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תיאור עסקי התאגיד-'פרק א 

החברה המאוחדת ״בזק״ החברה הישראלית לתקשורת בע״מ ביחד עם)  "החברה"בע"מ (בי קומיוניקיישנס 

בבעלותהבזקשלתנוחברות הבה״) ובזק(״ ייקראו ,  בזקעם דוחות  המלאה, שדוחותיהן הכספיים מאוחדים, 

. "קבוצת בזק"או " הקבוצה"-ביחד דוח תקופתי זהב

יים הנזכרים בו. לנוחות הקריאה, מובא בנספח א' לפרק זה מילון מושגים ביחס למונחים מרכז

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה . 1

פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה . 1.1

כללי.1.1.1

שינתה  2010במרץ  16תחת השם גולד אי בע״מ וביום  1999בשנת  בישראל  אגדה  תהחברה ה

, היתה החברה בבעלות מלאה 2007חודש אוקטובר  את שמה לשם הנוכחי. ממועד הקמתה ועד ל

הונפקו לראשונה מניותיה של החברה בבורסת 2007של אינטרנט זהב בע״מ ובחודש אוקטובר 

נובמבר  סד״קאהנ מניותיה  2007ובחודש  למנרשמו  החברה  ערך  של  לניירות  בבורסה  סחר 

הסדר רישום כפול Searchlight IIעם  הושלמה העסקה  2019בדצמבר  2ביום  .בת״א תחת 

BZQ L.Pבמסגרתה הועברה השליטה  בשליטת משפחת פורר (ט.נ.ר. השקעות בע"מותאגיד (

נמכרו   במסגרתו  בע"מ  תקשורת  יורוקום  פירוק  הליך  לאחר  אלה,  לגופים  ובבזק  בחברה 

החברה הבת שלה, אינטרנט זהב, בחברה.  החזקות 

הודיעה החברה  2020בספטמבר  9ביום   על מחיקה וולונטרית של מניותיה ממסחר בבורסת  , 

בת״א  אהנ בבורסה לניירות ערך  ניירות הערך של החברה  נסחרים  והחל מאותו מועד  סד״ק 

התש ערך,  ניירות  בחוק  זה  מונח  כמשמעות  מדווח״  ״תאגיד  הינה  והחברה  1968-כ״חבלבד 

״).חוק ניירות ערך(״

באמצעות החזקותיה במניות התקשורת, פועלת החברה בתחום  2010באפריל  14החל מיום    ,

בבזק.

רכישת השליטה בבזק .1.1.2

מההון המונפק והנפרע ומזכויות 30.44%, השלימה החברה רכישה של  2010באפריל  14ביום  

מיליארד ש״ח במזומן והפכה לבעלת המניות  6.5-ההצבעה בבזק, בתמורה לסכום כולל של כ

מאחדת החברה  2010הגדולה ביותר בבזק והחל מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת  

בדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של בזק. 

והנפרע של בזק.  מהונה המונפק26.72%-, מחזיקה החברה בכ נכון למועד דו״ח זה

חברה וכן היתר השליטה בקשר עם החזקת החברה במניות  ה באודות השליטנוספים  לפרטים  

. להלן1.1.4סעיף  , ראה בזק

כללי -קבוצת בזק .1.1.3

של שירותי תקשורת במדינת מרכזי  הינה ספק  ת בזקקבוצזה,לתאריך פרסום דו"ח תקופתי  

בזק, לרבות שירותי  מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק קבוצתישראל.  

שירותי  ),טלפוניה סלולארית-טלפון נייד (רט"ן-, שירותי רדיונייחיםארציים  -פניםתקשורת

ועל גבי רשת האינטרנט  לוויין תבאמצעוערוצית  -לאומיים, שירותי טלוויזיה רב-תקשורת בין



2021פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי לשנת 

2

)OTT,(טלפוניים,מוקדישירותי ,  לאינטרנטוגישהתשתיתשירותי של  אם  ופיתוח  חזקה 

אחרים,  תקשורתתשתיות תקשורת  לספקי  תקשורת  שירותי  מתן  שוק  ,  שירותי  לרבות 

בחצרי  הויזיה ורדיו,  והפצת שידורי טלסיטונאי,   הלקוחספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים 

.  (שירותי נס"ר)

עד אותו כחברה  1980הוקמה בשנת  בזק בזק שהתקיימה  הועברה פעילות  ממשלתית אליה 

החל משנת   החברה הינה חברה  1990מועד במשרד התקשורת, והיא הופרטה במהלך השנים. 

. ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה

:) 22.3.2022(ח "דוהאישורמועדלנכוןהקבוצהשל תרשים מבנה ההחזקות להלן

בפרק א׳ זה.1.1.4-ו1.1.2,  1.1.1פיםסעי ראו -בבזק והשליטה החברה(*) לעניין 

בעניין האסטרטגיה העסקית של קבוצת  בזקבהמשך להחלטות קודמות של דירקטוריון  -לעניין וואלה  

הושלמה עסקה של 27.12.2020ליין ווואלה, ביום  -בזק, ובכלל זה פעילות למכירת חברות הבת בזק און

בתמורה לסך כולל של  בזק") למכירת כל החזקות  הרוכשתעם ג'רוזלם פוסט בע"מ (" בזק 65בוואלה, 

לקבל מהרוכשת, בזקמיליון ש"ח במזומן, והיתרה באמצעות זכאות של  55מיליון ש"ח, מתוכם סך של  

בהתאם, 7ווואלה (וגופים הקשורים להן) שטחי פרסום לתקופה של עד   שנים ממועד השלמת העסקה. 

בזק . יצויין, כי בהסכם המכר נכללה התחייבות של  בזקהחל מהמועד האמור וואלה אינה חברה בת של 

לשיפוי הרוכשת בנסיבות מסויימות.

חברהבהשליטה .1.1.4

בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה, במסגרתו רכשו סדר חוב ם השל וה2.12.2019ביום 

Searchlight II BZQ L.P(ט.נ.ר. השקעות בע"מ) השליטה אתותאגיד בשליטת משפחת פורר

מכך,  ו(בחברה   המלאהבשליטתהחברהבאמצעותבבזק  מחזיקה  החברה  .  )בבזקכתוצאה 

2.12.2019מיום בזק  לעניין זה ראו גם דיווח מיידי של . 1"מ בע) 2(אס.פיתקשורתבי(בעקיפין) 

ממניות בזק, מוחזקות במישרין  738,953,713, 22.8.2021,  ובהתאם לתיקון היתר השליטה אשר נחתם ביום 11.10.2021מיום  החל1
) 2על־ידי החברה, וזאת לאחר שבאותו יום הועברו להחזקה ישירה של החברה כל מניות החברה שהוחזקו על־ידי בי תקשרות (אס פי

100% 100% 100%100%

(*)החברה

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בזק פלאפון
בינלאומי

בזק און לייןדי.בי.אס

26.72%
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2.1.2020מיום  בזק  של  יםמיידייםוכן דיווחהשלמת העיסקה האמורהעל  החברה  בדבר הודעת  

.ומי שנעשה בעל עניין בתאגידבעלי ענייןבעניין החזקות 

בעלות השליטה בחברה Searchlight IIהינן  החל ממועד השלמת הסדר החוב כאמור לעיל, 

BZQ L.P ") קיימן באיי  המאוגדת  מוגבלת  שותפות  בע"מ  סרצ'לייט,  השקעות  וט.נ.ר.   ("

הינה  ט.נ.ר(" סרצ'לייט  של  הסופי  הכללי  השותף  בישראל.  המאוגדת  פרטית  חברה   ("

Searchlight Capital Partners II GP, LLC  במדינת המאוגדת  מוגבלת  באחריות  חברה   ,

המוחזקת על   -ו Eric Zinterhofer, Erol Uzumeri"ההובכללםיחידיםמספרידי  דלוור, 

Oliver Harmaann  ,בחברההשליטההיתראתשקיבלוהיחידים עלנמניםהאחרוניםכאשר

) והגברת  50%. ט.נ.ר הינה בבעלות ובשליטה מלאה של מר דוד פורר (התקשורתמשרדמאת

סרצ'לייט וט.נ.ר נחשבות ב50%מיכל פורר ( שליטה מיום  מכוח היתרבחברהעלות שליטה  ). 

ח זה,  "נכון למועד דוהסכם הצבעה ביניהן המעניק להן החזקה מצטברת,  ומכוח11.11.2019

.חברהמזכויות ההצבעה ב73%-של כ

. כולל, בין היתר, הוראה לפיה למיטב ידיעת החברה, הסכם בעלי המניות בין סרצ׳לייט לט.נ.ר

כל עוד נדרשות החזקות ״גורם ישראלי״ בבעלת השליטה בבזק, תעניק סרצ׳לייט לט.נ.ר. ייפוי  

כוח לגבי כמות מניות אשר תאפשר לט.נ.ר. להצביע באסיפות הכלליות של החברה כמות מניות 

כמות המניות המוחזקות על ידי ט.נ.ר. במועד   הקובע לאסיפה, או (ב) השווה לגדול מבין: (א) 

מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה במועד הקובע לאסיפה. 19%כמות מניות המשקפת 

המניות בעלי  הסכם  החברה,  ידיעת  של למיטב  התחייבות  לרבות  נוספות,  הוראות  כולל 

סרצ׳לייט להמנע מלהצביע עבור אישור נושאים מסויימים ללא הסכמת ט.נ.ר.

היתר השליטה

מכוח סמכותו ומכוח סמכות ראש הממשלה (שניהם  11.11.2019ביום העניק שר התקשורת, 

3ד לחוק התקשורת וסעיף 4") שהועברה אליו, היתרי שליטה בבזק על פי סעיף השריםביחד "

הישראלית  החברה  שנותנת "בזק",  חיוני  שירות  ושידורים) (קביעת  התקשורת (בזק  לצו 

"), כדלקמן: ו התקשורתצ("1997-לתקשורת בע"מ), תשנ"ז

,  2חברה ולשתי חברות פרטיות בבעלות מלאה של החברה היתר שליטה לתאגידים ניתן ל.א

"). ההיתר לתאגידיםלט.נ.ר ("ו, סרצ׳לייטתאגידי ל

היתר שליטה ליחידים להחזקת אמצעי שליטה בבזק ולשליטה בה ניתן לה"ה מיכל פורר,  .ב

פורר,   וOliver Harmaann  ,Erol Uzumeri  ,Eric Zinterhoferדוד   ,-Darren Glatt3

").  ההיתר ליחידים("

יחד   יכונו  ליחידים  וההיתר  לתאגידים  השליטה"-ההיתר  הוענקו ו"היתרי  להם  הגורמים 

".בעלי ההיתר"–היתרים כאמור יכונו 

– היתרי השליטה ניתנו לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בבזק בשיעור מזערי שלא יפחת מ

. היתרי השליטה מתירים לבעלי ההיתר לשלוט בבזק במישרין ובעקיפין וכן הם מתירים  25%4

ה בצו  כהגדרתו  דירקטורים,  של  לעשות "מינוי משותף"  ולט.נ.ר  בבזק  לסרצ'לייט  תקשורת, 

לאחר  ) בע"מ אשר הינה בבעלות ובשליטה מלאה של החברה). 1חברת בי תקשורת (אס פיבע"מ (חברה בבעלות ובשליטה מלאה של
) בע"מ.1) בע"מ ובי תקשורת (אס פי2העברת מניות בזק לחברה נסגרו החברות בי תקשורת (אס פי

ניות בזק באופן ישיר. ) בע"מ. יצוין כי נכון למועד הדוח החברה מחזיקה במ2בי תקשורת (אס פי -) בע"מ ו1בי תקשורת (אס פי 2
(דארן גלאט) בגין מעמדו בסרצ'לייט בהקשר של עסקת רכישת השליטה בחברה. בנוסף, הוא מכהן  Darren Glattההיתר ניתן למר 3

כיו"ר דירקטוריון החברה וכדירקטור בבזק.  
לצו  2(א3לפי אישור השרים מכוח סעיף  מכל סוג של אמצעי שליטה בבזק, או שיעור נמוך יותר  25%– השיעור המזערי מוגדר כ4  (

) 3(א3התקשורת. השיעור המזערי עשוי להשתנות אם יוכח להנחת דעתו של שר התקשורת כי מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף  
לצו התקשורת.
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ובחברה. 

של "גורם   בבזק  המינימלי  ההחזקות  שיעור  לעניין  הוראות  השליטה  היתרי  קובעים  עוד 

.  5ישראלי" כהגדרתו בצו התקשורת 

תנאים מתלים שנקבעו בהיתרי השליטה

בהיתר השליטה נקבע, בין היתר, כך: 

הבת  ". 3.1 וחברות  בזק  חברת  ביקום,  חברת  של  התקנונים  כמפורט  על  הוראות  לכלול 

להלן: 

מראש א. אישור  ללא  החברה  בתקנון  הקבועה  הדירקטורים  מינוי  שיטת  תשונה  לא 
ובכתב מאת שר התקשורת; 

החברה תדווח לשרים על מחזיק אמצעי שליטה בה המחזיק החזקות חורגות מיד עם  ב.

היוודע לה על קיום החזקות חורגות כאמור;

בבזק תוך  החברה תדווח לשרים על הפג. עניין  שעות  48יכתו של בעל מניות בה לבעל 

מהמועד שנודע לחברה על השינוי.

הישראלי, . 3.2 הגורם  לזכויות  בנוגע  הוראות  לכלול  הבת  חברות  של  התקנונים  על 
בהתאם לסעיף   בהן,  דירקטורים  למינוי  בצו התקשורת,  לצו  2)(ב)(2(א)(4כהגדרתו   (

;"התקשורת

תיקנה את תקנונה כנדרש.רהבהתאם לאמור לעיל, החב

שעל  14.5.2020זימן דירקטוריון בזק אסיפה כללית של בעלי המניות בבזק ליום  2.4.2020ביום  

סדר יומה תיקון תקנון בזק בנוסח שביקשה ביקום, כדלקמן: 

א כדלקמן: 95לתקנון תתווסף תקנה 95"אחרי תקנה 

הקבועה בתקנון החברה ללא אישור מראש ובכתב  לא תשונה שיטת מינוי הדירקטורים  א. 95
מאת שר התקשורת; 

ב כדלקמן: 42-א ו42לתקנון תתווספנה תקנות 42אחרי תקנה 

החברה תדווח לשרים כהגדרתם בצו התקשורת, על מחזיק אמצעי שליטה בה המחזיק  א. 42

מיד עם היוודע לה על קיום החזקות   החזקות חורגות כהגדרתן בצו התקשורת, 
ות כאמור; חורג

בבזק תוך  ב.42 עניין  בה לבעל  מניות  בעל  הפיכתו של  על  שעות  48החברה תדווח לשרים 
מהמועד שנודע לחברה על השינוי." 

הנ"ל המלצה לפיה "לא לזימון  בזק צירף  בתקנוןשהשינויים המבוקשיםנמצאדירקטוריון 

השיבה  בעליוכללהחברה שללטובתההינםהחברה הדירקטוריון  המלצת  על  מניותיה". 

בהודעת עמדה, שהעתקה נמסר למשרד התקשורת בנפרד, כי השינוי מתחייב מכח הדין החברה

החל על בזק, ובפרט מהוראות צו התקשורת, ועל כן הוא לטובת בזק. האסיפה כללית של בזק 

תקשורת מחייב החזקה היתרי השליטה ניתנו בכפוף לכך שה"ה דוד ומיכל פורר הם אזרחי ותושבי ישראל ונקבע בהם, כי כל עוד צו ה5
באמצעי שליטה בבזק של גורם ישראלי, כהגדרתו בצו התקשורת, ט.נ.ר.  ו/או ה"ה מיכל פורר ודוד פורר, לא יעבירו אמצעי שליטה 
בבזק ללא אישור השרים מראש ובכתב, אם יש בהעברה כאמור להפחית את החזקותיהם, לפי העניין, באמצעי שליטה מסוג כלשהו 

נמוך מהשיעור המינימאלי על פי צו התקשורת. כן נקבע, כי כל שינוי באזרחות ובתושבות ישראל של ה"ה מיכל פורר  בבזק לשיעור ה
שינה משרד התקשורת, לאחר שימוע, את הדרישה לאחזקת שיעור  2020ודוד פורר, תהווה עילה לביטול היתר השליטה. בחודש יולי  

בידי כללי  שיקול הדעת של השרים לאשר החזקות של גורמים  מזערי של אמצעי שליטה בבעל רישיון  והרחיב את  גורם ישראלי 
ופרטנר, אך טרם בוצע התיקון המיועד שהוצע בשימוע  את רישיונות סלקום  משרד התקשורתשאינם ישראליים. בעקבות זאת תיקן  

בצו התקשורת החל על בזק.
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בזק כנדרש בהיתר  לתקן את תקנון החברה לא אישרה את בקשת 14.5.2020שהתקיימה ביום 

השליטה. 

לגבי אופן תיקון כל אחד מהתקנונים של כל אחת מחברות הבת (על מנת לכלול בכל תקנון את  

סעיף   בצו 2)(ב)(2(א)(4הוראות  כהגדרתו  הישראלי,  הגורם  לזכויות  בנוגע  התקשורת,  לצו   (

כי תיקון התקנונים בחברו-התקשורת, למינוי דירקטורים בחברות הבנות)   ת הבנות הוסכם 

ייעשה לאחר ביצוע תיקון תקנון בזק.  

היתר השעבוד

הוענק לרזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב 2019בנובמבר  11ביום

היתר להחזקת אמצעי שליטה  הנאמן("החברהשהנפיקה   ידי השרים,  על  של בדרךבבזק") 

ד  4סעיףפיעל, בעקיפיןאובמישרין, החברהשעבוד על מלוא מניות החברה המוחזקות על ידי 

"). השעבוד היתר("התקשורתלצו3וסעיףהתקשורתלחוק

להפעלתם,  אובבזקהשעבוד נקבע כי הוא אינו מהווה היתר להחזקת אמצעי שליטה  בהיתר

. בנוסף, נקבע בבזקאלא בדרך של שעבוד, וכן אינו מהווה היתר לשליטה או להעברת שליטה  

כי אין לראות בזכויות שהוקנו לנאמן ולכל מי שמחזיק באג"ח אשר במסגרתה שועבדו לטובת  

כבטוחהשעבודאלא ,  בבזק, משום העברת בעלות באמצעי שליטה  בבזקהנאמן אמצעי שליטה  

. בלבד

היתר ביןבהתחשב,  מכוחוהשעבודמימושהליכיעלמגבלותכוללהשעבודהיתר,  כןכמו

כונס מינוישלבדרךרקיבוצעהשעבודמימושלפיהןהוראותזהובכלל,  התקשורתצובהוראות

,  בנוסף.  בהיתרהמפורטיםשוניםפרמטריםפיעלהשריםבידיאושרהשזהותםונאמןנכסים

הוראות כוללהשעבודהיתרגם ,  המחויביםובשינוייםלעילכמפורטהשליטהלהיתריבדומה

אוהמדינהבביטחוןלפגיעהחשששל בנסיבותלרבות,  לבטלוהתקשורתלמשרדהמתירות

אם ראו השרים כי קיים חשש ממשי לפגיעה  6נוספים מקרים וכןחיוניים ציבורבצרכי בהם, 

לפעול רשאיםהשריםיהיו, חיוניכשירותלקביעתובעילהאו בזקבמתן השירות החיוני על ידי 

.ההיתרוביטולהוראותמתןלענייןלרבות, התקשורתבצוכאמור

מגעים מול משרד התקשורת

לבין בזק בקשר עם תיקון התקנונים החברההתקשורת במגעים בין  החברה עדכנה את משרד  

.כאמור לעיל

בזק, החברה עדכנה  17.5.2020ביום   של  הכללית  האסיפה  בתוצאות  התקשורת  משרד  את 

. 14.5.20וצירפה את פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 

תקשורת  משרד הלאהחברהנוכח המאמצים מצד החברה לאשר את תיקון התקנונים, פנתה  

להיתר השליטה (הסעיף הדורש את תיקון התקנונים)  3.5שלא לנקוט צעדים בקשר עם סעיף  

עד למיצוי המהלכים לביצוע התיקון. 

הקבוע בהיתר ,אינת שיבוטל התנאל משרד התקשורת על מהחברה  תה  נפ28.10.2020ביום

י  נונובתקבזק  ון  נים בתקנ לביצוע תיקו,בזקיות  נבקשר עם החזקותיה במהיתן לנהשליטה ש

הב של  נהחברות  של  בזקות  הכללית  שהאסיפה  לאחר  וזאת  הבזק  ,  תיקון  את  ן ותקנדחתה 

הכאמור יתר  בין  טוענימוקים .  התיקוהחברה  ת  נ,  מעגנכי  המבוקשים  אשר  נים  הוראות  ים 

רשים. נדם נם יוצרים דין חדש ואינאחרים, ולפיכך איניםממילא קיימות בצו התקשורת ובדי

אי נכונות נתונים שנמסרו בבקשה להיתר, אי מסירת דיווח כנדרש על ידי הנאמן או שינוי מהותי בפרטים שנמסרו על ידי  –ביניהם 6
סים ונאמן במועדים הקבועים על פי ההיתר.הנאמן, וכן אי פניה של הנאמן בשם מחזיקי האג"ח בבקשות למינוי כונס נכ
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דירקטוריון  .1.1.5 להחלטת  לסעיף  4.9.2007מיום  בזק  בהתאם  החברות  50בהתאם  לחוק  (א) 

לתאגידיםסמכויות המנהל הכללי בכל הקשור  -בזק  לתקנון  121.1-ו119ובהתאם לתקנות  

בזק  ואס.בי.די,  בינלאומיבזק,  פלאפוןלרבות(בזק  ידי-על,  בעקיפיןאובמישרין,המוחזקים

. לדירקטוריוןועברוה)ליין און

ושינויים מבניים רכישות,מיזוגים.1.1.6

ודי.בי.אסבזק מיזוג 

בבעלותה כתבי אופציה  היוממניות די.בי.אס וכן 49.78%-בכבזק החזיקה 25.3.2015ליום עד

די.בי.אס8.6%-לכזכותלה  הקנואשר   נמנע  ממניות  מניות יתרת.  לממשם מבזק  ואשר 

.7.בי.אס דייורוקוםידי -לעהוחזקה.בי.אס די

בזק השלימה  24.6.2015את כתבי האופציה, וביום  ללא תשלום  בזק  מימשה  25.3.2015ביום  

עסקה במסגרתה רכשה את מלוא החזקות יורוקום די.בי.אס בדי.בי.אס, וכן את כל הלוואות  

יורוקום   אשר  לדי.בי.אס די.בי.אס  הבעלים  ליום  1,538-(כהעמידה  נכון  ש"ח  מיליוני 

.  ")הרכישהעסקת(") 31.12.2014

בסך  ת הרכישה ליורוקום די.בי.אס את תמורת המזומן בגין עסקבזק במעמד ההשלמה העבירה  

השלמת  680של   עם  ש"ח.  הרכישהמיליון  בת  עסקת  חברה  להיות  די.בי.אס  הפכה  כאמור 

.  בזק) של 100%בבעלות מלאה (

מיליון ש"ח, כללה 680תאם לתנאי עסקת הרכישה בנוסף לתמורת המזומן בסך  יצויין, כי בה

התמורה גם שתי תמורות מותנות נוספות כדלקמן:  

על פי התנאים  מיליון ש"ח בהתאם לסינרגיית המס200תמורה נוספת אחת בסך של עד  .א

הרכישהשהוגדרו   המותנית  ").ראשונה מותניתתמורה("בהסכם  התמורה  מרבית 

המיסים בהסכם שומה והחלטת מיסוי עם רשות  בזק  ונה שולמה לאחר התקשרות  הראש

- ו 7ביאוריםגם  ראו(ומיזוגה.בי.אס  דיהפסדי,  בעלים הלוואות ,  מימוןהכנסותבעניין

). 2021לדוחות12.2

מיליון ש"ח, על פי תוצאותיה העסקיות של די.בי.אס בשנים  170נוספת בסך של עד  תמורה.ב

המותניתהתמורהחשבוןעלמקדמותשילמהבזק").  תמורה מותנית שניה("2015-2017

.  ש"חמיליון119-כשלבסךהשניה

לשנתלתוצאותבהתאם די.בי.אס  של  התמורה  מאחרו2017הכספיות  של  הסופי  שהסכום 

ששילמה  נמוךהיה  השניה  המותנית   המקדמות  אותה  בזקמסכום  בגין  די.בי.אס  ליורוקום 

להחזיר  ,תמורה די.בי.אס  יורוקום  ההפרשלבזקעל  זו,.  את  כנושה בזק  הצטרפה  במסגרת 

תקשורת יורוקום  הפירוק של  כן,להליך  כמו  די.בי.אס  יורוקום  מבזק  של  לדרישה  בהמשך  . 

כקבוע  בזק  ללשלם   ריבית  בצרוף  השנייה  הנוספת  התמורה  חשבון  על  המקדמה  סכום  את 

הושגו  לא  זו  בתמורה  די.בי.אס  יורוקום  את  המזכים  שהיעדים  לאחר  וזאת  ביום  ,בהסכם, 

המשפטניתן  22.4.2018 בית  ידי  אביב על  בתל  יורוקום ,  בזקלבקשת  ,המחוזי  לפירוק  צו 

.מונה למפרק יורוקום די.בי.אסקבזאס ובא כוח די.בי.

התחרות   בחוק  למיזוג (כמשמעו  התחרות  רשות  באישור  שנקבעו  תנאים  אודות  לפרטים 

.2.16.8.3סעיףראוודי.בי.אס, בזק הכלכלית) בין 

אשר בכפוף לתנאים  ")המיזוגהסכם.בי.אס ("לדיבזק  ביןמיזוגהסכםנחתם25.12.2016ביום

חברה שהיתה בשליטתם (בעקיפין) של ה"ה שאול ויוסף אלוביץ, בעלי השליטה בחברה באותה עת. 7
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, אשר כללו, בין היתר, קבלת אישורים רגולטוריים שונים מאת משרד המתלים המפורטים בו 

וראש   התקשורת  שר  האזרחיהתקשורת,  למפרע  המיזוגהשלמתבמועד,  המנהל  ובתוקף   ,

, תמורהללא, בזקולתוךעם), תתמזג כל פעילות די.בי.אס 31.12.2016מהמועד הקובע למיזוג (

לפקודתג 103וסעיףב 103סעיףלהוראותובהתאםהחברותלחוק323סעיףלהוראותבהתאם

תחדל להתקיים כישות משפטית נפרדת..בי.אסודי, 8הכנסה מס

הינה ייעול פעילותן ותפעולן של   בזק תכליתו העיקרית של המיזוג, מבחינה עסקית וכלכלית, 

באופן שיביא לחסכון בעלויות התפעול על ואיחודן תחת יישות משפטית אחת  ושל די.בי.אס

ציר הזמן.

פי הסכם המיח  "דונכון למועד   על  המיזוג  בוצע  טרם  לנוכח איזה,  התקיימות התנאים  -זוג, 

).1.7.2.1סעיףהמבנית בקבוצה (ראו המתלים למיזוג ובראשם ביטול ההפרדה 

ראו . כן  2021לדוחות12.2ביאורו2.20.5סעיף  גםראו  נוספים ביחס לאמור בסעיף זה  לפרטים

,  28.12.2016,  26.12.2016,  25.12.2016,  23.12.2016מהימיםבזקשליםימיידדיווחיםגם

.הפניהבדוח זה על דרך  המוכללים8.11.2018-ו29.12.2016

שינוי מבני בחברות הבנות –שינויים מבניים 

.בי.אס (בסעיף ודיקודמות שקיבלו בזק וכן החברות הבנות בזק בינלאומי  להחלטותבהמשך  

בעניין תוכנית  הבנותהחברות"-זה   הייתה אמורה הפעילות אשרשינוי מבני  ל")  במסגרתה 

ולתוך   עם  להתמזג  בינלאומי  בזק  ופעילות הדיהפרטית של  בינלאומי  ICT-.בי.אס  בזק  של 

16.3.2022ביום  -")  תכנית המיזוג/פיצול("בזקלהתפצל לחברה חדשה בבעלותה המלאה של  

רות הבנות, בהמשך להחלטות שהתקבלו באותו יום בדירקטוריוני החבבזקהחליט דירקטוריון  

ולאשר מתווה חלופי שתוכנית לביצועו תוצג תוך   60לאשר את ביטול תוכנית המיזוג/פיצול, 

ה פעילות  תצומצם  לפיו  הבנות,  החברות  לדירקטוריוני  במגזר  ISP-יום  בינלאומי  בזק  של 

רחבת תשתית  שירות  בין  ההפרדה  ביטול  בעקבות  לאינטרנט  -הפרטי  גישה  שירות  לבין  פס 

)ISPותוק פעילות  ),  ללקוחות ("דיבISPם  חבילות "טריפל"  מכירת  לצורך  המתווה .בי.אס 

"), תוך שאיפה להשיג, ככל הניתן, את התכליות האסטרטגיות, העסקיות והכלכליות החילופי

התאמת הפעילות למבנה   בין היתר,  שעמדו בבסיס ההחלטה על קידום השינוי המבני שהיו, 

בהג  מיקוד  המשתנה,  ולרגולציה  התפעולית הענף  הסינרגיה  והגברת  וצמיחה,  הכנסות  דלת 

והתייעלות. 

שכן  הפיצול/מיזוג,  תוכנית  בבסיס  שהיו  העסקיות  התכליות  תושגנה  זה,  חלופי  מתווה  לפי 

לזרוע מכירת "טריפלדי ובסוף המהלך בזק  .בי.אס צפויה להפוך  המשלב סיבים וטלוויזיה,   "

לחברת   תהפוך  פוטנציאל  ICTבינלאומי  טמון  זה  חלופי  במתווה  כן,  כמו  צמיחה.  ממוקדת 

במקביל לצמצום מואץ ISP-לצמצום משמעותי בהוצאות ובהשקעות בזק בינלאומי בתחום ה

בפעילות זו. 

אם יתקיימו כל התנאים הנדרשים  והחברות הבנות להעריך, בשלב זה, ההחברה אין ביכולת  

כי  ודאות  אין  ובהתאמה  שיתקיימו,  ככל  יתקיימו,  מועד  ובאיזה  החילופי,  המתווה  לביצוע 

המתווה החילופי יתממש באופן המתואר לעיל או בכלל.

תכנית רכישת מניות החברה  

במסגרת הסכם שומה שנחתם בין החברה לבין רשות המסים, ע"י רשות המסים15.9.2016החלטת מיסוי שנתקבלה ביום  לעניין8
ב' לפקודת 103הכוללת אישור מקדמי של רשות המיסים לצרכי מס לביצוע מיזוג די.בי.אס עם ולתוך החברה בהתאם להוראות סעיף  

. 18.9.2016מס הכנסה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
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החברה  2021בנובמבר29ביום מניות  של  עצמית  רכישה  תכנית  החברה  דירקטוריון  אישר 

נוספים ראו דיווח לפרטים.  2021בדצמבר1ביוםתחילתהאשרמיליון ש"ח  30של עד  בהיקף

).2021-01-104413(מס' אסמכתא: 2021בנומבר30החברה מיום 

ומשטרת ישראלת רשות ניירות ערךוחקיר.1.1.7

ושל רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל 2017ניירות ערך מחודש יוני  בהמשך לחקירות של רשות

– בחשדות לביצוע עבירות על פי חוק ניירות ערך וחוק העונשין, תשל"ז  2018מחודש פברואר  

השליטה  ")העונשיןחוק("1977 לבעל  הקשורות  לעסקאות  הנוגעות  ויו"ר בחברההקודם, 

מתן שירותי  ובעניין רכישת מניות די.בי.אס  ")  אלוביץלשעבר, שאול אלוביץ ("בזק  דירקטוריון  

וכן חשדות ").בי.אסדיתיק("בזק  התנהלות משרד התקשורת מול  , די.בי.אסלתקשורת לווינית  

ידי  ל על  סמכויות  הממשלההפעלת  הנוגעים  לקי,נתניהו בנימין  ,לשעברראש  נושאים  דום 

-")4,000תיק("כלכליים שלו ושל קבוצת בזקרסיםולאינטאלוביץלעסקיו של  

, בין 4,000בתיק  כתב אישוםלבית המשפט המחוזי בירושלים  הוגש  28.1.2020ביום  

בעבירות של מתן שוחד ושל גרימת פרט ,בעבירות שונות, בין היתרנגד אלוביץהיתר,

מיידי בדיווח  עם  מטעה  הממשלה בקשר  ראש  ידי  על  סמכויות  להפעלת  חשדות 

ולאינטרסים  ,  לשעבר אלוביץ  לעסקיו של  הנוגעים  נושאים  לקידום  נתניהו,  בנימין 

. כלכליים שלו ושל קבוצת בזק

מיסוי וכלכלה)  הודעת פרקליטות מחוז תל אביב (בבזק  התקבלה  23.12.2020ביום  

לפיה: 9")ההודעה("4,000בתיק  והזמנתה לשימוע  בזק  בדבר שקילת העמדה לדין של  

לממשלה להגיש לאחר בחינת חומר הראיות שהובא בפניו, שוקל היועץ המשפטי.א

לחוק  291עבירה לפי סעיף  (עבירת מתן שוחד  לבגין חשדות  כתב אישוםבזקנגד  

סעיף  העונשין עם  העונשין 23ביחד  דיווח),  לחוק  להטעות ועבירת  במטרה 

לחוק  23ביחד עם סעיף  ) לחוק ניירות ערך  4(א) (53עבירה לפי סעיף  (משקיע סביר  

. )העונשין 

לעבירת מתן השוחד בזקעל פי החשד, אחריותה הפלילית של בהתאם להודעה, .ב

אלוביץ של  הפלילית  וממחשבתו  ממעשיו  בתקופה  נובעת  שלה  אורגן  שהיה 

.  ונטית לחשדותהרלו

כן,  .ג של  כמו  הפלילית  אחריותה  החשד,  פי  על  להודעה,  לעבירת בזק  בהתאם 

וממחשבתו ממעשיו  נובעת  שלה  הדיווח  אורגן  שהיה  אלוביץ  של  הפלילית 

וממחשבתה הפלילית של סטלה הנדלרבתקופה הרלוונטית לחשדות, וממעשיה

של  לשעבר)בזק  (מנכ"ל   אורגן  שהיתה  הרלוונבזק  ,  סעיף  טיתבתקופה  (ראו 

הנטען)ב1.1.6.3 פי  על  זה,  .  משרד  בזק  בהקשר  מנכ"ל  מכתב  על  דיווחה 

שכלל   הנטען  עלהתקשורת  היו הנדלרוסטלהאלוביץ(אשר  מטעהמצגפי 

המשפטי הייעוץבמערךבכיריםגורמיםשלהתערבותלאחרורק),  לומודעים

.לציבורבזק ידיעלדווחוהתיקוןהמכתבתוקןלממשלה

החלטה סופית בעניין  בטרם יקבל היועץ המשפטי לממשלהבהתאם להודעה,  .ד

וככל שברצונבזק  העמדת   ה לטעון נגד אפשרות העמדתבזק  של  הלדין פלילי, 

מכתב יידוע לחשוד" לפיו תיק החקירה בו נחקרה כחשודה הועבר לעיון הפרקליטות. מאז  קיבלה בזק "20.11.2017יצויין, כי ביום 9
לא התקבלה בבזק הודעה נוספת באותו עניין.



2021פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי לשנת 

9

ימים  90תוך  מועד לשימוע אשר יתקיים  יום  30עליה לתאם תוך  לדין פלילי,  

שייקבע.  מועד השימועלפניבכתב שבועיים  עיקרי טיעוןההודעה, ולהעביר  מיום  

גם   כי  לפיה,  )בזקלשעבר של  בת  ה  חברוואלה (יצויין,  קיבלה הודעה דומה  לאחר  , 

להגיש   היועץ המשפטי לממשלה  שוקל  בפניו,  הראיות שהובא  חומר  נגד גם  בחינת 

סעיף  וואלה לפי  שוחד (עבירה  מתן  לעבירת  חשדות  בגין  אישום  לחוק  291כתב 

פי החשד, אחריותה הפלילית של  כאשר עללחוק העונשין) 23ביחד עם סעיף  העונשין  

לעבירת מתן   וממחשבתוהוואלה  נובעת ממעשיו  הפלילית של אלוביץ שהיה  שוחד 

.אורגן שלה בתקופה הרלוונטית לחשדות

12.8.2021ביום  .ווואלה טיעון בכתב לשימוע בזק  הגישו  8.7.2021ביום  בהמשך לכך,  

שימוע   צוות קוים  ובפני  פלילית)  המדינה (אכיפה  לפרקליט  המשנה  בפני  לחברות 

למועד   נכון  בתיק.  המטפל  הדוחהפרקליטים  החלטת  פרסום  התקבלה  טרם 

הטענות   בעקבות  אישום  כתב  הגשת  בעניין  לממשלה  המשפטי  והיועץ  הפרקליטות 

.לקבלת ההחלטהשהועלו בשימוע, ולא נמסר לחברות מועד צפוי

ה בזק  ידיעתלמיטבפורסמה  23.12.2020ביום   בין פרקליטות  הודעת  לפיה,  אשר 

למחלקה הכלכלית בבית המשפט באותו יוםמיסוי וכלכלה הגישה  השאר, פרקליטות  

בכירים משרה  נושאי  נגד  וכן  אלוביץ,  נגד  אישום  כתב  אביב  בתל  לשעברהמחוזי 

', עמיקם שורר, לינור יוכלמן, רון איילון ומיקי  , אור אלוביץת בזק ובדי.בי.אסבקבוצ

בהתאם לפרסום: . בתיק די.בי.אס ניימן

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, .א

לפי חוק ניירות ערך ועבירות דיווח  ומתייחס ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד, 

מרמה ביחס לתשלום התמורה עבור רכ על די.בי.אסישת מניות  לשתי פרשות: 

לצורך  בזק ב, ומרמה ביחס להתנהלות הוועדות הבלתי תלויות שהוקמו בזקידי 

לאלוביץ היה עניין אישי בהן.  שבזק בחינת עסקאות של 

הפסקת הליכים מותנית בתנאים  .ב בהסדר  התקשרה  וכלכלה  פרקליטות מיסוי 

סטל הודתה  במסגרתו  אשר  הנדלר  סטלה  עם  ערך  ניירות  חוק  הנדלר  לפי  ה 

בדיווחי   מטעה  פרט  בהכללת  מעורבת  הייתה  שלפיהן  בהתאם .בזקבעובדות 

למצויין בהסדר נסגר בעניינה של סטלה הנדלר תיק די.בי.אס. 

לרבות  ,ות שהוזכרו לעילבפרששנחקרו  נוספים  תיקי החקירה של חשודים  נסגרו  .ג

(ביחס ורראור אלוביץ' ועמיקם שכנגד כן , ובזקב לשעבר סמנכ"ל רגולציה כנגד 

.  )זהסעיףלתיק די.בי.אס כמצויין ברישאלמעט בכל הנוגע -לשניהם 

מידע מלא בכל הנוגע לחקירות, תוכנן, החומרים והראיות המצויים  עדיין  אין  בזק  ל

בעניין החוק  רשויות  ינואר  בידי  שבחודש  חומר  בבזקהתקבלה  2021(הגם  ליבת 

כמפורט  לשימוע בעניין זה  בזק  וזאת בהמשך להזמנת  ,  4,000תיק  החקירה בקשר עם  

בהתאם) 1.1.6.2בסעיף   של  עדיין  ,  .  ביכולתה  של בזק  אין  ההשפעות  את  להעריך 

ועל הדוחות הכספיים שלה. לענין זה ראו בזק  החקירות, ממצאיהן ותוצאותיהן על  

.2021לדוחות 1.3ביאור 

כי   החקיריצויין,  לפתיחת  משפטיים  ותבהמשך  הליכים  מספר  נפתחו  כאמור, 

כנגד   נושאי משרה  ודי.בי.אסבזקאזרחיים  חברות ווהרלבתקופהבבזק  ,  וכן  נטית 

השליטה   בעלת  לאישור  בבזקלשעברמקבוצת  בקשות  ובכללם  ת  ו ייצוגיותתביע, 
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נגזר תביעה  לאישור  בקשה  הגשת  לפני  מסמכים  לגילוי  ביחס ובקשות  לפרטים  ת. 

. 2.18אלה ראו סעיף להליכים 

"מכתב יידוע לחשוד" לפיו תיק  קיבלה  20.11.2017בכל הנוגע לדי.בי.אס אשר ביום  

בהתאם להודעת הפרקליטות - הועבר לעיון הפרקליטותהכחשוד ה  החקירה בו נחקר

חקר   לאחר שתיק רשות ניירות ערך (מס'  בדי.בי.אס,  בו היא  03/2017שהתקבלה   ,(

על גניזתו של התיק נגדה, 11.1.2021נחקרה כחשודה, נבחן בפרקליטות, הוחלט ביום  

. מבלי להגיש בו כתב אישום

תחומי פעילות  .1.2

ומדווחים  המקבילים לחלוקה התאגידית בין חברות הקבוצהות עיקריים  ארבעה תחומי פעיללקבוצה

):2021לדוחות28גם ביאור (ראו בזק כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של 

ארצית נייחת-תקשורת פנים-בזק .1.2.1

לרבות "אכמפבזק ידי  -עלתחום זה כולל בעיקר את הפעילות המבוצעת   (מפעיל פנים ארצי), 

שירותי , )BSAסיטונאי  (ובכלל זה שירות  שירותי טלפוניה, שירותי תשתית גישה לאינטרנט  

פיזיות נתוניםותקשורתתמסורת בתשתיות  שימוש  סיטונאי  פעילות  בזקשל  ושירות  בזק  . 

זה. לדוח2בסעיףארצית הנייחת מתוארת -בתחום התקשורת הפנים

")  רט"ןתקשורת סלולארית ("-פלאפון.1.2.2

טלפון תאי נייד (תקשורת סלולארית), שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה  -שירותי רדיו

זה.  לדוח3בסעיףתקשורת הסלולארית. פעילות פלאפון מתוארת של ציוד ומערכות בתחום ה

בינלאומיתשירותי אינטרנט-בזק בינלאומי  .1.2.3 תקשורת  בזק  שירותי("ICTופתרונות  ונס"ר, 

")בינלאומי

ואספקת פתרונות  שירותי נס"ר, לאומיים-שירותי תקשורת בין), ISPשירותי גישה לאינטרנט (

ICT.זה. לדוח4סעיףפעילות בזק בינלאומי מתוארת ב

ערוצית -טלוויזיה רב-די.בי.אס .1.2.4

וכן על גבי  )  DBSשירותי שידורי טלוויזיה דיגיטאליים רב ערוציים למנויים באמצעות לווין (

מתוארת בסעיףלמנויים. פעילות די.בי.אסואספקת שירותי ערך מוסף)  OTTרשת האינטרנט (

.זהדוחל3

שירותי בעיקראחרים" אשר כולל מגזר "בזק קיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של ,יצוין, כי בנוסף

.  מוקדים ללקוחות (באמצעות בזק און ליין)

השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .1.3

.1.1.2ראו סעיף 2.12.2019ביום חברהבהשליטה השלמת העיסקה להעברת לעניין 

בתמורה לסכום כולל של בזק  מניות רגילות של  10,580,000על רכישת  החברה  הודיעה  10.12.2020ביום  

26.72%-בהחברה  ש"ח למניה. לאחר הרכישה כאמור מחזיקה  3.78מיליון ש"ח ובמחיר ממוצע של  40-כ

. בבזקמונפק והנפרע ומזכויות ההצבעהמהון המניות ה

ות מהותיות אחרות שנעשו על ידי  על עסקאחברהלולא ידוע  החברהבהון  בשנת הדוח לא בוצעו השקעות  

מחוץ לבורסה. בזק בעל עניין במניות 
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חלוקת דיבידנדים .1.4

מדיניות דיבידנד בחברה .1.4.1

לא מניותיההחברה  לבעלי  דיבידנדים  האחרונות (חילקה  השנים  ונכון  )  2019-2021בשלוש 

.ח זה, אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים בתוקף"למועד דו

מדיניות דיבידנד בבזק .1.4.2

אשר לפיה  בזקלאשר מדיניות חלוקת דיבידנד חדשה ל בזקהחליט דירקטוריון  22.3.2022ביום  

מדיבזק במזומן בשיעור  תחלק לבעלי מניותיה,  דיבידנד  מהרווח החצי  50%של  כחצי שנה, 

על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של   וזאת החל מהחלוקה הקרובה  בזקשנתי (לאחר מס) 

). יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד כפוף להוראות כל דין, 2021(בגין המחצית השניה של שנת  

והכל   החברות,  בחוק  הקבועים  החלוקה  מבחני  צרכי  לרבות  הצפוי,  לתזרים  לב  בזק בשים 

של   המזומנים  יתרות  ובכפוף בזקוהתחייבויותיה,  לעת  מעת  שיהיו  כפי  ומצבה  תוכניותיה   ,

של   המניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  כקבוע בזקלאישור  וזאת  ספציפית  חלוקה  כל  לגבי 

בזק.בתקנון 

לחלק דיבידנד לבעלי המניות בזקכאמור כדי לחייב את  בזקאין באישור מדיניות הדיבידנד של  

וכל חלוקה ספציפית תיבחן לגופה בהתאם לתנאי יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד  בזקשל  

לבחון מעת  בזקכאמור לעיל. כמו כן, אין באישור המדיניות כאמור כדי למנוע מדירקטוריון  

דיבידנדים לבעלי מניות   בהורבזקלעת את מדיניות חלוקת  בין היתר,  בהתחשב,  אות הדין, , 

עסקי   איתנותה בזקבמצב  הבטחת  בין  איזון  שמירת  ותוך  שלה,  ההון  ובמבנה  ותוכניותיה 

, לרבות רמת החוב ודירוג האשראי שלה, לבין המשך השאת ערך בזקהפיננסית ויציבותה של  

באמצעות חלוקת דיבידנד שוטפת. בזקלבעלי המניות של 

רואה חשיבות בשמירה על האיזון שבין הבטחת איתנותה הפיננסית ויציבותה בזק  דירקטוריון  

] לאורך זמן, לבין המשך  AA[בזק, תוך שמירה על דירוג בקבוצת הדירוג הנוכחית של  בזקשל  

השאת ערך לבעלי מניותיה באמצעות חלוקת דיבידנד שוטפת. 

מקצועית כפי שבוצעה על ידי  עבודהתוצאותניתוח ו, בין היתר,הוצגובזקבפני דירקטוריון  

וכן ניתוחי רגישות למקרי הרעה בלתי  ,והקבוצהבזקתחזיותיה של  ,  עפר)רוניאהרון (פרופסור  

,  בזקירקטוריוןדבחן את כל הנ"ל, קבעבזק. לאחר שדירקטוריון  והקבוצהבזקצפויים בעסקי  

. כי החלטה זו משקפת את האיזון הנכון שבין צרכים אלו כמתואר לעיל

בבזק   דיבידנד  האחרונות (בזק -חלוקת  השנים  בשלוש  דיבידנד  חילקה  -2019לא 

ש"ח.  מיליון1,979הינה  בזקשל  . לתאריך הדוח יתרת רווחים הניתנים לחלוקה )2021

דירקטוריון  לעניין   של  בזק  המלצת  המניות  בעלי  של  הכללית  בנוגע  בזקלאסיפה 

.  2021לדוחות 20לחלוקת דיבידנד ראו ביאור 

בעניין מדיניות דיבידנד וחלוקת 23.3.2022לסעיף זה ראו דיווח מיידי של בזק מיום  

דיבידנד המוכלל בדוח זה בדרך של הפניה. 
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בזקקבוצת מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של . 1.5

במיליוני ש"ח.  הינם 1.5.4עד 1.5.1פיםבסעיכל הנתונים 

2021שנת .1.5.1

תקשורת 
פנים 

ארצית 
נייחת 

תקשורת 
סלולארית  

(רט"ן)

שירותי  
בזק  

בינלאומי

טלויזיה  
רב ערוצית  

)3(

התאמות אחרים 
למאוחד  

)2(

מאוחד 

סך ההכנסות: 

8,821- 3,8452,2491,1861,270271מחיצוניים 

- ) 434( 6- 3374051מתחומי פעילות אחרים בתאגיד 

8,821) 434( 4,1822,2891,2371,270277סך הכול הכנסות 

סך העלויות המיוחסות: 

עלויות משתנות המיוחסות לתחום  

) 1פעילות( 

369982723369215

עלויות קבועות המיוחסות לתחום  
) 1הפעילות( 

2,0651,26549294235

6,951) 506( 2,4342,2471,2151,311250סך הכול עלויות  

עלויות אשר אינן מהוות הכנסות בתחום 
) 3פעילות אחר ( 

2,3892,1539441,291246 )72 (6,951

עלויות המהוות הכנסות של תחומי  

פעילות אחרים 

4594271204 )434 ( -

6,951) 506( 2,4342,2471,2151,311250סך הכול עלויות  

מפעולות רגילות המיוחס  (הפסד) רווח 

27721,870) 41( 1,7484222לבעלים של החברה 

31סך נכסים המיוחסים לפעילות ליום 

13,934) 1,939( 20219,2454,4527831,293100בדצמבר

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום  
12,838) 1,407( 202111,4151,75356647437בדצמבר 31פעילות ליום 

שהינן  ) 1(  אינן מנהלות מערכת תמחיר ייעודית המבחינה בין עלויות קבועות ומשתנות.  חברות הקבוצה,  חברות המספקות שירותים (להבדיל מחברות יצרניות), 

ישירה,  על התפוקהוהשפעתן בטווח הקצרןלחברות גמישות בניהול ובשליטה בה משתנות הינן עלויות שישנעשתה לצרכי דיווח זה בלבד. עלויותהחלוקה לעיל

התפוקה באופן ישיר (לעניין זה, ביחס להגדרת עלויות קבועות ועלויות משתנות, מובהר כי  ואינן משפיעות עלשאינן גמישות בטווח הקצרעלויות קבועות תלעומ

כל של) אחרותסות (הכנהוצאותבסעיףשנכללופעמיותחד(הכנסות)  הוצאותנכללוהמשתנות העלויותבמסגרתצר" משמעו תקופה של עד שנה אחת)."טווח ק 

. חברה

. פעילותתחומיביןעסקאות- למאוחדההתאמותפירוט) 2( 

מוצג במסגרת ההתאמות. זה רידת ערך נכסים במגזר טלויזיה רב ערוצית. ההפסד מירידת הערך במגזר יהפסד מבדבר נטרול2021בדוחות 28-ו10יםראו באור) 3( 

2020שנת .1.5.2

תקשורת 
פנים 

ארצית 

נייחת 

תקשורת 
סלולארית  

(רט"ן)

שירותי  
בזק  

בינלאומי 

טלויזיה  
רב ערוצית  

)3(

התאמות אחרים 
למאוחד  

)2(

מאוחד 

סך ההכנסות: 

8,723- 3,8132,1271,2171,286280מחיצוניים 

- ) 466( 346595416מתחומי פעילות אחרים בתאגיד 

8,723) 466( 4,1592,1861,2711,287286סך הכול הכנסות 

סך העלויות המיוחסות: 

עלויות משתנות המיוחסות לתחום  

) 1פעילות( 

8507991,021532186

עלויות קבועות המיוחסות לתחום  

) 1הפעילות( 

1,6041,47149179756

7,268) 539( 2,4542,2701,5121,329242סך הכול עלויות  
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מהוות הכנסות בתחום עלויות אשר אינן 

) 3פעילות אחר ( 

2,4052,1621,2461,296236 )77 (7,268

עלויות המהוות הכנסות של תחומי  

פעילות אחרים 

49108266336 )462 ( -

7,268) 539( 2,4542,2701,5121,329242סך הכול עלויות  

מפעולות רגילות המיוחס  (הפסד) רווח 

44731,455) 42( ) 241( ) 84( 1,705החברה לבעלים של 

31סך נכסים המיוחסים לפעילות ליום 

13,241) 1,847( 20208,4714,3717851,36596בדצמבר 

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום  

13,391) 1,242( 202011,7641,74258050542בדצמבר 31פעילות ליום 

קבועות  )  2( עלויות  המבחינה בין  ייעודית  מנהלות מערכת תמחיר  אינן  חברות המספקות שירותים (להבדיל מחברות יצרניות),  שהינן  הקבוצה,  ומשתנות.  חברות 

ישירה,  על התפוקהוהשפעתן בטווח הקצרן לחברות גמישות בניהול ובשליטה בהמשתנות הינן עלויות שישנעשתה לצרכי דיווח זה בלבד. עלויותלעילהחלוקה  

משתנות, מובהר כי  התפוקה באופן ישיר (לעניין זה, ביחס להגדרת עלויות קבועות ועלויות ואינן משפיעות עלשאינן גמישות בטווח הקצרעלויות קבועות לעומת

"טווח קצר" משמעו תקופה של עד שנה אחת).   

במסגרת העלויות המשתנות נכללו הוצאות (הכנסות) חד פעמיות שנכללו בסעיף הוצאות (הכנסות אחרות) של כל חברה 

. פעילותתחומיביןעסקאות- למאוחדההתאמותפירוט)2(

מוצג במסגרת ההתאמות. זה טלויזיה רב ערוצית. ההפסד מירידת הערך במגזר רידת ערך נכסים במגזרירול הפסד מנטבדבר2021בדוחות 28-ו10יםראו באור)  3(

2019שנת .1.5.3

אינן מנהלות מערכת תמחיר ייעודית המבחינה בין עלויות קבועות  ) 1(  שהינן חברות המספקות שירותים (להבדיל מחברות יצרניות),  ומשתנות.  חברות הקבוצה, 

ישירה,  על התפוקהוהשפעתן בטווח הקצרןלחברות גמישות בניהול ובשליטה בה משתנות הינן עלויות שישנעשתה לצרכי דיווח זה בלבד. עלויותהחלוקה לעיל

התפוקה באופן ישיר (לעניין זה, ביחס להגדרת עלויות קבועות ועלויות משתנות, מובהר כי  ואינן משפיעות עלשאינן גמישות בטווח הקצרעלויות קבועות לעומת

"טווח קצר" משמעו תקופה של עד שנה אחת).   

(הכנסות) חד פעמיות שנכללו בסעיף הוצאות (הכנסות אחרות) של כל חברה במסגרת העלויות המשתנות נכללו הוצאות 

. פעילותתחומיביןעסקאות- למאוחדההתאמותפירוט)2(

ההפסד מירידת  ינטרול הפסד מבדבר2021בדוחות  28-ו10יםבאורראו  )  3( רב ערוצית.  וטלויזיה  סלולארית (רט"ן)  הערך רידת ערך נכסים במגזרים תקשורת 

במגזרים אלו מוצג במסגרת ההתאמות. 

תקשורת 

פנים 

ארצית 

נייחת 

תקשורת 

סלולארית  

(רט"ן)

שירותי  

בזק  

בינלאומי 

טלויזיה  

רב ערוצית  

)3(

התאמות אחרים 

למאוחד  

)2(

מאוחד 

ההכנסות: סך 

8,929- 3,7572,3161,2831,344229מחיצוניים 

- ) 428( 316465619מתחומי פעילות אחרים בתאגיד 

8,929) 428( 4,0732,3621,3391,345238סך הכול הכנסות 

סך העלויות המיוחסות: 

עלויות משתנות המיוחסות לתחום  

) 1פעילות( 

3071,080727630177

עלויות קבועות המיוחסות לתחום  

) 1הפעילות( 

1,6241,38180885060

1,9312,4611,5351,4802374358,079סך הכול עלויות  

עלויות אשר אינן מהוות הכנסות בתחום 

) 3פעילות אחר ( 

1,8832,3571,2921,4572328588,079

עלויות המהוות הכנסות של תחומי  

פעילות אחרים 

48104243235 )423 ( -

1,9312,4611,5351,4802374358,079סך הכול עלויות  

מפעולות רגילות המיוחס  (הפסד) רווח 

850) 863( 1) 135( ) 196( ) 99( 2,142לבעלים של החברה 

31סך נכסים המיוחסים לפעילות ליום 

12,991) 1,914( 20198,0914,0881,0841,491151בדצמבר 

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום  

13,923) 1,236( 201912,4661,43460457679בדצמבר 31פעילות ליום 
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המובאים  להסברים הכספיים  הנתונים  התפתחויות  לדוח 1סעיף  ראו 1.5.3עד 1.5.1בסעיפיםאודות 

").  ןהדירקטוריודוחענייני התאגיד ("מצבעלהדירקטוריון

תפעוליים עיקרי התוצאות ונתונים .1.5.4

.  2021-ו 2020להלן ריכוז נתונים אודות תוצאות כל אחד מתחומי הפעילות העיקריים של החברה בשנים 

"א)  כמפבזק(פעילותקוויבזק

נוסף להערכת התוצאות  הוא מדד  )  EBITDAהפחתות (ווח תפעולי לפני פחתרו)1( החברה מציגה מדד זה כמדד  פיננסי שאינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים. 

ואופן   היבטים מיסויים שונים  במבנה ההון,  בתחום פעילות החברה אשר מנטרל היבטים הנובעים משונות  במדד מקובל  ומדובר  ותקופת  העסקיות שלה היות 

קבועים ובלתי מוחשיי נכסים  כמדד יחיד להערכת  ההפחתה של  ואינו משמש  מקובלים,  כללי חשבונאות  על  מדד זה אינו מהווה תחליף למדדים המבוססים  ם. 

בחברות אח זהה למדדים מקבילים  באופן  עשוי שלא להיות מחושב  בדוח זה  המדד המוצג  כן,  כמו  או תזרים המזומנים של החברה.  - הרות.תוצאות הפעילות 

EBITDAכרוו ולצורך הצגה נאותה של  ח  של החברה מחושב  רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.  ערך  מירידת  מתמשכים  הפחתות והפסדים  לפני פחת,  תפעולי 

והפחתות,  במסגרתבזק בינלאומיובדי.בי.אסמוחשייםבלתיונכסיםמירידת ערך רכוש קבוע  מתמשכיםהחברה מציגה הפסדים  הפעילות הכלכלית, סעיף פחת 

8ת הכספיים וסעיף  לדוחו10ביאור  זה ראו  ם מירידת ערך זכויות שידור במסגרת סעיף הוצאות הפעלה וכלליות (בדוח רווח והפסד). לעניין  וכן הפסדים מתמשכי

.2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 

לרכישת/ממכירת  תזרים חופשי הוא מדד פיננסי שאינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים. תזרים חופשי מוגדר כמזומנים שנבעו מפעילות שוטפת פחות מזומנים  )2(

נטו והחל משנת   עם יישום של2018רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים,   ,IFRS 16  ,החברה מציגה תזרים חופשי כמדד נוסף  חכירות בגיןתשלומים גםמנוכים  .

מנים הנובעים לחברה מפעילותה  להערכת התוצאות העסקיות ותזרימי המזומנים היות ולדעת החברה התזרים החופשי הינו מדד נזילות חשוב המשקף את המזו

לשנתהתקופתיבדוחהתאגידעסקיתיאורלפרק7זה ראו סעיף  לענייןהשוטפת לאחר השקעת מזומנים בתשתית ובנכסים קבועים ונכסים בלתי מוחשיים אחרים.  

2021 .

במועד את חובו לחברה בשלושת החודשים הראשונים (בקירוב)  שילםשלאכולל מנוי  לא שאינם פעילים הינם מנויים אשר קווי הבזק שלהם נותקו פיזית (מנויים )3(

של הליכי גבייה).   

. 2021לשנתהתקופתיתיאור עסקי התאגיד בדוח לפרק8זה ראו גם סעיף לעניין קווים לתקופה. ה חושב לפי ממוצע מ)4(

שנת  
2021

שנת
2020

רבעון  
רביעי
2021

רבעון  
לישיש

2021

רבעון  
שני  
2021

רבעון 
ראשון  

2021

רבעון  
רביעי
2020

רבעון  
שלישי 

2020

רבעון  
שני  
2020

רבעון 
ראשון  

2020

4,1824,1591,0521,0371,0391,0541,0551,0421,0441,018הכנסות (במיליוני ש"ח) 

רווח תפעולי (במיליוני ש"ח) 

1,7481,705358390407593356446464439

938877245239231223225222218212פחת והפחתות (במיליוני ש"ח) 

2,6862,582603629638816581668682651) 1( "ח) ש(במיליוני ) EBITDA(תפעולי לפני פחת והפחתות רווח

1,0631,040206219238400216300229295"ח) ש (במיליוני נקירווח

2,0242,106593567354510600561334611"ח) ש(במיליוני שוטפתמפעילותתזרים

עבור השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים  תשלומים
והשקעות אחרות (במיליוני ש"ח) 

1,155910244314285312237272201200

ממכירת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים תקבולים
(במיליוני ש"ח)  

273146874 -1821191197

1161113231242927262632חכירות בגיןתשלומים

1,0261,23140422645351455264126386) 2( "ח) ש(במיליוני חופשיתזרים

1,5831,6391,5831,6021,6151,6301,6391,6531,6751,693) 3( (באלפים) התקופהבסוףפעיליםמנויקווימספר

ARPL ( )4(47504646474950515148(ש"ח) ( טלפוניהלקוממוצעתחודשיתהכנסה

3,3853,9858117828279651,0041,0191,079883דקות שימוש יוצאות (במיליונים)  מספר

4,6275,1071,0961,1521,0951,2841,3261,3681,2931,120(במיליונים) נכנסותשימושדקותמספר

1,5241,5561,5241,5241,5291,5401,5561,5651,5711,566) 7( (באלפים) התקופהבסוףאינטרנטקווימספר"כ סה

בסיטונות  -מספר קווי אינטרנט בסוף התקופה מתוכם
) 7( (באלפים) 

501557501510520539557570580584

בקמעונאות  -מספר קווי אינטרנט בסוף התקופה מתוכם
) 7( (באלפים) 

1,0239991,0231,0141,0091,001999995991982

קמעונאות  –חודשית ממוצעת למנוי אינטרנט (ש"ח) הכנסה
)ARPU ( )8(

106991091071061031021009898

129.674.2129.6104.287.877.774.271.670.469.1) 5( קמעונאות (מס"ש) -חבילה ממוצע למנוי אינטרנט קצב

Churn Rate ( )6(10.6%12.5%2.8%2.4%2.6%2.8%3.2%3.4%2.7%3.2%נטישת מנויי טלפוניה ( שיעור
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. בחבילההמירביהקצבבחשבוןמובא , קצביםטווחקייםבהןבחבילות)5(

עסקיתיאורלפרק 8סעיף י טלפוניה הרשומים בתקופה. ראו גם  ) את בזק קווי במהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של מנויברוטומנויי טלפוניה שנטשו (כמות)6(

.2021לשנת התקופתי בדוח התאגיד

סיטונאי שירות באמצעות אינטרנט קווי- סיטונות. החברהשלישירים אינטרנטקווי- קמעונאות. ובסיטונות בקמעונאות קווים כוללאינטרנט קווי "כ מספר  סה)7(

. אחרים תקשורתלספקי

לעניין זה ראו גם סעיףה הלקוחות הקמעונאיים  במספרהכנסות משירותי אינטרנט בקמעונאות מחולקות  )8( לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח  7ממוצע בתקופה. 

.2021התקופתי לשנת 

לאפוןפ

) בטבלת בזק קווי.  2(- ) ו 1ותזרים חופשי, ראו הערות () EBITDAוהפחתות (רווח תפעולי לפני פחת  לעניין הגדרת )1(

ואינם כוללים מנויים המחוברים לשירות  IOTנתוני המנויים כוללים את מנויי פלאפון (ללא מנויי מפעילים אחרים אשר מתארחים על רשת פלאפון, וללא מנויי  )2(  (

לא  פלאפון במשך שישה חודשים או יותר אך אינם פעילים. מנויים שאינם  שיחה אחת,  פעילים הינם מנויים אשר בששת החודשים האחרונים לא קיבלו לפחות 

נכלל במצבת המנויים הפעילים החל מהמועד בו  פריפיידמנוילפחות שיחה/מסרון אחד או לא ביצעו פעולת גלישה או לא שילמו עבור שירותים לפלאפון.  הוציאו

("קו")  מנויממספריותרבעללהיותיכוללקוחר אינו מבצע שימוש יוצא במשך שישה חודשים או יותר. יצוין, כי ביצע טעינה ונגרע ממצבת המנויים הפעילים כאש

ביחס ליתר  אחד.  מצבת המנויים כוללת מנויים הצורכים שירותים שונים (כדוגמת דאטה למערכות מדיה לרכב), אשר ההכנסה הממוצעת מהם נמוכה משמעותית 

המנויים.  

והן פלאפוןממנויי הן סלולאר משירותי ההכנסותסךשלהחודשי הממוצעחלוקת ידי-עלמחושבהמדד). ופריפיידפוסטפייד(למנוי הממוצעת ודשיתהחההכנסה )3(

במצבת , שירות תיקונים ואחריות מורחבת בתקופה  פלאפוןברשתשימוש העושיםסלולאריים ממפעילים המתקבלות הכנסות כולל,  אחרים תקשורת ממפעילי

. 2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 7סעיףגםראו . תקופהבאותההממוצעתהפעילים המנויים

פעילים במהלך התקופה לממוצע המנויים הפעילים במהלך -נטישת מנויים מחושב על פי היחס של המנויים שהתנתקו משרותי פלאפון והמנויים שהפכו ללאשיעור)4(

. 2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 8התקופה. ראו גם סעיף 

בינלאומיבזק

שנת  
2021

שנת
2020

רבעון  
רביעי
2021

רבעון  
לישיש

2021

רבעון  
שני  
2021

רבעון 
ראשון  

2021

רבעון  
רביעי
2020

רבעון  
שלישי 

2020

רבעון  
שני  
2020

רבעון 
ראשון  

2020

1,6421,591424417409392396396394405הכנסות משירותים (במיליוני ש"ח) 

647595178124167178137149141168"ח) ש (במיליוני קצהציודממכירתהכנסות

2,2892,186602541576570533545535573"ח) ש(במיליוני הכנסות"כ סה

) 13( ) 8( ) 27( ) 36( ) 3( 82215) 84( 42"ח) ש(במיליוני תפעולי(הפסד) רווח

577599147144144142151147151150"ח) ש (במיליוני והפחתותפחת

619515155166159139115120143137) 1( ) (מיליוני ש"ח) EBITDAתפעולי לפני פחת והפחתות ( רווח

) 2( 1) 12( ) 12( 1323208) 25( 64"ח) ש(במיליוני נקי(הפסד) רווח

4256971918514972241143149164"ח) ש(במיליוני שוטפתמפעילותתזרים

מוחשייםבלתינכסים, קבועברכושהשקעותעבורתשלומים
"ח) ש(במיליוני נטו, אחרותוהשקעות

25331854686071801007365

2192305452536048674867חכירות בגיןתשלומים

2832) 24( 113) 59( 6536) 89( 149) 47( ) 1( "ח) ש(במיליוני חופשיתזרים

2,0962,0442,0962,0742,0502,0302,0041,9761,9481,928) 2( מנויי פוסט פייד לסוף תקופה (אלפים) מספר

480438480473471462438420417428) 2( לסוף תקופה (אלפים) פריפיידמנויי  מספר

2,5762,4422,5762,5472,5212,4922,4422,3962,3652,356)  2( (אלפים) תקופהלסוףמנוייםמספר

ARPU ( )3(54565555545355565658(ש"ח) ( למנויממוצעתחודשיתהכנסה

Churn Rate ( )4(22.9%26.9%5.8%5.5%5.8%5.8%5.9%7.0%6.8%7.2%( מנוייםנטישתשיעור

שנת  
2021

שנת
2020

רבעון  
רביעי  
2021

רבעון  
לישיש

2021

רבעון  
שני  
2021

רבעון 
ראשון  

2021

רבעון  
רביעי
2020

רבעון  
שלישי 

2020

רבעון  
שני  
2020

רבעון 
ראשון  

2020

1,2371,271328287310312325315314317(במיליוני ש"ח) הכנסות

2729) 275( ) 22( ) 8( 11316) 241( 22רווח (הפסד) תפעולי (במיליוני ש"ח) 

1731494038464926423843פחת והפחתות (במיליוני ש"ח) 
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) בטבלת בזק קווי.  2(-ו) 1) ותזרים חופשי ראו הערות ( EBITDAהגדרת רווח תפעולי לפני פחת והפחתות (לעניין)1(

.ארוךלזמןבנכסים השקעותגםכוללהסעיף)2(

לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח  7מנויי אינטרנט שנטשו את בזק בינלאומי במהלך התקופה חלקי ממוצע מנויי אינטרנט הרשומים בתקופה. ראו גם סעיף כמות)3(

.2021התקופתי לשנת 

.בי.אסדי

. קוויבזקבטבלת ) 2(-ו) 1( הערות ראוחופשיותזרים) EBITDAרווח תפעולי לפני פחת והפחתות (הגדרתלעניין)1(

מתבצע תיקנון של  כושרחדראו קיבוץ,  מלוןבית כגון (מסויים מפענחיםמספרמעל  שברשותו עסקי לקוח שלבמקרה .  קטן עסקילקוח או אחדאבבית-מנוי )2(  (

מחושב כחלוקת התשלום הכולל המתקבל מכלל הלקוחות העסקיים שאינם קטנים  המנוייםמספר מספר הלקוחות העסקיים שאינם לקוחות עסקיים קטנים,   .

לתקופה.  בהכנסה הממוצעת מלקוח עסקי קטן, אשר נקבעת אחת 

לפרק תיאור עסקי  5.2.2.2-ו5.2.2.1ט (כאמור בסעיפים באמצעות רשת האינטרנהמועברים STINGTV- ו+yesמנויי  די.בי.אס העושים שימוש בשירותי  מספר)3(

.בי.אס. דימנויי  מכלל44%-כהמהווים ) STINGTVאלף מנויי  88-כם לקוחות (מתוכאלף250-כהינונכון למועד פרסום הדו"ח  )  2021התאגיד בדוח התקופתי לשנת  

. הלוויןשיעור זה כולל גם מנויים העושים שימוש במקביל גם בשירותי  

כלל הכנסות  החודשית הממוצעת למנוי מחוההכנסה )4( על ידי חלוקת  לגופי שידור חיצוניים  מהכנסות.בי.אס  (למעט  דישבת  )  קצהמציודוהכנסותמכירת תוכן 

. 2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 8סעיףגםראו. בתקופהבממוצע הלקוחות 

של מנויי  חלקיהתקופה.בי.אס במהלך  די.בי.אס שנטשו את  דימנויי  כמות)5( סעיף  ראו.  בתקופה .בי.אס הרשומים  דיהכמות הממוצעת  לפרק תיאור עסקי  7גם 

.2021התאגיד בדוח התקופתי לשנת 

ת בזקביחס לקבוצושאיפות לטווח הבינוני תחזית .1.6

(הפסד) תפעולי לפני פחת והפחתות  רווח
)EBITDA ( (במיליוני ש"ח) )1 (

195 )92 (415162414 )233 (6572

2122) 305( ) 13( ) 8( 1011) 5( ) 275( 8"ח) ש(במיליוני נקי(הפסד) רווח

96266175474860) 52( 131230"ח) ש(במיליוני שוטפתמפעילותתזרים

ונכסיםקבועברכושהשקעותעבורתשלומים
(במיליוני  נטו, אחרותוהשקעותמוחשייםבלתי

) 2( "ח) ש

981161427273021283334

333079987788חכירות בגיןתשלומים

234712718) 10( 60) 73( 084) 1( "ח) ש(במיליוני חופשיתזרים

Churn Rate ( )3(25.3%30.2%5.9%5.5%6.0%7.9%10.2%7.2%6.1%6.7%( מנוייםנטישתשיעור

שנת  
2021

שנת
2020

רבעון  
רביעי  
2021

רבעון  
לישיש

2021

רבעון  
שני  
2021

רבעון 
ראשון  

2021

רבעון  
רביעי
2020

רבעון  
שלישי 

2020

רבעון  
שני  
2020

רבעון 
ראשון  

2020

1,2701,287322318315315317313319338(במיליוני ש"ח) הכנסות

18239) 11( ) 6( 3022) 14( 3239רווח (הפסד) תפעולי (במיליוני ש"ח) 

2032035245456159505044פחת, הפחתות וירידת ערך מתמשכת (במיליוני ש"ח) 

רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות וירידת ערך  
) 1) (במיליוני ש"ח) ( EBITDAמתמשכת ( 

2352423875675548687353

161814) 24( 29180) 17( 3024"ח) ש(במיליוני נקי(הפסד) רווח

2331634273566214693941"ח) ש(במיליוני שוטפתמפעילותתזרים

בלתיונכסיםקבועברכושהשקעותעבורתשלומים
"ח) ש(במיליוני נטו, אחרותוהשקעותמוחשיים

1781415538424326384037

262676766677חכירות בגיןתשלומים

) 3( ) 8( 25) 18( 29713) 20( ) 4( 29) 1( "ח) ש(במיליוני חופשיתזרים

563557563560560559557556557556) 2( ) באלפים, התקופה(בסוף מנוייםמספר

IP )3 (226120226198173147120947253מנויי מתוכם

STINGTV84648479747064564844מנויי מתוכם

188190190188186187186187190195) 3( ) (בש"ח) ARPU( למנויממוצעתחודשיתהכנסה

Churn Rate ( )4(15.1%21.0%3.4%3.7%3.7%4.3%4.9%5.4%4.8%5.9%( מנוייםנטישתשיעור
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על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום:   בהתבסס2022להלן תחזית הקבוצה לשנת .1.6.1

. מיליארד ש"ח1.1-ל1בטווח שבין לבעלי מניות צפוי להיות 10הרווח הנקי המתואם.א

.מיליארד ש"ח3.7-ל3.6בטווח שבין צפוי להיות 11המתואםEBITDA-ה.ב

.ש"חמיליארד1.8-ל1.7בטווח שבין צפוי להיות CAPEX12-ה.ג

בתחזיות לעיל. ± ומעלה מהטווחים שצוינו5%תדווח, ככל שיידרש, על סטיות של בזק

. מיליון משקי בית 1.4-הגעה לכ -היקף פריסת רשת הסיבים של החברה .ד

.AA-בקבוצת השמירה על דירוג אשראי גבוה, -יציבות פיננסית .ה

שאיפות לטווח הבינוני .1.6.2

-41%בטווח  מההכנסותמתואם  EBITDAיציבות תוך שמירה על שיעור  -מתואם  EBITDA.א

43%.

הדרגתית  להכנסותCAPEXוביחס  CAPEX-יציבות ב-2024עד שנת  -CAPEX.ב ירידה   ;

לאחר מכן 

) בשיעור חד ספרתי בינוניCAGRצמיחה ממוצעת לשנה (במונחי -13תזרים חופשי .ג

מיליון משקי בית 2.1-הגעה לכ -היקף פריסת רשת הסיבים של החברה .ד

AA-וצת השמירה על דירוג אשראי גבוה, בקב-יציבות פיננסית .ה

ואחרים שיחולו  כאלה  שינויים  לעדכן באופן שוטף או אחר את שאיפותיה או  אינה מתחייבת  החברה 

. בשאיפות או בתוצאות בפועל ביחס לשאיפות

מידע צופה פני עתיד.1.6.3

ושאיפות   בחוק  החברהתחזיות  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  הינן  זה  בסעיף  המפורטות 

, ובין היתר, על  בזקניירות ערך. התחזיות והשאיפות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של  

הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום,  

ולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את  על המצב הכלכלי הנוכחי במשק, ובהתאם לכך ליכ

ולטווח הבינוני, לפי העניין, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל,  2022תוכניותיה לשנת  

טכנולוגיים,   שינויים  רגולטוריות,  להחלטות  שתהיינה  ובהשפעות  העסקיים  בתנאים 

מ יותר  או  אחד  שיתממש  ככל  או  וכיוב'  התקשורת  שוק  במבנה  הסיכון  התפתחויות  גורמי 

. כמו כן, אין וודאות כי התחזית או השאיפות יתקיימו 2021המפורטים בדוח התקופתי לשנת  

באופן מלא או חלקי, בין השאר, לנוכח מגיפת הקורונה ואי הוודאות כתוצאה ממנה.

בכל הנוגע לשאיפות   בשים לב לכך שמדובר בהתייחסות לטווח הבינוני ולקושי  בזקכמו כן,   ,

בזק והשוק בפועל בטווח הבינוני, אין כל וודאות כי שאיפות בזקת התוצאות וביצועי לחזות א

וביצועי   התוצאות  בין  והסטייה  חלקי,  מלא או  באופן  עשויה  בזקיתקיימו  בפועל לשאיפות 

שאיפות מטבען אינן מתיימרות להיות תחזיות ויש  יתרה מכך,  להיות משמעותית ומהותית. 

נקי  10 פעמיים  בנטרול-מתואם  EBITDA-ומתואםרווח  חד  והפסדים/רווחים  נטו  אחרות,  תפעוליות  הוצאות/הכנסות  סעיף 
והוצאות   יצוין כי הבגין תוכנית תגמול הונימירידת/עליית ערך,   .-EBITDA  כוהי 2021המתואם והרווח הנקי המתואם לשנת -

ש"ח בהתאמה.מיליארד1.154-מיליארד ש"ח וכ3.709
. 10הערת שוליים  ראו11
12CAPEX-יצוין כי התש ונכסים בלתי מוחשיים.  בגין השקעה ברכוש קבוע  .691-כההי1202לשנת  CAPEX-לומים (ברוטו) 

מיליארד ש"ח.
. 7.2.2להגדרת תזרים חופשי ראו סעיף13
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.לקוראן ככאלה

לית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה סביבה כל. 1.7

הן מבחינה , ובשינויים תכופים  מהירמתאפיין בקצב התפתחות  ענף התקשורת בעולם ובמשק הישראלי  

והן מבחינת הרגולציה החלה עליו. להלן יתוארו המגמות מבחינת המבנה העסקי של הענף,טכנולוגית

תקשורת בשנים האחרונות, שהינם בעלי השפעה מהותית על  העיקריות והמאפיינים המרכזיים של שוק ה

פעילות הקבוצה בכללותה.

:במרבית תחומי פעילות הקבוצהקיימת תחרות חריפההתקשורתשוקב

נמוכים מחירים  להמביאה  בתחום  מביא לתחרות חריפה  , ריבוי המתחריםבתחום הטלפוניה הסלולארית

בתחום הטלפוניה הנייחת, התחרות, לרבות מצד חברות הסלולר, מביאה  .ניידות מוגברת של לקוחות לו

(ובכלל זה ריבוי לקוחות ללא טלפוניה נייחת  נטישת לקוחותלוכן  ירידה בצריכת דקות טלפוניה נייחת  ל

.לפגיעה בתוצאות הקבוצה,, וכתוצאה מכךקו ביתי נייח) 

שירותי   באמצעות  הבתחום  תחרות  התגברות  ניכרת  טלויזיה  טלוויזיה  תכני  VODשירותי(העברת 

קליטה  כן  ו,ספקים זרים כדוגמת נטפליקס ידי-על כולל  )OTT(על גבי רשת האינטרנט  )יניאריים ערוצים לו

ערוצי "עידן רגולטור"+של  לפיקוח  נתונים  אינם  אשר  שיד,  ספקי  של  לאלו  זהות  ולחובות  רב רוי  ים 

.  לציבורערוציים 

, לרבות חברות בעלות תשתית תחרות ערה אל מול  אינטרנט,  תשתית גישה להאינטרנט ובתחום שירותי  

בית,   סיבים למשקי  העמקת  ו,) 2.16.4וסעיף  1.7.3סעיף  ראוסיטונאי (השוקהבאמצעותכן  ותשתית 

.שירותים סיטונאיים נוספיםיישום 

נוקטות חברות הקבוצה בצעדי התייעלות וכן במהלכים  הנובעת מהעל מנת לצמצם את הפגיעה   אמור, 

שונים לצורך שיפור השירותים שהן מספקות ובידולם מהמתחרים.

במקרים עשויותואחרות  רגולטוריותהתפתחויות,  הקבוצהשל התקשורתפעילותבתחומיהגיווןנוכח

והן על גורמי  בקבוצהשונים פעילות תחומיעלהן  ) הפוכים בכיווניםואף (שונה באופן להשפיע מסוימים 

בה ( הרגולטורית  -כלומר,  ) 5.19-ו4.14,  3.19,  2.20סעיפיםראוהסיכון  בהסדרה  ובגורמים שינויים 

אשר משפיעים לרעה על תחום אחד, עשויים להשפיע לטובה על תחום אחר. במקרים מסוימים  נוספים  

אחרת ברמת הקבוצה.  עשויות השפעות מנוגדות על תחומי הפעילות להתקזז חלקית אחת למול ה

קבוצות תקשורת בשוק הישראלי .1.7.1

השוקמתאפייבשנים האחרונות   תקשורתתחרותבן  קבוצת הוט,  בזק(קבוצת  בין קבוצות   ,

(טלפוניה  מגזרים של שוק התקשורתמספר  בבמקביל הפועלות קבוצת סלקום וקבוצת פרטנר)  

.14ערוצית ושיחות בינלאומיות) -נייחת וסלולרית, שירותי אינטרנט נייח וסלולרי, טלוויזיה רב

השלכות   להיות  עשויות  מתחרות  וחברות  תקשורת  קבוצות  בין  ומיזוגים  מבניים  לשינויים 

פעילות   ועל  בו  והתחרות  התקשורת  שוק  מבנה  על  אין  מהותיות  זה  למועד  נכון  הקבוצה. 

להעריך השפעות אלו. החברהבאפשרות

הודיעה סלקום על השלמת התקשרות לרכישת מלוא הבעלות והשליטה בגולן 26.8.2020ביום 

תש"י    וקרן  הוט  סלקום  כן  כמו  לרכישה.  הרגולטוריים  האישורים  שהתקבלו  לאחר  טלקום 

ב  שווים בשותפות המחזיקה  לעניין זה ואישורים שקיבלה IBC-מ 70%-מחזיקות בחלקים   .

לעניין זה "קבוצה" מאופיינת ביחסי קרבה הנובעים מזהות בעלי מניות, אף שבחלק מהקבוצות קיימת הפרדה תאגידית, חשבונאית  14
או שיווקית בין הישויות המשתייכות לקבוצה.  
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.2.6.3.5הוט ראו סעיף

אקספון (כגוןלעילתוארכמתקשורתמקבוצתחלקשאינןמתחרותגםפועלות  בשוק כי  יצוין

הנותנים ספקיםובכללם,  ISP`s-ובתחום הסלולאר, מפעילים בינלאומיים  MVNOומפעילי  

. )הסיטונאיהשוקבמסגרתשירות

או  התחרות שירותים"  צריכת "סלי  בשיעור  בגידול  ביטוי  לידי  באה  תקשורת  קבוצות  בין 

קבוצות   שונים.  תקשורת  שירותי  מספר  של  צירופים  הכוללות  שירותים  מספר  של  חבילות 

כך שניתן להציע חבילותמשווקות התקשורת   שירותי תקשורת שונים של תאגידי כל קבוצה, 

להתקשר במקביל עם מספר ספקים שונים, וכן להציע  ללקוח פתרון כולל המייתר את הצורך

תעריפים אטרקטיביים עבור הלקוח על פני תעריף רכישת כל שירות בנפרד (במקרים מסוימים  

בין הרכיבים הכלולים בסל).   שוק יישומו של  עם התחזקוהללוהמגמותתוך "סבסוד צולב" 

לרבות ,  תשתיתבעלישאינםלמפעיליםהמאפשר)  2.16.4.2סעיףראו(BSAסיטונאישירות  

ללקוחותיהם מלאהלקצהקצהשירותיחבילתלהציעמפעילים שאינם חלק מקבוצת תקשורת,  

בדבר ביטול חובת ההפרדה  20.6.2021להחלטת שר התקשורת מיום  בהמשך  ).תשתית (כולל  

החל מיום   - יוכלו בעלות תשתיות  3.4.2022בין שירות תשתית לבין שירות גישה לאינטרנט, 

יחד עם שירות התשתית  זקב גישה לאינטרנט,  לספק בעצמן ללקוחות פרטיים שירות  והוט, 

. שלהן

צמתן מגוון  על  העונה  ללקוח  כולל  לכידות  שירות  של  מגמה  בשל  הן  יותר  קל  נעשה  רכיו 

רישיון באמצעותלאסדרהומעבררגולטורייםשינוייםבעקבותוהן)  2.1.4טכנולוגית (ראו סעיף  

אשר הוענק למפעילי תקשורת שונים ובמסגרתו ניתן לספק שירותי תקשורת שונים,  אחודכללי

. שבעבר הצריכו רישיונות נפרדים, תחת אותו רישיון

שירותים מאשר חבילותעל קבוצת בזק חלות, נכון למועד הדוח, מגבלות נוקשות יותר בשיווק 

על הקבוצות האחרות, כמפורט להלן.

תקשורת ומגבלות ההפרדה המבניתפעילות קבוצת בזק כקבוצת.1.7.2

נכון למועד הדוח, כפופה הקבוצה למספר מגבלות רגולטוריות בהקשר של יצירת שיתופי פעולה 

לבין חברות הבת שלה, בזק  , הכוללות בין השאר חובת הפרדה מבנית בין  בין חברות הקבוצה

של החברות הבנות. ובזק וכן מגבלות על שיווק סלי שירותים משותפים הכוללים שירותים של 

שוק  בסביבת  המתהווים  העתידיים  והצרכים  הקבוצה  מתמודדת  עמם  האתגרים  רקע  על 

של יישום  ל בזקדירקטוריוןפועללביטול ההפרדה המבנית, בזקבמקביל לפעילות , התקשורת

הרגולטוריותהמגבלותבתוךתקשורתכקבוצתלקבוצהוכוללתמקיפהאסטרטגיתתכנית

.)1.8(ראו סעיף המורכבות המוטלות על הקבוצה

המגבלות אודות  נוספים  פרטים  כקבוצת  העיקריותלהלן  בפעילותה  הקבוצה  על  החלות 

תקשורת: 

מבניתהפרדה  ההחובת 

בחוק התקשורת נתונה לשר סמכות להורות על הפרדה חשבונאית בין שירותים שונים 

קיומם של תאגידים נפרדים  , וכן סמכות לדרוש שניתנים על ידי אותה קבוצה/חברה

רישיון לבין  ובכלל זה הפרדה בין מתן שירותים לבעל,לצורך מתן שירותים שונים

מתן שירותים למנוי, והוראות בדבר מימוש ההפרדה.  

ן חברות הבת  לקיים הפרדה מבנית בינה לביבזקנקבע, כי על  בזקשל  ברישיון המפ"א  
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בין  15שלה מלאה  הפרדה  היתר,  בין  נדרשת,  זו,  במסגרת  הנהלות  לבזק  הנהלת  . 

למערכת הכספים ולמערכת  ,  הבנותהחברות לרבות בכל הקשור למערכת העסקית, 

.להעביר מידע מסחרי לחברה בת (בכפוף לחריגים)בזקהשיווק ונאסר על 

הולכת אשרתחרותיתנחיתותבעמדתהקבוצהאתמציבותהמבניתההפרדהמגבלות

למגבלות האחרותהתקשורתקבוצותמולהזמןעםומחריפה כפופות  אינן  אשר 

למנויים שירותי קצה לקצה, תוך  ואל מול אפשרות המפעילים לספקבהיקף דומה,  

לתקורות מגבלות ההפרדה המבנית  גורמות  בנוסף.שימוש בשירותים הסיטונאיים 

גבוהות.  

דה המבניתההפרביטול 

כנגד משרד התקשורת לביטול בזקישהנמחקה עתירה לבג"צ שהג24.2.2021יום  ב

העתירה הוגשה לאחר  שלמיידי המשרד לא נענה שההפרדה המבנית בקבוצת בזק. 

מחייבים את ביטול  ה, כל התנאים  בזקבנושא על אף שהתקיימו, לדעת  בזקלפניות  

בנושא הרחבת התחרות 2.5.2012המדיניות מיום ההפרדה המבנית בהתאם למסמך 

הנייחת   התקשורת  סיטונאי ("-בתחום  המדיניותשוק  ההליך מסמך  במסגרת   .("

הוגש על ידי המדינה דו"ח הצוות הבין אגפי לבחינת עדכון חובות ההפרדה המבנית 

שלא לבטל את חובת ההפרדה המבנית לשרהומלץבו")  הדו"חבקבוצות בזק והוט ("

מסוימים  בקב שינויים  לעשות  ניתן  כי  מצא  כן  הצוות  הזו.  בעת  והוט  בזק  וצות 

בעלי פוטנציאל לשיפור השירות לציבור ואשר ישפיעו על   הכוללת שהינם  באסדרה 

שירות  בין  בישראל  הנהוגה  בהפרדה  שינוי  לבחון  זה  ובכלל  המבנית,  ההפרדה 

.1.7.2.4יף ראו סעכאמורההפרדהביטול(לעניין ISP-התשתית לשירות ה

ובין חברות בנותשיווק סל שירותים משותף עם חברה בת

החברות הבנות  עם")  בנדלים("הותר להציע למנויים סלי שירותים משותפים  לבזק

בכפוף לאישורם על ידי משרד התקשורת ובכפוף למספר תנאים הקבועים ברישיון  

:םובכלל"א, המפ

כלומר  § יהיו "פריקים",  שלא -הסלים  בנפרד  יוצע  בהם  הכלול  שירות  כל 

במסגרת סל שירותים, בתנאים זהים. 

הסל§ דומה   ,במועד הגשת הבקשה לאישור  קיים מקבץ שירותים במתכונת 

, או קיימת  בזקהמשווק למנוי כחבילה על ידי בעל רישיון שאינו חברה בת של  

השירותים   כל  את  פרטי  למנוי  המספקים  רישיון  בעלי  הכוללת  קבוצה 

הנכללים בסל השירותים המשותף.  

שיווק סלי שירותים משותפים על ידי החברות הבנות, הכוללים את שירותי  §

רישיונות בזק פי  על  הוא,  גם  כפוף  דרישת ,  לרבות  דומות,  למגבלות  יהן, 

בת והכולל רק שירות תשתית   על ידי חברה  "פריקות" (למעט סל המשווק 

).  בזקאינטרנט של 

) החברה תוכל להציע בעצמה ללקוחות  1.7.2.4(ראו סעיף3.4.2022החל מיום  §

פרטיים שירותי גישה בנוסף לשירות התשתית לאינטרנט, ולא תוכל לשווק  

פלאפון, בזק בינלאומי, די.בי.אס ובזק און ליין. 15
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לאינטרנט עם שירות גישה של החברה בת או של  תשתיתות  סל הכולל שיר

.בעל רשיון אחר

אלו,   הקבוצה מגבלות  יכולת  את  מאוד  מגבילה  אשר  ה"פריקות",  חובת  ובעיקר 

בעמדה   הקבוצה  את  מציבות  השירותים,  בסל  שונים  רכיבים  על  הנחות  להעניק 

למגבלות תחרותית נחותה ביחס לקבוצות התקשורת המתחרות אשר אינן כפופות

בנדלים בשיווק  מגבלדומות  הוטות(למעט  של  משותף  סל  שיווק  וחברות  -על  נט 

הוט מקבוצת  האחרונה את המגבלות .  נוספות  בתקופה  התקשורת מצמצם  משרד 

באה לידי ביטוי משמעותי עוד יותר עם יישומו של שירות   בזקשל  מוגבלותה.  הללו)

מלא  לספק שירות)ISPs-ה ספקי הגישה לאינטרנט (ואפשרותם של  ,  BSAסיטונאי  

.  (תשתית + ספק) מקצה לקצה ללקוחות במחירים מופחתים

4.4.2021הודיע משרד התקשורת לחברה על דחיית בקשתה מיום  23.5.2021ביום  

תים משותף שיאפשר לה, בין השאר, לספק שירותי תשתית אינטרנט לשיווק סל שירו

של החברה ושירותי תוכן של די.בי.אס על בסיס גישה רחבת פס נייחת. לדעת המשרד 

לנוכח הניתוח התחרותי המקיף שנעשה לאחרונה ובא לידי ביטוי בהמלצות הצוות  

הוט לא בשלה העת  אגפי לבחינת עדכון חובות ההפרדה המבנית בקבוצות בזק ו-הבין

ביום   לכן,  קודם  החברה.  ידי  על  כמבוקש  משותף  שירותים  סל  15.2.2018לאשר 

התייחס המשרד להודעה של החברה בעניין כוונה לשלוח ללקוחות מתעניינים קישור  

רשת  גבי  על  די.בי.אס,  של  הטלוויזיה  שיווק  כי,  עמדתו  והביע  די.בי.אס  לאתר 

החבר ידי  על  ההפרדה  האינטרנט ("סטינג")  הוראות  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  ה 

המבנית המפורטות ברשיון החברה, והחברה אינה משווקת את שירות "סטינג" של 

די.בי.אס בהתאם לאמור. 

ISPיחד עם סל שירותים משותף של תשתית אינטרנט שיווק

בוצעו  בהמשך,  2017בשנת   המשרד,  מכירת  שינוייםלדרישת  , הבנדליםבמתכונת 

פיצול  שהעיקרי   הינו  ביום  הבנדלשבהם  שנה.  לאחר  ותשתית)  18.6.2020(ספק 

החלטת מנכ"ל משרד התקשורת לפיה השינויים שבוצעו באופן זמני  בזקהתקבלה ב 

, ובעיקר ביטול החובה לפצל את  16ההפוך הבאנדל) במתכונת שיווק  25.3.2020(ביום  

בכל עת, יהיו  הבנדללאחר שנה ויכולת החברה לפנות ללקוחות ולחדש את  הבאנדל

תקפים באופן קבוע.  

): ISPפס לבין שירות גישה לאינטרנט (-ההפרדה בין שירות תשתית רחבתביטול

ביום  בהמשך ניתנה  בנושא,  שהתקיים  התקשורת  20.6.2021לשימוע  שר  החלטת 

פס -פרטיים בין שירות תשתית רחבתבשימוע לפיה תבוטל ההפרדה ביחס ללקוחות

:  ), במתווה שעיקריו כדלקמןISPלבין שירות גישה לאינטרנט (

עיקריים (ומדף הצעתיהווהאשרהסכם  אישור- ביצוע  מדדי  והסדרי KPIיסדיר   (

עם מבקש גישה בעל רישיון  בזק(התשתיתבעלותשלפיצוי מוסכם   שלו  ISPוהוט) 

ביום  לקוחות פעילים 10,000לפחות   החליטה המנהלת 19.9.2021בשוק סיטונאי. 

עיקריים ( ביצוע  מדדי  המסדיר  ההסכם  כי  התקשורת,  משרד  של  ) KPIהכללית 

, יהווה "הצעת מדף" לפי החלטת השר ויחול ביחס לכל מבקש גישה בזקשהעבירה  

פליה. וללא א

.4.2.1סעיף  ראו16
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כיול"  - הגישה 3של"תקופת  ומבקשי  התשתית  חברות  יעבירו  במהלכה  חודשים 

ביום   חודש.  מדי  העיקריים  הביצוע  מדדי  את  המנהלת 3.1.2022למשרד  הודיעה 

הכללית של משרד התקשורת כי הסתיימה תקופת הכיול והחלה תקופת ההיערכות 

בזק. עבור 

שירות- להציע  תשתית  ספקי  על  האיסור  יבוטל  ההיערכות,  תקופת  גישה  בתום 

"). בהתאם להודעת המנהלת הכללית של היום הקובעלאינטרנט ללקוחות פרטיים ("

ביום   כך שהחל ממועד זה  בזקיחול היום הקובע לגבי  3.4.2022משרד התקשורת   ,

ISP-אינטרנט אחוד מקצה לקצה הכולל תשתית אינטרנט ולהציע שירות בזקתוכל 

זה ייכנס לתוקף האיסור על מכירת מו בנפרד ללקוחות ISP-צרי תשתית ו(במועד 

ורק לקוחות המקבלים  בזקפרטיים חדשים העושים שימוש בתשתית רחבת פס של

שירות ביום הקובע בתצורה מפוצלת/מפוצלת למחצה המבקשים להמשיך לצרוך כך 

כן). לעשות  להמשיך  יורשו  האינטרנט  שירותי  ביום  את  לכך,  22.3.2022בהמשך 

. המיישם את ההחלטה ביחס למנויים בשירות פרטיהתקבל תיקון לרשיון בזק

ובזק ידה החל מהיום ISP-ממשיכה להיערך לאספקת שירות תשתית  על  מאוחד 

הקובע. 

, מימוש המהלך לפיו החברה תציע שירות אינטרנט אחוד מקצה לקצה, בזקלהערכת  

י להביא  צפוי להשפיע באופן חיובי על עסקיה. בכל הנוגע לבזק בינלאומי, המהלך צפו

לפגיעה בתוצאותיה. סך ההשפעה על הקבוצה בשנים הבאות צפוי להיות חיובי. 

אס . בי. ודיבזקשלהמיזוגתנאיתיקון

הממונה על התחרות בדבר תיקון תנאי המיזוג בין בזק  של12.4.2021מיום   להחלטה

למכור חבילות תקשורת הכוללות תשתית  בזק.בי.אס לאפשר לחברות הבנות של  לדי

אינטרנט, ספק אינטרנט ושירותי טלוויזיה ללא חובה למכור את שירותי הטלוויזיה  

ראו סעיף  – שיהיה אחיד לרוכשי חבילות ולמי שאינם רוכשים חבילות פריקבמחיר 

2.16.8.3 .

חברות הקבוצה שיתופי פעולה והעדפה בין מגבלות נוספות על 

חברות הקבוצה הן מכוח דיני לביןבזקמגבלות נוספות על שיתופי פעולה בין  קיימות

לבין בזקבאישורי מיזוג בין  התחרותשנקבעו על ידי הממונה על  ותנאיםהתחרות

שירותים במתןהקבוצהחברות שללטובההפליהעלהאוסרים,  בקבוצהחברות

הוראות רישיונה של  2.16.8סעיף(ראו  מסוימים והן מכוח  אותההמחייבות,  בזק) 

.  5.15.2סעיףגםראונוספותלהגבלות. שוויוני באופןשירותיהבמתן

מגבלות ההפרדה המבנית ויתר המגבלות החלות על שיתופי פעולה בין חברות הסרת

שונות   הזדמנויות  לקבוצה  ליצור  עשויה  שתוסרנה,  ככל  לעיל,  כמפורט  הקבוצה 

.לניצול סינרגיות או להקל על ניצול סינרגיות כאמור

שוק סיטונאי-יקוח רגולטורי ושינויים בסביבה הרגולטוריתפ.1.7.3

במסגרתו הוטלו חובות על בעלות  יושם2015החל משנת   בישראל,  מודל של "שוק סיטונאי" 

לאפשר למפעילי תקשורת אחרים  והוט) בזקת הגישה הנייחות הכלל ארציות בישראל (ותשתי

.  בתקנות במחירים שנקבעו יהןלעשות שימוש בתשתיות

במסגרת זאת, קבע משרד התקשורת "תיקי שירות" לשירותים השונים, בהם נקבעה מתכונת 

התשתיות:  חברות מתן השירותים על ידי 
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BSAי סיטונאשירות

בעלי תשתית להציע ללקוחותיהם שירות  שירות זה מאפשר לספקי שירות שאינם 

שירות   והן  השירות)  ספק  לאינטרנט (של  קישור  שירות  הן  הכולל  מלא  אינטרנט 

עברו מאות אלפי  בזקרשת  תשתית אינטרנט (המבוסס על   השירות,  מאז השקת   .(

סיטונאי קיים גם  BSAלקוחות לקבל שירות באמצעות ספקי שירות כאמור. שירות 

.  בזקעל גבי תשתית הסיבים של 

שירות סיטונאי שימוש בתשתיות פיזיות  

למעבר  בזק  מאפשר לספקים חסרי תשתית להשתמש בתשתית פיזית של  שירות זה  

.  וכן שימוש בסיב אפלכבלי תקשורת

חויבה  השירות הורחב לאחר ש לאפשר לבעלי  בזק  במסגרת תיקון חוק התקשורת, 

בתשתית   שימוש  חסרי תשתית,  ספקים  בהכרח  לא  שהם  אחרים,  מפ"א  רישיונות 

הפאסיבית שלה לצורך ביצוע כל פעולת בזק ומתן כל שירות בזק על פי רישיונותיהם. 

ניתנה   תיקון  חברות לבזקבאותו  של  פיזיות  בתשתיות  שימוש  לעשות  זכות  גם 

חרות.א

שירות סיטונאי טלפוניה

בעלי תשתית להציע ללקוחותיהם שירות לספקיזה מאפשר  שירות שירות שאינם 

ב סיטונאיים  בתעריפים  אוגוסט  בזקרשתאמצעותטלפוניה  חודש  עד  עמד  2018. 

זמני   הסדר  מכירהבמתכונתהשירותאתלספקלבזקאיפשר  אשרלשנהבתוקפו 

דהיינו  ) Resale(חוזרת רוכש  -,  השירות  ספק  בה  שיחהודקותקומבזקמתכונת 

, ואילו בהתאם להודעת משרד מבזקשירותי טכנאים)  כולל(שירותיםמעטפתומקבל

אוגוסט   מחודש  החל  במתכונתהשירותאתלספקבזקמחויבת  2018התקשורת, 

"Wholesale "  בזקמתכונת שירות בה השירות ניתן באמצעות המתג של  -, דהיינו  ,

הן כשירות בדיד והן -וזאת  ,  אולם השיחה עוברת גם דרך המתג של ספק השירות

לספק שירותי מכירה בזקערוכה  2018החל מאוגוסט  .  BSAכשירות תוספתי לשירות  

ירות זה השיחה אינה  אם כי בש-חוזרת בתעריפים סיטונאיים (ללא שירותי טכנאים)  

והחל  עוברת דרך מתג ספק השירות ערוכה לספק פתרון  בזק2019מתחילת שנת  , 

שירות טלפוניה סיטונאי העובר דרך מתג ספק השירות, ומבוסס הן על מתג המנויים  

2.7.2,  2.1.8ראו גם סעיפים  לפרטים נוספים של בזק והן על רכיב נוסף חיצוני למתג (

כפי שהתברר לאחר דיונים שהתקיימו בין היתר במשרד התקשורת, ספקי .)2.16.4-ו

השירות אינם ערוכים לפעול על פי מתכונת תיק השירות.  

ראו   למתכונת השירות  דרישות משרד התקשורת  התואם את  החדש  לעניין המתג 

. 2.7.2ף סעי

בתקנות.  מוסדריםעבור מתן השירותים לגבותבזקהמירביים אותם רשאית התעריפים

הרגולטוריות ביחס לשוק הסיטונאי וכן ליישומו והתפתחותו בתקופת הדוח השפעה  לקביעות

על חלק מהותי מפעילות הקבוצה. לפרטים נוספים אודות שירותי השוק הסיטונאי והסדרתם 

.2.16.4סעיףראו 

היבטים רגולטוריים נוספים שהינם רלוונטיים לכלל הקבוצה או למספר חברות בה .1.7.4

תעריפי קישור הגומלין 
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פלאפון ובזק בינלאומי) משלמות דמי קישור גומלין בזק,חברות התקשורת בקבוצה (

בג אחרים  תקשורת  שללמפעילי  ברשתות  המסתיימות  שיחות  מפעילים ין  אותם 

בגין שיחות המסתיימות  בזק  וחלקן ( מקבלות תשלומי דמי קישור גומלין  ופלאפון) 

ונכנסות היוצאותשיחותבגיןבינלאומייםתקשורתוממפעילישלהןברשתות

על ידי הרגולטור  כתעריפים מירביים  תעריפי קישור גומלין נקבעים  .שלהןרשתותל

קישור גומלין השפעה מקזזת ברמת הקבוצה לאור  ים בתעריפילשינוי.בתקנות קש"ג

והחברות הבנות באותו עניין.  בזקאו הכנסות הוצאות  השפעתם על 

פורסם על ידי משרד התקשורת שימוע בעניין שינוי משטר התעריפים  13.9.2021ביום  

קישור   עבור  לתשלומים  התקשורתקש"גגומלין ("הנוגע  רשתות  בין  ישנה  לפיו  ") 

כל צד שבוכוונה להעביר את מקטע ההשלמה בשיחות שמסתיימות ברשתות למשטר  

יישא בעלויותיו ולא יועברו עוד תשלומי קש"ג בין המפעילים בכל הנוגע לדקות שיחה

להודעות  וכי קש"ג  בתעריפי  שינוי  יחול  בשווקSMSלא  זעזוע  למנוע  מנת  על  ים  . 

מנת   ועל  קש"ג  בתעריפי  משמעותי  שינוי  בעת  ובישראל  בעולם  כנהוג  המושפעים, 

להעניק לחברות המושפעות מכך זמן היערכות מספק, שוקל המשרד לבצע את השינוי 

בכל הנוגע  .במשטר התעריפי לאחר מתווה הפחתה הדרגתי אשר ימשך שלוש שנים 

הבינלאומיות  השיחות  שיחו–לשוק  של  היצירה  יוצמד מקטע  לחו"ל  יוצאות  ת 

ובכל  רט"ן)  נוצרה השיחה (מפ"א או  בה  לרשת  בהתאם  למתווה ההפחתה כאמור 

לשיחות   מחו"ל -ביןהנוגע  נכנסות  ההשלמה  ,  לאומיות  מקטע  על  הפיקוח  יוסר 

הגישה בזק 7.11.2021לתוקף. ביום  הרלבנטיות  בישראל עם כניסת תיקון התקנות  

שר תחרות הוגנת בשוק, נדרש לבטל באופן התייחסותה לשימוע לפיה על מנת לאפ

מיידי את תעריפי הקש"ג למפעיל רט"ן בגין העברת הודעת מסר קצר העומד כיום על  

בשימוע  ל .אג'0.14 כמפורט  תעריפי הקש"ג  משטר  השפעה להיותצפויהלאשינוי 

.הקבוצהעלמהותית

הגבלת עמלת היציאה שרשאי בעל רישיון לגבות ממנוי  

(ובכלל זה שידורים"ל ומברישיונות מפ"א,  בעליראות חוק התקשורת  בהתאם להו

בינלאומי  בזק בזק  ביטול -די.בי.אס)  ו,  בגין  יציאה  דמי  לגבות  רשאים  אינם 

ידי מנוי על  של,ההתקשרות  החודשיים  החשבונות  5,000-נמוך מושסכום ממוצע 

מפעילים .17או לשלול ממנו הטבה שהיה מקבל אלמלא סיים את ההתקשרות,ש"ח

פלאפון)  סלולאריים זה  מלקוחות  םרשאי אינם-(ובכלל  יציאה  עמלות  לגבות 

עד   טלפון  100המחזיקים  שירותי  או  קווי  לקבלת  התקשרות  בין  סלולאר לקשור 

קצה (" ציוד  של  שאילה  או  השכרה  לרכישה,  זיקהלהתקשרות  ,  ככלל ").  ניתוק 

.להןהכפופיםהתקשורתמפעילי בידילקוחותשימורעלמקשותאלומגבלות

אפליה במתן הטבות ותוכניות תעריפים ייחודיותאיסור 

בענות כייצוגיות  ובין היתר במסגרת בקשות לאישור ת, בעברהביעהתקשורת משרד

עמדות   לקוחות,  לאפליית  בטענה  ודי.בי.אס.  בינלאומי  בזק  פלאפון,  נגד  שהוגשו 

כי   נבע,  מהן  מסוימות  חברותשונות  בנסיבות  מוגבלות  להיות  עשויות  התקשורת 

ביכולתן להציע הטבות ותוכניות תעריפים ייחודיות ללקוחותיהן החדשים או למנוע  

בעבר הודיעהתקשורתמשרד.  חדשים ות ללקוחות  ממנוי לעבור לתוכניות המשווק

בהתייחס לטענת מפעילים בשימוע שערך המשרד בקשר להוראה זו, לפיה הנחות או הטבות המותנות בתנאים אותם נדרש המנוי 17
תי ורלוונטי גם כאשר המנוי נותר מנוי  לקיים אינן מהוות הפרה של ההוראה, קבע המשרד כי ייבחן בכל מקרה האם התנאי אמי

המפעיל. 
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מחירים אפלייתבענייןהרישיונותהוראותלשינויביחסשימועקיוםלבחוןכוונתועל

שינויים עםגםאחד בקנהשיעלה ובאופןברישיונותהאחדהליצורבמגמהמנוייםבין

כן.  וטרם ,  בשוקותמורות בתל  9.12.2019ביום  עשה  המחוזי  המשפט  בבית  ניתן 

יפו פסק דין הדוחה בקשות אישור התובענות כייצוגיות נגד חברות תקשורת  -אביב

כאשר    ואי  יועמדותבשלמסויימות,  זמן  לאורך  התקשורת  משרד  של  המשתנות 

עוד  ותנקבע כי  הבהירות   נקבע בענה ייצוגית אינה הדרך היעילה להכריע בסוגיות. 

נפלו   באופן קבלת ההחלטה של משרד התקשורת (כמתואר לעיל),  כי   בפסק הדין, 

לתחרות,  ברשות  היוועצות  העדר  עובדתית,  תשתית  פגמים מרכזיים (העדר  מספר 

לפרטים ור.  ערעהוגשהדין  פסקעלהעדר הנמקה, חוסר קוהרנטיות ואי קיום שימוע).  

.א 5.17.2וכן סעיף ד-וב3.16.1סעיפיםראונוספים

תיקוני רשיונות וחקיקה נלווית 

זמני מענה במוקדים  .א

, פלאפון ובזק בינלאומי נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין בזקלרישיונותבתיקון

זמני מענה וכן   למענה אנושי מקצועי,  חובת ניתוב שיחות בעניינים מסויימים 

הקלטה ותיעוד של שיחות וחובות דיווח.   הוראות לעניין שעות איוש מוקדים, 

ום הגנת הצרכן (יחוקלתיקון ל של  לתוקף  כניסתו  במועד  כנס לתוקףנהתיקון  

השידורים של  רשיון .  אנושי למענהההמתנהבמשךהיתרביןהעוסק)  25.7.2019

לגידול בעלויות הפעלת המוקדים הובילוהתיקונים  .  דומהבאופןתוקן.בי.אס  די

התקבלה בבזק בינלאומי הודעת משרד  2021בחודש ינואר של חברות הקבוצה.

אנושי   מזמני ההמתנה למענה  בינלאומי חרגה  בזק  כי  נמצא  לפיה  התקשורת 

כספי   עיצום  עליה  להטיל  המשרד  בכוונת  ולפיכך  לעמוד,  נדרשת  היא  בהם 

כ של  ש"ח.  285-בסכום  על  בהמשךאלף  השיגה  שבה  בינלאומי  בזק  לתגובת 

אלף ש"ח  166-אופן מדידת החריגות הופחת סכום העיצום להעיצום הכספי ועל  

והוא שולם.  

מפעילי  שיונות  יורבינלאומיבזק,  פלאפון,  בזקנותשיו ירנותוק30.6.2021ביום  

אחרים בפניות  הכי נקבעהתיקון  במסגרת.  תקשורת  לטיפול  הטלפוני  מוקד 

בעניין פניות  הרישיון (שאינן  בעל  לשירותי  הנוגע  בכל  בקבלת  מנויים  תקלה 

כן  בשבועשעות 45במשך מאוישיהיהשירותי בזק ואובדן ציוד קצה רט"ן)    .

אט,  'נקבע כי בעל הרישיון יפעיל אמצעי התקשרות דיגיטאלי כגון מסרון או צ

בעניין   פניות  שאינן  הרישיון,  בעל  של  לשירותיו  הנוגע  בכל  פניות  קבלת  לשם 

טיפול י(מוקד24/7יחל על מוקדנואיתקלות ואובדן ציוד קצה רט"ן. תיקון זה 

שפעילות  ביום  םבתקלות וכיוצ"ב)  תוקן רשיון  2.9.2021ממשיכה ללא שינוי. 

.  די.בי.אס באופן דומה

האינטרנט)ברשת (כתובותIPv6פרוטוקול בנושא תיקון .ב

בשימוע  3.7.2019ביום   החלטה  לפיה  ותיקון לרישיון  פרסם משרד התקשורת 

(כבעלת בזקיבוצע בהתאם לאבני דרך שנקבעו. עבור  IPv6המעבר לפרוטוקול  

וכן עבור בעלי רשיונות גישה לאינטרנט נקבע, בין היתר, כי  רשיון מפ"א נייח) 

ומרכיביהיותאמו האינטרנט  הרשת  לשירות  למנויים  גישה  שיאפשר  באופן 

בעל הרשיון  כי על  ,IPv6מכל ציוד קצה התומך בפרוטוקול  IPv6בפרוטוקול  

בפרוטוקול  לה לכתובות  יזום  באופן  בעלי  IPv6עביר  וחדשים  קיימים  מנויים 
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. העברת המנויים תעשה על פי אבני דרך כך  IPv6ציוד קצה התומך בפרוטוקול  

ועד 75%–חודשים  36מהמנויים, עד  50%חודשים מיום התיקון יעברו  24שעד  

יקים בציוד קצה פרטי אשר אינו תומך  (למעט מנויים המחז100%–חודשים  48

ובלבד  IPv6בפרוטוקול   להחליפו  שלא  היתר והחליטו  בין  הרשיון,  שבעל 

בהתאם לאבני IPv6מצויה בתהליך מעבר לפרוטוקול  בזקיחתימם על ויתור).  

בעלי רשיונות רט"ן צופה הוצאה מהותית בגינו. לגביאינהוהיא  הדרך שנקבעו

ל תגיע  היזומה  ההעברה  כי  נקבע,  פלאפון)  תוך  100%-(כדוגמת  24כאמור 

לתמיכה  פלאפון חודשים. במערכותיה  המנויים  העברת  תהליך  את  השלימה 

בפרוטוקול החדש (למעט מנויים עסקיים המצויים בשירות רשת ארגונית, להם  

.)ייושם פתרון ייעודי 

ודיני הגנת הפרטיותחקיקה צרכנית

שוטף. שינויים באופן  הקבוצה  חברות  של  פעילותן  על  משפיעים  צרכנית  בחקיקה 

ותקנותיו.   הגנת הצרכן  שונים לחוק  האחרונות אושרו תיקונים  על בשנים  כן,  כמו 

חוק הגנת הצרכן, נוספים בניםלתיקושולחנה של הכנסת הונחו מגוון הצעות חוק

של חברות על תנאי ההתקשרות וההתנהלות  , בין היתר,להיות להן השפעהעשויהש

.שלהןמול המנוייםהקבוצה 

ידי  24.11.2020ביום   על  וינוהל  יוקם  לפיו  אשר  הצרכן  הגנת  לחוק  תיקון  פורסם 

הרשות להגנת הצרכן מאגר להגבלת פניות שיווקיות של עוסק לצרכן באמצעות שיחה  

שר בעיסקה. בהתאם טלפונית (לרבות שיחה בתקשורת אלקטרונית) במטרה להתק

לתיקון, במאגר יירשמו מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל פניות שיווקיות  

ועוסק לא יהיה רשאי לפנות בפניה שיווקית כאמור לצרכן שמספר   כאמור אליהם 

הטלפון שלו רשום במאגר (בכפוף לחריגים שנקבעו בחוק). מועד תחילתו של התיקון 

שים ממועד פירסומו.  חוד18בעניין זה הינו 

הרשות פרסמה טיוטת תקנות ליישום התיקון לחוק, לפיה, בין היתר, עוסקים יפנו  

ויקבלו   לפנות  מעוניינים  הם  אליהם  הלקוחות  מספרי  רשימת  עם  בחודש  פעמיים 

הגישה בזק13.1.2022בחוזר את המספרים מתוך הרשימה שכלולים במאגר.  ביום  

לעני לרבות  לטיוטה,  למאגר.הערותיה  הפנייה  תדירות  חברות  ין  באפשרות  אין 

הרשות  הקבוצה להעריך בשלב זה השפעת התיקון על יכולת השיווק והמכירה שלהן.

ליום  התחולה  את  לדחות  מבקשת  היא  שבו  חוק  תזכיר  פרסמה  הצרכן  להגנת 

31.10.2022  .

ותקנותיו   הגנת הפרטיות  חוק  פעילות חברות הקבוצה מושפעת מהוראות  כן,  כמו 

2018מאי  חודש  בלעניין ניהול והחזקה של מאגרי מידע ואבטחת המידע הכלול בהם.  

מטילות חובות  ה,2017-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"זן נכנסו לתוקפ

נהלים וביצוע הערכות סיכון ביחס  לרבות חובות קביעת  ,  על בעל מאגר מידעשונות

.מידע, וכן שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים להגנת המידעלאבטחת 

כספייםועיצומיםאכיפה

, חוק ניירות ערך,התחרות הכלכליתחוק,  חוק התקשורתתוקנוים האחרונות  בשנ

והוענקוופקודת הטלגרף  חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,הצרכןחוק הגנת  

סמכויות מכוחם  פיקוחאכיפהלרגולטורים  מדורגים כספייםעיצומיםוהטלת, 

לחקיקה.מכוחםוהוראותתקנותאו  האמוריםהחוקיםשלהפרותבגיןמשמעותיים  
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למבחינת,  היתר בין,  הקבוצהחברותהתנהלותעלהשפעהכאמור   הטלת החשש 

'.וכושלהןההתגוננותיכולת, עליהןעיצומים

ומתן האחרונותבשנים הפיקוח  בסמכות  נרחב  שימוש  התקשורת  משרד  עושה 

(בין  בעניינים רגולטוריים שוטפיםבזקהודעות על כוונה להטיל עיצומים כספיים על 

לעיצום כספי שהוטל על ידי רשות ).BSAשירות  עניין יישום השוק הסיטונאיהיתר ל

.2.16.8.5התחרות בעניין תשתיות פאסיביות ראו סעיף 

וקנו  הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן עושה אף היא שימוש בסמכויות אכיפה אשר ה

כנגד   חקירות  נערכות  מידע,  דרישות  מוצאות  לעת  ומעת  הצרכן,  הגנת  בחוק  לה 

חודש פברואר   בחברות הקבוצה בחשד להפרות חוק זה ומוטלים קנסות.  במסגרת זו,  

על כוונה לחייב את החברה  של הרשות להגנת הצרכןהתקבלה בחברה הודעה2021

) לחוק  1(א)(2בגין הפרה לכאורה של סעיף  ש"חליון ימ 6.75בעיצום כספי  על סך   

פקה לאלפי צרכנים אשר רכשו חבילת גלישהיהגנת הצרכן, בטענה כי החברה לא ס

לבטל ובקשהאת התייחסותה להודעה  הגישהזו. החברה  מהירותTOP 100מסוג  

ית לקוחות.   יצאים כל חשש להטעמה מהמאת ההודעה שכן לא עול

הריכוזיותחוק

הריכוזיותפורסם2013דצמברבחודש החוק .חוק  הוראות  עיקרי  תמצית  להלן 

:קבוצהלהרלוונטיות 

עסקיות לקבוצותאשראיהעמדתעלמגבלות.א

מגבלות לעניין והוראותתקנותלקבועהוסמכוישראל בנקונגידהאוצרשר

לקבוצה אולתאגיד,  במצטבר,  בישראלפיננסייםגופיםבידישיינתןאשראי

).בהןהשליטהובעלמשותפתשליטהתחתהמצויותחברותקבוצת(עסקית

הקצאתעלמגבלות-זכויותבהקצאתמשקיתכללריכוזיותשיקולישקילת.ב

. "ריכוזיגורם"לחיוניתבתשתיתזכויות

לנקוט )  רגולטור(מאסדרכלעלשבהומגבילהמיוחדתפרוצדורהנקבעהבחוק

המדינה עםבחוזה התקשרות,  זיכיון,  רישיון-כגון(זכויותהקצאתבטרם

חיוניתלהפעלת הארכה של רשיונות קיימים תשתית  גם  )  ובנסיבות מסוימות 

כ"גורם  שהוגדרו  לגורמים  חיונית"  כתחומי "תשתית  שהוגדרו  בתחומים 

ריכוזי". לעניין זה, הוגדרה רשימה של תחומים אשר ייחשבו ל"תחומי תשתית  

חיונית", וביניהם פעילויות בתחום שלגביו נדרשים רשיונות תקשורת מסוימים  

רישיווסלולאר)  VoB(מפ"א למעט מפ"א ייחודי (כגון מפעילי   נות לשידורים  ), 

שפורסמה על  כלולים ברשימה  תאגידים שבשליטתה  והחברה  ותחומים נוספים.  

הפרוצדורה  ונחשבים  התחרותידי רשות   לגבי  שנקבעה בחוקל"גורם ריכוזי". 

על מתן אישור גם  תחול  ריכוזי  לגורם  שליטה אמצעילהעברתהקצאת זכות 

וביניהן (ממשלתיות חברות בעברשהיואוהמדינהבידיהמוחזקותבחברות

.  ריכוזילגורם, בחוקהקבועיםבשיעורים) בזק

יכולת הקבוצה לפעול בתחומי פעילות   לחוק עלולות להיות השפעות לרעה על 

הקיימים שלה. הפעילותחדשים ואף על פעילותה בתחומי 

הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים וגופים פיננסיים משמעותיים .ג
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מ קובע  ריאלים החוק  בתאגידים  פיננסיים  גופים  החזקות  על  גבלות 

ריאליים  בתאגידים  צולבות  החזקות  של  מסוימים  סוגים  על  משמעותיים, 

בגופים כאמור.  משמעותיים ובגופים פיננסיים משמעותיים ועל כהונה צולבת 

החברה ותאגידים בשליטתה מוגדרים כתאגידים ריאליים משמעותיים על פי  

חוק הריכוזיות. 

גלים מילימטריים

להעביר  טכנולוגיה מאפשרת  מילימטריים  גלים  גדולפסרוחב אלחוטי  באופןשל 

הטכנולוגיה ניתנת לשימוש הן  בעבראשר בטכנולוגיות שהיו זמינות  ממשמעותית  .

מנקודה לנקודה והן מנקודה לריבוי נקודות. 

הפקודה) (מס'  6.4.2020ביום   הטלגרף האלחוטי (אי תחולת  ),  2פורסם תיקון לצו 

האלחוטי  1982-תשמ"ב הטלגרף  פקודת  אי תחולה של  בתנאים מסוימים,  הקובע, 

בתחום   לשימוש  ביום  57-66GHzבתדרים  V-Bandביחס  כי  15.9.2020(יצויין, 

הן  פורסם תיקון המרחיב את הפטורים לתחום התדרים הנ"ל בתנאים מס ויימים, 

למבנה   מחוץ  לנקודה  מנקודה  אלחוטי  בקו  קבועות  כתחנות  לשמש  המיועדים 

)Outdoor  והן המיועדים לפעול בתוך מבנים בלבד ((Indoor)  2.8.2020). כמו כן, ביום

פקודת  של  תחולה  אי  מסוימים,  בתנאים  הקובע,  צו  לאותו  נוסף  תיקון  פורסם 

נוספים. לשימושים  ביחס  האלחוטי  תקנות  15.12.2020ביום  הטלגרף  פורסמו 

התשפ"א ואגרות) (תיקון),  תעודות  וכן תקנות  2020-הטלגרף האלחוטי (רישיונות, 

מס'   שעה) (תיקון  ואגרות) (הוראת  תעודות  האלחוטי (רישיונות,  ),  2הטלגרף 

76עד  74לאגרות מופחתות ברישוי קל בתחומי תדרים:  ותהמתייחס2020-התשפ"א

ו ל2022ינואר  חודש  ב."ץגה86עד  84-גה"ץ  המשרד  כתב  לספק בזק  ,  כי האישור 

ה קווית ניתן רק ביישובים מסויימים, כי האישור שניתן  סשירות שלא באמצעות פרי

ידיע באמצעים  ל  שירות  לספק  אישור  ולא  בתדר  לשימוש  הוא  ספקטרום  אגף 

שבכוונת   ככל  וכי  קווית  בזקאלחוטיים,  שאינה  תשתית  באמצעות  שירות  לספק 

השיבה כי רישיונה מאפשר מתן  בזקליישובים נוספים יש לפנות לוועדה המייעצת.  

שירות באמצעות תשתית אלחוטית, כגון גלים מילימטריים. 

במידע בנושא תשתית סימטריה -א

החלטה 2.11.2020ביוםפירסם משרד התקשורת  בנושא  התקיים שלשימוע  בהמשך

א סיטונאי  -בנושא  השירות  תיק  ותיקון  תשתית  בנושא  במידע  BSAסימטריה   +

Telephony  ובהם התשתית,  בעלי  על  מטיל  היתר,  בין  אשר  פרסום בזק,  חובות   ,

ת רשת מתקדמת.  ס) ובאתר האינטרנט שלה אודות פריAPIעיתיים בממשק הממוכן (

על   ביבזקבנוסף  פנימי  בממשק  מפורט  סטטיסטי  מידע  המפעילים,  לפרסם  ן 

10.2.2022מיום המתייחס למגוון רחב של פרמטרים. עוד נקבע בתיקון תיק השירות

להעביר לספקי השירות אפיון הממשק הממוכן המתאים לספקי השירות בזקכי על  

ת הרשת, תוך המועדים הקבועים בתיקון תיק  סולסיים את פיתוחו ואת פרסום פרי

בעניין הגשת תכנית הנדסית בזקהשירות. כמו כן התקבל בהמשך לכך תיקון לרשיון  

ברשת. שדרוגים/פיתוחים  מידע 20.6.2021ביום  ועריכת  דרישת  המשרד  הוסיף 

עיתית מפורטת בנושא הנגשה וחיבור לסיבים אופטיים החלה על כלל בעלי הרשיונות  

מספר  הפור ואודות  אחידים  לפרטמרים  בהתאם  ומיוחדים),  סיבים (כלליים  סים 

המנויים לשירות על גבי סיבים אופטיים בחלוקה לאזורים סטטיסטיים. בהחלטתו 
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את  לנטר  שיאפשר  מתעדכן  נתונים  בסיס  ליצור  המשרד  בכוונת  כי  המשרד  ציין 

. ת תשתיות הסיבים בישראלסההתפתחויות והשינויים בפרי

מתכונת האסדרה של מתן שירותי בזקשינוי 

אושרה בוועדת הכלכלה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית הצעת  10.1.2022ביום  

מס'   ושידורים) (תיקון  התקשורת (בזק  האסדרה  76חוק  מתכונת  בתחום ) (שינוי 

מוצע לשנות את מתכונת האסדרה הקיימת החוקבהצעת.  2021-"אהתשפבזק),  ה

באופן  בחוק (לפיה הכלי   המרכזי לאסדרה הוא רשיון למתן שירותי בזק ושידורים) 

לביצועה של   כתנאי  רישיון ספציפי (לאדם ולפעולה)  לקבל מראש  החובה  שתבוטל 

ומיוחד)  ייחודי  כללי  הרישיונות (כללי,  סוגי  בין  האבחנה  תבוטל  וכן  בזק,  פעולת 

כי   תחת זאת מוצע  תי תקשורת  לאסדרת מתן שירוהמחדלברירתהמנויים בחוק. 

במרשם שינהל המנהל הכללי של משרד התקשורת,  רישוםבישראל תהיה באמצעות 

לאחר בדיקה של תנאי סף מינימליים בלבד. השר רשאי לקבוע בתקנות ההיתר הכללי  

מהם  חלק  לגבי  או  כולם  במרשם  שרשום  מי  על  שיחולו  וחובות  הגבלות  תנאים, 

מאפשר   זה,  באופן  ומאפייניהם.  השירותים  לסוגי  גורם תיקוןבהתאם  לכל  החוק 

לפעול  המעוני ולהתחיל  לפעילותו,  לדעת מראש מהם התנאים  בזק,  לתת שירות  ין 

בנוסף השר רשאי לתת הוראת מינהל למי שרשום   מבלי לבקש ומבלי לקבל רישיון. 

שקיימים   מצא  אם  הכללי  ההיתר  בתקנות  לקבוע  שבסמכותו  בעניינים  במרשם 

שם, ובלבד טעמים מיוחדים המצדיקים מתן הוראה פרטנית לאותו אדם הרשום במר

טענותיו.   את  לטעון  הזדמנות  לו  כן  שנתן  בזק"  תשתנה  כמו  של "שירות  ההגדרה 

כשירות "שירות בזק" מוגדר  צמצום השירותים הנתונים לאסדרה.  ללאסדרה,  ףהכפו

: שירות  שהוא אחד מאלההניתן לציבור הרחב או לחלק ממנו באמצעות רשת בזק 

שירות אחר המנוי בתוספת ;ות טלפוניההעברת נתונים; שירות גישה לאינטרנט; שיר

.   הראשונה ( אין פירוט בהצעת החוק)

זאת כאשר מדובר (א) שירות  בכלעוד מוצע בהצעת החוק, כי חובת קבלת רשיון תחול  

נייד שלצורך נתינתו מוקצה לנותן השירות -בזק הניתן באמצעות  מערכת רדיו טלפון

רים בתוספת השנייה; (ב) שירות בזק  בהתאם לפקודה, תדר רדיו המנוי בתחום התד

רשת בזק שמספר המשתמשים או המנויים בה או מספר נקודות  הניתן באמצעות  

בזק  שירות  למעט  מספר שקבע השר,  על  עולה  נקודות הקצה בה,  או  סיום הרשת 

בסעיף זה "שימוש"   בזק כאמור על ידי ספק מורשה אחר;  רשת  באמצעות   הניתן 

לח5כהגדרתו בסעיף   וק; (ג) שירות בזק הניתן באמצעות רשת בזק , שמתקיים  (א) 

) היא כוללת תחנת קרקע קבועה או ניידת בישראל לתקשורת עם   1בה אחד מאלה: (

) היא כוללת לווין הנמצא במיקום או עושה שימוש במסלול, הרשום על שם  2לווין; (

הבזק הבין ביצוע פעולת בזקITUלאומי (-מדינת ישראל באיגוד  במתקן בזק ). (ד) 

קרקעי המחבר בין נקודה בישראל לבין נקודה מחוץ לישראל (למעט יו"ש). כמו כן, 

רשות מקומית (לרבות חברה עירונית או חברה בת עירונית) לא תספק שירות בזק בין  

בידה רישיון  כן  אלא אם  רישיון,  טעון  הוא  ובין אם  רישום במרשם  הוא טעון  אם 

ס לשר  הרישיון;  לתנאי  לקבוע,  ובהתאם  , הכנסתשלכלכלה ועדתבאישורמכות 

שירותי בזק נוספים שהעיסוק בהם יהיה טעון רשיון וכן נותני שירות נוספים שתחול  

עליהם חובת הרישוי (לגבי שירותים מסויימים או לגבי כלל השירותים שנותנים), אם  

אחד ראה כי בנסיבות העניין אין די באסדרה באמצעות רישום במרשם כדי לקיים  

או יותר מהשיקולים הבאים: (א) שמירה על ביטחון המדינה או שלום הציבור; (ב)  
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בשל  ניצול יעיל של משאב הנמצא במחסור;(ג) כן השר רשאי,  כמו  קידום התחרות. 

אחד או יותר מהשיקולים המנויים לעיל, להורות לספק שירותי בזק שרשום במרשם,  

קבלת רישיון לגבי כל שירות בזק שהוא  כי אספקת שירות הבזק על ידו תהיה טעונה

מספק או לגבי שירות בזק מסוג שיחליט.  

צריכת שירותי תקשורת-שימוע דרישת נתונים 

פרסם משרד התקשורת שימוע לפיו בכוונת המשרד לדרוש העברה  17.1.2021ביום  

נתונים   של  שוטפת  חודשית  ביותר  במתכונת  רחב  צריכת  בהיקף  מאפייני  אודות 

מנוייםשירותי ידי  על  החבילה  (התקשורת  אודות  המנוי,  על  מזהים  פרטים  כולל 

צור אותם  מהשירותים  אחד  לכל  הנוגע  ופירוט  ידו,  על  המנוי)הנצרכת  דרישת ך   .

שירותים   המספקים  התקשורת  בשוק  המפעילים  לכלל  להישלח  עתידה  הנתונים 

וגעת לכלל סוגי  נוהיא  שוניםללקוחות סופיים (פרטיים ועסקיים) וכן לבעלי רישיון  

הלקוחות המקבלים שירות מבעל הרישיון (פרטיים ועסקיים), הן ברמה הסיטונאית 

והן ברמה הקמעונאית. על פי השימוע, הצלבת המידע תאפשר למשרד קבלת תמונה 

וכן על מאפייניו של צרכן התקשורת   מלאה על פעילותם של ספקי התקשורת מחד, 

השווקים השונים. -מעקב אחר רמת התחרות בתתילמשרד  ר  צפוי לאפשוהוא  מאידך

ייחסותה לשימוע לפיה, השימוע לוקה בבסיסו בבעיות תהבזקהגישה  9.3.2021ביום  

מידע שהוא עצום בהיקפו  ; הפרת פרטיות וסודיות עסקית–ובכשלים רבים, לרבות  

באופן  בלי שהוגדרה מטרה שעל בסיסה הוגדרה דרישת נתונים מותאמת המנוסחת  

סכנה מוחשית ביותר בשל בניית יצירת  ;  , כאשר לא לכך נועדה הסמכות בחוקברור

הכספית והעסקית, של כלל   שמרכז מידע מפורט, ברמה האישית,  מאגר מידע ענק, 

תוך יצירת כר אינסופי להצלבות  בה,  אזרחי המדינה והחברות העסקיות הפעילות 

המבוק;  מידע הנתונים  של  הפרטנית  בעיות  הרזולוציה  של  לסבך  פתח  יוצרת  שים 

היקף   ישים;   אינו  ו/או  רלבנטי  אינו  רבים  במקרים  הדיווח  פורמט  משפטיות. 

לטובת העניין הינו משמעותי ביותר ומחייב הסטה של כח  בזקהמשאבים שנדרש מ

סבורה בזקאדם בתחום מערכות מידע מפעילות עסקיות המצויות על הנתיב הקריטי.  

גניזה של הכוונה המוצגת בשימוע להעברה גורפת של  כי הפתרון לבעיות אל ה הינו 

של   הלקוחות  נתוני  שעל  בזקכלל  ויעדים  מטרות  של  ספציפית  הגדרה  ולחילופין   ,

בהיר ומדויק ואשר   באופן  להשגתם,  יוגדרו הנתונים הרלבנטיים הדרושים  בסיסם 

ו מידע  בקבלת  המשרד  סמכויות  את  של  נתמךתואם  המידע  מערכות  . קבזבמבנה 

התייחסות דומה הוגשה גם ע"י החברות הבנות פלאפון, בזק בינלאומי ודי.בי.אס. 

גישה  תשתית  שירותי  לאספקת  חדשים  למפעילים  רישוי  בעניין  בשימוע  החלטה 

. 2.6.3.6סעיףראולעניין זה, –לאינטרנט 

מנויים לא פעילים 

, לפלאפון  בזקפנה משרד התקשורת למפעילי התקשורת (ובכלל זה ל10.9.2020ביום 

במכתב בו הוא מעלה חשש כי חלק מהמנויים לשירותי המפעילים   ולבזק בינלאומי) 

ודעים לכך. המשרד המליץ בפנייתו למפעילים  אינם עושים בהם שימוש ואף אינם מ

וכן ביקש   בשירותים אלה,  לפעול ליידוע והפסקת חיוב מנויים שלא עושים שימוש 

במהלך   בעניין,  ישקול 6דוחות תקופתיים  כי המשרד  עוד נכתב  החודשים הבאים. 

לקבוע הוראות מחייבות בעניין, היה ופעולות יזומות לא תבאנה לצמצום בעתיד אם  

לעניין טיפול והשלכות פניית משרד התקשורת על בזק בינלאומי מעותי בעניין זה.  מש

ביאור  4.4ראו סעיף   נשלחה גם לדי.בי.אס  14.1.2021ביום  .  2021לדוחות  10.6וכן 
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פניה מקדמית על ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין בעניין "דרישת מידע 

עליהם ולא עושים  אודות מנויים "רדומים" וכן אודות שירותים שמנויים משלמים  

השיבה די.בי.אס כי מבוצע יידוע נאות למנוייה, וכי  2021בהם שימוש". בחודש מרץ  

אין בידיה לספק את המידע שנתבקש בין היתר בשל היעדר מידע מבוסס בידיה, בשל 

חוסר סמכות המועצה לכל הפחות ביחס לחלק מבקשותיה, וכן בשל קשיים נוספים  

בפניית המועצה.הגלומים

היערכות לניהול ההגנה בסייבר –שימוע 

חברות 11.8.2021ביום   רישיונות  תיקון  בעניין  שימוע  התקשורת  משרד  פרסם 

רישיו זה  היערכות בקבוצהחברותנות התקשורת (ובכלל  בנושא  הוראות  וקביעת   (

רשת  על  בהגנה  היתר,  בין  עוסקים,  המוצע  התיקון  עיקרי  בסייבר.  ההגנה  לניהול 

הרישיון עם   בעל  התמודדות  מערכות;  ועדכניות  רלוונטיות  על  שמירה  התקשורת; 

מידע.   ולשתף  לדווח  הרישיון  נדרש בעל  בהם  ומצבים  פלאפון ,  בזקאירועי סייבר; 

במסגרת הליך השימוע.ןעמדתוהגישבינלאומיובזק

מגבלות על יצירת שעבודים על נכסי חברות הקבוצה .1.7.5

בדוח התקופתי לשנת   להלן יובאו במרוכז הפניות לסעיפים  המתייחסים  2021לשם הנוחות, 

למגבלות החלות על חברות הקבוצה בשעבוד נכסיהן ועיקרי המגבלות:  

רגולטוריות על  -מגבלות  התקשורת (החל  צו  התקשורת,  חלק בזקחוק  וכן   (

מרישיונות התקשורת של חברות הקבוצה כוללים מגבלות על הקניית זכויות לצד ג' 

וביניהן 18ון בנכסים המשמשים למתן השירות החיוני או בנכסי הרישי לפי העניין,   ,

בחלק  אלו.  נכסים  על  שעבודים  ליצירת  רגולטוריים  אישורים  בקבלת  צורך 

ו פלאפון  של  הרט"ן  רישיון  דוגמת  בינלאומי, האחוד  רישיון  המהמקרים,  בזק  של 

קיימים חריגים המתירים יצירת שעבודים לטובת תאגיד בנקאי ללא צורך באישור  

שהסכם השעבוד כולל הוראות המבטיחות כי מימוש השעבוד  רגולטורי מראש, ובלבד  

בידי התאגיד הבנקאי לא יפגע במתן השירותים לפי הרישיון. בנוסף, על פי הוראות  

ורישיונות התקשורת,   שעבוד  הדין  הרישיון והזכויות מכוחו אינם ניתנים להעברה, 

.  5.15.1.7-ו3.14.2, 2.16.3.7או עיקול (בכפוף לחריגים). ראו גם סעיפים 

כלפי מממנים מסוימים בהתחייבות שלא לשעבד ההתחייבבזק-מגבלות הסכמיות

שעבוד אחת  לטובת אותם גורמים מממנים בעת ובעונה  תיצוראת נכסיה אלא אם כן  

ביאור  גם  ראו  בכפוף לחריגים מסוימים.  וסכום (שעבוד שלילי),  דרגה  סוג,  מאותו 

.  2021לדוחות 13.3

התפרצות מחלת הקורונה –אפידמיה .1.7.6

המהווה אירוע )COVID-19(בעולם התפרצות של נגיף ה"קורונה"החלה  2020בתחילת שנת  

אירוע, מדינות רבות, בכללן הבעקבות  ").  האירוע("מאקרו כלכליותרבות, כוללבעל השלכות

כגון הגבלות  נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע אתונקטוישראל,   התפשטות הנגיף, 

הגבלות תחבורתיות על נוסעים התכנסויות,  בין  על תנועת אזרחים,  סגירת גבולות  וסחורות, 

הננקטות   ולפעולות  לאירוע  יש  מכך,  כנגזרת  באלה.  וכיוצא  שלכות הכאמורמדינות, 

לרבות ירידה כללית ברמות הפעילות על כלכלות רבות וכן על שוקי ההון בעולםגםמשמעותיות  

הנכסים הדרושים להבטחת מתן השירותים בידי בעל הרישיון. 18
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) המביאה לבעיות תשלומים בסקטורים מסויימים. 2.20.10העסקית במשק (ראו סעיף 

לנוכח השפעות המגיפה על כלל המשק והעולם ועל חברות הקבוצה הכרוכות גם באי וודאות  

תיתכן השפעה מהותית לרעה על תוצאות הקבוצה, בעיקר כפונקציה של משך ההג  בלות רבה, 

והיקפן.

פעילות הקבוצה בשנת   על  בהכנסות  2021השלכות מגיפת הקורונה  בפגיעה  בעיקר  התבטאו 

התעופה   מגזרי  על  המגיפה  התפשטות  השפעות  של  יוצא  כפועל  נדידה,  משירותי  פלאפון 

והתיירות הבינלאומית, ללא השפעות שליליות מהותיות בתחומי פעילות אחרים. אמנם, הפצת  

והפחת פלאפון  החיסון  בהכנסות  מסוימת  בהתאוששות  תמכו  לחו"ל  נסיעות  על  המגבלות  ת 

הפעילות שאפיינה אותם טרום   לרמת  חזרו  אולם אלה טרם  נדידה במהלך השנה,  משירותי 

הקורונה. בנוסף, המחסור העולמי בשבבים והשיבושים בשרשרת האספקה גורמים, בין היתר,  

של ציוד מהספקים העיקריים של חברות רים  ולעיתים גם עליית מחילמחסור וקשיי אספקה  

הקבוצה. חברות הקבוצה נוקטות בצעדים שונים נוכח האמור לצמצום הפגיעה בפעילותן. 

חברות הקבוצה נוקטות בפעולות שונות על מנת להתמודד עם הסיכונים והחשיפות הנובעים  

עב זה  ובכלל  האירוע,  להיודהמהשלכות  הנדרשים  לעובדים  הדרכות  עם מרחוק,  במגע  ות 

פעילות להגדלת מלאים של ציודים והרחבת מקורות   הצטיידות באביזרים נדרשים,  הציבור, 

פעילות למצב. ההקטנת הוצאות והתאמת וכן יבה להאספקה של מוצרי 

כאמור לעיל הן מידע צופה פני עתיד והן עשויות להשתנות בהתאם להתפתחויות  בזקערכות ה

הקורונה והשפעותיה, ובפרט משך האירוע והיקפו, אופי והיקף ההגבלות שונות בנוגע למגיפת

הכלכליות והאחרות הנלוות אליו, וכן עוצמת ומשך ההאטה הכלכלית שתתפתח כתוצאה ממנו. 

. 2021לדוחות 1.4וביאור לדוח הדירקטוריון1.5סעיף לעניין סעיף זה ראו גם 

3.19.1.2,4.14.5,  2.20.13תחומי הפעילות בסעיפים  זה ראו גם תיאור גורמי הסיכון בכל  לעניין

. 5.19.1.4-ו

בתקופת הדוח ועיקרי המגבלות החלות על תחומי הפעילות .1.7.7 נוספות  התפתחויות רגולטוריות 

.  5.15-ו4.11, 3.14, 2.16ראו סעיפים לתיאור בעניינים אלהשל הקבוצה

קבוצת בזקה עסקיתאסטרטגי. 1.8

חזון הקבוצה  

בזק   הדיגיטלית  -קבוצת  המהפכה  את  ותקדם  תוביל  בישראל,  והמובילה  הגדולה  התקשורת  קבוצת 

בישראל, באמצעות תשתיות ושירותים מתקדמים למגזר הפרטי והעסקי, תוך חתירה למצוינות תפעולית  

. ולשיפור מתמיד בתוצאות העסקיות 

אסטרטגיית הקבוצה

מיקוד בבניית תשתיות ומנועי צמיחה-מיקודים אסטרטגיים .1.8.1

לחבילת אינטרנט אחוד  .א ומעבר  אופטיים  מנוע צמיחה  –פריסה מואצת של סיבים  יהוו 

בבזק קווי.

בזק  .ב של  הפרטי  למגזר  האינטרנט  פעילות  בינלאומיפעילות  ותוקם  ISPתצומצם 

י.בי.אס, שתהפוך לזרוע מכירת "טריפל" המשלב סיבים וטלוויזיה. דב

. ARPU-להגדלת הכנסות וG5-פלאפון תמנף את המעבר ל.ג

ממוקדת צמיחה. ICTתהפוך לחברת  בינלאומיבזק .ד
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מיקוד אסטרטגיית צמיחה לפי זירות.1.8.2

בית  .א למשקי  ותוכן  מידע  תקשורת,  בצמיחה  -שירותי  מאמצים  ומיקוד  וחיזוק השקעה 

החדירה   והעמקת  האפשר  ככל  רחב  שירותים  סל  הצעת  ע"י  בזירה,  התחרותי  המעמד 

למשקי בית. 

בזירה באמצעות הצעת ערך -שירותי תקשורת לעסקים  .ב שמירה וחיזוק המעמד המוביל 

מוסף ללקוחות, המתבסס על שירות איכותי ומוצרים מתקדמים. 

התחרותי,  -שירותי סלולר  .ג המעמד  וחיזוק  ושיפור שימור  תוך חתירה להגדלת הכנסות 

הרווח.

השקעה בבניית יכולות שיאפשרו צמיחה משמעותית. -לעסקים ICTשירותי .ד

מהלכים אסטרטגיים נוספים .1.8.3

הקבוצה תפעל לאיתור השקעות בתחומים משיקים ומשלימים לפעילות הקבוצה וליכולותיה 

התש הגדלת  תאפשר  יזומה  ורכישות  השקעות  פעילות  המניות התחרותיות.  לבעלי  ואה 

באמצעות כניסה לתחומי פעילות בעלי צמיחה גבוהה מתחומי הליבה המסורתיים של הקבוצה. 

סיכוני רגולציה.ב גיוון הפורטפוליו יאפשר פיזור הסיכון, והקטנת התלות 

צמיחה   היסודות שיאפשרו המשך  חיזוק  על  האסטרטגיים הקבוצה שוקדת  מעבר למהלכים 

הבינוני   הדיגיטלית,  חתיר -בטווח  הרחבת הטרנספורמציה  תפעולית באמצעות  ה למצויינות 

סינרגיות   מימוש  לשינויים,  וגמישות  לשוק  תגובה  זמני  שיפור  העלויות,  בבסיס  התייעלות 

בחברות הבנות וחתירה לביטול ההפרדה המבנית. 

שראי השאת ערך לבעלי המניות, תוך שמירה על דירוג א-ניהול אופטימלי של התזרים וההון  

גבוה-AAבקבוצת   אשראי  דירוג  על  לשמור  למטרה  לה  תוך  AAבקבוצת  ,הקבוצה שמה 

התאמת עומס פירעונות החוב לכושר יצור המזומנים העצמי ושמירה על נזילות משמעותית,  

במקביל לחזרה לחלוקת דיבידנד לבעלי המניות. 

. ESG-כמו כן, קבוצת בזק שואפת להיות אחת החברות המובילות בתחום ה

אסטרטגיה  יעדים,  תחזיות,  לרבות  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד,  פני  צופה  מידע  כולל  זה  סעיף 

והחברות המוחזקות על ידיה והן לגבי השווקים בזק עסקית, הערכות, שאיפות ואומדנים, הן לגבי פעילות  

ותם אינה ודאית  בהם הן פועלות, וכן כל מידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים אשר התממש

בשליטת החברה (" עתידואינה  פני  פני עתיד  מידע צופה  צופה  כי המידע  למרות שהחברה מאמינה   .("

ודאויות. מידע צופה פני  -מבוסס על הערכות הגיוניות, הרי שהמידע כאמור נתון לסיכונים מסוימים ולאי

לסיכוני אי כפוף  מטבעו  כי -עתיד  כלשהו  באופן  אינה מתחייבת  והחברה  ודאי  בלתי  והוא  התממשות 

אין להתייחס למידע צופה פני עתיד הערכותיה, ציפיותיה, שאיפותיה וי עדיה יתממשו בפועל. בהתאם, 

כהבטחה לכך שהוא אכן יתממש בפועל. מימוש ו/או שינויים אחרים במידע צופה פני עתיד תלוי בגורמים  

גורמי סיכון   כולל  בשליטת החברה,  בהכרח נמצאים  ואינם  שאין בהכרח אפשרות לדעת אותם מראש, 

התפת שלה,  הפעילות  על ואופי  שמשפיעה  והרגולציה  חיצוניים  ובגורמים  הכללית  בסביבה  חויות 

תוצאותיה והישגיה של קבוצת בזק בעתיד עלולים להיות שונים מהותית   פעילויותיה וגורמים נוספים. 

מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד שהוצג בסעיף זה. 

הבנותהחברותביןסינרגיותהטמעתוקידוםהתייעלותמהלכי.1.8.4

בזק  הבנותתהחברו יישמו ")  הבנותהחברות.בי.אס ("ודי בינלאומיבזק,  פלאפון-של 

זה חתימת הסכמים  ובכלל,  ביניהןהסינרגיהוהטמעתלקידוםמשמעותייםומיישמות מהלכים  
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וסינרגיה;  הכוללים קיבוציים   התייעלות  ייעול תוך,  דומהבהרכבלהנהלותמעברהליכי 

בהוצאותוחיסכוןהתייעלותמהלכייישום;  בהוצאותחיסכוןלצד,  ההחלטותקבלתתהליכי

האחרות;  התפעוליות החברות  של  ההפצה  בערוצי  החברות  שירותי  של  מכירות  הטמעת ; 

משותפת  CRM(לקוחותלניהולמערכת מהלכים  יישום;  בענןמתקדמתפלטפורמהגביעל) 

ימוש במשאבים משותפים.  , העמקת הרכש המשותף ושcross salesסינרגטיים נוספים דוגמת 

.  1.1.4זה ראו גם סעיףלעניין

,  3.17,  2.19אודות יעדים אסטרטגיים נוספים ביחס לכל אחת מחברות הקבוצה, ראו סעיפים  לפרטים

.  5.18-ו 4.13

מעבר מדורג משידורי לווין לשידור למתווה  בענייןודירקטוריון די.בי.אס  בזקדירקטוריון  החלטותלעניין

. 5.18.1) ראו סעיף OTTת רשת האינטרנט (באמצעו

ההערכות המתוארות בסעיף זה הן מידע צופה פני עתיד העשוי להיות מושפע מגורמים שונים, ובכלל זה  

אשר   ואחרים  אסטרטגיים  מהלכים  בפרט,  התקשורת  ובשוק  בכלל  הישראלי  בשוק  עתידיים  שינויים 

וכיוצ"ב. כמו כן, בזקהבנות, שינויים ברגולציה, שינויים במעמדה התחרותי של  ובחברותבזקיבוצעו ב

,  3.19,  2.20עשוי האמור לעיל להיות מושפע מהתממשותם של איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  

. 5.19-ו 4.14

אירוע חורג מעסקי התאגיד . 1.9

עריכת וסגירת הדוחות הכספיים לתקופה  במסגרת הכנת הדוח הרבעוני וכחלק מביצוע בקרות תהליך

מצאה בזק בינלאומי כי קיימים פערים בין הנכסים וההתחייבויות הרשומים  30.9.2020שהסתיימה ביום  

בספריה לבין הנכסים וההתחייבויות בפועל, הנובעים, בין היתר, מאי זקיפה של עלויות משנים קודמות  

ד ומהכרה לא נאותה של הוצאות מראש. בעקבות גילוי  בגין תשלום מקדמות לספקים לדוח רווח והפס

הפערים החלה הנהלת בזק בינלאומי בבדיקה מיידית של הנושא ובוצעו על ידה פעולות, בדיקות ונהלים  

מפצים, תוך השקעת מאמצים ומשאבים רבים, לצורך עריכת הדוחות הכספיים כדין. 

לצורך בירור מעמיק של האירועים והנסיבות.  19י מינה בודק חיצוני עצמאי ובלתי תלובזקדירקטוריון  

את ממצאיו במסגרת דוח בדיקה שנערך על  בזקהציג הבודק החיצוני בפני דירקטוריון  4.2.2021ביום  

"). הממצאים התייחסו בעיקר: ליתרות חובה של ספקים שלא ניתן להם ביטוי בדוח דוח הבדיקהידיו ("

כי חלק ממנהלי 2001-2003רווח והפסד של בזק בינלאומי בשנים   (במסגרת הבדיקה נמצא תיעוד לכך, 

היעדר הכרה בהוצאות  לאורך שנים על יתרות החובה הבלתי מוסברות);  בבזק בינלאומי ידעו  כספים 

; כשלים במערכי הבקרה שאפשרו 2018-2019נסות בהסכמי שירות מול לקוחות בין השנים  בהקבלה להכ

תקציר  המבקר.  החשבון  לרואה  שהוצגו  נתונים  ושיבוש  והתמשכותם;  האירועים  של  התרחשותם 

המוכלל בדוח זה בדרך של 7.2.2021מיום בזקהמנהלים של דוח הבדיקה צורף כנספח לדיווח מיידי של  

ודירקטוריון בזק בינלאומי בזק דיון בממצאי דוח הבדיקה ומסקנותיו, החליטו דירקטוריון  הפניה. לאחר

לאמץ את המלצות הבודק החיצוני הכלולות בדוח הבדיקה ולהשלים את יישום ההמלצות העולות מדוח 

הבדיקה, כחלק מתוכנית תיקון הליקויים שהנהלת בזק בינלאומי החלה לבצע מיד עם גילוי הפערים על

באגף   עובדים  מספר  של  העסקתם  לסיום  דין  פי  על  לפעול  בינלאומי  בזק  דירקטוריון  החליט  כן  ידה. 

הכספים בבזק בינלאומי שהיו מעורבים באירועים נשוא הבדיקה (שאינם נושאי משרה בה). יוער, כי בדוח 

יות המעלות  הבדיקה מצוין כי מממצאי הבדיקה ומהמדגמים שערך הבודק החיצוני, לא אותרו אינדיקצ

להסמיך את ועדת  בזק חשד להתרחשותו של אירוע מעילה בתקופה הנבדקת. בנוסף, החליט דירקטוריון 

להמשיך לדון בממצאי הדוח ובהמלצותיו, ובכלל זה מעקב אחר הטמעת בזקהביקורת של דירקטוריון  

צוות בדיקה ממשרד פאהן קנה ושות' בראשות רו"ח מיקי בלומנטל.19
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דיון בהשלכות על נושאי הביקורת והבקרה ובחינת הצורך בהסקת מסקנות   ונקיטת צעדים ההמלצות, 

נוספים.  

, הציג הבודק החיצוני בפני ועדת הביקורת ממצאי  בזקבהתאם, לבקשת ועדת הביקורת של דירקטוריון 

דירקטוריון   קיבל  להם  ובהמשך  שביצע  משלימה  שעיקרן  בזקעבודה  הביקורת  ועדת  המלצות  את 

מהליך סגירת הדוחות  בהטמעת בקרות תקופתיות וניתוחים אנליטיים שעל בזק בינלאומי לבצע כחלק

אימוץ סטנדרט מקצועי לבעלי תפקידים העוסקים בבקרות,  בה);  הכספיים (בנוסף לבקרות הקיימות 

ובכל אחת מהחברות הבנות המהותיות שלה, כמו כן הקניית סמכויות פיקוח ובקרה  בזקולעיסוקיהם, ב

חברות הבנות בכל הקשור  על עבודת עובדי הכספים והחשבות בכל אחת מה בזקלעובדי אגף החשבות ב 

העל   בקרות  הגברת אפקטיביות  לצורך  מסוימות  בדיקות  אימוץ  בת;  חברה  כל  הכספיים של  לדוחות 

)Entity Level Controlsב ביחס  בזק)  המלצות  וכן  שלה;  המהותיות  הבנות  מהחברות  אחת  בכל  וכן 

ובזק בינלאומי עם נותני שירותים חיצוניים.בזקלבחינת ושיפור התקשרות 

לפרטים נוספים לעניין זה לרבות לעניין פירוט השפעת תיקוני הפערים על הון הקבוצה ועל הכרה בהפסד  

נוסף מירידת ערך כתוצאה מעדכון שווי הפעילות והערך הפנקסני של בזק בינלאומי, וכן לתיאום בדרך  

מחדש ( הצגה  ממצאRestatementשל   לאור  שבוצע  הקבוצה  של  הכספיים  דוחותיה  של  הבדיקות )  י 

30.11.2020,  19.11.2020,  18.11.2020,  9.11.2020:  מים מיבזקכאמור לעיל ראו גם דיווחים מיידיים של  

הכלולים בדוח זה בדרך של הפניה. כמו כן, לעניין הליכים משפטיים הקשורים לעניין זה ראו  3.12.2020-ו

. 2.18.1סעיף 

ביצעו פעולות בזקדירקטוריון בזק בינלאומי ודירקטוריון  עד למועד הדוח הנוכחי, הנהלת בזק בינלאומי,  

תוך השקעת מאמצים ומשאבים רבים לחיזוק הבקרה הפנימית ב בדיקות ונהלים מפצים,  . בזקשונות, 

ע"י דירקטוריון   כוללת גם את  בזקתוכנית תיקון הליקויים אשר אומצה  בינלאומי,  ודירקטוריון בזק 

חל לגבי  החיצוני.  הבודק  מקצועיים  המלצות  יועצים  של  בשירותיהם  החברות  הסתייעו  מהפעולות  ק 

. תהליך חיזוק הבקרה הפנימית בבזק בינלאומי עדיין נמשךנים.שו

.2021לסעיף זה ראו גם פרק ה' לדוחות 

)ESGתאגידית (אחריות . 1.10

), וזאת   ESGאת הרחבת פעילותה בתחום האחריות התאגידית (בזקאישר דירקטוריון  24.2.2022ביום

-"בזק"  לחברת בתחום. במסגרת זו אישר הדירקטוריון חזון קיימות  בזקבהמשך לפעילות הקיימת של 

יעדי   קביעת  וכן  קיימא",  בר  לעתיד  ישראל  את  מחברת  הארוך  ESG"בזק  לטווח  יעדים  זה  ובכלל 

); הגדלת שיעור ייצוג נשים  Net zero 2050(2050נטו לאפס עד לשנת  הכוללים הפחתת פליטות גזי חממה  

עובדי   של  הניהול  לשנת  50%-ל בזקבדרגי  שיעור  40%לפחות  בזק(בדירקטוריון  2030עד  הגדלת   ;(

ל גיוון  לשנת  20%-אוכלוסיות  דירקטוריון  2030עד  אישר  כן  מדיניות  בזק.  מסמכי  אחריות קביעת 

שונים אשר יובאו באופן פרטני לדיון ואישור דירקטוריון בזק. בנושאיםבזקשל תאגידית

והיא תמשיך לפעול בתחום ESG-רואה חשיבות רבה בהמשך קידום והרחבת פעילותה בתחום ה בזק  ,

תאגידית  ראיה  מתוך  פעילות  -חברתית-זה  בתחומי  השימוש  את  המקדמת  ויכולותיה  בזקסביבתית 

לטובת עתיד בר קיימא.
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ארצית נייחת-תקשורת פנים-בזק .2

מידע כללי על תחום הפעילות  .2.1

תחום הפעילות ושינויים החלים בו .2.1.1

פניםרישיוןבעלתהיאבזק תקשורת  שירותי  למתן  שירותי  -כללי  ומספקת  נייחים  ארציים 

בסעיף   כמפורט  מגוונים  גישה תשתית שירותי :  הינםשבהםשהעיקריים,  2.2תקשורת 

, נתונים ותקשורתתמסורתשירותיארצית נייחת (טלפוניה קווית),  -פניםטלפוניה,לאינטרנט

. )2.16.4סעיףראו(לענין השירותים הסיטונאייםסיטונאייםשירותיםו ענן ודיגיטל שירותי

מגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים.2.1.2

בזק דיני התקשורת ורישיון המפ"א של 

כבעלת  בזקמעמד מסדרה שלטונית ולפיקוח מקיפים הנובעים אלנתונהבזקפעילות 

חוק  כלליןשיויר הכפופהתקשורתלפי  חוק  ה,  להוראות,  התקשורתלהוראות   ,

וכללים שהותקנו על פיו ולהוראות רישיון המפ"א וכן לחוקים נוספים.  צווים תקנות,  

, הפרדה מבנית, בין היתר בעניין קביעת תעריפיםבזקלעניין זה ולמגבלות על פעילות  

וסעיף  1.7.2ראו סעיףוכן שוק סיטונאיאישורים לשירותים חדשים וסלי שירותים 

2.16 .

