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 החברה חלק ראשון: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי 

 ותיאור התפתחות עסקיה  קבוצהפעילות ה .1

   כללי .1.1

בישראל    סלקום היא קבוצת תקשורת ישראלית המספקת מגוון רחב של שירותי תקשורת

ה התקשורת  תחום  פעילות,  תחומי  ה   ניידתבשני  התקשורת  הינה  הקבוצה    .נייחתותחום 

יה בגודלה בישראל  יוהינה קבוצת התקשורת השנ   ספקית שירותי הסלולר הגדולה בישראל

 מבחינת הכנסות, עם נוכחות משמעותית הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי.

שנות פעילותה הובילה סלקום את המהפכות המשמעותיות בשוק התקשורת    שבעשרים וש

לעסקים,   רשת תמסורת  דרך הקמת  הסלולר,  בשוק  בזק  מונופול  החל משבירת  הישראלי, 

) תוך שבירת דואופול  OTTת אינטרנט (והצגת פתרון חדשני ברמה עולמית לטלוויזיה מבוסס

בזק בתחום זה. סלקום המשיכה להתפתח ולצמוח באמצעות מיזוגים בשוק התקשורת, -הוט

של   הקווית  הפעילות  רכישת  כללו:  שבהם  העיקריים  עם    013אשר  ומיזוגה  בע"מ  נטוויז'ן 

התלות  , תוך הפחתת  IBC -פעילות הסלולר לכדי קבוצה תקשורת, השקעה ביחד עם תש"י ב 

גולן בשנת   וחיזוק מעמד הקבוצה כמפעיל הסלולר    2020בספקי התשתית הקווית, רכישת 

  כמנוף להרחבה ופיתוח תשתית הסיבים. IBC- הוט כשותפה ב  וכניסתהגדול במדינה, 

מניות החברה מהמסחר בבורסת ניו יורק בארה"ב    נמחקו וולונטרית  2021, בפברואר  8 ביום  

(New York Stock Exchange)     פנתה  2022בפברואר,    9וביום הדיווח,  תקופת  לאחר   ,

 United States Securities and Exchange(  האמריקאית   הערך  ניירות  לרשות החברה  

Commission) ("("SEC    הדיווח שלה    חובותסיום  ו   בארה"ב  החברה   מניות  רישוםלביטול

לכךSEC-ל הדרושים  התנאים  שהתמלאו  לאחר  ממועד  1,  החל  ממסחר  .  מניותיה  מחיקת 

יורק ניו  ערךעברה  ,  בבורסת  ניירות  לחוק  ו'  פרק  הוראות  פי  על  דיווח  למתכונת  ,  החברה 

למועד  החלות על תאגידים המדווחים בישראל, כאשר עד  ") חוק ניירות ערך(" 1968 -תשכ"ח

  לחוק החלות על חברות דואליות.   3הוראות פרק ה' החברה הגישה בישראל דיווחים לפי  זה  

) בהתאם להוראות ניירות  registeredמשיכו להיות רשומות ( המניות החברה  היות ועם זאת,  

בארה"ב,   ניירות    כה משיה ערך  לרשות  דוחות  להגיש  האמריקאיתהחברה  בהתאם    ערך 

המסמכים הדרושים    הגשת  עם,  2022לפברואר,    9. ביום  להוראות חוקי ניירות ערך בארה"ב

החברה  ה  ,SEC  -ל של  הדיווח  חובות  הדיווח    חובותסיום  ו  הרישוםביטול   .SEC-לושעו 

  . תתנגד לכךלא    SEC-אם ה  ,2022לפברואר,    9מיום    ימים   90  בתוך   להסתיים  צפויכאמור  

  באתר   שדווחו  דיווחים לפרסם    תמשיך, החברה  SEC-ל  החברה  דיווח  חובות  ביטוללאחר  

בכתובת    באתר  )"אמגנ(  ערך  ניירות   רשות בשפה  ,  http://investors.cellcom.co.ilהחברה 

מסוימים, אך לא תידרש לעמוד בדרישות הדיווח בהתאם  כל עוד מתקיימים תנאים  האנגלית,  

   לדין בארה"ב.

 

 __________________________ 

 "). 2020דוח ("  2020לפרק ב' לדוח השנתי של החברה לשנת  1.4לתנאים ראו סעיף  1

http://investors.cellcom.co.il/
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 קבוצה של ההמהותיות  מבנה ההחזקות  .1.2

    :דוח זה נכון למועד קבוצהשל ההמהותיות להלן תרשים מבנה ההחזקות 

 

ומוצרי חשמל  מוכרתדינמיקה   )1( ומגוון רחב של מוצרים אלקטרוניים   מוצרים סלולריים 

חנויות  באמצעות   ואתררשת  לגופים  אינטרנט    י פיזיות  כאמור  מוצרים  מפיצה  וכן 

סלולרי ומשווקת    ציוד קצהל ותיקונים  מספקת שירותי אחריות  גם    דינמיקה  .מסחריים

    .קבוצההתקשורת של ה את שירותי

וכן שירות מב"ל באמצעות חברת    MVNOשיון  ישירותי סלולר באמצעות רגולן מספקת   )2(

 בת בבעלות מלאה.

. לפרטים אודות אחזקת  IBCובשותפות    IBC  -התרשים אינו כולל את אחזקות הקבוצה ב )3(

 להלן.  17.1 , ראו סעיףIBC -הקבוצה ב

את   )4( כולל  אינו  ש.מ.הקבוצה  אחזקות  התרשים  נטוורק  המשותף   –בסי.אמ.ג'י  התאגיד 

 ון. מרתשבאמצעותו מתקיים שיתוף רשתות הרדיו בין סלקום ו

   שינויים מבניים, מיזוגים ורכישות מהותיים .1.3

 עסקת הוט   .1.3.1

 בעקבותיה הפכה,  IBC-ב  קבוצת הוט  שלהשקעה  הושלמה עסקת  ,  2021  בפברואר  11-ב

בחלקים שווים ע"י החברה    (שהוחזקה קודם לכם   IBC   שותפות הוט לשותפה שווה ב

, במטרה להגדיל משמעותית את פריסתה של תשתית הסיבים האופטיים של )ותש"י

IBC  מכוחם הסכמים  על  חתמה  הוט  בנוסף,  בתשתית    רוכשת.  שימוש  זכות  הוט 

של   והעתידית  הקיימת  האופטיים  לרכוש    IBC-ו  IBCהסיבים  להמשיך  התחייבה 

מהקבוצה.   מסוימים  שירותים  לרכוש  ולהמשיך  מהוט  מסוימים  טים לפרשירותים 

 להלן.  17.2סעיף נוספים ראו 

 תחומי פעילות  .2

   בשני תחומי פעילות כדלקמן: קבוצה, עוסקת ה הדוחנכון למועד 

   ניידת התקשורת ה תחום .2.1
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ה התקשורת  תחום  בישראל    ניידתבמסגרת  סלולרית  תקשורת  שירותי  מספקת  הקבוצה 

שיונות  יח ר ומכ  ושירותים נלווים ללקוחותיה וכן שירותי אירוח למפעילים מקומיים אחרים

התקשורת משרד  ע"י  (לרבות  הניתנים  ארצית  בפריסה  עצמאית  סלולרית  רשת  גבי  על   ,

ללקוחותיה ושירותי  . כמו כן מספקת הקבוצה שירותי נדידה בחו"ל  באמצעות שיתוף רשתות)

בישראל המבקרים  זרים  מפעילים  ללקוחות  סלולרית  ל.  תקשורת  הדוחות  נכון  מועד 

ההכספיים ל  קבוצה,  סלולר  שירותי  מנוייםמי  .23  -כסיפקה  רשתות    2ליון  מספר  גבי  על 

והעברת  וגלישה  ),  SMS  ,MMS(  הכוללים שיחות, משלוח וקבלת הודעות  3בפריסה ארצית,

ושירותי    מספקת ללקוחותיה שירותים נלווים  קבוצהזה, ה  בתחום  4.האינטרנטרשת  נתונים ב

הקבוצה  כן מציעה  כמו    IOT.ערך מוסף כגון שירותי נדידה, שירותי אבטחת מידע, שירותי  

הקמה,  שירותי    קבוצהבנוסף מספקת הושירותי תיקונים לציוד קצה.  קצה  ציוד  ללקוחותיה  

פרטים נוספים אודות תחום הפעילות  ל  .וןמרתהמשותפת לה ולרדיו  תפעול ותחזוקה לרשת ה

   .להלן 7סעיף ראו 

   נייחתתחום התקשורת ה .2.2

ה התקשורת  תחום  הנייחתבמסגרת  שירותי    קבוצה,  ו  אינטרנטמספקת  , )תשתית(גישה 

שירותי  ,  (מב"ל)  שירותי טלפוניה בינלאומית,  ')tvסלקום  טלויזיה על גבי האינטרנט ('שירותי  

הקבוצה    .שירותי תמסורת ללקוחות עסקיים ולמפעילות תקשורתוטלפוניה קווית (מפ"א)  

(לדוגמא: חבילת   שירותי  ).  Fiber TV  -ה מציעה ללקוחותיה גם חבילות של שירותים אלו 

מסופקים   הומכהתקשורת  התקשורתשיונות  ירח  משרד  ידי  על  שירותי    ט(למע  שניתנים 

רישיון).   דורשים  שאינם  האינטרנט  גבי  על  מספקת  הטלוויזיה  כן  שירותים  הקבוצה  כמו 

רוח שרתים ואתרים, שירותי אבטחת מידע,  ינוספים כגון: שירותי שיחות ועידה, שירותי א

וכן פתרונות בחצר לקוח על בסיס מוצרים של יצרניות מובילות    IOTשירותי גיבוי, פתרונות  

ניתנים בענן. כמו כן מציעה  בעולם. חלק   נייח  ללקוחותיה ציוד קצה  הקבוצה  מהשירותים 

   .להלן  8סעיף . לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות ראו )וכיו"בציוד מחשוב (כגון 

הפרוסה בעיקר בין    ,החברה פועלת באמצעות רשת סיבים עצמאיתהנייחת  בתחום התקשורת  

  ים העסקי  לקוחותיה והמתחמים העסקיים, לאספקת שירותי תמסורת ומפ"א ליאזורי התעש

לצורך    IBCוכן בתשתיות    ובאמצעות שימוש בתשתיות בזק והוט במסגרת השוק הסיטונאי

הפרטיים ללקוחות  שירותים  הפחיתאספקת  האחרונות  בשנים  תלותה  .  את  החברה  ה 

 . IBCבתשתיות בזק והוט באמצעות שימוש הולך וגובר בתשתית הסיבים האופטיים של 

(עד למועד פרסום    2022-ו  2021  ,2020במהלך השנים    במניותיההשקעות בהון החברה ועסקאות   .3

 הדוח) 

  דוח ל  ד'בפרק  א'  21תקנה  לפרטים בדבר הסכם השאלת המניות, ראו    - הסכם השאלת מניות .3.1

 זה. 

   קבוצההנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור על ידי ה .3.2

 __________________________ 
 לדוח הדירקטוריון.   4.4הגדרה בסעיף  ו אר 2
 פריסה באזורים נבחרים. שנמצאת בתהליך 5למעט רשת דור  3
יובהר, כי לא כל הרשתות ולא כל המכשירים תומכים בכל הטכנולוגיות וכל השירותים המסופקים על ידי הקבוצה. כמו כן    4

 . יםהעסקי לקוחות קיימים שירותים המותאמים ל
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 7,038,000מניות רגילות,    30,600,000הונפקו לציבור בישראל    2019דצמבר  ב  5ביום   .3.2.1

(סדרה   אופציה  ו3כתבי  (סדרה    6,426,000-)  אופציה  הוצעו  4כתבי  הערך  ניירות   .(

מיום   החברה  של  מדף  הצעת  דוח  פי  על  הוצעו 2019בדצמבר    5לציבור  במסגרתו   ,

כתבי    8,341,548ת, עד  ש"ח ע.נ כל אח  0.01מניות רגילות בנות    36,267,600לציבור עד  

כתבי אופציה (סדרה   7,616,196) הניתנים למימוש למניות רגילות ועד  3אופציה (סדרה  

) הניתנים למימוש למניות רגילות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 4

 ). 2019-02-106956(מס' אסמכתא:  2019בדצמבר,  5

עבור    )4כתבי אופציה (סדרה    2,220,000בישראל    הונפקו לציבור  2020במאי    12ביום   .3.2.2

. ניירות הערך הוצעו לציבור על פי דוח הצעת מליון ש"ח  5-תמורה מיידית נטו של כ 

מיום החברה  של  עד  2020במאי    11  מדף  לציבור  הוצעו  במסגרתו  כתבי   2,711,950, 

ים ראו  ) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה. לפרטים נוספ 4אופציה (סדרה  

 .  )2020-02-046032(מס' אסמכתא:  2020במאי,   12של החברה מיום  דיווח מיידי

 ש"ח.   יליון מ   139  - ) בסכום כולל של כ4-ו   3מומשו כתבי אופציה (סדרות    2020בשנת   .3.2.3

 דוחות הכספיים. ל 22ביאור לפרטים ראו 

עסקאות במניות   דוחהבחברה ביצעו במהלך תקופת  ונושאי המשרה  חלק מבעלי העניין   .3.2.4

   החברה, כפי שדווח על ידי החברה בדיווחיה השוטפים.

 חלוקת דיבידנדים .4

 החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה.   דוח הפרסום   ועד למועד 2021-ו  2020בשנים  .4.1

ליום   .4.2 (כהגדרתם בסעיף  2021  דצמברב  31נכון  רווחים ראויים לחלוקה  לחוק    302, לחברה 

   ח.ש" יוןמיל 1,128ל ש בסך החברות), 

לחברה מדיניות לחלוקת דיבידנדים לפיה היא תשים לה למטרה לחלק לבעלי מניותיה לפחות   .4.3

על בסיס רבעוני, ובלבד שחלוקת הדיבידנד לא    ,מיתרת הרווח השנתי שלה לאחר מס  75%

ה של  המזומנים  בצורכי  לרעה  על   קבוצהתפגע  שאושרו  הדירקטוריון-ובתכניות  הכל    ,ידי 

(כמפורט  -בכפוף למגבלות על עצמה  על  ו/או תיטול  נטלה  ומגבלות חוזיות שהחברה  דין  פי 

לפי שיקול דעתו, שלא לחלק    4.4בסעיף   דירקטוריון החברה רשאי,  על אף האמור,  להלן). 

   בהיקף שונה מהאמור לעיל. דיבידנד או לחלק דיבידנד

ה  לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי גורמים מממנים ומחזיקי אגרות החוב של החבר .4.4

לחלק   יכולתה  על  להשפיע  העשויות  חלוקה  על  ומגבלות  פיננסיות  מידה  באמות  לעמידה 

 .  להלן  18.4סעיף דיבידנדים, ראו 

לפני תום  ה  שהחברה מחזיקרט"ן  כמו כן, יצוין, כי שר התקשורת רשאי לבטל את רישיון ה

או יותר מהעילות המ פורטות ברישיון, לרבות אם ההון העצמי  תקופתו אם נתקיימו אחת 

בה   ובעלי המניות בה, המחזיקים  יותר, פחת מ  10%המשותף של החברה  מיליון    200  -או 

   דולר.

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/5095.pdf
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 חלק שני: מידע אחר 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה   .5

  1202בדצמבר,    31להלן נתונים כספיים של החברה לפי תחומי פעילות לשנה שהסתיימה ביום   .5.1

   :ש"ח) י (במיליונ

תחום  

התקשורת  

 הניידת 

תחום 

התקשורת  

  הנייחת

התאמות  

 למאוחד*
 מאוחד

 4,100 -  1,331 2,769 ממכירות מחיצוניים הכנסות 

 -  ) 154( 141 13 הכנסות מתחומי פעילות אחרים

 4,100 ) 154( 1,472 2,782 סה"כ הכנסות

עלויות שאינן מיוחסות להכנסות של 

 תחום פעילות אחר
2,506 1,385  -  - 

עלויות המהוות הכנסות של תחום 

 פעילות אחר 
141 13 )154 (  - 

 3,891 ) 154( 1,398 2,647 סה"כ עלויות

 2,507 -  1,385 2,507 עלויות משתנות**

 141 ) 154( 13 141 עלויות קבועות** 

 3,891 ) 154( 1,398 2,647 סה"כ עלויות

 209 -  74 135 מפעולות רווח (הפסד) 

Adjusted EBITDA 684 449  - 1,133 

 6,570 827 2,093 3,650 סה"כ נכסים 

 4,649 3,657 332 660 סה"כ התחייבויות

 התאמות למאוחד נובעות מעסקאות בין תחומי הפעילות השונים. * 
ומושפעות גם ממחזור ההכנסות. עלויות  **עלויות משתנות הינן עלויות שיש לקבוצה שליטה עליהן בטווח הקצר  

 גם במקרה של ירידה בהכנסות.   ןקבועות אינן גמישות בטווח הקצר והקבוצה תישא בה

 

  2020בדצמבר,    31ה שהסתיימה ביום  שנ להלן נתונים כספיים של החברה לפי תחומי פעילות ל .5.2

 : ש"ח) י (במיליונ

תחום  

התקשורת  

 הניידת 

תחום 

התקשורת  

 הנייחת*

התאמות  

 למאוחד**
 מאוחד

 3,676 -  1,327 2,349 ממכירות מחיצוניים הכנסות 

 -  ) 168( 153 15 הכנסות מתחומי פעילות אחרים

 3,676 ) 168( 1,480 2,364 סה"כ הכנסות
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תחום  

התקשורת  

 הניידת 

תחום 

התקשורת  

 הנייחת*

התאמות  

 למאוחד**
 מאוחד

עלויות שאינן מיוחסות להכנסות של 

 תחום פעילות אחר
)2,252 ( )1,447 (  - )3,699 ( 

עלויות המהוות הכנסות של תחום 

 פעילות אחר 
)153 ( )15 ( 168  - 

 ) 3,699( 168 ) 1,462( ) 2,405( סה"כ עלויות

 -  -  ) 643( ) 1,292( עלויות משתנות**

 -  -  ) 819( ) 1,113( עלויות קבועות** 

 ) 3699( 168 ) 1,462( ) 2,405( סה"כ עלויות

 ) 23( -  18 ) 41( רווח (הפסד) מפעולות 

Adjusted EBITDA 525 393  - 918 

 7,157 1,306 2,123 3,728 נכסים סה"כ 

 5,277 4,289 364 624 סה"כ התחייבויות

 התאמות למאוחד נובעות מעסקאות בין תחומי הפעילות השונים. * 
**עלויות משתנות הינן עלויות שיש לקבוצה שליטה עליהן בטווח הקצר ומושפעות גם ממחזור ההכנסות. עלויות  

 גם במקרה של ירידה בהכנסות.   ןוהקבוצה תישא בהקבועות אינן גמישות בטווח הקצר 

 

  9201בדצמבר,    31שנסתיימה ביום    הלשנ לפי תחומי פעילות    חברהשל ההלן נתונים כספיים  ל .5.3

   :"ח)ש מיליוני (ב

תחום  

התקשורת  

 הניידת 

תחום 

התקשורת  

 הנייחת

התאמות  

 למאוחד*
 מאוחד

 3,708 -  1,382 2,326 ממכירות מחיצוניים הכנסות 

 -  ) 161( 147 14 מתחומי פעילות אחריםהכנסות 

 3,708 ) 161( 1,529 2,340 סה"כ הכנסות

עלויות שאינן מיוחסות להכנסות של 

 תחום פעילות אחר
)2,145 ( )1,539 (  - )3,684 ( 

עלויות המהוות הכנסות של תחום 

 פעילות אחר 
)147 ( )14 ( 161  - 

 ) 3,684( 161 ) 1,553( ) 2,292( סה"כ עלויות

 -  -  ) 746( ) 1,123( עלויות משתנות**

 -  -  ) 807( ) 1,169( עלויות קבועות** 

 ) 3,684( 161 ) 1,553( ) 2,292( סה"כ עלויות  
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תחום  

התקשורת  

 הניידת 

תחום 

התקשורת  

 הנייחת

התאמות  

 למאוחד*
 מאוחד

 24 -  ) 24( 48 מפעולות   (הפסד) רווח

Adjusted EBITDA  627 313  - 940 

 7,162 1,777 2,157 3,228 סה"כ נכסים 

 5,275 4,455 399 421 סה"כ התחייבויות

 התאמות למאוחד נובעות מעסקאות בין תחומי הפעילות השונים. * 
**עלויות משתנות הינן עלויות שיש לקבוצה שליטה עליהן בטווח הקצר ומושפעות גם ממחזור ההכנסות. עלויות  

 גם במקרה של ירידה בהכנסות.   ןקבועות אינן גמישות בטווח הקצר והקבוצה תישא בה

 

להסברי הדירקטוריון ביחס לנתונים הכספיים של החברה כפי שמופיעים בדוחות הכספיים, ראו  

 זה. ב' לדוח דוח הדירקטוריון המצורף בפרק 

 קבוצהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות ה .6

המקרו בסביבה  גורמים  או  -להלן  משפיעים  אשר  של  כלכלית  פעילותה  על  להשפיע  עשויים 

 :  קבוצהה

     שיונותיותלות בר  רגולציה .6.1

גבוהה   רגולטורית  בהתערבות  מאופיין  בישראל  התקשורת   השינויים  ,ודינמיתשוק 

    .הקבוצה פעילות על מהותית השפעה בעלי  עשויים להיות הרגולטורים

חוק התקשורת  בבפקודת הטלגרף, להוראות  , בין היתר, חלק מהותי מפעילות הקבוצה, כפוף

 ידי שר התקשורת.  -רישיונות שהוענקו לקבוצה עלוב   מכוחושהותקנו והתקנות 

במסגרת   לעמוד  הקבוצה  על  בהם  ומגבלות  תנאים  היתר,  בין  קבועים,  אלה  ברישיונות 

פעילותה העסקית. הרישיונות ניתנים לשינוי בהתאם לתנאים הקבועים בהם, לרבות בניגוד  

הק כמולעמדת  לביטולם.  להביא  עלולה  הרישיונות  הוראות  של  מהותית  הפרה  כן,  -בוצה. 

  הפרה של תנאי הרישיונות עלולה להביא להטלת עיצומים כספיים משמעותיים על הקבוצה. 

ואפקטיביות  בנוסף,   משרד  אופן  מפעילים  התקשורת  פיקוח  בשוק  אחרים  על  הפועלים 

 .  ועל התחרות בשוק התקשורת  על פעילות הקבוצהגם   התקשורת משפיע

 להקמת הקשור בכל( והבניה התכנון דיני:  כגון נוספים,  לדינים גם כפופה  החברה פעילות

דיני צרכנות, דיני    , דיני ניירות ערך,תחרות דיני    ,הקרינה חוק )בסיס ומתקנים אחרים  אתרי

הפרטיות אלו    ,הגנת  מתחומים  אחד  לכל  הרלוונטיים  הרגולטורים  ולהחלטות  עבודה  דיני 

הקבוצהואחרים.   של  פעילותה  על  ופיקוח  מגבלות  אודות  נוספים  אודות  לפרטים  לרבות   ,

   להלן.  21ראו סעיף   הרישיונות שניתנו לקבוצה,

 חרות ת .6.2

 .  להלן  11סעיף  הקבוצה פועלת בשוק תחרותי מאוד בכל תחומי פעילותה. לפרטים נוספים ראו  
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    ותלות בטכנולוגיה שינויים טכנולוגיים .6.3

דינמי תחום  הינו  התקשורת  מאד  תחום  ב,  ותחרותי  שינויים  המאופיין  של  מהיר  קצב 

על מנת    ,תקשורתבתשתיות  עתירות הון  והשקעות    מצריכים היערכות מתאימהה  ,טכנולוגיים

.  בוהפועלים  לשמר את המעמד התחרותי של השחקנים  המשתנים ו  צרכי הלקוחות לספק את  

תחרותית.  הקבוצה  בהתאם,   להישאר  מנת  על  מתקדמות  בטכנולוגיות  להשקיע  נדרשת 

רת מקימה לפועלים  ובנוסף, הפעילות בתחום התקש. להלן 26.2.7סעיף לפרטים נוספים ראו 

העדר  טכנולוגיות מורכבות, כאשר  מערכות  מערכות מידע ותשתיות התקשורת, בבו תלות ב

בספק   עצמאית  תשתית תלות  כאמור  .  השונים  תוהתשתי  ימשמעה  בטכנולוגיות  תקלות 

הקבוצה לספק שירותים ומוצרים ללקוחות, להשפיע לרעה  יכולת  להשפיע לרעה על  עלולות  

הקבוצה  על   הטכנולוגיים  וכן  מוניטין  השינויים  בדבר  לפירוט  לתביעות.  אותה  לחשוף 

  סעיפים , ראו  הנייחתובתחום התקשורת  הניידת  והמערכות הטכנולוגיות בתחום התקשורת  

   . להלן 8.1)1(  -ו (2)7.1

פים  בתשתיות וברשתות ראו סעיותלות הקבוצה  לפרטים נוספים אודות השקעת הקבוצה  

   .להלן 26.3.2 -ו  12.2

 סיכונים סביבתיים  .6.4

  20  , ראו סעיףהקבוצהפעילות  על    סיכונים סביבתיים של  האפשרית  לפרטים בדבר ההשפעה  

   להלן.

   התפשטות נגיף הקורונה .6.5

פעילות   על  הקורונה  נגיף  של  ההשפעה  בדבר  ראהקבוצהלפרטים  סעי,  ח  לדו  1.4ף  ו 

 . בפרק ב' לדוח זההדירקטוריון המצורף 

 

 לפי תחומי פעילות   קבוצהחלק שלישי: תיאור עסקי ה

    ניידת תחום התקשורת ה .7

, להלן יפורטו מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו  לעיל  2.1  בסעיףנוסף על המפורט  

 :הניידתעשויה להיות להם השפעה על תחום התקשורת יש או אשר הקבוצה כלכלית של 

   היקף הפעילות בתחוםבשינויים מבנה תחום הפעילות ו .7.1

וכן מכר ותיקונים לציוד    ושירותים נלווים  5הפעילות כולל שירותי תקשורת סלולריתתחום  

בעלי   –  MNOשירותי תקשורת סלולרית ניתנים ע"י . להלן 7.2בסעיף קצה סלולרי, כמפורט 

  . MNO -המתארחים על גבי תשתית ה   MVNO - תשתית ו

השלימה הקבוצה את רכישת גולן וחיזקה את מעמדה כמובילת שוק. לפרטים    2020באוגוסט  

   כספיים.הלדוחות  7ביאור  נוספים ראה 

 __________________________ 
 המינוח "תקשורת סלולרית" זהה במהותו למינוח "תקשורת ניידת".    5
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של  ורחב היקף התקשורת הסלולרית מתאפיין בתחרות עזה, אשר מובילה למעבר תדיר   שוק

לשחיקה של מחירי חבילות  ביא  ממנויים בין המפעילים הסלולריים השונים. מעבר כאמור  

ההכנסה  המובילים לשחיקת  השירותים, תוך הגדלת נפח השירותים הכלולים בחבילות אלו, 

חל קיטון    2021במהלך שנת    .ולפגיעה ברווחיות הקבוצה  הממוצעת של הקבוצה למנוי סלולרי

העזה   התחרות  את  הפחית  לא  אשר  השונים,  הסלולריים  המפעילים  בין  המנויים  במעבר 

 ררת בתחום זה.  השו

מפעילים  (  השוניםהספקים  בדומה לכך, שוק ציוד הקצה מתאפיין אף הוא בתחרות עזה בין  

יבואנים,  סלולריים נוספות,  רבות  בינלאומיות   , חנויות  אינטרנטיות  מסחר    פלטפורמות 

בהם הקבוצה פועלת  מגוון ערוצי השיווק  ביבוא מקביל.לרבות  , ציוד קצה יםהמוכר ,)וכיו"ב

לפגיעה ברווחיות הגולמית    הביא, בין היתר,   ,(לרבות פלטפורמת הדיגיטל ופיתוחה בקבוצה)

ציוד קצה זו     .בקבוצה  הנובעת ממכירת    לאור משבר הקורונה   2020בשנת  הוחרפה    מגמה 

וה  הקבוצה  וחנויות  שירות  מרכזי  לסגירת  הביא  לה(אשר  הדיגיטלביא  לערוץ  מכר    , סטת 

, לאור פעולות שביצעה החברה למיקוד והרחבת  2021בשנת    .נמוכה יותר)  ברווחיותהמאופיין  

לצד   2020פעילותה בתחום, הצליחה החברה לשפר את שיעור הריווחיות הגולמית ביחס לשנת  

וזאת למרות פגיעה באספקת ציוד קצה עקב מחסור עולמי בשבבים,   הגדלת מחזור הפעילות

שנת   של  הרביעי  ברבעון  הוחרפה  אשר  נוספים    . 2021מגמה  סעיף  לפרטים    לדוח   1.4ראו 

   הדירקטוריון.

   התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו )1(

מתאפיין   הסלולרית  התקשורת  נמוכיםשוק  צמיחה  בשיעור    ,בשיעורי  רוויה  בשל 

ביןו  6החדירה גבוהים  התניידות  האחרונות   .השונים המפעילים  בשעורי  בשנים 

התקשורת הסלולרית הפכה לאמצעי מרכזי בהתנהלות היום יומית של לקוחות פרטיים 

בשירותי התקשורת ועסקים. המשתמשים מרחיבים את אופני השימוש ועברו משימוש  

, בעיקרת,  שירותי התקשורלשימוש הולך ומתרחב ב  בעיקר לשם שיחות טלפון קוליות,

(גלישה סלולרית, שימוש באפליקציות, ו שירותי    החברה  .)IOTכן בציוד קצה מחובר 

   ., בעיקר עם כניסת דור חמשותתחזק תמשיך זו מגמה כי  סבורה

   שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות )2(

ומשמעותיים, אשר  תכופים  טכנולוגיים  בשינויים  מאופיין  הסלולרית  שוק התקשורת 

המפעילות   מחויבות  ובהתאמות בעטיים  בפיתוח  שוטפות  בהשקעות  הסלולריות 

ב פוסקת  בלתי  צמיחה  גם  כך,  מתקדמות.  הנתונים היקף  לטכנולוגיות  תעבורת 

הסלולריים, אשר מתרחשת בשנים האחרונות ברשתות התקשורת הסלולרית והקווית, 

אספקת קיבולת הולכת וגדלה ל  תרכישמחייבת  מכתיבה הכרח לשדרוג הרשתות כאמור ו

ל הגישה  ולתשתיות  שירות  ההקבוצהאינטרנט  להערכת  בתעבורת קבוצה.  הצמיחה   ,

בין היתר, בשל פיתוח שירותי תוכן וטלוויזיה ברזולוציה גבוהה   ,הנתונים כאמור, תמשך

   .המושתתים על תקשורת אינטרנטית

 __________________________ 
היחס בין סך המנויים בשוק הסלולר לבין סך האוכלוסייה בישראל, לא כולל עובדים זרים ופלשתינאים, אף   -שיעור החדירה  6

 שאלה נכללים במספר המנויים.  
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נדרשת, בין היתר, הקבוצה  כדי לענות על הביקוש הגובר לתעבורת נתונים סלולריים,  

 החדשיםלתדרים  והתאמתה    4רשת דור    והרחבת פריסת לשדרוג  להמשיך בהשקעותיה  

, על מנת לאפשר קיבולת גדולה 5פריסת רשת דור  ל, וכן  2020מכרז התדרים  בשהוקצו  

   . יותר ויכולת העברת נתונים מהירה יותר

של  נוספים  לפרטים   השימוש  זכויות  במכרז י זכ  ,בתדריםהקבוצה  אודות  החברה  ית 

   .הלןל  13.5ף סעי, ראו להחלפת תדרים  ת משרד התקשורתדרישו  2020תדרים ה

טכנולוגיית   בשדרוג  ואת הצורך  בשוק  באופן מתמיד את הטכנולוגיות  בוחנת  החברה 

של  הכלכלית  והכדאיות  בשוק  התחרות  למצב  בהתאם  זאת  שלה,  הקיימות  הרשתות 

   השקעה בשדרוג הטכנולוגיות.

   הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה  )3(

  , גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות זה הינם כמפורט להלן:  קבוצההלהערכת  

רית איכותית ומתקדמת, לרבות היכולת לתחזק את  פריסה ארצית של רשת סלול •

הרשת ברמה גבוהה ולבצע השקעות משמעותיות בתשתית הסלולרית באופן שוטף,  

לצו היכולת  הן  לצורך  והן  הארץ  ברחבי  מיטבי  כיסוי  גדולה  רך  קיבולת  לספק 

   ;לאפשר שירותים מתקדמים טכנולוגיתללקוחות ו

 ; תחרותייםלהציע מחירים היכולת  •

  ; ערוצי הפצה רחבים ומגוונים  •

 ; עם השפעת החלטות רגולטוריותהיכולת להתמודד  •

ושירות  לרבות  ויעיל,    , הוגןשירות לקוחות איכותי  • היכולת להציע תמיכה טכנית 

   ;לקוחות באמצעות ערוצים מגוונים, פיזיים, טלפוניים ודיגיטליים

 ; מותג מוכר ומוביל •

והיכולת   • גג אחת,  ולעסק תחת קורת  ניהול מגוון רחב של שירותי תקשורת לבית 

 ; לספק ללקוח מענה מקיף

 טרנספורמציה דיגיטלית;  •

 . ןאדם מקצועי ומיומ  כח •

  חסמי כניסה ויציאה עיקריים )4(

 :  ום הפעילות הינםח, חסמי הכניסה העיקריים לת קבוצהלהערכת ה

ממשרד התקשורת, תוך   צורך בקבלת רישיון כללי למתן שירותי תקשורת סלולרית •

עמידה בתנאים שנקבעו בחוק התקשורת וקבלת זכות שימוש בתדרים מתאימים  

 מהמדינה, אשר כרוכה בעלות כספית גבוהה; 
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הצורך באמצעים פיננסיים בהיקפים גבוהים וידע רב לשם ביצוע ההשקעות הניכרות   •

מ  אתרים,  של  ארצית  ופריסה  רשת  הקמת  טכנולוגיות,  בתשתיות  ערך  הדרושות 

 שירות, רחבים; ו מכר, תמיכה  ך מערתפעול,  

  . והרוויה בשיעור החדירה בענף   שוק התקשורת הסלולרית בישראל התחרות העזה ב •

 להלן;  11.3ראו סעיף לפרטים נוספים 

בהם ובשינויים  אשר עמידה  הניידת  רגולציה ופיקוח מכבידים בתחום התקשורת   •

  21.4לפרטים נוספים ראו סעיף  .  לדרוש השקעות מהותיות  המתבצעים בהם עשויה

 להלן; 

צורך בהקמת אתרי בסיס (המכונים גם אנטנות סלולריות) בפריסה ארצית, הכרוך   •

בקשיים רבים בשל קושי בשכירת שטחים להקמת אתרי הבסיס וברישוי האתרים  

שבשט המקומיות  הרשויות  בהתנגדות  רבות,  לעיתים  האתר הנתקל,  מוקם    חן 

 הלן.  ל 21.4לפרטים נוספים ראו סעיף . ותושביהן

כי   המתוארים  רוב  יצוין  הכניסה  התשתיות לעיל  חסמי  להקמת  ושימוש    ביחס 

   .למפעיל וירטואלילא מהווים חסם כניסה   ,בתדרים

   ם:מתחום הפעילות הינ יםהעיקריהיציאה   מיחס,  קבוצהלהערכת ה

שר   • של  מותנה  אישורו  להיות  עשוי  אשר  השירות,  מתן  להפסקת  התקשורת 

רציף המשך  לצאת    בהסדרת  המבקש  מפעיל  ללקוחות  הניתן  השירות  של 

   ;מהתחום

הרט"ן  • תאגידים    ברישיון  של  מניות  העברת  על  היתר,  בין  מגבלות,  קבועות 

  קבוצה המחזיקים ברישיון זה ועל העברה או שעבוד של נכסים המשמשים את ה

   ;לקיום תנאי הרישיון

   השקעות מהותיות הדורשות זמן ארוך להחזר ההשקעה. •

 

 מוצרים ושירותים .7.2

זהלמועד   סלולרית  דוח  תקשורת  שירותי  של  בישראל  ביותר  הגדול  הינה הספק  , הקבוצה 

 בהתבסס על מספר מנויים ונתח שוק משוער.  

לכ הדוחלמועד   סלולרית  תקשורת  שירותי  מספקת  הקבוצה  בישראל,   מיליון  3.2-,  מנויים 

 משוק התקשורת הסלולרית.   31%-כהמהווים נתח שוק מוערך של 

 7:לרבות,  בתחום פעילות זהמגוון רחב של שירותים , למנוייהמציעה  הקבוצה  

( )א( סלולריות  שיחות  ממתינה, voiceשירות  שיחה  כגון:  נלווים  שירותים  וכן  בישראל   (

 __________________________ 
   לעיל. 4ראו ה"ש 7
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 שיחה מזוהה, תא דואר קולי, עקוב אחרי, שיחות ועידה;  

 ); MMSהודעות מולטימדיה ( )SMSוקבלת מסרונים ( משלוח שירות )ב(

 באינטרנט;  גלישה שירותי – נתונים ותקשורת גלישה שירותי )ג(

מחוץ   )ד( שהותם  בעת  למנוייה  נדידה  למבקרים שירותי  נדידה  שירותי  וכן  לישראל, 

 בישראל, שיכולים לעשות שימוש ברשת הסלולרית של החברה;

ואנטי ספאם,  וירוס-אנטי כגון: הגנה מפני התקפות סייבר, שירותי מוסף ערך שירותי )ה(

 ניהול כוח אדם, ניהול צי רכב וכיו"ב;  יישומי    שירותי גיבוי, שירות "המתנה נעימה",

מקצה לקצה   IOTפתרונות מתקדמים בתחום ה    –  IOT  (Internet Of Things)שירותי   )ו(

  (כגון פתרונות "עיר חכמה"); 

 בשירות הלקוח את המזכה חודשי  תשלום תמורת  –  קצה לציוד תיקונים שירותי )ז(

 .התיקון בעת פעמי חד תשלום תמורת או  תיקונים

  ומציעה   ושירותים נוספים ללקוחותיה כמו כן, הקבוצה בוחנת באופן שוטף הצעת מוצרים  
מציעה שתי דרכי תשלום: הקבוצה    תמחור.  ותכניותלמנויי הסלולר מגוון רחב של חבילות  

ניתן על ידי  תשלום בדיעבד  במסגרת  .  )post paid(  ותשלום בדיעבד)  pre paid(תשלום מראש  
שירותים   אשראי.  כרטיס  חיוב  או  הבנק  חשבון  לחיוב  הוראה  של  תשלום  אמצעי  המנוי 

משולמים   מראש  עלבתשלום  כלל  "  בדרך  כרטיסי  רכישת  או   "Talkmanידי  פיזיים 
בהתאם  .  בדיעבדבתחום זה נעשות בדרך של תשלום  הקבוצה  ווירטואליים. מרבית מכירות  

בענף,   שירותי  ותים הסלולריים  השירכניות  תלרגולציה  כוללות התחייבות לרכוש את  אינן 
גדולים.  הקבוצה   עסקיים  גופים  עם  הסכמים  עם  בקשר  למעט  מראש,  מוגדרת  לתקופה 

    להלן. 21.4ראו סעיף הניידת לפרטים נוספים אודות מגבלות ופיקוח בתחום התקשורת 

להסכ עם    םבהתאם  הרשתות  נדידה  הקבוצה  ון, מספקת  מרתשיתוף  פנים ארצית  שירותי 

  ). לפרטיםא להלן23.1  כהגדרתו בסעיף(  ףוכן שירותי קבלן משנה לתאגיד המשות  ון מרתל

  להלן.  3.1סעיף השיתוף כאמור ראו   םנוספים אודות הסכ

   קצהציוד 

המהווה את    פיזיות (כולל רשת דינמיקהבחנויות  לרבות  ,  ערוצי מכר  מגווןב  וכרתמ  סלקום

, אביזרים  סלולרייםטלפונים  מגוון רחב של    ) ובאתר האינטרנט,זרוע הריטייל של הקבוצה

רמקולים,  קונסולות גיימינג,  , מחשבים ניידים,  , כגון טאבלטיםאלקטרוני נוסף ציוד  ונלווים  

.  כאמורציוד הקצה  מציעה מגוון תכניות תשלומים עבור  הקבוצה  .  שעונים חכמיםו  אוזניות

רובן המכריע  בהתאם לבחירת הלקוח.  בתשלום אחד או במספר תשלומים,  התמורה משולמת  

ממותגי סמסונג  היה    2021  - ו  2020שנים  בהקבוצה  של    הסלולריים הטלפונים  של מכירות  

נוספים בדבר הסכמיה של  (  ואפל  .  )להלן  15  ף עם סמסונג ואפל, ראו סעיהקבוצה  לפרטים 

דגמי המכשירים הסלולריים הנמכרים על ידי החברה תומכים בשפות עברית, אנגלית, רוסית  

 וערבית (במרבית הדגמים).  
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  מוצרים ושירותיםמפילוח הכנסות  .7.3

או    10%, ששיעורן מהווה  הניידתאודות הכנסות מלקוחות בתחום התקשורת    נתונים להלן  

  ) לשנים כפי שמוצגות בדוחות הכספיים המאוחדים של החברהיותר מסך הכנסות החברה ( 

   ש"ח):(במיליוני  2021  -ו  2020, 2019

 

 

 

 

 

 (*) שיעור המחושב מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים המאוחדים בכל תקופה. 

 23.1סעיף    ו ראלפרטים  הסכמי השיתוף.    בגין)  2019-2020(מגולן בשנים  גולן  מון ו מרת(**) כולל הכנסות מ

 .להלן

 תחום התקשורת הנייחת   .8

לעיל, להלן יפורטו מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו    5.1.1נוסף על המפורט בסעיף  

 : הנייחתעשויה להיות להם השפעה על תחום התקשורת יש או אשר  קבוצהכלכלית של ה

שינויים  ותחום  ההתפתחויות בשווקים של  ,  שינויים בהיקף הפעילותמבנה תחום הפעילות,   .8.1

   במאפייני הלקוחות שלו

 שירותי אינטרנט (גישה ותשתית),  לרבות, נייחתמגוון שירותי תקשורת  תחום הפעילות כולל

שירותי תמסורת המוצעים    , , שירותי טלפוניה קוויתמב"ל, שירותי  OTTשירותי טלוויזיה  

ופתרונות תקשורת שונים, כגון פתרונות    ומפעילות תקשורתשל הקבוצה  ללקוחות העסקיים

IOT . להלן  8.2לפרטים ראו סעיף.   

את  ככלל מספקות  ,כמו בזקבפריסה ארצית, מפעילות תקשורת שהינן בעלות תשתית קווית 

תקשורת   ומפעילות  שלהן  העצמאית  התשתית  באמצעות  ללקוחותיהן  התקשורת  שירותי 

מלאה עצמאית  תשתית  בעלות  הקבשאינן  כמו  בעלות    עושות  וצה,,  של  בתשתיות  שימוש 

שירותיהן אספקת  לצורך  השירותים    ,התשתית  במסגרת  המסופקים  והתעריפים  לרבות 

הב הסיטונאי.  מסגרת  נייחת  שוק  תקשורת  שירותי  מספקת  הקבוצה  ככלל,  כאמור, 

העיסקיים ללקוחותיה    ללקוחותיה  ואילו השירותים  בבעלותה  עצמאית  באמצעות תשתית 

 וכן תשתית בזק (במסגרת שוק הסיטונאי). IBCהפרטיים מסופקים באמצעות תשתית 

להגדיל    IBC-והשלמת עסקת ההשקעה עם קבוצת הוט, יאפשרו ל  IBC-השקעת הקבוצה ב

להקטין את תלות הקבוצה   ךוכ באופן משמעותי את פריסת תשתית הסיבים האופטיים שלה

 להלן.   17.1. לפרטים נוספים ראו סעיף בבעלי תשתית קווית האחרים

   אינטרנט

 להלן. א 8.2לפרטים ראו סעיף שוק זה כולל שירותי גישה לאינטרנט ותשתית אינטרנט.  

צמיחה   האחרונות  בשנים  נרשמה  האינטרנט  הנתונים  בשוק  תנועת  והיקפי  בשימושים 

   ., לצד ירידה במחיר לנפח תנועה נתוןם על גבי רשתות התקשורתהמועברי

 2019שנת  2020שנת  2021 שנת 

 (*) שיעור  ההכנסות   (*) שיעור  ההכנסות     (*) שיעור  ההכנסות  

 41.9% 1,555 42.4% 1,558 43.3% 1,775 שרותי תקשורת סלולרית (**) 

 17.8% 661 19.2% 704 22.3% 915 ציוד קצה  
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שבבעלותן תשתית קווית כלל  הוט ובזק הן היחידות במדינת ישראל    קבוצות,  דוחהלמועד  

ולאחרונה גם על  ארצית (או כמעט כלל ארצית). תשתית בזק מבוססת על פריסת כבלי נחושת  

ביחס לתשתית הנחושת והכבלים מוטלת  בעוד תשתית הוט מבוססת כבלים.  תשתית סיבים  

 על חברות אלו חובת פריסה אוניברסלית (או כמעט כזו). 

נבחרים. חלקה נפרס על גבי תשתיות    םבאזוריאופטיים    מבוססת סיביםתשתית    IBCלחברת  

תשתית  ה   באמצעותבעיקר  של חברת החשמל וחלקה תוך שימוש בשוק הסיטונאי (החשמל  

   ).וחלקה אף באמצעות התשתית הפיזית של הוט  בזקשל הפיזית 

, IBCלשימוש הקבוצה ברשת    IRUוהסכם    IBC  - אודות השקעת החברה בלפרטים נוספים  

 .  להלן 17.1ראו סעיף 

אופטיים  קבוצה  ל סיבים  התעשתשתית  אזורי  בין  בישראל  יה יהפרוסה  העסקים  , ומרכזי 

וכן    ללקוחות עסקיים ומפעילי תקשורתומפ"א  המשמשת אותה לאספקת שירותי תמסורת  

 .  תשתית בין אתרי התקשורת של הקבוצה

   תשתית מבוססת סיבים אופטיים באזורים נבחרים.גם לחברת פרטנר 

להגיע    ,החובות שנקבעו ברשיונהצפויה, על פי  ה  קבוצת בזק רשת סיבים אופטיים משלה,ל

בזק החלה להפעיל את רשת הסיבים  .  2027שנת    ממשקי הבית בישראל עד  82%לפריסה של  

   .2021 מרץב(אותה פרסה קודם לכן) שלה 

ו  דוחהנכון למועד   בזק, הוט  לצורך אספקת    IBC-תלויה החברה בשירותי הפס הרחב של 

ללקוחותיה האינטרנט  לקיבולת    הביקוש  .הפרטיים  שירותי  החברה  לקוחות  מצד  הגובר 

 נתונים הגביר את תלות החברה בשירותים אלו.  

או ספקי גישה   אינטרנט שאינם בעלי תשתיתלספקי גישה לאינטרנט השוק הסיטונאי אפשר 

ארצית בפריסה  שאינה  אינטרנט  תשתית  להם  הקבוצהלאינטרנט  ביניהם  היתר,    ,  (בין 

שירותי)IBCבאמצעות   חבילות  ולספק  והוט  בזק  בקבוצות  להתחרות  גישה,  הכוללות    ם 

 . לאינטרנט ותשתית אינטרנט 

תשתית    2015בשנת   שירותי  בתחום  בישראל  הסיטונאי  השוק  רשמית  האינטרנט  הושק 

ידי מפעילים שאינם בעלי  -ובמידה מסוימת גם בתחום השימוש בתשתיות פיזיות מסוימות על 

שהשוק  .  תשתית אף  הוט,  על  קבוצת  של  לתשתית  ביחס  גם  רשמית  חל  מימוש  הסיטונאי 

תעריפים   בין היתר בשל  הוט התעכב מסיבות שונות,  גבי רשת  על  השירותים הסיטונאיים 

השימוש שנעשה  דוח  הם הסיטונאיים ברשת בזק. עד למועד פרסום  גבוהים יותר מהתעריפי

    בשירותים הסיטונאיים על גבי רשת הוט הוא מצומצם ביותר.

 להלן.  (2)21.5ראו סעיף  שוק סיטונאיהתפתחויות נוספות בלפרטים בדבר  

בזק, ראו סעיף  מחירי תשתית האינטרנט הסיטונאית על גבי רשת לפרטים נוספים הנוגעים ל

בדבר  ל  (2)21.5 לפרטים  הקווית  הלן.  תחת  הסיטונאית,  הטלפוניה  להלן  זה  בסעיף  ראו 

 הכותרת "טלפוניה קווית". 

   שירותי טלוויזיה
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, נשלט שוק שירותי  2014יזיה הרב ערוצית בחודש דצמבר  ו עד לכניסת הקבוצה לשוק הטלו

יזיה  ו ות טלושסיפקו שיר   ,ידי הוט (מונופול מוכרז בתחום זה) ויס-ערוצית על-הטלוויזיה הרב

ן, בהתאמה. סלקום הציגה לראשונה בישראל ית הכבלים והלווייבעיקר באמצעות טכנולוגי 

טלוויזיה  שיטת   (חדשנית  שידור  האינטרנט  גבי  אבן  ישהי)  OTTעל  משמעותית  תה  דרך 

של    OTT- שירות הלצריכת תכנים על גבי רשת האינטרנט.    הוויזואליבפיתוח שוק האודיו  

צפי  ובהם אפשרות  נוספים  בפרמטרים  חדשנות  הציג  ניידים  יהקבוצה  במספר מכשירים  ה 

זמנית, המשך צפ בו  בין מכשירים,  יונייחים  צפיה  בתכנים  י הקלטה מרוכזת המאפשרת  יה 

המסחרייםבערוצי  וששודר ועוד  ם  אחורה  תלצד  זאת  ,  שבוע  ישראליים  מגוון  כנים 

בישראל, אימצו את   OTTמאז שהקבוצה הציגה את שירות ה    ובינלאומיים ותכני ספורט.

מוצעים תכנים גם על ידי מי שאינם ספקי שירות  בשנים האחרונות  .  נוספיםשחקנים  הפתרון  

הן ישירות לצרכנים והן באמצעות שיתופי    , המשווקת את שירותיהNetflixכדוגמת  טלויזיה,  

   .עם כניסת דיסני לישראל פעולה עם ספקי שירות טלויזיה. תופעה זו צפויה להתרחב

   (מפ"א) קוויתטלפוניה  

מציעה שירותי טלפוניה קווית ללקוחות עסקיים ושירותי טלפוניה קווית באמצעות  הקבוצה 

 ללקוחותיה הפרטיים.    VOBטכנולוגיית 

היה אמור   סיטונאית החל מחודש מאי  לכלול  השוק הסיטונאי  קווית  בזק 2015טלפוניה   .

טענה כי היא ערוכה    2020יוני  נמנעה מלספק את שירות הטלפוניה הסיטונאית ורק בחודש  

השירות את  הקבוצה,    .לספק  ידיעת  למועד  למיטב  בשירות    ,דוחהנכון  שימוש  נעשה  טרם 

העדר שוק סיטונאי אפקטיבי של שירות טלפוניה סיטונאית פגע    השוק הסיטונאי.במסגרת  

 ביכולת החברה להציע שירות זה ללקוחותיה.  

 להלן.  (2)21.5סעיף לפרטים נוספים אודות השוק הסיטונאי ראו 

   )מב"לשיחות בינלאומיות (

שוק שירותי השיחות הבינלאומיות הינו תחרותי מאוד והתחרות מבוססת בעיקר על היכולת  

כגון    ,עם שירותים נוספיםמשולבת  שירות בחבילה  ושל המפעיל להציע תמחור אטרקטיבי  

על  שירותים סלולריים. בשנים האחרונות השימוש בטכנולוגיות תקשורת חינמיות וחלופיות  

(גבי   האינטרנט  שירותי  )  voice over IPכגון  רשת  ובפרט  הטלפוניה  שוק  לצמצום  הביאו 

 . . מגמה זו צפויה להימשך גם בעתידוההכנסות מהם הטלפוניה הבינלאומית 

לפרטים נוספים אודות מבנה תחום הפעילות בכל אחד מהשווקים האמורים והתחרות בהם  

   להלן. 11.4 ראו סעיף

   שיש בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות שינויים טכנולוגיים )1(

נוכח דינאמי  תחום  הינו  , בדומה לשוק התקשורת הסלולרית,  נייחתשוק התקשורת ה 

  מצריכים הערכות מתאימה הקצב המהיר של שינויים טכנולוגיים והתחרות הרבה, אשר  

   .ומחייבים השקעה בטכנולוגיות מתקדמות על מנת להישאר תחרותיים

בשנים האחרונות חלה צמיחה גדולה בתעבורת נתונים קווית, אשר מחייבת את הקבוצה 

(גישה  האינטרנט  לשירותי  יותר  גדולות  קיבולות  ולרכוש  שלה  הרשתות  את  לשדרג 
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ידה.תשתיתו על  המוצעים  ל  )  כרוך מעבר  חדש  בציוד  ושימוש  חדשות  טכנולוגיות 

 בסיכונים ותשומת לב ניהולית.  

ה ברשת  נתונים  לתעבורת  הגוברת  הדרישה  על  לענות  חלופות  קוויתכדי  ולמצוא   ,

בפריסת משאבים רבים  , השקיעה הקבוצה  מבזק והוטמשתלמות יותר לרכישת קיבולת  

 . IBC -בעצמאית ולאחר מכן תשתית 

לפרטים אודות שינויים טכנולוגיים ותלות בטכנולוגיה כגורם סיכון בפעילות הקבוצה 

 . להלן 26.2.7ראו סעיף 

   גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם )2(

 , גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות זה הינם כמפורט להלן:  קבוצהלהערכת ה

במחיר תחרותי, תוך התאמה לשינויים    שירותי תקשורת אמיניםהיכולת להציע   •

   ;, בדגש על מתן מענה לצורך הגובר ברוחב פסנייחתהתכופים בשוק התקשורת ה 

ומתקדמת בפריסה רחבה • לרשת איכותית  תלות  נגישות  , לרבות היכולת להקטין 

 ;בבעלי תשתית קווית חיצוניים

 ;עם החלטות רגולטוריותהיכולת להתמודד  •

עיל, לרבות היכולת להציע תמיכה טכנית ושירות לקוחות  שירות לקוחות איכותי וי  •

 ; באמצעות ערוצים מגוונים, פיזיים, טלפוניים ודיגיטליים

  ;לבית ולעסק  םשל שירותי מגוון רחבהיכולת להציע  •

 ; היכולת לבצע השקעות מהותיות •

 ;ערוצי הפצה רחבים ומגוונים  •

 ; מותג מוכר ומוביל •

 דיגיטציה מואצת; •

 . ןמקצועי ומיומח אדם וכ •

  חסמי כניסה ויציאה עיקריים )3(

חסמי הכניסה העיקריים לאור האפשרות לפעול כספק ללא תשתית,  ,  קבוצהלהערכת ה

ר ום הפעילות  חלת צורך בקבלת  וכוללים  נמוכים  זאת,    ישיון.הינם  על מנת לפעול עם 

השקעות הוניות גבוהות   , מלבד הרישיון, גם, נדרשותבתחום הפעילות  כספק בעל תשתית

   ה, שדרוגה ותפעולה השוטף.תהקמתה והן לצורך תחזוק לצורךהן   בתשתית  מאוד

אוקטובר   בחודש  כי  משרד,  2020יצוין  פעילות  חסמי    התקשורת  במסגרת  להפחתת 

ת תשתיות פס סמשרד התקשורת לעודד פריכניסה לתחומי התקשורת השונים, החליט  

שיון לביצוע פריסה ואספקת שירותי תשתית פס  ילקבלת ררחב באמצעות הסרת חסמים  

(בתצורת סיבים אופטיים   שיון מיוחד למתן שירותי תשתית פס רחביבאמצעות ר  רחב

מילימטריים) מיקרוגל/גלים  עורקי  של  אלחוטית  בתצורה  הופחתו  זו    מסגרת ב .  או 

ר  לקבלת  הסף  ביחס    ונקבעושיון  ידרישות  מכוח  ל מגבלות  שיסופקו  השירותים  היקף 
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עשות שימוש שיון יוכל ל יהזמן שבו בעל הר שיון (מגבלה על כמות המנויים) ומשך  יהר

כאמור שהינו  החליט משרד התקשורת לאפשר למפעיל    2022בחודש פברואר    שיונו.יבר

לרכוש שירות שימוש בתשתיות פסיביות ממפעילים   ,לשירותי פס רחב  דבעל רשיון מיוח

. לפרטים זורי תמרוץ בלבדנאי תיק השירות בענין זה וזאת באפנים ארציים בהתאם לת

     ) ב. להלן.1( 21.5אודות אזורי התמרוץ ראו סעיף 

מתן שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט אינו דורש רישיון, אך נכון למועד הדוח,  יצוין כי  

ורך באמצעים פיננסיים בהיקפים גבוהים, לרבות הצורך בהתקשרות בהסכמים קיים צ

   לרכישת תכנים ותשתיות טכנולוגיות.

לעניין מתן שירותי  מתחום הפעילות  העיקריחסם היציאה  ,  קבוצהלהערכת ה , למעט 

אישורו של שר התקשורת להפסקת מתן השירות, אשר הינו  טלוויזיה על גבי האינטרנט,  

להיות מותנה בהסדרת המשך רציף של השירות הניתן ללקוחות של מפעיל המבקש עשוי  

    .לצאת מהתחום

ברישיון האחוד קבועות מגבלות, בין היתר, על העברת מניות של תאגידים המחזיקים 

תנאי   לקיום  הקבוצה  את  המשמשים  נכסים  של  שעבוד  או  העברה  ועל  זה  ברישיון 

   הרישיון.

  מוצרים ושירותים .8.2

, )תשתיתאינטרנט (גישה ושירות    יםמספקת בתחום זה כולל  קבוצהשה  יםהעיקרי  יםהשירות 

) האינטרנט  גבי  על  טלוויזיה  (  שירותי),  OTTשירותי  בינלאומיות  שירותי  )מב"לשיחות   ,

שירותים נוספים  .  ולמפעילות תקשורת  ללקוחות עסקייםתמסורת  טלפוניה קווית ושירותי  

חלק   .IOTושירותי  שירותי אבטחת מידעניהול מערכות תקשורת, שירותי מרכזיות, כוללים 

ניתנים בענן שירותי תשתית האינטרנט שמספקת הקבוצה ללקוחות פרטיים    . מהשירותים 

, בעוד ששירותים  IBCמבוססים בעיקר על השוק הסיטונאי ותשתית הסיבים האופטיים של 

 קבוצה.  ל ה ל התשתית הנייחת העצמאית שעבעיקר אלו ללקוחות עסקיים מבוססים 

הכוללת    Fiber TVחבילת  כגון  האמורים,  שירותים  המציעה ללקוחותיה חבילות של    קבוצהה

   .ושירותי טלוויזיה )תשתיתאינטרנט (גישה ו

תכניות בענף,  לרגולציה  שירותי    בהתאם  את  לרכוש  התחייבות  כוללות  אינן  השירותים 

גדולים.   עסקיים  גופים  עם  הסכמים  עם  בקשר  למעט  מראש,  מוגדרת  לתקופה  הקבוצה 

 21.4 פיםסעיראו והקווית הניידת  לפרטים נוספים אודות מגבלות ופיקוח בתחום התקשורת 

 להלן.    21.5 -ו

נוספים   ושירותים  מוצרים  להציע  האפשרות  את  לעת,  מעת  ומעריכה,  שוקלת  הקבוצה 

 ללקוחותיה. 

  1.4סעיף  לפרטים אודות השפעות התפשטות נגיף הקורונה על הביקוש למוצרי הקבוצה, ראו  

   .בפרק ב' לדוח זהבדוח הדירקטוריון המצורף  

   (גישה ותשתית)אינטרנט  .א

 .  )ISP( לאינטרנטגישה הינה ספק עיקרי של שירותי  קבוצהה
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גישה ספק שירותי ה  .לתשתיתמשקע ראשון בבית  ספק התשתיות אחראי לחיבור הלקוח  

לל גישה  מתן  על  אחראי  ל אינטרנט  התשתיות  התשתית מ  ,לקוחאינטרנט  ספק  ,  של 

שלו הרשת  מ   ,באמצעות  החל  והעולמית.  המקומית  האינטרנט  ,  2015מאי  חודש  לרשת 

ללקוחות באזורי מגורים )  end to endשירותי אינטרנט קצה אל קצה (  קבוצהמספקת ה

  2017החל משנת  ו  (על בסיס השוק הסיטונאי)  בזק  קבוצת  של  נחושתבאמצעות תשתית  

לאחר מכירת התשתית העצמאית  ו באמצעות תשתית עצמאית  , גם  IBC  -ועד מכירתה ל 

,  2021 יוליהחל מ. IBC האופטיים שלים גם באמצעות תשתית הסיב  )2019(בשנת  IBC-ל

  סיבים אופטיים של בזק.כולל השוק הסיטונאי גם תשתית 

לאינטרנט.  הגישה  שירותי  אינטרנט יחד עם  השירותי תשתית    מציעה את  קבוצהכאמור, ה

הקבוצה מספקת גם ציוד קצה   . הלןל   (2)21.5  לפרטים בדבר השוק הסיטונאי ראו סעיף

   הנדרש לשירות ותמיכה בו.

ה שירותי    קבוצהבנוסף,  שכוללים  מוסף,  ערך  שירותי  שלה  האינטרנט  למנויי  מציעה 

א  מידע,  עסקיים),  יאבטחת  (ללקוחות  ואתרים  שרתים  וגיבוי  תקש רוח  ורת  ופתרונות 

  .גלובליים (ללקוחות עסקיים) 

   OTT ערוצית -רב שירותי טלוויזיה .ב

ערוצית על  - מציעה ללקוחות פרטיים שירותי טלוויזיה רב  קבוצה, ה2014החל מדצמבר  

(שירות   האינטרנט  "סלקום   )OTTגבי  בשם  שממותגים  תחרותיים,  ". tvבמחירים 

וכן ערוצים מסחריים  במסגרת השירות מוצעת חבילה הכוללת שידורי ערוצים לינאריים  

) או  TVODיה (. בנוסף יכול הלקוח לצפות בסרט בתשלום לפי צפיVODוספריית  נוספים  

). שירות  , ערוצים בשפות ועודלהצטרף לערוצים נוספים בתשלום נוסף (כגון ערוצי ספורט

גם   כולל  בענן  שירותיםהטלוויזיה  הקלטה  כגון  נוספים    Catch Upופיצ'ר    מתקדמים 

אחורה שבוע  השירות  בערוצי  ששודרו  בתכנים  צפייה  (בהתאם   המאפשר  יותר  או 

 . בתוכן)להסכמים עם בעלי הזכויות  

   מב"ל  שירותי .ג

העיקרי בשוק    . השירות בישראל  מב"לאחד מהשחקנים העיקריים בשוק ההינה    קבוצהה

 קבוצההזה הוא שיחות טלפון יוצאות ונכנסות עם כיסוי עולמי בעל היקף משמעותי ורחב.  

 , לקוחות המשלמים מראשאך גם לללקוחות המשלמים בדיעבד  בעיקר  שירות זה  מספקת  

הינם עובדים הלקוחות המשלמים מראש  מרבית    .בעיקר באמצעות מכירת כרטיסי חיוג

 זרים השוהים בישראל. 

ה שירותי    קבוצהבנוסף,  מפעילים    Hubbingמספקת  שאינם  בינלאומיים  למפעילים 

ישראלים.   שאינם  בינלאומיים  מפעילים  שני  בין  לגשר  שתפקידם   קבוצההישראלים 

או כאשר הבדלי    כאמורכאשר אין קשר ישיר בין שני המפעילים    מספקת שירותים אלה

 . כדאייםהתמחור במיקומים השונים הופכים את שירותי הגישור ל

   קומיתמ  שירותי טלפוניה קווית .ד

העברת ו  הכוללים שיחותמתקדמים    ניהמציעה ללקוחות עסקיים שירותי טלפו   קבוצהה

מציעה ללקוחות פרטיים שירותי טלפוניה    קבוצההכמו כן,  .  ושירות מרכזיה בענן  נתונים
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למשתמש   . שירותי טלפוניה קווית מאפשריםVOBבסיסית באמצעות טכנולוגיית  נייחת  

או    י בטלפון קווי, סלולר   העושה שימושקצה לנהל שיחת טלפון עם משתמש קצה אחר  

  .בישראל או מחוץ לה ,מחשבב

   שירותי תמסורת .ה

 ותקשורת תמסורת שירותיולמפעילי תקשורת  מספקת ללקוחותיה העסקיים    קבוצהה

וכן שירותי ערך   גישה לאינטרנט  , שירותעל בסיס תשתית עצמאית של הקבוצה  נתונים

   .(רשת פרטית) IPVPNמוסף כגון שירותי אבטחת מידע ושירות  

 ) IOTהאינטרנט של הדברים ( .ו

מאפשרת חיבור בין מכשירים שונים לרשת האינטרנט. הקבוצה, יחד    IOT-טכנולוגיית ה

המבוססים על מגוון פתרונות תקשורת    IOTעם שותפים אסטרטגיים, מציעה פתרונות  

   .) ותקשורת סלולרית, לרבות פתרונות "עיר חכמה"Wi-Fiהכוללים תקשורת קווית (

 פתרונות מערכות מידע ותקשורת   .ז

) כולל  Hostingהעסקיים פתרונות אירוח שרתים ואתרים (  יה מספקת ללקוחות   הקבוצה

ופתרונות   מידע,  אבטחת  שירותי  ובקרה),  ניטור  (דוגמת  מוסף  ערך   ITשירות 

מהווה   System Networking, Cyber & Information Security(כגון הקבוצה   .(

הלקוח   והפתרונות   "One Stop Shop"עבור  והשירותים  אחת)  בנקודה  כולל    (מענה 

כוללים בחלקם אפיון והתאמת פתרון ספציפי ללקוח, התקנה ותמיכה שוטפת וכן מכר 

 .  ושירותי אחזקה ואחריות ציוד נלווה

  מוצרים ושירותיםמפילוח הכנסות  .8.3

או    10%, ששיעורן מהווה  הנייחתאודות הכנסות מלקוחות בתחום התקשורת    נתוניםלהלן  

) לשנים  ים של החברהמאוחדשמוצגות בדוחות הכספיים הכפי  (  קבוצה יותר מסך הכנסות ה 

   :)ש"חליוני י(במ 2021  -ו  2020, 2019
 

 

 

 

 (*) שיעור המחושב מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים המאוחדים בכל תקופה. 

 להשתנות וזאת בהתאם לצרכים שיווקיים ותחרותיים.  בחבילות עשוי(**) הרכב השירותים הכלולים 

 2019שנת  2020שנת  2021 שנת 

 שיעור (*)  ההכנסות   שיעור (*)    ההכנסות   שיעור (*)   ההכנסות  
הכנסות מחבילות   
אינטרנט,  כגון (

 (**) טלויזיה ומפ"א) 
878 21.4% 826 22.5% 773 20.8% 
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 חלק רביעי: עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה  בכללותה 
 לקוחות  .9

  8  :מלקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים הכנסות הקבוצה להלן נתונים אודות התפלגות 

 2019שנת  2020שנת  2021שנת  סוג לקוח

סה"כ   
הכנסות  
(מיליוני   

 ש"ח ) 

שיעור  
מסך 

 ההכנסות 

סה"כ  
הכנסות  
(מיליוני   

 ש"ח ) 

מסך   שיעור 
 ההכנסות 

סה"כ  
הכנסות  
(מיליוני   

 ש"ח ) 

מסך   שיעור 
 ההכנסות 

לקוחות  
 פרטיים 

2,835 69.1% 2,556 69.5% 2,561 69.1% 

לקוחות  
 עסקיים  

1,009 24.6% 940 25.6% 991 26.7% 

 4.2% 156 4.9% 180 6.2% 256 אחר

 100% 3,708 100% 3,676 100% 4,100 סה"כ 

אין   על    תלותלקבוצה  מהותי  באופן  ישפיע  אובדנו  אשר  מסוים  איזה  בלקוח  על  או  פעילותה 

   .מתחומי הפעילות שלה

   שיווק והפצה .10

   ושירות לקוחות  מכר .10.1

הלקוחות    קבוצהה שירות  מאמצי  את  את והמכירה  מאחדת  למקסם  כדי  שלה, 

 ההזדמנויות של הקבוצה, לצד יעילות מקסימלית ושירות לקוחות איכותי. 

האגף   הקבוצה  של  הלקוחות  יחסים  ושירות  מערכת  לשימור  המרכזי  הערוץ  ארוכת א 

הקבוצהעם    טווח מאמצי  לקוחות  מיקוד  תוך  נאמנות  ,  בטיפוח  שירות    מתןהלקוחות 

הקבוצה   בנוסף,  לל  מאפשרתאיכותי.  בנוחותלקוחותיה  משלימים  ל  הצטרף  שירותים 

 . נוספים שירותי תקשורתו

תכניות   מציעה  ושירותים    ,שיווקהקבוצה  ציוד  משלימים,  באמצעות נלווים  שירותים 

 לקוחות קיימים.   טפח נאמנותלבמטרה למשוך לקוחות חדשים ו , מגוון אמצעי מכירה

המועסקים על    עובדיםוהן באמצעות  הקבוצה פועלת הן באמצעות משווקים עצמאיים  

מול לקוחות, בממשק ישיר  לים  הפוע   . כל נציגי החברה (הן הפנימיים והן העצמאיים)ידה

ך תקופת העסקתם, על מנת  מהלהכשרה אינטנסיבית בראשית העסקתם, וכן בעוברים  

 . איכותילהבטיח שירות 

 __________________________ 
בסעיף הלקוחות ועיקר ההכנסות    בדוחות הכספיים המאוחדים  ון (וכך גם גולן עד לרכישתה ע"י החברה) נכללתמרתאף ש  8

ר בלקוח אלא בשותף עסקי  מוצגות בשורת ההכנסות בדוח הכספי המאוחד של החברה לתקופות הרלבנטיות, אין מדובמנה  מ
   .יםהכספי ותדוחל (ד)31ביאור להלן וכן   23.1סעיף שהכנסות הקבוצה ממנו הן מהותיות. לפרטים נוספים ראה 
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ולזיהוי   יזומות באופן שוטף, להבטחת איכות השירות  הקבוצה מבצעת בדיקות איכות 

נטישת פועלת באופן שוטף ליישום אמצעים למניעת והפחתת שיעור  לשיפור וכן  אזורים  

 לקוחות. 

נקודות  ואיחדה    , צמצמה סגרה  הקבוצה   ,מיישמתהקבוצה  במסגרת מהלכי ההתייעלות ש

מכירה ושירות במיקומים סמוכים והפחיתה או שינתה מיקום למוקדים הטלפוניים, תוך  

מיקוד מאמצים בערוצי שירות עצמי ובזיהוי ופתרון בעיות באופן יזום, לפני קבלת תלונה  

סגירת נקודות מכירה יימשכו גם צמצום וופה כי מהלכי ההתייעלות והחברה צ מהלקוח.

 . 2022בשנת 

 מתבצעת בעיקר בערוצים הבאים:  קבוצהפעילות המכר ושירות הלקוחות של ה

   נקודות מכירה פיזיות .א

נקודות מכירה פיזיות בפריסה  מאות  מפיצה את מוצריה ושירותיה באמצעות    קבוצהה

ידי משווקים חיצוניים וחלקן מופעלות באופן ישיר ועצמאי  , רובן מופעלות על ארצית

 . על ידי הקבוצה

נקודות שירות   70  -באופן עצמאי כ  קבוצה, הפעילה ה מועד הדוחות הכספייםנכון ל

במיקומים    ות השירות והמכירה ממוקמ  נקודות. על פי רוב,  בפריסה ארציתמכירה,  

קיימתאו  מרכזיים   בהם  גבוהה,    במיקומים  לקוחות  גישה קלה תנועת  המאפשרים 

ה ללקוחות  פוטנציאלים  קבוצהונוחה  והמכירה    השירות  נקודותעיקר  .  ולקוחות 

מציעים  וכן  קבוצהמציעים את כל קשת המוצרים והשירותים של הוחנויות דינמיקה 

מסירה  או משמשים כנקודת    ,(ובחלקם גם ציוד נוסף)  שירות לתיקון מכשירי טלפון

לבית   שליח  באמצעות  או  מרכז  (באותו  התיקון  לאחר  וקבלתם  לתיקון  להפקדתם 

שירות  הלקוח),   מתבצע  בעוד  עצמו  הקבוצה    הפרונטליים  םבסניפיהתיקון    או של 

 במעבדה מרכזית.  

ל הקבוצה  של  המאמצים  במסגרת  מנת  ב   התרחבבנוסף,  על  מסוימים  סקטורים 

פוטנציאל   את  עם  להרחיב  המגע  ונקודות  הקבוצה  של  ולקוחות  לקוחות  המכירות 

מתקשרת  פוטנציאלים   הקבוצה,  מוכחת  הקבוצה  של  התמחות  בעלי  מפיצים  עם 

 באותם סקטורים. 

   מוקדים טלפוניים .ב

ידי   על  הטלפוניים המופעלים  ללקוחות    מתמקדים  קבוצהההמוקדים  שירות  במתן 

בנושאים פיננסיים, שירותים, חבילות חו"ל, תמיכה טכנית בעולמות הסלולר, הנייח 

מכירות  בווהטלוויזיה   ופוטנציאלייםמאמצי  קיימים  ללקוחות  נציגי  טלפוניים   .

מוצרים ושירותים,  רחב של  מגוון    קבוצהמציעים ללקוחות ה  קבוצההמכירות של ה 

  קבוצה שירות המוקד הטלפוני של ה    פרואקטיבי והן בתגובה לבקשותיהם.הן באופן  

למ משנהוקד מחולק  חיובים;    (לדוגמא:  י  טכניים;  שירותים  כלליים;  שירותים 

יעילות השירות באופן שוטף, ומפעילה גם מוקד    בוחנת את  קבוצה. הוכיו"ב)  מכירות

מפעילה    בוצהקהזה,    דוחלמועד פרסום  המספק את כל השירותים.  שימושי    טלפוני רב

חוץ.   ה במיקורש יש, מתוכם  המספקים שירות ללקוחות פרטיים  מוקדים טלפוניים  11
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 1,000-קיימת אפשרות לספק שירות לכ  קבוצהות השיא, למוקדי הטלפון של הבשע

   .זמנית-לקוחות בו

   עסקייםלקוחות  .ג

צוות מכירות ייעודי שומר על קשר שוטף עם לקוחותיה העסקיים הגדולים והבינוניים  

מערך תמיכה ומכירה טלפוני ללקוחות עסקיים    קבוצהה  בנוסף מספקת.  קבוצהשל ה

ובינוניים ללקוחות  קטנים  שירות  מוקד  ללקוחות  ,  תמיכה  ומוקד  גדולים  עסקיים 

נייחת לה  .  תקשורת  טיפול  מומחיות הקבוצה בתחומי התקשורת השונים מאפשרת 

בצרכי הלקוחות העסקיים, לרבות פתרונות בהתאמה אישית, בעת הצורך. יצוין,  מלא  

כרוך   ומקומיות  ממשלתיות  לרשויות  או  גדולים  עסקיים  ללקוחות  מכירה  הליך  כי 

   בהליך מכרזי.  קבוצהות הלעתים בהשתתפ

  שירות עצמי ומכירות מקוונות .ד

ולקבל מידע באתר    קבוצהה ושירותים  מציעה ללקוחותיה אפשרות לרכוש מוצרים 

ה של  הקבוצההאינטרנט  כן,  כמו  הקיימים   קבוצה.  ללקוחותיה  מספקת 

כגון   שונים,  עצמי  שירות  ערוצי  אינטראקטיבי  מענה  שירות  והפוטנציאלים  קולי 

)IVR  אינטרנט אתר  ה),  של  הפייסבוק  דף  באמצעות  השירות   ערוצי  .קבוצהוצ'אט 

בירור פרטים וביצוע רכישת ציוד קצה   , בין היתר, קבוצהללקוחות ה  יםמאפשר  העצמי

חו"ל   אחר    ,באתרוחבילות  חודשיות  המעקב  חשבוניות  קבלת  בנתונים,  שימוש 

וצ'אט עם  אינטרנט  הדיגיטליות, הדרכות בשירות עצמי, סיוע מקוון לבעיות בשירות  

 ת העצמי. משקיעה מאמצים בהכוונת לקוחותיה לאפיקי השירו קבוצהנציג שירות. ה

   עות טכנאיםשירות באמצ .ה

שירות   עבור  הלקוחות  ה  tvסלקום  שירות  של  האינטרנט  גם    קבוצהותשתית  ניתן 

טכנאים   חיצוניים) באמצעות  קבלנים  באמצעות  וכן  החברה  ע"י  (המועסקים 

   המספקים את השירותים בבתי הלקוחות.

   מוגבלותלאנשים עם מתן שירות  .ו

פי  מוגבלותשירותיה לאנשים עם    בהתאמתמשקיעה מאמצים    קבוצה ה , כנדרש על 

דין,  דין.   פי  על  כנדרש  הנגשת אתרי האינטרנט  ללקוחות    קבוצההלצד  עם  מספקת 

מיוחדים  מותאמים    צרכים  ושירותים  הפיזיות  המכירה  לנקודות  נוחה  נגישות 

מכשירה    קבוצההכוללים שירות טקסט לדיבור וכן שירות תמיכה באמצעות צ'אט. ה

 שירות נגיש לכל לקוחותיה.  תתנציגי השירות ל את

   שיווק .10.2

,  קבוצת תקשורת מובילה  קבוצהמדגישה את היות ה  קבוצהאסטרטגיית השיווק של ה

רחב יכולת לספק פתרון  בעלת  לקוח בתמורה לכספו ולערך רב  מספקת  , הויוזמת  תגנוה

  קבוצה בראיית השירותים.  ומערך רחב של  באמצעות חבילות    וזאת ל צרכי התקשורת  ללכ

 אספקת חבילות שירותים מחזקת את נאמנות הלקוחות ומגבירה את שביעות רצונם.  

   איכותי ללקוחותיה.הוגן ופק שירות לסחותרת   קבוצהה
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מבוססות על פרמטרים החשובים ללקוחותיה, כפי שאלו    קבוצהפעילויות השיווק של ה

 מבצעת מעת לעת.  קבוצהבאים לידי ביטוי בסקרים שה

לקוחותיה  קבוצהה עם  אינטראקציות  המבוקש  ממנפת  השירות  למכירת    ,לאספקת 

בעיקר זאת,    .הלקוח, מגמות בשוק ושיקולי רווחיותמוצרים ושירותים בהתאם לצרכי  

, להשאת שביעות רצון הלקוח  ) מתקדמתCRMבאמצעות מערכת ניהול קשרי לקוחות (

   .נאמנותווהגדלת 

 

 תחרות    .11

התקשורת   עלתה  שוק  התחרות  רמת  מתחומיו.  ברבים  ביותר  תחרותי  שוק  הינו  בישראל 

משמעותית בשנים האחרונות בעקבות כניסת מתחרים נוספים ושינויים רגולטוריים אשר הפחיתו  

את חסמי הכניסה לתחום ואת חסמי מעבר הלקוחות בין החברות הפועלות בו. כפועל יוצא, מחירי  

לירידה  (ומתחרותיה)  י הקבוצה  יד- השירותים השונים המסופקים על וגרמו  נשחקו משמעותית 

 תוצאות הפעילות של הקבוצה בשנים האחרונות. הכנסות ובב

גורמי התחרות העיקריים בשוק התקשורת הם השירותים הכלולים בחבילת שירותים המוצעת  

שירות   ורמת  איכות הרשת  תפיסת  תפיסת המותג,  והציוד,  תפיסת מחיר השירותים  ללקוחות, 

קוחות. כך, גם מגוון המכשירים הסלולריים והצורך בהתאמתם לצורכי הלקוח וכן מגוון ואיכות  ל

 התוכן הטלוויזיוני משפיעים על הגברת רמת התחרות בשוק זה.  

 קבוצות תקשורת והפרדה מבנית  .11.1

התקש  בשוק  קבוצות  והתחרות  בין  בתחרות  האחרונות  בשנים  מתאפיינת  בישראל  רת 

מקביל במספר מגזרי פעילות בשוק. יצוין, כי בתחומי הפעילות  תקשורת, אשר פועלות ב 

למועד  כלשהי.  תקשורת  לקבוצת  משתייכות  שאינן  מתחרות  גם  פועלות  הקבוצה  של 

  קבוצת סלקום, קבוצת בזק, קבוצת הוט  – , פועלות ארבע קבוצות תקשורת בישראל  דוחה

 וקבוצת פרטנר.  

קבוצת בזק בשוק    – מונופול, כל אחת בעסקי הליבה שלה  הואיל וקבוצות בזק והוט הן  

 ,ערוצית-וקבוצת הוט בשוק הטלוויזיה הרב  ובשוק תשתית האינטרנט  הטלפוניה הנייחת

ובהתאם חלות עליהן מגבלות שונות בקשר מוטלת עליהן חובת הפרדה מבנית מסוימת,  

ין היתר, דרישה כי  גבלות החלות על קבוצת בזק, כוללות, בלמכירת חבילות תקשורת. המ

בזק תציע חלק מהשירותים הכלולים בחבילת השירותים בנפרד, באותם התנאים כמו  

בחבילה, תאפשר למתחרותיה להציע את שירותיהן במסגרת חבילות שירותים באותם 

תנאים (אם החבילות כוללות שירותי גישה לאינטרנט, שיחות נייחות מבוססות אינטרנט  

שווק אותם כפי שהיא משווקת למועד פרסום הדוח, גם חובה ל   נכוןאו שיחות לחו"ל) ו 

ידי קבוצה בת של - את החבילות שלה (הדרישה השנייה אינה חלה על מכירת החבילה על

גם לגבי בזק עצמה, במסגרת החלטת משרד   2022וצפויה להתבטל בחודש אפריל    בזק

ביחס  ).  כמפורט להלן,  תשתיתגישה ול ההפרדה הקיימת בין שירות  ו טיב התקשורת לענין  

רכיב   עם  בקשר  דומה  מגבלה  חלה  הוט  הכוללות  הגישה  לקבוצת  בחבילות  לאינטרנט 

מאי  לאינטרנטגישה  שירותי   חודש  במהלך  להתבטל  הצפויה  החלטת 2022,  במסגרת   ,

   .המשרד האמורה, כמפורט להלן



 27 -א 

 

 

עם חברות  לקבוצת בזק ניתנו הקלות בהפרדה המבנית המאפשרות לה להציע חבילות יחד  

כמו תנאים.  למספר  בכפוף  שלה,  ולשווק  -הבת  למכור  בזק  של  לחברות הבת  הותר  כן, 

שירותי השני  הוט  יהאחת את  על  שגם  למרות  שירותיהן.  של  חבילות  במסגרת  כולל  ה, 

הרב הטלוויזיה  שירותי  בין  מבנית  להפרדה  דרישות  שירותי  -מוטלות  גישה ערוצית, 

ושירותי   סלולר  שירותי  של לאינטרנט,  חבילות  להציע  להוט  הותר  נייחת,  טלפוניה 

ערוצית ותשתית אינטרנט, ותחת תנאים מסוימים -טלפוניה נייחת, שירותי טלוויזיה רב

. כמו כן, הוט והוט מובייל רשאיות למכור ולשווק האחת את שירותי  גישהגם שירותי  

  ה ולהחליף ביניהן מידע.י השני

, בזק מיזגה באופן חלקי את פעילות חברות הבת שלה (פלאפון, יס ובזק 2018במהלך שנת  

שמציעה  שירותי הנייח  בינלאומי בע"מ) ובכך חיזקה את יכולתה להתחרות עם חבילת  

, הגישה בזק עתירה לבג"ץ נגד משרד התקשורת, לביטול  2019הקבוצה. בחודש פברואר  

בקב  המבנית  ההפרדה  חובת  של  בזק.  מיידי  דין  וצת  כי  הינה  לעתירה  המדינה  עמדת 

לאור היתר  בין  להידחות,  בזק  של  עדכון    עתירתה  לבחינת  אגפי  הבין  הצוות  המלצות 

אין   לפיהן  התקשורת,  לשר  הוגשו  אשר  והוט,  בזק  בקבוצות  המבנית  ההפרדה  חובות 

  מקום בעת הזו לבטל את ההפרדה המבנית בקבוצות בזק והוט וכי יש להמשיך ולבחון 

בשוק.   לשינויים  בהתאם  הנושא  עתירתה   2021פברואר  חודש  באת  את  בזק  משכה 

   בג"ץ. צתהמלב

, החליט משרד התקשורת להעניק לקבוצת הוט הקלה נוספת בעניין  2019בחודש אפריל  

ללקוחות   שלה  הבת  וחברות  הוט  שירותי  את  לשווק  לה  המאפשרת  המבנית,  ההפרדה 

סלי  הותר להוט לשווק  ,  2020יולי    בחודשעסקיים בינוניים וגדולים ללא מגבלות. כמו כן,   

- רטי הכוללים גם את שירותי ספק הגישה הוטלמגזר הפמסוימים  שירותים משותפים  

 נט, תחת תנאים מסוימים.  

משרד התקשורת לאפשר לקבוצת הוט לשווק "סל שירותים החליט    2021פברואר  בחודש  

ואת  (קוואטרו)  הסלולר  את  גם  והשידורים  הביתי  לאינטרנט  בנוסף  שיכלול  משותף" 

את אישור משרד התקשורת מראש לכל סל    לקבל בהתאם להחלטה, הוט תידרשהמב"ל.  

להציע גם וביחס לסל שירותים שיוצע ע"י חלק מהחברות בקבוצת הוט, תידרש  שירותים  

 מתחרים שאינם מקבוצת הוט.  שירותי  

ב   החליט,  2021יוני  בחודש   על  בין  וטימשרד התקשורת  וההפרדה הקיימת  ל המדיניות 

ין להתחבר יהמחייבת לקוח המעונ   ,טרנטפס לבין שירות גישה לאינ- שירות תשתית רחבת

כי    במסגרת זו נקבע לאינטרנט ברכישת שני שירותים משלימים אלה. מגזר הפרטי בלבד.  

גישה לאינטרנט יחד עם שירות תשתית,  ןלספק בעצמתוכלנה  בזק והוט   לאחר   שירות 

סיומו של תהליך שבמסגרתו תוצע הצעת מדף שתוסכם עם ספקי השירות, הכוללת מדדי  

הסיטונאי  שירות   בהם  ופיצוילשוק  עמידה  אי  על  אשר  מוסכם  משרד   תאושר,  ע"י 

שבמהלכם תמומש הצעת המדף ללא החלק של   חודשים  3שיימשך  כיול  שלב    ,התקשורת

 וב  ,חודשים  3שלב ההערכות שיימשך  ודרש  הפיצוי המוסכם ויערכו בה תיקונים ככל שיי

  הצפויה להסתיים   תום תקופת ההערכות,ב.  הפיצוי המוסכםש הצעת המדף כולל  מתמו

שירות  לספק    להן  יותר      ,להוט  ביחס   2022מאי  חודש  בביחס לבזק ו  2022אפריל   חודש  ב



 28 -א 

 

בנפרד למנוי  , וייאסר עליהן לספק שירות תשתית  גישה לאינטרנט יחד עם שירות תשתית

פרסם משרד התקשורת שימוע ביחס    2022  ינוארחודש  בכחלק מתהליך זה,      .פרטי חדש

 לתיקון רשיונות בזק והוט, כך שיכללו גם אפשרות שיווק שירות ספק אינטרנט.  

(- לשינוי האמור IBCהחברה- היות והינה בעלת תשתית אינטרנט *באמצעות    להערכת

 צפויהלא    -ע#י הוט ובזק  ה לאינטרנט יחד עם שירות תשתיתגישביחס לאספקת שירות  
על תוצאות    להיות הערכת החברה כאמור הינה מידע צופה /  הקבוצההשפעה מהותית 

עשויה   החברה  הערכת  ערך/  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  או פני  להתממש  שלא 
שונה מאשר העריכה- בין היתר- לאור    חדשים  לקוחות  שלקצבי גיוס  להתממש באופן 

    /תשתית ללא אינטרנט לקוחותנטישת ו

התקשורת   .11.2 בשוק  התחרות  עם  הקבוצה  מעמדה התמודדות  על  המשפיעים  וגורמים 

 התחרותי  

תלויה,   התקשורת  בשוק  התחרות  עם  בהצלחה  להתמודד  יכולתה  הקבוצה,  להערכת 

ביכולתה לצפות  מתמדת לאספקת שירות איכותי ללקוחות וכן  וחתירה  בהקפדה  בחלקה,  

וטכנולוגיות   שירותים  הצגת  לרבות  השוק,  על  המשפיעים  ואירועים  למגמות  ולהגיב 

נויים בהעדפות הצרכנים, מגמות דמוגרפיות, תנאים כלכליים, אסטרטגיות  חדשות, שי

 תמחור של מתחרים ושינויים בסביבה המשפטית והרגולטורית. 

מנת להתמודד עם התחרות המוגברת בשוק התקשורת, יישמה הקבוצה מספר צעדים -על

) היתר:  בין  הכוללים,  יתרונ 1ואסטרטגיות  את  הממקסמות  הזדמנויות  מימוש  ותיה  ) 

כקבוצת תקשורת, ובתוך כך השקת שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט, שירותי תשתית  

דרך   אופטיים  סיבים  בתשתית  והשקעה  הסיטונאי  השוק  בסיס  על  - וב  IBCאינטרנט 

IOT) חבילות הטריפל  2;  כדוגמת  ה  ) מיקוד בהצעת חבילות שירותים   Fiber TV או 

הלקוח   שימור  את  (המחזקות  מהקבוצה;  רכישותיו  היקף  את  התקשרות  3ומגדילות   (

ו גולן  עם  ואירוח  רשתות  שיתוף  יותר מרתבהסכמי  יעיל  עלויות  מבנה  המאפשרת  ון 

מפעילה  כהקבוצה  מעמד    חיזוקוובהמשך רכישת גולן  ,לרשתות, הפעלתן וההשקעות בהן

בישראל   ביותר  הגדולה  חיזוק  הסלולרית  של  תוצאות  התוך  )  4(  ;הקבוצההכספיות 

-, מכירת תשתית הסיבים העצמאית של הקבוצה באזורי מגורים לIBCהשקעה בחברת  

IBC  והתקשרות בהסכם IRU  עםIBC  ,2019בשנים  עלויות הקבוצה    אשר הפחיתו את   -

להרחיב  במטרה    IBC  - והתקשרות עם הוט בהסכמי השקעה ב  , ואת תלותה בבזק  2021

של   הסיבים  פריסת  את  ו  IBCמשמעותית  מואץ  את  ובקצב  לאלטרנטיבה   IBCלהפוך 

) השקעה ברשתות הקבוצה במטרה להבטיח אספקת שירותים סלולריים  5רחבה לבזק; (

ומתקדמים איכותיים  דור  וקוויים  לרבות   ,5) אגרסיביים  6;  התייעלות  בצעדי  נקיטה   (

) 7; (ום הוצאות תקורה וייעול תהליכי עבודההאדם, צמצ-באמצעות שינויים במצבת כוח

רצון הלקוחות   שביעות  להגברת  הדיגיטליים,  בערוצים  והמכר  פעילות השירות  הגברת 

   .ופיתוח תחומי פעילות משיקים ) הרחבת מגוון המוצרים8(-ו  וחסכון בתקורות

מעמדה להערכת הקבוצה, בין הגורמים השליליים המשפיעים או אשר עשויים להשפיע על  

) שיעור החוב הגבוה של הקבוצה המקטין את ההון  1התחרותי, כלולים גורמים כדלקמן: (

החופשי העומד למימון עסקיה ולפיתוחם ומקטין את גמישות תגובתה לשינויים בשוק  
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כבדות  ובכלכלה  מימון  הוצאות  עליה  משית  (וכן  רגולציה  )2;  שתוחל  על  שתכביד  ככל 

גבי האי על  (שירותי הטלוויזיה  (  OTT)נטרנט  ללקוחותיה;  ביטול  3שמציעה הקבוצה   (

אספקת שירות    )4ו/או מתן הקלות נוספות בחובת ההפרדה המבנית בבזק ו/או בהוט; (

 IBC) אי יכולת להפוך את  7; (או בזקי הוט ו/תשתית אינטרנט על גבי סיבים אופטיים ע"

לרעה   שינוי  או  שירותים  לרכוש  הקבוצה  תוכל  שממנה  רחבה  סיבים  תשתית  לבעלת 

של   התחרותיות  (IBCביכולות  ברשתות  6;  הדרושות  ההשקעות  את  לבצע  יכולת  אי   (

תקפות סייבר שיפגעו באספקת שירותי  התקלות ו/או ) 8הקבוצה ובעסקיה באופן כללי; (

ירותי תקשורת ע"י מדינת ישראל או  אספקת ש )  8התקשורת ע"י הקבוצה ובתדמיתה; (

לעצמם תקשורת  שירותי  לספק  לגופים  אפשרות  לגופים  9(  ;מתן  תדרים  שיוקצו  ככל   (

סלולר שירותי  אספקת  לטובת  הסלולר,  חברות  על  )  10(;  מקומיים  שאינם  השלכות 

)  11( ;  וןמרת הסכם השיתוף עם  או שינוי ביטול  הקבוצה בטווח הקצר והבינוני הנובעות מ

) הפחתת חסמי כניסה לשוק התקשורת 12(-ו  ; שינוי מתכונת אסדרת הקווים הכשרים

  .להלן  )1(21.1והפחתת הרגולציה על פיתוח טכנולוגי ועסקי (לפרטים נוספים ראה סעיף  

בדבר הגורמים השליליים אשר עשויים להשפיע על מעמדה התחרותי   החברההערכות  
הקיים  המידע  על  המבוססות  ערך-  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  מידע צופה  הינן 

בהתאם לניסיונה בשוק החברה  וכן כוללת הערכות וניתוח של    דוחהנכון למועד  חברה  ב
לקן- שכן הן מושפעות התקשורת/ הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש בח

חלק  או  כל  התממשות  לרבות  הקבוצה-  של  בשליטתה  אינם  אשר  גורמים  ממכלול 
כמפורט  הקבוצה  של  פעילותה  בתחום  הסיכון  גורמי  במסגרת  המפורטים  מהגורמים 

 להלן/ 26 בסעיף

   הניידתתחרות בשוק התקשורת  .11.3

ישנה תחרות עזה בכל היבטי שוק התקשורת הסלולרית בישראל, עם שיעורי חדירה של 

ושיעור נטישה   2021בדצמבר,    31מיליון משתמשי סלולר ליום    10.7המייצגים    116%-כ

כ של  שנת    27%- ממוצע  נטישה  2021במהלך  שיעור  הנטישה  גבומעט  ,  לשיעור  ביחס  ה 

  40.2%  עמד על  2021  -ו  2020בשנים  בקבוצה  שיעור הנטישה    במדינות מפותחות אחרות.

 , בהתאמה.  31.0%-ו

לצד  דוחהלמועד   הקבוצה  פועלת  ארבעה עשרה  ,  נוספים:  סלולרית  תקשורת  מפעילי 

ון,  מרת ): פרטנר, פלאפון, הוט מובייל וMNOמפעילי תקשורת סלולרית בעלי תשתית (

(וששה   וירטואליים  לויובהם  )MVNOמפעילים  רמי  בע"מ    :  תקשורת  השקמה  שיווק 

 שורת בע"מ.  סלקט תקו , עזי תקשורת בע"מ, פרי טלקום בע"מ ")רמי לוי("

התגברה  החריפה  התחרות   הסלולר  יותר  בשוק  כניסת  אף  במרתלאחר  לשוק  חודש ון 

   .2018אפריל  
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המנויים שוק  נתחי  הקבוצה,  ליום    להערכת  השונים,  הסלולריים  המפעילים    31של 

כ 31%-הינם: הקבוצה כ  2021  ,בדצמבר -, הוט מובייל כ24%- , פלאפון כ28%-, פרטנר 

  9.2%-והמפעילים הווירטואליים יחד כ   2%-ון כ מרת , %31

 ,5יצוין כי בעקבות מכרז דור    ,יחד עם זאת   התחרות עשויה להישאר ברמתה הנוכחית.

