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פרק א' 
 

שינויים וחידושים אשר אירעו בעסקי החברה בתקופת הדוח ולאחריה בעניינים שיש 
לתארם בדוח התקופתי – עדכון לדוח תקופתי לשנת 2020 של סלקום ישראל בע"מ )מס' 

אסמכתא: 2021-01-037260( )"החברה" ו-"הדוח התקופתי", בהתאמה( כפי שעודכן 
בדוח התקופתי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2021 )מס' אסמכתא - -2021-01

087168( )"דוח הרבעון הראשון"(  
 

עדכונים לפרק א' לדוח התקופתי 

1. סעיף 11.1 – קבוצות תקשורת והפרדה מבנית 

בהמשך למתואר בסעיף, בדבר שימוע ושימוע משני שפרסם משרד התקשורת על כוונתו לבטל את 

המדיניות וההפרדה הקיימת בין שירות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט, המחייבת 

לקוח המעוניין להתחבר לאינטרנט ברכישת שני שירותים משלימים אלה, בחודש יוני 2021 החליט 

המשרד על ביטול מדיניות ההפרדה כאמור ואימץ את המתווה שהוצע במסגרת השימוע המשני 

כמפורט בדוח התקופתי של החברה. להערכת החברה, היות והינה בעלת תשתית אינטרנט 

)באמצעות IBC(, לשינוי האמור לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה. הערכת 

החברה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. הערכת החברה עשויה 

להתממש באופן שונה מאשר העריכה, בין היתר, לאור קצבי גיוס של לקוחות חדשים ונטישת 

לקוחות אינטרנט ללא תשתית.   

2.  סעיף 11.4 – תחרות בשוק התקשורת הנייחת 

בהמשך למתואר בסעיף א. שירותי תשתית אינטרנט ובהמשך לאמור בסעיף 1 בחלק א' לדוח הרבעון 

הראשון, ביחס להצעת שירות תשתית אינטרנט על גבי סיבים אופטיים, שירות זה זמין במסגרת 

השוק הסיטונאי החל מחודש יולי 2021.  

3. סעיפים 12.2 ו- 13.5 – רשתות והקצאת תדרים 

בהמשך למתואר בסעיפים אלו בדבר שימוע שפרסם משרד התקשורת לענין סגירת רשת דור 2 ודור 

3 )"הטכנולוגיות הישנות"( עד לתום שנת 2025, בחודש יוני 2021, החליט משרד התקשורת, בין 

היתר, על הפסקת השירות בטכנולוגיות הישנות ביום 31.12.2025 )"היום הקובע"( )עם אפשרות 

להקדים בכפוף לתנאים מסוימים ל-1.1.2025( והסדרי ביניים שונים שיחולו עד ליום הקובע. בנוסף, 

הגורם המוסמך במשרד התקשורת הורה על הארכת ההקצאות של פסי התדרים שהוקצו בשעתו 

לטכנולוגיות הישנות לשימוש שיתאפשר גם בטכנולוגיות מתקדמות יותר עד ליום 31.12.2030. ראו 

בנוסף ביאור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 ביוני, 2021, הכלולים בפרק ג' לדוח 

רבעוני זה )"דוחות כספיים ביניים"(, בדבר השפעת החלטה זו על אופן הפחתת הרכוש הקבוע 

והרכוש הבלתי מוחשי המיוחס לטכנולוגיות הישנות.   

 OTT 4. סעיף 15.5 - ציוד ותוכן לשירותי טלוויזיה

בהמשך למתואר בסעיף )3( לענין התקשרות עם קבוצת אר.ג׳י.אי. גרופ בע״מ )"RGE"(, בחודש 



 

 

יולי 2021, החברה האריכה את ההתקשרות עם RGE לתקופה נוספת. 

5. סעיף 18 - מימון  

לענין פרעון הלוואות )בהמשך למתואר בסעיף 18.3(, ראו ביאור 7 לדוחות כספיים ביניים.   

6. סעיף 18.6 – דירוג אשראי  

בהמשך למתואר בסעיף, ביום 9 באוגוסט 2021,  אישררה  Standard & Poor’s מעלות )"מעלות"(, 

את דירוג החברה ilA  ועדכנה את תחזית הדירוג משלילית ליציבה וכן אישררה את דירוג החוב  

  .ilA

לפרטים אודות הודעתה של מעלות כאמור לעיל, ראו דוח מיידי של החברה מיום 9 באוגוסט 2021 

)אסמכתא מספר: 2021-01-129171(, הכלול בדוח זה על דרך ההפניה. 

  

7. סעיף 21.4 – הוראות בתחום התקשורת הניידת  

 

בחודש אוגוסט2021, אישרה הממשלה הצעת מחליטים לשינויי חקיקה שיכללו בחוק ההסדרים 

הכוללת הוראות לקידום פרישת תשתיות תקשורת מתקדמות בישראל והפחתת החשיפה לקרינה 

בלתי מייננת ובכלל זה שינוי האסדרה הקיימת לענין פטור מהיתר בניה להקמה, החלפה או תוספת 

לאתרים סלולרים  מסוימים; הכללת אתרים סלולרים בהגדרת תשתית לאומית והענקת סמכויות 

לוועדה לתשתיות לאומיות לשמש כוועדת תכנון מקבילה לתכנון ורישוי לאתרים אלו; והוראות 

לקידום הקמת אתרים סלולרים על גבי מבני הדיור הממשלתי. מטרת הצעת המחליטים הינה להקל 

על הליכי פרישת תשתיות תקשורת ואולם אין וודאות ששינויי החקיקה יתקבלו בכנסת או בנוסח 

המוצע וכן ביחס לאופן שבו ייושמו על-ידי הרשויות השונות ולפיכך בשלב זה לא ניתן להעריך את 

ההשפעה של הצעת המחליטים, היה ותאומץ בחקיקה, על פעילות החברה. 

 

 OTT 8. סעיף 21.5 - אסדרה של שירותי טלוויזיה רב-ערוצית

בהמשך למתואר בסעיף )3(, ובהמשך לאמור בסעיף 5 בחלק א' לדוח הרבעון הראשון, בחודש יולי 

2021, התפרסם דוח המלצות הועדה לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים בראשותו של מר רועי 

פולקמן )"הוועדה"(, הכולל, בין היתר, את עיקרי ההמלצות הבאות: )1( הקמת רגולטור אחוד 

לתחום השידורים; )2( החלת רגולציה באופן הדרגתי על ספקי תכנים אודיו-ויזואליים שפעילותם 

מיועדת בעיקרה לציבור בישראל לפי מדרג של סך ההכנסות השנתי מהפעילות כספק תכנים. ספק 

בעל היקף הכנסות שנתי נמוך מ-300 מיליון ש"ח יוחרג מהאסדרה למעט הוראות למניעת בלעדיות 

בתחום הספורט. ספק עם היקף הכנסות שבין 300 מיליון ש"ח ל- 600 מיליון ש"ח יחויב בקבלת 

רישיון וכן חובה מדורגת להשקעה בהפקות סוגה עילית )4% מההכנסות בשלוש שנים ראשונות ו- 

6.5% מההכנסות לאחר מכן( וחובות בתחום הגנה על ילדים, הנגשת שידורים לאנשים עם מוגבלויות 

ותחום האתיקה. על ספק עם היקף הכנסות מעל 600 מיליון ש"ח תחול בנוסף חובה מורחבת 

להשקעה בהפקות סוגה עילית )בהיקף של 6.5% מההכנסות( וחובות בתחום צרכנות השידורים; )3( 

הטלת חובה על ספק תכנים בינלאומי שהכנסותיו מכלל פעילות השידורים בישראל גבוה מ-300 

מיליון ש"ח להשקיע בתוכן מקומי באופנים שונים ובהיקף השקעה שיוגדר בהמשך; )4( הוראות 

לענין איסור בלעדיות בתחום שידורי הספורט ולענין שידור ורכישה של תכני ספורט; )5( צמצום 



 

 

מיקרו רגולציה והתערבות הרגולטור. במספר נושאים הוועדה לא הגיעה לכדי מסקנה סופית ובהם 

ביטול האיסור החל על ספקי תכנים להיות בעלים של חברת חדשות ולגביהם ביקשה הוועדה לקבל 

התייחסויות נוספות לצורך המשך הבחינה על ידי משרד התקשורת. המלצות הוועדה כפופות לקבלת 

אישור שר התקשורת והליכים ליישומן, כולל חקיקה ונוסחן הסופי, ככל שיאומצו, עשוי להיות שונה 

מהותית. להערכת החברה, לשינוים האמורים, ככל שיאומצו, לא צפויה להיות השפעה מהותית על 

תוצאות הקבוצה. הערכת החברה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. 

הערכת החברה עשויה להתממש באופן שונה מאשר העריכה, בין היתר, לאור שינויים רגולטורים 

וגורמים אחרים שאינם בשליטת החברה.  

9. סעיף 23.2 – הסכם השיתוף עם אקספון  

בהמשך למתואר בסעיף ולאמור בסעיף 6 בחלק א' לדוח הרבעון הראשון , בדבר סכסוך והליכים 

משפטיים כנגד מרתון 018 אקספון בע"מ )"אקספון"( ראו  באור 11.ג. לדוחות הכספיים ביניים.  

10. סעיף 24.1 – הליכים משפטיים מהותיים התלויים ועומדים 

בהמשך למתואר בסעיף, ראה באור 9 לדוחות הכספיים ביניים לענין אישור הסתלקות מתביעה 

ובקשה לאשרה כתביעה יצוגית שהוגשה נגד החברה בחודש ינואר 2021 בסך שהוערך על ידי התובע 

בסכום של למעלה מ-50 מיליון ש"ח ולענין מתן פסק דין נגד החברה בתביעה יצוגית שהוגשה נגד 

החברה בחודש דצמבר 2014.  

11. שיתוף פעולה להספקת חשמל עם חברת משק אנרגיה  

בחודש יוני 2021 התקשרה החברה במסמך עקרונות לשיתוף פעולה במיזם משותף עם חברת משק 

אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ, בתחום אספקת חשמל ללקוחות פרטיים ועסקיים )בעלי מונה 

חשמל חכם( בהתאם לרפורמה המתגבשת של הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל לפתיחה לתחרות 

של מקטעים בשרשרת ייצור ואספקת חשמל  ובחודש יולי 2021 התקבל בידי החברה רישיון 

להספקת חשמל ללא אמצעי ייצור מאת רשות החשמל. הפעילות בתחום בשיתוף פעולה עם משק 

אנרגיה כפופה לתנאים ואישורים שונים, לרבות התקשרות בהסכם מפורט, שאין ודאות כי יתמלאו.  

החברה מעריכה כי לא תהיה לפעילות זו השפעה מהותית על תוצאותיה בשנים הקרובות. הערכת 

החברה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. הערכת החברה עשויה 

להתממש באופן שונה מאשר העריכה, בין היתר, לאור שינויים רגולטורים, שינויים טכנולוגיים 

וגורמים אחרים שאינם בשליטת החברה.  

עדכונים לפרק ד' לדוח התקופתי  

12. תקנה 21א – בעלי השליטה 

ביום 3 ליוני, 2021, הודיעה אלקו בע"מ כי השלימה רכישת כ-29.8% מהון המניות המונפק של חברת 

השקעות דיסקונט בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה.   

13. תקנה 26 – הדירקטורים של התאגיד 

בהמשך למתואר בסעיף, ביום 20 מאי 2021 הסתיימה כהונתו של מר מאוריסיו ביאור כסגן יו"ר 

דירקטוריון החברה; ביום 20 במאי 2021 מונה מר איתמר יהודה רגב לדירקטור בחברה )לפרטים 



 

 

ראו דוח מיידי של החברה מיום 20 במאי 2021 )אסמכתא מספר: 2021-01-087375(, הכלול בדוח 

זה על דרך ההפניה(; ביום 24 ביוני 2021 מונה מר מיכאל יוסף זלקינד לדירקטור בחברה )לפרטים 

ראה דוח מיידי של החברה מיום 27 ביוני 2021 )אסמכתא מספר: 2021-01-107058(, הכלול בדוח 

זה על דרך ההפניה(; ביום 2 באוגוסט 2021 הסתיימה כהונתו של מר אהרון קאופמן כדירקטור 

בחברה ומר ברוך יצחק מונה לדירקטור בחברה. לפרטים ראו דוח מיידי מיום 2 באוגוסט 2021 

)אסמכתא מספר: 2021-01-126609(, הכלול בדוח זה על דרך ההפניה(.  

 

עדכונים נוספים 

14. לפרטים אודות השלכות משבר ה-"קורונה" על פעילותה, עסקיה ותוצאותיה של הקבוצה ברבעון 

השני של שנת 2021, ראו סעיף 1.3 לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 30 ביוני 2021, הכלול בפרק 

ב' לדוח רבעוני זה. 

15. לפרטים אודות הצעות פרטיות שפרסמה החברה ראו דוחות מיידים של החברה מימים 6 ו-19 ביולי 

2021 )אסמכתאות מספר: 2021-01-112404 ו- 2021-01-118329(, הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה 

וכן באור 11.ה. לדוחות הכספיים ביניים. 

16. לפרטים נוספים למתואר בביאור 7 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 

הכלולים בפרק ג' בדוח התקופתי, בדבר דרישת משרד התקשורת )"המשרד"( מגולן טלקום בע"מ, 

להחזיר הטבות כספיות שהתקבלו על ידה בעבר מהמשרד ראו ביאור 11.ד. לדוחות הכספיים ביניים. 
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ב - 2 

דירקטוריון החברה מתכבד בזאת להגיש את דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והחברות הבנות שלה )להלן 

יחד: "הקבוצה"( לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2021 )"תקופת הדוח"(. הסקירה 

שלהלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני הקבוצה בתקופת הדוח, אשר 

השפעתם הינה מהותית. דוח זה נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970 

)"תקנות הדוחות"(. ובהנחה שבפני הקורא מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 )מס' אסמכתא: -2021-01

037260( )"הדוח התקופתי לשנת 2020"( כפי שעודכן בדוח התקופתי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2021 )מס' 

אסמכתא 2021-01-087168(.  

 

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה ותוצאות פעילותה 

 44102 - 2566656/13

1. תיאור תמציתי של החברה, עסקיה ופעילותה בתקופת הדוח  

1.1. כללי  

החברה התאגדה בישראל בשנת 1994 כחברה פרטית על פי חוקי מדינת ישראל, תחת השם סלקום ישראל 

בע"מ. עד ליום 8 בפברואר 2021, נסחרו מניות החברה במסחר דואלי בבורסת ניו יורק )NYSE( ובבורסה 

בתל אביב. החל מיום 9 בפברואר 2021, נסחרות מניות החברה בבורסה בתל אביב בלבד.  

de-( למועד דוח זה ועד להשלמת מחיקת מניות החברה מרישום תחת חוקי ניירות הערך בארה"ב

registration(, ככל שתושלם, מדווחת החברה הן לפי חובות הדיווח הישראליות, החלות על חברה 

שמניותיה אינן רשומות למסחר דואלי והן לפי חובות הדיווח האמריקאיות. כמו כן, הדין האמריקאי, לענין 

אחריות כלפי ציבור משקיעי החברה, חל גם מהבחינה המהותית, לצד הדין הישראלי.  

הקבוצה פועלת בשוק התקשורת בישראל בשני תחומי פעילות, המדווחים כמגזרים ברי דיווח בדוחותיה 

הכספיים המאוחדים של החברה )לפרטים ראו ביאור 4 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 

ביוני 2021, המצורפים כפרק ג' לדוח )"הדוחות הכספיים"(: 

1.1.1. תחום התקשורת הסלולרית )המגזר הנייד( – במסגרת תחום פעילות זה, הקבוצה מספקת 

ללקוחותיה מגוון רחב של שירותי תקשורת סלולרית בישראל, מכוח רישיונות שהוענקו לה ממשרד 

התקשורת. כמו כן, הקבוצה מספקת שירותי נדידה בחו"ל ללקוחותיה וללקוחות מפעילים זרים 

המבקרים בישראל. בנוסף, החברה מוכרת ללקוחותיה שירותים נלווים וציוד קצה ושירותי 

תיקונים לציוד קצה. המגזר הנייד כולל גם את הכנסות החברה הנובעות מהסכם השיתוף עם מרתון 

018 אקספון בע"מ )"אקספון"(. ראה בנוסף סעיף 1.3 להלן. 

1.1.2. תחום התקשורת הקווית )המגזר הנייח( – במסגרת תחום פעילות זה, הקבוצה מספקת שירותי 

גישה לאינטרנט, תשתית אינטרנט )על בסיס השוק הסיטונאי הקווי ותשתית סיבים אופטיים של 

IBC(, שירותי טלוויזיה על-גבי האינטרנט )"סלקום tv"(, שירותי טלפוניה בינלאומית, שירותי 

טלפוניה קווית )"שירותי מפ"א"( למגזר העסקי והפרטי ושירותי תמסורת ללקוחות עסקיים 

ולמפעילות תקשורת על בסיס תשתית עצמאית של הקבוצה. שירותי התקשורת מסופקים מכוח 

רישיונות שהוענקו לה ממשרד התקשורת )למעט שירותי הטלוויזיה על גבי האינטרנט שאינם 

דורשים רישיון(. כמו כן מספקת הקבוצה שירותים נוספים כגון: שירותי שיחות ועידה, שירותי 

אירוח שרתים, שירותי ענן ואבטחת מידע ופתרונות IOT. בנוסף, מציעה הקבוצה ללקוחותיה ציוד 

קצה ושירותי תיקונים לציוד קצה.  
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1.2. סקירת הנהלת החברה בדבר תוצאות הפעילות של הקבוצה לרבעון השני לשנת 2021  
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הפעולות שננקטו על ידי החברה בשנת 2020, אשר כללו, בין היתר, את רכישת גולן טלקום בע"מ )"גולן"( 

והתאמת מבנה ההוצאות של החברה, באו לידי ביטוי ברבעון הראשון של שנת 2021 וכן, ביתר שאת, גם 

ברבעון הנוכחי, במהלכו היא מציגה שיפור משמעותי ב- Adjusted EBITDA  וכן בתזרים החופשי שלה. 

ההפסד שנבע לה ברבעון השני בסך של  כ- 14 מיליון ש"ח נובע מרישום הפרשה חד פעמית בסך של 32 

מיליון ש"ח לאור פסק דין שניתן כנגד החברה בתביעה ייצוגית. כמו כן, ברבעון הנוכחי נרשמו הכנסות 

אחרות בסך של כ-15 מיליון ש"ח בגין פריסת סיבים עבור איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני )2013( 

בע"מ )"IBC"(. בניטרול השפעות אלו, הרי שהחברה הייתה מציגה רווח לפני מס בסך של כ-1 מיליון ש"ח.  

משבר הקורונה ממשיך להשפיע על פעילות החברה ומתבטא עדיין בהכנסות משירותי נדידה בהיקפים 

נמוכים ביחס לשנת 2019, כמו גם הסביבה בה פועלת החברה, אשר ממשיכה להיות מאוד תחרותית. יחד 

עם זאת, נתוני הרבעון משקפים המשך שיפור בתוצאות הפעילות. החברה סיימה את הרבעון השני של שנת 

2021 עם הכנסות בסך של 1,003 מיליון ש"ח לעומת סך של 855 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020, 

המשקף עליה בשיעור של 17.3%. מספר מנויי הסלולר של החברה עומד על 3,226 אלפי מנויים )ירידה של 

כ-6 אלפי מנויים ביחס לתום רבעון הראשון של שנת 2021( ואילו מספר מנויי הטלויזיה עומד על 250 אלפי 

מנויים )ירידה של כ-4 אלפי מנויים ביחס לתום רבעון הראשון של שנת 2021( ואילו מצבת הסיבים עלתה 

ל-113 אלפי מנויים )לעומת 106 בתום הרבעון הראשון של שנת 2021(. הירידה במצבת המנויים נבעה 

מירידה חדה במספר המנויים בחודש מאי 2021 לאור המשבר התקשורתי שחוותה החברה. בחודשים יוני-

אוגוסט )עד למועד החתימה על הדוחות הכספיים(, החברה חזרה לצמוח במצבת המנויים ובהמשך למגמה 

טרם המשבר. 