הכרזהמתוקף.  התקשורתצו פיעלחיונייםבזקשירותי כנותנתהוכרזהבזק,  בנוסף

רשאית ואינה"א  המפרישיוןפיעלבסיסייםשירותיםמספרלספקבזקמחויבת,  זו

של ורכישההעברהעל מגבלותהצוקובעעוד.  אישורללא לצמצמם או להפסיקם

סעיף  לפרטים .  בזקשלפעילותהעלמסוימותומגבלותבבזקשליטהאמצעי ראו 

2.16.3   .

התחרות הכלכליתדיני 

בתחומים  בזק כמונופול  לפיקוח עיקרייםהוכרזה  גם  כפופה  והיא  פעילותה,  של 

). 2.16.8(ראו סעיף  הכלכליתהתחרותמגבלות על פי חוק לו

דיני איכות הסביבה ודיני התכנון והבניה 

כרוך בשימוש בתדרי אלחוט ובהפעלת מיתקנים הפולטים קרינה בזקחלק מפעילות 

סעיף  בהתאמהכפופים,  האלקטרומגנטית,   הטלגרף (ראו  לפקודת  לחוק ),  2.16.9, 

). 2.16.10(ראו סעיף  56ותמ"א  36) ולתמ"א  2.15.2סעיף(ראו  מייננתהבלתיהקרינה

הלקוחות תפתחויות בשוק ובמאפייני שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו וה.2.1.3

מרכזיים אודות היקף הפעילות בתחום התקשורת הפנים הארצית הנייחת ורווחיותו  לנתונים 

ראו  2021-ו2020בשנים   הפעילות  . 1.5.4.1סעיף  ,  בהיקף  המרכזיים  השינויים  תיאור  להלן 

: 20בתחום בתקופת הדוח 

לספקי  BSAלספק שירות סיטונאי  בזק  החלה  2015בתחילת שנת  -שוק סיטונאי  

מספר קווי אינטרנט בסיטונות על גבי רשת החברה  2021כאשר נכון לסוף שנת  שירות,  

מסך מנויי האינטרנט של בזק. בהקשר 33%-אלף קווים המהווים כ501-עמד על כ

זה, יצויין כי במסגרת קווים אלה מצויים גם קווים אשר לא היו מלכתחילה על רשת  

לשירותי הטלפוניה הסיטונאית  החברה (חדשים או מרשת מתחרה). לא קיים ביקוש

.  1.5.4.1לפירוט הנתונים וכן הגדרות מנוי והכנסה ממוצעת, ראו הביאורים לטבלה שבסעיף 20
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.  2.16.4ראו סעיף זה. לעניין )(אפס מנויים נכון למועד פירסום הדוח

הנייחת   הטלפוניה  הנייחת -תחום  הטלפוניה  תחום  מתאפיין  האחרונות,  בשנים 

נייח   על קו טלפון  בירידה בשיעור הבעלות  ביטוי  בירידת ביקושים אשר באה לידי 

מגמה   ובשחיקה הדרגתית בכמות השיחות שמקורן ברשתות נייחות. להערכת בזק, 

זו נובעת בעיקר מהעלייה בהיקף השימוש בטלפונים סלולאריים לאור חבילות דקות

שיחה רחבות היקף שהחברות הסלולאריות משווקות בשנים האחרונות באופן נרחב  

כ  בזק  בתחום (להערכת  מחירים  ברשת 86%-וירידת  מקורן  השיחות  מכלל 

).  2.1.4הסלולארית), וכן מעלייה בכמות השיחות על גבי רשת האינטרנט (ראו סעיף  

.   2020במספר הקווים של בזק בהשוואה לשנת 3%-נרשמה ירידה של כ2021בשנת 

21שיעור משקי בית ללא קו טלפון ביתי נייח-תרשים 

במונחי  נרשמה בשנים האחרונות צמיחה בשוק האינטרנט -תחום הגישה לאינטרנט 

מתאפיין בעלייה בקצבי הגלישה ובאימוץ מספר הלקוחות. בנוסף, תחום האינטרנט

חל להערכת בזק גידול של 2021שירותים מתקדמים ויישומי ערך מוסף. במהלך שנת  

חלה  2021. בשנת  2020בכמות מנויי האינטרנט הקווי בישראל בהשוואה לשנת  2%-כ

כ של  האינטרנט2%-ירידה  מנויי  בהשוואה  במספר  בזק  של  וסיטונאי)  (קימעונאי 

בשנת  2020לשנת   באמצעות  2021.  הקווי  לאינטרנט  המנויים  בכמות  עלייה  חלה 

לשווק  2020החלה בחודש נובמבר  בזקתשתיות סיבים אופטיים של חברות מתחרות.  

בחודש  VDSL35Bמגה ללקוחות פוטנציאליים בטכנולוגיית  200מהירות   כמו כן,   .

600Mbs  ,1Gb  ,2.5Gbלשווק שירות סיבים בקצבים של עד  בזקלה הח2021מרץ  

.) 2.7.2.2(ראו סעיף . באזורים סטטיסטיים 

התפלגות קווי אינטרנט על גבי תשתית בזק (רבעוני, באלפים):  -תרשים 

)  2018ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית  הנתונים נלקחו מפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הודעות לתקשורת,21
ביחס לנתוני השנים  29.10.2020-ו26.11.2019מתאריך   על בסיס סקרי הלשכה המרכזית  בזקבהתאם להערכה של  -2019-2021. 

לסטטיסטיקה משנים קודמות. 
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שירותי תמסורת ותקשורת נתונים 

התמסורת ותקשורת הנתונים ללקוחות עסקיים וספקי תקשורת מתאפיינים  תחומי 

בגידול מהיר בצורכי רוחב הפס של הלקוחות אולם באופן כללי בירידה במחיר לנפח  

תעבורה נתון, אשר נובעת הן מהתפתחות הטכנולוגיה המאפשרת הגדלת רוחב הפס 

והן מ נמוכות מבעבר,  סעיף  ןבעלויות  בתחום (ראו  קיי 2.6.4התחרות  כן,  כמו  ם ). 

שוקבמסגרתלרבותהתקשורתספקיותשלעצמיותבתשתיותלשימושמעבר

.2.16.4.3לעניין זה ראו סעיף .סיטונאי

פיזיות   בתשתיות  סיטונאי  -שימוש  שירות  שימוש  לעניין  אפשרות  מתן  ולעניין 

. 2.16.4ראו סעיףבזק למתחרים בעלי תשתיות בתשתיות הפאסיביות של 

שירותים   חבילות

ב גידול  סעיף  וחבילותצריכת  שיעורלעניין  ראו  שירותים  סלי  1.7.1סלי  ולעניין 

.  1.7.2סעיף  ראובזקשירותים משותפים של 

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .2.1.4

אשר ,IPמגמת מעבר לטכנולוגיות מבוססות פרוטוקול  ההתבסס שוק התקשורת  ב

בין  convergenceמקדם את תופעת "הלכידות הטכנולוגית" ( התקשורת )  מערכות 

והשונות טלפוניה  עלתהDATA-(דוגמת  כן,  כמו  קצה ).  מכשירי  של  חדירתם 

) המאפשרים צריכת פתרונות תקשורת שונים באותו  integratedproductsמשולבים (

ומכשיר סלולאר  שירותי  ב.  )Wi-Fi-(דוגמת  העליה  עם  יחד  אלה,  של  שני  זמינותן 

פרוטוקול   מבוססות  פס,  המגמה  הם  עוIPטכנולוגיות  רוחבי  הגדלת  של  נמשכת 

העסקי, ללקוחיםמאפשר הלקוח  לרבות  על  ,  ושירותים  יישומים  של  רחב  מגוון 

שירותי לרבות שירותי מרכזיה פרטית,  , כגון: שירותי טלפוניה,  IPתשתיות מבוססות  

שירותי רשת עם אפליקציות ארגוניות על  רשתות פרטיות,  טלוויזיה,  העברת וידאו,  

. התפתחויות אלה  ושירותים בענן שירותי ענן , וכו')ERP ,CRMתשתית האינטרנט (

תמסורת  האינטרנט,  תשתית  לקוחות  ידי  על  פס  לרוחב  בביקוש  לגידול  מובילות 

קצבי גלישה אולטרה מהירים  ולפריסת כבלים אופטיים  .בזקותקשורת נתונים של  

סעיף   לאפשר .  2.7.2ראו  אף  עשויות  הציוד  מחירי  וירידת  טכנולוגיות  התפתחויות 

בעלויות נמוכות  בזקלמפעילים אחרים לספק שירותים דומים לשירותים שמספקת  

יותר. 

דוגמא לכך היא .בליזציה של שירותים ילקנגם  שינויים טכנולוגיים יכולים להוביל  
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של הקבוצה (לתחרות בתחום המסורתית  ירידה בצריכת שירותי הטלפוניה הנייחת  

תשתית האינטרנט של   גבי  על  באמצעות מתן שירותים  ראו VoB(בזקהטלפוניה   (

מאפשרת.) 2.6.2סעיף   הסלולרי  בשירות  בקצבים  הסלולאר  העלייה  למפעילי 

ולשווק ללקוחותיהם רוחבי פס בזקלהתחרות בשירותי הטלפוניה והאינטרנט של    ,

הגידול , נכון למועד הדוח,בזק גדולים יותר במחירים נמוכים יותר מבעבר. להערכת 

היקף  על  מהותי  באופן  באינטרנט סלולארי לא השפיע  הגולשים  הלקוחות  במספר 

האינטרנט   בזקפעילות  הגידול  של  פוטנציאל  זאת,  עם  ב.  רשתות בשימוש 

5ועלול לגדול עם התבססות דור  קייםבזקהשימוש ברשת  הסלולאריות על חשבון  

. שכן היא תוכל לספק אינטרנט אולטרה מהיר גם בבית הלקוח) 3.1.5(ראו סעיף 

הביתית.   בגלישה  יותר  גדולים  פס  ברוחבי  הצורך  את  הדגיש  הקורונה  משבר 

ניצלו זאת  500Mbעד  המתחרים בעלי תשתיות סיבים אופטיים ותשתית כבלים של  

לצורך גיוס מנויים לתשתית שלהם כאשר בזק החלה לשווק שירותי פס רחב על גבי 

.  2021בחודש מרץ ,סיבים אחריהם

לפתרונות   אלחוטיות  טכנולוגיות  בסיס  על  שירותים  ומתן  בפיתוח  גם  עוסקת  בזק 

IOT  סעיף ראו  חכמים.  ומתחמים  עסקים  עבור  השאר  בין  דברים)  של  (אינטרנט 

2.2.5  .

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .2.1.5

על מבנה עלויות  היכולת להציע מערכות תקשורת אמינות במחיר תחרותי המבוסס

.בזקהמותאם לשינויים התכופים בסביבה העסקית של 

. והיכולת להתמודד עמןהחלטות רגולטוריות

היכולת לשמר חדשנות ומובילות טכנולוגיות ולתרגמן ליישומים מתקדמים, אמינים  

ובעלי ערך ללקוח בזמני תגובה קצרים, וכן ראשוניות שיווקית. 

לתנאי הסביבה התחרותית המשתנה. שימור ערכי מותג והתאמתם 

אפקטיביות של מערכי המכירה והשירות.

ניהול מדיניות מחירים מושכלת, בכפוף למגבלות רגולטוריות. 

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .2.1.6

הפנים התקשורת  בתחום  לענ -פעילות  מתאימים.  רישיונות  קבלת  טעונה  הנייחת  יין  ארצית 

באמצעות  תקשורת  שירותי  למתן  ומעבר  ההסדרה  מתכונת  שינוי  בדבר  החוק  הצעת  תזכיר 

. 1.7.4.10רישום במרשם בלבד ראו סעיף  

העיקרי  באופן הכניסה  חסם  בתשתית לתחוםמסורתי,  כבדות  בהשקעות  מהצורך  נבע  זה, 

גבוהות הכרוכות בהקמת   טכנולוגית ובמערכות עוטפות עד להשגת יתרונות לגודל, ומעלויות 

מותג.   ובבניית  בלקוחות  גבייה ותמיכה  מכירה,  באופן  שניםהלאורךמערכי שיווק,  הופחתו 

מהגורמים הבאים: , כתוצאהבזקמשמעותי חסמי הכניסה המסורתיים לתחומי פעילותה של  

ירידת מחירי תשתית וציוד,   - ו2.7.2פים שינוי כללי האסדרה (ראו סעישיפורים טכנולוגיים, 

בתשתיות  הקלות)  2.16.12 שימוש  לאפשר  חובה  חדשים,  למתחרים  המוענקות  רגולטוריות 

של  ושירותי בטכנולוגית  סיטונאישוק  במסגרתלרבות-(והוט)בזקם  שימוש  VoBוכן 

ללא צורך  גישה רחבת פס של מפעיל אחר,  גבי תשתית  על  שמאפשרת מתן שירותי טלפוניה 
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. בתשתית טלפוניה קווית עצמאית 

נובעים   העיקריים  היציאה  מחויבותה של  מאלהחסמי  את בזק:  לספק  ברישיונה,  הקבועה   ,

כמפורט  בישראלהציבור(לכלל  אוניברסליבסיסעלשירותיה   ביחס לסיבים  למעט  בסעיף, 

מכוחהוראותוכן,  התקשורתחוקמכוחתקנות,  התקשורתצולהוראותכפיפותה);  2.16.12

המועסקים מעובדיהלחלקמחויבותה;  חירוםבשעתלפעילותבנוגעהתקשורתלחוקא  13סעיף

גדולות  קיבוצייםהסכמיםפי  -על השקעות  ומחו;  השקעה;  להחזר  ארוך  זמן  בות יהדורשות 

חלק מחסמי יציאה אלה  הלוואות לזמן ארוך שנלקחות למימון ההשקעות.אגרות חוב ולפרעון  

ואינם רלוונטיים למפעילים אחרים הפועלים בתחום הפעילות. בזקהם ייחודיים ל

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .2.1.7

הסשירותי לשירותי  התקשורת  תחליפי  מוצר  מהווים  , הטלפוניהבתחוםהן,  בזקלולארית 

סעיף  VoBכגון  IPובטכנולוגיותאפליקציותבאמצעותלרבות בתחום  ),  2.6.2(ראו  והן 

התפתחויות טכנולוגיות  .הנתוניםותקשורתהתמסורת)2.6.3-ו2.6.2סעיפיםהאינטרנט (ראו  

דור   אופטייםבסלולאר5-ו4(דוגמת  סיבים  מבוססות  תשתיות  מילימטריים ,  גלים   ,

מאפשרות הספקת שירותים חדשים בקצבים   ופרוטוקולים מתקדמים של אינטרנט בכבלים) 

גבוהים ובמחירים תחרותיים.  

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו.2.1.8

ידי משרד התקשורת, בין השאר, -ים ארצית הנייחת מוסדר ומפוקח עלתחום התקשורת הפנ

באמצעות מתן רישיונות לגופים הפועלים בתחום.  

בחובתחביםהבעלי רשיונות למתן שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת  שניהתקשורת  בשוק

הוט  ו, בזק: )לסיבים ביחס,(למעט אוניברסאלישירות וארציתבפריסה, דורשלכלשירותמתן

מיליון 1.7יהיו נגישים לרשת  7.3.2021שנים מיום  5שבתוםכךחבה בפריסהIBCגם. טלקום

IBC-(לעניין הצטרפות סלקום והוט למתחרות ביניהןהחברות  שלוש .22ממשקי הבית בישראל 

פיזיות, האחת של  בתשתיותשימוש הדדי  לעשותהורשו ןה. יחד עם זאת,  )2.6.3.5ראו סעיף  

ובתשתיות השניה (למעט תשתית בבעלות חברת החשמל הדרושה לה לצורך מתן שירות חיוני) 

רשיון בעלשל פיזיות תשתיותבאמצעותלהתבצעיכולההתחרותשלמעשהכך,  אחר"א  מפשל

).        2.16.4.4סעיףזהלעניין(ראו בזקשלתשתיותיהגביעלבעיקר, ובפועל, אחר

ופרטנר   ייחודיים (שאינם מחייבים פריסה  בעלות רשיונותהינןאשרהחברות סלקום  מפ"א 

פ של  ת רסוואוניברסאלית)  הפיזיות  בתשתיות  לרבות  עצמאית,  סיבים  לעניין (בזקרשת 

). 2.6.3.5סעיףראוIBC-לוהוטסלקוםהצטרפות

.  ארציתגישהתשתית לפריסתיםהמיוחס,  גבוהיםחדירהבשיעורימתאפיין האינטרנטתחום

ספקי שירותי  הפכוסיטונאיהשוקהיישום  עם.  היא הוטבתחום זהבזקהעיקרית של  המתחרה

המספקים חבילת שירותים הכוללת תשתית גישה רחבת בזקבלמתחרים)  ISPגישה לאינטרנט (

וכן חברת  ,סיטונאייםשירותיםבשימושעושותהןבהןבזקבאמצעות תשתיות  טנפס לאינטר

בזק חשופה  בנוסףבאמצעות תשתית סיבים רחבת פס שפרשו.  בבזקפרטנר וסלקום מתחרות  

). 2.1.4הסלולאר (ראו סעיף רשתותאף לתחרות מצדן של 

חלקם  בזקמתחרים בוה,  בתחרותמצוי הטלפוניה הקווית  תחום מסגרת קבוצות תקשורת  ב, 

סעיף  הינם),  1.7.1(ראו סעיף   הוט טלקום  2.6.2.2חברות הסלולאר (ראו  ספקי שירות  וכן), 

חובת שירות לכל דורש בכל הארץ חלה גם על בעלי רשיונות כלליים למתן שירותי רט"ן כדוגמת פלאפון, סלקום ופרטנר, וכן בתחום  22
כגון בזק בינלאומי.–שירותי מב"ל 
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VoB  ללא תשתית אוניברסלי מזה מספר שנים,  חובת שירות  רישיונות ללא  פי  על  הפועלים 

.   2.16.4גישה עצמאית משלהם. לפרטים אודות שירותי טלפוניה סיטונאיים ראו סעיף 

ראו  –)  ISPביטול ההפרדה בין שירות תשתית אינטרנט לבין שירות הגישה (בדבר  החלטהל

). 1.7.2.3סעיף 

שירותים במתןתהמחויבתשתיתתכבעל בזקבהוטמתחרההשירותים הסיטונאיים  בתחום

סיטונאיים החלו על גבי רשת הוט במחצית השנייה של שנת  BSAבפועל שירותי  .  סיטונאיים

).  2.16.4סעיף גם(ראו 2018

ב הנתוניםותקשורתהתמסורתבתחום ופרטנר סלקום,  טלקוםהוט,  בעיקרבזקמתחרות 

. ומציעות פתרון תקשורת מלא ללקוחות תקשורתהפועלות במסגרת של קבוצ

רגולטוריהתחרות החלטות  כגון:  שונים  בגורמים  תלויה  בתנאי  ותבענף  אפשריים  שינויים   ,

ותנאי  ושלבזקשל  הרישיונות הבנות  מתחריההרישיונותהחברות  ושיתופי מיזוגים;  ןשל 

המשך ;השלכות אפשריות של חוק הריכוזיות;  הקבוצהותבחברהמתחרותחברותביןפעולה

ליכולת המתחרים במכירת שירות  בזקיכולת  הסיטונאי וחוסר הסימטריה ביןהתפתחות השוק  

, ביטול ההפרדה המבניתהתעריפיםתורשה לספק; מדיניות  בזקשהחדשים  השירותים כולל;

, לרבות עם חברות בנותבלתי פריקותשירותיםחבילותבהצעת  בזקומידת הגמישות שתינתן ל

.  והתפתחויות טכנולוגיות

. 2.6-ו1.7פיםסעיראוהתחרותהתפתחותלתיאור

מוצרים ושירותים  . 2.2

כללי.2.2.1

קיים והפרטיים כמפורט להלן.   מספקת מגוון רחב של שירותי תקשורת ללקוחותיה העסבזק

טלפוניה.2.2.2

כוללים בעיקר את שירותי הטלפון הבסיסיים באמצעות קו הטלפון  בזקהטלפוניה של שירותי

. מזוההשיחהוהביתי, ושירותים נלווים כגון: תא קולי 

"), בתשלום  1-700", "1-800ללקוחותיה שירותי מספור ארציים לעסקים ("מספקתבזקכמו כן  

מלא או חלקי של בית העסק לשיחות.  

בקוד (23אחו טלפונימוקדמפעילהבזק מפעילי  1344,  עבור  גם  התקשורת  משרד  שקבע   (

144הטלפוניה הנייחת והסלולארית, וכן אתר אינטרנט אחוד ללא תשלום, זאת בנוסף לשירות  

.   בזקשל

)  Wholesale(סיטונאיתטלפוניהשירותולעניין)  Resale(חוזרתמכירהבמתכונתשירותלמתן

.  2.16.4.4ראו סעיף 

שירותי תשתית גישה לאינטרנט .2.2.3

VBANDעל גבי  xDSLפס לאינטרנט בטכנולוגיית  רחבתמספקת שירותי תשתית גישה  בזק

וכן על גבי רשת הסיבים באזורים סטטיסטיים בכפוף לאבני דרך ברשיונה.

והסלולארית  23 הנייחת  מפעילי הטלפוניה  כל המפעילים.  מנויי  לגבי  נתונים  מודיעין המכיל  שירות  הינו  שירות מודיעין "אחוד" 
מחוייבים באספקת שירותי מודיעין אחודים מכוח רישיונות התקשורת שלהם. לפעילות ניתן פטור מקבלת אישור להסדר כובל אשר  

. 5.11.2023הינו בתוקף עד ליום 
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של  לפרטים האינטרנט  מנויי  במספר  שינויים  למנוי  בזקאודות  ממוצעת  חודשית  והכנסה 

.  2.6.3בתחום, ראו סעיף בזק. לפרטים אודות נתח השוק של 1.5.4אינטרנט ראו סעיף 

בהינוהאינטרנטשירות   המרכזיים  העיסוקים  בהשקעותיה  בזקאחד  מרכזי  ונתיב 

בטכנולוגיות, בשיווק, בפרסום ובהרכשת לקוחות ושידרוגם. קצב החבילה הממוצע של מנויי  

בהשוואה לקצב חבילה ממוצע "שמס129.6-כ עלעמד2021בסוף שנת  24בזק האינטרנט של    ,

היא בשירות ללקוחות חדשים  נתהניתת. החבילה המינימאלי2020בסוף שנת  מס"ש 74.2של  

קצב החבילה המינימלי למכירה 2021דצמבר  חודש  . בס"ש מ15של  מקסימאליבקצבכללבדרך

. ס"שמ100עודכן ל 

כי הגישהקועבור  נוסףתשלוםללאטלפוניהללאמנויקועלגםניתןxDSLשירות יצוין,   .

בין  xDSL-אינה רשאית להפלות במחיר שירות ה  בזקבהתאם להחלטת משרד התקשורת,  

.  xDSL-מנוי שצורך את השירות יחד עם שירות טלפוניה לבין מנוי שצורך רק את שירות ה 

שירות  לספקיBSAמחוייבת לספק שירות גישה רחבת פס לאינטרנט במתכונת סיטונאית  בזק

וחותיהם בדרך זו שירות אינטרנט קצה לקצה, כולל תשתית. לשירות זה ראו סעיף הנותנים ללק

2.16.4 .

(במס"ש, נכון  0202-2013בשנים  בזקשינויים בקצבי החבילה של מנויי האינטרנט של  -תרשים  

)*:  לסוף כל שנה

* בחבילות בהן קיים טווח קצבים, מובא בחשבון הקצב המרבי בחבילה 

נתונים שירותי תמסורת ותקשורת .2.2.4

נתונים העברת,  לנקודהמנקודהנתוניםלהעברתרשתשירותי הינם נתונים תקשורתשירותי

ושירותי לאינטרנטתקשורתרשתותחיבורשירותי,  שונותתקשורתרשתותוביןמחשביםבין

.מרחוקלעסקגישה

, לגורמים בינלאומיים גבוהים, למפעילי תקשורתמציעה שירותי תמסורת, לרבות בקצביםבזק

). 2.6.4וללקוחותיה העסקיים במגוון ממשקים (ראו סעיף 

כולל הכנסות מספקי השירות בשירות סיטונאי. 24
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שירותי ענן ודיגיטל .2.2.5

השאר,  קטגוריה בין  כוללת,  וירטואלייםזו  שרתים  "בית  שירותי,Bcyberשירות  ,  שירותי 

וכן ,)IPCentrex, שירותי מרכזת פרטית וירטואלית (מתחמים חכמים ו"עסק חכם"  ,חכם"

הפרסום של B144שרות   פלטפורמת   קטנים בזקשהינו  לעסקים  דיגיטלי  ושיווק  ,  לפרסום 

BCAM ,SMS ,WiFiוגיבוי מרוחק .

שירותים אחרים .2.2.6

תקשורתמפעילי לנוספים  שירותים 

לבזק שירותים  אחרים,  מפעילי מספקת  סלולארייםובהם:  תקשורת  ;  מפעילים 

בין ספקי אינטרנט  לאומיים;-מפעילים  מפעילי נס"ר;  - מפעילים פנים;  )ISP(הוט; 

רציים; ספקי התקשורת הפלשתינאים.  א

ש השירותים  תשתיתבזקבין  שירותי  נמנים  כאמור,  לרשת  קי,  מספקת,  ,  בזק שור 

.ומתן שירותים במושכריםהשכרת שטחים, שירותי חיוב וגביה

סיטונאיים   שירותים  בתשתיות  למפעילילמתן  שימוש  אפשרות  ולמתן  תקשורת 

בעניין זה יצויין כי  1.7.3סעיף  ראוגם לבעלי תשתית,  בזקפיזיות של   שנת מהחל. 

במוסר התשלומים של מפעילי תקשורת, דחיית תשלומים  מסוימתהרעה  הניכר2019

באיתנותם   לשחיקה  במקביל  זה  דברים  מצב  למחלוקות.  טענות  בהיקף  ועלייה 

שונים, מפעילים  של  בחובות  הפיננסית  להכיר  לצורך  הסיכון  את  מסופקים מעלה 

זה  ו למועד  נכון  זאת,  עם  על  זו להרעהאיןאבודים.  מהותית  ביום בזקהשפעה   .

אין  בזקפנתה  27.4.2020 כי  והודיעה,  התקשורת  למשרד  כוחה,  באי  באמצעות 

בכוונתה לאפשר את המשך הספקת השירותים הסיטונאים לספקי שירות אשר אינם  

עבור שירותים אלה. משלמים ב

25.3.2021ביוםלבדיקה של משרד התקשורת ושימוע שהוא פירסם בנושא,  בהמשך

המטפל צוות  הכי ,  השארבין,  נקבעובו בנושא  לטיפולנוהל  קביעתהחליט המשרד על  

במשרד   המוסמך  לגורם  להמליץ  יוכל  התקשורת  במשרד  כי,  להחליטבתלונות 

אספקת  הפסקת  כגון  בצעדים  לנקוט  הנפגעים  הרישיון  מבעלי  ימנע  לא  המשרד 

המקרה.  ולחומרת  לנסיבות  בהתאם  וזאת  ועוד,  חדשים  מנויים  חיבור  אי  שירות, 

למרות זאת עדיין קיימים חובות מפעילים בהליכים משפטיים. 

רותי שידור שי

ומתחזקת  בזק צה"ל  גליהשידור,  תאגידעבור ,  השארביןרדיו,  משדרימפעילה 

הרשות עבורDTT-המשדריאתבזקמפעילה,  כןכמותחנות רדיו אזוריות.  מספרו

המשדרים ולתחזוקתם לצורך הפצת שידור להפעלתאחראית אך ורק  בזק.  השניה

. 2.15סעיף  גםזה ראו  סעיף  תוכניות הרדיו והטלוויזיה, ולא לתוכן השידורים. לעניין  

עבודות כקבלן 

רשתות עבור לקוחות שונים  -רשתות או תתשל  מבצעת עבודות הקמה ותפעול  בזק

מפעילי  ,מפעילים סלולאריים(כגון משרד הביטחון, חברות לשידורי רדיו וטלוויזיה,

לאומית, רשויות מקומיות, עיריות וגופים ממשלתיים). -תקשורת בין

ת חשמל קרישיון אספ
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. ייצוראמצעיללא חשמללאספקתישיון רהחשמלמרשותבזקקיבלה1.9.2021ביום

חשמל  בזקבכוונת של  ומכירה  אספקה  פיילוט  במסגרת  הראשון  בשלב  לבחון 

. לצרכנים שונים בהתאם לתנאי הרישיון 

ומכשיריםמכר ציוד קצה.2.2.7

בזק ). ידהעלשנמכר אחרקצהלציוד(בנוסף מכשירי סמארטפוןמוכרת בזק2019החל משנת 

.  נוספיםומכשירים את ההיצע לציודי קצה הרחיבה

ושירותים פילוח הכנסות מוצרים  . 2.3

על פי המוצרים והשירותים העיקריים בתחום פעילותה בשנים  בזק  נתונים אודות התפלגות הכנסות  להלן

:  (במיליוני ש"ח)2019-2021

202120202019
1,6241,6221,578הכנסות משירותי תשתית אינטרנט 

38.83%39.0%38.74%שיעור מסך הכנסות החברה בתחום הפעילות
9131,0081,039הכנסות מטלפוניה קווית 

21.83%24.24%25.50%שיעור מסך הכנסות החברה בתחום הפעילות
1,0871,011948הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים 
26.0%24.31%23.27%שיעור מסך הכנסות החברה בתחום הפעילות

318288274הכנסות משרותי ענן ודיגיטל
7.6%6.92%6.73%שיעור מסך הכנסות החברה בתחום הפעילות

240230234הכנסות משירותים אחרים ומכירת ציוד קצה 
5.74%5.53%5.74%שיעור מסך הכנסות החברה בתחום הפעילות  

4,1824,1594,073סה"כ הכנסות מתחום התקשורת הפנים ארצית נייחת 

לקוחות . 2.4

. הכנסותיהמכלליותראו10%ות  מהוממנובזק שהכנסותלקוחואין,  בודדבלקוחתלותאיןלבזק

-(כעסקייםולקוחות )  50%-(כפרטייםלקוחות:  עיקרייםלקוחותסוגילשנימתפלגותבזקהכנסות

:  "ח)ש(במיליוני  שלהלןבטבלהכמפורט, הכנסותפי -עלהינההאמורההחלוקה.25)0%5

202120202019
2,0712,0332,029הכנסות מלקוחות פרטיים 

2,1112,1262,044הכנסות מלקוחות עסקיים  
4,1824,1594,073סה"כ הכנסות 

שיווק, הפצה ושירות  . 2.5

לקוחות מערכילבזק מנהלי  הכוללים  פרטיים  וללקוחות  עסקיים  ללקוחות  ושירות  מכירות  שיווק, 

לסקטור העסקי, מוקדי מכירות ושירות משולבים ברחבי הארץ, מוקדי תמיכה טכנית ללקוחות פרטיים  

עסקיים,   חנות מספרוללקוחות  וכן  הארץ,  ברחבי  סטור)  בזק  חנויות  ושירות (רשת  מכירה  נקודות 

ברשת. וירטואלית 

שירותיה  בזק את  מכירה משווקת  מוקדי  ההמוניים,  התקשורת  באמצעי  פרסום  באמצעות  בעיקר 

מכירות הפועלים בשיטת מיקור מוקדימערך משווקים הכולל  באמצעותטלפוניים, מנהלי לקוחות וכן  

ייעודית באפליקציה,  שלההאינטרנטבאתרעצמאייםומכירותשירותערוצילבזק.  )Outsourcingחוץ (

. ממוחשבקולי מענהבאמצעותוכן), שליבזק(

כולל הכנסות מספקי השירות בשירות סיטונאי. 25



2021פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי לשנת 

45

בחבילות שמשווקים ספקי האינטרנט ( אשר עם כינונו של שוק  ISPכמו כן תשתיות החברה כלולות   ,(

והחל  בזקשל  BSAסיטונאי משווקים ברובם בעיקר חבילות שירות קצה לקצה על בסיס שירות סיטונאי  

לשווק תשתית אינטרנט ללקוחות פרטיים שלא במסגרת שוק סיטונאי. כלו ולא י3.4.2022מיום 

תחרות .2.6

ארצית הנייחת:-להלן תיאור התפתחות התחרות בתחום התקשורת הפנים

) 2.16.4ראו גם סעיףסיטונאי (שוק .2.6.1

שימוש בתשתיות הפיזיות שלה תוך בבזק להתחרות ספקי תקשורתהשוק הסיטונאי מאפשר ל

. השוק הסיטונאי מאפשר לספקי  בזקובשירותים שלה, במחירים מפוקחים שלא נקבעו על ידי 

קצה לקצה. חבילות שירותושירותים רחבי פס היתר,, בין למנוייהם להציעהתקשורת 

ידיעתה של  למיטבפורסמו תעריפי חלק משירותי השוק הסיטונאי על גבי רשת הוט.  2017ביוני

.) 2.16.4סעיף (ראו לעניין זהגדולאינוהמנויים הסיטונאיים על גבי רשת הוט היקף, בזק

תחום הטלפוניה .2.6.2

תחום הטלפוניה הנייחת הפרטית מתאפיין בירידה בשיעור הבעלות על קו טלפון נייח ובשחיקה 

סעיף   נייחות (ראו  בכמות השיחות שמקורן ברשתות  להערכת  2.1.3.2הדרגתית  בשנת בזק  ). 

לשנת  2021 דומה  גבוה ביחס לשנים 2020כל שוק הטלפוניה המשיך להישחק בקצב  ובקצב 

עמד נתח השוק שלה 2021, נכון לסוף שנת בזק. להערכת 2.3שלפני כן. לעניין זה ראו גם סעיף 

2020בשוק העסקי, ללא שינוי לעומת  70%-בשוק הפרטי וכ 54%-בשוק הטלפוניה הנייחת על כ 

26בשוק העסקי. 2020טי וללא שינוי לעומת  בשוק הפר

תחרות מצד בעלי רישיונות מפ"א נוספים  

ביניהן  הוטלקבוצתולבזק ומתנהלת  ארצית,  בפריסה  נייחת  טלפוניה  תשתית 

ל באה  אשר  היתר,  ידיתחרות,  בין  "טריפל"  משווקתהוטקבוצתשבכךביטוי, 

טלפוניה  תמשלב( אינטרנט,  שירותים  )בכבליםוטלוויזיהתשתית  שגם  ואפשר   ,

קבוצת הוט וכן  לש סל שירותים עסקי  סלולאריים, בעיקר למשקי בית (לעניין שיווק  

הוט קבוצת). בנוסף, משווקת 1.7.2.3סעיףראובזקקבוצתשלשירותיםסלישיווק 

טלפוניה ללקוחות עסקיים.  שירותי

פניםכמו תקשורת  למתן שירותי  קיימים  רישיונות  בעלי  מול  תחרות  קיימת  - כן, 

לרבות   נייחים,  סעיף  VoBארציים  (לרבות השירותאת המספקים,  ) 2.1.8(ראו 

, לרבות שירות בזק, בין היתר, על גבי שירות גישה רחבת פס של באמצעות "טריפל")

.  BSAסיטונאי 

"א,  מפשירותילתתהרשאיםאחודיםרשיונותלבעלימאפשרתבזק2017מיולי  החל

רשת  Resale(חוזרתמכירהבמתכונתטלפוניהשירות גבי  על  מ.  בזק)  חודש החל 

מציעה שירות טלפוניה סיטונאי זמין במתכונת דומה לזו של תיק  בזק2018אוגוסט 

והחל מינואר  עריפי תקנות השימושתהשירות ב מתג  2019,  דרך  גם שירות העובר 

נתחי השוק האמורים הינם במונחי קווים ומתבססים על הערכות בזק. יצוין, כי הוט אינה תאגיד מדווח, ונתוניה אינם פומביים, 26
ובהתאם קיים קושי לתת נתונים מדויקים לעניין נתחי השוק ומדובר בהערכות בלבד. 
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לעניין שירות טלפוניה סיטונאי   .לשירותביקושאין"חהדולמועדנכון.  ספק השירות

. 2.16.4סעיףראו

הסלולאר תחרות בטלפוניה מצד חברות 

שיעור החדירה  בזקלדעת עם תעריפי זמן אוויר נמוכים בהשוואה בשילובהגבוה, 

בתשלום חודשי  אפקטיביתמגבלהללאשיחהדקותהכוללותלאומית וחבילות  -בין

להערכת   הקווית.  לזו  תחליפי  למוצר  הסלולארית  הטלפוניה  את  הפכו  , בזקקבוע 

בתנועהלירידההמרכזיותהעמקת התחלופה בין קו נייח לנייד הינה אחת הסיבות  

).  2.1.3קווי טלפון (ראו סעיף שלהגבוהולקצב ההסרות ,לקוהממוצעת

באפליקציות לשימושמעברשלמגמהניכרתהסלולארית הטלפוניהבתחום

.המאפשרות ביצוע שיחות ושליחת מסרונים באמצעות רשת האינטרנט

בבעלותן  תאגידים  באמצעות  נייחים  מפ"א  שירותי  גם  מספקות  וסלקום  פרטנר 

ומוכרות גם סלי שירותים המשלבים טלפוניה נייחת, סלולארית ושירותי אינטרנט.  

תחום התשתית לאינטרנט.2.6.3

לסוף שנת  ,  בזקלהערכת (לקוחות  תח השוק שלה בשוק תשתית האינטרנטנעמד2021נכון 

להערכת  2020בסוף שנת  61%-כלעומת(57%-כעל  קמעונאיים וסיטונאיים) כמו כן,  ,  בזק). 

.38%27–כעלעומד2021נתח השוק שלה במונחי לקוחות קמעונאיים נכון לסוף שנת 

בתחום התשתית לאינטרנט קיימת תחרות ערה: 

להוט תשתית אינטרנט בפריסה ארצית באמצעותה ניתן  -תחרות מצד קבוצת הוט  

לספק מגוון שירותי תקשורת ויישומים אינטראקטיביים.  

במגזר הפרטי.  בזקתשתיותמהווה כיום אלטרנטיבה עיקרית לתחרות עם  הוטרשת  

שירו לספק  החובה  הוחלה  הוט  שירות  על  ובכללם  סיטונאיים  למיטב  ו,  BSAתים 

. לענין  2018תצימשווק החל ממחעל גבי רשת הוטBSAסיטונאי שירותבזקידיעת 

. 2.6.1סעיף גםראוזה 

במהלך החודשים מרץ הודיעה הוט על  2021אפריל  -בהתאם לפרסומים בתקשורת, 

ב החזקות  ולסלקום  להוט  שלה.  החדשה  הסיבים  רשת  סעיף IBC-השקת  (ראו 

). למיטב ידיעת בזק, לאחר מספר דחיות והקלות שניתנו להוט לאורך השנים  2.6.3.5

ביום   עליה,  שהוטלה  האוניברסאלית  השירות  חובת  שר 28.7.2019ביישום  אימץ 

באזורים   שירותיה  לספק  להוט  ואישר  המייעצת  הוועדה  המלצות  את  התקשורת 

שת מבלי  כלומר  טכנולוגית,  ניטרליות  של  במתכונת  תשתית  בפרינעדרי  ת סחוייב 

לאספקת   סלולארית  רשת  בכל  שימוש  לעשות  רשאית  תהא  אלא  קווית,  תשתית 

, באופן מיידי. בהמלצות שאומצו נקבעו מס"ש12/30שירותיה בקצבי הורדה של עד  

איכות   הסלולארית,  הרשת  חלופת  עבור  הרשת  לשדרוג  דרך  אבני  היתר,  בין  עוד, 

. שירות מינימאלית וחובות דיווח

- סיטונאי BSAעל בסיס שירות  וקבוצות התקשורתמצד ספקי האינטרנטתחרות  

על מספר הלקוחות הצורכים  2021הערכת בזק בדבר נתח השוק שלה בתחום שירותי התשתית לאינטרנט לסוף שנת27 מבוססת 
וחברות קטנות . יצוין, כי הוט  בדבר מספר מנויי פרטנר  וסלקוםפרסומיםשירותים על גבי תשתיות בזק (קמעונאי וסיטונאי) ועל  
נתחי השוק בהתאם קיים קושי לתת נתונים מדויקים לעניין  ,אינם פומביים יותר הפעולות בשוק אינם תאגידים מדווחים ונתוניהם

ומדובר בהערכות בלבד. 
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לספקי האינטרנט ולחברות קשורות (בעלי רשיון  מאפשרת  הפעלת השוק הסיטונאי  

אחוד) להציע ללקוחות חבילות שירותים הכוללות גם תשתית אינטרנט בהתבסס על  

ספקי התקשורת ושירותיה (וזאת, תמורת תעריפים מפוקחים שישלמובזקתשתיות 

). אם וככל שיופעל מנגנון מניעת "צמצום מרווחים" דומה לזה המתואר בשימוע לבזק

לשווק  בזק, הרי שבמקביל תיפגע יכולתה של  )2.16.4.2סעיף  (ראומשרד התקשורת

הן  ו)  Time to Market(עיתוי  נוגע לבהן  -הצעות שיווקיות של שירותיה הקמעונאיים  

בנדל. בהם מוצעים השירותיםמחיריםבנוגע ל לעניין  ראו סעיף  בזקשל  יםכמו כן, 

1.7.2.3.

עצמאית  סיבים  רשת  בסיס  על  וסלקום  פרטנר  התקשורת  קבוצות  מצד  תחרות 

.המאפשרת אספקת שירות אינטרנט אולטרה מהיר

, קבוצות התקשורת פרטנר וסלקום  מספקות, בהיקף  2.6.3.2בנוסף על האמור בסעיף  

סיבים  תשתית  גבי  על  פס  רחבי  אולטרה  בקצבים  אינטרנט  שירותי  וגדל,  הולך 

במסגרת השוק הסיטונאי. כמו בזקתוך שימוש גם בתשתית הפאסיבית של  עצמאית,

בזק. ם על גבי תשתית הסיבים של גBSAספקיות השירות רשאיות לתת שירות ,כן

הסלולאר  תחרות מפעילי  הסלול-מצד  פעילותאחברות  את  העמיקו  בתחום  ןר 

ההסלולאריהתווךגבילעהאינטרנט במגזר  הפרטיהן  במגזר  בניגוד  והן  עסקי. 

לתחום התקשורת הנייחת (בו קיימת הפרדה בין מתן שירותי תשתית גישה, לבין מתן  

שירותי  כמקשהניתןהסלולאריהאינטרנטשירות,  )שירותי גישה לאינטרנט אחת. 

הסלולאר ממכשיר  הן  ניתנים  המתחבר  הגלישה  סלולארי  מודם  באמצעות  והן 

למחשבים ניידים ונייחים. 

תשתית סיבים להספקת אינטרנט על גבי רשת  מקימה  IBC-IBCתחרות מצד חברת  

בהתאם להחלטת שר התקשורת מיום  החשמל והתחילה לפעול מסחרית  .8.8.2018

משקי מ40%-והועמדה באופן מדורג על לא פחות מIBCה של סצומצמה חובת הפרי

שלוש  של  " (  Cherry Pickingשנים, כאשר רק לאחר תקופת "10הבית בישראל  בתוך  

וחצי שנים) יידרש בעל הרישיון החדש להנגיש משק בית אחד לפחות בפריפריה, על 

. )2.1.8גם סעיף (לענין זה ראו כל משק בית שיונגש במרכז הארץ

.מתן שירותים לבעלי רשיונות מאפשרIBCשל רשיונה 

IBC) 23.3%) ועל ידי הוט, סלקום וקרן תש"י ,30%מוחזקת על ידי חברת החשמל

על ידי סלקום ועל  IBC- כל אחת ( זאת, לאחר שלמיטב ידיעת בזק רכישת השליטה ב

ובמסגרתה מכרה  31.7.2019ידי משקיע נוסף (קרן תשתיות לישראל) הושלמה ביום  

ל ספטמבר  IBC-סלקום  שבחודש  ולאחר  האופטיים,  הסיבים  תשתית  2020את 

וכן הסכם IBCנחתמו הסכם השקעה במסגרתו הוט תיכנס לשותפות במיזם הסיבים  

IRUבין הוט ל -IBCהו IBCט זכות שימוש בתשתיות שתקים  שבמסגרתו תרכוש 

אישורי הממונה על התחרות ומשרד התקשורת. בנוסף,  2021והתקבלו בתחילת שנת  

ערך משרד התקשורת תיקון ברשיון הוט, אשר בין היתר מתיר בתנאים, שיווק סל  

, המחייב אותה להעביר לאישור IBCוכן ברשיון  IBCשירותים משותף על גבי רשת  

) בתעריף מופחת. IRUלרכישת שירותיה (במתכונת המשרד הצעת מדף

רישוי למפעילים חדשים לאספקת שירות תשתית גישה לאינטרנט

מרץ  13.10.2020ביום   בחודש  בשימוע (שפורסם  התקשורת  שר  החלטה של  ניתנה 

המאפשר 2020 רישיון  לקבלת  הסף  דרישות  משמעותית  הופחתו  במסגרתה  אשר   (
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כאשר הפחתה זו תעשה באופן זמני באמצעות מתן  אספקת שירותי תשתית פס רחב

אפשרות לקבל רישיון מיוחד (לתקופה של שלושים ושישה חודשים מיום ההחלטה) 

חלף רישיון אחוד. הרישיון המיוחד יינתן בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטה, ובכלל זה  

בלא  מנויים פרטיים ו8,000-שבאמצעות הרישיון המיוחד יינתן שירות ללא יותר מ

נקודות סיום רשת של מנויים עסקיים. על פני הדברים, בזק סבורה כי  800-יותר מ

בנסיבות מסוימות החלטת השר עלולה להביא לפגיעה אפשרית בעסקי בזק בהיקפים 

, ולעניין מתן  1.7.4.10אשר בזק אינה יכולה להעריך בשלב זה. לעניין זה ראו גם סעיף  

לה בתשתית הפאסיבית של החברה באזורי תמרוץ  אפשרות שימוש לבעלי רשיונות א

. 2.16.12.4ראו סעיף 

באמצעות רישום  יתאפשר  לחוק התקשורת מתן שירותי תקשורת  76תיקון  לפי הצעת  

במרשם בהתאם לתקנות היתר כללי או להוראות מנהל של המשרד וזו תהא מתכונת  

תשתית   שירותי  גם  לספק  יהיה  ניתן  במסגרתה  הבסיסית,  רחב.   האסדרה  פס 

שירותים מסויימים יהיו טעונים בכל זאת רשיון, ובהם שירות בזק הניתן  באמצעות  

או   הרשת  סיום  נקודות  מספר  או  בה  המנויים  או  המשתמשים  שמספר  בזק  רשת 

למעט שירות בזק הניתן באמצעות    על מספר שקבע השר,  עולה  בה,  נקודות הקצה 

. ) 1.7.4.10סעיף (ראורשת בזק כאמור על ידי ספק מורשה אחר

פס לבין -החלטת שר התקשורת בדבר ביטול ההפרדה בין שירות תשתית רחבתלעניין  

. 1.7.2.4ף ) ראו סעיISPשירות גישה לאינטרנט (

תחום התמסורת ותקשורת הנתונים .2.6.4

.ISPחברותוכןפרטנרוסלקום בעיקרפועלות בתחום זה לבזקבנוסף

לצרכיה  בזקידיעת  למיטב הן  אותה  משמשת  אשר  תמסורת,  רשת  והקימה  פרסה  סלקום   ,

בשירותי   תחרות  לצורך  והן  ותקשורת  בזקהעצמיים  התמסורת  פרטנר . הנתוניםבשוק  גם 

ללקוחות ,  ואינטרנטפועלת בתחום מתן שירותי תמסורת ותקשורת נתונים, משולבי טלפוניה

.עסקיים 

הפיזיות של  סלקום במסגרת השירות הסיטונאי (ראו בזקופרטנר עושות שימוש בתשתיות 

בתחום זה ו/או לצרכים עצמיים.  בבזק, בין היתר על מנת להתחרות 28) 2.16.4.3סעיף

התשתית בעלות).  מלאהלאאךה ארצית,  ס(בפריוהוטIBCהתשתיתגם בעלות  פועלותבתחום  

- ו2.16.4.3סעיפים. לעניין זה ראובזקהללו רשאיות לעשות שימוש בתשתיות הפיזיות של  

2.6.5 .

תתקשר  IBCבהתאם לרישיון    ,IBC  עם חברת החשמל לקבלת זכות שימוש ברשת הסיבים

ל בנוסף,  ותהיה המפעיל של הרשת.  רישיון מיוחד (שאינו מטיל חובת IBC-האופטיים שלה, 

נים ארצי נייח, לפיו היא רשאית לספק שירותי  אוניברסאליות) למתן שירותי תקשורת נתונים פ

IPVPN .וקווי תקשורת נתונים רחבת פס

29תשתיות מתחרות נוספות .2.6.5

תקשורת,   כתשתיות  לשמש  פוטנציאל  בעלות  תשתיות  מספר  בישראל  כיום  קיימות  בנוסף, 

המבוססות על סיבים אופטיים ואשר מצויות ברובן בבעלות חברות וגופים ממשלתיים, כגון:  

גם   ישראל.  חוצה  כביש  וחברת  נפט  תשתיות  חברת  מקורות,  חברת  ישראל,  רשויות  רכבת 

. בזקבעלי רשיונות אחודים הרשאים ליתן שירותי מפ"א זכאים אף הם לקבל שירות סיטונאי לשימוש בתשתיות הפיזיות של28
. IBC-מעבר לתשתיות הוט ו 29
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אלטרנטיבה להנחת צנרת או סיבים באמצעות תשתיות של  מסויימות מנסות ליצורמקומיות

ת סיבים והחלטת המשרד  סיצויין כי תיקון חוק התקשורת לעניין פרי.רשויות מקומיות אותן  

פרי רשיונות מיוחדים המאפשרים  פריסלעניין מתן  עשויים להאיץ את  על ידי  סה מוגבלת  ה 

גופים כאמור.    

עם התחרות הגוברתלהתמודדות בזקשל היערכות ודרכים .2.6.6

ארציים הנייחים במספר אופנים:  -ות בשירותי הבזק הפניםמתמודדת עם התחרבזק

חדשים  בזק מוסף  ערך  ויישומי  תקשורת  שירותי  חכם,  (כדוגמת  משיקה  עסק 

ועוד) אינטגרציה  שירותי  חכמים,  ושירותיםמתחמים  מוצרים  חבילות  וסלים  וכן 

אם כי תחת   משותפים (מקבילים לסלים מסויימים המשווקים על ידי מתחרותיה, 

סעיף,מגבלת פריקות מנוי,  )1.7.2ראו  בקווי  היקף השימוש  על מנת להרחיב את   ,

טכנולוגית.   חדשנות  של  תדמית  ולחזק  הלקוחות  לצרכי  משקיעה  בזקלהיענות 

תשתית   של  ובמודרניזציה  ומוצרים  בזקבהשבחה  שירותים  מתן  לאפשר  כדי   ,

מתקדמים למנוייה.  

מספר  פועלת להחדרת שירות התשתית לאינטרנט בקצבים גבוהים, וכן להגדלת בזק

צריכת  אפשרות  ויצירת ערך מוסף ללקוח באמצעות הרחבת  לקוחותיה בתחום זה

השיקה החברה  2021במרץ  ). 2.7.2-ו2.2.3יישומי תוכן, פנאי ובידור (ראו גם סעיפים  

הסטטיסטיים (ראו   באזורים  הנפרשת  מתקדמת  רשת  גבי  על  הסיבים  שירות  את 

, וחבילת גלישה עד VBANDשירות על גבי  בזק). כמו כן ל2.16.12-ו2.7.2.2סעיפים 

. תחת תנאי היתכנות, 35Bמגה, בטכנולוגיית 200

מתמיד  בזק באופן  לקוחותיה לשיפופועלת  ושימור  שירותיה  איכות  פישוט  ר   ,

.  תהליכים ואוטומציה והתאמת פעילותה למבנה התחרות בתחומי פעילותה

(ראו סעיף )2022(עד אפריל  הטלפוניה  שלומים חלופיים ללקוחות  מציעה סלי תבזק

ומבצעים.  צריכה מותאמימסלולים חבילות, , ) 2.16.1.4

צמיחה  פועלת להפחתת הוצאות התפעול שלה ולמיקוד ההשקעות בפעילויות  בזק

לבצע התאמות  בזקוכאמצעי להפחתת הוצאות תחזוקה. למרות האמור לעיל, יכולת  

עלויות   שעיקרו  עלויותיה,  מבנה  בשל  מוגבלת  בהוצאותיה  והבינוני  הקצר  בטווח 

והבינונ הקצר  בטווח  בשכר  קשיחות  הקשורות  והוצאות  פחת  הוצאות  י (בעיקר 

ובנלוות לשכר, וכן עלויות הפעלה, כגון תחזוקת תשתית ושכירה ואחזקה של מבנים). 

שלה. מדובר בנתב מתקדם בעל עיצוב Be-משווקת בזק את נתב ה2018החל משנת  

בין השאר,   ובעל יכולות מתקדמות הכוללות,  חכם המאפשר גלישה  Wi-Fiחדשני, 

הגנת סייבר. הנתב והשירותים מנוהלים  ואיכותית ורציפה ברשת האינטרנט הביתית

מצבת הלקוחות של בזק שמשתמשים  2021על ידי אפליקציה ייעודית. נכון לסוף שנת  

מלקוחות האינטרנט הקימעונאי  65%-אלף לקוחות (כ666-עומדת על כBe-בנתב ה

של בזק). כמו כן, בזק משווקת גם מוצרים לשיפור טווח הקליטה של רשת האינטרנט 

- שווקו על ידי בזק כ2021כאשר נכון לסוף שנת  Be mesh-וBe spotהביתית מסוג  

רנט על גבי הסיבים הושקו אלף יחידות ממוצרים אלה. עם כניסת שירותי האינט 357

. נתב ומשפר טווח קליטה התואמים לרשת הסיבים בקצבים אולטרא מהירים

בזקהמשפיעים על מעמדה התחרותי של עיקריים גורמים חיוביים ושליליים .2.6.7
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גורמים חיוביים  

, שבאמצעותה מסופקים מגוון שירותים. בפריסה ארציתאיכותיתתשתית.א

. העסקים ומשקי הביתבמרביתנוכחות .ב

מוכר וחזק.מותג .ג

חדשנות טכנולוגית. .ד

. , איתנות פיננסית וגישה למקורות מימוןגבוהתזרים חיובי.ה

. תשתית שירות רחבה וממשקי לקוח מגוונים. ו

. ומיומןמנוסה ,מקצועיוח אדםכ.ז

גורמים שליליים  

כי מגבלות שונות החלות עליה מקשות על יכולתה להתחרות בתחומי  בזק סבורה, 

פעילותה. להלן המגבלות העיקריות בעניין זה: 

)  2.16.4ראו סעיף(שוק סיטונאי .א

הסדרים   מפוקחים,  במחירים  סיטונאי  שוק  להתערבות  ההפעלת  נתונים 

הרחבת  ,  בזקהרגולטור, יישום מנגנון פיקוח על הצעות שיווקיות קמעונאיות של  

.  בזקהשימושים והמורשים להשתמש בתשתיות 

מגבלות גמישות בתעריפים .ב

הציע  מוטלות מגבלות על יכולתה לתת הנחות על שירותיה המרכזיים ולבזקעל

דיפרנציאליים.   לעניין  זהלעניין תעריפים  בדבר  בההחלטהוכן  קביעת שימוע 

החברהמחירים   של  הקמעונאיים  הטלפוניה  לשירותי  סעיף  מרביים  גם  ראו 

2.16.1  .

מרווחים"  מניעתבנושא  שימועלעניין סעיף  ראוהסיטונאי  בשוק"צמצום 

2.16.4.2 .

חובת ההפרדה המבנית  .ג

. 1.7.2ראו סעיף  בזקעל החלהובת ההפרדה המבנית לעניין ח

ופריסת סיביםחובת השירות האוניברסלי .ד

(שירות במחיר אחידמוטלת חובה לתת שירות לכלל הציבור בישראלבזקעל

. מכוח חובה  למעט ביחס לרשת מתקדמת (סיבים) ללקוחות פרטייםאוניברסלי)

לאפשרות (בכפוף  כלכליותשאינןבנסיבות גםשירותים לתתנדרשתבזקזו,  

לעניין היקף החובה ביחס למתן שירותים על גבי  ). חריגותבנסיבותפטורקבלת

מוטלת לאזוחובה.  2.7.22.16.12תשתית סיבים אולטרה רחבת פס ראו סעיף  

מפ"א ייחודיים, אשר יכולים להציע שירותיהם רק ללקוחות  רישיונותבעליעל

המהווים מקור הכנסה מהותי של  בזקהרווחיים של   חברות אלה פרסו בזק,   .

חברת ,  כןכמו.סיבים באזורים הכדאיים מבחינה כלכליתופורסות באופן מואץ

ביישום  שונותהקלותקיבלה,  אוניברסאלישירותחובתמוטלתעליה,  הוט

בזק וIBC-למשמעותיים והקלות פטוריםניתנווכן,  מלאהפריסה  להחובה  
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בזק להשתמש בתשתיות הפאסיביות של  IBC- לאפשר לחברות הוט ומחויבת

).2.16.4סעיףראו(

וחברות בקבוצה בזקמגבלות בשיווק חבילות שירותים משותפות של .ה

.  1.7.2.3ףסעיראו

אופי ציוד הקצה בטלפוניה הנייחת. ו

אינו בעל מאפיינים אישיים. כמו כן, הואציוד הקצה בתחום הטלפוניה הנייחת 

והיצע  הסלולארי,  הקצה  לציוד  בהשוואה  טכנולוגית  מבחינה  מתקדם  פחות 

תן לצרוך באמצעותו הינו מוגבל.השירותים המתקדמים אותם ני

רכוש קבוע ומיתקנים  .2.7

כללי.2.7.1

של   הקבוע  תשתית  בזקהרכוש  בעיקר:  פניםוציוד  כולל,  מקרקעין  -תקשורת  נכסי  ארצית, 

(קרקע ומבנים), מערכות מחשוב, כלי רכב וציוד משרדי. 

הנייחת ארצית-הפניםהתקשורתוציוד תשתית .2.7.2

הטלפוניהרשת

של  רשת  תשתית   השיחות  בזקהטלפוניה  למיתוג  ממרכזות (המשמשות  מורכבת 

בין   הקשר  מתקיים  תמסורת (שבאמצעותה  רשת  היעד),  אל  מהמוצא  ולהעברתן 

המרכזות), רשתות תקשורת נתונים, רשת גישה (המקשרת בין נקודת סיום רשת אצל  

החיבור מציוד הקצה לר וציוד קצה המותקן אצל המנוי.  שת המנוי לבין המרכזת) 

ורשת נחושת זו מהווה את תשתית הגישה של   בזקהגישה מבוסס על כבלי נחושת, 

לשירותי הטלפוניה (יצויין, כי אותם כבלי נחושת מהווים גם חלק מרשת האינטרנט 

טלפוניה  בזקשל   מתג  באמצעות  מבוצע  המנויים  ניהול  להלן).  .  class 5כמפורט 

תלפוניה שלה במתג חדש והסבמתג הטהחלפת  את  בזקהשלימה  2020במהלך שנת  

.החדשכל לקוחות הטלפוניה למתג 

האינטרנטרשת

ופריסה של תשתיות סיבים אופטיים  IPהמבוססת על ליבת רשת  NGNרשת  לבזק

רשת וכן על  ),  FTTC-Fiber To The Curbלארונות רחוב (טופולוגיית רשת המכונה  

.ומערכות הנדסיות)המנוי לרשתגישה (מערכת המקשרת את נקודת סיום רשת אצל 

כבלי   על  מבוסס  הגישה  לרשת  מהבית  רשת נחושת  ההחיבור  בתיאור  (הנזכרים 

לעיל)   ההולכה (החיבור  והטלפוניה  לרשת  הגישה  מבוסס )  Backboneממערכות 

קצה (ציוד המותקן אצל המנוי כגון הציוד מחלק, כןכמובעיקר על כבלים אופטיים. 

ניתן לספק  NGN-ברשת ה.בשכירותהלקוחאצלומצויקבזבבעלותהינו נתבים)  

טכנולוגית   באמצעות  עד  VDSL2כיום,  של  פס  רוחבי  היורד,  100,  בערוץ  מס"ש 

בטכנולוגיית   שימוש  ה35Bובאמצעות  טכנולוגית  של  אשר  xDSL-(הרחבה   (

כתלות באיכות מס"ש200קצבים של עד  בזקבאמצעותה ניתן לספק בחלק מרשת  

יתרונות נוספים של רשת זו הם  ,חושתתשתית הנ וכן שירותי ערך מוסף חדשניים. 

ה.  ושיפור יכולת ניהולפישוט מבנה הרשת 

תשתית סיבים אולטרה רחבי פס
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רגלוטרויות14.9.2020ביום   התפתחויות  הממשלה (לאור  לאישור  ובהמשך  בעניין 

יציאה לדרך בזק) אישר דירקטוריון  2.16.12שקדם להליכי החקיקה כמפורט בסעיף  

לפרי החברה  תוכנית  של  נייחות סוהתנעה  פס  רחבות  אולטרה  תשתיות  של  ה 

ועתיר משאבים הכרוך  פרויקט הסיבים(" פרויקט מורכב  הינו  פרויקט הסיבים   .("

לאורך שנות ביצוע הפרויקט. בזקשל מיליארדי ש"ח על ידי  בביצוע השקעות ניכרות 

ת סיבים למבנים,  סבפריבזקהאמורה לעיל החלה  בזק  בהמשך להחלטת דירקטוריון  

פרי ציוד  סלרבות  וביום  GPONת  בביניינים  על  בזקהכריזה  14.3.2021ורטיקלי 

השקת שירותים ללקוחותיה על גבי רשת הסיבים האופטיים שלה.  

. 2.16.12ראו סעיף  בזקת רשת הסיבים על ידי  סובחירת אזורי פריבזקלתיקון רשיון  

הדוח   פרסום  למועד  פריהשלימה  נכון  לכס בזק  הסיבים  רשת  של  פיזית  1.174-ה 

ונכון למועד פרסום הדוח מיליון משקי בית ברחבי הארץ אשר זמינים לחיבור מסחרי

.בזקלרשתאלף מנויים 120-מתוכם כחוברו 

מחשוב.2.7.3

תחומי שיווק וניהול לקוחות, תחום  מערך   המחשוב בבזק תומך בארבעה תחומים מרכזיים: 

התשתיות ההנדסיות של רשתות הבזק, תחום ניהול משאבי בזק ומערכות רוחביות. 

של   המחשוב  ומטפל  בזקמערך  קריטיים  עבודה  בתהליכי  התומך  ומורכב,  גדול  מערך  הינו 

חלקן מערכות מידע  רב של מערכות,  מערך זה מורכב ממספר  גדולים מאוד.  בהיקפי נתונים 

ויושמו בשנים האחרונות.   וחלקן מערכות מודרניות שפותחו  שפיתוחן החל לפני שנים רבות, 

ת.מרבית המערכות פועלות בסביבות מחשוב פתוחו

מקרקעין .2.7.4

כללי 

על ידי המדינה בשנת  בזקנכסי מקרקעין מארבעה מקורות: נכסים שהועברו לבזקל

סעיף  1984 הנכסים (ראו  העברת  הסכם  בהם 2.17.2.1במסגרת  שזכויות  נכסים   ,(

לאחר מועד זה, נכסים שהיא שוכרת מצדדים שלישיים  בזקנרכשו או נתקבלו על ידי  

זכות שימוש לתקופה מוגבלת. בזקם קיימת לונכסים תקשורתיים בלבד בה

אתרי בזקנכסי המקרקעין משמשים את   ריכוז,  חדרי  לפעילות תקשורת (מרכזות, 

חלק מנכסי   מחסנים וכו').  בבעלות או בזקשידור וכו') ולפעילות אחרת (משרדים, 

. בזכויות חכירה, הינם נכסים בעלי פוטנציאל השבחה

מעבר(זכויות  הנאהזיקותלבזק. בנוסף,  בנכסהזכויותלמהותבהתאםבזקנכסיפירוטלהלן

:)כבליםוהנחתמשדריםהקמתלצורך(כגון אחריםבמקרקעין) וכדומה

מספרהזכותמהות
נכסים 

שטח
מגרש 

"ר) מ(אלף 

שטח
בנוי 

(אלף  
"ר)  מ

הערות 

, בעלות
אוחכירה

זכות
לחכירה 

מ"ר מגרשים  אלף815-בשטח כ  נכסים300- זה, כ  מתוך81-כ834-כ302-כ
תקשורתיים לצרכיםנכסיםהינםבנוי"ר  מאלף71-וכ  

.מנהלתייםלצרכיםהינםוהיתר

(בר החזקה
רשות / זכות 

החזקה על 
פי דין) 

כולם  נכסים 0.8-כ 1.5-כ40-כ ושומרון,  ביהודה  ישראליים  בישובים 
תקשו הזכויות  רלצרכים  של  בכתב  הסדרה  אין  תיים. 

הדבר אינו יוצר חשיפה מהותית.בזקהחוזיות, אך לדעת 

אלפי מ"ר הינם  16- נכסים מתוכם בשטח בנוי של כ314-כ64-כ31-כ332-כשכירות 
כ מנהלתיים.  לצרכים  והיתרה  תקשורתיים  2-לצרכים 
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מספרהזכותמהות
נכסים 

שטח
מגרש 

"ר) מ(אלף 

שטח
בנוי 

(אלף  
"ר)  מ

הערות 

מושכרים בשכירות משנה.מתוכםאלפי מ"ר בנוי 
זכויות
שונות

"חדרי  ב
"  ריכוז 

27-כרלבנטילא2,510-כ
(מבוסס 

על
) אומדן

תקשורת  במדובר לצרכי  ומתקנים  לכבלים  חדרים 
שכונתיים. 

על  בזקלגבי רוב הנכסים, מדובר בזכות שימוש המוקנית ל 
הסדרת   קיימת  ולא  מכוחו  והתקנות  התקשורת  חוק  פי 

להערכת   הנכסים.  בעלי  עם  בכתב  בסיס  ועלבזקזכויות 
ניסיון העבר, הדבר אינו יוצר חשיפה מהותית.

רישום 

בחלק מנכסי המקרקעין שלה אינן  בזקלתאריך פרסום הדוח התקופתי זכויותיה של  

נמצאת בתהליך של בזקרשומות במרשם המקרקעין, ולפיכך הן בגדר זכויות חוזיות.  

רישום על שמה של נכסי המקרקעין שהם בני רישום במרשם המקרקעין. 

הסכם הפשרה לגבי המקרקעין

בזק בין 15.5.2003ביום ניתן תוקף של פס"ד להסכם פשרה שנחתם 10.3.2004ביום 

") בעניין מרבית הסכם הפשרהוהמדינה (")  רמ"י -מינהל מקרקעי ישראל (כיום  לבין  

שהועברו   המקרקעין,  עובר  לבזקנכסי  שנחתם  הנכסים  העברת  הסכם  במסגרת 

כי הנכסים שנשארים בידי . הסכם הפשרה קבע,בזקלתחילת פעילותה העסקית של  

פרטניים, בזק חכירה  חוזי  לחתימת  ובכפוף  מהוונת,  חכירה  של  בסטאטוס  הינם 

רשאית לבצע בנכסים כל עסקה, וכן לבצע בהם פעולות השבחה. בהסכם  בזקתהיה  

מנגנון לתשלום ל בנכסים (ככל שיבוצעו)  רמ"ינקבע  פעולות השבחה שיבוצעו  בגין 

51%כקבוע בהסכם, בשיעור של  1993ת שאושרו עד שנת  מעבר לזכויות לפי תוכניו

מעליית הערך של הנכס בעקבות פעולות ההשבחה (ובניכוי חלק מסכומים שישולמו  

היטל השבחה עליית ערךבגין  בגין  אם ישול או למינהל  היטל השבחה,  כן ם  כמו   .(

ונים ש, במועדים רמ"ינכסים יוחזרו למדינה, באמצעות 17נקבע בהסכם הפשרה כי 

) ובתנאים שנקבעו בהסכם הפשרה. 2010(עד שנת 

החזירה  למועד נוספים  שני נכסים.15"ירמלבזקפרסום דוח תקופתי זה,  נכסים 

.הפשרהלהסכםבהתאםתקבל נכסים חלופיים במקומם בזקלאחר ש"ירמיוחזרו ל

מימוש נדל"ן 

כללי

לאישור   שאינם  נכסיםלמכירתלפעולממשיכהבזק,  בזקדירקטוריוןבהתאם 

וללא  יחסית  בקלות  לפנותם  שניתן  ו/או  בהתאם  פעילים  משמעותיות,  הוצאות 

. מעת לעתבזק לרשימות המוצגות בפני דירקטוריון 

מכרה   האחרונות  השנים  היה  בזקבמהלך  שניתן  או  פעילים  לא  מקרקעין  נכסי 

לפנותם בקלות יחסית וללא כהוצאות משמעותיות, ו/או שהתמורה בעבורם מצדיקה  

תוך שהיא רושמת בגין מכירות אלה רווחי הון,  ,  ראויהאחרת  העמדת אלטרנטיבה  

שנת   מהותיים (במהלך  היו  מהשנים  בחלק  מקרקעין  נכסיבזקמכרה  2021אשר 

.ש"ח)מיליון273-כשלכוללבסכום

כאמור  בזק להגדרה  שענו  שווי)  הנכסים (במונחי  עיקר  מכירתם של  את  השלימה 

מכירת ובכוונתה להשלים בשנים הקרובות גם את מכירת יתרת הנכסים מסוג זה.  
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(אם  בסכומים מהותייםרווחי הון נוספים  לבזקיתרת הנכסים כאמור עשויה להניב  

מהס משמעותית  הנמוך  בסך  שרשמה  כי  ההון  רווחי  של  המצטבר  בשנים  בזקך 

האחרונות).

נתקבלה החלטה קונקרטית   נדל"ן אשר טרם  לנכסי  גם  כי האמור מתייחס  יודגש, 

בכלל למכירתם ואין וודאות באשר לעיתוי מכירתם  אם  מכירה של חלק ,  כן,  כמו   .

מהנכסים עשויה להיות כרוכה בקשיים, לרבות בנסיבות של היעדר ביקוש או מגבלות 

תכנוניות שונות.   

כאמור לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו  בזקלאור האמור, יודגש, כי הערכות  

כפי בחוק ניירות ערך, אשר עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מ

בדבר שווי נכסי הנדל"ן  בזקשנחזה. הערכות אלו מבוססות, בין היתר, על הערכות  

בזק שבבעלותה ביחס לערכם בספרים, וזאת מאחר שביחס לחלק מהנכסים אין בידי  

אינן עדכניות ולפיכך ההערכות נסמכות גם על  בזקשמאויות, או שהשמאויות שבידי  

לצפות את גובה התמורה  בזקר היכולת של  , ולעניין היעדבזקאומדנים פנימיים של  

שתשולם בפועל בגין הנכסים שיימכרו (אם וככל שיימכרו). 

בסקיה הנכס

(נכס ליד צומת מסובים בסקיההנכס למכירת  בהסכםבזקההתקשר21.1.2018ביום

מהוונת)בזקשל חכירה  זכות  בו  בע"מ.היתה  נעימי  מגדלי  5.5.2019ביום  לחברת 

העסקה שקיבלה  התמורה  כאשר  ,הושלמה  הפרשי  בזקהכוללת  הנכס (כולל  בעד 

הסתכמה   ההסכם)  להוראות  בהתאם  וריבית  "ח,  שמיליון511של  בסךהצמדה 

.  בתוספת מע"מ

מיליון  148-דרישה מרמ"י לתשלום דמי היתר בסך של כבזקקיבלה  21.5.2018ביום  

") שאושרה  המשביחההתוכניתש"ח בתוספת מע"מ, בגין תוכנית להשבחת הנכס ("

ההסכם (" לחתימת  על בזק").  הדרישהקודם  משפטית  בטענה  השגה  הגישה 

אולם,  בהשגה המשפטית, ובזקאת כל טענות רמ"ידחתה 20.1.2019ביום הדרישה. 

הפשרה.   בהסכם  הקבוע  הסיכסוכים  יישוב  מנגנון  במסגרת  מגעים  קיימו  הצדדים 

דרישה בזקקיבלה  5.8.2018ביום  השגה שמאית על הדרישה.בזקהגישה  במקביל,  

143.5-מהוועדה המקומית לתכנון ובניה אור יהודה לתשלום היטל השבחה בסך של כ 

מכר (" של  בדרך  הנכס  מימוש  עקב  ש"ח  ביום ההשבחההיטלדרישת מיליון   .("

ערר על דרישת היטל ההשבחה, ושלחה לרמ"י דרישה לתשלום  בזקהגישה  17.9.2018

ההשבחה היטל  הפשרה.מלוא  בהסכם  הרשות  התחייבות  פי  20.1.2019ביום  על 

דרישת  רמ"ידחתה   כאמור.בזקאת  ההשבחה  היטל  עסקת  עם  לתשלום  השלמת 

התמורה,כאמורהמכר מלוא  וקבלת  ההשבחה בזק שילמה  לעיל  מהיטל  מחצית 

, מיליון ש"ח והעמידה ערבות בנקאית על המחצית השניה של ההיטל 75בסכום של  

על מנת  בזקשיהא בכך כדי לגרוע או לפגוע בהליכים שנקטה או שתנקוט וזאת מבלי

יצויין, כי סכום דמי ההיתר שייקבע בסופם של לגרום לביטול או להפחתת היטל זה. 

ההשבחה שיהיה על   על סכום היטל  יכול להשפיע גם  לוועדת בזק ההליכים  לשלם 

יא תידרש לשלם צפוי  , סכום דמי ההיתר והיטל ההשבחה שהבזקהתכנון. להערכת  

,  בזק. בעקבות דרישת  להיות נמוך וייתכן שאף נמוך מהותית מסכום הדרישות הכולל

נעשה בינה לבין אגף החשב הכללי במשרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל, בתחילת 

יישוב  2020שנת   מנגנון  במסגרת  הנ"ל  הדעות  חילוקי  ויישוב  לבירור  ניסיון   ,

בהסכם הפשרה הודעה מהחשב  בזקקיבלה  2021חודש מרץ  ב.הסכסוכים הקבוע 
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כי בהתחשב בפערי העמדות המשמעותיים הקיימים  ,הכללי ומרשות מקרקעי ישראל

בזקבין הצדדים אשר לא נראה כי ניתן יהיה לגשר עליהם, הם מקבלים את בקשת  

העברת המחלוקת לדיון בערכאות   ולאפשר את  יישוב הסכסוכים  הליך  לסיים את 

בתל בזקהגישה  27.6.2021ביום  המשך לכך,  בהמשפטיות.   המשפט המחוזי  בבית 

אביב תביעה נגד רשות מקרקעי ישראל להשבת מלוא הכספים ששילמה כדמי היתר  

מיליון ש"ח וכן לקבלת סעד הצהרתי שלפיו על  217-והיטל השבחה בסך כולל של כ

ככל שיחולט, מתוךבזקרשות מקרקעי ישראל לשלם ל הערבות כל סכום שיחולט, 

לוועדה המקומית לתכנון ובניה אור בזקמיליון ש"ח שהעמידה  75הבנקאית בסך של  

ידי   במסגרת התביעה נטען על  כי אין  בזקיהודה להבטחת יתרת היטל ההשבחה.   ,

הסכם  להוראות  שבהתאם  מאחר  השבחה  והיטל  היתר  דמי  בתשלום  חבה  היא 

לבין רשות מקרקעי ישראל ומדינת ישראל היא היתה זכאית  בזקהפשרה שנחתם בין  

לתוכנית  חוזה החכירה המתייחס לנכס בסקיה כשהוא מושבח בהתאם  לקבל את 

היטל   בתשלום  החבות  כי  וכן  ישראל,  מקרקעי  לרשות  היתר  דמי  תשלום  וללא 

מקרקעי   רשות  על  הפשרה  הסכם  להוראות  בהתאם  חלה  התוכנית  בגין  השבחה 

ישראל.

הגישה רשות מקרקעי ישראל כתב הגנה בו טענה כי יש לדחות את  17.1.2022ם  ביו

תובעת לקבלו בחזרה,  בזק) תשלום דמי ההיתר, ש 1התביעה מן הטעמים הבאים: (

בזק כדין, שכן התוכנית המשביחה חרגה מהזכויות המוגבלות שהוקנו לבזקהוטל על  

לעניין תביעת  2בהסכם הפשרה; ( ההשבחה שלקבל מהרשות  בזק)  היטל  בזקאת 

היטל   את  לשלם  הפשרה  בהסכם  הרשות  התחייבות  המקומית,  לוועדה  שילמה 

ההשבחה, שעליה מתבסס החברה בתביעתה, הייתה ביחס לזכויות המוגבלות הנ"ל,  

התכנית  בגין  מהחיוב  ולהפרידו  ההשבחה  היטל  חלף  את  לייחד  ניתן  לא  וכיום 

המשביחה.

מיליון  403רווח הון בסך  2019עון השני של שנת  רשמה בדוחותיה הכספיים לרבבזק

סכום דמי ההיתר  בדברבזקש"ח. רווח ההון שנרשם כאמור הינו על בסיס הערכת  

הנ"ל לא יתממשו,  בזקוהיטל ההשבחה שהיא תידרש לשלם כאמור. ככל שהערכות  

או גם מיליון ש"ח. לעניין זה ר450-מיליון ש"ח לכ250-רווח ההון הסופי ינוע בין כ

. 2021לדוחות 6.6ביאור 

ולרווח ההון כתוצאה ממכירת הנכס  בזקהמידע הכלול בסעיף זה בנוגע להערכות  

ומבוסס, בין השאר, על  ערךהינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות 

הערכות   על  וכן  לעיל  לתשלום  בזקהאמור  בנוגע  החברה  טענות  .  הדרישותבדבר 

באופן יתקיימוהאמורותבזקשהערכותככלמלאבאופןלהתממשאשלעשויהמידע

. שונה מהצפוי

אביב בתל8הרכבתברחובבזקנכס מכירת

בהסכם למכירת נכס מקרקעין המצוי ברחוב הרכבת בזקהתקשרה 25.2.2021ביום 

180") בתמורה לסך כולל של  הרוכשת") לקבוצת עזריאלי בע"מ ("הנכסתל אביב ("8

ושל חברת בזקמע"מ. יצויין, כי הנכס היה בבעלות משותפת של  בתוספתמיליון ש"ח  

דואר ישראל וכן כי עיסקת המכירה כוללת  רכישה של חלק חברת דואר ישראל על 

לרוכשת. מלוא התמורה שולמה על בזקומכירת חלק זה ביחד עם חלקה של  בזקידי  

בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון  רשמהבזקעד חתימת ההסכם.  ידי הרוכשת במו

הון בסכום של כ2021של שנת   הנכס 125-רווח  בגין מכירת  ש"ח לפני מס  מיליון 
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(לאחר ניכוי עלות רכישת חלקה של חברת דואר ישראל, מס רכישה, הוצאות ושווי  

). לבזקעלות מופחתת 

נכסים לא מוחשיים  .2.8

בזקרישיון מפ"א של .2.8.1

פועלת על פי רישיון מפ"א, אשר, בין היתר, מהווה את הבסיס לפעילותה בתחום התקשורת  בזק

).  2.16.2ארצית הנייחת (לתיאור עיקרי רישיון המפ"א ראו סעיף -הפנים

סימני מסחר.2.8.2

המאפייניםבזק מסחר  בסימני  שלה.  שירותי משתמשת  ומוצרים  הדוחפרסוםלמועדם 

עהתקופתי המסחר,  או,  בזקשםלרשומים  סימני  רשם  אצל  רישום  בהליך  200-כנמצאים 

- "  B"-ו  מה של בזקש–"  בזק"-. סימני המסחר העיקריים הםמדגמיםוכן שנימסחרסימני

.בזקלוגו 

הון אנושי.2.9

מבנה ארגוני ומצבת עובדים לפי מבנה ארגוני.2.9.1

:  31.12.2021ליוםבזקשלהכלליהארגוניהמבנהתרשיםלהלן

מסגרות העסקה ובבזקעובדים המספר.2.9.2

עובדים בסוף  5,408-עובדים (בהשוואה ל5,475היה  31.12.2021נכון ליום  בזקבמספר העובדים  

הינם עובדים המועסקים על פי הסכמים קיבוציים (מתוכם  בזקמתוך עובדי  93%-). כ2020שנת  

) 7%-(כבזקהינם עובדים קבועים והיתר עובדים לא קבועים). יתרת עובדי  בזקמעובדי  57%-כ

שלא במסגרת ההסכמים הקיבוציים.   מועסקים בהסכמים אישיים  

. 2.9.4והתיקונים לו, ראו סעיף 2006לפירוט בעניין ההסכם הקיבוצי המיוחד מחודש דצמבר 

עובדיםשלמוקדמתלפרישהתוכניות.2.9.3

. במסגרת  בזקעובדים קבועים בהתאם לתוכנית הפרישה ב125בזקפרשו מ2021במהלך שנת  



2021פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי לשנת 

57

ממשרד התקשורת (למעט מספר  בזקאשר הועברו ל בזקזו הושלמה גם פרישה של כל עובדי

). בזקלנוכח צרכים ניהוליים של 2022עובדים בודדים שפרישתם נדחתה למהלך שנת 

דירקטוריון  29.11.2021ביום   במסגרת מימוש תכנית התייעלות ובהתאם להסכם בזקאישר 

ב שנת  פרישבזק הקיבוצי  במהלך  כ2022ה  פנסיה  50-של  במסלול  ותיקים  קבועים  עובדים 

מאומדן עלויות 5%מיליון ש"ח (העלות כוללת רזרבה בסך של  71-מוקדמת בעלות כוללת של כ

הוצאה  2021רשמה  בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת בזקלאור האמור, הפרישה). 

מיליון ש"ח.67.5-בסך של כ

.2021לדוחות16.5גם ביאור ראוזהלעניין 

בבזקטיבם של הסכמי ההעסקה .2.9.4

בזקובין נציגות עובדי  בזקמוסדרים בהסכמים קיבוציים הנחתמים בין  בבזקהעבודה  יחסי

עובדי  וההסתדרות על  חלים  כן  אישיים.  קיבוציים בזקובהסכמים  להסכמים  הרחבה  צווי 

כלליים מסוימים, כגון הסכמי תוספת יוקר.

החזקות.סב.אר  לאפ ישראלממדינתבבזקהשליטההעברתבעקבות,  2006דצמבר  בחודש

לבין ארגון העובדים  בזק קיבוצי מיוחד בין  הסכםנחתם,)בבזקבעבר(בעלת השליטה  "מבע

והתיקונים הקיבוציההסכםעיקרייובאו להלן. בבזקוההסתדרות המסדיר את יחסי העבודה 

"): ההסכם"זהבסעיףייקראוביחד(כולם השנים לאורךשנחתמולו

ההסדרים והנוהגים הקיימים  -על כל ההסכמים,  ערב החתימה על ההסכם, בבזקפי ההסכם, 

לרבות מנגנון הצמדת השכר למגזר הציבורי, ימשיכו לחול רק על העובדים הקבועים הוותיקים  

, שעליהם חל ההסכם, בכפוף לשינויים שהוכנסו במפורש בהסכם. העסקת עובדים זמניים בבזק

המבוססים על מודל ש תתבצע על בסיס הסכמי שכר חודשיים/שעתיים  כר קיימים וחדשים, 

שוק לפי עיסוקים, עם גמישות ניהולית גבוהה. בהסכם נקבעו מגבלות על סוגים מסוימים של  

הידברות ובוררות מול ארגון העובדים במקרה   שינויים ארגוניים עתידיים, וכן מנגנון הודעה, 

של שינויים ארגוניים.  

מקרב וריםדירקטשניבזקבדירקטוריוןיכהנוההסכםשלתוקפובתקופת,  ההסכםפיעל

הדירקטוריון"ר  יובידיזהותםאישורל(בכפוף  העובדיםארגוןידיעליוצעואשר30העובדים

בגין לתשלוםזכאיםיהיולאהעובדיםמקרבהדירקטורים).  הכלליתבאסיפהבחירתםול

עובדים שלהעסקהתנאיבענייןהדירקטוריוןבדיוניישתתפוולאכדירקטוריםכהונתם

. בכירים

בזקמעמד של "עובד קבוע חדש", אשר תנאי העסקתו שונים מתנאי עובד קבוע ותיק של  הוגדר

מודל שכרו יהיה על בהתאמה לשכר השוק, בבזקפי מדיניות השכר  -(לפי ההסכם הקיבוצי): 

יהיה זכאי למסלול פיצויים מוגדלים בלבד (בהתאם לוותק).  בבזקבסיום העסקתו 

הפרישה תהיה  במסגרת דעתה  -רשאית עלבזקהסדרי  203עבודתם של עד  לסייםפי שיקול 

.)2017-2021(הנתון רלבנטי לשנים עובדים קבועים (כולל קבוע חדש) בכל שנה

: שעיקריו ) להסכם6תיקון (מספר נחתם16.12.2020ביום 

ליום   עד  הקיבוצי  ההסכם  והארכת  שבהסכם  31.12.2025תיקון  הפרישה  והסדר 

. 31.12.2026ליום הקיבוצי עד 

כי היא מסכימה לכך שכל עוד מכהנים  2016בתחילת שנת  30 דירקטורים, יכהן 15בדירקטוריון בזק עד  הודיעה נציגות העובדים, 
, יכהן בדירקטוריון נציג נוסף מקרב העובדים. 15בדירקטוריון נציג אחד מקרב העובדים, וככל שמספר הדירקטורים יעלה על 
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רשאית על פי שיקול דעתה לסיים עבודתם של  בזקבמסגרת הסדרי הפרישה תהיה  

- עובדים קבועים (כולל קבוע חדש) בכל שנה (וזאת בנוסף למכסת פרישה של כ 80עד 

אשר  300 הקודם,  מההסכם  שנותרה  קבועים  העסקתם  בזקעובדים  לסיים  תוכל 

בסוף תקופת ההסכם). 

דעת   הנתונה לשיקול  כולל פרישת עובדים  לא  ההסכם,  עלות  כולל  זקבאומדן  (אך 

מיליון ש"ח  65-) הינה כממשרד התקשורתתוספת עלות פרישה של עובדים מועברים 

לאורך תקופת ההסכם.

. 2.17.3הסכמים מהותיים נוספים בתחום יחסי העבודה ראו סעיף לפירוט

בבזק נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה  .2.9.5

דירקטורים עליו  9דירקטורים (מתוך הרכב של  9בזקהדוח התקופתי מכהנים בפרסוםלמועד  

דירקטוריון אחד בזקהחליט  תלוי  בלתי  דירקטור  חיצוניים,  דירקטורים  שלושה  מתוכם   ,(

דירקטורים אשר אינם דירקטורים בלתי תלויים (כולל דירקטור 5-צוני) ו(שאינו דירקטור חי

חברי הנהלה בכירה.10בזקהעובדים). כמו כן, מכהנים באחד מקרב 

כיסויים   היתר,  בין  הכוללים,  אישיים  הסכמים  פי  על  מועסקים  הבכירה  ההנהלה  חברי 

ת בעת פרישה. פנסיוניים, תשלום בונוסים מבוססי יעדים וחודשי הודעה מוקדמ

ת בעניין  ראו  לפרטים  משרה  לנושאי  ו7סעיף  גמולים  זה  תקופתי  בדוח  ד'  29ביאור  לפרק 

.2021לדוחות 

בהתאם לסעיף בזקאישרה האסיפה הכללית מחדש את מדיניות התגמול של  23.5.2019ביום  

.   1.1.2019שנים, החל מיום 3א לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 267

המניות של  6.2.2020יום  ב בעלי  הכללית של  האסיפה  כתבי בזקאישרה  תיקון  השאר,  בין   ,

בזק אשר מכהנים בבזקההתחייבות לשיפוי ופטור המוענקים לנושאי המשרה והדירקטורים ב

יכהנו ב על בעל השליטה בבזק ו/או אשר  ו/או בזקמעת לעת (כולל אלו הנמנים  ו/או קרוביו 

ובמדיניות התגמול שלה.   בזקבעל השליטה), וכן תיקונים בתקנון נושאי משרה בחברות של

, בין השאר, תיקונים נוספים  בזקאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של  14.5.2020ביום  

של   המשרה  נושאי  של  התגמול  של  בזקלמדיניות  המיידיים  בדיווחים  מיום בזקכמפורט 

בנוגע לזימון ותוצאות האסיפה המוכללים בדוח זה בדרך של הפניה.14.5.2020ומיום  2.4.2020

מכוחה יכול שיוקצו  התכניתתכנית תגמול הוני ("בזקאישר דירקטוריון  10.12.2020ביום    ("

המהוות כ84,000,000אופציות הניתנות למימוש לעד   מהונה המונפק  2.94%-מניות רגילות, 

מתאר (כפי  12.12.2020בדילול מלא לאחר המימוש, אשר לגביה פורסם ביום  בזקפרע של  והנ

ביום   עד  המתאר) ("14.1.2021שתוקן  של  הקצאה  אושרה  האישור,  במסגרת   .("58,735,000

ב117אופציות לעד   בכירים  ועובדים  מנהלים  יו"ר  בזקנושאי משרה,  לרבות  ובחברות בנות, 

אישר  10.2.2021, מכח מתאר ודוח הצעה פרטית מהותית. ביום  בזקומנכ"ל  בזקדירקטוריון  

נושאי משרה ו/או  4-אופציות נוספות מכוח המתאר ל2,580,000הקצאת עד  בזקדירקטוריון  

ובחברות הבנות.בזקעובדים ב

: בזקאישרה האסיפה כללית של בעלי המניות של 18.1.2021כמו כן ביום 

ש"ח ערך נקוב כל אחת 1מניות רגילות, בנות  24,485,753-בבזקל  הגדלת הון המניות הרשום שא.

האפשרי  בזקשל   המירבי  ההיקף  עד  הוני  גמול  של  עתידית  הקצאה  יכולת  לאפשר  מנת  על 

להקצאה מכוח התכנית. 
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דירקטוריון  ב. כיו"ר  גיל שרון  והעסקתו של מר  כהונתו  רטרואקטיבית בזקתנאי  יחולו  אשר   ,

הקצאת  2020באוגוסט  27מיום   בפועל (לרבות  כהונתו  תחילת  מועד  אופציות  12,000,000, 

בהתאם לתוכנית).  

אופציות בהתאם לתוכנית.   9,000,000, של בזקהקצאה למר דודו מזרחי, מנכ"ל ג.

. בזקתיקונים ועדכונים למדיניות התגמול של ד.

בעניין זימון  14.1.2021ום  מי בזקלפרטים נוספים לעניין זה ראו דיווחים מיידיים מתוקנים של  

של   המניות  בעלי  של  מיוחדת  כללית  לעובדים בזקאסיפה  אופציות  להנפקת  מתאר  ובעניין 

המוכללים בדוח זה בדרך של הפניה.

תיקון למדיניות התגמול של  בזקאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של  22.4.2021ביום  

נבזק ביטוח  פוליסת  של  האחריות  גבול  מקסימום של  לפיו  לתקרת  הוגבל  משרה  250ושאי 

מיליון דולר ארה"ב) וכן הכללת אפשרות 100-250חלף גבול אחריות בין  מיליון דולר ארה"ב (

לחידוש פוליסת הביטוח על ידי הארכה או התקשרות בפוליסה חדשה בכל עת. 

בין השאר, יומהסדרעלאשרכלליתאסיפהזימוןבזקדירקטוריוןאישר22.3.2022ביום  ,

שלוש ( של  לתקופה  מעודכנת  תגמול  מדיניות  מיום  3אישור  החל  בתוקף  שנים,   (1.1.2022

כספי  על בסיס מידע  לעניין השבה של תגמול שניתן  תיקונים מבהירים  בין השאר,  הכוללת, 

מוטעה, התאמת מדיניות התגמול באופן המאפשר הענקת תגמול משתנה תלוי ביצועים ליו"ר  

ובזקריון  דירקטו מיום  כן,  האסיפה  זימון  דוח  נוספים.  טכניים  ותיקונים  ניסוח  תיקוני 

מוכלל בדוח זה בדרך של הפניה.22.3.2022

.2021לדוחות26ראו ביאור -לתגמול הוני לעניין התוכנית 

ציוד וספקים . 2.10

ציוד.2.10.1

כבלים ,  נחושתכבלי,  ) MSAG(תקשורתארונות: מרכזות,  הואבזקהעיקרי המשמש את  הציוד

. אינטרנט ומודמינתבים,שרתים ,  נתוניםלתקשורתוציודמערכות,  לתמסורתציוד,  אופטיים 

רוכשת את מרבית הציוד הנחוץ לתשתיות התקשורת שלה מחברות ישראליות הקשורות  בזק

כנה ממספר ספקים עיקריים.   ומרה ותורוכשת חבזקעולם. מהעם יצרניות של ציוד תקשורת 

כישות מספקים עיקריים וצורת התקשרות עימם שיעור ר.2.10.2

לעניין סעיף  בזק עיקרי",  ספק  23רואה כ"ספק  התשקיף,  לתוספת הראשונה לתקנות פרטי 

מסך היקף הרכישות השנתי של הקבוצה 5%ל  עעלהממנו  בזקשהיקף הרכישות השנתי של  

. 10%היקף הרכישות ממנו מסך היקף הרכישות של תחום הפעילות עלה על ו

.לעילכהגדרתועיקריספקלבזקההילא2021שנת במהלך

תלות בספקים .2.10.3

יחודי  יתקשורת נתונים, מיתוג, תמסורת ומערכות רדיו הינו ציוד  תחומי  רוב הציוד אשר נרכש ב

, הינה מוגבלת.לא מטעם היצרןש,אפשרות לקבל תמיכההולאורך כל שנות פעילותו 

להיותעשויה,  בזקאתהמשמשותמסוימותבמערכותהיצרן תמיכת חשיבותנוכח ,  בזקלדעת

:בספקים הבאיםתלותלה
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תחוםהספק שם

ונטוורקס  סולושינס  נוקיה 

ישראל בע"מ

NGN-ומערכות הגישה לרשת ה מטרותמסורת

הסיבים.קט יפרויעבור GPONציוד 

JuniperNetworksמטרותמסורת

מנויים מתגיBroadSoft/ סיסקו

נטוורקס (ישראל)  דיאלוג 'יק 

בע"מ 

בבזקהמיתוגלרשתמפעיליםביןלקישורמעברמרכזות

NGN-מערכות הגישה לרשת ה "מ בעאחזקותאדטראן

IBM מערכות ושרידות  שחזורים  לגיבויים,  ופתרונות  חומרה 

אחסון ציוד, ותשתיות 

VMwareהשרתים שלהוירטואליזציהמערךלרובתשתית

Beנתב"מבע. תטלקוםהיטס

תלות כאמור בסעיף זה, כוללים בדרך כלל תקופת לבזקהסכמים עם ספקים בהם עשויה להיות  

או   תחזוקה  של  נוספת  תקופה  ולאחריה  בהסכמים,  הקבועים  ובתנאים  זמן  לפרק  אחריות 

עשויה   הצורך,  במידת  ו/או  בזקתמיכה.  תמיכה  שירותי  למתן  בהסכם  הספק  עם  להתקשר 

ככלל,   נוסף.  זמן  לפרק  שונים  תחזוקה  סעדים  אלו  הסכמים  הפרת  לבזקיכללו  במקרה של 

ההסכם על ידי הספק. בדרך כלל, במועד ההתקשרות עם ספקים אלו, ההתקשרות הינה ארוכת 

טווח.  

הון חוזר . 2.11

.הדירקטוריוןדוחל1.4סעיףראו, בזקשלהון החוזר לבנוגעלפרטים

השקעות . 2.12

' דלפרק4-ו3סעיפים ראווכן,  2021לדוחות12ביאור  ראו  מוחזקותבחברותעות  בנושא השק למידע

.זהתקופתיבדוח

מימון. 2.13

שיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית על ההלוואות .2.13.1

ידי אשראי לטווח קצר (פחות משנה). להלן התפלגות -אינה ממומנת עלבזק31.12.2021ליום

ההלוואות לזמן ארוך (לרבות חלויות שוטפות):

תקופת 
מקור המימון ההלוואה 

סכום הקרן  
(במיליוני  

"ח)ש

סוג מטבע  
או הצמדה 

סוג הריבית  
ומנגנון השינוי 

שיעור  
הריבית  
הממוצעת 

שיעור  
הריבית  

האפקטיבית 

ית טווח הריב
2021בשנת

הלוואות 
לזמן ארוך 

ש"ח לא  711בנקים 
- 3.43%3.36%3.20%קבועה צמוד 

4.30%

ש"ח לא  300בנקים 
צמוד 

משתנה על  
בסיס שיעור  

ריבית הפריים * 

2.13%2.20%2.13%

- מקורות חוץ 
ש"ח לא  36בנקאיים 

צמוד 

משתנה על  
בסיס שיעור  

ריבית המק"מ  
** לשנה 

1.38%1.57%1.38% -
1.43%

- מקורות חוץ 
ש"ח לא  4,073בנקאיים 

- 3.06%3.15%2.79%קבועה צמוד 
4.00%

- מקורות חוץ 
ש"ח צמוד  2,916בנקאיים 

- 1.72%1.76%0.58%קבועה למדד 
3.70%
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) 2022מרץלחודש(נכון 1.60%-הפרייםריבית*
) לתקופת הריבית  2022פברוארימי מסחר אחרונים של חודש  5(ממוצע 0.38200%-) 223תשואת המק"מ לשנה (**

.1.3.2022שהחלה ביום 

. 2021לדוחות 13ביאור ראו, בזקהלוואות נוספים אודות לפרטים

אשראי בקבלתמגבלות.2.13.2

בזקהכלולות בהלוואות מגבלות

לתאריך  2021לדוחות  13ביאור  ראו דוח פרסוםלתאריךוכןהכספייםהדוחות. 

.עליההחלותהמגבלותבכלעומדתבזק, זהתקופתי

מגבלות בנק ישראל הקשורות ללווה בודד ולקבוצת לווים 

קבוצת ושללווהשלחבותעל מגבלותכוללותבישראלהבנקיםעלקחהוראות המפ

על הבנקים עלולות להשפיע מפעם לפעם על  הוראות.  הבנקים כלפילווים  המפקח 

ההסמכה לקבוע ענייןל.  לבזקנוסף  אשראייכולתם של תאגידים בנקאיים להעניק  

. 1.7.4.7, ראו סעיףהריכוזיותבחוקעסקיתלקבוצהאשראיהעמדתעלמגבלות

בר דיווחאשראי .2.13.3

של רשות  104-15, בהתאם לעמדה משפטית  בזק, האשראי בר הדיווח של  31.12.2021נכון ליום  

, הכל בזקשל  12-ו11,  10,  9ראי בר דיווח) הינו אגרות החוב מהסדרות  אשניירות ערך (אירוע  

.לדוח הדירקטוריון4ובסעיף 2021לדוחות 13כמפורט בביאור

סכומי אשראי שנתקבלו בתקופת הדוח.2.13.4

תשקיף רישום למסחר ושחרור מחסימה של אגרות חוב (סדרות  בזקפירסמה  7.4.2020ביום  

"). התשקיף) (" 8.4.2020ותשקיף מדף (נושא תאריך בזק) של 12-ו11

) על פי דוח הצעת  14-ו13(סדרות  חדשות  פקה של אגרות חוב  הנבזקהשלימה  23.12.2021ביום  

אגרות חוב 200,000,000תשקיף. במסגרת זו הונפקו האשר פורסם על פי  21.12.2021מדף מיום

) 14אגרות חוב (סדרה  200,000,000-מיליון ש"ח ו200,000,000-) בתמורה לסך של כ13(סדרה  

ראו דוח הצעת  אלה  טים נוספים ביחס לאגרות חוב לפרש"ח.200,000,000-בתמורה לסך של כ

בדבר תוצאות ההנפקה  22.12.2021מיום  בזק, דיווח מיידי של  21.12.2021מיום  בזקמדף של  

ביום  כמו.המוכללים בדוח זה על דרך הפניה 300בסך של  הלוואה  בזקנטלה  1.12.2021כן, 

"ח מתאגיד בנקאי.שמיליון  

בזק ) של  9של אגרות החוב (סדרה  ה פדיון מוקדם חלקי ביוזמתבזקביצעה23.1.2022ביום

. נקובערך"ח שמיליון 370-כשלבסך

. 2021לדוחות 13לדוח הדירקטוריון וביאור 4האמור בסעיף זה ראו גם סעיף לעניין

בזקשל אגרות החוב של .2.13.5

2021לדוחות  13ביאורראובזקועל ידי  החברהאודות אגרות החוב שהונפקו על ידי  לפרטים

. 2.13.4ראו סעיף כן,כמוהדירקטוריון.לדוח4סעיףו

דירוג אשראי  .2.13.6

il/AA-/Stableידי סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ בדירוג  -מדורגות עלבזקאגרות החוב של  

בדירוג    ביום  Aa3.ilועל ידי מידרוג בע"מ  הוציאה מידרוג את  2.5.2021באופק דירוג יציב. 
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מבחינה (אשר הייתה עם השלכות שליליות) ואישרה את הדירוג  בזקדירוג אגרות החוב של  

Aa3.il הודיעה מידרוג על 1.12.2021באופק דירוג יציב, כמו כן  ביום בזקשל אגרות החוב של

דירוג לאגרות חוב סדרות   מיליון ש"ח ע.נ.  400בהיקף של עד  בזק יק  שתנפ13-14מתן אותו 

ואגרות החוב שלה. כמו כן, בזקשל  ilAA-/Stableאישררה מעלות את דירוג  12.5.2021ביום  

400הודיעה מעלות על מתן אותו דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד  30.11.2021ביום  

.14-ו13מיליון ש"ח ע.נ. באמצעות הנפקת שתי סדרות חדשות, 

דירוגי   להיסטוריית  בנוגע  של  בזקלפרטים  מיידיים  דיווחים  ראו  האחרונות  בזק בשנתיים 

(סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ), וכן  30.11.2021-ו12.5.2021,  26.5.2020,  4.5.2020מהימים  

(מידרוג בע"מ) המוכללים 1.12.2021-ו2.5.2021,  22.12.2020,  26.5.2020,   22.4.2020מהימים  

.זה בדרך של הפניהבדוח

.הדירקטוריוןוחלד4סעיףגםראוזהלעניין

) ומקורות הגיוס2022בשנה הקרובה (חוב  ביחס לגיוס בזקהערכת  .2.13.7

שנת   כבזקצפויה  2022במהלך  של  סך  וריבית 1.55-לפרוע  קרן  חשבון  על  ש"ח  מיליארד 

מסדרה   חוב  אגרות  של  מוקדם   פידיון  כולל  זה  אג"ח (סכום  לרבות  שבוצע  9הלוואותיה, 

).  2.13.4כמפורט בסעיף  

מגייסת כספים מעת לעת לצרכי ניהול תזרים המזומנים שלה. אפשרויות המימון העומדות בזק

גיוס חובבזקבפני   גיוס הן:  באמצעות  ו/או  באמצעות הלוואות חדשות מתאגידים בנקאיים 

. חוב פרטי או סחיר

וערבויות  שעבודים.2.13.8

.2021לדוחות 19ביאור ראו בזקלמידע בנוגע לשעבודים וערבויות של 

מיסוי  . 2.14

לדוחות 7ראו ביאור  אס  בי.למידע בנושא מיסוי לרבות בנוגע להפסדים מועברים לצרכי מס בדי.

2021 .

ב26.12.2021ביום   לבקשת  בזקהתקבל  המאריך,  המיסים  מרשות  תוקף  בזקמכתב  את   ,

. יצויין, כי במכתב רשות המיסים נכתב,  31.12.2022החלטת המיסוי בשנה אחת, קרי עד ליום  

לבין  בזקדה שלא חלו התפתחויות מהותיות בעניין ביטול ההפרדה המבנית בין  כי לאור העוב

די.בי.אס ממועד מתן החלטת המיסוי ועד למועד מתן ארכה זו ולאור הזמן הרב שחלף ממועד 

בנושא, תשקול רשות המסים שלא להאריך בזקמתן החלטת המיסוי, ולאחר בחינת כל טענות 

, ככל שלא יהיו התפתחויות מהותיות בשנת  31.12.2022ם  את תוקף החלטת המיסוי מעבר ליו

לעמדת  בזקבכל הקשור לביטול ההפרדה המבנית בין  2022 די.בי.אס.  היא זכאית בזקלבין 

אשר לפיה "רשות המיסים   המיסים בהתאם לתנאי החלטת המיסוי,  להארכת אישור רשות 

בכפוף להצהרת החברות כי  תאריך את תוקף החלטת מיסוי זו בשנה נוספת מידי שנה בכתב  

לא חל שינוי מהותי בעסקיהן ובתנאי החלטת מיסוי זו ובכפוף לפרשנות שניתנה לדין, ובלבד 

שפרשנות כאמור פורסמה בכתב". מעבר לכך, גם אם לא יוארך תוקף החלטת המיסוי הרי שאין 

חלף  לבקש מרשות המיסים בכל עת רלבנטית בעתיד החלטת מיסוי חדשה  בזקהדבר מונע מ

כי   יצוין,  עוד  האמורה.  המיסוי  השונים  בזקהחלטת  הרגולציה  גורמי  מול  לפעול  ממשיכה 

לביטול ההפרדה המבנית.

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם . 2.15



2021פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי לשנת 

63

כללי.2.15.1

הינם 31או מתקני מתח גבוה מתקני תקשורת אלחוטיים,,, כגון מתקני שידורבזקחלק ממתקני  

בחוק הקרינה הבלתימקורות קרינה אלקטרומגנטית אשר נכלל -ים בהגדרת "מקור קרינה" 

מייננת.  

חוק הקרינה הבלתי מייננת .2.15.2

בין .  עליהםהפיקוחאתוכןוהפעלתםהקמתם,  קרינהבמקורותהעיסוקאתמסדירהחוק

,  עונשיות הוראותקובע;  היתרטעוניםקרינהמקורשלוהפעלההקמהכיהחוקקובע,  היתר

עלמטיל;  בהונושאי משרההעובדי,  שהפרה את הוראות החוקחברה עלמחמירה ואחריות

הבלתי הקרינהעללממונהבעיקרפיקוחסמכויותמקנהוכןודיווחרישוםחובותהיתרבעל

ביטול הממונה"-זה  בסעיף(הסביבהלהגנתבמשרדמייננת לרבות לעניין תנאים בהיתר,   ,("

ההיתר וסילוק מקור קרינה. 

הוציאה היתרי הפעלה מאת הממונה למתקני התקשורת ולאתרי השידור המופעלים על  בזק

כן,  ידה. קרינההדרושותהפעולותאת ביצעהבזק כמו  היתרי  גבוה  להוצאת  מתח  למתקני 

מתקני מתח גבוה, לכולם  13-לקרינההיתרי  קיימים, ונכון למועד הדוח  בזקהמצויים בנכסי  

. יש היתר הקמה והפעלה או אישור סוג תקף

הממונה  יצוין כי  למתקני דורש,  ההפעלה  היתרי  של  תוקפם  להמשך  כתנאי  בניה  היתרי 

התקשורת (לרבות מתקני שידור) שניתנו על ידו, וכן קיומם של תנאים נוספים, בין היתר, ביחס 

מאת הממונה. ראו גם סעיף לבזקל"מתקני גישה אלחוטיים" שהינם בעלי "אישור סוג" שניתן  

2.16.10  .

כי הקמה או הפעלה של מקור קרינה בניגוד לתנאי   החוק כולל פרק עונשין הקובע, בין היתר, 

מתנאי ההיתר וכן הקמה או הפעלת מקור קרינה בלא היתר לאחר קבלת התראה בכתב מאת  

רה פלילית מסוג אחריות קפידה. הממונה, הינן עבי

היתרים.2.15.3

.  2.16.10היתרים למתקני שידור הדרושים מכוח חוק התכנון והבניה, ראו סעיף לעניין

בעניין ניהול סיכוני קרינהבזקמדיניות .2.15.4

מיישמת נוהל עבודה לגבי הקמה, הפעלה ומדידה של מקורות קרינה בלתי מייננת, ונוהל  בזק

הוגדר ממונה על יישום נוהל האכיפה. בבזק.  בזקידי דירקטוריון  -אכיפה מתאים שאושר על

יון. ולדירקטורבזקדיווחים תקופתיים על סטאטוס מקורות קרינה מועברים למנכ"ל 

בזקמגבלות ופיקוח על פעילות . 2.16

כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות את פעילותה העסקית. הגוף העיקרי המפקח על  בזק

, כחברת תקשורת, הינו משרד התקשורת.בזקפעילות 

בזק פיקוח על תעריפי .2.16.1

ומכ17עד  15-ו5סעיפיםחחלים הסדרים מכובזקעל תעריפי   רישיון  חולחוק התקשורת 

. , כמפורט בהמשך סעיף זההמפ"א

הקמה והפעלה של מתקנים אלה דורשת היתר הקמה וכן היתר הפעלה בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת. הקמת מתקני מתח  31
בוה (שנאים) באתרי בזק נועדה לצורך אספקת אנרגיה לשימוש במתקני בזק.ג
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תעריפי   על  להלן)  בזקלפיקוח  השלכות(כמפורט  להתערבות בזקתעריפי  -מספר  חשופים 

לשינויים מהותיים במבנה בזקומעת לעת, חשופה רגולטורית (אף אם אינם נקבעים בתקנות),

על התעריפים יוצר או עלול ליצור   הפיקוח  וברמת התעריפים.  קשיים  לבזקהתעריפים שלה 

במתן מענה תחרותי הולם לשינויים בשוק ולהצעות המתחרים בלוחות זמנים קצרים. כמו כן,  

בהשתתפות במכרזים מסוימים. בזקהמגבלות על מתן הנחות בתעריפים מגבילות את 

:  בזקעל תעריפי הקיימים הלן עיקרי הסדרי הפיקוח ל

, תשלומים האוצרשרבהסכמתלקבוע,  התקשורתשררשאילחוק התקשורת  בהתאם

מזעריים(לרבות   או  ר)מירביים  בעל  שירותי  יכולה  שיון. יבעד  התשלומים  קביעת 

על בהתבסס  היתר,  בין  חישוב שיורה השר בתוספת )1(להיעשות,  לפי שיטת  עלות 

או  ר תשלום בעד שירותים שנותן  לפי  )  2(ווח סביר;  נקודות ייחוס הנגזרות מאלה: 

הרישיון השוואה,בעל  בני  שירותים  בעד  בעד  ,תשלום  אחרות  במדינות  תשלומים 

שירותים כאמור.

הקבועים   ליום  FIXבתקנות (תעריפים  השירותים  -)  1.4.2022) (עד  תעריפי 

התעדכנו עלבזקהמפוקחים של   שנקבעו בתקנות,  נוספים)  ושירותים  פי  -(טלפוניה 

כך שבממוצע נשחקו תעריפי  נוסחת הצמדה בניכוי מקדם הפחתה כקבוע בתקנות, 

בוטלו תקנות התקשורת (בזק  30.12.2021המפוקחים במונחים ריאליים. ביום  בזק

התשס"ז  ושידורי והצמדתם),  בזק  שירותי  בעד  תשלומים  בהן  2007-ם) (חישוב 

תעריפים   קביעת  בעניין  בשימוע  מההחלטה  כחלק   וזאת  העדכון,  נוסחת  נקבעה 

של   הקמעונאיים  הטלפוניה  לשירותי  ביום  בזקמרביים  לתקוף  יכנס  הביטול   .

. )2.16.1.4(ראו סעיף1.4.2022

) לקבוע תשלומים בעד התקשורתלחוק5יף  פי סעסמכות (לוהאוצר  לשר התקשורת  

קישור גומלין או בעד שימוש של בעל רישיון במתקני בזק של בעל רישיון אחר ולתת  

הוראות בעניין (לרבות ביחס להסדרים נלווים), בין השאר, בהתבסס על הפרמטרים 

לשימוע בעניין תעריפי והתחשבנות קישור גומלין ראו סעיף  .2.16.1.1סעיףבהמנויים  

1.7.4.1 .

או 5שלא נקבע לו תשלום או שנקבע לו תשלום מרבי או מזערי לפי סעיפים  שירות  

התקשורת15 רשאיתלחוק  רשאי בזק,  התקשורת  שר  סביר.  תשלום  בעדו  לדרוש 

לדווח לו על תשלום שבכוונתה לדרוש כאמור ועל כל שינוי בתשלום  בזקלהורות ל

תכוונת לדרוש תשלום  מבזקטרם מתן השירות או השינוי. אם ראה שר התקשורת כי  

בזק שאינו סביר, או תשלום שמעורר חשש לפגיעה בתחרות הוא יהיה רשאי להורות ל

בגין   לדרוש  רשאית  היא  אותו  התשלום  גובה  על  שנה)  על  תעלה  שלא  (לתקופה 

השירות, או להורות על הפרדת תשלום בעד שירות מהתשלום בעד מקבץ שירותים.  

י אינו סביר  תשלום  בהתאם לפרמטרים  בחינת השר אם  השאר,  בין  כול שתיעשה, 

בסעיף   האמור  1(2.16.1.1כאמור  על  בהתבסס  התשלום  את  לבחון  רשאי  והשר   ,(

. )2(2.16.1.1בסעיף  

מ30.12.2021ביום   בשימוע (שימוע  התקשורת  שר  החלטת  15.12.2020יום  ניתנה 

להפחית ),  בזקבעניין קביעת תעריפים מרביים לשירותי הטלפוניה הקמעונאיים של  

.ההחלטהעיקרי "). להלן ההחלטהכמפורט להלן ("בזקאת תעריפי הטלפוניה של 
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ולשיחות  32לתקן את התקנות הרלבנטיות כך שהתשלומים המירביים לקו מנוי .א

יופחתו   מנוי  ממקו  בשני  מדורג  התקנות  1.4.2022ועדים:  באופן  כניסת  (יום 

. 1.7.2023-לתוקף) ו

להלן פירוט התעריפים בהתאם למועדים האמורים לעיל (בש"ח): .ב

שני  
שלבים 

שירות 
התעריף המירבי 

כולל מע"מללא מע"מ 

1.4.2022
עד  

1.7.2023

29.9135דמי שימוש חודשיים לקו טלפון 

0.035בשפל 33נייחות תעריף עבור דקות שיחה לרשתות 
0.0857בשיא 

0.041בשפל 
0.100בשיא 

340.10930.128תעריף עבור דקת שיחה לרשתות ניידות
-החל מ

1.7.2023
20.8224.36דמי שימוש חודשיים לקו טלפון 

350.01420.017תעריף עבור דקות שיחה לרשתות נייחות 
360.0740.086תעריף עבור דקת שיחה לרשתות ניידות

החלופיים  .ג התשלומים  סלי  יתבטלו  מרביים  למנגנון של תשלומים  המעבר  עם 

א לחוק התקשורת. יחד עם 15שווקת בהתאם להוראת סעיף  מבזקהקיימים ש

תוכל לשווק חבילות שירותי טלפוניה הכוללות קו טלפון ודקות שיחה,  בזקזאת,  

על  שיקבעו  לסעיף  בתעריפים  בהתאם  ובלבד 17ידה  התקשורת,  לחוק 

מהתשלומים  נמוכים  יהיו  אלו  בחבילות  מהתעריפים שהתשלומים  הנגזרים 

המרביים שייקבעו. 

ים שערב כניסתו  התשלום המרבי של מנוי1.7.2023יום  ועד ל1.4.2022יום  מהחל  

של התיקון לתוקף שילמו עבור מקבץ שירותים לפי סל תשלומים חלופי, יהיה  

התשלומים   תקנות  לפי  או  חלופי  תשלומים  סל  באותו  שנקבעו  התנאים  לפי 

הנמוך מבינ לפי  התיקון,  לאחר  להערכת משרד  יכנוסחן  שינוי  התקשורתהם. 

הטלפונכאמורהתעריפים   הוצאות  להקטנת  להביא  מגזר צפוי  מנויי  של  יה 

-בכבזקלהפחית את הוצאות צרכני הטלפוניה הנייחת בובבזקהקווים הבדידים  

. (כולל מע"מ)ואילך 1.7.2023מיום "ח לשנה שמיליון 370

כי  .ד התקשורת,  שר  בהחלטת  מצויין  הצפויים,  עוד  הטכנולוגים  השינויים  נוכח 

היקף   ירידת  מתקדמות,  לרשתות  המעבר  לשירותבפרט  הטלפוניה המנויים 

להמליץ כי שר התקשורתהנייחת ושינויים במצב התחרותי, ככל שיהיו, בכוונת

את נחיצות המשך הפיקוח התקשורתהמקצוע במשרדייבחנו גורמי2025בשנת  

. בזקהתעריפי על שירות הטלפוניה הנייחת של 

באובזקלהערכת   להשפיע  צפויה  להחלטה  בהתאם  התעריפים  הפחתת  מהותי  ,  פן 

של   הכספיות  תוצאותיה  על  להערכת  בזקלרעה  זאת,  עם  יחד  הקיטון  בזק. 

בהכנסותיה צפויה להיות בסכום נמוך מזה שצוין בהערכות משרד התקשורת.

עד שלושה קווים המחברים ציוד קצה לרשת החברה, ובלבד שציוד הקצה אינו מחובר לשלוחה במרכזת פרטית, למעט -"קו מנוי"  32
"פ. י חאם ציוד הקצה מחובר לשלוחה במרכזת פרטית שאינה מחוברת לרשת החברה באמצעות שירות 

.נייחיםליעדיםגומליןקישורתעריףכולל33
. ניידותלרשתותגומליןקישורתעריףכולל34
.נייחיםליעדיםגומליןקישורתעריףכולל35
. ניידותלרשתותגומליןקישורתעריףכולל36
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ודקות השיחה ברשת  בזקבהתאם להערכות   אילו מספר קווי הטלפוניה  היו בזק, 

נותרים ברמתם נכון למועד דיווח זה, הפחתת התעריפים הייתה צפויה להביא לקיטון  

בשנת בזק מיליון ש"ח; לקיטון בהכנסות 70-בסכום של כ2022בשנת בזקבהכנסות  

בסכום  בזקואילך לקיטון בהכנסות  2024מיליון ש"ח; ומשנת  150-בסכום של כ2023

לאור מגמת הירידה המתמשכת הן במספר קווי  מיליון ש"ח לשנה. אלא ש200-של כ

של   בהכנסות  בזקהטלפוניה  לשחיקה  שהביאה  השיחה,  דקות  במספר  בזקוהן 

טלפוניה,  הכנסות  37משירותי  על  לבדה  ההחלטה  שהשפעת  להיות  בזקהרי  צפויה 

מצומצמת יותר בהשוואה לאמור בסעיף זה לעיל.

י עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך  חלק מהמידע הכלול בסעיף זה הינו מידע צופה פנ

זה ביקושים לשירותי   ובכלל  הנחות וציפיות,  והתנהגות בזקהמבוסס על הערכות, 

מפעילי התקשורת השונים. בהתאם, המידע עשוי שלא להתממש או להתממש באופן  

.שונה מהאמור כתלות בהתקיימות ההערכות לעיל

ב לתוקף  כניסתם  מיר1.4.2022יוםעם  תשלומי  של תשלומים  )  FIXביים (במקום 

לא תשווק סלי תשלומים חלופיים  בזקלשירותי טלפוניה כפי שקבע המשרד כאמור, 

שכן הם רלוונטיים כאשר לא נקבעו תעריפים מירביים או  15לפי סעיף   א(א) לחוק, 

אך אם נקבעו תשלומים מרביים או מזעריים לפי סעיפים   לחוק  15או  5מזעריים. 

רשאיתהתקשורת בעד שירותי רישיון אחר,  להציע באופן בזקבזק הניתנים לבעל 

שירותים   למקבץ  חלופי  תשלומים  סל  הן  אחר  רישיון  בעל  לכל  מפלה,  בלתי 

בתשלומים מרביים או מזעריים, והן שירותים כאמור יחד עם שירותים שלא נקבע 

לחוק התקשורת, ככל שהשרים לא התנגדו15או 5להם תשלום לפי סעיפים  

הצעות 29.8.2017מיום  לשימוע והעברת  מרווחים,  צמצום  מניעת  מנגנון  לעניין 

ולעדכון   סיטונאיים  שירותים  ולתעריפי  וכן  התקשורת,  משרד  לאישור  שיווקיות 

. 2.16.4ראו סעיף -2019-2021התעריפים הסיטונאיים לשנים 

התקבלה החלטת שר 20.2.2020ביום  -BSAלעניין תעריפי שוק סיטונאי בשירות  

התקשורת לתקן את תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת ציבורית של  

:רט להלן", בהתאמה) כמפוהתקנות" ו"התיקון("2014-מפ"א), התשע"ה

זכאית  .א להם  המירביים  התשלומים  לעדכון  נוסחאות  כולל  בגין בזקהתיקון 

- ל2019בינואר בכל שנה, בין השנים  1-) בBSAשימוש ברשתה (שירות סיטונאי  

כי שר התקשורת יפרסם מדי שנה ב2022 וכן נקבע בו  בנובמבר את מדד  15-, 

2019ביקושים לשנים תחזית הביקושים המהווה רכיב בנוסחת העדכון. מדדי ה 

למפרע 2020-ו יחול  התיקון  להחלטת השר.  צורפה  אשר  השר  בהודעת  נקבעו 

. 1.1.2019החל מיום 

תשלומים  .ב רכיבי  של  הפחתה  תחול  לתוקף  התקנות  כניסת  עם  כי  נקבע  עוד 

בין   לקיזוז  שיביא  באופן  את  בזקמסוימים  שצרך  אחר,  רשיון  בעל  לבין 

פברואר   שבין  בתקופה  לעדכון 2017השירותים  ההחלטה  קבלת  (מועד 

יולי   לחודש  ועד  עד  2018התשלומים המירביים)  וזאת  (מועד עדכון התקנות), 

לסיום ההתקזזות בגין אותה תקופה. 

שהושפעה מהשלכות משבר הקורונה. 2020למעט בשנת 37
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בזק 29.11.2020ביום   ברשת  ושידורים) (שימוש  התקשורת (בזק  הודעת  פורסמה 

התשפ"א מפ"א),  של  ה2020-ציבורית  תחזיות  במדדי  עודכנו  ביקושים  במסגרתה 

ברשת  2021לשנת   מסורתית  לרשת  קווי  לחיבור  הביקושים  תחזית  ,  בזק (מדדי 

גישה  ולשירות  המסורתית,  הרשת  את  המשמשת  הרשת  בליבת  נתונים  לקיבולת 

באמצעות רשת מסורתית) מהם נגזרים בהתאם לנוסחאות  בזקרחבת פס מנוהלת של  

הכנסות  בזקאיים של  עבור שירותים סיטונבזקשבתקנות תעריפי השימוש ברשת    .

בגין שירותים כאמור מושפעות הן מהתעריפים והן מהיקף השימוש בפועל ברשת  בזק

אשר תלוי בהתנהגות מפעילי התקשורת השונים. התעריפים המעודכנים הביאו  בזק

של   תוצאותיה  על  מהותית  שלילית  ביום  2021לשנת  בזקלהשפעה   .30.12.2021

פורסמה הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א)  

התשפ"ב  2(מס'   איים לשימוש ברשת במסגרתה עודכנו התעריפים הסיטונ2021-), 

במדד ובמדדי תחזיות הביקושים לעיל לשנת  בזקהמסורתית של   בעקבות שינויים 

. 1.1.2022ועל פי הנוסחאות שבתקנות השימוש בתחולה  מיום 2022

חלק מהמידע הכלול בפסקה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

, ובכלל זה היקף השימוש שייעשה בזקערך המבוסס על הערכות, הנחות וציפיות של 

שלא   עשוי  המידע  בהתאם,  השונים.  התקשורת  מפעילי  והתנהגות  החברה  ברשת 

להתממש או להתממש באופן שונה מהאמור כתלות בהתקיימות ההערכות לעיל. 

2.16.4לתעריפי שוק סיטונאי על גבי רשת הוט ראו סעיף 

שימוע לקביעת תעריף מרבי לשירות פורסם על ידי משרד התקשורת  21.2.2022ביום  

גישה לתשתית פסיבית (שירות גישה לקנה) ושירות סיב אפל, וזאת בהתאם להוראות  

ד(ט) לחוק התקשורת הקובע כי השר רשאי לקבוע תעריף מופחת בעד שימוש  14סעיף  

בהתאם למסמכי .39ובאזורי השימוש 38באזורי התמרוץ בזקבתשתית הפסיבית של  

השימוע, על מנת להנמיך חסמים ולתמרץ ספקים להגיש הצעות במכרזי התמרוץ ועל 

לקבוע תעריפים  שוקל שר התקשרות  באזורי התמרוץ,  אספקת שירות  לעודד  מנת 

מרביים מפוקחים באזורי התמרוץ ובאזורי השימוש לשירותים הבאים: שירות גישה  

שירות סיב ;  ש"ח)409ש (לעומת תעריף של  ש"ח לק"מ לחוד108-לתשתית פסיבית  

על פי המצויין במסמכי .  ש"ח)501ש"ח לק"מ לחודש (לעומת תעריף של  195-אפל  

השימוע, במסגרת תהליך תמחור חדש לכלל התעריפים הסיטונאיים שמתוכנן לשנת  

מבחינה ראשונית של  , תיבחן בין היתר גם קביעת התעריפים המפוקחים לעיל.2022

להערכת  מסמכי מקביעת בזקהשימוע,  כתוצאה  הישירה  הכספית  ההשפעה 

לבחון את מסמכי  בזקהתעריפים המופחתים לא צפויה להיות מהותית.   ממשיכה 

.השימוע והשלכותיו 

בזקרישיון המפ"א של .2.16.2

: בעיקרשעניינןהוראותנקבעו"א המפ ברישיון. 40פועלת, בין היתר, מכוח רישיון המפ"א בזק

לספק וחובת השירות האוניברסליבזקהיקף הרישיון, השירותים שעל 

אזורים שבהם בזק בחרה שלא לפרוס רשת מתקדמת ובהם תתבצע פריסה על ידי בעלי רישיונות אחרים.38
ה של בזק, ואשר אינם משמשים את בזק לפריסת רשת מתקדמת והשימוש בשירות בהם נעשה סאזורים אחרים שאינם אזורי הפרי39

אזורי התמרוץ. ה בסלצורך פרי
. www.moc.gov.il-העתק רישיון המפ"א מפורסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת 40
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תלות  בזקעל ללא  שירות,  סוג  לכל  שוויוניים  בתנאים  דורש  לכל  שירותיה  לספק 

לבטל,   השר רשאי לשנות,  הרישיון אינו מוגבל בזמן;  במיקום או בעלות הייחודית. 

או   לשעבוד  להעברה,  ניתן  אינו  ממנו  חלק  וכל  הרישיון  הרישיון;  את  ולהתלות 

לעניין חובת  .1.7.3סעיף  ראובזקשירותים סיטונאיים לרשיון  הוספת ענייןללעיקול.  

. 2.7.2ראו סעיף מתקדמת (סיבים)ה ושירות אוניברסאליים בקשר עם תשתית ספרי

כללי הפרדה מבנית

.    1.7.2סעיףראו בזקכללי ההפרדה המבנית החלים על לתיאור

תעריפים 

שלא  –1.4.2022שירות או חבילת שירותים שלא נקבע להם תעריף (ומיום  תספקבזק

א לחוק התקשורת במחיר סביר, לפי 15או  15נקבע להם תעריף מירבי) לפי סעיפים  

לחוק, ותציעם לכל דורש, בכל הארץ ולעניין רשת מתקדמת באזור השירות  17סעיף 

סוגי השירותים. ראו גם סעיף  אפליה, ובתעריף אחיד לפי  ללא,  1-הקבוע בנספח יא'

2.16.1  .

מיום   דקות  בזק1.4.2022החל  מכסת  לפי  טלפוניה  חבילות  לקבוע  רשאית  תהא 

לפוניה שלא נקבע להם תעריף רשאית לספק חבילות טבזקשכלולה בחבילות. היתה 

לחוק ותציע אותם  17א לחוק, תדרוש בעדם מחיר סביר לפי סעיף  15או  15לפי סעיף  

ר לכל דורש ללא אפליה בתנאים שווים ובתעריף אחיד לפי סוגי שירותים. המחיר עבו

חבילת טלפוניה כאמור לא יעלה על התשלום המירבי לפי תקנות התשלומים בעד קו 

בתוס על  טלפון,  התשלומים.  תקנות  לפי  שיחה  דקות  עבור  המירבי  התשלום  פת 

סעיף   יחול  טלפוניה  לפיו  9.7חבילת  בנפרד כל בזקא לרשיון  לרכוש  תאפשר למנוי 

רשיונות   בעלי  עם  המשותף  השירותים  בסל  הכלולים  שירותים,  חבילת  או  שירות 

השירותים   חבילת  או  השירות  ניתנים  בהם  לתנאים  זהים  בתנאים  בסל אחרים 

.  השירותים המשותף (פריקות)

שיווק סלי שירותים משותפים 

שירותים  לבזקותהמאפשר"א  המפרישיוןב ההוראותלגבי סלי  לשווק  לבקש 

.   1.7.2.3ראו סעיף  משותפים בכפוף למגבלות,

ורמת שירותיה בזקתפעול רשתות 

לרבות בשעת חירום, בזקעל ולקיים שירותיה בכל עת,  לקיים ולתפעל את הרשת, 

ולפעול ,  שירותלטיבביחס  לדרישותוהטכניותלדרישותבהתאם,  וסדירבאורח תקין  

כי נקבעאשר",  למנויהשירות"רמת  בדברנספחכוללהרישיון.  שירותיה לשיפור

הצעבזק.  נתוניםלמשרד תמציאבזקשלאחריתוקן למשרד  לתיקון והעבירה  ת 

למועד   נכון  אך  אחרים,  מפעילים  של  ולרישיונות  למציאות  התאמתו  תוך  הנספח 

בוצע.פרסום טרם  התיקון  סעיףרישיוןתיקוןלהדוח  ראו  במוקדים  מענה  בעניין 

. א1.7.4.4

קישור גומלין ושימוש 

אפשרות   ומתן  אחרת  ציבורית  לרשת  גומלין  קישור  חובת  לעניין  הוראות  נקבעו 

; כמו כן נקבעה חובה לספק שירותי  (לרבות שירות סיטונאי)שימוש לבעל רישיון אחר
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לבעל   בתנאיתשתית  אחר  לבעל  רישיון  מהעדפה  ולהימנע  ושוויוניים,  סבירים  ם 

חברה בעלת זיקה.  רישיון שהוא

הסדרים בתחום הביטחון

רשת   הפעלת  לעניין  הוראות  באופן בזקנקבעו  תפעול  חובת  לרבות  חירום,  בשעת 

שימנע קריסתה בשעת חירום.  

מה לבצע עבור כוחות הביטחון בישראל ומחוצה לה שירותי בזק ושירותי הקבזקעל 

ותחזוקה של תשתית וציוד קצה, כקבוע בהסכמים שלה עם כוחות הביטחון. כמו כן, 

והתקנהרכששכל לכךתפעלבזקתספק שירותים מיוחדים לכוחות הביטחון.  בזק

להוראותמלאהבהתאמהייעשה,  קצהציודלמעט,  שלהבזקבמתקניחומרהשל

. התקשורתלחוק13סעיףלפילבזקשניתנו

שבנספח בזקעל   הביטחון  הוראות  אחר  בקפדנות  ולמלא  ביטחון  ממונה  למנות 

לרישיון. 

פיקוח ודיווח

הכללי של  מוטלות חובות דיווח נרחבות למשרד התקשורת. כמו כן, למנהל  בזקעל  

הוקנו סמכויות כניסה למתקנים ומשרדים )  בזק(כהגדרתו ברישיון  משרד התקשורת  

בזק תוקן הרשיון הכללי של  1.8.2019ביום .ותפיסת מסמכים בזקהמשמשים את  

והופחתו.אוחדוכך שחובות הדיווח 

עניינים שונים 

המפ"א.א שליטה רישיון  אמצעי  של  והעברה  החזקה  רכישה,  על  מגבלות  כולל 

סעיף   התקשורת (ראו  צו  להוראות  על "בעלות 2.16.3בהתאם  מגבלות  וכן   ,(

צולבת בידי גופים שהם בעלי זיקה למפ"א  צולבת", שעיקרן איסור על החזקה  

אחר בעלי  41מהותי  גופים  בידי  צולבת  החזקה  על  ומגבלות  ברישיון,  כאמור 

. רישיונות מפ"א או רישיונות כלליים באותו מגזר פעילות

סכום כולל ערבות בנקאית במנהל הכללי של משרד התקשורתלהמציאה  בזק.ב

נזק מיליון ש"ח15של   כל  על  המדינה  מילוי תנאי הרישיון ולשיפוי  להבטחת 

. בזקשייגרם לה עקב הפרתם על ידי 

המנהל הכללי של משרד התקשורת מוסמך להטיל עיצום כספי על הפרת תנאי .ג

). 1.7.4.6מתנאי הרישיון (לעניין זה ראו גם סעיף 

עד  בזק.ד קלנדארית  שנה  במהלך  להשקיע  השנתיות 25%רשאית  מהכנסותיה 

(כאשר הכנסות חברות בנות אינן  בזקבפעילות שלא נועדה לשם מתן שירותי  

לעניין זה).  בזקנחשבות כהכנסות של 

האזרחי לבזקנשלח  26.10.2020ביום  .ה במינהל  ודואר  תקשורת  קמ"ט  ידי  על 

ארציים נייחים באזור יהודה  -למתן שירותי בזק פניםלבזקבאיו"ש רישיון כללי  

ושומרון. בהתאם למצויין במכתב מקדים לרישיון, מדובר ברישיון במתווה של  

המוענק לה על ידי הגורמים המוסמכים במשרד  בזקהפניה לרישיון הכללי של  

וך עריכת ההתאמות הנדרשות באזור והוא אינו מהווה אלא צילום  התקשורת, ת

או יותר.  25%מפ"א בעל נתח שוק של 41
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בהתאם לא צפוי שינוי  בזקמצב קיים בתחום התשתיות שבאחריות ובבעלות    .

ביחס למצב הקיים לפני הענקת הרישיון (יחד בזקמהותי בהתנהלות   באיו"ש 

ות  לייעל את מערך השירלבזקעם זאת, יצויין כי הרישיון מאפשר באופן עקרוני  

בשטח באמצעות שימוש בטכנאים של כלל הקבוצה, וזאת בכפוף לאישור נוהל 

ויובא לאישור קמ"ט תקשורת).  בזקמתאים שיגובש על ידי 

. 2.16.4סעיף ראוסיטונאי ותיקי שירות סיטונאיים לשוק

2.16.12ראו סעיף  -בנושא קביעת חובות פריסה ברשת מתקדמת בזק לעניין תיקון רישיון 

צו התקשורת.2.16.3

מחויבת  בזק מכוח הכרזה זו,  בזק הוכרזה כנותנת שירותי בזק חיוניים על פי צו התקשורת. 

וביניהם  ואינה רשאית להפסיקם או לצמצמםלספק סוגים מסוימים של שירותים   שירות -, 

תשתית, שירות תמסורת ושירות תקשורת נתונים, לרבות קישור גומלין, טלפון בסיסי, שירות  

.  ושירותים נוספים המנויים בתוספת לצו

עיקרי הוראות נוספות בצו התקשורת: 

ובכלל זהבבזקמגבלות על העברה ורכישה של אמצעי שליטה   איסור על החזקת  -, 

כתב ומראש של  או יותר בלא אישור ב5%אמצעי שליטה מסוג מסוים בשיעור של  

"). השריםראש הממשלה ושר התקשורת ("

בהיתר  היתר שליטהטעונה אישור השרים ("בבזקהעברה או רכישה של שליטה    .("

השליטה   מאמצעי  בכל אחד  מזערי  החזקה  שיעור  ייקבע  בעל בבזקהשליטה  בידי 

כאשר העברה של מניות או הנפקת מניות על ידי חברה, שכתוצאה  היתר השליטה, 

היתר השליטה אל מתחת לשיעור המזערי  ממנה בעל  שיעור החזקותיו של  -יפחת 

בכפוף לחריגים מותרים (ביניהם הנפקה לציבור  אסורה ללא אישור השרים מראש, 

. 42על פי תשקיף או מכירה או הקצאה פרטית למשקיעים מוסדיים) 

נקבע כי  החזקות שלא ניתנו להן אישורים כאמור ייחשבו ל"החזקות חורגות". בצו  

לא יהיה תוקף להפעלת זכות מכוח החזקות חורגות, וכן נקבעו הוראות המסמיכות  

. לפנות לבית המשפט בבקשה למכירה כפויה של החזקות חורגותבזק את השרים ואת  

לשרים, עם דרישה, על כל מידע בעניינים הקשורים למתן  בזקנקבעה חובת דיווח של  

שירות חיוני.   

ה 75%לפחות   סיווג בבזקדירקטוריון  מחברי  בעלי  ותושביה  ישראל  אזרחי  יהיו 

הדירקטוריון,  יו"ר  הכללי.  הבטחון  שירות  שיקבע  כפי  בטחונית,  והתאמה  בטחוני 

כמפורט בצו יהיו  בבזקתפקידים נוספים  ובעליבזקהדירקטורים החיצוניים, מנכ"ל  

אזרחי ישראל ותושביה ובעלי סיווג בטחוני לפי סווג המשרה.

הוא גורם ישראלי -: לעניין יחיד  בבזקו דרישות "ישראליות" לגבי בעל השליטה  נקבע

תאגיד   לעניין  בצו),  וגורם -(כהגדרתו  בישראל  עסקיו  מרכז  בישראל,  מואגד  הוא 

בצו)  ישראלי   בלפחות  (כהגדרתו  אחד  19%מחזיק  בומכל  השליטה  או  ,מאמצעי 

בלפחות  ש מחזיק  למנות 19%הוא  ובזכויות  הכללית  באסיפה  ההצבעה  מזכויות 

ממספר   לפחות  חמישית  למנות  זכות  לו  יש  וכן  השליטה  בבעלת  דירקטורים 

לפרק ד' לדוח תקופתי זה.8לשיעור ההחזקה המזערי בהיתר השליטה של קבוצת בזק ראו סעיף  42
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, ולא פחות מדירקטור אחד, בכל אחת מהן,  בזקובחברות הבת של  בבזקהדירקטורים  

בין בעקיפין, לא יפחת , בין במישרין ובבזקשימונו על ידו, ובלבד ששיעור החזקותיו  

.בבזקמכל סוג של אמצעי שליטה 3%-בכל עת מ

כי   התקשורת בבזקהתקבלו  8.3.2020ביום  יצויין,  משרד  שפרסם  שימוע  מסמכי 

בעניין "שינוי הדרישה לאחזקת שיעור מזערי של אמצעי שליטה בבעל רישיון כללי 

בידי גורם ישראל". במסגרת השימוע הוצע לתקן את צו התקשורת וכן דברי חקיקה  

כך  נוספים,  תקשורת  רשיונות  לבעלי  ביחס  ישראליות  דרישות  הקובעים  נוספים 

להמיר את דרישת הישראליות שבדברי החקיקה בהוראה לפי סעיף  שתינתן אפשרות

לחוק התקשורת ובהליך הקבוע בו, אשר תחיל על בעל הרישיון הרלוונטי הוראות  13

ליום   נקבע  לשימוע  להתייחסות  המועד  הישראליות.  לדרישת  . 29.3.2020חליפיות 

בעות דרישת  פורסם ברשומות תיקון לחלק מתקנות התקשורת הקו8.7.2020ביום  

13ישראליות כך שהוספה אפשרות להמיר את דרישת הישראליות בהוראה לפי סעיף  

הוראות   הרלבנטי  הרישיון  בעל  על  תחיל  אשר  התקשורת  לדרישת לחוק  חליפיות 

.התקשורתבצומקבילתיקוןבוצעטרםבזקידיעתלמיטבהישראליות. 

(מתגים, רשת כבלים,  בזקנדרש אישור השרים להקניית זכויות בנכסים מסוימים של  

רשת תמסורת ומאגרי נתונים ומידע). בנוסף, הקניית זכויות באמצעי שליטה בחברות  

בידי חברת הבת, טעונה  25%, לרבות הקצאת מניות בשיעור העולה על  בזקבנות של  

אישור השרים.  

עונות אישור שר התקשורת, וביניהן פירוק מרצון, פשרה טבזקפעולות מסוימות של 

, מיזוג ופיצול של  בזקלבין נושיה, שינוי או ארגון מחדש של מבנה  בזקאו הסדר בין  

.בזק

סיטונאישוק .2.16.4

חובות ומודל של "שוק סיטונאי", במסגרתו הוטלשירותים תחתבזקנותנת בשנים האחרונות 

הכ הנייחות  הגישה  תשתית  בעלות  בישראל (על  ארציות  שירותים  בזקלל  למכור  והוט) 

סיטונאיים למפעילי תקשורת אחרים. 

לקביעות הרגולטוריות ביחס לשוק הסיטונאי וכן ליישומו והתפתחותו בתקופת הדו"ח השפעה  

.הקבוצהעל חלק מהותי מפעילות 

מסמך המדיניות

אימץ בו,  2.5.2012מדיניות מיום  המסמך  לבהמשךנקבעוהסיטונאייםהשירותים

"בזק" חברתתעריפימבנהלבחינתהוועדהשר התקשורת את עיקרי המלצותיה של 

).  חייק (ועדת  התקשורתבתחום סיטונאייםשירותיםתעריפי ולקביעתועדכונם

במסמך המדיניות נקבע, בין היתר, כי בעלי תשתיות הגישה הנייחות הכלל ארציות, 

, יחויבו במכירת שירותים סיטונאיים  בזקקמעונאיים, ובכללם  המספקים שירותים

במסמך לבעלי רישיונות תקשורת, על בסיס תנאים בלתי מפלים וללא הנחות לגודל. 

מעברוכן, כי השר יפעל ל)1.7.2.2סעיףראו(המבניתנקבעו תנאים לביטול ההפרדה 

חודשים מפרסום  6וך על ידי קביעת מחיר מרבי, בתבזק שיטת הפיקוח על תעריפי ל

9משרד יגבש בתוך  הוכי,  התשתיותבעליידיעלהשירותיםלמכירת"הצעת מדף"  

חודשים אסדרה שמטרתה הגברת ההשקעה בתשתיות התקשורת הנייחות בישראל 

ושדרוגן.  
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המדיניות למסמך  שנת  ,בהמשך  שירות,2014בסוף  תיקי  התקשורת  משרד  קבע 

בעלי התשתיות.   ידי  על  הקובעים את מתכונת מתן השירותים  השונים,  לשירותים 

שרשאית   המירבים  שר בזקהתעריפים  ידי  על  נקבעו  אלה  שירותים  עבור  לגבות 

ב האוצר  שר  בהסכמת  שנההשימושתקנות  התקשורת  26.6.2017ביום  .  באותה 

תעריפים עבור שירותים סיטונאיים של הוט. פורסמו

BSAשירות 

ביום  בזק שירות זה מאפשר ל17.2.2015החלה להעניק את השירות  שירות ספקי . 

הכולל )  לקצהמקצה(מלאשירות אינטרנט  ללקוחותיהםשאינם בעלי תשתית להציע  

השירות השקתמאז.  43בזקשלהתשתיתשירותאתוהןלאינטרנטקישורשירותהן

ראוזה  לעניין,  כאמורשירותספקיבאמצעותשירותלקבלעברולקוחותאלפימאות

. 2.1.3-ו1.5.4.1סעיפים 

ביום  29.8.2017ביום שפורסם  משני (לשימוע  שימוע  התקשורת  משרד  פרסם 

לבחינת צמצום מרווחים (קביעתבעניין),  17.11.2014 )  Margin Squeezeמתכונת 

שיווקיות. צמצום מרווחים  בהצעות,  רחבבפסנייחתתקשורתתשתיתבעליידי  -על

את  בכך  ומצמצם  הקמעונאיים  את מחיריו  מוזיל  התשתית  בעל  שבה  פעולה  היא 

המרווח בין מחיריו הקמעונאיים לבין המחיר הסיטונאי שבו הוא מוכר את תשומות 

התשתית לספקי השירותים באופן שמצמצם את הרווח של ספקי השירותים עד לכדי  

פעילותם. לפי השימוע המשני, המשרד שוקל לאפשר חוסר כדאיות כלכלית בהמשך 

מסלול בחינה עצמאית לשלילת צמצום מרווחים, באמצעות כלי בדיקה שיאושרו על 

למסלול   המשרד (נוסף  למוגבלידי  בהתאם  מראש).  הבחינה  התעריף נשקלשל   ,

מקבץ   הנבדק או  נמוך מרף השירותים  ההאפקטיבי של השירות  יהיה  נבדקים לא 

ינימלי שנקבע לשיווק אותם שירותים נבדקים על ידי בעל הרשיון. "בעל המחיר המ

הוט שידורים, הוט טלקום  בזקרשיון" כולל בשימוע את   , בזק בינלאומי, די.בי.אס, 

נט.   מתכונת  בזקוהוט  לקביעת  מקום  אין  ולפיה  לשימוע  התייחסותה  את  הגישה 

נגנון הבדיקה העצמית לבחינת צמצום מרווחים, אך ככל שתקבע, יש להרחיב את מ

להערכת   בשימוע.  מתכונת  בזקשהוצע  שתופעל,  בחינת,  ככל  המרווחים,  צמצום 

ביכולתה של  העלול עיתוי  בזקלפגוע  חבילות מבחינת  בקבוצה לשווק  חברות  ושל 

מחירים שיוכלו להציע.  הההצעות ו

2.16.12.2על גבי סיבים ראו סעיף BSAלתעריפי שירות 

שירות סיטונאי שימוש בתשתיות פיזיות 

ביום   לתוקף  נכנס  פיזיות"  בתשתיות  שירות "שימוש  לו  31.7.2015תיק  ובהתאם 

למעבר בזקלספקים חסרי תשתית להשתמש בתשתית פיזית זמינה של  בזקמאפשרת  

של   זמין  אופטי  כבל  מתוך  זמין  אפל  בסיב  להשתמש  וכן  תקשורת,  בזק כבלי 

חוב הורחבה  בהמשך  ת מתן שימוש  בתעריפים מקסימליים לכך בתקנות השימוש. 

מיליון ש"ח  8.5-שהוביל להטלת עיצומים בסך של כבזקבימים הראשונים למתן השירות, קיים המשרד הליך פיקוח ביצויין, כי  43
בהמשך לכך, ולאחר שהבזקאשר שולמו על ידי   א לחוק החברות בעניין  198גילוי מסמכים לפי סעיף  תקבלה בחלקה בקשה ל. 

כי  , וקבעבזקדחה פנייה של המבקש להגיש תביעה נגזרת בעניין נגד נושאי משרה ב בזקדירקטוריון , וכן לאחר שכספיה עיצום ה
ל  עומדת  לא  העניין  בתקובזקבנסיבות  כיהנו  אשר  אחרים  תפקידים  בעלי  ונגד  משרה  נושאי  נגד  טובה  תביעה  פות עילת 

בקשה לאישור  2022, הגיש המבקש בחודש פברואר  בזקהרלוונטיות, וכן כי ניהול הליכים משפטיים בעניין לא יקדם את טובת  
למעט אחד, נושאי משרה לשעבר) בסכום העיצום הכספי בתוספת ריבית והפרשי  בזקתביעה נגזרת נגד נושאי משרה ב (כולם, 

.הצמדה
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של   הפאסיביות  ביחס  בזקבתשתיות  גם  אופטי)  גל  אורך  (למעט סיב אפל ושירות 

בעלי רישיון מפ"א לאפשר גם לבעלי  IBC–לבעלי תשתית   במקביל חוייבו  והוט. 

ולאחר מכן נקבע תיק 44רישיונות מפ"א אחרים שימוש בתשתית הפאסיבית שלהם

במסגרתו בוטלה החובה שהוטלה בתיק  שירות ל"שימוש הדדי" בתשתית פאסיבית, 

להקים מתקן   התשתית  בעל  בתשתיות  שימוש  העושה  מפעיל  על  המקורי  השירות 

. בזקתשתית פאסיבית בסמוך למתקן התשתית הפאסיבית של  

גל   אורך  ושירות  אפל  שכירת סיב  לשירות  הוראות  כולל  לא  ההדדי  השירות  תיק 

שנותרו בתיק השירות המקורי המשמש ר ק בעלי רישיון מפעיל פנים ארצי  אופטי, 

כללי ייחודי.

גם  יש כוונה להתיר)  1.7.4.8לחוק התקשורת (ראו סעיף  76תיקון  הצעה לבמסגרת  

לצורך מתן כל  בזקמי שרשום במרשם לעשות שימוש בתשתיות הפאסיביות של  ל  ,

שירות בזק על פי תקנות ההיתר הכללי או הוראת מינהל שניתנה לו.   

בתשתיות   רחב  פס  לתשתית  מיוחדים  רשיונות  בעלי  שימוש  בדבר  בזקלהחלטה 

. 2.16.12.4באזורי התמרוץ ראו סעיף  

בתשתית   השימוש  תעריפי  את  להפחית  השר  בעיקר, בזקלסמכות  תמרוץ  באזורי 

. 2.16.12ראו סעיף -ין ולשימוע בעני

ולערר   תשתיות  בעניין  התחרות  רשות  סעיף  בזקלהודעת  ולבקשה  2.16.8.5ראו 

נגזרת   הגשת תביעה  זכויות טרם  דרישות למיצוי  ולשתי  כייצוגית  לאישור תובענה 

.ח 2.18.1בעניין זה ראו סעיף 

סיטונאי טלפוניה   שירות

תשתית להציע ללקוחותיהם שירות שירות זה מאפשר לספקי שירות שאינם   בעלי 

ניתנה החלטה 18.5.2017טלפוניה בתעריפים סיטונאיים באמצעות רשת בזק. ביום  

החל מיום   בזק תספק,  ולפיה  דאז  התקשורת  ולמשך שנה,  31.7.2017של מ"מ שר 

) במחירים שנקבעו על ידו (גבוהים Resaleשירותי טלפוניה במתכונת מכירה חוזרת (

ה מן  הינה  יותר  האמורה  ההחלטה  השירות).  תכולת  לאור  הסיטונאיים  תעריפים 

תולדה של עתירה שהגישה בזק לבג"צ, בין היתר, כנגד החלטת שר התקשורת מיום  

סיטונאית (14.11.2014 טלפוניה  שירות  מתן  תיק  Wholesaleבדבר  במתכונת   (

העדר ישימות  . בעתירה נכללו, בין היתר, טענות בדבר17.5.2015השירות החל מיום 

.  השירות במתכונת תיק השירות וחוסר סמכות

ועל פיו הציעה בזק את השירות 2018ההסדר הזמני עמד בתוקפו עד חודש אוגוסט  

), מתכונת בה ספק השירות רוכש מבזק קו ודקות  Resaleבמתכונת מכירה חוזרת (

דעת משרד  שיחה ומקבל מעטפת שירותים (כולל שירותי טכנאים) מבזק. בהתאם להו

אוגוסט   מחודש  החל  במתכונת  2018התקשורת,  השירות  את  לספק  בזק  מחויבת 

"Wholesale  מתכונת שירות בה השירות ניתן באמצעות המתג של בזק,  -", דהיינו

וזאת   הן כשירות בדיד והן -אולם השיחה עוברת גם דרך המתג של ספק השירות, 

בזק היתה ערוכה לספק שירותי 2018. החל מאוגוסט  BSAכשירות תוספתי לשירות  

טכנאים)   שירותי  סיטונאיים (ללא  בתעריפים  חוזרת  זה  -מכירה  בשירות  כי  אם 

והחל מתחילת שנת   בזק ערוכה  2019השיחה אינה עוברת דרך מתג ספק השירות, 

.מוחזקת בידי חברת החשמל ודרושה לה לצורך פעילותה כבעל רשיון ספק שירות חיונילמעט תשתית פאסיבית של מפ"א ה44
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לספק פתרון שירות טלפוניה סיטונאי העובר דרך מתג ספק השירות, ומבוסס הן על 

והן על רכיב נוסף חיצוני למתג, וכיום על מתג המנויים החדש מתג המנויים של בזק

כפי שהתברר לאחר דיונים שהתקיימו בין  2.7.2-ו2.1.8של בזק (ראו גם סעיפים    .(

תיק   מתכונת  פי  על  לפעול  ערוכים  אינם  השירות  ספקי  התקשורת,  במשרד  היתר 

יין שירות דקות התקבל בבזק מכתב משרד התקשורת בענ27.5.2020השירות. ביום  

פרטנר  השירות  ספקיות  לבין  בזק  בין  במחלוקת  הכרעה  הכולל  טלפוניה  שיחה 

וסלקום בנוגע לפרשנות תיק השירות בעניין אספקת שירותים נלווים. המשרד קיבל 

הוא   השירות  לספקי  בזק  שתציע  הטלפוניה  ששירות  וקבע  בעניין,  בזק  עמדת  את 

נכנסות ויצירת שיחות יוצאות וכן יאפשר  שירות שיאפשר לספק השרות קבלת שיחות  

את אספקת כל השירותים הנלווים לשירותי הטלפוניה הבסיסיים שאותם מספק בעל  

התשתית ללקוחותיו כאשר השירותים הנלווים לפי תיק השירות יינתנו באמצעות  

לא תחוייב להציע את השירותים הנלווים באמצעות  בזקהמתג של ספק השירות ו

עילה (למעט במקרה שלא קיימת אפשרות לספקם באמצעות המתג המתג שהיא מפ

בתום ביצוע כל הפעולות הנדרשות 45של ספק השירות) בהתאם להודעת המשרד,   .

נדרשת   הטלפוניה  היא  בזקלאספקת שירות  שבו  המועד  בדבר  המשרד  את  לעדכן 

כפי ש ה ציינה בדוחותיבזקתהיה ערוכה לספק את השירות כנדרש בתיק השירות. 

ערוכה לספק שירות טלפוניה סיטונאי באופן התואם  בזק2019החל מתחילת שנת  

ערוכה גם לספק את השירות על גבי המתג החדש בזקאת הכרעת המשרד בהודעתו. 

שלה במתכונת תיק השרות. 

לשירות הטלפוניה הסיטונאי בכל המתכונות המתוארות לעיל לא היה ביקוש בפועל,  

.  מעט בודדים ולבדיקות)ולא היו לקוחות כלל (ל

סמכויות לגבי מקרקעין.2.16.5

סעיף   הוראות  פי  ה4על  לחוק  התקשורת  תקשורת(ו)  שר  העניק  הקשורותסמכויות  לבזק, 

בפרק ו' לחוק. בהתאם לקבועלמקרקעין 

הקרן הקיימת לישראל, רשות   החוק מבחין בין קרקע שהיא בבעלות המדינה, רשות הפיתוח, 

דרך ("מקומית או תאגיד   וכן  בידי אחד מהם,  היא  בה  חוק ושהחזקה  על פי  קרקע  שהוקם 

, וכל אדם בזק"). לגבי קרקע ציבורית יכולה "מקרקעין פרטייםלבין קרקע אחרת (")ציבורית

,  להנחת רשת ואחזקתה ולמתן שירותי בזקעבודותלצורך ביצוע שהיא הרשתה, להיכנס אליה 

בתיקון חוק התקשורת  .  ת חוק התכנון והבנייהשהנחת הרשת נעשתה בהתאם להוראוובלבד  

שפעולות  קבלת אישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, כך  חובתבוטלה  וחוק התכנון והבניה  

ת בידי בעל רשיון שהוענקו לו סמכויות לפי  ומבוצעןטעונות היתר בניה אם הןאינמסויימות

.מאושרתנעשות בהתאם לתכנית הןאםו, התקשורתפרק ו' לחוק 

הסכמתוטעונה,  והבנייההתכנוןחוקלהוראותבהתאםתיעשהפרטייםבמקרקעיןרשתהנחת

. הענייןלפי, המוגןהדייראולדורותהחוכר, המקרקעיןבעל

, מתן  בזק, אם לדעת  1985-להוראת תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), תשמ"הבהתאם

חייב התקנת מתקן בזק, בחצרי המבקש (או בחצרים משותפים), רשאית  שירות בזק למבקש מ

להקצות  בזק בחצרים לבזקלדרוש מן המבקש כתנאי מוקדם למתן שירות הבזק המבוקש, 

כי אין בהכרעת המשרד משום הבעת עמדה ביחס לעמידתה של החברה בהוראות תיק השירות  45 כי במכתב המשרד צויין,  יצויין, 
ואכיפה בנושא זה.בנוגע לשירות הטלפוניה, ואין בה כדי למנוע מהמשרד לנקוט בהליכי פיקוח 
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המתקן,   להתקנת  מתאים  באמצעות  בזקשימוש  ל מקום  שירות  לתת  רשאית  והיא  בלבד, 

המתקן גם למבקשים אחרים.  