ברמת חבילות גלישה מורחבות והכוללות   5פירסמו מפעילי הסלולר הצעות לחבילות דור  

כוללות   שאינן  יותר ממחירי החבילות  גבוהה  ירידה   5דור  שירותי  מחירים  נצפתה  וכן 

   הפחיתה את התחרות העזה השוררת בתחום זה.  אשר עדיין לא ,  בכמות המעברים בשוק

 . 

ופלטפורמות   יבואנים  רשתות,  רבים,  ספקים  עם  הקבוצה  מתחרה  הקצה  ציוד  בשוק 

(כך למשל מסחר אינטרנטיות בינלאומיות. הקבוצה צופה כי מגמה זו של תחרות תמשיך  

בפעילותה  2021במהלך   משותפת  החלה  קמעונאית  פוקס  רשת  ולרשת  להוט  ) חדשה 

החברה אינה יכולה להעריך  .ף יותרועלולה להחריף א ותכלול יותר שחקנים בינלאומיים

   נתח השוק שלה בשוק ציוד הקצה. את

ציוד הקצה כאמור ושוק    התקשורת הניידתהמשך התחרות בשוק  בדבר    החברההערכות  
הקיים  המידע  על  המבוססות  ערך-  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  מידע צופה  הינן 

בהתאם לניסיונה בשוק   החברהוכן כוללת הערכות וניתוח של    דוחהנכון למועד    בחברה
התקשורת/ הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש בחלקן- שכן הן מושפעות 

אינם אשר  גורמים  של    ממכלול  חלק  החברהבשליטתה  או  כל  התממשות  לרבות   -
כמפורט  הקבוצה  של  פעילותה  בתחום  הסיכון  גורמי  במסגרת  המפורטים  מהגורמים 

 להלן/  26בסעיף 

 נייחת תחרות בשוק התקשורת ה  .11.4

בעיקר שירותי    ,תחומי משנהמספר  כוללת פעילויות בהנייחת  הפעילות בתחום התקשורת  

וכן שירותי טלוויזיה.  ובינלאומית  וגישה לאינטרנט, שירותי טלפוניה מקומית   תשתית 

אפשר כניסת מפעילים נוספים שאינם בעלי תשתית לתחומי משנה  שום השוק הסיטונאי  יי

שירותים  חבילות  הצעת  ולהגברת  הפעילויות  לכלל  התחרות  להרחבת  והביא  נוספים 

   ממספר תחומים ללקוח.

   (גישה ותשתית) שירותי האינטרנט .א

קבוצות הוט ובזק הן היחידות במדינת ישראל שבבעלותן תשתית קווית כלל ארצית  

הינן  אלו  קבוצות  ארצית).  כלל  כמעט  העיקריות    (או  האינטרנט  תשתית  ספקיות 

מספקות גם שירותי תשתית אינטרנט למפעילים שאין  והן  לסקטור הפרטי בישראל  

במסג תשתית  הסיטונאי.  ברשותם  השוק  ליום  רת  בזק    ,2021  ,בספטמבר  30נכון 

אלף משקי בית    1,014  -לכ(על גבי נחושת וסיבים)  מעניקה שירותי תשתית אינטרנט  

- לכמעניקה שירותי תשתית אינטרנט  והוט  ופרסה תשתית סיבים לכמליון משקי בית  

   .10(על גבי תשתית כבלים) אלף משקי בית 711

 __________________________ 
ידי מפעילים אחרים ועל הערכות החברה לגבי מפעילים שאינם מפרסמים  -הערכה זו מבוססת על דוחות שפורסמו לציבור על  9

 דוחות לציבור. 
 הנתון ביחס למספר משקי הבית להם מעניקה הוט שירותי תשתית אינטרנט מבוסס על הערכות הקבוצה. 10
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IBC    מציעה שירותי תשתית אינטרנט סיטונאים על גבי סיבים אופטיים למפעילים

בדצמבר    30שאין ברשותם תשתית סיבים או בכלל, לרבות לקבוצה ולהוט. נכון ליום  

2021, IBC  אלף משקי בית 735-לכ סיביםפרסה תשתית .  

ים  כמו כן, פרטנר מציעה שירותי תשתית אינטרנט למגזר הפרטי על גבי רשת סיב

 פרוסה באזורי מגורים נבחרים. האופטיים עצמאית 

אינטרנט תשתית  ברשותם  שאין  לאינטרנט  גישה  כמו  11ספקי  ביחס    הקבוצה, 

לפרטים  (  IBC-והוט    ,של בזק  על תשתית האינטרנט  יםנסמכ   ,ללקוחותיה הפרטיים

  - . ככל שםללקוחותיה) לצורך אספקת שירותי תשתית  להלן   17.1נוספים ראו סעיף  

IBC    על חיובית  השפעה  לכך  להיות  צפויה  ארצית,  בפריסה  לאלטרנטיבה  תהפוך 

התקשורת   בתחום  הקבוצה  של  התחרותי  תלות הנייחתמעמדה  הפחתת  ידי  על   ,  

 בבזק וצמצום בעלויותיה.   קבוצהה

גדלה משנה לשנה.  מבזק  במשך מספר שנים הקיבולת הסיטונאית שרכשה הקבוצה  

המיקוד של הקבוצה בגיוס לקוחות אינטרנט על תשתית סיבים (בעיקר    2021בשנת  

שהקבוצה    IBCשל   הסיטונאית  הקיבולת  בהיקף  לירידה  הובילה  בזק)  של  גם  אך 

נובמבר   בחודש  מבזק.  תחזית    2021רוכשת  מדדי  את  התקשורת  משרד  פרסם 

השוק   תעריפי  לקביעת  משמשים  אשר  בזק,  ברשת  נתונים  לקיבולת  הביקושים 

הסיטונאי בתשתית הנחושת. מדדים אלה הובילו לעליה בתעריפי השוק הסיטונאי  

  .2022בתשתית הנחושת לשנת  

מבזק השירות  עבור  קיבולת  לרכוש  לאינטרנט  גישה  ספקי  נדרשים  והוט.    בנוסף, 

צריך  ההגידול המתמיד בשימושים, הוביל לגידול בביקוש לרוחב פס גדול יותר, אשר 

במחירים   והוט,  מבזק  ידה  על  הנרכשת  הקיבולת  את  להגדיל    ו נותר שמהקבוצה 

 גבוהים. 

והוט   בזק  ע"י  גבי סיבים אופטיים  על  את    הגביר מהצעת שירות תשתית אינטרנט 

להסטת מכר   הביאמו  את מודעות הציבור לשירות  ה גדילמהתחרות בתחום, אך גם  

ללקוחותיה  ים האופטיים שלה  החלה לשווק את שירות הסיב בזק  .  לתשתית סיבים

במסגרת השוק הסיטונאי.  נמכר גם  זה    שירות,  2021והחל מיולי    2021מרץ  החל מ

החל השירות    ההוט  תשתית  בשיווק  גבי  אודות  .  2021באפריל  )  IBC(על  לפרטים 

   להלן. 17.2סעיף ראו  IBC-עסקת השקעת הוט ב

לכ2021  בדצמבר  31ליום   אינטרנט  תשתית  שירותי  מספקת  הקבוצה   ,-  306,000  

   .12% -ק זה הינו כלהערכת הקבוצה, נתח השוק שלה בשו לקוחות. 

פריסת   הרחבת  של  האפשרית  ההשפעה  החברה בדבר  וכניסת בזק   IBCהערכות 
פני עתיד-   הינן מידע צופה  והוט לתחום הסיבים האופטיים על מעמדה התחרותי 

  דוחהכהגדרתו בחוק ניירות ערך- המבוססות על המידע הקיים בחברה נכון למועד  
אלה   הערכות  החברה/  של  וניתוח  הערכות  כוללת  להתממש- וכן  שלא  עשויות 

 __________________________ 

 לאינטרנט, שלרובם אין נתח שוק משמעותי.  , קיימים בישראל כמה עשרות ספקי גישהדוחלמועד ה 11



 32 -א 

 

בחלקן ממכלול   או  להתממש  מושפעות  הן  שכן  מהצפוי-  שונה  באופן  להתממש 
תשתית   פריסת  התקדמות  ביניהם  החברה-  של  בשליטתה  אינם  אשר  גורמים 

על התממשותו IBC ידי .הסיבים  וכן  המפורטים   בזק-  מהגורמים  חלק  או  כל 
 / להלן 26רט בסעיף כמפובמסגרת גורמי הסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה 

על  ,  אינטרנטהפסקת הפיצול בין גישה לתשתית    שלההשפעה    להערכת הקבוצה על

   .לעיל  11.1, ראו סעיף התחרות בתחום זה

- המסופקים על  גישה בינלאומית לאינטרנט מסופקת על ידי שלושה כבלים תת ימיים

לפרטים נוספים  טמרס טלקום בע"מ ובזק בינלאומי.   , Telecom Italy Sparkle  ידי  

 להלן.  15.3ראו סעיף 

 ערוצית -שירותי טלוויזיה רב .ב

שוק   , נשלט2014עד לכניסת הקבוצה לשוק הטלוויזיה הרב ערוצית בחודש דצמבר  

ידי הוט (מונופול מוכרז בתחום זה) ויס (מקבוצת  -ערוצית על -שירותי הטלוויזיה הרב

אלף משקי בית    780-, לכ2021בספטמבר,    30ליום  בזק), המספקות שירות זה, נכון  

  .12משקי בית, בהתאמה אלף 560 -וכ

הכולל   OTT ערוצית על גבי האינטרנט (שירות-הקבוצה מציעה שירות טלוויזיה רב

יישומוני גרגא של  תוכן (   - Amazon Primeו Netflix ציה  מבוסס   VOD ספקי 

אינטרנט) לרבות באמצעות גישה ישירה מפלטפורמת הטלוויזיה של הקבוצה. נכון  

אלף לקוחות. להערכת   252 - , מספקת הקבוצה שירות זה לכ 2021בדצמבר,  31ליום  

הינו   זה  בתחום  שלה  השוק  נתח  פתרוןכמ.14%-כהקבוצה,  משווקת  פרטנר  כן,   ו 

OTT   יישומון את  החודשי)    Netflixהכולל  בחשבון  בילינג  שירות  (לרבות  את  וכן 

Amazon Prime  הוט ויס, כל אחת, משווקות מותג .OTT    מוזל, בשםNext TV   ו-

Sting TV  לוויין משידורי  למעבר  מהלך  במסגרת  כך,  על  נוסף  בהתאמה.   ,

צפויה יס    2022במהלך  נוסף בשם יס+.   OTT השיקה מותג, יס  OTTלטכנולוגיית  

מבוסס אינטרנט בינלאומית נוספת)    VODודיסני (ספקית תוכן    Netflixלכלול את  

   שלה (לרבות בילינג בחשבון החודשי). OTT-בשירות ה 

 .  Netflixהשירות שמציעה קבוצת הוט כולל גם הוא את יישומון 

כי   בישראל, Amazon Prime-ו  Netflixיצוין  לצופים  שירותיהן  את  מספקות   ,

הודיעה על כניסתה לשוק    דיסניכשירות משלים לתוכן קיים של המתחרים הקיימים.  

 .  2022בישראל בקיץ 

, החליטה הממונה על התחרות להעניק פטור מאישור הסדר  2021בחודש ספטמבר  

וף פעולה  כובל למיזם להקמת פלטפורמת שידור רב ערוצית על גבי האינטרנט בשית

), שניים מבין  "RGE") וקבוצת אר.גי.אי גרופ בע"מ ("קשת"בין שידורי קשת בע"מ (

ספקי התוכן העיקריים של הקבוצה לשירותי הטלוויזיה שלה (לפרטים נוספים ראו  

ע"י קשת. ההסדר אושר    RGEממניות   24.9%להלן). בנוסף, אושרה רכישת   15סעיף 

 __________________________ 
 ערוצית מבוסס על הערכות הקבוצה. -הנתון ביחס למספר משקי הבית להם מעניקה הוט שירותי טלוויזיה רב 12
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לתקופה של ארבע שנים שבסיומה תיערך בחינה מחודשת לגבי חידוש הפטור לתקופה  

  , החדשה   הפלטפורמה  כניסת.  RGEנוספת ואפשרות קשת להמשיך להחזיק במניות  

במהלך   א תרחששת  ככל   ,2022הצפויה  להגדיל  צפויה  הקיימת  ,  התחרות  רמת  ת 

  החדשה   ורמהאינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת כניסת הפלטפ  קבוצהבשוק. ה

   . כאמור שלה התוכן ספקי לבין  בינה העסקית היחסים מערכת עלאו / ו תוצאותיה על

להערכת הקבוצה, מגמת התחרות תימשך בעתיד ועשויה לכלול כניסה של שחקנים  

   בינלאומיים, כמו גם שחקנים ישראליים נוספים.

 בינלאומיות שירותי שיחות  .ג

הבינלאומיות   השיחות  שירותי  רבות  שוק  האחרונותהשתנה  השימוש    .בשנים 

כגון   וחלופיות  חינמיות  תקשורת  הביאו  WhatsAppושיחות    VOIPבטכנולוגיות   ,

הטלפוניה   משירותי  ההכנסות  ובפרט  הטלפוניה  שירותי  שוק  צמצום  למגמת 

 בעתיד.הבינלאומית, הצפויה, להערכת הקבוצה, להימשך גם 

  אחת מהספקיות העיקריות של שירות שיחות בינלאומיות בישראל, הקבוצה הינה  

בזק    -כאשר מתחריה העיקריים של הקבוצה הינם בזק (באמצעות חברת הבת שלה  

בינלאומי) ופרטנר (באמצעות תאגיד בבעלות מלאה). כמו כן ישנם מתחרים נוספים 

 לאה או חברות קשורות). כמו אקספון והוט (באמצעות תאגידים בבעלות מ

, נתח השוק של הקבוצה בשוק שירותי  2021,  בדצמבר  31להערכת הקבוצה, נכון ליום  

   .20-30%-השיחות הבינלאומיות הינו כ

 )מפ"א(שירותי טלפוניה קווית  .ד

ידי קבוצת בזק, מונופול בשוק  - שוק הטלפוניה הקווית נשלט במשך שנים רבות על

משרד   פרסומי  פי  על  החזיקה,  בזק  הוט.  קבוצת  ידי  ועל  הקווית,  הטלפוניה 

של שירותי    ההכנסות המדווחותמנתח      72.6%- , כ2019  יוניב  10נכון ליום  התקשורת,  

ב יותר  גדול  שוק  (ונתח  בישראל  עסקיים). ספקים הטלפוניה הקווית  לקוחות    קרב 

 פרטנר.  ונוספים בתחום שירותי הטלפוניה הקווית המקומית הם הקבוצה  

הקבוצה מציעה שירותי טלפוניה קווית ללקוחות עסקיים ושירותי טלפוניה קווית  

טכנולוגיית השוק   VOB באמצעות  נתח  הקבוצה,  להערכת  הפרטיים.  ללקוחותיה 

   אינו מהותי.שלה בשוק שירותי הטלפוניה הקווית 

נייחת במסגרת השוק הסיטונאי ראו סעיף    ) 2(  21.5  לפרטים בדבר שירות טלפוניה 

 . להלן

  

   שירותים נייחים אחרים .ה

שירותי תמסורת ושירותי תקשורת נתונים, המיועדים ללקוחות עסקיים ולמפעילות  

גם    2019ידי הקבוצה וקבוצת בזק, הוט ופרטנר, והחל משנת  - תקשורת, מסופקים על

שנת  IBCידי  -על במהלך  תכניות    2019.  עקב  בעיקר  בתחום,  התחרות  התעצמה 

 קבוצת בזק והגידול בצריכה.  ידי  - שמציעות קבוצות הוט ופרטנר, הורדת המחירים על
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על  IOT שירותי  חברות  הקבוצה,  ידי  -מסופקים  פרטנר,  פלאפון,  בזק,  קבוצת 

ידי שחקנים נוספים הנכנסים לשוק זה.  - אינטגרציה אחרות בתחום התוכנה וכן על

פתרונות   של  רחב  מגוון  הצעת  באמצעות  הללו  בחברות  מתחרה    IOTהקבוצה 

שוק שירותי    IOT.ים של טכנולוגיות ושירותי  מתקדמים בשיתוף עם ספקים מוביל

פתרונות    IOT  -ה הן  מציעים  תקשורת  מפעלי  ובמסגרתו  גבוהה  בתחרות  מאופיין 

אין ביכולת הקבוצה להעריך את הנתח    .לקצה ללקוחות  תקשורת והן פתרונות קצה

 שלה בשוק זה.  

 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקנים .12

   כללי .12.1

הינה    2020  ,דצמברב  31  -ו  2021 ,בדצמבר  31בוצה נטו לימים  יתרת הרכוש הקבוע של הק

   מיליוני ש״ח, בהתאמה. 1,402- מיליוני ש״ח וכ  1,383-כ

לפרטים בדבר מגבלות על שעבוד הרכוש הקבוע והציוד המשמשים לאספקת שירותים 

במסגרת רישיונות הקבוצה ולמגבלות נוספות על הקבוצה ביצירת שעבוד על נכסיה, ראו  

   להלן. 21.3 -ו  18.4סעיפים 

בדבר מאסון  לפרטים  להתאוששות  גיבוי  ות   ,מערך  עסקית  המשכיות  כנית  תכנית 

   .הלןל  12.2סעיף , ראו התאוששות מאסון

   רשתות .12.2

החברה  רשתות  בדבר  פרטים  להלן  שלה,  הרשתות  על  מבוססת  החברה  פעילות  כלל 

 בתחומי פעילותה:

   הניידת תחום התקשורת 

, כולל אתרי בסיס הפרוסים ברחבי הארץ אשר סלולריות של הקבוצהציוד הרשתות ה

 מעניקים כיסוי תקשורתי לרוב המכריע של האזורים המיושבים בישראל.  

בטכנולוגיית  דוח למועד   רשתות  מפעילה  הקבוצה  דור ("  LTE    זה,  רשת 

4("UMTS/HSPA+    דור)ו3רשת דור  ) ("3.5  -ו   3 ("-  GSM/GPRS/EDGE    דור)2.5  -ו  2  (

כן רשת ו  בישראל"), המכסות את הרוב המכריע של האזורים המיושבים  2רשת דור  ("

   .פריסהבתהליך   נמצאת"), ה5רשת דור (" 5G NRבטכנולוגיית 

מפעילים סלולריים לבצע שלב נוסף   לחייב  החליט, משרד התקשורת  2021פברואר  בחודש  

  ההחלטה תוך שנתיים ממועד  ככלל  ,  4במחויבותם לפריסה אוניברסלית ביחס לרשת דור  

   ).2022רק בשנת חל  עבורהשהמועד למתן הוראה לבצע שלב נוסף ון, מרת(למעט 

  3ודור    2דור  הפסקת השירות בטכנולוגיות    עלמשרד התקשורת    החליט  ,2021יוני  חודש  ב

) (עם אפשרות להקדים בכפוף  "היום הקובע"(  31.12.2025ביום  ")  הטכנולוגיות הישנות("

ל מסוימים  הקובע1.1.2025-לתנאים  ליום  עד  שיחולו  שונים  ביניים  והסדרי  בנוסף,    .) 

התקשורת  הורה   בשעתו  משרד  שהוקצו  התדרים  פסי  של  ההקצאות  הארכת  על 

  ראו .  31.12.2030כנולוגיות הישנות לשימוש גם בטכנולוגיות מתקדמות יותר עד ליום  לט
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בדבר   זה, תקופתי  ג' לדוח  בפרק  הכלולים    החברה   שלהכספיים    לדוחות  2אור  יבנוסף ב

המיוחס   מוחשי  הבלתי  והרכוש  הקבוע  הרכוש  הפחתת  אופן  על  זו  החלטה  השפעת 

   .לטכנולוגיות הישנות

ולנצל את התדרים   3ודור    2דור  רשתות  של  מהלך זה יאפשר לקבוצה לחסוך עלויות תפעול  

 .  5ודור  4לשיפור ביצועי רשתות דור   ,13שיתפנו

על תוצאותיה    4ודור    3סגירת רשתות דור  הערכות החברה בדבר ההשפעה האפשרית של  
הקיים  המידע  על  המבוססות  ערך-  ניירות  עתיד- כהגדרתו בחוק  פני  הינן מידע צופה 

נכון למועד הב של החברה/ הערכות אלה עשויות   דוחחברה  וכן כוללת הערכות וניתוח 
שכן הן מושפעות   או  שלא להתממש- להתממש בחלקן שונה מהצפוי-  להתממש באופן 

בשל אינם  אשר  גורמים  בסביבה ממכלול  שינויים  ביניהם  החברה-  של  יטתה 
בה הקבוצה  הרגולטורית  לאופן    -פועלת  ביחס  החלטות  ההסדרה  יוכן   וכן ישום 

פעילותה  גורמי הסיכון בתחום  התממשות כל או חלק מהגורמים המפורטים במסגרת 
 להלן/ 26בסעיף של הקבוצה כמפורט 

   להלן פירוט אודות הרשתות הסלולריות של הקבוצה:

. מאפשרת הורדה והעלאת נתונים בקצב של  2014הושקה בשנת    -  )LTE(  4רשת דור   .א

כ וכ  150-עד  לשנייה  דור    מגה לשנייה, בהתאמה  50  -מגה  נשוא    4ובתוספת תדרי 

. 14מגה לשניה, בהתאמה  70-מגה לשניה ו   004-, לקצב של עד כ 2020מכרז התדרים  

באמצעות   נעשית  הקבוצה  ברשתות  המידע  תעבורת  זועיקר  את  מכסה  ה  ,רשת 

ישראל.   אוכלוסיית  הפעלמרבית  שירות  עם  ,  )VOLTE  )Voice Over LTEת 

  3חל מעבר הדרגתי של שיחות מרשת דור  ה,  4המאפשר קיום שיחות על רשת דור  

  . 4מבוצע ברשת דור  ברשתות הקבוצה  ונכון למועד הדוח כשליש מהשיחות    לרשת זו

כמתואר   התדרים,  במכרז  הקבוצה  לזכיית  בכוונת  להלן  13.5בסעיף  בהמשך   ,

דור   בתדרי  הרשת  פריסת  את  להמשיך  להמשיך    4הקבוצה  בכדי  וזאת  הנוספים 

של    4דור  ירות העברת נתונים בקצב גבוה ככל הניתן. רשת  ולאפשר ללקוחותיה ש

משותפת  (מרת עם    הקבוצה  הסכם  MOCNבתצורת  ון  בדבר  נוספים  לפרטים   .(

   להלן. 23.1ף ון, ראו סעימרתשיתוף הרשתות עם 

דור   .ב תעבורת  דוחהלמועד    -  )+UMTS/HSPA(  3רשת  עיקר  ברשתות  השיחות  , 

זו.   רשת  באמצעות  נעשית  מולטימדיה  הקבוצה  שירותי  מאפשרת  הרשת 

כ עד  של  בקצב  נתונים  והעלאת  הורדה  ידי  על  מלאים  מגה    42-אינטראקטיביים 

מגה לשנייה, בהתאמה. רשת זו, התומכת בשירותים הדורשים לעיתים    5-לשנייה ו 

בכוונת    דרך חלוקת העומס.  4קצב העברת נתונים גבוה, מאפשרת תמיכה ברשת דור  

במתן   להמשיך  בטכנולוגיית  הקבוצה  נתונים  לתקשורת  לביקוש  מענה 

UMTS/HSPA+  .תוך שמירה על איכות השירות   

 __________________________ 

  להלן. 13.5סעיף ראו   13

 . 2020הכולל את התדרים נשוא מכרז התדרים  4באתרים בהם הושלם שדרוג רשת דור  14
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רשת המכסה גם היא את מרבית אוכלוסיית    -   )GSM/GPRS/EDGE(  2רשת דור   .ג

העברת נתונים ושירותי מולטימדיה, אך במהירות    ישראל ומאפשרת שיחות קוליות,

. רשת זו מאפשרת תמיכה  5-ו   4  ,3נמוכה מזו שמתאפשרת באמצעות רשתות דור  

 לעיל.   5- ו  4 ,3מסוימת ברשתות דור 

דור   .ד טכנולוגי  .  0202בשנת  הושקה    –   )NR 5G(  5רשת  תקן  על  המבוססת  רשת 

  1.3  נתונים בקצב גבוה יותר (עד העלאת והורדת  הורדה ו , המאפשר  )78N(  מתקדם

ו לשניה  בהתאמה  50-גיגה  לשניה,  של  מגה  תדר  פס  ברוחב  הרשת  מגה  100,   .(

(  תאפשרמ הדברים  של  האינטרנט  מתחום  בטכנולוגיות  יותר  נרחב  ).  IOTשימוש 

ובכוונתה להמשיך    את הרשת באזורים נבחרים  פרסההקבוצה    2021- ו  2020  יםבשנ

   .בשנים הקרובות בפריסה כאמור

בכוונת הקבוצה להמשיך לבצע אופטימיזציה של הרשתות שלה כדי לספק ללקוחותיה 

   נוספים הדורשים פס רחב.ושימושים  תכנים   ,מקסימלית בווידאותמיכה 

סיבים  רשת  באמצעות  בעיקרה  מסופקת  הקבוצה,  של  הסלולרית  לרשת  הקישוריות 

כפתרון משלים. כמו כן, הקבוצה חוכרת   15אופטיים עצמאית, תוך שימוש בציוד מיקרוגל

 קיבולת נוספת להשלמה.   IBC -מבזק, הוט ו

דינת ישראל דמי שימוש עבור התדרים בהם עושה הקבוצה שימוש. משלמת למהקבוצה  

   ) להלן.2( 21.1ראו סעיף 

בהתאם לדרישות הרגולטור מכל ספקי שירותי הטלפוניה בישראל, הרשת הסלולרית של 

או   במישרין  בישראל,  הטלפוניה  שירותי  ספקי  שאר  של  לרשתות  מקושרת  הקבוצה 

 בעקיפין.  

הממוקם במטה הקבוצה בנתניה, אשר מצויד באמצעים הנדרשים לקבוצה מרכז תפעול, 

ולש תקלות  לזיהוי  והאתרים,  המתגים  כל  של  רציף  ניטור  לטיפול  וג ילצורך  טכנאים  ר 

ציוד  בתקלות. מערכות התמיכה של הקבוצה מאפשרות פיקוח על איכות המערכת ואיתור  

בדרישות  ועשלא   לביצועיםמד  מייצרוסף  אלה  מערכות  כן,  כמו  סטטיסטי  .  מיפוי  ת 

כשלים (כגון: שיחות חסומות, שיחות מנותקות, כשלי ציוד    להתרעה ע לביצועי המערכת ו

מ לקבוצה  לכך,  נוסף  וכיו"ב).  לחירום   ערךקצה  היערכות  ותכנית  נפרד,  באתר  גיבוי 

(Disaster Recovery Plan)    המידע    ,ההנדסיותלמערכות התמיכה מערכות  ומערכות 

הטלוויזיה   האינטרנט  בשירותי  גבי  מ  שלעל  למערכת   ערךהקבוצה.  מספק  אף  הגיבוי 

יותר  וכן עמידות רבה  יותר במקרים מסוימים  גדולה  קיבולת  נוספים, לרבות    יתרונות 

. כמו כן, לקבוצה גם תכנית  המגדילה את שרידות הרשת במקרה של נזק לאחד ממרכיביה

פעילותה  ת  והמשכי המשך  להבטחת  מאסון  והתאוששות  לדרישות  עסקית  בהתאמה 

   הרישיון.

דור   רשת  לפריסת  ביחס  הקבוצה  דור    5תחזיות  ביצוע אופטימיזציה 6ורשת  לרבות   -
מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך/ מדובר   ןלרשתות שלה ותוצאותיה- הינ

 __________________________ 

   .בתחומי תדר גבוהיםודות,  נק   2עורק תקשורת בין  - ציוד המשמש להפעלת עורק מיקרוגל 15
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שכן היא מושפעת ממכלול גורמים אשר אינם    בתחזיות אשר התממשותן אינה ודאית- 
להשפעת הגורמים המפורטים במסגרת גורמי בשליטתה של הקבוצה ונתונה בין היתר  

 /להלן  26בסעיף הסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה כמפורט 

   נייחתתחום התקשורת ה

עיקר רכושה הקבוע של הקבוצה בתחום פעילות זה הינו רשת תמסורת המחברת את עיקר 

כן מחברת ו  האזורים המאוכלסים ואת רוב מרכזי העסקים בישראל למערכות הקבוצה

פעילות התקשורת הסלולרית, למתגי הקבוצהאת מרבית אתרי   . הבסיס שלה, בתחום 

שירותי  ,  רשת התמסורת מאפשרת לקבוצה לספק ללקוחותיה העסקיים שירותי טלפוניה

 מתקדמים. נייחת והעברת נתונים ושירותי תקשורת  תמסורת

 Carrierוכן רשת תקשורת נתונים     SDHהקבוצה הקימה ומפעילה רשת תמסורת מסוג

Ethernet   ומעת לעת מרחיבה ומשדרגת את הרשתות הללו. רשתות אלו, המכסות את

כוללות מערכות ניהול  ההמאוכלסים ואת רוב מרכזי העסקים בישראל ו  האזוריםעיקר  

תקלות וניטור בזמן אמת, מאפשרות לקבוצה לספק לקהל לקוחותיה העסקיים שירותי  

גבוהה, תוך צמצום הצורך מצידה טלפוניה והעברת נתונים (תמסורת) במהירות ואיכות  

 .  מספקים חיצונייםלחכירת קיבולת נוספת 

של הקבוצה פרוסה אסטרטגית במטרה להעניק כיסוי למרבית    רשת התמסורת האופטית

וירושלים במזרח,העסקים בישראל  מרכזי ולעפולה   , מנהריה בצפון לבאר שבע בדרום 

כ הינו  בקירוב  ידי  קילומטרים.    1,990- ואורכה  על  מנוטרת  האופטית  התמסורת  רשת 

שירות    קמערכת לניהול תקלות המבצעת ניטור בזמן אמת על מנת לאפשר לקבוצה לספ

למרבית אתרי הסלולר    הקבוצהבאיכות גבוהה. על מנת להשלים ביעילות את כיסוי רשת  

ש ברשת הקבוצה עושה שימו,  לקוחות התמסורת והמפ"א העסקיים של הקבוצהול  השל

מיקרוגל כפתרון משלים עבור אזורים שאינם מכוסים על ידי רשת התמסורת של הקבוצה 

על בסיס סיבים אופטיים היו    2021בדצמבר,    31ליום  .  שהינה    עורקי  2,134-כ לקבוצה 

הקבוצה של הקבוצה.    וללקוחות התמסורת והמפ"א העסקיים  מיקרוגל לאתרי הסלולר

רשת  באמצעות  שימוש  נעשה  בהם  תדרים  עבור  שימוש  דמי  ישראל  למדינת  משלמת 

כמו כן, הקבוצה חוכרת מבזק והוט קיבולת נוספת הנדרשת עבור השירותים המיקרוגל.  

 .הנייחים שמסופקים ללקוחותיה העסקיים

ראו  ,  המשכיות עסקית והתאוששות מאסוןו   DRPתכנית  ולפרטים אודות מערך הגיבוי  

 תחום התקשורת הניידת". לעיל תחת  " 

 IBC  -מכירת תשתית הסיבית העצמאית של הקבוצה באזורי מגורים ללפרטים אודות  

 .להלן, בהתאמה 17.1 -ו  17.3סעיפים ראו  IBCבתשתית הסיבים של  IRUורכישת זכות 

פרסום   הקבוצה    דוח למועד  של  האינטרנט  תשתית  מתג  משלושה  מורכבת  זה,  אתרי 

, אשר מחוברים באמצעות מערכות אופטיות תת ונתניה  , אור יהודההממוקמים בחיפה

זכויות שימוש ארוכות טווח, לש   ,צמתי מיתוג בחו"ל  לושהימיות בהם רכשה הקבוצה 

הקבו   ,ובלונדון  מרסיי,  בפרנקפורט רשת  דרכם  לרשתואשר  מתחברת  האינטרנט    צה 

ראו    הגלובלית. נוספים  זו .  להלן  15.3-ו  לעיל  11.4  סעיפיםלפרטים  אינטרנט  תשתית 

 כוללת יכולת גיבוי על מנת להבטיח את המשכיות השירות. 
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 מקרקעין  .12.3

מחסנים מוקדים טלפוניים,  ,  קבוצהבבעלותה, ופעילותה (מטה ה  מקרקעיןאין    קבוצהל

להלן תיאור הסכמי השכירות המהותיים   .אותם היא שוכרתוחנויות) נעשית במקרקעין  

 צד להם:  קבוצהשה

בהסכם שכירות של נכס    קבוצההתקשרה ה  2003בשנת    -  בנתניה  קבוצהמטה ה .א

  קבוצהאלף מ"ר מתוכם משמשים למשרדי ה  32-כאלף מ״ר אשר    58-בשטח של כ

, השכירה  2015שנת  החל מ.  משמשים כחנייה תת קרקעית  םאלף מ״ר מתוכ  26-כו

.  קבוצהה מהנכס  ה  2021 בנובמבר    חלק  השכירות    קבוצההאריכה  הסכם  את 

  לשטח   ביחס )  31.12.2030  ליום  דע   1.1.2023  מיום(  נוספותלתקופה של שמונה שנים  

השטחים המושכרים    (ללא  הקבוצה  את מטה  המשמשיםבלבד  "ר  מ   אלף  16-כ  של

  ובנוסף )  2022אשר צפויים לחזור לחזקת הבעלים בסוף שנת    לשוכרי משנה כיום  

א  .קרקעית  תת  חניה  לשטחי  ביחס להאריך  אופציה  ישנה  ההסכם    תלקבוצה 

לאור צמצום שטחי השכירות קטנו הוצאות השכירות    שנים.  5נוספת בת    התקופ ל

 .  2021מליון ₪ בשנה, החל משנת  12-והנלוות להן בסך של כ 

בהסכם שכירות של    קבוצההתקשרה ה  2010בשנת    -  לוגיסטי בנתניה -מרכז טכנו .ב

. הסכם  קבוצהלוגיסטי של ה-אלף מ״ר, המשמש כמרכז הטכנו  11- נכס בשטח של כ

דצ בחודש  מסתיים  ל2022מבר  השכירות  כאשר  להארכת    קבוצה ,  אופציה  ישנה 

לא תממש את האופציה כאמור,    קבוצה אם ה  .2026  יולילחודש  עד  הסכם השכירות  

  קבוצה , משכירה ה2015מיליון ש״ח. החל משנת    8-עליה לשלם פיצוי בסך של כ

  6-ל  5משנה לתקופות של בין    תיומ״ר) בשכירו   6,100-כ   דוחהחלק מהנכס (למועד  

לשנים. לשוכרי המשנה קיימת אופציה להארכת שכירות המשנה לתקופה נוספת  

 . הקבועים בהסכמים מולם בתנאים מסוימים

- שוכרת נכס בחיפה בשטח של כ  קבוצהה  -  ובראש העין  , בתל אביבנכסים בחיפה .ג

-ונכס בראש העין בשטח של כ  מ"ר  1,500-, נכס בתל אביב בשטח של כמ"ר  8,900

בחיפה  3,050 הנכסים  אביב מ"ר.  בתל  ה  ,  את  משמשים  העין    קבוצהובראש 

בחיפה   השכירות  הסכם  וציוד.  שרתים  ומחסני  טלפוני  שירות  מוקדי  כמשרדים, 

דצמבר   בחודש  ל2023מסתיים  כאשר  להארי  קבוצה,  אופציה  לתקופה  ו  כ ישנה 

כאשר    2023ב מסתיים בתום שנת  הסכם השכירות בתל אבי  של שנתיים.נוספת  

כל    לקבוצה יש אופציה להאריכו בשתי תקופות אופציה נוספות של שנתיים וחצי

  קבוצה כאשר ל  2023הסכם השכירות בראש העין מסתיים בחודש דצמבר  .  אחת

להארי אופציה  לש כ ישנה  ה  תיו  אחת.  כל  כשנתיים  של  נוספות    קבוצהתקופות 

   בראש העין.וים בחיפה משכירה לשוכרי משנה חלקים מהנכס

 - כ  קבוצה, שוכרת המועד הדוחות הכספייםנכון ל  -  קודות מכירהונ  מרכזי שירות .ד

לצרכי    קבוצהמרכזי שירות, נקודות מכירה ומתקנים נוספים המשמשים את ה  70

מכירה ומתן שירות ללקוחות. על פי רוב, הסכמי השכירות הם למשך תקופות של  

נוספות.  3-כ הקבוצה פועלת באופן    שנים עם אופציה משתנה להארכה לתקופות 

שוטף על מנת לצמצם ולסגור נקודות מכירה אשר פעילותן הפסדית, ומנגד לפתוח  

   .נקודות המשפרות את פריסת הרשת והגדלת המכר
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מרשויות מקומיות, הן  גורמים שונים (הן  שוכרת מ  קבוצהה  -  בסיסאתרי  מתגים ו .ה

כגון מנהל מקרקעי ישראל והן מגופים פרטיים) אתרים לצורך  ממשלתיים  מגופים  

המשמשים את רשת התקשורת הסלולרית    בסיסאתרי  הקמה, תחזוקה ותפעול של  

שנתיים לחמש שנים,  שלה. הסכמי השכירות בהקשר זה הם לרוב לתקופות של בין  

לתקופות   להארכה  אופציה  מסוימים.  דומות  עם  בתנאים  סיום  אפשרות  ועם 

עילה   ומכל  זמן  בכל  החוזה  לסיום  להביא  רשאי  המשכיר  מסוימים,  בהסכמים 

מוקדמת.   להתראה  בכפוף  השהיא  נתקלת  העבר,  ניסיון  בסיס  בקושי    קבוצהעל 

כ של  בשיעור  השכירות  את  בסיסה  מאתרי  5%-להארכת  מחייב  לעיתים  אשר   ,

באותם אזורים או  להשאיר את מתקניה לשלם שכירות גבוהה יותר בכדי   קבוצהה

 למצוא אתרים חלופיים.  

מתקני   לצורך  שכירות  הסכמי  להארכת  הקושי  החרפת  בדבר  החברה  הערכת 
כהגדרתו בחוק ניירות ערך-  התקשורת הסלולרית שלה הינה מידע צופה פני עתיד  

וכן כוללת הערכה וניתוח    דוחההמבוססות על המידע הקיים בחברה נכון למועד  
שכירות כאמור/   שהצטבר בחברה בקשר עם הסכמי  של החברה בהתאם לניסיון 
הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש בחלקה- שכן היא מושפעות ממכלול  

החברה-   של  בשליטתה  אינם  אשר  חלק  גורמים  או  כל  התממשות  לרבות 
הסיכון   גורמי  במסגרת  המפורטים  פמהגורמים  הבתחום  של    קבוצהעילותה 

 להלן/  26כמפורט בסעיף 

  יםהמשמש שטחים  ברחבי הארץ    שוכרת  קבוצהה  -  אחסון ציוד ושרתי תקשורת .ו

הקווי.   השירות  מתן  לצורך  נוסף  תקשורת  וציוד  תקשורת  שרתי  ציוד,  לאחסון 

ה שוכרת  בלונדון  קבוצהבנוסף,  להם  הרלוונטי  ולציוד  לשרתיה  אחסון  ,  שטחי 

 . ובפרנקפורט  מרסייב

את   קבוצה, חידשה ה2013בחודש יוני   - הסכם הרשאה עם רשות מקרקעי ישראל .ז

להקמה   במקרקעין  לשימוש  ישראל,  מקרקעי  רשות  עם  שלה  ההרשאה  הסכם 

. ההסכם הסתיים  36בתמ"א  ולהפעלה של מתקני שידור קטנים וזעירים כהגדרתם  

דצמבר,   מקרקעי    2022בינואר    27וביום    2019בחודש  מועצת  החלטת  פורסמה 

וכי דמי    1.1.2020ישראל לפיה ההסכם יחודש לתקופה של חמש שנים החל מיום  

טרם התקבלה טיוטא של    .יופחתו משמעותיתהשימוש השנתיים עבור כל מתקן  

החדש מקרקעי  הסכם  מרשות  מראש  לאישור  בכפוף  כי  קבע  ההרשאה  הסכם   .

ובכלל זה  רשאית להקים ולהפעיל מתקני שידור במקרקעין    קבוצה ישראל, תהא ה

כמו כן, נקבע כי  למשך תקופת ההרשאה.  שיים,  יבמקרקעין המושכרים לצדדים של

הרשאות וחוזים ספציפיים שייחתמו בעקבות הסכם ההרשאה, יהיו ניתנים לביטול  

רשות מקרקעי ישראל, בכפוף להודעה מוקדמת. בנוסף,  על ידי  בנסיבות מסוימות  

ה שהותקנו    קבוצה התחייבה  המתקנים  כל  את  ההסכם  תקופת  בתום  לפנות 

 האישור. בשטחים המורשים וזאת למעט אם תוארך תקופת 

(בין כדמי שכירות ובין  נזקפו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  השכירות אשר  דמי  

בסעיף  המקרקעין כאמור  בגין    )IFRS 16כהוצאות פחת, לאור יישום תקן דיווח בינלאומי  



 40 -א 

 

ח  ש"ליוני  י מ 256 ש"ח,ליוני ימ 252-בכ 2021- ו 2020  ,2019הסתכמו בשנים  ,לעילזה   12.3

  ש"ח, בהתאמה. ליוניימ 270-ו

   נכסים לא מוחשיים .13

  .בנותהמוניטין בחברה נוצר בעת הקצאת עודפי עלות בעקבות רכישת חברות    -מוניטין  .13.1

המוניטין אינו מופחת באופן    .בשנה לצורך בדיקת ירידת ערךהמוניטין נבחן לפחות פעם  

 ,ש"חליוני  ימ  1,563-הינו כ  ,2021,  בדצמבר  31סך המוניטין בספרי החברה ליום  .  שיטתי

מוניליוני  מ  831שמתוכו   בגין  הניידהמיוחס  טין  יש"ח  בגין  ש"ח  מיליוני    732-ו  למגזר 

  13אור  יב  ורא מוניטין  ובדיקת ירידת ערך  נוספים    לפרטיםלמגזר הנייח.  המיוחס  מוניטין  

 לדוחות הכספיים.  

בעת רכישת חברת בת גולן זוהו נכסים בלתי מוחשיים של קשרי   -קשרי לקוחות ומותג .13.2

של   בסך  ומותג  ומיליוני    110לקוחות  אלו  ש"ח,  מיליוני    35-ש"ח  נכסים  בהתאמה. 

   .בהתאמהשנים,  10-ו  6 לתקופה שלמופחתים 

לצורך השגת חוזה עם לקוחות    תוית תוספת יו החברה מהוונת עלו  -עלות הרכשת לקוח  .13.3

החברה .  IFRS 15דיווח בינלאומי  כאשר צפוי שהחברה תשיב עלויות אלו בהתאם לתקן  

   מפחיתה נכסים אלו על פי קצב נטישה ממוצע של לקוח.

לפרטים אודות רישיונות בהם מחזיקה הקבוצה לצורך מתן שירותים בתחום   -  רישיונות .13.4

   להלן. 21.3סעיף  וראהניידת והנייחת  התקשורת 

   הניידתזכויות שימוש בתדרים בתחום התקשורת  .13.5

   הקצאת תדרים

 ועדת התדרים זמינות התדרים בישראל הינה מוגבלת והקצאת התדרים נעשית על ידי  

שירותי   מתן  לצורך  בתדרים  שימוש  זכות  בעלת  הינה  הקבוצה  רישוי.  הליך  באמצעות 

הקבוצה במועד זכייתה  שיון אותם שילמה  ידמי הר.  תקשורת ברשתות התקשורת שלה

הר קבלת  וטרם  תקופת  מופחתים    שיוןיבתדרים  פני  על  החברה  של  הכספיים  בדוחות 

(צמודי מדד) בגין  אגרות  הקבוצה  משלמת  בנוסף    הרישיון. רבעוניות בסכומים קבועים 

 . לדוחות הכספיים )ג(33 ביאור ו ארזכות השימוש בתדרים אלו. לפרטים נוספים 

   סלולרית:, הוקצו לקבוצה התדרים הבאים לצורך מתן שירותי תקשורת דוחהלמועד  

• 2X5    עד של הקבוצה  3מה"צ המשמשים את רשת דור    850מה"צ ברצועת התדרים ,

   .2030לתום שנת  

• 2X25    ברצועת התדרים את    מה"צ  1800מה"צ   4דור  המשותפת  רשת  ההמשמשים 

 4מתוך תדרים אלה הוקצו לקבוצה במכרז דור    מה"צ  X32של הקבוצה.    2ורשת דור  

, בשונה מתדרים אחרים שהוקצו לקבוצה שנים בלבד  10) לתקופה של  2014(בשנת  

הרט"ן   רישיון  תקופת  למשך  השלמת    מה"צ  5X2- ובעבר  ועם  לגולן  במקור  הוקצו 

הקצאת שאר התדרים    .2023עד סוף שנת  ידי הקבוצה, הוקצו לסלקום  -רכישתה על

 .2030שנת לתום מה"צ) עד  17(
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• 2X10    עד של הקבוצה  3מה"צ המשמשים את רשת דור    2100מה"צ ברצועת התדרים ,

 .2030שנת  תום ל

 , מה"צ 1800מה"צ ברצועת התדרים  2X5 -במסגרת הרשת המשותפת נעשה שימוש ב •

 .  וןמרתהוקצו ל אשר

מה"צ,    700מה"צ ברצועת התדרים    5X2לקבוצה  הוקצו  (כהגדרתו להלן)    2020במכרז   •

של   התדרים    10X2שנים;    15לתקופה  ברצועת  של    מה"צ  2,600מה"צ    15לתקופה 

 שנים;   10מה"צ לתקופה של   3,500-3600מה"צ ברצועת התדרים  80  -שנים; ו

מה"צ ברצועת התדרים    5  -זכתה ב   ,ון, שותפתה של הקבוצה לרשת המשותפתמרת

מה"צ לתקופה של    2,600מה"צ ברצועת התדרים    10שנים;    15מה"צ, לתקופה של    700

ו  15 התדרים    20- שנים;  ברצועת  של    3,500-3600מה"צ,  לתקופה  .  שנים  10מה"צ 

   תדרים אלו טרם הוקצו לה.

מה"צ    2,600מה"צ ב    10מה"צ ו    700מה"צ ב    5לסלקום הוקצו זמנית ולשימוש מוגבל  

ון, שותפתה של הקבוצה לרשת המשותפת, כתדרי  מרתהמיועדים בהמשך להקצאה ל

 .  ")התדרים הזמניים("  2020הזכייה במכרז 

האמור   אף  בחלוףעל  רשאי,  התקשורת  משרד  תדר,  שנים ארבע לעיל,  הקצאת  מעת 

רשאית הקבוצה לפעול, ככלל או   בו התדרים תחום את תמורה, או פיצוי ללא לצמצם,

 ,בישראל ספקטרום התדרים של יותר  יעיל ניצול  באזורים גאוגרפיים מסוימים, למטרת

 פים, בתיאום עימם. ואף רשאי להורות לקבוצה לשתף תדר כאמור עם מפעילים נוס

שהקצאת  בנוסף,   מככל  לחברה איזה  יוקצו  לא  לחלופין  או  תוארך  לא  הללו  התדרים 

שירותי   של  איכות  רמת  אותה  על  לשמור  תוכל  לא  והקבוצה  יתכן  חלופיים,  תדרים 

 תקשורת סלולרית המוצעים על ידה. 

   2020זכייה בתדרים במכרז 

ועבור   הקבוצה  זכו  בהם  החדשים  במכרזמרתהתדרים  בשנת  ון  שנערך    2020  התדרים 

 .  2022בשנת   ש"חמליון   115ון סך של  מרתישלמו הקבוצה ו  ")2020מכרז ("

התדרים   דור  תמה"צ    700רצועת  שירותי  עבור  העיקרי  הכיסוי  הגברת  כתדר   4שמש 

 . 5  יד גם עבור שירותי דור תבעו

ל   2020במכרז  יחד עם הקבוצה  ון  מרת זכתה  התדרים שבהם   יוקצו  יהיו מרתואשר    ון, 

זמינים לשימוש הקבוצה בהתאם לתנאים שסוכמו עימה, לרבות ביחס לתקופת השימוש 

גם   (וכך  התדרים    5בהם  ברצועת  זכתה    1800מה"צ  בהם  כניסתה  מרתמה"צ  לפני  ון 

הרשתות שיתוף  יעמדו  אשר    ,להסכם  שלא  וככל  המשותפת),  הרשת  לרשות  עומדים 

ייתכן כי לא יהיו לה מספיק תדרים לרבות עקב ביטול הסכם השיתוף,  לשימוש הקבוצה, 

   .כדי לשמור על אותה רמת איכות של שירותי התקשורת הסלולרית המוצעים על ידה

או שינוי    מחייב הקמה  2020ון במכרז  מרת השימוש בתדרים הנוספים בהם זכו הקבוצה ו

תבוצענה, להערכת מרביתן  ש  סלולריים, הכרוך בהשקעות מהותיותהאתרים  המרבית  של  

. הקשיים בקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים שנים  3הקבוצה, בתוך תקופה של עד  

הפריסה בדרישות  לעמוד  מהקבוצה  למנוע  לזכות    עלולים  העשויות  ברישיונה,  שנקבעו 
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אותה בתמריצים מבוססי ביצועים, כמו גם לחשוף אותה להליכים משפטיים ולהשלכות  

 של הליכים אלו. 

של שימוש בתדרי   הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות  העדר אפשרות לעשות 
ניירות    וןמרת עתיד כהגדרתו בחוק  פני  הצופה  הינן מידע  החברה כמפורט לעיל  ערך/ 

הקשיים ישפיעו  מידה  באיזו  להעריך  יכולה  וקבלת   אינה  התדרים    שבהקצאת 
שלא    תוצאות  האישורים וההיתרים על של הקבוצה/ הערכות החברה עשויות  פעילותה 

להתממש או להתממש בחלקן או באופן אחר מאשר העריכה- שכן הן מושפעות ממכלול 
ונתונו החברה  של  בשליטתה  אינם  אשר  הגורמים גורמים  להשפעת  היתר-  בין  ת 

המפורטים לעיל וכל שינוי אשר יחול בהם וכן להשפעת גורמי הסיכון בתחום פעילותה 
 להלן/  26של הקבוצה כמפורט בסעיף 

 דרישה להחלפת תדרים  

מרץ   הן    2020בחודש  כי  נוספת,  סלולרית  ולמפעילה  לקבוצה,  התקשורת  משרד  הודיע 

מה״צ לתדרים ברצועת    850נדרשות להחליף את התדרים המוקצים להן ברצועת התדרים  

 שיתאמו לתקנים אירופאיים ולאזור בו מצויה מדינת ישראל.  מה"צ, כך  800התדרים 

מה"צ    10-צומצם ממה"צ    850רוחב הפס של הקבוצה ברצועת התדרים    ,דוחהנכון למועד  

  850- , פס התדרים בתחום ה במועד מאוחר יותר שייקבע.  פס חליפימה"צ והועתק ל  5-ל

מה"צ. משרד   800פס תדרים שכולו ברצועת התדרים  לקבוצה  ובמקומו יוצע  יבוטל    מה"צ

מה"צ   800רת ישקול להקצות חלק מההכנסות ממכרזי תדרים ברצועת התדרים  התקשו

 מה"צ, אם יבוצעו מכרזים כאלה, לזירוז ביצוע הליך החלפת התדרים כאמור.   900או 

  מרבית השלמת החלפת התדרים כאמור, תחייב השקעות מהותיות והחלפת ציוד רדיו ב

 .האתרים הסלולריים של הקבוצה

לתקינה   התואמים  לתדרים  מעבר  של  האפשריות  ההשפעות  בדבר  החברה  הערכות 
ערך/  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  הצופה  מידע  הינן  לעיל-  כמפורט  האירופאית 
שימשו את החברה כבסיס להערכה האמורה הינם  העובדות והנתונים העיקריים אשר 

השנים עם שדרוג הרשת לטכנולוגיות חדשות/ הערכות אלו עשויות שלא  ניסיונה לאורך  
להתממש או להתממש בחלקן- שכן הן מושפעות ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה 
הקבוצה  של  פעילותה  בתחום  הסיכון  גורמי  להשפעת  היתר  בין  ונתונות  החברה  של 

 להלן/  26כמפורט בסעיף 

   סימני מסחר .13.6

מעל  דוחהלמועד   יש  לקבוצה  ל  160-ל ,  וקרוב  ובקשות    סימני  100-דומיינים  מסחר 

  / סלקום  הם  הקבוצה  של  העיקריים  המסחר  סימני  /  Cellcomלרישום.  טוקמן   ,

Talkman סלקום ,tv /Cellcom tv ,Netvision013-, ו Netvision טלקום, גולן/Golan  

Telecom דינמיקהוdynamica/ומים. . בנוסף, ברשות הקבוצה מספר פטנטים רש 

מנהלת   וכן  מסחר  סימני  לרישום  בקשות  לעת  מעת  מגישה  הקבוצה  לצרכיה,  בהתאם 

חידוש התוקף של סימני המסחר הרשומים שלה ומאריכה מעת    מועדימעקב שוטף אחר  

 לעת את תוקפם של אלה אשר בהם היא עושה שימוש. 
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את   סימני  לבדל  מסייעים  הקבוצה,  של  מותגיה  עיקר  את  הכוללים  האמורים  המסחר 

 שירותיה ומוצריה ביחס למתחריה.  

לי סלולר שונים  העולמי, המרכז מפעי  GSM  -הקבוצה חברה באיגוד ה  -  GSM  -איגוד ה .13.7

. כחברה באיגוד, הקבוצה רשאית לעשות  GSM  -ה  בטכנולוגייתמכל העולם המשתמשים  

שימוש בזכויות הקניין הרוחני של האיגוד, לרבות שימוש בלוגו האיגוד וסימן המסחר  

 שלו.  

תוכנה .13.8 פי    -  זכויות  על  חלקן  מחשוב,  ומערכות  בתוכנות  שימוש  עושה  הקבוצה  בנוסף, 

שרכש האמורים רישיונות  מהרישיונות  ניכר  חלק  הקבוצה.  ידי  על  פותחו  וחלקן  ה 

 מוגבלים בזמן ומתחדשים מידי תקופה.  

  הון אנושי .14

  קבוצה להשיג את יעדיה האסטרטגיים תלויה במידה רבה באיכות עובדיה ועל כן ה  קבוצהיכולת ה

ל ולהעניק  משרה  לכל  ביותר  המתאימים  המועמדים  את  לגייס  ההכשרה    עובדים פועלת  את 

רואה חשיבות רבה בכך שעובדיה    קבוצההדרושה להם לביצוע משימותיהם באופן אפקטיבי. ה

על תוך הקפדה  מרוצים  ופרודוקטיביים  יהיו  יעילים  הערכת    מיישמת מערכת  קבוצה. ההיותם 

ותגמולם    שיפור ביצועיהםב  קבוצהאת ביצועי העובדים ומסייעת ל  המנתחת, מעת לעת,ביצועים  

,  קבוצהבהתאם לתפיסת השירות של השימור וקידום עובדיה הטובים ביותר.  זיהוי,  וכן ב  בהתאם

 לקוח. בממשק עוסק בתפקידים  קבוצהמכוח העבודה של ה   74%-כ

   :דוחהמועד ל  קבוצהלהלן תיאור המבנה הארגוני של ה .14.1

 

 

   עובדיםמצבת  .14.2

מנכל

מערך קמעונאי שיווק וטלויזיה

וחדשנותמויינות מכירות ופעילות  
בינלאומית

משאבי אנוש שירות לקוחות

ייעוץ משפטי לקוחות עיסקיים

כספים מערכות מידע

מערכות מידע

הנדסה
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   16:קבוצהלהלן פירוט מספר העובדים ב

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
 58 47 43 הנהלה ומטה 
 159 133 128 משאבי אנוש

שיווק 
 38 34 40 וטלוויזיה

 2,362 2,171 1,987 לקוחות* 
 106 90 91 כספים

טכנולוגיות 
ומערכות 

 479 490 מידע
542 

 3,265 2,954 2,779 סה"כ

מערך בית  מערך קמעונאי,    ,לקוחות עסקיים, מכירות  , לרבותלקוחלשירות  המספקות  יחידות    *
 . לקוחות שירותלקוח ו

 

 דוח בשינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים בתקופה המתוארת  .14.3

ביחס לשנת    2020בשנת  מצבת העובדים של החברה  הירידה בלעיל,    14.2כמפורט בסעיף  

בסעיף    תכניותעקב    בעיקר  עתבנו  2019 כמפורט  החברה,  שאימצה  מרצון   14.6פרישה 

כוללים את מצבת   2021בדצמבר    31- ו  2020,  בדצמבר  31  מאידך, נתוני המצבת ליום  להלן.

   .2020העובדים בגולן אשר רכישתה הושלמה בסוף חודש אוגוסט 

 אימונים והדרכות  .14.4

קורסים    קבוצהה שכוללות  שונות,  להדרכות  עובדיה  את  לשלוח  לעת,  מעת  נוהגת, 

 מקצועיים, הדרכות כלליות בתחום שירות לקוחות, הדרכות מנהלים וכיוצ"ב.  

עם  במגע  הבאים  האחרים  העובדים  וצוות  והפרונטלי  הטלפוני  הלקוחות  שירות  נציגי 

לפני תחילת   נרחבת  עוברים הכשרה  והכשרות באופן    קבוצה ב  ביצוע תפקידםלקוחות, 

 שוטף במהלכה. 

   תנאי העסקה .14.5

וחלקם   , חלקם משתכרים שכר חודשי גלובליהסכמי העסקה אישיים עם עובדיה  קבוצהל

בשכר או    מועסקים  והעובדי    מרביתל.  שעתיחודשי  תמריץ    מתווסף  מכירההשירות 

 מבוסס ביצועים.  

. ים הקיימים בקבוצהם הקיבוצימי הסכהכפופים להוראות    קבוצהמרבית עובדי הבנוסף,  

 תחרות.  -ואי סודיות על הסכמי חתום  קבוצהעובדי השל  הרוב המכריע

 . להלן 14.6סעיף ראו  יםם הקיבוצי מילפרטים אודות ההסכ

   .בפרק ד לדוח תקופתי זה  21תקנה טים אודות תגמול בכירים ראו לפר

   יםם קיבוצי מיהסכ .14.6

 __________________________ 
יובהר, כי הנתונים שלהלן מתייחסים למשרות בכל אגף (להבדיל מכמות עובדים). כלומר, משרה מלאה אחת יכולה להיות    16

. הנתונים  2021מורכבת משני עובדים העובדים כ"א בהיקף של חצי משרה. הנתונים משקפים את המבנה הארגוני בקבוצה לשנת  
 לשנים קודמות הוצגו בהתאמה. 
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יולי   התקשר2018בחודש  וו  ,  העובדים   דינמיקההחברה  ועד  עם  קיבוצי  בהסכם 

החדשה  והסתדרות   הכללית  שנת  העובדים  לסוף  עד  שנים  שלוש  של    2020לתקופה 

הסכם  ")2018הסכם  (" ה  חל  2018.  עובדי  כל  בתפקידים קבוצהעל  עובדים  למעט   ,

בהיבטים שונים,   קבוצהההעסקה של ה  ותנאי  מדיניות  הוגדרה  2018הסכם  במסוימים.  

, העלאת מינימוםשכר  הוראות בדבר    לרבות דרישות החוק הישראלי,    שהינם עדיפים על 

  תפעולי של ברווח  השתתפות  הפרשה לקרן השתלמות,  , תמריצים, הטבות,  תשכר שנתי

תפעולי    12.5%(  קבוצהה רווח  רבעוניתש"חמיליון    400  שלבסך  שנתי  מעל  בחלוקה   , (  

 שונים  ונהליםלעובדים  תקציב רווחה    . בנוסף, נקבעופעמיים-או חד  תשלומים שנתייםו

בחודש מאי    ופיטורים. העסקהה, שינוי מקום משרות בחברותלאיוש    , בין היתר,הנוגעים

ה2019 וההסתדרות  קבוצה,  העובדים  נציגי  חדש החדשה  ,  קיבוצי  בהסכם  התקשרו 

הסכם  2019הסכם  (" את  המתקן  ה,  2018"),  ביחס  ופחת במסגרתו  הקבוצה  עלויות  ו 

הקיבוצי   זכאים    העניקה  קבוצהוה להסכם  ולעובדים  של   RSUs  -אופציות  ולעמותה 

 . RSUsהעובדים 

שנת   של  הרביעי  הרבעון  ה2019במהלך  וההסתדרותקבוצה,  העובדים  נציגי   החדשה  , 

הסכם , התקשרו הצדדים בהסכם קיבוצי חדש ("2020הגיעו להסכמות ובחודש פברואר  

בין היתרלפיו  "),2020 זכאים   קבוצה; ה תכנית פרישה מרצון  תושק:  ,  תעניק לעובדים 

ובתנאי הבשלה    בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים  בשלוש פעימות  ,RSUs  -אופציות ו

לו;  בהסכם  המפורטים זכאים  יהיו  כהעובדים  לכהונה  מועמד  דירקטור  הציע 

   .)המוסמכים של החברההאורגנים  (בכפוף לאישור   חברהדירקטוריון הב

בכל אחד מההסכמים הקיבוציים נקבע כי הוא מסיים סכסוך קיבוצי מוקדם יותר עליו  

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה.   ההכריז

יחד   קבוצה השיקה הכמפורט לעיל)    2020(בהתאם להסכם    2020  שנת  ברבעון הראשון של

לעובדים, תהעובדיםועד  עם   בגין תכנית כאמור    קבוצההוצאות ה.  כנית פרישה מרצון 

  .ש"חמיליון  45-כעמדו על 

העובדים   דינמיקהו  החברה  התקשרו  2021אפריל  חודש  ב ועד  עם  קיבוצי  בהסכם 

). ההסכם 2023  –  2021והסתדרות העובדים הכללית החדשה לתקופה של שלוש שנים (

כולל מדיניות ותנאי העסקה דומים לאלו שנוהגים בחברה במספר שינויים, לרבות תוספת  

מנגנונים שיאפשרו לחברה לעובדים זכאים ו  2023-ו  2022  יםבשנ   3%שכר ממוצעת של  

באמצעות שיפור מתמיד    ,בין השאר  ,רמת השירות והמצוינות התפעולית שלה  לשפר את

   נותר ללא שינוי.  יף השתתפות העובדים ברווחי החברהסע באיכות וכמות כח האדם.

התקשרה גולן בהסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים הלאומית וועד עובדי    2016באפריל  

לחלק   ביחס  היתר,  בין  המסדיר,  ושירות  החברה  המכירות  עובדי  (מרבית  גולן  מעובדי 

הלקוחות), את יחסי העבודה בגולן, קבלת עובדים לעבודה ותנאי עבודה, תקופת ניסיון,  

 , קרן השתלמות, הסדרים פנסיוניים, סיום יחסי עבודה, יישוב םתנאי שכר ורווחה, מענקי

  2019  , באוקטובר  31ם  ביובשינויים מסוימים  . ההסכם הקיבוצי הוארך  וכו'חילוקי דעות,  

 .  2022 ,באוקטובר 31והינו בתוקף עד ליום 
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, נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין גולן  הכוונה למכור את גולן לקבוצה , בעקבות2020ביוני  

נקבע בהסכם  גולן.  עובדי  וועד  הלאומית  העובדים  הסתדרות  היתר  ,לבין  כל    ,בין  כי 

ער בגולן  הקיימים  והנוהגים  ההסדרים  על  ההסכמים,  לחול  ימשיכו  ההסכם  חתימת  ב 

וכי בתקופה זו יישמר מעמדה של גולן כיחידת   2022  ,באוקטובר  31יחסי העבודה עד ליום  

; הוסכם על מענק  שנקבע בהסכםמיקוח נפרדת; הוענקה קביעות לעובדים קיימים בותק  

 מכירה שיחולק לעובדים זכאים ומענק לצורך פעילות רווחה. 

של   2022בינואר   היציג  הארגון  היותה  על  לגולן  הכללית  העובדים  הודיעה ההסתדרות 

   עובדי גולן, ובכך החליפה את הסתדרות העובדים הלאומית.

 תגמול עובדים תכניות  .14.7

ביצועים .א מבוסס  ה  -  לעובדים  תגמול  מעובדי  שנתי    זכאים  קבוצהחלק  למענק 

  . האישיים וביצועיהם  קבוצהשמבוסס על ביצועי ה

תכנית אופציות ו/או יחידות מניה    החברה אימצה 2015במרץ   -   לעובדיםתגמול הוני  .ב

 .  חסומות לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים

הכללית של   שרה האסיפה יא ,  2020באוגוסט   12ביום  - תגמול נושאי משרה מדיניות  .ג

בעלי המניות של החברה, לאחר המלצת ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה,  

אישרה    2021בדצמבר    30וביום    גמול לנושאי המשרה בחברה ועדכונה את מדיניות הת

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר המלצת ועדת התגמול ואישור  

 . פים למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברהמספר שינויים נוסדירקטוריון החברה,  

  ספקים .15

ציוד    קבוצהה לרכישת  ספקים  של  רב  מספר  עם  בהסכמים  מידע,  תקשורתקשורה  מערכות   ,

 ועוד.  , ציוד קצה שירותי תוכן

 ספקים עיקריים 

מסך    10%ממנו עלה על    קבוצהרואה כספק עיקרי, ספק שהיקף הרכישות השנתי של ה  הקבוצה

הקבוצה.   של  השנתי  הרכישות  לאמור,  היקף    .Samsung International Co. Ltdבהתאם 

  קבוצהשל ה  ים עיקרי  ים ספק  םהינ")  אפל("  Apple Distribution International - ו")  סמסונג("

  הרכישות מהיקף  , בהתאמה,  12%-וכ   13%-כ היווה    הםמ   קבוצהרכישות ה, שכן שיעור  2021  בשנת

ומוצרים    סמסונג מספקת לקבוצה מכשירי טלפון סלולרי ״סמסונג״.  בתקופה כאמורשל הקבוצה  

וחלקי חילוף למכשירים אלה. תנאי הרכישה, לרבות המחיר, נקבעים מעת לעת במשא    נוספים

אפל מספקת לקבוצה מכשירי טלפון סלולרי "אייפון" ומוצרים נוספים וחלקי  ומתן בין הצדדים.  

בישראל   אייפון  מוצרי  והפצת  לרכישה  בהסכם  קבועים  הרכישה  תנאי  אלה.  למכשירים  חילוף 

 . 2024 מרץכם בתוקף עד חודש . ההס2021 אפרילחודש מ

   תלות בספקים

עלולה לפגוע באיכות  הינם ספקים    קבוצהמבין ספקיה של החלק   שהפסקת ההתקשרות עימם 

  נות עקב אי עמידה בדרישות הרישיו  נותיהרישיואו להביא לביטול    קבוצהוימים של השירותים מס 

  :ם כאמורלהלן פרטים אודות ספקי .ולכן מדובר בספקים אשר לקבוצה יש תלות בהם
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 ציוד רשתות סלולר  .15.1

השייכת    NSN Israelעם    בהסכם מסגרת   קבוצה, התקשרה ה2014בחודש אפריל   )1(

בין-Nokia networks groupל רשתות  יצרנית  רשת  -,  לרכישת    LTEלאומית, 

נלווים.  4.5(דור     LTE-Advancedבטכנולוגייתגם  תומכת  ה שירותים  ורכישת   (

זה   של ציוד  רכש  על  גם  חל  הסכם  הקודם  ההסכם  במסגרת  הניתנים  ושירותים 

רדיו ומוצרים ושירותים  ה, בקשר עם מערכת הליבה, רשת NSN Israelעם   קבוצהה

מכוח  . קבוצהשל ה GSM/ GPRS/ EDGE/ UMTS/ HSPAביחס לרשתות  נלווים

.  2030  מרץחודש  תחזוקה על בסיס שנתי עד    שירותילרכוש    קבוצהה  רשאית  הסכםה

תוספת להסכם המסגרת ביחס לרכישת ציוד רדיו  התקשרו הצדדים ב 2020בדצמבר 

המשיכה    2021  בשנת  .כאמור לעיל  שירותי תחזוקהלרכישת  וכן    5מתקדם ודור    4דור  

  4שיחות באמצעות רשת דור  ליבת רשת להעברת  רכיבי    NSN  -מש  ורכהקבוצה ל

)VOLTE(  ל רדיו  ציוד  ושל  וכן  שלה  המשותפת  בתדרים    וןמרתרשת  לתמיכה 

 .  2020) בהן זכו במכרז 5ודור  4החדשים (דור 

ספטמבר   )2( ה2005בחודש  התקשרה  חברת    קבוצה,    .LM Ericsson Israel Ltdעם 

בחודש  .  UMTSבטכנולוגיות    ומוצרים ושירותים נלוויםרדיו  שת  רלרכישת  בהסכם  

ה,  2011דצמבר   חברת    קבוצההתקשרה  בהסכם    .LM Ericsson Israel Ltdעם 

ומוצרים נלווים. מכוח ההסכם רשאית  משודרגים    UMTS/HSPAלרכישת מוצרי  

   .2026לרכוש שירותי תחזוקה על בסיס שנתי עד שנת   קבוצהה

בפלטפורמ  קבוצהה )3( חברתהחכמה  הרשת    תמשתמשת   Telcordiaשל 

Technologies, Inc.    ע"י לרשתות  )Ericsson(שנרכשה  שירותים  המספקת   ,

נמוכה  קבוצההשל  הסלולריות   בעלות  קצר  ומאפשרת,  של  וזמן  פנימי  פיתוח   ,

  . המותאמים לדרישות השוק הישראלי  חכמיםשירותים  

   ציוד קצה .15.2

ראו בתיאור ספקים עיקריים  ואפל,  לפרטים אודות התקשרות הקבוצה עם סמסונג   )1(

 זה לעיל.  15בסעיף 

   תשתית אינטרנט  .15.3

  Telecom Italyהסכמים עםבמספר    קבוצה, התקשרה ה2020-ו  2013בין השנים   )1(
Sparkle   י בכבלבקיבולות מסוימות  שימוש  רכישת זכויות  ל  טלקום בע"מ  מרסטו  

האינטרנט    יםהמחבר  יםימי -התת התקשורת   עם  הישראלית  האינטרנט  רשת  את 

מרבית  זכויות השימוש באלה.    תשתיותל ביחס  , וכן שירותי תחזוקה ותפעול  העולמי

 .  2032קבוצה יהיו בתוקף עד שנת שרכשה ההקיבולות 

העיקריים התקשרה    קבוצה ה )2( האינטרנט  תשתית  ספקי  והוט,  בזק  בשוק    עם 

שירותי  לטובת  הישראלי,   לאספקת  ההגישה  של  הגידול  .  קבוצהאינטרנט  בשל 

מעת    קבוצהה  ה נדרשלרוחב פס רחב בשנים האחרונות,    קבוצה בביקוש לקוחות ה

שנדרשה  נמוך מגידול  לעת להגדיל את הקיבולת הנרכשת מבזק והוט, אם כי בקצב  

בשל טכנולוגיות יעילות  זאת,    .ולאחרונה אף נרשם קיטון בקיבולת הנרכשת  בעבר
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האלטרנטיבה   ובשל  והוט    שלומתקדמות  מבזק  אינטרנט  תשתית  שירותי  רכישת 

שירותי    ואספקת  והמעבר לתשתית סיבים גם על גבי בזק   במסגרת השוק הסיטונאי

  .IBCשל   רשת הסיבים האופטיים האינטרנט ללקוחות באמצעות

 Bit Stream –   רוכשת מבזק שירותי תשתית אינטרנט  קבוצהה   2015חל משנת  ה )3(

Access  המסדירים הן את מפרט השירות והן את   בהתאם לתנאי השוק הסיטונאי

מחירי השירות, הכוללים מרכיב קבוע ומרכיב המבוסס על היקף הקיבולת הנדרש  

על  גם  החברה רוכשת מבזק שירות זה  ,  2021החל מיולי      . עבור לקוחותיה  קבוצה ל

חס  ימחיר השירות הינו קבוע בהתי כאשר    אופטיים של בזקהסיבים  התשתית  גבי  

היקף הרכש  .   ) להלן)2(  21.5ראו סעיף  (לפרטים    ת שהוגדרו בכללי הרגולציהיו למהירו

  קבוצה בהתקשרויות ה גידולמבזק עלה במהלך השנים בהתאם ל  BSA-של שירות ה

מה  הרוכשים  לקוחות  אינטרנט   קבוצהעם  תשתית  בביקוש    וכן   שירותי  הגידול 

בשנים האחרונות בקצב נמוך יותר,    כי  לרוחב פס רחב (קיבולת), אם  קבוצהלקוחות ה

לפרטים   .IBCאספקת שירותי האינטרנט ללקוחות באמצעות רשת הסיבים של  בשל  

   .להלן (2)21.5נוספים, לעניין תנאי השוק הסיטונאי, ראו סעיף 

) בתשתית  IRUלרכישת זכויות שימוש בלתי הדירות (  IBC- ל  קבוצה שבין ה  הסכםל )4(

 להלן.  17.1סעיף  ורא ,IBCהסיבים של 

  הסכם עם בינת תקשורת מחשבים בע"מ ב  קבוצה, התקשרה ה2015בחודש פברואר   )5(

  2020בשנת  .  ")סיסקו("  .Cisco Systems Incמתוצרת    IP-ו   רשת תמסורת  לרכישת

שירותי תחזוקה  גם  רוכשת    קבוצההזו.   התקשרה החברה עם סיסקו לשידרוג רשת

   .אחרות IPעבור מערכת זו ועבור מערכות   מסיסקו

 הנייחת  ספקים נוספים בתחום התקשורת  .15.4

ישראל (מכירות    הסכם עם נורטל נטוורקסב  קבוצה, התקשרה ה2004בחודש יוני   )1(

  שרכשה את פעילותה)  Ribbon Communications (כיום מול חברתושיווק) בע"מ  

מתג   בינלאומי  )  Switch(לרכישת  לאספקתתקשורת  שיחות    המשמש  שירותי 

   .נלוויםבינלאומיות, בנוסף לציוד ושירותים  

)2( BroadSoft Inc.    מרכזיה מערכת לאספקת פתרונות שירותי    קבוצהמספקת לבע"מ  

 . ללקוחות עסקיים ענןבמתקדמים קווית 

   OTTציוד ותוכן לשירותי טלוויזיה  .15.5

ה  2019בשנת   )1( לרכישת    Kaltura Europe Ltdעם    קבוצההתקשרה  בהסכם 

  קבוצה של ה  OTTמבוססת ענן לשירות הטלוויזיה  חדשה  פלטפורמת ניהול תוכן  

מערכת  (שהחליפה הקבוצה    Ericsson LMשל    OTT TVשירותי    את  עשתה  בה 

שנת   סוף  עד  הטמעה,  )2020שימוש  היתר,  בין  מאפשרת,  החדשה  הפלטפורמה   .

   .תוכןה של הניהול, הפצה, ניתוח והגנ

  (שנרכשה לאחר   .Vubiquity Management Ltdעם    קבוצההתקשרה ה   2013בשנת   )2(

של שירותי ופתרונות    המוביל  תבינלאומי  יתעל ידי אמדוקס (ישראל) בע"מ), ספק  מכן

מרובי תפעול  -וידאו  ושירות  בינלאומי  וידיאו  תוכן  שירותי  לאספקת  פלטפורמות, 
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.  2022סוף שנת  ההסכם בתוקף עד ל.  קבוצהשל ה  OTTוניהול לשירות הטלוויזיה  

ניתן לחידוש לתקופות נוספות של שנה כל אחת, אלא אם כן יסתיים קודם  ההסכם  

   .חד מהצדדיםלכן בהתראה מוקדמת על ידי א

עם  הסכמים  ב  קבוצה, התקשרה ה2021ויולי    2016דצמבר    ,2016בחודשים ינואר   )3(

  , קבוצת אר.ג׳י.אי. גרופ בע״מ ו  צ׳רלטון בע״מ  ,וואן ספורט שירותי טלוויזיה בע"מ

.  באופן בלעדי  ערוצי ספורט שהן מפעילותזכויות השידור של  , לרכישת  בהתאמה

עד    ,ככלל לפחות  בתוקף  מההסכמים    2022  שנת  תוםההסכמים  קיימות  ובחלק 

  ם.  תלחברה אופציות להארכ

השימוש   )4( הסדרת  לצורך  בישראל  יוצרים  זכויות  ארגוני  עם  מתקשרת  הקבוצה 

סלקום   ושירות  המוסיקה  שבשירותי  התמלוגים    .tvבתכנים  לארגוני  התמורה 

בהתי  בשוק  למקובל  בהתאם  ונקבעת  בזכויות  ימשתנה  השימושים  להיקף  חס 

 תי סלקום.  בשירו

התקשרה הקבוצה בהסכמים עם שידורי קשת    2017ויולי    2014בחודשים אוקטובר   )5(

"  בע"מ בע"מ")קשת(להלן:  נגה  רשת   ,  " הישראלי   ")רשת(להלן:  השידור    ותאגיד 

  , בהתאמה, במסגרתם ניתן לקבוצה רישיון שימוש בתכנים ")תאגיד השידור(להלן: "

ות שבין  לתקופינם  ההסכמים ה  ;tvבשירות סלקום    של קשת, רשת ותאגיד השידור

הסדרי תמורה המבוססים על מספר    ם; ההסכמים מול רשת וקשת כוללישנים  7  -ל  5

   החברה ורשת מנהלים משא ומתן לחידוש ההסכם.  .  tvהמנויים בשירות סלקום 

   מידע מערכות .15.6

מידע המאפשרות אספקת שירות לקוחות תוך שיפור  מגוון מערכות  שתמשת ב מ קבוצה ה

של (מערכת לניהול קשרי לקוחות)    CRM  - מערכות החיוב וה  . קבוצהתהליכים פנימיים ב 

פנימי  קבוצהה באופן  בעיקר  ה- על  נתמכות  של   םספקיהלהלן  .  קבוצה ידי  העיקריים 

 :קבוצה המערכות המידע של 

של  קבוצהה )1( במערכת  למ   Avaya  משתמשת  נכנסות  שיחות  שירות  וקדלניהול  י 

 .קבוצההלקוחות הטלפוניים של ה 

  SAP. שמספקת ERP משתמשת בפתרונות קבוצהה )2(

 הון חוזר  .16

 ההון החוזר של הקבוצה מורכב מאשראי לקוחות ואשראי ספקים כמפורט להלן:  

 אשראי לקוחות  .16.1

קצה מכשירי  מכירת  מעסקאות  לרוב  הקבוצה    -  אשראי  שרכשו מעניקה  לקוחותיה 

. בכדי לצמצם את תשלומים שווים  36מכשירי קצה, אפשרות לפריסת התשלומים של עד  

הסיכונים בקשר לחשיפות אשראי, בוחנת הקבוצה מעת לעת את מדיניות האשראי שלה  

ובמסגרת כך, בודקת הקבוצה את איתנותם הפיננסית של לקוחותיה (בהתאם לפרמטרים 

 שנקבעו על ידה).  
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תקשורת  אשראי   שרותי  בגין  חודשי  לחודש   -מחיוב  אחת  מחויבים  הקבוצה  לקוחות 

 בתאריכים שונים בגין צריכת שרותי התקשורת של החודש הקודם.  

 כרטיסי אשראי.  חיוב חודשי במרבית תשלומי לקוחות הקבוצה נעשים באמצעות 

   אשראי מספקים .16.2

בהתאם   משתנות,  לתקופות  מספקיה  אשראי  מקבלת  הספקים  הקבוצה  עם  להסכמות 

    .השונים

 :  2021-ו  2020  ,2019לשנים בדבר אשראי ספקים ולקוחות  נתוניםלהלן   .16.3

 
 

 

 

 

 

 

 (*) בניכוי חובות מסופקים. 

 להלן נתונים בדבר ההון החוזר של הקבוצה במיליוני ש"ח: .16.4

 
, בדצמבר 31ליום 

2021  

בדצמבר,  31ליום 

2020 

בדצמבר,  31ליום 

2019 

 2,759 2,299 1,801 נכסים שוטפים 

 1,826 1,929 1,709 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים על  

 ההתחייבויות השוטפות
92 370 933 

 

על  בעודף נכסים שוטפים    ש"חליוני  ימ  278  -כשל  בסך  ירידה  חלה    2021,  בדצמבר  31נכון ליום  

שוטפות  יהתחי  שנת  בויות  בתום  ליתרה  זו2020ביחס  ירידה  בסעיף    .  מירידה  בעיקר  נבעה 

אג"ח פרעון  של  היתר לתשלום  בין  שמשו  לקוחות    הפקדונות אשר  בסעיף  מירידה  כתוצאה  וכן 

   . כתוצאה מקיטון בלקוחות בגין ציוד לזמן ארוך

  השקעות .17

בהשקעת  עסקת    הסכמי .17.1 הקבוצה  2019ביולי    -  IBC-הקבוצה  השלימה  עסקת את  , 

ב לעיל,  IBC- השקעה  כאמור   .IBC    תשתית  הינה שירותי  המספקת  תקשורת  חברת 

תקשורת בישראל באמצעות פריסת סיבים אופטיים, לרבות על גבי תשתית רשת החשמל  

 מורכבת ממספר הסכמים שעיקריהם להלן:   IBC- עסקת ההשקעה ב של חברת החשמל.

שותפות .א (  –  הסכמי  לישראל  תשתיות  קרן  עם  התקשרה  ) ״תש״י״הקבוצה 

בהסכמים להקמת שותפות מוגבלת, בבעלות משותפת בחלקים שווים, אשר תרכוש  

  

 2019שנת  2020שנת  2021 שנת

היקף 
אשראי 

במיליוני  
 ש"ח 

ממוצע  
ימי  

 אשראי 

היקף 
אשראי 

במיליוני  
 ש"ח 

ממוצע  
ימי  

 אשראי 

היקף 
אשראי 

במיליוני  
 ש"ח 

ממוצע  
ימי  

 אשראי 

בגין מכירת  לקוחת 
 280   663 235   469 132 370 (*)ציוד קצה

לקוחות בגין  
 (*) שירותים

429 60 382   65 467  66 

   65 687   68   768   64 737 ספקים  
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"). הסכמי השותפות כוללים התחייבויות  השותפות(בסעיף זה: "  IBCממניות    70%

להשקעה ותש״י  הקבוצה  עד    מצד  של  פני    200נוספת  על  בשותפות  ש״ח  מיליון 

.  מבוי סתוםמצבי  והסדרים ביחס ל  ,שנים באופן יחסי להחזקותיהם  3תקופה של  

ההשקעה  דוחהלמועד   עם  בקשר  התחייבויותיה  מלוא  את  הקבוצה  סיפקה   ,

 הנוספת.  

 IBC"),  חברת החשמל השותפות, חברת החשמל לישראל ("  –  הסכם רכישת מניות .ב

ונושים עיקריים אחרים של התקשרו בהסכם במסגרתו רכשה   IBC ובעלי מניות 

באמצעות השקעה בסך כולל    IBCמהון המניות המונפק והנפרע של    70%השותפות  

ב   110של   ש"ח  מחצית)    IBC-מיליון  הקבוצה  שילמה  (מתוכו  השותפות  ידי  על 

לרההתמו(" ניתן  הסכום  מרבית   ,("-IBC    ניתנו (ההלוואות  בעלים  כהלוואת 

מעל החוב הבכיר הגבוה ביותר). על פי הסכם רכישת    6%- 4%בשיעורי ריבית של  

יוחזקו על ידי חברת   IBC מהון המניות המונפק והנפרע של   30%המניות, יתרת  

 החשמל.  

בעלי מניות    -  בעלי מניות  הסכם .ג עם חברת החשמל בהסכם  השותפות התקשרה 

ודילול   IBC , לרבות הסדרים מסוימים ביחס למימוןIBCאשר מסדיר את ניהול  

 .(או אי דילול בנסיבות מסוימות) של בעלי מניות שלא משתתפים במימון

רכישת   .ד של    IRUהסכם  הסיבים  התחייבה    -  IBCבתשתית  להסכם,  בהתאם 

 IBC) בקווי התשתית של  IRUזכות שימוש בלתי הדירה (  IBC-הקבוצה לרכוש מ

מבתי הלקוחות בבניינים המחוברים לתשתית הסיבים    15%17- 10%-בשיעור של כ

הסיבים    הכל ,  ")IBC  ")Home Passשל   האופטיים תשתית  לפריסת  בהתאם 

עד לכמות מסויימת של    השנים הבאות  15במהלך    IBCהאופטיים שתבוצע על ידי  

(לרבות אופציית להארכת תקופת השימוש בקווים  בבניינים מחוברים    בתי לקוח

דמי   תשלום  למעט  נוספת,  תמורה  ללא  מסוימים,  בתנאים  נוספות  לתקופות 

-תנה בהתאם לפריסה בפועל של תשתית ה מש  IRU-תחזוקה שנתיים). תמורת ה 

Home Pass  ידי  -עלIBC  התשתית לתוספת  בהתאם  רבעון  בכל  לעלות  וצפויה   ,

שנים),    9תשלומים רבעוניים (  36-תשולם ב   IRU-שנפרסה באותו הרבעון. תמורת ה

קטין את הוצאות החברה  ה   IRU-בתוספת תשלום דמי תחזוקה שנתיים. הסכם ה

כן  ו  2019-2021בשנים  בתשתיות בזק והוט  חלף שימוש    IBCבתשתית  בגין השימוש  

השקעותיה   בעתיד)  את  והצפויות  אלו  בשנים  סיבים  ב(בפועל  תשתית  פריסת 

על  הסכם זה    ת השפע  בדברהערכת הקבוצה  ל  .אופטיים עצמאית באזורי מגורים

,  2021-ו  2020  השנים   סוף. נכון ללעיל  11.4ראו סעיף  ,  של החברה  מעמדה התחרותי 

   .בהתאמה, 735,000-וכ  560,000-הינה כ Home Pass-ה הכמות המצטברת של 

החשמל  .ה חברת  עם  שירותים  ו  -   הסכם  החשמל  בהסכם    IBC-חברת  התקשרו 

לזכות שימוש ומתן שירותים לרשת הסיבים   IBC המעדכן את ההסכם הקיים של

של  עם   IBC האופטיים  השירותים  הסכם  החשמל.  חברת  תשתיות  על  הפרוסה 

חברת החשמל כולל תמחור והסדרים מעודכנים ומשופרים ביחס לזכותה הבלעדית  

 __________________________ 
 .  10%על  ומאז עומדת IBC-עד להשלמת עסקה ההשקעה של הוט ב 15%ה עמדה על התחייבות הקבוצ 17
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שמל של חברת החשמל  לפרוס רשת סיבים אופטיים על תשתית רשת הח  IBCשל  

   .בקשר לכך IBC-וביחס לשירותים אחרים המסופקים על ידי חברת החשמל ל

הוט   הושלמה עסקת השקעה של    2021בפברואר   -  IBC-עסקת השקעה של הוט ב  הסכמי .17.2

. בנוסף לתנאים סטנדרטיים ומקובלים, העסקה  IBC-(יחד עם גופים הקשורים אליה) ב

 IBCכוללת התחייבות להגדיל באופן משמעותי את פריסת רשת הסיבים האופטיים של  

 :בשנים הקרובות ואת עיקרי הדברים הבאים

והוט, במסגרתם הוט תהפוך לשותפה שווה    IBCבין שותפות    -  הסכמי השקעה  .א

, )IBC  מהון מניות   23.3%עקיפין  (כך שכל אחת מהשותפות תחזיק ב  IBCבשותפות  

על ידי ביצוע השקעה שווה מהותית להשקעה שבוצעה על ידי כל אחד מהקבוצה  

זכויות   כוללים  בנוסף, הסכמי ההשקעה  של העסקה.  עד למועד ההשלמה  ותש"י 

 ממשל תאגידי נוספות ומנגנונים אחרים.  

להוט, במסגרתם הוט    IBCבין    -  IBCבתשתית הסיבים של    IRUהסכם לרכישת   .ב

 .IBCמתחייבת לרכוש זכות שימוש בלתי הדירה ברשת הסיבים האופטיים של  

שירותים .ג במסגרתם    IBCבין    -   הסכמי  שירותים    IBCלהוט,  לרכוש  מתחייבת 

    מסוימים מהוט ורשאית לרכוש שירותים נוספים.

IBC   מתחייבת גם להמשיך ולרכוש מהקבוצה שירותים מסוימים המסופקים לה  

 על ידי הקבוצה, מעבר למועד ההשלמה. 

, לרבות התחייבות לפרוס את IBCאישור משרד התקשורת לעסקה כלל תיקונים לרשיון  

 , המשקפת ככלל אתשנים  5מליון משקי בית יהיו נגישים לרשת בתום    1.7-הרשת כך ש

המעונין   מפעיל  לכל  מדף  הצעת  לספק  וכן  לעיל,  כאמור  בעסקה,  החוזיות  ההסכמות 

 וש את שירותיה. לרכ

,  2019בחודש יולי    -  IBC- תשתית הסיבית העצמאית של הקבוצה באזורי מגורים ל  מכירת .17.3

עסקה למכירת תשתית הסיבים העצמאית של הקבוצה באזורי    IBC- השלימו הקבוצה ו

ש"ח. תמורת המכירה מומנה במלואה על   מיליון  181-של כ, בתמורה לסך  IBC- מגורים ל

ל שניתנו  הבעלים  הלוואות  בסעיף    IBC- ידי  כאמור  השותפות,  ידי  עם   17.1על  לעיל. 

זכות שימוש בלתי  IRU-השלמת העסקה, הסכם ה  , לרבות התחייבות הקבוצה לרכוש 

 IBC  Homeהדירה באחוז מסוים ממשקי הבית בבניינים מחוברים לתשתית הסיבים של  

Pass  ש(כמפורט לעיל), חל גם על תשתית הסיבים-IBC  רכשה מהקבוצה.   

במסגרתו העמיד    IBC, התקשרה  2020מרץ  חודש  ב .17.4 ישראלי,  פיננסי  מוסד  עם  בהסכם 

ל הפיננסי  עד    IBC  -המוסד  של  אשראי  ליום    350מסגרת  עד  שתפרע  ש"ח    31מיליון 

מקורי("  2032בדצמבר,   אשראי  ל")הסכם  הועמדה  האשראי  מסגרת   .-  IBC   לצורך

פעילותה העסקית, לרבות המשך פריסת תשתית סיבים אופטיים בישראל. ההסכם כולל  

סכום   IBC-תנאים והגבלות מסחריים מקובלים. כמו כן, התחייבה השותפות להשקיע ב 

  מיליון ש"ח  10השקיעה השותפות    , מתוכם2021מיליון ש״ח עד סוף שנת    50-נוסף של כ 

 IBCהתקשרה  2022 בינואר. לעילכמפורט  IBC-ט בויתרת הסכום הוחלפה בהשקעת הו

בהסכם מסגרת אשראי נוסף לצורך פעילותה העסקית כאמור לעיל, לפיו מסגרת האשראי  
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₪   מליון   60- תוקטן ל  מליון ₪)  150-(כ נוצלה  בהתאם להסכם האשראי המקורי שטרם  

  48מליון ₪, שתיהן יעמדו בתוקף למשך    440וכן תועמד מסגרת אשראי חדשה בסך של  

 .2032לדצמבר   31יפרעו עד ליום   IBCחודשים. סכומים שימשכו על ידי  

, הושלמה עסקה לרכישת מלוא הון המניות  2020באוגוסט    26ביום    -  גולןרכישת    עסקת .17.5

לפרטים נוספים ראו  מיליון ש"ח.    613-המונפק של גולן על ידי סלקום, בתמורה לסך של כ

 .  לדוחות הכספיים 7ביאור 

 IBC.הוט ב   תהשקעוהערכות החברה כאמור לעיל- לעניין ההשפעות המתוארות של השקעתה  
הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך/ הערכת הקבוצה מבוססת על המידע הקיים  

למועד   נכון  הקבוצה/    דוחהבקבוצה  של  וניתוח  הערכות  כוללת  שלא  וכן  עשויות  הערכות אלה 
שכן הן מושפעות ממכלול גורמים להתממש באופן שונה מהצפוי-    או  להתממש- להתממש בחלקן

בשל אינם  ביניהםאשר  החברה-  של  על  יטתה  הסיבים  תשתית  פריסת   IBC ידי.התקדמות 
וכן התממשות כל או חלק מהגורמים המפורטים במסגרת גורמי  -  בהתאם לקצב הפריסה החזוי

 / להלן  26בסעיף הסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה כמפורט 

  מימון .18

מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, נטילת הלוואות    קבוצהה

בנקאיים  פיננסיים  מתאגידים  חוב  ותאגידים  אגרות  לרבות  ערך,  ניירות  הנפקת  באמצעות  וכן   ,

 ומניות רגילות.

 הריבית הממוצעת והאפקטיבית   שיעור .18.1

הלוואות ואגרות  להלן פירוט שיעורי הריבית הממוצעת והריבית האפקטיבית על  

שהיו   או  בתוקף,  שהינן  שוטפות)  חלויות  (כולל  ארוך  לזמן  החברה  של  החוב 

, אשר לא יועדו לשימוש ייחודי בידי  2021- ו  2020  , 2019בתוקף במהלך השנים  

אש ומקורות  בנקאיים  אשראי  מקורות  בין  הבחנה  תוך  לא  החברה,  ראי 

 בנקאיים:

 

   אגרות החוב של החברה .18.2

יב' אשר הונפקו על ידי החברה  ח' עד  למועד זה, קיימות במחזור אגרות חוב מסדרות 

 ").  החוב אגרות("

אגרות   בדבר  סעיף  לפרטים  ראו  ביאור    14החוב  וכן  הדירקטוריון  לדוחות    19בדוח 

   הכספיים.

  ותאגידים פיננסיים והלוואות מתאגידים בנקאיים אשראי .18.3

 
 2019שנת  2020שנת  1202שנת 

ריבית  
 ממוצעת 

ריבית  
 אפקטיבית 

ריבית  
 ממוצעת 

ריבית  
 אפקטיבית 

ריבית  
 ממוצעת 

ריבית  
 אפקטיבית 

  –מקורות חוץ בנקאיים 
 צמוד מדד 

2.05% 4.26% 2.38% 4.33% 2.76% 4.39% 
  –מקורות חוץ בנקאיים 

 שקלי לא צמוד 
3.20% 4.10% 3.42% 4.15% 3.69% 4.25% 

שקלי   –מקורות בנקאיים 
 לא צמוד 

4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.38% 4.38% 
 4.30% 3.42% 4.19% 3.18% 4.13% 2.97% סה״כ התחייבויות 
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או    דוחהלהלן ריכוז נתונים אודות הסכמי ההלוואה והעמדת האשראי המהותיים למועד  

 :  הדוחשהיו בתוקף במהלך תקופת  

, התקשרה החברה בהסכם עם שני משקיעים מוסדיים (בסעיף  2015בחודש מאי   .18.3.1

), לפיו העמידו המלווים לחברה, בכפוף לתנאים מקובלים,  ״המלווים״קטן זה:  

נדחות הלוואות  של  שתי  כולל  בסך  הצמדה  400,  ללא  ש״ח,  הסכם  ("  מיליון 

 פרעה החברה את שתי ההלוואות במלואן.   2021ביוני  . ")ההלוואה

בסך   )1( הראשונה,  יוני    200ההלוואה  בחודש  לחברה  הועמדה  ש״ח,  מיליון 

בשיעור  2016 קבועה  שנתית  בריבית  ההלוואה,  .  4.6%,  לתנאי  בהתאם 

ביוני    30פירעון הקרן מתבצע בארבעה תשלומים שנתיים שווים החל מיום  

ביום  2018 המלא  לפירעונה  ועד  משולמת  2021ביוני,    30,  הריבית   .

