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פרק א'  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
.1.1

תיאור כללי של עסקי החברה

.1.1.1

ייסוד החברה
החברה התאגדה בחודש יוני  1891כחברה פרטית בישראל לפי פקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג 1891-בשם מערכות תקשורת בכבלים (סי .אס .אם ).בע"מ .ביום  98באוגוסט  1881שינתה
החברה את שמה למת"ב  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ וביום  1בינואר  9001שינתה החברה את
שמה לשם הוט  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ .ביום  99ביוני  9001שינתה החברה את שמה
לשמה הנוכחי .בחודש אוקטובר  1881הפכה החברה לציבורית ולמועד הדוח החברה הינה חברה
פרטית ,אשר אגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה.

.1.1.9

עסקת מיזוג חברות הכבלים
ביום  11בדצמבר  9002השלימה החברה את עסקת מיזוג חברות הכבלים ("עסקת המיזוג")
במסגרתה רכשה החברה את פעילותן של קבוצות הכבלים האחרות בישראל בתחום שידורי
הטלוויזיה הרב-ערוצית ("פעילות השידורים") ובתחום שירותי בזק פנים ארציים נייחים ("פעילות
התקשורת") ,שכללו בעיקרם שירותי גישה לספקי אינטרנט מהיר רחב פס ,שירותי טלפוניה
ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים.

.1.1.1

מיזוג החברה והפיכתה לפרטית
ביום  91בדצמבר  ,9019הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קול החזקה בע"מ ("קול") ,בעלת השליטה
בחברה ,את מלוא החזקות הציבור בחברה ,באופן שעם השלמת העסקה כאמור הפכה החברה
לחברה פרטית בבעלותה המלאה של קול (במישרין ובאמצעות חברה בבעלותה המלאה) .היות
ואגרות החוב של החברה רשומות למסחר בבורסה ,נותרה החברה תאגיד מדווח .לפרטים נוספים
ראה סעיף  1.1.1.1להלן.

.1.1.1

ארגון מחדש של חברות השידורים
למועד הדוח ,החברה פועלת לצמצום מספר החברות בתחום השידורים מטעמי יעילות ,בדרך של
מיזוג חברות ,שמרביתן נעדרות כל פעילות עסקית (להלן" :מיזוג חברות השידורים") .בהקשר זה
יצוין ,כי ביום  9באוקטובר  ,9011התקבל בידי החברה אישור מס הכנסה להיות המיזוג פטור
בהתאם להוראות פרק ה' 9לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן" :פקודת מס הכנסה") .במסגרת
מיזוג חברות השידורים ,יתמזגו החברות המפורטות להלן ,שהינן חברות פרטיות בבעלות ובשליטה
מלאה של החברה ,עם ולתוך החברה בהתאם להוראות חוק החברות )1( :הוט -מערכות תקשורת
בכבלים חיפה  -חדרה בע"מ; ( )9הוט אדום בע"מ; ( )1הוט וויז'ן בע"מ; ( )1הוט ט.ל.מ .טלוויזיה
למנויים בע"מ; ( )5הוט -עידן מערכות כבלים ישראל בע"מ (להלן יחדיו" :חברות היעד") .כחלק
מהליך מיזוג חברות השידורים ,העבירו חברות בנות של החברה ,שהינן בשליטתה המלאה של
החברה ,את זכויותיהן בחברות היעד לידי החברה (ללא תמורה) ,לפי הוראות 101ג לפקודת מס
הכנסה ,באופן שלאחר ההעברות כאמור תחזיק החברה במלוא הזכויות בכל אחת מחברות היעד,
אשר כאמור יתמזגו עם ולתוך החברה .עם השלמת הליך מיזוג חברות השידורים ,חברות היעד
תפסקנה להתקיים כישויות משפטיות נפרדות ,תתבטלנה כל מניותיהן והן תחוסלנה ללא פירוק.
בהתאמה ,החברה תהיה בעלת כל הנכסים ,הזכויות ,הרישיונות ,ההסכמים ,הסמכויות והכוחות,
ותחוב בכל חיוב של חברות היעד .כל עסקי חברות היעד ופעילותן ימשיכו להתנהל על-ידי החברה.
בהתאם לאישור מס הכנסה כאמור ,מיזוג חברות השידורים יחול באופן רטרואקטיבי מיום 11
בדצמבר .9019
-2-

חלק א'  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
לפירוט נוסף ראה ביאור (91ה) לדוחות הכספיים ליום  11בדצמבר  9011המצורפים לדוח תקופתי
זה.
.1.1.5

תחומי הפעילות
פעילות הקבוצה מתבצעת בשני תחומי פעילות ,המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים,
כמפורט להלן:

.1.1.5.1

תחום הכבלים
תחום פעילות הכבלים מרכז את כל השירותים הניתנים על ידי החברה על גבי תשתית הכבלים
שלה ,וכולל שתי פעילויות עיקריות( :א) פעילות השידורים ו(-ב) פעילות התקשורת.
בפעילות השידורים ,עוסקת הקבוצה באספקת שידורי טלוויזיה רב-ערוצית למנויים בפריסה
ארצית ,המועברים באמצעות רשת כבלים ארצית ,ומכוח רישיונות שידורים כמפורט בסעיף
 1.1.1.1.1להלן.
בפעילות התקשורת עוסקת הקבוצה ,באמצעות הוט טלקום ,באספקת שירותי תקשורת פנים
ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים .השירותים בפעילות זו ניתנים מכוח רישיון כללי למתן
שירותי בזק פנים ארציים נייחים (להלן" :רישיון המפ"א") .כן מספקת הקבוצה בתחום פעילות זה,
באמצעות הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ ("הוט נט") ,שירותי קישוריות לאינטרנט (.)ISP
לפרטים נוספים אודות תחום פעילות הכבלים ,ראה סעיף  1.1להלן.

.1.1.5.9

שירותי רדיו-טלפון תאי נייד (תקשורת סלולרית)  -תחום הסלולר
החברה הבת ,הוט מובייל בע"מ (לשעבר :מירס תקשורת בע"מ) ("הוט מובייל") ,עוסקת באספקת
שירותי תקשורת סלולרית .כן מספקת הקבוצה בתחום פעילות זה ,באמצעות חברה בת של הוט
מובייל בע"מ ,שירותי שיחות טלפון בינלאומיות (מב"ל).
לפרטים נוספים אודות תחום פעילות הסלולר ,ראה סעיף  1.9להלן.

.1.1.2

חברות מוחזקות
הקבוצה פועלת בתחומי פעילותה באמצעות תאגידים מוחזקים ,מרביתם בבעלותה המלאה
במישרין או בעקיפין .לפרטים בדבר חברות בנות וקשורות ראה חלק ד' לדוח התקופתי המצורף
לדוח זה.
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.1.9

תרשים מבנה החזקות החברה נכון למועד הגשת הדוח
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.1.1

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות

.1.1.1

עסקאות במניות החברה

.1.1.1.1

הפיכתה של החברה לפרטית
ביום  91בדצמבר  ,9019הושלמה עסקת מיזוג בין החברה לבין חברה פרטית בבעלות קול .במסגרת
עסקת המיזוג כאמור ,רכשה קול (באמצעות חברה בת) ,את מלוא החזקות הציבור במניית החברה,
בתמורה למחיר של  19ש"ח למניה.
ביום  91בדצמבר  9019הודיעה קול לחברה כי היא השלימה שתי עסקאות נפרדות עם בעלי מניות
בחברה ,האחת עם ידיעות תקשורת בע"מ ("ידיעות") והשניה עם חברות בשליטתו של מר אליעזר
פישמן ("קבוצת פישמן"; ידיעות וקבוצת פישמן ייקראו להלן" :בעלי המניות") ,במסגרתן:
א.

קול רכשה מכל אחד מבעלי המניות את מלוא החזקותיו בחברה ("המניות הנרכשות") בתמורה ל-
 11ש"ח למניה.

ב.

כל אחד מבעלי המניות ויתר על התחייבות שהעניקה לו קול ולפיה ,עד למוקדם מבין( :א) המועד בו
תחזיק ידיעות או קבוצת פישמן ,לפי העניין ,פחות מ 9.5% -ממניות החברה; או( -ב)  1שנים ממועד
השלמת העסקה במסגרתה רכשה קול את מניות החברה מידיעות או מקבוצת פישמן בשנת ,9011
לפי העניין ,היא לא תנקוט בכל פעולה אשר תגרום להפיכת החברה לפרטית או למחיקת מניותיה
מהרישום למסחר בבורסה ,ללא קבלת הסכמתם מראש ("ההתחייבות").

ג.

בתמורה לויתור על ההתחייבות ,העניקה קול לכל אחד מבעלי המניות ,בנפרד ,אופציית רכש ( Call
 ,)Optionבמסגרתה יהיה בעל המניות זכאי ,במשך תקופה של שנתיים אשר התחילה ביום 91
בדצמבר  ,9011לרכוש מקול את המניות הנרכשות ,כולן או חלקן ,בתמורה לסך של  19ש"ח למניה
ובתנאים שנקבעו בהסכם ("אופציית הרכש").

ד.

קול תפעל לכך שכל עוד מחזיקים בעלי המניות במניות החברה או באופציית הרכש (אך לא יאוחר
ממועד פירעון אגרות החוב הסחירות של החברה) ,תיוותר החברה תאגיד מדווח בהתאם לחוק
ניירות ערך או כי היא תמסור לאותו בעל מניות דיווחים כאמור בהסכם .כן כוללות ההסכמות
זכויות מיעוט מסוימות למקרה שאופציית הרכש תמומש כאשר החברה הינה פרטית.

ה.

כל עוד החברה הינה חברה פרטית ובעל המניות מחזיק במניותיה ,היא לא תמכור את השליטה
בחברה ללא קבלת הסכמה מאותו בעל מניות ,אלא במקרים שנקבעו בהסכם.

ו.

לקול ניתנה הזכות לחייב את בעלי המניות למכור את מניותיהם בחברה ( )Drag Alongבמקרה בו
תקבל קול הצעה למכירת כל הון המניות של החברה לצד שלישי כלשהו ולכל אחד מבעלי המניות
תנתן הזכות להצטרף ( )Tag alongלמכירת מניות שליטה שתבצע קול לצד שלישי כלשהו והכל
בהתאם להסכמות בין הצדדים.
לאחר השלמת העסקאות המפורטות לעיל ,הפכה החברה לחברה פרטית בבעלותה המלאה של קול
(במישרין ובאמצעות חברה בת).
לפרטים נוספים אודות העסקאות נשוא סעיף זה ,ראה דיווחיה המידיים של החברה מהימים 99
בספטמבר  9019כפי שתוקן בימים  98באוקטובר  9 ,9019בנובמבר  9019ו 90-בנובמבר 9019
(מספרי אסמכתאות 9019-01-915591 ,9019-01-925811 ,9019-01-912510 :ו,9019-01-991181 -
בהתאמה) ו 91-בדצמבר ( 9019מס' אסמכתא.)9019-01-199110 :
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לפרטים אודות הסכם פשרה שנחתם במסגרת הליכים משפטיים בקשר עם העסקאות כאמור ,ראה
סעיף  1.91.10להלן.
.1.1

חלוקת דיבידנדים
בשנתיים שקדמו למועד הדו"ח החברה לא ביצעה חלוקה .יתרת הרווחים הניתנת לחלוקה נכון
ליום  11בדצמבר  9011הינה  151אלפי ש"ח.
נכון למועד הדו"ח לא חלות על החברה מגבלות בחלוקת דיבידנד ,מעבר למגבלות הדין.
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מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה
להלן יובאו נתונים כספיים לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה (במיליוני ש"ח):

.1.5
.1.5.1
.1.5.9

בשנה שהסתיימה ביום 2121323.13
כבלים

סלולר

לא מיוחס

התאמות
למאוחד

מאוחד

כבלים

סלולר

לא מיוחס

התאמות
למאוחד
11

-

()1

()19

-

32

19823

,8,

3.3

-

()22

192,3

-

9,119

1,910

259

-

-

9,199

()1

-

()1

-

1

()1

-

()1

-

-

()2

39135

19528

,35

-

()2

39353

()3

()313

31

()5

15

()5

32

313

85,

()3.2

15

()3

2,,

(),3

338

()152

15

()2

8,

111

119

-

-

()11

()11

-

52

8.1

,5,

-

8,

1933,

888

מחיצונים
פעילות
מתחומי
אחרים בתאגיד
סה"כ

1,199

111

-

-

9,195

1,185

,1,
עלויות קבועות
151

1

()1

-

-

-

2

198,1

223

-

-

39138

195.1

28.

(הוצאות)

(),.

()35

5,

-

()3.

()38

()3.,

1,

רווח תפעולי (הפסד
תפעולי)

,51

()1,3

5,

-

88,

883

()88,

1,

-

רווח (הפסד) לשנה

282

()338

5,

-

31,

323

()812

1,

-

29283

19383

()29.1.

מאוחד

-

1,111

820

111

-

11

-

-

292,1

588

-

1,112

198,5

39335

1,181

()5

29,38

-

11

10

-

()91

-

-

190

סך כל הנכסים
וההתחייבויות
לתחום
המיוחסות
הפעילות

1,111

915

-

-

1,189

()33

()19

הכנסות
אחרות

כבלים

()8,

29282

עלויות משתנות
851

()25

סלולר*

29322

588

-

39.83

11
,12

לא מיוחס

19

19

-

()52

-

91

-

()19

התאמות
למאוחד

מחיצונים
פעילות
מתחומי
אחרים בתאגיד
סה"כ

1,915

918

-

-

1,051

1,198

-

1,999

מאוחד

מחיצונים
פעילות
מתחומי
אחרים בתאגיד
סה"כ

בשנה שהסתיימה ביום 2121323.12

הכנסות
988
-

בשנה שהסתיימה ביום 2121323.13

191,2

-

()29338
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-

192,2

29,53

192,8

()29,2.

()3

391,3

19338
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.1.5.1

התפתחויות שחלו בנתונים
להסברים בדבר התפתחויות שחלו בנתונים ,ראה סעיפים  9.1עד  9.1לדוח הדירקטוריון לשנת
.9011

.1.5.1

מהות ההתאמות למאוחד וחלוקת עלויות משותפות
ההתאמות למאוחד של נתוני ההכנסות והעלויות המפורטים לעיל ,נובעות בעיקר מהכנסות תחום
הסלולר מתחום הכבלים ,בעיקר בשל חיוב בשירותי סלולר ,בגינם מחוייב תחום הכבלים .בין תחום
הכבלים ותחום הסלולר קיים הסכם שיווק ,לפיו מחייב תחום הכבלים את תחום הסלולר בעלויות
שיווק ,הכוללות הוצאות שכר ,גיוס והשמה ,שכר דירה ותחזוקת מערכות מידע ,המיוחסות
ספציפית לתחום הסלולר.
נכסים והתחייבויות לא מיוחסים כוללים ,בעיקר ,מזומנים ושווי מזומנים ,מזומן מיועד,
התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהנפיקה החברה (לרבות ריבית צבורה בגינם שטרם
שולמה למועד המאזן) ,הלוואות מצד קשור ,התחייבות בגין תמורה מותנית ,השקעה בנכס פיננסי
זמין למכירה (השקעה במניות פרטנר) ,הפרשה למס (במסגרת הזכאים) ומיסים נדחים .תוצאות
תחומי הפעילות אינן כוללות הוצאות מימון ומיסים על ההכנסה ,וכל זאת ,מאחר ואלו מנוהלים על
בסיס קבוצתי ,ולא ניתן להקצותם לתחומי הפעילות באופן סביר ,כמו גם הכנסות אחרות בגין
דיבידנד מפרטנר (הנכללות במסגרת סעיף הכנסות (הוצאות) אחרות נטו) .להסברי הדירקטוריון
בדבר הסיבות לשינויים בתוצאות פעילות הקבוצה בתקופות הכלולות בטבלה לעיל ,ראה דוח
הדירקטוריון המצורף לדוח זה .להתאמות הסכומים המובאים בטבלאות לעיל ,ראה ביאור 99
(מגזרים) בדוחות הכספיים של החברה ליום  11בדצמבר .9011

.1.2

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה
שוק התקשורת הינו אחד השווקים הדינמיים ביותר במשק הישראלי .בסביבה המקרו כלכלית של
הקבוצה קיימים מספר גורמים ,העשויים להשפיע על פעילות הקבוצה כמפורט להלן.

.1.2.1

מצב כלכלי במשק 9שינויים ברמת החיים ושינויים בשער החליפין
האטה כלכלית במשק או מיתון ,הנובעים מגורמים שאינם תלויים בקבוצה ,כגון גורמים מדיניים,
האטה בכלכלה העולמית ,מצב ביטחוני וכיוצא באלה ,עלולים להשפיע על היקף הצריכה הפרטית,
ולגרום לירידה בביקוש ל"מוצרי פנאי" בישראל ,ובהם שירותי הקבוצה.
בנוסף ,לאור העובדה כי הכנסות הקבוצה בתחומי פעילותה הינן בשקלים וחלק ניכר מהוצאותיה
ומהשקעותיה (בעיקר עבור רכישת תוכן וציוד) הינו בדולר ארה"ב חשופה הקבוצה לעלייה בשער
החליפין ש"ח/דולר .לפרטים נוספים ראה דו"ח הדירקטוריון ,בפרק ב' לדו"ח התקופתי.

.1.2.9

לכידות בשוק התקשורת הישראלי
למועד הדוח ,פועלות בשוק התקשורת הישראלי מספר קבוצות תקשורת ,המספקות לצרכן
וביכולתן לספק לו מגוון שירותי תקשורת .כך ,לצידן של בזק ושל הקבוצה ,המציעות מספר שירותי
תקשורת כמפורט בסעיף  1.1.11להלן ,ניתן למנות את קבוצת איי .די .בי ,המחזיקה בבעלות על על
סלקום ישראל בע"מ (מפעילת רשת תקשורת סלולרית וכן בעלת רישיון מפ"א ייחודי) (להלן:
"סלקום") ועל נטוויז'ן בע"מ ,המספקת שירותי קישוריות לאינטרנט ( )ISPושירותי טלפוניה
בינלאומיים (להלן" :נטוויז'ן") .בנוסף ,חברת פרטנר אשר רכשה את פעילותה של חברת 019
סמייל ,הינה מפעילת רשת סלולרית וכן מספקת באמצעות החברות בקבוצה שירותי טלפוניה
נייחת ,שירותי קישוריות לאינטרנט ( )ISPושירותי טלפוניה בינלאומיים.
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מגמת הלכידות במבנה הבעלויות בשוק התקשורת ,עלולה להיות בעלת השפעה מהותית על פעילות
הקבוצה.
.1.2.1

סביבה רגולטורית
שוק התקשורת בישראל בכללותו מאופיין בסביבה רגולטורית דינאמית ,כאשר השינויים
הרגולטורים הינם בעלי השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בתחומי פעילותה .הפעילות בשוק
התקשורת הישראלי מוסדרת ,בין היתר ,בחוק התקשורת (בזק ושירותים) ,התשמ"ב( 1899-להלן:
"חוק התקשורת") ,בתקנות אשר הותקנו מכוחו ,בכללי התקשורת וברישיונות אותם מעניקים
משרד התקשורת והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין (להלן" :המועצה") ובהחלטות של משרד
התקשורת והמועצה .ברישיונות אלו קבועים ,בין היתר ,תנאים החלים על בעל הרישיון ,אשר הפרה
מהותית שלהם ,עלולה אף להוביל לביטולם.
בתחום הסלולר כפופה פעילות החברה גם לדינים כגון דיני התכנון והבניה בכל הקשור להקמת
אתרים חדשים (לרבות אנטנות) ,וחוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו( 9002-להלן" :חוק הקרינה
הבלתי מייננת").
לפרטים נוספים בדבר מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על כל תחום פעילות ,ראה

סעיף  1.1.1להלן.
.1.2.1

שינויים טכנולוגיים
בשנים האחרונות התאפיין שוק התקשורת בדינאמיות רבה שבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,בחידושים
טכנולוגיים רבים ,ובמגוון הולך וגדל של השירותים המוצעים .השינויים הטכנולוגים מחייבים
היערכות מתמדת והשקעה רבה ומתמשכת בתשתיות ובטכנולוגיה מתקדמת.
בשנים האחרונות ,פעלה החברה לשידרוג רשת הכבלים שלה לטכנולוגיות מתקדמות ,לרבות בדרך
של קירוב הסיבים לבתי המנויים ובדרך של סגמנטציה ,על-מנת לאפשר את הרחבת קיבולת
התעבורה ברשת ,בין היתר ,לטובת הגדלת מספר הערוצים אותם יכולה הקבוצה להציע למנוייה,
שירותי אינטרנט מהירים יותר ,וכן לאפשר התמודדות עתידית עם דרישות לקיבולת תעבורה
מוגדלת ברשת ,הצפויות להתעורר כתוצאה מגידול בשימושים ובאפליקציות הדורשים רוחב פס
ניכר .במקביל ,ממשיכה בזק בתהליך פריסת רשת הנתונים המהירה שלה ,המכונה Next ( NGN
 .)Generation Networkשירות הפס הרחב מאפשר למנוי שימוש במגוון רחב של יישומים
באמצעות רשת האינטרנט .כך ,טכנולוגיות המבוססות על שימוש בתשתית הפס הרחב מאפשרות
לנהל שיחות טלפון ואף להעביר תכני וידאו על גבי רשת האינטרנט לצפיה מיידית באמצעות
המחשב או מרקע הטלויזיה.
לפרטים נוספים בדבר צפייה בתכנים באמצעות רשת האינטרנט ראה סעיף  1.1.5.1להלן.
בתחום הטלפוניה הסלולרית ,קצב אימוץ השיפורים הטכנולוגיים ,והמגוון הולך וגדל של שירותי
ערך מוסף ,המוצעים על ידי חברות הסלולאר למנוייהן ,עולה בהתמדה .כך גם ביחס לקצב
התפתחותן ואימוצן של טכנולוגיות ,המאפשרות תקשורת ניידת שלא על בסיס רשתות סלולריות
(כגון שירותי תקשורת  ,WiFiתקשורת לוויינית וכו') וכן התפתחות טכנולוגיות סלולאריות חדישות,
ובעיקר טכנולוגיית ה( Long Term Evolution -להלן .)"LTE" :השינויים הטכנולוגיים מחייבים
הערכות מתמדת והשקעה רבה ומתמשכת בטכנולוגיות חדישות .לפרטים נוספים בדבר טכנולוגיית
ה LTE-ראה סעיף  1.9.2.9להלן.
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פרק ב'  -תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי פעילות
.1.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים ושירותי תקשורת פנים ארציים נייחים -תחום הכבלים

.1.1.1

מידע כללי על תחום הפעילות
החברה עוסקת בתחום הכבלים בשתי פעילויות עיקריות ,כמפורט להלן:

.1.1.1.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
החל משנת  1880מציעה החברה למנוייה ,בעיקר בתי אב בישראל וביהודה ושומרון ,שירותי
טלוויזיה רב-ערוצית ,הכוללים תכנים שונים ,לרבות סדרות ,סרטים ,שידורי ספורט ,תוכניות
ילדים ,העשרה ,בידור ופנאי ,מוזיקה ,תרבות ,מדע ,שפות זרות וחדשות בין-לאומיות בשידור
דיגיטלי .במספר ערוצים דיגיטליים ,מציעה החברה תכנים אף בשידור בטכנולוגיית High ( HDTV
 -Definition Televisionפורמט שידור טלוויזיוני ברזולוציית שידור גבוהה של עד פי ארבעה
משידור טלוויזיה רגיל) וכן שירותים מתקדמים כדוגמת  ,Start Next ,Start Over ,VODממיר
מקליט Fiber Box ,ועוד .שירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית מסופקים למנויי החברה במתכונת של
חבילת בסיס ,הכוללת ערוצים מרכזיים וכן ערוצים מוספים (בודדים או בחבילת ערוצים מוספים).
לפרטים בדבר חבילת הבסיס והערוצים המוספים ראה סעיף1.1.1.1.1ב להלן.
בנוסף ,מספקת החברה למנוייה שירותים כגון )1( :צפייה על פי דרישה  -שירות המאפשר למנוי
ליהנות מצפייה בספריית תוכן בכל זמן נתון בהתאם לבחירתו (" )9( ;)"HOT VODשירות Start
 Overל 91-ערוצי טלוויזיה ,המאפשר לצופה שהחמיץ את תחילת התכנית המשודרת ,לשוב ולצפות
בה מתחילתה ,ואף לצפות בתוכנית הקודמת לה מתחילתה וכן שירות  Start Nextהמאפשר צפיה
בתכנית הבאה; ( - HOT MAGIC )1ממיר מקליט המאפשר לצופה להקליט מאות שעות שידור
בהתאם לבחירתו וכן ( - HOT Fiber Box )1קופסה המשלבת ממיר מקליט באיכות  ,HDמודם
אינטרנט ,ראוטר ומודם טלפון ,והכוללת בין היתר ,מימשק משתמש חדשני ,יכולות הקלטה
משופרות ,שירות  ,Media Centerהמאפשר גישה ישירה לכל קבצי המדיה האישיים ,המאוחסנים
על גבי המכשירים השונים ברשת הביתית ,וכן אפליקציית שלט מתקדמת ותכונת Picture in
( Pictureתמונה מפוצלת) .לפרטים בדבר מוצרי ושירותי החברה בפעילות השידורים ,ראה סעיף
 1.1.10להלן.
אספקת שירותי שידורי טלוויזיה רב-ערוצית מחייבת קבלת רישיון לשידורים ובמקביל ,כפוף תחום
זה לפיקוח רגולטורי .לפרטים אודות מגבלות חקיקה ורישיונות החברה בתחום הכבלים ראה סעיף
 1.1.19להלן.

.1.1.1.9

שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים
בפעילות זו מספקת החברה ,באמצעות הוט טלקום ומכוח רישיון המפ"א (מפעיל פנים ארצי),
שירותי בזק פנים ארציים נייחים על גבי רשת הכבלים ,המאפשרת הולכת שירותי תקשורת שונים
לרבות קול ,חוזי (וידאו) ונתונים .שירותי הוט טלקום כוללים ,בין היתר ,שירותי טלפון פנים
ארציים נייחים ,שירותי גישה לספקי האינטרנט (תשתית אינטרנט מהיר) וכן שירותי תמסורת
ותקשורת נתונים לעסקים ,כמפורט להלן.
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.1.1.9

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

.1.1.9.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.1.9.1.1

כללי
נכון למועד הדו"ח ,בנוסף לחברה ,מציעה גם די.בי.אס שירותי לוויין ( )1889בע"מ (" )"Yesשירותי
טלוויזיה רב ערוצית ,והחל מחודש ינואר  ,9015פועלת בשוק זה גם חברת סלקום .שוק הטלוויזיה
הרב-ערוצית בישראל מונה נכון ליום  11בדצמבר  9011כ 1,112 -מיליון בתי אב ,המהווים כ21% -
מבתי האב בישראל .שוק זה הגיע לרוויה ,ובמהלך השנים האחרונות מאופיין בירידה מתונה
בשיעור החדירה .החברה משקיעה מאמצים בהגדלת נפח הפעילות מול המנויים הקיימים ,על פי
צרכי השימוש האישיים שלהם ,בין היתר ,על-ידי הצעת תכנים נוספים ,ערוצים נוספים,
אפליקציות אינטראקטיביות ומוצרים מתקדמים .לפרטים נוספים ,אודות המוצרים שמציעה
החברה למנוייה ראה סעיף  1.1.10להלן.

1.1.9.1.9

הקמת תחנות שידור ספרתיות  -שידורי ה DTT-והרחבת פעילותן
בחודש אוגוסט  ,9008השיקה הרשות השנייה שידורי טלוויזיה בפריסה ארצית באמצעות מערך ה-
 .DTTכך מתאפשרת הפצתן לציבור באופן חופשי של ערוצי הטלוויזיה של רשות השידור (ערוץ ,1
חינוכית  91וערוץ  ,)11ערוצי הטלוויזיה המסחריים (ערוץ  9וערוץ  )10וערוץ הכנסת (ערוץ  )88וכן כ-
 15תחנות רדיו ארציות ואזוריות.
ביום  98ביולי 9011 ,אושרה בכנסת ,בקריאה שניה ושלישית ,הצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות
לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  9011ו ,)9011 -התשע"ג( 9011-להלן" :חוק
ההסדרים") .במסגרת חוק ההסדרים ,הוחלט לתקן את חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות
שידור ספרתיות ,התשע"ב"( 9019 -חוק הפצת שידורים") ,בין היתר ,באופן שהמועצה תהא רשאית
להעניק רשיון לשידורו של ערוץ נושאי במסגרת שידורי ה DTT -לגורם שייבחר במכרז .הערוץ
הנושאי יהיה באחד מהנושאים הבאים (לבחירתו שלהזוכה במכרז) )1(:ספורט; ( )9שידורים
לילדים; ( )1סרטים; ( )1טבע; ( )5סדרות; ( )2תעודה; ( )1חדשות; ( )9מוזיקה; ( )8היסטוריה; ()10
תרבות; ( )11כל נושא אחר שהשר ,בהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים
ולוויין ,קבע ,כי הוא נושא מוגדר ומסוים ,שיש הצדקה שיתקיימו בעניינו שידורים במסגרת ערוץ
נושאי ,שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות .במכרז לערוץ נושאי לא יהיו רשאים להשתתף
בעל רישיון לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין ,כהגדרתם בחוק התקשורת ,וכן ,מי שהוא
בעל עניין בבעל רישיון לשידורים ,מי שבעל רישיון לשידורים הוא בעל עניין בו ,ומי שאדם מסוים
הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בבעל רישיון לשידורים.
משדר ערוץ נושאי יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות גביית תשלום בעד קליטת שידוריו או
באמצעות שידורי פרסומת ,למעט משדר ערוץ נושאי בנושא ילדים.
הנהלת החברה מעריכה ,כי נכון למועד הדוח ,לא חלה הרעה מהותית בעסקי החברה ובתוצאותיה
העסקיות הנוכחיות ,כתוצאה משידורי ה DTT-במתכונתם הנוכחית.

1.1.9.1.1

שירותי VOD
שירות  ,VODוידאו על פי דרישה ( ,)Video on Demandהינו שירות אינטראקטיבי של שידור
תכנים לממיר הטלוויזיה ,אשר באמצעותו יכול המנוי לצפות במגוון תכנים כגון סרטים ,סדרות,
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הופעות ,תוכניות מערוצים ,תכנים לילדים ולנוער ותכנים למבוגרים ,בהזמנה אישית על פי בחירתו.
לפרטים אודות שירות ה ,VOD -אותו מציעה החברה ללקוחותיה ,ראה סעיף  1.1.5.1להלן.
1.1.9.1.1

שידורים באמצעות רשת האינטרנט
עם התפתחות רשתות האינטרנט המהיר (כמפורט בסעיף  1.1.5.1להלן) ניתן יהיה לעשות שימוש
רחב יותר בטכנולוגיות ,המאפשרות שידורים והעברת תכני וידאו תוך שימוש בתשתיות אינטרנט
בפס רחב .מגמה זו עלולה להשפיע גם על פעילות השידורים בדרך של שינוי בהרגלי הצפייה של
משתמשי הקצה .יצוין כי החל מחודש ינואר  9015החלה גם חברת סלקום לספק שירותים כאמור.
נכון למועד הדו"ח אין בידי החברה להעריך את השפעת כניסתה של סלקום לתחום זה.

.1.1.9.9

שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים

.1.1.9.1

כללי
נכון למועד הדוח מציעה הקבוצה באמצעות הוט טלקום שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים
ובכלל זה שירותי גישה לאינטרנט המהיר ,שרותי טלפוניה פנים ארציים נייחים וכן שרותי תמסורת
ותקשורת נתונים למגזר העסקי .לפרטים אודות המתחרים בשירותים כאמור שמעניקה הקבוצה
ראה סעיף  1.1.11.91.1.11.9.1להלן.

1.1.9.1.1

אספקת שירותי טלפוניה על-ידי שחקנים חסרי תשתית ,לרבות באמצעות שירות פס רחב ()VOB
בחודש ינואר  9001פרסם משרד התקשורת את מדיניות ההסדרה והרישוי של אספקת שירותי
טלפוניה באמצעות תשתית אינטרנט רחבת פס  .)Voice over Broadband( VOB -במסגרת החלטת
המדיניות נקבע ,כי מתן שירותי  VOBפנים ארציים נייחים ,יוסדר במסגרת רישיון מפ"א ייחודי,
שעל פיו תתאפשר אספקת שירותי טלפוניה באמצעות טכנולוגיית  ,VoIPתוך שימוש בשירות גישה
רחבת פס של מפעיל פנים ארצי בעל רישיון מפ"א כללי (למועד הדוח ,הוט טלקום או חברת בזק).
מדיניות זו מאפשרת מעין "פירוק למקטעים" ( )Unbundlingוירטואלי ,כאשר ספק השירות עושה
שימוש במקטע רשת הגישה ,אך אינו משלם לבעל הרשת עבור השימוש ,תוך שהוא מתחרה בו
באספקת שירותי טלפוניה ,למעט דמי קישור גומלין 1.עוד נקבע ,כי דמי קישור הגומלין בגין שיחה
המסתיימת ברשת מפעיל  VOBהינו בשיעור זהה לדמי קישור הגומלין לרשת מפ"א כללי .למועד
הדוח ,מספקות מספר חברות שירותי  VOBבהתאם למדיניות משרד התקשורת בעניין מכוח
רישיונות מפ"א ייחודי שניתנו להן .לפרטים נוספים ,בדבר התחרות במגזר הפרטי לאור השימוש
בשירותי  ,VOBראה סעיף  1.1.10.1.1להלן.

1

על פי החלטת המדיניות נקבעו ברישיונות המפ" א הייחודיים הסדרים לעניין קישור גומלין אל רשתות בזק ציבוריות אחרות (קרי רשתות
מפ"א (לרבות מפ"א ייחודי)) ,בעלי רישיון כללי למתן שירותי טלפון בין-לאומיים ("מב"ל") ,ובעלי רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון-
נייד (רט"ן) .תעריף קישור גומלין עבור השלמת שיחה ברשת בזק ציבורית של מפעיל  VOBיהיה זהה לתעריף קישור גומלין עבור השלמת
שיחה ברשת הבזק הציבורית של המפ"א ,וזאת למשך תקופה של שנתיים מיום  1בפברואר  .9001במסגרת החלטת המדיניות נמנע משרד
התקשורת מקביעת מדיניות בעניין שירותי  VOBבאמצעות רשת גישה רחבת פס (תשתית האינטרנט) של מפעילי הסלולר ,וקבע כי יעקוב
אחר ההתפתחויות שיחולו בתחום זה ,ובהתאם לכך תיקבע מדיניות ההסדרה לשירות זה .ביום  11בינואר  9001פרסם שר התקשורת
הוראת מינהל לעניין מתן שירות טלפוניה על פס רחב ("הוראת מינהל בעניין  .)"VOBבמסגרת הוראת המינהל הורה שר התקשורת כי
אפשרות הגישה לתשתית האינטרנט תהיה במתכונת ובאיכות השירות המקובלים לצורך קישור בעל רישיון למתן שירות גישה לאינטרנט.
כמו כן נקבע בהוראת מינהל בעניין  ,VOBכי חברות המפ"א (בזק והוט טלקום) יספקו גישה לכל מתקני הבזק שלהן לבעלי רישיון המפ"א
הייחודי והמב"ל באמצעות שירותי תמסורת רחבת פס.
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1.1.9.1.9

המתחרה העיקרית בתחום הפעילות
כאמור ,המתחרה העיקרית של הוט טלקום בתחום הפעילות הינה חברת בזק ,אשר הינה בעלת
מונופולין בין היתר בתחום התקשורת הנייחת .היותה של בזק מונופול רב שנים במגזרים שונים
בתחום התקשורת ,מחייבת את הוט טלקום להתמודד עם הקשיים ,המאפיינים התמודדות עם
מונופול ,לרבות הצורך בשינוי הרגלים ארוכי שנים של מגזרים רחבים בקרב ציבור המנויים.
התחרות בתחום מושפעת ,בין היתר ,מקיומם של שני גורמים בלבד ,המתחרים בכל מגוון
השירותים בפעילות התקשורת ,ואשר חלה עליהם חובת מתן שירות אוניברסאלי בפריסה ארצית.
בחודש מאי  9010הודיע משרד התקשורת ,על תיקון רישיונות חברת בזק והחברות הבנות שלה,
בנוגע לאפשרות לשווק סלי שירותים משותפים ,בהתאם לתנאים הקבועים ברישיונות ובכלל זה
אישור משרד התקשרות לשיווק סלים .נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעתה של החברה ,משווקת בזק
שני סלי תקשורת הכוללים )1( :שירותי תשתית אינטרנט ( )ADSLוכן שירותי  ISPשל החברה הבת
בזק בינלאומי; ו )9(-שירותי תשתית אינטרנט ( ,)ADSLשירותי  ISPשל החברה הבת בזק בינלאומי
וכן שירותי טלפוניה נייחת .למועד הדוח ,בזק טרם החלה לשווק סלי שירותים הכוללים גם שירותי
טלויזיה רב-ערוציים.
להערכת החברה ,עלולה תחילת שיווק סלי שירותים הכוללים שידורי טלוויזה על ידי בזק להביא
לירידה משמעותית בהכנסות הקבוצה ,תוך השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

1.1.9.1.1

שימוש בתשתית חברת החשמל לאספקת שירותי תקשורת
בחודש ינואר  9010הודיע משרד התקשורת ,כי במטרה להגביר את התחרות בתחום הטלפוניה
והאינטרנט בפס הרחב ,ולנוכח התשתית הקיימת של חברת החשמל ,בכוונתו להעניק לחברת
תקשורת שתוקם לצורך כך (אשר חברת החשמל תחזיק בה לא יותר מ 18%-מאמצעי השליטה
והיא לא תשלוט בה) ,רישיון לאספקת שירותי תקשורת שונים ,ובין היתר ,שירותי תמסורת
ושירותי אינטרנט רחב-פס למנויים .בחודש יולי  9010קיבלה הממשלה החלטה על פיה ,בין היתר,
יתוקן חוק משק החשמל וחוק התקשורת ,כך שיותר לחברת תקשורת כאמור הקשורה לחברת
חשמל לפעול בשוק התקשורת בכפוף לתנאים מסוימים 2.בהתאם להודעת משרד התקשורת,
אישרה הממשלה הקמת חברת תשתית תקשורת חדשה (להלן" :חברת התקשורת") ש51% -
ממניותיה יוחזקו על ידי משקיע חיצוני פרטי (להלן" :השותף") ו 18% -ממניותיה יוחזקו על ידי
חברת החשמל.
בחודש יוני  ,9011הודיעה הוועדה לבחירת משקיע ובעל שליטה במיזם התקשורת בהשתתפות
חברת החשמל ,כי בחרה בקבוצת המשקיעים להקמת מיזם התקשורת ,אשר עתיד להקים תשתית
המבוססת על סיבים אופטיים ,בראשות חברת וויה אירופה אשר מחזיקה ב 20% -מהמיזם ,יחד עם
חברת החשמל ,אשר מחזיקה ב 10% -מהמיזם.