מבקש היתר  על ,  1970- "ל  תש),  ואגרותתנאיו ,להיתר(בקשה  והבנייההתכנוןתקנות פי  -על

רדיו טלויזיה ואינטרנט  תשתיותלהתקיןחובהקיימתלהקמת בניין מגורים   לשירותי טלפון, 

נו. בבנייני מסחר, אם מותקנים מתקני תקשורת, תונח  על מנת שהלקוח יוכל לבחור ספק כרצו

הוט טלקום ודי.בי.אס) כך נות(כמו גם רישיובזקתשתית תת קרקעית. במקביל תוקן רישיון  

(החלק מרשת הגישה, המותקן בחצריו של אדם ובחצרים משתמשת בתיול הפנימי  בזקשככל ש

עליה מוטלת,  שירותיהמתןלשםמשותפים, והנועד לשמש את החצרים של אותו אדם בלבד)  

בכך שיהיהבלי,  ההיתרמבקשידי  -עלשהותקןהפנימילתיולתחזוקה שירותלספקחובה

הטלת לצורך  אלהלעניין טיוטת תיקון תקנות  .  הפנימיבתיולכלשהןקנייןזכויותלהלהקנות

. 2.16.12חובה על הנחת תשתית לטובת סיבים ראו סעיף

חסינויות וסייגים לאחריות .2.16.6

מסויימות  לבזקהעניקהתקשורתשר לנזקיםחסינויות  לחוק,מאחריות  ט'  בפרק  המנויות 

. התקשורת, בהתאם לסמכותו להעניק חסינויות לבעל רישיון כללי

בסעיף  בנוס סייגים לאחריות פלילית ואזרחית למעשה שנעשה  נקבעו  לחוק התקשורת  13ף, 

מילוי הוראה למתן שירותים לכוחות הביטחון מכוח הסעיף. מסגרת ב

תקשורת תקנות וכללים לפי חוק ה.2.16.7

)  1תחומים עיקריים נוספים: (שניבתקנות  בזקחלות על  תקופתי ההדוח  פרסום  נכון למועד  

.) התקנה, תפעול ותחזוקה2; (ושירותי בזקהפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק

התחרות הכלכליתדיני .2.16.8

על   זה התחרותהממונה  על  הממונה"-(בסעיף  הכריז  בעלת  כבזק")  מונופולין  על 

:אלהבתחומים 

ירותי העברה ותמסורת וש, שירותי תשתית תקשורתמתן טלפון בסיסי,  ירותיש.א

.46של שידורים לציבור 

.47למנוי הגישהרשתבאמצעותמהירבקצבגישהשירותיאספקת.ב

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

מרכזית.

ראיה לכאורה לנקבע בה, בכל הליך  מהווה  כעל בעל מונופולין  בזקהכרזת הממונה על  

משפטי, ובכלל זה בהליכים פליליים.

הנחיות ומערך דיווח ובקרה פנימיים,  בזק ובו כללים,  אימצה נוהל אכיפה פנימית 

התחרות חוק  ועובדיה תתבצע בהתאם להוראות  בזקשתכליתם להבטיח כי פעילות  

.הכלכלית

(כמשמעו  למיזוג26.3.2014התחרות מיום  בהתאם לתנאים שנקבעו באישור רשות  

הכלכלית)בחו התחרות  ביחס  בזקבין  ק  הבאות  המגבלות  חלות  לבזק ודי.בי.אס, 

. 30.7.1995הכרזה מיום  46
בתחום תשתית הגישה לאינטרנט לשתי הכרזות נפרדות (הכרזות ב  11.12.2000פיצל הממונה את הכרזתו מיום 10.11.2004ביום  47
ג).-ו
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: ולדי.בי.אס

זה  בזק.א בה (בסעיף  קשור  צריכת  בזק"-וכל אדם  על  מגבלה  כל  יטילו  לא   ("

שירותי תשתית אינטרנט קווי הנובעת מנפח הגלישה המצטבר של הלקוח, וכן 

הנתונה ללקוח לעשות שימוש בכל לא יגרמו להגבלה או לחסימה של האפשרות 

שירות או יישום המסופקים על גבי רשת האינטרנט.

בגיןסכומיםבזקלרשתחיבורועבוראינטרנטספקמתשלומיתנכה בזק.ב

.ערוציתרבטלוויזיהשירותיאספקת

בתנאים  .ג טלוויזיה  ושירותי  אינטרנט  תשתית  שירותי  ותספק  תמכור  בזק 

בזק   לכל לקוחות  כחלק מסל  שוויוניים  אינטרנט  (מכירה של שירותי תשתית 

שירותים כשלעצמה לא תחשב למכירה בתנאים לא שוויוניים).  

הפקות  .ד שאינן  להפקות  בנוגע  הבלעדיות  הסדרי  כל  יבטלו את  ודי.בי.אס  בזק 

מקור ולא יהיו צד להסדרי בלעדיות כאלה (למעט ביחס לצד שלישי שהוא בעל  

. כמו כן, במשך שנתיים מיום אישור המיזוג רישיון לשידורים במועד ההחלטה)

בזק לא תמנע מאף גורם (למעט מי שהינו בעל רישיון לשידורים  (שבינתיים חלפו)  

במועד ההחלטה) מלרכוש זכויות בהפקות מקור (לא חל על הפקות חדשות). 

פירסמה רשות התחרות החלטה של הממונה על התחרות בדבר תיקון 12.4.2021ביום  

המיז של  תנאי  הבנות  לחברות  לאפשר  החליטה  הממונה  התיקון,  פי  על  : בזקוג. 

ל ודי.בי.אס (ולא  בינלאומי  בזק  הכוללות בזקפלאפון,  תקשורת  חבילות  למכור   ,(

שירותי   למכור את  חובה  ללא  טלוויזיה  ושירותי  אינטרנט  ספק  אינטרנט,  תשתית 

רוכשים חבילות.  הטלוויזיה במחיר מופרד שיהיה אחיד לרוכשי חבילות ולמי שאינם

החליטה הממונה לאפשר גמישות גדולה יותר בכל הנוגע לרכש תוכן זר, כך   בנוסף, 

ש בלעדיות  הסדרי  ביטול  הקובע  לתכני בזקשהתנאי  בנוגע  להם  צד  ודי.בי.אס 

טלוויזיה שאינם הפקות מקור ואיסור עליהן להיות צדדים להסדרי בלעדיות כאמור, 

.תכני ספורט) לא יחול על רכש תוכן זר (למעט

מיזוג   אישור  מיום  בזקבמסגרת  בהמשך)  26.8.2004ופלאפון  שתוקן  הוטלו  (כפי 

בזק תנאים מגבילים שעיקרם איסור הפלייה לטובה של פלאפון באספקת מוצר שבו 

ידי   על  מסוימים  מוצרים  אספקת  כריכת  איסור  מונופולין,  מהחברות  איזו הינה 

ברכישת מוצרים או שירותים מהאחרת ומגבלות על פעילויות מסוימות משותפות. 

רשות  בבזקהתקבלה  7.3.2018ביום   שוקלהתחרות  הודעת  על  ת ולפיה  הממונה 

, כי התחרות הכלכלית) לחוק 5(א)(43על פי סעיף הלקבוע בהתאם לסמכותהתחרות 

,  לחוק )3א(ב)(29(א) וסעיף  א29ניצלה לרעה את מעמדה בניגוד להוראות סעיף  בזק

עיצומים כספיים בגין הפרה לכאורה של  לשעבר  בזקית ועל מנכ"לבזקוכן להטיל על  

, הודעבהתאם לה.  לחוק וכן של הוראות הסעיפים האמורים לעיל29הוראות סעיף  

שביד הרשותהראיות  שי  כך  על  השוק בזק מצביעות  בכוח  לכאורה  שימוש  עשתה 

שחקנים   בפני  חסמים  והציבה  הפאסיביות  בתשתיות  משליטתה  כתוצאה  שבידה 

מנת להניח רשתות -עלבזקחדשים המבקשים לעשות שימוש בתשתית הפסיבית של  

להתחרות   כדי  שישמשו  לבבזקתקשורת  תקשורת  שירותי  זאת  באספקת  צרכנים, 

באופן שעלול היה להרתיעם ואף למונעם מלהקים רשת תקשורת קווית עצמאית או  

בזק פעולותיה של שת. לפי ההודעה,למצער לעכב מבעדם ולהגביל את היקפה של הר
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הינם חסימת  בזקמעשי ההפרה הנטענים כלפי  מקימות חשש לפגיעה בצרכן הסופי.

גישה לשטחים פרטיים וכן הצבת דרישה לחיתוך סיבים. 

בעניין, שהתקיים  לשימוע  הציגבהמשך  טיעונים  בזקהבו  לשעבר  בזק  ומנכ"לית 

והוכחות לכך שלא נפל פגם במהלכיהן ושלא הפרו את חוק התחרות הכלכלית, ביום  

הממונה על התחרהקביעההתקבלה בבזק קביעה ("4.9.2019 של  ניצול ")  בדבר  ות 

א לחוק התחרות הכלכלית וכן דרישת  29מעמדה של בזק לרעה בניגוד להוראות סעיף  

לפי הוראות סעיף   מיליון ש"ח מבזק וחצי מיליון ש"ח  30-ח לחוק של כ50תשלום 

ביום   לשעבר.  בזק  על  7.5.2020ממנכ"לית  הממונה  הקביעה.  על  ערר  בזק  הגישה 

ב התחרות הגישה תשובה לערר שנמסרה  בזק לתשובת 23.12.2020-לבזק  תגובת   .

. לעניין בקשה לאישור תביעה ייצוגית ודרישות למיצוי  1.2.2022הממונה הוגשה ביום  

. ח2.18.1זכויות לפני הגשת תביעה נגזרת בהמשך לקביעה זו ראו סעיף 

פקודת הטלגרף .2.16.9

לשימוש הציבור בישראל (בין השאר, בשל  רדיועם המחסור הקיים בתדרי  מתמודדת  הממשלה  

בדרך של הגבלת מספר   הניתנים  ת הרישיונוהקצאה של תדרים רבים לשימושים בטחוניים), 

.מתן תמריצים לשימוש יעיל בתדריםוכן על ידי לשימוש בתדרים, 

על השימוש בין היתרפקודת הטלגרף מסדירה את השימוש בספקטרום האלקטרומגנטי, וחלה

כחלק מהתשתית שלה.רדיובתדרי  בזקהשעוש שימוש  הקמה והפעלה של מערכת שעושה, 

על פי פקודת הטלגרף, למתן רפהכפורדיובתדרי   ההועדלוהשימוש בתדרי רדיו כפוףשיון,י, 

שלהקצאו מתאים ה  מוטלות  .תדר  הטלגרף  פקודת  רלפי  הועדת שיון  יאגרות  בעד  ואגרות 

תדרים והקצאתם. 

הקמת מתקני תקשורת .2.16.10

תמ"א   ותמ"א  36תכניות המיתאר הארציות לתקשורת,  (בשטחים)  56(בתחומי הקו הירוק) 

נועדו להסדיר את הפריסה ואופן ההקמה של מתקני תקשורת באופן שיתאפשר כיסוי לשידור 

הפגיעה  ומזעור  קרינה  מפגעי  מניעת  תוך  אלחוטית,  ותקשורת  טלוויזיה  רדיו,  ולקליטה של 

במגמה לפשט ולייעל את תהליכי ההקמה של המתקנים. באיכות הסביבה והנוף, ו

השידור של בזק שירותי  לצורך  אלחוטיים  תקשורת  ומתקני  שידור  מתקני  ומקימה  הקימה 

תקשורת  ,  יהלקוחות במתקני  שימוש  עושה  שירותים אלחוטיים  וכן  אספקת  לצורך  בעיקר 

יישובים  לאיזורים או  מרוחקים  הנייחת (אזורים  התקשורת  לתשתית  מחוברים  שאינם 

). חדשים

הירוקהקובתחומיתקשורתמתקני-36"א תמ

בהתאם  36תמ"א   שנעשה  השידור,  מתקני  לסיווג  בהתאם  חלקים  לשני  חולקה 

למשתנים טכניים וממדים הפיסיים של המתקנים, אשר משפיעים בסופו של דבר על 

טווח המתקנים קביעת  התבלטות  מידת  ועל  קרינה  השפעות  בפני  להגנה  בטיחות  י 

בהנחיות  עוסק  בתוקף,  והינו  הממשלה  ידי  על  שאושר  התמ"א,  של  א'  חלק  בנוף. 

הממשלה הועלה לאישורלהקמת מתקני שידור קטנים וזעירים ואילו חלק ב', שלא  

כפועל י עוסק בהנחיות להקמת מתקני שידור גדולים.  כיום  ואינו בתוקף,  אין  וצא, 

של  מיוחדותהנחיות   הגדולים  השידור  מתקני  ידי בזקלגבי  על  הוקמו  שברובם   ,

.בזקהמדינה לפני הקמת 

לתמ"א  בזק בהתאם  הקטנים  השידור  מתקני  למרבית  בניה  היתרי  א'.  36הוציאה 



2021פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי לשנת 

78

מעת לעת עולה צורך בהוספת מתקני שידור המחייבים טיפול בהוצאת היתרי בניה  

סבורה, כי לא חלה עליה חובה לקבל היתרי בנייה למתקני  בזקא'.   36על פי תמ"א  

בשל הפטור שניתן בעניין זה בחוק התכנון והבניה ובחוק התקשורת  שידור זעירים, 

.  ביחס ל"מתקני גישה אלחוטית" (שעליהם נמנים מתקני השידור הזעירים)

מתקני תקשורת בשטחים -56תמ"א 

אופן המסדירה  56תוכנית מתאר ארצית   של מתקני תקשורת ישוירה והקמהאת 

שהוקמו   למתקנים  מעבר  הוראות  כוללת  התוכנית  ולמתקנים  בהיתרבשטחים. 

קיימים.  

התוכנית כוללת דרישה להפקת רישיון תקשורת ולקבלת הסכמת הממונה על הרכוש  

הממשלתי במינהל האזרחי. 

שבזק רישוי  המתקניםל  הסדירה  של  המוחלט  בשטחים  הרוב  ואשר  הנמצאים 

של   שלא  בזקבחזקתה  נוספים  בודדים  אתרים  כן,  .  )הוסדרו(קיימים  בזק כמו 

האז במינהל  תקשורת  קמ"ט  מול  המצויים  הסדירה  המתקנים  רישוי  את  גם  רחי 

.2016בחודש נובמבר לבזקבחצרי לקוח בהתאם לדרישה ששלח קמ"ט תקשורת 

קרינה היתרי

. 2.15לעניין היתרי קרינה למתקני תקשורת ושידור ראו סעיף 

פטור מהיתר להוספת אנטנות למתקני שידור קיימים כדין

מ פטורה  כדין  קיים  שידור  למתקן  אנטנה  של קבלת  הוספת  לקיומם  בכפוף  היתר 

מצטברים וסייגים  בתנאים  מהיתר)תקנות  המפורטים  פועלת  בזק.  התו"ב (פטור 

של  ללצורךבהתאם השידור  במתקני  אנטנות  הקבוע  בזקהוספת  המנגנון  פי  על 

בתקנות הנ"ל. 

חקיקה צרכנית .2.16.11

. 1.7.4.5ראו סעיף  בזקהחלה על צרכניתלעניין חקיקה 

תשתיות אולטרה רחבות פס נייחות-סיבים .2.16.12

ת "רשת מתקדמת"סקשורת לאסדרת פריתיקון לחוק הת

בהמשך לקול קורא ושימועים שפרסם משרד התקשורת, לדו"ח המלצות הצוות בין 

פרי מדיניות  לבחינת  בישראל, סמשרדי  נייחות  פס  רחבות  אולטרה  תשתיות  ת 

פורסם  -ולאימוצן במספר שינויים על ידי שר התקשורת ולהחלטת ממשלה בעניין  

להלן  ת "רשת  סתיקון לחוק התקשורת לאסדרת פרי24.12.2020ביום   מתקדמת". 

: עיקרי תיקון החוק

ה ומתן שירות שלא לכלל הציבור בכל הארץ:סחובת פרי.א

לבחבזק לפרורשאית  מבקשת  היא  שבהם  הסטטיסטיים  האזורים  את  רשת סור 

מתקדמת (שאינה מבוססת על הרשת המתכתית שלה) ולספק על גביה שירות גישה 

ש בהודעה  זאת,  הארץ.  בכל  הציבור  לכלל  שלא  אף  לשר  בזקלאינטרנט  תגיש 

.1.1.2021התקשורת בתוך חמישה חודשים מיום 
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ים אופטיים המגיעים עד לנקודת סיום  רשת המבוססת על סיב-"רשת מתקדמת"  

רשת בדירה של משתמש קצה, או רשת שוות ערך לה מבחינת רמת השירות שאפשר  

ופורסמו באתר האינטרנט של  לפי אמות מידה שהורה עליהן השר  גביה  על  לספק 

זה, "דירה"   לעניין  תאים  –משרד התקשורת;  חדרים או  מערכת  או  חדר או תא, 

לכל צורך אחר, ובכלל זה  שנועדו לשמש יחידה ש לעסק או  למה ונפרדת למגורים, 

דירה צמודת קרקע;

ה בכל האזורים המנויים בהודעתה לא יאוחר מתום שש סתעמוד בחובת הפריבזק

לספק בתשלום שירות גישה  בזק) המועד שבו החלה  1שנים ממועד המוקדם מבין (

. בזקברישיון ) מועד קביעת החובה 2לאינטרנט על גבי הרשת המתקדמת, (

לגבי אזור השירות כאמור, בעל רשיון מפ"א כללי   בזקהחובה ברשיון  נקבעהלאחר ש

רשת מתקדמת (שאינה מבוססת על רשת ס(למשל הוט) יהיה רשאי לפרובזקשאינו  

הגישה המתכתית שלו) ולספק על גביה שירות בזק אף לא לכלל הציבור בכל הארץ  

לפרי תנאים  לקבוע  רשאי  השר  שירות.  באזור  לפחות  לא  השירות  סואף  ולמתן  ה 

ברשיונות. 

ברשיונות   להתיר  רשאי  הגישה כללי"א  ומפבזקהשר  רשת  גבי  על  שירות  מתן   ,

להם ששודרגה לרשת מתקדמת, שלא לכלל הציבור בכל הארץ ואף לא  המתכתית ש

.לפחות באזור שירות, אם נוכח כי יש בכך כדי לתרום לתחרות ולרמת השירות

ה באזורי התמרוץ  סתמריצים לפרי.ב

שתנוהל על ידי החשב , תיפתח קופת תמרוץבזקלאחר קביעת חובה כאמור ברשיון  

פרי עידוד  לטובת  האוצר,  במשרד  באזורים סהכללי  במימונה  השתתפות  תוך  ה 

("אזורי תמרוץ").  בזקה שבחרה  ססטטיסטיים שאינם מאזורי הפרי

0.5%, בשיעור של  בזקבקופה יופקדו תשלומי חובה שנתיים של גופים חייבים, כולל  

ה שר  החייבים.  הגופים  של  השנתית  האוצר  מהכנסתם  שר  בהסכמת  תקשורת 

ובאישור ועדת כלכלה יכול לשנות שיעור זה.  

בזק השר רשאי לקבוע בתקנות תעריף מופחת עבור שימוש בתשתית הפאסיבית של  

ה של  ס(לרבות סיב אפל) באזורי התמרוץ, ובאזור שאינו אזור תמרוץ ואינו אזור פרי

באזור תמרוץ.  הסה, אם התשתית משמשת לפריסלפריבזקאו משמש את בזק

מכרזים להקצאת כספי קופת התמרוץ.ג

הקצאת כספי קופת התמרוץ תהיה באמצעות מכרזים. בתנאי המכרזים רשאית ועדת  

המכרזים לקבוע תנאי סף להשתתפות במכרז, לרבות תנאי לפיו על מתמודד במכרז  

להיות בעל רישיון.   

ן מספר משקי הבית  אמת המידה היחידה לבחירת זוכים במכרזים תהיה היחס שבי

שיוקצו   התמרוץ  מקופת  הסכומים  ובין  המתמודדים  בהצעות  התמרוץ  באזורי 

לא יינתן משקל למיקום הגאוגרפי של אזורי התמרוץ בהצעות   במסגרת המכרזים. 

המתמודדים או למאפיינים של משקי הבית באזורי התמרוץ. 

ת כי שיעור מזערי  בשלוש השנים הראשונות לפעילות קופת התמרוץ רשאי השר להורו

15%אשר לא יעלה על  -ממשקי הבית באזורי התמרוץ שייכללו בהצעות המתמודדים  

בשנה   תמרוץ  באזורי  שייפרשו  הבית  שיורה,  -ממשקי  גאוגרפיים  בתחומים  יהיה 

המצב הביטחוני בתחום היעדר חוסן כלכלי וחברתי ורמת ; וזאת משיקולים של : 
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של האוכלוסייה באותו תחום; מיקומו הגאוגרפי השירותים בתחום;  צפיפות נמוכה  

או המרחק שלו מריכוזי אוכלוסייה וממרכז הארץ; הצורך בצמצום פערים.  

רשת מתקדמת באזור שירות הכולל את  סברשיונו של זוכה במכרז תיקבע חובה לפרו

לרבות חובה לספק שירות גישה לאינטרנט על   גבי הרשת אזורי התמרוץ בהם זכה, 

ב לכל דורש תוך פרקי הזמן שיקבע  בבאזור (גם אם מדובר  כללי ייחודי),  על רשיון 

הדין   הוראות  יחולו  והשומרון  יהודה  באזור  כאמור  חובה  קביעת  לעניין  ברשיון. 

.יהודה ושומרוןבעניין זה החלות באזור

ותאגיד בעל זיקה ביחס לאזורי התמרוץ  בזקאיסורים על .ד

שאים להשתתף במכרז להקצאת כספי קופת לא רלבזקוכל תאגיד בעל זיקה  בזק

על גבי רשת מתקדמת שפרשו רק באזור תמרוץ ולתת שירות סהתמרוץ, ויוכלו לפרו

ה ברשיון זוכה במכרז. סיעת חובת פריבחלוף חמש שנים ממועד קב

רשת מתקדמת באזורי התמרוץ ולספק על סותאגיד בעל זיקה לא רשאים לפרובזק

, לבקשתה, לעשות  לבזקרות בזק,  אלא אם השר התיר  גבי רשת מתקדמת שפרשו שי

ובלבד ששיעור משקי הבית  כן באזורי תמרוץ שטרם הוקצו לגביהם כספי הקופה, 

ממשקי הבית באזורים שנכללו באזורים 10%לא יעלה על  םבבקשתשיכללו  באזורים  

.בזקהסטטיסטיים שבחרה

או של תאגיד בעל זיקה לפרוס רשת  בזקהמגבלות לעיל לא גורעות מאפשרותה של  

למנוי   שירות  לתת  או  עסקי,  למנוי  בזק  שירות  מתן  לשם  תמרוץ  באזור  מתקדמת 

עסקי על רשת מתקדמת שנפרסה. 

פנימי תיול.ה

ע את חצריהבעלות  משמש  המנוי שהתיול  של  תהיה  הפנימי  התיול  בעל ול  בלבד. 

תקנתו . השיון רשאי לדרוש תשלום סביר בעד יר

עיצומים . ו

10להטיל עיצום כספי בשיעור של עד פי  למנהל הכללי של משרד התקשורת  סמכות  

רשת מתקדמת או סמהסכום הבסיסי בגין הפרת הוראת רשיון לעניין החובה לפרו

גביה שירות. לספק על

ת סיבים ואת הגשתה  סלפריבזק את תכנית  בזקאישר דירקטוריון  25.5.2021ביום  

במסגרת התכנית  14למשרד התקשורת בהתאם לסעיף   לחוק התקשורת.  בזקב(א) 

לפרו אולטרהסצפויה  סיבים  רשת  כ -ולהפעיל  שתכסה  מאוכלוסיית 76%-מהירה 

למשרד בזקהגישה  31.5.2021ממשקי הבית), וביום  80%-כבזק(להערכת  המדינה

כאמור.סהתקשורת את רשימת האזורים הסטטיסטיים בהם בחרה לפרו

מיום  בהמשך  ,15.6.2021ביום   לרישיון  ,  13.4.2021לשימוע  תיקון  בחברה  התקבל 

פריבזק חובות  קביעת  מתקדמת ("סבעניין  ברשת  לרישיוןה  התיקון  ").התיקון 

כולל שינויים להוראות הקיימות ברישיון בהיבטים בהם קיימת הבחנה בין  לרישיון

לבין הרשת המתקדמת שלה, והוספה של נספח הכולל את  בזק הרשת המסורתית של  

הפרי של  סחובת  האזורים בזק ה  רשימת  את  גם  הכולל  מתקדמת,  רשת  לעניין 

ידי   על  שנבחרו  דסלפריבזקהסטטיסטיים  וכן אבני  להשלמת ת רשת הסיבים,  רך 

ת הרשת המתקדמת כדלקמן: ספרי
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מסך  60%ה למבנים בהם שיעור משקי הבית המצטבר עומד על  סהשלמת פרי.א

- )  בזקמשקי הבית באיזור השירות (כל האיזורים הסטטיסטיים שנבחרו על ידי  

);  14.3.2021לא יאוחר מתום שנתיים מהיום הקובע (

מסך  80%ה למבנים בהם שיעור משקי הבית המצטבר עומד על  סהשלמת פרי.ב

לא יאוחר מתום שלוש שנים מהיום הקובע;  -משקי הבית באיזור השירות 

מסך  95%ה למבנים בהם שיעור משקי הבית המצטבר עומד על  סהשלמת פרי.ג

לא יאוחר מתום חמש שנים מהיום הקובע;  -השירות משקי הבית באיזור 

ה לכלל המבנים באזור השירות לא יאוחר מתום שש שנים מהיום  סהשלמת פרי.ד

הקובע.

לפרי13.10.2021ביום   רישיון  מכרז "להרחבת  התקשורת  משרד  רשת  ספרסם  ת 

מענקים ולקבלת  פרימתקדמת  לעידוד  מתקדמות סכספיים  נייחות  רשתות  ת 

נעד התמרוץ.באזורים  באזורי  כלומר  כלכלית",  כדאיות  לרי  פורסמה ,  כךבהמשך 

של המשרד הכוללת שמות האזורים  הודעהבאתר משרד התקשורת  7.3.2022ביום

ו חברות תקשורת שזכו במכרז רשת מתקדמת מבוססת סיבים אופטיים.  סבהם יפר

כ מהווים  הזוכים  האזורים  להודעה,  ולחברות  60%-בהתאם  התמרוץ  מאיזורי 

רישיונן,   יתוקן  בו  מיום  חודשים  ושלושה  שנה  של  זמן  פרק  יינתן  במכרז  הזוכות 

.ה ולאספקת השירותים לכל דורש באזורים אלהסלהשלמת חובות הפרי

ריפים בשירות על גבי תשתית סיבים אולטרה רחבי פסתע

פס  בתקנות רחבת  אולטרה  גישה  לשירות  המרביים  התעריפים  נקבעו  השימוש 

, כתעריפים מרביים עבור שירות נגישות והעברת בזקמנוהלת על גבי רשת הסיבים של  

1,100מגה ביט/שנייה ועד  550מעל  ומגה ביט/ שנייה  550נתונים בקצב מצטבר של עד  

מגה ביט/ שנייה. לא נקבע בתקנות תעריף מפוקח לצורך התקנה ראשונית של תיול  

ו התעריפים  בזקפנימי לחצרי המנוי,  בגין שירות זה.  רשאית לדרוש תשלום סביר 

בתאריך   לשנה  אחת  משנת  1יעודכנו  החל  במדד 2021לינואר  לשינויים  בהתאם 

על לצרכן.  ב-המחירים  המקצועי  הצוות  המלצת  להחלטה פי  בסיס  שהיווה  משרד 

שנים   שלוש  של  זמן  לפרק  בתוקף  האמורים  התעריפים  יעמדו  התעריפים,  בדבר 

ולאחר מכן יוחלפו בתעריף קבוע. 

אופטי ( אינטרנט מבוססי סיב  קביעת מחיר אחיד לשירותי  במתן  -)  FTTPלעניין 

המגורי בניין  אל  אופטיים  סיבים  באמצעות  הניתנים  לאינטרנט  גישה  ם  שירותי 

)Fiber  To  The  Home  -  FTTH  רשאים אינם  רישיונות  בעלי  פרטיים,  למנויים   (

להציע למנויים הצעות בתנאים שונים או בתעריף שונה, כתלות בתשתית המוצעת. 

מנויים אחת   קבוצת  אבחנת  המצדיק  סביר  יהווה מאפיין  המוצעת  התשתית  וסוג 

צעות סיבים אופטיים אל  מאחרת ביחס לשירותי גישה לאינטרנט שאינם ניתנים באמ

. בניין המגורים

ימוש משותף בתשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים ש

נקבעה הוראת מנהל בדבר  שבהקשורת  החלטת משרד התפורסמה27.7.2020ביום  

בין   הכוללת,  מגורים קיימים  בבנייני  בתשתית סיבים אופטיים  ביצוע שיתוף  אופן 

פנים   מפעיל  חובת פניה של  לביצוע שימוש משותף (ובכללם  את העקרונות  השאר, 

ארצי הפורש את תשתית הסיבים בבניין מגורים שבו לא קיימת תשתית סיבים לכל 
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בה אחר  ארצי  פנים  שיפרומפעיל  הסיבים  בתשתית  משותף  שימוש  לעשות  ס צעה 

בבניין), פרוצדורת ביצוע השימוש המשותף, עקרונות קביעת התשלום בגין השימוש  

המשותף (שיתבסס על עלות יחסית מעלות הקמת תשתית הסיבים בתוספת פרמיה 

סבירה למפעיל המשתף), הצורך להגיע להסכם בין המפעילים הפנים ארציים לעניין  

השירות והתחזוקה של הסיבים ואיסור אפליה. עוד צויין בהחלטה, כי קביעת רמת

סיבים   תשתית  נפרשה  כבר  שבהם  קיימים  בבניינים  משותף  שימוש  לעניין  הסדר 

אופטיים תיבחן על ידי המשרד בנפרד. 

לעניין  27.7.2020פרסם המשרד שימוע עדכון להוראת המנהל מיום  31.10.2021ביום  

במסגרתו יתווסף להוראה  שיתוף תשתית   סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים, 

אחד,   כל  יפתחו,  האחר  והמפ"א  המפעיל המשתף  לפיו  להעברת המידע  APIסעיף 

אודות קיומו או אי קיומו של תיול פנימי שהוא תשתית סיבים אופטיים עד הדירה  

חר מועד זה). וזאת  או לא1.1.2021-של משתמש וכן מידע בדבר מועד פריסתו (לפני ה

בסעיף.   שפורט  לאפשרות בזקבלו"ז  מתנגדת  היא  לפיה  לשימוע  תגובתה  העבירה 

או כל חברה אחרת בשיתוף מידע עסקי כה רגיש ומפורט כאשר קיימת ותהלחייב א

חלופה יעילה ופוגענית פחות שהוצעה בתגובה.   

ון לתקנות התכנון  פורסם תיק8.6.2021חדשים, ביום מגוריםה בבנייני סבאשר לפרי

בבניינים   תקשורת  תשתיות  התקנת  בעניין  ואגרות)  תנאיו  להיתר,  והבניה (בקשה 

חדשים.  

במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 

")  ההסדריםחוק("4.11.2021ביום  שאושר)  2021-) (התשפ"א2022-ו2021התקציב  

התקשורת לעניין התנאים להנחת רשת מתקדמת בבניין מגורים  חוק הוראות תוקנו

. ירותמשותף גם בהעדר הסכמה של רוב בעלי הד

שימוע לתיקון ההסדר לשימוש הדדי בתשתיות פאסיביות 

לתיקון ההסדר לשימוש  התקבלה החלטת משרד התקשורת בשימוע  6.2.2022ביום  

ם לבעלי רישיונות מיוחדים לתשתית  שר גאשר לפיה יתאפהדדי בתשתיות פאסיביות

בתשתיות הפאסיביות של   לעשות שימוש  כלליים)  רחב (בנוסף לבעלי רישיונות  פס 

באזורי תמרוץ בלבד (אזורים בהם בחרה  בזקמפעיל פנים ארצי כללי (ובהם   בזק) 

לצורך מימון הפריסשלא לפרו כספים מתוך סרשת מתקדמת ואשר  יוקצו  ה בהם 

כלליים רשאים לעשות שימוש בתשתיות  קופת התמרוץ).  רישיונות  בעלי  כי  יוזכר 

גם מחוץ לאזורי התמרוץ. החלטה זו הינה בהמשך להחלטת שר בזקהפאסיביות של  

הופחתו דרישות הסף לקבלת רישיון 13.10.2020התקשורת מיום   אשר במסגרתה, 

החל המשרד להענ בעקבותיה  רחב ואשר  יק המאפשר אספקת שירותי תשתית פס 

). להחלטה צורף 2.6.3.6סעיףגםרישיונות מיוחדים לתשתית פס רחב (לעניין זה ראו  

הפאסיבית של מפעיל פנים ביצוע השימוש בתשתית  בדבר אופן  ארצי -תיק שירות 

והומלץ לשר התקשורת לתקן בהתאם את תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש  

. 2014-ברשת בזק ציבורית של מפ"א), התשע"ה

שימוש כאמור מתן האפש רחב לעשות  פס  מיוחדים לתשתית  רישיונות  לבעלי  רות 

עשויה להגדיל את קצב פריסת תשתית הפס הרחב על  בזקבתשתיות פאסיביות של  

מאידך,   רישיונות מיוחדים ואת מעבר הלקוחות אליהם באזורי התמרוץ.  בעלי  ידי 

ות המיוחדים יהיה כרוך  על ידי בעלי הרישיונבזקשימוש בתשתיות הפאסיביות של  
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). בהתאם, אין באפשרות  2.16.1.8(גם אם מופחת, לעניין זה ראו סעיףבזקבתשלום ל

להעריך בשלב זה את ההשפעה הכוללת של תיקון ההסדר האמור. בזק

וטלפוניה BSAשימוע לתיקון תיק שירות סיטונאי

קון תיק שירות  בשימוע בעניין תיהתקשורתמשרדהחלטתהתקבלה10.2.2022ביום  

וטלפוניה אשר כלל הוספת פרק בתיק השירות  לעניין אספקת שירות  BSAסיטונאי 

BSA כללי בעלי רישיון  הרישיון עבור  וכן טיוטת תיקוני  רשת מתקדמת  על בסיס 

רחב.  פס  ותשתית  לאינטרנט  גישה  שירות  לאספקת  מיוחד  רישיון  ובעלי  אחוד 

כאמור. לתיקון תיק השירות לא צפויה בהתאם להחלטה אושר תיקון תיק השירות  

. בזקלהיות השפעה מהותית על 

באמצעות סיב BSA-חובת מתן שירות וכן תעריפים מרביים מפוקחים לשירות ה

פורסם שימוע לפיו שר התקשורת שוקל לקבוע בתקנות חובת מתן  12.10.2021ביום 

ה לשירות  מפוקחים  מרביים  תעריפים  וכן  שיינתנו  BSA-שירות  סיב  באמצעות 

באזורי התמרוץ על ידי הזוכה במכרז (שהם תעריפים זהים לאלו שנקבעו עבור שירות 

BSA  וכן כי הפער בין המחירים הקמעונאיים  בזקעל בסיס רשת מתקדמת של  ,(

ה באופן  BSA-לתעריף  מרווחים  צמצום  במבחן  לעמוד  יידרש  שייקבע  המרבי 

המחיר הקמעונאי הארצי שלה.מ20%שיאפשר מרווח קמעונאי של 

בתקנות השימוש נקבעו תשלומים מירביים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת 

באזור תמרוץ רשאי לדרוש מבעל   באזור תמרוץ התשלום המרבי שפורס  פורס  של 

ארצית זהה לזה  -רישיון אחר בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור כלל

. שבזק רשאית לדרוש

לקנה) שימו גישה  פסיבית (שירות  לתשתית  גישה  לשירות  מרבי  תעריף  לקביעת  ע 

ושירות סיב אפל 

. 2.16.1.8לעניין זה ראו סעיף 

הסכמים מהותיים .2.17

הרגיל של   העסקים  שלא במהלך  של הסכמים מהותיים,  שנחתמו בתקופת  בזקלהלן תיאור תמציתי   ,

:הדוח התקופתי ו/או שהיו בתוקף בתקופה האמורה

בזק. שהנפיקה )14, 13,  12, 11, 10, 9, 7, 6הנאמנות לאגרות החוב (סדרותשטרי.2.17.1

.לדוח הדירקטוריון4בסעיף ו2021לדוחות13פרטים בביאור לעניין זה ראו 

נדל"ן .2.17.2

31.1.1984למדינה מיום בזקהסכם העברת נכסים בין 

ב שעמדו  לבזקהוקנו  לפיו  ש ,בזקלבין  המדינהין  הסכם  בנכסים  המדינה  זכויות 

ו באה במקום המדינה לגבי בזקלרשות משרד התקשורת לצרכי מתן שירותי בזק, 

הזכויות בנכסים האמורים ולגבי החובות וההתחייבויות המתייחסות לזכויות אלה 

הועברו   ההסכם האמור,  פי  על  כן,  כמו  ההסכם.  , זכויותיהלבזקערב תחילתו של 

ההתקשרויות  וכן  של המדינה לפי ההסכמים,  הוהתחייבויותיסמכויותיה, חובותיה  

שירותי בזק ערב תחילתו של ההסכם. בתחוםוהעסקאות שהיו בני תוקף 
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מיום   הפשרה  בענין בזקבין  15.5.2003הסכם  ישראל  מקרקעי  ומינהל  למדינה 

. 2.7.4.3ראו סעיף.הזכויות הנוגעות למקרקעין

30.6.2004מיום (כיום חברת דואר ישראל)לבין רשות הדוארבזקהסכם בין 

ורשות הדואר בנכסים בזקורשות הדואר להגדרה והסדרה של זכויות  בזקהסכם בין  

בהסכם פורטו הנכסים המשותפים והוגדר חלקו של כל צד בהם.  המשותפים להן. 

לעניין זכויות   למעט  הצדדים יהיה בעל זכויות בלעדי בחלקו,  כי כל אחד מן  נקבע, 

ברכוש משותף, זכויות בניה או זכויות שנקבע לגביהן מפורשות אחרת. ההסכם קובע, 

זכות סירוב אם צד ירצה לבצע עסקת מכר וזכות קדימה לעניין בין היתר, מנגנון של 

בהם,  הבלעדי  הזכויות  בעל  כי  נקבע  נוספים  נכסים  מספר  לגבי  שכירות.  עסקת 

בשלמות, יהיה צד אחד שנקבע.

הסכמי עבודה .2.17.3

2006הסכם קיבוצי מיוחד מחודש דצמבר 

. 2.9.4להסכם זה ותיקונים לו ראו סעיף 

ם במקום קרן מקפת בכל הקשור להסדרי פרישה מוקדמת  הסכמים עם גופים חלופיי 

בזק. של עובדים מ

מבוצעים באמצעות גופים  בזקה מוקדמת של עובדי  שהסדרי פרי2005החל משנת  

חלופיים במקום קרן מקפת. 

ביטוח בע"מ ("בזקחתמה  24.4.2014ביום   על הסכם  מנורהעם מנורה מבטחים   ("

מ פרישה  בגין  פנסיה  תשלומי  עובדי  להסדרת  של  תשלומי  בזקוקדמת  הפרשי  וכן 

מ הפורשים  לעובדים  ושאירים,  זקנה  מיוחד  בזקפנסיית  קיבוצי  להסכם  בהתאם 

. פוליסת  12.2.2014, נציגות העובדים וההסתדרות ביום בזקלפרישה אשר נחתם בין 

ביום   לתוקף  נכנסה  והיא  הביטוח  על  המפקח  ידי  על  אושרה  .  31.3.2016הביטוח 

מונפ מנורה החל מיום  בהתאם,  ידי  על  הפורשים,  1.5.2016קות  לעובדים  פוליסות 

תקופת   אלה.  פוליסות  בסיס  על  משולמים  נלווים  ותשלומים  הגמלה  ותשלומי 

. 2024עד סוף שנת (לאחר שהוארכה שלוש פעמים) הינה ההסכם 
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הליכים משפטיים. 2.18

רףכיהחליטה בזקמבוססת על שיקולים איכותיים ושיקולים כמותיים. בזקהדיווח של מדיניות

ומעלה5%-כ  שלהשפעהיהיההנקיהרווחעלהשפעהבעלילאירועיםביחסהכמותיהמהותיות

בסעיףבזקשלהמתואםהנקיהרווחממוצע  על השנתיים הדוחותפי  -על),  1.6(כהגדרתו 

לפיכך,  2019-2021ת (בשלוש השנים האחרונובזקשלהמאוחדים שיקולים איכותיים  בהיעדר). 

וכן לפני מס  ,48מיליון ש"ח ומעלה 70רלוונטיים, מתוארים בסעיף זה הליכים משפטיים בהיקף של  

מדובראםלמעט,  התביעהבכתבפורטלאבמסגרתםהנתבע הסכוםאשרמשפטייםהליכים

להערכת קיימים כןאם אלא-(והכללעילהאמורהכמותילרףמגיעהאינהפניה עלאשרבתביעה

ייצוגיות, תשומת  תביעותלעניין.  49) הכספילהיקפומעברלהליךנוספיםהשלכותאו היבטיםבזק

כנגזרת מסכום אגרהבתשלוםכרוכהאינההלב מופנית לכך, כי הגשת תביעות ייצוגיות בישראל  

בתביעות מסוג זה עשויים להיות גבוהים באופן משמעותי מהיקף  התביעה. לפיכך, סכומי התביעה 

. החשיפה האמיתי בגין אותן תביעות

ועומדים הליכים תלויים .2.18.1

סוג  ערכאה צדדים תאריך 
ההליך 

סכום  פרטים 
התביעה 
(מיליוני ש"ח)

ינואר  . א
2015

בעלת מניות 
בזקנגד 

ונושאי  
משרה  

בזק לשעבר ב

מחוזי 
(תל 

-אביב
מחלקה 
כלכלית) 

בקשה  
לאישור  
תובענה  
ייצוגית 

בגין הפסדים אשר נטען כי נגרמו בשל  מניותבעלישל  לפיצויתביעה
דיווח של   ומהסתרת בזק"מחדלי  אביב  ערך בתל  לניירות  לבורסה 

ש  בעניין  המשקיעים"  מציבור  מהותי  מהותיים  נימידע  מהלכים 
השוק ומשמ ו"רפורמת  הגומלין"  קישור  דמי  עותיים: "הפחתת 

הסיטונאי".  
המשפט 27.8.2018ביום   בבית  הכלכלית  המחלקה  החלטת  ניתנה 

כייצוגית (" התובענה  את  המאשרת  אביב  בתל  החלטת המחוזי 
"). בכל הנוגע לעילה בעניין השוק הסיטונאי הוגדרה הקבוצה  האישור 

והחזיק במניות בזק (כולן 9.6.2013כמי שרכש מניות בזק החל מיום 
כי   המשפט  זה קבע בית  בעניין  התביעה.  הגשת  עד למועד  חלק)  או 
מעצם העובדה שבתקופת  המבקשת הוכיחה קיומו של נזק לכאורה, 

בשיעור בזק  מניות  ירדו  לגופו  10%של  הגילוי  הנזק  חישוב  אולם   ,
הפחתת  לעילה בגין  בכל הנוגע  יעשה במסגרת הדיון בתיק העיקרי. 
בזק החל מיום   שרכש מניות  הוגדרה הקבוצה כמי  דמי הקישוריות 

ליום  28.2.2013 עד  בהן  בית 29.5.2014והחזיק  קבע  זה  בעניין   .
טעיה  המשפט שלא נרשמה ירידת ערך כשלהי שניתן ליחסה לגילוי הה

בתיק  ידה  על  הנטען  הנזק  את  להוכיח  למבקשת  לאפשר  יש  אולם 
העיקרי.  

למחלקה בזקהגישו  28.10.2018ביום   הנתבעים  המשרה  ונושאי 
הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשת דיון חוזר בהחלטת 
האישור  לבטל את החלטת  המשפט  בית  התבקש  בה  אשר  האישור 

ענה ייצוגית. ולדחות את הבקשה לאישור תוב 
: כדלקמןקבעאשרהחוזרבדיוןדיןפסקניתן1.12.2019ביום 

בית המשפט קיבל את הבקשה  -הגומליןקישורדמיהפחתתלעניין.1
דמי   הפחתת  לגבי  לדיווחים  הנוגעות  לטענות  נוגע  שהדבר  ככל 
לא   התובעת  כי  למסקנה  שהגיע  לאחר  וזאת  הגומלין,  קישור 

קישור של נזק כתוצאה מהפחתת דמי  הוכיחה ולו לכאורה קיומו  
לכן לא היה מקום לאשר את התביעה הייצוגית בעילה  ו,  הגומלין

זו.
בית המשפט דחה את הבקשה -הסיטונאיהשוקרפורמתלעניין.2

בשוק   הרפורמה  אודות  הדיווחים  לגבי  הנתבעים  לטענות  ביחס 
הסיטונאי. יחד עם זאת, לעניין הגדרת קבוצת התובעים קיבל בית  

אינו רלוונטי  9.6.2013-לפיה מועד הנתבעיםהמשפט את טענת ה
(הדיווח על החלטת 16.1.2014ביחס להטעיה הנטענת בדיווח מיום  

ת השירותים ועל מסמך שימוע המחירים) וקבע שיש להבחין  רשימ
לדיווח   הנוגעת  העילה  היעדר לטענתהנוגעתהעילהלביןזהבין 

מיום   השירותים  רשימת  שימוע  מסמך  קבלת  אודות  דיווח 
קבוצת הגדרתאתצמצםהמשפטבית,  בהתאם.  9.6.2013
מניות  ל16.1.2014מיוםלדיווחביחסהתובעים שרכש  מי  כל 

687

הסכומים המצוינים ב48 סעיף זה הם  לצורך בחינת עמידת סכומי התביעה ברף האמור, הוצמדו הסכומים למדד המחירים לצרכן. 
במקרה של קיום הליכים דומים נגד מספר חברות בקבוצה, עשוי   לעניין הרף האמור,  הסכומים המקוריים (ללא הפרשי הצמדה). 

כי אם הליכי  מובהר,  כמו כן,  יחד.  ם מסוימים נוגעים במידה רבה בנושאים סכום התביעה להיבחן במצטבר בגין כלל ההליכים 
עובדתיים משותפים או  ברף המהותיות משפטיים  העמידה  לצורך  אזי  יחדיו,  או נשקלים  נבחנים  נושאים כאמור  כי  שידוע  או   ,

הכמותי כאמור בסעיפים אלו, נבחן הסכום המעורב בכל אותם הליכים יחד. 
2020לנוכח עדכון רף המהותיות, החל ממועד אישור דוח תקופתי זה לא מתוארים הליכים משפטים שתוארו בדוח התקופתי לשנת  49

).2020(יב) (מספר הסעיף בדוח התקופתי לשנת 2.18.1אשר לא מגיעים לרף המהותיות העדכני כדלקמן: סעיף  
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סוג  ערכאה צדדים תאריך 
ההליך 

סכום  פרטים 
התביעה 
(מיליוני ש"ח)

16.1.2014(למעט המשיבים ו/או מי מטעמם) החל מיום  החברה
במניות  9.6.2013(במקום   והחזיק  במהלך  אלה)  חלקן)  או  (כולן 

. 2014לינואר 20-ועד ה15-התקופה שבין ה
לגישור הופנההתיקהצדדים ובהסכמתהמשפטביתלהצעתבהמשך

. צלחלאהגישוראך
כולל תיקונים, ובין היתר, ה הוגש כתב תביעה מתוקן 12.7.2020ביום 

מחיקה של עניין הפחתת דמי קישור הגומלין וכן צמצום של הגדרת 
בהמשך   וזאת  הסיטונאי,  השוק  רפורמת  לעניין  התובעים  קבוצת 
לפסק הדין של  בית המשפט בדיון החוזר. כמו כן, תוקן סכום התביעה  

מיליון ש"ח (במקום 687ידי התובעת בסך של הכולל והוא מוערך על 
מיליארד ש"ח לפי שיטת "חסרון הכיס" או לחילופין  2סכום כולל של  

כתב 1.1 בנוסח  המקורב"  הכיס  שיטת "חסרון  לפי  ש"ח  מיליארד 
כי לכתב התביעה המתוקן לא צורפה   יצויין,  התביעה טרם תיקונו). 

חוות דעת כלכלית.

מניותבעל2015מרץ.ב
בזקנגד 

ונושאי  
משרה  

לשעבר 
בזק ב

מחוזי
(תל 

-אביב
מחלקה
) כלכלית

בקשה
לאישור
תביעה

כתביעה
נגזרת
בצרוף

כתב
תביעה
נגזרת 

"ר  ויו שליטהבעללשעבר,  אלוביץשאולמרכנגדוכן,  בזקכנגדבקשה
אשר  הרלבנטייםבמועדיםבזקשלדירקטוריםוכנגדבזקדירקטוריון

להלן כמפורטהבקשהנשואבעסקהבזקהתקשרותבעדהצביעו
").המשיבים ("

באמצעות,  בזקבהחלטת,  בההנטעןפיעל,  הבקשהשלעניינה
בעלים והלוואותהחזקותמלואלרכישתבעסקהלהתקשר,  המשיבים

השליטהבעלתשלהעקיפהבשליטתה.בי.אס (חברה  דייורוקוםשל
מיליון ש"ח במזומן ותמורות 680לסך של בתמורה.בי.אס בדי) בבזק

מיליון ש"ח נוספים. 370מותנות של עד 
צפויה  לטענת אשר  התמורה  בגין  היתההמבקש  משולמת  להיות 

גרמו   בעסקה  להתקשר  המשיבים  והחלטות  מופרזת,  הינה  העסקה 
נזק רב לאחר שהם הפרו את חובות הזהירות והמיומנות שלהם  בזקל

בעל  בזקכלפי   כי  המבקש,  ידי  על  נטען  כן  בתפקידם.  והתרשלו   ,
הפרה את חובת בזקהפר את חובת ההגינות שלו, וכי בזקהשליטה ב

יורוקום די.בי.אס  הנאמן להחזקות  בעניין מחויבות  הגילוי והדיווח 
. 2015החל בסוף חודש מרץ בדי.בי.אס למכור את ההחזקות 

תביעה הגשתיאשרהמשפטביתכיהמבקשמבקשהאמורלאור
לבזקלטענתנושנגרםהנזקלתביעתהמשיביםכנגדבזקבשםנגזרת

מיליון 502שלבסךלעסקהבקשרהמשיביםמהחלטותכתוצאה
"ח.  ש

ידי  מתוקנתבקשההגשתהמשפטביתאישר7.3.2017ביום על 
לעצמאות  השאר,  בין  נוספות המתייחסות,  טענות  הכוללת  המבקש 

ל  שייעצו  ביקורת, ל,  בזקהגורמים  ועדת  בעבודת  נטענים  פגמים 
מייצוג   הנובעים  נטענים  ופגמים  הכללית,  והאסיפה  הדירקטוריון 

. בזקדירקטורים בכ המכהניםגורמיםיורוקום ע"י 
בנוגע להתקשרות נשוא חקירת רשות ניירות ערך, בין השארלנוכח  ,

) ועמדת רשות ניירות ערך כי יש מקום לעכב  1.1.6תביעה זו (ראו סעיף  
החליט  ההליךאת   ביום  זהבתיקההליכיםאתלעכבהמשפטבית,   .

בהליך  17.1.2021 התייצבותו  על  לממשלה  המשפטי  היועץ  הודיע 
ץ  (לעניין עיכוב ההליכים ולא לגופו של ההליך). בהמשך לבקשת היוע

לנוכח  10.7.2022המשפטי לממשלה ההליך מעוכב בשלב זה עד ליום  
חקירת רשות ניירות ערך וכתבי אישום שהוגשו בהמשך לה (ראו סעיף  

1.1.7  .(
לאישור תביעה  לעניין בקשה  בטרם הגשת  לגילוי מסמכים  בקשות 
"ק סראו2018אפרילבחודשאיחודןעלהורההמשפטשביתנגזרת  

.ה

502

נובמבר.ג
2015
2018ומרץ

נגד  לקוח
בזק

בית
משפט
מחוזי
מרכז 

שתי
ותתובענ 

בצירוף  
ותבקש

ןלאישור
ו כתובענ

ת
ת וייצוגי

מעמדה אתלרעהניצלהבזקכינטען-2015מנובמברהבקשה
שלקיומהאתוחסמה"מנעה  שהיאבכך,  השארבין,  המונופוליסטי

התקשורתבשוקאפקטיביתתחרותשלוקיומהבכללתחרות
" ופעלה לעיכוב וסיכול רפורמת השוק הסיטונאי, ובכך היא בישראל 

ורק  אך  בלתי סבירים  והרוויחה רווחים  נזק לציבור בישראל  גרמה 
הנזק  המבקשים  לטענת  כמונופול.  לרעה  כוחה  מניצול  כתוצאה 

לשוק התקשורת בארץ בא לידי ביטוי ברווחיות העודפת בזקשגרמה 
מיליון  800בוע נזק בסך של  , והם מבקשים לתבזקוהבלתי סבירה של  

מתוך הרווח התפעולי העודף  10%ש"ח, אשר לפי טענתם מבוסס על 
בהתאם, בזקשל   לרעה.  המונופוליסטי  כוחה  מניצול  הנובעים 

מיליון ש"ח, 556מעמידים המבקשים את סכום התביעה על סך של  
וזאת לאחר הפחתה של סכום שנתבע במסגרת הליך אחר (שבינתיים  

הסתלקות). הסתיים ב
דיווח כראיות בתיק של  צרוףאישר בית המשפט  2017דצמבר  בחודש
דוח עלבזקדיווחהבמסגרתו22.10.2017ביוםבזקשפירסמהמיידי
טלפוניה שירותיישוםבנושאהתקשורתמשרדשלסופיפיקוח

בנושא זה.  והודעהסיטונאית כספי  עיצום  להטיל  כוונה  בחודש על 
11-כשלבסךכספיעיצוםהתקשורתמשרדהטיל2018דצמבר
.בזקעל"ח ש מיליון
חילופי המותב  בזקהודיעה  3.3.2019ביום   לאור  כי  המשפט,  לבית 

556
בבקשה  

מנובמבר  
2015

258-ו 
בבקשה  
ממרץ 
2018
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סוג  ערכאה צדדים תאריך 
ההליך 

סכום  פרטים 
התביעה 
(מיליוני ש"ח)

הצפויים בתיק ככל שבקשת האישור תתקבל, היא מסכימה להצעת 
הול התובענה כייצוגית מבלי שתינתן  בית המשפט לאישור הבקשה לני

על זה  בעניין  כל  -החלטה מנומקת  על  ותוך שמירה  בית המשפט  ידי 
הודעה עדכנה   באותה  כי  יצויין,  גופה.  בזקטענותיה לדיון בתובענה 

היא הגישה עתירה מנהלית כנגד  25.2.2019את בית המשפט, כי ביום 
מ התקשורת  משרד  מנכ"ל  וארתהמת2018דצמברחודשהחלטת 

ביום  בהמשך.לעיל את הבקשה 5.3.2019לכך,  בית המשפט  אישר 
לנהל את התובענה כיצוגית והבהיר כי כלל טענות הצדדים שמורות 
להם לדיון בתובענה גופה וכי כל הראיות והחקירות שנשמעו במסגרת 

בקשת האישור יהוו חלק מחומר הראיות בתובענה הייצוגית. 
בהליך התייצבותועללממשלההמשפטיהיועץהודיע1.11.2021ביום

20.7.2022ליוםעדזהבהליךגםההליכיםעיכובעללהורותוביקשזה
, ההליךעיכובבהמשךהצורךבדברלממשלההמשפטיהיועץיעדכןאז

. זהלהליךהקשור") 4,000תיק("פליליהליךניהוללנוכחוזאת

שהוגשה  2015בקשה דומה לבקשה מנובמבר  -2018ממרץהבקשה
כי   נטען  בה  גם  אשר  מבקשים  אותם  ידי  את בזקעל  לרעה  ניצלה 

מעמדה המונופוליסטי, בין השאר, בכך שהיא מנעה קיומה של תחרות 
ובכך גרמה נזק לציבור בישראל והרוויחה רווחים   בשוק התקשורת, 

בעוד שבבקשה  בלתי סבירים כתוצאה מניצול כוחה לרעה כמונופול.
הסעד והנזק שנתבעו התייחסו עד למועד הגשת אותה 2015מנובמבר  

לתקופה   מתייחסים  הנתבעים  והנזק  הסעד  זו  בבקשה  בקשה, 
הבקשה מנובמבר   שנת  2015שממועד הגשת  לסוף  וזאת 2017ועד   ,

כי   המבקשים  טענת  נגדם  בזקלנוכח  שנטען  ממעשיה  חדלה  לא 
ה שהצטרפו לעוולה, בנוסף לניצול  בבקשה הקודמת, וכן לנוכח הטענ

, גם "מעשי שחיתות ופעולות שלא כדין וממטרות בזקכוחה לרעה של  
זרות ופסולות של מנכ"ל משרד התקשורת". לטענת המבקשים הנזק 

לשוק התקשורת בארץ בא לידי ביטוי ברווחיות העודפת בזקשגרמה 
גם מיליון ש"ח מבוסס  258בסךהנתבעהנזק.  בזקוהבלתי סבירה של  

על   זו  של  10%בבקשה  העודף  התפעולי  הרווח  הנובעים  בזקמתוך 
לנזק הטענהמ בנוסף  המונופוליסטי לרעה (וזאת  כוחה  ניצול  בדבר 

ביום   הקודמת).  הבקשה  במסגרת  בזקהגישה  31.5.2018הנתבע 
ערך   ניירות  רשות  חקירת  לנוכח  ההליך  לעיכוב  סעיף  בקשה  (ראו 

לנוכח חקירת רשות ניירות ערך וכתבי אישום שהוגשו בהמשך  ).1.1.7
בית המשפט בקשה מטעם היועץ המשפטי לממשלה להמשך  אישרלה  

.  10.7.2022עיכוב ההליכים בתיק עד ליום  
חדשה בקשהלהעברתבקשההמבקשיםהגישו2019ספטמברבחודש

כנגד  ייצוגיתתביעהלאישור בחודש ספטמבר בזק(בקשה שהוגשה 
של הממונה על התחרות בדבר  4.9.2019בהמשך לקביעה מיום  2019

) לבית המשפט חראו תיאור להלן בס"ק  - לרעה  בזקניצול מעמדה של  
בקשה  היותה  מחמת  בקשה  אותה  ולמחיקת  זה  הליך  מתנהל  שבו 

ביום   כמו כן,  בקשה של  בזקהומצאה ל23.10.2019דומה מאוחרת. 
על תיקון בקשת האישור בדרך   המבקשים בבקשת האישור להורות 

דירקטורים ונושאי משרה מהתקופה הרלבנטית של הוספת משיבים (
ת) וכן לצרף ראיות נוספות לבקשבזקנים גם כיום בהאשר חלקם מכ

הודיע בית המשפט, כי לנוכח החלטתו על  30.10.2019. ביום  האישור
עיכוב ההליכים בתיק הוא לא רואה לנכון להורות בעת הזו על העברת 

לתשובת   האישור  בקשת  לתיקון  ובזקהבקשה  עיכוב  ,  סיום  עם  כי 
ההליכים בתיק על המבקשים לעתור למתן הוראות מתאימות.

מניות  בעלי2017יוני.ד
בזק של 

, בזקכנגד
יו"ר 

דירקטוריון  
חברי  ובזק

דירקטוריון  
בזק

לשעבר, וכן  
חברות  

מקבוצת 
יורוקום  
(הבקשה 

הראשונה  
גם כנגד  

בזקמנכ"ל 
לשעבר 
ומנכ"ל  

וסמנכ"ל  
הכספים 

של  
די.בי.אס 

לשעבר)

בבית  
המשפט  
המחוזי 

(מחלקה  
כלכלית) 

בתל  
אביב 

שתי
בקשות  
לאישור  
תביעות  
ייצוגיות 

בזקאשר במסגרתה רכשה  2015משנת  עניינן של הבקשות בעיסקה
) בזקבדאזבשליטת בעלי השליטה  שהיתהמיורוקום די.בי.אס (חברה  

"): העסקהזה: "בסעיףאת יתרת מניות די.בי.אס שהוחזקו על ידה (

החל מיום  בזקכל מי שרכש את מניות  בשםהבקשה הראשונה הוגשה  
מי מטעמם ו/או  (למעט המשיבים ו/או  19.6.2017ועד ליום  11.2.2015

עם   בקשר  חסר  ו/או  מטעה  לדיווח  נטען  בבקשה  עימם).  הקשור 
גלויה של רשות ניירות ערך   לחקירה  וכן כי בעקבות מעבר  העסקה, 
דבר   ולמימושה,  לעסקה  בנוגע  נודעו לציבור פרטים  העסקה  בנושא 

במהלך הימים שלאחר גילוי המידע  בזקשהוביל לירידה בשער מניית 
טענת המבקש, המשיבים פעלו בניגוד להוראות חוק החדש וניתוחו. ל

ניירות ערך ובניגוד להוראות דין נוספות, וגרמו למחזיקי ניירות הערך  
נזקים כספיים כבדים, המסתכמים במאות מיליוני ש"ח, אם  בזקשל  

לא למעלה לכך.

קבוצות   תתי  שלוש  בשם  הוגשה  השניה  שרכש  -הבקשה  מי  כל 
בתל   ערך  לניירות  מיום  בבורסה  החל  ליום  21.5.2015אביב  ועד 

את מניות  1(19.6.2017 את מניות  2, (בזק)  את מניות  3ו(החברה)   (
ציבור   של  חמורה  הטעיה  בוצעה  המבקש  לטענת  זהב.  אינטרנט 
שנחשפה   הטעיה  הנ"ל,  החברות  במניות  שהשקיעו  המשקיעים 
ביום   ערך  ניירות  רשות  של  בנושא  גלויה  חקירה  פתיחת  בעקבות 

שדווח  20.6.2017 די.בי.אס  של  המזומנים  בתזרים  שהגידול  בכך   ,
של   הכספיים  הדוחות  באופן  בזקבמסגרת  הנטען,  פי  על  נופח, 

מלאכותי ובכך הטעה את המשקיע הסביר אשר נסמך על נתוני תזרים  
המזומנים של די.בי.אס כדי לאמוד את שוויה, דבר שהוביל לתמחור  

1,240-כ
בבקשה  

הראשונה  
568-ו

בבקשה  
השניה 
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סוג  ערכאה צדדים תאריך 
ההליך 

סכום  פרטים 
התביעה 
(מיליוני ש"ח)

שנגרמו   נוספים  לנזקים  המבקש  טוען  כן  הנ"ל.  החברות  של  ביתר 
. זהבואינטרנט החברהלקבוצות בעלי מניות 

דיוניבהתאם המשפט להסדר  בית  ידי  על  יותר  מוקדם  שאושר 
עתידים   והם  במשותף  ניהולן  על  לעיל  בבקשות  המבקשים  הסכימו 

להגיש בקשה מאוחדת מטעמם.  

בשנת   לממשלה (שהודיע  המשפטי  היועץ  לבקשת  על  2017בהמשך 
ההליך   התייצבותו בהליך לעניין עיכוב ההליך ולא לגופו של ההליך) 

לנוכח חקירת רשות ניירות ערך  20.7.2022מעוכב בשלב זה עד ליום  
). 1.1.7אישום שהוגשו בהמשך לה (ראו סעיף וכתבי

-יוני .ה
אוגוסט 

ויוני 2017
2018

בעלי מניות  
בזקשל 

בזקכנגד  
ודי.בי.אס 

בית 
המשפט  
המחוזי 

בתל  
אביב 

בקשות
שונות
לגילוי

מסמכים
לפני

הגשת
בקשה

לאישור
תביעה
נגזרת

בהתאם
לסעיף

א 198
לחוק

החברות

המשפט בקשה בית  להחלטת  בהמשך  שהוגשה  ומאוחדת  מתוקנת 
בנוגע לאיחוד ארבע בקשות שהוגשו באותו עניין. בית 15.4.2018מיום  

ל מתבקשהמשפט   להורות  העניין) בזקבבקשה  לפי  (ולדי.בי.אס 
למסור למבקשים מסמכים מסויימים בקשר עם עסקת בעלי עניין בין  

(בסעיף  2017בתחילת שנת  כפי שתוקנה  2013די.בי.אס וחלל משנת  
ביום  50") חלל -.בי.אסדיעסקתזה: " היועץ  17.1.2021.  הודיע 

המשפטי לממשלה על התייצבותו בהליך (לעניין עיכוב ההליכים ולא 
לממשלה ההליך   בהמשך לבקשת היועץ המשפטי  לגופו של ההליך). 

לנוכח חקירת רשות ניירות ערך  20.7.2022מעוכב בשלב זה עד ליום  
).  1.1.6י אישום שהוגשו בהמשך לה (ראו סעיף וכתב

פברואר  .ו
2018

מניות   בעלי 
כנגד  בזקשל  
כמשיבה  בזק

פורמלית, 
כנגד   וכן 

דירקטורים  
בזק של  
בזמנים  

הרלבנטיים  
לבקשה  

בעלי   וכנגד 
השליטה  
בשרשור  

בזקב
בזמנים  

הרלבנטיים  
מר  לבקשה  ,

שאול  
ומר   אלוביץ 
אלוביץ   יוסף 

המשיבים ("
.("

בית 
המשפט  

חוזי המ
בתל  

-אביב 
מחלקה 
כלכלית 

בקשה  
לאישור  
תביעה  

נגזרת 

התקשרות   הינו  בה,  הנטען  פי  על  הבקשה,  של  בהסכם  בזקעניינה 
ביום   נחתם  אשר  המיסים  רשות  עם  הסכם  ("15.9.2016שומה 

ואשר לפיו שילמה  השומה לרשות המיסים מס בגין הכנסות בזק") 
של   בסך  לדי.בי.אס  מנגד  462מימון מהלוואות  כאשר  ש"ח,  מיליון 

בגין   מימון  הוצאות  בגין  די.בי.אס  הפסדי  כי  השאר,  בין  הוסכם, 
לאחר ביצוע  בזקלדי.בי.אס יוכרו במלואם לבזקהלוואות בעלים של 

לבין די.בי.אס.  בזקמיזוג בין  
בזקיוצא מחתימת הסכם השומה שילמה  לטענת המבקשים, כפועל  

מיליון ש"ח  462מיליון ש"ח. מתוך סכום כולל זה  660סכום כולל של  
וכ המיסים  לרשות  כאמור  לבעלי  198-שולמו  שולמו  ש"ח  מיליון 

ב מותנית ("בזקהשליטה  תמורה  המותניתכתשלום  ")  התמורה 
של   בעלים  והלוואות  החזקות  מלוא  לרכישת  בהסכם  שנקבעה 

השליטה יורו בעלת  של  העקיפה  בשליטתה  חברה  די.בי.אס,  קום 
"). עסקת די.בי.אס, בדי.בי.אס ("בזקב

התקשרו המבקשים  עסקה בזקתלטענת  היוותה  השומה  בהסכם 
ב השליטה  לבעלי  אשר  ציבורית  חברה  של  עניין  בזקחריגה  בה  יש 

אישי, ובוצעה שלא כדין מאחר שהיא היתה בניגוד לטובת החברה וכן  
להתקשרות  דין  פי  על  הנדרשים  האישורים  התקבלו  שלא  מאחר 

בעסקה.
בעקבות ההתקשרות בהסכם  בזקלשנגרםהנזק,  המבקשיםלטענת

של   מינימלי  רף  בין  נע  הפסדי  65השומה  שכל  ש"ח (ככל  מיליון 
של מקסימלילרף)  בזקוצאות מימון יותרו לקיזוז לדי.בי.אס בגין ה

לאמימוןהוצאותבגין.בי.אס  דיהפסדישכל"ח (ככל  ש מיליון219
באמצעות השוואת בזקל לקיזוזיותרו נאמד  כאמור  הנטען  הנזק   .(

(חבות המס והתמורה המותנית) ונכס  בזקהתשלומים שבהם חויבה  
התשלו לעומת  השומה,  בהסכם  לה  שנוצר  היתה המס  שבהם  מים 

יכולה להיות מחויבת ונכס המס שהיה נוצר לה אילו היתה מתקשרת 
עם רשויות המס בהסכם פשרה אשר הוצע על ידי רשויות המס במועד  

אישור עסקת די.בי.אס. 
, השארבין,  הפרודירקטוריםשהינםהמשיבים,  המבקשיםלטענת

השליטהבעלילמשיביםהנוגע(ובכל  והאמוניםהזהירותחובותאת
ובהתאם מבקשים המבקשים כי בית בזקב גם את חובת ההגינות),   ,

כי  וכןכנגד המשיבים,  בזקהמשפט יאשר הגשת תביעה נגזרת בשם  
את   לפצות  אותם  לה, בזקיחייב  שנגרמו  האמורים  הנזקים  בגין 

. בזקלטענתם, כתוצאה מהפרת חובותיהם כלפי 
ההליך   ערך  ניירות  רשות  ונגזרותיה.  לבקשת  החקירה  לנוכח  עוכב 

הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו בהליך  17.1.2021ביום  
(לעניין עיכוב ההליכים ולא לגופו של ההליך) ובאותו מועד הוגשה על  

ליום   עד  ההליכים  עיכוב  בקשה להמשך  . 6.9.2021ידי הפרקליטות 
לב זה עד  בהמשך לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ההליך מעוכב בש 

לנוכח חקירת רשות ניירות ערך וכתבי אישום שהוגשו  20.7.2022ליום  
).1.1.6בהמשך לה (ראו סעיף 

רף 65
מינימלי 

רף  219
מכסימלי 

37-הוגשה לבית המשפט המחוזי (מחלקה כלכלית) בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ23.7.2017יצויין, כי ביום  50
רה בה וכן גם כנגד מנכ"ל בזק ומזכירת בזק במועדים הרלבנטיים לתביעה בקשר עם  מיליון ש"ח כנגד חלל, בעלי שליטה ונושאי מש 

.20.7.2022חלל. גם ההליכים בבקשה זו מעוכבים, בשלב זה, עד ליום -עסקת די.בי.אס
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סוג  ערכאה צדדים תאריך 
ההליך 

סכום  פרטים 
התביעה 
(מיליוני ש"ח)

מניות  2018יוני.ז בעל 
, בזקכנגד  

די.בי.אס,  
שאול   מר 

מר  ואלוביץ,  
אור אלוביץ  

בית
המשפט
המחוזי

(המחלק
ה 

הכלכלי 
בתל) ת

אביב 

בקשה
לגילוי

ועיון
במסמכי 

לפים
סעיף

א 198
לחוק

החברות 

.בי.אס, לבעל השליטה לשעבר  לדי,  זקבכי בית המשפט יורה למבוקש
שאול  בזקב מר  מר אור  אלוביץ,  ולבנו,  ביחד "אלוביץ,  "ה ה(להלן 

, מסמכים שונים  בזק"), למסור לעיון המבקש, כבעל מניות באלוביץ 
בשם   נגזרת  תביעה  לאישור  בקשה  הגשת  בחינת  לטענת בזקלשם   .

הפרו את חובות אלוביץ, וה"ה  החברה,  בזקהמבקש, בעלת השליטה ב
כלפי   שלהם  והאמונים  ההגינות  שמכירת  בזקהנאמנות  115בכך 

בוצעה תוך שימוש של  החברהעל ידי  2.2.2016ביום  בזקמיליון מניות  
ובשווי גבוה משמעותית בזקבמידע פנים של  לוביץא"ה  וההחברה  ,
חברה לשל המניות. לטענת המבקש, מכירה זו הסבה  האמיתימשווין 

מיליון ש"ח. מידע הפנים אשר לפי  313-רווחים פסולים בהיקף של כ
כך   על  היתר,  בין  הינו,  כאמור  שימוש  בו  נעשה  בבקשה  הנטען 

של   הכספיים  ו דישהדוחות  המצב  אינם  בזק.בי.אס  את  משקפים 
של   שנופח  - דהבזקהפיננסי  חופשי"  מזומנים  אלא "תזרים  פקטו, 

את מניותיה בזקשבה רכשה  העסקהלצורך הגדלת התמורה במסגרת  
כי כנגד  יס עסקת.בי.אס ("בדישל יורוקום תקשורת    יצוין,  בזק"). 

בעניין עסקת יס  תלויה ועומדת בקשה אחרת לאישור תביעה נגזרת 
על אף  ב2.18.1(ראו סעיף   זה  דיווח  לטענת המבקש בבקשה נשוא   .(

ע עובדתי,  רקע  אותו  על  בחלקה  מבוססת  שונה  שבקשתו  ניינה 
מההליכים הקיימים בנושא. לבקשת רשות ניירות ערך ההליך מעוכב, 

וכתבי  ערךניירותרשותת, לנוכח חקיר20.7.2022ליוםעד זה בשלב
ביום  1.1.6אישום שהוגשו בהמשך לה (ראו סעיף   הודיע  17.1.2021). 

עיכוב   בהליך (לעניין  התייצבותו  על  לממשלה  המשפטי  היועץ 
ההליכים ולא לגופו של ההליך). 

) 1(.ח
ספטמבר  

2019

) מרץ 2(
2020

נגד   לקוחות 
בזק

מניות   בעלי 
בזק נגד 

בית 
המשפט  
המחוזי 

בתל  
אביב 

בית 
המשפט  
המחוזי 

בחיפה 

בקשה  
לאישור  
תביעה  
ייצוגית 

בקשה  
מאוחדת 

לגילוי  
מסמכים  

לפני  
בקשה  

לאישור  
תביעה  

נגזרת 

מיום  שהוגשהבקשה   לקביעה  על  4.9.2019בהמשך  הממונה  של 
") (לעניין זה  הקביעהלרעה ("בזקהתחרות בדבר ניצול מעמדה של  

סעיף   ב2.16.8.5ראו  ומחדלי  ה)  מעשי  כי  שתוארו  בזקנטען,  כפי 
אל מקטע הגישה בזקמתשתית  בזקבקביעה (חסימת מעבר מתחרות  

לבניין, וכן סירוב להשחלת כבלים בשיטה הרציפה והתניית הפריסה 
הצדקה ממשית) גרמו  בשיטת השחלה נחותה, יקרה ובעייתית, ללא  

תנוהל התביעה   בשמה  הקבוצה אשר  הגדרת  לצרכנים.  לנזק ממוני 
הייצוגית הינה כל מי שרכש שירותי תקשורת קווית בישראל, בתקופה  

, בין שרכש שירותי תקשורת 2018ועד חודש מרץ  2015שבין חודש יולי  
הפסד של ההורדה בתעריף  בגיןלנזקנטעןובין אם לאו.  בזקאלו מ

או חב מעשיה  בשל  הקבוצה  מחברי  נמנע  אשר  התקשורת  ילות 
של   הנטענים  זו  בזקמחדליה  בקשה  להעברת  בקשה  לעניין   .

ולמחיקתה מחמת היותה בקשה דומה מאוחרת אשר הוגשה על ידי  
– 2018מבקשים בבקשה אחרת לאישור תביעה ייצוגית בחודש מרץ  

, קבע בית המשפט, כי הצדדים יעתרו  25.6.2020ביום  .גראו סעיף קטן  
באותה  ההליכים  עיכוב  סיום  עם  בהליך  מתאימות  הוראות  למתן 

.  2018בקשה לאישור תביעה ייצוגית מחודש מרץ  

א לחוק החברות 198סמכים לפי סעיף  בקשות (שאוחדו) לגילוי משתי
לשם בחינת הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בעניין מימוש זכויות 

כי הממצאים  הקביעהכנגד נושאי משרה בקשר עם  בזקשל   נטען,   .
הכלולים בקביע ל הוההפרות  נושאי  בזקמקנים  כנגד  תביעה  עילות 

ב  הנזבזקוכי  בזקמשרה  בגין  המשרה  מנושאי  לפיצוי  קים  זכאית 
לה. וייגרמו  לממשלה  8.9.2020ביום  שנגרמו  המשפטי  היועץ  הגיש 

הודעה על התייצבותו בהליך, ובד בבד הגיש את עמדתו, לפיה החלטה 
על   ערר  הגשת  הנזק הקביעהעל  את  מגבשת  המבקשים  שלטענת 

הנ"ל אינה  בזקשנגרם ל ההחלטה  עוד  כל  נגזר  הליך  לייתר  עשויה   ,
חלוטה. 

את 4.4.2021ביום לעכב  המשפט  בית  הצעת  את  המבקשים  קיבלו 
בזקההליך עד לאחר השלמת עבודת וועדת התביעות שהוקמה על ידי  

דירקטוריון   של  החלטה  הוועדה. בזקוקבלת  להמלצות  בהמשך 
ביום  בהמשך את  לאמץבזקקטוריון  ירדהחליט13.10.2021לכך, 

התביעות   ועדת  לא 7.10.2021מיוםהמלצת  העניין  בנסיבות  לפיה   ,
עילת תביעה טובה נגד נושאי משרה ונגד בעלי תפקידים  בזקעומדת ל 

הליכים   ניהול  כי  וכן  הרלוונטיות,  בתקופות  כיהנו  אשר  אחרים 
. הוועדה הגיעה למסקנה זו  בזקלא יקדם את טובת בענייןמשפטיים 

ר שבחנה את המשמעויות, התועלות, הנזקים, העלויות והרווחים  לאח
כי   למסקנה  והגיעה  כאמור,  משפטיים  הליכים  בניהול  הכרוכים 

הגישה הודעה בעניין לבית המשפט. בזק. בזקניהולם יפגע ב

400

נובמבר . ט
2020

מניות   בעלת 
כנגד  בזקשל  
ובזק  בזק

בינלאומי 

בית 
המשפט  
המחוזי 

ם - בי

בקשה  
לגילוי  

ועיון  
במסמכי 
ם לפני  
הגשת 

תביעה  
נגזרת 

נגזרת   תביעה  הגשת  לפני  במסמכים  ועיון  לגילוי  מסגרתה בבקשה 
בעניין   שונים  במסמכים  ועיון  לגילוי  למשיבות  המופנה  צו  מתבקש 

בספרי בזק בינלאומי (ראו סעיף   נכסים  בהמשך לדיווח  1.9יתרות   (
.9.11.2020ביום בזקהמיידי שפירסמה 
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נובמבר.י
2020

מניות בעלי
כנגד  בזקשל

, בזק
, החברה

בזק מנכ"ל  
וחברי  

דירקטוריון  
בזק

בית
משפט  

המחוזי 
תל אביב  

–
מחלקה 
כלכלית 

בקשה
לאישור
תביעה

ייצוגית 

וחברי  ש בקשה   המבקש  של  לפיצוי  ייצוגית  תביעה  אישור  עניינה 
הקבוצה המיוצגת בגין נזקים שנגרמו להם, לפי הנטען בבקשה, בשל  

והסתרת מידע מהותי מציבור  בזקמחדלי דיווח וגילוי של   בבורסה 
המשקיעים, וזאת בקשר עם דיווח לציבור אודות מהלכים של משרד  

הכפו  המנויים  תופעת  למיגור  שירותי  התקשורת  בתחום  לים 
אודות היקפה הנרחב והמהותי של תופעת המנויים  ISPהאינטרנט    ,

הבת בחברת  בזק  הכפולים  בינלאומי (להלן: "-של  בזק בזק 
והשפעתם השלילית המהותית על עסקי חברת הבת  בינלאומי של") 

. הגדרת הקבוצה על פי הבקשה הינה כל מי שרכש את מניות בזקובזק  
והחזיק במניות הנ"ל  30.10.2020ועד ליום 17.8.2020החל מיום  בזק

בחלקן ביום   ו/או  30.10.2020או  למעט המשיבים ו/או מי מטעמם   ,
גופים הקשורים עימם. 

55-65

ינואר  .יא
2021

מניות   בעלי 
נגד  בזקשל  
ואח' בזק

בית 
משפט  

המחוזי 
תל אביב  

–
מחלקה 
כלכלית 

בקשה  
לאישור  
תביעה  
ייצוגית 

עניין  בקשה   באותו  דומות  בקשות  שתי  חלף  מאוחדת (שהוגשה 
והחברה,  בזקכנגד  שנמחקו)   נושאי  90-,  הכוללים  נוספים,  משיבים 

ב ובהווה  בעבר  בבזקמשרה  וכן את משרד בוחברה,  בינלאומי  בזק 
עניינה של הבקשה כנטען בה, .  ")המשיביםרואי החשבון המבקר ("

צות המיוצגות (כמפורט הוא בנזקים שנגרמו למבקשים ולחברי הקבו
את  הפרו  אשר  המשיבים  של  ומחדלים  ממעשים  כתוצאה  להלן) 

כללו בדוחותיהן פרטים  החברהובזקהוראות הדין, בין היתר בכך ש 
מידע   המשקיעים  לציבור  מלגלות  נמנעו  שהמשיבים  ובכך  מטעים, 
וזאת  הדין,  להוראות  בהתאם  לגלות  חייבים  היו  שלכאורה  מהותי 

של לדיווח  בזק 9.11.2020מיום  החברהובזקבקשר  בספרי  לפיו 
ש"ח.  מיליוני  מאות  של  בסכומים  התאמות  אי  קיימות  בינלאומי 

על פי הבקשה הינה: שרכש מניות  )  א(הגדרת הקבוצות  בזקכל מי 
) ועד ליום  2002(מועד פרסום הדוח השנתי לשנת 9.3.2003החל מיום  
ביום  9.11.2020 בהן  והחזיק  למע9.11.2020,  מי  ,  או  המשיבים  ט 

בבורסה לניירות ערך  החברהכל מי שרכש את מניות  (ב)  -ומטעמם
בהן  9.11.2020ועד ליום  25.10.2009בתל אביב החל מיום   והחזיק   ,

בהתאם לחוות דעת , למעט המשיבים או מי מטעמם.9.11.2020ביום 
המיידי   הדיווח  פרסום  בעקבות  כי  נטען  לבקשה,  שצורפה  כלכלית 

ירד שער מניית החברה בטווח  החברהובזקשפירסמו  9.11.2020מיום  
לחוות 5.26%- 5.40%שבין   בהתאם  בנוסף,  נטען  בבקשה  כי  (יצוין, 

של   ייחוס  למדדי  בהשוואה  כי  לה,  שצורפה  נוספת  הנזק בזקדעת   ,
של   מניות  והוא בזקלבעלי  המניות,  ערך  מירידת  יותר  גבוה  הוא 

כ של  מניית  7%- בשיעור  ושער  שבין  ההחבר),  בטווח  - 9.36%ירד 
בסכום  9.07% הינו  למבקשים  שנגרם  הנזק  כי  נטען,  בהתאם   .

כאמור   הקבוצות  חברי  שהחזיקו  המניות  כמות  מהכפלת  המתקבל 
. החברהובזקבשיעור הירידה כאמור במניות 

2.5"מעל  
מיליון ₪  
(לצרכי 
סמכות 
עניינית)" 

אפריל .יב
2021

נגד  הלקוח
בזק

בית 
המשפט  
המחוזי 

מרכז 

בקשה  
לאישור  
תביעה  
ייצוגית 

כי  נטען הקבוצה  בזק,  לחברי  ממוניים  ולא  ממוניים  נזקים  גרמה 
מזו   יותר  גבוהה  גלישה  מהירות  מדרגת  בגין  מוגדל  סכום  ששילמו 
לגלוש   שיוכלו  מנת  על  המודם  שדרוג  בגין  בפועל,  לגלוש  יכלו  שבה 

אי גרימת  הטרדה,  בגין  וכן  זו,  ופגיעה  במדרגה  נפש  עוגמת  נוחות, 
כל מי  באוטונומיה. יש לכלול בקבוצת התובעים את  על פי הבקשה 

של   האינטרנט  בתשתית  שימוש  שקדמו  בזקשעשה  השנים  בשבע   ,
ושילם   כייצוגית,  אישורה  למועד  ועד  האישור  בקשת  הגשת  למועד 
מסוגלת  שבביתו  התשתית  בעוד  מסוימת,  מהירות  מדרגת  בעבור 

תואמת מדרגת מהירות נמוכה יותר.לספק מהירות ה

*
סכום  

התביעה  
הייצוגית 

ניתן  אינו
.להערכה

כי  צויין 
מדובר  
בנזקים  
בהיקף  
מיליוני  

,  ש"ח
הנופלים 

בגדר  
סמכותו של  

בית 
.משפטה

נגד  2021מאי .יג לקוחות 
בזק

בית 
המשפט  
המחוזי 

בתל  
אביב 

בקשה  
לאישור  
תביעה  
ייצוגית 

חלף בקשה דומה מחודש מאי שהוגשהלאישור תביעה ייצוגית  בקשה  
הטעתה לקוחות בזקנטען, כי בה) 2.18.2והסתיימה (ראו סעיף  2020

B144שהצטרפו לשירות פרסום לעסקים באינטרנט באמצעות אתר  
עד  השירות (" בפועל  בשימוש  תלויה  השירות  עלות  כי  לחשוב   ("

חייבה את לקוחותיה בסכום תקרת בזקלתקרת חיוב, בעוד שלמעשה  
בהתאם,  ממנה.  נמוך  בהיקף  שימוש  נעשה  בפועל  אם  גם  החיוב 
אשר   התובעים,  קבוצת  בהגדרת  לכלול  החדשה  בבקשה  מתבקש 

אשר  בזקי בשמה תנוהל התביעה הייצוגית, את כל לקוחות ו/או מנוי
נרשמו והצטרפו לחבילות השירות לסוגיהן החל מיום תחילת שיווק 

ואשר חויבו על ידה בסכומים עודפים כאמור.  בזקהשירות על ידי 

*
סכום  

התביעה
האישית

הינו  
"8,112

ש"ח  
למבקש  

וכל סכום  
עתידי  

שיתגבש  
עבור כל  

חברי  
הקבוצה".  
לא מצויין  

סכום  
תביעה  
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אך ,כולל
מצויין, כי 

וערך  מ
בסמכותו  
העניינית  
של בית 
המשפט.

אוגוסט .יד
2021

נגד   לקוח 
בזק

בית 
המשפט  
המחוזי 

בתל  
אביב 

בקשה  
לאישור  
תביעה  
ייצוגית 

חייבה לקוחות טלפוניה שלה  בזקנטען כי בתקופת משבר הקורונה  
משרד   ידי  על  ואושרו  שנקבעו  הסכומים  על  עודפים  בסכומים 
התקשורת במסגרת הסדרים שנקבעו לנוכח העלייה בשימוש בטלפון  
הנייח בתקופת משבר הקורונה, ואשר היו בתוקף במשך שתי תקופות 

על פי הבקשה יש ).30.6.2021עד  21.9.2020-ו 14.6.2020עד  1.3.2020(
לכלול בקבוצת התובעים את "כל לקוחות בזק בטלפוניה הנייחת אשר  
בתקופת  המחייבים  להסדרים  בניגוד  עודפים  בסכומים  חויבו 
הקורונה כפי שנקבעו על ידי שר התקשורת". להערכת המבקש, גודל  
הנייחת  בטלפוניה  החברה  מנויי  ממיליון  למעלה  על  עומד  הקבוצה 

.ומים חילופיים)(מנויים העושים שימוש בסלי תשל

*
הנזק  סכום 

המצרפי  
מוערך  
בסכום 
- הגבוה מ

מיליון  2.5
ש"ח. 

הליכים משפטיים שנסתיימו בתקופת הדוח או עד למועד פרסום הדוח .2.18.2

תאריך  
הגשת 
התביעה

סכום  פרטים סוג הליך ערכאה צדדים 
התביעה 
המקורית 

(מיליוני ₪) 

אוגוסט. א
2016

נגדלקוחות
בזק

בית
משפט  

מחוזי תל 
אביב  

התובענ
בצירוף  

הבקש
הלאישור
הכתובענ
ייצוגית 

כי  בקשה נטען,  הסכמה בזק  בה  וללא  כדין  שלא  מחייבת 
במסגרת "  אחריותאו  /ו"תמיכה  שירותיבגיןבתשלום חודשי  

, ומצרפת שלא כדין לקוחות  שלההאינטרנטבתשתיתהשימוש
לאינטרנט גם  חייבהבזקכילשירות זה,   גישה  עבור שירותי 

וכן   חבילת "באנדל",  סיום  ל למסלו צרפהבזקכילאחר 
לתשתית   מתאימה  שאינה  גלישה  ביום  הקיימתבמהירות   .

את 24.3.2021 שדחה  הדין  פסק  במסגרת  הבקשה.  נדחתה 
בקש לא הרים את  הבקשה קבע בית המשפט, בין השאר, כי המ

של   קיומן  הדברים,  של  הלכאורית  ברמה  ולו  להוכיח,  הנטל 
מצד   עוולות  ו/או  ניהול  בזקהפרות  אישור  יצדיקו  אשר 

בנמצא   אין  הנסיבות  שבהינתן  גם  מה  הייצוגית,  התובענה 
קבוצה הומוגנית שנפגעה.

* תביעה  
בסכום לא 

ידוע 

פברואר  .ב
2017

לקוחות נגד  
בזק

בית 
משפט  
מחוזי 
מרכז 

בקשה  
לאישור  

כתובענה  
ייצוגית 

גובה מחלק מלקוחותיה תשלום בגין  בזקבקשה בה נטען כי  
לא היא  בפועל  בעוד  וירוס"  להם את "שירות אנטי  מספקת 

שהיא מתחילה לחייב בגין אספקת השירות  נטען  השירות וכן  
הלקוחות ולא מעת אספקת השירות  מעת כריתת ההסכם עם 

את  בפועל. לחייב  המבקש  מבקש  את  בזקבהתאם,  לפצות 
שרכשו את השירות ולא קיבלו אותו בפועל בגין  בזקלקוחות

סכומים השבת  זה  ובכלל  להם,  שנגרמו  בגין  הנזקים  שנגבו 
מאשר הסכם פשרה  הפסק דין  ניתן  26.5.2021ביום  השירות.

ללקוחות   פיצוי  כולל  הפשרה  הסכם  הצדדים.  בין  בהליך 
מיליון ש"ח (סכום זה כולל גמול למבקש  30של השירות בסך  

של   בעלות מוערכת  למנויי השרות  וכן הטבות  ושכר טרחה), 
מיליון ש"ח נוספים. חמישהכ

*
אין 

הערכה  
,מדוייקת
מוערך  

בעשרות  
מיליוני  

ש"ח

אפריל .ג
2017
ומאי 
2017

לקוחות נגד  
בזק

בית 
משפט  

מחוזי תל 
אביב 

שתי בקשות 
לאישור  

כתובענות  
ייצוגיות 

המאפשר שירות, בזקשל B144הינו שירות תעניינן של הבקשו
"), השירות ("האינטרנטבאמצעותעסקיםלבעליפרסום

השירות   על  המנויים  את  חייבו  המשיבות  המבקש  ולטענת 
בתשלומים שלא כדין.  

בית המשפט, בהמשך לבקשות שהוגשו  החליט25.1.2018ביום  
ועל ידי משיבות נוספות, לסלק על הסף את הבקשה בזקעל ידי  

שהמבקש  הראשונה בקריטריונים  מהטעם  עומד  אינו 
, פגמים בבקשהקיומם של  ,  ייצוגיותהקבועים בחוק תובענות  

לנוכח  ו של  כן  שעניינההבקשהקיומה  לבקשהשניה  ה  דומה 
.הראשונה (ערעור על החלטה זו נדחה)

ניתן פסק דין המאשר הסדר פשרה בתיק. הסדר  4.4.2021ביום  
ל  לא מהותית  בעלות  הינו  ש"ח  בזקהפשרה  מיליון  כשני  של 

ובעים בגין גביית דמי  והוא כולל פיצוי חלקי לחברי קבוצת הת
יציאה מהשירות. 

* סכום  
התביעה  
אינו ניתן  
להערכה 

דצמבר  .ד
2019

נגד  לקוח 
בזק

בית 
המשפט  
המחוזי 

בתל אביב 

בקשה  
לאישור  
תביעה  
ייצוגית 

צרפה את המבקש, בעת הזמנת קו טלפון רגיל על  בזקנטען, כי  
ללא   וזאת  מזוהה)  ושיחה  קולי  נוסף (תא  לשירות  גם  ידו, 
לכלול   המבקש  מבקש  בהתאם  זאת.  שביקש  ומבלי  ידיעתו 
את   לנהל  מבוקש  בשמה  אשר  התובעים  קבוצת  בהגדרת 

ידי   על  הייצוגית את כל מי שחויב  עבור שירות  בזקהתביעה 
טלפון לשירות  שנלווה  ו/או  בזקמבלי  בקשתו  את  קיבלה 

השנים   בשבע  הנלווה,  השירות  להזמנת  המפורשת  הסכמתו 
ועד שבקשת האישור תאושר.   לבקשת האישור  ביום  שקדמו 

על  ניתן18.5.2021 המורה  דין  פסק  המשפט  בית  ידי  על 
המבקש,   של  לבקשה  בהמשך  האישור  בקשת  של  מחיקתה 

כתובע ייצוגי  וזאת לאחר שהמבקש נמצא לא מתאים לשמש  

אינו ניתן  
להערכה  
בשלב זה  
והינו מעל  

מיליון  2.5
ש"ח 
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תאריך  
הגשת 
התביעה

סכום  פרטים סוג הליך ערכאה צדדים 
התביעה 
המקורית 

(מיליוני ₪) 
בהליך. בכך הסתיים ההליך. 

לקוחות נגד  2020מאי .ה
בזק

בית 
המשפט  
המחוזי 

בתל אביב 

בקשה  
לאישור  
תביעה  
ייצוגית 

לעסקים  B144הטעתה לקוחות שהצטרפו לשירות  בזקכי  נטען
)  B144באינטרנט (פרסום לעסקים באינטרנט באמצעות אתר  

") לחשוב כי עלות השירות תלויה בשימוש בפועל עד  השירות ("
בסכום   לקוחותיה  את  חייבה  שלמעשה  בעוד  חיוב,  לתקרת 
ממנה.  נמוך  בהיקף  שימוש  נעשה  בפועל  אם  גם  התקרה 
בהתאם מתבקש לכלול בהגדרת קבוצת התובעים, אשר בשמה  

אשר  בזקנוהל התביעה הייצוגית, את כל לקוחות ו/או מנויי ת
נרשמו והצטרפו לחבילות השירות לסוגיהן החל מיום תחילת  

ידי   על  השירות  בסכומים  בזקשיווק  ידה  על  חויבו  ואשר 
לא נכלל בבקשה או בכתב התביעה הסבר או   עודפים כאמור. 
תחשיב ביחס לסכום זה למעט הציון בגוף הבקשה כי "מדובר  
באלפי או עשרות אלפי צרכנים". בנוסף נתבע באופן כללי נזק  

בלתי ממוני. 
בית המשפט לפיה נדחתה  ניתנה החלטה על ידי8.5.2021ביום  

המבקש לתיקון הבקשה לאישור תובענה כייצוגית על  בקשת  
בבקשה ( המייצג  התובע  החלפת  של  לאחר  בעיקר  דרך 

נמצא לא מתאים לשמש כתובע ייצוגי בהליך) ובכך  המבקש  ש
הסתיים ההליך. 

כי   מאי  ביצויין,  לאישור  הוגשה 2021חודש  חדשה  בקשה 
עניין   באותו  ייצוגית  ידי מבקש אחר  תביעה  הוגשה על  אשר 

).2.18.1בבית המשפט המחוזי בתל אביב (ראו סעיף 

"27,537
ש"ח  

למבקש  
וכל סכום  

עתידי  
שיתגבש  
עבור כל  

חברי  
הקבוצה".  

בצמוד  (
לכך  

מצויין  
בכתב יד 

"908,721,
000

)ש"ח"

אוקטובר  .ו
2020

בעלת מניות 
בזקשל 

בזקכנגד  
ובזק 

בינלאומי 

בית 
המשפט  
המחוזי 

ם - בי

בקשה  
לגילוי ועיון  
במסמכים  
לפני הגשת  

תביעה  
נגזרת 

ועיון  הבמסגרתה  בקשה לגילוי  למשיבות  המופנה  צו  תבקש 
על פי   במסמכים שונים בעניין גביה מלקוחות בזק בינלאומי. 
לניפוח   שהביאו  שווא  מצגי  הציגו  המשיבות  בבקשה,  הנטען 

בזק   של  בדוחותיהן "מנויים  שוויה  שכללו  בכך  בינלאומי 
אך   בינלאומי  בזק  בשירותי  שימוש  עושים  שאינם  רדומים" 

. ביום  4.4סעיףדמי מנוי. לעניין זה ראו גם  ממשיכים לשלם לה
הודעת  29.12.2021 לאור  התובענה  את  המשפט  בית  דחה 

ההסתלקות של המבקשת. 

יעדים ואסטרטגיה עסקית.2.19

מידע צופה פני עתיד.2.19.1

שלהלן כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,  בזקסקירת האסטרטגיה של  

והיא כרוכה בהערכות לגבי התפתחויות עתידיות במשק בכלל בנוגע להתנהגות וצרכי הלקוח, 

אסטרטגיה  רגולטורית,  מדיניות  טכנולוגיים,  שינויים  חדשים,  שירותים  של  האימוץ  קצב 

. בזקווקית של שיווקית של מתחרים, ואפקטיביות האסטרטגיה השי

של   מחקרים  בזקהאסטרטגיה  על  מבוססים  ממנה  הנגזרים  העסקיים  וניתוחים  והיעדים 

לפעילויות  בנוגע  פרסומים  מחקר,  חברות  דוחות  ובעיקר  משניים  מידע  מקורות  פנימיים, 

.  בזקידי מפעילי תקשורת דומים בארץ ובעולם, ועבודות יועצים שבהם הסתייעה  -הננקטות על

עם זאת אין כל ביטחון כי האסטרטגיה והפעילויות העיקריות המתוארות להלן יתממשו בפועל  

המתואר   באופן  לאיאו  להוביל  העלולות  הנסיבות  אף -להלן.  או  האסטרטגיה  של  מימושה 

נעוצות   אילוצים  בעיקר  לכישלונה  תכופות,  טכנולוגיות  בתמורות  במשק,  הכללי  במצב 

שבכוונתםרגולטוריי חדשים  לשירותים  קיימא  בר  עסקי  מודל  גיבוש  נקיטת  ,לספקבזק, 

מעותיים שעלולים למנוע את יישום  וכן בקשיים משאסטרטגיה שיווקית עדיפה מצד מתחרים

ועוד סביבתיים  ארגוניים,  קשיים  היתר,  בין  שינויהאסטרטגיה,  לכך,  בנוסף  בהרכב  ים . 

על  או  בזקדירקטוריון   הדירקטוריוןושיביא,בזקבבעלות  בהרכב  להוביל יםעשוי,לשינוי 

לשינוי באסטרטגיה שלה וביעדיה העסקיים. 

תמצית האסטרטגיה וכוונות לעתיד .2.19.2

ומטרהחזון 
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המספקת מגוון שמה לעצמה כיעד להיות  בזק חברת התקשורת המובילה בישראל, 

רחב של שירותים ופתרונות תקשורת, ללקוחות פרטיים ועסקיים. 

הראשונה בחירה  המשיך להיות  להוותילשמור על מעמדה התחרפועלת על מנתבזק

מספר יעדים:ולצורך כך הציבה לעצמה טלפוניה,  אינטרנט, בתקשוב ובשל הלקוח ב

שימור מובילות בסביבה התחרותית המחריפה (מובילות בשירות וחיזוק ערכים  .א

);תפיסת המחיר, חדשנות מוצרית, אמינות-נתפשים 

הלקוחות .ב בקרב  וקירבה  נאמנות  תחושת  וחיזוק  חדשים  לקוחות  גיוס  עידוד 

הקיימים; 

השק.ג באמצעות  חדשים  הכנסה  מקורות  חדשים יצירת  ומוצרים  שירותים  ת 

; וחדשניים

שלהתאמ.ד שוטפת  התחרותיתה  לסביבה  הטכנולוגיתהארגון  מצוינות  ו, 

. תפעולית

אמצעים 

מגוון רחב של רשתות תקשורת  בזקמפעילה  לביצוע האסטרטגיה והיעדים האמורים,  

את  ומאפשרות  ארצית,  בפריסה  רחב  תשתיות  מערך  גבי  על  הפועלות  מתקדמות, 

פועלת  לשדרג ולפתח את בזקשירותי תקשורת מהמתקדמים בעולם.  אספקתם של  

המוצרים   סל  את  ולשפר  להרחיב  וחותרת  ידה,  על  המופעלות  התקשורת  רשתות 

באופן תמידי.  והשירותים   מפעילה את מערך השירות הרחב  בזקהמוצעים על ידה 

יים,  ביותר בקרב חברות התקשורת בישראל, לרבות מוקדים טכניים ומוקדים מסחר

ומערך רחב של טכנאי שירות והתקנה. 

פרוייקטים עיקריים בתכנון או בביצוע.2.19.3

.  2.7.2ראו סעיף בזקלעניין פריסת רשת סיבים אופטיים ע"י 

סיכון גורמי  דיון ב.2.20

בה פועלת  הכלכלה הנובעים סיכוןגורמיקיימים ,  זאת עםיחד,  במהותה יציבההינה  בזקהישראלית 

,  לבזק, וגורמי סיכון ייחודיים  בזקכלכלית, מהמאפיינים הייחודיים של הענף בו פועלת  -מהסביבה המקרו 

בעלים עלולאשר על  ילהיות  משמעותיות  על  בזקהשלכות  היתר,  בין  ,  בזקשל  מעמדהולהשפיע, 

להלן:כמפורטוהכלתוצאותיה, דירוג האשראי שלה ויכולת החזר החוב שלה, 

תחרות .2.20.1

הפניםהתחרות התקשורת  הנייחת  -בתחום  האחרונותה ארצית  בשנים  וגוברת  מצד  הולכת 

ארציים אחרים ובראשם הוט (בעלת רישיון  -, הן מצד מפעילים פניםקבוצות תקשורת אחרות

סלולאר מפעילי  מצד  והן  הסיטונאי,  כללי),  השוק  של  יישומו  עם  משמעותית  התגברה   ,

או  ומפעילי תקשורת אחרים (בעלי רישיון מיוחדתקשורת  קבוצותבבזקבאמצעותו מתחרים  

במחירים שנקבעו על ידי  בזקבמכירת חבילות שירות קצה לקצה, על בסיס תשתיות  ,)אחוד

אינטרמקבליםלקוחות  שלגדולמספר).2.16.4-ו1.7.3סעיף  ראוהרגולטור ( ט  נשירותי 

רשת   גבי  על  הניתנים  קיימת כן.  לקוחותאותם עם קשראין לבזקכאשר,  בזקסיטונאיים, 

ארצית  -הפניםהתקשורתבתחוםהתחרותהגברת.) 2.6(ראו סעיף  תשתיות בעלימצדתחרות

לעליה  ובזקמשירותיחלקשלמחיריםלהורדתומובילהבזקמלקוחותחלקשללנטישהגורמת
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לקוחות   ושימור  חדשים  לקוחות  גיוס  המתחרים  קיימיםבעלויות  הגופים  או בבזק.  בהווה, 

, לרבות יכולת לשתף  בזקשל  מזוגדולהנהנים מגמישות עסקית  ,העשויים להתחרות בה בעתיד

וסעיף 1.7.2פעולה עם חברות בנות וקשורות ולשווק חבילות שירותים משותפות עמן (ראו סעיף  

של מגבלותיהמולאל,  תעריפית בגמישותשירותים חבילותלשווק מתחריםשל ם יכולת).  1.7.3

. בזקשלהתחרותביכולתפוגעת, זהלמועדנכוןכןלעשותבזק

שלטוניים והסדרהפיקוח.2.20.2

רישוי פעילות, קביעת תחומי ל, בין השאר,  ים מתייחסהיםשלטוניולהסדרה לפיקוחכפופה  בזק

תעריפי קביעת  מותרים,  תמלוגים,  ם פעילות  תשלום  תחרות,  תפעול,  שירות  חובת,  אספקת 

בין   היחסים  מערכת  מניותיה,  החזקת  אפשרות  שלה בזקאוניברסלי,  הבנות  החברות  לבין 

לתת שירותים גם בנסיבות  בזקעשוי לחייב את (דבר ההואיסור הפסקה או הגבלה של שירותי

כלכליות) סעיף  -שאינן  ראו  לעיתים  2.16לפרטים  גורמים  האמורים  וההסדרה  הפיקוח   .

חשופה  בזקמכבידה על פעילותה העסקית. במסגרת זו,  קבזלהתערבות שלטונית, אשר לדעת  

להטלת סנקציות שונות על ידי משרד התקשורת, לרבות הטלת עיצומים כספיים (לעניין זה ראו  

).  1.7.4.6סעיף 

, להגבילו או להתלותו לפי העניין, בהתאם בזקלבטל, את רישיון  רשאיכן, שר התקשורת כמו

וכן   בחוק התקשורת,  את  מוסמךלתנאים הקבועים  להתערב ,  בזקשל  רישיונהתנאילשנות 

ההסדרה  הוראותלהוליתןשיווקיותוהצעותקיימיםבתעריפים בכללי  מהותיים  שינויים   .

ועל   בכלל  התקשורת  בתחום  את  בזקהחלים  לחייב  עשויים  שינויים  בזקבפרט,  בביצוע 

בתוכניות האסטרטגיות שלה ולפגוע ביכולתה לבצע תכנון ארוך טווח של פעילותה העסקית.  

אפשריות למגבלות.  2.16.4סעיףורא,  הסיטונאיהשוקרפורמתלשינויים אפשריים בעקבות  

. 1.7.4.7מכוח חוק הריכוזיות על חידוש רישיונות והקצאת רישיונות חדשים ראו סעיף 

פיקוח על תעריפים .2.20.3

גומלין  השירותיממרכזיחלקלבזקתעריפי   קישור  תעריפי  בזק בתשתית  ושימוש(לרבות 

בתעריפים סמכותהתקשורתלשר.ים שלטוני ולהתערבותכפופים לפיקוח  )ורשתה להתערב 

הוראות   לה  וליתן  שיווקיות  והצעות  סעיף  קיימים  ריאלית  יםשחקנ,  בממוצע ).  2.16.1(ראו 

, באם ייושמו, עלולים  בזקהמפוקחים. שינויים מהותיים בתעריפיה המפוקחים של  בזקתעריפי  

עסקיה   על  לרעה  מהותי  באופן  המפוקחים בזקתעריפי  פיקוחלבאשר.  ותוצאותיהלהשפיע 

(לרבות לעניין שימוע בעניין קביעת תעריפים מרביים לשירותי  2.16.1סעיפים  ראוועידכונם

של   הקמעונאיים  על  המגבלות,  כןכמו .2.16.4-ו)  בזקהטלפוניה  סלי  בזקהחלות  בשיווק 

ליצור   עשויות  חלופיים  בשוק לבזקתשלומים  לשינויים  הולם  תחרותי  מענה  במתן  קשיים 

המתחרים   מול  אל  משמעותי  ביטוי  חבילות בבזקומקבלות  במכירת  תשתיותיה  בסיס  על 

גם ככל שיופעל מנגנון  כך.  בזקשמספקת  BSAירותים קצה לקצה באמצעות שירות סיטונאי  ש

בזק שיקבע משרד התקשורת לאישור ובדיקה לעניין צמצום מרווחים בחבילות ומסלולים של  

סיטונאי  במסגרת).  2.16.4.2סעיף  (ראו שוק  את  משרדעדכןהחלת  תעריפי  התקשורת 

עדכון התעריפים מביא  רישיונות. לבעלישירותיהבזקתמכור הםשלפיהשירותים הסיטונאים 

רווחיותהועלבזקשלהכנסותיהרמתעלעהלהשפיע לרעלולשבאופןיותרמחירים נמוכים  ל

). 2.16.4סעיףראו(לשוק הסיטונאי

יחסי עבודה הליכי התייעלות ו.2.20.4

)  ארגוניים ושינוייםפרישהתוכניותכוח אדם וארגון (לרבות  בנושאתוכניות  שלבזקבםיישו 

כרוך בתיאום עם העובדים ובעלויות מהותיות, לרבות עלויות פיצויי פרישה מוקדמת. תהליכי  
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לגרום לאי שקט ביחסי העבודה ולפגיעה בפעילות השוטפת של  תכניותיישום   כאלה עלולים 

.  2.17.3-ו2.9.3סעיפיםגםראו -בזק

בסעיף  כמו כמתואר  ,  התייעלות הליכימיישמת,  הקבוצהחברותליתרבדומה,  בזק,  1.8כן, 

הכוללים בין היתר מעבר למשרדים חדשים, שינויים ארגוניים וצמצום מצבת כוח האדם, וזאת  

טומנים  במקביל לניהול פרויקטים תשתיתיים ואחרים משמעותיים. הליכי התייעלות, מטבעם,  

.בבחובם סיכוני אובדן ידע, תחלופת עובדים, הסטת מיקוד ניהולי וכיוצ"

בקבוצת בזק חברות לבין בזקהיחסים בין מגבלות בדבר  .2.20.5

החברות העיקריות בקבוצה  עם מחייב אותה כי יחסיה  בזקרישיון המפ"א של  -מבנית  הפרדה

נדרשת הפרדה בין ההנהלות הןהמוחזקות על ידיה יהיו ללא העדפה של לעומת מתחרותיהן. 

וכן הפרדה  בזקשל   הכספים  העסקיתמערכות  בושל החברות האמורות,  בנכסים שיווק,  וה, 

גבוהות,לכפילויותהגורםדבר,  ובעובדים ברמת  לתקורות  אסטרטגיה  ניהול  על  מקשה  וכן 

בשלב זה, יכולתה של  הקבוצה ושל  בזקלהציע חבילות שירותים משותפות של  בזק. כמו כן, 

).  1.7.2החברות האמורות הינה מוגבלת (ראו סעיף  

בהינתן  , המתחריםיכולתהמבוססת על אספקת סל שירותים ללקוח והתחרותהתגברותלאור

סיטונאים שירותי קצה  , שירותים  ללקוחות  על  השפעתגברה,  לקצהלהציע  זה  סיכון  גורם 

לאספקת  ותוצאותיהבזקפעילות   היתר  לקבוצה  יינתן  בעתיד  כי  אפשרות  לעניין  חבילות . 

המבניתפריקות לאשירותים   ההפרדה  בעקבות  וביטול  נוספים  אפשריים  השוק ולשינויים 

.2.16.4-ו1.7.2פיםראו סעי,הסיטונאי

הליכים משפטיים .2.20.6

לחיובצדהינהבזק להביא  עלולים  אשר  ייצוגיות,  תובענות  ובכללם  משפטיים,  ה להליכים 

את רובם, ולכן לא נערכה בגין רובם הפרשה בדוחות ךבסכומים מהותיים, אשר לא ניתן להערי

ולעילות שהוגדרומוגבלות לגבולות כיסוי  בזק. בנוסף, פוליסות הביטוח של  בזקהכספיים של  

בשנים האחרונות,   נזקים.  של  סוגים מסוימים  בגין  תביעות  ועשויות שלא לכסות  מסוימות, 

חברות מסחריות גדולות. מעצם טיבן,  הולכת ומחריפה מגמת ריבוי התובענות הייצוגיות נגד

ו הואיל  בנוסף,  גבוהים.  לסכומים  להגיע  יכולות  ייצוגיות  תשתיות בזקתובענות  מספקת 

וגביה לבעלי   חיוב  וכן שירותי  בעלי  רישיונותתקשורת  שתובעים את  מי  הרישיונות אחרים, 

ולערב אף את   עשויים לנסות  בהליכים אלה. כצדבזקהאמורים בתובענות ייצוגיות אחרות, 

.  2.18לתיאור ההליכים המשפטיים ראו סעיף 

וריבית אינפלציה,חשיפה לשינויי שערי מטבע.2.20.7

מול בזק בנכסים  חוסר  או  עודף  פי  על  ואינפלציה  מטבע  לשינויי  החשיפה  את  מודדת 

תזריםהתחייבויות פי תחזיות  על  על פי סוג הצמדה.וכן  באינפלציה לשינוייםבזקחשיפת, 

בפעולות נוקטתבזק.נמוכההינההשקלמול"ח  מטבשערלשינויים בזקחשיפתוגבוהההינה

חשיפה לשינויים בשיעורי  לבזק. בנוסף, קיימת  מט"חלולאינפלציהמחשיפתהחלקעלגידור

. 2021לדוחות30ביאור גם ראוזה לענייןהריבית ביחס לאשראי שהיא מקבלת. 

קרינה אלקטרומגנטית ורישוי מתקני שידור .2.20.8

הקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת ממתקני שידור מוסדר בעיקר בחוק הקרינה הבלתי  נושא

פועלת לקיומם של היתרי הקמה והפעלה של מתקני  בזק).  2.16.10-ו2.15נת (ראו סעיפים  מיינ

אך הקשיים שבהם נתקלת   הנובעים  בזקהשידור השונים שלה,  לרבות קשיים  זו,  בפעילותה 

משינוי מדיניות הגורמים הרלבנטיים בנושא ושינויי חקיקה ותקינה, עלולים להשפיע לרעה על 
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עותם, וכתוצאה מכך גם על  תשתית המתקנים האמורים, על סדירות אספקת השירותים באמצ

בגין אחריותכיוםמכסהאינהבזקשל'  גצדאחריותפוליסתמשירותים אלה.  בזקהכנסות  

.אלקטרומגנטיתקרינה

שינויים טכנולוגיים תכופים .2.20.9

תחום התקשורת מתאפיין בתמורות טכנולוגיות תכופות והתקצרות אורך החיים הכלכלי של 

מגמות אלה משמעותן  2.1.4ראו סעיף  -טכנולוגיות חדשות בהשקעת משאבים רבים  צורך. 

גידול בזקבשדרוג הטכנולוגיות הקיימות של   הנמכת חסמי הכניסה עבור מתחרים חדשים,   ,

בזקות  בשיעורי הפחת ובמקרים מסוימים תיתכן התייתרות של טכנולוגיות ורשתות שבבעל

במאזניה  רשומה  עדיין  בהן  עלות ההשקעה  חדשנית.אשר  טכנולוגיה  של  אינה  כניסה  אשר 

.בזקשלבמעמדה התחרותי לפגועעלולה לעשות בה שימושבזקאו אשר נמנע מבזקבשימוש 

במשק תלות בגורמי מאקרו וברמות הפעילות העסקית .2.20.10

האחרונות   בשנים  נתונים  העולם  מדינות  כלכלות  של  וחוסנן  הפיננסיים  השווקים  יציבות 

ככל שהמשק המקומי יגלוש לתקופה של האטה והרעה בזק.  גבוההלתנודתיות כי  מעריכה, 

לרבות זעזועים בכלכלה העולמית,  ,  פנימיים אוחיצונייםאירועיםבעקבותבפעילות העסקית  

,  השאר בין, להיפגעעלולותהעסקיותתוצאותיהאזיחונית וכיוצ"ב, ביט-חוסר וודאות מדינית

בהכנסות  מכתוצאה מוחזקות)  בזקפגיעה  מחברות  הכנסות  מהגדלתכתוצאהאו(לרבות 

. הקבוצהשלהמימוןעלויות

סייברוסיכוני בזקכשל במערכות .2.20.11

רשתות ,  מרכזות, השארבין,  הכוללותשונותתשתיתמערכותבאמצעותשירותיהמספקתבזק

.  ")המערכות("ועודפיזיותתשתיות ,  מחשובמערכות,  כבלים,  וגישהנתונים תקשורתתמסורת

והן ממלאות תפקיד חיוני ביכולתה לבצע בזקלמערכות חשיבות קריטית בתפעול עסקיה של  

נזק או קריסה במערכות עלולים להשפיע לרעה על   הפרעה,  בהצלחה את פעילויותיה. פריצה, 

קיים גיבוי, אך יחד עם זאת, במקרה של פגיעה בחלק או בכל בזקלחלק ממערכות . בזקעסקי

בין בשל תקלות טכניות למיניהן (לרבות במקרה של הפסקת התקשרות עם  המערכות הנ"ל, 

בין עקב אסונות טבע (רעידות אדמה, אסונות,   ספק בו קיימת תלות לגבי תמיכה במערכות), 

ובין עקב שימושבהןהעושיםתקשורתפקיסידיעלפיזיותבתשתיותפגיעהעקבבין,  שריפה)

התקפות   באמצעות  בזדון (לרבות  להלןסייברפגיעה  קשיים להיגרםעלולים),  כמפורט 

המערכותאתלהחזירתוכללאבזקבובמקרהלרבות,  בזקשירותי בהספקתמשמעותיים

.במהירותלכשירות

בשימוש במחשב או בחומר מחשב השמור  סיכון להתרחשות פעילות שנועדה לפגוע קיים בבזק

לגרום להפרעה בעסקים, גניבת מידע/כספים,  תקיפות מסוג זה עשויות  ").  תקיפת סייברבו ("

פגיעה במערכות.   כחברת תקשורת מובילה המספקת שירותי תקשורת מגוונים נזק למוניטין, 

שר מטופלות על א,בתחומים שונים היא מהווה מטרה לתקיפות סייבר וחווה תקיפות סייבר

ידה. 

בתקנים בזק לעמוד  ומחויבת  מידע  לאבטחת  הממלכתית  הרשות  ידי  על  מונחה  גוף  הינה 

מיישמת מדיניות הגנה הכוללת מערכות אבטחה  בזקמחמירים של אבטחת מידע. במסגרת זו 

בזקמהמתקדמות בעולם המופעלות בתצורה שמשלבת אבטחה יעילה עם צורכי התפעול של  

אשר נועדו למנוע ולצמצם אפשרות של ניצול  בזקה להגנה על תשתיות ומערכות ומעגלי אבטח

ידי גורם חוץ או גורם פנימי בזדון או בשוגג, וכן אפשרות של גורם חוץ להשתלט  -עלבזקנתוני 
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בזקבדרך כלשהי. במסגרת זו  בזקולנהל מרכיבי רשת או לנצל לרעה מידע על תשתיות ורשתות  

תקני   שלושה  מידע (תקISOקיבלה  לאבטחת  עקרונות  ים ובודקיםמגדירהניםהקשורים 

אבטחת מידע בארגון)   ניהול ותחזוקה של   דרישות התקוהקמה,  הטמעת  בזק ניםבמסגרת 

זמינות, שלמות, אמינות  וסודיות מאגרי המידע שבאחריותה. תלהבטחואגתד

מקיימת פיקוח על יישום מדיניות ההגנה שלה שכולל בדיקה של רמת האפקטיביות שלה בזק

בדיקות ותרגילי תקיפה בתדירות שונה לתרחישים בזק . במסגרת זו מבצעת בזקוהמוכנות של 

שונים (לרבות באמצעות חברות חיצוניות המתמחות בתחום). 

אבזקעל אף השקעות   ביכולתה של  באמצעים לצמצום הסיכונים כאמור,  לערוב לכך בזקין 

.שאמצעים אלו יצליחו למנוע פגיעה ו/או הפרעה במערכות ובמידע הקשור אליהן

בנותערך בשווי חברות ירידת.2.20.12

הבנות לצורך בחינת ירידת ערך  לחברותלתקני החשבונאות הערכות שווי  בהתאםמבצעת  בזק

העסקילמצבןבשים לב  ידת ערך.של נכסים לגביהם זוהו סממנים לירותקופתית של מוניטין  

לבין הסכום בר ההשבה  בזקבספרי  הפנקסני השווילפער ככל שקיים בין  והבנותהחברותשל

מזומניםכהןשל מניבת  לבפעילותבשווישירידההרי  , יחידה  עלולה  הבנות  הביא החברות 

כן, שינוי נסיבות משמעותי המביא לשינוי  כמו.  בזק(מחיקה) בספרי  ערךמירידתלרישום הפסד  

גבוהה   עצמה  בעל  בדיד  מאירוע  כתוצאה  שיתרחש  יכול  של /ובהערכות  מרצף  כתוצאה  או 

המתרחשים על פני זמן שלהם השפעה מצטברת משמעותית בטווח הארוך ו/או  קטניםשינויים  

הארוך. הטווח  לגבי  נמוכים)  בשיעורים  אם  הערכות (גם  השמשינוי  על  הערכות  נשענות  ווי 

למועד הדוחות העלולות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי והיבטים שונים  נכוןהנחות  

הארוך   על שווי היחידה הנמדדת כאשר להנחות לגבי הטווח  עשוי משפיעים בעוצמות שונות 

רגישות לערכים בשנה אלההערכות ההנחות לגבי הטווח הקצר. משקל יחסי רב לעומת להיות

להמייצגת לשיעור ההיוון ולשיעור הצמיחה הפרמננטית.  לדוחות 10ביאור  גםראו  זהעניין, 

לדוח הדירקטוריון.3.1וסעיף 2021

אפידמיה.2.20.13

עוקבת אחר בזקהתפרצות של נגיף ה"קורונה". בהמשך לכך,  בעולם  חלה  ה2020בתחילת שנת  

התפתחויות בקשר עם התפרצות זו ואירועי אפידמיה בכלל ובוחנת השלכות פוטנציאליות על  

בפועל   ביטוי  באות לידי  כבר  חלק מההשלכות  כאשר  השלכות אלה בזק.פעילותה העסקית, 

להתבטא,   ביטוי,  עלולות  קיבל  כבר  השאר,  וחלקן  ובין  ההספקה  בשרשרת  במערך  בפגיעה 

, ועל כן התפשטות נרחבת של בזקמדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת שירות הלקוחות. 

על   להשפיע  עלולות  לכך,  ביחס  ובעולם  בארץ  ורשויות  מדינות  של  החלטות  או  בזק הנגיף 

.2.20.10ראה גם סעיף לעניין זהבהתאם

(במאוחד) מבוצע בחברות הבנות שלה. גורמי הסיכון של חברות אלו בזק, כי חלק מהותי מפעילותה של  יצוין

.5.19-ו4.14, 3.19והערכות הנהלותיהן ביחס לגורמי הסיכון מתוארים בסעיפים

להערכת הנהלת  בזקלהלן דירוג השפעתם של גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פעילות   כי הערכות בזק,  . יצוין, 

להלן לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון משקפות את מידת ההשפעה של גורם הסיכון בהנחת התממשות  בזק

ההתממשות ואין באמור כדי להביע הערכה או לתת משקל לסיכויי  גורמי גורם הסיכון,  סדר הופעת  כאמור. 

הסיכון לעיל ולהלן אינו בהכרח על פי דרגת הסיכון: 
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51תקשורת פנים ארצית נייחת -טבלת סיכום גורמי סיכון 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על  
בזק פעילות 

השפעה  
גדולה

השפעה  
בינונית 

השפעה  
קטנה

קרו אסיכוני מ 
Xאינפלציה וריבית חשיפה לשינויי שערי מטבע, 

Xתלות בגורמי מאקרו וברמות הפעילות העסקית במשק 
X52אפידמיה

סיכונים ענפיים
Xתחרות גוברת 

Xפיקוח והסדרה שלטוניים 
Xפיקוח על התעריפים 

Xקרינה אלקטרומגנטית / רישוי מיתקני שידור
Xשינויים טכנולוגיים תכופים 

בזק סיכונים מיוחדים ל
Xחשיפה להליכים משפטיים 

Xיחסי עבודה 
Xלבין חברות בקבוצת בזק בזקמגבלות בדבר היחסים בין 

Xוסיכוני סייבר כשל במערכות החברה
Xבנות חברותבשוויערךירידת
ועסקיה, הנם בזקבדבר השפעת גורמי הסיכון על פעילות  בזק זה והערכות  2.20ידע הכלול בסעיף  המ

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע וההערכות נסמכים על נתונים שפורסמו על ידי  

ה התקשורת,  אפשריות  בזקערכות  משרד  להתפתחויות  ובאשר  בו  התחרות  ומבנה  השוק  מצב  בדבר 

ערכות המפורטות ה בשוק זה ובמשק הישראלי. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מה

אלו.לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו בחשבון בהערכות

), לא 5.19- ו  4.14, 3.19, כי בהערכות חברות הקבוצה בדבר השפעת גורמי הסיכון בטבלאות הסיכום (בסעיף זה ובסעיפים יובהר51
ההסתברות להתממשות גורם הסיכון, אלא השפעת גורם הסיכון על החברה הרלוונטית אם יתממש. יצוין, כי חלק מחברות נאמדה

הקבוצה עורכות אומדנים בדבר הסתברות התרחשותם של חלק מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיפים אלו לצרכים פנימיים מסוימים  
בסעיפים אלו. כמו כן, באופן  שהסיכוםבטבלאותכלל הסיכונים המפורטים  שלהן, אולם לא נערך אומדן סדור ברמת הקבוצה של

מידת ההשפעה של גורם סיכון על פעילות   שהיאכךהסיכוןהתממשותובמשךבהיקףגםמהמקריםבחלקתלויההחברהכללי, 
. מהמצויןשונהלהיותעשויה

בהנחה שהארוע יהיה מוגבל בהיקף ובזמן. אחרת, מידת ההשפעה  מידת ההשפעה של גורם סיכון זה על פעילות בזק סווגה כבינונית52
עלולה להיות גדולה.
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טלפון נייד (טלפוניה סלולארית)- רדיו-פלאפון .3

מידע כללי על תחום הפעילות .3.1

תחום הפעילות של פלאפון .3.1.1

שרותי  פלאפון קצה.  ציוד  של  ותיקונים  ומכירה  סלולארית  תקשורת  שירותי  במתן  עוסקת 

. בזקבבעלות מלאה של חברה . פלאפון הינה 3.2פלאפון מפורטים בהרחבה בסעיף  

עיקרי מגבלות חקיקה ותקינה הייחודיות לתחום הפעילות.3.1.2

דיני התקשורת ורישיון הרט"ן 

של פלאפון כפופה להסדרה ופיקוח מכוח חוק התקשורת ותקנותיו, מכוח פעילותה

ומכוח  פקודת   ברישיון הרט"ן קבועים תנאים  הרטרישיוןהטלגרף,  "ן שבבעלותה. 

).3.14.2של פלאפון (לפרטים ראו סעיף פעילותהוכללים החלים על 

פיקוח על תעריפים 

) אותם  SMS(קצרמסרהודעותוהשלמתשיחההשלמת(תעריפי  הגומליןקישורדמי  

יתר   גומלין.  קישור  בתקנות  קבועים  אחרים)  תקשורת  ממפעילי  פלאפון  גובה 

ים כמוסדר במסגרת רישיון הרט"ן וחוק התעריפים מצויים תחת משטר פיקוחי מסוי 

).3.14.2-ו3.14.1התקשורת (ראו סעיפים 

דיני איכות הסביבה ודיני התכנון והבניה 

אלחוטית,הקמה תקשורת  תשתית  כפופה  והפעלת  סלולארית,  תקשורת  כולל 

להוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת ולהיתרים הנדרשים על פיו מאת המשרד להגנת  

). 3.13.1הסביבה וכן להוראות דיני התכנון והבניה (ראו סעיף  

שינויים בהיקף הפעילות בתחום.3.1.3

. 3.3-ו1.5.4.2כספיים אודות היקף הפעילות של פלאפון ראו סעיפים לנתונים 

םמשירותיהכנסות

של גבוהמעבר  להביאה)  3.6התחרות בענף (ראו סעיף  ענף הסלולאר מתאפיין בתחרות עזה.  

הסלולאר המפעילים  בין  לצד  ימנויים  הבסיס  חבילות  מחירי  של  מתמשכת  שחיקה  תוך  ים 

לשחיקה   האחרונות  בשנים  גרמו  אשר  בחבילות,  הכלולים  הגלישה  נפחי  הגדלת  המשך 

בשנים השלנוספתמשמעותית   הפוסטפייד  מנויי  במצבת  הצמיחה  למנוי.  הממוצעת  הכנסה 

ירד היקף הניודים בין החברות 2021. בשנת  המחירים אופן חלקי על שחיקת  האחרונות פיצתה ב

התאוששות מסויימת בהכנסות משירותי הנדידה, לאחר  נרשמהלעומת השנים האחרונות וכן  

עקב השלכות משבר נגיף הקורונה על נסיעות ושהייה בחו"ל (ראו 2020הירידה שחלה בשנת  

החלו חברות בשוק להציע חבילות בעלות נפח גלישה  2020).  בנוסף, בסוף שנת  3.19.1.2סעיף  

.   4, ושמחיריהן גבוהים מחבילות דור 5גבוה יותר המאפשרות למנויים לגלוש בטכנולוגיית דור 

אלקטרוניקה ומוצריממכירת ציוד קצה הכנסות

חנויות רבות הקצה מתאפיין אף הוא בתחרות עזה בין המפעילים הסלולאריים ומול שוק ציוד 

נמשכה התחרות העזה בתחום זה, שאף הוחרפה  2021בשנת  ביבוא מקביל.  המוכרות ציוד קצה

עקב השלכות משבר נגיף הקורונה, וכן עקב משבר השבבים העולמי שהוביל לפגיעה בהיצע של  

חלק מהדגמים המובילים של היצרנים השונים בשוק. על מנת לצמצם את הפגיעה בהכנסות, 
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ם ציוד אלקטרוני שאינו מכשירים  פלאפון מגדילה את מגוון הציוד הנמכר על ידה ומוכרת ג

.  סלולאריים

הירידה במכירות בתשלומים.  נמכר  הקצה  חלק משמעותי מציוד הקצה  לאורך השנים  ציוד 

.  במקביל לירידה בהיקף התשלומים לספקי ציוד קצהביתרת הלקוחות הביאה לירידה

התפתחויות בשוק ושינויים במאפייני הלקוחות .3.1.4

בשיהסלולאריהשוק החדירה מתאפיין  בשיעור  רוויה  בשל  נמוכים  צמיחה  שיעור 53עורי   .

. 120%-כהוא30.9.2021ליוםהמוערך החדירה 

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות .3.1.5

בכל שוק   תכופות  טכנולוגיות  בהתפתחויות  ומתאפיין  דינאמי,  הינו  הסלולארית  התקשורת 

תות התקשורת, ציוד הקצה ושרותי הערך המוסף). תחומי הפעילות בו (טכנולוגיית רש

ללקוח   המוצעים  השירותים  מגוון  את  להרחיב  הרצון  גם  כמו  טכנולוגיות,  התפתחויות 

ואיכותם, מחייבים את מפעילי הסלולאר בשדרוג טכנולוגיית הרשתות הסלולאריות מעת לעת. 

ה בטכנולוגיית  בעיקר  כיום  פועלות  בישראל  הסלולאריות  /GSM, ,UMTS-הרשתות 

שנת  LTEובטכנולוגיית   ה2020ובמהלך  בטכנולוגיית  השימוש  NEW RADIO-החל 

). 5(דור NONSTAND ALONEבארכיטקטורת  

ה בחלקי הארץ, ופלאפון ממשיכה בהרחבת סשל פלאפון פרוLTE- נכון למועד הדוח, רשת ה

ולשיפור הביצועים באמצעות תדרי מה"ץ  700הרשת לשיפור הכיסוי באמצעות השימוש בתדרי  

מה"ץ ואשר תתבצע על  3500באמצעות תדרי  5מה"ץ וזאת בנוסף להשקת טכנולוגית דור  2600

ה סדורה. ספי תוכנית פרי

הכוללות   נוספות  רשת  תכונת  מפעילה  פלאפון  -וCARRIER AGGREGATIONבנוסף, 

MIMO8x8 5בדור.

כמענה משופר לכיסוי 54IMS  :Voice over WiFiת  טכנולוגיימבוססי  פלאפון מציעה שירותים  

וכן   על בסיס דור  Voice over LTEבתוך מבנים,  דיבור  ביצוע שיחות  זו 4שמאפשר  . יכולת 

לשימוש   מדור שלישי  תדר  פינוי משאבי  מאפשרת  ובנוסף  הדיבור  שיחת  איכות  את  משפרת 

. Voice over WiFiעם רצף שירותVoice over LTEמאפשר ,. בנוסףLTE-עתידי ב

פלאפון בוחנת באופן מתמיד את הטכנולוגיות החדשות בשוק ואת הצורך בשדרוג טכנולוגיית 

ההשקעה   של  הכלכלית  והכדאיות  בשוק  התחרות  למצב  בהתאם  הקיימות,  הרשתות 

בטכנולוגיות כאמור.

וה4(דור  LTE-הרחבת הקיבולות והמהירויות בטכנולוגיות ממשפחת ה   (-NEW RADIO

. ) וכן התפתחות הדורות הסלולאריים הבאים מותנות בהקצאת תדרים5(דור 

. 3.8.2לפרטים ראו סעיף 

מה"ץ  2600-מה"ץ וה700-תדרים בתחום המפעילהזכייתה במכרז התדרים, פלאפון  בעקבות

מה"ץ (ראו 3500בתדר  5ובנוסף מפעילה בחלק מהאתרים טכנולוגיית דור  4בטכנולוגיית דור  

אף שאלה  -שיעור החדירה53 ופלשתינאים,  זרים  עובדים  כולל  בישראל (לא  היחס בין מספר המנויים בשוק לבין סך האוכלוסייה 
נכללים במספר המנויים).

54IMS-IP Multimedia Sub System- מערכת בליבת הרשת שמשמשת בין היתר למיתוג שיחות המתבצעות ברשתותIP  :למשל)
Voice over LTE  ,Voice over Wifi  .(מסופקים במשולב כמתן מענה לכיסוי בתוך בתים ולהורדת תעבורה  שני שירותים אלה  

ועוד.One Number ,Rich Call Servicesמרשת הדור השלישי. התשתית תשמש לשירותים נוספים, כגון 
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). 3.8.2.4סעיף 

גורמי הצלחה קריטיים .3.1.6

תחזוקה שוטפת של הרשת   פריסה ארצית של רשת סלולארית איכותית ומתקדמת, 

ברמה גבוהה והשקעות משמעותיות על בסיס שוטף בתשתית הסלולארית, הן לצורך 

מתקדמים   שירותים  ללקוחות  לספק  מנת  על  והן  הארץ  ברחבי  איכותי  כיסוי 

).  3.7.1באמצעות תשתית טכנולוגית מתקדמת (ראו גם סעיף 

בבסיס המנויים.צמיחה

, בעלי נפח גלישה גדול יותר.5צמיחה במספר המנויים למסלולי דור 

רמת מחירים תחרותית.

ערוצי הפצה רחבים ומגוונים. 

יעיל   ושירות  תמיכה  המאפשרים  דיגיטליים,  ערוצים  לרבות  שירות,  ערוצי  מגוון 

ואיכותי למגוון גדול של לקוחות.  

עם   להתמודד  שמאפשרת  תפעולית  התייעלות  ויישום  העלויות  מבנה  התאמת 

התגברות התחרות. 

מותג המייצג רשת איכותית, אמינה ומתקדמת. 

אדם איכותי ומיומן. כוח

55היציאה העיקרייםחסמי הכניסה ו.3.1.7

חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם: 

).  3.1.4רוויה בשיעור החדירה בתחום (ראו סעיף .א

בין  הצורך ברישיון רט"ן.ב הקצאת התדרים הכרוכה בעלויות גבוהות הנובעת,   ,

סעיף   במחסור (ראו  משאבים  שאלו  מכך  הפעילות 3.8.2.1היתר,  והכפפת   (

).   3.14.2לפיקוח רגולטורי (ראו סעיף 

ומתמשכות  .ג כבדות  השקעות  לצורך  משמעותיים  כספיים  באמצעים  הצורך 

). 3.7.1.2בתשתיות, המושפעות משינויים טכנולוגיים תכופים (ראו גם סעיף 

הקושי בהקמת אתרי רדיו עקב מגבלות רגולטוריות והתנגדות ציבורית. .ד

חסמי היציאה העיקריים מהתחום, הינם: 

החזר ההשקעה. השקעות גדולות הדורשות זמן ארוך ל.א

וההסכמים .ב הרט"ן  רישיון  מתנאי  נובעת  ללקוחות  שירות  למתן  המחויבות 

בהתאם לתנאים שנקבעו ברישיון. 

מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו.3.1.8

כללי

חלק מחסמי הכניסה והיציאה המצוינים לעיל חלים באופן חלקי ומוגבל על מפעילים וירטואלים.55
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הסלול התקשורת  ביטוי שוק  לידי  הבאה  עזה  בתחרות  מאופיין  בישראל  ארית 

האחרונות, שחיקת תעריפים ושחיקת  בתחלופת מנויים גבוהה בין המפעילים בשנים  

הרווחיות.

נכון למועד דוח זה פועלים בשוק התקשורת הסלולארית בישראל חמישה מפעילים  

מפעילי   ומספר  מובייל ואקספון),  הוט  פרטנר,  סלקום,  רט"ן (פלאפון,  רישיון  בעלי 

MVNO"ן ברשת אחרת (מפעילים וירטואלייםבעלי רישיון רט (  .

שיתוף בתשתיות 

באופן שיצמצם  שית מפעילים סלולאריים  וף בתשתיות מאפשר איחוד אתרים של 

ידיעת  למיטב  מפעיל.  לכל  הרדיו  אתרי  ותחזוקת  הפעלת  עלות  את  משמעותית 

פלאפון, נכון למועד הדוח קיימים בשוק שיתופים בתשתיות כמתואר להלן: 

הרדיו  .א פועלות במסגרת שיתוף תשתיות במקטע  מובייל  והוט  במסגרת פרטנר 

.תאגיד משותף

טלקום)(סלקום  .ב בגולן  תשתיות המחזיקה  שיתוף  במסגרת  פועלות  ואקספון 

דור   רשת  ורכישת שירותי נדידה  4במקטע הרדיו של  במסגרת תאגיד משותף 

.  אחריםפנים ארציים

MVNOמפעילים וירטואליים 

מספר   כה  עד  עלימבבודדיםרק.  וירטואלייםלמפעיליםMVNOרישיונותניתנו 

. בשוק פעיליםMVNOרישיונות  

.  3.6נוספים אודות מבנה התחרות בתחום, ראו סעיף לפרטים

קול קורא בעניין רשתות פרטיות 

התקשורת קול קורא בעניין רשתות פרטיות, במסגרתו דפרסם משר1.12.2021ביום 

חברות  של  הצרכים  הבנת  לצורך  לרבות  הציבור,  עמדת  את  לשמוע  מבקש  הוא 

על נושא הקצאת התדרים למודל ומיזמים שעתידים להכנס לתחו בדגש  וכן  זה,  ם 

בקרב חברות הסלולאר וכן לגורמים   שירות זה (אפשרות למיכרוז תדרים ייעודיים 

הגישה את התייחסותה לקול  פלאפוןפרטיים אחרים שיבחרו כאמור להכנס לתחום).  

.הקורא

שירותים ומוצרים .3.2

שירותים.3.2.1

: למנוייהלהלן תיאור השירותים אותם מספקת פלאפון 

שירותי חבילות הכוללות: 

בסיסיים (.א טלפון  השלמת  -)  VOICEשירותי  שרותי  בסיסיים,  שיחה  שירותי 

שיחה ממתינה, "עקוב אחרי", תא קולי, שיחת -שיחה וכן שירותים נלווים כגון  

ועידה קולית שיחה מזוהה, ועוד. 

שירותי גלישה באינטרנט באמצעות ציוד קצה  -נתוניםשירותי גלישה ותקשורת.ב

.5ודור 4, דור 3התואם את השימוש בטכנולוגיות   דור 
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מסרונים.ג וקבלת  משלוח  מולטימדיה  שירות  קבלת  - MMSוהודעות  שרות 

טקסט   מסרונים (הודעות  מולטימדיה )SMS-ושליחת  והודעות 

. (וידאו/קול/טקסט)

מציעה ללקוחותיה שירותי ערך מוסף ושירותים נלווים,   פלאפון-שירותי ערך מוסף  

נתונים ( גיבוי אחסון  שירותי אנטיpelephone cloudכגון שירותי  שירותי  -),  וירוס, 

.הגנה בפני סייבר, ועוד

רחב בכ Roamingמספקת ללקוחותיה כיסוי  פלאפון  -שירותי נדידה   190-(נדידה) 

מדינות ברחבי העולם. בנוסף, מספקת פלאפון גם שירותי נדידה נכנסים ללקוחותיהם  

. בישראלשל מפעילים זרים השוהים

פרטיות   סלולר  דור LTE (Long Term Evolution)בטכנולוגיית  רשתות  - 5או 

חם של  פלאפון מציעה ללקוחות עסקיים התקנת ותחזוקת רשת סלולרית פרטית במת

רציפות   בהם:  רשת פרטית מספקת ללקוח העסקי יתרונות שונים,  הלקוח העסקי. 

חיבור להתקני  עסקית, ניהול רוחב פס בין משתמשי הקצה של הלקוח, שיהוי נמוך, 

IOTועוד, תרומה לאבטחת רשתות ומערכות הלקוח   .

ותיקונים תחזוקה  קצהשירותי  ו-לציוד  תיקונים  שירות  מציעה  אחריות  פלאפון 

ואחריות  תיקונים  בשירות  הלקוח  את  המזכה  חודשי  תשלום  תמורת  מורחבת, 

מורחבת למכשיר הסלולארי, או תמורת תשלום חד פעמי בעת התיקון. 

רישיונ לבעלי  הסכמי אירוח,  במסגרת  גם  אלו  משירותים  חלק  מספקת  ת  ו פלאפון 

ללקוחותיהם. רט"ן ברשת אחרת העושים שימוש ברשת פלאפון על מנת לספק שירות  

שירותים נוספים 

פתרונות פלאפון  -)  (IOTInternet Of Thingsשירותי  .א ללקוחותיה  מציעה 

ה בתחום  שליטה IOT-מתקדמים  מערכות  עם  חכמים  בניינים  רישות  כגון 

.ובקרה, ועוד

בלחיצה  PTTשירותי  .ב Push-(שיחה   to  Talk  ( -  ללקוחותיה מציעה  פלאפון  

שירותי   ארגונית PTTהעסקיים  תקשורת  המאפשרים  בעולם,  מהמתקדמים 

. מהירה ומאובטחת בלחיצת כפתור

מוצרים.3.2.2

לרכב, פלאפון-קצהציודמכשירי מכשירים  נייד,  טלפון  מכשירי  של  שונים  סוגים  מציעה 

רים נלווים התומכים במגוון שירותיה. כמו כן, מספקת פלאפון  ואביזדיבוריות,  PTTמכשירי  

אוזניות   חכמים,  שעונים  רמקולים,  מודמים,  ניידים,  מחשבים  טאבלטים,  כגון  קצה  ציוד 

ומוצרי אלקטרוניקה נלווים נוספים. 

פילוח הכנסות ממוצרים ושירותים .3.3

"ח): ש(במיליוני  ושירותיםממוצריםפלאפוןהכנסותבדברנתוניםלהלן

202120202019מוצרים ושירותים 
1,6421,5911,709משירותיםהכנסות

71.7%72.8%72.4%פלאפון הכנסותמסךשיעור
647595653) קצהמוצרים (ציוד מהכנסות

28.3%27.2%27.6%פלאפון הכנסותמסךשיעור
2,2892,1862,362הכנסות "כ סה
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לקוחות. 3.4

"ח): ש(במיליוני מלקוחותההכנסותהתפלגותאודותנתוניםלהלן

202120202019ושירותים מוצרים
1,3611,1941,334הכנסות מלקוחות פרטיים 
9289921,028(*) הכנסות מלקוחות עסקיים

2,2892,1862,362סה"כ הכנסות 
, שעיקרן התקבלו מרמי לוי. אירוחמהסכמיעסקיים כוללות הכנסות במסלולים ההכנסות מלקוחות ) *( 

פוסטפיידמיליון מנויי  2.1-מיליון, הכוללים כ2.6-מספר המנויים של פלאפון עמד על כ2021שנת  לסוף  

.  פריפיידמיליון מנויי 0.4-וכ

ונכון למועד פרסום הדוח  5דור לצרכיגםהמותאמותמוגדלשימושחבילות בעלות נפח משווקתפלאפון 

. זהמסוגבחבילות אלף מנויים 590-כלפלאפון 

שיווק, הפצה ושירות. 3.5

מערך נקודות נקודות מכירה בהן ניתן להצטרף לשירותי פלאפון.300-כההפצה של פלאפון כוללמערך

רשתות קמעוניות המשווקות את   ידי פלאפון,  ודוכנים המופעלים על  המכירה הינו מגוון וכולל חנויות 

וכן   פלאפון  במכירה  מרכזי20-כמוצרי  בשירות,  העוסקים  המדינה  ברחבי  הפרוסים  ומכירה  שירות 

י וחיצוני של משווקים  בנוסף, מפעילה פלאפון מערך פנימושימור הלקוחות.מכשיריםתיקוןללקוחות,  

ככלל, התגמול למשווקים משולם כעמלות מתוך המכירות.טלפוניים. 

פלאפון,  שלהאינטרנטאתרערוצים דיגיטליים מגוונים לרבות  כולללמנוייםפלאפוןשלהשירותמערך

. טלפוניםומוקדים שירות עצמיאפליקציית 

תחרות  . 3.6

כללי .3.6.1

האחרונות   בבשנים  התקשורת  משרד  את נקט  להגביר  במטרה  רגולטוריים  מהלכים  מספר 

לרמת  הביא  בשוק  הסלולאריים  המפעילים  ריבוי  הסלולארית.  התקשורת  בשוק  התחרות 

לידי ביטוי במעבר מנויים בהיקף גבוה בין  זו באה  תחרות  גבוהה בשנים האחרונות.  תחרות 

מחירי ולהפחתת  והמפעילים  תעריפים  לשחיקת  הביאו  אשר  הסלולאר,  לשחיקת  חבילות 

.  הרווחיות, הן בשוק הלקוחות הפרטיים והן בשוק הלקוחות העסקיים

החבילו מחירי  שחיקת  על  לפצות  מנת  נוקטת  תעל  במספר  צמיחהבאסטרטגייתפלאפון, 

).  3.17סעיףראו(העלויותמבנה והתאמתהתייעלותצעדיהמנויים לצד 

בשנים ומתחרותיהפלאפוןשלהמנוייםמספריאודות,  פלאפוןהערכתלמיטב,  נתוניםלהלן

, בקירוב):  מנוייםאלפי(2021-ו 2020

פלאפון 
(כולל סלקום 

גולן טלקום)
)3 (

הוט) 3(פרטנר
) 2(מובייל

MVNO
ומפעילים

) 1(אחרים

מנוייםסך
בשוק 

ליום
31.12.20

' מס
מנויים 

2,4423,2042,8361,653803

10,938 נתח
שוק 

22.3%29.3%25.9%15.1%7.3%

ליום
30.9.21

' מס
מנויים 

2,5473,2463,0191,674791

11,277 נתח
שוק 

22.6%28.8%26.8%14.8%7.0%
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אשר  פרטיותחברותהינם)  אקספון(הכוללים בין היתר את  האחריםוהמפעיליםMVNOs-המרבית) 1(

על פי נתוני , והנתונים האמורים מבוססים על הערכהשלהןהמנוייםמספרלגבינתוניםמפרסמותאינן

. ניידות מנויים בין החברות

מובייל  נתוני) 2( הוט  של  בשנת  לרבעוןהמנויים  הערכה2021שלישי  על  הנתונים  מבוססים  פי  על   ,

. המתפרסמים בדוחות חברת אלטיס

פרטנר לציבור. ו סלקוםשלדיווחיהןעלבהתבסס, 30.9.2021ליוםנכוןהינוהמנויים מספר) 3(

תשתיות ומתן זכות שימוש ברשתהסכמי שיתוף .3.6.2

ראו סעיף  בדברלפרטים   .  3.1.8.2הסכמי שיתוף התשתיות הקיימים בשוק נכון למועד הדוח, 

שיצמצם   באופן  סלולאריים  מפעילים  של  אתרים  איחוד  מאפשר  בתשתיות  שיתוף  כאמור, 

משמעותית את עלות הפעלת ותחזוקת אתרי הרדיו לכל מפעיל.  

משימוש הנובעכוןמהחיסנהניתאינהשהיאכך,  ברדיורשתותשיתוףלהסכםצדאינהפלאפון

ברשת הסלולר שלה, בתחזוקת הנתיב בלעדיבאופןשולטת היאמנגדאך,  הרדיוברשתמשותף

. הטכנולוגי שלה ובהיקף ההשקעות בה

גורמים חיוביים ושליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של פלאפון .3.6.3

גורמים חיוביים: 

ה רחבה ואיכותית.סרשת סלולרית בעלת פרי.א

בייחוד על רקע התקדמות פרימיצובה  .ב ת סכרשת סלולרית מהירה ומתקדמת, 

. 5רשת דור 

מערך הפצה מגוון ורחב הפועל באמצעות מוקדים טלפונים ובאמצעות מספר רב  .ג

והמופעל   פרונטליות  מכירה  נקודות  חיצוניים  ידי-עלשל  משווקים  פלאפון, 

ובאמצעות רשתות קמעונאיות מובילות. 

לרבות בערוצים הדיגיטליים,  מערך שירות רחב.ד ומגוון ממשקי שירות ללקוח, 

המאפשרים מתן שירות ברמה גבוהה ללקוחות.

למכיר.ה באמצעותיכולת  מותג  ה  לצד  ייעודיים  מכירה  בערוצי  מותגים  תתי 

פלאפון.  

מבנה הון איתן ותזרים מזומנים חיובי. . ו

גורמים שליליים: 

של  .א בת  לתחומי בזקכחברה  בכניסה  רגולטוריות  מגבלות  חלות  פלאפון  על   ,

על  חלות  אינן  אשר  ללקוחות  השירותים  סל  ובהרחבת  נוספים  פעילות 

מתחרותיה. 

עם  .ב משותפת  בפעילות  מגבלות  שירותים  בזקקיימות  חבילות  בשיווק  לרבות 

). 1.7.2משותפות (ראו סעיף 

להיות  .ג צפויות  בפלאפון  סלולריות  רשתות  ואחזקת  הפעלה  הקמה,  עלויות 

. רדיותשתיות מקטעגבוהות יותר ביחס למתחרים הפועלים באמצעות שיתוף

רכוש קבוע ומתקנים .3.7
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הרכוש הקבוע של פלאפון כולל ציוד תשתית של ליבת הרשת, אתרי רדיו, ציוד אלקטרוני, מחשבים, כלי  

רכב, ציוד קצה, ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר.  

תשתית  .3.7.1

תקשורת בשלוש טכנולוגיות עיקריות, כדלהלן:רשתותפלאפון מפעילה כיום 

בספקטרום בפס רחב מאוד  המשתמשתNEW RADIO- טכנולוגיית ה-5דור .א

מה"ץ בפלאפון) ומאפשרת קיבולת גבוהה יותר וקצבי גלישה גבוהים יותר 100(

יישומי   הטכנולוגיה  תאפשר  בהמשך  גבוהים IOTלמשתמש.  בהיקפים 

.משמעותית מהקיים היום וברמת ביצועים גבוהה מאוד

יתרונותיה של הטכנולוגיה .  GSM-ממשפחת תקני הLTEטכנולוגיית  -4דור  .ב

הינם בקיבולת גבוהה לתקשורת נתונים ובקצבי הורדה והעלאה מהירים יותר  

. כל מכשירי הקצה שתומכים בטכנולוגיה זו תומכים גם  3מאלו שקיימים בדור 

. וקיים מעבר חלק בין הטכנולוגיות3בטכנולוגיית דור 

. טכנולוגיה זו נפוצה  GSMהמבוססת על תקן  UMTSטכנולוגיה בשיטת  -3דור  .ג

למנוי   זיהוי  כרטיס  באמצעות  שרות  ומתן  מנוי  זיהוי  ומאפשרת  בעולם  מאוד 

)SIM  הניתן להעברה מציוד קצה אחד לאחר. ביום פרסם משרד 10.12.2020) 

התקשורת שימוע שעניינו סגירה עתידית של רשתות רט"ן הפועלות בטכנולוגיות 

דור   בישראל (רשתות  במ3-ו2ישנות,  מתווה ).  הציג  המשרד  השימוע  סגרת 

וכולל,  31.12.2025-לסגירה של הרשתות הללו, אשר אמור להביא לסגירתן ב  ,

אבני דרך של הפסקת יבוא מכשירים שאינם תומכים בטכנולוגיות  בין השאר, 

מכשירים  4חדישות (דור   של  לרשת  חיבורם  והפסקת  הציבור,  יידוע  ואילך), 

החלט את  פרסם  טרם  המשרד  דור  אלה.  רשת  כי  יצוין  זה.  בשימוע  של 2תו 

בהמשך לשימוע משני שפרסם המשרד בנושא זה,   פלאפון נסגרה על ידה בעבר. 

2התקבלה החלטת משרד התקשורת בשימוע לפיה רשתות דור 27.6.2021ביום 

(או במועד מוקדם יותר לבקשת פלאפון תוך  31.12.2025תסגרנה ביום  3ודור  

וכן קביעת לוחות זמנים להפסקת ייבוא וחיבור לרשת עמידה בתנאים שנקבעו) 

בהתאם   נערכת  פלאפון  חדשה.  בטכנולוגיה  תומכים  שאינם  מכשירים  של 

. הקבועים בהחלטהשלה, על פי לוחות הזמנים3להחלטה לעיל לסגירת רשת דור  

, תשתיות הרשתות של פלאפון מבוססות בעיקרן על שתי חוות מיתוג  נכון למועד הדוח

אתרים. 2,500-רות ללמעלה מהמחוב

השקעות ברשת

האחרונות   בטכנולוגיות ושדרוגהרביעידור רשתבפריסתפלאפוןיעההשקבשנים 

Carrier Aggregation-וQAM 256-וBeam Forming , MIMO4x4כגון חדשניות

).  3.1.5סעיף  ובליבת הרשת (ראIMS-ברשת הגישה, וב

תידרש  השוטפותהשקעותיהבמסגרת,  בנוסף הקרובות  השנים  בעשר  פלאפון , 

להמשיך להקים אתרי שידור חדשים, בין היתר לצורך עמידה בתנאי רישיון הרט"ן.

פלאפון  כמו . 5ליישום שירותי תקשורת נתונים מתקדמים במסלול דור  פועלתכן, 

המתווה מתוכנן להשתלב עם תשתיות ומערכות קיימות. הפעלת שירותים מתקדמים  
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, ובהמשך תתבסס על  סאותה תמשיך פלאפון לפרו5על טכנולגיית דור  תתבססואל

). 3.8.2.4(ראו סעיף 5ליבת רשת חדשה ייעודית לדור 

פלאפון כאמור לעיל בדבר עלויות ההשקעה ברשת ומועד התהוותן הינן מידע הערכות

עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על תחזיות והערכות פלאפון, בין  צופה פני  

המידע עשוי שלא   בהתאם,  באשר לקצב הרחבת הרשת ושדרוגה של הרשת.  היתר, 

ככל   שהוערכה,  מזו  שונה  במתכונת  להתממש  או  חלקי  או  מלא  באופן  להתממש 

. מהצפויות האמורות לא יתקיימו או יתקיימו באופן שונה הערכוהתחזיותשה

שטחים המשמשים את פלאפון .3.7.2

, את השטחים בהם היא  בזקפלאפון איננה בעלים של מקרקעין והיא שוכרת מאחרים, לרבות מ

משתמשת לצורך פעילותה. להלן תאור עיקר השטחים המשמשים את פלאפון:  

השטחים בהם משתמשת פלאפון להצבת אתרי תקשורת ומרכזי הרשת כאמור בסעיף  

פרו3.7.1 שנים  5-ים ברחבי הארץ ומושכרים לתקופות שונות (במקרים רבים לס, 

שנים נוספות). לגבי רישוי האתרים, ראו סעיף  5-בתוספת אופציית הארכת הסכם ל

3.14.3 .

ליום   ה31.12.19עד  בתוקפו  לשימוש  עמד  רמ"י  לבין  פלאפון  בין  הרשאה  סכם 

במקרקעין שבשטחי רמ"י להקמה והפעלה של אתרי תקשורת אשר הסדיר, בין היתר,  

עד   לתקופה  כאמור  שימוש  בגין  ההרשאה  דמי  19.1.2022ביום.31.12.2019את 

מיום   הגג  הסכם  תקופת  את  להאריך  ישראל  מקרקעי  מועצת  החלטת  התפרסמה 

ההארכה  30.12.24עד  31.12.2019 בעניין  תוספת  נחתמה  טרם  שונים.  בשינויים 

. וביצוע שינויים שונים בהסכם הגג

. משרדיה הראשיים של פלאפון מצויים בפתח תקווה

שוכרת פל מרכזי שרות ודוכני מכירה  50-כאפון  לצורך פעילות השירות והמכירה, 

הפרוסים ברחבי הארץ.

למחסנים (כולל מרכז לוגיסטי מרכזי ובו מעבדה   לפלאפון הסכמי שכירות נוספים  

ו טלפוניים  מוקדים  משרדים,  הלקוחות),  מכשירי  לתיקון  מיתוג 2-מרכזית  חוות 

המשמשות אותה לצורך פעילותה. 

נכסים לא מוחשיים .3.8

רישיונות .3.8.1

. 3.14.2ורישיון ההפעלה באיו"ש, ראו סעיף פלאפוןם אודות רישיון הרט"ן של לפרטי

זכות שימוש בתדרים.3.8.2

מחסור בתדרי רדיו

לשימוש  ב רדיו  בתדרי  מחסור  קיים  של  הציבורישראל  הקצאה  בשל  השאר,  (בין 

תדרים רבים לשימושים בטחוניים). עקב כך, הממשלה מגבילה את מספר הרישיונות 

הניתנים לשימוש בתדרים.

