף רגולציה וקשרי ממשלה בפלאפון תקשורת בע"מ
 - 2001 – 1995יועצת בכירה למנהל הכללי במשרד התקשורת

)(1
) (2
) (3
) (4
)(5

מס' ת.ז053337739 :.
שם :אלי פרנק
תאריך לידה06/07/1955 :
11
התאריך שבו החלה כהונתו19/09/2006 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל מערכות מידע
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
מוסמך מינהל עסקים ,אוניברסיטת ת"א
בוגר מתמטיקה ומדעי המחשב ,אוניברסיטת בר אילן
הכשרות מקצועיות בממר"ם )תכנות ,ניתוח מערכות ועוד(
מ –  - 2004יועץ טכנולוגית מידע אסטרגיה וניהול )עצמאי(
 - 12/03-6/04סמנכ"ל ומנהל חטיבה בקבוצה לשרותי טכנולגיות מידע ב -
NESS
 - 1999-2003סמנכ"ל בחטיבה לאספקת מערכות  CRMובילינג באמדוקס

) (1
)(2
)(3
)(4
)(5

מס' ת.ז032089245 :.
שם :יובל קינן
תאריך לידה23/02/1975 :
התאריך שבו החלה כהונתו01/08/07 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל חטיבת ההנדסה והרשת
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
בוגר מדעי המחשב ,מכללת Merci College
 2005-2007סמנכ"ל טכנולוגיות מידע )הנדסה ומערכות מידע( ב"בזק בינלאומי
בע"מ"
 2003-2005מנהל תפעול הנדסי ב"בזק בינלאומי בע"מ"

)(1
) (2
) (3
) (4
) (5

מס' ת.ז057248999 :.
שם :אייל קמיל
תאריך לידה30/08/1961 :
התאריך שבו החלה כהונתו05/12/06 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
בוגר הנדסה תעשיה וניהול ,אוניברסיטת ת"א
מוסמך מינהל עסקים ,אוניברסיטת ת"א
מ –  – 4.12.06 – 2005מנהל מנהלת השינוי – בזק
 2005 – 2001מנהל אגף ארגון ושיטות בפלאפון תקשורת בע"מ

)(6

יד.

)(6

טו.

)(6

טז.

)(6
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פלאפון תקשורת בע"מ
יז.

)(1
) (2
) (3
) (4
) (5
)(6

מס' ת.ז058381351 :.
שם :גיל שרון
תאריך לידה12/09/1963 :
התאריך שבו החלה כהונתו11/10/05 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :מנכ"ל חברת הבת פלאפון תקשורת בע"מ
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו וניסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
תואר ראשון כלכלה ומנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית
 MBAמנהל עסקים ,אוניברסיטת ת"א
 2001-2005משנה למנכ"ל פלאפון תקשורת בע"מ

בזק בינלאומי בע"מ
יח.

) (1
)(2
)(3
)(4
)(5
)( 6

שם :יצחק בנבנישתי מס' ת.ז059146415 :.
תאריך לידה21/01/65 :
התאריך שבו החלה כהונתו01/11/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :מנכ"ל חברת הבת בזק בינלאומי בע"מ
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
 BAכלכלה ,האוניברסיטה העברית
 MBAמנהל עסקים )התמחות במימון ושיווק( האוניברסיטה העברית
מאי-נובמבר  -2007ממלא מקום מנכ"ל בזק בינלאומי בע"מ
 :2003-2006חברת היולט-פקרד ) (HPבישראל .דירקטור ומנכ"ל חטיבת
המחשוב האישי וערוצי ההפצה.

די.בי.אס שרותי לווין ) (1998בע"מ
יט.

