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שלום רב ,   

לצורך  ביצו ע העבוד ה הנחנו והסתמכנו ע ל דיוק, שלמות ועדכניות המידע שהתקבל מהחברה ומגורמים   לבחון    ישרא ל  בע"מ  (להלן:  "סלקום "  ו/או  "החברה"   ו/או  " מזמינת העבודה ")  נתבקשנו  על -ידי  סלקום 

אינם מדויקים,   התבססנו  עליהם  להניח שהנתונים  לנו סיבה  החברה.  אין  בפעילות  הקשורים  שונים  ולהעריך האם יש צורך כי החבר ה תכיר בהפסד בגין ירידת ערך (An Impairment) ש ל  המוניטין הרשום  

שלמים או הוגנים,  ולא  ערכנו  בחינה  עצמאית  של  מידע  זה  למעט בחינת סבירותו.  ההסתמכות  על  מיד ע   במאזני החברה ומיוחס לפעילות מגזר הנייד ( להלן:  "מגזר נייד " ) ליו ם ה - 30  ביוני, 2021 (להלן:  "מועד  

זה  אינה מהווה אימות או אישור לנכונותו.  לא בוצעו במסגרת חוות הדעת בדיקות נאותות כלשהן ואין     . ("IAS 36"  :להל ן) ההערכה"), וזאת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 36 ירידת ערך נכסים

היא מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים בבדיקת נאותות.   
ההתקשרות בין  BDO  זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ (להלן:  "BDO") לבין  מזמינת העבודה  אושרה ונחתמה  

לא  בדקנו א ת המידע  באופן  בלת י תלוי,  למע ט בחינת סבירותו,  כמפורט  להלן :  ידי מר  רונן שלז,  חשב  החברה  (להלן:  "הסכם ההתקשרות"),  ביום  19  ביול י  2021  (להלן:  "מועד   על 

התקשרות") .  ניתוח  תוצאותיה  העסקיות  ש ל  החבר ה  בשני ם  האחרונות  וביצו ע  בדיקת  סבירות  לתחזיות  בהן   

השתמשנו  במסמך  זה ; 

 
עקרונות  במסגרת  פיננסי  דיווח  את  החבר ה,  הנהלת ה  ומבקרי ה,  וזאת  למטרות  ממצאינו  ישמשו 

 בחינת עמידת החבר ה בתקציבי ה הרבעוניים והשנתיי ם ; 

 
החשבונאות והדיווח הכספי המקובלים בישראל והנדרשים על  פי  כ ל דין לרבות בהתאם לתקן חשבונאות  

 בחינת  מבנה  ההוצאות של  החבר ה . 
בינלאומי  36  ירידת  ערך נכסים (IAS 36 ).  עבוד ה  זו מיועדת .  לשימושם הבלעדי של  החבר ה,  הנהלתה  

חוות  דעת  כלכלית  אינה  מדע  מדויק  והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על   ומבקרי ה הבלתי תלויי ם  בלבד  ע ל-פ י כ ל דין.   

בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו.  שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע,  
 

עשויים לשנות את  הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות . 

החישובים בעבודה זו בוצעו  באמצעו ת גיליון אלקטרוני, ולפיכך יתכנ ו הפרשי עיגול . 
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תשומת לב כי  רק למורשים יש גיש ה למסמ ך ז ה    

ידוע לנו ואנו מסכימים כי העבודה תשמש ו/או תיכלל בדיווחי  החברה ליום  30 ביוני 2021, לרבו ת דוחות   הרינו לציין כי אין לנו כל תלות בחברה ואיננו בעלי עניין או צפויים להפוך לבעלי עניין באף אחת מחברות   

שיכללו במסגרת תשקיפי מדף או דוחות הצעת מדף  שתפרסם החברה, וכן בכל דיווח מידי לפי חוק ניירות  הקבוצה  או בנכסיהן בעתיד. כמו כן, אין לנו עניין  אישי בניירות ערך של  החברה. אנו בלתי תלויים  בחבר ה  

ערך, התשכ"ח –  1968 ותקנותיו אשר על פי הוראות הדין החברות האמורות תידרשנה במסגרתו לצרף   כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון תשט"ו   –  1955  ובתקנותיו שהותקנו על פיו, לרבות תקנות  

את העבודה הכלכלית. אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל, ובכלל זה, לפרסמה או   רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר)  התשס"ח  –  2009, בתקני ביקורת  

המפורש בכתב   אישורנו  ללא קבלת  כלשהו,  לצד  ג'  להעבירה  ואין  ממנה,  או חלקים  במלואה  לצטטה  ערך   ניירות  רשות  להחלטת  ובהתאם  בישראל  החשבון  רואי  המקצועית של לשכת  ובכללי ההתנהגות 

ומראש .  (בנושא אי תלות) לפי סעיף ח (ב') לחוק ניירות ערך  התשכ"ח  – 1968 . 

עוד נציין כי  לא נקבע ו התניות לקבל ת שכ ר הטרח ה בקשר עם תוצאות  חוות דעת ז ו .  

גילוי בדבר שיפוי המעריך בעד עבודתו   

לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירותים   בהתא ם  להסכ ם  ההתקשרות,  באם נחויב לשלם סכום כלשהו 

המפורטים  בהסכ ם ההתקשרות בהליך משפטי או בהליך מחייב אחר, מתחייבת סלקו ם  לשפותנו בגין כל  

סכום כאמור שישולם על ידינו, מעבר לסכום השווה לפי שלושה משכר טרחתנו  ובלבד שניתנה לסלקו ם  

אפשרות להתגונן, והכל למעט מקרים של רשלנות או זדון של BDO שאז לא יחול שיפוי או פיצוי כלשהו . 
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פרטים אודות מערי ך השווי ומומחיותו    

להלן פירוט הערכות שווי בהיקפים דומים או גבוהים, שבוצעו על ידי מעריך השווי :    .BDO  נוסדה ע ל  ידי השותפים של משרד רואי חשבו ן  -   BDO Consulting and Management Ltd

עסקיים   אלביט מערכות  -  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי, PPA ובחינות לירידת ערך ;   שירותים  של  רחב  מגוון  המספקת  מרשת  BDO  הבינלאומית,  חלק  היא  וניהול  BDO  יעוץ 

הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיים בכל מגזר. לחברתנו ניסיון רב בתחומים הבאים: הערכות שווי  
 חברת השקעות דיסקונט –  הערכת שווי חברת סלקום לצורכי בחינה לירידת ערך השקעה;    

עסקים, בדיקות נאותות פיננסיות ובדיקת נאותות מסויית, הערכות שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים,  

בנקאות   סופרגז  –  ביצוע הערכות שווי לצורך בחינה לירידת ערך ;   ורכישות,  מיזוגים   ,PFI/PPP  פרויקטים מימון  ייעוץ  עסקיות,  תכניות  בניית  כספיים,  ניתוחים 

 
השקעות ועוד . 

 פרטנר –  הערכות שווי לצורך בחינה לירידת ערך המגזר הקווי ; 

מר  מוטי  דטלקרמר, רו"ח, שותף, מנהל מחלקת One1  Corporate Finance שרותי תוכנה  - ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי, PPA ובחינות לירידת ערך ;  

  ; PPA - קבוצת דלק -   ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ו 
   Corporate Finance תפקיד נוכחי –  שותף, מנהל מחלקת

 Given Imaging  -  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ובחינות לירידת ערך;  

 גזית גלוב -  ביצוע מגוון עבודות: PPA ובחינות לירידת ערך ;  

ובחינות    שווי  הערכות  עבודות:  מגוון   Arko Holdings / GPM Investments   –  ביצוע 

 . GPM Investments  לירידת ערך של חברת

 

  MBA  תואר ובעל  המחשב  ובמדעי  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  הינו  רקע  וניסיון  תעסוקתי  –  מוטי 

ולמשרדים   לחברות  עסקי  בייעוץ  של  מע ל  10  שנים  ניסיון  בעל  הינו  מוטי  אילן.  בר  מאוניברסיטת 

העוסק   בצוות  ורו"ח  כלכלנים  צוות  מנהל  מוטי  הייעוץ  בחברת  הנוכחי  תפקידו  במסגרת  ממשלתיים. 

בהערכות שווי,  PPA, תוכניות עסקיות, בדיקות נאותות, בחינה לירידת ערך, הערכת מכשירים פיננסים  

ועוד. 

תכנונים   עסקיות,  תוכניות  שווי,  הערכות  של  רחב  מגוון  בביצוע  מוטי  מעורב  היה  עבודתו  במסגרת 

תעשיה   טכנולוגיה,  מדיה,  תקשורת,  כדוגמת:  מגוונים  פעילות  במגזרי  נאותות  ובדיקות  אסטרטגיים 

מסורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים . 
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תמצית ממצאים  מקורות מידע  

בהתבסס על עבודתנו והממצאים המפורטים בה, הגענו לכלל מסקנה כי נכון ליום  30  ביוני  2021,  שווי   עבודתנו התבססה על נתונים, מסמכים ומצגים כמפורט להלן :  

קיים צורך בהפרשה   השימוש של  היחידה  מניבת  ה מזומנים  מגז ר  נייד  גבוה מערכו בספרים ולפיכך לא 
 דוחותיה ה כספיים  המבוקרים של החברה לשני ם 2019-2020 וכן הדוחות הכספיים הסקורים   

לירידת ערך .   
(להלן:   בינלאומי  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם  הראשונה  לשנת  2021,  המוצגים  למחצית 

הטבל ה להל ן מציג ה את תוצאות  הבחינה  לירידת ער ך (מיליוני ש"ח) :   ; ("IFRS" 

 טיוטת  דוחות כספיים  של החברה ליום  30  ביוני,  2021,  בחלוקה  לפעילות המגזר הנייד והמגזר   

הנייח ; 

 נתוני רווח והפסד  למחצית הראשונה לשנת  2021 המוצגים  בהתאם לנתוני ההנהלה ;  
 

 ניתוח  תקציב מול ביצוע  ב מחצית הראשונה לשנת  2021  וכ ן  תחזית החברה למחצית השנייה    

לשנת 2021 ; 

 

 גיליונות אלקטרוניים עם מידע אחר בנוגע לפעילות החברה ;  

 

 נתונים נוספים אשר נמסרו על ידי  הנהלת החברה ;  

 

 מידע גלוי לציבור .  
בכבוד רב , 

מוטי דטלקרמר, רו"ח , 

BDO  זיו האפט, ייעוץ וניהול בע" מ 

נחתם בתאריך : 11  באוגוס ט, 2021   

 

 

 

 

 

30.6.21מיליוני ש"ח

 4,027סכום בר השבה

 3,015ערך בספרים

 –הצורך בירידת ערך 

30.6.21 מיליוני ש"ח

סכום בר השבה 4,027

ערך בספרים 3,015

הצורך בירידת ערך  –
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החברה ופעילותה 

המגזר הנייד  כלל י  

סלקום מספק ת שירותי תקשורת סלולרית בישראל ע ל-פי רישיון כללי ממשרד התקשורת שתוקפו עד סוף  

ינואר  2022  ורישיון  כללי אחוד שתוקפו עד  סוף  אוגוסט  2023  המוחזק ע"י חברת הבת גולן  (להלן:  "הרישיון  

הסלולרי" ) . 

פעילו ת הסלולא ר 

סלקום ישראל  בע"מ הינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, אשר מניותיה ואגרות החוב שלה רשומות   

למסחר בבורסה בתל אביב .  עד לתאריך ה-8  לפברואר  2021  המניות היו רשומות למסחר גם  בבורסת ניו  
 

יורק. 

סלקום הינה ספקית של שירותי תקשורת, המציעה ללקוחותיה בעיקר שירותי תקשורת סלולרית, שירותי  

טלפוניה קווית (נייחת), שירותי טלפוניה בינלאומית, שירותי אינטרנט, תמסורת  ותקשורת נתונים, שירותי 
מספר רשתות,   ע ל-גבי  לכ-3.2  מיליון  מנויים  סלולר  ליום  30  ביוני,  2021  סלקום  מספקת  שירותי  נכון 

טלוויזיה, ושירותים נלווים אחרים.  שירותי החברה מחולקים בין המגזר הנייד למגזר הנייח כפי שיפורט  
האינטרנט.  סלקום   ברשת  וגלישה  הודעות  וקבלת  משלוח  שיחות,  הכוללים  ארצית,  בפריסה  מרביתן 

בהרחבה בהמשך . 
מספקת ללקוחותיה גם שירותים נלווים אחרים וכן מציעה ציוד קצה (בעיקר טלפונים ניידים, וציוד קצה  

אחר כגון טאבלטי ם), ושירותי תיקונים לציוד קצה.    החברה  הינה חברה  בשליטת דיסקונט השקעות בע"מ (להלן:  "ד סק"ש ") אשר נשלטה עד  לשלהי 2020  

על ידי  דולפין  איי  אל השקעות בע"מ, חברה  אש ר  נשלטת בעקיפין  על-ידי  מר  אדוארדו  אלשטיין.  לקראת  
נכון  ליו ם  30  ביוני,  2021 ,  לאחר רכישת גולן כפי שיפורט בהמש ך  סלקו ם  הי א  בעל ת  נת ח  השו ק  הגדול  

לקבוצת משקיעים   השליטה (82%) בדסק"ש  מניות  מכירת  סוף שנת  2020,  אישר  בית  המשפט את 
בישראל  בתחום שירותי  הסלול ר ע ם  כ-30.3% נ תח שוק . 

בהובל ת  מגה אור שבשליטת צחי נחמיאס . נכון למועד כתיבת העבודה  דסק"ש הינה חברה ללא גרעין  

שליטה המוחזקת על ידי מגה אור (29.9%), אלקו (29.8%), רמי לוי (10.8%) והציבור (29.5%).   
הסלולר   מפעילות  בו  השתתפו  דור  5 ,  אשר  מכרז  תדרי ם ,  כול ל  תדרי  אוגוסט  2020  התקיים  במהלך 

הקיימות. בהתאם לתוצאות המכרז, נקבע כי על סלקום (ביחד עם אקספון)  לשלם 115  מיליון שק ל  בשנת  
שיעור ההחזקה של דסק"ש בעקיפין, למועד חוות דעת זו, בהון המניות המונפק של החברה הינו  כ-46%  

2022 וזאת בתמורה להקצאת תדרים בהם זכו במכרז בתחום 700, 2600 ו-3500 . 
ושיעור זכויות ההצבע ה ש ל דסק"ש  בחבר ה הינו  כ-  48.1% .   

יתר ההחזקות בסלקום הינם בידי מוסדיים שונים (19.16%), והציבור (34.84%) . 
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החברה ופעילותה 

המגזר הנייד (המשך )   

רכישת גולן טלקו ם 

ביום 26 באוגוסט, 2020 הושלמה עסקת רכישת מלוא הון המניות של גולן טלקום  בע"מ ( "גולן") על ידי  

. במסגרת אישור העסקה על ידי משרד התקשורת, קבע האחרון תנאים מסוימים לאישור, ביניהם  1 סלקו ם

הטבות   תחזיר  טלקום  שגולן  ודרישה  זמנית  לתקופה   (MVNO)  וירטואלי למפעיל  טלקום  גולן  הפיכת 

כספיות שהתקבלו בעבר, בסכום של  כ-75  מיליוני ש"ח. עד להשלמת הליך השימוע לגולן בעניין זה, קבע  

משרד התקשורת, כי על גולן להעמיד ערבות אוטונומית על מלוא סכום בר ההשבה כתנאי לאישור העברת  

השליטה  בה.  ברבעו ן  הראשו ן  ש ל  2021  שילמ ה  גול ן  למשרד התקשור ת  17  מיליון  ש" ח   מתו ך  הס ך  האמו ר  

(וסכום  הערבו ת  הוקט ן  בהתאמה)  וביולי  2021  החליט  המשר ד  כי  ע ל  גולן  להשי ב  ג ם  א ת  יתרת  הסכו ם.  

סכומים אלו הופרשו במסגרת הדוחות הכספיים של גולן טרם איחודה ע"י סלקום . 

סך תמורת הרכישה  עמדה על כ -613  מיליוני ש"ח אשר שולמה במזומן והורכבה מסכום תמורה בסיסי  

וכן מהתאמות נוספות (כ -545  מיליון ש "ח,  נטו, לאחר ניכוי יתרת המזומנים בקופת גולן ערב השלמת  

העסקה).   

הסכם אירוח ושיתוף עם אקספו ן 

הרט"ן שלה  בישראל, ובעקבות כך החלה לגייס מנויים. תקופת  ההסכם  ל -10 שני ם, אלא אם יוארך ע ל-  

ידי הצדדים . 

ביום  ה-16  לנובמבר  2020  דיווחה  סלקום לראשונה כי אקספון לא שילמה את התשלום החודשי אשר  

היה אמור להיפרע ביום  ה-31 באוקטובר  2020. ביום  ה-9 לדצמבר  2020  דיווחה סלקום כי אקספון לא  

פרעה תשלום חודשי נוסף . 

ביום ה-   31 בינואר  2020  דיווחה סלקום כי אקספון הודיעה לה על ביטול הסכם השיתוף, וזאת בטענה  

גולן.  ביו ם  8  בפברואר,  2021  הגישה   כי  סלקום הפרה מהותית את הסכם השיתוף בכך שרכשה את 

החברה תביעה לאכיפת הסכם השיתוף לרבות תשלום חובות אקספון וכן בקשות  לסעדים זמניים  כנג ד  

אקספון, לרבות עיקול כספים השייכים לאקספו ן  ומניעת התקשרותה בהסכמים נוגדים להסכם השיתו ף.  