מצאי התדרים ברשות פלאפון
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רי מכוח  בתדרים  זכות שימוש  בתחומי  לפלאפון  הטלגרף  ופקודת  הרט"ן  850שיון 

- , ובתחום הUMTS/HSPAמה"ץ לצורך הפעלת הרשת בטכנולוגית  2100-ו56מה"ץ

(ראו  LTE-מה"ץ לצורך הפעלת רשת בטכנולוגית ה2600-מה"ץ ו700מה"ץ, 1800

. במהלך 5מה"ץ לצורך הפעלת רשת בטכנולוגית דור  3500) ובתחום  3.1.5גם סעיף  

מגה כל  1רצועות תדרים ברוחב  2פלאפון השיבה למאגר התדרים הלאומי  2017שנת  

ה בתחום  אפריל  850-אחת  סוף  ולקראת  זמנית2017מה"ץ,  הקצאה  של  קיבלה 

ה בתחום  ברוחב  1800-רצועה  והינה  5מה"ץ  בשימוש  מוגבלת  זו  הקצאה  מגה. 

לתקופה קצובה. 

תחת  30.9.2022במשרד התקשורת הקצה מחדש הקצאה זמנית של רצועה זו עד תום  

תדרים   בהחלפת  הצפוי  לשינוי  להיערך  לפלאפון  לאפשר  מנת  על  ומגבלות,  תנאים 

).  3.8.2.3בתחום הגיגה הראשון (ראו סעיף 

בתחום   תדרי  800בתדרים  במקום  לפלאפון  שהוקצו  סעיף 850מה"ץ  מה"ץ (ראו 

לקראת  LTE-ת רשת בטכנולוגיית הס) מתכוונת פלאפון להשתמש לצורך פרי3.8.2.3

.   2023, ולהפעילו במהלך שנת2022סוף שנת 

החלפת תדרים בתחום הגיגה הראשון 

ע התאמה של תדרי משרד התקשורת הודיע לפלאפון כי הוא מתכוון לבצ2018ביולי 

הסלולאר בישראל לתקנים אירופאיים ולאזור בו מצויה מדינת ישראל, כך שפלאפון 

בתחום ה יידרשו להחליף את התדרים המוקצים להם  850-ומפעיל סלולארי נוסף 

הודיע משרד התקשורת  5.2.2020מה"ץ לתדרים אחרים בתחום הגיגה הראשון. ביום  

מה"ץ בשימושה של פלאפון, על  850להחלפת תדרי  לפלאפון על כוונתו ליישם מתווה

עקב אי התאמת הקצאת   הנגרמות למדינות שכנות  הפרעות אלקטרומגנטיות  רקע 

תדרי הסלולר בישראל להועדת התדרים לפי התקנים אירופאיים ולאזור בו מצויה 

בתחום ה פלאפון תקבל תדרים  בהתאם למתווה,  ישראל.  חלף 800-מדינת  מה"ץ 

כמות תדרי 850תדרי   מה"ץ, כאשר בשלב ראשון ולצורך הטיפול בהפרעות כאמור, 

מה"ץ כיום) וזאת  10מגה הרץ (במקום 5-מה"ץ שבשימוש פלאפון תופחת ל850-ה

. פלאפון העבירה למשרד התקשורת, בהמשך לבקשתו, את  31.5.2020החל מתאריך  

וביום   נושאים  על ה17.3.2020התייחסותה למספר  הסופית  הודיע המשרד  חלטתו 

.  5.2.2020בדבר יישום המתווה בהתאם להודעתו מיום 

ה 1.6.2020ביום   מה"ץ, 850-השיבה פלאפון לידי משרד התקשורת תדרים בתחום 

מה"ץ  10-מה"ץ שברשות פלאפון פחתה מ850-מה"ץ, כך שכמות תדרי ה5ברוחב של  

-להשתמש מחדש באפשר משרד התקשורת לפלאפון26.11.2020-מה"ץ. ביום ה5-ל

2X10  בתחום מלאים  תאריך  850מה"ץ  עד  ביום  31.3.2021וזאת   .27.6.2021

850-התקבלה החלטת משרד התקשורת בדבר הארכה של הקצאת תדרים בטווח ה

וה ליום  2100-מה"ץ  עד  פלאפון,  ברשות  המצויים  כי  31.12.2030מה"ץ  (מובהר 

יאור לעיל, לעניין החלפת תדרים מה"ץ כאמור נעשית בכפוף לת850-הארכת תדר ה

בתחום הג'יגה הראשון). 

הערכות פלאפון כאמור לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך.  

הערכות אלה עשויות שלא להתממש, להתממש באופן חלקי או להתממש באופן שונה 

מה"ץ. 850-מג"ץ בעקבות פרויקט פינוי תדרי ה800-מגה בתחום ה5לפלאפון קיימת אפשרות לדרוש קבלת הקצאה של  56
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במצבה של  מהותית מהאמור בתלות, בין היתר, באופן היישום בפועל של המתווה ו

.  רשת פלאפון

")המכרזמכרז לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים ("

במכרז  12.8.2020ביום   מהשתתפותה  כתוצאה  תדרים  בהקצאת  פלאפון  זכתה 

. 5לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים דור 

עיקרי המכרז בו זכתה כאמור, בין היתר, כדלקמן:

במסגרת  שיעוגנו  הרשת  של  והאיכות  הכיסוי  דרישות  בדבר  הוראות  כולל  המכרז 

תיקון רישיונות הרט"ן של המפעילים הקיימים (ראו תיקון רישיון פלאפון בהמשך). 

המכרז כולל אפשרות לקבלת התמריצים הבאים:

המותנות  .א הראשונות,  השנים  בארבע  התדרים  באגרות  להנחות  אפשרות 

ורת ומשרד האוצר. באישור משרד התקש

דור  .ב אתרי  פריסת  בגין  מותנה  מענק  לקבלת  התנאים  5אפשרות  פי  על 

תקופת   זמנים,  לוחות  פריסה,  בהיקפי  עמידה  במכרז (כגון  המפורטים 

הפריסה ועיתוי הפריסה ביחס לאחרים ותנאים נוספים שנקבעו במכרז).

. לפרטים אודות חשיפה להפרעות בתחומי התדר של 3.19.2.1לפרטים ראו גם סעיף  

.  3.19.3.9פלאפון, ראו סעיף 

להלן התנאים בהם זכתה פלאפון בהקצאת התדרים כאמור:

ב.א בתחום  10-זכייה  של  700מגה  ב15מה"ץ (לתקופה  מגה 20-שנים); 

מה"ץ  3500מגה בתחום  100-שנים); וב10מה"ץ (לתקופה של  2600בתחום  

תקופת הרישיון אינה משתנה מתוקף המכרז וניתן 10(לתקופה של   שנים). 

"). יצוין כי  הקצאת תדריםם להוראות הרישיון (להלן: "יהיה לחדשה בהתא

דבר   פלאפון,  רשת  של  בלעדי  בשימוש  הינם  פלאפון  זכתה  בהם  התדרים 

חברות  זכו  לא  במכרז  כי  יצוין  עוד  פלאפון.  לרשת  תחרותי  יתרון  שיעניק 

שאינן בעלות רשתות קיימות. 

כוללת של  .ב הינה בעלות  בהקצאת התדרים  88,230,000הזכייה של פלאפון 

נקבע לחודש ספטמבר   התשלום  כשמועד  כי  2022ש"ח,  יצוין  זה  בהקשר   .

לעיל,   כמפורט  תמריצים  לקבל  יהיה  ניתן  כי  עוד,  נקבע  המכרז  במסגרת 

דור   אתרי  פריסת  בגין  מותנה  מענק  קבלת  התנאים  5ובכללם  פי  על 

ולל  המפורטים במכרז, אשר גובהו, לכלל הזוכים בו, יכול להגיע עד לסכום כ

אגרות  200של   משולמות  פיהן  על  התקנות  עדכון  במסגרת  ש"ח.  מיליון 

נקבעה הפחתה בסכומי האגרות עבור תדרי   מה"ץ  3500-ו2600התדרים, 

וכן הנחה שנתית מותנית, מתוך הסכום הכולל של אגרות התדרים שישולמו  

על ידי  פלאפון בארבע השנים הבאות (ההנחה תלוית עמידת החברה ביעדים 

אשר תבחן על ידי משרד התקשורת מדי שנה).  הנדסיים שנתיים מדורגים, 

זכאית  27.10.2021ביום   פלאפון  לפיה  התקשורת  משרד  הודעת  התקבלה 

מיליון ש"ח. 74בסכום של 5ת אתרי דור סלמענק בגין פרי
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תוקן רישיונה של פלאפון בהתאם לתוצאות הזכייה (בסמוך קודם 1.10.2020ביום  

עם תיקון הרישיון החלה פלאפון לכן הוקצו   לפלאפון התדרים בהם זכתה כאמור). 

להפעיל את התדרים בהם זכתה במכרז  באתרי השידור ששודרגו על ידה.

הרביעי   בדור  הגלישה  בנפח  בגידול  תמיכה  מאפשרת  כאמור  התדרים  הקצאת 

בדור   שירותים  בעתיד  להציע  מקצבי  5ותאפשר  בהרבה  גבוהים  גלישה  בקצבי 

הרחבת מגוון שימושים מתקדמים ברשת  הגליש בין השאר,  אשר יאפשרו,  כיום,  ה 

בעלי שיהוי  mission critical , שירותי IOTהסלולרית, כגון ערים חכמות, שירותי  

ועוד והכול על מנת לתת מענה תחרותי בשוק ותהיה כרוכה   רשתות פרטיות  נמוך, 

בהשקעות מתמשכות. 

. 2021ת לדוחו10לעניין זה ראו גם ביאור 

סימני מסחר.3.8.3

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

תוכנות ומערכות מחשוב ומאגרי מידע.3.8.4

עושה שימוש בתוכנות ומערכות מחשוב, חלקן על פי רישיונות שרכשה וחלקן פותחו על  פלאפון

בזמן   מוגבלים  האמורים  מהרישיונות  ניכר  חלק  פלאפון.  של  המידע  מערכות  חטיבת  ידי 

מערכת   הינן  פלאפון  שבשימוש  העיקריות  המערכות  תקופה.  מידי  של  ERPומתחדשים 

וב וניהול לקוחות של חברת אמדוקס.ומערכת חיOracle Applicationsחברת

על גבי פלטפורמה מתקדמת  CRM-ה מערכתלשדרוגפועלתפלאפון,  כןכמו (ניהול לקוחות) 

חברת   של  במערכת Salesforceבענן  תלות  לפלאפון  ודי.בי.אס.  בינלאומי  בזק  עם  יחד   ,

כשלי Salesforceובשירותי   בשל חשיבותם לצורך ניהול הקשרים עם לקוחותיה.  ם במערכת  , 

או הפסקת מתן השירותים על ידי ספק זה צפויים לגרום לקושי תפעולי עד לתיקון הענין או  

לארוך זמן ממושך. יםהחלפת המערכת/הספק שעשוי

הון אנושי .3.9

מבנה ארגוני  .3.9.1

להלן תרשים המבנה הארגוני של פלאפון, למועד הדוח:

הינה המשנה למנכ"ל.הפרטייםמנהלת חטיבת הלקוחות) *(

ה תהליכי  מיישום  הבנות  עם  סינרגיות  כחלק  פלאפון,  חברות  מנכ"ל  גוראון  בקבוצה,  רן  מר 

מרבית מהסמנכ"לים המכהנים בדיכמנכ"ל  גם  כהן  מ כמו כן,  בינלאומי.  פלאפון.בי.אס ובזק 

.בי.אס ובבזק בינלאומי.דימכהנים גם כסמנכ"לים ב
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מצבת עובדים ומשרות .3.9.2

מספר העובדים  בפלאפון בהתאם למבנה הארגוני שלה: להלן פירוט

עובדיםכמותחטיבה 
31.12.202131.12.2020

192210המטה וחטיבותהנהלה
1,1901,290ועסקיים פרטייםלקוחותחטיבות
386400מידע ומערכותהנדסהחטיבות

1,7681,900"כסה
סך .  משרהבחלקיותהמועסקיםעובדיםכוללשלעילבטבלההכלוליםהעובדיםמספר

. ) 1,619-.202031.12(ליום 1,572עמד על .202131.12בפלאפון ליום  57המשרות

תנאי העסקה .3.9.3

מועובדימרבית   במסעפלאפון  שעתי,  גסקים  הסכם  או  חודשי  הסכם  המקצועות פיעלרת 

מרבית עובדי מערך השירות  עוסקיםהם בהםוהתפקידים והמכירות הינם עובדי משמרות  . 

מועסקים בהסכם חודשי. פלאפוןעובדיחלקית ומועסקים על בסיס שעתי. שאר משרהב

הסכם קיבוצי.3.9.4

הסתדרות   לבין  פלאפון  בין  נחתם  אשר  קיבוצי  בהסכם  מוסדרים  בפלאפון  העבודה  יחסי 

") העובדיםהסתדרותאיגוד עובדי הסלולר, האינטרנט וההייטק ("-העובדים הכללית החדשה  

למעט מנהלים בכירים ועובדים  וועד העובדים בפלאפון.  -ו ההסכם חל על כלל עובדי פלאפון, 

מסוימים בתפקידים שהוגדרו מראש.

הכולל הליכי התייעלות נחתם בין הצדדים חידוש להסכם הקיבוצי הקיים,  13.11.2019ביום  

. )"ההסכם"(30.6.2022ליוםעדשל לתקופה, וסינרגיה

של  בהתאם העסקתם  את  להפסיק  היתר,  בין  פלאפון,  תוכל  קבועים 210להסכם,  עובדים 

בתקופת ההסכם, חלקם במסגרת פרישה מרצון. ועוד, על פי תוכניתּה תסיים את העסקתם של  

עובדים שיסיימו  190 במקום  גיוס עובדים  לאי  בנוסף  וזאת  נוספים שאינם קבועים  עובדים 

ן מענק חד פעמי לעובדים אשר לא יכללו בתוכנית הפרישה. העסקתם. כמו כן, כולל ההסכם מת

סכסוכי עבודה .3.9.5

"), על  הודעת ההסתדרותסרה לפלאפון הודעה מטעם הסתדרות העובדים ("נמ31.1.2018ביום  

התשי"ז עבודה,  סכסכי  יישוב  לחוק  בהתאם  עבודה  סכסוך  הודעת 1957-הכרזת  פי  על   .

בכל  ומתן  ומשא  היוועצות  לקיום  העובדים  דרישות  הינם  שבסכסוך  העניינים  ההסתדרות, 

לבעלים החדשים והסדרת זכויותיהם עקב כך.בזקהנוגע למכירת מניות השליטה של 

התקבלה במשרדי פלאפון הודעת יו"ר הסתדרות  28.11.2019בעקבות הודעת ההסתדרות, ביום  

העובדים וועד העובדים של פלאפון הכוללת דרישה לניהול מו"מ קיבוצי עם נציגות העובדים 

. בזקעל רקע עסקת רכישת השליטה ב

מיום   הודעה  החדשה  23.6.2021לעניין  הכללית  העובדים  הסתדרות  עובדי -מטעם  איגוד 

האינטרנט   ההנהלה הסלולר  סירוב  בעניין   השאר,  בין  עבודה,  סכסוך  הכרזת  על  וההייטק 

המשותפת של פלאפון, בזק בינלאומי ודי.בי.אס לנהל מו"מ בעניינים שונים אשר התקבלה גם 

סעיף   ראו  פלאפון  ביום  4.8במשרדי  ובבזק 2.8.2021.  בפלאפון  העובדים  נציגויות  החלו 

יים אשר על פי הודעת נציגויות העובדים יש להם קשר בינלאומי בנקיטת מגוון עיצומים ארגונ

העבודה החודשיות מחולקות בתקן שעות העבודה החודשי.תחשיב מספר "המשרות" בפלאפון הינו: סה"כ שעות 57
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ישיר לסינרגיות בין פלאפון, בזק בינלאומי ודי.בי.אס.  לעניין הודעת פלאפון ובזק בינלאומי על  

הגיעו חברות הבת להסכמות עקרוניות עם 1.11.2021. ביום  4.8השבתת מגן בחברות ראו סעיף  

הפסקת העיצומים וכניסה למשא ומתן. להרחבה  ההסתדרות הכללית ונציגויות העובדים על

.  4.8בעניין זה ראו סעיף 

ספקים . 3.10

ספקי ציוד קצה.3.10.1

פלאפון רוכשת חלק מציוד הקצה והאביזרים הנלווים מספקים שונים בישראל ובעולם וחלק  

מייבאת באופן עצמאי. בנוסף, פלאפון רוכשת ציוד קצה ואביזרים בדרך של רכישה ב"משגור"  

זרה לספקי ציוד הקצה. ההתקשרויות עם חלק מהספקים מושתתות על הסכמות  עם זכות הח

מסגרת המסדירות, בין היתר, את התמיכה הטכנית של הספק בציוד הקצה המסופק על ידו,  

לרוב,   למוצרים.  הספק  אחריות  ואת  לתיקונים  הסבב  זמני  ואת  החילוף  חלקי  זמינות  את 

של פלאפון לבצע רכישות, והן מבוצעות על בסיס  הסכמים אלו אינם כוללים התחייבות מצידה  

שוטף באמצעות הזמנת רכש לפי צורכי פלאפון. 

יכולה פלאפון להגדיל את הכמות  במקרה של הפסקת התקשרות עם ספק ציוד קצה מסוים, 

הנרכשת מספקי ציוד קצה אחרים, או לרכוש ציוד קצה מספק ציוד קצה חדש.

הינם   פלאפון  של  מהותיים  מוגדרים, Appleספקים  רכש  יעדי  המחייב  הסכם  קיים  עימה   ,

שעמה לא קיים לפלאפון הסכם המחייב רכש כמות Samsung-, ו2024והתקף עד חודש מרץ  

שנתית מינימלית והרכישות מתבצעות על בסיס הזמנות שמבצעת פלאפון מעת לעת.  

14.4%עמד על כ2021בשנת  Samsung-וAppleשיעור רכישות פלאפון מכל אחד מהספקים  

. התפלגות רכישות ציוד 58(בהתאמה) מסך רכישות פלאפון מכלל ספקיה של פלאפון 12.4%-וכ

קצה בין הספקים היא כזו אשר איננה יוצרת תלות מהותית בספק או בדגם של ציוד. 

יצוין כי מחסור עולמי בשבבים גרם בין היתר למחסור וקשיי אספקה של ציוד קצה מהספקים 

.  בזקהעיקריים של 

ספקי תשתית .3.10.2

הUMTS-הברשתותהסלולאריתהתשתיתציוד  ,-LTEמסופק על ידי חברת ל.מ  5-ודור ה

בתחום פלאפוןשלמהותיספקהינהאריקסון,  כןכמו").  אריקסוןאריקסון ישראל בע"מ ("

-הלרשתתכנהושדרוגיתמיכה,  לתחזוקהשנתייםרבהסכמיםלפלאפון.  המיקרוגלתמסורת

UMTS  4וכן הסכם לרכש ציוד דור)LTE  (להיות עשויההיאולדעתה,  אריקסוןעם 5ודור

,  בתמסורתשימוש עושההסלולריתהרשת, בנוסף. והרחבתהברשתלתמיכהבקשרבהתלויה

הינה ספק מהותי של פלאפון בתחום זה.  בזקו

. הכולל שימוש ותחזוקהבזקרב שנתי עם תרלפלאפון הסכם תמסו

הון חוזר  . 3.11

מדיניות אשראי  

פלאפון מעניקה ללקוחותיה הרוכשים מכשירי טלפון נייד אפשרות -אשראי בעסקאות מכירת מכשירים 

תשלומים שווים. בכדי לצמצם חשיפה היכולה לנבוע כתוצאה מהעמדת 36-לפרוס את התשלומים עד ל

Apple. שיעור הרכישות מהספקים  אלקטרונייםומכשיריםקצהציודספקישאינםספקיםלרבותספקי פלאפון,  כלל-הספקים  כלל58
).  בהתאמה(5.8%- וכ7.2%- כהינוספקיהמכללבזקקבוצתרכישותסךמתוךSamsung-ו
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כמו כןאשראי ללקוחותיה הנבחנת מעת לעת.  לפי מדיניות אשראי  פלאפון אפועלת פלאפון  ת בודקת 

. )ה(בהתאם לפרמטרים שנקבעו על ידייהאיתנותם הפיננסית של לקוחות

שרותי   בגין  חודשי  בחיוב  חיוב, -סלולראשראי  במחזורי  לחודש  אחת  מחויבים  פלאפון  לקוחות 

של החודש שעבר. סלולר המבוצעים בתאריכים שונים על פני החודש, בגין צריכת שרותי ה

ימים. 92ימים לשוטף + 30לתקופה שנעה בין פלאפון מקבלת ממרבית ספקיה אשראי

:  2021להלן נתונים בדבר אשראי ספקים ולקוחות ממוצע בשנת  

אשראי היקף
"ח שבמיליוני

אשראי ימיממוצע

539260(*) קצהציודמכירתבגיןלקוחות
22142(*) שירותיםבגיןלקוחות
22832ספקים 

(*) בניכוי חובות מסופקים 

מיסוי . 3.12

.2021לדוחות7ביאור ראו

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  . 3.13

הוראות הדין הנוגעות לאיכות הסביבה וחלות על פעילות פלאפון .3.13.1

הבלתיהקרינהלחוק בהתאם"  קרינה"מקורות  הינםפלאפוןאת המשמשיםהשידוראתרי

קבלת טעונה,  לחוק בתוספתהמפורטיםאתרים למעט,  אלהאתריםשלוהפעלההקמה.  מייננת

.קרינההיתר

היתר מבקשעל לפיו,  קרינהמקורלהפעלת היתרלקבלתשלבידורישוימנגנוןקובעהחוק

"), שתוקפו לתקופה שלא תעלה על  הקמההיתר("הקרינהמקורלהקמתהיתרתחילהלקבל

והניתן להארכה על חודשים,  -שלושה חודשים,  ואחריו היתר להפעלת  ידי הממונה עד תשעה 

"), אשר תוקפו לתקופה של חמש שנים או ככל שקבע השר להגנת  הפעלההיתרמקור הקרינה ("

הסביבה אחרת.  

שלהמרביותהחשיפהרמותהערכתבביצועההיתרמתן אתמתנההחוק,  הקמההיתרלעניין

נקיטתוכן;  תקלהבעתלרבות,  לכשיופעלהקרינהממקורהצפויהלקרינה והסביבהאדםבני

ממקורהצפויהלקרינהוהסביבהאדםבנישלהחשיפהרמותלהגבלתהדרושיםהאמצעים

האמצעים ("בשימוש הנמצאים טכנולוגייםבאמצעיםשימוש לרבות,  לכשיופעלהקרינה

").  להגבלה

מדידות וביצועלהגבלההאמצעיםבנקיטתההיתרמתןאת מתנההחוק,  ההפעלההיתרלעניין 

כמו.  הקרינהמקורהפעלתבמהלךהנוצרתלקרינהוהסביבהאדםבנישלהחשיפהרמותשל

,  התקשורת לחוק בהתאםרישיוןבהצגת,  ההפעלההיתרמתןאתומתנהמוסיףהחוק,  כן

. והבניההתכנוןחוקלפיהיתרבהצגתגם, מסוימים ובמקרים

של מקור קרינה בניגוד לתנאי  כולל פרק עונשין הקובע, בין היתר, כי הקמה או הפעלההחוק

מתנאי ההיתר וכן הקמה או הפעלת מקור קרינה בלא היתר לאחר קבלת התראה בכתב מאת  

הממונה, הינן עבירה פלילית מסוג אחריות קפידה. 

וטווחי יוער קרינה  ממקור  לקרינה  אדם  בני  של  המותרות  מרביות  חשיפה  רמות  שהסדרת   ,

ל גג,  הבטיחות ממתקני שידור לתקשורת,  רבות ההגבלה על הצבת מקור קרינה על מרפסות 
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במסגרת תיקון בפניהתקנה בהליכיעדייןמצויה וועדת הפנים לאיכות הסביבה של הכנסת, 

מוצע לתקנות על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת שלווה בחילוקי דעות בין משרדי הממשלה. 

פרסם הממונה על הקרינה במשרד ההגנה על הסביבה הנחיות לעניין טווחי 2009בחודש ינואר 

קרינה לעניין  מותרות  מירביות  חשיפה  ורמות  מאנטנות בטיחות  לרבות  רדיו,  מתדרי 

הבריאות  ארגון  הודעת  רקע  על  וזאת  דיונים  מתקיימים  האלו  הטווחים  סביב  סלולאריות. 

) לפיה סווגו שדות אלקטרומגנטים של תדרי רדיו המשויכים לשימוש בטלפון  IARCהעולמי (

. 2B (59סלולארי כמסרטנים אפשריים לבני אדם (קבוצה 

להגנת   המשרד  כי  יצוין  השידור  מפעילהסביבה  עוד  מוקדי  על  רציף  וניטור  פיקוח  מערכת 

.  החוקעמידתם בדרישות לבדיקת

גם   מייננת (הידועה  בלתי  קרינה  הפולט  נייד  טלפון  באמצעות  מסופקים  הסלולאר  שירותי 

תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד)   כקרינה אלקטרומגנטית). 

ות רמת קרינה מירבית מותרת של טלפון סלולארי הנמדדת על פי יחידות קובע2002-התשס"ב

SAR)Specific Absorption Rate  ויידוע לקוחותיה של פלאפון בהקשר זה. למיטב ידיעתה (

המחייבים. SAR-של פלאפון, כל מכשירי הטלפון הסלולארי שהיא משווקת עומדים בתקני ה

.  3.19.2.5ראו גם סעיף  

מדיניות פלאפון בניהול סיכונים סביבתיים .3.13.2

המותרים ההפעלהבתקניעמידהלוודאמנתעל תקופתיותקרינהבדיקותמקיימתפלאפון

חברות ידיעל)  Outsourcing(חוץבמיקורמבוצעות אלובדיקות.  בינלאומיים ובתקנים

הוראות יישוםעללפיקוחפנימיאכיפהנוהללפלאפון.  הסביבהלהגנתהמשרדידיעלהמורשות

הנוהל מטרת.  ביצועועלכאחראיבכירניהולי גורםמונה פיו על ,  מייננת הבלתיהקרינהחוק

. להפרתואפשרותולצמצםהחוקהוראותאתלהטמיע

לצרכנים שקיפות.3.13.3

הקרינה פלאפון מקורות  אודות  ויידוע  פרסום  חובות  הקובעים  רלוונטיים  לדינים  כפופה 

באתר  מפרסמת  פלאפון  מספקת.  היא  אותם  הניידים  ומהמכשירים  מפעילה  היא  שאותם 

ה  לרמת  בנוגע  מידע  שלה  משרד SAR-האינטרנט  והמלצות  סלולריים  מטלפונים  הנפלטת 

. הבריאות לכללי זהירות מונעת בשימוש בטלפונים סלולאריים

מגבלות ופיקוח על פעולות פלאפון .3.14

מגבלות חקיקה .3.14.1

התקשורת חוק

ותקנותיו.  מתן התקשורת  חוק  להוראות  כפוף  פלאפון  ידי  על  הסלולר  שירותי 

סעיף   ראו  התקשורת,  חוק  מכוח  לפלאפון  שניתן  הרט"ן  רישיון  אודות  לפרטים 

3.14.2  .

יך את המנהל הכללי של משרד התקשורת להטיל עיצומים כספיים בשל  החוק מסמ

הפרות שונות של הוראות החוק ושל צווים והוראות שניתנו מכוחו, וכן בשל הפרת 

תנאי ברישיון.  

בכתובת  59 הסביבה,  להגנת  המשרד  של  באתר האינטרנט  מסמכים שונים  מתפרסמים  לעת  כי מעת  ,  www.sviva.gov.ilיצוין 
www.who.intובאתר האינטרנט של ארגון הבריאות העולמי, בכתובת 
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הטלגרף האלחוטי פקודת 

פקודת הטלגרף מסדירה את השימוש בספקטרום האלקטרומגנטי, וחלה בין היתר  

הקמה של מערכת ןפלאפועל השימוש שעושה   כחלק מהתשתית שלה.  בתדרי רדיו, 

למתן רישיון,  והפעלתה כפופותשעושה שימוש בתדרי רדיו   , על פי פקודת הטלגרף, 

והשימוש בתדרי רדיו כפוף להועדה והקצאה של תדר מתאים. לפי פקודת הטלגרף  

הפקודה מסמיכה אתמוטלות אגרות רישיון ואגרות בעד הועדת תדרים והקצאתם.

משרד התקשורת להטיל עיצומים כספיים בשל הפרות שונות של הוראותיה. 

. 3.8.2תדרי רדיו שהוקצו לפלאפון ראו סעיף לגבי

הקרינה הבלתי מייננת חוק

. 3.13ביחס למתקנים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית ראו סעיף 

חקיקה צרכנית ודיני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע 

פעילותה, כפופה פלאפון לחוק הגנת הצרכן המסדיר את חובותיו של עוסק  במסגרת

).   1.7.4.5כלפי הצרכנים, וכן לדיני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע (ראו סעיף 

ומלין (דמי השלמת שיחה) קישור גשינוי תעריפי 

. 1.7.4.1תעריפי קישור גומלין נקבעים ע"י הרגולטור. לפרטים ראו סעיף 

רישיון הרט"ן של פלאפון  .3.14.2

כללי

הכללי למתן שירות וכן הרישיון  הרט"ן של פלאפון  יהודה  רישיון  באזור  י סלולאר 

. 9.9.203260יום הינם בתוקף עד לושומרון

להלן הוראות עיקריות מתוך רישיון הרט"ן של פלאפון:  

להגבילו או להתלותו, .א בנסיבות מסוימות רשאי השר לשנות את תנאי הרישיון, 

ובמקרים מסוימים אף לבטלו. 

העברה (לרבות  .ב או  רכישה  על  מגבלות  כולל  והוא  להעברה  ניתן  אינו  הרישיון 

או יותר של אמצעי 10%בדרך של שעבוד) במישרין או בעקיפין של שליטה או של  

אלא אם ניתנה  שליטה כלשהו בפלאפון, לרבות שעבוד אמצעי שליטה כאמור, 

הסכמת השר מראש. 

ב.ג גומלין  קישור  שירות  לתת  חייבת  אחר פלאפון  מפעיל  לכל  שוויוניים  תנאים 

ועליה להימנע מכל אפליה בביצוע קישור גומלין.  

חברה  .ד שהוא  רישיון  לבעל  תשתית  במתן שירותי  להימנע מהעדפה  פלאפון  על 

בעלת זיקה (כהגדרתה ברישיון) על פני בעל רישיון אחר.  

הרישיון מפרט את שירותי הרט"ן שפלאפון רשאית לתת ונקבע בו כי היא אינה .ה

רשאית לתת שירותי רט"ן נוספים שלא נקבעו ברישיון. 

. על הרישיון באזור  www.moc.gov.ilנוסח רישיון הרט"ן של פלאפון מפורסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת 60
יהודה ושומרון חלות (בשינויים מסוימים) הוראות רישיון הרט"ן.
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למכור,. ו רשאית  אינה  המשמשים  פלאפון  מהנכסים  נכס  למשכן  או  להשכיר, 

לביצוע הרישיון ללא הסכמת שר התקשורת, למעט חריגים מסוימים הקבועים  

ברישיון. 

בעתות חירום קיימת למי שהוסמך לכך על פי דין סמכות לתת לפלאפון הוראות  .ז

). 3.19.2.9שונות באשר לאופן פעולתה ו/או אופן מתן השירותים (ראו סעיף 

בגין  .ח סוגי התשלומים אשר פלאפון רשאית לגבות ממנוייה  הרישיון מפרט את 

שירותים סלולאריים, ואת הדיווחים שעליה לתת למשרד התקשורת. כן קובע  

.  רב בתעריפים, במקרים מסוימים הרישיון את סמכות השר להתע

הרישיון מחייב את פלאפון לסטנדרט מינימאלי של שירות.  .ט

ישראל  . י מדינת  את  ולשפות  לפצות  מנת  על  וכן  פלאפון  התחייבויות  להבטחת 

שבשל   בנקאית במקרה  ערבות  פלאפון  מסרה  נזק,  לה  יגרם  פלאפון  פעולת 

מיליון ש"ח.  72למשרד התקשורת, בסך של 

משרד התקשורת ביחס לשינויים ברישיון הנחיות

שימועים במסגרתוזאת ,  שונים בנושאים בזקרשיוןאתלעתמעתמעדכןהמשרד

.ידועלהנערכים

רישוי בניית אתרים .3.14.3

באמצעות אתרים סלולאריים הנפרסים   בין היתר,  מסופקים,  שירותי הסלולאר של פלאפון, 

ה הנדסיים.  לצרכים  בהתאם  הארץ  שירותי ברחבי  איכות  ובשיפור  בשדרוג  המתמיד  צורך 

אנטנות   מערכי  ושינויי  תצורה,  שינויי  סלולאריים,  אתרים  של  הקמתם  מצריך  הסלולאר 

קיימים.  

מאקרו   אתרי  מסלולים:  ובשני  עיקריים  סוגים  משני  שידור  באתרי  שימוש  עושה  פלאפון 

א')  36תייחסות בהמשך לתמ"א  המצריכים היתר בניה מוועדות התכנון והבניה (ראו לעניין זה ה

פי חוק התקשורת וחוק -"), הפטורים מהיתר בניה עלמתקני גישהומתקני גישה אלחוטית ("

ביום  2018") ואשר לגביהם פורסמו בשנת  הוראת הפטורהתכנון והבניה (" תקנות מסדירות. 

את  1.1.2022 הגדירו  אשר  ההסדרים,  חוק  במסגרת  חקיקה  תיקוני  סדרת  לתוקף  נכנסה 

התשתית הסלולרית כתשתית לאומית ויצרו מסלול רישוי עצמי לאנטנות סלולריות מסוימות  

ולביצוע התאמות במתקני השידור השונים, כפי שיפורט להלן.

יכולתה של פלאפון לקיים ולשמר את איכות שירותי הסלולאר שלה וכן את הכיסוי, מושתתת  

ולהתקין  סלולאריים  אתרים  להקים  יכולתה  על  אתרי שידור. בחלקה  לרבות  תשתית,  ציוד 

הקשיים שבהם נתקלת פלאפון בהשגת ההיתרים והאישורים הדרושים יכולים להשפיע לרעה 

נוספים   סלולאריים  אתרים  של  הקמתם  על  וכן  הרשת  ביצועי  על  הקיימת,  התשתית  על 

באזור יהודה ושומרון אשר לגביו חלה מערכת  קשיים בפריסה קיימים גם  הדרושים לרשת. 

דינים מיוחדת. 

חוסר היכולת לפתור נושאים אלה במועד, עלול אף למנוע השגת יעדי איכות השירות הקבועים 

ברישיון הרט"ן. 

הקימה חלק מהאתרים הסלולריים ברחבי הארץ  כמו יתר מפעילי הסלולר בישראלפלאפון,  ,

לפי חוזה גג מיוני היתר,  בין  זאת,  . יצוין כי 2013על נכסים שבניהול רשות מקרקעי ישראל. 

האחרים, הסלולרגם מפעילי  כמו,  ופלאפון,  31.12.2019ביום  הסתייםתוקפו של חוזה גג זה  
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ההסכם,  ישראלמקרקעיורשות הארכת  לגבי  להבנות  התפרסמה 19.1.2022וביום  הגיעו 

30.12.24עד  31.12.2019החלטת מועצת מקרקעי ישראל להאריך את תקופת הסכם הגג מיום  

. שונים. טרם נחתמה תוספת בעניין ההארכה וביצוע שינויים שונים בהסכם הגגבשינויים  

-א'36היתרי בניה להקמת מתקן שידור לתקשורת סלולארית מכוח תמ"א .א

רישוי בניית אתרי שידור סלולאריים הטעונים היתרי בניה, מוסדר באמצעות תמ"א 

.  2002א' שנכנסה לתוקף בשנת 36

א' מחייב, בין היתר, קבלת אישורים כדלקמן: א. אישור  36הליך הרישוי על פי תמ"א 

; ב. אישור מינהל  3.13.1הקמה והפעלה מאת המשרד להגנת הסביבה, כמפורט בסעיף  

התעופה האזרחי, בחלק מהמקרים; ג. אישור צה"ל. 

בנוסף, על פי הדין, תנאי למתן היתר להקמת מתקן שידור לתקשורת סלולארית, הינו  

למועד דוח הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית בגין תבי עות פיצויים על ירידת ערך. 

כתבי שיפוי כאמור. 650-זה, הפקידה פלאפון אצל ועדות מקומיות שונות כ

א' במתכונתה הקיימת, פלאפון (ולמיטב ידיעתה, גם מתחרותיה) נתקלת 36חרף תמ"א  

בקשיים בהשגת חלק מהאישורים הדרושים, ובמיוחד אישורי רשויות התכנון והבניה.  

תמ"א  בנוכח   כנגד  כעשור  36יקורת שנמתחה  לפני  פורסמה  שונים,  גורמים  מצד  א' 

ומכבידה  /א החדשה36הצעת תמ"א  ("36הצעה לתיקון תמ"א   שהינה מחמירה   ,("

ביחס לנוסח התקף, ועלולה להקשות על אפשרות רישוי בניה של אתרים סלולאריים  

התיקון לתמ"א  במסלול א36זה.  לא קודם בשנים האחרונות,  ולם הצורך והרצון א' 

. א' נותר קיים 36לבצע תיקונים בתמ"א 

מתקני גישה הפטורים מהיתרי הבניה:.ב

הוא מסלול מתקני הגישה. מתקני  עד כה פלאפון אתרי שידור פרסההמסלול השני בו 

היתרי קרינה פרטניים אך פטורים מקבלת היתר בניה ובלבד   הגישה טעונים קבלת  

התכנון והבנייה (התקנת  לחוק(א)ג266בהוראת הפטור (סעיף  שיוקמו בתנאים שנקבעו  

. אולם נוכח  התקנות) ו2018-מיתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית) תשע"ט 

התיקון לחוק התכנון והבניה שנקבע בחוק ההסדרים ומסלול הרישוי העצמי לפיו (ראו 

.להלן), מסלול מתקני הגישה מתייתר

מתקני גישה אלחוטיים. 460-כון למועד הדוח מפעילה פלאפ

יצוין, כי בהליכי אכיפה נקודתיים, שננקטים מעת לעת, עולות טענות נוספות לגבי אופן  

פלאפון   של  מתקנים  ככל שיש  המסדירות.  לתקנות  התאמה  לרבות  בפטור  השימוש 

או   בפירוק  לצורך  חשיפה  לגביהם  קיימת  בתקנות,  שנקבעו  בתנאים  יעמדו  שלא 

קנים. התאמת אותם מת

הוראת פטור ל"מתקן שידור התו"ב (פטור מהיתר)  הוספה לתקנות  27.3.2018ביום  

, בין היתר, כי התקנת מתקן שידור זעיר  ותת התקנועוד קובעכהגדרתו בתקנות.  זעיר",

בכפוף לקיומם של   פטורה מהיתר  בניין או מיתקן קיים,  גבי  על  החיצוניים  ורכיביו 

זו ע גם הוראה  תידה להתבטל נוכח התיקון לחוק התכנון והבניה תנאים מצטברים. 

שנקבע בחוק ההסדרים (ראו פירוט להלן). 

ביום   לתוקף  ההסדרים שנכנס  חוק  התכנון  1.1.2022במסגרת  לחוק  תיקון  התקבל 

והבניה, הכולל הסרת חסמים רגולטוריים בנושא הקמת אתרים. עיקר התיקון במתן  
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ושימוש במתקנ רישוי להצבה  בגודל של עד  פטור מהליכי  פטור 6ים  גג בניין,  על  מ' 

פטור להוספת אנטנה למתקן שידור שהוקם לפי חוק התכנון   להחלפת מתקן שידור, 

התכנון והבניה 18והבניה ופטור להחלפת תורן עד גובה   עוד כולל התיקון לחוק  מ'. 

בסעיף   כהגדרתם  התאית",  בשיטה  לתקשורת  שידור  של "מיתקני  חדש  ב  202סיווג 

תמ"א  לחוק   חדש של  וסיווג  לאומיות",  כ"תשתיות  והבניה,  כ"תכנית  36התכנון  א' 

מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות". עוד כולל התיקון שבחוק התכנון והבניה  

הסדרים מקלים להחלפת אנטנות, להוספת אנטנה לאתרים קיימים, ולחיזוק תרנים.  

מתקנ  בתיקון.  שנקבעו  ומעשיים  טכניים  בתנאים  בכל  הכל,  לעמוד  ימשיכו  אלה  ים 

כאשר המשמעות בפועל 36תנאי תמ"א   ובהנחיות מרחביות של הועדות המקומיות, 

ביצוע הליך רישוי ובקרה -של התיקון היא אפשרות למסלול "רישוי עצמי"   כלומר, 

והגשת מסמכים לוועדה לתכנון ובניה בדיעבד (לאחר   עצמי במקרים האמורים לעיל, 

בד בבד עם תיקון זה, נקבע גם תיקון להגדרת "מיתקן גישה  סיום הקמת האתרים). 

שבסעיף   הוצא "מיתקן  27אלחוטית"  במסגרת התיקון האמור,  לחוק התקשורת.  א. 

בסעיף   כהגדרתו  התאית  בשיטה  לתקשורת  והבניה" 2ג266שידור  התכנון  לחוק 

האלחוטית  הגישה  מתקני  כי  היא  המשמעות  אלחוטית".  גישה  מהגדרת "מתקן 

אתרים  שהוק להקים  יותר  ניתן  לא  אך  להתקיים,  ממשיכים  מהיתר,  בפטור  מו 

סלולריים חדשים במסלול "מתקני הגישה", שפורט לעיל).  

במסגרת דוח הועדה הבין משרדית ששימש תשתית לתיקוני חוק ההסדרים, הומלץ גם  

א' שנכנסה לתוקף לפני כעשרים שנה. 36על עדכון תמ"א 

את ההשלכות הצפויות בעתיד כתוצאה מהתיקונים. בשלב זה לא ניתן להעריך 

הפעולה  14.11.2021בתאריך   שיתוף  להרחבת  מסגרת  הסכם  על  פלאפון  חתמה 

ביחד עם סלקום ו בהקמת תשתית פסיבית באתרים סלולריים משותפים  - הנקודתי 

) שותפות מוגבלת. הסכם זה עשוי לסייע בהקמת אתרים 2015פי.אייץ'.איי. נטוורקס (

פלאפון תפעל  סלולריי זה,  להסכם  רגולטוריים  ככל שיידרשו אישורים  ם משותפים. 

. לקבלם

עדיין חסרים אישורי מינהל התעופה לסיכום,   לפני שנים,  לאתרים ספורים שהוקמו 

בחלק מוועדות  כמו כן,  הגם שהבקשות לאישורים הוגשו זה מכבר.  האזרחי וצה"ל, 

בהוצאת היתרי בניה לאתרים. על כן  התכנון והבניה יש עיכובים מנהליים או אחרים  

מופעלים על ידי פלאפון מספר של אתרי שידור שטרם ניתנו להם היתרי בניה.  

הקמת אתר שידור ללא קבלת היתר בניה מהווה הפרה של החוק ובחלק מהמקרים 

לנקיטת   או  אישום  כתבי  להגשת  או  אתרים  של  הריסה  צווי  להוצאת  הדבר  הביא 

לאפון וחלק מנושאי המשרה בה. הליכים אזרחיים כנגד פ

לתאריך הדוח הצליחה פלאפון במרבית המקרים האמורים להימנע מהריסה או לעכב  

מנת -את ביצוע צווי ההריסה במסגרת הסדרים שהושגו עם רשויות התכנון והבניה, על

ו/או   באשמה  הודאה  הצריכו  לא  אלה  הסדרים  החסר.  הרישוי  את  להסדיר  לנסות 

משרה מטעם פלאפון. ברם, אין ודאות שמצב זה יימשך גם בעתיד,  הרשעה מצד נושאי  

או כי לא יהיו מקרים נוספים שבהם יוצאו צווי הריסה ויוגשו כתבי אישום בגין היתרי  

בניה, לרבות כנגד נושאי משרה.  

פלאפון, כמו יתר מפעילי הסלולר בישראל, עלולה להידרש לפרק אתרי שידור שטרם 

וההיתרים הדרושים בהתאם למועדים הקבועים בדין. פלאפון הושגו להם האישורים  
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משתמשת במתקני הגישה לשם מתן כיסוי וקיבולת באזורים צפופים. אם ייווצר אילוץ  

בו לפירוק  הרעה -משפטי  להיגרם  עלולה  נתון,  גיאוגרפי  באזור  האתרים  של  זמני 

. בשירות באותו אזור, וזאת עד להקמת אתרי שידור תחליפיים

חרות הכלכלית חוק הת.3.14.4

של פלאפון עם החברה מעוגנות מגבלות שונות באשר לשיתוף פעולה בין החברות המיזוגבתנאי

). 2.16.8.4סעיף(ראו 

אפריל  לעניין מחודש  החברה  2021תיקון  מיזוג  עם  בקשר  התחרות  על  הממונה  לתנאי 

. 2.16.8ודי.בי.אס, ראו סעיף 

הסכמים מהותיים . 3.15

.3.10.2לגבי הסכמים עם חברת אריקסון ראו סעיף .3.15.1

נחתם הסכם בין פלאפון לבין החשב הכללי במשרד האוצר (חשכ"ל) לפיו פלאפון  2016ביולי  .3.15.2

בכ בכמות המוערכת  המדינה  לעובדי  על פני  100-תספק שירותי סלולאר  אלף מנויים וזאת 

פלאפון   ההסכם  במסגרת  שנים.  בהתאם  שלוש  חשכ"ל  ממנויי  לחלק  מכשירים  מספקת 

להוראות ההסכם.

בחרה המדינה לממש את אופציית ההארכה אשר ניתנה לה בהסכם, וההסכם 2019מאי  בחודש

. 2022הוארך עד לחודש אוגוסט 

סעיף .3.15.3 ראו  חודש)  טרם  והוא  הסתיים  תוקפו  ישראל  (אשר  מקרקעי  רשות  עם  הסכם  לגבי 

3.7.2.2  .

סעיף .3.15.4 ראו  בפלאפון,  וועד העובדים  לבין הסתדרות העובדים  בין פלאפון  לגבי הסכם קיבוצי 

3.9.4 .

61הליכים משפטיים . 3.16

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד פלאפון תביעות משפטיות, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות.  

הליכים משפטיים תלויים ועומדים .3.16.1

ותבי מהותי  הוא  בהן  הנטען  שהסכום  התביעות  של  פרוט  בעלות  להלן  להיות  שעלולות  עות 

:  השלכות מהותיות על פעילות פלאפון

סכום התביעהפרטים סוג ההליך ערכאה צדדים תאריך 
מיליוני ש"ח

מאי . א
2012

לקוח נגד  
פלאפון 

מחוזי 
(תל אביב)

תביעה  
כספית  
ייצוגית 

פלאפון איננה מיידעת לקוחות המבקשים להצטרף נטען כי 
שלא   מכשיר  עם  מ לשירותיה  ככל פלאפוןנרכש  כי  על   ,
יהנו מקליטה ים  מה"ץ ה 850-שהמכשיר אינו תומך בתדר ה

אישר 2014חודש מרץ  בחלקית של תדר אחד ולא שניים.
בהמשך וזאת,  ייצוגיתכתובענההתובענהאתהמשפטבית

יעילות) הסכמתהבדברפלאפוןשללהודעתה (מטעמי 
על שמירהתוך,  ייצוגיתכתובענההתובענהלניהול

בירור האחריות .טענותיה שלבים (שלב  לשני  פוצל  ההליך 
שני).   צורך בשלב  ככל שיהיה  הנזקים,  ביום ושלב כימות 

החלטה בתיק המכירה באחריות פלאפון ניתנה  20.1.2019
בעילה של הטעיה מכוח חוק הגנת הצרכן  לנטען בתובענה, 

ביח וזאת  ומתן,  משא  בניהול  לב  חוסר תום  ס ובעילה של 
התביעה  לאישור  בבקשה  ההחלטה  ליום  שעד  לתקופה 

מרץ   ולהחלטה 2014כייצוגית (חודש  להחלטה  בהתאם   .(

124-כ

.2.18לעניין מדיניות דיווח ורף מהותיות ראו סעיף 61
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סכום התביעהפרטים סוג ההליך ערכאה צדדים תאריך 
מיליוני ש"ח

בשאלת הנזק  יהיה  בדיון בתיק  הבא  השלב  בתיק  קודמת 
. הנטען

נובמבר .ב
2013

נגד  לקוח
פלאפון 

מחוזי 
(תל אביב)

תביעה  
כספית בצרוף  
בקשה להכיר  

בה כייצוגית 

פלאפון כי  לכלל נטען  זהה  באופן  הטבות  מעניקה  איננה 
שפלאפון "חפצה  לקוחות  בין  מפלה  ובכך  לקוחותיה 
וזאת,  אחרים,  לקוחות  לבין  התובע,  כדברי  ביקרם" 

ולדין. בניגוד לרישיון פלאפון  ניתן 2019בדצמבר  לטענתו, 
וגש הולאחריו פסק דין הדוחה את הבקשה ללא צו הוצאות

עליון. ערעור לבית המשפט ה

300-כ

יולי .ג
2014

לקוח נגד  
,פלאפון
שלוש  

חברות  
סלולר 
נוספות

ונתבעים
נוספים 

מחוזי 
(תל אביב)

תביעה  
כספית בצרוף  
בקשה להכיר  

בה כייצוגית 

נטען כי פלאפון יחד עם שלוש חברות סלולר נוספות רשמו 
הסכמתם ובניגוד לדין וכי קבלת  מנויים לשירותי תוכן, ללא  

בכך יצרו "פלטפורמה" שהובילה את קבוצת אקיוטק לחייב 
עשרות אלפי אנשים עבור שירותי תוכן בניגוד לדין. 

ביחס100-כ
הסלולרלחברות

כנגד300-וכ
הנתבעים כלל

מאי .ד
2015

לקוח נגד  
פלאפון 

מחוזי 
(תל אביב)

תביעה  
כספית בצרוף  
בקשה להכיר  

בה כייצוגית 

אינה מציעה את מסלולי "וואלה מובייל"  פלאפון  נטען כי 
כדי  פונים  אשר  והמצטרפים  הקיימים  לקוחותיה  לכלל 
הוראות  את  המפר  באופן  וזאת  אחר,  למסלול  לעבור 

את הרישיון   מטעה  ובכך  בשוויון,  לנהוג  המחייבות 
לנוכח לקוחותיה. אחר  תיק  עם  אוחדו  בתיק  ההליכים 

בחודש   ההליכים.  בין  דין 2019דצמבר  הדמיון  פסק  ניתן 
צו הוצאות ערעור וגשהולאחריוהדוחה את הבקשה ללא 

.עליוןלבית המשפט ה

סכום התובענה  
אינו נקוב ואולם  

בבקשה הוא  
מיליוני במוערך  

"ח ש

אוקטובר  .ה
2016

לקוח נגד  
פלאפון  
וסלקום 

מחוזי 
(לוד) 

תביעה  
כספית  
ובקשה  

להכיר בה  
כייצוגית 

את  לנצל  ללקוחותיהן  מאפשרת  אינן  הנתבעות  כי  נטען 
באמצעות תנאי מקפח וזאת  ניתן מלוא חבילת חו"ל  לפיו 

לממש את החבילה לתקופה קצרה ביותר (בין שבוע לחודש 
החבילה  יתרת  תקופה,  אותה  בסיום  כאשר  בלבד)  ימים 

כספי.   החזר  בגינה  ניתן  ולא  פוקעת  נוצלה  הצדדים שלא 
ממתינים לפסק דין בית המשפט. 

הבקשה.5.4.2020ביום   את  הדוחה  דין  פסק  ביום ניתן 
ק הדין על ידי מבקשי הבקשה הוגש ערעור על פס29.6.2020

לאישור התביעה הייצוגית. 

סכום התובענה  
אינו נקוב ואולם  

בבקשה הוא  
מוערך בעשרות 

ש"ח מיליוני 

אפריל .ו
2017

לקוח נגד  
פלאפון 

מחוזי 
(תל אביב)

תביעה  
כספית  
ובקשה  

להכיר בה  
כייצוגית 

נטען כי הנתבעת שינתה באופן חד צדדי וללא הסכמה, את  
תנאיי ההסכם שבינה לבין המבקשת, ואחרים כמותה בכך 
הכלול  הגלישה  נפח  מיצוי  לאחר  גלישה  המשך  שאפשרה 

. בנושאפלאפוןהודעתאףעלזאת, לעצרהבמקוםבחבילה

80-כ 

אוקטובר  .ז
2017

לקוח נגד  
פלאפון  
ופרטנר 

מחוזי        
מרכז 

תביעה  
כספית  
ובקשה  

להכיר בה  
כייצוגית 

כדין בנתוני האיכון נתבעותהכי  נטען עושות שימוש שלא 
של לקוחותיהן ובכך מפרות את הסכמי ההתקשרות עמם,  

וחוק  ההפעלה  רישיונות  הגנת חוקביניהם,  שוניםיםאת 
.  1981- א"תשמ,הפרטיות

850-כ 

אפריל .ח
2018

לקוח נגד  
פלאפון 

מחוזי 
(תל אביב)

תביעה  
כספית  
ובקשה  

להכיר בה  
כייצוגית  

שירות נטען   ללקוחותיה  ומוכרת  משווקת  פלאפון  כי 
תיקונים בהתחייבות לתקופות זמן בלתי סבירות וזאת ללא 
לביטול העסקה במהלך תקופת  אפשרות  שקיימת בהסכם 

. ההתחייבות ו/או העברת השירות למכשיר סלולרי אחר

התובענה  סכום 
אינו נקוב 

אפריל . ט
2019

לקוח כנגד  
פלאפון,  

בזק 
בינלאומי  

חברות  6-ו
נוספות 

תביעה כספית מחוזי מרכז 
ובקשה להכיר 

בה כייצוגית 

לקוחותיהן  נטען   את  כנדרש  מיידעות  אינן  המשיבות  כי 
בדבר הסכנות האפשריות בשימוש ברשת האינטרנט ובדבר  

להצטרף   וזאת, האפשרות  חינמי  תכנים  סינון  לשירות 
המשיבות   בנוסף,  התקשורת.  חוק  להוראות  בניגוד 
מספקות שירות סינון אתרים ותכנים פוגעניים שלטענתם  
אינו יעיל דיו. לטענת המבקשים האמור מהווה, בין היתר,  
משום הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן, הפרה של חובות  

ו  חוזה  הפרת  הנזיקין,  פקודת  ולא  מכוח  עושר  עשיית 
במשפט. 

סכום התובענה  
אינו נקוב  

ואולם בבקשה 
וערך  מהוא 

מיליוני  בעשרות 
ח  ש"

ינואר  .י
2020

לקוח נגד  
פלאפון 

מחוזי (תל 
אביב) 

תביעה  
כספית  
ובקשה  

בה   להכיר 
כייצוגית 

פלאפון כופה על כל לקוח הרוכש ממנה, באמצעות נטען כי
תקשורת או באפליקציה שבטלפון הסלולרי, חבילתהאתר

לתת את  –בחו"ל   באינטרנט,  ו/או גלישה  הכוללת שיחות 
.הודעות פרסומתהסכמתו לקבל ממנה

סכום  
ה אינו  נבעוהת

נקוב  
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הליכים משפטיים שנסתיימו בתקופת הדוח.3.16.2

תאריך  
הגשת 
התביעה

סכום התביעה פרטים סוג ההליך ערכאה צדדים 
המקורי

(מיליוני ש"ח)

אוגוסט א
2010

לקוח נגד  
פלאפון 

מחוזי 
(מרכז)

תביעה כספית 
בצרוף בקשה  

להכיר בה  
כייצוגית 

נטען כי על פלאפון להימנע מלגבות מס ערך מוסף מלקוחות 
לישראל.  מחוץ  שהותם  במהלך  שירותיה  את  הצורכים 
הבקשה כוללת גם סעד לצו המורה לפלאפון לחדול מביצוע 
נשוא בקשת האישור  בגין השירותים  ערך מוסף  חיובי מס 
את  להשיב  המורה  וצו  לישראל,  מחוץ  ידם  על  הנצרכים 

אוגוסט   בחודש  כה.  עד  שנגבו  בית 2014הכספים  דחה 
בחודש אוקטובר   בקשת האישור.  הוגש 2014המשפט את 

הדין. פסק  על  של 3.7.2017ביום  ערעור  דין  פסק  ניתן 
החלטת  על  המבקשים  של  ערעורם  לפיו  העליון,  ביהמ"ש 
המחוזי  המשפט  לבית  יוחזר  והדיון  התקבל,  הדחייה 
להכרעה בשאלה אם נגבו כספי מע"מ שלא כדין בגין שירותי 
שבית  ככל  העליון,  ביהמ"ש  פסיקת  פי  על  חו"ל.  סלולר 

ופ לשאלה  בחיוב  יכריע  המחוזי  תידרש המשפט  לאפון 
לה  תעמוד  שגבתה,  המע"מ  כספי  את  ללקוחות  להשיב 
תביעת שיפוי נגד רשות המיסים בגין סכומים אלו שתחויב 
להשיב. כמו כן נקבע כי בהקשר של חבילות שירותים בחו"ל 

. בהתאם 0בגינן התשלום מבוצע מראש, שיעור המע"מ הינו  
פסיקת  משמעות  פלאפון,  חברת  של  ראשונית  להערכה 

עוד בי אין  דנן,  ההליך  לתוצאות  כי  הינה  העליון,  המ"ש 
מנהלים  והמדינה  המבקשים  פלאפון.  על  השלכה מהותית 
מו"מ ביניהם ולכן מעכב בית המשפט את ההכרעה בבקשה.

בין 22.8.2021ביום   פשרה  הסדר  המאשר  דין  פסק  ניתן 
פלאפון  במסגרתו  המדינה,  ולבין  המבקשים  לבין  פלאפון 

של בסכום  עבור ש"חאלף  300תחויב  מע"מ)  (בצרוף 
תישא  ולא  הפשרה  הסדר  ביצוע  של  חלקיות  הוצאות 

.בהוצאות נוספות

סכום התובענה  
אינו נקוב ואולם  

בבקשה הוא  
מוערך בעשרות 

"ח. מיליוני ש 

נובמברב
2012

לקוח נגד  
פלאפון 

מחוזי 
(ירושלים)

תביעה כספית 
בצרוף בקשה  

להכיר בה  
כייצוגית 

בגין  לדין  בניגוד  מנוייה  של  חיוב  פלאפון אפשרה  כי  נטען 
שירותי תוכן סלולארי שכלל לא הזמינו ע"י חברת שירותי 

התוכן אי אינטראקטיב.  
בין 3.5.2021ביום   פשרה  הסדר  המאשר  דין  פסק  ניתן 

פלאפון לבין המבקשים בהליך, הכולל מתן הטבות ללקוחות 
מיליון ש״ח. 2.5- הרלוונטיים ולעמותות בשווי של כ

107-כ

נובמבר ג
2019

לקוח נגד  
פלאפון   
סלקום
ופרטנר 

מחוזי (תל 
אביב) 

תביעה כספית 
ובקשה להכיר 

בה כייצוגית 

עבר כספים עבור כי פלאפון גבתה מלקוחותיה בתקופתנטען
אמצעי  באמצעות  תוכן  שירותי  בגין  שלישיים  צדדים 

חשבון הסלולר, תשלום  התשלום שהופקד בידי פלאפון לשם
וזאת בניגוד להוראות רישיון פלאפון ולהוראות הדין.

הסתלקות 31.1.2022ביום   בקשת  המאשר  דין  פסק  ניתן 
אשר הוגשה על ידי המבקשת בתיק.

(כנגד כל  400–כ 
אחת מהנתבעות)

עדים ואסטרטגיה עסקית י. 3.17

ופתרונות חבילות  מגווןהמשך צמיחה בבסיס הלקוחות תוך קידום  הינםהאסטרטגיים של פלאפון  יעדיה

דור   רשת  על  המבוססים  שירותים  וקידום  ומתן 5ללקוחות  רשת  וטכנולוגיות  חדשנות  פיתוח  המשך   ,

.  שירות מצויין ושיפור מבנה העלויות

צפי להתפתחות בשנה הקרובה . 3.18

: הםשבהםהעיקרייםכאשר, פלאפוןפעילותעלישפיעואשר, גורמיםספרמלהיותצפויים2022בשנת

המשך התחרות והגדלת הערך ללקוח .3.18.1

בחבילותללקוחהגלישהונפח הערךבהגדלתתתמקדהתחרות2022בשנתכי  צופה  פלאפון

.  לוהמוצעות

חדשנות הרשת הסלולארית ומוצרים.3.18.2

ולקדם מספר שירותים ומוצרים שיאפשרו הגדלת הכנסות  להמשיךצפויה פלאפון 2022בשנת

והמשך מיקוד בהשקות IOT-וסייברשירותי פרטיות,  רשתות ויתרון תדמיתי מול המתחרים:  

.  5ה של רשת דור סישום מתווה הפריימכשירים גדולות, זאת בד בבד עם 
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הגדלת צריכת שירותים על ידי מנויי פלאפון  .3.18.3

חבילות צופה פלאפון שיווק  והגברת  בחבילות,  הכלול  הגלישה  בנפח  מגידול  כתוצאה  כי 

דור   רשת  על  המבוססות  הנתונים 5שירותים  תקשורת  נפח  צריכת  הגברת  מגמת  תימשך   ,

)DATA (ברשת .

טרנספורמציה דיגיטלית .3.18.4

תח ולהרחיב את ערוצי השירות והמכירה הדיגיטליים. צפויה להמשיך לפפלאפון2022בשנת 

סינרגיות עם חברות הבנות בקבוצה   .3.18.5

ראו לפרטים. בקבוצהחברות הבנות עםהמשיכה פלאפון ליישם תהליכי סינרגיות 2021בשנת

.  2022בשנתלהימשךצפויים אלהתהליכים. 1.8סעיף 

5רשת דור .3.18.6

, ולקדם שיווק ומכירה של שירותים  5ת רשת דור סצפויה פלאפון להמשיך את פרי2022בשנת 

זו. המבוססים על טכנולוגיה 

הערכות פלאפון בדבר ההתפתחויות בשנה הקרובה המובאות בסעיף זה לעיל הן מידע צופה פני  

עתיד כשמשמעו בחוק ניירות ערך. הערכות אלו מבוססות, בין היתר, על מצב התחרות בתחום  

הסלולאר, על המצב הרגולטורי הקיים ואופן יישום השינויים החדשים ברגולציה. הערכות אלו 

תממש, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שתואר לעיל בתלות, בין היתר,  עשויות שלא לה

בהתפתחויות  הסלולאר,  לקוחות  של  הצריכה  בהרגלי  בשינויים  בשוק,  התחרות  במבנה 

טכנולוגיות וברגולציה החלה בתחום.   

דיון בגורמי סיכון .3.19

המקרו מהסביבה  הנובעים  סיכון  גורמי  הייחו- להלן  מהמאפיינים  פועלת כלכלית,  בו  הענף  של  דיים 

, וגורמי סיכון ייחודיים לפלאפון. פלאפון

כלכליים -גורמי סיכון מקרו.3.19.1

חליפין  פחשי בשערי  לשינויים  בשערי פלאפון  -ה  שינויים  בשל  לסיכונים  חשופה 

החליפין שכן רוב רכישות מכשירי ציוד הקצה, האביזרים, חלקי החילוף והתשתית  

שה בעוד  ארה"ב,  בדולר  של  מתבצעות  שחיקה  שקליות.  הינן  פלאפון  של  כנסותיה 

התאמת   תתאפשר  ולא  במידה  פלאפון  ברווחיות  לפגוע  עלולה  הדולר,  מול  השקל 

להשפיע על   שינויים במדדי מחירים עשויים  כן,  כמו  בטווח הקצר.  המכירה  מחירי 

.  עלויות שכירות אתרים 

אספקהאפידמיה   התפרצות2020שנת  בתחילת  -ושרשרת  בעולם  נגיף החלה  של 

בעקבות   כלכליות.  מאקרו  כולל  רבות,  השלכות  בעל  אירוע  המהווה  ה"קורונה" 

האפידמיה, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע  

הגבלות  והתכנסויות,  אזרחים  תנועת  על  הגבלות  כגון  הנגיף,  התפשטות  את 

וסח נוסעים  על  תחבורתיות  הגבלות  מדינות תעסוקתיות,  בין  גבולות  סגירת  ורות, 

השלכות   כאמור  הננקטות  ולפעולות  לאירוע  יש  מכך,  כנגזרת  באלה.  וכיוצא 

שנת   במהלך  בעולם.  ההון  שוקי  על  וכן  רבות  כלכלות  על  גם  ,  2020משמעותיות 

כתוצאה ממשבר מגיפת הקורונה חלה פגיעה מהותית בהכנסות משירותי הנדידה. 

בפעולות נרחבות לצמצום ההוצאות אשר קיזזו חלקית  לצד ירידה זו נקטה פלאפון  
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נרשמה התאוששות חלקית מפגיעה זו, נוכח 2022את הירידה בהכנסות אלו. בשנת  

הנחת העבודה   למועד אישור דוחות כספיים אלה,  הקלת השלכות מגיפת הקורונה. 

להגבלת   צעדים  כי  הינה  הקורונה  מגיפת  התפשטות  המשך  לעניין  פלאפון  של 

במהלך שנת  התפשטו גם  משתנה  בעצימות  יימשכו  הנגיף  התאוששות  2022ת  לצד 

להנחות  ובכפוף  בהתאם  הבינלאומית.  והתיירות  התעופה  בענפי  והדרגתית  ארוכה 

שלעיל, פלאפון צופה כי השלכות מגיפת הקורונה על פעילותה יתבטאו בעיקר בירידה  

יפה, כפועל יוצא של  בהכנסות משירותי נדידה ביחס להכנסות אלו בתקופה טרם המג

השפעות התפשטות המגיפה על מגזרי התעופה והתיירות הבינלאומית, ללא השפעות  

שליליות מהותיות בתחומי פעילות אחרים. יחד עם זאת מדובר באירוע משתנה אשר 

ועל כן הימשכות המשבר או החרפתו מעבר להנחות פלאפון   בשליטת פלאפון,  אינו 

ככל שיתרחשו,   לעיל,  על תוצאות פלאפון.  כמפורט  לרעה  להשפיע מהותית  עשויים 

מעבר להערכות כאמור   בפגיעה,  בין היתר,  ביטוי,  השפעות אלה עשויות לבוא לידי 

התארכות המשבר או החרפתו עשויה להשפיע אף   בהכנסות משירותי נדידה.  לעיל, 

הלקוחות   שירות  מערכי  פעילות  עובדים,  זמינות  קצה,  ציוד  ממכירת  הכנסות  על 

. שרשרת האספקהוטכנאים וה

פגיעה בחוות המיתוג ו/או שרתים שבהם מרכזת -איתני טבע, מלחמה, אסון  תפגיע

. פלאפון את ליבת פעילותה, עלולות להשפיע לרעה על עסקי פלאפון ותוצאותיה

גורמי סיכון ענפיים  .3.19.2

טכנולוגיים   ושינויים  בתשתית  ובעולם  -השקעות  בארץ  הסלולארי  מאופיין  השוק 

התכופים   הטכנולוגיים  השינויים  תשתיות.  בפריסת  מהותיות  הוניות  בהשקעות 

בתחום התשתיות ובתחום ציוד הקצה, כמו גם המאבק הקשה על פלחי שוק שונים,  

מטילים עלויות גבוהות על החברות הפועלות בשוק, הנאלצות לעדכן מפעם לפעם את  

שלהן.  טכנולוגיות התשתית

בישראל מאופיין ברוויה בשיעור החדירה, בתחרות עזה  לולארי  השוק הס- תחרות  

כתוצאה להשפעות  חשוף  וכן  גבוה,  מפעילים  טכנולוגיות  ובמספר  מהתפתחויות 

הסלולאריתורגולטוריות.   הרשת  והפעלת  אחזקת  הקמת,  למספר עלויות  ביחס 

ודל  בפלאפון לנוכח העובדה שאינה פועלת במצפויות להיות גבוהות יותרהמנויים,  

רשתות. המפעילים  שיתוף  בין  עזה  בתחרות  הוא  אף  מאופין  הקצה  ציוד  שוק 

הסלולאריים ומול חנויות המוכרות ציוד קצה ביבוא מקביל.  

מכירות ציוד הקצה מתבצע תוך הענקת אשראי. מחלק משמעותי  –אשראי לקוחות  

עם זאת,  הרוב המוחלט של אשראי זה שאינו מכוסה בביטחונות חשוף לסיכון. יצוין 

כי האשראי מפוזר בין מספר רב של לקוחות ולפלאפון מנגנוני גבייה יעילים ומנוסים. 

רגולטוריות   חקיקה  -התפתחויות  של  מגמה  קיימת  פלאפון  של  פעילותה  בתחום 

הסביבה,  איכות  תעריפים,  קביעת  התחרות,  הגברת  כמו  לנושאים  בקשר  ותקינה 

תיקונם ודרכי  למוצרים  תעאחריות  הסדרת  גומלין,  קישור  ההתערבות  ריפי  ועוד. 

הרגולטורית בתחום הפעילות עלולה להשפיע מהותית על מבנה התחרות ועל עלויות  

התפעול של פלאפון. 

אלקטרומגנטית   קצה -קרינה  ציוד  ומוכרת  שידור  מתקני  מאות  מפעילה  פלאפון 

סעיף   קרינה אלקטרומגנטית (ראו  שרמות  3.13הפולטים  מנת  על  פועלת  פלאפון   .(
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על ידה לא יחרגו מרמות  הנמכר  ומציוד הקצה  הנפלטת ממתקני השידור  הקרינה 

בהתאם  הסביבה (שנקבעו  להגנת  המשרד  של  הנחיות  פי  על  המותרות  הקרינה 

לאומיים). על אף שפלאפון פועלת לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, -ביןלתקנים  

אם יתברר כי קיימים סיכוני בריאות או אם קיימת חריגה מתקני הקרינה באתרי  

עלולה להיות לכך השפעה לרעה   שיש בה סיכון בריאותי,  השידור או בציוד הקצה, 

בגין עקב צמצום השימוש בשרותי פלאפון, קושי בשכירת אתרים, תביעות פיצויים 

נזקי גוף ורכוש בהיקפים ניכרים וניסיונות לממש כתבי שיפוי שהופקדו בידי מוסדות 

לחוק התכנון והבניה. פוליסות האחריות צד ג' של פלאפון  197תכנון בקשר לסעיף  

.  אינן מכסות כיום אחריות בגין קרינה אלקטרומגנטית

לולאריות, מצריכות היתרי בניה מאת  מה והפעלה של אנטנות סהק-רישוי אתרים  

וועדות התכנון והבניה השונות, הליך המחייב, בין היתר, קבלת מספר אישורים מאת  

בהקמת  נתקלת פלאפון  שבהם  לפירוט הקשיים  וגופי הסדרה.  גורמים ממשלתיים 

. קשיים אלו עלולים לפגוע באיכות הרשת הקיימת 3.14.3ורישוי אתרים, ראו סעיף  

סת רשת חדשה. וביתר שאת בפרי

שירותיה את  פלאפון מספקת  -תקלות חמורות במערכות המידע ובמערכות הנדסיות  

השאר,   בין  הכוללות,  שונות  תשתית  מערכות  תמתגיםבאמצעות  רשתות  מסורת , 

תקשורת נתונים וגישה, כבלים, מערכות מחשוב, תשתיות פיזיות ועוד ("המערכות").  

קיים גיבוי, אך  פלאפוןלחלק ממערכות  לעסקי פלאפון תלות גבוהה במערכות אלו.  

ה טכנית יחד עם זאת, במקרה של פגיעה בחלק או בכל המערכות הנ"ל, בין בשל תקל

רחב עקב אסובקנה מידה  בין  שריפהכגון  (טבע  ן  ,  בין עקב וכיו"ברעידת אדמה,   ,(

כגון החדרת וירוסים והתקפות סייבר ובין עקב פגיעה בזדון (פגיעה בתשתיות פיזיות

להלן שירותיכמפורט  בהספקת  משמעותיים  קשיים  להיגרם  עלולים  לרבות  ם),   ,

. לא תוכל להחזיר את המערכות לכשירות במהירותפלאפוןבמקרה בו 

מובילה המספקת סלולאר  כחברת  -סיכוני סייבראבטחת מידע, הגנה על נתוני לקוח ו

לפגוע  , שמטרתן  מהווה מטרה תקיפות סייברלמאות אלפי לקוחות, פלאפון  שירות

חדירהאו אירוע  . פעילות תקיפות מסוג זהעצמו במידעאו  במערכות המידעבשימוש  

לגרום להפרעה בעסקים, גניבת מידע/כספים, נזק למוניטין, פגיעה במערכות  יםעשוי

ודליפת מידע.  

ידה.   על  סייבר המטופלות  חווה תקיפות  מערכות אבטחת  פלאפון  מפעילה  פלאפון 

פלאפון  מידע להגנה מפני חדירה של גורם לא מורשה לרשת ו/או למערכות קריטיות.  

ם מדיניות ההגנה שלה שכולל בדיקה של רמת האפקטיביות מקיימת פיקוח על יישו

בדיקות ותרגילי תקיפה לתרחישים  פלאפוןשלה והמוכנות שלה. במסגרת זו מבצעת 

שונים (לרבות באמצעות חברות חיצוניות המתמחות בתחום). 

סיכון נוסף נשקף מדליפת מידע מתוך הארגון על ידי עובד פלאפון, בשגגה או בזדון. 

פניםפלאפון   מידע  אבטחת  ונהלי  מדיניות  במטרה  -מיישמת  מחמירים  ארגוניים 

לצמצם את הסיכון לדליפת מידע 

אין ביכולתה לערוב פלאפוןעל אף השקעות   באמצעים לצמצום הסיכונים כאמור, 

הקשור   ובמידע  במערכות  הפרעה  ו/או  פגיעה  למנוע  יצליחו  אלו  שאמצעים  לכך 

אליהן. 

משקי חירום  חי-מצב  מסוימות של  בעיתות  והוראות  חקיקה  הוראות  רום מקנות 
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על המוסמכים  לגורמים  הרט"ן  הנדרשים  -רישיון  צעדים  לנקוט  הרשאה  דין  פי 

חיוב פלאפון (כבעלת רישיון  בכללם:  להבטחת ביטחון המדינה ו/או שלום הציבור, 

ואף  פלאפון,  של  ומתקנים  הנדסי  ציוד  גיוס  הביטחון,  לכוחות  שירות  לתת  רט"ן) 

שליטה במערכת. נטילת

במקרים רבים,  3.8.2.1לפרטים אודות המחסור בתדרים ראו סעיף  -מחסור בתדרים  

הקצאת תדרים מתבצעת בהליכים מכרזיים, באופן העלול להגדיל את עלויות רכישת 

במסגרת המכרז   להקצאה  זוכות  אינן  חברות הסלולאר אשר  את  ולהציב  התדרים 

.  בסיכון של נחיתות תחרותית

פלאפון גורמי סיכון של .3.19.3

פלאפון חשופה לסיכוני רכוש וחבויות שונים. פלאפון נעזרת  -סיכוני רכוש וחבויות  

ביועץ ביטוח חיצוני מומחה בתחום. לפלאפון פוליסות ביטוח המכסות על הסיכונים 

המקובלים להם חשופה פלאפון במגבלות תנאי הפוליסות כגון: ביטוחי רכוש שונים,  

אובדן   וביטוח נושאי משרה.  ביטוחי חבויות שונים,  ג'  ביטוחי אחריות צד  רווחים, 

פוליסות הביטוח של פלאפון אינן כוללות כיסוי לסוגים מסוימים של   יחד עם זאת, 

סיכוני קרינה,   לרבות תקלות מסוימות שמקורן ברשלנות או טעות אנוש,  סיכונים, 

טרור ועוד.  

חמורות ברשת הסלולאר   הארץ  רוסה ברחבירשת הסלולאר של פלאפון פ-תקלות 

אתרי אנטנות ומערכות אחרות. לעסקי פלאפון תלות   באמצעות אתרי ליבת הרשת, 

חלקית.  במצב של שרידות  זמני,  באופן  הנמצאות לעיתים,  במערכות אלו  מוחלטת 

פלאפון   עסקי  על  לרעה  להשפיע  עלולות  רחב  מידה  בקנה  תקלה  או  בזדון  פגיעה 

ותוצאותיה.  

חשיפות שונות הנובעות מאחריות פלאפון כיבואן בשל  -ם  תקלות אפידמיות במכשירי

תקלות יצרן במכשירים שלא ייתמכו על ידי היצרנים. 

פלאפון הינה צד להליכים משפטיים, ובכללם תובענות ייצוגיות,  -הליכים משפטיים 

אשר עלולים להביא לחיובה בסכומים מהותיים, אשר לא ניתן להעריכם, ולא נערכה  

רשה בדוחות הכספיים של פלאפון. תובענות ייצוגיות אלו יכולות להגיע בגין חלקם הפ

פלאפון,   של  צרכנים  הינם  המדינה  מתושבי  מהותי  חלק  שכן  גבוהים,  לסכומים 

ותביעה המתייחסת לנזק קטן לצרכן בודד עשויה להפוך לתביעה מהותית לפלאפון  

כר מהם. אם היא תוכר כתביעה ייצוגית החלה על כל הצרכנים או חלק ני

מהותיים   ולקוחות  ראו -ספקים  מהותיים  ולקוחות  ספקים  עם  הסכמים  לעניין 

. חלק מהסכמיה של פלאפון, לרבות עם לקוחות מרכזיים שלה,  3.15-ו3.10סעיפים  

אופציות   כי  או  בתום תקופתם  יחודשו  אלו  הסכמים  כי  ודאות  אין  בזמן.  קצובים 

עשויה להיות לפלאפון תלות בספקי ם  שניתנו ללקוחות להארכתם ימומשו. כמו כן, 

. 3.10.2מסוימים שלה כמפורט בסעיף 

החל -יחסי עבודה   העובדים,  וועד  העובדים  קיבוצי עם הסתדרות  לפלאפון הסכם 

לצמצ עשוי  הקיבוצי  ההסכם  עובדיה.  למרבית  הניהולית  ביחס  הגמישות  את  ם 

). כמו כן, יישום תכניות בנושא  3.9.4ולהשית על פלאפון עלויות נוספות (ראה סעיף  

. השוטפת של פלאפון כוח אדם עלול לגרום לאי שקט ביחסי העבודה ולפגיעה בפעילות

.3.9.5סכסוכי עבודה בפלאפון, ראו סעיף ןלעניי
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שוק העבודה בארץ ובעולם לצד שינויים  השינויים המתחוללים ב-אובדן ידע ומידע

אובדן ידע כתוצאה מתחלופת   ארגוניים טומנים בחובם סיכון לאבדן עובדי מפתח, 

.  עובדים, קושי בגיוס עובדים  וכיוצ"ב

פלאפוןערך  ירידת נכסי  בחינת -של  החשבונאות  לתקני  מבצעת בהתאם  פלאפון  

ירידת ערך תקופתית של נכסים לגביהם זוהו סממנים לירידת ערך. לפרטים אודות  

.2.20.12גורם הסיכון הנוגע לרישום הפסדים מירידת ערך, ראו סעיף 

ותחום  2600, תחום 2100, תחום 1800, תחום 850, תחום 700תחום –תחומי תדרים 

מה"ץ. התדרים חשופים להפרעות שעלולות לפגוע באיכות השרות של הרשתות  3500

-היצוין כי תחוםהעלולות לגרום להפרעות,אותן מפעילה פלאפון. בין יתר הסיבות

כך שתחנות  850 טלוויזיה המשדרות מה"ץ משמש גם לשידורי טלוויזיה קרקעיים, 

- בUMTS/HSPA-ברשת הבמזרח התיכון באותו תחום תדרים גורמות להפרעות

גם הרשתות הירדניות משתמשות באותו תחום תדר 850 מה"ץ של פלאפון. בנוסף, 

ה בין 2100-של  המוגבל  הפעולה  שיתוף  ולאור  שימוש  עושה  פלאפון  בו  מה"ץ 

להימנע מהפרעה המפעילים בירדן לפלאפון תיתכן לכך השפע על פלאפון  בנוסף,  ה. 

, דבר שמגביל הפעלת מה"ץ3500לשידורי לווין הנעשים במספר נקודות בארץ בתדרי  

אלו.סביב נקודות5שירותי דור 

.3.8.2.3הגיגה הראשון ראו סעיף בתחוםלפירוט אודות השלכות החלפת תדרים 

מספק   מזומנים  תזרים  לצורך –קיום  מספק  מזומנים  תזרים  לקיים  פלאפון  על 

עמידתה בתכנית העסקית שלה לטווח ארוך. היעדרו של תזרים מזומנים מספק עלול  

ברשת בהיקף נרחב,  להשפיע לרעה על עסקיה של פלאפון ועל יכולתה לבצע השקעות 

וכן עשוי להקשות על יכולתה להתמודד עם איומים תחרותיים בתחום. 

להערכת פלאפוןפעילותעללעילשתוארוהסיכוןגורמישלהשפעתםדירוגלהלן

הסיכוןגורםשלההשפעהמידתלגבילהלןפלאפוןהערכותכי, יצוין . פלאפוןהנהלת

ואין ,  הסיכוןגורםהתממשותבהנחתוןהסיכגורםשלההשפעהמידתאתמשקפות

הופעת  לסיכויימשקללתתאוהערכהלהביעכדיבאמור סדר  התממשות כאמור. 

גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו בהכרח על פי דרגת הסיכון: 

טלפוניה סלולארית-טבלת סיכום גורמי סיכון 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון  
בכללותה על פעילות פלאפון 

השפעה  
גדולה

השפעה  
בינונית 

השפעה  
קטנה

סיכוני מקרו 
Xחשיפה לשינויים בשערי חליפין  

Xושרשרת אספקהאפידמיה
Xאסון , מלחמה, טבעאיתניפגיעת

סיכונים ענפיים
Xהשקעות בתשתית ושינויים טכנולוגיים 

Xתחרות 
Xאשראי לקוחות 

Xהתפתחויות רגולטוריות 
Xקרינה אלקטרומגנטית

Xרישוי אתרים 
Xהנדסיות ובמערכותהמידעבמערכותחמורותתקלות

Xוסיכוני סייברלקוחנתוניעלהגנה, מידעאבטחת
Xמשקיחירוםמצב

Xבתדריםמחסור
פלאפון שלסיכוןגורמי
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Xוחבויותרכושסיכוני
Xהסלולארברשתחמורותתקלות

Xתקלות אפידמיות במכשירים 
Xהליכים משפטיים 

Xספקים ולקוחות מהותיים 
Xיחסי עבודה  

Xאובדן ידע ומידע
Xפלאפוןנכסישלערך ירידת

Xתחומי תדרים 
Xקיום תזרים מזומנים מספק 

, זה והערכות פלאפון בדבר השפעת גורמי הסיכון על פעילות פלאפון  3.19המידע הכלול בסעיף  

הנם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע וההערכות נסמכים על   ועסקיה, 

דבר מצב השוק ומבנה התחרות בו  נתונים שפורסמו על ידי משרד התקשורת, הערכות פלאפון ב

. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות  הישראליובמשקבשוקאפשריותלהתפתחויותובאשר  

מה מהותי  בחשבון  הבאופן  שהובאו  הגורמים  באחד  שינוי  יחול  אם  לעיל  המפורטות  ערכות 

בהערכות אלו.
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לאומית ונס"ר -שירותי אינטרנט, תקשורת בין-בזק בינלאומי .4

כללי.4.1

ושינויים החלים בו תחום הפעילותמבנה .4.1.1

בינלאומי   );  ISP(לאינטרנטגישהשירותיאספקת:  מרכזייםתחומיםבמספרפועלתבזק 

הנס"ר בתחום  שירותים  ארצית;  פנים  טלפוניה  שירותי  בינלאומית;  טלפוניה  וכן שירותי   ;

מידע ותקשורת),  ICTאספקת פתרונות   ושירותי  DATA(מערכות  PBX(תקשורת נתונים) 

(מרכזיות).  

לעניין שינויים רגולטוריים בשוק שירותי האינטרנט למנויים פרטיים, הצפויים להשפיע באופן  

. 4.11.5.4מהותי על פעילות בזק בינלאומי בשוק זה, ראו סעיף

על בזק בינלאומיותמגבלות חקיקה ותקינה החל.4.1.2

תחומי פעילותה של בזק בינלאומי מוסדר בעיקר על ידי חוק התקשורת והתקנות מכוחו,  רוב

).   4.11סעיף ותנאי הרישיון שהוענק לבזק בינלאומי (ראו

. 4.11.5התפתחויות מרכזיות ברגולציה החלה על בזק בינלאומי, ראו סעיף לעניין

בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותושינויים.4.1.3

- ו1.5.4.3סעיפיםראואודות שינויים בהיקף פעילותה של בזק בינלאומי ורווחיותה,  לנתונים 

4.3 .

התפתחויות בשוק ובמאפייני הלקוחות .4.1.4

מתאפיין בשניםוק  ש האחרונות בירידה בהיקף דקות שיחה השיחות הבינלאומיות בישראל, 

על   שיחות  חינמיים המאפשרים  יישומים (אפליקציות)  ריבוי  בשל  בעיקר  ויוצאות),  (נכנסות 

הבינלאומית.  נמשכה מגמת השחיקה בשוק השיחות1202רשת האינטרנט. בשנת 

שרתים, וכן  גידול בביקוש לשירותי אירוח בחוות  2021, הסתמן בשנת  ICT-בתחום שירותי ה

לשירותי הענן הציבורי של חברות בינלאומיות. 

הכניסה והיציאה העיקריים חסמי.4.1.5

לאומיות הינם הצורך בקבלת רישיון -חסמי הכניסה העיקריים לשוק השיחות הבין

לפי חוק התקשורת וביצוע השקעות בתשתית (היקף ההשקעות הנדרש בתשתית הוא  

לולר), המושפעות משינויים טכנולוגיים  נמוך מהיקף ההשקעות בתשתית מפ"א או ס

- תכופים. שינוי מדיניות הרישוי, כפי שיפורט להלן, והרחבת השימוש בטכנולוגיית ה

VoIPבתחום זה, מצמצמים משמעותית השפעתם של חסמים אלה  .

הינו הצורך בהשקעות DATA-חסם הכניסה העיקרי לשוק שירותי ה והאינטרנט, 

ת, גישה לרשת האינטרנט) ומערך שירות רחב.לאומי-בתשתית (קיבולת בין

נובעים מהסכמים ארוכי טווח ומחייבים   אלו,  העיקריים משווקים  היציאה  חסמי 

בזק   מחויבת  בנוסף,  להחזרתן.  ארוך  זמן  ומהשקעות הדורשות  תשתית  ספקי  מול 

בינלאומי למתן שירות ללקוחותיה במשך תקופת ההתקשרות עמם. 

ושינויים החלים בו ומבנה התחרות בשוק השיחות הבינלאומיומיתחליפים למוצרי בזק בינלא.4.1.6
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הבינלאומיות   השיחות  ה-בשוק  בטכנולוגיית  בין,  VoIP-השימוש  שיחות  -העברת 

למשתמשי  ל גם  כמו  זו,  בטכנולוגיה  אחרים  למשתמשים  האינטרנט  רשת  על  אומיות 

ה תוכנה (דוגמת  ,  TDM-רשתות  במוצרי  שימוש  או  Skype, –WhatsAppבאמצעות 

Zoom  ובשירותי ספקי תקשורת בחו"ל, וכן תעריפי השימוש האטרקטיביים בשירותים (

בילים לגידול מתמשך בכמות המשתמשים בהם, וכפועל  אלו (לרבות העדר דמי שימוש) מו

לפגיעה בהכנסות בזק בינלאומי. במקביל, פועלים כיום למעלה מעשרה מפעילים  -יוצא  

.בינלאומיים, בעלי רישיון למתן שירותי בזק בינלאומיים מאת משרד התקשורת

מבנה התחרות בשוק האינטרנט ושינויים החלים בו .4.1.7

הוענקו עד כה מגוון רישיונות לאספקת שירותי  ISPינטרנט (בתחום שירותי הגישה לא  (

לאומי.  -חברות, הרשאים לספק, בין היתר, גם שירותי מפעיל בין80-גישה לכ

. 4.6לפרטים נוספים בנוגע לתחרות בתחום הפעילות, ראו סעיף 

מוצרים ושירותים . 4.2

להלן פירוט המוצרים והשירותים העיקריים של בזק בינלאומי:  

שירותי אינטרנט .4.2.1

בינלאומי:  בתחום   בזק  מספקת  ללקוחות )  ISP(לאינטרנטגישהשירותישירותי האינטרנט 

תמסורות ,  DSLפרטיים ועסקיים, כולל אספקת ציוד קצה נדרש ותמיכה בו על בסיס תשתיות  

כבלים.   בינלאומי בתצורות הבאות: (שירותי  או  בזק  ידי  על  מסופקים  )  א הגישה לאינטרנט 

קמעונאי": שירות גישה לאינטרנט, ללא שירותי תשתית; (ב) שירותי "השוק  השירותי "השוק 

": חבילה משולבת הכוללת שירות גישה לאינטרנט יחד עם שירות תשתית אינטרנט הסיטונאי

של חברות התשתית הכלולות ברפורמת השוק הסיטונאי; (ג) חבילות "בנדל" או "בנדל הפוך": 

אינטרנט של   תשתית  שירות  עם  יחד  לאינטרנט  גישה  שירות  הכוללת  משולבת  ,  בזקחבילה 

- (במקרה של בנדל הפוך); ובזקמקרה של בנדל) או על ידי  המסופקת על ידי בזק בינלאומי (ב

שירותי התשתית של  חבילות(ד)   בינלאומי,  בזק  הכוללות את  שירותי הגישה לאינטרנט של 

פלטפורמת שירותי טלוויזיה המבוססת על רשת -של חברת די.בי.אס STING TVמותגובזק

הגישה שירותי אתמשווקת .בי.אס  דיובנוסף),  לאינטרנטגישה שירותיעם יחדהאינטרנט (

. בינלאומי בזקשללאינטרנט

איטליה לביןישראלביןימיתתכבלבאמצעות האינטרנטשירותיאתמספקת בינלאומיבזק

תת2011בדצמברשהושק)  JONAH(והבלעדיתהמלאהשבבעלותה כבלים  באמצעות  -וכן 

).  4.9מיים שבבעלות חברות אחרות, שמהם רוכשת בזק בינלאומי קיבולות (ראו פירוט בסעיף  י

-כבל תתהשבבעלותהיחידההיאהגדולים הפועלים בארץ, בזק בינלאומי ISP-מבין ספקי ה 

התתי הכבל  על  הבעלות  תשת-מי.  בספקי  מהתלות  בינלאומי  בזק  את  משחררת  וכן  ימי  ית, 

מאפשרת לה להציע ללקוחותיה ביצועי גלישה איכותיים יותר.

יצויין כי ההכנסות משירותי האינטרנט צפויות להיפגע באופן מהותי כתוצאה מהחלטת משרד 

פס לבין שירות גישה לרשת האינטרנט  -התקשורת על ביטול ההפרדה בין שירות תשתית רחבת

)ISP 4.11.5.4) (ראו סעיף( .

טלפוניה)  (VOICEשירותי .4.2.2

) ללקוחות  IDDמספקת בזק בינלאומי: שירותי חיוג ישיר לחו"ל (VOICE-השירותי בתחום

שירותי ניתוב  עסקיים שירות קווי חיוג חינם בחו"ל עבור לקוחות עסקיים;  וסיום ופרטיים; 
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- (עולםזריםתקשורתספקי ביןבינלאומיותשיחותהעברת-)  Hubbingשיחות בינלאומיות (

בזק מספקת,  כןכמו.  לארץ"ל  ומחו"ל  לחומישראלחיוגהמאפשר,  חיוגכרטיסישירותולם);  ע

.  ארצית-פניםטלפוניהשירותיבינלאומי

בינלאומי DATAשירותי .4.2.3

, גלובליתפריסהכולל,  עסקייםלקוחותעבורלאומית  -ביןנתוניםתקשורתפתרונותאספקת

.  הלקוחלצרכיבהתאם

הפרוסים האופטייםוהכבליםימי של בזק בינלאומי  -הכבל התתבאמצעותניתנים השירותים

באמצעות וכן,  טווחארוכותשימושזכויותבינלאומילבזקישבהם,  לאירופהמישראל

שירותי תקשורתספקיותעםהעסקיותשותפויותיה את  לקוחותיה  לרשות  המעמידות   ,

.ידןעלהמופעלותהגלובאליותהרשתות 

בנוסף לשירותים לעיל, מציעה בזק בינלאומי לבעלי רישיונות למתן שירותי בזק בינלאומיים  

זכויות   רכישת  או  שכירות,  של  בינלאומית (במתכונת  קיבולת  לאינטרנט,  גישה  ורישיונות 

ב על  השימוש שרכשה  שימוש בלתי הדירות),  וזכויות  סיס הכבל התת ימי של בזק בינלאומי 

.  בתשתית היבשתית באירופה וברשתות בינלאומיות אחרות

עסקיים ללקוחותICTפתרונות .4.2.4

- (מערכות מידע ותקשורת) ללקוחות עסקיים. פתרונות הICTפתרונות  מספקתבזק בינלאומי  

ICTשירותי וללים שירותי אירוח שרתים ("עבור הלקוח כוללים שירותי תקשורת נרחבים הכ

Hosting  שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית למערכות מחשוב ותקשורת, שירותי ,("Networking

שירותי , IP, שירותים מנוהלים מבוססי Security & Risk Managementפתרונות, System-ו

חברת  ענןמחשוב הענן הציבורי של  לשירותי  רישוי   ,Microsoft  שירותי והתאוששות  גיבוי, 

במודל   נוקטת  בינלאומי  בזק  ציוד.  ומכירת  הלקוח  רשתות אלחוטיות באתר  הקמת  מאסון, 

.קשר אחדשירות רחב ללקוח, כאשר מול הלקוח עומד איש

(מרכזיות) PBXשירותי .4.2.5

תקשורת   מערכות  ומתחזקת  משווקת  בינלאומי  טלפוניה  הכוללותבזק  רשתות  מרכזיות, 

מספקת  העסקייםללקוחותיהעבור,  IPותקשורת   בינלאומי  בזק  השירות,  חוזי  במסגרת   .

ולנקודות  יצרנימגווןשלתחזוקה  שירותי למרכזיות  השירותים ניתנים למבואות,  מרכזיות. 

ת לשמש הן בקווי חוץ והן בקווי פנים. סיום רשת (נס"ר), עבור שלוחות המיועדו

הכנסות  . 4.3

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

202120202019

683710746ותקשורת נתוניםשירותי אינטרנט

55%57%56%שיעור מסך הכנסות בזק בינלאומי 
177181198תקשורת בינלאומית 

14%14%15%שיעור מסך הכנסות בזק בינלאומי 
142131106שירותי תקשורת ומחשוב לעסקים 
11%10%8%שיעור מסך הכנסות בזק בינלאומי 
235249289ציוד, רישוי וחוזי שירות לעסקים 

19%20%22%הכנסות בזק בינלאומי שיעור מסך 

1,2371,2711,339סה"כ הכנסות  
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לקוחות.4.4

או יותר  10%ממנו מהוות  יהלקוח, אשר הכנסותואין להלא קיימת תלות בלקוח בודד, לבזק בינלאומי

.יהמסך הכנסות

:62(במיליוני ש"ח) ועסקייםפרטיים מלקוחותההכנסותלגותלהלן נתונים אודות התפ

202120202019
372401441הכנסות מלקוחות פרטיים 

865870898הכנסות מלקוחות עסקיים 

1,2371,2711,339הכנסות "כ סה

מאפייני הצריכה המגוונים לרכישת חבילות אינטרנט בקרב  בינלאומיבזקלקוחות  לעניין   ומאפייניהם, 

אחד כאשר  אינטרנטמיותר מספק  ISPהציבור הביאו לכך ששיעור מסוים מהלקוחות רוכשים שירות  

פנה משרד התקשורת 10.9.2020ביום  אחד בלבד.  אינטרנטבפועל נעשה על ידם שימוש בשירותיו של ספק  

הוא מעלה חשש כי חלק מהמנויים לשירותי האינטרנט או שירותים אחרים כדוגמת  למפעילים במכתב בו  

לפעול ליידוע   בפנייתו  המשרד המליץ  ואף אינם מודעים לכך.  בהם שימוש  עושים  אינם  דוא"ל,  תיבת 

6והפסקת חיוב מנויים שלא עושים שימוש בשירותים אלה, וכן ביקש דוחות תקופתיים בעניין, במהלך  

אים. עוד נכתב כי המשרד ישקול בעתיד אם לקבוע הוראות מחייבות בעניין, היה ופעולות  החודשים הב

ביום   זה.  בעניין  משמעותי  לצמצום  תבאנה  לא  בעניין ממשרד 8.11.2020יזומות  נוסף  מכתב  התקבל 

ליום   הבאה (שנקבעה  הדיווח  בנקודת  כי  מצפה  המשרד  לפיו  הנתונים  17.12.2020התקשורת  ישקפו   (

בעל  שידווח פועל  כיצד  פירוט  זה  במועד  להעביר  יש  כי  ביותר,  משמעותי  באופן  התופעה  צמצום  את  ו 

כי ככל שלא תצומצם התופעה באופן  בדומה למכתבו הקודם,  הרישיון למנוע את הישנות התופעה, וכן, 

זק  ניכר, המשרד ינקוט בפעולות שונות, ובכלל זאת קביעת הוראות מחייבות בעניין זה. להערכתה של ב

. תשתית יביא לצמצום משמעותי של היקף התופעה-בינלאומי ביטול הפרדת ספק

בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בעניין זה אשר הוגשו  לעניין.2021לדוחות10.6ביאורגםראוזהלעניין

.4.12סעיףנגד בזק בינלאומי ראו

שיווק, הפצה ושירות .4.5

ערוצי מכירה לשוק הפרטי, הכוללים מוקדי גיוס ושימור טלפוניים, מערך מכירה ישירה בינלאומילבזק

ה ארצית, מערכי תמיכה טכנית ושירות לקוחות וכן מערך ערוצי הפצה, הכולל מוקדים חיצוניים  סבפרי

של משווקים ודילרים. ערוצי המכירה לשוק העסקי כוללים מוקדי גיוס לקוחות ומרכזי שירות ופתרונות  

במסגרת ,בזקלעסקים ומנהלי לקוחות עסקיים. בנוסף, נמכרים שירותיה של בזק בינלאומי גם על ידי  

), וכן נמכרים שירותי בזק בינלאומי 1.7.2.3"בנדל הפוך" (ראו סעיף-שיווק של סלי שירותים משותפים

. )4.2.1על ידי חברת די.בי.אס, במסגרת שיווק חבילות "טריפל" (ראו סעיף 

תחרות .4.6

ISPשירותי .4.6.1

השוק רווי במתחרים שהעיקריים בהם הינם סלקום, פרטנר, והוט נט.  

31.12.2021נתח השוק שלה בתחום שירותי האינטרנט ליום בינלאומיבזק להערכת

. 34%63-כהינו

. 2019) מלקוחות פרטיים ללקוחות עסקיים שבוצע בשנת  SOHOהנתונים הינם לאחר שינוי סיווג לקוחות זעירים (62
הערכת בזק בינלאומי בדבר נתח השוק שלה בתחום שירותי הגישה לאינטרנט, מבוססת על סקר טלפוני חיצוני שבוצע עבור בזק, 63

ק למועד זה.  ואינה מבוססת על נתונים מובהקים המצויים בידי בז
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מאופיינת בירידה במספר מנויי חבילות השוק הקמעונאי, לצד 2021בשנת  התחרות  

.בזקגידול במנויי חבילות ה"בנדל ההפוך" הנמכרים על ידי 

:  2021התפתחויות בשנת להלן 

המגמה של מכירת סלי שירותים, בייחוד על רקע פעילותו של מודל מכירה המשך  .א

. 2021סיטונאי (ספק +תשתית) בשנת 

חלק  התמקדות  .ב גבוהים.  גלישה  בקצבי  גלישה  שירותי  בקידום  המתחרים 

היתר  בין  במיוחד,  גבוה  גלישה  בקצב  גלישה  חבילות  השיקו  מהמתחרים 

בינלאומי 2021בשנת  באמצעות תשתיות סיבים אופטיים שפרשו.   החלה בזק 

להציע ללקוחותיה חבילות בקצבי גלישה גבוהים באמצעות תשתית הסיבים של  

.  בזק

גידול נרשמה  .ג ומנגד  הקמעונאי,  השוק  לשירותי  לקוחות  בהצטרפות  ירידה 

. "בהצטרפות לחבילות "בנדל הפוך

בנוסף נמשכת  .ד הכוללות  מתחרים,  ידי  על  חבילות "טריפל"  מכירת  מגמת 

. לשירותי הטלוויזיה, ספק ותשתית אינטרנט בסל שירותים לא פריק

שירותי טלפוניה בינלאומית .4.6.2

שנת  נכון   סלקום,  פועל2021לסוף  בינלאומי,  בזק  חברות (ביניהן  כעשר  בשוק  ות 

. פרטנר, גולן טלקום והוט מובייל)

ליום  להערכת מלקוחות  היוצאות  השוק שלה בתחום השיחות  נתח  בינלאומי  בזק 

.%622.64-הינו כ.120231.12

: 2021-אפיונים כלליים של התחרות ב

המשיכה לרדת כמות דקות השיחה המבוצעות באמצעות טלפוניה  2021בשנת  .א

מגידול בשימוש ביישומונים שונים לצורך ביצוע שיחות,  בינלאומית, בין השאר,  

וכן בשל חבילות השירות המוצעות על ידי חברות הסלולר, הכוללות דקות שיחה  

עסקיים,  בינ"ל. השלכות משבר נגיף הקורונה הביאו לשינויים גם בהרגלי עבודה

באופן   ומפגשים  שיחות  ביצוע  המאפשרים  בשירותים  בשימוש  גידול  ובהם 

.מקוון, תוך הפחתת השימוש בשירותי טלפוניה בינלאומית

התחרות ממוקדת במגזרים מוגדרים באוכלוסייה אשר פעילים יותר בתחום זה. .ב

למותג). (אין חשיבותCOMMODITYהמוצר הוא .ג

פתרונות תקשורת למגזר העסקי .4.6.3

ועוד.  IBMבינלאומי מתמודדת מול מתחרים כגון בינת, טלדור,  בזק  - ICT-בתחום ה

. ICT-המשיכה בזק בינלאומי לבסס את מעמדה בשוק ה 2021בשנת 

תחום המרכזות המסורתי מאופיין בריבוי מתחרים ובתחרות חריפה, -שירותי נס"ר 

. דבר שהוביל לשחיקת מחירי השירותים

נרשם גידול בביקוש לשירותי אירוח בחוות שרתים, בין 2021בשנת  -שירותי אירוח  

.  2021בהתבסס על פרסומי משרד התקשורת לגבי מספר הדקות היוצאות ברבעון השני לשנת 64
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מנוהלים ( לשירותים  למעבר  העסקי  כתוצאה מהמגמה בשוק  )  as a serviceהיתר 

וכן נוכח כוונתן של חברות ענק הפועלות בתחום שירותי   ולשירותים בסביבות ענן, 

) בישראל. Points of Presenceהענן הציבורי להקים נקודות נוכחות (

בשנים האחרונות גובר הביקוש לשירותי ענן ציבורי המוצעים -שירותי ענן ציבורי  

. בזק בינלאומי משמשת  Oracle-וAmazon  ,Microsoft  ,Googleעל ידי חברות כגון  

כמפיצה (המוכרת באמצעות משווקי   והן  הן כמשווקת (המוכרת ישירות ללקוחות) 

לש רישוי  של  הענן של חברת  משנה)  והטמעת  Microsoftירותי  ללקוחות בישראל, 

פתרונות שירותים אלו אצל הלקוחות. 

מאפיינים יחודיים .4.6.4

בעלת   מהיותה  הנובע  ממתחרותיה,  הבידול  הדגשת  באמצעות  עסקיה  מקדמת  בינלאומי  בזק 

משלה (כבל   בינלאומית  משירות  JONAHתשתית  גם  כמו  איכותיים,  גלישה  ביצועי  המספק   (

הלקוחות המוביל שלה.  

מהווה חיסרון תחרותי -העובדה כי אין בבעלותה של בזק בינלאומי תשתיות גישה פנים ארציות, 

.זהלעומת מתחרות שבשליטתן תשתיות מסוג

רכוש קבוע ומתקנים .4.7

ט, כבל תת ימי, ציוד מרכזיות ונתבים בהשכרה, של בזק בינלאומי כולל ציוד מיתוג ואינטרנ הרכוש הקבוע  

ציוד משרדי, מחשבים, רישוי תוכנה, ושיפורים במושכר. לבזק בינ"ל חמש חוות שרתים ברחבי הארץ. 

VOICE-. מתגים אלה משמשים לניתוב תנועת הDialogicשל חברת SoftSwitchלבזק בינלאומי מתגי 

בינלאומי. שירותי הערך המוסף, לרב מתבססים על מערכת נבונה (של בזק  בזק INות כרטיסי החיוג,   .(

גבי פלטפורמה מתקדמת בענן של חברת  CRM-בינלאומי פועלת לשדרוג מערכת ה על  (ניהול לקוחות) 

Salesforce  ובשירותי במערכת  תלות  בינלאומי  לבזק  ודי.בי.אס.  פלאפון  עם  בשל  Salesforceביחד   ,

חותיה. כשלים במערכת או הפסקת מתן השירותים על ידי ספק  חשיבותם לצורך ניהול הקשרים עם לקו

זה צפויים לגרום לקושי תפעולי עד לתיקון הענין או החלפת המערכת/הספק שעשויים לארוך זמן ממושך. 

ה במערכי  תומכות  בינלאומי אשר  בזק  של  הטכנולוגיות  הVOICE-התשתיות   ,-DATA  והאינטרנט

שרידות גבוהה  נפרסות על גבי מספר אתרים, בארץ   בעת הצורך,  כדי להבטיח,  בין השאר,  ומחוצה לה, 

למתן השירותים.  

לבזק בינלאומי יש הסכמים ארוכי טווח לשכירת שני המבנים העיקריים שבהם שוכנים משרדיה. לגבי 

מרץ   עד לחודש  השכירות היא  תקופת  בינלאומי 2024אחד המבנים,  לבזק  יציאה  אופציות  מספר  עם   ,

(עם שתי אופציות  2023ה האמורה. תקופת השכירות בבניין האחר הינה עד לחודש דצמבר  במהלך התקופ

).  2027שוות להארכה עד לשנת 

לבזק בינלאומי הסכם שכירות במבנה בו מצויה חוות שרתים. תקופת השכירות הינה עד לחודש אוגוסט 

. 2036, ולאחריה שתי אופציות נוספות להארכה עד לשנת 2026

ולמבנים בהם מופעלים  לבזק בינל אומי הסכמי שכירות נוספים בקשר למחסנים (כולל מרכז לוגיסטי), 

. מוקדים טלפוניים המשמשים אותה לצורך פעילותה
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הון אנושי .4.8

:2021-ו2020בשניםבינלאומיידי בזק -להלן פרטים אודות מספר המועסקים על

31.12.202131.12.2020

758827מטה עובדי
363484ומכירותשירותנציגי

1,1211,311"כסה

בבזק  65המשרותסך.  משרהבחלקיותהמועסקיםעובדיםכוללבטבלההכלוליםהעובדיםמספר

.  31.12.2020ליום נכון 1,228לעומת1,047עמד על31.12.2021ליום נכון בינלאומי 

מבנה ארגוני 

: הדוחלמועדבינלאומיבזקלהלן תרשים המבנה הארגוני של 

מבקר הפנים הינו עובד פלאפון.  )*(

מנהלת חטיבת הלקוחות הפרטית הינה המשנה למנכ"ל. )**(

עם חברות הבנות בקבוצה, מנכ"ל בזק בינלאומי, מר רן גוראון, מכהן מיישום תהליכי הסינרגיותכחלק

גם   מכהנים  בפלאפון  המכהנים  מהסמנכ"לים  מרבית  כן,  כמו  ודי.בי.אס.  פלאפון  של  כמנכ"ל  גם 

כסמנכ"לים בדי.בי.אס ובבזק בינלאומי.  

הכללית ונציגות חתמה בזק בינלאומי על הסכם קיבוצי בינה לבין הסתדרות העובדים  11.7.2019יום  ב

הכולל הליכי התייעלות וסינרגיה לתקופה   בינלאומי בזק. על פי תכנית31.12.2021עד ליום  שהעובדים, 

150עובדים (מתוכם  325, בין היתר, לצמצם את העסקתם של עד  ינלאומיבזקובהתאם להסכם, תוכל ב

ל בנוסף  מרצון),  פרישה  במסגרת  חלקם  עובדילאפשרותקבועים,  גיוס  שיסיימו  אי  עובדים  במקום  ם 

לעובדים אשר לא יכללו בתוכנית הפרישה. אומדן פעמיחדמענק  מתןההסכםכולל,  כןכמוהעסקתם.  

ההסכם   מיליון  הינהעלות  בשכשישים  זכויות  מלוא  מימוש  של  בהנחה  להתייעלות  בינלאומיזק"ח, 

כאמור ובהתקיימותם של תנאים למתן הטבות כלכליות נוספות לעובדים. 

.  1.8ארגוניים בבזק בינלאומי, פלאפון ודי.בי.אס, ראו סעיף -תהליכי התייעלות ושינויים פניםלעניין

בזק 28.11.2019ביום של  העובדים  וועד  העובדים  הסתדרות  יו"ר  הודעת  בינלאומי  בבזק  התקבלה 

סך שעות העבודה החודשיות חלקי תקן שעות העבודה החודשי. 65
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.  בזקבהשליטהרכישתעסקתרקעבינלאומי הכוללת דרישה לניהול מו"מ קיבוצי עם נציגות העובדים על  

החדשה  לבזקמסרהנ11.10.2020ביום הכללית  הסתדרות העובדים  מטעם  הודעה  איגוד  –בינלאומי 

עבוד סכסוכי  יישוב  לחוק  בהתאם  עבודה  סכסוך  הכרזת  על  וההייטק,  האינטרנט  הסלולר  ,  העובדי 

ואילך. על פי ההודעה, העניינים שבסכסוך הינם: כוונה חד 26.10.2020ושביתה החל מיום  1957-התשי"ז

לבצע שינ כניסת  צדדית  ולאפשר את  כספק ISPלתחום שירותיהחברה ויים בשוק התקשורת  ולשמש 

בינלאומי עד כדי חשש ממשי לסגירתה ולפיטורי עובדים,  באופן העלול לגרום לפגיעה בבזק  אינטרנט, 

לשינוי בתנאי עבודה, בזכויות, במעמד, בביטחון תעסוקתי ובכוח ארגוני.

איגוד עובדי  -מטעם הסתדרות העובדים הכללית החדשה  ההודעבינלאומיבזק  נמסרה ל24.3.2021ביום  

התשי"ז,הסלולר האינטרנט וההייטק - על הכרזת סכסוך עבודה בהתאם לחוק יישוב סכסוכי עבודה, 

כוונה חד צדדית של . על פי ההודעה, העניינים שבסכסוך הינם: ואילך7.4.2021ושביתה החל מיום 1957

שינוי לבצע  ומבניים  ההנהלה  ארגוניים  בינלאובים  סינרגיה מי,  בזק  פעילויות,  איחוד  מיזוג,  לרבות 

שככל שיבוצעו ישליכו על פי ההודעה בצורה קריטית על העובדים,  ו/או פלאפוןוכיוצ"ב עם די.בי.אס   ,

.  עבודה, זכויות, מעמד, ביטחון תעסוקתי, פגיעה בכוח הארגוני וביחידת המיקוחתנאילרבות, על 

בזק בינלאומי הודעה מטעם הסתדרות העובדים הכללית החדשה  23.6.2021ביום -נתקבלה במשרדי 

עבודה   סכסוך  הכרזת  על  וההייטק  האינטרנט  הסלולר  עובדי  בפלאפון  ובינלאומי  בבזקמשותף  איגוד 

התשי"ז עבודה,  סכסוכי  יישוב  לחוק  מיום  1957-בהתאם  החל  העניינים  ואילך.7.7.2021ושביתה 

פי האמור בהודעה, בין היתר, הינם: סירוב ההנהלה המשותפת של פלאפון, בזק בינלאומי  -ך, עלשבסכסו

") לנהל מו"מ בנוגע לשינוי יחידת המיקוח, אגב השינוי במבנה התאגידי;  ההנהלה המשותפתודי.בי.אס ("

בינלאומי וביטחונם התעס בזק  זכויות עובדי  וקתי  סירוב ההנהלה המשותפת להיכנס למו"מ להסדרת 

שקילת   הכוללת  ההנהלה המשותפת  לב של  תום  בחוסר  ופעולה  כאמור,  התאגידי  במבנה  השינוי  אגב 

שיקולים זרים ופסולים בתכנית לשינוי התאגידי והמבני במטרה לפגוע בזכות התארגנות וכח המיקוח 

אביב  -דה בתלהגישה בזק בינלאומי לבית הדין האזורי לעבו 1.7.2021ביום  של העובדים וארגונם היציג.

בבקשה   בנוגע להודעה.  בקשת צד לסכסוך קיבוצי וכן בקשה דחופה לסעדים למניעת צעדים ארגוניים, 

בניסיון  נטען כי ההודעה בלתי תקפה מאחר שהוגשה באופן משולב ומאוחד בבזק בינלאומי ובפלאפון,  

ועד "ים משותף המכונה  שינוי חד צדדי ובלתי מוסכם של יחידות מיקוח קיבוצי והקמת ועד עובדלייצר  

די.בי.אס."אלפא כולל  כי (4.7.2021בדיון שהתקיים ביום  לחברות הבת,  פלאפון ודי.בי.אס  1הוסכם   (

בהליך   בהליך; (שהיו משיבות פורמליות  בינלאומי ופלאפון  2תצורפנה כמבקשות  בזק  כל אחת מבין   (

ב  השליטה  למכירת  בנוגע  שלה  העובדים  ועד  עם  מו"מ  המשיבים 3(;  בזקתנהל  אחרת,  להחלטה  עד   (

לא ישבתו בנוגע לסכסוך מכירת -(הסתדרות העובדים הכללית וועדי העובדים בפלאפון ובבזק בינלאומי)  

ייתן החלטה, לאחר הגשת כל התגובות ומתן הזדמנות ית הדיןהשליטה. בנוגע ליחידת המיקוח, נקבע כי ב

לחקירת המצהירים.

הדיןביהתקבלה החלטת  7.7.2021ביום   ויחידת  ת  איחוד הדיון בשני הסכסוכים (מכירת השליטה  על 

בזק בינלאומי מבקשתה לסעדים זמניים,  חזרה בה27.7.2021בדיון שנערך בבית הדין ביום  ).  המיקוח

בחסות  הוסכם  ו יימשך  הצדדים  בין  המו"מ  של  כי  יימשך.  מסויימת  העיקרי  ההליך  בירור  הדין.  בית 

תבי טענות נוספים מטעמם, אך הדיון בבקשה עוכב בהסכמה נוכח המו"מ והליך בינתיים הגישו הצדדים כ

.הגישור המתנהל בין הצדדים כמפורט להלן

ובבזק בינלאומי בנקיטת מגוון עיצומים ארגוניים אשר פלאפוןהחלו נציגויות העובדים ב2.8.2021ביום  

ביום  .בי.אס.ודיבינלאומיבזקפלאפוןן על פי הודעת נציגויות העובדים יש להם קשר ישיר לסינרגיות בי

ארעיים  30.8.2021 לסעדים  בהולה  ובקשה  קיבוצי  בסכסוך  צד  בקשת  ופלאפון  בינלאומי  בזק  הגישו 

ניתנה החלטה המונעת הפעלת  30.8.2021וזמניים כנגד צעדי שביתה מסוימים של נציגות העובדים. ביום 

ת שרתים ויתר הנושאים שפורטו בבקשה. בהחלטה  שביתה בחדרי בקרה, מוקדי תמיכה, מוקדים וחוו
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מיום   צעדים 9.9.2021נוספת  להפעיל  המשיכה  העובדים  נציגות  אחרת.  להחלטה  עד  זה  צו  הוארך 

ארגוניים אחרים. 

זה) (בסעיף בנפרדאחתפלאפון ובזק בינלאומי (כל והגיש19.10.2021התמשכות העיצומים, ביום לנוכח

א  5שית על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, הודעה על השבתת מגן  לפי סעיף  ") לממונה הראהבתחברות "

עלול להביא הבתחברות. בהודעות הוסבר כי המשך העיצומים ב1957-לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז

. מועד תחילת הבתבחברותלכך שלא יהיה טעם כלכלי ו/או אפשרות תפעולית בקיום תהליכים מסויימים  

המגן ומספר העובדים שעבודתם עתידה להיות מושבתת במסגרת השבתה כאמור, ככל שתינקט השבתת 

, תלוי בצעדים הארגוניים ובעיצומים שיינקטו בידי העובדים.  הבתחברותבכל אחת מ

הבת1.11.2021ביום   חברות  גישור  ,הגיעו  הליך  הצדדים,במסגרת  בין  במקביל  להסכמות שהתנהל 

ההסתדרות עם  וכן עקרוניות  קיבוציים,  הסכמים  על  לחתימה  בכפוף  העובדים,  ונציגויות  הכללית 

להסכמה על כך שיופסקו באופן מיידי כל הצעדים הארגוניים בחברות הבת (לרבות כל העיצומים) ויחל 

מו"מ אינטנסיבי לחתימה על הסכמים קיבוציים להסדרת זכויות העובדים במסגרת יישום השינוי המבני 

להלן העקרונות המרכזיים של המתווה שהתגבש:  ינלאומי ובדי.בי.אס.המתוכנן בבזק ב

ייחתם הסכם קיבוצי בין חברת האינטגרציה החדשה שתוקם לבין ההסתדרות הכללית..א

והעובדים די.בי.אספעילויות בזק בינלאומי שלא תועברנה לחברת האינטגרציה החדשה תמוזגנה לתוך  .ב

וצי שייחתם מול ההסתדרות הכללית לשלוש שנים. ההסתדרות תחת הסכם קיבדי.בי.אסיקלטו כעובדי  

העוברים   העובדים  את  לייצג  ימשיכו  בינלאומי,  בזק  עובדי  ועד  ויו"ר  ולחברת לדי.בי.אסהכללית 

האינטגרציה, לתקופת ההסכם, לרבות לצורך חתימה על הסכמים קיבוציים. נושא יחידת המיקוח נשאר 

במחלוקת וידון במהלך המו"מ.

יוצעו תנאי פרישה כפי שיסוכם  לדי.בי.אסדים הקבועים בבזק בינלאומי שלא יהיו מעוניינים לעבור לעוב.ג

בין ההסתדרות להנהלת בזק בינלאומי. 

הושגה הסכמה עם נציגות עובדי פלאפון לשמירה על רשת הסלולר בבעלות פלאפון למשך תקופת ההסכם..ד

בסכום כולל שאינו מהותי  2022שישולם להם בתחילת שנת עובדי חברות הבת יהיו זכאים למענק מיוחד .ה

ברמת הקבוצה. סעיף זה לא כפוף לחתימת הסכמים קיבוציים. במקביל להסכמה זו, מוותרים ההסתדרות 

הכללית ונציגויות העובדים של חברות הבת על דרישותיהם הכלכליות במסגרת סכסוך העבודה שהוכרז  

ברה לבעלים החדשים. בנוגע למכירת מניות השליטה של הח

. נוספיםקיבוצייםהסכמיםנחתמוטרםהדוחפרסוםליוםנכון

ההסכמים הקיבוציים שיושגו בעקבות ההסכמות העקרוניות יובאו לאישור דירקטוריוני חברות הבת. 

אינה יכולה להעריך בשלב זה אם בסופו של המשא ומתן ייחתמו ההסכמים הקיבוציים כמצופה או  בזק

בדבר. הכוללת שתהיה כרוכה  את העלות 

ביום   כי  דירקטוריון  16.3.2022יצויין,  של  החלטות  דירבזקהתקבלו  בינלאומי  קוכן  בזק  טוריוני 

, דבר  1.1.5ודי.בי.אס בנוגע לביטול התוכנית לשינוי מבנה ארגוני ואישור תוכנית חילופית כמפורט בסעיף

ומתן בין הצדדים בעניין השינוי המבני. שצפוי להשפיע על המשך ניהול הסכסוכים והמשא  

ספקים . 4.9

מפעילים זרים .4.9.1

בינלאומי   בינלאומי זרים מפעילים200-כעם פעולהשיתופילבזק  בזק  מעבירה  במסגרתם   ,

שיחות טלפון בינלאומיות ( ומקבלת מהם,  שיחות היוצאות מישראל,  ביניהןלמפעילים אלה, 

.העולםבכליעדים240-כללישראל)  נכנסות לישראל, ושיחות בין יעדים שונים מחוץ 
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ספקי קיבולת  .4.9.2

את עיקר הקיבולת הפנים ארצית המשמשת אותה לצורך מתן שירותיה רוכשת בזק בינלאומי 

.בזקמ

ימיהתתהכבלדרךמועברתשימושבינלאומיבזקעושהבההבינלאומיתהקיבולתעיקר  

Cyprus-ומMedNautilus-מהנרכשתבקיבולתבינלאומיבזקמשתמשת,  כגיבוי.  שבבעלותה

Telecommunications Authority (CYTA)  .

הדירות  MedNautilusהתקשרותה עם  במסגרת בלתי  זכויות שימוש  בינלאומי  בזק  רכשה 

)Indefeasible Right of Use  בקיבולת ספציפי,  לייחוס  ניתן  ולא  מסוים  בלתי  בחלק   ,(

Med Nautilusיימיים המופעלת על יד-ערכת הכבלים התתהתקשורת המועברת באמצעות מ

אירופה, וכן קיבולת המשך בתשתיות קרקעיות של חברה זו למספר צמתי תקשורת ובין ישראל  

. בגין זכויות השימוש האמורות שילמה בזק  2030באירופה. תקופות השימוש הוארכו עד יולי  

השימוש בקיבולת.  , סמוך למועד תחילת ים פעמי-ם חדמיבינלאומי תשלו 

רכשה בזק בינלאומי זכויות שימוש בלתי הדירות , בחלק CYTAבמסגרת התקשרותה עם    ,

מערכת   באמצעות  המועברת  התקשורת  בקיבולת  ספציפי,  לייחוס  ניתן  ולא  מסוים  בלתי 

בין קפריסין ואירופה. תקופת השימוש הינה לכל  CYTAימיים המופעלת בידי  -הכבלים התת

., עם אפשרות להארכת התקופה2022הפחות עד מאי 

בנוסף, רכשה בזק בינלאומי זכויות שימוש בלתי הדירות בחלק בלתי מסוים ולא ניתן לייחוס  

חברת   מידי  באירופה  קרקעיות  תשתיות  באמצעות  המועברת  התקשורת  בקיבולת  ספציפי 

GTT Communications Incבינלאומי לצמתי תקשורת  ימי של בזק  -., לצורך גישור הכבל התת

, עם אפשרות להארכת 2026באירופה. תקופת השימוש בתשתיות אלו הינה לכל הפחות עד שנת  

ה.התקופ

ספקי שירותי אירוח .4.9.3

חוות   מתקני  מפעילי  טווח עם מספר  אירוח בהסכמים ארוכי  שירותי  רוכשת  בינלאומי  בזק 

: שרתים, בעיקר לצרכי אספקת שירותי אירוח ללקוחות עסקיים

רוכשת בזק בינלאומי שירותי אירוח מ2011במסגרת הסכם שנחתם בשנת   במתקן חוות  בזק, 

אירוח ללקוחות עסקיים.  בזקשרתים של   שירותים אלו משמשים ברובם לאספקת שירותי   .

ולגבי חלקים אחרים עד לשנת  2024תוקף ההסכם עד לשנת   לגבי חלקים מסוימים במתקן, 

2033 .

בינלאומי  2019במסגרת הסכם שנחתם בשנת   רוכשת בזק  עם אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, 

, עם אופציה לסיום  2041זו. תוקף ההסכם עד לשנת  בזקשירותי אירוח במתקן חוות שרתים של  

. שירותים אלו משמשים לאספקת שירותי אירוח ללקוחות עסקיים.  2034מוקדם בשנת 

תרכוש  2021במסגרת הסכם שנחתם בשנת   בני ציון שותפות מוגבלת,  עם סרברפארם תש"י 

תוקף   זו.  על ידי שותפות  בהקמה  חוות שרתים המצוי  במתקן  בינלאומי שירותי אירוח  בזק 

עד לשנת   להארכה עד לשנת  2039ההסכם  עם אופציות  לשמש  2047,  שירותים אלו צפויים   .

. לאספקת שירותי אירוח ללקוחות עסקיים 

י וסימ. 4.10

.2021לדוחות7ביאור ראו 
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מגבלות ופיקוח על פעילות בזק בינלאומי . 4.11

מגבלות מכוח חוקים.4.11.1

בזקהתקשורת,  חוק  לפי   שירותי  ומתן  בזק  פעולות  ביןביצוע  בזק  שירותי  ובהם  לאומיים  -, 

לשנות תנאי רישיון,  השר מוסמךטעונים רישיון מאת שר התקשורת.  ושירותי גישה לאינטרנט,

לגרוע מהם, את מדיניות הממשלה בתחום  להוסיף עליהם או  בין השאר,  שוקל,  תוך שהוא 

הרישיון   תרומת  השירותים,  למתן  הרישיון  בעל  התאמת  שבטובת הציבור,  שיקולים  הבזק, 

.לתחרות בתחום הבזק ולרמת השירות שבו

בשל הפרות  כספיים  עיצומים  להטיל  הכללי של משרד התקשורת  החוק מסמיך את המנהל 

. החוק ושל צווים והוראות שניתנו מכוחו, וכן בשל הפרת תנאי ברישיוןשונות של הוראות 

רישיונות .4.11.2

בינלאומי   כללי אחוד למתן שירותי בזק ("לבזק  ליום  הרישיון האחודרישיון  עד  שתוקפו   ,("

2.5.2025 .

הוראות עיקריות מתוך הרישיון האחוד: להלן

ע  ו סיף עליהם או לגרבנסיבות מסוימות רשאי השר לשנות את תנאי הרישיון, להו.א

מהם, ובמקרים מסוימים אף לבטלו. 

העברה (לרבות  .ב או  רכישה  על  מגבלות  כולל  והוא  להעברה  ניתן  אינו  הרישיון 

או יותר של אמצעי 10%בדרך של שעבוד) במישרין או בעקיפין של שליטה או של  

שליטה כלשהו בבזק בינלאומי, לרבות שעבוד אמצעי שליטה כאמור, אלא אם  

ה הסכמת השר מראש. ניתנ

בזק בינלאומי חייבת לתת שירות קישור גומלין בתנאים שוויוניים לכל מפעיל  .ג

אחר ועליה להימנע מכל אפליה בביצוע קישור גומלין.  

שהוא  .ד במתן שירותי תשתית לבעל רישיון  להימנע מהעדפה  בינלאומי  בזק  על 

. חברה בעלת זיקה (כהגדרתה ברישיון) על פני בעל רישיון אחר

מהנכסים .ה נכס  למשכן  או  להשכיר,  למכור,  רשאית  אינה  בינלאומי  בזק 

המשמשים לביצוע הרישיון ללא הסכמת שר התקשורת, למעט חריגים מסוימים  

. ברישיוןהקבועים 

בעתות חירום קיימת למי שהוסמך לכך על פי דין סמכות לתת לבזק בינלאומי . ו

ירותים. הוראות שונות באשר לאופן פעולתה ו/או אופן מתן הש

הרישיון מפרט את סוגי התשלומים אשר בזק בינלאומי רשאית לגבות ממנוייה  .ז

קובע   כן  התקשורת.  למשרד  לתת  שעליה  הדיווחים  ואת  בזק,  שירותי  בגין 

הרישיון את סמכות השר להתערב בתעריפים, במקרים מסוימים.  

הרישיון מחייב את בזק בינלאומי לרמת שירות מינימאלית..ח

עמידה בזק בינלאומי ערבות בנקאית, בסך מת משרד התקשורת,  בהתאם לדריש

מיליון ש"ח, למילוי תנאי הרישיון האחוד. 2

הסמכויות  9.7.2014ביום  -במקרקעין  סמכויות  .4.11.3 את  בינלאומי  לבזק  התקשורת  שר  העניק 
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לרבות כניסה לקרקע לצורך הנחת   לחוק התקשורת,  המנויות בפרק ו'  הקשורות במקרקעין, 

.  ) 2.16.5וקתה (ראו סעיף רשת ותחז

תשלומים בעד קישורי גומלין .4.11.4

.  1.7.4.1הגומלין המשולמים למפ"א ולמפעיל סלולאר, ראו סעיף קישורדמי לעניין

מרכזיותרגולטוריותהתפתחויות.4.11.5

לשינויים אפשריים בשוק התקשורת המשפיעים גם על בזק בינלאומי בעקבות מסמך  

. 2.16.4.1, ראו סעיף  מדיניות הרחבת התחרות

שהתקבלו בקשר עם ה"שוק הסיטונאי" אשר יש להן השלכות גם על תחום להחלטות  

.2.16.4הפעילות, ראו סעיף 

לעניין החלטת משרד התקשורת בדבר ביטול הצורך בפיצול ה"באנדל ההפוך", ראו 

.1.7.2.3סעיף 

על ביטול ההפרדה  20.6.2021לעניין החלטת משרד התקשורת בשימוע מיום  כן, כמו

רחבתבין   תשתית  האינטרנט (-שירות  לרשת  גישה  שירות  לבין  סעיף ISPפס  ראו   (

צפויה 1.7.2.3 זו,  הצפויים להיגרם כתוצאה מהחלטה  התקשורת,  בשוק  לשינויים   .

להיות פגיעה מהותית בבסיס המנויים שלה, ובהכנסותיה של בזק בינלאומי בתחום 

. האינטרנט. בזק בינלאומי נערכת להשפעות האפשריות שלו על עסקיה ודרכי פעולתה

התחרות בקשר עם מיזוג החברה  לתנאי הממונה על2021תיקון מחודש אפריל  לעניין  

. 2.16.8.3ודי.בי.אס, ראו סעיף 

66הליכים משפטיים .4.12

לרבות בקשות לאישור תביעות   בינלאומי תביעות משפטיות,  כנגד בזק  במהלך העסקים השוטף הוגשו 

ייצוגיות.  

ועומדיםהליכים משפטיים תלויים .4.12.1

סכום  פרטים סוג ההליך ערכאה צדדים תאריך 
התביעה

(מיליוני ש"ח)

ינואר . א
2015

נגד  לקוח
בזק 

בינלאומי 

מחוזי 
(מרכז)

תביעה כספית 
בצרוף בקשה  

להכיר בה  
כייצוגית 

שירות כי  שמספקתסינוןנטען  בזק התכנים "מורשת" 
מגן אינובתשלום,הדתי והמסורתיהמגזרללקוחותבינלאומי

כתוצאה מחשיפתם  פוגעניים, וכי  תכניםמפניהמשתמשיםעל
בזק   על  כי  נטען,  בנוסף  נזקים.  להם  נגרמו  אלו  לתכנים 

לקוחות לפצות  שירותיבינלאומי  ולא תכניםסינוןשרכשו 
. נוסףתשלוםללאהמסופקהבסיסי,הסינוןשירותלהםהוצע

אפריל   את 2018בחודש  חלקי  באופן  המשפט  בית  אישר 
לפיצ  הנוגע  ייצוגית (החלק  כתובענה  בסך  התובענה  נוסף  וי 

ש"ח, בגין כל אחד מתלמידי בתי הספר העושים שימוש  1,000
בתוכנת סינון האתרים נמחק).  

,  61-כ 
בתוספת 

ש"ח1,000
לכ"א 

מחברי  
קבוצה (כל  

תלמיד  
במערכת 

החינוך  
בישראל)  

לקוח נגד  2016מרץ .ב
בזק 

בינלאומי  
וחברות  

תקשורת  
נוספות 

מחוזי 
(מרכז)

תביעה כספית 
בצרוף בקשה  

להכיר בה  
כייצוגית 

נטען, בין היתר, כי בזק בינלאומי מוכרת ללקוחותיה מהירות  
במקום מגוריהם אינה   למרות שהתשתית  באינטרנט,  גלישה 

זו ינואר  .מאפשרת להגיע למהירות  בית  2021בחודש  אישר 
. המשפט את התובענה כתובענה ייצוגית

לא צוין 

בינלאומיכי  נטען  תביעה כספית מחוזי לקוח נגד  אפריל .ג לקוחותיה  נהאינ בזק  כנדרש את  לא צוין מיידעת 

.2.18לעניין מדיניות דיווח ורף מהותיות ראו סעיף 66
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בזק 2019
בינלאומי  

וחברות  
תקשורת  

נוספות 

בצרוף בקשה  (מרכז)
להכיר בה  

כייצוגית 

ובדבר   האינטרנט  ברשת  בשימוש  האפשריות  הסכנות  בדבר 
וזאת בניגוד  ,האפשרות להצטרף לשירות סינון תכנים חינמי

בנוסף,  להוראו התקשורת.  חוק  בינלאומית  מספקת  בזק 
אינו  המבקשיםשירות סינון אתרים ותכנים פוגעניים שלטענת

יעיל דיו.

אוקטובר  .ד
2020

לקוח נגד  
בזק 

בינלאומי 

מחוזי 
(מרכז)

תביעה כספית 
בצרוף בקשה  

להכיר בה  
כייצוגית 

נטען, בין היתר, כי בזק בינלאומי גובה מלקוחותיה תשלומים  
לכאורה   ביודעה  להם  מספקת  אינה  שהיא  שירותים  בגין 
שהלקוח החליף את ספק האינטרנט והתנתק מבזק בינלאומי.  

נוספת  בינלאומיבבזקנתקבלה5.11.2020ביום בקשה 
. לאישור תביעה ייצוגית באותו עניין

לא צוין  

נובמבר .ה
2020

לקוח נגד  
בזק 

בינלאומי 

מחוזי 
(מרכז)

תביעה כספית 
בצרוף בקשה  

להכיר בה  
כייצוגית 

נטען, בין היתר, כי בזק בינלאומי גובה תשלומים בגין אספקת  
בפועל,   שסופקו  מבלי  גיבוי'  ו'שירות  וירוס'  אנטי  'שירות 
כאשר לפי הנטען היא אינה מגלה ללקוחות בעת כריתת החוזה  

עלי ובכללן  כי  לשימוש  יזומות  פעולות  בעצמם  לבצע  הם 
כריתת   במועד  מתחיל  חיובם  וכי  מיוחדות  תוכנות  התקנת 

החוזה ולא מעת אספקת השירות בפועל.  

לא צוין 

בזק א לחוק החברות כנגד  198ת לפי סעיף  ונגזרותבקשות לגילוי ועיון במסמכים לפני הגשת תביעשתילעניין

בעניין יתרות נכסים  2020נובמבר  ומחודש"מנויים רדומים"  בעניין 2020אוקטוברמחודשוכנגד  בזק בינלאומי,  

. ט2.18.1ראו סעיף  -בספרי בזק בינלאומי 

אין.-הליכים משפטיים שנסתיימו בתקופת הדוח או עד למועד פרסום הדוח.4.12.2

עסקית וצפי להתפתחות  יעדים, אסטרטגיה . 4.13

) , בכוונת בזק בינלאומי  לצמצם את  ISPלאור ביטול ההפרדה בין ספק תשתית לספק גישה לאינטרנט (

במגזר הפרטי, ולהתמקד בפיתוח פעילות האינטגרציה והשירותים למגזר העסקי, במטרה  ISP-פעילות ה

לחברת   לפעילות  ICTלהפוך  משאבים  והקדשת  ניהולי  מיקוד  יאפשר  זה  דבר  צמיחה.  ממוקדת 

האינטגרציה ושירותי הענן, המצויה בצמיחה עקב מגמת מעבר המגזר העסקי למודל של שירותי ענן. בזק  

יך לרכוש יכולות וידע הן באמצעות גיוס והכשרת כוח אדם, והן באמצעות רכישת חברות  בינלאומי תמש

מתן  לצורך  ובחו"ל  בישראל  שותפים  עם  פעולה  שיתופי  תקיים  בינלאומי  בזק  משלימים.  בתחומים 

בתחומי  יהיו  העיקריים  הצמיחה  מנועי  כי  צופה  בינלאומי  בזק  ללקוחותיה.  מלאה  שירותית  מעטפת 

שירותי ענן ושירותי אבטחת מידע. לפרטים נוספים ראו סעיפים  שירותי אירו . תהליכים  1.8-ו1.1.5ח, 

אלו תלויים בחלקם בשיתוף פעולה מצד נציגות העובדים. 

בזק בינלאומי אינה יכולה להעריך אם היעדים המובאים לעיל עשויים להתממש או להתממש בחלקם 

ם משינויים והתפתחויות בשווקים הרלוונטיים, וזאת בשל  ומתי. כמו כן, היעדים עשויים להיות מושפעי

לתת מענה לדרישות שוק קיימות או   בינלאומי  בזק  ביכולתה של  העלולים לפגוע  רגולטוריים  שינויים 

. להלןמשתנות, וכן בשל כל יתר גורמי הסיכון המפורטים 

דיון בגורמי סיכון . 4.14

בוהענףשלהייחודייםמהמאפייניםכלכלית,  -המקרומהסביבההנובעיםהסיכוןגורמיתיאורלהלן  

: בינלאומילבזקייחודייםסיכוןוגורמי,  בינלאומיבזקפועלת

תחרות .4.14.1

. 4.6השפעת התחרות על עסקי בזק בינלאומי, ראו סעיף לעניין

שינויים טכנולוגיים תכופים והשקעות בתשתית  .4.14.2

התפתחותן של  תחומי פעילותה של בזק בינלאומי מתאפיינים בשינויים טכנולוגיים תכופים. 

בינלאומי ( בזק  של  ממוצריה  לחלק  אטרקטיביות  חלופות  מהוות  אשר  דוגמת טכנולוגיות 

Skype  ,WhatsApp  אוZoom עשויה לפגוע באופן מהותי בפעילותה של בזק בינלאומי. כמו (
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ו  4.1.5.2. ראו סעיפים בתשתיתתדירותהשקעותכן, התפתחויות הטכנולוגיה מצריכות ביצוע 

-4.1.6 .

חשיפה לשינויים בשערי חליפין .4.14.3

ציוד ב מכירת  בתחום  בייחוד  החליפין  בשערי  שינויים  בשל  לסיכונים  חשופה  בינלאומי  זק 

בשירותי   וכן  מספקים  Dataואינטגרציה  והשירותים  הציוד  רכישות  רוב  שכן  בינלאומי, 

שקליות.   הינן  בינלאומי  בזק  של  שהכנסותיה  בעוד  ארה"ב,  בדולר  אלו מתבצעות  בתחומים 

ע הדולר,  מול  השקל  של  תתאפשר שחיקה  ולא  במידה  בינלאומי  בזק  ברווחיות  לפגוע  לולה 

התאמת מחירי המכירה בטווח הקצר. 

פיקוח והסדרה שלטוניים  .4.14.4

.  4.11תחולתן של הוראות החוק ומדיניות הרישוי והשפעתן על בזק בינלאומי, ראו סעיף  לעניין

תוצאותיה עללרעההשפעהלהיותעשויהבינלאומיבזק עלהחלה ברגולציהמסוימיםלשינויים

.  ופעילותה

אפידמיה.4.14.5

בזק בינלאומיהתפרצות של נגיף ה"קורונה". בהמשך לכך,  עולםחלה בה2020שנת  בתחילת

השלכות  ובוחנת  בכלל  אפידמיה  ואירועי  זו  התפרצות  עם  בקשר  התפתחויות  אחר  עוקבת 

בזק  פוטנציאליות על פעילותה העסקית, כאשר חלק מההשלכות כבר באות לידי ביטוי בפועל ב

במערך שירות  וחלקן אף כבר מתבטא,  . השלכות אלה עלולות להתבטא,  בינלאומי בין השאר, 

להשפיע על הכנסות בזק העשוייםציוד, רכשועיכובשרת ההספקה בפגיעה בשרוכןהלקוחות, 

של   הערכות  פי  על  עסקיים.  לקוחות  כלפי  בהתחייבויותיה  לעמוד  ויכולתה  בזקבינלאומי 

בהכנסות  בינלאומי מהותית  ירידה  צפויה  לא  הדוח,  למועד  נכון  בינלאומי,  ניתן בזק  אשר 

לייחסה להשלכות התפרצות זו. יחד עם זאת, מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו 

, ועל כן התפשטות נרחבת של הנגיף, ו/או החלטות של מדינות ורשויות  בזק בינלאומיבשליטת 

.בהתאםבינלאומיבזקבארץ ובעולם ביחס לכך, עלולות להשפיע על 

ע ובמערכות הנדסיות תקלות חמורות במערכות המיד.4.14.6

מספקת שירותיה באמצעות מערכות תשתית שונות הכוללות, בין השאר, מתגים,  בינלאומיבזק

ועוד  פיזיות  תשתיות  מחשוב,  מערכות  כבלים,  וגישה,  נתונים  תקשורת  תמסורת  רשתות 

לעסקי  המערכות(" ממערכות  בינלאומיבזק").  לחלק  אלו.  במערכות  גבוהה  בזקתלות 

במקרה של פגיעה בחלק או בכל המערכות הנ"ל, בין קבינלאומי יים גיבוי, אך יחד עם זאת, 

בשל תקלה טכנית בקנה מידה רחב, בין עקב אסון טבע (כגון רעידת אדמה, שריפה וכיו"ב), בין 

סייבר  והתקפות  וירוסים  החדרת  בזדון (כגון  פגיעה  עקב  ובין  פיזיות  בתשתיות  פגיעה  עקב 

בזקלהיגרם קשיים משמעותיים בהספקת שירותים, לרבות במקרה בו  כמפורט להלן), עלולים 

. לא תוכל להחזיר את המערכות לכשירות במהירותבינלאומי

הגנה על נתוני לקוח וסיכוני סייבר, אבטחת מידע.4.14.7

בינלאומי   או בזק  המידע  במערכות  בשימוש  לפגוע  שמטרתן  סייבר,  תקיפות  מטרה  מהווה 

במידע עצמו. פעילות תקיפות מסוג זה או אירוע חדירה עשויים לגרום להפרעה בעסקים, גניבת 

מידע/כספים, נזק למוניטין, פגיעה במערכות ודליפת מידע.  

גורם לא מורשה לרשת מפעילה מערכות אבטחת מידע להגנה מפני חדירה שלבינלאומיבזק

מקיימת פיקוח על יישום מדיניות ההגנה שלה שכולל בינלאומיבזקו/או למערכות קריטיות.  
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בדיקות בינלאומיבזק בדיקה של רמת האפקטיביות שלה והמוכנות שלה. במסגרת זו מבצעת  

ותרגילי תקיפה לתרחישים שונים (לרבות באמצעות חברות חיצוניות המתמחות בתחום). 

בשגגה  בזק בינלאומיעל ידי עובדי  הארגוןמתוךמידעמדליפתנשקףנוסףכוןסי . בזדוןאו, 

לצמצםבמטרהמחמיריםארגוניים -פנים מידעאבטחתונהלימדיניותמיישמתבזק בינלאומי

. מידעלדליפתהסיכוןאת

באמצעים לצמצום הסיכונים כאמור, אין ביכולתה לערוב לכך  בינלאומיבזק על אף השקעות  

.שאמצעים אלו יצליחו למנוע פגיעה ו/או הפרעה במערכות ובמידע הקשור אליהן

אסון ,פגיעת איתני טבע, מלחמה.4.14.8

את ליבת פעילותה, עלולות להשפיע לרעה  בינלאומיבזקשרתים שבהם מרכזת הבחוותפגיעה 

ותוצאותיה. בינלאומיבזקעל עסקי 

הליכים משפטיים .4.14.9

אשר עלולים להביא בזק בינלאומי  .4.14.10 ובכללם תובענות ייצוגיות,  צד להליכים משפטיים,  הינה 

ולא נערכה בגין חלקם הפרשה בדוחות  לחיובה בסכומים מהותיים, אשר לא ניתן להעריכם, 

בינלאומי. תובענות ייצוגיות אלו יכולות להגיע לסכומים גבוהים, שכן חלק הכספיים של בזק

של בזק בינלאומי, ותביעה המתייחסת לנזק קטן לצרכן לקוחותמהותי מתושבי המדינה הינם  

בודד עשויה להפוך לתביעה מהותית לבזק בינלאומי אם היא תוכר כתביעה ייצוגית החלה על  

מהם. ניכר  חלק  או  הצרכנים  הממשלתי כל  במגזר  בעיקר  מסוימות,  בהתקשרויות  בנוסף, 

למגבלת אחריות  בכפוף  למתן שירותים  בחוזים  בינלאומי לעיתים  בזק  והציבורי מתקשרת, 

בזק   שמספקת  השירותים  של  ברגישות  בהתחשב  כלל.  אחריות  מגבלת  ללא  או  חלקית, 

רות כזו, הדבר עשוי בינלאומי ללקוחות אלו, הרי שבמקרה שייגרם ללקוח נזק במסגרת התקש

להוביל להליכים משפטיים בסכומים גבוהים. להליכים משפטיים שבזק בינלאומי צד להם ראו  

. 4.12סעיף 

והליכי התייעלותיחסי עבודה .4.14.11

עובדיה. בינלאומילבזק למרבית  ביחס  החל  העובדים,  וועד  ההסתדרות  עם  קיבוצי  הסכם 

.  כמו כן, יישום  בינלאומיבזקשלהשוטפתפעילותה על השפיעלעלול יישום ההסכם הקיבוצי 

תכניות בנושא כוח אדם עלול לגרום לאי שקט ביחסי העבודה ולפגיעה בפעילות השוטפת של  

כמתואר בסע בין 1.8יף  בזק בינלאומי.  בינלאומי מיישמת תכניות התייעלות הכרוכות,  בזק   ,

במקביל   וזאת  האדם,  כוח  מצבת  וצמצום  ארגוניים  שינויים  ניהול,  משאבי  בשיתוף  היתר, 

תשתיתיים ואחרים משמעותיים. הליכי התייעלות, מטבעם, טומנים בחובם  לניהול פרויקטים

בינלאומי   בבזק  וכיוצ"ב.  ניהולי  מיקוד  הסטת  עובדים,  תחלופת  ידע,  אובדן  פר מססיכוני 

. 4.8דה פתוחים. לעניין סכסוכי עבודה בבזק בינלאומי, ראו סעיףווכי עבססכ

אובדן ידע ומידע.4.14.12

בשוק   המתחוללים  בחובם השינויים  טומנים  ארגוניים  שינויים  לצד  ובעולם  בארץ  העבודה 

. סיכון לאבדן עובדי מפתח, אובדן ידע כתוצאה מתחלופת עובדים, קושי בגיוס עובדים וכיוצ"ב

ירידת ערך של נכסי בזק בינלאומי.4.14.13

בינלאומי נכסים בהתאםמבצעת  בזק  של  תקופתית  ערך  ירידת  בחינת  החשבונאות  לתקני 

לפרטים אודות גורם הסיכון הנוגע לרישום הפסדים מירידת מנים לירידת ערך.לגביהם זוהו סמ

ראו סעיף   עלולים  )1.7.2.3סעיףשינויי אסדרה בשוק שירותי האינטרנט (ראו  .  2.20.12ערך, 
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בינלאומי בזק  לפגיעה בתוצאות  לעניין השפעת הטיפול  להביא  נכסיה.  ו/או לירידת ערך של 

י בזק בינלאומי, ראו על ערך נכסISPבלקוחות בזק בינלאומי שאינם עושים שימוש בשירותי  

.  4.4סעיף

ירידת ערך נכסי בזק בינלאומי.4.14.14

נכסים בהתאםמבצעת  בינלאומיבזק של  תקופתית  ערך  ירידת  בחינת  החשבונאות  לתקני 

לגביהם זוהו סממנים לירידת ערך. לפרטים אודות גורם הסיכון הנוגע לרישום הפסדים מירידת 

ראו סעיף   עלולים  1.7.2.4שינויי אסדרה בשוק שירותי האינטרנט (ראו סעיף  .  2.20.12ערך,   (

בינלאומי בזק  לפגיעה בתוצאות  לעניין השפעת הטיפול  להביא  נכסיה.  ו/או לירידת ערך של 

על ערך נכסי בזק בינלאומי, ראו ISPבלקוחות בזק בינלאומי שאינם עושים שימוש בשירותי  

. 4.4סעיף 

תזרים מזומנים .4.14.15

על בזק בינלאומי לקיים תזרים מזומנים מספק לצורך עמידתה בתכנית העסקית שלה לטווח  

וכן מקשיי  שינוי המודל העסקי ארוך. תזרים המזומנים עשוי להיפגע במקרים של פערי תכנון, 

עלול   מספק  מזומנים  תזרים  של  היעדרו  תקשורת.  ממפעילי  או  מלקוחות  תשלומים  גביית 

של בזק בינלאומי, וכן עשוי להקשות על יכולתה להתמודד עם איומים  להשפיע לרעה על עסקיה

. תחרותיים בתחום

בהתאם   בינלאומי,  בזק  פעילות  על  לעיל  שתוארו  הסיכון  גורמי  של  השפעתם  דירוג  להלן 

להערכת הנהלת בזק בינלאומי. יצוין, כי הערכות בזק בינלאומי להלן לגבי מידת ההשפעה של 

ת מידת ההשפעה של גורם הסיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון,  גורם הסיכון משקפות א

ואין באמור כדי להביע הערכה או לתת משקל לסיכויי ההתממשות כאמור. סדר הופעת גורמי 

:67ןהסיכון לעיל ולהלן אינו בהכרח על פי דרגת הסיכו

לאומית, שירותי אינטרנט ונס"ר -תקשורת בין-טבלת סיכום גורמי סיכון 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון  
על פעילות בזק בינלאומי 

השפעה  
גדולה

השפעה  
בינונית 

השפעה  
קטנה

סיכוני מקרו 
Xחשיפה לשינויים בשערי חליפין 

X68אפידמיה

סיכונים ענפיים
Xתחרות גוברת 

Xהשקעות בתשתיות ושינויים טכנולוגיים 
Xפיקוח והסדרה שלטוניים 

Xתקלות חמורות במערכות מידע ובמערכות הנדסיות 
Xאבטחת מידע, הגנה על נתוני לקוח וסיכוני סייבר

סיכונים מיוחדים לבזק בינלאומי 
Xפגיעת איתני טבע, מלחמה, אסון 

Xמשפטיים הליכים
Xהתייעלותוהליכיעבודהיחסי

Xאובדן ידע ומידע
Xבינלאומיבזקנכסישלערךירידת

Xתזרים מזומנים 

.51שולייםראו הערת 67
אחרת, סווגה כבינונית בהנחה שהארועבינלאומיבזקמידת ההשפעה של גורם סיכון זה על פעילות  68 יהיה מוגבל בהיקף ובזמן. 

מידת ההשפעה עלולה להיות גדולה. 
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בזק  4.14בסעיף  הכלולהמידע   פעילות  על  הסיכון  גורמי  השפעת  בדבר  בינלאומי  בזק  והערכות  זה 

בינלאומי ועסקיה, הנם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע וההערכות נסמכים על 

ות בזק בינלאומי בדבר מצב השוק ומבנה התחרות בו  נתונים שפורסמו על ידי משרד התקשורת, הערכ

ובאשר להתפתחויות אפשריות בשוק ובכלכלה הישראלית. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן  

בחשבון בהערכות אלו. הערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים שהובאו המהותי מ
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ערוצית -טלוויזיה רב-די.בי.אס .5

בבעלותה המלאה של  yesהידועה גם בשם המסחרי "די.בי.אס,   הינה חברה בת,  המספקת שירות של  בזק",   ,

רב טלוויזיה  האינטרנט (-שידורי  רשת  גבי  ועל  לווין  באמצעות  למנויים  OTTערוצית  נוספים  שירותים  וכן   (

שלישיים ובהפקות בהן  בישראל ובאזור יהודה ושומרון, וכן היא בעלת זכויות שידור בתכנים הנרכשים מצדדים  

היא משקיעה. 

רב טלוויזיה  לשידור  בלעדיים)  ברשיונות (שאינם  המחזיקה  היחידה  החברה  כיום  הינה  ערוצית -די.בי.אס 

. ראלבאמצעות לווין ביש

מידע כללי על תחום הפעילות .5.1

מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו .5.1.1

קריות: ילמנויים פועלים מספר גורמים במספר קטגוריות עבתחום שידורי הטלויזיה

רב  בעלות  .א טלויזיה  שירותי  המספקות  התקשורת,  חוק  מכח  לשידורים  רשיון 

די.בי.אס וכן הוט המספקת שירותי טלוויזיה בכבלים, אשר הינה בעלת  -ערוצית  

מונופולין מוכרז על פי חוק התחרות הכלכלית בתחום שידורי הטלוויזיה הרב  

"). לפרטים אודות הרגולציה החלה  תחום השידורים בלווין ובכבליםרוצית ("ע

. די.בי.אס והוט מספקות הן  5.15על בעלות רשיונות לשידורים כאמור ראו סעיף  

VOD"ערוצים") והן שירותי  -ים ליניאריים (שיכונו בפרק זה גם כ שידורי ערוצ

). 5.15.2של די.בי.אס ראו סעיף VOD-(לשאלת אסדרת תחום שירותי ה

בישראל פועלות מספר  -)  OTTתכנים באמצעות האינטרנט (במתכונת  ספקיות  .ב

רשת   באמצעות  ויזואלים  אודיו  תכנים  של  ובינלאומיות  מקומיות  ספקיות 

קצה (לרבות  מכשירי  של  שונים  סוגים  באמצעות  לצפיה  הניתנים  האינטרנט, 

במתכונת הכוללת  פועלות  העיקריות,  הספקיות המקומיות  מכשירים ניידים). 

המועברים באמצעות  DTT-(לרבות תכני מערך הVODים לינארים ותכני ערוצ

די.בי.אס (באמצעות   הן  שבהן,  והעיקריות  האינטרנט),  באמצעות  או  המערך 

)  5.2.2.1-ו5.2.2.15.2.2.2לפירוט ראו סעיפים STING TV, -, ו+yesשירותי 

הספקיות הבינלאומיות העיקריות הפועלות בישראל, הן   סלקום, פרטנר והוט. 

Netflix ,APPLEו-Amazonות אפשרויות צפיה בתכני המספקVOD כאשר)

ערוצים   ללא  לעברית)  מתורגמים  אלה  תכנים  מרבית  הדוח  למועד  נכון 

הבינלאומיות   הספקיות  מנויי  מרבית  די.בי.אס  ידיעת  למיטב  ליניאריים. 

רשיונות   בעלות  או  המקומיות  מהספקיות  מי  שירותי  על  גם  מנויים  בישראל 

. השידורים

. 69תכנים ללא הרשאת בעלי הזכויות (פיראטיים) גורמים המציעים .ג

DTT–מערך ה .ד

די.בי.אס היא אחת מבעלי המניות של חברת זיר"ה בע"מ, הפועלת למניעת הפרת זכויות יוצרים בתכני וידאו ברשת האינטרנט. 69



2021פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי לשנת 

146

בשיטה ספרתית ( שידורי טלוויזיה  של  קרקעית  להפצה  המכונה DTTמערך   ,(

. המערך  70"עידן+", באמצעותו מופצים לציבור, ללא תשלום, ערוצים מסויימים 

מופעל נכון למועד הדוח על ידי הרשות השניה. 

לתשלום דמי הפצה, כאשר שר התקשורת ושר  הפצת הערוצים נעשית בתמורה

האוצר רשאים לקבוע כי המדינה תסבסד את דמי ההפצה שיחולו על משדרי 

ערוץ נושאי וערוץ ייעודי. 

ה מהווה  זה  דוח  למועד  לשידורי DTT-נכון  חלקי,  באופן  תחליפי,  מוצר 

.הטלויזיה הרב ערוציים

הבהתאם ששידוריו  משדר,  גוף  שידורים,  הפצת  מ"השידורים  לחוק  חלק  ינם 

הפתוחים" (כלומר ערוצי טלויזיה המופצים באמצעות התחנות הספרתיות), ייתן לכל 

הסכמה לשידור של שידוריו הליניאריים ברשת האינטרנט בלא 71"ספק תכנים רשום" 

לפי דין ובכפוף לתנאים   אך זאת מבלי לגרוע מזכויות היוצרים והמבצעים  תמורה, 

שנקבעו   היוצרים והמבצעים  בחוקמסוימים  בעלי זכויות  רשיון מאת  קבלת  ובהם 

נדחתה תחילת ההסדר  72(לרבות באמצעות הגוף המשדר). ביחס לערוצים המסחריים, 

בתשעה חודשים נוספים (עד לחודש  2022האמור בחמש שנים, שהוארכו בחודש ינואר  

יון לשידור של  מתן רשלרבות  שבמהלכן יחולו הסדרים מיוחדים,  73) 2022אוקטובר  

שמבקש  במרשם  הרשום  תכנים  ספק  לכל  המשדר  הגוף  מאת  באינטרנט  שידורים 

זאת, במחיר ובתנאים המיטביים ביותר שנתן הערוץ המסחרי לספק תכנים אחר על 

בהוראת  כמפורט  הכל  הרשיון  מתן  במועד  בתוקפו  שעומד  אחר  לשידור  רשיון  פי 

.המעבר הקבועה בחוק

עות את שירותיהן לצד שירותי תקשורת נוספים המסופקים  הוט, פרטנר וסלקום מצי

הכוללת  -על ידיהן, לרבות במסגרת סלים שאינם "פריקים" (כגון   חבילת "טריפל" 

שירותי טלפוניה קווית, אינטרנט וטלויזיה). לשירותי תקשורת נוספים הניתנים על  

. להצעת סלי שירותי תקשורת על ידי די.בי.אס  1.7.1תקשורת ראו סעיף ידי קבוצות

. 1.7.2.3ראו סעיף ומגבלות בעניין 

ספקי בשנת   בשל התבססותם של  בעיקר  גבוהה בתחום,  תחרות  הדוח המשיכה לשרור רמת 

נמוכה   מחירים  ברמת  הפועלים  כאמור,  האינטרנט  באמצעות  ובינלאומיים  מקומיים  תכנים 

ייעודי   בהקמת מערך תשתיתי  צורך  ללא  גורמים אלה באמצעות האינטרנט,  פעילות  יחסית. 