ההכנסות משירותים במגזר הנייד ברבעון הנוכחי עלו בכ-19.7% ביחס לרבעון המקביל בשנת 2020 

והסתכמו ב-461 מיליון ש"ח. העלייה נובעת בעיקר מאיחוד גולן. ההכנסות משירותים במגזר הנייח ירדו 

בכ- 10% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020 והסתכמו לסך של כ-305 מיליון ש"ח. הירידה נובעת בעיקר 

מירידה בהכנסות משרותי תמסורת שהתקבלו מגולן טרם רכישתה על ידי החברה. ההכנסות מציוד קצה 

ברבעון השני של שנת 2021 עלו בכ-59.9% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020 והסתכמו לסך של כ-275 

מיליון ש"ח הגידול נבע בעיקר ממכירות של ציוד קצה וכן מגידול בעיסקאות חד פעמיות במגזר הנייח. 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הנוכחי הסתכם לסך של כ-33 מיליוני ש"ח לעומת הפסד בסך של כ- 22 

מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וזאת למרות רישום ההפרשה בגין תביעה, כאמור לעיל. עיקר הגידול 

ברווח התפעולי נובע מאיחוד תוצאות גולן והתייעלות תפעולית אשר התבטאה בירידה משמעותית 

בהוצאות.  

ה- Adjusted EBITDA )כהגדרתו בסעיף 4.1 להלן( של החברה לתקופת הדוח הסתכם לסך של 297 מיליון 

ש"ח לעומת 222 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 32.9% ואילו ההפסד של החברה הסתכם 

לסך של 14 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך של 46 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020.  

החברה סיימה את הרבעון עם תזרים מזומנים פנוי )FCF( )כהגדרתו בסעיף 4.1 להלן( בסך של כ- 62 מיליון 

ש"ח לעומת 24 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2020, גידול של 158.3%. הגידול נובע בעיקר משיפור 

בתוצאות החברה, לרבות איחוד תוצאות גולן. 

נתוני הרבעון הנוכחי ממשיכים לשקף את הפעולות הננקטות על ידי החברה לשיפור חוויית ואיכות 

השירות, בין היתר, באמצעות שדרוג משמעותי של התשתית הסלולרית והקווית, ודגש על רמת שרותיות 

והוגנות גבוהה מול הלקוח. בדוח שפירסם משרד התקשורת ברבעון זה בנוגע למדד איכות השרות בשנת 
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2020, מובילה החברה בפרמטרים המצביעים על היותה החברה ההוגנת ביותר בשוק התקשורת עם כמות 

התלונות הנמוכה ביותר ביחס לכמות לקוחות בנוגע לחשבונות וחיובי יתר באיחוד שירותי סלולר וספק 

ותשתית אינטרנט. כן כולל הדוח סקר שערך משרד התקשורת ממנו עולה כי סלקום מובילה בשביעות רצון 

הלקוחות בנוגע לשירות הטכני לשנת 2020 בתחומי הסלולר וספק אינטרנט.  

בכוונת החברה להמשיך ולהשקיע בתשתיות ובשיפור איכות ורמת השירות ללקוחותיה גם בעתיד, תוך 

ציפייה כי אלו יביאו להמשך שיפור בשביעות רצון לקוחות החברה ולגידול בהכנסותיה ובתוצאות פעילותה. 

1.3. אירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה  
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א. בהתייחס לסכסוך עם אקספון והליכים משפטיים שנקטה החברה כלפי אקספון, ראו ביאור 32 ד' 

לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 הכלולים בדוח התקופתי של החברה 

לשנת 2020  )"הדוחות הכספיים השנתיים"( ובאור 11 לדוחות הכספיים.  

ב. בהתייחס לפסק דין שניתן לגבי תביעה ייצוגית כנגד החברה וההפרשה שכלולה ברבעון, ראו באור 9 ב' 

לדוחות הכספיים. 

ג. בהתייחס לשינוי אומדן בעקבות החלטת משרד התקשורת על קביעת מתווה מדורג לסגירת רשתות 

טכנולוגיות ראו באור 2ד' לדוחות הכספיים. 

ד. לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח ראו באור 11 לדוחות הכספיים. 

1.4. התפשטות נגיף הקורונה 

בהמשך לאמור בביאור 1ב' לדוחות הכספיים השנתיים, ובהמשך לאמור בסעיף 1.4 בפרק ב' לדוח החברה 

לרבעון הראשון של שנת 2021 במהלך הרבעון השני של שנת 2021 החברה המשיכה לחוות ירידה משמעותית 

בהכנסות משרותי נדידה של תיירות יוצאת ותיירות נכנסת בהשוואה לתקופה שלפני משבר הקורונה, אם 

כי כתוצאה מחזרה חלקית בלבד של התיירות היוצאת והנכנסת, רשמה החברה גידול מסוים אל מול 

הרבעון הראשון של שנת 2021. החברה מעריכה כי ההשפעה המהותית לרעה על תוצאות פעילותה צפויה 

להימשך בעתיד הקרוב ככל וההגבלות על התנועה הנכנסת והיוצאת תימשכנה. 

לעניין ההגבלות על מסחר וסגירת קניונים- לאור פתיחה הדרגתית של המשק הישראלי החל מתחילת 

השנה, ההשפעה על תוצאות הפעילות של החברה בתקופת הדוח לא הייתה משמעותית. 

החברה בחנה את מקורות המימון והנזילות שלה ומעריכה, כי קיימת לה איתנות פיננסית להתמודד עם 

השלכות משבר הקורונה וזאת בין היתר, לאור גיוון תחומי פעילותה והיקף היתרות הנזילות שלה.  

החברה בחנה את השפעת המשבר על היתרות הקיימות בדוח על המצב הכספי של החברה כולל נכסים 

שוטפים, מלאי, רכוש קבוע והשפעה על שינויים בהסכמי חכירה ולא ביצעה התאמות בסכומים מהותיים 

בשל המשבר. יחד עם זאת, היות ומדובר באירוע משברי מתמשך אשר אינו בשליטתה של החברה, 

המאופיין בחוסר וודאות, בין היתר, באשר למועד בו תיבלם המגיפה העולמית, נכון למועד הדוחות 

הכספיים אין כל וודאות ביחס להיקף ההשפעה על החברה ועל המשק בכללותו, בין היתר, לאור מצב 

השווקים ושלבי ההתמודדות עם המגיפה בארץ ובעולם, היקפי האבטלה, היקפי הצריכה הפרטית, החשש 

להתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי, או התפרצות נוספת של נגיף הקורונה. השפעות רוחביות 

כאמור, ככל ותתממשנה, כולן או חלקן, עשויות להשפיע לרעה על עסקי החברה ותוצאות פעילותה. 

הערכות החברה באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, אשר 

צפויה להיות להם, השפעה על פעילותה ועל תוצאותיה העסקיות, ובדבר אופן השפעתם על החברה, 
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פעילותה ותוצאותיה, מהוות מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא 

מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה של החברה ונתון בין היתר להשפעת הגורמים המפורטים 

לעיל ובמסגרת גורמי הסיכון בתחום פעילותה של החברה )כמפורט בסעיף 26 בפרק א' לדוח התקופתי 

לשנת 2020(. 

2. המצב הכספי 
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סעיף 

ליום 30 

 ביוני 
הסברי הדירקטוריון 

 2021 2020

מיליוני ש"ח 

הקיטון נבע בעיקר מקיטון בסעיף מזומנים כתוצאה מהשלמת 

עסקת רכישת גולן באוגוסט 2020, ירידה ביתרות של לקוחות 
 2,696  2,160 נכסים שוטפים 

בגין מכירות ציוד קצה, ביטולי יתרות בינחברתיות מול גולן וכן 

ממימוש תיק השקעות. 

הגידול נבע מגידול בנכסים בלתי מוחשיים בגין הקצאת עודפי 

עלות שנבעו מרכישת גולן. גידול זה קוזז בחלקו כנגד ירידה 
 4,086  4,758 נכסים שאינם שוטפים 

ביתרת לקוחות לזמן ארוך בגין מכירות ציוד קצה וביטולי 

יתרות בינחברתיות מול גולן.  

  6,782  6,918 סך הנכסים 

הגידול נבע בעיקר מגידול בחלויות שוטפות של הלוואות ואגרות 

חוב וכן מגידול בסעיף ספקים וסעיף הפרשות כתוצאה מאיחוד   1,485  1,727 התחייבויות שוטפות 

גולן .  

הקיטון נבע בעיקר מקיטון בהתחייבות בגין חכירות וכן קיטון 

בהלוואות זמן ארוך בעקבות פרעונות שוטפים שקוזזו אל מול   3,423  3,306 התחייבויות שאינן שוטפות 

גידול ביתרות האג"ח אשר גויס בחודש דצמבר 2020. 

  4,908  5,033 סך ההתחייבויות 

הגידול נבע בעיקר מהתמורה ממימוש כתבי אופציה להון אשר 
 1,874  1,885 הון עצמי 

קוזז מההפסד שנבע לחברה בתקופה.  

  6,782  6,918 סך התחייבויות והון עצמי 
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3. ניתוח תוצאות הפעילות  

 44102 - 2566656/13

3.1. להלן ניתוח תוצאות הפעילות של החברה לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 

2021 ביחס לתקופות המקבילות אשתקד  

סעיף 
 1-6/2021 1-6/2020 4-6/2021 4-6/2020

הסברי הדירקטוריון 
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

הגידול בחציון וברבעון הנוכחי של שנת 2021 בהשוואה לחציון 
הכנסות 

המקביל ורבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מהכנסות גולן,   683  728  1,365  1,449
משירותים 

שתוצאותיה מאוחדות החל מחודש ספטמבר 2020. 

הגידול בחציון וברבעון הנוכחי של שנת 2021 בהשוואה לחציון 

ולרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מעליה בהכנסות מציוד   172  275  382  587 הכנסות מציוד 

קצה הן במגזר הנייד והן במגזר הנייח. 

 1,747  2,036
  855  1,003 סך ההכנסות 

הגידול בחציון וברבעון הנוכחי של 2021 בהשוואה לחציון 

ולרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר לאור גידול במכירות ציוד 
 )664(  )727(  )1,308(  )1,496( עלות ההכנסות 

קצה ואיחוד תוצאות גולן. הגידול קוזז כנגד ירידה בהוצאות 

)שכר, תוכן, פחת וכיוב'( לאור צעדי ההתייעלות שנקטה החברה. 

  191  276  439  540 רווח גולמי 

שיעור הרווח  
 22.3%  27.5%  25.1%  26.6%

הגולמי  

הגידול בחציון וברבעון הנוכחי של שנת 2021 בהשוואה לחציון 

המקביל ולרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מאיחוד תוצאות  הוצאות מכירה 

גולן, גידול בהוצאות שכר עקב צמצום הוצאות שכר ברבעון  ושיווק, הנהלה 
 )220(  )233(  )455(  )475(

המקביל שכלל הוצאת עובדים לחל"ת כתוצאה ממשבר  וכלליות והפסדי 

הקורונה וגידול בהוצאות פירסום. מנגד נרשם קיטון בהפסדי  אשראי 

אשראי. 

הגידול בחציון וברבעון הנוכחי של שנת 2021 בהשוואה לחציון 

המקביל ולרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מהכנסות מביצוע 
עבודות קבלניות של פריסת סיבים עבור חברה כלולה IBC הכנסות )הוצאות(   7  )10(  12  18

אחרות, נטו 
שקוזזה כנגד הפרשה בגין תביעה משפטית בסך של כ-32 מיליוני 

ש"ח שנרשמה ברבעון הנוכחי. 

רווח )הפסד(  
 )22(  33  )4(  83

תפעולי 

קיטון בחציון הנוכחי מול החציון המקביל נבע בעיקר מהפסד 

בגין תיק ההשקעות של החברה לאור משבר הקורונה. הגידול 

ברבעון הנוכחי של שנת 2021 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד  הוצאות מימון, 
 )34(  )49(  )98( נבע בעיקר מעליית מדד אשר הביאה לגידול בהוצאות המימון )87(  נטו 

של איגרות החוב הצמודות למדד. בנוסף, ברבעון המקביל 

אשתקד נרשמו הכנסות מתיק ניירות הערך עד למימושו המלא. 

חלק בהפסדי   
 )2(  -  )7(  )2(

חברות מוחזקות 

הפסד לפני מסים  
 )58(  (16)  )109(  )6(

על ההכנסה 

 הטבת )הוצאות(  
 12  2  20  )1(

מסים 

  )46(  )14(  )89(  )7( הפסד לתקופה 
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3.2. להלן נתונים כספיים מרכזיים לפי מגזרי פעילות )במיליוני ש"ח(:  

 44102 - 2566656/13

התאמות בין מגזריות נייח נייד  

4-6/2020 4-6/2021 % שינוי  4-6/2020 4-6/2021 % שינוי 4-6/2020 4-6/2021  

)41( הכנסות   )38(  )10.0(%  339  305  19.7%  385  461 משירותים 
- הכנסות מציוד   -  108%  25  52  51.7%  147  223 קצה 

 )41(  )38(  )1.9(%  364  357  28.6%  532  684 סה"כ הכנסות 
Adjusted  -  -  25.8%  97  122  40.0%  125  175

 1EBITDA
Adjusted 
 EBITDA -  -  28.6%  26.6%  34.2%  8.9%  23.5%  25.6%

כאחוז מסך 
ההכנסות 

 

התאמות בין מגזריות נייח נייד  

1-6/2020 1-6/2021 % שינוי  1-6/2020 1-6/2021 % שינוי 1-6/2020 1-6/2021  

)82( הכנסות   )77(  )8.9(%  666  607  17.7%  781  919
משירותים 

- הכנסות מציוד   -  58.2%  79  125  52.5%  303  462 קצה 
 )82(  )77(  )1.7(%  745  732  27.4%  1,084  1,381 סה"כ הכנסות 

Adjusted  -  -  10.5%  210  232  31.25%  256  336  EBITDA
Adjusted 
 EBITDA -  -  12.4%  28.2%  31.7%  2.3%  23.6%  24.3% כאחוז מסך 
ההכנסות 

 

  )KPIs( 4. מדדים פיננסיים ותפעוליים

4.1. למועד הדוח, הנהלת החברה נעזרת במדדי ביצוע פיננסיים שאינם מבוססים על כללי החשבונאות 

המקובלים, לאומדן, מעקב, והצגת הביצועים הכספיים של החברה. מדדים אלה, אינם מהווים תחליף 

למידע הכלול בדוחות הכספיים של החברה. להלן פירוט המדדים: 

נתונים פירוט מטרות המדד דרך החישוב / רכיבים המדד 

ראה  החברה מציגה מדד זה כמדד ביצועים נוסף, כיוון  מייצג את הרווח הנקי לפני: הוצאות  Adjusted 

סעיף  שהיא מאמינה שהוא מאפשר השוואות ביצועים  מימון, נטו, מיסים, הכנסות )הוצאות(   EBITDA

 4.2 תפעוליים בין תקופות ובין חברות, תוך נטרול  אחרות שאינן חלק מהפעילות השוטפת 

להלן.   הפרשים פוטנציאליים הנובעים משוני במבנה ההון,  של החברה )כולל הפרשות בגין תביעות 

במיסים, בגיל הנכסים הקבועים ובהוצאות הפחת  משפטיות הכלולות בסעיף הוצאות 

בגינם. ה- Adjusted EBITDA אינו לוקח בחשבון  אחרות( פחת והפחתות, רווחים 

את צרכי שירות החוב והתחייבויות נוספות, כולל )הפסדים( מחברות כלולות ותשלומים 
השקעות הוניות, ולכן, אינו מצביע בהכרח על מבוססי מניות, בנוסף, כולל הכנסות 
הסכומים שיהיו זמינים לשימוש החברה. בנוסף, אין )הוצאות( אחרות שהינן חלק מהפעילות 
להשוות את ה- Adjusted EBITDA למדדים השוטפת של החברה, כגון הכנסות 

ריבית בגין עסקאות 
המכונים בכינוי דומה המדווחים על ידי חברות 

מכירה בתשלומים והוצאות בגין 
אחרות עקב שוני באופן חישוב המדדים הללו. 

תוכנית פרישה מרצון. 

                                                        
 ראה הגדרה בסעיף 4 להלן.  1
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 44102 - 2566656/13

נתונים פירוט מטרות המדד דרך החישוב / רכיבים המדד 

ראה  החברה מציגה מדד זה כמדד ביצועים נוסף, כיוון  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת  תזרים 

סעיף  שהיא מאמינה שהוא מאפשר השוואות של קצב  בתוספת התמורה ממכירת רכוש קבוע  מזומנים 

 4.3 ייצור המזומנים מהפעילות התפעולית בין תקופות  או השקעה, הקשורים למהלך העסקים  פנוי  

להלן.   תוך נטרול הפרשים פוטנציאליים הנובעים משוני  השוטף, ובניכוי מזומנים ששימשו 

במבנה ההון והחוב. תזרים המזומנים הפנוי אינו  לפעילות השקעה ברכוש קבוע או ברכוש 

לוקח בחשבון את צרכי שירות החוב ופעילויות  אחר, ובניכוי תשלומים בגין חכירות. 

מימון נוספות, ולכן, אינו מצביע בהכרח על  תזרים המזומנים הפנוי אינו כולל 

הסכומים שיהיו זמינים לשימוש החברה. בנוסף, אין  השקעות בחברות בנות. 

להשוות את תזרים המזומנים הפנוי למדדים 

המכונים בכינוי דומה המדווחים על ידי חברות 

אחרות עקב שוני באופן חישוב המדדים הללו. 

4.2. להלן פירוט ההתאמות בין הרווח הנקי ל-Adjusted EBITDA )במיליוני ש"ח(:  

 
 

4.3. להלן פירוט הנתונים בדבר תזרים המזומנים הפנוי של החברה )במיליוני ש"ח(:  

לתקופה של שישה חודשים  

שהסתיימו ביום 30 ביוני 

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 ביוני  

  2021 2020 2021 2020

 196  245  436  445 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

 )116(  )131(  )223(  )216( מזומנים ששימשו לפעילות השקעה )*( 

מזומנים ששמשו עבור חכירות קרן+ריבית ) מוצג 
 )56(  )52(  )132(  )118(

בפעילות מימון( 

 24  62  81  111 תזרים מזומנים פנוי 

 )*( נתוני רבעון נוכחי 2021 הינם בנטרול שינויים בפקדונות בסך 310 מיליוני ש"ח. 

נתוני חציון 1 הינם בנטרול שינויים בפקדונות בסך 327 מיליוני ש"ח ובנטרול תשלום על ידי גולן בסך של 17 מיליוני ש"ח למשרד 
התקשורת אשר הינו חלק מעיסקת רכישת גולן ע"י החברה. 

 

 

לתקופה של שישה חודשים 
שהסתיימה ביום 30 ביוני 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

30 ביוני 

 2021 2020 2021 2020

 )46(  )14(  )89(  )7( הפסד לתקופה 

 )12(  )2(  )20(  1 הוצאות )הטבת( מס 

 34  49  98  87 הוצאות מימון, נטו 

 -  32  2  21 הוצאות אחרות שאינן מפעילות שוטפת 

 240  227  460  453 פחת והפחתות 

 2  0  7  2 הפסדים מחברות כלולות 

 4  5  8  11 תשלום מבוסס מניות 

 222  297  466  568  Adjusted EBITDA
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4.4. למועד הדוח, הנהלת החברה נעזרת במדדי ביצוע תפעוליים שאינם מבוססים על כללי החשבונאות 

המקובלים, לאומדן, מעקב, והצגת הביצועים התפעוליים של כל מגזר. להלן פירוט המדדים: 

מדדים תפעולים מרכזיים – מגזר נייד:  

 44102 - 2566656/13

מדד 

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני 
הסברי החברה 

% שינוי 2020 2021 

הגידול במצבת המנויים ביחס לרבעון מקביל אשתקד 

נבע בעיקר מרכישת גולן וקוזז כנגד אי הכללת מנויי  מס' מנויי סלולר לסוף 
דאטה כחלק ממצבת המנויים )כ-427,000 מנויים  2  18.0%  2,734  3,226 התקופה )באלפים( 

המניבים הכנסה זניחה לחברה( החל מתחילת הרבעון   

הרביעי של שנת 2020.  