) (1
)(2
) (3
)(4
)(5
)( 6

שם :רון אילון מס' ת.ז059211722 :.
תאריך לידה27/05/1965 :
התאריך שבו החלה כהונתו28/08/2006 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :מנכ"ל חברת הבת די.בי.אס שרותי לווין )(1998
בע"מ
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין
בתאגיד :לא
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש שנים האחרונות:
מוסמך מנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית
 BAכלכלה ,האוניברסיטה העברית
 MBAמימון וחשבונאות ,האוניברסיטה העברית
 2003 – 2006סמנכ"ל הכספים של קבוצת בזק
 1999 – 2003סמנכ"ל הכספים של "מירס"

אין לתאגיד מורשי חתימה עצמאיים.
להלן שמות נושאי המשרה הבכירה שסיימו תפקידם במהלך שנת  2008ועד לתאריך פרסום
הדו"ח התקופתי לשנת :2008
דירקטורים:
דוד בלומברג סיים את כהונתו ביום .1.2.2008
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נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים:
רן עוז  -סיים כהונתו כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים ביום 15.2.2008
אלי מיזרוח – סיים את כהונתו ביום .25.8.08
בשמת שלוש – סיימה את כהונתה ביום .31.12.08
 .13רואה החשבון של התאגיד
משרד סומך חייקין ,רואי חשבון
כתובת :הארבעה 17
מגדל המילניום KPMG
תל-אביב 64739
טל03-6848000 :
 .14שינוי בתזכיר או בתקנות
ביום  28.9.08שונו תקנות מס'  103.1 ,95.3ו 118 -כמפורט בסעיף  17.4להלן.
 .15המלצות והחלטות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור
אסיפה כללית

.16

15.1

 - 10.3.08להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק לבעלי
המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של  679מיליון ש"ח ,המהווים
 0.2606480ש"ח למניה ו 26.06480%-מהונה המונפק והנפרע של החברה .שיעור
הדיבידנד שישולם בפועל יקבע בהתאם להון המניות המונפק והנפרע של החברה.

15.2

 – 17.4.08להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לתקן את תקנון
החברה )תקנות  (118 ,103.1 ,95.3כמפורט בדיווח מיידי מיום  18.4.08ו.1.6.08 -

15.3

 – 31.7.08להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להגדיל את
ההון הרשום של החברה ב 251,000,000 -מניות רגילות בנות  ₪ 1ע.נ .כ"א אשר
תהיינה שוות בכל זכויותיהן למניות הרגילות בנות  ₪ 1ע.נ .של החברה ,ולתקן
את תזכיר ותקנון החברה בהתאם .טרם זומנה אסיפה כללית בענין.

15.4

 - 20.8.08להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק לבעלי
המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של  835מיליון ש"ח ,המהווים
 0.3205318ש"ח למניה ו 32.05318%-מהונה המונפק והנפרע של החברה .שיעור
הדיבידנד שישולם בפועל יקבע בהתאם להון המניות המונפק והנפרע של
החברה.

15.5

 - 23.3.09להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק לבעלי
המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של  792מיליון ש"ח ,המהווים
 0.3040254ש"ח למניה ו 30.40254%-מהונה המונפק והנפרע של החברה .שיעור
הדיבידנד שישולם בפועל יקבע בהתאם להון המניות המונפק והנפרע של
החברה.

15.6

לענין עסקאות חריגות ראה סעיף .17.1

החלטות של אסיפה כללית מיוחדת
16.1

אישור הקצאת כתבי אופציה )ומניות שינבעו ממימושן( להנהלה הבכירה של
הקבוצה בהתאם לתוכנית אופציות במסגרתה יוקצו עד  65,000,000אופציות
הניתנות למימוש ל  65,000,000 -מניות רגילות בנות  ₪ 1ע.נ .כ"א המהוות כ -
 2.5%מהון המניות המונפק של החברה )כ 2.36% -בדילול מלא( כדלקמן:
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א .הקצאת עד  41,350,000כתבי אופציה )ומניות שינבעו ממימושם( הניתנים
למימוש ל  41,350,000-מניות רגילות בנות  ₪ 1ע.נ .כ"א לניצעים על פי
מתאר שפרסמה החברה ביום  25.12.2007ולמנכ"ל החברה על פי הצעה
פרטית שפרסמה החברה באותו יום.
ב .הקצאה של יתרת כתבי אופציה שבתוכנית הכלולים ברזרבה עפ"י
התוכנית )ומניות שינבעו ממימושם( וכן הקצאה חוזרת של כתבי אופציה
שהוקצו במסגרת סעיף קטן )א( לעיל ואשר ייכללו בעתיד ברזרבה באם לא
ימומשו )החלטה מיום .(31.1.08
16.2

אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר יצחק אידלמן ,לרבות מתן כתב התחייבות
לשיפוי ,כדירקטור חיצוני לתקופה של שלוש שנים )החלטה מיום .(31.1.08

16.3

אישור הארכת ההסכם למתן שירותי ניהול וייעוץ עם AP.SB.AR Cayman
) L.Pלהלן" :חברת הניהול"( ,תאגיד קשור לאפ.סב .אר .החזקות בע"מ
)"אפ.סב.אר"( ,בעלת השליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים נוספות החל ביום
 1.1.2009ועד ליום  ,31.12.2011באותם תנאים של ההסכם המקורי ,כמפורט
בדו"ח בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(,
התשס"א 2001-שפרסמה החברה ביום ) .13.8.08החלטה מיום .(28.9.08

16.4

אישור תיקון תקנון החברה )תקנות מס'  103.1 ,95.3ו ,(118 -כדלקמן:
א .תקנה  95.3לתקנון תתוקן כך שבסופה יתווסף המשפט הבא" :כן יהיה רשאי
יו"ר הדירקטוריון לזמן דיון דחוף כאמור אף ללא הסכמת כל הדירקטורים
עד  4פעמים בשנה או בהסכמת לפחות  75%מהדירקטורים מספר לא
מוגבל של פעמים"
ב .תקנה מס'  103.1לתקנון תתוקן כדלקמן" :דירקטוריון החברה ימנה מבין
חבריו המסווגים ועדה לענייני בטחון .בוועדה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון,
וכן שלושה דירקטורים מסווגים מתוכם דירקטור חיצוני אחד .יושב ראש
הדירקטוריון יכהן כיושב ראש הועדה לענייני בטחון .על אף האמור בתקנה
 ,101במקרה שהקולות יהיו שקולים יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף".
ג .תקנה מס'  118לתקנון תתוקן כך שיימחקו ממנה המילים" :או ביחד עם
המנהל הכללי ,לפי הענין" ,ויובהר כי מדובר בנושא משרה שאינו דירקטור.
נוסחה יהא כדלקמן" :בכפוף להוראות חוק החברות ,עסקה של חברה עם
נושא משרה ,שאינו דירקטור ,לרבות תנאי העסקה/פרישה ,שאינה עסקה
חריגה ,תאושר ע"י הדירקטוריון או ע"י ועדה שתהא מורכבת מחברי
דירקטוריון בלבד") .החלטה מיום .(28.9.08

16.5

אישור תיקון להסכם העסקת יו"ר הדירקטוריון – אחזקת רכב ,כדלקמן:
נוסח סעיף  9.4להסכם העבודה האישי מיום  29.4.2008שבין "בזק" לבין מר
שלמה רודב ישונה ,כך שבמקומו יבוא הנוסח כדלקמן:
)א( לא יאוחר מ 10-ימים לאחר קבלת אישור הגופים המוסמכים בחברה להסכם
זה ,בהתאם לסעיף  22להלן ,תחזיר בזק ליו"ר את שווי מלוא התנאים הנלווים
כאמור בסעיפים  9.1ו 9.3 -לעיל בגין התקופה החל מיום  4ספטמבר  2007ועד
לתום החודש הקלנדרי שקדם לחודש מועד מתן תשלום כאמור;
)ב( כן תחזיר בזק ליו"ר את ההוצאות שהיו לו בגין אחזקת הרכב על פי תעריף
"חשב" העדכני על פי קבוצת מחיר  7ברוטו ב' )במכפלת הק"מ שבוצעו( .זאת,
בגין התקופה החל מיום  4לספטמבר  2007ועד להעמדת רכב על ידי בזק לרשות
היו"ר כאמור בסעיף  9.2לעיל .ההחזר האמור בס"ק זה יבוצע בפועל לא יאוחר
מ 10-ימים לאחר קבלת אישור הגופים המוסמכים בחברה לתיקון סעיף זה".
)החלטה מיום .(28.9.08