ביום  ה-11  באפריל,2021, לאחר שהודיעה סלקום לבית המשפט כי הליך הגישור שנוהל מול אקספון לא  

נשא פרי, החליט בית המשפט על מתן צו מניעה זמני האוסר על אקספון להתקשר בהסכם נוגד להסכם  

השיתוף או להוציא לפועל את הודעת הביטול. ביום ה -15  ביוני  2021  הגישה אקספון במעמד צד אחד  

בקשה לעיכוב ההליכים נגדה אשר במסגרתה עתרה בין היתר לאשר את מכירת פעילותה לווידלי מובייל  

בע"מ ( "ווידלי") לצורך שיקומה ( "הצעת ווידלי " ). על פי הבקשה, מכירת הפעילות לא תכלול את הסכם  

השיתוף עם סלקום שיגי ע  לסיומו  במכירת  הפעילות.  ביום ה-17  ליוני,2021  ניתן צו עיכוב הליכים נגד  
בחודש יולי 2016 התקשרה החברה עם חברת מרתון 018 אקספון בע"מ  (להלן:  "אקספון") אשר זכתה  

אקספון, לרבות עיכוב ההליכים המשפטיים בהם נקטה סלקום  כנגד אקספון וכן מונה מנהל  הסדר.  סלקום  
בתדרי  4G  במכרז התדרים שנערך בשנת  2015, בהסכם שיתוף רשתות לרשת דור  4, ושירותי אירוח 

הגישה התנגדות  להסדר המוצע מול ווידלי וביו ם  ה-1  ביולי, 2021 החליט ביהמ"ש להפנות את הצדדים  
לרשתות דור  2  ודור  3  (להלן:  "הסכ ם  אקספון").  הסכ ם  אקספון  קובע מנגנוני התחשבנות בין הצדדים  

לנסות לפתור את המחלוקת מחוץ לכתלי ביהמ" ש וביו ם 4  באוגוסט קיבל בית המשפט את בקשת  מנהל  
בתקופת ההסכם (לרבות מנגנוני הנחה) וכן קובע כי אקספון יכולה  לבחור, ע"פ שיקול דעתה, כי התמורה  

ההסד ר להורות על כינוס  אסיפ ת  נושים לצורך הצבעה על הצעת  ווידלי  או הצעה אחרת ככל שתהי ה  וכן  
במהלך  5  השנים הראשונות להסכם אקספון תתבצע ע"פ חישוב תמורה  פר מנוי, כך שאקספון תישא  

לקציבת מועד להגשת תביעות חו ב (להלן:  "אירו ע אקספון" או  "האירוע").   
בתשלום  חודשי למנוי בסך  של כ -25  ש"ח בשנה הראשונה,  27.5  ש"ח בשנה השנייה,  ו-30  ש"ח לאחר  

בשנה   ש"ח  שבין  20  מיליון  (בטווח  שנתיים  מסוימים  מינימום  מסכומי  פחות  לא  מקרה  בכל  אך  מכן, 

הראשונה ו-110 מיליון ש"ח בשנה החמישית).  במהלך אפריל  2018,  החל ה אקספון  לשווק את שירות י 

 

דיווח מיידי של סלקום לבורסה לניירות ערך בתל אביב מיום  26 באוגוסט  2020.  1 
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החברה ופעילותה 

המגזר הניי ח   

השקע ה בתשתיו ת סיבים  אופטיי ם  סלקום מספק ת מגוון של שירותים  במגז ר הניי ח,  לרבות באמצעות  סלקו ם תקשורת קווית :  

 ; ("tv להל ן:  "שירותי סלקו ם) קומפני    שירותי טלוויזיה על גבי  האינטרנט ברודבאנד  איזראל  אי.בי.סי  במניות  ההשקעה  עסקת  את  החברה  השלימה  יולי  2019,  בחודש   

בהסכמים   ( "תש"י")  לישראל  קרן תשתיות  עם  החברה  זו התקשרה  (2013)  בע"מ  ("IBC"). במסגרת    שירותי תשתית אינטרנט;  

להקמת שותפות מוגבלת, בבעלות משותפת בחלקים שווים, אשר תרכוש  70%  ממניות  IBC  ( "שותפו ת  
  שירותי גישה לאינטרנט  (להלן:  "ISP" ו/או  "שירותי ספק אינטרנט"); 

שלה.  כמ ו  כ ן,   אחרים  עיקריים  ונושים  מניות  עם  IBC  ובעלי  כאמור  מניות  לרכישת  בהסכם  וכן   ("IBC

זכות   מגורים  ל-IBC  והסכם  באזורי  הסיבים שלה  התקשר ה  החברה  עם  IBC  בהסכמי מכירת תשתית    שירותי שיחות בינלאומית  (להלן:  "שירותי מב"ל") ; 

 . IBC  שימוש בלתי הדירה בתשתית הסיבים של
  שירותי טלפון קווי ; 

בחודש ספטמבר  2020,  החבר ה  ותש"י חתמו על הסכם השקעה עם הוט   –  מערכות תקשורת בכבלים  
  שירותי תמסורת ותקשורת נתונים ; 

בע"מ ( "הוט") לפיו הוט תיהפך לשותפה שווה בשותפות  IBC המחזיקה ב-70% מהון המניות המונפק של  

IBC. העסקה  הושלמה בחודש פברואר 2021  לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.      שירותים נוספים כגון שירותי שיחות ועידה, שירותי ענן ואבטחת מיד ע . 

נכון  ל- 30 ליוני 2021  לחברה  כ-296 אלף מנויי אינטרנט וכן כ -250 אלף מנויי טלוויזי ה, הכוללים שירות   

טלוויזיה בלבד או במסגרת חבילות טריפל.   
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החברה ופעילותה 

נגיף הקורונ ה   

החל מסוף יוני  2021  החלו סימנים  להתפשטות מחודשת של נגיף הקורונה ובעיקר זן הדלתא  והחל מאמצע  

חודש יולי  2021  החלה עלייה חדה במספר הנדבקים .  ממשלת ישראל החלה לשקול להטיל מגבלות על  

ימשיך   ההתפשטות  קצב  אם  בחגים  סגר  של  קיצון  תרחישי  גם  שנבחנים  פורסם  וכן  הישראלי,  המשק 

במתכונת הנוכחית.   

השלכות התפשטות נגיף הקורונה על היבטי נזילות, מצב פיננסי ומקורות מימו ן 

בסוף שנת  2019  התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה (COVID-19) אשר התפשטה בתחילת שנת  2020,   

ארגון   הכריז  ינואר  2020,  בחודש  הקורונה").  ( "משבר  בישראל  זאת  ובכלל  בעולם  רבות  למדינות 
 
הבריאות העולמי על התפרצות הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי ובחודש מרץ  2020, הכריז ארגון  

הבריאות העולמי על הקורונה כמגפה עולמית. משבר הקורונה הינו אירוע חריג בעל ה שלכות מאקרו  

רבות   למדינות  (בדומה  ישראל  מדינת  נקטה  מרץ  2020,  מחודש  החל  זה,  אירוע  בעקבות  כלכליות. 

היתר,   בין  נמנים,  אלו  צעדים  בין  הנגיף.  התפשטות  את  למנוע  בניסיון  משמעותיים  בצעדים  נוספות) 

החברה בחנה את מקורות המימון והנזילות שלה ומעריכה, כי קיימת לה איתנות פיננסית להתמודד עם   הגבלות על תנועת ותעסוקת אזרחים, הגבלות על התכנסויות ואירועים, הגבלות על פעילות מסחר, סגירת  

השלכות המשבר וזאת בין היתר, לאור גיוון תחומי פעילותה והיקף היתרות הנזילות שלה.  יחד עם זאת,   גבולות בין מדינות, סגירת מקומות תרבות ופנאי והפחתה ניכרת של נוכחות עובדים במקומות העבודה.   

היות ומדובר באירוע אשר אינו בשליטתה של החברה ובשל אופיו  המתמשך של המשבר המאופיין בחוסר  

וודאות, בין היתר, באשר למועד שבו תיבלם המגיפה, נכון למועד  כתיבת עבודה זו, אין כל וודאות ביחס   החבר ה, המשתייכת למגזר תשתיות חיוני המחייב המשך הפעלת השירותים ללקוחות תושבי המדינה,  

להיקף ההשפעה על החברה ועל המשק בכללותו, בין היתר, לאור מצב השווקים, המצב הכלכלי בישראל   רוחביות   מגבלות  הטלת  זאת,  עם  יחד  גבוהה.  ובאיכות  לקוחותיה  לכלל  שירותים  להעניק  המשיכה 

ובעולם, היקפי האבטלה, היקפי הצריכה הפרטית, החשש להתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי, או   הכוללות, בין היתר, את סגירת השמיים בארץ ובעולם והטלת מגבלות על תנועת אזרחים בארץ ובעולם,  

התפרצות נוספת של הנגיף. השפעות רוחביות כאמור, אם וככל שיתממשו, כולן או חלקן, עלולות להשפיע   והנכנס ת ,   היוצאת  הבינלאומית,  בתיירות  משמעותית  לירידה  הובילה  הקורונה,  משבר  של  מתחילתו 

לרעה על עסקי החבר ה ותוצאות פעילותה .  ולפגיעה משמעותית בהכנסות החברה  משירותי הנדידה של לקוחות  החברה  בחו"ל והכנסות משרותי  

הנדידה של תיירים שהגיעו ארצה בשנת  2020. כמו כן, כתוצאה מהגבלות על המסחר וסגירת קניונים  

 
ומרכזי מסחר, החבר ה  סגרה את נקודות המכירה ומרכזי השירות השונים המופעלים על ידה לתקופה  

מסוימת במהלך הסגרים. עוד יצוין, כי בשנת  2020  ה חברה  נקטה בצעדים שונים על מנת להפחית את  

ההשפעות המתוארות לעיל, בין היתר, על ידי הפחתת הוצאות וקידום תהליכי התייעלות, הכוללים, בין  

היתר, הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום לתקופה מסוימת, צמצום הוצאות שכר דירה וארנונה (לאור  

סגירת מרכזי שירות ונקודות מכירה), הסטת מכירות לערוצי הדיגיטל של  החברה וכיו "ב . 

במהלך  החציון  הראשון  של שנת  2021,  החברה  המשיכה  לחוות  ירידה משמעותית  בהכנסות משרותי  

היוצאת   התיירות  של  בלבד  חלקית  מחזרה  כתוצאה  נכנסת  וזאת  ותיירות  יוצאת  תיירות  של  נדידה 

והנכנסת. החברה מעריכה כי ההשפעה המהותית לרעה משרותי נדידה  על תוצאות פעילותה צפויות  

להימשך בעתיד הקרוב ככל וההגבלות על התנועה הנכנסת והיוצאת  מישראל  תימשכנה.  בתחילת  2021  

החלה פתיחה הדרגתית (עד לפתיחה מלאה במהלך הרבעון השני) של המשק הישראל י כך שההשפעה  

של הסגר על מכירת ציוד קצ ה  לא הייתה משמעותיות.   
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סקירת שוק  

ענף התקשור ת   

בשנים  2017-2019 ההכנסות בשוק התקשורת נאמדו ב כ-19.2  מיליארד ש"ח, 18.4 מיליארד ש"ח ובכ -  ענף התקשורת בעולם ובמשק הישראלי בפרט, מתאפיין בקצב התפתחות מהיר ובשינויים תכופים הן  

17.6  מיליארד ש"ח בהתאמה (מגמת ירידה של  כ-4.1%  ו כ-4.3%  בהתאמה). עיקר הירידה מקורה בשוק   מבחינה טכנולוגית, הן מבחינת המבנה העסקי של הענף והן מבחינת הרגולציה החלה עליו.   

מאז   כמעט  10  שנים  לפני  שהח לה  מחירים  בירידת  בהמשך  -   מקורה  נראה  שגם  כפי  אשר  הסלולר 
נייחת,   טלפוניה  סלולר,  עיקריים:  מגזרים  לשישה  התקשורת  למשרד  בהתאם  נחלק  התקשורת  שוק 

הרפורמה בשוק הסלולר שבה נכנסו שתי השחקניות החדשות דאז גולן טלקום בע"מ (להלן:  "גולן") והוט  
תמסורת   שירותי  וכן  בינלאומיות  שיחות  אינטרנט,  ותשתית  קישוריות  שירותי  ר ב  ערוצית,  טלוויזיה 

מובייל בע"מ (להלן:  "הוט מובייל") וכן עקב כניסת אקספון בתחילת שנת  2018.   
ותקשורת נתונים, כאשר מגזר הסלולר מהווה  כ-42%  מהכנסות הענף, נכון לשנת 2019 . 

ירידות נוספות מוצגות גם בסגמנט התקשורת הבינלאומית (ILD) (בעיקר לאור פתרונות שיחות בינלאומיות  
הגרף להלן מציג את התפלגות הכנסות שוק התקשורת  בין מגזרי הפעילות העיקריים לשנת 2019 : 2

(מפ"א) (לאור זניחת הזוגות הצעירים ומשקי בית רבים את הטלפון הנייח   חינמיות), הטלפוניה הנייחת 

וכן המשך חדירת פתרונות   כניסת סלקום ופרטנר לתחום הטלוויזיה  (לאור  הביתי) ובסגמנט השידורים 

אלטרנטיביים כדוגמת נטפליקס).   

לעומת זאת, המגזר שבו חלה עליה קלה הינו תשתיות וגישה לאינטרנט (ושירותים נלווים לכך), אשר כפי  

שגם נראה בהמשך מקורה ככל הנראה מעלייה בשימושים ובתמיכה של פריסת הסיבים האופטיים שהואצה  

בשנים האחרונות . 

 

 

 

(*) ספק ותשתית האינטרנט אוחדו לצורך ניתוח זה.  

 

2 מקור: סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2019 - משרד התקשורת  
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סקירת שוק  

ענף התקשורת (המשך )   

להלן תיאור השחקנים העיקריים הפועלים בענף התקשורת בישרא ל:   בעוד שבעבר התרכזה התחרות בשוק  התקשורת בתחרות בין ספקי תקשורת עצמאיים בכל מגזר פעילות  

בנפרד, בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מעבר לתחרות בין קבוצות תקשורת הפועלות במקביל במספר  

מגזרים של שוק התקשורת, ומציעים סלים משותפים, כמפורט בטבלה שלהלן ובפירוט בהמש ך : 

 

וכן שירותים שונים במגזר   גולן) מספקת שירותי תקשורת סלולרית  קבוצת סלקום-  סלקום  (באמצעות 

הנייח (ביחד עם שותפות סלקום תקשורת קווית) הכוללים בין היתר: שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט  

(סלקום  tv, החל מ-2015), שירותי תשתית אינטרנט, שירותי גישה לאינטרנט (ISP  -   ספק אינטרנט),  

שירותי שיחות בינלאומית (מב"ל), שירותי טלפון קווי, שירותי תמסורת ותקשורת נתונים, מכירת ציוד קצה  

(באמצעות חברת הבת דינמיקה) וכן שירותים נוספים. סלקום מספקת תשתית אינטרנט בעיקר על בסיס  

השוק הסיטונאי (בעיקר תשתית בזק) וכן לאחרונה יותר ויותר דרך תשתית של  IBC  המוחזקת על-ידה  

בעקיפין בכ - 23%) . 

נכון  ל-  31  במר ץ  2021  דיווחה החברה  על  3,232  אלפי  מנויי סלולר  (לאחר שהשלימה את רכישת גולן  

טלקום ולאחר אי הכללת  כ-427  אלף מנויי דאטה המניבים לחברה הכנסה זניחה כחלק ממצבת המנויים),  

297 אלף מנויי אינטרנט וכן 254 אלף מנויי טלוויזיה, והינה חברת הסלולר הגדולה בישרא ל . 

קבוצת פרטנ ר-  פרטנר מספקת שירותי תקשורת סלולרית וכן שירותים שונים במגזר הנייח (ביחד עם  

שותפות 012  סמייל) הכוללים בין היתר: שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט (פרטנר TV, החל מ -2017),  

בינלאומית,   שירותי שיחות  אינטרנט),  לאינטרנט  (ISP  -   ספק  גישה  שירותי  אינטרנט,  שירותי תשתית 

פרטנר   נוספים.  שירותים  וכן  קצה  ציוד  מכירת  נתונים,  ותקשורת  תמסורת  שירותי  קווי,  טלפון  שירותי 

מספקת תשתית אינטרנט  על בסי ס השוק הסיטונאי (בעיקר תשתית בזק) וכן באמצעות  תשתית  עצמאית . . 

נכון  ל- 31  במר ץ 2021,  לפרטנר  כ- 2,903 אלפי מנויי סלולר וכן  כ- 234  אל ף מנויי טלוויזיה . 

בזקמגזר הפעילות
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סקירת שוק  

ענף התקשורת (המשך )   

קבוצת  הוט   -  -  הוט היא בעלת תשתית כבלים בפריסה ארצית, והיא מספקת שירותי טלוויזיה רב-ערוצית,  

נייחת, תשתית אינטרנט תמסורת   שירותי טלפוניה סלולארית באמצעות הוט מובייל, שירותי  טלפוניה 

ותקשורת נתונים באמצעות הוט טלקום וכן שירותי ספק גישה לאינטרנט  (ISP) באמצעות הוט נט. הוט  

הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של קונצרן התקשורת הבינלאומית אלטיס, אשר בבעלות פטריק דרהי.   

בהתאם לדוחות אלטיס ליום  31  במ רץ  2021  להוט  כ -  1,378  אלפי מנויי סלולר וכן  כ-  1,027  אלפי  מנויים  

במגזר הנייח. כמו כן, תשתית הכבלים של הוט פרוסה על פני  כ- 2,212  אלפי משקי בית שהם  כ- 90%  

ממשקי הבית . 

קבוצת  בז ק- בזק היא בעלת תשתית קווי נחושת בפריסה ארצית  וכן בעלת תשתית סיבים כפי שיורחב  

 
תוצאות חברות התקשורת העיקריות בשנת 2020 : 

בהמשך.  מבצעת ומספקת שירותי תקשורת פנים-ארציים נייחים, שירותי רט"ן באמצעות חברת פלאפו ן ,  

שירותי טלוויזיה רב-ערוצית באמצעות  D.B.S  שרותי לווין (1998) בע"מ (להלן:  "יס"),  שירותי  תשתית 

באמצעות  בז ק, שירותי תקשורת בי ן-לאומיים, שירותי תשתית אינטרנט במסגרת השוק  הסיטונאי וגישה  

לאינטרנט על ידי בזק בינלאומי.  כמ ו כ ן,  בז ק מספק ת אחזק ה ופיתוח ש ל  תשתיות תקשורת,  מתן שירותי  

תקשורת  לספקי  תקשורת  אחרי ם,  הפצ ת  שידורי  טלוויזי ה  ורדיו  לציבור,  הספק ה  ותחזוק ה  ש ל  ציוד  

ושירותים. 

בהתא ם  לדוחות הכספיים של בזק ליום  31  במר ץ 2021  לבזק כ-  2,492  אלפי מנויי סלולר,  1,630 אלפי  

קווי טלפוניה, ו-1,540  אלף לקוחות תשתית אינטרנט (מתוכם -  539  אלף בשוק הסיטונאי, ו-   1,001  אלף  

ישירות ללקוח הסופי) . 

הינם  ליום  31  במרץ  2021  בהתאם   לעיל  המוצגים  התקשורת  בחברות  קיימים  מנויים  אודות  נתונים 

לנתונים הזמינים של כל חברות התקשורת לצרכי השוואה . 

בדוחותיהן   שדווח  כפי  ש"ח),  בשנת  2020  (מיליוני  בשוק  העיקריות  התקשורת  חברות  תוצאות  להלן 

הכספיים ( * ) : 

 

(*) נתוני הוט מתפרסמים בדוחות אלטיס באירו ותורגמו לפי שע"ח ממוצע בשנת 2020 ע"פ בנק ישראל .  

להלן התפלגות ההכנסות של חברות התקשורת העיקריות בשוק, בשנת  2020 :   

 2020 (מיליוני ש"ח)
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 – – 525 86רווח גולמי
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סקירת שוק  

ענף התקשורת  (המשך)    

וירוס הקורונ ה 

ו/או   להלן:  "קורונה"   ,COVID-19) הקורונה  נגיף  העולם  ברחבי  להתפשט  שנת  2020  החל  בתחילת 

"הנגיף"), שהוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. מגיפת הקורונה ואי הוודאות השוררת  

ביחס להמשך  התפשטותו של הנגיף, הביאו למשבר כלכלי שהתבטא, בין היתר, בירידה בהיקפי הפעיליות  

הכלכלית, בירידות חדות במחירי הנפט, בתנודות בשערי מטבע החוץ ובעלייה באחוזי האבטלה. כפועל  

יוצא, ועל מנת למנוע את התפשטות הנגי ף, מדינות רבות בעולם ובניהן ישראל נקטו בצעדים אשר הטיל ו  

קיום אירועים, פעילות עסקים ועוד. בערב ראש השנה, בחודש   מגבלות על תנועה, התקהלות אנשים, 

ספטמבר  2020, אישרה הממשלה סגר שני אשר נמשך  כ-21  יום; ובתחילת חודש ינואר  2021  הוחלט על  

הטלת סגר שלישי, הגבלות ההתקהלות הוחמרו ויציאה לעבודה הותרה למקומות חיוניים בלבד.   