שיעור נטישה של  
 (1.1)%  8.7%  8.6%

מנויי סלולר )ב-%( 3

העליה ב-ARPU נובעת, בין היתר, משינוי שיטת  הכנסה חודשית 

ספירת המנויים ברבעון 4 של 2020 שקוזזה חלקית   1.7%  46.9  47.7 ממוצעת למנויי סלולר 
מהשחיקה המתמשכת בתעריפי שירותי הסלולר. 4 ARPU( )בש"ח(  (

מדדים תפעולים מרכזיים – מגזר נייח:  

מדד 
הסברי החברה ליום 30 ביוני 

 % שינוי  2020 2021 

תחום תשתית 

הגידול במצבת המנויים נובע מהמשך צמיחתה של  האינטרנט – מס' 
 4.5%  283  296

הקבוצה בתחום זה.  מנויים )בתי אב( לסוף 
התקופה )באלפים(  5

תחום הטלוויזיה – 
הגידול במצבת המנויים נובע מהמשך צמיחתה של 

 2.0%  245  250 מס' מנויים לסוף 
הקבוצה בתחום זה. 

התקופה )באלפים(  5

 

  

                                                        
 נתוני מצבת המנויים מתייחסים למנויים "פעילים". לצרכי מצבת המנויים, "מנוי" אחד הינו קו אחד. החברה מוסיפה מנוי למצבת המנויים 2 

בעת הצטרפותו לשירות. מנוי המשלם מראש יצטרף למצבת המנויים רק במועד הטענת כרטיס חיוב. מנוי שחדל להיות מנוי "פעיל" הינו 
מנוי שאינו מייצר הכנסות ופעילות ברשת סלקום במשך שישה חודשים רצופים. מנוי דאטה )תקשורת נתונים( חדל להיות מנוי "פעיל" 
אם עשה שימוש של פחות מ-0.5 ג'יגה בייט או שייצר הכנסה מצטברת של פחות מ- 1 ש"ח, במהלך תקופה של שישה חודשים. החל 
מתחילת הרבעון הרביעי בשנת 2020 הפסיקה החברה לכלול במצבת המנויים הפעילים את מנויי הדאטה )כ- 427,000 מנויים פעילים(. 
למיטב ידיעת החברה, מדיניות השישה חודשים עולה בקנה אחד עם המדיניות שאומצה על-ידי מפעילים סלולריים אחרים בישראל אך 

מדיניות ספירת המנויים אינה זהה בין המפעילים הסלולריים שונים )השוני העיקרי מתייחס לאופן ספירת מנויי הדאטה(.  
שיעור נטישה מחושב לפי היחס של מנויי הסלולר שהתנתקו משירותי החברה )בין אם כתוצאה מניתוק יזום ע"י המנוי או ניתוק ע"י 3  

הקבוצה( ושל מנויים שהפכו ללא פעילים במהלך התקופה, ליתרת המנויים הפעילים בתחילת התקופה. שיעור הנטישה אינו כולל את 
מחיקת מנויי הדאטה בשנת 2020 כאמור לעיל. 

 ARPU מחושב באמצעות חלוקת סך ההכנסה החודשית הממוצעת משירותי סלולר לתקופה, בכמות המנויים הפעילים הממוצעת לתקופה. 4
הכנסות משירותי סלולר כוללות, בין היתר, הכנסות משירותי נדידה ומשירותי אירוח ושיתוף רשתות והכנסות חודשיות משירותי תיקון, 

אך אינן כוללות הכנסות משירותי תיקונים מזדמנים ומכר ציוד קצה.   
נתוני מצבת המנויים מתייחסת ל "מנויים פעילים".  5  
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4.5. עיקרי תוצאות ונתונים תפעוליים בחלוקה רבעונית:  

 44102 - 2566656/13

 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21נתונים כספיים )מיליוני ש"ח( 

הכנסות משירותים מגזר נייד  396 385 414 465 458 461

הכנסות ציוד קצה מגזר נייד  156 147 223 178 239 223

סך הכנסות מגזר נייד  552 532 637 643 697 684

הכנסות משירותים מגזר נייח  327 339 327 313 302 305

הכנסות ציוד קצה מגזר נייח  54 25 38 57 73 52

סך הכנסות מגזר נייח  381 364 365 370 375 357

        

 (38) (39) (40) (46) (41) (41)התאמות למאוחד 

        

סך הכנסות מאוחד  892 855 956 973 1,033 1,003

        

רווח גולמי מציוד קצה  46 20 22 33 48 41

הוצאות תפעוליות 6 490 485 493 550 493 508

EBITDA Adjusted מגזר נייד  131 125 114 155 161 175

EBITDA Adjusted מגזר נייח  113 97 117 66 110 122

297 271 221 231 222 244 Adjusted EBITDA 

 (13) 50 33 (6) (22)רווח )הפסד( תפעולי  18

הוצאות מימון, נטו  64 34 32 42 38 49

 (14) (44) 7 (37) (46) (43)רווח נקי )הפסד( 

        
אחר  118 114 108 159 104 128השקעות תזרימיות ברכוש קבוע ורכוש 

תזרים פנוי  57 24 44 125 49 62

חוב פיננסי נטו 7 1,890 1,839 2,368 2,276 2,259 2,240

 נתונים תפעוליים:
83,226  מס' מנויי סלולר )באלפים(  2,747 2,734 3,641 3,204 3,232 
88.6% שיעור נטישה של מנויי סלולר  8.8% 8.7% 8.7% 8.4% 7.8% 

)בש"ח( - ARPU  48.1 46.9 45.7 48.6 47.4 47.7הכנסה חודשית ממוצעת למנויי סלולר 
8250  מספר מנויי טלוויזיה )באלפים(  246 245 251 252 254 
8296  מספר מנויי תשתית אינטרנט )באלפים(  279 283 289 293 297 

 מספר מנויי סיבים )באלפים(    80 93 106 113

 

  

 
  

                                                        
6 הוצאות תפעוליות כוללות הוצאות אחרות ואינן כוללות הוצאות פחת ועלות ציוד קצה. 

 ,)IFRS 16 7 "חוב נטו" מוגדר כ התחייבויות בגין אגרות חוב ואשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים )ללא התחייבויות בגין חכירה הנובעות מיישום הוראות

בניכוי מזומנים ושווי מזומנים והשקעות שוטפות בניירות ערך סחירים ופקדונות. 
8 הירידה במצבת המנויים כמו גם העליה בשיעור הנטישה ברבעון הנוכחי ביחס לרבעון הקודם נובעת מנטישה מוגברת בחודש מאי 2021 לאור המשבר התקשורתי אותו 

חוותה החברה. 
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5. נזילות 

 44102 - 2566656/13

להלן הסברי הדירקטוריון למצב נזילות החברה לתקופות ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2021 

ביחס לתקופות המקבילות אשתקד )במיליוני ש"ח(: 

הסברי הדירקטוריון 4-6/2020 4-6/2021 1-6/2020 1-6/2021  

הגידול בחציון הראשון וברבעון 

השני של 2021 לעומת הרבעון  תזרימי מזומנים 

המקביל אשתקד, נבע בעיקר   196  245  436  445 שנבעו מפעילות 

מפערי הון חוזר ורווח תפעולי גבוה  שוטפת 

יותר.  

הגידול בחציון הראשון וברבעון 

השני של 2021 לעומת הרבעון  תזרימי מזומנים  

המקביל אשתקד נובע בעיקר   )167(  179  )268(  94 שנבעו )ששימשו( 

ממימוש פקדונות לזמן קצר בתיק  לפעילות השקעה  

ההשקעות.  

הקיטון ברבעון השני של 2021 
תזרימי מזומנים 

לעומת הרבעון המקביל אשתקד 
 83  )207(  )255(  )373( )ששמשו( נבעו 

נובע מתמורה מהנפקת אגרות חוב 
לפעילות מימון 

ברבעון המקביל אשתקד.  

יתרת מזומנים 

  919  885  919  885 ושווי מזומנים 

לסוף תקופה 

 

6. מקורות מימון 

6.1. החברה מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, באמצעות הנפקת 

ניירות ערך, לרבות אגרות חוב ומניות רגילות, ובאמצעות הלוואות מגופים מוסדיים.  

6.2.  פרטים בקשר עם תעודות התחייבות שבמחזור ליום 30 ביוני 2021, מצורפים כנספח לדוח דירקטוריון 

זה.  

6.3. אשראי ממוסד פיננסי- האשראי ממוסדות פיננסיים )"יתרת אשראי"( ליום 30 ביוני, 2021, נפרע 

במלואו וזאת בהשוואה ליתרת אשראי בסך של כ- 300 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני, 2020. עיקר השינוי 

נובע מפירעון שוטף של הלוואות בהתאם ללוחות הסילוקין שלהן ומפירעון הלוואות בפירעון מוקדם 

במהלך שנת 2021. 

6.4. לא חלו שינויים מהותיים בימי האשראי שקיבלה החברה מספקיה ובימי האשראי שנתנה החברה 

ללקוחותיה ביחס למתואר בדוח התקופתי לשנת 2020. 

6.5. נכון למועד הדוח, לא מתקיימים סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה 10)ב()14( לתקנות הדוחות והחברה 

עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות והתנאים וההתחייבויות הנוספים הקבועים בשטרי הנאמנות 

לתעודות ההתחייבות שהנפיקה. 
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7. נתוני הפרופורמה שנכללו בדוח הפרופורמה  

 44102 - 2566656/13

לפירוט בדבר נתוני הפרופורמה בקשר לתוצאות החברה בעקבות רכישת גולן, ראו דוח פרופורמה המצורף לדוח 

רבעוני זה.  

8. הערכות שווי מהותיות מאוד 

להלן פרטים בדבר הערכות שווי מהותיות מאוד בהתאם לתקנה 8 ב)ט( לתקנות הדוחות. 

1. הערכת שווי לבחינת ולהערכת ערך המוניטין למגזר הנייד בדוחות הכספיים 

שווי שימוש של המגזר הנייד לצורך בדיקת ירידת ערך מוניטין שנזקף  זיהוי נושא ההערכה:  

בדוחות הכספיים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 36. 

 30.06.2021 עיתוי ההערכה: 

הערכת שווי נחתמה ביום 11 באוגוסט, 2021 

3,015 מיליוני ש"ח ערך פינקסני של המגזר הנייד, מוניטין בסך 831  שווי נשוא ההערכה שנקבע סמוך 

מיליוני ש"ח.  לפני מועד ההערכה:  

שווי נשוא ההערכה שנקבע  4,027 מיליוני ש"ח שווי של המגזר הנייד 

בהתאם להערכה: 

BDO Consulting and Management  הערכת שווי בוצעה על ידי פרטים אודות מעריך השווי:  

.LTD  שהינה חלק מרשת BDO הבינלאומית. העבודה בוצעה על ידי 

צוות בראשות רו"ח מוטי דטלקרמר שותף מנהל שהינו בוגר תואר 

ראשון בכלכלה ומדעי המחשב בעל ניסיון של מעל 10 שנים בייעוץ 

לעסקים. הצוות מתמחה בעבדות של הערכות שווי, הקצאת עודפי 

עלות PPA בדיקות נאותות ובחינות לירידת ערך ועוד. 

האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך  החברה התחייבה לשפות את מעריך השווי מעבר לסכום שעולה על פי 

שלושה משכר הטרחה שלו אלא אם כן פעל ברשלנות או בזדון.  השווי? 

במקרים כאלו לא יחול השיפוי.  

שיטת היוון תזרים מזומנים.   מודל ההערכה שמעריך השווי פעל 

על פיו:  

שיעור היוון לפני מס מס - 8.8%  ההנחות שלפיהן ביצע מעריך 

שיעור צמיחה לטווח ארוך - 1.5%  השווי את ההערכה, בהתאם למודל 

נתח שוק 24.1%  ההערכה:  

ARPU לטווח ארוך 52.5 ש"ח 

לגבי הנחות נוספות של מעריך השווי ראה פרוט בעבודה המצורפת 

כנספח לדוח דירקטוריון זה.  

 

11 באוגוסט, 2021 

   

מר אבי גבאי  מר דורון כהן  

מנכ"ל החברה  יו"ר הדירקטוריון  

 

Dummy Text



ב - 13 

נספח – פרטים בדבר תעודות התחייבות שבמחזור למועד הדוח  

 44102 - 2566656/13

1. פרטים בדבר תעודות התחייבות שבמחזור:  

זכות  האם  תנאי  מועדי  מועדי תשלום הקרן  סוג  שווי  יתרה בדוחות  סכום  שווי נקוב  שווי נקוב  שווי נקוב  מועד ההנפקה 
לפדיון  ניתנת  הצמדה  תשלום  הריבית  בורסאי  הכספיים  הריבית  ליום  ליום  במועד  סדרה 

מוקדם ) להמרה  הריבית  ליום  שנצברה   ,30.06.2021  30.06.2021 ההנפקה   )**(
 30.06.2021 כולל הצמדה  )במליוני 

ש"ח( 
בכפוף  לא  צמוד )קרן  בימים 5  החל מיום 5 ביולי, 2018 ועד  ריבית  480.434 600.407 5.889  594.518 616.822  949.624 8 ביולי, 2014;  סדרה 

לתנאים  וריבית(  בינואר ו-5  ליום 5 ביולי 2024 )כולל(   שנתית  3 בפברואר, 2015*;       ח')2( 
מסוימים  למדד  ביולי, של כל  בגובה  11 בפברואר 2015*   

המחירים  אחת מהשנים   1.98%
לצרכן  2015 ועד 

2024 )כולל( 
בכפוף  לא  ללא הצמדה  בימים 5  שמונה תשלומים שנתיים:  ריבית  474.559 563.857 11.235 552.622  562.807  804.010 8 ביולי, 2014;   סדרה 

לתנאים  בינואר ו-5  שלושה תשלומים שנתיים  שנתית  3 בפברואר, 2015*;      ט') 
מסוימים  ביולי של כל  שווים בשיעור 10% מסכום  בגובה  11 בפברואר, 2015*; 

אחת מהשנים  הקרן ביום 5 ביולי בשנים   4.14% 28 במרץ, 2016 
2015 ועד  2018 עד 2020 )כולל(, 

2025 )כולל(  וחמישה תשלומים שנתיים 
שווים בשיעור 14% מסכום 
הקרן ביום 5 ביולי בשנים 

2021 עד 2025 )כולל( 
בכפוף  לא  צמוד )קרן  ביום 5 בינואר  ביום 5 ביולי של השנים  ריבית  96.081 106.486 1.248 105.238 105.652  103.267 25 בספטמבר, 2016  סדרה 

לתנאים  וריבית(  וביום 5 ביולי,  2021 ועד 2026 )כולל(  שנתית  י'      
מסוימים  למדד  של כל אחת  בגובה 

המחירים  מהשנים 2017   2.45%
לצרכן  עד 2026 

)כולל( 
בכפוף  לא  ללא הצמדה  ביום 5 בינואר  ביום 5 ביולי של השנים  ריבית  635.207 719.742 12.164 707.578  710.634  710.634 25 בספטמבר, 2016;  סדרה 

לתנאים  וביום 5 ביולי,  2021 ועד 2026 )כולל(  שנתית  1 ביולי, 2018*;      יא' 
מסוימים  של כל אחת  בגובה  10 בדצמבר, 2018* 

מהשנים 2017   3.55%
עד 2026 

)כולל( 
בכפוף  לא  ללא הצמדה  ביום 5 בינואר  ביום 5 בינואר של השנים  ריבית  1243.353 1180.036 14.767 1165.269  1,224.979   1,235.937 24 בינואר 2018;  סדרה 

לתנאים  של כל אחת  2023 ועד 2028 )כולל(  שנתית  10 בדצמבר 2018*;       יב') 
מסוימים  מהשנים 2019  בגובה  12 במאי, 2020*,   

עד 2028   2.50% 1 בדצמבר, 2020* 
)כולל( 

      2,929.634 3,170.528 45.303 3,125.225 3,220.894  3,803.472 סה"כ  
     

 )*( במועדים אלו הורחבה סדרת אגרות החוב. המידע המופיע בטבלה מתייחס לסדרה המלאה. 
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)**( נכון ליום 30 ביוני, 2021, אגרות החוב של החברה )סדרות ח', ט', יא' ויב'( הינן מהותיות ומהוות מעל 5% מסך התחייבויות החברה כפי שהוצגו בדוחות הכספיים. כמו כן, נכון ליום 30 ביוני, 2021, יחס החוב נטו ל 

–Adjusted EBITDA של החברה עמד על 2.20, כולל סך הריבית שנצברה בספרים. בתקופת הדוח לא חלה עילה לפירעון מוקדם. 9

)***( בתחילת יולי לאחר תאריך המאזן החברה פרעה קרן וריבית בסך של 421 מליון ש"ח בגין סדרות אג"ח ח,ט,י,יא. 

 

2. פרטים בדבר הנאמן:  

 44102 - 2566656/13

 סדרה 
שם האחראי על תעודת שם חברת הנאמנות 

ההתחייבות 
כתובת למשלוח מסמכים דרך ליצירת קשר 

 office@mtrust.co.il :דוא"ל רו״ח רם סבטי   משמרת חברה לשירותי נאמנות בע״מ  סדרה ח' 
 

רחוב דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
 ,6618001 טל:03-6374354 

 office@mtrust.co.il :דוא"ל רו״ח רם סבטי   משמרת חברה לשירותי נאמנות בע״מ  סדרה ט' 
 

רחוב דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
 6618001 טל:03-6374354 

 office@mtrust.co.il :דוא"ל רו״ח רם סבטי   משמרת חברה לשירותי נאמנות בע״מ  סדרה י' 
 

רחוב דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
 6618001 טל:03-6374354 

 office@mtrust.co.il :דוא"ל רו״ח רם סבטי   משמרת חברה לשירותי נאמנות בע״מ  סדרה יא' 
 

רחוב דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
 6618001 טל:03-6374354 

 ori@slcpa.co.il :דוא"ל אורי לזר  שטראוס לזר, חברה לנאמנות )1992( בע״מ  סדרה יב' 
 

רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 5613824 
טל: 03-6237777 

3. פרטים בדבר דירוג תעודות ההתחייבות:  

סדרה 
שם החברה 
המדרגת 

הדירוג 
למועד 

ההנפקה 

הדירוג 
למועד 
הדוח 

פרטים לעניין כוונת דירוגים נוספים בין מועד ההנפקה ומועד הדוח 
החברה המדרגת 
לשינוי הדירוג 

הדירוג מועדי הדירוג )1(

Maalot 
06/2014, 08/2014, 01/2015, 09/2015, 03/2016, 08/2016, 06/2017, 01/2018, 06/2018, Standard &  A+, A   A  A+ סדרה ח' 

בחודש אוגוסט   08/2018, 12/2018, 03/2019, 08/2019, 05/2020, 08/2020, 11/2020,08/2021  Poor's Ltd.
2021, עדכנה  )"מעלות"( 
מעלות את תחזית 
הדירוג של החברה 
מדירוג A עם אופק 
שלילי לדירוג A עם 

אופק יציב. 
 