16.6

אישור החזר הוצאות נסיעה לדח"צים ,כדלקמן:
לאשר ,כי בנוסף לגמול לדירקטורים החיצוניים בסכום המירבי הקבוע בתקנות
)אשר אושר ע"י האסיפה הכללית של החברה ביום  ,(1.6.08יהיו הדירקטורים
החיצוניים הזכאים לקבל עבור השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיו גם
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החזר הוצאות נסיעה ,ככל שהישיבות מתקיימות מחוץ לאזור המגורים של
הדירקטור החיצוני.
החזר ההוצאות יהיה על פי תעריף "חשב" להוצאות משתנות בלבד על פי דרגת
שווי הרכב שבשימוש הדירקטור החיצוני .תעריף זה כולל הוצאות נסיעה בלבד
ואינו כולל עלויות אחזקת רכב .הוצאות אלו יגולמו על ידי החברה בגילום מלא.
)החלטה מיום .(28.9.08
16.7

אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה ,בסך כולל של 835
מיליון ש"ח ,המהווים למועד החלוקה  ₪ 0.3205318למניה ו 32.05318% -
מהונה המונפק והנפרע של החברה) .החלטה מיום .(28.9.08

16.8

אישור מתן התחייבות לשיפוי למשנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי ,אלן גלמן,
בנוסח זהה לכתב ההתחייבות לשיפוי שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה
)החלטה מיום .(28.9.08

 .17עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים )עסקאות חריגות(
17.1

ביום – 17.4.08
הדירקטוריון אישר את תנאי העסקתו של מר שלמה רודב כיו"ר דירקטוריון
החברה ,כמפורט בדיווח מיידי מיום .18.4.08

17.2

ביום – 26.6.08
הדירקטוריון אישר תשלום מענק מיוחד ליועצת המשפטית בסכום מינימלי של
 250אלפי  ₪וסכום מירבי של  500אלפי .₪

17.3

ביום - 23.3.09
הדירקטוריון אישר מתן בונוסים ליו"ר הדירקטוריון ,מנכ"ל פלאפון תקשורת
בע"מ ומנכ"ל בזק בינלאומי בע"מ כמפורט בסעיף .7א לעיל וכן מתן בונוסים
לסמנכ"ל השיווק ) ,(₪ 435,000סמנכ"ל כלכלה ) ,(₪ 370,000וסמנכ"ל הנדסה
ורשת ).(₪ 380,000

 .18ביטוחים ושיפויים בתוקף
ביטוח
החלטה מיום  16/05/2005בדבר אישור מימוש אופציה לרכישת פוליסת RUN OFF
לאחריות נושאי משרה בחברה מכוחה הוצאה פוליסת ביטוח  RUN OFFהמכסה אחריות
נושאי משרה שכיהנו בחברה עד למועד העברת השליטה ,יום  11/10/2005לתקופה של  7שנים
מאותו יום.
החלטה מיום  03/08/2005בדבר הארכת פוליסת ביטוח לנושאי משרה לרבות הRUN OFF-
לתקופה עד  4חודשים.
החלטה מיום  26.12.07בדבר אישור רכישת פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה
לתקופה של שנה החל מיום  11.10.07בגבול אחריות של עד  150מיליון דולר לתביעה ובסה"כ
לכל שנת ביטוח .בנוסף ,עד  30מיליון דולר לתביעה ולסך כל התביעות לתקופת הביטוח בגין
הוצאות משפטיות בישראל בלבד .גבול אחריות לחברות בנות  -עד  50מיליון דולר )כחלק
מגבול האחריות האמור לעיל( .פרמיה שנתית עד  510,000דולר )החלטה מיום (26.12.07
החלטה מיום  26.12.07בדבר אישור "עסקת מסגרת" להתקשרות של החברה ,במהלך
העסקים הרגיל ,בפוליסות ביטוח עתידיות )לאחר פקיעת הפוליסה הנוכחית המפורטת בסעיף
קטן ) (1לעיל( לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות
דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה ,כל נושאי המשרה
בחברות שבהן החברה מחזיקה מעל  50%או יותר ,נושאי משרה מטעם החברה בחברות
שבהן מחזיקה החברה  20%או יותר ועובדים בכירים שאינם נושאי משרה לגבי פעולות
ניהוליות המבוצעות על ידיהם והכל  -בדרך של "עסקת מסגרת" כמשמעותה בתקנות
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