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 ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 029136-01-2022(מס' אסמכתא:  24.3.2022כפי שפורסם על ידי החברה ביום    1



 

  2021לדוח התקופתי לשנת  )תיאור עסקי התאגיד' (פרק א 2עדכון

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

עם  המלאה, שדוחותיהן הכספיים מאוחדים , בבעלותהבזק של תנוחברות הבה) ו"קבוצת בזק"או  ״בזק(״

   ."הקבוצה" -ביחד  דוח תקופתי זהייקראו ב, בזקדוחות 

  עדכונים בחברה . 1

החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של מניות  ,2022 במרץ 23ביום  . 1.1

 )1ועד למוקדם מבין: ( 2022 במרץ 27בתוקף החל מיום  ש"ח, מיליון 20החברה, בהיקף של עד 

במאי  12) סוף יום המסחר ביום 2(רכישת מניות של החברה בהיקף של עלות הרכישה הכוללת; או 

עת בתקופה האמורה לעיל, בעסקאות בבורסה באמצעות חבר מעת ל הרכישות יבוצעו,. 2022

התכנית אומצה בכתב בהתאם לכללים הקבועים בהנחיית רשות ניירות ערך מיום , כי בורסה. יצוין

בעניין הגנת "נמל מבטחים" ברכישה עצמית של ניירות הערך על ידי ), 199-8 עמדה( 26.7.2010

-2022(מס' אסמכתא:  24.3.2022יום שפרסמה החברה בלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  תאגיד.

, השלימה החברה את ביצוע 2022באפריל  27ביום  ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.01-029175

, לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מהמועד 100%תכנית הרכישה כאמור בשיעור ביצוע של 

 ).2022-01-051820האמור (מס' אסמכתא: 

מינוי מחדש של  אישרה אסיפת בעלי מניות החברה, את הנושאים הבאים: 2022באפריל  27ביום  . 1.2

כינוסה של  , כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועדKPMGחייקין, -משרד רו"ח סומך

מינוי מחדש של מר דארן גלאט ; האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

מינוי מחדש של מר פיל בקאל ; האסיפה השנתית הבאה של החברהכדירקטור בחברה עד למועד 

מינוי מחדש של מר רן פורר ; כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

מינוי מחדש של מר אג'יט ו. פאי ; כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

מינוי מחדש של מר סטיבן ג'וזף ; אה של החברהכדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הב

אישור אימוץ מדיניות תגמול ; וכדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

(מס'  27.4.2022לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  .חדשה לחברה

 ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 2022-01-051748אסמכתא: 

, החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של מניות 2022במאי  24ם ביו . 1.3

) 1ועד למוקדם מבין: ( 2022במאי  26מיליון ש"ח, בתוקף החל מיום  30החברה, בהיקף של עד 

 4) סוף יום המסחר ביום 2רכישת מניות של החברה בהיקף של עלות הרכישה הכוללת; או (

שות יבוצעו, מעת לעת בתקופה האמורה לעיל, בעסקאות בבורסה באמצעות . הרכי2022באוגוסט 

חבר בורסה. יצוין, כי התכנית אומצה בכתב בהתאם לכללים הקבועים בהנחיית רשות ניירות ערך 

), בעניין הגנת "נמל מבטחים" ברכישה עצמית של ניירות הערך על 199-8(עמדה  26.7.2010מיום 

(מס' אסמכתא:  24.5.2022ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  ידי תאגיד. לפרטים נוספים

, השלימה החברה את ביצוע 2022ביוני  30), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. ביום 2022-01-063631

, לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מהמועד 99.44%תכנית הרכישה כאמור בשיעור ביצוע של 

  .)2022-01-084178האמור (מס' אסמכתא: 

 

                                                      
וכולל שינויים או חידושים  1970 -א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 39הינו בהתאם לתקנה  דכוןהע   2

דכון הינו ביחס לדוח בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי. הע ו/או בזק ו/או הקבוצה, מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה
 .הסעיפים בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) באותו דוח תקופתיומתייחס למספרי  2021התקופתי של החברה לשנת 
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ממניותיה בעסקה מחוץ לבורסה  730,000רכישה עצמית של  , ביצעה החברה2022 במאי 31ביום  . 1.4

מיליון ש"ח. לפרטים ראו דיווח החברה מהמועד האמור (מס'  10 -וזאת בתמורה לסך כולל של כ

 ).2022-01-068491אסמכתא: 

, התקבל אישור משרד התקשורת לתיקון ההיתר להחזקת אמצעי שליטה מכוח 2022ביוני  19ביום  . 1.5

שעבוד בזק, באופן בו מניות בזק המשועבדות (כהגדרתן בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה 

ו') של החברה), ימשיכו להיות משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה 

לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, חלף השעבוד לטובת מחזיקי וישועבדו גם 

. 2021אגרות החוב (סדרה ד') ואגרות החוב (סדרה ה') של החברה אשר נפרעו במלואן בחודש יולי 

-2022-01(מס' אסמכתא:  20.6.2022לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

  על דרך ההפניה.  ), הנכלל בדוח זה075823

אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה  התקיימה 2022ביוני  29ביום  . 1.6

מניות רגילות  3,250,000 -כתבי אופציה, לא רשומים, הניתנים למימוש ל 3,250,000אישור הענקת 

לא רשומים,  כתבי אופציה, 100,000של החברה למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד וכן, הענקה של 

מניות רגילות של החברה, לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק  100,000 -הניתנים למימוש ל

  תדמור וזאת בהתאם לתכנית הגמול ההוני של החברה ובחריגה ממדיניות התגמול של החברה. 

הוחלט לאשר את הקצאת האופציות לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק באסיפה האמורה 

 . בהמשך לאמור לעיל ר וכן לא לאשר את הענקת האופציות למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"דתדמו

בהענקת האופציות למנכ"ל החברה, ולאור  החברה דן מחדש דירקטוריון 2022ביולי  7ביום 

המלצת ועדת התגמול של החברה ובשים לב לנימוקים שנמסרו לחברה ביחס להתנגדות בעלי 

 .המניות, החליט דירקטוריון החברה לאשר הקצאת האופציות למנכ"ל החברה כאמור

(מס'  7.7.2022 -ו 29.6.2022לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 

  , בהתאמה), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. 2022-01-086419 -ו 2022-01-081253אסמכתאות: 

בסך  , ביצעה החברה פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה2022ביולי  1ביום  . 1.7

 11.7.2022 -ו 12.6.2022. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מימים ש"ח 100,000,000כולל של 

, בהתאמה), הנכללים בדוח זה על דרך 2022-01-087361 -ו 2022-01-072097(מס' אסמכתאות: 

 ההפניה. 

 ת בזקקבוצתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי  . 2

  פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה – 1.1סעיף 

 שינויים מבניים (שינוי מבני בחברות הבנות) – .61.1לסעיף  . 2.1

.בי.אס למשרד התקשורת דילבקשה שהגישה  המשךב –בדי.בי.אס  ISPהקמת פעילות  לעניין

התקבל  2022 יוני בחודש), ISPשיון מיוחד לשירותי גישה לאינטרנט (יר קבלתל 2022בחודש אפריל 

לספק שירותים כאמור במסגרת מכירת חבילות משולבות  התחילההיא ו הרישיון.בי.אס דיב

   .ללקוחות

, של בזק את מינויו של מר אילן סיגל למנכ"ל חברות הבנותבזק אישר דירקטוריון  17.5.2022ביום 

 – להלן 3.2(ראו סעיף  בזקפלאפון, די.בי.אס ובזק בינלאומי, במקום מר רן גוראון שמונה למנכ"ל 

המשנה למנכ"ל  מכהנת, )28.08.2022( עד למועד תחילת כהונתו של מר סיגל ).2.9.5עדכון לסעיף 

 ., הגב' דגנית קרמר, כמ"מ מנכ"ל בפועלהאלהוסמנכ"לית חטיבת לקוחות פרטיים בחברות הבנות 
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 חקירות רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל – .71.1לסעיף  . 2.2

הגשת כתב אישום נגד נושאי משרה לשעבר בקבוצה שהתייחס לפרשות מרמה ביחס ( 1.1.7.3ס"ק 

ניות די.בי.אס על ידי בזק, ומרמה ביחס להתנהלות הוועדות לתשלום התמורה עבור רכישת מ

פורסמה  20.7.2022ביום  –) הבלתי תלויות שהוקמו בבזק לצורך בחינת עסקאות בעלי עניין של בזק

יפו בבקשה של חלק מהנאשמים -אביב-החלטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל

בהתאם להחלטה בוטלו האישומים השני והשלישי בכתב  ").ההחלטהלביטול אישומים בתיק ("

חלל") -יס" ובעסקת "יס-האישום (מרמה ביחס להתנהלות הוועדות הבלתי תלויות בעסקת "בזק

שאול אלוביץ', נושאי משרה מר , בבזקנגד כל הנאשמים באישומים אלה: בעל השליטה לשעבר 

ינור יוכלמן, וכן נגד החברות הנאשמות להגב' עמיקם שורר ומר אור אלוביץ',  מר –בבזק לשעבר 

עוד נקבע בהחלטה, בין השאר, כי לא ניתן לקבל  חברות מקבוצת "יורוקום". –באותם אישומים 

, כי כתב האישום אינו מגלה אשמה בקשר לאישום הראשון 'שאול אלוביץ מר את הטענה שהעלה

עוד הודגש  יס").-ת "בזק(קבלה במרמה של מקדמות על חשבון התמורה המותנית השנייה בעסק

בהחלטה, כי אין בה כדי להשליך באופן כלשהו על הפן האזרחי, וההליכים התלויים ועומדים 

ו/או נושאי משרה לשעבר בה תלויים ועומדים מספר הליכים  בזקבהקשר זה (יצוין, כי כנגד 

התאגיד  לפרק תיאור עסקי 2.18.1העסקאות נשוא ההחלטה, כמפורט בסעיף אזרחיים בעניין 

 .החברה לומדת את ההחלטה והשלכותיה ).2021בדוח התקופתי של החברה לשנת 

 חלוקת דיבידנד – 1.4.2לסעיף  . 2.3

המאוחדים  לדוחות הכספיים 8ביאור  ראו, 2022חודש מאי ב בזקשביצעה  הבנוגע לחלוק לפרטים

   .של החברה

 שנצברו מיליון ש"ח (עודפים 1,731-כ הם, לתאריך הדוח של בזק הרווחים הניתנים לחלוקה יתרת

 .)2022החלוקה מחודש מאי  הפחתת לאחר האחרונות בשנתיים

 עיקרי התוצאות ונתונים תפעוליים – 1.5.4לסעיף  . 2.4

 )3כמפ"אבזק קווי (פעילות בזק  . 2.4.1

                                                      
 מפעיל פנים ארצי. –מפ"א    3

רבעון   
שני 
2022  

  רבעון
  ראשון 

2022  

 רביעירבעון 
2021  

רבעון שלישי 
2021  

רבעון שני 
2021  

  רבעון
  ראשון 

2021  

  1,054  1,039  1,037  1,052  1,096  1,067  הכנסות (במיליוני ש"ח)

  593  407  390  358  386  393  רווח תפעולי (במיליוני ש"ח)

  223  231  239  245  239  248  פחת והפחתות (במיליוני ש"ח)

  816  638  629  603  625  641  )1((במיליוני ש"ח)) EBITDA(רווח תפעולי לפני פחת והפחתות 

  400  238  219  206  218  243   (במיליוני ש"ח)רווח נקי 

  510  354  567  593  634  541  "ח)ש(במיליוני  שוטפת מפעילות תזרים

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

279  285  244  314  285  312  

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

5  14  87  4  -  182  

  29  24  31  32  36  33  תשלומים בגין חכירות

  351  45  226  404  327  234 )2( "ח)ש(במיליוני  חופשי תזרים

  )3(פעילים בסוף התקופה (באלפים)טלפוניה מספר קווי מנוי 
1,542  1,563  1,583  1,602  1,615  1,630  

  ARPL()4(  41  47  46  46  47  49הכנסה חודשית ממוצעת לקו טלפוניה (ש"ח) (

  965  827  782  811  801  726  מספר דקות שימוש יוצאות (במיליונים) 

  1,284  1,095  1,152  1,096  1,058  952  מספר דקות שימוש נכנסות (במיליונים)



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

4  

 

מציגה מדד  בזק) הוא מדד פיננסי שאינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים. EBITDAרווח תפעולי לפני פחת והפחתות ( ) 1(

אשר מנטרל היבטים  בזקזה כמדד נוסף להערכת התוצאות העסקיות שלה היות ומדובר במדד מקובל בתחום פעילות 

הנובעים משונות במבנה ההון, היבטים מיסויים שונים ואופן ותקופת ההפחתה של נכסים קבועים ובלתי מוחשיים. מדד זה 

שבונאות מקובלים, ואינו משמש כמדד יחיד להערכת תוצאות הפעילות אינו מהווה תחליף למדדים המבוססים על כללי ח

. כמו כן, המדד המוצג בדוח זה עשוי שלא להיות מחושב באופן זהה למדדים מקבילים בחברות בזקאו תזרים המזומנים של 

ש קבוע ונכסים מחושב כרווח תפעולי לפני פחת, הפחתות והפסדים מתמשכים מירידת ערך רכו בזקשל  EBITDA -אחרות. ה

מציגה הפסדים מתמשכים מירידת ערך רכוש קבוע ונכסים  בזק בלתי מוחשיים. לצורך הצגה נאותה של הפעילות הכלכלית,

סעיף פחת והפחתות, וכן הפסדים מתמשכים מירידת ערך זכויות שידור  ובזק בינלאומי במסגרת  בלתי מוחשיים בדי.בי.אס

לפרק תיאור  7לדוחות הכספיים וסעיף  5ביאור ראו (בדוח רווח והפסד). לעניין זה במסגרת סעיף הוצאות הפעלה וכלליות 

 .2021עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 

שאינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים. תזרים חופשי מוגדר כמזומנים שנבעו מפעילות  פיננסיחופשי הוא מדד  תזרים ) 2(

,  IFRS 16של, עם יישום 2018בוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו והחל משנת שוטפת פחות מזומנים לרכישת/ממכירת רכוש ק

מציגה תזרים חופשי כמדד נוסף להערכת התוצאות העסקיות ותזרימי המזומנים  בזק. חכירות בגין תשלומים גם מנוכים

מפעילותה השוטפת לאחר  לבזקהתזרים החופשי הינו מדד נזילות חשוב המשקף את המזומנים הנובעים  בזקהיות ולדעת 

לפרק תיאור עסקי התאגיד  8ראו סעיף זה  לענייןהשקעת מזומנים בתשתית ובנכסים קבועים ונכסים בלתי מוחשיים אחרים. 

 .2021בדוח התקופתי לשנת 

 בזקשילם במועד את חובו ל שלאכולל מנוי  לאפעילים הינם מנויים אשר קווי הבזק שלהם נותקו פיזית ( שאינם מנויים ) 3(

 .בשלושת החודשים הראשונים (בקירוב) של הליכי גבייה)

 .2021 לשנת התקופתילפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח  8 זה ראו גם סעיף לענייןקווים לתקופה. הממוצע  לפי חושבמ ) 4(

 .בחבילה המירבי הקצב בחשבון מובא, קצבים טווח קיים בהן בחבילות ) 5(

) את בזק קווי במהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של מנויי טלפוניה הרשומים ברוטושנטשו ( טלפוניהמנויי  כמות ) 6(

 .2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  8ף סעי. ראו גם בתקופה

קווי  -. סיטונות בזקקווי אינטרנט ישירים של  -קווים בקמעונאות ובסיטונות. קמעונאות  כוללאינטרנט  קווי מספר"כ סה ) 7(

 .באמצעות שירות סיטונאי לספקי תקשורת אחרים אינטרנט

ף ממוצע בתקופה. לעניין זה ראו גם סעיההלקוחות הקמעונאיים  במספראינטרנט בקמעונאות מחולקות  משירותי הכנסות ) 8(

הנתון כולל גם הכנסות בגין שירות גישה  2022החל מרבעון שני  .2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  8

 .)ISPלאינטרנט (

מנויים אלף  180-כמשקי בית זמינים לחיבור, מתוכם מיליון  1.36-כ -נכון למועד פרסום הדוח, פריסת רשת סיבים אופטיים  ) 9(

 .הסיביםלרשת  מחוברים

  

  

  

  

  

  

  Churn Rate( )6(  2.6%  3.0%  2.8%  2.4%  2.6%  2.8%( נטישת מנויי טלפוניה שיעור

  1,540  1,529  1,524  1,524  1,519  1,512  )7( סה"כ מספר קווי אינטרנט בסוף התקופה (באלפים)

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

490  495  501  510  520  539  

בקמעונאות  -מתוכם מספר קווי אינטרנט בסוף התקופה 

  )7((באלפים) 

1,022  1,024  1,023  1,014  1,009  1,001  

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

)ARPU()8(  

113  110  109  107  106  103  

פריסת רשת סיבים אופטיים בסוף התקופה (אלפי משקי בית 

  )9( אשר זמינים לחיבור)

1,308  1,193  1,064  848  597  310  

לרשת הסיבים בסוף התקופה מתוכם מספר מנויים מחוברים 
  )9( (באלפים)

161  124 84 44  16  1  

  78  88  104  130  151  164  )5(מס"ש)(קמעונאות  -חבילה ממוצע למנוי אינטרנט  קצב
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 פלאפון . 2.4.2
רבעון   

שני 
2022  

  רבעון
  ראשון 

2022  

 רביעירבעון 
2021  

רבעון שלישי 
2021  

רבעון שני 
2021  

  רבעון
  ראשון 

2021  

  392  409  417  424  437  446  הכנסות משירותים (במיליוני ש"ח)

  178  167  124  178  163  153  הכנסות ממכירת ציוד קצה (במיליוני ש"ח)

  570  576  541  602  600  599  סה"כ הכנסות (במיליוני ש"ח)

  )3(  15  22  8  64  52  רווח (הפסד) תפעולי (במיליוני ש"ח)

  142  144  144  147  122  136  (במיליוני ש"ח)פחת והפחתות 

  139  159  166  155  186  188  )1( (מיליוני ש"ח) )EBITDA(רווח תפעולי לפני פחת והפחתות 

  8  20  23  13  56  46  רווח (הפסד) נקי (במיליוני ש"ח)

  72  149  185  19  278  244  תזרים מפעילות שוטפת (במיליוני ש"ח)

קבוע, נכסים בלתי מוחשיים תשלומים עבור השקעות ברכוש 
  והשקעות אחרות, נטו (במיליוני ש"ח)

66  72  54  68  60  71  

  60  53  52  54  61  47  תשלומים בגין חכירות

  )59(  36  65  )89(  145  131  )1( תזרים חופשי (במיליוני ש"ח)

  2,030  2,050  2,074  2,096  2,093  2,122  )2(מספר מנויי פוסט פייד לסוף תקופה (אלפים) 

  462  471  473  480  490  514  )2(מספר מנויי פריפייד לסוף תקופה (אלפים) 

  2,492  2,521  2,547  2,576  2,583  2,636   )2(מספר מנויים לסוף תקופה (אלפים)

  ARPU ()3(  57  57  55  55  54  53הכנסה חודשית ממוצעת למנוי (ש"ח) (

  Churn Rate( )4(  5.5%  6.8%  5.8%  5.5%  5.8%  5.8%( מנויים נטישת שיעור

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

) ואינם IOT, וללא מנויי פלאפון רשת על מתארחים אשר אחרים מפעילים מנויי(ללא  פלאפון מנויי את כוללים המנויים נתוני ) 2(

פלאפון במשך שישה חודשים או יותר אך אינם פעילים. מנויים שאינם פעילים הינם  לשירותכוללים מנויים המחוברים 

לפחות שיחה/מסרון אחד או לא ביצעו  הוציאומנויים אשר בששת החודשים האחרונים לא קיבלו לפחות שיחה אחת, לא 

ילים החל מהמועד בו ביצע נכלל במצבת המנויים הפע פריפייד מנויפעולת גלישה או לא שילמו עבור שירותים לפלאפון. 

 יכול לקוחטעינה ונגרע ממצבת המנויים הפעילים כאשר אינו מבצע שימוש יוצא במשך שישה חודשים או יותר. יצוין, כי 

("קו") אחד.  מצבת המנויים כוללת מנויים הצורכים שירותים שונים (כדוגמת דאטה למערכות  מנוי ממספר יותר בעל להיות

כנסה הממוצעת מהם נמוכה משמעותית ביחס ליתר המנויים. יצוין כי פלאפון משווקת חבילות בעלות מדיה לרכב), אשר הה

מנויים בחבילות מסוג  אלף 702-לפלאפון כלמועד פרסום הדוח  בסמוךכאשר  5נפח שימוש מוגדל המותאמות גם לצרכי דור 

 .זה

 ההכנסות סך של החודשי הממוצע חלוקת ידי-על מחושב המדד). ופריפייד פוסטפייד( למנוי הממוצעת החודשית ההכנסה ) 3(

 העושים סלולאריים ממפעילים המתקבלות הכנסות כולל, אחרים תקשורת ממפעילי והן פלאפון ממנויי הן סלולאר משירותי

 ראו. תקופה באותה הממוצעת הפעילים המנויים במצבת, שירות תיקונים ואחריות מורחבת בתקופה פלאפון ברשת שימוש

 .2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  8ף סעי גם

פעילים במהלך -שיעור נטישת מנויים מחושב על פי היחס של המנויים שהתנתקו משרותי פלאפון והמנויים שהפכו ללא ) 4(

 .2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  8התקופה לממוצע המנויים הפעילים במהלך התקופה. ראו גם סעיף 
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 בזק בינלאומי . 2.4.3
רבעון   

שני 
2022  

  רבעון
ראשון 

2022  

רבעון 
  רביעי

 2021  

רבעון 
  שלישי
2021  

  רבעון
  שני
2021  

  רבעון
ראשון 

2021  

  312  310  287  328  307  302  (במיליוני ש"ח) הכנסות

  )8(  16  13  1  )4(  17  רווח (הפסד) תפעולי (במיליוני ש"ח)

  49  46  38  40  38  29  פחת והפחתות (במיליוני ש"ח)

(במיליוני ) EBITDA(רווח (הפסד) תפעולי לפני פחת והפחתות 

  )1(ש"ח) 

46  34  41  51  62  41  

  )8(  11  10  )5(  )5(  15  רווח (הפסד) נקי (במיליוני ש"ח)

  61  26  96  )52(  112  37  תזרים מפעילות שוטפת (במיליוני ש"ח)

מוחשיים  תשלומים עבור השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי 

  )2(והשקעות אחרות, נטו (במיליוני ש"ח)

27  26  14  27  27  30  

  8  9  9  7  9  9  תשלומים בגין חכירות

  23  )10(  60  )73(  77  1  )1(תזרים חופשי (במיליוני ש"ח)

  Churn Rate()3(  12.9%  7.3%  5.9%  5.5%  6.0%  7.9%שיעור נטישת מנויים (

 ) בטבלת בזק קווי.2( -) ו 1ותזרים חופשי ראו הערות ( )EBITDA( והפחתותרווח תפעולי לפני פחת לעניין הגדרת  ) 1(

 .הסעיף כולל גם השקעות בנכסים לזמן ארוך ) 2(

כמות מנויי אינטרנט שנטשו את בזק בינלאומי במהלך התקופה חלקי ממוצע מנויי אינטרנט הרשומים בתקופה. ראו גם  ) 3(

 .2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  8סעיף 

 די.בי.אס . 2.4.4
רבעון   

שני 
2022  

  רבעון
ראשון 

2022  

רבעון 
  2021רביעי 

רבעון 
  2021שלישי 

רבעון שני 
2021  

  רבעון
ראשון 

2021  

  315  315  318  322  316  316  (במיליוני ש"ח) הכנסות

  )6(  22  30  )14(  10  )2(  רווח (הפסד) תפעולי (במיליוני ש"ח)

  61  45  45  52  50  46  פחת, הפחתות וירידת ערך מתמשכת (במיליוני ש"ח)

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

44  60  38  75  67  55  

  0  18  29  )17(  10  2  רווח (הפסד) נקי (במיליוני ש"ח)

  62  56  73  42  78  43  תזרים מפעילות שוטפת (במיליוני ש"ח)

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

49  46  55  38  42  43  

  6  7  6  7  6  6  תשלומים בגין חכירות

  13  7  29  )20(  26  )12(  )1(תזרים חופשי (במיליוני ש"ח)

  559  560  560  563  564  567  )2(מספר מנויים (בסוף התקופה, באלפים)

  IP)3( 280  253  226  198  173  147מנויי  מתוכם

  STINGTV  94  89  84  79  74  70מנויי  מתוכם

  187  186  188  190  186  184  )3() (בש"ח)ARPUהכנסה חודשית ממוצעת למנוי (

  Churn Rate()4(  2.9%  3.7% 3.4%  3.7%  3.7%  4.3%שיעור נטישת מנויים (

 .) בטבלת בזק קווי2(-) ו1) ותזרים חופשי ראו הערות (EBITDA( פחת והפחתותרווח תפעולי לפני לעניין הגדרת  ) 1(

 קיבוץ, מלון בית כגון( מסויים מפענחים מספרמעל  שברשותו עסקי לקוח של במקרה. קטן עסקי לקוח או אחד אב בית - מנוי ) 2(

העסקיים שאינם לקוחות עסקיים הלקוחות המנויים שנרשם בגין . מספר המנויים מספר) מתבצע תיקנון של כושר חדר או

קטנים, מחושב כחלוקת התשלום הכולל המתקבל מכלל הלקוחות העסקיים שאינם קטנים בהכנסה הממוצעת מלקוח עסקי 

 .קטן, אשר נקבעת אחת לתקופה
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פים המועברים באמצעות רשת האינטרנט (כאמור בסעי STINGTV-ו +yesמספר מנויי  די.בי.אס העושים שימוש בשירותי   ) 3(

אלף  לקוחות  291-) נכון למועד פרסום הדוח הינו כ2021תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  לפרק 5.2.2.2-ו 5.2.2.1

זה כולל גם מנויים העושים שימוש  מספר.בי.אס. דימנויי  מכלל 51%-כ) המהווים STINGTV מנוייאלף  97-(מתוכם כ

 .הלוויןבמקביל גם בשירותי 

מכירת תוכן לגופי שידור מ הכנסות.בי.אס  (למעט דיהחודשית הממוצעת למנוי מחושבת על ידי חלוקת כלל הכנסות  ההכנסה ) 4(

לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  8ראו גם סעיף . בתקופה) בממוצע הלקוחות קצה מציוד והכנסות חיצוניים

2021. 