06/2014, 08/2014, 01/2015, 09/2015, 03/2016, 08/2016, 06/2017, 01/2018, 06/2018, 
 A+, A   A  A+ מעלות  סדרה ט' 

 08/2018, 12/2018, 03/2019, 08/2019, 05/2020, 08/2020, 11/2020,08/2021
08/2016, 06/2017, 01/2018, 06/2018, 08/2018, 12/2018, 03/2019, 08/2019, 05/2020, 

 A+, A  A  A+ מעלות  11/2020,08/2021 ,08/2020 סדרה י' 
סדרה  ,05/2020 ,08/2019 ,03/2019 ,12/2018 ,08/2018 ,06/2018 ,01/2018 ,06/2017 ,08/2016

 A+, A  A  A+ מעלות 
 08/2020, 11/2020,08/2021 יא' 

סדרה  ,08/2020 ,05/2020 ,08/2019 ,03/2019 ,12/2018 ,08/2018 ,06/2018 ,01/2018
 A+, A  A  A+ 11/2020,08/2021 מעלות  יב' 

                                                        
 יחס החוב נטו ל-Adjusted EBITDA הוא היחס בין החוב הנקי של החברה ל-Adjusted EBITDA בתקופה של 12 חודשים רצופים, בנטרול אירועים חד-פעמיים. לעניין זה, "חוב נטו" מוגדר כ התחייבויות 9

בגין אגרות חוב ואשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים )ללא התחייבויות בגין חכירה הנובעות מיישום הוראות IFRS 16( בניכוי מזומנים ושווי מזומנים והשקעות שוטפות בניירות ערך סחירים 
ופקדונות. "Adjusted EBIDTA" -ראה הגדרה בסעיף 4.1. לעיל.  
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)1( בחודשים יוני 2014, אוגוסט 2014, ינואר 2015, ספטמבר 2015, מרץ 2016, אוגוסט 2016, יוני 2017, ינואר 2018, יוני 2018, אוגוסט 2018 ודצמבר 2018 אשררה מעלות את דירוג החברה 

+A עם אופק יציב. בחודש מרץ 2019, עדכנה מעלות את תחזית דירוג החברה מדירוג +A עם אופק יציב לדירוג +A עם אופק שלילי. בחודש אוגוסט 2019, עדכנה מעלות את דירוג 

החברה מדירוג +A עם אופק שלילי לדירוג A עם אופק שלילי. בחודשים מאי 2020, אוגוסט 2020 ונובמבר 2020 אשררה מעלות את דירוג החברה A עם אופק שלילי. בחודש אוגוסט 

2021 עידכנה מעלות את דירוג החברה A עם אופק יציב. 

 

4. התחייבויות נוספות:  

 44102 - 2566656/13

4.1. אגרות החוב של החברה )סדרות ח' עד יב'( אינן מובטחות וכוללות, בנוסף לתנאים והתחייבויות מקובלים, את ההתחייבויות הבאות: 

א. התחייבות לאי יצירת שעבודים )Negative Pledge(, בכפוף לחריגים מסוימים. אי עמידה בהתחייבות זו, תיחשב כעילה לפירעון מיידי. 

ב. התחייבות לאי חלוקה של יותר מ-95% מהרווחים הראויים לחלוקה לפי חוק החברות )״הרווחים״(; ובלבד ש-)1( אם יחס החוב נטו ל –EBITDA של 9

החברה עולה על יחס של 3.5:1, החברה לא תחלק יותר מ- 85% מהרווחים; )2( אם יחס החוב נטו ל-EBITDA של החברה עולה על 4:1, החברה לא תחלק 

יותר מ-70% מהרווחים; ו-)3( אם יחס החוב נטו ל-EBITDA של החברה עולה על 5:1, או 4.5:1 במשך ארבעה רבעונים רצופים, לא תחלק החברה 

דיבידנדים. 

ג. התחייבות לדירוג אגרות החוב באמצעות חברת דירוג )ככל שהדבר בשליטת החברה(. 

ד. התחייבות לתשלום ריבית נוספת בסך 0.25% בגין ירידה של שתי נקודות בדירוג אגרות החוב סדרות ח' עד יא', ו-0.5% בגין ירידה של שתי נקודות בדירוג 

אגרות חוב סדרה יב', וריבית נוספת של 0.25% בגין כל ירידה של נקודה אחת בדירוג אגרות החוב עד לתוספת מקסימלית של 1%, בהשוואה לדירוגן לפני 

הנפקתן.  

ה. התחייבות החברה שלא להנפיק אגרות חוב נוספות מכל אחת מהסדרות במידה והחברה אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות או אם הנפקה כאמור 

תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב. 

4.2. בנוסף, אגרות החוב של החברה כוללות אירועי הפרה, לרבות: 

א.  העמדת חוב אחר של החברה לפירעון מיידי )Cross Default( ע"י מלווה שאינו ספק, למעט ביחס לחוב בסך 150 מיליון ש״ח או פחות. מגבלת העמדת חוב 

כאמור לא תחול על Cross Default שנגרם על ידי סדרה אחרת של אגרות החוב של החברה. 

ב. מקרה בו תחדל החברה מלפעול בתחום התקשורת הסלולרית ו/או חדלה מלהחזיק ברישיון הרט"ן שלה למשך תקופה העולה על 60 יום. 

ג. השעיית המסחר באגרות החוב בבורסה בתל אביב, לתקופה העולה על 45 יום. 

ד. ביצוע חלוקה שאינה עומדת בהתחייבות החברה ביחס למגבלות על חלוקת רווחים. 

ה. אי דירוג של אגרות החוב לתקופה העולה על 60 יום. 

ו. בקשה או צו בית משפט להקפאת הליכים כנגד החברה או הגשת בקשה להסדר נושים. 

ז. מכירת חלק מהותי מנכסי החברה או מיזוג )למעט חריגים מסוימים(. 
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ח. אי פרסום דוחות כספיים במועד. 

ט. יחס חוב נטו ל-Adjusted EBITDA העולה על 1:5, או העולה על 1:4.5 במשך ארבעה רבעונים עוקבים. 

י. אי עמידה בהתחייבות החברה לאי יצירת שעבודים. 

יא. הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד הנפקת אגרות החוב, וקיום חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.  

יב. קיום חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויות המהותיות שלה כלפי מחזיקי אגרות החוב.  

יג. הכללת הערה בדוחות הכספיים של החברה בדבר החשש להמשך קיומה של החברה כ״עסק חי״ לתקופה של שני רבעונים רצופים. 

יד. הפרת התחייבויות החברה ביחס להנפקת אגרות חוב נוספות. 

 

 44102 - 2566656/13
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דוח סקירה של רואה חשבון המבקר לבעלי המניות של חברת סלקום ישראל בע"מ 

 
מבוא 

 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת סלקום ישראל בע"מ וחברות מאוחדות )להלן - החברה(, הכולל את הדוח התמציתי 

המאוחד על המצב הכספי ליום 30 ביוני 2021 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון 

ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של 

מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת 

מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע 

מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. 
 

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ-2% מכלל הנכסים 
המאוחדים ליום 30 ביוני 2021, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ-13%, בהתאמה, מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של 
שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. כמו כן, לא סקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
השווי המאזני, אשר סך ההשקעות בהן הינן כ-139 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני 2021, וחלקה של החברה בהפסדיהן הינו כ-13 מיליון 
ש"ח וכ-7 מיליון ש"ח, בהתאמה, לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים 
התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת  למידע 

הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. 
 

היקף הסקירה 
 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת 
מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.     
 

מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 
 .IAS 34 אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

 
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם 
לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

תקופתיים ומיידיים(, התש"ל - 1970. 
 
 
 

תל-אביב, קסלמן וקסלמן 
11 באוגוסט, 2021 רואי חשבון 

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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31 בדצמבר

202120202020

(מבוקר)

נכסים שוטפים

885919719מזומנים ושווי מזומנים

102488429השקעות שוטפות ופקדונות

9501,106985לקוחות

732נכסי מיסים שוטפים

514439חייבים ויתרות חובה

584252הוצאות נדחות - זכויות שימוש

1079473מלאי

2,1602,6962,299

נכסים לא שוטפים

161376183לקוחות וחייבים אחרים

321316315הוצאות נדחות - זכויות שימוש

1,3601,3351,402רכוש קבוע, נטו

2,1541,2492,188נכסים בלתי מוחשיים ואחרים, נטו

השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי

שיטת השווי המאזני
140146131

616664639נכסי זכות שימוש, נטו

--6נכסי מיסים נדחים

4,7584,0864,858

6,9186,7827,157

התחייבויות שוטפות

חלויות שוטפות של אג"ח ושל הלוואות 

ממוסדות פיננסיים
381324514

-25התחייבויות מסים שוטפים 

211212214חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

704615768ספקים והוצאות לשלם 

17994176הפרשות

250235257זכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים

1,7271,4851,929

התחייבויות לא שוטפות

16350-הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

2,7442,7112,723אגרות חוב

442471457התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה 

292330הפרשות

40341התחייבויות אחרות לזמן ארוך

111811התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו

403436התחייבויות מיסים נדחים

3,3063,4233,348

5,0334,9085,277

הון 

1,8851,8741,880הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

6,9186,7827,157

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

31 בדצמבר30 ביוני 30 ביוני

2020 2020 2021

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

נכסים שוטפים

719 919 885 מזומנים ושווי מזומנים

429 488 102 השקעות שוטפות ופקדונות

985 1,106 950 לקוחות

2 3 7 נכסי מיסים שוטפים

39 44 51 חייבים ויתרות חובה

52 42 58 הוצאות נדחות - זכויות שימוש

73 94 107 מלאי

2,299 2,696 2,160

נכסים לא שוטפים

183 376 161 לקוחות וחייבים אחרים

315 316 321 הוצאות נדחות - זכויות שימוש

1,402 1,335 1,360 רכוש קבוע, נטו

2,188 1,249 2,154 נכסים בלתי מוחשיים ואחרים, נטו

השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי
131 146 140

שיטת השווי המאזני

639 664 616 נכסי זכות שימוש, נטו

- - 6 נכסי מיסים נדחים

4,858 4,086 4,758

7,157 6,782 6,918

התחייבויות שוטפות

חלויות שוטפות של אג"ח ושל הלוואות 
514 324 381

ממוסדות פיננסיים

- 5 2 התחייבויות מסים שוטפים 

214 212 211 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

768 615 704 ספקים והוצאות לשלם 

176 94 179 הפרשות

257 235 250 זכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים

1,929 1,485 1,727

התחייבויות לא שוטפות

50 163 - הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

2,723 2,711 2,744 אגרות חוב

457 471 442 התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה 

30 23 29 הפרשות

41 3 40 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

11 18 11 התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו

36 34 40 התחייבויות מיסים נדחים

3,348 3,423 3,306

5,277 4,908 5,033

הון 

1,880 1,874 1,885 הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

7,157 6,782 6,918
 

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
 
 

11 באוגוסט, 2021        

דורון כהן תאריך אישור הדוחות הכספיים  אבי גבאי    

יו"ר הדירקטוריון 
שי אמסלם   

מנכ"ל 

 

סמנכ"ל כספים 

Dummy TextDummy TextDummy Text
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לשנה 

שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר

20212020202120202020

(מבוקר)

2,0361,7471,0038553,676הכנסות ממכירות ושירותים

(2,800)(664)(727)(1,308)(1,496)עלות המכירות והשירותים

540439276191876רווח גולמי

(580)(119)(159)(264)(327)הוצאות מכירה ושיווק

(330)(90)(74)(169)(148)הוצאות הנהלה וכלליות

(27)(11)-(22)-הפסדי אשראי

738(10)1812הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

(23)(22)33(4)83רווח )הפסד( מפעולות רגילות

5611010הכנסות מימון

(182)(44)(50)(104)(92)הוצאות מימון

(172)(34)(49)(98)(87)הוצאות מימון, נטו

(14)(2)-(7)(2)חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(209)(58)(16)(109)(6)הפסד לפני מיסים על הכנסה

2021239(1)הטבת מס )מסים על הכנסה(

(170)(46)(14)(89)(7)הפסד לתקופה

הפסד מיוחס ל:

(170)(46)(14)(89)(7)בעלים של החברה

(170)(46)(14)(89)(7)הפסד לתקופה

הפסד למניה

(1.11)(0.30)(0.09)(0.60)(0.04)הפסד בסיסי למניה )בש"ח(

(1.11)(0.30)(0.09)(0.60)(0.04)הפסד מדולל למניה )בש"ח(

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

(בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

לשנה 

שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

3,676 855 1,003 1,747 2,036 הכנסות ממכירות ושירותים

(2,800) (664) (727) (1,308) (1,496) עלות המכירות והשירותים

876 191 276 439 540 רווח גולמי

(580) (119) (159) (264) (327) הוצאות מכירה ושיווק

(330) (90) (74) (169) (148) הוצאות הנהלה וכלליות

(27) (11) - (22) - הפסדי אשראי

38 7 (10) 12 18 הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

(23) (22) 33 (4) 83 רווח )הפסד( מפעולות רגילות

10 10 1 6 5 הכנסות מימון

(182) (44) (50) (104) (92) הוצאות מימון

(172) (34) (49) (98) (87) הוצאות מימון, נטו

(14) (2) - (7) (2) חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(209) (58) (16) (109) (6) הפסד לפני מיסים על הכנסה

39 12 2 20 (1) הטבת מס )מסים על הכנסה(

(170) (46) (14) (89) (7) הפסד לתקופה

הפסד מיוחס ל:

(170) (46) (14) (89) (7) בעלים של החברה

(170) (46) (14) (89) (7) הפסד לתקופה

הפסד למניה

(1.11) (0.30) (0.09) (0.60) (0.04) הפסד בסיסי למניה )בש"ח(

(1.11) (0.30) (0.09) (0.60) (0.04) הפסד מדולל למניה )בש"ח(

 
 
 
 
 
 

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 סלקום ישראל בע"מ 
תמצית דוחות על הרווח הכולל  
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לשנה 

שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר

20212020202120202020

(מבוקר)

(170)(46)(14)(89)(7)הפסד לתקופה

פריטי רווח כולל אחר שלאחר 

ההכרה לראשונה במסגרת הרווח 

הכולל נזקפו או יזקפו לרווח והפסד

שינויים בשווי ההוגן של גידורי תזרים 

מזומנים שנזקפו לדוח רווח והפסד, 

(2)(2)--1נטו ממס

סה"כ רווח כולל אחר לשנה 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת 

הרווח הכולל נזקף או יזקף לרווח 

(2)(2)--1והפסד, נטו ממס

פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא 

יזקפו לרווח והפסד

מדידה מחדש של תכנית הטבה 

2----מוגדרת, נטו ממס

סה"כ הפסד כולל אחר לשנה שלא 

2----יזקף לרווח והפסד, נטו ממס

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו 

-(2)--1ממס

(170)(48)(14)(89)(6)סה"כ הפסד כולל לתקופה

סה"כ הפסד כולל מיוחס ל:

(170)(48)(14)(89)(6)בעלים של החברה

(170)(48)(14)(89)(6)סה"כ הפסד כולל לתקופה 

מיליוני ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

(בלתי מבוקר)

לשנה 

שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

(170) (46) (14) (89) (7) הפסד לתקופה

פריטי רווח כולל אחר שלאחר 

ההכרה לראשונה במסגרת הרווח 

הכולל נזקפו או יזקפו לרווח והפסד

שינויים בשווי ההוגן של גידורי תזרים 

מזומנים שנזקפו לדוח רווח והפסד, 

(2) (2) - - 1 נטו ממס

סה"כ רווח כולל אחר לשנה 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת 

הרווח הכולל נזקף או יזקף לרווח 

(2) (2) - - 1 והפסד, נטו ממס

פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא 

יזקפו לרווח והפסד

מדידה מחדש של תכנית הטבה 

2 - - - - מוגדרת, נטו ממס

סה"כ הפסד כולל אחר לשנה שלא 

2 - - - - יזקף לרווח והפסד, נטו ממס

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו 

- (2) - - 1 ממס

(170) (48) (14) (89) (6) סה"כ הפסד כולל לתקופה

סה"כ הפסד כולל מיוחס ל:

(170) (48) (14) (89) (6) בעלים של החברה

(170) (48) (14) (89) (6) סה"כ הפסד כולל לתקופה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 סלקום ישראל בע"מ 
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים  
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הון מניות

פרמיה על 

סך הכליתרת רווחקרן הוןמניות

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2021 

)בלתי מבוקר(

1,0881,880(2)2792יתרה ליום 1 בינואר 2021 )מבוקר(

רווח )הפסד( כולל לתקופה, נטו ממס

(7)(7)---הפסד לתקופה

1-1--רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

1111---תשלום מבוסס מניות

יתרה ליום 30 ביוני, 2021 )בלתי 

1,0921,885(1)2792מבוקר(

מיליוני ש"ח

הון המשוייך לבעלי המניות של החברה הון המשוייך לבעלי המניות של החברה 

פרמיה על 

סך הכל יתרת רווח קרן הון מניות הון מניות

מיליוני ש"ח

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2021 

)בלתי מבוקר(

1,880 1,088 (2) 792 2 יתרה ליום 1 בינואר 2021 )מבוקר(

רווח )הפסד( כולל לתקופה, נטו ממס

(7) (7) - - - הפסד לתקופה

1 - 1 - - רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

11 11 - - - תשלום מבוסס מניות

יתרה ליום 30 ביוני, 2021 )בלתי 

1,885 1,092 (1) 792 2 מבוקר(

 
 
 

הון מניות

פרמיה על 

מניות

תקבולים על 

חשבון 

אופציות 

סך הכל הוןסך הכליתרת רווחלמניות

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני, 2020 )בלתי מבוקר(

2623241,2361,88521,887יתרה ליום 1 בינואר, 2020 )מבוקר(

הפסד כולל לתקופה, נטו ממס

(89)-(89)(89)---הפסד לתקופה

עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

88-8---תשלומים מבוססי מניות

5-5-5--הנפקת הון

גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בשל 

(2)(2)-----איבוד שליטה בחברות בנות

65-65-(14)79-כתבי אופציה למניות שמומשו

2702151,1551,874-1,874יתרה ליום 30 ביוני, 2020 )בלתי מבוקר(

מיליוני ש"ח

הון המשוייך לבעלי המניות של החברה

זכויות שאינן 

מקנות שליטה

הון המשוייך לבעלי המניות של החברה

תקבולים על 

חשבון 

זכויות שאינן  אופציות  פרמיה על 

סך הכל הון מקנות שליטה סך הכל יתרת רווח למניות מניות הון מניות

מיליוני ש"ח

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 

2020 )בלתי מבוקר( ביום 30 ביוני, 

1,887 2 1,885 1,236 24 623 2 2020 )מבוקר( יתרה ליום 1 בינואר, 

הפסד כולל לתקופה, נטו ממס

(89) - (89) (89) - - - הפסד לתקופה

עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

8 - 8 8 - - - תשלומים מבוססי מניות

5 - 5 - 5 - - הנפקת הון

גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בשל 

(2) (2) - - - - - איבוד שליטה בחברות בנות

65 - 65 - (14) 79 - כתבי אופציה למניות שמומשו

1,874 - 1,874 1,155 15 702 2 2020 )בלתי מבוקר( יתרה ליום 30 ביוני, 

 

הון מניות

פרמיה על 

סך הכליתרת רווחקרן הוןמניות

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2021 

)בלתי מבוקר(

יתרה ליום 1 באפריל 2021 )בלתי 

1,1011,894(1)2792מבוקר(

הפסד כולל לתקופה, נטו ממס

(14)(14)---הפסד לתקופה

עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות 

להון

55---תשלום מבוסס מניות

יתרה ליום 30 ביוני, 2021 )בלתי 

1,0921,885(1)2792מבוקר(

הון המשוייך לבעלי המניות של החברה 

מיליוני ש"ח

הון המשוייך לבעלי המניות של החברה 

פרמיה על 

סך הכל יתרת רווח קרן הון מניות הון מניות

מיליוני ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2021 

)בלתי מבוקר(

יתרה ליום 1 באפריל 2021 )בלתי 

1,894 1,101 (1) 792 2 מבוקר(

הפסד כולל לתקופה, נטו ממס

(14) (14) - - - הפסד לתקופה

עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות 

להון

5 5 - - - תשלום מבוסס מניות

יתרה ליום 30 ביוני, 2021 )בלתי 

1,885 1,092 (1) 792 2 מבוקר(
 

 
 

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הון מניות

פרמיה על 

מניות

תקבולים על 

חשבון 

אופציות 

סך הכליתרת רווחקרן הון למניות

זכויות 

שאינן 

מקנות 

סך הכל הוןשליטה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני, 2020 )בלתי מבוקר(