2

להלן עיקר התנאים )1( :תוקם "חברת תקשורת" שמטרתה שימוש בתשתית תקשורת נייחת על גבי רשת החשמל;
( )2חברת החשמל לא תחזיק יותר מ 94%-מאמצעי השליטה בחברת התקשורת והיא לא תשלוט בה; ( )3בעל השליטה ייבחר בהליך
בחירה פומבי ע"י ועדת בחירה שלחברת החשמל מחצית מן הנציגים בה ולמדינה המחצית השנייה; ( )4בעל רישיון תקשורת ,השולט
בו או חברה מוחזקת בידם לא יחזיקו אמצעי שליטה בחברת התקשורת ,אלא אם שר התקשורת אישר זאת; ( )5לחברת התקשורת
תהיה זכות שימוש שאינה בלעדית בתשתיות המוחזקות ע"י חברת החשמל; ( )6בין חברת החשמל לחברת התקשורת תהיה הפרדה
מבנית ,ניהולית וחשבונאית מלאה ולא יהיה ביניהן סבסוד צולב; ו )7(-חברת התקשורת תחויב להתקשר עם בעלי רישיונות באופן
שוויוני ותהא מנועה מהתקשרות במישרין עם צרכנים פרטיים ,למעט התקשרות עם לקוחות עסקיים גדולים באישור שר התקשורת.
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ביום  91באוגוסט ,9011 ,העניק שר התקשורת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים
(תשתית) לחברת איי .בי .סי .איזראל ברודבאנד קומפני ( )9011בע"מ (להלן.)"IBC" :
הרישיון מחייב את חברת  IBCלהקים רשת תקשורת על-גבי תשתית סיבים אופטיים ,בפריסה
כלל-ארצית ,בהתאם לאבני הדרך ,שפורטו ברישיון ולמתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים
באמצעותה ,לבעלי רישיונות אחרים .בנוסף ,למיטב ידיעת החברה ,הוענק לחברת  IBCעל-ידי
משרד התקשורת ,במועד האמור ,רישיון מיוחד למתן שירות תקשורת נתונים פנים -ארצי נייח,
המאפשר לה לספק שירותים ללקוחות עסקיים גדולים ,בעלי היקף הכנסות שנתיות של  10מיליון
ש"ח לפחות ,וכן לגופים ממשלתיים ולרשויות מקומיות.
ביום  91במאי ,9011 ,הודיע שר התקשורת על הקמת צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד
התקשורת ובהשתתפות נציגים בכירים ממשרד הפנים ,משרד האוצר ,הממונה על התקשוב
הממשלתי ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ומשרד המשפטים .הצוות ידון בהתאמת
האסדרה לפריסת מיזם תשתית הסיבים האופטיים של חברת  IBCולהסרת חסמים בתחום.
להערכת החברה ,הענקת הרישיונות לחברת  IBCומתן הקלות באסדרה לפריסת המיזם ,עלולה
לגרום להגברת התחרות בתחום שירותי התשתית אשר התממשותו תלויה בגורמים ,אשר אינם
בשליטתה של החברה.
הערכת החברה כאמור ,הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,אשר
התממשותו תלויה בגורמים אשר אינם בשליטתה של החברה.
.1.1.1

מגבלות חקיקה 9תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

.1.1.1.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.1.1.1.1

כללי
פעילות החברה בתחום הכבלים כפופה למכלול החקיקה הענפה ,המסדירה את פעילות שוק
התקשורת בישראל ,ובכלל אלה חוק התקשורת והתקנות והכללים מכוחו וכן הוראות רישיון
השידורים והחלטות המועצה .לפרטים ,ראה סעיף  1.1.19להלן.
פעילותה של החברה בפעילות השידורים אף כפופה לחקיקה ספציפית ,החלה על תחום שידורי
הטלוויזיה כגון חוק סיווג ,סימון ואיסור שידורים מזיקים ,התשס"א( 9001-מכוחו הוטלו על
החברה מחויבויות לעניין סיווג סימון שידורי טלוויזיה מסוימים) ,וחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות
ושפת סימנים) ,התשס"ה( 9005-מכוחו הוטלו על החברה מחויבויות לעניין ליווי תוכניות טלוויזיה
המשודרות בשידוריה ,בכתוביות ובתרגום לשפת הסימנים).

1.1.1.1.9

מכח הכרזת הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן" :הממונה") ,מחודש נובמבר  1888על החברה
כבעלת מונופולין ,כפופה פעילות השידורים אף לפיקוח בהיבט זה.

1.1.1.1.1

רישיונות החברה בפעילות השידורים
לחברה רישיון שידורים אשר אינו בלעדי ,החל על כל אזורי הארץ; רישיון שידורים החל בשטחי
יהודה ושומרון; וכן -רישיון מיוחד להפעלת מוקדי שידור שהינו בבעלותה של הוט טלקום.
רישיונות השידורים והרישיון להפעלת מוקדי שידור קובעים תנאים והגבלות ביחס לאופן אספקת
שירותי השידורים למנויי החברה ,במגוון רחב של היבטים ,לרבות ביחס לתכני השידורים,
הדרישות והמפרטים הטכניים וכיו"ב.

-11-

חלק א'  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
1.1.1.1.1

השפעה על תוכן ומאפייני השידורים
בפעילות השידורים ,עוסקת החברה בעיקר בשידור הערוצים השונים במסגרת שירות הטלוויזיה
הרב ערוצית .על החברה חלות מגבלות רגולטוריות בקשר עם בעלות והפקה של ערוצים ,וזאת ,בין
היתר ,כמפורט בחוק התקשורת וכללי התקשורת בזק ושידורים (בעל רישיון לשידורים) התשמ"ח-
( 1891להלן" :כללי התקשורת") .בהתאם להוראות חוק התקשורת ,נכון למועד הדוח ,חלות על
החברה מגבלות בדבר מספר הערוצים אותם היא רשאית להפיק בעצמה או בשיתוף עם בעל רישיון
שידורים אחר ,באופן שמספרם לא יעלה על שתי חמישיות ממספר הערוצים העצמיים (כהגדרתם
בחוק התקשורת) 3המשודרים על-ידי הקבוצה .כמו כן ,בכללי התקשורת ובהתאם להחלטת
המועצה לאישור המיזוג ,הוטלו מגבלות נוספות לעניין זה ובהחלטת הממונה בדבר תנאי מיזוג
חברות הכבלים ,כפי שתוקנה לאחרונה בחודש ספטמבר  ,9011נקבעו תנאים בדבר בלעדיות
בהפקות מקור .כך ,קובעים כללי התקשורת ,כי מספר הערוצים המופקים בידי החברה 4,לא יעלה
בכל עת על  90%ממספר הערוצים העצמיים המשודרים על-ידה .בנוסף ,החברה רשאית להחזיק
באמצעי שליטה בערוצים נוספים ,שמספרם לא יעלה על  1%ממספר הערוצים העצמיים של
החברה ,ובלבד שהחברה לא תהיה בעלת שליטה בערוצים אלה .כמו כן ,בהתאם להחלטת הממונה
לאישור המיזוג ,תהא הקבוצה רשאית להחזיק באמצעי שליטה בערוצים  1ו 1 -וכן בארבעה
ערוצים נוספים בלבד (זולת אם אישר הממונה אחרת) ,וכן מוטלות מגבלות נוספות על זיקה
לערוצים.

1.1.1.1.5

חובת השקעה בהפקות מקור
בהתאם להוראות חוק התקשורת ,כללי התקשורת והחלטות המועצה ,מחויבת החברה ,בין היתר,
להשקיע בהפקות מקומיות סכומים בשיעור של  9%מהכנסותיה השנתיות מדמי מנוי ,המשולמים
עבור שירותי הטלוויזיה  .במהלך שנת  9011עמדה החברה בשיעור ההשקעות הנדרש כאמור.
בהקשר זה יצוין ,כי חוק התקשורת הסמיך את המועצה לקבוע את שיעור ההשקעה הדרוש ,ובלבד
שלא יעלה על  19%ולא יפחת מ 9%-מההכנסות השנתיות מדמי המנוי.
ביום  10באוקטובר  9011פרסמה המועצה שימוע בנושא שיעור מהכנסותיהם השנתיות של בעלי
הרשיונות אשר יושקע לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות החל משנת  9012ואילך.

1.1.1.1.2

הוועדה לבחינת יישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור בערוצים המסחריים
ביום  10לספטמבר  9011פרסמה הוועדה לבחינת יישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור בערוצים
המסחריים (להלן בסעיף זה" :הוועדה") ,דו"ח ביניים המתאר את מצב שוק הפקות המקור
וההצעות השונות להסדרת התחום .מאז הוגשו עוד ניירות עמדה ותגובות מצד גורמים שונים
הפעילים בתעשייה וברגולציה ,בינהם שלושת האיגודים של הגורמים המרכזיים בהפקות (מפיקים,
במאים ,תסריטאים) אשר הגישו נייר עמדה משותף לוועדה .בהמשך לכך מסרה הוועדה את
תגובתה ,לפיה היא מוצאת צורך דחוף להבהיר את המותר והאסור בתחום הפקות המקור ,ולוודא

3

4

ערוץ עצמי הינו ערוץ המשודר על-ידי בעל רישיון לשידורים ,המופק בעיקר עבור הציבור בישראל או חלק ממנו ,למעט ערוץ של בעל רישיון
מיוחד לשידורי כבלים ,שידורי הרדיו ושידורי הטלוויזיה המשודרים לפי כל חוק לציבור בישראל והניתנים לקליטה מהאוויר בשידור
קרקעי או בשידור לוויני למעט בשידור מוצפן שקליטתו מותנית בתשלום ,ערוץ קהילתי ,ערוץ מקומי ,ערוץ שהפקתו עבור הציבור בישראל
מתבטאת בהוספת תרגום ,דיבוב או קדימונים בלבד ,ערוץ מידע או ערוץ אחר שקבעה המועצה לעניין זה .דוגמאות לערוצים עצמיים הינם
ערוץ הילדים ,ערוץ  9וערוץ הספורט.
במועד אישור המיזוג המגבלה התייחסה למספר הערוצים ה"משותפים" שהופקו על ידי חברות הכבלים.
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את אכיפת החוק הקיים .בנוסף ,הוועדה ממליצה על שינויים בחקיקה ובאסדרה הרלוונטית ,על-
מנת לטפל בכשלי השוק הקיימים.
הוועדה ציינה בתגובתה את כשלי השוק העיקריים ,המפורטים להלן )1( :מתח בין מיעוט הגורמים
הגדולים המשדרים תוכניות לבין ריבוי גורמי הפקה ויצירה המתחרים ביניהם על ייצור אותן
תוכניות – ריכוזיות בצד אחד של השוק מול ביזור בצידו השני; ( )9מתח בין הגורמים המשדרים
הקיימים לבין הגורמים המשדרים העתידיים .היעדרם של תכנים לרכישה בשוק ההפקות ,ובעיקר
היעדרם של גורמי הפקה שייצרו תכנים חדשים ,עלול למנוע או למיצער ,לעכב ולייקר ,את כניסתם
של מתחרים חדשים לשוק השידורים.
עיקרי המלצות הוועדה הינם כמפורט להלן )1( :על הרשויות המפקחות (הרשות השנייה והמועצה
לשידורי כבלים ולשידורי לווין) לפרסם על-גבי אתר אינטרנט את רשימת ההפקות שהוכרו כקנויות
בכל שנת שידורים ,ולדאוג לעדכון מתמשך של פרסום זה בכל פעם שמוכרת הפקה נוספת כקנויה;
( )9תיקון הכללים לצורך הגבלת מרכזיותו של גורם אחד בהפקות הקנויות ושמירה על התכלית
החקיקתית בדבר ביזור בין מפיקים חיצוניים ,וכן מניעת מצב של "מפיקי בית" שמהווים מעין זרוע
ארוכה של הגוף המשדר; ( )1לכלול בהצהרת המנהלים סעיף כללי המכריז כי ההפקה הקנויה
נוהלה בידי המפיק החיצוני ולא בידי הגורם המשדר ,וכן להצהיר כי ההחלטות בדבר הגורמים
המעורבים בהפקה ואופן ניהולה נעשו על-ידי המפיק החיצוני ,וההפקה לא הותנתה בהישמעות
לתכתיבי הגורם המשדר; ( )1לא להכיר כהפקה קנויה ,בהפקה בה המשדר הינו בעלים של מעל
לחמישים אחוזים מהיצירה ומזכויות היוצרים ,או מהזכות להכנסות מכל מסחור עתידי של
היצירה; ( )5החלטות לגבי מסחור ההפקה הקנויה ,בין בארץ ובין בחו"ל ,תתקבלנה על-ידי המפיק,
כאשר למשדר תישמר זכות השתתפות בהכנסות (עד  ,)50%אך לא תהיה בידו הזכות למנוע את
מסחור היצירה למעט זכות בלעדית לשידורה בישראל במשך  1שנים; ו )2( -יש לבצע את בחינת
הנושא ולבצע את התיקון בחקיקה ראשית במידת הצורך ,תוך איזון בין האינטרס הציבורי הדורש
הגנה על עצמאות ההפקה ויכולת מסחורה ,לבין האינטרס המסחרי של הגופים המשדרים .רק
לאחר עיגון ההמלצות בחקיקה ראשית ,ובהתקיים תנאים שונים בשוק השידורים ,תישקל הפחתה
מסוימת בהיקף חובת רכישת ההפקות החיצוניות.
בהתאם להמלצות הוועדה ,בכל מקרה אין להפחית את היקף החובה לרכוש הפקות חיצוניות
במידה שתפגע באפקטיביות שלהן כגורם משמעותי בשוק השידורים.
1.1.1.1.1

תיקון מדיניות המועצה בעניין התנאים להענקת רישיונות מיוחדים
המועצה רשאית להעניק רישיון מיוחד לשידורי כבלים ,ובעלי רישיונות השידורים מחויבים להעביר
את שידורי בעל הרישיון המיוחד כאמור ,ובלבד שהקיבולת שתעמוד לרשותם של בעלי רישיונות
השידורים הכלליים לא תפחת מחמש שישיות ,מהקיבולת המקסימלית של בעל רשיון השידורים
הכללי .כמו-כן ,בהתאם לחוק התקשורת ,רשאית המועצה להעניק רישיונות מיוחדים למשדרי
ערוצים ייעודיים ,מתוך מגמה להביא לריבוי הגורמים המעורבים בשידורים לציבור .על-פי תנאי
המועצה למיזוג חברות הכבלים ,ועל-פי תנאי הממונה למיזוג חברות הכבלים ,על החברה לשמור
קיבולת מינימאלית לבעלי רישיון מיוחד .בהתאם להחלטת שר התקשורת ,לעניין קביעת דמי מעבר
מיום  91באוגוסט  ,9001החברה רשאית לגבות דמי מעבר עבור שידוריו של בעל רישיון מיוחד ,על
פי המנגנון שנקבע בהחלטה .בהתאם לתיקון  11לחוק התקשורת מחודש יולי  ,9010יהיו הערוצים
הייעודיים פטורים מתשלום דמי מעבר עבור העברת שידוריהם (מובהר ,כי אין בתיקון האמור כדי
לגרוע מהסכמות חוזיות אחרות בין החברה לבין בעלי ערוצים ייעודים).
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ביום  10בספטמבר  9008קיבלה המועצה החלטה לתקן את המדיניות הקיימת בעניין התנאים
להענקת רישיונות מיוחדים שעיקריה הינם( :א) ביטול האיסור במדיניות על הענקת רישיונות
מיוחדים לערוצי סרטים .בהקשר זה נקבע כי המועצה תבחן ,בתוך שישה חודשים ממועד החלטתה
זו ,האם לבטל את האיסור במדיניות בנוגע להענקת רישיונות מיוחדים לערוצי סדרות; (ב) בחינת
ביטול המגבלה במדיניות בנוגע למספר הרישיונות אשר יוענקו לגורם אחד ,וזאת בתוך שישה
חודשים ממועד ההחלטה האמורה; (ג) הטלת מגבלות מסוימות על הפקות מקור ,במקרים
מסוימים בהם מתבקש יותר מרישיון אחד .למועד הדוח לא ניתנו רישיונות שידור מיוחדים
בהתאם לתיקון האמור .נכון למועד הדוח ,טרם הוענקו רישיונות מיוחדים כאמור.
.1.1.1.9

שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים

1.1.1.9.1

פעילות התקשורת כפופה לפיקוחם של שר התקשורת ,משרד התקשורת והוראות רשיון המפ"א
שהוענק להוט טלקום על ידי משרד התקשורת וכן הוראות רישיון המינהל האזרחי למתן שירותי
מפ"א באיו"ש והרישיון המיוחד להפעלת מוקד שידורים.

1.1.1.9.9

שירותים סיטונאיים
בחודש פברואר  ,9010הודיע משרד התקשורת ,כי שר האוצר ושר התקשורת מינו ועדה בראשות
מנכ"ל משרד התמ"ת לשעבר ,מר אמיר חייק"( ,ועדת חייק") שתבחן ותמליץ עבורם בשני נושאים
מרכזיים( :א) הסדר תעריפים חדש לחברת בזק ,תוך התאמת ההסדר לסביבה המשתנה של ענף
התקשורת ולמדיניות התחרות; ו( -ב) קביעת תעריפים למקטעים שונים ,הנוגעים לאספקת
שירותים בשוק הסיטונאי במגזר הנייח על ידי בעלי התשתית האוניברסלית ,וקביעת תעריפי
.
השלמת שיחה ברשתות הנייחות
ביום  9במאי 9019 ,פרסם המשרד את מסמך המדיניות הסופי בקשר עם המלצות ועדת חייק.
לפרטים אודות עיקרי מסמך המדיניות ,ראה סעיף  1.1.19.9.15לדוח תקופתי לשנת  ,9011אשר
האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
בהתאם למדיניות ,החברה ניהלה מו"מ עם מפעילים שונים.
היות ,ולגישת משרד התקשורת חלף פרק הזמן הרלוונטי למיצוי המו"מ בין המפעילים ,הנושא חזר
לשולחנו של משרד התקשורת ,לקביעת המדיניות רשימת השירותים הסיטונאיים ותעריפיהם.
ביום  8ביוני ,9011 ,פרסם משרד התקשורת שימוע בנושא רשימת השירותים הסיטונאיים להצעת
מדף .הוט טלקום הגישה עמדתה במסגרת השימוע.
ביום  15בינואר ,9011 ,התקבלה בידי הוט טלקום החלטת משרד התקשורת בעניין רשימת
השירותים הסיטונאיים ,שבעלי התשתיות (הוט טלקום וחברת בזק) יהיו מחויבים להציע לספקי
השירותים .בהתאם להחלטת המשרד ,רשימת השירותים לעת הזו תכלול את השירותים הבאים:
(א) גישה רחבת-פס מנוהלת ( ,)bitstream accessברמת חיבור כלל-ארצית וברמת חיבור אזורית או
מקומית בתוואי רחב פס של בעל התשתית;
(ב) פירוק למקטעים מארון מימשק סיב-כבלי מתכת ו/או אופטי ,לפי העניין ועד השקע הראשון בבית
משתמש הקצה ( - )subloop unbundlingבשלב זה השירות יוצע ברשת בזק בלבד ולא ברשת הוט
טלקום;
(ג) שכירת סיבים אפלים ( )dark fiberברשת הגישה ,רשת האיסוף וברשת הליבה;
(ד) שכירות אורך גל אופטי ( )virtual dark fiberברשת הליבה;
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(ה) גישה לתשתית הפיסית של קנים ,תת קנים ,גובים ,קופסאות ועמודים ברשת הגישה ,רשת האיסוף
וברשת הליבה;
(ו) שירות טלפוניה סיטונאי.
בנוסף ,פרסם משרד התקשורת שימוע בנוגע לתיק השירות לשירות גישה רחבת-פס מנוהלת
( ,)Bitstream Accessוכן ,בנוגע לתעריפים המירביים לשירותים הסיטונאיים ברשת חברת "בזק".
בנוסף ,ביום  92בפברואר ,9011 ,פרסם משרד התקשורת שימוע בנושא תיק השירות הסיטונאי
לשימוש בתשתיות פסיביות (סיבים אפלים ,גובים ,קנים ורשת עילית) .לתיק השירות צורף מסמך
נלווה הקובע ,בין היתר ,כי החובה החלה על חברת בזק והוט טלקום ,ביחס לאספקת שירות שימוש
בתשתיות פסיביות לספקי השירותים ,תחול ,בנוסף לכך ,אחת כלפי השניה ,באופן המאפשר להוט
טלקום לעשות שימוש בשירותים סיטונאיים פסיביים של חברת בזק ,ולהיפך.
ביום  10במרץ ,9011 ,הגישה הוט טלקום התייחסות בכתב לשימוע שפורסם על-ידי משרד
התקשורת ,בנוגע לתעריפים המירביים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק ובנוגע לתיק השירות
לגישה רחבת-פס מנוהלת (( )Bitstream accessלהלן" :שירות  .)"BSAבנוסף ,הציגה הוט טלקום
בעל-פה את התייחסותה לשימוע כאמור וכן ,ביקשה הבהרות ממשרד התקשורת ומחברת פרונטיר
ביחס לנושאים שונים הקשורים בשימוע כאמור .ביום  10באפריל ,9011 ,התקבל על-ידי הוט
טלקום מסמך הבהרות מחברת פרונטיר .ביום  19במאי ,9011 ,העבירה הוט טלקום למשרד
התקשורת התייחסות למסמך ההבהרות .כמו-כן ,ביום  1במאי ,9011 ,הגישה הוט טלקום תגובה
ביחס לשימוע שפורסם על-ידי משרד התקשורת בנושא תיק השירות לשימוש בתשתיות פסיביות.
ביום  18באוגוסט ,9011 ,התקבל על ידי הוט טלקום שימוע משני שפורסם על-ידי משרד התקשורת
בנושא :אסדרת השירותים הסיטונאיים ,שמטרתו קביעת מדיניות אספקת שירותים סיטונאיים
וקביעת תעריף בעד שירותים סיטונאיים ברשת חברת בזק .בהתאם לאמור בשימוע המשני,
ובהמשך לבחינת ההתייחסויות שהתקבלו בעניין שירות  ,BSAהמשרד צירף נוסח המסדיר אופן
אספקת שירותים אלה בידי חברת בזק והוט טלקום ,לספקי שירות כאמור .כמו כן ,המשרד פרסם
את התעריפים המירביים שהינו שוקל לקבוע ביחס לשירותים האמורים במסמך ושירותים
סיטונאיים נוספים ,בהתייחס לשנים  .9011-9019בנוסף ,צורפה טיוטת נוסח תקנות המעגנות את
השירותים הסיטונאיים ,אשר דנות ,בין היתר ,בסוגי שירותים סיטונאים המפורטים ,בתיאור כללי
של השירותים בהתאם להחלטת רשימת השירותים ,בחובת בעלות התשתית המסופקת ,במחיר
מירבי המוצע לגבי כל שירות ברשת חברת בזק וכן במסמכים נלווים.
ביום  2באוקטובר ,9011 ,הודיע משרד התקשורת על שימוע משני נוסף בנושא אסדרת השירותים
הסיטונאיים -תיק שירות גישה לתשתיות פיזיות פסיביות ותיק שירות פירוק למקטעים (.)SLU
בהתאם לאמור במסמכי השימוע המשני האמור ,ובהמשך לשימועים קודמים ,מצא המשרד כי יש
לערוך שינויים במתכונת אספקת השירותים כמפורט בטיוטות תיקי השירותים המעודכנים ,אשר
צורפו לשימוע המשני.
ביום  11בנובמבר ,9011 ,התקבלה על-ידי הוט טלקום החלטת שר התקשורת בדבר אסדרת
השירותים הסיטונאיים  -מתכונת אספקתם של שירותים סיטונאיים וקביעת תעריף בעדם ברשת
בזק (להלן בסעיף זה" :ההחלטה") .בהתאם לאמור בהחלטה ,לאחר הליכי שימוע שהתקיימו
בנושא ,החליט השר לאמץ את המלצות הדרג המקצועי במשרד ולתקן את רישיון בעלי התשתיות
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ולקבוע בו את שירות  BSAולשירות טלפוניה סיטונאי .על השירותים המוסדרים בתיק השירות
להינתן לאחר תקופת היערכות בת  1-2חודשים ,כמפורט בתיק השירות.
בנוסף ,הוחלט לעגן בתקנות את החובה לאספקת השירותים הסיטונאיים לרבות שירותים נלווים,
וכן לקבוע את התעריפים המירביים לשירותים הסיטונאיים אותם יגבה בעל רישיון מפ"א (במועד
זה חברת בזק) מבעל רישיון אחר העושה שימוש ברשת ,במסגרת תקנות התקשורת (בזק ושידורים)
(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א) ,התשע"ה( 9011-להלן בסעיף זה" :התקנות") .התעריפים
הנקובים בטבלה להלן במחירי סוף שנת ( 9011לפי המדד שפורסם בנובמבר  )9011ויעודכנו אחת
לשנה ביום  1בינואר ,החל משנת  ,9012בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.
ביום  10בדצמבר ,9011 ,התקבלה בידי הוט טלקום עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לקביעת מועד
דחוף לעתירה שהוגשה על-ידי חברת בזק לבג"צ ,כנגד שר התקשורת ואח' ,במסגרתה ביקשה בזק
בין היתר ,להורות על ביטול החלטת שר התקשורת מיום  11בנובמבר ,9011 ,בנושא אסדרת
השירותים הסיטונאיים ,ובכלל זה על ביטול תיקוני הרישיונות שצורפו להחלטה ועל ביטול
התקנות .כן ביקשה בזק לקבוע דיון בעתירה לא יאוחר  11בפברואר ,9015 ,הוא המועד שבו לפי
ההחלטה ,על בזק לספק שירותי גישה סיטונאיים .לעתירה צורפו כמשיבים בעלי רישיונות מפ"א,
רט"ן ומב"ל ובהם הוט טלקום ,הוט מובייל והוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ.
בנוסף ,התקבלה על-ידי הוט טלקום החלטת בג"צ מיום  98בדצמבר ,9011 ,ולפיה יומנו של בית
המשפט אינו מאפשר קביעת דיון בעתירה עוד לפני  11בפברואר ,9015 ,כפי שנתבקש ,והעתירה
תועבר לדיון בפני הרכב לא יאוחר מיום  11במרץ ,9015 ,עוד בטרם המועד שנקבע לעניין יישום
שירות הטלפוניה הסיטונאי .כן נקבע כי תגובה מקדמית תוגש על-ידי כל מי מהמשיבים שירצה
להגיב ,עד  15יום לפני המועד שייקבע .בהמשך לכך ,נקבע דיון בעתירה ליום  95במרץ.9015 ,
ביום  99בינואר  ,9015התקבלה בידי הוט טלקום החלטת משרד התקשורת בדבר אסדרת
השירותים הסיטונאיים -תיקי שירות לשירות גישה לתשתיות פיזיות ושירות פירוק למקטעים
( .)SLUבהתאם להחלטת המשרד ,המועד לאספקת השירותים האמורים הינו  1באוגוסט.9015 ,
יצויין ,כי בהתאם להחלטת משרד התקשורת ,תיק השירות לעניין שירות פירוק למקטעים ()SLU
מתייחס לחברת בזק בלבד .בהחלטת המשרד צויין עוד כי באשר לחובת ההדדיות כפי שהוצעה
במסגרת השימוע המשני מיום  2באוקטובר ,9011 ,בהתייחס לתיק השירות לגישה לתשתיות
פסיביות ,מדובר בקביעה ראשונה בנושא .המשרד ציין כי מדובר בתקופת מעבר ,על-כן הרשות
מחוייבת באיפוק בקבלת החלטות לגבי כל אותם עניינים שאין בהם כורח ודחיפות מיוחדת לפעול
בהם בתקופת הבחירות ,ועל כן ראוי ,לטענת המשרד ,כי החלטה זו לא תתקבל על ידי ממשלת
מעבר ותוכרע על ידי הממשלה הבאה .החברה פנתה בנושא זה במכתב וקיבלה תשובה מהמשרד.
להלן המחירים שנקבעו על ידי משרד התקשורת עבור אספקת השירותים הסיטונאיים ברשת בזק:
שירות

3.18

3.1,

3.18

3.15

יחידה

שירות נגישות -ללא טלפוניה

19.52

19.10

19.91

11.91

ש"ח לקו לחודש

שירות נגישות -כולל טלפוניה

18.11

19.51

19.90

18.11

ש"ח לקו לחודש

שירות subloop unbundling

18.11

90.01

90.11

91.11

ש"ח לקו לחודש
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19.11

11.19

ש "ח
לחודש

למגה

ביט

שירות העברת נתונים בליבת הרשת

בתצורת 8,152 19,921 15,511

1,912

ש "ח
לחודש

למגה

ביט

שירות יצירת שיחה

0.01

0.01

0.01

0.01

ש"ח לדקה

שירות גישה לקנה

189

189

100

100

ש"ח לק"מ לחודש

שירות סיב אפל ראשון בתוואי

191

191

191

195

ש"ח לק"מ לחודש

שירות סיב אפל נוסף בתוואי (עד 9.19 1
סיבים סה"כ)

9.11

9.11

1.88

ש"ח לק"מ לחודש

159

159

159

159

ש"ח לביקור

שירות

העברת

נתונים

10.12

91.11

multicast

שירות ביקור טכנאי בבית לקוח

הוט טלקום נערכת ליישום ההחלטות בנושא השוק הסיטונאי .החל מיום  11בפברואר,9015 ,
ערוכה הוט טלקום לאספקת שירות  BSAלספקי שירות בהתאם לתעריפים שנמסרו לספקי
השירותים ולמשרד התקשורת.
יצויין ,כי למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח ,החלו מספר ספקי שירות להציע ללקוחות קצה
חבילות הכוללות שירותי אינטרנט כוללים (תשתית וספק) על-גבי תשתית בזק.
בשלב זה אין באפשרותה של החברה לאמוד את מלוא ההשפעה הצפויה על עסקיה ,אולם ,להערכת
החברה ,ליישום ההחלטות בנושא השוק הסיטונאי ,לרבות החלטות עתידיות של המשרד ,עלולה
להיות השפעה שלילית על תוצאות החברה .הערכת החברה כאמור ,הינה בבחינת מידע צופה פני
עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך תשכ"ח ,1829-אשר התממשותו תלויה בגורמים ,אשר אינם
בשליטתה של החברה.
.1.1.1.1

ביום  92ביוני 9019 ,פרסם משרד התקשורת שימוע בנושא חיבורי )Gigabit ethernet (GBE
לספקי ( ISPלהלן" :הג'יגות") .במסגרת השימוע ,ולאור הצפי כי השימוש בשירותי השידורים
הטלוויזיוניים על-גבי רשת האינטרנט הפתוחה ילך ויגבר ,וכן על-מנת להקל על כניסת שחקנים
נוספים לשוק השידורים ,בחן המשרד את האפשרות להורות על תיקון תיקי השירות לשירותי
גישה לספק אינטרנט של הוט טלקום ושל בזק ,באופן שבו יבוטלו התשלומים המושתים כיום על
ידי בעלות התשתית על ספקי האינטרנט עבור הג'יגות ותשלומים אלה יתומחרו במסגרת התשלום
הנגבה על ידי בעלות התשתית מלקוחות הקצה .כמו כן ,שקל המשרד במסגרת השימוע לחייב את
בעלות התשתית לספק קישורי ג'יגות בקצב שייגזר מ"יחס ההעמסה" כפי שייקבע מעת לעת על ידי
המשרד .למועד הדוח ,לא נקבעה החלטה בדבר ביטול התשלומים האמורים ,או בדבר קביעת
"יחס העמסה" כאמור.
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.1.1.1

שינויים בהיקף הפעילות בתחום הפעילות וברווחיותו

.1.1.1.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
בשל הרוויה בשוק שידורי הטלוויזיה הרב-ערוצית כאמור לעיל בסעיף  1.1.9.1.1לעיל ,כמעט ולא
ניכרה בשנים האחרונות עלייה במספר המנויים לשירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל ,וקיים
קיפאון מסוים במספר מנויי החברה לשירות זה ,עם מגמת ירידה במספר המנויים בשנים
האחרונות (ראה סעיף  9.1.9.1לדו"ח הדירקטוריון בפרק ב' לדו"ח התקופתי) .מנגד ,לאור העמקת
שיווק חבילות הטריפל פליי על ידי החברה ,חלה בשנת  9011עליה בהכנסה הממוצעת מלקוח,
שנובעת בעיקר מעליה במספר השירותים הממוצע שצורך כל מנוי מהחברה.
בשנת  9011החברה השיקה את  ,HOT FiberBoxקופסה המשלבת ממיר מקליט באיכות ,HD
מודם אינטרנט ,ראוטר ומודם טלפון ,כמו גם מספר יישומים ותכונות מתקדמות .שירות זה תורם
לגידול בהכנסות החברה הנכונות לדוח זה .לפרטים אודות ה ,Fiber Box -ראה סעיף 1.1.1.1
לעיל.
לפרטים נוספים ,אודות ההכנסה הממוצעת מלקוח ,ראה סעיף  9.1.9.1לדו"ח הדירקטוריון בפרק
ב' לדוח התקופתי.
להערכת החברה ,עשויים הגורמים הבאים להביא לשינויים בהרגלי הצריכה של מנויי הטלוויזיה
הרב-ערוצית )1( :הרחבת הערוצים הכלולים בתחנות השידור הספרתיות כמפורט בסעיף 1.1.9.1.9
לעיל; ( )9פעילותם של מתחרים חדשים לפעילות שידורים באמצעות האינטרנט (כמפורט בסעיף
 1.1.5.1להלן); ( )1החובה להציע למנויי החברה חבילת יסוד כמפורט בסעיף (1.1.10.1.9ג) להלן; ()1
תיקון מדיניות המועצה בעניין התנאים למתן רישיונות מיוחדים ויישומה כמפורט בסעיף 1.1.1.1.1
לעיל.
כל אחד מהגורמים האמורים ,בנפרד ובמצטבר ,עלולים לגרום לירידה משמעותית בהכנסות
החברה ,ועלולה להיות לכך השפעה שלילית מהותית על עסקיה ועל תוצאותיה העסקיות.

.1.1.1.9

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים
הפעילות בשוק התקשורת ,הינה פעילות רווית מתחרים .בשנים האחרונות ניכרת מגמת שימוש
במוצרים תחליפים לטלפון הנייח ,ובעיקר בשירותי טלפון נייד ,מגמה המתבטאת גם בויתור על
אחזקת טלפונים נייחים בבתי אב ובעסקים ,בין היתר בשל הפחתת דמי הקישוריות המשולמים
לחברות הסלולר .לאור האמור ,בשנים האחרונות קיימת שחיקה נמשכת במחיר שירותי הטלפוניה
הנייחת.
בשלוש השנים האחרונות ,התחזקה התחרות בשוק שירותי הטלפוניה הנייחת ,והקבוצה מעריכה,
כי זו צפויה להמשיך ולהתחזק בשנים הקרובות ,בעיקר עקב התחזקות השחקנים מהקבוצות
הממוזגות  -פרטנר וסלקום .חברות מהקבוצות הללו פועלות מכוח רישיון כללי ייחודי למתן
שירותי בזק פנים ארציים ("רישיון מפ"א ייחודי") 5,ללא חובת בעלות ברשת תקשורת עצמאית,
למעט בעלות במרכזת המשמשת את המפעיל ,וללא חובה לספק למשתמשי הקצה שירות
אוניברסאלי כפי שמחויבת הוט טלקום לעשות.

5

בחודש יוני  9001התקין שר התקשורת תקנות העוסקות בהליכים ובתנאים לקבלת רישיון מפ"א ייחודי ,וזאת בהמשך לתיקון שבוצע
בחוק התקשורת אשר אפשר ,החל מספטמבר  ,9001כניסת מפעילים חדשים כאמור.
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לפרטים נוספים אודות יישום שוק סיטונאי בשירותי הפס הרחב ,ראה סעיפים ,1.1.1.9 1.1.1.9.9
 1.1.1.9 1.1.1.9ו 1.1.5.1 -להלן.
בנוסף לשירותי הגישה לאינטרנט הנייח מספקות חברות הסלולר שירות אינטרנט סלולרי,
במהירויות הולכות וגדלות ,הזמין במכשירי הטלפון הניידים ,בטלפונים החכמים (,)Smartphone
במכשירי "טאבלט" ובמחשבים ניידים .למועד הדוח ,חברות הסלולר מגדילות את היצע החבילות
ואת קצבי הגלישה למנויים ,ואף מציעות חבילות גלישה ללא הגבלת נפח.
הערכות החברה המפורטות בסעיף זה 9הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך2
הערכת החברה מבוססת על היכרות החברה את השוק בו היא פועלת 2הערכת החברה עשויה שלא
להתממש או להתממש באופן חלקי או באופן אחר מהאמור 9לרבות במקרה שהצעות החוק 9תיקוני
החקיקה ותיקון המדיניות שיתקבלו בפועל יהיו שונים במתכונתם או היקפם מהמתואר לעיל2
.1.1.5

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות

.1.1.5.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
הגדלת מהירות הגלישה באינטרנט והרחבת רוחב הפס (כמתואר בסעיף  3.5.7.1להלן) ,מאפשרות
העברת תכני וידאו שונים על גבי תשתית פס רחב ,באיכות ובמהירות גבוהות .העברת תכני וידאו
אפשרית בשידור לכלל המשתמשים או על פי הזמנת המשתמש ( )Video On Demandוהתכנים
ניתנים לצפייה מיידית ,באמצעות מחשב או מרקע הטלוויזיה ,ללא צורך בהורדת תכנים למחשבו
האישי של המשתמש .בשנים האחרונות ניכרת מגמה של הפצת תכני שידור באמצעות פלטפורמות
רחבות פס ,הכוללת אתרי ופורטלי תוכן ,בדרך של הורדה וצפייה בתכנים באמצעות רשת
האינטרנט .למועד הדוח קיימים אתרי אינטרנט לשיתוף קבצים המציעים תכני וידאו להורדה וכן
אתרים רבים המאפשרים צפייה בתכני וידאו באמצעות רשת האינטרנט .כחלק ממגמת הלכידות
בשוק התקשורת בישראל ,מציעים גופי שידור שונים ,במקביל לשידור תכנים בטלוויזיה ,תכני
וידאו לצפייה ישירה באמצעות אתרי אינטרנט .תכנים מסוימים ,נבחרים של החברה ,מופיעים
באתר  YNETבאינטרנט ,ומוצעים לצפייה בשיטת  .VODנכון למועד הדוח ,ספריית ה VOD-מכילה
כ 10,500-כותרים (גידול של  1,500כותרים מאז  11בדצמבר  .)9011שיעור חדירת ה VOD-הינו 51%
מלקוחות הטלויזיה של החברה .בנוסף ,קיימים גופי שידור ומפיקי ערוצים ,המציעים את
שידוריהם השוטפים לצפייה ישירה באמצעות האינטרנט ,במקביל לשידור הערוץ בטלוויזיה .כמו
כן ,קיימים אתרי אינטרנט המשדרים תכנים ללא היתר מבעלי הזכויות ,לרבות תכנים מסוימים של
החברה (אתרים פיראטיים) .יצוין ,כי היעדר הסדרה רגולטורית שוויונית של שידורי טלוויזיה על
גבי רשת האינטרנט ,מאפשרת לגופים המוזכרים לעיל להתחרות ביתר קלות מול בעלי הרישיונות
בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית ,וביניהם החברה.