לטורי, משפיעה מהותית לרעה על מעמדה התחרותי של ונכון למועד דוח זה אף ללא פיקוח רגו

לרבות   הדוח,  בשנת  בה  שחלו  ושינויים  בתחום  התחרות  אודות  נוספים  לפרטים  די.בי.אס. 

די.בי.אס   סעיף  -באופן פעילות  לשאלת הסדרתם של שידורים בטכנולוגיות שידור 5.6ראו   .

. 5.15.2חדשות ראו סעיף 

), ערוצי הטלוויזיה  33, כאן חינוכית וערוץ  11נכון למועד דוח זה מופצים במסגרת המערך ערוצי הטלוויזיה של תאגיד השידור (כאן  70
ו ערוץ  -המסחריים ("קשת"  וערוץ הכנסת (ערוץ  14"רשת"),  על מפעיל ה99,  מספר תחנות רדיו.  וכן,   (-DTT גם ערוצים להפיץ 

חוק ("2012-נושאיים (שעיקר שעות שידורם מוקדש לנושא הקבוע בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב 
אם ביקשו – ") וכן את שידוריהם של בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי (כהגדרתם בחוק הרשות השניה)  הפצת שידורים

גורם מפעיל   למנות  רשאים  האוצר  ושר  שר התקשורת  לפזאת.  כללי תפעולו,רטי  רשיון  גם  לו  להעניק  רשאית  שהמועצה תהא 
ידורי פרסומות.לשידורים שימומנו מדמי מנוי או מש

" מוגדר בחוק הפצת שידורים כמי  ספק תכנים "ספק תכנים רשום" מוגדר בחוק הפצת שידורים כספק תכנים הרשום במרשם; "71
שפעילותו העיקרית הינה שידור של מגוון תכנים לציבור בישראל (כגון די.בי.אס), ובלבד שהתכנים משודרים ביוזמתו, באמצעות  

ובין שהתכנים ניתנים לצפייה  ממשק הנמצא בשליטתו, ו בו זמנית בידי הציבור,  הכל בין שהתכנים ניתנים לצפייה בזמן אמיתי, 
במועד ובמקום לפי בחירת הצופה. 

.5.15.1.4. לעניין זה ראו סעיף  13- ו12למיטב ידיעת די.בי.אס, למועד הדוח, ערוצים מסחריים כאמור הינם ערוצים  72
לכלה של הכנסת, רשאי להאריך בצו תקופה זו בתקופה אחת של ששה חודשים. שר התקשורת, באישור ועדת הכ73
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. 5.6.1ראו סעיף לשינויים במספר מנויי די.בי.אס 

הפעילות מגבלות, חקיקה ואילוצים מיוחדים בתחום .5.1.2

עניפהפעילות   לחקיקה  כפופה  השידורים  רשיונות  לחוק  בעלות  ובפרט  התקשורת  בתחום 

למשטר רישוי וכן לפיקוח ולהחלטות מדיניות מטעם משרד התקשורת. הפעילות   התקשורת, 

האמורה נמצאת אף בפיקוח מתמיד של המועצה, הקובעת מדיניות, מתקינה כללים ומפקחת 

אתיקה   מקומיות,  הפקות  חובת  השידורים,  תכני  ובהם  הפעילות  של  רבים  תחומים  על 

.ים, הגנת הצרכן ואישור הערוצים המשודריםבשידור

אספקת שירותי טלויזיה שלא באמצעות לווין או כבלים כמשמעותם בחוק התקשורת, איננה 

נתונה לפיקוח כאמור לעיל. 

יולי   השידורים, 2021בחודש  בתחום  העל  אסדרת  לבחינת  ועדה  המלצות  דו"ח  התפרסם 

המלצות ןועדת פולקמבראשות ח"כ לשעבר רועי פולקמן (" בין היתר,  דו"ח הוועדה כולל,   .("

בנושאים הבאים: 

ביטול המועצה ומועצת הרשות השניה, והקמת רשות השידורים המסחריים במקומן..א

רגולציה על כלל ספקי התוכן האודיו.ב ויזואלים (מי שפעילותם העיקרית היא  -החלת 

ה ספקי  אלה  ובכלל  למנויים)  תכנים  לספקOTT-העברת  ביחס  תוכן השונים.  י 

בסיס סך -מקומיים   על  החלת רגולציה בהתאם למדרג שיקבע לפי היקף פעילותם, 

החלת רגולציה בהיקף מוגבל  -הכנסותיהם השנתיות. ביחס לספקי תוכן בינלאומיים  

ווולונטרית בחלקה. 

חובת .ג וקביעת  בלבד  עילית  סוגה  מסוג  מקור  הפקות  קידום  לעניין  הוראות  קביעת 

ההוראות הקיימות השקעה מדורגת שתחול צמצום  תוך  השונים,  על ספקי התכנים 

היום ביחס לחובת ההשקעה בהפקות מקור.

קביעת הוראות לעניין איסור בלעדיות בתחום שידורי הספורט שיחולו על כלל ספקי  .ד

התכנים המקומיים, והוראות נוספות לעניין שידור ורכישה של תכני ספורט.  

צ.ה בעניין  הוראות  לקביעת  ביטול  מנגנון  לעניין  המלצות  וכן  בתחום השידורים  רכנות 

חבילות הבסיס בכבלים ובלווין. 

על פי האמור בדוח הוועדה, ישנן סוגיות שבהן הוועדה לא הגיעה לכדי מסקנה סופית, ובכלל 

זה סוגיית המודלים הכלכליים של שוק השידורים (לגביה ממליצה הוועדה לבטל באופן הדרגתי 

וההגבלו המסחריים  את ההפרדות  הערוצים  בחינם של  העברה  חובת  בהן  ת הקיימות היום, 

סעיף   בפלטפורמות  5.15.1.4(ראו  פרסומות  שידור  ואיסור  אפיקים,  הקצאת  חובת   ,(

המסורתיות בהן של די.בי.אס, תוך שהיא מציעה שני מתווים ליישום המלצה זו) וכן האפשרות  

לפיכך, איפשרה הוועדה קבלת התייחסות של פלטפורמות רב ערוציות להחזיק בגופי חדשות.  

להמלצותיה לצורך המשך בחינה. 

ספטמבר   השידורים.  2021בחודש  בשוק  הרפורמה  בנושא  התקשורת  שר  החלטת  התקבלה 

הודיע השר על אימוץ באופן עקרוני של המלצות הוועדה בכפוף לשינויים   בהחלטה, בין היתר, 

מ עבודת  על  והורה  בהחלטה,  כמפורט  כי  והתאמות  קבע  השר  מההמלצות.  לחלק  ביחס  טה 

ההחלטה בעניין סוגיית המודלים הכלכליים של שוק השידורים תתקבל לאחר שיתקבלו הערות 

הנחה השר את הדרג המקצועי במשרד התקשורת   הציבור והמלצות הצוות המקצועי. בנוסף, 
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במקביל להשלמת ע74להתחיל בעבודת מטה לעיגון ההמלצות בחקיקה ובהנחיות בודת מטה , 

בנושאים המפורטים בהחלטה. השר ציין עוד, כי בכוונתו לפעול להשלמת הרפורמה בתוך פרק  

זמן של כשנה לכל היותר. השפעות ההחלטה על עסקי די.בי.אס תלויות, בין היתר, בהחלטות 

כלכלית   בהחלטה  שמדובר  מכיוון  סופית;  החלטה  נתקבלה  טרם  שלגביהם  בנושאים  השר 

ה לגבי ההמלצות הכלולות בה; ומכיוון שעוד נדרשים הליכי חקיקה לצורך  ונדרשת עבודת מט 

תיקוני   של  השפעתם  מידת  תהיה  מה  להעריך  קושי  קיים  ויישומן  הועדה  המלצות  יישום 

החקיקה האמורים או אסדרה אחרת, ככל שיאומצו, על עסקי די.בי.אס, ככל שיאומצו ובנוסח  

ובאופן בו יאומצו.   

בי.אס הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות, הערכות אלה של די.

יוזמות  של  ונוסחן  האמורה  התקשורת  שר  החלטת  פולקמן,  ועדת  מסקנות  על  היתר,  בין 

בפרט.   שהוצע  ובאופן  בכלל,  ובאסדרה  בחקיקה  יוסדר  זה  נושא  כי  וודאות  אין  החקיקה. 

באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר,  הערכות אלה עשויות שלא להתממש, או להתממש  

בעקבותיהן   שיגובשו  ככל  חקיקה  בתיקוני  השר,  החלטות  של  בפועל  יישומן  באופן  בתלות, 

. 5.15.2ראו סעיף OTT-ואסדרה נוספת. להשפעות אפשריות על שירותי ה

שינויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו .5.1.3

. 1.5.4.4לנתונים אודות שינויים בהיקף פעילותה של די.בי.אס ורווחיותה, ראו סעיף 

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם.5.1.4

איכות, בידול וראשוניות בתוכן השידורים, במגוונם, במיתוגם ובאריזתם. 

. לקהלי יעד שונים מתן הצעות ערך רלוונטיות

לטכנולוגיות   מתקדמות (ביחס  בטכנולוגיות  שימוש  תוך  טלוויזיה  שירותי  מתן 

השידורים, ביחס למכשירי הקצה וביחס לממשק המשתמש). 

האינטרנט. אספקת שירותי טלויזיה באמצעות רשת

כגון  נוספים,  ושירותים  טלוויזיה  שירותי  שיכלול  תקשורת  שירותי  הצעת "סל" 

). 5.15.2שירותי גלישה ברשת האינטרנט (ראו סעיף 

יות תוכן בינלאומיות. נגישות וחיבור לאפליקצ

רמה גבוהה של שירות לקוחות המותאם לסוג השירות. 

חוזקו של המותג וזיהויו עם איכות, חדשנות ומובילות, התוכן והשירותים למנויים. 

אטרקטיביות המחיר. 

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים ביחס לתחום הפעילות.5.1.5

לשידורי כבלים ולווין   הצורך -חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם (א) 

בקבלת רישיונות לשידורי כבלים ולווין ועמידה בדרישות הרגולציה הרלבנטית; (ב) 

וכן לשידורי  לרבות רכישת והפקת תכנים,  השקעות הנדרשות מהמפעילים בתחום, 

ולווין   ה-כבלים  ייעודית; (ג)  תשתית  הישראלי  הקמת  השוק  של  המצומצם  יקפו 

היקף ורמת חסמי הכניסה ביחס לשירותי טלויזיה באמצעות האינטרנט   ומאפייניו. 

התקשורת (בזק 74 חוק  תזכיר  לרבות  כאמור,  האסדרה  מתכונת  שינוי  בענין  חקיקה  יוזמות  במספר  הוחל  האחרונות  בשנים 
, אשר ועדת פולקמן הונחתה להביאו בחשבון. 2018-ספקי תכנים) (תיקון מס' _), התשע"חושירותים) (אסדרת
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נוסף   שוק  מהווה  ישראל  עבורן  הבינלאומיות  לספקיות  בפרט  מאוד,  נמוכים  הינם 

המוצעים   השירותים  ובמגוון  בכמות  בגידול  מתבטא  והדבר  קיימת,  לפעילות 

במתכונת זו.

אה העיקרים הינם: (א) לגבי בעלי רשיונות לשידורים קיים חסם רגולטורי חסמי היצי

את  - לבטל  התקשורת  שר  בהחלטת  כרוך  השידורים  רישיון  לפי  הפעילות  סיום 

הרישיון לפני תום תקופת הרישיון, בתנאים הקבועים ברישיון, לרבות הסדרים (בהם 

השידורים   המשכיות  להבטחת  הרישיון)  בעל  שיחוייב  ולצמצום  יכול  והשירותים 

הפגיעה במנויים; (ב) התקשרויות ארוכות טווח עם ספקים מהותיים. 

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .5.1.6

די.בי.אס רואה באפשרות לקליטת ערוצים זרים רבים באמצעות ציוד קצה זול יחסית כתחליף 

. 5.1.1סעיף לשירותיה ביחס למגזרים מסוימים. לתחליפים נוספים ראו 

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו.5.1.7

פועלים  התחרות   רובם  אשר  שחקנים  של  יחסית  גדול  במספר  מתאפיינת  הטלויזיה  בתחום 

נמוכות מחירים  סעיף  ברמות  אינטרנטיים  5.1יחסית (ראו  לקוח  ממשקי  באמצעות  וכן   ,(

מתקדמים באופן שהוביל להתעצמות התחרות בתחום. גידול בכמות המנויים במצב התחרות  

השקעת משאבים  הנוכחי יכול להתב המחייב  גיוס מנויים מהמתחרים,  באמצעות  בעיקר  צע 

ניכרים בשימור מנויים קיימים ובגיוס מנויים חדשים. 

נתונים אודות מספר מנויי החברות הבינלאומיות הפועלות בתחום ואודות אין בידי די.בי.אס

מנויים של מי מספקיות  DTT-מספר צופי מערך ה בנוסף,  רובם הינם,  ולהערכת די.בי.אס   ,

הטלוויזיה המקומיות הפועלות בתחום. להערכת די.בי.אס, מגמת הגדלת נתח השוק הכולל של  

בי האב  בתי  כלל  השחקנים (מתוך  האב  כלל  בתי  של  הארי  שחלק  כך  בשל  נחלשת  שראל) 

הנותרים אינם קהלים פוטנציאליים. 

. 5.6לפרטים נוספים על התחרות בתחום ראו סעיף 

מוצרים ושירותים .5.2

, וזאת במגוון הצעות ערך הנבדלות זו OTTמציעה שירותי טלוויזיה באמצעות לווין ושירותי  אס  די.בי.

מזו הן בהיקף התכנים, בהיקף השירותים הנכללים בהם, בממשק באמצעותו הם מוצעים ובמחיר. הצעת  

ה טלוויזיה  OTT-שירותי  משירותי  די.בי.אס  שירותי  של  מדורג  מעבר (מיגרציה)  ממגמת  חלק  הינה 

. 5.18.1סעיף. לתהליך המיגרציה ראו OTTמצעות לווין לשירותי בא

שידורי לווין ושירותים נלווים .5.2.1

די.בי.אס   ערוצים  בשידורי  שידורי  כוללים  לווין  רדיו,  אמצעות  ערוצי  ובנוסף  ליניאריים, 

מוסיקה ושירותים אינטראקטיביים. 

וכן  קליטה  צלחות  בבניינים  מותקנות  לווין,  באמצעות  די.בי.אס  שירותי  קליטת  לצורך 

מותקנים בבתי המנויים מפענחים מסוגים שונים בעלי תכונות שונות המאפשרות לקבל מגוון  

כתלות בתכונות הממיר (קליטת שידור הקלטת תכנים,  שרותים  ברזולציות שונות,  VODים 

ועוד). 

די.בי.אס   של  שידוריה  כוללים  המועצה,  והחלטות  די.בי.אס  של  השידורים  לרשיון  בהתאם 

באמצעות לווין חבילה בסיסית אותה נדרש לרכוש כל מנוי (בצד חבילות בסיס נוספות אותן  
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המנו יכול  אותם  נוספים  ערוצים  וכן  להציע),  די.בי.אס  בין  רשאית  בחירתו,  לפי  לרכוש  י 

כחבילות ובין כערוצים בדידים.

שירותי   הלווין")  לווין ("מנויי  באמצעות  שידוריה  על  המנויים  ללקוחות  מספקת  די.בי.אס 

VOD באמצעות האינטרנט (במתכונתOTT  רובם המכריע של מנוי הלווין מנויים על חבילת .(

ה שירותי  את  הכוללת  לרVOD-תכנים  רשאים  חלק ויתרתם  כאשר  אלה.  שירותים  כוש 

ניתנים בתמורה לתשלום נפרד.VOD -מהתכנים הכלולים בשירות ה

דורשת, בין השאר, שימוש בסוגי מפענחים מסויימים.    VODהתחברות מנויי הלווין לשירותי  

. 5.15.2של די.בי.אס ראו סעיף VOD-לשאלת אסדרת תחום שירותי ה

הכוללת את רובם המכריע של   שירותי הטלוויזיה באמצעות לווין מוצעים הן בחבילה רחבה, 

, אותה רוכשים רוב מנויי הלווין, והן בחבילות בעלות היקף  VODהערוצים הלינארים ושירות 

נכלליםתכנים מצומצם   שאינם  ערוצים נוספים  לרכוש  המנויים  באפשרות  במי  יותר (כאשר 

.מהחבילות שרכש)

OTTשירותי .5.2.2

: OTTדי.בי.אס מציעה מספר שירותי 

+yesשירותי 

VOD, הכולל ערוצי טלוויזיה לינאריים, וכן תכני  yesמציעה את שירות +די.בי.אס  

במספר חבילות מוצעות, כשהשכיחה ביניהן היא בהיקף דומה לזה המוצע במסגרת 

תכונות   הכולל  מתקדם  טכנולוגי  ממשק  הלווין.  למנוי  המוצעת  הרחבה  החבילה 

streamerמתקדמות שאינן זמינות בממשק הלוויני. השירות ניתן באמצעות מכשירי 

ת ניתן לשימוש כשלעצמו או  , ומכשירי קצה נוספים לרבות ניידים. השירומתאימים

.  במקביל לשירות הלווין

STING TVשירותי 

הכולל ערוצי טלויזיה ליניאריים וכן  STING TV"שירות  מפעילה את  די.בי.אס    ,"

, ומיועד ללקוחות שאינם מנויי לווין. השירות מוצע במספר חבילות צפייה  VODתכני  

כוללות את מלוא מגוון התכנים המוצעים במס גרת השירותים האחרים של  שאינן 

באמצעות מכשירי ניתןדי.בי.אס, ומתאפיינות ברמות מחיר נמוכות יחסית. השירות 

streamer יםניידמתאימים ומכשירי קצה נוספים לרבות .

הכנסות מוצרים ושירותים .5.3

להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות די.בי.אס (במיליוני ש"ח): 

202120202019

1,2521,2541,316הכנסות משידורי ושירותי טלויזיה רב ערוצית למנויים 

* 98%-כ* 97%-כ99%-כשיעור מסך ההכנסות 
* יתרת ההכנסות נובעת, בעיקרה, מתשלומים מערוצים בגין העברתם על ידי די.בי.אס וכן ממכירת זכויות בתכנים. 

לקוחות.5.4

די.בי.אס מתקשרת עם מנוייה בהסכם של מנויי די.בי.אסרובם המכריע   ככלל,  הינם לקוחות פרטיים. 

ביחס להסכם המנוי של   מנוי המסדיר את מערך זכויות והתחייבויות המנויים ביחסיהם עם די.בי.אס. 
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75מנויי הלווין נדרש אישור המועצה שהתקבל. 

שיווק והפצה .5.5

ונים. פעילות המכירה של  שיווק שירותי די.בי.אס נעשה באמצעות פרסום באמצעי המדיה הש.5.5.1

הבאים  העיקריים  ההפצה  ערוצי  באמצעות  מבוצעת  וחדשים  קיימים  ללקוחות  די.בי.אס 

(שחלקם מופעלים בידי עובדי די.בי.אס וחלקם בידי משווקים חיצוניים, הכוללים גם את בזק  

בינלאומי ופלאפון): 

מוקדים טלפונים. 

ערוצים דיגיטליים. 

מכירות שטח, הפועלים לגיוס מנויים חדשים. אנשי

תחרות .5.6

המתחרים בתחום .5.6.1

). 5.1קבוצות מתחרים (ראו סעיף תחום מאופיין נכון למועד הדוח במספר ה

שהינה מונופול מוכרז בתחום אספקתהמתחרים העיקריים של די שירותי.בי.אס הינם הוט, 

פרטנר 76ערוצית-רבטלוויזיהשידורי סלקום,  וכן  ביותר,  הגדול  השוק  בנתח  ומחזיקה 

ונטפליקס. 

31של די.בי.אס, לפי מיטב ידיעתה, ליום  77להלן נתונים אודות מספרי המנויים ונתחי השוק 

:202178-ו2020בדצמבר בשנים  

2020שנת 2021שנת 
נתח שוק מנויים (באלפים)נתח שוק מנויים (באלפים)

56332%55732%

מאפייני התחרות כיום .5.6.2

השירות,   באיכות  השירותים,  במחיר  השידורים,  ותוכן  במגוון  מתמקדת  בתחום  התחרות 

ובהם   וכן בהצעת שירותים נוספים,  והצעת ציוד קצה מתקדם וממשקי משתמש מתקדמים, 

. VODושירותי HD, K4שידורי 

מתאפיינת התחרות בהצעת שירותי תקשורת נוספים לצד הצעת תכני הוידאו (להצעת "סלי כן 

של קבוצות הוט, סלקום ופרטנר ראו גם סעיף  שי ולהצעת סלי שירותים על ידי  1.7.1רותים" 

גם סעיף   ראו  בגידול מספר 1.7.2.3די.בי.אס  בינלאומיים וכן  וחיבור לספקי תוכן  בהנגשה   ,(

המנוי (אישור שניתן בעבר ותוקפו פג). די.בי.אס פנתה  על פי רשיון השידורים נדרש גם אישור בית הדין לחוזים אחידים להסכם  75
די.בי.אס, בין השאר, לבטל את הוראת הרשיון המחייבת למועצה בבקשות לתיקון הסכם המנוי ולתיקון הרשיון, במסגרתן ביקשה

קבלת אישור בית הדין לחוזים אחידים, לנוכח תיקון חקיקה שבוצע בהקשר זה. נכון למועד דוח זה, טרם התקבלה עמדת המועצה  
ביחס לבקשותיה של די.בי.אס.

התחרות בבקשה לבטל את הכרזתה כמונופול כאמור. פנתה הוט לממונה על  2021למיטב ידיעת די.בי.אס במחצית השנייה של שנת  76
, הוט, פרטנר וסלקום כפי שיפורט להלן (ולא מתוך כלל צופי ומנויי התחום בהיעדר  נתחי השוק חושבו מתוך כלל מנויי די.בי.אס77

די.בי.אס בשנים   נתחי השוק של  הערכת  אודותם).  של 2021- ו2020נתונים ממשיים  די.בי.אס,  על מספר המנויים של  מבוססת 
), וכן של הוט, שאינה מפרסמת את 2021ל שנת  השלישי ש סלקום ופרטנר (על פי דיווחיהן אודות מספר מנוייהן נכון לתום הרבעון  

ולכן מנוייה,  ליתר  מספר  ביחס  הקיימים  ולנתונים  עבר  למגמות  לב  בשים  די.בי.אס,  הערכת  לפי  הינם  להוט  ביחס  הנתונים 
בפועל שונים  השחקנים). עם זאת, אין כל ודאות שהנתונים שהונחו ביחס להוט הינם מדויקים, ולכן יתכן, בהתאמה, שנתחי השוק 

מאלה שהוערכו. 
בית אב אחד או לקוח עסקי קטן. במקרה של לקוח עסקי שברשותו  - מספר המנויים הינו בקירוב, ונתח השוק הינו בעיגול. מנוי  78

מספר הלקוחות העסקיים   קיבוץ או חדר כושר) מתבצע תיקנון של מספר המנויים.  מעל מספר מפענחים מסוים (כגון בית מלון, 
בהכנסה לשאינם קטנים  שאינם  העסקיים  הלקוחות  מכלל  המתקבל  הכולל  התשלום  כחלוקת  מחושב  קטנים,  עסקיים  קוחות 

הממוצעת מלקוח עסקי קטן, אשר נקבעת אחת לתקופה. 
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. )5.1המתחרים ובהתבססותם (ראו סעיף 

גורמים חיוביים ושליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של די.בי.אס .5.6.3

להערכת הנהלת די.בי.אס יתרונותיה התחרותיים העיקריים של די.בי.אס הינם: 

איכות ומגוון התכנים שמשדרת די.בי.אס למנוייה. .א

רמת, איכות וזמינות מערך שירות הלקוחות של די.בי.אס. .ב

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לשם אספקת שירותים מתקדמים. .ג

כמותג מועדף, אהוד, ובעל רמת נאמנות גבוהה." yesטיפוח וקידום המותג ".ד

שיווק מספר מתכונות התקשרות, המתאפיינות ברמות מחיר שונות, בהיצע תוכן  .ה

בממשקים טכנולוגיים שונים ובסוגים שונים של  שונה, בשיטות שידו ר שונות, 

מתכונת שירות לקוחות. 

גורמים  או  מנחיתות  סובלת  השידורים  בתחום  די.בי.אס  של  התחרותית  פעילותה 

המשפיעים עליה לרעה, במספר תחומים, שאלה העיקריים שבהם: 

תשתיתית  .א ד-נחיתות  תקשורת  מאפשרת  אינה  די.בי.אס  הלווין של  ו תשתית 

שירותי   מתן  מאפשרת  אינה  שירותי VODכיוונית,  העברת  מאפשרת  ואינה 

סלקום   הוט,  שימוש  עושות  בהן  לתשתיות  בניגוד  וזאת  ואינטרנט,  טלפוניה 

ראו -OTTופרטנר, המאפשרות אספקת שירותים אלו. לפרטים אודות שירותי  

. בנוסף, תשתית הלווין מוגבלת ביחס לתשתית האינטרנטית בהצעת  5.2.2סעיף 

ממשקים טכנולוגיים מתקדמים. 

- מגבלות רגולטוריות .ב

. 5.15.3למגבלות בענין שיווק סל שירותים משותף ראו סעיף 

. מגבלות אלה  2.16.8.3ראו סעיף  בזקלמגבלות מכח תנאי הממונה למיזוג עם  

.OTT-חלות גם על פעילות די.בי.אס בתחום ה

לנחיתות תחרותית הנובעת מהיעדר פיקוח רגולטורי על שחקנים שאינם בעלי  

סעיף   ראו  לשידורים  הסיטונאי,  5.19.2.2רשיונות  השוק  הסדר  התבססות   .

על פיו,  בזקשאינו מאפשר לדי.בי.אס רכישת שירותים מ1.7.3כאמור בסעיף  

. עלולה להקל על כניסתם של מתחרים חדשים לתחום וביסוס מעמדם

חלל  .ג תלוי -מקטעי  כבדות,  קבועות  בהוצאות  כרוך  חלל,  במקטעי  השימוש 

וכרוך במגבלה ביחס ליכולת  5.16בקבלת השירותים מצד שלישי (ראו סעיף    ,(

). 5.7הרחבת היצע השידורים (ראו סעיף 

שיטות עיקריות להתמודדות עם התחרות.5.6.4

התחרות: להלן שיטותיה העיקריות של די.בי.אס להתמודדות עם 

תוך  -תוכן   ומגוון,  חדשני  איכותי,  תוכן  ושידור  הפקת  לרכישת,  פועלת  די.בי.אס 

יצירת בידול, הדגשת המיתוג והשגת ראשוניות ביחס לתכנים המשודרים על ידיה.

הצעת מגוון שירותים ברמות מחיר שונות. –יניות תימחור מד

). 5.2.2(ראו סעיף OTTהצעת שירותי 
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שמה דגש על מערך שירות הלקוחות. די.בי.אס-שירות 

תוך מתן  -טכנולוגיה   יכולותיה הטכנולוגיות,  בהרחבת  מבצעת השקעות  די.בי.אס 

דגש לאספקת שירותים חדשניים ומתקדמים. 

". yesדי.בי.אס מטפחת, מקדמת ומבדלת את המותג "-מיתוג 

כושר ייצור .5.7

תלהערוצים  מספר   הלווין,  למנויי  לשדר  די.בי.אס  עושה  שביכולת  היא  בהם  החלל  מקטעי  במספר  וי 

שימוש, ביכולות דחיסת התכנים וברוחב הפס הנדרש להעברת כל סוג ערוץ. נכון למועד הדוח די.בי.אס  

מנצלת כמעט במלואם את מקטעי החלל בהם עושה היא שימוש. מקטעי החלל מסופקים לדי.בי.אס על  

ששידורם תלוי  VOD-והOTT-). מגבלות אלה אינן חלות ביחס לשירותי ה5.16ידי חברת חלל (ראו סעיף  

. בנפחי הגלישה ברשת האינטרנט

רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .5.8

להלן רכיביו העיקריים של הרכוש הקבוע של די.בי.אס: 

קעיןמקר.5.8.1

די.בי.אס שוכרת מספר נכסי נדל"ן לצורך פעילותה. משרדיה הראשיים של די.בי.אס וכן מרכז 

אשר   סבא,  בכפר  שכורים  במקרקעין  ממוקמים  שלה,  הראשי  השכירות השידורים  תקופת 

לדי.בי.אס2024בשנתמסתיימת  שלהם   המוקנות  אופציות  בכפוף  (עם  השכירות,  להארכת 

לשנת   עד  ההסכם,  שוכרת 2034לתנאי  אותם  הנכסים  שאר  של  השכירות  תקופת  יתרת   .(

(תקופות אלו הינן בהנחת מימוש אופציות להארכת  שניםלכשלושוחצישנהדי.בי.אס נעה בין 

השכירויות, המוקנות לדי.בי.אס). 

ציוד קצה לוויני .5.8.2

ותשת קליטה  צלחות  מתקינה  מפענחים  די.בי.אס  ובהן  מנוייה,  בבתי  אחרות  קצה  יות 

המפענחים   לפענוחם.  המשמשים  חכמים  כרטיסים  וכן  השידורים  קליטת  את  המאפשרים 

קבלת  תקופת  במהלך  המשולמים  קבועים,  שכירות  לדמי  בתמורה  למנויים  מושכרים 

. השירותים, או מושאלים למנויים

OTTלשירותי ציוד קצה .5.8.3

sstreamerניתנים לצפייה באמצעות מגוון מכשירי קצה, ובהם  STING TV-ו+yesירותי  ש

. ומשכירה אותם למנוייהstreamersמדגמים שונים. די.בי.אס רוכשת  

ציוד שידור ומערכות מחשוב ותקשורת.5.8.4

בעמק  לדי.בי.אס   המצוי  משני  שידורים  מרכז  וכן  סבא,  בכפר  המצוי  ראשי  שידורים  מרכז 

. במרכזי השידורים OTT-ה ומערכותלוויןבאמצעותיההאלה, שבאמצעותם מועברים שידור

מופעל בחלקומצוי ציוד קליטה ושידור, וכן מערכות מחשוב ותקשורת. מרכז השידורים המשני  

את שירותי הפעלת מרכז השידורים המשני ותחזוקתו  בחלקו  ג', המעמיד לדי.בי.אס  בחצרי צד

פי   לדי.בי.אס,  (עם 2024שנתלתוםעדשתוקפו  המסגרתהסכםעל  המוקנית  הארכה  זכות 

. הניתנת למימוש שישה חודשים לפני סיום ההסכם)

מערכות הפעלה והצפנה .5.8.5

הטמעה, הצפנה, אחזקה סינמדיה("Synamediaדי.בי.אס רוכשת מחברת   ") שירותי פיתוח, 
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ואחריות הקשורים במערכות ההפעלה של מערך שידורי הלוווין וכן רוכשת מסינמדיה שירותים  

, וזאת על פי הסכמי מסגרת שבין די.בי.אס לבין סינמדיה מחודש OTT-דומים ביחס למערך ה

. שירותים אלו ניתנים ביחס למערכות שונות של די.בי.אס, לציוד הקצה, ולכרטיסי 2020ינואר  

חומרה נוספים הנדרשים לשם קבלת שירותים אלה, וכן ניתנו לדי.בי.אס רשיונות  צפיה ורכיבי

רלבנטיים לשימוש במערכות ובציוד הקצה. 

בכפוף 2026תקופת ההתקשרות עם סינמדיה ביחס למערך הלוויני הינה עד לחודש פברואר  

עלההסכםלתנאי הסכם  של  מוקדם  סיום  אפשרות  עם  הפס-,  של  במקרה  די.בי.אס  קת  ידי 

. 5.18.1שידורי הלווין במסגרת המיגרציה. ראו סעיף 

די.בי.אס ידי  על  משולמים  זה  הסכם  תחת  שיסופקו  והמוצרים  השירותים  תשלומים  בגין 

כאשר בהסכם נקבעה תמורה חודשית מינימאלית בגין אספקת שירותים בהיקפים   חודשיים, 

בסוגי השירותים שיסופקו לדי.בי.אס,   תלוי  גובהה  אשר  תוספת תמורה,  וכן תתכן  שנקבעו, 

בהיקפי השימוש בהם, וכן בשירותי פיתוח שדי.בי.אס רשאית להזמין על פי ההסכם. 

(ולאחר מכן חל מנגנון 2024הינה עד לחודש דצמבר OTT-למערך התקופת ההתקשרות ביחס

חידוש אוטומטי לתקופות של שנתיים אלא אם אחד הצדדים מודיע אחרת בהתאם למועדים 

,  OTT- הקבועים לעניין זה בהסכם). לדי.בי.אס מוקנית זכות יציאה מההסכם ביחס למערך ה

עה מוקדמת ולתשלום "דמי יציאה" (בשיעור ואילך, בכפוף למתן הוד2023החל מחודש ינואר  

ההולך ופוחת בהתאם למשך יתרת תקופת ההסכם).

ביחס  והן  הלווין  למערך  ביחס  הן  אלה,  שירותים  של  הרציפה  באספקתם  תלות  לדי.בי.אס 

. OTT-למערך ה

מערכת ניהול לקוחות ממוחשבת .5.8.6

ההתק ניהול  לצורך  מחשוב  ובמערכות  בתוכנות  שימוש  עושה  מנוייה,  די.בי.אס  עם  שרויות 

התקשרות לקבלת רשיונות, שירותי  לרבות מערך החיוב והגבייה שלה. במסגרת זו, לדי.בי.אס 

טכנית   ותמיכה  חברת  פיתוח  וחברת  NetCrackerTechnologySolutionsLtdעם 

NetCrackerTechnologyEMEALimited" :ביחד)NetCracker  ,("בי.אס דיעושהוכן.

בהתאם להתקשרות פלאפון עם  יחד עם פלאפון ובזק בינלאומי  Salesforceשימוש בתוכנת  

Salesforce 3.8.4סעיף(לפרטים ראו( .

בשל חשיבותם לצורך ניהול  Salesforce-וNetCrackerתלות במערכת ובשירותי  לדי.בי.אס  ,

ומעקב די.בי.אס אחר רכישת שירותים ותכנים על ידי מנוייה וכן לצורך חיוב וגבייה ממנוייה. 

כשלים במערכת או הפסקת מתן השירותים לדי.בי.אס (לרבות כתלות בהתקשרות פלאפון עם  

Salesforceלגרו צפויים  המערכת/הספק )  החלפת  או  הענין  לתיקון  עד  תפעולי  לקושי  ם 

NetCrackerעם  שעשויות לארוך זמן ממושך. נכון למועד דוח זה, חלק מרכיבי ההתקשרות  

היא עד  Salesforceהתקשרות עם  ה. 2024מתחדשים באופן שנתי וחלקם בתוקף עד לסוף שנת  

. 2025לסוף 

נכסים לא מוחשיים .5.9

רישיונות .5.9.1

די.בי.אס הינה בעלת הרישיונות העיקריים הבאים: 

רישיון זה מהותי לפעילות הלווין  -2023רישיון השידורים שתוקפו עד לחודש ינואר  

של די.בי.אס ומהווה את ההיתר הרגולטורי המרכזי לפעילותה זו (לתנאי רישיון זה  
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. 79)5.15ראו סעיף 

רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין באזור יהודה ושומרון שתוקפו עד לחודש 

בסעיף  2022דצמבר   המצויין  די.בי.אס  השידורים של  לרישיון  דומות  שהוראותיו   ,

5.9.1.1 .80

אל לווין  uplinkלביצוע פעולות  רישיון   (העברת שידורים ממוקד שידורי די.בי.אס 

.  202781וביצוע פעולות הקמה והפעלה נלוות), אשר תוקפו עד לחודש ינואר  השידורים

ומהווה את ההיתר הרגולטורי להעברת מסרי  לפעילות די.בי.אס  רישיון זה מהותי 

. השידור ממרכז השידורים ללווייני השידור ומהם לבתי מנויי הלווין

סימני מסחר.5.9.2

ועדו להגן על שמה המסחרי ועל המותגים לדי.בי.אס סימני מסחר רשומים, שהעיקריים בהם נ

.)yes, yes+, stingtv(המרכזיים בהם עושה שימוש

זכויות שידור .5.10

די.בי.אס הינה בעלת זכויות שידור בתכני וידאו משני סוגים: .5.10.1

תכנים אשר הזכויות לשידורם נרכשות מצדדים שלישיים הכוללים תכנים בדידים וערוצים.  

ניתן זכויות שידור שנרכשות על ידיה באופן שיאפשרו שידור  די.בי.אס פועלת להתאים ככל ה

במדיות ובמתכונות השונות בהן היא פועלת. 

די.בי.אס הזכות תכנים אשר  בנוסף לעצם  כאשר  משקיעה בהפקתם (באופן מלא או חלקי), 

בשיעורים  זכויות באותם תכנים,  על פי רוב,  לדי.בי.אס,  לשדר את התוכן במסגרת שידוריה, 

לשימוש   הרשאות  ליתן  אף  זכאית  די.בי.אס  רוב,  פי  על  המפיקים.  עם  בהסכמים  הקבועים 

משימושים   הנובעות  בהכנסות  ולהשתתף  אצל  בזכויות  לשידורם  מעבר  בתכנים  נוספים 

די.בי.אס. 

לבעלי   תמלוגים  בתשלום  כרוך  השונות,  במדיות  די.בי.אס,  ידי  על  תכנים  של  והפצה  שידור 

זכויות יוצרים ומבצעים ביצירות מוסיקליות, ברשומות קול, בתסריטים ובבימוי של התכנים  

התשס" זכות יוצרים,  פי חוק  לרבות על  יוצרים("2007-חוכן בגין שידור משנה,  ")  חוק זכות 

התשמ"ד ומשדרים,  מבצעים  זכויות  למספר  1984-וחוק  מתבצע  כאמור  תמלוגים  תשלום   .

וזאת  להם  המגיעים  התמלוגים  את  הרוחני  הקניין  זכויות  בעלי  עבור  הגובים  ארגונים, 

כוללים ( רישיונות  רישיונות אלה מבוססים  blanketlicensesבאמצעות  על פי  התשלומים   .(

לעיתים על תשלום קבוע ולעיתים על שיטות תמחור שונות, כאשר ביחס לחלק מהארגונים יתכן 

שדי.בי.אס תדרש לשלם תשלומים נוספים בגין העברת תכנים במדיות מסוימות או במתכונות  

מסוימות, וזאת בסכומים שלהערכת די.בי.אס אינם צפויים להיות מהותיים. 

ה צופה פני עתיד, המבוססת בין היתר על אומדני די.בי.אס, הערכה זו של די.בי.אס הינה הערכ

וככל שיחולו   לרבות ביחס להיקף השימוש בתכנים האמורים, ועל עמדות הארגונים השונים, 

שינויים באיזה מהם, אפשר שהערכה זו תתממש באופן אחר.

ספקי תוכן עיקריים ותלות בסק תוכן בודד .5.10.2

הגישה די.בי.אס בקשה לחידוש רשיון השידורים, שמצויה בבחינה.2021ולי בחודש י79

ל באיו"ש לחידוש רשיון זה.בוצעה פנייה לראש המנה2021בחודש יולי 80
.2022זאת לאחר הארכה שבוצעה בחודש ינואר 81
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רוכשת   שמהם  התוכן  ספקי  ריבוי  תוכן  לנוכח  ספק  לדי.בי.אס  אין  שידור,  זכויות  די.בי.אס 

עיקרי ואין לה תלות בספק תוכן בודד. עם זאת, בתחום שידורי הספורט הישראלי קיימת תלות,  

ברכישת זכויות השידור של ערוצי ספורט מקומיים מאת ערוץ הספורט   דוח זה,  נכון למועד 

ם. תלות זו נובעת מהיותם ספקים  בע"מ וצ'רלטון בע"מ, עימם קיימת התקשרות למספר שני

בלעדיים של שידורי הספורט הישראלי ולאור קיומו של ביקוש גבוה לשירותים כאמור, מקרב  

התמורה על פי הסכמים אלה מבוססת על תשלום  די.בי.אס.  קבוצת לקוחות משמעותית של 

בהסכמים  חודשי קבוע בהתאם למספר המנויים על שידורי די.בי.אס (למעט חריגים הקבועים 

. אלה)

הון אנושי .5.11

מבנה ארגוני .5.11.1

המשמש כחבר   עומד סמנכ"ל,  כל חטיבה  כאשר בראש  די.בי.אס מורכבת מחטיבות,  הנהלת 

בהנהלת די.בי.אס.

מבקר הפנים הינו עובד פלאפון.(*)  

(**) מנהלת חטיבת הלקוחות הפרטית הינה המשנה למנכ"ל. 

גוראון,  כחלק מיישום תהליכי הסינרגיות מר רן  די.בי.אס,  מנכ"ל  בין חברות בנות בקבוצה, 

בדי.בי.אס   מרבית הסמנכ"לים המכהנים  כן,  כמו  בינלאומי.  ובזק  פלאפון  כמנכ"ל  גם  מכהן 

מכהנים גם כסמנכ"לים בפלאפון ובבזק בינלאומי. 

מצבת עובדי די.בי.אס לפי אגפים:.5.11.2

כמות עובדים
31.12.202031.12.2021

382347עובדי מטה 
847747חטיבת הלקוחות 

1,2291,094סה"כ
העובדים הכלולים בטבלה שלעיל כולל עובדים המועסקים בחלקיות משרה. סך המשרות מספר  

. 999עמד על  31.12.2021בדי.בי.אס נכון ליום 

הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה .5.11.3

מוסדרים, בין היתר, בהסכמים קיבוציים ובהסדר קיבוצי כמפורט  ההעסקה בדי.בי.אסתנאי  

חלים על מרבית אוכלוסיית העובדים (אינם חלים על חלק מדרגי ההנהלה וכן על עובדים ולהלן  
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ארגון העובדים   של עובדי די.בי.אס הוא הסתדרות העובדים היציגבתפקידי אמון מיוחדים). 

הלאומית. 

סקים בהתאם להסכמי העסקה אישיים על בסיס שכר חודשי או  בנוסף, עובדי די.בי.אס מוע

הסכמי ההעסקה הם לרוב   ביצועים.  על פי  לתגמול  גם  זכאים  חלק מהעובדים  כאשר  שעתי, 

לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להפסיק את ההתקשרות בהודעה מראש בהתאם להסכם  

.האישי ולדין וזאת בכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי, ככל שחל

חתמה די.בי.אס, על הסדר קיבוצי בינה ובין ההסתדרות הלאומית וועד העובדים 2019בשנת  

בקשר עם הליכי התייעלות וסינרגיה. בהסדר נקבע, בין היתר, כי די.בי.אס תהיה רשאית לסיים  

עובדים במהלך שנות ההסדר וכי יינתן מענק חד פעמי לעובדים אשר 325את העסקתם של עד 

במסגרת ההסדר הוסכם על ביטול כל סכסוכי העבודה התלויים  לא יכללו בתכנ ית הפרישה. 

עובדים   גיוס  אי  באמצעות  גם  להתייעל  רשאית  די.בי.אס  כי  בהסדר  נקבע  בנוסף,  ועומדים. 

במקום עובדים שסיימו את העסקתם. 

חתמה די.בי.אס, על הסכם קיבוצי בינה ובין ההסתדרות הלאומית וועד 2021בחודש אוגוסט  

ובדים שכלל בין היתר תיקונים להסכמים הקיבוציים וההסדר הקיבוצי האמורים. ההסכם  הע

מיום   בתוקף  הינו  החדש  ליום  1.1.2022הקיבוצי  הקיבוצי  31.12.2024ועד  ההסכם  פי  על   .

סוכמה תכנית  לשכר,  נלווים  תנאים  ישופרו  ינתנו תוספות שכר ומענקים,  היתר,  בין  החדש, 

, תוך  2019דה שהוכרז על ידי הסתדרות העובדים הלאומית בדצמבר  פרישה ויוסר סכסוך עבו

וסוכם   די.בי.אס  לתוך  בינלאומי  בזק  חברת  את  למזג  די.בי.אס  הנהלת  כוונת  שהובהרה 

שהצדדים ישמרו על שקט תעשייתי בתקופת תוקפו של ההסכם בכל הנושאים המוסדרים בו.  

את שתוקנו לעיל) מסדירים, בין היתר,  ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי די.בי.אס (כפי  

התקופות שלאחריהן ייחשב עובד די.בי.אס כעובד קבוע, מנגנונים המשלבים את ועד העובדים 

בקבלת החלטות בעניין איוש משרות ובעניין סיום העסקתם של עובדים קבועים, וכן תוספות  

.בדים, בתקופת ההסכםשכר שנתיות והטבות כלכליות נוספות שיינתנו על ידי די.בי.אס לעו

עד ליום   הינו  התוקף 31.12.2024תוקפם של ההסכמים הקיבוציים וההסדר שהוזכרו לעיל   .

ימים לפחות  90חודשים בכל פעם, אם לא יודיע אחד הצדדים,  12יוארך אוטומטית לתקופה של  

לפני תום התוקף על רצונו לערוך שינויים. 

יוני   מחודש  הודעה  הסת2021לעניין  החדשה  מטעם  הכללית  העובדים  עובדי  -דרות  איגוד 

ההנהלה  סירוב  בעניין   השאר,  בין  עבודה,  סכסוך  הכרזת  על  וההייטק  האינטרנט  הסלולר 

המשותפת של פלאפון, בזק בינלאומי ודי.בי.אס לנהל מו"מ בעניינים שונים אשר התקבלה גם 

והליך משפטי שפתחה בזק בינלאומי בחודש יולי  די.בי.אס,  בעקבות ההודעה 2021במשרדי 

. 4.8ראו סעיף -ומתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב 

תכניות תגמול עובדים.5.11.4

נוהגת להעניק לנושאי המשרה בה, וכן למנהלים ולחלק מעובדיה, מענקים על בסיס די.בי.אס

ביחס לחלק  בזקשנתי המבוססים על עמידה ביעדים והערכת ביצועים, לרכיבי תגמול הוני מ

.2.9.5ממנהלי די.בי.אס ראו סעיף 

ספקים  . 5.12

. 5.16להתקשרות עם חלל, ראו סעיף 

. 5.8.5תקשרות עם סינמדיה ראו סעיף הל
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. 5.8.6ראו סעיף Salesforce-וNetCrackerלהתקשרות עם  

. 5.10.2ורט מקומיים ראו סעיף לרכישת זכויות שידור של ערוצי ספ

מימון.5.13

בהתאם לצרכיה של  בזקמקורות המימון העיקריים של די.בי.אס הם הלוואות בעלים או השקעות מאת 

. בזק, אשר להערכת די.בי.אס גם בעתיד הנראה לעין היא צפויה להזדקק למימון מאת די.בי.אס

הערכת די.בי.אס כאמור לעיל הנה מידע צופה פני עתיד. אין ודאות כי די.בי.אס תידרש בעתיד למימון 

כי  בזקמ במצבה של בזקאו  היתר,  בין  תלוי,  והדבר  תקופות  ובאילו  די.בי.אס  לפעילות  תעמיד מימון 

בהתפתחויות בתחומי פעילותה ובמצב התחרות בתחומים אלו ובצרכי המימון העתידיים של  ד י.בי.אס, 

אס. די.בי.

מיליון  40מסגרת אשראי או השקעה בהון די.בי.אס בסכום כולל של עדבזקאישרה  2021נובמברבחודש  

אישור זה הינו במקום אישור דומה שניתן בחודש  1.10.2021חודשים החל מיום  15ש"ח, לתקופה של    .

. (ולא בנוסף לו) 2021אוגוסט

מיסוי .5.14

. 2021לדוחות 7ביאור ראו לפרטים נוספים 

מגבלות ופיקוח על די.בי.אס .5.15

אסדרת שידורי הלווין.5.15.1

לשידורי לווין מוסדרת במערכת דינים ענפה החלה על תחום פעילות די.בי.אס כבעלת רשיון

הכוללת חקיקה ראשית (ובפרט חוק התקשורת ותקנות שהותקנו   השידורים בלווין ובכבלים, 

החלטות מועצה., בין היתר,לפיו), חקיקת משנה (לרבות כללי התקשורת) וכן

, ובראשם רישיון השידורים. בנוסף, כפופה פעילות הלווין של די.בי.אס להוראות רישיונותיה

המועצה להטיל עיצומים יו"ר  החוק מסמיך את המנהל הכללי של משרד התקשורת וכן את  

כספיים בשל הפרות שונות של הוראות החוק ושל צווים והוראות שניתנו מכוחו, וכן בשל הפרת  

תנאים ברישיון השידורים. 

מגבלות על בעלויות צולבות תנאי כשירות לבעל רישיון לשידורי לווין, 

תקנות רישיון לשידורי לווין קובעות מגבלות שונות על בעל רישיון, ובין השאר, תנאי  

כשירות ביחס לאחזקותיו של בעל הרישיון ובעלי ענין בו, במישרין ובעקיפין, בבעלי 

השניה הרשות  חוק  לפי  זכיונות  בבעלי  כבלים,  לשידורי  בעלי 82זכיונות  ובעיתונים 

והחזקה  תפו בדי.בי.אס  משרה  נושאי  לגבי  דרישות "ישראליות"  וכן  יומית,  צה 

, בהתאם להוראות הקבועות בתקנות.26%"ישראלית" בשיעור מינימאלי של 

פיקוח על תעריפים 

לגבות  הרישיון  בעל  שרשאי  תשלומים  סוגי  בדבר  הוראות  קובע  השידורים  רישיון 

רובם ן, ואלו נקבעים במחירון די.בי.אס.  בגין שירותים הניתנים מכוח הרישיוממנוייו

לרבות המכריע די.בי.אס,  המציעים את שירותי  של מנויי הלווין מנויים למבצעים, 

שירותים נלווים וכן קבלת ציוד הקצה והתקנתו,   הרכבים שונים של חבילות תוכן, 

למועד הדוח, מוסדרת פעילות גופים אלה (הן בתחום שידורי הכבלים והן לפי חוק הרשות השניה) באמצעות רשיונות ולא  נכון82
זכיונות.
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במחירים הנמוכים ממחירי המחירון.

- צה על כל שינוי במחירון שאושר עלעל די.בי.אס מוטלת החובה להודיע ליו"ר המוע

שינוי   על  לאסור  מסויימים  במקרים  רשאי  והיו"ר  פרסומו  עם  מיד  המועצה  ידי 

יו"ר המועצה אף רשאי להתערב במבצעים או הנחות שמציעה די.בי.אס,   המחירון. 

אם מצא שיש בהם כדי להטעות את הציבור או להפלות בין מנויים. 

ברישיון מחירים מרביים שבהם ניתן לחייב מנוי.  מכוח חוק התקשורת, ניתן לקבוע

נכון למועד דוח זה לא נקבעו מחירים כאמור.

חובת השקעה בהפקות מקומיות

- ו  2021לדרישות רישיון השידורים והחלטות המועצה, בכל אחת מהשנים  בהתאם  

מהכנסותיה מדמי מנוי של מנויי  8%-להשקיע סכום שלא יפחת מעל די.בי.אס2022

על  83הלווין  המועצה  והחלטות  התקשורת  כללי  פי  על  כאשר  מקומיות,  בהפקות 

די.בי.אס להשקיע שיעורים שונים מתוך סכומי השקעה אלו בקטגוריות שונות של  

הפקות מקומיות. 

דצמבר   המועצה לדחות לשנת  2021בחודש  כניסתה לתוקף של 2023החליטה  את 

החלטה קודמת שלה, לפיה שיעור חובת ההשקעה בהפקות מקומיות יעלה ויעמוד על  

ובהתאם להתפתחויות, תקיים המועצה דיון 2022. עוד קבעה המועצה כי במהלך  9%

לרבות  הרישיונות,  בעלי  של  הכלכלי  ומצבם  הנוהג  החקיקתי  המצב  לבחינת  נוסף 

בהחלטה   הקודמת של המועצה ותיתן הוראות ככל שתמצא  נוסחת גידור שנקבעה 

. לנכון

חובת העברת ערוצים

את "ערוצי החובה" והכל כפי שנקבע על  ןדי.בי.אס מחויבת להעביר בשידורי הלויי

.  84ידי השר וברישיון השידורים

שימוש   לעשות  בחוק  שנקבעו  ערוצים  למפיקי  לאפשר  די.בי.אס  נדרשת  בנוסף, 

") אשר  דמי מעברורים למנוייה, וזאת תמורת תשלום ("בתשתיותיה לשם הפצת שיד

בהסכם, ובהעדר הסכמה   לאחר שיתייעץ עם  -ייקבע  תמורת תשלום שיקבע השר, 

השר רשאי לחייב העברה של שידורי בעלי רישיונות זעירים על פי  המועצה.   בנוסף, 

את תוך חוק הרשות השניה (שלא היו בעלי רשיונות ייעודיים קודם לתיקון לחוק), וז

,  2018. לפי תיקון לחוק הרשות השניה משנת  התחשבות בקיבולת הלווין של די.בי.אס

חוק   מכוח  ייעודי  רישיון  בעלי  שהיו  ייעודיים,  וזעירים  זעירים  רישיונות  בעלי 

שנים  5התקשורת, פטורים מתשלום דמי מעבר להוט ולדי.בי.אס, למשך תקופה של 

מיום תיקון החוק. 

ובות ביחס למנויתוכן השידורים וח

חובת  וביניהן  די.בי.אס,  שידורי  לתוכן  הנוגעות  הוראות  קובע  השידורים  רישיון 

חוק התקשורת  קבלת אישור המועצה ביחס לערוצים המשודרים על ידי די.בי.אס. 

אוסר על בעלי רישיונות לשידורים לשדר תשדירי פרסומת, בכפוף למספר חריגים.

לפי עמדת המועצה, לפיה 83 לרבות הכנסותיה של די.בי.אס מציוד קצה והתקנתו.  על בסיס הכנסותיה בשנה החולפת ממנויי לווין, 
של מנויי הלווין.VOD-די.בי.אס חולקת עליה, הכנסות אלה כוללות גם הכנסות משירות המבוצעות ההשקעות בפועל, הגם ש

די.בי.אס84 חוק התקשורת  לערוצים המסחריים הנכללים בערוצי החובה בשל העברת שידוריהם  על פי הוראות  פטורה מתשלום 
אצלה.



2021פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי לשנת 

160

תנאים בדבר תנאי השירותים למנויים לרבות איסור כמו כן, רישיון השידורים כולל 

הפליה ביניהם. 

אודותנתוניםלדרישתביחס2021ינוארבחודשהתקשורתמשרדשפרסםלשימוע

. 1.7.4.11סעיףראותקשורתממפעיליתקשורתשירותיצריכה

סעיף   ראו  פעילים  לא  מנויים  עם  בקשר  לנתונים  המועצה  של  מקדימה  לבקשה 

1.7.4.13 .

בעלות על ערוצי שידורים 

בכללי  גופים קשורים לה (כפי שמוגדרים  לרבות  די.בי.אס,  כללי התקשורת,  על פי 

עד   של  בעלים  להיות  רשאים  המשודרים 30%התקשורת),  המקומיים  מהערוצים 

החלה על הוט). כן מוגבלת 20%במסגרת שידורי די.בי.אס (זאת לעומת מגבלה של  

ת בבעלות על מפיק שידורי חדשות. די.בי.אס על פי חוק התקשור

הוראות כלליות ביחס לרישיון השידורים 

השר הוסמך לבטל או   לשר ולמועצה סמכות מקבילה לתקן את רישיון השידורים. 

וברישיון  התקשורת  בחוק  הקבועות  בעילות  השידורים  רישיון  את  להתלות 

ביחס   מגבלות  קובעים  השידורים  ורישיון  התקשורת  חוק  להעברתו, השידורים. 

עיקולו ושעבודו של רישיון השידורים ושל נכסים מנכסי הרישיון. רישיון השידורים  

שליטה  אמצעי  באחזקת  מסויימים  לשינויים  ביחס  השר  אישור  קבלת  מחייב 

בדי.בי.אס ומטיל חובות דיווח בנוגע למחזיקים באמצעי השליטה; אסורה הפגיעה  

הסדר או הבנה עם צ ד שלישי בכל הנוגע למתן שידורים  בתחרות בדרך של הסכם, 

ושירותים אלא אם אושרו מראש ובכתב על ידי המועצה; נקבעו חובת הגשת דיווחים 

נקבעה  הרישיון;  בעל  פעילות  על  בפיקוח  הקשורים  תנאים  וכן  התקשורת  למשרד 

חובת המצאת ערבויות בנקאיות למשרד התקשורת להבטחת התחייבויות די.בי.אס 

בסך   של  לפי הרישיון,  כ30(קרן)  למועד הדוח על  נכון  40-מיליון ש"ח (סך העומד 

מיליון ש"ח). 

OTTאסדרת שירותי .5.15.2

(כגון אלה המוצעים על ידי סלקום, פרטנר, נטפליקס וכן על ידי די.בי.אס) אינם  OTTשירותי  

או  לווין  באמצעות  ערוציים  הרב  הטלוויזיה  לשידורי  ביחס  כיום  הנוהגת  לאסדרה  כפופים 

א האסדרה  שירותי  גם  כי  סבורה  די.בי.אס  התקשורת .  חוק  מכח  היא  VOD-חרת  אותם 

) אינם כפופים לאסדרה כאמור. עם  5.2.1מספקת באמצעות האינטרנט למנויי הלווין (ראו סעיף

) נראה שהמועצה רואה עצמה מוסמכת  5.2.1זאת, מהחלטות שונות של המועצה (ראו גם סעיף

למנויי הלווין של די.בי.אס.VOD-לאסדר גם את שירותי ה

.  5.1.2ראו סעיף OTTשירותיאסדרת בחינתלתהליכי

ככל שתיושם אסדרה של העברת תכנים באמצעות האינטרנט כאמור צפוי הדבר להטיל מגבלות 

על מתן השירותים האמורים על ידי די.בי.אס, ואולם אסדרה זו עשויה לצמצם את הפער הקיים  

.OTT-התחוםלשידורים בין גופים אחרים הפעילים בבמשטרי האסדרה בין בעלי רשיונות

הערכות אלה של די.בי.אס הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות, 

יוזמות  של  ונוסחן  האמורה  התקשורת  שר  החלטת  פולקמן,  ועדת  מסקנות  על  היתר,  בין 

ב ובאסדרה  בחקיקה  יוסדר  זה  נושא  כי  וודאות  אין  בפרט.  החקיקה.  שהוצע  ובאופן  כלל, 
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הערכות אלה עשויות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר,  

בעקבותיהן   שיגובשו  ככל  חקיקה  בתיקוני  השר,  שלהחלטות  בפועל  יישומן  באופן  בתלות, 

.ואסדרה נוספת

הצעת סלי שירותים .5.15.3

בזקל שירותים משותף, הכולל שירות של  על פי רישיון השידורים, רשאית די.בי.אס להציע ס

ושירות של די.בי.אס, בכפוף לקבלת אישור משרד התקשורת (שבהיעדר התנגדות תוך תקופה 

חובת   הינם  בהם  שהעיקריים  לתנאים,  בכפוף  וכן  ניתן)  כאילו  ייחשב  ברישיון  הקבועה 

וקיומו של סל מקביל המשווק על ידי בעל רישיון שאינו קשור   (ראו סעיף זקלבה"פריקות" 

סל שירותים משותף המשווק על ידי די.בי.אס הכולל שירות תשתית לאינטרנט של  1.7.2.3  .(

בלבד אינו טעון אישור משרד התקשורת ולא חלה לגביו חובת פריקות.בזק

והתיקון הנשקל להם, ראו סעיף  ודי.בי.אסבזקלעניין תנאים שפרסם הממונה בקשר עם מיזוג  

2.16.8.3 .

הגוברת   והחשיבות  התקשורת  קבוצות  בין  התחרות  התפתחות  לנוכח  די.בי.אס,  להערכת 

), בפרט בתחרות שבינה ובין הוט,  1.7.1סעיף  והולכת להספקת שירותי תקשורת כוללים (ראו 

סלקום ופרטנר שאינן כפופות למגבלות אלה, ככל שתיוותרנה המגבלות ביחס לשיתופי פעולה 

עלולה לגדול השפעתן לרעה של מגבלות אלה על תוצאות  1.7.2.3עימה (ראו סעיף  בזקשל    ,(

די.בי.אס.

הסכמים מהותיים . 5.16

להלן תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים העשויים להיחשב כהסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים  

שהינם בתוקף בתקופת הדוח: הרגיל של די.בי.אס, אשר נחתמו או

85הסכם לחכירת מקטעי חלל 

חוכרת די.בי.אס מקטעי חלל  2021, כפי שתוקן (לרבות תיקון מיולי  2013על פי הסכם עם חלל משנת    ,(

").הסכם חללבלווינים מסדרת "עמוס" ("

" (שתום חייו המשוער הינו  3מקטעי חלל בלוויינים "עמוס  התאם להוראות הסכם חלל חוכרת די.בי.אסב

וכן בלווין "עמוס  2026בראשית שנת   אשר חלל הינה בעלת הזכות להחכיר בו מקטעי חלל על פי  7),   ,"

, 2024לדי.בי.אס עד לפברואר  יםוחכרמבוחללמקטעיהסכם בינה ובין בעלת הזכויות בלווין זה, ואשר  

המוקדם) כאשר די.בי.אס רשאית להאריכה בשישה חודשים נוספים. (או עד לתום חייו, לפי 

ההסכם   הלווין "עמוס  -תקופת  חיי  לתום  מקרה  3עד  בכל  אך  בהסכם),  הקבועים  לחריגים  " (בכפוף 

. 202686יסתיים ההסכם לא יאוחר מפברואר 

פת חכירת עמוס  , עד לסיום תקו) על פי הסכם חלל (ובכפוף לאירועי אי זמינות-מקטעי החלל החכורים  

בהתאם לחלוקה בין הלווינים הרלבנטיים שנקבעה בהסכם 12די.בי.אס תחכור מחלל  7 מקטעי חלל, 

די.בי.אס   ולאחר מכן  ההסכם אף מסדיר  3מקטעי חלל בעמוס  10חכור  תבהתאם לתקופות השונות,   .

בו במקרה של ידי חלל במהלך תקופת ההסכם, באופןעלהעמדת מקטעי גיבוי למקטעי החלל החכורים  

ההערכות בסעיף זה בדבר פעילותם ותום חייהם של הלווינים, כמות המקטעים הנחכרים ואלו שמיועדים לעמוד לרשות די.בי.אס 85
נן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, נים (כגון מקרי גיבוי), וכל ההשלכות של היבטים אלה היבקרות אירועים שו 

על   בין היתר,  ותלוי בהתקשרויותיה עם צדדים  המבוסס,  איננו בשליטת חלל  בחלקו אף  ואשר  המידע שמסרה חלל לדי.בי.אס, 
בתנאים  שלישיים. לפיכך, הערכות אלה עשויות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, בתלות

לתום חיי לווינים קיימים, וכן לגורמים ואירועים   הקשורים להפעלת הלווינים, לתנאים הנדרשים לפעילותם התקינה וזמינותם, 
) המשפיעים על פעילותם ופעילות חלל וכן למצבה העסקי של 7חיצוניים (לרבות צדדים שלישיים ובהם בעלת הזכויות בלווין עמוס 

חלל. 
" גם לאחר תום חייו.3, רשאית די.בי.אס. להודיע על המשך שימוש בלווין "עמוס במקרים מסויימים86
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אי זמינות מקטעי חלל באחד הלווינים חלל תעמיד מקטעים חלופיים בלווין האחר כך שכמות המקטעים 

. 87מקטעי חלל, בכפוף לתנאים ולמגבלות שנקבעו בהסכם 10-לא תפחת מ

18-מיליון דולר, ולאחר מכן כ 25-הינה כ 7ממוצעת עד לתום החכירה בעמוס השנתית ההעלות -עלות 

יליון דולר, בכפוף למנגנוני הנחה והחזר שנקבעו בהסכם חלל.מ

פי הסכם חלל רשאית די.בי.אס להודיע על סיום מוקדם ללא עילה, של  על–יום מוקדם של ההסכם  ס

" בתוספת תשלום  7חודשים ותשלום תמורת החכירה ב"עמוס  12הסכם חלל בכפוף להודעה מוקדמת בת  

".  3ב"עמוס חלקי מיתרת החכירה במקטעי החלל

מיליוני ש"ח. 75-הסתכמו בכ2021דמי השימוש בשנת 

כבעלת הזכויות הבלעדית והספק היחידי של מקטעי החלל שבשימוש   לדי.בי.אס תלות מהותית בחלל, 

לעניין חשיפה לסיכונים במקרה של כשל בפעילות אחד די.בי.אס , האחראית גם לתפעול מקטעי החלל. 

החל מתום  3יתירות ללווין עמוס  והיעדרמהלווינים, אי זמינות מקטעי החלל בהם עושה די.בי.אס שימוש  

. 5.19.3.5. לענין התלות בחלל ראו סעיף5.19.3.4ראו סעיף  7חכירת עמוס 

88משפטיים הליכים . 5.17

הליכים משפטיים תלויים ועומדים .5.17.1

סוג  ערכאה צדדים תאריך 
ההליך 

סכום התביעה / פרטים 
סעדים 

בית 2020דצמבר. א
המשפט  
המחוזי 

תל  ב
אביב 

דצמבר   בחודש  שהוגש  אישום  כתב  בדבר  לפרטים 
חקירה 2020 המדינה (בעקבות  פרקליטות  ידי  על 

יוני   בחודש  בין השאר,  2017גלויה שנפתחה  כנגד ), 
שלה   הכספים  וסמנכ"ל  לשעבר  די.בי.אס  מנכ"ל 

. 1.1.6לשעבר ראו סעיף  

בעלי  2017יוני  .ב
מניות של 

בזק
, בזקכנגד  
יו"ר 

דירקטורי 
, בזקון 

חברי  
דירקטורי 

, בזקון 
וכן  

חברות  
מקבוצת 
יורוקום  

וכנגד  
מנכ"ל 

בזק
(לשעבר)  
ומנכ"ל  

וסמנכ"ל  
הכספים 
(לשעבר)  

של  
די.בי.אס

בבית  
המשפ 

ט 
המחוז

י 
(מחלק

ה 
כלכלי 

ת) בתל 
אביב 

בקשה  
לאישור  
תביעות  
ייצוגיות 

תובענה   לאישור  בקשה  בדבר  לפרטים 
בין שהוגשה  מנכ"ל  ייצוגית  כנגד  השאר 

שלה   הכספים  וסמנכ"ל  לשעבר  די.בי.אס 
אשר  2015לשעבר, בקשר עם עיסקה משנת 

רכשה   די.בי.אס בזקבמסגרתה  מיורוקום 
את יתרת מניות די.בי.אס שהוחזקו על ידה, 

. 'ד2.18.1ראו סעיף  

אוגוסט -יולי .ג
2017

בעלי  
מניות של 

כנגד  בזק
בזק

ודי.בי.אס 

בית 
המשפ 

ט 
המחוז
י בתל  
אביב 

בקשה  
לגילוי  

מסמכים  
לפני  

הגשת 
בקשה  

לאישור  

בדבר   לפני  בקשה  לפרטים  לגילוי מסמכים 
הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בהתאם  

כנגד  198לסעיף   החברות  לחוק  בזק א 
ודי.בי.אס, לגילויים של מסמכים מסויימים 

די.בי.אס  בין  עניין  בעלי  עסקת  עם  בקשר 

", ועליה לנקוט במיטב המאמצים הסבירים לאיתור מקטעי  7בנוסף על פי ההסכם חלל מחזיקה שפופרות רזרביות בלווין "עמוס  87
שיעורי השתתפות מירביים של חלל בהוצאות  לווין חלופיים בלווינים אחרים בתנאים ובמגבלות הקבועים בהסכם, ובהם סכומי ו

נוספות שיכול וינבעו מחכירת מקטעים בלווין אחר כאמור.
.2.18לעניין מדיניות דיווח ורף מהותיות ראו סעיף 88
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סוג  ערכאה צדדים תאריך 
ההליך 

סכום התביעה / פרטים 
סעדים 

תביעה  
נגזרת 

בהתאם 
לסעיף 

א 198
לחוק 

החברות  

2017כפי שתוקנה בשנת  2013וחלל משנת  
'. הס"ק 2.18.1(הסכם חלל) ראו סעיף  

בעלי  2018יוני  .ד
מניות של 

כנגד  בזק
החברה, 

די.בי.אס 
ובעלי  

השליטה  
לשעבר 

בזק ב

בית 
המשפט  
המחוזי 

(המחל
קה 

הכלכלי 
ת) בתל 

אביב 

בקשה  
לגילוי  

ועיון  
במסמכי 

ם לפי  
סעיף  

א 198
לחוק 

החברות 

הגשת  לפני  מסמכים  לגילוי  בקשה  בדבר  לפרטים 
נגזרת בהתאם לסעיף   א 198בקשה לאישור תביעה 

לחוק החברות, אשר הוגשו על ידי בעלי מניות כנגד  
ב בזק לשעבר  השליטה  בעל  די.בי.אס,  מר בזק,   ,

אלוביץ ("ה"ה   אור  מר  ובנו,  אלוביץ,  שאול 
ת אלוביץ"), למסירת מסמכים ומידע בקשר עם הפר

ה"ה   של  והאמונים  ההגינות  הנאמנות,  חובות 
ביום   החברה  מניות  מכירת  עם  בקשר  אלוביץ 

. 'זס"ק 2.18.1, ראו סעיף החברהעל ידי 2.2.2016
לקוחות  2021יוני  .ה

נגד  
די.בי.אס

בית 
משפט  
מחוזי 

מרכז 

בקשה  
לאישור  

התביע
ייצוגית 

אשר מזמינים  די.בי.אסלקוחות כי בין היתר, נטען,
החשבונית,  סגירת  למועד  בסמוך  בתשלום  ערוץ 
ומבטלים אותו בסמוך לאחר מכן (כך שהם אמורים  
ביתר,  כביכול  מחויבים  יומי),  תעריף  לפי  לשלם 

מערכת. תקלת  בשל  הנטען,  פי  על  הגדרת וזאת, 
לקוחות   כל  היא  הבקשה  לפי  די.בי.אסהקבוצה 

כ בתשלום  ערוץ  הזמנת  בגין  ביתר  תוצאה שחויבו 
7, וזאת במהלך  די.בי.אסמתקלה שקיימת במערכת  

השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ועד אישורה.
ש"ח 26.9(ש"ח126.9גובה הנזק האישי הנטען הוא  

ו ביתר  חיוב  ממוני). ש"ח100- בגין  לא  נזק  בגין 
בבקשה מצוין כי בשלב זה לא מצויים בידי המבקש  

לח הנזק  הנדרשים להערכת  ברי הקבוצה, הנתונים 
מיליון  2.5-ואולם בבקשה הוערך נזק זה בלמעלה מ

, הוגשה בקשה בהסכמה 2021בחודש נובמבר  .ש"ח
המבקש  והוצאות להסתלקות  גמול  תשלום  תוך 

למבקש.  

מיליון   2.5מעל  
ש"ח. 

הליכים משפטיים שנסתיימו בתקופת הדוח או עד למועד פרסום הדוח .5.17.2

תאריך  
הגשת 
התביע 

ה

סוג  ערכאה צדדים 
הליך 

סכום התביעה פרטים 
(מיליוני  המקורית 

(₪

יוני  . א
2015

לקוחות  
נגד  

די.בי.אס 

מחוזי 
(מרכז)

תביעות  
כספיות  

בצרוף  
בקשות  
להכיר 

בהן 
כייצוגיו 

ת

חדשים לבין  טענה בדבר אפליית לקוחות די.בי.אס
לקוחות חוזרים שהיו בעבר לקוחות די.בי.אס, זאת  
והדין.  הרישיון  להוראות  בניגוד  הנטען  פי  על 

פיצוי לא ממוני לחברי הקבוצה  ביקשוהמבקשים  
התנאים   מנוי לקבל את  לכל  לאפשר  וכן  המיוצגת 

").הבקשה הראשונהשקיבלו מנויים חוזרים ("
סיכומים  לאחר הגישו  להליך  מטעמם  שהצדדים 

התקיים בחודש יולי   דיון בכל  2018לבית המשפט, 
בקשות האישור נגד כל חברות התקשורת, במסגרתו  
הסתלקות  לשקול  למבקשים  המשפט  בית  המליץ 
שלא  ככל  כי  וקבע  האישור,  מבקשות  מתוגמלת 

, תינתן  2018תתקבל ההמלצה עד לחודש ספטמבר  
האישור.  בבקשות  המשפט  בית  ידי  על  החלטה 

היות שלא הוגשה כל הודעה  2018ובמבר  בחודש נ  ,
יועבר   התיק  כי  המשפט  בית  קבע  בעניין,  נוספת 
דצמבר   בחודש  האישור.  בבקשות  החלטה  למתן 

, התקבל פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל 2019
יפו הדוחה את כל בקשות האישור.-אביב

ינואר   בבקשה  2020בחודש  המבקשים  הגישו   ,
לבית המשפט העליון.הראשונה ערעור על פסק הדין

המליץ  במסגרת דיון בערעור  2021בחודש פברואר  
משיכת   על  העליון  המשפט  מטעמם, בית  הערעור 

בעקבות זאת הודיעה המבקשת  צו להוצאות.  ללא 
ביום   מטעמה.  הערעור  משיכת  על  הראשונה 

בית המשפט 16.2.2021 של  החלקי  דינו  פסק  ניתן 
המבק  ערעור  מחיקת  על  המורה  שת העליון, 

הראשונה ללא צו להוצאות. 

התביעה  סכום 
הבקשה   נשוא 
ידי   על  הוערך 

ב 13- המבקשים 
ש"ח   מיליון 
לא  נזק  בתוספת 
כפי   ממוני 
ידי   על  שייפסק 

בית המשפט. 
המבקשת 

הנוספת   בבקשה 
מציינת את   אינה 
התביעה,   סכום 
את   מעריכה  אך 
הנזק   היקף 
מיליוני   בעשרות 

ש"ח. 

נגד  אוקטו.ב בבקשה מצוין כי  עניינה של הבקשה בטענה כי די.בי.אס נוהגת שלא תובענה  בית לקוח 
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תאריך  
הגשת 
התביע 

ה

סוג  ערכאה צדדים 
הליך 

סכום התביעה פרטים 
(מיליוני  המקורית 

(₪

בר  
2021

המשפט  די.בי.אס
המחוזי 
בירושלי 

ם 

בצירוף  
בקשה  

לאשרה  
כתובענה  
כייצוגית 

מתקדם   ממיר  ממנה  מזמין  שכשלקוח  בכך  כדין 
יותר (חדש), היא מספקת ללקוח את הממיר החדש  
מבלי לפנות את הממיר הישן תוך שהיא ממשיכה  
לחייב את הלקוח בגין הממירים הישנים המצויים  
בביתו בדמי שכירות חודשיים. המבקש טוען כי בכך  
לב,  תום  בחוסר  היתר,  בין  די.בי.אס,  פועלת 

גובה בהטעיי חשבוניות.  של  מטעה  הצגה  ותוך  ה 
הנטען הוא   האישי  בגין  183ש"ח (193הנזק  ש"ח 

ש"ח בגין פגיעה באוטונומיה). 10-גביית יתר ו 
אישר בית המשפט בקשה  מוסכמת 19.1.2022ביום  

המבקש   כי  עלה  ממנה  הבקשה,  מן  להסתלקות 
אשר   נקודתית  תקלה  בעניינו  ארעה  כי  השתכנע 

את משקפת  על  איננה  והורה  די.בי.אס,  מדיניות 
מחיקתה.   

בשלב זה לא ניתן  
לכמת את אומדן  
לחברי   הנזק 

הקבוצה.

יעדים ואסטרטגיה . 5.18

די.בי.אס  .5.18.1 של  והתחרותי  העסקי  תוך שימור מעמדה  שוק,  נתח  שמירת  הינם  די.בי.אס  יעדי 

כמותג תקשורת מוביל, והמשך נקיטה בצעדי התייעלות וסינרגיה yesבתחום ומעמד המותג  

עם פלאפון ובזק בינלאומי.  

מיישמת די.בי.אס מתווה מעבר (מיגרציה) משידורי לווין לשידור באמצעות 2019משנת  החל  

האינטרנט ( ראשית  OTTרשת  עד  להתפרס  הצפוי  טווח  ארוך  הדרגתי  בהליך  וזאת 2026)   ,

דירקט להחלטת  ובהתאם  די.בי.אס  המגמות בזקוריון  לאור  התקבלו  האמורות  ההחלטות   .

כניסת שחקנים חדשים והתבססות   ירידת חסמי כניסה,  הכוללות  בשוק התוכן הטלוויזיוני, 

שידור   בין OTTטכנולוגיות  ההבדלים  לצד  הצריכה,  בהרגלי  ושינוי  הערך  שרשרת  שינוי   ,

הוותיקה וטכנולוגית שידור ה בה  OTT-טכנולוגית השידור הלווינית  על היתרונות הגלומים 

די.בי.אס עוקבת  בהתאם להחלטה,  התחייבויות וזכויות תוכן).  (בשים לב גם להיבטי הציוד, 

והסבי התחרות  השוק,  תנאי  אחר  שוטף  את  באופן  תדירה  בצורה  ובוחנת  הטכנולוגית,  בה 

ישימות המתווה ואת הצורך, ככל שיהיה, בביצוע שינויים בו, בקצב ביצועו או באופן יישומו,  

וזאת בשים לב גם לצרכי לקוחותיה ובהתחשב במחויבויות רגולטוריות ואחרות של די.בי.אס.  

תוך מעקב שוטף, אין כל וודאות,  רב שנתי,  מתווה למעבר בהליך הדרגתי  ביישוםמדובר  היות ש

זה,   שהמעבר ביחס  בשלב  ככל  כאמור.  יושלם  המהלך  כי  ו/או  בפועל  התהליך  ביצוע  למשך 

השוק  לתנאי  יותר  טובה  ולהתאמה  די.בי.אס  בהוצאות  לחסכון  להוביל  צפוי  הוא  יושלם, 

המשתנים. 

STINGTV-ו+yesי  נכון למועד אישור הדוחות, שיעור מנויי די.בי.אס העושים שימוש בשירות

מכלל %4089-) הינו כ5.2.2.2-ו5.2.2.1המועברים באמצעות רשת האינטרנט (כאמור בסעיפים 

. מנויי די.בי.אס 

מנת  .5.18.2 משקיעה להעל  די.בי.אס  ההוצאות,  לצמצום  פעולות  לצד  האמורים,  היעדים  את  שיג 

מאמצים ניכרים בתחומי השיווק והמכירות ובאסטרטגיה שיווקית מתאימה המיועדת להמשך 

גיוס מנויים ושימור המנויים הקיימים; שיפור מתמיד במערך השירות למנויים; שדרוג הצעות  

הצעת מגוון מוצרים (הן  הערך ללקוחות, יצירת בידול וראשו low costניות בתוכן שידוריה; 

), הגדלת היקף התכנים הנרכשים על ידי כל מנוי והרחבת שירותי הערך המוסף premiumוהן 

וכן השקעה בפיתוח והטמעת טכנולוגיות מתקדמות, ממשקי לקוח מתקדמים   של די.בי.אס; 

שיעור זה כולל גם מנויים העושים שימוש במקביל גם בשירותי הלווין.89
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אס ליישום מתווה המעבר לשירותי  ושירותים חדשים; מאמצים אלו כוללים את חתירת די.בי.

OTT.

. 1.1.5סעיף וראבדי.בי.אס ISPולהקמת פעילות לתכנית לשינוי מבני .5.18.3

יעדי די.בי.אס כאמור לעיל, לרבות ביחס למתווה המעבר המתואר לעיל, הינם מידע צופה פני  .5.18.4

הנהלת  עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין השאר, על הנחות, הערכות ותחזיות של

העסקיות,   ההתפתחויות  התחרות,  לגבי  השידורים,  בשוק  הנוכחית  המגמה  לגבי  די.בי.אס, 

הסביבה הרגולטורית ואופן האסדרה (הן על די.בי.אס   הסביבה הטכנולוגית,  הרגלי הצריכה, 

גבי   על  הטלוויזיה  שידורי  בשוק  והן  הלווין  שידורי  בשוק  הן  וזאת  אחרים)  גורמים  על  והן 

, המשפיעות על די.בי.אס. עם  בזק), בשים לב גם למגבלות החלות ושיחולו על OTTהאינטרנט (

זאת יתכן שתחזיות הנהלת די.בי.אס, היערכויותיה, יעדיה והמתווה האמור לעיל לא יתממשו,  

או יתממשו באופן שונה מהותית, לנוכח שינויים בביקושים בשוק השידורים, לנוכח התעצמות 

לנוכח לנוכח התחרות בתחום זה,  כניסת גורמים נוספים לתחום או לתחומים תחליפיים לו, 

התפתחויות טכנולוגיות ושינוי הרגלי צריכה, לנוכח קצב התפתחות קצבי הגלישה בשוק, לנוכח 

בזקמגבלות רגולטוריות המוטלות או אשר יוטלו על די.בי.אס, או על שיתופי פעולה שלה עם  

האופן בו יאוסדר התחום הן ביחס לבעלי רשיונות והן  ועל גורמים אחרים בתחום, וכן לנוכח  

בעלי רשיונות. ביחס לכאלה שאינם 

דיון בגורמי סיכון .5.19

"), הנובעים מסביבתה הסיכוניםלהלן יובאו האיומים, החולשות וגורמי הסיכון האחרים של די.בי.אס ("

הכללית, מן הענף ומן המאפיינים הייחודיים שבפעילותה. 

קרואסיכוני מ.5.19.1

פיננסיים  סיכו בדולר - נים  מבוצעות  די.בי.אס  והשקעות  מהוצאות  מהותי  חלק 

לפיכך,  נוסף).  לוגיסטי  וציוד  קצה  ציוד  רכש  לווין,  מקטעי  תוכן,  ארה"ב (בעיקר 

לשינויי שער חריפים ישנה השפעה על התוצאות העסקיות של די.בי.אס. 

וירידה בהכנסה  האטה כלכלית במשק, עליה בשיעורי אבטלה  -מיתון/האטה כלכלית  

די.בי.אס   בהכנסות  לקיטון  די.בי.אס,  מנויי  במספר  להביא לקיטון  עלולים  הפנויה 

ולפגיעה בתוצאותיה העסקיות. 

מצב בטחוני רעוע מתמשך באזורים נרחבים בישראל, המשבש את חיי  -מצב בטחוני 

היומיום של התושבים, עלול להביא להרעה בתוצאות העסקיות של די.בי.אס. 

לכך, 2020שנת  -פידמיה  א בהמשך  ה"קורונה".  נגיף  של  התפרצות  בעולם  החלה 

ומגבלות   הקורונה  מגפת  השלכות  עם  בקשר  התפתחויות  אחר  עוקבת  די.בי.אס 

השלכות אלה   החקיקה שבעקבותיה, אשר השפיעו ומשפיעות על פעילותה העסקית. 

ההספקה ( בשרשרת  בפגיעה  השאר,  בין  להתבטא,  ועלולות  של מתבטאות  לרבות 

streamers  ובמערך שירות הלקוחות והמכירות. נכון למועד הדוח, לא צפויה ירידה (

אשר ניתן לייחסה להשלכות התפרצות זו. יחד עם זאת,  מהותית בהכנסות די.בי.אס

מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת די.בי.אס, ועל כן המשך  מטבע הדברים, 

מגפת הקורונה והחמרתה ו/או החלטות של מדינות ורשויות בארץ ובעולם ביחס לכך,  

.בהתאםעלולות להשפיע על די.בי.אס 

סיכונים ענפיים .5.19.2
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טלויזיה באמצעות לווין של די.בי.אס מסופקים בהתאם  שידורי ה-תלות ברישיונות 

לרישיון השידורים ובאמצעות רישיונות נוספים, ועל כן תלויים בקיומם של רשיונות  

הוראות הדין מכוחן  אלה ובהארכתם מעת לעת. הפרת הוראות הרישיונות, כמו גם

בכפוף לתנאים הקבועים לכ עלולה להביא,  לביטול,  ניתנו הרישיונות,  ך ברישיונות, 

שינוי, התליה או אי הארכה של הרישיונות וכתוצאה מכך לפגיעה מהותית ביכולתה  

. של די.בי.אס להמשיך ולפעול בתחום 

אספקת שידורי טלויזיה באמצעות לווין כפופה לחובות ומגבלות הקבועות -רגולציה  

רגולט גורמים  מטעם  ואישורים  פיקוח  רישוי,  למשטר  וכן  שונים,  בחקיקה  ורים 

ידי   על  המוכתבים  מדיניות  שיקולי  לנוכח  ומוגבלת  מושפעת  להיות  עשויה  ולפיכך 

).  5.15גורמים אלו והחלטותיהם, וכן משינויי חקיקה בתחום התקשורת (ראו סעיף  

שינויים רגולטוריים עשויים להיות בעלי השפעה על פעילות די.בי.אס. ועלולים לפגוע  

ה שירותי  הכספיות.  בתוצאותיה  אינם  OTT-מהותית  די.בי.אס  של  אלה  לרבות 

סעיף   ראו  אלה  שירותים  אסדרת  הדוח (לאפשרות  למועד  נכון  .  5.15.2מפוקחים, 

המשך פעילותם של ספקי תוכן (וכניסת ספקים נוספים) באמצעות האינטרנט כאמור 

ללא החלת כללי רגולציה על פעילותם ו/או ללא תיקון מתאים של כללי  5.1.1בסעיף 

בתוצאותיה  לפגוע מהותית  עלולה  לשידורים,  רישיונות  בעלי  על  הרגולציה החלים 

כחברה המס בנוסף כפופה פעילות די.בי.אס,  פקת שירותים הכספיות של די.בי.אס. 

לציבור, בין השאר, לחקיקה מתחום הגנת הצרכן וכן לדיני הגנת הפרטיות ואבטחת 

. )1.7.4.5מידע (ראו סעיף 

מגוון מתחרים שונים (ראו סעיף התחום מאופיין בתחרות חריפה עם  -תחרות חריפה  

) שצפויים אף לגדול בעתיד לנוכח כניסת גורמים מקומיים ובינלאומיים נוספים,  5.1.7

באופן המחייב את די.בי.אס להשקיע באופן תמידי ורציף וכן בשינוי הע דפות צרכן, 

בין   מנויים  של  גבוהים  מעבר  שיעורי  עם  ובהתמודדות  לקוחות  ובשימור  בגיוס 

החברות ויכול שאף יחייב שינוי במודל העסקי של די.בי.אס. למאפייני התחרות ראו 

. 5.6סעיף 

גורמים מקומיים  כניסת  לאפשרות  זו לעיל ביחס  די.בי.אס כאמור בפסקה  הערכת 

די.בי.אס   הערכות  על  מבוססת  זו  הערכה  עתיד.  פני  צופה  מידע  הינה  ובינלאומים 

לא להתממש או להתממש  בדבר מצב הענף ושינויים אפשריים בו. הערכה זו עשויה ש 

באופן חלקי או אחר בשים לב למימוש או אי מימוש תכניות גורמים שונים לכניסה  

. התחרות שישררולענף, באופן יישומן בפועל ותנאי

טכנולוגיים  פ ושיפורים  חדשות -יתוחים  טכנולוגיות  ופיתוח  טכנולוגיים  שיפורים 

עלול לנחותה,  הקיימת  הטכנולוגיה  את  תהפוכנה  די.בי.אס  אשר  את  לחייב  ים 

. )5.1.1בהשקעות כספיות גדולות על מנת לשמר את מעמדה התחרותי (ראו סעיף 

, ובפרט הרחבתו, וכן  DTT- פעילות מערך ה -תשתית חלופית לשידורים רב ערוציים

די.בי.אס  OTT-העמקת חדירת מפעילי ה עלולים לפגוע בתוצאותיה הכספיות של   ,

). 5.1.1(ראו סעיף 

צופים לקליטת  תחום-צפייה לא מורשית   של  השידורים חשוף לחיבור "פיראטי" 

לגוף  בהם  לתכנים  הציבור  לנגישות  חשוף  וכן  מנוי,  דמי  תשלום  ללא  השידורים, 

המשדר זכויות.

די.בי.אס הינה צד להליכים משפטיים, ובכללם בקשות  -להליכים משפטיים חשיפה 
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ים מהותיים, אשר לא  לאישור תובענות ייצוגיות, אשר עלולים להביא לחיובה בסכומ

תובענות   שלה.  הכספיים  בדוחות  הפרשה  חלקם  בגין  נערכה  ולא  להעריכם,  ניתן 

ייצוגיות אלו יכולות להגיע לסכומים גבוהים, שכן חלק מהותי מתושבי המדינה הינם 

מנויים של די.בי.אס, ותביעה המתייחסת לנזק קטן למנוי בודד עשויה להפוך לתביעה  

ם היא תוכר כתביעה ייצוגית החלה על כלל המנויים או חלק  מהותית לדי.בי.אס, א

.ניכר מהם

סיכונים מיוחדים לדי.בי.אס  .5.19.3

ביחס בזקדי.בי.אס מוגבלת בשיתופי פעולה עם  -מגבלות כתוצאה ממבנה הבעלות  

של   העסקי  מצבה  על  מהותי  באופן  המשפיע  באופן  תקשורת  שירותי  סל  להצעת 

. ) 5.15.3ת (ראו סעיףדי.בי.אס ועל יכולותיה התחרותיו

במישרין או  -מגבלות כתוצאה מתנאי הכשירות   החזקות "צולבות" של מחזיקים, 

ישראל   תושבי  או  אזרחי  של  ההחזקה  בשיעור  ירידה  וכן  בדי.בי.אס  בעקיפין, 

עלולות להביא לאי עמידה בתנאי הכשירות של רישיון השידורים שלה  בדי.בי.אס  ,

. )5.15.1.1(לרבות לאור דרישת הישראליות, ראו סעיף 

מזומני  תזרים  מספק  קיום  די.בי.א-ם  לצורך על  מספק  מזומנים  תזרים  לקיים  ס 

עמידתה בתכנית העסקית שלה. היעדרו של תזרים מזומנים מספק, לרבות בדרך של 

השקעה או מימון מצד בזק, עשוי להשפיע לרעה על עסקיה של די.בי.אס, וכן להקשות  

על יכולתה להתמודד עם איומים תחרותיים נוכח התפתחויות טכנולוגיות ושינויים  

.הצריכה בתחוםבהרגלי 

די.בי.אס,   הבאות  להערכת  בשנים  תפעוליים  הפסדים  לצבור  להמשיך  צפויה  היא 

לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ולהמשיך לפעול כעסק חי.  בזקולפיכך ללא תמיכת 

את   היתר,  בין  הכוללים,  לרשותה  העומדים  המימון  מקורות  די.בי.אס,  להערכת 

,  5.13כאמור בסעיף  בזקהאשראי וההשקעות בהון מהגרעון בהון החוזר ואת מסגרת  

.יספקו את צרכי פעילות די.בי.אס לשנה הקרובה

מבוצעים באמצעות שידורי די.בי.אס  -לווין  או סיום שירותי האי זמינות  ,כשל, פגיעה

לוויינים הממוקמים בנקודה זהה בחלל. כשל בפעילות אחד הלווינים,  מקטעי חלל של  

פגיעה באחד מהם או אי זמינות מקטעי חלל במי מהלוויינים, לרבות אי זמינות לווין  

חכירת  סיום  או  לדי.בי.אס  שירותים  לספק  או  לשדר  שחדל  לווין  להחליף  המיועד 

, עלולים לשבש ולצמצם מהותית את היקף שידורי די.בי.אס מקטעים במי מהלווינים

באמצעות לווין, אלא אם תימצא חלופה למקטעי החלל שאינם זמינים כאמור, ובשים 

בלוויינים   הכפילות  זאת,  עם  כאמור.  חלופה  של  ליישומה  עד  הזמן  לחלוף  גם  לב 

גם למנגנוני  שבאמצעותם מבוצעים השידורים למנויים נכון למועד דוח זה, בשים לב 

בזהות  בין השאר  תלויים  הגיבוי החלקיים שנקבעו בהסכמי חלל (שטיבם והיקפם 

הלווין המגובה), מאפשרת להקטין באופן משמעותי את הסיכון הכרוך בפגיעה, כשל  

במקרה של   או אי זמינות אחד מהם, ולשפר את יכולת השרידות של עיקר השידור. 

י ניתן  כאמור,  לווין  של  זמינותו  לרשות  אי  שיעמדו  חלל  מקטעי  באמצעות  היה, 

די.בי.אס בלווין האחר, לשדר את הערוצים המשודרים על ידי די.בי.אס (במלואם או 

לרבות מנגנוני גיבוי שנקבעו על פיו ראו סעיף   ).  5.16כמעט במלואם) (להסכם חלל, 

2024עם זאת, להערכת די.בי.אס הכפילות האמורה בלווינים צפויה להסתיים בשנת 

. לדי.בי.אס אין  5.16ראו סעיף  -והחל מאותה תקופה תפעל די.בי.אס עם לווין אחד  



2021פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי לשנת 

168

.ביטוח לאובדן הכנסות שנגרם בגין כשל ללווין 

קודם   ההסכם),  תקופת  תום  בשל  סיבה (לרבות  מכל  הלווין,  שירותי  קבלת  סיום 

ממנויי  מהותי  לחלק  ביחס  האינטרנט  באמצעות  לשידור  המעבר  מתווה  להשלמת 

בהכנסות די.בי.אס.מהותית די.בי.אס עלול להביא לפגיעה 

התקדמות תהליך המעבר לשידור באמצעות האינטרנט או האצתו עשויים לצמצם  

אי זמינות או סיום של שירותי   את הפגיעות שהוזכרו לעיל הכרוכות בכשל, פגיעה, 

הלווין. 

עת פני  צופה  מידע  הינה  לעיל  זו  בפסקה  כאמור  די.בי.אס  זו הערכת  הערכה  יד. 

ומימוש מנגנוני הגיבוי על ידי חלל ועל הערכות   מבוססת על אספקת מקטעי החלל 

חלל ביחס למשך חיי הלווינים, תחילת פעילותם של לווינים חדשים, תום פעילותם  

חכירת  וסיום אפשרי של  אליהם  ביחס  ההתקשרויות  ומימוש  קיימים  לווינים  של 

להתממש או להתממש באופן חלקי או אחר הערכה זו עשויה שלא  מקטעים מחלל.

לא   חלל  אם  או  חכירתם  אפשרות  ומימוש  הלווינים  חיי  בתקופות  שינוי  יחול  אם 

תספק לדי.בי.אס מקטעים חלופיים במקרה של אי זמינות או כשל של מקטעי החלל  

. או הלווינים

תלות מהותית בחלל, כבעלת הזכויות לדי.בי.אס -תלות בבעל הזכויות במקטעי החלל  

הבלעדית והספק היחידי של מקטעי החלל שבשימוש די.בי.אס, האחראית גם לתפעול 

ביחס לעמוס   בעל 7מקטעי החלל.  שהינו  ג'  בצד  גם  אספקת מקטעי החלל  תלויה   ,

סעיף   חלל (ראו  התקשרה  עימו  תפעולו,  על  שאחראי  והגוף  ובמימוש  5.16הלווין   (

התקשרותו עם חלל ביחס ללווין זה עד לתום התקופה שנקבעה באופן שיאפשר את  

.זההמשך חכירתם התקינה של מקטעי החלל בלווין

כנה  לדי.בי.אס תלות בספקי תו-תלות בספקי תוכנה, ציוד, תוכן, תשתית ושירותים 

סעיף   מסויימים (ראו  תוכן  בספקי  וכן  שירותים  5.10.2-ו 5.8.2וציוד,  וקבלת   (

סעיף   הצפנת השידורים (ראו  לרבות שירותי  אי קבלת המוצרים  5.8.5מסוימים,   .(

די.בי.אס ובתוצאותיה. בנוסף,  והשירותים המסופקים על ידם עלולה לפגוע בתפקוד

או קבלת שירותי תמיכה מהספק הנוכחי, צפויה להיות streamersאי יכולת רכישת  

במערך  ולשינוי  החלופית  התקשרות  לביצוע  שתידרש  היערכות  בתקופת  כרוכה 

.האספקה והתמיכה שלהם

פגיעה בפעילות מרכז שידור עלולה -פגיעה בפעילות מרכזי השידור ובמרכז הלוגיסטי  

ואולם ביזור השידורים לשני מרכזי  לגרום למגבלה משמעותית בהמשך השידורים, 

במקרה של  הסיכון הכרוך  חלקית את  מקטין  האלה)  שידורים (בכפר סבא ובעמק 

של   במקרה  מהשידורים.  חלק  של  השרידות  יכולת  את  ומשפר  מהם  באחד  פגיעה 

די.בי.אס להמשיך ולשדר ממרכז השידורים פגיעה באחד ממרכזי השידו רים תוכל 

בכל  VOD-האחר רק חלק מערוציה במסגרת שידורי הלווין וכן את כלל שידורי ה   .

למערכת  גם  מלא  גיבוי  קיים  ולפיכך  זהה,  לוויינית  הצפנה  מערכת  שידורים  מרכז 

ההצפנה במקרה של פגיעה באחד ממרכזי השידור. במקרה של הפסקת פעילות אתר  

, ובמקרה של הפסקת פעילות האתר המשני  OTTפר סבא לא יתאפשרו כלל שירותי  כ

תתאפשר הפעילות העיקרית של שירותי ה באמצעות אתר כפר סבא OTT-בלבד, 

ה שירות  ואת  מהערוצים  חלק  שידור  של VOD-כולל  הלוגיסטי  במרכז  פגיעה   .

להתקנת ובפרט  לפעילותה,  להפרעה  לגרום  היא  אף  עלולה  הקצה די.בי.אס  ציוד 
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. ותחזוקתו

הערכת די.בי.אס כאמור בפסקה זו הינה מידע צופה פני עתיד. הערכה זו מבוססת על  

אספקת שירותי הספק המפעיל את אתר השידורים המשני במקרה של פגיעה במרכז  

השידורים בכפר סבא. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או  

. אס לקבל את שירותי הספק האמור באופן מלא ותקיןאחר אם לא יתאפשר לדי.בי.

כשל משמעותי במערכות המחשוב המרכזיות  -כשל במערכות המיחשוב של די.בי.אס  

די.בי.אס.   של  התפעולית  ביכולתה  משמעותית  לפגוע  עלול  די.בי.אס  זאת,  של  עם 

לדי.בי.אס אתר גיבוי מרוחק המיועד בעיקר לשמירת המידע ולמתן שירות מיחשוב 

אתר  הפנימי   של  המחשב  במערכות  כשל  של  במקרה  בו  באופן  כשל  למקרי  מוגבל 

יהיה לשוב ולהפעיל את המערכות המרכזיות באמצעות  ניתן  בכפר סבא,  די.בי.אס 

. אתר הגיבוי

הערכת די.בי.אס ביחס ליכולת הגיבוי כאמור בפסקה זו הינה מידע צופה פני עתיד. 

ה אתר  תפקודיות  על  מבוססת  זו  שלא  הערכה  עשויה  זו  הערכה  המרוחק.  גיבוי 

להתממש או להתממש באופן חלקי או אחר אם לא תתאפשר תפקודיות כאמור.

די.בי.אס חשופה לסיכון להתרחשות פעילות שנועדה לפגוע בשימוש  -סיכוני סייבר  

בו (" מחשב השמור  בחומר  או  סייברבמחשב  עשויות  תקיפת  זה  מסוג  תקיפות   .("

בעסקי להפרעה  מידע/כספים,  לגרום  גניבת  ובפרטיות ם,  מידע  במאגרי  פגיעה 

שעלולה להיגרם גם בידי גורם נזק למוניטין, פגיעה במערכות ודליפת מידעהמנויים, 

. כחברה מובילה בתחום שידורי הטלוויזיה למנויים, די.בי.אס  פנימי בזדון או בשוגג

על ידה. מהווה מטרה לתקיפות סייבר וחווה תקיפות סייבר, אשר מטופלות

די.בי.אס מיישמת מדיניות הגנה הכוללת שכבות הגנה החל משכבת נהלים ומדיניות  

המופעלות בתצורה  והגנה ממתקפות סייברוכלה בשכבה פיזית של מערכות אבטחה

שמשלבת אבטחה יעילה עם צורכי התפעול של די.בי.אס במטרה להגן על תשתיותיה 

י של משאביה.ומערכותיה ולצמצם אפשרות ניצול לא חוק

ביכולתה של   אין  כאמור,  הסיכונים  לצמצום  באמצעים  די.בי.אס  השקעות  אף  על 

במערכות   הפרעה  ו/או  פגיעה  למנוע  יצליחו  אלו  שאמצעים  לכך  לערוב  די.בי.אס 

ובמידע הקשור אליהן.

די.בי.אס  ה הלווינית שלתשתית-מגבלה טכנית המונעת הצעת שירותים משולבים  

ט ממוגבלות  מדי.בי.אס סובלת  מונעת  הטכנית  המגבלה  הוט.  תשתית  לעומת  כנית 

על  ,  VODליתן שירותי טלפוניה, אינטרנט ושירותים אינטראקטיביים שונים, לרבות  

תשתית הלווין שלה, ולפיכך אספקתם תלוייה בצדדים שלישיים. 

שידורי די.בי.אס באמצעות לווין ובאמצעות  -פגמים במערכת ההצפנה או עקיפתה  

לרבות קידוד שידורי ,רנט, מבוססים על הצפנת השידורים המועברים על ידההאינט

מנויי  שבבתי  במפענחים  המותקנים  החכמים"  באמצעות "הכרטיסים  שלה  הלווין 

לאפשר צפיה  הלווין עלולים  עקיפתה  פריצה שלה או  ההצפנה או  במערכת  פגמים   .

בהכנס לקיטון  להביא  ובכך  לדי.בי.אס,  תשלום  ללא  להפרה של  בשידורים  וכן  ות, 

. הסכמים בין די.בי.אס לבין ספקי תוכן שלה

בלעדיות בתחום התדרים   לשם  -היעדר  די.בי.אס שימוש  בו עושה  תחום התדרים 

המנויים,   בבתי  הקליטה המותקנות  מלוויני השידור לצלחות  הלווין  העברת שידור 
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ים שהוקצה  ואשר הוקצה על פי רישיון על ידי משרד התקשורת, מוגדר כתחום תדר

באופן בו קיים גורם ישראלי אשר רשאי לעשות בתחום התדרים   בהקצאה משנית, 

הנ"ל  התדרים  בתחום  ישתמש  הראשית  ההקצאה  בעל  אם  מורשה.  ראשי  שימוש 

עלולים להיגרם לשידורי די.בי.אס שיבושים באיכות ו/או בזמינות השידורים למנוייה 

הכספיות   בתוצאותיה  לפגיעה  לגרום  זה, שעלולים  דוח  למועד  נכון  די.בי.אס.  של 

למיטב ידיעת די.בי.אס לא עשה בעל ההקצאה הראשית שימוש בתדרים האמורים 

. באופן שגרם להפרעות ממשיות ו/או מתמשכות בשידורי די.בי.אס

באמצעות לווין מועברים באופן אלחוטי  היות ששידורי די.בי.אס-הפרעות לשידורים  

ממרכזי השידורים ללוויני השידורים ומהם לצלחות הקליטה שבבתי המנויים, הרי  

ששידור אותות אלחוטיים, באותו תחום תדרים, בין אם מקורם בישראל ובין מחוצה  

לה, וכן תנאי מזג אויר קיצוניים של גשם כבד, ברד או שלג, עלולים לגרום לשיבושים  

למנוייה  די.בי.אס  שמספקת  הלווין  באמצעות  השידורים  בזמינות  ו/או  באיכות 

ולפגיעה מהותית בתוצאותיה הכספיות. ביחס לשידורים באמצעות רשת האינטרנט,  

אי   כתוצאה משיבושים או  זמינות השידורים  ו/או  באיכות  שיבושים  לחול  עלולים 

. ט זמינות של תשתית האינטרנ

הינה צד להסכם קיבוצי עם ההסתדרות וועד העובדים, העשוי  די.בי.אס  -יחסי עבודה  

ביחסי העבודה  שיבושים ). כמו כן, 5.11.3לצמצם את גמישותה הניהולית (ראו סעיף 

שגם   ויכול  לגרום  בדי.בי.אס,  עלולים  בזק,  של  אחרות  בנות  בחברות  כאלה 

. בפעילות השוטפת של די.בי.אסלפגיעה

השינויים המתחוללים בשוק העבודה בארץ ובעולם לצד שינויים  -אובדן ידע ומידע  

ארגוניים טומנים בחובם סיכונים לאבדן עובדי מפתח, אובדן ידע כתוצאה מתחלופת  

. וצ"בעובדים וכן קושי בגיוס עובדים וכי

באינטרנט    הגלישה  קצבי  לשידורי -עיכוב שיפור  למעבר  די.בי.אס  היות שמתווה 

OTT  סעיף וזאת 5.18.1(ראו  באינטרנט  הגלישה  בקצבי  שיפור  על  גם  מבוסס   (

סיבים   של  פריסה  באמצעות  הגלישה  קצבי  של  שיפור  ביצוע  אי  ארצית,  בפריסה 

על ידי החברה או על ידי מפעילי   אופטים או באמצעות יישום פתרון טכנולוגי אחר, 

. ת אחרים, יכול לעכב את יישום המתווה או לפגוע במימושותקשור

שידורי   לאפשר  מנת  על  הנדרשים  הגלישה  בקצבי  באשר  די.בי.אס  OTTהערכות 

כמתוכנן במתווה באופן המאפשר הפעלה של מספר ממירים בבית לקוח הינה מידע  

קצבי   במהירות  הצפויה  ההתפתחות  על  מבוססות  אלה  הערכות  עתיד.  פני  צופה 

לישה בשים לב, בין היתר, לצרכים הצפויים בבתי הלקוחות ולתמהיל השידורים הג

הצפוי. הערכות אלה יכולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה אם יחול עיכוב  

. אינטרנט או שינוי בצרכי הלקוחות או די.בי.אסבבשיפור קצבי הגלישה 

.אס. יצוין, כי הערכות להלן הצגת גורמי הסיכון על פי השפעתם לדעת הנהלת די.בי

די.בי.אס להלן לגבי מידת ההשפעה של גורם סיכון על די.בי.אס משקפת את מידת  

הסיכון, ואין באמור בכדי להביע ההשפעה של גורם הסיכון בהנחת התממשות גורם

סדר   כן,  כמו  כאמור.  ההתממשות  לסיכויי  כלשהו  משקל  ליתן  או  כלשהי  הערכה 
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להלן אינו בהכרח על פי הסיכון הגלום בכל גורם סיכון הופעת גורמי הסיכון לעיל ו

: 90או הסתברות התרחשותו

ערוצית   - טלוויזיה רב-טבלת סיכום גורמי סיכון 

מידת ההשפעה 
קטנהבינונית גדולה

סיכון מקרו 
Xסיכונים פיננסיים 

Xמיתון/האטה כלכלית 
Xמצב בטחוני 

X91אפידמיה

ענפי סיכון 
Xתלות ברישיונות 

Xשינויים ברגולציה
Xתחרות חריפה 

Xפיתוחים ושינויים טכנולוגיים 
Xתשתיות חלופיות  

Xצפייה לא מורשית  
Xלהליכים משפטיים חשיפה 

סיכון ייחודי 
Xמגבלות כתוצאה ממבנה הבעלות 

Xמגבלות כתוצאה מתנאי הכשירות 
Xהצורך לקיים תזרים מזומנים מספק 

Xכשל ופגיעה בלווין 
Xתלות בספק מקטעי החלל

Xתלות בספקי תוכנה, תוכן, ציוד ותשתית 
Xפגיעה בפעילות מרכזי השידור  

Xכשל במערכות המחשוב 
Xכשלי סייבר

Xמגבלה טכנית המונעת הצעת שירותים משולבים 
Xבמערכת ההצפנה כשל 

Xהיעדר בלעדיות בתדרים
Xהפרעות לשידורים

Xיחסי עבודה 
Xאובדן ידע ומידע

Xעיכוב בשיפור קצבי הגלישה באינטרנט  

בסעיף   הכלול  די.בי.אס  5.19המידע  פעילות  על  הסיכון  גורמי  השפעת  בדבר  די.בי.אס  והערכות  זה 

הנם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע וההערכות נסמכים על נתונים  ועסקיה, 

כות די.בי.אס בדבר מצב השוק ומבנה התחרות בו, על  שפורסמו על ידי הגופים הרגולטוריים, על הער 

התוצאות לעיל.  זה  בסעיף  שצויינו  הגורמים  ועל  הישראלית  ובכלכלה  בשוק  אפשריות  התפתחויות 

בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל אם יחול שינוי באחד הגורמים 

שהובאו בחשבון בהערכות אלו. 

. 51ראו הערת שוליים  90
יהיה מוגבל בהיקף ובזמן. אחרת, מידת מידת ההשפעה של גורם סיכון זה על פעילות די.בי.אס סווגה כבינונית בהנחה שהארוע91

ההשפעה עלולה להיות גדולה.  
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החברה . 6

מימון . 6.1

החברה אגרות החוב של .6.1.1

לדוח4וסעיף2021לדוחות  14ביאורראוהחברה  לפרטים אודות אגרות החוב שהונפקו על ידי  

הדירקטוריון. 

דירוג אשראי  .6.1.2

ערב  2020באוגוסט  13מיום  החל כלשהו.  בדירוג  מדורגות  אינן  החברה  של  החוב  אגרות   ,

באופק,  Caa2.ilהחברה, על ידי מידרוג, על  הפסקת הדירוג, עמד דירוג אגרות החוב (סדרה ג׳) של

יציב.  דירוג

הליכים משפטיים . 6.2

הוגשה ביולי , החברה הגיעה להסדר פשרה בנוגע לתביעה הנגזרת אשר  2020במרץ  30ביום  .6.2.1

אביב2016 בתל  המחוזי  המשפט  הסכם -לבית  במסגרת  חורב").  יפו (להלן "תביעת 

מיליון  22, סכום כולל של  2020הפשרה, קבלה החברה במהלך הרבעון השלישי של שנת  

בידי   הוחזקו  אשר  החברה  של  ג'  סדרה  חוב  אגרות  של  צבורה)  ריבית  פלוס  ש"ח (קרן 

גולד   בע"מ- אינטרנט  זהב  התביעה  קווי  על  לוויתור  בתמורה  זהב"),  (להלן "אינטרנט 

התובע הנגזר קיבל סכום של   מיליון ש"ח בגין 4.23הנגזרת כנגד אינטרנט זהב. כמו כן, 

ה מתוך  שולמו  כספי (אשר  ופיצוי  דין  עורכי  זהב  22-הוצאות  שאינטרנט  ש"ח  מיליון 

ון העצמי של החברה  נדרשת לשלם). הסכום נטו שהתקבל בידי החברה נזקף ישירות לה

. תחת סעיף יתרת הפסד

בחברה  ,2020יוניב2ביום  בנוסף,   ודירקטורים לשעבר  הסכם פשרה  עלחתמוהחברה 

מיליון ש"ח (להלן "סכום  2.5כחלק מתביעת חורב, לפיה הדירקטורים ישלמו סכום של  

הפשרה של הדירקטורים") לחברה על מנת להסדיר את כל התביעות הנגזרות בנוגע לעניין  

יולי   חודש  במהלך  ו2020זה.  הפשרה,  הסכם  את  אישר  המחוזי  המשפט  ביטוח בית 

אתםהדירקטורי לחברה  מהסדר  שילם  כחלק  הדירקטורים.  של  הפשרה  סכום  מלוא 

אלפי ש"ח. הסכום  720מה לתובע הנגזר ולעורך דינו סכום כולל של ילהפשרה, החברה ש

נטו שהתקבל בידי החברה נזקף ישירות להון העצמי של החברה תחת סעיף יתרת הפסד.

חתמה החברה על הסכם פשרה המיישב את התביעה היי2020במרץ  4ביום  .6.2.2 צוגית אשר  , 

אשר  יורק בארצות הברית,  ניו  הדרומי של  המשפט המחוזי  בבית  החברה  כנגד  הוגשה 

ביום  2017הוגשה כנגד החברה בשנת   התקבל האישור הסופי מבית 2020באוגוסט  10.   ,

החברה שילמה סכום של   ההסדר.  בוצעו תשלומי  במהלכו  1.2המשפט להסדר הפשרה 

ידי ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, מיליון דולר, אשר כוסו במלואם על

אשר פטרו את החברה מכל התביעות הקשורות לתביעה הייצוגית הן על ידי התובעים והן  

.על ידי חברי ההסדר, ללא כל הודאה באשמה

יוני  .6.2.3 כהוגשו  2017בחודש  של  כולל  בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשות  1.8-שתי 

כנגד   ש"ח  בעלת ,  החברהמיליארד  מקבוצת  חברות  וכן  בקבוצה  משרה  נושאי  בזק, 

רכישת מניות די.בי.אס על ידי בזק מיורוקום. בהתאם  השליטה דאז בבזק בעניין עסקת

האמור להחלטת בית משפט צפויה הגשת בקשה מאוחדת חלף שתי בקשות אלה. ההליך  

ליך עוכב  מספר פעמים כאשר נכון למועד זה ההלבקשת היועץ המשפטי לממשלהעוכב  
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. 2022עד לחודש יולי 

The U.S. District Court for theיורק (-, אישר בית המשפט בניו2020באוגוסט  10ביום  .6.2.4

Southern District of New-York( את הסדר הפשרה בתביעה הייצוגית שהוגשה כנגד

מליון דולר  1.2החברה ולפיו, בין היתר, שילמה חברת הביטוח שביטחה את החברה סך  

ראה דיווח מיידי של החברה מיום   -2020-02(מס׳ אסמכתא  2020באוגוסט  12ארה״ב. 

087540  .(

כנגד2020בספטמבר  14ביום  .6.2.5 נגזרת  הושלם הסכם פשרה בתביעה  החברה בקשר עם , 

מליון ש״ח  73-מליון ש״ח על ידי החברה, מתוכו כ113טענות ביחס לחלוקת דיבידנד של  

במסגרת הסכם 2016״) בשנת  אינטרנט זהב קווי זהב בע״מ (״–שולמו לאינטרנט זהב    .

מליוני ש״ח (קרן 22-הפשרה, קיבלה החברה אגרות חוב (סדרה ג׳) של החברה בשווי של כ

צב כנגד וריבית  התביעה  על  לויתור  בתמורה  זהב,  אינטרנט  ידי  על  הוחזקו  אשר  ורה) 

מליוני ש״ח להוצאות, שכ״ט  4.23-אינטרנט זהב. כן שילמה החברה לתובע הנגזר סך של כ

עו״ד וגמול.  

תביעה הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית)2020בחודש נובמבר  .6.2.6

על ידי אדם פרטי אשר לטענתו הינו בעל מניות  כתביעה ייצוגיתבצרוף בקשה לאישורה  

עניינה  ").המשיבים("של בזק, וחברי דירקטוריון  בזק") כנגד החברה,  המבקש("בזקשל  

בגין גת  של הבקשה, הינו אישור תביעה ייצוגית לפיצוי של המבקש וחברי הקבוצה המיוצ

מחדל בבקשה, "בשל  הנטען  לפי  להם,  שנגרמו  של  נזקים  וגילוי  דיווח  בבורסה  בזקי 

והסתרת מידע מהותי מציבור המשקיעים",  הבורסהלניירות ערך בתל אביב (להלן: "  ("

משרד   של  מהלכים  לציבור "אודות  דיווח  עם  בקשר  תופעת וזאת  למיגור  התקשורת 

האינטרנט   שירותי  בתחום  הכפולים  של ,ISPהמנויים  והמהותי  הנרחב  היקפה  אודות 

") והשפעתם בזק בינלאומיתופעת המנויים הכפולים בחברת הבת בזק בינלאומי (להלן: "

הגדרת הקבוצה על פי הבקשה הינה כל ".בזקהשלילית המהותית על עסקי חברת הבת ו

והחזיק במניות הנ"ל  30.10.2020ועד ליום  17.8.2020החל מיום  בזקות  מי שרכש את מני

, למעט המשיבים ו/או מי מטעמם ו/או גופים הקשורים עימם. 30.10.2020או בחלקן ביום  

בהתאם לנטען בבקשה, הנזק שנגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מהאירועים נשוא התביעה 

כ  מומחה  מיליון65מיליון ש"ח עד  55-מסתכם בסך של  דעת  חוות  על  בהסתמך  ש"ח, 

שצורפה לבקשה.

הגישה החברה בקשה לסילוק על הסף של הבקשה לאישור נגדה, בין  2021בחודש דצמבר  

שלמרות  ומכיוון  החברה  נגד  טענות  מפרטת  אינה  לאישור  שהבקשה  מכיוון  היתר, 

ו הדין שבמרבית התקופה הרלוונטית החברה היתה חברה דואלית כך שהדין החל עליה הנ

בחודש יולי   2021האמריקאי וכן כי הבקשה אינה נתמכת בחוות דעת מומחה לדין הזר. 

הגישו המשיבים תשובה בה נאען כי בקשת האישור משוללת יסוד, בין היתר, בשל העובדה 

כי המידע הנטען בבקשת האישור כי היה נדרש לפרסום, לא עמד בסטנדרטים הקבועים 

, לוותה בהליך סידור ובשילוב יועצים מקצועיים ובפיקוח  בדין לשם הקמת חובת דיווח

וכי   הדין  הוראות  את  לקיים  כדי  הנאותים  האמצעים  כל  ננקנטו  ולפיכך  הדירקטוריון 

וקיום קדם   לתגובות  ארכאות  מספר  לאחר  המבקש.  טענת  את  סותרים  אלו  ממצאים 

ברצונ בה התבקשו הצדדים לעדכן האם  ניתנה החלטה  פברואר  בחודש  לקיים  משפט  ן 

גישור, דיון מקדמי נוסף או תיאום ישיבת הוכחות. הצדדים הודיעו כי הם פועלים לתיאום  

מועדים לדיוני הוכחות. 
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הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) תביעה 2020בחודש נובמבר  

ינו אשר לטענתו ה")המבקשבצרוף בקשה לאישורה כתביעה ייצוגית על ידי אדם פרטי ("

כנגד החברה,  זק,בעל מניות של החברה, אשר לטענתו מחזיק במניות החברה ובמניות ב

החברות  72-וזקב בשתי  ובהווה  בעבר  משרה  נושאי  הכוללים  נוספים,  משיבים 

עניינה של הבקשה, הינו אישור תביעה ייצוגית לפיצוי של המבקש וחברי ").המשיבים("

שנגרמ נזקים  בגין  המיוצגות  ממעשים הקבוצות  כתוצאה  בבקשה,  הנטען  לפי  להם,  ו 

לכאורה לות לציבור המשקיעים מידע מהותי  ומחדלים של המשיבים כאשר הם נמנעו מלג

וזאת בקשר לדיווח של שתי החברות מיום   שהיו חייבים לגלות בהתאם להוראות הדין, 

(חייבים  לפיו בספרי בזק בינלאומי קיימות יתרות נכסים נטו בלתי מוסברות  9.11.2020

בניכוי זכאים) בערך של עשרות מיליוני ש"ח שמקורו של חלק ניכר מהן הינו, ככל הנראה,  

כל מי שרכש )  א(הגדרת הקבוצות על פי הבקשה הינה:שנים.15בתקופות עבר של מעל  

ו(ב)  , למעט המשיבים או מי מטעמם 9.11.2020ועד ליום  8.11.2005החל מיום  בזקמניות  

ועד  8.11.2007בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מיום החברהמניות מי שרכש את כל

סכום התביעה הייצוגית המצוין בכתב , למעט המשיבים או מי מטעמם.9.11.2020ליום  

הינו "מעל   דעת ₪מיליון  2.5התביעה  לחוות  בהתאם  כאשר  עניינית)"  סמכות  (לצרכי 

ר הערך" בגין המידע שנכלל בדיווח לנפילה במחיר נייכלכלית שצורפה לבקשה "האומדן

מיום   על  9.11.2020המיידי  ל 5.26%-5.40%עומד  ביחס  9.07%-9.36%ועל  בזקביחס 

.חברהל

הגישה החברה בקשה לסילוק על הסף של הבקשה לאישור וכן בקשה  2021בחודש ינואר .6.2.7

לאחר  התקיים דיון בבקשת הסילוק בו נקבע כי רק  2021להארכת מועד. בחודש אפריל  

שייקבע מועד לדיון בבקשה לגילוי מסמכים ייקבע מועד להגשת תשובות לבקשה וייקבע 

ומועד לדיון צפוי  2022דיון נוסף. נכון למועד זה דיון לגילוי המסמכים קבוע לחודש אפריל  

2022להיקבע בחודש מאי 

 __________________________________

"מ בעבי קומיוניקיישנס תאריך 

: ותפקידיהםהחותמיםשמות

דארן גלאט, יו״ר הדירקטוריון

תומר ראב״ד, מנכ״ל  
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מילון מונחים -נספח א' . 7

בדוחשמות מקוצרים לדברי חקיקה המופיעים א. 

1981-חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-חוק הגנת הצרכן 

התחרות  חוק 

הכלכלית 

1988-התשמ"ח, התחרות הכלכליתחוק -

1999-חוק החברות, התשנ"ט-חוק החברות 

חוק הקרינה הבלתי  

מייננת 

2006-חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-

2013-חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד -חוק הריכוזיות 

1990-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-חוק הרשות השניה 

1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-התכנון והבניה חוק 

1982-חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-חוק התקשורת 

1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח-חוק ניירות ערך 

1987-"ז התשמ), לשידוריםרישיון(בעל התקשורתכלליהתקשורת כללי

1972-"בהתשל], חדש[נוסח האלחוטיהטלגרףפקודתהטלגרף פקודת

- תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת ציבורית של מפ"א), תשע"התקנות השימוש 

2014

החברה"בזק",  שנותנתחיונישירות) (קביעת  ושידורים(בזק  התקשורתצוהתקשורתצו

1997-"זהתשנ"מ), בעלתקשורתהישראלית

(פטור  תקנות התו"ב

מהיתר) 

2014התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד -

תקנות פרטי  

התשקיף 

1969–תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף, טיוטת תשקיף מבנה וצורה), התשכ"ט  -

2000-התש"סתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין), -תקנות קישור גומלין 

תקנות רישיון  

לשידורי לווין 

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לווין),  -

1998-התשנ"ח

92מונחים טכנולוגיים ומונחים עיקריים אחרים המופיעים בדוח ב. 

אינטרנט גולד קווי זהב -אינטרנט זהב 

בע"מ בזק און ליין -בזק און ליין  

בזק בינלאומי בע"מ-בזק בינלאומי 

יצוין, כי הגדרות המונחים מובאות לנוחיות הקורא, ואינן בהכרח זהות להגדרות שבחוק התקשורת או תקנותיו.  92
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בזק -בי איי פי  בשליטת  שהינה  מוגבלת)  תקשורת (שותפות  פתרונות  פי  איי  בי 

בינלאומי 

גולן טלקום בע"מ -גולן טלקום 

ביום  -2021דוחות שנסתיימה  לשנה  החברה  של  המאוחדים  הכספיים  31דוחותיה 

2021בדצמבר

דמי קישור הגומלין (הנקראים גם דמי קישוריות או דמי השלמת שיחה)  -דמי קישור גומלין  

גומלין   קישור  בגין  למפעיל אחר  אחד  מפעיל  משלם  אותו  תשלום  הם 

(ראו הגדרה להלן) 

) בע"מ 1998די.בי.אס שרותי לווין (-די.בי.אס 

ותאגידים  -הוט  בע"מ,  תקשורת  מערכות  בתחום  הוט  הפועלים  בשליטתה 

ערוצית) -השידורים (טלוויזיה רב

הוט טלקום שותפות מוגבלת -הוט טלקום 

הוט מובייל בע"מ (לשעבר מירס תקשורת בע"מ) ותאגידים בשליטתה -הוט מובייל 

נט שירותי אינטרנט בע"מ -הוט-נט -הוט

אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל-הבורסה  

הסתדרות העובדים הכללית החדשה -ההסתדרות 

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין -המועצה 

הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו -הרשות השניה 

וואלה! תקשורת בע"מ ותאגידים בשליטתה -וואלה

חלל תקשורת בע"מ-חלל

יורוקום די.בי.אס בע"מ -אס .בי.יורוקום די

יורוקום תקשורת בע"מ-תקשורת יורוקום 

טלפוניה התומכת בחיבור התקנים  מערכת  -בהקשר של רשת תקשורת  -מיתוג 

להעברת שיחות בין יחידות קצה שונות 

מגה סיביות לשניה; יחידת מדידה למהירות העברת נתונים-מס"ש

המספק שירותי טלפוניה פנים  -"אמפ גוף  פנים ארצי;  נייחים  מפעיל  ארציים 

מכוח רישיון מפ"א כללי או ייחודי

שירותים לקבלאחתתקשורתרשתללקוחמאפשריםהנדידהשירותי-)  Roaming(נדידה

הרישיון בעל(רשת  שלו"  הבית"רשת  שאינהאחרתתקשורתמרשת

הרשתלביןהביתרשתשביןנדידההסכמיעלבהתבסס),  מנויהואעליה

המארחת 

ציבורית בזקרשתאחדמצד, מחובריםשאליומישק-רשתסיוםנקודת-"ר נס

הספקה כוללים"ר  נסשירותי.  פרטיתרשתאו קצהציודשניומצד
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הלקוח בחצריושירותיםציודשלותחזוקה

סלקום ישראל בע"מ ותאגידים בשליטתה -סלקום 

פלאפון תקשורת בע"מ-פלאפון 

הכוללת ה של תשתיות אולטרה רחבות פס נייחותסתוכנית החברה לפרייקט הסיביםי פרו

רחב  ספרי בהיקף  המדינה  ברחבי  אופטיים  סיבים  של  מסיבית  ה 

. אפשר הצעת שירותי אינטרנט אולטרה מהיריםתש

פרטנר תקשורת בע"מ ותאגידים בשליטתה-פרטנר 

/  קישור גומלין

קש"ג

רישיון  - בעלי  של  מנויים  בין  בזק  מסרי  העברת  מאפשר  גומלין  קישור 

או מתן שירותים בידי בעל רישיון אחד למנוייו של בעל רישיון   שונים, 

ציבורית  קישור גומלין מתאפשר באמצעות חיבור בין רשת בזק  אחר; 

ציבורית של בעל רישיון  בזק-של בעל רישיון אחד (למשל   לבין רשת   (

מפעיל סלולארי); ראו גם הגדרת "דמי קישור גומלין / דמי  -אחר (למשל

קישוריות" 

רדיו טלפון נייד; טלפוניה סלולארית  -רט"ן

/  אחודכללי רישיון 

רישיון אחוד 

רישיון כללי שהוא אחד מאלה או רישיון המאחד כמה מהם: -

רישיון כללי ייחודי; )1(

רישיון כללי רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;)2(

; לאומיים–רישיון כללי למתן שירותי בזק בין)3(

"ר; נסשירותילמתןמיוחדרישיון) 4(

. אינטרנט שירותילמתןמיוחדרישיון) 5(

ארציים נייחים -רישיון כללי או כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-רישיון מפ"א 

בשיטה התאית -רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון ניידרישיון רט"ן 

רישיון לשידורי טלויזיה באמצעות לווין  -שידורים הרישיון 

רשות מקרקעי ישראל -רמ"י 

רמי לוי תקשורת סלולרית בע"מ -רמי לוי 

ביצוע פעולות בזק (שידור, העברה או קליטה של סימנים, אותות, כתב, -שירותי בזק 

צורות חזותיות, קולות או מידע, באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטית  

או מערכות אלקטרומגנטיות אחרות) למען הזולת 

שירות העברת אותות אלקטרומגנטיים או רצף סיביות -שירותי תמסורת 

תקשורתשירותי

נתונים 

בין  - נתונים  העברת  לנקודה,  מנקודה  נתונים  להעברת  רשת  שירותי 

מחשבים ובין רשתות תקשורת שונות ושירותי גישה לעסק מרחוק

31.12.2021עשר החודשים שנסתיימו ביום -שנים-הדוח תקופת
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BitstreamAccess

)BSA (

גישה רחבת פס מנוהלת המאפשרת לַסָּפק שירותים להתחבר לרשת בעל  -

התשתית ולהציע שירותים רחבי פס למנויים 

xDSL-Digital Subscriber Line-  קו מנוי דיגיטאלי. טכנולוגיה העושה שימוש

בחוטי הנחושת של קווי הטלפון כדי להעביר נתונים בקצבים גבוהים על 

ידי שימוש בתדרים הגבוהים מהתדר הנשמע ולכן מאפשרת שימוש בו  

זמני של שיחה והעברת נתונים  

DTT-Digital Terrestrial Television-ערוצי  שיד של  אלחוטי  דיגיטאלי  ור 

טלויזיה באמצעות תחנות ממסר קרקעיות 

GSM-Global System for Mobile Communications-  בינלאומי לרשתות תקן 

")2תקשורת סלולאריות ("דור 

HD-High Definition TV-  שידורי טלויזיה ברזולוציה (הפרדה) גבוהה

HSPA-High Speed Packet Access-  טכנולוגיה סלולארית המהווה המשך

") 3.5המאפשר העברת נתונים בקצבים גבוהים ("דור UMTS-לתקן ה

IBC-) בע"מ  2013חברת איי.בי.סי איזראל ברודבנד קומפני (

IP-Internet Protocol- פרוטוקול אינטרנט. השימוש בפרוטוקול זה מאפשר

באמצעות )  Videoוחוזי ()  Dataנתונים ()  Voiceלכידות בין שירותי קול (

אותה רשת 

IPVPN-) וירטואלית פרטית  על )  Virtual Private Networkרשת  המבוססת 

אינטרנט ( הרשת  )  IPפרוטוקול  גבי  על  מוקמת  הציבורית, אשר 

לרשת   להתחבר  הקצה  למשתמשי  לאפשר  ניתן: (א)  ובאמצעותה 

לבצע חיבור  -וכן  );  remote accessהארגונית ולבצע עבודה מרחוק ( (ב) 

) intranetבין סניפי הארגון (

ISP-Internet Service Provider-  גישה שירותי  למתן  מיוחד  רישיון  בעל 

לאינטרנט (ספק לאינטרנט). ספק הגישה לאינטרנט הוא הגוף המאפשר  

המקשר בינו לבין רשת IP/TCPלמשתמש הקצה להתחבר לפרוטוקול  

האינטרנט העולמית 

LTELong Term Evolution-מהירה של מכשירים  תקשורת אלחוטיתלתקן

ניידים כדוגמת טלפון סלולארי 

MVNO-Mobile Virtual Network Operator- אשר וירטואלי,  סלולארי  מפעיל 

עושה שימוש בתשתיות התקשורת הקיימות של מפעילי הסלולאר ללא 

צורך בתשתית משל עצמו

NGN-Next Generation Network-  של התקשורת  על בזקרשת  המתבססת 

IPארכיטקטורת 

UMTS-Universal Mobile Telecommunications System-  בינלאומי תקן 

")3דור ("GSM-לתקשורת סלולארית שהינו התפתחות של תקן ה 

VoB-Voice Over Broadband-  נלווים ושירותים  טלפוניה  שירותי 
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באמצעות שירותי גישה רחבת פס נייחת  IPבטכנולוגיית 

VoC-Voice over Cellular Broadband-פוניה על גבי ערוץ תקשורת שירותי טל

ניידים")  VoBנתונים סלולארי ("שירותי 

VOD-Video on Demand-שירותי טלויזיה לפי דרישה של המנוי

VoIP-Voice over Internet Protocol-  טכנולוגיה המאפשרת העברת מסרי

IPקול (אספקת שירותי טלפוניה) באמצעות פרוטוקול 

Wi-Fi-Wireless Fidelity-גישה אלחוטית לרשת האינטרנט במרחב המקומי
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)Key Performance Indicatorsתפעוליים (ומדדי ביצוע מדדים פיננסיים-ב' נספח  . 8

כללי  

ים שאינם מוגדרים או  יהינם מדדים פיננסבזקהמצוינים בפרקי הדוח התקופתי של  ,המדדים שלהלן

אופן חישובם  במפורטים   ו/או  הגדרת המדדים  בדוחות הכספיים.  כללי חשבונאות מקובלים הכלולים 

הם אינם מהווים תחליף למדדים המבוססים על כללי חשבונאות מקובלים   עשויה להשתנות מעת לעת, 

שלא להיות מחושבים באופן זהה למדדים מקבילים בחברות אחרות.עשויים והם אף 

בעניין 99-6ערךניירותרשותהחלטתלעדכוןבהתאםלרבות,  האמוריםלמדדיםביחספרטיםיובאולהלן

. מקובלים חשבונאותכלליעלמבוססיםשאינםפיננסייםבמדדיםשימוש

מדדים פיננסיים

EBITDA

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) EBITDA מוגדר כרווח לפני

מימון מדד ההוצאות (הכנסות)  והפחתות.  פחת  מסים,   ,-EBITDAמקובל בתחום פעילות  הינו מדד 

ותקופת   ואופן  שונים  מיסויים  היבטים  ההון,  במבנה  משונות  הנובעים  היבטים  מנטרל  אשר  החברה 

החברה מחושב כרווח תפעולי לפני 'פחת,  שלEBITDA-ההפחתה של נכסים קבועים ובלתי מוחשיים. ה

ם בלתי מוחשיים). החל מיום  הפחתות וירידת ערך' (הפסדים מתמשכים מירידת ערך רכוש קבוע ונכסי

החברה מציגה הפסדים מתמשכים מירידת ערך  1.1.2019 ולצורך הצגה נאותה של הפעילות הכלכלית,   ,

הפסדים   וכן  והפחתות,  פחת  סעיף  במסגרת  ובוואלה  בדי.בי.אס  מוחשיים  בלתי  ונכסים  קבוע  רכוש 

ליות (בדוח רווח והפסד). מתמשכים מירידת ערך זכויות שידור במסגרת סעיף הוצאות הפעלה וכל

)  FCF-Free Cash Flowתזרים חופשי (

התזרים החופשי של החברה מחושב כמזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים לרכישת/ממכירת  

, מנוכים גם תשלומים  IFRS16, עם יישום תקן  2018רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים (נטו) והחל משנת  

מדד חכירות.  את  בגין  מייצג  והוא  ובכלל  החברה  פעילות  בתחום  מקובל  מדד  הינו  החופשי  התזרים 

המזומנים שהחברה מסוגלת לייצר לאחר השקעה הדרושה לשמירת או הרחבת בסיס נכסיה.

) Key Performance Indicatorsמדדי ביצוע תפעוליים (

ARPU (Average Revenue Per User)

ה כחלוקת  ARPU-מדד  מחושב  והוא  אב  בית  מנוי /  לקו/  הממוצעת  החודשית  ההכנסה  את  משקף 

בתי אב הפעילים   מנויים /  ההכנסות הרלוונטיות לתקופה במצבת הקווים /  החודשי של סך  הממוצע 

המקבילים   עיקריים  פעילות  תחומי  ארבעה  לקבוצה  כי  יובהר  העניין.  לפי  תקופה,  באותה  הממוצעת 

ין חברות הקבוצה והגדרת מנוי פעיל שונה בין תחומי הפעילות. לחלוקה התאגידית ב

) churn rateשיעור נטישה (

מספר   כחלוקת  מחושב  והוא  לקוחותיה  בסיס  את  לשמר  החברה  יכולת  את  משקף  הנטישה  שיעור 

הקווים/ מנויים/ בתי אב שהתנתקו משירותי החברה בתקופה במצבת הקווים/ מנויים/ בתי אב הפעילים  

יובהר כי לקבוצה ארבעה תחומי פעילות עיקריים המקבילים  הממוצע לפי העניין.  ת באותה התקופה, 

לחלוקה התאגידית בין חברות הקבוצה והגדרת מנוי פעיל שונה בין תחומי הפעילות. 
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מצב עלהדירקטוריוןדוח אתלהגישמתכבד ")החברה("בע"מ"קומיוניקיישנס"בישלהדירקטוריון

"), הקבוצה"להלן: ביחדיכונוהמאוחדותוהחברות(החברהבמאוחדהקבוצהוחברותהחברהענייני 

לתקנות בהתאם")הדוחמועד("2021בדצמבר31ביום שנסתיימהחודשים עשרשנייםשל לתקופה

").הדוחותתקנות(" 1970-התש"לומידיים),תקופתיים(דוחותערךניירות

החברה עסקישלתמציתיתיאור–כללי

מספרבאמצעותפועלת,החברה זה),תקופתילדוחא'(חלקהתאגידעסקיתיאורבדוחכמפורט

התקשורת.בתחוםמוחזקות,חברות

זה). תקופתילדוחא'(חלקהתאגידעסקיתיאורדוחראוהקבוצה,עסקיאודותנוסףלפירוט

לשנההחברהשלייםהכספבדוחות1.3אוריבראווהמשטרה,ערךניירותרשותלחקירתבאשר

").הכספייםהדוחות("2021בדצמבר31ביוםשנסתיימה

הכספיים.הדוחותעלדעתםבחוותלכךהלבתשומתאתהפנוהחשבוןרואי
להלן. .81סעיףראוהקורונהמשברלהשפעותבאשר

כלהלן:הכספייםבדוחותיהעיקרייםפעילותמגזריארבעהעלמדווחתהקבוצה

נייחת; ארציתפניםתקשורת.1

סלולארית; תקשורת.2

; בינלאומי"בזק"שירותילהלןICTופתרונותנס"ר,בינלאומית תקשורתאינטרנט,שרותי.3

ערוצית.-רבטלוויזיה.4

הכספיים. בדוחות28ביאורראונוסףלמידע

הקבוצה:שלמאוחדותתוצאותלהלן

(קיטון) גידול20212020

%            ש"חמיליוניש"חמיליוניש"חמיליוני

9969009610.7נקירווח

*EBITDA3,7453,5661795

EBITDA3,6953,647481.3 מתואם*

, ראו להלן מבוססים על כללי חשבונאות מקובליםם שאינם מדדים פיננסיי *

ממכירתהוןברווחיגידולבשלבעיקרנבעה2020לשנתיחסית2021בשנתהנקירווחבהעליה
סלולארית.תקשורתבמגזרברווחעליהוכןנייחתארציתפניםתקשורתבמגזריםנכס

להלן. 1.2פרקראונוסףלמידע
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ם שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובליםפיננסיימדדים * 

נעזרת במדדי ביצוע פיננסיים שאינם מבוססים על כללי החשבונאותהקבוצהלמועד הדוח, הנהלת 
. מדדים אלה, אינם מהווים תחליףהקבוצההצגת הביצועים הכספיים של ולבחינתהמקובלים

למידע הכלול בדוחות הכספיים של החברה.  

:להלן פירוט המדדים

פירוט אופן החישוב ומטרות המדד המדד 

EBITDA
Interest,Before(Earnings

andDepreciationTaxes,
)Amortization

לפני   כרווח  מימון הוצאות (מוגדר  פחת הכנסות)  מסים,   ,
והפחתות. 

הינו מדד מקובל בתחום פעילות הקבוצה EBITDA-מדד ה 
אשר מנטרל היבטים הנובעים משונות במבנה ההון, היבטים  
קבועים   נכסים  של  ההפחתה  ותקופת  ואופן  שונים  מיסויים 

ה מוחשיים.  כרווח EBITDA-ובלתי  מחושב  הקבוצה  של 
הפסדים  ערך' (כולל  וירידת  הפחתות  לפני 'פחת,  תפעולי 

רכו ערך  מוחשיים  מתמשכים מירידת  בלתי  ונכסים  קבוע  ש 
). בדוחות הכספיים10.6-ו10.5-ו3.10.2כמתואר בביאור 

EBITDA מתואם
כמדד   הוצאות/הכנסות בנטרולEBITDAמחושב  סעיף 

חד והפסדים/רווחים  נטו  אחרות,  פעמיים  -תפעוליות 
. בגין תוכנית תגמול הונימירידת/עליית ערך והוצאות 

שונות תפעוליים בין תקופות  השוואות ביצועיםמאפשר  המדד  
השפעות חד פעמיות של הוצאות/הכנסות חריגות. תוך נטרול 

מתואםEBITDAמדד אין להשוות את היצוין כי 
דומה  בכינוי  המכונים  עללמדדים  חברות -המדווחים  ידי 

המדד.חישוב באופןאפשרי אחרות עקב שוני 

20212020

מיליוני ש"ח 

1,8561,708רווח תפעולי
1,8891,858פחת, הפחתות וירידת ערך 

EBITDA53,743,566

73(77)הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות, נטו 

8-הפסד מירידת ערך 

-27בגין תוכנית תגמול הוניהוצאות 

מתואם EBITDA953,63,647
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נוספים ונושאיםמזומניםתזרימיהעצמי,הונופעולותיו,תוצאותהתאגיד,עסקימצבעלהדירקטוריוןהסברי. 1

נכסים -הכספיהמצב1.1

(קיטון) גידול31.12.202131.12.2020
הסבר 

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

מיליוני
%ש"ח

ביןנייחת,ארציתפניםתקשורתבמגזרשוטפותוהשקעותמזומניםביתרותמגידולנבעההעליה2,1321,77535720.1שוטפות והשקעותמזומנים
1.4פרקראונוסףלמידע).14- ו13(סדרותהנוכחיתבשנהדצמברבחודשאג"חהנפקתבשלהיתר
להלן. 

שוטפים וחייביםלקוחות
.2,5722,315725111שוטפים ושאינם

בזקשירותיבמגזרוכןסלולאריתתקשורתבמגזרלקוחותביתרותמגידולבעיקרנבעהעליהה
אשר,2021נובמבר-אוגוסטהחודשיםבמהלךשננקטוהעובדיםעיצומיהשפעתבשלבעיקרבינלאומי

.לקוחותמוגביהבחיובלעיכובהביאו

.7473141מלאי

-(10)10-למכירה מוחזקיםנכסים

.10)4((7)6067שדור זכויות

.1,8281,8042431שימוש זכויותנכסי

רשת פריסתפרויקטהתקדמותבשליתרהבין,נייחתארציתפניםתקשורתממגזרהנבעהעליה6,3126,1311813.0קבוע רכוש
הכספיים.בדוחות9.4ביאורראוהסיבים,

.0)5(1)7(13,253,268מוחשיים -בלתי נכסים

שאינןוהשקעותנדחותהוצאות
. קצרלזמןבחברהארוךלזמןפקדונותמסיווגבעיקרנובעת2021בשנתהירידה)9.23(9)6(630402שוטפות

מס כילצורהפסד  בגין  2020ת  בשנ הוכר  מיליון ש"ח אשר  37נוצל נכס מס נדחה בסך  2021ת  שנב(77.8)(84)24108נדחים מסיםנכסי
. בדוחות הכספיים7.5, ראו ביאור ממכירת חברת וואלה

16,55915,9536603.8נכסים סה"כ
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והון התחייבויות–(המשך)הכספיהמצב. 1.1

(קיטון) גידול31.12.202131.12.2020
הסבר 

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

מיליוני
%ש"ח

ולמחזיקיפיננסייםלמוסדותחוב
(2.2)(222)10,04810,270אג"ח

הנפקתבקיזוז,הלוואותשלמוקדם)פירעון(לרבותופירעוןאג"חמפירעוןנבעהבחובהירידה
פניםתקשורתבמגזרהלוואותקבלתמוכןבחברהו'סדרהואג"חבבזק14- ו13סדרותאג"ח

הכספיים.בדוחות13ביאורראונייחת,ארצית

הכספיים.בדוחות8ביאורראונוסףלמידע1,9771,907703.7חכירות בגיןהתחייבויות

הכספיים. בדוחות14ביאורראונוסףלמידע(0.6)(11)1,7551,766וזכאים ספקים

הגדלת בקיזוזבקבוצה,התייעלותותוכניותעובדיםפרישתבגיןמתשלומיםנבעההירידה(7.8)(64)753817לעובדים הטבות
הכספיים.בדוחות24-ו16.5ביאורראו,מוקדמתבפרישהמעביד-עובדיחסיסיוםבגיןהפרשה

ראונייחת,ארציתפניםתקשורתבמגזרתלתביעוהפרשותבמקיטוןבעיקרנבעההירידה(30.2)(51)118169הפרשות 
הכספיים. בדוחות15ביאור

29629062.1נדחים מיסיםהתחייבויות

רת התקשובמגזר5דורתדריעלותבגיןלשלםהתחייבותמסיווגבעיקרהנבעירידהה(53.8)(165)142307אחרות התחייבויות
נייחת.ארציתפניםתקשורתבמגזרבנגזריםמקיטוןושוטפתלהתחייבותהסלולארית

(2.8)(437)15,08915,526התחייבויות סה"כ
1,454534920172.3זכויות שאינן מקנות שליטה

הון (גרעון בהון) המיוחס לבעלים של  
המאזןמכלל%0.6-כשהיווהבהוןגרעוןלעומתהמאזן,כללמ0.1%-כמהווההוןה-123(107)16החברה 

.31.12.2020-ב
1,4704271,043244.3סה"כ הון 

16,55915,9536063.8סה"כ התחייבויות והון 
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הפעילות תוצאות. 1.2
התוצאותעיקרי.1.2.1

הסבר (קיטון) גידול20212020

%ש"ח מיליוני

פניםתקשורתממגזרוכןסלולאריתתקשורתממגזרבעיקרנבעהבהכנסותעליהה8,8218,723991.1הכנסות 
ערוצית.רבטלויזיהומגזרבינלאומיבזקמגזרבהכנסותירידהבקיזוזנייחת,ארצית

הפעלההוצאות
3,2653,182812.6וכלליות 

סלולארית,תקשורתממגזרוכןנייחתארציתפניםתקשורתממגזרבעיקרהנבעהעליהה
בשלהיתרביןהקבוצהבהוצאותעליהישנהדי.בי.אס.בהוצאותבעיקרירידהבקיזוז
ראו ביאורים האופטיים,הסיביםרשתתספריןיבעני תמרוץקופתעבורבהוצאההכרה

.בדוחות הכספיים18.7-ו9.4

(0.3)(6)1,8881,894עבודה שכר

בשאר בירידהקוזזה"אחרים",ובמגזרנייחתארציתפניםתקשורתבמגזרשכרבהוצאותעליה
המשרות.במספרקיטוןבשלהעיקרייםהקבוצהמגזרי
ביאורראו,מניותמבוססתשלוםבגיןשכרהוצאותהקבוצהידיעלהוכרוהנוכחיתבשנה
הכספיים.בדוחות26.4

וירידתהפחתותפחת,
בינלאומי,בזקשירותיממגזרוכןנייחתארציתפניםתקשורתממגזרבעיקרבעהניהי עלה1,8891,858311.7ערך 

סלולרית.תקשורתבמגזרירידהבקיזוז

ערך,מירידתהפסד
-(8)8-נטו

(הכנסות)הוצאות
-(150)73(77)נטו אחרות,תפעוליות

עליה בקיזוז,נייחתארציתפניםתקשורתמגזרבהוןברווחימעליהבעיקרנבעשינויה
16.5- ו24יםביאור ראו קבוצה,במוקדמתבפרישהמעביד-עובדיחסיסיוםבגיןבהוצאות

הכספיים. בדוחות

1,8561,7081518.7תפעולי רווח

47847440.8נטו מימון,הוצאות
חלקימוקדםפרעוןמ כןוה'-וד'אג"חסדרותשלמוקדםמפרעוןבעיקרהנבעההעליה

נייחת.ארציתפניםתקשורתבמגזרהמימוןבהוצאותירידהבקיזוזג',סדרהאג"חשל
הכספיים. בדוחות25-ו13ביאוריםראו

הכספיים.בדוחות7ביאורראונוסףלמידע3823344814.4הכנסה עלמיסים

9969009610.7לשנה רווח
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פעילותמגזרי.1.2.2

הקבוצה:שלהפעילותלמגזריבהתאםהתפעוליוהרווחההכנסותבדברנתוניםלהלן. א

2020שנת2021שנת

הכנסות מסך%ש"ח מיליוניהכנסות מסך%ש"ח מיליוני

פעילות מגזרילפיהכנסות
4,18247.54,15947.7נייחתארציתפניםתקשורת

2,28925.92,18625.1סלולארית תקשורת

1,237141,27114.6בינלאומי בזקשירותי

1,27014.41,28714.7ערוציתרבטלויזיה

(2.1)(180)(1.8)(157)והתאמות אחרים

8,821100.008,723100.00סה"כ 

2020שנת2021שנת
מהכנסות %ש"ח מיליוני

המגזר
מהכנסות %ש"ח מיליוני

המגזר

תפעולי(הפסד)רווח
פעילות מגזרילפי

1,74841.81,70541.0נייחתארציתפניםתקשורת

(3.8)(84)421.8סלולארית תקשורת

(19.0)(241)221.8בינלאומי בזקשירותי

(3.3))42((3.2)(41)* ערוציתרביזיהוטלו

-85-370והתאמות אחרים

מהכנסותאחוזמאוחד/תפעולירווח
1,856211,70819.6הקבוצה 

זאת.8201משנתהחלשהוכרהערךירידתשל הכוללתההשפעהבנטרולמוצגותערוצית-רב טלוויזיהמגזרתוצאות*
לגביהחלטותומקבלהמגזרביצועיאתמעריך הקבוצהשלהראשיהתפעוליותההחלטותמקבלשבולאופןבהתאם
כספיים ה הדוחותמתוךנבחריםנתוניםתמציתדברבהכספייםוחותד ב.431ביאורראובנוסףלמגזר.המשאביםהקצאת

די.בי.אס. של
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(המשך) פעילותמגזרי.1.2.2

נייחת ארציתפניםתקשורתמגזר. ב

(קיטון) גידול20212020

הסבר  %ש"חמיליוני

1,6241,62220.1תשתית -אינטרנט
גבי עלללקוחותשירותיםומהשקתמשלימיםקצהמציודישעיקרוקמעונאיממנויהממוצעתבהכנסהגידולחל

תעריפי בירידהבשלקוזזההעליהבקמעונות.אינטרנטקוויבמספרגידולוכן2021מרץמחודשהחלהסיביםרשת
.בסיטונותהאינטרנטקוויבמספרקיטוןוהסיטונאייםהאינטרנטשירותי

צריכת עלהקורונהמגיפתהשפעתהתמתנותרקעעלבעיקר,טלפוןלקוהממוצעתבהכנסהמקיטוןנבעההירידה(9.4)(95)9131,008קווית טלפוניה
.הקוויםבמצבתמקיטוןוכןהשיחות

תקשורתתמסורת,
תמורת ומעבודותולעסקיםאינטרנטלספקיותתמסורתמשירותיבהכנסותמגידולהיתרביןנבעההעליה1,3271,241866.9ואחרים נתונים

תשלום. 
עסקיים. ושירותים)B144(עסקימדריךמשירותיוכןוירטואליותמרכזיותמשירותיבעיקרנבעההעליה3182883010.4ודיגיטל ענןשירותי

4,1824,159230.6הכל סך

6675907713.0וכלליות הפעלההוצאות

ת רשת הסיבים סבין היתר בשל פריהעליה נבעה בעיקר מגידול בהוצאות קבלני משנה ועלויות ציוד קצה וחומרים  
ת רשת  סין פריימהכרה בהוצאה עבור קופת תמרוץ במסגרת תיקון רישיון החברה בענתשלום וכן  ועבודות תמורת  

האופטיים הכספיים18.7- ו9.4ביאורים  (ראו  הסיבים  למפעילי  בדוחות  קישוריות  בהוצאות  ירידה  בקיזוז   ,(
.מטלפוניההכנסותלירידה בתקשורת במקביל 

בהוצאות תשלומים מבוססיהנבעעליה  ה934919151.6עבודה שכר ומהכרה  שכר  עליית  עובדים,  ביאור  בעיקר מקליטת  26מניות (ראו 
גידול בשכר המיוחס להשקעה.ובדוחות הכספיים), בקיזוז פרישת עובדים 

938877617והפחתות פחת

תפעוליות(הכנסות)הוצאות
-(173)68(105)נטואחרות,

נבעשינויה נטו  אחרות  תפעוליות  הון  בהכנסות  ברווחי  מממגידול  נדל"ן,  תביעות מכירת  בגין  הפרשה  עדכון 
שהוכרו בהוצאותגידולחלמנגד,מי לעובדים שנכללו בשנה המקבילה.  פע- וכן בשל הוצאות מענק חדמשפטיות

ראו וואלה,חברתממכירתהוןרווחנכללהמקבילהבשנהוכןמוקדמתבפרישהמעביד-עובד יחסיסיוםבגין
הכספיים. בדוחות16.5ביאור

1,7481,705432.5תפעולי רווח

(15.1)(61)342403נטו מימון,הוצאות
ירידה בהוצאות ריבית  ות ומעלויות פירעון מוקדם של הלוואקיטון בנטו נבעה בעיקר מבהוצאות מימון,ירידהה

בדוחות  25ראו ביאור  ,  הצמדה בגין אג"ח עקב עלית המדד, בקיזוז גידול בהפרשי ואג"חעקב פירעון הלוואות
. הכספיים

.מס ממכירת חברת וואלהכיהפסד לצורבגין בשנה המקבילה הוכר הנוכחית נוצל נכס מס נדחה אשר שנהב3432628130.9הכנסה עלמיסים

1,0631,040232.2המגזר רווח
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(המשך) פעילותמגזרי.1.2.2

סלולארית תקשורתמגזר.ג

(קיטון) גידול20212020
הסבר  מיליוני

ש"ח
מיליוני

ש"ח
מיליוני

ש"ח
%

1,6421,591513.2שירותים 
בעיקר מהתאוששות מסונבעההעליי בהכנסות  ה  בעליה  ביטוי  לידי  באה  מהשפעות משבר הקורונה אשר  ימת 

צמיחה במצבת מנויי הפוסט פייד  ישנהידי ירידה בהכנסות מזמן אוויר נכנס. בנוסף  -הרומינג וקוזזה חלקית על
.5לרבות מנויים בחבילות דור 

. השקות מכשירים מדגמים חדשיםמועדיבכמות המכירות בשל עיתויהעליה נבעה בעיקר מעליה 647595528.7ללקוח קצהציודמכירת

2,2892,1861034.7ההכנסות סך

1,3461,329171.3וכלליות הפעלההוצאות
מכר ציוד קצה במקביל להכנסות, רישום הטמעת מערכת מחשוב ענן ורישום  מעליה בעלות  בעיקר  הנבעהעליה

בדמי השלמת שיחה ירידה  בשלקוזזה חלקית  . העליהסיביםת  סקופת תמרוץ בגין פריעבורלראשונה של הוצאות  
מסוי מהתאוששות  המשךכתוצאה  וכן  בצריכה  לירידה  שהביאה  הקורונה  ממשבר  והתייעלות  מת  צמצום 

בהוצאות התפעול. 