26432121,1971,86521,867יתרה ליום 1 באפריל, 2020 )בלתי מבוקר(

הפסד כולל לתקופה, נטו ממס

(46)-(46)(46)----הפסד לתקופה

(2)-(2)-(2)---הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

44-4----תשלומים מבוססי מניות

5-5--5הנפקת הון

גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בשל 

(2)(2)------איבוד שליטה בחברות בנות

48-48--(11)59-כתבי אופציה למניות שמומשו

270215-1,1551,874-1,874יתרה ליום 30 ביוני, 2020 )בלתי מבוקר(

הון המשוייך לבעלי המניות של החברה

מיליוני ש"ח

הון המשוייך לבעלי המניות של החברה

זכויות  תקבולים על 

שאינן  חשבון 

מקנות  אופציות  פרמיה על 

סך הכל הון שליטה סך הכל יתרת רווח קרן הון  למניות מניות הון מניות

מיליוני ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

2020 )בלתי מבוקר( ביום 30 ביוני, 

1,867 2 1,865 1,197 2 21 643 2 2020 )בלתי מבוקר( יתרה ליום 1 באפריל, 

הפסד כולל לתקופה, נטו ממס

(46) - (46) (46) - - - - הפסד לתקופה

(2) - (2) - (2) - - - הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

4 - 4 4 - - - - תשלומים מבוססי מניות

5 - 5 - - 5 הנפקת הון

גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בשל 

(2) (2) - - - - - - איבוד שליטה בחברות בנות

48 - 48 - - (11) 59 - כתבי אופציה למניות שמומשו

1,874 - 1,874 1,155 - 15 702 2 2020 )בלתי מבוקר( יתרה ליום 30 ביוני, 
 

 
 
 
 

הון מניות

פרמיה על 

מניות

תקבולים על 

חשבון 

אופציות 

סך הכליתרת רווחקרן הוןלמניות

זכויות 

שאינן  

מקנות 

סך הכל הוןשליטה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 

2020 )מבוקר(

262324-1,2361,88521,887יתרה ליום 1 בינואר 2020

הפסד כולל לשנה, נטו ממס

(170)-(170)(170)----הפסד לשנה

---2(2)---רווח )הפסד( כולל אחר לשנה, נטו ממס

עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

2020-20----תשלום מבוסס מניות

5-5--5הנפקת אופציות

גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בשל 

(2)(2)------איבוד שליטה בחברות בנות

140-140--(29)169-כתבי אופציה למניות שמומשו

1,0881,880-1,880(2)-2792יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

מיליוני ש"ח

הון המשוייך לבעלי המניות של החברה הון המשוייך לבעלי המניות של החברה 

זכויות  תקבולים על 

שאינן   חשבון 

מקנות  אופציות  פרמיה על 

סך הכל הון שליטה סך הכל יתרת רווח קרן הון למניות מניות הון מניות

מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 

2020 )מבוקר(

1,887 2 1,885 1,236 - 24 623 2 2020 יתרה ליום 1 בינואר 

הפסד כולל לשנה, נטו ממס

(170) - (170) (170) - - - - הפסד לשנה

- - - 2 (2) - - - רווח )הפסד( כולל אחר לשנה, נטו ממס

עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

20 - 20 20 - - - - תשלום מבוסס מניות

5 - 5 - - 5 הנפקת אופציות

גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה בשל 

(2) (2) - - - - - - איבוד שליטה בחברות בנות

140 - 140 - - (29) 169 - כתבי אופציה למניות שמומשו

1,880 - 1,880 1,088 (2) - 792 2 2020 יתרה ליום 31 בדצמבר 
 

 
 
 

   
 

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים  

 

 7  

לשנה 

שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר

20212020202120202020

(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

(170)(46)(14)(89)(7)הפסד לתקופה

התאמות:

453460227240924פחת והפחתות

1185420תשלומים מבוססי מניות

33117שינוי בשווי ההוגן של נדלן להשקעה

(39)(12)(2)(20)1הוצאות מסים )הטבת מס(

87984934172הוצאות מימון, נטו

7(1)2(1)(11)הוצאות )הכנסות( אחרות 

27-214חלק בהפסדי חברות מוחזקות 

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

(7)(22)10(28)(34)שינוי במלאי

341135741125שינוי בלקוחות )כולל לקוחות לזמן ארוך(

שינוי בהוצאות הנדחות - זכויות שימוש )כולל זמן 

ארוך(
(33)*(23)(15)*(11)(50)

-(8)*1(3)*(8)שינוי בחייבים )כולל חייבים לזמן ארוך(

1953(101)(28)(51)שינוי בספקים, הוצאות לשלם והפרשות

שינוי בהתחייבויות אחרות )כולל התחייבויות לזמן 

ארוך(
7(38)28(36)(51)

(3)(5)2(17)(3)תשלומים בגין מכשירים נגזרים מגדרים, נטו

(9)(4)(5)(6)(6)מס הכנסה ששולם

445436245196993מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

(296)(71)(79)(137)(131)רכישת רכוש קבוע

(203)(43)(49)(95)(101)רכישת נכסים בלתי מוחשיים ואחרים

השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת 

השווי המאזני
-(3)--(3)

89(54)310(45)327שינוי בהשקעות שוטפות ופקדונות

11(3)11(1)תקבולים בגין מכשירים נגזרים אחרים, נטו

5-45-ריבית שהתקבלה

מזומנים שנגרעו ממכירה של מניות חברה 

מאוחדת
-(4)-(4)-

(608)----רכישת חברה בת, בניכוי המזומנים שנרכשו

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו לפעילות( 

(1,015)(167)179(268)94מפעילות השקעה

מיליוני ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

(בלתי מבוקר)

לשנה 

שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

(170) (46) (14) (89) (7) הפסד לתקופה

התאמות:

924 240 227 460 453 פחת והפחתות

20 4 5 8 11 תשלומים מבוססי מניות

7 1 1 3 3 שינוי בשווי ההוגן של נדלן להשקעה

(39) (12) (2) (20) 1 הוצאות מסים )הטבת מס(

172 34 49 98 87 הוצאות מימון, נטו

7 (1) 2 (1) (11) הוצאות )הכנסות( אחרות 

14 2 - 7 2 חלק בהפסדי חברות מוחזקות 

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

(7) (22) 10 (28) (34) שינוי במלאי

125 41 57 113 34 שינוי בלקוחות )כולל לקוחות לזמן ארוך(

שינוי בהוצאות הנדחות - זכויות שימוש )כולל זמן 
(50) (11) * (15) (23) * (33)

ארוך(

- (8) * 1 (3) * (8) שינוי בחייבים )כולל חייבים לזמן ארוך(

53 19 (101) (28) (51) שינוי בספקים, הוצאות לשלם והפרשות

שינוי בהתחייבויות אחרות )כולל התחייבויות לזמן 
(51) (36) 28 (38) 7

ארוך(

(3) (5) 2 (17) (3) תשלומים בגין מכשירים נגזרים מגדרים, נטו

(9) (4) (5) (6) (6) מס הכנסה ששולם

993 196 245 436 445 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

(296) (71) (79) (137) (131) רכישת רכוש קבוע

(203) (43) (49) (95) (101) רכישת נכסים בלתי מוחשיים ואחרים

השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת 
(3) - - (3) -

השווי המאזני

89 (54) 310 (45) 327 שינוי בהשקעות שוטפות ופקדונות

1 1 (3) 11 (1) תקבולים בגין מכשירים נגזרים אחרים, נטו

5 4 - 5 - ריבית שהתקבלה

מזומנים שנגרעו ממכירה של מניות חברה 
- (4) - (4) -

מאוחדת

(608) - - - - רכישת חברה בת, בניכוי המזומנים שנרכשו

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו לפעילות( 

(1,015) (167) 179 (268) 94 מפעילות השקעה
 

 
 
 

* סווג מחדש 
 
 

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 סלקום ישראל בע"מ 
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים  

 

 8  

לשנה 

שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר

20212020202120202020

(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

(6)--(1)-תשלומים בגין מכשירים נגזרים, נטו

(212)(100)(150)(100)(187)פרעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים

(417)--(223)-תשלומים בגין אגרות חוב

194-194583-תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי עלויות הנפקה

(130)(14)(11)(77)(80)ריבית ששולמה

5-55-הנפקת הון

65-48140-תמורה ממימוש כתבי אופציה למניות

(228)(50)(46)(118)(106)פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו לפעילות( 

(265)83(207)(255)(373)מפעילות מימון

(287)217112(87)166שינויים במזומנים ושווי מזומנים

7191,0066688071,006יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

885919885919719יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

לשנה 

שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

(6) - - (1) - תשלומים בגין מכשירים נגזרים, נטו

(212) (100) (150) (100) (187) פרעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים

(417) - - (223) - תשלומים בגין אגרות חוב

583 194 - 194 - תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי עלויות הנפקה

(130) (14) (11) (77) (80) ריבית ששולמה

5 5 - 5 - הנפקת הון

140 48 - 65 - תמורה ממימוש כתבי אופציה למניות

(228) (50) (46) (118) (106) פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו לפעילות( 

(265) 83 (207) (255) (373) מפעילות מימון

(287) 112 217 (87) 166 שינויים במזומנים ושווי מזומנים

1,006 807 668 1,006 719 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

719 919 885 919 885 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

 
 
 
 
 
 
 

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 סלקום ישראל בע"מ 
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 

 

ביאור 1 - הישות המדווחת  
 

סלקום ישראל בע"מ )"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא רחוב הגביש 10, נתניה, 
4250708, ישראל. תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום 30 ביוני 2021, כוללים את אלה של החברה ושל 
החברות הבנות שלה )"הקבוצה"(, וכן את החזקות הקבוצה בחברות כלולות. הקבוצה מפעילה ומתחזקת מערכות תקשורת בישראל 
ומספקת שירותי תקשורת סלולארית, שירותי טלפוניה קווית, שירותי אינטרנט, שירות שיחות בינלאומיות, שירותי טלוויזיה על גבי 
האינטרנט ושירותי תמסורת. החברה הינה בשליטת כור תעשיות בע"מ )במישרין ובאמצעות הסכמים עם בעלי מניות אחרים בחברה(, 
אשר הינה חברה בבעלות מלאה של חברת השקעות דיסקונט בע"מ )"דסק"ש"( שהינה חברה ללא בעל שליטה אשר מניותיה רשומות 

  .)TASE( למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
 

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים 
 

א. הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים 
 

תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל- IAS 34, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל 
המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר, 2020 )להלן - "הדוחות הכספיים השנתיים"(. 
תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 11 באוגוסט, 2021. 

 

ב. מטבע פעילות ומטבע הצגה 
 

תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של הקבוצה, ומעוגלים למיליון הקרוב. השקל הינו 
המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצה. 

 

ג. בסיס המדידה 
 

תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנה על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים: השקעות 
שוטפות ומכשירים פיננסיים נגזרים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נדל"ן להשקעה הנמדד לפי שווי הוגן, נכסי 

והתחייבויות מסים נדחים, נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים והפרשות. 
 

ד. שימוש באומדנים ובשיקול דעת 
 

למעט כמפורט להלן, האומדנים וההנחות המיושמים בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה מיושמים בעקביות עם אלו שיושמו 
בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. 

 
ב-27 ביוני 2021 החליט משרד התקשורת על סגירת הרשתות הפועלות בטכנולוגיות דור 2 ודור 3 )"הטכנולוגיות הישנות"( 
ביום 31.12.2025 )"היום הקובע"( )עם אפשרות להקדים בכפוף לתנאים מסוימים ל-1.1.2025(, והסדרי ביניים שונים 
שיחולו עד ליום הקובע וזאת מתוך כוונה לקדם את תשתיות התקשורת הניידות בישראל ולהפנות משאבי תדרי הרדיו לביסוס 
טכנולוגיות דור 4 ו-5. בהמשך להחלטה זו, משרד התקשורת החליט על הארכת תקופת הקצאת התדרים המשמשים את 

החברה לטכנולוגיות הישנות לשימוש שיתאפשר גם בטכנולוגיות מתקדמות יותר עד לסוף שנת 2030. 
 

כתוצאה מכך, החברה שינתה את אומדן אורך החיים השימושיים של הציוד המשמש את החברה להפעלת דור 2 ודור 3 של 
החברה עד לסוף שנת 2025 וכן האריכה את תקופת הפחתת דמי הרישיון בגין תדרי דור 2 ודור 3 של החברה עד לסוף שנת 

 .2030
 

   השפעת שינויים אלו על הדוחות הכספיים בשנה השוטפת ובשנים העוקבות הינה כדלקמן: 

 
לתקופה של   

שישה חודשים 
שהסתיימה 

ביום 31 דצמבר 

  9    

 לתקופה של שנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 

 
 2021 2022 2023

 
 2024 2025 2030 - 2026

מיליוני ש"ח    
)בלתי מבוקר(   

קיטון )גידול( 
בהוצאות 

 12 )14( )10( )3( 3 12 הפחת 
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 סלקום ישראל בע"מ 
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 

 

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך( 
 

 

ה. להלן פירוט מדדי המחירים לצרכן )מדד ידוע( ושער החליפין של הדולר של ארה"ב: 
 

 1 0    

  

 שער חליפין של 

 הדולר של ארה"ב 

מדד המחירים 

לצרכן )בנקודות(* 

226.47  3.260  ליום 30 ביוני 2021 

223.11  3.466  ליום 30 ביוני 2020 

 223.34   3.215 ליום 31 בדצמבר 2020 
 

    שיעורי השינוי:  

1.40%  1.40%  לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 

%(0.69)  0.29%  לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 

1.30%  %(2.20)  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 

%(0.20)  %(2.78)  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 

%(0.60)      %)6.97(  לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 

*לפי מדד בסיס 1993. 
 
 
 

ביאור 3 - מדיניות חשבונאית 
 

המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה תואמת למדיניות שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים. 
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 סלקום ישראל בע"מ 
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 

 

ביאור 4 - מגזרי פעילות 
 

הקבוצה פועלת בשני מגזרי פעילות ברי דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה. יחידות עסקיות 
אסטרטגיות אלו מנוהלות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועים. מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על דוחות הנהלה פנימיים 
שנסקרים על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה. מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי אינו בוחן את יתרת הנכסים 

או ההתחייבויות עבור מגזרים אלה, ולכן הם אינם מוצגים. 
 

• מגזר נייד - המגזר כולל את שירותי התקשורת הסלולרית, ציוד קצה סלולרי ושירותים נלווים. 

• מגזר נייח - המגזר כולל את שירותי הטלפוניה הקווית, שירותי אינטרנט, שירותי הטלוויזיה, שירותי תמסורת, ציוד קצה נייח 
ושירותים נלווים. 

 

המדיניות החשבונאית של המגזרים המדווחים מיושמת בעקביות למדיניות החשבונאית המופיעה בביאור 3, בדבר עיקרי המדיניות 
החשבונאית בדוחות הכספיים השנתיים. 

 
 

 1 1    

נייחנייד

התאמות

מאוחדלמאוחד

התאמה של סך ה- 

 Adjusted EBITDA

המגזרי להפסד לתקופה

1,374662-2,036הכנסות מחיצוניים 

-(77)770הכנסות בין מגזריות

Adjusted EBITDA336232568 מגזרי *

(453)פחת והפחתות

(1)מיסים על הכנסה

5הכנסות מימון

(92)הוצאות מימון

(21)הוצאות אחרות

(11)תשלום מבוסס מניות

(2)חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

(7)הפסד לתקופה

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2021

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2021

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
התאמה של סך ה- 

 Adjusted EBITDA התאמות

המגזרי להפסד לתקופה מאוחד למאוחד נייח נייד

2,036 - 662 1,374 הכנסות מחיצוניים 

- (77) 70 7 הכנסות בין מגזריות

568 232 336 Adjusted EBITDA מגזרי *

(453) פחת והפחתות

(1) מיסים על הכנסה

5 הכנסות מימון

(92) הוצאות מימון

(21) הוצאות אחרות

(11) תשלום מבוסס מניות

(2) חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

(7) הפסד לתקופה
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 סלקום ישראל בע"מ 
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 

 

ביאור 4 - מגזרי פעילות )המשך( 
 

 1 2    

נייחנייד

התאמות

מאוחדלמאוחד

התאמה של סך ה- 

 Adjusted EBITDA

המגזרי להפסד לתקופה

1,076671-1,747הכנסות מחיצוניים 

-(82)874הכנסות בין מגזריות

Adjusted EBITDA256210466 מגזרי *

(460)פחת והפחתות

20הטבת מס

6הכנסות מימון

(104)הוצאות מימון

(2)הוצאות אחרות

(8)תשלום מבוסס מניות

(7)חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

(89)הפסד לתקופה

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
התאמה של סך ה- 

 Adjusted EBITDA התאמות

המגזרי להפסד לתקופה מאוחד למאוחד נייח נייד

1,747 - 671 1,076 הכנסות מחיצוניים 

- (82) 74 8 הכנסות בין מגזריות

466 210 256 Adjusted EBITDA מגזרי *

(460) פחת והפחתות

20 הטבת מס

6 הכנסות מימון

(104) הוצאות מימון

(2) הוצאות אחרות

(8) תשלום מבוסס מניות

(7) חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

(89) הפסד לתקופה

 
 
 
 

נייחנייד

התאמות

מאוחדלמאוחד

התאמה של סך ה-

 Adjusted EBITDA

המגזרי להפסד לתקופה

681322-1,003הכנסות מחיצוניים 

-(38)335הכנסות בין מגזריות

Adjusted EBITDA175122 מגזרי *
297

(227)פחת והפחתות

2הטבת מס

1הכנסות מימון

(50)הוצאות מימון

(32)הוצאות אחרות

(5)תשלום מבוסס מניות

(14)הפסד לתקופה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2021

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2021

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
התאמה של סך ה-

 Adjusted EBITDA התאמות

המגזרי להפסד לתקופה מאוחד למאוחד נייח נייד

1,003 - 322 681 הכנסות מחיצוניים 

- (38) 35 3 הכנסות בין מגזריות

297
122 175 Adjusted EBITDA מגזרי *

(227) פחת והפחתות

2 הטבת מס

1 הכנסות מימון

(50) הוצאות מימון

(32) הוצאות אחרות

(5) תשלום מבוסס מניות

(14) הפסד לתקופה
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 סלקום ישראל בע"מ 
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 

 

ביאור 4 - מגזרי פעילות )המשך( 
 

 1 3    

נייחנייד

התאמות

מאוחדלמאוחד

התאמה של סך ה-

 Adjusted EBITDA

המגזרי להפסד לתקופה

528327-855הכנסות מחיצוניים 

-(41)437הכנסות בין מגזריות

Adjusted EBITDA12597 מגזרי *
222

(240)פחת והפחתות

12הטבת מס

10הכנסות מימון

(44)הוצאות מימון

(4)תשלום מבוסס מניות

(2)חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

(46)הפסד לתקופה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני,2020

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני,2020

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)
התאמה של סך ה-

 Adjusted EBITDA התאמות

המגזרי להפסד לתקופה מאוחד למאוחד נייח נייד

855 - 327 528 הכנסות מחיצוניים 

- (41) 37 4 הכנסות בין מגזריות

222
97 125 Adjusted EBITDA מגזרי *

(240) פחת והפחתות

12 הטבת מס

10 הכנסות מימון

(44) הוצאות מימון

(4) תשלום מבוסס מניות

(2) חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

(46) הפסד לתקופה

 
 
 
 

נייחנייד

התאמות

מאוחדלמאוחד

התאמה של סך ה- 

 Adjusted EBITDA

המגזרי להפסד לשנה

2,3491,327-3,676הכנסות מחיצוניים 

-(168)15153הכנסות בין מגזריות

Adjusted EBITDA525393918 מגזרי *

(924)פחת והפחתות

39הטבת מס

10הכנסות מימון

(182)הוצאות מימון

3הכנסות אחרות

(20)תשלום מבוסס מניות

(14)חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

(170)הפסד לשנה

מיליוני ש"ח

(מבוקר)

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020

מיליוני ש"ח

(מבוקר)

התאמה של סך ה- 

 Adjusted EBITDA התאמות

המגזרי להפסד לשנה מאוחד למאוחד נייח נייד

3,676 - 1,327 2,349 הכנסות מחיצוניים 

- (168) 153 15 הכנסות בין מגזריות

918 393 525 Adjusted EBITDA מגזרי *

(924) פחת והפחתות

39 הטבת מס

10 הכנסות מימון

(182) הוצאות מימון

3 הכנסות אחרות

(20) תשלום מבוסס מניות

(14) חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

(170) הפסד לשנה
 

 
 

 
* Adjusted EBITDA המגזרי שנסקר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה, מייצג את הרווח הנקי לפני הוצאות מימון, נטו, מיסים, 
הכנסות )הוצאות( אחרות שאינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה )לרבות הפרשות בגין תביעות משפטיות אשר כלולות בסעיף הוצאות אחרות(, 
פחת והפחתות, רווחים )הפסדים( מחברות כלולות ותשלומים מבוססי מניות. בנוסף, כולל הכנסות )הוצאות( אחרות שהינן חלק מהפעילות השוטפת 
של החברה, כגון הכנסות ריבית בגין עסקאות מכירה בתשלומים והוצאות בגין תוכנית פרישה מרצון. Adjusted EBITDA מגזרי אינו מדד פיננסי 

בהתאם ל-IFRS ואין להשוותו למדדים דומים בחברות אחרות. 
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 סלקום ישראל בע"מ 
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 

 

ביאור 5 - מכשירים פיננסיים 
 

שווי הוגן 
 

)1( מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד 

הערך בספרים של נכסים והתחייבויות מסוימים, כולל מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, השקעות שוטפות )כולל 
נגזרים(, ספקים וזכאים ויתרות זכות )כולל נגזרים( וזכאים לזמן ארוך, שווה או קרוב לשווי ההוגן שלהם. 