. בתקופה.בי.אס הרשומים דיהכמות הממוצעת של מנויי  חלקי התקופה .בי.אס במהלךדי.בי.אס שנטשו את דימנויי  כמות ) 5(

 .2021לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  8ף גם סעי ראו

  תחזית ושאיפות לטווח הבינוני ביחס לקבוצת בזק – 1.6סעיף 

מיום  בזקח מיידי של (אשר פורסמה בדיוו 2022לשנת  ת בזקקבוצאת תחזית  בזקדכנה ע 31.7.2022 ביום
  כדלקמן: ,כיום הבהתבסס על המידע הידוע לוזאת ") התחזית המקורית" - 23.3.2022

 ש"ח (לעומתמיליארד  1.2-1.1בטווח שבין צפוי להיות של בזק מניות הלבעלי  4הרווח הנקי המתואם  •
  מיליארד ש"ח בתחזית המקורית) 1-1.1בין 

מיליארד  3.7-3.6 ביןמיליארד ש"ח (לעומת  .563-.573 שבין בטווחצפוי להיות  5המתואם EBITDA-ה  •
  ש"ח בתחזית המקורית)

 תחזית המקורית)ה לעומת שינוי ללאמיליארד ש"ח ( 1.8-1.7 שבין בטווחצפוי להיות  CAPEX6-ה  •

מיליון  1.4(לעומת  מיליון משקי בית 1.5-הגעה לכ - בזקכמו כן, לעניין היקף פריסת רשת הסיבים של 
  בתחזית המקורית).

תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות 

מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות 

על המצב הכלכלי הנוכחי במשק, ובהתאם לכך בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, 

, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור 2022ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 

לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות 

ש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממ

  .2021לשנת 

 ת בזקקבוצסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  – 1.7סעיף 

 פעילות קבוצת בזק כקבוצת תקשורת ומגבלות ההפרדה המבנית – 1.7.2לסעיף  . 2.5

לעניין ביטול  –) ISP(שיווק סל שירותים משותף של תשתית אינטרנט יחד עם  1.7.2.4ס"ק 

, בהמשך למתואר בסעיף, )ISPפס לבין שירות גישה לאינטרנט (-ההפרדה בין שירות תשתית רחבת

  .מאוחד ISP-שירות תשתית ולשווק ולספק  בזק(היום הקובע) החלה  3.4.2022ביום 

 היבטים רגולטוריים הרלוונטיים לכלל הקבוצה או למספר חברות בה – 1.7.4לסעיף  . 2.6

התקשורת (בזק פורסם תיקון לתקנות  28.6.2022ביום  –(תעריפי קישור הגומלין)  1.7.4.1ס"ק 

תופסק העברת התשלומים בעד שכך  ,2000-"סגומלין), תש-ושידורים) (תשלומים בעד קישור

בגין שיחות טלפוניה המסתיימות ברשתות של מפעילי רט"ן קישור גומלין
7
ומפ"א במתווה הפחתה  

  :כדלקמן ,הדרגתי על פני שלוש שנים

  

                                                      
בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים  -מתואם  EBITDA-רווח נקי מתואם ו 4

  מירידת/עליית ערך, והוצאות בגין תוכנית תגמול הוני.
  .2 שוליים הערת ראו 5
6 CAPEX -  .תשלומים (ברוטו) בגין השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים  
 טלפון נייד. -רדיו –רט"ן  7
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אגורות לדקה, ועבור  4תעריף מירבי של  : עבור שיחה המסתיימת ברשת רט"ן 15.6.2023ביום  ) 1( 

בהתאם  -אגורות לדקה, ועבור שיחה בינלאומית יוצאת  0.7שיחה שמסתיימת ברשת מפ"א 

 רט"ן). ולרשת ממנה יצאה (מפ"א א

אגורות לדקה, ועבור  2עבור שיחה שמסתיימת ברשת רט"ן תעריף מרבי של : 15.6.2024ביום  ) 2( 

בהתאם  –ורות לדקה, ועבור שיחה בינלאומית יוצאת אג 0.4 -שיחה שמסתיימת ברשת מפ"א 

 רט"ן). ולרשת ממנה יצאה (מפ"א א

ייכנס לתוקפו הסדר נלווה לפיו כל מפעיל תקשורת יישא בעלויותיו ולא תהיה  :15.6.2025ביום  ) 3( 

עוד העברת תשלומים בין בעלי רישיונות מפ"א ורט"ן בעד שירות קישור גומלין בכל הנוגע 

 Billניין שיחות המסתיימות ברשתות של מפעילי רט"ן וכן ברשתות מפ"א (לדקות שיחה, לע

and Keep.ומפעיל בינלאומי לא ישלם בעבור שינוע שיחה בינלאומית יוצאת ,( 

בעד שיחות בינלאומיות נכנסות לרשת מפ"א או רט"ן, התשלום שישלם מפעיל בינלאומי יהיה לפי 

  .)28.7.2022 (בתוקף מיום דרישת מפ"א או רט"ן בהתאמה.

  בשלב זה לא שונה משטר תעריפי קש"ג בשירות מסרונים.

  לשינוי משטר תעריפי הקש"ג כמפורט לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הקבוצה.

  

מחודש פברואר הודעה של הרשות להגנת הצרכן בעניין  – יים)ספ(אכיפה ועיצומים כ 1.7.4.6ס"ק 

מיליון ש"ח בגין הפרה לכאורה של סעיף  6.75על סך  בעיצום כספי בזקעל כוונה לחייב את  2021

אשר רכשו חבילת גלישה מסוג רבים לא סיפקה לצרכנים  בזק) לחוק הגנת הצרכן, בטענה כי 1(א)(2

TOP 100 התקבלה  2022בהמשך לכך, בחודש אפריל  – את המהירות המינימאלית שהובטחה להם

העיצום  .בזקאת עמדת למעשה הדוחה  ש"חמיליון  6.9ך עיצום כספי בסלדרישת תשלום  בבזק

  .הגישה ערעור על דרישת התשלוםוהיא  בזקהכספי שולם על ידי 

תיקון לחוק  פורסם 4.7.2022ביום  –(שינוי מתכונת האסדרה של מתן שירותי בזק)  1.7.4.10ס"ק 

תשונה,  2.10.2022שייכנס ברובו לתוקף ביום "). בהתאם לתיקון לחוק התיקון לחוקהתקשורת ("

החובה לקבל מראש רישיון  תבוטלבין השאר, מתכונת האסדרה הקיימת בתחום הבזק, באופן ש

ספציפי כתנאי לביצועה של פעולת בזק, שהיה הכלי המרכזי לאסדרת מתן שירותי תקשורת 

שום במרשם. המרשם בישראל, ובמקום זאת ברירת המחדל לאסדרה כאמור תהיה באמצעות רי

ינוהל על ידי המנהל הכללי של משרד התקשורת, לאחר בדיקה של תנאי סף. בתיקון לחוק נקבעו 

 2021בדוחות  התיאורבעניין ראו  לפירוט( מקרים בהם בכל זאת תמשיך לחול חובת קבלת רישיון

ק התקשורת, ביחס לסעיף זה). התיקון לחוק צפוי לצמצם חסמי כניסה רגולטוריים לפעילות בשו

כאשר גורמים חדשים שיבקשו לפעול בשוק לא יידרשו, למעט במקרים שפורטו בתיקון לחוק, 

פורסמה על ידי  18.7.2022ביום כך, בהמשך ל לקבל רישיון ויוכלו לפעול באמצעות רישום כאמור.

משרד התקשורת להערות הציבור טיוטת תקנות (תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (היתר כללי 

 ").טיוטת התקנותליישום שינוי מתכונת האסדרה כאמור (" 2022-למתן שירותי בזק), התשפ"ב

פי המצוין במכתבה של מנכ"לית משרד התקשרות שצורף לטיוטת התקנות, רבים מהגורמים -על

שמספקים שירותי בזק כיום יועברו מאסדרה באמצעות רישיון לאסדרה באמצעות רישום במרשם 

קנות. התקנות מסדירות את אופן הרישום במרשם ואת ההוראות שיחולו על ייעודי ובכפוף לת

ספקי שירותי הבזק שירשמו בו. עיקר הפעילות של חברות הקבוצה לא תעבור לאסדרה באמצעות 

פי המכתב, על אף השינוי היסודי באופן -רישום במרשם אלא תיוותר כפופה לרישיונות. על

   או דומות להוראות הרישיון התקפות כיום.האסדרה, חלק מהוראות התקנות זהות 
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עוד צוין במכתב מנכ"לית משרד התקשורת, כי הרישיונות של בעלי הרישיונות שלא יתבטלו 

מאליהם וימשיכו לחול (ובכלל זה כאמור, רישיונות בחברות הקבוצה), יתוקנו באופן נקודתי 

התקנות, וכי המשרד שוקל  ובהתאם לצורך על מנת להתיישב עם שיטת האסדרה החדשה והוראות

) הוראות טיוטת התקנות יחולו גם על בעלי הרישיונות וכאשר תתגלה 1שתי חלופות בהקשר זה: (

) הוראות טיוטת התקנות לא יחולו כלל 2יגברו הוראות טיוטת התקנות; ( –סתירה בין הדברים 

ת התקנות מוצע כמו כן, בהתאם לטיוט על בעלי הרישיונות עד לסיום הטמעת תיקונים בהם.

לקבוע חובה לנתק "מנויים רדומים" בשירותי גישה לאינטרנט (מנויים הממשיכים לשלם לספקים 

מורשים תשלום חודשי מבלי לצרוך שירותים) אם הם לא עושים שימוש בשירות במשך שישה 

השפעת התיקון  חודשים. ככל שתיקבע חובה כזו, לא צפויה לכך השפעה מהותית על הקבוצה.

, ובכלל זה בנוסח חברות הקבוצה תלוי, בין היתר, באופן יישומו על ידי משרד התקשורת עלק לחו

  .בזקהסופי של טיוטת התקנות אשר נלמדת על ידי 

, בזקתוקנו רישיונות   12.5.2022ביום  –היערכות לניהול ההגנה בסייבר)  –(שימוע  1.7.4.14ס"ק 

פלאפון ובזק בינלאומי בתיקון המסדיר את עיקר הנושאים שעלו בשימוע והכולל הוספת סעיף 

, פלאפון ובזק בינלאומי פועלות להטמעת תיקוני בזקונספח לרישיון בעניין ניהול הגנת סייבר. 

 .הרישיונות

 התפרצות מחלת הקורונה –אפידמיה  – 1.7.6לסעיף  . 2.7

 . לדוחות הכספיים 1.2ביאור לעניין זה ראו 

 מהלכי התייעלות וקידום הטמעת סינרגיות בין חברות הבנות  – 1.8.4לסעיף  . 2.8

המשך הטמעת  –החברות הבנות  סינרגיה ביןהתייעלות ומהלכים לקידום והטמעת לעניין יישום 

תהליכי התייעלות וסינרגיה מצוי במשא ומתן במסגרת חידוש ההסכמים הקיבוציים עם נציגויות 

 .העובדים של בזק בינלאומי ושל פלאפון תקשורת

  ארצית נייחת-תקשורת פנים –בזק  . 3

 היערכות ודרכים של בזק להתמודדות עם התחרות הגוברת – 2.6.6לסעיף  . 3.1

שמשתמשים  בזקנכון למועד פרסום הדוח מצבת הלקוחות של  –) בזקשל  Be(נתב  2.6.6.5ס"ק 

). כמו בזקמלקוחות האינטרנט הקימעונאי של  70%-(כאלף לקוחות  715-עומדת על כ Be-בנתב ה

מוצרים לשיפור טווח הקליטה של רשת האינטרנט  של אלף יחידות 382-כ בזקכן, שווקו על ידי 

  .Be Mesh-ו Be spotהביתית מסוג 

 נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה בבזק – 2.9.5לסעיף  . 3.2

מר (במקום מר דודו מזרחי שסיים כהונתו  בזקכמנכ"ל מר רן גוראון מכהן  19.6.2022החל מיום 

אישר דירקטוריון  9.8.2022 ביום ..בי.אס)ודימנכ"ל פלאפון, בזק בינלאומי גוראון כיהן קודם כ

 אישורהחברה זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה, בין השאר, 

  .בזק"ל מנכוההעסקה של  הכהונהתנאי 

, בין היתר, מדיניות תגמול בזקאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של  28.4.2022ביום 

הכוללת, בין השאר, תיקונים  1.1.2022) שנים, בתוקף החל מיום 3מעודכנת לתקופה של שלוש (

מבהירים לעניין השבה של תגמול שניתן על בסיס מידע כספי מוטעה, התאמת מדיניות התגמול 

, וכן תיקוני ניסוח בזקשר הענקת תגמול משתנה תלוי ביצועים ליו"ר דירקטוריון באופן המאפ

  .ותיקונים טכניים נוספים
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 הון חוזר – 2.11לסעיף  . 3.3

 .לדוח הדירקטוריון 1.3, ראו סעיף הקבוצההחוזר של לפרטים בנוגע להון 

 מימון – 2.13לסעיף  . 3.4

רשות ניירות ערך אישרה  2022בחודש אפריל  – 7.4.2020ביום  בזק שפרסמהלעניין תשקיף מדף 

בהתאם . 7.4.2023 להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף עד לתאריך

תרצה לפרסם  שבזק, ככל בזקלאישור הרשות, לאור קיומם של הליכים אכיפתיים בעניינה של 

תשקיף המדף במהלך התקופה האמורה וכל עוד ההליכים נמשכים, כל דוח  דוח הצעת מדף מכח

) 8(2הצעת מדף כאמור יהיה כפוף לקבלת היתר רשות ניירות ערך, וזאת בהתאם להוראת כלל 

לכללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), 

  .2016-תשע"ו

 בזקשל  ilAA-/Stableדירוג  מעלות את אישרה 10.5.2022ביום  – ג אשראי)(דירו 2.13.6ס"ק 

של אגרות החוב של בזק  Aa3.ilדירוג אישררה מידרוג  15.5.2022ואגרות החוב שלה. כמו כן, ביום 

 15.5.2022ומיום  10.5.2022מיום  בזקבאופק דירוג יציב. לעניין זה ראו גם דיווחים מיידיים של 

 לדוח הדירקטוריון.  3המוכללים בדוח זה בדרך של הפניה וכן סעיף 

 בזקמגבלות ופיקוח על פעילות  – 2.16לסעיף  . 3.5

משרד התקשורת בעניין אספקת שירותי תקשורת  שפרסםהתקבל בבזק קול קורא  16.5.2022ביום 

למגזר העסקי אשר במסגרתו קורא המשרד לחברות בשוק התקשורת המספקות שירותי תקשורת 

גדול, לפרט על פעילותן בתחום ועל חסמים הקיימים להן להרחבת פעילות -למגזר העסקי הבינוני

תאם לאמור בקול הקורא, שוק זו. זאת, במטרה לקדם רגולציה שתגביר את התחרות בתחום. בה

גדולים מתאפיין ביתרון משמעותי לגודל, ובחסמי כניסה -הלקוחות העסקיים הבינוניים

והתרחבות משמעותיים המגבילים גם שחקנים שפועלים בו שנים רבות. כמו כן, נתחי השוק של 

על  בזק במגזר וקצב השינוי בהם מהווים אינדיקציה לרמת תחרות נמוכה במגזר המשפיעה

המחירים ועל רמת השירותים שמקבלים העסקים בישראל, ועל כן, המשרד יוצא במהלך של בחינת 

הגישה  20.6.2022ביום מצב התחרות והחסמים בתחום, ופונה לקבלת התייחסויות השחקנים. 

התייחסותה לקול הקורא, ולפיה תחום התקשורת לעסקים גדולים ובינוניים הינו שוק  בזק את

בנסיבות שכאלה לא נדרשת ולא מתקיימים חסמי כניסה והתרחבות ולא כשלי שוק  תחרותי שבו

 .התערבות רגולטורית

 פיקוח על תעריפי בזק – 2.16.1לסעיף  . 3.6

שימוע לקביעת תעריף מרבי לשירות גישה לתשתית פסיבית (שירות גישה לקנה) ושירות סיב לעניין 

 19.7.2022ביום . 21.2.2022ת ביום אשר פורסם על ידי משרד התקשורבאזורי התמרוץ אפל 

החלטת שר התקשורת, אליה צורפו תקנות חתומות והמלצת אגף כלכלה במשרד  בבזקהתקבלה 

באזורי התמרוץ  בזקהתקשורת בדבר קביעת תעריף מופחת בעד שימוש בתשתית הפסיבית של 

שלומים בהתאם להחלטה, קבע השר בתקנות את הת .והתשתית באזורי המעבר לאזורי תמרוץ

  :המירביים באזורי התמרוץ ובאזורי המעבר לאזורי התמרוץ, כדלקמן

 .ש"ח) 409ש"ח לק"מ לחודש (לעומת תעריף של  105 –ת עבור שירות גישה לתשתית פסיבי ) 1( 

 .ש"ח) 501ש"ח לק"מ לחודש (לעומת תעריף של  193 –עבור שירות סיב אפל  ) 2( 

בהתייחס לתשלומים בעד השירותים באזורי המעבר לאזורי התמרוץ, התשלומים בעדם יכנסו 

  . לתוקף לאחר קביעת אסדרה לעניין זיהוי השימוש באזורים אלו
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פי המצוין בהחלטה במסגרת תהליך תמחור חדש לכלל התעריפים הסיטונאיים שמתוכנן לשנת -על

  .מפוקחים לעיל, תיבחן בין היתר גם קביעת התעריפים ה2022

ההשפעה הכספית הישירה כתוצאה מקביעת התעריפים המופחתים לא צפויה להיות  בזקלהערכת 

 מהותית. 

 הליכים תלויים ועומדים – 2.18.1לסעיף  . 3.7

בשל  בזקאשר נטען כי נגרמו לבעלי מניות של ס"ק א' (תביעה ייצוגית לפיצוי בגין הפסדים 

בין הצדדים להליך  –) התביעה כתביעה ייצוגית באופן חלקי, ואישורה של בזקדיווח של מחדלי 

מתנהל משא ומתן לסיום ההליך בדרך של פשרה אשר במסגרתה ישולם לתובעים, על ידי חברת 

מיליון ש"ח  75ביטוח נושאי המשרה וללא עלות לבזק ולנושאי המשרה הנתבעים, סכום כולל של 

ב זה מדובר במשא ומתן בלבד ואין כל ביטחון כי הוא (כולל גמול ושכר טרחת עו"ד). יצוין, כי בשל

כן, הסכם פשרה בעניין, ככל שייחתם, יהיה טעון את אישור בית  יבשיל לכדי הסכם מחייב. כמו

המשפט שבו מתנהל ההליך. יחד עם זאת, לנוכח הוראות התקינה החשבונאית נרשמה בדוחות 

בגובה סכום הפשרה ומנגד, לנוכח קיומו  הפרשה 2022לרבעון הראשון של שנת  בזקהכספיים של 

של כיסוי ביטוחי מלא, הוכר באותו דוח נכס שיפוי בגובה סכום ההפרשה, כך שלרישום כאמור 

  .בזקאין השפעה על תוצאות 

לעניין המשך עיכוב ההליכים  –' ז', ו), 45, ה' (לרבות ההליך המצוין בהערת שוליים 'דלס"ק ב', 

הטיפול  המדינה לבקשת –רשות ניירות ערך והליכים שנגזרים ממנה  בתיקים אלה לנוכח חקירת

ניתנה  – )2018ג' (הבקשה ממרץ  (ביחס לס"ק 1.9.2022עוכב, בשלב זה, עד ליום מבתיקים אלה 

  להגשת הודעת עדכון מטעמה בעניין). 20.7.2022יום מיום  30למדינה ארכה של 

ובזק  בזקבקשה לגילוי ועיון במסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת שהוגשה כנגד ס"ק ט' (

בינלאומי אשר במסגרתה התבקש צו לגילוי ועיון במסמכים בעניין יתרות נכסים בספרי בזק 

אישר בית המשפט בקשה מוסכמת להסתלקות של המבקשים  25.3.2022ביום  – )בינלאומי

  .ך של דחייתהמהבקשה לגילוי ועיון במסמכים על דר

בקשר  בזקבטענה להטעיה של  בזקתובענה ובקשה לאשרה כייצוגית  אשר הוגשה כנגד ס"ק יג' (

ניתן פסק דין הדוחה את בקשת האישור תוך שנקבע  23.3.2022ביום  –) B144עם שירות 

שהמבקשים לא הניחו תשתית ראייתית או עובדתית, ולו המינימאלית, שיש בה כדי להראות עילת 

  .תביעה בתיק

בגין שירותי  בזקבקשה לאישור תביעה ייצוגית בה נטען לחיובים עודפים על ידי ס"ק יד' (

ניתן פסק דין המאשר בקשה מוסכמת  21.6.2022ביום  –) טלפוניה בתקופת משבר הקורונה

זיכתה באופן מלא את  בזקלהסתלקות מהבקשה לאישור תביעה ייצוגית לאחר שהובהר כי 

מיליון ש"ח. פסק הדין כולל גם תשלום גמול, שכר טרחה  2.5-לקוחותיה שחויבו ביתר בהיקף של כ

  והוצאות בסכום כולל של כחצי מיליון ש"ח.

  דיון בגורמי סיכון -  2.20לסעיף  . 3.8

לדוח  1.5ראו גם סעיף האחרונים (לנוכח מגמת העלייה בשיעור האינפלציה בחודשים 

הסיכון חשיפה לשינויי שערי מטבע,  מעריכה את מידת ההשפעה של גורם בזק) טוריוןהדירק

  אינפלציה וריבית כהשפעה בינונית.
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  טלפון נייד (טלפוניה סלולארית) –רדיו  –פלאפון  . 4

 הסכם קיבוצי – 3.9.4לסעיף  . 4.1

. יחד עם זאת, מספר 30.6.2022הסתיימה ביום  13.11.2019תקופת ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 

. נציגות העובדים 2022נושאים הוסדרו מלכתחילה בהסכם לתקופה ממושכת יותר, עד לסוף שנת 

הצדדים מנהלים מו"מ בעניין. ו להכניס שינויים בהסכם הקיבוציעל רצונם  והודיע פלאפוןוהנהלת 

), ההסכם הקיבוצי הקיים 1957-, תשי"זלחוק הסכמים קיבוציים 13 יףאם להוראות הדין (סעבהת

 .קצובה-ממשיך לחול בינתיים כהסכם לתקופה לא

 הסכמים מהותיים – 3.15.2לסעיף  . 4.2

בחרה המדינה לממש  2022בחודש מאי  –לעניין הסכם לאספקת שירותי סלולאר לעובדי המדינה 

חודשים נוספים, עד ליום  9הנוספת שבהסכם, וההסכם הוארך לתקופה של את אופציית ההארכה 

2.5.2023. 

 הליכים משפטיים תלויים ועומדים – 3.16.1לסעיף  . 4.3

דחיית בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו (בין היתר) כנגד פלאפון בטענה כי ס"ק ב' וד' (

גשת ערעורים על פסק הדין (המאוחד) פלאפון מפלה בין לקוחות פלאפון לבין לקוחות אחרים, וה

ניתן פסק דין בבית  7.7.2022ביום  –) על ידי מבקשי הבקשות לאישור התובענות הייצוגיות

  המשפט העליון הדוחה את הערעורים שהוגשו על ידי המבקשים כאמור.

אפון וחברת סלולר נוספת בטענה פלבקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד ס"ק ה' (

 26.4.2022ביום  – )י הן אינן מאפשרות למנוייהן לנצל את מלוא "חבילות חו"ל" שנרכשו מראשכ

  .של המבקשים על דחיית בקשת האישור ערעורהניתן פסק דין הדוחה את 

ס"ק ח' (בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד פלאפון שעניינה שירות תיקונים 

, ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה שעיקרו שינויים 21.7.2022ביום  – בהתחייבות)

 -מסויימים בשירות תיקונים בהתחייבות ומתן הטבות ללקוחותיה הרלוונטיים בסכום כולל של כ

  ש"ח.אלף  640

 אפידמיה ושרשרת אספקה - 3.19.1.2לסעיף  . 4.4

מגמת ההתאוששות בענפי התעופה והתיירות הבינלאומית, שהביאה לעליה  ממשיכה 2022בשנת 

  בהכנסות משירותי נדידה.