.1.1.5.9

פלטפורמה אפשרית נוספת להעברת תכנים ,הינה תשתית הסלולר .השימוש בשירותי האינטרנט
הסלולרי מתגבר בשנים האחרונות ,בייחוד לאור השימוש במכשירי טלפון ניידים "חכמים"
( ,)Smartphoneהמאפשרים גלישה נוחה באינטרנט לעומת מכשירי טלפון נייד אחרים ,מהווים
למעשה מחשב נייד המשולב במכשיר הטלפון וכן במכשירי "טאבלט" למינהם .יצוין ,כי טכנולוגיה
זו אינה מהווה תחליף של ממש לשירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית של החברה ,שכן צפייה בטלוויזיה
על גבי מכשירי טלפון נייד אינה מספקת חוויית צפייה דומה לצפייה באמצעות מקלט טלוויזיה
רגיל .עם זאת ,אין זה מן הנמנע כי שיפור שירותי האינטרנט הסלולרי ופיתוח טלפונים ניידים
חכמים חדשים וגידול בהיקף השימוש בהם ,יובילו לשינוי בתחום זה.
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.1.1.5.1

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים
בענף שירותי הגישה לאינטרנט המהיר קיימת מגמת גידול בצריכת יישומים הדורשים רוחבי פס
במהירויות גבוהות.
התפתחות רשתות אינטרנט מהיר בשילוב זמינות טכנולוגיות חדשות מבוססות Intenet ( IP
 ,)Protocolמאפשרות מגוון רחב של יישומים לצרכי תקשורת שונים כגון שירותי קול ,שירותי
העברת וידאו ,שירותי רשת ואפליקציות ארגוניות ,תוך שימוש בתשתיות אינטרנט ,וזאת תחת
שימוש ברשתות הבזק המסורתיות.
בנוסף ,ההתפתחויות הטכנולוגיות ,הקיימות בתחום הטלפוניה ,מאפשרות להוט טלקום להמשיך
לפתח ולספק למנוייה שירותי טלפוניה מתקדמים על גבי רשת הכבלים ,כגון שירותי Session ( SIP
 ,)Initiation Protocolאשר מאפשרים בין היתר שירותים ופתרונות מתקדמים לעסקים.

.1.1.2

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם

.1.1.2.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות השידורים הינם )1( :איתנות פיננסית
הנדרשת ,בין היתר ,לביצוע השקעות שונות ,לרבות השקעות בתשתיות תקשורת ,לשם שדרוגן
לרמה ,שתאפשר אספקת שירותי טלוויזיה רב-ערוצית מגוונים ובאיכות גבוהה ,והכל בהתאם
לפלטפורמות הטכנולוגיות המתהוות בשוק; ( )9הספקת שירותים שונים למנויים במגוון חבילות;
( )1יכולת להציע שירותים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ,העונות על צרכי המנויים במחיר
משתלם ללקוחות שונים; ( )1אספקת שירותים אמינים ואיכותיים במחירים תחרותיים למנויים;
( )5אספקת תוכן שידורים אטרקטיבי; ( )2יכולת לספק שירות לקוחות ברמה גבוהה; ( )1רשת בעלת
יכולת שרידות וגיבוי ,וכן היכולת לתפעל ולשמר את יציבות מערכות התשתית ולשדרגן; וכן )9( -
יצירת ערכי מותג לאורך זמן הממצבים את החברה בשוק אל מול המתחרים קיימים ועתידיים.

.1.1.2.9

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים
גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות התקשורת הינם )1( :מקורות מימון זמינים להשקעה בתשתיות
טכנולוגיות חדישות הדרושות למתן השירותים ובשדרוג התשתיות באופן שוטף בהתאם לביקוש
הצרכנים; ( )9היכולת להתעדכן וליישם במהירות שינויים וחדשנות טכנולוגית בתחום; ( )1היכולת
לספק שירותים נלווים למנויים; ( )1בתחום שירותי הגישה לאינטרנט מהיר  -שיתוף פעולה רציף
ודינמי עם ספקי גישה לאינטרנט למתן שירות תחרותי בכל עת מול ספקים מתחרים והתמודדות
בסביבה הרגולטורית המשתנה לרבות השוק הסיטונאי בפס הרחב ,לפרטים נוספים אודות שירותי
הגישה לאינטרנט המהיר בסעיף  1.1.10.1.1להלן; ( )5מערכי שיווק ומכירה וערוצי הפצה פנימיים
וחיצוניים הפועלים ביעילות; ( )2מדיניות תעריפים מושכלת לאור התחרות המחריפה והשינויים
הטכנולוגיים המתבטאים בשחיקת מחירים בתחום הפעילות; ו )1( -יכולת לספק את השירותים
באופן אמין ויעיל תוך מיעוט תקלות ,ויכולת מענה מהיר לצרכי המנויים.

.1.1.1

חסמי כניסה ויציאה עיקריים של תחום הפעילות

.1.1.1.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
חסמי הכניסה העיקריים בפעילות השידורים הינם )1( :הצורך בקבלת רישיונות כדי לספק שירותי
טלוויזיה רב-ערוצית ,תוך עמידה בתנאים שנקבעו בהוראות הדין ,לרבות חוק התקשורת ,תקנות
הבזק (זיכיונות) התשמ"ח( 1891-להלן" :תקנות הזיכיונות") וכללי התקשורת .בנוסף על כך ,קיים
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צורך ברישיון השידורים וכן בבעלות או בזכות אחרת המקנה נגישות לרשת כבלים או תשתית
הפצה אחרת של שידורי טלוויזיה רב ערוצית (בהקשר זה ,יצויין כי סלקום החלה בפעילות
שידורים ללא קבלת רשיון); ( )9הצורך בהשקעות פיננסיות ניכרות ובידע רב ,הנדרשים לשם הקמה
של תשתיות והתאמתן לטכנולוגיות חדישות; ( )1השקעה ברכש תכנים ,והצורך בבניית מערך תוכן
שידורי טלוויזיה איכותי מול המתחרים; ( )1התמודדות מול קבוצת בזק ,המבצעת השקעות עתק
בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית ,וכן מול מתחרים נוספים; ו )5( -שיעורי הרווחיות הנמוכים יחסית
בענף ,ושיעורי גידול שוק נמוכים יחסית (שוק רווי בטלוויזיה הרב -ערוצית).
חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות הינם )1( :הפסקת מתן השירותים בתחום טעונה ,על-פי
רישיון השידורים של החברה ,קבלת אישורים רגולטורים; ( )9השקעות גבוהות בתשתית הפצת
שידורים ובציוד הקצה ,אשר מועד החזרתן הינו ארוך טווח; ו )1( -התחייבויות בגין אשראי ארוך
טווח.
.1.1.1.9

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים
חסמי הכניסה העיקריים בפעילות התקשורת הינם )1( :צורך בקבלת רישיונות מפ"א מתאימים
למתן שירותי התקשורת השונים תוך עמידה בתנאים שנקבעו בהם; ( )9צורך בקיומה של תשתית
פיסית רחבת פס ודו כיוונית המגיעה עד לבית המנוי; ( )1צורך באמצעים פיננסיים וידע רב לשם
ביצוע השקעות נרחבות בתשתיות טכנולוגיות חדישות ,מערכות בקרה ,מתגים וציוד נוסף; ()1
התמודדות מול מונופול בזק שהינו בעל איתנות פיננסית רבה ,השולט בשוק הטלפוניה הנייחת
ומהווה מונופול מוכרז גם בשוק הגישה לאינטרנט מהיר; ו )5(-צורך בהקמת מערך שירות לקוחות
ומתן שירות לקוחות ברמה גבוהה.
חסמי היציאה העיקריים הינם )1( :השקעות בתשתית ,אשר מועד ההחזר שלהן הינו ארוך טווח;
( )9התחייבות לבנקים בגין אשראי ארוך טווח; ו )1( -הפסקת מתן השירותים בתחום טעונה ,על פי
רישיון המפ"א ,בקבלת אישורים רגולטוריים.

.1.1.9

תחליפים למוצרי תחום הפעילות
למועד הדוח ,מעריכה החברה ,כי השירותים הבאים מהווים תחליף לשירותים אותם היא מספקת
בתחום פעילות הכבלים:

.1.1.9.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.1.9.1.1

שירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית של  .Yesלפרטים נוספים ראה סעיף  1.1.9.1.1לעיל.

1.1.9.1.9

שידורי ה DTT-ובהם בין היתר ,שידורי הערוצים המסחריים וכן הרחבת שידורי ה .DTT -לפרטים
נוספים ראה סעיף  1.1.9.1.9לעיל.

1.1.9.1.1

.1.1.9.9

העברת תכנים באמצעות האינטרנט  -לפרטים נוספים אודות שיווק באמצעות אינטרנט ושיווק
שירותי הטלוויזיה הרב ערוצית על יד סלקום ראה סעיפים  1.1.5.1 ,1.2.1ו 1.1.9.1.1-לעיל.
שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים

1.1.9.9.1

שירותי טלפוניה פנים ארציים המסופקים על ידי בזק.

1.1.9.9.9

שירותי טלפוניה נייחת המסופקים בטכנולוגיית  VOBו VoIP-על ידי בעלי רישיון מפ"א ייחודי.
לפרטים נוספים ,ראה סעיפים  1.1.5.1ו 1.1.10.1.1 -לעיל.
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שירותי תקשורת סלולרית ושירותי המפעילים הווירטואליים ( - )MVNOלפרטים נוספים ,ראה

1.1.9.9.1

סעיף  1.9.1להלן.
תשתיות אינטרנט חלופיות ,וכן הקמת תשתית תקשורת על ידי  - IBCלפרטים נוספים ראה סעיף

1.1.9.9.1

 1.1.9.1.1לעיל.
מבנה התחרות בתחום הפעילות

.1.1.8

לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות ,וכן לפרטים בדבר הגורמים המשפיעים על מבנה
התחרות ,ראה סעיפים  1.1.11.9.1 ,1.1.1.9.9להלן ו 1.1.9.1.9-לעיל ,בהתאמה.
.1.1.10

מוצרים ושירותים

.1.1.10.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
כללי

1.1.10.1.1

רשת הכבלים של החברה הינה רשת דיגיטאלית דו-כיוונית 6,המאפשרת אספקת שידורי טלוויזיה,
אינטרנט וטלפוניה על גבי תשתית פיזית אחת .העברת שירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית על גבי
התשתית הדיגיטאלית ,מאפשרת לחברה להציע עשרות ערוצים ושירותים מיוחדים כגון שירותים
אינטראקטיביים .כמו-כן ,רשת הכבלים בתצורתה העדכנית ,מאפשרת לחברה לספק שירותי .VOD
כמו כן ,מספקת החברה למנוייה ערוצים ותכנים בטכנולוגיית  - HDטכנולוגיה חדשנית המאפשרת
צפייה בשידורים ברזולוציית תמונה ובסאונד טובים יותר (חדות צבע וצליל).
שידורים ותוכניות

1.1.10.1.9
א.

שידורי חובה
בהתאם לחוק התקשורת ולהוראות רישיון השידורים ,מחויבת הקבוצה לספק למנוייה משדרים
כדלקמן :ערוצים  1ו 11-המשודרים על-ידי רשות השידור; הערוצים המסחריים ( 9ו ;)10-ערוץ
הכנסת; שידורי הטלוויזיה החינוכית; שידורי בעלי רישיונות מיוחדים ובכללם ערוצים ייעודיים- 7,
אשר נכון למועד פרסום הדוח הינם :ערוץ המוסיקה ,הערוץ הרוסי (ייעודיים) ,הערוץ הערבי וערוץ
8
הקניות; שידורי חדשות מקומיות.

ב.

חבילות הבסיס
בהתאם לרישיון השידורים ,על החברה לספק לכל מנוייה בפעילות השידורים חבילה בסיסית
בשיטת שידור דיגיטאלית .נכון למועד הדוח ,כוללת חבילת הבסיס 91 ,ערוצי טלוויזיה ו 11 -ערוצי
רדיו .רישיון השידורים אוסר על החברה להתנות את אספקתם של שידורים למנוי ברכישתם של

6

הכוונה היא לערוץ ההלוך המשמש לשידור והעברת נתונים ממוקד החברה לבית המנוי ולערוץ החזור המשמש להעברת נתונים מציוד
הקצה שבבית המנוי למוקד החברה ,ואשר מאפשר את השירותים האינטראקטיביים וה ,VOD-כמו גם את שירותי האינטרנט
והטלפוניה.

7

ערוץ ייעודי כהגדרתו בחוק התקשורת הינו "ערוץ שידור בעל מאפיינים ייחודיים כגון שפה ,תרבות או מורשת ,ערוץ המיועד בעיקרו
למגזר מסוים בציבור או ערוץ המוקדש בעיקר לנושא אחד".

8

ביום  1בפברואר  ,9011פורסם תיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )58חדשות מקומיות) התשע"ד ,9011-לפיו החובה
לשדר חדשות מקומיות ,החלה על החברה ועל בעל רישיון לשידורי לווין תוארך בשנתיים נוספות.
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שידורים אחרים ,אלא אם כן אישרה זאת המועצה .על אף האמור ,רשאית החברה להתנות רכישת
שידורים מוספים או חלק מהם ,ברכישת חבילת שידורים בסיסית.
המחיר לחבילת הבסיס האנלוגית תחום בתעריף מירבי ,אשר נקבע על ידי המועצה.
ג.

חבילת יסוד
בהתאם להחלטת המועצה מיום  91בספטמבר  ,9019החלה החברה לשווק ללקוחותיה חבילה צרה,
הכוללת מס' מצומצם של ערוצים ,בתמורה לדמי מנוי מופחתים ביחס לחבילת הבסיס של החברה.
בשנת  ,9011במסגרת חוק ההסדרים ,הוחלט לתקן את חוק התקשורת ,בין היתר ,כדלקמן:

()1

שר התקשורת (להלן בסעיף זה" :השר") יהא רשאי להורות לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים
להציע לכל דורש חבילת שידורים המונה מספר מצומצם של ערוצים במחיר קבוע ("חבילת יסוד");
השר יורה בדבר מספר הערוצים בחבילת היסוד ומחירה ,ורשאי הוא להורות גם על המדיניות
בעניין מאפייני חבילת היסוד וסוגי הערוצים בה.

()9

בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ,לא ידרוש ממנוי לחבילת היסוד תשלום מעבר למחיר החבילה
שעליו הורה השר לפי סעיף קטן ( ,)1בעבור שירותים נלווים לחבילת היסוד ,ובכלל זה דמי התקנה
או עלות התקנה ובעבור ציוד קצה ("תשלומים נלווים").
ביום  90בפברואר  9011פורסמה עמדת המועצה ,לפיה הטלת חובה להציע למנויים חבילת יסוד,
הינה צעד ראוי ,באשר יש בה כדי להוזיל את עלויות הטלויזיה הרב-ערוצית לצרכנים .בהמשך
לעמדה זו ,פרסם שר התקשורת ביום  91בפברואר  9011החלטה המורה לחברה ול Yes -להציע
למנוייהן חבילת יסוד במחיר שלא יעלה על  190ש"ח לחודש .החברה פועלת בהתאם להחלטת שר
התקשורת.
במסגרת חבילות היסוד החדשות ,החלה החברה להציע  9מסלולים :האחד בזיקה לילדים ונוער
והשני מיועד לחובבי הספורט.
נכון למועד הדו"ח ,שיעור זניח בלבד מלקוחות החברה מנוי על שירות זה ,אולם ,בשל התחרות
בשוק הטלוויזיה ,אשר להערכת החברה צפויה להתגבר עוד יותר בשנת  ,9015עלול לגדול המעבר
לחבילה זאת ,מה שעלול לגרום לפגיעה בתוצאות החברה.
הערכת החברה כאמור 9הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד 9כמשמעו בחוק ניירות ערך 9אשר
התממשותם תלויה בגורמים 9שאינם בשליטת החברה2

ד.

שידורים מוספים
שידורים מוספים הינם שידורים המסופקים למנויים הדיגיטאליים לפי בקשתם ,בנוסף לחבילת
הבסיס הדיגיטאלית .השידורים האמורים ניתנים לרכישה במתכונת של ערוץ בודד (פרימיום) או
חבילות ערוצים ,אשר מכילות בין  5-12ערוצים לכל חבילה (בין היתר ,כגון :חבילת ערוצי הסרטים,
חבילת ערוצי הילדים וחבילת ערוצי בידור ופנאי) ,וזאת ,כנגד תשלום נפרד בנוסף על דמי המנוי
בגין חבילת הבסיס הדיגיטאלית .כמו כן ,זכאי המנוי לרכוש בנוסף לחבילת הבסיס הדיגיטאלית
חבילות ו/או ערוצים שונים מתוך רשימת חבילות וערוצים.

ה.

HOT VOD - Video on Demand
הקבוצה מספקת למנויי השירות הדיגיטאלי שירות  ,HOT VODהמאפשר למנוי לבחור באילו
תכנים לצפות ,כאשר המנוי הינו זה אשר קובע ושולט באופן בלעדי בעיתוי הצפייה ,ובקצב בו הוא
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מעוניין לצפות באותם תכנים .השירות מאפשר למנוי נגישות ישירה ומיידית לספריות תוכן
מגוונות.
למועד הדוח ,מספקת החברה למנוייה בפעילות השידורים שני פורטלים של  ,HOT VOD :VODו-
 ,HOT VOD YOUNGאשר הצפייה בהם כרוכה בתשלום חודשי קבוע ,ותמורתו יכול המנוי לצפות
על פי בחירתו במגוון ספריות תוכן ובהן תכנים בנושאים שונים כגון סדרות ,תכניות ילדים ,תכניות
ספורט ,תכניות בידור ופנאי ,איכות חיים ,מדריכי לימוד שונים וכד' .המנויים שרכשו מנוי כאמור,
צופים במרבית התכנים ללא תשלום נוסף .בנוסף לתכנים כאמור ,הכלולים בתשלום החודשי
הקבוע ,יש באפשרות המנויים שרכשו מנוי כאמור לרכוש הן תכנים בתשלום חד פעמי והן בתשלום
חודשי לספריות תוכן שונות ,אשר אינן כלולות בתשלום החודשי הקבוע .כמו כן ,באפשרות המנוי
להזמין סרטים לצפייה בהתאם לבחירה ,מתוך ספריית סרטים מגוונת העומדת לרשותו בפורטל
 ,HOT VOD MOVIESוזאת ,כנגד תשלום חד פעמי עבור הסרט בלבד ,ללא תשלום דמי מנוי
חודשיים .כמו כן ,החברה מספקת למנוייה את הפורטל  VOD COMPACTהמאפשר ליהנות
מספריית תכנים מצומצמת ,הכוללת מעל  9,000שעות תוכן ,כאשר כ 20%-מן התוכן הינו בחינם
והזמנת סרטים מספריית הסרטים  HOT VOD MOVIESבתשלום נפרד .לפרטים בדבר אספקת
שירות דומה על ידי  Yesראה סעיף  1.1.9.1.1לעיל.
ו.

Personal Video Recorder
הקבוצה מציעה למנויי השירות הדיגיטלי שירותי  )PVR( Personal Video Recorderבאמצעות
ממיר ,המשווק תחת השם המסחרי " "Hot Magicהמאפשר ,בנוסף לקליטת השידורים הרגילים,
הקלטת שידורים על-פי החלטת המנוי ,ושליטה במועדי השידור .כן ,מספקת החברה ממירים
המשלבים שירותי  PVRעם צפייה באיכות ( High Definitionממיר  .)HD-PVRשיווק ממירי HD-
 PVRמאפשר למנוי החברה חוויית צפייה משופרת ,חלף השימוש בעבר בשני ממירים נפרדים
לשירותי  PVRולצפייה בערוצי .HD

ז.

ערוצי HD
החברה מספקת למנוייה תכנים וערוצים באמצעות טכנולוגיית  ,HD - High Definitionשהינה
טכנולוגיה ,המאפשרת לצפות בשידורים ברזולוציית תמונה וסאונד טובים יותר (חדות צבע וצליל).,
אספקת השירות מותנית ברכישת או בהשכרת ממיר מתאים מהחברה ,וכן ,בשימוש במכשיר
טלוויזיה התומך בטכנולוגיה זו .נכון למועד פרסום הדוח ,משדרת החברה  91ערוצים בטכנולוגיה
זו ,כולל שירותי 2HOT VOD HD

1.1.10.1.1

טלפוניה
שירותי טלפוניה קווית פנים-ארצית ,הכוללים בעיקר את שירותי הטלפון הבסיסיים באמצעות קו
הטלפון הביתי הנייח ,וכן שירותים נלווים נוספים .שירותי הטלפוניה הפנים-ארצית של הקבוצה,
המוענקים באמצעות הוט טלקום ,ניתנים בקידומת  011ארצית (קרי ,המספר ימשיך לשמש את
משתמש הקצה גם אם יעבור לכל יישוב אחר בארץ) .לחלופין ,החל מכניסתה לתוקף של תוכנית
ניידות המספרים בשנת  ,9009יכול משתמש הקצה לשמור על מספר הטלפון הקיים שלו (כולל
הקידומת) בעת מעבר לרשת הטלפוניה של הקבוצה.
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הוט טלקום מספקת שירותים מתקדמים במגוון תוכניות בטכנולוגיית  ,IPברשת פרטית מאובטחת,
וזאת הן באמצעות העמדת קווים בודדים למנויים פרטיים ולעסקים קטנים ובינוניים ,והן בהעמדת
קווי  PRIלעסקים בינוניים וגדולים (קווים למנויים עסקיים הכוללים עד  10אפיקי דיבור לקו).
שירותי הטלפוניה של הוט טלקום כוללים שירותי קו טלפון ביתי (באמצעות מודם  EMTAאו מודם
משולב עם מודם אינטרנט ונתב )HOT-BOX -ושירותים נלווים ,לרבות שירותי אחזקה ,העתקות
והתקנות של קווי טלפון ואספקת ציוד קצה .כמו כן ,מספקת הוט טלקום למנוייה שירותי מספור
לעסקים ,המאפשרים חיוג חינם מכל אזורי הארץ למספרי  1-900בחיוב המנוי (בעל המספר) בעלות
השיחה ,שירות  PRIלעסקים ,ושירות חיוג בחיוב מפוצל לעסקים ( .)1-100בנוסף ,שירותי הטלפוניה
של הוט טלקום ,מאפשרים למשתמשי הקצה שירותים מתקדמים כגון )1( :שיחה מזוהה; ( )9שיחה
ממתינה ושיחה ממתינה מזוהה; ( )1שירותי "עקוב אחרי"; ( )1שיחות ועידה; ( )5שיחה אחרונה;
( )2חסימת שיחות חסויות; ( )1חסימת זיהוי המספר לשיחות יוצאות; ו )9( -שירותי תא קולי
מתקדם ( )voice to mailועוד .כמו כן ,מעמידה הוט טלקום לרשות מנוייה שירות לקוחות וכן
שירות תמיכה טכנית טלפוני הפועל  91שעות ביממה 1 ,ימים בשבוע.
התעריפים של שיחות יוצאות מרשת הוט טלקום נקבעים על-ידה בהתאם להוראות רישיון המפ"א
והדין .התעריפים לשיחות בינלאומיות הינם בהתאם לתעריפי מפעילי התקשורת הבינלאומיים.
תעריפי דמי קישוריות למפעילי מפ"א אחרים (בזק ,וכן חברות נוספות כגון נטוויז'ן
ו 019-סמייל) ,ולחברות הסלולר ,נקבעים על ידי משרד התקשורת .בכל שיחה מחוץ לרשת הוט
טלקום ,מחויבת הוט טלקום להעביר למפעילים הרלבנטיים את דמי קישוריות המגיעים להם .הוט
טלקום מקיימת קישור גומלין עם כל מפעילי המפ"א ,חברות הסלולר וחברות התקשורת
9
הבינלאומיות בישראל ,בהתאם להסכמים עמם.
בהתאם להחלטת משרד התקשורת ,החל מיום  1בדצמבר ,9011 ,תעריף קישור גומלין בעד השלמת
שיחה ברשת מפעיל פנים כאמור עומד על סך של  1אג' לדקת שיחה (במחירי  ,9011ללא מע"מ) ,בכל
שעות היממה ללא הבחנה בין שעות "שיא" ל"שפל".
שוק הטלפון הנייח בישראל מאופיין בשנים האחרונות בריבוי מתחרים .נכון למועד הדוח פועלות
בישראל ,מלבד הוט טלקום ובזק ,שלוש ספקיות נוספות של שירותי טלפוניה נייחת .להערכת
החברה ,יכולים מתחרים נוספים להיכנס לשוק זה ,היות והוא מאופיין בחסמי כניסה נמוכים,
משום שאספקת שירותי הטלפוניה על גבי הפס הרחב ,באמצעות רישיונות VOB (Voice-Over
 ,)Broadbandאינה כרוכה בהשקעה כלכלית משמעותית ,אינה מחייבת פריסת תשתית ,ונהנית
מיתרונות יחסיים כמפורט בסעיף  1.1.9.1.1לעיל.
בנוסף ,בהתאם להחלטת שר התקשורת מיום  11בנובמבר ,9011 ,בנושא יישום השוק הסיטונאי,
החל מיום  11במאי ,9015 ,יוכלו ספקי שירותים להציע ללקוחות קצה שירותי טלפוניה נייחת,
באמצעות תשתית של חברת בזק או הוט טלקום בהתאם לתיק השירות שנקבע לעניין זה על-ידי
משרד התקשורת .להערכת החברה ,יישום השוק הסיטונאי בשוק הטלפוניה הנייחת עלול להוביל
להגברת התחרות בתחום .לפרטים ,בדבר החלטת משרד התקשורת בנושא מתן שירותים
סיטונאיים על-ידי בעלי הרישיונות הכלליים לספקיות ה ,ISP -ראה סעיף  1.1.18.1להלן.

9

למועד הדוח ,טרם נחתם הסכם קישור גומלין עם חברת בזק ,אך בפועל מתבצע קישור גומלין בין הוט טלקום לבין חברת בזק.
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הערכת החברה כאמור 9הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד 9כמשמעו בחוק ניירות ערך 9אשר
2
התממשותו תלויה בגורמים 9אשר אינם בשליטתה של החברה
1.1.10.1.1

שירותי גישה לאינטרנט מהיר
הקבוצה מספקת ,באמצעות הוט טלקום ,שירותי גישה לאינטרנט על בסיס רשת הUltra ( UFI-
 ,)Fast Internetהמאפשרת כיום גלישה במגוון מהירויות עד  900מגה ביט לשניה (בערוץ היורד)
ועד  5מגה ביט לשניה (בערוץ העולה) .בנוסף השיקה החברה לאחרונה מהירות גלישה של  500מגה
ביט לשניה (בערוץ היורד) ו 10 -מגה ביט לשניה (בערוץ העולה) ,המוצעת לעסקים במספר איזורים
מרכזיים בארץ .נכון למועד הדו"ח ,אחוז הלקוחות המנויים על רוחב הפס באינטרנט של  10מגה
ומעלה הוא  .11%הגלישה על בסיס תשתית האינטרנט המהיר של הוט טלקום ,מבוססת על רשת
הכבלים ועל סיבים אופטיים בפס רחב ,ואינה מצריכה קו טלפון .לפרטים נוספים ,אודות רשת
האינטרנט של הקבוצה ,ראה סעיף  1.1.5.1להלן.
שירות האינטרנט הנייח בישראל מוסדר כיום באמצעות הפרדה בין שירות התשתית לשירות הגישה
לאינטרנט (ספק  .)ISPבמסגרת זו ,הוחלט להסדיר את השימוש שיעשו ספקיות ה ISP-בתשתיות
בעלי הרישיונות הכלליים ,תוך שאלה האחרונים חויבו במתן "גישה פתוחה" ( ,)open accessעל
בסיס שוויוני ,לכל ספקיות ה .ISP-לאור האמור ,בשוק שירות אספקת הגישה לאינטרנט קיים
ריבוי בעלי רישיונות 10,כאשר בפועל ,לפי מיטב הערכת הקבוצה ,פועלות בשוק זה שלוש ספקיות
עיקריות (בזק בינלאומי ,נטויז'ן ( )011ו 019-סמייל) ,והחל משנת  9019פועלת בשוק גם הקבוצה,
באמצעות הוט נט .לפרטים ,בדבר החלטת משרד התקשורת בנושא מתן שירותים סיטונאיים על-
ידי בעלי הרישיונות הכלליים לספקיות ה ,ISP -ראה סעיף  1.1.1.9.9להלן.
למועד הדוח ,עומד שיעור החדירה והשימוש באינטרנט במשקי הבית בישראל על כ ,99% -שיעור
שהינו מהגבוהים בעולם .למרות אחוזי החדירה הגבוהים ,שאפיינו את השנים האחרונות ,עדיין לא
ניכרת האטה בביקוש לשירותי הגישה לאינטרנט המהיר .לפרטים ,בדבר הענקת רישיון ספק ISP
לחברת בת של החברה ראה סעיף  1.1.18.1להלן.

1.1.10.1.5

שירותי תמסורת ותקשורת נתונים
הוט טלקום מציעה שירותי תמסורת למנוייה העסקיים ולספקי תקשורת במגוון ממשקים ,לרבות
בקצבים גבוהים .החיבור מתבצע על גבי סיבים אופטיים למנויים עסקיים גדולים במשק בתשתיות
 IPו SDH-במגוון מהירויות ,וכן שירותי תמסורת וידאו למפיקי ערוצים.

1.1.10.1.2

שירותי הפצת שידורים לחברה
כאמור בהסכם השירותים המפורט בסעיף  1.1.19.1.1להלן ,מעמידה הוט טלקום לשימוש החברה
את תשתית רשת הכבלים ,כמו גם שירותי הפעלת מוקד שידור ,לשם אספקת השידורים למנויי
החברה .במסגרת שירות זה ,מבצעת הוט טלקום עבודות תשתית ופיתוח רשת לרבות פיתוחים
ייעודיים לצרכי החברה בפעילות השידורים.

10

על פי נתוני אתר משרד התקשורת ,קיימות  11חברות בעלות רישיון ( ISPנכון לחודש נובמבר .)9011
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1.1.10.1.1

הכנסות החברה מקבוצות מוצרים
נכון למועד הדו"ח ,בתחום פעילות הכבלים אין לחברה קבוצת מוצרים ששיעור ההכנסות מכל אחד
מהם היה  10%או יותר מסך ההכנסות של הקבוצה במאוחד בהתאם לדוחות הכספיים ,למעט
הכנסות מדמי מנוי ,אשר גובה החברה מלקוחותיה ,המהווים כ 19%-מסך הכנסות הקבוצה.

1.1.10.1.9

שירותים נוספים
במסגרת סל השירותים שמציעה הוט טלקום למנוייה העסקיים ,מעניקה הוט טלקום ,בין היתר,
שירותי תמסורת ותקשורת נתונים ושירותי  .)IP Virtual Private Network( IPVPNשירותים אלה
כוללים שירותי רשת להעברת נתונים מנקודה לנקודה ,העברת נתונים בין מחשבים ובין רשתות
תקשורת שונות ,שירותי חיבור רשתות תקשורת לאינטרנט ושירותי גישה לעסק מרחוק .למועד
הדוח ,מאפשרת רשת התקשורת של הקבוצה מתן שירותי תמסורת על גבי סיבים אופטיים
בטכנולוגיית  )Synchronous Digital Hierarchy( SDHאו תמסורת  )Internet Protocol( IPבמגוון
קצבים .לפרטים נוספים בדבר שירותים אלו ,ראה סעיפים  1.1.5.1ו 1.1.10.1.5 -לעיל .בתחום
שירותי התמסורת קיימים ספקים נוספים בעלי רשתות עצמאיות ,שהעיקריים בהם הן קבוצות
התקשורת בזק ,סלקום ופרטנר.
בנוסף לשירותים המפורטים לעיל ,מספקת הוט טלקום לחברה שירותי תשתית הפצת שידורי
טלוויזיה רב-ערוצית למנויים ושירותי מוקדי שידור ,המתבצעים על בסיס רשת כבלים מתקדמת,
הפרוסה בכל רחבי הארץ ,ומבוססת על למעלה מ 2,500-ק"מ של רשת סיבים אופטיים.

.1.1.11

לקוחות

.1.1.11.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.1.11.1.1

רובם המכריע של מנוייה של החברה בתחום הכבלים הינם מנויים פרטיים.

1.1.11.1.9

ככלל ,מתקשרת החברה עם מנוייה בתחום שידורי הטלוויזיה הרב-ערוצית בהסכם אחיד ,הקובע
את התנאים הכלליים לאספקת שירותי השידורים על ידי החברה (בסעיף זה" :ההסכם") .תנאים
מסוימים ,כגון גובה ותנאי התשלום עבור השירותים ,וכן תנאים נוספים ,נקבעים באופן
אינדיבידואלי מול כל מנוי ,בהתאם למסלול הספציפי אליו הצטרף.
במסגרת ההסכם מוסדרים ,בין היתר ,הנושאים הבאים :הרכב השידורים (חבילת בסיס ,ערוצים
מוספים ,שירותי  VODוכד'); הוראות בדבר שינויים בשירותי החברה; זכויותיו והתחייבויותיו של
המנוי ביחס לציוד הקצה ,המסופק על ידי החברה ,ואופן העברתו למנוי (השאלה ,השכרה או
מכירה); אופן התקנת והפעלת השירות וטיפול בתקלות; הוראות בדבר אופן העברת התמורה
לחברה ותנאי התשלום; הוראות לעניין הפסקת השירות; הוראות בדבר שימוש במידע הנמסר על
ידי המנוי; הוראות לעניין הצטרפות; וככל שרלוונטי ,שירותי ממיר בעל פונקציות הקלטה כאמור
בסעיף  1.1.1.1לעיל.
נוסח ההסכם אושר על ידי המועצה .בנוסף ,ההסכם אושר על ידי בית הדין לחוזים אחידים.

1.1.11.1.1

הקבוצה שמה דגש על שירות למנויים ,ובכלל זה שימור מנויים .הקבוצה נוהגת לערוך מעת לעת
מבצעים המוגבלים בזמן ,אשר במסגרתם מציעה הקבוצה למנוייה ,בין היתר ,חבילות ערוצים
ותכנים וכן חבילות שירותים (טריפל-פליי); לעניין זה ראה סעיף  1.1.19להלן.
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.1.1.11.9

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים

1.1.11.9.1

מרבית מנויי הוט טלקום בפעילות התקשורת ,הינם מהמגזר הפרטי ,בתחום הטלפוניה הנייחת
והגישה לאינטרנט מהיר .בתחום המגזר העסקי ,מספקת הוט טלקום בעיקר שרותי תמסורת
ותקשורת נתונים ,וכן שירותי טלפוניה נייחים על גבי סיבים אופטיים ( ,)PRIטלפוניה על-גבי מודם
וגישה לאינטרנט מהיר.

1.1.11.9.9

ככלל ,מתקשרת הוט טלקום עם מנוייה בפעילות התקשורת בהסכמים אחידים ,הקובעים את תנאי
השירות לשירותי הוט טלקום (שירותי טלפוניה ושירותי גישה לאינטרנט) .תנאים מסוימים ,כגון
גובה ותנאי התשלום עבור השירותים ,תקופת ההסכם והאפשרות לסיומו ,נקבעים באופן
אינדיבידואלי מול כל מנוי ,בהתאם למסלולים ולמבצעים הספציפיים ,אליהם הצטרפו ולתנאיהם.

1.1.11.9.1

במסגרת התנאים הכלליים לאספקת שירותי גישה לאינטרנט ו/או שירותי טלפוניה מוסדרים ,בין
היתר ,הנושאים הבאים :נוהל התקנת ציוד הוט טלקום לצורך חיבור המנוי לרשת הטלפון של הוט
טלקום (מודם); זכויותיו והתחייבויותיו של המנוי ביחס לציוד הקצה (מודם) ואופן העברתו למנוי
(השאלה ,השכרה או מכירה); הוראות בדבר התמורה שתועבר הוט טלקום ,לרבות אופן ביצוע
התשלומים ותשלומים משלימים ,בהם יחויב המנוי (דוגמת דמי קישור גומלין או תשלום בגין
שיחות בינלאומיות); הגבלת אחריות הוט טלקום בגין מתן השירות; תנאים להגבלת או הפסקת
מתן השירות על ידי הוט טלקום; אחריות ותחזוקה למודם והוראות בדבר שמירת סודיות והגנה על
הפרטיות.