 
השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות שנותרו וכן ערכן בספרים כפי שמוצגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי הינם כדלקמן: 

 

 1 4    

ערך 

שווי הוגן *בספרים

ערך 

שווי הוגן *בספרים

ערך 

שווי הוגן *בספרים

אגרות חוב, כולל חלויות שוטפות 

(3,329)(3,160)(2,872)(2,941)(3,351)(3,171)וריבית לשלם

הלוואות לזמן ארוך ממוסדות 

פיננסיים, כולל חלויות שוטפות 

(192)(188)(301)(301)   -             -          וריבית לשלם

 30 ביוני 31 בדצמבר

2020 2020 2021

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 30 ביוני 31 בדצמבר

2020 2020 2021

ערך  ערך  ערך 

שווי הוגן * בספרים שווי הוגן * בספרים שווי הוגן * בספרים

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

אגרות חוב, כולל חלויות שוטפות 

(3,329) (3,160) (2,872) (2,941) (3,351) (3,171) וריבית לשלם

הלוואות לזמן ארוך ממוסדות 

פיננסיים, כולל חלויות שוטפות 

(192) (188) (301) (301)           -              - וריבית לשלם   
 

 
* השווי ההוגן של אגרות החוב הסחירות נקבע בהתאם למחיר השוק במועד הדיווח. בחודש יולי 2021, לאחר סוף תקופת הדיווח, 
החברה פרעה סך של 421 מיליון ש"ח מתוך יתרת אגרות החוב בגין קרן וריבית )ביולי 2020, 229 מיליון ש"ח בגין קרן וריבית 

ובינואר 2021, 62 מיליון ש"ח בגין ריבית(. 
 
 
 

ביאור 6 - הכנסות 
  

 ההרכב: 
 

  

 

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

20212020202120202020

(מבוקר)

587382275172878הכנסות ממכירה של ציוד קצה

הכנסות משירותים

8687194363541,543הכנסות משירותי תקשורת סלולרית

5375922703021,153הכנסות משירותי תקשורת נייחת

44542227102הכנסות משירותים אחרים

1,4491,3657286832,798סה"כ הכנסות משירותים

2,0361,7471,0038553,676סה"כ הכנסות

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

   

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

(לא מבוקר)

מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

ביום 31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

(מבוקר) (לא מבוקר)

מיליוני ש"ח

878 172 275 382 587 הכנסות ממכירה של ציוד קצה

   
הכנסות משירותים

1,543 354 436 719 868 הכנסות משירותי תקשורת סלולרית

1,153 302 270 592 537 הכנסות משירותי תקשורת נייחת

102 27 22 54 44 הכנסות משירותים אחרים

2,798 683 728 1,365 1,449 סה"כ הכנסות משירותים

3,676 855 1,003 1,747 2,036 סה"כ הכנסות

 
 
 

ביאור 7 - הלוואות 
 

בחודש יוני 2021, לאור המשך השיפור בתזרים המזומנים של החברה ועל מנת להקטין את הוצאות המימון, פרעה החברה בפירעון 
מוקדם סך של 50 מיליון ש"ח מיתרת ההלוואות )שהייתה אמורה להיפרע בחודש יוני 2022( כך שסכום פירעון ההלוואות, אשר נפרעו 

באופן מלא, עמד על סך 150 מיליון ש"ח.  
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 סלקום ישראל בע"מ 
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 

 

ביאור 8 – בדיקת ירידת ערך ליחידה מניבת מזומנים הכוללת מוניטין 
 

נכון ליום 31 בדצמבר 2020 ביצעה החברה הערכה כמותית של היחידות מניבות המזומנים שלה ובחינה האם נדרשת הפחתה בגין ירידת 

ערך של המונטין המיוחס למגזר הנייד והנייח. סכום בר ההשבה של יחידת מניבת המזומנים של החברה הוערך על ידי החברה, בסיוע 

מעריך שווי חיצוני, בשיטת שווי שימוש על בסיס שימוש בתזרימי המזומנים החזויים לאורך תקופות בנות חמש שנים. תזרימי המזומנים 

החזוים לאחר חמש שנים נאמדו לאור שיעור צמיחה לטווח ארוך. החברה השתמשה בשיעור היוון רלוונטי אשר שיקף את הסיכונים 

הספציפיים הנלווים לתזרימי המזומנים העתידיים של היחידות מניבות המזומנים שלה. 

 

בסוף הרבעון השני של שנת 2021, החברה בחנה האם קיימים סימנים חיצוניים ופנימיים אשר עלולים להביא לשינוי בהערכה של העבודה 

שבוצעה ליום 31 בדצמבר 2020. החברה הגיעה למסקנה כי ההתפתחות שחלה במהלך הרבעון השני בשנת 2021 בגין ההליכים 

המשפטיים המתנהלים בעניינה של מרתון )018( אקספון בע"מ )"אקספון"( עשויים לפגוע בהכנסות העתידיות מהסכם שיתוף רשתות בין 

אקספון לחברה )לפרטים נוספים, ראה ביאור 11 ג'(, ובהתאם מהווים סממן לירידת ערך במגזר הנייד המצריך בחינה של סכום בר 

ההשבה של יחידת מניבת המזומנים המיוחסת למגזר הנייד. 

 

תוצאות הפעילות של החברה בפועל עשויות להיות שונות מאלו ששימשו בהערכת השווי של החברה. ייתכן כי הנחות החברה המתוארות 

להלן עשויות להשתנות בתקופות עתידיות. במידה ואחת מהנחות אלו תשתנה באופן מהותי מתכניות החברה, הדבר יכול להוביל בעתיד 

לרישום של ירידת ערך המוניטין. הערך בספרים של המוניטין שיוחס למגזר הנייד ליום 30 ביוני 2021, הינו 831 מיליון ש"ח. 

 

להלן ההנחות: 
 

יחידה מניבת מזומנים -   
מגזר נייד 

 1 5    

  

 7.25% שיעור היוון לאחר מס 

 8.8% שיעור היוון לפני מס 

 1.5% שיעור צמיחה לטווח ארוך 

 29.0% נתח שוק בטווח הארוך 

52.5 ש"ח  ARPU בשנה המייצגת 

 

 שיעור הצמיחה לטווח ארוך נקוב במונחים ריאליים. 

 ליחידת מניבת המזומנים תזרים מזומנים ל-4.5 שנים, כפי שנכלל במודל ה-DCF שלהן.  

 שיעור הצמיחה השנתי לטווח הארוך נאמד ב-1.5% המשקף, בין היתר, את קצב הגידול הטבעי באוכלוסייה. 

 שיעור ההיוון לפני מס, נאמד ומחושב לפי מספר הנחות, ביניהן, התשואה הנדרשת על ההון העצמי של יחידת מניבת המזומנים, 

פרמיית סיכון על חוב נורמטיבי בקבוצה והערכות של שיעור המינוף הנורמטיבי בענף. 

ARPU  )הכנסה חודשית ממוצעת למנוי( בשנה המייצגת )למעט הכנסות משירותי אירוח, משירותי נדידה פנים ארצית ורומינג 

נכנס(, בש"ח. 
 

רגישות לשינויים בהנחות 
 

הערך בספרים של יחידת מניבת מזומנים במגזר הנייד הינו 3,015 מיליון ש"ח אשר נמוך מסכום בר ההשבה המוערך בסך של 4,027 
מיליון ש"ח, לפיכך, לא הוכרה ירידת ערך. ההנהלה זיהתה הנחות מפתח אשר עשויות באופן סביר להשתנות ולגרום לערך בספרים לגדול 
מעל הסכום בר ההשבה. להלן פרטים בדבר סכום השינוי הנדרש בהשפעת ההנחות, כל אחת בנפרד, בכדי להביא לשוויון בין הערך 

בספרים לבין הסכום בר ההשבה: 
 

יחידה מניבת מזומנים -   
מגזר נייד 

  

 11.2% שיעור היוון לפני מס 

 (0.3)% שיעור צמיחה לטווח ארוך 

 23.8% נתח שוק  

50.3 ש"ח    ARPU
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ביאור 8 – בדיקת ירידת ערך ליחידה מניבת מזומנים הכוללת מוניטין )המשך( 
 

 

קביעת השווי ההוגן של יחידת מניבת המזומנים מחייבת שיקול דעת משמעותי, לרבות שיקולים לגבי שיעורי ההיוון המתאימים, שיעורי 
צמיחה סופיים, עלויות משוקללות של ההון וכן סכום ועיתוי תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים. החברה תמשיך לעקוב אחר השווי ההוגן 
של יחידת מניבת המזומנים שלה כדי לקבוע האם אירועים ושינויים בנסיבות כגון הרעה בענף או בתוצאות הפעילות, ירידה מתמשכת 
במחיר המניה, שינויים באסטרטגיה העסקית של ההנהלה או התאמות כלפי מטה לתחזיות תזרימי המזומנים של החברה, מצדיקות 

בחינה נוספת לירידת ערך בתקופות עתידיות. 
 

 

ביאור 9 - התחייבויות תלויות 
 

 

א. הקבוצה מעורבת בתביעות משפטיות שונות נגדה הנובעות ממהלך העסקים הרגיל. העלויות שעשויות לנבוע מתביעות אלו, מופרשות 

רק כאשר הסבירות שתיווצר חבות כספית בגינן גבוהה מ-50% ושסכום החבות ניתן לכימות או הערכה בטווח סביר. סכום ההפרשות 

שבוצעו בדוחות הכספיים מבוסס על הערכת מידת הסיכון בכל אחת מהתביעות, כאשר אירועים המתרחשים במהלך ההתדיינות 

המשפטית עשויים לחייב ביצוע מחדש של הערכת סיכון זה. הערכת הקבוצה בדבר הסיכון מתבססת הן על חוות דעת יועציה 

המשפטיים והן על אומדן הקבוצה בדבר סכומי הסדרי הפשרה הסבירים שהחברה צפויה לשאת ואשר יוסכמו על ידי הצדדים 

לתביעות. ההפרשה הנכללת בדוחות הכספיים נכון לתאריך 30 ביוני, 2021, בגין כלל התביעות נגד הקבוצה מסתכמת לסך של כ- 

85 מיליון ש"ח. 

עיקר התביעות והבקשות לאשרן כתביעות ייצוגיות אשר מוגשות כנגד הקבוצה הינן תביעות של לקוחות הקבוצה, שעניינן בעיקר 

טענות לגביית כספים שלא כדין, התנהלות שלא על פי דין או רישיון, או הפרת ההסכמים עם הלקוחות, תוך גרימת נזקים ממוניים 

ושאינם ממוניים ללקוחות )להלן: "תביעות צרכניות"(. בנוסף, הוגשו תביעות משפטיות שונות כנגד הקבוצה על ידי עובדים, קבלני 

משנה, ספקים, רשויות ואחרים שעניינן בעיקר טענות להפרת הוראות הדין ביחס לסיום העסקת עובדים ותשלומי חובה לעובדים, 

טענות להפרת הסכמים, הפרת זכויות יוצרים, הפרת פטנט ותשלומי חובה לרשויות )להלן: "תביעות אחרות"(. 

 

לאחר סוף תקופת הדיווח, הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית כנגד החברה בסכום  שהוערך על ידי התובעים בסך של 

כ-3 מיליון ש"ח. בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה, וכן, הסתיימה תביעה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגת בסכום 

שהוערך על ידי התובעים בסך של כ-100 מיליון ש"ח. 

 

להלן פירוט התביעות העומדות ותלויות כנגד הקבוצה, מסווגות בהתאם לקבוצות בעלות מאפיינים דומים. הסכומים המוצגים להלן 
מחושבים על פי סכומי התביעות נכון למועדי הגשתן כנגד הקבוצה. 

 

קבוצת תביעות 
 

סכום החשיפה בגין 
תביעות שטרם ניתן 

סה"כ  להעריך את סיכוייהן  סכום התביעה 

מיליוני ש"ח  
)2( )1(  2,081  7   2,074 תביעות צרכניות 

 8  -  8      תביעות אחרות  

  2,089  7  2,082      סה"כ 

 
 כולל תביעות כנגד הקבוצה ונתבעים נוספים יחדיו בסכום כולל של כ-700 מיליון ש"ח, בלי שצוין ע"י הקבוצה סכום התביעה )1(

מהקבוצה בנפרד וכן שתי תביעות נוספות כנגד הקבוצה ונתבעים נוספים יחדיו אשר הסכום הנתבע בגינן מהקבוצה הוערך על 
ידי התובעים בסך של כ-6 מיליון ש"ח. 

 קיימות תביעות נוספות כנגד הקבוצה שבגינן לא צויין סכום התביעה, אשר בגינן עלולה להיות קיימת לקבוצה חשיפה נוספת. )2(
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ביאור 9 - התחייבויות תלויות )המשך( 
 

להלן פירוט מספרן וסכומן של התביעות נכון ליום ליום 30 ביוני, 2021, בחלוקה לפי סכום התביעה:  
 

סה"כ סכום התביעות )במיליוני ש"ח(  מספר התביעות  סכום התביעה 

 678  38 עד 100 מיליון ש"ח * 
 705  3 100 מיליון ש"ח ועד 500 מיליון ש"ח 

 -  15 תביעות שבגינן לא צוין סכום התביעה 

כנגד הקבוצה ונתבעים נוספים יחדיו שבגינן 
 700  2 לא צוין סכום התביעה מהקבוצה בנפרד 

כנגד הקבוצה ונתבעים נוספים יחדיו שבגינן 
 6  2 צוין סכום התביעה מהקבוצה בנפרד 

תביעות שבגינן לא צוין סכום התביעה כנגד 
 -  4 הקבוצה ונתבעים נוספים 

 2,089  64 סה"כ 

 
* כולל 22 תביעות אשר הוגשו כנגד הקבוצה על ידי עובדים, קבלני משנה, ספקים, רשויות ואחרים ליום 30 ביוני 2021 בהיקף של 8 מיליוני 

ש"ח 

 

ב. בחודש יוני 2021, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה בחודש דצמבר 2014, 
בטענה כי החברה גבתה מלקוחותיה תשלום עבור מחזור חיוב חודשי מלא אף אם התנתקו במהלכו ולא בסופו, המחייב את 

החברה בתשלום של כ-32 מיליון ש"ח )הכולל גמול לתובע ושכר טרחת עורכי דין(. החברה ביקשה וקיבלה עיכוב ביצוע לתשלום 

הסכום ומתכוונת להגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. לאור מתן פסד הדין, כללה החברה במסגרת סעיף הוצאות 

אחרות בדוחות הכספיים לרבעון השני של 2021 את מלוא הסכום האמור לעיל. 

ביאור 10 - הסכם קיבוצי 
 

בחודש אפריל 2021, התקשרה החברה וחברת הבת, דינמיקה, בהסכם קיבוצי עם ועד העובדים וההסתדרות הכללית החדשה לתקופה 

של שלוש שנים )2021 - 2023(. ההסכם כולל מדיניות ותנאי העסקה דומים לאלו הנהוגים בחברה במספר שינויים, לרבות תוספת 

שכר ממוצעת של 3% בשנים 2022 ו-2023 לעובדים זכאים ומנגנונים שיאפשרו לחברה לשפר את רמת השירות והמצוינות התפעולית 

שלה, בין השאר, באמצעות שיפור מתמיד באיכות וכמות כח האדם. סעיף השתתפות העובדים ברווחי החברה - 12.5% מעל רווח 

תפעולי שנתי של 400 מיליון ש"ח, בחלוקה רבעונית, נותר ללא שינוי.  

 

ביאור 11 - אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו 
 

א. עדכון על הערכות נגיף הקורונה והשלכות אפשריות 

בהמשך לביאור 1 ב' לדוחות הכספיים השנתיים, במהלך החציון הראשון של שנת 2021, החברה המשיכה לחוות ירידה 

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

והנכנסת. החברה מעריכה כי ההשפעה המהותית לרעה משרותי נדידה על תוצאות פעילותה צפויה להימשך בעתיד הקרוב ככל 

וההגבלות על התנועה הנכנסת והיוצאת מישראל תימשכנה. לעניין ההגבלות על מסחר וסגירת קניונים- לאור פתיחה הדרגתית 

של המשק הישראלי כבר החל מתחילת השנה, הרי שההשפעה על תוצאות הפעילות שלה במחצית הראשונה של שנת 2021 לא 

היתה משמעותית.  

 

החברה בחנה את מקורות המימון והנזילות שלה ומעריכה, כי קיימת לה איתנות פיננסית להתמודד עם השלכות המשבר וזאת בין 

היתר, לאור גיוון תחומי פעילותה והיקף היתרות הנזילות שלה. החברה בחנה את השפעת המשבר על היתרות הקיימות בדוח על 

המצב הכספי של החברה כולל נכסים שוטפים, מלאי, רכוש קבוע והשפעה על שינויים בהסכמי חכירה ולא ביצעה התאמות 

בסכומים מהותיים בשל המשבר. יחד עם זאת, היות ומדובר באירוע משברי מתמשך אשר אינו בשליטתה של החברה, המאופיין 

בחוסר וודאות, בין היתר, באשר למועד בו תיבלם המגיפה העולמית, נכון למועד הדוחות הכספיים אין כל וודאות ביחס להיקף 

ההשפעה על החברה ועל המשק בכללותו, בין היתר, לאור מצב השווקים ושלבי ההתמודדות עם המגיפה בארץ ובעולם, היקפי 

האבטלה, היקפי הצריכה הפרטית, החשש להתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי, או התפרצות נוספת של הנגיף. השפעות 

רוחביות כאמור, ככל ותתממשנה, כולן או חלקן, עשויות להשפיע לרעה על עסקי החברה ותוצאות פעילותה. 
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ביאור 11 - אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו )המשך( 
 

 IBC-ב. הסכמי השקעה ב

בהמשך לביאור 32 ו' לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש פברואר 2021, לאחר קבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים, הושלמה 

עסקת ההשקעה עם הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )יחד עם גופים הקשורים אליה( )"הוט"( באי.בי.סי )אנלימיטד( החזקות 

שותפות מוגבלת )"שותפות אי.בי.סי"(. כתוצאה מירידה בשיעור ההחזקה של החברה בשותפות אי.בי.סי, החברה רשמה רווח 

חד פעמי בסך של כ-14 מיליון ש"ח בסעיף הכנסות אחרות במהלך הרבעון הראשון לשנת 2021. 