חצי   מיום  בתשלומים  החל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    201  ,לדצמבר  31שנתיים 

 .  2021 ,ביוני 30ועד ליום   6

,  2017מיליון ש"ח, הועמדה לחברה בחודש יוני    200ההלוואה השנייה, בסך   )2(

בשיעור   קבועה  שנתית  ההלוואה,  .  5.1%בריבית  לתנאי  פירעון  בהתאם 

בשנים   שווים  שנתיים  תשלומים  בארבעה  מתבצע    2022ועד    2019הקרן 

  , לדצמבר  31(כולל). הריבית משולמת בתשלומים חצי שנתיים החל מיום  

      . 2022 ,ביוני 30ועד ליום    2017

תאגיד בנקאי ישראלי (בסעיף קטן זה:  , התקשרה החברה עם  2017בחודש יוני,   .18.3.2

של  ")  המלווה" בסך  נדחית  הלוואה  לתנאים    150בהסכם  בכפוף  ש״ח,  מיליון 

מרץ   בחודש  לחברה  הועמדה  ההלוואה  הצמדה.  וללא  ונושאת    2019מסוימים 

. בהתאם לתנאי ההלוואה, פירעון הקרן מתבצע  4%  ריבית שנתית קבועה בשיעור

שווים   שנתיים  תשלומים  מהשנים  בבארבעה  אחת  (כולל).    2024ועד    2021כל 

ועד    2019  ,בספטמבר  30הריבית משולמת בתשלומים חצי שנתיים החל מיום  

   . 2024  ,במרץ 31ליום 

מיליון    113-כשל  סך    יחלקפרעה החברה בפירעון מוקדם    2020חודש אוקטובר  ב

ההלוואה,    פרעה החברה את יתרת   2021מרץ  חודש  וב   ש"ח מתוך קרן ההלוואה 

   .ש"ח מיליון 38-כ בסך של

התקשרה  2022פברואר  חודש  ב .18.3.3 עם  ,  גוף  החברה  ("קבוצת  )  המלווה"מוסדי 

מיליון ש"ח, לתקופה בת    250כולל של  בהסכם מסגרת להעמדת אשראי, עד לסך  

24  ) האשראי  מסגרת  העמדת  ממועד  האשראי"חודשים  שיאפשר  "מסגרת   (

לחברה לקבל הלוואות, ע"פ בחירתה של החברה, שאינן צמודות למדד כלשהו,  

 משני סוגים:  

הלוואות לטווח קצר שתפרענה מעת לעת ועל פי בחירתה של החברה עד   )1(

ממועד    24תום   האשראיחודשים  מסגרת  ההלוואות  העמדת    שאנה ית . 

בתוספת   ישראל  בנק  ריבית  בשיעור  משתנה  בין  ריבית  שנקבע  מרווח 

 ;  הריבית תיפרע בתשלומים רבעונייםהצדדים. 
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שווים   )2( שנתיים  חצי  בתשלומים  תיפרענה  אשר  ארוך  לטווח  הלוואות 

תום   ועד  ההלוואה  העמדת  מסגרת    7ממועד  העמדת  ממועד  שנים 

ריבית משתנה בשיעור ריבית בנק ישראל או    תישאנה  וואות ההלהאשראי.  

קבועה   הצדדיםבשיעור  ריבית  בין  החברה,  שנקבע  של  בחירתה  ע"פ   ,

 הריבית תיפרע בתשלומים רבעוניים.    מרווח שנקבע בין הצדדים.בתוספת  

החברה תשלם למלווה בכל אחד ממועדי תשלום הריבית, עמלת אי ניצול מסגרת  

 מסכום מסגרת האשראי הבלתי מנוצלת. שנקבע בין הצדדים  בשיעור 

העמדת ההלוואות מותנית בעמידת החברה בהצהרותיה והתחייבויותיה על פי  

ההסכם, באי קיום ארוע הפרה ובהעדר מניעה חוקית על המלווה להעמיד את  

 לוואה.  הה

ההסכם אינו מובטח בבטחונות וכולל תנאים והתחייבויות מקובלים ובכלל זה  

מים, מגבלות על ביצוע חלוקת  צירת שעבודים בכפוף לחריגים מסוימגבלה על י

רווחים, התניות פיננסיות ואירועי הפרה שככלל חלים גם ביחס לאגרות החוב  

ח'   ב  –(סדרות  כמפורט  החברה,  של  בשינויים  לפרק  נספח  יב')  זה,  לדוח  ב' 

 וכן אפשרות לפרעון מוקדם, בתנאים מסוימים.   שאינם מהותיים  מסוימים 

מתקשרת   .18.3.4 לעת  הקבוצה  תאגידים  מעת  הרגילפיננסייםעם  העסקים  במהלך   ,  

, בהסכמי מסגרת לקבלת שירותים בנקאיים שונים, ובסכומים שאינם מהותיים

 . ועסקאות פקטורינג  עסקאות גידור ,כגון מסגרות אשראי

שהועמדו    2020  בדצמבר,  31  -ו  2019בדצמבר,    31לימים    .18.3.5 ההלוואות  יתרת 

של    קבוצהל סך  על  עומדת  שוטפות)  חלויות  ש"ח,    400-כ (כולל    188-כמיליון 

 אין לחברה הלוואות. 2021בדצמבר,  31ליום  ., בהתאמהמיליון ש"ח

   מגבלות על קבלת אשראי .18.4

לפרטים בדבר התחייבויות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות, מגבלות על חלוקה  

יב') שהונפקו  -כפי שמופיעות בשטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרות ח'  ומגבלות נוספות

   הכספיים.  לדוחות 19אור יראו ב  ,על ידי החברה וטרם נפרעו

פיננסיים  מגבלו תאגידים  עם  הסכמים  מכוח  בהסכהמגבלות    -ת  מסגרת   םהקיימות 

עם    להעמדת אשראי החברה  מוסדישל  גוף  באגרות    ותדומ  קבוצת  הקבועות  למגבלות 

 . זה נספח לפרק ב' לדוחראו   .החוב של החברה, בשינויים מסוימים

ולמועד השנתיים  הכספיים  הדוחות  אישור  בכל ,  הדוח  פרסום  למועד  החברה  עומדת 

 אמות המידה הפיננסיות והמגבלות האחרות המפורטות לעיל. 

 

 ערבויות ושעבודים   .18.5

 לדוחות הכספיים. (ב)32החברה, ראו ביאור לפירוט הערבויות הבנקאיות שניתנו על ידי 

   אשראי דרוג .18.6
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 \ilA') של החברה מדורגות בדירוג  זה, אגרות החוב (סדרות ח' עד יב  דוחלמועד פרסום  

Stable  ידי  -עלStandard & Poor’s Maalot Ltd.  ")מיום  מעלות   2021באוגוסט,    9"), 

   הדירקטוריון. לדוח   14יף ראו סעלפרטים נוספים אודות הדירוגים, 

 גיוס מקורות נוספים   .18.7

-2021-01פרסמה החברה תשקיף מדף בישראל (מס' אסמכתא:  ,  2021  אפרילב  20יום  ב

להציע ולמכור ניירות ערך שונים כולל חוב והון  לחברה  . תשקיף המדף מאפשר  )066729

בשלב זה לא התקבלה החלטה בדבר ביצוע הנפקה כלשהי, ולא באשר להיקפה,   בישראל.

   צע.תנאיה ועיתויה, אם יבוצעו, ואין כל וודאות כי הנפקה כזו תבו

יספיקו למימון צורכי המזומנים    קבוצהלהערכת החברה, מקורות הנזילות וההון של ה

 לך השנה הקרובה.  במההשוטפים שלה, לרבות השקעות ותשלום חובות 

הערכת החברה כאמור- הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך/ הערכת 
ההשקעה  וגודל  עיתוי  הכנסותיה-  גובה  לרבות  רבים-  גורמים  על  מבוססת  החברה 
השקת  ועיתוי  והשיווק  המכר  פעילות  של  הרחבה  לקוחות-  שימור  ובמאמצי  בשיווק 

עית קיימים-  למוצרים  שיפורים  או  חדשים  ברשתות מוצרים  ההשקעה  וגודל  וי 
- IOT.- השקעה בקבוצה- שירותי תשתית האינטרנט של הtvושירותים לרבות- סלקום  

שלא   עשויה  החברה  הערכת  דיבידנדים/  ולחלק  לחזור  החלטה  וכל  בתדרים  השקעה 
שינוי  יחול  וזאת אם  העריכה-  מאשר  באופן אחר  או  בחלקה  להתממש  או  להתממש 

 .בגורמים המפורטים לעיל

 

  יסוימ .19

ה על  החלים  המס  דיני  בדבר  של    חברהלפרטים  המס  ביאור  חברההושומות  ראו  לדוחות    30, 

 הכספיים.

 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  .20

   כללי

הקבוצה פועלת לשמירה על הסביבה ולצמצום השפעותיה השליליות על הסביבה והנוף. הקבוצה  

באמצעות   היתר,  בין  האקולוגית,  רגלה  טביעת  להפחתת  וטכנולוגיות  כסף  אדם,  כוח  מקדישה 

פריסה יעילה של תשתיות, מחזור רכיבים אלקטרוניים, הפחתת השימוש בנייר באמצעות הדפסה  

, מתן חשבונית חודשית והתכתבויות  ותמשומש סוללות  טות מזהמים, איסוף  יעילה, הפחתת פלי

, שימוש בחומרי גלם ידידותיים לסביבה,  SMSאחרות עם לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני או  

הפרדה בין סוגים שונים של פסולת ורכישת חשמל המיוצר על ידי תחנת כוח פרטית מבוססת גז  

   טבעי.

 קרינה בלתי מייננת    .20.1

וד קצה וסוגים שונים של אתרי אנטנות סלולריות ידועים כפולטי קרינה בלתי מייננת  צי

וכפופים לרגולציה, לרבות חוק הקרינה ומהווים מושא לדיון ציבורי וחששות. הסוכנות  
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הבינלאומית לחקר הסרטן (סוכנות של ארגון הבריאות העולמי) סיווגה את שדות תדרי  

אפש כגורם  אלקטרומגנטיים  המוגבר רדיו  הסיכון  על  בהתבסס  אדם,  בבני  לסרטן  רי 

לחלות בגליומה, סוג ממאיר של סרטן המוח, בקשר עם השימוש בטלפונים סלולריים. 

אלקטרו   לקרינה  חשיפה  בין  הקשר  של  בנושא  נוספים  מחקרים  ומתבצעים  קיימים 

 מגנטית ושימוש במכשירים סלולרים לבין סרטן וסיכונים בריאותיים נוספים.  

העיקרון המנחה בנושא חשיפה לקרינה בלתי מייננת בכלל ולטלפונים סלולריים בפרט, 

עיקרון הזהירות המונעת. המלצות בנושא זה פורסמו על ידי הרשויות, לרבות משרד  הוא

הבריאות ותנודע, מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי מייננת על הבריאות. על פי  

את להפחית  ניתן  תנודע,  סלולריים    המלצות  מטלפונים  הנפלטת  לקרינה  החשיפה 

קיימות אף המלצות באמצעים פשוטים, בהתאם לעקרונות הבאים: מרחק, זמן, עוצמה. 

הנחשבים נוער,  ובני  ילדים  לתינוקות,  בנוגע  בסיכון מיוחדות  הנוגע   לאוכלוסייה  בכל 

   עה הבריאותית של חשיפות שונות. להשפ

 מרץ בחודש עדכנה  (ICNIRP) מייננת  בלתי  קרינה  מפני  להגנה ל"הבינ  כמו כן, הועדה 

.  1998הרדיו שפורסמו על ידה בשנת   בתדרי מקרינה להתגוננות  המנחים את הקווים   2020

הקודם ועודכנו   מהפרסום שנים 22 בחלוף ותיקוף בחינה של הליך החשיפה עברו מגבלות

 זו.   בתקופה  שנצבר  המדעי הידע בסיס על

   בסיסהקמת אתרי  .20.2

מעוגנים  לכך,  הנדרשים  והאישורים  אופן הקמתם  הבסיס,  של אתרי  פריסתם  הסדרת 

הסדרת פריסתם של מתקני גישה  .  36ובתמ"א    , בחוק התכנון והבניהבחוק הקרינה  בעיקר

אלחוטית, שהם אתרי בסיס בעלי ממדים קטנים יותר, מוסדרת בעיקרה בחוק התקשורת 

ובחוק הקרינה. לפרטים בדבר הוראות חוק התכנון והבניה בקשר עם פריסתם של אתרי  

   .להלן 21.4סעיף בסיס ומתקני גישה, ראו 

על פי חוק הקרינה, חל איסור על הקמה והפעלה של אתרים או מתקנים סלולאריים ללא  

היתר הקמה או היתר הפעלה, לפי העניין, מהמשרד להגנת הסביבה. קבלת היתר הקמה  

קבלת היתר בניה מוועדת התכנון והבנייה  מהמשרד להגנת הסביבה הינה תנאי מקדים ל

או פטור ממנו, וקבלת היתר בניה או פטור ממנו הוא תנאי מקדים לקבלת היתר הפעלה 

מהמשרד להגנת הסביבה. הן לגבי היתר הקמה והן לגבי היתר הפעלה, על המבקש להציג  

אתר  מכל  החשיפה  רמות  להגבלת  טכנולוגיים)  אמצעים  (כולל  שננקטו  האמצעים   את 

 בסיס או מתקן סלולרי. 

תוקפו של היתר הקמה הוא לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אלא אם כן הוארך 

הממונה   ידי  על  הקרינה  תוקפו  ("על  הסביבה  איכות  הקרינה  הממונהבמשרד  "), על 

ותוקפו של היתר הפעלה הוא לתקופה של חמש שנים, בכפוף להגשת סקרי קרינה שנתיים 

המתקנים אחרים, הנערכים באמצעות צדדים שלישיים שהוסמכו לכך על ידי  לאתרים או  

. בהיתרי ההקמה ו/או ההפעלה מפורטים תנאים שונים המסדירים על הקרינה  הממונה

את הקמתם ו/או הפעלתם של האתרים. הקבוצה מקבלת עבור אתרי הסלולר ומתקני  

מהממונה והפעלה  הקמה  היתרי  הקבוצה  של  הקרינ   השידור  הזמן  ה  על  במסגרת 

הרלוונטית. בנוסף, מפעילים סלולריים, לרבות הקבוצה, נדרשים לספק לממונה נתונים 

https://www.tnuda.org.il/node/237
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לגבי   מקוון  באופן  מתקניה  ההספקים  שוטפים  או  הסלולריים  מאתריהם  אחד  בכל 

השידור האחרים. הקבוצה מעבירה לממונה את הנתונים הנדרשים. לפרטים בדבר קבלת  

 .  הלןל  21.4ראו סעיף ח חוק התכנון והבניה, ו ים מכהיתרים למתקני שידור הדרוש

פעילות   על  הפיקוח  את  המותרות,  לקרינה  החשיפה  רמות  את  מסדיר  הקרינה  חוק 

השידור, ומעניק לממונה סמכות להורות בצו על פינוי  האתרים הסלולריים ו/או מתקני  

אתר סלולרי או מתקן אחר הפועלים בניגוד להיתר. כמו כן, חוק הקרינה מטיל סנקציות  

פליליות על קבוצה ועל דירקטורים או נושאי משרה בה בגין הפרות הוראות החוק. אי  

לביט להביא  עלולים  ההיתר  תנאי  או  הקרינה  חוק  בהוראות  או  עמידה  ההיתר  ול 

 להשהייתו וכן לעיכוב מתן היתר לאתרים נוספים של אותו המפעיל. 

חוק התכנון והבנייה שיאסור או יגביל באופן משמעותי מתן  ל כל תיקון לחוק הקרינה או 

להקים  הקבוצה  יכולת  את  להגביל  היתר,  בין  עלול,  אלה,  לחוקים  בהתאם  היתרים 

יחול על אתרים קיימים (ואם  יכולת הקבוצה לחדש אתרים חדשים  להגביל את  עלול   ,

הקבוצה  רשתות  על  לרעה  להשפיע  הקיימים),  אתריה  מבין  רבים  של  הפעלה  היתרי 

תוצאות   על  לרעה  להשפיע  ועלול  עירוניים,  באזורים  במיוחד  והעתידיות,  הקיימות 

 פעילותה.  

   קצה ציוד .20.3

 מייננת.  בלתי קרינה ציוד קצה הפולט באמצעות מסופקים הסלולר שירותי

התשס"ב נייד),  מטלפון  מייננת  בלתי  קרינה  בדבר  (מידע  הצרכן  הגנת    2002-תקנות 

וכן  הקרינה  קובעות את אופן יידוע הלקוחות בהקשר זה. בתקנות  "),  תקנות הקרינה("

טלפון  של מכשיר  מרבית המותרת  הקרינה  הרמת  המוצא מכוחן, קבועה  המידע  בעלון  

-של אבטיפוס של כל דגם נמדדת על   SAR-רמת ה  SAR .18- נמדדת על פי רמת ה ה   ,נייד

- די היצרן. למיטב ידיעת הקבוצה, דגמי ציוד הקצה המשווקים על ידה עומדים ברמת הי

SAR  פי דין. יחד עם זאת, הקבוצה אינה מבצעת בדיקות-הנדרשת על SAR  לציוד הקצה

מים ממשרד ונסמכת על פרסומי היצרנים לגבי כל דגם. הקבוצה מקבלת אישורים מסוי

התקשורת ומכון התקנים בקשר עם ייבוא ציוד קצה. האישורים מחייבים שהדגם יעמוד  

ה  רמת  לרבות  הרלוונטיים,  התקנים  מפרסמתSAR-בכל  הקבוצה  האינטרנט   .  באתר 

ה לרמת  בנוגע  וכן    SAR-מידע  סלולריים  מטלפונים  להנפלטת  רשויות  המלצות  מפנה 

   ת בשימוש בטלפונים סלולריים.בנוגע לכללי זהירות מונע רלוונטיות 

 

 

 אירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה   .20.4

, למיטב ידיעת הקבוצה היא אינה חשופה לאירועים או עניינים מהותיים  דוחהנכון למועד  

 בקשר עם איכות הסביבה אלא אם פורטו לעיל.  

 __________________________ 
של    SAR-מתבצעת לגבי אבטיפוס של כל דגם ולא לגבי כל מכשיר בדיד. אי לכך, לקבוצה אין מידע על רמת ה  SAR-בדיקת ה  18

ה של תיקון ציוד ייתכנו שינויים  ציוד הקצה במהלך חיי הציוד, לרבות לאחר תיקונו. הקבוצה מיידעת את לקוחותיה כי במקר
 .SAR-ברמת ה
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 הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה   .20.5

למועד   או  דוחהנכון  משפטיים  להליכים  חשופה  אינה  היא  הקבוצה  ידיעת  למיטב   ,

 יכות הסביבה אלא אם פורטו לעיל.  מנהליים מהותיים בקשר עם א

 מדיניות הקבוצה בניהול סיכונים סביבתיים  .20.6

נוהל רישוי איכות    ,מיישמת נוהל עבודה לגבי הרכשת אתרי בסיס ורישוי אתרים  קבוצהה

על מנת  בין השאר  , אותן מקיימת הקבוצה  סביבה לאתר בסיס ובדיקות קרינה תקופתיות

הגדירה את   קבוצהה  ,. בהתאם לקבוע בנהליםהדיןלפי  המחייבים    םלוודא עמידה בתקני

 .על יישומם הממונים

ן ביצוע בדיקות קרינה תקופתיות והעברה של נתונים שוטפים באופן מקוון לממונה  ילעני 

ראה    קבוצה ביחס להספקים של כל אחד מאתרי הבסיס או מתקני השידור האחרים של ה

   .להלן 21.4סעיף 

 

  מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה .21

להלן פירוט אודות חוקים, תקנות, הנחיות ועניינים נוספים הנתונים לפיקוח רגולטורי, המהותיים  

הסדרה,   או  חקיקה  ליוזמות  התייחסות  כולל  הקבוצה,  הקבוצה,  לפעילות  ידיעת  למיטב  אשר 

סדרה, אך אין ודאות כי יתקבלו ואם יתקבלו, מה  אנמצאות בשלבים שונים של הליכי חקיקה או  

 יהיה נוסחן הסופי של הוראות החוק או הרישיון בעניינים המתוארים לגביהן. 

 כללי 

שוק התקשורת בישראל מאופיין בהתערבות רגולטורית גבוהה בעסקי החברות הפועלות בתחום.  

על שהותקנו  חוק התקשורת, תקנות  להוראות  כפוף  מפעילות הקבוצה,  ידי משרד  -חלק מהותי 

על לקבוצה  שהוענקו  הרישיונות  והוראות  חוק התקשורת  -התקשורת  פי  על  שר התקשורת.  ידי 

שירותי תקשורת מסוימים בישראל מותנים בקבלת רישיון והקצאת    ופקודת הטלגרף, אספקת

 תדרים לשירותים אלו.  

כמו כן, פעילות הקבוצה כפופה להוראות חוק המסדירות את מערכת היחסים ואופן ההתקשרות  

בינה לבין לקוחותיה. הוראות חוק אלה, כוללות, בין היתר, את הוראות חוק הגנת הצרכן, כמו גם  

 ייחודיות לתחום פעילותה כמפורט להלן.  הוראות חוק 

כמו כן, כפופה פעילות הקבוצה להוראות הדין הכללי, לרבות דיני חוזים, יבוא ומכסים, תקינה,  

 נגישות, דיני עבודה ורישוי עסקים.  

 דיני תקשורת  .21.1

התקשורת )1( שירותי  -על   -  חוק  סלולריים,  שירותים  אספקת  התקשורת,  חוק  פי 

שתית אינטרנט מותנים  שירותי טלפוניה בינלאומית ושירות גישה ותטלפוניה נייחת,  

לקבוצה   נושנית ים האחוד נותלפרטים אודות רישיון הרט"ן והרישיו רישיון.  בקבלת 

   .להלן 21.3 ףסעימכוח חוק התקשורת, ראו 

אינם   מכוחו  שהותקנו  והתקנות  התקשורת  חוק  הוראות  של  והיישום  הפרשנות 

לבין   התקשורת  משרד  בין  מחלוקות  התעוררו  בעבר  לשינויים.  וכפופים  ודאיים 
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הקבוצה בהקשר זה ועשויות להתעורר מחלוקות גם בעתיד. חוק התקשורת והתקנות  

כל הנוגע לפעילות  רגולטורית ענפה בפיקוח  לפיו מקנים למשרד התקשורת סמכות  

. משרד התקשורת רשאי לשנות את הרישיונות של הקבוצה  מכוח הרישיונות  הקבוצה 

באופן שיכול להגביל את החופש של הקבוצה לנהל את עסקיה ולפגוע  וללא הסכמתה  

פעילותה.  שנעשו    בתוצאות  שינויים  או  בחקיקה,  ו/או  ברישיונות  תכופים  שינויים 

ולה לעמוד בו, עשויים להגדיל את הסיכון לאי עמידה  בלוח זמנים שהקבוצה אינה יכ

בתנאי רישיונות הקבוצה או להפרת חקיקה ובהתאם את חשיפת הקבוצה לתביעות  

מהותיות   סנקציות  להטיל  הסמכות  התקשורת  למשרד  רגולטוריות.  וסנקציות 

במקרה של הפרת הרישיונות או החוקים והתקנות הרלוונטיים וכן הסמכות לבטל  

 , במקרה שהקבוצה תפר באופן מהותי את תנאיהם.  יונותשיהר את

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'    אושרה בכנסת הצעת ,2022ינואר  חודש  ב

76) האסדרה    שינוי )  התשהבזק  בתחוםמתכונת  תבוטל 2021-א "פ),  לפיה  חובת    , 

הרישוי לגבי רוב הפעולות של הקמת שירותי תקשורת ואספקתם. האסדרה תהיה  

יוכל לעשות זאת   שהמעוניין לעסוק במתן שירותי בזק באמצעות "היתר כללי", כך

פעילות   על  התקשורת. האסדרה  מוקדם במשרד  ורישום  לתנאים מסוימים  בכפוף 

ואכיפהומכ פיקוח  של  במתכונת  תהיה  הכללי  ההיתר  בעלי   ח  שירותים  בדיעבד. 

נייחת , הפעלת רשת גישה עם מספר  חשיבות מרכזית כגון תשתית סלולר, תשתית 

מינימלי יוסיפו לה  משתמשים  לריוכו',  בכפוף  רשיון לאספקת  שיון.  ינתן  יידרש  כן 

וכו'.   עירונית  חברה  מקומית,  רשות  ידי  על  באוקטובר  שירות  לתוקף  ייכנס  החוק 

2022 . 

פחית חסמי כניסה של מתחרים ועשוי לגרום להגברת  צפוי לה  קוח , הלהערכת החברה

התחרות בשוק. כמו כן, השינוי עלול לגרום לפערים בין הרגולציה (לרבות הרגולציה  

רהצרכנית בעלי  על  שתחול  מתחרים  י)  שירותים  ספקי  על  שתחול  זו  לבין  שיונות 

ים שונים, אך  ח היתר, וכן לפערים ברמת אכיפת הרגולציה על מתחר והפועלים מכ 

עשוי גם לכלול שינויים שיקלו על יכולת הקבוצה לאמץ שינויים טכנולוגיים ומודלים  

   עסקיים חדשים. פערים כאמור עשויים להשפיע על מעמדה התחרותי של הקבוצה.

ערך/   ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינה  כאמור  הקבוצה  הערכת 
שינויים כאמור ובאיזו מידה הם ישפיעו  הקבוצה אינה יכולה להעריך האם י חולו 

שלא להתממש או להתממש בחלקה   פעילות הקבוצה/ הערכת הקבוצה עשויה  על 
או באופן אחר מאשר העריכה- שכן הערכה זו ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה  
שינוי אשר   של הקבוצה ונתונה בין היתר- להשפעת הגורמים המפורטים לעיל וכל 

ן להשפעת גורמי הסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה כמפורט בסעיף  יחול בהם וכ
 להלן/   26

פקודת הטלגרף מסדירה את השימוש בספקטרום האלקטרומגנטי   - פקודת הטלגרף  )2(

וחלה, בין היתר, על השימוש שעושה הקבוצה בתדרי רדיו כחלק מהתשתית שלה.  

כפופו והפעלתה  רדיו  בתדרי  שימוש  שעושה  מערכת  של  עלהקמה  פקודת  - ת,  פי 

הטלגרף, למתן רישיון, והשימוש בתדרי רדיו כפוף להועדה והקצאה של תדר מתאים.  

לפי פקודת הטלגרף מוטלות אגרות רישיון ואגרות בעד הועדת תדרים והקצאתם.  
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נוכח המחסור הקיים בתדרי רדיו לשימוש הציבור בישראל (בין השאר בשל הקצאה  

ביטחונ  לשימושים  רבים  תדרים  מגביל  של  התקשורת  יים),  מספר  משרד  את 

כך,  . תמריצים לשימוש יעיל בתדרים  נותןוכן  הרישיונות הניתנים לשימוש בתדרים,

אפשר משרד התקשורת שיתוף רשתות סלולר בין  מ,  כאמור  לאור המחסור בתדרים

MNOs בתדרי המפעילים. משותף הכולל שימוש   

   פיקוח על תעריפים .21.2

שישלמו  תעריפי דמי קישור גומלין בין מפעילי תקשורת כפופים לפיקוח (כלומר תשלומים  

או מפעיל בינלאומי עבור השלמת שיחה ברשתו של מפעיל  מפ"א  סלולרי או מפעיל  מפעיל  

,  2021ספטמבר  חודש  בבין מפעילים סלולריים).    SMSאו עבור העברת הודעת  אחר מאלו,  

התקשורת   משרד  בפרסם  גומלין  קישור  דמי  בתעריפי  לשינוי  ביחס  שיחות  שימוע 

, לפיו מוצע לקבוע בתקנות  מפעיל פנים ארציו  סלולרי  שמסתיימות ברשתות של מפעיל

הפחתה   (  הדרגתימתווה  התקנות  תיקון  במועד  כאשר   ")הקובעהמועד  "שתחילתו 

ימות על פני  בשתי פע   לשיחות  יםהמרבי הגומלין    קישור עריפי  ת  ,ככלל  , יופחתו  במסגרתו

כל מפעיל יישא בעלויותיו וככלל, לא תהיה העברת   םחודשים מהמועד הקובע שבסיומ  36

בהתייחס לשיחות בינלאומיות מוצע .  תשלומים בעד קישור גומלין ביחס לדקות שיחה

להסיר את הפיקוח ממקטע ההשלמה של שיחה בינלאומית נכנסת מחו"ל מהמועד הקובע  

 צע להחיל את מתווה ההפחתה ההדרגתי לעיל.  ועל שיחה יוצאת לחו"ל מו

על תוצאות    לא צפויה השפעה מהותית  לישום מתווה השינוי כאמור לעיללהערכת החברה  

 .  הפעילות של הקבוצה

ניירות ערך/    ההערכת החברה כאמור הינ  פני עתיד כהגדרתו בחוק  הערכת מידע צופה 
ממוצע היקף תנועת הדקות *נכנסות ויוצאות( של לקוחות החברה מול   על  נסמכתהחברה  

שלא להתממש או להתממש באופן שונה   העלול  ההאמור  הההערכ  /המפעילים השונים
ש בתמהיל  ככל  שינוי  לאור  היתר-  בין  בעתיד-  ישתנה  האמור  הדקות  תנועת  היקף 

תהיה התערבות חקיקתית או פסיקה הלקוחות ושינוי דפוסי השימוש של הלקוחות ו0או  
  /הדוחאחרת מכפי שידוע למועד פרסום 

בדבר  להסכם  ומתארח  מארח  מפעיל  יגיעו  לא  שבו  במקרה  התקשורת,  לחוק  בהתאם 

או שירות    MNOותי אירוח, בין אם באמצעות נדידה פנים ארצית של  התנאים למתן שיר 

ל באמצעות  MVNO-אירוח  לרבות  ההסכם,  בתנאי  להתערב  התקשורת  שר  מוסמך   ,

הקבוצה  עם  מטיבים  שאינם  ותמורה  תנאים  השירותים.  עבור  שייגבה  המחיר  קביעת 

 .עלולים להביא להשפעה מהותית לרעה על תוצאות פעילותה

במקרה של הוראות בנוגע לתעריפי שירותי תקשורת    תתבנוסף, רשאי משרד התקשורת ל

בתחרות לפגיעה  חשש  שמעורר  תשלום  או  סביר  שאינו  עשויות  תשלום  אלו  הוראות   .

השוואה  או על בסיס נקודות ייחוס של  עלות בתוספת רווח סביר,  להתבסס על תחשיב של  

בנוסף, ו תעריפי קישוריות במדינות אחרות.  עם בעלי רישיון אחרים, שירותים דומים א

מסוים   בזק  שירות  בגין  התשלום  להפרדת  ביחס  הוראות  לתת  מוסמך  התקשורת  שר 

שירותים.   מקבץ  בגין  ברמהתשלום  כן,  תשלומים  קבוצה   נותשיו יכמו  סוגי  קבועים  ה 

   שמפעיל רשאי לגבות, וכן קיימת אסדרה ספציפית ביחס לשירותים מסוימים.
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בוצה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך/ הקבוצה הערכת הק
היא   מידה  כאמור ובאיזו  הרגולטורים  של  התערבות  תהיה  האם  להעריך  יכולה  אינה 
תשפיע על פעילות הקבוצה/ הערכת הקבוצה עשויה שלא להתממש או להתממש בחלקה 

רמים אשר אינם בשליטתה של  או באופן אחר מאשר העריכה- שכן הערכה זו ממכלול גו
הקבוצה ונתונה בין היתר- להשפעת הגורמים המפורטים לעיל וכל שינוי אשר יחול בהם 

 להלן/  26וכן להשפעת גורמי הסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה כמפורט בסעיף 

 רישיונות התקשורת של הקבוצה   .21.3

תה השפעה  ילהם היבשנים האחרונות נכנסו לתוקפם שינויים שונים ברישיונות הקבוצה,  

מהותית על התנהלות הקבוצה, הוצאותיה והשקעותיה, לרבות התנהלות הקבוצה מול  

  .19לקוחותיה, השקעות הקבוצה ברשתות התקשורת שלה והגברת התחרות בשוק

 הרישיון הכללי למתן שירותי רט"ן  )1(

שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה   ה פועלת במגזר הנייד מכוח רישיון כללי למתןחברה

, ובו קבועים  2320בפברואר    1יום  אשר תוקפו עד    )״רישיון הרט"ן״(  20התאית (רט״ן)

החובה  (כגון  חובות  מנוי    תנאים,  לכל  ישראל  במדינת  סלולריים  שירותים  לספק 

ה לפעילות  בקשר  ומגבלות  בכך)  מניות  חברהמעוניין  ובעלי  בה  המשרה  נושאי  ה, 

ה אם  מסוימים.  בשיעורים  בה  הרט"ן חברהמחזיקים  רישיון  בהוראות  תעמוד    ה 

ת שלה, רישיון הרט"ן  תשקיע בשיפור השירות והרשת הסלולריכן,  הוראות הדין ווב

נוספות  שנים  עשר  של  נוספות  ידי משרד התקשורת לתקופות  - עללחידוש  יהיה  ניתן  

ה ניתן רישיון למתן שירותים סלולריים באזור יהודה ושומרון שהינו  חבר לבכל פעם.  

 , ככלל, את תנאי רישיון הרט"ן. , הכולל2022בתוקף עד לשנת 

 שיון האחוד להלן.  י, ראו סעיף הריםשירותשיון מכוחו מספקת גולן ין הרילעני 

של   הרט#ן  רישיון  כי  ודאות  יחודש  חברה אין  ככל  .עלה  התקשורת/  משרד  ידי 
הרט# להיות  יחודש  ןשרישיון  עלול  הוא  למחודש  -  נוחים  שאינם  ה/  חברבתנאים 

ללא   הרט#ן  ברישיון  תנאים  בעתיד  לשנות  ועשוי  בעבר  שינה  התקשורת  משרד 
ה ובאופןחברהסכמת  ולפגוע   ה  עסקיה  את  לנהל  יכולתה  את  להגביל  שעשוי 

 בתוצאות פעילותה/

 להלן הוראות עיקריות מרישיון הרט"ן: 

ה • של  הרט"ן  התקשורת חבר רישיון  שר  ידי  על  הגבלה  או  התליה  לביטול,  ניתן    ה 

הטלגרף פקודת  לפי  המוסמך  שינוי  והגורם  נדרש  הבאים:  במקרים  היתר,  בין   ,

פיו; הפרת תנאי מהותי מתנאי  - להבטיח את רמת השירותים הניתנים עלברישיון כדי  

ה ממנהלי  אחד  קלון  חברהרישיון;  עמה  שיש  בעבירה  הורשע  בה  דירקטור  או  ה 

ה, יחד עם ההון העצמי  חברומוסיף לכהן בתפקידו; או ההון העצמי המצרפי של ה 

 __________________________ 
 לעיל.   )1( 21.1לפרטים אודות הצעת חוק לשינוי מתכונת האסדרה בשוק התקשורת ראו סעיף  19
 .1994ביוני  27רישיון הרט"ן, כפי שתוקן מעת לעת, ניתן לחברה על ידי משרד התקשורת ביום  20
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- ותיה ירד מאו יותר מהון מני  10%המצרפי של בעלי מניותיה המחזיקים כל אחד  

דולר  002 ב  21;מיליון  משרה  מ  חברהנושא  ביותר  שמחזיק  מי  מאמצעי    5%- או 

מ ביותר  בעקיפין,  או  במישרין  להחזיק  רשאי  אינו  בה,  מאמצעי    5%- השליטה 

כנושא משרה של אחת   בישראל, או לכהן  סלולרי אחר  השליטה בבזק או במפעיל 

ה  של  אישחברממתחרותיה  המחייבים  לחריגים  (בכפוף  משרד  ה  של  מראש  ור 

 התקשורת);  

חליפיהם   • או  המייסדים  המניות  בעלי  של  בעקיפין,  או  במישרין  אחזקותיהם,  סך 

יפחת מ לא  ברישיון)  ב  26%-(כהגדרתם  (כאשר  חברמכל אחד מאמצעי השליטה  ה 

לעניין זה, "אמצעי השליטה" משמעם, זכות הצבעה באסיפה כללית של החברה או  

הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, הזכות להשתתף    בגוף מקביל לה בתאגיד אחר,

נכסי ב ביתרת  לחלק  וכן, הזכות  חובותיו בעת  חבר ברווחי התאגיד  לאחר סילוק  ה 

ישראלים גורמים  של  בעקיפין,  או  במישרין  סך אחזקותיהם,  כמשמעות  (  פירוקו); 

הרט"ן ברישיון  זה  או  ,  )22מונח  המייסדים  המניות  בעלי  עם  לא  הנמנים  חליפיהם, 

לפחות    23;החבר מסך הון המניות המונפק ומכל אחד מאמצעי השליטה ב  5%-יפחת מ

ה מונו בידי הגורמים הישראלים; וכן, רוב  חברמבין חברי הדירקטוריון של ה   10%

 הדירקטורים של הקבוצה הם בעלי אזרחות ישראלית ותושבי ישראל;

מאמצעי השליטה בה לא יהיו    5%-ה, נושא משרה בה או מי שמחזיק ביותר מחברה •

נועדו או עלולים לצמצם אשר  עם בזק או מפעיל סלולרי אחר בישראל,  צד לכל הסדר  

   .גביל את התחרות בענף הסלולרלהאו 

 תנאים נוספים הנכללים ברישיון הרט"ן קובעים, בין היתר, כי: 

קבע),    רכישה (על ידי אדם בעצמו או יחד עם קרובו או עם אחר הפועלים עימו דרך •

או העברה, במישרין או בעקיפין, בעסקה אחת או יותר, של אמצעי שליטה בשיעור  

ה או שיש בה כדי להעביר את השליטה בה, לרבות על דרך  חבר או יותר ב  10%של  

ידי בעל מניות בבעל עניין בה, באופן  -ה או על חבר ידי בעל מניות ב-יצירת שעבוד על

לשינוי   יגרום  השעבוד  ב שמימוש  כלשהם    10%-בבעלות  שליטה  מאמצעי  יותר  או 

לצרכי רישיון הרט"ן, "שליטה",    24ה, מחייבת אישור מראש של שר התקשורת;חברב

במישרין ובין בעקיפין, לרבות    בין   ה, חברמשמעה, היכולת לכוון את פעילותה של ה 

ה, מכוח הסכם, בין בכתב ובעל פה מכוח החזקת אמצעי  חבר יכולת הנובעת מתקנון ה 

שליטה בתאגיד אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה  

 ה. חבראחרת ב

 __________________________ 
 .בהתחייבות ההון העצמי, הקבוצה עומדת  דוחלמועד ה 21
תאגיד שהתאגד בישראל ויחיד שהוא    -מי שהוא אזרח ותושב מדינת ישראל; (ב) לגבי תאגיד    –לגבי יחיד    -"ישראלי  גורם"  22

שהתאגד   תאגיד  באמצעות  רק  תהיה  בעקיפין  שהשליטה  ובלבד  בעקיפין  או  במישרין  בו,  שולט  בה,  ותושב  ישראל  אזרח 
ואולם, לעניין אחזקה בעקיפין, רשאים ראש הממשלה ושר התקשורת לאשר אחזקה באמצעות תאגיד  בישראל, אחד או יותר.  

שלא התאגד בישראל, ובלבד שאותו תאגיד אינו מחזיק במישרין במניות החברה, והכל אם שוכנעו שלא יהיה בכך כדי לפגוע  
 שראלי.נכון למועד הדוח משמשת מגה אור החזקות בע"מ כגורם הי במטרות סעיף זה.

יולי    23 של  2020בחודש  מינימלית  לאחזקה  שהדרישה  באופן  הרט"ן  רישיון  תוקן  מאמצעי    5%,  אחד  ומכל  המונפק  מההון 
גורמים ישראליים הנמנים על בעלי מניות מייסדים או חליפיהם, ולמינוי לפחות   מחברי    10%השליטה בבעל הרישיון ע"י 

וטלנה עם קבלת הוראות חלופיות לחברה משירות הביטחון הכללי. החברה  הדירקטוריון בידי גורמים ישראליים כאמור, תב 
 טרם קיבלה הוראות כאמור.  

לא נדרש אישור מראש ליצירת שעבוד כאמור אם הסכם השעבוד כולל סייג לפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא הסכמה    24
 מים.מראש של שר התקשורת. רישיונותיה האחרים של הקבוצה כוללים איסורים דו
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ה  • עשויות  חברעל  ה לפעול בהתאם להנחיות שירות הביטחון הכללי בישראל, אשר 

אזרחות   בעלי  יהיו  מסוימים  תפקידים  ובעלי  משרה  נושאי  לפיה  דרישה  לכלול 

ב בטחוני.  סיווג  ובעלי  ישראלית  עובד  ותושבות  למנות  רשאי  התקשורת  שר  נוסף, 

אם  וועדותיו.  הדירקטוריון  בישיבות  כמשקיף  שישמש  בטחוני  סיווג  בעל  מדינה 

ראש   חיוני",  "שירות  הינו  החברה  שמספקת  השירות  כי  תקבע  ישראל  ממשלת 

ממשלת ישראל ומשרד התקשורת יהיו רשאים להטיל מגבלות נוספות, לרבות דרישה  

 לית על מניות החברה;  מוגברת של בעלות ישרא

במשך כל תקופת הפעילות על החברה להיות קשורה בהסכמים עם יצרן ציוד רשת   •

רט״ן שיכלול, בין היתר, הסכם העברת ידע והסכם המבטיח אספקת חלפים לציוד  

) שנים לפחות; הקבוצה נדרשת לפעול לשם ביצוע קישור  7הרשת לתקופה של שבע ( 

ציבוריות אחרות בישראל, בתנאים שוויוניים    גומלין של הרשת לרשתות תקשורת

; על החברה  -מרתוןהוט מובייל ולוללא אפליה וכן, לספק שירותי נדידה פנים ארצית  

זיקה   בעלת  חברה  שהוא  רישיון  לבעל  תשתית  שירותי  במתן  מהעדפה  להימנע 

 ; פני בעל רישיון אחר- (כהגדרת מונח זה בתקנות הרלוונטיות) על

סו • את  מפרט  ההרישיון  אשר  התשלומים  נהלים  חברגי  ממנוייה,  לגבות  רשאית  ה 

מנגנונים   ממנויים,  וגבייה  לחיוב  מסוימות  והעלאת  וודרישות  לקביעת  כללים 

וכן, את הדיווחים שעליה לתת לגביהם הודעה ללקוחות הקבוצה קודם   תעריפים, 

לשינוי התעריפים. כן קובע הרישיון את סמכות השר להתערב בתעריפים, במקרים  

 מסוימים;

ה • את  מחייב  תפעול  חבר הרישיון  לרבות  לקוחות,  שירות  של  מינימלי  לסטנדרט  ה 

מוקדי שירות, שמירה על רמת שירות מסוימת של הרשת (הן מבחינת כיסוי הרשת  

ודרישות   מגבלות  וכן,  השירות  מקבל  פרטיות  על  הגנה  ביצועים),  מבחינת  והן 

 ;החבר יווק ללקוחות המסוימות בנוגע לתהליך ולתיעוד של המכירה והש 

המשמשים   • מהנכסים  נכס  משכון  או  השכרת  מכירת,  על  מגבלות  קובע  הרישיון 

 ; ללא הסכמתו מראש של שר התקשורת  ,לביצוע הרישיון

הקבוצה מחויבת מכוח הרישיון לערוך ביטוח שיכסה את פעילותה בתחום הסלולר.   •

בנוסף, כולל הרישיון הוראות שעניינן אחריותה מכוח הדין של הקבוצה לכל אובדן  

הרשת   של  והפעלתה  תחזוקתה  קיומה,  מהקמתה,  כתוצאה  שייגרמו  נזק,  או 

את המדינה בכל חבות    הסלולרית שלה, לכל צד שלישי. כן התחייבה הקבוצה לשפות

כספית שתושת על המדינה במקרה של אובדן או נזק כאמור. להבטחת התחייבויותיה  

על  הקבוצה  משרד  -של  לטובת  בנקאית  ערבות  הקבוצה  הפקידה  הרישיון  פי 

 ; התקשורת. במקרה של הפרת תנאי רישיון הרט"ן, ניתן יהיה לחלט את הערבות

הנוספיםחברה • התנאים  אחר  למלא  נדרשת  המשכיות    ה  תוכנית  אימוץ  הבאים: 

   ;וכן תכנית לניהול ההגנה בפני אירועי סייבר  עסקית ותוכנית התאוששות מאסון

הקבוצה נדרשת להמציא למשרד התקשורת מידע ודוחות על פי בקשתו, וכן דוחות   •

 שנתיים מפורטים בדבר היבטים שונים בפעילות הקבוצה.
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שיון מיוחד למתן שירותי  ימחזיק בר הלן)  ל  23.1בסעיף  (כהגדרתו    התאגיד המשותף

ר להוראות  הדומות  הוראות  הכולל  רט"ן,  למפעילי  סלולרית  רדיו  שיון  יתשתית 

 סלולרית.    רדיורשת , הקמה, תפעול ותחזוקת הרט"ן ביחס לניהול

 הרישיון האחוד   )2(

שירותי   קווי,  טלפון  שירותי  ותשתית),  (גישה  אינטרנט  שירותי  מספקת  הקבוצה 

רישיון זה    25.לאומיות וכן שירותי נקודת גישה לרשת תחת רישיון אחודשיחות בינ

ידי משרד התקשורת לתקופות  - אך הוא ניתן להארכה על 2026הינו בתוקף עד לשנת  

עד   של  להפקדת  כ שנים.    10נוספות  נדרשה הקבוצה  האחוד,  הרישיון  חלק מתנאי 

דומות   האחוד  הרישיון  הוראות  ככלל,  התקשורת.  משרד  בידי  בנקאית  ערבות 

לעיל, בכפוף למספר    )1(קטן    עיףלהוראות רישיון הרט"ן של הקבוצה, המתואר בס 

מהון המניות של הקבוצה בידי    20%שינויים, ביניהם דרישה להחזקה מינימלית של  

גורמים ישראלים. עם זאת, שר התקשורת מוסמך לוותר על דרישה כאמור במקרה  

על נשלט  בזק  לשירותי  האחוד  ברישיון  (כפי  - שהמחזיק  כללי  רישיון  בעל  ידי 

  בוצה).שמתקיים במקרה של הק

מיום   בזק  שירותי  למתן  אחוד  כללי  רישיון  פי  על  פועלת    2020באוגוסט,    26גולן 

"), הכולל, ככלל, תנאים דומים במהותם לרישיון האחוד  הרישיון האחוד של גולן("

של   הרט"ן  לרישיון  דומים  תנאים  כולל  הלקוחות,  עם  היחסים  למערכת  (וביחס 

לתקופה הוא  הרישיון  של  תוקפו  מתן    הקבוצה).  ביום  שתחילתה  שנים,  שלוש  של 

 הרישיון. 

  מניותיה מוחזק ע"י גולן, הון  , שמלוא  ")גולן בינלאומיגולן טלקום בינלאומי בע"מ ("

רכישת   במועד  בינלאומיות.  שיחות  שירותי  נוסף לאספקת  ברישיון אחוד  מחזיקה 

ממועד    שנים  3ידי הקבוצה, שונה רישיון זה באופן שיהא בתוקף לתקופה של  - גולן על

 .תיקון הרישיון

IBC    .מחזיקה ברישיון כללי אחוד מסוג כללי ייחודי (תשתית), הכולל הוראות דומות 

: רישיון מיוחד  נייחתלאספקת שירותי תקשורת    ףנוס  ןרישיוכמו כן, ברשות הקבוצה  

  2026מאי  חודש      למתן שירותי תמסורת ותקשורת נתונים פנים ארציים (בתוקף עד

ושומרון    ורישיונות יהודה  לאזור  לעיל  המתוארים  האחודים  לרישיונות  מקבילים 

בזק שהוענק לשותפות סלקום לרישיון למתן שירותי  עד שנת    (ביחס    2026בתוקף 

וביחס לרישיון אספקת שיחות בינלאומיות שהוענק לגולן בינלאומי בתוקף עד שנת  

לאלו שברישיון הרט"ן כמתואר  ם  בעיקר). רישיונות אלה כוללים תנאים דומים  2023

 לעיל.  

ככל שהקבוצה לא תעמוד בדרישות התנאים ברישיונותיה, היא עלולה לעמוד בפני  

בנוסף,   רישיונותיה.  ביטול  או  השעיית  לכלול  העלולות  משמעותיות,  סנקציות 

 __________________________ 
 שיונות למתן שירותים אלו שהיו בידי הקבוצה קודם לכן.  ישיון האחוד הקיים החליף מספר ריהר 25
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הקבוצה   על  להטיל  רשאי  התקשורת  משרד  התקשורת,  חוק  להוראות  בהתאם 

  26פרת תנאי רישיון הרט"ן או חוק התקשורת.עיצומים כספיים בגין ה 

נכנסו לתוקף תיקונים ברישיונות של הקבוצה ובחוק הגנת הצרכן    2019בחודש יולי  

לזמני   המסדירים את אופן המענה של מוקדים טלפוניים, כולל פרמטרים מדידים 

תגובה. תיקונים אלה חייבו את הקבוצה, בין היתר, להגדיל את כוח האדם במוקדים  

הביאו לגידול בהוצאות השכר  , אשר  הטלפוניים ולהשקיע בציוד ובטכנולוגיה תומכת

 קבוצה.  ב

ניידות קווים "כשרים".    לעניןפרסם משרד התקשורת שימוע    2022בחודש פברואר  

במסגרת השימוע מציע משרד התקשורת לבטל את הקומות הכשרות ואת הצימוד  

לרכוש   בכך  המעוניין  מנוי  לכל  לאפשר  מאידך  אך  כשר  למספר  כשר  מכשיר  שבין 

את   לומדת  החברה  להצטרף.  מעוניין  הוא  שאליה  התקשורת  מחברת  כשר  שירות 

שבשימוע ההצעה  אופיו  משמעויות  לאור  ציבור.  של  הכשרים  המנוי   הייחודי  ים 

בשימוע  מימוש המוצע  ציבור זה לביטול המוצע בשימוע,  וקולות רבים הנשמעים מ

בשלב זה החברה    .ולפגיעה בתוצאות החברה  וביל לנטישת מנויים כשריםעלול לה

וההצעה    ככל  שלה,  הפעילות  בתוצאות  הפגיעה  היקף  את  להעריך  יכולה  אינה 

   תאושר.שבשימוע 

#כשרים#הערכת הקבוצה בדבר   הינה   תוצאות מימוש המוצע בשימוע לענין קווים 
ערך/   ניירות  עתיד כהגדרתו בחוק  פני  הצופה  על מידע  הקבוצה מבוססת    הערכת 

השנים לאורך  לשימוע  ניסיונה  זה  ציבור  ותגובת  הכשרים  המנויים  ציבור  / עם 
מושפעות ממכלול    היא שכן  -  השלא להתממש או להתממש בחלק  ה עשוי  זו  ההערכ

של הקבוצה ביניהם-   הרגולטור- התנהלות  גורמים אשר אינם בשליטתה  החלטת 
הכשרים   המנויים  ותגובת ציבור  הקבוצה  המתחרי  גורמי    הנתונ  יאוכן  להשפעת 

  להלן/  26הסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה כמפורט בסעיף 
 ניידת הוראות בתחום התקשורת ה  .21.4

   הקמת אתרי בסיס

 כללי   )1(

על מנת להבטיח ולשפר כיסוי לשידור וקליטה של הרשת האלחוטית עבור לקוחות  

הקבוצה, הקבוצה תלויה באתרי בסיס שנפרסים ברחבי הארץ. הסדרת פריסתם של  

ם בתוכנית  אתרי הבסיס, אופן הקמתם והאישורים הנדרשים לכך, מעוגנים בעיקר

מתקני שידור קטנים וזעירים"    – חלק א'    –   36תמ"א    – המתאר ארצית לתקשורת  

והבניה 36תמ"א  (" התכנון  בחוק  הקרינה.    "),  מתקני  ובחוק  של  פריסתם  הסדרת 

מוסדרת בעיקרה בחוק  גישה אלחוטית, שהם אתרי בסיס בעלי ממדים קטנים יותר,  

 ובחוק הקרינה.   , חוק התכנון והבניההתקשורת

 __________________________ 
יחושב כאחוז מהכנסותיה ובהתאם למדרג חומרת ההפרה ומשכך היקפה, עשוי להיות משמעותי. העיצום    26 סכום העיצום 

אחוזים מההכנסה    0.225%מיליון ש״ח בתוספת    1.6-המקסימלי בגין הפרה שיכול להיות מוטל על החברה הוא (בקירוב) כ
 נסתה השנתית.  השנתית בשנה שקדמה להפרה אך לא יותר מעשרים אחוזים מהכ
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הקמת אתרי הבסיס מצריכה היתרים מגופים ממשלתיים שונים וגורמים קשורים,  

לרבות קבלת היתר בניה מכוח חוק התכנון והבניה שניתנים על ידי רשויות התכנון  

פטור חל  שלא  ככל  (וזאת  והבניה  התכנון  ועדות  ובהן  וכן    השונות,  בניה),  מהיתר 

אישורים נוספים מגופים וגורמים שונים ובכללם אישור ממינהל התעופה האזרחי  

(ברוב המקרים) אישור מצבא הגנה לישראל (בחלק מהמקרים) ואישורים פרטניים  

   .על הקרינה נוספים, לפי העניין. בנוסף יש לקבל היתרים מהממונה

או בהקמת אתרים בפטור    אתריםהקבוצה נתקלה בקשיים בקבלת היתרים להקמת  

מקומיות.  מהיתר מרשויות  בעיקר  ההיתרים  ,  ללא  והפעלתו  בסיס  אתר  הקמת 

ם הקבועים  הפטור מהיתר או שלא בהתאם לתנאי  הנדרשים או שלא בהתאם לתנאי

קבלת אי  פלילית.  עבירה  מהווים  שניתן  הדרושים    ההיתריםו   האישורים  בהיתר 

עלולה לחייב הפסקת פעילותם של אתרי הבסיס הרלוונטיים או העברתם למיקום  

הרשת צרכי  מבחינת  נחות  ובכיסוי    ,חלופי  באיכות  לפגיעה  לגרום  עלול  אשר  דבר 

הקבוצה   הרשת הסלולרית, וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאות העסקיות של הקבוצה.

במידת הצורך למציאת מקומות  פועלת באופן שוטף להשגת ההיתרים הנדרשים וכן  

 חלופיים לאתריה.  

  2021נחקקו שינויי חקיקה במסגרת חוק המדיניות הכלכלית,  ,  2021נובמבר    בחודש

מתקדמות    – תקשורת  תשתיות  פרישת  קידום  לעניין  ההסדרים)  (חוק  תשפ"ב 

שונתה   זאת  ובמסגרת  מייננת  בלתי  לקרינה  החשיפה  והפחתת  האסדרה  בישראל 

תוספת    החלפה,  להקמה  בניה  מהיתר  פטור  ןי לעניהקיימת     ים יסלולר  לאתריםאו 

אתרים    מסוימים לאומית  בהגדרת  יםיסלולר והכללת  על    תשתית  להקל  במטרה 

תשתיות תקשורת פרישת  "  הליכי  ביחס    . ")2021פטור מהיתר  (להלן:  וודאות  אין 

ולפיכך בשלב זה  ידי הרשויות השונות,  -לאופן שבו ייושמו שינויי החקיקה, לרבות על

 . לא ניתן להעריך את ההשפעה של שינויי החקיקה על פעילות החברה

לתנאים   בהתאם  שלא  או  הנדרש  ההיתר  ללא  אחרים  ומתקנים  אתרים  הפעלת 

שניתן  בהיתר  מהיתר  הקבועים  הפטור  בתנאי  הקבוצה,  או  את  לחשוף  עלולה   ,

להליכים ו/או  אזרחיות  לתביעות  בה  המשרה  ונושאי  פליליים    הדירקטורים 

ולטענות   הריסה  לצו  מושא  להיות  עלולים  והמתקנים  האתרים  בנוסף,  ומנהליים. 

 הפרת חוזה. 

מסך אתרי הבסיס של הקבוצה פועל ללא היתר. ייתכן  מאוד , חלק קטן  דוחהלמועד  

כי הקבוצה מפעילה מספר משמעותי של אתרים באופן שאינו תואם באופן מלא את  

היתר הבניה שמכוחו נבנו, אף שעבור אתרים כאמור התקבלו היתרים מהממונה על  

 הקרינה ביחס לרמת הקרינה שלהם.  

משפטיי הליכים  ועומדים  תלויים  הקבוצה  ומנהליכנגד  פליליים  במסגרתם  ים  ם 

הועלו טענות בדבר אי חוקיות פעולת חלק קטן מאתרי הבסיס של הקבוצה, בשל  

בסטייה   הקמתם  בשל  או  והבניה  התכנון  חוק  לפי  היתרים  של  לכאורה  היעדרם 

 לכאורה מההיתר שניתן להם. 
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היתר בקבלת  קשיים  בדבר  הקבוצה  מהיתר  הערכת  בפטור  בהקמת אתרים    ו0או 
  עה האפשרית באיכות ובכיסוי הרשת הסלולרית הינה מידע הצופה פני עתיד והפגי

כהגדרתו בחוק ניירות ערך/ העובדות והנתונים העיקריים אשר שימשו את הקבוצה  
כבסיס להערכה האמורה הינם ניסיונה לאורך השנים בקבלת היתרי בניה והיתרים  

ים והקשיים הכרוכים  מהממונה על הקרינה- ניסיונה במציאת מיקום חלופי לאתר
שכן הן מושפעות  שלא להתממש או להתממש בחלקן-  בכך/ הערכות אלה עשויות 
ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה של הקבוצה ביניהם- התערבות חקיקתית או  

במועד   הידועה  מזו  אחרת  הסיכון דוחהפסיקה  גורמי  להשפעת  נתונות  הן  וכן   -
 להלן/ 26בתחום פעילותה של הקבוצה כמפורט בסעיף 

 היתרי בנייה  )2(

   36תמ"א 

כיסוי    36תמ״א   שיתאפשר  באופן  בסיס,  הנחיות להקמת אתרי  היתר,  בין  מעגנת, 

לשידור ולקליטה של תקשורת אלחוטית בכל שטחי המדינה, תוך מניעת מפגעי קרינה  

נדרשות    ם נקבעו השיקולים אות  36ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף. בתמ"א  

נייה לאתרי הבסיס. כן, קובעת  לקחת בחשבון רשויות התכנון בעת הוצאת היתרי הב

ע הציבור על דבר הבקשה להיתר בנייה  וייד יש צורך ב את המקרים בהם    36תמ״א  

על וזאת  נתינתו,  בהתאם    - לפני  מתאימה  התנגדות  להגיש  לציבור  לאפשר  מנת 

 להוראות חוק התכנון והבנייה.

נובמבר   השבחה  2018בחודש  היטל  לגבות  ניתן  כי  העליון  המשפט  בית  קבע  בגין  , 

היתרי בניה שניתנו בהתבסס על תכנית מתאר ארצית. החלטה זו מגבילה את יכולת  

בגין   השבחה  היטלי  לתשלום  הנוגע  בכל  כנגדה  המופנות  לטענות  להתנגד  הקבוצה 

והיא עלולה להגדיל באופן משמעותי את    36המוקמים בהיתר לפי תמ"א  אתרי בסיס  

 אתרי בסיס. הקמת עלויות 

פטור   לתנאי  לתנאי    ,2021מהיתר  בהתאם  בהתאם  המוקם  מתקן  עבור  לקבל  יש 

המתירה התוכנית  לפי  הנדרשים  לא  ו  36כגון תמ"א    ,הפטור את האישורים  אולם 

 נדרש לקבל היתר מהוועדה המקומית. 

בתמ"א   שינויים  יחולו  הקמת    36אם  בהליך  נוספות  ודרישות  הגבלות  הכוללים 

אתרי בסיס  להקים  כולת הקבוצה  אתרים והפעלתם, הדבר עשוי להשפיע לרעה על י

חדשים, לסרבל את תהליך רישוי האתרים ולייקרו וכן, עלול להשפיע לרעה על הרשת  

 הקיימת של הקבוצה ולעכב את פריסתה העתידית.  

ערך/  החברה  הערכות   ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינן  כאמור 
שתהיה   שונה ככל  שלא להתממש או להתממש באופן  ההערכות האמורות עלולות 

  /דוחההתערבות חקיקתית או פסיקה אחרת מכפי שידוע למועד פרסום 

    פטורים מהיתר בנייה

ו בתנאים שנקבעו  מתקני גישה אלחוטית פטורים מקבלת היתר בנייה, ובלבד שהוקמ 

ובסעיף   התקשורת  ("266בחוק  מכוחו  והתקנות  והבנייה  התכנון  לחוק  ").  הפטורג 
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עלהקבוצה   לכ  נסמכת  בניה  היתר  מקבלת  שהקימה,   33%-פטור  הבסיס   מאתרי 

 בעיקר הפטור למתקני גישה אלחוטית.  

אוקטובר   גישה  2018בחודש  מתקן  (התקנת  והבנייה  התכנון  תקנות  הותקנו   ,

התשע"ט התאית),  בשיטה  לתקשורת  הקובעות  2018-אלחוטית  בקשר  ,  כללים 

הקמה, ל מקבלת   הליכי  הפטורים  אלחוטית,  גישה  מתקני  והחלפת  שינויים  ביצוע 

בתי המשפט  ידי -היתרי בנייה. התקנות שהותקנו משקפות מגבלות שנקבעו בעבר על 

שינויים   לבצע  הקבוצה  יכולת  על  מגבלות  וכוללות  גישה  מתקני  להקמת  בקשר 

נוהל רישוי חדש שמצמצם את כמות   ולהחליף מתקני גישה אלחוטיים וכן כוללות 

. בנוסף,  .הפטורהמבוססים על    ,מתקני הגישה החדשים שהקבוצה רשאית להקים

אינ  הפטור  לפיה  עמדה  המשפטים  משרד  בנ   והביע  הציוד  חל  על  מסוימות  סיבות 

 הנלווה של מתקני הגישה האלחוטיים ועל הקמת מתקני גישה על גגות מסוימים.  

הליכים משפטיים אחרים הנוגעים לפטור מהצורך בקבלת היתר בניה, לרבות לעניין  

נגד עמדת הקבוצה. כמו כן, הליכים משפטיים   גגות מסוימים, הוכרעו  תחולתו על 

הדרישה לרבות  והחרגת    נוספים,  מסוימות  בנסיבות  חורג  לשימוש  היתר  לקבלת 

בניה,   היתר  מקבלת  מהפטור  אלחוטיים  גישה  מתקני  של  הנלווה  הוכרעו  הציוד 

הכרעה   התקבלה  וטרם  הקבוצה  עמדת  נגד  ולעיתים  הקבוצה  עמדת  לפי  לעיתים 

   סופית מחייבת של בית המשפט העליון בנושאים אלו.

מינואר   מהיתר    2022החל  גישה    2021הפטור  למתקן  מהיתר  הפטור  את  החליף 

כך  אלחוטית   סלולארית  גישה  שברשת  מתקני  להקים  ניתן  לא  זה  ממועד  החל 

גישה   למתקן  מהיתר  הפטור  על  בהתבסס  חדשים  סלולארית  ברשת  אלחוטית 

ר אלחוטית ואולם ניתן להקים מתקנים בפטור מהיתר בהתאם לתנאי הפטור מהית

2021  . 

לפי תנאי  מהצורך בקבלת היתר בניה למתקן חוסר היכולת להסתמך על קבלת פטור  

מהיתר   הפטור  2021הפטור  במסגרת  הקבוצה  על  מהותית  הגבלה  הטלת  ו/או    או 

שאינם  יישומו סיבות  בשל  הסלולר  ואתרי  האלחוטיים  הגישה  מתקני  פירוק   ,

תכנון   רשויות  התנגדות  הקבוצה,  ההיתרים  בשליטת  את  להעניק  מקומיות  ובנייה 

היתרים   לקבלת  הקבוצה  יכולת  על  לרעה  להשפיע  עלולים  הדרושים,  והאישורים 

יע לרעה על היקפה, איכותה ויכולת  , להשפ ו/או להקמתם בפטור מהיתר  לאתרים אלו

שיווק   בהמשך  הקבוצה  יכולת  על  עירוניים),  באזורים  (במיוחד  הרשת  של  הכיסוי 

ושירותי   תוצאות  מוצרי  על  מהותית  לרעה  להשפיע  ועשויים  יעיל  באופן  הקבוצה 

 הפעילות ומצבה הכלכלי של הקבוצה. 

ערך/  החברה  הערכות   ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינן  כאמור 
כבסיס להערכות האמורות הם  ה  קבוצההעובדות והנתונים העיקריים ששימשו את  

של אתרים/ ההערכות   שצברה בתחום הקמה ורישוי  ניסיונה לאורך השנים והידע 
התערבות  שתהיה  ככל  בחלקן  להתממש  או  להתממש  שלא  עלולות  האמורות 

  /דוחהחקיקתית או פסיקה אחרת מכפי שידוע למועד פרסום 
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תוך מיקרו  ואתרי  (מגברים)  רפיטרים  מספקת  (מבניי-הקבוצה  ) Femtocellsם 

פתרון לבעיות קליטה חלשה בתוך מבנים, אשר חלקם   למנוייה המבקשים למצוא 

הסביבה,   להגנת  מהמשרד  סוג  היתר  טעונים  וחלקם  ספציפי  היתר  קבלת  טעונים 

בהתאם לרמות הקרינה שלהם. הקבוצה דואגת שכל רפיטר יפעל בהתאם לפרמטרים  

ודאות בשאלה האם התקנת רפיטרים  -י הקבועים בהיתר הסוג הרלוונטי לו. קיימת א

בהסתמך על  מבניים טעונים קבלת היתר בניה.  -מסוגים מסוימים ואתרי מיקרו תוך

לא ביקשה ולא קיבלה הקבוצה    ,חוות דעת שקיבלה הקבוצה מיועציה המשפטיים

גגות   על  שהותקנו  הרפיטרים  כי  יצוין,  גגות.  על  רפיטרים  להתקנת  בניה  היתרי 

  סך הרפיטרים שהותקנו על ידי הקבוצה.מהווים חלק קטן מ 

אם ייקבע, כי התקנתם של הרפיטרים מחייבת קבלת היתר בנייה, תבחן הקבוצה את  

קיימים מול האפשרות    הכדאיות הכלכלית של הטיפול בבקשת היתרים לרפיטרים

 של הסרתם וכן את כדאיות התקנתם של רפיטרים נוספים. 

שלה  התמסורת  מרשת  כחלק  מיקרוגל  מתקני  הקבוצה  ומפעילה  מקימה    בנוסף, 

. רוב סוגי  המשרתת הן את הרשת הסלולרית והן לצורך מתן שירותי תקשורת נייחת

יבה (עקב תפוקתם  מתקני המיקרוגל פטורים מקבלת היתרים מהמשרד להגנת הסב 

הנמוכה) או דורשים היתר כללי ביחס לרמות הקרינה שלהם. בהסתמך על חוות דעת  

לא ביקשה ולא קיבלה הקבוצה היתרי בניה    ,שקיבלה הקבוצה מיועציה המשפטיים

 להתקנת מתקני מיקרוגל על גגות.  

על    אם ייקבע, כי התקנת מתקנים אלו מחייבת היתר בניה, עלול הדבר להשפיע לרעה

יכולתה של החברה לקבל אישורי קרינה למתקנים אלו ולהתקין מתקנים נוספים,  

, איכות ויכולת הכיסוי של רשת התמסורת של הקבוצה וכן  בהיקףוכן, עשוי לפגוע  

הקווית ללקוחות העסקיים  שירותי התקשורת  לפגוע ביכולת הקבוצה בהמשך שיווק  

   ן יעיל.הקבוצה) באופ  שלהעצמאית (בהתבסס על התשתית 

ערך/ החברה  הערכות   ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינן    כאמור 
כבסיס להערכות האמורות הם  החברה העובדות והנתונים העיקריים ששימשו את 

של אתרים/ ההערכות   שצברה בתחום הקמה ורישוי  ניסיונה לאורך השנים והידע 
התערבות  שתהיה  ככל  בחלקן  להתממש  או  להתממש  שלא  עלולות  האמורות 

  /הדוחחקיקתית או פסיקה אחרת מכפי שידוע למועד פרסום 

 סיכום   )3(

ורטים להלן עלולה להשפיע  להערכת הקבוצה, התממשות איזה מבין הגורמים המפ 

) שינוי דרישות הדין בנוגע  1לרעה על תוצאותיה העסקיות והכספיות של הקבוצה: (

בסיס   אתרי  הקמתם  להקמת  על  שיקשה  הפטור  באופן  ביטול  או  צמצום  לרבות 

הקבוצה ברשתות  המשמשים  למתקנים  בניה  היתר  תנאים    מקבלת  הוספת  ו/או 

בפטור   על השימוש  (-ו שיקשו  בתמ"א  2;  שינויים  ודרישות  36)  הגבלות  הכוללים   ,

והפעלתם אתרים  הקמת  בהליך  הגורמים  נוספות  מבין  יותר  או  אחד  התממשות   .

) פגיעה בהמשך בנייה או הקמה  iכאמור עלולה לגרום, בין היתר, להשפעות הבאות: (

) פגיעה ביכולת הקבוצה לקבל היתרים  iiקיימים; (  של רשתות או פירוק אתרי בסיס
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) פגיעה באיכות וכיסוי הרשתות של הקבוצה  iiiלפי חוק הקרינה עבור אתרי בסיס; (

) פגיעה בהמשך שיווק מוצרי ושירותי הקבוצה  iv(  -(במיוחד באזורים עירוניים); ו

 פגיעה בתוצאות הקבוצה.    -באופן יעיל, וכפועל יוצא מהשפעות אלו 

ערך/  החברה  ערכות  ה ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינן  כאמור 
כבסיס להערכות האמורות הם  החברה העובדות והנתונים העיקריים ששימשו את 

של אתרים/ ההערכות   שצברה בתחום הקמה ורישוי  ניסיונה לאורך השנים והידע 
הת שתהיה  ככל  בחלקן  להתממש  או  להתממש  שלא  עלולות  ערבות האמורות 

  /דוחהחקיקתית או פסיקה אחרת מכפי שידוע למועד פרסום 

   ח חוק התכנון והבניהוהתחייבות לשיפוי מכ  )4(

בהתאם לחוק התכנון והבניה, מחויבות הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה לדרוש,  

כתנאי למתן היתר בניה לאתר בסיס, כתב שיפוי מפני תביעות לפיצויים לפי סעיף  

גם כולל דרישה לעמידה בהוראות   2021הפטור מהיתר  27התכנון והבנייה.לחוק  197

ש תביעת פיצויים לפי חוק התכנון והבניה הינה המאוחר  התקופה שבה ניתן להגי   .אלו

מבין שנה ממועד קבלת היתר הבניה לאתר או חצי שנה ממועד הקמת האתר, כאשר  

כתבי    430- כ, הפקידה הקבוצה  דוחהשר הפנים מוסמך להאריך תקופה זו. עד למועד  

 שיפוי כתנאי להוצאת היתרי בניה כאמור.  

ובניה,   לתכנון  המקומיות  הוועדות  בידי  שיפוי  כתבי  להפקיד  מהדרישה  כתוצאה 

לא   או  פחות  מתאימים  למקומות  בסיס  אתרי  להעביר  או  לפרק  הקבוצה  עשויה 

כי הסיכון שבמתן כתבי שיפוי   להקים אתרי בסיס מסוימים ככל שתגיע למסקנה 

עולה   או  כאמור  פירוק  על  הקבוצה  החלטת  אתרים.  אותם  מהקמת  התועלת  על 

באיכות   לפגיעה  לגרום  עלולה  שתתקבל,  ככל  כאמור,  בסיס  אתרי  של  העברה 

 השירותים הסלולריים באותם מקומות ולפגיעה בפריסת הרשת. 

ערך-   ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד-  פני  מידע צופה  הינה  כאמור  הקבוצה  הערכת 
על תכנית   הקמת אתרים- ועל  המבוסס  הבאות לגבי  הקבוצה לשנים  של  העבודה 

ההערכה   אתרים/  להקמת  מיקומים  באיתור  בקבוצה  שהצטבר  והניסיון  הידע 
האמורה עשויה שלא להתממש או להתממש בחלקה לאור היעדר מידע בכל הקשור 

 .לחוק התכנון והבניה בנוגע לאתרים סלולריים 2:8מכוח סעיף  עתידיות לתביעות

 ם לפי חוק הקרינה היתרי )5(

חוק   להוראות  כפופה  אחרים  שידור  ומתקני  גישה  מתקני  בסיס,  אתרי  הקמת 

על הנדרשים  וההיתרים  הקרינה  חוק  הוראות  בדבר  לפרטים  ראו    -הקרינה.  פיו 

  . עילל  5)(21.4 -ו  20.1פים סעי

 

 

 __________________________ 
לחוק התכנון והבניה קובע, כי בעל מקרקעין זכאי, עקרונית, לפיצויים מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בגין    197סעיף    27

עימם, הכל בהתאם   בתחום שגובל  כתוצאה מאישור תכנית שחלה בתחום המקרקעין שלו או  ירידת ערך המקרקעין שלו 
 לתנאים שבחוק התכנון והבניה.
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 תקנות מידע בדבר קרינה בלתי מייננת  )6(

שירותי הסלולר מסופקים באמצעות ציוד קצה הפולט קרינה בלתי מייננת. תקנות  

כוללות,    2004-הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד) התשס"ב

, בין היתר, רמת  נתות אלו ובעלון שהוצא מכוחן, מצוי בין היתר, חובות יידוע. בתקנ

המרבית   לפרהקרינה  קצה.  ציוד  של  מכוח  המותרת  המגבלות  בדבר  נוספים  טים 

 . עילל  20.3תקנות אלו ראו סעיף 

 הסכם שיתוף רשתות ואתרים  )7(

) רט"ן  מפעילי  בין  תדר  של  אקטיבי  שיתוף  הכולל  רשתות  שיתוף  )  MNOהסכם 

ה מלאה ומותנה  סיתאפשר בין מפעילים שלפחות אחד מהם אינו בעל רשת רט"ן בפרי 

בתנאים   להצטרף  רשאים  יהיו  אחרים  מפעילים  (א)  לרבות:  מסוימים,  בתנאים 

דומים לאלו שהוענקו למפעיל עם נתח השוק הקטן ביותר; (ב) מפעיל המשתף רשת  

רשאי לארח מפעיל וירטואלי ללא צורך בהסכמתם של יתר המפעילים המשתפים;  

מופעל להיות  חייבת  המשותפת  הרדיו  רשת  שיוחזק  (ג)  משותף  גוף  באמצעות  ת 

התקשורת   ממשרד  רישיון  לקבל  שיידרש  המשתפים,  המפעילים  בין  שווה  בשיעור 

כאשר הרשת המשותפת תשתמש בתדרים שיוקצו למפעילים המשתפים; (ד) רכיבי  

(ה)  -ידי המפעילים המשתפים; ו- הרדיו של הרשת המשותפת יוחזקו בשיעור שווה על

בתשתית הפאסיבית  אפקטיבית  ם תהיה זכות שימוש  לכל אחד מהמפעילים המשתפי

   של המפעילים המשתפים האחרים, לרבות במקרה של סיום ההסכם.

התקשורת  2021פברואר  בחודש   משרד  הקיימת  החליט  ,  הרגולציה  את  לשנות 

ושיתוף   פנים ארצית  נדידה  של  המאפשרת  סלולרי  אקטיבי  מפעיל  בין  רק  רשתות 

ופרטנר פלאפון  (החברה,  (ותיק  "חדש"  סלולרי  מפעיל  לבין  מובייל) מרת)  והוט  ון 

באמצעות נדידה פנים ארצית או    ולאפשר לכל המפעילים הסלולריים לשתף פעולה

נכון למועד  באזורי פריפריה מסוימים ובכמות מוגבלת של אתרים.    MOCNתצורת  

הפעולה האמור   שיתוף  מימושהדוח,  לכדי  הגיע  יהיה    .טרם  לא  להערכת הקבוצה 

הפעולה    כדיהאמור  בשינוי   שיתוף  היקף  לאור  הקבוצה  תוצאות  על  להשפיע 

    המצומצם האפשרי.

ערך-   ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד-  פני  מידע צופה  הינה  כאמור  הקבוצה  הערכת 
שיתוף הפעולה העתידי והידע והנסיון  המבוסס על   הערכות הקבוצה ביחס להיקף 

/ ההערכה האמורה עשויה שלא להתממש  שהצטבר בקבוצה ביחס להקמת אתרים
הקשור בכל  מידע  היעדר  לאור  בחלקה  להתממש  השימוש    או  והעלויות  להיקף 

  /הנלוות לו

  23.1    ףסעיון, ראו  מרתעם  לפרטים אודות הסכם שיתוף רשתות ואירוח של הקבוצה  

 להלן. 

 

 

   נייחתהוראות בתחום התקשורת ה  .21.5
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 רשת סיבים אופטיים   )1(

סיבים   תשתית  בפריסת  מסוימות  סמכויות  למפעילים  מעניק  התקשורת  חוק 

פריסת   עזר).  (לרבות מתקני  בניה  היתרי  לקבלת  אותם מהדרישה  ופוטר  אופטיים 

תשתית   בעלי  עם  ותיאום  מוקדמת  להודעה  כפופה  ציבורי  בשטח  סיבים  תשתית 

לש הנכס.  בעל  להסכמת  כפופה  פרטי  בשטח  סיבים  תשתית  פריסת  ימוש  אחרים. 

 להלן.   )2(בתשתיות מפעילים אחרים במסגרת השוק הסיטונאי ראו סעיף קטן 

חובות הפריסה של  המעדכן את  באופן  קן חוק התקשורת  ו, ת2020דצמבר  בחודש  

השירות   אספקת  וחובות  אופטיים  כללי  שסיבים  רישיון  בעלי  מפעילים  בעלי    -ל 

לבצע פריסה אוניברסלית של כל רשת    קודם לכן  ותשתית משל עצמם (אשר נדרש

תמריצים לעידוד פריסת תשתית באזורים שבהם לא תתקיים  קובע  שהם פורסים), ו

 מפורטים להלן:  תיקון ה עיקריחובת פריסה, על פי מבחני כדאיות כלכלית.  

לפריסת   .א הקשור  בכל  אוניברסאלית  פריסה  לדרישת  כפופה  תהיה  לא  בזק 

תי אלא  אופטיים,  סיבים  האפשרות  תשתית  לה  על  נתן  למשרד  להודיע 

,  1.1.2021חודשים מיום    5בתוך    בצע את הפריסההיא מבקשת ל האזורים בהם  

גם שנים;    6ובאזורים אלה בזק תהיה מחויבת לספק שירות לכל הבתים בתוך  

הוט   פרישה  לא  על  חובת  לפריסת תשתית  תוטל  בכל הקשור  אוניברסאלית 

.  ברישיוןכאמור    קבע לבזק חובת פריסהמהמועד בו תיוזאת  סיבים אופטיים,  

מינימלית  חובת פריסה    2020עם זאת ביחס להוט קבע שר התקשורת ביולי  

של  30%בשיעור   ומרכז  פריפריה  בין  פריסה  ביחס  לעמוד  חובה  וכן   ,1:1  ,

פס שאינה מבוססת על תשתית  -במקרה שתבחר לפרוש רשת אולטרה רחבת 

 הגישה הקיימת שלה; 

ישראל   .ב עלמדינת  אופטיים  סיבים  פריסת  לסבסוד  מכרזים  ידי  -תערוך 

אזורי  ״ ( מתחרותיה של בזק באזורים בהם בזק תבחר שלא לפרוס סיב אופטי

ובין  תמרוץ  היחס בין מספר משקי הבית באזורי  שיהיו מבוססים על   ),״תמרוץ

המכרזים במסגרת  שיוקצו  להלן)  (כהגדרתה  התמרוץ  מקופת    .הסכומים 

הראשו  השנים  תשלום  נות  בשלוש  חובת  חלה  התמרוץשבהן  יהיה  ,  לקופת 

להורות   התקשורת  שר  על  רשאי  יעלה  שלא  שיעור  הבית    15%כי  ממשקי 

וכל תאגיד בעל זיקה  . בזק רפיים שיורהגבאזורי התמרוץ יהיה בתחומים גיאו

לקבוע תעריף  רשאי  שר התקשורת  .  להשתתף במכרזים  םרשאי  םאינאליה  

בחודש  .  תמרוץ  של בזק באזורי  בתשתית הפיזית הקיימת   מופחת בעד שימוש

סיבים    2021אוקטובר   לפרישת  במכרז  להשתתף  ראשונה  הזמנה  פורסמה 

תמרוץ באזורי  על  אופטיים  התקשורת  למשרד  הודיעה  שבזק  לאחר  זאת   ,

ובחודש    אופטייםהאזורים בהם היא מבקשת לבצע פריסה של תשתית סיבים  

פריסת    2022פברואר   מחיר  הפחתת  לענין  שימוע  התקשורת  משרד  פירסם 

 ; סיבים בתשתיות בזק באזורי תמרוץ

הטלת   .ג באמצעות  ימומן  חובה  הסבסוד  של  תשלום  בשיעור    0.5%נוסף 

ושימושמהה גומלין  קישור  תשלומי  בניכוי  האחרונה  השנתית  של    כנסה 
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תקשורת   רישיונות  הכנסתם  מסוימים  מחזיקי  אשר  בזק),  (כולל  בישראל 

המועד שבו  ועד    2021מיליון ש"ח, החל משנת   10על    תהעלהאחרונה  ת השנתי

 ; ")קופת התמרוץ(" נקבעה חובת פריסה לכל אחד מאזורי התמרוץ

אליה  בזק   .ד זיקה  בעל  באזורי    םרשאי  םאינותאגיד  אופטיים  סיבים  לפרוס 

, למעט  קביעת חובת הפריסה ברישיון הזוכהשנים מתאריך    5במשך  תמרוץ  

. עם זאת,  פריסה ללקוחות עסקיים שאליהם הם רשאים לפרוס גם בתקופה זו

,  10%בזק רשאית לעדכן את התחייבות הפריסה המקורית שלה בשיעור של עד  

 ;תמרוץטרם הוקצו כספים מכספי קופת התמרוץ לאותו אזור וד כל ע

אין בהוראות התיקון למנוע האפשרות מבעל רישיון שאינו בזק או תאגיד בעל   .ה

סיבים או לספק שירותי בזק על גביה באזורי הפריסה    רשתזיקה אליה לפרוס  

 . של בזק, וכן באזור תמרוץ לגביו לא הוקצו לו כספים מקופת התמרוץ

לאינטרנט    2020ביוני   גישה  שירותי  במתן  כי  התקשורת  משרד  החליט 

באמצעות סיבים אופטיים למנויים פרטיים, בעלי הרישיונות לא יוכלו להציע  

 למנויים הצעות בתנאים שונים או בתעריף שונה, כתלות בתשתית המוצעת. 

ק  , קבע משרד התקשורת כי על בעל רישיון כללי למתן שירותי בז2020ביולי  

קיים   בבניין  אופטיים  סיבים  לפרוש תשתית  המעוניין  נייחים  פנים ארציים 

שימוש   לעשות  כאמור  אחרים  רישיון  לבעלי  להציע  ומעלה)  דירות  (חמש 

משותף בתשתית הסיבים שיפרוש בבניין ולשאת בעלויות הקמת התשתית לפי  

ש  כן נקבע כי על תשתית הסיבים שתיפרס בבניין לאפשר שימו  חלקו היחסי.

משותף עתידי לכל הפחות לבעל רישיון אחוד נוסף כאמור מעבר למפעילים  

   שסיכמו על שימוש משותף.

   התפתחות השוק הסיטונאי )2(

בעניין שוק סיטונאי בשירותי    2012בשנת   פרסם משרד התקשורת מסמך מדיניות 

) ) הקמת שוק סיטונאי אפקטיבי של שירותי  1התקשורת הקווית, שעיקריו הינם: 

) ביטול מדורג של ההפרדה המבנית בקבוצות בזק והוט  2(   -שירותי תקשורת; וגישה ל

והחלפתה בהפרדה חשבונאית ושינוי שיטת הפיקוח על התעריפים הקמעונאיים של  

. זאת, במקום השיטה הנוכחית הקובעת תעריפים  מרבייםבזק, כך שייקבעו תעריפים  

במצב התחרות בשוק, וביחס  קבועים, התלויים, ככלל, בהתפתחות השוק הסיטונאי,  

- בסיסית על  OTTבאפשרות סבירה לאספקת חבילת שירותי    –לשירותי טלוויזיה  

   די ספקים שאין להם תשתית תקשורת ארצית נייחת.י

הושק רשמית השוק הסיטונאי בישראל בתחום    2015לעיל, בשנת    8.1בסעיף  כאמור  

האינטרנט תשתית  בתשתיות    שירותי  השימוש  בתחום  גם  מסוימת,  במידה  וכן, 

על  מסוימות  המקסימליים  -פיזיות  התעריפים  תשתית.  בעלי  שאינם  מפעילים  ידי 

גבי תשתית    בזקידי  -שירותי התקשורת הקווית הסיטונאיים שיינתנו עלעבור   (על 

התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית    נקבעו בתקנות הנחושת שלה)  

על גבי רשת הסיבים של    תשתית אינטרנטתעריפי שירות  ו  2014- של מפ"א), תשע"ה
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(שימוש ברשת בזק    2020בזק נקבעו באוגוסט   (בזק ושידורים)  בתקנות התקשורת 

   .2020-) התש"ף 2ציבורית של מפ"א) תיקון מס' 

על פי חוק התקשורת, חובות סיטונאיות מסוימות חלות על כל המפעילים הנייחים,  

להעניק לכל יתר המפעילים  לרבות על הקבוצה, לפיהן כל המפעילים הנייחים צריכים  

על גבי    IBCהנייחים גישה לתשתיות הפסיביות שלהם (למעט התשתית הפסיבית של  

תשתית חברת החשמל), על פי תנאים שידונו בין הצדדים (למעט בזק והוט, שתנאיהן  

 ידי הרגולטור).  -נקבעים על

מחודש מאי    כמו כן, השוק הסיטונאי היה אמור לכלול טלפוניה קווית סיטונאית החל

רם נעשה שימוש בשירות במסגרת  ט  ,דוחהנכון למועד  למיטב ידיעת הקבוצה,  . 2015

בהתאם להחלטת  השוק הסיטונאי. הפחתת תעריפי שירות הטלפוניה הקווית של בזק  

(כמפורט להלן) תפחית מאוד עד כדי ביטול    2020מחודש דצמבר    משרד התקשורת

 . כלכלית ברכישת שירות הטלפוניה הסיטונאית מבזקההכדאיות 

יוני   של    2020בחודש  וולונטרית  להפחתה  הוט  של  הצעה  התקשורת  משרד  אימץ 

ברשתה, כולל מנגנון לעדכון  של שירות תשתית האינטרנט  התעריפים הסיטונאיים  

 .  2022עודכנו התעריפים לשנת  2022ינואר בחודש  התעריפים.

פברואר   של  2020בחודש  רטרוספקטיבית  הפחתה  על  התקשורת  משרד  הודיע   ,

שקבע בעבר עבור שימוש בתשתית כבלי הנחושת של    יםהסיטונא   םשירותיהתעריפי  

להשבת סכומים    זו הובילה הפחתה  .  2020-ו   2019בזק וכן על מנגנון עדכון לתעריפי  

כנגד תשלומים    2020ששילמה הקבוצה לבזק, ולקיזוז סכומים נוספים במהלך שנת  

  31-של ככולל  לבזק עבור שימוש בתשתית כבלי הנחושת, בסכום  או ישולמו  ששולמו  

ש"ח.   דצמבר  מיליון  התעריפים  2020בחודש  עדכון  על  התקשורת  משרד  הודיע   ,

בזק.   של  הנחושת  בתשתית  שימוש  עבור  הסיטונאי  לשוק  ו השנתי  עדכון  היות 

התעריפים נעשה לפי נוסחה הלוקחת בחשבון את כמות המנויים והתעבורה ברשת  

הקרובה לשנה  בנוגע  והנחות  הקודמת  בשנה  מהג   ,בזק  בביקוש  כתוצאה  ידול 

משבר הקורונה, הופחתו התעריפים הסיטונאיים  לאור  לתעבורת אינטרנט, בעיקר  

לשנת   בזק  משמעותי  2021ברשת  זו  באופן  לנוסחה  בהתאם  ינואר    ,ואולם  בחודש 

   .2021והועלו ביחס לתעריפי שנת  2022ת עודכנו התעריפים לשנ   2022

אוגוסט   תשתית  2020בחודש  שירותי  אספקת  בגין  כי  התקשורת  משרד  קבע   ,

על מקסימליים    -אינטרנט  תעריפים  לבזק  ישולמו  בזק,  של  הסיבים  תשתית  גבי 

התעבורה),   בהיקף  תלויים  (שאינן  תשתית    ש"ח   71בסך  תשלום  קבועים  בגין 

כולל של    לתשתית סיב בקצב   ש"ח   79  -מס"ש ו  550סיטונאית בסיב בקצב כולל של  

גבוהים  מס"ש    1100 אלו  תעריפים  מהתעריפים  לחודש.  משמעותי  באופן 

המקסימליים שנקבעו לבזק עבור שירות תשתית אינטרנט על גבי תשתית הנחושת  

 . IBC- ומהתעריפים אותם משלמת הקבוצה ל שלה

  וטרם הסתיים   2017, פרסם משרד התקשורת שימוע אשר הורחב בשנת  2014בשנת  

שלהן  לבדיקה האם בזק והוט מפחיתות את התעריפים הקמעונאיים  המציע שיטה  

ובכך מקטינות את הפער בין התעריפים הסיטונאים לבין התעריפים הקמעונאיים  
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נייחים מסוימים   , במטרה לצמצם את הרווח  ("margin squeeze")עבור שירותים 

  של מפעילים שאין בבעלותם תשתית ובכך להדירם מהשוק.

שלא  ילעני  בזק  חובת  גישה  ל ן  שירותי  צריכת  בגין  אינטרנט  ספקי  בתשלום  חייב 

 להלן.  )3(  לאינטרנט בהיקף מסוים ראה סעיף

   OTTערוצית -אסדרה של שירותי טלוויזיה רב )3(

 , שירותי הטלוויזיה על גבי האינטרנט אינם כפופים לאסדרה בישראל.  דוחהלמועד  

ככל שתאומץ חקיקה אשר תחייב את הקבוצה להשקיע השקעות נוספות ו/או תטיל  

גבי האינטרנט של הקבוצה ו/או מגבלות על הקבוצה  -מגבלות על שירות הטלוויזיה על

נט, הדבר עשוי להשפיע  ולא על ספקים אחרים של שירותי טלוויזיה על גבי האינטר

 גבי האינטרנט. - לרעה על פעילות הקבוצה ועל שירותי הטלוויזיה של הקבוצה על

בתחום    התפרסם,  2021יולי    בחודש העל  אסדרת  לבחינת  הועדה  המלצות  דוח 

  עיקרי , את  היתר  בין,  הכולל"),  הוועדההשידורים בראשותו של מר רועי פולקמן ("

רגולציה    החלת )  2; (השידורים  לתחום  אחוד  טוררגול  הקמת)  1: (הבאות  ההמלצות 

  לציבור   בעיקרה   מיועדת  שפעילותם  ויזואליים-אודיו  תכנים  ספקי   על   הדרגתיבאופן  

בעל היקף   ספק. תכנים כספק מהפעילותההכנסות השנתי  סך  של מדרג  לפי   בישראל

מ  הכנסות  נמוך  למעט    יוחרג"ח  שמיליון    300-שנתי    למניעת   הוראות מהאסדרה 

מיליון    600  - "ח לשמיליון    300  שביןהכנסות    היקףעם    ספק.  הספורט  בתחום  בלעדיות

להשקעה    יחויב"ח  ש מדורגת  חובה  וכן  רישיון  (  בהפקות בקבלת  עילית    4%סוגה 

בתחום    וחובות מההכנסות לאחר מכן)    6.5%  -שנים ראשונות ו  בשלוש  מההכנסות

עם    ספק  על.  האתיקה  ותחום  מוגבלויות  עם  לאנשים  שידורים  הנגשת,  ילדים  על  הגנה

מורחבת להשקעה בהפקות    חובה "ח תחול בנוסף  שמיליון    600הכנסות מעל    היקף

) עילית  (  בתחום  וחובות)  מההכנסות  6.5%  של  בהיקףסוגה  השידורים;  )  3צרכנות 

חובה על ספק תכנים בינלאומי שהכנסותיו מכלל פעילות השידורים בישראל    הטלת

מ שונים    מקומי  בתוכן  להשקיע"ח  ש מיליון    300- גבוה  השקעה    ובהיקףבאופנים 

) ולענין    הספורט  שידורי  בתחום  בלעדיות  איסור  לענין  הוראות)  4שיוגדר בהמשך; 

) ורכישה של תכני ספורט;  .  הרגולטור  והתערבות  הרגולצי  מיקרו  צמצום)  5שידור 

  על  החל האיסור  ביטוללכדי מסקנה סופית ובהם  ההגיע   לא  הוועדה  נושאים במספר

  לקבל   הוועדה  ביקשה   ולגביהם  חדשות   חברת  של  בעלים   להיות  תכנים  ספקי 

ספטמבר  חודש  ב.  התקשורת  משרד   ידי  על   הבחינה   המשך  לצורך   נוספות   התייחסויות 

שר  2021 החלטת  התקבלה  עקר ,  באופן  הוועדה  המלצות  את  לאמץ  וני  התקשורת 

מסוי והתאמות  לשינויים  בנושאים  בכפוף  מהותי  שינוי  ללא  על  מים  המשפיעים 

נחה כי תחל עבודת מטה לעיגון ההמלצות בחקיקה ראשית,  פעילות החברה. השר ה 

בחקיקת משנה ובהנחיות, וזאת במקביל להשלמת הטיפול בנושאים מסוימים בהם  

השלימה העבודה שיובאו להכרעת השר, כך שהרפורמה בשוק השידורים    הוועדה לא 

היותר. לכל  כשנה  בתוך  כפופות    המלצות  תושלם  ונוסחן    חקיקה להליכי  הוועדה 

מהותית.   שונה  להיות  עשוי  שיאומצו,  ככל  לשינוי   להערכתהסופי,    ם החברה, 

 .  בוצההקהשפעה מהותית על תוצאות   להיות צפויה , לא שיאומצו ככל, יםהאמור
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ההגבלים  2014בשנת   על  הממונה  הקודם,  בשמו  (או  התחרות  על  הממונה  פרסם   ,

הטלוויזיה   שוק  פתיחת  על  להקל  במטרה  בזק,  בקבוצת  למיזוג  תנאים  העסקיים) 

ידי הורדת חסמי הכניסה לתחום הטלוויזיה. במסגרת זו  -ערוצית לתחרות, על -הרב

תחיי לא  בזק  לפיו  היתר, הסדר  בין  בגין  קבע הממונה,  אינטרנט  בתשלום ספקי  ב 

ערוצית  -צריכת שירותי גישה לאינטרנט בהיקף מסוים הנובעת משידורי טלוויזיה רב 

שירותי   הכוללים  תקשורת  שירותי  סל  למכור  יס  על  נאסר  וכן  האינטרנט,  גבי  על 

"). בנוסף,  תנאי הפריקותטלוויזיה במחיר שונה ממכירת שירות הטלוויזיה בנפרד ("

יבוטלו כל הסדרי בלעדיות קיימים שבזק ויס צד להן בנוגע לתכני טלוויזיה  נקבע כי  

תנאי  שאינם הפקות מקור, ותיאסר התקשרות בהסדרי בלעדיות מסוג זה בעתיד ("

בחודש  הבלעדיות התחרות  החליטה  ,  2021  אפריל").  על  תנאי    לשנות את הממונה 

(  , המיזוג את תנאי הבלעדיות כך   ) לשנות2(;  ) לבטל את תנאי הפריקות1כדלקמן: 

ולתכנים   ספורט  לתכני  הקשור  בכל  לחול  ימשיך  אך  זר  תוכן  רכש  על  יחול  שלא 

הממונה.   בתנאי  כהגדרתם  מקור  הפקות  בגדר  נכנסים  שאינם  להערכת  מקומיים 

 להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות של הקבוצה.  צפוי  הקבוצה תיקון זה, לא  

ח חובת ההפרדה המבנית  ושיונה של בזק מכית גם ברכי חובת הפריקות קיימ  ,יובהר

 .  , עוד קודם לפרסום התנאים ע"י הממונההחלה עליה

הערכות הקבוצה באשר לעצם ואופן השפעתה האפשרית של חקיקה בתחום שידורי  
הרב ניירות    OTTערוצית  .הטלוויזיה  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  מידע צופה  הינו 

של   שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה  ערך- אשר אינו וודאי- 
שתגובש כאמור- וכן   לטות רגולטוריותהח  הקבוצה ונתון בין היתר לאופי החקיקה 

לרבות   נוספים-  במסגרת  לגורמים  המפורטים  מהגורמים  חלק  או  כל  התממשות 
 /להלן 26בסעיף גורמי הסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה כמפורט 

ו )4( בניה  מהיתרי  פטור  בניה,  להיתרי  הקרינה  תחולת  ביחס  חוק  מתקני  הוראות  על 

 .  לעיל  21.4סעיף ראה תקשורת המוקמים כחלק מרשתות התקשורת הקווית 

 חקיקה צרכנית   .21.6

פעילות הקבוצה כפופה לחקיקה המסדירה את מערכת היחסים ואת אופן ההתקשרות  

. בכלל זה כפופה פעילות הקבוצה להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות 28בינה ובין מנוייה

 .שינויים בחקיקה צרכנית משפיעים על פעילותן של חברות הקבוצה באופן שוטףמכוחו.  