לחיסון על-ידי   ביום  20  בדצמבר  2020, לאחר שניתן אישור החירום  המבצע לחיסון האוכלוסיה נפתח 

ונכון לתחילת שנת  2021  חיסנה מדינת ישראל עשרות    ,(FDA-ה ) מינהל המזון והתרופות האמריקאי

אחוזים מכלל אוכלוסיתה במנות חיסון (הן במנת החיסון הראשונה והן בשניה). עקב שיעורי ההת חסנות  

הגבוהים בישראל, החל מתחילת הרבעון הראשון לשנת  2021  ננקטו שורות רבות של הקלות על התנועה  

והמסחר במדינה.   

על האמור לעיל, נכון ליום  30  ביוני,  2021, לא ניתן להעריך את הצלחת מבצע החיסונים והמשך התפשטות  

הנגיף, ובין היתר, את יעילות החיסונים נגד מוטציות לנגיף,  אשר החלו להתפשט בעולם והגיעו גם לישראל,  

וכן האם המשבר קרוב לסיומו או שהוא עשוי להימשך לטווח ארוך יותר.   

וסגירת   אירועים  קיום  התקהלויות,  צמצום  התנועה,  התקשור ת   -  להגבלות  שוק  על  המגיפה  השפעות 

  

עסקים, כמו גם ההאטה הכלכלית שנגרמה כתוצאה מהמשבר היו השפעה שלילית על חברות התקשורת  

בישראל . עיקר ההשפעה מתבטאת בתחום הסלולר עקב עצירת ענף התיירות והתעופה שהובילו לירידה  

משמעותית בהכנסות משירותי נדידה בחו”ל (החל מתחילת המשבר ועד למועד ההערכה), וכן במכירות  

ציוד קצה (בעיקר במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020) . 
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סקירת שוק  

שוק הרט" ן   

להלן נתוני המנויים של החברות הפועלות בשוק הרט"ן בישראל לימים  31  בדצמבר  2015-2020  וליום    הרשת הסלולרית פועלת באמצעות שני מרכיבים עיקריים  -  מכשירי טלפון ניידים ומתקני שידור קבועים.  

31  במרץ 2021  (אלפים) :  הטלפון הנייד, מכשיר הקצה, משדר גלי רדיו אל האנטנה של מתקן השידור וקולט גלי רדיו ממנה. רשת  

(cells  -  מכאן מקור השם   גיאוגרפיות בשם  'תאים'  הסלולר מחלקת את שטח המדינה לאלפי יחידות 

תקשורת סלולרית), ובכל תא ישנו מתקן שידור קבוע (אתר שידור, אנטנה). התאים משיקים זה לזה עם  

בין   כיסוי תקשורתי במבנה הדומה לכוורת דבורים. אם אין השקה  חפיפה קלה, ושומרים על רצף של 

התאים נוצר פער ברצף הכיסוי, שמשמעותו חוסר קליטה באזור ה"חור" והעדר אפשרות לקיים רציפות  

בעת מעבר מנוי בין התאים.   

 

(טכנולוגיית   "דור שלישי"  "דור שני",  כוללות  בישראל  עד היום שימוש  נעשה  הסלולר בהן  טכנולוגיות 

גולן טלקום והוט מובייל נלקחו מהדוחות הכספיים של   (*) נתוני המנויים של פרטנר, סלקום, פלאפון,  4 ) והדור החמישי.   3 LTE וסוגים נוספים), "דור רביעי" (טכנולוגיית UMTS
MVNO  וכן אקספון (We4G) נאמדו  5 חברות אלו או דוחות חברות האם שלהן. נתוני המנויים של מפעילי  

על ידנו .  מכרז הדור הרביעי התקיים בין במהלך  2014-2015, וברישיון זכו מפעילות הסלולר: הוט מובייל, פרטנר,  

   .("MNO"  להלן:  "מפעילות הסלולר" ו/או) סלקום, פלאפון, גולן טלקום וכן אקספון

(* *) במהלך שנת  2018  בוצעה מחיקה של  588  אלף מנויים על ידי פלאפון והוט  ובשנת  2019  בוצעה  

מחיקה של  153 אלף מנויים על ידי סלקום .  לאחר מיזוג סלקום-גולן באוגוסט 2020  הצטמצמו מספר מפעילות הסלולר  ל-5  (כמפורט לעיל) . 

(***) ברבעון הרביעי לשנת  2020 בוצעה מחיקה של  כ-427 מנויי Data  על ידי סלקום . 

(*** *) לצרכי השוואתיות  - נתוני סלקום וגולן אוחדו לכל אורך תקופת המדידה . 

 

3   .GSM-תקן בינלאומי לתקשורת סלולארית שהינו התפתחות של תקן ה  - Universal Mobile Telecommunications System
Long Term Evolution -  תקן לתקשורת אלחוטית מהירה של מכשירים ניידים כדוגמת טלפון סלולארי .   4
Mobile Virtual Network Operator - מפעיל סלולארי וירטואלי, אשר עושה שימוש בתשתיות התקשורת הקיימות של מפעילי הסלולר ללא צורך בתשתית משל עצמו.  5

31.3.202131.12.202031.12.1931.12.1831.12.1731.12.1631.12.15מס' מנויים (אלפים)

 3,735 3,651 3,710 3,757 3,667 3,204 3,232סלקום (+גולן טלקום)

 2,718 2,686 2,674 2,650 2,660 2,840 2,900פרטנר

 2,651 2,402 2,525 2,205 2,336 2,442 2,492פלאפון

 1,229 1,447 1,564 1,296 1,350 1,373 1,378הוט מובייל

MVNOs & We4G620 620 448 350 180 209 165 

 10,498 10,395 10,653 10,258 10,461 10,479 10,622אומדן סה"כ מנויים

31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.12.2020 31.3.2021 מס' מנויים (אלפים)

סלקום (+גולן טלקום) 3,232 3,204 3,667 3,757 3,710 3,651 3,735

פרטנר 2,900 2,840 2,660 2,650 2,674 2,686 2,718

פלאפון 2,492 2,442 2,336 2,205 2,525 2,402 2,651

הוט מובייל 1,378 1,373 1,350 1,296 1,564 1,447 1,229

165 209 180 350 448 620 620 MVNOs & We4G

אומדן סה"כ מנויים 10,622 10,479 10,461 10,258 10,653 10,395 10,498
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סקירת שוק  

שוק הרט"ן (המשך )   

הסכמי שיתוף פעולה והסכמי אירו ח   להלן תיאור  התפתחות נתחי השוק של החברות העיקריות הפועלות בענף בהתבסס על מספר המנויים  

המוצגים בטבלה לעיל בשנים 2015-2020 ולרבעון הראשון של 2021 : 

 

לקוחות,   של  מוגברת  לניידות  מתמשכת,  מחירים  להוזלת  הביאה  הנייד,  בתחום  התחרות  התגברות 

בתוצאות   מתמשכת  לפגיעה  מכך,  וכתוצאה  לקוחות,  לנטישת  וכן  טלפוניה  דקות  בצריכת  לירידה 

השחקניות הוותיקות בתחום: פלאפון, פרטנר וסלקום.   

חברות הסלולר פועלות במסגרת רישיון שניתן על ידי משרד התקשורת. הרישיון שניתן לחברות מחייב  

אותן לספק את השירות למנוייהן באורח תקין וסדיר,  בפריסה כלל ארצית ובאיכות שירות שלא תפחת  

מהאמור במדדים לטיב שירות המפורטים ברישיונותיהן. ככלל כל חברה מחויבת בתשתית עצמאית, אולם  

קיימים שיתופי פעולה בין החברות הסלולריות באתרים שונים בתשתיות הפאסיביות (כלומר אלה שעליהן  

"עמוד תורן" אחד, המשמש בסיס   ממוקמות האנטנות). בדרך כלל מדובר באתרים מרכזיים, בהם יש 

לאנטנות של חברות שונות וכן שיתופי פעולה בתשתית אקטיבית כמפורט להלן. מדיניות משרד התקשורת  

כיום היא לעודד שיטות שיתוף שונות בין רשתות, תוך דאגה לשמירה על התחרות בין החברות.   

להלן הסכמי השיתוף הקיימים : 

א. פרטנר  - הוט מובייל: בחודש אפריל 2015 הודיעו פרטנר והוט מובייל כי שר התקשורת אישר  

האקטיבי להקמת שותפות אשר תחזיק,   במקטע הרדיו  ביניהן  הרשתות  הסכם שיתוף  את 

תפתח ותתפעל רשת סלולארית מתקדמת אחת עבור שתי החברות ואשר כל אחת מהן תחזיק  

כאמור, הקימו פרטנר והוט מובייל תאגיד משותף  -   לאישור  במחצית הזכויות בה. בהמשך 

חברת  PHI  -   אשר קיבל רישיון מיוחד למתן שירותי תשתית רדיו סלולארית למפעיל רט"ן.  

תוקף הרישיון -  למשך 10 שנים. כחלק מן ההסכם המשותף בין פרטנר לבין הוט מובייל, הוט  

מובייל תקבל שירותי אירוח מפרטנר . 

ב . סלקום  -  אקספון: בחודש יולי  2016  התקשרה סלקום עם חברת מרתון  018  אקספון בע"מ  

(להלן:  "אקספון"), אשר זכתה במכרז לתדרי  G4  שנערך בשנת  2015, בהסכם שיתוף רשתות  

לרשת דור  4, ושירותי אירוח לרשתות דור  2  ודור  3. תקופת ההסכם  ל-10  שנים, אלא אם  

יוארך על-ידי הצדדים. כמו כן ראה הרחבה לגבי מצב הדברים נכון למועד בחינה בפרק על  

החברה ופעולותיה שלעיל . 

דור  3   ו-4   לתוקף הסכם לשיתוף רשתות  בחודש אפריל  2017  נכנס  טלקו ם:  ג . סלקום   -  גולן 

ושירותי אירוח לרשת דור  2, בין גולן לבין סלקום. כאמור, בחודש אוגוסט  2020 רכשה סלקום  

את גולן טלקום והסכם זה הגיע לידי סיום.   
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סקירת  שוק  

שוק הרט"ן (המשך )   

להלן נתוני הפדיון הממוצע למנוי (ARPU) בישראל  לעומת  ה- OECD  (ש"ח לחודש) בשנים  -2008  כמו כן, ישנם הסכמי אירוח בתשתיות בין מפעילות ללא תשתיות עצמאיות, לבין מפעילות בעלות תשתיות  

6 : 2018 עצמאיות (להלן:  "שירותי אירוח"):   

 
א. רמי לוי  -  מקבלת שירותי אירוח מפלאפון.   

ב . 019 טלזר -  מקבלת שירותי אירוח מפלאפון ופרטנר . 

רט"ן -  מגמות  מחירי השו ק 

הרפורמה בשוק הסלולר גרמה לכך שהמחירים ירדו ורמת התעריפים הנמוכה חייבה את החברות לבצע  

ידנו, נכון   ניוד המספרים. מניתוח שבוצע על  יכולת  התייעלות משמעותית. הצרכן הישראלי הפנים את 

לסוף שנת  2020  ההכנסה הממוצעת למנוי בישראל עמדה על  כ-  51  ש"ח כך  שבשנים  2010-2020, ירד  

ה-ARPU  בישראל בלמעלה  מ-60%. בשנים  2010-2015  ירד  ה-ARPU  בישראל בשיעור ממוצע של  כ-

14%  לשנה, כאשר החל משנת  2016 מגמת הירידה הראתה סימני האטה ועמדה בשנים  2016-2020  

על  כ-%5 בממוצע לשנה בלבד . 

 
 

ליטא,   לטביה,  אירלנד,  איסלנד,  צ'כיה, אסטוניה, הונגריה,  ללא  (למטרות השוואה),  ישראל  ללא   (*)

לוקסמבורג, פולין, סלובקיה וסלובניה בשל מחסור בנתונים.   

 . (MVNO)  נתוני הפדיון אינם כוללים מפעילים וירטואליים (* *)

כמו כן,  לפי נתוני משרד התקשורת, ישראל מציגה את  ה-ARPU  הנמוך ביותר באירופה . 

 

 מקור:ML Global Wireless Matrix 2019, עיבודי BDO לנתוני הדוחות הכספיים של החברות. 6
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סקירת שוק  

שוק הרט"ן (המשך )   

בהתאם לטבלה, ניתן לראות כי  ה-ARPU  המשוקלל של החברות המובילות בשוק הרט"ן  נשחק בהדרגה    בישראל בשנים  2010-2020  וכן   להלן נתוני  ה-ARPU  של החברות העיקריות הפועלות בשוק הרט"ן 

בשנים האחרונות עם ירידה חדה בשנת  2011  לאור ההפחתה בדמי הקישוריות (ראה בהמשך) ותחילת   בשלושת החודשים הראשונים לשנת 2021 כפי שהוצגו בדוחותיהן הכספיים (בש"ח לחודש) : 

התחרות האינטנסיבית בענף, ירידות של  10%-13%  מדי שנה בשנים 2012-2015 וירידה של 4%-5%  

נוספים בשנים  2016-2019  וירידה חדה של  כ-9%  בשנת  2020. סך הירידה ב-ARPU  משנת  2010  ועד  

שנת  2020  הסתכמה ב כ-85  ש"ח, ירידה של כ-62%  במצטבר, בקצב דעיכה שנתי ממוצע (CAGR) של  

כ-  10% .   

הירידה המתונה יחסית  ב-ARPU  בשנים  2018-2019  נובעת בעיקר ממחיקת המנויים שביצעו פלאפון  

והוט אשר הגדיל את ה-ARPU שהן מציגות. כמו כן, בשנת 2020  - ניכרת מגמת נוספ ת של ירידה חדה  

נוספת ב-ARPU  המשוקלל, אשר נובעת בעיקר מהשפעות שליליות של משבר הקורונה על ההכנסות   

משירותי נדידה ומהמשך שחיקת מחירים של שירותי סלולר כתוצאה מהתחרות המתמשכת בשוק .  (*)הנתונים לגבי שנת 2020 ו -Q1/2021  כוללים את נתוני גולן . 

דמי קישוריות בשוק התקשור ת  (* *) החל  מ-Q32018 הוט אינה תאגיד מדווח ונתוניה אינם פומביים . 

(***) ממוצע משוקלל בהתאם לנתח השוק של כל אחת מהשחקניות המובילות בשוק באותה תקופה.   

סך   של  החודשי  הממוצע  חלוקת  ע ל-ידי  אלו,  ה-ARPU  חושב  חברות  של  הכספיים  דוחותיהן  פי  על 

העושים שימוש ברשת של   כולל הכנסות המתקבלות ממפעילים סלולריים  סלולר,  ההכנסות משירותי 

החברה הרלוונטית, במצבת המנויים הפעילים לסוף התקופה . 

דמי הקישוריות בשיחות סלולריות ירדו החל מ ה-1  לינואר 2011  מ כ-25.4 אגורות ל כ-6.34 אגורות, ועד  

2014  הופחתו בהדרגה לכ-6  אגורות. בהודעות  SMS, ירדו דמי הקישוריות החל מה-1  לינואר  2011  

מ כ-3  אגורות ל כ-0.16  אגורות, ועד  2014  הופחתו בהדרגה ל כ-0.13  אגורות. כמו כן, דמי הקישוריות 

לטלפון קווי ירדו החל מ ה-1  לדצמבר 2013 מכ- 3.5 אגורות לאגורה אחת בלבד . 

במהלך  2016  פורסם כי משרד התקשורת עומד לפתוח בשימוע לביטול תעריפי הקישוריות בין מפעילים,  

הן בשוק הקווי והן בשוק הסלולרי. באוקטובר 2018 פורסם כי משרד התקשורת יעשה ניסיון נוסף ליישם  

מודל של קישור גומלין בין מפעילים במחיר אפס. ביוני  2021  פורסם שמשרד התקשורת ממתין לכניסתה  

וכי נושא האסדרה עולה   בנושא תעריפי קשרי הגומלין  של הממשלה החדשה על מנת לפרסם שימוע 

לסדר היום.   

נכון למועד הערכת השווי טרם הופחתו דמי הקישוריות. 

ARPUQ1/202120202019201820172016201520142013201220112010

 144.00 106.00 88.00 79.00 72.00 65.00 63.00 57.10 51.30 50.70 47.30 47.40סלקום (+ גולן טלקום) (*)

26%0%-17%-10%-9%-10%-3%-9%-10%-1%-7%-%0% שינוי

 148 111 97 83 75 69 65 62 58 57 51 48פרטנר

2%-25%-13%-14%-10%-8%-6%-5%-6%-2%-11%-6%-% שינוי

 135 106 95 86 78 64 63 61 62 63 56 53פלאפון

21%2%-10%-9%-9%-18%-2%-3%-11%2%2%-5%-% שינוי

 – – 99 82 69 54 50 52 55 – – –הוט מובייל (**)

---17%-16%-22%-7%-6%4%---% שינוי

 ARPU49 51 56 56 59 62 64 74 82 94 103 136 משוקלל (***)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1/2021 ARPU

סלקום (+ גולן טלקום) (*) 47.40 47.30 50.70 51.30 57.10 63.00 65.00 72.00 79.00 88.00 106.00 144.00

0% -26% -17% -10% -9% -10% -3% -9% -10% -1% -7% 0% % שינוי

פרטנר 48 51 57 58 62 65 69 75 83 97 111 148

-2% -25% -13% -14% -10% -8% -6% -5% -6% -2% -11% -6% % שינוי

פלאפון 53 56 63 62 61 63 64 78 86 95 106 135

2% -21% -10% -9% -9% -18% -2% -3% 2% 2% -11% -5% % שינוי

הוט מובייל (**) – – – 55 52 50 54 69 82 99 – –

- - - -17% -16% -22% -7% 4% 6% - - - % שינוי

ARPU משוקלל (***) 49 51 56 56 59 62 64 74 82 94 103 136
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  CapEx לצד  הירידה ב-ARPU, בעקבות  העליה ברמת התחרות בשנים האחרונות, החברות בענף חוות עליה  

הנטישה בחברות המובילות   שיעורי  התפתחות  מציג את  משמעותית בשיעורי הנטישה. הגרף שלהלן 

בענף בשנים 2010-2020 כפי שהוצגו בדוחותיהן הכספיים : 

 

(*) החל מהרבעון השלישי לשנת  2018  הוט אינה תאגיד מדווח ונתוניה אינם פומביים, על כן נתוני הוט  

לשנת  2018  הינם לפי הרבעון השני לשנת  2018, מתוקננים לשנה שלמה. כמו כן, חלק מנתוני  2020  

הינם מתוך פרסומים בעיתונות הכלכלית . 

שיעור הנטישה ברשתות הסלולר בישראל הינו מהגבוהים בעולם. שיעור הנטישה בישראל כפול משיעור  

הנטישה הממוצע באירופה והגבוה ביותר מבין מדינות  ה-OECD. משמעות הדבר הינו שחסמי הניידות  

אינם משמעותיים עבור הצרכן הישראלי . 

ירידת המחירים (המשתקפת בירידת  ה-ARPU) חייבה את החברות להתייעלות משמעותית אשר באה  

לידי ביטוי גם בדרך של הקטנת ההשקעות בתשתית. כתוצאה מכך,  ההשקעה למנוי הלכה וירדה ובשנת  

2018  היא עמדה על  כ-41% ביחס לרמה בשנת 2008 . 