 

ג. הסכם שיתוף הרשתות של החברה עם אקספון 

בהמשך לביאור 32 ד' לדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2020, בחודש אפריל 2021, הגישור בין החברה לבין אקספון לא צלח  

וביום 11 באפריל, 2021 ניתן צו מניעה זמני האוסר על אקספון להוציא לפועל את ביטול הסכם השיתוף או להתקשר בהסכם נוגד 

להסכם השיתוף עם החברה, שיעמוד בתוקפו עד להכרעה בתביעה העיקרית. ביום ה-15 ביוני 2021 הגישה אקספון במעמד צד 

אחד בקשה לעיכוב ההליכים נגדה אשר במסגרתה עתרה בין היתר לאשר את מכירת פעילותה לוויידלי מובייל בע"מ )"וויידלי"(. 

מכירת הפעילות לא תכלול את הסכם השיתוף עם סלקום שיגיע לסיומו עם אישור בית המשפט לעסקה כאמור )"הצעת ויידלי"(. 

ביום 17 ליוני, 2021 ניתן במעמד צד אחד, צו עיכוב הליכים נגד אקספון עד להחלטה אחרת, לרבות ההליכים המשפטיים בהם 

נקטה החברה נגד אקספון וביטול העיקולים הזמניים שהוטלו ע"י החברה ביחס לנכסי אקספון ובכלל זה נכסי אקספון המוחזקים 

על-ידי אקספון 018 בע"מ )החברה האם של אקספון(. כן מונה מנהל הסדר בהתאם להמלצת הממונה על חדלות פרעון. החברה 

הגישה התנגדות להצעת ויידלי. ביום 1 ליולי, 2021 החליט בית המשפט, בין היתר, כי צו עיכוב ההליכים הזמני יישאר על כנו עד 

להחלטה אחרת וכי כל הצדדים הרלבנטיים יבואו בדברים בניסיון לפתור את המחלוקות מחוץ לכתלי בית המשפט בסיוע בא כוחו 

הממונה על חדלות פרעון וביום 25 ליולי, 2021 קיבל בית המשפט את בקשת מנהל ההסדר להורות על כינוס אסיפות נושים 

לצורך הצבעה על הצעת ויידלי או חלופה אחרת ככל שתהיה כזו וכן לקציבת מועד להגשת תביעות חוב.  

 

עד למועד 17 ביוני, 2021 )מועד מינוי מנהל ההסדר( המשיכה אקספון  לא לשלם את התשלומים החודשיים בהם היא מחויבת 

לפי הסכם השיתוף והעבירה סכום חלקי בלבד. החל ממועד זה )17 ביוני ,2021( על פי הנחיית מנהל ההסדר, אקספון תשלם 

לחברה סך של 8.2 מיליון ש"ח, כולל מע"מ, לחודש )לרבות תשלום בגין החלק היחסי המיוחס לחודש יוני 2021, אשר שולם 

בפועל לחברה בתחילת חודש יולי 2021(. יתרת החוב הכוללת מול אקספון בגין הסכם השיתוף כפי שמופיעה בדוחות הכספיים 

של החברה ליום 30 ביוני, 2021, בנטרול מע"מ והפרשות וכוללת סכומים שבהן חויבה אקספון בגין חלקה בציוד הרשת המשותפת, 

מסתכמת לסך של כ-76 מיליון ש"ח. ההכנסות מאקספון הכלולות בדוחות הכספיים לתקופה של 6 חודשים המסתיימת ביום 30 

ביוני, 2021 מסתכמות לסך של 30 מיליון ש"ח.  

 

ד. דרישת משרד התקשורת מגולן טלקום להשבת הטבה כספית 

בהמשך לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים בדבר דרישת משרד התקשורת )"המשרד"( מגולן טלקום בע"מ )"גולן"(, 

חברה בת בבעלות מלאה של החברה, להחזיר הטבות כספיות שהתקבלו על ידה בעבר מהמשרד )שחלקן כבר הושב כאמור 

בביאור(, כתנאי לאישור עסקת רכישת גולן על ידי החברה, מעדכנת החברה כי ביום 28 ביולי 2021, לאחר סוף תקופת הדיווח, 

התקבלה החלטת משרד התקשורת הקובעת שעל גולן להשיב למדינה את יתרת סכום ההטבה העומד נכון למועד הדרישה על 

סך כ-59 מיליון ש"ח. כאמור בביאור, גולן הכירה בעבר בדוחות הכספיים בהפרשה מלאה בגין הדרישה כאמור )טרם איחודה על 

ידי החברה(. החברה בוחנת את צעדיה. 

 

ה. תשלום מבוסס מניות 

בחודש יולי 2021, לאחר סוף תקופת הדיווח, אישרו מוסדות החברה להעניק לנושא משרה שאינו דירקטור ועובדים בכירים כ-1.6 

מיליון אופציות תחת תכנית התגמול ההוני של החברה משנת 2015, שיבשילו ב-3 מנות שוות בחלוף שנה, שנתיים ו-3 שנים 

ממועד ההקצאה, במחיר מימוש בטווח שבין 14.82 - 17.33 ש"ח. האופציות הכלולות במנה הראשונה ניתנות למימוש בתוך 18 

חודשים ממועד הבשלתן והאופציות הכלולות במנה השניה והשלישית ניתנות למימוש בתוך 12 חודשים ממועד הבשלתן. 

 

 
 



 

סלקום ישראל בע"מ 

 

תמצית מידע כספי נפרד ביניים  
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לכבוד 

בעלי המניות של  

סלקום ישראל בע"מ 

א.נ., 

 

דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך  הנדון: 

)דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל - 1970  

 

מבוא 

סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל- 1970 של 

חברת סלקום ישראל בע"מ )להלן  "החברה"( ליום 30 ביוני  2021, ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה 38ד לתקנות ניירות ערך )דוחות 

תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970.  המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא 

להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.  

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך נכסיהן בניכוי סך התחייבויותיהן, 

נטו הסתכם לסך של כ – 43 מיליוני שקלים ליום 30 ביוני 2021 ואשר חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות מהוות כ – 17 מיליוני 

שקלים וכ-9 מיליוני שקלים, בהתאמה, לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן 

חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות 

מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.  

 

היקף הסקירה 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי לתקופות 

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר 

עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 

במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע 

לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.  

מסקנה 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 
הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך , מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

ומיידים( התש"ל- 1970.  

 

תל-אביב, קסלמן וקסלמן 

11 באוגוסט, 2021 רואי חשבון 
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31 בדצמבר

202120202020

(מבוקר)

נכסים שוטפים

658614578מזומנים ושווי מזומנים

458310-השקעות שוטפות ופקדונות

913915927לקוחות

6-3נכסי מיסים שוטפים

392632חייבים ויתרות חובה

585741מלאי

1,6742,0701,891

נכסים לא שוטפים

185364170לקוחות וחייבים אחרים

1,2611,2331,295רכוש קבוע, נטו

413402431נכסים בלתי מוחשיים ואחרים, נטו

2,1882,1262,063השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

378-373הלואוות לחברות מוחזקות ושטרי הון

591643607נכסי זכות שימוש, נטו

5,0164,7684,939

6,6906,8386,830

התחייבויות שוטפות

381324514חלויות שוטפות של אג"ח ושל הלוואות ממוסדות פיננסיים

-1-התחייבויות מסים שוטפים

198198198חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

559440581ספקים והוצאות לשלם 

1088789הפרשות

909090הלוואות מחברות מוחזקות

203168169זכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים

1,5391,3081,641
התחייבויות לא שוטפות

16350-הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

2,7442,7112,723אגרות חוב

429464440התחייבויות לז"א בגין חכירה 

292330הפרשות

40241התחייבויות אחרות לזמן ארוך

-242-הלוואות מחברות מוחזקות ז"א

9179התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו

153416התחייבויות מיסים נדחים

3,2663,6563,309

4,8054,9644,950

הון 

1,8851,8741,880הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

1,8851,8741,880

6,6906,8386,830

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

31 בדצמבר30 ביוני 30 ביוני

2020 2020 2021

מיליוני ש"ח

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

נכסים שוטפים

578 614 658 מזומנים ושווי מזומנים

310 458 - השקעות שוטפות ופקדונות

927 915 913 לקוחות

3 - 6 נכסי מיסים שוטפים

32 26 39 חייבים ויתרות חובה

41 57 58 מלאי

1,891 2,070 1,674

נכסים לא שוטפים

170 364 185 לקוחות וחייבים אחרים

1,295 1,233 1,261 רכוש קבוע, נטו

431 402 413 נכסים בלתי מוחשיים ואחרים, נטו

2,063 2,126 2,188 השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

373 - 378 הלואוות לחברות מוחזקות ושטרי הון

607 643 591 נכסי זכות שימוש, נטו

4,939 4,768 5,016

6,830 6,838 6,690

התחייבויות שוטפות

514 324 381 חלויות שוטפות של אג"ח ושל הלוואות ממוסדות פיננסיים

- 1 - התחייבויות מסים שוטפים

198 198 198 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

581 440 559 ספקים והוצאות לשלם 

89 87 108 הפרשות

90 90 90 הלוואות מחברות מוחזקות

169 168 203 זכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים

1,641 1,308 1,539
התחייבויות לא שוטפות

50 163 - הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

2,723 2,711 2,744 אגרות חוב

440 464 429 התחייבויות לז"א בגין חכירה 

30 23 29 הפרשות

41 2 40 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

- 242 - הלוואות מחברות מוחזקות ז"א

9 17 9 התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו

16 34 15 התחייבויות מיסים נדחים

3,309 3,656 3,266

4,950 4,964 4,805

הון 

1,880 1,874 1,885 הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

1,880 1,874 1,885

6,830 6,838 6,690
 

הביאורים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 

11 באוגוסט , 2021        

דורון כהן תאריך אישור הדוחות הכספיים  אבי גבאי    

יו"ר הדירקטוריון 
שי אמסלם   

מנכ"ל 

 

סמנכ"ל כספים 
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לשנה 

שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר

20212020202120202020

(מבוקר)

1,3361,1346645582,381הכנסות ממכירות ושירותים

(2,020)(485)(530)(964)(1,083)עלות המכירות והשירותים

25317013473361רווח גולמי

(390)(76)(101)(175)(210)הוצאות מכירה ושיווק

(237)(65)(52)(122)(107)הוצאות הנהלה וכלליות

(25)(11)(1)(21)-הפסדי אשראי

645(8)2213הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

(246)(73)(28)(135)(42)הפסד מפעולות רגילות

10431034הכנסות מימון

(204)(47)(48)(106)(92)הוצאות מימון

(170)(37)(45)(102)(82)הוצאות מימון, נטו

1151245650204חלק ברווחי חברות מוחזקות

(212)(60)(17)(113)(9)הפסד לפני מיסים על הכנסה

22431442הטבת מס

(170)(46)(14)(89)(7)הפסד לתקופה

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

לשנה 

שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

מיליוני ש"ח

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

2,381 558 664 1,134 1,336 הכנסות ממכירות ושירותים

(2,020) (485) (530) (964) (1,083) עלות המכירות והשירותים

361 73 134 170 253 רווח גולמי

(390) (76) (101) (175) (210) הוצאות מכירה ושיווק

(237) (65) (52) (122) (107) הוצאות הנהלה וכלליות

(25) (11) (1) (21) - הפסדי אשראי

45 6 (8) 13 22 הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

(246) (73) (28) (135) (42) הפסד מפעולות רגילות

34 10 3 4 10 הכנסות מימון

(204) (47) (48) (106) (92) הוצאות מימון

(170) (37) (45) (102) (82) הוצאות מימון, נטו

204 50 56 124 115 חלק ברווחי חברות מוחזקות

(212) (60) (17) (113) (9) הפסד לפני מיסים על הכנסה

42 14 3 24 2 הטבת מס

(170) (46) (14) (89) (7) הפסד לתקופה

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. 
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לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

20212020202120202020

(מבוקר)

(170)(46)(14)(89)(7)הפסד לתקופה

פריטי רווח כולל אחר שלאחר ההכרה 

לראשונה במסגרת הרווח הכולל נזקפו או 

יזקפו לרווח והפסד

שינויים בשווי ההוגן של גידורי תזרים 

(2)(2)- -              1מזומנים שנזקפו לדוח רווח והפסד, נטו ממס

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לשנה 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח 

הכולל נזקף או יזקף לרווח והפסד, נטו 

(2)(2)- -              1ממס

פריטי רווח כולל אחר שלא יזקפו לרווח 

והפסד

מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, 

2----נטו ממס

סה"כ הפסד כולל אחר לשנה שלא יזקף 

2----לרווח והפסד, נטו ממס

-(2)--1סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו ממס

(170)(48)(14)(89)(6)סה"כ הפסד כולל לתקופה

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

ביום 31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

מיליוני ש"ח

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

(170) (46) (14) (89) (7) הפסד לתקופה

פריטי רווח כולל אחר שלאחר ההכרה 

לראשונה במסגרת הרווח הכולל נזקפו או 

יזקפו לרווח והפסד

שינויים בשווי ההוגן של גידורי תזרים 

(2) (2) -               -  1 מזומנים שנזקפו לדוח רווח והפסד, נטו ממס

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לשנה 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח 

הכולל נזקף או יזקף לרווח והפסד, נטו 

(2) (2) -               -  1 ממס

פריטי רווח כולל אחר שלא יזקפו לרווח 

והפסד

מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, 

2 - - - - נטו ממס

סה"כ הפסד כולל אחר לשנה שלא יזקף 

2 - - - - לרווח והפסד, נטו ממס

- (2) - - 1 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו ממס

(170) (48) (14) (89) (6) סה"כ הפסד כולל לתקופה

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. 
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לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

20212020202120202020

(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

(170)(46)(14)(89)(7)הפסד לתקופה

התאמות:

371394186208780פחת והפחתות

1185420תשלום מבוסס מניות

33117שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן מושכר

(42)(14)(3)(24)(2)הטבת מסים

821024537170הוצאות מימון, נטו

----(11)הכנסות אחרות 

(204)(50)(56)(124)(115)חלק ברווחי חברות מוחזקות

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

(1)(7)9(17)(17)שינוי במלאי

1244368154(24)שינוי בלקוחות )כולל לקוחות לזמן ארוך(

(3)(2)85-שינוי בחייבים )כולל חייבים לזמן ארוך(

34(26)(28)(50)(6)שינוי בספקים, הוצאות לשלם והפרשות

שינוי בהתחייבויות אחרות )כולל התחייבויות 

(89)(53)27(54)56לזמן ארוך(

תקבולים )תשלומים( בגין מכשירים נגזרים 

(3)(5)2(17)(3)מגדרים, נטו

(7)(1)(3)(2)(4)מס הכנסה ששולם

334262219114646מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

(262)(69)(62)(100)(112)רכישת רכוש קבוע

(181)(57)(43)(90)(87)תוספות לנכסים בלתי מוחשיים ואחרים

השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי 

(617)--(9)(1)שיטת השווי המאזני

110(52)310(43)310שינוי בהשקעות שוטפות, נטו

11(3)11(1)תקבולים בגין מכשירים נגזרים אחרים, נטו

195----דיבידנד שהתקבל

5-36-ריבית שהתקבלה

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו לפעילות( 

(748)(174)202(226)109מפעילות השקעה

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

ביום 31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

מיליוני ש"ח

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

(170) (46) (14) (89) (7) הפסד לתקופה

התאמות:

780 208 186 394 371 פחת והפחתות

20 4 5 8 11 תשלום מבוסס מניות

7 1 1 3 3 שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן מושכר

(42) (14) (3) (24) (2) הטבת מסים

170 37 45 102 82 הוצאות מימון, נטו

- - - - (11) הכנסות אחרות 

(204) (50) (56) (124) (115) חלק ברווחי חברות מוחזקות

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

(1) (7) 9 (17) (17) שינוי במלאי

154 68 43 124 (24) שינוי בלקוחות )כולל לקוחות לזמן ארוך(

(3) (2) 5 8 - שינוי בחייבים )כולל חייבים לזמן ארוך(

34 (26) (28) (50) (6) שינוי בספקים, הוצאות לשלם והפרשות

שינוי בהתחייבויות אחרות )כולל התחייבויות 

(89) (53) 27 (54) 56 לזמן ארוך(

תקבולים )תשלומים( בגין מכשירים נגזרים 

(3) (5) 2 (17) (3) מגדרים, נטו

(7) (1) (3) (2) (4) מס הכנסה ששולם

646 114 219 262 334 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

(262) (69) (62) (100) (112) רכישת רכוש קבוע

(181) (57) (43) (90) (87) תוספות לנכסים בלתי מוחשיים ואחרים

השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי 

(617) - - (9) (1) שיטת השווי המאזני

110 (52) 310 (43) 310 שינוי בהשקעות שוטפות, נטו

1 1 (3) 11 (1) תקבולים בגין מכשירים נגזרים אחרים, נטו

195 - - - - דיבידנד שהתקבל

6 3 - 5 - ריבית שהתקבלה

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו לפעילות( 

(748) (174) 202 (226) 109 מפעילות השקעה
 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. 
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סלקום ישראל בע"מ 

תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים 
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לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

20212020202120202020

(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

(6)--(1)-תשלומים בגין מכשירים נגזרים, נטו

(212)(100)(150)(100)(187)פרעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים

(417)--(223)-תשלומים בגין אגרות חוב

194-194596-תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו

(130)(13)(11)(76)(80)ריבית ששולמה

5-55-הנפקת הון

90----קבלת הלוואות מחברות בנות

65-48140-תמורה ממימוש כתבי אופציה למניות

(210)(48)(42)(110)(96)פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו לפעילות( 

(144)86(203)(246)(363)מפעילות השקעה

(246)21826(210)80שינויים במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

578824440588824התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

658614658614578התקופה

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני

מיליוני ש"ח

(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

ביום 31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

מיליוני ש"ח

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

(6) - - (1) - תשלומים בגין מכשירים נגזרים, נטו

(212) (100) (150) (100) (187) פרעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים

(417) - - (223) - תשלומים בגין אגרות חוב

596 194 - 194 - תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו

(130) (13) (11) (76) (80) ריבית ששולמה

5 5 - 5 - הנפקת הון

90 - - - - קבלת הלוואות מחברות בנות

140 48 - 65 - תמורה ממימוש כתבי אופציה למניות

(210) (48) (42) (110) (96) פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו לפעילות( 

(144) 86 (203) (246) (363) מפעילות השקעה

(246) 26 218 (210) 80 שינויים במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

824 588 440 824 578 התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

578 614 658 614 658 התקופה

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. 
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סלקום ישראל בע"מ 

ביאורים למידע כספי נפרד ביניים  

 

ביאור 1 – אופן עריכת המידע הכספי הנפרד   
 

א. הגדרות 
 

להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום 30 ביוני 2021 )להלן - 

"דוחות מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה )להלן - "תמצית מידע כספי נפרד 

ביניים"(, אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה 38 ד )להלן - "התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות 

תקופתיים ומיידיים( התש"ל 1970- )להלן - "התוספת העשירית"( בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של התאגיד. 

יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד ביניים זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 31 בדצמבר 2020 וביחד עם הדוחות 

המאוחדים. 

 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת 

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2020 )להלן: "הדוחות המאוחדים"(. 

 

"החברה"– סלקום ישראל בע"מ. 

 

"חברה מוחזקת" - חברה בת או חברה כלולה. 

 

"עסקאות בינחברתיות" - עסקאות של החברה עם חברות בנות.  

 

"יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים" - יתרות, הכנסות או הוצאות, ותזרימי 

מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקאות בינחברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 

 

ב. עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים 
 

המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו במידע 

הכספי הנפרד ליום 31 בדצמבר 2020. 