בשנים האחרונות אושרו תיקונים שונים לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו, בין היתר בעניין  

אופן    נתקות משירותים מתמשכים; ביטול עסקאות גם לאחר שהוחל במתן השירות; הת

; הוראות לעניין החזר חיובים שנגבו ממנוי  יידוע בנוגע לתעריף שנקבע לתקופה קצובה

שלא בהתאם להסכם התקשרות בתוספת דמי טיפול קבועים על פי החוק; מגבלות על  

רחבת תחולת האסדרה בנוגע  הליכי גביית חובות; זמן המתנה מקסימלי למענה אנושי; ה

שבו ירשמו מספרי טלפון של והקמת מאגר ארצי    י ביקור טכנאי למקרים נוספיםלמועד 

. כמו כן,  צרכנים המעוניינים להגביל פניה שיווקית אליהם מאת עוסקים או מי מטעמם

 __________________________ 

 .לעיל) 21.3סף על ההוראות הקבועות לענין זה ברשיונות הקבוצה (ראו סעיף  בנו 28
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על שולחנה של הכנסת מונחות מגוון הצעות חוק לתיקונים נוספים בחוק הגנת הצרכן, 

על  היתר,  בין  השפעה,  להן  להיות  חברות    שעשויה  של  וההתנהלות  ההתקשרות  תנאי 

  .הקבוצה מול המנויים שלהן

 

 דיני הגנת הפרטיות   .21.7

ניהול   לעניין  ותקנותיו  פעילות חברות הקבוצה מושפעת מהוראות חוק הגנת הפרטיות 

נכנסו לתוקפן    2018והחזקה של מאגרי מידע ואבטחת המידע הכלול בהם. בחודש מאי  

הפרטיות   הגנת  תשע"זתקנות  מידע),  בעל  2017-(אבטחת  על  שונות  חובות  המטילות   ,

מאגר מידע, לרבות חובות קביעת נהלים וביצוע הערכות סיכון ביחס לאבטחת מידע, וכן  

   .שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים להגנת המידע

  על שולחן הכנסת מונחות כיום מספר הצעות חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות. הצעות אלו 

היתר,כוללות בין  ש  תמשמעותיהרחבה    ,  והאכיפה  הפיקוח  סמכויות  הרשות  של  בידי 

   .להגנת הפרטיות

  ראות בתחום דיני העבודה הו .21.8

על הקבוצה חלים דיני העבודה בישראל בקשר עם תנאי העסקתם של עובדיה, לרבות חוק  

שנתית, , חוק חופשה  1963-, חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג1987-שכר מינימום, תשמ"ז

חוק להגברת האכיפה של דיני  , 1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951- התשי"א

וצווי הרחבה שונים בקשר עם הזכויות הסוציאליות וההפקדות    2011  –העבודה, תשע"ב  

 הפנסיוניות להם זכאים עובדי הקבוצה.  

מינימום   שכר  סכומי  (העלאת  מינימום  שכר  לחוק  התשע"ההוראת    -בהתאם  - שעה), 

החודשי2015 המינימום  שכר  בהדרגה  עודכן  אפריל  ו  2017ינואר    עד  ,  ,  2018בחודש 

   כתוצאה מקיצור שבוע העבודה בישראל, שוב עלה שכר המינימום לשעה.

₪   6,000- , אישרה הממשלה הצעת חוק להעלאת שכר המינימום ל2022  פברוארבחודש  

מאפריל   פעימות,  דצמבר    2022בחמש  שולחן  2025ועד  על  כיום  מצויה  החוק  הצעת   .

ו לחוק  הכנסת  דורשתהפיכתה  יודעת    מחייב  אינה  הקבוצה  חקיקה.  הליכי  השלמת 

להעריך האם הצעת החוק תתקבל ומה יהיו ההסדרים שייקבעו בה. להערכת הקבוצה, 

שינוי,   ללא  תתקבל  החוק  והצעת  השכר ככל  בהוצאות  משמעותי  לגידול  תביא  היא 

   בקבוצה.

של חקיקה   הינו מידע כאמור  הערכת הקבוצה באשר לעצם ואופן השפעתה האפשרית 
שכן הוא מושפע ממכלול  ניירות ערך- אשר אינו וודאי-  פני עתיד כהגדרתו בחוק  צופה 

של הקבוצה ונתון בין היתר ל שתגובש הסדרי הגורמים אשר אינם בשליטתה  חקיקה 
וכאמו החברה  עובדי  ותמהיל  במצבת  שינויים  העבודה ר-  בשוק  אחרים  וכן   שינויים 

גורמי לגורמים נוספים- לרבות   התממשות כל או חלק מהגורמים המפורטים במסגרת 
  /להלן  26בסעיף הסיכון בתחום פעילותה של הקבוצה כמפורט 

לפרטים אודות פיקוח על מחירי מוצרים ושירותים המוצעים על ידי הקבוצה ראו סעיף   .21.9

 לעיל.  21.2
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 כספיים   ועיצומים הליכים מנהליים  -סנקציות מכוח הוראות הרגולציה  .21.10

האחרונות הורחבו סמכויות האכיפה והפיקוח של רגולטורים שונים, לרבות משרד  בשנים

מקנים רשות  התקשורת,   שהם  כך  והוגן,  ולסחר  הצרכן  להגנת  הרשות  התחרות, 

 בגין משמעותיים   כספיים  םעיצומי לרגולטורים השונים סמכות להטלת סנקציות, לרבות

הרלבנטיות. הרגולציה  הוראות  הצעה הפרת  קיימת   הגנת בחוק דומה  לתיקון בנוסף, 

בשנים1981- א"תשמ  ,הפרטיות משרד האחרונות .  התחרות התקשורת עושים  רשות   ,  

  בסמכויות אלו. והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן שימוש 

קיבלה החברה רישיון להספקת חשמל ללא אמצעי    2021ביולי    –  לאספקת חשמל  רשיון .21.11

רציף  מונה  בעלי  ללקוחות  חשמל  לאספקת  ישמש  הרשיון   החשמל.  רשות  מאת  ייצור 

אנרגיות    –(המאפשר קריאה מרחוק) במסגרת מיזם משותף לחברה ולחברת משק אנרגיה  

השירות על החברה שנים.  לצורך אספקת    5מתחדשות בע"מ . הרשיון הינו לתקופה בת  

 להתקשר עם מנהל המערכת לצורך רכישת השירותים הנדרשים לצורך פעילות ההספקה. 

 

   הסכמים מהותיים .22

צד להם, או אשר למיטב   עיקרי ההסכמים המהותיים, אשר הקבוצה  להלן תיאור תמציתי של 

המתוארת   בתקופה  בתוקף  שהיו  הסכמים  כולל  לפיהם,  זכאית  הקבוצה  או    דוחבידיעתה, 

 באותה התקופה.    חברהשהשפיעו על פעילות ה

ב .22.1 ההשקעה  ב  -  IBC-הסכם  החברה  השקעת  אודות  הסכמי  IBC  -לפרטים  לרבות   ,

והסכם השירותים עם חברת החשמל ראו סעיף   IRUשותפות עם תש"י, הסכמי רכישת  ה

 לעיל.  17.1

,  IBC  -לפרטים אודות הסכם ההשקעה של הוט ב  -  IBC  - הסכם ההשקעה של הוט ב .22.2

 לעיל.  17.2והסכם שירותים, ראו סעיף   IRUלרבות הסכם לרכישת  

לדוחות    7ביאור  גולן, ראו  רכישת  השלמת עסקת  לפרטים בדבר    -  לרכישת גולן   הסכם .22.3

 כספיים.  ה

לפרטים בדבר התקשרויות הקבוצה עם ספקים מהותיים, בהם   -  התקשרויות עם ספקים .22.4

, תפעול ותחזוקה של ציוד תקשורת, מערכות מידע, תוכן  הקבוצה תלויה לצורך רכישת

  לעיל. 15וציוד קצה ראו סעיף 

ואשראי .22.5 חוב  מממנת    -   הסכמי  באמצעותם  החברה  של  אשראי  הסכמי  בדבר  לפרטים 

 .לעיל   18  החברה, ראו סעיףהחברה את פעילותה וכן, פרטים בדבר אגרות החוב שהנפיקה  

העובדים   יעם ועד   קבוצהשל ה  יםם הקיבוצימילפרטים בדבר ההסכ   -   יםם קיבוצי מיהסכ .22.6

 לעיל.  14.6סעיף וההסתדרות, ראו 

  23.1סעיף  לפרטים בדבר הסכם שיתוף הרשתות עם מרתון, ראו    –  שיתוף הרשתות  םהסכ .22.7

 להלן. 
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 הסכמי שיתוף פעולה  .23

   29וןמרת הסכם השיתוף עם  .23.1

,  נכנס לתוקף וןמרתעם   3 - ו 2ושירותי אירוח לרשתות דור  5-ו  4הסכם שיתוף רשת דור 

, במסגרת ")מועד ההשלמה ("  2022  מרץבחודש    עדכונים לו נכנסו לתוקףו  2017באפריל  

ון החלה לפעול בשוק הסלולר בחודש מרת).  "הסכם השיתוף"(  30הסדר נושים למרתון

   .2018אפריל  

,  5ודור    4דור    פעל הרשת המשותפת תקובע את התנאים בהן  ון  מרתעם  שיתוף  ה  םהסכ

קובע, בין השאר, את וכן    3-ו  2עבור רשת דור  רוח  ינתנו שירותי הא יי את התנאים בהם  

   התנאים הבאים:

באמצעות    הסדרת .א ותפעול  ניהול  הצדדים;  של  הרלבנטיים  בתדרים  השימוש 

משות  הצדדים  החזק הסדרת  ;  31)"ףהמשות  התאגיד("  ףתאגיד    םברכיבית 

המשותפת; הרשת  של  ברכיביה    האקטיביים  עתידיות  השקעות  הסדרת 

בלתי שימוש  זכות  הסדרת  המשותפת;  הרשת  של  ( - האקטיביים  )  IRUהדירה 

המשת  האקטיביםברכיבים   הצד  כלפי  משתף  צד  כל  זכות    ףשל  מתן  האחר; 

ברכיבים    ףולתאגיד המשות  מרתוןל ) על ידי הקבוצה  IRUהדירה (-שימוש בלתי 

הקבוצה   ידי  על  שיינתנו  שירותים  הסדרת  המשותפת;  הרשת  של  הפאסיביים 

כקבלן משנה; הסדרים להיפרדות הצדדים; והסדרים להוספת   ף לתאגיד המשות

משותף את    .נוסף  צד  כולל  השיתוף  ממשרד  מרתון  התחייבות  הסכם  לקבל 

שלם  ל  כןו  2020ז  הקצאת התדרים מכוח מכראת  מתוקן ורט"ן  התקשורת רשיון  

  .דמי הרשיון ואגרות התדרים בגינם למשרד התקשורתאת 

. התקופה  ההשלמהממועד    שנים  10לתקופה של    וההסכם הינ  -  תקופת ההסכם .ב

לנסיבות  כאמור תוארך בתקופות נוספות, אלא אם אחד הצדדים הודיע אחרת.  

  ' בהן תעמוד למרתון אפשרות לקצר את תקופת ההסכם לשבע שנים, ראו סעיף ד

 להלן. 

התמורה השנתית שתקבל הקבוצה במהלך תקופת ההסכם במסגרת    -  התמורה .ג

ם הפאסיביים של הרשת  ברכיבי  IRUתשלום עבור  )  1(  כוללת:  מרתוןההסכם עם  

רכיבים האקטיביים של  עלות הבן  מרתושל  חלקה  תשלום עבור  )  2(המשותפת,  

  ההפעלה השוטפות של   עלויותבתשלום עבור השתתפות  )  3(-ו,  הרשת המשותפת

מרתון  בכמות המנויים של  , כתלות  של הקבוצה  3- ו  2ורשת דור    הרשת המשותפת 

החברה מעריכה    של הקבוצה.  3-ו  2והשימוש שלהם ברשת המשותפת וברשת דור  

 __________________________ 
  17מיום  2020לפרק א' לדוח  23.1סעיף , עם רכישת גולן על ידי הקבוצה, ראו 2020להסכמי שיתוף נוספים שהסתיימו בשנת  29

 ). 2021-01-037260(אסמכתא מס':   2021במרץ, 

 23.2סעיף  .ד. לפרק ג' בדוח זה וכן ל13ביאור  לתיאור הסכסוך וההליכים המשפטיים שקדמו לעדכון הסכם השיתוף, ראו    30
  17,  2021בנובמבר    16,  2021באוגוסט    12,  2021במאי    20וכן דיווחים מידיים שפרסמה החברה מימים    2020לפרק א' לדוח  

,  2021-01-130923,  2021-01-087168(אסמכתאות מס':    2022למרץ    9-ו   2022בפברואר    23  ,2022בפברואר    21,  2022בפברואר  
2021-01-167127 ,2022-01-019420 ,2022-01-020647 ,2022-01-021793  ,2022-01-027940.(   

ון.  מרת ידי סלקום ו -יוחזק בחלקים שווים על  המשותף   , התאגיד2020  ,באוגוסט  26יום  בהתאם להחלטת משרד התקשורת מ   31
מוחזק    דוחהלמועד   הוא  שפורמלית  כך  המשותף,  בתאגיד  באחזקות  השינוי  בוצע  גולן    33.3%טרם  מסלקום,  אחד  כל  ע"י 

 ון. מרת ו
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ת ציוד לרשת  שהתמורה הכוללת מהסכם השיתוף, הכולל גם השתתפות ברכיש

  מיליון ש"ח. 400-600שנים) על סך שבין  10המשותפת, תעמוד בתקופת ההסכם (

  מהותית , אם תינתנה, אינן משנות  בסעיף ד. להלן  החברה, הנחות כאמור  להערכת

,  ההסכם  קיצור  בעודאת הערכת החברה ביחס לתמורה הכוללת מהסכם השיתוף,  

   .הכוללת  התמורה את יחסי באופן יפחית, יקוצר אם

כליר החזקות תקשורת שותפות  ל  -   ואופציית מכר  , אופציית הלוואהאופציית רכש .ד

מרתון  במרתון  השליטה  תבעל   -מוגבלת   של  הנושים  הסדר  השלמת   32לאחר 

(  אפשרות לחייב את החברה לרכושניתנה    ")כליר(" ) הון מניות  100%את מלוא 

העסקה,    מרתון השלמת  ממועד  שנים  וחצי  לחמש  שלוש  שבין  תקופה  במהלך 

אופציית  מיליון ש"ח (שעשוי לגדול בנסיבות מסוימות) ("   130- בתמורה לסך של כ

הרכש כאמור, המותנית בקבלת אישורים רגולטורים של    "). ככל שאופצייתרכשה

  כליר תהיה ניתנת למימוש, ניתנה ל  משרד התקשורת והממונה על התחרות, לא

הלוואה נושאת ריבית באותו הסכום    מרתוןות לחייב את החברה להעמיד לאפשר

דין כל  להוראות  וכפוף  הצדדים,  בין  הוסכם  שהיקפן  בטוחות  אופציית  ("   כנגד 

וככל  ")ההלוואה תמומש,  הרכש  אופציית  האם  להעריך  יכולה  אינה  החברה   .

 ותמומש, האם יתקבלו האישורים הנדרשים לשם מימושה ובאילו תנאים. 

בנסיבות מסוימות במקרה שבו לא ניתן יהיה לממש את אופציית הרכש שניתנה  

בגין  ההלוואה, תהא מרתון זכאית להנחות מסוימות  אופציית  לחברה ואף לא את  

תקופת   את  לקצר  זכאית  תהא  וכן  לחברה  לשלם  שעליה  תוספתיים  תשלומים 

ההסכם בשלוש שנים (לשבע שנים). ככל ומרתון תבחר לקצר את הסכם השיתוף  

כאמור, ניתנה לחברה אפשרות לחייב את בעלי המניות במרתון למכור לחברה את  

מליון ₪, בכפוף    130מלוא הון המניות המונפק והנפרע של מרתון בתמורה לסך של  

") רגולטוריים  המכרלאישורים  האם    החברה  ").אופציית  להעריך  יכולה  אינה 

המכר,    אופציית  או  ההסכם  קיצור,  להנחות  הזכות   את   שיקנו  הנסיבות   יתקיימו

המכר   אופציית  שתמומש  וככל  תמומשנה  אלו  זכויות  יתקבלו    –האם  האם 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            תנאים.האישורים הרגולטורים הנדרשים למימושה ובאילו 

ע  השיתוף  בהסכם  הקבועה  התמורה  תשלום  ידיאי  ביטולמרתו  ל  או  הסכם    ן 

בתוצאותיה    השיתוף ולפגיעה  הקבוצה  בהכנסות  מהותית  לפגיעה  לגרום  עלול 

 לדוחות הכספיים.    ד' 31ביאור  ון ראה מרתלהכנסות הקבוצה מהכספיות.  

להסכם   באשר  החברה  ביטולו מרתהערכות  לאפשרות  מכוחו-  לתשלומים  באשר  לרבות  ון- 
ולהשפעתו הפוטנציאלית על הקבוצה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך- אשר  
לרבות;  הקבוצה-  של  בשליטתה  אינם  אשר  גורמים  ממכלול  מושפע  הוא  שכן  וודאי-  אינו 

מנויי    תהתפתחו ותחרות  ון-מרתמצבת  רגולטוריים  לרבות -  ייםשינויים  נוספים-  לגורמים  וכן 

 __________________________ 

בע"מ, בעלת השליטה במרתון    018שני שליש מהון מניות מרתון ואקספון  -לאחר השלמת הסדר הנושים, כליר מחזיקה ב  32

 דם להשלמת הסדר הנושים, מחזיקה בשליש מהון מניות מרתון. קו
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המפורטים מהגורמים  חלק  או  כל  של    התממשות  פעילותה  בתחום  הסיכון  גורמי  במסגרת 
 /להלן  26בסעיף הקבוצה כמפורט 

נדידה .23.2 רשת   -   הסכמי  שירותי  לקבל  א׳,  מפעיל  ללקוחות  מאפשרים  הנדידה  הסכמי 

סלולרית מאת מפעיל ב׳, כאשר הלקוח של מפעיל א׳ נמצא מחוץ לאזור הכיסוי של אותו  

 ירותי נדידה נכנסים ויוצאים).  מפעיל אך נמצא באזור הכיסוי של מפעיל ב׳ (ש

יוצאים למנוייה בעת   נדידה  נדידה, הקבוצה מציעה שירותי  שהותם באמצעות הסכמי 

בישראל.   שהותםמחוץ לישראל ושירותי נדידה נכנסים למנויים של מפעילים זרים בעת  

נדידה עם כדוחהלמועד   פעולה לצורך מתן שירותי  מאות מפעילים   -, לקבוצה שיתופי 

  GSM.33מדינות העולם, המבוססים על הסכמי הנדידה הסטנדרטיים של ארגון  וברוב

בהסכם   החברה התקשרה    2021נובמבר    בחודש  -   הסכם שיתוף פעולה תשתיות פאסיביות  .23.3

התשתיות   שיתוף  פעילות  להרחבת  פלאפון  מסגרת  עם  סלולריים  באתרים  הפסיביות 

ולייעל    הקל) שותפות מוגבלת. הרחבת שיתוף הפעולה עשוי ל2015ופי.אייץ'.איי נטוורקס (

ים אישורהלתוקף של ההסכם מותנית בקבלת   כניסתואת פעילות הקמת אתרי הסלולר. 

  .כאמור יתקבלו האישורים  כי וודאות  אין .הרגולטוריים הנדרשים לפי הדין

ערך- ה ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  צופה  מידע  הינה  לעיל  כאמור  החברה  ערכת 
/ הערכת החברה עשויה להתממש באופן שונה מאשר העריכה- בין היתר 2:79.התשכ#ח

ותחרותיים   רגולטוריים  שינויים  הפעולה-  שיתוף  היקף  נוספים- לאור  לגורמים  וכן 
במסלרבות   המפורטים  מהגורמים  חלק  או  כל  בתחום התממשות  הסיכון  גורמי  גרת 

  /להלן 26בסעיף פעילותה של הקבוצה כמפורט 

 

   הליכים משפטיים .24

, הפרישה  2021,  בדצמבר  31ליום    .הינה צד להליכים משפטיים המוגשים נגדה מעת לעת  הקבוצה

 מיליוני ש"ח.   82של סך בגין כלל התביעות נגדה  החברה

של בקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות שהוגשו  השנים האחרונות התאפיינו במספר רב  

 , חלקן בסכומים מהותיים. קבוצהואושרו בישראל כנגד ה 

בקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות    36  קבוצה , תלויות ועומדות כנגד הדוחההגשת  למועד  

 .  קבוצהנגד ה  אשר הגשתן אושרהתביעות ייצוגיות  5 -הינה צד ל  קבוצה וה

להלן פירוט של הליכים משפטיים תלויים  :  משפטיים מהותיים התלויים ועומדים  הליכים .24.1

ועומדים שהסכום הנטען בהם הוא מהותי או שעלולים להיות בעלי השלכות מהותיות על  

   :הקבוצהפעילות 

 __________________________ 
 . GSMארגון גג בו חברים כל מפעילי הסלולר הפועלים בטכנולוגיית  - GSMארגון  33
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תאריך  

הגשת  

 התביעה 

סוג ההליך, הצדדים, ערכאה וסכום 

 התביעה המקורי 
 פרטים

נובמבר  
2010 

שהוגשה   ייצוגית  כתביעה  לאישור  בקשה 
המשפט  -על לבית  לין,  שרון  התובעת,  ידי 

המחוזי בתל אביב כנגד החברה בטענה כי  
החברה חייבה את לקוחותיה בגין שירותי  

 תוכן של צדדים שלישיים שלא כדין.  

ידי   על  הוערך  הייצוגית  התובענה  סכום 
 ש"ח.  300,000,000התובעת בסך של 

חודש   דיון    2020אוקטובר  בסוף  התקיים 
ובשתי   זו  בבקשה  המחוזי  המשפט  בבית 
בקשות נוספות לאישור בעניין שירותי התוכן  

 שהדיון בהן אוחד (ראה פירוט להלן).

 

שהוגשה   2011מאי  ייצוגית  כתביעה  לאישור  בקשה 
ידי   על  בת"א,  המחוזי  המשפט  לבית 
החברה   כי  בטענה  כהן,  שלומי  התובע, 
שהיא   בכך  רישיונה  הוראות  את  מפרה 

 נוקטת באפליית מחיר כלפי לקוחותיה.  

ידי התובע בסך   על  הסכום הנתבע הוערך 
 מיליון ש"ח.  150של 

נדחתה הבקשה לאישור    2019בחודש דצמבר  
תביעה כייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל  ה

הגישו התובעים    2020אביב. בחודש פברואר  
דיון  .  ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון

ב התקיים  פברואר  בערעור    2021חודש 
 .וממתין לפסק דין

 
פברואר  

2013 
המשפט   לבית  שהוגשה  ייצוגית  תביעה 
התובעים,   ע"י  מרכז,  במחוז  המחוזי 

וו גרסט  תאגיד  אליאסף  כנגד  סידי,  רד 
סלקום)   שותפות  (כיום  בקבוצה  לשעבר 
הגנת   חוק  בהוראות  עומד  אינו  כי  בטענה 
סיום   חובת  בדבר  הרישיון  ותנאי  הצרכן 

 התקשרות במועד  
בכ הוערך  הייצוגית  התובענה    72-סכום 

 מיליון ש"ח. 

אושרה הבקשה כייצוגית באופן    2017בינואר  
ביקש  אשר  החברה  ללקוחות  ביחס  ו  חלקי 

הזמן   בטווח  נותקו  ולא  מהשירות  להתנתק 
טעתה   הקבוצה  אם  גם  וזאת  בחוק  הקבוע 
לחשוב שהלקוח חזר בו מהודעת ההתנתקות.  
הקבוצה   על  לפיה  בתביעה  העיקרית  הטענה 
ללא   לניתוק  בקשתו  עם  מיד  לקוח  לנתק 

מרץ   ובחודש  נדחתה  שימור    2019ניסיונות 
נדחה גם הערעור שהוגש ע"י התובעים לעליון  

 והתיק חזר לדיון בבית המשפט המחוזי. 
שהוגשה   2014יולי  ייצוגית  כתביעה  לאישור  בקשה 

ה-על הישראלית  תובעת,  ידי  המועצה 
מפעילות   שתי  הקבוצה,  כנגד  לצרכנות 
כי   בטענה  תוכן  וספק  נוספות  סלולר 
המשפטיים   ההליכים  התשלום,  דרישות 
ע"י   מהם  כתוצאה  שנגבו  הסכומים  ו/או 

 מנוגדים לדין. ספק התוכן 

ב הוערך  הייצוגית  התובענה  של  סכום  סך 
 ש"ח. מיליון  300

אוקטובר   חודש  דיון    2020בסוף  התקיים 
ובשתי   זו  בבקשה  המחוזי  המשפט  בבית 
בקשות נוספות לאישור בעניין שירותי התוכן  
המליץ   המשפט  בית  אוחד.  בהן  שהדיון 

 לתובעת שלא לעמוד על בקשה זו.   

הודיעה התובעת לבית המשפט    2020בדצמבר  
 כי היא עומדת על הבקשה. 

אוגוסט  
2014 

שהוגשה יצוגית  המשפט    תביעה  לבית 
המחוזי במחוז מרכז, ע"י התובעת בת אל  

ממנוי  ב   יעבץ גבתה  החברה  כי  טענה 
מחזור   עבור  תמורה  משירותיה  המתנתק 

  אושרה התביעה כיצוגית   2018בחודש אפריל  
והחברה    2021וביוני   בתביעה  דין  פסק  ניתן 
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תאריך  

הגשת  

 התביעה 

סוג ההליך, הצדדים, ערכאה וסכום 

 התביעה המקורי 
 פרטים

, אף אם מועד ההתנתקות  מלא  חיוב חודשי
החודשי   החיוב  מחזור  במהלך  בניגוד  חל 

סכום  ההסכם.  ו חוק, הרישיון  ה הוראות  ל
ידי   על  הוערך  לא  היצוגית  התובענה 

 התובעת.  

להשיב המיוצגת    חויבה  הקבוצה  ללקוחות 
 מיליון ש"ח.  31-בתביעה כ 

הגישה החברה ערעור    2021  ספטמברבחודש  
דיון   העליון.  המשפט  לבית  הדין  פסק  על 

 . 2022 חודש נובמבר בערעור נקבע ל 
נובמבר  

2016 
שהוגשה   ייצוגית  כתביעה  לאישור  בקשה 

המ ע"י  לבית  אביב,  בתל  המחוזי  שפט 
ריבית   לגביית  בטענה  בטלר,  טל  התובע, 
ציוד קצה בעסקת הלוואה,   על  כדין  שלא 
על   הריבית האפקטיבית  עלתה  במסגרתה 
הסדרת   חוק  להוראות  בהתאם  המותר 
הלוואות חוץ בנקאיות ו/או כאשר לא צוין  
הצרכן   הגנת  לחוק  בניגוד  הריבית  שיעור 

 ותקנותיו. 

ה  התובענה  בכסכום    73,237,500-וערך 
 .  ש"ח

בנובמבר   שהתקיים  הדיון    2020במסגרת 
מעילת   המבקש  בו  חזר  ביהמ"ש,  ובהמלצת 

 הריבית מעל המותר בחוק.  

 

ספטמבר  
2017 

בקשות לאישור כתביעה ייצוגית שהוגשה  
ידי   על  מרכז,  המחוזי  המשפט  לבית 
התובע, משרד עורכי הדין רענן בשן, כנגד  

בת   וחברת  המתנה  החברה  לזמני  בטענה 
שלא   הקבוצה  של  הטלפונים  למוקדים 

 שיון. יבהתאם לדרישות הר 

בכ הוערך  הייצוגיות  התובענות    88- סכום 
 . ש"חמיליון 

בית המשפט היפנה את הצדדים להליך גישור.  
 בהליכי גישור. נמצאים הצדדים 

אפריל  
2020 

שהוגשה   ייצוגית  כתביעה  לאישור  בקשה 
בתל   המחוזי  המשפט  על  -אביבלבית  יפו, 

ידי התובע, מור הירש, בטענה כי הקבוצה  
לתכולת   בנוגע  לקוחותיה  את  הטעתה 
ההסכם   את  והפרה  בחו"ל  גלישה  חבילת 
הוערך   הייצוגית  התובענה  סכום  עימם. 

 ש"ח. מיליון  82-בכ

 החברה הגישה את תשובתה לבית המשפט. 

 

   :דוחההליכים משפטיים מהותיים שנסתיימו בתקופת   .24.2

 : דוחה להלן פירוט של הליכים משפטיים מהותיים שהסתיימו בתקופת 
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הגשת   תאריך 
ומועד   התביעה

 סיומה

התביעה   וסכום  ערכאה  הצדדים,  ההליך,  סוג 
 המקורי

 פרטים

ב נובמבר  הוגשה 
והסתיימה    2019

 2022 פברוארב

על שהוגשה  ייצוגית  כתביעה  לאישור  ידי  - בקשה 
המועצה הישראלית לצרכנות לבית המשפט המחוזי  
סלולר   מפעילות  שתי  ונגד  החברה  כנגד  אביב  בתל 
נוספות בטענה כי החברה חייבה את לקוחותיה בגין  

 שירותי תוכן של צדדים שלישיים שלא כדין.  

  מיליון   400סכום התובענה הייצוגית הוערך בסך של  
   ש"ח.

הסתלקה   2022  פברוארב
מ לאור   ה,הבקשהתובעת 

 המלצת בית המשפט. 

ב    יולי הוגשה 
והסתיימה    2020

 2021בנובמבר 

לבית   שהוגשה  ייצוגית  כתביעה  לאישור  בקשה 
יפו, על ידי התובע, דניאל  -המשפט המחוזי בתל אביב 

בניגוד   השירותים  תעריפי  לעדכון  בטענה  דניאל, 
התובענה   סכום  וההסכם.  הרישיון  החוק,  להוראות 

 מיליון ש"ח.  100הייצוגית הוערך בסך של 

נובמבר   אישר   2021בחודש 
פשרה  הסדר  המשפט  בית 

 ום לא מהותי לחברה. בסכ

ב ינואר  הוגשה 
והסתיימה    2021

 2021יוני ב

לבית   שהוגשה  ייצוגית  כתביעה  לאישור  בקשה 
יפו, על ידי התובע, חכם  -המשפט המחוזי בתל אביב

שירותי   למנויי  מגלה  לא  החברה  כי  בטענה  יצחק, 
התיקונים שלה, המחזיקים מכשירים אטומים לאבק  

זור כשאינו אטום,  ומים, שמכשיר שנכנס לתיקון יח
 בניגוד להוראות הדין וההסכם.

-סכום התובענה הייצוגית הוערך בסך של למעלה מ 
 מיליון ש"ח.  50

התובע הסתלק    2021  יוניב
 מהבקשה. 

הוגשה בפברואר  
והסתיימה    2021

 2021בנובמבר 

לבית   שהוגשה  יצוגית  כתביעה  לאישור  בקשה 
יפו על ידי התובע אריה  - בתל אביב  המחוזי המשפט  

כי   בטענה  אנושי  ערמון,  מענה  סיפקה  לא  החברה 
על למוקד  - כמתחייב  לפונים  רישיונה  ותנאי  הדין  פי 

סכום   החברה.  של  הטלפוני    התובענה השירות 
 . ש"חמיליון  150ייצוגית, הוערך בסך של ה

 

הסתלק   2021בנובמבר  
התובע מהבקשה לאור קיום 
תביעה  לאישור  בקשה 

ש  דומה  נגד יצוגית  הוגשה 
ו תלויה   עדיין החברה 

   ועומדת.  

 

עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים לביטול החלטת משרד  , הגישה גולן  2021  אוקטובר ב

 שחייבה את גולן    2021התקשורת מחודש יולי 

 

  וצפי להתפתחות בשנה הקרובה אסטרטגיה עסקית, יעדים .25

 הינם:    קבוצההמרכיבים העיקריים באסטרטגיה העסקית של ה

תקשורת   .25.1 שירותי  למתן  מקיפים  פתרונות  מציעה    קבוצהה  -  נייחתו  ניידתהצעת 

והעסקיים  ללקוחותיה   וקווית  הפרטיים  סלולרית  תקשורת  שירותי  של  רחב  מגוון 
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להעמיק  מנת  - ובכוונתה להמשיך ולמנף את מעמדה המוביל ונתח השוק הגדול שלה על

חוויית  משקיעה הקבוצה מאמצים בהענקת  . לצורך כך  ללקוחותיה  םשירותיהאת היצע  

ומשקיעה בפיתוח תשתיות השרות לרבות הרחבה   תיהללקוחו  שרות ותמיכה איכותיים

 .  הדיגיטלושיפור מתמיד של ערוצי 

לקיום רשתות  הקבוצה פועלת    –שדרוג רשתות התקשורת של הקבוצה  ופיתוח    ,השקעה .25.2

זה,  בכלל  לקוחותיה.  לצרכי  העונים  מתקדמים  פתרונות  במתן  התומכות  איכותיות 

והפריסה  שדרוג והרחבת הקיבולת הקבוצה פועלת לתחזוקת, הניידת בתחום התקשורת 

דור   רשת  הרחבת  במסגרת  שלה  הסלולר  רשתות  דור    4של  רשת  בתחום 5ופריסת   .

לתחזוקתקבוצה  ההנייחת  התקשורת   רשת  ו שדר ו  פועלת  הסיבים ג   / התמסורת 

ושלה  האופטיים   הצורך  לכן  לפי  של הרחבפועלת  משמעותית  הסיבים פריסת    ה  רשת 

בתחום שנשענת על תשתיות אחרים    קבוצהבאופן מואץ כך שתהפוך מ  IBCשל    האופטיים

   .נרחבת ועצמאיתנייחת לשותפה בתשתית התקשורת הנייחת  

והתאמת פועלת באופן שוטף לצורך ייעול    קבוצה ה  -אופטימיזציה של מבנה ההוצאות   .25.3

לקוחות  השירות  איכות  על    ושמירה  שלה, תוך חתירה מתמדת לשיפור מבנה ההוצאות  

 .  רווחיותהושיפור  וכל זאת כמנוף להגדלת הכנסותיה 

הקבוצה פועלת לבחינת כניסה לתחומים משיקים ונוספים, במטרה למנף   –פיתוח עסקי  .25.4

נכנסת הקבוצה לפעילות בתחום    , בין היתר, במסגרת זוולייצר צמיחה.    את יתרונותיה

 נת מתן שירותים נוספים בתחום זה. וח אספקת החשמל וב 

- הינו  ותה- השפעתה האפשרית על אופן פעילקבוצהבדבר אסטרטגיית ה   האמור בסעיף זה לעיל
ערך-   ניירות  עתיד- כהגדרתו בחוק  פני  שונים- מידע צופה  עשוי להיות מושפע מגורמים  אשר 

שינויים בשוק  שינויים  התקשורת- קצב השינויים בטכנולוג  הכוללים  יה המאפיינת את השוק- 
ממידת    כן שינויים במעמדה התחרותי של הקבוצה/ כמו כן הוא עשוי להיות מושפעורגולטוריים  

  .להלן 26 כל או חלק מגורמי הסיכון המתוארים בסעיףהתממשותם של 

  דיון בגורמי סיכון .26

של   הפעילות  על תחומי  שלילית  השפעה  להם  להיות  עלולה  סיכון אשר  גורמי  של  להלן סקירה 

 הקבוצה ותוצאותיה:  

 גורמי סיכון מאקרו  .26.1

פיננסיים   .26.1.1 וחלק    -סיכונים  היות  חליפין,  בשערי  לשינויים  חשופה  הקבוצה 

בש"ח. כמו כן, לקבוצה    ככללמהוצאותיה הן בדולר ארה"ב בעוד שהכנסותיה הן  

בגין חלק מסדרות אגרות החוב    המחירים לצרכן מדד  שינויים בקיימת חשיפה ל

ב עליה  שכל  כך  מדד,  צמודות  הן  שכן  השהנפיקה,  את  שיעור  תגדיל  מדד 

הח שלה  ברההתחייבות  המימון  החשיפה  והוצאות  לצמצום  פועלת  הקבוצה   .

   לסיכונים פיננסיים באמצעות עסקאות הגנה פיננסיות.

באופן כללי, סכסוך מזוין, פעילות טרור או אי יציבות פוליטית    -  סכסוך אזורי .26.1.2

באזור מדינת ישראל עלולים להביא לפגיעה בהכנסות הקבוצה, לרבות משירותי  

נכנסת. השפעות שליליות מעין אלו עלולות להתממש גם עקב  נדידה של תיירות  
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עליה בביקורת מצד הקהילה הבינלאומית על ישראל, לרבות הכללה ברשימות  

 ידי ארגון זכויות האדם של האו״ם. -החברות שמתפרסמות מעת לעת על 

פעילות הקבוצה, רכושה הקבוע, לקוחותיה וחלק מספקיה מצויים בישראל. כל  

התק לרשת  ביכולת  נזק  לפגוע  עלול  הקבוצה  של  המידע  למערכות  ו/או  שורת 

ו/או לפגוע בדרך   ולספק את שירותיה, במלואם או בחלקם,  הקבוצה להמשיך 

 אחרת בפעילות הקבוצה, ועשוי להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות.  

כמו כן, הפסקת אספקת שירותים בשטחי יהודה ושומרון עקב הפסקת שליטת  

 ישראל על שטחים אלו, עלולה לגרום לאבדן מנויים והכנסות.  

לפרטים בדבר ההשפעה של התפשטות נגיף הקורונה   - התפשטות נגיף הקורונה .26.1.3

 . פרק ב' לדוח זהל 1.4סעיף על פעילות הקבוצה, ראו 

ו  ות,תדיר בחרונות חלה עלייה  בשנים הא  -  מתקפות סייבר .26.1.4 בפוטנציאל  בהיקף 

. התקפות סייבר עלולות  הקבוצלרבות ה  של התקפות הסייבר כנגד חברותהנזק  

לגרום לכשלים בציוד, אובדן, גילוי, גישה, שימוש, השחתה, הרס או ניכוס מידע,  

,  ושיווקיומידע טכני  יקר  לרבות מידע אישי רגיש של לקוחות או עובדים, או תוכן  

. חוסר אפשרות להפעיל את רשתות  הלקוחותהקבוצה ווכן להפרעות בפעילות  

או נותני שירותים אחרים, אפילו לזמן מוגבל, עלול  ומערכות הקבוצה, ספקיה  

(אלגרום   משמעותיות  ה  ףלהוצאות  של  הביטוחי  לכיסוי  לאבדן  קבוצמעבר  ה) 

למפעילים אחרים שוק  וכן  ,  נתח  והליכים משפטיים  במוניטין  לתביעות  לפגוע 

מצבה   או  פעילותה  תוצאות  על  מהותית  שלילית  להשפעה  ולהביא  הקבוצה 

    הכספי.

 ענפיים  סיכונים .26.2

שוק התקשורת מאופיין בתחרותיות רבה ברבים מתחומיו.    -  תחרות אגרסיבית  .26.2.1

, הובילו לשיעור נטישה גבוה של לקוחות,  , לעיל11בסעיף  המגמות המפורטות  

ופגיעה   מחירים,  שחיקת  המשך  לקוחות,  ושימור  הרכשת  בעלויות  עלייה 

משרד התקשורת ממשיך לפעול לצמצום חסמים  בהכנסות וברווחיות הקבוצה.  

הת בתחומי  התחרות  מדיניות  ולהרחבת  באמצעות  היתר  בין  השונים,  קשורת 

רמת התחרות הנוכחית ברוב השווקים בהם פועלת הקבוצה  רישוי מקלה יותר.  

 ידי מתחריה של הקבוצה צפויות להמשיך.  -והצעת תכניות תמחור אגרסיביות על

להשפעה   לגרום  עלול  הבאים  הסיכונים  מבין  אחד  כל  התממשות  זה,  בהקשר 

 יות הקבוצה:  מהותית לרעה על רווח

היוותרות התעריפים ברמה הנוכחית או ירידה נוספת שלהם, לרבות כחלק   )1(

 מחבילת שירותים; 

הצעת שירותים מצד מתחריה של הקבוצה בשוק התקשורת הקווית שלא   )2(

בהתאם לקריטריונים של השוק הסיטונאי ללא נקיטת צעדי אכיפה על ידי  

תמחור   או  התקשורת,  הרגולציה    ואמשרד  ביכולת  שינוי  שיפגע  באופן 

 הקבוצה להציע חבילות שירותים תחרותיות;  
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עקב הדומיננטיות שלהן בשוק  התגברות התחרות מצד קבוצות בזק והוט,   )3(

לצמצום המרווח בין השירות    נההוט תפעלבזק ו/או  הקווי. כך לדוגמה, אם  

(״ לקמעונאי  רגולטורית, ״)Margin Squeezeהסיטונאי  התערבות  ללא   ,  

 ; למניעת הצמצום כאמור

 ;ביטול או הקלה של ההפרדה המבנית המוטלת על קבוצות בזק והוט )4(

ת חברות בינלאומיות, לשווקים בהם פועלת  כניסת מתחרים חדשים, לרבו )5(

או פעילות מתחרים באותו שוק לפי רגולציה שונה בצורה מהותית    הקבוצה

 ;  שתכביד על הקבוצה

כניסת   )6( או  הקבוצה  לשירותי  לתחרותיים  משלימים  שירותים  הפיכת 

 מתחרים קיימים לתחומים שבהם לא פעלו או פעלו עד כה באופן חלקי;  

היכולת הנוכחית לספק שירותי תקשורת עצמית,    של  תהרחבה משמעותי )7(

יותר  ילרבות באמצעות צד שלישי שאינו בעל ר כיסוי טוב  שיון; אספקת 

שימוש   באמצעות  תשתית  בעלי  סלולר  מפעילי  ידי  על  שניתן  מהכיסוי 

רשתות;   לבמספר  סלולר    תוכלנהשחברות  הקצאת תדרים  שירות  לספק 

 שלא לכלל הציבור בכל הארץ; 

ידיאי   )8( על  קווית  של תשתית  רחבה  עצמאית  למועד  IBC  פריסה  ,  הדוח. 

רוחב הפס הכלול בהצעות  .  קיימת לקבוצה תלות בשוק הסיטונאי הנייח

עקב   מוגבל  להיות  עלול  משלהם  תשתית  בעלי  למתחריה  ביחס  הקבוצה 

   צמיחת שירותי הטלוויזיה והאינטרנט של הקבוצה;

נוספים בכמות שווה לתדרים שירכשו  היעדר יכולת הקבוצה לרכוש תדרים   )9(

ו/או העדר יכולת של הקבוצה    ידי מתחריה או בכמות שאינה מספקת-על

במכרז  לעשות שימוש בתדרים שהוקצו למרתון ו/או שמרתון זכתה בהם  

בעסקי  2020 או  ברשתות  הדרושות  ההשקעות  את  לבצע  יכולת  היעדר   .

 ותי; הקבוצה באופן כללי, על מנת לשמור על מעמדה התחר 

בין   )10( לקוחות  של  מעבר  על  המקלים  טכנולוגיים  או  רגולטוריים  שינויים 

 מפעילים;  

יכולתם של מתחריה של הקבוצה לקבל גישה ותנאי התקשרות עדיפים עם   )11(

לקבוצות   השתייכותם  בשל  זרים,  מפעילים  או  בינלאומיים  ספקים 

 ;  או בשל קיום הסדרי בלעדיות בינלאומיות

ישפיע לרעה על שירותי הקבוצה או שהקבוצה  מעבר לתדרים אחרים אשר   )12(

תידרש לשאת בעלויות של שינוי תדרים או הפחתת תדרים, שלא ישפיע על  

   המתחרים; 

שיפגעו   )13( סייבר  תקיפות  ו/או  ו/או  תקלות  הקבוצה  של  המידע  במאגרי 

 . באספקת שירותי התקשורת ע"י הקבוצה ובתדמיתה
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לשינויים בחקיקה להתערבות    -  שינויים בחקיקה והתערבות רגולטורית גבוהה .26.2.2

רגולטורית בשוק התקשורת ובפעילות הקבוצה ולהחלטות בתי המשפט עלולה  

   להיות השפעה לרעה באופן מהותי על תוצאות פעילות הקבוצה, בין היתר, בשל: 

 ביטול או הקלה של חובת ההפרדה המבנית החלה על בזק והוט;  )1(

קביעת רגולציה אחרת בנוגע לתעריפים בשוק הסיטונאי שאינה מיטיבה   )2(

סיטונאיים   שירותים  עבור  גבוהים  תעריפים  קביעת  לרבות  עם הקבוצה, 

(בייחוד לאור הביקוש הגדל במהירות עבור קיבולת נתונים גבוהה לצורך  

וטלוויזיה). כמו כן, קביעת מנגנון שאינו מונע מבזק או  שירותי אינטרנט  

בין   הפער  את  לצמצם  ובכך  הקמעונאיים  התעריפים  את  להפחית  הוט 

") לקמעונאיים  הסיטונאיים  אי    .")Margin Squeezeהתעריפים  בנוסף, 

היכולות   על  לרעה  לשוק הסיטונאי אשר תשפיע  ביחס  הרגולציה  אכיפת 

 התחרותיות של הקבוצה;  

 ת הקלות והטבות למתחריה של הקבוצה; הענק )3(

הקצאת התדרים שברשות הקבוצה לחברות אחרות ו/או דרישה להחזרת   )4(

בפחות תדרים   שהקבוצה תשתמש  דרישה  ו/או  לקבוצה  שהוקצו  תדרים 

הקצאת תדרים  -ממה שהוקצו לה ו/או הגבלת השימוש בתדרים ו/או אי 

שאינם בתנאים  תדרים  הקצאת  ו/או  יידרש)  (אם  עם    נוספים  מיטיבים 

מאשר   יותר  קטנה  בכמות  ו/או  טובים  פחות  בתנאים  ו/או  הקבוצה 

מפעילים אחרים ו/או דרישה להחלפת תדרים בלוחות זמנים בלתי סבירים  

 או תוך נשיאה בעלויות החלפתם; 

קביעת תנאים לפריסת הרשת של הקבוצה בעת השימוש בתדרים חדשים  

מהותיות,   השקעות  ביצוע  מהקבוצה  לכדאיות  שידרשו  להתייחס  מבלי 

 הכלכליות או למצבה הכלכלי של הקבוצה;  

הפחתת חסמי הכניסה ועידוד מתחרים נוספים להיכנס לשוק התקשורת,   )5(

רישיון   לקבלת  הדרישות  הפחתת  שירותי  כגון  לאספקת  היתר  מתן  או 

 להגביר את התחרות בשוק;   שויאשר עתקשורת, 

ל )6( הנוכחית  היכולת  של  משמעותי  באופן  תקשורת  הרחבה  שירותי  ספק 

אספקת כיסוי טוב  ;  שיוןי, לרבות באמצעות צד שלישי שאינו בעל רעצמית

יותר מהכיסוי שניתן על ידי מפעילי סלולר בעלי תשתית באמצעות שימוש  

רשתות; ו  במספר  תדרים  סלולר  להקצות  שירות  לספק  לחברות  לאפשר 

 ; שלא לכלל הציבור בכל הארץ

לעניין  )7( נוספות  דרישות  בריאות  קביעת  או  או    ;בטיחות  דרישות  קביעת 

 ; והרשתות בסיסהביחס להקמת והפעלת אתרי מגבלות נוספות 

ו/או   )8( ומוצרים  שירותים  אספקת  על  נוספות  דרישות  או  מגבלות  קביעת 

התערבות בתנאי השיווק, הפרסום, המחיר והאספקה שלהם, לרבות לגבי  

 הסכמים קיימים;  



 90 -א 

 

יותר )9( גבוה  שירות  סטנדרט  ה קביעת  והן  ,  הרשת  וכיסוי  לאיכות  ביחס  ן 

 ;  ביחס לשירות הלקוחות, לרבות זמני מענה

חקיקה   )10( ליישום  או  ברישיון  חדשות  דרישות  ליישום  זמנים  לוח  קביעת 

 אחרת שלא ניתן לעמוד בו;  

, לרבות ביחס לפעילות  קביעת מדיניות מחמירה יותר לגבי הגנת הפרטיות )11(

 ;  שלישייםמסחרית של הקבוצה או לטובת צדדים 

, לרבות חובה לממן  של הקבוצה  OTTהטלת רגולציה על שירות הטלוויזיה   )12(

ואי הטלת רגולציה  הפקות מקור או הטלת רגולציה כאמור על הקבוצה  

 ;  אחרים OTTעל ספקי   כאמור, בין בכלל או בין מקלה,

הגבלה או איסור על חידוש הרישיונות והקצאת תדרים נוספים, בין היתר,   )13(

וצה נכללת ברשימת הגורמים הריכוזיים (בהיותה חברת בת  מאחר והקב 

 ) המתפרסמת בהתאם לחוק הריכוזיות;  חברת השקעות דיסקונט בע"משל  

  IBCקביעת רגולציה שאינה מטיבה עם פעילותה או מעמדה התחרותי של   )14(

 . IBCאשר תשפיע לרעה על הקבוצה כבעלת מניות עקיפה או כלקוחה של 

משמעותית   .26.2.3 הרגולטורית  ירידה  בסביבה  מהותיים  שינויים  עקב  ברווחיות 

הרגולטורית    והעסקית בסביבה  ומתמשכים  מהותיים  משינויים  כתוצאה 

שלה   המזומנים  ותזרימי  הרווחיות  הפעילות,  תוצאות  הקבוצה,  של  והעסקית 

אף נרשם    2020  -ו  2019,  2018באופן משמעותי בשנים האחרונות, ובשנים  נפגעו  

ה  הגורמים  פעילות  הפסד.  בתוצאות  המתמשכת  לירידה  שהובילו  עיקריים 

את   להגביר  שנועדו  רגולטוריות  התפתחויות  היו  האחרונות  בשנים  הקבוצה 

אשר גרמו לשחיקה משמעותית במחירים    ,התחרות בשוק התקשורת הישראלי

סלולריים.   שירותים  עבור  מהלכים  הנגבים  מספר  ביצעה  החברה  כאמור, 

משמעותיים אשר סייעו לה לצלוח את השפעות התחרות העזה ואף להגיע לרווח  

שינויים אחרים בשוק  2021בשנת   עתידית או  רגולטורית  זאת, התערבות  . עם 

 (כמפורט בהרחבה לעיל) עשויים לפגוע בריווחיות החברה באופן משמעותי. 

לצד היקף החוב הגבוה  , בהם הקבוצה פועלת  המשך תחרות אגרסיבית בשווקים 

הקבוצה   מכרז  של  עם  בקשר  ממנה  הנדרשות  הנוספות    2020וההשקעות 

להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה ומצבה   עלולים , )לעיל 13.5(כהגדרתו בסעיף 

הכספי של הקבוצה, למנוע ממנה לבצע את ההשקעות הנדרשות על מנת לשמור  

על מעמדה התחרותי וצמיחה פוטנציאלית עתידית או לחייבה לגייס חוב נוסף  

 בתנאים שאינם מיטביים.  

אתרים .26.2.4 בניה    -  רישוי  היתרי  קבלת  מצריכים  בסיס,  אתרי  והפעלת  הקמה 

אישורים  מוו קבלת  היתר,  בין  המחייב,  הליך  השונות,  והבניה  התכנון  עדות 

גם   (כמו  הקבוצה  נתקלת  בהם  הקשיים  אסדרה.  וגופי  ממשלתיים  מגורמים 

בנייה,   היתרי  ובייחוד  הדרושים,  והאישורים  ההיתרים  בהשגת  מתחרותיה) 

מהאתרים,   מקרינה  הציבור  חששות  בשל  על  לרבות  לרעה  להשפיע  יכולים 

הקיימת של הקבוצה ועל המשך פיתוח הרשת הסלולרית שלה. כמו כן,    התשתית
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אי השגת האישורים במועד, עלולה לפגוע ביעדי איכות השירותים הסלולריים  

כפי שנקבעו ברישיון הקבוצה, לגרום לאובדן לקוחות, וכן לגרום להשפעה לרעה  

 על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.  

ציוד קצה ואתרים סלולריים, על    -   ומאתרים  קרינה בלתי מייננת מציוד קצה .26.2.5

סוגיהם השונים, פולטים קרינה בלתי מייננת. הקמה והפעלה של אתרי בסיס  

מותנית בקבלת היתר הקמה והפעלה מהממונה על הקרינה. הקבוצה פועלת על  

מנת שרמות הקרינה הנפלטת מציוד הקצה הנמכר על ידה ומאתריה הסלולריים  

המותר הקרינה  מרמות  יחרגו  הסביבה  לא  להגנת  המשרד  הנחיות  פי  על  ות 

   (שנקבעו בהתאם לתקנים בינלאומיים).

ככל שחששות הציבור בקשר עם קרינה בלתי מייננת יגברו ו/או אם יתברר כי  

קיימים סיכוני בריאות כתוצאה מקרינה בלתי מייננת ו/או אם יימצא כי קיימת  

בית   ו/או  הקצה  בציוד  או  באתרים  הקרינה  מתקני  נגד  חריגה  יפסוק  משפט 

הקבוצה או נגד מפעיל סלולרי אחר ו/או תוסכם פשרה בתביעה הנוגעת לנזקים  

השפעה   הקבוצה.  על  לרעה  מהותית  השפעה  לכך  להיות  עלולה  בריאותיים, 

זו, עלולה לנבוע בין השאר מהסיבות הבאות: תביעות מסוגים שונים   מהותית 

קושי בהקמה, הפעלה ושכירת    לפיצויים בגין נזקי רכוש וגוף בהיקפים ניכרים,

סלולרית,   בתקשורת  בשימושים  מירידה  כתוצאה  בהכנסות  ירידה  אתרים, 

סעיף   עם  בקשר  תכנון  מוסדות  בידי  שהופקדו  שיפוי  כתבי  לחוק    197ומימוש 

לעיל. יצוין, כי לקבוצה אין כיסוי ביטוחי    21.4  התכנון והבניה, כמפורט בסעיף

מידת   את  להעריך  יודעת  אינה  הקבוצה  בנוסף,  לעיל.  שתוארו  המקרים  עבור 

   ההשפעה של קרינה בלתי מייננת עליה, ככל ותהיה.

ה  פי רישיונות שניתנו ל-הקבוצה מספקת שירותי תקשורת על   -  תלות ברישיונות .26.2.6

ממשרד התקשורת, הנתונים לשינוי והארכה מעת לעת. אין ודאות כי רישיונות  

ידי משרד התקשורת. ככל שהרישיונות יוארכו, הם עלולים  - הקבוצה יוארכו על

לקבוצה.   נוחים  שאינם  בתנאים  מוארכים  לילענ להיות  החשיפה  פרשנות  ין 

  21.3  ראו סעיףוהיישום שניתנים על ידי משרד התקשורת להוראות הרישיונות  

 לעיל. 

בטכנולוגיה .26.2.7 ותלות  טכנולוגיים  בשינויים    -  שינויים  מאופיין  התקשורת  שוק 

- מהירים ומשמעותיים בטכנולוגיה ומחייב השקעה בטכנולוגיות מתקדמות על 

 מנת להישאר תחרותי.  

על מנת לענות על הביקוש הגובר לתקשורת נתונים ברשת הסלולר, על הקבוצה  

  , להחזיק בכמות מספקת של תדרים 5רשת דור  ו  4להמשיך להשקיע ברשת דור  

ברשת  ולשדרג   הן  נתונים,  בהיקפי תקשורת  הגידול  שלה.  רשת התמסורת  את 

 הנייחת והן ברשת הסלולר, צפוי להמשיך גם בעתיד.  

כדי לענות על הדרישה הגוברת לתעבורת נתונים ברשת הנייחת, ולמצוא חלופות  

השקיעה   נרחבת,  תשתית  בעלי  מספקים  קיבולת  לרכישת  יותר  משתלמות 

וב  זכות    IBCוהתקשרה בהסכם עם    IBC  -הקבוצה בפריסת תשתית  לרכישת 
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. מדובר בפעילויות יקרות הדורשות תשומת לב ניהולית  תשתיות שלהשימוש ב

 שיכולה להיות מוכוונת לפעילות אחרת.  

או  אם   יעמדו תדרים בכמות מספקת  לא  הקבוצה לא תצליח  לרשות הקבוצה 

בהוצאות או בהשקעות (במיוחד בהשוואה למתחריה,  הנדרש  לפצות על הגידול  

שחלקם לא נדרשים לבצע השקעות דומות או לשלם הוצאות מוגדלות), תוצאות  

   באופן מהותי.לרעה הפעילות של הקבוצה עלולות להיות מושפעות 

בציוד חדש, חושפת את המערכות   ושימוש  כן, מעבר לטכנולוגיות חדשות  כמו 

אם מדובר בתקלות שלא התגלו ולא נפתרו בטכנולוגיה  והשירותים לתקלות, בין  

 החדשה או בציוד החדש ובין אם בגלל תהליך המעבר עצמו.  

מורכבות,   וטכנולוגיות  מידע  מערכות  במספר  תלויה  הקבוצה  פעילות  בנוסף, 

באופן   ומתרחבות  המשתנות  מורכבות  במערכות  חיוב. תקלות  לרבות מערכות 

תקלה נמנעות.  בלתי  הינן  הקבוצה    שוטף  ממערכות  אחת  כדי בכל  בה    שיש 

,  או לחייבם כהלכה  להשפיע לרעה על היכולת לספק שירותים ומוצרים ללקוחות

הכנסות, להשפיע לרעה על מיתוג הקבוצה ולחשוף אותה    אובדןלהביא לעלולה  

מודולים  פיתוח  ממשיכה ב, הקבוצה  דוחה. למועד  וסנקציות מנהליות   לתביעות

ה   למערכת  (  CRMנוספים  החברה  של  למגזר  החדשה  לקוחות  שירות  מערכת 

ישראל בע"מ  עם אמדוקס    ), פרי פיתוח עצמי בשיתוף פעולההנייד ולמגזר הנייח

הפיתוח  . תהליך  בשימוש הקבוצההיו  המערכות שמ  חלק  2021במהלך    פהחלי הש

ואף  וד וההטמעה   משמעותית  ניהולית  לב  תשומת  לקשיים  עלול  רש  לגרום 

 וכשלים תפעוליים שאינם צפויים.  

מכירות ציוד קצה מהוות חלק ניכר מההכנסות    -  ירידה בהכנסות מציוד קצה  .26.2.8

זה   נוספים לתחום  נכנסו מתחרים  והרווחיות של הקבוצה. בשנים האחרונות, 

כך גם  של הקבוצה.  והגדילו את התחרות בשוק באופן שהביא לשחיקה ברווחיה  

. המשך המגמה  ברווחיות נמוכה יותר  נים הדיגיטל, המאופיי  צי ערובמכר  גידול ה

להלן, עלולים להשפיע    המפורטיםנוספים בשוק זה, בין היתר אלו    שינוייםאו  

 מציוד הקצה ורווחיותה של הקבוצה:    הרווחיותלרעה באופן מהותי על 

 כניסת מתחרים מקומיים או בינלאומיים נוספים לתחום;  )1(

 שינויים בערוצי הפצה או הרגלי קנייה של לקוחות;   )2(

חוסר יכולת להמשיך לשווק מוצרי ספקים מסוימים המהווים נתח גדול   )3(

סמסונג   מכשירי  שיווק  (כגון  הקבוצה  למועד  ואפל  ממכירות  המהווים 

 את רוב המכירות של הקבוצה);   דוחה

כדי   )4( בהם  שיש  משפט,  בתי  או  רגולטורים  והחלטות  חדשה  חקיקה 

   .השפיע על יכולתה של הקבוצה לשווק ציוד קצה או להרוויח ממנול

קיימות הוראות חקיקה והוראות ברישיון הרט"ן המקנות בעתות    -  עתות חירום .26.2.9

על המוסמכים  לגורמים  הנדרשים  -חירום,  צעדים  לנקוט  הרשאה  דין,  פי 

להבטחת ביטחון המדינה ושלום הציבור ובכללם: חיוב הקבוצה במתן שירות או  
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הקמת מתקן תקשורת עבור כוחות הביטחון, אספקת ציוד הנדסי ומתקנים של  

   הקבוצה ואף נטילת השליטה במערכות הקבוצה.

הקבוצה צד להליכים משפטיים המוגשים נגדה מעת לעת    -  הליכים משפטיים .26.2.10

(א)   פרטיות תביעות  ובכללם:  ונושאי  צרכניים  פעילות    -  בנושאים  וגודל  היקף 

כמות המידע המעובד, שינויים בפעילות  מספר השירותים המסופקים,  הקבוצה,  

על   החל  ובדין  ברגולציה  התכופים  השינויים  שלה,  המחיר  ובתכניות  הקבוצה 

  סייבר,והתקפות    מעורבות אלפי נציגי שירות ומכירה בקשר עם הלקוח ,  הקבוצה

אי  , ולכשלים בשירות, לפגיעה או חדירה למערכות החברהמגבירים את הסיכון ל

וזאת על    הקבוצה   בסיסו פועלת  ל עוהמידע שהתאמות בין התכניות, המחירים  

להליכים   הקבוצה  חשיפת  כאמור.  הסיכון  להקטנת  הקבוצה  מאמצי  אף 

כאמור, לרבות במסגרת  נושאים צרכניים ונושאי פרטיות  ב  םמשפטיים שעילת

 יים; (ב)בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד הקבוצה, הינה בסכומים מהות

ספקים משנה,  קבלני  עובדים,  נכסים  ,תביעות  ואחרים    משכירי    -   רשויות 

הקבוצה מעסיקה אלפי עובדים ולפיכך חשופה לתביעות מצידם, לרבות תביעות  

עם   בקשר  שלישיים  מצדדים  לתביעות  חשופה  הקבוצה  כן,  כמו  ייצוגיות. 

משרד   זאת  ובכלל  המדינה,  רשויות  מצד  לתביעות  מסחריים,  סכסוכים 

(ג)    - לעיל); ו  )2( 21.4התקשורת ולהליכים בעניין תכנון ובנייה (כמפורט בסעיף  

לקבוצה קיים סיכון מפני תביעות זכויות קניין רוחני, ביחס    -  תביעות קניין רוחני

וידאו,   (לרבות,  נוספים  תוכן  ושירותי  טלוויזיה  שירותי  הכוללים  לשירותיה 

תמונות ומוזיקה), אותם רוכשת הקבוצה מספקי תוכן חיצוניים. הליכים אלו  

לצדקת קשר  ללא  ומורכבים,  יקרים  הליכים  ניהול  מהקבוצה  לדרוש    עשויים 

וכן להגביל את יכולתה לעשות שימוש בתכנים מסוימים    הטענות נגד הקבוצה 

 ככל שהליכים כאמור יוכרעו כנגדה.  

 גורמים מיוחדים   .26.3

המקטין את המשאבים העומדים  הקבוצה גייסה חוב בהיקף גבוה    -  חוב גבוה .26.3.1

ו והשקעות  שוטפת  פעילות  לצרכי  שוק  לרשותה  לשינויי  חשיפתה  את  מגדיל 

על תגו ובתנאי השוק התחרותי, לרבות  ומקשה  בה מהירה לשינויים בתעשייה 

נוספים   נוסף. לפרטים  גיוס חוב    18ביחס לחוב הקבוצה, ראו סעיף  באמצעות 

   .הכספיים  לדוחות 19אור ילעיל וב

בספקים .26.3.2 ציוד    -  תלות  לה  המספקים  ספקים  במספר  תלות  יש  רשת  לקבוצה 

ותחזוקה   תפעול  שירותי  לרבות  קצה,  וציוד  תוכן  מידע,  מערכות  תקשורת, 

עבורם. תוצאותיה העסקיות של הקבוצה עלולות להיות מושפעות לרעה אם מי  

שיספקם  מספקיה לא יספק את מוצריו או שירותיו באיכות או במועד הדרוש או  

מוצריו  בתנאים שלא מיטיבים עם הקבוצה; יספק למתחרותיה של הקבוצה את  

או   מוצלחים  תוכן  או  מוצרים  לייצר  יצליח  לא  עדיפים;  בתנאים  שירותיו  או 

מבוקשים בהיעדר חלופה שוות ערך; או יחליט להעלות את מחיר המוצרים או  

 התוכן (כגון ספקי תוכן הספורט). 
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,  (בזק והוט)  בנוסף, לקבוצה יש גם תלות בספקי תשתיות לצורך גישה לאינטרנט

ו אינטרנט  תשתית   כמו)IBC-(בזק  טלוויזיה.  ושירותי  נייחת  תקשורת  כן,    , 

מסתמכת הקבוצה על הסכמים עם מפעילים זרים, שאינה יכולה לשלוט עליהם  

(או על טיב שירותם), המספקים יכולות נדידה סלולרית למנוייה הסלולריים של  

   הקבוצה ושירותי מב״ל למנוייה הסלולריים והקוויים.

עלול לגרום לכך שספקים לא יוכלו לספק    המחסור העולמי בשבבים,  יתרה מזאת

לפעילותה הנדרש  ציוד  שיגרמו    לקבוצה  ארוכים  זמנים  בלוחות  כן  יעשו  או 

אלה עשויים להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות של    כאשר כל   לעיכובים ודחיות,

 הקבוצה.  

הרשתות .26.3.3 שיתוף  הקבוצה  -  הסכם  של  הרשתות  שיתוף  מהסכם  עם    התמורה 

יבוטל  השיתוף הסכם . אם הינה מהותית לתוצאות הפעילות של הקבוצהון  מרת

שהתשלומים   באופן  ישונו  תנאיו  או  לקבוצה  או  מהותית  יופחתו  לא  מכוחו 

, מכל סיבה שהיא, הדבר  לאורך זמן  על פי ההסכם לקבוצה  ישולמו התשלומים  

לפרטים   הקבוצה. עלול להביא להשפעה מהותית לרעה על תוצאות הפעילות של  

   לעיל. 23.1 סעיףראו , הסכם השיתוף נוספים בדבר הסדר הנושים והשינויים ב

הקבוצה השקיעה, וצפויה להמשיך להשקיע,    השקעות הקבוצה בעסקים חדשים .26.3.4

בפיתוח עסקים חדשים במטרה להרחיב את יכולותיה והיצע המוצרים שלה, כגון  

ב גולןIBC- השקעתה  רכישת  הדברים    ,,  של  אינטרנט  ושירותי  מוצרי  מכירת 

)IOT( ואספקת מוצרים נלווים  שוק אספקת החשמלכניסתה לו  . 

וודאות   אין  ולכן  מטבען  מסוכנות  הינן  חדשים  בעסקים  הקבוצה  השקעות 

שהאסטרטגיות או המוצרים האמורים יצליחו ולא ישפיעו לרעה באופן מהותי  

 ותוצאות פעילותה.  על המוניטין של הקבוצה, מצבה הפיננסי

התאגדות העובדים עלולה להגביל את הפעילות השוטפת של    -  התאגדות עובדים .26.3.5

ופרסונאליים,   ארגוניים  שינויים  לבצע  שלה  האפשרות  את  לרבות  הקבוצה, 

ארגון   נציגות  עם  דעות  חילוקי  כן,  כמו  רבה.  ניהולית  לב  תשומת  ולדרוש 

ארגוני  צעדים  לנקיטת  להביא  עלולים  על  העובדים,  שלילית  ולהשפעה  ים 

כאמור עלולים להיכשל או    שינויים   .של הקבוצההשירותים ושירות הלקוחות  

להתבצע באופן שונה מהותית מהמתוכנן, וכתוצאה מכך להביא לחיסכון נמוך  

עובדים   בדבר התאגדות  נוספים  לפרטים  סעיף  מהמתוכנן.  ראו    14.6בקבוצה, 

   לעיל.

  טבלת גורמי סיכון .26.4

על לעיל  שתוארו  הסיכון  גורמי  מוצגים  הבאה  בהתאם - בטבלה  דורגו  אשר  טיבם,  פי 

  34פי השפעתם על עסקי הקבוצה בכללותם:-להערכת ההנהלה של הקבוצה, ועל 

 __________________________ 
 החברה לא יודעת להעריך לעת הזו את הסיכון הכרוך בגורם הקרינה הבלתי מייננת מציוד קצה ומאתרים. 34
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 ההשפעה על עסקי הקבוצהמידת 

השפעה  סוג הסיכון  גורמי הסיכון
 קטנה

השפעה 
 בינונית 

השפעה 
 גדולה

 X    סיכונים פיננסיים 

 סיכוני מאקרו 
X     סכסוך אזורי 

 X   התפשטות נגיף הקורונה 

 X    מתקפות סייבר 

  X  תחרות אגרסיבית 

סיכונים 
 ענפיים

  X   בחקיקה והתערבות  שינויים 
 רגולטורית גבוהה 

  X 
עקב   ברווחיות  משמעותית  ירידה 
בסביבה   מהותיים  שינויים 

 הרגולטורית והעסקית 

 X    רישוי אתרים 

X    תלות ברישיונות 

 X    ותלות טכנולוגיים  שינויים 
 בטכנולוגיה 

 X   ירידה בהכנסות ציוד קצה 
X    עתות חירום 
 X   הליכים משפטיים 
 X   שיעור חוב גבוה 

סיכונים 
ייחודיים  
 לקבוצה

X     תלות בספקים 

  X עם מרתון   שיתוף הרשתות םהסכ 

 X  השקעות הקבוצה בעסקים חדשים 

 X   התאגדות עובדים 
 

של גורמי הסיכון על החברה-   הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה 
הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך- המבוססת על המידע הקיים בחברה  

וכן כוללת הערכות וניתוח של החברה/ השפעת התממשותו של גורם סיכון מסוים   דוח הנכון למועד  
בשליטת  עשוי בהכרח  אינם  אשר  גורמים  בשל  היתר  בין  החברה-  של  מהערכותיה  להשתנות  ה 

גורם   של כל  נוספים והשפעתו  החברה/ כמו כן- החברה עלולה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון 
 . סיכון- אם יתממש- עשויה להיות שונה מהערכותיה של החברה
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  הגדרות .27

 זיים המופיעים בפרק זה:  לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכ

 הסבר  הגדרה 

"קבוצת   או"בזק"  

 בזק"

 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברות הבת שלה. -

 .  גולן טלקום בע"מ - "גולן" 

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

"הדוחות 

 הכספיים"

  2021בדצמבר    31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום   -

 הנכללים בפרק ג' לדוח תקופתי זה. 

"דוח 

 " ןהדירקטוריו

  2021בדצמבר,    31ום  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לי  -

   .הנכלל בפרק ב' לדוח התקופתי

"קבוצת  או  "הוט"  

 הוט" 

 וחברות הבת שלה.מערכות תקשורת בכבלים בע"מ  –הוט  -

 הוט מובייל בע"מ. - "הוט מובייל"

זכות  IRU" - Indefeasible Right of Use Agreement"הסכם  למתן  הסכם   ,

 שימוש בלתי הדירה. 

 סלקום ישראל בע"מ. - "החברה"

 והתקנות שהותקנו מכוחו.    1981- חוק הגנת הצרכן, התשמ״א - "חוק הגנת הצרכן"

 . 2006–חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו - "חוק הקרינה" 

 " הריכוזיות חוק"

התכנון  "חוק 

 והבניה"

 .  2013-חוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, תשע"ד -

 1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 . 1982-התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"בחוק   " חוק התקשורת"

 שירות שיחות בינלאומיות (מפעיל בינלאומי)   "מבל"

וירטואלי"   "מפעיל 

 "MVNO" או

רוכש   - והוא  ותדרים  תשתית  ברשותו  אין  אשר  סלולרי  מפעיל 

 שירותי אירוח ממפעיל בעל תשתית. 

 "מרתון" 

או "סלקום"  

 הקבוצה"

- 

- 

 אקספון בע"מ. 018מרתון  

 החברה יחד עם חברות הבת שלה.

( - " tv"סלקום  האינטרנט  גבי  על  טלוויזיה  שידורי  OTTשירותי  הכוללים   (

 ) דרישה  לפי  וידאו  שירותי  טלוויזיה,  ותכונות  VODערוצי   (
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   מתקדמות נוספות.

 פלאפון תקשורת בע"מ.   - "פלאפון"

   1972-פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב - " פקודת הטלגרף"

 פרטנר תקשורת בע"מ.  - "פרטנר"

סוגים שונים של מכשירי טלפון נייד, דיבוריות ואביזרים נלווים,    - ""ציוד קצה

שעונים   רמקולים,  מודמים,  ניידים,  מחשבים  טאבלטים, 

 חכמים, ומוצרי אלקטרוניקה נלווים נוספים  

רישיון כללי למתן שירותי בזק המאפשר מתן שירותים מסוגים    - " אחוד רישיון"

 שונים שניתן לסלקום תקשורת קווית ש.מ.  

 
 "השוק הסיטונאי"

 "שותפות סלקום" 

 " IBC"שותפות 

 "תש"י"

 . עילל  (2)21.5 כמפורט בסעיף -

 סלקום תקשורת קווית ש.מ. 

 ) החזקות שותפות מוגבלת.  אי.בי.סי (אנלימיטד

 ש.מ. IIIקרן השקעות תשתיות לישראל 

"GSM " -   מדינות במרבית  המקובלת  ספרתית  סלולרית  רשת  טכנולוגית 

 העולם.  

"GPRS " - תקן של תקשורת נתונים על גבי רשת ה-  GSM    המאפשר העברת

 תכנים וגישה לאינטרנט. 

"EDGE " - תקן של תקשורת נתונים על גבי רשת ה -  GSM  המהווה שדרוג ,

 .GPRS -של רשת ה

"HSPA" - High Speed Packet Access  -    פרוטוקול לתקשורת סלולרית

בין   המחברת  מרחבית  תקשורת  לרשת  המיועדת  אלחוטית 

 רשתות עירוניות ורשתות מקומיות.  

"HSPA+ " -  שדרוג של טכנולוגיתHSPA. 

"IBC " - ) בע"מ. 2013איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני ( 

קצה   Internet of Thingsפתרונות    " IOT"פתרונות  מוצרי  חיבור  המאפשרים 

 שונים לאינטרנט, כגון פתרונות "עיר חכמה".  

"LTE " - רדיו    תקן העברת    -טכנולוגיית  המאפשר  (רט"ן)  נייד  טלפון 

 נתונים בקצב גבוה.  

"MNO" - Mobile Network Operator  בעל סלולרית  תקשורת  מפעיל   ,

 תשתית ותדרים. 
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"OTT " - Over the Top  ,  אינטרנט בתשתית  המשתמשת  טכנולוגיה 

 ציבורי על מנת לספק שירותי טלוויזיה ווידאו על פי דרישה.

"UMTS" - Universal Mobile Telecommunication System    או מערכת

של    3הטלפוניה הניידת העולמית, היא אחת מטכנולוגיות דור  

טכנולוגיית   הסלולרית.  ה   HSPAהטלפוניה  רשת  גבי    - על 

UMTS  3מהווה את אחד התקנים הבולטים בדור . 

"VOB " - Voice Over Broadband  שירות טלפוניה ,IP    גישה רחבת על 

 פס נייחת.  

"IP" - Internet Protocol  ,  פרוטוקול אינטרנט המאפשרת לכידות בין

 . שירות קול, דאטה ווידאו על אותה רשת

"VOIP" - Voice over IP  שונות ולשיטות  לטכנולוגיות  כללי  שם   ,

 , כדוגמת רשת האינטרנט.IPגבי רשתות -על דיבור להעברת

"RSUs "  .יחידות מניה חסומות   

לגבי טלפונים ניידים המוחזקים ליד הגוף, רמת הקרינה הבלתי   - "SAR" רמת 

הסגולי   הספיגה  בשיעור  נמדדת  מהטלפון  הנפלטת  מייננת 

 . SAR – Specific Absorption Rate -ברקמה חיה, מדד ה 

"SDH " - Synchronous Digital Hierarchy  להעברת טכנולוגי  תקן   ,

  נתונים על גבי מדיה אופטית.

"Carrier 

Ethernet" 

 . IPרשת להעברת תמסורת ונתונים בטכנולוגיית   -

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
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דוהחברה    דירקטוריון  את  להגיש  בזאת  הדירקטוריון  " מתכבד  שנה ח  של  לתקופה  התאגיד  ענייני  מצב  על 

ביום   לתקנות    ,2021בדצמבר    31שהסתיימה  התש"לבהתאם  ומיידיים),  תקופתיים  (דוחות  ערך   1970- ניירות 

   .")תקנות הדוחות("

 הפעילותותוצאות  החברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי פרק א': 

 הדוחתיאור תמציתי של החברה, עסקיה ופעילותה בתקופת  .1

   כללי .1.1

סלקום ישראל   השםעל פי חוקי מדינת ישראל, תחת    כחברה פרטית 1994שנת ב  התאגדה בישראל החברה

 ) NYSEניו יורק (  בבורסתבמסחר דואלי  מניות החברה  , נסחרו  2021בפברואר    8עד ליום  .  ")החברה("  בע"מ

   .בלבד  בבורסה בתל אביבלמסחר  מניות החברה  רשומות  ,  2021בפברואר    9מיום  החל    .בבורסה בתל אביבו

מניות החברה מרישום תחת חוקי  , עם מילוי התנאים הדרושים לביטול רישום  2022בפברואר    9יום  עד ל 

בארה"ב   הערך  לניירות  הדיווח  חובות  האמריקאית  והפסקת  הערך  ניירות   United States)רשות 

Securities and Exchange Commission")  ("SEC") )de-registration  ,(דווח הן לפי  המשיכה החברה ל

חובות הדיווח הישראליות, החלות על חברה שמניותיה אינן רשומות למסחר דואלי והן לפי חובות הדיווח  

  .SEC-ל, הושעו באופן זמני חובות הדיווח של החברה 2022בפברואר   9החל מיום    האמריקאיות. 

אודות   בבורסת  לפרטים  ממסחר  החברה  מניות  ותהליך  ו  NYSEמחיקת  הרישום  חובות  ביטול  סיום 

 .  להלן 1.4ראו סעיף  ,SEC-הדיווח ל 

,  פעילותבישראל בשני תחומי  ת בשוק התקשורת  ופועל ")  הקבוצההחברה וחברות הבת (",  הדוחנכון למועד  

בדוחות  דיווח  ברי  כמגזרים  החברה  המאוחדים    הכספיים  יההמדווחים    2021בדצמבר,    31ליום  של 

 : )לדוחות הכספיים 6(לפרטים ראו ביאור  ")הכספיים הדוחות("

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

שרד  ממ  שהוענקו לה   רישיונות    ח וכ, משירותי תקשורת סלולרית בישראלמגוון רחב של  ללקוחותיה  

קוחות מפעילים זרים  לשירותי נדידה בחו"ל ללקוחותיה ול   כמו כן, הקבוצה מספקת  .התקשורת

בישראל. החברה   המבקרים  וללקוחותיה  מוכרת    בנוסף,  נלווים  ושירותי  שירותים  קצה  ציוד 

מרתון  הסכם השיתוף עם  מהנובעות  החברה  הכנסות    אתהמגזר הנייד כולל גם  תיקונים לציוד קצה.  

 .לדוחות הכספיים 32ראה באור   לפרטים .")מרתון("ע"מ ב אקספון  018

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

  הקווי ותשתית סיבים אופטיים של   הסיטונאי   השוקעל בסיס  (תשתית אינטרנט  גישה לאינטרנט,  

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

קווית מפ"א("  טלפוניה  והפרטי  רמגזל")  שירותי  עסקיים  ו  העסקי  ללקוחות  תמסורת  שירותי 

ח  ו מכשירותי התקשורת מסופקים    .על בסיס תשתית עצמאית של הקבוצה  ולמפעילות תקשורת

להשיונות  יר התקשורת רמש מ   שהוענקו  שאינם  שירותי  (למעט    ד  האינטרנט  גבי  על  הטלוויזיה 

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

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

 קצה ושירותי תיקונים לציוד קצה. 
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  במהלך   בוצעוש  מהותיים  הלכיםמ ו  1202  לשנת  הקבוצה  של  הפעילות  תוצאות  בדבר  החברה  הנהלת   סקירת .1.2

   :זו שנה

ליון  ימ  170של  בסך  הפסד נקי    2020לאחר שהציגה בשנת    .היוותה שנת מפנה מבחינת החברה  2021שנת  

ח נקי של  וחזרה החברה להציג רו ,  )2019-ו  2018יווחה החברה גם בשנים  דש"ח (בהמשך להפסדים עליהם  

, לרבות שיפור  הן הכספיים והן התפעוליים  ,וכן שיפור בכל מדדי הרווחיות של החברה  מיליוני ש"ח  27

לאור הצעדים שננקטו ע"י  . המעבר לרווחיות נבע בין היתר  משמעותי בתזרים המזומנים החופשי שלה

מלאה  ת  ה בבעלו(חבר  ")גולןטלקום בע"מ ("  גולןרכישת  ואשר כללו, בין היתר, את    2020החברה בשנת  

כמו כן החברה    .האדםוכן התאמת מבנה ההוצאות של החברה אשר כלל צמצום במצבת כוח  )של החברה

תוך כדי המשך  ו  בד בבד עם הפחתה משמעותית בשיעור הנטישה  שלה  הסלולר   מצבת מנוייב לצמוח  חזרה  

 . והרשתושיפור איכות השירות עלות תפעולית יהתמקדות בהתי 

אלפי    3,275-צמיחה במצבת מנויי הסלולר שלה שהגיעה בתום השנה לעם    2021סיימה את שנת    החברה 

אלפי מנויים    135-), צמיחה במצבת מנויי הסיבים שלה אשר הגיעה לכ2.2%-מנויים (צמיחה בשיעור של כ 

מיליון ש"ח    4,100של  סך  אשר הסתכם לכולל  ה הכנסות  המחזור  וגידול ב)  45%  -(צמיחה בשיעור של כ

כללה איחוד    2021  שנת.  11.5%כבשיעור של    עליה , המשקף  2020מיליון ש"ח בשנת    3,676לעומת סך של  

לסך של  והסתכמו    12.5%  -עלו בכ  2021בשנת    מלא של תוצאות  חברת הבת גולן. ההכנסות במגזר הנייד

והסתכמו    2020לשנת  בהשוואה    6.1%  -כ ב  ירדו  מגזר הנייח  בההכנסות משירותים  .  מיליון ש"ח  1,867-ב

מגולן טרם    2020נובעת בעיקר מהכנסות תמסורת שהתקבלו בשנת   הירידה  .מיליון ש"ח   1,226-לסך של כ

 רכישתה.  

מיליון    1,161-והסתכמו לסך של כ  2020ת  בהשוואה לשנ  32.1%  -ב  צמחו    2021בשנת  קצה  הכנסות מציוד  ה

    . הנייח ו הניידבמגזר  בהכנסות מציוד קצה  גידולמ כתוצאה ש"ח וזאת 

  23.5%של    צמיחה  ש"ח,  יליוני  מ  1,133לסך של    2021של החברה הסתכם בשנת    EBITDA  Adjusted  -ה

  המשך התמקדות בהתייעלות תפעולית מגידול בהכנסות תוך כדי  כאמור  נבע    ,הגידול.  2020לעומת שנת  

 . 2021גולן במהלך    הוצאותאיחוד מלא של  על אף  חברה בין השנים וזאת  דומה בהוצאות  היקף  ושמירה על  

מיליון ש"ח    170מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך של    27-לכ  2021של החברה הסתכם בשנת    הרווח הנקי

  , שירותי הנדידה השיפור המשמעותי ברווח נבע מהסיבות שצוינו לעיל וכן מגידול בהכנסות מ  .2020בשנת  

כאמור, טרם חזרו להיקפן טרום משבר הקורונה, אך הינן גבוהות יותר מההכנסות משירותי נדידה  אשר  

ש"ח בשנת  יליון  מ  250לעומת   ש"ח ליון  מי  267  -כב   הסתכם)  FCF(החופשי  מזומנים  התזרים    .2020בשנת  

   .7%גידול של , 2020

לשנת   של החברה  הפעילות  לשיפור    2021תוצאות  ע"י החברה  וננקטות  שננקטו  הפעולות  משקפות את 

רותיות  יהקווית ודגש על רמת שו חווית ואיכות השירות, בין היתר, באמצעות שדרוג התשתית הסלולרית 

 והוגנות גבוהה מול לקוחותיה.

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

 ציפייה כי אלו יביאו להמשך השיפור בשביעות הרצון לקוחותיה ולהמשך ולשיפור בתוצאותיה הכספיות.

    ואחריה  אירועים מהותיים בתקופת הדוח .1.3

החברה בהסכם לשינוי תנאי הסכם השיתוף והשימוש    ותהתקשרו  מרתוןבהתייחס לסכסוך עם   .1.3.1

 לדוחות הכספיים. ד'  31אור יבבפרק א' לדוח תקופתי זה ו 23.2סעיף  ורא מרתון שלה עם 

 א בפרק ד' לדוח תקופתי זה. 21תקנה בהתייחס להעברת אמצעי שליטה בדסק"ש ראו  .1.3.2



 4 -ב 
 

44102 - 2566656/13 

והסתדרות העובדים  העובדים  עד  עם ווחברה בת  החברה    וקיבוצי חדש שחתמם  בהתייחס להסכ .1.3.3

 הכספיים.  לדוחותה'   31אור יבבפרק א' לדוח תקופתי זה ו 14.6סעיף   והכללית החדשה רא

  32ראו ביאור  בגינו  בהתייחס לפסק דין שניתן לגבי תביעה ייצוגית כנגד החברה וההפרשה   .1.1.1

 .  לדוחות הכספיים

סיים מנכ"ל החברה הקודם, מר אבי גבאי, את כהונתו ובחודש ינואר    2021בחודש נובמבר   .1.1.2

החל מנכ"ל החברה החדש, מר דניאל ספיר, את כהונתו בחברה (לפרטים ראו דיווחים    2022

 ).2022-01-011350  -ו  2021-01-169809מידיים של החברה מס' אסמכתא 

א' לדוח תקופתי  ראו פרק    קבוצההעסקית והשפעותיה על פעילות הלפרטים נוספים אודות תיאור הסביבה  

 .זה

ראה    SEC  -) וסיום חובות הדיווח לde-registration"ב (בארה  החברה  מניות  רישום  ביטוללפרטים בדבר  

 לפרק א'   1סעיף 

 הקורונה  נגיף   התפשטות .1.4

המשיכה לחוות ירידה משמעותית  החברה    2021ב' לדוחות הכספיים, במהלך שנת  1בהמשך לאמור בביאור  

. יחד  בהכנסות משרותי נדידה של תיירות יוצאת ותיירות נכנסת בהשוואה לתקופה שלפני משבר הקורונה

ביחס    בהכנסות משרותי נדידה  כתוצאה מחזרה חלקית של התיירות היוצאת, רשמה החברה גידול  עם זאת

לרעה  2020שנת  ל כי ההשפעה המהותית  בעתיד  . החברה מעריכה  להימשך  צפויה  פעילותה  תוצאות  על 

 הקרוב ככל וההגבלות על התנועה הנכנסת והיוצאת תימשכנה. 

תוצאות    ,קניוניםללא הגבלות על מסחר ופתיחת    לאור פתיחה של המשק הישראלי החל מתחילת השנה

הושפעו    לא  למעט הפגיעה בהכנסות משירותי נדידה, כאמור לעיל,  ,  הפעילות של החברה בתקופת הדוח

. החברה בחנה את מקורות המימון והנזילות שלה ומעריכה, כי קיימת לה איתנות  2020  בניגוד לשנת  וזאת  

גיוון תחומי פעילותה והיקף  נגיף  פיננסית להתמודד עם השלכות משבר   הקורונה וזאת בין היתר, לאור 

 היתרות הנזילות שלה.  

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

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

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

למ באשר  היתר,  בין  וודאות,  בחוסר  העולמיתהמאופיין  המגיפה  תיבלם  בו    הדוחות   למועד  נכון,  ועד 

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

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

.  נגיף הקורונהתון מקומי או עולמי, או התפרצות נוספת של  החשש להתפתחות מצב של מיהאינפלציה ו 

ותוצאות    החברה  עסקילהשפיע לרעה על    עשויות, כולן או חלקן,  ככל ותתממשנההשפעות רוחביות כאמור,  

   פעילותה.

וההתפתחויות   האירועים  למגמות,  באשר  החברה  אשהקורונה  נגיף  התפשטות  עם  בקשרהערכות    ר , 

השפ להם,  להיות  הצפויה  על  השפעתם  אופן  ובדבר  העסקיות,  תוצאותיה  ועל  פעילותה  על  ,  חברהעה 

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 

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

 ).2021לשנת 
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    מצב הכספיה .2

 סעיף 

 בדצמבר 31 ליום

 2020 2021 הדירקטוריון הסברי

 ח "ש  מיליוני

 2,299 1,800 שוטפים   נכסים

השוטפים  ה בנכסים  בסעיף  קיטון  מקיטון  בעיקר  נבע 

פיופ  מזומנים בגין  קצר  לזמן  אגרות  יקדונות  של  רעונות 

  ביתרות שנבעה מקיטון    לקוחותירידה בסעיף  מוכן    חוב  

   .קצה ציוד לקוחותבגין 

 4,858 4,770 שוטפים   שאינם  נכסים

שאינם    הקיטון   מקיטוןבעיקר  נבע  שוטפים  בנכסים 

מוחשיים    בנכסים מהפחתה  בלתי  כתוצאה  קבוע  ורכוש 

 שוטפת.

  7,157 6,570 הנכסים  סך

 1,929 1,710 שוטפות התחייבויות

אגרות    מפירעון  בעיקר בהתחייבויות השוטפות נבע    הקיטון

סעיף הפרשות ב  ומקיטון    פיננסיםממוסדות    ותהלוואו  חוב

של חברת   רעון התחייבות למשרד התקשורתימפ  כתוצאה

 . גולן הבת

 3,348 2,939 שוטפות שאינן  התחייבויות
שוטפות  הקיטון שאינן   בעיקרנבע    בהתחייבויות 

 . במהלך השנה אגרות חוב רעונות שלימפ

  5,277 4,449 ההתחייבויות סך

 2021בעיקר מרווח בשנת הגידול בהון העצמי נבע  1,880 1,921 עצמי הון 

  7,157 ,5706 עצמי  והון  התחייבויות סך

 

   תוצאות הפעילותניתוח  .3

 : ש"ח)במיליוני ( 2021-ו  2020 ,2019 שניםללהלן ניתוח תוצאות הפעילות של החברה  .3.1

 סעיף

 בדצמבר   31 לשנה שנסתיימה

 2019 2020 2021 הסברי הדירקטוריון

 מיליוני ש"ח 

 2,776 2,798 2,939 הכנסות משירותים 

ב בעיקר מ  2020  השוואה לשנתב  2021שנת  הגידול  איחוד נבע 

ארבעה חודשי ביחס לתקופה של    מתחילת השנה  גולןתוצאות  

הגידול .  וכן מגידול בהכנסות משרותי נדידה  2020בשנת    פעילות

הכנסות איחוד  נבע בעיקר מ  2019  השוואה לשנתב  2020שנת  ב

במגזר  בהכנסות  מגידול  וכן  פעילות  חודשי  ארבעה  בגין  גולן 

י נדידה הנייח, שקוזזו באופן חלקי ע"י ירידה בהכנסות משירות

 כתוצאה ממשבר הקורונה

 932 878 1,161 הכנסות מציוד 

לשנתב   2021שנת  בהגידול    בעיקר    2020  השוואה  מעליה נבע 

לאור הגדלת מיקוד   הנייחוהנייד  בהכנסות מציוד קצה במגזר  

זה ב  .  בתחום  לשנתב  2020שנת  הקיטון   נבע   2019  השוואה 

בעיקר מירידה בהכנסות מציוד קצה במגזר הנייח שקוזז בחלקו 

מגידול  כתוצאה  הנייד  במגזר  קצה  ציוד  במכירות  מגידול 

ללקוחות   ומכירות  החברה  של  האינטרנט  באתר  במכירות 
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 סעיף

 בדצמבר   31 לשנה שנסתיימה

 2019 2020 2021 הסברי הדירקטוריון

 מיליוני ש"ח 

 .עסקיים

 

 סך ההכנסות 

 

4,100 3,676 3,708 
 

 ) 2,725( ) 2,800( ) 2,963( עלות ההכנסות 

בשנת   לשנת    2021הגידול  מגידול   2020בהשוואה  בעיקר  נבע 

הנייד במגזר  קצה  ציוד  של  המכר  גולן  עלויותו  בעלות   של 

שנת  שאוחדו   בשנת    .2021בכל  לשנת    2020הגידול  בהשוואה 

במגזר   2019 קצה  ציוד  של  המכר  בעלות  מגידול  בעיקר  נבע 

של   בעלויות  גידול   גולן,  של  לראשונה  איחוד  דמי הנייד, 

קוזז  זה  גידול  שיחה.  בדקות  מגידול  כתוצאה  הקישוריות 

מעדכון  כתוצאה  הסיטונאי  שוק  בעלויות  קיטון  כנגד  חלקית 

 .רטרוספקטיבי של תעריפי בזק

  983 876 1,137 רווח גולמי 

שיעור הרווח הגולמי 

 מסך ההכנסות 
27.7% 23.8% 26.5% 

 

הוצאות מכירה  

ושיווק הנהלה  

 וכלליות

 )972 (  )937 ( )939 ( 

לשנת    2021בשנת  הגידול   בעיקר    2020בהשוואה  עליה מנבע 

לשנה גולן    כתוצאה מאיחוד  של החברה    התפעלויותבהוצאות  

התייעלות  כתוצאה  בהוצאות  מירידה  חלקית  שקוזזו  מלאה 

אשראייוק בהפסדי  בשנת  .  טון  לשנת   2020הקיטון  בהשוואה 

כתוצאה מסגירה זמנית נבע בעיקר מירידה בהוצאות שכר    2019

של נקודות המכירה הפרונטליות והוצאת עובדים לחופשה ללא  

תשלום בעקבות נגיף הקורונה  במהלך השנה  וכן מהתייעלות 

החברה בכוח אדם כתוצאה מפרישת עובדים במסגרת תוכנית  

שנת   של  הרביעי  הרבעון  במהלך  יושמה  אשר  מרצון,  פרישה 

בהוצאות הפחת והפחתות  של   . ירידה זו קוזזה כנגד עליה2019

 . החברה וכן  מאיחוד גולן לראשונה

(הוצאות)  הכנסות 

 אחרות, נטו 
44 38 )20 ( 

רישום  נבע    2021בשנת    גידולה לאור  מעבודות  בעיקר  רווח 

  .קבלניות של פריסת רשת הסיבים האופטים

לשנת    2020  בשנת  שנרשם  גידולה בעיקר נובע    2019  ביחס 

 בגין תוכנית פרישה מרצון של עובדים.  רישום הפרשה מ

  24 ) 23( 209 רווח (הפסד) תפעולי

 ) 144( ) 172( ) 165( הוצאות מימון, נטו 

נבע בעיקר מהפסדים   2020בהשוואה לשנת    2021בשנת  הקיטון  

ההשקעות   ממשבר   2020בשנת  שנרשמו  בתיק  כתוצאה 

גידול בהוצאות מימון בגין אג"ח   .הקורונה הקיטון קוזז כנגד 

. 2021צמודות מדד הנובעות מעלייה בשיעור עליית המדד בשנת  

נבע בעיקר מהפסדים   2019בהשוואה לשנת    2020הגידול בשנת  

 .  2019בשנת אל מול רווחים  2020בתיק ההשקעות בשנת 

חלק בהפסדי חברות 

 ) 10( ) 14( ) 5( מוחזקות 
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 סעיף

 בדצמבר   31 לשנה שנסתיימה

 2019 2020 2021 הסברי הדירקטוריון

 מיליוני ש"ח 

לפני   )הפסדרווח (

 ) 130( ) 209( 39 מסים על ההכנסה

 

(הוצאות)  הכנסות  

 מסים 
)12 ( 39 23 

מיסים    2021בשנת   להוצאות  מיסים   מעבר  הכנסות  מול  אל 

מול הפסדים   2021כתוצאה מרווחים לפני מס בשנת    2020בשנת  

 2020,2019בשנים 

  )הפסדרווח (סה"כ 

 כולל לתקופה
27 )170 ( )107 ( 

 

 

   רבעון נוכחי מול רבעון מקביל שנה שעברה:בין השוואה 

 סעיף
 2020 4רבעון  2021 4רבעון 

 הסברים
 מיליוני ש"ח 

 738 751 הכנסות משירותים 
בהכנסות משרותי   מגידול  בעיקר  נבע  מקביל  רבעון  מול  הגידול 

  .אל מול הרבעון המקבילנדידה בחול 

 235 318 הכנסות מציוד 
מכירות   בגין  נייד  מגזר  בהכנסות  בעיקר  של  בהיקף  גידול  גבוה 

   . מכשירים ברבעון הנוכחי

  973 1,070 סך ההכנסות 

 748 762 עלות ההכנסות 

נבע   נייח  הגידול  ומגזר  נייד  מגזר  ציוד  בעלויות  מגידול  בעיקר 

חלקית מקיטון בעלויות רשת   כתוצאה מגידול בהכנסות שקוזז 

 טכנולוגית. 