.1.1.11.1

להלן יובאו פרטים בדבר התפלגות מנויי פעילות השידורים ומנויי פעילות התקשורת בתחום
הכבלים ,על פי שיוך סקטוריאלי לסוף תקופה (באחוזים):
לשנת 3.13

לשנת 3.12

לשנת 3.13

פעילות השידורים
מנויים מוסדיים*

1%

1%

2%

כל היתר

81%

81%

81%

* מנויים מוסדיים הינם מנויים עסקיים גדולים (בעלי למעלה מ 10 -יחידות ממירים) כדוגמת :בתי
אבות ,קיבוצים ,משטרת ישראל ,משרד הביטחון ,מוסדות בריאות ,בתי מלון וחדרי כושר.
לשנת 3.13

לשנת 3.12

לשנת 3.13

פעילות התקשורת
קווים עסקיים בשירותי הטלפוניה*

11%

15%

15%

קווים פרטיים בשירותי הטלפוניה

92%

95%

95%

מנויים עסקיים בשירותי הגישה לאינטרנט**

1%

1%

2%

מנויים פרטיים בשירותי הגישה לאינטרנט

81%

81%

81%

* מנוי בעל צרכים עסקיים הרוכש שירות על גבי סיב (לדוגמא :רוכש ציר  PRIהכולל  10קווי
טלפוניה) .הציוד המותקן אצל מנוי בדרך שונה מבחינה טכנולוגית מציוד המותקן אצל מנוי פרטי,
או שהיקף הציוד הנדרש למתן השירות ,גדול מהכמות הנדרשת אצל מנוי פרטי .השרות למנוי עסקי
ניתן על-ידי מוקד שירות עסקי מיוחד או על-ידי מנהלי תיקי לקוחות.
** מנוי אשר הציג תעודת עוסק .מנויים עסקיים מטופלים על-ידי מוקד שירות יעודי.
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.1.1.11.1

להלן יובאו פרטים בדבר התפלגות מנויי פעילות השידורים ומנויי פעילות התקשורת בתחום
הכבלים ,על פי וותק (באחוזים):
לשנת 3.13

לשנת 3.12

לשנת 3.13

פעילות השידורים
ותק של עד שנה

11%

11%

15%

ותק של שנה עד שנתיים

9%

10%

8%

ותק של שנתיים עד שלוש שנים

9%

1%

1%

ותק של שלוש עד ארבע שנים

2%

2%

2%

ותק של מעל  1שנים

21%

21%

29%

פעילות התקשורת

.1.1.19

לשנת 3.13

לשנת 3.12

לשנת 3.13

ותק של עד שנה בשירותי הטלפוניה

99%

90%

91%

ותק של שנה עד שנתיים בשירותי הטלפוניה

11%

11%

11%

ותק של שנתיים עד שלוש שנים בשירותי הטלפוניה

11%

11%

15%

ותק של שלוש עד ארבע שנים בשירותי הטלפוניה

8%

19%

11%

ותק של מעל  1שנים בשירותי הטלפוניה

11%

18%

11%

ותק של עד שנה בשירותי האינטרנט

11%

15%

19%

ותק של שנה עד שנתיים בשירותי האינטרנט

11%

11%

19%

ותק של שנתיים עד שלוש שנים בשירותי האינטרנט

11%

10%

19%

ותק של שלוש עד ארבע שנים בשירותי האינטרנט

9%

10%

11%

ותק של מעל  1שנים בשירותי האינטרנט

51%

51%

12%

שיווק ומכירות
החברה משווקת את שירותיה בתחום הכבלים תחת שם המותג  .HOTאסטרטגיית השיווק
והמכירות של החברה ,מבוססת על העמקת החדירה של השירותים ,הניתנים על-ידי החברה ,זאת
תוך הקפדה על רמת שביעות רצון גבוהה של המנוי ,על-מנת להגדיל את הכנסות הקבוצה מאותו
מנוי ,ולשמר קצב נטישה נמוך של מנויים.
כמו כן ,הקבוצה מציעה למנויי הטלוויזיה הרב-ערוצית סלי שירותים שונים ,הכוללים שירותי
טלוויזיה רב-ערוצית ו/או שירותי טלפוניה נייחים פנים ארציים ו/או שירותי גישה לאינטרנט מהיר
המסופקים בידי הוט טלקום (המשווק תחת השם המסחרי "טריפל פליי") .סלים אלה משווקים
למנויי הקבוצה ,במטרה לספק למשקי הבית בישראל פתרון תקשורת ותרבות פנאי כולל במחיר
תחרותי ובאיכות גבוהה.
נכון למועד הדוח ,החברה מציעה ,בין היתר ,חבילות "הכל כלול" ,במסגרתן מקבל המנוי ,בתמורה
לתשלום סכום חודשי קבוע ,את כל ערוצי הטלויזיה (ללא ערוצי ספורט  1,9וערוצי מבוגרים) וכן
שירותי תשתית אינטרנט (עד  100או  900מגה) וטלפון נייח (ללא הגבלה למספרים רגילים בארץ).
התחברות של מנוי לשירותי הגישה לאינטרנט המהיר ו/או שירותי הטלפוניה של הקבוצה אינה
מותנית או כרוכה בהתחברות לקבלת שירותים נוספים המוצעים על-ידי הקבוצה .בנוסף ,בשירות
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הגישה לאינטרנט מהיר ,פועלת הקבוצה באמצעות הוט טלקום בשיתוף פעולה מלא עם ספקיות
האינטרנט ( ,)ISPומאפשרת חיבור לכל ספק ,בהתאם לדרישת המנוי.
הרשת תומכת בקיבולת מינימאלית של  929MGHZבכ 15%-ממשקי הבית ,ב 150MGHZ-בכ-
 11%ממשקי הבית ו 250MGHZ-בכ 11%-ממשקי הבית.
אסטרטגיית הוט טלקום במגזר העסקי ,מתמקדת באספקת פתרונות תקשורת לכל מנוי על פי
צרכיו ,החל מקו טלפון בודד ועד שיווק צירי  PRIוכן באספקת פתרונות תקשורת נתונים על גבי
סיבים אופטיים למנויים עסקיים גדולים במשק בטכנולוגיות  IPו SDH-במגוון מהירויות גבוהות
(עד רוחב פס של  10ג'יגה).
.1.1.11

תחרות

.1.1.11.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.1.11.1.1

למועד הדוח ,מתחרי החברה בפעילות שידורי טלוויזיה רב-ערוצית למנויים הינם ( Yesשהחלה את
שידוריה בחודש יולי  ,)9000שידורי ה ,DTT-וכן ערוצים ותכנים שמוצעים כיום באתרי אינטרנט
רבים ,ושהחל מחודש ינואר  9015מוצעים למנויים באמצעות האינטרנט על ידי סלקום וייתכן כי
יוצעו על-ידי גורמים ומתחרים נוספים ,בין היתר ,על-ידי פרטנר ,גולן טלקום ושחקנים נוספים.
כאמור בסעיפים  1.1.9.1.9ו 1.1.5.1 -לעיל ,החברה מעריכה כי הרחבת מגוון הערוצים בשידורי ה-

1.1.11.1.9

 ,DTTבשילוב עם התחזקות הפעילות ,וכניסת מתחרים חדשים לפעילות השידורים באמצעות
האינטרנט ,תשפיע מהותית על מאפייני התחרות בתחום ,והתחרות צפויה להתעצם .לפרטים
נוספים ,ראה סעיף  1.1.9.1.1לעיל .להערכת החברה ,עלולה להיות לאמור השפעה שלילית מהותית
על פעילותה העסקית בתחום הכבלים.
1.1.11.1.1

חלקה של החברה בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית (קרי ,שידורי הטלוויזיה הרב-ערוצית בכבלים
ובלוויין) מוערך נכון למועד הדוח בכ 51.1% -מסך מנויי הטלוויזיה הרב-ערוצית בשוק.

1.1.11.1.1

התחרות בין החברה לבין  ,Yesהמתחרה העיקרית של החברה בפעילות השידורים ,מתמקדת ,בין
היתר ,במאבק על ערכי המותג ,במגוון חבילות השידורים ,בתכנים ,בשירותים בערוצים המוצעים
ובאיכותם ,בשילוב שירותים אחרים עם שירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית ,בהצעת מחירים
תחרותיים ,וכן בתפיסת השירות הניתן למנויים.
להערכת החברה ,להלן הגורמים הרגולטוריים העיקריים המשפיעים על התחרות בפעילות
השידורים:

1.1.11.1.5

א.

הרחבת שידורי ה DTT-באמצעות הוספת מגוון ערוצים נוספים ,ובהם בין היתר :הערוץ הייעודי
הרוסי ( ,)8ערוץ מוסיקה ( )91והערוץ הייעודי הערבי.

ב.

אספקת סל שידורים בסיסי תמורת דמי גישה ("חבילה צרה") ושיווק חבילת היסוד כאמור בסעיף
 1.1.10.1.9לעיל.
בעניין ביטול קנסות היציאה בסיום מוקדם של התקשרות עם ספק השידורים ,ראה סעיף 1.18.1.1
לעיל.

1.1.11.1.2

ביום  92במרץ  ,9011פרסם הממונה על הגבלים עסקיים את החלטתו בעניין תיקון התנאים שבכפוף
להם יאושר מיזוג בין בזק לבין ( Yesלהלן בסעיף זה" :ההחלטה") .ביום  19בנובמבר  9011ועדת
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המשנה של דירקטוריון בזק קיבלה החלטה להתחיל בניהול משא ומתן מול די.בי.אס בע"מ (להלן:
"יורוקום") בנוגע לאפשרות רכישת מניותיה בחברת יס .ביום  11בפברואר  9015ועדת המשנה של
דירקטוריון בזק אישרה את התקשרות החברה בעסקת רכישת המניות עם יורוקום כאמור.
התנאים העיקריים כפי שפורסמו על-ידי הממונה במסגרת ההחלטה הינם כדלקמן:
א.

בזק לא תטיל כל מגבלה על צריכת שירותי תשתית אינטרנט הנובעת מנפח הגלישה המצטבר של
הלקוח .בכלל זה בזק לא תקבע את מחיר ואיכות שירותי תשתית האינטרנט על פי נפח הגלישה
המצטבר של הלקוח;

ב.

במסגרת חיובם של ספקי האינטרנט בתשלום בגין חיבורם לתשתית האינטרנט של בזק (להלן:
"תשלומי ג'יגות") ,בזק תפחית את החיובים הנובעים מצפיה בשידורי טלוויזיה רב-ערוצית על גבי
רשת האינטרנט .לעניין זה נקבע ,כי שיעור הצריכה הנובע משידורי הטלוויזיה הרב ערוצית
באינטרנט יוערך על בסיס מכפלת מספר מנוייו של ספק הטלוויזיה הרב ערוצית ,כפי שידווח לבזק
על ידי ספק הטלוויזיה ,ברוחב פס של  9יחידות מגה סיביות לשניה (;(Mbps

ג.

בזק לא תגרום להגבלה או לחסימה של האפשרות הנתונה ללקוח לעשות שימוש בכל שירות או
יישום המסופקים על גבי רשת האינטרנט בכל עת ,במישרין או בעקיפין ,לרבות בדרך של קביעת
תעריפים או באמצעים טכנולוגיים;

ד.

שירותי הטלוויזיה של בזק ימכרו ויסופקו בתנאים שוויוניים לכל לקוחות בזק ,בין אם אלו רוכשים
מבזק שירותי תקשורת נוספים ובין אם לאו .מחיר שירותי הטלוויזיה במסגרת סל שירותים יוצג
בנפרד משאר השירותים;

ה.

שירותי תשתית האינטרנט של בזק ,ימכרו ויסופקו בתנאים שוויוניים לכל לקוחות בזק בין אם אלו
רוכשים מבזק שירותי תקשורת נוספים ,ובין אם לאו;

ו.

בזק ו Yes-תבטלנה את כל הסדרי הבלעדיות שהן צד להם בנוגע לתכני טלוויזיה שאינם הפקות
מקור ,ולא תהיינה עוד צדדים להסדרי בלעדיות כאלו .בהסדרי הבלעדיות האמורים לא נכללים
הסדרי בלעדיות כלפי בעלי רשיונות לשידורים ,כמפורט בהחלטה;

ז.

החל מיום אישור המיזוג ולמשך שנתיים ,בזק לא תמנע מאף גורם ,למעט מי שהינו בעל רישיון
לשידורים במועד ההחלטה ,מלרכוש זכויות בהפקות מקור .כלל זה לא יחול על הפקות חדשות,
כהגדרתן בהחלטה.
להלן פרטים בדבר גורמים נוספים ,המשפיעים על התחרות בפעילות השידורים ,והפעולות בהן
נוקטת הקבוצה על מנת לשפר את מעמדה התחרותי:

1.1.11.1.1

א.

קיומה של תשתית פיסית מבוססת המגיעה למרבית משקי הבית  -קבוצת  HOTשדרגה את
התשתיות הטכנולוגיות שלה לרשת דיגיטאלית דו כיוונית ,המאופיינת בקיבולת (רוחב פס) גדולה
יותר ,המקנה לרשת יכולת אינטראקטיבית ומותאמת לקצב הגידול ברכישת שירותים על ידי
המנויים .התחרות והגידול המתמיד הקיים בדרישות לשירותים ולקצבים גבוהים ,ידרשו מהחברה
השקעות נוספות ברשת.

ב.

מובילות בתחום התוכן  -החברה משקיעה סכומים נכבדים בתוכן איכותי ובהפקות מקומיות,
ומציעה מגוון עשיר של ערוצים ותוכניות ,הפונים לקהלי יעד שונים וכן תכני שידור בשירות הHOT -
 ,VODאשר בחלקם הינם הפקות ייחודית לשירות זה.
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ג.

עריכת מבצעים לגיוס מנויים חדשים ולשימור המנויים הקיימים.

ד.

שימוש במותג  HOTלצורך המחשת ערכי המותג בתחום התוכן והיכולת הטכנולוגית ,וכן שיפור
תדמית הקבוצה בעיני המנויים.

ה.

הצעת מגוון שירותים המהווים פתרון כולל למשק בית בידי הקבוצה .לפרטים בדבר שירותי
הטריפל פליי ,וכן בדבר אישור משרד התקשורת לבזק לשווק סלי שירותים כוללים ,ראה סעיף
 1.1.19לעיל וסעיף  1.1.19.1.1להלן ,בהתאמה.

ו.

הצעת תעריפים תחרותיים.

ז.

מחויבויות רגולטוריות החלות על החברה מכוח חוק התקשורת ,החלטות המועצה והחלטת
הממונה לאישור המיזוג ,ושאינן חלות על  ,Yesמגבלת בעלות בערוצים מקלה יותר ל Yes-ופיקוח
על מחיר החבילה הבסיסית האנלוגית .לפרטים ראה סעיף  1.1.10.1.9לעיל.

.1.1.11.9

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים

1.1.11.9.1

להערכת הוט טלקום הגורמים העיקריים המשפיעים על מבנה התחרות בפעילות התקשורת הינם:
()1

התחרות מול קבוצת בזק ,קבוצת סלקום וקבוצת פרטנר -לפרטים ראה סעיפים 1.1.1.9 ,1.1.9.1.9
ו 1.1.11-לעיל.
להערכת הוט טלקום ,ליכולתן של החברות בקבוצת בזק לשווק סלי שירותים ,תהיה השפעה על
מבנה התחרות בתחום .ככל שקבוצת בזק תשווק סלי שירותים נוספים ,צפויה התחרות בתחום
להחריף ,ועלולה להיות לכך השפעה שלילית מהותית על עסקי הוט טלקום בתחום הפעילות.

()9

מהלכים בהם נוקט משרד התקשורת ,המאפשרים לגורמים שונים שימוש ברשתות של אחרים (כגון
הקבוצה) לצורך אספקת שירותים המתחרים בשירותים שמספקים בעלי הרשתות ,ובראשם
החלטות משרד התקשורת בנושא כינון שוק סיטונאי .לפרטים ראה סעיפים  1.1.1.9 ,1.1.9.1.9ו-
 1.1.5.1לעיל.

()1

התחרות מול חברות הסלולר במגזר העסקי והפרטי  -לפרטים נוספים ראה סעיף  1.9.11להלן.

()1

התחרות במגזר העסקי  -נכון למועד פרסום הדוח קיימים ארבעה מתחרים המספקים שירותי
טלפוניה פנים-ארציים נייחים למגזר העסקי ,כאשר חלקם מספקים את השירות באמצעות
תשתיות אשר בבעלותם ,וחלקם ,בין היתר ,על גבי תשתיות הוט טלקום.

()5

ניידות מספרים  -בהתאם לתיקון בחוק התקשורת משנת  ,9005לעניין תוכנית ניידות המספרים,
החל מחודש דצמבר  9001באפשרותו של כל מנוי של מפעיל שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת,
לעבור להיות מנוי של מפעיל שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת אחר ,תוך שמירה על מספר
הטלפון שלו .תיקון זה מקל על מנויים לעבור ממפעיל אחד למשנהו ,ומגביר את התחרותיות.

()2

שינויים והתקדמות טכנולוגית  -לפרטים נוספים ראה סעיף  1.91.9.1להלן.

()1

יכולת פיננסית  -היכולת להתחרות באופן אפקטיבי בתחום ,מחייבת יכולת פיננסית נכבדה כדי
לממן את ההשקעות רחבות ההיקף הנדרשות בתחום זה .בכלל זה ,נדרשת הקבוצה לשדרג באופן
עקבי את התשתיות ,כדי לקיים שירותי תקשורת בפריסה ארצית לכל דורש ,וברמה המתקדמת
ביותר.
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1.1.11.9.9

להלן פירוט הדרכים באמצעותן מתמודדת הקבוצה עם התחרות בפעילות התקשורת )1( :אספקת
סל שירותי תקשורת תוך הצעת מגוון רחב של שירותי תקשורת (טלוויזיה ,גישה לאינטרנט
וטלפוניה); ( )9שדרוג ופיתוח תשתיות לתמיכה בביקושים המשתנים; ( )1קביעת מחירים
תחרותיים של שירותי התקשורת; ( )1קיום מערך שיווק ומכירה רחב התומך בשיווק המוצרים
ומכירתם; ( )5מיצוב יחסי של השירותים המשווקים על-ידי הוט טלקום מול שירותים מתחרים;
( )2תשתית וטכנולוגיה מתקדמות ,שיאפשרו שירות תחזוקה ואספקה תקינה ויעילה של שירותים
מתקדמים; ( )1מתן שירותים נלווים בפעילות התקשורת; ( )9פעילות להרחבת מגוון השירותים
המוצעים על ידי הקבוצה ,כדוגמת שירותי סלולאר ,מב"ל ושירותי  ;ISPוכן )8( -קיום מקורות
מימון זמינים להרחבת קיבולת הרשת לצורך הוספת מנויים.

.1.1.11

עונתיות
השפעת העונתיות איננה מהותית לתוצאות הכספיות של הקבוצה.

.1.1.15

ספקים

.1.1.15.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
רוב התקשרויותיה של החברה במסגרת פעילות השידורים ,הינו עם ספקי תוכן ,לצורך שידור
ערוצים ותכנים המופקים על-ידם .החברה רוכשת תכנים מהפקה מקומית וזרה ,לרבות סרטים
וסדרות .כמו כן רוכשת החברה תכנים לשירות ה VOD -שלה ,ובנוסף ,נרכשות זכויות לשידור
ערוצים מקומיים וזרים ,המופקים בידי מפיקים עצמאיים .להערכת החברה ,אין לחברה תלות
באיזה מספקי התוכן האמורים ,לאור העובדה שקיימים גורמים נוספים בישראל ומחוץ לישראל,
המספקים תכנים דומים לתכנים ,המסופקים על-ידי הספקים האמורים.
התקשרויותיה העיקריות של החברה עם ספקים במתן שירותיה בפעילות השידורים ,הינן כמפורט
להלן:

.1.1.15.9

הסכם עם חברת דורי מדיה ספייק בע"מ
ביום  15ביולי  9001התקשרה החברה עם חברת דורי מדיה ספייק בע"מ מקבוצת דורי מדיה (להלן:
"דורי") בהסכם להפקת ערוצי שידור שונים עבור החברה .בהתאם להסכם ,מפיקה ומספקת דורי
לחברה את חמשת ערוצי הסרטים ,שאינם נכללים בחבילת הבסיס ( 1מתוכם בפורמט  ,)HDוכן
ערוצים ושירותים נוספים לפי החלטת החברה ,הכוללים ,נכון למועד הדוח ,שני ערוצי סדרות (אחד
מהם בפורמט  .)HDההתקשרות המקורית בין הצדדים היתה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1
בינואר  .9009בתום תקופה זו היתה נתונה לחברה אופציה להארכת תקופת ההתקשרות לשלוש
תקופות נוספות ,של עד  19חודשים כל אחת .בתמורה לאספקת השירותים כאמור התחייבה
החברה לשלם במשך תקופת ההתקשרות סכום קבוע בטווח כפי שנקבע בהסכם ,וזאת בהתאם
לערוצים ולשירותים הנוספים שמסופקים לחברה בפועל .לצדדים זכות לסיום ההסכם בהודעה
מוקדמת על פי התנאים המפורטים בהסכם.
במהלך השנים  9019 ,9011 ,9010ו ,9011 -נחתמו בין הצדדים מספר תוספות להסכם ,במסגרתן,
בין היתר ,הוארך תוקפו של ההסכם עד ליום  11בדצמבר ( 9011בכפוף לאפשרות לסיום מוקדם
כמפורט בהסכם) ,וכן נקבעה תמורה קבועה בגין שירותי דורי שיסופקו לחברה בתקופת ההארכה.
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.1.1.15.1

מערך התקשרות עם ערוץ הספורט בע"מ
ביום  1ביולי  ,9009התקשרה החברה עם ערוץ הספורט בהסכם ,לפיו ערוץ הספורט התחייב להפיק
עבור החברה מספר ערוצים ,ובין היתר ,לרכוש תכנים עבור הערוצים ,לעורכם ,להכינם לשידור
ולספקם לחברה לצורך שידורם .בין היתר הוסכם ,כי ערוץ הספורט יספק לחברה ערוץ ( Basicערוץ
המוכן לשידור שיוצע על-ידי החברה למנוייה כערוץ בסיס) וערוץ ( Payערוץ המוכן לשידור אשר
יוצע על-ידי החברה למנוייה כערוץ בתשלום) .עוד הוסכם ,כי ערוץ הספורט יספק לחברה את ערוץ
" +5לייב" +5" ,גולד" וספורט  .5HDכמו כן ,התחייב ערוץ הספורט (ללא תמורה נוספת) ,להפיק
ולספק לחברה ערוץ אינטראקטיבי בנושא ספורט.
בהתאם למנגנון התמורה ,שנקבע בין הצדדים בהסכם ,התמורה לה יהיה זכאי ערוץ הספורט הינה
פונקציה של מספר המנויים של החברה ושיעור הכנסות החברה ,כאשר בין הצדדים נקבע מפתח
כאמור .ביחס לערוץ  ,Payיהיה זכאי ערוץ הספורט לשיעור מהכנסות החברה בגין ערוץ זה.
ההסכם האמור כולל ,בין היתר ,סעיפי אחריות של ערוץ הספורט ,וכן התחייבותו לשיפוי החברה.
ההסכם הינו בתוקף עד ליום  10ביוני  ,9012כאשר לחברה קיימת זכות להביא את ההסכם לידי
סיום בנסיבות מסוימות (מעבר להפקרתו על-ידי ערוץ הספורט) ,לרבות בנסיבות של ירידה
משמעותית באיכות הערוצים ,הפסקת שידורים בשל רגולציה ובמקרה של ירידה משמעותית
במספר המנויים לערוץ .Pay
יצוין ,כי בהמשך להתקשרות החברה עם ערוץ הספורט כמפורט לעיל ,במהלך חודש אפריל ,9011
התקשר ערוץ הספורט עם החברה ,בקשר עם הפצת ערוץ ספורט בתלת מימד.

.1.1.15.1

הסכם עם חברת נגה תקשורת ( )1885בע"מ ("נגה תקשורת")
במהלך שנת  ,1882התקשרה החברה עם נגה תקשורת בהסכם להפקת ערוצי שידור שונים עבור
החברה .בהתאם להסכם ,לרבות תיקוניו כפי שנערכו לאורך השנים ,מפיקה ומספקת נגה תקשורת
לחברה שלושה ערוצי שידור .ההתקשרות בין הצדדים ,ע"פ ההסכם משנת  ,1882הסתיימה ביום 11
בדצמבר  ,9019וביום  1בדצמבר  ,9019חתמו הצדדים על הסכמים חדשים ביחס לשני ערוצי שידור.
בתמורה לאספקת השירותים ,בהתאם להסכמים כאמור ,נקבע מנגנון תמורה קבועה.

.1.1.15.5

הסכם לקבלת שירותי פיתוח תחזוקה ותמיכה במערכת הבילינג
ביום  11בדצמבר  9002התקשרה החברה עם חברת נטקרקר פתרונות בע"מ (לשעברConvergys :
( )Solutions Limitedלהלן" :נטקרקר") בהסכם לרכישת מערכת חיוב וגביה ( ,)Billingלרבות
שירותי ייעוץ ,תמיכה ותחזוקה למערכת זו .התמורה עבור אספקת השירותים נקבעה על פי עמידה
באבני דרך של הטמעת המערכת .ההסכם נחתם לתקופה בת שנתיים ,אשר לאחריה יוארך בהתאם
להסכמת הצדדים.
ביום  1במאי  ,9011התקשרה החברה עם נטקרקר בהסכם תמיכה ותחזוקת מערכת ,לרבות פיתוח
וישום פתרונות תפעוליים ,תמיכה בזמן אמת במערכת וקונפיגורציה ("השירותים") .בתמורה
לשירותי התמיכה ותחזוקת המערכת ,החברה תשלם לנטקרקר סכום קבוע עבור כל יום בו ניתנים
השירותים.
ביום  11בספטמבר  ,9011הוארכו ההסכמים בגין השירותים עד ליום  10ביוני  ,9012לחברה ישנה
האפשרות להאריך את תקופת ההסכם בשישה חודשים נוספים עד ליום  11בדצמבר  ,9012בכפוף
להודעה בכתב מראש לנטקרקר עד ליום  15במרץ .9012
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בשנים  9011 ,9019ו 9011 -רשמה החברה הוצאות בסך של כ 11-מיליוני ש"ח ,כ 9-מיליוני ש"ח וכ-
 8מיליוני ש"ח בגין ההסכם ,בהתאמה.
שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים

.1.1.15.2

במסגרת פעילות זו ,מתקשרת הוט טלקום ,מעת לעת ,עם ספקי תשתית ,ציוד וחומרה ,לשם הולכת
שירותי תקשורת שונים לרבות קול ,תמונה ומידע על גבי רשת הכבלים .במסגרת זו נרכשים
מודמים ,שירותי תחזוקה ואחריות לרשת התקשורת וכן ציוד ,מערכות הפעלה ומתגים המשמשים
בתפעול המערכות .חלק מההסכמים בהם התקשרה הוט טלקום עם ספקים משרתים את הקבוצה
בפעילותה הכוללת ,לרבות בפעילות השידורים .כמו כן ,לצורך הרחבה ותחזוקה של רשת הכבלים,
פועלת קבוצת  HOTבאמצעות קבלנים וספקים שונים .להלן יובא פירוט בדבר הסכמיה המרכזיים
של הוט טלקום במתן שירותיה בתחום הפעילות:
הסכם למתן שירותי תכנון ,התקנה ותחזוקה של רשת כבלים בין בזק ובין חברות הכבלים

.1.1.15.1

לפרטים בדבר הסכם למתן שירותי תכנון ,התקנה ותחזוקה של רשת כבלים בין בזק ובין חברות
הכבלים ,ראה סעיף  1.90.9להלן.
הסכם לקבלת שירותי פיתוח תחזוקה ותמיכה במערכת הבילינג

.1.1.15.9

לפרטים בדבר הסכם בין הוט טלקום לנטקרקר לקבלת שירותי פיתוח תחזוקה ותמיכה במערכת
הבילינג ,ראה סעיף  1.1.15.5לעיל.
הסכמים להרחבת מתג קיים ולהקמת מתג נוסף

.1.1.15.8
א.

ביום  15במאי  9002התקשרה הוט טלקום עם נורטל נטוורקס ישראל (מכירות ושיווק) בע"מ
("נורטל ישראל") בהסכם מסגרת לרכישת ציוד ושירותים ,כפי שתוקן מעת לעת ,אשר מכוחו
נרכשו מנורטל ציוד ושירותים ,הנדרשים בקשר עם הרחבת מתג קיים והקמת מתגי טלפוניה
נוספים .כיום התמיכה למתג מסופקת על-ידי חברת  GENBANDשרכשה את פעילותה של נורטל
העולמית.

ב.

ביום  12בספטמבר  9008התקשרה הוט טלקום עם בינת תקשורת מחשבים בע"מ (להלן" :בינת")
בהסכם לתכנון ,לרכישה ולתחזוקה של שני מתגי טלפוניה בטכנולוגית ( SIPלהלן" :המתגים").
בהתאם להסכם ,קיימת אחריות יצרנים בגין הרכיבים לתקופה של  1שנים החל מיום תחילת
פעולתם המסחרית של המתגים .עוד נקבע בהסכם ,כי בינת תעניק להוט טלקום שירותי תחזוקה
למתגים .מתג ראשון החל לפעול במהלך שנת  9011ומתג נוסף החל לפעול ביולי .9019

.1.1.15.10

החברה מעניקה להוט טלקום שירותים שונים ,לרבות שירותי רכש ושיווק בתמורה לעלות
השירותים כאמור לחברה .לפרטים אודות ההסכם מכוחו ניתנים השירותים ,ראה ביאור
95ב'(()10א) לדוח הכספי של החברה ליום  11בדצמבר .9011

.1.1.15.11

הוט טלקום מעניקה לחברה שירותי תשתית הפצת שידורי כבלים ושירותי מוקדי שידור .לפרטים
נוספים ראה ביאור 95ב(()10ב) לדוח הכספי של החברה ליום  11בדצמבר .9011

.1.1.15.19

הסכם בין הוט טלקום לבין ( NDS Limitedלהלן)"NDS" :
ביום  95פברואר  9001נחתם הסכם בין הוט טלקום לבין  ,NDSליישום מספר פרויקטים ושירותים
בקשר עם מערכות הצפנה אחודה .בנוסף ,מסדירה ההתקשרות את התנאים המסחריים לרכישות
נוספות ולשירותי תמיכה ותחזוקה .ההסכם הנו לתקופה בת עשר שנים .להערכת החברה קיימת לה
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תלות בספק זה ,שכן במקרה של סיום ההתקשרות עימו ,תיגרם לה עלות מהותית מן הצורך לעבור
לספק חלופי.
ביום  5באפריל  ,9011התקשרו הוט טלקום ו NDS -בתיקון להסכם ,לפיו הורחבו שירותי NDS
הניתנים לחברה ,כך שיינתנו ,בין היתר ,גם בקשר עם מערכות החומרה אשר מסופקות על-ידי
 Technicolorכאמור בסעיף  1.1.15.11להלן .במסגרת התיקון ,תוקנה גובה התמורה לה זכאית
 ,NDSבאופן המשקף את הרחבת השירותים כאמור ,באופן בו  NDSתהא זכאית ,בין היתר,
לתשלום בגין אספקת מערכות ההצפנה ,סך שנתי בגין תמיכה במערכת וסכום קבוע בגין רישיון
התוכנה ותמלוגים ביחס לכל ממיר (עד למספר מקסימאלי של ממירים).
ביום  10ביוני ,9011 ,נחתם תיקון להסכם ביחס לתנאי אספקת השירותים והמוצרים על-ידי ,NDS
אשר בין היתר ,האריך את תוקפו של ההסכם ל 5 -שנים נוספות.
.1.1.15.11

הסכם בין הוט טלקום לבין "( Technicolor Delivery Technologiesטכניקולור")
ביום  10בספטמבר  9008נחתם בין הוט טלקום לבין טכניקולור הסכם בקשר לרכישת ממירים
מטכניקולור וכן הוסדרה הטמעת תוכנת ההצפנה של  NDSבממירי טכניקולור.
ביום  90ביוני  9010התקשרה הוט טלקום עם טכניקולור במזכר הבנות לרכש ממירים לשידור
באיכות  HDבעלי יכולת הקלטה (( )HD-PVRבסעיף זה" :הממירים") ,אשר עוגן בתיקון להסכם
(בסעיף זה" :התיקון") .על פי התיקון ,התחייבת הוט טלקום להזמין כמות מינימלית של ממירים
במהלך תקופה של שנתיים .טכניקולור תהא אחראית לעיצוב ,לייצור ,לאספקה ,לשילוב מערכות
הממירים שפותחו עבור הוט טלקום במסגרת הסכם עם חברת נגרה ,ולהתאמת הממירים למערכות
הוט טלקום (לפירוט בדבר ההסכם עם נגרה סעיף  1.1.15.11להלן) .מחירי הממירים כוללים
אחריות חומרה ותוכנה .בנוסף ,מחויבת טכניקולור לספק תמיכת חומרה ותוכנה וכן שירותי
תחזוקה עם תום תקופת האחריות .ההסכם יעמוד בתוקף לכל הפחות לתקופה של חמש שנים
ממועד האספקה המסחרית של ממירים ,בהתאם להוראות ההסכם.

.1.1.15.11

הסכם בין הוט טלקום לבין "( Sagemcom Broadband SASסאג'ם")
ביום  1במרץ  ,9011התקשרה החברה עם סאג'ם בהסכם לפיתוח ולרכישת מוצר הכולל ,לראשונה,
מודם אינטרנט ,מודם טלפון ונתב אלחוטי במוצר אחד ,המוכנה על-ידי הוט טלקום HOT-BOX
("המוצר") .במסגרת ההסכם ,התחייבה סאג'ם לפתח את המוצר ,וכן להעניק להוט טלקום
רשיונות שימוש בתוכנה של המוצר .כמו כן ,התחייבה הוט טלקום לרכוש מסאג'ם את המוצר
בהתאם לכמויות שיידרשו במסגרת הזמנות .ההסכם כולל הוראות בדבר תשלום קנסות על-ידי
סאג'ם ,במקרה של איחור באספקת המוצרים המוזמנים ,אחריות יצרן ותחזוקה .כמו כן ,כולל
ההסכם התחייבות שיפוי של סאג'ם כמקובל בהסכמים מסוג זה .הסכם זה בתוקף לתקופה של 1
שנים ממועד כניסת ההסכם לתוקף ,ויחודש אוטומטית לתקופות נוספות של  19חודשים ,אלא אם
צד להסכם הודיע לצד השני על סיום ההתקשרות .להבטחת מילוי התחייבויות סאג'ם לפי ההסכם,
ניתנה להוט טלקום ערבות אישית של בעלת השליטה בסאג'ם.

.1.1.15.15

הסכם בין הוט טלקום לבין "( Nagravision SAנגרה")  -התקשרות לאספקת חבילת תוכנה
ואפליקציות לממירים
בחודש פברואר  9011התקשרה הוט טלקום עם נגרה בהסכם לאספקת חבילת תוכנה ואפליקציות
לצורך הפעלת ממירים לשידור באיכות  High Definitionבעלי יכולת הקלטה ( ,)HD-PVRאשר
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יסופקו להוט טלקום על ידי טכניקולור כאמור בסעיף  1.1.15.11לעיל (להלן בסעיף זה" :מזכר
ההבנות") .במסגרת מזכר ההבנות ,אחראית נגרה לספק להוט טלקום תוכנות ואפליקציות לשימוש
בממירי  ,HD-PVRלהתאמתן לממירים ולרשת הוט טלקום ,ולספק את התמיכה והסיוע הנדרשים
לצורך הטמעת התוכנות והאפליקציות בממירים.
בתמורה למוצרים ולשירותים אותם תספק נגרה להוט טלקום בהתאם להסכם ,תשלם הוט טלקום
לנגרה תמורה הכוללת תשלומים חד פעמיים ,תשלום שוטף בגין שירותי התחזוקה והתמיכה,
ותשלום תמלוגים בשיעור קבוע בגין כל ממיר ובגין כל חבילת תוכנה המותקנת בממיר.
.1.1.15.12

הסכם עם תל אביב טלקום בע"מ (להלן" :ת2א2ט")
בשנת  ,9011התקשרה הוט טלקום עם חברת ת.א.ט ,לפיו תשמש ת.א.ט כקבלנית משנה לביצוע
עבודות בנייה ,תחזוקה והתקנת תשתיות תקשורת של הוט טלקום.
על פי תנאי ההסכם ,חברת ת.א.ט תתכנן ותבצע את העבודות הנ"ל עבור הוט טלקום כקבלן מפתח
(.)Turn Key
תוקף ההסכם הינו לשנה ממועד חתימתו על ידי הצדדים (להלן" :התקופה הראשונית") ,כאשר
בתום התקופה הראשונית ,יתחדש ההסכם באופן אוטומטי לתקופה נוספת בת שנה ,ובסך הכול
לתקופה מצטברת שלא תעלה על שנתיים ,וזאת בכפוף לזכותה של הוט טלקום ליתן לת.א.ט
הודעה בת  15ימים מראש ובכתב ,על רצונה שלא להאריך את ההסכם.
בשנת  ,9011עמדו התשלומים לת.א.ט .על כ 12%-מסך רכישות הקבוצה ,אך לקבוצה אין תלות
בספק זה.

.1.1.15.11

להערכת החברה קיימת לה תלות בארבעה ספקים כמפורט בסעיפים  1.1.15.19 ,1.1.15.9ו-
 1.1.15.11לעיל ,שכן במקרה של סיום ההתקשרות עימם ,תיגרם לה תוספת עלות מהותית ,הנובעת
מן הצורך לעבור לספק או ספקים חלופיים .כמו כן ,בתקופת ביניים עד יצירת חלופה מתאימה,
עלול להיווצר מחסור באספקת ממירים לחלק ממנויי החברה.
בשנת  ,9011לקבוצה ספק אחד אשר סך הרכישה ממנו עמד על כ 10.1%-מסך רכישות הקבוצה.
לקבוצה אין תלות בספק זה.

.1.1.12

זכויות יוצרים
שידור והפצה של תכנים על ידי החברה במדיות השונות ,כרוך בתשלום תמלוגים לבעלי זכויות
יוצרים ומבצעים ביצירות מוסיקליות ,ברשומות קול ,בתסריטים ובבימוי של התכנים ,לרבות על פי
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח 9001-וחוק זכויות מבצעים ומשדרים ,התשמ"ד .1891-תשלום
תמלוגים כאמור מתבצע למספר ארגונים הפועלים בישראל ,הגובים עבור בעלי זכויות הקניין
הרוחני את התמלוגים המגיעים להם וזאת באמצעות רישיונות כוללים (.)Blanket Licenses
התשלומים על פי רישיונות אלה מבוססים לעיתים על תשלום קבוע ולעיתים על שיטות תמחור
שונות.

.1.1.11

הון חוזר
לפרטים בדבר ההון החוזר של החברה ראה סעיף  1.11להלן .כן ראה ביאור (1ה) לדוחות הכספיים
ליום  11בדצמבר .9011
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.1.1.19

מגבלות חקיקה ופיקוח
בנוסף למגבלות החקיקה המצוינות בסעיף  1.1.1לעיל ,כפופה החברה למגבלות ופיקוח כמפורט
להלן:

.1.1.19.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.1.19.1.1

רישיון השידורים
פעילות השידורים של החברה מבוצעת ,בין היתר ,מכוח רישיון השידורים ,וכן מכוח רישיון
להפעלת מוקד שידור שהינו בבעלות הוט טלקום ,באמצעותם מספקת הקבוצה את שירותיה
בפעילות זו (לתיאור הוראות עיקריות ברישיון מוקדי השידור ראה סעיפים  1.1.1.1.1לעיל ו-
 1.1.19.9.1להלן).
לפרטים אודות רישיון השידורים של החברה ,ראה סעיפים  1.1.19.1.1עד  1.1.19.1.11לדו"ח השנתי
של החברה לשנת  ,9011כפי שפורסם ביום  11במרס ( 9011מס' אסמכתא( )9011-01-011881 :להלן:
"הדו"ח התקופתי לשנת  ,)"3.12ואשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.

1.1.19.1.9

רישיונות יעודיים לאספקת שידורי טלוויזיה בכבלים באזורים מוגדרים ביהודה ושומרון
במספר ישובים ביהודה ושומרון ,החברה פועלת מכוח רישיון לאספקת שידורי טלוויזיה בכבלים,
שהעניק ראש המינהל האזרחי לחברה בחודש יוני  .9002הרישיון הוענק לתקופה שעד ליום 10
לאפריל  ,9011והוא ניתן להארכה בכל פעם לתקופה נוספת של עשר שנים ,בכפוף לתנאים שנקבעו
ברישיון .מכח הרישיון האמור מספקת החברה שידורי טלוויזיה בכבלים בישובים הנ"ל ,במתכונת
דומה לזו המסופקת מכוח הרישיון הכללי לשידורי טלוויזיה בכבלים של החברה.

1.1.19.1.1

הכרזה כמונופול
ביום  9בנובמבר  1888הכריז הממונה על החברה ועל חברות הכבלים האחרות כעל בעלות מונופול
באזורי הזיכיון ,בהם פעלה כל אחת מהן באותו מועד ,בתחום אספקת שירותי שידורי טלוויזיה רב-
ערוצית ,וזאת מכוח סמכותו לפי סעיף  92לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 1899-להלן" :חוק
ההגבלים העסקיים") .בהתאם לאמור ועל פי חוק ההגבלים העסקיים ,רשאי הממונה ,בין היתר,
ליתן לחברה הוראות בהקשר זה.