  לאומית ונס"ר-שירותי אינטרנט, תקשורת בין –בזק בינלאומי  . 5

 הון אנושי – 4.8לסעיף  . 5.1

. נציגות העובדים 31.12.2021הסתיימה ביום  11.7.2019תקופת ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 

הודיעו על רצונם להכניס שינויים בהסכם הקיבוצי והצדדים מנהלים מו"מ  בינלאומי בזקוהנהלת 

), ההסכם הקיבוצי 1957-לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 13בעניין. בהתאם להוראות הדין (סעיף 

הקיים בבזק בינלאומי (למעט סעיפיו שהוגדרו במפורש בהסכם כבעלי תוקף מוגבל) ממשיך לחול 

  קצובה.-לתקופה לאבינתיים כהסכם 

לדוח תיאור עסקי התאגיד של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  1.1.6בהמשך לעדכון בסעיף 

ודירקטוריון בזק בינלאומי על ביטול תכנית  בזק, בדבר החלטת דירקטוריון 31.12.2021

של  ISP-המיזוג/פיצול עם ולתוך די.בי.אס ואימוץ תכנית למתווה חלופי שיגובש לצמצום פעילות ה

מנהלים  –ממוקדת צמיחה  ICTבזק בינלאומי כך שבסופו של דבר תהיה בזק בינלאומי חברת 
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הנהלת בזק בינלאומי ונציגות העובדים של בזק בינלאומי מו"מ במטרה לחתום על הסכם קיבוצי 

המותאם לתכנית המעודכנת. נוכח האמור, חלק מהסכמות הביניים שהושגו בין הצדדים ליחסי 

(בעת שעמדה על הפרק תכנית הפיצול/מיזוג עם די.בי.אס) ישתנו  1.11.2021-בוציים בהעבודה הקי

או יותאמו לפי הצורך. ככל שיושגו הסכמות שיאפשרו חתימת הסכם קיבוצי, יובאו ההסכמות 

לאישור הדירקטוריון. בזק בינלאומי  אינה יכולה להעריך בשלב זה אם בסופו של המשא ומתן 

 כמצופה או את העלות הכוללת שתהיה כרוכה בדבר.ייחתם הסכם קיבוצי 

 הליכים משפטיים תלויים ועומדים – 4.12.1לסעיף  . 5.2

ניתן  15.6.2022ביום  – ס"ק א' (תביעה ייצוגית נגד בזק בינלאומי בעניין שירותי סינון תכנים)

י תשלום על יד –פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים, שעיקרו 

  ).מיליון ש"ח, כהטבת זיכוי בשירות 2.6 -מיליון ש"ח (מתוכם עד כ 15בזק בינלאומי, בסך כולל של 

ובזק  בזקלגילוי ועיון במסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת שהוגשה כנגד לעניין הסתלקות מבקשה 

  ).(ט)2.18.1 עדכון לסעיף( לעיל 3.7ראו סעיף  – בינלאומי בעניין יתרות נכסים בספרי בזק בינלאומי

 טלוויזיה רב ערוצית –די.בי.אס  . 6

  מידע כללי על תחום הפעילות - 5.1לסעיף  . 6.1

("דיסני"), לפיו  Walt Disneyחתמה די.בי.אס על הסכם עם תאגיד מקבוצת  2022בחודש מאי 

, פלאפון ובזק בינלאומי ("חברות הבת") במסגרת כניסתה של דיסני לשוק הישראלי, די.בי.אס

+"), יחד עם חבילות Disneyתורשינה להפיץ את שירות הסטרימינג "דיסני+" בישראל ("שירות 

תקשורת המשווקות על ידיהן, בתנאים שנקבעו, וזאת לתקופה של כשלוש שנים החל ממועד השקת 

"). דיסני תהיה זכאית ההסכם(" 2022שהתקיים בחודש יוני + על ידי דיסני בישראל Disneyשירות 

, ואשר לא יפחת Disneyלתשלום המבוסס על כמות מנויי חברות הבת שירכשו את שירות +

. ההסכם מקנה מספר יתרונות שיווקיים לבזקמהסכומים שנקבעו בהסכם, אשר אינם מהותיים 

.בי.אס דימשכה  2022 יוני בחודש, זאת עם לאישור רשות התחרות. הוכפפולדי.בי.אס כאשר חלקם 

לתניות בלעדיות שהיו כלולות בהסכם, ודיסני  התחרותאת בקשתה לקבלת אישור רשות 

  ..בי.אס ביטלו תניות אלהדיו

  הפעילות בתחום מיוחדים ואילוצים חקיקה, מגבלות - 5.1.2לסעיף  . 6.2

פרסם  9.8.2022, ביום 2021בהמשך לדוח וועדת פולקמן, ולהחלטת שר התקשורת מחודש ספטמבר 

בעניין טיוטת הצעת חוק  2022להתייחסות הציבור עד לחודש אוקטובר משרד התקשורת שימוע 

-" והשימוע"( 2022-ם לציבור, התשפ"ביעקרונות האסדרה של אספקת תכנים אודיו ויזואלי

, הצעת החוק ודברי ההסבר לטיוטת הצעת החוק על פי השימוע ).בהתאמה "טיוטת הצעת החוק"

נועדה לתקן את החקיקה בהתבסס על המלצות וועדת פולקמן ולעדכן את מערך החובות והזכויות 

ם במספר אופנים, ובהם יהחלות על כלל השחקנים הפועלים בשוק התכנים האודיו ויזואלי

  העקרונות הבאים:

כל ום המועצה ומועצת הרשות השניה, שתפקידה יהיה לאסדר את תוקם רשות חדשה במק . 1

ם ואשר תוסמך לתת הוראות שימנעו פעולות שעלולות יהתכנים האודיו ויזואלי אספקתתחום 

 ").הרשותלהסב נזק לתחרות בתחום ("

יוחל סט מצומצם וממוקד של חובות על השחקנים המשמעותיים הפועלים בשוק זה, ובכלל  . 2

ום, השקעה בהפקות מקומיות, הפצה של תכני תאגיד השידור הישראלי וערוץ אלה חובות ריש

הכנסת, הוראות בתחומי האתיקה והצרכנות, כאשר היקף החובות ישתנה בהתאם לרמת 
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 ההכנסות של ספק התכנים.

ם (תוך הותרת ייוסרו ההגבלות הקיימות על המודלים הכלכליים בשוק התכנים האודיו ויזואלי . 3

יבוטלו  -לעניין בעלויות צולבות). בכל הנוגע לפלטפורמות המסורתיות חלק מההוראות 

החובות החלות עליהן להעברת ערוצי ברודקאסט והקצאת אפיקי שידור, וכן יבוטלו 

האיסורים החלים עליהן בנוגע לשידור פרסומות ואחזקה בחברת חדשות. בנוסף, תבוטל חובת 

ות ללא תמורה. לעניין זה נקבעה הוראת אספקת ערוצי הברודקאסט לפלטפורמות המסורתי

כאשר מתום מעבר לפיה שינויים אלה ייכנסו לתוקף בחלוף שלוש שנים מפרסום החוק (

 ).רשאית לקצר פרק זמן זהמועצת הרשות שנתיים מפרסום החוק 

 ייקבעו הסדרים פרטניים בנוגע לאספקת תכני חדשות לציבור. . 4

ייקבעו הסדרים בנוגע לאספקת תכני ספורט לציבור, כך שתימנע אספקת מפעלי ספורט  . 5

משמעותיים באמצעות ספק תכנים בודד, ויונגשו לציבור מפעלי ספורט בעלי ביקוש גבוה או 

 חשיבות מיוחדת. 

ייקבעו חובות השקעה בהפקות מקומיות שיחולו, בשינויים המחויבים, על כלל ספקי התוכן,  . 6

ם ובינלאומיים, בעלי היקף פעילות משמעותי בישראל, וכן על ערוצים ישראלים מקומיי

 המספקים באופן עצמאי פרסומות לציבור.

לומדת את האמור במסמך השימוע ואת השלכותיו. היות שהשימוע פורסם בסמוך לפני די.בי.אס 

די חקיקה מחייבת יבשיל לכהשימוע אם אין וודאות אישור דוחות אלה, ומכיוון שמדובר בשימוע ו

להעריך מה תהיה מידת השפעתה של החקיקה בשלב זה ומה יהיו תוכנה והסדריה, קיים קושי 

  והאסדרה שייקבעו בעקבות השימוע (ככל שתתקבל), על עסקי די.בי.אס.  

 מימון – 5.13לסעיף  . 6.3

 40אישרה בזק מסגרת אשראי או השקעה בהון די.בי.אס בסכום כולל של עד  2022אוגוסט בחודש 

. אישור זה הינו במקום אישור דומה 1.7.2022החל מיום חודשים  15מיליון ש"ח, לתקופה של 

   .(ולא בנוסף לו) 2022אפריל שניתן בחודש 

  תחרות  - 5.16לסעיף  . 6.4

התקבל אישור הרשות השנייה, בתנאים, לפעילותה של שידורי קשת בע"מ,  2022בחודש יוני 

") במסגרת קשת.בי.אס. ("המפעילה בין השאר ערוץ טלוויזיה מסחרי המועבר במסגרת שידורי די

") להקמת והפעלת RGEמיזם שיתוף פעולה בין קשת לבין קבוצת אר.ג'י.אי גרופ בע"מ ("

בידי קשת, וזאת לאחר קבלת  RGE-פלטפורמת שידורים רב ערוצית, תוך רכישת אחזקות מיעוט ב

. 2025פטור מהסדר כובל של רשות התחרות לפעילות המיזם האמור, לתקופה שעד ספטמבר 

, והדבר צפוי 2022למיטב ידיעת די.בי.אס המיזם האמור מיועד להתחיל בפעילותו עד לסוף שנת 

הספורט  להעצים את התחרות בתחום, בפרט לנוכח זהות חברות המיזם (לפרטים אודות ערוץ

לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של  5.10.2ראו סעיף  - RGEבע"מ הנמנה עם קבוצת 

  ).2021החברה לשנת 

  יעדים ואסטרטגיה – 5.18לסעיף  . 6.5

מעבר (מיגרציה) מדורג של די.בי.אס משידורי לווין לשידור באמצעות רשת ( 5.18.1 ס"ק

  ).)3ה הער(ד) (1.5.4סעיף לעדכון ( לעיל 2.4.4סעיף ראו  – ))OTTהאינטרנט (

לעיל (עדכון  2.1ראו סעיף  –בדי.בי.אס)  ISP(תכנית לשינוי מבני ולהקמת פעילות  5.18.3ס"ק 

  ). 1.1.6לסעיף 
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("החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני   הדירקטוריון של "בי קומיוניקיישנס בע"מ" 

יכונו ביחד להלן:   והחברות המאוחדות  של  ), לתקופה  "הקבוצה"החברה וחברות הקבוצה במאוחד (החברה 
ת ערך (דוחות תקופתיים  ) בהתאם לתקנות ניירו "מועד הדוח"(  2022ביוני    30שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

  )."תקנות הדוחות"( 1970-ומידיים), התש"ל

דוח הדירקטוריון כולל סקירה, במתכונת מצומצמת, של העניינים בהם הוא עוסק ונערך בהתחשב בכך שבפני  
  . 31.12.2021קורא הדוח מצוי גם דוח הדירקטוריון ליום  

רואי החשבון היפנו את תשומת    בדוחות הכספיים.  1.3אור  יבאשר לחקירת רשות ניירות ערך והמשטרה, ראו ב
  הלב לכך בחוות דעתם על הדוחות הכספיים. 

  . להלן 1.4פרק  , ראו להשפעות משבר הקורונהבאשר 

  הקבוצה מדווחת על ארבעה מגזרי פעילות עיקריים בדוחותיה הכספיים כלהלן: 

  תקשורת פנים ארצית נייחת   . 1

  תקשורת סלולארית   . 2

  )"בינלאומי  בזק "שירותי :להלן (  ICT ופתרונות ונס"ר בינלאומית תקשורת אינטרנט,  שרותי  . 3

    טלוויזיה רב ערוצית   . 4

  

  תוצאות הקבוצה 

  : לתקופה המדווחת להלן תוצאות הקבוצה

  

1-6/2022  1-6/2021  
  

  4-6/2021  4-6/2022  שינוי
  

  שינוי

  מיליוני ש"ח 
מיליוני 

  מיליוני ש"ח   %   ש"ח 
יוני  ילמ

  %   ש"ח 

  4.9  8  265  273  ) 17.5(  ) 113(  646  533  נקי  רווח

EBITDA *  1,824  1,990  )166 (  )8.3 (  919  931  )12 (  )0.8 (  

EBITDA  *1.5(  ) 19(  941  922  1.1  21  1,856  1,877 מתואם (  

  
  . מקובלים, ראו להלןם שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מדדים פיננסיי *
  
בעיקר בשל רווח הון ממכירת נכס מקרקעין  ממגזר תקשורת פנים ארצית נייחת  נבעה  בתקופה   רווחב  ירידהה

  שהוכר בתקופה המקבילה וכן גידול בהוצאות הפרשה בגין תביעות משפטיות.  
  הירידה מותנה בעיקר בשל עליה ברווח מגזר התקשורת הסלולארית. 

  
  . להלן  1.2.1 ק פר ראו נוסף  למידע
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  ם שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובליםמדדים פיננסיי

 
  נעזרת במדדי ביצוע פיננסיים שאינם מבוססים על כללי החשבונאות הקבוצהלמועד הדוח, הנהלת 

  למידע   . מדדים אלה, אינם מהווים תחליףהקבוצההצגת הביצועים הכספיים של  ו  לבחינת המקובלים
  הכלול בדוחות הכספיים של החברה.  

  
  :להלן פירוט המדדים

  
  פירוט אופן החישוב ומטרות המדד   המדד

  
EBITDA  

 Interest, Before (Earnings
 and Depreciation Taxes,

)Amortization  
  

  
  מוגדר כרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות.  

הינו מדד מקובל בתחום פעילות הקבוצה אשר   EBITDA  -מדד ה
מנטרל היבטים הנובעים משונות במבנה ההון, היבטים מיסויים 
ובלתי  קבועים  נכסים  של  ההפחתה  ותקופת  ואופן  שונים 

של הקבוצה מחושב כרווח תפעולי לפני   EBITDA  -מוחשיים. ה
מירידת   מתמשכים  הפסדים  (כולל  ערך'  וירידת  הפחתות  'פחת, 

בדוחות   5ש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים כמתואר בביאור  ערך רכו
  הכספיים).  

  
 EBITDA  מתואם  

כמדד   הוצאות/הכנסות    EBITDAמחושב  תפעוליות בנטרול 
מירידת/עליית   פעמיים  חד  והפסדים/רווחים  נטו  ערך אחרות, 

השוואות  מאפשר  המדד  הוני.  תגמול  תוכנית  בגין  והוצאות 
בין   תפעוליים  חד ביצועים  השפעות  נטרול  תוך  שונות  תקופות 

את   להשוות  אין  כי  יצוין  חריגות.  הוצאות/הכנסות  של  פעמיות 
דומה    EBITDAהמדד בכינוי  המכונים  למדדים  מתואם 

המדווחים על ידי חברות אחרות עקב שוני אפשרי באופן חישוב 
  המדד.

  
  להלן פירוט חישוב המדדים: 

 

  

1-6/2022  1-6/2021  4-6/2022  4-6/2021  

  מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח 

  466  461  1,049  918  תפעולי  רווח

 פחת, בנטרול
  465  458  941  906 ערך וירידת הפחתות

EBITDA   1,824  1,990  919  931  

בנטרול הוצאות 

(הכנסות) תפעוליות  

  2  3  ) 150(  49 אחרות, נטו

 תשלום בנטרול

  8  -  16  4  מניות  מבוסס

  EBITDA 1,877  1,856  922  941 מתואם   
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תזרימי   .1 העצמי,  הונו  פעולותיו,  תוצאות  התאגיד,  עסקי  מצב  על  הדירקטוריון  הסברי 
  מזומנים ונושאים נוספים

 המצב הכספי           .1.1

  הסבר   גידול/קיטון  30.6.2021  30.6.2022  סעיף

  %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח 

מזומנים והשקעות  
  שוטפות 

מגידול ביתרות  בעיקר  העליה נבעה   33.5  623  1,858  2,481

השקעות שוטפות במגזר תקשורת פנים  

  ארצית נייחת.  

  להלן. .31למידע נוסף ראו פרק 

לקוחות וחייבים שוטפים  
  ושאינם שוטפים 

נבעה  ה  ) 4.6(  ) 109(  2,371  2,262 בשל  ירידה  מועדי  הקדמת  בעיקר 
במגזר  מול חברות כרטיסי האשראי  הזיכוי  

במגזר   נייחת,  ארצית  פנים  תקשורת 
סלולארית  בזק    תקשורת  שירותי  ובמגזר 

לקוחות  וכן    בינלאומי  ביתרות  מירידה 
"אחרים" ביתרת    ,במגזר  גידול  בקיזוז 

לשיפוי   מבטח  גוף  התחייבות  בגין  חייבים 
לתביעות   הפרשה  בגין  במגזר  ביטוחי 

נייחת   ארצית  פנים  ביאור  תקשורת  (ראו 
  בדוחות הכספיים).  6.2

  הצטיידות   בשל  בעיקר   נבע   במלאי   הגידול  12.2  10  82  92  מלאי 
  . סלולארית תקשורת  במגזר

    3.3  2  60  62  זכויות שידור 

  0.6  11  1,786  1,797  נכסי זכויות שימוש
  

נבעה    3.1  192  6,267  6,459  רכוש קבוע  ממגזר תקשורת פנים  בעיקר  העליה 
נייחת, התקדמות    ארצית  בשל  היתר  בין 

  . פרויקט פריסת רשת הסיבים

    0.4  ) 14(  3,277  3,263  נכסים בלתי מוחשיים 

    -  ) 42(  42  -  נכסי מס נדחים 

הוצאות נדחות והשקעות  
  שאינן שוטפות 

  שקלי   פקדון  מפירעון   בעיקר   נבעה   הירידה   ) 41.8(  ) 185(  443  258
  ארצית   פנים   תקשורת   במגזר  ארוך  לזמן

  .נייחת

   3.0  488  16,186  16,674  סה"כ נכסים 
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 (המשך) המצב הכספי  .1.1

  הסבר   גידול/קיטון  30.6.2021  30.6.2022  סעיף

  %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח 

חוב למוסדות  
פיננסיים ולמחזיקי  

  אג"ח

מפירעון    ) 2.9(  ) 293(  10,199  9,906 נבעה  בחוב  פירעון  הירידה  (לרבות 
ובחברה  אג"ח והלוואות מוקדם) של   ,  בבזק 

הנפקת אג"ח סדרות  קבלת הלוואות ובקיזוז  
  . במגזר תקשורת פנים ארצית נייחת 14-ו 13

התחייבויות בגין  
  חכירות 

1,943  1,909  34  1.8  
  

בעיקר    העליה  11.7  184  1,574  1,758  ספקים וזכאים התקשורת  נבעה  ממגזר 
התחייבות לשלם בגין  סיווג  הסלולארית בשל  

וגידול    להתחייבות שוטפת  5עלות תדרי דור  
קצה   ציוד  ספקי  כתוצאה  ביתרות 

  . הצטיידות במלאימ

  מתשלומים בגין פרישת עובדיםהירידה נבעה    ) 12.6(  ) 87(  688  601  הטבות לעובדים 
בריבית  עליה  ומ  ותוכניות התייעלות בקבוצה

לעובדים התחייבויות  של  בקיזוז    ,היוון 
מעביד  -הגדלת הפרשה בגין סיום יחסי עובד

  .2021במהלך שנת  בפרישה מוקדמת 

  61.7  82  133  215  הפרשות 
  

מהעליה   לתביעות  גידול  נבעה  בהפרשות 
  .במגזר תקשורת פנים ארצית נייחת

  התחייבויות מסים
  נדחים 

315  298  17  5.7  
 

הירידה נבעה בעיקר מסיווג התחייבות לשלם    ) 48.7(  ) 133(  273  140  התחייבויות אחרות 
דור   תדרי  עלות  התקשורת    5בגין  במגזר 

ומקיטון   שוטפת  להתחייבות  הסלולארית 
  בנגזרים במגזר תקשורת פנים ארצית נייחת. 

    ) 1.3(  ) 196(  15,074  14,878  סה"כ התחייבויות 

זכויות שאינן מקנות  
  שליטה 

1,740  1,081 *  659  61.0    

הון המיוחס לבעלים  
  של החברה 

56  31*  25  80.7    

לעומת  מכלל המאזן,    10.8%  -ההון מהווה כ  61.5  684  1,112  1,796  סה"כ הון  
    ..2021630. -מכלל המאזן ב %6.67 -כ

סה"כ התחייבויות  
  והון 

16,674  16,186  488  3.0    
  
  
  

  

  . מחדש סווג* 
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 תוצאות הפעילות   .1.2

  עיקרי התוצאות  .1.2.1

  

  גידול (קיטון)   4-6/2021  4-6/2022  גידול (קיטון)   1-6/2021  1-6/2022

  %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח   %   מיליוני ש"ח   ש"ח מיליוני   

נייחת    1.1  25  2,200  2,225  1.3  59  4,421  4,480  הכנסות  פנים ארצית  נבעה ממגזר תקשורת  ממגזר תקשורת  והעליה בהכנסות 

מגזר  בהכנסות  ירידה  בקיזוז  בזק    "אחרים"  סלולארית,  שירותי  ומגזר 

  בינלאומי. 

הוצאות הפעלה  
  וכלליות 

מגזר    4.6  37  799  836  2.0  33  1,632  1,665 בהוצאות  ירידה  מלבד  העיקריים,  הקבוצה  מגזרי  מכל  נבעה  העליה 

  תקשורת סלולארית. 

במגזר תקשורת  שקוזזה בעליה    מגזר "אחרים"עיקר מירידה ב בהירידה נבעה    ) 0.2(  ) 1(  468  467  ) 0.7(  ) 7(  949  942  שכר עבודה 

  .נייחת פנים ארצית

פחת, הפחתות  
  וירידת ערך 

בעליה    ) 1.5(  ) 7(  465  458  ) 3.7(  ) 35(  941  906 חלקית  קוזזה  הקבוצה  בהוצאות  שחלה  בהירידה  מגזר  בהוצאות 

  נייחת. תקשורת פנים ארצית

  )הכנסותהוצאות (
תיפעוליות אחרות,  

  נטו 

גידול בהוצאות  מגזר תקשורת פנים ארצית נייחת בשל  השינוי בתקופה נבע מ   50.0  1  2  3  -  199  ) 150(  49

בתקופה   האמורות  בהוצאות  קיטון  לעומת  משפטיות  תביעות  בגין  הפרשה 

נכס   ממכירת  הון  רווח  כללה  המקבילה  שהתקופה  מאחר  וכן  המקבילה 

  . בדוחות הכספיים 10מקרקעין, ראו ביאור 

    ) 1.1(  ) 5(  466  461  ) 12.5(  ) 131(  1,049  918  רווח תפעולי 

בדוחות    11נבע בעיקר ממגזר תקשורת פנים ארצית נייחת, ראו ביאור    השינוי  ) 10.0(  ) 11(  110  99  9.7  18  185  203  הוצאות מימון, נטו 

  . הכספיים

    ) 2.2(  ) 2(  91  89  ) 16.5(  ) 36(  218  182  מסים על הכנסה 

    3.0  8  265  273  ) 17.5(  ) 113(  646  533  לתקופה רווח 
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 מגזרי פעילות  .1.2.2

  להלן נתונים בדבר ההכנסות והרווח התפעולי בהתאם למגזרי הפעילות של הקבוצה: .א

  הכנסות לפי מגזרי פעילות 

1-6/2022  1-6/2021  4-6/2022  4-6/2021  

  מסך הכנסות %   מיליוני ש"ח   % מסך הכנסות   מיליוני ש"ח   % מסך הכנסות   מיליוני ש"ח   % מסך הכנסות   מיליוני ש"ח 

  47.2  1,039  48.0  1,067  47.3  2,093  48.3  2,163  תקשורת פנים ארצית נייחת 

  26.2  576  26.9  599  26  1,146  26.8  1,199  תקשורת סלולארית 

  14.1  310  13.6  302  14  622  13.6  609  שרותי בזק בינלאומי 

  14.3  315  14.2  316  14.3  630  14.1  632  טלויזיה רב ערוצית 

  ) 1.8(  ) 40(  ) 2.7(  ) 59(  ) 1.6( ) 70(  ) 2.8( )123(  והתאמות אחרים  

  100  2,200  100  2,225  100  4,421  100  4,480  הכנסות  סה"כ

  

  רווח תפעולי לפי מגזרי פעילות 

1-6/2022  1-6/2021  4-6/2022  4-6/2021  

  % מהכנסות המגזר   מיליוני ש"ח   מהכנסות המגזר %   מיליוני ש"ח   % מהכנסות המגזר   מיליוני ש"ח   המגזר   % מהכנסות  מיליוני ש"ח 

  39.2  407  36.8  393  47.8  1,000  36.0  779  תקשורת פנים ארצית נייחת 

  2.6  15  8.7  52  1.0  12  9.7  116  תקשורת סלולארית 

  5.2  16  5.6  17  1.3  8  2.1  13  שרותי בזק בינלאומי 

  ) 1.0(  ) 3(  2.2    )7(  ) 3.3(  ) 21(  2.2  ) 14(  *  רב ערוצית  טלויזיה 

  -  31  10.2  6  -  50  19.5  24  אחרים והתאמות 

רווח תפעולי מאוחד/אחוז  
  21.2  466  20.7  461  23.7  1,049  20.5  918  מהכנסות הקבוצה 

  
    ).הכספיים בדוחות  15-ו 5 אוריםיב(למידע נוסף ראו   2018מוצגות בנטרול ההשפעה הכוללת של ירידת ערך שהוכרה החל מהרבעון הרביעי של שנת  ערוציתהרב  הטלויזיה מגזר  תוצאות * 

בדבר תמצית    16.4  אוריראו ב   , בנוסף  זאת בהתאם לאופן שבו מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה מעריך את ביצועי המגזר ומקבל החלטות לגבי הקצאת המשאבים למגזר. 
  .בי.אס.  דינתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של 
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 מגזרי פעילות (המשך)  .1.2.2

  מגזר תקשורת פנים ארצית נייחת  .ב

  

  הסבר   גידול (קיטון)   4-6/2021  4-6/2022  גידול (קיטון)   1-6/2021  1-6/2022

  %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח   %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח 

שעיקרו    9.9  40  403  443  9.5  76  801  877  אינטרנט  הכנסות   קמעונאי  ממנוי  הממוצעת  בהכנסה  גידול  שירותים מחל 
וכן מאספקת   מציודי קצה משלימיםוללקוחות על גבי רשת הסיבים  

גידול במספר  , 2022החל מחודש אפריל  )ISPשירותי גישה לאינטרנט (
בקמעונות אינטרנט  עליה  קווי  האינטרנט    וכן  שירותי  בתעריפי 

  ירידה במספר קווי האינטרנט בסיטונות.  , בקיזוז הסיטונאיים

טלפוניה  הכנסות  
  קווית 

נבעה  ) 17.5(  ) 40(  229  189  ) 13.2(  ) 62(  471  409 בעיקר    הירידה  טלפון,  לקו  הממוצעת  בהכנסה  בשל מקיטון 
החל   הטלפוניה  תעריפי  אפריל  הפחתת  רקע וכן    2022מחודש  על 

מקיטון  בנוסף  התמתנות השפעת מגיפת הקורונה על צריכת השיחות ו
  במצבת הקווים.