  225 308 רווח גולמי 

שיעור הרווח הגולמי מסך  

 ההכנסות 
28.8% 23.1% 

 

הוצאות מכירה ושיווק הנהלה  

 וכלליות 
 הקיטון נובע בעיקר מירידה בהוצאות פרסום   255 249

 הכנסות אחרות, נטו 

 

9 

 

17 

 טון ברווחים מקבלנות ביצוע עבור פריסת רשת סיבים  י קבעיקר  

  ) 13( 68 תפעולי  רווח (הפסד) 

 ב ובמצבת החהנובע בעיקר מקיטון קטון  42 39 הוצאות מימון, נטו 

  5 1 חלק בהפסדי חברות מוחזקות 

לפני מסים על   ) הפסדרווח ( 

 ההכנסה 
28 )60 ( 

 

  16 )7(  מסים(הוצאות)  הכנסות 

כולל   )הפסד (  רווח סה"כ

 לתקופה 
21 )44 ( 
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 : ליוני ש"ח)י(במ נתונים כספיים ותפעוליים בחלוקה רבעונית להלן תמצית   .3.2

 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 2020 2021 נתונים כספיים (מיליוני ₪) 

 1,867 1,660 474 474 461 458 465 414 385 396 הכנסות משירותים מגזר נייד 

 915 704 242 211 223 239 178 223 147 156 הכנסות ציוד קצה מגזר נייד 

 2,782 2,364 716 685 684 697 643 637 532 552 סך הכנסות מגזר נייד

 1,226 1,306 315 304 305 302 313 327 339 327 הכנסות משירותים מגזר נייח 

 246 174 77 44 52 73 57 38 25 54 הכנסות ציוד קצה מגזר נייח 

 1,472 1,480 392 348 357 375 370 365 364 381 סך הכנסות מגזר נייח

 (154) (168) (38) (39) (38) (39) (40) (46) (41) (41) התאמות למאוחד 

 4,100 3,676 1,070 994 1,003 1,033 973 956 855 892 סך הכנסות מאוחד 

 183 121 60 34 41 48 33 22 20 46 רווח גולמי מציוד קצה 

 2,017 2,018 522 494 508 493 550 493 485 490 הוצאות תפעוליות  

Adjusted EBITDA   684 525 180 168 175 161 155 114 125 131 1 מגזר נייד 

Adjusted EBITDA   449 393 108 109 122 110 66 117 97 113 1 מגזר נייח 

Adjusted EBITDA 244 222 231 221 271 297 277 288 918 1,133 

 209 23- 67 59 33 50 (13) (6) (22) 18 רווח (הפסד) תפעולי 

 165 172 39 39 49 38 42 32 34 64 הוצאות מימון, נטו 

 27 (170) 21 13 (14) 7 (44) (37) (46) (43) רווח נקי (הפסד) 

 598 499 161 165 128 104 159 108 114 118 השקעות תזרימיות רכוש קבוע ואחר

 267 250 46 110 62 49 125 44 24 57 תזרים פנוי 

 2,144 2,276 2,144 2,162 2,240 2,259 2,276 2,368 1,839 1,890 חוב פיננסי נטו  

           נתונים תפעוליים: 
 3,275 3,204 3,275 3,246 3,226 3,232 3,204 3,641 2,734 2,747 מס' מנויי סלולר (באלפים)  

 31.0% 40.2% 7.4% 7.2% 8.6% 7.8% 8.4% 8.7% 8.7% 8.8% שיעור נטישה של מנויי סלולר 
הכנסה חודשית ממוצעת למנויי  

 48 47.3 48.4 48.6 47.7 47.4 48.6 45.7 46.9 48.1 בש"ח  ) (ARPU)סלולר

 252 252 252 250 250 254 252 251 245 246 מספר מנויי טלוויזיה (באלפים) 

 305 293 305 300 296 297 293 289 283 279 מספר מנויי תשתית אינטרנט (באלפים) 

 135 93 135 123 113 106 93 80   מספר מנויי סיבים (באלפים)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 להלן 4הגדרה בסעיף ראה  1
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 : (במיליוני ש"ח)כספיים מרכזיים לפי מגזרי פעילות  נתוניםלהלן   .3.3

 התאמות בין מגזריות  נייח  נייד  

 2020 2021 % שינוי  2020 2021 % שינוי 2020 2021 

 ) 168( ) 154( )%6.1( 1,306 1,226 12.5% 1,660 1,867 הכנסות משירותים 
 - - 41.4% 174 246 30.0% 704 915 הכנסות מציוד קצה 

 ) 168( ) 154( )%0.5( 1,480 1,472 17.7% 2,364 2,782 הכנסות סה"כ  
Adjusted EBITDA   684 525 %330. 449 393 14.2% - - 

Adjusted EBITDA  
 - - 13.2% 26.6% .%530 11.3% 22.2% 24.6% כאחוז מסך ההכנסות 

 

 ) KPIsמדדים פיננסיים ותפעוליים ( .4

נעזרת  ,  הדוחלמועד   .4.1 החברה  ביצוע  בהנהלת  החשבונאות    פיננסייםמדדי  כללי  על  מבוססים  שאינם 

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 

Adjusted 

EBITDA 

הרווח   את   : לפניהנקי  מייצג 

נטו מימון,  מיסים,    ,הוצאות 

  אחרות   )הוצאות(הכנסות  

מהפעילות  חלק  שאינן 

החברה של  (כולל   השוטפת 

תביעות   בגין  הפרשות 

בסעיף  הכלולות  משפטיות 

אחרות)   פחת הוצאות 

(הפסדיםוהפחתות רווחים   , (

ותשלומים   כלולות  מחברות 

מניות.   כולל  מבוססי  בנוסף, 

(הוצאות)    אחרותהכנסות 
 מהפעילות חלק הינןש

 כגון ,החברה של השוטפת
 עסקאות בגין ריבית הכנסות
 והוצאות בתשלומים מכירה

 . מרצון פרישה תוכנית בגין

נוסף,   ביצועים  כמדד  זה  מדד  מציגה  שהיא וכיהחברה  ון 

בין   מאמינה תפעוליים  ביצועים  השוואות  מאפשר  שהוא 

פוטנציאליים הנובעים תוך נטרול הפרשים  ,  תקופות ובין חברות

, בגיל הנכסים הקבועים ובהוצאות משוני במבנה ההון, במיסים

אינו לוקח בחשבון את   Adjusted EBITDA -ה  הפחת בגינם.

צרכי שירות החוב והתחייבויות נוספות, כולל השקעות הוניות, 

ולכן, אינו מצביע בהכרח על הסכומים שיהיו זמינים לשימוש 

אין   בנוסף,  אתהחברה.   Adjusted EBITDA  -ה  להשוות 

למדדים המכונים בכינוי דומה המדווחים על ידי חברות אחרות  

 עקב שוני באופן חישוב המדדים הללו. 

ראה 

סעיף 

4.2  

 להלן.  

 התאמות בין מגזריות  נייח  נייד  

 2019 2020 % שינוי  2019 2020 % שינוי 2019 2020 

 ) 161( ) 168( 3.8% 1,258 1,306 )%1.1( 1,679 1,660 הכנסות משירותים 
 - - )%35.8( 271 174 6.5% 661 704 הכנסות מציוד קצה 

 ) 161( ) 168( )%3.2( 1,529 1,480 1.0% 2,340 2,364 סה"כ הכנסות 
Adjusted EBITDA 525 627 )%16.2( 393 313 16.4% - - 

Adjusted EBITDA  
 - - 29.8% 20.5% 26.6% )%17.2( 26.8% 22.2% כאחוז מסך ההכנסות 
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 נתונים  פירוט מטרות המדד  דרך החישוב / רכיבים  המדד 

תזרים  

מזומנים  

 פנוי  

נטו שנבעו מפעילות  מזומנים 

התמורה  שוטפת   בתוספת 

או  מ קבוע  רכוש  מכירת 

למהלך   הקשורים  ה,השקע

השוטף בניכוי  ו  ,העסקים 

לפעילות  ששימשו  מזומנים 

או    השקעה קבוע  ברכוש 

אחר,   ובניכוי ברכוש 

חכירות.  בגין  תשלומים 

אינו  הפנוי  המזומנים  תזרים 

 .כולל השקעות בחברות בנות

כי נוסף,  ביצועים  כמדד  זה  מדד  מציגה  שהיא והחברה  ון 

השוואות   מאפשר  שהוא  המזוממאמינה  ייצור  קצב  נים של 

התפעולית   הפרשים מהפעילות  נטרול  תוך  תקופות  בין 

ההון במבנה  משוני  הנובעים  תזרים   .והחוב  פוטנציאליים 

הפנוי   החוב המזומנים  שירות  צרכי  את  בחשבון  לוקח  אינו 

, ולכן, אינו מצביע בהכרח על הסכומים ופעילויות מימון נוספות

תזרים   שיהיו זמינים לשימוש החברה. בנוסף, אין להשוות את

למדדים המכונים בכינוי דומה המדווחים על המזומנים הפנוי  

 ידי חברות אחרות עקב שוני באופן חישוב המדדים הללו. 

ראה 

סעיף 

4.3  

   להלן.

ל   להלן  .4.2   2019  -ו   2020,  2021בשנים  של החברה    Adjusted EBITDA-פירוט ההתאמות בין הרווח הנקי 

    :(במיליוני ש"ח)

 מדד
   בדצמבר 31שהסתיימה ביום לתקופה של שנה 

2021 2020 2019 

 ) 107( ) 170( 27 נקי )הפסדרווח ( 
 ) 23( ) 39( 12 מס  )הטבתהוצאות ( 

 144 172 165 הוצאות מימון, נטו 
 10 ) 3( 13 נטו  ,הכנסות (הוצאות) אחרות

 898 924 896 פחת והפחתות  
 10 14 5   מחברות כלולות הפסדים

 8 20 15 תשלום מבוסס מניות
Adjusted EBITDA 3131, 918 940 

 

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

 2019 2020 2021 סעיף 

 1,036 993 1,052 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

 ) 560( ) 1,015( ) 192( מזומנים ששימשו לפעילות השקעה 

השקעות תיק  ממכירת  שינויים    / בנטרול 

 *רכישת חברת בת/קדונותיפ
)335 ( 525 14 

קרן  חכירות  עבור  ששמשו  מוצג  ו   מזומנים  ריבית 

 בפעילות מימון)
)258 ( )253 ( )280 ( 

 181 -  -  מכירת רשת סיבים 

 391 250 267 תזרים מזומנים פנוי  

ליון ₪  ימ  75קדונות /השקעות שאינן מהווים חלק מהתזרים הפנוי של החברה ובנטרול תשלום על ידי גולן בסך  י שינויים בפ*  
 למשרד התקשורת אשר הינו חלק מעסקת רכישת גולן.
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נעזרת  ,  דוחה  למועד .4.4 החברה  ביצוע  בהנהלת  החשבונאות    תפעולייםמדדי  כללי  על  מבוססים  שאינם 

,  2021שנים  ב  המדדיםלהלן פירוט  .  כל מגזרשל    התפעוליים המקובלים, לאומדן, מעקב, והצגת הביצועים  

 : 2019 -ו  2020

 :  מגזר נייד  – מדדים תפעולים מרכזיים 

 מדד 

לתקופה של שנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום 

 הסברי החברה 

 % שינוי 2020 2021

מנויי סלולר לסוף  מס' 

 2 התקופה (באלפים)

 

2753, 3,204 2.2% 

בגיוס נטו חיובי שנבע בין    2021שנת    סיימה את  החברה  

בשעורי   מירידה  ורמת    הנטישההיתר  באיכות  ושיפור 

 .   השירות והרשת

שיעור נטישה של  

 %3)-מנויי סלולר (ב
31.0% 40.2% )%22.9( 

הינו   הנטישה  בשיעור  המהלכים  הקיטון  של  תולדה 

הכוללים   האחרונה   בשנה  החברה  הובילה  אותם 

 השקעה בתשתיות ושיפור חווית השירות. 

הכנסה חודשית  

ממוצעת למנויי סלולר  

)4ARPU (בש"ח) ( 

48.0 47.3 1.55% 

היתר,    ARPU-ב  היהעלי בין  הכנסות  במעליה  נובעת, 

ה עקב חזרה חלקית של התיירות היוצאת  דמשרותי נדי

   .שנפגעה כתוצאה ממשבר הקורונה 2020 ביחס לשנת  

 

 מדד 

לתקופה של שנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום 

 הסברי החברה 

 % שינוי 2019 2020

מס' מנויי סלולר לסוף  

 5התקופה (באלפים)

 

3,204 2,744 %16.8 

בשנת   גולן    2020הגידול  מרכישת  בעיקר  והכללת  נבע 

זה   גידול  החברה.  במצבת  הכללת    כנגדקוזז  מנוייה  אי 

(כ המנויים  ממצבת  כחלק  דאטה  מנויים    427,000-מנויי 

מ החל  לחברה)  זניחה  הכנסה  הרבעון  המניבים  תחילת 

  .2020הרביעי של שנת 

שיעור נטישה של  

 %6)-מנויי סלולר (ב
40.2% 48.8% (17.6)% 

מקיטון  נבע בעיקר    2020בשנת  הקיטון בשיעור הנטישה  

 .2020בכמות הניודים בין חברות הסלולר בשנת 

הכנסה חודשית  

ממוצעת למנויי סלולר  

)ARPU(בש"ח) (7 

47.3 50.7 )%6.7( 

ב מהשחיקה    ARPU-הירידה  היתר,  בין  נובעת, 

המתמשכת בתעריפי שירותי הסלולר, כתוצאה מהתחרות  

   . העזה בשוק הסלולר ומירידה בהכנסות משירותי נדידה

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

 הינולהיות מנוי "פעיל"  שחדל חיוב. מנוי  כרטיס הטענת במועד רק למצבת המנויים יצטרף מראש לשירות. מנוי המשלם הצטרפותו בעת
  של שימוש    עשהמנוי דאטה חדל להיות מנוי "פעיל" אם  רצופים. חודשים שישה במשך  סלקום ברשת ופעילות  מייצר הכנסות שאינו  מנוי 

מתחילת הרבעון הרביעי    החלשישה חודשים.   של  תקופה ךהלש"ח, במ  1  -פחות מ של מצטברת הכנסה שייצר  ג'יגהבייט או  0.5-פחות מ
(כ  2020בשנת   הדאטה  מנויי  הפעילים את  המנויים  לכלול במצבת  פעילים).    427,000  - הפסיקה החברה  החברה,   ידיעת  למיטב מנויים 

המנויים בישראל אך מדיניות ספירת   אחרים סלולריים מפעילים ידי-שאומצה על המדיניות עם אחד בקנה עולה מדיניות השישה חודשים
   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
אי    את  כולל  אינו  הנטישה  שיעור  קופה, ליתרת המנויים הפעילים בתחילת התקופה.הקבוצה) ושל מנויים שהפכו ללא פעילים במהלך הת 

 . לעיל כאמור  2020 תבשנ  הכללת מנויי הדאטה 
4  ARPU   .מחושב באמצעות חלוקת סך ההכנסה החודשית הממוצעת משירותי סלולר לתקופה, בכמות המנויים הפעילים הממוצעת לתקופה

הכנסות משירותי סלולר כוללות, בין היתר, הכנסות משירותי נדידה ומשירותי אירוח ושיתוף רשתות והכנסות חודשיות משירותי תיקון,  
 תיקונים מזדמנים ומכר ציוד קצה.   אך אינן כוללות הכנסות משירותי  

 לעיל.  3ראה הערת שוליים  5
 לעיל.  4ראה הערת שוליים  6
 לעיל.  5ראה הערת שוליים  7
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 :  מגזר נייח  – מדדים תפעולים מרכזיים 

 מדד 
 

 הסברי החברה  בדצמבר  31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

2021 2020 2019 

% שינוי 

2021 - 

2020 

% שינוי 

2020 - 

2019 

 

  –תחום תשתית האינטרנט 

מס' מנויים (בתי אב) לסוף  

 8התקופה (באלפים)

305 293 278 4.1% 5.4% 

כתוצאה   נבע  המנויים  במצבת  הגידול 

המתחברים    של מנויים  ה מהמשך צמיח

   לשירותי החברה. 

מס'   –חום הטלוויזיה ת

מנויים לסוף התקופה  

 9(באלפים)

252 252 258 - (2.3%) 

 2021הסטגנציה במספר המנויים בשנת 

התקשורתי   מהמשבר  בעיקר  נובעת 

   .2021חוותה החברה בחודש מאי  ואות 

 נזילות  .5

 "ח):ש  במיליוני( 2021 -ו  2020, 2019 הסברי הדירקטוריון למצב נזילות החברה לשניםלהלן  

 הסברי הדירקטוריון 2019 2020 2021 סעיף

תזרים מזומנים 

 מפעילות שוטפת 

 

 

 

1,052 

 

 

 

993 

 

 

 

1,036 

  נבע בעיקר   2020לעומת שנת    2021בשנת    הגידול

מול הפסד בשנה    2021ממעבר לרווח נקי בשנת  

,  2019לעומת שנת    2020הקיטון בשנת    .קודמת  

תשלומיםנבע   מרצון    לאור  פרישה  תכנית  בגין 

בתשתית   שימוש  זכויות  בגין  בתשלומים  וגידול 

   הסיבים.

תזרים מזומנים 

 מפעילות השקעה 
)192 ( )1,015 ( )560 ( 

, נבע בעיקר  2020לעומת שנת    2021בשנת  הקיטון  

גולן חברת  ומימוש    2020בשנת    מרכישת 

לעומת    2020הגידול בשנת  .  2021קדונות בשנת  יפ

 , נבע בעיקר מרכישת חברת גולן 2019שנת 

תזרים מזומנים 

(ששמשו) שנבעו  

 מפעילות מימון 

 

 

 

)933 ( 

 

 

 

 

 

 

 )265( 

 

 

 

)672 ( 

  2019ובשנת    2020לעומת שנת    2021בשנת  הגידול  

מימוש  מנבע בעיקר מתקבולים    2020ביחס לשנת  

כתוצאה   וכן  שבוצעו  הון  מהנפקת  אופציות 

פרטית של אגרות החוב  מהנפקה לציבור והנפקה  

 . 2020של החברה שבוצעו במהלך שנת 

 

יתרת מזומנים ושווי  

 מזומנים לסוף תקופה 
644 719 1,006  

  המימון מקורות .6

באמצעות הנפקת ניירות ערך,    ,החברה מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

לפרטים נוספים   .הלוואות מגופים מוסדיים ומתאגידים בנקאיים ובאמצעות ,רגילותלרבות אגרות חוב ומניות 

 זה.  א' לדוח תקופתי בפרק 18החברה, ראו סעיף  אודות מקורות המימון של 

  " דוחהתחייבות שבמחזור למועד הפרטים בדבר תעודות  "נספח  ראו  לפרטים אודות אגרות החוב של החברה  

 
 נתוני מצבת המנויים מתייחסים ל"מנויים פעילים".  8
 cellcom tvמנויים המחזיקים באפליקציית    2020  החל מהרבעון הראשון לשנתנתוני מצבת המנויים מתייחסים למנויים "פעילים".    9

light  הקדימה    2020לשנת  לקוחות פעילים. ברבעון השני    14,000-יכללו במצבה רק מעת הפעלת השירות. עקב כך מחקה החברה מהמצבה כ
קב כך מחקה החברה  החברה את מועד גריעת מנוי מהמצבה ממועד החזרת הציוד לחברה למועד קבלת בקשת המנוי לניתוק מהשירות. ע

 . נוספים  לקוחות פעילים 5,000-מהמצבה כ
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   .המצורף לדוח זה

 ראו פרק ג' להלן.  - שבמחזורתעודות התחייבות   .6.1

 זה. א' לדוח תקופתיבפרק  261.סעיף ראו  - ספקיםאשראי  .6.2

 זה.  א' לדוח תקופתי בפרק   161.סעיף  ראו   -  אשראי לקוחות .6.3

.   
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 היבטי ממשל תאגידיפרק ב': 

 מעורבות החברה בקהילה ותרומות  .7

קהילה בישראל נדבך בחזון העסקי שלה ומאמינה כי יש לה אחריות חברתית,  החברה רואה בתרומה ובסיוע ל

  .חברתית - והכל מתוך הכרה, כי מובילות עסקית דרה בכפיפה אחת עם מובילות ערכית

עובדי החברה השתתפו בפעילות    מבין  1,300-כש"ח ואלף    614  -החברה סך של כ  תרמה,  2021בשנת  בהתאם לכך,  

   התנדבותית בקהילה.

   קוד אתי .8

החברה אימצה קוד אתי שאושר על ידי דירקטוריון החברה, המעגן את ערכי היסוד הבסיסיים על פיהם היא  

, אשר יש  וספקיה עובדיה, פועלת. הקוד האתי כולל נורמות של כללי התנהגות לנושאי המשרה בחברה, מנהליה

   שמם לצד הוראות החוק ונהלי החברה.ליי

לעיון   האתי הקוד   בכתובת:   זמין  החברה,  של  האינטרנט   באתר 

https://www.cellcom.co.il/globalassets/pdf/supportsocial_info/code_of_ethics.pdf.   

  חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם .9

הקבוצה   אותהפעילות  סיכוני מטבע,    חושפת  כגון  שונים,  פיננסיים  למכשירים  סיכוני  ולסיכונים הקשורים 
שינויים   בגין  מזומנים  הדולר,  בתזרים  הר בשער  לצרכן.    מדדוביבית  שיעור  של המחירים  הסיכונים  ניהול 

פעולות בביצוע  מתמקד  של    הקבוצה  הכספיות  התוצאות  על  אפשריות  שליליות  פיננסיות  השפעות  לצמצום 
 הקבוצה.  

ה של  החשיפה  לשינויים    קבוצהעיקר  החברה  ש  כיווןלצרכן    המחירים  מדדבהינה  מהוצאות  חלק  חלק  וכן 

(  , מדד  ות צמוד  ןהינ מאגרות החוב שהונפקו ע"י החברה   בעיקר בשל  וכן לשינויים בשער החליפין של הדולר 

רכש   עבור  בדולר  רשתתשלומים  וציוד  קצה  ורכש  ציוד  בינלאומיים  למפעילים  תשלומים  שירותי  ,  תוכן 

מכשירים פיננסים  פיננסיים אלה באמצעות    לסיכוניםהכלכלית  החשיפה  החברה פועלת לצמצום  .  )הטלוויזיה

 .  לעת נבחנים מעתה ובהיקפים בסכומים חשיפות הנגזרים לגידור 

חשיפות שהוקמה לצורך מעקב, פיקוח  ני  י דירקטוריון לעניוועדת  הקבוצה עוקבת אחר סיכוני השוק באמצעות  

 ון החברה.  ירקטורי שנקבעה ע"י דניהול הסיכונים בהתאם למדיניות וזאת וניהול סיכוני השוק,  

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .10

לחברה,    המספר הראוי  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי  דירקטורים  של    ידי   על  שנקבע  כפיהמזערי 

,  דירקטורים  2  הינו"),  החברות  חוק("  1999- "טהתשנ) לחוק החברות,  12(א)(92לפי סעיף    החברה   דירקטוריון

המתעוררוזאת   החשבונאית  הבקרה  וסוגיות  החשבונאיות  הסוגיות  באופי  דוחותיה  ובהתחשב  בהכנת  ת 

. כיום מכהנים בדירקטוריון  פעילותה  ומורכבות  והיקף  גודלה,  החברה  של  פעילותה  תחומיהכספיים של החברה,  

  שמואל האוזר  ,גוסטבו טרייברדורון כהן,    ה"החשבונאית ופיננסית,  מומחיות  דירקטורים בעלי    ארבעה  החברה

   .בפרק ד' לדוח תקופתי זה נספח א'באשר לדירקטורים אלו, ראו  נוספים לפרטים. וברוך יצחק

 דירקטורים בלתי תלויים  .11

להוראות    בהתאם, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  הדוח  מועד ל

https://www.cellcom.co.il/globalassets/pdf/supportsocial_info/code_of_ethics.pdf
https://www.cellcom.co.il/globalassets/pdf/supportsocial_info/code_of_ethics.pdf
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, מר גוסטבו  אחד  בלתי תלויבחברה דירקטור    ןמכה  הדוח למועד  עם זאת,    הראשונה לחוק החברות.  התוספת

  זה. ד' לדוח תקופתי בפרק נספח א'או , רזהנוספים באשר לדירקטור   לפרטיםטרייבר. 

  של החברהגילוי בדבר המבקר הפנימי   .12

מר  .  2017במרץ    14  משמש כמבקר הפנימי של החברה החל מיום  רו"ח יצחק רביד:  פרטי המבקר הפנימי .12.1

משמש כשותף מנהל במשרד רו"ח    ,מאוניברסיטת תל אביב  בחשבונאות וכלכלה   תואר ראשון  רביד בוגר

   .רת הפנימיתבתחום הביקו שנות ניסיון  30- רביד ושות' ובעל כ-רווה

פים  (ב) לחוק החברות, ובהוראות סעי146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף    , למיטב ידיעת החברה

   ").חוק הביקורת הפנימית(" 1992- לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב  8-ו (א)3

כשותף    ןמכה  הוא, בו  ושות'  רביד-רווהמטעם משרד    חברהל   שירותים חיצוני  ןנות  והפנימי הינ  המבקר

משמש מר רביד כמבקר הפנימי של חברת השקעות   ,החברהכמבקר הפנימי של    ומלבד תפקיד ובעלים.

החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה    למיטב ידיעת  דיסקונט בע"מ.

אליה ניגוד    .קשורה  ליצור  עלול  או  היוצר  תפקיד  ממלא  אינו  הפנימי  המבקר  החברה,  ידיעת  למיטב 

 עניינים עם תפקידו. 

,  יםשנ   3לתקופה בת    החברה  בדירקטוריון  14.3.2017אושר ביום    מר יצחק רבידשל    ומינוי :דרך המינוי .12.2

רב השנים, הדירקטוריון    ווניסיונ  ולאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת. לאחר בחינה מעמיקה של השכלת

,  החברה, וזאת בהתחשב, בין היתר, בסוג  החברהלכהן כמבקר הפנימי של    םמתאי   מר יצחק רבידמצא כי  

לתקופות נוספות בנות שנה כל  בתום התקופה הנ"ל המינוי הוארך    גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה.

 .  2022שנת עד תום היא  ,למועד דוח זהן,  שהאחרונה שבה ,אחת

, הממונה הארגוני  לתקנון החברה 60להוראות תקנה : בהתאם  זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי .12.3

   .החברה, מנכ"ל  דניאל ספירמר הינו  הפנימי   על המבקר

הפנימית .12.4 הינה במתכונת  :  כנית העבודה של המבקר    שנתית. תכניתתכנית העבודה של המבקר הפנימי 

וחשיפות   תקלות  לקיום  והסבירות  החברה  של  העסקית  פעילותה  לאופי  בהתאם  נקבעת  העבודה 

המבקר   שעורך  סיכונים  הערכת  סקר  על  בהסתמך  העסקית  לבפעילותה  אחת  הכנת  שנים.    5-הפנימי 

חברי בשיתוף  נעשית  הביקורת  הבכירה  תכנית  אשר הביקורת  ועדתו  ההנהלה  תכנית    ,  את  מאשרת 

דצמבר  בחודש    אושרה על ידי ועדת הביקורת    2022לשנת  תכנית הביקורת הנוכחית של החברה    העבודה. 

2021.   

החברה .12.5 שלה  מהותיים  מוחזקים  לתאגידים  כוללת  ביקורת  הפנימי  המבקר  של  הביקורת  תכנית   :

 התייחסות לתאגידים מוחזקים מהותיים של החברה.  

  -ו  6,000  - כעמד על  היקף עבודת המבקר הפנימי     2021- ו  2020בשנים  :  היקף העסקת המבקר הפנימי  .1.5

מורכבותה    ידי ועדת הביקורת בשים לב למבנה החברה,- . היקף העבודה נקבע על, בהתאמהשעות  5,800

   ועדת הביקורת.  מאושרת על ידיומאפייניה. חריגה מהיקף השעות 

, נדרשים לבצע את עבודת הביקורת תוך  והמבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים ל :עריכת הביקורת .12.6

בגורם   תלויה  ובלתי  עצמאית  מהימנה,  מקצועית,  ביקורת  לקיום  הכרחיות  מידה  אמות  על  הקפדה 

 המבוקר. 

חופשית  .12.7 ניתנהפנימי  למבקר   גישה  הפנימי  למבקר  בסעיף    ת :  כאמור  חופשית  הביקורת    9גישה  לחוק 

 , לרבות לנתונים כספיים. החברההפנימית, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של 
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הפנימי  .12.8 המבקר  וחשבון  בכתב  :  דין  מוגשים  הביקורת  ולדוחות  החברה  הביקורת,    חברילמנכ"ל  ועדת 

 ונדונים בוועדת הביקורת של החברה.  

  ונדונ ש  דוחות לרבעון)  שניים לשלושה  (בין    דוחות ביקורות  11המבקר הפנימי הגיש לחברה    2021שנת  ב

 .אחת לרבעון בועדת הביקורת 

פעילות  , היקף, אופי ורציפות  ועדת הביקורתלהערכת   :הפנימי  את פעילות המבקר  ועדת הביקורת  הערכת .12.9

בנסיבות סבירים  עבודתו  ותכנית  הפנימי  הביקורת  העניין  המבקר  להגשים את מטרות  כדי  בהם  ויש   ,

 הפנימית. 

  לשעת עבודה (בתוספת מע"מ),  ש"ח   255לסך של  ועדת הביקורת  ידי  -על   נקבע:  תגמול המבקר הפנימי .12.10

ידי האורגנים המוסמכים  -שרה עלכפי שאומוכפל במספר השעות שיושקעו בהתאם לתוכנית הביקורת  

דירקטוריון  להערכת    ולפיכך,  שתנה ואינו תלוי בתוצאות הביקורתאינו מ  מיהתגמול למבקר הפניבחברה.  

  ו. תגמול אינו מושפע מאופן מימבקר הפניההחברה, הפעלת שיקול דעתו המקצועי של 

 המבקר של החברה  רואה החשבוןגילוי בדבר  .13

 המבקר זהות רואה החשבון  .13.1

  שכתובתם   חשבון  רואי  ,PWC  וקסלמן  קסלמןהינם    החברהרואי החשבון המבקרים של  ,  2018החל משנת  

 . ")יםהחשבון המבקר ירוא (" 6492103, תל אביב, 146דרך מנחם בגין  

   שכר רואה החשבון המבקר .13.2

  שירותים   ובגין  ומס  ביקורת  שירותי  בגין  יםהמבקר  החשבון  לרואי  ששולם  הטרחה  שכר  בדבר  נתונים  להלן

  בשנים  המבקרים  החשבון  רואי  ידי  על  שהושקעו  העבודה  שעות  בדבר  וכן,  הקבוצה  לחברות  שניתנו  אחרים

   :2021  -ו  2020, 2019

  ש"ח):מיליוני  ב(ים החשבון המבקר  ילרואששולם הטרחה  פירוט ההוצאות בגין שכרלהלן   .13.2.1

 בגין שירותים אחרים שנה 

 סכום מיליוני ש"ח 

2019 2.3   0.2 

2020 2.3 0.2 

2021 2.2  0.2  

  . שירותי המס כולליםשל החברהביקורת הדוחות הכספיים השנתיים  את  שירותי הביקורת כוללים   .13.2.2

החזרי    לרבות ביקורת  מסת החברה בדרישות רשויות השירותים מקצועיים הניתנים לצורך עמיד

שירותים האחרים כוללים, בין  ה ייעוץ מס, למעט בקשר לביקורת.ו  מס מקוריים ומתוקנים, תכנון

ובביקורתסיוע  היתר,   למסמכים    בהכנה  ה,  SEC-שהוגשו  עם  בקשר  חשבונאי  טיפול  ייעוץ 

הרגיל  החשבונאי העסקים  החברה  במהלך  ב ,  של  חדשים השלכות  ייעוץ  חשבונאות  תקני    יישום 

דוחות מיוחדים שבהם נדרש אישור רואה    כןו  וסוגיות חשבונאיות אחרות המתרחשות מעת לעת

 משתתפת בהם. קבוצהחשבון מבקר לגבי תנאי עמידה במכרזים שונים שה 

שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר לבין  
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ן השירותים, המתבסס על כמות השעות המושקעות  הנהלת החברה, בהתאם לתעריף המוערך למת

ועדת הביקורת של    ידי   על ידי רואה החשבון המבקר. שכר טרחת רואה החשבון המבקר מאושר על 

   .החברה

 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי  -פרק ג' 

 פרטים בקשר עם תעודות התחייבות שבמחזור .14

שבמחזור .14.1 התחייבות  תעודות  עם  בקשר    לדוחכנספח    יםמצורפ  2021בדצמבר    31ום  לי ,  פרטים 

    הדירקטוריון.

בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה, לא מתקיימים סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה    הדוח  למועד  נכון .14.2

הדוחות14(ב)(10 לתקנות  וה  )  הפיננסיות  המידה  אמות  בכל  עומדת  והוהחברה  התחייבויות  תנאים 

 ים הקבועים בשטרי הנאמנות לתעודות ההתחייבות שהנפיקה.  הנוספ

   ומהותיות מאוד הערכות שווי מהותיות .15

הערכ אודות  פרטים  שווי  ו להלן  מאוד,  ת  מהותיות  שווי  והערכות  לתקנה  מהותיות  לתקנות  ב8בהתאם  (ט) 

  הדוחות:

  החברהבדוחות הכספיים השנתיים של המוניטין  ערכת ערךלהבחינת ולהערכת שווי  .1

מוש של המגזר הנייד והמגזר הנייח לצורך בדיקת ירידת ערך  ישווי ש :  זיהוי נושא ההערכה

בדוחות   שנזקף  ליום  מוניטין  המאוחדים  השנתיים    31הכספיים 

 . 36בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  2021בדצמבר, 

 31.12.2021 :עיתוי ההערכה

 2022 ,מרץב 08  הערכת שווי נחתמה ביום

שנקבע   ההערכה  נשוא   סמוךשווי 

   :ההערכה מועד לפני

  732מוניטין בסך    , נייחהמגזר  של הערך פינקסני    ש"ח ליוני  ימ  1,761

 . ש"חליוני ימ

  831נייד, מוניטין בסך  ה מגזר  של הערך פינקסני    ש"חליוני  ימ  2,989

 . ליוני ש"חימ

שנקבע   ההערכה  נשוא  שווי 

 בהתאם להערכה: 

 שווי של המגזר הנייח מיליוני ש"ח  2,707 

 הנייד  המגזר  של שווי"ח ש מיליוני 4,403

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

.LTD  שהינה חלק מרשתBDO  הבינלאומית. העבודה בוצעה על ידי 

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

 שנים בייעוץ  10ראשון בכלכלה ומדעי המחשב בעל ניסיון של מעל  

 לעסקים. הצוות מתמחה בעבדות של הערכות שווי, הקצאת עודפי 

 . בדיקות נאותות ובחינות לירידת ערך ועוד. PPAעלות 

האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך  

 השווי?

השווי    מעריך  את  לשפות  התחייבה  לבסכום  החברה  סכום  מעבר 

שכר הטרחה שלו אלא אם כן פעל ברשלנות או  מ  פי שלושה  שעולה על  

   במקרים כאלו לא יחול השיפוי. .בזדון

 . שיטת היוון תזרים מזומניםמודל ההערכה שמעריך השווי פעל  
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  על פיו:

מעריך   ביצע  שלפיהן  ההנחות 

השווי את ההערכה, בהתאם למודל 

 ההערכה: 

   7.0% – וון אחרי מסיעור היש

 1.5% -  עור צמיחהיש

המצורפת   בעבודה  פרוט  ראה  השווי  מעריך  של  נוספות  הנחות  לגבי 

 זה.  כנספח לדוח דירקטוריון

 

 2022, במרץ 9

 

   

 דורון כהן מר   דניאל ספיר מר 

 דירקטוריוןהיו"ר   החברה  מנכ"ל

 



 19 -ב 
 

44102 - 2566656/13 

  הדוחלמועד  פרטים בדבר תעודות התחייבות שבמחזור – נספח

   :שבמחזורפרטים בדבר תעודות התחייבות  .1

  סדרה
 (**) 

שווי נקוב   מועד ההנפקה 
במועד  

ההנפקה  
(במליוני 

 ש"ח) 

יום  שווי נקוב ל
31.12.2021 

  שווי נקוב 
יום ל

31.12.2021 ,
 כולל הצמדה 

סכום 
הריבית  
 שנצברה 

יתרה  
בדוחות  

הכספיים 
יום ל

31.12.2021 

שווי  
 בורסאי

סוג 
 הריבית 

מועדי תשלום  
 הקרן 

מועדי  
תשלום  

 ) 1(הריבית

תנאי 
 הצמדה 

האם  
ניתנת 
 להמרה 

זכות  
לפדיון  
 מוקדם 

סדרה 
 ) 2(ח'

 

 ;2014ביולי,  8
 ; *2015בפברואר,  3

 * 2015בפברואר  11

949.624 

467.183 450.181 4.536 454.717 490.234 

ריבית  
שנתית  
בגובה 
1.98% 

מיום    5החל 
ועד    2018ביולי,  
ביולי    5ליום  

 (כולל)  2024

  5בימים  
ו   5-בינואר 

ביולי, של כל  
אחת  

מהשנים  
ועד   2015
 (כולל) 2024

צמוד (קרן  
וריבית)  

למדד 
המחירים 

 לצרכן 

בכפוף  לא
לתנאים  

 מסוימים 

סדרה 
 )2(ט'

 ; 2014ביולי,  8
 ; *2015בפברואר,  3

 ; *2015בפברואר,  11
 2016במרץ,  28

804.010 

450.246 442.021 9.141 451.162 475.910 

ריבית  
שנתית  
בגובה 
4.14% 

שמונה  
תשלומים  
שנתיים:  

שלושה  
תשלומים  

שווים   שנתיים 
 10%בשיעור  

הקרן   מסכום 
ביולי    5ביום  
עד    2018בשנים  

(כולל),   2020
וחמישה  

תשלומים  
שווים   שנתיים 

 14%בשיעור  
הקרן   מסכום 

ביולי    5ביום  
עד    2021בשנים  

 (כולל) 2025

  5בימים  
ו   5-בינואר 

כל   של  ביולי 
אחת  

מהשנים  
ועד   2015
 (כולל) 2025

ללא 
 הצמדה

בכפוף  לא
לתנאים  

 מסוימים 

 103.267 2016בספטמבר,  25 סדרה י'

90.691 90.328 1.09 91.418 98.021 

ריבית  
שנתית  
בגובה 
2.45% 

ביולי של   5ביום 
 2021השנים  

 (כולל) 2026ועד 

  5ביום  
בינואר  

  5וביום  
ביולי, של כל  

אחת  
מהשנים  

עד    2017
 (כולל) 2026

צמוד (קרן  
וריבית)  

למדד 
המחירים 

 לצרכן 

בכפוף  לא
לתנאים  

 מסוימים 

סדרה 
 יא' 

 ;2016בספטמבר,  25
 *;2018ביולי,  1

 * 2018בדצמבר,  10

710.634 

604.039 601.356 10.516 611.872 632.670 

ריבית  
שנתית  
בגובה 
3.55% 

ביולי של   5ביום 
 2021השנים  

 (כולל) 2026ועד 

  5ביום  
בינואר  

  5וביום  
ביולי, של כל  

אחת  
מהשנים  

ללא 
 הצמדה

בכפוף  לא
לתנאים  

 מסוימים 
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 (*) במועדים אלו הורחבה סדרת אגרות החוב. המידע המופיע בטבלה מתייחס לסדרה המלאה.  

יחס  ,  2021, דצמברב 31כמו כן, נכון ליום  ו בדוחות הכספיים.גמסך התחייבויות החברה כפי שהוצ 5%, אגרות החוב של החברה (סדרות ח', ט', יא' ויב') הינן מהותיות ומהוות מעל 2021, דצמברב 31(**) נכון ליום 

 בתקופת הדוח לא חלה עילה לפירעון מוקדם. כולל סך הריבית שנצברה בספרים. ,1.89של החברה עמד על  BITDAEAdjusted 10–החוב נטו ל 

 שנתיים, למעט סדרה יב'.-תשלומים חצי )1(

מיליון ש"ח   555-בסך של כ , בהתאם להצעת חליפין של אגרות החוב של החברה (סדרות ח' וט') בחלק מאגרות החוב של החברה (סדרות ד' וה'), בהתאמה, החליפה החברה קרן2016בחודש פברואר,  )2(

-מיליון ש"ח מאגרות החוב של החברה (סדרה ה') בקרן בסך של כ  272-מיליון ש"ח של אגרות החוב של החברה (סדרה ח') וקרן בסך של כ  844-מאגרות החוב של החברה (סדרה ד') בקרן בסך של כ

 , בהתאמה.2017וינואר   2017מיליון ש"ח של אגרות החוב של החברה (סדרה ט'). אגרות החוב של החברה (סדרות ד' וה') שולמו במלואן בחודשים יולי  335

   מיליון ש"ח. 10-סך של כב של החברה אגרות חוב (סדרה יב') רכישה של ביצעה החברה , 2019ודש דצמבר, בח )3(

   מיליון ש"ח. 222-של כ ערך נקוב, הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה יב') ב2020בחודש מאי,  )4(

   .ש"חמיליון  400-כערך נקוב של  , הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה יב') ב2020בחודש דצמבר,  )5(

   :פרטים בדבר הנאמן .2

 סדרה 
תעודת   שם חברת הנאמנות על  האחראי  שם 

 ההתחייבות
 כתובת למשלוח מסמכים דרך ליצירת קשר

 משמרת חברה לשירותי נאמנות בע״מ סדרה ח'
 

 office@mtrust.co.ilדוא"ל:  רו״ח רם סבטי  
 03-6374354טל:

 , תל אביב,48רחוב דרך מנחם בגין 
6618001 , 

 משמרת חברה לשירותי נאמנות בע״מ סדרה ט' 
 

 office@mtrust.co.ilדוא"ל:  רו״ח רם סבטי  
 03-6374354טל:

 , תל אביב,48רחוב דרך מנחם בגין 
6618001 

 משמרת חברה לשירותי נאמנות בע״מ סדרה י' 
 

 , תל אביב,48רחוב דרך מנחם בגין  office@mtrust.co.ilדוא"ל:  רו״ח רם סבטי  
6618001 

 
אשראי  כ   מוגדר  "חוב נטולעניין זה, "  .פעמיים-אירועים חד  בנטרולחודשים רצופים,    12בתקופה של    Adjusted EBITDA-ל  של החברה  יחס בין החוב הנקי ה  הוא  Adjusted EBITDA-יחס החוב נטו ל  10

התחייבויות בגין אגרות חוב, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים והשקעות שוטפות בניירות    וכן )  IFRS 16התחייבויות בגין חכירה הנובעות מיישום הוראות    (ללאומאחרים  והלוואות מתאגידים בנקאיים  
  . לעיל.4.1ראה הגדרה בסעיף - ""Adjusted EBIDTAערך סחירים. 

  סדרה
 (**) 

שווי נקוב   מועד ההנפקה 
במועד  

ההנפקה  
(במליוני 

 ש"ח) 

יום  שווי נקוב ל
31.12.2021 

  שווי נקוב 
יום ל

31.12.2021 ,
 כולל הצמדה 

סכום 
הריבית  
 שנצברה 

יתרה  
בדוחות  

הכספיים 
יום ל

31.12.2021 

שווי  
 בורסאי

סוג 
 הריבית 

מועדי תשלום  
 הקרן 

מועדי  
תשלום  

 ) 1(הריבית

תנאי 
 הצמדה 

האם  
ניתנת 
 להמרה 

זכות  
לפדיון  
 מוקדם 

עד    2017
 (כולל) 2026

סדרה 
 ) 5)(4)(3(יב'

 ;2018בינואר  24
 ; *2018בדצמבר  10
  1,  *2020במאי,    12

 * 2020בדצמבר, 

1,235.937  
 
 

1224.979 1172.053 30.205 1202.258 1238.453 

ריבית  
שנתית  
בגובה 
2.50% 

בינואר    5ביום  
 2023של השנים  

 (כולל) 2028ועד 

  5ביום  
של   בינואר 
אחת   כל 

מהשנים  
עד    2019
 (כולל) 2028

ללא 
 הצמדה

בכפוף  לא
לתנאים  

 מסוימים 

       2,935.288 2,811.427 55.488 2,755.939 2,837.138 3,803.472  סה"כ 

mailto:office@mtrust.co.il
mailto:office@mtrust.co.il
mailto:office@mtrust.co.il
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 03-6374354טל:
 משמרת חברה לשירותי נאמנות בע״מ סדרה יא' 

 
 office@mtrust.co.ilדוא"ל:  רו״ח רם סבטי  

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

6618001 
 ) בע״מ 1992שטראוס לזר, חברה לנאמנות (  סדרה יב' 

 
 ori@slcpa.co.ilדוא"ל:  אורי לזר

 03-6237777טל: 
 6789139, תל אביב,    94גאל אלון  רחוב י

 

 

 

 

 : פרטים בדבר דירוג תעודות ההתחייבות .3

 סדרה
שם החברה 

 המדרגת 

הדירוג  
למועד  

 ההנפקה

הדירוג  
למועד  

 דוחה

פרטים לעניין כוונת   הדוחדירוגים נוספים בין מועד ההנפקה ומועד 
החברה המדרגת  

 הדירוג )1(מועדי הדירוג לשינוי הדירוג 

 סדרה ח'

Maalot 
Standard & 
Poor's Ltd.  

 ") מעלות("

A+ A 06/2014, 08/2014, 01/2015, 09/2015, 03/2016, 08/2016, 06/2017, 01/2018, 06/2018, 
,08/2021 11/202008/2020, , 08/2018, 12/2018, 03/2019, 08/2019, 05/2020 )1 ( A+, A   אוגוסט בחודש 

עדכנה  2021  ,
תחזית    מעלות את 

החברה   של  הדירוג 
עם אופק    Aמדירוג  

עם    Aשלילי לדירוג  
 יציב אופק 

 

 ,A+ A 06/2014, 08/2014, 01/2015, 09/2015, 03/2016, 08/2016, 06/2017, 01/2018, 06/2018 מעלות סדרה ט' 
, 08/202111/2020 08/2020, ,08/2018, 12/2018, 03/2019, 08/2019, 05/2020 )1 ( A+, A 

 ,A+ A 08/2016, 06/2017, 01/2018, 06/2018, 08/2018, 12/2018, 03/2019, 08/2019, 05/2020 מעלות סדרה י' 
,08/2021 11/2020 08/2020,  )1( A+, A 

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

,08/202111/2020 08/2020, )1 ( A+, A 

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

08/2021)1 ( A+, A 
 

עם אופק יציב.  +Aאשררה מעלות את דירוג החברה   2018ודצמבר  2018, אוגוסט 2018, יוני 2018, ינואר 2017, יוני 2016, אוגוסט 2016, מרץ 2015, ספטמבר 2015, ינואר 2014, אוגוסט 2014בחודשים יוני ) 1(

  Aעם אופק שלילי לדירוג  +A, עדכנה מעלות את דירוג החברה מדירוג 2019 טבחודש אוגוסעם אופק שלילי.  +Aעם אופק יציב לדירוג  +A, עדכנה מעלות את תחזית דירוג החברה מדירוג  2019בחודש מרץ 

עם אופק   Aחזית דירוג החברה מדירוג  עדכנה מעלות את ת,  2021בחודש אוגוסט    .עם אופק שלילי  Aאשררה מעלות את דירוג החברה    2020ונובמבר    2020, אוגוסט  2020בחודשים מאי    עם אופק שלילי.  

 .  ביציעם אופק  Aלדירוג  שלילי

 

mailto:office@mtrust.co.il
mailto:ori@slcpa.co.il
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 התחייבויות נוספות:   .4

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

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

של    EBITDA6–) אם יחס החוב נטו ל  1(-); ובלבד ש״הרווחים״מהרווחים הראויים לחלוקה לפי חוק החברות (  95%-התחייבות לאי חלוקה של יותר מ .ב

, החברה לא תחלק  4:1של החברה עולה על  EBITDA-) אם יחס החוב נטו ל2מהרווחים; ( 85% -, החברה לא תחלק יותר מ 3.5:1החברה עולה על יחס של 

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

 דיבידנדים. 

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

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

, בהשוואה לדירוגן לפני  1%מקסימלית של    עד לתוספתבגין כל ירידה של נקודה אחת בדירוג אגרות החוב    0.25%ריבית נוספת של  ו,  ב'יאגרות חוב סדרה  

 .  הנפקתן

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

 תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב. 

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

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

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

 יום.   60רישיון הרט"ן שלה למשך תקופה העולה על חדלה מלהחזיק ב או  /ו  תסלולריה תקשורת תחום הבמלפעול מקרה בו תחדל החברה  .ב

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

 . ת רווחיםיבות החברה ביחס למגבלות על חלוקבהתחי ביצוע חלוקה שאינה עומדת   .ד

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

 הסדר נושים.ל הבקש הגשת הליכים כנגד החברה או הקפאת בית משפט לאו צו  בקשה  .ו

 מכירת חלק מהותי מנכסי החברה או מיזוג (למעט חריגים מסוימים). .ז

 אי פרסום דוחות כספיים במועד.  .ח

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

 אי עמידה בהתחייבות החברה לאי יצירת שעבודים.  .י

  הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד הנפקת אגרות החוב, וקיום חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן. .יא
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   קיום חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויות המהותיות שלה כלפי מחזיקי אגרות החוב. .יב

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

 הפרת התחייבויות החברה ביחס להנפקת אגרות חוב נוספות.  .יד
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 המבקר  החשבון רואה דוח
   של המניות  לבעלי

 סלקום ישראל בע"מ 
 
 

-ו   2021  בדצמבר   31  לימים)  החברה  -  להלן (  מ " בע  ישראל  סלקום   של   המצורפים  הכספי   המצב   על  המאוחדים   הדוחות   את  ביקרנו
  בתקופה   השנים  משלוש  אחת  לכל  המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים,  הכולל  הרווח,  הפסד  או  רווח  על  המאוחדים  הדוחות  ואת  2020

 דיעה  לחוות   היא  אחריותנו.  החברה  של   וההנהלה  הדירקטוריון   באחריות  הינם  אלה  כספיים  דוחות.  2021  בדצמבר   31  ביום  שהסתיימה
 . ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על

  המאוחדים  הנכסים  מכלל   2%-וכ  1%-כ  מהווים  באיחוד   הכלולים  נכסיהן  אשר   שאוחדו  חברות  של  הכספיים   הדוחות  את   ביקרנו  לא
  לשנים  המאוחדות  ההכנסות  מכלל  2%-וכ  13%-כ  מהוות  באיחוד  הכלולות  והכנסותיהן,  בהתאמה  2020-ו  2021  בדצמבר  31  לימים

  השווי  שיטת  לפי  המטופלות  מוחזקות  חברות  של  הכספיים  הדוחות  את  ביקרנו  לא,  כן  כמו.  בהתאמה,  תאריכים  באותם  שהסתיימו
  של  וחלקה,  בהתאמה  2020-ו  2021  בדצמבר  31  לימים  ח" ש   מיליוני  130-וכ  ח" ש  מיליוני  133-כ  הינה  בהן  ההשקעה  אשר ,  המאזני
  הדוחות .  בהתאמה,  תאריכים  באותם  שהסתיימו  לשנים  ח" ש  מיליוני  23-וכ  ח" ש   מיליוני  26-כ  של  בסך  הינו  חברות  אותן  בהפסדי  החברה

  שנכללו  לסכומים  מתייחסת  שהיא  ככל,  דעתנו  וחוות  לנו  הומצאו   שדוחותיהם  אחרים  חשבון  רואי  ידי  על  בוקרו  חברות  אותן  של  הכספיים
 . האחרים החשבון רואי  דוחות  על מבוססת , חברות אותן בגין

 רואה   של  פעולתו  דרך(  חשבון  רואי  בתקנות  שנקבעו  תקנים  לרבות,  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו
  שאין   ביטחון  של   סבירה   מידה  להשיג  במטרה   ולבצעה  הביקורת  את  לתכנן   מאיתנו   נדרש  אלה   תקנים   פי-על.  1973- ג" התשל),  חשבון

.  הכספיים  שבדוחות  ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות  של  מידגמית   בדיקה   כוללת  ביקורת.  מהותית  מוטעית   הצגה  הכספיים  בדוחות
  החברה  של וההנהלה  הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל  שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת

  נאות  בסיס  מספקים  האחרים  החשבון  רואי  ודוחות  שביקורתנו  סבורים  אנו.  בכללותה  הכספיים  בדוחות  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן
 . דעתנו  לחוות

  מכל,  נאות   באופן  משקפים   ל " הנ   המאוחדים  הכספיים   הדוחות,  אחרים  חשבון   רואי  של  הדוחות  ועל   ביקורתנו  על   בהתבסס,  לדעתנו
  תוצאות  ואת  2020-ו  2021  בדצמבר  31  לימים  שלה  המאוחדות  והחברות  החברה  של  הכספי  המצב   את,  המהותיות  הבחינות

  בהתאם   2021  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  לכל  שלהן  המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים,  פעולותיהן
 . 2010-ע" התש ), שנתיים כספיים  דוחות( ערך ניירות תקנות  והוראות) IFRS( בינלאומיים כספי   דיווח לתקני

  רכיבי"  כספי   דיווח  על  פנימית  בקרה  רכיבי  של  ביקורת"   בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של  911)  ישראל(  ביקורת  לתקן   בהתאם,  גם  ביקרנו
  על  מסוייגת   בלתי   דעת  חוות  כלל  2022  במרס  9  מיום  שלנו   והדוח,  2021  בדצמבר  31  ליום   החברה   של   כספי  דיווח   על  פנימית  בקרה
 . אפקטיבי באופן רכיבים אותם של קיומם

 

 

 
 וקסלמן   קסלמן , אביב-תל
 חשבון  רואי  2022במרס   9
   PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
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 דוח רואה חשבון המבקר לבעלי המניות של סלקום ישראל בע"מ 
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

 ב (ג) בתקנות ניירות ערך 9בהתאם לסעיף 
 1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
.  2021בדצמבר    31בקרה פנימית על דיווח כספי של סלקום ישראל בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד "החברה") ליום  ביקרנו רכיבי  

רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח  
ימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות  כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנ

 דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. 

באיחוד  לא בדקנו את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן והכנסותיהן הכלולים  
ולשנה שהסתיימה באותו    2021בדצמבר    31, בהתאמה, מהסכומים המתייחסים בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  13%- ו  1%מהווים  

תאריך. האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות בוקרה על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחותיהם  
ל שהיא מתייחסת לאפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות, מבוססת על דוחות  הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככ 

 רואי החשבון המבקרים האחרים.

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת    911רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל)  
) בקרות ברמת הארגון, לרבות  1"). רכיבים אלה הינם: (911ית על דיווח כספי" (להלן "תקן ביקורת (ישראל)  של רכיבי בקרה פנימ

) בקרות על הוצאות  3) בקרות על הכנסות (2בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (
 סוי (כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"). ) בקרות על תהליך המי5) בקרות על שכר עבודה (4(

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את  - . על911ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 
מכ  אפקטיבי  באופן  קויימו  אלה  רכיבי בקרה  אם  ביטחון  של  סבירה  מידה  ולהשיג  ל הבחינות המהותיות.  רכיבי הבקרה המבוקרים 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית  
ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך.  

ו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק  ביקורתנ 
דעתנו   חוות  ולפיכך  הכספי,  הדיווח  עם  בקשר  המהותיים  התהליכים  כלל  על  פנימית  מבקרה  להבדיל  המבוקרים,  הבקרה  לרכיבי 

, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה  מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן
שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות  

 דעתנו בהקשר המתואר לעיל. 

בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן,   בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל  

 שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה. 

תבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את  לדעתנו, בה 
 . 2021בדצמבר  31רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

  2020-ו  2021בדצמבר  31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 
, כלל חוות דעת בלתי מסויגת  2022במרס    9והדוח שלנו, מיום    2021בדצמבר    31ל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  ולכ

 על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים. 

 

 
 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 רואי חשבון  2022במרס   9
   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 סלקום ישראל בע"מ  
 על המצב הכספי דוחות מאוחדים

 

20212020
ביאור

נכסים שוטפים
9644719מזומנים ושווי מזומנים

23429פקדונות
10927985לקוחות

30122נכסי מיסים שוטפים
104439חייבים ויתרות חובה

316252 ג'הוצאות נדחות - זכויות שימוש
118873מלאי

1,8002,299

נכסים לא שוטפים
10163183לקוחות וחייבים אחרים

31327315 ג'הוצאות נדחות - זכויות שימוש
121,3831,402רכוש קבוע, נטו

132,1292,188נכסים בלתי מוחשיים ואחרים, נטו
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות 

8134131לפי שיטת השווי המאזני
14629639נכסי זכות שימוש, נטו

-305נכסי מיסים נדחים

4,7704,858

6,5707,157

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של אג"ח ושל הלוואות 

19383514ממוסדות פיננסיים
-307התחייבויות מסים שוטפים 

14184214חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 
15737768ספקים והוצאות לשלם 

16109176הפרשות
17290257זכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים

1,7101,929

התחייבויות לא שוטפות
19-50הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

192,3732,723אגרות חוב
14478457התחייבויות לז"א בגין חכירה 

162930הפרשות
18141התחייבויות אחרות לזמן ארוך

201311התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו
304536התחייבויות מיסים נדחים

2,9393,348
4,6495,277

הון 
211,9211,880סך ההון

6,5707,157

ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 .מהדוחות הכספיים המאוחדיםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפים  אורים  י הב 
 
 
 

        2022במרס,   9
 דורון כהן   תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 יו"ר הדירקטוריון 
 דניאל ספיר  

 מנכ"ל 
 שי אמסלם  

 סמנכ"ל כספים 
 



 סלקום ישראל בע"מ  
 דוחות רווח והפסד מאוחדים  
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202120202019
ביאור

244,1003,6763,708הכנסות ממכירות ושירותים
(2,725)(2,800)(2,963)25עלות המכירות והשירותים

1,137876983רווח גולמי

(610)(580)(666)26הוצאות מכירה ושיווק
(300)(330)(301)27הוצאות הנהלה וכלליות

(29)(27)(5)הפסדי אשראי
(20)284438הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

מפעולות רגילות 24(23)209רווח (הפסד) 

31049הכנסות מימון
(193)(182)(168)הוצאות מימון

(144)(172)(165)29הוצאות מימון, נטו

(10)(14)(5)חלק בהפסדי חברות מוחזקות

לפני מיסים על הכנסה (130)(209)39רווח (הפסד) 

3923(12)30הטבת מס (מסים על הכנסה)
(107)(170)27רווח (הפסד) לשנה

רווח (הפסד) למניה
(0.90)(1.11)210.17רווח (הפסד) בסיסי למניה (בש"ח)

מדולל למניה (בש"ח) (0.90)(1.11)0.16רווח (הפסד) 

ממוצע משוקלל של מספר המניות 
ששימשו לצורך חישוב ההפסד הבסיסי 

162,775,715153,751,724118,376,455למניה (במניות)

ממוצע משוקלל של מספר המניות 
ששימשו לצורך חישוב ההפסד המדולל 

163,672,339153,751,724118,376,455למניה (במניות)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 
 .מהדוחות הכספיים המאוחדיםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפים  אורים  י הב 

 
 
 
 
 
 



 סלקום ישראל בע"מ  
 הכולל   (הפסד) דוחות מאוחדים על הרווח
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202120202019

(107)(170)27רווח (הפסד) לשנה

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 

-(2)1והפסד, נטו ממס

הפסד כולל אחר  סה"כ (רווח) 
לשנה שלאחר ההכרה לראשונה 
במסגרת הרווח הכולל נזקף או 

-(2)1יזקף לרווח והפסד, נטו ממס

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר 
שלא יזקפו לרווח והפסד

מדידה מחדש של תכנית הטבה 
(4)2(2)מוגדרת, נטו ממס

סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 
לשנה שלא יזקף לרווח והפסד, 

(4)2(2)נטו ממס

(4)-(1)הפסד כולל אחר, נטו ממס
(111)(170)26סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 .מהדוחות הכספיים המאוחדיםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפים  אורים  י הב 

 
 
  



 סלקום ישראל בע"מ  
 השינויים בהוןדוחות מאוחדים על  
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הון מניות
פרמיה 
על מניות

תקבולים 
על חשבון 
אופציות 
סך הכליתרת רווחקרן הוןלמניות

זכויות 
שאינן  
מקנות 
שליטה

סך הכל 
הון

132510-1,3391,67521,677יתרה ליום 1 בינואר 2019

הפסד כולל לשנה
(107)-(107)(107)----הפסד לשנה

(4)-(4)(4)----הפסד כולל אחר לשנה, נטו ממס

88-8----תשלום מבוסס מניות
309-309--128325הנפקת הון

-----(10)10-כתבי אופציה למניות שפקעו
4-4--(1)5-כתבי אופציה למניות שמומשו

262324-1,2361,88521,887יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

הפסד כולל לשנה
(170)-(170)(170)----הפסד לשנה

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

2020-20----תשלום מבוססי מניות
5-5--5--הנפקת אופציות

גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה 
(2)(2)------בשל איבוד שליטה בחברות בנות

140-140--(29)169-כתבי אופציה למניות שמומשו
1,0881,880-1,880(2)-2792יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

רווח כולל לשנה
2727-27----רווח לשנה

רווח (הפסד) כולל אחר לשנה, נטו 
(1)-(1)(2)1---ממס

1515-15----תשלום מבוסס מניות
1,1281,921-1,921(1)-2792יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

הון המשוייך לבעלי המניות של החברה 

מיליוני ש"ח

 
 
 

 .מהדוחות הכספיים המאוחדיםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפים  אורים  י הב 
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202120202019

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
(107)(170)27רווח (הפסד) לשנה

התאמות:
896924898פחת והפחתות

15208תשלומים מבוססי מניות
(8)--רווח הון ממכירת רכוש קבוע ורכוש אחר

776שינוי בשווי ההוגן של נדלן להשקעה
(23)(39)12הוצאות מס (הכנסות) מס

165172144הוצאות מימון, נטו
73(8)הוצאות (הכנסות) אחרות

51410חלק בהפסדי חברות מוחזקות
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

28(7)(15)שינוי במלאי
5412580שינוי בלקוחות (כולל לקוחות לזמן ארוך)
(20)(50)(77)שינוי בהוצאות הנדחות - זכויות שימוש
5-33שינוי בחייבים (כולל חייבים לזמן ארוך)
(27)53(23)שינוי בספקים, הוצאות לשלם והפרשות

שינוי בהתחייבויות אחרות (כולל התחייבויות 
23(51)2לזמן ארוך)

(10)(3)(5)תשלומים בגין מכשירים נגזרים מגדרים, נטו
(12)(9)(8)מס הכנסה ששולם

10--מס הכנסה שהתקבל
1,0529931,036מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(324)(296)(366)רכישת רכוש קבוע

(233)(203)(232)רכישת נכסים בלתי מוחשיים ואחרים

השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי 
(157)(3)-שיטת השווי המאזני

(49)40789שינוי בהשקעות שוטפות, נטו
19(2)תקבולים בגין מכשירים נגזרים אחרים, נטו

181--תמורה ממימוש רכוש קבוע ורכוש אחר
1513ריבית שהתקבלה

בניכוי המזומנים שנרכשו -(608)-רכישת חברה בת, 
(560)(1,015)(192)מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח
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202120202019

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

(2)(6)2תשלומים בגין מכשירים נגזרים, נטו
150--קבלת הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים
(212)(212)(188)פרעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים

(504)(417)(389)תשלומים בגין אגרות חוב
תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי עלויות 

-583-הנפקה
ח של החברה (10)--רכישת אג"

(151)(130)(123)ריבית ששולמה
5309-הנפקת הון

1404-תמורה ממימוש כתבי אופציה למניות
(256)(228)(235)פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

(672)(265)(933)מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

(196)(287)(75)שינויים במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
7191,0061,202השנה

השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות 
--(2)מזומנים ושווי מזומנים

6447191,006יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח
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   כללי  - 1אור י ב
 

,  10סלקום ישראל בע"מ ("החברה") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא רחוב הגביש   . א
, כוללים את אלה של החברה  2021מבר,  דצב  31. הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  ישראל,  4250708נתניה,  

. הקבוצה מפעילה ומתחזקת מערכת תקשורת  כלולות  בחברות  ה הקבוצ  החזקות   את   וכןהחברות הבנות שלה ("הקבוצה"),    שלו
סלולארית,    וקווית סלולארית   תקשורת  שירותי  ומספקת  שיחות  קווית  טלפוניה   שירותיבישראל  שירות  אינטרנט,  שירותי   ,

  בשליטת . החברה הינה  )שלישי  צד(לרבות באמצעות תשתית    תמסורת  ושירותיבינלאומיות, שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט  
), אשר הינה חברה בבעלות מלאה של חברת  בחברה אחרים  מניות בעלי  עם  הסכמים ובאמצעות תעשיות בע"מ (במישרין  כור 

דסק"ש הנה חברה ללא בעל שליטה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב  ").  "מ ("דסק"שבע   דיסקונט  השקעות
  ביטולויורק  - בניו  בבורסה   מסחרבאשר למחיקת מניות החברה מה  .ה בבורס  למסחר   רשומות   החברהמניות  בע"מ ("הבורסה").  

 להלן.  35 באור ורא, deregistration)תחת חוקי ניירות הערך בארה"ב ( וסיום חובות הדיווח החברה מניות  רישום

 
 אפשריות   והשלכותהקורונה   נגיף הערכות על  עדכון . ב

, למדינות רבות בעולם  2020) אשר התפשטה בתחילת שנת  COVID-19התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה (  2019בסוף שנת  
, הכריז ארגון הבריאות העולמי על הקורונה כמגפה עולמית. משבר  2020ובכלל זאת בישראל ("משבר הקורונה"). בחודש מרץ  

י2020הקורונה הינו אירוע חריג בעל השלכות מאקרו כלכליות. בעקבות אירוע זה, החל מחודש מרץ   שראל  , נקטה מדינת 
בין היתר,   (בדומה למדינות רבות נוספות) בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף. בין צעדים אלו נמנים, 
הגבלות על תנועת ותעסוקת אזרחים, הגבלות על התכנסויות ואירועים, הגבלות על פעילות מסחר, סגירת גבולות בין מדינות,  

 . של נוכחות עובדים במקומות העבודהיכרת סגירת מקומות תרבות ופנאי והפחתה נ
 

להעניק   המשיכה  המדינה,  תושבי  ללקוחות  השירותים  הפעלת  המשך  המחייב  חיוני  תשתיות  למגזר  המשתייכת  הקבוצה, 
שירותים לכלל לקוחותיה ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הטלת מגבלות רוחביות הכוללות, בין היתר, את סגירת השמיים בארץ  

טלת מגבלות על תנועת אזרחים בארץ ובעולם, מתחילתו של משבר הקורונה, הובילה לירידה משמעותית בתיירות  ובעולם וה
המשיכה  החברה  ,  2021שנת    במהלך .  הבינלאומית, היוצאת והנכנסת ולפגיעה משמעותית בהכנסות הקבוצה משירותי הנדידה

בהשוואה לתקופה שלפני משבר הקורונה,    ת ותיירות נכנסתכנסות משרותי נדידה של תיירות יוצאבה ירידה משמעותית    ת חוול
. החברה מעריכה כי  אשתקד, רשמה החברה גידול אל מול התקופה המקבילה  כתוצאה מחזרה חלקית של התיירות היוצאת  אך

הגבלות על התנועה הנכנסת והיוצאת    סרתככל וה  התמתןל   המשרותי נדידה על תוצאות פעילותה צפוי  ההשפעה המהותית לרעה
  לאור פתיחה של המשק הישראלי, ההשפעה על תוצאות הפעילות   -תימשכנה. לעניין ההגבלות על מסחר וסגירת קניונים  מישראל

    משמעותית. יתהלא הי  הדוח בתקופת החברה  של
 

סית להתמודד עם השלכות המשבר וזאת  החברה בחנה את מקורות המימון והנזילות שלה ומעריכה, כי קיימת לה איתנות פיננ
החברה בחנה את השפעת המשבר על היתרות הקיימות    בין היתר, לאור גיוון תחומי פעילותה והיקף היתרות הנזילות שלה.

בדוח על המצב הכספי של החברה כולל נכסים שוטפים, מלאי, רכוש קבוע והשפעה על שינויים בהסכמי חכירה ולא ביצעה  
יחד עם זאת, היות ומדובר באירוע משברי מתמשך אשר אינו בשליטתה של החברה,    מהותיים בשל המשבר.   התאמות בסכומים

המאופיין בחוסר וודאות, בין היתר, באשר למועד בו תיבלם המגיפה העולמית, נכון למועד הדוחות הכספיים אין כל וודאות ביחס  
ור מצב השווקים ושלבי ההתמודדות עם המגיפה בארץ ובעולם,  להיקף ההשפעה על החברה ועל המשק בכללותו, בין היתר, לא

החשש להתפתחות מצב של מיתון מקומי  עליה בשיעורי האינפלציה בארץ ובעולם,  היקפי האבטלה, היקפי הצריכה הפרטית,  
ות להשפיע  . השפעות רוחביות כאמור, ככל ותתממשנה, כולן או חלקן, עשוינגיף הקורונהאו עולמי, או התפרצות נוספת של  

 לרעה על עסקי החברה ותוצאות פעילותה. 
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  - 2אור י ב
 
 לאומייםהצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינ . א

 
 ).  IFRS"": להלןידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( עלהדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו 

 
 . 2010- ע"התש), שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות לתקנות בהתאם גם נערכו אלו כספיים דוחות

 
 . 2022 במרס,  9ביום  חברהדוחות כספיים מאוחדים אלו, אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון ה 

 
 הצגה מטבע פעילות ומטבע   .ב

 
.  , למעט אם צוין אחרת, ומעוגלים למיליון הקרובהקבוצההדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של 
 . הקבוצההשקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת  

 
 בסיס המדידה .ג
 

השקעות שוטפות ומכשירים    נכסים וההתחייבויות הבאים:ה   הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט
,  נדחים  מיסים  והתחייבויות  נכסישווי הוגן דרך רווח והפסד, נדל"ן להשקעה הנמדד לפי שווי הוגן,  ב נמדדים  אשר  פיננסיים נגזרים  

 . כלולות בחברות והשקעות  לעובדים  הטבות בגין  והתחייבויות נכסים,  הפרשות
 

 . החשבונאית  המדיניות  עיקרי בדבר,  3 ביאור  ראה  אלו והתחייבויות  נכסים של  המדידה אופן בדבר נוסף למידע
 

 שימוש באומדנים ובשיקול דעת  .ד
 

  אשר  והנחות  אומדנים,  בהערכות,  דעת בשיקול  להשתמש החברה  הנהלת   נדרשת,  IFRS -הדוחות הכספיים בהתאם ל  בעריכת 
  עלולות  בפועל  שהתוצאות  יובהר.  והוצאות  הכנסות,  והתחייבויות  נכסים  של  סכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום  על  משפיעים

  נדרשה,  הקבוצה  של  הכספיים  הדוחות   בהכנת  המשמשים  חשבונאיים  אומדנים  של  גיבושם  בעת  .אלה  מאומדנים  שונות  להיות
,  האומדנים  בקביעת  דעתה  בשיקול.  משמעותית  וודאות  באי  הכרוכים   ואירועים  לנסיבות  באשר  הנחות  להניח  החברה  הנהלת

  לכל המתאימות לנסיבות  בהתאם  סבירות  הנחות   ועל חיצוניים  גורמים,  שונות  עובדות,  העבר  ניסיון על  החברה  הנהלת  מתבססת
  האומדנים  תוקנו  שבה  בתקופה  מוכרים  חשבונאיים  באומדנים  שינויים.  שוטף  באופן  נסקרים  שבבסיסם  וההנחות  האומדנים.  אומדן 
 . מושפעת  עתידית תקופה  ובכל

 
. בנוסף, מידע  32-ו  16בביאורים  מפורט  תלויות,    התחייבויות לגבי הפרשות ו  קריטי  דעת  ושיקול   ודאות   אימידע בדבר הערכות,  

 לגבי אומדנים קריטיים שנערכו תוך יישום המדיניות החשבונאית והם בעלי השפעה מהותית על הדוחות הכספיים מוצג להלן: 
 

 בחינת ירידת ערך של יתרות לקוחות וחייבים אחרים 
הדוחות הכספיים כוללים ירידת ערך לקוחות וחייבים אחרים המשקפים באופן נאות, בהתאם להערכות ההנהלה, את ההפסד  

בסיס    הפוטנציאלי מיתרות שאינן ניתנות לגביה. הקבוצה מפרישה לירידת ערך בהתבסס על ניסיון העבר בגביית חובות, וכן על
מידע ספציפי על בעלי חוב. המרכיבים העיקריים של הפרשה זו הינם רכיב הפסד ספציפי המיוחס לחשיפות משמעותיות המזוהות  
זוהו. ההפרשה   לא  נכסים דומים בהתייחס להפסדים שאירעו אך עדיין  גלובלי המבוסס על קבוצה של  ולרכיב הפסד  בנפרד, 

 . 23אור  יביקה של היסטוריית התשלומים בגין נכסים דומים. ראה בנוסף נקבעת על בסיס סטטיסט   להפסד הגלובלית 
 

 בחינת ירידת ערך ואורך חיי נכסים
הקבוצה בוחנת באופן שוטף את הערך בספרים של נכסיה על מנת לקבוע האם קיימת אינדיקציה לביצוע ירידת ערך. ראה בנוסף  

 . ט  3אור יב
רך החיים הכלכלי של נכסי הקבוצה נקבע על ידי ההנהלה בזמן רכישת הנכסים, ונאותותו נבחנת באופן שוטף. הקבוצה מגדירה  או

לתקופה הצפויה שבה עתידים הנכסים להפיק תועלת לקבוצה. הערכה זו מבוססת על ניסיון הקבוצה  את אורך חיי נכסיה בהתאם  
. ראה  אלה  חוזים   בגין  הצפויה   השירות   תקופת   על  מבוסס  שהוונו   חוזה  השגת  עלויות   של  הכלכלי  החיים  אורך עם נכסים דומים.  

 ו.   3-ד ו 3אורים יבנוסף ב 
 

 ירידת ערך מוניטין בחינת
שווי שימוש מחייבת את    קביעת מניבת מזומנים שיוחס לה מוניטין לפחות אחת לשנה.    יחידההקבוצה בוחנת ירידת ערך של  

ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים ואף לאמוד שיעור  
הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים    ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה המשקף את 

ליחידה מניבת המזומנים. קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים מתבססת על ניסיון העבר של ההנהלה, ועל מיטב הערכת 
ומנים. ראה מידע נוסף  ההנהלה לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של היחידה מניבת המז

 . ט  3 בביאור
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)  - 2אור י ב
 

 שימוש באומדנים ובשיקול דעת (המשך) ד. 
 

 משפטיות  תביעות 
חוות דעת יועציה    את  בחשבון  מביאה  הקבוצהוחברות מוחזקות שלה,    חברה בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד ה

ניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות  השלב בו מצויים ההליכים, וכן  ההמשפטיים ומיטב שיפוטם המקצועי,  
 . 32ביאור התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה. ראה בנוסף 

 
 וודאיות  לא  מס עמדות

השוטפים והנדחים, הקבוצה לוקחת בחשבון את ההשפעה של אי הוודאות לעניין קבלת עמדות המס    המיסים  סכומי  בקביעת 
 . נוספות  וריבית מס  בהוצאות  תישאכי  והסיכון ) uncertain tax positionsשלה (
 

  בהתבסס סופיות מס שומות בגינן נתקבלו טרם אשר השנים כל  עבור נאותה הינה המצטברת המס התחייבות כי בדעה הקבוצה
  והנחות  אומדנים על מתבססת  זו הערכה. הקבוצה של העבר וניסיון המס חוקי של פרשנויות לרבות, גורמים מספר של ניתוח על

  חדש   מידע   יתגלה,  עתידיות  בתקופות  כי,  יתכן.  עתידיים  לאירועים  באשר   דעת  שיקול   והפעלת  הערכות   גם  לכלול   עשויים  אשר
באותה    מיידית  כהוצאה  ייזקפו  כאמור   שינויים,  שהוכרה   המס   להתחייבות  באשר  שלה   האומדן  את  לשנות  הקבוצה   את  יצריך  אשר

 . 30ביאור בנוסף  ראה תקופה. 
 

 מס  לצרכי   הפסדים בגין   נדחה  מס בנכס  הכרה
מעריכה האם צפוי שיהיו בעתיד הנראה לעין רווחים חייבים במס שכנגדם ניתן יהיה לנצל הפסדים ובהתאם מכירה (או    הקבוצה

לא מכירה) בנכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים. בהיעדר וודאות לקיום הכנסה חייבת לצורכי מס, לא נרשמים מיסים נדחים  
על    נוסףה הינה הכרה או ביטול של נכס מס נדחה ברווח והפסד. למידע  כנכס בספרי החברה. ההשלכה האפשרית של אומדן ז

 . 30ביאור  בנוסףבנכס מס נדחה, ראה  החברה ההפסדים בגינם הכיר 
 
 חכירה  בגין  להתחייבות היוון  ושיעור   החכירה תקופת   קביעת
  הארכה  אופציות  לרבות,  לביטול ניתנת אינה  החכירה  שבה  התקופה  את  בחשבון  לוקחת  הקבוצה, החכירה  תקופת  קביעת  לצורך
  החכירה   תשלומי  את  מהוונת  הקבוצה,  בנוסף.  ימומשו  שלא  סביר  באופן  שוודאי  לביטול  אופציותאו  /ו  שימומשו  סביר  באופן  שוודאי

  בנכס ,  חכירה  בגין  בהתחייבות  קיטון   או  גידול  הינה  זה  אומדן  של  האפשרית  ההשלכה.  שלה  התוספתי  הריבית  בשיעור  שימוש  תוך
 . 14 ביאור בנוסף ראה.  שיוכרו המימון והוצאות   הפחת ובהוצאות שימוש זכות 

 
("הטכנולוגיות הישנות")    3ודור    2דור    הפועלות בטכנולוגיות  רשתותה החליט משרד התקשורת על סגירת    2021ביוני    27  ביום

, והסדרי ביניים שונים שיחולו  )1.1.2025-ימים ל(עם אפשרות להקדים בכפוף לתנאים מסו  ")היום הקובע("   31.12.2025ביום  
גיות  ומשאבי תדרי הרדיו לביסוס טכנול  ולהפנותת התקשורת הניידות בישראל  ותשתי לקדם את  מתוך כוונה    וזאת  עד ליום הקובע

על    .5-ו  4דור   החליט  התקשורת  משרד  זו,  להחלטה  תקופתבהמשך  החברה  תדרים  ההקצאת    הארכת  את  המשמשים 
 . 2030לשימוש שיתאפשר גם בטכנולוגיות מתקדמות יותר עד לסוף שנת    לטכנולוגיות הישנות

 
של    3ודור    2כתוצאה מכך, החברה שינתה את אומדן אורך החיים השימושיים של הציוד המשמש את החברה להפעלת דור  

של החברה עד לסוף שנת    3ודור    2דור  האריכה את תקופת הפחתת דמי הרישיון בגין תדרי    וכן   2025החברה עד לסוף שנת  
2030 . 

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

 

 בדצמבר  31 ביום המסתיימת   שנה  של לתקופה 
 

2021 2022 2023 
 

2024 2025 
2030 - 
2026 

 
 )14( )10( )3( 3 12 12 הפחת  בהוצאות) גידולקיטון (
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)  - 2אור י ב
 

 

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

  
שערי חליפין של הדולר  

  של ארה"ב 
מדד המחירים לצרכן  

 (בנקודות)* 
 228.70   3.110  2021בדצמבר,   31ליום 
 223.34  3.215  2020בדצמבר,  31ליום 
 224.67  3.456  2019בדצמבר,  31ליום 

     
       שינוי במהלך השנה: 

 2.40%   (3.27%)  2021בדצמבר,   31לשנה שנסתיימה ביום 
 (0.59%)  (6.97%)  2020בדצמבר,   31לשנה שנסתיימה ביום 

 0.30%  (7.79%)  2019בדצמבר,   31שנסתיימה ביום לשנה 
 
 

 . 1993* לפי מדד בסיס 
 

 מדיניות חשבונאית  - 3אור י ב

 הקבוצה כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי 
 

 האיחוד בסיס . א
 

 בנות  חברות .1
בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה. הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים    חברות 

על מנת   ,הצורך לפישונתה   המיושמת בחברות הבנותהמדיניות החשבונאית מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה. 
 .בוצההחשבונאית שאומצה על ידי הק להבטיח עקביות עם המדיניות

 
 שליטה   מקנות שאינן זכויות .2

 שאינן מקנות שליטה הן ההון בחברה בת שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם.  זכויות  

 
 העסקים  צירוף במועד שליטה מקנות שאינן  זכויות מדידת

  במקרה  נטו  בנכסים  חלק  בהן  למחזיק  והמעניקים  בהווה   בעלות  זכות   המקנים  מכשירים  שהינן ,  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  
והתחייבויות    במועד  נמדדות),  רגילות  מניות(לדוגמה:    פירוק  של בנכסים  היחסי  חלקן  לפי  או  הוגן  בשווי  העסקים  צירוף 

נמדדים בשוויים  שאינן מקנות שליטה    הזכויותשל    כל הרכיבים האחרים המזוהים של הנרכשת, על בסיס כל עסקה בנפרד.
 . IFRSתקני    ההוגן למועד הרכישה אלא אם כן בסיס מדידה אחר נדרש על פי

 
 בעלי המניות להקצאת רווח או הפסד ורווח כולל אחר  

של    סך הרווח או ההפסד מיוחס לבעלים .שליטה  מקנות  שאינן  ולזכויות  האם  החברה  של  לבעלים  מיוחסים  הפסד  או  רווח         
 החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה שלילית. 

 
 שתוצאתן אינה איבוד שליטה  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות עם עסקאות

 הוניות. , מטופלות כעסקאות בחברות בנות שתוצאתן אינה איבוד שליטה עם זכויות שאינן מקנות שליטה  עסקאות
 

 בחברות הבנות זכויות   מימוש .3
גורעת את הנכסים ואת ההתחייבויות של החברה הבת, זכויות כלשהן שאינן    כאשר הקבוצה מאבדת שליטה בחברה בת, היא

 מקנות שליטה ורכיבים אחרים של הון המיוחסים לחברה הבת.  
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 (המשך)  מדיניות חשבונאית - 3אור י ב
 

 )המאזני השווי  לשיטת בהתאם המטופלות מוחזקות(חברות  משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעה .4
עד    20%החזקה בשיעור של  ב   , אך לא שליטה, המתבטאת לרובכלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותיתחברות  

. בבחינת קיומה של השפעה מהותית, מובאות בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות, הניתנות למימוש  מזכויות ההצבעה  50%
 או להמרה באופן מיידי למניות החברה המוחזקת.  

 תפות הינן הסדרים משותפים בהם לקבוצה יש זכויות לנכסים נטו של ההסדר. עסקאות משו 

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרות לראשונה לפי עלות. עלות  
 ההשקעה כוללת עלויות עסקה.  

הקבוצה   של  חלקה  את  כוללים  המאוחדים  הכספיים  מוחזקות  הדוחות  חברות  של  הפסד  או  ברווח  ובהוצאות  בהכנסות 
המטופלות לפי שיטת שווי המאזני, לאחר תיאומים הנדרשים כדי להתאים את המדיניות החשבונאית לזו של הקבוצה, מהיום  
בו מתקיימת ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית או השליטה  

 פת. המשות 

סביר    אשר ארוך  לזמן  זכויות  ולא  אינו מתוכנן  סילוקן  ארוך אשר  לזמן  הלוואות  כגון  נטו  חלק מההשקעה  מהוות  במהות, 
הוראות של תקן חשבונאות  ל   בהתאםולאחר מכן  IFRS 9שיתרחש בעתיד הנראה לעין, מטופלות תחילה בהתאם להוראות 

 . IAS 28והן בתחולת  IFRS 9הזכויות לזמן ארוך תהיינה הן בתחולת בגין היתרה של אותן זכויות, כך ש IAS 28בינלאומי 
 

 באיחוד  שבוטלו עסקאות .5
הדדיות ועסקאות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת הכנת    יתרות 

  בוטלו ,  משותפות  עסקאות  ועם  כלולות  חברות  עם  מעסקאות  הנובעים  מומשו  שטרם  רווחיםהדוחות הכספיים המאוחדים.  
 . אלו בהשקעות  הקבוצה  זכויות לפי  ההשקעה כנגד 

 
 עסקאות במטבע חוץ תרגום יתרות ו .ב

 
החליפין    למטבע הפעילות באמצעות שימוש בשערימתורגמות    )חוץ  מטבע  -השונה ממטבע הפעילות (להלן  ות במטבע  אעסק

  שער  לפי"ח  לש  מתורגמים,  הדיווח  במועד  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  והתחייבויות  נכסים  ות.אהעסק  למועדישבתוקף  
  מתורגמים, היסטורית עלות  לפי והנמדדים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים.  יום לאותו שבתוקף החליפין

,  הוגן  שווי  לפי  והנמדדים  חוץ  במטבע  הנקובים   כספיים  לא  והתחייבויות   נכסים.  העסקה  למועד  שבתוקף  החליפין  שער  לפי
  ברווח  מוכרים "ח  לש  מתרגום הנובעים   שער הפרשי . ההוגן השווי  נקבע  בו ביום שבתוקף  החליפין שער לפי"ח  לש  מתורגמים

   .למעט כאשר הם נזקפים לרווח כולל אחר כגידור תזרים מזומנים, והפסד 
 
 מכשירים פיננסיים .ג
 

   נגזרים שאינםפיננסיים  נכסים .1
 

 הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים 
הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסים מוכרים לראשונה במועד  

 בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.  
ננסי.  נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפי 

  לראשונה  נמדדים,  חוזה  בנכסי  שמקורם  חייביםמחיר העסקה שלו.    לפיכולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה    שאינולקוח  
 . לחייבים חוזה מנכס הסיווג שינוי במועד  החוזה  נכסי של בספרים ערכם לפי

 
 פיננסיים נכסים גריעת

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או כאשר  
וההטבות   הסיכונים  כל  בה  בעסקה  הפיננסי  מהנכס  הנובעים  המזומנים  תזרימי  את  לקבל  הזכויות  את  מעבירה  הקבוצה 

 מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה. 
להכיר    ממשיכה  הקבוצהבוצה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי,  אם בידי הק

 בנכס הפיננסי.  
 

 סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה 
שווי הוגן דרך רווח  במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת או  

 והפסד. 
נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר, הקבוצה משנה את המודל העסקי שלה לניהול  
נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח העוקבת לשינוי  

נסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה  במודל העסקי. נכס פינ
 בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 
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 (המשך)  מדיניות חשבונאית - 3אור י ב
 

 (המשך)  מכשירים פיננסיים .ג
 

 (המשך)    נגזרים שאינםפיננסיים  נכסים
 

לגבות את תזרימי המזומנים    פיננסיים במטרהמוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים  הנכס הפיננסי   .1
 החוזיים; וכן 

  וריבית קרן  תשלומי רק שהם  מוגדרים  במועדים  מזומנים  לתזרימי זכאות  מספקים   הפיננסי  הנכס  של  החוזיים  תנאיםה .2
 . נפרעה שטרם הקרן יתרת בגין

והפסד,    וכןכל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת,   רווח  דרך  לשווי הוגן  פיננסיים שיועדו  נכסים 
לשווי הוגן דרך רווח והפסד   ים פיננסי  יםנכס מייעדת נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. במועד ההכרה לראשונה, הקבוצה 

 ה חשבונאית. קבל שמעותי חוסר הייעוד כאמור מבטל או מקטין באופן מ כאשר
 

  המזומנים   תזרימי  גביית  שמטרתו  עסקי  מודל  במסגרת  המוחזקים  ופיקדונות  חובה  ויתרות  חייבים,  לקוחות  יתרות  לקבוצה
  עבור תמורה משקפת  אשר וריבית  קרן   תשלומי  ורק  אך  כוללים ,  אלו  פיננסיים נכסים  בגין  החוזיים  המזומנים   תזרימי . החוזיים

 . מופחתת בעלות נמדדים  אלו פיננסיים  נכסים, לכך  בהתאם. האשראי וסיכון  הכסף של  הזמן ערך
 

 חוב נכסי עבורעסקי המודל ה  הערכת
 

הנכס הפיננסי ברמת התיק, שכן הדבר משקף בצורה הטובה ביותר    מוחזקבו  שהמודל העסקי    מטרתאת    מעריכההקבוצה  
  הכולליםמידע להנהלה. בקביעת המודל העסקי של הקבוצה, נלקחו בחשבון שיקולים הפק ובו מנוהל העסק ומס שאת האופן 

 : את
 

ההנה זה  ובכלל,  בפועל  המדיניות  ויישום  התיק  לגבי  המוצהרות   והמטרותהמדיניות   .1 של  האסטרטגיה  האם  לה  , 
חיי    למשךהנכסים הפיננסיים    חייהתאמת משך  בת ריבית חוזית, בשמירה על פרופיל ריבית מסוים,  קבל מתמקדת ב
 כלשהן או תזרימי מזומנים צפויים, או מימוש תזרימי מזומנים באמצעות מכירת הנכסים;   קשורותהתחייבויות 

ים של המודל העסקי ושל הנכסים הפיננסיים  האופן שבו מוערכים ומדווחים לאנשי מפתח בהנהלה של הישות הביצוע  .2
 המוחזקים במודל זה; 

הלים אותם  והסיכונים המשפיעים על ביצוע המודל העסקי (והנכסים הפיננסיים המוחזקים באותו מודל עסקי) וכיצד מנ .3
 סיכונים;  

 

 האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית  הערכה
 

שווי ההוגן של הנכס הפיננסי במועד ההכרה לראשונה.  ה  הינה'  ןהמזומנים כוללים קרן וריבית, 'קרבחינה האם תזרימי  הלצורך  
'ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף, עבור סיכון האשראי המיוחס לסכום הקרן שטרם נפרעה במהלך תקופת  

 מרווח רווח.  זמן מסוימת ועבור סיכונים ועלויות בסיסיים אחרים של הלוואה, כמו גם
 

המכשיר,   של  החוזיים  התנאים  את  בוחנת  הקבוצה  וריבית,  קרן  של  תזרימים  הם  חוזיים  מזומנים  תזרימי  האם  בבחינה 
חוזיים  המזומנים  הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של תזרימי  הנכס  ה האם    מעריכה  זו  ובמסגרת

 בביצוע הערכה זו, הקבוצה לוקחת בחשבון את השיקולים הבאים: כך שהוא לא יקיים את התנאי האמור. 
 

 סכום של תזרימי המזומנים;  האת העיתוי או  ואשר ישנ םכלשה  יםמותנ יםאירוע .1
 תנאים שעשויים לשנות את שיעור הריבית הנקובה, כולל ריבית משתנה;   .2
 הארכה או פירעון מוקדם;  נימאפיי .3
   מוגדרים מנכסים מזומנים לתזרימי  הקבוצה  של ותהמגבילים את זכהתנאים   .4

 
 מדידה עוקבת ורווחים והפסדים 

 
 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

הכנסות ריבית או דיבידנדים, מוכרים ברווח    לרבות בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן. רווחים והפסדים נטו,  
 כמכשירים מגדרים).  מיועדים והפסד (למעט מכשירים נגזרים מסוימים, אשר 

 
 נכסים פיננסים בעלות מופחתת 

מירידת ערך.    יםנכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסד
הנובע מגריעה,    כלשהו מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד    יםאו הפסד   ים ווחהכנסות ריבית, ר

 הפסד.  והוא ברווח   אףמוכר 
 נכסים פיננסים בעלות מופחתת כוללים מזומנים ושווי מזומנים וחייבים ויתרות חובה. 
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 (המשך)  מכשירים פיננסיים .ג
 

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים 
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, מכשירי חוב סחירים,  

 . ונית, ספקים וזכאים ויתרות זכותהתחייבויות בגין חכירה מימ 
 

 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה

ירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות לראשונה במועד  הקבוצה מכ
 לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.   ) בו הקבוצה הופכתtrade dateקשירת העסקה (

 
 פיננסיות התחייבויותעוקבת של   מדידה

ב הוגן  בשווי  לראשונה  מוכרות  פיננסיות  לייחוס.    ניכויהתחייבויות  הניתנות  העסקה  עלויות  ,  לראשונה  ההכרה  לאחרכל 
   .האפקטיבית הריבית   לשיטת  בהתאם  המופחתת בעלות נמדדות פיננסיות  התחייבויות

 
  סעיף  במסגרת  כנכס  מוכרות,  פיננסית  כהתחייבות יסווג  אשר  מכשיר  של  צפויה   להנפקה ישיר באופן המיוחסות  עסקה  עלויות

  או ,  בה  לראשונה  ההכרה  בעת   הפיננסית  מההתחייבות  מנוכות  אלו  עסקה  עלויות.  הכספי  המצב  על  בדוח  נדחות  הוצאות
 . להתקיים  עוד צפויה  אינה ההנפקה כאשר  והפסד  רווח  בדוח מימון כהוצאות מופחתות

 
 פיננסיות התחייבויות תגריע

 פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה. מחויבות החוזית של הקבוצה ההתחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר 
 

 שינוי תנאים מהותי של מכשירי חוב

והכרה  של   ה החלפ הפיננסית המקורית  כסילוק של ההתחייבות  באופן מהותי, מטופלת  שונים  תנאים  בעלי  חוב,    מכשירי 
פה של מכשירי חוב  בנוסף, תיקון משמעותי של התנאים של התחייבות פיננסית קיימת, או החלבהתחייבות פיננסית חדשה. 