1.1.19.1.1

ועדה ציבורית לבחינת האסדרה העתידית של השידורים המסחריים (להלן" :ועדת שכטר")
ביום  11באוגוסט  9011פרסמה ועדה ציבורית לבחינת האסדרה העתידית של השידורים
המסחריים ,בראשותו של פרופ' עמית שכטר דוח ביניים ,הכולל שאלות רבות לציבור ,וכן את
המדיניות המוצעת במסגרתו העומדת לשימוע .עיקרי מסמך המדיניות הינם כדלקמן( :א) ספקי
השירות החדשים בתחום הטלוויזיה באמצעות האינטרנט (סלקום ופרטנר) (להלן" :הספקים
החדשים") ,לא יידרשו לרישיון כתנאי מקדים לפעולתם ,ויחויבו בחובת רישום בלבד; (ב) כללי
אסדרה עקרוניים יוחלו על הספקים החדשים בהדרגה ,על-פי מדרגות הנובעות מרמת הכנסה
וכמות מנויים ,ראוי לציון כי טרם נקבעו קריטריונים ספציפיים; (ג) בעלי הרישיונות הקיימים
כיום ימשיכו להידרש לתנאי הרישיון הנוכחי ,עד למועד שייקבע על-ידי הגוף הרגולארי על-פי
קריטריונים של נתח שוק ודומיננטיות (תקופה זו תיקרא להלן" :תקופת הביניים"); (ד) במהלך
תקופת הביניים יתקיימו הסדרים שונים בין בעלי רישיונות טלוויזיה רב-ערוצית וזכיינים (הוט,
יס ,ערוץ  9וערוץ  )10לבין הספקים החדשים; (ה) חלק מהדרישות הקיימות כיום על ספקי
הטלוויזיה הרב-ערוצית יופחתו כבר בתקופת הביניים ,וזאת מן הטעם כי לטענת הועדה ניתן
לזהות נקודות של אסדרה עודפת אשר אינם חיוניים יותר; (ו) על-מנת להימנע ,ככל האפשר,
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מפגיעה בחובת ההשקעה בהפקות מקור ,מוצע כי בנוסף לחובת ההשקעה הקיימת על הגופים
המשדרים כיום ,תוטל חובת תמיכה בהפקות מקור גם מצד הכנסות של חברות התשתית (בזק,
כבלים ,רט"ן ו ,)IBC-אשר עיקר התעבורה על רשתותיהן הינה תעבורה אודיו ויזואלית; (ז) על
הספקים החדשים תחול חובת נשיאה ) (Mast Carryשל ערוצים המשמרים אינטרסים ציבוריים
(ערוצי ה( ;)DTT-ח) תוקם רשות תקשורת אחת ,אשר תאחד את הגופים הבאים :מועצת הכבלים
והלווין ,הרשות השנייה ומשרד התקשורת .רשות זו תקבע כללים להבטחת שירות לכלל הציבור
(לרבות הבטחת תכונת  Multicastבמקטעי הרשת הרלוונטיים) וניטראליות הרשת .כמו כן,
לרשות יוענקו סמכויות רבות יותר בתחום הצרכני; (ט) יותרו שידורי תקשורת נוספים על-ידי
ספקי שירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית ,לצד הבטחת קיומם של שידורי חדשות עצמאיים ובלתי
תלויים.
בנוסף לאמור לעיל ,מעלה דוח הביניים סוגיות משמעותיות נוספות המועמדות לשימוע ,ובהן ,בין
היתר:
 כחלק ממגמת עידוד התחרותיות ,יופעל מנגנון  Must Sellשל ערוצי הטלוויזיה הרב-ערוציתהקיימים גם לספקים החדשים.
 תקבע נקודת זמן בה יותרו שידורי פרסומות גם בערוצים העצמאיים. מניעת מימון באמצעות מודל מעורב ,הכולל :דמי מנוי ופרסום ,על ספקי שירות חדשים.להערכת החברה ,לכניסת מתחרים חדשים לתחום השידורים באמצעות האינטרנט ,ובמיוחד אם
מתחרים אלו לא יהיו כפופים לרגולציה לה כפופה החברה ,תהייה השפעה מהותית על מאפייני
התחרות בתחום ,והיא צפויה להתעצם .להערכת החברה עלולה להיות לאמור השפעה שלילית
ביותר על פעילותה העסקית בתחום השידורים .הערכת החברה כאמור ,הינה בבחינת מידע צופה
פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,אשר התממשותו תלויה בגורמים אשר אינם בשליטתה של
החברה.
.1.1.19.9

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים

1.1.19.9.1

רישיון המפ"א
הוט טלקום פועלת על-פי רישיון מפ"א שהוענק לה בחודש נובמבר  9001על-ידי משרד התקשורת,
ומאפשר לה לספק שירותי בזק פנים-ארציים נייחים על גבי תשתית הכבלים ,לרבות מתן שירותי
טלפוניה ,שירותי גישה לאינטרנט מהיר ,שירותי תשתית להפצת שידורי כבלים ,שירותי תקשורת
נתונים ,שירותי תמסורת ספרתית ,שירותי תמסורת אופטית ושירותים נוספים .לפרטים אודות
רישיון המפ"א ,ראה סעיפים  1.1.19.9.1עד  1.1.19.9.2לדו"ח התקופתי של החברה לשנת ,9011
אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.

1.1.19.9.9

רישיון למתן שירותי בזק ביהודה ושומרון
בחודש יוני  9002העניק ראש המינהל האזרחי להוט טלקום רישיון למתן שירותי בזק במספר
יישובים ביהודה ושומרון .הרישיון הוענק לתקופה שעד ליום  10בנובמבר  ,9091והוא ניתן להארכה
בכל פעם לתקופה נוספת של עשר שנים ,בכפוף לתנאים שנקבעו ברישיון .מכח הרישיון האמור
מספקת הוט טלקום שירותי תקשורת במתכונת דומה לזו המסופקת מכח רישיון המפ"א במספר
יישובים ביהודה ושומרון.
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רישיון להפעלת מוקדי שידור

1.1.19.9.1

הפעלת מוקד השידור מתבצעת מכוח רישיון מיוחד להפעלת מוקדי שידור ,שהוענק להוט טלקום
בחודש ספטמבר  9001על ידי משרד התקשורת .הרישיון המיוחד יעמוד בתוקף כל עוד רישיון
השידורים שהוענק לחברה יהיה בתוקף עד ליום  10באפריל  .9011על פי תנאי הרישיון ,לא ניתן
להעבירו לאחר ,במישרין או בעקיפין ,או כל זכות או חובה לפיו ,אלא באישור מנכ"ל משרד
התקשורת בכתב" .העברה" לעניין זה  -לרבות שינוי בהחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בעל הרישיון,
גם אם אין בכך כדי להוות שינוי בבעל שליטה בו .בנוסף נקבע ,כי בעל הרישיון ישלם אגרות
בשיעורים ובמועדים כפי שיקבע המשרד בהתאם לחוק התקשורת ולפקודת הטלגרף האלחוטי
[נוסח חדש] ,התשל"ב.1819-
ביום  11בנובמבר ,9011 ,פרסם משרד התקשורת שימוע בנושא קביעת מתכונת לבחינת צמצום
מרווחים על ידי בעלי תשתית תקשורת נייחת בפס רחב (להלן" :השימוע") .השימוע עוסק
באסדרת אופן הבחינה האם בעלי תשתיות גישה נייחות כלל ארציות (להלן" :בעלי התשתית")

.1.1.19.1

עושים שימוש בפרקטיקה של "צמצום מרווחים" (" )"margin squeezeעל-מנת להדיר מהשוק
ספקי שירותים חסרי תשתית גישה נייחת כלל ארצית (להלן" :ספקי שירותים") .זאת ,על-ידי
הוזלת המחירים הקמעונאיים וצמצום המרווח בין מחיריו הקמעונאיים של בעל התשתית לבין
המחיר הסיטונאי של תשומת התשתית הנרכשות על-ידי ספקי שירותים ,לרמה השוחקת את
הרווח של ספקי השירותים לכדי חוסר כדאיות כלכלית בהמשך פעילותם.
בהתאם למנגנון המוצע במסגרת השימוע ,הוט ובזק יחוייבו להעביר למשרד התקשורת כל חבילה
שיווקית שבכוונתן להציע למנויים חדשים או קיימים ,בהתאם לאמות מידה שייקבעו בהמשך,
והמשרד יהיה רשאי להודיע לבעלת התשתית תוך  11ימי עבודה ,האם נאסר עליה לשווק את
החבילה מחשש לקיומו של צמצום מרווחים .הוט טלקום הגישה את תגובתה לשימוע.
חובת אספקת השירות

1.1.19.1.1

ביום  99ביוני ,9011 ,התקבל בידי החברה דו"ח שהוגש לשר התקשורת (להלן בסעיף זה" :הדו"ח"),
על-ידי הוועדה המייעצת בהתאם לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) ,התשע"א-
( 9011להלן בסעיף זה" :הועדה" ו"-התקנות" ,בהתאמה).
הדו"ח מפרט את השיקולים אותם שקלה הועדה ביחס לבקשות שהוגשו לה על-ידי בזק ועל-ידי
הוט טלקום ,למתן פטור או דחיה של חובת מתן שירות ,וכן את המלצות הועדה ביחס לבקשות.
במסגרת הדו"ח נקבע ,בין היתר ,כדלקמן:
א.

בהתאם לתקנות ,שיקולי הועדה בבחינת הבקשות הינם כמפורט להלן )1( :קיומה של מניעה
הנדסית למתן השירות; ( )9ביטחון המדינה; ( )1קיומה של חלופה זמינה לשירות שלגביו הוגשה
בקשה; ( )1שיקולים שבטובת הציבור לרבות ,צורכי הציבור המתגורר באזור שהוגשה לגביו בקשה;
( )5התחרות בתחום הבזק; ( )2היחס שבין עלות מתן השירות למגיש הבקשה באזור שאליו הוגשה
הבקשה לבין התועלת ,במישרין או בעקיפין ,הצפויה לבעל הרישיון ממתן שירותיו באותו אזור,
ובכל הארץ.

ב.

בהתאם לקריטריונים האמורים ,בטרם תיבחן כל בקשה ,יש תחילה לקבוע האם מדובר בבקשה
ספציפית להגביל או לדחות מתן שירותי תקשורת בעבור לקוח ספציפי (להלן" :בקשה פרטנית"),
או בבקשה המתייחסת לאזור מסוים או למספר בקשות מאותו אזור (להלן" :בקשה כללית").
בהתאם לאבחנה כאמור ,תיבחן כל קטגוריה של בקשות ביחס לאמות המידה והקריטריונים
הנוגעים לשיקולי מניעה הנדסית וביטחון המדינה .שיקול חלופה זמינה ,ישמש את הוועדה במקרים
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בהם תמצא בקשה ,בכל אחת משתי הקטגוריות שפורטו לעיל ,אשר הנסיבות לגביה מצדיקות מתן
המלצה לדחיית אספקת שירותי תקשורת .במקרה כאמור יידרש מגיש הבקשה לספק פתרון
חילופי ,ובכפוף לכך תינתן המלצת הוועדה לשר לאפשר דחיית אספקת שירותי התקשורת .רק
בנסיבות חריגות וייחודיות תמליץ הוועדה על דחיית מתן שירותי התקשורת לשני בעלי הרישיונות,
והכל בכפוף למתן פתרון חילופי על ידי כל אחד מבעלי הרישיונות.
ג.

הוועדה ממליצה כי ,בין היתר ,מטעמים של שיקולי התחרות וטובת הציבור ,אין מקום לדחות או
להגביל מתן שירותי תקשורת לאזור כלשהו ברחבי הארץ משיקולי עלות-תועלת .אשר על כן ,שיקול
עלות-תועלת יובא בחשבון רק לגבי בקשה פרטנית בלבד ,ולא לגבי אזור ,המוגדר בדו"ח כ"ישוב או
שכונה ,רחוב ,הרחבה של ישוב וכדומה ,בתא שטח מסוים שלגביו קיימות בקשות להגבלת או
דחיית אספקת שירותי תקשורת ל 5 -או יותר בתי אב ו/או בתי עסק הממוקמים בסמיכות או
קשורים לאותו מכלול הקולט את המנויים לצורך אספקת שירותי תקשורת ,והכל בהתאם לנסיבות
המקרה כפי שתחליט הוועדה".

ד.

הוועדה ממליצה כי לוחות הזמנים ליישום חובת הפרישה וחובת האוניברסאליות יקבעו על ידי
השר ,בשים לב לחשיבות שרואה הוועדה בקיומה של חובת האוניברסאליות לרווחת הציבור ,ובפרק
זמן קצר ככל הניתן .בנוסף לאמור ,הוועדה מציעה כי לאור השינויים הטכנולוגיים והרגולטוריים
האפשריים ייבחן מעת לעת ,ולפחות אחת לשנה ,קצב יישום חובת הפרישה על ידי הוט טלקום
ובמידת הצורך תעודכן תכנית הפרישה ומועדי יישומה .במידה שיחולו שינויים רגולטוריים או
טכנולוגיים באסדרה ,שעלולים להשפיע על האומדנים הנוגעים להיקף ההשקעה ותקופת יישום
חובת האוניברסאליות כאמור ,או יחולו שינויים באומדנים כאמור לעיל ,מוצע כי תקופת הפרישה
ואופן יישום חובת האוניברסאליות ייבחנו מעת לעת בהתאם לשינויים שיתרחשו.

ה.

הוועדה סבורה כי אין מקום לאשר הגבלת מתן שירותי תקשורת באופן קבוע ,וככלל הדבר צריך
להיעשות באופן זמני .במקרים בהם הוועדה תסבור כי יש לאפשר למי מבעלי הרישיונות חריגה
מחובת האוניברסאליות ,תמליץ הוועדה לאשר דחייה זמנית בקיום חובת האוניברסאליות לפרק
זמן קצוב של עד  91חודשים .מכיוון שייתכנו מקרים בהם יחולו שינויים בנסיבות או בעובדות
עליהם התבססה הוועדה בעת מתן המלצתה בבקשה ,מוצע לקבוע בהחלטה בבקשות ,כי על בעלי
הרישיונות לדווח למשרד אודות כל שינוי שחל בנוגע לבקשה לגביה אושרה לו דחייה ,לרבות
בנסיבות בעטיין אושרה לו הדחייה .כמו כן מוצע לקבוע כי הדחייה תעמוד בתוקף כל עוד
מתקיימות העובדות והנסיבות שפורטו בבקשה ,וככל שאלו לא תתקיימנה ,תחול חובת
האוניברסאליות על בעל רישיון ביחס לבקשה באופן מיידי וללא שיהוי.

ו.

הוועדה ממליצה כי לאחר מתן ההחלטות בבקשות אגף פיקוח מערך התקשורת במשרד יערוך
בקרה שוטפת אחר קיומה של חובת האוניברסאליות לאורך כל תקופת היישום כפי שתיקבע על ידי
השר ,בהתאם למועדים המפורטים בדו"ח.

ז.

ביחס לבקשות שאינן מתייחסות לאזור ,קרי בקשות פרטניות ,ממליצה הוועדה כי יישום בפועל של
חובת האוניברסאליות על ידי בעלי הרישיונות יעשה בפרק זמן של עד  19חודשים ממתן ההודעה
בדבר דחיית הבקשה .אגף הפיקוח יערוך בקרה אודות היישום בפועל של קיום חובת
האוניברסאליות ביחס לבקשות פרטניות ,במסגרתו יעבירו בעלי הרישיונות למשרד דיווח בתום 19
חודשים ממועד מתן ההחלטה בבקשות אודות יישומה.

ח.

בסיכום הדו"ח ,הוועדה ממליצה לדחות את כל בקשות הוט טלקום המתייחסות לאזור ,כהגדרתו
בדו"ח .הוועדה ממליצה בנוגע לבקשה אחת פרטנית ,המתייחסת לדורש מישוב מסוים ,לדחות,
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משיקול עלות תועלת ,לפרק זמן של  91חודשים את אספקת שירותי התקשורת בכפוף למתן פתרון
חילופי לדורש על ידי הוט טלקום.
הועדה מציינת ,במסגרת הדו"ח ,כי מאחר וגם לאחר שתסיים את עבודתה ותיתן את המלצותיה
בבקשות שהובאו בפניה יהיה צורך בבחינה פרטנית של הבקשות ,הן במקרים בהם הוועדה המליצה
לדחות את מועד חובת האוניברסאליות והן במקרים בהם תהיינה בקשות חדשות למשל כתוצאה
מבנייה חדשה ,נדרש לתקן את התקנות ולקבוע אותן כתקנות קבועות ולא כהוראת שעה.
בהתאם לאמור לעיל ,ביום  92במאי 9011 ,פורסם תיקון לתקנות במסגרתו נקבעו התקנות כתקנות
קבועות ,וכן נוספה הוראה בדבר דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת אודות ההחלטות בהתאם
לתקנות והמדיניות ששימשה בסיס להחלטות.
ביום  95ביוני ,9011 ,התקבל בידי הוט טלקום מכתב מאת שר התקשורת ,ולפיו הינה רשאית
להעביר את התייחסותה לדו"ח וללוחות הזמנים להשלמת חובת הפריסה האוניברסאלית .ביום 11
ביולי ,9011 ,הגישה הוט טלקום לשר התקשורת את התייחסותה המפורטת לדו"ח.
ביום  12בנובמבר ,9011 ,התקבלה בידי הוט טלקום החלטת שר התקשורת בדבר אימוץ המלצות
הועדה המייעצת בדבר רשימת היישובים שעל הוט טלקום לחברם לתשתיותיה במסגרת השלב
הראשון של השלמת יישום חובת האוניברסאליות ,ובדבר פרק הזמן להשלמת יישום השלב
הראשון .בהתאם להחלטה ,ניתנה רשימת יישובים שהועדה המליצה שלגביהם תקוים חובת
האוניברסאליות בשלב הראשון ,וזאת בפרק זמן של עד  91חודשים ממועד אימוץ המלצות הועדה.
עוד נקבע בהחלטה ,כי בהתאם לאמור בדו"ח הועדה ,אחת לשנה תיערך בדיקה של קצב יישום
חובת האוניברסאליות על-ידי הוט טלקום ,וכי ,במקביל להתקדמות פריסת התשתית ביישובים
תיערך על-ידי הועדה בחינה בנוגע להמשך פריסת התשתיות וקיום חובת האוניברסאליות על-ידי
הוט טלקום ,בשימת לב לשינויים טכנולוגיים ורגולטוריים רלבנטיים ,ככל שיהיו .כמו כן נקבע ,כי
הועדה תגבש את רשימת היישובים לשלב הפריסה הבא ותמליץ עליה בפני שר התקשורת ,ככל
שיהיה בכך צורך בהתאם לתחליפים הטכנולוגיים (ככל שיהיו קיימים באותה העת).
בנוסף ,בהתאם לאמור בהחלטה ,ביום  1באוקטובר ,9011 ,פנה השר לקמ"ט תקשורת באיו"ש,
בבקשה כי המינהל האזרחי יפעל לאמץ את המלצות הועדה גם בשטחי איו"ש .כמו-כן נאמר
בהחלטה ,כי בהתאם לסיכום דיון שנערך בפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ) ,הנחה השר
את משרד התקשורת להתקין תקנות אשר יחילו על חברת השידורים את החובה להציע את
שירותיה בשטחי איו"ש ,בהתאם להוראות סעיף 2יא 1לחוק התקשורת.
החברה נערכת ליישום ההחלטה .החברה מעריכה ,כי ליישום ההחלטה עלולה להיות השפעה
שלילית על תוצאותיה של החברה .הערכת החברה כאמור ,הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד
כמשמעו בחוק ניירות ערך תשכ"ח ,1829-אשר התממשותו תלויה בגורמים ,אשר אינם בשליטתה
של החברה.
ברישיון המפ"א כלולות ,בין היתר ,הוראות בקשר לחובת אספקת שירות ,להתקשרות עם מנויים
(לרבות הוראות לעניין חיבורם וניתוקם של מנויים) ,להיעדר אפליה בין מנויים (למעט במקרים
שנקבעו) ,ולאי פגיעה בתחרות.
1.1.19.1.9

תדרים וקרינה אלקטרומגנטית
על-פי רישיון המפ"א ,אסורים תדרים מסוימים לשימוש ,בין היתר תדרים בטווח שבין  902מגהרץ
לבין  929מגהרץ ,אלא באישור מנכ"ל משרד התקשורת .בנוסף ,על הוט טלקום לפעול בהתאם
להוראות הרישיון ביחס למניעת הפרעות אלקטרומגנטיות למערכות אחרות ,על ידי הגבלת השימוש
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בציוד הפולט קרינה אלקטרומגנטית .נכון למועד הדוח ,אין להוט טלקום מיכשור פולט קרינה
כאמור.
1.1.19.1.1

דו"ח הצוות הבין-אגפי לבחינת האסדרה של ענף שירותי הבזק הבין-לאומיים -שימוע משני לעניין
ההפרדה המבנית בקבוצות בזק והוט
ביום  12באוקטובר ,9011 ,פרסם משרד התקשורת שימוע בנוגע לדו"ח ההמלצות של צוות בדיקה
בין-אגפי לבחינת האסדרה הקיימת של ענף שירותי הבזק הבין-לאומיים ,והצורך לשנותה נוכח
התפתחויות ותמורות בשוק התקשורת .הוט טלקום והוט מב"ל העבירו התייחסותן לשימוע.
בהמשך לכך ,פרסם משרד התקשורת ביום  5באוקטובר ,9011 ,שימוע משני בנוגע לאסדרה חדשה
שהינו שוקל לקבוע בשוק התקשורת הבינלאומית .בעלי הרישיונות התבקשו להעביר התייחסותם
לשימוע.
ביום  1בפברואר ,9015 ,פרסם משרד התקשורת את דו"ח הביניים של הצוות הבין-אגפי לבחינת
האסדרה של ענף שירותי הבזק הבין-לאומיים -שימוע משני לעניין ההפרדה המבנית בקבוצות בזק
והוט .במסגרת השימוע המשני ,הודיע המשרד כי שוקל את שאלת ביטול ההפרדה המבנית
בקבוצות בזק והוט לאחר מימוש פעילותו הסדירה של השוק הסיטונאי .בנסיבות האלה נדרש
המשרד להחלטה בנוגע לתקופת ביניים ,עד לביטול חובת ההפרדה המבנית בקבוצות האמורות,
בהקשר של הרפורמה בתחום השירותים הבינ"ל .לעניין זה שוקל המשרד את החלופות הבאות:
חלופה א' -אספקה חלקית של שירותים כלולים :לפי חלופה זו ,בזק והוט יספקו שירותים בינ"ל
שהם בגדר "שירותים כלולים" רק במסגרת סלי שירותים משותפים או סלי שירותים מקבילים,
כפי שהם מוגדרים ויוגדרו ברישיונן.
חלופה ב' -מתן אפשרות לבזק והוט להוציא שיחות בינ"ל גם במסגרת ההצעה הבסיסית שלהן :לפי
חלופה זו ,תוכלה הוט ובזק לספק "שירותים כלולים" למנוייהן ,בתעריף הפנים ארצי ,וזאת
באמצעות כל ספק שירותים בינ"ל ,למעט ספק שירותים בינ"ל שהוא בעל זיקה אליהן -בזק
בינלאומי בע"מ והוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ .בזק והוט תוכלנה להציע לכל ספק
בינלאומי המעוניין לספק שירותים במחיר של שיחה פנים ארצית ,בניכוי תעריף קישור הגומלין
לרשת מפ"א נייח ,למכור להן שירותים ברובד הסיטונאי ,באופן שהן תוכלנה להציע למנוייהן את
ההתקשרות ליעדים בינ"ל כחלק מההצעה הבסיסית שלהן.
חלופה ג' -בזק והוט לא ייכללו באסדרה החדשה בשלב הזה :לפי חלופה זו ,בזק או הוט לא תוכלנה
לספק את השירותים הבינ"ל בעצמן ,ושירותים אלה יסופקו על פי כללי האסדרה הקיימת טרם
החלת האסדרה החדשה .הוט טלקום הגישה תגובה לשימוע.

.1.1.19.1

שירותי תקשורת בינלאומיים
לפרטים אודות האסדרה בנושא רישיונות המב"ל ,רט"ן ברשת אחרת ( )MVNOומפ"א כללי ייחודי,
ראה סעיף  1.9.1.1להלן.

1.1.19.1.1

לפרטים אודות הודעת משרד התקשורת מחודש אוגוסט  ,9011בדבר הקמת ועדה לבחינת האסדרה
העתידית של השידורים המסחריים ,ראה סעיף  1.1.5.1לעיל.

1.1.19.1.9

ביום  91ביוני ,9011 ,פרסם משרד התקשורת שימוע ,במסגרתו הוא מבקש לחייב את בעלי
הרישיונות למתן שירותי מפ"א ,רט"ן ,מב"ל ו ,ISP -לעמוד בדרישות נרחבות להבטחת הרציפות
התפקודית במצב חירום ובמצב של תקלה או הפסקה משמעותית במתן שירות בזק .הוראות תיקון
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הרשיונות המוצע קובעות כי מפעילי התקשורת ידרשו להציג תכנית פעולה שתבטיח את הרציפות
התפקודית במצב חירום .במסגרת התיקון המוצע נכללות בין היתר ,הוראות לעניין אחריות הנהלה
ודירקטוריון ,והוראות לעניין רציפות ,גיבוי ושרידות הרשת והתשתית במצב חירום .החברות
הבנות של החברה בעלות הרישיון בתחומים הנדונים ,הגישו התייחסויותיהן לשימוע.
ביום  1במרץ ,9015 ,פרסם משרד התקשורת את התייחסותו לעיקרי הטענות לגוף הרשיון שהובאו
בפניו במסגרת השימוע .כמו כן ,פורסם באותו יום תיקון מס'  11לרשיון הכללי למתן שירותי בזק
עבור חברת הוט טלקום ,עיקרי התיקון לרישיון כדלקמן :ימונו בעלי תפקידים שיהיו אחראים
בחירום לקשר עם משרד התקשורת ,בעל הרשיון יגבש תוכנית להבטחת רציפות תפקודית בחירום,
בעל רשיון ימנה סמכות בכירה להכרזה על מעבר מעבודה בשגרה לעבודה בחירום ,בעל רשיון יכין
מצבת עבודה וציוד חירום ,בעל רשיון יפעיל רשת שתכיל לפחות שני אתרי ליבה המרוחקים
גיאוגרפית לפחות שלושים ק"מ זו מזו ,בעל רשיון יערך לגיבוי חשמל ואנרגיה ,בעל רשיון יגבש
תכנית לאבטחת מערכות מידע ,בעל רשיון יגבש תכנית שיקום ויגבש נהלים ייעודיים שונים
להטמעה ותרגול .תיקון הרשיון ייכנס לתוקף החל מיום  1בספטמבר.9015 ,
1.1.19.1.1

ביום  2באוגוסט ,9011 ,בעקבות שימוע שנערך בנושא ,פורסמה החלטת משרד התקשורת לבטל את
המדיניות בנושא הסדרת שימוש מסחרי בטכנולוגיית  WLANמ 9001 -ולקבוע בצו ,כי הקמה
והפעלה של נקודות גישה (כהגדרתה בצו) פטורות מרישיון ומהיתר כללי .עוד הוחלט ,לאשר לבעל
רשיון לעשות שימוש בטכנולוגית  ,WLANלהקים ולהפעיל נקודת גישה בהתאם לתנאי צו הפטור,
ובלבד שבעל רשיון כללי העושה שימוש בנקודת גישה כחלק מרשת הבזק הציבורית שלו ,לא יגבה
ממנוי תשלום בעד שירותי גישה לאינטרנט המסופקים לו בעת שהשירותים האמורים מסופקים
באמצעות נקודת גישה ,ולא יפחית ממכסת שימוש בשירות גישה לאינטרנט העומדת לזכות המנוי
בגין החלק היחסי שסופק באמצעות נקודת גישה .לאור זאת ,נקבע ,כי עם כניסת צו הפטור לתוקף,
בעל רשיון כללי שיפנה למשרד ויבקש להרחיב את רשת הבזק הציבורית שלו באמצעות שימוש
בנקודות גישה ,בקשתו תיבחן בכפוף לאמור במסמך ההחלטה ולדין ,ורישיונו יתוקן בהתאם.

.1.1.18

פעילות להרחבת סל השירותים של החברה

.1.1.18.1

קבלת רישיון למתן שירותי ISP
ביום  11בדצמבר  9010העניק משרד התקשורת להוט נט ,חברה בת של החברה (להלן" :הוט נט")
רישיון מיוחד לביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק-גישה לאינטרנט (להלן" :רישיון ה .)"ISP-ביום
 15בפברואר  ,9019החלה הוט נט באספקת שירותי  ISPלמנויים פרטיים .נכון למועד הדוח ,פעילות
זו של הקבוצה אינה בהיקף מהותי .ביום  11באוקטובר  ,9019פרסם משרד התקשורת תיקון לכלל
בעלי רשיונות למתן שירותי  .ISPבהתאם לתיקון ,החליט משרד התקשורת להוסיף להוראות
הרשיון את האפשרות ,כי בקשה לקבלת שירות תיעשה אף באמצעות שיחוח ( )chatאו באמצעות
רישום באתר האינטרנט של בעל הרשיון .בנוסף ,על בעל הרשיון לבצע הפסקת שירות ,לא יאוחר
מיום עבודה אחד שלאחר מועד מסירת ההודעה לבעל הרשיון .כמו כן ,נקבעו הוראות ביחס לניתוק
זמני לבקשת המנוי ,הפסקת שירות או ניתוק בשל הפרת ההסכם ,חשבונות למנויים וחשבון סופי,
סוגי תשלומים ,חיוב יתר ,הסכם התקשרות ותקופת ההתחייבות בו ,מוקד פניות טלפוני ,שמירת
עותק תלונה שהוגשה לבעל הרשיון ומסמכים והקלטות .חלק מהוראות התיקון כאמור נכנסו
לתוקף ביום  9בדצמבר  9019וביום  1בפברואר  9011וחלק נכנסו לתוקף ביום  1במאי .9011
לפרטים נוספים אודות רישיון ה ,ISP-ראה סעיף  1.1.18.1לדו"ח התקופתי של החברה לשנת ,9011
אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
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.1.9

תחום התקשורת הסלולרית

.1.9.1

מידע כללי על תחום הפעילות
פעילות הקבוצה בתחום התקשורת הסלולרית ,מרוכזת על-ידי הוט מובייל (לשעבר מירס) ,אשר
נרכשה על-ידי החברה במהלך שנת  .9011בתחום הפעילות מספקת הוט מובייל ללקוחותיה שירותי
טלפוניה ניידת בטכנולוגיית ( UMTSדור  ,)1.8בטכנולוגיית  iDENובטכנולוגיית  ,LTEכמפורט
להלן.

.1.9.1.1

הסכם רכישת הוט מובייל
ביום  99בנובמבר  ,9011השלימה החברה את רכישת מלוא הבעלות בהוט מובייל (לרבות זכויות
בהלוואת בעלים להוט מובייל ובשטר הון שהנפיקה הוט מובייל) מאת חברה פרטית בבעלות בעל
השליטה בחברה ומאת צד שלישי.
התמורה הכוללת אשר תשולם על-ידי החברה תחושב לפי שווי של  1.9מיליארד ש"ח להוט מובייל
("התמורה") ותשולם בתשלומים כדלהלן:
א .תשלום בסך  150מיליון ש"ח בניכוי סכום החוב נטו כהגדרתו בהסכם הרכישה (ליום  10ביוני 9011
סך של כ 921 -מיליוני ש"ח) שולם במועד השלמת עסקת הרכישה (נובמבר .)9011
ב .יתרת התמורה ,בסך של כ 150 -מיליון ש"ח ,משולמת בתשלומים המותנים בהשגת יעדים כמפורט
להלן ,כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ,החל ממועד השלמת עסקת רכישת הוט מובייל ועד
למועד התשלום בפועל:
 .1סך של עד  995מיליוני ש"ח ישולם בארבעה תשלומים שווים בסך של  52.95מיליוני ש"ח כל
תשלום ,המותנים בהשגת יעדי  EBITDAחשבונאיים בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה לשנים
 9011עד ( 9012כולל) ,על-פי מפתח כדלהלן:
שנה

 EBITDAחשבונאית (מיליוני ש"ח)

9011

1,100

9011

1,915

9015

9,015

9012

9,195

על אף האמור ,ככל שבשנה מסוימת לפני שנת  9012ביצועי ה EBITDA -של החברה יהיו בסך של
 9,195מיליוני ש"ח ,או יותר ,יוקדם תשלום יתרת התשלומים השנתיים בגין השנים שלאחר השנה
בה הושגה העמידה המוקדמת באבן הדרך ,וישולמו באותו מועד בו הושגה אבן הדרך כאמור.
בנוסף ,ככל ש( :א) ביצועי ה EBITDA -הממוצעים של החברה לשנים  9015ו 9012-יעמדו על 9,900
מיליוני ש"ח או יותר; וכן( -ב) ביצועי ה EBITDA -של החברה לשנת  9012יהיו בסך של 9,195
מיליוני ש"ח ,או יותר; ישולמו התשלומים השנתיים בגין שנים קודמות ,ככל שאלו לא שולמו קודם
לכן ,עקב אי עמידה ביעדים לשנים אלו.
לעניין זה ,ה EBITDA" -החשבונאית" משמעה  -הסכום השנתי של הרווח מפעולות רגילות של
החברה (על בסיס מאוחד) לפני פחת והפחתות ולפני הכנסות/הוצאות אחרות ,כפי שמופיע בדוחות
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הכספיים המאוחדים ,כאשר לענין תוצאות הוט מובייל תחושב ה EBITDA-בהתאם לכללים
ולעקרונות שיושמו לצורך קביעתה במסגרת הערכת השווי שבוצעה להוט מובייל ,כחלק מעסקת
רכישתה על-ידי החברה .יוער בהקשר זה ,כי הערכת השווי הניחה ,שמכשירים סלולרים המסופקים
על-ידי הוט מובייל למנוייה ,סופקו בדרך של מכירה ,כך שעלותם נזקפה במלואה כהוצאה לצורך
חישוב ה .EBITDA-החל מיום  1בפברואר  ,9011הוט מובייל נוהגת בגין המכשירים הנמכרים,
המהווים את הרוב המכריע של עסקאותיה ,לזקוף את מלוא עלות מכשירי הסלולאר כהוצאה בעת
מסירת המכשיר למנוי .נכון ליום  11בדצמבר  ,9011עמדה ה EBITDA -החשבונאית על סך של
 1,909מיליוני ש"ח.
 .9סך של עד  995מיליוני ש"ח שולם בשנת  9011בגין הגדלת "נתח השוק" של הוט מובייל (על פי
הגדרת מונח זה ברישיון של הוט מובייל  -לפרטים נוספים בדבר רישיון הוט מובייל ,ראה סעיף
 1.9.18.8להלן) ,בהתאם להוראות הסכם המכר ,כמפורט להלן:
(א) תשלום בסך של  80מיליון ש"ח ,על חשבון סכום זה ,שולם בגין הגדלת נתח השוק של הוט
מובייל בשיעור של  9.9%מכלל השוק הישראלי מעבר לנתח השוק הקיים שלה למועד רכישתה
וזאת ,עד תום שנת  .9011ביום  5ביוני  ,9011לאחר שהתמלא תנאי זה ,העבירה החברה למוכרות
בעסקה סך של  80מליוני ש"ח ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד.
(ב) מלוא התשלום האמור בסך  995מיליוני ש"ח יוקדם וישולם למוכרים אם הוט מובייל תגדיל את
נתח השוק שלה עד תום שנת  9011בשיעור של  1%מכלל השוק הישראלי מעבר לנתח השוק הקיים
שלה למועד רכישתה .ביום  11בדצמבר  ,9011לאור העובדה שהוט מובייל הגיעה לנתח שוק העולה
על  1%מכלל השוק הישראלי מעבר לנתח השוק של הוט מובייל שהיה במועד אישור העסקה
לרכישת הוט מובייל ,העבירה החברה למוכרות סך נוסף של  115מליוני ש"ח ,צמוד למדד המחירים
לצרכן.
.1
.1.9.9

בשנת  9011לא הושג יעד ה EBITDA -המפורט לעיל לשנה זו ולכן לא בוצע תשלום בהתאם להסכם.
מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו
המאפיין המרכזי של תחום התקשורת הסלולרית בישראל ,הינו שיעור החדירה הגבוה של
המכשירים הסלולריים בקרב האוכלוסייה .כך ,בסוף שנת  1881שיעור הטלפונים הניידים בקרב
האוכלוסיה בישראל עמד על כ 9.2% -ונכון ליום  11בדצמבר  9011עמד שיעור הטלפונים הניידים
בקרב האוכלוסיה על יותר מ.100%-
מאפיינים נוספים של שוק הסלולאר בישראל הינם כדלהלן( :א) שימוש מוגבר בטלפון סלולרי,
ביחס למדינות מערב אירופה ,שימוש ההולך וגובר נוכח השינויים במבנה התמחור של התכניות
למנויים; (ב) הצד היוזם את שיחת הטלפון נושא בעלות השיחה; (ג) אימוץ נרחב של טכנולוגיות
חדשות לרבות טכנולוגיות דור רביעי (( ;)LTEד) טופוגרפיה נוחה (ישראל הינה מדינה המאופיינת
בטופוגרפיה נוחה יחסית (שטוחה ברובה) ,המאפשרת פריסה של רשתות תקשורת ניידת ביחסי
עלות-תועלת טובים); (ה) תחרות ,הנובעת מחדירה של מפעילים חדשים ,וממאמצי שיווק מצידם
של המפעילים השונים בשוק ,ובכלל זה הורדת מחירים; (ו) מעבר לתמחור חבילות "הכל כלול" וכן
תמחור אגרסיבי בשוק העסקי ובמגזר החרדי.
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.1.9.1

מגבלות חקיקה 9תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הפעילות בתחום
פעילותה של הקבוצה בתחום הפעילות כפופה לפיקוחו של משרד התקשורת ,המוסמך להסדיר
ולהתיר את מתן השירותים בשוק התקשורת .לפרטים אודות רישיון הרט"ן של הוט מובייל ,ראה
סעיף  1.9.18.8להלן.
רגולציה נוספת החלה על הוט מובייל בתחום פעילותה ,הינה חוק התכנון והבנייה ותקנותיו בכל
הנוגע להקמת אתרים ,חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1891-וחוק הקרינה הבלתי מייננת .לפרטים
נוספים בדבר מגבלות ,חקיקה ופיקוח החלים על הוט מובייל ראה סעיף  1.9.18להלן.

.1.9.1.1
1.9.1.1.1

ביום  91במרס 9019 ,אישרה הכנסת את תיקון החוק באופן הבא:
הטלת איסור על בעל רישיון לקשור בין התקשרות של המנוי לקבלת שירות רדיו טלפון נייד לבין
התקשרות של אותו מנוי ,איתו או עם אחר ,להשכרה ,להשאלה או להחכרה של ציוד קצה ,בין
בהסכם אחד ובין בהסכמים נפרדים ,לרבות בדרך של מתן הנחה או הטבה אחרת כלשהי
בהתקשרות אחת בשל ההתקשרות השנייה .התיקון חל החל מיום  1בינואר.9011 ,

1.9.1.1.9

.1.9.1.9

הטלת איסור גביית דמי יציאה לגבי מנוי ,שהתקשר בהסכם עם בעל רישיון החל ביום  1בנובמבר,
 9011ואילך ,אשר ביטל את ההסכם החל מיום תחילת התיקון לחוק (האמור לא חל לגבי לקוחות
עם  100מנויים ויותר).
בחודש יוני  9011הודיע משרד התקשורת כי הוא שוקל לפרסם הוראת מנהל שתקבע כי בהסכמי
אירוח שעורכים מפעילי רט"ן עם מפעילים וירטואליים ( ,)MVNOלא ידרשו מפעילי הרט"ן תעריפי
אירוח העולים על התעריף הנמוך הניתן ללקוח עסקי בהסכם הרט"ן .בחודש נובמבר  9011פורסמה
הוראת מנהל הקובעת כי ההצעה למנוי עסקי לו ניתנים התנאים המיטביים תשמש נקודת ייחוס
לצורך בחינת סבירותם של תנאי האירוח שדורש מפעיל מארח ממפעיל רט"ן ברשת אחרת.