תקשורת  הכנסות  
  , תמסורתנתונים

  ואחרים 

713  663  50  7.5  352  331  21  6.3  
נבעה   לעסקים   בעיקר העליה  תמסורת  משירותי  בהכנסות  מגידול 

  . לספקיות אינטרנט ומעבודות תמורת תשלוםו

שירותי ענן  הכנסות 
  ודיגיטל 

164  158  60  3.8  83  76  7  9.2  
  

    2.7  28  1,039  1,067  3.3 70  2,093  2,163  סה"כ הכנסות 

הוצאות הפעלה  
  וכלליות 

357  317  
  

40  12.6  179  162  17  10.5  

נבעה בעיקר מגידול בהוצאות קבלני משנה בשל פרישת רשת    העליה
  ועבודות תמורת תשלום.  הסיבים 

עובדים  5.2  12  233  245  5.4  25  466  491  שכר עבודה  מקליטת  בעיקר  נבעה  שכר ,  העליה  בשכר    עליית  וקיטון 
וקיטון בתשלומים מבוססי  , בקיזוז פרישת עובדים  המיוחס להשקעה
  אקטואריות. מניות ובהפרשות 

נבעה בין היתר בשל השקעות בהתקדמות פרויקט פריסת רשת    העליה  7.4  17  231  248  7.3  33 454 487  פחת והפחתות 
  הסיבים. 

(הכנסות)   הוצאות 
,  אחרות תפעוליות

  נטו 

פרשה בגין תביעות משפטיות  וצאות ההגידול בנבע מבתקופה  השינוי    ) 66.7(  ) 4(  6  2  -  193  ) 144(  49
מאחר   וכן  המקבילה  בתקופה  האמורות  בהוצאות  קיטון  לעומת 
ראו   מקרקעין,  נכס  ממכירת  הון  רווח  כללה  המקבילה  שהתקופה 

   בדוחות הכספיים. 10ביאור 

    ) 3.4(  ) 14(  407  393  ) 22.1(  ) 221(  1,000 779  רווח תפעולי 
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  מגזרי פעילות (המשך)   2.21.

  המשך -  תקשורת פנים ארצית נייחתמגזר  .ב

  

  הסבר   גידול (קיטון)   4-6/2021  4-6/2022  גידול (קיטון)   1-6/2021  1-6/2022

  %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח   %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח 

עלית    שינוי ה  ) 15.6(  ) 14(  90  76  7.6  12  158  170  הוצאות מימון, נטו  עקב  לעובדים  הטבות  בגין  מימון  מהכנסות  בעיקר  נבע 
שיעור ריבית ההיוון, הפרשי שער בשל עלית שער החליפין של הדולר  

גידול   בקיזוז  בחוב,  קיטון  בשל  ריבית  בהוצאות  הפרשי  בוקיטון 
עלויות פירעון  גם  ישנן  אג"ח עקב עליית המדד ובתקופה    בגיןהצמדה  
  בדוחות הכספיים.  11), ראו ביאור 9 "ח (סדרהאג שלמוקדם 

    ) 6.3(  ) 5(  79  74  ) 27.4(  ) 56(  204  148  מסים על הכנסה 

    2.1  5  238  243  ) 27.7(  ) 177(  638  461  רווח המגזר 
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 מגזרי פעילות (המשך)  1.2.2

  מגזר תקשורת סלולארית  .ג

  

  הסבר   גידול (קיטון)   4-6/2021  4-6/2022  גידול (קיטון)   1-6/2021  1-6/2022

  %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח   %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח 

נבעה בעיקר מהתאוששות מהשפעות משבר הקורונה אשר    העליה  9.0  37  409  446  10.2  82  801  883  שירותים הכנסות מ
רומינג ביטוי בעליה בהכנסות  לידי  צמיחה  ומהמשך  (נדידה)    באה 

 .5דור  לרבות מנויים בחבילות  םמנוייה במצבת 

מכירת  הכנסות מ
  ציוד קצה 

מכשירים לאור עיתוי  בעיקר משינוי בתמהיל מכירות  נבעה   ירידה ה  ) 8.4(  ) 14(  167  153  ) 8.4(  ) 29(  345  316
במכירות   מירידה  וכן  חדשים  מדגמים  מכשירים  השקות  מועדי 

  בסיטונאות. 

    4.0  23  576  599  4.6  53  1,146  1,199  סה"כ הכנסות 

הוצאות הפעלה  
  וכלליות 

ירידה  בעלות מכר ציוד קצה במקביל ל  מקיטוןבעיקר  ה  הירידה נבע  ) 1.8(  ) 6(  341  335  ) 3.6(  ) 25(  693  668
גם  ו  הכנסות ב בעלויות  בתקופה  מ  ITמקיטון  רישום  כתוצאה 

ב ענן  מחשוב  מערכת  המהטמעת  קוזזה  ה  ה.קבילתקופה  ירידה 
  .בהכנסותחלקית על ידי עליה בעלויות רומינג במקביל לעליה 

   ) 2.5(  ) 2(  79  77  0.6  1  158  159  שכר עבודה 

שימוש    ) 5.6(  ) 8(  144  136  ) 9.8(  ) 28(  286  258  פחת והפחתות  זכות  נכסי  עלות  מקיטון  בעיקר  נבעה  בתקופה  הירידה 
מנכסים שתקופת הפחתתם הסתיימה. הקיטון   וכן  באתרי סלולר 

  ברבעון נבע בעיקר מנכסים שתקופת הפחתתם הסתיימה. 

    66.7  2  ) 3(  ) 1(  33.3  1  ) 3(   )2(  אחרות, נטו הכנסות  

    246.7  37  15  52  866.7  104  12  116  תפעולי רווח  

  )הכנסותהוצאות (
  מימון, נטו 

מימון, נטו נבעה בעיקר מגידול בהוצאות מימון    בהכנסות הירידה    ) 36.4(  4  ) 11(  ) 7(  -  37  ) 21(  16
בחלק קוזז  אשר  שער  הפרשי  ריבית    ובגין  בהכנסות  גידול  ידי  על 

  מהלוואות שניתנו לחברת האם.

    116.7  7  6  13  500.0  25  5  30  מסים על הכנסה 

    130.0  26  20  46  264.3  74  28  102  המגזר   רווח
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 מגזרי פעילות (המשך)  1.2.2

  שירותי בזק בינלאומי  .ד

  

  הסבר   (קיטון) גידול   4-6/2021  4-6/2022  גידול (קיטון)   1-6/2021  1-6/2022

  %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח   %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח 

אינטרנט בשל ירידה בכמות   מקיטון בהכנסות בעיקר  הירידה נבעה    ) 2.6(  ) 8(  310  302  ) 2.1(  ) 13(  622  609  הכנסות 

ורישוי  מציוד  בהכנסות  זמני   המנויים,  התארכות  בשל  לעסקים 

  משיחות בינלאומיות.  בהכנסותאספקה ללקוחות וכן 

,  הוצאות הפעלה
  וירידות ערך  כלליות 

  משירותים עסקייםהעליה בתקופה נבעה בעיקר מגידול בהוצאות    3.1  6  191  197  2.7  11  402  413
פעילות   בהוצאות  מגידול  וכן  ענן  רישוי  במכירות  לעליה  במקביל 
האינטרנט שנבע מגידול בצריכת נפח גלישה. העליה בהוצאות אלו  
לעסקים   ורישוי  ציוד  מכירת  בהוצאות  ירידה  בשל  חלקית  קוזזה 

  מתחום זה. לירידה בהכנסות המקביל ה

עובדי    1.7  1  58  59  ) 2.5(  ) 3(  118  115  שכר עבודה  במצבת  קיטון  מהמשך  בעיקר  נבעה  בתקופה  ,  בזקהירידה 
  .מכירה תמריצי   בהיוון קיטוןבקיזוז 

  הפחתות ,פחת
  וירידות ערך 

(ראו ביאור    , נטו נכסים  ערך מקיטון בירידות  הירידה נבעה בעיקר    ) 37.0(  ) 17(  46  29  ) 29.5(  ) 28(  95  67
הכספיים)  5.2 מנוי  ,  בדוחות  הרכשת  נכס  פחת  בהוצאות  מקיטון 

  . ופחת רכוש אחר

(הכנסות)  הוצאות 
  אחרות, נטו 

1  )1 (  2  -  -  )1 (  1  -  
  

  6.25  1  16  17  62.5  5  8  13  רווח תפעולי 
  

    100.0  1  1  2  200.0  2  1  3  מימון, נטו הוצאות 

    -  ) 4(  4  -  -  ) 4(  4  -  מסים על הכנסה 

    36.4  4  11  15  233.3  7  3  10  רווח המגזר 
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 מגזרי פעילות (המשך)  .1.2.2

  *  פרופורמה)( טלוויזיה רב ערוצית .ה

  

  הסבר   גידול (קיטון)   4-6/2021  4-6/2022  גידול (קיטון)   1-6/2021  1-6/2022

  %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח   %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח 

   0.3 1  315  316 0.3 2 630 632  הכנסות 

הוצאות הפעלה  
  וכלליות 

416  412  4 1.0 208 199 9 4.5 
מגידול בהוצאות שיווק וברבעון גם בשל גידול  בעיקר    הבענ  עליהה

 . בהוצאות צריכת תוכן

    2.3  1  44  45  3.3  3  91  94  שכר עבודה 

אומדני   ) 9.3( ) 7(  75  68 ) 10.7( ) 16( 150 134  פחת והפחתות  ומעדכון  במלואם  שהופחתו  מנכסים  בעיקר  נבע  הקיטון 
  פחת.

)  הכנסות( אות הוצ
  נטו , אחרות

2  )2 (  4  -  2  - 2  -  
  

   ) 133.3( ) 4( ) 3( ) 7( 33.3 7 ) 21( ) 14(  הפסד תפעולי 

הוצאות (הכנסות)  
  מימון, נטו 

)5 (  )3 (  )2 ( )66.7 ( )4 ( 4 )8 ( - 
  נכסים פיננסיים. השינוי נבע בעיקר משינוי בשווי הוגן של 

   - - - - - - 1 1  מסים על הכנסה 

   57.1 4 ) 7( ) 3( 47.4 9 ) 19( ) 10(  הפסד המגזר

  
    ).הכספיים בדוחות  15-ו 5 אוריםימידע נוסף ראו ב(ל 2018מוצגות בנטרול ההשפעה הכוללת של ירידת ערך שהוכרה החל מהרבעון הרביעי של שנת  ערוציתהרב  הטלויזיה מגזר  תוצאות * 
     למגזר.  זאת בהתאם לאופן שבו מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה מעריך את ביצועי המגזר ומקבל החלטות לגבי הקצאת המשאבים   

  וכן טבלה להלן.   .בי.אסדיבדבר תמצית נתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של   16.4 אור י ב ראו ,  ףבנוס    
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 (המשך) מגזרי פעילות  1.2.2

 
 פרופורמה  והפסד רווח לבין חשבונאי והפסד רווח בין השוואה – (המשך) ערוצית רב טלוויזיה .ה

  

  

1-6/2022  1-6/2021  4-6/2022  4-6/2021  

רווח והפסד  
  חשבונאי

רווח והפסד  
  פרופורמה 

רווח והפסד  
  חשבונאי

רווח והפסד  
  פרופורמה 

רווח והפסד  
  חשבונאי

רווח והפסד  
  פרופורמה 

והפסד  רווח 
  חשבונאי

רווח והפסד  
  פרופורמה 

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח   

 315 315  316  316 630 630 632 632  הכנסות 

 199 203 208 223 412 415  416  429  הוצאות הפעלה וכלליות 

  44  45  45  47  91  95  94  97  שכר עבודה 

 75 45  68  46 150 106 134 96  פחת והפחתות 

  -  - 2  2  ) 2(  ) 2(  2  2  נטו , אחרות)  הכנסות( הוצאות 

 ) 3( 22 ) 7( ) 2( ) 21( 16 ) 14( 8  תפעולי  )הפסדרווח (

 4 4 ) 4( ) 4( ) 3( ) 3(  ) 5(  ) 5(  הוצאות (הכנסות) מימון, נטו 

 - - - - 1 1 1 1  מסים על הכנסה 

 ) 7( 18 ) 3( 2 ) 19( 18 ) 10( 12  המגזר )הפסדרווח (
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 תזרים מזומנים  .1.3

  

  הסבר   גידול (קיטון)   4-6/2021  4-6/2022  גידול (קיטון)   1-6/2021  1-6/2022

  %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח   %   מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח 

תזרים נטו שנבע  
  מפעילות שוטפת 

נטו מפעילות שוטפת נבעה משינויים בהון החוזר,    העליה בתזרים  47.0  278  592  870  52.3  674  1,289  1,963
הקדמת   בשל  הזיכויבעיקר  האשראי    מועדי  כרטיסי  חברות  מול 

  שנת   של  הרביעי  מהרבעון  מלקוחות  בגביה  הסטהבשל    וכןבתקופה  
  במגזר   העובדים   עיצומי   עקב   2022  שנת   של   הראשון   לרבעון   2021

. כמו כן ישנו  בינלאומי  בזק   שירותי   ובמגזר  הסלולארית   התקשורת 

   .קיטון במס הכנסה ששולם במגזר תקשורת פנים ארצית נייחת

תזרים נטו ששימש  
  לפעילות השקעה 

נטו ששימש לפעילות השקעה נבעה מגידול בהשקעה    העליה בתזרים  ) 68.7(  ) 344(  ) 501(  )845(  ) 40.5(  ) 321(  ) 792(  )1,113(
נטו בפקדונות בבנקים ובתקופה גם בשל קיטון בתמורה ממכירת  

  רכוש קבוע במגזר תקשורת פנים ארצית נייחת. 

תזרים נטו ששימש  
  לפעילות מימון 

מימון    עלייהה  9.5  34  ) 357(  )323(  ) 83.6(  ) 387(  ) 463(  )850( לפעילות  ששימש  נטו  בעיקר  בתקופה  בתזרים  נבע 
בקיזוז  מ ובחברה  בבזק  מוקדם  בפרעון  הלוואה  וכן  קבלת  בבזק 

דיבידנד  מת שליטה  בבזק  שלום  מקנות  שאינן    176בסך  לזכויות 
  . ומביצוע רכישה חוזרת של מניות החברהמיליון ש"ח  

עליה (ירידה) נטו  
  במזומנים 

-  34  )34 (  -  )298(  )266 (  )32 (  )12.0 (  
  

  

  המדווחת   מחציתהיקף ממוצע ב
  מיליון ש"ח.   9,775  - כ התחייבויות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) למוסדות פיננסיים ומחזיקי אג"ח:

  מיליון ש"ח.  970 -ספקים: כאשראי מ
  מיליון ש"ח.  692 -אשראי לקוחות לזמן ארוך: כ מיליון ש"ח. ,2761 -אשראי לקוחות לזמן קצר: כ

  

  הון חוזר 
  .  .120230.6מיליון ש"ח ליום  503 -מיליון ש"ח, לעומת הון חוזר בסך כ 648 -הסתכם בכ .220230.6של הקבוצה ליום המאוחד הון החוזר ה
    .30.6.2021מיליון ש"ח ליום  228 -מיליון ש"ח, לעומת הון חוזר בסך כ 107  -הסתכם בכ  30.6.2022חברה (לפי הדוחות הכספיים "סולו") ליום ה  להון החוזר שה

 . 30.6.2021 מיליון ש"ח ליום 258 -מיליון ש"ח, לעומת עודף בהון החוזר בסך כ 585 -בסך כ 20226.03.לבזק (לפי הדוחות הכספיים "סולו") עודף בהון החוזר ליום 
  

  מול חברות האשראי.  מועדי הסליקהשל ירידה ביתרות לקוחות בשל הקדמת בר נבעה בעיק ה קבוצההעליה בעודף בהון החוזר של 
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 החברה  של  החזוי מזומנים תזרים   בדבר גילוי .1.4

  של   (סולו)  הנפרדים  הכספיים  והדוחות  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  את  בחן  החברה  דירקטוריון
  (סדרות   החוב  אגרות  זה   ובכלל  החברה,  התחייבויות   לפירעון   מקורות  לרבות  ,2202  יוניב   03  ליום   החברה

  )(א)14(ב)(10  בתקנה  המפורטים  האזהרה  סימני  את   החברה  דירקטוריון  בחן  כן,  כמו  החברה.  של  ו')-ו  ג'
  תזרים  של  קיומו  אף  על  כי  וקבע  1970-התש"ל  ומיידיים),  תקופתיים  (דוחות   ערך  ניירות  לתקנות

  שלהערכת   הרי  החברה,  של  (סולו)  הנפרדים  הכספיים  בדוחות  שוטפת  מפעילות  מתמשך  שלילי  מזומנים
  המזומנים   בתזרים  אין  החברה,  מהנהלת  דעתו  להנחת  הסברים  שקיבל  לאחר  החברה,  דירקטוריון

  נזילות   בעיית  על  להצביע   כדי  החברה  של  (סולו)  הנפרדים  בדוחות  שוטפת  מפעילות  המתמשך  השלילי
  בהתחייבויותיה   ועמידה   פעילותה  להמשך  מספיקים  כספיים  מקורות  החברה  בידי  וקיימים  רהבחב

  סולו.  בדוח התאגיד  של המזומנים ביתרות בהתחשב היתר, בין וזאת,

   החברה מניות  רכישת תכנית .1.5

  30לתכנית הרכישה העצמית של החברה אשר אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום    בהתאם .1.5.1
  בסך   החברה  ממניות   820,360,  2022  שנת  של  1-ה  הרבעון   במהלך רכשה החברה  ,  2021בנובמבר  

(מס'    2021בנובמבר    30לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום    "ח.ש  מיליון  11  כ  של  כולל
  ).2021-01-104413אסמכתא: 

של מניות החברה  נוספת  אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית   ,2022  במרס  23  ביום .1.5.2
)  1וסיומה במוקדם מבין:(  2022  במרס  27  ביום  תחילתה  אשרמיליון ש"ח    20של עד    בהיקף

  המועד ,  2022  באפריל  27  עד ליום  .2022במאי    12) ביום  2מיליון ש"ח; או (  20רכישה בהיקף של  
מניות    1,349,829של מניות החברה, רכשה החברה    זרתחובו הגיעה לסיומה תכנית הרכישה ה

  מיליון ש"ח.   20של החברה תמורת כ 

של מניות החברה  נוספת , אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית 2022במאי  24ביום  .1.5.3
)  1(  וסיומה במוקדם מבין:  2022  במאי  25מיליון ש"ח אשר תחילתה ביום    30בהיקף של עד  

  המועד ,  2022ביוני    30. נכון ליום  2022  באוגוסט  4) ביום  2מיליון ש"ח; או (  30רכישה בהיקף של  
תכנית  רכשה החברה במסגרת  ,  של מניות החברה  זרתבו הגיעה לסיומה תכנית הרכישה החו

  "ח. ש מיליון 30  כ תמורת ממניותיה  2,024,830 של סך האמורה הרכישה 

מיליון ש"ח בעסקה מחוץ    10ממניותיה תמורת כ    730,000במאי רכשה החברה סך של    31ביום   .1.5.4
 לבורסה. 

  הקורונה  מחלת התפרצות השפעות .1.6

  כי  יצויין  הקורונה,  מחלת  התפרצות  בדבר  2021  לשנת  הכספיים  בדוחות  1.4  בביאור  לאמור  בהמשך
  תמכו   לחו"ל  נסיעות  על   המגבלות   והפחתת  כלכלית  לשגרה   המשק  של  החזרה  בתחלואה,  הירידה

  לרמת   חזרו  ואלה  הדיווח,  תקופת   במהלך  נדידה  משירותי   פלאפון   בהכנסות   משמעותית   בהתאוששות 
  העולמי   והמחסור  האספקה  בשרשרת  העיכובים  הקורונה.  טרום  אותם  שאפיינה   לזו   ובהקר  פעילות

  חברות   של  העיקריים  מהספקים  ציוד  של  האספקה  ומחירי  מועדי  על  לשלילה  להשפיע  המשיכו  בשבבים
  העסקית.   הפעילות רציפות על מהותיות השפעות ללא  ,בזק תקבוצ

  ירות החוב שלה. לא צפויה השפעה על יכולתה של החברה לעמוד בש

  סלולארית   תקשורת  גזרומ  נייחת  ארצית  פנים  תקשורת  מגזר  פעילות  תוצאות  ניתוח  ראו  נוסף  למידע
  '. ג -ו  'ב סעיפים 1.2.2 בפרק

  

  

  

  

  

  



  2022ביוני   30 ביום שהסתיימהתקופה ל התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

 

 הקבוצההאינפלציה ועליית הריבית על תוצאות פעילות השפעות  עדכון בדבר  .1.7

על רווחיות    30.5.1כאמור בביאור   בשיעור האינפלציה משפיעים  שינויים  בדוחות הכספיים השנתיים, 
המדד צמודות  התחייבויותיה  בשל  בעיקר  שלה,  העתידיים  המזומנים  תזרימי  ועל  בזק  הקבוצה  .  של 

בזק  קבוצ וגיד ת  דולרמיישמת מדיניות לצמצום  ולשע"ח  למדד המחירים  שקל,  -ור חלקי של החשיפה 
) אקדמה  עסקאות  ביצוע  בביאור  Forwardבאמצעות  ההגנה  עסקאות  בדבר  פרטים  ראו  לדוח    30.6). 

  השנתי.  

ולכן   שיקלי  הינו  או  כלל  אין  כל החוב של החברה  רווחיותה  על  בשיעור האינפלציה  לשינויים  השפעה 
  . החברה העתידיים שלתזרימי המזומנים 

ביום   שהסתיימה  חודשים  ששה  של  על  30.6.2022בתקופה  השפיעה  לצרכן  המחירים  במדד  העלייה   ,
מיליון ש"ח לאחר גידור), בהשוואה   50 -כמיליון ש"ח ( 64 - בהיקף של כ קבוצת בזקהוצאות המימון של 
  ת בזק על תוצאות הפעילות של קבוצ  יצויין כי ההשפעה נטו של עליית הריבית במשק  לתקופה המקבילה.

  לא הייתה מהותית בתקופת הדוח. 

במדד המחירים   1%, כל עליה של  30.6.2022נכון ליום   ת בזקבהתאם להיקף החוב צמוד המדד של קבוצ
מיליון ש"ח, זאת לפני    30  -בהיקף של כ  ת בזקלצרכן, צפויה לגרום לגידול בהוצאות המימון של קבוצ 

בריבית בנק ישראל לא צפויה השפעה מהותית על    1%לשינוי של    ,שקלול השפעת עסקאות גידור. בנוסף
  .ת בזקתוצאות הפעילות של קבוצ
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  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  .2

  גילוי בדבר הערכות שווי  .2.1

(מצורפת לדוחות הכספיים ) והערכת שווי  של בזק   להלן פרטים אודות הערכת שווי מהותית מאוד 
  .  1970 -לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל (ט)ב'8מהותית בהתאם לתקנה 

  

 *) *( חברת די.בי.אס 

מצורפת לדוחות  הערכת שווי מהותית מאוד
  30.6.2022ליום של בזק הכספיים 

  חברת בזק בינלאומי 

  הערכת שווי מהותית

       

  

זיהוי נושא 
  ההערכה 

  
די.בי.אס. שירותי לווין  בחינת ירידת ערך של נכסי

 30.6.2022ליום  ) בע"מ1998(

   

  בע"מבחינת ירידת ערך של נכסי בזק בינלאומי  
  . 30.6.2022ליום  

עיתוי ההערכה 
         

 30.6.2022 ;    

  . 8.8.2022  נחתמה ביוםהערכת השווי 

 30.6.2022 ;    

  . 8.8.2022  ביוםהערכת השווי נחתמה 

שווי נושא 
ההערכה סמוך 

לפני מועד  
ההערכה אילו  

כללי החשבונאות  
המקובלים, 
לרבות פחת 

והפחתות, לא 
היו מחייבים את 

שינוי ערכו 
בהתאם להערכת 

  השווי 

הינו   30.6.2022ערך פנקסני לפני ירידת ערך ליום 
  מיליון ש"ח.  36 -כ שלילי בסך

הינו   30.6.2022ערך פנקסני לפני ירידת ערך ליום 
  מיליון ש"ח.  19 -כ

שווי נושא 
ההערכה שנקבע  
  בהתאם להערכה 

  -כ של בסך שלילי  די.בי.אס של הפעילות שווי סך
  הפעילות, של השלילי השווי לאור ש"ח. מיליון 152

 של נטו וההתחייבויות, הנכסים של שווים נקבע
 בהתאם, ואפס. ההוגן שווים מבין כגבוה די.בי.אס

  כתוצאה המתקבל די.בי.אס, של העצמי ההון
 לפי המאזן פריטי של הוגן שווי לפי מהעמדה

  115 -כ של בסך שלילי הוא ,IAS 36 דרישות
  ח.ש'' מיליון

בהתבסס על הערכת השווי, הקבוצה הכירה  
בתקופות של ששה ושלושה חודשים אשר 

, בהפסד בגין ירידת ערך  30.6.2022הסתיימו ביום 
מיליון ש"ח,  79 - מיליון ש"ח וכ 144 -בסך של כ
 בהתאמה.