 
ביאור 2 – התקשרויות, הלוואות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות 

 
א.     השקעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקות 
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31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני

202120202020

             1,412             1,832             100%1,525סלקום תקשורת קוית ש.מ

                398                 -                100%394גולן טלקום בע"מ

                121                147                100%129דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ

                130                146                33-50%139איי.בי.סי )אנלימיטד( החזקות שותפות מוגבלת

                     2                     1                     1-חברות אחרות

2,188             2,126             2,063             

זכויות 

מיליוני ש"ח החברה בהון

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני

2020 2020 2021 זכויות 

מיליוני ש"ח  החברה בהון

           1 ,412            1 ,832            1 ,525 100% סלקום  תקשורת קוית ש.מ  

              3 98                -               3 94 100% גולן  טלקום בע"מ  

              1 21               1 47               1 29 100% דינמי קה רשת חנויות תק שורת בע"מ 

              1 30               1 46               1 39 33-50% איי.ב י.סי )אנלימיטד( הח זקות שותפות מוגבל ת

                  2                    1                    1  - ח ברות אחרות  

           2 ,063            2 ,126            2 ,188    
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סלקום ישראל בע"מ 

ביאורים למידע כספי נפרד ביניים  

 

ביאור 2 – התקשרויות, הלוואות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות )המשך( 
 

ב.  הלוואות לחברות מוחזקות 
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31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני

202120202020

128-123הלוואה לגולן טלקום בע"מ *

250-250שטרי הון - גולן טלקום בע"מ

378-373

מיליוני ש"ח 

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני

2020 2020 2021

מיליוני ש"ח 

123 - 128 הלוואה לגולן טלקום בע"מ *

250 - 250 שטרי הון - גולן טלקום בע"מ

373 - 378
 

* ההלוואה לגולן טלקום הוענקה בשנת 2017 ובמסגרת חתימה על הסכם שיתוף )אשר בא לידי סיום עם רכישתה(, מחציתה נושאת 
ריבית שנתית בשיעור של 1.85% וצמודה למדד המחירים לצרכן, ומחציתה נושאת ריבית שנתית של 3.5% ואינה צמודה. 

 
ג. הלוואות מחברות מוחזקות 

 

31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני

202120202020

909090הלוואה לזמן קצר מסלקום תקשורת קוית ש.מ *

-242-הלוואה לז"א מסלקום תקשורת קוית ש.מ *

מיליוני ש"ח 

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני

2020 2020 2021

מיליוני ש"ח 

90 90 90 הלוואה לזמן קצר מסלקום תקשורת קוית ש.מ *

- 242 - הלוואה לז"א מסלקום תקשורת קוית ש.מ *
 

 
* ההלוואה מסלקום תקשורת קווית נושאת ריבית שנתית בשיעור של 2.6% ואינה צמודה. 

 
ד.  דיבידנדים מחברות בנות וחלוקת רווחים משותפות 

 

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

20212020202120202020

510----סלקום תקשורת קוית ש.מ

25----דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ

535----סך הכל

דיבידנדים וחלוקת רווחים  

מיליוני ש"ח 

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 ביוני

דיבידנדים וחלוקת רווחים  

לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 

ביום 31 בדצמבר שהסתיימו ביום 30 ביוני שהסתיימו ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

מיליוני ש"ח 

510 - - - - סלקום תקשורת קוית ש.מ

25 - - - - דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ

535 - - - - סך הכל
 

 
 

ביאור 3 – אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחריה 
 

א. למידע בדבר פירעון מוקדם של הלוואה ראה ביאור 7 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 

ב. למידע בנושא נגיף הקורונה והשלכות אפשריות, ראה ביאור 11 א' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 

ג. למידע בדבר הסכם השקעה לפיו הוט נכנסה כשותפה באי.בי.סי )אנלימיטד( החזקות שותפות מוגבלת, ראה ביאור 11 ב' 
לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 

ד. למידע בדבר חתימה על הסכם קיבוצי בין ועד העובדים והחברה ראה ביאור 10 לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 

ה. למידע בדבר הסכסוך עם אקספון והליכים משפטיים שנקטה החברה נגד אקספון ראה ביאור 11 ג' לדוחות הכספיים ביניים 
המאוחדים. 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



סלקום ישראל בע"מ  

 

 

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה 

 ליום 30 ביוני, 2021 

)בלתי מבוקר( 
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דוח סקירה של רואה חשבון המבקר לבעלי המניות של חברת סלקום ישראל בע"מ 
 
 
 
 

סקרנו את המידע כספי פרופורמה של סלקום ישראל בע"מ )להלן – "החברה"( וגולן טלקום בע"מ )להלן- "החברה הנרכשת"( הכולל 

את נתוני הפרופורמה לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 )להלן- דוחות פרופורמה(. הדירקטוריון 

וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתאם להנחות המפורטות בדוחות פרופורמה. 

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.  

 

לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי פרופורמה לתקופת ביניים של החברה הנרכשת אשר הכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ- 

14% מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020, המידע הכספי 

התמציתי לתקופת הביניים של החברה הנרכשת נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוח הסקירה שלהם הומצא לנו ומסקנתנו, ככל 

שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.  

 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי לתקופות 

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, 

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת 

בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון 

שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.     

 

בהתבסס על סקירתנו, ועל דוח הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

פרופורמה הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה 38ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 

התש"ל – 1970 וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בדוחות פרופורמה.  

 
 
 
 
 
 

תל-אביב, קסלמן וקסלמן 

11 באוגוסט, 2021 רואי חשבון 

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 

 

 



סלקום ישראל בע"מ  
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה 

 

 

 סלקום כפי 

שדווח בעבר

 גולן כפי שדווח 

בעבר

 התאמות בגין 

 נתוני הפרופורמהנתוני הפרופורמה

שירותים 1,915(99)1,747267הכנסות ממכירות ו

(1,407)68(167)(1,308)עלות המכירות והשירותים

508(31)439100רווח גולמי

שיווק (306)(10)(32)(264)הוצאות מכירה ו

(174)1(6)(169)הוצאות הנהלה וכלליות

(23)-(1)(22)הפסדי אשראי

נטו 11-(1)12הכנסות )הוצאות( אחרות, 

16(40)60(4)רווח )הפסד( מפעולות רגילות

4(2)-6הכנסות מימון

(105)21(22)(104)הוצאות מימון

נטו (101)19(22)(98)הוצאות מימון, 

(8)-(1)(7)חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(93)(21)37(109)רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

16(40)2036הטבת מס )מיסים על הכנסה(

(77)(61)73(89)רווח )הפסד( לתקופה

רווח )הפסד( מיוחס ל:

(77)(61)73(89)בעלים של החברה

נן מקנות שליטה שאי ----זכויות 

(77)(61)73(89)רווח )הפסד( לתקופה

הפסד למניה

(0.51)--(0.61)הפסד בסיסי למניה )בש"ח(

(0.51)--(0.61)הפסד מדולל למניה )בש"ח(

 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2020

מיליוני ש"ח

 )בלתי מבוקר(

 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2020

מיליוני ש"ח

 )בלתי מבוקר(

 סלקום כפי  גולן כפי שדווח  התאמות בגין 

נתוני הפרופורמה נתוני הפרופורמה בעבר שדווח בעבר

1,915 (99) 267 1,747 שירותים הכנסות ממכירות ו

(1,407) 68 (167) (1,308) עלות המכירות והשירותים

508 (31) 100 439 רווח גולמי

(306) (10) (32) (264) שיווק הוצאות מכירה ו

(174) 1 (6) (169) הוצאות הנהלה וכלליות

(23) - (1) (22) הפסדי אשראי

11 - (1) 12 נטו הכנסות )הוצאות( אחרות, 

16 (40) 60 (4) רווח )הפסד( מפעולות רגילות

4 (2) - 6 הכנסות מימון

(105) 21 (22) (104) הוצאות מימון

(101) 19 (22) (98) נטו הוצאות מימון, 

(8) - (1) (7) חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(93) (21) 37 (109) רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

16 (40) 36 20 הטבת מס )מיסים על הכנסה(

(77) (61) 73 (89) רווח )הפסד( לתקופה

רווח )הפסד( מיוחס ל:

(77) (61) 73 (89) בעלים של החברה

- - - - נן מקנות שליטה שאי זכויות 

(77) (61) 73 (89) רווח )הפסד( לתקופה

הפסד למניה

(0.51) - - (0.61) הפסד בסיסי למניה )בש"ח(

(0.51) - - (0.61) הפסד מדולל למניה )בש"ח(

 

 

 

 

11 באוגוסט , 2021        

דורון כהן תאריך אישור הדוחות הכספיים  אבי גבאי    

יו"ר הדירקטוריון 
שי אמסלם   

מנכ"ל 

 

סמנכ"ל כספים 
 

Dummy TextDummy Text



סלקום ישראל בע"מ  
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה 

 

 

 סלקום כפי 

שדווח בעבר

 גולן כפי שדווח 

בעבר

 התאמות 

 נתוני הפרופורמהפרופורמה

שירותים 940(50)855135הכנסות ממכירות ו

(715)34(85)(664)עלות המכירות והשירותים

225(16)19150רווח גולמי

שיווק (139)(5)(15)(119)הוצאות מכירה ו

(93)-(3)(90)הוצאות הנהלה וכלליות

(11)--(11)הפסדי אשראי

נטו 6-(1)7הכנסות )הוצאות( אחרות, 

(12)(21)31(22)רווח )הפסד( מפעולות רגילות

(4)(1)-(3)הכנסות מימון

(31)11(11)(31)הוצאות מימון

נטו (35)10(11)(34)הוצאות מימון, 

(3)-(1)(2)חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(50)(11)19(58)רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

10(38)1236הטבת מס )מיסים על הכנסה(

(40)(49)55(46)רווח )הפסד( לתקופה

רווח )הפסד( מיוחס ל:

(40)(49)55(46)בעלים של החברה

נן מקנות שליטה שאי ----זכויות 

(40)(49)55(46)רווח )הפסד( לתקופה

הפסד למניה

(0.26)--(0.31)הפסד בסיסי למניה )בש"ח(

(0.26)--(0.31)הפסד מדולל למניה )בש"ח(

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2020

מיליוני ש"ח

 )בלתי מבוקר(

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2020

מיליוני ש"ח

 )בלתי מבוקר(

 סלקום כפי  גולן כפי שדווח  התאמות 

פרופורמה נתוני הפרופורמה בעבר שדווח בעבר

940 (50) 135 855 שירותים הכנסות ממכירות ו

(715) 34 (85) (664) עלות המכירות והשירותים

225 (16) 50 191 רווח גולמי

(139) (5) (15) (119) שיווק הוצאות מכירה ו

(93) - (3) (90) הוצאות הנהלה וכלליות

(11) - - (11) הפסדי אשראי

6 - (1) 7 נטו הכנסות )הוצאות( אחרות, 

(12) (21) 31 (22) רווח )הפסד( מפעולות רגילות

(4) (1) - (3) הכנסות מימון

(31) 11 (11) (31) הוצאות מימון

(35) 10 (11) (34) נטו הוצאות מימון, 

(3) - (1) (2) חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(50) (11) 19 (58) רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

10 (38) 36 12 הטבת מס )מיסים על הכנסה(

(40) (49) 55 (46) רווח )הפסד( לתקופה

רווח )הפסד( מיוחס ל:

(40) (49) 55 (46) בעלים של החברה

- - - - נן מקנות שליטה שאי זכויות 

(40) (49) 55 (46) רווח )הפסד( לתקופה

הפסד למניה

(0.26) - - (0.31) הפסד בסיסי למניה )בש"ח(

(0.26) - - (0.31) הפסד מדולל למניה )בש"ח(
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סלקום ישראל בע"מ  
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה 

 
 

 

 סלקום כפי 

שדווח בעבר

 גולן כפי שדווח 

בעבר

 התאמות 

 נתוני הפרופורמהפרופורמה

שירותים 3,900(308)3,676532הכנסות ממכירות ו

(2,933)262(395)(2,800)עלות המכירות והשירותים

967(46)876137רווח )הפסד( גולמי

שיווק (637)7(64)(580)הוצאות מכירה ו

(337)4(11)(330)הוצאות הנהלה וכלליות

(28)1(2)(27)הפסדי אשראי

נטו 6835(71)38הכנסות )הוצאות( אחרות, 

-34(11)(23)רווח )הפסד( מפעולות רגילות

8(3)101הכנסות מימון

(184)41(43)(182)הוצאות מימון

נטו (176)38(42)(172)הוצאות מימון, 

(15)-(1)(14)חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(191)72(54)(209)רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

34(43)3938הטבת מס )מיסים על הכנסה(

(157)29(16)(170)רווח )הפסד( לתקופה

רווח )הפסד( מיוחס ל:

(157)29(16)(170)בעלים של החברה

נן מקנות שליטה שאי ----זכויות 

(157)29(16)(170)רווח )הפסד( לתקופה

הפסד למניה

(1.02)--(1.11)הפסד בסיסי למניה )בש"ח(

(1.02)--(1.11)הפסד מדולל למניה )בש"ח(

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020

מיליוני ש"ח

(מבוקר)

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020

מיליוני ש"ח

(מבוקר)

 סלקום כפי  גולן כפי שדווח  התאמות 

פרופורמה נתוני הפרופורמה בעבר שדווח בעבר

3,900 (308) 532 3,676 שירותים הכנסות ממכירות ו

(2,933) 262 (395) (2,800) עלות המכירות והשירותים

967 (46) 137 876 רווח )הפסד( גולמי

(637) 7 (64) (580) שיווק הוצאות מכירה ו

(337) 4 (11) (330) הוצאות הנהלה וכלליות

(28) 1 (2) (27) הפסדי אשראי

35 68 (71) 38 נטו הכנסות )הוצאות( אחרות, 

- 34 (11) (23) רווח )הפסד( מפעולות רגילות

8 (3) 1 10 הכנסות מימון

(184) 41 (43) (182) הוצאות מימון

(176) 38 (42) (172) נטו הוצאות מימון, 

(15) - (1) (14) חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(191) 72 (54) (209) רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

34 (43) 38 39 הטבת מס )מיסים על הכנסה(

(157) 29 (16) (170) רווח )הפסד( לתקופה

רווח )הפסד( מיוחס ל:

(157) 29 (16) (170) בעלים של החברה

- - - - נן מקנות שליטה שאי זכויות 

(157) 29 (16) (170) רווח )הפסד( לתקופה

הפסד למניה

(1.02) - - (1.11) הפסד בסיסי למניה )בש"ח(

(1.02) - - (1.11) הפסד מדולל למניה )בש"ח(
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סלקום ישראל בע"מ  
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה 

 

 אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה

 
א. אירוע הפרופורמה 

 
כאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לשנת 2020, ביום 26 באוגוסט, 2020 הושלמה עסקת רכישת 
מלוא הון המניות של גולן טלקום בע"מ )להלן: "גולן"(, העוסקת במתן שירותי תקשורת סלולרית. להלן מובאת תמצית 
דוחות רווח והפסד פרופורמה, אשר נערכו על מנת לשקף את הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה כשהם כוללים את 

ההכנסות וההוצאות של גולן לתקופות המוצגות לעיל.  
 

המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים 
המאוחדים של החברה לשנת 2020. 

 
ב. הנחות הפרופורמה 

 
להלן  ההנחות ששימשו כבסיס לצורך הכנת הדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה: 

 
1. רכישת גולן, כאמור בסעיף א' לעיל, הושלמה במועד תחילת הפרופורמה, קרי 1 בינואר, 2018.  

 

2. סכום הרכישה יוחס לנכסים המזוהים נטו של גולן ולמוניטין, כמפורט בסעיף בביאור 7 לדוחות הכספיים מאוחדים של 

החברה. דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה כוללים את הפחתת עודפי העלות שנוצרו ברכישה החל ממועד תחילת 

הפרופורמה. עודפי העלות המיוחסים לנכסים בלתי מוחשיים - קשרי לקוחות ושם מותג הופחתו ונכללו בסעיף הוצאות 

מכירה ושיווק בדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה. 

 

3. לאור רכישת גולן, בוטלו בדוחות הוצאות דמי ניהול המיוחסות לחברת אלקטרה מוצרי צריכה )1971( בע"מ )בעלת 

השליטה לשעבר בגולן( וכן הוצאות שכר בגין הקצאת אופציות לנושאי משרה בגולן שנזקפו בדוחות הכספיים של גולן. 

4. דוחות פרופורמה אלו כוללים ביטול עסקאות בינחברתיות בין גולן לסלקום, הכוללות, בין היתר, הוצאות ריבית שהתהוו 

בתקופת הפרופורמה בין גולן לסלקום בגין הלוואה שניטלה מסלקום, ביטול הכנסות בגין הסכם השיתוף שנרשמו 

בסלקום, ביטול רישומים חשבונאיים שבוצעו בדוחות הכספיים בגולן בגין הסכם השיתוף לפני מועד הרכישה וזאת על 

מנת לשקף את התוצאות הכספיות של גולן לאחר השלמת העסקה וכפי שיבואו לידי ביטוי במסגרת דוחותיה הכספיים 

המאוחדים של החברה.  

 

5. דוחות הפרופורמה כוללים שיעור מס סטטוטורי בשיעור של 23% על הרווח לפני מס של גולן ועל התאמות הפרופורמה 

שבוצעו. 

 

6. תוצאות גולן ממועד הרכישה אשר נכללו בעמודת "סלקום כפי שדווח" וגם בעמודת "גולן כפי שדווח" נוטרלו בעמודת 

"התאמות פרופורמה" על מנת למנוע כפילות. 

 

 



 

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג)א( 

 
ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של סלקום ישראל בע"מ )"החברה"(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של 

בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה.  

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:  

1.1. אבי גבאי, מנכ"ל; 

1.2. שי אמסלם, מנהל כספים ראשי. 

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה, אשר תוכננו בידי המנהל 

הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את 

התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון החברה ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות 

הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלות בדוחות 

שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלותו כאמור, 

נצבר ומועבר להנהלת החברה, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת 

הגילוי. 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני 

לתקופה שנסתיימה ביום 31 במרץ 2021 )להלן - "הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון"(, נמצאה 

הבקרה הפנימית כאפקטיבית. 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 

האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון. 

למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא 

לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.  

 



 

הצהרות מנהלים 

 
הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג)ד()1( 

 
אני, אבי גבאי, מצהיר כי: 

)1( בחנתי את הדוח הרבעוני של סלקום ישראל בע"מ )"החברה"( לרבעון השני של שנת 2021 )"הדוחות"(;  

)2( לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

לתקופת הדוחות; 

)3( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות 

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות 

שאליהם מתייחסים הדוחות; 

)4( גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון, ולוועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:  

א. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לאסוף, לעבד, 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

ב. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או 

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; 

)5( אני, לבד או יחד עם אחרים בחברה: 

א. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח 

שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות 

כספיים שנתיים(, התש"ע-2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות המאוחדות, בפרט 

במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

ב. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח 

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

ג. לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי, 

לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 

לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של החברה. 

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

אבי גבאי, מנכ"ל  תאריך: 11 באוגוסט 2021  

 

 

 

Dummy Text



 

 

נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג)ד()2(   הצהרת 
 

אני, שי אמסלם, מצהיר כי: 

)1( בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת ביניים של 

סלקום ישראל בע"מ )"החברה"( לרבעון השני של שנת 2021 )"הדוחות" או "הדוחות לתקופת 

הביניים"(; 

)2( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם 

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

לתקופת הדוחות; 

)3( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע כספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים 

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

)4( גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:  

א. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה 

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע 

הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה 

של החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח 

הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן- 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  ב. 

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

הכספי ועל הגילוי. 

)5( אני, לבד או יחד עם אחרים בחברה: 

א. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח 

שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות 

כספיים שנתיים(, התש"ע-2010 מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך 

תקופת ההכנה של הדוחות; וכן  

ב. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח 

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

ג. לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי, 

לפי העניין( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות 

לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 

לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של החברה. 

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

שי אמסלם, מנהל כספים  תאריך: 11 באוגוסט 2021  

ראשי 
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