.1.9.1.1

ביום  10ביולי  ,9011פורסם על ידי משרד התקשורת והמינהל האזרחי באיו"ש שימוע ,המופנה
לבעלי רישיון כללי למתן שירותי רט"ן (להלן בסעיף זה" :המפעילים") ,ובכללם הוט מובייל.
השימוע דן בכוונה לתקן את רישיונות המפעילים בדרך של החמרת הדרישות בנוגע לטיב השירות
ולשטח הכיסוי המינימאלי של מערכת הבזק הציבורית המופעלת על ידיהם בטכנולוגיות דור  9ודור
 ,1והפרושה בשטחי מדינת ישראל ובאזור יהודה ושומרון (להלן בסעיף זה" :התיקון" ו-
"השימוע" ,בהתאמה) .טיוטת התיקון כוללת בין היתר החמרות משמעותיות בנוגע להגדרות של
השטח הרלבנטי לכיסוי ,לשיעור הכיסוי המינימאלי הנדרש ,ולאיכות השירות הנדרשת ,לרבות
לעניין אחוז השיחות החסומות והנופלות ,אופן המדידה ,רמת קליטת אות ייחוס מינימאלית וקצב
מזערי להורדת והעלאת נתונים.
הוט מובייל הגישה עמדתה ביחס לתיקון המוצע .בשלב זה ,אין באפשרות החברה להעריך את היקף
ההשקעות וההוצאות שידרשו לשם עמידתה בתנאים המפורטים בשימוע ,ככל שהתיקון המוצע
יתקבל כלשונו .יצויין כי הוראות דומות באות לידי ביטוי בטיוטת הרשיון החדש שפורסמה
במסגרת הליכי המכרז לתדרי דור .1

.1.9.1.1

ביום  92בפברואר  ,9011התקבל בחברה מכתב משר התקשורת ,המציין כי בכוונת השר לקבוע
אסדרה חדשה ולפיה ,ייקבע נוסח של רשיון כללי אחוד ,באמצעותו ניתן יהיה לספק את השירותים
המסופקים היום באמצעות רשיון כללי ייחודי למתן שירותי מפ"א ,רט"ן ברשת אחרת ()MVNO
ומב"ל וכן כי ניתן יהיה לספק גם שירותי אינטרנט ( )ISPוכן שירותי נס"ר על בסיס הרשיון האחוד.
כמו כן נכתב ,כי ביום  2בינואר  9011מינה השר ,צוות לגיבוש אסדרה חדשה ,במסגרתו יוכנו תקנות
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מתאימות וטיוטת רשיון אחוד ,כאשר החל ממועד יישום האסדרה ,מבקש הרשיון יוכל להגיש
בקשה לרשיון אחוד בלבד ולכל קבוצת תקשורת יוותר רשיון אחוד אחד בלבד .בנוסף ,הרשיונות
המיוחדים הקיימים ,המפורטים לעיל בסעיף זה ,יבוטלו ובעל הרשיון יכול להמשיך לספק שירותים
אלה במסגרת רשיון האחוד.
בהמשך לאמור ,ובהמשך לשימועים שפורסמו בנושא בימים  11באוגוסט  ,9011ו 11-בנובמבר ,9011
הודיע משרד התקשורת על אימוץ האסדרה החדשה בנושא ,החל ביום כניסתן של התקנות לתוקף.
החל מהמועד הקובע ,כאמור ,בתיאום עם כל בעלי רישיונות המב"ל ,רט"ן ברשת אחרת ()MVNO
ומפ"א כללי ייחודי ,יתוקן כל אחד מרישיונותיהם כך שיהפוך לרישיון אחיד .במסגרת האסדרה
החדשה ,ניתנו הקלות לבעלי רישיונות הנכללים באסדרה ,ובין היתר ,הפחתה בגובה הערבות
הנדרשת ,זכות לפעול במגזרים השונים בתמורה לדמי רישיון חד פעמיים ועוד.
.1.9.1

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו

.1.9.1.1

תחום התקשורת הסלולרית ,בו פועלת הקבוצה ,הינו רווי מתחרים ,כאשר בשנים האחרונות חלה
רוויה מסוימת ושיעורי הצמיחה של שוק התקשורת הסלולרית ירדו.

.1.9.1.9

בנוסף ,בחודש ספטמבר  ,9010החליט משרד התקשורת על רפורמה ,לפיה יופחתו דמי הקישוריות
המשולמים לחברות הסלולר ,ממחיר של כ 95-אגורות לדקה למחיר של כ 1-אגורות לדקה (החל
מיום  1בינואר  ,)9011וכן על המשך הפחתת דמי הקישוריות מדי שנה ,עד לשנת  ,9011כאשר החל
מחודש ינואר  ,9011עומדים דמי הקישוריות על כ 2-אגורות לדקה .צעד זה מקל על מפעילי
הסלולאר החדשים ,ובכללם על פעילות הקבוצה בתחום ,לחדור לשוק ,ולהגביר את התחרות בו.

.1.9.1.1

מפעילי רשת וירטואלית ניידת ( ))MVNO( Mobile Virtual Network Operatorהינם מפעילים
סלולריים ,המשתמשים ברשת גישה ו/או במרכיבים נוספים של רשת הבזק הציבורית של מפעיל
סלולרי בעל תשתית ,על מנת לספק למנויים שירותי טלפון סלולרי ,תוך שימוש במיתוג עצמי
( )Brandingו/או אספקת שירותי ערך מוסף .מפעילי רשת וירטואלית אמורים לפתוח "שוק
סיטונאי" ,על פי רוב על ידי רכישת "בנק דקות" מחברות הסלולר במחיר סיטונאי ,בהסכמת חברת
הסלולר ,ממנה ירכשו את בנק הדקות ,תוך קבלת הנחה לגודל ,ושיווקן למנוייהם במחיר קמעונאי
מוזל ,אשר יותיר בידיהם שולי רווח מסוימים .בהיעדר הסכמה בין חברת הסלולר למפעיל
הוירטואלי ,יהא שר התקשורת רשאי לקבוע את מחיר השימוש ברשת חברת הסלולר ,בהתבסס על
עלות בתוספת רווח סביר .ביום  18בינואר  9010פרסם משרד התקשורת תקנות ,המאפשרות
לחברות תקשורת להגיש בקשה למתן רישיון מפעיל וירטואלי על פי התנאים הקבועים בתקנות.
בהתאם לפרסומים באתר הרשמי של משרד התקשורת ,נכון למועד הדוח  11מפעילי  MVNOקיבלו
רשיון ממשרד התקשורת.
לפרטים בדבר מתן רישיונות בעתיד למפעילי וירטואליים ,שיפעלו בשיטת  ,VOIPראה סעיפים
 1.9.2.5להלן ו 1.1.5.1 -לעיל.
כניסתם של מפעילי  MVNOלתחום התקשורת הסלולרית ,כניסתו הצפויה של מפעיל סלולרי חדש
מכח המכרז לתדרי דור  ,1וכן מתן רישיונות למפעילים וירטואליים שיפעלו בשיטת  ,VOIPתגביר
את התחרות בתחום ,ועלולה להשפיע על שיעורי הרווחיות של הוט מובייל.
לנתונים כספיים אודות שינויים ברווחיות הוט מובייל ראה סעיף  1.5לעיל .לפרטים אודות פילוח
הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתקופות הרלבנטיות ,ראה סעיף  1.9.11להלן ,ולפרטים
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אודות ההצטרפות והנטישה של מנויים בתקופות הרלבנטיות ,ראה סעיפים  9.1.9.1-9.1.9.9לדוח
הדירקטוריון בפרק ב' לדוח התקופתי.
.1.9.5

התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני המנויים
כאמור ,שוק הסלולאר בישראל מתאפיין בשיעור חדירה גבוה .אולם ,בשנים האחרונות ניתן לראות
שיעורי צמיחה נמוכים יותר מבעבר ,בשל רוויה מסוימת הקיימת בשוק.
בנוסף ,השינויים הרגולאטורים ,בשילוב עם התחרות הקיימת בשוק בין המפעילים ,הובילו לעלייה
בשיעורי עזיבת מנויים.
מאפיין נוסף של שוק הסלולאר בשנים האחרונות ,הינו שינויים בהרגלי צריכת התקשורת של
האוכלוסייה בישראל .בעוד שבעבר שירותי התקשורת שימשו את האוכלוסייה בעיקר לשם שיחות
טלפון קוליות ולשם משלוח הודעות טקסט ,כיום ,בעיקר לאחר כניסת הטלפונים החכמים
( ,)Smartphoneכניסתם של מפעילים חדשים לשוק הסלולר והצעת חבילות גלישה סלולארית
אטרקטיביות ,חלה עליה משמעותית בהיקף השימוש בטלפונים ניידים בכלל ,וצריכת שירותי
האינטרנט הסלולארי בפרט .החברה סבורה כי מגמה זו רק תלך ותתחזק עם כניסתה של
טכנולוגיית ה LTE -לשוק הישראלי .לפרטים נוספים בעניין זה ,ראה סעיף  1.9.2.9להלן.

.1.9.2

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על הפעילות בתחום
שוק התקשורת הסלולרית הינו שוק דינאמי ,המתפתח באופן בלתי פוסק ,לאור קצב התפתחותן של
טכנולוגיות חדשות (מכשירי קצה ,טכנולוגיית רשתות תקשורת ושירותי הערך המוסף) ,כמפורט
להלן:

.1.9.2.1

טלפונים חכמים
חדירתם של הטלפונים החכמים (קרי ,טלפונים סלולריים המשלבים מערכות הפעלה המאפשרות
שימוש ביישומים מתקדמים) ,הובילה לעליית השימוש של משתמשי הטלפונים הסלולריים
בשירותי העברת נתונים על גבי הרשת הסלולרית ,וכן לעליית הכנסות הקבוצה הנובעות מכך.

.1.9.2.9

הקמת רשתות סלולריות בטכנולוגיות מתקדמות יותר
ההתפתחויות הטכנולוגיות הבלתי פוסקות במכשירי הקצה ובשירותי הערך המוסף ,אשר דורשים
לעיתים יכולות העברת נתונים ( )Dataבקצב גבוה ,מחייבים את החברות הפועלות בתחום לבחון
את האפשרות לשדרוג הרשת הסלולרית אחת לתקופה .נכון למועד הדוח ,מפעילה הוט מובייל רשת
בטכנולוגיית  iDENהמעמידה לרשות הלקוחות שירותים יחודיים בתחום ה"( DISPATCH -ווקי
טוקי") ,שהינם חשובים במיוחד עבור השוק המוסדי והבטחוני .נכון ליום  11בדצמבר9011 ,
קיימים  211מתקני רשת ה iDEN-ברחבי הארץ .בנוסף ,מספקת הוט מובייל שירותי דור 1
באמצעות רשת ה UMTS -שלה .עד להקצאת תדרי הדור הרביעי בהתאם לתוצאות המכרז ניתנו
למפעילים הותיקים אישורים לאספקת שירותי דור  1על בסיס הקצאה זמנית של רצועת תדרים
צרה .המפעילים הנ"ל מחוייבים לאפשר גם למפעילים האחרים אספקת שירות זה למנוייהם
באמצעות שירותי אירוח .כחלק מההיערכות לאספקת שירותי תקשורת סלולארית בדור הרביעי
( ,)LTEהתקשרה הוט מובייל ,בחודש נובמבר  ,9011בהסכמים עם פרטנר ,הכפופים לקבלת כל
האישורים הנדרשים ,כמפורט להלן :הוט מובייל ופרטנר הקימו שותפות מוגבלת ,אשר תחזיק,
תפתח ותתפעל רשת תקשורת סלולארית מתקדמת אחת עבור שתי החברות ,ואשר כל צד יחזיק
במחצית מהזכויות בה .על פי ההסכם ,כל אחד מהצדדים ימשיך להחזיק ולתפעל באופן נפרד את
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ליבת הרשת שלו ,ולספק שירותי תקשורת סלולארית ,לרבות שיווק ומכירה של שירותים כאמור,
ללקוחותיו בלבד.
ההסכם מסדיר את ניהול הרשת המשותפת ופיתוחה ,אופן ניהול השותפות ,לרבות מנגנון למינוי
דירקטורים ,פתרון סכסוכים ,נשיאה בעלויות שדרוג הרשת ועוד.
ההסכם יהיה בתוקף עד ליום  11בדצמבר  ,9099כאשר לאחר מכן יוארך ההסכם באופן אוטומטי
לתקופות נוספות של  5שנים כל אחת ,אלא אם צד כלשהו הודיע על רצונו לסיים את ההסכם
בהודעה מוקדמת של  91חודשים מראש ,לפני כל חידוש אוטומטי כאמור .על אף האמור ,החל
מתום  9שנים לכניסתו של ההסכם לתוקף ,הוא יהיה ניתן לביטול על ידי מי מהצדדים ,לפי שיקול
דעתו ובהודעה של שנתיים מראש החל מאותו מועד .כן קובע ההסכם מנגנון היפרדות של הצדדים,
במקרה של סיום ההסכם.
בתמורה להסכם ,תשלם הוט מובייל סכום חד פעמי ,אשר ישולם עד תחילת  ,9011ולאחר מכן ,כל
צד יישא במחצית מההשקעות ההוניות הדרושות לשם הקמה ושדרוג של הרשת המשותפת
והנשיאה בהוצאות התפעוליות של הרשת המשותפת תהיה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם
ומבוסס ,בין היתר ,על היקף תעבורת הנתונים ,שיצרוך כל צד מהרשת המשותפת.
כשלב ביניים ועד לקבלת האישורים הנדרשים על-פי כל דין ,תעניק פרטנר להוט מובייל זכות
שימוש ברשת התקשורת הסלולארית שלה ,לצורך מתן כיסוי סלולארי ארצי נרחב ללקוחותיה.
במסגרת ההתקשרות ,העמידה החברה ערבות להתחייבויותיה של הוט מובייל .בנוסף ,במקרים
מסויימים שנקבעו בהסכמים יידרש בעל השליטה בחברה להעמיד ערבות נוספת ,וכן נקבעו תנאים
להעמדת ערבות בנקאית במקרים של שינוי בדרוג הפיננסי של בעל השליטה.
.1.9.2.1

ביום  99במאי  9011התקבלה החלטת הממונה על הגבלים עסקיים (להלן בסעיף זה" :ההחלטה"),
לאשר בתנאים את הסכם שיתוף הרשתות שנחתם ביום  9בנובמבר  ,9011בין הוט מובייל ,לבין
פרטנר .בין היתר ,נקבעו במסגרת ההחלטה תנאים בדבר מניעת העברה של מידע עסקי וטכנולוגי,
אשר אינו נדרש לפעילות השותפות; מגבלות בדבר כהונת עובדים ונושאי משרה בשותפות במקביל
להעסקתם על-ידי כל-אחת מן החברות ותקופות צינון הנדרשות במקרה של מעבר עובדים ונושאי
משרה מהשותפות לחברות .אולם ,אין בכך כדי למנוע מהשותפות להעסיק עובדים או נושאי משרה
המשמשים כיום כעובדים או נושאי משרה בחברות; כללים בדבר ניהול ותיעוד ישיבות
הדירקטוריון והאסיפה הכללית של השותף הכללי והשותפות .עוד נקבע במסגרת ההחלטה ,כי כל
אחת מהחברות תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם צד שלישי בהסכם
למתן שירותי תקשורת סלולרית במסגרתו נעשה שימוש בליבת הרשת של אותה החברה ,וכי כלל
הזכויות והחובות הנובעות מהסכם השירותים האמור יהיו של החברה בלבד ,ואילו השותפות לא
תהא צד להסכם ולא תהיה זכאית לתשלומים המשולמים על פיו.
בנוסף ,נקבע בהחלטה ,כי החל מיום  99במאי  9091או מיום בו חלפו  2שנים מהמועד בו ניתנו כל
אישורי משרד התקשורת ,לפי המוקדם ,יהא הממונה רשאי להודיע לחברות ,בכתב ,כי החלטתו
לאשר את בקשת החברות תבוטל ,אם מצא הממונה כי הקמת השותפות ,קיומה או פעולותיה
עלולים לפגוע פגיעה של ממש בתחרות .ההחלטה קובעת מתווה להפסקת הפעילות המשותפת
ולפירוק השותפות ,במקרה שתינתן הודעת ביטול כאמור.
במסגרת ההחלטה נקבעו גם תנאים אשר יחולו על הוט טלקום ,כדלקמן( :א) הוט טלקום לא
תגרום להגבלה או לחסימה של האפשרות הנתונה ללקוח לעשות שימוש בכל שירות או יישום
המסופקים על גבי רשת האינטרנט בכל עת ,במישרין או בעקיפין ,לרבות בדרך של קביעת תעריפים
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או באמצעים טכנולוגיים( .ב) שירותי תשתית האינטרנט של הוט טלקום ,ימכרו ויסופקו בתנאים
שוויוניים לכל לקוחות הוט טלקום בין אם אלו רוכשים מהוט שירותי תקשורת נוספים ,ובין אם
לאו .לעניין זה נקבע ,כי מכירה של שירותי תשתית אינטרנט בהנחה כחלק מסל שירותים לא
תיחשב כשלעצמה להפרה של התנאים.
ביום  15במאי  ,9011פרסם משרד התקשורת מסמך מדיניות שיתוף ברשת גישה רחבת פס של בעל
רשיון כללי למתן שירותי רט"ן (להלן בסעיף זה" :מסמך המדיניות") ,בצירוף חוות דעת כלכלית

.1.9.2.1

תומכת .מסמך המדיניות נכתב בין היתר על רקע הסכמים שגובשו בנדון בין מפעילי הרט"ן
בחודשים שקדמו לפרסום ,ואשר הועברו לבחינת משרד התקשורת ,ובכללם ההסכם המפורט לעיל,
אשר נחתם בין הוט מובייל לחברת פרטנר.
במסגרת מסמך המדיניות ,לאור מכלול השיקולים וההיבטים המוצגים בו ,קבע המשרד ,בין היתר,
את העקרונות הבאים:
א.

המשרד ימשיך לעודד שיתוף פאסיבי של אתרים ותרנים בלבד ,וכן שיתוף אקטיבי של אנטנות
בלבד ,בין כלל המפעילים.

ב.

ככלל ,המשרד רואה יתרון בשיתוף אקטיבי במתכונת ( MOCNשיתוף אנטנות ,תדרים וציוד רדיו)
על פני שיתוף אקטיבי במתכונת ( MORANשיתוף אנטנות וציוד רדיו ללא שימוש משותף
בתדרים) ,זאת נוכח הצורך בייעול ספקטרום התדרים ,אך עם זאת אינו שולל קיום נסיבות
מיוחדות בהן ימצא לנכון לאשר הסכם במתכונת  MORANשיובא לפתחו.

ג.

ככלל ,המשרד יאפשר שיתוף תמסורת מהאתרים לאתרי ריכוז הרדיו בתצורת שיתוף תדר ,יחד עם
זאת בהינתן תנאים חריגים ועל פי שיקול דעתו המשרד יוכל לאפשר שיתופי תמסורת מהאתרים
לאתרי ריכוז הרדיו גם במקרים נוספים.

ד.

במסגרת בחינת הסכמי שיתוף פרטניים יבחן המשרד שיקולים שפורטו במסגרת המסמך ,הנוגעים
ל 1-היבטים מרכזיים :רמת התחרות הקיימת ופוטנציאל הפגיעה בה ,מצאי התדרים הקיים והצפוי
ויעילות השימוש בתדרים ,שרידות ויתירות הרשתות בהיבט הלאומי ,והבטחת רמת שירותי הבזק
לאורך זמן.

ה.

בהתבסס על האמור לעיל ,התווה המשרד עקרונות מנחים עיקריים ,אשר ישמשו לבחינת כל הסכם
שיתוף פרטני שיוגש לאישורו ,שעיקריהם כדלקמן:
עקרונות הנוגעים למפעיל המשתף:

()1

שיתוף במתכונת  MOCNיתאפשר רק במקרים בהם נמצא כי הינו הכרחי על מנת לשמר מפעילי
רט"ן קיימים בשוק העתידי ,כלומר שיתוף זה לא יאושר לשני מפעילי רט"ן להם רשת רט"ן פרושה
במלואה בדור  1ויישקל בחיוב ביחס למפעיל חדש לו רשת רט"ן פרושה חלקית בדור  1יחד עם
מפעיל ותיק לו רשת פרושה במלואה בדור .1

()9

המשרד יאפשר שיתוף מתכונת  MOCNובלבד שבכל איזור בישראל יפעלו לכל הפחות  1רשתות
גישה אלחוטיות עצמאיות.

()1

מפעילי הרט"ן המשתפים במתכונת  MOCNיהיו מחוייבים לאפשר למפעילי רט"ן נוספים להצטרף
לשותפות בתנאים דומים לאלו שנקבעו מול המפעיל בעל נתח השוק הקטן ביותר בעת ההצטרפות
לשותפות.
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()1

כל אחד ממפעילי הרט"ן המשותפים יהיה עצמאי בקבלת החלטה לעניין אירוח של מפעיל רט"ן
ברשת אחרת ( ,)MVNOוייאסר כל סוג תיאום בין המפעילים לעניין זה .בכוונת המשרד לקבוע
תנאים שיבטיחו כי הסכמי האירוח יאפשרו למפעיל הרט"ן ברשת אחרת להתחרות באופן אפקטיבי
בשוק.

()5

לא יהיה בשיתוף כדי להפחית מאחריות המפעיל המשתף לאספקת שירותי הרט"ן לכלל מנוייו
בהתאם לתנאי רשיונו.

()2

השקעות ברשת הגישה המשותפת לטובת טכנולוגיה מתקדמת יותר ,דוגמת טכנולוגיית דור ,1
ייחשבו כחלק ממימוש התחייבויות מפעיל רט"ן קיים לטובת פרישת רשת עצמאית בטכנולוגיות
אחרות ,בתנאי שיוכח כי )1( :קיימת הצדקה טכנולוגית בטווח הקצר או הארוך שבגינה ההשקעה
בדור קיים מתייתרת ותוחלף בהשקעה בדור מתקדם יותר שיביא בשורה גדולה יותר לצרכן)9( ,
השקעות אלו שוות ערך וחליפיות )1( ,למפעיל הרט"ן זכות שימוש בתדרים המשמשים את הדור
המתקדם ביותר באותה העת ויעשה שימוש אפקטיבי בתדרים אלה לטובת השותפות ובטכנולוגיה
המתקדמת ביותר באותה העת (בעת הנוכחית  -דור .)1
עקרונות הנוגעים לניהול השותפות ופיתוח הרשת:

()1

המשרד יאשר הסכמי שיתוף לזמן מוגבל והוא רשאי להאריכו לתקופות נוספות אם מצא כי
הנסיבות מצדיקות זאת.

()9

לצורך שיתוף אקטיבי במתכונת  ,MOCNיוקם תאגיד עצמאי בבעלות משותפת של מפעילי הרט"ן
המשתפים בלבד ,שכל תכליתו בניהול רשת הגישה המשותפת עבורם (להלן בסעיף זה" :התאגיד").
פעילות התאגיד תידרש ברישיון בהתאם לקביעת המשרד .לתאגיד לא יוקצו תדרי רדיו ,ורשת
הגישה המשותפת תופעל תוך שימוש בתדרים המוקצים לכל אחד ממפעילי הרט"ן המשתפים.
הקמת תאגיד לצורך שיתוף במתכונת שאיננה  MOCNתצריך אישור של המשרד.

()1

מידע יועבר בין מפעיל הרט"ן המשתף לבין התאגיד בלבד ,בהיקף המזערי הנדרש לצורך פעילות
התאגיד .העברת המידע בין התאגיד לבין כל מפעיל רט"ן משתף תיעשה באופן שלא יזלוג מידע בין
מפעילי הרט"ן המשתפים לבין עצמם ,ובאופן שלא תתאפשר חשיפת מידע סודי מסחרי אודות
הפעילות של כל מפעיל רט"ן משתף .לא יהיה תיאום עסקי מכל סוג שהוא בין מפעילי הרט"ן
המשתפים.

()1

הסכם השיתוף יכלול התייחסות לאופן בו יובטח הפיתוח הטכנולוגי של רשת הגישה המשותפת.
עקרונות הנוגעים לשמירה על עצמאות המשתף:

()1

התאגיד יהיה מחוייב לספק שירות הכרוך בהשקעה לכל משתף שביקש זאת ,גם בלא להידרש
להסכמת משתפים נוספים ,אם מטרת השירות היא שדרוג טכנולוגי של הרשת ,שיפור כיסוי הרשת
וכד'.

()9

יוגדרו מנגנוני בידוד כנגד התפשטות תקלות בכל אחד מהרכיבים הלא משותפים ברשתות הבזק
הציבוריות של כל אחד מהמשתתפים.

()1

פיתוח ברשת הרדיו המשותפת ,אשר נעשה לבקשת חלק מהמשתפים ובמימונם ,ישמש רק את
אותם המשתפים בפרק זמן זהה לזמן שארך הפיתוח .משתפים נוספים המעוניינים להשתמש
בפיתוח זה יוכלו לעשות כן רק לאחר פרק הזמן האמור.
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()1

מנגנוני הפירוק והפירוד יוגדרו מראש בהסכם השיתוף ,באופן שיובטחו חסמי יציאה נמוכים ככל
שניתן מהשותפות ,ויתאפשר לכל אחד ממפעילי הרט"ן המשתפים לקיים שירות איכותי לצרכנים
לאחר פירוק השותפות .לצורך הבטחת האמור ,בעת פירוק השותפות לכל אחד מהצדדים תיוותר
בעלות על אחוז מסויים מרשת הגישה המשותפת ויכול שיקבעו בהסכם השיתוף תנאים לשיתוף
פאסיבי של אתרים או נדידה פנים ארצית למשך זמן ארוך ,אשר יאפשרו לכל אחד מהמפעילים
הנפרדים התארגנות הולמת למתן שירות מתקדם לאורך זמן.
בהתייחס לשיתוף תשתיות ברשת גישה בין מפעיל רט"ן מקבוצת "בזק" למפעיל רט"ן מקבוצת
"הוט" קבע המשרד ,כי מאחר ובעת הזו קבוצות "בזק" ו"-הוט" הינן בעלות התשתית הנייחת
הבלעדיות ,ומאחר ולכל אחת מהן חברה בעלת זיקה המחזיקה ברשיון רט"ן והינה בעלים של רשת
גישה פרושה באופן מלא או חלקי ,בכוונת המשרד שלא לאפשר שיתוף תשתיות רדיו בכלל לרבות
שיתוף תמסורת לאתרי הרדיו בין שתי הקבוצות "בזק" ו"הוט".
עוד נקבע במסמך ,כי אם יקבע שר התקשורת שקיימת פגיעה ברמת התחרות בשוק ,ברמת הכיסוי
או ברמת השירות ללקוחות ,ישקול השר ביטול של אישורי שיתוף הרשתות ,כולם או חלקם
בהתאם לנסיבות העניין.
מכרז לתדרי דור רביעי

.1.9.2.5
א.

ביום  9ביולי  ,9011פרסם משרד התקשורת מכרז רישיון משולב למתן שירותי רשיון טלפון נייד
בשיטה התאית (רט"ן) בישראל :הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון חדש (מכרז מס' ,91/9011
להלן בסעיף זה" :המכרז") ,לשם אספקת שירותים מתקדמים ,תוך שימוש בטכנולוגיות ( LTEדור
רביעי) ,וזאת בהליך מכרז ,במסגרתו יוקצו בסך הכל שמונה פסי תדר בתחום ה 1,900-מה"ץ ,כשכל
פס הוא ברוחב  5מה"ץ ובסך הכל ברוחב כולל של  19עד  10מה"ץ (כתלות בזהות הזוכים) .במסגרת
טיוטת תיקוני הרישיון שייערכו ברשיונו הקיים של מפעיל רט"ן ,אשר צורפה למסמכי המכרז,
הוסיף המשרד וחידד ,כי בעל הרשיון רשאי להתקשר בהסכם שיתוף עם בעל רשיון רט"ן אחר
במתכונת הסכם שיתוף פסיבי; שיתוף אקטיבי של אנטנה; או שיתוף אקטיבי של תדר ()MOCN
בלבד .גולן טלקום והוט מובייל יוכלו לבקש להחליף את תכנית הפרישה ממכרז ה , UMTS-בתכנית
פרישה בדור  ,1בתנאי כי ההשקעה ברשת דור  1שווה וחלופית להשקעה אליה נדרשו לפרישה אליה
התחייבו וכי יעשו שימוש בתדרים שהוקצו להם בעקבות זכייתם במסגרת מכרז דור  1לטובת
אספקת שירותי דור  1בלבד.

ב.

עוד נקבע ,כי בעל רשיון רשאי להתחיל ליישם את הסכם השיתוף ,רק לאחר שהמשרד אישר בכתב
את הבקשה .על הסכם שיתוף אקטיבי במתכונת  MOCNלכלול בין היתר את התנאים הבאים( :א)
בעלי הרשיון המשתפים יקימו תאגיד משותף ,בעל רשיון מתאים ,ויחזיקו באמצעי השליטה בו
בשיעורים שווים( .ב) כל אחד מבעלי הרשיון המשתפים יחוייב להחזיק ,בכל עת )1( :במוקדי הרדיו
 בשיעורים שווים; ( )9במרכיב פסיבי  -בעל רשיון לא יחזיק יותר מפי שניים מהמרכיביםהפסיביים שמחזיק בעל הרשיון האחר (ג) מנגנון פקיעת הסכם השיתוף יכלול הוראות מתאימות
לחלוקת המרכיבים הפסיביים במקרה של פירוק הסכם השיתוף וחובה הדדית לאפשר שיתוף
פסיבי גם לאחר הפירוק.

ג.

כמו כן ,בעלי רישיונות הרט"ן יעניקו לבעל רשיון תשתית רדיו סלולרית זכות שימוש בלתי הדירה
) (IRUבמרכיבי רשת הגישה המשותפת לתקופה שלא תעלה על  10שנים .עוד נקבעו הוראות בדבר
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חובת הפרדה מבנית בין בעל רשיון הרט"ן לבין בעל רשיון תשתית רדיו סלולרית והוראות בדבר
שמירת סודיות מידע מסחרי בין הגורמים המעורבים.
בהמשך לאמור לעיל ,החברה עדכנה בקשתה לאישור הסכם שיתוף הרשתות בינה לבין חברת
פרטנר.
עוד יצויין ,כי טיוטת הרשיון שצורפה למסמכי המכרז ,כוללת אבני דרך ולוחות זמנים לפריסת
הרשת החדשה ועמידה בדרישות הכיסוי המורחבות של הרשת.
ביום  11ביולי  ,9011הודיע משרד התקשורת על החלטתו לאפשר לכל מפעיל סלולרי קיים המעוניין
בכך להשתמש בפס תדרים ברוחב  5מה"ץ ) (X2בתחום ה 1900 -מה"ץ בטכנולוגיית  ,LTEכאשר
במידה שלמפעיל אין הקצאה שכזו כיום ,המשרד יקצה לו באופן זמני פס תדרים ברוחב פס זה
לשימוש בטכנולוגיית  LTEעד לסיום הליכי המכרז .עוד הודיע המשרד ,כי החברות תידרשנה
להימנע מאפליית מפעילים המתארחים ברשתן ,דוגמת המפעילים הוירטואליים או המפעילים
המשתמשים בנדידה פנים ארצית ,בהיבט של רמת הטכנולוגיה המוצעת למנוייהן .החברות לא
תוכלנה להפלות בין מנוייהן לעניין תעריפי השירותים ,והן לא תוכלנה לגבות תוספת מחיר בגין
שירותי "דור  "1עד למועד השקת רשת הדור הרביעי לאחר פרסום הזוכים במכרז התדרים וקבלת
רישיונן המתוקן .החברות אף לא תעלינה תעריפים על רקע השדרוג הזה למנויים ,למפעילים
וירטואליים או למשתמשים בנדידה פנים ארצית .במהלך החודשים יולי ואוגוסט  9011הודיעו
חברות פרטנר ,סלקום ופלאפון על השקת רשת הדור הרביעי על גבי  5מה"ץ בתחום ה 1,900 -מה"ץ.
בהמשך לפרסום המכרז ,לשם אספקת שירותים מתקדמים ,תוך שימוש בטכנולוגיות ,LTE
ובמסגרת הליכי המכרז ,הודיע משרד התקשורת על שינוי ביחס להוראות החלות על כל אחד מבעלי
הרשיון המשתפים מכח רישיונם ,בכל תקופת קיומו של הסכם השיתוף ,ביחס למרכיב הפסיבי
ומוקדי הרדיו הנכללים ברשת הגישה המשותפת ,כדלקמן:
א.

במוקדי הרדיו התאי  -יחזיקו בעלי הרישיון המשתפים בשיעורים שווים;

ב.

במרכיב פסיבי  -לכל אחד מבעלי הרישיון המשתפים תהיה זכות שימוש אפקטיבית בכלל
המרכיבים הפסיביים ברשת הגישה ,כלומר זכות שימוש בלתי הדירה ,הנובעת מבעלות במרכיב
הפסיבי או ממקור אחר ,לכל תקופת הרישיון הרלבנטי ,במרכיב פסיבי ,שתאפשר לבעליה לבצע את
כל הפעולות הכרוכות בהקמה ,בקיום ובהפעלה של מוקדי רדיו תאי באמצעות או על גבי המרכיבים
הפסיביים.
ביום  95לדצמבר 9011 ,התקבלה הודעה מטעם ועדת המכרזים למכרז להקצאת תדרים להפעלת
רשת סלולאר בדור הרביעי (להלן" :ועדת המכרזים") ,לפיה הצעתה הבסיסית של הוט מובייל
עומדת בתנאי הסף שבמכרז ,ולפיכך הוט מובייל הינה מציע כשיר להשתתפות בהליך התיחור
הכספי אשר התקיים ביום  19בינואר .9015
ביום  19לינואר 9015 ,התקבלה בידי הוט מובייל הודעה מאת יו"ר ועדת המכרזים ,לפיה בתום
הליך התיחור הכספי במכרז זכתה הוט מובייל בפס תיחור אחד ברוחב  5*9מה"ץ בתחום ה1.9 -
גה"ץ בתמורה לעלות דמי רישיון בסך  11,500,000ש"ח וכי ועדת המכרזים תביא בפני שר
התקשורת את תוצאות המכרז לאישורו.
בהמשך לכך ,הודיעה הוט מובייל לוועדת המכרזים כי היא מעוניינת שיחול עליה ההסדר לפיו
בשלב הראשון ישולם על ידה סכום השווה למחצית עלות דמי הרישיון ,ובנוסף ,תעמיד ערבות בסך
 90מיליון ש"ח ,כאשר יתרת דמי הרישיון תשולם בהתאם למנגנון הפחתה שפורט בטיוטת הרשיון
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החדש ,בהתאם לנתח שוק שתצבור הוט מובייל לאורך  5שנים כמפורט בטיוטת הרשיון .ביחס
להוט מובייל כמפעיל רט"ן קיים ,תבוא הערבות שתעמיד ,במקום הערבות הקודמת שהמציאה
למשרד התקשורת לפי הוראות רשיונה הקיים .סכום הערבות שתעמיד הוט מובייל ,כאמור לעיל,
יופחת לסך של  10מיליון ש"ח בכפוף לכך שהוט מובייל תעמוד בהוראות נספח ב' לרישיון החדש
הכולל את התכנית ההנדסית ,לרבות התחייבויות ביחס לפריסת הרשת .יצוין כי עמידתה של הוט
מובייל בתנאים כאמור תלויה בין היתר ביכולתה לממש את הסכם שיתוף הרשתות עם פרטנר אשר
טרם אושר על ידי משרד התקשורת (לעניין זה ראה סעיף  1.9.2.1לעיל) .לפרטים נוספים אודות
תנאי רישיון הרט"ן של הוט מובייל ראה סעיף  1.9.18.8להלן.
.1.9.1

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות 9והשינויים החלים בהם
להערכת הקבוצה ,גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילותה הינם( :א) מקורות מימון זמינים
להשקעה בתשתיות טכנולוגיות חדישות ,הדרושות למתן השירותים ,ובשדרוג התשתיות באופן
שוטף בהתאם לביקוש המנויים; (ב) היכולת להתעדכן וליישם במהירות שינויים וחדשנות
טכנולוגית בתחום; (ג) שימור מנויים על ידי הגדלת שביעות רצונם; (ד) היכולת להציע תקשורת
סלולארית בטכנולוגיה מתקדמת ואמינה ,בפריסה רחבה ורוחבי פס מספיקים שיענו על צרכי
המנויים; (ה) מדיניות תעריפים מושכלת לאור התחרות המחריפה והשינויים הטכנולוגיים
והרגולאטורים ,המתבטאים בשחיקת מחירים בתחום הפעילות; (ו) מתן מענה מהיר ויעיל לצורכי
המנוי; (ז) פעילות כחלק מקבוצת תקשורת; (ח) היכולת לשתף רשתות.

.1.9.9

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת הקבוצה ,חסמי הכניסה העיקריים לתחום התקשורת הסלולרית בישראל הינם( :א)
החובה בקבלת רישיון ממשרד התקשורת ,ועמידה בתנאים שנקבעו בו; (ב) הצורך באמצעים
פיננסיים וידע רב לשם ביצוע השקעות גדולות הנדרשות בתשתיות טכנולוגיות; (ג) הצורך בהקמת
תשתית סלולרית בפריסה נרחבת .הליך ההקמה כרוך בקשיים רבים בשל הצורך בקבלת אישורים
מתאימים (היתרי בניה והיתרים על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת) ,ההתנגדות הציבורית להקמת
אנטנות סלולריות ,ופרק הזמן הממושך (מספר שנים) הנדרש לשם כיסוי ארצי מלא; (ד) הצורך
בהקמת מערך שירות לקוחות ומתן שירות לקוחות ברמה גבוהה; (ה) שיעור החדירה הגבוה בו
מתאפיין השוק כיום; (ו) פוטנציאל שיתוף רשתות דור ( ;1ז) רמת התחרות הגבוהה.
יצוין ,כי כתוצאה מהענקת רישיונות למפעילים וירטואליים ( )MVNOוכתוצאה מהקלות בדבר
נדידה פנים ארצית ,אשר נועדה להקל על מפעילים חדשים ברשת הדור השלישי (ביניהם הקבוצה)
ומדיניות שיתוף רשתות ,הופחתו חסמי הכניסה הקשורים בהקמת תשתיות .לפרטים נוספים
אודות תחרות בשוק התקשורת סלולארית ,ראה סעיף  1.9.11להלן .בנוסף ,כניסתה לתוקף של
תוכנית ניידות המספרים וכן הורדת תשלומי קנסות היציאה מתוכניות ההתחייבות (ראה סעיף
 1.9.11להלן) ,הפחיתו אף הן את חסמי הכניסה לתחום.
חסמי היציאה המרכזיים מתחום התקשורת הסלולרית הינם( :א) הצורך בקבלת אישור שר
התקשורת להפסקת מתן השירות ,אשר עשוי להיות מותנה ברציפות השירות ,הניתן למנויים של
מפעיל השירות המבקש לצאת מהתחום; (ב) השקעות בתשתית ,אשר תקופת החזר ההשקעה בגינן
הינה ארוכת טווח; (ג) ערבות בנקאית המופקדת במשרד התקשורת בהמשך לזכייה במכרז התדרים
וחילוטה ,בין היתר ,במקרה של אי עמידה ביעדי השגת נתח השוק .לפרטים נוספים ,ראה סעיף
 1.12.5להלן.
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תחליפים למוצרי תחום הפעילות

.1.9.8

להלן מוצרים ושירותים העשויים להוות תחליף לחלק מהשירותים המסופקים על ידי הקבוצה
בתחום הפעילות( :א) שירותי תקשורת על בסיס טכנולוגיית  ,VoC\VoIPהמאפשרים למשתמש
לקבל שירותי ( voiceהוצאה וקבלה של שיחות) ו( ;SMS -ב) אספקת אינטרנט אלחוטי במקומות
ציבוריים באמצעות טכנולוגיית  ,Wi-Fiאשר עשויה להוות תחליף לאינטרנט הסלולרי.
מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו

.1.9.10

לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות ,וכן לפרטים בדבר הגורמים המשפיעים על מבנה
התחרות ,ראה סעיף  1.9.11להלן.
מוצרים ושירותים

.1.9.11

המוצרים והשירותים ,אותם מספקת הוט מובייל למנוייה ,הינם שירותי תקשורת סלולרית
ושירותי מכירה ותחזוקה של ציוד קצה .את שירותי התקשורת הסלולרית ניתן לחלק לסוגים
כדלהלן:
א.