  של   בסך  שלילי  בינלאומי  בזק  של  הפעילות  שווי  סך
 של   השלילי  השווי  לאור  .(*)ש"ח  מיליון  692-כ

  וההתחייבויות,   הנכסים  של  שווים  נקבע  הפעילות,
 ההוגן   שווים  מבין  כגבוה   בינלאומי  בזק  של  נטו

  בינלאומי,  בזק  של  העצמי  ההון  בהתאם,  ואפס.
 של   הוגן  שווי  לפי  מהעמדה  כתוצאה  המתקבל

 בסך   שלילי  הוא  ,IAS 36  דרישות  לפי  המאזן  פריטי
  ש''ח.  מיליון 2-כ של

הכירה בהת הקבוצה  השווי,  הערכת  על  בסס 
בתקופות של ששה ושלושה חודשים אשר הסתיימו  

  -, בהפסד בגין ירידת ערך בסך של כ30.6.2022ביום  
  מיליון ש"ח, בהתאמה. 21 -מיליון ש"ח וכ 55

  

זיהוי המעריך 
  ואפיונו 

  

, שותפה, מנהלת תחום הערכות השווי ומודלים כלכליים  הערכת השווי בוצעה על ידי פרופ' הדס גלנדר
במחלקה הכלכלית של ארנסט יאנג (ישראל) בע"מ. פרופ' גלנדר מחזיקה בתואר ראשון בחשבונאות  
מהאוניברסיטה   עסקים  במנהל  שני  בתואר  לציון;  ראשון  למנהל,  המכללה  האקדמי  מהמסלול 

שבע וכן הינה רואת חשבון -גוריון, באר-טת בןהעברית, ירושלים; ובתואר ד"ר בהצטיינות אוניברסי
 מוסמכת בישראל.

במסגרת תפקידה מלווה פרופ' גלנדר פרויקטים מול חברות מובילות בארץ ובעולם, בתחומי פעילות  
וענפים שונים כגון: טכנולוגיה, פיננסים, פארמצבטיקה, אנרגיה, תשתיות, נדל"ן ותעשייה. כמו כן,  

עצת לחברות בתחומי הערכות שווי לצרכים עסקיים (הערכות שווי וחוות במהלך תפקידה מלווה ומיי
מוחשיים,   בלתי  נכסים  שווי  הערכת  רכישה,  עלויות  (הקצאת  חשבונאיים  ולצרכים  הוגנות)  דעת 

  הערכת שווי אופציות לעובדים וכו'), סיפקה חוות דעת כלכליות כעדה מומחית מטעם בית משפט.

התחייבה לשפות את מעריך השווי בגין סכומי    בזקבחברה.  בבזק או  למעריך השווי לא קיימת תלות  
  נזק העולים על פי שלושה משכר טרחתו, למעט אם פעל בזדון או ברשלנות רבתי. 
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, הביא IAS  37  -ו   IAS  36(*)  יצויין כי נטרול הנחות ההתייעלות, כדרישת תקני חשבונאות  
התכנית  מיליון ש"ח וזאת לאור הנחות    692- לתוצאת שווי חריגה ולא מייצגת בסך שלילי של כ

המעודכנת של בזק בינלאומי אשר לפיה צפוי להצטמצם היקף הפעילות לאורך    הרב שנתית
שנות התחזית בעוד הטבות כלכליות הצפויות לנבוע מההתייעלות לא הובאו בחשבון לאור  

  מגבלות התקנים החשבונאים המוזכרים לעיל.  

די.בי של  השלילי  הפעילות  שווי  אף  על  אישור    בזק .אס  (**)   באמצעות  בדי.בי.אס  תומכת 
 בזקהכספיים). תמיכת    בדוחות  4.2אור  י מסגרות אשראי או השקעה בהון די.בי.אס (ראו ב

נוכחית והצפויה של פעילות הטלוויזיה הרב כאמור בדי.בי.אס נובעת, בין היתר, מהתרומה ה
  ערוצית לכלל פעילות קבוצת בזק.

, אשר טרם ניתן להעריכן או  קבוצת בזקחברות מהחברה וכנגד  נגד  כבשל תביעות שהוגשו   .2.2
את החשיפה בגינן, היפנו רואי החשבון את תשומת הלב לכך בחוות דעתם   שלא ניתן לאמוד

 על הדוחות הכספיים.  

  אירועים מהותיים לאחר מועד הדוחות הכספיים .2.3

  דוחות כספיים תמצית  ב  17ראו ביאור    ,ין ארועים מהותיים לאחר מועד הדוחות הכספייםי לענ
  . ביניים מאוחדים

  התחייבות פרטים הקשורים לסדרת תעודות  .3

כ  ,  2022בינואר    10ביום   .3.1 של  החלפה  החברה  ג'    417ביצעה  מסדרה  חוב  אגרות  ע.נ  מיליון 
 מסדרה ו'.  מיליון ע.נ אגרות חוב 432בתמורה לכ 

כ  ,  2022ביוני    30  ביום ע.נ אגרות    100ביצעה החברה פירעון מוקדם חלקי של  מיליון ש"ח 
(התשלום למחזיקי אגרות החוב בוצע    הפירעוןהחוב סדרה ג' בתוספת ריבית צבורה למועד  

  .  )2022ביולי  1ביום 

ליום   ג' אשר אינן מוחזקות ע"י  2022ביוני    30נכון  , הערך הנקוב של אגרות החוב מסדרה 
ו' הינו    497החברה הינו כ   מיליון    1,472מיליון ש"ח וערכן הנקוב של אגרות החוב מסדרה 

  ש"ח.

  

  המשך  -גילוי בדבר הערכות שווי   2.1

 (**)  חברת די.בי.אס  

  הערכת שווי מהותית מאוד 

  30.6.2022מצורפת לדוחות הכספיים ליום 

  בזק בינלאומי חברת 

  הערכת שווי מהותית

  מודל ההערכה 
  

חושב עדכון לשווי שימוש בשיטת   -בשלב הראשון

) לעומת הערכת DCFהיוון תזרים המזומנים (
 . 31.3.2022השווי ליום 
נקבע שווים ההוגן של נכסיה  -בשלב השני

של די.בי.אס בניכוי עלויות  והתחייבויותיה נטו 
  . 30.6.2022מכירה ליום 

  
חושב שווי שימוש בשיטת היוון  -בשלב הראשון

 . 30.6.2022) ליום DCFתזרים המזומנים (
  

 נקבע שווים ההוגן של  -בשלב השני 
  נכסיה והתחייבויותיה נטו של בזק בינלאומי

  . 30.6.2022בניכוי עלויות מכירה ליום 
  

ההנחות שלפיהן ביצע  
מעריך השווי את  

  ההערכה 

  
הונחו הנחות בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה 

 של נכסי די.בי.אס.
  

  לטובת חישוב עדכון לשווי שימוש בשיטת  

  ) נעשה DCFהיוון תזרים מזומנים (
  שימוש בפרמטרים הבאים:

  (אחרי מס) ,  9.5% –שיעור היוון 
  1% –שיעור הצמיחה הפרמננטית 

  
הונחו הנחות בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה 

 של נכסי בזק בינלאומי.
  

  לטובת חישוב עדכון לשווי שימוש בשיטת  
  ) נעשה DCFהיוון תזרים מזומנים (

  שימוש בפרמטרים הבאים:
  (אחרי מס).  10.7% -שיעור היוון 

 3% -שיעור הצמיחה הפרמננטית 
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) בסך של  9מוקדם חלקי ביוזמתה של אגרות החוב (סדרה    עוןירפ   בזק ביצעה    23.1.2022ביום   .3.2
  מיליון ש"ח ערך נקוב. 370-כ

  תניות פיננסיות  .3.3

נכון    LTV, יחס ה  LTVו' לעמידה בתניה של  - רה בסדרות החוב ג', ובהתאם להתחייבות החב
  . 47.8%עמד על   2022ביוני  30ליום 

מיליון ש"ח ומורכבת מיתרת    1,841הינה כ    2022ביוני    30יתרת החוב נטו של החברה ליום  
ח (בנטרול כ  ש"  מיליון  1,972קרן וריבית צבורה ליום המאזן בגין אגרות החוב שלה בסך של  

המוחזקת על ידי החברה) בניכוי יתרות   מיליון ע.נ מסדרה ג' המוחזקים על ידי שותפות  11.8
  מיליון ש"ח.  131לזמן קצר בסך של  מזומנים והשקעות

של בזק ואגרות החוב שלה (ראו    ilAA-/Stableאישררה מעלות את דירוג    10.5.2022ביום   .3.4
  ). 2022-01-046005דיווח מיידי אסמכתא 

של אגרות החוב של בזק באופק דירוג יציב (ראו    Aa3.ilאישרה מידרוג דירוג    15.5.2022ביום   .3.5
 ).  2022-01-047508דיווח מידי אסמכתא 

 

  שונות  .4

, ראו טופס  30.6.2022למידע בדבר מצבת ההתחייבויות של התאגיד המדווח בדוחותיו הכספיים ליום  
  . 10.8.2022דיווח שידווח ע"י החברה במגנ"א ביום 

  

      
  תומר ראב"ד     דארן גלאט 

  מנהל כללי      יו"ר דירקטוריון  
  
  
  

  2202 ,אוגוסט ב 9:  תאריך החתימה
  



 
 

 

 
 פרק ג'  

 
 מאוחדים תמצית דוחות כספיים ביניים

 2022  יוני ב 30 ליום
 )בלתי מבוקרים( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )בלתי מבוקרים(  2022 ביוני 30מאוחדים ליום  ביניים דוחות כספייםתמצית 

2 

 

 

 עמוד  תוכן העניינים 

 
 

 2 רואי החשבון   סקירה של  דוח

  

  )בלתי מבוקרים( 2022  ביוני 30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 

 3 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על המצב הכספי 

 5 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על  הרווח והפסד  

 6 תמצית דוחות ביניים מאוחדים  על הרווח הכולל 

 7 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על השינויים בהון 

 8 תמצית דוחות ביניים מאוחדים  על תזרימי המזומנים

  דוחות כספיים ביניים מאוחדיםאורים לתמצית יב

 10 כללי  1

 11 בסיס עריכת הדוחות הכספיים 2

 11 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  3

 12 ישויות הקבוצה  4

 13 ירידת ערך 5

 16 התחייבויות תלויות 6

 17 אגרות חוב הלוואות ואשראי 7

 17 הון  8

 18 הכנסות 9

 18 הוצאות הפעלה וכלליות 10

 19 הוצאות )הכנסות( תפעוליות אחרות, נטו 11

 19 הוצאות מימון, נטו 12

 20 תשלום מבוסס מניות  13

 20 מכשירים פיננסים  14

 21 דיווח מגזרי  15

בינלאומי  16 בזק  פלאפון,  בע"מ,  לתקשורת  הישראלית  החברה  בזק  של  כספיים  דוחות  תמצית 
 25 ( בע"מ 1998ודי.בי.אס שרותי לווין )

 29 אירועים מהותיים נוספים לאחר תקופת הדוחות הכספיים 17

 ביניים מאוחדים על הרווח והפסד תמצית דוחות 
 תמצית דוחו ביניים מאוחדים  הכספי ליום 
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 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של  

 "מבע בי קומיוניקיישנס 
 

 מבוא 
של   המצורף  הכספי  המידע  את  קומיוניקיישנססקרנו  )להלן    בי  שלה  הבנות  וחברות   – בע"מ 

ואת הדוחות   2022ביוני    30הקבוצה(, הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום  
 ה ם על רווח והפסד, הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופהתמציתיים המאוחדי

ושלושה חודשים שהסתיימישל ש לעריכה   השה  וההנהלה אחראים  באותו תאריך. הדירקטוריון 
"דיווח   IAS 34ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של  כספי לתקופות ביניים", וכן הם  
ומיידים(, התש"ל  )דוחות תקופתיים  ערך  ניירות  על  1970-תקנות  להביע מסקנה  היא  . אחריותנו 

 מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו. 
 

 היקף הסקירה
לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע 
הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים,  מורכבת  ביניים  לתקופות  כספי 

צמת בהיקפה במידה והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומ
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 
להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם  

 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, בהתבסס על סקירתנו, לא בא  

 .IAS 34מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  
המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של  שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות  

 . 1970- תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 

 פיסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(
בדוחות הכספיים    1.3בביאור  לאמור  מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב  

 אוחדים השנתיים, בדבר חקירת רשות ניירות ערךבדוחות הכספיים המ  1.3המפנה לאמור בביאור  
נוגעות בין היתר בחשדות לביצוע עבירות על פי חוק ניירות ערך וחוק העונשין ה  ומשטרת ישראל

והודעת פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה(   בבזק  לעסקאות הקשורות לבעל השליטה לשעבר
של   לדין  העמדה  שקילת  דיווח וקיום    בזקבדבר  ועבירת  שוחד  מתן  לעבירת  חשדות  בגין  שימוע 

במטרה להטעות משקיע סביר, וכן לאמור בביאור זה בדבר הגשת כתב אישום נגד בעל השליטה 
בעבירות שונות, בין היתר, בעבירות של מתן שוחד ושל גרימת פרט מטעה בדיווח מיידי בבזק  לשעבר  

ונושאי משרה בכירים לשעבר בקבוצת בבזק    ברוכן בדבר הגשת כתב אישום נגד בעל השליטה לשע
ניירות ערך. כמו כן,  ועבירות דיווח לפי חוק  בזק המייחס לנאשמים עבירות קבלת דבר במרמה, 

, נושאי משרה בזקבהמשך לפתיחת החקירה כאמור, נפתחו מספר הליכים משפטיים אזרחיים כנגד  
ב ב  בזקבעבר  השליטה  בעלת  מקבוצת  חברות  תביעות בעבר,    בזקוכן  לאישור  בקשות  ובכללם 

להעריך את ההשפעות של החקירות, ממצאיהן   בזקייצוגיות. כאמור בביאור הנ"ל, אין ביכולתה של  
 וכן על הדוחות הכספיים ועל האומדנים ששימשו בהכנת דוחות אלה, אם בכלל.   בזקותוצאותיהן על  

תביעות  בדבר 6 בביאור לאמור  בנוסף, מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב
 שהוגשו כנגד הקבוצה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריכן או לחשב את החשיפה בגינן. 

 
 סומך חייקין
 רואי חשבון
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 ליום  על המצב הכספי  ביניים מאוחדים דוחותתמצית 

 

 2021בדצמבר  31 2021ביוני  30 2022ביוני  30  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  אור יב נכסים 

      

 998 928 998  מזומנים ושווי מזומנים 

 1,134 930 1,483 14.1 השקעות 

 1,859 1,661 1,461  לקוחות

 280 197 365    חייבים אחרים

 74 82 92  מלאי 

 4,345 3,798 4,399  סך הכל נכסים שוטפים 

     

 433 513 436  לקוחות וחייבים 

 60 60 62  בניכוי זכויות שנוצלו  -זכויות שידור

 1,828 1,786 1,797  נכסי זכויות שימוש 

 6,312 6,267 6,459  רכוש קבוע

 3,251 3,277 3,263    מוחשיים- נכסים בלתי

 306 443 258  *נדחות והשקעות שאינן שוטפותהוצאות 

 24 42 -  נכסי מסים נדחים 

 12,214 12,388 12,275  שוטפים  שאינםסך הכל נכסים 

     

 16,559 16,186 16,674  סך הכל נכסים  

 
 קדונות מוגבלים לזמן ארוך.ילרבות פ *
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 ליום )המשך( על המצב הכספי  ביניים מאוחדים דוחותתמצית 

 

 2021בדצמבר  31 2021ביוני  30 2022ביוני  30  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  מבוקר( )בלתי   

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  ביאור  התחייבויות והון 

     

 980 743 959  אגרות חוב, הלוואות ואשראי 

 466 432 466  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 

 1,755 1,574 1,758  וזכאים  ספקים 

 510 462 390    הטבות לעובדים

 69 84 172 6 הפרשות 

 3,780 3,295 3,745  סך הכל התחייבויות שוטפות  

     

 9,068 9,456 8,947  אגרות חובהלוואות ו 

 1,511 1,477 1,477  התחייבויות בגין חכירות  

 243 226 211  הטבות לעובדים

 142 273 140  נגזרים והתחייבויות אחרות 

 296 298 315  התחייבויות מסים נדחים 

 49 49 43  הפרשות

 11,309 11,779 11,133  סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות 

     

 15,089 15,074 14,878  סך הכל התחייבויות 

     

    8 הון 

 16 *31 56  מיוחס לבעלים של החברה

 1,454 * 1,081 1,740  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 1,470 1,112 1,796    הון סך הכל

     

 16,559 16,186 16,674  הון  סך הכל התחייבויות ו

 
 
 סווג מחדש.  *
 
 
 
 
 
 

     

 איציק תדמור   תומר ראב"ד  דארן גלאט 
 סמנכ"ל כספים    מנהל כללי  יו"ר דירקטוריון 

 
 . 2022, באוגוסט 9 :תאריך אישור הדוחות הכספיים
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   תמצית דוחות ביניים מאוחדים על הרווח והפסד

 

 
  לתקופה של ששה חודשים

 ביוני  30שהסתיימה ביום 
  לתקופה של שלושה חודשים

 ביוני  30שהסתיימה ביום 
  לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
 2022 2021 2022 2021 2021 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

      

 8,821 2,200 2,225 4,421 4,480 ( 9 ביאור) הכנסות 

      הפעילות  הוצאות

 3,265 799 836 1,632 1,665 (10 ביאור הוצאות הפעלה וכלליות  )

 1,888 468 467 949 942 שכר עבודה

 1,889 465 458 941 906 * פחת, הפחתות וירידת ערך 

תפעוליות אחרות,    (הכנסות) הוצאות
 (77) 2 3 (150) 49 ( 11 ביאורנטו )

 6,965 1,734 1,764 3,372 3,562 הפעילות   הוצאות סך

      

 1,856 466 461 1,049 918 תפעולי רווח 

      מימון )הכנסות(  הוצאות

 533 120 148 221 292 מימון  הוצאות

 (55) (10) (49) (36) (89) מימון   הכנסות

 478 110 99 185 203 ( 12 ביאורהוצאות מימון, נטו )

      

 1,378 356 362 864 715 סים על הכנסה ילפני מ רווח 

 382 91 89 218 182   סים על הכנסהימ

 996 265 273 646 533 לתקופה  נקי רווח 

      מיוחס ל: לתקופה  ווח נקי ר

 129 50 49 132 102 החברה של בעלים

 867 215 224 514 431 שליטה  מקנות  שאינן לזכויות 

 996 265 273 646 533 רווח נקי לתקופה 

      
      רווח למניה )בש"ח(

 1.11 0.43 0.41 1.14 0.92 למניה  בסיסי רווח 

 1.11 0.43 0.42 1.14 0.92 למניה  מדולל רווח 
 
 
 קופה המדווחת.ידת ערך שהוכר על ידי די.בי.אס בתלעניין הפסד מיר 5ראו ביאור     *
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 )בלתי מבוקרים(  2022ביוני  30מאוחדים ליום  ביניים דוחות כספייםתמצית 

6 

 הכולל תמצית דוחות ביניים מאוחדים על הרווח 

 

 
  לתקופה של ששה חודשים

 ביוני  30שהסתיימה ביום 
  לתקופה של שלושה חודשים

 ביוני  30שהסתיימה ביום 
  לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
 2022 2021 2022 2021 2021 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 996 265 273 646 533 לתקופה נקי  רווח 

מחדש   הטבה מדידה  תכנית  של 
)פריטים שלא יסווגו , נטו ממס  מוגדרת

 (1) - *11 - *37 מחדש לרווח הפסד(

נטו    נוספים, כולל אחר פריטי רווח 
 37 1 (13) 23 (1)   ממס 

 1,032 266 271 669 569 לתקופה כולל  סך הכל רווח 

      מיוחס ל: לתקופה  רווח כולל 

 139 50 48 138 111 בעלים של החברה

 893 216 223 531 458 מקנות שליטה זכויות שאינן 

 1,032 266 271 669 569 לתקופה כולל  סך הכל רווח 

 
 . 30.6.2022להטבה מוגדרת ליום שיעור ההיוון לפיו מחושבת ההתחייבות נטו  הוכר כתוצאה מעדכוןהאחר הרווח הכולל   *
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   תמצית דוחות ביניים מאוחדים על השינויים בהון

 הון מניות  
פרמיה  

 על מניות 
  מניות
 באוצר 

  קרנות
 הפסד  יתרת אחרות 

מיוחס  הון 
לבעלים של 

 החברה  
  שאינן  זכויות
 "כ סה שליטה  מקנות

 
מיליוני  

 ש"ח 
מיליוני  

 ש"ח 
מיליוני  

 ש"ח 
מיליוני  

 ש"ח 
מיליוני  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  ש"ח 
מיליוני  

 ש"ח 

 )בלתי מבוקר(  2022ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום  ששה לתקופה של 

 1,470 1,454 16 (1,446) (29) (16) 1,495 12 2022 בינואר 1יתרה ליום 

 4 4 - - - - - - תשלום מבוסס מניות 

חלוקת דיבידנד לזכויות שאינן  
 (176) (176) - - - - - - מקנות שליטה 

 (71) - (71) - - (71) - - רכישה חוזרת של מניות 

 533 431 102 102 - - - - נקי לתקופה   רווח 

 36 27 9 9 - - - -   , נטו ממס תקופה כולל אחר לרווח 

 569 458 111 111 - - - -   לתקופהכולל  רווח ך הכל ס

 1,796 1,740 56 (1,335) (29) (87) 1,495 12 2022ביוני  30יתרה ליום 

 )בלתי מבוקר(  2021ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום  ששה לתקופה של 

 427 534 (107) (1,575) (39) )*(  1,495 12 2021בינואר  1יתרה ליום 

 16 **16 - - **- - - - תשלום מבוסס מניות 

 646 514 132 132 - - - - לתקופה   רווח 

 23 17 6 - 6 - - -   מסמ , נטו תקופה כולל אחר להפסד 

 669 531 138 132 6 - - - לתקופה  כולל  רווח  ך הכלס

 1,112 1,081 31 (1,443) (33) )*(  1,495 12 2021ביוני  30יתרה ליום 

 )בלתי מבוקר( 2022ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום  שלושה לתקופה של 

 1,756 1,693 63 **(1,386) **(26) (32) 1,495 12 2022אפריל  1יתרה ליום  

חלוקת דיבידנד לזכויות שאינן  
 (176) (176) - - - - - - מקנות שליטה 

 (55) - (55) - - (55) - - רכישה חוזרת של מניות 

 273 224 49 49 - - - - לתקופה   רווח 

 (2) (1) (1) 2 (3) - - - , נטו ממס  תקופה כולל אחר ל רווח 

 271 223 48 51 (3) - - -   לתקופהכולל  רווח ך הכל ס

 1,796 1,740 56 (1,335) (29) (87) 1,495 12 2022 ביוני  30יתרה ליום 

 ()בלתי מבוקר 2021ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום שלושה לתקופה של 

 838 ** 857 (19) (1,493) **(33) )*(  1,495 12 2021אפריל  1יתרה ליום  

 8 **8 - - **- - - - תשלום מבוסס מניות 

 265 215 50 50 - - - - נקי לתקופה   רווח 

 1 1 - - * - - -   , נטו ממסתקופה כולל אחר ל הפסד

 266 216 50 50 * - - - לתקופה  כולל  רווח ך הכל ס

 1,112 1,081 31 (1,443) (33) )*(  1,495 12 2021 ביוני  30יתרה ליום 

 )מבוקר(  2021 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה

 

 

 

 

 427 534 (107) (1,575) (39) )*(  1,495 12 2021 בינואר 1יתרה ליום  

 27 27 - - - - - - תשלום מבוסס מניות 

 (16) - (16) - - (16) - - ה חוזרת של מניות רכיש

 996 867 129 129 - - - - 2021ת לשנ רווח 

 36 26 10 - 10 - - - כולל אחר לשנה, נטו  ממס  רווח 

 1,032 893 139 129 10 - - - 2021ת כולל לשנרווח  סך הכל

 1,470 1,454 16 (1,446) (29) (16) 1,495 12 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 . "ח ש מיליוני 1-מ הנמוך סכוםמייצג   *
 ** סווג מחדש. 

 . אוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםמ ביניים דוחות הכספיים תמצית אורים המצורפים ליהב



 )בלתי מבוקרים(  2022 ביוני 30מאוחדים ליום  ביניים דוחות כספייםתמצית 

8 

 

 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 

 
  לתקופה של ששה חודשים

 ביוני  30שהסתיימה ביום 
  לתקופה של שלושה חודשים

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לשנה  
  שהסתיימה 

  31ביום 
 לדצמבר 

 2022 2021 2022 2021 2021 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

      שוטפת תזרימי מזומנים מפעילות 

 996 265 273 646 533 תקופה ל רווח 

      התאמות:

 1,889 465 458 941 906 פחת, הפחתות והפסד מירידת ערך

 498 110 108 192 234 הוצאות מימון, נטו 

 (175) (2) 1 (127) 3 הון, נטו  (רווח ) הפסד

 27 8 - 16 4 תשלום מבוסס מניות 

 382 91 89 218 182 הוצאות מסים על הכנסה 

      

 (229) 13 126 (48) 343 שינוי בלקוחות וחייבים אחרים 

 (19) 3 8 (15) (29) שינוי במלאי 

 (41) (184) (108) (158) (19) שינוי בספקים וזכאים אחרים 

 (47) (3) (15) (32) 28 שינוי בהפרשות 

 (65) (93) (29) (130) (112) שינוי בהטבות לעובדים 

 (5) 2 (6) 4 (8) בהתחייבויות אחרותשינוי 

 (385) (83) (35) (218) (102) מס הכנסה ששולם, נטו 

 2,826 592 870 1,289 1,963 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת  

      תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 

 (1,328) (323) (338) (679) (673) רכישת רכוש קבוע

מוחשיים  השקעה בנכסים בלתי  

 (363) (95) (89) (197) (184) ובהוצאות נדחות 

 (164) (87) (432) (106) (283) תנועה בהשקעות, נטו 

 278 1 6 184 21 תמורה ממכירת רכוש קבוע  

 (1) 3 8 6 6 שונים 

  לפעילות מזומנים נטו ששימשו 

 (1,578) (501) (845) (792) (1,113) השקעה 
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 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך( 

 
 

 
  לתקופה של ששה חודשים

 ביוני  30שהסתיימה ביום 
  לתקופה של שלושה חודשים

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לשנה  
  שהסתיימה 

  31ביום 
 לדצמבר 

 2022 2021 2022 2021 2021 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

      תזרימי מזומנים לפעילות מימון 

 1,730 - 300 - 300 הלוואות הנפקת אגרות חוב וקבלת 

 (2,072) (103) (157) (103) (527) פירעון אגרות חוב והלוואות  

 (387) (92) (92) (194) (203) תשלומי קרן וריבית בגין חכירות  

 (16) - (56) - (67) רכישה חוזרת של מניות 

 (333) (162) (142) (166) (151) ריבית ששולמה 

לזכויות שאינן מקנות  חולק דיבידנד ש

 - - (176) - (176) שליטה 

עלויות בגין פירעון מוקדם של הלוואות  

 (34) - - - (26) ואג"ח 

 (30) - - - - תשלום עבור עסקאות גידור שפקעו 

 (2) - - - - שונים 

 (1,144) (357) (323) (463) (850) מימון  שו לפעילותששימ מזומנים נטו

נטו במזומנים ושווי  עליה )ירידה( 

 104 (266) (298) 34 - מזומנים 

לתחילת  מזומנים ושווי מזומנים 

 894 1,194 1,296 894 998 התקופה 

 998 928 998 928 998 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. אוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםמ ביניים דוחות הכספיים תמצית אורים המצורפים ליהב
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 כללי  .1

 הישות המדווחת  .1.1

)להלן   וכתובתה הינה דרך    -בי קומיוניקיישנס בע"מ  "החברה"( הינה חברה אשר התאגדה בישראל 
 לניירות ערך של תל אביב.  בבורסה, תל אביב. החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת  144מנחם בגין  

חברת "בזק", קבוצת התקשורת הגדולה  בעלת השליטה ב והינה    1999החברה החלה את פעילותה בשנת  
 מובילה בישראל. וה

כוללת את אלה של החברה ושל    2021ביוני    30תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  
 דיווח מגזרי(.  - 15"הקבוצה"(. )ראו גם ביאור  –חברות הבנות שלה )להלן יחד 

 שפעות התפרצות מחלת הקורונה עדכון בדבר ה .1.2

יצויין כי   2021בדוחות הכספיים לשנת    1.4בהמשך לאמור בביאור   בדבר התפרצות מחלת הקורונה, 
תמכו  לחו"ל  נסיעות  על  המגבלות  והפחתת  כלכלית  לשגרה  המשק  של  החזרה  בתחלואה,  הירידה 
בהתאוששות משמעותית בהכנסות פלאפון משירותי נדידה במהלך תקופת הדיווח, ואלה חזרו לרמת  

העולמי פעילות קר והמחסור  העיכובים בשרשרת האספקה  לזו שאפיינה אותם טרום הקורונה.  ובה 
בשבבים המשיכו להשפיע לשלילה על מועדי ומחירי האספקה של ציוד מהספקים העיקריים של חברות 

 , ללא השפעות מהותיות על רציפות הפעילות העסקית.קבוצת בזק

 . ירות החוב שלהלא צפויה השפעה על יכולתה של החברה לעמוד בש

 חקירות רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל  .1.3

באשר לחקירות רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל בדבר חשדות לביצוע עבירות על פי חוק ניירות ערך  
  מחוז  פרקליטות  והודעתוחוק העונשין הנוגעות, בין היתר, לעסקאות הקשורות לבעל השליטה לשעבר  

ביאור  שימוע  וקיום  בזק  של  לדין  העמדה  ילתשק  בדבר  וכלכלה(  )מיסוי  אביב  תל ראו  לדוחות    1.3, 
 הכספיים השנתיים. 

יפו בבקשה של -אביב-פורסמה החלטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל  20.7.2022ביום  
השני  האישומים  בוטלו  להחלטה  בהתאם  )"ההחלטה"(.  בתיק  אישומים  לביטול  מהנאשמים  חלק 

יס" ובעסקת -והשלישי בכתב האישום )מרמה ביחס להתנהלות הוועדות הבלתי תלויות בעסקת "בזק
שאול אלוביץ', נושאי מר  כל הנאשמים באישומים אלה: בעל השליטה לשעבר בבזק,    חלל"( נגד-"יס

לינור יוכלמן, וכן נגד החברות הנאשמות גב'  עמיקם שורר ומר  אור אלוביץ',  מר    –משרה לשעבר בבזק  
חברות מקבוצת "יורוקום". עוד נקבע בהחלטה, בין השאר, כי לא ניתן לקבל את    -באותם אישומים  

שאול אלוביץ', כי כתב האישום אינו מגלה אשמה בקשר לאישום הראשון )קבלה מר  עלה  הטענה שה
יס"(. עוד הודגש בהחלטה, כי -במרמה של מקדמות על חשבון התמורה המותנית השנייה בעסקת "בזק

אין בה כדי להשליך באופן כלשהו על הפן האזרחי, וההליכים התלויים ועומדים בהקשר זה )יצוין, כי  
לשעבר בה תלויים ועומדים מספר הליכים אזרחיים בעניין העסקאות נשוא  זק ו/או נושאי משרה  כנגד ב

להלן(. בזק לומדת את ההחלטה    6לדוחות הכספיים השנתיים ובביאור    17בביאור  ההחלטה, כמפורט  
 והשלכותיה. 

לחקירות, תוכנן, אין עדיין מידע מלא בכל הנוגע    לבזקבדוחות הכספיים השנתיים,    1.3.3כאמור בביאור  
להעריך   בזקהחומרים והראיות המצויים בידי רשויות החוק בעניין. בהתאם, עדיין אין ביכולתה של  

וכן על הדוחות הכספיים ועל האומדנים   בזקאת ההשפעות של החקירות, ממצאיהן ותוצאותיהן על  
 ששימשו בהכנת דוחות אלה, אם בכלל. 
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 הכספייםבסיס עריכת הדוחות  .2

העוסק  34תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   .2.1
תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ד'  פרק  להוראות  ובהתאם  ביניים  לתקופות  כספי  בדיווח 

 . 1970 -ומיידיים(, התש"ל  

כספיים  .2.2 בדוחות  הנדרש  המידע  כל  את  כוללת  אינה  המאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  תמצית 
וחברות  החברה  של  השנתיים  הכספיים  לדוחות  בהקשר  אלה  בדוחות  לעיין  ויש  מלאים  שנתיים 

  אורים אשר נלוו אליהם יולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולב  2021בדצמבר    31מאוחדות שלה ליום  
דוחות הכספיים הביניים  תמצית  אורים לי(. הקבוצה מציגה בב"ות הכספיים השנתייםהדוח"  –)להלן  

המאוחדים רק את השינויים המהותיים שאירעו מתאריך הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים ועד 
 לתאריך דוחות כספיים ביניים אלו.

 . 2022באוגוסט  9ביום  החברה אושרה על ידי דירקטוריון זו תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים .2.3

 שימוש באומדנים ובשיקול דעת .2.4

בהתאם   המאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  תמצית  הכנת  בינלאומיים לתקני  בעת  חשבונאות 
(IFRS)  נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על ,

חשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יישום המדיניות ה
 התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהאומדנים שנקבעו. 

העיקריות  וההנחות  הקבוצה  של  החשבונאית  המדיניות  יישום  בעת  ההנהלה,  של  הדעת  שיקול 
שו בעריכת הדוחות הכספיים ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימ

   .השנתיים

 

 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית   .3

המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה המדיניות  .3.1
 להלן.  3.2שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים, פרט למפורט בביאור 

ונכסים תלויים" בעניין   IAS  37יישום לראשונה של תיקון לתקן   .3.2 "הפרשות, התחייבויות תלויות 
 חוזים מכבידים 

בדבר חוזים מכבידים. על פי התיקון,   IAS  37את התיקון לתקן    1.1.2022הקבוצה ישמה החל מיום  
ויות המתייחסות בבחינה האם חוזה הינו מכביד, העלויות לקיום חוזה אותן יש לקחת בחשבון הן על

 במישרין לחוזה, הכוללות את העלויות הבאות: 

 עלויות תוספתיות; וכן  .א
רכוש קבוע  .ב של  פחת  הוצאות  )כגון  חוזה  לקיום  עלויות אחרות הקשורות במישרין  של  הקצאה 

 המשמש הן למילוי החוזה הנבחן והן לחוזים נוספים אחרים(. 

 ליישום התיקון לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של הקבוצה. 
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 ישויות הקבוצה  .4

לדוחות הכספיים השנתיים. להלן פרוט של השינויים   12  אוריאור מפורט של ישויות הקבוצה מופיע בבית
 המהותיים שחלו בקשר לישויות הקבוצה מאז פרסום הדוחות הכספיים השנתיים. 

 בזק של הבנות בחברות מבני שינוי .4.1

  בהמשך   בזק  דירקטוריון   החליט  16.3.2022  ביום  השנתיים,  הכספיים  לדוחות  .312.1  בביאור  כאמור
 המיזוג/פיצול  תוכנית  את  לבטל  בזק,  של  הבנות  החברות  בדירקטוריוני  יום  באותו  שהתקבלו  להחלטות

 עם  להתמזג בינלאומי בזק של הפרטית הפעילות אמורה הייתה במסגרתה אשר מבני לשינוי קודמת  )תוכנית
 ולאשר   (בזק  של  המלאה  בבעלותה  חדשה  לחברה  להתפצל  בינלאומי  בזק  של  ICT- ה  ופעילות  בי.אסדי.  ולתוך
 בין   ההפרדה  ביטול  בעקבות  הפרטי  במגזר  בינלאומי  בזק  של  ISP-ה   פעילות  תצומצם  לפיו  חלופי,  מתווה
 מכירת  לצורך  בדי.בי.אס  ISP  פעילות  ותוקם  (,ISP)  לאינטרנט  גישה  שירות  לבין  פס-רחבת  תשתית  שירות

 האסטרטגיות,  התכליות  את  הניתן,  ככל  להשיג,  שאיפה  תוך  החילופי"(,  )"המתווה  ללקוחות  "טריפל"  חבילות
  הפעילות   התאמת   היתר,  בין   שהיו,  המבני  השינוי  קידום   על  ההחלטה  בבסיס  שעמדו  והכלכליות  העסקיות

 והתייעלות.   התפעולית  ינרגיההס  והגברת  וצמיחה,  הכנסות  בהגדלת  מיקוד  המשתנה,  ולרגולציה  הענף  למבנה

 צפויה   די.בי.אס  שכן  הפיצול/מיזוג,  תוכנית  בבסיס  שהיו  העסקיות  התכליות  תושגנה  זה,  חלופי  מתווה  לפי
 ICT  לחברת  תהפוך  בינלאומי  בזק  המהלך  ובסוף  וטלוויזיה,  סיבים  המשלב  "טריפל"  מכירת  לזרוע  להפוך

  בזק  ובהשקעות  בהוצאות  משמעותי  לצמצום  טנציאלפו  טמון  זה  חלופי  במתווה  כן,  כמו   צמיחה.  ממוקדת 
 זו.  בפעילות מואץ לצמצום במקביל ISP -ה בתחום בינלאומי

  המתווה   לביצוע  הנדרשים  התנאים  כל  יתקיימו  האם  זה,  בשלב  להעריך,  שלה  הבנות  והחברות  בזק  ביכולת  אין
  באופן   יתממש  החילופי  תווההמ  כי  ודאות  אין  ובהתאמה  שיתקיימו,  ככל  יתקיימו,  מועד  ובאיזה  החלופי,
 בכלל.  או לעיל המתואר

 ( בע"מ )די.בי.אס( 1998די.בי.אס שרותי לווין ) .4.2

מיליון ש"ח וכן גרעון בהון חוזר בסך    35לדי.בי.אס גרעון בהון העצמי בסך של    30.6.2022נכון ליום   .4.2.1
כ תפעולי  206  -של  הפסדים  לצבור  צופה  היא  די.בי.אס,  לתחזיות  בהתאם  ש"ח.  בשנים מיליון  ים 

 הבאות ולפיכך לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ולהמשיך לפעול כעסק חי ללא התמיכה של בזק.

מיליון   40אישר דירקטוריון בזק מסגרת אשראי או השקעה בהון די.בי.אס בסך של    27.4.2022ביום   .4.2.2
יבות דומה  , זאת במקום התחי30.6.2023ועד ליום    1.4.2022חודשים, החל מיום    15ש"ח, לתקופה של  

לא נעשה על ידי די.בי.אס ניצול כלשהו של    2022. יצויין, כי עד כה במהלך שנת  2021מחודש נובמבר  
 מסגרות האשראי שהועמדו על ידי בזק.  

אישר דירקטוריון בזק מסגרת אשראי או השקעה בהון די.בי.אס בסכום כולל   2022בחודש אוגוסט  
. אישור זה הינו במקום אישור  1.7.2022חודשים החל מיום    15מיליון ש"ח, לתקופה של    40של עד  

 )ולא בנוסף לו(. 2022שניתן בחודש אפריל 

את   היתר,  בין  הכוללים,  לרשותה  העומדים  המימון  מקורות  די.בי.אס,  הנהלת  המשך להערכת 
יספקו את  ,  בהון החוזר ואת מסגרת האשראי וההשקעות בהון מבזק  המדיניות הקיימת של גרעון

 צרכי פעילות די.בי.אס לשנה הקרובה.

להלן בדבר ירידת ערך נכסים שהוכרה על ידי די.בי.אס במסגרת הדוחות הכספיים   5.1ראו ביאור   .4.2.3
 . 30.6.2022ליום 

 

 בזק בינלאומי בע"מ .4.3

 הכספיים ליום להלן בדבר ירידת ערך נכסים שהוכרה על ידי בזק בינלאומי במסגרת הדוחות    5.2ראו ביאור  
30.6.2022 . 

 

 על ידי בזק  יםחלוקת דיבידנד .4.4

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של בזק )בהמשך להמלצת דירקטוריון בזק    28.4.2022ביום   .4.4.1
של  22.3.2022מיום   כולל  בסך  בזק  של  המניות  לבעלי  במזומן  דיבידנד  חלוקת  ש"ח    240(  מיליון 

  . חלקה של 16.5.2022ש"ח למניה(. הדיבידנד שולם ביום    0.0867823)המהווים ליום הקובע לחלוקה  
 מיליון ש"ח.  64החברה בדיבידנד האמור הינו כ 

לחלק   9.8.2022ביום   .4.4.2 בזק  של  המניות  בעלי  של  הכללית  לאסיפה  להמליץ  בזק  דירקטוריון  החליט 
ש"ח. נכון למועד אישור הדוחות   מיליון  294בזק בסך כולל של    של  דיבידנד במזומן לבעלי המניות

חלקה של החברה בדיבידנד האמור  סיפה הכללית. הכספיים, הדיבידנד האמור טרם אושר על ידי הא
 מיליון ש"ח.  78לכשיאושר על ידי האסיפה הכללית של בזק הינו כ 
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 ירידת ערך  .5

 ערוצית )די.בי.אס( -ירידת ערך במגזר טלוויזיה רב .5.1

 ליום   השווי  הערכת  ,2021  בשנת  שהוכרה  ערך  ירידת  בדבר  השנתיים  הכספיים  לדוחות  11.5  לביאור  בהמשך
  די.בי.אס. של  הפנקסני מהערך מהותית נמוך  שימוש שווי הציגה 31.12.2021

 שידורי   הפצת  ובעלויות   ללקוחות  ואינטרנט  טלוויזיה  משולבות  חבילות  במכירת  הצפויים  השינויים  בעקבות
 2022  לשנת  תחזיותיה  את   עדכנה  די.בי.אס  בשוק,  התחרות  להתגברות  הצפי  ולנוכח  .בי.אסדי  של  PI  -ה

 . 30.6.2022 ליום השבה בר סכום את ואמדה הבאות ולשנים
 

  די.בי.אס   של  הפעילות  שווי  30.6.2022  ליום  ,חיצוני  שווי  מעריך   ידי  על  בוצעה  אשר  השווי,  הערכת   על  בהתבסס
   נטו. ,שלה והתחייבויות נכסים של ההוגן ומשווים שלה הפנקסני רךמהע ונמוך שלילי הינו

 
   נכסיה  את  די.בי.אס  הפחיתה  30.6.2022  ליום  השווי  בהערכת  שנקבע  כפי  הפעילות  של  השלילי  השווי  לאור
  אלו. נכסים של נטו ההוגן השווי לסכום עד וזאת

 
  בגין   בהפסד  ,30.6.2022  ביום  הסתיימו  אשר  חודשים  ושלושה  ששה  של  בתקופות  בזק  קבוצת  הכירה  לפיכך,
 בהתאמה. ש"ח, מיליון 79 -וכ ש"ח מיליון 144 -כ של בסך ערך ירידת

 
  כמפורט  מראש,  והוצאות  מוחשיים  בלתי  נכסים  שידור,  זכויות  קבוע,  רכוש  לסעיפי  יוחס  ערך  מירידת  ההפסד

 והפסד.   רווח  בדוח  וכלליות  הפעלה  הוצאות  בסעיף  וכן  ערך  וירידת  הפחתות  פחת,  הוצאות  בסעיף  ונכלל  להלן,
 

 ידי   על   שנקבעו  כפי  נטו,   וההתחייבויות,  הנכסים  של  ההוגן   והשווי  די.בי.אס  פעילות  שווי  בדבר  פרטים  להלן
 שהוכרו: ערך מירידת והפסדים חיצוני שווי מעריך

 
שווי פעילות   

)לפי  די.בי.אס
 ( DCFשיטת 

הוגן של נכסים  שווי 
  והתחייבויות 

 , נטו די.בי.אס

ערך פנקסני של  
נכסי והתחייבויות  

, נטו לפני  די.בי.אס
 ההכרה בירידת ערך 

הפסד  
 מירידת ערך  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

ולתקופה של    2022  ביוני  30  ליום
שהסתיימה   חודשים  שלושה 

 באותו תאריך )בלתי מבוקר( 
(215) (115) (36) (79) 

ולתקופה   2022   במרס  31  ליום
של שלושה חודשים שהסתיימה  

 באותו תאריך  )בלתי מבוקר( 
(282) (125) (60) (65) 

  שהוכרה  הערך  ירידת  סך
  חודשים   ששה   של  בתקופה 

 2022 ביוני 30 ביום שהסתיימה 
   (144) 

     
  ולשנה   2021  בדצמבר  31  ליום

  תאריך   באותו  שהסתיימה 
 )מבוקר( 

(271) (109)  (288) 

 

כי   השימושיצויין  שווי  די.בי.אס  הערכת  בכלל,    של  המייצגת  בשנה  הנקי  לתזרים  רגישה 
)הכנסה ממוצעת למנוי( ומצבת המנויים בקצה טווח התחזית בפרט.   ARPU  -ולהערכת רמת ה

של   ב  1)שינוי  בשווי    ARPU- ש"ח  לשינוי  מביא  הטרמינלית(  )ובשנה  התחזית  שנות  לאורך 
אלפי מנויים לאורך שנות התחזית )ובשנה    5מיליון ש"ח ושינוי של    86  - הפעילות בסך של כ

 מיליון ש"ח(.  100  -ך של כהטרמינלית( מביא לשינוי בשווי הפעילות בס

 

 

 

 

 



 בלתי מבוקרים()  2022ביוני  30מאוחדים ליום   ביניים דוחות כספייםאורים לתמצית יב

14 

 

 

 )המשך( ערוצית )די.בי.אס(-ירידת ערך במגזר טלוויזיה רב .5.1

 : הקבוצה לנכסי הערך מירידת הפסד הקצאת פירוט להלן
 

 

חודשים   ששה לתקופה של 
 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  
 יוני ב 30שהסתיימה ביום 

לשנת  
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר 

 2022 2021 2022 2021 2021 

 מבוקר( ) )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 146 29 47 66 79 *זכויות שידור

 91 12 18 40 38 רכוש קבוע ** 

 48 13 11 27 21 נכסים בלתי מוחשיים ** 

 4 2 3 5 4 *  חייבים אחרים )הוצאות מראש( 

 (1) - - - 2 זכויות שימוש בנכסים חכורים** 

 סך ירידת ערך שהוכרה 
144 138 79 56 288 

 ההוצאה הוצגה במסגרת הוצאות הפעלה וכלליות *

 ההוצאה הוצגה במסגרת הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך **

( של הנכסים בניכוי עלויות מימוש ראו  3די.בי.אס את השווי ההוגן )ברמה  למידע בדבר האופן בו קבעה  
 בדוחות הכספיים השנתיים.  11.5ביאור 

 רידת ערך במגזר שרותי אינטרנט, תקשורת בינלאומית ונס"ר )בזק בינלאומי( י .5.2

 שרותי   מזומנים  מניבת  ביחידה  ערך  ירידת  בדבר  השנתיים  הכספיים  בדוחות  11.6  בביאור  לאמור  בהמשך
  שווי   הציגה  31.12.2021  ליום  השווי  הערכת  ,2021  בשנת  ICT  ופתרונות  ונס"ר  בינלאומית  תקשורת   אינטרנט,

 -ה  שרותי  במכירת  בעיקר  הצפויים  השינויים  נוכחל  בינלאומי.  בזק  של  הפנקסני  מהערך  מהותית  נמוך  שימוש
ISP  ה  מפעילות  הרווחיות  ובתחזית-  ICT,  הבאות  ולשנים  2022  לשנת  תחזיותיה   את   בינלאומי  בזק  עדכנה 

 . 30.6.2022 ליום השבה בר סכום  את ואמדה
 

  מהערך  ונמוך  שלילי   הינו  בינלאומי  בזק  של  הפעילות  שווי  30.6.2022  ליום  השווי,  הערכת  על  בהתבסס
  נטו. שלה, והתחייבויות נכסים של ההוגן ומשווים שלה של הפנקסני

 
  כי   יצויין  .אדם  בכוח   להתייעלות  בנוגע  ההנהלה  ובתחזיות  בהנחות  מהותיים  שינויים  נעשו  השווי  בהערכת

 ולא  חריגה  שווי  לתוצאת  הביא  ,IAS 73  -ו  IAS 36  חשבונאות  תקני  כדרישת  ההתייעלות,  הנחות  נטרול
  בינלאומי  בזק   של  המעודכנת  העבודה  תכנית   הנחות   לאור  וזאת  ש"ח  מיליון  692-כ  של  שלילי  בסך  מייצגת

  בוע לנ  הצפויות  כלכליות  הטבות   בעוד  התחזית  שנות  לאורך  הפעילות  היקף  להצטמצם  צפוי  לפיה  אשר
   לעיל. המוזכרים החשבונאים התקנים מגבלות לאור בחשבון הובאו לא מההתייעלות

 
 את  בינלאומי  בזק   הפחיתה  30.6.2022  ליום  השווי   בהערכת  שנקבע  כפי  הפעילות  של  השלילי  השווי  לאור

 אלו. נכסים של נטו ההוגן, שווי לסכום עד נכסיה
 

 הסתכם   30.6.2022  ליום  מימוש  עלויות  בניכוי  נטו   ,ינלאומיב  בזק  של  וההתחייבויות  הנכסים  של  ההוגן  השווי
  הסתיימה  אשר  חודשים  ושלושה  ששה  של  בתקופה  הקבוצה  הכירה  לפיכך,  ש"ח.  מיליון  2  -כ  של  שלילי  בסך
 בהתאמה.  ש"ח, מיליון 21 -וכ 55 -כ של בסך ערך ירידת בגין בהפסד ,30.6.2022 ביום
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 ( )המשך( אינטרנט, תקשורת בינלאומית ונס"ר )בזק בינלאומירידת ערך במגזר שרותי י 5.2

 
  על  שנקבעו כפי  ,נטו ,וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השוויו בינלאומי בזק פעילות שווי בדבר פרטים להלן

 שהוכרו: ערך מירידת והפסדים חיצוני שווי מעריך ידי
 

בזק  שווי פעילות  
)לפי  בינלאומי

 ( DCFשיטת 

של נכסים  הוגן שווי 
בזק   והתחייבויות 

 , נטו בינלאומי

ערך פנקסני של  
נכסי והתחייבויות  

, נטו  בזק בינלאומי
לפני ההכרה בירידת  

 ערך 

הפסד  
 מירידת ערך  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

ולתקופה של   2022 ביוני  30 ליום
שלושה חודשים שהסתיימה  
 באותו תאריך )בלתי מבוקר( 

(692) (2) 19 (21) 

ולתקופה   2022  במרס  31 ליום
של שלושה חודשים שהסתיימה  

 באותו תאריך  )בלתי מבוקר( 
(417) (15) 19 (34) 

 שהוכרה  הערך ירידת סך
  חודשים ששה  של בתקופה 

 2022 ביוני 30 ביום שהסתיימה 
   (55) 

     
  ולשנה   2021  בדצמבר  31  ליום

  תאריך   באותו  שהסתיימה 
 )מבוקר( 

(196) 70  (122) 

 
 : הקבוצה לנכסי הערך מירידת הפסד הקצאת פירוט להלן

 
 

חודשים   ששה לתקופה של 

 יוני ב 30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 יוני ב 30שהסתיימה ביום 

לשנת  

שהסתיימה  

  31ביום 

 בדצמבר 

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 רכוש קבוע ונכסים בלתי  

 75 25 14 48 38 מוחשיים** 

זמן קצר וזמן  הוצאות מראש 

 28 - 3 1 11 *ארוך 

 הוצאות מראש לזמן ארוך  

 17 3 4 8 6 ** עבור קיבולות

 2 - - - - ** חכורים בנכסים שימוש זכויות

 122 28 21 57 55 סך ירידת ערך שהוכרה 

 ההוצאה הוצגה במסגרת הוצאות הפעלה וכלליות * 

 ההוצאה הוצגה במסגרת הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך **

( של הנכסים בניכוי עלויות מימוש  3בינלאומי את השווי ההוגן )ברמה  למידע בדבר האופן בו קבעה בזק  
 בדוחות הכספיים השנתיים.  11.6ראו ביאור 
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 התחייבויות תלויות  .6

נגדה הליכים   הקבוצהבמהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות   .6.1 תביעות משפטיות או תלויים ועומדים 
 משפטיים שונים )להלן בסעיף זה: "תביעות משפטיות"(. 