במספר המשרות כחלק מתוכנית התייעלות בקיזוז הוצאת עובדים לחל"ת על  קיטון הירידה נבעה בעיקר מהמשך (2.8)(9)315324עבודה שכר
המקבילה. שנהרקע משבר הקורונה ב

(3.7)(22)577599והפחתות פחת

(50)(9)918נטואחרות,תפעוליותהוצאות

-126(84)42תפעולי )הפסד(רווח

(12.5)(6)4248נטו מימון,הכנסות

עלמיסים)הכנסות(הוצאות
-31(11)20הכנסה

-89(25)64המגזר )הפסד(רווח
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(המשך) פעילותמגזרי.1.2.2

בינלאומי בזקשירותי. ד

(קיטון) גידול20212020
הסבר  מיליוני

ש"ח
מיליוני

ש"ח
מיליוני

ש"ח
%

(2.7)(34)1,2371,271הכנסות 

וכן מקיטון בהכנסות ממכירת ציוד ורישוי לעסקים  נטרנטנבעה בעיקר מקיטון בהכנסות איהירידה  
והשפעת העיצומים שננקטו   השפעת משבר הקורונה  כתוצאה מעיכובים בשרשרת האספקה בעולם, 

אוגוסטבמגזר   החודשים  בינלאומיות..2021נובמבר  -במהלך  ירידה בהכנסות משיחות  ישנה  בנוסף 
עליה בהכנסות משירותים עסקיים. בשללקית הירידה קוזזה ח 

(0.4)(3)799802וכלליות הפעלההוצאות

ורישוי לעסקים  הירידה   ציוד  בהכנסות,  נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות מכירת  לירידה  וכן במקביל 
ומחשוב תקשורתשירותיבגיןבהוצאות עליהבשלקוזזההירידהחובות מסופקים. מקיטון בהוצאות 

מקצועי.ומקומיתקיבולתהוצאות  ,לעסקים ייעוץ  קופת  הוצאות  בגין  בהוצאות  גידול  חל  בנוסף 
מהשנה הנוכחית. ת סיבים החל סתמרוץ לפרי

כחלק מתוכנית ההתייעלות.םעובדיההירידה נבעה בעיקר מהמשך קיטון במצבת (4.4)(11)237248עבודה שכר

סווג 2020ת  בשנירידת ערך נכסים שהוכר  (הפסד מ2021ת  נבעה בעיקר מירידות ערך נכסים בשנהעליה  1731492416.1והפחתות פחת
נכס הרכשת מנוי.  אחרותתפעוליות  הוצאות  סעיף "לבמגזר   בהוצאות הפחתת  וכן מגידול  העליה ") 

קיטון בהוצאות הפחת השוטפות כתוצאה מירידת ערך נכסים אשתקד.בשלקוזזה חלקית 

בדוחות הכספיים. 10.2ראו ביאור  ,מיליוני ש"ח307-הוכר הפסד מירידת ערך בסך של כ2020בשנת (98.1)(307)6313אחרות תפעוליותהוצאות

-263(241)22תפעולי )הפסד(רווח

--22נטו מימון,הוצאות

מיסים הוצאות
(62.5)(20)1232הכנסהעל

שומות.עקב הסכםבגין שנים קודמות נרשמו הוצאות מס 2021ת בשנ
.עקב אי צפייה לרווחים עתידיים לצרכי מס בשנים הקרובותנכס מס מחיקתנרשמה2020ת בשנ

-283(275)8המגזר )הפסד(רווח
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(המשך) פעילותמגזרי.1.2.2

* ערוציתרבטלוויזיה.ה

(קיטון) גידול20212020
הסבר מיליוני

ש"ח
מיליוני

ש"ח
מיליוני

ש"ח
%

יים מפרימיום לדיסקאונט  כתוצאה משינוי תמהיל המנובהכנסה הממוצעת למנוי, קיטון בעיקר מהבענ ירידהה(1.3)(17)1,2701,287הכנסות 
.לגופים חיצונייםהכנסות ממכירת תכנים ירידה בומ

. בעיקר מקיטון בהוצאות תוכןהנבעירידהה(1.6)(13)825838וכלליות הפעלההוצאות

.ההתייעלותמתכניתכחלקהמשרותבמספרקיטון מהמשךהבענ ירידהה(6.7)(13)182195עבודה שכר

.בעיקר מירידה בהשקעות רכוש קבועבע הקיטון נ(5.8)(18)292310והפחתות פחת

תפעוליות(הכנסות)הוצאות
הכנסה בגין הסכם פשרה עם  כללהנ2020ת , כאשר בשנחדשקיבוצי נרשמה הוצאה בגין הסכם 2021ת בשנ-26(14)12אחרות

.עובדיםלפרישתהסדרבגין ועדכון אומדןספק 

(2.4)1(42)(41) תפעולי הפסד

.עסקאות הגנהעל שינוי בשע"ח של הדולר השפעת המבעיקר הבענ ירידהה(92.3) (12)113נטו מימון,הוצאות

(50)(1)12הכנסה עלמיסים

(24.6) 14(57)(43) המגזר הפסד

"פרופורמה". והפסדרווחלהלןראו,2018משנתהחלשהוכרהערךירידתשלהכוללתההשפעהבנטרולמוצגותערוצית- רבטלוויזיהמגזרתוצאות*
למגזר.המשאביםקצאתהלגביהחלטותומקבלהמגזרביצועיאתמעריךהקבוצהשלהראשיהתפעוליותההחלטותמקבלשבולאופןבהתאםזאת

די.בי.אס. שלהכספייםהדוחותמתוךנבחריםנתוניםתמציתדברב הכספייםדוחותב 4.13ביאורראו בנוסף.הכספייםבדוחות82- ו501.ביאוריםראונוסףלמידע
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(המשך) פעילותמגזרי1.2.2

פרופורמה והפסדרווחלביןחשבונאיוהפסדרווחביןהשוואה–(המשך)ערוציתרבטלוויזיה.ה

20212020

והפסדרווח
חשבונאי

והפסדרווח
פרופורמה 

והפסדרווח
חשבונאי

והפסדרווח
פרופורמה 

ש"ח מיליוני

1,2701,2701,2871,287הכנסות 

835825857838וכלליות הפעלההוצאות

188182203195עבודה שכר

203292203310והפחתות פחת

(14)(15)1212אחרות תפעוליות(הכנסות)הוצאות

(42)39(41) 32תפעולי (הפסד)רווח

מימון,הוצאות
111313נטו

1122הכנסה עלמיסים

(57)24(43) 30)הפסד(רווח
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ש"ח) (במיליוניהקבוצהשלמאוחדיםרבעונייםוהפסדרווחמדוחותעיקרייםנתונים. 1.3

1רבעון
2021

2רבעון
2021

3רבעון
2021

4רבעון
2021

שנת
הסבר 2021

. סלולאריתתקשורתבמגזרחדשמדגםאייפוןמכשירהשקתבשלהכנסותכוללהרביעיהרבעון2,2212,2002,1422,2588,821הכנסות 

1,6381,7341,6851,9086,965תפעוליותהוצאות

וקיטוןש"חמיליון125-כבסךמקרקעיןנכסממכירתהוןרווחכוללהראשוןהרבעון
. נייחתארציתפניםתקשורתבמגזרלתביעותבהפרשה

בקבוצה,מוקדמתבפרישהמעביד-עובדיחסיסיוםבגיןהוצאותכוללהרביעיהרבעון
561.אוריבראונייחת,ארציתפניםתקשורתבמגזרש"חמיליון567.בסךהוצאהלרבות

הכספיים. בדוחות

5834664573501,856תפעולי רווח

75110146147478נטו מימון,הוצאות
ה' וכן פרעון מוקדם חלקי  -סדרות ד' ורות חוב מהחציון השני כולל עלויות פרעון מוקדם של אג 

בסך של  של הלוואה  פירעון מוקדם  עלויות  כולל  שלישי  רבעון השל אג"ח מסדרה ג'. כמו כן, ה
ש"ח במגזר תקשורת פנים ארצית נייחת.מיליון 15-כ

5083563112031,378נטו מימון,הוצאותלאחררווח

127917589382הכנסה עלמסים

381265236114996לתקופה רווח
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מזומנים תזרים. 1.4

שינוי20212020
הסבר 

מיליוני
ש"ח

מיליוני
ש"ח

מיליוני
%ש"ח

מפעילותשנבענטותזרים
(11.9)(383)2,8263,209שוטפת 

בעיקר ,החוזרבהוןמשינוייםנבעהשוטפתמפעילותנטובתזריםהירידה
עקבמלקוחותוגביהבחיובמעיכובכתוצאההלקוחותביתרותגידולבשל

אינטרנט,שירותיובמגזרסלולאריתתקשורתבמגזרהעובדיםעיצומי
וכןלעובדיםבהטבותשינויבקיזוזבינלאומי,ונס"ר,בזקבנ"לתקשורת

נייחת.ארציתפניםתקשורתבמגזרששולמובמסיםמעליה
פעילות לששימשנטותזרים

השקעה 
(1,578)(1,067)(511)(47.9)

בפרעוןמקיטוןבעיקרנבעהמימוןלפעילותששימשנטובתזריםהירידה
תקשורת במגזרמוקדםפרעוןבגיןובעלויותששולמהבריביתהלוואות,

נייחת.ארציתפנים

לפעילותששימשנטותזרים
מימון 

בתמורהמירידהבעיקרנבעההשקעהלפעילותששימשנטובתזריםעליהה91844.5(2,062)(1,144)
נייחתארציתפניםתקשורתבמגזרואחריםבבנקיםפקדונותמפירעוןנטו
קבוע.ברכושבהשקעותמגידולוכן

104802430במזומנים נטועליה

היקף ממוצע בשנה המדווחת
מיליון ש"ח.  10,048-כ(כולל חלויות שוטפות) למוסדות פיננסיים ומחזיקי אג"ח:התחייבויות לזמן ארוך 

מיליון ש"ח. 252-. אשראי לקוחות לזמן ארוך: כמיליון ש"ח,6801-אשראי לקוחות לזמן קצר: כמיליון ש"ח. 905-אשראי מספקים: כ

חוזר הון
..202031.12ליוםש"חמיליון94-כבסךחוזרהוןלעומתש"ח,מיליון565-בכהסתכם.202131.12ליוםהקבוצהשלהמאוחדהחוזרהוןה

ש"חמיליון228-כ בסךחוזרהוןלעומתש"ח,מיליון212-בכהסתכם.202131.12ליום"סולו")הכספייםהדוחות(לפיהחברהשלהחוזרההון
..202031.12ליום

מיליון ש"ח ליום  82-בהון החוזר בסך כ גרעוןמיליון ש"ח, לעומת 161-בסך כ31.12.2021(לפי הדוחות הכספיים "סולו") עודף בהון החוזר ליום בזקל
31.12.2020  .

.אג"חבחלויות שוטפות של גידולנבע בעיקר מגידול ביתרות השקעות שוטפות ומזומנים, בקיזוזבזקבהון החוזר של השינוי 
.קבוצת בזקשאר חברות בנוסף, ישנה עליה בהון החוזר ב
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החברה שלהחזויהמזומניםתזריםבדברגילוי. 1.5
ליוםהחברהשל(סולו)הנפרדיםהכספייםוהדוחותהמאוחדיםהכספייםהדוחות אתבחןהחברהדירקטוריון

שלו')-וג'(סדרותהחובאגרותזהובכללהחברה,התחייבויותלפירעוןמקורותלרבות,2021דצמברב13
ניירות לתקנות)(א)14(ב)(10בתקנההמפורטיםהאזהרהסימניאתהחברהדירקטוריוןבחןכן,כמוהחברה.

מתמשך שליליםמזומני תזרים שלקיומואףעלכיוקבע1970-התש"לומיידיים),תקופתיים(דוחותערך
לאחר החברה,דירקטוריוןשלהערכתהריהחברה,של(סולו)הנפרדיםהכספייםבדוחותשוטפתמפעילות

שוטפת מפעילות המתמשךהשלילי המזומניםבתזריםאיןהחברה,מהנהלתדעתולהנחתהסבריםשקיבל
מקורות החברהבידיימיםוקיבחברהנזילותבעייתעללהצביעכדיהחברהשל(סולו)הנפרדיםבדוחות
של המזומניםביתרותבהתחשבהיתר,ביןוזאת,בהתחייבויותיהועמידהפעילותהלהמשךמספיקיםכספיים
סולו.בדוחהתאגיד

החברהשלחוברותאגפירעוןכנגד החברהשלחוברותאג שלוהרחבותנפקהה. 1.6

מסדרה חובאגרותע.נש"חמיליוני1,040-כ ולציבורמוסדייםלגופיםהחברההנפיקההדוח,תקופתבמהלך
אתשימשהו' סדרההחוב אגרותשלנטוההנפקותתמורתש"ח.מיליוני1,040–כ שלכוללסך תמורתו'

ריבית  לביצוע  החברה חוב סדרה ד' (בתוספת  אגרות  של קרן  הפירעון)פירעון מוקדם מלא  למועד  , צבורה 
פירעון מוקדם מלא של קרן אגרות חוב סדרה ה' (בתוספת ריבית צבורה למועד הפירעון וקנס פירעון מוקדם 

בתוספת (ג'מסדרהחובאגרותשלחלקימוקדם לפירעוןוכמוגדר בשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ה')
).ג'מסדרההחובאגרותשלהנאמנותבשטרוגדרכממוקדםפירעוןוקנסהפירעוןלמועדצבורהריבית

מיליון  432לכבתמורה  'מיליון ע.נ אגרות חוב מסדרה ג417, בצעה החברה החלפה של כ  2022בינואר  10ביום
ע.נ אגרות חוב מסדרה ו'.  

זה.לדוחהמצורףהחברהדירקטוריוןלדוח20תקנהראוכאמור,ההנפקותאודותלפרטים

החברהמניותרכישתתכנית. 1.7
30עדשלבהיקףהחברהמניות של עצמיתרכישהתכניתהחברהדירקטוריוןאישר2021בנובמבר29ביום

ש"ח; מיליון30שלבהיקףרכישה)1מבין:(במוקדםוסיומה2021בדצמבר 1ביוםתחילתהאשרש"חמיליון
.2022במרץ1ביום)2(או

. ש"ח מיליון 27כשלכוללבסךמניותהחברהרכשהכאמור,הרכישהלתכניתבהתאםהדו"ח,למועדנכון
).104413-01-2021אסמכתא:(מס'2021בנובמבר30מיוםהחברהדיווחראונוספיםלפרטים

הקורונה מחלתהתפרצות-אפידמיה. 1.8
בעל השלכות COVID-19החלה בעולם התפרצות של נגיף ה"קורונה" (2020בתחילת שנת   המהווה אירוע   (

משמעותיים  רבות, כולל מאקרו כלכליות. בעקבות האפידמיה, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים  
על  תחבורתיות  הגבלות  התכנסויות,  אזרחים,  תנועת  על  הגבלות  כגון  הנגיף,  התפשטות  את  למנוע  בניסיון 
נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות, וכיוצא באלה. כנגזרת מכך, יש לאירוע ולפעולות הננקטות כאמור 

לם. השלכות משמעותיות גם על כלכלות רבות וכן על שוקי ההון בעו

פעילות   על  הקורונה  מגיפת  בזקהשלכות  פלאפון 2021בשנת  קבוצת  בהכנסות  בפגיעה  בעיקר  התבטאו 
כפועל יוצא של השפעות התפשטות המגיפה על מגזרי התעופה והתיירות הבינלאומית, ללא   משירותי נדידה, 

ות על נסיעות לחו"ל  השפעות שליליות מהותיות בתחומי פעילות אחרים. אמנם, הפצת החיסון והפחתת המגבל
חזרו לרמת   אולם אלה טרם  במהלך השנה,  נדידה  בהכנסות פלאפון משירותי  בהתאוששות מסוימת  תמכו 
העולמי בשבבים והשיבושים בשרשרת האספקה  המחסור  בנוסף,  הקורונה.  הפעילות שאפיינה אותם טרום 

אספקה   וקשיי  למחסור  היתר,  בין  מחירים  גורמים,  עליית  גם  של  ולעיתים  העיקריים  ציוד מהספקים  של 
נוקטות בצעדים שונים נוכח האמור לצמצום הפגיעה בפעילותן. קבוצת בזק. חברות קבוצת בזקחברות 

, עולה, כי בשלב זה, למשבר הקורונה לא הייתה השפעה מהותית קבוצת בזקכי מבחינות שביצעו חברות  ,יצוין
ן התחייבויות, על מדידת נכסים והתחייבויות, ירידות ערך לעמוד בפירעוקבוצת בזקחברות  החברה ועל יכולת  

נכסים והכרה בהפסדי אשראי צפויים. בנוסף לא חלה השפעה מהותית על אומדנים ושיקולי דעת קריטיים. 

, הנחת העבודה של קבוצת בזק לעניין המשך התפשטות מגיפת הקורונה הינה כי מיגור המגיפה  הדוחלמועד  
הדרגת בדעיכה  בהתאם, יתאפיין  הנגיף.  ובמוטציות של  חוזרים  בגלי התפרצויות  מלווה  להיות  העלולה  ית 
להנחות שלעיל,   בזקובכפוף  בפגיעה  קבוצת  בעיקר  יתבטאו  פעילותה  על  כי השלכות מגיפת הקורונה  צופה 



2021בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתאגידעניינימצבעלהדירקטוריוןדוח

15

הבינלאומית, בהכנסות פלאפון משירותי נדידה, כפועל יוצא של השפעות המגיפה על מגזרי התעופה והתיירות  
כי המחסור העולמי בשבבים  קבוצת בזקמהותיות בתחומי פעילות אחרים. עוד צופה  ללא השפעות שליליות 

הצורך של  את  ויגבירו  הסחורות  מחירי  על  הקצר  בטווח  ישפיעו  העולמית  האספקה  בשרשרת  והשיבושים 
בזקחברות   במלאים.קבוצת  להתארכות  י,בנוסףבהצטיידות  תגרום  המגיפה  השפעת  כי  פרויקטים תכן 

הדורשים ציוד טכנולוגי או ציוד אחר.

מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת   ועל כן הימשכות המשבר או החרפתקבוצת בזקיחד עם זאת,  ו, 
עשויים להשפיע מהותית לרעה על תוצאות  קבוצת בזקמעבר להנחות   קבוצת  כמפורט לעיל, ככל שיתרחשו, 

לידי  בזק לבוא  עשויות  אלה  השפעות  בהכנסות  .  לעיל,  כאמור  להערכות  מעבר  בפגיעה,  היתר,  בין  ביטוי, 
חברות   בהכנסות  אף  ובפגיעה  נדידה,  בזקמשירותי  קצה  קבוצת  ציוד  ממכירת  בהכנסות  העסקי,  מהמגזר 

ומועדי  וסכומי  האספקה,  שרשרת  והטכנאים,  הלקוחות  פעילות מערכי שירות  העובדים,  זמינות  סלולארי, 
.  קבוצת בזקהגבייה מלקוחות 

בזקהערכות   הקורונה קבוצת  למגיפת  בנוגע  שונות  להתפתחויות  בהתאם  להשתנות  עשויות  לעיל  כאמור 
פרט משך האירוע והיקפו, אופי והיקף ההגבלות הכלכליות והאחרות הנלוות אליו, וכן עוצמת  והשפעותיה, וב

ומשך ההאטה הכלכלית שתתפתח כתוצאה ממנו.

למידע נוסף ראו ניתוח תוצאות פעילות מגזר תקשורת סלולארית, מגזר תקשורת פנים ארצית נייחת 
. לעילד-וסעיפים ב, ג 1.2.2בפרק בזק בינלאומיומגזר שרותי 

תאגידי ממשלהיבטי. 2

ותרומות בקהילההקבוצהחברותמעורבות. 2.1

ובנוסף,הקבוצהחברותבכלזו מדיניותלקדםותמשיךבזקשלהתאגידיתהאחריותבמדיניותתומכתרהב הח
בשנת .וקהילהחינוך,בריאותבנושאיהתמקדותעם החברה,שלהתרומותבמדיניותשנהכלהחברהדנה

שאינם בסכומיםנוספותולעמותות רעותהשיקומיהחולים לבית,איכילובהחוליםיתבלהחברהתרמההדוח,
לחברה.מהותיים

מחויבותהמתוךלקהילהתורמתבזק,בזקדירקטוריוןיידלעשאושרהלקהילהתרומהלמדיניותבהתאם
תקשורת ותשתיותשירותים שלתרומותכספיות,תרומותבאמצעותהחברתית,האחריותלנושאהעמוקה

ממקדתבזקהכספיותתרומותיהעיקראתהקהילה.למעןפעילויותבמגווןעובדיםשלהתנדבותועידוד
בישראל. הדיגיטליהפערוצמצוםחינוךבנושאכניותובת

ש"ח. מיליון.63-כשלסךבזקתקבוצתרמה2021תבשנ

תקשורת.שירותיבעבורש"חמיליון2-כשלבסכוםונזקקיםלעמותותסייעהבזקבנוסף,
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מבקר חשבוןרואהשכרבדברגילוי. 2.2

בקבוצההמאוחדותהעיקריותהחברותשלהחשבוןלרואיהטרחהשכרהוצאותלהלן
: ש"ח)(באלפי לביקורתהקשורים ושירותיםביקורתשרותיבגין

החשבוןרואההחברה שם
המבקר 

20212020פרטים 

בי
קומיוניקיישנס

"מבע 
חייקין סומך

,  ביקורת ונלווה לביקורת 
לרבות שירותי מס

לביקורת שקשורים
380515

1130166אחרים שרותים 

החברה-בזק
הישראלית
בע"מלתקשורת

חייקין סומך

,  ביקורת ונלווה לביקורת 
לרבות שירותי מס

לביקורת שקשורים
1,5301,700

1684951אחריםשרותים

פלאפון
תקשורת

בע"מ
חייקין סומך

,  ביקורת ונלווה לביקורת 
לרבות שירותי מס

לביקורת שקשורים
642670

1366520אחריםשרותים

בינלאומי בזק
בע"מ

חייקין סומך

,  ביקורת ונלווה לביקורת 
לרבות שירותי מס

לביקורת שקשורים
1,4831,166

1519122אחריםשרותים

שרותידי.בי.אס
)1998(לווין

בע"מ
חייקין סומך

,  לביקורת ביקורת ונלווה  
לרבות שירותי מס

לביקורת שקשורים
671680

18352אחריםשרותים
6,4886,542"כ סה

ואושרהדירקטוריוןשלהכספייםהדוחותלבחינתבוועדהנדוןהחשבוןרואילשהטרחהשכר
תוךנקבעהטרחהשכרהקבוצה.מחברותאחתכלשלוהדירקטוריוןהחברהדירקטוריוןע"י

בשנהשחלוואירועיםלשינוייםהתאמתםתוךהקודמתבשנהשעהולתעריףלשעותהתייחסות
המדווחת.

תלויים בלתיודירקטוריםופיננסיתחשבונאיתומחיותמבעלידירקטורים. 2.3
ופיננסית;חשבונאיתמומחיותבעליהינםבחברההמכהניםהדירקטוריםשבעתכלהדוח,למועדנכון

הדוח,למועדנכוןבחברההמכהניםופיננסיתחשבונאיתמומחיותבעליהדירקטוריםאודותלפירוט
בשאלון9-ו2בסעיפיםוכןזה)תקופתילדוחד'לק(חהחברהעלנוספיםפרטיםבדוח26תקנהראו

.התאגידיהממשל

נוספים תאגידיממשלנושאי. 2.4
המבקרים החשבוןרואיהפנים, מבקרבהשתתפותסף,שומריפורוםהחברההקימההדוח,בשנת

לפי מתכנסזהפורוםהחברה.של הכספיםסמנכ"ל שלובהובלתוהחיצונייםהמשפטייםוהיועצים
התקיימה הדוחבשנתבחברה.כללייםואכיפהבקרהבנושאילדון מנתעל לשנהאחתולפחותהצורך,
הפורום. שלאחתישיבה

שאינםוחשבונאותמסבנושאייעוץ שרותיהיתרבין כללו 2020-ו2021בשניםבקבוצה עיקריות לחברותשניתנואחרים" "שרותים1
מיוחדים.ואישוריםלביקורת קשורים
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מדווח בתאגידפנימימבקרבדברגילוי. 2.5

הפרטים ריכוז

חייקין אילןהפנימיהמבקרשם

2008כהונה תחילתמועד

בהוראות עמידה
דין

לחוק הביקורת הפנימית, 8-(א) ו3בתנאים הקבועים בסעיף המבקר הפנימי עומד 
(ב) לחוק החברות. 146ובהוראות סעיף 

.ידי ועדת הביקורת-, בהתאם להיקף שעות הנקבע בתחילת כל שנה עלשעתיטרחהשכרהעסקהמתכונת

אופן המינוי ותמצית הנימוקים לאישור המינוי:  המינוידרך
, לאחר המלצת ועדת הביקורת. 2008שנת המינוי אושר על ידי הדירקטוריון ב

: חובות, סמכויות ותפקידים המוטלים על המבקר
בחברה   הפנימית  הביקורת  בחברה קבועות בנוהל  הפנימי  והאחריות של המבקר  הסמכות 

ל פי הנוהל תפקידי המבקר וסמכויותיו הינם: שאושר על ידי וועדת הביקורת. ע
בדיקת תקינותן של פעולות החברה ופעולותיהם של נושאי המשרה וממלאי התפקידים בה,  
בדיקת אמינותו ושלמותו של המידע הכספי והתפעולי, בחינת ניהול הכספים וההתחייבויות 

רה. כן אחראי  ובחינת מערכות המידע הממוחשבות של החברה ומערך אבטחת המידע בחב
ידי ועדת ביקורת -המבקר הפנימי על בדיקת תלונות עובדים בהתאם להסדרים שנקבעו על

. 1999-) לחוק החברות, התשנ"ט6(117בהתאם לסעיף 
לקבל זכות גישה   הסבר ומסמך הדרושים למילוי תפקידו,  סמכויותיו הינן לקבל כל מידע, 

לכל בסיס נתונים ולכל תכנית עבודה של עיבוד לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב של החברה,  
נתונים אוטומטי או שאינו אוטומטי של החברה ויחידותיה ולקבל רשות כניסה לכל נכס של 

. החברה. כן זכאי המבקר הפנימי להיות מוזמן לכל ישיבות ההנהלה, הדירקטוריון וועדותיו

הארגוניהממונה
על

הפנימיהמבקר

.החברה"ל מנכהפנימי הוא הארגוני על המבקר הממונה

העבודה בשנת  תוכנית העבודה  שנתית של החברה שנקבעה הרבעבודה  הנגזרה מתוך תכנית  2021תכנית 
.  2021-2024לשנים  

השיקולים בקביעת תכנית העבודה של הביקורת הפנימית
הטמון   הסיכון  הוא  הפנימית  הביקורת  של  העבודה  תכנית  בבניית  המנחה  העיקרון 

התייחסה  בתהליכים ובפעילויות של החברה. לשם הערכת סיכונים אלו, הביקורת הפנימית 
, וכן למקורות אחרים שהשפיעו על הערכת הסיכון בתהליכים ידהעללסקר הסיכונים שנערך  

ההנהלה, ממצאי ביקורות קודמות ופעילויות רלבנטיות אחרות. אלו, כגון שיחות עם 
השיקולים העיקריים המובאים בחשבון בבניית תכנית העבודה הם: 

כיסוי סביר של מירב תחומי הפעילות של החברה בהתאם לחשיפה לסיכונים מהותיים, תוך  
ת.  התחשבות בבקרות קיימות בתחומי פעילותה של החברה ובממצאי ביקורות קודמו

גורמים מעורבים בקביעת תכנית העבודה 
ועדת הביקורת של הדירקטוריון. והמבקר הפנימי, ההנהלה 

הגורם המקבל את תכנית העבודה ומאשר אותה 

. לאחר שהנושא נדון עם מנכ"ל החברה, ועדת הביקורת של הדירקטוריון

שיקול דעת המבקר לסטות מתכנית העבודה 

ועדת הביקורת רשאים להציע נושאים בעניינים שבהם מתעורר מנכ"ל החברה או יושב ראש  

שאושר  בנושא  בדיקה  הפסקת  או  צמצום  על  להמליץ  וכן  דחופה  בדיקה  לערוך  הצורך 

בתוכנית העבודה. למבקר הפנימי שיקול הדעת לסטות מתוכנית העבודה. 

בחינת עסקאות מהותיות

עסקאות מהותיות וסוקר את המבקר הפנימי נוכח בדיוני הדירקטוריון בהם מאושרות 
החומר הרלבנטי הנשלח במסגרת דיונים אלו. 
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הפרטים ריכוז

התייחסות הביקורת  

לתאגידים מוחזקים  

מהותיים 

הפנים של החברה אינה כוללת ביקורת בתאגידים מוחזקים מבקרתכנית העבודה של  
מהותיים. 

הפנים   מבקר  עם  פגישות  מבצע  הפנימי  נוספים  המבקר  בקרה  תאגידים  של  וגורמי 
יים. לצורך קבלת עדכונים תקופתמוחזקים מהותיים 

לתקני  עריכת הביקורת  בהתאם  נערכת  הביקורת  עבודת  הפנימי,  המבקר  להודעת  הביקורת בהתאם 
הביקורת  בתחום  מקצועיות  להנחיות  ובהתאם  ובעולם  בארץ  המקובלים  הפנימית 
הביקורת   לחוק  בהתאם  וכן  בינלאומיים  פנימית  ביקורת  תקני  לרבות  הפנימית, 

הפנימית ולחוק החברות.

בסעיף  גישה למידע כאמור  ומידע  מסמכים  הומצאו  הפנימי  הפנימית 9למבקר  הביקורת  לחוק 
לרבות נתונים   וניתנה לו גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד, 

כספיים.  

דין וחשבון המבקר 

הפנימי

המבקר הפנימי מגיש את דוחות הביקורת בכתב באופן שוטף במהלך שנת הדיווח ליו"ר  
הדוחות מוגשים  ליו"ר ועדת הביקורת ולחברי הוועדה.  הדירקטוריון, למנהל הכללי, 

לקראת מועד הדיון בוועדה (בדרך כלל כשלושה ימים לפני מועד זה).  
בדוחות ביקורת פנימית בנושא דיווח ועדת הביקורת של החברה התכנסה לדיון 

לאוגוסט 9בתאריך 2021השני של שנת רבעוןיישום נוהל הפיקוח ע"י מבקר הפנים ל
הרביעי  רבעוןמבקר הפנים לידי-לנוהל הפיקוח עבעניין דיווח יישום ,. בנוסף2021

וצגו בתאריך  ההחברה  ידי-לוכן ביקורת בנושא יישום נוהל הפיקוח ע2020של שנת  
.2021במרץ 22

הערכת הדירקטוריון  
את פעילות  המבקר  

הפנימי

הדירקטוריון סבור כי היקף הביקורת, אופי הפעילות של המבקר הפנימי ורציפותה 
וכן תכנית העבודה הם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להשיג את מטרות  

הביקורת. 

פי היקף שעות הביקורת, לפי שכר טרחה -התגמול למבקר הפנימי נקבע בכל שנה עלתגמול
בשנת   בביקורת ע2021לשעה.  הושקעו  י המבקר הפנימי יד-להיה היקף השעות אשר 

בשים לב לכך כי היקף השעות האמור הינו מספק למבקר הפנימי שעות,240-כ היה  
על מנת להשלים את עבודת הביקורת באופן נאות.  

ש"ח כולל מע"מ. 84,240תגמול בסך של שולם למבקר הפנימי 2021בשנת 
הייתה השפעה על שיקול  לדעת הדירקטוריון, להיקף התגמול של המבקר הפנימי לא

דעתו המקצועי. 
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התאגיד שלהפיננסיהדיווחעםבקשרגילוי. 3

שווי הערכותבדברגילוי. 3.1

.1970-התש"לומיידים),תקופתיים(דוחותערךניירותלתקנותב'8לתקנהבהתאםמהותיתשוויוהערכתמאודמהותיותשוויהערכותאודותפרטיםלהלן

יחידההשלערךלירידתסממניםמתקיימיםשלאהחברהדעתשהונחהמאחרלדוחמצורפתאינה.202131.12ליוםקוויבזקשלמאודמהותיתשוויהערכת
המזומנים. מניבת

- פלאפוןחברת

ליוםמהותיתשוויהערכת
202131.12.

להלן .33.1סעיףראו

- קוויבזקתחבר

מאודמהותיתשוויהערכת
.202131.12ליום

-די.בי.אסחברת

ליוםמאודמהותיתשוויהערכת
202131.12.-

בזקשלהכספייםלדוחותמצורפת
.202131.12ליום

להלן..33.1-ו.13.1פיםסעיראו

-בינלאומיבזקחברת

מאודמהותיתשוויהערכת
- 2021.12.13ליום

בזקשלהכספייםלדוחותתצורפמ
2021.12.13ליום

להלן .33.1סעיףראו

נושאזיהוי
ההערכה 

לצורךפלאפוןחברתשימוששווי
שנזקףמוניטיןערךירידתבדיקת
שלהכספייםבדוחותיהבגינה

חשבונאותלתקןבהתאםהחברה
.36בינלאומי

לצורךקוויבזקחברתשימוששווי
שנזקףמוניטיןערךירידתבדיקת

שלהכספייםבדוחותיהבגינה
חשבונאותלתקןבהתאםהחברה

.36בינלאומי

די.בי.אסחברתהשבהברסכום
לצורךבע"מ)8919(לוויןשרותי
בלתינכסיםערךירידתבדיקת

שוטפים.

לאומינביבזקחברתשימוששווי
בלתינכסיםערךירידתבדיקתלצורך

.שוטפים

.202131.12ההערכה עיתוי
ביוםנחתמההשוויהערכת

2.3.20210

202131.12.
ביוםנחתמההשוויהערכת

2.3.20222

31.12.2021
ביוםנחתמההשוויהערכת
.3.202222

31.12.2021
3.202222.ביוםנחתמההשוויהערכת

נושאשווי
סמוךההערכה

מועדלפני
ההערכה 

שלפנקסניערךש"חמיליון,6131
חברתשלנטוהתפעולייםהנכסים
עלותעודפייתרת(כולל(*)פלאפון

החברה).ברמתמוניטיןללא

פנקסניערךש"חמיליארד310.כ
שלנטוהתפעולייםהנכסיםשל

עודפייתרת(כוללקוויבזקחברת
החברה).ברמתומוניטיןעלות

ש"ח. מיליון95-כש"ח. מיליון)16(-שליליסך

נושאשווי
ההערכה

בהתאםשנקבע
להערכה 

ש"ח. מיליון,7982-כ

לאכילמסקנההגיעה החברה
הפחתההדורשתערךירידתיימתק

מיםהרשוהעלותעודפיבסכום
החברה.בספרי

ש"ח.מיליון618,19-כ

לאכילמסקנההגיעה החברה
הדורשתערךירידתקיימת

הרשוםהמוניטיןבסכוםהפחתה
החברה.בספרי

ש"ח. מיליון70סךש"ח. מיליון)109(-שליליסך



2021בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתאגידעניינימצבעלהדירקטוריוןדוח

20

- פלאפוןחברת

ליוםמהותיתשוויהערכת
202131.12.

להלן .33.1סעיףראו

- קוויבזקתחבר

מאודמהותיתשוויהערכת
.202131.12ליום

-די.בי.אסחברת

ליוםמאודמהותיתשוויהערכת
202131.12.-

בזקשלהכספייםלדוחותמצורפת
.202131.12ליום

להלן..33.1-ו.13.1פיםסעיראו

-בינלאומיבזקחברת

מאודמהותיתשוויהערכת
- 2021.12.13ליום

בזקשלהכספייםלדוחותתצורפמ
2021.12.13ליום

להלן .33.1סעיףראו

המעריךזיהוי
ואפיונו

(ישראל)יאנגארנסטשלהכלכליתבמחלקהכלכלייםומודליםהשוויהערכותתחוםמנהלתשותפה,גלנדר,הדספרופ'ידיעלבוצעההשוויהערכת
עסקיםבמנהלשניבתוארלציון;ראשוןלמנהל,המכללההאקדמימהמסלולבחשבונאותראשוןבתוארמחזיקהגלנדרפרופ'בע"מ.

בישראל. מוסמכתחשבוןרואתהינהוכןשבע-בארגוריון,-בןאוניברסיטתטיינותבהצד"רובתוארירושלים;העברית,מהאוניברסיטה

פיננסים,טכנולוגיה,כגון:שוניםוענפיםפעילותבתחומיובעולם,בארץמובילותחברותמולפרויקטיםגלנדרפרופ'מלווהתפקידהבמסגרת
עסקייםלצרכיםשוויהערכותבתחומילחברותומייעצתמלווהפקידהתבמהלךכן,כמוותעשייה.נדל"ןתשתיות,אנרגיה,פארמצבטיקה,

לעובדיםאופציותשוויהערכתמוחשיים,בלתינכסיםשוויהערכתרכישה,עלויות(הקצאתחשבונאייםולצרכיםהוגנות)דעתוחוותשווי(הערכות
משפט.ביתמטעםמומחיתכעדהכלכליותדעתחוותסיפקהוכו'),

טרחתו,משכרשלושהפיעלהעוליםנזקסכומיבגיןהשווימעריךאתלשפותהתחייבה בזקבחברה.אובבזקתלותקיימתלאויהשולמעריך
רבתי. ברשלנותאובזדוןפעלאםלמעט

המזומנים תזריםהיווןשיטתההערכה מודל
)DCF .(

המזומנים תזריםהיווןשיטת
)DCF .(

תזריםהיווןשיטת-הראשוןבשלב
).DCF(המזומנים

ההוגןשווים נקבע-השניבשלב
שלשוטפיםהבלתינכסיהשל

די.בי.אס. 

). DCF(המזומניםתזריםהיווןשיטת

של ההוגןשוויםנקבע-השניבשלב
בזק שלשוטפיםהבלתינכסיה

בינלאומי. 

ההנחות
ביצעשלפיהן

השווימעריך
ההערכה את

ס).מ(אחרי%9-היווןשיעור
. 5%1.-הפרמננטיתהצמיחהשיעור
שנקבע השווימסךהגרטערךאחוז

. %77.1-כבהערכה

מס).(אחרי7%-היווןשיעור
.%1-הפרמננטיתהצמיחהשיעור
השווימסךהגרטערךאחוז

.%6.97-כבהערכהשנקבע

מס).(אחרי8.5%-היווןשיעור
.%1-הפרמננטיתהצמיחהשיעור
השווימסךהגרטערךאחוז

רלוונטי לא–שנקבע
הוגןשוויבדברהנחותהונחובנוסף
נכסישלמכירהעלויותבניכוי

די.בי.אס.

מס). (אחרי%8.5-היווןשיעור
.%1-הפרמננטיתהצמיחהשיעור
שנקבעהשווימסךגרטערךאחוז

.רלוונטילא–בהערכה
הוגןשוויבדברהנחותהונחובנוסף
בזקנכסישלמכירהעלויותבניכוי

. ינלאומיב

. נוכחיבערךהמוצגיםבתשלומיםקצהציודמכירתבגיןלקוחותחוביתרותכוללים אינםפלאפוןחברתשלנטו תפעולייםנכסים(*)
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(המשך)שוויהערכותבדברגילוי. 3.1

מסגרות אישורבאמצעותבדי.בי.אסתומכתבזקדי.בי.אסשלהשליליהפעילותשוויאףעל.3.1.1
כאמורבזקתמיכתהכספיים).בדוחות22.21.אוריב(ראודי.בי.אסבהוןהשקעהאואשראי

ערוציתהרבהטלוויזיהפעילותשלוהצפויהנוכחיתהמהתרומההיתר,ביןנובעת,בדי.בי.אס
בזק. קבוצתפעילותלכלל

"בזק" הפעילותמגזרשווי עמד.202131.12ליוםהחברהשלהמאוחדיםהכספייםבדוחותיה.3.1.2
הפעילות מגזרבע"מ,תקשורתפלאפוןהפעילותמגזרבע"מ,לתקשורתהישראליתהחברה

מסך 25%מעלעל בע"מבינלאומיבזקהפעילותומגזרבע"מ) 1998(לוויןשרותי די.בי.אס
105-משפטית סגלעמדתפי עלמאודמהותי שווילמעריךנחשבהשווינעריךבהתאם,נכסיה.

ת עמדפיעלכנדרשהשווימעריךאודותלפרטיםהסגל").("עמדתערךניירותרשותשל03
.בזקשל הכספייםלדוחותתוהמצורפהשוויתוהערכראוהסגל

ירות־ערךי נלתקנות)8(ב)(10תקנהלפימידע.3.1.3

ליום  .א הערכת שווי חברת פלאפון  שנת  31.12.2020לעניין  של  צורפה לדוח השנתי  אשר 
החברה בחנה את הנתונים בפועל בשנת  2020 לגבי תזרימי המזומנים החופשיים  2021, 
לתחזית  של   בהשוואה  פלאפון  כי 2021חברת  ומצאה  כאמור  השווי  בהערכת  שנכללה 

, נמוכים  2021פי דוחותיה הכספיים לשנת  -תזרימי המזומנים החופשיים של פלאפון, על
החברה   של  הלקוחות  ביתרת  מעליה  נבע  הפער  האמורה.  השווי  בהערכת  מהתחזית 

בסכומ לעיכוב  גרמו  אשר  ארגוניים  מעיצומים  מלקוחות.  כתוצאה  הגבייה  ובמועדי  י 
חיובית   לתחזית (סטייה  ביחס  גבוהה  הכנסות  רמת  ידי  על  חלקית  קוזזה  זו  השפעה 

וב המנויים  עיתוי  ARPU-במצבת  ופערי  השכר  בהוצאות  לתכנון  מעבר  התייעלות   ,(
בתזרים ההשקעות.

של  ות הכספיים  אשר צורפה לדוח31.12.2020ליום  חברת די.בי.אסלעניין הערכת שווי  .ב
בשנת  2020שנת   בפועל  הנתונים  את  בחנה  החברה  המזומנים  2021,  תזרימי  לגבי 

לתחזית   תזרימי  2021החופשיים בהשוואה  כי  ומצאה  כאמור  בהערכת השווי  שנכללה 
, גבוהים באופן  2021פי דוחותיה הכספיים לשנת  -, עלדי.בי.אסהמזומנים החופשיים של 

הפער נבע מהכנסות גבוהות ביחס לחזוי תחזית בהערכת השווי האמורה.  מהמשמעותי  
גבוהים מהחזוי), מהוצאות תפעול נמוכות ביחס לתכנון  ARPU-(תמהיל מנויי פרימיום ו

' בהערכת חלמידע נוסף ראו נספח  .(בעיקר הוצאות שכר ותוכן), ומשינויים בהון החוזר
.אשר צורפה לדוחות הכספיים של בזק31.12.2021השווי המצורפת של ד.בי.אס ליום 

רבעוני ליום אשר צורפה לדוח ה 30.09.2020לעניין הערכת שווי חברת בזק בינלאומי ליום  .ג
לגבי תזרימי המזומנים 2021, החברה בחנה את הנתונים בפועל בשנת  2020בספטמבר  30

לתחזית   בהשוואה  בינלאומי  בזק  חברת  של  השווי 2021החופשיים  בהערכת  שנכללה 
דוחותיה   פי  על  בינלאומי,  בזק  של  החופשיים  המזומנים  תזרימי  כי  ומצאה  כאמור 

לשנת   האמורה.  לדומים,  2021הכספיים  השווי  בהערכת  הפער  יתחזית  כי  נבע וסבר 
של   הלקוחות  ביתרת  בינלאומימעליה  גרמו בזק  אשר  ארגוניים  מעיצומים  כתוצאה 

על ידי תזרים השקעות נמוך בעיקר  קוזזה  ,לעיכוב בסכומי ובמועדי הגבייה מלקוחות
מהחזוי (התייעלות מוגברת ופערי עיתוי).  

הכספיים. בדוחות01אוריבראונוסףלמידע.3.1.4

ניתן שלאאולהעריכןניתןלאזהבשלבואשרהקבוצהנגדשהוגשוהתביעותמהותיותבשל. 3.2
הדוחותעלדעתםבחוותלכךהלבתשומתאתהחשבוןרואיהפנובגינן,חשיפהלחשב

הכספיים. 

הכספיים הדוחותמועדלאחרמהותייםםאירועי . 3.3

הכספיים.בדוחות23ביאורראו-הכספייםהדוחותמועדלאחרמהותייםםאירועיןלעניי
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התחייבות תעודותלסדרתהקשוריםפרטים. 4

: .202131.12ליום נכוןשבמחזור,ההחברשלהחובאגרותאודותנתוניםלהלן

ו' סדרהאג"חג' סדרהאג"ח
15.09.201606.07.2021הרחבות)(ללאהנפקהמועדא

ש"ח 393,973,000ש"ח 000,265,882,1(ע.נ.)ההנפקהבמועדהנקובשוויהסךב

ש"ח 1,040,155,000ש"ח 1,009,998,772הדו"ח למועד(ע.נ.)הנקובהשוויג

ש"ח 3,224,481"ח ש3,302,558הדו"ח למועדשנצברההריביתסכוםד

ש"ח 1,034,940"ח ש950,742,340הכספייםבדוחותשנכללכפיההוגןהשוויה

"ח ש1,069,487,371"ח ש1,058,377,714הבורסאי השוויו

.%653בשיעורקבועה.%853בשיעורקבועההריביתסוגז

2026בנובמבר30ביום2024בנובמבר30ביוםהקרן תשלוםמועדיח

שלבנובמבר30וביוםבמאי31ביוםהריבית תשלוםמועדיט
עד31.05.2020-בהחלשנה,כל

30.11.2024.

כלשלבנובמבר30וביוםבמאי31ביום
.30.11.2026עד30.11.2021-בהחלשנה,

צמוד לאצמוד לאהצמדהי

מהותימהותיחברה התחייבויותלסךביחסהתחייבותסךיא

נאמן פרטייב 

בע"מ.נאמנויותנבופזרזניק-הנאמנותחברת
אבטליוןמיכלרו"ח-הנאמנותבחברתהאחראישם

6389222-03פקס,6389200-03טלפון,michal@rpn.co.ilאלקטרונידואר
אביב. תל,14חרוציםידרח'-כתובת

מדורגותאינןהחובאגרותדירוג יג

עמידתהבדבראישורים'ו',גמסדרותהחובאגרותשללנאמניםהנפיקההחברההנאמנות שטריבתנאיעמידהיד 
.2021לשנתהנאמנותשטרותבתנאי

שעבודים טו
מניות713,373,728עלפאסופאריבסכוםהגבלהללאראשונהמדרגהשעבוד
ועלבמישריןהחברהידיעלהמוחזקותבזקשלאחתכלע.נש"ח1בנותרגילות

אלו.למניותהנלוותהזכויות

טז

תניות פיננסיות/מגבלות החלות על החברה  
לצורך הבטחת שווי הבטוחה וזכויות 

המחזיקים לפעול למימוש השעבוד שניתן 
לטובתם 

) שיעור  1לא יעלה על (LTV-הרצופיםרבעוניםשניבמהלךכיהתחייבההחברה
ועד  2023החל מיום דצמבר 75%) 2ו (2023בנובמבר  30עד לתאריך 80%של  

הסופי של אגרות החוב. הפרעוןלמועד 

יז
הגבלה שחלה על החברה בקשר עם יצירת  

שעבודים נוספים על נכסיה או בקשר  
לסמכותה להנפיק אגרות חוב נוספות 

סעיף אהרותסדרהלפרטים אודות המגבלות שחלות על החברה בקשר עם הרחבת  
') של החברה. וג', ותהנאמנות (סדרילשטר3.2.2

נוספיםשעבודיםיצירתעםבקשרהחברהעלשחלותהמגבלותאודותלפרטים
. החברהשל') ג(סדרה הנאמנותלשטר(ג) 6.1.3סעיףראו
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של אגרות החוב של החברה תניות פיננסיות

(מועד הבדיקה הראשון LTV' לעמידה בתניה של  ו-ולהתחייבות החברה בסדרות החוב ג'בהתאם
ליום ה עמד על  2021דצמברב31נכון ליום  LTVיחס ה  , )31.12.21-הינו על פי הדוחות הכספיים 

55.2%.

מיליון ש"ח ומורכבת מיתרת קרן 1,772הינה כ  2021בדצמבר  31יתרת החוב נטו של החברה ליום  
מיליון  13.6מיליון ש"ח (בנטרול כ  2,056וריבית צבורה ליום המאזן בגין אגרות החוב שלה בסך של  

ע.נ מסדרה ג' המוחזקים על ידי שותפות המוחזקת על ידי החברה) בניכוי יתרות מזומנים והשקעות  
מיליון ש"ח. 284בסך של 

שונות. 5

הכספיים בדוחותיוהמאוחדותוהחברותהמדווחהתאגידשלההתחייבויותמצבתבדברלמידע

. 2022במרץ23מיוםהחברהדיווחראו,2021.12.31ליום

.

גלאט דארן
הדירקטוריון יו"ר

ראב"ד תומר
כללימנהל

. 2202ץבמר23החתימה:תאריך



פרק ג'  
דוחות כספיים מאוחדים לשנה שהסתיימה 

2021בדצמבר 31ביום 



2021בדצמבר31דוחות כספיים מאוחדים ליום

2

עמוד עניינים התוכן 

3רואי החשבון המבקרים ותדוח

הדוחות הכספיים 

6על המצב הכספי  מאוחדים דוחות 

8רווח והפסד  מאוחדים על דוחות 

8על הרווח הכולל  מאוחדים דוחות 

9על השינויים בהון  מאוחדים דוחות 

10על תזרימי המזומנים  מאוחדים דוחות 

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

11כללי 1

15בסיס עריכת הדוחות הכספיים 2

17עיקרי המדיניות החשבונאית 3

33מזומנים ושווי מזומנים 4

33השקעות  5

33לקוחות וחייבים 6

35מסים על הכנסה 7

38חכירות 8

41רכוש קבוע 9

43ם בלתי מוחשיינכסים  10

49והשקעות שאינן שוטפות הוצאות נדחות11

50חברות מוחזקות 12

55אגרות חוב, הלוואות ואשראי 13

62ספקים וזכאים 14

62הפרשות 15

63הטבות לעובדים 16

66התחייבויות תלויות17

70התקשרויות18

71בטחונות, שעבודים וערבויות 19

73הון 20

74הכנסות 21

74הוצאות הפעלה וכלליות 22

75שכר עבודה 23

75הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות, נטו 24

76הוצאות (הכנסות) מימון, נטו25

76תשלום מבוסס מניות 26

78רווח למניה 27

78דיווח מגזרי 28

83עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים 29

88מכשירים פיננסים 30

31
הדוחות מתוך  נבחרים  נתונים  של  תמצית  בע"מ,  הכספיים  לתקשורת  הישראלית  החברה  פלאפון  בזק 

96) בע"מ1998ן (י ווודי.בי.אס שרותי ל בזק בינלאומי בע"מ, תקשורת בע"מ

100אירועים מהותיים לאחר מועד הדוחות הכספיים 32



סומך חייקין 
KPMGמגדל המילניום 
609, תא דואר 17רחוב הארבעה  

6100601תל אביב  
800068403

KPMG חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של ל KPMGסומך  KPMG-המורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות 
International Limited .חברה בריטית פרטית מוגבלת באחריות ,

"מ בע קומיוניקיישנסבישלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

"מ בעקומיוניקיישנסבישלהמצורפיםהכספיהמצבעלהמאוחדיםהדוחותאתביקרנו
רווחעלהמאוחדיםהדוחותואת2020-ו2021בדצמבר 31לימים"החברה")  -(להלן

בתקופה השניםמשלושאחתלכלהמזומניםותזרימיבהוןהשינויים,  הכוללהרווח,  והפסד
הדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.  2021בדצמבר31ביוםשהסתיימה

על בהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.  החברהשלוההנהלה
.ביקורתנו

שנקבעו תקניםלרבותבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
אלה תקניםפיעל.1973-התשל"גחשבון),רואהשלפעולתו(דרךחשבוןרואיבתקנות

שאין ביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאת לתכנןמאיתנו נדרש
ראיות שלמדגמיתבדיקהכוללתביקורתמהותית. מוטעיתהצגהםהכספייבדוחות

כללישלבחינה גםכוללתביקורתהכספיים.שבדוחות ובמידעבסכומיםהתומכות
וההנהלה הדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדנים ושלשיושמוהחשבונאות

שביקורתנו סבוריםאנו בכללותה.הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשל
דעתנו. לחוותנאותבסיסמספקת

הבחינות מכלנאות,באופןמשקפיםהנ"ל המאוחדיםהכספייםהדוחותלדעתנו,
בדצמבר 31לימיםשלההמאוחדותוהחברותהחברהשלהכספיהמצבאתהמהותיות,

אחת לכלשלהןהמזומנים ותזרימיבהוןהשינויים פעולותיהן, תוצאותואת2020-ו2021
כספי דיווחלתקני בהתאם2021בדצמבר31ביוםשהסתיימהבתקופההשניםמשלוש 

. 2010-התש"עשנתיים),כספיים(דוחותערךניירותתקנותוהוראות)IFRS(בינלאומיים

"ביקורת בישראלחשבוןרואילשכתשל911(ישראל)ביקורתלתקן בהתאםגם,ביקרנו
החברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרהרכיביכספי",דיווחעליתפנימבקרהרכיבישל

על מסוייגתבלתידעתחוותכלל2022במרס32מיוםשלנווהדוח,2021בדצמבר31ליום
אפקטיבי. באופןרכיביםאותםשלקיומם

בביאור   לאמור  הלב  תשומת  את  מפנים  אנו  הנ"ל,  מסקנתנו  את  לסייג  בדבר  1.3מבלי   ,
ר העונשין  חקירת  וחוק  ערך  ניירות  חוק  פי  על  עבירות  לביצוע  בחשדות  ערך  ניירות  שות 

החקירה  תיק  והעברת  לשעבר  השליטה  לבעל  הקשורות  לעסקאות  היתר  בין  הנוגעות 
לשעבר לפרקליטות,   השליטה  בעל  נגד  אישום  כתב  הגשת  בדבר  זה  בביאור  לאמור  וכן 

בעבירות שונות, בין היתר בעבירות של מתן שוחד ושל גרימת פרט מטעה בדיווח בחברה, 
מיידי. כאמור בביאור הנ"ל, בשלב זה אין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעות של  
האומדנים   ועל  הכספיים  הדוחות  על  וכן  החברה  על  ותוצאותיהן  ממצאיהן  החקירות, 

ששימשו בהכנת דוחות אלה, אם בכלל.

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו   17מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  בנוסף, 
ואשר בשלב זה לא ניתן להעריכן או לחשב את החשיפה קבוצהבדבר תביעות שהוגשו כנגד ה

בגינן.

חייקיןסומך
חשבוןרואי

2022ץבמר23
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בע״מ בדבר ביקורת של  בי קומיוניקיישנס  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של  
בהתאם לסעיף   על דיווח כספי  ערך (דוחות  9רכיבי בקרה פנימית  ניירות  בתקנות  ב (ג) 

1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

בנות (להלן  בע"מ וחברותבי קומיוניקיישנסביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  
. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה.  2021בדצמבר  31"החברה") ליום  -ביחד  

הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  
לדוח   המצורפת  כספי  דיווח  על  פנימית  בקרה  רכיבי  של  האפקטיביות  את  ולהערכתם 

. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  התקופתי לתאריך הנ"ל
של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

של  911רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל)  
"תקן -(להלןלשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

"). רכיבים אלה הינם:  911ביקורת (ישראל) 
;) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי1(
;  מזומנים וניהול חוב) בקרות על תהליך 2(

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן  -. על911ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל)  
הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה  את  

המהותיות.  הבחינות  מכל  אפקטיבי  באופן  קויימו  אלה  בקרה  רכיבי  אם  ביטחון  של 
הבקרה   רכיבי  זיהוי  כספי,  דיווח  על  פנימית  בקרה  לגבי  הבנה  השגת  כללה  ביקורתנו 

ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה  המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית
הסיכון  על  בהתבסס  בקרה  רכיבי  אותם  של  והתפעול  התכנון  אפקטיביות  של  והערכה 
שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו  
להבדיל   המבוקרים,  הבקרה  לרכיבי  רק  התייחסה  ביקורתנו  לנסיבות.  בהתאם  כנחוצים 
מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו  
להשפעות  התייחסה  לא  ביקורתנו  כן,  כמו  בלבד.  המבוקרים  הבקרה  לרכיבי  מתייחסת 
דעתנו  חוות  ולפיכך,  מבוקרים  שאינם  כאלה  לבין  המבוקרים  הבקרה  רכיבי  בין  הדדיות 

ת כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות  אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריו
לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

עשויים  ורכיבים מתוכה בפרט,  בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל,  בשל מגבלות מובנות, 
שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת  

ח כלשהי  נוכחית  בגלל  אפקטיביות  מתאימות  לבלתי  תהפוכנה  שבקרות  לסיכון  שופה 
שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

המהותיות, הבחינות  מכל  אפקטיבי,  באופן  קיימה  החברה  הבקרה  לדעתנו,  רכיבי  את 
.2021בדצמבר 31המבוקרים ליום 

31הדיווח הכספי ועל הגילוי ליום  כמתואר בדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על
קומיוניקיישנסשל  2021בדצמבר   רשות "התאגיד"–בע"מ (להלן  בי  לחקירות  באשר   ,(

כמפורט בסעיף  ניירות ערך ומשטרת   לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח זה,  1.1.7ישראל, 
בידי לתאגיד אין מידע מלא בכל הנוגע לחקירות אלו, תוכנן, החומרים והראיות המצויים 

של ביכולתו  אין  בהתאם,  בעניין.  החוק  של רשויות  ההשפעות  את  להעריך  התאגיד 
האומדנים   ועל  הכספיים  הדוחות  על  וכן  החברה  על  ותוצאותיהן  ממצאיהן  החקירות, 

ששימשו בהכנת דוחות אלה, אם בכלל.
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את הדוחות הכספיים המאוחדים  בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל,  ביקרנו גם, 
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  2020-ו2021בדצמבר 31של החברה לימים 

, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על 2022במרס  23והדוח שלנו, מיום  2021בדצמבר  31ביום  
אותם דוחות כספיים, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים, 

לביצועבחשדותערךניירותרשותחקירתדבר1.3וכן הפניות תשומת לב לאמור בביאור  
לבעל  לעסקאות הקשורותהיתרביןהנוגעותהעונשיןוחוקערךניירותחוקפיעלעבירות

וכן לאמור בביאור זה בדבר הגשת כתב  השליטה לשעבר והעברת תיק החקירה לפרקליטות,  
אישום נגד בעל השליטה לשעבר בחברה, בעבירות שונות, בין היתר בעבירות של מתן שוחד  
של   ביכולתה  אין  זה  בשלב  הנ"ל,  בביאור  כאמור  מיידי.  בדיווח  מטעה  פרט  גרימת  ושל 

את   להעריך  על ההשפעהחברה  וכן  החברה  על  ותוצאותיהן  ממצאיהן  החקירות,  של  ות 
בכלל. אם  אלה,  דוחות  בהכנת  ששימשו  האומדנים  ועל  הכספיים  הפניית הדוחות  וכן 

ואשר בשלב זה לא ניתן  קבוצהעות שהוגשו כנגד הדבר תביב17תשומת לב לאמור בביאור 
להעריכן או לחשב את החשיפה בגינן.

סומך חייקין
רואי חשבון

2022ץבמר23

KPMG שותפות , ת המורכב מKPMGהגלובלי של ארגון ב חברהפירמהישראל ו ברשומהסומך חייקין ו מאי עצ ת  מו ר ת המ פי נפו סו
KPMG I- ל  n t ernat i ona l  L im it e d  , ה ת חבר לי ג ת אנ לת פרטי גב ת מו ו אחרי . ב



2021בדצמבר31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

6

בדצמבר 31ליום על המצב הכספי מאוחדים דוחות 

20212020

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח באור נכסים 

4,3.3998894מזומנים ושווי מזומנים

5,3.31,134881השקעות

61,8591,621, 3.3לקוחות 

6280180, 3.3חייבים אחרים

3.97473מלאי

10-נכסים מוחזקים למכירה 

4,3453,659סך הכל נכסים שוטפים 

6433514, 3.3לקוחות וחייבים 

3.46067בניכוי זכויות שנוצלו –זכויות שידור 

81,8281,804, 3.7נכסי זכויות שימוש 

96,3126,131, 3.5רכוש קבוע 

103,2513,268, 3.6מוחשיים -נכסים בלתי 

11306402והשקעות שאינן שוטפות הוצאות נדחות 

724108, 3.16נכסי מסים נדחים 

12,21412,294שוטפים שאינםסך הכל נכסים 

16,55915,953סך הכל נכסים 
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(המשך)בדצמבר31ליום על המצב הכספי מאוחדים דוחות 

20212020

"ח ש מיליוני"ח ש מיליוניבאור 

13980785, 3.3אגרות חוב, הלוואות ואשראי 

8466415, 3.7חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 

141,7551,766וזכאים ספקים

16510482, 3.11הטבות לעובדים 

1569117, 3.12הפרשות  

3,7803,565סך הכל התחייבויות שוטפות 

139,0689,485, 3.3אגרות חוב הלוואות ו

81,5111,492, 3.7התחייבויות בגין חכירות 

16243335, 3.11הטבות לעובדים 

142307נגזרים והתחייבויות אחרות 

7296290, 3.16התחייבויות מסים נדחים 

154952, 3.12הפרשות  

11,30911,961סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות 

15,08915,526סך הכל התחייבויות 

20(גרעון בהון): הון

) 107( 16מיוחס לבעלי המניות של החברה 

1,454534מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה  

1,470427סך הכל הון  

16,55915,953סך הכל התחייבויות והון 

איציק תדמור תומר ראב"ד דארן גלאט 
סמנכ"ל כספים מנהל כללייו"ר הדירקטוריון 

2022במרץ, 23: תאריך אישור הדוחות הכספיים

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום רווח והפסד מאוחדים על דוחות 

202120202019

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח באור 

218,8218,7238,929, 3.13הכנסות 

הפעילות הוצאות

223,2653,1823,321הוצאות הפעלה וכלליות  

231,8881,8941,937שכר עבודה 

8,9,10,111,8891,8582,064וירידת ערך הפחתות, פחת

11-81,329הפסד מירידת ערך 

) 188( 73)77(24תפעוליות אחרות, נטו הוצאות (הכנסות) 

6,9657,0158,463הפעילות הוצאותסך

1,8561,708466רווח תפעולי 

25, 3.15מימון (הכנסות)הוצאות

533525738הוצאות מימון 

) 266( ) 51( )55(הכנסות מימון 

478474472הוצאות מימון, נטו 

) 6( 1,3781,234רווח (הפסד) לאחר הוצאות מימון, נטו 

לק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי ח
2- -שיטת השווי המאזני 

) 8( 1,3781,234רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה 

73823341,452, 3.16מסים על הכנסה הוצאות 

) 1,460( 996900לשנהנקי (הפסד) רווח

) 853( 129157רווח (הפסד) מיוחס לבעלי המניות של החברה 

) 607( 867743רווח (הפסד) מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה 

) 1,460( 996900שנה לנקי (הפסד) רווח

27(בש"ח) למניה(הפסד) רווח

) 19.7( 1.111.35בש"ח למניהומדולל רווח (הפסד) בסיסי  

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  הכוללרווח המאוחדים על דוחות 

202120202019

ש"ח מיליוני מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

) 1,460( 996900לשנה (הפסד) רווח

) 33( ) 9( )1(מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס 

1) 5( 37פריטי רווח (הפסד) כולל אחר נוספים, נטו ממס  

) 1,492( 1,032886לתקופה כולל (הפסד)סך הכל רווח

מיוחס ל: 

) 862( 139154בעלים של החברה 

) 630( 893732זכויות שאינן מקנות שליטה 

) 1,492( 1,032886לתקופה כולל (הפסד)סך הכל רווח

המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. םהביאורי



2021בדצמבר31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

9

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

הון מניות
פרמיה על 

מניות 
מניות 
באוצר 

קרנות 
סך הכל הפסדיתרת אחרות

זכויות שאינן 
ך הכל סמקנות שליטה

מיליוני  
ש"ח 

מיליוני  
ש"ח 

מיליוני  
ש"ח 

מיליוני  
ש"ח 

מיליוני  
ש"ח 

מיליוני  
"ח ש

מיליוני 
ש"ח 

מיליוני 
ש"ח 

174433607) 848( ) 38( (*) 201931,057ינואר ב1יתרה ליום  

447- 447- - - 9438הנפקת מניות 

) 1,460( ) 607( ) 853( ) 853( - - - - 2019ת לשנהפסד

) 32( ) 23( ) 9( ) 9( - - - - נטו ממס ולל אחר לשנה, כ הפסד

) 1,492( ) 630( ) 862( ) 862( - (*) - - 2019ת כולל לשנ הפסדסך הכל 

) 438( ) 197( ) 241( ) 1,710( ) 38( (*) 2019121,495בדצמבר 31יתרה ליום  

) 40( ) 1( ) 39( ) 39( - - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 

(ראה  בגין תביעת חורבפיצוי נטו 
19- 1919- - - - ) 17ביאור

157157743900- - - - 2020ת לשנרווח 

) 14( ) 11( ) 3( ) 2( ) 1( - - - ולל אחר לשנה, נטו ממס כ הפסד

155154732886) 1( - - - 2020ת כולל לשנרווחסך הכל 

534427) 107( ) 1,575( ) 39( *) ( 2020121,495בדצמבר 31יתרה ליום 

2727------תשלום מבוסס מניות 

ביאורראה( חוזרת של מניותרכישה 
20 (--)16(--)16(-)16(

129129867996----2021ת לשנרווח 

10-102636---ולל אחר לשנה, נטו  ממס כרווח

101291398931,032---2021ת כולל לשנרווחסך הכל 

161,4541,470)1,446()29()16(2021121,495בדצמבר31ליוםיתרה

מיליון ש"ח. 1-(*) סכום הנמוך מ 

המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. םהביאורי
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בדצמבר 31על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום מאוחדיםדוחות 

202120202019

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח באור 

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

) 1,460( 996900רווח (הפסד) לשנה 

התאמות: 
8,9,10,111,8891,8582,064והפחתות פחת

10-2661,329הפסד מירידת ערך נכסים 

- ) 258( -10ביטול הפסד מירידת ערך 

) 475( ) 40( )175(24רווח הון, נטו 

2- -מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני לק בהפסדי חברות ח

25498507416הוצאות מימון, נטו 

- - 2627תשלום מבוסס מניות 

73823341,452הוצאות מסים על הכנסה 

56105)229(6שינוי בלקוחות וחייבים אחרים 

) 19( 13)19(שינוי במלאי 

) 77( 17)41(14שינוי בספקים וזכאים אחרים 

) 49( ) 8( )47(15שינוי בהפרשות 

) 50( ) 192( )65(16לעובדים שינוי בהטבות 

) 8( ) 1( )5(בהתחייבויות אחרות שינוי 

) 325( ) 243( )385(מס הכנסה ששולם, נטו 

2,8263,2092,905מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 

) 1,095( ) 1,133( )1,328(9רכישת רכוש קבוע 

) 382( ) 366( )363(10,11בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות השקעה בנכסים 

222569)164(תנועה בהשקעות ,נטו 

278148404תמורה ממכירת רכוש קבוע  

) 39( - -הפקדה למזומנים מוגבלים 

) 69( - -תשלומי מס בעקבות מכירת מתחם "סקיה" 

- 44-תקבול ממכירת חברת "וואלה" ,נטו 

1835)1(שונים  

) 577( ) 1,067( )1,578(מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

תזרימי מזומנים לפעילות מימון 

131,7307182,275וקבלת הלוואות הנפקת אגרות חוב

- ) 40( -12רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 

) 4,287( ) 1,828( )2,072(13והלוואות פרעון אגרות חוב

) 414( ) 391( )387(8תשלומי קרן וריבית בגין חכירות 

- ) 3( -17פיצוי נטו בגין תביעת חורב   

447- -תקבול מהנפקת מניות , נטו 

- - )16(20רכישה חוזרת של מניות 

) 496( ) 392( )333(13ריבית ששולמה 

) 93( ) 65( )34(13עלויות בגין פרעון מוקדם של הלוואות ואג"ח 

(46)(57))30(שהסתיימו גידורעסקאותעבורתשלום

(4)(4))2(שונים 

) 2,618( ) 2,062( )1,144(מימון ששימשו לפעילותמזומנים נטו

) 290( 10480נטו במזומנים ושווי מזומנים )ירידהעליה (

8948141,104בינואר 1מזומנים ושווי מזומנים ליום 

998894814מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. םהביאורי
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כללי.1

הישות המדווחת 

הינה חברה רשומה בישראלהחברה"להלן  (בי קומיוניקיישנס בע"מ כתובת , אשר  ") 
- ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל,  תל אביב144משרדיה הינה מנחם בגין  

בנאסד"קביבא החברה ממסחר  ביאור  (לעניין מחיקת מניות  הדוחות ) 21.1.4ראה   .
, כוללים את אלה של החברה ושל 31.12.2021הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  

") וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות. הקבוצה"להלן חברות הבנות שלה (

קבוצת התקשורת ,ממניות חברת בזק30.44%רכשה החברה  ,  2010באפריל  14ביום  
הגדולה בישראל, והפכה לבעלת השליטה בחברה. מניותיה הרגילות של בזק רשומות  

למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

של חברת בזק.מהון המניות המונפק 26.72%החברה כמחזיקה  31.12.2021נכון ליום  

השליטה בחברה 

Searchlight,  2019בדצמבר2החל מיום  Capital  Partners  חברת באמצעות  בת  ה, 
ומשפחת פורר אשר שולטת בחברת  ,  (להלן "סרצ'לייט") Searchlight II BZQשלה,  

) השלימו את רכישת השליטה בחברה כך  "משפחת פורר"ט.נ.ר השקעות בע"מ (להלן  
ממניותיה  11.39%חזיקה בהומשפחת פורר  60.18%חזיקה בשיעור של  הלייט  'שסרצ

. הרגילות והמונפקות של החברה

ליום   סרצ'לייט  2021בדצמבר  31נכון  פורר 61.25%בשיעור שלמחזיקה  ,  ומשפחת 
ב של  מחזיקה  החברה11.59%שיעור  של  והמונפקות  הרגילות  שיעור ממניותיה   .

בעקבות גדל  חוזרת  החזקותיהם  החברה  רכישה  מניות  במהלך  של  החברה  שביצעה 
).21(ראה ביאור 2021חודש דצמבר 

לפרטים לגבי שיעורי ההחזקה של סרצ'לייט ומשפחת פורר לאחר תאריך המאזן ראה  
.32ביאור

והמשטרהערךניירותרשותחקירת1.3

חקירותניהלוישראלומשטרתערךניירותרשות2018-ו2017שניםהבמהלך1.3.1
("חוק 1977-תשל"זהעונשין,וחוקערךניירותחוקפיעלעבירותלביצועבחשדות

ויו"רבבזקהקודםהשליטהלבעלהקשורותלעסקאותהנוגעותהעונשין"),
חברתמניותרכישתבעניין("אלוביץ")אלוביץשאולמרלשעבר,בזקדירקטוריון

לווין  די.בי.אס לווינית תקשורתשירותיומתןבע"מ ("די.בי.אס")1998שרותי 
חשדות וכןדי.בי.אס")("תיקבזקמולהתקשורתמשרדהתנהלותלדי.בי.אס,

נושאים לקידוםנתניהו,בנימין ,לשעברהממשלהראשידיעלסמכויותלהפעלת
("תיק בזק.קבוצתושלשלו כלכלייםולאינטרסיםאלוביץשללעסקיוהנוגעים

כדלהלן:הודעותוהתקבלואישוםכתביהוגשולחקירותבהמשך").4000
אלוביץנגדאישוםכתב בירושלים המחוזיהמשפטלביתהוגש28.1.2020ביום.1.3.1.1

בדיווחמטעהפרטגרימתושל שוחדמתןשלבעבירותהיתר,ביןשונות, בעבירות
בנימין ,לשעברהממשלהראשידיעלסמכויותלהפעלתחשדותעםבקשרמיידי

ושל שלוכלכלייםולאינטרסיםאלוביץשללעסקיוהנוגעיםנושאיםלקידוםנתניהו,
בזק.קבוצת

וכלכלה)יסוי(מאביבתלמחוזפרקליטותהודעתבבזקהתקבלה23.12.2020ביום.1.3.1.2
לפיה: ("ההודעה")4000בתיקלשימועוהזמנתהבזקשללדיןהעמדהשקילתבדבר



2021בדצמבר31ליוםהמאוחדיםהכספייםלדוחותביאורים

12

להגיש לממשלההמשפטיהיועץשוקלבפניו,שהובאהראיותחומרבחינתלאחר.א
לחוק291סעיףלפי(עבירהשוחדמתןלעבירתחשדותבגיןאישוםכתבבזקנגד

סבירמשקיעלהטעותבמטרהדיווחועבירתהעונשין),לחוק23סעיףעםביחדהעונשין
העונשין). לחוק23סעיףעםביחדערךניירותלחוק)4(א)(53סעיףלפי(עבירה

השוחד מתןלעבירתבזקשלהפליליתאחריותההחשד,פיעללהודעה,בהתאם.ב
הרלוונטיתבתקופהשלהאורגןשהיהאלוביץשלהפליליתוממחשבתוממעשיונובעת

לחשדות.

הדיווחלעבירתבזקשלהפליליתאחריותההחשד,פיעללהודעה,בהתאםכן,כמו.ג
הרלוונטיתבתקופהשלהאורגןשהיהאלוביץשלהפליליתוממחשבתוממעשיונובעת

לשעבר), בזקית(מנכ"להנדלרסטלהשלהפליליתוממחשבתהוממעשיהלחשדות,
בהקשרהנטעןפיעל.ב')1.3.1.3ביאור(ראוהרלוונטיתבתקופהבזקשלאורגןשהיתה

(אשרמטעהמצגהנטעןפיעלשכללהתקשורתמשרדמנכ"למכתבעלדיווחהבזקזה,
במערך בכיריםגורמים שלהתערבותלאחרורקלו),מודעים היוהנדלרוסטלהאלוביץ
לציבור.בזקידיעלדווחוהתיקוןהמכתבתוקןלממשלההמשפטיהייעוץ

בעניין סופיתהחלטהלממשלההמשפטיהיועץיקבלבטרםלהודעה,בהתאם.ד
לדיןהעמדתהאפשרותנגדלטעוןבזקשלשברצונהוככלפלילי,לדיןבזקהעמדת

ההודעה,מיוםימים90תוךיתקייםאשרלשימועמועדיום30תוךלתאםעליהפלילי,
שייקבע.השימועמועדלפנישבועייםבכתבטיעוןעיקריולהעביר

לאחר לפיה,דומההודעהקיבלהבזק),שללשעברבתחברת(וואלהגםכייצויין,.ה
נגדגם להגישלממשלההמשפטיהיועץ שוקל בפניו, שהובאהראיותחומרבחינת
העונשין לחוק 291סעיףלפי(עבירהשוחדמתןלעבירתחשדותבגיןאישוםכתבוואלה
וואלהשלהפליליתאחריותההחשד,פיעלכאשרהעונשין) וקלח23סעיףעםביחד

שלה אורגןשהיהאלוביץשלהפליליתוממחשבתוממעשיונובעתהשוחדמתןלעבירת
לחשדות.הרלוונטיתבתקופה

ביום לשימוע.בכתבטיעוןווואלהבזקהגישו8.7.2021ביוםלכך,בהמשך. ו
ובפניפלילית)(אכיפההמדינהלפרקליטהמשנהבפנילחברותשימועקוים12.8.2021

החלטת התקבלהטרםהדוחפרסום למועדנכון בתיק. המטפלהפרקליטים צוות
הטענות בעקבותאישום כתבהגשתבעניין לממשלההמשפטיוהיועץהפרקליטות

ההחלטה.לקבלתצפוימועדלחברותנמסרולאבשימוע,שהועלו

בין לפיה,אשרהפרקליטותהודעתבזקעתידילמיטבפורסמה23.12.2020ביום.1.3.1.3
המשפטבביתהכלכליתלמחלקהיוםבאותוהגישהוכלכלהמיסויפרקליטותהשאר,
לשעבר בכיריםמשרהנושאינגדוכן אלוביץ,נגדאישוםכתבאביב-בתלהמחוזי

ומיקי איילוןרוןיוכלמן,לינורשורר,עמיקםאלוביץ',אורובדי.בי.אס,בזקבקבוצת
לפירסום: בהתאםדי.בי.אס.בתיקניימן

מחמירות, בנסיבותבמרמהדברקבלתעבירותלנאשמיםמייחסהאישוםכתב.א
לשתי ומתייחסערך,ניירותחוקלפידיווחועבירותבתאגיד,אמוניםוהפרתמרמה

בזק, ידיעלדי.בי.אסמניותרכישתעבורהתמורהלתשלוםביחסמרמהפרשות:
בחינתלצורךבבזקשהוקמותלויותהבלתיהוועדותלהתנהלותביחסומרמה

בהן. אישיענייןהיהשלאלוביץבזקשלעסקאות
לפי בתנאיםמותניתהליכיםהפסקתבהסדרהתקשרהוכלכלהמיסויפרקליטות.ב

בעובדותהנדלרסטלההודתהבמסגרתואשרהנדלרסטלהעםערך ניירותחוק
בהסדר, למצוייןבהתאםבזק.בדיווחימטעהפרטבהכללתמעורבתהייתהשלפיהן

די.בי.אס. תיקהנדלרסטלהשלבעניינהנסגר
לרבות לעיל,שהוזכרובפרשותשנחקרונוספים חשודיםשלהחקירהתיקינסגרו.ג

(ביחס שוררועמיקם אלוביץ'אורכנגדוכןבבזק,לשעבררגולציהסמנכ"לכנגד
זה). סעיףברישאכמצוייןדי.בי.אסתיקלהנוגעבכללמעט-לשניהם
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תיק לפיולחשוד"יידוע"מכתבקיבלה20.11.2017ביוםאשרלדי.בי.אסהנוגעבכל.1.3.1.4
הפרקליטות להודעתבהתאם-הפרקליטותלעיוןהועברכחשודהנחקרהבוהחקירה

נבחןכחשודה,נחקרההיאבוערך,ניירות רשות שתיק לאחרבדי.בי.אס,שהתקבלה
כתב בולהגישמבלינגדה,התיקשל גניזתו על11.1.2021ביום הוחלטרקליטות,בפ

אישום. 

משפטיים הליכיםמספרנפתחוכאמור,החקירותלפתיחתבהמשךכייצויין, 1.3.2
חברותוכןהרלוונטיתבתקופהבבזקמשרהנושאי,ודי.בי.אסבזקכנגדאזרחיים
ת וייצוגיותתביעלאישורבקשותובכללםבבזק,לשעברהשליטהבעלתמקבוצת
ביחסלפרטיםנגזרת.תביעהלאישורבקשההגשתלפנימסמכיםלגילויובקשות

.71ביאורראואלהלהליכים
המצויים והראיותהחומריםתוכנן,לחקירות,הנוגעבכלמלאמידעעדייןאיןלבזק1.3.3

חומר ליבתבבזקהתקבלה2021ינוארשבחודש(הגםבענייןהחוקרשויותבידי
כמפורטזהבענייןלשימועבזקלהזמנתבהמשך וזאת4000תיקעםבקשר החקירה 

של ההשפעותאתיךלהערבזק שלביכולתהאיןעדייןבהתאם,לעיל).1.3.1.2בסעיף
האומדנים ועלהכספייםהדוחותעלוכןבזקעל ותוצאותיהןממצאיהןהחקירות,

בכלל.אםאלה,דוחותבהכנתששימשו

הקורונה מחלתהתפרצות–אפידמיה1.4

המהווה) COVID-19(ה"קורונה"נגיףשלהתפרצותבעולםהחלה2020שנתבתחילת
רבות,מדינותהאפידמיה,בעקבותכלכליות.מאקרוכוללרבות,השלכותבעלאירוע
כגוןהנגיף,התפשטותאתלמנועבניסיוןמשמעותייםבצעדיםנוקטותישראל,בכללן

וסחורות, נוסעיםעלתחבורתיותהגבלותהתכנסויות,אזרחים, תנועתעלהגבלות
הננקטות ותולפעוללאירועישמכך,כנגזרתבאלה.וכיוצאמדינות,ביןגבולותסגירת
בעולם. ההוןשוקיעלוכןרבותכלכלותעלגםמשמעותיותהשלכותכאמור

בפגיעה בעיקרהתבטאו2021בשנתהקבוצהפעילותעלהקורונהמגיפתהשלכות
עלהמגיפההתפשטות השפעותשליוצאכפועל,נדידהמשירותי פלאפוןבהכנסות

בתחומימהותיותשליליותהשפעותללאהבינלאומית,והתיירותהתעופהמגזרי
תמכולחו"לנסיעותעלהמגבלותוהפחתתהחיסוןהפצתאמנם,אחרים.פעילות

טרםאלהאולםהשנה,במהלךנדידהמשירותיפלאפוןבהכנסותמסוימתבהתאוששות
ם בשבביהעולמיהמחסורבנוסף,הקורונה.טרוםאותםשאפיינההפעילותלרמתחזרו

גם ולעיתיםאספקהוקשיילמחסורהיתר, ביןגורמים,האספקהבשרשרתוהשיבושים 
קבוצת חברות.בזקקבוצתחברותשל העיקרייםמהספקיםציודשלמחיריםעליית

בפעילותן. הפגיעהלצמצוםהאמורנוכחשוניםבצעדיםנוקטותבזק

לא הקורונהלמשבר זה,בשלבכיעולה,,הקבוצהחברותושביצעמבחינותכייצויין
בפירעוןלעמודהחברה,לרבות,הקבוצהחברותיכולתעלמהותיתהשפעההייתה

בהפסדי והכרהנכסיםערךירידותוהתחייבויות,נכסיםמדידתעל,יהןהתחייבויות
קריטיים. דעתושיקוליאומדניםעלמהותיתהשפעהחלהלאבנוסףצפויים.אשראי

המשך לענייןבזקקבוצתשלהעבודה הנחתאלה,כספייםתדוחואישורלמועד
העלולההדרגתיתבדעיכהיתאפייןהמגיפהמיגורכיהינההקורונהמגיפתהתפשטות

להנחותובכפוףבהתאם,.הנגיףשלובמוטציותחוזריםהתפרצויותבגלימלווהלהיות
בעיקר יתבטאופעילותהעלהקורונהמגיפתהשלכותכיצופהבזקקבוצתשלעיל,
מגזרי עלהמגיפההשפעותשליוצאכפועלנדידה,משירותיפלאפוןבהכנסותבפגיעה

פעילות בתחומימהותיותשליליות השפעותללאהבינלאומית,והתיירותהתעופה
בשרשרתוהשיבושיםבשבביםהעולמיהמחסורכיבזקקבוצתצופהעודאחרים.

של הצורךאתויגבירוהסחורותמחיריעלהקצרבטווחישפיעוהעולמיתהאספקה
תגרוםהמגיפההשפעתכייתכןבנוסף,במלאים.בהצטיידותבזקקבוצתחברות

אחר.ציודאוטכנולוגיציודהדורשיםפרויקטיםלהתארכות
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הימשכותכןועל,קבוצההבשליטת אינואשרמשתנהועבאירמדוברזאת,עםיחד
עשויות שיתרחשו,ככללעיל,כמפורט הקבוצהלהנחותמעברהחרפתואוהמשבר
ביטוי, לידילבואעשויותאלההשפעותהקבוצה.תוצאותעללרעהמהותיתלהשפיע

אףובפגיעהנדידה,משירותיבהכנסותלעיל,כאמורלהערכותמעברבפגיעה,היתר,בין
סלולארי,קצהציודממכירתבהכנסותהעסקי,מהמגזרהקבוצה חברותבהכנסות

האספקה,שרשרתוהטכנאים,חותהלקושירותמערכיפעילותהעובדים,זמינות
הקבוצה.מלקוחותהגבייהומועדיוסכומי

בנוגע שונותלהתפתחויותבהתאםלהשתנותעשויותלעילכאמורקבוצהההערכות
ההגבלות והיקףאופיוהיקפו,האירועמשךובפרטוהשפעותיה,הקורונהלמגיפת

שתתפתחהכלכליתההאטהומשךעוצמת וכןאליו,הנלוותוהאחרותהכלכליות
ממנו.כתוצאה

הגדרות 1.5

:בדוחות כספיים אלה
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בסיס עריכת הדוחות הכספיים .2

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים 

הכספיים המאוחדים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  הדוחות  
. 2010-") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע IFRS(להלן: "
. 2022במרס32ביוםהדירקטוריוןידיעלאושרוהמאוחדיםהכספייםהדוחות

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה 

מוצגים   המאוחדים  הכספיים  חדשהדוחות  הקבוצה בשקל  של  הפעילות  מטבע  שהינו   ,
השקל הינו המטבע המייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה   ומעוגלים למיליון הקרוב. 

.פועלת הקבוצה

בסיס המדידה 

הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הפריטים הבאים: 
והפסדרווח מכשירים פיננסים נגזרים, הנמדדים בשווי הוגן דרך  *
מלאי הנמדד כנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו *
נכסי והתחייבויות מסים נדחים *
הפרשות*
התחייבויות בגין הטבות לעובדיםנכסים ו*

המדי אופן  בדבר  נוסף  ראלמידע  אלו,  והתחייבויות  נכסים  של  עיקרי  3אוריבודה  בדבר 
המדיניות החשבונאית.  

תקופת המחזור התפעולי 

לפיכך שנה.  על  עולה  אינו  הקבוצה  של  התפעולי  וההתחייבויות  ,המחזור  השוטף  הרכוש 
השוטפות כוללים פריטים המיועדים והצפויים להתממש תוך שנה ממועד הדוחות הכספיים. 

מתכונת ניתוח הוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד 

עלויות והוצאות בדוח רווח והפסד מוצגות ומנותחות לפי שיטת סיווג המבוססת על מהות  
להבנ מתאים  כאמור  הסיווג  של ההוצאות.  רחב  במגוון  העוסקת  הקבוצה,  של  עסקיה  ת 

וההוצאות  םשירותי העלויות  כלל  משותפת.  תשתית  באמצעות  למתן  משמשותהניתנים 
רותים.יהש

שימוש באומדנים ובשיקול דעת 

להשתמש בשיקול דעת, הקבוצה , נדרשת הנהלת IFRS-בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל 
עים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של  בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפי 

עלולות  בפועל  שהתוצאות  יובהר  והוצאות.  הכנסות  והתחייבויות,  שונות  נכסים  להיות 
דנים אלה. מאומ

אומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופההאומדנים וההנחות נסקרים באופן שוטף. שינויים ב
האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.עודכנושבה 
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לגביהם לשינוי בהערכות ובהנחות  אשר ,  משמעותיים ושיקולי דעת  להלן מידע בדבר אומדנים  
:של שנת הכספים הבאהפוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות הכספיים קיים

הפניההשלכות אפשריות הנחות עיקריות נושא
בני  מדידת הסכומים 

יחידות השבה של ה
מניבות מזומנים

תזרימי המזומנים הצפויים  הנחת 
מניבות מזומנים  מהיחידות 

או  הכרה בהפסד מירידת ערך
ביטול הפסד מירידת ערך 

10אוריב

אורך חיים רכוש  
קבוע, נכסים בלתי 

ונכסים  יםמוחשי
אחרים לזמן ארוך 

הנחות בדבר אורך החיים השימושי 
נכסים בלתי  של קבוצות רכוש קבוע, 

מוחשיים ונכסים נוספים 

שינוי בערך רכוש קבוע ונכסים 
בלתי מוחשיים ונכסים נוספים  

ובהוצאות פחת והפחתות 

אוריםיב
9,10,11

תקופתקביעת
החכירה

החכירה,תקופתקביעתלצורך
התקופהאתבחשבוןלוקחתהקבוצה

לביטול,ניתנתאינההחכירהשבה
באופןשוודאיהארכהאופציותלרבות
לביטולאופציותו/אושימומשוסביר

ימומשו שלאסבירבאופןשוודאי

שלבמדידהקיטוןאוגידול
והתחייבותשימושזכותנכס
הפחתובהוצאותחכירהבגין

עוקבות בתקופותוהמימון

8ביאור

עמדות מס לא 
וודאיות 

מידת אי הוודאות לעניין קבלת  
uncertainעמדות המס של הקבוצה (

tax positions מס  ה) והסיכון כי הוצאות
ריבית יהיו גבוהות או נמוכות הו

מההוצאות הכלולות בדוחות. זאת,  
בהתבסס על ניתוח של מספר גורמים,  

לרבות פרשנויות של חוקי המס  
וניסיון העבר של הקבוצה 

הכרה או ביטול הוצאות מסים  
על הכנסה  

7ביאור

הפרשות 
,  והתחייבויות תלויות

לרבות היטלים 

הערכת סיכוי התביעות נגד חברות  
ההתחייבויות  הקבוצה ומדידת 

לתביעות  הפוטנציאליות המתייחסות 

הערכות החברה לאומדן התשלום
לרשויות בגין היטלים על נכס  

מקרקעין במתחם "סקיה"

ביטול או יצירת הפרשה בגין 
, הכרה תביעה

בהכנסות/הוצאות והכרה  
ברווח או הפסד בגין שינוי  

כאמור, בהתאמה 

שינוי ברווח הון ממכירת נכס  
מקרקעין במתחם "סקיה"

15ביאור
17וביאור

6.6ביאור

הנחות אקטואריות כגון שיעור היוון, יםהטבות עובד
ת שכר עתידית ושיעור  ישיעור עלי

עזיבות  

יות במחויבוגידול או קיטון 
והתחייבות  להטבות עובדים

לפרישה מוקדמת 

16ביאור

המסהטבתלמימושצפילגביהנחהנדחים מיסים
סביריותרכיהנחהלרבותבעתיד,
כי)notthanlikelymore(לאמאשר

בחברתשנצברומועבריםהפסדים
ינוצלו לאמסלצורךדי.בי.אס

7ביאורנדחהמסבנכסהכרה

קיום שליטה 
אפקטיבית על בזק 

האפשרות למינוי מרבית חברי  
הדירקטוריון של בבזק, כתוצאה  

מהיתר השליטה של החברה בבזק,  
השליטה בהרכבו והפיזור של שאר  

בעלי המניות בבזק והמגבלות החלות 
על בעלי מניות אלו תחת חוק 

התקשורת 

הכספיים של איחוד הדוחות 
בזק או טיפול בהשקעה בבזק  

בשיטת האקוויטי 

12.5באור

קביעת שווי הוגן 

הכנת   נכסים ה לצורך  של  ההוגן  השווי  את  לקבוע  הקבוצה  נדרשת  הכספיים,  דוחות 
מידע נוסף לגבי ההנחות ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתן   והתחייבויות מסוימים. 

שווי הוגן.בדבר30.7אור יבב
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עיקרי המדיניות החשבונאית .3

בדוחותהמוצגותהתקופות לכלבעקביותיושמולהלןיםהמפורטהחשבונאיתהמדיניותכללי
.הקבוצהישויותידיעלאלהאוחדיםמ

ו/אוחשבונאותבתקנישהותרוחשבונאיות,בחלופותבחרהקבוצהשהמקומותבזה,אוריבב
האמור הגילויחשבונאות,בתקנימפורשתהוראהקיימתלאשבובנושאחשבונאיתבמדיניות

המדיניותליתרבהשוואהיתרחשיבותלייחסכדיהאמורההדגשהסימןבאין.בהדגשמוצג
הודגשה.שלאהחשבונאית

הכספייםהדוחותאיחוד

בנותחברות.3.1.1

נכלליםבנותחברותשלהכספייםהדוחותהחברה.ידיעלהנשלטותישויותהינןבנותחברות
השליטה.אובדןליוםועדהשליטההשגתמיוםהמאוחדיםהכספייםבדוחות

ממעורבותהמשתנותלתשואותזכויות,בעלתאוחשופה,הקבוצה כאשרמתקיימתשליטה
בנרכשת.שלהההשפעהכוחבאמצעותאלהתשואותעל להשפיע היכולתאתלה וישבנרכשת
אחרים.ידיועלהקבוצהידיעלהמוחזקותממשיותזכויותבחשבוןנלקחותשליטהבבחינת

שליטה מקנותשאינןזכויות.3.1.2
לחברה,בעקיפיןאובמישרין,לייחוסניתןשאינובתבחברהההון הןשליטהמקנותשאינןזכויות

וכוללות שלהוניים במכשיריםשיסולקמבוסס מניותתשלום:כגוןנוספים מרכיביםבתוכן האם 
בנות. חברות

המניותבעליביןאחרכוללורווחהפסדאוחוורתהקצא.3.1.3
מקנות  שאינןולזכויותהחברהשללבעליםמיוחסיםאחרכוללרווחשלרכיבוכלהפסדאורווח

שאינןולזכויותהחברהשללבעליםמיוחסהאחרהכוללוהרווחההפסדאוהרווחסך.שליטה
.שליליתתהיהשליטהמקנותשאינןהזכויותיתרתמכךכתוצאהאםגםמקנות שליטה

שליטהשימורתוךשליטה,מקנותשאינןזכויותעםעסקאות.3.1.4
הפרש  כל.הוניותכעסקאותמטופלות,שליטהשימורתוךשליטהמקנותשאינןזכויותעםעסקאות

הבעלים לחלקנזקףשליטהמקנותשאינןבזכויותהשינוילביןהתקבלהאוששולמההתמורהבין
מחושבשליטהמקנותשאינן הזכויותמתואמותשבו הסכום.  לעודפיםישירותבהוןהחברהשל

שליטהמקנותשאינןהזכויותמיתרת הנרכשהיחסיהחלקלפי,ההחזקהבשיעורבעלייהכלהלן:  
תוך,בתבחברהההחזקהבשיעורשינוייםבעת,כןכמו.העסקהערבהמאוחדיםהכספייםבדוחות
הסכומיםמחדשמייחסתהחברה,שליטהשימור ביןאחרכוללברווחשהוכרוהמצטבריםאת 

.מקנות שליטהשאינןהזכויותלביןהחברהשלהבעלים

באיחודשבוטלועסקאות.3.1.5

במסגרת בוטלוחברתיות,ביןמעסקאותהנובעותוהוצאות,והכנסותבקבוצההדדיותיתרות
המאוחדים. הדוחות

עסקים צירופיבגיןמותניתתמורה.3.1.6

שהוכרה מותניתתמורהשלההוגןבשוויבשינויםמכירההקבוצה הרכישה,מועדלאחר
סעיף במסגרתוהפסדרווח בדוח, פיננסיתכהתחייבותהמסווגתעסקים,צירופיבמסגרת 
.מימוןהוצאות

חוץ במטבעעסקאות

שבתוקףהחליפין שערלפיהקבוצהשלהפעילותלמטבעמתורגמותחוץבמטבעעסקאות
הדיווח,במועדחוץבמטבעהנקוביםכספייםוהתחייבויותנכסיםהעסקאות.בתאריכי

מועד. באותושבתוקףהחליפיןשערלפיהפעילותלמטבעמתורגמים
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פיננסיים מכשירים

נגזרים שאינםפיננסייםנכסים.3.3.1

אחריםוחייביםלקוחותבפקדונות,השקעותבעיקרכולליםנגזריםשאינםפיננסייםנכסים
מזומנים. ושוויומזומנים

החוזיות להוראותלצדהופכתהקבוצהבובמועדפיננסייםבנכסיםלראשונהמכירההקבוצה
.הנכסאתלמכוראולקנותהתחייבההקבוצהבוהמועדמשמעהמכשיר,של

רכישהלבמישריןלייחסשניתןעסקהעלויותבתוספתהוגןבשווילראשונהנמדדפיננסינכס
יםנמדדמשמעותימימוןרכיביםכולל םשאינותלקוחהפיננסי.הנכסשללהנפקהאו

העסקה.מחירלפילראשונה

הנובעיםהמזומניםלתזרימיהקבוצהשלהחוזיותהזכויותכאשרנגרעיםפיננסייםנכסים
נים המזומתזרימיאתלקבלהזכויותאתמעבירההקבוצהכאשראופוקעות,הפיננסימהנכס

הפיננסיהנכס עלמהבעלותוההטבותהסיכוניםכלבהבעסקההפיננסימהנכסהנובעים
למעשה. עוברים

קבוצה בכלהחשבונאיוהטיפוללקבוצותפיננסיםנכסיםסיווג

עלותהבאות:המדידהמקטגוריותלאחתמסווגים פיננסייםנכסיםלראשונה,ההכרהבמועד
והפסד. רווחדרךהוגןשוויאומופחתת;

אינו וכןלהלןהמצטבריםהתנאיםשניאתמקייםהואאםמופחתתבעלותנמדדפיננסינכס
והפסד:רווחדרךהוגןבשווילמדידהמיועד

תזרימי אתלגבותכדיבנכסיםלהחזיקשמטרתועסקימודלבמסגרתמוחזק.א
וכן החוזיים;המזומנים

לתזרימימוגדריםבמועדיםזכאותמספקיםהפיננסיהנכסשלהחוזייםהתנאים.ב
נפרעה.שטרםהקרןסכוםבגיןוריביתקרןתשלומירקשהםמזומנים

הוגןבשווינמדדיםמופחתתבעלותלמדידהמסווגיםשאינםבקבוצההפיננסייםהנכסיםכל
והפסד.רווחדרך

כדלהלן: פיננסיםנכסיםמסווגתהקבוצה

מזומנים ושווי מזומנים

שווי דרישה.לפיופקדונותמיידילשימושהניתניםמזומניםיתרותכולליםיםמזומנ
למועד ועדהמקורי ההפקדהממועדהזמןמשך(כאשרקצרלזמןהשקעותכוללהמזומנים

ידועים לסכומיםבנקללהמרהניתנתאשרגבוההנזילות ברמתחודשים),3עדהינוהפדיון
בשווי. שינוייםשלמשמעותילתיבלסיכוןחשופותואשרמזומניםשל

ופקדונות חייביםלקוחות,

שמטרתו עסקימודלבמסגרתהמוחזקיםופיקדונותאחריםחייבים,לקוחותיתרותלקבוצה
אלו, פיננסיים נכסים בגיןהחוזייםהמזומניםתזרימיהחוזיים. המזומניםתזרימיגביית

וסיכוןהכסףשלהזמןערךעבורתמורהמשקפת אשרוריביתקרןתשלומיורקאךכוללים
מופחתת. בעלותיםנמדדאלופיננסייםנכסיםלכך,בהתאםהאשראי.

והפסדיםורווחיםעוקבתמדידה

ובניכויהאפקטיביתהריביתבשיטתשימושתוךנמדדיםמופחתתבעלותפיננסייםנכסים
מוכרים ערךוירידתשערמהפרשייםהפסדאויםרווחריבית,הכנסותערך.מירידתיםהפסד
הפסד.וברווחאהואףמוכרמגריעה,הנובעכלשהוהפסדאורווחוהפסד.ברווח

רווחים הוגן.בשווי עוקבות בתקופותנמדדיםוהפסדרווחדרךהוגןבשווי פיננסיים נכסים
.והפסדברווחמוכריםדיבידנדים,אוריביתהכנסותלרבותנטו,והפסדים
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נגזריםשאינןפיננסיותהתחייבויות.3.3.2

הלוואות הקבוצה,ידי עלשהונפקוחובאגרותכוללות:נגזריםשאינן פיננסיותהתחייבויות
אחרים.וזכאיםספקיםאחרים,אשראיומנותניבנקאייםמתאגידיםואשראי

ההתחייבויותשארהיווצרותם.במועדשהונפקו חובבמכשירילראשונהמכירההקבוצה
בשווי לראשונהמוכרותפיננסיות התחייבויות. העסקהקשירתבמועדמוכרותהפיננסיות

התחייבויות לראשונה,ההכרהלאחרלייחוס.הניתנותהעסקהעלויותכלכויבניהוגן
האפקטיבית.הריביתלשיטתבהתאםמופחתתבעלותנמדדותפיננסיות

כאשר אופוקעתבהסכם,כמפורטהקבוצה,מחויבותכאשרנגרעותפיננסיותהתחייבויות
בוטלה. אוסולקההיא

חובמכשירישלתנאיםשינוי

מטופלתקיימיםמלווהלביןלווהביןמהותי,באופןשוניםתנאיםבעליחוב,מכשיריהחלפת
הוגן. בשווי חדשהפיננסיתבהתחייבותוהכרההמקוריתהפיננסיתההתחייבותכסילוק
שלההוגןהשווילביןהמקוריתהפיננסיתההתחייבותשלהמופחתתהעלותביןההפרש

מימון. הוצאותאוהכנסותבסעיףוהפסדברווחמוכרהחדשההפיננסיתההתחייבות

התנאים לפיהמזומניםתזרימישלהמהווןהנוכחיהערךאםמהותיבאופןשונים התנאים
באמצעות ומהווןשהתקבלוכלשהןעמלותבניכויששולמו,כלשהןעמלותכוללהחדשים,

המהוון הנוכחימהערךםאחוזיבעשרהלפחותשונההינוהמקורי,האפקטיביהריביתשיעור
המקורית.הפיננסית ההתחייבותשל הנותריםהמזומניםתזרימישל

בפרמטריםגםשינויים חלוהאם היתר,ביןבוחנת,הקבוצהכאמור,הכמותילמבחןבנוסף
. המוחלפיםהחובבמכשיריהגלומיםשוניםכלכליים

תזרימימהותי,שאינוקבועהבריביתחובמכשירשל)החלפהאו(תנאיםשינוישלבמקרה
הערך ביןההפרשכאשר המקורי,האפקטיביהריביתבשיעורמהווניםהחדשיםהמזומנים

ההתחייבות שלהנוכחיהערךלביןהחדשיםהתנאיםבעלתהפיננסיתההתחייבותשלהנוכחי
. מימון"(הכנסות)"הוצאותבסעיףוהפסדברווחמוכרהמקוריתהפיננסית
התחייבויות שלפורטפוליונפרע/מוחלףכאשרלפיהחשבונאית, במדיניותבחרההקבוצה

בשיטת יתבצע מגריעה/החלפה הפסדרווח/או חישוב ,זהיםמאפייניםבעלותפיננסיות 
FIFO .

הוגןשווי לפינמדדיםשאינםמדדצמודיוהתחייבויותנכסים.3.3.3

משוערך הוגן,שווילפינמדדיםשאינםמדד,צמודיפיננסייםוהתחייבויותנכסיםשלערכם
בפועל. המדדעליית/ירידתלשעורבהתאםתקופהבכל

פיננסייםמכשיריםקיזוז.3.3.4

הכספי המצבעלבדוחבנטומוצגיםוהסכומיםמקוזזיםפיננסיתוהתחייבותפיננסינכס
אתלקזזלאכיפהניתנתמשפטיתזכות)currently(מיידיבאופןקיימתלקבוצהכאשר

הנכס אתלממשאונטובסיסעלוההתחייבותהנכסאתלסלקכוונהוכןשהוכרוהסכומים
זמנית.-בוההתחייבותאתולסלק
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3.3.5.

גידור חשבונאותא.

סיכוני בגיןמזומניםתזריםגידורלצרכינגזריםפיננסייםמכשיריםבמחזיקההקבוצה
הקבוצה.ידיעלשהונפקוהחובלאגרותבקשרלצרכןהמחיריםבמדדעתידייםשינוים

שלהוהאסטרטגיההסיכוניםניהולמטרתאתמתעדתהקבוצההגידוריחסייצירתבמועד
המכשיר לביןהמגודרהפריטביןהכלכלישרהקאתמתעדתגםהקבוצההגידור.לביצוע
המגדר המכשירושלהמגודרהפריטשל המזומנים בתזרימיהשינוייםהאםזהובכללהמגדר,
השני. אתאחדלקזזצפויים

עםוהפסדלרווחנזקפותלייחוסהניתנותעסקהעלויותהוגן.בשווילראשונהמוכריםנגזרים
של האפקטיביהחלקכאשרהוגן,בשוויהנגזריםמדדיםנלראשונה,ההכרהלאחרהתהוותן.
החלק אחר.כולללרווחבמסגרתגידורלקרןנזקףהנגזרשלההוגןבשוויהשינויים

לשינוי מוגבלאחר,כולללרווחנזקףאשרנגזר,שלההוגןבשוויהשינוייםשלהאפקטיבי
שאינוהחלקהגידור.יצירתועדממנוכחי), ערך(לפי המגודרהפריטשלההוגןבשוויהמצטבר

מיידי. באופןוהפסדלרווחההוגןבשוויהשינוי נזקףאפקטיבי,

כלכלי גידורב.

סיכוני בגיןמזומניםתזריםגידורלצרכינגזריםפיננסייםמכשיריםבמחזיקההקבוצהבנוסף
כאמורנגזריםמכשירים.אלהמכשיריםלגבימיושמתאינהגידורחשבונאות.חוץמטבע

, והפסדרווחלדוחמיידיבאופןנזקפיםההוגןבשווישינוייםהההוגן;שוויםלפימוכרים
מימון.הוצאותאוכהכנסות

שידור זכויות
. ערךמירידתוהפסדיםשנוצלוזכויותבניכויהעלות,לפימוצגותהשידורזכויות
המשולמים הסכומיםאתכוללותתכניםלשידורקנויותשידורזכויותשלעלויות
וכןלשידורהזכויותהתאמתלצורכישהוצאו ישירות עלויות בתוספתהזכויות לספקי
הסכםלתקופתבהתאםישרבקומופחתותהשידורזכויותמקור.הפקותשלעלויות

השניים.מביןהקצרלפיהכלכלי,החייםאורךאוהזכויות
אליהניםהמזוממניבתמיחידהכחלקנעשיתשידורזכויותשלערךירידתבחינת
). 11ביאורגם(ראומשויכותהשידורזכויות

השוטפתמהפעילותכחלקלרווחכהתאמותמוצגהשידורבזכויותנטוהשינוי
המזומנים. תזרימיעלהדוחבמסגרת

קבוע רכוש

ומדידה הכרה.3.5.1
והפסדים שנצברפחתבניכויהעלותלפיקבוערכושפריטיאתלמדודבחרההקבוצה
ערך.מירידת

שהוקמו נכסים עלותהנכס.לרכישתבמישרין לייחוסהניתנותעלויותכוללתעלות
עלותכלמימון,ועלויותישירעבודהשכרהחומרים,עלותאתכוללתעצמיבאופן
יוכל שהואלכךהדרושיםבולמצלמיקום הנכסלהבאתבמישריןלייחס שניתן נוספת
ושיקוםהפריטיםופינויפירוקעלויותאומדןוכןההנהלה,שהתכוונהבאופןלפעול
האתר. אתולשקםלפנותמחוייבותלקבוצהבהםבמקריםהפריטממוקםבוהאתר

כחלק מוכרתהמתייחס,הציודמתפעולנפרדבלתיחלקהמהווהשנרכשה,תוכנהעלות
זה. ציודמעלות

בהגדרת עומדיםהםכאשרקבועכרכושמסווגיםגיבויוציודעזרציודחילוף,חלקי
כמלאי. מסווגיםהםאחרת,16IAS-לבהתאםקבוערכוש

כפריטים מטופליםהםשונה,חייםאורךישמשמעותייםקבוערכושלחלקיכאשר
הקבוע.הרכוששלמשמעותיים)(רכיביםנפרדים

מגריעתהתמורההשוואתידי עלנקבעיםקבוערכושריטפמגריעתהפסדאורווח
אחרות הכנסותבסעיףנכללקבוערכושממכירתהפסדאורווחבספרים.כולערהנכס

והפסד. רווחבדוחהעניין,לפיאחרות,הוצאותאו
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עוקבות עלויות.3.5.2

אםפריטאותושלבספריםמהערך כחלקמוכרת קבוערכושמפריטחלקהחלפתעלות
ואם הקבוצהאלתזרוםהחדשבחלקהגלומההעתידיתהכלכליתההטבהכיצפוי

קבוערכושפרטישלשוטפותתחזוקהעלויותמהימן.באופןלמדידהניתנתעלותו
התהוותן.עםוהפסדלרווחנזקפות

פחת.3.5.3

השימושי החייםאורךאומדןפניעלהישרהקושיטתלפיוהפסדרווחלדוחנזקףפחת
הצריכה תבניתאתמשקפתזוושיטהמאחר הקבוע,הרכושמפריטיחלקכלשל

ביותר.הטובהבצורהבנכסהגלומותהעתידיותהכלכליותההטבותשלהחזויה

ולמצבלמיקוםהגיעאהוכאשר דהיינו,לשימוש,זמיןהואכאשרמופחתנכס
ההנהלה.שהתכוונהבאופןלפעוליוכלשהואמנתעלהדרושים

תקופתמביןהקצרההתקופהפניעלככללמופחתיםשכוריםבמבניםשיפורים
ודאי  השלהערכת הקבוצהשבידילהארכההאופציותתקופתאתהכוללת(השכירות

במושכר.יפוריםשהשלהשימושייםהחייםואורח)באופן סביר שימומשו 

כדלקמן:הינוהשוטפתלתקופההשימושיים החייםאורךאומדן

ים שנ
10-2) וכחתמסורת(מיתוג, ובינלאומיתקוויתרשתציוד
33-12קווית רשת
7-1ערוצית -רב טלוויזיהותשתיתציוד
8-2והתקנותמנוייםציוד
7-6רכב כלי

10-5וכללי משרדיציוד
7-3פנימיים תקשורתומערכותמחשביםאלקטרוני, ציוד
10-4לרית וסל רשת
2037בדצמבר31עדהסלולרית הרשתבאתריפאסיבירדיוציוד

25מבנים 
25-10ימי -תת כבל

מחדשנבחניםהשיירוערךהשימושי החייםאורךהפחת,שיטתבדברהאומדנים
הצורך.בעתומותאמיםדיווחשנתבכללפחות

מוחשיים בלתינכסים

מוניטין .3.6.1

מוחשיים.בלתינכסיםסעיףבמסגרתנכלל בנות,חברותשלמרכישהכתוצאהשנוצרמוניטין
מוניטיןשנצברו.ערךמירידתהפסדיםבניכויעלותלפינמדדמוניטין,לראשונהההכרהלאחר
.01אוריבגםראו.ערךירידתבדיקתלצורךלשנהאחתלפחותנבחן

תוכנהפיתוחעלויות.3.6.2

אתמהימן באופןלמדודאפשראם: ורקאךמוחשיבלתיכנכסמוכרותתוכנהפיתוחעלויות
עתידית כלכליתהטבהצפויהומסחרית;טכניתמבחינהישימההתוכנההפיתוח;עלויות

העלויות בתוכנה.ולהשתמשהפיתוחאתלהשליםמספיקיםומקורותכוונהולקבוצהמהפיתוח,
שניתןתקורהוהוצאותישירודה עבשכרהחומרים,עלותאתכוללותמוחשיבלתיכנכסהוכרוש
עם והפסדלרווחנזקפותאחרותפיתוחעלויותהמיועד.לשימושוהנכסלהכנתישירותחסןלי

התהוותן.

שנצברו. ערךמירידתוהפסדיםהפחתותבניכויעלותלפינמדדותשהוונופיתוחעלויות

תוכנות.3.6.3
עליה, המותקנותהתוכנותללאלפעוליכולהאינהאשרמהחומרה,אינטגרליחלקהמהוותתוכנות

ציונליותפונקומוסיפותעצמןבפניהעומדותלתוכנותרשיונותזאת,לעומתקבוע.כרכושמסווגות
מוחשיים.בלתיכנכסיםמסווגיםלחומרה,נוספות
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ענן מחשובהסדרישלהטמעהעלויות.3.6.4

מוחשי,בלתינכסבהגדרתעומדשהנכסככללנכסמהוונותענןמחשובהסדרישלהטמעהעלויות
בוחנתמוחשי, בלתיבנכסמכירהאינהשהקבוצהככלבנכס.שולטתשהקבוצהככלובפרט

שהקבוצה שהשירותיםככלהענן.מחשובמשירותמובחניםשהתקבלוהשירותיםהאםהקבוצה
ספקשאינו שלישיצדספקידיעל מסופקיםאוהענןמחשובמשירותימובחניםהינםמקבלת
אינם שהשירותיםככלההטמעה.שירותיאספקתעםבהוצאההקבוצהמכירההענן,מחשוב

הענן. מחשובשירותיצריכת בקצבכהוצאהמוכרותההטמעהעלויותמובחנים,

לתדריםזכויות.3.6.5

זכייתה בעקבותסלולארית,פעילותלקיוםפלאפוןלהוקצושלתדריםמתייחסותבתדריםזכויות
הקו"שיטתלפיוהפסדלרווחנזקףהנכסבגיןהפחתהתקשורת.משרדשערךייעודייםבמכרזים

3דור תדרי בהם.השימושבמועד שתחילתההתדרים,הקצאת תקופתפניעלמופחת" הישר
)UMTS/HSEA(4דורתדרי,2030שנת תום לעדמופחתים)LTE(לחודשעדיופחתו5דורתדריו

.2032ספטמבר

והפסד. רווחבדוחוהפחתותפחתלסעיףנזקפתבתדריםזכויותהפחתת

אחרים מוחשייםבלתינכסים.3.6.6

לפי נמדדיםמוגדר,חייםאורךבעליהקבוצה,ידיעלשנרכשואחריםמוחשייםבלתינכסים
שנצברו. ערךמירידתוהפסדיםהפחתותבניכויעלות

עוקבות עלויות.3.6.7

הכלכלית ההטבהאתמגדילותהןכאשרורקאךמוחשיבלתיכנכסמוכרותעוקבותעלויות
מותגיםאו למוניטיןהקשורותלרבותהעלויות,יתרהוצאו.הןבגינובנכסהגלומההעתידית

התהוותן. עםוהפסדלרווחנזקפותעצמי,באופןשפותחו

הפחתה .3.6.8

האמור(למעטהישרהקו שיטתלפיוהפסדרווחלדוחנזקפתמוחשיים בלתינכסים שלהפחתה
הבלתיבנכסיםהשימושיים החייםאורךאומדןפניעללקוחות), קשריהפחתתבענייןלהלן

נבחןאלאשיטתי,באופן מופחתאינו מוניטיןלשימוש.זמיניםהנכסיםשבומהמועדמוחשיים 
ערך. ירידתבדיקתלצורךלשנהאחתלפחות
הינו: הנוכחיתלתקופההשימושיים החייםאורךאומדן

ההפחתה תקופתרכוש סוג

2030לחודש דצמבר עד –3תדרי דור בתדרים שימושזכויות

2032עד חודש אוגוסט –5ותדרי דור 4תדרי דור 
פניעלאוהרשיוןלתקופתבהתאםשנים7-1בתוכנות לשימוש ורשיונות מחשב תוכנות 

בתוכנה שימושמשךאומדן

דיווחשנתבכללפחותמחדשנבחניםהשימושיהחייםואורךהפחתשיטתבדברהאומדנים
הצורך.בעתומותאמים
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חכירות 

חכירה מכילהסדראםקביעה.3.7.1

חכירה,מכילאוחכירההואההסדראםקובעתהקבוצהבחכירה,ההתקשרותבמועד
זמןלתקופתמזוההבנכסבשימוש לשלוטזכותמעבירההסדרהאםבחינהתוך

בנכסבשימושלשלוטהזכותאתמעבירהסדרהאםההערכהבעתלתשלום.בתמורה
הבאות:הזכויותשתיאתלהישאםהחכירהתקופתלאורךמעריכההקבוצהמזוהה,

וכן המזוהה;בנכסמשימוש הכלכליותההטבותכלאתלמעשהלהשיגהזכות) א(
המזוההבנכסהשימושאתלכווןהזכות)ב(

תחזוקה, או שירותיםכגוןחכירה, רכיבישאינםרכיביםהכולליםחכירהחוזיעבור
הפרדת ללא אחדחכירה כרכיב בחוזהלטפלבחרה הקבוצהחכירה,לרכיבהקשורים
. הרכיבים

חכירה בגיןוהתחייבויותחכוריםנכסים.3.7.2

תמורה, עבורזמןתקופתבמשךמזוההבנכסבשימוששליטהלקבוצההמקניםחוזים
הערך בסכוםבהתחייבותמכירההקבוצהלראשונהההכרהבעתכחכירות.מטופלים

תשלומי כולליםאינםאלו(תשלומיםהעתידייםהמינימאלייםהחכירהדמישלהנוכחי
בשערשינויאוכלשהואריביתשיעורבשינויאו,במדדתלוייםשאינםמשתניםחכירה 

בגין מותאםההתחייבות,בגובהשימוש זכותבנכסהקבוצהמכירהובמקבילחליפין), 
בחכירה. שהתהווישירותעלויותובתוספתשנצברו,אומראשששולמוחכירהתשלומי

בשיעורשימושנעשהבנקל,לקביעהניתןלאבחכירההגלוםהריביתששיעורמכיוון
מנתעללשלםנדרשתהייתהשהקבוצההריביתשיעור(הקבוצהשלהתוספתייביתהר

נכס להשיגמנתעלהדרושיםהסכומיםאתדומה בטוחהועםדומהלתקופהללוות
.דומה)כלכליתבסביבהשימושזכותלנכסדומהבערך

תקופת לאורךומופחתהעלות,למודלבהתאםהנכסמטופללראשונה,ההכרהלאחר
מבניהם). (המוקדםהנכסשלהשימושייםחייואורךאוכירההח

החכירה תקופת.3.7.3

את וכוללתלביטול,ניתנתאינההחכירהשבהכתקופה נקבעתהחכירהתקופת
סביר באופןודאיאםהחכירה אתלבטלאולהאריךאופציהקיימתשלגביהןתקופותה

לביטולהאופציהאתתממשלאוהחכירהלהארכתהאופציותאתממשתקבוצהשה
החכירה.

משתנים חכירהתשלומי.3.7.4

במדד שימושידיעללראשונהנמדדים,לצרכןמחיריםמדדלשצמודיםחכירהתשלומי
חל כאשרהחכירה.התחייבותשלבמדידהונכלליםהחכירהתחילתבמועדהקיים

יתרתבמדד,מהשינויהנובעעתידייםחכירהדמישלהמזומניםבתזריםשינוי
.השימושזכותנכסכנגדמעודכנתההתחייבות

שימוש זכותנכסהפחתת.3.7.5

פחת בניכוי, העלותבשיטתנמדדשימושזכותנכס,החכירהתחילתמועדלאחר
של מחדשמדידותבגיןומתואםערךמירידותמצטבריםהפסדיםובניכוימצטבר

החיים אורךפניעלישר-קובסיסעלמחושבהפחת.החכירהבגיןההתחייבות
:כדלקמןמבניהםכמוקדם,החוזיתהחכירהתקופתאוהשימושיים

(שנים)131.12.202ליוםההסכמיםתקופתשלמשוקללממוצערכוש סוג

6סלולארית תקשורתאתרי

15מבנים 

2רכב כלי
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משנהחכירות.3.7.6

בוחנתבזקקבוצתמשנה,בחכירתהבסיסנכסאתמחכירהבזקקבוצתבהןבחכירות
השימושלזכותביחסתפעוליתאומימוניתכחכירההמשנהחכירתסיווגאת

במועדהקיימותמשנהחכירותבחנהבזקקבוצתהראשית.בחכירהשהתקבלה
מועד. לאותונכוןהחוזיםתנאיהןליתרתבהתאםלראשונההיישום

בקיבולותשימושזכויות

)"IRU)"seuofightrIndefeasibleהדירהבלתישימושזכותלרכישתעסקאות
ששולמהההוצאהסכוםשירות.קבלתכעסקאותטופלוימייםתתכבליםבקיבולות

בהסכםהנקובהלתקופהבהתאםישרבקוהפחת,הוצאותבמסגרתמופחתמראש
החייםאורךמאומדןיותרולאלממש,צופהשהחברההארכהאופצייתכולל

מוצגבקיבולותהשימושזכותבגיןהתשלוםקיבולות.אותןשלהצפויהשימושיים
השקעה. מפעילותמזומניםבתזרים

רכוש בסעיףהוצגוהקבוצה,אתבלעדיבאופןומשמשותלזהותןניתןאשרקיבולות
לזמןאחריםנכסיםגרתבמסמוצגות ספציפיבאופןלזהות ניתןלאאשרקיבולותקבוע.
ךראומאומדןיותרולאבהסכםהנקובהלתקופהבהתאםישרבקומופחתהנכס.ארוך

בניכוי מוצגותבקיבולותשימושזכויותקיבולות.אותןשלהצפויהשימושייםהחיים
הפחתותפחת,בסעיףמוצגתקיבולותבגיןההפחתהערך.מירידתמצטבריםהפסדים
ערך.וירידות

מלאי

הקיימים. ולמצבולמקומוולהבאתוהמלאילרכישתהעלויותאתכוללתהמלאיעלות
עלות אתלקבועבחרההקבוצה.נטוהמימושוערךהעלותמביןכנמוךנמדדמלאי

.נעמשוקללממוצעשיטתלפיהמלאי
חילוףחלקי וכןושרותלמכירההמיועדים נלווים ואביזרים קצהציודכולל מלאי

. ללקוחותהמסופקהתיקוניםשרותבמסגרתתיקוניםלצורךהמשמשים
הפרשהבניכוי מוצגיםאיטיתצריכתםאשרחילוףוחלקייזריםאבקצה,ציודמלאי

ערך. לירידת

ערך ירידת

נגזרים שאינםפיננסייםנכסים.3.10.1

וחייבים לקוחותבגיןחזוייםאשראילהפסדיההפרשהאתלמדודבחרההקבוצה
.המכשירחייכללאורךהחוזייםהאשראילהפסדיהשווהבסכום
הנובעים חזוייםאשראיהפסדיהינםהמכשירחייכללאורךהחזוייםאשראיהפסדי

הפיננסי. המכשירחייכללאורךהאפשרייםהכשלאירועימכל

הפסדי .אשראיהפסדישלהסתברויות-משוקללאומדןמהוויםחזוייםאשראיהפסדי
זכאית שהקבוצההמזומניםתזרימיביןהפערשלהנוכחיהערך לפינמדדיםאשראי

הריבית לפי ומהוונים לקבלצופהשהקבוצההמזומניםרימיתזלביןהחוזהלפי להם
. הפיננסיהנכסשלהאפקטיבית

נעשית מהותיים,בסכומיםוחייביםלקוחותיתרותעבורצפוייםראיאשהפסדיבחינת
צפוייםאשראיהפסדינבחניםהפיננסייםהנכסיםיתרעבורבנפרד.נכסכל בסיסעל

גםבהתחשבדומים,אשראיסיכונימאפייניבעלותקבוצותלפיקולקטיבי,באופן
העבר.בניסיון

. הלקוחותשלברוטובספריםמהערךבניכוימוצגתחזוייםאשראילהפסדיהפרשה

ממועד משמעותי באופןעלהלאהאשראיסיכוןעבורם,בבנקיםפיקדונותהלגבי
השווה בסכוםחזויים אשראילהפסדיההפרשהאתמודדתהקבוצה,לראשונהההכרה
. חודשים12שלבתקופהכשלאירועבגיןהחזוייםהאשראילהפסדי
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ההכרה ממועדמשמעותיבאופןעלהפיננסינכסשלהאשראיסיכוןהאםההערכהבעת
סביר מידעבחשבוןמביאהצההקבוחזויים,אשראיהפסדישלוההערכהלראשונה

כאמור מידעמופרזים.מאמץאועלותללאלהשגהוניתןרלוונטישהינולביסוס,וניתן
כולל והואהקבוצהשלהעבר ניסיוןעלבהתבסס ניתוח,ןוכואיכותי,כמותימידעכולל
עתיד. פניצופהמידע

) 01ביאורגם(ראופיננסייםשאינםנכסים.3.10.2

ך ערירידתבחינתעיתוי

נדחים, מס ונכסימלאישאינםהקבוצה,של פיננסיים הלא הנכסיםשל בספריםהערך
באםערך.ירידתעלהמצביעיםסימניםקיימיםהאםלקבועכדידיווחמועדבכלנבדק

הנכס.שלההשבהברסכוםאומדןמחושבכאמור,סימנים,קיימים

יחידה שלההשבה ברהסכוםשלהערכהקבוע,בתאריךלשנהאחתמבצעתהקבוצה
ערך. לירידתסימניםקיימיםאםיותר,תכוףבאופןאומוניטין,ה

מזומנים מניבותיחידותקביעת

אשר ביותרהקטנההנכסיםלקבוצת יחדמקובציםהנכסיםערך,ירידתבחינתלמטרת
בנכסיםבעיקרםתלוייםבלתיהינםאשרמתמשך,משימושמזומניםתזרימימניבה

. 10ביאורראומזומנים").מניבת("יחידהאחרותובקבוצות

השבה ברסכוםמדידת

שווי מביןהגבוההינו מזומניםמניבתיחידהשלאונכסשלההשבהברהסכום
הקבוצה מהוונתהשימוש,שוויבקביעת.מכירהעלויותבניכויהוגןהשוויוההשימוש

השוק הערכותאתהמשקףההיוון,שעורלפיהחזוייםהעתידייםהמזומניםתזרימיאת
מניבתליחידהאולנכסהמתייחסיםיים הספציפוהסיכוניםהכסףשלהזמןערךלגבי

העתידיים). המזומניםתזרימיהותאמולאבגינם(אשרמזומנים

מזומנים מניבותליחידותמוניטיןהקצאת

מוניטין הוקצהאליהןמזומניםמניבותיחידותמוניטין, שלערךירידתבחינתלמטרת
בה ביותרהנמוכההרמהאתמשקפתהערךירידתנבחנתבהשהרמהכךמקובצות
פעילות.ממגזרגדולהאינהמקרה בכלאךפנימידיווחלמטרתלמעקבנתוןהמוניטין

ליחידות ערךירידתבחינתלמטרתמוקצהעסקיםרופייצבמסגרתשנרכשמוניטין
הצרוף. שלמהסינרגיההטבותלהניבצפויותאשרמזומניםמניבות

ערך מירידתבהפסדהכרה

היחידה שלבספריםהערךכאשר מוכרמזומניםמניבתיחידתערךירידתמהפסד
ונזקף שלהההשבהברהסכוםעלעולהשרלוונטי,ככלהמוניטין,כוללמזומנים,מניבת
תחילהמוקצהמזומנים,מניבתיחידתלגבישהוכרערךמירידתהפסדוהפסד.לרווח

בספרים הערךלהפחתתמכןלאחרוליחידהשיוחסמוניטין שלבספריםהערךלהפחתת
ערך, מירידתההפסדהקצאתלצורךהמזומנים.מניבתביחידההאחריםהנכסיםשל

מימושעלויות בניכויההוגןשווים מביןלגבוהמתחת מופחתלא הנכסים שלערכם
אפס.אולקביעה)ניתן(אםשלהםהשימושושווי

לשניםתחזיותשלפעמיחד מעדכוןכתוצאההנוצרנכסיםערךמירידתהפסד
הפסד זאת,לעומת.ערךמירידתפסדהלסעיףוהפסדרווחבדוחמסווגהקרובות,

חברות של שוטפיםלאנכסיםשלמתמשכתמהתאמההנובענכסיםערךמירידת
מזומנים תזריםלהמשךצפילאור(הנוצרמימושעלויותבניכוי ההוגןלשוויםהקבוצה

אותם תחתוהפסדרווחבדוחמסווגחברות),אותןשלשליליפעילותושווישלילי
יותר תואםכאמורהסיווגאלו.נכסיםבגיןשוטפותהההוצאותסווגובהםסעיפים
של עסקיהלהבנתיותרמתאיםוכןההוצאהמהותעלהמבוססת ההצגהלשיטת

הקבוצה. 
כחלקשידורזכויותשלהמתמשכתהערךירידתמוצגת,והפסדרווחבדוחלכךבהתאם

,בוע קרכושפריטישלהמתמשכתהערךירידתואילווכלליות"הפעלהמ"הוצאות
"פחת, מהוצאותכחלקמוצגתבקיבולות שימושוזכויות מוחשיים בלתינכסים

.01אוריבגםראוערך".וירידתהפחתות
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ערך מירידתהפסדלביטו

הוכרו לגביהם,אחריםלנכסיםבאשר.מבוטלאינומוניטיןערך מירידת הפסד
סימניםקיימיםהאםנבדקדיווחמועד בכל,קודמותבתקופותערךמירידתהפסדים

חל אםמבוטלערךמירידתהפסד.עודקיימיםשאינםאוקטנואלושהפסדיםלכך
שהערך במידה ורקאך,ההשבה ברהסכוםלקביעתששימשובאומדניםשינוי

בספריםהערךעלעולהאינו,הערךמירידתההפסדביטוללאחר,הנכסשלבספרים
.ערךמירידתהפסד הוכר אלמלאנקבעשהיה,הפחתותאופחתבניכוי

לעובדים הטבות

העסקה סיוםלאחרהטבות.3.11.1

כלל בדרךממומנותהתכניותהעסקה.סיוםלאחרהטבהתכניותמספרקיימותבקבוצה
הטבה כתכניותוכןמוגדרתהפקדהכתכניותמסווגותוהןביטוחלחברותהפקדותידיעל

מוגדרת. 

מוגדרת להפקדהכניותת.א
משלמת הקבוצהשלפיההעסקהסיוםלאחרכניתתהינהמוגדרתלהפקדהתכנית

לשלם משתמעתאומשפטיתמחויבותלהשתהיהמבלינפרדתלישותקבועיםתשלומים
. נוספיםתשלומים

והפסדלרווחכהוצאהנזקפותמוגדרת,הפקדהבתכניתלהפקידהקבוצהמחויבויות
השירותים.אתבדיםהעוסיפקושבמהלכןבתקופות

מוגדרת להטבהכניותת.ב
סיוםלאחר הטבותבגיןמוגדרתהטבה לתכניתהמתייחסתהקבוצה,שלנטומחויבות
שתגיעההטבהשלהעתידיהסכוםאומדןידיעלבנפרדתכניתכללגבימחושבתהעסקה,

ערך לפימוצגתזוהטבהקודמות.ובתקופותהשוטפתבתקופהלשירותיובתמורהלעובד
אקטואר ידיעלשנהמידינערכיםהחישוביםהתכנית.נכסישלההוגןהשוויבניכוינוכחי

קונצרניות חובאגרותעלהדיווחעדבמולתשואהבהתאםנקבעההיווןשיעורמוסמך.
מועדשו ,לוצמודהאו משולמתההטבהשבולמטבעזההשלהןשהמטבע,גבוההבאיכות
הקבוצה.שלהמחויבותלתנאיהדומפירעונן

ההתחייבות כפלתהידיעלמחושבותמוגדרתלהטבהתוכניתבגיןנטוהריביתעלויות
בתחילתנקבעשכפימוגדרת,הטבה בגיןהמחויבותלמדידתששימש ההיוון בשיעורנטו

השנתית.הדיווחתקופת
הוצאות סעיףבמסגרתוהפסד,לרווחשנזקפוריביתהעלויותאתלהציגבחרההקבוצה
מימון. 
והפסדים רווחיםכוללתמוגדרתהטבה בגיןנטוההתחייבותשלמחדשמדידה

נזקפות מחדשמדידות.)ריבית(למעט תוכניתנכסיעלתשואההואתאקטואריים
.לעודפיםישירותאחרכוללרווחדרךמיידית,

מההטבות חלקלעובדים,הקבוצהשמעניקהבהטבותצמצום או שיפורחלכאשר
או רווח כמיידית מוכרהעובדיםשלעברלשירותיהמתייחס המצומצמותאוהמוגדלות

התכנית. שלהצמצוםאוהתיקוןמתרחשכאשרהפסד

ארוך לטווחלעובדיםאחרותהטבות.3.11.2
חופשהימיגיןבמחויבות(כגוןארוך לטווחלעובדיםהטבותבגיןהקבוצהשלהמחויבות

סכוםבגיןהיאהעסקה,סיוםלאחר הטבהלתכניותמתייחסותשאינן,צבורים)ומחלה
ובתקופותהשוטפתבתקופהשהוענקורותיםישבגיןלעובדיםהמגיעההעתידיתההטבה 

לתשואהבהתאםנקבעההיווןשעורהנוכחי.בערכומוצגאלו הטבותסכוםקודמות.
שקל,הינושלהןשהמטבעגבוההבאיכותצמודותקונצרניותוב חאגרותעלהדיווחבמועד
רווחלדוחנזקפיםאקטוארייםשינויםהקבוצה.שלהמחויבותלתנאידומהפרעונןומועד

ההיוון עוריבש משינויהנובעיםהאקטוארייםהשינויים.נוצרוהםבהבתקופהוהפסד
שכר. להוצאותנזקפיםההפרשיםיתרואילומימון,הוצאות/הכנסותלסעיףנזקפים
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ופיטוריןמוקדמתפרישהבגיןהטבות.3.11.3
ללא מובהק,באופןהתחייבההקבוצהכאשרכהוצאהמוכרותפיטוריןבגיןהטבות

פי עלובלהמקהפרישהלמועדהגיעםלפניעובדים,לפיטורילביטול,ממשיתאפשרות
הכהוצאנזקפות מרצוןבפרישהובדיםלע הניתנותהטבות.מפורטתפורמאליתתכנית
את קיבלווהעובדיםמרצוןפרישההמעודדתתכניתלעובדיםהציעההקבוצהכאשר

מהצעתה.עודלחזוריכולהאינההחברהכאשראוההצעה

הוצאות ףבסעי מוצגות והפסד,לרווח שנזקפוופיטורין מוקדמתפרישהבגין ההוצאות
ההיוון בשיעורמשינויהנובעיםהאקטוארייםהשינוייםאחרות.תפעוליות(הכנסות)

ואילו מימון, הוצאות לסעיףנזקפיםארוך,לזמןופיטוריןמוקדמת פרישה בגיןטבותה
. אחרותתפעוליות(הכנסות)להוצאותנזקפיםהאקטוארייםשינוייםהיתר

קצר לטווחהטבות.3.11.4
נזקפת וההוצאהמהוון,לאבסיסעלנמדדותקצרלזמןלעובדיםהטבותבגיןמחויבויות

בונוסבגיןקצרלזמןלעובדיםהטבותבגיןמחויבותהמתייחס.השירותשניתןבעת
נוכחית מחויבותישלקבוצה כאשרמשולם,להיותהצפויהסכוםבגובהמוכרתבמזומן,

בעבר העובדידיעלשניתןשירותבגיןהאמורהסכוםאתלשלםמשתמעתאומשפטית
יבות. המחואתמהימןבאופןלאמודוניתן

לטווח אחרותכהטבותאוקצרלטווחכהטבותמדידה,לצרכילעובדים,הטבותסיווג
. ההטבותשלהמלאסילוקמועדלתחזיתבהתאםנקבעארוך

על בדוחהצגתןלצורךשוטפותבלתיכהטבותאושוטפותכהטבותלעובדיםהטבותסיווג
לתשלום. עומדתההתחייבותבולמועדבהתאםמתבצעהכספיהמצב

מניות מבוססתשלוםעסקאות.3.11.5
נזקף החברהמניותלרכישתאופציהכתבישללעובדיםהענקהבמועדההוגןהשווי

לכתביהעובדיםזכאותמושגתבההתקופהפניעלבהוןלגידולבמקבילשכרכהוצאת
.שליטהמקנותשאינןזכויותהבמסגרתבהוןהגידולאתהציגמהחבר ההאופציה.

הקבוצהשוק,תנאיהמהוויםביצועבתנאיהמותניםמניותמבוססתשלוםמענקיעבור
ולכןהמוענקים,ההונייםהמכשיריםשלההוגןהשוויבאמידתאלותנאיםבחשבוןמביאה

אלה. תנאיםשללהתקיימותםקשרללאואלמענקיםבגיןבהוצאהמכירההקבוצה

אשר למניותהאופציהכתבימספראתלשקףמנתעל מותאםכהוצאהשנזקףהסכום
להבשיל. צפויים

הפרשות 

כתוצאהמשתמעת, אומשפטיתנוכחית,מחויבותישלקבוצהכאשרמוכרתהפרשה
זרימת תידרשכיצפויוכאשרמהימנה,בצורהלאמידההניתנתבעבר,שהתרחשמאירוע
המחויבות.לסילוקכלכליותהטבות

משפטיות תביעות.3.12.1

פיעלאליו.הנלוותהוראותהו37IAS-לבהתאםהינותלויותמשפטיותבתביעותהטיפול
לתחומיבהתאםדומים,מאפיינים בעלות קבוצותלפימסווגותהתביעותההוראות,

להלן: כמפורטלסיכוןהחשיפותלהתממשותההסתברות

.50%-למעלהסתברות-צפוי.א
.50%-לשווהאווקטנהמקלושהיותרהסתברות-אפשרי.ב
. 10%-לשווהאוקטנההסתברות-קלוש.ג

כתוצאה משתמעתמחייבותאומשפטיתמחוייבותלקבוצהקיימתלגביהןתביעותבגין
הפרשות הכספייםבדוחותנכללותצפויה,התממשותןשסבירותבעברשהתרחשמארוע

באותן המטפליםהמשפטייםיועציהעלהיתר,ביןבהתבסס,הקבוצה,הנהלותלדעתאשר
על מוכחשות הנ"לשהתביעות למרותוזאת רהומקמקרהכלבנסיבותנאותות הןתביעות,

נתקבלושרובםמשפטיים,הליכיםשלמצומצםמספרקיימיםבנוסףהקבוצה.חברותידי
בגינםבוצעהלאהאמורומהטעםסיכוייהם,אתלהעריךניתןלאזהשבשלבלאחרונה,

הפרשה.
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סבירותאשרתלויותתביעות בשלהנוספתהחשיפהסכוםבדברפרטים ניתנו 71אוריבב
.אפשרית התממשותן

אתרים וסילוקפרוקעלויות.3.12.2

בהםשכירותהסכמיאותםבגיןמוכרתאתרים וסילוק לפירוקיבותמחובגיןההפרשה
לאחרלקדמותו,השכירותתקופתבתוםהשכורהנכסאתלהחזירמחויבותפלאפוןלקיימת
תזרימיהיוון ידיעלנמדדתההפרשההצורך.בעתהמקום שיקום וכןהאתרוהעברתפירוק

הצפוי המועדעדהזמןמשךאתהמשקפתסיכוןחסרתהיווןבריביתהעתידייםהמזומנים
ההפרשה שלבספריםהערךהאתר.אתלפרקנדרשהפלאפוןשמכוחוהחוזהסיוםשל

מימון. בהוצאותשמוכרהזמןחלוףאתלשקףמנתעלתקופהבכלמותאם

מכבידיםחוזים.3.12.3

הכלכליות ההטבותעליעלוחוזהבגיןנמנעותהבלתישהעלויותצופההקבוצהכאשר
הנמוךפיעלנמדדתההפרשהמכביד.לחוזההפרשהמוכרתמהחוזה,להתקבלהצפויות

הבלתיהעלויותשלהנוכחיוהערךהחוזה,לביטולהחזויההעלותשלהנוכחיהערךמבין
אינה קבוצהשהעלויותהינןנמנעותבלתיעלויותהחוזה.לקיוםמההכנסות)(נטונמנעות
תוספתיות).עלויות(קרי,לחוזהכפופהשהיאמכיווןמהןלהימנעיכולה

הכנסות 

השירותאוהסחורהעלשליטהמשיגהלקוחכאשרבהכנסותמכירההקבוצה.3.13.1
זכאיתלהיותמצפההקבוצהלוהתמורהסכוםלפינמדדתההכנסהשהובטחו.

שנגבוסכומיםמלבדללקוח,שהובטחושירותיםאוסחורותלהעברתבתמורה
שלישיים. צדדיםלטובת

עסקאות לניתוחשלביםחמישהכולללקוחות,עםמחוזיםבהכנסהלהכרה מודלה
סכומה:ואתבהכנסהההכרהעיתויאתלקבועמנתעל

הלקוחעםהחוזהזיהוי.א
בחוזה נפרדותביצועמחויבויותזיהוי.ב
העסקה מחירקביעת.ג
נפרדות ביצועלמחויבויותהעסקהמחירהקצאת.ד
הביצוע מחויבויותקיוםעםבהכנסההכרה.ה

חוזהזיהוי.3.13.2

הבאים: התנאיםכלמתקיימיםכאשררקלקוחעםבחוזהמטפלתהקבוצה

לפרקטיקות בהתאםאופהבעל(בכתב,החוזהאתאישרולחוזההצדדים.1
להם המיוחסותהמחויבויותאתלקיים מחויביםוהםאחרות)נהוגותעסקיות

אשר השירותיםאוהמוצריםלגביצדכלשלהזכויותאתלזהותיכולה הקבוצה.2
יועברו

אשרהשירותיםאוהסחורותעבורהתשלוםתנאיאתלזהותיכולההקבוצה.3
יועברו

המזומנים תזרימי שלוהסכום העיתוי הסיכון, (כלומרמסחריתמהות ישלחוזה.4
וכןמהחוזה)כתוצאהלהשתנותחזוייםהישותשלהעתידיים

שירותיםהאוהסחורותעבור זכאיתהיאלה התמורהאת תגבהשהקבוצהצפוי.5
ללקוחיועברואשר
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ביצועמחויבותזיהוי.3.13.3

שהובטחוהשירותיםאוהסחורותאתבחוזהההתקשרותבמועדמעריכההקבוצה
אחד ללקוחלהעבירהבטחהכלביצוע כמחויבותומזההלקוחעםחוזהבמסגרת
הבאים: מהשניים

או נפרדים;שהםשירותים)אוסחורותשלחבילה(אושירותאוסחורה) 1(
אותולהםוישזהיםלמעשהשהם נפרדיםשירותיםאוסחורותשלסדרה) 2(

ללקוח.העברהדפוס

העסקה מחירקביעת.3.13.4

להעברת בתמורהזכאיתלהיותמצפההקבוצהלוהתמורהסכוםהואהעסקהמחיר
.שלישיים צדדיםלטובתשנגבוסכומיםמלבד ,ללקוחשהובטחושירותיםאוסחורות

:הבאים כלשלההשפעותאתבחשבוןמביאההקבוצההעסקהמחירקביעתבעת
ותמורה במזומןשלאתמורה,בחוזהמשמעותי מימוןרכיבשלקיומו,משתנהתמורה

. ללקוחלשלםשיש

משמעותי מימוןרכיבשליומוק.3.13.5

שהובטחה התמורהסכוםאתמתאימהבזקקבוצת,העסקהמחירמדידתלצורך
הצדדיםביןשהוסכםהתשלומיםעיתויאםהכסףשלהזמןערךשלהשפעותבגין

מכיל החוזהאלובמקרים.מימוןשלמשמעותיתהטבהלקבוצהאוללקוחמספק
קבוצתבוחנת, משמעותימימוןרכיבמכילחוזהאםבהערכה.משמעותי מימוןרכיב
הסחורות אתמעבירהבזקקבוצתבוהמועדביןהחזוי הזמןאורךאת,היתרבין,בזק

או סחורות עבורמשלםהלקוח בוהמועדלביןללקוחשהובטחוהשירותיםאו
מחיר לביןשהובטחההתמורהשלהסכוםבין,קיים אם,ההפרשוכן,אלהשירותים
. שהובטחוהשירותיםאוהסחורותשלבמזומןהמכירה

תוך התמורהבסכוםמכירהבזקקבוצתבחוזה,משמעותימימוןרכיבקייםכאשר
במועד הלקוחלביןבינהנפרדת מימון בעסקתשישתקף ההיוון בשיעור שימוש 

התקופה במהלךריביתכהוצאותאוכהכנסותמוכרהמימוןרכיבההתקשרות.
האפקטיבית.הריביתלשיטתבהתאםהמחושבות

השירות אוהסחורההעברתמועדלביןהתשלוםקבלתמועדביןהפער בהםבמקרים
הקבועה הפרקטיתההקלהאתמיישמתבזק קבוצת ,פחותאושנההינוללקוח
. משמעותימימוןרכיבמפרידהואינהבתקן

ביצוע מחויבותקיום.3.13.6

על יטהשלתהעברידיעלביצועמחויבותמקיימתהקבוצהכאשרמוכרותהכנסות
.ללקוחשהובטחושירותאוסחורה

חוזה עלויות.3.13.7

המשולמותמכירהעמלותכגוןלקוחעםחוזההשגתשלתוספתיותעלויות
כנכסמוכרות,ושדרוגיםמכירות בגיןהקבוצהעובדימכירותולאנשילמשווקים

ללא מתהוותשהיוחוזהלהשגתעלויות .אלועלויותתשיבהקבוצהכיצפויכאשר
אתלחייבניתןאםאלא, התהוותןבעתכהוצאהמוכרותהושג החוזהאםקשר

. אלהעלויותבגיןהלקוח

לאורךבהתאםשיטתי בסיסעלוהפסדרווחלדוחמופחתות כנכסשהוונועלויות
המנויסוגלפישלהםצפויממוצענטישהלקצבובהתאםהמנוייםשלהצפויהחיים

). שנים 4עדשנה2שביןבטווח(בעיקרמקבלהואאותווהשירות

עולה כאמורשהוכרהנכסשלבספריםהערךהאםבוחנתהקבוצהדיווחתקופתבכל
או לסחורות בתמורהלקבלמצפהבזקשקבוצתהתמורהשלהסכוםיתרתעל

להספקתבמישריןהמתייחסותהעלויותבניכויהנכס,מתייחסאליהם השירותים
הפסד מוכרך,הצורובמידתכהוצאות,הוכרולאאשר אלהשירותים אוסחורות
הפסד. אוברווחערךמירידת
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סוכן אועיקריספק.3.13.8

האם בוחנתהקבוצהללקוח,שירותיםאו סחורותבהספקתמעורבאחרצד כאשר
השירותים אוהסחורותאת לספקביצועמחויבותהיאשלהההבטחהמהות

בסכוםבהכנסותמכירהולכןעיקרי ספקהיאהקבוצהכלומר ,בעצמההמוגדרים
כלומר,אלהשירותיםאוסחורותיספקאחר שצד כדיפעוללאוהתמורה,שלרוטוב

נטו. העמלהבסכוםבהכנסהמכירהולכןסוכןהיאהקבוצה

טרםשהובטחוהשירותאוהסחורהעל שולטתהיאכאשרעיקריספקהיאהקבוצה
לפניהשירותאוהסחורהעל שולטתשהקבוצהלכךאינדיקטוריםללקוח.העברתם
העיקריתהאחראיתהיאהקבוצההבאים:אתהיתר, ביןכוללים,ללקוחהעברתם

הועברו השירותאושהסחורהלפני מלאי סיכון ישלקבוצהבחוזה;ההבטחותלקיום
השירות.אוהסחורהעבורמחיריםבקביעתדעתשיקולישלקבוצהוכן,ללקוח;

ממשלה מענקי
סביר ביטחוןקייםכאשרהוגןבשווילראשונהמוכרתדריםמכרזבגיןממשלתימענק
ממשלהמענקיבקבלתם.המזכים בתנאיםתעמודושהקבוצהיתקבלושהוא

הכספי  נכס,רכישתלצורךהמתקבלים המצב  על  בדוח  נדחית  כהכנסה  מוצגים 
לאורך תקופת החיים   הפשרת  השימושיים של הנכס.ומופשרת לדוח רווח והפסד, 

ההכנסה מוכרת בסעיף הכנסות תפעוליות אחרות בדוח רווח והפסד. 

מימון והוצאותהכנסות

בגיןהאפקטיביתהריבית בשיטתשנצברו ריביתהכנסותבעיקרכוללותמימוןהכנסות
של ההוגןבשווישינוייםומפקדונותריביתהכנסות,בתשלומיםקצהציודמכירת
.והפסדרווחדרךהוגןבשוויהמוצגיםפיננסייםנכסים

אגרותושנתקבלואותהלוועלוהצמדהריביתהוצאותבעיקרכוללותמימוןהוצאות
הטבות בגיןמימוןהוצאותוכןהחובשלמוקדםפרעוןבגיןהוצאות,שהונפקוחוב

לעובדים. 
מזומניםתזרימיבמסגרתת מוצגשהתקבלהריביתמזומנים,תזרימיעלבדוחות

בגין ששולמוההצמדהוהפרשי ריביותהאתלהציגבחרההקבוצה השקעה.מפעילות
.מימון פעילותלששימשומזומניםתזרימיבמסגרתחובואגרותהלוואות
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ההכנסהעלמסיםתוהוצא

ההכנסה עלמסיםתוהוצאונדחים.שוטפיםמסיםתוכוללההכנסהעלמסיםתוהוצא
מוכרים אשרמפריטיםותונובעבמידהאחרכולללרווחאווהפסדרווחלדוחתונזקפ

אחר.כוללברווח

שוטפים מסים

כשהוא לשנה, במסהחייבתההכנסהעללהשתלם הצפויהמס סכוםהינו השוטףהמס
הדוח.למועדלמעשהנחקקואו שנחקקוהחוקיםלפי החלים המסשעורילפימחושב

קודמות. לשניםהמתייחסיםהמסבתשלומישינוייםגםכולליםשוטפיםמסים

וודאיות לאמסעמדות
כאשרמוכרתנוספות, וריביתמס הוצאות לרבותוודאיות,לא מסעמדותבגיןהפרשה

. המחויבותלסילוקהכלכלייםלמשאביהתידרשהקבוצהכילאמאשרצפוייותר

נדחים מסים
נכסים שלבספריםהערךביןזמנייםלהפרשיםבהתייחסהינה,נדחיםבמסיםההכרה

במסים מכירהלא הקבוצהמסים. לצרכיערכםלביןכספידיווחלצורךוהתחייבויות
הבאים:הזמנייםההפרשיםבגיןנדחים

במוניטיןלראשונההכרה.1
צפויזהואיןבמידהכלולות,ובחברותבנותבחברותמהשקעההנובעיםהפרשים.2

.ההפרשהיפוךבמועדשולטתוהקבוצהובמידהלעיןהנראהבעתידיתהפכושהם

במועד הזמנייםההפרשיםעללחולהצפוייםהמס שעורילפינמדדיםהנדחיםהמסים
למועדלמעשההושלמהחקיקתםאשראושנחקקוהחוקיםעלבהתבססימומשו, בו

הדיווח.
זמניים והפרשיםמסהטבותמועברים,הפסדיםבגיןבספריםמוכר נדחהמסנכס

לנצל יהיהניתןשכנגדהחייבת,הכנסהתהיהשבעתידצפוי כאשרלניכוי,הניתנים
הטבותכיצפויולאובמידהדיווח,מועדבכלנבדקיםהנדחיםהמסיםנכסיאותם.

). 7אוריבגםראו(מופחתיםהםתתממשנה,המתייחסותהמס
מסים והתחייבויותנכסיקיזוז

זכותוקיימתבמידהשוטפיםומסיםנדחיםמסיםוההתחייבותנכסימקזזתהקבוצה
מיוחסיםוהם,נדחיםמסיםוהתחייבויותנכסילקיזוזלאכיפההניתנתמשפטית

נישומה,חברהבאותהמסרשותאותהידיעלהממוסהבמסחייבתהכנסהלאותה
שנכסיאונטויסבסעלנדחיםמסיםוהתחייבותנכסילסלקבכוונתןאשר

זמנית. בומיושבים הנדחיםהמסיםוהתחייבויות

מזומנים תזריםדוחבמסגרתהמסהוצאותהצגת
כתזרימימזומניםתזריםבדוחמסווגיםהכנסהעלממסיםהנובעיםמזומניםתזרימי

השקעה פעילויותעםספציפיתלזהותםניתןכןאםאלאשוטפת,מפעילותמזומנים
מימון. ופעילויות

דיבידנד

הכספיים,הדוחותמועדלאחרהוכרזאושהוצעלדיבידנד המתייחסתתחייבותה
תזרימי עלבדוחות.הכללית)האסיפה(אישורההכרזהנעשתהבהבתקופהרק מוכרת

מימון. פעילותבמסגרתמוצגששולםדיבידנד,מזומנים 
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אומצו:שטרםחדשיםתקנים

בלתי אוכשוטפות התחייבויותסיווגכספיים:דוחות"הצגת1IASלתקן תיקון.3.18.1
"התיקון") (להלן:שוטפות"

שוטפות. בלתיאו כשוטפותהתחייבויותשלמסוימותסיווגדרישתמחליףהתיקון
אפשרי.מוקדםיישום.31.1.202ביוםהמתחילותדיווחבתקופותלתוקףייכנסהתיקון
של ההשלכותאתבוחנתהקבוצההשוואה. מספריןתיקולרבותלמפרע, ייושם התיקון

על,2021נובמברבחודששפורסמההתקן לתיקוןנוספתהצעהלרבות,התיקון יישום
הכספיים.הדוחות

חוזיםבענייןתלויים"ונכסיםתלויותהתחייבויות"הפרשות,37IASלתקןתיקון.3.18.2
"התיקון") (להלן:מכבידים

לקחת ישאותןחוזהלקיוםהעלויותמכביד,הינוחוזההאםבבחינה,התיקון פיעל
הבאות: העלויותאתהכוללותלחוזה,במישריןהמתייחסותעלויותהןבחשבון

וכן ;תוספתיותעלויות-
פחת הוצאות(כגוןחוזהלקיוםבמישריןהקשורותאחרותעלויותשלהקצאה -

אחרים).נוספיםלחוזיםוהןהנבחןהחוזהלמילויהןהמשמשקבוערכוששל

התאמתשלבדרךיבוצעוהוא, 1.1.2022ליוםנקבעהתיקוןשל לראשונה היישום מועד
של חוזים בגינם החברה לא מילאה את מלוא המצטברתההשפעהבגיןהעודפיםיתרת

זה.למועדהתחייבויותיה 

בכלמכבידיםחוזים קיום לבחוןנדרשתהמדווחתהישותהתקן,להוראותבהתאם
על בוצעהאשרלבחינהבהתאםהכספיים,הדוחותאישורלמועדנכוןדיווח.תקופת

התיקון להנחיותלבבשיםמכבידיםחוזיםלאיתורהקבוצהוחברותהחברהידי
צפויה לאזה,למועדהידועותהקבוצהחברותשלהרווחיותתחזיותעלובהתבסס

ביום לתקןהתיקוןשללראשונההאימוץבמועדודפיםהעיתרתעלמהותיתהשפעה
1.1.2022 .

והתחייבויות לנכסיםהקשורנדחהמסבענייןהכנסה"על "מסים12IASלתקן תיקון.3.18.3
"התיקון") :(להלןאחתמעסקההנובעים

זמנייםמהפרשיםכתוצאהנדחיםבמסיםמהכרההפטורתחולתאתמצמצםהתיקון
לא האמורשהפטורכךהתחייבויות,ו/אובנכסיםלראשונהההכרהבמועדשנוצרו

ישויותמכך,כתוצאהומקזזים.שוויםזמנייםהפרשיםהיוצרותעסקאותעליחול
ההכרה במועדאלוזמנייםהפרשיםבגיןנדחהמסהתחייבותאובנכסלהכירתידרשנה
חכירה עסקאותדוגמתומקזזים,יםשווזמנייםהפרשיםהיוצרותבעסקאותלראשונה
ושיקום.לפירוקוהפרשות

תיקון ידיעל1.1.2023ביוםהמתחילותשנתיותדיווחמתקופותהחלייושםהתיקון
של ההשלכותאתבוחנתהקבוצהאפשרי. מוקדםיישום ההון. שלהפתיחהיתרת
לא התיקוןםליישו הכספיים,הדוחותאישורלמועדנכוןולהערכתההתיקוןיישום
. הכספייםהדוחותעלמשמעותית השפעהצפויה



2021בדצמבר31ליוםהמאוחדיםהכספייםלדוחותביאורים

33

מזומנים ושווי מזומנים .4

של  בבנקים לתקופה תפיקדונוכוללת בעיקר 31.12.2021יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום 
ם וכן יתרות בחשבונות עו"ש. מיי90עד 

השקעות .5

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

1,035804) 1איים שקליים ובמטבע חוץ ( בנק תפיקדונו 
בניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח בקרנות כספיות והשקעה 

9977והפסד ואחרים 

1,134881

. 2024דצמברעד לחודש לפירעוןעומדים ים בשקלים ובדולר ארה"ב,בבנקפיקדונות) 1(

אחריםוחייביםלקוחות .6

:אחריםהרכב לקוחות וחייבים

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

לקוחות*

849656לגביה והמחאותפתוחיםחובות

473405אשראיכרטיסי

238224לקבל הכנסות

297332ארוךזמןלקוחותשלשוטפותחלויות

24עניין ובעליקשוריםצדדים

1,8591,621

שוטפים*מסיםונכסיאחריםחייבים

5642שוטפים מסיםנכסי

114105נדל"ן) מכירותבגין(בעיקרורשויותאחריםחייבים

3633מראש הוצאות

-74) 101.ביאורראו( לקבלתדריםמענק

280180

ארוך*לזמןאחריםוחייביםלקוחות

256256פתוחים חובות–לקוחות

177185** נדל"ן) מכירות(בגיןארוךלזמןורשויותחייבים

73-) 101.ביאורראו( לקבלתדריםמענק

433514

2,5722,315

. הפסדי אשראי חזוייםהפרשה לבניכוי מוצגות וחייביםלקוחותיתרות * 

6.6ביאורראו** 
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הינם בהתאם לאומדן סיכון האשראי של  של לקוחות לזמן ארוך  שעורי ריבית ההיוון  
שעורי את  יהרהלקוחות.  ששימשו  בשנת  הקבוצהבית  -4.38%הינם2021להיוון 

). 8.5%-3.26%: 2020בשנת(2.49%

צפויים של לקוחות וחייבים לזמן ארוך: מימושמועדי 

2021בדצמבר 31מועדי פרעון צפויים 

ש"ח מיליוני 

2023230

202473

130ואילך 2025

433

גיול חובות הלקוחות למועד הדיווח:

2020בדצמבר 120231בדצמבר 31
יתרת לקוחות  

ברוטו 
להפסדי  הפרשה 

אשראי חזויים 
יתרת לקוחות 

ברוטו 
הפסדי  הפרשה ל

אשראי חזויים 

ש"ח מיליוני מיליוני ש"ח ש"ח מיליוני מיליוני ש"ח 

) 5( 1,732(4)21,92אינם בפיגור 

) 37( 165(21)175פיגור של עד שנה 

) 15( 30(20)56פיגור בין שנה לשנתיים 

) 23( 30(23)30פיגור מעל שנתיים 

832,1(68)1,957 )80 (

במשך השנה היא כדלקמן:להפסדי אשראי חזוייםהתנועה בהפרשה 

12022020

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

8080בינואר 1יתרה ליום 

626הפסד שהוכר מירידת ערך 

) 22( (18)חובות אבודים 

) 4( -יציאה מאיחוד 

6880בדצמבר 31יתרה ליום 

דמיבגיןש"חמיליון106בסךחייביםיתרתכולליםארוךלזמןורשויותחייביםרתית6.6
יהודהאורמקומיתורשותישראלמקרקעילרשותבזקששילמההשבחהוהיטלתרהי

120-כשלבסךערבויותהעמידהבזקבנוסף.2019בשנתסקיהמתחםמכירתבגין
יהודה אורהמקומיתוהרשותישראלמקרקעירשותלדרישותבהתאםש"חמיליון

השבחה. והיטלהיתרדמייתרתלתשלום

403בסךסקיהמתחםממכירתהוןרווחב2019לשנתהכספייםבדוחותיההכירהבזק
הסכוםבדברבזקהערכותעלמתבססתההוןברווחההכרה.מס לפניש"חמיליון
ההוןרווחיתממשו,לאבזקהנהלתשהערכותככלכייצויןלרשויות.שישולם הסופי
ש"ח.מיליון450-לכש"חמיליון250-כביןשלבסכומיםינועמסלפניהסופי

. 2021משנתמשפטיהליךמתנהלהצדדיםבין
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מסים על הכנסה.7

שיעור מס חברות 
ליום   נדחים  מסים  ויתרות  המדווחות  לתקופות  השוטפים  31.12.2021המסים 

. 23%הרלוונטי לקבוצה אשר הינו מחושבים בהתאם לשיעור המס 

שומות מס סופיות 

. 2018לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת .7.2.1

.2018לבזק שומות מס סופיות עד וכולל שנת .7.2.2

החברה ביןהמחלוקתאתשסיים שומההסכםלחתימתבמקביל,15.9.2016ביום
רשות נתנהלדי.בי.אס, הבעליםהלוואות בגיןמימון הכנסותלגבישומהלפקיד

בהתאםהחברה,ולתוךעםדי.בי.אסשלמיזוגלביצועמסלצרכיאישורהמיסים
למועדדי.בי.אסהפסדיהאישור,פיעלהכנסה.מסלפקודתב 103סעיףלהוראות

יותרלאמס, שנתשבכלובלבדהקולטתהחברהרווחיכנגדבקיזוזיותרוהמיזוג
שלההפסדיםמסךשנים)8פניעל(פריסה12.5%-כ לעהעולה סכוםכאמורלקיזוז

החברה שלהחייבתמהכנסתה50%עלאוהקולטתוהחברההמעבירההחברה
הנמוךלפיוהכלקודמות,משניםההפסדקיזוזלפנימסשנתבאותההקולטת

שביניהם. 