שירותי תקשורת מסורתיים:
שיחות קוליות יוצאות ונכנסות ,שיחה ממתינה ,תא קולי ,שיחת ועידה,הודעות  . SMS/MMSעל
גבי רשת ה iDEN -בלבד הוט מובייל מספקת שירותי ווקי טוקי ייחודיים לשיחות פרטיות ( Private
 )– one to oneוקבוצתיות ( .)Group – one to manyהוט מובייל בוחנת אימוץ של טכנולוגיה
חדשה  )PTT over cellular( POCעל גבי רשת ה UMTS -שלה.

ב.

שירותי תקשורת נתונים:
שירות  Dataרחב-פס וצר-פס בהתאמה .תקשורת הנתונים הפכה בשנים האחרונות לגורם העיקרי
בצריכת משאבי רשת.

ג.

שירותי תוכן:
שירותי תוכן דוגמת יישומים מבוססי מיקום ,שירות "מוסיקה בהמתנה" והורדת רינגטונים ,צפייה
בשידורי ספורט חיים ,שירות גיבוי בענן ,שירות  Fax2Mailועוד.

ד.

שירותים ורטיקליים:
החברה מעניקה ,בעיקר על גבי רשת ה ,iDEN -יישומים ורטיקליים מותאמי לקוח דוגמת ניהול ציי
רכב ,ניהול עובדי שטח ,הזנקת כוננים ,מערכות שליטה ובקרה מרחוק לרבות Machine to ( M2M
.)Machine

ה.

שירותי נדידה ()Roaming
שירות הנדידה מאפשר למנוי טלפון נייד של הוט מובייל לקיים שיחות סלולריות בחו"ל ,כאשר
החיוב נעשה על ידי הוט מובייל ,בהתאם להסכמים בין הוט מובייל למפעילי רשתות סלולריות
בחו"ל.
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ו.

מכירת ציוד קצה
החברה מציעה למנוייה מגוון רחב של מכשירים סלולריים של יצרנים שונים ,הכוללים גם מכשירים
מתקדמים ( )Smartphoneומבוקשים.

.1.9.19

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
ראה סעיף  9.1.9לדוח הדירקטוריון בפרק ב' לדוח התקופתי.

.1.9.11

לקוחות
מנויי הוט מובייל בתחום הפעילות מתחלקים לשני מגזרים עיקריים( :א) מגזר עסקי; ו( -ב) מגזר
פרטי (הכולל מנויים פרטיים ומנויי  prepaidהרוכשים חבילות זמן אויר המשולמות מראש).

.1.9.11.1

להלן יובאו פרטים בדבר התפלגות מנויי הוט מובייל על פי שיוכם הסקטוריאלי (באחוזים):
2121323.13

2121323.12

2121323.13

מנויים פרטיים* (כולל לקוחות
)Prepaid

11.5%

11.9%

25.2%

מנויים עסקיים** (לא כולל צה"ל)

99.5%

95.5%

98.1%

-

0.1%

5.1%

צה"ל

.1.9.11.9

התקשרות עם מנויים
ככלל ,מתקשרת הוט מובייל עם מנוייה הפרטיים בהסכם אחיד ,הקובע את התנאים הכלליים
לרכישה או למתן רשות שימוש במוצרי הוט מובייל ,וכן ביחס למתן שירותי התקשורת.
ההסכם מטפל ,בין היתר ,בנושאים הבאים :בעלות ,אחזקה ושימוש במוצרים ,תקופת ההסכם,
קניין רוחני ,ביטחונות ,תנאים כלליים לתוכניות שירות ,תנאים ספציפיים למגזרים מיוחדים (כגון
המגזר החרדי) וכדומה.

.1.9.11.1

שיווק והפצה
ביום  1באפריל ,9019 ,נחתם הסכם בין הוט מובייל ובין החברה והוט טלקום ,לפיו החברה והוט
טלקום ישווקו באופן שאינו בלעדי את שירותי הוט מובייל והמוצרים כהגדרתם בהסכם ,ללקוחות,
באמצעות דוכני מכירה ,מוקד טלפוני ונציגי שטח .ההסכם הינו בתוקף למשך  19חודשים
("התקופה הראשונה") ,עם הארכה אוטומטית של  19חודשים נוספים בכל פעם ,כאשר לאחר
התקופה הראשונה ,יהיה כל צד רשאי לסיים את ההסכם מכל סיבה ,בהתראה של  80ימים מראש.
הוט מובייל תישא בכל עלויות השיווק כמוגדר בהסכם.

.1.9.11

תחרות
בשל כניסת שחקנים נוספים לשוק התקשורת הסלולארית ,אשר אינם בהכרח מחויבים בחובות
דיווח שוטפות ,לא ניתן לתת נתונים מדויקים אודות נתח השוק של החברה .עם זאת ,על פי מסמך
שנשלח לחברה ולגולן טלקום על ידי משרד התקשורת בקשר עם אופן חישוב נתח השוק שלהן
לצורך הפחתת הערבות שהעמידו (ראה סעיף  1.12.5להלן) ,עומד מס' המנויים הפרטיים ,נכון לסוף
חודש ספטמבר  ,9011על כ 5.19 -מליון מנויים .בידי החברה אין נתונים מדוייקים בדבר כמות
המנויים בשוק הסלולר ולפיכך ,אין ביכולתה להעריך את נתח השוק של הוט מובייל בשוק הסלולר.
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להערכת הוט מובייל ,הגורמים העיקריים המשפיעים על מבנה התחרות בתחום התקשורת
הסלולארית הנם( :א) התגבשותן של "קבוצות תקשורת" ,אשר באפשרותן להציע למנוי סל שירותי
תקשורת כוללים .לעניין זה ,ראה סעיף  1.1.9.1.9לעיל; (ב) גידול במספר המתחרים כתוצאה
ממכרז התדרים ( )UMTSבו זכו החברה וגולן טלקום ,וכן הצטרפותו הצפויה של מפעיל חדש
בעקבות המכרז לתדרי דור  1והקלות רגולטוריות שניתנו למפעילים החדשים בדבר נדידה פנים
ארצית ,משך ההקמה של התשתית החדשה ועוד (ראה סעיף  1.90.1להלן); (ג) הקטנת החסמים של
נטישת מנויים ,כמפורט להלן :הפחתה משמעותית של דמי היציאה המוקדמת מתוכנית עם
התחייבות לתקופה מסוימת ,החל מחודש פברואר  ,9011שהובילה לגידול משמעותי בשיעור נטישת
מנויים; ניידות מספרים המקלה על מנויים לעבור ממפעיל אחד לשני; (ד) שינויים והתפתחות
טכנולוגית; (ה) כניסתם של ספקי מדיה ויצרני מכשירי הקצה לשוק התוכן ,מביאים לשינוי
בתפקידו של המפעיל הסלולרי כספק התוכן העיקרי ברשת שלו ,והופכים אותו לספק אחד מיני
רבים של תוכן למנויו; (ו) מעבר לשימוש בחלופות לטלפוניה הניידת (כגון  VoIPהמאפשרת קיום
שיחות באמצעות המכשיר הסלולרי על גבי רשת האינטרנט ,לרבות באמצעות שימוש ב( ;)WiFi -ז)
מעבר לחבילות "הכל כלול" ,במסגרתן משלם המנוי סכום חודשי קבוע בגין שירותי הסלולר (Voice
ו ,)Data -בד"כ ,ללא מגבלה על היקף השימוש בשירותים; (ח) מגמת שיתוף הרשתות.
להלן פירוט הדרכים באמצעותן מתמודדת הוט מובייל כיום עם התחרות בתחום פעילותה)1( :
החזקת רשת סלולארית מתקדמת ואיכותית; ( )9השקעת אמצעים ומאמצים לשיפור מערך שירות
הלקוחות; ( )1מדיניות תמחור אטרקטיבית  -השקת חבילות "הכל כלול" בעלות חודשית
אטרקטיבית לצד חבילות "דיברת שילמת" עם תעריף אטרקטיבי ליחידת שימוש ועריכת מבצעים;
( )1הסכם שיתוף הרשתות עם פרטנר (ראה סעיף  0לעיל); ( )5בהתייחס לטכנולוגיית ה:iDEN -
הדגשת היתרון של מוצר  Voiceבסיסי עם יכולות  PTTאמינות ,איכותיות וזמינות עבור מנויים
מוסדיים ועסקיים כגון ארגוני ביטחון ,שירותי חירום וגופים נוספים אשר שימוש בתקשורת
האמורה מסייעת להם בפעילותם (כגון שירותי חירום ,עיריות ,שירותי היסעים וכו').
.1.9.15

עונתיות
העונתיות איננה משפיעה באופן מהותי על תוצאות הקבוצה .עם זאת ,קיים גידול בכמות השיחות
המתבצעת בישראל במהלך הרבעונים השני והשלישי בישראל ,וזאת לאור השפעת שעון הקיץ
והחגים .כמו-כן ,בכל הנוגע לקיום שיחות בחו"ל ( ,)Roamingקיים גידול במהלך חודשי הקיץ.

.1.9.12

רכוש קבוע 9מקרקעין ומתקנים
הרכוש הקבוע המהותי המשמש את הוט מובייל בתחום הפעילות ,הינו תשתית הרשת הסלולרית,
הכוללת נכון למועד הדוח מאות אתרי רשת המפוזרים ברחבי הארץ לצורך השגת כיסוי מירבי.
לפרטים בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה ,ראה סעיף  1.11.1להלן.

.1.9.11

חומרי גלם וספקים
המערכות העיקריות הדרושות להוט מובייל לצורך ביצוע פעילותה הינן מערכות תשתית (מתגים,
אתרי ממסרים וכו') ,מערכות מידע ובילינג ,שירותי תוכן וערך מוסף.

.1.9.11.1

מערכת ההתקשרויות עם מוטורולה ועם מוביליטי
הספק העיקרי של הוט מובייל לגבי רשת ה iDEN -הינו ( Motorola Solutionsבסעיף זה:
"מוטורולה") .למיטב ידיעתה של הוט מובייל ,מוטורולה הינה בעלת כל הזכויות בטכנולוגיית ה-
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 ,iDENוהינה היצרן הבלעדי של ציוד התשתית בטכנולוגיה זו.
להלן יפורטו עיקרי ההסכמים עם מוטורולה:
.1.9.11.9

הסכם מסגרת לתשתיות
הסכם מסגרת לרכישה ,לרישוי ולהתקנה של ציוד התשתית (חומרה ותוכנה) הנדרש לצורך הפעלת
רשת ה iDEN -של הוט מובייל .תוקף ההסכם הינו לחמש שנים מיום  91במאי ( 9010להלן בסעיף
זה" :התקופה הראשונית") והוא יתחדש לתקופות נוספות של שנה כל פעם (או תקופה ארוכה יותר
שתוסכם בין הצדדים) ,אלא אם צד להסכם הודיע למשנהו 80 ,יום לפני סיום התקופה הראשונית,
או אחת מתקופות ההארכה ,לפי העניין ,על רצונו לסיים את ההתקשרות .ההסכם מסדיר את
ההתקשרות בין הצדדים לצורך ביצוען של הזמנות עבודה שתוגשנה למוטורולה ,מעת לעת ,על ידי
הוט מובייל לצורך הספקת ציוד או תוכנה לרשת ה.iDEN -
במסגרת ההסכם ,התחייבה מוטורולה ,כי היא תהיה מסוגלת לספק להוט מובייל ,במשך  1שנים
מיום חתימת ההסכם ,שירותי תחזוקה של ציוד התשתית והתוכנה הנדרשים להפעלת הרשת,
בכפוף לרכישת שירותי התחזוקה האמורים על ידי הוט מובייל .בתמורה להתחייבותה של
מוטורולה למכור להוט מובייל את הציוד ואת הרישיונות במחירים הנקובים בהסכם ,התחייבה
הוט מובייל לרכוש ,במשך תקופת ההסכם ,את ציוד התשתית והתוכנה הדרושים להפעלת רשת ה-
 iDENממוטורולה בלבד.
כחלק מההתקשרות עם מוטורולה לגבי תשתית רשת ה ,iDEN -חתמה הוט מובייל עם מוטורולה
גם על הסכם תחזוקת מערכת ועל הסכם תחזוקת ציוד החומרה של המערכת ,המסדירים את אופן
תיקון התקלות והתמיכה של מוטורולה ברשת ה iDEN -של הוט מובייל.
העלות הטכנית בגין ההתקשרויות האמורות לעיל לשנת  ,9011לשנת  9011ולשנת  9019הסתכמו
בסך של כ 1,100 -אלפי ש"ח ,כ 11,000 -אלפי ש"ח וכ 11,000 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

.1.9.11.1

הסכם רכישת ציוד קצה
ביום  92במאי  ,9010כחלק ממכירת השליטה בהוט מובייל לאלטיס ,התקשרה הוט מובייל עם
מוטורולה מוביליטי בהסכם לרכישת ציוד קצה התומך בטכנולוגיית ה.iDEN -
ההסכם הסדיר את מנגנון הזמנת ואספקת ציוד הקצה (לרבות תחזיות רבעוניות של הוט מובייל),
כאשר הוט מובייל היא האחראית לייבוא ציוד הקצה מחו"ל.
עלות ציוד הקצה אותו רכשה הוט מובייל מהספק בשנים  9011 ,9011ו 9019 -הסתכמו בסך של 5
מיליון ש"ח 11 ,מיליון ש"ח ו 58 -מיליון ש"ח ,בהתאמה.
יצויין כי מוטורולה מוביליטי העבירה את זכויות ההפצה שלה בישראל לחברת )Hi-P (Singapore
 ,Technology Pte. Ltdממנה רוכשת הוט מובייל נכון למועד הדוח ציוד קצה התומך בטכנולוגיית
ה .iDEN -כמו כן ,קיימים הסכמים ליבוא מכשירים מוחדשים.
בטכנולוגיית ה UMTS -קיימות להוט מובייל התקשרויות עם מגוון ספקים לשם אספקה ומכירה
של ציוד קצה .במרבית ההסכמים מכר הציוד נעשה בשיטת קונסיגנציה לפיה המלאי במחסני
החברה ובנקודות המכירה הוא בבעלות הספקים עד למכירתם.
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.1.9.11.1

הסכם הקמה ותחזוקה לרשת דור שלישי
ביום  12ביוני  9011התקשרה הוט מובייל עם נוקיה סימנס נטוורקס ישראל בע"מ (בסעיף זה:
"הספק") להקמת התשתית לרשת החדשה של הוט מובייל.
על פי תנאי ההסכם ,הספק יתכנן ויקים עבור הוט מובייל את הרשת החדשה כקבלן מפתח ( Turn
 .)Keyבשלב הראשון ,אשר הושלם בחודש מאי  ,9019השלים הספק את הקמתן של המערכות
הדרושות לצורך הפעלה של הרשת החדשה בכיסוי של כ ,10% -מעבר להיקף הכיסוי אשר בו צריכה
הוט מובייל ,על פי תנאי המכרז ,לעמוד ( )90%בתוך שנתיים ממועד קבלת רשיון הרט"ן החדש.
לאחר השלמת השלב הראשון ,הוט מובייל הרחיבה ומרחיבה את הרשת בשלבים השני והשלישי וכן
ניתנה להוט מובייל הזכות להרחיב את הרשת החדשה ,הן מבחינת כיסוי ,והן מבחינת יכולות LTE
בשלב רביעי.
ההסכם מסדיר את סדרי העבודה בין הספק להוט מובייל ,את אופן מסירת המערכת להוט מובייל,
ואת אופן התחזוקה של המערכת על ידי הספק.
תוקף ההסכם הוא ל 15 -שנה ,והוא כולל אחריות לתקינות רכיבי המערכת לתקופה של שנתיים
ממועד המסירה של כל רכיב על פי ההסכם ,וכן אחריות לכל תקופת ההסכם לכך שהמערכת תפעל
בהתאם לדרישות המערכת שהציבה הוט מובייל (במונחים של זמינות ,תפקוד וקיבולת) ,בכפוף
לכך ,שבין הצדדים יהיה הסכם תחזוקה בתוקף.
בתמורה להשלמת השלב הראשון ,השני והשלישי על פי ההסכם וביצוע כל התחייבויות הספק עד
לשנת  ,9011שילמה הקבוצה לספק ,סך של כ 59 -מיליון דולר ,סכום אשר לא כולל הרחבה של
כיסוי וקיבולת מעבר להסכם.
בשנת  9011ותחילת שנת  9011נחתמו מספר תוספות להסכם במסגרתן נדחו תשלומים שהיו
אמורים להיות משולמים על פי ההסכם למועד מאוחר יותר ,בכפוף לחתימת הוט מובייל על שטרי
חוב ,בערבות של החברה .במסגרת זאת ,חתמה הוט מובייל על אישור של קבלה סופית של חלקים
מהותיים בפרויקט כאמור.
בחודש יולי  9011נחתם הסכם בין הוט מובייל לספק ,במסגרתו רכשה הוט מובייל מהספק ציוד,
חומרה ותוכנה ,המורכב בחלקו מפריטי ציוד חדשים ובחלקו משדרוג לציוד קיים .בנוסף רכשה
הוט מובייל שירותי הקמה ואינטגרציה של ליבת רשת ה LTE-למתן שירותי נדידה פנים ארצית
ולהתאמתם לשיתוף הרשתות עם חברת פרטנר .במסגרת הסכם זה ,חודש הסכם התחזוקה בין הוט
מובייל לספק לשנים .9011-9015

.1.9.11.5

הסכם עם קומברס
לפרטים בדבר התקשרות הוט מובייל עם קומברס ,להקמה ותחזוקה של מערכת בילינג ,ראה סעיף
 1.90.2להלן.

.1.9.19

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

.1.9.19.1

חלק ממתקניה של הוט מובייל ,כגון מתקני שידור ,פולטים גלים אלקטרומגנטיים ,ונחשבים
כ"מקור קרינה" על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו( 9002 -להלן" :חוק הקרינה הבלתי
מייננת").
חוק הקרינה הבלתי מייננת מסדיר את הקמתם והפעלתם של מקורות קרינה בלתי מייננת ,וכן את
הפיקוח על רמת הקרינה הנפלטת מהם .בין היתר ,קובע החוק ,כי הקמה והפעלה של מקור קרינה
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דורשים קבלת היתר וקובע הוראות עונשיות לעוברים על החוק (לרבות נושאי משרה בהוט מובייל).
כן ,מעניק החוק סמכויות פיקוח לממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה ,לרבות
לעניין תנאים בהיתר ,ביטול ההיתר וסילוק מקור קרינההצורך בקבלת היתרים ובביצוע בדיקות
קרינה תקופתיות ,משפיע על משך הזמן הדרוש להקמת מתקני שידור בכלל ועל לוח הזמנים
להקמת הרשת החדשה בפרט .בנוסף ,חשופה הוט מובייל לתביעות בגין ירידת ערך מקרקעין ,מכוח
כתבי השיפוי שהיא מוציאה לצורך הקמת מתקני שידור כמפורט בסעיף  1.9.18.1להלן.
הוט מובייל מקפידה על נהלי עבודה סדורים בקשר עם הקמת מתקני שידור והפעלתם ,לרבות
ביצוע בדיקות קרינה תקופתיות על ידי מומחים חיצוניים ,המוסמכים מטעם המשרד להגנת
הסביבה כמתחייב על פי חוק ,אולם נכון למועד הדוח ,לא לכל אתרי הוט מובייל קיימים כל
האישורים הנדרשים.
כל אתרי הוט מובייל ברשת ה UMTS -הוקמו כנדרש לפי חוק הקרינה ,עפ"י היתרי הקמה מאת
המשרד להגנת הסביבה ,אשר ניתנו החל מחודש נובמבר .9011
הוט מובייל מעבירה לממונה על הקרינה הסביבתית דיווח על בסיס חודשי בדבר בדיקות הקרינה
התקופתיות שנערכות באתרים .כמו כן ,מועברות לממונה בקשות למתן היתרי הקמה והפעלה
לאתרי הוט מובייל (הקיימים והחדשים) על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת.
בהוט מובייל פועלת מנהלת תחום איכות סביבה ,האחראית על הטיפול בכל האישורים לאתרי הוט
מובייל בהתאם לנדרש ,על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת.
.1.9.19.9

מכשירי הקצה שמוכרת הוט מובייל ,פולטים גם הם קרינה בלתי מייננת .חוק הקרינה הבלתי
מייננת פוטר מהצורך בקבלת היתר למכירת ציוד קצה הפולט קרינה בלתי מייננת ,אך עם זאת,
תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד) ,התשס"ב ,9009-קובעות חובת
סימון ומתן מידע למנוי בדבר הקרינה הבלתי מייננת שפולטים מכשירי הקצה .הוט מובייל מקפידה
לעמוד בהוראות התקנות האמורות ,ומסמנת את ציוד הקצה כנדרש ,ומצרפת עלון מידע בדבר
קרינה בלתי מייננת למכשירים ,אותם היא מוכרת למנויה.

.1.9.18

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד

.1.9.18.1

חוק התקשורת
חוק התקשורת והתקנות שהותקנו מכוחו הינם הרגולציה העיקרית המסדירה את תחום שירותי
הטלפוניה בישראל .חוק התקשורת אוסר על כל אדם לספק שירותי בזק מבלי שקיבל היתר או
רישיון מתאים משר התקשורת .בנוסף ,מסמיך החוק את שר התקשורת להטיל עיצומים כספיים
משמעותיים על בעלי רישיון אשר הפרו את הוראותיו ו/או אשר גרמו נזק מהותי לציבור או
למתחרה.
לפרטים בדבר תיקון חוק התקשורת במסגרת חוק ההסדרים וההשלכות על פעילות הקבוצה ,ראה
סעיף  1.18.1.1לעיל.
להשלכות חוק הריכוזיות על פעילות הקבוצה ,ראה סעיף  1.18.2לעיל.

.1.9.18.9

אגרות תדרים
על פי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות ,תעודות ואגרות ,התשמ"ז ,)1819-מחויבת הוט מובייל
לשלם תשלום שנתי קבוע עבור כל תדר בשימושה .בגין השנים  9011 , 9011ו ,9019-שילמה הוט
מובייל סך של  11,000אלפי ש"ח 98,000 ,אלפי ש"ח ו 92,150 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.
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.1.9.18.1

תמלוגים
על פי תקנות התקשורת (בזק ושירותים) (תמלוגים) ,התשס"א"( 9001-תקנות התמלוגים") ,חייבת
הוט מובייל בתשלום תמלוגים למדינה בכל רבעון ,בשיעור מתוך הכנסותיה משירותי רט"ן ,בניכוי
תשלומים שעל הוט מובייל לשלם לבעל רשיון אחר (בגין קישור גומלין או שירותי נדידה) .בשנת
 9019שילמה הוט מובייל תמלוגים בשיעור של  1.1%והחל מתחילת שנת  9011עומד שיעור
התמלוגים על אפס.

.1.9.18.1

חוק הקרינה הבלתי מייננת
במהלך חודש ינואר  9002נחקק חוק הקרינה הבלתי מייננת (להלן בסעיף זה" :החוק") ,במסגרתו
גם תוקן חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1825-להלן" :חוק התכנון והבניה") .ההוראות העיקריות
של החוק נכנסו לתוקף בתחילת שנת  .9009התיקון קובע ,בין היתר ,כי כתנאי להמצאת רישיון
להקמת מתקן שידור ,ידרוש המוסד התכנוני ,הנותן את ההיתר ,כתב שיפוי מפני תביעות לפיצויים
מכח סעיף  181לחוק התכנון והבניה ,בשל ירידת ערך של מקרקעין (להלן" :מכתבי שיפוי"),
בהתאם להנחיות של המועצה הארצית .הנחיות אלה יעמדו בתוקפן עד אשר יבוצע שינוי בתמ"א 12
(ראה סעיף  1.9.18.5להלן) .בתחילת חודש ינואר  ,9002פורסמו הנחיות רשמיות של המועצה
הארצית לתכנון ובניה ,בהן נקבעה חובת שיפוי בשיעור של  .100%למוסר כתב השיפוי תינתן
האפשרות לנהל את ההליך המשפטי מול תביעה שתוגש כאמור.
לאחר חקיקת החוק וליום  11בדצמבר  ,9011מסרה הוט מובייל  112כתבי שיפוי כתנאי לקבלת
רישיונות בניה באתרים שונים ברחבי המדינה ,ונכון למועד דוח זה ,קיימים  15כתבי שיפוי בתוקף.
עד לתאריך הדוח ,לא הוגשו תביעות כנגד הקבוצה מכוח כתבי השיפוי ,ועל פי הודעת היועץ
המשפטי לממשלה ,לא יוכרו תביעות מכוח כתבי השיפוי ,אשר יוגשו לאחר חלוף שנה ממועד קבלת
היתר הבניה.
יש לציין ,כי עד כה אושר נוסח חלקי של התקנות ,והפרק בתקנות הנוגע לרמות הקרינה המרביות
טרם הותקן .נוסח הפרק הנ"ל המוסכם על שר התקשורת ,הוגש על ידי המשרד להגנת הסביבה,
לשם אישורה של ועדת הפנים והאיכות הסביבה של הכנסת ,אך לא זכה לאישורה ,הואיל והועדה
דרשה החמרה בקריטריונים למתן היתרים מטעם הממונה על הקרינה הסביבתית .אם תענינה
דרישות הועדה ,להערכת הוט מובייל יהיה בכך כדי לפגוע בצורה מהותית ביכולתה לספק שירותים
סלולאריים במדינת ישראל.

.1.9.18.5

תוכנית מתאר ארצית 12
תמ"א 12א כוללת הנחיות להקמת אתרי בסיס לצורך כיסוי שידור וקליטה של תקשורת סלולרית
ברחבי ישראל ,תך מניעת סיכוני קרינה וצמצום הנזק לסביבה ולנוף .בחודש יוני  ,9010אושרה על
ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה ,תכנית מתאר מתוקנת – תמ"א 12א 1והוגשה לאישור
הממשלה .ההצעה הנוכחית לתיקון התכנית ,תטיל מגבלות ודרישות נוספות על הקמת והפעלת
אתרי בסיס ,ובאם השינויים המוצעים יאושרו ,הם יפגעו ביכולת הוט מובייל להקים אתרים
חדשים ,יהפכו את תהליך קבלת היתרי בניה להקמת והפעלת אתרי בסיס לסבוך ויקר יותר,
ועלולים להשפיע לרעה על הרשת הקיימת של הוט מובייל ,ולעכב את הפריסה העתידית של רשת
הוט מובייל.
בחודש מרס  ,9010הגיש המשרד לענייני פנים ,טיוטת תקנות הקובעות מגבלות משמעותיות על
היכולת להקים מתקני גישה על בסיס פטור מקבלת היתרי בניה ,לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
המגבלות המוצעות יהפכו את ההקמה של מתקני גישה על בסיס הפטור לבלתי אפשריים למעשה.
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בחודש ספטמבר  ,9010הוציא בית המשפט העליון צו ארעי ,האוסר על המשך הקמת מתקני גישה
ברשתות סלולריות על בסיס הפטור (שהתבקש בשתי עתירות שהוגשו בחודשים יולי  9009ויוני
 .)9008הצו הארעי ,שהוצא לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ,יהיה בתוקף עד להתקנת התקנות
המוצעות או החלטה אחרת של בית המשפט .בהודעתו ציין היועץ המשפטי לממשלה ,כי לכשיהיו
זוכים במכרז התדרים שבו השתתפה וזכתה הוט מובייל ,הוא עשוי לבקש את צמצום הצו .הצו לא
יחול על החלפת מתקני גישה קיימים תחת תנאים מסוימים.
על אף האמור ,בהתאם לבקשה מטעם הוט מובייל ,צמצם בית המשפט את היקף הצו ,כך
שיתאפשר למפעילים החדשים שזכו במכרז התדרים ,לעשות שימוש בפטור לצורך הקמת הרשת
נשוא המכרז בכפוף לסייגים העיקריים הבאים( :א) לא ניתן יהיה להקים יותר מ 10% -מסך כל
המתקנים שבכוונת המפעיל להקים בתחומה של ועדה מקומית מסוימת; (ב) יש להעביר תצהיר
מקדים למהנדס הועדה; (ג) טווח הבטיחות לא יעלה על  1מטרים ולא יחרוג מתחום המגרש .הוט
מובייל מקיימת דיון עם גורמי הרגולציה הרלוונטיים בדבר אופן חישוב כמות המתקנים ,שניתן
להקים בתחום ועדה מקומית .בחודש ספטמבר  9010ניתן על ידי בית המשפט צו על תנאי בעתירות.
במסגרת המענה לעתירה השיבה המדינה ,כי תוקף צמצום היקף הצו ביחס למפעילים החדשים יהא
עד ליום  10.2.9011וכי לאחר מועד זה האפשרות היחידה להקמתם של מתקני גישה תהא לאחר
אישור התקנות בנושא ,ובהתאם להגבלות שיקבעו בהן .בחודש ספטמבר  9011התקיים דיון לגופן
של העתירות בבית המשפט וטרם התקבלה החלטה.
.1.9.18.2

ספק מוכר למשרד הביטחון
הוט מובייל הינה ספק מוכר למשרד הביטחון ,ונדרשת ,בהתאם לכך ,לעמוד בדרישות מקדימות,
בסטנדרטים ובהוראות אחרות ,החלות על התקשרותה עם משרד הביטחון.

.1.9.18.1

חקיקה צרכנית
לפרטים בדבר חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1891-וחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו ,9002-ראה סעיף
 1.18להלן.
לחובות החלות על הוט מובייל בקשר עם סימון ציוד הקצה אותו היא מוכרת ,ראה סעיף 1.9.19.9
לעיל.

.1.9.18.9

תקנים
הוט מובייל קיבלה ופועלת על פי מספר תקנים שקיבלה ממכון התקנים הישראלי ,לרבות ,מערכת
ניהול האיכות שלה (תקן .)ISO 8001:9009

.1.9.18.8

רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן)
הוט מובייל פועלת על פי רישיון רט"ן שהוענק לה ביום  5בפברואר  9001על ידי משרד התקשורת,
ומאפשר לה להקים ,לקיים ולתפעל מערכת רט"ן ,ולספק באמצעותה שירותי רט"ן .לשם כך,
רשאית הוט מובייל להתקשר עם מנויים לשם מתן שירותי רט"ן וכן לספק למנויים ציוד קצה רט"ן
וציוד נלווה לו ואת השירותים הבאים :שירותי קשר אלחוטי נייד ( ;)Dispatchשירותי טלפון
בסיסי אלחוטי נייד; שירות נדידה ( ;)Roamingשירותים נלווים ושירותי ערך מוסף אחרים; כל
שירות בזק אחר לפי רישיון מאת השר .ביום  92בספטמבר  9011התקבל בהוט מובייל רישיון
מעודכן המאפשר שימוש בתדרים בתחום  9.1גה"ץ לצורך אספקת שירותי רט"ן בדור .1.8
לפרטים נוספים אודות רישיון הרט"ן של הוט מובייל ,ראה סעיף  1.9.19.8בדו"ח התקופתי לשנת
 ,9011אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
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לפרטים אודות טיוטת הרישיון החדשה למפעילי רט"ן שפרסם משרד התקשורת לתדרי דור רביעי,
וכן בדבר הודעת הוט מובייל למשרד התקשורת בקשר עם ההסדר המיוחד לתשלום דמי הרישיון
והערבות המועמדת על ידה מכוח המכרז הנ"ל ,ראה סעיף  1.9.2.9לעיל.
לפרטים אודות כוונת משרד התקשורת לתקן את רישיונות המפעילים ,בדרך של החמרת דרישות
ראה סעיף  1.9.1.1לעיל.
.1.9.18.10

רשיון לאספקת שירותי רט"ן באיו"ש
בחודש פברואר  9015קיבלה הוט מובייל אישור לאספקת שירותי רט"ן בטכנולוגיית UMTS
באיו"ש.
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פרק ד'  -עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה
.1.8

נכסים לא מוחשיים
לפרטים בדבר קשרי לקוחות ,שם מותג ,קשרי לקוחות בעלי תקופה מוגבלת ומוניטין ,ראה ביאור
 11לדוחות הכספיים לשנת .9011

.1.10

הון אנושי

.1.10.1

מבנה ארגוני

.1.10.1.1

במסגרת המחויבות להפרדה המבנית כמתואר לעיל בסעיף  1.18.1להלן ובסעיף  3.5.31.1.1לעיל,
קיימת הפרדה בין עובדי הוט טלקום לעובדי החברה ולעובדי תחום הסלולאר והוט נט .במצבת
עובדי הוט טלקום נכללים ,בין היתר ,עובדי הרכש הטכני ,עובדי ההנדסה ,עובדי הנהלת הכספים
וחשבות הוט טלקום ,ועובדים ייעודיים נוספים בתחום הטלפוניה והאינטרנט לרבות בתחומי
השיווק ,המכירות והשירות .במצבת עובדי החברה נכללים ,בין היתר ,עובדים בתחום התוכן,
השירות ,המכירות ,השיווק ,כספים ,משאבי אנוש ואדמיניסטרציה כללית .במסגרת ההסכם למתן
שירותים המתואר בסעיף  1.1.15.10לעיל ,מספקים עובדי החברה והוט טלקום שירותים הדדיים.
לצורך התיאור המספרי של מצבת העובדים בלבד ,עובדי הוט נט נכללים במצבת העובדים של הוט
מובייל.

.1.10.1.9

כחלק מההתחייבות להפרדה מבנית כאמור ,קיימת להוט טלקום הנהלה בה מכהן מנכ"ל נפרד.
החלטות מהותיות ואחרות המתקבלות על ידי הנהלת הוט טלקום כפופות גם לאישור דירקטוריון
השותף הכללי של הוט טלקום ,והכל בהתאם להוראות הדין.

.1.10.1.1

כחלק מההתחייבות להפרדה מבנית כאמור ,קיימת להוט מובייל הנהלה נפרדת ,ובה מכהן ,בין
היתר ,מנכ"ל נפרד .החלטות מהותיות ואחרות המתקבלות על ידי הנהלת הוט מובייל כפופות גם
לאישור דירקטוריון הוט מובייל ,והכל בהתאם להוראות הדין.

.1.10.9

מצבת עובדים
נכון למועד סמוך לפרסום הדוח ,מעסיקה הקבוצה עובדים ב– 9,010משרות (במונחי משרה מלאה).
להלן פרטים אודות מצבת המשרות של הקבוצה סמוך למועד הדוח:

חטיבה

הוט והוט טלקום (כבלים)

הוט מובייל

סה"כ

לקוחות

592

20

592

טכנולוגיה

910

189

129

מכירות

218

19

191

שיווק ותוכן

52

10

22

הנהלה
ואדמיניסטרציה

111

95

998

סה"כ

1,215

185

9,010
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.1.10.9.1

.1.10.9.9

להלן פרטים אודות מצבת המשרות של הקבוצה לתום שנת :9011

חטיבה

הוט והוט טלקום (כבלים)

הוט מובייל

סה"כ

לקוחות

515

12

291

טכנולוגיה

929

151

199

מכירות

211

11

111

שיווק ותוכן

59

8

21

הנהלה
ואדמיניסטרציה

118

50

188

סה"כ

1,281

111

9,092

להלן פרטים אודות מצבת המשרות של הקבוצה לתום שנת :9011

חטיבה

הוט והוט טלקום (כבלים)

הוט מובייל

סה"כ

לקוחות

192

99

909

טכנולוגיה

915

191

152

מכירות

210

81

101

שיווק ותוכן

29

8

11

הנהלה
ואדמיניסטרציה

151

15

189

סה"כ

1,992

110

9,912

לתום שנת  ,9011לקבוצה  9,092משרות .הקיטון ביחס לתום שנת  ,9011נבע בין היתר מהעברת
עובדים מתחום השירות לחברות מתמחות על מנת לייעל את מבנה העלויות בקבוצה והפיכתה לגוף
גמיש יותר לשינויים בשוק תחרותי .לפרטים נוספים אודות הליך ההתייעלות של הקבוצה כאמור,
ראה סעיף  1.1לדוח הדירקטוריון .נכון למועד הדוח ,למיטב הערכת הקבוצה אין לה תלות בעובדים
מסוימים.
.1.10.9.1
1.10.9.1.1

למעט כמפורט להלן ,יחסי העבודה בחברה תקינים:
בחודש אוגוסט  9011הגישה כוח לעובדים  -ארגון עובדים דמוקרטי (להלן" :כוח לעובדים") בקשת
צד בסכסוך קיבוצי לסעדים הצהרתיים ,לפיהם נטען כי כוח לעובדים הינו הארגון היציג בחברה
(ללא הוט מובייל) ובהתאם על החברה לנהל עם כוח לעובדים משא ומתן קיבוצי .כמו כן ,נתבקש
בית הדין להצהיר ,כי אי תשלום שכר לעובדים שסרבו להתחייב לעבוד שבוע עבודה מלא אינו כדין.
ביום  11בספטמבר  ,9011ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו בבקשה ,אשר
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דוחה את הבקשה ,משום שכוח לעובדים לא עמד בדרישות הדין להפיכה לצורך היותו הארגון
היציג של עובדי החברה.
1.10.9.1.9

בחודש אפריל  9011התקבלה בהוט מובייל הודעה מטעם הסתדרות העובדים הכללית החדשה
(להלן" :ההסתדרות") ,לפיה החל מאותו יום ההסתדרות הינה ארגון העובדים היציג של עובדי הוט
מובייל ,וכי נבחר ועד פעולה מקרב העובדים .הוט מובייל השיבה להסתדרות במכתב בו דחתה ,בין
היתר ,את הטענות בדבר יציגות לכאורה של ההסתדרות בהוט מובייל .ההסתדרות הודיעה על
סכסוך עבודה לפי חוק ישוב סכסוכי עבודה ,התשי"ז  .1851-ביום  11במאי  9011הגישה
ההסתדרות לבית הדין האזורי בקשת צד במסגרתו היא מבקשת מבית הדין ,בין היתר ,להורות
להוט מובייל לנהל עם ההסתדרות מו"מ להסדרת תנאי העסקת העובדים בהסדר קיבוצי ולחייב
את הוט מובייל בתשלום פיצויים לדוגמא בסכום של כ 1.5 -מיליוני ש"ח.
ביום  91בספטמבר  9011ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ,לפיו בנסיבות
המקרה יחידת המיקוח הרלוונטית לעניין חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז 1851-היא הוט מובייל,
והארגון היציג הינו ההסתדרות .עוד נקבע ,כי הוט מובייל הפרה את הוראת חוק הסכמים
קיבוציים בשורה של פעולות שנועדו לפגוע בחירות ההתארגנות של עובדיה וחויבה לשלם פיצוי בסך
מיליון ש"ח להסתדרות הכללית .הוט וההסתדרות הגישו ערעורים על פסק-הדין לבית הדין הארצי
לעבודה.
הוט מערערת על דחיית בקשת הצד שכנגד שהגישה החברה בסך של  1,511,259ש"ח והן על קבלתה
החלקית של בקשת הצד של ההסתדרות ופסיקת ההוצאות בסך של  1,900,000ש"ח לטובתה.
ההסתדרות מבקשת להגדיל את סכום הפיצוי שנפסק לטובתה וכן מבקשת לקבוע כי לא נפל פגם
בהתנהלותה כלפי החברה.

1.10.9.1.1

בהמשך לדרישת ההסתדרות הלאומית ומסמכים שהועברו מטעמה ,הכירה החברה בחודש יולי
 9011בהסתדרות הלאומית כארגון היציג של עובדי החברה והוט טלקום.