כסילוק של ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה    מטופלים בעלי תנאים שונים באופן מהותי בין לווה לבין מלווה קיימים,  
הוגן.   שווי  לפי  חדשה  פיננסית  הפיננסית  בהתחייבות  ההתחייבות  של  המופחתת  העלות  בין  ההפרש  כל  כאמור  במקרים 

 חייבות הפיננסית החדשה מוכר ברווח והפסד בסעיף הכנסות או הוצאות מימון. המקורית לבין השווי ההוגן של ההת

כלשהן   עמלות  כולל  לפי התנאים החדשים,  הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים  אם הערך  באופן מהותי  שונים  התנאים 
האפקטיבי   הריבית  שיעור  ומהוון באמצעות  כלשהן שהתקבלו  עמלות  בניכוי  שונה לפחות בעשרה  ששולמו,  הינו  המקורי, 

אחוזים מהערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים הנותרים של ההתחייבות הפיננסית המקורית. בנוסף למבחן הכמותי  
בין היתר, האם חלו שינויים גם בפרמטרים כלכליים שונים הגלומים במכשירי החוב המוחלפים.   כאמור, הקבוצה בוחנת, 

ת של מכשירי חוב צמודים למדד במכשירים שאינם צמודים למדד נחשבות כהחלפות בעלות תנאים  לפיכך, ככלל, החלפו 
 שונים באופן מהותי גם אם אינן מקיימות את המבחן הכמותי שבוצע לעיל. 

 
    חוב מכשיר  שללא מהותי   תנאים שינוי

  הריבית  בשיעור  מהוונים  החדשים  המזומנים  תזרימי,  מהותי  שאינו  חוב  מכשיר  של)  החלפה(או    תנאים  שינוי  של  במקרה
  הנוכחי  הערך   לבין   החדשים  התנאים   בעלת   הפיננסית   ההתחייבות   של  הנוכחי  הערך   בין   ההפרש  כאשר,  המקורי  האפקטיבי

 . והפסד  ברווח  מוכר המקורית הפיננסית ההתחייבות של
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים 

לקבוצה קיימת    , ורק כאשר,מוצגים בדוח על המצב הכספי כאשרנטו  ת מקוזזים והסכומים  ו ת פיננסייו והתחייבו   יםפיננסי   יםנכס
הפיננסי  כוונה לסלק את הנכס  קיימת  ) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן  currentlyבאופן מיידי (
 זמנית. -על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בוהפיננסית וההתחייבות 
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 (המשך)  מכשירים פיננסיים .ג
 

 גידור  חשבונאות לרבותמכשירים פיננסיים נגזרים, 
 

 ריבית, וכן נגזרים שאינם משמשים לגידור.   וסיכוני הקבוצה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ 
 

 גידור  חשבונאות
הקבוצה מייעדת נגזרים מסוימים כמכשירים מגדרים, על מנת לגדר את השינויים בתזרימי מזומנים המתייחסים לעסקאות  

נובעים משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ ושינויים ברכיב המדד ובתזרים בגין הלוואות צמודות    צפויות ברמה גבוהה ואשר 
 למדד. 

 
במועד יצירת יחסי הגידור הקבוצה מתעדת את מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה שלה לביצוע הגידור. הקבוצה גם מתעדת  

כלל זה האם השינויים בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר  את הקשר הכלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר, וב 
 ושל המכשיר המגדר צפויים לקזז אחד את השני. 

 
 נגזרים  פיננסיים מכשירים  של מדידה

עלויות    בחוזה הנגזר, ונמדדים מחדש בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן.  הוגן  בשווינגזרים מוכרים לראשונה  מכשירים פיננסיים  
 עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. השינויים בשווי ההוגן מטופלים כמתואר להלן: 

 
 גידור שווי הוגן

בשווי ההוגן    , ביחד עם כל שינוי סדהפאו  שינויים בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי נגזר המשמש לגידור שווי הוגן נזקפים לרווח  
 . בגין הפריט המגודר, בהתייחס לסיכונים המגודרים

 
 גידור תזרימי מזומנים 

כאשר מכשיר נגזר מיועד כמכשיר מגדר בגידור תזרים מזומנים, החלק האפקטיבי של שינויים בשווי ההוגן של הנגזר נזקף  
מוגבל לשינוי המצטבר בשווי ההוגן של הפריט המגודר (לפי ערך נוכחי), ממועד יצירת  ולרווח כולל אחר, ישירות לקרן גידור, 

 ף השינוי בשווי ההוגן לרווח והפסד באופן מיידי. הגידור. בגין החלק שאינו אפקטיבי, נזק
 

 . חוזי אקדמה ('פורוורד') בכללותם הקבוצה מייעדת כמכשיר מגדר ביחסי גידור תזרים מזומנים את השינוי בשווי ההוגן של 
 

, מלאי), הסכומים שנצברו בקרן הגידור ובקרן עלות  פיננסי (למשל-כאשר התוצאה של העסקה החזויה היא הכרה בפריט לא
פיננסי, במועד ההכרה בו. עבור כל גידורי העסקאות החזויות האחרים,  -הגידור נכללים בעלות הראשונית של הפריט הלא

לכן  הסכומים שנצברו בקרן הגידור ובקרן עלות הגידור מסווגים מחדש לרווח והפסד באותה תקופה, או באותן תקופות, שבמה 
 תזרימי המזומנים העתידיים החזויים המגודרים משפיעים על רווח והפסד. 

 
עונה עוד לקריטריונים לגידור חשבונאי, או שהמכשיר המגדר נמכר, פוקע, מבוטל או ממומש, אזי נפסק  אם הגידור אינו 

, הסכומים שנצברו בעבר בקרן  הטיפול לפי חשבונאות גידור, באופן פרוספקטיבי. כאשר נפסק הטיפול לפי חשבונאות גידור
פיננסי (עבור גידורי  - הגידור ובקרן עלות הגידור נשארים בקרן, עד למועד שבו הם נכללים בעלות הראשונית של הפריט הלא

פיננסי), או עד למועד שבו הם מסווגים מחדש לרווח והפסד בתקופה, או בתקופות,  - עסקאות שתוצאתן היא הכרה בפריט לא
 המזומנים העתידיים החזויים המגודרים משפיעים על רווח והפסד (עבור גידורי תזרים המזומנים האחרים).   שבמהלכן תזרימי

 
 גידור כלכלי

נכסים והתחייבויות פיננסיים הנקובים   נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של  גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים  חשבונאות 
  או  כהכנסותרווח והפסד,   לדוח ינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים  במטבע חוץ או צמודים למדד המחירים לצרכן. הש

 . מימון הוצאות
 

 לגידור  משמשים שאינם נגזרים 
 . מימון הוצאות או כהכנסות, והפסד  לרווח  נזקפים  לגידור  משמשים שאינם  נגזרים של ההוגן  בשווי  שינויים

 
 מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן צמודי והתחייבויות נכסים

 
מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, משוערך בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית    יצמוד   פיננסייםערכם של נכסים והתחייבויות  

 או ירידת המדד בפועל. 
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 (המשך)  מכשירים פיננסיים
 

 בחבילה  ערך ניירות הנפקת .1
 

די תקופה בשווי הוגן  י בעת הנפקת ניירות ערך בחבילה, מיוחסת תמורת ההנפקה תחילה להתחייבויות פיננסיות הנמדדות מ
והשווי המיוח הוגן  בשווי  בלבד  במועד ההכרה לראשונה  הנמדדות  פיננסיות  להתחייבויות  מכן  לאחר  והפסד,  רווח  ס  דרך 

נפקים במסגרת חבילת ניירות ערך מספר מכשירים הוניים, מיוחסת החבילה  . כאשר מו למרכיב ההוני מחושב כערך שארית
ההוגן היחסי. השווי ההוגן של כל אחד ממרכיבי החבילה, נקבע בהתבסס על ממוצע מחירי השוק של ניירות הערך    שווייםלפי  

 בשלושת ימי המסחר לאחר הנפקתם.  
הערך עמם הן מזוהות. עלויות ההנפקה המשותפות מיוחסות לניירות  עלויות ההנפקה הישירות מיוחסות באופן ספציפי לניירות  

הערך באופן יחסי, על בסיס אופן ייחוס התמורה מהנפקת החבילה, כמתואר לעיל. עלויות ההנפקה שהוקצו למכשירים הוניים  
 מוצגות בניכוי מההון. 

 
 קבוע  רכוש .ג

 
 לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך.   מוצגיםקבוע  הרכוש הפריטי 

 
 ומדידה ) הכרה 1(

לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את    במישרין רכוש קבוע כוללת הוצאות הניתנות לייחוס    של העלות  
וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך   ישיר,  עלות החומרים ושכר עבודה 

(כאשר  שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, אומדן עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט  
. עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי  שהוונו וכן עלויות אשראי  לקבוצה קיימת מחויבות לפירוק ופינוי או שיקום האתר), 

 כחלק מעלות ציוד זה.   מוכרת , הקשורהציוד   תפעולנפרד מ 

  רכיב   כל  כאשר,  בנפרד  מטופלים  אלו  רכיבים.  שונה  חיים  אורך  בעלי  משמעותיים  רכיבים  ממספר  מורכבות  התקשורת  רשתות
. כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים יש אורך חיים שונה, הם מטופלים  שלו   החזוי  השימושיים  החיים  אורך  פני  על  מופחת

 כפריטים נפרדים (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע. 

 

ינויים הנובעים מחלוף הזמן, מתווספים או  שינויים במחויבות לפירוק ופינוי פריטים ושיקום האתר בו הם ממוקמים, למעט ש
מנוכים מעלות הנכס בתקופה בה מתרחשים. הסכום שמנוכה מעלות הנכס אינו עולה על ערכו בספרים והיתרה, אם קיימת,  

  מוכרת מיידית בדוח רווח והפסד.
 

ומוכרים במסגרת  בספרים,    ך שהתקבלה לערהשוואת התמורה נטו    על ידירכוש קבוע נקבעים    הפסדים בגין מימושאו    רווחים
 . או הפסדבדוח רווח  " אחרות  )הכנסות"הוצאות (

 
 עוקבות עלויות) 2(

כי  ו עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכר ת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי 
ואם   הקבוצה  אל  תזרום  שהוחלף  בחלק  הגלומה  העתידית  הכלכלית  הערך  ההטבה  מהימן.  באופן  למדידה  ניתנת  עלותו 

 בספרים של החלק שהוחלף נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. 
 

 פחת) 3(
,  הנכס  של  העלות  הוא פחת  - בר  סכוםפחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים.  -פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

 .  שלו השייר  ערך בניכוי , העלות את המחליף  אחר סכום או

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו, כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה  
 ההנהלה.  

 

,  רכוש הקבועפחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי ה
 .  ס בצורה הטובה ביותרכגלומות בנהליות העתידיות כמאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכל 

 

 
 
 
 
 
 
 



 סלקום ישראל בע"מ  
 מאוחדים  אורים לדוחות כספייםיב
 

 
19    
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 ) המשך( קבוע רכוש
 
 (המשך)  פחת) 3(
 

 השוטפת ולתקופות ההשוואה הינם כדלקמן:  לתקופהשיעורי הפחת 
 

  % 
 

 5-15 רשת התקשורת
 15-25 בקרת הרשת וציוד בדיקה

 15-33 לטלוויזיה ותשתיות  ציוד 
 6-33 משרדיוציוד    ריהוטרכב, מחשבים,   כלי 

 
 . השימושיים החיים אורך לבין  השכירות תקופת  מבין הקצר  פני  עלשיפורים במושכר מופחתים  

 ומעודכנים בהתאם לצורך.   אחת לשנה לפחות נבחנים השייר  וערך  השימושיים החיים אורך ,  הפחת שיטת  בדבר האומדנים
 

 הסיביםזכויות שימוש בקווי תקשורת וזכויות שימוש בתשתית 
 

   2019בינואר   1מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום           
"קביעה האם הסדר כולל חכירה", אשר מגדיר קריטריונים לקביעה בתחילת ההסדר, האם   -  IFRIC 4הקבוצה מיישמת את 

 זכות לשימוש בנכס מהווה הסדר חכירה. 

שימוש    וזכויות, כאמור לעיל, עסקאות לרכישת זכות שימוש בלתי הדירה בקיבולת כבלים תת ימיים  IFRIC 4  -בהתאם ל
השימוש    ובזכויותופלות כעסקאות קבלת שירות. הסכום ששולם בגין זכויות השימוש בקווי תקשורת  בתשתית הסיבים מט 

מופחת בקו ישר על פני התקופה הנקובה בהסכם, לרבות תקופת האופציה אשר  ו  מראש  כהוצאה   מוכר בתשתית הסיבים  
 מהווים את אומדן אורך החיים השימושיים של אותן קיבולות. 

 2019בינואר   1מיושמת החל מיום מדיניות חשבונאית ה 
"קביעה האם הסדר כולל חכירה", אשר מגדיר קריטריונים לקביעה בתחילת ההסדר, האם    - IFRS 16הקבוצה מיישמת את  

עסקאות לרכישת זכות שימוש בלתי הדירה בקיבולת כבלים תת ימיים  ,  כךזכות לשימוש בנכס מהווה הסדר חכירה. בהתאם ל
 . החשבונאי  בטיפול שינוי  בוצע לאולכן   הסיבים מטופלות כעסקאות קבלת שירות שימוש בתשתית וזכויות
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 כסים בלתי מוחשיים ואחרים נ .ד
 

 מוניטין) 1(
לפי  מוניטין שנוצר כתוצאה מרכישה של חברות בנות, מוצג במסגרת נכסים בלתי מוחשיים. בתקופות עוקבות מוניטין נמדד  

 עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. 
 
  פיתוחפעילויות ) 2(

פיתוח קשורות בתכנית לייצור מוצרים או תהליכים חדשים או לשיפור משמעותי של מוצרים או תהליכים קיימים.    פעילויות
עלויות הפיתוח; המוצר או    עלויות בגין פעילויות פיתוח מוכרות כנכס בלתי מוחשי אם ורק אם: ניתן למדוד באופן מהימן את

קים על  מספמימון  התהליך ישימים מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית מהמוצר ולקבוצה כוונה ומקורות  
כרו. עלויות פיתוח ישירות הנובעות מפיתוח תוכנת מערכת מידע לשימוש  ו מנת להשלים את הפיתוח ולהשתמש בנכס או למ

ישירות    לייחסןעצמי, עלויות שכר עבודה לעובדים העוסקים בפיתוח תוכנות במהלך שלב הפיתוח והוצאות תקורה שניתן  
צאה אינן מוכרות כנכס  עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהומהוונות ומוכרות כנכס בלתי מוחשי.    ,להכנת הנכס לשימושו המיועד

יותר. עלויות פיתוח שהוונו מופחתות מנקודת הזמן בה הנכס זמין לשימוש, כלומר כאשר הוא במיקום   בתקופה מאוחרת 
 . ובמצב הנדרשים לו על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, על פני אורך החיים השימושיים שלו

 
חנים אחת לשנה לזיהוי ירידה בערכם, בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  נב  לשימוש  שאינם זמינים עדייןפיתוח    נכסי 
 . נכסים" ערך   "ירידת 36

 
   חוזה השגת של תוספתיות עלויות) 3(

עלויות תוספתיות של השגת חוזה עם לקוח מהוונות לנכס, כאשר צפוי כי הקבוצה תשיב עלויות אלו. עלויות להשגת חוזה  
החוזה הושג מוכרות כהוצאה בעת התהוותן. עלויות שהתהוו לקיום חוזה עם לקוח, מוכרות כנכס  שהיו מתהוות ללא קשר אם  

כאשר הן: מתייחסות במישרין לחוזה שהקבוצה יכולה לזהות באופן ספציפי; הן מייצרות או משפרות את משאבי הקבוצה  
א מקרה  בכל  יושבו.  שהעלויות  צפוי  וכן  בעתיד;  ביצוע  מחויבות  לקיום  בעת  שישמשו  כהוצאה  מוכרות  כאמור  עלויות  חר, 

התהוותן. בהתאם לכך, תמריצים ועמלות תוספתיים המשולמים לעובדי הקבוצה ולמשווקים בגין השגת חוזים עם לקוחות,  
מוכרים כנכס בלתי מוחשי. בתקופות עוקבות עלויות השגת חוזה נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות בהתאם לתקופת השירות  

 חוזים אלו והפסדים מירידת ערך שנצברו.   הצפויה בגין
 

 אחרים  מוחשיים בלתי נכסים) 4(
לקוחות   בנות   כתוצאה  שנוצרוומותג  קשרי  חברות  מופחתים    מוגדר  חיים  אורך  בעלי  הינם,  מרכישה של  קצב  והם  פי  על 

 .  בכל תקופה  אלו מנכסיםההטבות הצפויות 

ומערכות מידע,    -נכסים בלתי מוחשיים אחרים   תוכנות  ותדרים,  רישיונות  בגין  בניכוי הפחת   לפי   נמדדיםעלויות    ות עלות, 
והפסדים מירידת ערך שנצברו, וכוללים עלויות ישירות הנדרשות להבאת הנכסים למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל  

 לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. 
 
 וקבותע עלויות) 5(

עלויות עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בנכס בגינו הן  
 . התהוותן עם והפסד לרווח  נזקפות  העלויות יתרהוצאו.  

 
 פחת) 6(

 . שלו השייר  ערך בניכוי הנכס עלות הואהמופחת   סכום ה על פני אורך חייו השימושיים.נפרסת הפחתה של נכס בלתי מוחשי 

  מוחשיים  הבלתי  הנכסים   של  השימושיים  החיים  אורך   אומדן   פני   על   הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר,
  העתידיות  הכלכליות  ההטבות   של  החזויה  הצריכה  תבנית  את  משקפת  ושיטה זו  מאחר,  לשימוש  זמינים  הנכסים  שבו  מהמועד
  באופן  מופחתים  אינם  מוגדר  בלתי  חיים  אורך   בעלי   מוחשיים   בלתי  ונכסים  מוניטין .  ביותר  הטובה  בצורה   נכס  בכל   הגלומות

 . ערך לירידת לשנה אחת לפחות  נבחנים אלא , שיטתי

  במיקום   אינם  כלומר,  לשימוש  זמינים  אינם  הם  עוד  כל  שיטתי  באופן  מופחתים  אינם  בקבוצה  נוצרים  אשר  מוחשיים  בלתי  נכסים
,  פיתוח  עלויות  כגון,  אלו  מוחשיים  בלתי  נכסים,  לפיכך.  ההנהלה  שהתכוונה  באופן  לפעול  שיוכלו  מנת  על  להם  הנדרשים  ובמצב
 . לשימוש זמינים להיות  הופכים בו למועד  עד,  לשנה אחת  לפחות ערך לירידת   נבחנים

  
  
 
 



 סלקום ישראל בע"מ  
 מאוחדים  אורים לדוחות כספייםיב
 

 
21    

 (המשך)  מדיניות חשבונאית - 3אור י ב
 

 )המשך(  ואחריםכסים בלתי מוחשיים נ
 

 (המשך)  פחת) 6(
 

   הינם כדלקמן:  ההשוואה  ולתקופות  השוטפת לתקופהשיעורי ההפחתה 

 
  % 

 ) 4(בעיקר  4-7 ותדריםרישיונות 
 25 מערכות מידע

 15-25 תוכנות
 33-50 חוזה  השגת  עלויות 

 10-16 קשרי לקוחות ומותג
 

 . מותאמים בעת הצורךו  ם נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנההשימושייהאומדנים בדבר שיטת ההפחתה ואורך החיים 

הקבוצה בוחנת את אומדן אורך החיים השימושי של נכס בלתי מוחשי שאינו מופחת לפחות אחת לשנה על מנת לקבוע האם  
 האירועים והנסיבות ממשיכים לתמוך בקביעה כי לנכס הבלתי מוחשי אורך חיים בלתי מוגדר. 

 
 ה להשקע"ן נדל

 
או שניהם) המוחזק (על ידי הקבוצה כבעלים או על ידי חוכר    -או חלק ממבנה    -נדל"ן להשקעה הוא נדל"ן (קרקע או מבנה  

הקבוצה בייצור או  ואינו משמש את  ) לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם,  שימוש  זכות  כנכס
 גיל. או לשם מכירה במהלך העסקים הר מנהלתיותהספקת סחורות או שירותים או למטרות 

 
 כמו כן, חלק מהנדל"ן המושכרים, אותם חוכרת הקבוצה מסווגים ומטופלים כנדל"ן להשקעה. 

 
  בתקופות שניתן לייחס במישרין לרכישת הנדל"ן להשקעה.    הוצאות העלות כוללת    ."ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלותנדל 

 . או הפסדרווח   לדוח נזקפים ההוגן בשווי השינוייםאשר כ, הוגן  שווי לפי  נמדד להשקעה "ן הנדל  עוקבות
 

  האחרון  הכספי  הדיווח  למועד  בספרים  לערכו  הנכס  מגריעת  התמורה  השוואת  לפי  נקבע  להשקעה"ן  נדל   מגריעת  הפסד  או  רווח
 , לפי העניין. אחרות הוצאות  או אחרות הכנסות בסעיף ומוכר

 
 מלאי 
 

. העלות נקבעת  נטו  המימוש   לבין שווי  העלות  מבין   כנמוך   נמדדמלאי הטלפונים הסלולאריים, האביזרים הנלווים וחלקי החילוף,  
  הינו המימוש נטו    שוויבו הקיימים.  לפי שיטת הממוצע הנע, והיא כוללת את העלויות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצ

אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה. הקבוצה בוחנת מדי תקופה  
 המלאי וגילו ומבצעת הפרשות לירידת ערך מלאי בהתאם לצורך.  את מצב

 
 ירידת ערך   .ו

 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים   .1

 
   פיננסיים ונכסי חוזה   נכסים

 
הפסדי  להפסד  בהפרשה   מכירה  הקבוצה חוב    פיננסיים  נכסים  על  חזויים  אשראי  בגין  מכשירי    בעלות   הנמדדים שהינם 
 ). IFRS 15-ב כהגדרתם( חוזה נכסיוכן בגין   מופחתת

 
בגין  ה  את  מודדת  הקבוצה חזויים    החזוייםנכסי חוזה בסכום השווה להפסדי האשראי  ו  לקוחותהפרשה להפסדי אשראי 

 לאורך כל חיי המכשיר. 
 

פסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים לאורך כל  ה
  המרבית שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית    המרבית  התקופהחיי המכשיר הפיננסי.  

 שלאורכה הקבוצה חשופה לסיכון אשראי. 
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   (המשך) ירידת ערך .ט
 

   (המשך)  נכסים פיננסיים שאינם נגזרים .1
 

 חזויים  אשראי הפסדי  מדידת
 

 של הנוכחי הערך לפי נמדדים אשראי הפסדי. אשראי הפסדי שלהסתברויות  -משוקלל  אומדן  מהווים חזויים אשראי הפסדי
  .ל לקב צופה שהקבוצה המזומנים תזרימי  לבין החוזה  לפי להם זכאית שהקבוצה המזומנים תזרימי בין הפער
 עקב סיכון אשראי פגומים  פיננסיים  נכסים

 
. נכס  אשראי  סיכון  עקבבעלות מופחתת הפכו לפגומים    יםהנמדד   יםפיננסי  יםבכל מועד דיווח, הקבוצה מעריכה האם נכס

  תזרימי  על  שלילית  השפעה  להם  שיש  מהאירועים,  יותר  או,  אחד  התרחש  כאשר  אשראי  סיכון  עקב  פגום  הינופיננסי  
 שנאמדו בגין נכס פיננסי זה.   העתידיים המזומנים

 
 האירועים הבאים: ראיה שנכס פיננסי הינו פגום כוללת את 

 
 פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה;  קושי .1
 הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים;  .2
 ; אחרים במקרים שוקלת הייתה לא  הקבוצה  אשר בתנאים לקבוצה  המגיע תשלום או  הלוואה של מחדש ארגון .3
 אחר; או צפוי שהלווה יגיע לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי  .4
 היעלמות שוק פעיל לנכס פיננסי עקב קשיים פיננסיים;  .5

 
 הכספי המצב על  בדוח חזויים אשראי להפסדי  ההפרשה  הצגת

 
הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, מוצגת בניכוי מהערך בספרים ברוטו של הנכס  

 הפיננסי. 
 

 מחיקה 
 

כאשר אין ציפיות סבירות להשבה. זה בדרך כלל המקרה    בחלקו  או  במלואוהערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי נמחק  
כאשר הקבוצה קובעת כי לחייב אין נכסים או מקורות הכנסה שעשויים להניב תזרימי מזומנים מספיקים על מנת לשלם את  

קיים  הסכומים הכפופים למחיקה. עם זאת, נכסים פיננסיים שנמחקו עשויים עדיין להיות כפופים לפעולות אכיפה על מנת ל
 את נהלי הקבוצה להחזר סכומים. מחיקה מהווה אירוע גריעה. 

 
 ואחרים  אחר רכוש, קבוע רכוש

 
 ערך  ירידת  בחינת  עיתוי 

 
מבוצעת אחת  מוניטין,    (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים), אליה הוקצהיחידה מניבת מזומנים    עבור  בחינה לירידת ערך

מוניטין,  ההיחידה, על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה, כולל  של    עת שישנו סימן כלשהו לירידת ערך  לשנה, ובכל
 . לסכום בר השבה שלה 

ירידה בערכם של נכסים לא כספיים אחרים נבחנת במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שערכם  
 בספרים לא יהיה בר השבה. 

 
 מזומנים   מניבות יחידות  קביעת

אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר    הנכסיםבחינת ירידת ערך,    למטרת
אחרות ("יחידה  נכסים  ובקבוצות  אחרים  מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים  

   מניבת מזומנים").

   השבה בר סכום מדידת

.  מכירה   עלויות  בניכוי ,  הוגן  שווי  לבין  שימוש  שווי  מבין   הגבוה  הינו  מזומנים  מניבת  יחידה  של  או   נכס  של  ההשבה  בר  סכום
, המשקף את  מסים  לפני   היוון  שיעור  לפי  החזויים  העתידיים  המזומנים   תזרימי   את  הקבוצה  מהוונת,  השימוש  שווי   בקביעת 

הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס או ליחידה מניבת המזומנים, בגינם לא  
 הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהנכס או מהיחידה מניבת המזומנים.  

 מזומנים  מניבות ליחידות  מוניטין  הקצאת
 

 

  אליהן הוקצה מוניטין מקובצות כך שהרמה בה נבחנת ירידת ערך של מוניטין משקפת את הרמה  יחידות מניבות מזומנים 
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   (המשך) ירידת ערך
 

 ואחרים  אחר רכוש, קבוע רכוש
 

 הנמוכה ביותר בה המוניטין נתון למעקב למטרת דיווח פנימי, אך בכל מקרה אינה גדולה ממגזר פעילות.  
,  העסקים  צירוף  ערב  גם  בקבוצה  הקיימות  אלו  לרבות,  מזומנים  מניבות  ליחידות  מוקצה  עסקים  צירוף  במסגרת  שנרכש  מוניטין

 . הצירוף  של  מהסינרגיה הטבות להניב  צפויות אשר
 

 החברה  מטה נכסי 
 

. נכסי מטה חברה  אחת  מזומנים  מניבת   מיחידה   יותר   ומשרתים  נפרדים  מזומנים  תזרימי   מפיקים   אינם  החברה  מטה  נכסי
  וקיימים  במידה   מזומנים  מניבות  יחידות  לקבוצת  מוקצים,  מזומנים  מניבות  ליחידות  ועקבי  סביר  בסיס  על  להקצות  ניתן   שלא

  מניבות  היחידות  בקבוצת  ערך  לירידת סממנים  קיימים  כאשר  או  החברה  למטה השייך  בנכס ערך  ירידת  שחלה  לכך  סממנים
 . המטה נכס משרת  שאותן המזומנים מניבות היחידות קבוצת  של השבה  בר סכום נקבע ,זה במקרה. המזומנים

 
 ערך  מירידת בהפסד   הכרה

 

כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר ההשבה,    יםמירידת ערך מוכר  יםהפסד
  של  בספרים   הערך   כאשר  מוכר  ערך  מירידת   הפסד ,  מוניטין  הכוללות  מזומנים   מניבות   יחידות   לגבי לרווח והפסד.    פיםונזק

. הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי  שלה  ההשבה  בר  הסכום  על  עולה,  המוניטין  יתרת   גילום  לאחר ,  מזומנים  מניבת  היחידה
יחידות מניבות מזומנים, מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות אלה ולאחר מכן להפחתת  

 הערך בספרים של הנכסים האחרים ביחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי. 
 

 ערך  מירידת הפסד ביטול
 

  ערך  מירידת הפסדים הוכרו  לגביהם,  אחרים לנכסים באשר.  בתקופה מאוחרת יותר מבוטל  נואי מוניטין ערך מירידת הפסד
  מירידת   הפסד.  עוד  קיימים  שאינם   או   קטנו   אלו  שהפסדים  לכך   סימנים  קיימים   האם  נבדק  דיווח  מועד   בכל,  קודמות  בתקופות

  לאחר,  הנכס  של  בספרים  שהערך   במידה  ורק  אך,  ההשבה בר  הסכום  לקביעת  ששימשו  באומדנים  שינוי  חל  אם  מבוטל  ערך
  מירידת  הפסד  הוכר  אלמלא  נקבע  שהיה,  הפחתות  או  פחת  בניכוי  בספרים  הערך  על  עולה  אינו,  הערך  מירידת  ההפסד  ביטול
 . ערך

 
 בחברות כלולות   השקעות .2
 

 .  ערך  ירידת  על  המצביעה  אובייקטיבית   ראייה  קיימת  כאשר,  ערך  לירידת  נבחנת  משותפת  בעסקה  או  כלולה  בחברה  השקעה
  בנפרד  נבחן  אינו   ולכן  נפרד כנכס  מוכר   אינו ,  המשותפת  בעסקה  או   הכלולה   בחברה   ההשקעה  מחשבון   חלק  המהווה  מוניטין
 .  ערך לירידת
  סכום   של  הערכה  מבצעת  הקבוצה ,  ההשקעה  של  ערכה  שנפגם  שיתכן  כך   על  המצביעה   אובייקטיבית  ראיה  וקיימת   במידה 

  השקעה  של   שימוש  שווי  בקביעת . שלה  נטו   המכירה  ומחיר  השימוש  שווי   מבין  הגבוה  שהינו  ההשקעה  של  ההשבה   בר
  אשר ,  העתידיים  המזומנים  תזרימי  אומדן  של  הנוכחי  בערך  חלקה  את  אומדת  הקבוצה  משותפת  בעסקה  או  כלולה  בחברה

  או   הכלולה  החברה  של  מהפעילויות  המזומנים  תזרימי  כולל,  המשותפת   העסקה  או הכלולה  החברה  ידי  על  שיופקו  חזוי
  המזומנים  תזרימי  אומדן  של  הנוכחי  הערך  את  אומדת  או,  ההשקעה  של  הסופי  ממימושה  והתמורה  המשותפת  העסקה

 . הסופי ומהמימוש שיתקבלו מדיבידנדים ינבעו  כי  חזוי אשר העתידיים
 

.  ההשבה  בר   הסכום   על   עולה,  המאזנימירידת ערך מוכר כאשר הערך בספרים של ההשקעה, לאחר יישום שיטת השווי    הפסד 
  בעסקה  או  כלולה  בחברה  ההשקעה  מחשבון  חלק  המהווה  למוניטין  לרבות,  כלשהו  לנכס  מוקצה  אינו  ערך  מירידת  הפסד

 . משותפת
נים ששימשו בקביעת הסכום בר ההשבה של ההשקעה מהמועד  מירידת ערך יבוטל אם ורק אם חלו שינויים באומד   הפסד

בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת ערך. הערך בספרים של ההשקעה, לאחר ביטול ההפסד מירידת ערך, לא יעלה על הערך  
 אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.  המאזני בספרים של ההשקעה שהיה נקבע לפי שיטת השווי  
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 הטבות לעובדים
 

 הטבות לאחר סיום העסקה 
 

חלק מהמחויבות של הקבוצה להטבות לאחר סיום העסקה מכוסות על ידי תכנית הפקדה מוגדרת הממומנת על ידי הפקדות  
סיום העסקה  לאחר  להטבות עובד  לחברות ביטוח או לקרנות המנוהלות בידי נאמן. תכנית להפקדה מוגדרת הינה תכנית  

קבועות  הקבוצה    במסגרתה הפקדות  נפרדת  מבצעת  תלויה  לישות  שתהיה  ובלתי  או    לקבוצהמבלי  משפטית  מחויבות 
נוספותמשתמעת   הפקדות  מחויבו לבצע  נזקפיו .  מוגדרת  הפקדה  בתכנית  להפקיד  הקבוצה  והפסד  ו ת  לרווח  כהוצאה  ת 

בגין תכנית הטבה מוגדרת.    נטו התחייבות    בקבוצהקיימת    בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים קשורים. כמו כן,
זו מוצגת לפי ערך    הטבהתכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת.  

רי  נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית ומחושבת על בסיס אקטוארי, הכרוך, בין היתר, בקביעת הנחות לגבי שיעו
, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. קיימת אי ודאות משמעותית בגין אומדנים  התוכנית  נכסיהיוון, תשואה על  

 .20ראה ביאור  אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך. למידע נוסף, 
 

עלויות  . נבעו בה לרווח כולל אחר, בתקופה   הטבה מוגדרת  של ההתחייבות (הנכס) נטו בגין מחדש   מדידותהקבוצה זוקפת 
 כנית שנזקפו לרווח והפסד, מוצגות בסעיפי הכנסות והוצאות מימון בהתאמה. התריבית על נכסי  תוהכנסו ריבית  

 
 הטבות בגין פיטורין

 
הטבות בגין פיטורין מוכרות כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה באופן מובהק, ללא אפשרות ממשית לביטול, לפיטורי עובדים,  
מהצעה   כתוצאה  פיטורין  בגין  הטבות  לספק  או  מפורטת,  פורמלית  תכנית  פי  על  המקובל  הפרישה  למועד  הגיעם  לפני 

לעובד  הניתנות  הטבות  מרצון.  פרישה  לעודד  בכדי  הציעה  שנעשתה  הקבוצה  כאשר  כהוצאה  נזקפות  מרצון  בפרישה  ים 
 לעובדים תכנית המעודדת פרישה מרצון, וכאשר צפוי שההצעה תתקבל וניתן לאמוד באופן מהימן את מספר הנענים להצעה. 

 
  עובדהטבות 

 
ות המתייחס. הפרשה  מחויבות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השיר

בגין הטבות לעובדים לזמן קצר מוכרת בסכום הצפוי להיות משולם, כאשר לקבוצה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת  
וניתן לאמוד באופן מהימן את ה . סיווג הטבות  מחויבותלשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר 
לסילוק המלא   הקבוצהלעובדים, לצרכי מדידה, כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך נקבע בהתאם לתחזית 

 של ההטבות. 
 
 

 חסומות  מניה ויחידותתשלומים מבוססי מניות  .1
 

ות הקבוצה, שבהן  הקבוצה מפעילה מספר תוכניות לתשלום מבוסס מניות לעובדים, המסולק במכשירים הוניים של חבר
  מבוסס  תשלום  מענקיהשווי ההוגן במועד ההענקה של    הקבוצה.של  הקבוצה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים  

") לעובדים נזקף כהוצאת שכר ונלוות במקביל לגידול בעודפים, על פני התקופה בה  RSUויחידות מניה חסומות ("  מניות
. הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס מניות ויחידות מניה  מענקיםם למותנית של העובדי  בלתימושגת זכאות  

  מספר   אתחסומות, המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק, מותאם על מנת לשקף  
  תנאי  שאינם  בתנאים  המותנים  חסומות  מניה  ויחידות  מניות  מבוסס  תשלום  מענקי  עבור .  להבשיל  צפויים  אשר   המענקים

  ההוגן  השווי  באמידת  אלו  תנאים   בחשבון  מביאה  הקבוצה,  שוק   תנאי  המהווים  ביצוע  תנאי  שהינם  הבשלה  בתנאי  או  הבשלה
 . אלה תנאים של להתקיימותם  קשר ללא אלו מענקים בגין  בהוצאה מכירה הקבוצה  ולכן, המוענקים ההוניים המכשירים של

 

ההוגן נמדד תוך שימוש במודל בלק ושולס. משך החיים הצפוי של האופציות לפי המודל הותאם, בהתאם להערכות    השווי
 ההנהלה, כדי להביא בחשבון הגבלות מימוש ושיקולים התנהגותיים. 

 
 הפרשות 

 
בעבר, הניתנת לאמידה  הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש  

כי    ןמהימ  אופןב צפוי  אומדן    שלילי  תזרים  יידרשוכאשר  לסילוק המחויבות. ההפרשות נמדדות על פי  כלכליות  של הטבות 
 ההנהלה הטוב ביותר באשר להוצאות הדרושות לסילוק ההתחייבות לתאריך הדיווח. 

 
  את   תסלק  הקבוצה  אם  יתקבל  שהשיפוי )  Virtually Certain(   למעשה  וודאי,  אם  ורק,  אם  שיפוי  בנכס  מכירה  הקבוצה

 .ההפרשה סכום על עולה אינו השיפוי בגין  שמוכר הסכום. המחויבות
 

הפרשה בגין תביעות משפטיות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע  
) כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות  more likely than notשהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (

 וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 
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 הכנסות הכרה ב .ט
 

 

כאשר   מכירה בהכנסות  סכום    השליטההקבוצה  לפי  נמדדת  ההכנסה  ללקוח.  מועברת  או השירות שהובטחו  הסחורה  על 
התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת  

 צדדים שלישיים.  

,  קווית   טלפוניהותי שיחות בינלאומיות, שיחות  שירותי סלולר, שירותי אינטרנט, שיר   הכוללותממתן שירותים,    הנובעותהכנסות  
  מתן   עם  נרשמותטלוויזיה על גבי האינטרנט,  שירותיו תמסורת, שירותי נדידה, שירותי תוכן וערך מוסף, שירותי  גומלין  קישורי

 קריטריונים להכרה בהכנסה התקיימו. ה כל כאשרבאופן יחסי עד לשלב השלמת העסקה,  השירותים

ח נעשית ללא התחייבות חוזית של הלקוח לצרוך שירותים בסכום מינימאלי לתקופה מוגדרת מראש. כפועל  מכירת הציוד ללקו
יוצא, הקבוצה מתייחסת לעסקת הציוד כעסקה נפרדת ומכירה בהכנסות מציוד בהתאם לשווי העסקה במועד מסירת הציוד  

 ללקוח. ההכנסות משירותים מוכרות ונרשמות עם מתן השירותים.
 וזה זיהוי ח

 הקבוצה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים: 

הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות) והם מחויבים לקיים   (א) 
 את המחויבויות המיוחסות להם; 

 השירותים אשר יועברו; הקבוצה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או  (ב)

 הקבוצה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;  (ג)

לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים להשתנות   (ד)
 כתוצאה מהחוזה); וכן 

 צפוי שהקבוצה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.   (ה)

לצורך העמידה בסעיף (ה) הקבוצה בוחנת, בין היתר, את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת התשלומים בחוזה, ניסיון  
 קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים. 

 
אינו מקיים את הקריטריונים האמורים, תמורה שהתקבלה מהלקוח מוכרת כהתחייבות עד שהקריטריונים    כאשר חוזה עם לקוח

מתקיימים או כאשר מתרחש אחד מהאירועים הבאים: לקבוצה לא נותרו מחויבויות להעביר סחורות או שירותים ללקוח וכל  
וזה בוטל והתמורה שהתקבלה מהלקוח אינה  התמורה שהובטחה על ידי הלקוח התקבלה והיא לא ניתנת להחזרה; או הח

 ניתנת להחזרה. 
 

 ביצוע מחויבויות זיהוי
הקבוצה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה כמחויבות  

 ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים: 

 ורות או שירותים) שהם נפרדים; או סחורה או שירות (או חבילה של סח (א) 

 סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.  (ב)
 

הקבוצה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או השירות בעצמם  
להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של הקבוצה להעביר את הסחורה או השירות ללקוח  ביחד עם משאבים אחרים הניתנים  

ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה. על מנת לבחון האם הבטחה להעביר סחורה או שירות ניתנת לזיהוי בנפרד,  
תים אחרים שהובטחו בחוזה  הקבוצה בוחנת האם מסופק שירות משמעותי של שילוב הסחורה או השירות עם סחורות או שירו 

 לתוצר משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה. 
 

  חוזה   בכלאחת    ביצוע  ממחויבות  יותר  הקבוצה  זיהתה,  אחת  בחבילה  שונים  תקשורת  שירותי  למתן   לקוחות  עם  חוזים  במסגרת
 . ללקוח שהובטחו השירותים לפי,  לקוח עם

 
 אופציה לרכישת סחורות או שירותים נוספים

אופציה המקנה ללקוח זכות לרכוש סחורות או שירותים נוספים מהווה מחויבות ביצוע נפרדת בחוזה רק אם האופציה מספקת  
 זכות מהותית ללקוח שלא היה מקבל אילולא היה מתקשר בחוזה המקורי. 
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 (המשך) הכנסותהכרה ב .יב
 

 ביעת מחיר העסקה ק
העסקה הוא סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח,  מחיר  

מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. בעת קביעת מחיר העסקה הקבוצה מביאה בחשבון את ההשפעות של תמורה  
 משתנה וקיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה. 

 
 משתנה   תמורה

,  מחיר  על  ויתורים,  זיכויים ,  החזרים,  מהנחות  כתוצאה  להשתנות  שעשויים  וסכומים  קבועים  סכומים  כולל  העסקה  מחיר
 . הצדדים ידי על  הוסכמה  טרם בגינם שהתמורה בחוזה שינויים וכן  ומחלוקות  תביעות, קנסות  ,תמריצים
  משמעותי   ביטול   כי  גבוהה  ברמה  צפוי  כאשר   רק,  חלקו  את  או ,  המשתנה  התמורה  סכום  את  העסקה  במחיר  כוללת  הקבוצה

  בסוף .  מכן  לאחר  תתברר  המשתנה  לתמורה   הקשורה  הודאות   אי  כאשר   יתרחש  לא  שהוכרו  המצטברות  ההכנסות  סכום  של
 . העסקה בתמורת שנכלל  המשתנה  התמורה סכום אומדן את הצורך במידת הקבוצה מעדכנת , דיווח  תקופת  כל

 

 למחויבויות ביצועהקצאת מחיר העסקה  
 רכיבים בעסקה לפי יחס מחירי המכירה הנפרדים שלהם. הבין   יתוקצ ממרובת מחויבויות ביצוע, תמורת העסקה  בעסקה

 

 קיומו של רכיב מימון משמעותי 
  עיתוי  אם   הכסף  ערךעל    הזמן  של  השפעות  בגין   שהובטחה  התמורה  סכום  את   מתאימה  הקבוצה,  העסקה  מחיר   מדידת  לצורך

  מימון  רכיב   מכיל   חוזה   אם  בהערכה .  מימון  של  משמעותית  הטבה   לקבוצה   או  ללקוח  מספק  הצדדים   בין   שהוסכם  התשלומים 
  השירותים  או  הסחורות  את  מעבירה  הקבוצה   בו   המועד  בין  החזוי  הזמן   אורך   את,  היתר  בין,  הקבוצה  בוחנת,  משמעותי
  התמורה  של הסכום בין, קיים  אם, ההפרש וכן,  אלה שירותים  או סחורות עבור משלם הלקוח  בו המועד לבין ללקוח  שהובטחו

 . שהובטחו  השירותים או הסחורות של במזומן המכירה מחיר לבין  שהובטחה
 

קיים רכיב מימון משמעותי בחוזה, הקבוצה מכירה בסכום התמורה תוך שימוש בשיעור ההיוון שישתקף בעסקת מימון   כאשר
במהלך התקופה המחושבות בהתאם לשיטת    אחרותנפרדת בינה לבין הלקוח במועד ההתקשרות. רכיב המימון מוכר כהכנסות  

 הריבית האפקטיבית. 
 

לזמן   (עסקאות מעל  הכנסות הנובעות מהסדרי אשראי  על בסיס הערך הנוכחי של    12ארוך  תשלומים חודשיים) נרשמות 
תזרימי המזומנים העתידיים, מהוונים לפי שיעורי ריבית השוק במועד העסקה. ההפרש בין הסכום המקורי של האשראי לבין  

ת ריבית) לאורך תקופת  (במקום הכנסו  אחרותערכו הנוכחי, כאמור לעיל, נפרס על פני תקופת האשראי ונרשם כהכנסות  
   האשראי.

 

  הקבוצה ,  פחות  או   שנה   הינו   ללקוח   השירות   או  הסחורה  העברת  מועד  לבין  התשלום   קבלת   מועד   בין  הפער   בהם  במקרים
 . משמעותי מימון רכיב  מפרידה ואינה  בתקן הקבועה  הפרקטית ההקלה   את מיישמת

 
 קיום מחויבויות ביצוע 

 מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על סחורה או שירות שהובטחו ללקוח. הכנסות מוכרות כאשר הקבוצה  

 
   חוזה להשגת  עלויות
  שהיו  חוזה  להשגת  עלויות.  אלו   עלויות  תשיב  הקבוצה  כי  צפוי  כאשר  כנכס  מוכרות,  לקוח  עם  חוזה  השגת  של  תוספתיות  עלויות

 . התהוותן בעת כהוצאה מוכרות הושג החוזה אם קשר ללא מתהוות 

 אחריות 
לצורך ההערכה האם אחריות מספקת ללקוח שירות נפרד ולכן מהווה מחויבות ביצוע נפרדת, הקבוצה בוחנת, בין היתר, את  
המאפיינים הבאים: האם ללקוח יש את האפשרות לרכוש אחריות בנפרד; האם האחריות נדרשת על פי חוק; אורכה של תקופת  

 ות שהקבוצה מבטיחה לבצע במסגרת חוזה האחריות. האחריות והמהות של הפעול כיסוי 

לקוחות, הקבוצה מספקת שירותי אחריות ללקוחות בהתאם לחוזה, הוראות החוק או לפי המקובל בענף.    מולחוזים  במסגרת 
אינם מהווים שירות נוסף  ושירותי האחריות ניתנים על מנת להבטיח את טיב העבודה ועמידה במפרט שהוסכם בין הצדדים  

 . IAS 37שניתן ללקוח. לפיכך, הקבוצה לא מזהה את האחריות כמחויבות ביצוע נפרדת אלא מטפלת בה בהתאם להוראות 
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 (המשך) הכנסותהכרה ב
 

 ספק עיקרי או סוכן
לארגן שצד אחר    מחויבות  במידה והחברה   .ברוטו של התמורהה בהכנסות בסכום  מכיר , היא  כאשר הקבוצה היא ספק עיקרי
 הקבוצה היא סוכן ולכן מכירה בהכנסה בסכום העמלה נטו.  אזי  יספק סחורות או שירותים אלה

לכך    הינההקבוצה   אינדיקטורים  ללקוח.  השירות שהובטחו טרם העברתם  או  על הסחורה  שולטת  היא  עיקרי כאשר  ספק 
הסחורה על  שולטת  האחראית    שהקבוצה  היא  הקבוצה  הבאים:  את  היתר,  בין  כוללים,  ללקוח  העברתם  לפני  השירות  או 

העיקרית לקיום ההבטחות בחוזה; לקבוצה יש סיכון מלאי לפני שהסחורה או השירות הועברו ללקוח; וכן, לקבוצה יש שיקול  
 דעת בקביעת מחירים עבור הסחורה או השירות.  

 
 עלות המכר 

 
רכישת ציוד קצה, משכורות והוצאות נלוות, עלויות שירותי ערך מוסף, הוצאות תמלוגים,    עלויותת בעיקר  עלות המכירות כולל 

, הוצאות פחת והפחתות והוצאות תחזוקה  תאשכירות של אתרי   עלויותגומלין ונדידה,  ידמי רישוי שוטפים, הוצאות על קישור 
 הקשורות באופן ישיר למתן השירותים. 

 
בהנ  מכירה  מהקניות  הקבוצה  חלק  אותו  בגין  מההנחות,  חלק  לפיכך,  הקניות.  עלות  כהקטנת  מספקיה  המתקבלות  חות 

 המתווסף למלאי הסגירה, מיוחס למלאי, והחלק הנותר של ההנחות מקטין את עלות המכירות. 
 

 הוצאות פרסום
 
 הוצאות פרסום מוכרות כהוצאה עם התהוותן.  
 

 חכירות .יב
 

 חכירה  מכיל  הסדר אם קביעה )1(
ההסדר מעביר    האם  בחינה  תוךחכירה או מכיל חכירה,    מהווההסדר  ה, הקבוצה קובעת אם  חכירה ב  ההתקשרות  במועד

  לשלוט  הזכות  את  מעביר  הסדר   האם  ההערכה   בעת זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום.  
 : הבאות הזכויות שתי את לה  יש החכירה תקופת לאורך האם בוחנת  הקבוצה,  מזוהה בנכס בשימוש

 
 ; וכן המזוהה בנכס  משימוש הכלכליות ההטבות כל את למעשה  להשיג הזכות ) א(
 . המזוהה  בנכס  השימוש את לכוון  הזכות )ב(

 
אתרי תא ומתגים הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותים או תחזוקה, הקשורים   בקבוצתעבור חוזי חכירה 

 לרכיב חכירה, הקבוצה בחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרדת הרכיבים. 
ינם  רכיבים שא יםכולל ה , מרכזי שירות, חנויות קמעונאיות וכלי רכב מחסנים, משרדים בנייני  בקבוצות חכירה חוזי עבור
  ולטפל  החכירה  רכיבי  את  להפרידה בחרה  קבוצ, החכירהאו תחזוקה, הקשורים לרכיב    יםחכירה, כגון שירות   רכיבי

 . בנפרד החכירה ברכיב
  

 והתחייבויות בגין חכירה  חכורים נכסים )2(
ובמקביל   בעת ההכרה לראשונה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים, 
או   מראש  חכירה ששולמו  בגין תשלומי  מותאם  חכירה,  בגין  בגובה ההתחייבות  שימוש  זכות  בנכס  מכירה הקבוצה 

 שנצברו.  
 

בנקל, הקבוצה משתמשת בשיעור הריבית התוספתי    מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירות הקבוצה לא ניתן לקביעה
שימוש בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך תקופת החכירה  ה. לאחר ההכרה לראשונה, מטופל נכס זכות  הקבוצהשל  

 מוקדם מבניהם. כאו אורך חייו השימושיים של הנכס, 
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 ) המשך( חכירות
 

 (המשך)  והתחייבויות בגין חכירה חכורים נכסים )2(
  תחילת  במועד   הקיים   במדד   שימוש  ידי   על  לראשונה  נמדדים   לצרכן  המחירים   למדד   הצמודים  משתנים   חכירה   תשלומי 
  משינוי  כתוצאה  החכירה  של  המזומנים  בתזרימי  שינוי  חל  כאשר.  חכירה  בגין  ההתחייבות  בחישוב  ונכללים,  החכירה

  לנכס כתיאום, המעודכנים החוזיים  התזרימים על בהתבסס חכירה  בגין ההתחייבות את מחדש הקבוצה  מודדת , במדד
 . השימוש זכות 

 
 החכירה  תקופת )3(

תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך  
על פי נסיון העבר  או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.

 החברה האריכה שהאופציות בגין הארכת החוזים ימומשו 
 

 שימוש  זכות  נכס הפחתת )4(
לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות ערך  

ישר על פני אורך החיים  -שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קו
 ניהם כדלקמן: השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מב 

 
 שנים  4 ומתגים   תא אתרי  .1

 שנים  3 קמעונאיות  וחנויות  שירות  מרכזי  מחסנים, משרדים בנייני .2

 שנים  2-3 כלי רכב  .3

 מחדש של התחייבות בגין חכירה   הערכה )5(
בעת התרחשות אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר בשליטת הקבוצה ואשר השפיע על ההחלטה אם  

באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה, שלא נכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, או לא תממש אופציה  ודאי  
שנכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה בהתאם לתשלומי החכירה  

ת מוכר כנגד הנכס זכות שימוש, או  המעודכנים תוך שימוש בריבית היוון מעודכן. השינוי בערך בספרים של ההתחייבו
 מוכר ברווח והפסד אם הערך בספרים של נכס זכות השימוש הופחת במלואו. 

 
 חכירה תיקוני )6(

חכירה מגדיל את היקף החכירה על ידי הוספת    תיקון כחכירה נפרדת במקרים בהם  חכירה    בתיקוןהקבוצה מטפלת  
וכן התמורה בגי  יותר,  או  גדלה בסכום התואם את המחיר הנפרד עבור  זכות להשתמש בנכס בסיס אחד  ן החכירה 

 הגידול בהיקף ותיאומים מתאימים כלשהם למחיר נפרד זה, על מנת לשקף את הנסיבות של החוזה. 
 

רכיבי החוזה,    שינויביתר המקרים, במועד התחילה של   בין  בחוזה המעודכן  החכירה, הקבוצה מקצה את התמורה 
המתוקנ  החכירה  תקופת  את  המעודכנים  קובעת  החכירה  תשלומי  היוון  ידי  על  החכירה  התחייבות  את  ומודדת  ת 

 באמצעות שיעור היוון מעודכן. 
 

חכירה שמקטינים את היקף החכירה, הקבוצה מכירה בקיטון בערך בספרים של נכס זכות השימוש על מנת    תיקוניעבור  
הנובע מהפער בין הקיטון בנכס זכות השימוש  לשקף את הביטול החלקי או המלא של החכירה, ומכירה ברווח או הפסד  

 למדידה מחדש של ההתחייבות בגין החכירה ברווח והפסד.  
 

 חכירה אחרים, הקבוצה מודדת מחדש את ההתחייבות בגין חכירה כנגד נכס זכות השימוש.    שינוייעבור 
 

 משנה  חכירות )7(
משנה,   בחכירת  הבסיס  נכס  את  מחכירה  הקבוצה  בהן  כחכירה  בחכירות  המשנה  חכירת  סיווג  את  בוחנת  הקבוצה 

 מימונית או תפעולית, ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית. 
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 מימון  והוצאות הכנסות
 

  מכשירים   של  ההוגן  בשווי  משינוי  רווחים,  מדיבידנדים  הכנסותהכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו,  
   בגין הפרשי שער.  ורווחים והפסד  רווח דרך הוגן בשווי  המוצגים פיננסיים

 
 כוללים גם הכנסות מדיבידנדים וריביות. שווי הוגן דרך רווח והפסד  ב המוצגיםשינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 

  המוצגים   פיננסיים  מכשירים  של  ההוגן  בשווי  שינוי,  ניכיון  הפחתת  הוצאותהצמדה,    הוצאותהוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית,  
 בגין הפרשי שער ושינויים בהיוון הפרשות הנובעות מחלוף הזמן.   הפסדים, והפסד רווח  דרך הוגן  בשווי

שער ובגין שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, מוצגים    הפרשירווחים והפסדים מ
 . מימון כהוצאות או מימון כהכנסותבנטו, 

 . האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך  מוכרות  ריבית  והוצאות  הכנסות

בדוחות על תזרימי מזומנים, תשלומים בגין מכשירים נגזרים אשר משמשים לגידור כלכלי של התחייבויות פיננסיות בעלות  
אופי מימוני, מוצגים בנטו במסגרת פעילות המימון. תשלומים בגין מכשירים נגזרים אשר משמשים לגידור כלכלי של רכישות  

תי נדידה בינלאומית, ושינויים בשוויים ההוגן של מכשירים נגזרים אלו, מוצגים  מכשירים סלולאריים, ציוד רשת ופעילות שירו
מפעילות   מזומנים  תזרימי  במסגרת  מוצגים  שהתקבלו  ודיבידנדים  שהתקבלה  ריבית  השוטפת.  הפעילות  במסגרת  בנטו 

 השקעה. ריביות ששולמו ודיבידנדים ששולמו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון. 
 

 יסים על ההכנסה מ
  

על    ונדחים.  המיסים  כוללים מיסים שוטפים  נובע    מיסיםהכנסה  והפסד, אלא אם המס  רווח  לדוח  נזקפים  ונדחים  שוטפים 
ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל    נזקפיםמצירוף עסקים, או  

 אחר.  
 
) על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי  להתקבללם (או  וש מ יותו סכום המס הצפוי לה המס השוטף הינ  

 המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח, והכולל שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים קודמות.
 
זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מיסים    הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מיסים שוטפים במידה וקיימת 

השוטפים   המיסים  והתחייבויות  שנכסי  או  נטו  בסיס  על  שוטפים  מיסים  והתחייבויות  נכסי  לסלק  כוונה  קיימת  וכן  שוטפים, 
 מיושבים בו זמנית. 

 
יותר צפוי מאשר לא כי הקבוצה תידרש   הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר 

 למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות. 
 

ההכרה במיסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין   
  תקופת   בתום,  צופה  הקבוצה  בו   מהאופן  שינבעו  המס  השלכות   את  משקפת  נדחים  מיסים  של  המדידהערכם לצרכי מיסים.  

. המיסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול  והתחייבויות  נכסים  של  בספרים  הערך  את  לסלק  או  להשיב,  הדיווח
שנחקקו למעשה נכון לתאריך הדיווח. נכס מס   אועל ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו  

הזמניים. נכסי המיסים  נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים  
 , ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים. דיווחהנדחים נבדקים בכל תאריך 

 
סים נדחים בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצורכי מס, הנובעים מהשקעות בחברות יהקבוצה מכירה בנכסי והתחייבויות מ      

בעסקאות משותפות, אם ורק אם צפוי כי ההפרש הזמני יתהפך בעתיד הנראה לעין וכן תהיה    בנות, בחברות כלולות ובזכויות
 הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני. 

 
ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות    משפטיתנדחים במידה וקיימת זכות  ו   שוטפיםהקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מיסים   

, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה קבוצה נישומה, או  ונדחים  שוטפיםמיסים  
  השוטפיםעל בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המיסים    שוטפים בחברות שונות, אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מיסים  

 זמנית. -מיושבים בו
 

 רווח למניה 
מניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת  מציגה נתוני רווח ל   הקבוצה 

הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור  
המתייחס לבעלי המניות הרגילות והתאמת  במשך התקופה. הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד,  

  הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות, הכוללות 
 אופציות למניות.  כתביו  שהוענקו לעובדיםומניות חסומות   למניות אופציה  כתבי
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 (המשך)  מדיניות חשבונאית - 3אור י ב
 

 שטרם אומצו  קיימים לתקנים ותיקונים חדשים תקנים .טו

 )IAS 1-ל התיקון - להלן" (כספיים דוחות הצגת" 1 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון .1

או לא שוטפות בדוח על המצב הכספי. התיקון   מבהיר את ההנחיות בנוגע לסיווג התחייבויות כשוטפות  IAS 1-התיקון ל
 מבהיר, בין היתר כי: 

  סילוק  את   לדחות )  substantive right(  מהותית  זכות   יש  לישות  אם   שוטפת  לא  כהתחייבות  תסווג   התחייבות ) א(
  למימוש  בנוגע  הישות  כוונת  כי  מבהיר  התיקון,  כן  כמו.  הדיווח  תקופת  תום  לאחר  חודשים  12  לפחות  למשך  ההתחייבות

 .  מותנית בלתי זכות של  לקיומה  ההתייחסות את ומבטל , ההתחייבות סיווג לצורך רלוונטית אינה הזכות
 .  המאזן בתאריך הרלוונטיים  בתנאים עומדת והישות במידה   רק  קיימת כאמור  מהותית זכות  )ב(
  עם. הישות של  הוניים  מכשירים  או  אחרים  כלכליים  משאבים,  מזומן  תשלום של  בדרך סילוק  כולל ההתחייבות"  סילוק "  )ג(

 . המכשיר בגין  ההתחייבות של סיווגה על משפיעה אינה להון  סווגה אשר  המיר  מכשיר בגין המרה זכות, זאת

ליישום  .  לאחריו  או   2023  בינואר  1  ביום   המתחילות  שנתיות   תקופות   לגבי  רטרוספקטיבי  באופן  ייושם  IAS 1-ל  התיקון 
 לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים של הקבוצה. IAS 1-לראשונה של התיקון ל

 ) IFRS 9-התיקון ל - להלן( "מכשירים פיננסיים" 9תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  .2

   . בהתאם להוראות התיקוןלצורך גריעת התחייבות פיננסית  10%-במבחן הקובע אילו עלויות נכללות   IFRS 9- התיקון ל
 IFRS 9-. התיקון ל10%-עלויות ועמלות המשולמות לצדדים שלישיים (ולא למלווה) לא תיכללנה במבחן ה IFRS 9-ל

המוקדם אפשרי.    או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו  2022בינואר    1ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  
מיושם   השנתית שבה התיקון  התקופה  פיננסיות בתחילת  תיקונים שבוצעו בהתחייבויות  או  שינויים  עבור  ייושם  התיקון 

 .לראשונה, או לאחריה 

 ) IAS 12-התיקון ל - מסים על ההכנסה (להלן  12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  .3

מבהיר כי הפטור מיצירת מסים נדחים הנובעים מהכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות בעסקה אשר אינה   IAS 12-התיקון ל 
צירוף עסקים, אינה משפיעה על הרווח החשבונאי בעת העסקה וגם אינה משפיעה על ההכנסה החייבת או על ההפסד  

שר בהכרה לראשונה בהן נוצרים הפרשים  לצורך מס בעת העסקה (פטור ההכרה לראשונה) אינו ניתן ליישום בגין עסקאות א
 ם.ניים הניתנים לניכוי בסכומים זהי זמניים חייבים במס והפרשים זמ 

עסקאות כאמור כוללות, למשל, עסקאות חכירה שבמועד ההכרה לראשונה בהן על ידי חוכר, מכיר החוכר בנכס זכות שימוש  
הכרה בהתחייבות בגין פירוק, פינוי ושיקום המוכרת כנגד  בסכום השווה ליתרת ההתחייבות בגין החכירה; וכן מצבים של  

 . עלות רכוש קבוע

או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו    2023בינואר   1ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום   IAS 12-התיקון ל
ר המוצגת בדוח הכספי  המוקדם אפשרי. התיקון ייושם עבור כל העסקאות החל מתחילת תקופת הדיווח המוקדמת ביות

שבו התיקון יושם לראשונה. כמו כן, במסגרת הדוחות הכספיים שבהם התיקון ייושם לראשונה, על ישות להכיר בתחילת  
 :תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת 

נדחים, עד למידה שבה צפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן    בנכס מסים ) א(
 :לניכוי, וכן בהתחייבות מסים נדחים, בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי והחייבים במס בקשר עם

 – נכסי זכות שימוש והתחייבויות בגין חכירות; וכן -
 .י ושיקום והתחייבויות דומות, וכן הסכום המקביל שהוכר כחלק מעלות הנכס המתייחסהתחייבויות בגין פירוק, פינו  -

בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה כהתאמה ליתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי)   )ב(
 .למועד זה

 .הקבוצה המאוחדים של לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות  IAS 12 -ליישום לראשונה של התיקון ל
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 (המשך)  מדיניות חשבונאית - 3אור י ב
 

 שטרם אומצו (המשך) תיקונים לתקנים קיימיםו חדשים תקנים .יט
 

 )IFRS 3-ל התיקון - להלן( עסקים צירופי  3 בינלאומי כספי דיווח לתקן תיקון .4

  הקביעה  לצורך,  2018  בשנת   שפורסמה  כפי  כספי  לדיווח  המושגית  למסגרת  שיפנה  כך,  IFRS  3  תקן  את  מעדכן  התיקון
  הייתה  ההפניה ,  התיקון  לפני .  והתחייבויות  נכסים   של  ההגדרות  את   מקיימים   שניטלו   והתחייבויות  שנרכשו   נכסים   אילו

 . 2001  בשנת שפורסמה כפי  כספי לדיווח  המושגית למסגרת

  הוראות   את  יישם   רוכש,  IFRIC 21  או   IAS 37  שבתחולת   אירועים  עבור   לפיה  דרישה   IFRS 3  -ל  מוסיף  התיקון ,  כן   כמו 
IAS 37  הוראות   את  או,  מהעבר   מאירועים  כתוצאה   בהווה   מחויבות  קיימת   הרכישה   במועד   האם   לקבוע  מנת   על  IFRIC 

  במקום)  בהתאמה(  הרכישה   למועד  עד   התרחש  ההיטל  את  לשלם  התחייבות   שיוצר   המחייב   האירוע  האם   לקבוע  מנת  על   21
 . המושגית  המסגרת הוראות את

,  IAS  37-ב  כהגדרתם,  תלויים  בנכסים  יכיר  לא  רוכש  לפיה,  מפורשת  אמירה  IFRS  3-ל   ומוסיף  מבהיר  התיקון,  בנוסף
 . הרכישה  במועד

  צירופי   עבור  ייושם  התיקון.  לאחריו   או  2022  בינואר  1  ביום  המתחילות  שנתיות  תקופות  לגבי  ייושם  IFRS 3-ל  התיקון
  להוראות  בהתאם.  לאחריו  או  2022  בינואר  1  ביום  המתחילות  שנתיות  דיווח  בתקופות  חל  שלהם  הרכישה  מועד  אשר  עסקים
  יתר  כל  את  לכן  קודם   או  התיקון  של   לראשונה  היישום  במועד   יישמה   שהישות  ובתנאי,  אפשרי  המוקדם  יישומו,  התיקון

  של  לראשונה   ליישום .  2018  משנת  בגרסתה  המושגית  למסגרת   הפניות  לעניין   בינלאומיים   כספי   דיווח   לתקני  התיקונים
 הקבוצה  המאוחדים של  הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא  IFRS 3-ל  התיקון
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 שווי הוגן - 4אור י ב
 

 הוגן  שווי קביעת .א
 

.  מסוימיםכחלק מכללי המדיניות החשבונאית ודרישות הגילוי, נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות   
ערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות המתוארות להלן. מידע נוסף לגבי ההנחות ששימשו בקביעת  

 בביאורים המתייחסים לאותו נכס או התחייבות. ערכי השווי ההוגן, ניתן 
 

 לקוחות וחייבים אחרים
השווי ההוגן של לקוחות וחייבים אחרים נקבע על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, המהוונים על פי שיעור   

 למועד הדיווח.    מתאיםריבית הה
 

 השקעות שוטפות ונגזרים 
הנקוב בחוזה לבין    Forward  -הפרש בין מחיר הה  היוון   ידי  על) על מטבע חוץ נאמד  Forwardהשווי ההוגן של חוזי אקדמה ( 

הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון, תוך שימוש בריביות שוק מתאימות למכשירים דומים כולל   Forward -מחיר ה
 ההתאמות הנדרשות בגין סיכוני האשראי של הצדדים. 

 

 במכשירי הון מבוסס על מחירי שוק מצוטטים.  והשקעותשקעות בבטוחות חוב  השווי ההוגן של ה 
 

 להשקעה "ן נדל
  רבוע   למטר   מחיר   על  מבוסס  השווי   הערכת   מודל  כאשר ,  ההשוואה  בטכניקת   שימוש  תוך   נאמדההוגן של נדל"ן להשקעה    השווי 

 . פעיל  בשוק נצפות מעסקאות הנובע, השוואה  ברי נכסים של
 

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרות 
גילוי, מחושב על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים בגין מרכיב הקרן    השווי ההוגן, אשר נקבע לצורך מתן 

 והריבית, המהוונים על פי שיעור ריבית השוק למועד הדיווח. 
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות
השווי ההוגן של כתבי אופציה לעובדים נמדד באמצעות מודל בלק ושולס. הנחות המודל כוללות את מחיר המניה למועד המדידה,   

מחיר המימוש של המכשיר, תנודתיות צפויה (על בסיס ממוצע משוקלל של תנודתיות היסטורית המותאם לשינויים צפויים בעקבות  
של אורך החיים הצפוי של המכשירים (על בסיס ניסיון העבר וההתנהגות הכללית של  מידע זמין לציבור), הממוצע המשוקלל  

המחזיקים בכתב האופציה) ושיעור ריבית חסרת סיכון (על בסיס אגרות חוב ממשלתיות). תנאי שירות אינם נלקחים בחשבון  
 בעת קביעת השווי ההוגן. 

 
 הוגן שווי היררכיית .ב

 
בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת הקבוצה בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן. מדידות שווי הוגן מחולקות  

 השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:   במידרגלשלוש רמות  
 
 : מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים. 1רמה  ∗
 לעיל.  1צפים מהשוק, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה : נתונים נ2רמה  ∗
 : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. 3רמה  ∗
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 ניהול סיכונים פיננסיים  - 5אור י ב
 

 סיכונים  לניהול המסגרת 
האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים הפיננסיים של הקבוצה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון  

של הקבוצה. הוועדה   הפיננסיותומעקב אחר מדיניות ניהול החשיפות  וח קעל פי, האחראית פיננסיות  חשיפותהקים ועדה לניהול 
 ניות ניהול החשיפות הפיננסיות של הקבוצה. ממליצה לדירקטוריון על שינויים במדי 

 
העומדים בפני הקבוצה, ולפקח   הפיננסייםאת הסיכונים    ולנהל  לנתח,  נים של הקבוצה גובשה בכדי לזהותמדיניות ניהול הסיכו

שינויים בתנאי השוק  . המדיניות והשיטות לניהול הסיכונים נסקרות באופן שוטף בכדי לשקף  מדיניותהעמידה בעל  על הסיכונים ו
 ובפעילות הקבוצה. 

 
הסיכונים    דירקטוריוןשל ה  החשיפות הפיננסיותועדת   ניהול  למדיניות  של    הפיננסייםמפקחת על מעקב ההנהלה אחר הציות 

הקבוצה ונהליה והיא בוחנת את ההתאמה של מסגרת ניהול הסיכונים הפיננסיים ביחס לסיכונים העומדים בפני הקבוצה. ראה  
 . יםי פיננס מכשירים  בדבר, 23ביאור  בנוסף

 
 אשראי סיכון

  בעיקר  נובעשל הקבוצה    האשראי  סיכוןאחר חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי.   שוטף מעקב מקיימת והיא אשראי מדיניות להנהלה
החשיפה    הערך .  הקבוצה   כלפי  הלקוחות  מחובות את  מייצגים  החוזה  ונכסי  הפיננסיים  הנכסים  של    ןלסיכו   המרביתבספרים 

 האשראי של הקבוצה.  
 

 חוזה  ונכסי   חובה ויתרות  חייביםלקוחות, 
כנגדה, בהתאם   דורשת ביטחונותומתאימה את גובה האשראי המותר או  לקוחות  האשראי בגין  סיכון  הקבוצה מבצעת הערכת  

  וזוקפת   חוזה   ונכסי   חובה   ויתרות   חייבים. ההנהלה עוקבת באופן שוטף אחר חובות הלקוחות,  ולקוח  לרמת הסיכון של כל לקוח
משקפות בצורה נאותה את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת  הנכללות בדוחות הכספיים אשר  הפרשות לחובות מסופקים  

 בספק. הקבוצה חשופה לסיכוני אשראי הנובעים בעיקר מפעילותה בישראל.  
 

 מזומנים ושווי מזומנים 
 מזומנים ושווי המזומנים של הקבוצה מופקדים במוסדות הבנקאיים המרכזיים בישראל. ה  רוב

 
 נגזרים 

   בישראל.הצדדים שכנגד לנגזרים שמחזיקה הקבוצה הינם בנקים מרכזיים  
 

בספרים של כל נכס פיננסי, כולל נגזרים בדוח על המצב הכספי המאוחד.   הערך ידי  על  מיוצגת  אשראי  לסיכון המרבית החשיפה 
יתרות   בגין  האשראי  סיכון  לקוחות.  יתרות  בעיקרם  הם  לקבוצה  אשראי  סיכון  מהווים  פוטנציאלי  שבאופן  פיננסיים  מכשירים 

החברה בודקת את    ועסקים. מספר רב של לקוחות בודדים  פיזור רחב והלקוחות הינו מוגבל בגלל הרכב בסיס הלקוחות הכולל  
סיכון האשראי של הלקוח טרום מכירה על סמך פרמטרים שונים של מצבו הפיננסי של הלקוח, קרדיט סקורינג, סכום הרכישה  

 . לכשל   הסיכון את לחזות  שיכולים ואיכותיים כמותיים בנתונים שימוש תוך נקבעים הלקוחות  דירוגי והסגמנט של הלקוח. 
 

 ופרטיים   תאגידייםחזויים ללקוחות  אשראי  הפסדי  הערכת
והגביה הצפויים    האשראי  מסיכון  ההפסד  את  שחוזה  סטטיסטיקות עבר  בסיס  על  רושמת הפסדי אשראי על יתרות קיימות  הקבוצה

 .  עבר ניסיוןעל  מבוסס דעת   שיקול מפעילה וכן
 

על מנת למדוד את הפסדי האשראי החזויים    המתבססת בין היתר על גיול חובות הלקוחות   נתונים הקבוצה עושה שימוש במטריצת  
 אשר מורכבת מכמות גדולה של חשבונות חוב קטנים. 

 חישוב שיעורי הכשל מבוסס על שקלול הסבירויות של חייב לאירועי כשל שונים החל מגבייה מלאה של החוב ועד למחיקתו.  
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 נים פיננסיים (המשך) ניהול סיכו  - 5אור י ב
 

 סיכון נזילות
מדיניות הקבוצה לניהול הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, שתמיד תהיה לה נזילות מספקת למילוי התחייבויותיה במועד,  

 בתנאים רגילים ובתנאי קיצון מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במוניטין. 
 

באפיקי השקעה נושאי ריבית  הושקעו    המזומנים המוחזקים על ידי הקבוצה, אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת,  עודפי 
לזמן קצר. אפיקי השקעה אלו נבחרים בהתאם לתחזיות עתידיות לגבי צורכי המזומנים של הקבוצה לצורך עמידה    פיקדונותכגון 

   בהתחייבויותיה.
 

בוחנת תחזיות שוטקבוצה לצרכי ה  די מזומנים  לוודא שקיימים  דרישות הנזילות שלה כדי  אלו    הפות של  התפעוליים. תחזיות 
  וכן ה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה, עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות,  קבוצמביאות בחשבון גורמים כגון תכנית ה

 . רגולציה  או חוקים כגון  חיצוניות בדרישות  עמידה
 

מלאי ורכוש קבוע, מחויבות לתשלום דמי חכירה ושירותים שוטפים אחרים. למידע ת חוזיות לרכישות  יומחויבו קיימות    לקבוצה
 . התקשרויות בדבר, 31נוסף לגבי ההתקשרויות המהותיות ראה ביאור 

 
 שוק  ןסיכו

  העסקאות.  שוק  סיכוני  ניהול  לצורך  פיננסיות  התחייבויות  עצמה  על  לוקחת  וכן  נגזרים  ומוכרת  קונה  הקבוצה  הרגיל  העסקים  במהלך
 . הדירקטוריון ידי על  שנקבעה למדיניות  בהתאם מתבצעות   האמורות

 
 סיכון ריבית ומדד 

("מדד"), מכיוון ש אגרות החוב שלה  מ  חלקהקבוצה חשופה לתנודתיות בשיעור הריבית, כולל שינויים במדד המחירים לצרכן 
עסקאות פורוורד המגדרות באופן חלקי את החשיפה    מבצעת מעת לעתצמודות למדד. במסגרת מדיניות ניהול הסיכונים, הקבוצה  

 לשינויים במדד. העסקאות האמורות מתבצעות בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה. 
 

 סיכון מטבע
, בעיקר בשל תשלומים עבור  (בעיקר דולר של ארה"ב)   הקבוצה חשופים לסיכון מטבעהרווח התפעולי ותזרימי המזומנים של  

כן,  -ופעילות שירותי נדידה בינלאומית. כמו  תקשורת  קיבולת  רכש,  טלוויזיה  תוכן  רכשרכישות מכשירים סלולאריים, ציוד רשת,  
מנהלת חשבונות   בדול  במטבעותהקבוצה  בעיקר  הפעילות של הקבוצה,  מדיניות  השונים ממטבע    חשיפות  גידורר. במסגרת 

 , הקבוצה מבצעת עסקאות פורוורד ואופציות על מנת לגדר באופן חלקי את החשיפה מתנודתיות בשערי החליפין.  פיננסיות 
 
 

 ניהול הון
 ניהול ההון של הקבוצה נועד להבטיח מבנה הון מבוסס ויעיל הלוקח בחשבון, בין שאר הדברים, את הגורמים הבאים:  

מינוף התומך בצרכי תזרים המזומנים של הקבוצה בהתייחס לפוטנציאל יצור תזרימי המזומנים ובמדיניות הדיבידנדים של  יחס  
הנאמנות של אגרות החוב    יבשטרהקבוצה הנקבעת על ידי הדירקטוריון וזאת בהתחשב במגבלות חלוקת דיבידנדים שנקבעו  

  במסמכים   שנקבעו  Adjusted EBITDA  -תוך שמירה על יחס חוב נטו ליב') של הקבוצה ובהסכמי ההלוואות,    -(סדרות  ח'  
לו האמורים נטו  החוב  ליחס  מתייחסת  הקבוצה  הענף.  של  בסטנדרטים  חשוב    Adjusted EBITDA-העומד  מדידה  כגורם 

דיווח כספי   ידי תקני  ואינו נתמך על  אינו מונח חשבונאי  זה  יחס  דירוג.  וסוכנויות  למשקיעים, מחזיקי אגרות החוב, אנליסטים 
אגרות חוב   קרבעיאחת לאחרת. חוב הקבוצה כולל  חברה), אי לכך הגדרתו וחישובו עשויים להיות שונים בין IFRSבינלאומיים (
 מן ארוך הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לזמן קצר ולז
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 מגזרי פעילות  - 6ביאור 
 

יחידות עסקיות    שני מגזרי פעילות ברי דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה. ב  פועלת הקבוצה  
. מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על דוחות הנהלה פנימיים ביצועיםאסטרטגיות אלו מנוהלות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת  

 שנסקרים על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה.
 

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

  נייח  קצה  ציודתמסורת,    שירותיותי אינטרנט, שירותי הטלוויזיה,  הקווית, שיר   טלפוניה המגזר כולל את שירותי ה  -מגזר נייח   •
 . נלווים ושירותים

 

נייחנייד
התאמות
מאוחדלמאוחד

התאמה של סך ה-
 Adjusted EBITDA
המגזרי לרווח לשנה

2,7691,331-4,100הכנסות מחיצוניים 
-(154)141 13           הכנסות בין מגזריות

מגזרי *  Adjusted EBITDA6844491,133

(896)פחת והפחתות
(15)תשלומים מבוססי מניות

(12)הוצאות אחרות
3הכנסות מימון
(168)הוצאות מימון

(5)חלק בהפסדי חברות מוחזקות
(13)מסים על הכנסה

27רווח לשנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021
מיליוני ש"ח

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סלקום ישראל בע"מ  
 מאוחדים  אורים לדוחות כספייםיב
 

 
36    

 מגזרי פעילות (המשך)  - 6ביאור 

 

נייחנייד
התאמות
מאוחדלמאוחד

התאמה של סך ה-
 Adjusted EBITDA
המגזרי להפסד לשנה

2,3491,327-3,676הכנסות מחיצוניים 
-(168)153 15           הכנסות בין מגזריות

מגזרי *  Adjusted EBITDA525393918

(924)פחת והפחתות
(20)תשלומים מבוססי מניות

3הכנסות אחרות

10הכנסות מימון

(182)הוצאות מימון
(14)חלק בהפסדי חברות מוחזקות

39הטבות מס

(170)הפסד לשנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020
מיליוני ש"ח

 
 

 

נייחנייד
התאמות
מאוחדלמאוחד

התאמה של סך ה-
 Adjusted EBITDA
המגזרי להפסד לשנה

2,3261,382-3,708הכנסות מחיצוניים 

-(161)147 14           הכנסות בין מגזריות

מגזרי *  Adjusted EBITDA627313940

פחת והפחתות
(898)

(8)תשלומים מבוססי מניות

(10)הוצאות אחרות

49הכנסות מימון

(193)הוצאות מימון

(10)חלק בהפסדי חברות מוחזקות

23הטבות מס

(107)הפסד לשנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019
מיליוני ש"ח

 
 

* Adjusted EBITDA  מגזרי שנסקר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה, מייצג את הרווח לפני הוצאות מימון, נטו, מיסים, ה
הוצאות בגין הפרשות בגין תביעות משפטיות הכלולות בסעיף הוצאות   כולל(  הכנסות (הוצאות) אחרות שאינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה

בנוסף כולל הכנסות (הוצאות) אחרות שהינן חלק מהפעילות    , פחת והפחתות, רווחים (הפסדים) מחברות כלולות ותשלומים מבוססי מניות.אחרות)
מגזרי אינו מדד פיננסי בהתאם   Adjusted EBITDA  ישה מרצון.השוטפת של החברה כגון ריבית בגין עסקאות מכירה בתשלומים והוצאות בגין פר 

 ואין להשוותו למדדים דומים בחברות אחרות.  IFRS-ל
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 בנות  חברות - 7אור י ב
 

 :בקבוצה מהותיות  בנות חברות  של  רשימה להלן .א
 

  
  הבת  בחברה הקבוצה של בעלות זכויות 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2020 2021  הבת  החברה שם
 .מ ש קווית תקשורת סלקום

 "מ בע תקשורת חנויות רשת  דינמיקה
 ישראל 
 ישראל 

100% 
100% 

100% 
100% 

 100% 100% ישראל  גולן טלקום בע"מ 
 
 
 

 "גולן") – (להלן  רכישת חברת גולן טלקום בע"מ  –עסקים   צירוף .ב
 

"הרכישה"), העוסקת באספקת שירותי תקשורת סלולארית    -, הושלמה עסקת רכישת גולן (להלן  2020באוגוסט    26ביום  
מיליון ש"ח נטו בתוספת יתרת המזומנים והפיקדונות בגולן ערב הרכישה    545-מיליוני ש"ח (כ  613-וזאת בתמורה לסך של כ

 "ח. ש  מיליון  250  של בסך בעלים הלוואת רכישת  כוללת ששולמה רההתמוובנטרול הוצאות עסקה כפי שסוכם בין הצדדים). 
 

והחל ממועד הרכישה יתרות המאזן ותוצאות הפעילות של גולן   ,ממניות גולן  100%-עם השלמת הרכישה מחזיקה החברה ב
למפעיל   גולן  הפיכת  ביניהם  מסוימים  בתנאים  העסקה  את  אישר  התקשורת  משרד  הקבוצה.  בדוחות  וירטואלי  נכללים 

)MVNO  מיליון ש"ח ("סכום    75-של כמצטבר ) לתקופה זמנית ודרישה שגולן תחזיר הטבות כספיות שהתקבלו בעבר בסכום
החברה הגישה עתירה מנהלית    . 2021  שנת   במהלךהתקשורת בהתאם לדרישתו    למשרד   סכום ההשבה שולם   ההשבה"). 

   ום ההשבה.על החלטת משרד התקשורת לחייב את החברה להשיב חלק מסכ 
 

 חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   - 8 ביאור
 

("תש"י")  2019  יולי   בחודש לישראל  וקרן תשתיות  קומפני  ב  ההשקעה  עסקת   את  השלימו, החברה  ברודבאנד  איזראל  איי.בי.סי. 
משותף ובאמצעות שותפות מוגבלת, בבעלות משותפת  ב  החזיקו"י  ותש  החברה,  העסקה  השלמת  לאחר.  ")IBC  ("   ) בע"מ2013(

שווים ב של    70%-בחלקים  כך  IBCמהון המניות  בעקיפין בההחברה  ש,  בחברת    35%-חזיקה  ומטפלת    IBCמזכויות ההצבעה 
, כך שהחברה, החל מאותו מועד, IBC-הושלמה עסקת השקעה של הוט ב  2021פברואר    חודשב  בהשקעה לפי שיטת השווי המאזני.

  11רווח בסך  רשמה החברה    כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה IBC -זכויות ההצבעה בון ומההמ   23.3%-יקה בעקיפין בכמחז
 . מיליון ש"ח 

 
 

 . התקשרויות בדבר ),ז(  31 ביאור ראה,  נוספים  לפרטים
 
 
 

 בדצמבר  31 ליום בדצמבר  31 ליום   
   2021 2020 
 "ח ש מיליוני   

 השווי שיטת לפי המטופלות מוחזקות בחברות השקעות
 :המאזני

    

 160 160   מניות  בהון השקעה
 )18( )12(   אקוויטי  הפסדי 

 )11( )14(   אחר רווחים שטרם מומשו ו
 
 
 
 
 
 
 
 

  134 131 
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   מזומנים ושווי מזומנים  - 9 ביאור
 

 הרכב:
 
 

20212020

16292יתרות שוטפות בבנקים
482627פיקדונות לפי דרישה

644719

ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן  . מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה 
חודשים), ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה   3למועד הפדיון הינו עד   קצר (אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד

   מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי.בנקל לסכומים ידועים של 
 

 .23  אוריבב   יםמפורט   , לסיכון שיעור ריבית וניתוח רגישות לנכסים ולהתחייבויות הפיננסיים  קבוצהחשיפת ה 
 
 

וחייבים לקוחות  - 01אור י ב  
 

 הרכב:

20212020

שוטף
לקוחות*

355337חובות פתוחים
242231המחאות לגביה ושוברי כרטיסי אשראי

9593הכנסות לקבל
235324חלויות שוטפות של לקוחות לזמן ארוך

927985
חייבים ויתרות חובה

3529הוצאות מראש
910אחרים

4439
9711,024

לא שוטף
158176לקוחות*
57אחרים

163183
1,1341,207

ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 .23בנוסף ראו ביאור   מסופקים   לחובות הפרשה   בניכוי *  
 

 
בדצמבר,   31תשלומים חודשיים) וערכן הנוכחי ליום    36לקוחות שאינן שוטפות, הינן בגין מכירות ציוד קצה בתשלומים (בעיקר    יתרות 
  ). 3.3% -   2020בדצמבר   31(  3.3%של   שנתי   היוון   שיעור  לפי  מחושב ,  2021
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 מלאי   - 11אור י ב
 

 הרכב: . א

20212020

5345טלפונים סלולאריים
1810אביזרים

1718חלקי חילוף
8873

ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
נזקפה הפחתה   2021הקבוצה בוחנת את הצורך בירידת ערך בגין מלאי שצריכתו איטית. במסגרת הבחינה שבוצעה בשנת  ב.

 מיליון ש"ח). ההפחתה נזקפה לסעיף עלות המכר.  6 - 2020מיליון ש"ח (בשנת   5-בסך של כ
 
  קבוע, נטו  רכוש  - 12אור י ב
 

 : הרכב

רשת 
תקשורת

בקרת 
הרשת 

וציוד בדיקה

ציוד 
ותשתית 
לטלויזיה

רכבים, 
מחשבים, 

ריהוט וציוד 
אחר

שיפורים 
סך הכלבמושכר

  עלות
4,97964409194825,728יתרה ליום 1 בינואר 2020

1671123192312תוספות
1180--78כניסה לאיחוד
(2)-(2)---יציאה מאיחוד

(135)(22)(43)(53)-(17)גריעות

5,20765479169635,983יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

2193114153354תוספות
(18)(1)(13)--(4)גריעות

5,42268593171656,319יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

פחת נצבר
3,87657177125614,296יתרה ליום 1 בינואר 2020

2372114258386פחת השנה
1-35--34כניסה לאיחוד
(1)-(1)---יציאה מאיחוד

(135)(22)(43)(53)-(17)גריעת פחת

4,13059238107474,581יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

2192121247373פחת השנה
(18)(1)(13)--(4)גריעת פחת

4,34561359118534,936יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

1,103723269211,432יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2019
1,077624162161,402יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2020

1,077723453121,383יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2021
   

מיליוני ש"ח

 
 

. עלות הרכישה, שטרם שולמה למועד הדיווח, ספקים שוטף קבוע באשראיהרכוש  חלק מה במהלך העסקים הרגילהקבוצה רוכשת 
 מיליון ש"ח, בהתאמה).  153 -מיליון ש"ח ו  167סך של   9201-ו 2020בדצמבר   31(ליום מיליון ש"ח  155הסתכמה לסך של 



 סלקום ישראל בע"מ  
 מאוחדים  אורים לדוחות כספייםיב
 

 
40    

 , נטוואחרים  נכסים בלתי מוחשיים - 13אור י ב
  

 :הרכב  .א 

רישיונות 
ותדרים

מערכות 
תוכנותמידע

עלויות 
השגת 
מוניטיןחוזה

קשרי 
לקוחות 

סך הכלואחר

  עלות
552315373968093092,418יתרה ליום 1 בינואר 2020

235--38642131תוספות
45-8627541461,015כניסה לאיחוד
(17)--(3)-(14)-יציאה מאיחוד

(70)--(8)(62)-גריעות
יתרה ליום 31 בדצמבר 

2020635303395861,5634553,581

196--592135-תוספות
(19)----(19)-גריעות

יתרה ליום 31 בדצמבר 
2021635343417211,5634553,758

פחת נצבר
43113318233-3091,124יתרה ליום 1 בינואר 2020

16946132-7255פחת השנה
90--45-243כניסה לאיחוד
(7)--(1)-(6)-יציאה מאיחוד

(69)---(7)(62)-גריעת פחת

יתרה ליום 31 בדצמבר 
202049215919407-3161,393

17695143-21255פחת השנה
(19)----(19)-גריעת פחת

יתרה ליום 31 בדצמבר 
202150920924550-3371,629

יתרה מופחתת ליום 31 
12118219163809-1,294בדצמבר, 2019

יתרה מופחתת ליום 31 
143144201791,5631392,188בדצמבר 2020

יתרה מופחתת ליום 31 
126134171711,5631182,129בדצמבר 2021

   

מיליוני ש"ח

 
 

. עלות הרכישה, שטרם שולמה  ספקים שוטף  מוחשיים באשראיבלתי הנכסים חלק מה במהלך העסקים הרגיל הקבוצה רוכשת
מיליון ש"ח,    34  -מיליון ש"ח ו  67סך של    2019-ו  2020בדצמבר    31מיליון ש"ח (ליום    29למועד הדיווח, הסתכמה לסך של  

 בהתאמה). 
 

 בדיקת ירידת ערך ליחידות מניבות מזומנים הכוללות מוניטין   . ב

בלתי   בר ההשבה של כל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של החברה הוערך על ידי החברה בסיוע מעריך שווי חיצוני    סכום
זרימי המזומנים שיטת שווי שימוש על בסיס שימוש בתזרימי המזומנים החזויים לאורך תקופות בנות חמש שנים. ת תלוי לפי  

לאחר חמש שנים נאמדו לאור שיעור צמיחה לטווח ארוך. החברה השתמשה בשיעור היוון רלוונטי אשר שיקף את הסיכונים   החזויים 
למגזר   ס הערך בספרים של המוניטין שיוח  הספציפיים הנלווים לתזרימי המזומנים העתידיים של היחידות מניבות המזומנים שלה.

 .בהתאמה "ח  ש   מיליון  732- ו "ח ש  מיליון   831, הינו  2021בדצמבר   31הנייד והנייח ליום 
 

 עשויות   לעיל   שתוארו   החברה  הנחות   כי   ייתכן.  החברה   של  השווי  בהערכת   ששימשו  מאלו  שונות   להיות  עשויות  בפועל   התוצאות
 לרישום   בעתיד   להוביל   יכול   הדבר ,  החברה   מתכניות   מהותי  באופן  תשתנה  אלו   מהנחות   ואחת   במידה .  עתידיות   בתקופות   להשתנות 

 .המוניטין   של  ערך  ירידת של 
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 , נטו (המשך) ואחרים  נכסים בלתי מוחשיים - 13אור י ב
  
   (המשך) בדיקת ירידת ערך ליחידות מניבות מזומנים הכוללות מוניטין . ב

 
 

 :ההנחות   להלן
 

  - מזומנים מניבת יחידה 
 נייד מגזר 

  -מניבת מזומנים  יחידת
 מגזר נייח  

   
 8.2% 8.6% מס  לפני היוון שיעור
 1.5% 1.5% ארוך   לטווח צמיחה   שיעור

 .ר ל 29% שוק   נתח
ARPU  51.5   ר ל ש"ח. 

 
 

 . ריאליים במונחים נקובים  ארוך לטווח הצמיחה ושיעור מס לפני   ההיוון שיעור .1
 שלהן.   DCF-ה במודל שנכלל  כפי,  שנים 5-ל מזומנים תזרים  המזומנים מניבות  ליחידות .2
 . באוכלוסייה  הטבעי הגידול  קצב את, היתר  בין, המשקף  1.5%-ב  נאמד הארוך  לטווח  השנתי הצמיחה  שיעור .3
  מניבות היחידות  של העצמי ההון  על  הנדרשת התשואה ,  ביניהן, הנחות  מספר  לפי  ומחושב  נאמד , מס לפני   ההיוון שיעור .4

 . בענף הנורמטיבי המינוף שיעור  של  והערכות  בקבוצה נורמטיבי  חוב על סיכון פרמיית, המזומנים
5. ARPU    ארצית  פנים  נדידה  משירותי,  אירוח  משירותי  הכנסות  למעט (  המייצגת  בשנה)  למנוי  ממוצעת  חודשית(הכנסה  

 "ח. בש ), נכנס ורומינג
 

 בהנחות לשינויים רגישות
 

מיליון ש"ח   946-מיליון ש"ח ו   1,414- בכ   בספרים   ערכן   על   עולה ,  המזומנים   מניבות   היחידות   של   המוערך   ההשבה   בר   סכום 
זיהתה הנחות מפתח שבהן ייתכן ובאופן סביר יתרחש שינוי אפשרי אשר יגרום   במגזר הנייד ובמגזר הנייח בהתאמה. ההנהלה 

ום השינוי הנדרש בהשפעת ההנחות, כל אחת בנפרד, לערך בספרים לגדול מעל הסכום בר ההשבה. להלן פרטים בדבר סכ
 בכדי להביא לשוויון בין הערך בספרים לבין הסכום בר ההשבה:

 
  מזומנים מניבת יחידה 

 נייד  מגזר -
  מזומנים מניבת יחידת

 נייח  מגזר -
   

 11.69% 11.73% מס  לפני היוון שיעור
 %(1.76) %(1.11) ארוך   לטווח צמיחה   שיעור

 .ר ל 22.24% שוק   נתח
ARPU   48.5  ר ל "ח ש. 