ההפסדיםמסכוםלגרועמבלינתינתו.בעתהחליםהמסלדיניבהתאםניתןהאישור
תיבחןהמיסיםרשותהחלים,המסבדינישינויויחולבמידההשומה,בהסכםשנקבע
כי הובהרזאת,עםהמיזוג.במועד שיחולוהמס דיניפיעלהמיסויהחלטתאתמחדש
בשנה האישורתוקףאתתאריךהמסים רשות.31.12.2019ליוםעדהינוהאישורתוקף

בעסקיהן מהותישינוי חללאכיודי.בי.אסהחברהלהצהרתבכפוףשנהמידי נוספת
כאמורשפרשנותובלבדהמס,לדינישניתנהלפרשנותובכפוףהמיסוי,החלטתובתנאי

תוקף בו.לשינוייגרוםלאבאישורשינוימחייבשאינוהמסבדינישינוי בכתב.פורסמה
המיסוי מאזהחלטת  פעמיים  ליום  הוארך  עד  הראשונה  בפעם  ובפעם  31.12.2020, 
. 31.12.2021השנייה עד ליום 

את החברה,לבקשתהמאריך,המיסיםמרשותמכתבבחברההתקבל26.12.2021ביום
רשותבמכתבכייצויין,.31.12.2022ליוםעדקריאחת,בשנההמיסויהחלטתתוקף

ההפרדה ביטולבענייןמהותיותהתפתחויותחלושלאהעובדהלאורכינכתב,המיסים
ארכה מתן למועדועדהמיסויהחלטתמתןממועדדי.בי.אסלביןהחברהביןהמבנית

החברה טענותכלבחינתולאחרהמיסוי,החלטתמתןממועדשחלףהרבהזמןולאורזו
ליוםמעברהמיסויהחלטתתוקףאתלהאריךשלאהמסיםרשותתשקולבנושא,

לביטול הקשורבכל2022בשנת מהותיותהתפתחויותיהיושלא,ככל31.12.2022
די.בי.אס.לביןהחברהביןהמבניתההפרדה

מיליארד 5.2-ל כעל סך ש, 31.12.2021ליום ,תרת הפסדי די.בי.אס לצרכי מס עומדית
ביאור  ש"ח. הניתנים  7.6ראו  הפסדים  בגין  הוכרו  שלא  נדחים  מסים  בדבר  להלן 

להעברה. 

. 2018לפלאפון שומות מס סופיות עד וכולל שנת .7.2.3
. 2019לבזק בינלאומי שומות מס סופיות עד וכולל שנת .7.2.4
.   2016לדי.בי.אס שומות מס סופיות עד וכולל שנת  .7.2.5
.2017שומות מס סופיות עד וכולל שנת בזק און לייןל.7.2.6
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מרכיבי הוצאות מסים על הכנסה 

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

202120202019

ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני 
הוצאות מסים שוטפים 

289273391הוצאות בגין השנה השוטפת 

) 11( 1450התאמות בגין שנים קודמות 

303323380סך הכל הוצאות מסים שוטפים 
הוצאות מסים נדחים 

מחיקת נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים בחברת די.בי.אס (ראו  
1,259- -) 7.6באור 

) 187( 4248והיפוך הפרשים זמניים אחרים יצירה

-(37)37בת חברהממכירתמסלצורכיהפסדיםבגיןנדחיםמיסיםיצירת

79111,072סך הכל  הוצאות מסים נדחים 

3823341,452הוצאות מסים על הכנסה  

התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מיסים על הכנסה לבין הוצאות  
המסים  

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

202120202019

"ח ש מיליוני "ח ש מיליוני "ח ש מיליוני 

) 8( 1,3781,234לפני מסים על הכנסה (הפסד) רווח

23%23%23%שעור המס הסטטוטורי 

) 2( 317284מסים על ההכנסה לפי שעור המס הסטטוטורי 
.בי.אס  דינכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים בחברת מחיקת

1,259- -) 7.6(ראו באור 
ערך מוניטין מגזר תקשורת סלולרית שבגינה לא נוצרו  ירידת
160- -) 10.2(ראו באור נדחים מסים

) 31( 47-בגינם נכסי מס נדחים ירידת ערך נכסים אשר לא נוצרו 
צרכי מס ואחרות וכן הפסדים שלא  ל הוצאות שאינן מוכרות 

651669נדחים, נטו מסיםנוצרו בגינם 
חברהממכירתמסלצורכיהפסדיםבגיןנדחיםמיסיםיצירת

- ) 37( -בת 

- ) 7( -מחיקת הפרשה למס בגין שנים קודמות 

- 31-עתידיים עקב אי צפייה לרווחים מחיקת נכס מס
נוצרו בגינם נכסי זמניים בגין ירידת ערך נכסים שלאהפרשים 

) 3( - -) 10.4באורראו( מסים נדחים 
3823341,452הוצאות מסים על ההכנסה 
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והשינויים בהם נכסי מס והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו

מסים נכסי
נדחים בגין  

תוכניות הטבה  
לעובדים  

התחייבויות
נדחים   מסים

בגין רכוש קבוע  
בלתיונכסים

מוחשיים 

נכס מס בגין  
הפסד לצרכי  
מס ממכירת  

חברה בת 
נדחים  מסים

סך הכלאחרים 
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח "ח ש מיליוני "ח ש מיליוני מיליוני ש"ח 

) 167( 42- ) 507( 2020298בינואר 1יתרה ליום  
שינוים שנזקפו לרווח והפסד: 

יצירה והיפוך של הפרשים 
) 11( 3719) 31( ) 36( זמניים 

) 4( ) 3( - - ) 1( שינוים אשר נזקפו להון 
) 182( 3758) 538( 2020261בדצמבר 31יתרה ליום  

שינוים שנזקפו לרווח והפסד: 
יצירה והיפוך של הפרשים 

)79()22()37()9()11(זמניים 
)11()12(--1להון נזקפואשרשינוים

)272(24-)547(2021251בדצמבר 31יתרה ליום  

בדצמבר 31ליוםבדצמבר 31ליוםהערך בספרים 
20212020

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
24108נכסי מסים נדחים 

) 290( )296(התחייבויות מסים נדחים 
) 182( )272(בדצמבר 31יתרה ליום 

שלא הוכרו יםנדחיםהתחייבויות מס נכסים ו

12.2.1כמתואר בביאור  (2015שליטה על ידי בזק בחברת די.בי.אס בשנת  הבעקבות רכישת  
להלן), הכירה הקבוצה בנכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים לצרכי מס בדי.בי.אס, שיתרתו  

של  31.12.2018ליום   סך  על  לניצול 1,259עמדה  המסים  רשות  אישור  לבזק  ש"ח.  מיליוני 
ההפרדה   לביטול  התקשורת  משרד  אישור  בקבלת  מותנה  מס,  לצורך  מועברים  הפסדים 

יב את הארכת תוקפו של אישור רשות המיסים בשנה נוספת  המבנית בין שתי החברות, ומחי
לעיל.  7.2.1מידי שנה עד המיזוג בפועל, כמתואר בביאור 

מחקה הקבוצה את נכס המס בדרך של שינוי אומדן והכירה בהוצאות מס בסך 2019בשנת  
מיליון ש"ח במסגרת דוח רווח והפסד וזאת לאחר שהערכת בזק בדבר ההסתברות  1,259של 

). more likely than notלניצול נכס המס לא עמדה יותר בסף של יותר סביר מאשר לא (

המועברים לצורך מס של   בגין ההפסדים  נדחים  הוכרו מסים  הכספיים לא  למועד הדוחות 
בסך   כדי.בי.אס  ולא  מיליארד5.2-של  ערך  הוכרוש"ח  מירידת  הפסד  בגין  נדחים  מסים 

בדי.בי.אס   ביננכסים  באור  לאומי  ובבזק  בהתאם  ,)10(ראו  צפוי  אינו  וניצולם  הואיל  זאת 
למועד הדוחות הכספיים.קבוצהלאומדן ה

המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעה הוכרו בחישוב המסים הנדחים לא  ,בנוסף
הוכרולא  כמו כן,  .  אלוהקבוצה להחזיק בהשקעותוביכולת  בחברות בנות, מאחר ובכוונת  

אינם  הבין חברתייםמסים נדחים בגין חלוקת רווחים בחברות בנות זאת מאחר והדיבידנדים
ם המועברים שלה. כמו כן, החברה אינה יוצרת מסים נדחים בגין ההפסדיחייבים במס. 
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חכירות .8
(כולל  מבניםאת אתרי תקשורת סלולארית,  בעיקרבמסגרת הסכמי החכירה, הקבוצה חוכרת  

ונקודות מכירה) וכלי רכב. , חדרי תקשורת מחסנים , משרדים

שימוש י זכויותנכס 

סך הכל רכבים מבניםתקשורת אתרי

מיליוני ש"ח "ח ש מיליוני "ח ש מיליוני מיליוני ש"ח 
עלות 

20201,0416462871,974בינואר1יתרה ליום 
200609118927* תוספות 
) 277( ) 80( ) 146( ) 51( בוטלואושהסתיימוהסכמיםבגיןגריעות  

) 14( - ) 14( - מאיחוד יציאה
20201,1901,0953252,610בדצמבר 31יתרה ליום 

155149126430* תוספות 
(253)(120)(50)(83)או בוטלו שהסתיימוהסכמיםבגיןגריעות  

20211,2621,1943312,787בדצמבר 31יתרה ליום 
ערך מירידתוהפסדיםהפחתות 

2020367237153757בינואר1יתרה 
179116102397הפחתה לשנה  

) 249( ) 83( ) 121( ) 45( בוטלו אושהסתיימוהסכמיםבגיןגריעות  
) 8( ) 2( ) 2( ) 4( ואחרים בהסכמיםשינוים
) 3( - ) 3( - מאיחוד יציאה
) 88( 3) 9( ) 82( ירידת ערך מ) הפסדמחיקת( הפסד

2020415218173806בדצמבר 31יתרה ליום 
168106118392הפחתה לשנה  

(213)(118)(27)(68)או בוטלו שהסתיימוהסכמיםבגיןגריעות  
(27)(23)1(5)ואחרים בהסכמיםשינוים
11--ירידת ערך  מ הפסד

2021510298151959בדצמבר 31יתרה ליום 
הערך בספרים 

20206744091341,217בינואר 1ליום  

20207758771521,804בדצמבר 31ליום  

20217528961801,828בדצמבר 31ליום  

ם בהסכמים קיימים י תוספות בגין הסכמים חדשים ושינוי*
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התחייבויות בגין חכירות 

הכל סךרכבים מבנים תקשורת אתרי

ש"ח מיליוניש"ח מיליוניש"ח מיליוניש"ח מיליוני

20207904281671,385בינואר1ליוםיתרה

203607117927* תוספות

(34)(2)(23)(9)גריעות

1810230חכירה התחייבויותבגיןמימוןהוצאות

(391)(105)(117)(169)חכירה בגיןתשלומים

(10)- (10)- מאיחוד יציאה

20208338951791,907בדצמבר31ליוםיתרה

162145150457* תוספות

(40)(2)(24)(14)גריעות

1721240חכירה התחייבויותבגיןמימוןהוצאות

(387)(121)(102)(164)חכירה בגיןתשלומים

20218349352081,977בדצמבר31ליוםיתרה

2020בדצמבר31ליוםבספריםהערך

2309788415חכירה התחייבותשלשוטפותחלויות

603798911,492חכירה בגיןארוךלזמןהתחייבויות

20208338951791,907בדצמבר31ליוםיתרהסה"כ

2020בדצמבר31ליוםבספריםהערך

250113103466חכירה התחייבותשלשוטפותחלויות

5848221051,511חכירה בגיןארוךלזמןהתחייבויות

20218349352081,977בדצמבר31ליוםיתרהסה"כ

תוספות בגין הסכמים חדשים ושינוים בהסכמים קיימים * 

(כולל קרן וריבית ניתוח מועדי פירעון של התחייבויות בגין חכירה של הקבוצה
שתשולם) 

2021בדצמבר 31צפויים פירעוןמועדי

"ח ש מיליוני 

485שנה עד

928שנים לחמששנהבין

816שנים חמשמעל

2,229הכל סך
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אופציות לסיום או להארכה של חכירה 

ירותיה הקבוצה הניחה כי וודאי באופן סביר כי תנוצל אופציית הארכה הקיימת כבמרבית ח
בדוחות   הוצגו  שלא  חכירות  בגין  מהותיות  התחייבויות  קיימות  לא  ולפיכך  בהסכמים 

הכספיים.  
מרבית הסכמי החכירה כוללים אופציה לביטול ההסכם תוך מתן הודעה מראש ו/או תשלום

בוצה הניחה כי וודאי באופן סביר כי אופציות הביטול  קנס בהתאם לנקבע בהסכמים. הק
לא ימומשו. 

שטרם מהותיים  לגבי הסכמי חכירה  נכללו במדידה של ההתחייבות  מידע 
בגין חכירה 

בניתש"יסרברפארםלביןבינלאומיבזקביןאירוחשירותיהסכםנחתם7.10.2021ביום
בינלאומי לבזקסרברפארםתספקלפיו"סרברפארם"),(להלן:מוגבלתשותפותציון

שלבים, לשנימתחלק המסירהמועדידה.עלהמוקםשרתיםחוותבמתקןאירוחשירותי
.2024ס במרלהימסרצפוישניהוהשלב2023ס במרלהימסרצפויהראשוןהשלבכאשר

ההסכםעלות. 2047לשנתעדלהארכהאופציותוקיימותשנה,15הינהההסכםתקופת
המתייחסת ש"ח,מיליון250-כעלעומדתהאופציות)מימוש(ללאהראשונההתקופהלמשך
מסירתלמועדהראשוןהשלבמסירתמועדשביןהתקופה(למעטהשלביםלשנישווהבאופן

עסקיים. ללקוחותאירוחשירותילאספקתלשמשצפויההשרתיםחוותהשני).בהשל
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רכוש קבוע . 9

קרקע
ומבנים 

רשת   ציוד
קווית

ובינלאומית  
(מיתוג,  

תמסורת,  
)כח

כבלים
ותשתית
תקשורת

נייחתרשת
ובינלאומית 

רשת
סלולרית 

ציוד
ותשתיות

לטלוויזיה
מנויים ציודערוצית -רב

ציוד
,  משרדי

מחשבים
הכל סךרכב וכלי

"ח ש מיליוני

עלות 
20208053,1416,0103,5181,5512,2431,16518,433בינואר1יתרה ליום 

35233222181120360971,248תוספות 
(529)(40)(67)(61)) 2( (119)(181)(59)גריעות 
) 73( ) 53( - - - - - ) 20( מאיחוד יציאה

מוחזקיםנכסיםמהעברה
47- - - - - - 47למכירה 

בדצמבר  31יתרה ליום 
20208083,1936,1133,6971,6102,5361,16919,126

76248426136115332711,404תוספות 
)1,045()66()336()301()2()29()185()126(גריעות  
מוחזקיםנכסיםמהעברה

21------21למכירה 
בדצמבר  31יתרה ליום 

20217793,2566,5103,8311,4242,5321,17419,506
מירידתוהפסדיםפחת
ערך 

20205141,8643,2512,9131,4241,52197812,465בינואר1יתרה ליום 
282301801673625869968פחת לשנה 

(469)(38)(51)(54)) 1( (119)) 174( (32)גריעות 
) 66( ) 51( - - - - - ) 15( מאיחוד יציאה

מוחזקיםנכסיםמהעברה
13- - - - - - 13למכירה 

) הפסד(ביטול הפסד
101261584) 63( 81) 4( ) 10באורראו ( ערךמירידת

בדצמבר  31יתרה ליום 
20205041,9283,3133,0161,5071,75497312,995

222291821774527860993פחת לשנה 
)937()65()317()301()1()29()185()39(גריעות 
מוחזקיםנכסיםמהעברה

20------20למכירה 
(ביטול הפסד) הפסד

77817123-)1(139) 10באור(ראו ערךמירידת
בדצמבר  31יתרה ליום 

20215201,9813,4653,1921,3281,72398513,194
הערך בספרים 

20202911,2772,7596051277221875,968בינואר1ליום  

20203041,2652,8006811037821966,131בדצמבר 31ליום  

20212591,2753,045639968091896,312בדצמבר31ליום
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ערך השייר  הנחושת של הקבוצה נקבע על פי הערכת שווי בתום כל רבעון.  כבלי  השייר של 
.  31.12.2020מיליון ש"ח ליום 191-וכ31.12.2021מיליון ש"ח ליום 237-כעומד על סך של 

חברות הקבוצה בחנו את אורך החיים של הרכוש הקבוע במסגרת ועדות פחת, על מנת לקבוע  
בוצעו שינויים לא  הפחתועדותמצאי  בעקבות משלהן.  אומדן אורך החיים של הציודאת  

לשינוי כאמור לא הייתה השפעה מהותית  .ימיםנכסים מסואומדן אורך החיים של  מהותיים ב
על הוצאות הפחת בקבוצה. 

הינם בחכירה מהוונת ממנהל מקרקעי ישראל החל בזקמרבית נכסי המקרקעין שבשימוש  
זכויות החכירה  .שנים נוספות 49-שנים עם אופציה להארכה ב 49לתקופה של  1993משנת  

מופחתות על פני תקופת החכירה.

וזאת  בהקמתה של רשת סיבים אופטיים שיגיעו עד לחצר הלקוח2013עוסקת החל משנת  בזק  
כבסיס להספקה עתידית של שירותי תקשורת מתקדמים ורוחבי פס גדולים מאלה המסופקים  

על מנת שיוכלו  ושהיקף פריסת הסיבים הגיע למצב הדר2017במהלך שנת .ללקוחותיה כיום
החלה בהפחתת הרשת.בזקלפעול לכשיוחלט על הטכנולוגיה בה יעשה שימוש, ו

לפריאישר  14.9.2020ביום   תוכנית  והתנעה של  לדרך  יציאה  בזק  ה של רשת סדירקטוריון 
ת  סת סיבים למבנים, לרבות פריסבפרי בזקהסיבים. בהמשך להחלטת הדירקטוריון, החלה  

הכריזה על השקת שירותים ללקוחותיה על גבי רשת  14.3.2021ציוד ורטיקלי בבניינים וביום  
ן הדרגתי. הסיבים. יצוין כי חיבור הלקוחות יבוצע באופ

למשרדהגשתהואתסיביםתסלפריבזקתכניתאתבזקדירקטוריוןאישר25.5.2021ביום
רשת ולהפעילסלפרוצפויהבזקהתכניתבמסגרתהתקשורת.לחוקבהתאםהתקשורת

ממשקי80%-כבזק (להערכת המדינהמאוכלוסיית76%-כ שתכסה מהירה-אולטרהסיבים
הבית).

בהם הסטטיסטייםהאזוריםרשימתאתהתקשורתלמשרדבזקישההג31.5.2021ביום
חובותקביעת בענייןבזקלרישיון תיקוןבבזקהתקבל15.6.2021וביוםכאמורלפרושבחרה

הדרך אבניאתהיתר,ביןכולל,לרישיוןהתיקוןלרישיון").("התיקוןמתקדמתברשתהספרי
ביאורגם ראוזה,לעניין). 14.3.2021(הקובעמהמועדשניםשש תוךהרשתתספרילהשלמת

ץ.התמרולקופתלתשלוםהקבוצהחברותמחויבותבדבר718.

החברה   שנותנת "בזק"  חיוני  שירות  ושידורים) (קביעת  התקשורת (בזק  לצו  בהתאם 
התשנ"ז בע"מ),  לתקשורת  אישור  1997-הישראלית  התנדרש  ושר  הממשלה  קשורתראש 
של   בנכסים מסוימים  זכויות  היתר  (בזקלהקניית  תמסורת בין  רשת  כבלים,  רשת  מתגים, 

ומאגרי נתונים ומידע).  

ל ואשראייםשעבודבאשר  הלוואות  באור  בקשר עם  נוספים,  .13ראו  ראו  בדבר שעבודים 
.19ביאור 

. 18אור יראו בלהתקשרויות לרכישת רכוש קבוע 
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מוחשיים נכסים בלתי .10

מוניטין 

תוכנות
ורישיונות  

מחשב  

שימוש  זכות
בתדרי  

תקשורת 
ריתאסלול
10.1(ראו 

להלן)

קשרי
לקוחות  

סך הכל אחרים ומותג  
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח "ח ש מיליוני "ח ש מיליוני מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

עלות 
20203,0792,4094807,47920013,647בינואר1יתרה ליום 

כישות או תוספות ר
306- - 22086- מפיתוח עצמי 

) 36( - - - ) 36( - גריעות 
) 140( ) 119( - - ) 11( ) 10( מאיחוד יציאה

בדצמבר  31יתרה ליום 
20203,0692,5825667,4798113,777

כישות או תוספות ר
237---237-מפיתוח עצמי 

)40(---)40(-גריעות 
בדצמבר  31יתרה ליום 

20213,0692,7795667,4798113,974
הפחתות והפסדים מירידת  

ערך 
20201,5202,0293306,40319810,480בינואר1יתרה ליום 

2176- 15321- הפחתה לשנה 
) 36( - - - ) 36( - גריעות 
) 135( ) 119( - - ) 6( ) 10( מאיחוד יציאה
(ביטול הפסד) הפסד

,  11.2(ראו ערךמירידת
24- ) 45( ) 20( 89- ) להלן11.5-ו 11.4

בדצמבר  31יתרה ליום 
20201,5102,2293316,3588110,509

163--14122-הפחתה לשנה 
)40(---)40(-גריעות 
ביאוריםערך (ראוירידת

91---91-) להלן10.5-ו 10.4, 10.2
בדצמבר  31יתרה ליום 

20211,5102,4213536,3588110,723
הערך בספרים 

20201,5593801501,07623,167בינואר 1ליום 

3,268- 20201,5593532351,121בדצמבר 31ליום 

20211,5593582131,121-3,251בדצמבר 31ליום 

ת סלולאריתקשורתבתדרישימושזכות
פס ברוחבירט"ןלשירותיהמכרזבמסגרתתדריםבמקבץפלאפוןזכתה2020בשנת

מיליון87מהווןסכוםהמאזןלתאריך(נכוןש"חמיליון88.2שלכוללתבעלות מתקדמים,
קבלתעם,2020ספטמברבחודש.2202ספטמברלחודשנקבעהתשלוםכשמועדש"ח),

המכרז לכלליבהתאםזכתהפלאפוןבנוסף,התדרים.אתלהפעילהחלהפלאפוןהתדרים,
הרבעון במהלךבפועללהתקבלצפויהמענקש"ח.מיליון74שלבסך5דור שלפריסהבמענק
וםסכברישיון.הקבועבמועד5דוררישיוןדמישישולמוולאחר2022שנתשלהרביעי
חובה.ויתרותחייביםסעיףבמסגרתהכספיהמצבעלבדוחמוצגהמענק
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ת מזומניםומניביחידותבדיקת ירידת ערך 

לצורך בדיקת ירידת ערך, יוחס המוניטין למגזרי פעילות  של הקבוצה כדלהלן:.10.2.1

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

"ח ש מיליוני "ח ש מיליוני 
1,5591,559) 10.4ראה ביאור (בזק) ( נייחתארציתפניםתקשורת

1,5591,559

: 9201-1202שניםבמהלךהקבוצהידיעלשהוכרערךמירידתהפסדהרכבלהלן.10.2.2

בינלאומיבזקוחברתפלאפוןחברתנכסיםערךמירידתשהוכרהפסד2020-ו2019בשנים
והפסדרווחבדוחסווגהקרובות,לשנים תחזיות שלפעמיחדמעדכוןהכתוצאשנוצר
של מתמשכתמהתאמהנבעאשרנכסיםערךמירידתהפסד."ערךמירידתהפסד"לסעיף
בשנתבינלאומיבזקוחברת2021-2019בשניםדי.בי.אסחברת(של שוטפיםלא נכסים

בהםסעיפים אותםתחתוהפסדרווחבדוחסווגמכירה,עלויותבניכויההוגןלשווים ), 2021
להלן. 10.6-ו10.5םבביאורישמפורטכפיאלו,נכסיםבגיןהשוטפותההוצאותסווגו

9201שנת2020שנת1202שנת

ש"ח מיליוניש"ח מיליוניש"ח מיליוני

ראו ( בינלאומיבזקשרותיבמגזרערךמירידתהפסד
279354-להלן) 601.ביאור

- ) 14( -וואלהחברתבגיןערךמירידתהפסדביטול

תקשורת במגזרערךמירידתהפסד) (ביטולהפסד
975) 257( -נטו ), 301.ביאורראה( סלולארית

-81,329

תקשורת סלולארית (פלאפון)בדיקת ירידת ערך מוניטין 
ההשבה  -החברה בחנה את סכום ברעקב קיומו של נכס בעל אורך חיים בלתי מוגדר (מותג),  

. 31.12.2021למועד תקשורת סלולאריתשל יחידת מניבת מזומנים

השימוש סלולאריתשלשווי  תקשורת  מזומנים  מניבת  חושב  31.12.2021ליום  יחידה   ,
עתידיים ( מזומנים  תזרימי  היוון  המזומנים  DCFבשיטת  תזרימי  תחזית  על  בהתבסס   (

גרט ערך  ובתוספת  השוטפת  התקופה  מתום  שנים  חמש  בת  לתקופה  (שנה מהפעילות 
בשנים  מייצגת) פלאפון  חברת  ביצועי  על  היתר,  בין  נשענת,  המזומנים  תזרימי  תחזית   .

האחרונות והערכות לגבי המגמות הצפויות בשוק הסלולר בשנים הבאות (רמת התחרות, 
רמת המחירים, רגולציה והתפתחויות טכנולוגיות).  

כי התחרות השוררת בשוק תי גבוהה הנחה מרכזית בבסיס התחזית הינה  משך בעצימות 
ארוך.  -בטווח הקצר וכי התייצבות ועליה מסוימת ברמת המחירים תתרחש בטווח הבינוני

ההכנסה הממוצעת למנוי  בנוגע למצבת מנויי פלאפון,  על הנחות  תחזית ההכנסות נשענת 
בין היתר, על הנחות בנוגע  והיקף מכירות ציוד קצה. תחזית ההוצאות וההשקעות נשענת, 

ע פלאפוןלמצבת  מהן  ובדי  הנגזרות  השכר  ורמת  והוצאות  ההפעלה  הוצאות  שיתר  תוך 
ההשקעות הותאמו להיקף הפעילות החזוי של פלאפון.  

פלאפון ביצועיעלהקורונהמגיפתהשפעתבדבר הערכות כוללתהתחזיתכייוסברעוד
נדידהמשירותיפלאפוןהכנסותעללרעהמהותיתתשפיעהמגיפהולפיהןקדימהלשנים 
בשניםנדידהמשירותיבהכנסותמסוימתפגיעהמניחהאףהתחזית.2202בשנת

ארוכהלהתאוששותהצפילאור2026בשנתקורונה""טרוםלמצבוחזרהיותרהמאוחרות
הבינלאומית. והתיירותהתעופהענפישלוהדרגתית

כמו. )2020-10.3%בשנת(מס)(אחרי%9הינו השוויבהערכתששימשהנומינליההוןמחיר
).2020-2.5%בשנת(5%1.שלבשיעורפרמננטיתצמיחהשיעורהונחכן,
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כן, כמוההיוון.ובשיעורהפרמננטיתהצמיחהבשיעורלשינוייםרגישההשוויהערכת
(הכנסה ARPU-ה רמתולהערכתבכלל,המייצגתהבשנהנקילתזריםרגישההשוויהערכת

של(שינויבפרטהטרמינלית)(ובשנההתחזיתטווחבקצההמנוייםומצבתלמנוי)ממוצעת
מיליון 453-כשל בסךהפעילות בשווילשינוי מביאהתחזית שנותלאורךARPU-בש"ח1
לשינוימביאהטרמינלית)(ובשנההתחזיתשנותלאורךמנוייםאלף100שלשינוי"ח,ש

"ח). שמיליון805-כשלבסךהפעילותבשווי

הערכת השווי נערכה על ידי מעריך שווי חיצוני. בהתבסס על הערכת השווי כמוסבר לעיל,  
של   ההשבה  בר  בכפלאפוןהסכום  פנקסני  וןמילי2,798-הסתכם  לשווי  בהשוואה  ש"ח, 

ה לא נדרשה לבצע הפחתה בגין חברלפיכך, הש"ח.  ליוןמי1,613כ  פרי החברה בסך של  בס
ירידת ערך של יחידת מניבת מזומנים תקשורת סלולארית.

בדיקת ירידת ערך מוניטין תקשורת פנים ארצית נייחת (בזק)
1,559יתרת המוניטין המיוחסת ליחידת מניבת מזומנים תקשורת פנים ארצית נייחת הינה  

ההשבה של יחידת מניבת מזומנים תקשורת  - מיליון ש"ח. לפיכך, החברה בחנה את סכום בר
. 31.12.2021פנים ארצית נייחת ליום 

חושב שווי השימוש לקבוצת בזק של יחידה מניבת מזומנים תקשורת פנים ארצית ניי חת, 
עתידיים ( מזומנים  תזרימי  היוון  המזומנים  DCFבשיטת  תזרימי  תחזית  על  בהתבסס   (

גר ערך  ובתוספת  השוטפת  התקופה  מתום  שנים  חמש  בת  לתקופה  ט (שנה מהפעילות 
מייצגת). 

תחזית תזרימי המזומנים נשענת, בין היתר, על ביצועי החברה בשנים האחרונות והערכות 
הצפויות המגמות  המחירים  לגבי  רמות  התחרות,  הבאות (רמת  בשנים  הנייח  בשוק 

בקמעונות ובסיטונות, היבטי רגולציה והתפתחויות טכנולוגיות).  
ההנחות המרכזיות בבסיס התחזית הינן: ירידה בהכנסות מטלפוניה (פועל יוצא של ירידה 

ההחלטה   השפעת  וכן  לקו  שיחה  דקות  בצריכת  שחיקה  הקווים,  משרד שלבמצבת 
בעניין קביעת תעריפים מרביים לשירותי הטלפוניה הקמעונאיים של החברה), התקשורת  

צמיחה בהכנסות מאינטרנט (נתמך ע"י צמיחת השוק, התבססות שירותי אינטרנט ע"ג רשת 
פס לבין שירות גישה לאינטרנט), שחיקה  -הסיבים וביטול ההפרדה בין שירות תשתית רחבת

ISPם ותמסורת (בשל צפי לירידה בהכנסות תמסורת מחברות  בהכנסות מתקשורת נתוני
ולמרות צפי לצמיחה עקבית בהכנסות משירותי תקשורת נתונים) וצמיחה מתונה בהכנסות 
ענן ודיגיטל. הוצאות התפעול, המכירה, השיווק וההשקעות הותאמו להיקף פעילות המגזר  

החבר  עובדי  למצבת  בנוגע  הנחות  התחזיות  כללו  זה  והפרישה ובכלל  השכר  והוצאות  ה 
הנגזרות מהן והנחות בנוגע לקצב פריסת תשתית הסיבים. 

. כמו  ) 7.5%–2020בשנת  ((אחרי מס)7%מחיר ההון הנומינלי ששימש בהערכת השווי הינו 
). 0%–2020בשנת (1%ור צמיחה פרמננטית בשיעור של כן, הונח שיע

. בהתבסס על הערכת השווי כמוסבר לעיל,  הערכת השווי נערכה על ידי מעריך שווי חיצוני
הקבוצה לא נדרשה לבצע הפחתה בגין ירידת ערך של יחידת מניבת מזומנים תקשורת פנים  

ארצית נייחת. 
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ירידת ערך מוניטין טלוויזיה רב ערוצית (די.בי.אס)
ליום   ערוצית  רב  טלוויזיה  מזומנים  מניבת  יחידה  של  בזק  לקבוצת  השימוש  שווי 

עתידיים (31.12.2021 מזומנים  תזרימי  היוון  בשיטת  חושב   ,DCF  תחזית על  בהתבסס   (
. מחיר  (שנה מייצגת)ובתוספת ערך גרט2026תזרימי המזומנים של די.בי.אס עד וכולל שנת  

). כמו כן,  8.5%–2020בשנת(אחרי מס) (8.5%ההון הנומינלי ששימש בהערכת השווי הינו 
). 0%–2020בשנת(1%ננטית בשיעור של הונח שיעור צמיחה פרמ

ביצועי   על  היתר,  בין  התבססה,  המזומנים  תזרימי  האחרונות  דיתחזית  בשנים  .בי.אס 
התפתחות   זה,  ובכלל  קדימה  לשנים  הטלוויזיה  בשוק  הצפויות  המגמות  לגבי  והערכות 
ומחויבויות  המחירים  רמת  התחרות,  ורמת  המתחרים  הצרכנים,  העדפות  הטכנולוגיה, 

הביאה  רגולטוריות. לא  השווי  הערכת  הכנת  לצורך  ששימשה  המזומנים  תזרימי  תחזית 
המתואר בביאור  בחשבון שינויים העשויים לנבוע מההחלטה על יישום המתווה החילופי, 

להלן. 12.1.2
תהיה   הרלוונטית  העתידית  הטכנולוגיה  כי  הינה  התחזית  בבסיס  מרכזית  הנחה 

וכי סיטרית  ודו  במוצר  אינטראקטיבית  יוחלף  הלווייני  טלוויזיה IPהמוצר  (שידורי 
, חוויית הלקוח  IPבאמצעות רשת האינטרנט) לאורך זמן בשל הפער הטכנולוגי בין הלווין ל  

. כפועל יוצא, משקפת התחזית הרב שנתית IP-ועלויות התפעול והאחזקה הנמוכות יותר ב 
לווייני  בסיס רשת  מתווה מתוכנן של מהלך הגירה הדרגתי (משידור  על  להפצת שידורים 

בממירי   הלווין  ממירי  של  הדרגתית  החלפה  אף  הונחה  ובהתאם,  , שדרוג  IPהאינטרנט) 
OTTתשתיות השידור, בניית מערך תומך בשירות הלקוחות והתאמת חוזי התוכן לשידורי  

(Over The Top)  כאמור לעיל, תקופת התחזית משקפת את תקופת המעבר משידור לווייני .
פצת שידורים על בסיס רשת האינטרנט עד לירידה מוחלטת מהלווין. נסיבות אלה, לצד לה

צפי להמשך רמת תחרות גבוהה לאורך כל תקופת התחזית ומבנה הוצאות קשיח יחסית,  
גזרו צפי להפסדים תפעוליים ותזרימי מזומנים שליליים בחלק משנות התחזית. יצוין, כי  

צע תוך בחינה שוטפת של תנאי השוק, התחרות והסביבה  יישום המתווה בפועל מתבצע ויתב
הטכנולוגית וביצוע ההתאמות שיידרשו עקב כך. 

הערכת השווי נערכה על ידי מעריך שווי חיצוני. בהתבסס על הערכת השווי כמוסבר לעיל,  
מיליוני ש"ח (ליום271-שלילי בסך של כ31.12.2021סך שווי הפעילות של די.בי.אס ליום 

מיליוני ש"ח).  145סך שווי פעילות שלילי בסך31.12.2021
(הכנסה  ARPU-הערכת השווי רגישה לתזרים הנקי בשנה המייצגת בכלל, ולהערכת רמת ה 
התחזית בפרט. (שינוי של   ומצבת המנויים בקצה טווח  ב1ממוצעת למנוי)  ARPU-ש"ח 

כ של  בסך  הפעילות  בשווי  לשינוי  מביא  הטרמינלית)  התחזית (ובשנה  שנות  106-לאורך 
של   ושינוי  ש"ח  מביא 5מיליון  הטרמינלית)  התחזית (ובשנה  שנות  לאורך  מנויים  אלפי 

מיליון ש"ח). 79-לשינוי בשווי הפעילות בסך של כ
ם של נכסיה הבלתי שוטפים  נקבע שווי 31.12.2021לאור השווי השלילי של הפעילות,  ליום 

. השווי  2019ולתום2020של די.בי.אס כגבוה מבין שווים ההוגן ואפס וזאת בדומה לתום  
בסך של  31.12.2021.בי.אס בניכוי עלויות מימוש ליום  דיההוגן של נכסי   109הינו שלילי 

מיליון ש"ח. 
מיליון ש"ח. 288-בהפסד בגין ירידת ערך בסך של כ2021הקבוצה בשנת  הכירהבהתאם,  

פחת,   הוצאות  בסעיף  ונכלל  להלן,  כמפורט  די.בי.אס  לנכסי  יוחס  ערך  מירידת  ההפסד 
אור  יהפחתות וירידת ערך וכן בסעיף הוצאות הפעלה וכלליות בדוח רווח והפסד כאמור בב

לעיל. 3.10.2
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:די.בי.אסלנכסיהערךמירידתהפסדהקצאתפירוטלהלן
2019שנת 2020שנת 2021שנת 

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

146170202* בניכוי זכויות שנוצלו -זכויות שידור 

91112117** רכוש קבוע

482944** נכסים בלתי מוחשיים 

- 413חייבים אחרים * 

) 1( - )1(** זכויות שימוש בנכסים חכורים  

288324362סך ירידת ערך שהוכרה 

וכלליות הפעלההוצאותבמסגרתהוצגהההוצאה*

ערך וירידתהפחתותפחת, הוצאותבמסגרתהוצגהההוצאה**

נכסישל)3ההוגן (ברמה  השוויאתהקבוצהקבעהבוהאופןבדברמידעלהלן
:כמפורט לעילדי.בי.אס שחלה בהם ירידת הערך 

במגבלות  -שידורזכויות התחשבות  תוך  חושב  השידור  זכויות  של  ההוגן  השווי 
משפטיות על מכירתן ובהתבסס על שלב ההפקה, ההסתברות למכירה ושיעור ההשבה  

הצפוי של ההשקעה בהן.

ההוגן של פריטי הרכוש הקבוע  -קבוערכוש שוק למשתתףלמכירההניתניםהשווי 
על   התבסס  ממירים)  ההערכה  (בעיקר  ביצוע  ביום  למכרם  ניתן  שבו  הסכום  אומדן 

. ובניכוי עלויות שיידרשו לצורך ביצוע המכירה

.בי.אס דילא יוחס שווי הוגן מהותי לנכסים בלתי מוחשיים של  -מוחשייםבלתינכסים
ולפיכך .בי.אסדיהותאם באופן ייחודי ל.בי.אסדימאחר ועיקר התוכנות והרישיונות של  

בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון. מהותיאין להם ערך 
שווים ההוגן של נכסי זכות שימוש מושפע מהיכולת -שימוש בנכסים חכורים  זכויות

להחכיר את הנכס נשוא החכירה לצד ג', דמי החכירה של הנכס בשוק וקנסות היציאה  
בחוזה החכירה. 

שלמראשלהוצאותמהותיהוגןשווייוחסלא-מראש)(הוצאותאחריםחייבים
באופןהותאםתחזוקהההסכמיועיקרמאחרשלההמערכותתחזוקתבגיןדי.בי.אס

.מרצוןלמוכרמרצוןקונהביןבעסקהמהותיערךלהםאיןולפיכךלדי.בי.אסייחודי

,בינלאומית תקשורתאינטרנט,(בינלאומיבזקשרותיבמגזרירידת ערך  
)ICTופתרונות"רנס

למגמות לבבשיםהבאותלשניםתחזיותיהאת בינלאומיבזקעדכנה2021שנת בתום
מזומנים מניבתיחידהשלבזקלקבוצתהשימוששוויפעילותה.בסביבתולשינויים 

עתידיים מזומניםתזרימיהיווןבשיטת31.12.2021ליוםחושבבינלאומי,בזקשרותי
)DCF(מתום שניםחמשבתלתקופהמהפעילותהמזומניםתזרימיתחזיתעלבהתבסס

מייצגת). (שנהגרטערךובתוספת1202שנת

בשנים בינלאומיבזקביצועיעלהיתר,ביןהתבססה,המזומניםתזרימיתחזית
קדימהלשניםפועלתהיאבהןבשווקיםהצפויותהמגמותלגביוהערכותהאחרונות

תזרימי  טכנולוגיות).והתפתחויות רגולציההמחירים,רמתהתחרות,(רמת תחזית 
העשויים   בחשבון שינויים  הביאה  הערכת השווי לא  המזומנים ששימשה לצורך הכנת 

להלן. 12.1.2לנבוע מההחלטה על יישום המתווה החילופי, המתואר בביאור 

בינלאומי,קבזשלהאינטרנטמנויימצבתלפיהןהנחותעלנשענתההכנסותתחזית
משרד החלטתמהשפעתכתוצאהמשמעותיבאופןיפגעואלו,ממנוייםוהכנסותיה
לרשתגישהשירותלביןפס-רחבתתשתיתשירותביןההפרדהביטולעלהתקשורת
שאינםלמנוייםבנוגעהנחותובכללןלהלן,12.3בביאורכמפורט),ISP(האינטרנט

התקשורת בשוקבינלאומיבזקלפעילותוגע בנהנחות,ISPבשירותישימושעושים
לעסקים. תקשורתשירותיבתחוםלהתפתחותהבנוגעוהערכותהבינלאומית
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זהובכללהמגזרפעילותלהיקףהותאמווההשקעות השיווק המכירה,התפעול, הוצאות
השכר והוצאותבינלאומיבזקעובדיבמצבתהירידהלהיקףבנוגעהנחותהתחזיותכללו

(תעריפים האינטרנטבתחוםהתעבורהעלויותלהתפתחותבנוגעהנחותועלמהןהנגזרות
בכלל באינטרנטהטלוויזיהשידוריתחוםוהתפתחותוסיטונאייםקמעונאיים
טלוויזיהלשידורילוויןבאמצעותטלוויזיהמשידורידי.בי.אסשלהצפויהוהמיגרציה

בפרט).האינטרנטבאמצעות

בזקשלהאינטרנטפעילותבתחוםהצפויים העמוקים השינוייםובעיקראלה,הנחות
מחירהבאות.בשניםשלילייםומניםמזותזרימיתפעולייםלהפסדיםצפיגזרובינלאומי,

כמו).9.7%–2020בשנת(מס)(אחרי%8.5הינוהשוויבהערכת ששימשהנומינליההון
).2020-0%שנת(ב%1שלבשיעורפרמננטיתצמיחההונחהכן,

בתחוםהשינוייםצמתוולעבכלל,המייצגתבשנההנקילתזריםרגישההשוויהערכת 
תעבורה).ועלויותARPU(מנויים,בפרטהאינטרנטפעילות

לעיל, כמוסברהשוויהערכת עלבהתבסס חיצוני.שווימעריךידיעלנערכה השוויהערכת 
מיליוני196-כשלשליליבסךהסתכם31.12.2021ליוםבינלאומיבזקשלהפעילותשווי
השווי לאור.ש"ח) מיליוני 145בסךשליליפעילותוישוסך31.12.2020(ליוםש"ח

ליוםבינלאומיבזקשלשוטפיםהבלתינכסיהשלשוויםנקבעהפעילות,שלהשלילי
נכסישלההוגןשוויהואפס. מימושעלויותבניכויההוגןשווים מביןכגבוה131.12.202

בהתאם, .ש"חמיליון70-כהינו131.12.202ליוםמימוש עלויותבניכויבינלאומיבזק
ש"ח. מיליוני212-כשלבסך ערךמירידתבגיןבהפסד2021בשנתהכירההקבוצה

-ו2020בשניםבינלאומיבזקלנכסיהערךמירידתהפסדהסךהקצאתפירוטלהלן
1202 :

2020שנת1202שנת

ש"ח מיליוניש"ח מיליוני

148**75מוחשיים בלתיונכסיםקבוערכוש

18*28ארוך וזמןקצרזמןמראשהוצאות

110*17קיבולותעבורארוךלזמןמראשהוצאות

3**2חכורים רכביםבנכסישימושזכויות

*** 122279שהוכרהערךירידתסך

וכלליות הפעלההוצאותבמסגרתהוצגהההוצאה*

ערך וירידתהפחתותפחת, הוצאותבמסגרתהוצגהההוצאה** 

2020לשנתוהפסדרווחבדוחערך"מירידת"הפסדסעיףבמסגרתהוצג***

בניכוי הנכסיםשל)3(ברמהההוגןהשוויאתהקבוצהקבעהבוהאופןבדברמידעלהלן
מימוש:עלויות

שוקלמשתתףלמכירההניתניםהקבועהרכושפריטישלההוגןהשווי- קבוערכוש
עלויות בניכויחדשבציודהחלפהעלותבחשבוןנלקחים בההעלותגישתעלהתבסס

המכירה. ביצועלצורךשיידרשועלויותבניכויטכנולוגיתוהתיישנותפיזיבלאי
ועיקר מאחרמוחשייםבלתילנכסיםמהותי הוגןשווייוחסלא -מוחשייםבלתינכסים

איןולפיכךבינלאומיבזקלייחודיפןבאוהותאםבינלאומיבזקשלוהרישיונותהתוכנות
מרצון.למוכרמרצוןקונהביןבעסקהמהותיערךלהם

אתלהמחותמאפשריםשאינםשנחתמו,ההסכמיםשלטיבםלאור-בינלאומיתקיבולת
משתתףנחשביםשאינםבינלאומי,בזקשלאחותלחברהאולחברהפרטאלהזכויות

אין ,13IFRSבינלאומיחשבונאותתקןפיעלהוגןשוויחישובלצורךג')(צדשוק
הוגן.בשוויערךאלהלזכויות
בגיןמראשלהוצאותמהותיהוגן שווייוחסלא-ארוךוזמןקצרזמןמראשהוצאות
באופן הותאםהתחזוקה הסכמיועיקרמאחר מיבינלאובזק שלהמערכותתחזוקת

מרצון. למוכרמרצוןקונה ביןבעסקה מהותיערךלהם איןולפיכךבינלאומי בזקלייחודי
מהיכולתמושפעשימושזכותנכסישלההוגןשווים-חכוריםבנכסיםשימושזכויות

היציאה וקנסותבשוקהנכסשלהחכירהדמיג',לצדהחכירהנשואהנכס אתלהחכיר 
החכירה.בחוזה
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והשקעות שאינן שוטפות הוצאות נדחות.11

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

"ח ש מיליוני "ח ש מיליוני 

151165) להלן11.1באורראו ( נטו, מנוייםהרכשתנכס

80160ארוך לזמןבנקאייםבפקדונותהשקעה

1837) להלן11.2באורראו  ( נדחותהוצאות

3636) להלן11.3באורראו ( החברהלעובדיהלוואותלמתןהמשמשבבנקפקדון

- 16נגזרים מכשירים

54המאזני השווישיטתלפיהמטופלותמוחזקותבחברותהשקעות

630402

להלן פירוט בדבר נכסי הרכשת מנויים: 

מנויים הרכשתנכסי

ש"ח מיליוני

עלות 

2020438בינואר1ליוםיתרה

137תוספות

(98)גריעות

2020477בדצמבר31ליוםיתרה

131תוספות

(129)גריעות

2021479בדצמבר31ליוםיתרה

ערך מירידתוהפסדיםהפחתה

2020278בינואר1ליוםיתרה

132פחת

(98)גריעות

2020312בדצמבר31ליוםיתרה

145פחת 

(129)גריעות

2021328בדצמבר31ליוםיתרה

בספרים הערך

2020160בינואר1ליום

2020165בדצמבר31ליום

2021151בדצמבר31ליום

בדבר 10.6רביאוראו.ירידת ערךהפסד ממוצגת בניכוי131.12.202הוצאות נדחות ליום  יתרת11.2
בינלאומי.בבזקנכסיםערךירידת

רעון. יפקדון בבנק למתן הלוואות לעובדי בזק ללא מועד פ11.3

בלתי  11.4 שימוש  זכות  לרכישת  IRU)Indefeasibleהדירהעסקאות   right  of  use" בקיבולות  ("
יתרת זכויות  . מתמשךכבלים תת ימיים על ידי בזק בינלאומי טופלו כעסקאות קבלת שירות

בדבר ירידת ערך  10.6ראו ביאור  שימוש בקיבולות מוצגת בניכוי הפסד מירידת ערך נכסים.  
נכסים בבזק בינלאומי.  
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חברות מוחזקות  .12

חברות מאוחדות 

מקום ההתאגדות של החברות המוחזקות במישרין על ידי החברה הינו ישראל. להלן  .12.1.1
וזכויות החברה בהון המניות  על ידי החברהמאוחדותהוהשותפויות  פירוט החברות

: 31.12.2021של החברות המאוחדות ליום 

26.72%בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

100%שותפות מוגבלת 2בי קומיוניקיישנס 
:בזקידיעלהמאוחדותחברות

100%פלאפון תקשורת בע"מ
100%להלן) 321.אוריב(ראובזק בינלאומי בע"מ

100%להלן) 12.2באור) בע"מ (ראו 1998די.בי.אס שירותי לווין (

100%בזק אונליין בע"מ 

, החברהמוחזקות במישרין על ידי  כל מניות בזק שבידי החברה,  11.10.2021החל מיום  .12.1.2
להחזק הועברו  יום  שבאותו  לאחר  של  הה  תוזאת  מניות  החברהישירה  בזקכל 

) בע"מ (חברה בבעלות ובשליטה מלאה של חברת  2שהוחזקו על ידי בי תקשורת (אס פי 
בבעלות ובשליטה מלאה של  1בי תקשורת (אס פי בע"מ אשר הינה  לאחר ).החברה) 

) בע"מ ובי תקשורת (אס  2העברת מניות בזק לחברה נסגרו החברות בי תקשורת (אס פי
) בע"מ. 1פי

בזקבחברות הבנות של י מבנשינוי .12.1.3

בזק בינלאומי  -של בזקוכן החברות הבנות  בזקבהמשך להחלטות קודמות שקיבלו  
הייתה   במסגרתה  אשר  מבני  לשינוי  תוכנית  בעניין  הבנות")  ודי.בי.אס ("החברות 

-אמורה הפעילות הפרטית של בזק בינלאומי להתמזג עם ולתוך די.בי.אס ופעילות ה
ICTתכנית  בזקבעלותה המלאה של  של בזק בינלאומי להתפצל לחברה חדשה ב")

דירקטוריון  16.3.2022ביום  ,  המיזוג/פיצול") להחלטות  בזקהחליט  בהמשך 
, לאשר את ביטול תוכנית של בזקשהתקבלו באותו יום בדירקטוריוני החברות הבנות

יום לדירקטוריוני  60המיזוג/פיצול, ולאשר מתווה חלופי שתוכנית לביצועו תוצג תוך  
הבנו בזקתהחברות  השל  פעילות  תצומצם  לפיו   ,-ISP במגזר בינלאומי  בזק  של 

רחבת תשתית  שירות  בין  ההפרדה  ביטול  בעקבות  גישה  -הפרטי  שירות  לבין  פס 
בדי.בי.אס לצורך  ISP, ותוקם פעילות להלן)12.3(כמתואר בביאור )ISPלאינטרנט (

שאיפה תוך  החילופי"),  ללקוחות ("המתווה  חבילות "טריפל"  להשיג, ככל  מכירת 
בבסיס ההחלטה   והכלכליות שעמדו  העסקיות  את התכליות האסטרטגיות,  הניתן, 
על קידום השינוי המבני שהיו, בין היתר, התאמת הפעילות למבנה הענף ולרגולציה  
המשתנה, מיקוד בהגדלת הכנסות וצמיחה, והגברת הסינרגיה התפעולית והתייעלות. 

יות העסקיות שהיו בבסיס תוכנית הפיצול/מיזוג,  לפי מתווה חלופי זה, תושגנה התכל
שכן די.בי.אס צפויה להפוך לזרוע מכירת "טריפל" המשלב סיבים וטלוויזיה, ובסוף 

ממוקדת צמיחה. כמו כן, במתווה חלופי  ICTהמהלך בזק בינלאומי תהפוך לחברת  
בינלאומי בתחום  זה טמון פוטנציאל לצמצום משמעותי בהוצאות ובהשקעות בזק 

במקביל לצמצום מואץ בפעילות זו. ISP-ה

ביכולת   הבנות  בזקאין  בזקוהחברות  כל של  יתקיימו  האם  זה,  בשלב  להעריך, 
התנאים הנדרשים לביצוע המתווה החילופי, ובאיזה מועד יתקיימו, ככל שיתקיימו,  

ובהתאמה אין ודאות כי המתווה החילופי יתממש באופן המתואר לעיל או בכלל.
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בע"מ )1998(לוויןשרותיי.בי.אסד

כתבי בבעלותההיווכןדי.בי.אסממניות49.78%-בכ בזקהחזיקה25.3.2015ליוםעד.12.2.1
עד לממשםמבזקנמנעואשרדי.בי.אסממניות8.6%-לכזכותלההקנו אשראופציה

(בזק בע"מדי.בי.אסיורוקוםידי-עלהוחזקהדי.בי.אסמניותיתרתמועד.לאותו
25.3.2015ביוםעת). באותהבחברההשליטהבעלי של(בעקיפין) בשליטתםהייתהש

השלימה 24.6.2015וביוםתשלום,ללאלה,שהוקנוהאופציהכתביאתבזקמימשה
את וכןבדי.בי.אס,די.בי.אסיורוקוםהחזקותמלואאתרכשהבמסגרתהעסקהבזק

הרכישה").("עסקתי.אסלדי.בהעמידהיורוקוםאשרהבעליםהלוואותכל

עסקתבגיןהמזומןתמורתאתדי.בי.אסליורוקוםבזקהעבירהההשלמהבמעמד
ש"ח. מיליון680שלבסךהרכישה

כללה ש"ח,מיליון680בסךהמזומןלתמורתבנוסףהרכישה,עסקתלתנאיבהתאם
עד שלבסך אחת נוספתתמורהכדלקמן:נוספותמותנותתמורותשתיגםהתמורה

בהסכם שהוגדרוהתנאיםפיעלהמסלסינרגייתבהתאםשתשולם ש"חמיליון200
ש"ח, מיליון170עדשלבסךנוספתותמורהראשונה");מותנית("תמורההרכישה
("תמורה2015-2017בשניםדי.בי.אס שלהעסקיותתוצאותיהפיעלשתשולם

שניה").מותנית

מלאהבבעלותבתחברהלהיותדי.בי.אסהפכהכאמורהרכישהעסקתהשלמת עם
מיום החלדי.בי.אס של הכספייםהדוחותאתמאחדתבזקבזק.של)100%(

23.3.2015 .

שומהבהסכםבזקהתקשרותלאחר שולמההראשונההמותניתהתמורהמרבית
הפסדיבעלים, הלוואותמימון,הכנסותבענייןהמיסיםשותרעם מיסויוהחלטת
). 7ביאורגם(ראוומיזוגהדי.בי.אס

מיליון 119-כשלבסךמקדמותשילמהבזקהשנייההמותניתהתמורהחשבוןעל
של הסופישהסכוםומאחר2017לשנתדי.בי.אסשלהכספיותתלתוצאובהתאםש"ח.

ליורוקום בזקששילמההמקדמותמסכוםנמוךהיההשניההמותניתהתמורה
ההפרש.אתלחברהלהחזירדי.בי.אסיורוקוםעלתמורה,אותהבגיןדי.בי.אס
בהמשךכן,כמותקשורת.יורוקוםשלהפירוקלהליךכנושהבזקהצטרפהזו,במסגרת
חשבוןעלהמקדמהסכוםאת לחברה לשלםדי.בי.אסמיורוקוםבזקשללדרישה
המזכיםשהיעדים לאחרוזאתבהסכם,כקבועריביתבצרוףהשנייההנוספתהתמורה

המשפט ביתידיעלניתן22.4.2018ביוםהושגו,לאזו בתמורהדי.בי.אסיורוקוםאת
מונה בזקכוחובאדי.בי.אסיורוקום ירוק לפצו בזק,לבקשתאביב,בתלהמחוזי
בהערכת בהתחשב,131.12.202ליוםבזק הערכתפיעלדי.בי.אס.יורוקוםלמפרק
המקדמות.שלהחזרצפוי לאדי.בי.אס,יורוקוםשלהפירעוןיכולת

מיליוני 8,251בסךהפסדיתרתהקמתהמיוםדי.בי.אסצברה131.12.202ליוםכוןנ.12.2.2
198של בסךחוזרבהוןגרעוןוכןש"חמיליון 48שלבסךהעצמי בהוןגרעוןש"ח,

מאזניות חוץ התחייבותישנןדי.בי.אסל,31.12.2021ליוםנכוןכן,כמוש"ח. מיליון
ורכוש קבוערכושתוכן, חלל,מקטעילרכישתש"חמיליוני581,0-כשלמצטברבסך
).18יאורבבהרחבה(ראה2026שנתוכוללעדאחר

די.בי.אס שלהפעילותשוויסך.2.2021131ליוםשנערכההשוויהערכתעלבהתבסס
145בסךשליליפעילותשווי(לעומתש"חמיליוני127-כשלבסךשלילישוויהינו

השארביןהנובע),10.5ביאור בהרחבהו(רא)31.12.2020ליוםש"חמיליוני
. ואילך2023בשניםתפעולייםהפסדיםרלצבולהמשיךדי.בי.אסמתחזיות

ידיעלחוזרתבלתיהתחייבותמתןהחברה דירקטוריוןאישר,29.11.2021ביום
מיליון 40-כשלבסךבהון,השקעהאואשראימסגרתלהעמדתדי.בי.אסלהחברה

אלו).דוחותאישורליוםנכוןנוצל(שטרם31.12.2022ליוםעדש"ח
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היתר, ביןהכוללים, לרשותההעומדיםהמימון מקורות,די.בי.אסהנהלתלהערכת
וההשקעות האשראיומסגרתהחוזרבהוןגירעוןשל הקיימת המדיניותהמשךאת

. 31.12.2022ליוםעדדי.בי.אספעילותצרכיאתיספקוהחברהמבהון

במסגרתדי.בי.אסידיעלשהוכרה נכסיםערךירידתבדבר10.5ביאורהערכתל.12.2.3
. 2131.12.20ליוםהכספייםהדוחות

בע"מ בינלאומיבזק

): ISP(לאינטרנטגישהשירותלביןפס-רחבתתשתיתשירותביןההפרדה.12.3.1

שירותביןההפרדהביטולבדברהתקשורתשרהחלטתהתקבלה20.6.2021ביום
ללקוחותביחסזהובכלל)ISP(לאינטרנטגישהשירותלביןפס-רחבתתשתית

תשתית בעליעלהאיסוריבוטלהקובעמהמועדהחלההחלטה,פיעלהפרטיים.
שירותים למכוריותרלאכן, כמו פרטיים.ללקוחות לאינטרנטגישהשירותלהציע

מפוצלת/מפוצלת בתצורה שירותהמקבליםלקוחותאולםמפוצלת,במתכונת
ההפרדהביטולכייצויןהאינטרנט.שירותיאתכךלצרוךלהמשיךיוכלולמחצה
כפיISPבשירותישימושעושיםשאינםהמנוייםתופעתלצמצוםלהביאצפויכאמור
התקשורת.משרדשלבפרסוםגםשצוין

בתחזית בחשבוןנלקחבינלאומיבזקשל בתוצאותיהלפגיעהלהביאשצפויהמהלך,
לעיל. 10.6בביאורכמתוארהערךירידתלבחינתשימשהאשרהמזומניםתזרימי

במסגרת בינלאומיבזק ידיעל שהוכרהנכסיםערךירידת בדבר להלן10.6ר ביאוראו.12.3.2
. 31.12.2021ליוםהכספייםהדוחות

בבזק החברהשלהשליטה

שתי שלבהתבססבבזקשולטתובזקבחברתהשליטההיתראתמחזיקההחברה
אחר מניותבעלמכלהצבעהזכויותיותרמשמעותיתמחזיקההחברה)1:עובדות

דורשיםוהרגולציההישראליהחוק)2מאוד.מפוזרותבבזקחזקותאהיתרכאשר
אובבזק5%למעלשללהחזקהלעלותרוצהאשרהגוףלכלממשלתיאישורקבלת

על אובבזקדירקטורמינוילטובתאחר מניותבעלעםיחדפעולותטלנקושמעוניין
ו אל תמגבלובאמצעותבבזק.שוטפותתפעוליותהחלטותקבלתעללהשפיע מנת

או יחידאףכימבטיחהרגולטוריהמשטרבזק,בדירקטוריוןהחברהנציגיובאמצעות
השליטה.היתרמחזיקלמעטבבזקבשליטהיתערבולאישות

החברה ידיעלבזקשלנוספותמניותרכישת

בזק.הבתחברתשלרגילותמניות10,580,000החברהרכשה,2020בדצמבר10ביום
ש"חמיליון40-כשלכוללסכוםלתשלוםבתמורהכאמורמניותרכשההחברה
- בהחברהמחזיקהכאמורהרכישהלאחרלמניה.ש"ח3.78שלממוצעובמחיר
הבת.בחברתההצבעהומזכויותהמונפקהמניותמהון26.72%
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מדיניות חלוקת הדיבידנד של בזק 

הכספיים,  .12.6.1 הדוחות  מועד  דירקטוריון  ,  22.3.2022ביום  לאחר  לאשר  בזקהחליט 
תחלק לבעלי מניותיה, מדי כחצי בזקאשר לפיה לבזקמדיניות חלוקת דיבידנד חדשה 

מהרווח החצי שנתי (לאחר מס) על פי הדוחות  50%שנה, דיבידנד במזומן בשיעור של  
ה של יוזאת החל מהחלוקה הקרובה (בגין המחצית השניבזקהכספיים המאוחדים של  

מבחני  2021שנת   לרבות  דין,  כל  להוראות  כפוף  הדיבידנד  חלוקת  מדיניות  יישום   .(
ה צהחלוקה  הצפוי,  לתזרים  לב  בשים  והכל  החברות,  בחוק  בזק רכי  וקבועים 

של   המזומנים  יתרות  לעת  בזקוהתחייבויותיה,  מעת  שיהיו  כפי  ומצבה  תוכניותיה   ,
לגבי כל חלוקה ספציפית  בזקובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של  

.בזקוזאת כקבוע בתקנון 

הדיבידנד של   באישור מדיניות  כדי לחייב את  זקבאין  דיבידנד  בזקכאמור  לחלק 
של   המניות  יישום  בזקלבעלי  לתנאי  בהתאם  לגופה  תיבחן  ספציפית  חלוקה  וכל 

אין באישור המדיניות כאמור כדי   כמו כן,  מדיניות חלוקת הדיבידנד כאמור לעיל. 
לבחון מעת לעת את מדיניות חלוקת דיבידנדים לבעלי מניות  בזקלמנוע מדירקטוריון  

ותוכניותיה ובמבנה ההון בזק, בהתחשב, בין היתר, בהוראות הדין, במצב עסקי  זקב
, לרבות  בזקשלה, ותוך שמירת איזון בין הבטחת איתנותה הפיננסית ויציבותה של  

של   המניות  לבעלי  ערך  השאת  המשך  לבין  שלה,  האשראי  ודירוג  החוב  בזק רמת 
באמצעות חלוקת דיבידנד שוטפת.

רואה חשיבות בשמירה על האיזון שבין הבטחת איתנותה הפיננסית  בזקדירקטוריון  
הנוכחית של  בזקויציבותה של   הדירוג  בקבוצת  דירוג  על  שמירה  תוך  ] AA[בזק, 

דיבידנד   חלוקת  באמצעות  מניותיה  לבעלי  ערך  השאת  המשך  לבין  זמן,  לאורך 
שוטפת. 

מקצועית כפי שבוצעה הוצגו, בין היתר, ניתוח ותוצאות עבודהבזקבפני דירקטוריון  
, וכן ניתוחי רגישות  ת בזקוקבוצבזקעל ידי פרופסור אהרון (רוני) עפר, תחזיותיה של  

בחן בזק. לאחר שדירקטוריון  ת בזקוקבוצבזק למקרי הרעה בלתי צפויים בעסקי  
את כל הנ"ל, קבע הדירקטוריון, כי החלטה זו משקפת את האיזון הנכון שבין צרכים 

יל. אלו כמתואר לע

בדבר  .12.6.2 להחלטה  של  בהמשך  הדיבידנד  חלוקת  ב בזקמדיניות  12.6.1ביאור  כמפורט 
ביום   דירקטוריון  22.3.2022לעיל,  בעלי  בזקהחליט  של  הכללית  לאסיפה  להמליץ 
מיליון  240בסך כולל של  בזקלחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניותבזקהמניות של  

הדוחות  נכון  ש"ח.   אישור  ידי  למועד  על  אושר  טרם  האמור  הדיבידנד  הכספיים, 
שיחולק בדיבידנד של החברה הצפוי  חלקה  .בזקשל  של בעלי המניות  הכללית  האסיפה

מיליון  64על ידי בזק, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של בזק, הינו כ  
ש"ח. 
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שליטה מקנותשאינןזכויות

מוצגים נתונים לגבי החברות המוחזקות בקבוצה כולל התאמות לשווי  טבלה להלןב
בהן  שליטה  מקנות  שאינן  הזכויות  אשר  מוניטין  למעט  הרכישה  ביום  שנעשו  הוגן 

מהותיות לקבוצה:

בדצמבר 31

שיעור  

הבעלות  

המוחזק על 
ידי  

הזשמ"ש

נכסים  

שוטפים

נכסים  
שאינם 

שוטפים

התחייבויות  

שוטפות 

התחייבויות  
שאינן  

נכסים נטו שוטפות 

ערך  
בספרים של  

זכויות  ה

שאינן  
קנותמ

שליטה 

מיליוני ש"ח %

202173.284,13810,8373,7739,3231,8781,454

202073.283,44710,8353,55910,091632534

בדצמבר 31שהסתיימה ביום שנה 

תזרים  

מזומנים  

מפעילות 

שוטפת 

תזרים  

מזומנים  

מפעילות 

השקעה

תזרים  
מזומנים  

מפעילות 

מימון (ללא 

דיבידנד  

דיבידנד לזשמ"ש)

סה"כ עלייה  

(ירידה)  

במזומנים  

ושווה  

מזומנים

מיליוני ש"ח 

20212,839)1,646()1,060(-133

20203,220 )839 ( )1,941 ( -440

20192,924 )883 ( )2,531 ( - )490 (

בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום 

הכנסות

נקי רווח

(הפסד)

רווח כולל  

אחר

(הפסד)  רווח 

כולל

(הפסד)  רווח 

המיוחס  

לזשמ"ש

רווח (הפסד)  

כולל אחר  

המיוחס  

לזשמ"ש 

מיליוני ש"ח 

20218,8211,182261,208867886

20208,7231,008 )12 (996742734

20198,929 )822 ( )32 ( )854 ( )605 ( )628 (
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אגרות חוב, הלוואות ואשראי .13

הרכב 
2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
התחייבויות שוטפות 

897583חלויות שוטפות של אגרות חוב 

83202חלויות שוטפות של הלוואות  
980785

התחייבויות שאינן שוטפות 
7,2457,578אגרות חוב 

1,8231,907הלוואות  
9,0689,485

10,04810,270סך הכל אגרות חוב, הלוואות ואשראי 
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תנאי אגרות חוב והלוואות 

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31
ריבית שעוריטווחנקוב ערךבספרים יתרהנקוב ערךבספרים יתרה

"ח ש מיליוני"ח ש מיליוני"ח ש מיליוני"ח ש מיליוני
: בבזקבנקאיםמתאגידיםהלוואות
3.2%-7127111,1181,1136.85%קבועה ריביתנושאות,  צמודותלאהלוואות
0.53%פריים+ - - 300300משתנה ריביתנושאות, צמודותלאהלוואות

1,0121,0111,1181,113בבזק בנקאיםמתאגידיםהלוואות"כ סה
: בבזקפיננסיםממוסדותהלוואות
3.22%-8948949749754%קבועה ריבית,נושאות צמודותלא הלוואות
17175.25%--קבועה ריביתנושאות, צמודותלאהלוואות

894894991992בבזק פיננסייםממוסדותהלוואות"כ סה

1,9061,9052,1092,105בבזק הלוואות"כ סה

: ע"י החברהאגרות חוב שהונפקו לציבור
9511,0101,7161,8563.85%קבועה ריביתנושאותצמודותלא –ג' סדרה

54583.85%--לא צמודות נושאות ריבית קבועה –' דסדרה 
1001003.85%--לא צמודות נושאות ריבית קבועה –' הסדרה 
3.65%- - 1,0351,040לא צמודות נושאות ריבית קבועה –' וסדרה  

1,9862,0501,8702,014חברה בלציבורשהונפקו"ח אג"כ סה
: בזק "י עלציבורשהונפקוחובאגרות
צמודות למדד המחירים לצרכן, -6סדרה

5405001,0551,0003.7%נושאות ריבית קבועה 
1.4%+ לשנה"מ מק36367171משתנה ריביתנושאות, צמודותלא-7סדרה
2,1762,1452,1862,1453.65%* קבועה ריביתנושאות, צמודותלא-9סדרה
צמודות למדד המחירים לצרכן, -10סדרה

9128828948822.2%נושאות ריבית קבועה 
8398358418353.2%קבועה ריביתנושאות, צמודותלא-11סדרה
, לצרכןהמחיריםלמדדצמודות-12סדרה

1,2571,2691,2441,2691.7%* קבועהריביתנושאות
2.79%- - 198200נושאות ריבית קבועה לא צמודות, -13סדרה 
צמודות למדד המחירים לצרכן, -14סדרה 

0.58%- - 198200נושאות ריבית קבועה 
6,1566,0676,2916,202בבזק לציבורשהונפקו"ח אג"כ סה

8,1428,1178,1618,216סה"כ אגרות חוב 

10,04810,02210,27010,321סה"כ הלוואות ואגרות חוב 

) 9(סדרההחוב אגרותשלביוזמתהחלקימוקדםפדיוןבזקביצעה,23.1.2022ביום הכספיים,הדוחותמועדלאחר*
נקוב.ערךש"חמיליון370-כשלבסךבזקשל

אגרות חוב שהונפקו על ידי החברה 

ו' -ו, ד ה'אגרות חוב סדרה ג'13.3.1

כ2016בספטמבר  18ביום   של  נקוב  בערך  ג'  מסדרה  חוב  אגרות  החברה  הנפיקה   ,-1.9
בהתאם לתנאי הקרן המקוריים אשר הי תקפים עד למועד עסקת  ומיליארד ש"ח לציבור. 

ארבעה   כדלקמן:  תשלומים  בחמישה  לפירעון  עמדו  החוב  אגרות  קרן  פורר,  סרצ'לייט 
של   בשיעור  שווים  שנתיים  אגר7.5%תשלומים  ביום  מקרן  ישולמו  אשר  החוב  30ות 

מהשנים   אחת  כל  של  בשיעור של  2023עד  2020בנובמבר  האחרון  התשלום  מקרן  70%. 
. כמו כן, אגרות החוב נשאו ריבית בשיעור  2024בנובמבר 30אגרות החוב אשר ישולם ביום 

בנובמבר של כל אחת מהשנים  30במאי וביום 31אשר תשולם פעמיים בשנה ביום  3.6%של  
. אגרות החוב אינן צמודות. 2024עד 2017
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ו2017בינואר  16בימים   למשקיעים  2018בינואר  23-,  פרטיות  הנפקות  החברה  השלימה 
240-מיליון ש"ח, ו118-מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב סדרה ג' תמורת כ118מוסדיים בסך של  

בד249-מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב סדרה ג' תמורת כ רך של הרחבת סדרה.  מיליון ש"ח, 
ספטמבר   בחודש  שנערכה  המקורית  בהנפקה  שנקבעו  התנאים  באותם  בוצעו  ההרחבות 

2016 .

החברה ביצעה  יום ההסדר)  –(להלן  2019בדצמבר  2ביום   כחלק מעסקת סרצ'לייט פורר, 
את הפעולות הבאות בקשר לאגרות החוב שלה:

של  .1 מוקדם  עבור  614פירעון  ע.נ  ש"ח  הריבית מיליון  כולל  ג'  סדרה  חוב  אגרות 
הצבורה עד לאותו המועד.

מיליון ש"ח ע.נ של אגרות חוב סדרה ג' לאינטרנט זהב.310הנפקה פרטית של .2
מיליון ש"ח ערך נקוב מסדרה ג' לסדרה ד' (סדרה חדשה).58המרה של .3
.3.85%העלאת ריבית הקופון של אגרות חוב סדרה ג' ל .4
ננסיות הקודמות הקשורות לדירוג האשראי, הון עצמי  החלפת כל אמות המידה הפי.5

כפי שיתואר להלן. LTVוכו' לאמות מידה פיננסיות עדכניות של 
ו.6 על  -הענקת שיעבוד מדרגה שניה לסדרות אג"ח ג'  מהון המניות של  26.34%ד'  

חברת בזק.
מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ה' (סדרה  100השלמת הנפקה פרטית של  .7

ה).חדש
הנפיקה 2019בדצמבר  2ביום  .8 שלה,  החוב  אגרות  בעלי  מול  מההסדר  וכחלק   ,

מיליון ע.נ סדרה ג'.58מיליון ע.נ סדרה ד' תמורת 58החברה 
100מיליון ש"ח ע.נ מסדרה ה' תמורת  100בנוסף, באותו המועד הנפיקה החברה  .9

מיליון ש"ח. 

. 2024בנובמבר  30בתשלום אחד ביום  ה' ישולמו  -רן סדרות אגרות החוב ג',ד' וק
. אגרות  3.85%ריבית הקופון השנתית על סדרות האג"ח הינה שיקלית בשיעור של  

31החוב אינן צמודות למדד המחירים לצרכן. הריבית תשולם אחת לחצי שנה ביום  
.2024עד 2020בנובמבר לכל שנה החל מ30במאי ו 

דרות החוב שלה בעקבות ההסדר מול בעלי החוב החברה בחנה את מהותיות השינוי בתנאי ס
והגיעה למסקנה כי שינוי התנאים הינו מהותי. כתוצאה מכך, החברה גרעה מהספרים את 

ו והכירה בסדרות אג"ח חדשות ג'  המקורית,  אשר נמדדו נכון  - אגרות החוב מסדרה ג'  ד' 
וצר לחברה רווח  ליום ההסדר לפי מחיר השוק המצוטט נכון לאותו המועד. כתוצאה מכך נ

מיליון ש"ח אשר מוצג כחלק מסעיף הכנסות המימון בדוח הרווח והפסד לשנת  177בסך של  
2019 .

במסגרתו הונפקו , 2021ביולי  6ביום   קיימה החברה מכרז לרכישת אגרות חוב מסדרה ו' 
ולציבור כ   כ  394לגופים מוסדיים  ע.נ תמורת  שיעור394מיליון  ו'.  מיליוני ש"ח מסדרה 

הינו   במכרז  נקבע  אשר  צמודה)  השנתית (לא  החוב  3.65%הריבית  אגרות  בגין  הריבית   .
כל שנה החל לבנובמבר  30במאי ו31יום  מסדרה ו' תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים ב

בנובמבר 30. קרן אגרות החוב תפרע בתשלום אחד ביום  2026ועד נובמבר  2021מנובמבר  
רעונות יאגרות החוב סדרה ו' שימשה את החברה לביצוע פ. תמורת ההנפקה נטו של  2026

מוקדמים של אגרות החוב הקיימות שלה לאותו המועד כמפורט להלן. 

ד'  ,2021ביולי  19ביום   סדרה  חוב  אגרות  קרן  של  מלא  מוקדם  פירעון  החברה  ביצעה 
(בתוספת ריבית צבורה למועד הפירעון) ופירעון מוקדם מלא של קרן אגרות חוב סדרה ה'  
של  הנאמנות  בשטר  כמוגדר  מוקדם  פירעון  וקנס  הפירעון  למועד  צבורה  ריבית  (בתוספת 

מיליון ש"ח  226מוקדם חלקי של כ אגרות החוב מסדרה ה'). כמו כן, ביצעה החברה פירעון
ע.נ אגרות החוב סדרה ג' (בתוספת ריבית צבורה למועד הפירעון). לאחר ביצוע הפירעונות  

ה' נפרעו במלואן ונמחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך בת"א. -המוקדמים סדרות ד' ו
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אגרות ון ע.נמילי485כ  לגופים מוסדיים ולציבורהחברה  הנפיקה  ,  2021בדצמבר  7ביום  
נטו של אגרות החוב התמורת ההנפק.  מיליוני ש"ח מסדרה ו'488חוב מסדרה ו' תמורת כ  

אגרות מיליון ש"ח ע.נ  471כ  של  חלקי  מוקדם  ןסדרה ו' שימשה את החברה לביצוע פירעו
ג'  חוב   למועד הפירעוןהקיימות שלה לאותו המועדמסדרה  ריבית צבורה  וקנס  (בתוספת 

).ג'רעון מוקדם כמוגדר בשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה  יפ

מיליון ע.נ אגרות חוב מסדרה 161כ  של  , קיימה החברה הנפקה פרטית  2021בדצמבר  9ביום  
תמורת כ   שימשה את ותתמורת ההנפקש"ח.  מיליון  161ו'  נטו של אגרות החוב סדרה ו' 

הקיימות  מסדרה ג'  אגרות חוב  מיליון ש"ח ע.נ  157כ  של  חלקי  מוקדם  ןלביצוע פירעוהחברה  
המועד לאותו  הפירעוןשלה  למועד  צבורה  ריבית  פ(בתוספת  כמוגדר יוקנס  מוקדם  רעון 

).ג'בשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה 

כ  ,  2022בינואר  10ביום   של  החלפה  החברה  ג  417בצעה  מסדרה  חוב  אגרות  ע.נ  מיליון 
.מיליון ע.נ אגרות חוב מסדרה ו'432כ בתמורה ל

, החברה התחייבה להפקיד ריבית חצי שנתית בגין ו'-ובהתאם לתנאי סדרות אגרות חוב ג' 
, 2021בדצמבר  31ליום נכון  סדרות האג"ח השונות בחשבון נאמנות לטובת מחזיקי האג"ח.  

- אגרות החוב מסדרות ג' ונאמנות לטובת מחזיקי  הנותש"ח בחשבומיליון39כ  מופקדים
. 'ו

הערך הנקוב של אגרות החוב מסדרה ג' אשר אינן מוחזקות ע"י ,  2021בדצמבר  31נכון ליום  
מיליון ש"ח וערכן הנקוב של אגרות החוב מסדרה ו' אשר אינן מוחזקות 1,010החברה הינו 

ח. מיליון ש"1,040הינו ע"י החברה

להלן אמות מידה הפיננסיות להן התחייבה החברה בקשר לסדרות האג"ח: 

: )LTVיחס חוב לנכס (13.3.2

2פורר (-חודשים ממועד עסקת סרצ'לייט24יחס החוב לנכס יחושב לראשונה בחלוף  
עוקבים: ) ולא יעלה על הספים הבאים במשך שני רבעונים 2019בדצמבר 

וגם2023בנובמבר 30עד ליום 80%-היחס לא יחצה את רף ה

עד התשלום האחרון של קרן  2023בדצמבר  1החל מיום  75%-היחס לא יחצה את רף ה
.האג"ח

, החברה עומדת ביחס החוב לנכס.2021בדצמבר 31נכון ליום 

הגבלות על חלוקת דיבידנד:13.3.3

התחייבה שלא   של החברה  חוזרת  רכישה  לבצע  ו/או  מניותיה  לבעלי  דיבידנד  לחלק 
התשנ"ט   הישראלי  החברות  בחוק  שהוגדרה  כפי  אחרת  חלוקה  ו/או  ,  1999מניותיה 

אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן : 

החברה לא נמצאת בהפרה של אף אחת מאמות המידה הפיננסיות. .1

מיידי בעת קבלת ההחלטה לביצוע החלוקה, ולא קיימות לפירעוןלא מתקיימת עילה  .  2
כזו כתוצאה מחלוקה זו:עילה 

החלוקה לא יעלה על  .3 החוב לנכס לאחר  ולא 65%יחס  עבור אגרות חוב מסדרה ג' 
. עבור אגרות חוב מסדרה ו'70%יעלה על 
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שעבוד על מניות בזק: 13.3.4

מניות חברת  728,373,713על  פאסו  -פאריראשונהקיים שעבוד מדרגה ו'-וג' ותלסדר
החברה. בזק המוחזקות על ידי 

: השליטה בחברת בזק13.3.5
מהון המניות המונפק 25%-החברה התחייבה להחזיק במישרין ו/או בעקיפין לפחות כ 

היתר/איש בדמות  יתקבל אישור רגולטורי  אם כן  אלא  בזק,  ור המאפשר  והנפרע של 
חזקות הנ"ל.השיעור המתלרד

השליטה בחברה 13.3.6

או   בחברה (במישרין  השליטה  מהעברת  להימנע  התחייבו  פורר  ומשפחת  סרצ'לייט 
הרגולטוריים  האישורים  מלוא  את  מראש  קיבלה  לא  אשר  אחרת  לישות  בעקיפין) 

הרלבנטי.הנדרשים, במידה ואישורים מסוג זה יידרשו, במועד 

רות החוב של החברה שינוי בתנאי סדרות אג13.3.7

ו2020בספטמבר  17ביום   ג׳  החוב (סדרות  אגרות  מחזיקי  אסיפות  אישרו  של - ,  ה׳) 
באופן שיאפשר לחברה   הנאמנות של הסדרות האמורות,  את תיקון שטרות  החברה, 

המשועבדות לטובת סדרה ג', לגייס חוב נוסף אשר יהא מובטח בשעבוד על מניות בזק  
פאסו עם סדרה ג', תחת המגבלות הבאות: -פארי

החוב הנוסף שתגייס החברה (בניכוי הוצאות ההנפקה) יפרע ראשית את אגרות  .א
ולאחר  גיוסו  שלאחר  כך  במלואן,  ה')  החוב (סדרה  ואגרות  ד')  החוב (סדרה 

ותיק הנוספת  הסדרה  הנפקת  תמורת  לשחרור  שיידרשו  התנאים  ון  השלמת 
השעבודים הקיימים לטובת סדרה ג', יירשם שעבוד ראשון בדרגה על מניות בזק 
המשועבדות (כהגדרתן בשטר הנאמנות) לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), 
חלף השעבוד השני מדרגה הרשום לטובתם כיום (כל עוד אגרות החוב (סדרה ה')  

במחזור).
(סדרה ד') ואגרות החוב (סדרה ה'), לאחר פירעון מלוא החוב בגין אגרות החוב  .ב

אגרות  של  פירעון  לצורך  הנוסף,  נטו של החוב  ההנפקה  תמורת  יתרת  תשמש 
בהתאם לתנאי שטר  חלקי)  פדיון מוקדם (מלא או  בדרך של  ג'),  החוב (סדרה 

הנאמנות הקיים. 
המח"מ של הסדרה החדשה שתנפיק החברה יהיה ארוך מזה של אגרות החוב  

ג')   כאמור (סדרה  החדשה  החוב מהסדרה  בגין אגרות  ותשלום הקרן הראשון 
יהיה רק לאחר פירעון מלא של אגרות החוב (סדרה ג׳).

כמו כן, תוקן סכום הפירעון המוקדם שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של 
פירעון מוקדם של אגרות החוב על ידי החברה, כדלקמן: 

של פירעון מוקדם חלקי של אגרות החוב  במקרה–ביחס לאגרות החוב (סדרה ג׳)  
של   הפארי  ערכן  מבין  הגבוה  החלקי  המוקדם  הפירעון  מחיר  יהיה  ג׳),  (סדרה 

30-אגרות החוב (סדרה ג׳) או שווי השוק שלהן לפי מחיר אגרות החוב בבורסה ב 
ימי המסחר שקדמו לפדיון המוקדם. 

ה׳)   למחזיקי אגרות החוב (סדרה  יהיה  מחיר הפירעון ה–ביחס  המלא  מוקדם 
שווי השוק של אגרות החוב לפי מחיר אגרות החוב בבורסה ב1הגבוה מבין: (  ( -

ימי המסחר שקדמו לפדיון המוקדם מחיר הפירעון המוקדם, אך לא יותר מסך 30
) ערכן הפארי של אגרות החוב (סדרה ה׳).  2, או (מהערך הנקוב103.5%של 
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בזק הלוואות ואגרות חוב שהונפקו על ידי 

החוב ואגרותשנתקבלולהלוואותביחס להםהתחייבה שבזקהתנאיםפירוטלהלן
שהונפקו: 

והלוואות, החובאגרותשל מיידילפרעוןמקובלותעילותנכללוהכוללבזקלחובביחס13.4.1
כן כמווכיוצ"ב.נכסיםכינוסאופירוקהליכיפרעון,חדלותהפרה,אירועילרבות
חובותמיידילפרעוןהעמידג'צדמלווהבובמקרהמיידילפרעוןלהעמדהזכותנקבעה

שנקבע. סכוםעלהעולהבסכוםכלפיובזקשל
מראש תתקבלכןאםאלאנכסיהעלנוספיםשעבודיםליצורלאהתחייבהבזקבנוסף,

השעבוד אתליצורבזקלהמתירהמיוחדת,בהחלטההחוב,אגרותמחזיקיהסכמת
המלווים כלללטובתשעבודיםאחת ובעונהבעת תיצורבזקאוהשלישיהצד לטובת
אושיירכשונכסיםשעבודלענייןהשאר,ביןחריגים,כוללהשעבודשלילי).(שעבוד
רכישתלשםנוצרוהשעבודניתןלהבטחתןאשרההתחייבויותאם,בזקידיעליורחבו

סמלי. שעבודולענייןהאמוריםהנכסיםהרחבתאו

ליום שיתרתןבנקאיםמתאגידיםלהלוואות,בזקשלהציבוריותהחובלאגרותביחס13.4.2
שיתרתן פיננסייםממוסדותלהלוואותוביחסש"ח,מיליארד1-כהינה131.12.202

תתחייב בובמקרהכי התחייבהבזקש"ח,מיליארד 0.9-כהינה131.12.202ליום
בזק תתחייבפיננסיות,מידהבאמותעמידהעםבקשרבהתחייבותכלשהוגורםכלפי

מסוימים). גיםלחרי(בכפוףזההבהתחייבותהאמוריםהמלוויםכלפיגם

בסךפיננסייםממוסדותלהלוואותביחסוכן,בזקשלהציבוריותהחובלאגרותביחס13.4.3
יחדל התקשורתשתחוםבמקרהמיידילפרעוןעילה נכללהש"חמיליארד0.9-כשל

הקבוצה.שלהמרכזיהפעילותתחוםמלהיות

של בסךננסייםפיממוסדותלהלוואותוביחס,בזקשלהציבוריותהחובלאגרותביחס13.4.4
שהדבר שככללכךלפעולהמלוויםכלפיהתחייבהבזקש"ח,מיליארד0.9-כ

כל לפחות,אחתמדרגת חברהידיעלדירוגבמעקב יהיוכאמור חוב אגרותבשליטתה,
בהתאמה.בהלוואות,יתרהאוסדרהמאותהחובאגרותבמחזורקיימותעוד

- כשלבסךפיננסייםממוסדותלהלוואותביחסוכן,41-9מסדרותחובלאגרותביחס13.4.5
שכתוצאה בשליטהשינוישלבמקרהמיידילפרעוןעילהנכללהש"חמיליארד90.

שליטה בעלילהיותהאמורים)בהסכמים(כהגדרתםבזקב השליטהבעלייחדלוממנו
שקיבללנעברשליטההעברת)1(למעט:("הנעבר"),ג' לצדהשליטהאתויעבירו בה

) 2(אוהתקשורתלצוו/אוהתקשורתחוקלהוראותבהתאםבזקבלשליטהאישור
ובתנאי בזקבהשליטהבעליעםביחדבשליטהמחזיקהנעברבהשליטההעברת
מסך50.01%-מפחתלאבזקבמניותבחברההשליטהבעלישלהחזקתםששיעור

שיאושרשליטהשינוי)3(אויחדהמחזיקיםהשליטהבעליבידיהמוחזקותבזקמניות
המלווים. /החובאגרותמחזיקיאסיפתידיעל

של בסךפיננסייםממוסדותלהלוואותוביחס,41-9סדרהחובלאגרותביחסבנוסף13.4.6
שתירשםבמקרההחובאגרותשלמיידילפרעוןעילותנכללוש"חמיליארד0.9-כ

רצופים, ונים רבעשנישלתקופהלמשךבזקשל הכספייםבדוחותחי""עסקהערת
חשש וקייםההנפקה,במועדמצבהלעומתבזקבעסקימהותיתהרעהשלבמקרה

בסעיף (כאמורבמועדןההלוואות/החובאגרותאתלפרועתוכללאשבזקממשי
ערך). ניירותלחוק) 1(א)(1ט35

התחייבויותיהבכלעמדהבזקהכספייםהדוחותאישורולמועד.120231.12ליוםנכון
מידהאמותנקבעוולאמיידילפרעוןאשראילהעמדתעילותהתקיימולאכאמור,

לעיל. כמפורטפיננסיות
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תנועה בהתחייבויות הנובעת מפעילויות מימון 

(כולל  אגרות חוב
ריבית שנצברה)

(כולל  הלוואות 
סך הכל ריבית שנצברה)

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

20208,0543,40111,455בינואר 1יתרה ליום 

שינוים כתוצאה מתזרימי מזומנים מפעילות מימון 

718- 718תמורה מהנפקת אגרות חוב וקבלת הלוואות, בניכוי עלויות עסקה 

) 1,850( ) 1,273( ) 577( פרעון אגרות חוב והלוואות

) 392( ) 114( ) 278( ריביות ששולמו

) 1,524( ) 1,387( ) 137( מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון סך 

268103371הוצאות מימון שנזקפו לדוח רווח והפסד 

20208,1852,11710,302בדצמבר 31יתרה ליום 

מימון מפעילותמזומניםמתזרימיכתוצאהשינוים

1,4303001,730עסקה עלויותבניכוי, הלוואותוקבלתחובאגרותמהנפקתתמורה

)2,072()500()1,572(והלוואותחובאגרותפרעון

)333()68()265(ששולמוריביות

)675()268()407(מימון מפעילותשנבעונטומזומניםסך

38763450והפסד רווחלדוחשנזקפומימוןהוצאות

20218,1651,91210,077בדצמבר 31יתרה ליום 
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ספקים וזכאים  . 14

2020בדצמבר202131בדצמבר31

ש"ח מיליוניש"ח מיליוני

ספקים 

955940לשלם* והוצאותפתוחיםחובות
955940ספקים הכלסך

זכאים שוטפים לרבות נגזרים 

352397ומשכורת שכרבשלאחרותוהתחייבויותלעובדיםהתחייבויות
158168נדחית הכנסה

-87תדרים** בגיןלתשלוםהתחייבות
11066מוסדות

3551נגזריםמכשירים
2931שנצברה ריבית

580שוטפים מסיםהתחייבויות
2433אחרים 

800826נגזרים לרבותשוטפיםזכאיםהכלסך

1,7551,766שוטפים וזכאיםספקיםהכלסך
שוטפים  זכאים שאינם

6572ממשלתי** מענקבגיןנדחיתהכנסה
6975נדחית הכנסה

86-תדרים בגיןלתשלוםהתחייבות
66-נגזרים מכשירים

88אחרים 
142307שוטפים שאינםזכאיםכסה"

8971,732,0שוטפים ואינםשוטפיםוזכאיםספקיםסה"כ

ש"ח). מיליון2020.12.31-3(ליוםחש"יליוןמ4הינה1202.12.31ליוםענייןובעליקשוריםצדדים שהם ספקיםיתרתמתוכם*
. ממשלתיומענקתדריםמכרזבדבר3.14-ו101.יםביאור ראו** 

הפרשות. 15

לקוחות תביעות
משפטיות  תביעות
נוספות 

וסילוק אתרי  פירוק
הכלסךיות ואחרסלולר 

"ח ש מיליוני"ח ש מיליוני"ח ש מיליוני"ח ש מיליוני

2021112156169בינואר 1יתרה ליום 

61310הפרשות שנוצרו  

2)6((1))2((23)הפרשות שנוצלו  

3)5((4)-(31)הפרשות שבוטלו  

202164-54118בדצמבר 31יתרה ליום 

מוצג בדוח על המצב הכספי כדלקמן: 

64-569הפרשות שוטפות 

4949--הפרשות בלתי שוטפות 

64-54118

.17אור יב ראותביעות משפטיות לפרטים בדבר 
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לעובדים טבותה. 16
אחרות הטבותהעסקה,סיוםלאחרהטבותפיטורין,בגיןהטבותכוללותלעובדיםהטבות
מניות. מבוססתשלוםבדבר26ביאורגםראוקצר.לטווחוהטבותארוך,לטווח

לעובדים הטבותבגיןההתחייבויותרכבה.161.

12022020

ש"ח מיליוניש"ח מיליוניבאור 

בגין: שוטפותהתחייבויות

126122חופשה

16.4150161מחלה 

16.5.19887בזק בחברתמוקדמתפרישהלתוכניתהפרשה

המדינה משרותשהועברועובדיםמוקדמתלפרישההפרשה
16.5.210062בזק בחברת

בינלאומי בזקפלאפון, בחברותהתייעלותלתוכניתהפרשה
16.5.32943ודי.בי.אס 

16.3.377לגמלאים ההטבותשלשוטפתחלות

510482לעובדים הטבותבגיןשוטפותהתחייבויותסך

בגין: שוטפותשאינןהתחייבויות

16.3.3139140לגמלאיםהטבותבגיןהתחייבות

16.5.2-108המדינה משרותשהועברועובדיםמוקדמתלפרישההפרשה

16.3.16058להלן) הרכב(ראונטופיטורין, פיצויי

16.3.23329ופנסיה מוקדמתהודעה

בינלאומי בזקפלאפון, בחברותהתייעלותלתוכניתהפרשה
- 11ודי.בי.אס 

243335לעובדים הטבותבגיןשוטפותשאינןהתחייבויותסך

753817לעובדים הטבותבגיןהתחייבויותסך

פיטורין: פיצוייבגיןהתחייבותהרכבלהלן

223214פיטורין פיצוייבגיןמחויבות

(156)(163)התוכנית נכסישלהוגןשווי

6058

מוגדרת להפקדהתוכניות.216.

ובחברות בחברהשרותםתקופתבגיןפרישהבגיללעובדיםלהטבותתחייבותה. 2.161.
פיטורין, פיצויילחוק14סעיףלגביהםחלאשרהעובדיםובגיןהמאוחדות

תשלומיםידיעלבמלואןמכוסות"),פיטוריןפיצוייחוק("1963–התשכ"ג
ביטוח.ולחברותפנסיהלקופותשוטפים 

120202028920

ש"ח מיליוניש"חמיליוניש"חמיליוני
תוכניתבגיןכהוצאהשהוכרוהפקדות
218221223מוגדרת להפקדה

מעברפיטוריןפיצויילהשלמתהתחייבותלקבוצהקיימתמהעובדיםחלקלפיכ. 2.261.
). להלן 3.161.סעיףראו(העובדיםשםעלהפיצוייםבקופתשנצברלסכום
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מוגדרת להטבהתוכניות361.
הבאות:ההתחייבויותאתכוללותבקבוצהמוגדרתלהטבהתוכניותבגיןהתחייבויות

ידיעלמכוסהשאינהההתחייבותיתרתבגיןפיטוריןלפיצוייהתחייבותה. 3.161.
פיצוייוחוק הקיימיםהעבודהלהסכמיבהתאםביטוחפוליסות ו/אוהפקדות
חברותשםעלהמופקדתיעודהקיימתההתחייבותשלזהחלקבגיןפיטורין.
ביטוח ובחברותפנסיהבקרנותהיעודותביטוח.וחברותפנסיהבקרנותהקבוצה
בקיוםמותניתהיעודותכספימשיכתשנצברו.וריביתהצמדההפרשיכוללות

פיטורין. פיצוייבחוקהמפורטותההוראות

לתשלום בקבוצה,בכיריםעובדיםשלאישייםהעסקההסכמיפיעלתחייבותה. 3.261.
לחברה בנוסףמעביד.-עובדיחסי סיום עם מוקדמתהודעהבגיןהטבה

(פנסיה מוקדמתפרישהלתנאיהזכאיםבכירים,עובדיםלמספרהתחייבות
העובדים. לכללהקיימיםהפרישהבהסכמיתלוייםשאינםפרישה)ומענקי

(צמודלחגשי שעיקרןהטבותהפנסיה,לתשלומי פרטמקבלים, בזקמלאיג. 3.361.
ופעילויות הגמלאיםמועדוניאחזקתמימוןהדולר),שלהחליפיןלשער

כוללת בזקהעבודה.בתקופתנצברתאלועלויותבגיןבזקהתחייבותות.חברתי
שלאחרבתקופההצפויותהעלויותבגיןההתחייבותאתהכספייםבדוחותיה

ההעסקה.תקופת

למחלההפרשה.461.
נלקחהמחלהימילצבירתהזכותמחלה.ימי וניצול פדיוןבגיןהפרשהנכללהדוחותב

הזכאים עובדיםעבור רקמחלהימילפדיוןוהזכותהקבוצהעובדיכלעבורבחשבון
חישוב בסיסעלחושבה ההפרשההעבודה.בהסכמיהקבועיםלתנאיםבהתאם

ימים וניצולהעובדיםמרביתאצלימיםשלחיוביתצבירה הנחתהכוללאקטוארי
). LIFO(ראשון"יוצאאחרון"נכנסבשיטת

ופיטורין מוקדמתפרישהבגיןהטבות.561.
העובדים והסתדרותהעובדים ארגוןלביןבזקביןהקיבוצילהסכםהתאםב. 5.161.

מחודש להסכם6מספרלתיקוןובהתאם2006דצמברמחודשהחדשההכללית
של עבודתםאתלסייםדעתה,שיקוללפירשאית,הייתההחברה,2020דצמבר

של זכותה.2120–2620מהשניםחתאבכלוותיקיםקבועיםעובדים50עד
300-כשלפרישהלמכסתבנוסףוזאתהשניםפניעלמצטברתהינההחברה
העסקתם לסייםתוכלהחברהאשרהקודם,מההסכםשנותרהקבועיםעובדים

הנוכחית.ההסכםתקופתבסוף

מובהק,באופןהתחייבהבזקכאשרמוקדמתפרישהבגיןבהוצאהמכירהבזק
הפרישה למועדהגיעםלפניעובדיםלפיטורילביטול,ממשיתאפשרותללא

לפיטורי זכותלבזקמקנה בוציהקיההסכםמוגדרת.תכניתפיעלהמקובל,
ממשית אפשרותללאמובהקבאופןמחויבותלבזקיוצראינואךעובדים,
אישורבמועדבזקבספרימוכרותמוקדמתפרישהבגיןההוצאותלפיכךלביטול.

התוכנית.

התייעלות תכניתמימושבמסגרתבזקדירקטוריוןאישר29.11.2021ביום
מוקדמת פנסיהבמסלולוותיקיםקבועים עובדים50-כשלפרישהבחברה,

בדוחותיהבזקרשמההאמור,לאורש"ח.מיליון71-כשלכוללתבעלות
ש"ח. מיליון567.-כשלבסךהוצאה1202שנתשלהרביעילרבעוןהכספיים

עובדי לכל, 2021שנתסוףעדמוקדמת,פרישה תכניתאושרה16.12.2018יוםב. 2.5.61
בגיןההפרשהיתרתעובדים).94(התקשורתממשרדלחברההועברואשרבזק

מיליון 100עלעומדת131.12.202ליוםכאמורהעובדיםלפרישתהתחייבות
. 2022בשנתלפרעוןעומדתוהינהש"ח
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בינןקיבוציים בהסכמיםקשורות.בי.אסודיבינלאומי בזק, פלאפוןחברותה. 5.361.
ותשלומי להתייעלותההפרשה יתרתהעובדים.וועדיהעובדיםתיוהסתדרולבין

ש"ח. מיליון40-כהינה31.12.2021ליוםאלוהסכמיםבגיןמענקים

אקטואריות הנחות.661.

הינן:הדיווחלמועדמוגדרתלהטבהתוכניותלגביהעיקריותהאקטואריותההנחות

של 6-3-2017פנסיהבחוזרשפורסמוהשעוריםעל מבוססיםהתמותהעוריש. 6.161.
השיעורים עלמבוססיםהתמותהבשיעוריעתידיותירידותההון.שוקרשות

.10-1-2019בחוזרשפורסמו

תוך המאוחדותוהחברותבזקשלהעברניסיוןבסיסעלנקבעוהעזיבותעוריש. 6.261.
עזיבותשעוריותק.הולשנותובהתאםהשונותהעובדיםאוכלוסיותביןהבחנה
ועזיבותמלאיםפיטוריןלפיצוייזכאותהמקנותעזיבותביןהבחנה כוללים

מלאים. פיטוריןפיצויימקנותשאינן

צמודות קונצרניותחובאגרותשלתשואהעלמבוסס (הנומינאלי)ההיווןעורש. 6.361.
רוטו.ב ההתחייבותשלהחייםלמשךדומהחייםמשךלהןשישגבוההבאיכות

עיקריים: היוון שיעורילהלן

2020בדצמבר212031בדצמבר31

ממוצע היווןשעורממוצע היווןשעור

3%2.7%פיטורין פיצויי

3.3%2.8%לגמלאים הטבות

הערכותבסיסעלהונחוההתחייבויותחישובלצורךשכרעדכונילגבינחותה. 6.461.
נומינליים)(במונחיםההנחות עיקריהעובדים.קבוצותביןהבחנהתוךההנהלה

הינם: עיקריותעובדיםקבוצותשלשכרעדכוניבדבר

שנתי שכרגידולהנחת
2202לשניםצפוישכרגידוללגביפרטניותהנחותעלהתבססהחישובבחברה וותיקיםקבועיםעובדים

ובחודש2015אוגוסטבחודששנחתםהקיבוצימהסכםהנובע, 2026עד
. 2020דצמבר

. 66בגיל%2.7-לבהדרגהיורדצעיריםלעובדים%5.8שלממוצעעדכוןבחברה חדשיםקבועיםעובדים
- לבהדרגהיורדצעיריםלעובדים3.2%שלממוצעעדכון:2020(בשנת

). 66בגיל4%1.
אליים) יר(במונחים2%, 0.1%- לבהדרגהיורדצעיריםלעובדים6.4%קבועים שאינםבזקעובדי

בכירים. לעובדים
בינלאומיבזקפלאפון, עובדי

.בי.אס ודי
שנחתמו. הקיבוצייםההסכמיםסמךעלנקבעוהשכרעליותשיעורי
. %2-ל1%ביןהינוהממוצעהשנתיהשכרגידולשיעור

לאחר הטבותבגיןהתחייבויות שלהמשוקללהממוצעהחייםמשךרוטפ. 6.561.
עיקריות:העסקה

2020בדצמבר120231בדצמבר31

שנים שנים 

1212פיטורין פיצויי

1616לגמלאים הטבות
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עיקריות אקטואריותלהנחותרגישותיתוחנ.761.
התחייבויות עלעיקריותאקטואריותבהנחותהשינוייםשלהאפשריתההשפעהניתוחלהלן

נותרותההנחותשייתרבהנחהבנפרד,הנחהלכלביחסנערךהחישוב.לעובדיםלהטבות
שינוי. ללא

2020בדצמבר120231בדצמבר31

ש"ח מיליוניש"ח מיליוני

(35)(32)0.5%שלתוספת–היווןשיעור

0.5%3334שלתוספת–עתידיותשכרעליותשעור

(20)(14)5%שלתוספת–עובדיםעזיבתשיעור

(3)(3)5%-בגידול–תמותהשיעורהנחת

תחייבויות תלויות ה. 17

תביעות כנגד החברה17.1

אשר  2020במרץ  30ביום  17.1.1 הנגזרת  לתביעה  בנוגע  פשרה  להסדר  הגיעה  החברה   ,
ביולי   אביב2016הוגשה  בתל  המחוזי  המשפט  חורב"). -לבית  יפו (להלן "תביעת 

שנת   של  השלישי  הרבעון  במהלך  החברה  קבלה  הפשרה,  הסכם  ,  2020במסגרת 
סדרה ג' של  מיליון ש"ח (קרן פלוס ריבית צבורה) של אגרות חוב  22סכום כולל של  

קווי זהב בע"מ (להלן "אינטרנט זהב"),  -החברה אשר הוחזקו בידי אינטרנט גולד 
בתמורה לוויתור על התביעה הנגזרת כנגד אינטרנט זהב. כמו כן, התובע הנגזר קיבל 

מיליון ש"ח בגין הוצאות עורכי דין ופיצוי כספי (אשר שולמו מתוך  4.23סכום של  
ט זהב נדרשת לשלם). הסכום נטו שהתקבל בידי החברה  מיליון ש"ח שאינטרנ22-ה

נזקף ישירות להון העצמי של החברה תחת סעיף יתרת הפסד.

ביום  17.1.2 הסכם 2020ביוני  2בנוסף,  על  חתמו  לשעבר בחברה  ודירקטורים  החברה   ,
לפיה הדירקטורים ישלמו סכום של   מיליון ש"ח  2.5פשרה כחלק מתביעת חורב, 

הדירקטורים") לחברה על מנת להסדיר את כל התביעות  (להלן "סכום הפשרה של
במהלך חודש יולי   בית המשפט המחוזי אישר את  2020הנגזרות בנוגע לעניין זה. 

של   הפשרה  סכום  מלוא  את  לחברה  שילם  הדירקטורים  וביטוח  הפשרה,  הסכם 
דינו  ולעורך  הנגזר  לתובע  שילמה  החברה  הפשרה,  מהסדר  כחלק  הדירקטורים. 

אלפי ש"ח. הסכום נטו שהתקבל בידי החברה נזקף ישירות להון 720ל של  סכום כול
העצמי של החברה תחת סעיף יתרת הפסד. 

, חתמה החברה על הסכם פשרה המיישב את התביעה הייצוגית 2020במרץ 4ביום 17.1.3
בארצות   יורק  ניו  של  הדרומי  המחוזי  המשפט  בבית  החברה  כנגד  הוגשה  אשר 

ה  כנגד  הוגשה  אשר  בשנת  הברית,  ביום  2017חברה  התקבל 2020באוגוסט  10.   ,
ההסדר.   תשלומי  בוצעו  במהלכו  הפשרה  להסדר  המשפט  מבית  הסופי  האישור 

של   סכום  שילמה  ביטוח 1.2החברה  ידי  על  במלואם  כוסו  אשר  דולר,  מיליון 
התביעות  מכל  החברה  אשר פטרו את  ונושאי המשרה של החברה,  הדירקטורים 

וגית הן על ידי התובעים והן על ידי חברי ההסדר, ללא כל  הקשורות לתביעה הייצ
הודאה באשמה.   

1.8-הוגשו שתי בקשות לאישור תביעה ייצוגית בהיקף כולל של כ2017בחודש יוני  17.1.4
בזק, נושאי משרה בקבוצה וכן חברות מקבוצת בעלת  החברה, מיליארד ש"ח כנגד 

די.ב רכישת מניות  בעניין עסקת  דאז בבזק  בזק מיורוקום.  השליטה  על ידי  י.אס 
בהתאם להחלטת בית משפט צפויה הגשת בקשה מאוחדת חלף שתי בקשות אלה. 
נכון   כאשר  פעמים  מספר  לממשלה  המשפטי  היועץ  לבקשת  עוכב  האמור  ההליך 

יולי   לחודש  עד  עוכב  ההליך  זה  של  . 2022למועד  המשפטיים  יועציה  להערכת 
בשלב מקדמי זה, לא ניתן להעריך  ראה גם  את הסיכוי לאישור הבקשה,  החברה, 

להלן. 17.2סעיף 
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הוגשה תביעה בצרוף בקשה לאישורה כתביעה ייצוגית על ידי  2020בחודש נובמבר 17.1.5
בזק,  כנגד החברה,  אדם פרטי אשר לטענתו הינו בעל מניות של בזק ("המבקש") 

הינו אישור תב עניינה של הבקשה,  יעה  וחברי דירקטוריון של בזק ("המשיבים"). 
ייצוגית לפיצוי של המבקש וחברי הקבוצה המיוצגת בגין נזקים שנגרמו להם, לפי  
הנטען בבקשה, "בשל מחדלי דיווח וגילוי של בזק בבורסה לניירות ערך בתל אביב  
עם  בקשר  וזאת  המשקיעים",  מציבור  מהותי  מידע  והסתרת  (להלן: "הבורסה") 

התקשורת משרד  של  מהלכים  לציבור "אודות  המנויים  \ דיווח  תופעת  למיגור 
האינטרנט   שירותי  בתחום  של  ISPהכפולים  והמהותי  הנרחב  היקפה  אודות   ,

בינלאומי")   בינלאומי (להלן: "בזק  בזק  הבת  בחברת  הכפולים  המנויים  תופעת 
והשפעתם השלילית המהותית על עסקי חברת הבת ובזק". בהתאם לנטען בבקשה,  

כתוצאה מהאירועים נשוא התביעה מסתכם בסך של הנזק שנגרם לחברי הקבוצה 
עד  55-כ ש"ח  שצורפה  65מיליון  מומחה  דעת  חוות  על  בהסתמך  ש"ח,  מיליון 

לבקשה.
יולי   נ2021בחודש  בה  תשובה  המשיבים  משוללת  טהגישו  האישור  בקשת  כי  ען 

נדרש  היה  כי  האישור  בבקשת  הנטען  המידע  כי  העובדה  בשל  היתר,  בין  יסוד, 
לוותה  לפרסום,   דיווח,  חובת  הקמת  לשם  בדין  הקבועים  בסטנדרטים  עמד  לא 

כל  ננקטובהליך סידור ובשילוב יועצים מקצועיים ובפיקוח הדירקטוריון ולפיכך  
אלו סותרים את   הדין וכי ממצאים  הוראות  כדי לקיים את  הנאותים  האמצעים 

טענת המבקש.  
הסף  2021בחודש דצמבר   על  החברה בקשה לסילוק  לאישור הגישה  הבקשה  של 

נגדה, בין היתר, מכיוון שהבקשה לאישור אינה מפרטת טענות נגד החברה ומכיוון 
דואלית כך שהדין השלמרות שבמרבית התקופה הרלוונטית החברה היית חברה 

דעת מומחה   נתמכת בחוות  כי הבקשה אינה  וכן  הדין האמריקאי  עליה הנו  החל 
לדין הזר. 

מספר   פברואר  ערכאותלאחר  בחודש  משפט  קדם  וקיום  ניתנה 2022לתגובות 
דיון מקדמי נוסף  החלטה בה התבקשו הצדדים לעדכן האם ברצונן לקיים גישור, 
או תיאום ישיבת הוכחות. הצדדים הודיעו כי הם פועלים לתיאום מועדים לדיוני  

הוכחות.
דחות לגופא, להערכת יועציה המשפטיים של החברה, סיכויי התביעה להי ,  בשלב זה

גבוהים מסיכוייה להתקבל.

הוגשה תביעה בצרוף בקשה לאישורה כתביעה ייצוגית על ידי  2020בחודש נובמבר 17.1.6
לטענתו  אשר  החברה,  של  מניות  בעל  הינו  לטענתו  אשר  פרטי ("המבקש")  אדם 

ו בזק  החברה,  כנגד  בזק,  ובמניות  החברה  במניות  נוספים,  72-מחזיק  משיבים 
נושאי   של  הכוללים  עניינה  החברות ("המשיבים").  בשתי  ובהווה  בעבר  משרה 

הבקשה, הינו אישור תביעה ייצוגית לפיצוי של המבקש וחברי הקבוצות המיוצגות 
של   ומחדלים  ממעשים  כתוצאה  בבקשה,  הנטען  לפי  להם,  שנגרמו  נזקים  בגין 
המשיבים כאשר הם נמנעו מלגלות לציבור המשקיעים מידע מהותי לכאורה שהיו 
חייבים לגלות בהתאם להוראות הדין, וזאת בקשר לדיווח של שתי החברות מיום 

מוסברות 9.11.2020 בלתי  נטו  נכסים  יתרות  קיימות  בינלאומי  בזק  בספרי  לפיו 
בערך של עשרות מיליוני ש"ח שמקורו של חלק ניכר מהן   (חייבים בניכוי זכאים) 

כום התביעה הייצוגית המצוין שנים. ס15הינו, ככל הנראה, בתקופות עבר של מעל  
מיליון ש"ח (לצרכי סמכות עניינית)" כאשר בהתאם  2.5בכתב התביעה הינו "מעל  

בגין  הערך"  נייר  במחיר  לנפילה  לבקשה "האומדן  שצורפה  כלכלית  דעת  לחוות 
ביחס לבזק 5.26%-5.40%עומד על  9.11.2020המידע שנכלל בדיווח המיידי מיום  

ס לחברה.ביח9.07%-9.36%ועל 

הגישה החברה בקשה לסילוק על הסף של הבקשה לאישור וכן 2021בחודש ינואר  
התקיים דיון בבקשת הסילוק בו נקבע 2021בקשה להארכת מועד. בחודש אפריל  

להגשת  מועד  ייקבע  מסמכים  לגילוי  בבקשה  לדיון  מועד  שייקבע  לאחר  רק  כי 
נכון   נוסף.  דיון  וייקבע  לבקשה  קבוע  תשובות  המסמכים  לגילוי  דיון  זה  למועד 

להערכת יועציה .  2022ומועד לדיון צפוי להיקבע בחודש מאי  2022לחודש אפריל  
המשפטיים של החברה, בשלב מוקדם זה, בו טרם הוגשו טענות מטעם החברה, אין 

להעריך את סיכויי הבקשה לאישור להתקבל.ביכולתם
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תביעות כנגד קבוצת בזק 17.2

ועומדים תלוייםאו משפטיות תביעותבזקקבוצתחברותכנגדהוגשו השוטףהעסקיםבמהלך
משפטיות"). "תביעותזה:בסעיף(להלןשוניםמשפטייםהליכיםנגדה

לסיכויבאשרמשפטיותדעת חוותעלהיתר, ביןהמתבססת,בזקקבוצתחברותהנהלותלדעת
),15אוריבבשמפורט(כפינאותותהפרשותהכספייםבדוחותנכללוהמשפטיות,התביעות

כאמור. המשפטיותמהתביעותכתוצאההחשיפהלכיסויהפרשות,נדרשובובמקום

ליוםכאמור),ותלהפרש(מעברהנוספתהחשיפהסכוםבזקקבוצתחברותהנהלותלדעת
ואשרשוניםבנושאיםבזקקבוצתחברותנגדשהוגשומשפטיותתביעות בשל, 2131.12.20

בנוסף,ש"ח.מיליארד3.6-כשל כוללבסךהסתכםצפויה,אינהלהתממשותןההסתברות
ניתןטרםזהבשלבאשרתביעותבגיןש"חמיליארד2.5-כשלבסךנוספתחשיפה קיימת

סיכוייהן.אתעריךלה

צויןשלאייצוגיותכתובענותבתביעותלהכירבקשותבזקקבוצתחברותכנגדהוגשוכן,כמו
לעיל. לאמורמעברנוספתחשיפהלקבוצהקיימתבגינןאשרמדויק,תביעהסכוםבתביעה

נומינליים. הינםזהאוריבבהנוספתהחשיפהסכומי

להלן. 17.3סעיףראוהדוחתאריךלאחרשינויים לענייןלעדכונים
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מסווגות 131.12.202ליוםנכוןשבתוקףבזקקבוצתשלהתלויותההתחייבויותתיאורלהלן
דומים: מאפיינים בעלותלקבוצותבהתאם

התביעות מהותתביעותקבוצת

יתרת
ההפרשה

סכום
החשיפה
הנוספת 

סכום
החשיפה

בגין
תביעות
ניתן שטרם

את להעריך
סיכוייהן 

ש"ח מיליוני

(ותביעותייצוגיותתביעותלאישורבקשותבעיקרלקוחותתביעות
כדיןשלאכספיםלגבייתטענותשעניינןמכוחן)
חברותידיעלהמסופקיםשירותיםבמתןופגיעה

642,787663הקבוצה.

מיזמיםתביעות
וחברות 

חברותשללאחריותנטעןבהןמשפטיותתביעות
) 1(752131,8-השקעותיהן. ו/אופעולתןעםבקשרהקבוצה

עובדיםתביעות
שללשעברועובדים

הקבוצה חברות

ידיעלשהוגשופרטניותמשפטיותתביעותבעיקר
שעניינןהקבוצהשללשעברועובדיםעובדים

-1-שונים. תשלומים

מדינהתביעות
ורשויות 

גופיםישראל,מדינתמצדשוניםמשפטייםהליכים
(להלן:המדינהורשויותשוניםשלטוניים

בתחוםבהליכיםבעיקרמדובר"הרשויות").
ומחלוקותהקבוצהחברותעלהחלההרגולציה

ידיעלהמשולמיםלכספיםבנוגעשונותכספיות
ארנונה).תשלומי(לרבותלרשויותהקבוצהחברות

7--.6.6רביאוגםראו

נזיקיןתביעותלרבותאחרות,משפטיותתביעותשונות
כיסוישלקיומולגבימחלוקתשאיןתביעות(למעט

2323-וכיוצ"ב. תשתיותנדל"ן,לגביהן),ביטוחי

643,5632,506המאוחדות והחברותבזקנגדמשפטיותתביעותסה"כ

ש"חמיליארד1.8-כשלכוללבהיקףייצוגיתתביעהלאישורבקשותשתיכוללהסך) 1(
בעלת מקבוצתחברותוכןבקבוצהמשרהנושאי,בזקכנגד2017יוניבחודששהוגשו

די.בי.אסמיורוקוםבזקידיעלדי.בי.אסמניותרכישתעסקתבענייןבבזקדאזהשליטה
אלה. בקשותשתיחלףמאוחדתבקשההגשתהצפוימשפטביתלהחלטתבהתאםבע"מ.
ערך ניירותרשותלחקירתבהמשך שמתנהלהפליליההליךלנוכחמעוכבההליך

. 20.7.2022ליוםעדזה,בשלבלממשלההמשפטיהיועץולבקשת)1.3בביאור(כמתואר

תביעה לאישורה בקשבזקקבוצתחברות כנגדההוגשהכספייםהדוחותתאריךאחרל.371.
את להעריךניתןטרםהכספייםהדוחותאישורלמועדנכוןכספית.הערכה ללאייצוגית
וכן  הסתיימו,כןכמו.ההבקשסיכויי כספית  הערכה  ללא  תביעות  תביעותשלוש 

. ש"חמיליון501-כהייתהבגינןשהחשיפה
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התקשרויות . 18

תוכן להלן),281.בביאור(כמפורטחללמקטעילרכישתבהסכמיםקשורהי.בי.אסד. 18.1
אלו חוזיםבגיןהעתידיותההתקשרויותסכומי. 2026שנתלתום עדיוצרים, וזכויות

כדלקמן:הינם1202בדצמבר31ליום

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

הכל סךיוצרים וזכויותתוכןחללמקטעי

ש"ח מיליוניש"ח מיליוניש"ח מיליוני
202277394471
202378175253
2024603898
202556-56
9-9ואילך 2026

280607887

תיקון (לרבותשתוקןכפי,2013משנת("חלל")בע"מתקשורתחללעםהסכםפילע. 18.2
חלל").("הסכם"עמוס"מסדרתבלוויניםחללמקטעידי.בי.אסחוכרת),2021מיולי

" 3"עמוס בלוויינים חללמקטעי די.בי.אס חוכרתחלל,הסכםלהוראותבהתאם
הינהחללאשר",7"עמוסבלווין וכן),2026שנתבראשיתהינוהמשוערחייו(שתום
זה, בלוויןהזכויותבעלתוביןבינההסכםפיעל חללמקטעיבוירלהחכהזכותבעלת
את אריךלהרשאיתדי.בי.אסכאשר,4202לפברוארעדדי.בי.אסל רכמוחואשר

נוספים. חודשיםבשישההחכירהתקופת

תקופת לסיום עד,זמינות אילאירועיובכפוףחלל,הסכםפיל–החכוריםהחללמקטעי
בין לחלוקהבהתאםחלל,מקטעי12מחללתחכורדי.בי.אס ", 7"עמוסחכירת

די.בי.אס מכןולאחר,השונות לתקופותבהתאםבהסכםשנקבעההרלבנטייםהלווינים
גיבוי מקטעיהעמדתמסדיראףההסכם".3ב"עמוסחללמקטעיעשרהתחכור

ו.בשנקבעוובמגבלותבתנאיםההסכם,תקופתבמהלךהחכוריםהחלללמקטעי

מוקדםסיוםעללהודיעדי.בי.אסרשאיתחללהסכםפיעל–ההסכםשלמוקדםסיום
תמורתותשלוםחודשים12בתמוקדמתלהודעהבכפוףחלל,הסכםשל עילהללא

ב"עמוסהחללבמקטעיהחכירהמיתרתחלקיתשלוםבתוספת"7ב"עמוסהחכירה
3 ."

מתוצרת הינו5ודורLTE-וה UMTS/HSPA-הברשתותהסלולאריתהתשתיתציוד18.3
ת ס לפריפלאפוןשל כספקהמשמשת ("אריקסון"), בע"מישראלאריקסוןל.מחברת

בתחום פלאפון שלמהותיספקהינהאריקסון כן, כמו. 5ודור)LTE(4דוררדיורשת
תוכנה ושדרוגי תמיכהלתחזוקה,שנתייםרב הסכמיםלפלאפוןהמיקרוגל.תמסורת

אריקסון, עם5ודור)LTE(4דורציודלרכשהסכםוכןUMTS/HSPA-הלרשת
ליום והרחבתה.ברשתלתמיכהבקשרבהתלויהלהיותעשויההיאולדעתה

שירותים וקבלת קצהציודלרכישתאריקסוןמולהתקשרויותפלאפוןל131.12.202
. ש"חמיליון22-כשלכוללבסכוםכאמור

חברתעםפלאפוןשלחדשהתקשרותהסכםלתוקפונכנס2021אפרילבחודש18.4
AppleDistributionInternational("אפל)מכשיריוהפצתלרכישתiPhone, לפיו
נוספות שניםשלושבמשךמינימליתשנתיתמכשיריםכמותלרכושהתחייבהפלאפון

בפועל. הרכישותבמועדהיצרןאצלבתוקףשיהיובמחירים
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בלתי שימושזכויותשירותמספקילרכושבינלאומיבזקנוהגתפעילותהלצורך18.5
על בינלאומיבזקחתמה2021שלהראשוןהרבעוןבמהלך).IRU(בקיבולותהדירות

זכויות בגיןהספק. מול 2030יולי עדבקיבולותהשימושתקופות שלהארכההסכם
לאורךשנתייםלתשלומיםהנפרסיםתשלומיםבינלאומיבזקמשלמתהשימוש

הינה 31.12.2021ליוםההסכםפיעלההתחייבותיתרתבקיבולות.השימושתקופת
.דולרמיליון10.1

קבוע,רכושקצה,ציודילרכישת1231.12.20ליוםהתקשרויותבזקקבוצתחברותל18.6
. ש"ח מיליוני449-כשלבסךנוספיםונכסיםמוחשייםבלתינכסים

, בזקידיעלאופטייםסיביםרשתתספריבדברלעיל49.בביאורלאמורבהמשך18.7
חברותמחוייבות,בזקרישיוןתיקוןעםהתקשורת,לחוקג'14סעיףלהוראותבהתאם

בתשלום בינלאומי ובזקדי.בי.אספלאפון,שלההבנותוהחברותבזקובהןהתקשורת
התמרוץקופתהתמרוץ.לקופתהסהפריבתקופתהשנתיתמהכנסתן0.5%שלבשיעור
השתתפות תוךסיביםתספריעידודלטובתהאוצר,במשרדהכלליהחשבידיעלתנוהל

שר.בזקשבחרההסהפריבאזורינכלליםשאינםסטטיסטייםבאזוריםבמימונה
זה. שיעורלשנותיכולכלכלהועדתובאישורהאוצרשרבהסכמתהתקשורת

. 29אוריבראוקשוריםצדדיםעםהתקשרויותבדברמידעל18.8

בטחונות, שעבודים וערבויות  . 19

בזקכן, כמוחוק.פיעלוערבויותביצועמכרז,ערבויות לספקהיאבזקקבוצתדיניותמ
מאוחדות.חברותשלבנקאיותלהתחייבויותבנקאיותערבויותלצורךבהתאםמספקת

תנאי להבטחתבקשרהתקשורתלמשרדערבויותהעמידובזק קבוצתברותח. 19.1
למדד צמודיםמיליון55-כ(מתוכםש"חמיליון132-כשלכוללבסךרישיונותיהן

לצרכן).המחירים

199-כשל כוללבסךשלישייםלצדדיםבנקאיותערבויותהעמידובזקקבוצתברותח. 19.2
ראולפרטיםסקיה.מתחםבגיןש"חמיליון120-כשלבסךערבות(כוללש"חמיליון
). 6.6ביאור

: בזקקבוצתחברותנכסיעלשעבודיםיצירתעלמגבלות. 19.3

אולשעבוד להעברה,ניתןאינוממנוחלקוכלהרישיון,בזקלרישיוןבהתאם.19.3.1
במפורש הותרושלאהרישיוןמנכסינכסשלעיקולאושעבודהעברה,לעיקול.
רישיון העברתלהתירמיוחדים,במקריםרשאי,אשרהשראישורטעונים ברישיון

התנאים כלהנעברהרישיוןבבעלשמתקיימים שוכנע אםמבניים,שינויים אגב
מהנכסים בנכסזכויותשלישי לצדשמוקנות ככלכן, כמובמעביר.שהתקיימו
עלולבומצבייווצרלאכילהבטיחבזקעל,בזקשירותימתןלשםהמשמשים

הרישיון. פי-עלבזקשלהתחייבויותיה בביצועלפגועכאמורבנכסהזכויותמימוש

למשכןאולהשכיר,ור,למכרשאיתאינההיאפלאפוןשלהרט"ןלרישיוןהתאםב.19.3.2
לכך ניתנהכןאםאלאהרישיון"),("נכסיהרישיוןלביצועהמשמשיםמהנכסיםנכס

השלישי הצד בידיהזכויותשמימושדעתושהניח לאחרהתקשורת,שרשלהסכמתו
: למעטהרישיון,לפיהשירותיםבמתןלפגיעהיגרוםלא

קבלת לשםבישראל,כדיןהפועלבנקאיתאגידלטובתהרישיוןמנכסינכסשעבודא.
שבכוונתההשעבודבדברהודעההתקשורתלמשרדשמסרהובלבדבנקאי,אשראי
מימוש יגרוםלאמקרהבכל כיהמבטיחסעיףהשעבודבהסכםנכלללפיהלרשום,
. הרישיוןלפי השירותיםבמתןכלשהילפגיעההבנקאיהתאגידבידיהזכויות
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-הבשיטתציודמכירתלרבותשדרוג,שלהליךביצועבעתציודפריטיירתמכב.
inTrade.

רדיותשתיתרישיוןלבעלהרישיוןנכסישלהעברה אומשכוןהשכרה,מכירה,.ג
שלו. לקוחההיאשפלאפוןסלולרית

נכס למשכןאולהשכירלמכור, רשאיתאינה היאבינלאומי בזקלרישיון בהתאם.19.3.3
הסכמתולכךניתנהכןאםאלאהרישיון,בעלשירותילהבטחתהדרושיםמהנכסים

יגרום לאהשלישיהצדבידיהזכויותשמימושדעתושהניחלאחרהתקשורתשרשל
לשעבדרשאיתבינלאומיבזקהאמוראףעלהרישיון.לפיהשירותיםבמתןלפגיעה

אשראי קבלתלשם בישראל,כדיןהפועלבנקאיתאגידלטובתהרישיוןמנכסיסנכ
ובהסכםלעשות,שבכוונתההשעבודבדברמראשהודעהשתמסורובלבדבנקאי,

יגרום לאהבנקאיהתאגידבידיהזכויותמימושכישמבטיחסעיףנכללהשעבוד
הרישיון. לפישירותיםבמתןלפגיעה

ם של די.בי.אס, חוק התקשורת והוראות הרישיון קובעים  ביחס לרישיון השידורי.19.3.4
הרישיון.   מנכסי  נכסים  ושל  הרישיון  של  ושעבוד  עיקול  להעברה,  ביחס  מגבלות 
באחזקת  מסויימים  לשינויים  ביחס  אישור השר  מחייב קבלת  השידורים  רישיון 

חובות דיווח בנוגע למחזיקים באמצעי השליטה;  אמצעי שליטה בדי.בי.אס ומטיל  
פעולות   לביצוע  לרישיון  ביחס  גם  מסויימות  מגבלות  (העברת  uplinkקיימות 

הקמה  פעולות  וביצוע  השידורים  לווין  אל  די.בי.אס  שידורי  ממוקד  שידורים 
והפעלה נלוות).

.13אוריבראוואשראיהלוואותעםבקשרהחברהשהתחייבהלתנאיםבאשר. 19.4
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הון . 20

הון מניות 20.1

ש"ח ע.נ 0.1רגילות מניות 

מספר מניות רגילות 
20212020

116,316,563116,316,563בינואר1ליום הון מונפק ונפרע 
-) 1,457,573(רכישת מניות באוצר

114,858,990116,316,563בדצמבר 31הון מונפק ונפרע ליום 
300,000,000150,000,000בדצמבר 31ליוםרשום הון 

ממניות החברה מוחזקות כמניות באוצר.1,476,803, 2021בדצמבר 31נכון ליום *

, הודיעה החברה על כוונתה למחוק את מניותיה ממסחר בבורסת 2020באוגוסט,  26ביום20.2
הנאסד"ק בארה"ב ולהפסיק את חבות הדיווח שלה לרשות לניירות ערך האמריקאית  

)SECומניית החברה  2020בספטמבר,  9-). המסמכים הנדרשים לטובת המחיקה הוגשו ב
ח הפסקת  היום.  באותו  בנאסד"ק  להיסחר  בבורסת  הפסיקה  החברה  של  הדיווח  בות 

, לאחר הגשת מסמך הנדרש לכך לרשות לניירות 2020בספטמבר,  21-הנאסד"ק החלה ב
) באותו היום. SECערך האמריקאית (

המניות  2021במרס,  31ביום  20.3 הון  הגדלת  את  החברה  של  הכללית  האסיפה  אישרה   ,
ה הרשום של החברה הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונ

המחולק ל30,000,000על   ש"ח כל אחת וכן 0.1מניות רגילות בנות  300,000,000-ש"ח, 
אושר תיקון תקנון החברה בהתאם.

, אישר דירקטוריון החברה רכישה עצמית של מניותיה בהיקף של  2021בנובמבר  30ביום  20.4
רכישת מניות של  1(ועד למוקדם מבין:2021בדצמבר  1מיליון ש"ח החל מיום  30עד    (

. 2022במרץ 1) יום 2מיליון ש"ח; או (30החברה בהיקף של 

רכשה  2021בדצמבר  31נכון ליום   1,457,573הרכישה סך של  במסגרת תכניתהחברה  , 
מיליון ש"ח. 16ממניותיה תמורת כ 

הרכישה  לעניין רכישת מניות החברה לאחר תאריך המאזן וסיום תכנית , 32ביאורראה  
העצמית.

אישר דירקטוריון החברה רכישה עצמית של מניותיה בהיקף של  2022במרץ  23ביום    ,
רכישת מניות של  1ועד למוקדם מבין: (2022במרץ  24מיליון ש"ח החל מיום  20עד    (

. 2022במאי 12) יום 2מיליון ש"ח; או (20החברה בהיקף של 
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הכנסות. 21

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
202120202019

"ח ש מיליוני מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

קווי בזק–נייחתארציתפניםתקשורת

1,5621,5371,497תשתית –אינטרנט

8919811,017קווית טלפוניה

844785745נתוניםותקשורתתמסורת

318288273ודיגיטל ענןשרותי

230222225אחרים שרותים

3,8453,8133,757

פלאפון -סלולאריתתקשורת
1,6061,5501,674קצה וציודסלולארשרותי

643577642קצה ציודמכירת

2,2492,1272,316

1,2701,2861,344די.בי.אס -ערוציתרבטלוויזיה

ושרותיונס"רבינלאומיתתקשורת),ISP( אינטרנטשרותי
ICT-בינלאומי בזק

1,1861,2171,283

271280229אחרים 

8,8218,7238,929

הוצאות הפעלה וכלליות . 22

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
202120202019

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

717776757למפעילי תקשורת בארץ ובחו"ל קישוריות ותשלומים 

803747806ציוד קצה וחומרים 

553589644תוכן עלויות

546471502שיווק וכלליות 

238246271אחזקת מבנים ואתרים 

348303270רותים ואחזקה על ידי קבלני משנה יש

605071אחזקת כלי רכב* 

3,2653,1823,321

49שלבסךמוחשיים-בלתי ובנכסיםקבועברכושלהשקעות1202בשנתשנזקפוהוצאותבניכוימוצגותוכלליותהפעלההוצאות*
ש"ח). מיליון43-כ2019ובשנתש"חמיליון38-כ 2020בשנים( ש"חמיליון

שכר עבודה. 23

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
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202120202019
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

2,4162,4422,476סך הכל משכורות והוצאות נלוות 

- - 27תשלום מבוסס מניות 

) 539( ) 548( )555(מוחשיים -בניכוי שכר שנזקף להשקעות ברכוש קבוע ובנכסים בלתי 

1,8881,8941,937

תפעוליות אחרות, נטו  )הכנסותהוצאות (. 24

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

202120202019

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

) 475( ) 18( )175(רווח הון (בעיקר ממימוש נדל"ן) 

- ) 9( )5(פשרה מהסכםתקבולים
מעביד בפרישה מוקדמת  -בגין סיום יחסי עובד (הכנסות) ותהוצא 
9564109) 5.161.ביאורראו( בבזק 

- 40-) 5.161.ביאור(ראובבזקקיבוציהסכםחתימתלמענקהפרשה
והסכםמוקדמתבפרישהמעבידעובדיחסיסיוםבגיןהוצאות

ביאורראו( ודי.בי.אסבינלאומיבזקפלאפון, בחברותהתייעלות
.5.361 (379167

1110)23(לתביעות הפרשה

1) 2( )6(אחרות (הכנסות) הוצאות

- ) 22( -) 12.4ביאורראו( מוחזקתחברהממכירתרווח

) 188( 73)77(נטו , אחרותתפעוליות(הכנסות) הוצאות
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הוצאות (הכנסות) מימון, נטו  . 25

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

202120202019

"ח ש מיליונימיליוני ש"ח "ח ש מיליוני 

458* 395382הוצאות ריבית בגין התחייבויות פיננסיות 

7889לעובדים הטבותבגיןמימוןהוצאות

93* 3465) 13ביאורראו "ח ( ואגהלוואותשלמוקדםפרעוןבגיןעלויות

492346ושער הצמדההפרשי

403029חכירות בגיןהתחייבויותבגיןמימוןהוצאות

8614הוצאות מימון אחרות 
רווחדרךהוגןבשוויהנמדדיםפיננסיםנכסיםשלהוגןבשווישינוי

119-והפסד 

533525738סך הוצאות מימון 

283029הכנסה בגין אשראי הגלום במכירות 

191- -) 13אוריב (ראו "ח אגהחלפתבגיןהכנסות

* 32* 1615הכנסות מימון אחרות 
רווחדרךהוגןבשוויהנמדדיםפיננסיםנכסיםשלהוגןבשווישינוי

* 14* 116והפסד 

5551266סך הכנסות מימון 

478474472הוצאות מימון, נטו  

* סווג מחדש 

מניות מבוססתשלום. 26

התוכנית תנאי26.1

בבזקבכיריםועובדיםמנהליםמשרה,לנושאיאופציות בזקהקצתה2021שנתבמהלך
של בשיעורמענקכלמענקים,בשלושהניצע לכלהוקצוהאופציות.בזקשלבנותהובחברות

לכלביחסכאשרשנתיותמנותבארבעיבשילמענקכללניצע.המוקצות האופציותמסךשליש 
שלההבשלהמועדלאחרכיכךלכפוףאופציהכלמימוששונה.מימוש מחירנקבעמענק

בזקמנייתשלהסגירהמחירי(ממוצעלאופציהלמימושהמחירתנאיהתקייםהאופציה
שווההינוהבדיקהלמועדשקדמובבורסהרצופיםמסחרימי30שלושיםלפחותשלבתקופה

המניה מחירויעדימימושמחיריפירוטלהלןממנו).גבוהאו למימושתנאישהינולמחיר
למימוש: 

תנאי מחיר מניה למימוש מחיר מימוש 

ש"ח 5ש"ח 13.72מענק  

ש"ח 5.75ש"ח 24.46מענק  

ש"ח 7ש"ח 35.35מענק  
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תנועה במספר כתבי אופציה 26.2

אופציות מספר
2021שנת

במיליונים 
62אופציות שהוענקו במשך השנה 

(2)הניצעים אופציות שבוטלו במשך השנה עקב עזיבת 

60יתרה במחזור לסוף התקופה 

15*למימוש) המניהמחירבתנאילעמידה(בכפוףהתקופהלסוףלמימושניתנות

. למימושניתנותוהינןהמניהמחירבתנאיעמדואופציותמיליון5-כהכספיים, הדוחותאישורלמועד* 

מניותמבוססםתשלווכניתתשלההוגןהשווימדידתדברבפרטים26.3

יישום תוךחיצוני שווימעריךידיעלנאמדאשרשהוענקו, האופציותשלההוגןהשווי
ותנאי ההבשלהלתקופת בהתאםזאתש"ח,מיליון 46-כהינוקרלו, מונטהמודל

השווי: להערכתששימשוהעיקריים הפרמטריםפירוטלהלן לעיל.כמפורטהמימוש

יו"ר דירקטוריון 
בזק מנכ"לבזק 

מנכ"ל חברות  
פלאפון, בזק  

בינלאומי 
ודי.בי.אס 

מנהלים ועובדים  
בחברת בכירים

בזק 

129932)במיליונים מספר אופציות (
הענקה (במיליוני   במועד  ההוגן  השווי 

9.36.96.923ש"ח)

ש"ח 3.43ש"ח 3.43ש"ח 3.43מחיר המניה 
ש"ח 3.3–3.45

29.82%29.82%29.82%תנודתיות חזויה 
29.79%-29.83%

0.79%-0.54%0.54%0.54%0.54%שיעור ריבית חסרת סיכון 
תשואת  תשואת דיבידנד  הונחה 

דיבידנד של אפס 
תשואת   הונחה 
דיבידנד של אפס 

תשואת   הונחה 
דיבידנד של אפס 

תשואת  הונחה 
דיבידנד של אפס 

2.82.82.82.2מקדם מימוש מוקדם חזוי 
שנים 6.8-7שנים 6.9שנים 6.9שנים 6.9אורך חיי האופציות 

0%0%0%0%שיעור נטישה לאחר הבשלה 

מניותמבוססתשלוםבגיןבזקקבוצתייד עלשהוכרושכרהוצאות26.4

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

202120202019

ש"ח מיליוניש"ח מיליוניש"ח מיליוני

--27שכר הוצאות

החברה למנכ"לשהוענקואופציות26.5

החברה  2020בפברואר  13ביום   של  המניות  בעלי  של  מיוחדת  אסיפה  התקיימה 
במסגרתה אושרו תנאי העסקתו של המנהל הכללי החדש של החברה, מר תומר ראב"ד. 

מניות רגילות 2,677,362כחלק מתנאי העסקתו הוענקו למר ראב"ד אופציות לרכישת עד  
אשר מהוות   המונפק והנפ2.25%של החברה,  ליום תחילת מההון  נכון  רע של החברה 

הינה   החברה  למנכ"ל  שהוענקו  האופציות  של  ההבשלה  תקופת  שנים.  3העסקתו. 
2021-ו2020בשנים ההוצאה שנרשמה בספרי החברה בגין האופציות שהוענקו למנכ"ל 

ש"ח בכל אחת מהשנים. אלפי 280-הסתכמה בכ
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רווח למניה. 27

המניותלבעליהמיוחס(הפסד)רווחעלתבססהלמניהוהמדוללהבסיסיהרווחחישוב
:ןכדלקמבחישובהמובאותרגילותמניותשלמשוקללהממוצעהמספרהפיועלהרגילים

202120202019
החברה שלהמניותלבעליהמיוחס(הפסד) נקירווח

) 853( 129157"ח)ש(מיליוני 

המניות המיוחס לבעלי המניות מספר

11611630בינואר 1ליוםיתרה

13- -השנה במהלךשהונפקומניותהשפעת
משוקלל של מניות רגילות (בסיסי ומדולל) ממוצע

11611643בדצמבר  31ליום 

) 19.75( 1.111.35(בש"ח)למניהומדוללבסיסי(הפסד) רווח

דיווח מגזרי . 28

באופן שכל חברה בקבוצה  ארבעה  וצה פועלת בהקב28.1 בענף התקשורת  מגזרים שונים 
רותים במגזר בו היא פועלת באמצעות  יחברה מספקת שכל  פרד.נפועלת במגזר עסקי  

שבבעלותה והתשתיות  הקבוע  באור  (הרכוש  גם  חברה .)21ראו  כל  של  התשתית 
עושות שימוש בתשתית בבעלות חברות חלק מחברות הקבוצה.משמשת למתן שרותיה

. אחרות בקבוצה
הניהולי  הדיווח  מבנה  על  מבוססת  עסקיים,  מגזרים  לפי  הדיווח הראשית,  מתכונת 

והפנימי של הקבוצה. 
המגזרים העסקיים של קבוצת בזק הינם כדלקמן: 

תקשורת פנים ארצית נייחת; –"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ .1
; ריתאתקשורת סלול–פלאפון תקשורת בע"מ .2
ופתרונות  נס"רתקשורת בינלאומיים ושרותי אינטרנט,–בזק בינלאומי בע"מ  .3

ICT(מערכות מידע ותקשורת)) מגזר שרותי בזק בינלאומי"); –להלן"
טלויזיה רב ערוצית.–) בע"מ 1998(די.בי.אס שרותי לווין .4

פעילויות אחרות כוללות את שרותי חברות הקבוצה מוצגותשאר   בסעיף "אחרים". 
אוןהמוק בזק  ללקוחות (חברת  האינטרנט (תוכן  ושירותיליין)-דים  בשנים  בתחום 

כמגזרים בני דיווח מאחר ואינן מקיימות את  מדווחותלו אינן  פעילויות א .  )2019-2020
.  בשנים המדווחותהספים הכמותיים

.במהלך העסקים הרגילבעסקאותשנקבע מגזרי נקבע על פי המחיר -תמחור בין

שניתן להקצותם באופן ישיר תוצאות, נכסים והתחייבויות של מגזר כוללים פריטים  
ערוצית -טלוויזיה רבתוצאות מגזרלמגזר כמו גם כאלה שניתן להקצותם באופן סביר.  

ערמיםהפסדבנטרול  ותמוצג המתואר ירידת  נכסים  בהתאם .10.5בביאור  ך  זאת 
ביצועי  את  מעריך  הקבוצה  של  הראשי  התפעוליות  ההחלטות  מקבל  שבו  לאופן 

.ים כאמורלמגזרבי הקצאת המשאביםומקבל החלטות לגיםהמגזר
ההוצאה ההונית של מגזר הינה סך העלות שהתהוותה במהלך התקופה בגין רכישת 

רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים. 
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מגזרי פעילות 28.2

2021בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה
תקשורת

פנים ארצית  
נייחת 

תקשורת
סלולארית 

שרותי בזק  
בינלאומי 

רב  טלויזיה
מאוחד התאמות אחרים ערוצית*

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח"חשמיליוני 

3,8452,2491,1861,270271-8,821הכנסות מחיצוניים 
-)434(3374051-6הכנסות בין מגזריות 

8,821)434(4,1822,2891,2371,270277סך הכל הכנסות 

1,889)95(9385771732924ת ערך וויריד פחתותפחת,, ה

רווח (הפסד) –תוצאות המגזר 
27581,856)41(1,7484222תפעולי 

3572354-144533מימון הוצאות
)55(31-)3()3()65()15(מימון הכנסות
(הכנסות) מימון,  הוצאותסך הכל 

21-175478)42(342נטו 

רווח (הפסד) מגזרי לאחר הוצאות  
1,378)117(27)42(1,4068420מימון, נטו 

-------כלולות חלק ברווחי (הפסדי) חברות 
רווח (הפסד) מגזרי לפני מיסים על 

1,378)117(27)42(1,4068420הכנסה 
343201216-382מסים על הכנסה 
996)117(21)43(1,063648רווח (הפסד) נקי -תוצאות המגזר 

14,994)874(9,2454,4527781,293100נכסי המגזר 
5---5--השקעה בחברות כלולות 

1,5601,560-----מוניטין 
11,4151,7535664743784415,089התחייבויות המגזר 

, נכסים בלתי  השקעות ברכוש קבוע
1,1972891111885-1,790מוחשיים ובהוצאות נדחות 

זאת . 2018משנתהחלשהוכרהערךירידתשלהכוללתההשפעהבנטרולמוצגותערוצית-רב טלוויזיהמגזרתוצאות* 
לגביהחלטות ומקבל המגזרביצועיאתמעריך הקבוצהשלהראשיהתפעוליותההחלטותמקבלשבולאופןבהתאם
די.בי.אס. שלהכספייםהדוחותמתוךנבחריםנתוניםתמציתבדבר.431ביאורראובנוסףלמגזר. המשאביםהקצאת
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2020בדצמבר31ביום שהסתיימהלשנה
תקשורת

פנים ארצית  
נייחת 

תקשורת
סלולארית 

שרותי בזק  
בינלאומי 

רב  טלויזיה
מאוחד התאמות אחרים ערוצית*

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח"חשמיליוני 

8,723- 3,8132,1271,2171,286280הכנסות מחיצוניים 
- ) 466( 346595416הכנסות בין מגזריות 

8,723) 466( 4,1592,1861,2711,287286סך הכל הכנסות 

1,858) 91( 87759914931014וירידות ערך הפחתות, פחת

רווח (הפסד) –תוצאות המגזר 
443261,708) 42( ) 241( ) 84( 1,705תפעולי 

41918515167525מימון הוצאות
) 51( 36- ) 2( ) 3( ) 66( ) 16( מימון הכנסות
(הכנסות) מימון,  הוצאותסך הכל 

2131103474) 48( 403נטו 

רווח (הפסד) מגזרי לאחר הוצאות  
432231,234) 55( ) 243( ) 36( 1,302מימון, נטו 

- - - - - - - כלולות חלק ברווחי (הפסדי) חברות 
רווח (הפסד) מגזרי לפני מיסים על 

432231,234) 55( ) 243( ) 36( 1,302הכנסה 
322445334) 11( 262מסים על הכנסה 
39178900) 57( ) 275( ) 25( 1,040רווח (הפסד) נקי -תוצאות המגזר 

14,390) 694( 8,4714,3717811,36596נכסי המגזר 
4- - - 4- - השקעה בחברות כלולות 

1,5591,559- - - - - מוניטין 
11,7641,7425805054289315,526התחייבויות המגזר 

, נכסים בלתי  השקעות ברכוש קבוע
97543712316512-1,712נדחות מוחשיים ובהוצאות  

זאת . 2018משנתהחלשהוכרהערךירידתשלהכוללתההשפעהבנטרולמוצגותערוצית-רב טלוויזיהמגזרתוצאות* 
לגביהחלטות ומקבל המגזרביצועיאתמעריך הקבוצהשלהראשיהתפעוליותההחלטותמקבלשבולאופןבהתאם
די.בי.אס. שלהכספייםהדוחותמתוךריםנבח נתוניםתמציתבדבר.431ביאורראובנוסףלמגזר. המשאביםהקצאת
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2019בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה
תקשורת

פנים ארצית  
נייחת 

תקשורת
* סלולארית

שרוי בזק  
בינלאומי 

רב  טלויזיה
מאוחד * התאמותאחרים **ערוצית

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח"חשמיליוני 

8,929- 3,7572,3161,2831,344229הכנסות מחיצוניים 
- ) 428( 316465619הכנסות בין מגזריות 

8,929) 428( 4,0732,3621,3391,345238סך הכל הכנסות 

86163319033414322,064וירידות ערך הפחתות, פחת

רווח (הפסד) –תוצאות המגזר 
466) 1,247( 1) 135( ) 196( ) 99( 2,142תפעולי 

60823817181738מימון הוצאות
) 266( ) 158( - ) 5( ) 2( ) 62( ) 39( מימון הכנסות
(הכנסות) מימון,  הוצאותסך הכל 

472) 77( 6121) 39( 569נטו 

לאחר הוצאות  רווח (הפסד) מגזרי 
) 6( ) 1,170( - ) 147( ) 202( ) 60( 1,573מימון, נטו 

) 2( - ) 2( - - - - כלולות חברות בהפסדיחלק 
רווח (הפסד) מגזרי לפני מיסים על 

) 8( ) 1,170( ) 2( ) 147( ) 202( ) 60( 1,573הכנסה 
1,1271,452- 2) 45( ) 13( 381מסים על הכנסה 
) 1,460( ) 2,297( ) 2( ) 149( ) 157( ) 47( 1,192(הפסד) נקי רווח -תוצאות המגזר 

13,999) 900( 8,0914,0881,0801,491149נכסי המגזר 
1,5591,559- - - - - מוניטין 

6- 2- 4- - השקעה בחברות כלולות 
12,4661,4346045767984316,002התחייבויות המגזר 

, נכסים בלתי  קבועהשקעות ברכוש 
1,590- 9143351102229מוחשיים ובהוצאות נדחות 

ההתאמות. במסגרתמוצגסלולאריתתקשורתמגזרערךמירידתהפסד* 

לאופן בהתאםזאת. 2018משנתהחלשהוכרהערךירידתשלהכוללתההשפעהבנטרולמוצגותערוצית-רב טלוויזיהמגזרתוצאות** 
למגזר. המשאביםהקצאתלגביהחלטותומקבלהמגזרביצועיאתמעריךהקבוצהשלהראשיהתפעוליותההחלטותמקבלשבו

די.בי.אס. שלהכספייםהדוחותמתוךריםנבח נתוניםתמציתבדבר.431ביאורראובנוסף
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התאמות בגין מגזרים בני דיווח של הכנסות, רווח והפסד, נכסים והתחייבויות 28.3

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

202120202019

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

הכנסות 

8,9788,9039,119הכנסות מגזרים בני דיווח 

277286238הכנסות מגזרים אחרים 

) 428( ) 466( )434(ביטול הכנסות ממכירות בין מגזריות  

8,8218,7238,929הכנסות במאוחד 

רווח והפסד 

1,7711,3381,712רווח תפעולי בגין מגזרים בני דיווח 

) 472( ) 475( )478(הוצאות מימון, נטו 

) 1,133( 286-) 10.2באור(ראו נכסיםערךמירידת(מחיקת הפסד) הפסד

728180ערוצית בגין מגזר טלוויזיה רב התאמות

) 2( - -כלולות חלק בהפסדי חברות 

) 185( ) 22( -עלות עודפיהפחתת
בגין פעילויות המסווגות בקטגוריית אחרים  ) הפסדרווח ( 

) 8( 1326והתאמות אחרות 

) 8( 1,3781,234אוחד לפני מסים על הכנסה מרווח (הפסד) 

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

נכסים 

15,77314,992נכסי מגזרים בני דיווח 

10096לפעילויות המסווגות בקטגוריית אחרים נכסים המשויכים 

1,5601,559מוניטין שאינו מיוחס למגזר פעילות 

) 2,188( )2,280(נכסים בין מגזריים והתאמות אחרות ), 10ראו באור  בניכוי הפסד מירידת ערך נכסים ( 

1,4061,494דיווח ברלמגזרמיוחסיםשאינםעלותועודפינכסים

16,55915,953במאוחד הנכסים 

התחייבויות 

14,20814,591התחייבויות מגזרים בני דיווח 

3742התחייבויות המשויכות לפעילויות המסווגות בקטגוריית אחרים 

) 1,242( )1,407(בניכוי התחייבויות בין מגזריות 

2,2512,135דיווח ברישאינםלמגזריםהקשורותהתחייבויות

15,08915,526ההתחייבויות במאוחד 
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עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים. 29

זהות בעלי עניין וצדדים קשורים 29.1

בעלי העניין והצדדים הקשורים של החברה כהגדרתם בחוק ניירות ערך ובתקן חשבונאות 
צדדים  24בינלאומי   וט.נ.ר,  סרצ'לייט  בעיקר  הינם  קשורים,  צדדים  קשורים שלהם  בדבר 

(לרבות גורמים אשר היו צדדים קשורים של החברה או של סרצ'לייט וט.נ.ר בתקופת הדוח  
חברות  אולם אינם צדדים קשורים של החברה או של סרצ'לייט וט.נ.ר נכון למועד הדוח), 

כלולות, דירקטורים ואנשי מפתח ניהוליים של החברה או של סרצ'לייט וט.נ.ר. 

מתוארות להלן עם בעלי עניין וצדדים קשורים אינן כוללות התייחסות  כי העסקאות היצוין
אפשריות להשלכותאוישראלומשטרתערךניירותרשותחקירותבדבר1.3לאמור בביאור  

. שלה

קשוריםוצדדיםעניין בעלי עםיתרות29.2

בדצמבר 31ליום 

20212020

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

12כלולה חברה–וחייביםלקוחות

) 1( )2(צדדים קשורים, נטו  
די.בי.אס בע"מ בגין עודף מקדמות ששולמו בגין תמורה מותנית (לא יורוקום

9999) 12.2.1כולל ריבית) (ראו באור 

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים29.3

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

202120202019

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
הכנסות 

101213מצדדים קשורים 
121מחברות כלולות   

הוצאות 
332820לצדדים קשורים  
- 2-לחברות כלולות  

של קבוצת בזקוהל זניחותנ29.3.1

וכללים לסיווגה של מידהאמות,  לאמץ קווים מנחיםהחליטהבזק הביקורת של  ועדתב
נושאי משרה בחברה או שלנושא משרה בבזק  עם  שלה  או חברה מאוחדת  בזק  עסקה של  

ועסקה עם בעל שליטה בבזק או  עסקה עם נושא משרה"–אישי (להלן  ענייןיש בה    ("
.   זניחהכעסקה )"עסקה עם בעל שליטה"–עניין אישי (להלן שלבעל שליטה יש בה

המידה   בנוהלאמות  לעת  ,  הקבועות  שיעודכנו מעת  להוראותיוכפי  עשויבהתאם  ות , 
, בין היתר, לצרכים הבאים:  בזקלשמש את 

) לתקנות ניירות ערך (דוחות 3(א41כעסקה זניחה כקבוע בתקנה לסיווג העסקה.א
. 2010–כספיים שנתיים), התש"ע 

לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף (לרבות בדוחות הצעת מדף) לגבי .ב
, תאגיד בשליטתה וחברה מאוחדת או כלולה שלה עם בעל שליטה  בזקעסקה של  

לתקנות ניירות 22או שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה  
התש"ל   ומיידים),  תקופתיים  דוחות "תק–(להלן  1970–ערך (דוחות  נות 

לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 54תקופתיים") ובתקנה  
. 1969–מבנה וצורה), התשכ"ט –
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בנוהל זה עשויות  ב.ג אמות המידה לבחינת היות עסקה זניחה המפורטות  נוסף, 
לשמש ככלי עזר לבחינת זניחותם של קשרים עסקיים נוספים, כגון: היותם של  

דירקטור בלתי תלוי קשרים עסקיים עם מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני או 
זיקה),   מהווים  שאינם  החברות (עניינים  בתקנות  כאמור  זניחים  קשרים 

לחוק החברות, התשנ"ט  240וכאמור בסעיף  2006-התשס"ז   ("חוק  1999–(ו) 
החברות").

בבזק וחברות מאוחדות שלה מתקשרות מעת לעת בעסקאות עם נושאי משרה  בזק
מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן:  עסקאותלרבות בה שליטהיובעל

לרבות: שירותי –קבוצת בזקמכירת שירותי ומוצרי תקשורת על ידי חברות  .1
ח בחוות  ) ואירוPRI-טלפוניה, תמסורת ו  תשתית,  תקשורת בסיסיים שונים (

אספקת שירותים סלולאריים ושירותי ערך מוסף ומכירה ושדרוג   שרתים; 
טלפוניה   שירותי  לאינטרנט,  גישה  שירותי  סלולארי;  קצה  ציוד  של 

בינלאומית, שירותי אירוח ושירותי תקשורת נתונים; שירותי טלוויזיה. 
שכירות  .2 בין היתר:  לרבות,  ניהול ורכישת נדל"ן,  שטחים  הסכמי שכירות, 

המשמשים למתקני תקשורת ומחסנים. 
או לעובדיהן. קבוצת בזקקבלת שירותי ייעוץ והדרכה לחברות .3
כגון קבוצת בזקרכישת טובין ושירותים המשמשים את חברות  .4 בפעילותן, 

שירותים   תיקונים,  שירותי  אנרגיה,  ומוצרי  דלקים  רכישת 
פיננסיים/בנקאיים ועוד.  