הגרף להלן מציג את נתוני ההשקעה השנתית הריאלית פר מנוי סלולר בישראל (ש"ח למנוי ) : 7

 

 

 

7  .BDO דוחות החברות,  עיבודי ,ML Global Wireless Matrix 2019 :מקור 
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סקירת שוק  

שוק הרט"ן (המשך )   

הגרף שלהלן מציג את תחזית השימוש העולמית בדורות השונים (דור  2  –  5) בשנים  2017-2025  נכון   הצורך בחדשנות -  הדור החמיש י 

9 : 2020 למאי  
הטכנולוגיה להעברת נתונים בסלולר עוברת התפתחות מתמדת. הניסיון של  30  השנים האחרונות מראה  

כי בממוצע בכל  7  שנים מתפתח דור חדש שמשדרג את קיבולת העברת המידע במדיום הסלולרי. תהליך  

הפיתוח של הטכנולוגיה החדשה יימשך מספר שנים. בתחילת  2020, היו סין ודרום קוריאה המדינות 

הראשונות בעולם בהן פועלת רשת דור 5 בכל שטח המדינה. גם בארה"ב וביפן ישנן מספר ערים שבהן  

כבר פועלת הטכנולוגיה.   

טכנולוגיית הדור החמישי צפויה להביא לגידול ברוחב הפס ברמה של פי  10 ויותר ביחס לרשתות הדור  

  ,latency-הרביעי. אך מעבר לכך, הדור ה-5  צפוי להביא לשיפור משמעותי בזמן התגובה (הקטנת  ה

זמן השהייה  -  הזמן שעובר מרגע ביצוע פעולה מסוימת ועד לקבלת התגובה). השיפור בזמן התגובה  

תורם לחוויית המשתמש בכלל השירותים המקוונים, אך הינו קריטי במיוחד ליישומי M2M  -   לתקשורת  

מהירה בין מכונות. הדור החמישי יוצר פוטנציאל למהפכה מבחינת פוטנציאל היישומים והשירותים.   

בארה"ב ובמדינות רבות נוספות משתמשים בדור חמישי לא רק כטכנולוגיה סלולרית אלא כטכנולוגיה  

רחבת פס קבועה לבתים ועסקים. במקרים רבים מפעילים משתמשים בטכנולוגיה במקום לפרוס סיבים  
 

אופטיים לבתים, או באופן זמני עד שיגיעו  סיבים למקומות שבהם חסרה תשתית. גם בישראל עושים  

שימוש בטכנולוגיות אלחוטיות רחבות פס אך לא בדור החמישי ובהיקפים הרבה פחות גדולים וזאת מפני   

שישראל היא מדינה קטנה והפריסה נחשבת יחסית לפשוטה. מספר מנויי דור  5  שמחזיקים במכשיר  

על פי תחזית זו, לפחות במשך  10 שנים דור 4 ישלוט בשוק העולמי מבחינת פריסתו והשימוש בו. על פי   תומך גדל ב-70 מיליון במהלך הרבעון הראשון של 2021 וצפוי לעמוד על 580 מיליון עד סו ף 2021 . 8

יהוו כ-56%  וכ-20%  בהתאמה מסך הטכנולוגיה   התחזית, בשנת  2025  הדור הרביעי והדור החמישי 

להעברת נתונים בסלולר .  לדור הטכנולוגיה הסלולרית שאימוצו הוא המהיר   הדוח קובע כי הדור החמישי ממשיך בדרכו להפוך 

ביותר בהיסטוריה, עם היקף מינויים שגדל בקצב של כמיליון מינויים ביום. בהתאם לתחזיות בדוח, עד  

סוף 2026 יהיו 3.5  מיליארד  מינויים והדור החמישי יאומץ על ידי 60% מהאוכלוסייה .   

 

8   https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375287 :מקור 
9 The Mobile Economy 2020 Report, GSM Association  :מקור

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375287


 

פרק 2 : סקירת שוק  
בחינה לירידת ערך מוניטין המגזר הנייד -  ליום  30 ביוני  2021 

 17
סלקום ישראל בע"מ  

 

 

סקירת שוק  

שוק הרט"ן  - ציוד קצ ה   

ניתן לראות כי מספר המשתמשים במכשירים חכמים נמצא במגמת עלייה וצפוי להסתכם לכ -3.8  מיליארד    ביטול הצורך באישור חברות הסלולאר לייבוא מכשיר סלולארי שלא דרך היבואן הרשמי, ופתיחתן של  

משתמשים בשנת 2021.    חנויות רבות המוכרות ציוד קצה, הביאו לירידה במכירות של מכשירים ושל ציוד הקצה הסלולארי הנמכר  

על ידי המפעילים הסלולאריים עצמם. על מנת לצמצם את הפגיעה בהכנסות, חברות הסלולר  מגדילות  
הגרף להלן מציג את מספר המשתמשים במחשבי לוח   -  Tablets  (במיליארדים) בשנים  2013-2020  

כדוגמת טאבלטים,   מכשירים סלולאריים  קצה שאינו  ציוד  גם  ומוכרות  ידן  הנמכר על  הציוד  מגוון  את 
ואת התחזית לשנת 2021 : 

מחשבים ניידים ואביזרים, וכן ציוד קצה גם בתחומי פעילות אחרים בענף התקשורת, כגון ממירי כבלים.   

בהתאם למחקר שהתפרסם בפברואר  2019 על ידי מכון המחקר הבינלאומי פיו (Pew) ישראל נמצאת  

במקום השני בעולם בשיעור החדירה של טלפונים חכמים   -   כ-88%, כאשר רק דרום קוריאה עוקפת אותה  

עם שיעור חדירה של  כ-95%.   

, שיעור הגידול בשנים  2016-2020  10 להלן מספר המשתמשים במכשירים חכמים בעולם (במיליארדים )

והתחזית לשנת  2021 : 

 

ניתן לראות כי מספר המשתמשים במחשבי לוח נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות וצפוי להמשיך  

נמצאים   הצמיחה  שיעורי  זאת,  עם  לכ-1.28  מיליארד משתמשים בשנת  2021.  ולהסתכם  זו  במגמה 

במגמת ירידה . 

 

 

10 Statista.com  :מקור 
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שוק הרט"ן -  ציוד קצ ה   

ביטול מס קנייה על טלפונים ניידי ם   להלן נתוני ההכנסות ממכירת ציוד קצה במגזר הנייד של חברות התקשורת המובילות  בישראל, בשנים  

2012-2020  (מיליוני ש"ח) : 

 

על פי הגרף ניתן לראות מגמת ירידה מתונה בשנים 2017-2019  הירידה בשנת 2017 מגובה בין היתר  

בביטול מס הקנייה. בשנת  2020  ניכר שיפור בהכנסות שמגובה בין היתר מהשינויים בהרגלי הצריכה  

במהלך משבר הקורונה, כמוסבר להלן . 

באפריל  2017, שר האוצר חתם על צו לביטול מס קנייה בגובה של כ-15%  על טלפונים סלולריים , סוללות  

וכרטיסי סים, אך המע"מ הקבוע בחוק העומד על כ-17% לא בוטל. לפני רפורמה זו, על ייבוא טלפונים  

סלולריים, חל על היבואנים מס קניה של  כ-15%  מעלות המוצר בתוספת משלוח וכן תוספת של  כ-17%  

מע"מ.   

משבר הקורונ ה 

כתוצאה   המכירה  נקודות  מסגירת  כתוצאה  בעיקר  קצה  מציוד  בהכנסות  ירידה  בשנת  2020  ניכרת 

במכירות   ומגידול  מסיטונאות  במכירות  בעליה  קוזזה  הירידה  אך  הקורונה  משבר  בעקבות  מהסגרים 

המקוונות.  ברבעון הראשון לשנת 2021  חל שינוי במגמה כך שבהתאם לדיווחי חברות הסלולאר ברבעון  

הראשון לשנת 2021 נרשמה עלייה משמעותית בהכנסות מציוד קצה ביחס לרבעון הרביעי לשנת 2020  

וכן ביחס לרבעון המקביל אשתקד.   

מגמות נוספו ת 

ניתן לזהות מגמה אשר מתבטאת בהסטת המכירות של הטלפונים הניידים מרחבי הארץ לאילת, שכן  

מלבד העובדה שעל הרכישות המתבצעות באילת לא חל מע"מ, מחירי הטלפונים נמוכים יותר עקב תחרות  

רבה באזור זה . 

כמו כן, פרק הזמן בו מחזיקים אנשים בטלפון הנייד בטרם מחליפים אותו הולך וגדל, דבר אשר משפיע  

לרעה על ההכנסות ממכירת ציוד קצה . 
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סקירת שוק  

שוק האינטרנט     

11 להלן תיאור התפתחות מספר מנויי האינטרנט בישראל* בשנים  2009-2019  (אלפים ) :   החיבור לאינטרנט הנייח מתבצע בשני שלבים: תחילה דרך ספק תשתית האינטרנט ושנית דרך ספק  

   .(ISP) הגישה לאינטרנט

(כבלים) ועוד שניים בפריסות   בזק (נחושת) והוט  בישראל קיימים שני ספקי תשתית בפריסה ארצית: 

מקומיות: פרטנר  (סיבים)  ו-IBC  (סיבים). שוק ספקי הקישוריות לאינטרנט בישראל כולל כעשרות חברות  

בינלאומי   לרובן הגדול אין נתח שוק משמעותי והשוק נשלט ע"י בזק  בעלות רישיונות רלוונטים, אולם 

(בזק), 012 סמייל (פרטנר) ו -013 נטוויז'ן (סלקום).   

על פי דוחותיה הכספיים של בזק, להערכתה, נתח השוק של בזק בתחום תשתית האינטרנט בשנת  2019  

תשתית   בתחום  בזק  של  השוק  נתח  כי  לומר  ניתן  לעומת  כ-69%  בשנת  2018.  ל כ-63%,  הסתכם 

האינטרנט נמצא במגמת ירידה, עקב התחרות ההולכת וגוברת מצד המתחרות החדשות, פרטנר וסלקום  

וצוברות עוד ועוד מנויים על   (ע"ב תשתית  IBC), אשר מספקות תשתיות אינטרנט על גבי סיב אופטי 

חשבון המתחרות הוותיקות בזק והוט . 
 

אולם,   המערב.  במדינות  מהגבוהות  הינה  בישראל  הבית  למשקי  האינטרנט  תשתית  חדירת  שיעור 
ונתוניה אינם פומביים, על כן כמות     (*) החל מהרבעון השלישי לשנת  2018  הוט אינה תאגיד מדווח 

בהשוואה בינלאומית, ישראל מפגרת ביחס למדינות המערב במונחי רוחב הפס והמעבר לסיבים אופטיים. 
המנויים של הוט הינה על פי אומדן של בזק בדוחותיה לשנת 2018 . 

בחודש יולי 2020, פרסם משרד התקשורת את המלצותיה של ועדה מקצועית שהוקמה בקשר לסוגיית  
מספר מנויי האינטרנט בשנת  2019  גדל בכ-4.2%  לעומת שנת  2018. בשנת  2016  מדד זה גדל בכ- 

ביטול   לבחון את  ממליץ לשר  הצוות  היתר,  בין  הוט.  ובקבוצת  בזק  ביטול ההפרדה המבנית בקבוצת 
2.5%  לעומת שנת 2017. בשנים  2009-2018 שיעור הצמיחה השנתי הממוצע במספר מנויי האינטרנט  

 . ISP -ההפרדה הקיימת בין שירות התשתית לשירות ה
 . (CAGR)  4%-בישראל הינו  כ

  ISP- בחודש יוני  2021, משרד התקשורת אישר את הרפורמה והכריז כי  הפיצול בין התשתית לשירותי ה

יבוטל וצפויה להיכנס לתוקף בתחילת שנת 2022.   

 

 מקור: הדוחות הכספיים של בזק לשנת 2018.  11
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סקירת שוק  

שוק האינטרנט (המשך )   

 רפורמת השוק הסיטונא י 

בנובמבר  2014  שר התקשורת פרסם החלטה אשר במסגרתה, בין היתר, עוגנה החובה להחכיר בשלבים  

את תשתיותיהן של בזק והוט לספקי הגישה בתמורה לתעריפים מוגדרים. בין היתר, התשלום החודשי  

כולל תשלום קבוע לקו בגין שירות נגישות,  ותשלום משתנה בעד היקף השימוש (נמדד במגהביט/ שנייה). 

הסיטונאי.   בדבר עדכון תעריפי השוק  החלטת משרד התקשורת  ביום  20  בפברואר  2020, התקבלה 

עדכון   מנגנון  את  לשנים  2019  ו-2020  וקבעה  הסופיים  התעריפים  את  בדיעבד  קבעה  ההחלטה 

התעריפים לשנים 2021-2022. ההחלטה כללה גם מנגנון להשבת התשלומים העודפים ששולמו על ידי  

ספקיות האינטרנט לחברת בזק בשנים 2017-2018 . 

החל משנת  2021, בהתאם להודעת משרד התקשורת, התעריף לשירות העברת הנתונים בליבת הרשת  

של בזק יעמוד על  6.5  ש"ח למגהביט/שנייה, לעומת  10.2  ש"ח בשנת  2020, והתעריף לסיבים יעמוד על  

75 ש" ח  בממוצע . 

הגרף להלן מציג את התפתחות מספר קווי האינטרנט בסיטונאות של תשתית בזק מתחילת הרפורמה  

(במיליונים) על בסיס רבעוני : 12

קווי  על  כ-557  אלפי  עומד  בסיטונאות  האינטרנט  קווי  ליום  31  בדצמבר  2020  מספר  כי  לראות  ניתן 

קווי   אינטרנט. מתחילת הרפורמה ועד לסוף שנת  2015  חלה עלייה חדה ובשנים  2016-2017  מספר 

האינטרנט בסיטונאות עלה במתינות מדי רבעון. משנת  2018  קצב הגידול האמור הלך ופחת, כאשר החל  

מהרבעון הראשון לשנת  2019  לראשונה חל קיטון במספר המנויים. להערכתנו, הגורם עיקרי להיפוך  

המגמה הינו שפרטנר וסלקום החלו למכור תשתית סיבים אופטיים חלף תשתית בזק . 

 

 דוח שנתי בזק 2019.  12
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סקירת שוק  

שוק האינטרנט (המשך )   

 IBC סיבים אופטיי ם  

בחודש אוגוסט  2013  הוענק על ידי המדינה לחברת  IBC  רישיון כללי לאספקת שירותי תשתית תקשורת 

(כגון: תקשורת נתונים, תמסורת ספרתית,  VPN) המבוססת על סיבים אופטיים.  IBC  מקימה תשתית  

אינטרנט מהיר של סיבים אופטיים הנפרסים גם על גבי הרשת של חברת החשמל, המאפשרת קצב  

גלישה של עד 1000  מגה במסגרת המותג אנלימיטד . 

IBC  חויבה, במסגרת הרישיון, בפריסה אוניברסלית מדורגת למשך תקופה של  כ-20  שנים. בנובמבר  

2018, אישר משרד התקשורת הקלות בפריסת הסיבים האופטיים של  IBC, כך שתחויב ב-40%  פריסה  

בלבד, בניגוד לדרישה שנקבעה במקור אשר עמדה על 100% פריסה . 

בשנת  2019  השקיעה סלקום ביחד עם קרן תש"י  סך של  170  מיליוני ש"ח בחברת  IBC. לאחר ההשקעה  

ועד לכניסת הוט, הוחזקה  IBC, בעקיפין, ע"י סלקום  (35%), קרן תש"י (35%) וכן ע"י חברת החשמל  

לישראל (30%). במקביל, החברה מכרה לידי  IBC  את תשתית הסיבים העצמאית של סלקום באזורי  

מגורים, תמורת 180  מיליון ש"ח. לאור העסקה  ורכש התשתית של סלקום ע"י  IBC, היא השיגה באותו  

מועד גישה ל כ-300 אלף משקי אב המחוברים לרשת סיבים. לאחר כניסת הוט,  IBC מוחזקת, בעקיפין,  

ע"י סלקום, קרן תש"י והוט (23.3%  כל אחת מהן) וכן ע"י חברת החשמל לישראל  (30%) . 

בחודש ספטמבר  2020,  החבר ה  ותש"י חתמו על הסכם השקעה עם הוט  לפיו הוט תיהפך לשותפה שווה  

פברואר   הושלמה בחודש  בשותפות  IBC  המחזיקה  ב-70%  מהון המניות המונפק של  IBC.  העסקה 

  IBC- תביא לכך ש  IBC-2021  לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.  הכנסת הוט כשותפה  ב

תוכל להגדיל משמעותית את פריסת התשתיות (ל כ-1.7  מיליון משקי בית) ובקצב מואץ יותר.   

 

 

בהשוואה לטכנולוגיית קווי הנחושת הנפוצה, טכנולוגיית הסיבים האופטיים מאפשרת רוחב פס גדול מאוד  

המאפשרת העברת כמות רבה של מידע. כמו כן, מאפשרת גלישה  במהירות סימטרית, כלומר, מהירות  

הורדת הנתונים תהיה זהה למהירות העלאת הנתונים. יתרונות נוספים לשימוש בסיבים הינם משקל נמוך  

לגלישה   למים ולחות. הרחבת מהירות הגלישה ומעבר  כנגד הפרעות חיצוניות, ועמידות  יותר, חסינות 

סימטרית תשדרג את איכות חווית הגלישה של המשתמשי ם, תשפר את איכות הצפייה בתכנים וכן תאפשר  

כתוצאה מגידול   להתעורר  לקיבולת תעבורה מוגדלת ברשת, הצפויות  דרישות  עם  עתידית  התמודדות 

בשימושים ואפליקציות הדורשים רוחב פס, כגון טכנולוגיות ה -IOT   - "האינטרנט של הדברים" . 

החברות הראשונות לפרוס סיבים אופטיים בישראל בשנת  2013 היו בזק ו-IBC (הרחבה בהמשך) . 

בינואר 2017, הודיע משרד התקשורת כי סלקום ופרטנר יוכלו לפרוס רשת סיבים אופטיים בתשתית של  

בזק על פי מודל ושיטה לבחירתן. לאור זאת ובמטרה לחסוך את הצורך בתשלומים לבזק על התשתית,  

במהלך  2017  החלו סלקום ופרטנר לפרוס סיבים אופטיים  בקצב גבוה, כאשר דווקא בזק, שהייתה החלוצה  

בתחום, האטה את הקצב לאור חובת הפריסה האוניברסלית שחלה עליה.   

כיום, ובהתבסס על מתווה הסיבים ועל עסקת  HOT-IBC  כפי שיפורט בהמשך, מסתמן כי ייפרסו בישראל  

 . IBC  שלוש תשתיות סיבים   - תשתית של פרטנר, של בזק, ושל

פרטנ ר 

פרטנר נחשבת לחברה בעלת תשתית הסיבים האופטיים עם הפריסה הנרחבת ביותר נכון להיום, כאשר  

על פי פרסומים הגיעה לכ -700  אלף בתי אב. יש לציין כי פרטנר בוחרת את אזורי הפריסה בצורה ממוקדת  

על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לכדאיות כלכלית ולא מחויבת לאחוזי פריסה . 



 

פרק 2 : סקירת שוק  
בחינה לירידת ערך מוניטין המגזר הנייד -  ליום  30 ביוני  2021 

 22
סלקום ישראל בע"מ  

 

 

סקירת שוק  

שוק האינטרנט (המשך )   

בז ק   

על פי הערכות בשוק, בזק פרסה סיבים לכ -60%  ממשקי הבית אך עצרה את חיבורם הממשי לבניינים  

לאור חוסר הכדאיות הכלכלית בפריסה כלל ארצית. בתוך כך, לאחרונה חלה התפתחות משמעותית כאשר  

משרד התקשרות פתר את  הסוגיה  באמצעות  "מתווה הסיבים האופטיים" אשר אושר לקראת סוף שנת  

   .2020

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-  1  לינואר  2021, הוסרה מעל בזק חובת הפריסה הכלל-ארצית  

והיא נדרשה להודיע בתוך  5  חודשים  היכן תרצה לפרו ס,  ולהשלים את הפריסה תוך  6  שנים. בנוסף נקבע  

כי לאזורים שלא תבחר תוקם קרן סבסוד מהכנסות חברות התקשורת, שתפעל במשך עשור. האזורים  

חברות   מהכנסות  קרן  תוקם  עבורם  תמרוץ",  כ-  "אזורי  יוגדרו  מפריסה  להימנע  בזק  תבקש  שבהם 

התקשורת (0.5%), שכספיה יסבסדו את הפריסה באמצעות מכרזים.   