הנהלות   הקבוצהלדעת  התביעות  חברות  לסיכוי  באשר  משפטיות  דעת  חוות  על  היתר,  בין  המתבססת,   ,
כ של  בסך  נאותות  הפרשות  הכספיים  בדוחות  נכללו  נדרשו    166  -המשפטיות,  בו  במקום  ש"ח,  מיליוני 

 הפרשות, לכיסוי החשיפה כתוצאה מהתביעות המשפטיות כאמור.

להפר )מעבר  הנוספת  החשיפה  סכום  הקבוצה  חברות  הנהלות  ליום  לדעת  כאמור(,  בשל  30.6.2022שות   ,
תביעות משפטיות שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים שונים ואשר ההסתברות להתממשותן אינה  צפויה,  

מיליארד ש"ח    2.6  -מיליארד ש"ח.  בנוסף, קיימת חשיפה  נוספת  בסך של כ  3  -הסתכם  בסך  כולל  של כ
ניתן להעריך   זה טרם  כנגד חברות הקבוצה בקשות בגין תביעות אשר בשלב  כן, הוגשו  את סיכוייהן. כמו 

להכיר בתביעות כתובענות ייצוגיות שלא צוין בתביעה סכום תביעה מדויק, אשר בגינן קיימת לקבוצה חשיפה  
 נוספת מעבר לאמור לעיל. סכומי החשיפה הנוספת בביאור זה הינם נומינליים.  

 להלן. 6.3ראו סעיף לעדכונים לעניין שינויים לאחר תאריך הדוח 

  בהתאם מסווגות 230.6.202 ליום נכון בתוקף שהיו בזק קבוצת של התלויות ההתחייבויות תיאור להלן .6.2
 דומים:  מאפיינים בעלות לקבוצות

 מהות התביעות  קבוצת תביעות 

יתרת  
 ההפרשה 

סכום  
החשיפה 
 הנוספת 

סכום  
החשיפה 

בגין  
תביעות  
שטרם  
ניתן  

להעריך  
את  

 סיכוייהן 

 מיליוני ש"ח 

)ותביעות     תביעות לקוחות   ייצוגיות  תביעות  לאישור  בקשות  בעיקר 
ופגיעה   כדין  שלא  כספים  לגביית  שעניינן טענות  מכוחן( 

 723 2,237 91  .קבוצת בזקבמתן שירותים המסופקים על ידי חברות 

תביעות מיזמים  
 וחברות 

תביעות משפטיות בהן נטען לאחריות של חברות הקבוצה  
 ( 2)131,8  677  ( 1)75  השקעותיהן.בקשר עם פעולתן ו/או 

תביעות עובדים  
ועובדים  לשעבר של   

 ת בזק חברות  קבוצ

ידי    על  שהוגשו  פרטניות  משפטיות  תביעות  בעיקר 
של   לשעבר  ועובדים  בזק עובדים  שעניינן     קבוצת 

 1  1   -  תשלומים שונים. 

תביעות משפטיות אחרות, לרבות תביעות נזיקין )למעט   שונות 
ביטוחי   כיסוי  של  קיומו  לגבי  מחלוקת  שאין  תביעות 

 14 36  - וכיוצ"ב.  , ספקים לגביהן(, נדל"ן, תשתיות

 2,551 2,951 166  (3)והחברות המאוחדות בזקסה"כ תביעות משפטיות נגד 

 הוצג   הנכס  .בטוחי  כיסוי  קיום  לנוכח  ההפרשה  סכום  מלוא  בגובה  שיפוי  נכס   הוכר  ההפרשה  יתרת  כנגד (1)
  תקן  להוראות  בהתאם  זאת  ,30.6.2022  ליום  הכספי  המצב  על  בדוח  אחרים"  "חייבים  סעיף  במסגרת
 ". תלוים ונכסים תלויות התחייבויות "הפרשות, IAS  37 חשבונאי

 יוני  בחודש  שהוגשו  ש"ח  מיליארד  1.8  -כ  של  כולל  בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור   בקשות  שתי  כולל  הסך (2)
  בזקוב חברהב  דאז השליטה בעלת מקבוצת  חברות וכן בזק  תבקבוצ משרה נושאי ,בזק החברה, כנגד 2017

  משפט   בית   להחלטת  בהתאם   בע"מ.  די.בי.אס  מיורוקום  בזק  ידי  על  די.בי.אס  מניות  רכישת   עסקת  בעניין
 בהמשך   שמתנהל  הפלילי  ההליך  לנוכח  מעוכב  ההליך  אלה.  בקשות  שתי  חלף  מאוחדת  שהבק  הגשת  צפויה

 ליום   עד  זה,  בשלב  לממשלה  המשפטי  היועץ  ולבקשת  (1.3  בביאור  )כמתואר  ערך  ניירות  רשות  לחקירת
1.9.2022.   

 השנתיים.  הכספיים בדוחות 6.6 ביאור גם ראו ,בנוסף (3)

 ש"ח.  מיליון 835 -כ הייתה בגינן שהחשיפה תביעות הסתיימו הכספיים, הדוחות תאריך לאחר .6.3
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 הלוואות ואשראי  ,אגרות חוב .7

ג' בתמורה    417, ביצעה החברה החלפה של כ  2022בינואר    10  ביום  432  לכמיליון ע.נ אגרות חוב מסדרה 
  מיליון ע.נ אגרות חוב מסדרה ו'.

בתוספת    חוב סדרה ג'המיליון ע.נ אגרות    100של כ  חלקי  רעון מוקדם  י, ביצעה החברה פ2022ביוני    30ביום  
   .(2022ביולי  1-)התשלום למחזיקי אגרות חוב שולם ב רעוןיריבית צבורה למועד הפ

  497, הערך הנקוב של אגרות החוב מסדרה ג' אשר אינן מוחזקות ע"י החברה הינו כ  2022ביוני   30נכון ליום  
 מיליון ש"ח.  1,472מיליון ש"ח וערכן הנקוב של אגרות החוב מסדרה ו' הינו 

 הון .8

 
 0212 בדצמבר 31 ליום 2021 ביוני 03 ליום 2022 ביוני 30 ליום

 מניות  מספר מניות  מספר מניות  מספר 

 )מבוקר(  מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי 

 116,316,563 116,316,563 114,858,990 בינואר  1ליום  ונפרע  מונפק מניות הון

 (1,457,573) - ( 019,925,4) באוצר מניות  רכישת

 114,858,990 116,316,563 971,933,109 )*(   נטו ונפרע, מונפק  הון

 300,000,000 000,000150, 300,000,000 רשום  מניות הון

 
  . באוצר כמניות מוחזקות החברה ממניות 6,401,822, 2022ביוני  30 ליום נכון* 

ביום    בהתאם .8.1 ידי דירקטוריון החברה  על  בנובמבר    30לתכנית הרכישה העצמית של החברה אשר אושרה 
מיליון   11ממניות החברה בסך כולל של כ    820,360,  2022של שנת    1-, רכשה החברה במהלך הרבעון ה2021
 ש"ח. 

ה בהיקף של עד  , אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית נוספת של מניות החבר 2022במרס    23ביום   .8.2
מיליון    20( רכישה בהיקף של  1וסיומה במוקדם מבין:)  2022במרס    27מיליון ש"ח אשר תחילתה ביום    20

, המועד בו הגיעה לסיומה תכנית הרכישה החוזרת 2022באפריל    27. עד ליום  2022במאי    12( ביום  2ש"ח; או )
 מיליון ש"ח.  20ורת כ מניות של החברה תמ 1,349,829של מניות החברה, רכשה החברה 

, אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית נוספת של מניות החברה בהיקף של עד  2022במאי  24ביום  .8.3
מיליון   30( רכישה בהיקף של  1וסיומה במוקדם מבין: )  2022במאי    25מיליון ש"ח אשר תחילתה ביום    30

( או  ביום  2ש"ח;  ליום  2022באוגוסט    4(  נכון  הרכישה   המועד,  2022י  ביונ  30.  תכנית  לסיומה  הגיעה  בו 
 ממניותיה   2,024,830  של  סך   האמורהתכנית הרכישה  , רכשה החברה במסגרת  של מניות החברה  זרתהחו

 "ח.ש מיליון 30 כ תמורת

של  ,  2022במאי    31ביום   .8.4 סך  החברה  כ    730,000רכשה  תמורת  מחוץ    10ממניותיה  בעסקה  ש"ח  מיליון 
 לבורסה.

, אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית נוספת של מניות החברה בהיקף של 2022באוגוסט    9ביום   .8.5
  25( רכישה בהיקף של  1וסיומה במוקדם מבין: )  2022באוגוסט    11מיליון ש"ח אשר תחילתה ביום    25עד  

 .  2022 נובמברב 1( ביום 2מיליון ש"ח; או )

ל .8.6 הכספייםנכון  הדוחות  אישור  פורר    63.67%סרצ'לייט    מחזיקה,  מועד  מהון    12.05%ומשפחת  בהתאמה 
 המניות המונפק והנפרע נטו של החברה. 
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 הכנסות .9

 

  לתקופה של ששה חודשים 
 ביוני   30שהסתיימה ביום 

  לתקופה של שלושה חודשים
 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לשנה  
ביום   שהסתיימה 

 2021 2021 2022 2021 2022  לדצמבר  31
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

בזק   –  תקשורת פנים ארצית נייחת 
 קווי 

     

 1,562 388 428 769 846 אינטרנט 

 891 222 185 458 400 טלפוניה קווית 

 844 214 225 422 445 תמסורת ותקשורת נתונים 

 318 76 83 158 164 שרותי ענן ודיגיטל

 230 53 65 115 137 שרותים אחרים 

 1,992 1,922 986 953 3,845 

      פלאפון -רדיו טלפון נייד 

 1,606 400 437 783 865 וציוד קצה שרותי סלולאר 

 643 164 151 341 312 מכירת ציוד קצה 

 1,177 1,124 588 564 2,249 

      
 1,270 314 316 629 632 די.בי.אס  –ערוצית -טלוויזיה רב

      
, תקשורת  (ISP)שרותי אינטרנט 

 1,186 299 289 598 582 בזק בינלאומי  -בינלאומית, ונס"ר 

 

 
     

 271 70 46 148 97 אחרים 

      

 2,200 2,225 4,421 4,480 סך הכל הכנסות 
8,821 

 

 הפעלה וכלליות  הוצאות .10

  לתקופה של ששה חודשים 
 ביוני   30שהסתיימה ביום 

  לתקופה של שלושה חודשים
 ביוני  30שהסתיימה ביום 

  לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 2022 2021 2022 2021 2021 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 803 200 191 421 394 ציוד קצה וחומרים 

קישוריות ותשלומים למפעילי תקשורת  
 717 180 179 362 362 בארץ ובחו"ל 

 553 133 149 277 280 ערך תוכן( עלויות תוכן )כולל ירידת 

 546 129 131 255 263 שיווק וכלליות  

 348 82 109 168 220 משנה   שרותים ואחזקה על ידי קבלני

 238 59 60 119 115 אחזקת מבנים ואתרים 

 60 16 17 30 31 אחזקת כלי רכב

 3,265 799 836 1,632 1,665 סך הכל הוצאות הפעלה וכלליות 
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 תפעוליות אחרות, נטו (הכנסותהוצאות ) .11

 

לתקופה של ששה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה  

 דצמבר   31ביום 

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח    מיליוני ש"ח    מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 (175) (2) 1 (127) 3 נדל"ן(  מימוש  )בעיקרהון  (רווח הפסד )

 (23) 2 2 (28) 45 יצירת )ביטול( הפרשה לתביעות 

 (5) - - - - פשרה  מהסכם  תקבולים

מעביד -הוצאות בגין סיום יחסי עובד

 95 6 2 8 4 בפרישה מוקדמת בבזק 

מעביד -הוצאות בגין סיום יחסי עובד
בפרישה מוקדמת והסכם התייעלות  

בחברות פלאפון, בזק בינלאומי  
 37 - - - - ודי.בי.אס   

 (6) (4) (2) (3) (3) הכנסות אחרות  

סה"כ הוצאות )הכנסות( תפעוליות  
 (77) 2 3 (150) 49 אחרות, נטו 

 הוצאות מימון, נטו .12

 
לתקופה של ששה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 
לתקופה של שלושה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 
לשנה שהסתיימה  

 דצמבר   31ביום 
 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח    מיליוני ש"ח    מיליוני ש"ח   מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

הוצאות ריבית בגין התחייבויות  
 395 88 78 174 152 פיננסיות 

הוצאות מימון בגין התחייבויות בגין  
 40 10 10 19 20 חכירות

 49 16 51 20 79 הפרשי הצמדה ושער 

 7 2 - 5 - הוצאות מימון בגין הטבות לעובדים 

 8 1 4 3 8 הוצאות מימון אחרות 

עלויות בגין פרעון מוקדם של הלוואות 
 34 - - - 26 ואג"ח 

שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים  
 - 3 5 - 7 הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 533 120 148 221 292 סך הוצאות מימון 

 - - 10 - 30 * הכנסות מימון בגין הטבות לעובדים

 28 7 6 15 12 הכנסה בגין אשראי הגלום במכירות 

שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים  
 11 - 18 4 24 הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 16 3 15 17 17 הכנסות מימון אחרות 

 - - - - 6 בגין החלפת אג"ח  הכנסות

 55 10 49 36 89 סך הכנסות מימון 

      
 478 110 99 185 203 הוצאות מימון, נטו  

. 30.6.2022ההתחייבויות להטבות לעובדים ליום הכנסות מימון שהוכרו כתוצאה מעדכון שיעור ההיוון לפיו מחושבות  *
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 תשלום מבוסס מניות .13

למנכ"ל החברה,  כתבי אופציה, לא רשומים,    3,250,000דירקטוריון החברה הענקת    אישר  2022במאי    24יום  ב
מהון המניות המונפק והנפרע של   2.3%-מניות רגילות של החברה המהוות כ  3,250,000  -הניתנים למימוש ל

, וכן, נכון למועד ההענקה  מבלי להביא בחשבון את האופציות אשר הוענקו לו בעבר()בדילול מלא  לא  החברה  
 100,000  -יתנים למימוש להנ ,לסמנכ"ל הכספים של החברהכתבי אופציה, לא רשומים,  100,000הענקה של  

מבלי  )  בדילול מלאלא  החברה  המניות המונפק והנפרע של  מהון    0.08%  -מניות רגילות של החברה, המהוות כ
 .  נכון למועד ההענקה בעבר( מנכ"ללהביא בחשבון את האופציות אשר הוענקו ל

 
למנכ"ל    האופציות  של  ההבשלה  תקופת  הינה    של  הכספים"ל  ולסמנכשהוענקו   ההוצאה שנים.    3החברה 

החודשים הראשונים של    ששתב"ל הכספים  ולסמנכ"ל  למנכ   שהוענקו  האופציות  בגין  החברה  בספרי  שנרשמה
 "ח. ש  אלפי 40 -בכ הסתכמה 2022

 מכשירים פיננסים  .14

 הרכב השקעות  .14.1

 2021 בדצמבר 31 2021 ביוני 30 2022 ביוני 30 

 )מבוקר(  ( מבוקר)בלתי  ( מבוקר)בלתי  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 1,015 830 1,326 ( 1) בבנקים שקליים  פקדונות

 20 19 29 ( 2) בבנקים  חוץ במטבע פקדונות

השקעות בקרנות כספיות ובני"ע סחירים הנמדדים  
 99 81 108 בשווי הוגן 

 - - 20 נגזרים  מכשירים

 1,483 930 1,134 

 . 2025 ינוארעומדים לפרעון עד לחודש  ים בבנק בשקלים קדונות יפ (1)

 .2023מרס  לחודש עד לפרעון עומדים, בבנקים "ב ארה  בדולר פיקדונות (2)

 

 שווי הוגן .14.2

 מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד  .א
התחייבויות פיננסיות. השיטות הטבלה שלהלן מפרטת את ההבדלים בין הערך בספרים והשווי ההוגן של  

 לדוחות הכספיים השנתיים. 30.8אור ילפיהן נקבע השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מפורטות בב

 

 2021בדצמבר   31ליום  2021ביוני  30ליום  2022ביוני  30ליום  

 

הערך  

  בספרים

)כולל ריבית  

 שווי הוגן  שנצברה( 

  הערך בספרים

)כולל ריבית  

 שווי הוגן  שנצברה( 

הערך  

  בספרים

)כולל ריבית  

 שווי הוגן  שנצברה( 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

ומגופים   הלוואות מבנקים 
 1,713 1,612 2,137 2,015 1,542 1,554 )לא צמודות(  מוסדיים 

לציבור     אג"ח שהונפקו  
 3,249 2,913 3,492 3,222 3,099 3,000 מדד(    )צמודות

לציבור    אג"ח שהונפקו  
 5,543 5,215 5,295 4,917 4,706 4,744 )לא צמודות( 

 9,298 9,347 10,154 10,924 9,740 10,505 
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 שווי הוגן )המשך(  14.2

 היררכיית שווי הוגן   .ב

הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, תוך פירוט שיטת הערכה. השיטות  הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים  
 לדוחות הכספיים השנתיים.  30.7אור ילפיהן נקבע השווי ההוגן בב

 
 2021בדצמבר  31 2021ביוני  30 2022ביוני  30

 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 
 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח 

  סחירים ערך בניירותו כספיות בקרנותהשקעה  – 1 רמה 
 99 110 108 דרך רווח והפסד הוגן בשווי  הנמדדים

 (19) (68) 23 חוזי אקדמה  – 2רמה 

 

 דיווח מגזרי  .15

 מגזרי פעילות .15.1

 )בלתי מבוקר(  2022ביוני  30ה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של שש 

תקשורת   

פנים  

 ארצית

 נייחת

תקשורת  

 סלולארית

שרותי בזק  

 בינלאומי

טלויזיה רב  

 מאוחד  התאמות  אחרים  *ערוצית

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 4,480 - 97 632 582 1,177 1,992 הכנסות מחיצוניים 

 - (225) 5 - 27 22 171 הכנסות בין מגזריות 

 4,480 (225) 102 632 609 1,199 2,163 הכנסותסך הכל 

        
 906 (42) 2 134 67 258 487 הפחתות וירידת ערךפחת 

        
רווח )הפסד(   -תוצאות המגזר

 918 17 7 (14) 13 116 779 תפעולי

 292 35 - 5 5 16 231 מימון  הוצאות

 (89) 16 - (10) (2) (32) (61) מימון  הכנסות

)הכנסות( מימון,   הוצאותסך הכל 
 203 51 - (5) 3 (16) 170 נטו 

        
רווח )הפסד( מגזרי לאחר הוצאות  

 715 (34) 7 (9) 10 132 609 מימון, נטו 

 182 - 3 1 - 30 148 מסים על הכנסה 

 533 (34) 4 (10) 10 102 461 רווח )הפסד( נקי  – תוצאות המגזר 
 

.  זאת  2018ההשפעה הכוללת של ירידת ערך שהוכרה החל מהרבעון הרביעי של שנת  ערוצית מוצגות בנטרול  -תוצאות מגזר טלוויזיה רב *
  המשאבים למגזר.  הקצאת לאופן שבו מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה מעריך את ביצועי המגזר ומקבל החלטות לגבי בהתאם

 די.בי.אס.  ר תמצית נתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של  בדב 16.4אור י בנוסף ראו ב
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 פעילות )המשך( מגזרי 15.1

 )בלתי מבוקר(  2021ביוני  30ה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של שש 

תקשורת   

פנים  

 ארצית

 נייחת

תקשורת  

 סלולארית

שרותי בזק  

 בינלאומי

טלויזיה רב  

 מאוחד  התאמות  אחרים  *ערוצית

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 4,421 - 146 630 598 1,124 1,923 הכנסות מחיצוניים 

 - (219) 3 - 24 22 170 הכנסות בין מגזריות 

 4,421 (219) 149 630 622 1,146 2,093 סך הכל הכנסות

        
 941 (46) 2 150 95 286 454 וירידת ערךהפחתות פחת 

        
רווח )הפסד(   -תוצאות המגזר

 1,049 31 19 (21) 8 12 1,000 תפעולי

 221 34 - 2 3 11 171 מימון  הוצאות

 (36) 16 - (5) (2) (32) (13) מימון  הכנסות

)הכנסות( מימון,   הוצאותסך הכל 
 185 50 - (3) 1 (21) 158 נטו 

        
רווח )הפסד( מגזרי לאחר הוצאות  

 864 (19) 19 (18) 7 33 842 מימון, נטו 

 218 - 4 1 4 5 204 מסים על הכנסה 

 646 (19) 15 (19) 3 28 638 רווח )הפסד( נקי  – תוצאות המגזר 
 

 

 )בלתי מבוקר( 2022ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום שלושה לתקופה של  

תקשורת   

פנים  

 ארצית

 נייחת

תקשורת  

 סלולארית

שרותי בזק  

 בינלאומי

טלויזיה רב  

 מאוחד  התאמות  אחרים  *ערוצית

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 2,225 - 46 316 289 588 986 הכנסות מחיצוניים 

 - (110) 5 - 13 11 81 הכנסות בין מגזריות 

 2,225 (110) 51 316 302 599 1,067 סך הכל הכנסות

        
 458 (24) 1 68 29 136 248 הפחתות וירידת ערךפחת 

        
)הפסד(  רווח  -תוצאות המגזר

 461 3 3 (7) 17 52 393 תפעולי

 148 23 - 3 3 9 110 הוצאות מימון 

 (49) 9 - (7) (1) (16) (34) מימון הכנסות 

מימון,  הוצאות )הכנסות(  סך הכל 
 99 32 - (4) 2 (7) 76 נטו 

        
רווח )הפסד( מגזרי לפני מיסים על  

 361 (29) 3 (3) 15 59 317 הכנסה

 89 - 2 - - 13 74 מסים על הכנסה 

 273 (29) 1 (3) 15 46 243 רווח )הפסד( נקי  – תוצאות המגזר 

 
.  זאת  2018ההשפעה הכוללת של ירידת ערך שהוכרה החל מהרבעון הרביעי של שנת  ערוצית מוצגות בנטרול  -תוצאות מגזר טלוויזיה רב *

  המשאבים למגזר.  הקצאת לאופן שבו מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה מעריך את ביצועי המגזר ומקבל החלטות לגבי בהתאם
 די.בי.אס.  בדבר תמצית נתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של   16.4אור י בנוסף ראו ב
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 פעילות )המשך( מגזרי 15.1

 )בלתי מבוקר( 2021ביוני  30שלושה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של  

תקשורת   

פנים  

 ארצית

 נייחת

תקשורת  

 סלולארית

שרותי בזק  

 בינלאומי

טלויזיה רב  

 מאוחד  התאמות  אחרים  *ערוצית

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 2,200 - 68 315 299 564 954 הכנסות מחיצוניים 

 - (110) 2 - 11 12 85 הכנסות בין מגזריות 

 2,200 (110) 70 315 310 576 1,039 סך הכל הכנסות

        
 465 (32) 1 75 46 144 231 הפחתות וירידת ערךפחת 

        
)הפסד(  רווח  -תוצאות המגזר

 466 22 9 (3) 16 15 407 תפעולי

 120 16 - 7 1 5 91 הוצאות מימון 

 (10) 10 - (3) - (16) (1) מימון הכנסות 

מימון,  הוצאות )הכנסות(  סך הכל 
 110 26 - 4 1 (11) 90 נטו 

        
מיסים על  רווח )הפסד( מגזרי לפני 

 356 (4) 9 (7) 15 26 317 הכנסה

 91 - 2 - 4 6 79 מסים על הכנסה 

 265 (4) 7 (7) 11 20 238 רווח )הפסד( נקי  – תוצאות המגזר 

 

 )מבוקר(  2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

  תקשורת  

פנים  

ארצית 

 נייחת

  תקשורת 

 סלולארית

  בזק  שרותי

 בינלאומי

רב   טלויזיה

 מאוחד  התאמות  אחרים  ערוצית*

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  ש"ח מיליוני   

 8,821 - 271 1,270 1,186 2,249 3,845 הכנסות מחיצוניים 

 - (434) 6 - 51 40 337 הכנסות בין מגזריות 

 8,821 (434) 277 1,270 1,237 2,289 4,182 סך הכל הכנסות

        
 1,889 (95) 4 292 173 577 938 וירידת ערך  הפחתות, פחת

        
)הפסד(  רווח   - תוצאות המגזר

 1,856 58 27 (41) 22 42 1,748 תפעולי

 533 144 - 4 5 23 357 הוצאות מימון 

 (55) 31 - (3) (3) (65) (15) מימון הכנסות 

מימון,  הוצאות )הכנסות(  סך הכל 
 478 175 - 1 2 (42) 342 נטו 

        
רווח )הפסד( מגזרי לפני מיסים על  

 1,378 (117) 27 (42) 20 84 1,406 הכנסה

 382 - 6 1 12 20 343 מסים על הכנסה 

 996 (117) 21 (43) 8 64 1,063 רווח )הפסד( נקי  - תוצאות המגזר

.   2018ההשפעה הכוללת של ירידת ערך שהוכרה החל מהרבעון הרביעי של שנת  ערוצית מוצגות בנטרול  -תוצאות מגזר טלוויזיה רב  *
לאופן שבו מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה מעריך את ביצועי המגזר ומקבל החלטות לגבי הקצאת המשאבים    זאת בהתאם