 
 

 ליום  שלה  המזומנים  מניבות  היחידות  של  ההשבה   בר   סכום  כי   למסקנה  החברה   הגיעה ,  שבוצעה   השווי  הערכת  על  בהתבסס 
 .בגינן  ערך   ירידת  הוכרה  לא,  ולכן  בספרים   מערכן  גבוה הינו ,  2021, בדצמבר 31

 
, המתאימים  ההיוון  שיעורי  לגבי  שיקולים   לרבות, משמעותי דעת   שיקול  מחייבת   מזומנים  מניבות  יחידות  של   ההוגן  השווי  קביעת
 לעקוב   תמשיך  החברה .  הצפויים  העתידיים   המזומנים  תזרימי   ועיתוי   סכום,  וכן  ההון   של   משוקללות   עלויות ,  סופיים   צמיחה   שיעורי 

 בתוצאות  או   בענף  הרעה  כגון בנסיבות  ושינויים אירועים  האם  לקבוע  כדי  שלה  מזומנים   המניבות  היחידות של   ההוגן  השווי אחר 
 תזרימי  לתחזיות מטה כלפי   התאמות  או  ההנהלה   של  העסקית  באסטרטגיה שינויים , המניה במחיר   מתמשכת   ירידה ,  הפעילות

 .עתידיות   בתקופות  ערך  לירידת נוספת  בחינה  מצדיקות ,  החברה  של   המזומנים 
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 חכירות    - 14 ביאור
 
נכסים    בעיקר  חוכרת. החברה  )IFRS 16(  חכירות  16  בינלאומי  כספי  דיווח  תקן  את  מיישמת  הקבוצה  2019  בינואר  1  מיום  החל . א

 . רכב  וכלי  מבנים,  ומתגים תא  אתריהמשמשים ל

 
 
 להשקעה"ן  ונדל שימוש זכות נכסי .ב

 
אתרי תא 
סה"ככלי רכבמבניםומתגים

נדל"ן 
סה"כלהשקעה

העלות
               985               24               961               48               176               737יתרה ליום 1 בינואר 2020

               131                  2               129               29                    6                 94תוספות, שינויים בהסכמים ושערוך
                  17              -                  17                  1                  16                -כניסה לאיחוד

(81)              -(81)(10)(6)(65)גריעות בגין הסכמים שהסתיימו
            1,052               26            1,026               68               192               766יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

               301              -               301               14               199                 88תוספות, שינויים בהסכמים ושערוך
(218)              -(218)(13)(105)(100)גריעות בגין הסכמים שהסתיימו
            1,135               26            1,109               69               286               754יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

פחת וירידת ערך שנצברו
               240                  6               234               14                  51               169יתרה ליום 1 בינואר 2020

               241              -               241               21                  52               168פחת לשנה

                    7                  7                -              -                -                -שינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

                    6              -                    6                  1                    5                -כניסה לאיחוד

(75)              -(75)(10)(6)(59)גריעות בגין הסכמים שהסתיימו

(6)              -(6)0(3)(3)שינויים בהסכמים ושערוך

               413               13               400               26                  99               275יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

               211              -               211               23                  51               137פחת לשנה
                    7                  7                -              -                -                -שינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

(120)              -(120)(11)(11)(98)גריעות בגין הסכמים שהסתיימו
(5)              -(5)              -(5)שינויים בהסכמים ושערוך

               506               20               486               38               139               309יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

יתרת העלות המופחתת ליום 31 
               745               18               727               34               125               568בדצמבר, 2019

יתרת העלות המופחתת ליום 31 
               639               13               626               42                  93               491בדצמבר 2020

יתרת העלות המופחתת ליום 31 
               629                  6               623               31               147               445בדצמבר 2021

מיליוני ש"ח 
נכסי זכות שימוש
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 (המשך)  חכירות  - 14 ביאור
 
 חכירות בגין התחייבות .ג
 
 

אתרי תא 
סה"ככלי רכבמבניםומתגים

               759               36                152               571יתרה ליום 1 בינואר 2020
תוספות בגין הסכמים חדשים, שינויים 

               133               31                     8                 94בהסכמים ושערוך
(7)(1)                 -(6)גריעות בגין הסכמים שהסתיימו

25                  1                     3                 21הוצאות מימון
14                  1                   13                -כניסה לאיחוד

(253)(22)(63)(168)תשלומים בגין חכירה
               671               46                113               512יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

תוספות בגין הסכמים חדשים, שינויים 
               322               13                211                 98בהסכמים ושערוך

(96)(3)                 92-(1)גריעות בגין הסכמים שהסתיימו
23                  1                     4                 18הוצאות מימון

(258)(25)(65)(168)תשלומים בגין חכירה
               662               32                171               459יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

חלויות שוטפות של התחייבויות בגין 
               214               23                   56               135חכירות

               457               23                   57               377התחייבויות בגין חכירות לזמן ארוך
               671               46                113               512יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

חלויות שוטפות של התחייבויות בגין 
               184               23                   56               105חכירות

               478                  9                115               354התחייבויות בגין חכירות לזמן ארוך
               662               32                171               459יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

מיליוני ש"ח 

 
 
 

 
 השכירות חוזה  להארכת אופציות .ד
 

 בחישוב   בחשבון  נלקחה   לא   אשר   החכירה  להארכת  אופציה   לקבוצה  קיימת  חוכרת   שהקבוצה   המבנים   מחכירות  חלק  בגין
 , ככל והחברה תבחר לממש את הארכת תקופת החכירה .  בדבר צפי למימוש האופציה   ההנהלה   הערכת וזאת לאור  ההתחייבות  

 בגין חכירה (בהתבסס על שיעור ההיוון האחרון).   "ח בהתחייבותשמיליון   61- כ של בסך    לגידול  ביאת  ,האופציה 
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 הוצאות לשלם ספקים ו  - 15אור י ב
 

 הרכב:
 

20212020

384334ספקים
353434הוצאות לשלם

737768

ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

יליון  מ  30  -  2020  בשנת (  ש"חיליון  מ   36.5-של כבסך    בגין עסקאות ניכיון ספקיםאשראי  כוללת    2021בדצמבר    31ליום    ספקיםיתרת  
 )."חש

 
 הפרשות  - 16אור י ב

 
 הרכב:

פירוק 
ושיקום 
אתרים

תביעות 
משפטיות

התחייבויות 
חוזיות 
סך הכלאחרות

225841121יתרה ליום 1 בינואר 2020
812121הפרשות שנוצרו במהלך השנה

37982-כניסה לאיחוד
(18)(4)(14)-הפרשות שבוטלו במהלך השנה

3059117206יתרה ליום 1 בינואר 2021

150253הפרשות שנוצרו במהלך השנה
(121)(92)(27)(2)הפרשות שבוטלו במהלך השנה
298227138יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

29--29לא שוטף
8227109-שוטף

298227138

מיליוני ש"ח

 
 
 

  אתרים ושיקום פירוקהפרשות בגין 
רוק אלו מחושבות  י הוצאות פ  .הנכסים  ממוקמים  היו  בהם  האתרים  ולשיקום  נכסים  לסילוקנדרשת להכיר בעלויות מסוימות    קבוצהה

אינפלציה וכדומה, ב  ,יםמחיר ברוק בשנה הנוכחית תוך התחשבות בהערכה הטובה ביותר לשינויים עתידיים  י בהתבסס על שווי הפ
ים ודרישות  ייקף הנכסים המסולקים או המוקמים מעודכנת בהתאם לשינויים רגולטור ה. תחזית לגבי  ומהוונות בריבית חסרת סיכון

 . טכנולוגיות צפויות
 

 הפרשות בגין תביעות משפטיות
כללה  , לאחר קבלת יעוץ משפטי,  הקבוצה  תומחלוקות אחרות עם צדדים שלישיים. הנהל   תביעות משפטיותהקבוצה מעורבת במספר  

. לא ניתן לקבוע בצורה מהימנה את העיתוי של  נזקפות ומיוחסות באופן ספציפי לכל מקרה ומקרהאשר  בדוחות הכספיים  הפרשות  
 . 32אור  יתזרים המזומנים שקשור לתביעות אלו. לפרטים נוספים בנוגע לתביעות משפטיות כנגד הקבוצה, ראה ב

 
 התחייבויות חוזיות אחרותהפרשות בגין 

יבות חוזית או חקיקה שבהם יש מרכיב  י אחרות כוללות מספר התחייבויות הנובעות מהתח  וחשיפות ויות חוזיות  הפרשות בגין התחייב
  75במהלך השנה שילמה חברת הבת גולן סך של    ביחס לעיתוי ולסכומים הנדרשים לצורך סיום ההתחייבות.  השל אי ודאות גבו

בגולן והשבתם נדרשה ע"י משרד התקשורת כחלק מתנאי אישור עסקת    הטבות כספיות שהתקבלו בעבר  אשר שיקפו  ש"ח  מיליון
 . רכישתה ע"י החברה 

  
 נגזרים  כולל, זכאים ויתרות זכות - 17אור י ב
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 הרכב:

20212020

114113עובדים והתחייבויות נלוות
3332מוסדות ממשלתיים

5562ריבית לשלם
411הוצאות לשלם

4341הכנסות מראש
48מכשירים פיננסיים נגזרים

290257

ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 
 ארוך  לזמןאחרות   התחייבויות   -18 אוריב
 

 :הרכב

20212020

 38                -התחייבויות לזמן ארוך
12הכנסות מראש

1-אחרים
141

מיליוני ש"ח

ליום 31 בדצמבר

 
 
 

   והלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים "ח אג - 19אור י ב
 

, אשר  ממוסדות פיננסיים  לקבוצה  שהוענקולזמן ארוך    הלוואותהו  החוב   אגרותאור זה נותן מידע לגבי התנאים החוזיים של  יב . א
 . 23אור בי ראההקבוצה לסיכוני ריבית, מטבע חוץ ונזילות,  חשיפתמידע נוסף בדבר לופחתת.  מבעלות   ותנמדד 

 
 

20212020

התחייבויות שאינן שוטפות
2,3732,723אגרות חוב

-50
2,3732,773

התחייבויות שוטפות
383376חלויות שוטפות של אגרות חוב

-138
383514

ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

חלויות שוטפות של הלוואות ממוסדות פיננסיים

הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

 
 
 
 
 
 
 

 (המשך)  פיננסיים  ממוסדות  ארוך לזמן  והלוואות"ח אג - 19אור י ב
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 חוב  החזר  וטבלת  תנאי . ב

 חוב  אגרות .1

 בטבלה הבאה:  יםותקופות ההחזר מפורט   של החברה החוב  אגרותנאי ת

מטבע
שיעור ריבית 

ערך נקובשנת הפרעוןנומינלית
ערך 

ערך נקובבספרים
ערך 

בספרים
צמוד מדד 2018456450608579 עד 1.98%2024ש"חאגרות חוב סדרה ח- 

2018450442563550 עד 4.14%2025ש"חאגרות חוב סדרה ט- לא צמוד
צמוד מדד 20218890103104 עד 2.45%2026ש"חאגרות חוב סדרה י- 
2021604602711707 עד 3.55%2026ש"חאגרות חוב סדרה יא- לא צמוד
20231,2251,1721,2251,159 עד 2.50%2028ש"חאגרות חוב סדרה יב- לא צמוד

2,8232,7563,2103,099סך אגרות חוב

31 בדצמבר 312020 בדצמבר 2021
מיליוני ש"ח

 
 

ה בתוקף במועד ההנפקה  אגרות חוב המונפקות של החברה הונפקו על בסיס תשקיף המדף הישראלי של החברה שהי
 והינן רשומות למסחר בבורסת תל אביב. 

 
ולפיכך      יציבעם אופק    Aלדירוג    שליליעם אופק    A, עדכנה מעלות את תחזית דירוג החברה מדירוג  2021אוגוסט    בחודש .2

 חל שינוי בשיעורי הריביות השנתיות בעקבות עדכון זה.  לא

לעמוד    החברה, התחייבה  אשר אינן מובטחות בשעבוד וכוללות תנאים מקובלים  'יב  -'  ח  סדרהבקשר עם הנפקת אגרות חוב   .3
 באמות מידה פיננסיות ואחרות, ביניהן: 

) אם 1(-); ובלבד ש״הרווחים״חוק החברות (מהרווחים הראויים לחלוקה לפי    95%-התחייבות לאי חלוקה של יותר מ  .א
) אם 2מהרווחים; (   85%  -, החברה לא תחלק יותר מ3.5:1של החברה עולה על יחס של    EBITDA– יחס החוב נטו ל  
) אם יחס החוב 3(-מהרווחים; ו   70%-, החברה לא תחלק יותר מ4:1של החברה עולה על   EBITDA-יחס החוב נטו ל

 במשך ארבעה רבעונים רצופים, לא תחלק החברה דיבידנדים.   4.5:1, או 5:1ולה על  של החברה ע  EBITDA-נטו ל
 התחייבות לדירוג אגרות החוב באמצעות חברת דירוג (ככל שהדבר בשליטת החברה).  .ב
בגין ירידה של שתי נקודות בדירוג אגרות החוב סדרות ח' עד    0.25%  של  בשיעורהתחייבות לתשלום ריבית נוספת   .ג

הורדת דירוג    כל  , בהשוואה לדירוגן לפני הנפקתן.בגין ירידה של שתי נקודות בדירוג אגרות חוב סדרה יב'  0.5%-יא', ו
 . 1%עד לתוספת מקסימלית של  0.25%של   ףריבית נוסנוספת באגרות החוב תביא לתשלום  

  המידה  באמות  עומדת  אינה  והחברה  במידה  מהסדרות  אחת  מכל  נוספות  חוב  אגרות  להנפיק  שלא  החברה  התחייבות . ד
 . החוב אגרות בדירוג לירידה  תגרום  כאמור הנפקה  אם או הפיננסיות

חודשים    12בתקופה של    Adjusted EBITDA- יחס בין החוב הנקי של החברה לה  הוא   EBITDA -ל  נטו   החוב  יחס .ה
אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים  כ  מוגדר, "חוב נטו"  זה  לעניין פעמיים.  -אירועים חד  בנטרולרצופים,  

) וכן התחייבויות בגין אגרות חוב, בניכוי מזומנים  IFRS 16(ללא התחייבויות בגין חכירה הנובעות מיישום הוראות  
 . 6 אוריבבהגדרה  ורא -" "Adjusted EBIDTAושווי מזומנים והשקעות שוטפות בניירות ערך סחירים.  

 
 . שנקבעוהפיננסיות , הקבוצה עומדת באמות המידה 2021 בדצמבר 31נכון ליום 
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 (המשך)  פיננסיים  ממוסדות  ארוך לזמן  והלוואות"ח אג - 19אור י ב
 

 (המשך)  חוב  אגרות .  ב
 

 : לרבות,  הפרה אירועי כוללות  החברה  של החוב  אגרות, בנוסף .4

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

  150) ע"י מלווה שאינו ספק, למעט ביחס לחוב בסך  Cross Default(  מיידי חוב אחר של החברה לפירעון    העמדת  .ב
שנגרם על ידי סדרה אחרת של אגרות    Cross Defaultמיליון ש״ח או פחות. מגבלת העמדת חוב כאמור לא תחול על  

 החוב של החברה. 
"ן שלה למשך תקופה  הרט בו תחדל החברה מלפעול בתחום התקשורת הסלולרית ו/או חדלה מלהחזיק ברישיון    מקרה .ג

 יום.   60העולה על 
 . יום  45  על  העולה  לתקופה,  אביב בתל בבורסה   החוב  באגרות  המסחר  השעיית . ד
 . רווחים חלוקת  על למגבלות  ביחס החברה בהתחייבות  עומדת שאינה  חלוקה  ביצוע .ה
 . יום 60 על העולה לתקופה  החוב  אגרות של  דירוג אי . ו
 . נושים  להסדר בקשה הגשת או החברה  כנגד  הליכים להקפאת משפט  בית  צו או בקשה .ז
 ).מסוימים חריגים(למעט  מיזוג או החברה מנכסי מהותי חלק מכירת .ח
 . במועד  כספיים  דוחות פרסום אי .ט
יחס החוב    במשך ארבעה רבעונים עוקבים.  1:4.5, או העולה על  1:5העולה על    Adjusted EBITDA-ל  נטו  חוב  יחס . י

 . 1.89עומד על  2021בדצמבר,   31ליום    Adjusted EBITDA-נטו ל
 . שעבודים יצירת לאי  החברה  בהתחייבות עמידה אי . יא
מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד הנפקת אגרות החוב, וקיום חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע    הרעה . יב

 את אגרות החוב במועדן.  
 קיום חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויות המהותיות שלה כלפי מחזיקי אגרות החוב.  . יג
חי״ לתקופה של שני    כ״עסקרה  הערה בדוחות הכספיים של החברה בדבר החשש להמשך קיומה של החב   הכללת . יד

 רבעונים רצופים. 
 . נוספות  חוב אגרות להנפקת ביחס  החברה התחייבויות הפרת . טו

 
 , הנפיקה החברה לציבור: 2020בחודש מאי  .5

 ש"ח ערך נקוב של אג"ח סדרה יב'.  222,000,000 .א
 ) 20). (לפרטים נוספים ראה ביאור 4כתבי אופציה (סדרה  2,220,000 .ב

 
אגרות החוב משקפות ריבית אפקטיבית    מיליון ש"ח.  200- המיידית נטו שקיבלה החברה מההנפקה עמדה על כסך תמורה  

 .  5.94%של 
 

מיליון ש"ח ע.נ בתמורה לסכום כולל    400-חוב (סדרה יב') נוספות בסך של כ, הנפיקה החברה אגרות  2020דצמבר    בחודש .6
 .  3.65%מיליון ש"ח, המשקף ריבית אפקטיבית שנתית של   390-של כ
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 (המשך)  פיננסיים  ממוסדות  ארוך לזמן  והלוואות"ח אג - 19אור י ב
 
 פיננסיים   ממוסדות  ארוך  לזמן  ת והלווא .ג

 בטבלה הבאה: יםותקופות ההחזר מפורט  לזמן ארוך  ההלוואותנאי ת

 

מטבע
שיעור ריבית 

ערך נקובשנת הפרעוןנומינלית
ערך 

ערך נקובבספרים
ערך 

בספרים
 50         50           -         -       2018 עד 4.60%2021ש"חהלוואה ממוסד פיננסי
 100       100         -         -       2019 עד 5.10%2022ש"חהלוואה ממוסד פיננסי

 38         38           -         -       2020 עד 4.00%2021ש"חהלוואה מבנק 3
 188       188         -         -       סך הלוואות

31 בדצמבר 312020 בדצמבר 2021
מיליוני ש"ח

 
 

לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה עם קבוצת גוף מוסדי ("המלווה") בהסכם מסגרת להעמדת    2022  פברואר  בחודש . ד
חודשים ממועד העמדת מסגרת האשראי ("מסגרת האשראי")    24מיליון ש"ח, לתקופה בת    250אשראי, עד לסך כולל של  

 ו, משני סוגים:  שיאפשר לחברה לקבל הלוואות, ע"פ בחירתה של החברה, שאינן צמודות למדד כלשה 

  מסגרת   העמדת  ממועד  חודשים  24  תום  עד  החברה  של  בחירתה  פי  ועל  לעת  מעת  שתפרענה  קצר  לטווח  הלוואות .1
ריבית משתנה בשיעור ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנקבע בין הצדדים. הריבית    תישאנה. ההלוואות  האשראי

 תיפרע בתשלומים רבעוניים;  

שנים ממועד    7פרענה בתשלומים חצי שנתיים שווים ממועד העמדת ההלוואה ועד תום  לטווח ארוך אשר תי   הלוואות .2
ריבית משתנה בשיעור ריבית בנק ישראל או ריבית קבועה בשיעור תשואת    תישאנה  ההלוואות העמדת מסגרת האשראי.  

בין הצדדים.  מרווח שנקבע  בתוספת  אג"ח ממשלתית כפי שתהיה במועד העמדת ההלוואה, ע"פ בחירתה של החברה,  
 הריבית תיפרע בתשלומים רבעוניים.  

תשלם למלווה בכל אחד ממועדי תשלום הריבית, עמלת אי ניצול מסגרת בשיעור שנקבע בין הצדדים מסכום מסגרת    החברה
ההלוואות מותנית בעמידת החברה בהצהרותיה והתחייבויותיה על פי ההסכם, באי קיום    העמדת  האשראי הבלתי מנוצלת. 

 הפרה ובהעדר מניעה חוקית על המלווה להעמיד את ההלוואה.   אירוע
ובכלל זה מגבלה על יצירת שעבודים בכפוף לחריגים  בביטחונות אינו מובטח    ההסכם   וכולל תנאים והתחייבויות מקובלים 

 וב  , מגבלות על ביצוע חלוקת רווחים, התניות פיננסיות ואירועי הפרה שככלל חלים גם ביחס לאגרות החמסוימים
 מסוימים. מוקדם, בתנאים   לפירעוןוכן אפשרות  שאינם מהותיים  ') של החברה, בשינויים מסוימיםיב  –(סדרות ח' 
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 (המשך)  פיננסיים  ממוסדות  ארוך לזמן  והלוואות"ח אג - 19אור י ב
 

 תנועה בהתחייבויות הנובעת מפעילויות מימון  .ה

 
 

הלוואות 
ואשראי

אגרות 
נגזריםחוב

ריביות 
לשלם

התחייבויות
סה"כ בגין חכירה

(4,139)(759)(55)(5)(2,920)(400)יתרה ליום 1 בינואר 2020
שינויים כתוצאה מתזרימי מזומנים מפעילויות 

מימון
6--6--תשלומים בגין מכשירים נגזרים, נטו

629---212417פרעון הלוואות ואגרות חוב
תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי עלויות 

(583)---(583)הנפקה
130130ריבית ששולמה

228228---תשלום התחייבות בשל חכירה
כ מזומנים נטו שנבעו מפעילויות מימון 6130228410(166)212סה"

(139)(126)(12)(1)--שינויים אחרים
(14)(14)---כניסה לאיחוד

(146)-(125)(8)(13)-הוצאות הכנסות מימון שנזקפו לרווח והפסד
(4,028)(671)(62)(8)(3,099)(188)יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

שינויים כתוצאה מתזרימי מזומנים 
מפעילויות מימון

575--(2)188389פירעון הלוואות, אג"ח ונגזרים
10023123--ריבית ששולמה

235235----תשלום התחייבות בשל חכירה
כ מזומנים נטו שנבעו מפעילויות מימון 100258933(2)188389סה"

(217)(226)-9--שינויים אחרים
(165)(23)(93)(3)(46)-הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד

(3,463)(662)(55)(4)(2,756)-יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

מיליוני ש"ח
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 מעביד, נטו-עובדהתחייבות בשל סיום יחסי   - 20אור י ב
 

פנסיה וביטוח   התחייבויות הקבוצה על פי החוק והסכמי עבודה, לתשלום פיצויי פיטורין לעובדים אשר אינם מכוסים על ידי תכניות
מיליון ש"ח, בהתאמה, בכל אחת    11-מיליון ש"ח ו  13הסתכמו לסך של    2020-ו  2021בדצמבר    31כאמור בסעיף א' להלן, ליום  

 . מהשנים, כמופיע בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, תחת סעיף התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו
 

 לאחר סיום העסקה  – הפקדה מוגדרת  תכנית .א
 

עובד יחסי  סיום  בגין  הקבוצה  לפיצויי  -התחייבות  בנוגע  הישראלי  החוק  פי  על  מחושבת  הישראלים  עובדיה  בגין  מעביד 
פיטורין. התחייבות הקבוצה מכוסה ברובה על ידי הפקדות חודשיות בקרנות פיצויים, פוליסות ביטוח והתחייבות בדוחות  

צה התשלומים לקרנות הפנסיה ולחברות הביטוח פוטרות את הקבוצה  המאוחדים על המצב הכספי. בגין מרבית עובדי הקבו
. הסכומים שנצברו בקרנות פנסיה וחברות  1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  14ממחויבותה לעובדים בהתאם לסעיף  

ן בגינם  ביטוח אינם תחת השליטה או הניהול של הקבוצה, ובהתאם לכך גם סכומים אלה וגם ההתחייבות לפיצויי פיטורי
 אינם מוצגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי.  

 
 לאחר סיום העסקה  –הטבה מוגדרת  תכנית .ב

 
החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל על ידי הקבוצה  

עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות  כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות  
  -  2020מיליון ש"ח (  19, עומדת על סך של  2021בדצמבר    31לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות. סך ההתחייבות ליום  

מיליון ש"ח).    11  -  2020מיליון ש"ח (  11מיליון ש"ח). השווי ההוגן של נכסי התוכנית, היעודה לפיצויים, עומד על סך של    15
  2020מיליון ש"ח (  1, הינה  2021בדצמבר    31-ההוצאה שהוכרה במסגרת דוח רווח והפסד המאוחד לשנה שהסתיימה ב

 מיליון ש"ח).  1 -
 

 מיליון ש"ח).  6 - 2020מיליון ש"ח ( 5, התחייבות הקבוצה בגין מענקי הסתגלות לעובדים, הינה  2021בדצמבר,  31ליום            .ג
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 וקרנות הון   - 21אור י ב
 

 הון מניות  . א

הון מניות
202120202019

   1,161,968   1,472,885   1,627,758הון מניות מונפק ונפרע ליום 1 בינואר
      306,000             -             -הנפקת מניות 

         4,917 154,873               5,455השפעת אופציות שמומשו למניות
   1,472,885   1,627,758   1,633,213הון מניות מונפק ונפרע ליום 31 בדצמבר

ש"ח

 
 

 אחת. ש"ח כל   0.01הון המניות מורכב ממניות רגילות בערך נקוב של 
 

 , פקעו. 2018) של החברה אשר הונפקו בחודש יוני 2כתבי האופציה (סדרה  3,030,300, 2019בחודש יוני   .1

 : "חש מיליון 309-כ  שלבסך  מיידית  נטו   תמורה  עבור, הנפיקה החברה 2019 דצמברבחודש  .2

 ש"ח למניה,  או מניה רגילה).  0.01מניות רגילות של החברה (ע.נ.  30,600,000 .א

את המחזיק בו לרכוש מניה רגילה אחת במחיר מימוש של    זיכה). כל כתב אופציה  3כתבי אופציה (סדרה    7,038,000 .ב
 המימוש   תקופת את   והאריך החברה   לבקשת המשפט  בית   נענה ,  2020  מרס בחודש   .2020 באפריל  1ש"ח, עד יום  8.64

 .2020  ביוני 30 ליום  עד   החברה  של   3  סדרה   אופציות   של 

את המחזיק בו לרכוש מניה רגילה אחת במחיר מימוש של    זיכה). כל כתב אופציה  4כתבי אופציה (סדרה    6,426,000 .ג
 . 2020 בספטמבר 30ש"ח, עד יום  9.60

 
 : לציבור החברה הנפיקה,  2020 מאי בחודש .3

 ) 20' (לפרטים נוספים ראה ביאור ש"ח ערך נקוב של אג"ח סדרה יב 222,000,000 .א
את המחזיק בו לרכוש מניה רגילה אחת במחיר מימוש של   זיכה). כל כתב אופציה 4כתבי אופציה (סדרה   2,220,000 .ב

 . 2020 בספטמבר 30 יוםלש"ח, עד   9.6
 

  מומשו 2020, בספטמבר 30 לתאריך  עד. פקעו היתר , 3  סדרה מאופציות  7,024,194, מומשו 2020ביוני   30לתאריך   עד .4
  הסתכמה הדיווח תקופת במהלך  האופציות ממימוש שהתקבלה התמורה סך. פקעו   והיתר,  4 סדרה מאופציות 8,644,981

 "ח. ש מיליון 140-לכ

 מיליון מניות.   300הון המניות הרשום כלל סך של  2019-ו  2020, 2021בדצמבר   31ביום   .5

 
  בסיסי ומדולל למניה  הפסד . ב

ניתן לייחס לבעלי המניות הרגילות ומספר המניות    שאותו (הפסד)  בסיסי הסתמך על הרווח    למניה(הפסד)  בגין רווח    החישוב 
, בהתאמה).  2021-ו  2020,  2019בשנים    163,672,339-ו  153,751,724  ,118,376,455המשוקלל שהוחזקו וטרם נפרעו (

-אנטי  ון שהשפעת תוספת מימוש האופציות הינהוכי מ  מדולל, ההפסד הבסיסי למניה תואם להפסד ה 2020  -  2019בשנים  
 דללת.  מ

  שוק   מחירי  על  התבסס,  למניות  האופציה  כתבי  של  המדללת  ההשפעה  חישוב  לצורך  החברה  מניות  של  הממוצע  השוק  שווי
 . במחזור האופציה כתבי  היו במהלכה  לתקופה  מצוטטים

 
 דיבידנדים  . ג

 דיבידנד לבעלי מניותיה.   חילקההחברה לא  2021 - 2019 בשנים
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 מניותתשלומים מבוססי  - 22אור י ב
 

" לטובת עובדים, Share Incentive Plan  2015"   -, אישר דירקטוריון החברה תוכנית הטבות מבוססת מניות  2015בחודש מרס  
דירקטורים, יועצים וקבלני משנה של החברה וצדדים קשורים של החברה. בהתאם לתוכנית, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על  

 יצעים, כמות האופציות או המניות החסומות שיוענקו, תקופת ההבשלה ומחיר המימוש. תנאי ההענקות הכוללות את זהות הנ 
 האופציות ימומשו במנגנון מימוש נטו, ללא העברת מזומן.   תנאי התשלום מבוסס המניות כוללים מנגנון התאמה לדיבידנד.

 
ינואר   המאזן  2022בחודש  תאריך  לאחר  החלטת    אישר,  ספיר,  דניאל  החברה  למנכ"ל  אופציות  הענקת   החברה,  דירקטוריון 

 .  2022בחודש פברואר  של החברה הדירקטוריון אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות
יובשלו בחמש מנות   ניתנות    מיום ההענקה.  שניםבחלוף שנה, שנתיים, שלוש ארבע וחמש  שוות  האופציות המוענקות  האופציות 

אופציות. השווי ההוגן של האופציות שהוענקו חושב לפי    224,734כוללת  השל כל מנה    החודשים ממועד הבשלת   36למימוש תוך  
, 0.4%  -ש"ח לאופציה. ההנחות של בסיסן חושב השווי ההוגן:  ממוצע של שיעור ריבית חסרת סיכון    5.9ערך ממוצע מוערך של  

 . 46.3%  – צפויה  שנים ותנודתיות 4–ממוצע משוקלל של משך חיים צפוי 
 

למניות רגילות של החברה, מיליוני אופציות    3.1-כשל   לעובדים  הקצאהאישר דירקטוריון החברה    ,לאחר תאריך המאזן  ,בחודש מרץ
בשווי  של החברה,  מניות חסומות    אלפי   851-מיליוני ש"ח וכ  14בשווי כולל של     ,שנים  4   על פני תקופה שלמנות שוות,    4-שיבשילו ב

 שנים הקרובות ה 4מנות שוות, על פני תקופה של  4-יבשילו במיליוני ₪ ש  14ל כולל ש 
 

 ענקות: ה להלן פרטי ה.  ש"ח ערך נקוב (לפי מחיר שוק במועד המימוש) 0.01כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה בת 

מועד הענקה/ עובדים 
 זכאים 

מספר  
המכשירים  

 תנאי ההבשלה  המכשיר  תנאי באלפים

משך החיים  
החוזיים של  

 האופציות 

  מימוש  מחיר
  למניה מותאם

  31 ליום
,  בדצמבר 

2021 
      
      

  לעובדים אופציות הענקת
  נובמבר  בחודש בכירים
2016 

  0.01מימוש למניה בת  63
"ח ערך נקוב לפי מחיר  ש

 שוק.

 

  שלוש מנות שוות
  שנות  שלוש למשך
 עבודה 

 "ח ש 29.97 שנים  4.5

לעובדים  הענקת אופציות 
 2019בחודש מאי 

  0.01מימוש למניה בת  2,944
"ח ערך נקוב לפי מחיר  ש

 שוק.
 

  מנות שוות ארבע 
למשך ארבע שנות  

 עבודה 

 "ח ש 15.66 שנים  5

הענקת יחידות מניה חסומות  
)RSU  לעובדים בחודש מאי (

2019 

במועדים הקבועים יחידת    686
המניה החסומה ממומשת  

ערך  "ח ש  0.01למניה בת 
 . נקוב

שוות   מנות ארבע 
למשך ארבע שנות  

 עבודה 

 - שנים   5

חסומות   מניה יחידות  הענקת
)RSUהעובדים     ) לעמותת

 2019בחודש מאי 

  יחידות  הקבועים במועדים 333
  ממומשת  החסומה המניה 
  ערך"ח ש  0.01 בת למניה

 . נקוב

מנות שוות   שתי
 למשך שנתיים  

 - שנתיים 

אופציות     למנכ"ל הענקת 
   2020 ינוארבחודש  

בת   4,153 למניה    0.01מימוש 
מחיר  ש לפי  נקוב  ערך  "ח 

 שוק.

שוות  מנות    חמש 
שנות למשך       חמש 
 עבודה 

  17.25 –  14.2 שנים  8
 ש"ח

לעובדים   אופציות  הענקת 
 2020  יוליבחודש  

בת   2,407 למניה    0.01מימוש 
מחיר  ש לפי  נקוב  ערך  "ח 

 שוק.

שוות ארבע     מנות 
שנות למשך       ארבע 
 עבודה 

 ש"ח  12.35 שנים  5

  יחידות מניה חסומות הענקת  
(RSU)   יולילעובדים בחודש  
2020 

במועדים הקבועים יחידת    629
המניה החסומה ממומשת  

ערך   ש"ח 0.01למניה בת 
 . נקוב

  ארבע מנות שוות
    ארבע שנותלמשך 
 עבודה 

 - שנים  5

הענקת אופציות לעובדים  
- אוגוסט יםים בחודש בכיר

 2020 דצמבר

בת   4,930 למניה    0.01מימוש 
מחיר  ש לפי  נקוב  ערך  "ח 

 מנגנון מימוש נטו.  שוק.
 

  שוותמנות  לושש
למשך שלוש שנות  

 עבודה 

  18.7 –  13.0 שנים  4
 ש"ח

הענקת אופציות לעובדים  
בכירים בחודשים ינואר  

 2021, אוגוסט 2021

בת   1,105 למניה    0.01מימוש 
מחיר  "ח  ש לפי  נקוב  ערך 

 מנגנון מימוש נטו.  שוק.
 

  שוות מנות שלוש
  שנות  שלוש למשך
 עבודה 

  19.7 –  14.8 שנים  4
 ש"ח

הענקת אופציות לעובדים  
בחודשים אוגוסט, אוקטובר  

2021 

בת   1,195 למניה    0.01מימוש 
מחיר  ש לפי  נקוב  ערך  "ח 

 מנגנון מימוש נטו.  שוק.

  שוות מנות שלוש
  שנות  שלוש למשך
 עבודה 

  14.8 –  11.4 שנים  4
 ש"ח
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 תשלומים מבוססי מניות (המשך)  - 22אור י ב
 
 

 השינויים ביתרות האופציות היו כדלקמן: 
 

 

מספר 
 האופציות 

 ) באלפים ( 

ממוצע 
משוקלל 

של מחיר 
המימוש 

 "ח)ש ( 

מספר 
 האופציות 

 ) באלפים ( 

ממוצע 
משוקלל 

של מחיר 
המימוש 

 "ח)ש ( 

מספר 
 האופציות 

 ) באלפים ( 

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
המימוש 

 "ח)ש ( 
 2021 2020 2019 

 25.9 780 17.8 3,564 14.7 13,389 בינואר  1יתרה ליום 
 15.66 2,944 14.5 11,490 15.7 2,300 הוענקו במהלך השנה 

במהלך   חולטו/פקעו
 השנה 

(972) 15.0 (1,639) 19.9 )160 (  16.96   

 - - 15.7 (26) 13.3 ) 859( מומשו במהלך השנה 
  31יתרת האופציות ליום 

 בדצמבר 
 

13,858 
 

14.9 
 

13,389 
 

14.7 
 

3,564 
 

17.8 
       

יתרת האופציות שהובשלו  
  31הניתנות למימוש ליום 

 בדצמבר  

 
2,923 

 
14.7 

 
579 

 
15.8 

 
759 

 
25.8 

 שנים  3.8  הינו 2021, בדצמבר 31 ליום  נכון  האופציות  יתרת  של והמשוקלל   הממוצע החיים משך יתרת
 

 שווי הוגן של אופציות והנחות: 
 

ההוגן של כתבי האופציה לעובדים נמדד באמצעות מודל בלק ושולס. הנחות המודל כוללות את מחיר המניה למועד    השווי
ניסיון    על בסיס  האופציות המדידה, תנודתיות צפויה שמבוססת על סמך תנודתיות היסטורית במניות החברה, אורך החיים של  

 : להלן פירוט השווי ההוגן והנחות הבסיס ששימשו בחישובו העבר ושעור ריבית חסרת סיכון. 
 
 
 

  2021 2020 2019 
     

 3.26 2.2-4.3 2.7-3.7  בש"ח  שווי הוגן במועד ההענקה
     

     הנחות בחישוב שווי הוגן: 
 15.05 11.1-15.8 10.8-13.9  ש"חב מחיר המניה במועד ההענקה  

 15.66 12.3-18.7 11.4-19.7  "חש ב מחיר מימוש 
 34.7% 52.4%-38.2% 51.0%-49.5%  תנודתיות צפויה (ממוצע משוקלל) 

 משך החיים של האופציה (ממוצע משוקלל צפוי) 
 

2.3 3.8 2.75 

 0.7% 0.5%-0.05% 0.25%-0.05%  שיעור ריבית חסרת סיכון
 
 
 
 



 סלקום ישראל בע"מ  
 מאוחדים  אורים לדוחות כספייםיב
 

 
54    

 תשלומים מבוססי מניות (המשך)  - 22אור י ב
 
 

 היו כדלקמן:  החסומות המניותהשינויים ביתרות 
 
 
 

 (באלפים)   חסומות   מניה יחידות   כמות   

  2021 2020 2019 
     

 -  987 1,104  בינואר  1יתרה ליום 
 1,019 629 -  הוענקו במהלך השנה 

 )32(  (203) (102)  במהלך השנה  בוטלו
 -  (309) (415)  השנה מומשו במהלך 

 987 1,104 587  בדצמבר  31מניה חסומות ליום   יחידות"כ  סה

 למימוש שניתנות  חסומות מניה יחידות"כ  סה
 בדצמבר  31 ליום

 
634 285  - 

 
 

  2021 2020 2019 

     :חסומות  מניה יחידותשווי הוגן של 

 15.05 11.1 -  שווי הוגן במועד ההענקה
     
     
     
     
     
  2021 2020 2019 

 מניות   מבוססי   תשלומים בגין  שכר   הוצאות 
 8 20 15  (במיליוני ש"ח)
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 מכשירים פיננסיים - 23אור י ב
 

 חשיפה לסיכון אשראי
 

יתה י , הדיווחההערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית. החשיפה המרבית לסיכון אשראי בתאריך  
 כדלקמן: 

 
 

20212020

1,161           1,085לקוחות, כולל יתרות לזמן ארוך
14                25הלוואות וחייבים אחרים, כולל יתרות לזמן ארוך

429                23השקעה בבטוחות חוב
719              644מזומנים ושווי מזומנים בבנקים

1               -מכשירים פיננסים נגזרים 
1,7772,324

ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין נכסים פיננסיים למועד הדוח:
 

20212020

9301,027לקוחות קצה
155134משווקים ומפעילים אחרים 

23429פקדונות
644719מזומנים ושווי מזומנים בבנקים

2515אחרים
1,7772,324

מיליוני ש"ח

ליום 31 בדצמבר

 
 

 הפסדים מירידת ערך 
 

 למועד הדוח:   פיננסייםנכסים  להלן גיול 
 

ירידת ערךברוטוירידת ערךברוטו

1,8711092,27232אינם בפיגור
1228530פיגור עד שנה

51143115פיגור של מעל שנה
1,8881122,500177

20212020
מיליוני ש"ח
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 23אור י ב
 

 יתה כדלקמן: יהתנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות במשך השנה ה
 

20212020

177186יתרה ליום 1 בינואר 
(35)(69)מחיקת חובות אבודים

6-כניסה לאיחוד 
(7)-מיון לסעיף חייבים

427הוצאות חובות מסופקים
112177יתרה ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

מעריכה שלא קיימת אפשרות שסכום   קבוצהם כן הההפרשה המחושבת, בהתייחס ללקוחות, משמשת לרישום ירידת הערך אלא א
 השבה נמחק ישירות כנגד יתרת הלקוח. -החוב יוחזר. במקרה זה, הסכום שמוגדר כסכום שאינו בר

 
 

 סיכון נזילות
כולל אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה אינו כולל   והתחייבויות לא חוזיות אחרות,   מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות   ן להל 

 סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:
 

הערך 
בספרים

תזרים 
מזומנים 

חוזי
שנה 

ראשונה
שנה 

שנייה
שנה 

שלישית

ארבע 
עד חמש 

שנים

מעל 
חמש 
שנים

(508)(867)(628)(645)(473)(3,121)(2,811)אגרות חוב *
----(932)(932)(932)ספקים וזכאים אחרים

----(4)(4)(4)חוזי אקדמה על מטבע זר
---(1)-(1)(1)התחייבויות אחרות לזמן ארוך

(146)(144)(101)(141)(196)(728)(662)התחייבויות בגין חכירות
(4,410)(4,786)(1,605)(787)(729)(1,011)(654)

ליום 31 בדצמבר 2021

מיליוני ש"ח

 
 

הערך 
בספרים

תזרים 
מזומנים 

חוזי
שנה 

ראשונה
שנה 

שנייה
שנה 

שלישית

ארבע 
עד חמש 

שנים

מעל 
חמש 
שנים

(877)(1,120)(641)(469)(481)(3,588)(3,161)אגרות חוב *
---(51)(143)(194)(188)הלוואות ממוסדות פיננסיים *

----(913)(913)(913)ספקים וזכאים אחרים
----(8)(8)(8)חוזי אקדמה על מטבע זר

---(38)(6)(44)(44)התחייבויות אחרות לזמן ארוך
(106)(125)(96)(164)(221)(713)(671)התחייבויות בגין חכירות

(4,985)(5,460)(1,772)(722)(737)(1,245)(983)

ליום 31 בדצמבר 2020

מיליוני ש"ח

 
 * כולל ריבית לשלם 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים   - 23אור י ב
 

 ומדד המחירים לצרכן   סיכון מטבע 
 

 הינה כדלקמן:  ולמדד המחירים לצרכן  כון מטבע חוץ ילס  קבוצהה חשיפת  
 

מט"ח או 
צמוד מט"ח 
(בעיקר דולר 

ארה"ב)

צמוד מדד 
מחירים 
לא צמודלצרכן

מט"ח או 
צמוד מט"ח 
(בעיקר דולר 

ארה"ב)

צמוד מדד 
מחירים 
לא צמודלצרכן

נכסים שוטפים
31-61317-702מזומנים ושווי מזומנים

429--23--השקעות שוטפות ופקדונות
45-88222-963לקוחות

1211-29-חייבים ויתרות חובה

נכסים לזמן ארוך
2158-1179-חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של אג"ח ושל 

הלוואות ממוסדות פיננסיים
-(166)(217)-(160)(354)

(570)-(197)(544)-(193)ספקים והוצאות לשלם
(344)(40)(8)(317)(42)(4)זכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים

חלויות שוטפות של התחייבות 
בגין חכירה

(2)(178)(4)(4)(206)(5)

התחייבויות לזמן ארוך
(50)-----הלוואות ממוסדות פיננסיים

(2,200)(523)-(1,998)(375)-אגרות חוב
(42)-(38)(42)--התחייבויות אחרות לזמן ארוך

(10)(439)(8)(11)(462)(5)התחייבות בגין חכירה
(128)(1,209)(1,446)(216)(1,365)(1,293)

31 בדצמבר 312020 בדצמבר 2021

מיליוני ש"ח

 
 להצמדה וסיכון מטבע חוץ היא בגין מכשירים נגזרים היא כדלקמן:  קבוצהה החשיפה של  

 

מטבע/הצמדה לקבל
מטבע/הצמדה

שווי הוגןערך נקוב לשלם

מכשירים שאינם משמשים לגידור
(4)(3)ש"חדולר ארה"בחוזי אקדמה על שערי חליפין

-(240)ש"חמדד המחירים לצרכןחוזי אקדמה על מדד המחירים לצרכן
-(70)דולר ארה"בש"חאופציות מכר על מטבע חוץ

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2021
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 23אור י ב
 

 סיכון מטבע ומדד המחירים לצרכן (המשך)
 

מטבע/הצמדה לקבל
מטבע/הצמדה

שווי הוגןערך נקוב לשלם

מכשירים שאינם משמשים לגידור
(5)92ש"חדולר ארה"בחוזי אקדמה על שערי חליפין

-70ש"חמדד המחירים לצרכןחוזי אקדמה על מדד המחירים לצרכן

מכשירים שמשמשים לגידור
(3)59ש"חדולר ארה"בחוזי אקדמה על שערי חליפין

31 בדצמבר 2020

מיליוני ש"ח

 
 
 

 ניתוח רגישות
ת הרווח או ההפסד בסכומים היה מגדיל (מקטין) את ההון העצמי וא  ,2020-ו   2021  בדצמבר   31השינוי במדד המחירים לצרכן לימים  

נעשה   2020  שאר המשתנים, ובמיוחד שעורי הריבית, נשארו קבועים. הניתוח לגבי שנת המוצגים להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל  
 בהתאם לאותו בסיס.

 
רווח נקי הון עצמי

שינוי
31 בדצמבר 2021

(22)(22)2.0%עליה במדד המחירים לצרכן
(11)(11)1.0%עליה במדד המחירים לצרכן

 11            11              %(1.0)ירידה במדד המחירים לצרכן
 22            22              %(2.0)ירידה במדד המחירים לצרכן

31 בדצמבר 2020
(20)(20)2.0%עליה במדד המחירים לצרכן
(10)(10)1.0%עליה במדד המחירים לצרכן

%1010(1.0)ירידה במדד המחירים לצרכן
%2020(2.0)ירידה במדד המחירים לצרכן

מיליוני ש"ח

 
 

 .2020-ו   2021  בדצמבר  31רגישות השינוי בשער חליפין הינה לא מהותית לימים 
 

 סיכון שיעורי ריבית
 

 סוג ריבית
 

 :לא כולל נגזרים  דיווח לתאריך ה קבוצה ה להלן פירוט בדבר סוג הריבית של מכשירים פיננסיים נושאי ריבית של  
 

20212020

מכשירים בריבית קבועה
(3,287)(2,756)התחייבויות פיננסיות

(2,756)(3,287)
מכשירים בריבית משתנה

5051,056נכסים פיננסיים

מיליוני ש"ח

ערך בספרים
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 23אור י ב
 

 סיכון שיעורי ריבית (המשך)
 
 

 רגישות תזרים המזומנים לגבי מכשירים בריבית משתנהניתוח 
 

 . מהותיים   שאינםהפסד בסכומים  ו היה מגדיל (מקטין) את ההון העצמי ואת הרווח   הדיווח,   תקופת סוף לבשיעורי הריבית   1% של שינוי  
 

 ווי הוגןש 
 
 שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד פיננסיים   מכשירים  .1

 
 כולל ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, השקעות שוטפות,    ניםמזומ  כולל,  מסוימים   והתחייבויות  נכסים   של  בספרים   הערך 

 .שלהם  ההוגן  לשווי  קרוב   או   שווה ,  ארוך  מןז ל  והתחייבויות  ויתרות זכות, כולל נגזרים  זכאים ו  ספקים,  נגזרים
 

 כדלקמן:   םהינ   הכספי   המצב   על  המאוחדים  ות בדוח  יםערכן בספרים כפי שמוצג  ,וכן   שנותרו  הפיננסיות  ההתחייבויות   של  ההוגן   השווי 
 

שווי הוגן*ערך בספריםשווי הוגן*ערך בספרים

(2,811)(2,935)(3,160)(3,329)

--(188)(192)
הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים, כולל 

חלויות שוטפות וריבית לשלם

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 312020 בדצמבר 2021

אגרות חוב, כולל חלויות שוטפות וריבית לשלם

 
 

 
 . הדיווח   תקופת   סוף   לאחר,  2022בחודש ינואר    ה ש"ח, ששולמ  מיליון   55- כ   של   כולל   בסכום   ריבית   כולל   2021בדצמבר    31השווי ההוגן ליום    * 

 . 2021בחודש ינואר    ה ש"ח, ששולמ  מיליון   62- כ   של   כולל   בסכום   ריבית   כולל  2020בדצמבר    31השווי ההוגן ליום  
 

 Quoted closing(  המסחר  בסגירת  שלהן   המצוטט  הרכישה   למחיר   התייחסות  תוך  נקבע  נסחרות  חוב   אגרות   של   ההוגן   השווי
asking price  ,(רמה    הדיווח  במועד)הדיווח   תקופת   סוף  לאחר העוקב   בחודש   ששולמו ,  וריבית קרן   סכומי  בתוספת   ,) 1. 
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 23אור י ב
 

 שווי הוגן (המשך)
 

 של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן   היררכיית שווי הוגן .2
 

 :השונות   לרמות ,  הנמדדים בשווי הוגן תוך שימוש בשיטת הערכה הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים  
   

סה"כרמה 3רמה 2רמה 1

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
23--23השקעות שוטפות בבטוחות חוב

----נגזרים
23--23סה"כ נכסים

(4)-(4)-נגזרים
כ התחייבויות (4)-(4)-סה"

מיליוני ש"ח

ליום 31 בדצמבר 2021

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 

 .2לרמה   1לא היה מעבר במהלך השנה בין רמה  
 
 

סה"כרמה 3רמה 2רמה 1

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
1-1-נגזרים

1-1-סה"כ נכסים

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
(8)-(8)-נגזרים

כ התחייבויות (8)-(8)-סה"

מיליוני ש"ח

ליום 31 בדצמבר 2020

 
 

 .2לרמה   1לא היה מעבר במהלך השנה בין רמה  
 

 
 2 ברמה   פיננסיים   מכשירים   של הוגן  שווי  מדידות  בדבר   נתונים  .3
 
 

 ההוגן השווי לקביעת הערכה טכניקות  פיננסי  מכשיר
   

- הנקוב בחוזה לבין מחיר ה Forward-ה  מחיר  בין   ההפרש  היוון   בסיס   על   נאמד  ההוגן  השווי  ) Forward( אקדמה  חוזי
Forward  ה של  התקופה  יתרת  בגין    שוק   בריביות  שימוש   תוך,  לפדיוןעד    וזה ח הנוכחי 
 . הצדדים של האשראי סיכוני בגין  הנדרשות ההתאמות כולל, דומים למכשירים  מתאימות

   
 . )Black-Scholes formula( ושולס  בלק למודל  בהתאם  נקבע ההוגן השווי  חוץ  מטבע על  אופציות
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  - 23אור י ב
 

 שווי הוגן (המשך)
 
 והתחייבויות פיננסיות  פיננסיים נכסים   קיזוז  .4
 

 :הכספי   המצב  על בדוח  קוזזו   אשר,  שהוכרו   פיננסיים  מכשירים  של  בספרים   הערך את   מציגה  להלן  הטבלה 
 

ביאור

סכומים ברוטו של 
נכסים (התחייבויות) 

פיננסיים שהוכרו

סכומים ברוטו של 
נכסים (התחייבויות)  

פיננסיים שהוכרו וקוזזו 
בדוחות המאוחדים על 

המצב הכספי

סכומים נטו של נכסים 
(התחייבויות) פיננסיים 

המוצגים בדוחות 
המאוחדים על המצב 

הכספי

נכסים פיננסיים
118(123)10241לקוחות

התחייבויות פיננסיות
(35)123(158)15ספקים והוצאות לשלם

ליום 31 בדצמבר 2021

מיליוני ש"ח

 
 

ביאור

סכומים ברוטו של 
נכסים (התחייבויות) 

פיננסיים שהוכרו

סכומים ברוטו של 
נכסים (התחייבויות)  

פיננסיים שהוכרו וקוזזו 
בדוחות המאוחדים על 

המצב הכספי

סכומים נטו של נכסים 
(התחייבויות) פיננסיים 

המוצגים בדוחות 
המאוחדים על המצב 

הכספי

נכסים פיננסיים
16(193)10209לקוחות

התחייבויות פיננסיות
(23)193(216)15ספקים והוצאות לשלם

ליום 31 בדצמבר 2020

מיליוני ש"ח
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 ושירותיםהכנסות ממכירות  - 24אור י ב
 

 :הכנסה  סוגי   לפי 
 

202120202019

1,161878932הכנסות ממכירה של ציוד קצה

הכנסות משירותים
1,7621,5431,541הכנסות משירותי תקשורת סלולרית

1,0861,1531,111הכנסות משירותי תקשורת נייחת
91102124הכנסות משירותים אחרים
2,9392,7982,776סה"כ הכנסות משירותים

4,1003,6763,708סה"כ הכנסות

   

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 
 עלות המכירות והשירותים  - 25אור י ב
 

 הרכב:

202120202019

לפי מקורות הכנסה
977757695עלות מכר ציוד קצה
1,9862,0432,030עלות מתן השירותים

2,9632,8002,725
לפי מרכיבים

977757695עלות מכר ציוד קצה

856664דמי שכירות והוצאות נלוות
162196213משכורות והוצאות נלוות אחרות

792795763תשלומים למפעילי תקשורת
228261267עלות שירותי תוכן

565597601פחת והפחתות
908685תמלוגים ואגרות

644237אחרות
1,9862,0432,030סה"כ עלות בגין השירותים

2,9632,8002,725

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 הוצאות מכירה ושיווק  - 26אור י ב
 

 הרכב:

202120202019

288251278משכורות והוצאות נלוות
757883עמלות למשווקים

573946פרסום ויחסי ציבור
197167155פחת והפחתות

221918עמלות גביה
272630אחרות

666580610

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח
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 הוצאות הנהלה וכלליות - 27אור י ב
 
 ההרכב: 

202120202019

858273משכורות והוצאות נלוות
134160142פחת והפחתות 

231914דמי שכירות ונלוות
252833עיבוד נתונים ושירותים מקצועיים

253127רווחה ונלוות לעובדים
91011אחרות

301330300

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 אחרות, נטו  )הוצאות(  הכנסות - 28אור י ב
 

 ההרכב: 

202120202019

121824הכנסות ריבית בגין עסקאות מכירה בתשלומים
(45)--הוצאות בגין תוכנית פרישה מרצון

39232רווח מקבלן מבצע
(1)(3)(7)אחרות

אחרות, נטו הוצאות)  (20)4438הכנסות (

מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

 
 
 

 הכנסות והוצאות מימון  - 29אור י ב
 

 ההרכב:    

202120202019

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים שנמדדים לפי 
36--שווי הוגן דרך רווח או הפסד

411-הכנסות ריבית מהלוואות
362אחרות

31049הכנסות מימון

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים שנמדדים לפי 
-(19)-שווי הוגן דרך רווח או הפסד

הוצאות ריבית והוצאות הפרשי הצמדה למדד בגין 
(123)(96)(109)התחייבויות לזמן ארוך

(12)(8)-שינוי נטו בשווי ההוגן של נגזרים
(27)(29)(31)הוצאות מהפחתת ניכיון

(24)(25)(22)הוצאות מימון בגין התחייבויות בגין חכירות
(7)(5)(6)אחרות

(193)(182)(168)הוצאות מימון
(144)(172)(165)הוצאות מימון, נטו

מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
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 מיסים על ההכנסה  - 30אור י ב
 

 קבוצה פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת ה א. 
 

   חברות  מס שיעור
 

 23%הינו  2021 –  2019 שניםל לקבוצה יעורי המס הרלוונטיים  ש
 

  שיעור ,  23%  שלבהתאם לשיעור מס    חושבו ,  2021בדצמבר    31וליום    2020בדצמבר    31יתרות המיסים הנדחים ליום  
 . ההיפוך במועד לחול  הצפוי המס

 
 . לעיל  המוצגים המס לשיעורי   בהתאם  מחושבים המדווחות  לתקופות  השוטפים מיסיםה

 
 

 )  מס הטבת ( מס  ב.   מרכיבי הוצאות
 

202120202019

מסים שוטפים הוצאות (הכנסות) 
6419בגין השנה השוטפת

(3)1(1)התאמות בגין שנים קודמות, נטו
5516

הוצאות (הכנסות) מסים נדחים
(39)(44)7יצירה והיפוך של הפרשים זמניים

7(44)(39)

(23)(39)12מסים על הכנסה (הטבת מס)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 אחר  כולל(הפסד) מרכיבי רווח  בגיןעל הכנסה  מיסיםג.   
 

202120202019

(5)-(3)לפני מס
1-1הוצאות מס

(4)-(2)נטו ממס

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מיסים על ההכנסה (המשך)  - 30אור י ב
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  מיסיםה הכנסות על הכנסה לבין  מיסיםלפני   הפסדבין המס התיאורטי על  ההתאמ ד.   

 
 

202120202019

לפני מסים על ההכנסה (130)(195)44רווח (הפסד) 
23.0%23.0%23.0%שיעור המס העיקרי של הקבוצה

(30)(45)10מס מחושב לפי שיעור המס העיקרי של הקבוצה

תוספת (חיסכון) בחבות המס בגין:
688הוצאות לא מוכרות

(3)(1)-מסים בגין שנים קודמות
2(1)(4)הפרשים אחרים

(23)(39)12הוצאות מס (הטבת מס) 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 
 

 שהוכרו  נדחים מיסיםנכסי והתחייבויות  ה.
 

 הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.  מיסיםה
 

 הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:  מיסיםהתנועה בנכסי והתחייבויות ה
 

הפרשה  
 לחובות
מסופקים

רכוש קבוע  
 ונכסים בלתי

מוחשיים

 ניכויים
 והפסדים
 להעברה
סה"כאחריםלצרכי מס

מס נדחה ליום 1 בינואר  יתרת נכס (התחייבות) 
202140(188)7339(36)

(5)(1)83(15)שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
11---שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

מס נדחה ליום 31 בדצמבר  יתרת נכס (התחייבות) 
202125(180)7639(40)

2567642149נכס מס נדחה
(144)יתרות הניתנות לקיזוז

נכס מס נדחה בדוחות המאוחדים על המצב 
5הכספי ליום 31 בדצמבר 2021

(189)(3)-(186)-התחייבות מס נדחה
144יתרות הניתנות לקיזוז

התחייבות מס נדחה בדוחות המאוחדים על המצב 
(45)הכספי ליום 31 בדצמבר 2021

מיליוני ש"ח
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 מיסים על ההכנסה (המשך)  - 30אור י ב
 

 (המשך)  נכסי והתחייבויות מיסים נדחים שהוכרו ה.
 
 

הפרשה  
 לחובות
מסופקים

רכוש קבוע  
 ונכסים בלתי

מוחשיים

 ניכויים
 והפסדים
 להעברה
סה"כאחריםלצרכי מס

מס נדחה ליום 1 בינואר  יתרת נכס (התחייבות) 
202041(185)5133(60)

1819844(1)שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
(20)(2)3(21)-שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

מס נדחה ליום 31 בדצמבר  יתרת נכס (התחייבות) 
202040(188)7339(36)

4057341159נכס מס נדחה
(159)יתרות הניתנות לקיזוז

נכס מס נדחה בדוחות המאוחדים על המצב 
-הכספי ליום 31 בדצמבר 2020

(195)(2)-(193)-התחייבות מס נדחה
159יתרות הניתנות לקיזוז

התחייבות מס נדחה בדוחות המאוחדים על המצב 
(36)הכספי ליום 31 בדצמבר 2020

מיליוני ש"ח

 
 
  
 ת מס ושומ .ו
 

  .2017- 2014  שניםל החברה של המס לשומות בנוגע סופיות להסכמות  הגיעו המיסים  ורשות החברה, 2020מרץ  בחודש .1
 .  2020  בשנת  המס הוצאותהשפעה מהותית על   הייתהלשומת המס לא 

 . 2019 המסשנת  וכולל עד "מבע טלקום  גולן חברתב נתקבלו סופיות  מס שומות .2

 .  2019 המסשנת  וכולל עד מ " בע  חנויות רשת דינמיקה חברתב נתקבלו סופיות  מס שומות .3
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 התקשרויות  - 31 אורי ב
 
 : לרבות  1994לקבוצה התחייבויות בקשר לרישיון שהוענק לה בשנת  . א

 
 נכס מהנכסים המשמשים לביצוע הרישיון ללא הסכמה מראש של משרד התקשורת.  לשעבדלא  .1

מיליון דולר ארה"ב.    200- ההון העצמי המשותף של כלל בעלי מניות החברה, יחד עם ההון העצמי של החברה, לא יפחת מ .2
 החברה.   בהוןת יו מהזכו  10%-לעניין זה לא יובא בחשבון בעל מניות המחזיק פחות מ

 
 התחייבויותיה הנ"ל.  בלמועד חתימת הדוחות הכספיים הקבוצה עומדת    נכון 

 
 

ותוכנות, ותוכן    מערכות , תחזוקת  קצההתקשורת, ציוד    ותות לרכישת ציוד לרשתוי , לקבוצה התחייב 2021בדצמבר    31נכון ליום   .ב
 מיליון ש"ח.  573 -כ  שלושירותים נלווים, בסך 

 
 ):IRU( שימוש זכויות לרכישת הסכמים  2 קיימים לקבוצה .ג

 
)  IRUזכויות שימוש (  לרכישתהתקשרה במספר הסכמים    הקבוצה:  העולמית  האינטרנט  רשת  אל  תקשורת  בקווי  שימוש  זכויות .1

וכן שירותי    עםאת רשת האינטרנט הישראלית    המחבריםבקיבולות תקשורת מסוימות בקווי תקשורת   האינטרנט העולמי 
. יתרת  2032קיבולת היא עד מאי  ה  למרביתתחזוקה ותפעול בקשר עם קווי התקשורת האמורים. תקופת ההסכם בנוגע  

   . ש"ח יליוןמ  24, הינה 2021בדצמבר  31ההתחייבות מכלל ההסכמים הקיימים נכון ליום 

 ' בביאור זה. ו סעיף ראה, לפרטים נוספים  IBCשימוש בתשתית הסיבים האופטיים של  זכויות  .2
 

   (אקספון): מרתוןם השיתוף עם הסכ .ד
ועדכונים לו נכנסו    2017נכנס לתוקף באפריל  ,  אקספוןעם    3  - ו  2וח לרשתות דור  ושירותי איר  5-ו  4הסכם שיתוף רשת דור  

   .("מועד ההשלמה") 2022  ץמרבלתוקף 
הודיעה לחברה   2021מביצוע תשלומים לקבוצה בהתאם להסכם השיתוף ובחודש ינואר   אקספון חדלה  2020בחודש נובמבר  

תביעה לאכיפת הסכם    הגישה החברה  2021על ביטול ההסכמים בטענה להפרתם היסודית ע"י החברה. בחודש בפברואר  
 . השיתוף

צו עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב בהסכמת הנושה המובטח (בנק מזרחי) בהתאם    אקספון ניתן לבקשת    2021בחודש יוני  
נגיף    –הוראת שעה    –  4ולחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס'     2018-לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח

וביטול העיקולים הזמניים    אקספוןמשפטיים בהם נקטה החברה נגד  , לרבות ההליכים ה2021-, התשפ"אהקורונה החדשה)
 שהוטלו ע"י החברה ומונה מנהל הסדר. 

(הסכם השיתוף    , התקשרה החברה בהסכם לשינוי תנאי הסכם השיתוף והשימוש שלה עם אקספון2021בספטמבר    24ביום  
"הסכם השיתוף המעודכן") עם תאגיד בשליטת מר יריב לרנר וקרן כלירמרק ("התאגיד"). ביום    -והשימוש כפי שעודכן כאמור  

השליטה  2021באוקטובר    12 בעלת  בידי  תיוותר  (היתרה  אקספון  מניות  מהון  שליש  שני  לרכישת  הצעה  התאגיד  הגיש   ,
השליטה באקספון, הגיש הצעה להסדר חוב עם נושי אקספון (להלן: "הסדר החוב"),  באקספון) ובמשותף עם אקספון ובעלת  

אישר בית המשפט את הסדר החוב שהוצע    2021באוקטובר    17לפיה אקספון תהא מחויבת בהסכם השיתוף המעודכן. ביום  
חוב) ואת הצעת הרכישה  במשותף על ידי התאגיד, אקספון ובעלת השליטה באקספון (לאחר אישור אסיפות הנושים להסדר ה

 של התאגיד. 
סכומים  ר, אקספון שילמה בפועל  לחברה  (מועד מינוי מנהל ההסדר) על פי הנחיית מנהל ההסד  2021ביוני,    17  החל מיום

 חודשיים בהתאם למה שנקבע מול מנהל ההסדר. 
שנקב ההסדרים  את  לשקף  מנת  על  אקספון  מול  החוב  ליתרת  התאמה  החברה  ביצעה  השנה  השיתוף  במהלך  בהסכם  עו 

מיליון ש"ח בסעיף הפסדי אשראי בדוח רווח והפסד. סך ההכנסות מאקספון הכלולות    14-המעודכן וזקפה הפרשה בסך של כ
 . ש"ח מיליון 57-לכ הסתכמו 2021לשנה שהסתיימה בשנת בדוחות הכספיים  
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 (המשך)   התקשרויות – 31אור י ב
 

 המשך): ) (אקספוןמרתון (השיתוף עם  הסכם . ד

 השיתוף המעודכן:  להלן עיקרי הסכם
 
הסדרת  הסדרת השימוש בתדרים הרלבנטיים של הצדדים; ניהול ותפעול באמצעות תאגיד משותף ("התאגיד המשותף");   .1

האקטיביים של הרשת המשותפת; הסדרת השקעות עתידיות ברכיביה האקטיביים של הרשת    םברכיבי  החזקת הצדדים 
) ברכיבים אלו של כל צד משתף כלפי הצד המשתף האחר; מתן זכות  IRUהדירה (-ימוש בלתיהמשותפת; הסדרת זכות ש

בלתי (-שימוש  לIRUהדירה  הקבוצה  ידי  על  המשותפת;    אקספון)  הרשת  של  הפאסיביים  ברכיבים  המשותף  ולתאגיד 
ם; והסדרים להוספת  הסדרת שירותים שיינתנו על ידי הקבוצה לתאגיד המשותף כקבלן משנה; הסדרים להיפרדות הצדדי

שיון רט"ן מתוקן ואת הקצאת  ילקבל ממשרד התקשורת ראקספון  ם השיתוף כולל את התחייבות  צד משותף נוסף. הסכ
 שיון ואגרות התדרים בגינם למשרד התקשורת. יהתדרים מכוח מכרז התדרים האחרון וכן לשלם את דמי הר

שנים ממועד ההשלמה. התקופה כאמור תוארך בתקופות נוספות, אלא    10ההסכם הינו לתקופה של    -תקופת ההסכם   .2
  4אם אחד הצדדים הודיע אחרת. לנסיבות בהן תעמוד למרתון אפשרות לקצר את תקופת ההסכם לשבע שנים, ראו סעיף 

 להלן. 

) תשלום  1: (כוללת  אקספוןעם  סכם במסגרת ההסכם  התמורה השנתית שתקבל הקבוצה במהלך תקופת הה  -התמורה   .3
הו  האקטיביים   ברכיבים  IRUעבור   של  (הפאסיביים  עבור חלק2רשת המשותפת,  בעלות    אקספוןשל    יםמסו  ) תשלום 

) תשלום עבור השתתפות בעלויות ההפעלה השוטפות  3(-, ו ההשלמה  ממועד  החל  רשת המשותפתב הרכיבים האקטיביים  
דור   ורשת  כתלות בכמות המנויים של  הקבושל    3-ו  2של הרשת המשותפת  החברה מעריכה שהתמורה    . אקספוןצה, 

שנים) על    10הכוללת מהסכם השיתוף, הכולל גם השתתפות ברכישת ציוד לרשת המשותפת, תעמוד בתקופת ההסכם (
  מיליון ש"ח. להערכת החברה, הנחות כאמור בסעיף ד. להלן, אם תינתנה, אינן משנות מהותית את   400-600סך שבין  

הערכת החברה ביחס לתמורה הכוללת מהסכם השיתוף, בעוד קיצור ההסכם, אם יקוצר, יפחית באופן יחסי את התמורה  
 הכוללת. 

אקספון  בעלת השליטה ב   -לכליר החזקות תקשורת שותפות מוגבלת    -אופציית רכש, אופציית הלוואה ואופציית מכר   .4
) הון מניות  100%ש את מלוא (אפשרות לחייב את החברה לרכו("כליר") ניתנה  כאמור  לאחר השלמת הסדר הנושים של  

מיליון ש"ח (שעשוי    130- במהלך תקופה שבין שלוש לחמש וחצי שנים ממועד השלמת העסקה, בתמורה לסך של כ  אקספון 
של   רגולטורים  אישורים  בקבלת  המותנית  כאמור,  הרכש  שאופציית  ככל  הרכש").  ("אופציית  מסוימות)  בנסיבות  לגדול 

לכליר אפשמ ניתנה  למימוש,  ניתנת  לא תהיה  על התחרות,  והממונה  לחייב את החברה להעמיד  שרד התקשורת  רות 
הלוואה נושאת ריבית באותו הסכום כנגד בטוחות שהיקפן הוסכם בין הצדדים, וכפוף להוראות כל דין ("אופציית    אקספוןל

מש, וככל ותמומש, האם יתקבלו האישורים הנדרשים  ההלוואה"). החברה אינה יכולה להעריך האם אופציית הרכש תמו
   לשם מימושה ובאילו תנאים.

לא את אופציית ההלוואה,  בנסיבות מסוימות במקרה שבו לא ניתן יהיה לממש את אופציית הרכש שניתנה לחברה ואף  
זכאית להנחות מסוימות בגין תשלומים תוספתיים שעליה לשלם לחברה וכן תהא זכאית לקצר את תקופת    אקספון תהא  

תבחר לקצר את הסכם השיתוף כאמור, ניתנה לחברה אפשרות לחייב    אקספוןלוש שנים (לשבע שנים). ככל וההסכם בש
ליון  ימ  130בתמורה לסך של  אקספוןשל ון המניות המונפק והנפרע למכור לחברה את מלוא ה   אקספוןניות באת בעלי המ

, בכפוף לאישורים רגולטוריים ("אופציית המכר"). החברה אינה יכולה להעריך האם יתקיימו הנסיבות שיקנו את הזכות  ש"ח
אופציית המכר   וככל שתמומש  תמומשנה  אלו  זכויות  אופציית המכר, האם  או  קיצור ההסכם  יתקבלו    – להנחות,  האם 

 ורים הנדרשים למימושה ובאילו תנאים. האישורים הרגולט 

 

 קיבוציים:  הסכמים .ה
החברה וחברת הבת, דינמיקה, בהסכם קיבוצי עם ועד העובדים וההסתדרות הכללית החדשה   ו , התקשר2021בחודש אפריל  

). ההסכם כולל מדיניות ותנאי העסקה דומים לאלו הנהוגים בחברה במספר שינויים,  2023  -  2021לתקופה של שלוש שנים (
יאפשרו לחברה לשפר את רמת השירות  לעובדים זכאים ומנגנונים ש  2023-ו  2022בשנים    3%לרבות תוספת שכר ממוצעת של  

ח האדם. סעיף השתתפות העובדים ברווחי  ווהמצוינות התפעולית שלה, בין השאר, באמצעות שיפור מתמיד באיכות וכמות כ
 מיליון ש"ח, בחלוקה רבעונית, נותר ללא שינוי.   400מעל רווח תפעולי שנתי של  12.5% -החברה 
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 (המשך)   התקשרויות – 31אור י ב
 

   :IBC-ב השקעה הסכמי .ו
 

 : להלן  שעיקריהם  הסכמים   מספר  כוללת  העסקה("העסקה").    IBC-את עסקת ההשקעה ב  השלימה  קבוצה , ה2019יולי    בחודש
 

להקמת  שותפות מוגבלת, בבעלות משותפת בחלקים שווים, אשר    םתש"י התקשרו בהסכמיו   קבוצהה  -  שותפותהסכמי   .1
 ").  IBC("הרוכשת" או "שותפות  IBCמהון המניות של  70%תרכוש 

, חברת החשמל לישראל ("חח"י") ובעלי מניות ונושים עיקריים אחרים של  IBCהרוכשת,    - )  SPAרכישת מניות (   םהסכ .2
IBC    מהון המניות המונפק והנפרע של    70%התקשרו בהסכם לרכישתIBC  ,ב  הרוכשת  של  השקעה  באמצעות-IBC  ,

הסכום ניתן כהלוואת בעלים    מרביתשילמה מחצית) ("התמורה"),    הקבוצה  שמתוכו מיליון ש"ח (  110בעבור סך כולל של  
נפרע  ההון המניות המונפק ומ  30%יותר). יתר  מעל החוב הבכיר הגבוה ב   6%עד    4%(ההלוואות ניתנו בשיעור ריבית של  

 יוחזקו על ידי חח"י.   IBCשל 

, בהתאמה) התקשרו בהסכם בעלי  IBCבהון המניות של   30% -ו  70%-ב שיחזיקוהרוכשת וחח"י ( - הסכם בעלי המניות .3
ודילול (ואי דילול בנסיבות מסוימות) של     IBC, לרבות הסדרים מסוימים ביחס למימון IBCמניות. ההסכם מסדיר את ניהול 

 בעלי מניות שלא משתתפים במימון.  

(התחייבות  )  IRUזכויות שימוש בלתי הדירות (  הקבוצה רכשה    במסגרתו התקשרו בהסכם    IBC  -ו  קבוצה ה  -   IRUהסכם   .4
בבניינים    כמות משקי בית מ   10%וכעת עומדת על   IBC-עד להשלמת עסקה ההשקעה של הוט ב  15%הקבוצה עמדה על  

השנים    15-ב  IBCכפי שתיפרס על ידי    IBC  שלסיבים האופטיים  ההמחוברים בתשתית    בבניינים   ממשקי בית  )  יםמחובר 
  IRU-הבאות (לרבות אופציית הארכה לתקופות נוספות ללא תמורה נוספת פרט לתשלום דמי תחזוקה שנתיים). תמורת ה

ידי    הלקוחות  בתיבפועל של    לפריסה כפופה   שנים), בנוסף לתשלום דמי    9(  רבעוניים  תשלומים  36-ב   תשולםו   IBCעל 
בסך  סכום מקסימלי  ל  עד   ערבות בנקאית   להעמיד החברה    התחייבה   תחזוקה שנתיים. לטובת הבטחת התשלום בהסכם זה

 מיליון ש"ח.  35-של כ

שירותים עם חח"י כולל תמחור והסדרים מעודכנים ומשופרים לזכות הבלעדית של  ההסכם    -"י  חח   עם  השירותיםהסכם   .5
IBC  ושירותים אחרים המסופקים על ידי חח"י ל   לפרוס סיבים אופטיים על רשת החשמל של חח"י- IBC   .בקשר לכך 

-השלימו את העסקה למכירת תשתית הסיבים העצמאית של החברה באזורי מגורים ל  IBC-ו קבוצה ה  2019  ביולי בנוסף,   .6
IBCמיליון ש"ח. הסכם ה  180-, בתמורה לסך של כ-IRUלרכוש זכות שימוש בלתי הדירה    קבוצה, לרבות התחייבות ה

על התשתית הנרכשת    גם(כמפורט לעיל), חל    IBCממשקי הבית בבניינים המחוברים לתשתית הסיבים של    מסוייםחוז  אב
 מהחברה. 

תקשורת בכבלים בע"מ    מערכותהשקעה עם הוט    בהסכמי"י,  תשהקבוצה, ביחד עם    התקשרה,  2020ספטמבר    בחודש .7
  להגדיל  התחייבות  כוללת  העסקה,  ומקובלים   סטנדרטיים  לתנאים  בנוסף.  IBC-ב(יחד עם גופים הקשורים אליה) ("הוט")  

הדברים    עיקריבשנים הקרובות ואת  )  משקי ביתמיליון    1.7-(כ  IBC  של  האופטיים  הסיבים   רשת   פריסת   את   משמעותי  באופן
 :הבאים

(כך שכל אחת מהשותפות    IBCהוט תהפוך לשותפה שווה בשותפות    םוהוט, במסגרת  IBCבין שותפות    -השקעה    הסכמי .א
), על ידי ביצוע השקעה שווה מהותית להשקעה שבוצעה על ידי כל אחד מהקבוצה  IBCמהון מניות    23.3%תחזיק בעקיפין  

 .אחרים םזכויות ממשל תאגידי נוספות ומנגנוני"י עד למועד ההשלמה של העסקה. בנוסף, הסכמי ההשקעה כוללים ותש 

להוט, במסגרתם הוט מתחייבת לרכוש זכות שימוש בלתי    IBCבין    -  IBCהסיבים של    בתשתית  IRU  לרכישתהסכם   .ב
 . IBCהדירה ברשת הסיבים האופטיים של 

מתחייבת לרכוש שירותים מסוימים מהוט ורשאית לרכוש שירותים    IBCלהוט, במסגרתם    IBCבין    -הסכמי שירותים   .ג
 נוספים.   

 למועד ההשלמה. מעברמתחייבת גם להמשיך ולרכוש מהקבוצה שירותים מסוימים המסופקים לה על ידי הקבוצה,   IBC . ד

 . נדרשיםה  הרגולטוריםאישורים ה קבלת אחרהושלמה העסקה, ל 2021בפברואר   בחודש
 
 

 תלויות  התחייבויות - 32אור י ב
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 תביעות  . א
 

אלו,  מתביעות  לנבוע  שעשויות  העלויות  הרגיל.  העסקים  ממהלך  הנובעות  נגדה  שונות  משפטיות  בתביעות  מעורבת  הקבוצה 
ושסכום החבות ניתן לכימות או הערכה בטווח סביר.   50%- הסבירות שתיווצר חבות כספית בגינן גבוהה מ מופרשות רק כאשר  

ערכת מידת הסיכון בכל אחת מהתביעות, כאשר אירועים המתרחשים סכום ההפרשות שבוצעו בדוחות הכספיים מבוסס על ה 
במהלך ההתדיינות המשפטית עשויים לחייב ביצוע מחדש של הערכת סיכון זה. הערכת הקבוצה בדבר הסיכון מתבססת הן על 

יוסכמו על   ואשר  חוות דעת יועציה המשפטיים והן על אומדן הקבוצה בדבר סכומי הסדרי הפשרה הסבירים שהחברה צפויה לשאת 
נגד הקבוצה   , 2021,  בדצמבר   31נכון לתאריך    ידי הצדדים לתביעות. ההפרשה הנכללת בדוחות הכספיים  בגין כלל התביעות 

 מיליון ש"ח.  82 - כ   סך שלמסתכמת ל 

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 

תביעות צרכניות"). בנוסף, הוגשו תביעות משפטיות שונות כנגד הקבוצה על ידי עובדים, קבלני ושאינם ממוניים ללקוחות (להלן: " 
רשויות ואחרים שעניינן בעיקר טענות להפרת הוראות הדין ביחס לסיום העסקת עובדים ותשלומי משכירי נכסים,  משנה, ספקים,  

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

תביעות ובקשות לאשרן כתביעות ייצוגית כנגד החברה בסכום  שהוערך על ידי התובעים בסכום   2  ו לאחר סוף תקופת הדיווח, הוגש
ניתן להעריך את   47- כולל של כ  כן, הסתיימו    מיליון ש"ח. בשלב מקדמי זה לא  עות ובקשות לאשרן תבי   7סיכויי הצלחתן. כמו 

 מיליון ש"ח.  448-וערך על ידי התובעים בסך של כ כתביעות ייצוגיות בסכום כולל שה
 

מסווגות בהתאם לקבוצות בעלות מאפיינים    ,2021,  בדצמבר  31  ליום  הקבוצהלהלן פירוט התביעות העומדות ותלויות כנגד  
 קבוצה.כנגד הכון למועדי הגשתן  דומים. הסכומים המוצגים להלן מחושבים על פי סכומי התביעות נ

 

 תביעות קבוצת
 
 

 התביעהסכום 

סכום החשיפה בגין  
תביעות שטרם ניתן 
 סה"כ  להעריך את סיכוייהן 

 מיליוני ש"ח 
 1,732 35 ) 2) (1( 697,1 תביעות צרכניות 

 12 - 12   תביעות אחרות     
 1,744 35 1,709 סה"כ     

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

קבוצה ונתבעים נוספים יחדיו אשר הסכום הנתבע בגינן מהקבוצה הוערך  שתי תביעות נוספות כנגד הכן  ו   מהקבוצההתביעה  
 מיליון ש"ח.   10-על ידי התובעים בסך של כ

 ן סכום התביעה, אשר בגינן עלולה להיות קיימת לקבוצה חשיפה נוספת.וספות כנגד הקבוצה שבגינן לא צויקיימות תביעות נ  )2(
 

 
  

 בחלוקה לפי סכום התביעה: ,  2021, בדצמבר  31ם  ליונכון להלן פירוט מספרן וסכומן של התביעות 
 

 (במיליוני ש"ח)סה"כ סכום התביעות  מספר התביעות  סכום התביעה
 479 47 מיליון ש"ח *  100עד 

 555 2 מיליון ש"ח 500מיליון ש"ח ועד  100
 - 16 תביעות שבגינן לא צוין סכום התביעה 

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

שבגינן   יחדיו  נוספים  ונתבעים  הקבוצה  כנגד 
 10 2 סכום התביעה מהקבוצה בנפרד צוין 

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

 1,744 74 סה"כ 
 

  2021  בדצמבר  31  רשויות ואחרים ליוםמשכירי נכסים,  תביעות אשר הוגשו כנגד הקבוצה על ידי עובדים, קבלני משנה, ספקים,    34* כולל  
 . מיליוני ש"ח 12 -ל כבהיקף ש

 

 (המשך)  תלויות התחייבויות - 32אור י ב
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 (המשך)   תביעות . א

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

  לתשלוםמיליון ש"ח (הכולל גמול לתובע ושכר טרחת עורכי דין). החברה ביקשה וקיבלה עיכוב ביצוע    32-של כ  בתשלוםהחברה  
כללה החברה    המשפט העליון. לאור מתן פסד הדין לבית    על פסק הדין   ערעורהגישה    2021במהלך חודש אוקטובר  הסכום ו

 . האמור לעילאת מלוא הסכום  2021של   רביעיאחרות בדוחות הכספיים לרבעון ה במסגרת סעיף הוצאות

 
 שעבודים וערבויות .ב
 

ח'    :שעבודים .1 סדרות  הנפקת  התחייבה    -במסגרת  החברה,  התקשרה  שבהם  ההלוואות  והסכמי  החוב  אגרות  של  יב' 
 חריגים מסוימים. החברה לא ליצור שעבודים על נכסיה למעט 

 
 שניתנו על ידי הקבוצה:  בנקאיות ערבויות   :ערבויות .2

 מיליון ש"ח.   37 -למוסדות ממשלתיים  .א

 מיליון ש"ח. 123 -לספקים ואחרים  .ב
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   רגולציה וחקיקה  - 33אור י ב
נחקקו תקנות הקובעת פרוצדורות להקמה, ביצוע שינויים והחלפה של מתקני גישה הפטורים מקבלת    2018בחודש אוקטובר   . א

היתרי בניה. אף שהתקנות האמורות משקפות את ההגבלות השיפוטיות שהוחלו על יכולת החברה להחליף או לבצע שינויים  
לולה לצמצם ולהקשות על יכולת החברה להקים אתרי גישה על בסיס  במתקני גישה, הן גם מחילות פרוצדורת רישוי חדשה שע

תשפ"ב (חוק ההסדרים)    –  2021, נחקקו שינויי חקיקה במסגרת חוק המדיניות הכלכלית,  2021הפטור האמור . בחודש נובמבר  
שינוי האסדרה    לעניין קידום פרישת תשתיות תקשורת מתקדמות בישראל והפחתת החשיפה לקרינה בלתי מייננת, ובכלל זה

הקיימת לעניין פטור מהיתר בניה להקמה, החלפה או תוספת לאתרים סלולריים מסוימים והכללת אתרים סלולריים בהגדרת  
תשתית לאומית במטרה להקל על הליכי פרישת תשתיות תקשורת.  אין וודאות ביחס לאופן שבו ייושמו שינויי החקיקה, לרבות  

 ך בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשפעה של שינויי החקיקה על פעילות החברה.  ידי הרשויות השונות, ולפיכ-על

הודיע משרד התקשורת על הפחתה רטרואקטיבית של תעריפי השירותים הסיטונאים כפי שנקבעו בעבר    2020בחודש פברואר   .ב
. הפחתה  2019-2020ר  על ידי משרד התקשורת בקשר לשימוש בתשתית כבלי הנחושת של בזק ועדכון מנגנון תעריפים עבו

כנגד תשלומים ששולמו או    2020זו הובילה להחזרת סכומים ששילמה החברה בעבר לבזק ולקיזוז סכומים נוספים במהלך  
, הודיע משרד התקשורת על הפחתה  2020מיליון ש"ח. בחודש דצמבר  31-ישולמו לבזק בגין שירותים אלו, בסכום כולל של כ

  2021. בחודש נובמבר  2021לשוק הסיטונאי עבור שימוש בתשתית הנחושת של בזק לשנת  משמעותית נוספת של התעריפים  
השוק   תעריפי  לקביעת  משמשים  אשר  בזק,  ברשת  נתונים  לקיבולת  הביקושים  תחזית  מדדי  את  התקשורת  משרד  פרסם 

 . 2022נת הסיטונאי בתשתית הנחושת. מדדים אלה הובילו לעליה בתעריפי השוק הסיטונאי בתשתית הנחושת לש

הודיע משרד התקשורת לקבוצה, ולמפעילה סלולרית נוספת, כי הן נדרשות להחליף את התדרים המוקצים    2020בחודש מרץ  .ג
מה"צ, כך שיתאמו לתקנים אירופאיים ולאזור בו מצויה מדינת    800מה״צ לתדרים ברצועת התדרים    850להן ברצועת התדרים  

מה"צ והועתק לפס    5-מה"צ ל  10-מה"צ צומצם מ  850הקבוצה ברצועת התדרים    ישראל. נכון למועד הדוחות רוחב הפס של
מה"צ יבוטל ובמקומו יוצע לקבוצה פס תדרים שכולו ברצועת    850-חליפי. במועד מאוחר יותר שייקבע, פס התדרים בתחום ה

  900מה"צ או    800  מה"צ. משרד התקשורת ישקול להקצות חלק מההכנסות ממכרזי תדרים ברצועת התדרים  800התדרים  
מה"צ, אם יבוצעו מכרזים כאלה, לזירוז ביצוע הליך החלפת התדרים כאמור. השלמת החלפת התדרים כאמור, תחייב השקעות  

 מהותיות והחלפת ציוד רדיו במרבית האתרים הסלולריים של הקבוצה. 

אוגוסט   .ד ו2020בחודש  זכו בתדר מרתון , הקבוצה,  דור  , שותפתה לרשת המשותפת של החברה,  לשירותי  נוספים    5-ו  4ים 
. בהתאם לתנאי המכרז ינתן  2022מיליון ש"ח אשר ישולמו בספטמבר    115בתמורה לתשלום דמי רישיון כוללים בסכום של  

 לקבוצה שתעמוד בתנאי פריסת מוקדי שידור, סכום המענק יקבע ע"פ קצב הפריסה. מענק 

את חובות הפריסה של סיבים אופטיים וחובות אספקת השירות של  המעדכן    באופןחוק התקשורת    תוקן,  2020בחודש דצמבר   .ה
לבצע פריסה אוניברסלית של כל רשת שהם    ו קודם לכן בעלי תשתית משל עצמם (אשר נדרש  -כללי    מפעילים בעלי רישיון 

פורסים), וקובע תמריצים לעידוד פריסת תשתית באזורים שבהם לא תתקיים חובת פריסה, על פי מבחני כדאיות כלכלית. עיקר  
(אשר נכלל   2021משנת מהכנסתה השנתית (כפי שהוגדרה) החל  0.5%ההשפעה על הקבוצה, היא הטלת מס נוסף בשיעור 

 .  התמרוץהמועד שבו נקבעה חובת הפריסה לכל אחד מאזורי  ועדח השנתי)  במסגרת הדו

. מהלך זה כולל הגבלות  2025עד לתום שנת    3-ו  2קיבל משרד התקשורת החלטה על סגירת רשתות דור    2021בחודש יוני   .ו
ים בציוד כאמור החל  והגבלות על חיבור מנויים חדשים המחזיק  2021על ייבוא ציוד שתומך רק ברשתות אלה החל מסוף שנת 

לשיפור ביצועי    יאפשר לקבוצה לחסוך עלויות תפעול של הרשתות הללו ולנצל את התדרים שיתפנו   . מהלך זה 2022מסוף שנת  
 .  5ודור    4רשתות דור 
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 צדדים קשורים ובעלי עניין   - 34אור י ב .ד
 

 יתרות מאזניות א.
 בדצמבר   31  
  2021 2020 
 ₪ מיליוני    

                                1                               1  התחייבויות שוטפות
 

, גמל  קופות ,  היתר   ןבי ,  באמצעות  הציבור   לטובת ידי צדדים קשורים, הכוללת אג"ח המוחזקות  עלהמוחזקת   "ח אגהיתרת  
 .בכל אחת מהשנים ע.נ.    ש"ח   מיליון  17, הינה 2020-ו   2021בדצמבר   31ליום   , פנסיה קופות ו  נאמנות   קרנות 

 
 קאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין מתבצעות במהלך העסקים הרגיל בתנאים מסחריים רגילים: עס  ב. 

 
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2019 
 מיליוני ש"ח  

    הכנסות:
 30 7 5 הכנסות שוטפות

    הוצאות:
 10 5 3 ואחרותרותים י עלות מתן הש

 
תשתית סיבים אופטיים עבור    מפריסת  הכנסות  מרישום  נבעו  אשר"ח  ש  מיליון  39בסך    רווחים, החברה רשמה  2021  בשנת

 רווחים אלו נרשמו בסעיף הכנסות אחרות בדוח רווח והפסד.  .ש"ח) ליוןימ  23  2020 לשנת( בקיזוז הוצאות IBCחברת 
 

אלף מ"ר מתוכם משמשים    32-אלף מ״ר אשר כ  58-התקשרה הקבוצה בהסכם שכירות של נכס בשטח של כ  2003  בשנת
, השכירה הקבוצה חלק מהנכס.  2015אלף מ״ר מתוכם משמשים כחנייה תת קרקעית. החל משנת    26-למשרדי הקבוצה וכ

(מיום    2021   בנובמבר  נוספות  שנים  שמונה  של  לתקופה  השכירות  הסכם  את  הקבוצה  ליום    1.1.2023האריכה  עד 
אלף מ"ר בלבד המשמשים את מטה הקבוצה (ללא השטחים המושכרים כיום לשוכרי    16-) ביחס לשטח של כ31.12.2030

יה תת קרקעית. לקבוצה ישנה אופציה  ) ובנוסף ביחס לשטחי חנ2022משנה אשר צפויים לחזור לחזקת הבעלים בסוף שנת 
שנים. לאור צמצום שטחי השכירות קטנו הוצאות השכירות והנלוות להן בסך של    5להאריך את ההסכם לתקופה נוספת בת  

 . 2021ליון ₪ בשנה, החל משנת ימ  12-כ
 

 ית. דולר עלות שנת מיליון 1-הסתכם בכ  חברה לביטוח ממגדל 2021ת סך פוליסות הביטוח שנרכשו בשנ
 

נוהגת במהלך העסקים הרגיל, מעת לעת, לרכוש, לשכור, למכור ולשתף פעולה במכירת מוצרים ושירותים או להתקשר   קבוצה ה 
 או בעלי עניין או צדדים קשורים אחרים.  דסק"ש בעסקאות עם ישויות אשר הינן חברות בקבוצת 

 
צדדים לא ל לספק  / מ קבל יכלה ל   קבוצה בחנה עסקאות אלה ומאמינה כי הן בוצעו בתנאים מסחריים הדומים לאלה שה  קבוצה ה 

 קשורים. 
 

 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים ג.
 זכאים, בנוסף לשכר, להטבות שלא במזומן (כגון: רכב, ביטוח רפואי וכדומה).  קבוצההמנהלים הבכירים ב

נושא   קבוצהה לשפות  השיפוי  התחייבה  סכום  להם.  שהוענקו  השיפוי  בכתבי  המפורטים  מסוימים  אירועים  בגין  משרה,  י 
נתנו להם כתבי שיפוי כאמור, מוגבל לסכום של תגמולי הביטוח  י המצטבר שישולם לכל נושאי המשרה שלהם ניתנו או שי

מההון    30%  -בתוספת סכום השווה לבמסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה,  ביטוח  המחברת    קבוצהשתקבל ה
 . לצרכן  המחירים למדד   צמוד ,2001בדצמבר,   31לפי דוחותיה הכספיים ליום   קבוצההעצמי של ה

קו לנושאי  , עודכן נוסח כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו לדירקטורים מטעם בעלת השליטה וכן אלו שיוענ2020 אוגוסט  בחודש
מהונה העצמי    25%  -) נקבע כי סכום השיפוי המרבי לא יעלה על סכום השווה ל1משרה ממועד אישור כאמור ואילך, כך: (

) נקבע כי הפטור לא יחול ביחס  2(  -של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים לפני מועד תשלום השיפוי; ו
או בחברה  השליטה  שלבעל  עסקה  או  בה.    להחלטה  אישי  עניין  יש  בחברה  כלשהו  משרה    לגרוע  מבלי  זאת  כללנושא 

 .  כאמור   אישור מועד בטרם והשיפוי  הפטור כתבי הוענקו להם  משרה ונושאי דירקטורים של מזכויותיהם
 

 מניות). בדבר תשלומים מבוססי  ,22אור  י(ראה ב קבוצהמנהלים בכירים משתתפים גם בתכנית כתבי אופציות למניות של ה
 

  (המשך) צדדים קשורים ובעלי עניין  - 34אור י ב
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 (המשך)  הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  ג.
 

 
 הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים כוללות: 

 
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   
 2021 2020 2019 
 מיליוני ש"ח  

 4 3 3 הטבות לעובדים לטווח קצר
 -  5 -  תשלומים מבוססי מניות

 3 8 4 
 
 עסקאות זניחות . ד 

זניחות, שאינן חריגות, עם   ובעלות מאפיינים    עניין  י בעלהקבוצה מתקשרת מעת לעת במהלך העסקים הרגיל, בעסקאות 
כמפורט להלן: אספקת שירותי תקשורת, רכישת שירותים שונים כגון שירותי הפצה ושיווק של ניירות ערך, שירותי תחזוקה  

שמירה,   שירותי  הסעות,  שירותי  החברה,  פעילות  את  ומתקנים המשמשים  ביטוח,  לציוד  שירותים,  שירותי  שיווק  שירותי 
 רת נכסי מקרקעין.  שירותי ניהול ואחזקת מבנים והשכ

על פי נהלי החברה, בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקה כאמור שאינה עסקה חריגה  
והעסקה הינה בשיעור    ש"חליון  יתיחשב כעסקה זניחה לצרכים האמורים לעיל, אם היקף העסקה המסוימת אינו עולה על מ 

היקף הנכסים נשוא העסקה (הנכסים    –הרלוונטי מבין המדדים הבאים: יחס נכסים    מהמבחן הכמותי   0.5%  -של פחות מ
הרווחים או ההפסדים בפועל או החזויים המשויכים    –הנרכשים או הנמכרים) חלקי סך הנכסים במאזן החברה; יחס רווחים  

ם האחרונים שהסתיימו  עשר הרבעוני-לעסקה חלקי הרווח או ההפסד השנתי (בערך מוחלט) הממוצע של החברה בשנים
"רווח" או "הפסד" הינו: רווח או הפסד נקי לשנה המיוחס לבעלי מניות בחברת האם;   יחס    לפני אותה עסקה. לעניין זה, 

היקף ההוצאה נשוא   -סך המכירות נשוא העסקה חלקי סך המכירות השנתיות של החברה; יחס הוצאות תפעוליות  -מכירות 
ההתחייבות נשוא העסקה חלקי סך    –עוליות השנתיות ועלות ציוד קצה ויחס התחייבויות  העסקה חלקי סך ההוצאות התפ

 ההתחייבויות במאזן טרם האירוע.
 

   הדיווח  תקופתלאחר  מהותיים  אירועים - 35 ביאור
 

 SECוהליך ביטול הרישום וסיום חובות הדיווח ל  יורק-בניו בבורסה מהמסחר  החברה מניות מחיקת
 

, נמחקו וולונטרית מניות החברה ממסחר  2021בפברואר,    8  ביום ,  2021בינואר,    18להחלטת דירקטוריון החברה מיום    בהתאם
  האמריקאית אחר תקופת הדיווח, פנתה החברה לרשות לניירות ערך  ל,  2022  , בפברואר  9  יום  וביום  )NYSE  )delistingבבורסת  

(United States Securities and Exchange Commission")  ("SEC")   ב (בארה   החברה  מניות  רישום  ביטולל"de-registration ( 
החל ממועד מחיקת מניותיה   כך.התנאים הדרושים ל  לאחר שהתמלאו  וסיום חובות הדיווח שלה לרשות לניירות ערך האמריקאית, 

) בהתאם להוראות ניירות ערך בארה"ב, על כן המשיכה registeredהמשיכו להיות רשומות (  החברה  תממסחר בבורסת ניו יורק מניו 
דווח הן לפי חובות הדיווח הישראליות, החלות על חברה שמניותיה אינן רשומות למסחר דואלי והן לפי חובות הדיווח האמריקאיות.  ל

האמריקאיות  ביטול הרישום וסיום חובות הדיווח  .  SEC-וח של החברה ל, הושעו באופן זמני חובות הדיו 2022בפברואר    9החל מיום  
 לא תתנגד לכך.   SEC-, אם ה2022לפברואר,    9ימים מיום   90כאמור צפוי להסתיים בתוך  

 



 
 סלקום ישראל בע"מ

 
 מידע כספי נפרד לשנה שהסתיימה 

 2021בדצמבר  31ביום 
 (מבוקר) 

 
 

 

 ענייניםה תוכן 
 

 עמוד      

 2 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה  

 3 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על דוחות רווח והפסד המיוחסים לחברה  

 4 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

 5 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 

 7 למידע הכספי הנפרד אורים יב

 

  



 
 לכבוד 

 סלקום ישראל בע"מ  של  מניותה בעלי 

 , נתניה 10הגביש  

 

 , נ.ג.א

 

 (דוחות  ערך  ניירות לתקנות ג'9 תקנה לפי  נפרד כספי מידע על  המבקר החשבון  רואה  של מיוחד דוח הנדון: 
 1970-התש"ל, ומיידיים) תקופתיים

 

של סלקום    1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9הנפרד המובא לפי תקנה  ביקרנו את המידע הכספי  
  31ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהם הסתיימה ביום    2020-ו  2021בדצמבר    31"החברה") לימים    -ישראל בע"מ (להלן  

הלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי  . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנ2021בדצמבר  
 הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. 