ביום  14  בספטמבר 2020, לאור התפתחויות רגולטוריות כאמור לעיל, אישר דירקטוריון בזק יציאה לדרך  

והתנעה של תוכנית לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס נייחות ( "פרויקט  הסיבים"). פרויקט הסיבים  

הינו פרויקט מורכב ועתיר משאבים שיאפשר לבזק להציע שירותי אינטרנט אולטרה מהירים.   

בזק את התוכנית ואת הגשתה למשרד התקשורת. במסגרת   ביום  25  במאי,  2021, אישר דירקטוריון 

התכנית, בזק צפויה לפרוש ו להפעיל רשת סיבים שתכסה  כ-   76%  מאוכלוסיית המדינה (להערכת בזק,  

כ - 80%  ממשקי הבית). נכון למועד כתיבת עבודה זו, בזק החלה בפרישה ובמכירת השירות.   
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סקירת שוק  

שוק השיחות הבינלאומיות   

הגרף להלן מציג את סך ההכנסות מפעילות השיחות הבינלאומיות בשוק התקשורת  בישראל ואת השינוי   כלל י   

שחל בשנים 2010-2019 (אלפי ש"ח) : 13

 

הכנסות מפעילות השיחות הבינלאומיות בשוק התקשורת נמצאת במגמת ירידה. ניתן לראות כי בשנת  

2019 ישנה ירידה בהכנסות בשיעור של כ- 24.3%  ביחס לשנת 2018. ההכנסות משנת 2013 ועד שנת  

2019, ירדו במצטבר ב כ-59%, כאשר הירידה השנתית הממוצעת הסתכמה לכ-13.7% . 

חיוג   לחו"ל ומחו"ל לארץ, קווי  חיוג ישיר מהארץ  בין היתר, שירותי  כוללים,  בינלאומיות  שירותי שיחות 

בחו"ל, ניתוב והעברת שיחות בינלאומיות בין ספקי תקשורת זרים, כרטיסי חיוג ועוד.   

נכון להיום, פועלות בשוק הישראלי  7  חברות  תקשורת המספקות שירותי טלפוניה בינלאומית  -  חברת  

מובייל   הוט  פרטנר),  תחת  (הפועלת  קווית  (013),  012  סמייל  תקשורת  סלקום  בינלאומי,  014  בזק 

לפעול בשוק   (015). בכדי  לוי  בינלאומית בע"מ (017), אקספון  018, חברת טלזר  019  ורמי  תקשורת 

ולבצע השקעות   לפי חוק התקשורת  מב"ל  רישיון  חברה/מפעי ל  לקבל  אותה  הבינלאומיות על  השיחות 

בתשתית (היקף ההשקעות בשוק זה נמוך מהיקף ההשקעות הנדרש בשוק המפ"א או הסלולר) . 

(נכנסות   שיחה  דקות  בהיקף  בירידה  האחרונות  בשנים  מתאפיין  בישראל,  הבינלאומיות  השיחות  שוק 

ויוצאות), בעיקר בשל חבילות השירות המוצעות על ידי חברות הסלולר, הכוללות דקות שיחה בינ"ל ובנוסף  

בשימוש ההולך והגובר באפליקציות ללא תשלום מצד המשתמש (אפליקציות חינמיות), בעיקר בשימוש  

   .(WhatsApp) באפליקציות כדוגמת וואטסאפ

ידי   על  מבצעים  הניתנים  בריבוי  ומאופיין  הצרכן,  של  מבטו  מנקודת  למחירים  רגיש  תחרותי,  השוק 

המפעילים השונים. פער המחירים שהיה בעבר בין שיחה לחו"ל מטלפון נייד לעומת נייח ירד בשל הירידה  

במחירי זמן האוויר בסלולר . 

לחו"ל,   לשיחות  הגבלה  ללא  דקות  חבילות  גם  היתר  בין  בחבילותיהן  כוללות  הסלולר  חברות  בנוסף, 

בחבילות אלו הלקוחות אינם מבצעים את שיחותיהם דרך המפעיל הנייח אלא מנצלים את חבילת הדקות  

המוצעת להם במסגרת חבילת הסלולר.   
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סקירת שוק  

שוק הטלוויזיה   

מבנה התחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית והשינויים החלים בו     אחרי שנים של קיפאון, בהן שוק הטלוויזיה בישראל היה נתון לשליטה הכמעט בלעדית של החברות הוט  

התקשורת   שוק  הכנסות  זו.  לפעילות  סלקום  ופרטנר  של  כניסתן  ידי  על  לתחרות,  נחשף  הוא   ,yes-ו

משירותי טלוויזיה ירדו מ כ-3.7  מיליארד ש"ח בשנת  2015  לכ-3.1  מיליארד ש"ח בשנת  2019, קיטון  

שנובע בעיקר בשל התגברות התחרות בתחום השידורים . 

להלן פירוט המתחרים העיקריים בשוק התוכן הטלוויזיוני בישראל : 

לווין  (1998) בע"מ מקבוצת בזק המספקת    שירותי  חברת  די.בי.אס  המותג של   yes  -  הינו 

שירותי לווין. בנוסף מפעילה yes את השירות המוזל סטינג (להרחבה ראה המשך הפרק) . 

השירותים    מפעילה  HOT  את  בנוסף  בע"מ.  תקשורת  מערכות  הוט  של  מותג   HOT  -  הינו 

המוזלי ם next tv ו-רמי לוי TV  (להרחבה ראה מטה) . 

 סלקום  tv-   שירות סלקום מתבסס על טכנולוגיית ה -Internet Based Streaming Service  או   

במילים אחרות, ה- "OTT" - "Over the Top" וכולל ערוצים לינארים ותכני  VOD  על בסיס רשת  

האינטרנט הציבורית.   

מערכת    מותקנת  ניתנים באמצעות ממיר שעליו  הטלוויזיה של פרטנר   פרטנר  TV  -  שירותי 

האינטרנט.   בסיס רשת  על  והתכנים משודרים  כאשר הערוצים   ,TV  אנדרואיד ההפעלה של 

מערכת הפעלה פתוחה שמאפשרת בין היתר התקנה של אפליקציות צפייה אחרות . 

 עידן פלוס  - עידן פלוס מופעל ע"י הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו ובאמצעותו מופצים לציבור   

ערוצים מסוימים ללא תשלום (DTT), למעט עלות חד פעמית של הממיר.   

 שירותי סטרימינג / טלוויזיות חכמות / ממירים דיגיטליים אחרים וכדומה   -  שירותים אלו הינם   

שירותי  VOD  ומבוססים על רשת אינטרנט. בחודש ינואר  2016  החלה לפעול בישראל נטפליקס  

השיקה   שנת  2017  נטפליקס  באמצע  אינטרנט.  שירותי  VOD  מבוססי  (Netflix) המספקת 

תרגום מלא של התוכן, ממשק משתמש בעברית וכן תוכן ישראלי. כמו כן נכנסו בעולם ובישראל  

  HBO Max  ,פריים נוספים:  +Disney+  ,Apple TV, אמאזון  סטרימינג משמעותיים  שירותי 

ועוד.   

להלן תיאור התפלגות שוק הטלוויזיה בישראל (% מתוך סך משקי בית בישראל) לתקופה שבין  -2010

2020, בהתבסס על נתונים ציבוריים וניתוח שבוצע על ידנו (באלפים) :   

 

(*)  החל מהרבעון השלישי לשנת  2018  הוט אינה תאגיד מדווח ונתוניה אינם פומביים, על כן נתוני הוט  

 . BDO  הינם לפי אומדן  Q1-32020- לשנת  2018  הינם לפי סוף רבעון  2  לשנה זו. נתוניה לתקופות  2019  ו

(* *) אחרים כולל בתי אב בישראל אשר אין בידיהם טלוויזיה או בתי אב שלא מחוברים לטלוויזיה רב  

ערוצית ומחוברים לחלופות נוספות לטלוויזיה רב ערוצית (כגון: נטפליקס, apple TV, עידן פלוס וכו') . 
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סקירת שוק   

שוק הטלוויזיה (המשך)    

מבנה התחרות בשוק הטלוויזיה הרב  ערוצית והשינויים החלים בו (המשך )   

כפי שניתן לראות, נכון ליום  31  בדצמבר  HOT  ,2020  הינה השחקן הגדול ביותר בשירותי הטלוויזיה הרב  

ערוצית עם נתח שוק של כ-30%, ו-yes  אחריה עם  כ-21%. סלקום  tv  מונה  כ-254  אלפי מנויים המהווים  

כ-9.4% מהשוק. כמו כן, ניתן לראות כי פרטנר אשר נכנסה לשוק בשנת  2017  הגיעה לכדי נתח שוק של  

כ-8.7% נכון ליום 31  בדצמבר  2020, עם  כ-232 אלפי משקי בית . 

לעיל  עלה בשנים   כי שיעור משקי הבית שאינם מחוברים לארבע החלופות שצוינו  לראות  כמו כן, ניתן 

2010-2016  מכ-31%  ל כ-38%. מגמת עלייה זו החלה להתמתן בשנת  2015  עקב כניסתה של סלקום  

tv, כאשר לראשונה בשנת 2017 המגמה התהפכה, לאור התגברות התחרות בשוק וכן עקב כניסתה של  

פרטנר  tv. בשנת  2018  חלה ירידה ושיעור זה עמד על כ -34%, כאשר הנתונים עד לסוף שנת  2020  

מצביעים על המשך ירידה בשיעור זה לכ- 31% . 
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תוצאות הפעילות העסקית 

מאזן    

להלן  מאזני ה ש ל החברה  לימים 31  בדצמבר 2019-2020 וליום 30 ביוני, 2021  (מיליוני ש"ח ) : 

 

מקור: דוחות כספיים  של סלקום  לשנים  2019-2020 וטיוטת דוחות כספיים ליום  30 ביוני 2021   

31.12.1931.12.2030.6.2021ביאורמיליוני ש"ח31.12.1931.12.2030.6.2021ביאורמיליוני ש"ח

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

381 514 509 חלויות שוטפות של אג"ח ושל הלוואות ממוסדות פיננסיים885 719 1,006 מזומנים ושווי מזומנים

211 214 226 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה102  429 473השקעות שוטפות, כולל נגזרים

704 768 687 ספקים והוצאות לשלם950 985 1,142 לקוחות

2 – 6 התחייבויות מיסים שוטפים 7 2 3 נכסי מיסים שוטפים

179 176 99 3 הפרשות109 91 69 חייבים ויתרות חובה

250 257 299 4 זכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים107 73 66 מלאי

1,727 1,929 1,826 סה"כ התחייבויות שוטפות2,160 2,299 2,759 סה"כ נכסים שוטפים

התחייבויות שאינן שוטפותנכסים שאינם שוטפים

2,744 2,723 2,511 אג"ח482 498 782 1 לקוחות וחייבים אחרים

– 50 300 הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים1,360 1,402 1,432 רכוש קבוע, נטו

442 457 533 התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה2,154 2,188 1,294 נכסים בלתי מוחשיים ואחרים, נטו

29 30 22 3 הפרשות140 131 150 2 השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

40 41 4 זכאים לזמן ארוך616 639 745 נכסי זכות שימוש, נטו ונדל"ן להשקעה

11 11 19 התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו6 – – נכס מס נדחה

40 36 60 התחייבויות מיסים נדחים

3,306 3,348 3,450 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות4,758 4,858 4,403 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

5,033 5,277 5,276 סה"כ התחייבויות

1,885 1,880 1,887 הון עצמי

6,918 7,157 7,162 סה"כ התחייבויות והון6,918 7,157 7,162 סה"כ נכסים

30.6.2021 31.12.20 31.12.19 ביאור מיליוני ש"ח 30.6.2021 31.12.20 31.12.19 ביאור מיליוני ש"ח

התחייבויות שוטפות נכסים שוטפים

 381  514  509 חלויות שוטפות של אג"ח ושל הלוואות ממוסדות פיננסיים  885  719  1,006 מזומנים ושווי מזומנים

 211  214  226 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה  102 השקעות שוטפות, כולל נגזרים 473 429

 704  768  687 ספקים והוצאות לשלם  950  985  1,142 לקוחות

 2  –  6 התחייבויות מיסים שוטפים   7  2  3 נכסי מיסים שוטפים

 179  176  99  3 הפרשות  109  91  69 חייבים ויתרות חובה

 250  257  299  4 זכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים  107  73  66 מלאי

 1,727  1,929  1,826 סה"כ התחייבויות שוטפות  2,160  2,299  2,759 סה"כ נכסים שוטפים

התחייבויות שאינן שוטפות נכסים שאינם שוטפים

 2,744  2,723  2,511 אג"ח  482  498  782  1 לקוחות וחייבים אחרים

 –  50  300 הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים  1,360  1,402  1,432 רכוש קבוע, נטו

 442  457  533 התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה  2,154  2,188  1,294 נכסים בלתי מוחשיים ואחרים, נטו

 29  30  22  3 הפרשות  140  131  150  2 השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 40  41  4 זכאים לזמן ארוך  616  639  745 נכסי זכות שימוש, נטו ונדל"ן להשקעה

 11  11  19 התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו  6  –  – נכס מס נדחה

 40  36  60 התחייבויות מיסים נדחים

 3,306  3,348  3,450 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות  4,758  4,858  4,403 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 5,033  5,277  5,276 סה"כ התחייבויות

 1,885  1,880  1,887 הון עצמי

 6,918  7,157  7,162 סה"כ התחייבויות והון  6,918  7,157  7,162 סה"כ נכסים
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תוצאות הפעילות העסקית 

מאזן (המשך)   

ביאור 4 -  זכאי ם ויתרו ת זכו ת,  כול ל  נגזרי ם  ביאור 1 -  לקוחו ת וחייבים אחרי ם לזמן  ארו ך  

להלן  הרכב סעיף הזכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים  לימי ם  31  בדצמב ר  2019-2020  וליום  30  ביוני,  2021: 

 

להלן המאזן הכלכלי  לימי ם 31  בדצמבר 2019-2020 וליום 30  ביוני,  2021,  בהתאם לניתוח שביצענו : 

 

להלן  סעיפי ההון החוזר  לימי ם 31 בדצמבר 2019-2020 וליום  30  ביוני,  2021  בהתאם לניתוח שביצענו : 

 

להלן  הרכב סעיף לקוחות וחייבי ם  אחרים  לז"א  לימים  31  בדצמב ר  2019-2020  וליום  30  ביוני,  2021  

(מיליוני ש"ח) : 

 

(*) בניכוי הפרשה לחובות מסופקים . 

(* *) החברה רוכשת זכויות שימוש בקווי תקשורת לשימוש עצמי ולצור ך  מכיר ה לצדדים שלישיים.   

ביאור 2  - השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזנ י 

סעיף זה הינו בגין השקעת החברה  ב-IBC אשר מטופלת בדוחות כהשקעה בחברה כלולה . 

 ביאו ר 3  -  הפרשו ת 

סעיפי  ההפרשות מורכבים  בעיק ר  מ : 

א . הפרשות  בגין תביעות;   

ב . הפרשות  לפירוק ושיקום אתרים  -  עלויות מסוימות לסילוק נכסים ולשיקום האתרים בהם היו  

ממוקמים הנכסים.  הפרשו ת  פירוק אלו מחושבות בהתבסס על שווי הפירוק בשנה הנוכחית  

תוך התחשבות בהערכ ת  ההנהל ה  בקש ר ע ם שינויים עתידיים של מחירים, אינפלציה וכדומה,  

ומהוונות בריבית חסרת סיכון;  ו-  

ג. הפרשות בגין התחייבויות חוזיות וחשיפות אחרות . 

31.12.1931.12.2030.6.2021מיליוני ש"ח

118 113 109 עובדים והתחייבויות נלוות

– – 45 פרישה מרצון

36 32 25 מוסדות ממשלתיים

46 62 55 ריבית לשלם

6 1 5 הוצאות לשלם

43 41 55 הכנסות מראש

1 8 5 מכשירים פיננסיים נגזרים

250 257 299 סך יתרת זכאים ויתרות זכות ז"ק

30.6.2021 31.12.20 31.12.19 מיליוני ש"ח

 118  113  109 עובדים והתחייבויות נלוות

 –  –  45 פרישה מרצון

 36  32  25 מוסדות ממשלתיים

 46  62  55 ריבית לשלם

 6  1  5 הוצאות לשלם

 43  41  55 הכנסות מראש

 1  8  5 מכשירים פיננסיים נגזרים

 250  257  299 סך יתרת זכאים ויתרות זכות ז"ק

31.12.1931.12.2030.6.2021מיליוני ש"ח

318 334 700 הון חוזר

(2,899)(2,949)(2,546)חוב נטו

4,501 4,531 3,793 נכסים תפעוליים אחרים

(34)(36)(60)מיסים נדחים

1,885 1,880 1,887 הון עצמי

30.6.2021 31.12.20 31.12.19 מיליוני ש"ח

 318  334  700 הון חוזר

(2,899) (2,949) (2,546) חוב נטו

 4,501  4,531  3,793 נכסים תפעוליים אחרים

(34) (36) (60) מיסים נדחים

 1,885  1,880  1,887 הון עצמי

31.12.1931.12.2030.6.2021מיליוני ש"ח

1,062 1,118 1,392 לקוחות 

(477)(372)(337)ספקים 

107 73 66 מלאי 

(374)(484)(421)יתרות הון חוזר אחר

318 334 700 סך יתרת ההון החוזר 

30.6.2021 31.12.20 31.12.19 מיליוני ש"ח

 1,062  1,118  1,392 לקוחות 

(477) (372) (337) ספקים 

 107  73  66 מלאי 

(374) (484) (421) יתרות הון חוזר אחר

 318  334  700 סך יתרת ההון החוזר 

31.12.1931.12.2030.6.2021מיליוני ש"ח

156 176 309 לקוחות (*)

321 315 323 זכויות שימוש בקווי תקשורת (**)

1 1 1 פיקדונות וחייבים

3 3 5 אחרים

– – 120 הלוואה לגולן טלקום

– – 19 חייבים בגין מיצוע גולן  

1 3 5 נכס בגין חכירות

482 498 782 סך יתרת לקוחות וחייבים אחרים ז"א

30.6.2021 31.12.20 31.12.19 מיליוני ש"ח

 156  176  309 לקוחות (*)

 321  315  323 זכויות שימוש בקווי תקשורת (**)

 1  1  1 פיקדונות וחייבים

 3  3  5 אחרים

 –  –  120 הלוואה לגולן טלקום

 –  –  19 חייבים בגין מיצוע גולן  

 1  3  5 נכס בגין חכירות

 482  498  782 סך יתרת לקוחות וחייבים אחרים ז"א
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תוצאות הפעילות העסקית 

מאזן מגזרי    

להלן תמצית טיוטת מאזן החברה ליום  ה-30 ביוני,  2021,  המציג ה את נכס י והתחייבויות החברה המיוחסים למגזרים הנייד והנייח  (מיליוני ש"ח)  : 

 

מקור: הנהלת החברה.   