 די.בי.אס.  תמצית נתונים נבחרים מתוך הדוחות הכספיים של  רבדב 16.4אור יבלמגזר. בנוסף ראו 
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 בגין מגזרים בני דיווח  התאמות רווח והפסד .15.2

 

לתקופה של ששה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 1,771 435 455 999 894 רווח תפעולי בגין מגזרים בני דיווח 

 (478) (110) (99) (185) (203) מימון, נטו  הוצאות

 72 25 5 37 22 טלוויזיה רב ערוציתהתאמות בגין מגזר 

בגין פעילויות המסווגות   רווח )הפסד(
 13 6 1 13 2 והתאמות אחרות   בקטגוריית אחרים

 1,378 356 362 864 715 רווח לפני מסים על הכנסה 
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 פלאפון, בזק בינלאומי ודי.בי.אס בזק ,תמצית דוחות כספיים של  .16

 הישראלית לתקשורת בע"מבזק החברה  .16.1

 נתונים מתוך דוח על המצב הכספי: 

 2021בדצמבר  31 2021ביוני  30 2022ביוני  30  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח   

 2,554 2,209 2,820  רכוש שוטף 

 9,957 9,924 10,217  רכוש שאינו שוטף 

 12,511 12,133 13,037  נכסים סך הכל 

 2,393 1,951 2,235  התחייבויות שוטפות 

 9,022 9,591 9,317  התחייבויות לזמן ארוך 

 11,415 11,542 11,552  סך הכל התחייבויות

 1,096 591 1,485  הון 

 12,511 12,133 13,037  הון וסך הכל התחייבויות 

 

 :נתונים מתוך דוח רווח והפסד

 

לתקופה של ששה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  ש"ח מיליוני  מיליוני ש"ח  

 

 4,182 1,039 1,067 2,093 2,163 הכנסות  
     

     הפעילות ות הוצא 

 934 233 245 466 491  שכר עבודה 

 938 231 248 454 487 פחת והפחתות

 667 162 179 317 357 הוצאות הפעלה וכלליות

 (105) 6 2 (144) 49 הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו 

 2,434 632 674 1,093 1,384 הוצאות הפעילות סך 

     

 1,748 407 393 1,000 779 תפעולי רווח 

     מימון )הכנסות( הוצאות 

 357 91 110 171 231 הוצאות מימון 

 (15) (1) (34) (13) (61) הכנסות מימון 

 342 90 76 158 170 מימון, נטו  הוצאות

    
 

 1,406 317 317 842 609 מימון, נטו  רווח לאחר הוצאות

 120 56 64 64 128 נטו  , חברות מוחזקות ברווחיחלק 

 1,526 373 381 906 737 לפני מסים על הכנסה  רווח 

 343 79 74 204 148  מסים על הכנסה 

 1,183 294 307 702 589 לתקופה   רווח 
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 פלאפון תקשורת בע"מ .16.2

 נתונים מתוך דוח על המצב הכספי: 

 2021בדצמבר  31 2021ביוני  30 2022ביוני  30  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח   

 1,121 830 937  רכוש שוטף 

 3,331 3,526 3,537  רכוש שאינו שוטף 

 4,452 4,356 4,474  סך הכל נכסים 

 837 662 802  התחייבויות שוטפות 

 916 1,034 869  התחייבויות לזמן ארוך 

 1,753 1,696 1,671  סך הכל התחייבויות

 2,699 2,660 2,803  הון 

 4,452 4,356 4,474  סך הכל התחייבויות והון 

 

 נתונים מתוך דוח רווח והפסד:

לתקופה של ששה חודשים   
 ביוני  30שהסתיימה ביום 

  חודשים שלושה לתקופה של 
 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לשנה  
 שהסתיימה ביום 

 2021לדצמבר  31 2021 2022 2021 2022 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 1,642 409 446 801 883 רותים יהכנסות מש

 647 167 153 345 316 ממכירת ציוד קצה הכנסות 

 2,289 576 599 1,146 1,199 רותים ומכירות יסך הכנסות מש

      הוצאות הפעילות 

 1,346 341 335 693 668 הוצאות הפעלה וכלליות

 315 79 77 158 159 שכר עבודה 

 577 144 136 286 258 פחת והפחתות

 2,238 564 548 1,137 1,085 סך הכל הוצאות תפעוליות 

 הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו 

 

 

 

 

 

 

(2) (3) (1) (3) 9 

 42 15 52 12 116 תפעולי רווח 

      הוצאות )הכנסות( מימון 

 23 5 9 11 16 הוצאות מימון 

 (65) (16) (16) (32) (32) הכנסות מימון 

 (42) (11) (7) (21) (16) מימון, נטו  הכנסות 

 84 26 59 33 132 לפני מסים על הכנסה  רווח       

 20 6 13 5 30 מסים על הכנסה 

 64 20 46 28 102 לתקופה  רווח  
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 בע"מ בזק בינלאומי .16.3

 נתונים מתוך דוח על המצב הכספי: 

 2021בדצמבר  31 2021 ביוני 30 2022 ביוני 30  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח   

 472 429 394  רכוש שוטף   

 311 292 389  רכוש שאינו שוטף   

 783 721 783  סך הכל נכסים 

 409 397 406  התחייבויות שוטפות   

 157 115 146  התחייבויות לזמן ארוך   

 566 512 552  סך הכל התחייבויות   

 217 209 231  הון    

 783 721 783  התחייבויות והון סך הכל 

 

 נתונים מתוך דוח רווח והפסד:

לתקופה של ששה חודשים   
 ביוני  30שהסתיימה ביום 

חודשים   שלושה לתקופה של 
   ביוני 30שהסתיימה ביום 

שהסתיימה  לשנה 
 ביום

 2021לדצמבר  31 2021 2022 2021 2022 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

      
 1,237 310 302 622 609 הכנסות 

      הוצאות הפעילות 

 799 191 197 402 413 הוצאות הפעלה וכלליות

 237 58 59 118 115 שכר עבודה

 173 46 29 95 67 פחת והפחתות  

 6 (1) - (1) 1 )הכנסות( אחרות, נטו הוצאות 

 1,215 294 285 614 596 סך הכל הוצאות תפעוליות  

 22 16 17 8 13 תפעולי רווח 

      מימון )הכנסות(  הוצאות

 5 1 3 3 5 הוצאות מימון 

 (3) - (1) (2) (2) הכנסות מימון 

 2 1 2 1 3 מימון, נטו  הוצאות

 20 15 15 7 10 לפני מסים על הכנסה  רווח 

 12 4 - 4 - מסים על הכנסה 

 8 11 15 3 10 לתקופה  רווח 
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 ( בע"מ1998די.בי.אס שרותי לווין )  .16.4

 נתונים מתוך דוח על המצב הכספי: 

 2021בדצמבר  31 2021ביוני  30 2022ביוני  30  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח   

 196 192 213  רכוש שוטף 

 230 231 253  רכוש שאינו שוטף  

 426 423 466  סך הכל נכסים 

 394 419 419  התחייבויות שוטפות  

 80 65 82  התחייבויות לזמן ארוך 

 474 484 501  סך הכל התחייבויות  

 (48) (61) (35)  גרעון בהון

 426 423 466  הון התחייבויות וגרעון בסך הכל 

 

 נתונים מתוך דוח רווח והפסד:

לתקופה של ששה חודשים   
 ביוני  30שהסתיימה ביום 

חודשים   שלושה לתקופה של 
 ביוני   30שהסתיימה ביום 

לשנה  
 שהסתיימה ביום 

 2021לדצמבר  31 2021 2022 2021 2022 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  מבוקר( )בלתי  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

      
 1,270 315 316 630 632 הכנסות 

      הוצאות הפעילות 

 835 203 223 415 429 וירידת ערךהוצאות הפעלה, כלליות 

 203 45 46 106 96 פחת, הפחתות וירידת ערך 

 188 45 47 95 97 עבודהשכר 

 12 - 2 (2) 2 הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו 

 1,238 293 318 614 624 סך הכל הוצאות תפעוליות  

 32 22 (2) 16 8 )הפסד( תפעולי  רווח 

      מימון )הכנסות(  הוצאות

 4 7 3 2 5 הוצאות מימון 

 (3) (3) (7) (5) (10) הכנסות מימון 

 1 4 (4) (3) (5) מימון, נטו הוצאות )הכנסות( 

 31 18 2 19 13 לפני מסים על הכנסה  רווח 

 1 - - 1 1 הכנסה  על מיסים

 30 18 2 18 12 לתקופה  רווח 
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 . 8.5ביאור ראה  2022באוגוסט  9לעניין אישור תכנית נוספת לרכישת חוזרת של מניות החברה מיום  .17.1

בזק   .17.2 דירקטוריון  דיבידנד לעניין החלטת  חלוקת  על  בזק  מניות  בעלי  של  הכללית  לאסיפה  להמליץ 
   .4.4.2ראה ביאור  וחלקה של החברה בדיבידנד האמור, במזומן לבעלי המניות של בזק,
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     לכבוד
 "  בי קומיוניקיישנס בע"מ בעלי המניות של "

 
 
 

הנדון: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
 1970 -ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38
 

 מבוא 
 

ד לתקנות ניירות ערך )דוחות 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  
  30החברה(, ליום    –בע"מ )להלן    קומיוניקיישנס  בישל    1970  - תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  

תאריך  2022ביוני   באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה  ששה  של  הכספי   .ולתקופות  המידע 
ב הינו  הנפרד  להביע הביניים  היא  אחריותנו  החברה.  של  וההנהלה  הדירקטוריון  אחריות 

 .מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו
 

 היקף הסקירה
 

)ישראל(   סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  בישראל    2410ערכנו  חשבון  רואי  לשכת  של 
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". "

בעיקר עם אנשים האחראים   ,סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים
סקירה הינה   .ומיישום של נהלי סקירה אנליטיים ואחרים  ,יםלעניינים הכספיים והחשבונאי

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו 

 .חווים חוות דעת של ביקורתאין אנו מ ,בהתאם לכך .יכולים להיות מזוהים בביקורת
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים 
ד' לתקנות ניירות  38בהתאם להוראות תקנה    ,ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות"הנפרד הנ

 . 1970 –ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 

 (לב תשומת)הפניית  ןעניי הדגש פיסקת

תשומת   את  מפנים  אנו  הנ"ל,  מסקנתנו  את  לסייג  לאמור  מבלי  מפנה   4בביאור  הלב  אשר 
בדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, בדבר חקירת רשות ניירות ערך בחשדות    1.3אור  ילב

לביצוע עבירות על פי חוק ניירות ערך וחוק העונשין הנוגעות בין היתר לעסקאות הקשורות 
לבעל השליטה לשעבר בבזק והודעת פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה( בדבר שקילת 

נתה לשימוע בגין חשדות לעבירת מתן שוחד ועבירת דיווח במטרה והזמ  בזקהעמדה לדין של  
השליטה   בעל  נגד  אישום  כתבי  הגשת  בדבר  זה  בביאור  לאמור  וכן  סביר,  משקיע  להטעות 

בעבירות שונות, בין היתר, בעבירות של מתן שוחד ושל גרימת פרט מטעה בדיווח   בבזקלשעבר  
טה לשעבר בבזק ונושאי משרה בכירים לשעבר מיידי וכן בדבר הגשת כתב אישום נגד בעל השלי

בקבוצת בזק המייחס לנאשמים עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת 
אמונים בתאגיד, ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך. כמו כן, בהמשך לפתיחת החקירה כאמור,  

כנגד   אזרחיים  משפטיים  הליכים  מספר  בעבזקנפתחו  משרה  נושאי  ב,  חברות   בזקבר  וכן 
בעבר, ובכללם בקשות לאישור תביעות ייצוגיות. כאמור בביאור    בזק מקבוצת בעלת השליטה ב

להעריך את ההשפעות של החקירות, ממצאיהן ותוצאותיהן על   בזק הנ"ל, אין ביכולתה של  
 וכן על הדוחות הכספיים ועל האומדנים ששימשו בהכנת דוחות אלה, אם בכלל.  בזק

בדבר    3בביאור  הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור    מסקנתנולי לסייג את  בנוסף, מב
 או לחשב את החשיפה בגינן.  תביעות שהוגשו כנגד החברה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריכן

 
 חייקין סומך
 חשבון רואי
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 ליום ביניים נתונים על המצב הכספי תמצית  

 
 2021בדצמבר  31 2021 ביוני 30 2022 ביוני 30   

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(    

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח    

 

      נכסים 

 25 20 4   מזומנים ושווי מזומנים 

 180 191 100   לזמן קצר ת ופיקדונו השקעות

 14 24 13   אחרים חייבים 

 219 235 117   סך הכל נכסים שוטפים 

 79 120 27   פיקדונות לזמן ארוך

 1,724 * 1,592 1,827   מוחזקת  בחברה  השקעה 

 1,803 1,712 1,854   שוטפים  שאינםסך הכל נכסים 

 

 2,022 1,947 1,971  סך הכל נכסים  

      

      התחייבויות 

 7 7 10   ספקים, זכאים ויתרות זכות 

 7 7 10   התחייבויות שוטפות   סך הכל 

      

 1,999 1,909 1,905   אגרות חוב  

 1,999 1,909 1,905   סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות 

      

 2,006 1,916 1,915   סך הכל התחייבויות 

      

 16 *31 56   הון 

 

 2,022 1,947 1,971   סך הכל התחייבויות והון 

 
 
 מחדש  סווג  *
 
 
 

     

 איציק תדמור   תומר ראב"ד  דארן גלאט 
 סמנכ"ל כספים    מנהל כללי  יו"ר דירקטוריון  
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   ביניים  רווח והפסדנתוני תמצית  

 

 

לתקופה של ששה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  ש"ח מיליוני  מיליוני ש"ח  

 

     תפעול ות הוצא 

 5 1 1 2 2 שכר עבודה

 8 2 1 4 3 הוצאות הפעלה וכלליות 

 13 3 2 6 5 תפעולסך הוצאות  

     

 (13) (3) (2) (6) (5) תפעולי הפסד

     (2  ביאורהוצאות )הכנסות( מימון )ראה 

 184 28 32 55 57 הוצאות מימון 

 (10) (2) - (5) (6) הכנסות מימון 

 174 26 32 50 51 מימון, נטו  הוצאות

     

 (187) (29) (34) (56) (56) מימון, נטו  לאחר הוצאות הפסד

 316 79 83 188 158 נטו חברות מוחזקות,  ברווחיחלק 

 129 50 49 132 102 לתקופה  נקי רווח 

 
 
 
 
 
 
 

 בינייםנתונים על הרווח הכולל תמצית  

 

 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   לתקופה של ששה חודשים  

 בדצמבר  31ביום  ביוני  30שהסתיימה ביום  ביוני  30שהסתיימה ביום  

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  

 

 129 50 49 132 102 רווח לתקופה 

 10 - (1) 6 9 פריטי רווח כולל אחר, נטו ממס 

 139 50 48 138 111 כולל לתקופה   רווח  סך הכל
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 בינייםנתונים על תזרימי המזומנים  תמצית  
 

 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   לתקופה של ששה חודשים   

 בדצמבר  31ביום  ביוני    30שהסתיימה ביום  ביוני   30שהסתיימה ביום  

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  ש"ח מיליוני  מיליוני ש"ח  

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
   

 129 50 49 132 102 לתקופה נקי רווח 

     התאמות:

 (316) (79) (83) (188) (158) חלק ברווחי חברות מוחזקות, נטו 

 174 26 32 52 52 הוצאות מימון, נטו 

 10 1 - (1) (1) אחרים  בחייבים  שינוי

 (3) (2) (2) (5) (5) שוטפת לפעילות ששימשו  נטו מזומנים

     מפעילות השקעה תזרימי מזומנים  

 66 (10) 65 8 124 שינוי בפיקדונות והשקעות, נטו 

 1 1 - 1 - אחרים

 - - 64 - 64 מחברה מוחזקת  דיבידנד שהתקבל

  פעילותמ  שנבעו )שימשו(מזומנים נטו 
 השקעה 

188 9 129 (9) 67 

 

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

 1,035 - - - - אגרות חוב הנפקת

 (1,015) - (98) - (98) אגרות חוב   קרן פירעון

 (16) - (56) - (67) מניות  של חוזרת רכישה 

 (79) (39) (39) (39) (39) ריבית ששולמה 

 (19) - - - - מוקדם של אגרות חוב  פירעון בגין עלות

 (94) (39) (193) (39) (204) מימון לפעילות ששימשו מזומנים נטו 

 (30) (50) (66) (35) (21) נטו במזומנים ושווי מזומנים  ירידה

 55 70 70 55 25 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 

 25 20 4 20 4 מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 
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   בינייםנפרד תמצית מידע כספי ל אורים יב
 

 אופן עריכת הנתונים הכספיים .1

 הגדרות .1.1

 .בע"מ "בי קומיוניקיישנס"   -"החברה"  

: כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות  וצה", "חברה מוחזקת""חברה כלולה", "הקב 
 . 2021הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  

 עיקרי אופן עריכת הנתונים הכספיים  .1.2

נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים  המאוחדים של הקבוצה  תמצית  להלן  
)"להלן: "תמצית  )להלן: הדוחות המאוחדים"(, המיוחסים לחברה עצמה    2022ביוני    30ליום  

אשר ביניים"(,  נפרד  כספי  תקנה    ים מוצג  מידע  להוראות  )להלן  38בהתאם  "התקנה"(    - ד 
לתקנו העשירית  ומידייוהתוספת  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  התש"לת    - )להלן    1970-ם( 

תמצית    אתיש לקרוא    בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד של התאגיד.  "התוספת העשירית"(
ליום ולשנה שהסתיימה   דוחות הכספיים המאוחדים יחד עם הזה בפי נפרד ביניים המידע הכס

  2021ביוני    30וביחד עם תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום    2021בדצמבר    31ביום  
 )להלן: "הדוחות המאוחדים"(.

המדיניות    המדיניות  לכללי  בהתאם  הינה  זו,  ביניים  נפרד  כספי  מידע  בתמצית  החשבונאית 
ב  פורטו  אשר  המאוחדיםהחשבונאית  הכספיים  ביום    דוחות  שהסתיימה  ולשנה    31ליום 

 . 2021בדצמבר 

 הכנסות/הוצאות מימון .2
 

 

 לתקופה של ששה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 ביוני  30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום 

 2022 2021 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח  ש"ח מיליוני  מיליוני ש"ח  

 
בגין   ריבית הוצאות

 חוב פיננסי 

50 55 27 28 165 

שינוי בשווי הוגן של  
יננסים  פנכסים 

הנמדדים בשווי הוגן  
 דרך רווח והפסד 

7 - 5 - - 

עלות פירעון מוקדם  
 חוב אגרות של 

- - - - 19 

 184 28 32 55 57 סה"כ הוצאות מימון 
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   )בלתי מבוקר(  2022  ביוני 30ליום ביניים  כספי נפרד  אורים לתמצית מידעיב

7 
 

 התחייבויות תלויות  .3
 

 המאוחדים.   בדוחות 6אור יב ו רא החברה כנגד תביעות  בדברלמידע 
 
 

 הכספיים  הדוחות  תקופת ולאחר הדוח בתקופת מהותיים אירועים .4

 
  8, ראה ביאור  2022של שנת    1-ה  החציוןשל מניות החברה במהלך    חוזרתרכישה  למידע בדבר   .4.1

   בדוחות המאוחדים.
 

וחלקה של החברה    2022של שנת  2-על ידי בזק במהלך הרבעון הבדבר חלוקת דיבידנד למידע  .4.2
 4.4ראה ביאור וכן חלוקה הכפופה לאישור האסיפה הכללית של בזק בדיבידנד האמור, 

 .  המאוחדים  בדוחות
 

 . המאוחדים בדוחות 1.3 ביאור ראה ,והמשטרה ערך  ניירות  רשות חקירת   בדבר למידע .4.3
 

  בדוחות   5  ביאור  ה רא  ודי.בי.אס  בינלאומי  בזק  החברות   בגין  ערך  מירידת  הפסד  לעניין .4.4
 המאוחדים. 

 

  בדוחות   13  ביאור  ראה  ,החברה  של  הכספים  "לוסמנכ   "ללמנכ  אופציות   הענקת  ןלעניי .4.5
 המאוחדים. 

 

  שותפות   ידי  על  הוחזקו  אשר  ג'  מסדרה  החוב  אגרות  את   החברה  העבירה  , 2022  ביולי  6  ביום .4.6
 מהמחזור.  שהועברו החוב אגרות  את  מחקה  מכן ולאחר החברה לחשבון  החברה  בבעלות

 

  2022  באוגוסט  9  ביום  אושרה  אשר  החברה  מניות  של   חוזרת  לרכישה  נוספת  תכנית  בדבר  למידע .4.7
 מאוחדים. ה בדוחות 8.5 ביאור ראה
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  פרק ה'

וח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על ד

  הדיווח הכספי ועל הגילוי 

  2022 יוניב 30שהסתיימה ביום  לתקופה
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 :דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי . 1

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

 :1970 –, תש"ל דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך (לתקנות 

), "החברה" או "התאגיד" –(להלן  בע"מ בי קומיוניקיישנסההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

  אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

   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  ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד

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

ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, סבירה של 

יח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, ולהבט

  מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

ללי ולנושא המשרה הבכיר לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכ

ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת 

  ת הגילוי.טות במועד המתאים, בהתייחס לדרישהחל

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק 

  השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או 

בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח 

הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית  –(להלן  2022במרץ  31הרבעוני לתקופה שנסתיימה ביום 

  האחרון), נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות 

בדבר הבקרה  רבעונידוח הב נמצאהשכפי  את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

  הפנימית האחרון;

הפנימית האחרון, ובהתבסס על למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה 

  מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.
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תיאור עסקי  לפרק 1.1.7סעיף ב כמפורט, רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל ותחקירבאשר ל

אין מידע מלא בכל הנוגע לחקירות אלו, תוכנן,  , לתאגיד2021בדוח התקופתי לשנת התאגיד 

התקבלה  2021(הגם שבחודש ינואר  רשויות החוק בעניין בידיהחומרים והראיות המצויים 

. לשימוע בעניין זה) בזק, וזאת בהמשך להזמנת 4000ליבת חומר החקירה בקשר עם תיק  בזקב

להעריך את ההשפעות של החקירות, ממצאיהן  התאגידשל  ואין ביכולתבהתאם, עדיין 

חות אלה, וכן על הדוחות הכספיים ועל האומדנים ששימשו בהכנת דו התאגידותוצאותיהן על 

   .אם בכלל
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 הצהרות מנהלים:

, דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך (לתקנות  )1ג(ד)(38לפי תקנה  הצהרת מנהל כללי )א( 

  :1970 –תש"ל 

  מצהיר כי:, תומר ראב"דאני, 

של שנת  שנילרבעון ההתאגיד)  –(להלן בע"מ  בי קומיוניקיישנסשל  הרבעוניבחנתי את הדוח   )1(

  );"הדוחות" –(להלן  2022

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של   )2(

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

  לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות   )3(

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

חות ובחינת הדות הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד  )4(

של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיים 

  הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (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 

  –הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   (ב)

להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש 

  הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

, תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים  (א)

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עכהגדרתן בתקנות 

  –ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

תחת פיקוחי, של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (ב)

ח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיוו

  ;בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
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לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (רבעוני   (ג)

את מסקנת הדירקטוריון או תקופתי, לפי העניין) לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות 

  על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.בקרה הפנימית אפקטיביות הבנוגע לוההנהלה 

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

  2022, באוגוסט 9 :תאריך

                _______________________  

  נהל כללי, מראב"דתומר                            
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ניירות ערך לתקנות  )2ג(ד)(38לפי תקנה  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת  ) ב( 

  :1970 –, תש"ל דוחות תקופתיים ומיידיים)(

  , מצהיר כי:איציק תדמוראני, 

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע ביניים ואת הבחנתי את הדוחות הכספיים   )1(

 "הדוחות" –(להלן  2022של שנת  שנילרבעון ה) "התאגיד" –(להלן בע"מ  בי קומיוניקיישנסשל 

  );או "הדוחות לתקופת הביניים"

לתרופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   )2(

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ 

כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

  דוחות;הלתקופת 

יניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הב  )3(

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

  המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

ובחינת הדוחות ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד  )4(

על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח של התאגיד, בהתבסס הכספיים 

  הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)

ביניים הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה פת הבינייםלתקו ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות

על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל 

  –ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כללי או מי שכפוף לו כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל ה  (ב)

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

  ;הדיווח הכספי ועל הגילוי

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

, תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים  (א)

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

ככל שהוא רלוונטי , 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 

  –קופת ההכנה של הדוחות; וכן ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך ת

, נותחת פיקוחשל בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (ב)

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
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אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (רבעוני לא הובא לידיעתי כל   (ג)

מידע כל ולביניים מתייחס לדוחות הכספיים או תקופתי, לפי העניין) לבין מועד דוח זה, ה

לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת  כספי אחר הכלול בדוחות

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 

  .של התאגיד

  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

    2022, באוגוסט 9תאריך: 

    _____________________  

   סמנכ"ל כספים, איציק תדמור    
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