תחשב  עסקה  העניין,  נסיבות  מכלל  העולים  מיוחדים  איכותיים  שיקולים  בהעדר 
בה כל הפרמטרים הבאים: מתקיימיםשלעסקה זניחה במידה 

עסקה הנעשית במהלך.א העסקים העסקה אינה עסקה חריגה (היינו, 
הרגיל, בתנאי שוק ושאינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות 

).בזק, רכושה או התחייבויותיה, והכל בהתאם לנהלי בזק

(סולו, ולא על בסיס מאוחד) (או  בבזקהיקף ההתקשרות הנקוב בה  .ב
מיליון ש"ח.  10לא יעלה על בכל אחת מחברות הבנות) 

36ידי על העסקה בהתאם לתקנה  אינה נדרשת לדווח בדיווח מיבזק.ג
א' לתקנות דוחות תקופתיים או על פי דין אחר.  37תקנהוא

) העסקה אינה כוללת תנאי כהונה והעסקה (כהגדרתם בחוק החברות.ד
בסעיף   או אינה מהווה התקשרות כאמור  עניין או קרובו,  בעל  של 

לחוק החברות (התקשרות של חברה ציבורית עם בעל סיפא)4(270
באמצעות השל לרבות  בעקיפין,  במישרין או  יטה בה או עם קרובו, 

חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים ממנו בידי החברה וכן אם 
באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא  –הוא גם נושא משרה בה 

באשר להעסקתו בחברה). -ואינו נושא משרה בה בזקעובד 

לצורך בחינת  ,ככלל בנפרד  זניחה כל עסקה תיבחן  כעסקה  בתנאים לסיווג  עמידתה 
האמור לעיל, עסקאות נפרדות המהוות חלק מאותה התקשרות על אףלעיל.  כמפורט

או עם עסקאות מתמשכות או עסקאות דומות מאוד המתבצעות באופן תדיר וחוזראו
, יבחנו  ניהן תלות או התנייהאותו גורם ועם תאגידים בשליטתו או עסקאות שקיימת בי 

.בחינתןכעסקה אחת על בסיס שנתי לצורך 
כפי שיהיו מעת לעת, אחת לשנה, לפני פרסום הדוחות  בכפוף להוראות חוק החברות, 

השנתיים  והצורך ,הכספיים  לעיל  המפורטים  הפרמטרים  את  הביקורת  ועדת  תבחן 
ותאשרם או תאשר עדכונים בהם. בעדכונם

שיקול  תרשאיועדת הביקורת   פי  ועל  הנ"ל  הדעתמעת לעת  הפרמטרים  לשנות את   ,
זניחה.  עסקהסיווג ל



2021בדצמבר31ליוםהמאוחדיםהכספייםלדוחותביאורים

85

: ) לחוק החברות שאינן נחשבות לעסקאות זניחות 4(270עסקאות המנויות בסעיף 

האסיפהאישורמועד
בזק (לאחר שלהכללית

ועדתאישורקבלת
התגמול/הביקורת

),  החברה ודירקטוריון
העסקה סכוםהעסקה מהותאחרת צויןאםאלא

מהות
העניין
האישי 

של הכלליתבאסיפהבזקהצבעתאישור 3.4.2017
עם די.בי.אסהתקשרותבעדדי.בי.אס

ו"הצדדים" ("חלל"בע"מתקשורתחלל
להסכםתוספתבתיקון/בהתאמה)

4.11.2013מיוםהצדדיםביןהקיים
חלל בלוויינילוויןמקטעילחכירת

שכלולה בעדלרבות("ההתקשרות"),
לפועל. והוצאתהההתקשרותשל

- כ עדשלכוללתנומינלית עלות
תקופת כללמשךדולרמיליון263

) 31.12.2028(עדההתקשרות
ממוצעת שנתיתעלותהמשקפת

לשנה.דולרמיליון21.9-כ של

הסכםלענייןנוספיםפרטיםראו
.218.-ו118.אוריבבחלל

א'סעיף
להלן 

לאור העובדה שנכון למועד העסקה האמורה,  חברהל.א היה עניין אישי בעסקה במועד אישורה, 
השליטה (בשרשור)   בעלת  מועד  באותו  שהייתה  תקשורת  יורוקום  בשליטת  מצויה  חלל  הייתה 

3.5.2018מיורוקום תקשורת, החל מיום  בזק ובהתאם למידע שנמסר לבזק. למיטב ידיעת  חברהב
חדלה לראות בחלל צד קשור.בזקתקשורת לבין חלל ונותקה הזיקה בין יורוקום

בסעיף   המנויות  דירקטורים  4(270לעסקאות  לשיפוי  והתחייבות  ביטוח  שעניינן  החברות  לחוק   (
להלן.29.6, ראו ביאור בחברהונושאי משרה

בקבוצה הטבות לאנשי מפתח ניהוליים 29.4

כוללות: 2019-2021בשנים בקבוצה הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

202120202019

אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

566* ניהולייםמפתחאנשימספר

8,1638,2468,163שכר ** 

7,7804,9953,834מענק 

1,9192,400-לשעברבזקדירקטוריון"ר ליוניהולדמי

- 13,530280מניות מבוססתשלום

30,71315,44014,397

אנשי מפתח ניהוליים בקבוצה בשנת הדוח כוללים את יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה  *
) וכן את יו"ר דירקטוריון בזק, את  2021בנובמבר 29(אשר כיהן גם כדירקטור בחברה עד ליום 

מנכ"ל בזק וכן את מנכ"ל פלאפון, בזק בינלאומי ודי.בי.אס.  

כוללים בעיקר הפרשות  השינויים בהפרשות אחרו2021בשנת  **  ת בבזק (הכלולים בסך השכר) 
כולל גם 2021מיליוני ש"ח. השכר של מנכ"ל החברה בשנת 0.2-בגין חופשה ומחלה בסך של כ
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כדירקטור בחברה עד ליום   דירקטורים אותו קיבל   וכן מענק מיוחד  2021בנובמבר  29גמול 
. 2021ובגין שנת 2020מיליון ש"ח בגין שנת 2.3בסך של כ 

בגין הפרשהבעיקרכולליםהשכר)בסך(הכלוליםבבזקאחרותבהפרשותהשינויים2020בשנת
ש"ח. מיליון0.9-כשלבסךבזקדירקטוריוןליו"רתחרות-איתקופתובגיןמוקדמתהודעה

כוללים בעיקר גידול בהפרשה 2019בשנת   השינויים בהפרשות אחרות (הכלולים בסך השכר) 
. ש"חמיליון 0.6-בסך של כבזקקדמת חופשה ומחלה למנכ"ל להודעה מו

.26ראו ביאור מניות למידע בדבר תגמול מבוסס 
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של החברה הטבות לדירקטורים29.5

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

202120202019

ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי 
635712937* גמול לחברי הדירקטוריון 

6610** דירקטורים מקבלי הגמולמספר 

2021בנובמבר 29עד ליום בחברהכדירקטורגםכיהןאשרהחברה"ל מנכשלדירקטורים הגמול* 
לעיל עקב היותם אנשי 29.4מוצגים בסעיף  2021בשנת  וכן הגמול של יו"ר דירקטוריון החברה  

. מפתח ניהוליים
מטעם  2021בשנת  **  חדש  דירקטור  בחברהמונה  השליטה  פרש, בעלי  חיצוני  דירקטור  וכן 

דירקטורית חיצונית חדשה מונתה על ידי האסיפה הכללית לאחר תאריך המאזן. 

בחברה הטבות נוספות לדירקטורים ונושאי משרה29.6

מועד אישור האסיפה הכללית  
(לאחר קבלת אישור דירקטוריון  

העסקה סכוםהעסקה מהותאחרת יןצו אםאלא, החברה)
התקשרות החברה  אישור30.4.2020

לכיסויrun-offבפוליסת ביטוח 
ונושאידירקטוריםאחריות

. בחברהמשרה

מיליון10עדשלאחריותגבול
שנתלכל"כ ובסהלתביעהדולר

הוצאותובנוסףהביטוח
הפרמיהסך. סבירותמשפטיות

.  דולראלף300-כהינההשנתית
העצמיתההשתתפותסכום

דולראלף250עדהינולחברה
.למקרה

לשיפויההתחייבותכתבתיקון30.4.2020
ולנושאילדירקטוריםופטור

סכוםלענייןבחברההמשרה
.המירביהשיפוי

העצמימההון25%שללגובהעד
הדוחותלפיהחברהשל

שפורסמוהחברהשלהאחרונים
לסךאובפועלהשיפוימתןלפני
הגבוהלפי, דולרמיליון15של

.מביניהם
29.11.2021

דירקטוריוןאישור
1ב1לתקנהבהתאםהחברה
ההקלות לתקנות

החברההתקשרותאישור
אחריותלכיסויביטוחבפוליסת

בחברהמשרהונושאידירקטורים
בהתאם, שלההבנותובחברות
החברהשלהתגמוללמדיניות
. 1.12.2022שעדלתקופה

מיליון 20עדשלאחריותגבול
דולר לתביעה ובסה"כ לכל שנת  

הביטוח ובנוסף הוצאות  
משפטיות סבירות. סך הפרמיה  

.דולר598,000-השנתית הינו כ
העצמיתההשתתפותסכום

דולר 150,000עדהינולחברה
למקרה לתביעות מחוץ לארה"ב  

דולר למקרה 250,000וקנדה, עד 
לתביעות בארה"ב ובקנדה ועד  

לתביעותלמקרהדולר325,000
. בישראלערךבניירות
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םימכשירים פיננסי 30

כללי 30.1

ים: יהקבוצה חשופה לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננס
סיכון אשראי.א
סיכון נזילות .ב
).מדד המחירים לצרכןסיכוני ומטבע, סיכון ריביתסיכון שוק (הכולל סיכון .ג

בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים  כמותי ואיכותי  זה ניתן מידע  רבביאו
לעיל, הסבר על אופן ניהול הסיכונים ותהליכי המדידה. 

ם ים פיננסיהמסגרת לניהול סיכוני30.2

ולפקח האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים הפיננסיים של הקבוצה  
ניהול הסיכונים הפיננסיים בקבוצה מטרתו להגדיר   עליה מצויה בידי הדירקטוריון. 
ולעקוב באופן שוטף אחר הסיכונים השונים ולקבוע את רמת החשיפה לסיכון שצריך 

ב להערכותיו הלעמוד  בהתאם  זו  מחשיפה  הנובעות  האפשריות  ההשפעות  ואת 
.וציפיותיו של הדירקטוריון

הנובעת , את החשיפה  על פי כללים שנקבעו בדירקטוריוןלנהלה הינה  מדיניות הקבוצ
.שינויים במדד המחירים לצרכןוריביתבשיעורישינוים, מתנודות בשערי מטבע חוץ

סיכון אשראי 30.3

מזומנים   אשראי.  לסיכוני  הקבוצה  חשיפת  אחר  שוטף  מעקב  מקיימת  ההנהלה 
.בתאגידים בנקאיים בעלי דרוג גבוהוהשקעות בפקדונות ובניירות ערך מופקדים 

לקוחות וחייבים אחרים 
הנהלת הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות  

ת בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הפרשות לחובות מסופקים המשקפו
הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. בנוסף קיים פיזור רב של יתרות הלקוחות.

ים יבנכסים פיננס השקעות
ערך   בניירות  מתבצעות  הן  ערך,  בניירות  השקעות  שמבוצעות  סחירים  ככל  נזילים, 

גופים בעלי דרוג אשראי גבוה.. עסקאות בהן מעורבים נגזרים נערכות עםובסיכון נמוך
למועד הדיווח לא קיים ריכוז משמעותי של סיכוני אשראי.  

סיכון נזילות 30.4

מספקת   נזילות  הניתן,  ככל  להבטיח,  היא  שלה  הנזילות  לניהול  הקבוצה  מדיניות 
למילוי התחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, בתרחיש עסקים רגיל 

יתרות ובתנאי   במוניטין.  פגיעה  או  רצויים  בלתי  שיגרמו לה הפסדים  מבלי  קיצון, 
הקבוצה, ידי  על  המוחזקות  נזילים,  המזומנים  השקעה  באפיקי  בעיקר  מנוהלות 

את ףשוטבאופןהקבוצה בוחנת.החוברותיושהפעילות השוטפתבכפוף לצרכי מימון
גם בתרחיש של הרעה בלתי המזומנים הקיימים והצפויים בטווח הנראה לעין, צרכי 

צפויה בעסקיה. תחזיות אלה מביאות בחשבון, בין היתר, גיוס ומחזור חוב ממקורות 
בנקאיים. וחוץ  למזעור  בנקאיים  אקטיבית  פעילות  מתבצעת  למסקנות  בהתאם 

הסיכון.

תנאי חלעניין  הקבוצהאגרות  חברות  ידי  על  שנתקבלוווב שהונפקו  ראו הלוואות 
לעיל.13באור 

ושירותים שוטפים  , ציוד קצהלקבוצה קיימות מחויבות חוזיות לרכישות, רכוש קבוע
, בדבר התקשרויות.18ביאור וראאחרים. למידע נוסף לגבי ההתקשרויות 
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אשר נתקבלו בפועל עד ליום  להלן מועדי הפרעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות
אומדן  31.12.2021 כולל  ריבית,  לצרכן תשלומי  מחירים  מדד  נתוני  על  (בהתבסס 

: )31.12.2021וריבית הידועים ליום 

2021רבדצמב31ליום 

הערך  
בספרים 

תזרים  
מזומנים 

חוזי 

מחצית 
ראשונה  

2022

מחצית 
שנייה  

20222023
עד  2024

2026
2027
ואילך 

י  נ ו י ל י ח ש מ "

נגזרים התחייבויות פיננסיות שאינן 
---661,5661,5421,524ספקים וזכאים 

1,9062,19485501411,042876הלוואות  

8,1421589,1059975131,54,702,216אגרות חוב  

11,61491812,7321,0711,6271,475,73,092

התחייבויות פיננסיות בגין  
---3535629מכשירים נגזרים 

בחודש ינואר  הבוצעשל בזק אשר  9הטבלה לעיל אינה כוללת פרעון מוקדם של אג"ח  
כמו כן, הטבלה לעיל אינה כוללת החלפת אגרות חוב  מיליון ש"ח. 370בסך של 2022

מסדרה ג' של החברה באגרות חוב מסדרה ו' של החברה אשר בוצעה בחודש ינואר 
לכךמיליון ש"ח.  417בסך של  2022 לפרוע את  הקב,פרט  כי לא תידרש  וצה צופה 

או בסכומים שונים, באופן מהותי. יותרמוקדםההתחייבויות כמפורט לעיל

סיכוני שוק 30.5

במסגרת  שוק  לסיכוני  החשיפה  על  ולפקח  לנהל  הינה  השוק  סיכוני  ניהול  מטרת 
פרמטרים מקובלים למניעת חשיפות משמעותיות לסיכוני שוק שישפיעו על תוצאות  

התחייבויותיה ותזרים המזומנים שלה. , הקבוצה

הוחלט לקבוע תמהיל של חשיפת החוב  במסגרת מדיניות ניהול החשיפות בקבוצה, 
במהלך עסקיה הרגילים לריבית ולהצמדה וכן על צמצום החשיפה למט"ח. בהתאם, 

של  ההשפעות  את  בחשבון  ולוקחת  חלקי  או  מלא  גידור  פעולות  הקבוצה  מבצעת 
בק  ההשקעות החשיפה בשיקוליה  ובניהול תיק  סוג ההלוואות שהינה לוקחת  ביעת 

שלה. 

חשיפה לסיכון מדד המחירים לצרכן ומטבע חוץ30.5.1

סיכון מדד המחירים לצרכן 

בש  משפיעישינויים  האינפלציה  תזרימי  ים עור  ועל  הקבוצה  רווחיות  על 
שלה  העתידיים  צמודות  ,המזומנים  התחייבויותיה  בשל  מדד.  הבעיקר 

מד יישום  החשיפה ליניות  במסגרת  מבצעת המדדיתצמצום  הקבוצה   ,
המדד.   כנגד  אקדמה  לוחות  עסקאות  כנגד  מבוצעות  ההגנה  עסקאות 

לעסקאות  גידור  מיישמת חשבונאות  החברה  המגודר.  החוב  של  הסילוקין 
האקדמה הללו. 

החשופים לשינוי  שקליים  תבפיקדונוחלק ניכר מיתרות המזומנים מושקע  
בשעור מדד המחירים לצרכן.יםכתוצאה משינויבשווים הריאלי 

סיכון מטבע חוץ

הקבוצה חשופה לסיכוני מטבע חוץ בעיקר בשל תשלומים עבור רכישת ציוד 
קבוע   ורכוש  או  קצה  בנוסף, בחלקםצמודיםהנקובים  ולאירו.  לדולר 

שישמספקתהקבוצה   ומקבלת  ללקוחות  ברחבי  ירותים  מספקים  רותים 
בע חוץ,  במטבע  בדולר.  העולם  הניתן  יקר  ככל  לצמצם  הקבוצה  מדיניות 

של חלקי  גידור  לבצע  וכן  חוץ,  במטבע  רכישה  הדולרית  הסכמי  החשיפה 
קדונות בדולר. יקדמה כנגד הדולר וניהול פבאמצעות עסקאות א
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: 31.12.2021ליום להלן דוח על המצב הכספי לפי בסיסי הצמדה

2021בדצמבר 31ליום 

הצמדה ללא  
צמוד למדד  

המחירים 

במטבע  
חוץ או  

צמוד לו  
(בעיקר  

דולר)
יתרות לא  

כספיות 
סך הכל  

יתרות 
ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  ש"ח מיליוני  

שוטפים נכסים

967-31-998מזומנים ושווימזומנים

1,0783521-1,134השקעות
1,8331511-1,859לקוחות 

131112-37280אחרים חייבים

7474---מלאי 
4,009162631114,345שוטפים נכסים"כ סה

שוטפים שאינםנכסים

433--254179וחייבים לקוחות

6060---בניכוי זכויות שנוצלו –שידור זכויות

1,8281,828---שימוש זכויותנכסי

6,3126,312---קבוע רכוש

3,2513,251---מוחשיים -בלתי נכסים

11716-173306שוטפות שאינןוהשקעותנדחותהוצאות

2424---נדחים מסיםנכסי

371195-11,64812,214שוטפים שאינםהכל נכסים סך
4,3803576311,75916,559סך הכל נכסים 

התחייבויות שוטפות 

980--359621אגרות חוב, הלוואות ואשראי 
466--6460חכירות בגיןהתחייבויותשלשוטפותחלויות

1,317442401541,755ספקים וזכאים 

507-3-510הטבות לעובדים 
69---69הפרשות 

2,2581,1252431543,780שוטפות התחייבויות"כ סה

שוטפות התחייבויות שאינן 
9,068--6,7732,295הלוואות ואגרות חוב 

1,511--231,488חכירות בגיןהתחייבויות

199-44-243הטבות לעובדים 

142142---נגזרים והתחייבויות אחרות 
296296---התחייבויות מסים נדחים  

49---49הפרשות  

7,0443,7834443811,309שוטפות שאינןהתחייבויותהכלסך
9,3024,90828759215,089סך הכל התחייבויות 

11,1671,470)224()4,551()4,922(סך הכל החשיפה בדוח על המצב הכספי 

--880216)1,096(עסקאות אקדמה  
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: 31.12.2020ליום להלן דוח על המצב הכספי לפי בסיסי הצמדה

2020בדצמבר 31ליום 

ללא הצמדה 
צמוד למדד  

המחירים 

במטבע  
חוץ או  

צמוד לו  
(בעיקר  

דולר)
יתרות לא  

כספיות 
סך הכל  

יתרות 
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

שוטפים נכסים

894- 79- 815מזומנים ושווימזומנים

881- 59- 822השקעות

1,621- 1,5921613לקוחות 

40180- 5090אחרים חייבים

7373- - - מלאי 

1010- - - למכירה מוחזקיםנכסים

3,2791061511233,659שוטפים נכסים"כ סה

שוטפים שאינםנכסים

514- - 323191וחייבים לקוחות

6767- - - בניכוי זכויות שנוצלו –שידור זכויות

1,8041,804- - - שימוש זכויותנכסי

6,1316,131- - - קבוע רכוש

3,2683,268- - - מוחשיים -בלתי נכסים

206402- - 196שוטפות שאינןוהשקעותנדחותהוצאות

108108- - - נדחים מסיםנכסי

11,58412,294- 519191שוטפים שאינםהכל נכסים סך

3,79829715111,70715,953סך הכל נכסים 

התחייבויות שוטפות 
785- - 268517אגרות חוב, הלוואות ואשראי 

415- - 2413חכירות בגיןהתחייבויותשלשוטפותחלויות

1,2941261791671,766ספקים וזכאים 

482- 3- 479הטבות לעובדים 

117- - 1152הפרשות 

2,1581,0581821673,565שוטפות התחייבויות"כ סה

התחייבויות שאינן שוטפות 

9,485- - 6,8142,671הלוואות ואגרות חוב 

1,492- - 41,488חכירות בגיןהתחייבויות

335- 49- 286הטבות לעובדים 

152307- 8966נגזרים והתחייבויות אחרות 

290290- - - התחייבויות מסים נדחים  

52- - - 52הפרשות  

7,2454,2254944211,961שוטפות שאינןהתחייבויותהכלסך

9,4035,28323161015,526סך הכל התחייבויות 

11,097427) 80( ) 4,986( ) 5,604( סך הכל החשיפה בדוח על המצב הכספי 

- - 1,215262) 1,477( עסקאות אקדמה  
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מדד המחירים לצרכן: לגבי נתונים  30.5.2

של  ירידה2020(בשנת  2.4%-בהידוע  מדד המחירים לצרכן  עלה2021בשנת  
). %0.3שלעליה9201ובשנת .%60

לשינוי בשער החליפין של  לשינוי במדד המחירים לצרכן  רגישות ביחס  ניתוחי  30.5.3
דולר  ה

היה משפיע על לא  במדד המחירים לצרכן במועד הדיווח  1%גידול/קיטון של  
באופן מהותי.ועל ההון הנקיהרווח

דולר במועד הדיווח לא היה משפיע הבשער החליפין של  10%גידול/קיטון של  
.  מהותיעל הרווח ועל ההון באופן 

ריביתסיכון30.5.4

החשיפה לסיכון שעורי ריבית בשל התחייבות בגין מכשירי חוב 31.12.2021ליום  
נושאי ריבית משתנה הינה זניחה. 

סוג ריבית .א
של ל ריבית  נושאי  הפיננסים  המכשירים  הריבית של  סוג  בדבר  פירוט  הלן 

ה. הקבוצ

הערך בספרים 

12022020

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
מכשירים בריבית קבועה 

1,9641,919נכסים פיננסיים (בעיקר פקדונות ולקוחות) 

) 10,199( )9,712(התחייבויות פיננסיות (הלוואות ואגרות חוב) 

)7,748( )8,280 (

מכשירים בריבית משתנה 
) 71( )336(התחייבויות פיננסיות (אגרות חוב) 

וי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה ניתוח רגישות השו.ב
בריבית קבועה של הקבוצה אינם נמדדים בשווי הוגן   נכסים והתחייבויות 

לשינוי בשעורי ריבית במועד הדיווח לא תהייה כל  פיכך,דרך רווח והפסד. ל
השפעה על רווח והפסד.

ניתוח רגישות תזרים המזומנים לגבי מכשירים בשעורי ריבית משתנה.ג
בשיעורי הריבית במועד הדיווח היה משפיע באופן זניח  1%גידול/קיטון של  

על הרווח ועל ההון.
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גידור 30.6

מזומנים חשבונאות גידור תזרים 30.6.1

הקטנת לצורךלהלן,בטבלהכמפורט),Forward(אקדמהבעסקאותהתקשרהבזק
אלועסקאותמדד.צמודותחובאגרותבגיןלצרכןהמחיריםבמדדלשינויים החשיפה
תזרימיכגידורחשבונאיתומוכרותהחובמאגרותחלקשלספציפי מזומניםתזריםמגדרות

עליהןהחובאגרותשלהסילוקיןללוחותתואם אלהעסקאות שלפקיעתןמועדמזומנים.
בשוק נצפים בנתונים שימושידיעלנקבעהאקדמהעסקאותשלההוגןהשווי להגן.יועדו
הוגן). שוויבהיררכית2(רמה

הוגןשווינקוב ערךמספר 
קרןיתרת

הון

ש"ח מיליוניש"ח מיליוניש"ח מיליוניעסקאות פרעון מועדימגודר פריט

בדצמבר31ליום
1202

4(29)612.20221330סדרהאג"ח
512.202430039עד10212.202סדרהאג"ח
306.2052501316עד12266.20סדרהאג"ח

10880(13)29

בדצמבר31ליום
2020

(9)(78)12.20223665עד612.2021סדרהאג"ח
(6)(15)12.20224300עד1012.2025סדרהאג"ח

(5)(10)6.20265250עד126.2030סדרהאג"ח

121,215(103)(20)

כלכליגידור30.6.2

החשיפה הקטנתלצורךאקדמהבעסקאותבזקהתקשרה2021שנתבמהלך.א
הינו .202131.12ליום אלו עסקאותשלנטוההוגןהשוויהדולר.בשערלשינוים

ש"ח). מיליון 2-כשלהתחייבות31.12.2020ליום(ש"חמיליון4-כשלהתחייבות
בשער לשינוים החשיפההקטנתלצורךאקדמהבעסקאותקשורהי.בי.אסד.ב

- כשלהתחייבותהינו.202131.12ליוםאלועסקאותשלנטווגןהההשוויהדולר.
ש"ח). מיליון12-כשלהתחייבות.202031.12(ליוםש"חמיליון2
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הוגן בשוויהנמדדיםפיננסייםמכשירים30.7

ם הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן:הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירי30.7.1

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
השקעה בניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך –1רמה

9977) 30.7.2(ראה רווח והפסד 

) 117( )19() 30.7.3(ראה חוזי אקדמה –2רמה

נקבע תוך התייחסות למחיר המכירה המוצע  של ניירות ערך סחיריםהשווי ההוגן  30.7.2
).1המצוטט שלהם בסגירת המסחר, למועד הדיווח (רמה 

חוזי אקדמה (30.7.3 ההוגן של  חוץ  Forwardהשווי  לצרכן או מטבע  על מדד מחירים   (
מבוסס על היוון ההפרש בין המחיר הנקוב בחוזה האקדמה לבין המחיר של חוזה  

עור  יהנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון, תוך שימוש בשהאקדמה
מתאים (רמה   מביא  2ריבית  שוק  משתתף  כי  הנחה  תחת  מתבצעת  ההערכה   .(

בחשבון את סיכוני האשראי של הצדדים בתמחור חוזים כאמור.

מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד 30.8

הה את  מפרטת  שלהלן  ההוגהטבלה  והשווי  בספרים  הערך  בין  התחייבויות ן  בדלים  של 
.  פיננסיות 

של   ההוגן  שלהן אגרותהשווי  המצוטט  הרכישה  מחיר  לפי  נקבע  לציבור  שהונפקו  חוב 
. )1(רמה בסגירת המסחר, למועד הדיווח

נמדד על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי הלוואות ואגרות חוב הלא נסחרות,  שלהשווי ההוגן  
ריבית   שעור  פי  על  המהוונים  והריבית,  הקרן  מרכיב  בגין  העתידיים  השוק המזומנים 

ואיבתוספתדומותהתחייבויותלהמתאימה סיכון  פרמיית  בגין  הנדרשות  - ההתאמות 
. )2(רמה נכון לתאריך הדוחות הכספייםסחירות 

2020בדצמבר31ליום2021בדצמבר31ליום
הערך  

בספרים  
(כולל ריבית  

שווי הוגן שנצברה)

היוון שיעור
(ממוצע  
)משוקלל

הערך  
שווי הוגן בספרים 

שיעור
היוון

(ממוצע  
)משוקלל

%מיליוני ש"ח %מיליוני ש"ח 

מוסדייםומגופיםהלוואות מבנקים 
1,6121,7131.932,1182,2521.97) צמודות(לא 

3,1993,3940.44)1.25(2,9133,249) מדדאג"ח שהונפקו לציבור  (צמודות 

5,2155,5431.764,9135,1872.8) צמודותאג"ח שהונפקו לציבור  (לא 

9,74010,50510,23010,833
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קיזוז נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות30.9
לקבוצה הסכמים עם חברות תקשורת שונות להספקה ולקבלה של שירותי תקשורת.  

ההסכמים, קיימת לכל צד זכות קיזוז של הסכומים שכל צד חייב. הטבלה  חלק מעל פי  
כפי שהוצגו בדוח על המצב הכספי:ולהלן מציגה את הערך בספרים של יתרות שקוזז

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

9793ברוטו אחריםוחייביםלקוחותיתרת

) 84( )87(שקוזזו סכומים

109הכספי המצבעלבדוחהמוצגיםוחייביםלקוחותיתרת

104102ברוטו ספקיםיתרת

) 84( )87(שקוזזו סכומים

1718הכספי המצבעלבדוחהמוצגיםספקיםיתרת
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הכ תמצית  31 הדוחות  מתוך  נבחרים  של  נתונים  הישראלית  ספיים  החברה  בזק 
ודי.בי.אס שרותי  בזק בינלאומי בע"מ פלאפון תקשורת בע"מ, לתקשורת בע"מ, 

) בע"מ1998ן (יוול

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 31.1

נתונים מתוך הדוח על המצב הכספי:

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

"ח ש מיליוני מיליוני ש"ח 

2,5542,014רכוש שוטף 

9,9579,600רכוש שאינו שוטף 

12,51111,614

2,3932,096התחייבויות שוטפות 

9,0229,668התחייבויות שאינן שוטפות 

11,41511,764סך הכל התחייבויות 

) 150( 1,096הון  

12,51111,614

נתונים מתוך דוח רווח והפסד: 
בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה 

202120202019

"ח ש מיליוני מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

4,1824,1594,073הכנסות 
הפעילות הוצאות

934919911עבודה שכר

938877861והפחתות פחת

667590565וכלליות הפעלההוצאות

(406)68)105(נטו , אחרותתפעוליות(הכנסות) הוצאות

2,4342,4541,931הפעילות הוצאותסך

1,7481,7052,142תפעולי רווח

הוצאות (הכנסות) מימון 

357419608מימון הוצאות

(39)(16))15(מימון הכנסות

342403569נטו , מימון הוצאות

1,4061,3021,573נטו ,  מימוןהוצאותלאחררווח

(2,386)(244)120נטו , מוחזקותחברות(הפסדי) ברווחיחלק

(813)1,5261,058רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה 

343262381מסים על הכנסה 

(1,194)1,183796רווח (הפסד) לשנה 
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"מ בעתקשורתפלאפון31.2

הכספי:המצבעלהדוחמתוךנתונים

2020בדצמבר120231בדצמבר31

ש"ח מיליוניש"ח מיליוני

1,121899שוטף רכוש

3,3313,472שוטף שאינורכוש

4,4524,371

837720שוטפות התחייבויות

9161,022שוטפות שאינןהתחייבויות

1,7531,742התחייבויות הכלסך

2,6992,629הון

4,4524,371

והפסד: רווחדוחמתוךנתונים
בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

202120202019

ש"ח מיליוניש"ח מיליוניש"ח מיליוני

הכנסות 

1,6421,5911,709משרותים הכנסות

647595653קצה ציודממכירתהכנסות

2,2892,1862,362ומכירות משרותיםההכנסותסך

הפעילות הוצאות

1,3461,3291,373וכלליותהפעלההוצאות

315324373עבודה שכר

577599633והפחתות פחת

2,2382,2522,379תפעוליות הוצאותהכלסך

91882נטו אחרות, תפעוליותהוצאות

(99)(84)42תפעולי )הפסד (רווח

מימון (הכנסות)הוצאות

231823מימון הוצאות

(62)(66)(65)מימון הכנסות

(39)(48)(42)נטו מימון,הכנסות

(60)(36)84הכנסה עלמסיםלפני(הפסד)רווח

(13)(11)20הכנסה עלמסים(הכנסות) הוצאות

(47)(25)64לשנה (הפסד) רווח
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"מ בעבינלאומיבזק31.3

הכספי:המצבעלהדוחמתוךנתונים

2020בדצמבר120231בדצמבר31

ש"ח מיליוניש"ח מיליוני

472443שוטף רכוש

311342שוטף שאינורכוש

783785

409432שוטפות התחייבויות

157148שוטפות שאינןהתחייבויות

566580התחייבויות הכלסך

217205הון

783785

והפסד: רווחדוחמתוךנתונים
בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

202120202019

ש"ח מיליוניש"ח מיליוניש"ח מיליוני

1,2371,2711,339הכנסות 

הפעילות הוצאות

799802827ערךוירידותכלליות, הפעלההוצאות

237248261עבודה שכר

173149190ערך וירידותהפחתות, פחת

6313257נטו אחרות, תפעוליותהוצאות

1,2151,5121,535תפעוליות הוצאותהכלסך

(196)(241)22תפעולי (הפסד)רווח

מימון (הכנסות)הוצאות

558מימון הוצאות

(2)(3)(3)מימון הכנסות

226נטו מימון,הוצאות

(202)(243)20ההכנסה עלמסיםלפני(הפסד)רווח

(45)1232ההכנסה עלמסים(הכנסות) הוצאות

(157)(275)8לשנה (הפסד) רווח
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"מ בע)1998(לוויןשרותי.בי.אסדי31.4

הכספי:המצבעלהדוחמתוךנתונים

2020בדצמבר120231בדצמבר31

ש"ח מיליוניש"ח מיליוני

196176שוטף רכוש

230248שוטף שאינורכוש

426424

394436שוטפות התחייבויות

8069שוטפות שאינןהתחייבויות

474505התחייבויות הכלסך

(81)(48)בהון גרעון

426424

והפסד: רווחדוחמתוךנתונים
בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשנה

202120202019

ש"ח מיליוניש"ח מיליוניש"ח מיליוני

1,2701,2871,345הכנסות 

הפעילות הוצאות

835857923ערךוירידותכלליות, הפעלההוצאות

188203216עבודה שכר

203203219ערך וירידותהפחתות, פחת

42(15)12נטו אחרות, תפעוליות(הכנסות) הוצאות

1,2381,2481,400תפעוליות הוצאותהכלסך

(55)3239תפעולי (הפסד)רווח

מימון (הכנסות)הוצאות

41517מימון הוצאות

(5)(2)(3)מימון הכנסות

11312נטו מימון,הוצאות

(67)3126ההכנסה עלמסיםלפני(הפסד)רווח

122ההכנסה עלמסיםהוצאות

(69)3024לשנה (הפסד) נקירווח
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לאחר מועד הדוחות הכספיים מהותיים אירועים .32

חוב לאגרות'גסדרהמחובאגרותשלהחלפההחברהביצעה2022,בינואר10ביום32.1
.3.131.ביאורראהלפירוט'.וסדרהמ

החוב אגרותשלביוזמתהחלקימוקדםפדיוןבזקביצעה0222בינואר,23ביום32.2
נקוב.ערךש"חמיליון370-כשלבסך)9(סדרה

לסיומה הגיעהבוהמועד,2022במרץ1ליוםועד,הכספייםהדוחותמועדלאחר32.3
ממניות 820,360שלסךהחברה רכשההחברה,מניותשלזרתהחוהרכישהתכנית

סרצ'לייט מחזיקה בשיעור  ,הרכישהתכניתםתובש"ח.מיליון11כ תמורת החברה
של  61.38%של   בשיעור  מחזיקה  פורר  הרגילות  11.62%ומשפחת  ממניותיה 

.והמונפקות של החברה

ביטולבדבר,הכספייםהדוחותמועדלאחר,בזקדירקטוריוןהחלטתלעניין32.4
. .312.1ביאורראו,החילופיהמתווהובדברבזקתבקבוצמבנישינויתוכנית

הדיבידנדחלוקתמדיניותבדבר22.3.2022מיוםבזקדירקטוריוןלהחלטתבנוגע32.5
של המניותבעלישלהכלליתלאסיפהלהמליץבזקדירקטוריוןוהחלטתבזקשל

ביאור ראוהאמור,בדיבידנדהחברהשלהצפויוחלקה,דיבידנדחלוקתעלבזק
6.12.

23ביוםהחברהדירקטוריוןידיעלשאושרהנוספתרכישהתכניתאודותלפירוט32.6
. .420ביאורראה,2022,במרץ



מידע כספי נפרד לשנה שהסתיימה 
2021בדצמבר 31ביום 



2021בדצמבר 31מידע כספי נפרד ליום 

2

עמוד תוכן עניינים 

2המבקריםדוח רואי החשבון

המידע הכספי הנפרד 

3על המצב הכספינתונים

4ורווח כוללרווח והפסדנתוני 

5על תזרימי המזומנים נתונים

6נפרד  הכספי המידע לבאורים 



סומך חייקין
KPMGהמילניום מגדל
609דוארתא , 17הארבעהרחוב

6100601תל אביב 
800068403

2
KPMG ארגון הגלובלי של בפירמה חברהישראל ורשומה בסומך חייקין, שותפותKPMGת המורכב מ יו מא ת עצ רמו מ פי ת ה פו נ ו ס

K- ל  P M G I n te rna t i ona l  L i m i t ed ות י אחר ב לת  גב מו ת  פרטי ת  י ל ג חברה אנ  ,

לכבוד 
מ בע"קומיוניקיישנסבישלהמניותבעלי

.נ.,א
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות  9: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על  מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון

1970-"ל התשתקופתיים ומיידיים), 

"ל  התשג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  9הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  המידעביקרנו את  
לכל אחת משלוש השנים  ו2020-ו2021בדצמבר  31"החברה") לימים  -"מ (להלןבעקומיוניקיישנסבישל  1970-

דירקטוריון וההנהלה  באחריות הו. המידע הכספי הנפרד הינ2021בדצמבר 31הסתיימה ביום ןשהאחרונה שבה
הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.המידעשל החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על  

את   לתכנן  מאיתנו  נדרש  אלה  תקנים  פי  על  בישראל.  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 
צגה מוטעית מהותית. הכספי הנפרד הבמידעהביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין  
הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת  פרטיםביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים וב

שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים החשבונאייםהכלליםכוללת גם בחינה של  
הערכת   וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  ההצגה  שנעשו  אנו הנפרדהכספיהמידעשלנאותות   .

בסיס נאות לחוות דעתנו.יםסבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספק

תקנה הוראותעל ביקורתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לבהתבססלדעתנו,  
. 1970– לתש"ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ה9

בדוחות  1.3אורילבמפנה  אשר1הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  דעתנוחוותמבלי לסייג את  
הנוגעות  המאוחדים, בדבר חקירת רשות ניירות ערך בחשדות לביצוע עבירות על פי חוק ניירות ערך וחוק העונשין 

בין היתר לעסקאות הקשורות לבעל השליטה לשעבר והעברת תיק החקירה לפרקליטות, וכן לאמור בביאור זה  
שונות, בין היתר בעבירות של מתן שוחד ושל בדבר הגשת כתב אישום נגד בעל השליטה לשעבר בחברה, בעבירות  

גרימת פרט מטעה בדיווח מיידי. כאמור בביאור הנ"ל, בשלב זה אין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעות  
של החקירות, ממצאיהן ותוצאותיהן על החברה וכן על הדוחות הכספיים ועל האומדנים ששימשו בהכנת דוחות  

אלה, אם בכלל. 

מבלי  בנוסף לאמור  ,  הלב  תשומת  את  מפנים  אנו  הנ"ל,  דעתנו  חוות  את  הכספיים בדוחות17ראוי בבלסייג 
המאוחדים של החברה, בדבר תביעות שהוגשו כנגד חברות בקבוצה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריכן או לחשב  

את החשיפה בגינן. 

חייקין סומך
חשבון רואי

2022ץבמר23
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בדצמבר 31ליום נתונים על המצב הכספי 

20212020

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח באור 

נכסים 

2555מזומנים ושווי מזומנים 

3180157קצר לזמןופיקדונותהשקעות 

1423אחרים חייבים 

219235שוטפים סך הכל נכסים 

479160ארוך לזמןפיקדונות

51,7241,398מוחזקת הבחבר השקעה

1,8031,558שוטפים שאינםסך הכל נכסים 

2,0221,793סך הכל נכסים 

התחייבויות 

677זכאים ויתרות זכות 

77סך הכל התחייבויות שוטפות 

71,9991,893אגרות חוב  

1,9991,893סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות 

2,0061,900סך הכל התחייבויות 

) 107( 916)בהוןגרעוןהון (

2,0221,793הון  גרעון בסך הכל התחייבויות ו 

איציק תדמור תומר ראב"ד דארן גלאט 
סמנכ"ל כספים מנהל כללי יו"ר דירקטוריון  

2022, במרץ23הדוחות הכספיים: תאריך אישור 

מנו. נפרד מהווים חלק בלתי נפרד מה כספי ה אורים המצורפים למידע יהב
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בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום רווח והפסד  נתוני  

20212020

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח באור 

הפעילות ות הוצא 

53שכר עבודה 

88הוצאות הפעלה וכלליות  

1311סך הוצאות הפעילות 

) 11( )13(תפעולי הפסד

מימון (הכנסות) הוצאות

184110מימון הוצאות 

) 6( )10(הכנסות מימון 

174104מימון, נטו הוצאות

) 115( )187(מימון, נטו לאחר הוצאותהפסד 

316265נטו , מוחזקתהחברברווחיחלק 

129150לפני מסים על הכנסה רווח

10-7הכנסות מיסים 

129157רווח לשנה 

בדצמבר 31הכולל לשנה שהסתיימה ביום נתונים על הרווח 

20212020

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

129157רווח לשנה 

) 3( 10כולל אחר, נטו ממס ) הפסד( רווחפריטי

139154סך הכל רווח כולל לשנה  

מנו. נפרד מהווים חלק בלתי נפרד מה כספי ההבאורים המצורפים למידע 



2021בדצמבר31מידע כספי נפרד ליום 

5

בדצמבר 31נתונים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

20212020

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

129157רווח לשנה 

התאמות: 

) 265( )316(, נטו מוחזקותרווחי חברות בחלק 

174106הוצאות מימון, נטו 

) 7( -ויתרות זכות םשינוי בספקים, זכאי

) 1( 10שינוי בחייבים אחרים 

) 10( )3(שוטפת לפעילותששימשומזומנים נטו 

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

) 40( -ה בת בחבר השקעה

) 229( 66,נטו שינוי בפיקדונות והשקעות 

12ו במזומןדיבידנד שהתקבל ו ריבית

) 267( 67פעילות השקעה (שימשו) משנבעומזומנים נטו 

פעילות מימון לתזרימי מזומנים 

- 1,035ב הנפקת אגרות חו

- )1,015(אגרות חוב ןפירעו 

- )16(רכישה חוזרת של מניות 

) 78( )79(ריבית ששולמה 

- )19(אגרות חוב עלויות בגין פירעון מוקדם של 

) 3( -פיצוי נטו בגין תביעת חורב 

) 81( )94(לפעילות מימון ששימשומזומנים נטו 

) 358( (30)ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים 

55413בינואר 1מזומנים ושווי מזומנים ליום 

2555מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

מנו. נפרד מהווים חלק בלתי נפרד מה כספי ההבאורים המצורפים למידע 



2021בדצמבר31ליוםנפרדכספילמידעביאורים

6

כללי אור יב. 1

ליום   הקבוצה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  מתוך  כספיים  נתונים  - (להלן  31.12.2021להלן 
המיוחסים לחברה עצמה (להלן   המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים,  -"דוחות מאוחדים"), 

לתקנה   בהתאם  המוצגים  נפרד"),  כספי  העשירית  -ג (להלן  9"מידע  והתוספת  - (להלן  "התקנה") 
התש"לשירית")  "התוספת הע בעניין מידע  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 

כספי נפרד של התאגיד.

יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים. 

-במידע כספי נפרד זה 

" בע"מבי קומיוניקיישנס"-"החברה"  

"הקבוצה", "חברה מוחזקת", "בעל עניין": כהגדרתם של מונחים  "חברה מאוחדת",  "חברה כלולה",  
. 2021אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה לשנת 

המאוחדים. לדוחות הכספיים1.3ביאורלעניין חקירת רשות ניירות ערך והמשטרה ראה 

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד  אור יב. 2

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות  
הדוחות   במסגרת  הכספיים  הנתונים  סווגו  בו  האופן  לרבות  החברה,  ידי  על  הנפרד  הכספי  במידע 

מהאמור להלן: המאוחדים בשינויים המתחייבים 

הצגת הנתונים הכספיים .2.1

כוללים מידע  להנתונים ע רווח והפסד כולל ותזרימי המזומנים,  רווח והפסד,  המצב הכספי, 
של   הפעולות  ותוצאות  ההשקעה  יתרות  עצמה.  לחברה  והמיוחס  המאוחדים  בדוחות  הכלול 

המאזני.   לפי שיטת השווי  מוחזקות מטופלות  בגין פעילות שוטפת,  חברות  תזרימי מזומנים 
עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו, במסגרת  פעילות השקעה ופעילות מימון בגין  

בהתאם למהות העסקה. הרלוונטיתהפעילות 

אומצו טרם ש תקנים חדשים .2.2

. המאוחדיםבדוחות3.18אור יבראו שטרם אומצו לעניין תקנים חדשים  
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לזמן קצר תופיקדונוהשקעות. 3

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

ש"ח מיליוני מיליוני ש"ח 

9976השקעות בניירות ערך סחירים 

8181) 1( פיקדונות לזמן קצר

180157

.2022נובמברחודשלעדלפירעון יםעומדקדונותיפה) 1(

פיקדונות לזמן ארוך . 4

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

ש"ח מיליוני מיליוני ש"ח 

79160) 1ארוך ( פיקדונות לזמן 

79160

.2024דצמברעד לחודש לפירעון עומדיםהפיקדונות) 1(

מאוחדות חברות. 5

חברות מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה:

זכויות החברה בהון
מאוחדת (לפי שיטת  ההשקעה בחבר

ליום )המאזני השווי 
2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

מיליוני ש"ח "ח ש מיליוני 

26.72%1,7241,398בזק  

1,7241,398

רכשה החברה  2020בדצמבר  10ביום  .5.1 מניות רגילות של חברת הבת בזק. החברה  10,580,000, 
כ כולל של  מיליון ש"ח ובמחיר ממוצע של 40-רכשה מניות כאמור בתמורה לתשלום סכום 

לאחר  3.78 ב ש"ח למניה.  החברה  המונפק 26.72%-הרכישה כאמור מחזיקה  מהון המניות 
ומזכויות ההצבעה בחברת הבת. המניות נרכשו כשהן נקיות וחופשיות מכל משכון, משכנתה,  
אחרת   התחייבות  מכל  לרבות,  כלשהו,  צד שלישי  כלשהי של  זכות אחרת  או  עיקול  שעבוד, 

לבנקים, למוסדות פיננסיים ולאחרים. 

כל מניות בזק שבידי החברה מוחזקות במישרין על ידי החברה, וזאת  11.10.2021מיום  החל  .5.2  ,
לאחר שבאותו יום הועברו להחזקתה הישירה של החברה כל מניות בזק שהוחזקו על ידי בי 

) בע"מ  1) בע"מ (חברה בבעלות ובשליטה מלאה של חברת בי תקשורת (אס פי2תקשורת (אס פי
ובשליט בבעלות  הינה  נסגרו  אשר  לחברה  בזק  מניות  העברת  לאחר  החברה).  של  מלאה  ה 
) בע"מ. 1) בע"מ ובי תקשורת (אס פי2החברות בי תקשורת (אס פי
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(המשך) חברות מאוחדות. 5

, החליט דירקטוריון בזק לאשר מדיניות חלוקת  22.3.2022מועד הדוחות הכספיים, ביום אחר .5.3
דיבידנד במזומן דיבידנד חדשה לבזק אשר לפיה בזק תחלק לבעלי מניותיה, מדי כחצי שנה, 

מהרווח החצי שנתי (לאחר מס) על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של בזק  50%בשיעור של  
יישום מדיניות חלוקת  2021וזאת החל מהחלוקה הקרובה (בגין המחצית השנייה של שנת    .(
ם בחוק החברות, והכל בשים הדיבידנד כפוף להוראות כל דין, לרבות מבחני החלוקה הקבועי

תוכניותיה ומצבה  יתרות המזומנים של בזק,  צורכי בזק והתחייבויותיה,  לב לתזרים הצפוי, 
כפי שיהיו מעת לעת ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של בזק לגבי כל חלוקה 

.ספציפית וזאת כקבוע בתקנון בזק

בזק כאמור כדי לחייב את בזק לחלק דיבידנד לבעלי המניות  אין באישור מדיניות הדיבידנד של  
לגופה בהתאם לתנאי יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד  וכל חלוקה ספציפית תיבחן  של בזק 
אין באישור המדיניות כאמור כדי למנוע מדירקטוריון בזק לבחון מעת   כאמור לעיל. כמו כן, 

בהוראות הדין,  לעת את מדיניות חלוקת דיבידנדים לבעלי מניות   בין היתר,  בהתחשב,  בזק, 
איתנותה  הבטחת  בין  איזון  שמירת  ותוך  שלה,  ההון  ובמבנה  ותוכניותיה  בזק  עסקי  במצב 
הפיננסית ויציבותה של בזק, לרבות רמת החוב ודירוג האשראי שלה, לבין המשך השאת ערך  

.לבעלי המניות של בזק באמצעות חלוקת דיבידנד שוטפת

ק רואה חשיבות בשמירה על האיזון שבין הבטחת איתנותה הפיננסית ויציבותה  דירקטוריון בז
לאורך זמן, לבין המשך  [AA] של בזק, תוך שמירה על דירוג בקבוצת הדירוג הנוכחית של בזק

.השאת ערך לבעלי מניותיה באמצעות חלוקת דיבידנד שוטפת

בין היתר, ניתוח ותוצאות עב ודה מקצועית כפי שבוצעה על ידי  בפני דירקטוריון בזק הוצגו, 
וכן ניתוחי רגישות למקרי הרעה   עפר, תחזיותיה של בזק וקבוצת בזק,  פרופסור אהרון (רוני) 
קבע   הנ"ל,  כל  את  בחן  בזק  שדירקטוריון  לאחר  בזק.  וקבוצת  בזק  בעסקי  צפויים  בלתי 

.לעילהדירקטוריון, כי החלטה זו משקפת את האיזון הנכון שבין צרכים אלו כמתואר

לעיל, ,  22.3.2022ביום  .5.4 כמפורט  בזק  של  הדיבידנד  חלוקת  מדיניות  בדבר  להחלטה  בהמשך 
דיבידנד   לחלק  בזק  של  המניות  בעלי  של  הכללית  לאסיפה  להמליץ  בזק  דירקטוריון  החליט 

מיליון ש"ח. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, 240במזומן לבעלי המניות בזק בסך כולל של  
האמור טרם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של בזק. חלקה הצפוי הדיבידנד  

של החברה בדיבידנד שיחולק על ידי בזק, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של  
.מיליון ש"ח64בזק, הינו כ 

ויתרות זכותזכאים . 6

2020בדצמבר 202131בדצמבר 31

ש"ח מיליוני מיליוני ש"ח 

11ספקים וזכאים אחרים  

66ריבית לשלם 

77
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אגרות חוב  . 7

ה׳) של החברה, -, אישרו אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג׳ ו 2020בספטמבר 17ביום 
שטרות הנאמנות של הסדרות האמורות, באופן שיאפשר לחברה לגייס חוב נוסף  את תיקון 

פאסו עם סדרה  -אשר יהא מובטח בשעבוד על מניות בזק המשועבדות לטובת סדרה ג', פארי
ג', תחת המגבלות הבאות:

יפרע ראשית את אגרות החוב  .א החוב הנוסף שתגייס החברה (בניכוי הוצאות ההנפקה) 
כך שלאחר גיוסו ולאחר השלמת התנאים  (סדרה ד')   ואגרות החוב (סדרה ה') במלואן, 

שיידרשו לשחרור תמורת הנפקת הסדרה הנוספת ותיקון השעבודים הקיימים לטובת 
בשטר   המשועבדות (כהגדרתן  בזק  מניות  על  בדרגה  ראשון  שעבוד  יירשם  ג',  סדרה 

השעב חלף  ג'),  החוב (סדרה  לטובת מחזיקי אגרות  הרשום הנאמנות)  וד השני מדרגה 
לטובתם כיום (כל עוד אגרות החוב (סדרה ה') במחזור).

לאחר פירעון מלוא החוב בגין אגרות החוב (סדרה ד') ואגרות החוב (סדרה ה'), תשמש  .ב
לצורך פירעון של אגרות החוב (סדרה ג'),  יתרת תמורת ההנפקה נטו של החוב הנוסף, 

התאם לתנאי שטר הנאמנות הקיים. בדרך של פדיון מוקדם (מלא או חלקי) ב

המח"מ של הסדרה החדשה שתנפיק החברה יהיה ארוך מזה של אגרות החוב (סדרה ג') .ג
ותשלום הקרן הראשון בגין אגרות החוב מהסדרה החדשה כאמור יהיה רק לאחר פירעון 

מלא של אגרות החוב (סדרה ג׳).

ות החוב במקרה של פירעון מוקדם כמו כן, תוקן סכום הפירעון המוקדם שישולם למחזיקי אגר
של אגרות החוב על ידי החברה, כדלקמן: 

במקרה של פירעון מוקדם חלקי של אגרות החוב (סדרה ג׳), –ביחס לאגרות החוב (סדרה ג׳)  
יהיה מחיר הפירעון המוקדם החלקי הגבוה מבין ערכן הפארי של אגרות החוב (סדרה ג׳) או 

ימי המסחר שקדמו לפדיון המוקדם.30-ת החוב בבורסה ב שווי השוק שלהן לפי מחיר אגרו

)  1מחיר הפירעון המוקדם המלא יהיה הגבוה מבין: (–ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה׳) 
ימי המסחר שקדמו לפדיון 30-שווי השוק של אגרות החוב לפי מחיר אגרות החוב בבורסה ב 

) ערכן הפארי של אגרות  2, או (103.5%המוקדם מחיר הפירעון המוקדם, אך לא יותר מסך של 
).  החוב (סדרה ה׳

, קיימה החברה מכרז לרכישת אגרות חוב מסדרה ו' במסגרתו הונפקו לגופים  2021ביולי  6ביום  
כ   ולציבור  כ  394מוסדיים  תמורת  ע.נ  הריבית 394מיליון  שיעור  ו'.  מסדרה  ש"ח  מיליוני 

. הריבית בגין אגרות החוב מסדרה ו' תשולם  3.65%השנתית (לא צמודה) אשר נקבע במכרז הינו  
ו  31יוםתשלומים חצי שנתיים בבשני ועד 2021כל שנה החל מנובמבר  לבנובמבר  30במאי 

. תמורת ההנפקה 2026בנובמבר  30. קרן אגרות החוב תפרע בתשלום אחד ביום  2026נובמבר  
נטו של אגרות החוב סדרה ו' שימשה את החברה לביצוע פירעונות מוקדמים של אגרות החוב 

כמפורט להלן.הקיימות שלה לאותו המועד

2020בדצמבר202131בדצמבר31
יתרהיתרה

נקוב ערךבספרים נקוב ערךבספרים 

"ח ש מיליוני"ח ש מיליוני"ח ש מיליוני"ח ש מיליוני

אגרות חוב שהונפקו לציבור: 
9511,0101,7391,878ה ג'אג"ח סדר

5458--ה ד' אג"ח סדר
100100--ה ה' אג"ח סדר

- - 1,0351,040אג"ח סדרה ו'

1,9862,0501,8932,036אגרות חוב סה"כ 
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, ביצעה החברה פירעון מוקדם מלא של קרן אגרות חוב סדרה ד' (בתוספת 2021ביולי 19ביום 
ריבית צבורה למועד הפירעון) ופירעון מוקדם מלא של קרן אגרות חוב סדרה ה' (בתוספת ריבית  
צבורה למועד הפירעון וקנס פירעון מוקדם כמוגדר בשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה  

מיליון ש"ח ע.נ אגרות החוב סדרה  226ביצעה החברה פירעון מוקדם חלקי של כ  ה'). כמו כן, 
לאחר ביצוע הפירעונות המוקדמים סדרות ד' ו  ה'  -ג' (בתוספת ריבית צבורה למועד הפירעון). 

נפרעו במלואן ונמחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך בת"א.  

אגרות חוב  מיליון ע.נ485כ  לציבור, הנפיקה החברה לגופים מוסדיים ו 2021בדצמבר  7ביום
נטו של אגרות החוב סדרה ו'  המיליוני ש"ח מסדרה ו'. תמורת ההנפק488מסדרה ו' תמורת כ 

מסדרה מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב  471כשל  חלקימוקדם  ןשימשה את החברה לביצוע פירעו
וקנס פ הפירעון  ריבית צבורה למועד  לאותו המועד (בתוספת  הקיימות שלה  רעון מוקדם  יג' 

').גכמוגדר בשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה 

מיליון ע.נ אגרות חוב מסדרה ו' 161, קיימה החברה הנפקה פרטית של כ 2021בדצמבר  9ביום
רות החוב סדרה ו' שימשה את החברה  נטו של אגותמיליון ש"ח. תמורת ההנפק161תמורת כ 

הקיימות שלה  מסדרהמיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב  157כשל  חלקימוקדם  ןלביצוע פירעו ג' 
פ וקנס  הפירעון  למועד  צבורה  ריבית  המועד (בתוספת  בשטר  ילאותו  כמוגדר  מוקדם  רעון 

').גהנאמנות של אגרות החוב מסדרה 

בתמורה גמסדרהחובאגרות.נ  ע מיליון417כשללפההחהחברהבצעה,  2022בינואר10ביום
'.ומסדרהחובאגרות.נ ע מיליון432לכ

. המאוחדיםהכספייםדוחותל13אוריבראהנוספיםלפרטים

התחייבויות תלויות . 8

ביולי 2020במרץ  30ביום  .8.1 הוגשה  אשר  הנגזרת  לתביעה  בנוגע  החברה הגיעה להסדר פשרה   ,
אביבלבית  2016 בתל  המחוזי  הפשרה, -המשפט  הסכם  במסגרת  חורב").  יפו (להלן "תביעת 

מיליון ש"ח (קרן פלוס  22, סכום כולל של 2020קבלה החברה במהלך הרבעון השלישי של שנת 
קווי זהב  -ריבית צבורה) של אגרות חוב סדרה ג' של החברה אשר הוחזקו בידי אינטרנט גולד 

בתמורה לוויתור על התביעה הנגזרת כנגד אינטרנט זהב. כמו כן, בע"מ (להלן "אינטרנט זהב"),
מיליון ש"ח בגין הוצאות עורכי דין ופיצוי כספי (אשר שולמו  4.23התובע הנגזר קיבל סכום של  

מיליון ש"ח שאינטרנט זהב נדרשת לשלם). הסכום נטו שהתקבל בידי החברה נזקף  22-מתוך ה
סעיף יתרת הפסד. ישירות להון העצמי של החברה תחת 

ביום  .8.2 החברה ודירקטורים לשעבר בחברה חתמו על הסכם פשרה כחלק  2020ביוני  2בנוסף,   ,
לפיה הדירקטורים ישלמו סכום של   מיליון ש"ח (להלן "סכום הפשרה של  2.5מתביעת חורב, 

חודש  הדירקטורים") לחברה על מנת להסדיר את כל התביעות הנגזרות בנוגע לעניין זה. במהלך  
וביטוח הדירקטורים שילם לחברה  2020יולי   בית המשפט המחוזי אישר את הסכם הפשרה, 

את מלוא סכום הפשרה של הדירקטורים. כחלק מהסדר הפשרה, החברה שילמה לתובע הנגזר 
החברה נזקף ישירות 720ולעורך דינו סכום כולל של   הסכום נטו שהתקבל בידי  אלפי ש"ח. 

תחת סעיף יתרת הפסד. להון העצמי של החברה 

, חתמה החברה על הסכם פשרה המיישב את התביעה הייצוגית אשר הוגשה  2020במרץ  4ביום  .8.3
כנגד   הוגשה  אשר  הברית,  בארצות  יורק  ניו  בבית המשפט המחוזי הדרומי של  כנגד החברה 

בשנת   ביום  2017החברה  הסופי מבית המשפט להסדר  2020באוגוסט  10.  התקבל האישור   ,
מיליון דולר, אשר כוסו 1.2במהלכו בוצעו תשלומי ההסדר. החברה שילמה סכום של  הפשרה

במלואם על ידי ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, אשר פטרו את החברה מכל  
ללא כל   התביעות הקשורות לתביעה הייצוגית הן על ידי התובעים והן על ידי חברי ההסדר, 

הודאה באשמה.   
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מיליארד 1.8-שתי בקשות לאישור תביעה ייצוגית בהיקף כולל של כהוגשו2017בחודש יוני  .8.4
בבזק בעניין  דאז  השליטה  בעלת  וכן חברות מקבוצת  נושאי משרה בקבוצה  בזק,  כנגד  ש"ח 

פויה הגשת  עסקת רכישת מניות די.בי.אס על ידי בזק מיורוקום. בהתאם להחלטת בית משפט צ
לבקשת היועץ המשפטי לממשלה  עוכבהאמורבקשה מאוחדת חלף שתי בקשות אלה. ההליך  

כאשר   פעמים  יולי  מספר  לחודש  עד  עוכב  ההליך  זה  למועד  יועציה להערכת.2022נכון 
המשפטיים של החברה, בשלב מקדמי זה, לא ניתן להעריך את הסיכוי לאישור הבקשה, ראה  

. המאוחדים של החברההכספייםבדוחות17.2גם סעיף 

הוגשה תביעה בצרוף בקשה לאישורה כתביעה ייצוגית על ידי אדם פרטי  2020בחודש נובמבר  .8.5
בעל מניות של בזק ("המבקש")   הינו  דירקטוריון של  אשר לטענתו  בזק, וחברי  כנגד החברה, 

הינו אישור תביעה ייצוגית לפיצוי של המבקש וחברי  עניינה של הבקשה,  בזק ("המשיבים"). 
הקבוצה המיוצגת בגין נזקים שנגרמו להם, לפי הנטען בבקשה, "בשל מחדלי דיווח וגילוי של 

והסתרת   אביב (להלן: "הבורסה")  בתל  ערך  לניירות  בבורסה  מציבור  בזק  מהותי  מידע 
התקשורת משרד  של  מהלכים  לציבור "אודות  דיווח  עם  בקשר  וזאת  למיגור  \המשקיעים", 

, אודות היקפה הנרחב והמהותי של  ISPתופעת המנויים הכפולים בתחום שירותי האינטרנט  
והשפעתם   בינלאומי")  בינלאומי (להלן: "בזק  בזק  הבת  בחברת  הכפולים  המנויים  תופעת 

הנזק שנגרם לחברי  השלילית המ בהתאם לנטען בבקשה,  הותית על עסקי חברת הבת ובזק". 
מיליון 65מיליון ש"ח עד  55-הקבוצה כתוצאה מהאירועים נשוא התביעה מסתכם בסך של כ

ש"ח, בהסתמך על חוות דעת מומחה שצורפה לבקשה.

כי בקשת האישור משוללת יסוד, בין היתר, עןטנבהתשובההמשיביםהגישו2021יוליבחודש
לא עמד בסטנדרטים  כי היה נדרש לפרסום,  בשל העובדה כי המידע הנטען בבקשת האישור 
מקצועיים   יועצים  ובשילוב  סידור  בהליך  לוותה  דיווח,  חובת  הקמת  לשם  בדין  הקבועים 

הוראות הדין וכי  כל האמצעים הנאותים כדי לקיים את  ננקטוובפיקוח הדירקטוריון ולפיכך  
לסילוקבקשההחברההגישה2021דצמברבחודשממצאים אלו סותרים את טענת המבקש.  

נגד טענותמפרטתאינהלאישורשהבקשהמכיוון,  היתרבין,  נגדהלאישורהבקשהשלהסףעל
כךדואליתחברהתהיהיהחברההרלוונטיתהתקופהשבמרביתשלמרותומכיווןהחברה
לדיןמומחהדעתבחוותנתמכתאינההבקשהכיוכןהאמריקאיהדיןהנועליההחלשהדין

ניתנה החלטה בה  2022לתגובות וקיום קדם משפט בחודש פברואררכאותעלאחר מספר . הזר
האם ברצונן לקיים גישור, דיון מקדמי נוסף או תיאום ישיבת הוכחות. התבקשו הצדדים לעדכן  
הם   כי  הודיעו  הוכחות.הצדדים  לדיוני  מועדים  לתיאום  זה,  פועלים  יועציהלהערכתבשלב 

.להתקבלמסיכוייהגבוהים, לגופאהתביעה להידחות סיכויי, החברהשלהמשפטיים

הוגשה תביעה בצרוף בקשה לאישורה כתביעה ייצוגית על ידי אדם פרטי  2020בחודש נובמבר  .8.6
בעל מניות של   הינו  אשר לטענתו  החברה  ("המבקש")  במניות  מחזיק  אשר לטענתו  החברה, 

ו בזק  החברה,  כנגד  בזק,  ובהווה  72-ובמניות  בעבר  נושאי משרה  הכוללים  נוספים,  משיבים 
של  לפיצוי  ייצוגית  תביעה  אישור  הינו  הבקשה,  של  עניינה  החברות ("המשיבים").  בשתי 

הנטען   לפי  להם,  שנגרמו  נזקים  בגין  המיוצגות  הקבוצות  וחברי  כתוצאה  המבקש  בבקשה, 
מהותי  המשקיעים מידע  לציבור  מלגלות  נמנעו  הם  כאשר  המשיבים  של  ומחדלים  ממעשים 
לכאורה שהיו חייבים לגלות בהתאם להוראות הדין, וזאת בקשר לדיווח של שתי החברות מיום 

לפיו בספרי בזק בינלאומי קיימות יתרות נכסים נטו בלתי מוסברות (חייבים בניכוי 9.11.2020
אים) בערך של עשרות מיליוני ש"ח שמקורו של חלק ניכר מהן הינו, ככל הנראה, בתקופות  זכ

בכתב התביעה הינו "מעל  15עבר של מעל   סכום התביעה הייצוגית המצוין  מיליון  2.5שנים. 
כאשר בהתאם לחוות דעת כלכלית שצורפה לבקשה "האומדן   ש"ח (לצרכי סמכות עניינית)" 

- 5.40%עומד על  9.11.2020רך" בגין המידע שנכלל בדיווח המיידי מיום  לנפילה במחיר נייר הע
ביחס לחברה.9.07%-9.36%ביחס לבזק ועל 5.26%

בקשה וכןלאישורהבקשהשלהסףעללסילוקבקשההחברההגישה2021ינוארבחודש
שייקבעלאחררקכינקבעבוהסילוקבבקשתדיוןהתקיים 2021אפרילבחודש.  מועדלהארכת

נכון.  נוסףדיוןוייקבעלבקשהתשובותלהגשתמועדייקבעמסמכיםלגילויבבקשהלדיוןמועד
בחודשלהיקבעצפוילדיוןומועד2022אפריללחודשקבועהמסמכיםלגילוידיוןזהלמועד

בו טרם הוגשו טענות .2022מאי בשלב מוקדם זה,  יועציה המשפטיים של החברה,  להערכת 
להעריך את סיכויי הבקשה לאישור להתקבל. ביכולתםעם החברה, אין מט
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ש"ח ע.נ 0.1מניות רגילות 

מספר מניות רגילות 

20212020
116,316,563116,316,563בינואר1הון מונפק ונפרע ליום 

-)1,457,573(רכישת מניות באוצר
114,858,990116,316,563בדצמבר 31הון מונפק ונפרע ליום 

300,000,000150,000,000בדצמבר 31הון רשום ליום 

ממניות החברה מוחזקות כמניות באוצר.1,476,803, 2021בדצמבר, 31נכון ליום *

במסגרתה  2020בפברואר  13ביום  9.1 החברה  של  המניות  בעלי  של  מיוחדת  אסיפה  התקיימה 
העסקתו של המנהל   כחלק מתנאי אושרו תנאי  מר תומר ראב"ד.  החברה,  הכללי החדש של 

מניות רגילות של החברה, אשר  2,677,362העסקתו הוענקו למר ראב"ד אופציות לרכישת עד  
מההון המונפק והנפרע של החברה נכון ליום תחילת העסקתו. תקופת ההבשלה 2.25%מהוות 

ההוצאה3של האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה הינה   שנרשמה בספרי החברה בגין  שנים. 
בשנ  למנכ"ל  שהוענקו  בכ2021-ו2020יםהאופציות  ש"ח280-הסתכמה  אחת אלפי  בכל 

. מהשנים

בבורסת 2020באוגוסט,  26ביום  9.2 ממסחר  מניותיה  את  למחוק  כוונתה  על  החברה  הודיעה   ,
).  SECהאמריקאית (הנאסד"ק בארה"ב ולהפסיק את חבות הדיווח שלה לרשות לניירות ערך 

ב הוגשו  המחיקה  לטובת  הנדרשים  הפסיקה  2020בספטמבר,  9-המסמכים  החברה  ומניית 
- להיסחר בנאסד"ק באותו היום. הפסקת חבות הדיווח של החברה בבורסת הנאסד"ק החלה ב

)  SEC, לאחר הגשת מסמך הנדרש לכך לרשות לניירות ערך האמריקאית (2020בספטמבר,  21
באותו היום. 

, אישרה האסיפה הכללית של החברה את הגדלת הון המניות הרשום של  2021במרס, 31ביום 9.3
30,000,000החברה כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 

המחולק ל בנות  300,000,000-ש"ח,  רגילות  כל אחת וכן אושר תיקון תקנון  0.1מניות  ש"ח 
החברה בהתאם.

30, אישר דירקטוריון החברה רכישה עצמית של מניותיה בהיקף של עד  2021בנובמבר  30ביום  9.4
) רכישת מניות של החברה בהיקף  1ועד למוקדם מבין: (2021בדצמבר  1מיליון ש"ח החל מיום  

או (30של   ש"ח;  יום  2מיליון  ליום  .  2022במרץ  1)  החברה  2021בדצמבר  31נכון  רכשה   ,
ראה ביאור מיליון ש"ח.16.4ממניותיה תמורת כ  1,457,573סך של  במסגרת תכנית הרכישה

, לעניין רכישת מניות החברה לאחר תאריך המאזן וסיום תכנית הרכישה העצמית. 12.2

אישר דירקטוריון החברה רכישה עצמית של מניותיה בהיקף של עד  2022במרץ  23ביום  9.5  ,20
) רכישת מניות של החברה בהיקף  1ועד למוקדם מבין: (2022במרץ  24מיליון ש"ח החל מיום  

.  2022במאי 12) יום 2מיליון ש"ח; או (20של 
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ביאור מסים על הכנסה . 10

שומות הסכםעלהחברהחתמה2020דצמברבחודש.  2018לשנתעדסופיותמס שומותלחברה
.  אלו שניםבגיןכלשהומסלשלםהחברהנדרשהלאלפיו2015-2018לשניםהמסרשויותעם

בשנת"ח  שמיליון7כשלבסךלמסהפרשההחברהמחקההשומותהסכםעלהחתימהבעקבות
2020 .

סיכון נזילות. 11

יים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריביתזוהחןהפירעודיעמולהלן 
: )31.12.2021ריבית הידועים ליום ה(בהתבסס על נתוני 

2021בדצמבר 31

הערך  
בספרים 

תזרים  
מזומנים  

חוזי 

מחצית  
ראשונה   

2022

מחצית  
שניה  
202220232024-2026

מיליוני ש"ח 

נגזרים התחייבויות פיננסיות שאינן 
---777אחרים זכאים וספקים 

1,9862,3513239772,203אגרות חוב  
1,9932,3583939772,203סה"כ 

הדוח ולאחריה  תתקופבמהלךאירועים. 12

'. ומסדרהחובלאגרות'  גמסדרהאגרות חוב  שלהחלפה  החברה ביצעה  2022בינואר  10ביום12.1
בדוחות הכספיים המאוחדים. 13.3.1אור יבלמידע נוסף ראה 

הדוחות12.2 מועד  ליום  הכספייםלאחר  ועד  תכנית  המועד,  2022במרץ  1,  לסיומה   הגיעה  בו 
-ממניות החברה תמורת כ 820,360ל  רכשה החברה סך ששל מניות החברה,  זרת הרכישה החו

פורר ומשפחת61.38%שלבשיעורמחזיקה'לייט  סרצהרכישה,  תכניתבתוםמיליון ש"ח.  11
. החברהשלוהמונפקותהרגילותממניותיה11.62%שלבשיעורמחזיקה

, 2022במרץ23ביוםהחברהדירקטוריוןידיעלשאושרהנוספתרכישהתכניתאודותלפירוט12.3
.9.5ביאורראה

מיום  12.4 בזק  דירקטוריון  להחלטת  הדיבידנד  22.3.2022בנוגע  חלוקת  מדיניות  בזק  שלבדבר 
בזק  שלהכללית  לאסיפהלהמליץבזקדירקטוריוןוהחלטת של  המניות  חלוקתעלבעלי 
.    5.4-ו5.3יםביאורראו, וחלקה הצפוי של החברה בדיבידנד האמור, דיבידנד
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פרק ד'
ושאלון ממשל תאגידי פרטים נוספים על התאגיד

לתקופה שהסתיימה  

2021בדצמבר 31ביום 
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הדיווחתלכל אחד מהרבעונים לשנוהפסד רבעוניים מאוחדים חות רווח " תמצית דוא: 10תקנה 

צורף בחלק השני של דוח זה. מהדירקטוריון הלדוח1.3סעיףראו 

ג: שימוש בתמורת ניירות ערך10תקנה 

, קיימה החברה מכרז לרכישת אגרות חוב מסדרה ו' במסגרתו הונפקו לגופים מוסדיים  2021ביולי  6ביום  

מיליוני ש"ח מסדרה ו'. תמורת ההנפקה נטו של אגרות החוב סדרה  394מיליון ע.נ תמורת כ 394ולציבור כ 

רעונות מוקדמים של אגרות החוב הקיימות שלה לאותו המועד. ישימשה את החברה לביצוע פו' 

בב החברה  שפרסמה  מדף  הצעת  לדו"ח  החברה2021בדצמבר  5יום  התאם  הנפיקה  מוסדיים  ,  לגופים 

תמורת ההנפקה נטו של אגרות החוב 488-מיליון ע.נ תמורת כ485-ולציבור כ מיליוני ש"ח מסדרה ו'. 

מיליוני ש"ח ע.נ אגרות חוב מסדרה ג'  471-ו' שימשה את החברה לביצוע פדיון מוקדם חלקי של כסדרה

הקיימות שלה לאותו המועד.  

-כתמורת' ומסדרהחובאגרות.נ עמיליון161-כ שלפרטיתהנפקההחברהקיימה, 2021בדצמבר9ביום

מוקדם ןנטו של אגרות החוב סדרה ו' שימשה את החברה לביצוע פירעוותמיליון ש"ח. תמורת ההנפק161

ג' הקיימות שלה לאותו המועד (בתוספת ריבית צבורה  מסדרהמיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב  157כשל  חלקי

').גרעון מוקדם כמוגדר בשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ילמועד הפירעון וקנס פ

. להלן20תקנהראו, ח"הדובשנתהחברהשלהחובאגרותאודותנוספיםלפרטים

י  : רשימת השקעות בחברות בת לתאריך הדוח על המצב הכספ11תקנה 

: שינויים בהשקעות בחברות בת בתקופת הדו"ח12קנה ת

הדו"ח לא התבצעו שינויים בהשקעות בחברות הבת. בתקופת

הדו13תקנה   והכנסות התאגיד מהן לתאריך  בנות  הכנסות של חברות  המצב הכספי (במיליוני  ":  על  ח 

ש"ח)

שם שם החברה 

המחזיק 

מס' מניות סוג המניה

מוחזקות 

שעור סה"כ ע.נ. 

ההחזקה 

בהון  

המונפק 

ובזכויות 

ההצבעה  

שעור 

ההחזקה 

בזכות 

למנות 

דירקטורים 

ערך בדוח  

הכספי 

הנפרד של  

החברה  

(מיליוני  

) ש"ח

בזק החברה  

הישראלית 

לתקשורת 

")בזקבע"מ ("

החברה 
1רגילות 

ש"ח
738,953,713738,953,71326.72%26.72%1,724

רווח כולל תקופה לרווח שם החברה 

לתקופה

הכנסות דמי ניהול  דיבידנד 

ריבית  

---1,1831,219בזק
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בבורסה: מסחר 20תקנה 

ח, לא חלה הפסקה במסחר בניירות הערך של החברה הרשומים  "למיטב ידיעתה של החברה, בתקופת הדו

למסחר. 

, קיימה החברה מכרז לרכישת אגרות חוב מסדרה ו' במסגרתו הונפקו לגופים מוסדיים  2021ביולי  6ביום  

תמורת ההנפקה נטו של אגרות החוב סדרה  מיליוני ש"ח מסדרה ו'. 394מיליון ע.נ תמורת כ 394ולציבור כ 

שימשה את החברה לביצוע פ רעונות מוקדמים של אגרות החוב הקיימות שלה לאותו המועד כמפורט יו' 

: להלן

, ביצעה החברה פירעון מוקדם מלא של קרן אגרות חוב סדרה ד' (בתוספת ריבית צבורה  2021ביולי  19ביום  

למועד הפירעון) ופירעון מוקדם מלא של קרן אגרות חוב סדרה ה' (בתוספת ריבית צבורה למועד הפירעון 

ביצעה החברה פירעון וקנס פירעון מוקדם כמוגדר בשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ה'). כמו כן,

מיליון ש"ח ע.נ אגרות החוב סדרה ג' (בתוספת ריבית צבורה למועד הפירעון). לאחר 226מוקדם חלקי של כ  

ה' נפרעו במלואן ונמחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך בת"א.  -ביצוע הפירעונות המוקדמים סדרות ד' ו

הנפיקה החברה לגופים מוסדיים ול2021בדצמבר  7ביום אגרות חוב מסדרה ו' מיליון ע.נ485כ  ציבור, 

נטו של אגרות החוב סדרה ו' שימשה את החברה המיליוני ש"ח מסדרה ו'. תמורת ההנפק488תמורת כ  

ג' הקיימות שלה לאותו המועד מסדרהמיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב  471כשל  חלקימוקדם  ןלביצוע פירעו

רעון מוקדם כמוגדר בשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה  יוקנס פ(בתוספת ריבית צבורה למועד הפירעון  

'). ג

-כתמורת'  ומסדרהחובאגרות.נ  ע מיליון161כשלפרטיתהנפקההחברהקיימה,  2021בדצמבר9ביום

מוקדם ןנטו של אגרות החוב סדרה ו' שימשה את החברה לביצוע פירעוותמיליון ש"ח. תמורת ההנפק161

ג' הקיימות שלה לאותו המועד (בתוספת ריבית צבורה  מסדרהמיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב  157כשל  חלקי

').גרעון מוקדם כמוגדר בשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ילמועד הפירעון וקנס פ

מופקדים  2021בדצמבר  31נכון ליום   החוב אגרותנאמנות לטובת מחזיקי  הנותמיליון ש"ח בחשבו39כ, 

ו'.-ו' גמסדרות

אשר אינן מוחזקות ע"י החברה הינו הערך,  2021בדצמבר  31נכון ליום   הנקוב של אגרות החוב מסדרה ג' 

מיליון  1,040ינן מוחזקות ע"י החברה הינו  מיליון ש"ח וערכן הנקוב של אגרות החוב מסדרה ו' אשר א1,010

.  ש"ח

כ  2022בינואר  10ביום בצעה החברה החלפה של  ג בתמורה  417,  432לכמיליון ע.נ אגרות חוב מסדרה 

מיליון ע.נ אגרות חוב מסדרה ו'.  

נושאי משרה בכירה לבעלי ענין ולתגמולים:21תקנה 

לכל אחד מבעלי התגמולים  , 2021, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  2021בגיןפירוט התגמוליםלהלן  

שבשליטת בתאגיד  או  בחברה  הבכירה  המשרה  נושאי  ביותר מבין  עם ,  ההגבוהים  בקשר  לו  ניתנו  ואשר 

. יודגש, כי הסכומים המצוינים בטבלה כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה (עלות מעביד ועל בסיס שנתי)
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תשלומים בפועל לחלק מנושאי המשרה חלק מה, אך  2021רו בדוחות הכספיים לשנת  הם הסכומים שהוכ

מותנים בתנאים כמפורט להלן. כוללים סכומים שהוכרו בדוחות כספיים קודמים וחלקם  

סכומי השכר כוללים את עלות השכר (עלות מעביד) והרכיבים הנלווים לשכר, לרבות  נושאי משרה בכירה בבזק,לגבי1
הטבות ותנאים סוציאליים, כגון כיסוי הוצאות טלפון, רכב צמוד מסוג הנהוג בקבוצה (עלות ליסינג או הוצאות פחת 

דה בקרן פנסיה והפקדות  רכב וכן החזר הוצאות חלף שימוש ברכב חברה), קרן השתלמות (ביחס לחלק מהמנהלים), הפק
לחוק הפיצויים), החזר הוצאות ומכסת ימי חופשה, מחלה 14מעביד (לגבי עובדים הכפופים לסעיף  -בשל סיום יחסי עובד

והבראה שנתית כמקובל, הוצאות בגין שי לחג לעובד (הסכום המגולם), אגרות בגין חברות בארגונים מקצועיים ששולמו  
הע רבעבו בתחום  לעובד  העובד (שלא  הלוואה  שהועמדה  ככל  וכן,  העובד)  של  בריבית  –יסוק  הגלומה  שווי ההטבה 

. שנושאת ההלוואה
וכוללים מענק 2021בדוחות לשנת  המענק המופיעים בטבלה הינם כפי שהוכרוסכומינושאי משרה בכירה בבזק,  לגבי2

לכל אחד   ביחס  מענקים מיוחדים (לפרטים  וכן  ביצועים  בסעיפים א'אומנושאי המשרה רמותנה  שאחרי  ה-פירוט   '
. המענק תלוי הביצועים המופיע בטבלה הינו בגין  בזק), הכל בהתאם למדיניות התגמול של  של בזקבדוח הטבלה להלן

והוא כולל חלק מותנה שישולם בפועל לנושאי המשרה  2021שנת   (טרם שולם לנושאי המשרה הבכירה למועד הדוח) 
, אשר  2020שולמו לנושאי המשרה הנ"ל מענקים בגין שנת  2021ה המתוארת בבאורים לטבלה. במהלך  הנ"ל ע"פ החלוק

נכלל בטבלה  2022, אלא ישולם בפועל בשנת  2021סכומם [לרבות חלק מותנה שלא שולם בפועל בשנת   (ככל שישנו)] 
).25.3.2021(כפי שפורסם ביום  2020לשנת בזקהמקבילה בדו"ח השנתי של 

. 29.11.2021ליוםעדבחברהכדירקטורכיהןהחברה"ל מנכ "ד, ראבתומר3
. 2021שנתובגין2020שנתבגין החברה"ל מנכ "ד, ראב זה משקף מענק שניתן למר תומר סכום4
כהונתו כדירקטור בחברה  בגיןכדירקטור בבזק וכן וכהונת בגין"ד, מנכ"ל החברה, ראבבגמול הניתן למר תומר מדובר5

. 29.11.2021מהיותו דירקטור בחברה ביום עד למועד התפטרותו

תגמולים (באלפי ש"ח)פרטי מקבל התגמולים 

סה"כ

(באלפי  

ש"ח) 

סעיף  

להלן

מיןתפקידשם 
היקף 

משרה

שיעור  

החזקה  

בהון 

התאגיד 

2מענק1שכר 

תשלום  

מבוסס 

מניות 

סה"כ אחר 

א1,4492,343428029054,362מלאהזכר מנכ"ל 3תומר ראב"ד 

איציק תדמור
סמנכ"ל 

הכספים
ב850--642208-מלאהזכר 

ג84---84-זכר מבקר הפניםאילן חייקין 

ד2,4692,5993,975-9,043-מלאהזכר מנכ"ל בזקדודו מזרחי

רן גוראון

מנכ"ל פלאפון,  

בזק בינלאומי 

ודי.בי.אס 

ה2,4722,8383,975-9,285-מלאהזכר 

ו802---802-מלאהדירקטור דירקטורים
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:  בטבלה שלעילהמופיעיםבעלי העניין ונושאי המשרהלהלן פירוט אודות תנאי ההתקשרות עם 

ראב"ד תומר .א

פי הסכם העסקה עמו שאושר ־על.  2020מר ראב"ד משמש כמנכ"ל ודירקטור בחברה מינואר  

מר ראב"ד זכאי ל2020בפברואר  13באסיפה הכללית של החברה ביום   לפי עלות ,  שכר שנתי 

של  עובד־ ובהתאם כולל  ש"חמיליון 1.4מעביד  בחברה  כמקובל  ונלוות  סוציאליות  הטבות 

ימי חופשה,  למדיניות   דמי מחלה,  פנסיה,  קרן השתלמות,  התגמול של החברה (דמי הבראה, 

).למעט הוצאות רכבטלפון סלולרי, הוצאות עסקיות וביטוח לאומי

כדירקטור   כהונתו  בגין  כן,  בגובה בבזק  כמו  השתתפות  וגמול  שנתי  זכאי לגמול  ראב"ד  מר 

גמול, כפי שיהיה מעת לעת ובהתאם הסכום הקבוע לדירקטור חיצוני מומחה בהתאם לתקנות ה

בעת הרלוונטית.  בזק לדרגה בה תהא מסווגת 

כמו כן, מר ראב"ד יהא זכאי להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי  

כמקובל בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה. 

וש למניות החברה המהוות  אופציות לא רשומות, הניתנות למימ 2,677,362למר ראב"ד הוענקו  

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. הסכם  2.25%-נכון למועד אישור הסכם העסקתו כ

חודשים.  6ההעסקה עם מר ראב"ד ניתן לסיום על ידי החברה עם מתן הודעה מוקדמת של עד 

יום. 30מר ראב"ד רשאי לסיים את העסקתו בכל עת עם מתן הודעה מוקדמת של 

ל ביום  בהמשך  החברה  כללית של   11.11.2021דיווח המיידי שפרסמה  בדבר תוצאות אסיפה 

2021ובגין שנת  2020שנתי בגין שנת הענקה של מענק שרלאלא הוחלט מניות החברה בו בעלי 

דירקטוריון 29.11.2021") למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד, ביום  המענק המיוחד(בסעיף זה: "

החברה החליט לדון מחדש במענק המיוחד, ולאור המלצת ועדת התגמול של החברה, החליט 

החברה   למנכ"ל  המיוחד  המענק  של  הענקה  לאשר  החברה  המענק  דירקטוריון  סכום  בגובה 

בגין כ12השנתי המקסימלי (קרי,   ובסכום  2021-ו2020ל אחת מהשנים  משכורות חודשיות) 

. גין כל אחת מהשנים) בש"ח 1,171,800ש"ח (2,343,600כולל של 

איציק תדמור.ב

). מר תדמור שימש  CFO, מועסק מר תדמור כסמנכ"ל הכספים של החברה (2019החל מינואר 

פי ־על. 2019עד לינואר 2015) ממאי Principal Financial Officerכמנהל הכספים של החברה (

ח ולהטבות אלפי ש"42ברוטו בסך  הסכם ההעסקה עמו, זכאי מר תדמור למשכורת חודשית  

בהתאם   וכיו"ב).  השתלמות  קרן  מנהלים,  ביטוח  חופשה,  כמקובל (ימי  ונלוות  סוציאליות 

, יהא זכאי למענק שימור. כמו  2023להסכם העסקה עמו, אם ימשיך לעבוד בחברה עד דצמבר  

להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, ככל  כן, זכאי  

יתר נושאי המשרה בחברה.

אילן חייקין  .ג

240מבקר פנים של החברה. מר חייקין זכאי לשכר טרחה לפי תעריף של  אילן חייקין מועסק כ

אלף  84-בכ מר חייקין  סתכם שכר הטרחה של  ה2021שנתשקל לשעה בתוספת מע"מ. במהלך

, בפרק 31.12.2021הדירקטוריון של החברה ליום  לדוח2.5סעיף  ראה  לפרטים נוספים,  .ש"ח

ב׳ לדו״ח התקופתי.
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דודו מזרחי  .ד

(בסעיף  4.10.2018, במסגרת הסכם העסקה אישי מיום  1.9.2018מיוםהחלבזק"ל  כמנכמועסק

אלפי  150-כסך שלעלעומדתהחודשית הכוללת (ברוטו)  משכורתו").  ההעסקההסכם: "זה

. ההתקשרות הינה לתקופה בלתי מוגבלת, עם זכות לכל צד  ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן

.  חודשים מראש על ידי מי מהצדדים6להביאה לקיצה בכל עת בהודעה מוקדמת של 

בחודש בזקדירקטוריון  י "עמראשקבעונבזקכמנכ"ל  2021לשנתמזרחיהבונוס של מר  יעדי

(סולו)  בזק  ל6מתואםEBITDAיעד:  וכללובזקשלהתגמולועדתאישורלאחר,  2020דצמבר

תזרים ויעד ;25%שמשקלו )סולו (בזקשל לאחר מס רווחיעד בחישוב הבונוס; 50%שמשקלו 

תוצאות כיהיהלקבלת הבונוס  הסף. תנאי  %52שמשקלו (סולו)  בזקלFCF (7מתואם (חופשי

-מתוצאות ה40%-מיליון ש"ח) לא ירדו ביותר מ2,512.1(2021המתואם לשנת  EBITDA-ה

EBITDA  שיעור עמידת מנכ"ל  התקייםזהתנאי–ש"ח)  ון מילי2,563.0(2020המתואם בשנת .

בזק "ל  למנכנק  . בהתאם, הבונוס שיוע 118.49%-כעל  עמד2021במכלול יעדי הבונוס לשנת  בזק

40%-. מר דודו מזרחי יהיה זכאי לנתימהשכר הש118.5%-כשלבהיקףהינו,  2021שנת  בגין

(לאחר  2023רק בשנת  2021(סולו) בשנת  בזקלהמתואםEBITDA-ה ביעדעמידהבגיןמהגמול

המתואם המינימאלי EBITDA-) ורק אם יושג יעד ה 2022מועד אישור הדוחות הכספיים לשנת  

לשנת התקציב  שנקבע(סולו)  בזקל כי  2022ביחס  יצוין,  הדוח  לאחר.  דודו  אושרשנת  למר 

משכורות 4של עד  גובהביעדים  מותנה, מענק מיוחד  בזקמזרחי, בהתאם למדיניות התגמול של  

בגין שנת   שמשקלו )  בית(משקי  סיבים תשתיותפריסתיעד:  כללאשר2021חודשיות ברוטו 

ויעד היקף ההשפעה הכספית של הפחתת תעריפי 25%; יעד צרוף לקוחות סיבים שמשקלו  25%

המיוחדהמענקיעדיבמכלולבזק"ל מנכעמידתשיעור.  50%שמשקלו 2021הטלפוניה על שנת 

אלפי 450-כמיוחד הינו בסך של  המענק  הסכוםלכך,  ובהתאם 75%-כעלעמד2021שנתבגין

).  2021"ח (הכלול בטבלה לעיל ברכיב המענק בגין שנת ש

של  האישר18.1.2021ביום   הכללית  דירקטוריון  בזקהאסיפה  אישור  לאחר  מיום בזק , 

המשרה לנושאיהתגמוללמדיניותתיקון,  9.12.2020מיום  בזקוועדת התגמול של  10.12.2020

דוח ראו,  האופציותתנאיאודותלפרטים.  בזק"ל  למנכאופציות9,000,000והענקתבזקשל

14.1.2021מיוםמהותיתפרטיתהצעהודוחלעובדיםאופציותלהענקתמתארבדברמתקן

בהתאם (מחושב  הענקתןלמועדהאופציותשלההוגןשוויין ).  2021-01-006340(אסמכתא:  

ש"ח.  מיליון6.9-כהנו) קרלומונטהלמודל

רן גוראון.ה

שלוש "ל  כמנככהונתועבור(ברוטו),  הכוללתהחודשיתמשכורתועומדת,  1.1.2019מיום  החל

והבנותהחברות בינלאומי  בזק  פלאפון,  זה(להלןדי.בי.אס- המהותיות:  בסעיף  : ביחד 

הינה ההתקשרות.  ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכןאלפי  150-כסך שלעל"),  הבנותהחברות"

של   מוקדמת  בהודעה  עת  בכל  לקיצה  להביאה  צד  לכל  זכות  עם  מוגבלת,  בלתי  6לתקופה 

ידי מי מהצדדים.  עלחודשים מראש 

6EBITDA  קביעת התגמול לצרכי  הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות (נטו), EBITDA-מחושב כ–מתואם  בניכוי 
ת יישום  השפעות  מתמשכת),  ערך  מירידת  הפסדים  זה  ערך (ובכלל  מירידת/עליית  כספי  הפסדים/רווחים  דיווח  קן 

."חכירות" והוצאות בגין תשלומים מבוססי מניותIFRS16בינלאומי 
מחושב כמזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים לרכישת/ממכירת רכוש  – ) מתואם  FCFתזרים חופשי (7

קבוע ונכסים בלתי מוחשיים (נטו), ובניכוי תשלומים בגין חכירות.
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דירקטוריון  י"עמראשקבעוות הבנות נכמנכ"ל החבר2021לשנתגוראוןהבונוס של מר  יעדי

החברותדירקטוריוניואישורבזקשלהתגמולועדתאישורלאחר,  2020דצמברבחודש  בזק

הבנות8מתואם EBITDAיעד:וכללוהבנות הבונוס;  %60שמשקלו  לחברות  יעד  בחישוב 

EBITDAפחותמתואםCAPEX) לחברות הבנותCAPEX  (15%שמשקלו  במונחי תזרים ;

שמשקלו ויעד הערכת מנהל;%15שמשקלו 9יעד משולב-מתואם לפי חברה  EBITDAיעד  

לשנת הבנותלחברות10ם מתואהEBITDA-התוצאותכיהיהלקבלת הבונוס  הסף. תנאי  %10

2020המתואם בשנתEBITDA-מתוצאות ה40%-ביותר מירדולא),  ש"חליוןימ799(2021

במכלול יעדי הבונוס ות הבנות. שיעור עמידת מנכ"ל החברהתקייםזהתנאי – "ח)ש ליון ימ 697(

, 2021שנת  בגיןהבנות  החברות"ל  למנכ. בהתאם, הבונוס שיוענק  123.4%-כעל  עמד2021לשנת  

מהגמול בגין עמידה  40%-מר רן גוראון יהיה זכאי ל.נתימהשכר הש123.4%-כ שלבהיקףהינו

(לאחר מועד אישור הדוחות  2023רק בשנת  2021המתואם המשוקלל בשנת EBITDA- ביעד ה

ביחס לשנת נקבעהמתואם המינימאלי ש EBITDA- ) ורק אם יושג יעד ה2022הכספיים לשנת 

,  בזק תאם למדיניות התגמול של , כי בשנת הדוח אושר למר רן גוראון, בהיצוין . 2022התקציב 

בחברותוהתייעלותסינרגיה תכניתשללפועלהוצאהבגיןביצועמותנהמיוחדמענקתשלום  

אלפי ש"ח (הכלול בטבלה לעיל 603.6בסך  2019-2021החיסכון המצטבר לשנים  בגיןהבנות

אירוע  –ייעלות סינרגיה והתבגין הוצאה לפועל של תכנית וזאת) 2021ברכיב המענק בגין שנת 

יוצא דופן ומשמעותי מאד הכרוך בהשקעת מאמץ חריג על ידי מנכ"ל   , הבנותהחברותחריג, 

לשמר את  ועל מנת  תוספת ערך משמעותית לקבוצה,  ולבהוצאותמשמעותילחסכוןוהמביא  

כבעל תפקיד מפתח בחברות. המהותיותהבנותהחברותמנכ"ל 

הכספיים   בדוחות  הטעות  תיקון  לאור  לשנת  של*  בינלאומי  בשיעורי  2019בזק  שינוי  חל   ,

בגין   גוראון  למר  השנתי  למענק  ביעדים  ,  להשיב גוראוןמרשנדרשסכום  ה.  2019העמידה 

שלהתגמולועדת,  בינלאומיבזקדירקטוריוןולהחלטותהתגמולמדיניותלהוראותבהתאם

מסכוםגוראוןלמריקוזזוהואבנטו  ש"חאלפי60-כשלסך עלמדעו,  בזקודירקטוריוןבזק

. 2021שנתבגיןהמענק

דירקטוריון  10.12.2020ביום ועדתאישורלאחר ,  הבנותהחברותודירקטוריוניבזקאישרו 

הענקת  9.12.2020מיוםבזקשלהתגמול ביום אופציות למנכ"ל החברות הבנות.  9,000,000, 

בזק תיקון למדיניות התגמול לנושאי המשרה של בזקאישרה האסיפה הכללית של 18.1.2021

בדבר מתקןדוחראו,  האופציותתנאיאודותלפרטיםאשר היווה תנאי להענקת האופציות.  

(אסמכתא:  14.1.2021מיוםמהותיתפרטיתהצעה ודוחלעובדיםאופציותלהענקתמתאר

מונטה למודלבהתאם(מחושב  הענקתןלמועדהאופציותשלההוגןשוויין).  2021-01-006340

ש"ח.  מיליון6.9-כהנו) קרלו

דירקטורים. ו

ישיבה,   כל  בגין  השתתפות  וגמול  שנתי  לגמול  זכאי  הדירקטוריון)  יו״ר  דירקטור (לרבות  כל 

בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה על פי תקנות הגמול. בנוסף, דירקטורים -בסכום המרבי, 

8EBITDA מחושב כ–עת התגמול  מתואם לצרכי קבי-EBITDA ,(נטו) הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות בניכוי 
כספי   דיווח  תקן  יישום  השפעות  מתמשכת),  ערך  מירידת  הפסדים  זה  ערך (ובכלל  מירידת/עליית  הפסדים/רווחים 

"חכירות" והוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות.IFRS16בינלאומי 
. 30%ק בינלאומי , בז30%, די.בי.אס 40%פלאפון 9

לעיל. 8ה"ש  אור10
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ומבחנים  החברות (תנאים  בתקנות  המונח  כהגדרת  פיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי 

2005-נאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבו

הדירקטורים   בנוסף  הגמול.  בתקנות  כאמור  מומחה  חיצוני  לדירקטור  שנתי  לגמול  זכאים 

זכאים להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, וזאת 

שולם לדירקטורים בחברה גמול בהתאם לתקנות  2021ככל יתר נושאי המשרה בחברה. בשנת 

אלפי ש״ח.802-כהגמול בסך של

א: בעל השליטה בתאגיד21תקנה 

Searchlightם הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה, במסגרתו רכשושלוה2.12.2019ביום  

II BZQ L.P(ט.נ.ר. השקעות בע"מ) בחברה (וכתוצאה מכך,  השליטה  אתותאגיד בשליטת משפחת פורר

.  11"מ בע)  2(אס.פיתקשורתבי(בעקיפין)  המלאהבשליטתה חברהבאמצעותהחברה מחזיקה בבזק .  בבזק)

בדבר הודעת החברה על השלמת העיסקה האמורה  2.12.2019לעניין זה ראו גם דיווח מיידי של בזק מיום  

החזקות בעלי עניין ומי שנעשה בעל עניין בתאגיד.בעניין 2.1.2020וכן דיווחים מיידיים של בזק מיום 

, שותפות  Searchlight II BZQ L.Pהינן  החל ממועד השלמת הסדר החוב כאמור לעיל, בעלות השליטה בחברה

קיימן (" באיי  המאוגדת  בע"מ ("סרצ'לייטמוגבלת  השקעות  וט.נ.ר.  המאוגדת  ט.נ.ר")  פרטית  חברה   ("

הסופי של   השותף הכללי  הינה  בישראל.  Searchlightסרצ'לייט   Capital  Partners  II  GP,  LLC  חברה  ,

ידי   על  המוחזקת  דלוור,  במדינת  המאוגדת  מוגבלת  Eric"ה   הובכללםיחידים מספרבאחריות 

Zinterhofer, Erol Uzumeriו-Oliver Harmaann  ,היתר אתשקיבלוהיחידיםעל ם נמניהאחרוניםכאשר

) והגברת 50%מלאה של מר דוד פורר (. ט.נ.ר הינה בבעלות ובשליטההתקשורתמשרדמאתבחברההשליטה

סרצ'לייט וט.נ.ר נחשבות בעלות שליטה  50%מיכל פורר ( 11.11.2019מכוח היתר שליטה מיום  בחברה). 

דוומכוח למועד  נכון  מצטברת,  החזקה  להן  המעניק  ביניהן  הצבעה  זה,  "הסכם  כח  מזכויות  73%-של 

.החבר ההצבעה ב

עוד  כל  לפיה  הוראה  בין היתר,  כולל,  לט.נ.ר.  סרצ׳לייט  בין  המניות  בעלי  הסכם  החברה,  ידיעת  למיטב 

לגבי כמות   כוח  ייפוי  תעניק סרצ׳לייט לט.נ.ר.  בבעלת השליטה בבזק,  ישראלי״  ״גורם  נדרשות החזקות 

להצביע באסיפות הכלליות של החברה כמות מניות השווה לג דול מבין: (א)  מניות אשר תאפשר לט.נ.ר. 

כמות מניות המשקפת   במועד הקובע לאסיפה, או (ב)  מהונה 19%כמות המניות המוחזקות על ידי ט.נ.ר. 

המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה במועד הקובע לאסיפה. למיטב ידיעת החברה, הסכם בעלי המניות כולל  

א עבור  מלהצביע  להמנע  סרצ׳לייט  של  התחייבות  לרבות  נוספות,  ללא  הוראות  מסויימים  נושאים  ישור 

הסכמת ט.נ.ר.  

לדו״ח התקופתי.בפרק א׳1.1.4, ראה סעיף לפרטים אודות היתר השליטה

: עסקאות עם בעל השליטה22תקנה 

או שלבעל השליטה בחברה יש  ,בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה,למיטב ידיעת החברהלפרטים,  

התקשרו בה בשנת הדוח או ,עניין אישי באישורה, אשר החברה, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה

ביום  11.10.2021מיום  החל11 נחתם  אשר  השליטה  היתר  לתיקון  ובהתאם  בזק, 738,953,713,  22.8.2021,  ממניות 
מניות   כל  החברה  של  ישירה  להחזקה  הועברו  יום  שבאותו  לאחר  וזאת  החברה,  על־ידי  במישרין  מוחזקות 

) 1ברת בי תקשורת (אס פי) בע"מ (חברה בבעלות ובשליטה מלאה של ח2(אס פיתקשרותהחברהשהוחזקו על־ידי בי  
לאחר העברת מניות בזק לחברה נסגרו החברות בי תקשורת (אס  בע"מ אשר הינה בבעלות ובשליטה מלאה של החברה).  

) בע"מ.1) בע"מ ובי תקשורת (אס פי2פי
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וכן לפרטים ,  במועד מאוחר לסוף שנת הדוח ועד מועד הגשת דוח זה, או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח

.הכספייםלדוחות29אור בראו , בזקשל אודות נוהל הזניחות 

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה: 24תקנה 

בחברה הן כמפורט להלן: הבכירההמשרהונושאיענייןבעליהחזקות, הדוחלמועדנכון

המחזיק 
כמות מניות  

רגילות 
שיעור בהון ובהצבעהאופציות 

שיעור בהון ובהצבעה

(בדילול מלא) 

69,994,038-61.38%59.97%סרצ׳לייט

13,248,905-11.62%11.35%ט.נ.ר השקעות 

2,677,362-2.29%-תומר ראב"ד 

---2,297,163החברה 

א: הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים24תקנה 

ש"ח 0.1בנות  רגילות  מניות  300,000,000הדוח התקופתי הינופרסום  של החברה נכון למועד  ההון הרשום

להגדלת ההון הרשום של  של החברה  כללית  האסיפה  אישור הלפרטים אודות  .")מניות רגילות("ע.נ. כ"א

). 2021-01-052569(מס׳ אסמכתא  31.3.2021דיווח מיידי מיום והחברה, רא

(לא  רגילותמניות  114,038,630הדוח התקופתי הינופרסום  למועד  , נכון  של החברהוהנפרעההון המונפק

.מניות רגילות המוחזקות על ידי החברה ואשר הינן רדומות)2,297,163כולל 

ב: מרשם בעלי המניות24תקנה 

סוג המניות וערך נומינלי כמות מניות שם בעל המניה 

החברה לרישומים 

של בנק הפועלים 
109,266,213

ש"ח ערך נקוב כל 0.1מניות רגילות בנות 

אחת.

American Stock Transfer7,050,350
ש"ח ערך נקוב כל 0.1מניות רגילות בנות 

אחת.

א: מען רשום של התאגיד  25תקנה 

, תל אביב 144מנחם בגין רח' כתובת: 

03-6796111פקס: 03-6796101: 1טלפון 

tomer@bcomm.co.il: דואר אלקטרוני

לאחריה והדוח,  למועד פרסוםבדירקטוריון החברה נכון  מכהנים  בטבלה זו מפורטים הדירקטורים אשר  

הדוח.מועד פרסוםפרטים על דירקטורים אשר כיהנו בשנת הדוח אך סיימו כהונתם לפני 
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: הדירקטורים של התאגיד 26תקנה 

דירקטורים אשר כיהנו נכון למועד פרסום הדוח.א

שם משפחה  

ושם פרטי  

סטיבן ג׳וזף אפרת מקוב אג'יט ו. פאי אפרת דובדבני רן פורר פיל בקאל דארן גלאט, יו״ר 

מספר תעודת  

זהות

(דרכון 549871770

זר)

HPO37044

(דרכון זר) 

06652277223824873536841734

(דרכון זר) 

023044365551988678

(דרכון זר) 

18.11.197513.9.19852.9.198410.6.196810.1.197317.6.19684.10.1980תאריך לידה 

מען להמצאת  

דין - כתבי בי

, 144דרך מנחם בגין 

בי  אביב (אצל  תל 

קומיוניקיישנס) 

בגין   מנחם  דרך 

אביב 144 תל   ,

בי  (אצל 

קומיוניקיישנס) 

היסעור   2רח' 

רמת השרון 

צבי  בן  הנשיא 

, הרצליה48

בגין  מנחם  דרך 

, תל אביב (אצל  144

בי קומיוניקיישנס) 

התמר   , 118דרך 

שמן,   בן  מושב 

73115

בגין  מנחם  דרך 

אביב 144 תל   ,

בי  (אצל 

קומיוניקיישנס) 

בריטיתישראלית אמריקאיתישראלית ישראלית קנדיתאמריקאיתאזרחות 

,  BACCYהשכלה 

אוניברסיטת 

George

Washington

MBA הספר בית   ,

עסקים   למנהל 

באוניברסיטת 

MBA  ביה"ס

עסקים   למנהל 

Richard Ivey

באוניברסיטת 

Western

Ontario.

במשפטים,   תואר 

המרכז  

הבינתחומי 

B.Aהרצליה,  

המרכז   בניהול, 

הבינתחומי 

.LL.Mהרצליה,  

ביחסים  תואר 

בינלאומיים  

ואנגלית  

ספרותית,  

האוניברסיטה  

תואר   העברית; 

במדיניות 

BA, Social

Studies, Harvard

University;

J.D Law Studies,

University of

Chicago Law

School

B.A. בכלכלה

וחשבונאות  

מאוניברסיטת 

ת"א. 

Bscות בהתמח

וכלכלה  עסקית 

פיננסית  

מאוניברסיטת 

Leeds ,KPMG .
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Harvard מסחרי משפט 

(בהצטיינות),  

אוניברסיטת 

.M.Scת"א,  

כללי,   ניהול 

אוניברסיטת 

Stanford ,

סמסטר 

במשפטים  

באוניברסיטת 

Berkeley

ניהול  –ציבורית 

ומימון,  

אוניברסיטת תל 

אביב  

עיסוק בחמש  

השנים  

האחרונות  

שותף 

Searchlightבקרן

Capital Partners

תחום   וראש 

בתשתיות,   השקעות 

מדיה  תקשורת, 

וטכנולוגיה. 

בחברות :דירקטור 

Bezeq, All Points

Broadband,

Adams Outdoor

Advertising.  בעבר

בקרן שותף

Searchlight

Capital

Partners.

דירקטור בחברות  

TouchTunes,

Roots, Care

Advantage

חליף,   דירקטור 

בזק

פיתוח  סמנכ"ל 

בקבוצת   עסקי 

מנהל   ניאופרם, 

ב עסקי  -פיתוח 

Celgene

Corporation.

מנכ"לית במרכז  

לשלום   פרס 

וחדשנות.  

בקרן  שותף 

Searchlight

Capital Partners

FCC-יו"ר ה

FCC-קומישינר ב

מעצבת 

תכשיטים (עסק  

. עצמאי)

דירקטורית  

בחברות:

 BioLight Life

Sciences Ltd

(2011-2020);

Anchiano

Therapeutics

כספים   סמנכ"ל 

תפעול   וסמנכ"ל 

Oceanבקבוצת  

Outdoor

)LSE:OOUT .(

מדיה   חברת 

ופרסום חוצות.  
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גם   דירקטור  היה 

הבאות:  בחברות 

Rackspace,

Ocean outdoor,

160over90,

MediaMath,

Charter

Communications,

PatientPoint,

Veritable

Maritime.

Ltd (2018-

2020);

Kamada Ltd

(2018-2019);

iSPAC 1 Ltd

(2021-

present); Allot

Ltd (2021-

present)

iSPAC 1 Ltd;

Allot Ltd

האם מכהן 

כדירקטור  

בתאגידים  

נוספים 

Bezeq, All Points

Broadband,

Adams Outdoor

Advertising

Octave Group,

Roots

Corporation,

Care

Advantage

Bezeq  ,

LessTests

עתיד,   יוזמות 

Special

Olympics .

Scp Acquisition

Topco Limited,

Scp Acquisition

Midco Limited,

Scp Acquisition

Bidco Limited,

Ocean Topo

Limited,

Ocean Bidco

Limited,
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Ocean Outdoor

UK Limited,

Signature

Outdoor

Limited,

Mediaco

Outdoor

Limited,

Forrest Outdoor

Media Limited,

Forrest Media

(Holdings)

Limited

Limited,

Forrest Media

Limited,

DKTD Media

B.V,

Ngage Media

B.V,

Interbest B.v,
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Global

Agencies

Stockholm AB,

Gudfar& son

AB,

Visual Art &

Global

Agencies

Sweden AB,

Visual Art

International

Holding AB,

Visual Art

Sweden AB,

Visual Art

Sweden

Holding AB,

Visual Art

Denmark City

Reklame A/S,

Visual Art

Norway AS.
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האם בעל  

מומחיות  

חשבונאית 

ופיננסית 

כןכןכןכןכןכןכן

האם 

הדירקטור 

הינו עובד של  

התאגיד, של 

חברה בת שלו,  

של חברה 

קשורה שלו או  

של בעל עניין  

בו 

ר פירוט אוכן, 

בחמש  עיסוק 

השנים האחרונות. 

ר פירוט אוכן, 

בחמש  עיסוק 

השנים  

האחרונות.

הדירקטור   כן, 

כסמנכ"ל   מכהן 

עסקי  פיתוח 

בקבוצת ניאופרם, 

בעלי  אשר 

דוד   בה,  השליטה 

ומיכל פורר, הינם  

שליטה  בעלי  גם 

ט.נ.ר בחברת

בע"מ,   השקעות 

פירוט אורכן,  לא

בחמש  עיסוק 

השנים האחרונות. 

לאלא
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שהיא בעלת גרעין  

במשותףהשליטה

. בחברה

האם 

הדירקטור 

הינו בן 

משפחה של  

בעל עניין אחר  

בתאגיד 

הדירקטור  לאלא כן, 

כסמנכ"ל   מכהן 

עסקי  פיתוח 

משרה  ונושא 

בקבוצת ניאופרם, 

דוד  הוריו,  אשר 

פורר, הינם  ומיכל  

בעלי השליטה בה 

ט.נ.ר  ובחברת 

בע"מ,   השקעות 

שהיא בעלת גרעין  

השליטה במשותף 

. חברהב

לאלאלאלא

חברות בוועדה  

או וועדות של  

הדירקטוריון 

לבחינת  לאלאלא הועדה 

כספיים;  דוחות 

ביקורת;  ועדת 

וועדת התגמול

לבחינת לא הועדה 

כספיים;   דוחות 

ביקורת;  ועדת 

התגמול;וועדת 

לבחינת  הועדה 

כספיים;   דוחות 

ביקורת;  ועדת 

וועדת התגמול;

האם חבר  

דירקטוריון זה  

הינו דירקטור  

לאכןלאכןלאלאלא
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חיצוני 

האם החברה  

רואה את  

הדירקטור 

כדירקטור  

בלתי תלוי 

כןכןלאכןלאלאלא
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:הדוחמועד פרסוםדירקטורים אשר כיהנו בשנת הדוח אך סיימו כהונתם לפני .ב

29.11.2021עד ליוםים תומר ראב"ד ומייקל קלאר הדירקטורבחברהנוכיהבמהלך שנת הדוח  

(בהתאמה).8.12.2021-ו

א: נושאי משרה בכירה 26תקנה 

ולאחריה פרטים ,  נכון למועד פרסום הדוחבטבלה זו מפורטים נושאי משרה בכירה אשר מכהנים בחברה  

על נושאי משרה בכירה אשר כיהנו בחברה בשנת הדוח אך סיימו כהונתם לפני מועד פרסום הדוח. 

נכון למועד פרסום הדוח בשנת הדוח ובכירה אשר כיהנו נושאי משרה . א

אילן חייקין תומר ראב"ד איציק תדמור שם נושא המשרה 

תפקיד שהוא ממלא  

בחברה, בחברה הבת,  

בחברה קשורה או בבעל  

עניין

מנכ"ל החברה  סמנכ"ל כספים 

ודירקטור בחברת  

בזק.  

מבקר פנימי 

14.2.198118.4.198521.11.1954תאריך לידה 

A .Bתואר ראשון  השכלה 

בחשבונאות  

וכלכלה,  

אוניברסיטת ת"א. 

MBAתואר שני  

במנהל עסקים,  

ל  אוניברסיטת ת 

. אביב 

חוגי  - תואר דו 

במשפטים וכלכלה  

מאוניברסיטת תל  

- MBAאביב;  

NYU Stern

School of

Business

תואר ראשון  

בכלכלה  

וחשבונאות,  

אוניברסיטת תל  

אביב.  

5- עיסוקים עיקריים ב 

השנים האחרונות  

ופירוט התאגידים בהם  

הוא משמש דירקטור 

בי  ב סמנכ"ל כספים  

קומיוניקיישנס  

בע"מ ואינטרנט  

זהב  - גולד קווי 

בע"מ. 

מנכ"ל החברה  

ודירקטור בבזק .  

דירקטור וסגן נשיא  

בקבוצת הטלקום  

והטכנולוגיה בבנק  

RBCההשקעות  

בניו יורק. 

שותף מנהל  

במשרד רואי  

חשבון חייקין כהן  

רובין ושות' 

האם הוא בעל עניין  

משפחה  בחברה או בן  

של נושא משרה בכירה  

אחר או של בעל עניין  

אחר בחברה

לא לא לא 



2021לשנתתקופתילדוח) התאגידעלנוספיםפרטים' (ד פרק

-19-

ב: מורשה חתימה עצמאי 26תקנה 

ינו מורשה חתימה עצמאי בחברה כהגדרת מונח זה בחוק."ל החברה, מר תומר ראב"ד, המנכ

בבנקים נדרשת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לצורך ביצוע העברות כספים בכל סכום שהוא מחשבונות החברה  

סמנכ"ל הכספים  חתימתו של מר איציק תדמור,  יחד עם  מנכ"ל החברה,  חתימתו של מר תומר ראב"ד, 

.  בחברה

: רואה החשבון של התאגיד  27תקנה 

משרד סומך חייקין, רואי חשבון. 

6473917אביב -, תלKPMG, מגדל  המילניום17: הארבעה כתובת

03-6848000טל: 

שינוי תקנון החברה : 28תקנה 

כך  31.3.2021ביום   אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את הגדלת הון המניות הרשום של החברה, 

מניות  300,000,000-המחולק לש"ח 30,000,000- שהונה הרשום של החברה לאחר אישור האסיפה הוגדל ל

שיישקף את הגדלת ההון הרשום כאמור. וכן תיקון תקנון החברה כך כל אחת, ש"ח 0.1רגילות בנות 

אישור  (א): המלצות והחלטות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות29תקנה

(א)29אסיפה כללית בעניינים המפורטים בתקנה 

הכספיים.לדוחות29באור ראו לעניין עסקאות חריגות 

אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של , 2021בנובמבר  29ביום  .א

) רכישה בהיקף של  1וסיומה במוקדם מבין:(2021בדצמבר  1מיליון ש"ח אשר תחילתה ביום  30עד  

. נכון למועד הדו"ח, בהתאם לתכנית הרכישה כאמור, רכשה 2022במרץ  1) ביום  2מיליון ש"ח; או (30

בנובמבר  30מיליוני ש"ח.  לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  27–כולל של כ  החברה מניות בסך  

. , המובא בדוח זה בהכללה על דרך ההפניה)2021-01-104413(מס' אסמכתא:  2021

, אישר דירקטוריון החברה (לאחר  2021בנובמבר  29ביום  –ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  .ב

בהתאם לתקנה  אישור ועדת התגמול של ה לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי  1ב1חבה), 

התש"ס בחברה, 2000-עניין),  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  בפוליסת  התקשרות  את   ,

בעלי השליטה ולרבות   לרבות נושאי משרה שהם  ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, 

ביום   לתקופה שתחילתה  וסיומה ביום  2021בדצמבר  2מנכ"ל החברה,  לפרטים 2022בדצמבר  1,   .

המובא בדוח  2021-01-104446(מס' אסמכתא:  2021בנובמבר  30נוספים ראו דיווח החברה מיום    ,(

זה בהכללה על דרך ההפניה.

.לעיל20תקנהראו, החברהשלחובאגרותפירעוןאודותלפירוט.ג

(ג): החלטות של אסיפה כללית מיוחדת  29תקנה

; ) 31.3.2021אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה (.א

); 11.11.2021תכנית מענקים למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד (אישור.ב

שנת  -אי.ג בגין  ראב"ד,  תומר  מר  החברה,  למנכ"ל  שנתי  מענק  תשלום  שנת  2020אישור  2021ובגין 

, לאחר המלצתה של ועדת התגמול של החברה, החליט  2021בנובמבר  29). מצוין, כי ביום  11.11.2021(
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"ל  )(ג) סיפא לחוק החברות, לדון ולאשר למנכ1)(1(ג272דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף  

; 2021ובגין שנת 2020החברה, מר תומר ראב"ד, מענק שנתי בגין שנת 

אישור מינוי לראשונה של הגב' אפרת דובדבני, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה .ד

);24.1.2022בת שלוש שנים (

). 24.1.2022אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לגב' אפרת דובדבני (.ה

): פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה  4א(29תקנה

.לדוחות הכספיים29.6באור משרה, ראו לפרטים בנוגע לפטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי 

_______________________________ 2022במרץ 23

בע"מ בי קומיוניקיישנסתאריך

החותמים ותפקידם:שם 

מנכ"ל, תומר ראב"ד

דארן גלאט, יו"ר דירקטוריון 



-1-

פרק ה'

וח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על  ד

הדיווח הכספי ועל הגילוי  

2021בדצמבר31שהסתיימה ביום לשנה 
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:דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי . 1

(ב)א 9בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  שנתי  דוח  

: 1970–, תש"ל  דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך ( לתקנות 

), "החברה" או "התאגיד"–(להלן  בע"מבי קומיוניקיישנסההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של  

פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה  

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

, מנהל כללי;תומר ראב"ד.1

.איציק תדמור, סמנכ"ל כספים.2

מכהנים:בחברהבנוסף לחברי ההנהלה כאמור, 

;הפנימימבקר ה, אילן חייקין .1

; ת, חשבליטל אהרוני.2

אשר תוכננו  ,הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגידבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל  

או בידי מי  , בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

מידה אשר נועדו לספק  ,שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד

י ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספסבירה של  

נאסף,   הדין  הוראות  פי  על  שהוא מפרסם  בדוחות  לגלות  נדרש  שהתאגיד  מידע  כי  ולהבטיח 

מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

כאמור,   הבכיר  לגלותו  המשרה  ולנושא  הכללי  למנהל  לרבות  התאגיד,  להנהלת  ומועבר  נצבר 

ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת 

ת הגילוי.טות במועד המתאים, בהתייחס לדרישהחל

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה   מיועדת לספק  בשל המגבלות המבניות שלה, 

ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה; 

והגילוי   הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בפיקוח הערכת  ההנהלה  שביצעה 

הדירקטוריון כללה: 

החשבונות והתהליכים אשר התאגיד רואה  .1 מיפוי וזיהוי היחידות העסקיות הרלוונטיות, 

כמהותיים מאוד לדיווח הכספי ולגילוי; 

בחינה ועדכון של סיכוני הדיווח והגילוי;.2

בקרות חדשות; עדכון תיעוד הבקרות הנותנות מענה לסיכונים אשר זוהו וכן תיעוד .3

בדיקת והערכת אפקטיביות התפקוד של הבקרות כאמור; .4

הערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה הפנימית..5
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אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי הושתת על הרכיבים להלן:מודל הערכת  

ירת לרבות בקרות על תהליך עריכה וסג,  )Entity Level Controlsבקרות ברמת הארגון (.1

;  )ITGCהדוחות ובקרות כלליות של מערכות מידע (

; בקרות על תהליך מזומנים וניהול חוב.2

תהליך עריכה וסגירת הדוחות;.3

לעיל,  כמפורט  הדירקטוריון  בפיקוח  ההנהלה  שביצעה  האפקטיביות  הערכת  על  בהתבסס 

הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  

.אפקטיביתאהי2021בדצמבר 31בתאגיד ליום 

הפנימית אשר תוקנו במהלך   בבקרה  חולשות מהותיות  הדיווח,  פירוט  עד מועד  הדיווח  שנת 

לרבות המועד שבו ניתן לראשונה דיווח על אודותיהן: 

הכנת   וסגירת  30.9.2020ליום  נירבעוה דוח  ה במסגרת  עריכה  תהליך  בקרות  מביצוע  וכחלק 

בינלאומי מצאה בזק  חברה נכדה של החברה ("הדוחות הכספיים,  כי ")בזק בינלאומיבע"מ, 

וההתחייבויות   הנכסים  לבין  בספריה  הרשומים  וההתחייבויות  הנכסים  בין  פערים  קיימים 

בפועל, הנובעים, בין היתר, מאי זקיפה של עלויות משנים קודמות בגין תשלום מקדמות לספקים  

לדוח רווח והפסד ומהכרה לא נאותה של הוצאות מראש. 

בין היתר באמצעות מבקר הפנים של הנהלת בזק בינלאומי פתחה בבדיקה מידית של הנו שא, 

בזק בינלאומי. 

בממצאי ביניים ראשוניים של מבקר הפנים של בזק בזקעודכן דירקטוריון  2020בחודש נובמבר  

חיצוני  ובליווי מומחה  בינלאומי  בזק  בדיקתו בשיתוף אגף הביטחון של  ביצע  בינלאומי אשר 

לאורך שנים התקיימו טעויות מקצועיות (טיפול  בלתי תלוי. ממצאי הביניים העלו, בין היתר, כי

ורישום חשבונאי שגויים וכשלים באופן ביצוע הבקרות) וכן התנהלות לקויה וייתכן שאף מודעת  

של עובדים בבזק בינלאומי. 

במסגרת הבדיקות ליום  בבזקסך ההשפעה של תיקוני הפערים שנתגלו   30.6.2020בינלאומי 

לפי הפירוט הבא:הקבוצההייתה הקטנה של הון 

השפיעו על יתרת המוניטין שהוכרה בעת עלייה לשליטה 2010טעויות שהתהוו עד שנת  .1

מניבות  יחידות  של  עוקבות  ערך  ירידות  על  השפיעה  המוניטין  יתרת  תיקון  בבזק. 

מזומנים שהכירה הקבוצה. 

הון הקבוצה ליום  .2 בגין  103-בסך של כ1.1.2018הקטנה של  עבר מיליון ש"ח  יתרות 

. 2002-2003מיליון ש"ח) מקורו בשנים  80-כאשר רוב הסכום (כ2002-2017מהשנים 

מיליון ש"ח בגין התקופה  133-הקטנה של רווחי הקבוצה (נטו ממס) בסך מצטבר של כ .3

. 31.12.2019עד ליום 1.1.2018מיום 

בזק בינלאומי את תחזיותיה לשנים הבאות.4 עדכנה  וביצעה בעקבות ממצאי הבדיקה, 

, אשר בעקבותיה הוכר הפסד נוסף מירידת ערך  31.12.2019הערכת שווי מעודכנת ליום  

מיליון ש"ח נטו ממס) וזאת כתוצאה מעדכון שווי הפעילות  100מיליון ש"ח (122בסך  

.  31.12.2019והערך הפנקסני של בזק בינלאומי ליום 
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) של  Restatementשל הצגה מחדש (ביצעה החברה תיאום בדרךהבדיקות כאמור,  לאור ממצאי  

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, וזאת על מנת לשקף בהם 31.12.2019דוחותיה הכספיים ליום  

למפרע את השפעת האמור לעיל.

חיצוני  בזקדירקטוריון  מינה  23.11.2020ביום   תלוי (להלן: "בודק  ובלתי  הבודק עצמאי 

כן את  הנושא, לרבות הנסיבות שהובילו להיווצרות הפערים ולצורך בירור מעמיק של  ")  החיצוני

.ם התהליכים והבקרות שאמורים היו למנוע את קיומ

במסגרת דוח הבדיקה  ,את ממצאיובזקבפני דירקטוריון  ציג הבודק החיצוני  ה4.2.2021ביום  

ידיו (להלן: " על  הבדיקהשנערך  והמסקנות  דוח  הממצאים  עיקרי  להלן  בדכפי  ").  וח שעלו 

הבדיקה: 

בחובה  .1 ספקים  אשר  אשר  יתרות  קבע  בהוראות  מתשלומים  כתוצאה  נרשמו  נוצרו  לא 

כללילחובת  הצטברו  אלא  2001-2003כהוצאות בשנים   מרביתן.כרטיס הנהלת חשבונות 

.כצד קשור"בזק"האם החברהלמול של יתרות הספקים בחובה שנמצאו הינן

כאמוראי  חלף   ההוצאות  הוצאות  ,רישום  רישום  החשבונאית בוצע  החתך  בתקופת 

בפועל.  ב בהכרח לתשלומים שבוצעו  שלא תאם  וחלקי,  על חישוב מצטבר מוערך  התבסס 

למול   בוצע  זה  אשר  כרטיסרישום  לשלם  כמעין  שימשהוצאות  הוא  הנהלת גם  כרטיס 

. חשבונות כללי

ההצגה ואופן הניתוח של  במסגרת הבדיקה נמצא כי במהלך כל השנים נשוא הבדיקה, דרך 

הבקרה  ך  סעיף הספקים ע"י אגף הכספים בבזק בינלאומי התבצע בנטו ובכך הקשה על מער

של החברה לזהות את יתרות הספקים בחובה כאמור. 

יתרות קיומן של  כי חלק מעובדי אגף הכספים בחברת בזק בינלאומי ידעו על  בנוסף, נמצא  

כמו כן,  לברר את מקורן ולטפל בהן בזמן אמת. כדי  החובה הבלתי מוסברות אך לא פעלו  

את הסוגיה בפני הנהלת בזק בינלאומי ובפני רואה החשבון המבקר. לא העלועובדים אלה 

-2018שנים  הןיהיעדר הכרה בהוצאות בהקבלה להכנסות בהסכמי שירות מול לקוחות ב.2

רכיבי:  2019 בין  בהבחנה  שנעשו  טעויות  עקב  בחסר  הוצאות  ובאופן רישום  ההסכמים 

רישום ההוצאות. 

הרכב סעיף הספקים לאורך מספר שנים,:בון המבקרשחנתונים שהוצגו לרואה השיבוש  .3

כל אחת מהיתרות שנוצרו בחשבונות ,בנטולרואה החשבון המבקר  הוצג   ללא פירוט של 

בספר הראשי ואשר הרכיבו את סעיף הספקים נטו. באופן זה טושטשו בפני רואה החשבון 

מוסברותה החובה  יתרות  מבקר  ה של  2019בשנת  בנוסף,  .בלתי  מכוונת  השמטה  בוצעה 

חשבוניות)  שורות מ ב(המשקפות  חשבונות  יכרטיסאחד  לשקף ספקים  הנהלת  מנת  על 

. שהוצגהסעיף יתרת הספקים נטולהתאמה לכאורה 

ידעו  במסגרת הבדיקה   בינלאומי  בזק  בחברת  הכספים  כי חלק מעובדי אגף  ולקחו נמצא 

חלק בשיבוש הנתונים לרואה החשבון המבקר.
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דירקטוריון  בזקדירקטוריון   הביקורת של  לדון בממצאי דוח בזקהסמיך את ועדת  להמשיך 

נושאי   על  בהשלכות  דיון  ההמלצות,  הטמעת  אחר  מעקב  זה  ובכלל  ובהמלצותיו,  הבדיקה 

נוס צעדים  ונקיטת  הצורך בהסקת מסקנות  ובחינת  והבקרה  לבקשת  בהתאםפים.הביקורת   ,

ועדת הביקורת של דירקטוריון בזק, הציג הבודק החיצוני בפני ועדת הביקורת של בזק ממצאי  

הביקורת  ועדת  המלצות  את  בזק  דירקטוריון  קיבל  להם  ובהמשך  שביצע  משלימה  עבודה 

מהליך שעיקרן בהטמעת בקרות תקופתיות וניתוחים אנליטיים שעל בזק בינלאומי לבצע כחלק  

לבעלי  מקצועי  סטנדרט  אימוץ  בה);  הקיימות  לבקרות  הכספיים (בנוסף  הדוחות  סגירת 

ובכל אחת מהחברות הבנות המהותיות שלה,  בזקתפקידים העוסקים בבקרות, ולעיסוקיהם, ב

על עבודת עובדי הכספים  של בזקכמו כן הקניית סמכויות פיקוח ובקרה לעובדי אגף החשבות  

בכל הקשור לדוחות הכספיים של כל חברה בת; של בזק  החברות הבנות  והחשבות בכל אחת מ

בזק ) בEntity Level Controlsאימוץ בדיקות מסוימות לצורך הגברת אפקטיביות בקרות העל (

התקשרות  לבחינת ושיפור  וכן המלצות ביחס  וכן בכל אחת מהחברות הבנות המהותיות שלה;

יצוניים.ובזק בינלאומי עם נותני שירותים חבזק

אינדיקציות המעלות  אותרו, לא החיצוניך הבודק ומהמדגמים שערהבדיקהמדוחעוד יצוין כי

הנבדקת בתקופה  מעילה  אירוע  של  להתרחשותו  השנים ביןשהתרחשבאירועובפרטחשד 

2019-2017והובהר על ידי הבודק החיצוני כי ביחס לאירוע שהתרחש בין השנים  2003-20011

החשדות בחינתאתלהרחיבהוחלט שלא  על כן  -לא עלה חשד קונקרטי להתרחשותה של מעילה  

.החיצוניהבודקידיעלמהןשעלוולמסקנותולממצאיםשבוצעולפעולותמעברמעילהלאירוע

בין הנכסים וההתחייבויות הרשומים בספרי בזק בינלאומי לבין  המהותייםהפערים  גילוי בדבר  

ידי   על  לראשונה  ניתן  בפועל  וההתחייבויות  מיום  החברההנכסים  מיידי  דיווח  במסגרת 

שפורסמו החברה.  9.11.2020 נוספים  מיידיים  דיווחים  במסגרת  בנושא  לעדכן  המשיכה 

וכן במסגרת דוחותיה התקופתיים. 2021ובחודש פברואר 2020בחודשים נובמבר ודצמבר 

החברהדיווחה 2020בדצמבר 31וליום 2020בספטמבר 30ליוםהערכת האפקטיביות במסגרת 

מ חולשות  בשל  אפקטיבית  שאינה  פנימית  בקרה  הארגון  על  ברמת  בבקרות  שזוהו  הותיות 

באופן   בהוצאות  הכרה  לאי  הביאו  אשר  הדוחות,  וסגירת  עריכה  כי, . נאותובתהליך  יובהר 

החולשות המהותיות שזוהו בבקרות כאמור הינן בהתייחס לחברת בזק בינלאומי. 

ליום  בדוח אפקטיבית למסקנההחברההגיעה2021במרץ  31הרבעוני  הפנימית  הבקרה  כי 

. המהותיותהחולשותתיקוןפעולות שבוצעו לעלמפורט באופןדיווחהוכן ,למועד פרסום הדוח

תומכים  בשל כמות הרישומים החשבונאיים, היעדר תיעוד ושלמות במסמכים יצוין כי בהתאם לדוח הבדיקה, 1
של בזק בינלאומי  ע"י עובדי אגף הכספים  לגבי חלק מהרישומים החשבונאיים שבוצעווהיעדר קבלת הסברים מלאים 

. 2001-2003חשד לאירוע מעילה בשנים באופן מוחלט באותן שנים, לא ניתן לשלול 
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מיכון  שיפור  , בין היתר, באמצעות  הבחיזוק הבקרה הפנימית שלממשיכהבזק בינלאומי  יצוין כי  

תבצע  ממיכון הליכי העבודה  שיפור  .  וכן ביצוע פעולות נוספותהליכי העבודה בהם זוהו הכשלים

יועצים מקצועיים חיצוניים.  על ידיבמסגרת תכנית רב שנתית אשר חלקה מלווה 

****

לפרק תיאור עסקי 1.1.7סעיף  בכמפורט,  רשות ניירות ערך ומשטרת ישראלותחקירבאשר ל

אין מידע מלא בכל הנוגע לחקירות אלו, תוכנן, החומרים והראיות , לתאגידבדוח זההתאגיד  

בעניין החוק  רשויות  בידי  ינואר  המצויים  שבחודש  ב 2021(הגם  חומר  בזקהתקבלה  ליבת 

בהמשך להזמנת  4000החקירה בקשר עם תיק   וזאת  בסעיף  בזק,  כמפורט  בעניין זה  לשימוע 

התאגיד)1.1.7.2 עסקי  תיאור  ביכולתייןעדבהתאם,  .  לפרק  את  התאגידשל  ואין  להעריך 

על   ותוצאותיהן  ממצאיהן  החקירות,  של  ועל  התאגידההשפעות  הכספיים  הדוחות  על  וכן 

.  האומדנים ששימשו בהכנת דוחות אלה, אם בכלל
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הצהרות מנהלים:) 1( 

כללי)א( מנהל  תקנה  הצהרת  ערך (לתקנות  )  1ב(ד)(9לפי  תקופתיים  ניירות  ,  ומיידיים)דוחות 

: 1970–תש"ל 

מצהיר כי:, תומר ראב"דאני, 

– (להלן  2021התאגיד) לשנת  –(להלן  בע"מ  בי קומיוניקיישנסשל  התקופתי  בחנתי את הדוח  ) 1(

);"הדוחות"

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  ) 2( לפי ידיעתי, 

לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים,  עובדה מהותית הנחוץ   כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

מכל  ) 3( נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

אריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; לת

ולוועד) 4( לדירקטוריון  ובחינת הדוחות  ת הביקורת  וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיים   של התאגיד, 

הכספי ועל הגילוי: 

המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  את כל הליקויים  (א) 

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של  

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות  

–הוראות הדין; וכן הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם ל

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  (ב) בין מהותית ובין שאינה מהותית,  כל תרמית, 

על   הפנימית  בבקרה  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין 

הדיווח הכספי ועל הגילוי;
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אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:) 5(

ונהלי(א)  בקרות  ונהליםקבעתי  בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  פיקוחים,  ,  תחת 

שלו   מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים 

התש"ע מובא לידיעתי על  2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),   ,

–ה של הדוחות; וכן ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנ

וקיומם  (ב) קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים  קבעתי  בקרות  פיקוחי,  של  תחת 

הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

; בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח הערכתי את האפקטיביות של הבקרה(ג)

כאמור   הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות  לגבי  וההנהלה  הדירקטוריון  מסקנות  את  זה 

.למועד הדוחות

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

2022, במרץ23:תאריך

 _______________________

נהל כללי, מתומר ראב"ד
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ניירות ערך  לתקנות  )  2ב(ד)(9לפי תקנה  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת  )ב(

:1970–, תש"ל דוחות תקופתיים ומיידיים)(

, מצהיר כי: איציק תדמוראני, 

(להלן  בע"מ  בי קומיוניקיישנסמידע כספי אחר הכלול בדוחות של  ובחנתי את הדוחות הכספיים  ) 1(

"הדוחות"); –(להלן 2021) לשנת "התאגיד"–

הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  ) 2( לפי ידיעתי, 

כדי שהמצגים שנכללו  נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מה ותית הנחוץ 

דוחות; הבהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

מכל  ) 3( נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

ש המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  התאגיד הבחינות  ל 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ולוועד) 4( לדירקטוריון  ובחינת הדוחות  ת הביקורת  וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיים   של התאגיד, 

הכספי ועל הגילוי: 

הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  את כל  (א) 

ולמידע  הכספיים  לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית 

הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 

באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 

–הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  (ב) בין מהותית ובין שאינה מהותית,  כל תרמית, 

על   הפנימית  בבקרה  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין 

;ועל הגילויהדיווח הכספי

אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:) 5(

ונהלים(א)  בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  פיקוחיקבעתי  ,  תחת 

שלו   מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים 

כל שהוא רלוונטי  כ,  2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 

– ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

וקיומם  (ב) קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים  קבעתי  בקרות  פיקוחשל  , נותחת 

סביר   באופן  להבטיח  הכספיים המיועדים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

ככל שהיא  (ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, 

הדוחות;  למועד  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  ולמידע  הכספיים  לדוחות  מתייחסת 
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. לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זהמסקנותיי

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

2022, במרץ23תאריך: 

 _____________________

סמנכ"ל כספים, איציק תדמור



1

1תאגידי ממשל שאלון 

הדירקטוריון עצמאות 

נכון לאנכון 

יותר. אוחיצונייםדירקטוריםשניבתאגידכיהנוהדיווחשנתבכל.1

כאמור, ימים90עלעולהאינהחיצונייםדירקטוריםשניכיהנולאבההזמןתקופתאם" נכון "לענותניתןזובשאלה
כיהנולאבה) בימים(הזמןתקופתתצוין) נכוןלא/ נכון(שהיאתשובהבכלואולם, החברותלחוק) 10)(ב.(א363בסעיף

ביןהפרדהתוך, בדיעבדשאושרהכהונהתקופתגםזהובכלל(הדיווחבשנתיותראוחיצונייםדירקטוריםשניבתאגיד
):  השוניםהחיצוניםהדירקטורים

.0':  אדירקטור

.ימים23':  בדירקטור

.2: זהשאלוןפרסוםלמועדנכוןבתאגידהמכהניםהחיצונייםהדירקטוריםמספר

√

.  16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום 1
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.7/3:  זהשאלוןפרסוםלמועדנכוןבתאגידהמכהנים3תלויים הבלתיהדירקטורים2שיעור .2

: ______.5התאגיד4בתקנון שנקבעתלוייםהבלתיהדירקטוריםשיעור

ýבתקנוןהוראהנקבעהלא(רלוונטילא .(

__________

בשנתקיימוהםכיונמצא) תלוייםהבלתיוהדירקטורים(החיצונייםהדירקטוריםעםבדיקהנערכההדיווחבשנת.3
) תלוייםוהבלתי(החיצונייםהדירקטוריםשלזיקההיעדרלענייןהחברותלחוק) ו(-ו) ב(240סעיףהוראתאתהדיווח

).תלויבלתיאו(חיצוניכדירקטורלכהונההנדרשיםהתנאיםבהםמתקיימיםוכןבתאגידהמכהנים

√

למעט(בעקיפיןאובמישרין, הכללילמנהל6כפופים אינם, הדיווחשנתבמהלךבתאגידכיהנואשרהדירקטוריםכל.4
).לעובדיםנציגותבתאגידקיימתאם, עובדיםנציגשהואדירקטור

עמדו שלאהדירקטוריםשיעוריצוין-)  כאמורהכללילמנהלכפוףהדירקטור,  קרי" (נכון לא"הינהתשובתכםאם
: _____. האמורהבמגבלה

√

ולאבדיוןנכחולא, הישיבהשליומהסדרשעלעסקהבאישורשלהםאישיעניןשלקיומועלשהודיעוהדירקטוריםכל.5
):החברותלחוק) ב(278סעיףלפיהמתקיימותבנסיבותהצבעהאו/ודיוןלמעט(כאמורבהצבעההשתתפו

-"  נכון לא"הינהתשובתכםאם

:סיפה) א(278סעיףלהוראותבהתאםידועלמסויםנושאהצגתלשםזההיההאם

√

. 3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה -"שיעור בשאלון זה, "2
חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. לרבות "דירקטורים 3
הוראות המפקח על הבנקים). -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בנקאי -לענין שאלה זו 4
חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 5
טת  בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה (למעט דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליעצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא -לעניין שאלה זו  6

התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  
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).המתאימהבמשבצתxלסמןיש(לא�כן�

:   אק"בס כאמורבנסיבותלמעטבהצבעההשתתפואו/ובדיוןנכחוכאמורדירקטוריםבהםהישיבותשיעוריצוין
 ._____

בישיבותנכחלא, בתאגידאחרבכירהמשרהנושאאודירקטורשאינו), מטעמומיאו/וקרובולרבות(השליטהבעל.6
.  הדיווחבשנתשהתקיימוהדירקטוריון

משרהנושאאו/ו דירקטוריוןחברשאינומטעמומיאו/ו קרובואו/ושליטהבעל, קרי" (נכון לא"הינהתשובתכםאם
בישיבותנוסףאדםכלנוכחותלגביהבאיםהפרטיםיצוינו–) כאמורהדירקטוריוןבישיבותנכחבתאגידבכירה

: כאמורהדירקטוריון

: _____. זהות

_____. ): וקייםככל(בתאגידתפקיד

): _____.עצמוהשליטהבעלאינושנכחמיאם(השליטהלבעלהזיקהפירוט

). המתאימהבמשבצתxלסמןיש(לא�כן�: ידועלמסויםנושאהצגתלשםזההיההאם

נוכחות: _____, ידועלמסויםנושאהצגתלשםהדיווחבשנתשהתקיימוהדירקטוריוןבישיבות7נוכחותו שיעור
: _____אחרת

).שליטהבעלאיןבתאגיד(רלוונטילא�

√

תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 7
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הדירקטורים וכישורי כשירות 

נכון לאנכון 

,  בתאגידהדירקטוריםכללשלכהונתםאתמיידיתלסייםהאפשרותאתהמגבילההוראהקיימתלאהתאגידבתקנון.7
. 8)מגבלהנחשבתאינהרגילברובקביעה–זהלעניין(חיצונייםדירקטוריםשאינם

–יצוין) כאמורמגבלהקיימת, קרי" (נכון לא"הינהתשובתכםאם

√

פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור:. א. 

.הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:ב.

. סיום כהונתם של הדירקטורים:מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם ג.

.הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:ד.

התאגידעלהחלהדיןובתחוםהתאגידעסקיבתחום, חדשיםלדירקטוריםהכשרהתוכניתלעריכתדאגהתאגיד.8
לתפקיד, השארבין, המותאמת, מכהניםדירקטוריםלהכשרתהמשךתכניתלעריכתדאגוכן, והדירקטורים

.  בתאגידממלאשהדירקטור

√

סעיף זה. חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על 8



5

במשבצתxלסמןיש(לא�כןý: הדיווחבשנתהופעלההתוכניתהאםיצוין-"נכון "הינהתשובתכםאם
)המתאימה

חשבונאיתמומחיותבעלילהיות שעליהםבדירקטוריוןדירקטוריםשלנדרש מזערימספרנקבעבתאגידא. .9
. ופיננסית

.:שנקבעהמזעריהמספריצוין-" נכון "הינהתשובתכםאם

√

הדיווחשנתבמהלךבתאגידשכיהנוהדירקטוריםמספרב.

ר' הערה בסוף השאלון. .6: 9ופיננסית חשבונאיתמומחיותבעלי

.0: 10מקצועית כשירותבעלי

למעט(ביותרהנמוךהמספרשלהנתוןיינתן, הדיווחבשנתכאמורהדירקטוריםבמספרשינוייםשהיובמקרה
.הדיווחבשנתשכיהנוסוגמכלדירקטוריםשל) השינוימקרותימים60שלזמןבתקופת

__________________

. המיניםמשניחבריםהדירקטוריוןהרכבכללהדיווחשנתבכלא. . 10

: _____.האמורהתקייםלאבו) בימים(הזמןפרקיצוין-" נכון לא"הינהתשובתכםאם

, ימים60עלעולהאינההמיניםמשנידירקטוריםכיהנולאבההזמןתקופתאם" נכון "לענותניתןזובשאלה
משנידירקטוריםבתאגידכיהנולאבה) בימים(הזמןתקופתתצוין) נכוןלא/ נכון(שהיאתשובהבכלואולם

: _____. המינים

√

. 2005–מקצועית), התשס"ו לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות9
.  9ר' ה"ש 10
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:  זהשאלוןפרסוםלמועדנכוןהתאגידבדירקטוריוןהמכהניםמיןמכלהדירקטוריםמספרב.

.2: נשים,  5: גברים

_____
_____

. 2ר' ה"ש 11

( ישיבות הדירקטוריון (וכינוס אסיפה כללית

נכון לאנכון 

: הדיווחבשנתרבעוןכלבמהלךשהתקיימוהדירקטוריוןישיבותמספר. א. 11

. 3): 1202ראשון (שנת רבעון

. 4שני:  רבעון

. 3שלישי: רבעון

.6רביעי:  רבעון

__________

הדירקטוריוןבישיבותהשתתפותו11שיעור יצוין, הדיווחשנתבמהלךבתאגידשכיהנוהדירקטוריםמשמותאחדכללצד.ב
ובהתייחס(הדיווחשנתבמהלךשהתקיימו)  להלןוכמצוין, חברהואבהןהדירקטוריוןועדותישיבותלרבות-זהק"בס(

. השאלוןבסוףהערה' ר): כהונתולתקופת

).הדירקטוריםמספרלפינוספותשורותלהוסיףיש(

__________
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לגבי דירקטור החברה בוועדה זו. 12

לגבי דירקטור החברה בוועדה זו. 13

לגבי דירקטור החברה בוועדה זו. 14

שיעורהדירקטור שם
השתתפותו

בישיבות
דירקטוריון ה

שיעור
השתתפות 

בישיבותו
ועדת

12ביקורת 

השתתפותושיעור
הועדהבישיבות
הדוחותלבחינת
13כספיים 

בישיבותהשתתפותושיעור
14תגמול ועדת

השתתפותו  שיעור
בישיבות ועדות 

נוספותדירקטוריון
(תוך  חברהואבהן

ציון שם הועדה) 

100%דארן גלאט 

(כיהן  תומר ראב"ד
במהלך שנת הדו"ח 

) 29.11.21ועד ליום 

100%

100%פיל באקל 

100%רן פורר 
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95%100%100%100%סטיבן ג'וזף

(כיהן מייקל קלאר
במהלך שנת הדוח  

)8.12.21ועד ליום 

100%100%100%100%

100%100%100%100%אפרת מקוב 

100%אג'יט פאי 

המשרהונושאיהכלליהמנהלבידיהתאגידעסקיניהוללענייןלפחותאחדדיוןהדירקטוריוןקייםהדיווחבשנת. 12
.  עמדתםאתלהביעהזדמנותלהםוניתנהנוכחותםבלא, לוהכפופים

√

הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה 

נכון לאנכון 

דירקטוריון. ר" יובתאגידכיהןהדיווחשנתבכל. 13
√
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(ד) לחוק החברות. 121אישור בהתאם לסעיף –בחברת איגרות חוב 15
(ד) לחוק החברות. 121אישור בהתאם לסעיף –בחברת איגרות חוב 16

60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על  
הזמןתקופת) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין 2א.(363ימים כאמור בסעיף 

.[__]:כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמורלא(בימים) בה

מנהל כללי.בתאגידכיהןהדיווחשנתלכב. 41

ימים כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
(בימים) בההזמןשהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה  6א.(363בסעיף  

.[_]:כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמורלא

√

15 .
כפל הכהונה אושר  ו/או מפעיל את סמכויותיו,  גם כמנכ"ל התאגיד  יו"ר הדירקטוריון  בתאגיד בו מכהן 

.15(ג) לחוק החברות 121סעיף  הוראות בהתאם ל

ý(ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור).לא רלוונטי

16 .
הדירקטוריון.ר"יו שלקרובאינול" המנכ

–(קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון) לא נכון"אם תשובתכם הינה "
√

__________._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים: א. 

ב.
:16(ג) לחוק החברות 121בהתאם לסעיף כהונה אושרהה

כן �

לא �

במשבצת המתאימה) x(יש לסמן 

__________
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הביקורת ועדת 

נכון לאנכון 

- בשנת הדיווחכיהןלאהביקורתבועדת. 18
__________

קרובו. אוהשליטהבעלא. 

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).�

√

√הדירקטוריון.ר" יוב.

√בשליטתו. תאגידבתאגיד או בידיהשליטהבעלידיעלאוהתאגידידיעלהמועסקדירקטורג.

√קבע. דרךשירותיםבשליטתותאגידבתאגיד אוהשליטהלבעלאולתאגידהנותןדירקטורד.

השליטה. בעלעלדירקטור שעיקר פרנסתוה.

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).�

√

שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות מי. 19

(ה) לחוק החברות. 115ועדת הביקורת, למעט בהתאם להוראות סעיף 

√

.  , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה אינובעל שליטה או קרובו . 17

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).�

√
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חברישלרובהיההדיווחבשנתשהתקיימוהביקורתועדתישיבותבכלהחלטותולקבלתלדיוןחוקימנין. 20

.חיצונידירקטורהיהלפחותמהםואחדתלוייםבלתידירקטוריםהיוהנוכחיםרובכאשר, הועדה

: _____.כאמורהדרישההתקיימהלאבהןהישיבותשיעוריצוין-" נכון לא"הינהתשובתכםאם

√

נוכחותובלאהמבקרהחשבוןורואההפנימיהמבקרבנוכחותלפחותאחתישיבההדיווחבשנתקיימההביקורתועדת. 21

.התאגידשלהעסקיבניהול ליקוייםלעניין, הוועדהחברישאינםבתאגידמשרהנושאישל

√

לבקשתאו/והועדהר"יו באישורזההיה, הועדהחברלהיותרשאישאינומינכחבההביקורתועדתישיבותבכל. 22

).  קרובואושליטהבעלשאינוהתאגידומזכירהמשפטיהיועץלגבי(הועדה

√

בקשרהתאגידעובדישלבתלונותהטיפולאופןלגביהביקורתועדתשקבעההסדריםבתוקףהיוהדיווחבשנת. 23

.כאמורשהתלוננולעובדיםשתינתןההגנהולגביעסקיובניהוללליקויים

√

המבקרהחשבוןרואהשלעבודתוהיקףכידעתהאתהניחה)הכספייםהדוחותלבחינתהועדהאו/ו(הביקורתועדת . 24

. ראוייםוסקירהביקורתעבודתביצועלשם נאותיםהיו, הדיווחבשנת הכספייםלדוחותביחסטרחתוושכר

√

להלן  תפקידי  ) בעבודתה - הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ( הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה

נכון לאנכון 

הדיוןלקראתהועדההמלצותלהעברתסבירכזמןהדירקטוריוןקבעאותו) בימים(הזמןפרקיצוין. א. 25

ימים בעת אישור  2-ימים בעת אישור הדוחות התקופתיים ו 3: הכספייםהדוחותלאישורבדירקטוריון

.הרבעונייםהדוחות 

__________
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.ב
מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור

:הכספייםהדוחות

. ימים2):  1202רבעון ראשון (שנת דוח

. ימים3שני:רבעוןדוח

.ימים4רבעון שלישי:  דוח

.ימים3:שנתידוח

__________

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון  ג.

לאישור הדוחות הכספיים:

. ימים5):  1202רבעון ראשון (שנת דוח

.ימים5שני:רבעוןדוח

.ימים6רבעון שלישי:  דוח

.ימים6:שנתידוח

התאגידשלהכספייםהדוחותנדונובה, והדירקטוריוןהועדהישיבותבכלהשתתףהתאגידשלהמבקרהחשבוןרואה. 26

.הדיווחבשנתהנכללותלתקופותהמתייחסים

: ______השתתפותושיעוריצוין", נכון לא"הינהתשובתכםאם

√

27 .
__________להלן: המפורטיםהתנאים, כלועד לפרסום הדוח השנתיהתקיימו בכל שנת הדיווחהבועד



13

.(במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור)מספר חבריה לא פחת משלושהא. 
√

ב.
כהונת חברי ועדת ביקורת).(ג) לחוק החברות (לענין-ב) ו(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף התקיימו

√

יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.
√

כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים. ד.
√

בעל  ה. הוא  תלויים  ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי  כספיים  דוחות  ולהבין  לקרוא  היכולת  חבריה  לכל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

√

חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.ו.
√

ז.
דירקטורים בלתי  המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו  

תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.
√

לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו,   יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוני) אם תשובתכם הנה "לא נכון" 

. התקייםשלאהתנאיוכןלא התקיים התנאי האמור 
__________
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תגמול ועדת 

נכון לא נכון 

).בועדההדיוןבמועד (רובבההיווהחיצונייםוהדירקטוריםחבריםשלושהלפחות,  הדיווחבשנת,  מנתההועדה. 28

). דיוןהתקייםלא(רלוונטילא�

√

בדבר כללים(החברותלתקנותבהתאםהינםהדיווחבשנתגמולתהועדתחבריכלשלוהעסקתםכהונתםתנאי. 29

.2000- ס"התש), חיצונילדירקטורוהוצאותגמול
√

__________- הדיווחבשנתכיהןלאהתגמולבועדת. 30

. קרובואוהשליטהבעל. א

).שליטהבעלאיןבתאגיד(רלוונטילא�

√

√.הדירקטוריוןר" יו.ב

√. בשליטתותאגידבידיאובתאגידהשליטהבעלידיעלאוהתאגידידיעלהמועסקדירקטור.ג
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מבקר פנים 

לא נכון נכון 

. בתאגידהפנימיהמבקרעלהארגוניהממונההואהתאגידל"מנכ אוהדירקטוריוןר" יו. 33
√

. הדיווחבשנת העבודהתכניתאתאישרוהביקורתועדתאוהדירקטוריוןר" יו. 34

פיקוח על בזק ואכיפה/ביקורת פנימית. : הדיווחבשנתהפנימיהמבקרעסקבהםהביקורתנושאייפורטו, בנוסף

√

√. קבעדרךשירותיםבשליטתותאגידאובתאגידהשליטהלבעלאולתאגידהנותןדירקטור.ד

. השליטהבעלעלפרנסתושעיקרדירקטור.ה

).שליטהבעלאיןבתאגיד(רלוונטילא�

√

מהםמיכיהועדהר" יוקבעאםלמעט, התגמולועדתבישיבותהדיווחבשנתנכחולאקרובואושליטהבעל. 31
. מסויםנושאהצגתלשםנדרש

√

אועסקהלאישור) ג)(1)(1ג(272-ו) 3)(ג(272), ג(א267סעיפיםלפיבסמכותםשימושעשולאוהדירקטוריוןהתגמולועדת. 32
. הכלליתהאסיפהשלהתנגדותהלמרות, תגמולמדיניות

– יצוין" נכון לא"הנהתשובתכםאם

: ______ כאמורשאושרההעסקהסוג

: ______  הדיווחבשנתבסמכותםשימושנעשהבהןהפעמיםמספר

√
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במשבצת המתאימה).x(יש לסמן 

35 .
__________שעות 200): 17בשעות (הדיווחבשנתבתאגידהפנימיהמבקרהעסקתהיקף

.הפנימיהמבקרבממצאי) בדירקטוריוןאוהביקורתבועדת(דיוןהתקייםהדיווחבשנת
√

עם מהותייםעסקייםקשריםמקייםאינווכןמטעמומיאומבקרח "רו,  קרובו,  בתאגידעניןבעל אינוהפנימיהמבקר. 36

.  בשליטתםתאגידיםאוקרובו, בוהשליטהבעל, התאגיד

√

עניין בעלי עם עסקאות 

לא נכון נכון 

. ניהולשירותילונותןאוהתאגידידי - עלמועסקאינו) שבשליטתוחברהלרבות(קרובואוהשליטהבעל. 37

–יצוין) ניהולשירותילונותןאוהתאגידידיעלמועסקקרובואוהשליטהבעל, קרי" (נכון לא"הינהתשובתכםאם

באמצעותאו/ושבשליטתםחברותלרבות( התאגידידי-עלהמועסקים) השליטהבעללרבות(הקרוביםמספר-

): ניהולחברות

:  בדיןהקבועיםהאורגיםבידיאושרוכאמורהניהולשירותיאו/והעסקההסכמיהאם-

כן�

√

.  החברה והן על ידי המבקרים הפנימיים בחברות הבנות של החברה, הן על ידי המבקר הפנימי של כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין17
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לא�

)המתאימהבמשבצתxלסמןיש(

). _____.שליטהבעלאיןבתאגיד(רלוונטילא�

' ר).יותראואחדבתחום(התאגידשלפעילותובתחוםנוספיםעסקיםאיןהשליטהלבעל, התאגידידיעתלמיטב. 38

. השאלוןבסוףהערה

:בוהשליטהובעלהתאגידביןפעילויותלתיחוםהסדרנקבעהאםיצוין–" נכון לא" הינהתשובתכםאם

לא�כן�

)המתאימהבמשבצתxלסמןיש(

).שליטהבעלאיןבתאגיד(רלוונטילא�

√

:לשאלוןסיוםהערות
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) כלליתאסיפהוכינוס(הדירקטוריוןישיבות. 1
-באופן אדשהוקמוקבועותלאועדותכוללולאבלבדקבועותדירקטוריוןלוועדותהינהההתייחסותנוספותדירקטוריוןועדותבישיבותההשתתפותשיעורבעמודתכייצוין–ב11סעיף

מהדירקטורים אחדכלשלכהונתולתקופתבהתייחס,  הדוחשנתבמהלךשהתקיימוהישיבותבחשבוןהובאווועדותיוהדירקטוריוןישיבותבמנייןכייצוין. מסוימיםנושאיםלצורךוק  ה
.לפי העניין, הוועדותמןאחתובכלבדירקטוריון

וכישורי הדירקטורים כשירות . 2

בעל מומחיות חשבונאית  םהינ8.12.2021, ומייקל קלאר אשר כיהן במהלך שנת הדוח ועד ליום.2021.1129אשר כיהן במהלך שנת הדוח ועד ליום תומר ראב"דיצויין כי –ב'9סעיף 
. אפרת דובדבני הצטרפה לדירקטוריון כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית  4.5.2021- פאי הצטרף לדירקטוריון כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית בתאריך האג'יטופיננסית. 

.24.1.2022-לאחר תום שנת הדיווח בתאריך ה

עסקאות עם בעלי עניין . 3
, אסטרטגיית קבוצת בזק  זהלדוח' אלפרק1.8בסעיףכאמור). החזקות בחברות רבות בתחום התקשורת ברחבי העולם (בעיקר בארה"ב, יש בחברההמחזיקה סרצ'לייטקבוצתל–38סעיף

נכון למועד זה הינה מיקוד בשוק המקומי בישראל בלבד. 

: ___________ יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים___________ : הביקורתועדתריו": ___________         הדירקטוריוןר"וי
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