חוב נטו ונכסים עודפיםניידנייחסה"כמיליוני ש"חחוב נטו ונכסים עודפיםניידנייחסה"כמיליוני ש"ח

819 619 289 1,727 סה"כ התחייבויות שוטפות999 817 344 2,160 סה"כ נכסים שוטפים

3,266 39 1 3,306 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות156 2,855 1,747 4,758 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

(2,932)3,015 1,802 1,885 הון עצמי

1,155 3,672 2,091 6,918 סה"כ התחייבויות והון1,155 3,672 2,091 6,918 סה"כ נכסים

חוב נטו ונכסים עודפים נייד נייח סה"כ מיליוני ש"ח חוב נטו ונכסים עודפים נייד נייח סה"כ מיליוני ש"ח

 819  619  289  1,727 סה"כ התחייבויות שוטפות  999  817  344  2,160 סה"כ נכסים שוטפים

 3,266  39  1  3,306 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות  156  2,855  1,747  4,758 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

(2,932)  3,015  1,802  1,885 הון עצמי

 1,155  3,672  2,091  6,918 סה"כ התחייבויות והון  1,155  3,672  2,091  6,918 סה"כ נכסים
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תוצאות הפעילות העסקית 

רווח והפס ד   

להלן דוחו ת הרווח וההפסד של החברה  לשני ם 2019-2020 ולמחצית הראשונה לשנת 2021  (מיליוני ש"ח ):   

 

* בשנת 2019 החברה החלה ליישם  את תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS16, ובהתאם הפסיקה  להכיר בהוצאות שכירות בגין מבנים שהיא חוכרת  ושעומדים בהגדרת התקן, והחלה להכיר בהוצאות פחת ומימון בגינם.  

מקור: דוחות כספיים של סלקום    

20192020H1 2021מיליוני ש"ח

2,036 3,676 3,708 הכנסות ממכירות ושירותים

0.9%10.8%-%0.5% שינוי

(1,496)(2,800)(2,725)עלות המכירות והשירותים

540 876 983 רווח גולמי

%26.5%23.8%26.5% רווח גולמי

(327)(580)(610)הוצאות מכירה ושיווק

%16.5%15.8%16.1% מסך הכנסות

(148)(330)(300)הוצאות הנהלה וכלליות

%8.1%9.0%7.3% מסך הכנסות

– (27)(29)הפסדי אשראי

18 38 (20)הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

83 (23)24 רווח תפעולי

0.6%4.1%-%0.6% רווח תפעולי

(87)(172)(144)הוצאות מימון, נטו

(2)(14)(10)חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(6)(209)(130)רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה

0.3%-5.7%-3.5%-% רווח לפני מיסים

(1)39 23 הטבת מס (מיסים על הכנסה)

(7)(170)(107)רווח (הפסד) נקי

0.3%-4.6%-2.9%-% רווח (הפסד) נקי

H1 2021 2020 2019 מיליוני ש"ח

 2,036  3,676  3,708 הכנסות ממכירות ושירותים

10.8% -0.9% 0.5% % שינוי

(1,496) (2,800) (2,725) עלות המכירות והשירותים

 540  876  983 רווח גולמי

26.5% 23.8% 26.5% % רווח גולמי

(327) (580) (610) הוצאות מכירה ושיווק

16.1% 15.8% 16.5% % מסך הכנסות

(148) (330) (300) הוצאות הנהלה וכלליות

7.3% 9.0% 8.1% % מסך הכנסות

 – (27) (29) הפסדי אשראי

 18  38 (20) הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

 83 (23)  24 רווח תפעולי

4.1% -0.6% 0.6% % רווח תפעולי

(87) (172) (144) הוצאות מימון, נטו

(2) (14) (10) חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(6) (209) (130) רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה

-0.3% -5.7% -3.5% % רווח לפני מיסים

(1)  39  23 הטבת מס (מיסים על הכנסה)

(7) (170) (107) רווח (הפסד) נקי

-0.3% -4.6% -2.9% % רווח (הפסד) נקי
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מתודולוגיה 

זיהוי נכס שתיתכן יריד ה בערכ ו  רקע והגדרות  

עיתוי  בחינת יריד ת הער ך 

ישות  תבחן  בכ ל  תאריך  מאז ן  א ם  קיימי ם  סימני ם  המצביעים  על  ירידת  ערך  של  נכ ס.  אם  מתקיי ם  סימ ן  

כלשהו,  ע ל  הישות  לאמו ד  את  סכו ם  ב ר  ההשב ה  של  הנכס.  ללא  קשר  אם  קיי ם  סימ ן  לירידת  ערך,  ע ל  

הישות ג ם : 

 לבחון  אח ת  לשנה  ירידת  ערך  ש ל  נכס בלת י  מוחש י  בע ל  אורך  חיי ם  שימושיים  בלתי מוגדר  או   

נכ ס בלתי  מוחשי שאינו  זמין עדיין  לשימוש ע ל ידי השוואת ערכו  לסכו ם בר ההשב ה שלו.   

 לבחון אח ת  לשנה ירידת ער ך ש ל מוניטין שנרכ ש בצירו ף עסקי ם.    

סימנים המצביעי ם על יריד ת ער ך 

כאמור,  א ת  הסימני ם  לירידת  ערך  תבח ן  הישו ת  בכל  תארי ך  מאזן.  התק ן  קוב ע  כ י  על  הישות  לבחון,  לכ ל  

הפחו ת, א ת הסימנים  הבאים : 

מקורות מיד ע חיצוניי ם 

תקן חשבונאות בינלאומי 36  (המתוק ן)  (להל ן:  "התקן" או " IAS 36") מבקש להבטיח  כי נכסיה של ישו ת   

לא  יוצגו  בסכו ם  העול ה  על  הסכו ם  בר  ההשב ה  שלה ם.  נכס  מוצג  בסכו ם  הגבו ה  מסכום  בר  השב ה  של ו  

כאשר  ערכו  של  הנכס  בספרים  עולה  על  הסכום  שיתקב ל  מהשימוש  בנכס  או  ממכירתו.  במקר ה  כז ה,  חל ה  

ירידה בער ך הנכ ס והתקן דור ש מהישות  להכיר  בהפסד מירידת ער ך.   

התקן  ח ל  על  כ ל  הנכסים  (למעט  חריגים  המנויי ם  בתק ן  עצמ ו) ,  לרבות  מוניטין  שנרכש  בצירו ף  עסקי ם.  

מוניטין  שנרכש  בצירוף  עסקים  מייצג  תשלום  שביצ ע  הרוכש  מתוך  ציפיות  להטבות  כלכליות  עתידיות  

מנכסים שלא ניתן  לזהות ם בנפרד ולהכיר  בהם  בנפר ד.   

הגדרות 

ערך בספרים (Carrying Amount) מוגדר  כסכום  בו  מוכ ר הנכ ס לאח ר ניכוי  כ ל פחת שנצבר  (הפחתה  

שנצברה), ובניכוי  הפסדי ם מירידת ערך שנצברו.   

יחידה  מניבה- מזומני ם (Cash-generating unit) הי א  קבוצת  הנכסי ם  המזוהה  הקטנ ה  ביותר,  

המפיק ה  תזרימי  מזומנים  חיוביי ם,  שהם  בלתי  תלויים  בעיקר ם  בתזרימי  המזומני ם  החיוביי ם  מנכסים  

אחרים או  מקבוצות נכסי ם אחרו ת.   

 במהל ך  התקופ ה  חלה  יריד ה  משמעותית  בער ך  השו ק  ש ל  הנכס  מעבר  לחזוי  כתוצא ה  מחלו ף   

משולם להעברת   או המחיר שהיה  נכס  במכירת  המחיר שהיה מתקבל  שווי  הוגן  (Fair value)  הוא 
הזמן או  משימוש רגי ל.   

התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.   
 שינויים  משמעותיים  בעלי השפעה  שלילית  על  הישות  חלו במהלך התקופה  או  שיחולו  בעתיד   

הקרו ב,  בסביבה  הטכנולוגית,  השיווקית,  הכלכלית  או  המשפטית,  שב ה  פועלת  הישות,  או  בשו ק   עלויות מימוש (Costs of disposal)  הן עלויות תוספתיות, המיוחסות במישרין למימוש של נכס או של  

אליו מיועד  הנכס.    יחידה מניב ה-מזומנים, למעט עלויות מימון והוצאת מסים ע ל הכנסה.   

שווי  שימוש (Value in use) הוא הערך הנוכחי  של  תזרימ י  המזומנים העתידיים,  החזויי ם  לנבוע מנכ ס   במהל ך  התקופ ה  חל ה  עלייה  בשיעורי  הריבי ת  בשו ק  א ו  בשיעור י  תשואה  אחרים  ע ל  השקעו ת   

בשוק,  וסביר  שעלויות  אלה  ישפיעו  על  שיעור  הניכיון  המשמש  בחישוב  שווי  הנכס,  ויקטינו  באופ ן   או מיחיד ה מניבה -מזומנים.   

מהותי את  הסכו ם ב ר ההשבה ש ל הנכ ס.   
סכו ם  ב ר-השב ה  (Recoverable amount)  ש ל  נכ ס  א ו  יחיד ה  מניב ה -מזומני ם  הו א  הגבו ה  מבי ן  השווי  

  Market) ההוגן שלו  בניכוי עלויות למכיר ה  לבין שווי  השימוש  בו.    הערך  בספרי ם  ש ל  הנכסים  נטו  של  הישות  גבוה  משווי  השוק  של  הישות

   .(capitalization
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מתודולוגיה 

מדידת סכו ם בר  השב ה  זיהוי נכס שתיתכן יריד ה בערכו (המשך)   

כלל י 

סכו ם  בר- השבה  ש ל  נכס  א ו  יחיד ה  מניבה- מזומנים  הוא  הגבו ה  מבין  השווי  ההוגן  שלו  בניכוי  עלויות  למכירה  

לבין שווי  השימוש  בו.   

התקן  קוב ע  של א  תמי ד  הכרחי  לקבו ע  ה ן  א ת  השוו י  ההוגן  בניכו י  עלויו ת  מכירה  והן  א ת  השווי  השימו ש  שלו.  

אם  אח ד  מבין  הסכומי ם  הללו  גבו ה  מהערך  בספרים  ש ל  הנכ ס,  לא  חלה  ירידה  בער ך  הנכ ס  ואין  צורך   

לאמוד א ת הסכום  האח ר.   

אם  אין  סיבה  להאמין  כי  שווי  השימוש  ש ל  נכס  עולה  באופן  מהותי  על  השווי  ההוגן  של ו  בניכוי  עלויות  

מכיר ה,  השווי ההוגן ש ל הנכ ס  בניכוי עלויות מכירה  עשוי לשמש  כסכום  בר ההשב ה. לעיתי ם קרובות, זה  

יהיה  המקר ה  כאשר  הנכ ס  מיוע ד  למימוש.  זא ת  מכיוון  ששווי  השימוש  של  נכ ס  המיועד  למימוש  יתבסס  

בעיקר  ע ל  התמור ה  נטו  מהמימו ש, מאחר  וסביר כי  תזרימי המזומני ם  העתידיים  מהמש ך  השימו ש  בנכ ס  

עד למכירתו,  זניחי ם.   

שווי הוגן בניכוי  עלויות  מכיר ה 

מקורות מיד ע פנימיי ם  

הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם מכירה מחייב  

בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים מותאם בגין עלויות תוספתיות שניתן יהיה  ליחסן  

במישרין למימוש הנכס.   

כאשר אי ן הסכ ם מכיר ה מחיי ב, אך  הנכ ס נסח ר  בשו ק פעיל,  השווי ההוגן  בניכוי עלויות  מכיר ה יהי ה מחיר  

השוק של  הנכס  בניכוי עלויות מימוש.   

כאשר אין הסכם  מכיר ה מחייב או שוק פעיל  לנכ ס, השווי ההוגן יתבסס  על המידע  הזמין הטו ב ביותר על  

מנת לשק ף את  הסכום שישות  הייתה יכול ה לקב ל,  בתאריך המאזן, תמורת מימוש  הנכס  בעסק ה שאינה  

מושפעת  מיחסי ם  מיוחדי ם  בין  הצדדים,  בין  קונ ה  מרצון  לבין  מוכר  מרצון,  הפועלים  בצור ה  מושכל ת.  

בקביעת  סכו ם  זה,  ישות  מביאה  בחשבון  את  התוצאות  של  עסקאות  שנעש ו  לאחרונ ה  בנכסים  דומי ם  באותו  

ענף. מהשווי ההוגן יש להפחית עלויות תוספתיות שניתן יהי ה  ליחס ן במישרין למימו ש הנכ ס.   

 קיימות ראיות זמינות להתיישנות או  לנז ק  פיזי ש ל נכס.    

 שינויים  משמעותיי ם  בעל י  השפע ה  שלילית  ע ל  הישות  חלו  במהלך  התקופה  א ו  חזויי ם  לחו ל   

בעתיד הקרו ב,  בהיק ף או  באופן שבו נעשה שימו ש בנכ ס או  חזוי שייעש ה ב ו שימוש.   

 קיימות  ראיות  זמינות  ממערכת  הדיווח  הפנימית  המצביעות  על  כך  שהביצועים  הכלכליי ם  ש ל   

הנכ ס ה ם, או יהיו, גרועי ם מאל ה שנחזו.   

הרשימ ה  לעי ל  אינ ה  רשימ ה  ממצה.  ישו ת  עשויה  לזהו ת  סימני ם  נוספי ם  המצביעי ם  על  יריד ה  אפשרית  

בערך של נכ ס.   

קיומם של סימנים לירידת ערך ידרוש מהישות  לקבוע את הסכום בר  ההשבה של הנכ ס, או, במקר ה ש ל  

מוניטין, לבצע  בחינה  לירידת ערך.   

אם  ל א  ניתן  לאמו ד  א ת  סכו ם  ב ר  ההשב ה  ש ל  נכ ס  בודד,  ע ל  הישות  לחש ב  את  סכו ם  ב ר  ההשב ה  ש ל  

היחידה המניבה  מזומני ם,  אליה  שייך  הנכ ס.  יחידות  מניבות  מזומנים  צריכות  להיות  מזוהות  באופן עקבי  

מתקופ ה  לתקופה  לאות ם נכסים א ו סוגי נכסים, אל א א ם קיימ ת הצדקה  לשינוי.  

מוניטין 

לצורך  בחינ ה  לירידת  ערך  מוניטין  שנרכש  בצירו ף  עסקים,  יוקצה  המוניטין  שהוכ ר  במועד  הרכישה  לכ ל  

אחת  מהיחידות  המניבות  מזומנים  או  קבוצות  של  היחידות  מניבות  מזומנים  של  הרוכ ש,  אשר  חזויות  

ליהנות  מהסינרגיה  ש ל  הצירוף,  ללא  קש ר  א ם  נכסי ם  אחרי ם  א ו  התחייבויות  אחרו ת  ש ל  הגו ף  הנרכ ש  שויכו  

ליחידות  או  קבוצות  של  יחידות  אלו.  כל  יחידה  או  קבוצה  של  יחידות  אליהן  הוקצ ה  מוניטין  כאמור  לעי ל,  

תייצג  את  הרמ ה  הנמוכ ה ביותר  בישות  שבה קיים מעקב ע ל  המוניטין  לצורכי  הנהל ה  פנימיי ם  ול א  תהי ה  

גדולה  ממגז ר פעילות  כמוגדר  בתק ן IFRS 8 , לפני  קיבוץ  מגזרים דומים.   
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מדידת סכו ם בר  השב ה (המשך )   

 תבסס  את  תחזיות  תזרימי המזומנים ע ל  תקציבים/תחזיות כספיים,  העדכניים  ביותר,  שאושרו  ע ל   

ידי  ההנהלה.  תחזיו ת  המבוססו ת  ע ל  תקציבי ם/תחזיו ת  כאל ה,  יכס ו  תקופ ה  מרבי ת  ש ל  5  שנים,  אלא  

אם ניתן להצדי ק תקופה ארוכה יותר.   

 תאמוד  תחזיות  תזרימי  המזומנים  לתקופה  שמעבר  לתקופה  המכוס ה  על  ידי  התקציבי ם/תחזיות   

העדכניי ם ביותר, על ידי אקסטרפולציה ש ל אותן תחזיות תוך שימוש  בשיעור צמיחה  קבו ע או יורד  

לשני ם  שלאח ר  מכן.  כאש ר  הער ך  בספרי ם  ש ל  נכ ס  אינו  כול ל  עדיין  את  כ ל  תזרימ י  המזומני ם  

השליליים  אש ר  יתהוו  ע ד  שהנכ ס  מוכן  לשימוש  א ו  למכיר ה,  אומדני  תזרימי  מזומנים  עתידיי ם  

שליליים  אמורים  לכלול  אומדן  של  תזרימי  מזומני ם  שליליים  נוספי ם,  החזויים  להתהוות  כדי  להכין  

את הנכס  לשימוש א ו למכירה.   

אומדן תזרימי  מזומנים  עתידיים ל א יכללו אומדני תזרימי  מזומנים  חיוביי ם או שליליים  החזויי ם לנבוע  מ : 

שווי שימוש  

 שינוי מבני עתידי שהישות אינ ה מחויבת  לגביו.    

 שיפור או הגדלת רמת  הביצועי ם ש ל הנכ ס.    

 תזרימי מזומני ם  חיוביים א ו שליליים  מפעילויות מימון.    

 תשלומי או תקבולי מיסי ם ע ל ההכנס ה.    

תזרימי  המזומני ם  העתידיים  נאמדי ם  במטבע  ב ו  ה ם  מופקי ם  ולאח ר  מכ ן  מהוונים  תו ך  שימו ש  בשיעו ר  ניכיון  

המתאי ם  לאות ו  מטבע.  ישו ת  מתרגמ ת  א ת  הער ך  הנוכח י  לפ י  שער  החליפי ן  המיידי  במוע ד  חישו ב  שווי  השימוש.   

המרכיבי ם שלהלן ישתקפ ו בחישו ב שווי השימוש ש ל הנכ ס: 

 אמידת  תזרימ י  המזומני ם  העתידיים, הן חיוביי ם  וה ן  שליליים,  שינבע ו  משימוש  מתמשך בנכ ס   

וממימושו הסופי.   

 תחזיות  לגב י שינויים אפשריי ם בסכום א ו בעיתוי של תזרימי  מזומנים  עתידיים אלה.    

 ערך הזמן ש ל הכס ף,  המיוצג ע ל ידי שיעור שוק שוטף ש ל ריבית  חסר ת סיכון.    

 המחי ר לנשיאת (for bearing) אי וודאות, שטבועה  בנכ ס.    

 גורמים  אחרי ם,  כגון  היעדר  נזילות,  שמשתתפים  בשוק  ישקפו  בתמחור  תזרימי  המזומני ם   

העתידיים שהישות  מצפה  להפי ק מהנכ ס.   

אמידת שווי השימוש של  הנכס  כולל ת את  השלבי ם הבאי ם : 

 אמידת  תזרימ י  המזומני ם  העתידיים, הן חיוביי ם  וה ן  שליליים,  שינבע ו  משימוש  מתמשך בנכ ס   

וממימושו הסופי.   

 יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי  מזומנים עתידיים אלה.    