 
לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר חלק החברה בסך נכסיהן בניכוי סך התחייבויותיהן, 

בהתאמה, ואשר חלק החברה בהפסדי    2020-ו 2021בר  בדצמ  31מיליוני ש"ח לימים   27-מיליוני ש"ח וכ  49-נטו הסתכם לסך של כ
,  2021בדצמבר    31מיליוני ש"ח לשנים שהסתיימו בימים    1-מיליוני ש"ח וכ  22-מיליוני ש"ח, כ  21- אותן חברות הסתכם לסך של כ

נו וחוות דעתנו, , בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו ל 2019- ו  2020
 ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה - ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על

הכספי במידע  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה  ראיות   להשיג  של  מידגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת  מהותית.  מוטעית  הצגה  הנפרד 
התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת  

כן הערכת נאותות ההצגה של  המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה ו
 המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 

 . 1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ג' לתקנות9להוראות תקנה 
 
 
 
 

 וקסלמן   קסלמן , אביב-תל

 חשבון  רואי  2022במרס   9

   PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
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 מ סלקום ישראל בע"
 דוחות על המצב הכספי 

 

2 
 

20212020

נכסים שוטפים
387578מזומנים ושווי מזומנים

310-השקעות שוטפות ופקדונות
765927לקוחות

113נכסי מיסים שוטפים
3732חייבים ויתרות חובה

4741מלאי
1,2471,891

נכסים לא שוטפים
183170לקוחות וחייבים אחרים

1,2911,295רכוש קבוע, נטו
398431נכסים בלתי מוחשיים ואחרים, נטו

2,3132,063השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
383373הלואוות לחברות מוחזקות ושטרי הון

589607נכסי זכות שימוש, נטו
5,1574,939

6,4046,830
התחייבויות שוטפות

383514חלויות שוטפות של אג"ח ושל הלוואות ממוסדות פיננסיים
167198חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

469581ספקים והוצאות לשלם 
10289הפרשות

21090הלוואות מחברות מוחזקות
262169זכאים ויתרות זכות, כולל נגזרים

1,5931,641
התחייבויות לא שוטפות

50-הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים
2,3732,723אגרות חוב

455440התחייבויות לז"א בגין חכירה 
2930הפרשות

141התחייבויות אחרות לזמן ארוך
129התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו

2116התחייבויות מיסים נדחים
2,8913,309
4,4844,950

הון 
1,9201,880הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

1,9201,880

6,4046,830

ליום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.   למידע הכספי הנפרד אורים  י הב 

        2022במרס,   9
 דורון כהן   תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 יו"ר הדירקטוריון 
 דניאל ספיר  

 מנכ"ל 
 שי אמסלם  

 סמנכ"ל כספים 
 

 



                                                                                                                                                         
 מ ראל בע"סלקום יש 

 דוחות רווח והפסד 
 

3 
 

202120202019

2,6602,3812,484הכנסות ממכירות ושירותים
(1,967)(2,020)(2,116)עלות המכירות והשירותים

544361517רווח גולמי

(441)(390)(428)הוצאות מכירה ושיווק
(217)(237)(219)הוצאות הנהלה וכלליות

(27)(25)(2)הפסדי אשראי
(12)4845הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

(180)(246)(57)הפסד מפעולות רגילות

183452הכנסות מימון
(194)(204)(171)הוצאות מימון

(142)(170)(153)הוצאות מימון, נטו

241204183חלק ברווחי חברות מוחזקות

לפני מיסים על הכנסה (139)(212)31רווח (הפסד) 

4232(4)(הוצאות מס) הכנסות מס
(107)(170)27רווח (הפסד) לשנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. אורים  י הב 

 



                                                                                                                                                         
 מ ראל בע"סלקום יש 

 דוחות על רווח כולל אחר 
 

4 
 

202120202019

(107)(170)27רווח (הפסד) לשנה

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר 
שלאחר ההכרה לראשונה 

במסגרת הרווח הכולל נזקפו 
או יזקפו לרווח והפסד

שינויים בשווי ההוגן של גידורי 
תזרים מזומנים שנזקפו לדוח 

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

לשנה שלאחר ההכרה 
לראשונה במסגרת הרווח 

הכולל נזקף או יזקף לרווח 
-(2)1והפסד, נטו ממס

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר 
שלא יזקפו לרווח והפסד

מדידה מחדש של תכנית הטבה 
(4)2(2)מוגדרת, נטו ממס

סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 
לשנה שלא יזקף לרווח והפסד, 

(4)2(2)נטו ממס

(4)-(1)הפסד כולל אחר, נטו ממס
(111)(170)26סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. אורים  י הב 

 



                                                                                                                                                         
 מ סלקום ישראל בע"

 דוחות על תזרימי המזומנים
 

5 
 

202120202019

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
(107)(170)27רווח (הפסד) לשנה

התאמות:
729780779פחת והפחתות

15208תשלומים מבוסס מניות
(8)--רווח הון ממכירת רכוש קבוע ורכוש אחר

776שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן מושכר
(32)(42)4מסים על ההכנסה (הטבת מסים)

153170142הוצאות מימון, נטו
(183)(204)(252)חלק ברווחי חברות מוחזקות

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
37(1)(6)שינוי במלאי

125154223שינוי בלקוחות (כולל לקוחות לזמן ארוך)
28(3)(5)שינוי בחייבים (כולל חייבים לזמן ארוך)
(30)34(96)שינוי בספקים, הוצאות לשלם והפרשות

שינוי בהתחייבויות אחרות (כולל התחייבויות 
(20)(89)76לזמן ארוך)

בגין מכשירים נגזרים  תקבולים (תשלומים) 
(10)(3)(5)מגדרים, נטו

(3)(7)(8)מס הכנסה ששולם
10--מס הכנסה שהתקבל

764646840מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(291)(262)(308)רכישת רכוש קבוע

(216)(181)(167)תוספות לנכסים בלתי מוחשיים ואחרים

השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי 
(161)(617)2שיטת השווי המאזני

(20)310110שינוי בהשקעות שוטפות, נטו
19-תקבולים בגין מכשירים נגזרים אחרים, נטו

181--תמורה ממימוש רכוש קבוע ורכוש אחר
19540-דיבידנד שהתקבל
1613ריבית שהתקבלה

(445)(748)(162)מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. אורים  י הב 

  



                                                                                                                                                         
 מ סלקום ישראל בע"

 דוחות על תזרימי המזומנים
 

6 
 

 

202120202019

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

(2)(6)1תשלומים בגין מכשירים נגזרים, נטו
150--קבלת הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים

(212)(212)(187)פרעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסים
(504)(417)(389)תשלומים בגין אגרות חוב

-596-תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
ח של החברה (10)--רכישת אג"

(151)(130)(121)ריבית ששולמה
5309-הנפקת הון

12090293קבלת הלוואות מחברות בנות
1404-תמורה ממימוש כתבי אופציה למניות

(238)(210)(215)פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

(361)(144)(791)מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

34(246)(189)שינויים במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
578824790השנה

השפעת תנודות בשער החליפין על 
--(2)יתרות מזומנים ושווי מזומנים

387578824יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. אורים  י הב 

 

 



                                                                                                                                                         
 מ סלקום ישראל בע"

 2020בדצמבר  31ליום   ביאורים למידע כספי נפרד
 

7 
 

 אופן עריכת המידע הכספי הנפרד    – 1אור י ב
 

 הגדרות . א
 

 בע"מ  סלקום ישראל – "החברה" 
 

- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ג 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה    -"המידע הכספי הנפרד"  
1970 . 

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

 ). " הדוחות המאוחדים"   :(להלן 2021בדצמבר,   31ליום הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  
 

 רה בת או חברה כלולה. חב -"חברה מוחזקת" 
 

 ות של החברה עם חברות בנות.  אעסק -ות בינחברתיות" א"עסק
 

יתרות, הכנסות או הוצאות, ותזרימי    -"  "יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים 
 מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

 
 עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד .ב
 

ליום   החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  מתוך  כספיים  נתונים  כספיים    2021בדצמבר    31להלן  "דוחות  (להלן: 
"), המוצגים   " מידע כספי נפרד  מאוחדים"), המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה (להלן: 

- ג' (להלן: "התקנה") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל9בהתאם להוראות תקנה 
 ") בעניין המידע הכספי הנפרד של התאגיד. (להלן: "התוספת העשירית 1970

 
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח  

"דוחות כספיים נפרדים" בפרט. עם    27) בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי  " IFRS  -תקני ה"-  :כספי בינלאומיים (להלן
בביאור  ז סווגו    3את, המדיניות החשבונאית שפורטה  בו  והאופן  עיקרי המדיניות החשבונאית,  לדוחות המאוחדים, בדבר 

המתחייבים   בשינויים  וזאת  הנפרד,  הכספי  המידע  הצגת  לצורך  יושמו  המאוחדים,  הדוחות  במסגרת  הכספיים  הנתונים 
 מהאמור להלן. 

 
  ג 9ילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי האמורות בתקנה  ג  גם במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים 

וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש  
 . לחברה עצמה

 
 

 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות .ג
 

 המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כסים והתחייבויות הכלולים בדוחות נ .1
 

יתרות   ביטול  נטרול  לאחר  מוצגים  הכספי,  המצב  על  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  סכומי 
בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות.  

סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי. סכומי הנכסים וההתחייבויות האמורים משקפים    נתונים אלו סווגו באותו אופן בו
את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות  

 רת הדוחות המאוחדים. מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסג
 

בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים,  
 מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין.   ,בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי 

 
הינו זהה להון  ההצגה כאמור מביאה לכך שההו ן העצמי המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, 

 העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד. 
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 (המשך) אופן עריכת המידע הכספי הנפרד   – 1אור י ב
 
 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות (המשך) .ג
 

 לחברה עצמה   יםבדוחות המאוחדים המיוחס יםהכנסות והוצאות הכלול .2
 

מוצגים בפילוח בגין רווח או הפסד ורווח כולל אחר, לאחר נטרול    סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, 
שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה, ובפירוט לפי סוגי    ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות

 ההכנסות וההוצאות. 
 

בדוחות הרווח או הפסד המאוחדים ובדוחות    / סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל  הנתונים אל 
פים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות  המאוחדים על הרווח הכולל. סכומי ההכנסות וההוצאות האמורים משק

בדוחות הרווח או הפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, למעט סכומי    /  המאוחדים על הרווח הכולל
הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו  

 המאוחדים.  במסגרת הדוחות
 

סך   בניכוי  סך ההכנסות  לבעלים של החברה, של  המיוחס  הדוחות המאוחדים,  על  נטו, בהתבסס  סכום  מוצג  בנוסף, 
או ביטולה.   מוניטין  ערך  ירידת  לרבות  בגין חברות מוחזקות,  פעילות  ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות 

 לבין רווח כולל אחר.נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד 
 

ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים  
של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח  

 התאמה, כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד. הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה, ב
 
 

 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  .3
 

מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה, כשהם לקוחים מתוך הדוחות  
שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות    המאוחדים על תזרימי המזומנים (דהיינו, יתרות הסכומים לאחר 

המאוחדים), בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם.  
 בנוסף, במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות, מוצגים בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים נטו. 

 
משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות   הו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים. סכומים אלסווג  הנתונים אל

 .' המאוחדים, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות
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 מכשירים פיננסיים  – 2אור י ב
 

 סיכון נזילות 
 

  ואומדן קרן פירעון כולל ,הבאות בשנים הנגזרים הפיננסיים והמכשירים ההתחייבויות עיקרי של  החזויים הפירעון מועדי להלן
 מהוונים:  לא ,עתידיים ריבית תשלומי

 
 

הערך 
בספרים

תזרים 
מזומנים חוזי

שנה 
ראשונה

שנה 
שנייה

שנה 
שלישית

ארבע עד 
חמש שנים

מעל חמש 
שנים

(508)(867)(628)(645)(473)(3,121)(2,811)אגרות חוב *
----(663)(663)(663)ספקים וזכאים אחרים

----(4)(4)(4)חוזי אקדמה על מטבע זר
---(1)-(1)(1)התחייבויות לזמן ארוך

(146)(144)(99)(128)(180)(697)(622)התחייבויות בגין חכירות
(4,101)(4,486)(1,320)(774)(727)(1,011)(654)

הערך 
בספרים

תזרים 
מזומנים חוזי

שנה 
ראשונה

שנה 
שנייה

שנה 
שלישית

ארבע עד 
חמש שנים

מעל חמש 
שנים

(877)(1,120)(641)(469)(481)(3,588)(3,161)אגרות חוב *
---(51)(143)(194)(188)הלוואות ממוסדות פיננסיים *

----(669)(669)(669)ספקים וזכאים אחרים
----(8)(8)(8)חוזי אקדמה על מטבע זר

---(38)(2)(40)(40)התחייבויות לזמן ארוך
(107)(125)(95)(161)(206)(693)(638)חכירות

(4,704)(5,192)(1,509)(719)(736)(1,245)(984)

ליום 31 בדצמבר 2021

מיליוני ש"ח

ליום 31 בדצמבר 2020

מיליוני ש"ח
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 מסים על ההכנסה  – 3אור י ב
 

רכיבי הוצאות מס (הטבת מס): א. 

202120202019

מיסים שוטפים הוצאות (הכנסות) 
9             --בגין השנה השוטפת

(3)1(1)התאמות בגין שנים קודמות, נטו
(1)16

מיסים נדחים הוצאות (הכנסות) 
(38)(43)5יצירה והיפוך של הפרשים זמניים

5(43)(38)

(32)(42)4מסים על הכנסה (הטבת מס)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 

 
לפני מיסים על הכנסה לבין הוצאות (הכנסות) המסים התאמה בין המס התיאורטי על הרווח (הפסד)  ב. 

202120202019

(139)(212)31רווח לפני מיסים על ההכנסה
23%23%23%שיעור המס העיקרי של החברה

(32)(49)7מס מחושב לפי שיעור המס העיקרי של החברה

תוספת (חיסכון) בחבות המס בגין:
               64               5הוצאות לא מוכרות 

              (4)               1              (8)הפרשים אחרים 
(32)(42)4הוצאות מס (הטבת מס)

מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
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 רכוש קבוע ואחר  – 4אור י ב
 

רכוש אחררכוש קבוע

    עלות
5,5001,168יתרה ליום 1 בינואר 2020

321213תוספות
(50)(106)גריעות

5,7151,331יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

333164תוספות
-(4)גריעות

6,0441,495יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

פחת נצבר
4,179740יתרה ליום 1 בינואר 2020

347210פחת השנה
(50)(106)גריעת פחת

4,420900יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

337197פחת השנה
-(4)גריעת פחת

4,7531,097יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

1,321428יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2019
1,295431יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2020

1,291398יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2021
      

מיליוני ש"ח
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 התקשרויות, הלוואות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות – 5אור י ב
 
 השקעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקות  . א

 

20212020

                     1,412                   100%1,626סלקום תקשורת קוית ש.מ
                        398                      100%401גולן טלקום בע"מ

                        121                      100%151דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ
החזקות שותפות מוגבלת                         130                      50%133איי.בי.סי (אנלימיטד) 

                             2                           2-חברות אחרות
2,313                   2,063                     

השקעות בחברות מוחזקות ליום 31 
בדצמבר

מיליוני ש"ח  זכויות החברה בהון

 
 
 דמי ניהול  . ב
 

  2- הסתכמו לסך של כ  2020-ו  2021  בשנים  ניהול  מדמי  הכנסות  סך.  מוחזקות   חברות  מספר  עם  ניהול  שירותי  למתן  הסכם  לחברה
 . בכל שנה מיליוני ש"ח

 
  הוצאות בנוסף, החברה ושותפות סלקום תקשורת קוית ש.מ מקיימות התחשבנות שוטפת בגין השתתפות שוטפת בהוצאות שכר,  

  228-מסתכמות לסך של כ  2019- ו  2020,  2021  בשנים   השותפות  עבור   החברה   נשאה  בהן  ההוצאות .  אחרות  והוצאות   שכירות 
 מיליון ש"ח, בהתאמה.  282-מיליון ש"ח ו 266מיליון ש"ח, 

 
 הלוואות לחברות מוחזקות   . ג
 

20212020

 123                133הלוואה לגולן טלקום בע"מ *
 250                250שטרי הון - גולן טלקום בע"מ

383                373 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

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

 
 
 הלוואות מחברות מוחזקות  . ד

20212020

 90                   210                חלויות שוטפות בגין הלוואה מסלקום תקשורת קוית 
                210                   90 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח

 
 

 
 

 צמודה. ואינה  2.6%ההלוואה מסלקום תקשורת קווית נושאת ריבית שנתית בשיעור של 
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 (המשך)  התקשרויות, הלוואות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות – 5אור י ב
 

 דיבידנדים וחלוקת רווחים משותפות   . ה
 

202120202019

2540-דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ
510700-סלקום תקשורת קוית ש.מ

535740-סך הכל

מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

 
 
 
 

 אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחריה  – 6אור י ב
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים.   22ביאור , ראה ומימוש אופציות  למידע בדבר תשלומים מבוססי מניות .א

 לדוחות הכספיים המאוחדים. ב'  1למידע בנושא נגיף הקורונה והשלכות אפשריות, ראה ביאור   .ב

 לדוחות הכספיים המאוחדים.  ד' 19ראה ביאור   העמדת מסגרת אשראילמידע בדבר  .ג

לדוחות    ד'31  ביאורמביצוע חלק מהתשלומים לחברה ראה    למידע בדבר הסכמי שיתוף הרשתות של החברה וחדלות אקספון . ד
 הכספיים המאוחדים. 

 
 
 



 1 -ד 
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, למועד הדוח על  מהותיות  להלן טבלה המציגה את השקעות החברה בחברות בנות ובחברות קשורות

  המצב הכספי:

 שם החברה 
מס'  
מניה  

 בבורסה 

סוג 
 מניה

מספר  
 מניות

סה"כ ע.נ.  
המוחזק ע"י  

 החברה 

בדוח   ךער
הכספי  
הנפרד  

של  
  החברה 

 במיליוני(
 ש"ח) 

 שיעור ההחזקה על ידי החברה 

 בהון 
בזכויות  
 ההצבעה 

בסמכות  
למנות  

  דירקטורים

 סלקום
תקשורת  
 קוית ש.מ 

- - - - 1,626 100% 100% 100% 

 גולן 
לא  

 נסחרת 

רגילה  
  0.01בת  

ש"ח 
 ע.נ.

21,664 216.64 651 100% 100% 100% 

 דינמיקה 
לא  

 נסחרת 

רגילה  
בת  

0.001 
ש"ח 

 ע.נ.

1,003 1.003 151 100% 100% 100% 

והלוואות    -  )3(11תקנה   חוב  אגרות  ולחברות  יתרת  בנות  לחברות  החברה  ידי  על  והתקבלו  שניתנו 

  קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי
שם  

החברה  
מעמידת  

 ותההלווא

שם  
החברה  
מקבלת  

 ות ההלווא

יתרת  
שטרי  /ותההלווא

 הון 
 31.12.2021ליום 

 ) ש"ח  (במיליוני

 ות עיקר תנאי ההלווא

 383   גולן החברה 

צמודת מדד    המחציתמש"ח,    133היתרה מורכבת: (א) הלוואה בסך  

של    ונושאת בשיעור  הצמדה   ומחציתה  ,לשנה  1.85%ריבית   ללא 

של    הנושאת  בשיעור  בחודש  הועמדה  . ההלוואה  לשנה  3.5%ריבית 

של    2017באפריל,   ב  10לתקופה  ותפרע  חצי    6-שנים  תשלומים 

(ריבית   ההסכם  בתקופת  השמינית  מהשנה  החל  שווים  שנתיים 

שטרי  (ב)    -ווהפרשי הצמדה שיצברו, ישולמו החל מהשנה השישית).  

נושאים  צמודים    אינםהון  ה שטרי    .ש"חמליון    250הון בסך   ואינם 

   .2025 לא לפני ספטמבר ומועד פרעונם ריבית

 

סלקום  

תקשורת  

 קוית ש.מ 

 210 החברה 

בהתאם   לעת  מעת  המועמדות  צמודות,  שאינן  שקליות  הלוואות 

, לתקופות  תקשורת קוית ש.מ.  להסכם מסגרת בין החברה לסלקום

בשיעור הזהה לריבית  חודשים. ההלוואות נושאות ריבית    12של עד  

 (י) לפקודת מס הכנסה (כפי שמשתנה מעת לעת 3הנקבעת לפי סעיף  

). ההסכם כולל תנאים להארכת תקופות ההלוואה 2.62%  2020בשנת  

 ולפירעונן המוקדם

 

 בתקופת הדוח מהותיות קשורות שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  -  12תקנה 

הדוח   בחברות קשורותבמהלך תקופת  ו/או  בנות  בחברות  בקשר להשקעות החברה  שינויים  חלו    לא 

   למעט כמפורט להלן: ,מהותיות

הושלמה עסקה בהתאם להסכם השקעה בו התקשרה הקבוצה עם תש"י    2021בפברואר    11ביום   •

מהון המניות המונפק של    70%- המחזיקה ב  IBCלשותפה שווה בשותפות    הפכהלפיו הוט  והוט,  

IBC  .  ,מהון מניות    23.3%  -קבוצה מחזיקה בהלאחר השלמת העסקהIBC    במועד    33%(לעומת
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דוחות  ב  (ו)31וביאור    א' לדוח תקופתי זה  בפרק   17.2ראו סעיף   לפרטים נוספים.  שלפני השלמתה)

   .2021בדצמבר   31המאוחדים של החברה ליום  הכספיים

    והכנסות החברה מהןמהותיות של חברות בנות וחברות קשורות הכנסות  -  13תקנה 

של החברה  מהותיות להלן טבלה המפרטת את הרווח (ההפסד) הכולל של חברות בנות וחברות קשורות 

הנתונים המאוחדים של חברות אלו  מהן ,  )(נתוני הרווח הם  תאריך  עד לשהתקבלו    והכנסות החברה 

   ):ש"חי מיליונב( וכן עבור התקופה שלאחר תאריך המאזן 2021עבור שנת  , הדוח על המצב הכספי

 
 הינה שותפות מוגבלת, בהתאם לכך היא מחלקת את רווחיה לחברה.   תקשורת קוית ש.מ סלקום 1

רווח   שם חברה
 לתקופה

סה"כ  
רווח כולל  

 אחר
 לתקופה

 

 דמי ניהול 
 עד(שהתקבלו 
31.12.21 ( 

ריבית והפרשי  
 הצמדה  
 עד(שהתקבלו 
31.12.21(   

 1דיבידנד 
 עד(שהתקבל 
31.12.21 ( 

עבור  
שנת  
2021 

עבור  
התקופה  
שלאחר 
תאריך 
 המאזן 

עבור  
שנת  
2021 

עבור  
התקופה  
שלאחר 
תאריך 
 המאזן 

עבור  
 שנת  
2021 

עבור  
התקופה  
שלאחר 
תאריך 
 המאזן 

 סלקום
תקשורת  
 קוית ש.מ 

214 214 - - )3 ( -  - 

 -  - - - 1 30 30 דינמיקה 
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 מסחר בבורסה   -  20תקנה 

,  יחידות מניה חסומות 414,696והבשילו  , 3אופציות לא רשומות 693,810מומשו  1202במהלך שנת   .1

   .מניות רגילות 550,300כך שכתוצאה ממימושים והבשלה כאמור נרשמו למסחר 

, כך שכתוצאה  4אופציות לא רשומות  410,606    מומשו ועד למועד פרסום דוח זה    2202במהלך שנת   .2

  .מניות רגילות 107,431  ממימושים כאמור נרשמו למסחר

   1202תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בשנת  -  21תקנה 

להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחד  

בעלי התגמולים   בשליטתה  מחמשת  בחברה  או  בחברה  נושאי המשרה הבכירה  מבין  ביותר  הגבוהים 

(בכללם לפחות שלושה נושאי משרה בכירה בחברה עצמה), ואשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה  

  או בחברה בשליטתה, לפי העניין (הסכומים באלפי ש"ח):

 
 
 
 
 
 
 

 

 
     לעיל. 12. לפרטים ראו תקנה 2020באוגוסט   26גולן הפכה לחברה בת של החברה ביום  2
   להלן). 6האופציות הלא רשומות מומשו באמצעות מנגנון מימוש נטו (לפרטים ראו ה"ש  3
   לעיל . 3ראו ה"ש  4
ימי    5 ימי חופשה,  (כגון  כמקובל בחברה  ונלוות  הפרשות סוציאליות  כולל את הרכיבים הבאים: שכר ברוטו,  רכיב השכר 

פיצו פנסיה,  השתלמות,  קרן  מנהלים,  ביטוח  הבראה,  דמי  עבודה,  מחלה,  כושר  אובדן  ביטוח  חיים,  ביטוח  פיטורין,  יי 
 תשלומים עבור ביטוח לאומי, רכב, ביטוח רפואי, טלפון, גילום למס בגין ההטבות וכיוצא בזה).  

הסכום הנקוב בטבלה לעיל בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטא את ההוצאות שנרשמו בדוחות הכספיים המאוחדים של    6
הרלוונטית בשל תגמול מבוסס מניות, בהתבסס על השווי ההוגן של האופציות הרלוונטיות במועד הענקתן,  החברה לתקופה  

   בהתאם לכללי חשבונאות בקשר עם תגמול מבוסס מניות.

 - - - 9 - 2   25 25 2גולן 

 סה"כ  יםתגמולים אחר תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

שיעור  
החזקה  

 בהון 
 מענק  5שכר

תשלום  
מבוסס  

 6מניות

דמי  
 ניהול

דמי  
דמי   ריבית אחר עמלה  ייעוץ

 אחר שכירות 

אילן  
 (א) סיגל

סמנכ"ל  
פיתוח  
עסקי  

ומנכ"ל  
 גולן

100% _ 1,151 699 1,120 _ _ _ _ _ _ _ 2,970 

אדדי  
 ) ב( אלי

סמנכ"ל  
קמעונאות  

ומנכ"ל  
 דינמיקה 

100% - 994 875 757 - - - - - - - 2,626 

ליאת  
מנחמי  

 ) ג(

סמנכ"ל  
יעוץ  

משפטי  
ומזכירת  

 החברה 

100% - 1,070 753 665 - - - - - - - 2,488 

אורלי  
 ) ד( פסקל

סמנכ"ל  
משאבי  

  אנוש
 לשעבר

100% - 1,081 728 665 - - - - - - - 2,473 

נדב  
אמסלם  

 )ה

סמנכ"ל  
לקוחות  
 עסקיים 

  1,038 710 665        2,412 
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 : להלן פרטים נוספים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה הבכירה המנויים בטבלה לעיל

  .2021,  בפברואר  1החל מיום    גולן וסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברהכמנכ"ל    מכהן  ילן סיגלמר א )א(

ן לסיום בכל עת על ידי כל אחד מהצדדים,  ונית הוא לתקופה בלתי מוגבלת  סיגלמר הסכם העסקת 

בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים במשך שלוש השנים הראשונות להעסקתו ולאחר מכן, בהודעה  

החברה. של  התגמול  למדיניות  בהתאם  חודשים,  שישה  של  כמנכ"ל    בגין   מוקדמת  גולן  כהונתו 

  75,000נאים העיקריים הבאים: (א) משכורת חודשית בסך של  לת  סיגלזכאי מר    וסמנכ"ל בחברה,

ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן); (ב) תנאים נלווים מקובלים, ובכללם ימי חופשה, ימי מחלה,  

ונושאי   דירקטורים  אחריות  ביטוח  (ד)  החברה;  מטעם  רכב  (ג)  השתלמות;  וקרן  מנהלים  ביטוח 

לנושאי   ביחס  ופטור כמקובל  והדירקטורים בחברהמשרה, שיפוי  (ה) אפשרות לזכאות  המשרה   ;

למענק שנתי ומענק מיוחד בהתאם לתנאי מדיניות התגמול של החברה. במסגרת ההסכם נקבעו  

 חודשים מתום תקופת ההעסקה ובדבר שמירת סודיות.   12הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של 

למר  לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה    בהמשך,  2021בפברואר    1ביום  

ל  604,746  סיגל  למימוש  הניתנות  רשומות)  (לא  רגילו  604,746-אופציות  לפי    ת מניות  של החברה 

ש"ח.    מליון   1.8  -בשווי כולל של כ  ,7מנגנון מימוש נטו בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה

   האופציות תבשלנה בשלוש מנות שוות לאחר שנה, שנתיים ושלוש שנים ממועד הענקתן.

  .2020,  בנובמבר  23ם  החל מיו  דינמיקה וסמנכ"ל קמעונאות של החברהכמנכ"ל    מכהן  לי אדדימר א )ב(

מהצדדים,  ן לסיום בכל עת על ידי כל אחד  ונית הוא לתקופה בלתי מוגבלת   אדדימר הסכם העסקת  

בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים במשך שלוש השנים הראשונות להעסקתו ולאחר מכן, בהודעה  

דינמיקה  כהונתו כמנכ"ל    בגין  מוקדמת של שישה חודשים, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

  60,000לתנאים העיקריים הבאים: (א) משכורת חודשית בסך של    אדדיזכאי מר  ,  וסמנכ"ל בחברה

; (ב) תנאים נלווים מקובלים, ובכללם ימי חופשה, ימי מחלה,  8"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן)ש

ונושאי   דירקטורים  אחריות  ביטוח  (ד)  החברה;  מטעם  רכב  (ג)  השתלמות;  וקרן  מנהלים  ביטוח 

והדירקטורים בחברה לנושאי המשרה  ביחס  ופטור כמקובל  (ה) אפשרות לזכאות  משרה, שיפוי   ;

י ומענק מיוחד בהתאם לתנאי מדיניות התגמול של החברה. במסגרת ההסכם נקבעו  למענק שנת

  חודשים מתום תקופת ההעסקה ובדבר שמירת סודיות.   12הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של  

מר אדדי  , זכאי  ורקטוריון החברה, לאחר סיום העסקתכמו כן, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודי

 שה חודשים.לולתקופת הסתגלות בת ש 

למר  בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה  ,  2020,  בנובמבר  22ביום  

מניות רגילות של החברה לפי    203,164  -אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש ל   203,164  אדדי

. 10ש"ח לפי א  882  -, בשווי כולל של כ9מנגנון מימוש נטו בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה

   האופציות תבשלנה בשלוש מנות שוות לאחר שנה, שנתיים ושלוש שנים ממועד הענקתן.

בגין  .  2006במרץ,    16כסמנכ"ל יעוץ משפטי ומזכירת החברה החל מיום    מכהנתגב' ליאת מנחמי   )ג(

לתנאים הבאים: (א) שכר חודשי  גב' מנחמי כהונתה כסמנכ"ל יעוץ משפטי ומזכירת החברה זכאית  

(צמוד למדד המחירים לצרכן)  70,000בסך של   ובכללם  11ש"ח  נלווים מקובלים,  (ב) תנאים  ימי  ; 

 
שמספרן יקבע לפי סכום  יונפקו לו מניות  לא המימוש אמחיר  על פי מנגנון מימוש נטו, בעת המימוש, הניצע אינו משלם את  7

הפרש שבין מחיר השוק של המניה בעת המימוש למחיר  ב מוכפל ממספר האופציות שמימש,    הנגזר לה זכאי העובד ההטבה 
   המימוש של האופציה.

 ₪.  75,000שכרו החודשי של מר אדדי הינו  1.1.2022החל מיום  8
 לעיל.  6ראו ה"ש  9

ויחידות מניה חסומות, במסגרת תפקידו הקודם. סך  למר אדדי הוענקו קודם למינויו כנושא משרה בחברה אופציות   10
 מליון ₪.  1.8-חבילת התגמול ההוני של מר אדדי עמדה במועד זה על שווי כולל של כ

ממאי    11 של  2019החל  בשיעור  בחברה  המשרה  נושאי  של  הבסיס  שכר  הופחת  מוגבלת  10%,  ב  לתקופה   31-שהסתיימה 
במאי,    1שר נחתם בין החברה, נציגי העובדים וההסתדרות החדשה ביום  , במסגרת תנאי ההסכם הקיבוצי א2021לדצמבר  

 זה.    א' לדוח תקופתי בפרק  14.6פרטים נוספים בדבר ההסכם הקיבוצי, ראו סעיף ל"). ההסכם הקיבוצי(" 2019
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(ד) חופשה, ימי מחלה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות כמקובל בחברה (ג) רכב מטעם החברה;   ;

המשרה  בי לנושאי  ביחס  כמקובל  ופטור  שיפוי  משרה,  ונושאי  דירקטורים  אחריות  טוח 

בחברה לזכאות    (ה)-ו  והדירקטורים  מיוחד  אפשרות  ומענק  שנתי  מדיניות    בהתאםלמענק  לתנאי 

ן לסיום בהודעה  הוא לתקופה בלתי מוגבלת וניתהסכם העסקתה של גב' מנחמי  התגמול של החברה.  

לתקופה של    כמו  חודשים.  6מראש של   הוראות בדבר אי תחרות  נקבעו    12כן, במסגרת ההסכם 

 חודשים מתום תקופת ההעסקה ובדבר שמירת סודיות. 

גב'   זכאית  העסקתה,  סיום  לאחר  החברה,  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  לאישור  בהמשך  כן,  כמו 

 מנחמי לתקופת הסתגלות בת שישה חודשים. 

ת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה לגב' מנחמי  , בהמשך לאישור ועד15.6.2020ביום  

מניות רגילות של החברה לפי מנגנון    523,000  - אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש ל  523,000

החברה של  ההוני  התגמול  לתכנית  בהתאם  נטו  כ12מימוש  של  כולל  בשווי  ש"ח.    1.8  -,  מליון 

   נה, שנתיים ושלוש שנים ממועד הענקתן.האופציות תבשלנה בשלוש מנות שוות לאחר ש

ועד ליום    2020בינואר,    1החל מיום    כסמנכ"לית משאבי אנוש של החברה  כיהנה   גב' אורלי פסקל  )ד(

לתנאים הבאים: (א) שכר    גב' פסקלבגין כהונתה כסמנכ"לית משאבי אנוש זכאית  .  2022בינואר    15

ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן); (ב) תנאים נלווים מקובלים, ובכללם    68,000חודשי בסך של  

; (ג) רכב מטעם החברה; (ד)  ימי חופשה, ימי מחלה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות כמקובל בחברה

לנושא ביחס  כמקובל  ופטור  שיפוי  משרה,  ונושאי  דירקטורים  אחריות  המשרה  ביטוח  י 

למענק שנתי ומענק מיוחד בהתאם לתנאי מדיניות  אפשרות לזכאות  (ה)  -ו  והדירקטורים בחברה 

לסיום בכל עת  ן הסכם העסקתה של גב' פסקל הוא לתקופה בלתי מוגבלת ונית. של החברה  התגמול 

ידי כל אחד מהצדדים, בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים במשך שלוש השנים   הראשונות  על 

  להעסקתה ולאחר מכן, בהודעה מוקדמת של שישה חודשים, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

חודשים מתום תקופת    12כמו כן, במסגרת ההסכם נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של  

 ההעסקה וכן הוראות בדבר שמירת סודיות.  

יון החברה, הקצתה החברה לגב' פסקל  , בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטור15.6.2020ביום  

מניות רגילות של החברה לפי מנגנון    523,000  - אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש ל  523,000

החברה של  ההוני  התגמול  לתכנית  בהתאם  נטו  כ13מימוש  של  כולל  בשווי  ש"ח.    1.8  -,  מיליון 

עם סיום    שנים ממועד הענקתן.האופציות תבשלנה בשלוש מנות שוות לאחר שנה, שנתיים ושלוש  

האופציות השניה והשלישית שטרם הבשילו במועד זה, בהתאם לתכנית    העסקתה, תפקענה מנות

 התגמול ההוני של החברה. 

. בגין כהונתו  2017יולי,  20מיום    החברה החלשל    לקוחות עסקייםמנכ"ל  סכהן כמ  נדב אמסלםמר    )ה(

ש"ח    69,000חודשי בסך של    שכרזכאי לתנאים הבאים: (א)  אמסלם  , מר  לקוחות עסקיים  מנכ"ל סכ

ימי חופשה, ימי מחלה, ביטוח    ב) תנאים נלווים מקובלים, ובכללם;  14(צמוד למדד המחירים לצרכן)

ביטוח אחריות דירקטורים  ; (ד)  (ג) רכב מטעם החברה;  מנהלים וקרן השתלמות כמקובל בחברה

ופטור   שיפוי  משרה,  בחברהונושאי  והדירקטורים  המשרה  לנושאי  ביחס  אפשרות    (ה)-ו  כמקובל 

של    והסכם העסקת.  לתנאי מדיניות התגמול של החברה  בהתאםלמענק שנתי ומענק מיוחד  לזכאות  

כמו כן, במסגרת    חודשים.  6ן לסיום בהודעה מראש של  הוא לתקופה בלתי מוגבלת ונית  אמסלםמר  

נקבעו הוראות בדבר אי תחרות ל ובדבר    12תקופה של  ההסכם  חודשים מתום תקופת ההעסקה 

 שמירת סודיות. 

 
 לעיל. 6ראו ה"ש  12
 לעיל.   6ראו ה"ש  13
 לעיל.    10ראו ה"ש  14
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  אמסלם למר  , בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה 15.6.2020ביום  

מניות רגילות של החברה לפי מנגנון    523,000  - אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש ל  523,000

החברה של  ההוני  התגמול  לתכנית  בהתאם  נטו  כ15מימוש  של  כולל  בשווי  ש"ח.    1.8  -,  מיליון 

 האופציות תבשלנה בשלוש מנות שוות לאחר שנה, שנתיים ושלוש שנים ממועד הענקתן.

   יין ענ   בעלי תגמול

להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחד  

בתאגיד,   ענין  העניין  מבעלי  לפי  בשליטתה,  בחברה  או  בחברה  כהונתם  עם  בקשר  להם  ניתנו  ואשר 

   (הסכומים באלפי ש"ח):

 

גבאי  ליום    2020בינואר,    19הן כמנכ"ל החברה החל מיום  יכ  מר אבי  . הסכם  2021,  בנובמבר  22ועד 

ונית מוגבלת  בלתי  לתקופה  הוא  גבאי  מר  כל אחד מהצדדים, בהודעה  העסקת  ידי  על  עת  בכל  לסיום  ן 

מוקדמת של שלושה חודשים במשך שלוש השנים הראשונות להעסקתו ולאחר מכן, בהודעה מוקדמת של 

בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, זכאי מר גבאי לתנאים    בהתאם למדיניות התגמול של החברה. שישה חודשים,  

של   בסך  חודשית  משכורת  (א)  הבאים:  (ב)    110,000העיקריים  לצרכן);  המחירים  למדד  (צמוד  ש"ח 

תנאים נלווים מקובלים, ובכללם ימי חופשה, ימי מחלה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות; (ג) רכב מטעם  

ו דירקטורים  אחריות  ביטוח  (ד)  המשרה  החברה;  לנושאי  ביחס  כמקובל  ופטור  שיפוי  משרה,  נושאי 

למענק שנתי ומענק מיוחד בהתאם לתנאי מדיניות התגמול  ; (ה) אפשרות לזכאות  והדירקטורים בחברה

חודשים מתום תקופת    12של החברה. במסגרת ההסכם נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של  

 ההעסקה ובדבר שמירת סודיות. 

אופציות (לא רשומות) למר    4,153,472, אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת  2020במרץ    5ביום  

גבאי, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה לפי מנגנון מימוש נטו בהתאם לתכנית התגמול ההוני  

מנות האופציות השלישית,    תפקענההעסקתו,  עם סיום  מיליון ש"ח.    12-, בשווי כולל של כ18של החברה

 רביעית והחמישית שטרם הבשילו במועד זה, בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה. ה

בבורסת   מהמסחר  החברה  מניות  למחיקת  הדירקטורים  ,  2021בפברואר,    8ביום    NYSEבהמשך 

המכהנים בחברה ואשר יכהנו בה מעת לעת, יהיו זכאים לתשלום גמול השתתפות וגמול שנתי בסכום  

החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),  שהינו "הסכום המרבי" כפי שנקבע בתקנות  

להיותו של    גם בהתאם  1.1.2022החל מיום  ו  לפי דרגתה של החברה   ("תקנות הגמול")  2000-התש"ס

בחברה נכון    שכיהנוהדירקטורים  על אף האמור לעיל,  .  הדירקטור "דירקטור מומחה" או שאינו מומחה

משיכו לקבל גמול השתתפות וגמול שנתי בסכום שהינו  ה ,  NYSEמחיקת מניות החברה ממסחר ב  למועד  

 
(כגון ימי חופשה, ימי    16 רכיב השכר כולל את הרכיבים הבאים: שכר ברוטו, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל בחברה 

עבודה,   כושר  אובדן  ביטוח  חיים,  ביטוח  פיטורין,  פיצויי  פנסיה,  השתלמות,  קרן  מנהלים,  ביטוח  הבראה,  דמי  מחלה, 
 גילום למס בגין ההטבות וכיוצא בזה).   תשלומים עבור ביטוח לאומי, רכב, ביטוח רפואי, טלפון, 

(כגון ימי חופשה, ימי    16 רכיב השכר כולל את הרכיבים הבאים: שכר ברוטו, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל בחברה 
עבודה,   כושר  אובדן  ביטוח  חיים,  ביטוח  פיטורין,  פיצויי  פנסיה,  השתלמות,  קרן  מנהלים,  ביטוח  הבראה,  דמי  מחלה, 

 גילום למס בגין ההטבות וכיוצא בזה).   תשלומים עבור ביטוח לאומי, רכב, ביטוח רפואי, טלפון, 
הסכום הנקוב בטבלה לעיל בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטא את ההוצאות שנרשמו בדוחות הכספיים המאוחדים של    17

החברה לתקופה הרלוונטית בשל תגמול מבוסס מניות, בהתבסס על השווי ההוגן של האופציות הרלוונטיות במועד הענקתן,  
ולאחר ביטול הוצאות שנרשמו בעבר בגין אופציות שפקעו במועד    לכללי חשבונאות בקשר עם תגמול מבוסס מניותבהתאם 

 . סיום כהונתו
שמספרן יקבע לפי סכום  יונפקו לו מניות   לאהמימוש אמחיר על פי מנגנון מימוש נטו, בעת המימוש, הניצע אינו משלם את   18

הפרש שבין מחיר השוק של המניה בעת המימוש למחיר  ב  מוכפלציות שמימש,   ממספר האופ הנגזר  ההטבה לה זכאי העובד
   של האופציה.המימוש 

 סה"כ  אחריםתגמולים  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

שיעור  
החזקה  

 בהון 

16שכר
 מענק  16

תשלום  
מבוסס  

17מניות
17 

דמי  
 ניהול

דמי  
דמי   ריבית אחר עמלה  ייעוץ

 אחר שכירות 

אבי  
 גבאי 

  מנכ"ל
 2,190 - - - - - - - ) 585( 963 1,812 - 100% לשעבר
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לישרא מחוץ  בבורסה  למסחר  רשומות  מניותיה  אשר  בחברה  לדירקטור  המרבי'  ("חברה  ל  'הסכום 

הגמול  דואלית")   בתקנות  חיצוני),  ותקנות  כאמור  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  (כללים  החברות 

הגמול")  2000-התש"ס כהונתם  ("תקנות  תקופת  לתום  הרגיליםהאמורה  עד  הדירקטורים  כלומר,   .  

כאמור  בחברה  שכיהנו תלוי,  במועד  הבלתי  הדירקטור  לרבות  גמול  ה,  לקבל  המירבי  משיכו  בסכום 

בדצמבר    30  -(שהתקיימה ב  כאמור עד לתום האסיפה השנתית של החברהלדירקטור בחברה דואלית  

.  2022ואילו הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה, ימשיכו לקבל גמול כאמור עד לחודש מרץ    ) 2021

 נק או לתגמול הוני. דירקטורים אינם זכאים למעה

ש"ח. תנאי תגמול    אלפי   1,413  -שילמה החברה לכלל הדירקטורים גמול בסכום כולל של כ  2021בגין שנת  

 אלה עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.  

כמו כן, הדירקטורים המכהנים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, זכאים לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  

 .  א להלן29, לפרטים ראו תקנה  שיפוי ופטור כמקובל ביחס לנושאי המשרה והדירקטורים בחברהמשרה,  

   שליטהה יבעל  - א21תקנה 

בעלת  הפרסום  למועד   • דסק"ש,  דוח,  היא  בחברה  שלה  השליטה  הערך  שניירות  ציבורית  חברה 

מזכויות    2%048.19  -החברה ובכמהון המניות המונפק של    %45.93-המחזיקה בכ  נסחרים בבורסה,

 .  מלאהה  הבת בבעלות החבר   ,")כור, באמצעות כור תעשיות בע"מ ("ההצבעה בה

כי   • החברה    5%יצוין  של  המונפק  המניות  כורמהון  באמצעות  דסק"ש  בידי  הוחזקו  ,  המוחזק 

ביאור  ,  לכל חברה)  2.5%(  בישראל  שהתאגדו  פרטיות  חברות  שתיידי    לע ,  השאלה  עסקת  באמצעות

  מרמלאה של  בבעלותם הבמועדים הרלבנטיים היו  תקשורת בע"מ ובלכר תקשורת בע"מ, ואשר  

ריו בלכר, אשר כיהן כנושא משרה  מהן כנושא משרה בחברה ובדסק"ש ויכאשר  מאוריסיו ביאור,  

, בהתאמה באופן שמילא אחר דרישות ההחזקה הישראלית הכלולות ברשיון הרט"ן של  בדסק"ש

החזקות    שליטה בעקיפין בחברה לקבוצת משקיעים בראשות מגה אורהעברת ה בהמשך ל  .החברה

הסתיימה עסקת ההשאלה    ,גורם הישראלי בחברהלפיכתה  ה ו(כמפורט להלן),    ")מגה אור("  בע"מ

 .  2021ם במאי ומחציתם באוגוסט והמניות הושבו לכור, מחצית

ספטמבר   • חודש  החברה,  2020עד  ידיעת  למיטב  דולפין ("  Dolphin Netherlands BVחברת  , 

("הולנד בע"מ  השקעות  אל  איי  דולפין  באמצעות  אל"),  איי  חבדולפין  המלאה  "),  בבעלותה  רה 

למיטב  .  מהון המניות המונפק וזכויות ההצבעה בדסק"ש  82.26%  -החזיקה בכ  המאוגדת בישראל 

החברה,   תאגידים    בעלידיעת  באמצעות  אלשטיין,  אדוארדו  מר  הינו  הולנד  בדולפין  השליטה 

 בשליטתו.  

מינה בית המשפט כונסי נכסים למניות דסק"ש שבבעלות דולפין איי אל,    2020בספטמבר,    25ביום   •

ממניות דסק"ש (תחת הליך כינוס)    82.26%- שר בית המשפט מכירת כאי   2020בנובמבר,    20ביום  ו

    פי דין. -לקבוצת משקיעים בראשות מגה אור כפוף להשגת האישורים הדרושים על

 מהון המניות של דסק"ש  47.4%- מניות המהוות כ  העברת, על  "שדסק, דיווחה  2021במרץ,    25ביום   •

כ המהוות  מניות  הועברו  מתוכן  אור,  מגה  בראשות  משקיעים  של    24.9%-לקבוצת  המניות  מהון 

מהון    5%, דיווחה דסק"ש על העברת מניות המהוות  2021לאפריל,   21יום  ב  , דסק"ש, לידי מגה אור

 
ר  בעלת השליטה בחברה היא דסק"ש. למען הזהירות ולאו 20עם בעלי מניות אחרים של סלקום.  מכוח הסכם 2.09%-מתוכם כ 19

לאלקו בע"מ ולמגה אור החזקות בע"מ כבעלי  תתייחס החברה בתקנה זו בלבד, גם לחוק החברות,   268הוראות סעיף 
 בשל החזקותיהם בדסק"ש.  ,שליטה בה
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ליוני,    3ביום  ומהון מניות דסק"ש   29.9%-המניות של דסק"ש למגה אור, כך שמגה אור מחזיקה בכ 

   .דסק"שמהון המניות המונפק של  29.8%- כי השלימה רכישת כ, הודיעה אלקו בע"מ 2021

מהווה עוד "חברת שכבה"    ואינה  שליטה   בעל  ללא  חברה  הינה"ש  דסק,  2021במרץ,    25יום  מ   החל

"). הריכוזיות  חוק("  2013-כמשמעות מונח זה בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד  

   .החל ממועד זה, החברה נחשבת ל"חברה שכבה ראשונה" (כהגדרת מונח זה בחוק הריכוזיות)
 

   עסקאות עם בעל שליטה -  22תקנה 

השליטה או שלבעל השליטה יש עניין  עם בעל    עסקאות  ודותאלפי מיטב ידיעת החברה,  להלן פירוט,  

  ")(להלן בסעיף זה: "הקבוצה שלה  חברות בשליטתה או חברות קשורות    , החברה  בהן,  ןאישי באישור 

התקשרו בשנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף שנת הדיווח ועד למועד הגשת הדוח או שהן עדיין בתוקף  

 במועד הדוח:  

   : ("חוק החברות")  1999-, התשנ"ט) לחוק החברות4(270עסקאות המנויות בסעיף  .א

בחברה מטעם   • לדירקטורים המכהנים  וביטוח המוענקים  שיפוי  פטור,  אודות הסדרי  לפרטים 

   א להלן.29תקנה השליטה בה, ראו  תבעל

  20זניחות ינןה ) לחוק החברות וש4( 270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .ב

לעת מעת  מתקשרת  הרגיל  הקבוצה  העסקים  בעל  במהלך  עם  חריגות,  שאינן  זניחות,  בעסקאות   ,

ובעלות מאפיינים כמפורט  השליטה יש ענין אישי באישורן, מן הסוגים    שלבעלבעסקאות  או  השליטה  

  הפצה ושיווק של ניירות ערך,שירותי    ם שונים כגוןשת שירותירכי  ,תקשורתלהלן: אספקת שירותי  

שמירה,  שירותי  הסעות,  שירותי  ,  ומתקנים המשמשים את פעילות החברהלציוד    תחזוקהשירותי  

 .  השכרת נכסי מקרקעיןו  , שירותי ניהול ואחזקת מבניםשירותים שירותי שיווק

כאמור    העסק,  העניין   נסיבות  מכלל  העולים  מיוחדים   איכותיים  שיקולים  דרבהיעעל פי נהלי החברה,  

לעיל, אם    חריגה  עסקה   שאינה  זניחה לצרכים האמורים  המסוימת  העסקה  היקף  תיחשב כעסקה 

מהמבחן הכמותי הרלוונטי    0.5%  -מ  חותהינה בשיעור של פ   והעיסקהש"ח  מליון    10אינו עולה על  

(הנכסים הנרכשים או הנמכרים)  העסקה  היקף הנכסים נשוא    –  מבין המדדים הבאים: יחס נכסים

הרווחים או ההפסדים בפועל או החזויים המשויכים    –  יחס רווחים  החברה;  ןבמאז   הנכסיםחלקי סך  

עשר הרבעונים  - בשנים  הממוצע של החברה   (בערך מוחלט)  חלקי הרווח או ההפסד השנתי לעסקה  

אות לפני  נקי  עסקה  ההאחרונים שהסתיימו  או הפסד  רווח  "הפסד" הינו:  "רווח" או  זה,  לעניין   .

האם; בחברת  מניות  לבעלי  המיוחס  מכירו   לשנה  סך    –  תיחס  חלקי  העסקה  נשוא  המכירות  סך 

נשוא    -יחס הוצאות תפעוליות    המכירות השנתיות של החברה; חלקי סך    העסקההיקף ההוצאה 

חלקי  העסקה  ההתחייבות נשוא    –ויחס התחייבויות    קצה  ציוד  ועלות  ותההוצאות התפעוליות השנתי 

 .  טרם האירוע  במאזן ההתחייבויותסך 
 יים השנתיים. הכספ לדוחות 34ראו ביאור  נוספיםלפרטים  

   החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בתאגיד -  24ה תקנ

ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה בסמוך למועד הדוח,  אודות החזקות בעלי עניין    לפרטים

ידיעת החברה,   מיידי  למיטב  דיווח  -2022-01(מס' אסמכתא:    2022,  בינואר  6מיום  של החברה  ראו 

 .  בדוח זה על דרך ההפניה ), הנכלל003595

 
תתייחס החברה בתקנה זו  לחוק החברות,   268ר הוראות סעיף בעלת השליטה בחברה היא דסק"ש. למען הזהירות ולאו 20

 בשל החזקותיהם בדסק"ש.  ,לאלקו בע"מ ולמגה אור החזקות בע"מ כבעלי שליטה בהבלבד, גם 
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ואסיפת בעלי מניות החברה אישרה ביום   החברהלמנכ"ל   הקצה  שהדירקטוריון  אופציות אודות לפרטים 

ודוח   2022-01-010045) (מס' אסמכתא 2022בינואר,  23 מיום פרטית הצעה דוח ו, רא2022בפברואר  28

בדוח זה על דרך    ים הנכלל,   2022-01-010090) (מס' אסמכתא   2022בינואר,    23כללית מיום  זימון אסיפה  

 .ההפניה

 2 מיום פרטית הצעה דוח לנושאי משרה בחברה, ראו הקצה שהדירקטוריון אופציות אודות לפרטים

 .ח זה על דרך ההפניההנכלל בדו), 2022-01-025276  תא(מס' אסמכ  2022במרץ, 

   הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים - א24 תקנה

ראו  לרבות בדבר ניירות ערך המירים,  לפרטים בדבר ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של החברה,  

 לדוחות הכספיים.   21ביאור 

   מרשם בעלי המניות -ב 24תקנה 
מרשם המחזיקים    לפרטים ידיעתבמניות החברהבדבר  מיטב  לפי  ראהחברהשל  ה  ,  מיידי  ו,  של    דוח 

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של  בדבר    2022במרץ,    2מיום  החברה  

  ההפניה. בזאת על דרך הנכלל ) 2022-01-025366(מס' אסמכתא: התאגיד והשינויים בה 

   מען רשום, טלפון, פקס ודואר אלקטרוני -א 25תקנה 

 , נתניה. 4060, ת.ד.  10הגביש   הרשום של התאגיד:המען  

 052-9989595: מספר טלפון

 09-8607986מספר פקסימיליה: 

 liatme@cellcom.co.ilדואר אלקטרוני: 

   הדירקטורים של התאגיד -  26תקנה 

 , המצ"ב לדוח זה.  נספח א'ראו  למועד פרסום הדוח לפרטים בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה  

 
 

  משרה בכירהנושאי  -א 26תקנה 

, המצ"ב לדוח  נספח ב'  ורא אשר אינם חברי דירקטוריון  בחברה  לפרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה  

  זה.

   מורשי חתימה עצמאיים -ב  26תקנה 

 (ד) לחוק ניירות ערך.  37למועד הדוח, בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת מונח זה בסעיף 

   התאגידשל המבקר רואה החשבון  -  27תקנה 

   .6492103יפו, -, תל אביב 146מנחם בגין    ישראל), רחוב PWCקסלמן וקסלמן, רואי חשבון (

 

 שינוי בתזכיר או בתקנון של התאגיד   – 28תקנה 

בדצמבר,    30מיום    באסיפת בעלי מניות החברה  ואושר שתקנון החברה  שינויים שנערכו בבדבר    לפרטים

-2021(מס' אסמכתא:    שינויים בתקנוןבדבר    2021,  בדצמבר  30של החברה מיום    דוח מיידי  ו, רא 2021

   ההפניה. ) הנכלל בזאת על דרך01-188136
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   המלצות והחלטות הדירקטורים -  29תקנה 

האסיפה   אישור  טעונות  שאינן  הדירקטוריון  והחלטות  הכללית  האסיפה  בפני  הדירקטוריון  המלצות 

   )(א)29הכללית (תקנה 

   .על עדכון תקנון החברהדירקטוריון החברה  מליץה 1202 בנובמבר, 25ביום 

   (ג))29(תקנה   החלטות אסיפה כללית מיוחדת

דוחות    הכללית של החברה את ההחלטות הבאות  אישרה האסיפה  2021  ,בדצמבר  30ביום   • (ראו 

  2021בדצמבר    30ומיום    2021-01-183528מס' אסמכתא    2021בדצמבר    22מיום  של החברה  מיידיים  

   :)2021-01-188127מס' אסמכתא 

הבאים:   )1( בחברה  המכהנים  החיצוניים  הדירקטורים  של  מחדש  וורדה  מינוי  האוזר  שמואל 

   .2022במרץ  29ליברמן לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל מיום 

 אישור שינויים בתקנון התאגדות החברה.  )2(

אשר תעמוד בתוקף עד תום שלוש שנים ממועד    מדיניות התגמול של החברהשינויים באישור   )3(

   .2020באוגוסט   12אישור האסיפה הכללית שאישרה את המדיניות, קרי מיום 

 מינוי יו"ר החברה כמנכ"ל זמני של החברה עד למועד תחילת כהונת מנכ"ל חדש.  )4(

  2022בינואר    23מיום  (ראו דוח מיידי  החברה    אישרה האסיפה הכללית של  2022  בפברואר  28ביום   •

אסמכתא   אסמכתא    2022בפברואר    28ומיום    2022-01-010045מס'  את  )  2022-01-010090מס' 

  :ההבא  הההחלט 

מידיים של    דוחות ראו    דניאל ספיר (לפרטיםמר  הנכנס,  של מנכ"ל החברה  התגמול  אישור תנאי   )1(

 .) )  2022-01-010090  -ו 2022-01-010045 (מס' אסמכתא   2022בינואר   23החברה מיום 

 

 החלטות החברה  -א 29תקנה 

  ))4א( 29(תקנה  פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח

   ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .א

אישרה ועדת התגמול של החברה פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי    2021בינואר    27ביום  

המקנה לדירקטורים  ,  2022בפברואר    4ועד ליום    2021בפברואר    5משרה בחברה, וזאת החל מיום  

עד   של  אחריות  בגבולות  ביטוחי  כיסוי  בחברה  המשרה  במצטבר,    חמישיםולנושאי  דולר  מיליון 

סביר משפטיות  הוצאות  כבתוספת  של  בסכום  הינה  השנתית  הפרמיה  דולר.    1.387  -ות.  מיליון 

עד   נושאי משרה הינה  כנגד  בגין תביעות  הביטוח  בפוליסת  ההשתתפות העצמית לתביעה לחברה 

חמישה מיליון דולר, כתלות בעילת התביעה ומקום הגשתה ולא חלה השתתפות עצמית בתביעות  

יטוח כאמור הינם זהים ביחס לכל נושאי המשרה  כלפי דירקטורים ונושאי משרה. תנאי פוליסת הב 

והדירקטורים בחברה (לרבות ביחס למנכ"ל החברה וביחס לדירקטורים המכהנים בה מטעם בעלת  

   השליטה בחברה).

אישרה ועדת התגמול של החברה פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי    2022בינואר    27ביום  

המקנה לדירקטורים  ,  2023בפברואר    4ועד ליום    2022ואר  בפבר  5משרה בחברה, וזאת החל מיום  

עד   של  אחריות  בגבולות  ביטוחי  כיסוי  בחברה  המשרה  במצטבר,    חמישיםולנושאי  דולר  מיליון 

נמוכה מזו  הנוכחית  הפרמיה בגין הפוליסה לתקופת הביטוח  בתוספת הוצאות משפטיות סבירות.  

הפוליסה   של  הביטוח  תקופת  בגין  החברה  תנאי    .2022בפברואר    4ביום  שהסתיימה  ששילמה 
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יונים הקבועים במדיניות התגמול  רתפות העצמית) עומדים בקריטתהפוליסה (לרבות הפרמיה וההש

של החברה ביחס לביטוח נושאי משרה שאושרה באסיפת בעלי המניות של החברה בחודש דצמבר  

בחברה  ת  . 2021 והדירקטורים  נושאי המשרה  לכל  ביחס  זהים  הינם  כאמור  הביטוח  פוליסת  נאי 

   (לרבות ביחס למנכ"ל החברה וביחס לדירקטורים המכהנים בה מטעם בעלת השליטה בחברה).

 התחייבות לשיפוי ופטור דירקטורים ונושאי משרה  .ב

המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת,  החברה העניקה כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה  

וכן לנושאי משרה המכהנים או שיכהנו מעת לעת, מטעם החברה בתאגידים אחרים אשר מחזיקה  

"),  תאגיד אחרהחברה באמצעי השליטה בהם (כהגדרתם בחוק החברות) , במישרין ו/או בעקיפין ("

 לרבות למנכ"ל החברה.  

לשפות את האמורים בגין כל חבות או הוצאה ו/או  במסגרת כתבי השיפוי והפטור התחייבה החברה  

הוצאות התדיינות סבירות, כמפורט בכתב השיפוי, שתוטלנה עליהם עקב פעולותיהם בתוקף היותם  

ו/או נושאי משרה או עובדים מטעם החברה בתאגיד אחר, ובלבד שהסכום   נושאי משרה בחברה 

רים על פי פסק דין (לרבות פסק דין שניתן  המרבי של השיפוי בגין חבויות כספיות שיוטלו על האמו 

בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט) לא יעלה (במצטבר לכל נושאי המשרה, למקרה בודד  

לזמן   מזמן  תקבל  שהחברה  הביטוח,  תגמולי  כל  לסך  השווה  סכום  על  המקרים)  לכל  ובמצטבר 

מההון העצמי של   30% -שווה לבמסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה, בתוספת סך ה

, כשהוא מותאם מזמן לזמן לפי  2001בדצמבר    31החברה לפי דוחותיה הכספיים המבוקרים ליום  

"). מובהר, כי השיפוי  סכום השיפוי המרבישיעור העלייה במדד המחירים לצרכן מאז אותו יום ("

רקטורים ונושאי משרה  יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח אחריות די

 שרכשה או שתרכוש החברה, מעת לעת. 

כמו כן, במסגרת כתבי השיפוי והפטור פטרה החברה את האמורים מכל אחריות כלפיה (עד כמה  

שהדבר מותר עפ"י הדין), ביחס לכל נזק שייגרם לה על ידי האמורים בפעולותיהם מתוקף היותם  

סקים מטעם החברה בתאגיד אחר, עקב הפרת חובת  נושאי משרה בחברה ו/או נושאי משרה או מוע

 הזהירות (למעט נזק עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה) כהגדרתה בחוק החברות.   

התגמול    2020באוגוסט,    12ביום   ועדת  לאישור  בהמשך  החברה,  של  הכללית  האסיפה  אישרה 

ים המכהנים ושיכהנו  ודירקטוריון החברה, חידוש הענקת כתבי פטור ושיפוי בנוסח זהה לדירקטור

מעת לעת בחברה מטעם בעלת השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים. במסגרת זו, עודכן נוסח  

כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו לדירקטורים מטעם בעלת השליטה וכן אלו שיוענקו לנושאי משרה  

  25%  -השווה ל  ) נקבע כי סכום השיפוי המרבי לא יעלה על סכום1ממועד אישור כאמור ואילך, כך: (

מהונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים לפני מועד תשלום השיפוי;  

) נקבע כי הפטור לא יחול ביחס להחלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה  2(  -ו

י משרה  כלשהו בחברה יש עניין אישי בה. כל זאת מבלי לגרוע מזכויותיהם של דירקטורים ונושא

 להם הוענקו כתבי הפטור והשיפוי בטרם מועד אישור כאמור.  

 

 דניאל ספיר 
 מנכ"ל  

 
 דורון כהן 

 יו"ר הדירקטוריון 
 
 
    2022, ץבמר 9
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שם 

 הדירקטור
 כהן, חיים דורון 

 יו"ר
  גוסטבו 
 טרייבר 

איתמר יהודה   ערן שנער ליברמן   ורדה האוזרשמואל  
 רגב

מיכאל יוסף  
 זלקינד 

 ברוך יצחק 

 024217879 029509825 05369319 053488342 011148426 056681562 מספר ת.ז.
 

022972020 
 

029274693 

בספטמבר,  27 תאריך לידה 
1960 

בנובמבר,  3
1961 

  ,בפברואר 5 1972באוגוסט,  17 1948בפברואר,  1 1955במאי,  13
 1969 

באפריל,   18
1967 

 1972ביולי, 19 

מען  
להמצאת  

 כתבי בי דין 

, TOHAמגדל 
, תל  114יגאל אלון 

 אביב

, תל  39רופין 
 אביב

, 19אמירים 
 סביון

, תל  8פעמוני 
 אביב

אזור תעשיה  , נווה ירק 78אגוז 
ת.ד.  ,שילת

 , ד.נ מרכז 117

,  53הגדרות 
 סביון

, TOHAמגדל 
,  114יגאל אלון 

 תל אביב 
 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות 

 
ישראלית 

 ואמריקאית 
חברות  

בוועדות  
 הדירקטוריון

ועדת בטחון; 
 וועדת אופציות 

ועדת ביקורת; 
ועדת מעקב; 
 ועדת ביטחון; 
 ועדת חשיפות; 

 ועדת תגמול

ועדת ביקורת; 
ועדת מעקב; 
ועדת ביטחון; 
 ועדת תגמול; 
 ועדת חשיפות 

ועדת ביקורת; 
 ועדת מעקב;

ועדת אופציות;  
 ועדת תגמול

 ועדת בטחון    -  - 

האם 
דירקטור  
חיצוני או  
 בלתי תלוי 

דירקטור בלתי   לא
 תלוי

דירקטור  
 חיצוני 

דירקטורית  
 חיצונית 

 לא לא לא לא

תחילת 
הכהונה  
 כדירקטור

במרץ,  28 2020במרץ,  23
2019 

במאי,  20 2020בספטמבר,  14 2019במרץ,  29 2019במרץ,  29
2021 

 2021באוגוסט, 2    2021ביוני,  24

האם בעל 
מומחיות  

חשבונאית 
פיננסית או 

כשירות 
 מקצועית 

מומחיות בעל 
חשבונאית 

 ופיננסית

בעל מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית

בעל מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית 

בעלת כשירות 
 מקצועית

 - 
 
 

בעל מומחיות  -  - 
חשבונאית 

 ופיננסית

 
 שאינם מכהנים עוד במועד פרסום הדוח.יורם טורבוביץ, מאוריסיו ביאור ואהרון קאופמן בתקופת הדוח כיהנו בחברה הדירקטורים הבאים   21



 
 

שם 
 הדירקטור

 כהן, חיים דורון 
 יו"ר

  גוסטבו 
 טרייבר 

איתמר יהודה   ערן שנער ליברמן   ורדה האוזרשמואל  
 רגב

מיכאל יוסף  
 זלקינד 

 ברוך יצחק 

בוגר בכלכלה   השכלה
וחשבונאות, 

אוניברסיטת תל  
 אביב;

מוסמך במשפטים  
)M.A.  ,(

אוניברסיטת בר  
 אילן. 

 

בוגר במדעי  
המדינה  
ויחסים  

בינלאומיים,  
האוניברסיטה  

העברית  
בירושלים;  

מוסמך  
במנהל  
עסקים,  
התמחות  
במימון,  
המרכז  

הבינתחומי  
 הרצליה. 

בוגר  
בסטטיסטיקה  

וכלכלה,  
האוניברסיטה  

העברית  
בירושלים;  

מוסמך  
במימון מנהל  

עסקים,  
האוניברסיטה  

העברית  
בירושלים;  
דוקטורט,  

אוניברסיטת  
טמפל  

 (פלורידה). 

בוגרת  
בסטטיסטיקה  
ומתמטיקה,  

אוניברסיטת תל  
אביב; מוסמכת  

במתמטיקה  
אוניברסיטת תל  
אביב; דוקטורט  

במתמטיקה,  
אוניברסיטת תל  

 אביב. 

בוגר תואר ראשון  
בכלכלה  

וחשבונאות,  
אוניברסיטת תל  
אביב; מוסמך  

במנהל עסקים עם  
התמחות במימון,  

אסטרטגיה ויזמות,  
אוניברסיטת תל  

 אביב. 

לה  בוגר כלכ 
ומנהל  

עסקים,  
אוניברסיטת  

 בר אילן. 

בוגר מנהל  
עסקים  

אוניברסיטת  
בוסטון,  
ארה"ב;  

מוסמך מנהל  
עסקים  

אוניברסיטת  
קולומביה,  

 ארה"ב 

בוגר מנהל  
עסקים,   
המכללה  
 למינהל; 

 רואה חשבון. 

עיסוקים 
  -עיקריים ב

השנים  5
 האחרונות

היום:   - 2020
דסק"ש,  מנכ״ל

בעלת השליטה  
 בחברהבעקיפין 

  יו"ר דירקטוריון  ו
אפסילון בית  
 ;השקעות בע"מ 

היום:   -2021
מנכ"ל חברה 
לנכסים ובנין 
בע"מ; יו"ר  
דירקטוריון  
 מהדרין בע"מ

ויו"ר אפסילון  
חיתום והנפקות 

 בע"מ;  
 היום:  - 2015

שותף מייסד  
בחברת קרדיטו  

 ; בע"מ

היום:    –   2006
בעלים  

בטרייבר  
השקעות  

 בע"מ; 
היום:    -  2014  

בעלים  
ומנכ"ל,  

ישראל  - ספרד 
השקעות  

 בע"מ; 
  2010   -2014  :

מנכ"ל ושותף  
סאן טים גרופ  

 בע"מ.  
 

היום:   – 2006
משנה לנשיא  

הקריה  
האקדמית  

-   1995אונו;  
יום:  ה 

פרופסור  
למימון,  

אוניברסיטת  
בן גוריון  

 בנגב; 
2011   -2018  :

יו"ר רשות  
ניירות ערך;  

היום:    - 2020
יועץ לחברת  

eToro 
היום:    - 2006

מנכ"ל ויו"ר  
 נרטיב בע"מ. 

ום:  הי   –   2022
משנה לנשיא  

לעניינים  
אקדמיים,  

אוניברסיטת  
 רייכמן; 

היום:    -  1995  
אשת סגל בבית  

ספר אריסון  
למנע"ס, המרכז  

הבינתחומי  
הרצליה (בדרגת  

 פרופ'); 
היום:    -  2016  

מייסדת וראש  
  MBA- תכנית ה 

בחדשנות בתחום  
הבריאות,  

המרכז  
הבינתחומי  

היום: יזם    - 2015
 ובעלים בסט מדיקל 
בע"מ והמרכז הרב  

תחומי  
 לגסטרואנטרולוגיה; 

היום: יועץ    - 2010
 כלכלי ועסקי 

היום:    –   2011
מנכ"ל מגה  

אור החזקות  
 בע"מ 

ועד    12/99מ  
היום: מנכ"ל  

משותף  
באלקו בע"מ;  

  100/11  - מ 
ועד היום:  
דירקטור  

באלקו בע"מ;  
  2010ממאי  

ועד היום:  
יו"ר  

הדירקטוריון  
אלקטרה  

בע"מ; מכהן  
כדירקטור  
בחברות  
מקבוצת  

 אלקו בע"מ. 
2017   –  2020  :

דירקטור  

ועד    21יולי  
היום: סמנכ"ל  
כספים בחברת  

השקעות  
 דיסקונט בע"מ;  

ועד    2020מאי  
היום: סמנכ"ל  
כספים בחברה  
לנכסים ולבניין  

 בע"מ; 
2018-2020  :

מנכ"ל ספיר  
בע"מ;    קורפ 

2016-2018  
 Elad- סמנכ"ל ב 

US Holding 
INC .  ;2016-

: יו"ר  2018
 Eladומנכ"ל  

National 2017 



 
 

שם 
 הדירקטור

 כהן, חיים דורון 
 יו"ר

  גוסטבו 
 טרייבר 

איתמר יהודה   ערן שנער ליברמן   ורדה האוזרשמואל  
 רגב

מיכאל יוסף  
 זלקינד 

 ברוך יצחק 

: יו"ר 2015-2019
דירקטוריון  
באיי.בי.סי 

ברודבאנד  איזראל 
)  2013קומפני (

 ; בע"מ
2014 - 2020 :

דירקטור חיצוני 
בתעשיות לכיש 

 בע"מ;  
2018 - 2020 :

דירקטור חיצוני 
באי די או גרופ  

 בע"מ

2011-2018 : 
תף  יו"ר משו 

של המוסד  
לתקינה  

חשבונאית  
הישראלית;  
2011-2018  

חבר בוועדה  
המייעצת  

למפקח על  
הבנקים;  

היום:  - 2017
חבר בוועדה  

המייעצת  
לרשות שוק  
ההון, ביטוח  

 וחסכון; 
2019-2020 : 

חבר ועדה  
 מייעצת של 

CyberRight 
Tech ; 

 היום:   - 2020
חבר ועדת  

השקעות של  
המכון  

הישראלי  
 לדמוקרטיה  

 הרצליה; 
היום:    -  2012  

ראש התחום  
ת,  בקבלת החלטו 

בית ספר אריסון  
למנע"ס, המרכז  

הבינתחומי  
   הרצליה; 

היום:    -1995  
ראש לימודי  
-המתמטיקה  

טטיסטיקה,  ס 
המרכז  

הבינתחומי  
עסקה  הרצליה;  

במתן הרצאות  
בנושא קבלת  

החלטות ייעוץ  
ואימון  

 לארגונים. 

בגולן טלקום  
בע"מ; יוני  

2021   –  
:  2021נובמבר  

דירקטור  
במהדרין  

 בע"מ 

LLC 

תאגידים  
נוספים בהם  

מכהן  
 כדירקטור

דירקטור בחברות  
הבאות: חברה  
לנכסים ולבנין  
בע"מ, אלרון  

בע"מ,  ונצ'רס  
חברת גב ים  

בע"מ,  לקרקעות  

דירקטור  
חיצוני  
באדמה  
פתרונות  

לחקלאות  
;  בע"מ 

דירקטור  

דירקטור  
  חיצוני בגזית 
  גלוב בע״מ; 

יו"ר  
דירקטוריון  
בפוקטפול  

 בע"מ; 

  ית דירקטור 
  ת חיצוני 

באקוואריוס  
מנועים (א.מ)  

 בע"מ. 

דירקטור בחברות  
הבאות: בסט  
מדיקל רפואה  

  מתקדמת בע"מ; אמ 
בי איי ניהול ויזמות  

גסטרו  ;  בע"מ 
אקספרטס ח.י.ש.י  

דירקטור  
בחברות  

מוחזקות  
(פרטיות) של  

מגה אור  
החזקות  

בע"מ ובחברה  

דירקטור  
בחברות  
 הבאות: 

אלקו בע"מ  
חברת  ו 

השקעות  
דיסקונט  

דירקטור  
הבאות:  בחברות  

מהדרין בע"מ,  
בית  אפסילון  
,  בע"מ השקעות  

ונצ'רס  אלרון  
,  (חליף)   בע"מ 



 
 

שם 
 הדירקטור

 כהן, חיים דורון 
 יו"ר

  גוסטבו 
 טרייבר 

איתמר יהודה   ערן שנער ליברמן   ורדה האוזרשמואל  
 רגב

מיכאל יוסף  
 זלקינד 

 ברוך יצחק 

אר די אס רפא"ל  
חברה לפיתוח  

  המכללה,  בע"מ,  
האקדמית  

להנדסה אורט 
בראודה (יו"ר חבר 
הנאמנים); נציבות  

שירות המדינה 
(חבר ועדת מינויים 
וחבר עדת שירות);  

 קרדיטו בע"מ;
חברות פרטיות  ו

המוחזקות על ידי  
    דסק"ש. 

בבורסה  
חקלאות  ל 

 . בע"מ 
 

; דירקטור  
בחברת  

ריינבוטק  
 מרג'ר בע"מ. 

 
 

פרטית     . בע"מ 
 בבעלותו. 

בע"מ,  
אלקטרה  

נדל"ן בע"מ,  
אלקטרה  

מוצרי צריכה  
) בע"מ  1970( 

(וחברות  
פרטיות  

מקבוצה זו),  
סופרגז  

אנרגיה בע"מ  
(וחברות  
פרטיות  

מקבוצה זו),  
ג. זלקינד  

בע"מ, מיכאל  
ומרסי זלקינד  

החזקות  
) בע"מ,  1997( 

תיאטרון  
החלומות  

בע"מ, מיט  
אין פלייס  

אינק., אלקו  
אירוח בע"מ  

וחברות  
  פרטיות 

מקבוצת  
,  אלקו בע"מ 

חברה לנכסים  
ולבנין בע"מ,  
אלרון ונצ'רס  

 . בע"מ 

IDB Group 
Investments 

Inc.   וחברות  
מוחזקות של  

חברת השקעות  
דיסקונט בע"מ  
וחברה לנכסים  

 ולבנין בע"מ. 

האם הוא  
עובד של 

החברה, של 
חברה בת, או  

  דסק"שמנכ"ל  
ומנכ"ל חברה 
לנכסים ובנין 

 . בע"מ

מנכ"ל מגה   לא לא לא  לא
אור החזקות  
בע"מ ("מגה  
אור"); מונה  

 
 לא

סמנכ"ל כספים 
בחברת השקעות 
דיסקונט בע"מ  

וסמנכ"ל כספים 



 
 

שם 
 הדירקטור

 כהן, חיים דורון 
 יו"ר

  גוסטבו 
 טרייבר 

איתמר יהודה   ערן שנער ליברמן   ורדה האוזרשמואל  
 רגב

מיכאל יוסף  
 זלקינד 

 ברוך יצחק 

חברה 
קשורה שלה 
או של בעל 
עניין בה,  

והתפקידים 
שממלא 

 כאמור 

על ידי מגה  
אור כדירקטור  

בחברה 
בכשירותה 

כ"גורם  
הישראלי"  

בחברה 
בהתאם 
לרישיון  

הרט"ן של 
 החברה. 

בחברה לנכסים 
 ולבניין בע"מ  

האם בן  
משפחה של  

בעל עניין  
 בחברה

  לא לא לא לא לא לא
 לא

 לא

האם החברה  
בעל  רואה בו 

מומחיות  
חשבונאית 
ופיננסית  

לצורך  
עמידה 
במספר 
המזערי 
שקבע 

הדירקטוריון  
לפי סעיף 

)  12(א)( 92
לחוק 

 החברות 

 כן לא לא לא  לא  כן  כן כן

 
 

  



 
 

   )א26(לפי תקנה   22לתאריך הדוח בתאגיד נושאי המשרה הבכירה  פרטים בדבר -נספח ב' 

 יניב קוריאט  אילן סיגל  נדב אמסלם  דפנה אגסי  מנחמי ליאת  23שי אמסלם  דניאל ספיר שם נושא המשרה

 027990134 22061238 025218355 027701747 מספר ת.ז.
 027443043 038304127 038551586 

בפברואר,  12 1975בדצמבר,  7 1974באוקטובר,  6 1970בנובמבר,  24 1966באוקטובר,  23 1973במאי,  29 1970 ,באפריל 18 תאריך לידה 
1976 

 2020במרץ,  15 2021בפברואר,  1 2017, יוליב 20 2022במרץ,  1 2006במרץ,  16 2020בספטמבר,  13 2022בינואר,  25 תאריך תחילת כהונה

תפקיד שממלא 
 בחברה

סמנכ"ל יעוץ משפטי   מנהל כספים ראשי  מנכ"ל 
 ומזכירת החברה

 
 סמנכ"ל שיווק

סמנכ״ל לקוחות 
 עסקיים

סמנכ"ל  סמנכ"ל פיתוח עסקי 
 טכנולוגיות  

תפקיד שממלא 
בחברה בת, בחברה  

קשורה או בבעל עניין 
 בחברה

דירקטור בחברות  
 הבאות: 

)  2001סלקום אחזקות (
דינמיקה רשת  בע"מ; 

חנויות תקשורת בע"מ;  
  013נטוויז'ן בע"מ;  

נטוויז'ן תקשורת נייחת  
בע"מ; איי.בי.סי.    2006

החזקות ש.כ. בע"מ;  
גולן טלקום בע"מ ; גולן  
טלקום בינלאומי בע"מ;  

)  2011גולן טל תקשורת ( 
 בע"מ 

סמנכ"ל כספים 
בגולן טלקום  

דירקטור  בע"מ; 
 : בחברות הבאות 

סלקום אחזקות  
בע"מ;  )2001(

סי.אמ.ג'י ניהול  
  נטוורק בע"מ;

פתרונות  –סיפווי 
אבטחת מידע  

איי.בי.סי.    בע"מ;
החזקות ש.כ.  

 בע"מ 

דירקטורית  
איזראל  איי.בי.סי.  ב

ברודבאנד קומפני  
 ) בע"מ  2013(

דירקטור בחברות   
 סיפווי  הבאות: 

פתרונות אבטחת  
מידע בע"מ;  

Cellcom Fixed 
Line 

Communications 
Inc. 

 
 

"ל גולן טלקום  מנכ 
 בע"מ 

דירקטור  
בחברות  
 הבאות: 

סי.אמ.ג'י 
ניהול נטוורק 

בע"מ; סי. 
ג'י ניהול  

 נטוורק בע"מ

האם בן משפחה של 
נושא משרה בכירה 
בחברה או של בעל 
 עניין אחר בחברה

 לא לא לא לא לא לא לא

 
 שאינם מכהנים עוד במועד פרסום הדוח. שחם ואורלי פסקל  - אבי גבאי, עטרה ליטבק בתקופת הדוח כיהנו בחברה נושאי המשרה הבאים   22
(מס'   2022במרץ,   2לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום . 2022במרץ,  11ויחליפו בתפקיד מר גדי אטיאס שיחל בכהונתו ביום  מר שי אמסלם יסיים את כהונתו כמנהל כספי ראשי בחברה במועד פרסום דוח זה   23

 ). 025267-01-2022אסמכתא: 



 
 

 יניב קוריאט  אילן סיגל  נדב אמסלם  דפנה אגסי  מנחמי ליאת  23שי אמסלם  דניאל ספיר שם נושא המשרה

  , בוגר מנהל עסקים  השכלה
המכללה למנהל;  

  , מנהל עסקים ב מוסמך  
 הקריה האקדמית אונו 

בוגר בכלכלה  
ומנהל עסקים עם  

התמחות  
בחשבונאות,  

המסלול האקדמי  
  ; המכללה למנהל 
מוסמך במנהל  

עסקים עם  
התמחות במימון,  
המסלול האקדמי  
 המכללה למנהל. 

בוגרת במשפטים,  
אוניברסיטת חיפה;  

בוגרת בשפה וספרות  
אנגלית וצרפתית,  
;  אוניברסיטת חיפה 

חברת לשכת עורכי  
הדין בישראל ובניו  

 . יורק 

בוגרת חינוך גופני עם  
התמחות בשיקום  

חולי לב, מכון  
וינגייט; מוסמכת  
במנהל עסקים עם  
התמחות בשיווק,  
- אוניברסיטת הריוט 

    . וואט (אנגליה) 

 - 
 

בוגר תואר ראשון  
במנהל עסקים עם  

התמחות בתקשורת  
ושיווק, המסלול  

האקדמי המכללה  
למנהל; מוסמך  
  במנהל עסקים, 

הקריה האקדמית  
 אונו. 

בוגר בהנדסת  
אלקטרוניקה  

וחשמל ,  
אוניברסיטת  

אריאל  
בשומרון;  
בוגר תואר  

),  MBAשני ( 
באוניברסיטה  

 הפתוחה. 

עיסוק בחמש השנים 
 האחרונות

היום:   – 2022ינואר 
 מנכ"ל החברה; 

מנכ"ל   2022 -  2012 
 קבוצת תקשוב 

 

  -2020ספטמבר 
היום: מנהל כספי  

ראשי בחברה; 
היום:   -2017

סמנכ"ל כספים 
בגולן טלקום  

 בע"מ
2012-2016 – 

סמנכ"ל הכספים 
של קבוצת טיב  

 טעם

סמנכ"ל יעוץ משפטי  
 ומזכירת החברה   

היום:    –   2022מרץ  
סמנכ"ל שיווק  

  –   2014בחברה;  
סמנכ"ל שיווק  :  2022

:  2013  –   2008בגולן;  
סמנכ"ל שיווק  

פלייס    ודוברות בבטר 
  –   2005(ישראל);  

סמנכ"ל שיווק    2008
במירס מוטורולה  

  –   1997תקשורת;  
: מנהלת שיווק  2004

 בחברה  

היום:  - 2017יולי  
סמנכ"ל לקוחות  

 ;עסקיים בחברה 
: מנהל  2017-   2014

מחלקת לקוחות  
 אסטרטגיים בחברה. 

היום:    –   2021
סמנכ"ל פיתוח עסקי  
בחברה ומנכ"ל גולן  

 טלקום בע"מ 
ינואר    - 2019ינואר  

: סמנכ"ל שיווק  2020
ופיתוח עסקי בחברת  

די.בי.אס.    – יס  
)  1998שירותי לווין ( 

 בע"מ 
ינואר    - 2019ינואר  

: סמנכ"ל שיווק  2020
ופיתוח עסקי בחברת  
 בזק בינלאומי בע"מ 

: סמנכ"ל  2020  - 2016
שיווק בחברת פלאפון  

 תקשורת בע"מ 
: מנהל  2006-2010

אגף שיווק של מגזר  
וסוהו בבזק    פרטי 

החברה הישראלית  
 לתקשורת בע"מ 

2015   -  2020  :
מנהל תחום  

הנדסת  
רשתות  
תנועה  

 בחברה.  
 

 
 
 



 
 

שם נושא 
 המשרה

   רונן שלז יצחק רביד עמי שטרמר אלי אדדי  ויקטור מלכה  טימורז רומשווילי  

 23077316 052761384 040849713 033141383 069478923 313974123  מספר ת.ז.

 1967בנובמבר,  9 1954באוגוסט,  24 1981באפריל,  30 1976באוגוסט,  26 1956באוגוסט,  7 1979בינואר,  1  תאריך לידה 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

 2014בדצמבר,  1 2017במרץ,  14 2021יולי, ב 6  2020בנובמבר,  23 2020במרץ,  18 2011באוקטובר,  23 

תפקיד 
שממלא 
 בחברה

 מכירותסמנכ״ל  
 ופעילות בינלאומית

 חשב מבקר הפנים סמנכ"ל שירות לקוחות סמנכ"ל קמעונאות   סמנכ"ל מערכות מידע

תפקיד 
שממלא 

בחברה בת,  
בחברה  

קשורה או  
בבעל עניין  

 בחברה

מנכ"ל דינמיקה רשת   -  -  
 חנויות תקשורת בע"מ  

 
 

מבקר פנימי של דסק"ש;  - 
מבקר פנימי של אלרון  

 אלקטרונית בע"מתעשיה 

דירקטור בחברות  
 הבאות:

ג.ב. אחזקות לווין 
בע"מ; ברק 

 –) 1999אי.טי.סי. (
החברה לשירותי  
בזק בינלאומיים 
(אחזקות לווין) 

 Cellcomבע"מ; 
Fixed Line 

Communications 
Inc. 

האם בן  
משפחה של  
נושא משרה 

בכירה 
בחברה או  

של בעל  
עניין אחר 

 בחברה

 לא לא לא לא לא לא 



 
 

שם נושא 
 המשרה

   רונן שלז יצחק רביד עמי שטרמר אלי אדדי  ויקטור מלכה  טימורז רומשווילי  

 השכלה

בוגר בכלכלה וניהול,   
האוניברסיטה  

לכלכלה בקייב,  
 אוקראינה. 

בוגר במתמטיקה  
 )BSc  הטכניון ,( –  

מכון טכנולוגי  
לישראל ; מוסמך  

 )MSc  בחקר ביצועים (
וניתוח מערכות,  

מכון    - הטכניון  
 טכנולוגי לישראל. 

בוגר תואר ראשון  
  במנהל עסקים, 

אוניברסיטת בן גוריון  
מוסמך במנהל  בנגב;  

עסקים עם התמחות  
בשיווק, אוניברסיטת  

 בן גוריון בנגב. 
 

 - 
 

בוגר תואר ראשון  
בחשבונאות וכלכלה,  
 אוניברסיטת תל אביב 

בוגר בחשבונאות  
ומנהל עסקים,  

המסלול האקדמי  
 המכללה למנהל. 

עיסוק 
בחמש 
השנים 

 האחרונות

: סמנכ״ל  2020  - 2011 
  Pre-Paidפעילות  

 בחברה 

היום:  - 2020מרץ  
סמנכ"ל מערכות מידע  

 בחברה; 
: יועץ  2020  -   2019

  2012תקשורת פעיל;  
: מנהל אגף  2019- 

מערכות מידע  
בחטיבת הטכנולוגיות  

החברה   בבזק 
הישראלית לתקשורת  

:  2017  -   2012בע״מ;  
מנהל אגף מערכות  

הניהול בבזק החברה  
הישראלית לתקשורת  

 בע״מ. 

היום: מנכ"ל   –   2011
נויות  דינמיקה רשת ח 

 תקשורת בע"מ.  

מנכ"ל  היום: ס   –   2021
 ;לקוחות בחברה שירות  
: מנהל  2020-   2021

לקוחות  שרות  מחלקת  
;  אגף לקוחות עסקיים ב 

: מנהל  2020  –   2014
באגף    VIPתחום זהב/  

 .  לקוחות עסקיים 

שותף מנהל במשרד  
 רו"ח רווה רביד ושו"ת 

 חשב החברה 

 



 

 ב(א) 9פי תקנה ל הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות בדבר   שנתידוח 

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

 בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה. 

  
 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנכ"ל; דניאל ספיר  .1.1

 . ראשי   כספים   מנהל ,  שי אמסלם  .1.2
 

אשר תוכננו בידי המנהל    חברה,בבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים  

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

דירקטוריון   בפיקוח  האמורים,  לספק    ,חברהה התפקידים  נועדו  של  אשר  סבירה  בהתייחס  ן  ביטחו מידה 

לגלות   ת נדרש חברה שהלמהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע 

 על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.  מתא מפרסיבדוחות שה

לגלותו כאמור,    תנדרש  חברההבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה

  , לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי חברהנצבר ומועבר להנהלת ה

ת  טות במועד המתאים, בהתייחס לדריששמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החל

 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. 

ועל הגילוי    ההנהלה, בפיקוח על הדיווח הכספי  והערכה של הבקרה הפנימית  ביצעה בדיקה  הדירקטוריון, 

 בחברה והאפקטיביות שלה;  

 :הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה

  הכספי  לדיווח  מאוד  כמהותיים  אותם  רואה  החברה  אשר  העסקיים  והתהליכים  החשבונות  וזיהוי  מיפוי

רכיבי הבקרה הפנימית כללו בקרות על תהליכי    ;הבקרות  אפקטיביות  ובדיקת  מפתח  ותבחינת בקר   ;והגילוי

סגירת תקופה חשבונאית, עריכה והכנת הדוחות הכספיים והגילויים, בקרות ברמת הארגון, בקרות כלליות  

עסקיים בתהליכים  ובקרות  המידע  מערכות  כגון    משפיעיםה  על  הכספיים,  הדוחות  על  מאד  מהותי  באופן 

   .  ומיסיםהכנסות, הוצאות, שכר, 

הדירקטוריון   לעיל,  כמפורט  הדירקטוריון  בפיקוח  ההנהלה  שביצעה  האפקטיביות  הערכת  על  בהתבסס 

בדצמבר,    31והנהלת החברה הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ליום  

 וכי לא נמצאו ליקויים משמעותיים וחולשות מהותיות.  , היא אפקטיבית  2021

 



 

 נהלים הצהרות מ

 

 ) 1(ד)( ב 9מנהל כללי לפי תקנה  הצהרת  
 

 כי:   , מצהיר דניאל ספיר ,  אני 

 ;  ) " הדוחות " (   2021  לשנת )  "החברה" ( סלקום ישראל בע"מ  של    התקופתי בחנתי את הדוח   )1(

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   )2(

כדי   הנחוץ  יהיו  מהותית  לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות   )3(

של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  לתאריכים  חברה  ה המהותיות, 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

לרואה   )4( ה גיליתי  של  המבקר  לדירקטוריון,  חברה החשבון  של    ולוועדת ,  דירקטוריון  הביקורת 

   : הדיווח הכספי ועל הגילוי ל  ע , בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית  חברה ה 

המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות   .א

יכולת על  העלולים באופן סביר להשפיע לרעה  ועל הגילוי  לעבד,    חברההשל    ה הדיווח הכספי  לאסוף, 

הדוחות   והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם 

 - הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

במישרין או    או מי שכפוף לו  מית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללירתכל   .ב

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; 

 : חברה ב אני, לבד או יחד עם אחרים   )5(

תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  נהלים של בקרות ו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .א

(דוחות    שלה   מאוחדות  חברות   לרבות,  חברהלשמידע מהותי המתייחס   ניירות ערך  כהגדרתן בתקנות 

התש"ע  שנתיים),  אחרים  2010-כספיים  ידי  על  לידיעתי  מובא  בפרט    חברהב,  המאוחדות,  ובחברות 

 - כןבמהלך תקופת ההכנה של הדוחות; ו

, המיועדים להבטיח  תחת פיקוחי ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות   .ב

לרב הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  ות  באופן 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

וה  . ג  הגילוי,  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות  את  את  הערכתי  זה  בדוח  צגתי 

 מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.  

 

 יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. ע אין באמור ל 

 

 מנכ"ל  דניאל ספיר,  2022במרס,  9

 

 



 

 )  2(ד)( ב 9נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  הצהרת  

 

 , מצהיר כי: שי אמסלם ,  אני 

)  "החברה" ( סלקום ישראל בע"מ  של  מידע כספי אחר הכלול בדוחות  ו בחנתי את הדוחות הכספיים   )1(

 ; ) " הדוחות " (   2021שנת  ל 

כל מצג לא נכון    כוללים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם   )2(

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור    של עובדה מהותית 

 דוחות; ה הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  

הבחינות  משקפים באופן נאות, מכל חר הכלול בדוחות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי א  )3(

ה  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  לתאריכים    חברה המהותיות, 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

,  חברה ה דירקטוריון  של   לוועדת הביקורת ו  , לדירקטוריון חברה גיליתי לרואה החשבון המבקר של ה  )4(

   : הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה  

הליקויים   .א כל  הבקרה  המשמעותי את  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  ים 

ועל   על הדיווח הכספי  ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי    הגילוי הפנימית 

להשפיע  סביר  באופן  העלולים  בדוחות,  לאסוף, לעבד,    החברשל ה   הלרעה על יכולת  האחר הכלול 

הדוחות   והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם 

 - הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

ל  .ב שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,    ו כל 

ימית על הדיווח  במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנ 

 ; הכספי ועל הגילוי 

 : חברה ב אני, לבד או יחד עם אחרים   )5(

, המיועדים להבטיח  תחת פיקוחי או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהלים,  .א

(דוחות  כהגדרתן    ה חברות מאוחדות של, לרבות  חברהלשמידע מהותי המתייחס   ניירות ערך  בתקנות 

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות,    ,2010-כספיים שנתיים), התש"ע

   ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן   חברהמובא לידיעתי על ידי אחרים ב

, המיועדים להבטיח  תחת פיקוחנו  אתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהלים, או ויד .ב

לרבות   הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

מתייחס . ג  שהיא  ככל  הגילוי,  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות  את  ת  הערכתי 

הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור  וחות הכספיים ולמידע הכספי האחר  לד

 . משולבות בדוח זהוהובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
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