במדידת שווי  השימוש הישות: 

 תבסס  את  תחזי ת  תזרימ י  המזומנים  על  הנחות  סבירות  ומבוססות,  המייצגות  את  האומדן  הטו ב   

ביותר  ש ל  ההנהל ה  לגב י  התנאי ם  הכלכליי ם,  שישררו  במהלך  יתר ת  אורך  החיים  השימושיי ם  

של  הנכס.   
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הכרה של הפסד מירידת ער ך  מדידת סכו ם בר  השב ה (המשך )  

יש להקצות את  ההפס ד מירידת  הערך  להקטנת הער ך בספרים של נכס י  היחידה  לפי הסדר  הב א :  שיעור הניכיו ן  

א. תחיל ה,  להקטי ן  את  הער ך  בספרי ם  ש ל  מוניטין  כלשהו א  שהוקצ ה  ליחידה  מניבת   ה מזומני ם  

ולאחר  מכן; 

ב . לשאר נכסי  היחיד ה באופן יחסי על  בסיס  הערך  בספרי ם ש ל  כ ל נכס  ביחידה.   

הפחתו ת אלה  בערכי ם בספרי ם יטופלו  כהפסדי ם מירידת ער ך ש ל נכסי ם  בודדים.   

לצורך  הקצאת  ההפס ד  מירידת  ער ך  בהתא ם  לאמור  לעי ל  ישות  לא  תקטין  את  הער ך  בספרי ם  של  נכ ס  

מתחת  לגבו ה מבין : 

 שוויו ההוגן בניכו י עלויות  מכיר ה (אם ניתן לקביע ה) ;  

 שווי השימוש של ו (אם ניתן  לקביע ה); או  

 אפס.    

סכו ם  ההפסד  מירידת ערך שאילולא  כן  הי ה מוקצה  לנכ ס, יוקצה  באופן יחסי לשא ר הנכסים  ביחיד ה.   

שיעור הניכיון צריך להיות שיעור  לפני  מ ס המשקף  הערכות שו ק שוטפות  של : 

 ערך הזמן ש ל הכס ף.    

 הסיכוני ם  הספציפיים  ש ל  הנכ ס,  אש ר  בגינם  ל א  הותאמ ו  האומדני ם  של  תזרימי  המזומני ם   

העתידיים.   

בחינ ת יריד ת ער ך מוניטין 

בחינת  ירידת  ערך  מוניטין  תבוצע  על  ידי  השוואת  ערכה בספרים  ש ל  היחידה, כולל  המוניטין,  לסכום ב ר  

ההשבה  של ה.  א ם  הסכום  בר  ההשב ה  ש ל  היחידה  עול ה  ע ל  הערך  בספרי ם  ש ל  היחידה,  היחידה  והמוניטין  

שהוקצ ה  ליחיד ה  ייחשב ו  כבלתי  פגומי ם  בערכ ם.  א ם  הער ך  בספרים  ש ל  היחיד ה  עול ה  ע ל  הסכו ם  ב ר  

ההשב ה ש ל היחידה, הישות תכיר  בהפס ד מירידת ערך.   
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שיעור ההיוון   

מניבת     - מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס על רמת   יחידה  של  בר -ההשבה  הסכום  מדידת  בעת   ,IAS 36  בינלאומי חשבונאות  תקן   בהתבס ס  על 

המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו, כאשר מקדם זה גדול מ-1,  לפעילות  רגישות   מזומנים, אין לכלול תשלום בגין מס הכנסה. כתוצאה מכך, על שיעור הניכיון, המשמש לאמידת שווי הנוכחי  

גבוהה לשינויים במצב השוק.  קרי, במקרה של מיתון, יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, ובמק רה   של תזרימי המזומנים להיות מחושב כשיעור הניכיון לפני מס.   

של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מענפים אחרים. כאשר מקדם זה קטן  מ-1, שווי  הפעילות  רגיש פחות  
שיעור  הניכיון  מחוש ב  לפי  מודל ה -WACC,  שהינו  שיעור  התשואה  המשוקל ל  הנדרש  על-ידי בעלי  ההו ן,  

מהממוצע לשינויים במצב השוק.   
כמפורט להלן : 

לצורך חישו ב   ה-   של פעילות החברה, הסתמכנו על ה-    הממוצע ת  ש ל חברו ת  ציבוריות הפועלות בענ ף    WACC = Kd * (%D) + Ke * (%E)

התקשורת  בישראל .  כאשר : 

 WACC = שיעור התשואה  המשוקל ל הנדר ש ע ל-ידי  בעל י ההון ; 
   .Damodaran פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ  -  Rm-Rf

 Kd = שיעור התשואה על  החוב  לאחר מ ס ; 
שיעור  המינוף של החברה   -  הונח כי החברה תממן את פעילותה בעתיד באמצעות מבנה מימון הדומה  

 D% =  שיעור החוב  מס ך הנכסי ם ; 
למבנה המימון של חברות נסחרות הפועלות בענף התקשורת.   

 Ke = שיעור התשואה על  ההון  העצמי ; 
Kd  –  מייצג את מחיר החוב של החברה לטווח הארוך (15  שנה) במונחים ריאליים וחושב בהתבסס על  

 E% = שיעור ההון העצמ י מס ך הנכסים . 
תשואות נוכחיות ש ל סדרות  האג"ח שהנפיקה החברה, תוך התאמ ת המח"מ . 

 

   .Duff & Phelps 2020-פרמיית גודל בהתאם  ל  - SCP
שיעור  התשואה על ההון העצמי נקבע בהתאם למודל  ה-CAPM  (Capital Asset Pricing Model).  ע ל-

SRP -  פרמייה ספציפית, אשר מורכבת משניים : פי  מוד ל  זה  שיעו ר  התשוא ה  על  ההו ן  העצמי  נגזר  מריבי ת  חסרת  סיכון  ליום  הרכישה  בתוספת  פרמיי ת  

סיכון שו ק המוכפל ת ברמת  הסיכון ש ל החבר ה ביח ס לסטיית התק ן ש ל תיק השו ק (  ).   

 פרמיה המשקפת בין היתר  את הסיכונים  הבאים:  התנודיות  הגדולה במחיר המניה של החברה,   
 Ke =Rf +  *(Rm – Rf) + SCP + SRP :כאשר

שינויים בשוק התקשורת בישראל  בשנים  האחרונות  ועודף  הרגולציה  הקיימת  בשו ק  התקשורת . 

Rf -   שער ריבית חסר ת סיכון מבוסס על  שע ר  הריבית חסרת  ה סיכון  הריאלית בישראל, לתקופה ש ל  15  
 פרמיה שנוספה משיקולים מאקרו כלכליים שנועדה למתן את  ההשפעה של הריביות השוררות   

שנה, ממערכת מרווח הוגן . 
בשוק נכון למועד ההערכה אשר הינן נמוכות באופן חריג . 
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שיעור ההיוון (המשך)    

להלן  פירוט הפרמטרים ששימשו בחישוב שיעור ההיוון של המגזר הנייד:   

 

מכיוון  שהבסיס של שיעור הניכיון, כמפורט לעיל, הוא לאחר מסים, יש להתאימו כך שישקף שיעור ניכיון לפני מסים. לצורך כך, חושב שווי השימוש  בהינתן שיעור ניכיון לאחר מס, של  כ-7.25% .  לאחר מכן, חושב מהו  

שיעור הניכיון לפני מס הדרוש בכדי להגיע לשווי השימוש שהתקבל. בהתבסס על האמור לעיל, שיעור הניכיון לפני מס שנמצא  במגזר הנייד הינו כ -8.9% .   

 

מקורערךסימוןפרמטרים

לפי שיעורי המינוף של חברות קבוצת ההשוואהD/(E+D)45.5%חוב (%)

לפי שיעורי המינוף של חברות קבוצת ההשוואהE/(E+D)54.5%שווי הון (%)

בהתאם למחיר החוב של סלקוםKd2.18%מחיר הון זר

על פי שיעור המס בישראל - t77.0% 23%-1שיעור המס

ריבית חסרת סיכון בישראל, ריאלית ל- 15 שנים, ממערכת מרווח הוגן ליום ה-1 ביולי, Rf-0.15%2021ריבית חסרת סיכון

פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ Damodaran, יולי Rm-Rf 4.91%2021פרמיית הסיכון של השוק

ממוצע ביטאות חברות קבוצת ההשוואהBeta0.94ביטא

SCP2.29%Duff & Phelps 2021פרמיית גודל

כפי שהוסבר לעילSRP5.00%פרמיית סיכון ספציפית

Ke11.76%Rf+β*(Rm-Rf)+SCP+SRPמחיר ההון העצמי

WACC7.25%(D/V)*(1-T)*Kd + (E/V)*Keמחיר הון ממוצע משוקלל לאחר מס

מקור ערך סימון פרמטרים

לפי שיעורי המינוף של חברות קבוצת ההשוואה 45.5% D/(E+D) חוב (%)

לפי שיעורי המינוף של חברות קבוצת ההשוואה 54.5% E/(E+D) שווי הון (%)

בהתאם למחיר החוב של סלקום 2.18% Kd מחיר הון זר

על פי שיעור המס בישראל - 23%  77.0% 1-t שיעור המס

ריבית חסרת סיכון בישראל, ריאלית ל- 15 שנים, ממערכת מרווח הוגן ליום ה-1 ביולי, 2021 -0.15% Rf ריבית חסרת סיכון

פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ Damodaran, יולי 2021 4.91% Rm-Rf פרמיית הסיכון של השוק

ממוצע ביטאות חברות קבוצת ההשוואה 0.94 Beta ביטא

Duff & Phelps 2021 2.29% SCP פרמיית גודל

כפי שהוסבר לעיל 5.00% SRP פרמיית סיכון ספציפית

Rf+β*(Rm-Rf)+SCP+SRP 11.76% Ke מחיר ההון העצמי

(D/V)*(1-T)*Kd + (E/V)*Ke 7.25% WACC מחיר הון ממוצע משוקלל לאחר מס
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כלל י   

הנחו ת כלליו ת:   עיתוי  בחינת יריד ת הער ך  

1. שנות התחזית  - מייצגות את התקופה  החל  מ ה-1  ביולי 2021 ועד 31 בדצמבר 2025 וכן את  

השנה המייצגת (להלן:  "שנו ת התחזית").   

2. בניי ת  תזרים  מזומנים  חזוי  בשנו ת  התחזי ת  –   תזרים המזומנים החזוי לשנות התחזית הוערך  

על ידנו, בהתבסס, בין היתר, על תוצאות בפועל של החברה לשנים קודמות, תוצאות החברה  

דיונים   השנייה של שנת  2021,  למחצית הראשונה של  2021  וכן לתחזי ת  החברה  למחצית 

ושיחות עם הנהלת החברה, נתוני שוק זמינים, פרסומים בעיתונות, מחקרים פנימיים שבוצעו  

על ידי BDO בענף התקשורת, פרקטיקה וניסיון בע נף  ועוד . 

3. תחזית ריאלי ת   –  תזרי ם  המזומני ם  בשנות התחזית  מוצ ג  בערכים  ריאליי ם. משכך, שיעור ההיוון  

(WACC) הינו בערכים ריאליים . 

אחת   כל  עבור  נעשתה  המזומנים  תזרים  תחזית  4. נתונים  פיננסיים  לפ י  פעילויות  -  בניית 

מפעילויות החברה כאשר נתוני כל פעילות לשנים עברו התקבלו על ידי הנהלת החברה. יודגש  

כי הנתונים הפיננסיים שהועברו על ידי הנהלת החברה תואמים את סך הרווח התפעולי של  

החברה בדוחותיה הכספיים המבוקרים והסקורים תוך ביצוע התאמות לדיווח החשבונאי, אולם  

לא בהכרח תואמים את הסיווגים החשבונאיים הזמינים לציבור המשתמשים (כגון: סיווג הוצאה  

בין עלות המכירות להוצאה תפעולית) . 

5. שיעור  מס  - שיעו ר המ ס שנלקח  בחשבון  הינו שיעור מס  החברות  בישראל, 23%.   

6. שיעור היוון  - שיעור  היוון ריאלי שנתי נאמד בכ-7.25% לאחר  מ ס ( כ- 8.9%  לפנ י מ ס) . 

 

 

לבקש ת  הנהלת  החברה ,  הבחינ ה  ליריד ת  ער ך  מוניטין  של  פעילות  המגזר הנייד  בספר י החבר ה בוצע ה  

לפי תקן חשבונאות בינלאומי  IAS 36, ליום ה-30  ביוני 2021 . 

זיהוי יחידות  מניב ות  מזומני ם 

בהתא ם   ל-  IAS 36,  לצורך  הבחינה  לירידת  ערך,  התקן  מגדיר  יחידה  מניבת  מזומנים  כקבוצת  הנכסי ם  

המזוהה  הקטנ ה  ביותר,  המפיקה  תזרימי  מזומנים  חיוביי ם,  שהם  בלתי  תלויים  בעיקרם  בתזרימ י  המזומני ם  

החיוביי ם מנכסים אחרים.  להרחבה רא ה  פרק " מתודולוגיה".   

הנהלת  החבר ה  קבע ה,  כי  פעילות המגזר הנייד,  היא  יחידה מניבת מזומנים הקטנה ביותר, אליה ניתן  

להקצות את המוניטין. 

סכום בר השב ה ש ל היחידו ת מניבות  המזומני ם 

בהתא ם  ל -  IAS 36  סכום  בר  ההשב ה  ש ל  היחידות  מניבות   המזומנים  הוא  השווי  ההוגן  של ה  בניכוי  עלויות 

מכיר ה  או  שוו י  השימו ש  שלהן,  כגבו ה  מבניהם.  להרחב ה  רא ה  פרק  " מתודולוגיה". שווי השימוש של  קבוצ ת  

  Discounted)  ידי  גיש ת  ההכנסו ת,  שיט ת  היוון  תזרימי  מזומנים על  היחידות  מניבות  המזומני ם  חושב 

   .(Cash Flows

הער ך בספרים  ש ל היחידות  מניבות  מזומני ם 

לצורך  קביעת  הערך  בספרי ם  של  היחיד ה  מניב ת  המזומנים  נייד ,  חישבנו את הסכום של הערך בספרים  

הנייד  אשר  קיבלנו  מהנהלת   יתרת עודפי העלות  של  פעילות  והוספנו  את  היחידה מניבה מזומנים  של 

החבר ה, נכון ליו ם 30  ביוני, 2021. פירוט והרחבה בנושא יובאו בהמשך פרק זה.   
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תחזית תזרים תפעולי   

להלן תחזית  התזרים התפעולי של המגזר הנייד (מיליוני ש"ח) : 

 

* ישנם הבדלים באופן סיווג הכנסות ועלויות מסוימות ביחס  לסיווג בדוחות הכספיים. 

שנה מייצגת 2020H1 2021H2 20212022202320242025מיליוני ש"ח

2,192 2,173 2,084 1,995 1,905 942 919 1,739 הכנסות שירותי סלולאר

%5.7%2.5%1.1%4.7%4.5%4.3%0.9% שינוי

1,037 1,022 1,007 987 968 481 469 731 הכנסות מציוד קצה

%28.2%2.6%0.7%2.0%2.0%1.5%1.5% שינוי

3,229 3,196 3,092 2,982 2,873 1,422 1,388 2,470 סך הכנסות

%12.4%2.5%1.0%3.8%3.7%3.4%1.1% שינוי

(1,675)(1,656)(1,637)(1,613)(1,590)(791)(774)(1,335)עלות המכירות

1,554 1,539 1,455 1,369 1,283 632 614 1,134 רווח גולמי

%45.9%44.2%44.4%44.6%45.9%47.1%48.2%48.1% רווח גולמי

(615)(606)(597)(589)(589)(293)(284)(544)הוצאות תפעוליות

%22.0%20.5%20.6%20.5%19.7%19.3%19.0%19.1% מסך הכנסות

(588)(565)(565)(565)(565)(283)(283)(680)הוצאות פחת והפחתות

%27.5%20.4%19.9%19.7%19.0%18.3%17.7%18.2% מסך הכנסות

350 368 292 216 129 56 47 (89)רווח תפעולי

3.4%3.9%4.5%7.2%9.5%11.5%10.8%-%3.6% רווח תפעולי

EBITDA 591 330 339 694 781 858 933 939

EBITDA %23.9%23.8%23.8%24.2%26.2%27.7%29.2%29.1%

(588)(588)(589)(605)(602)(281)סך השקעות הוניות

588 565 565 565 565 283 פחת והפחתות 

(4)(12)(12)(12)(3)(8)שינויים ביתרות הון חוזר

(4)(35)(36)(52)(40)(6)סך התאמות לתזרים מזומנים

346 333 256 164 88 50 תזרים מזומנים תפעולי

שנה מייצגת  2025 2024 2023 2022 H2 2021 H1 2021 2020 מיליוני ש"ח

 2,192  2,173  2,084  1,995  1,905  942  919  1,739 הכנסות שירותי סלולאר

0.9% 4.3% 4.5% 4.7% 1.1% 2.5% 5.7% % שינוי

 1,037  1,022  1,007  987  968  481  469  731 הכנסות מציוד קצה

1.5% 1.5% 2.0% 2.0% 0.7% 2.6% 28.2% % שינוי

 3,229  3,196  3,092  2,982  2,873  1,422  1,388  2,470 סך הכנסות

1.1% 3.4% 3.7% 3.8% 1.0% 2.5% 12.4% % שינוי

(1,675) (1,656) (1,637) (1,613) (1,590) (791) (774) (1,335) עלות המכירות

 1,554  1,539  1,455  1,369  1,283  632  614  1,134 רווח גולמי

48.1% 48.2% 47.1% 45.9% 44.6% 44.4% 44.2% 45.9% % רווח גולמי

(615) (606) (597) (589) (589) (293) (284) (544) הוצאות תפעוליות

19.1% 19.0% 19.3% 19.7% 20.5% 20.6% 20.5% 22.0% % מסך הכנסות

(588) (565) (565) (565) (565) (283) (283) (680) הוצאות פחת והפחתות

18.2% 17.7% 18.3% 19.0% 19.7% 19.9% 20.4% 27.5% % מסך הכנסות

 350  368  292  216  129  56  47 (89) רווח תפעולי

10.8% 11.5% 9.5% 7.2% 4.5% 3.9% 3.4% 3.6%- % רווח תפעולי

 939  933  858  781  694  339  330  591 EBITDA

29.1% 29.2% 27.7% 26.2% 24.2% 23.8% 23.8% 23.9% EBITDA %

(588) (588) (589) (605) (602) (281) סך השקעות הוניות

 588  565  565  565  565  283 פחת והפחתות 

(4) (12) (12) (12) (3) (8) שינויים ביתרות הון חוזר

(4) (35) (36) (52) (40) (6) סך התאמות לתזרים מזומנים

 346  333  256  164  88  50 תזרים מזומנים תפעולי
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הכנסות ורווח גולמ י   

ה-ARPU  הממוצע במחצית השנייה של שנת  2021  צפוי לעמוד על  כ-  47.3  ש" ח, לאור העלייה  

במהלך  המחצית   מתקבלות  מרביתן  בתחום,  לעונתיות  שבהתאם  מרומינג  בהכנסות  הצפויה 

השנייה של השנה וכן לאור המשך הגידול במכירות של חבילות הכוללות דור  5, אשר מניבות  

ARPU גבוה יותר.   

הונח  כ י   ה-ARPU  יעלה בשנות התחזית ויתכנס ל כ -  52.5  ש "ח   בשנה המייצגת, המייצג גידול  

כי העלייה תתרחש   של  כ-6  ש" ח  לעומת  ה-ARPU  הממוצע  החזוי בשנת  2021 .  אנו מניחים 

לאור הנסיבות הבאות : 

הדרגתית  בהיקף   חזרה  תחול   , (IATA)  העולמי התעופה  לתחזית  ארגון    בהתאם 

הטיסות כך שבשנת 2024 נגיע  להיקפים של טרום משבר הקורונה. בהתאם,  הונחה   

עליה הדרגתית עד לשנת 2024 בהיקף  הכנסות הרומינג היוצא . 

  חבילות דור 5 אשר מתומחרות גבוה יותר, צפויות  להימכר בהיקפים שהולכים ועולים  

כך שהשפעתם צפויה להיות משמעותית יותר בשנים הבאות . 

הכנסות משירותי נדידה נכנסת (Inbound Roaming)   –בשנת  2020  חלה ירידה חדה בפעילות לאור  

נכנס ת    נדידה  משירותי  ממנויים,  הסלולאר -  הכנסות  הכנסות  משירותי  כוללות  הנייד  ההכנסות  במגזר 

ויוצאת, וכן  מהסכם  אירוח ושיתוף רשתות  עם אקספון, וכן כוללות הכנסות ממכירת ציוד קצה  ושירותי ם  

נלווים . 

הכנסות  ממנויים–  הכנסות אלו נאמדו  בהתא ם  ל מספר המנויים הממוצע  וה-ARPU  החודשי בכל אחת  

סגירת השמיי ם  כאשר השיפור בפעילות החל במחצית הראשונה של  שנת  2021 .  הונ ח  כי הכנסות אלו  יעלו  

יתיישרו  הקרובות  וכי  בשנים  ערב פרוץ מגפת הקורונה  מסגמנט  ההכנסות שהיה לחברה  לקצב  ויחזרו 

בהדרגה  למגמת הירידה הרב שנתית בהמשך התחזית . 

משנות התחזית,  כדלקמן:   

 מספ ר המנויים ונתח השוק - הונח כי  סך  מנויי הסלולא ר  בישראל יגדל מדי שנה עד שנת 2025   

ב-2%  ובטווח הארוך  יצמח  ב-1.5%  מידי  שנה,  וזאת בהתאם לקצב גידול האוכלוסייה בהתבסס  

.  במהלך שנת 2020 צירפה החברה את כל מנויי גולן לאור  14 על תחזיות הלמ"ס לטווח הארוך

השלמת עסקת הרכיש ה. כמו כן, ברבעון הרביעי  לשנת  2020  החברה  שינתה את שיטת ספירת  

זניחה   לה הכנסה  המניב ים  הדאטה  לא תכלול את מנויי  המנויים שלה  המנויים  כך שמצבת 

(במסגרת שינוי שיטת הספירה מחקה החברה   כ-427  אלף מנויי  Data) . נתח השוק של החברה  

עומד להערכתנו לאחר שני אירועים אלה על  כ -  30.3% המשק ף כ-3.2 מיליון  מנויי ם. הונ ח כי  

הירידה   שסך  הארוך  כך  ל -29%  בטווח  בהדרגה  הקרובות  ויתכנס  בשנים  יקטן  השוק  נתח 

שהונחה   לירידה  בדומה  השוק,  הינה  1.3%  בנתח  המייצגת  לשנה  ועד  ההערכה  ממועד 

בהערכה הקודמת ליום 31 בדצמבר 2020.   

ARPU  חודשי  –  מניתוח  שביצענו  עולה כי  ה-ARPU  ברבעון הרביעי לשנת  2020  הסתכ ם   ל כ-  

46.5  ש"ח, המייצג את החודשים שלאחר איחוד גולן ואת שינוי ספירת המנויים שחלה מה -  1  

באוקטובר  2020  כאמור. במחצית הראשונה לשנת  2021  ה-ARPU  הממוצע הסתכם  ל -  45.7  

ש"ח  כאשר הירידה ביחס לרבעון הרביעי לשנת  2020  הינה כתוצאה מסגירת השמיים באופן  

חלקי  ומירידה בכמות הטיסות בתחילת שנת  2021, במקביל למבצע לחיסון האוכלוסייה כנגד  

נגיף הקורונה.   

 

 פרסום הלמ"ס משנת 2017 "תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת 2065" 14
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הוצאות תפעוליות   הכנסות ורווח גולמי  (המשך )  

וכן הוצאות   ורווחה,  לרבות רכבים  ונלוות  ההוצאות  התפעוליות של  המגז ר  כוללות  בעיקר הוצאות שכר 

וכיוצ"ב.  ההוצאות  המוצגות  אינן  מסופקים  חשמל, אחזקה, אבטחה, חובות  ושיווק,  פרסום  בגין  שונות 

כוללות  חכירות אשר בתחול ת IFRS  16 ואינן כוללות פחת והפחתות .   

חלק   טלקום  והן  גולן  של  מספטמבר  2020  ההוצאות  המגזר  התווספו  החל  של  התפעוליות  להוצאות 

מההוצאות התפעוליות בתוצאות החברה למחצית הראשונה לשנת  2021 וכן בשנות התחזית.   

בזכות צעדי ההתייעלות שננקטו ע"י החברה במהלך  שנת  2020, כלל הוצאות החברה  בשנת  2020  (ללא  

פחת ועלות ציוד קצה וללא הוצאות גולן אשר אוחדו החל מתום חודש אוגוסט  2020) ירדו בכ-  14.3%  

ביחס לשנת 2019 .   

במחצית הראשונה לשנת  2021  חלה התייעלות נוספ ת  בהוצאות התפעוליות  המשקפת ירידה של  כ-2.1%  

מייצגות  א ת  התקבולים  שצפוי ה  החבר ה  לקבל    הכנסות  מהסכם  שיתוף  רשתו ת  ואירוח–הכנסות  אלה 

בהוצאות התפעוליות  ביחס לשנת  2020.   

 

מאקספון בגין  הסכמי שיתוף הרשתות (לעניין דורות 4 ו- 5) וכן שירותי האירוח (לעניין דורות 2 ו-3). נציין 

כי בדיווח החשבונאי של החברה, התקבולים כלולים בסעיף ההכנסו ת.   

בהתאם   אקספון.  מול  מתקדמים  בשלבים  הנמצא  משפטי  בסכסוך  נמצאת  החברה  לעיל,  שתואר  כפי 

לעמדת החברה, כפי  שבא לידי ביטוי בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט  וכן בהתנגדותה להסדר המוצע  

מול ווידלי, הנחנו כי הסכם השיתוף ייאכף.  החברה  כללה בדוחותיה הכספיים למחצית הראשונה של  2021  

הכנסות המסתכמות לסך של  כ-30  מיליון  ש "ח  בלבד. בהתאם, בתרחיש המרכזי הונח כי התקבולים יעמדו  

על כ- 60  מיליוני ש"ח בשנה,  בזהה לטיפול החשבונאי של החבר ה  ביחס להכרה בהכנסה בקצב של כ-   

15 מיליון ש"ח ברבעון , כפי שתואר לעיל. יחד עם זאת לאור ההליכים המשפטיים המתנהלים כעת ולאור  

שעשויים   נוספים  תרחישים  מספר  המזומנים  תזרימי  בתחזית  הוטעמו  אקספון,  של  הכלכלי  מצבה 

להתרח ש  במסגרת אירוע אקספון, בהתאם להסתברותם. תחזית תזרים המזומנים הסופית שהונחה על  

ידנו הינה תחזית הנובעת מהתרחיש המרכזי וכוללת את השפעת התרחישים הנוספים כאמור . 

הכנסות ציוד קצה  במגזר הניי ד-  סך ההכנסות ממכירת ציוד קצ ה  במגזר הנייד הסתכמו  בשנת  2020  

ל כ-731  מיליוני ש"ח,  ובמחצית הראשונה לשנת  2021  ל כ-586 מיליוני ש "ח,  גידול של  כ-33%.  החברה  

צופה  גידו ל  ש ל  כ- 8.2%  בסגמנ ט  ז ה  במחצית השנייה לשנת  2021,  כאשר  הגידול  ביחס למחצית הראשונה  

לשנת  2021  חל במקביל  לשחיקה  ברווחיות הגולמית.  ביתר  שנות התחזית הונחה יציבות  בסגמנט ז ה  

כאשר הונח גידול של 2%  בשנה בשנים 2022-2024 וגידול של 1.5%  בשנת 2025  ובטווח הארוך.   



 

פרק 5 : בחינה לירידת ערך המוניטין- מגזר נייד  
בחינה לירידת ערך מוניטין המגזר הנייד -  ליום  30 ביוני  2021 

 43
סלקום ישראל בע"מ  

 

 

בחינה לירידת ערך המוניטין –  מגזר נייד  

סיכו ם  התאמות לתזרים מזומנים  

 
בהתבסס על ההערכות המפורטות לעיל, להלן מוצגת תחזית תזרים המזומנים התפעולית  של  היחידה    במטר ה  להגיע  לתזרי ם  מזומנים אשר ישמש לאמידת שווי השימוש של  קבוצת  היחידות  מניבו ת  המזומנים,  

מניבת  המזומני ם מגזר נייד  לשנות התחזי ת (מיליוני ש"ח) :  תחזיות  הרוו ח  התפעולי  לפני  מ ס  נדרשות  לעבור  מספ ר  התאמו ת,  וזאת  בכדי  לאמוד  את  ההשקע ה  

הנדרשת  עבור  אות ם  נכסי ם  המייצרי ם  א ת  תחזי ת  ה הכנסות.  סעיפי ם  אלו  כוללי ם  סעיפי ם  שאינ ם  נזילי ם  

(non-cash items) אשר אותם מוסיפים לתזרי ם המזומנים (פחת והפחתות), השקעות הוניות נדרשות 

לצורך שמירה על הקיים וכן השקעות בהון חוזר.   

  (CapEx) השקעות הוניו ת

 

בהתאם, שווי השימוש של המגזר הנייד נאמד בכ-  4,027 מיליוני ש"ח . 

 

ההשקעות  ההוניות של החברה כוללות, בין  היתר,  הקמת תשתיות,  השקעות בפריסה והמשך הקמה של  

רשתות  4  ו-5.  במחצית הראשונה לשנת  2021  היקף ההשקעות  במגזר הנייד  הסתכם  ל כ-156  מיליוני  

ש"ח.  נציין כי תחזית  ההשקעות  כולל ת  הן את העמלות והתמריצים המשולמים למשווקים אשר הוונו  כנכס  

   . (IFRS  16)  והן את ההשקעות בחכירות עתידיות  (IFRS 15  מיישום)

הוצאות פחת והפחתו ת 

הוצאות הפחת וההפחתות נבחנו ביחס להיקף ההשקעות.  בשנ ת  2020  ובמחצית הראשונה לשנת  2021  

הפח ת  הינו  בהתא ם  לתקצי ב  החבר ה  וביתר  שנות התקציב  הונח כי  הפח ת  יתכנס  בהדרג ה  לסך  ההשקעות  

בשנה  המייצגת . 

השקעות  בהון חוז ר 

יתרת ההון החוזר של החברה במגזר הנייד  ליום ה -30  ביוני 2021 הסתכמה  לכ-309  מיליוני ש" ח . 

הונח  כי יתרת  ההון החוזר תשתנה בשנות התחזית כפונקציה של השינוי בהכנסות.   

שנה מייצגת H2 20212022202320242025מיליוני ש"ח

350 368 292 216 129 56 רווח תפעולי לפני מיסים

(4)(35)(36)(52)(40)(6)סך התאמות לתזרים מזומנים

 346 333 256 164 88 50תזרים מזומנים תפעולי

0.2512344תקופה להיוון

 2373,324 198 138 81 49 תזרים מהוון

4,027 שווי פעילות

שנה מייצגת  2025 2024 2023 2022 H2 2021 מיליוני ש"ח

 350  368  292  216  129  56 רווח תפעולי לפני מיסים

(4) (35) (36) (52) (40) (6) סך התאמות לתזרים מזומנים

תזרים מזומנים תפעולי 50 88 164 256 333 346

4 4 3 2 1 0.25 תקופה להיוון

3,324  237  198  138  81  49 תזרים מהוון

 4,027 שווי פעילות
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בחינה לירידת ערך המוניטין –  מגזר נייד  

ניתוחי רגישות    

בטבלה הבאה מוצג ניתוח רגישות של סכום ב ר-ההשבה ביחס  לשיעור ההיוון  לאח ר  מס  והנתח  שו ק  ש ל    בטבלה הבאה מוצג ניתוח רגישות של  סכום  בר -ההשבה ביחס  לשיעור ההיוון לאח ר מס ושיעור הצמיחה  

החבר ה בשנ ה המייצגת  (מיליוני ש"ח) :  בטווח  הארוך ( מיליוני ש"ח) : 

 
  

 

  ARPU-ביחס  לשיעור  ההיוון  לאח ר  מ ס  וה של  סכו ם  ב ר-ההשבה  רגישות  ניתוח  מוצג  הבאה  בטבלה 

החודשי (בש"ח) שהונח בשנה המייצגת  (מיליוני ש"ח) :  

 

 4,0277.75%7.50%7.25%7.00%6.75%

31.0% 4,033 4,216 4,416 4,634 4,873

30.0% 3,857 4,031 4,221 4,429 4,656

29.0% 3,681 3,847 4,027 4,223 4,439

28.0% 3,505 3,662 3,832 4,018 4,221

27.0% 3,329 3,477 3,637 3,812 4,004

שיעור היוון לאחר מס

נתח שוק 

בטווח הארוך

שיעור היוון לאחר מס

6.75% 7.00% 7.25% 7.50% 7.75%  4,027

 4,873  4,634  4,416  4,216  4,033 31.0%

 4,656  4,429  4,221  4,031  3,857 30.0% נתח שוק 

 4,439  4,223  4,027  3,847  3,681 29.0% בטווח הארוך

 4,221  4,018  3,832  3,662  3,505 28.0%

 4,004  3,812  3,637  3,477  3,329 27.0%

 4,0277.75%7.50%7.25%7.00%6.75%

2.00% 4,018 4,215 4,430 4,667 4,928

1.75% 3,843 4,023 4,219 4,434 4,671

1.50% 3,681 3,847 4,027 4,223 4,439

1.25% 3,532 3,685 3,850 4,030 4,227

1.00% 3,394 3,535 3,688 3,854 4,034

שיעור היוון לאחר מס

שיעור 

צמיחה 

לטווח הארוך

שיעור היוון לאחר מס

6.75% 7.00% 7.25% 7.50% 7.75%  4,027

 4,928  4,667  4,430  4,215  4,018 2.00%

 4,671  4,434  4,219  4,023  3,843 1.75% שיעור 

 4,439  4,223  4,027  3,847  3,681 1.50% צמיחה 

4,227 לטווח הארוך  4,030  3,850  3,685  3,532 1.25%

 4,034  3,854  3,688  3,535  3,394 1.00%

 4,0277.75%7.50%7.25%7.00%6.75%

 56.5 5,349 5,592 5,857 6,146 6,463

 54.5 4,515 4,719 4,942 5,185 5,451

 52.5 3,681 3,847 4,027 4,223 4,439

 50.5 2,847 2,974 3,111 3,262 3,427

 48.5 2,013 2,101 2,196 2,300 2,414

שיעור היוון לאחר מס

 ARPU

בשנה 

המייצגת

שיעור היוון לאחר מס

6.75% 7.00% 7.25% 7.50% 7.75%  4,027

 6,463  6,146  5,857  5,592  5,349  56.5

 5,451  5,185  4,942  4,719  4,515  54.5  ARPU

 4,439  4,223  4,027  3,847  3,681  52.5 בשנה 

 3,427  3,262  3,111  2,974  2,847  50.5 המייצגת

 2,414  2,300  2,196  2,101  2,013  48.5
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בחינת הצורך  במדידת ירידת  ערך  

סיכו ם  הער ך בספרי ם    

מגזר ניי ד  לאח ר  שחישבנו  את  סכום  בר -ההשב ה  של  הפעילות,  נשווה  אותו  לערך  בספרים  ש ל  החברה.  בא ם  ור ק   

אם יימצא, כ י הסכום  בר- ההשבה של  הנכס נמוך מן  הערך  בספרים, אז י  תידרש החברה  לבצע ירידת  
בהתבסס על עבודתנו והממצאים המפורטים בה, הגענו לכלל מסקנה כי נכון ליום  30  ביוני  2021,  

ערך ש ל הנכ ס הנמד ד ולהפחיתו בהתא ם . 
קיים צורך   נייד גבוה מערכו בספרים ולפיכך לא  שווי השימוש של היחידה מניבת המזומנים מגזר 

בהכרה בירידת ערך.  הטבל ה  להלן  מציגה א ת תוצאות הבחינ ה  לירידת ערך (מיליוני ש"ח) :  לטובת  מציאת  הערך  בספרי ם  ש ל  החברה  בחנו  את  טיוטת  מאזן  המגזר  ליום  ה -30  ביוני  2021.  הערך  

בספרים כולל את הנכסים וההתחייבויות התפעוליים של החברה, וכן  את  יתרת המוניטין  ש ל החברה  

המשויכת למגזר הנייד  ( במיליוני ש "ח ) . 

להלן  סך הערך הפנקסני ש ל היחידה מניבת המזומנים מגזר נייד: 

 

  

להרחבה ראה פרק תוצאות הפעילות העסקית . 

30.6.21מיליוני ש"ח

 4,027סכום בר השבה

 3,015ערך בספרים

 –הצורך בירידת ערך 

30.6.21 מיליוני ש"ח

סכום בר השבה 4,027

ערך בספרים 3,015

הצורך בירידת ערך  –

מגזר ניידמיליוני ש"ח

309 יתרת הון חוזר

2,706 נכסים תפעוליים אחרים

3,015 סה"כ ערך בספרים

מגזר נייד מיליוני ש"ח

 309 יתרת הון חוזר

 2,706 נכסים תפעוליים אחרים

 3,015 סה"כ ערך בספרים
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בחינת הצורך במדידת ירידת ערך  

השוואה לעבודות קודמות   

להלן תמצית השינויים העיקריים שחלו בהנחות בין מועד הערכות השווי  ליום 31 בדצמבר 2020 (להלן:   ביצענו  עבור סלקום  בחינ ה  לירידת  ערך  למגזר  הנייד  שלה בהתאם להוראות  IAS36, ליום ה-30  ביוני   

" הבחינה הקודמת") לבין הבחינה הנוכחית ליום 30 ביוני 2021 :  2019 וליום ה-31  בדצמבר 2019-2020.  בבחינות אל ו התוצאות נקבעו  כדלקמן : 

30 ביוני 2019   שיעור ההיוון ירד מכ-  7.5%  לכ - 7.25% . 

  אירוע אקספון-  הת אמת  התרחישי ם  המעודכנים בתחזית תזרים המזומנים.  שינויים ועדכונים  

  ARPU  -לעתיד,  ה והצפי  המוצא  בנקודת  המנויים  במספר  הנייד  לרבות  רוחביים  במגזר 

והעלויות  בכל אחת מהפעילויות, היקף מכירות ציוד קצה והרווחיות החזויה,  היקף ההוצאות  

התפעוליות וכן  היקף ההשקעות ופחת . 

 

 ערך המגזר הנייד בספרים 2,804 אלפי ש" ח וסכום בר השבה של 3,401 אלפי ש" ח .  

בהתא ם , מצאנו  במועד זה  כי אין  צורך להפחית את  ערך מוניטין . 

31 בדצמבר 2019 

 ערך המגזר הנייד  בספרים 2,807 אלפי ש "ח וסכום בר השבה של 2,998 אלפי ש "ח .  

בהתא ם , מצאנו  במועד זה  כי אין  צורך להפחית את  ערך מוניטין.   

31 בדצמבר 2020 

 ערך המגזר הנייד בספרים 3,105 אלפי ש" ח וסכום בר השבה של 3,944 אלפי ש" ח .  

בהתא ם , מצאנו  במועד זה  כי אין  צורך להפחית את  ערך מוניטין.   

 

 