.1.10.9.1

נכון למועד הדוח מתנהלים בקבוצה משאים ומתנים לחתימת הסכמים קיבוציים ראשונים
בחברה ,בהוט טלקום בהוט מובייל.

.1.10.1

הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה
לקבוצת  HOTהסכמי העסקה בכתב עם עובדיה .שכרם של עובדי הקבוצה מבוסס על שכר יסוד
(חודשי או שעתי) ,ולעיתים (בעיקר בקשר עם אנשי מכירות ושירות) בתוספת עמלות .קבוצת HOT
מבצעת עבור עובדיה הפרשות לפוליסות ביטוח מנהלים או לקרן פנסיה ,ולעיתים גם הפרשות לקרן
השתלמות .ההסכמים עם העובדים אינם לתקופה קצובה ,אך מחייבים את שני הצדדים למתן
הודעה מראש על סיום יחסי העבודה בהתאם לדין או תקופה ארוכה יותר ,כפי שנקבע באופן
מפורש בהסכם ההעסקה .עובדי קבוצת  HOTאינם צד להסכמי עבודה קיבוציים כלשהם ,למעט
אלו שהורחבו בצווי הרחבה ,אשר חלים על כלל העובדים במשק.

.1.10.1

נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה
נושאי המשרה וההנהלה הבכירה של הקבוצה הכפופים למנכ"ל מועסקים על-פי הסכמי עבודה
אישיים ,הכוללים ,בין היתר ,כיסויים פנסיוניים ,תשלום בונוסים מבוססי יעדים וחודשי הודעה
מוקדמת בעת פרישה .לפרטים נוספים בקשר עם תגמול נושאי משרה ,ראה תקנה  91לפרק ד' לדוח
תקופתי זה וכן סעיף  1.2לדוח הדירקטוריון לשנת .9011
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לאור תיקון  90לחוק החברות ,ביום  9בינואר  ,9011בהמשך לאישוריהם של ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה אימוץ מדיניות תגמול
לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה ("מדיניות התגמול") ,שעיקריה מפורטים להלן.
.1.10.5

מדיניות התגמול
במסגרת מדיניות התגמול ,יהיו זכאים נושאי המשרה בחברה ,לתגמול קבוע ולתגמול משתנה תלוי
ביצועים הן לטווח הקצר (שנתי) והן לטווח הארוך (ארבע שנתי ,מחולק לשניים) ,בכפוף להסכמי
העסקה האישיים שלהם ,וכן לאמור במדיניות התגמול .יצוין ,כי אין במדיניות התגמול בכדי לפגוע
בהסכמים אשר היו קיימים בחברה טרם אימוצה .לפרטים נוספים בקשר עם תגמול נושאי משרה,
ראה תקנה  91לפרק ד' לדוח תקופתי זה וכן סעיף  1.2לדוח הדירקטוריון לשנת .9011

.1.10.2

התחייבויות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד מעביד מכוסות באמצעות תשלומים לפוליסות ביטוח
מנהלים ,קרנות פנסיה וקרנות פיצויים ובאמצעות הפרשה בדוחות הכספיים של הקבוצה ,המשקפת
את התחייבויות הקבוצה שאינן מכוסות כאמור .לפרטים נוספים ,ראה ביאור  99לדוחות הכספיים
של החברה לשנת .9011

.1.11

הון חוזר
ההון החוזר בדוחות הכספיים של החברה (במאוחד) ליום  11בדצמבר  9011מורכב מנכסים שוטפים
המסתכמים לסך של כ 521 -מיליון ש"ח בניכוי התחייבויות שוטפות בסך של כ 1,190 -מיליון ש"ח.
כתוצאה מהאמור לחברה (במאוחד) יש גירעון בהון החוזר בסך של כ 1,918 -מיליון ש"ח.
דירקטוריון החברה קבע ביום  1במרס  ,9015כי למרות הגירעון בהון החוזר של החברה (במאוחד)
אין חשש סביר שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן ,לרבות
יכולתה לעמוד בפירעון אגרות החוב שהונפקו על ידה .לתזרים מזומנים חזוי ,ראה סעיף  9.5בדוח
הדירקטוריון.

.1.19

תשלומי מנויים בתחום כבלים
בתחום הכבלים גובה הקבוצה תשלומים ממנוייה באמצעות כרטיסי אשראי ,הוראות קבע ושוברי
תשלום .נכון למועד הדוח הסתכם אשראי הלקוחות נטו (כולל יתרת כרטיסי אשראי ובניכוי
הפרשה לחובות מסופקים) בתחום הכבלים בסך של כ 995 -מיליון ש"ח.

.1.11

תשלומי מנויים בתחום התקשורת הסלולרית
באשראי בעסקאות מכירת מכשירים ,החברה מעניקה ללקוחותיה אפשרות לרכישת מכשירים
סלולריים בתנאי אשראי של עד  12חודשים .בגין שירותי סלולאר ,מרבית מנויי הוט מובייל
מחויבים בחיוב חודשי ,בגין שימוש בשירותי הסלולר של הוט מובייל בחודש שקדם למועד החיוב.
נכון למועד הדוח הסתכם אשראי הלקוחות נטו (כולל יתרת כרטיסי אשראי ובניכוי הפרשה לחובות
מסופקים וכולל יתרת לקוחות זמן ארוך) בתחום התקשורת הסלולארית בסך של כ 910 -מיליון
ש " ח.
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נתונים אודות ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים ואשראי הלקוחות (במיליוני ש"ח)

.1.11

נתונים אודות ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים ואשראי הלקוחות (במיליוני ש"ח)

.1.11.1

בתחום הכבלים:
ממוצע ימי אשראי

.1.11.9

היקף אשראי ממוצע ליום

11.19.9011

11.19.9011

11.19.9019

11.19.9011

11.19.9011

11.19.9019

לקוחות

92

91

10

10

11

11

ספקים

119

112

101

2

5

1

נתונים אודות ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים ואשראי הלקוחות (במיליוני ש"ח)
בתחום התקשורת הסלולרית:
ממוצע ימי אשראי

.1.15

היקף אשראי ממוצע ליום

11.19.9011

11.19.9011

11.19.9019

11.19.9011

11.19.9011

11.19.9019

לקוחות

100

101

82

9

9

9

ספקים

101

191

91

9

1

1

השקעות
החברה מחזיקה באמצעות חברה בת ("הוט נט") בכ 0.8%-מהון המניות המונפק של חברת פרטנר.
יתרת ההשקעה בפרטנר בספרי הוט נט נכון ליום  11בדצמבר  9011הסתכמה בכ 92 -מליוני ש"ח,
ליום  11בדצמבר  9011הסתכמה בכ 10 -מיליוני ש"ח וליום  11בדצמבר  ,9019הסתכמה בכ99 -
מיליוני ש"ח .לפרטים נוספים על החזקות החברה בפרטנר ,ראה ביאור  10לדוחות הכספיים לשנת
.9011

.1.12

מימון

.1.12.1

להלן פרטים אודות אשראי החברה במאוחד לשנת ( 3.13במיליוני ש"ח)

המלווה

מקורות לא
בנקאיים (אגרות
חוב)
מקורות לא
בנקאיים (חכירות)

מקורות לא
בנקאיים (צד קשור)

בסיס הצמדה

יתרה ליום
2121323.13

שיעורי ריבית
אפקטיבית
משוקללים ליום
2121323.13

שיעורי ריבית
משוקללים-
באחוזים

סיווג

שקלי צמוד

1

1.80%

1.80%

ריבית לשלם במסגרת

שקלי

8

2.80%

2.80%

שקלי צמוד

-

1.10%

1.10%

דולר ארה"ב

-

2.00%

2.00%

שקלי

1

2.10%

2.10%

זכאים בגין אגרות
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חוב
ריבית לשלם במסגרת
זכאים בגין חכירות
ריבית לשלם בזכאים
בגין צד קשור
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מקורות לא
בנקאיים (מאחרים)

ריבית לשלם בזכאים

שקלי

-

9.81%

9.81%

שקלי צמוד

19

1.80%

1.80%

שקלי

52

2.80%

2.80%

התחייבויות שוטפות

מקורות לא
בנקאיים (חכירות

שקלי צמוד

1

1.10%

1.10%

חלויות שוטפות של

מימוניות)

דולר ארה"ב

95

1.19%

0%-2.00%

שקלי

-

2.10%

2.10%

שקלי

1

9.81%

9.81%

שקלי

101

1.11%

9.81%-5.50%

שקלי צמוד

211

1.80%

1.80%

שקלי

119

2.80%

2.80%

שוטפות

שקלי צמוד

-

1.10%

1.10%

התחייבויות בגין

דולר ארה"ב

90

1.19%

0%-2.00%

שקלי

1,201

2.10%

2.10%

שקלי

1

9.81%

9.81%

בגין הלוואות ז"א
מאחרים

מקורות לא
בנקאיים (אגרות
חוב)

חלויות שוטפות של
אגרות חוב במסגרת

התחייבויות אחרות
לזמן ארוך במסגרת
זכאים ויתרות זכות

מקורות לא
בנקאיים (צד קשור)
מקורות לא
בנקאיים (מאחרים)

התחייבויות לא
שוטפות הלוואה מצד
קשור
חלויות שוטפות של
הלוואות לז"א
מאחרים

מקורות לא
בנקאיים (מאחרים)
מקורות לא
בנקאיים (אגרות
חוב)
מקורות לא
בנקאיים (חכירות
מימוניות)
מקורות לא
בנקאיים (צד קשור)
מקורות לא
בנקאיים (מאחרים)

.1.12.9

הלוואות לזמן קצר
מאחרים
אגרות חוב במסגרת
התחייבויות לא

חכירות מימוניות
במסגרת התחייבויות
אחרות לזמן ארוך
הלוואות ז"א מצד
קשור לא שוטפות
הלוואות ז"א
מאחרים לא שוטפות

ערבויות והתחייבויות לתאגידים בנקאיים
נכון ליום  11בדצמבר  9011וליום  11בדצמבר  9011קיימות ערבויות בנקאיות ,שהועמדו להבטיח
התחייבות של קבוצת  HOTבסכום כולל של כ 181 -מיליוני ש"ח (כולל ערבות תדרים בסכום כולל
של כ 90-מיליוני ש"ח בתוספת הצמדה) וכ 191 -מיליוני ש"ח (כולל ערבות תדרים בסכום כולל של
כ 90-מיליוני ש"ח) ,בהתאמה .לפרטים נוספים בדבר ערבות בנקאית בסך  90מליון ש"ח שהועמדה
להבטחת התחייבויות של הוט מובייל ,ראה ביאור 95ג'1ד בדוחות הכספיים של החברה ליום 11
בדצמבר  .9011לפירוט התחייבויות קבוצת  HOTהמובטחות בשעבודים ובערבויות ,ראה גם ביאור
95ג' בדוחות הכספיים של החברה ליום  11בדצמבר .9011
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.1.12.1

ערבויות והתחייבויות לתאגידים לא בנקאיים
לערבויות שנתנה קבוצת  HOTבהקשר להתקשרויותיה עם ספקים ,ראה ביאור 95ג' בדוחות
הכספיים של החברה ליום  11בדצמבר .9011

.1.12.1

הלוואה ומסגרת אשראי מחברה בבעלות בעל השליטה בחברה
ביום  91בדצמבר  ,9019התקשרה החברה בהסכם אשראי עם  .Altice Financing S.A.סך של 1,800
מליוני ש"ח מתוך כספי ההלוואה כאמור ,שימשו את החברה לפירעון אשראי בנקאי שהועמד לה על
ידי מספר תאגידים בנקאיים וסך של  190מליון ש"ח הועמד לחברה כמסגרת אשראי .ליום 11
בדצמבר  9011וסמוך למועד הדוח ,לא ניצלה החברה את מסגרת האשראי האמורה.
ביום  8ביוני 9011 ,אושר תיקון להסכם האשראי עם אלטיס ,חברה בבעלות בעלת השליטה בחברה,
הכולל הוספת מנגנון פירעון מוקדם ,לפיו תהיה החברה רשאית להעביר יתרות מזומנים פנויות על
חשבון קרן ההלוואה ,שיישאו ריבית בשיעור זהה לתנאי ההלוואה המקורית .עד למועד פירעון
ההלוואה בחודש דצמבר  ,9018תמשיך החברה לשלם לאלטיס את הריבית הנקובה בגין מלוא קרן
ההלוואה לרבות בגין סכומים שהועברו במסגרת פירעון מוקדם ,אשר נושאים את אותה ריבית
נקובה שהחברה משלמת לאלטיס.
נכון ליום  8ביוני 9011 ,יתרת הלוואה לצד קשור (לרבות יתרת ריבית לקבל) בסך של כ 18 -מיליון
ש"ח יועדה לפירעון ההלוואה ,לפי האמור לעיל ,ולפיכך סווגה כנגד יתרת ההלוואה מאלטיס .כמו
כן ,הועברה יתרה נוספת על חשבון הקרן בסך של כ 159-מיליון ש"ח.
נכון ליום  15בדצמבר 9011 ,הועברו  9יתרות נוספות על חשבון הקרן בסך כולל של  102מיליון ש"ח.
בשנת  9011סך של  981מיליון ש"ח נוכה מיתרת הלוואה לזמן ארוך מצד קשור.
לפרטים אודות הסכם האשראי כאמור ואמות מידה פיננסיות להן מחויבת החברה במסגרתו ,ראה
ביאור  90לדוח הכספי של החברה ליום  11בדצמבר  ,9011בפרק ג' לדוח התקופתי.

.1.12.5

הסכם אשראי  -הוט מובייל
במסגרת עסקת רכישת מניות הוט מובייל על ידי אלטיס במהלך בחודש מאי  ,9010נטלה חברה
פרטית בבעלות מלאה של אלטיס ("אלטיס רכישה") ,הלוואה מבנק הפועלים בע"מ למימון רכישת
מניות הוט מובייל (בסעיף זה" :הבנק" ו"-הסכם האשראי" בהתאמה) .כחלק מהשלמת רכישת
הוט מובייל על-ידי אלטיס כאמור ,מוזגה אלטיס רכישה לתוך הוט מובייל ,תוך שהוט מובייל
נוטלת על עצמה את התחייבויותיה של אלטיס רכישה מכוח הסכם האשראי כמפורט להלן.

.1.12.5.1

עם ההתחייבות השלמת עסקת רכישת הוט מובייל ,פרעה הוט מובייל את כל האשראי שהועמד לה
במסגרת הסכם האשראי ונכון למועד הדו"ח בנק לאומי לישראל בע"מ העמיד להוט מובייל אשראי
רק בקשר עם ערבות התדרים (כ 90 -מליון ש"ח) ולאור עמידת הוט מובייל בהוראות רישיון הרט"ן
שלה בדבר נתח שוק כמפורט בסעיף  1.9.18.8לעיל ,ההתחייבויות שנותרו בתוקף כלפי הבנק הינן
כמפורט להלן.

1.12.5.1.1

הוט מובייל התחייבה לנחיתות הלוואות הבעלים ושטרי ההון שנמכרו לחברה במסגרת עסקת
רכישת הוט מובייל ביחס לחובות לבנק המממן וכן התחייבה שלא לפרוע באופן כלשהו (בין בכסף
ובין בשווי כסף ,ולרבות בדרך של קיזוז) ,למי מבעלי המניות של הוט מובייל או לגוף קשור לבעלי
המניות כאמור או בעל ענין בבעלי המניות או בגוף הקשור או קרוב של מי מהם (כולם ביחד
ייקראו" :צד קשור") הלוואות בעלים קיימות ו/או עתידיות בזמן כלשהו ,כל עוד הוט מובייל לא
פרעה לבנק את חובותיה .יחד עם זאת ,מובהר כי האמור לעיל לא יחול ביחס לחובות מסחריים,
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הנובעים ממהלך העסקים הרגיל של הוט מובייל וביחס להעברות כספים לחברה בגובה של עד 100
מיליון ש"ח.
1.12.5.1.9

חל איסור הלוואה של הוט מובייל לצד קשור ו/או לצד שלישי כלשהו.

1.12.5.1.1

חל איסור לבצע ,להחליט על ביצוע ,להכריז או להתחייב לבצע חלוקה כלשהי של תקבול כלשהו
לצד קשור למעט לגבי דמי ניהול בסכום שנתי שלא עולה על סך של  10,000,000ש"ח וחריגים
נוספים כפי שנקבעו בכתב ההתחייבות .ביום  18במרץ  ,9011אישר דירקטוריון החברה הפחתה של
הסכום האמור ל 1,000,000 -ש"ח בשנה.

1.12.5.1.1

איסור על שינוי שליטה ושינוי מבנה בהוט מובייל ,או שינוי בעלות בהוט מובייל ,במישרין ו/או
בעקיפין ,אשר איננו מהווה שינוי שליטה אולם מביא לכך שהבנק המממן יחרוג מהמגבלות
המוטלות עליו מכוח הוראות ונהלי בנק ישראל והמפקח על הבנקים בכל הנוגע ל"לווה בודד",
"קבוצת לווים" או כל מגבלה אחרת המוטלת על הבנק מכוח הוראות ונהלים אלו.

1.12.5.1.5

ביום  8ביוני  9011אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה) ,תיקון להסכם אשראי עם אלטיס רכישה .במסגרתו של התיקון כאמור ,התווסף להסכם
האשראי מנגנון פרעון מוקדם ,לפיו תהיה החברה רשאית להעביר יתרות מזומנים פנויות לידי
אלטיס ,אשר ירשמו בספרי אלטיס על חשבון קרן ההלוואה ויישאו ריבית שנתית בשיעור של .2.1%
במועד הפרעון הסופי של ההלוואה ( 15בדצמבר  )9018תפרע אלטיס את קרן ההלוואה באמצעות
המזומנים שהועברו לידיה במסגרת מנגנון הפרעון המוקדם .ככל ויומיים לפני מועד הפרעון הסופי
לא יהיו בידי אלטיס די מזומנים שהועברו כאמור לצורך פירעון מלוא קרן ההלוואה ,תעמיד אלטיס
לחברה הלוואה בגובה יתרת החוב אשר תשמש את החברה לפרעון האשראי במלואו.

.1.12.2

חתימת הסכם אשראי של החברה

.1.12.2.1

ביום  98באפריל  9011חתמה החברה על הסכם אשראי עם בנק דיסקונט לישראל והבנק הבינלאומי
הראשון לישראל בע"מ (להלן בסעיף זה" :הסכם האשראי" ו" -הבנקים" ,בהתאמה).

.1.12.2.9

בהתאם להסכם האשראי ,מחולקים סכומי האשראי (אשר יועמדו בשקלים חדשים) למספר
מסגרות ,כדלקמן:
א.

מסגרת הון חוזר וערבויות  -מסגרת אשראי הניתנת לניצול על ידי משיכת הלוואות בסכום קרן
כולל של עד ( 900,000,000מאתיים מיליון ש"ח) .מסגרת זו הינה בתוקף לשנה ("מועד הפירעון" ו-
"תקופת המסגרת" ,בהתאמה).

ב.

מסגרת אשראי לערבויות  -מסגרת אשראי בסכום של עד ( 105,000,000מאה וחמישה מיליון ש"ח),
הניתנת לניצול על-ידי הוצאת ערבויות בנקאיות לצדדים שלישיים .מסגרת זו ניתנת לניצול במהלך
תקופת המסגרת.

1.12.2.9.1

הקרן בגין כל הלוואה שתועמד מתוך מסגרת ההון החוזר ,תיפרע בתשלומים בהתאם ללוח
הסילוקין של ההלוואה שייקבע במועד המשיכה ,כאשר תשלום הקרן האחרון יחול לא יאוחר
ממועד הפירעון .כמו כן ,סכומים שישולמו על ידי בנק מכוח ערבות בנקאית ,שהוצאה על ידו מתוך
מסגרת האשראי לערבויות ,יפרעו לאותו בנק כמפורט בהסכם המימון.

1.12.2.9.9

כל אשראי שיועמד מכוח איזו ממסגרות האשראי ,ישא ריבית משתנה בשיעור של ריבית בסיס כפי
שנקבע בהסכם ההלוואה ביחס לכל אחד מהבנקים ,בתוספת מרווח כפי שנקבע בהסכם .המרווח
האמור יגדל במקרה של קרות אירוע העמדה לפירעון מיידי.
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1.12.2.9.1

עד מועד הסילוק המלא והסופי של האשראים או עד שנתקבלה הסכמת הבנקים ,יחולו על החברה
(וחלק מהחברות הבנות שלה) ,בין היתר ,המגבלות הבאות (בכפוף לחריגים המפורטים בהסכם
האשראי):

1.12.2.9.1

( )1איסור על יצירת בטוחות או שיעבוד נכס מנכסיה; ( )9מגבלות על לקיחת התחייבויות פיננסיות
נוספות; ( )1מגבלות בקשר עם שינוי מבנה ומיזוגים; ( )1מגבלות על עסקאות שאינן חלק מהתוכנית
העסקית המתוכננת של החברה ועל עסקאות ברכוש ששעבדה החברה; ( )5מגבלות בקשר לביצוע
תשלומים מסוימים לבעלת השליטה; ( )2מגבלות על ביצוע שינויים בתנאי אגרות החוב הקיימות
של החברה.

1.12.2.9.5

הפרת היחסים הפיננסיים המפורטים להלן מהווה אירוע העמדה לפירעון מיידי ( Event of
:)Default
א.

היחס בין ההתחייבויות הפיננסיות (למעט התחייבויות פיננסיות מסוימות שהוחרגו ,ובניכוי
מזומנים ושווי מזומנים לא משועבדים) ל EBITDA -לא יעלה על .1.5:1

ב.

היחס בין סך הסכומים שחייבת החברה על פי הסכם האשראי והמסמכים הנלווים לו (ובכלל כך
קרן ,ריבית ,עמלות ,הוצאות ,עלויות ,שיפויים וכו' תחת הסכם האשראי) בגין מסגרת ההון החוזר
לא יעלה על  95%מסעיפי הלקוחות והחייבים במאזן החברה ,לתקופה שלא עולה על  190יום (על
בסיס מאוחד וכולל חשבונות של הוט מובייל) .היחס יבדק רבעונית.
למועד הדו"ח ,ועל בסיס נתוני הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  11בדצמבר ,9011
החברה עומדת באמות המידה האמורות בסעיפי א' ו-ב' לעיל.
בהסכם האשראי נקבעה שורת מקרים ,אירועים ונסיבות ,בהם רשאים הבנקים להעמיד את כל
האשראי לפירעון מיידי (ואשר לגבי חלקם נקבעה תקופת ריפוי) .בין יתר המקרים ניתן לציין :אי
תשלום במועד; הפרת התחייבויות תחת הסכם האשראי או מצגים בו; פתיחת הליכי פירוק או
כינוס נכסים כנגד החברה; התרחשות מאורע המהווה (או קיים חשש סביר שיהווה) פגיעה מהותית
ביכולת החברה או חברות בנות משמעותיות למלא חובותיהן על פי הסכם האשראי או במצבה
הפיננסי של החברה; הפסקת פעילות מלאה או משמעותית לתקופה שצוינה בהסכם האשראי;
ביטול ,פקיעה ,השהייה ,סיום (ללא חידוש) או שינוי מהותי לרעה בתנאיו של רישיון מרישיונות
החברה (לרבות חשש ממשי לשינוי כאמור); אי עמידה ביחס הפיננסי האמור לעיל.

1.12.2.9.2

להבטחת החובות וההתחייבויות כהגדרתן בהסכם האשראי ,ישמשו כבטוחות ,הבטוחות הקיימות
תחת הסכם המימון של החברה עם חברת  ,ALTICE FINANCINGחברה קשורה לבעלת השליטה
בחברה ,כמפורט  1.12.5לעיל ,וכן ,נקבעה בהסכם האשראי יצירתם של שעבודים נוספים חדשים על
החזקותיה של החברה בחברות בנות ושותפויות ,למעט הוט מובייל.

.1.12.1

הנפקת אגרות חוב
ביום  10במרס 9011 ,הנפיקה החברה ,על פי תשקיף המדף שלה ,שתי סדרות של אגרות חוב (סדרות
א' ו-ב') ,בהיקף כולל של כ 1,500 -מיליוני ש"ח .לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה א' ו-ב')
ראה סעיף  2לדוח הדירקטוריון של החברה של החברה לשנת .9011

.1.12.9

שטרי הון שהונפקו על ידי הוט מובייל
בחודש אוגוסט  9011הנפיקה הוט מובייל לחברה ,כנגד הלוואה בסך של  200מליוני ש"ח שהעמידה
החברה להוט מובייל ,שטרי הון בסכום כולל של  200,000,000ש"ח (להלן" :שטרי ההון") ,בתנאים
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שעיקריהם כדלקמן )1( :שטרי ההון יהיו בתוקף מיום  1באפריל  )9( ;9011סכום שטרי ההון איננו
צמוד למדד המחירים לצרכן ואיננו נושא ריבית או תשואה כלשהי; ( )1שטרי ההון הינם ללא מועדי
פירעון אולם בכל מקרה הם אינם ניתנים לפירעון לפני  5שנים ממועד הנפקתם; ( )1שטרי ההון
אינם סחירים וזכויות החברה בגינם ,כולן או מקצתן ,אינן ניתנות להעברה ו/או להמחאה; ()5
זכויות החברה לקבלת סכומים כלשהם על פי על פי שטרי ההון נדחות מפני תביעותיהם של כל
הנושים האחרים של הוט מובייל ,בין קיימים בעת הוצאת שטרי ההון ובין שיהיו קיימים בעתיד,
בין מובטחים ובין שאינם מובטחים ,וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש בפירוק; ( )2בכפוף לאמור
בסעיף קטן ( )1לעיל ,שטרי ההון מקנים לחברה את הזכות לקבלת ערכם הנקוב בפירוק הוט
מובייל ,בדומה לזכויות הנתונות למניות המקנות זכויות דומות; ( )1הוט מובייל שומרת לעצמה את
הזכות להוציא מפעם לפעם כתבי התחייבות ו/או שטרי הון ו/או אגרות חוב ו/או תעודות פיקדון
ו/או התחייבויות אחרות ,בין עדיפים ובין שווים ביחס לשטרי ההון ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
של הוט מובייל; ו )9( -אם תחול על פי דין חובת ניכוי מס במקור על תשלום כלשהו שעל הוט מובייל
לשלם לחברה על-פי כתבי שטרי ההון ,יבוצע התשלום לאחר ניכוי המס במקור.
במהלך שנת  9011בוצעו שתי הנפקות נוספות של שטרי הון כמפורט להלן:

.1.12.8

א.

ביום  1ביולי  9011הנפיקה החברה שטרי הון בסכום כולל של  100,000,000ש"ח ,כאשר
 100,000,000ש"ח מתוכם בתוקף מיום  1בינואר  9011ל 2-שנים ו 900,000,000-ש"ח בתוקף מיום 1
ביולי  9011ל 5-שנים.

ב.

ביום  11בדצמבר  9011הנפיקה החברה שטרי הון בסכום כולל של  150,000,000ש"ח אשר בתוקף
מיום  1בינואר  9011ל 2-שנים.
דירוג אשראי
לפרטים אודות דירוג אגרות החוב של החברה ראה סעיף  2לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 11
בדצמבר  ,9011בפרק ב' לדוח התקופתי.

.1.11

רכוש קבוע 9מקרקעין ומתקנים

.1.11.1

רכוש קבוע

.1.11.1.1

הרכוש הקבוע המהותי של קבוצת  HOTהינו תשתיות רשת כבלי התקשורת שלה ,מוקדי שידור
וציוד קצה הכולל ממירים ומודמים ,אשר נמצאים בבעלות הוט טלקום 11 ,וכן תשתית הרשת
הסלולרית ,הכוללת מאות אתרי רשת המפוזרים ברחבי הארץ לצורך השגת כיסוי מירבי ,אשר הינה
בבעלות הוט מובייל וכן עשרות אתרים נוספים בשלבי רישוי ,הרכשה והקמה ,שאינם משדרים
מסחרית נכון למועד הדוח.

11

כאמור לעיל ,בהתאם למחויבות הרגולטורית של קבוצת  ,HOTעם השלמת המיזוג נדרשה הקבוצה להעביר את הבעלות ברשת הכבלים
להוט טלקום .בהתאם לכך ,ביום  11בדצמבר  9002נחתם הסכם בין החברה לבין הוט טלקום ,אשר תוקפו נקבע רטרואקטיבית ליום 1
בינואר  .9002במסגרת ההסכם מכרה החברה להוט טלקום את מלוא זכויותיה בתשתיות רשת כבלי התקשורת ,לרבות ציוד קצה ,מוקדי
שידור ,זכויות בהסכמי מנויים ופעילויות בתחום האינטרנט .בתמורה לזכויות המועברות ,העמידה הוט טלקום הלוואה בסך של כ1.9-
מיליארד ש"ח ,והקצתה לחברה זכויות שותף מוגבל ,אשר יחד עם הזכויות שרכשה החברה במסגרת עסקת המיזוג ,הביאו אותה לשיעור
אחזקות ישיר של כ 88.88%-מזכויות השותפים בהוט טלקום .היתרה מוחזקת על ידי החברה באמצעות הוט השקעות והשותף הכללי
בהוט טלקום .בנוסף נקבע ,כי לאחר מכירת התשתיות תמשיך הוט טלקום לספק לחברה שירותי תשתית  -הפצת שידורי כבלים לרבות
שירותי מוקדי שידור בהתאם להסכם שירותים כמפורט בסעיף1.22.1 1.90.9להלן2
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.1.11.1.9

לפירוט בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה לשנים  9011ו 9011-ראה ביאור  11בדוחות הכספיים ליום
 11בדצמבר.9011 ,

.1.11.9

מקרקעין

.1.11.9.1

כללי
לצורך פעילותה עושה החברה שימוש בנכסי מקרקעין ,לרבות לצורך משרדים ,משרדי מכירות,
מוקדי שידור ,חדרי תקשורת וכיוצ"ב .משרדיה הראשיים של החברה ממוקמים בנכס הנמצא
באזור תעשייה של קיבוץ יקום .להלן יובאו פרטים בדבר הסכמי השכירות למשרדיה הראשיים של
החברה ושל הוט מובייל:

.1.11.9.9

הסכם לשכירת משרדי החברה בפארק תעשיה יקום
ביום  95בספטמבר  9005חתמה הוט טלקום על הסכם שכירות עם יקום פיתוח בע"מ (להלן בסעיף
זה" :המשכיר") ,לשכירות של מקרקעין בפארק התעשייה הסמוך לקיבוץ יקום ,במבנה הידוע
כ"בית ספרד" ,בשטחים נוספים במבנה הידוע כ"בית הולנד" ובשטחי חניה ,לתקופה של עשר שנים,
עם אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות בנות חמש שנים כל אחת .בחודש דצמבר  9011הודיעו
הוט טלקום והוט מובייל על מימוש האופציה הראשונה בהסכם .המקרקעין משמשים לפעילות
קבוצת  .HOTנכון למועד הדוח עומד השטח המושכר על כ 11,195 -מ"ר ודמי השכירות לשנת 9011
הסתכמו בסך של כ  19מיליון ש"ח לשנה.

.1.11.9.1

נכסי מקרקעין  -מוקדי שירות  -החברה והוט טלקום
בבעלות החברה  11נכסי מקרקעין ברחבי הארץ המשמשים את החברה כמוקדי שידורים ומוקדי
שירות לקוחות .היקף השטח בו מחזיקה החברה זכויות בעלות מלאה או זכויות חכירה מהוונת
(לרבות זכויות חכירה משותפות) עומד על כ 90,111-מ"ר מגרשים ,ועליהם כ 8,190-מ"ר שטח בנוי.
הסכמי החכירה העתידיים מסתיימים בין השנים  9091ו.9015-
כמו כן ,החברה שוכרת ממשכירים שונים  19נכסים ,בשטח כולל של כ 19,991 -מ"ר שטח בנוי.
עלות השכירות החודשית של כלל הנכסים היא כ 9,911 -אלפי ש"ח ועלות דמי הניהול החודשיים
בנכסים אלו היא כ 55 -אלפי ש"ח .כמו כן משכירה החברה  12נכסים המשמשים כדוכנים בשטח
כולל של  111מ"ר ובעלות שכירות חודשית הכוללת דמי ניהול של  582אלפי ש"ח בחודש.

.1.11.9.1

נכסי מקרקעין נוספים  -הוט מובייל
נכון ליום  11בדצמבר  ,9011הוט מובייל שוכרת כמאות אתרים בשטח של אלפי מ"ר ,ברחבי הארץ,
אשר חלקם משמשים כמרכזי שירות ו/או מכירות וחלקם משמשים עבור המתגים של החברה.
בנוסף ,החברה שוכרת מאות שטחים עליהם מוצבים אתרי שידור ,בשטח של מטרים בודדים לכל
אתר.
המתגים המשמשים את החברה בפעילותה ,ממוקמים בבית הוט מובייל ,בראש העין וממוקמים,
כולם ,בשטחים אותם שוכרת החברה לטווח ארוך.
בנוסף ,בחודש יוני  9011התקשרה הוט מובייל עם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") בהסכם הרשאה
לשימוש במקרקעין שבשטחי רמ"י להקמה והפעלה של אתרי תקשורת .ההסכם מסדיר ,בין היתר,
את דמי ההרשאה בגין שימוש במקרקעין שבשטחי רמ"י לתקופה שעד סוף שנת .9018
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.1.19

מיסוי
לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת .9011
לאור מחלוקות לגבי שומות המס של החברה לשנים  9002ו ,9009 -קיימה החברה דיונים עם
רשויות המס ,וביום  98בדצמבר  9011נחתמו הסכמי פשרה בין החברה וכלל החברות הבנות שלה
(למעט חברת הבת הוט מובייל) לבין מס הכנסה לסגירת המחלוקות שנתגלעו בדיוני השומות לשנים
 .9002-9011על-פי הסכמי הפשרה ,יהיה על הקבוצה לשלם סכום מס נוסף בגין שנות המס
האמורות ,בעיקר בגין הפרשי עיתוי ביחס להפחתת התשתית ורשת הכבלים ונכסים בלתי
מוחשיים .יישום הסכמי הפשרה כאמור הביא להכנסה חייבת של החברה גם בשנים .9019-9011
הנהלת החברה ,בהתבסס על הערכת יועציה המקצועיים ,כללה בעבר במסגרת דוחותיה הכספיים
הפרשה נאותה בקשר עם השומות.

.1.18

מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה

1.18.1

דיני תקשורת

1.18.1.1

ביום  5באוגוסט פורסם ברשומות ,חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )51עיצומים
כספיים) ,התשע"ב( 9019-להלן" :תיקון מס'  )"83שעניינו הענקת סמכות למשרד התקשורת להטלת
עיצומים כספיים על בעלי רישיונות שונים בשוק התקשורת .לפרטים אודות תיקון מס'  ,51ראה
סעיף  1.12.1לדוח התקופתי לשנת  ,9011אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.

1.18.1.9

בימים  91ביוני ו 11-בדצמבר 9011 ,הטילה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין על החברה
עיצומים כספיים בסכומים שאינם מהותיים לחברה ,בגין הפרה של הוראות רישיון השידורים
בעניין זמן המתנה מירבי למענה טלפוני במוקדי שירות הלקוחות.

1.18.1.1

תיקון חוק התקשורת (תיקון מס'  ,)50התשע"א:9011-
ביום  91ביולי  9011אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון לחוק התקשורת (תיקון מס' ,)50
התשע"א( 9011 -בסעיף זה" :התיקון לחוק") .עיקרי התיקון לחוק בנושאים שלהלן :אי גביית
תשלומים או מניעת הטבות ללקוחות המבטלים את הסכמי ההתקשרות; אי העמדת פרעון מיידי
של ציוד הקצה במקרה בו הלקוח משלם בתשלומים לשיעורין ומבטל את הסכם ההתקשרות;
וגבייה של עד  9%ממוצע החשבון החודשי של מנוי כפול מס' החודשים שנותרו עד תום ההתחייבות
ללקוחות המבטלים הסכמי התקשרות אשר נכנסו לתוקף לפני התיקון לחוק .יצוין כי התיקון אינו
חל על מנויים אשר הממוצע החודשי של חשבונם עולה על סך של  5,000ש"ח .כמו כן ,יצוין כי
איסור גביית דמי היציאה כאמור לעיל חל גם על פעילות המב"ל של הקבוצה.

1.18.9

דיני ניירות ערך
בחודש ינואר  9011פורסם תיקון לחוק ניירות ערך במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות נייירות
ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א ,9011-אשר במסגרתו נקבעה לרשות ניירות ערך סמכות הטלת
עיצום כספי וכן אפשרות להטלת אמצעי אכיפה מנהליים ,בידי ועדת אכיפה מנהלית ,וזאת בגין
הפרה של הוראות מסוימות של חוק ניירות ערך .בהמשך לכך ,אימץ דירקטוריון החברה בחודש
דצמבר  9011תוכנית אכיפה פנימית בניירות ערך.
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1.18.1

תחום החקיקה הצרכנית

1.18.1.1

פעילות הקבוצה כפופה להוראות חוק כלליות המסדירות את מערכת היחסים ואת אופן
ההתקשרות בינה ובין מנוייה .בכלל זה כפופה פעילות הקבוצה להוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א( 1891-להלן" :חוק הגנת הצרכן") .בין היתר ,מקנה חוק הגנת הצרכן לבית המשפט את
האפשרות לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק במקרים המנויים בו אשר ביניהם ניתן למנות :בקשת
צרכן כי עוסק יפסיק לחייבו בתשלומים לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות; אי מסירת
הודעה בכתב לצרכן כי ההתקשרות בינו לבין העוסק תימשך לאחר מועד סיום ההתחייבות ,אלא
אם כן יודיע הצרכן כי ברצונו לסיימה ,וזאת עד לגובה של  10אלפי ש"ח .במקרים של הפרה חוזרת
או נמשכת יכול גובה הפיצוי להאמיר לגובה של  50אלפי ש"ח.
שינויים תכופים בחוק הגנת הצרכן ,משפיעים על פעילות הקבוצה כספקית שירותים לקהל צרכנים
פרטיים רחב ,וזאת בשל ההוצאות הכרוכות ביישומם ,ובשל השינויים העלולים לחול במתכונת
התנהלות הקבוצה מול מנוייה.
לפרטים אודות תיקונים לחוק הגנת הצרכן ,החלים על החברה ,ראה סעיפים  1.12.1.9עד ,1.12.1.1
לדו"ח התקופתי לשנת  ,9011אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.

1.18.1.9

ביום  91ביולי  9011פורסם תיקון לחוק הגנת הצרכן ,המאפשר נקיטת אכיפה מנהלית נגד מפר
הוראות חוק הגנת הצרכן ,ובכלל זה -הטלת עיצומים כספיים מדורגים על עוסקים בגין הפרה
(לרבות נמשכת וחוזרת) של הוראות החוק ,מתן התראה מנהלית לעוסק והתחייבות עוסק להימנע
מהפרה .כמו כן תוקנו בתיקון סמכויות פיקוח ,ובכלל זה הוענקה סמכות לממונה על הגנת הצרכן
לחקור ,להסמיך מפקחים ולתת צווים מנהליים .בנוסף ,הוחלף סעיף החוק המורה על איסור ניצול
מצוקת צרכן באיסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת ונקבעו מספר חזקות בהן יראו השפעה בלתי
הוגנת על הצרכן.

1.18.1.1

בשלוש השנים האחרונות הוטלו על הקבוצה עיצומים מנהליים על ידי המועצה ,בסכומים שאינם
מהותיים לעסקי הקבוצה ,בגין טענות המועצה בקשר עם אי עמידת החברה בהוראות רגולטוריות
מסוימות.

1.18.1.1

ביום  91בינואר  9015אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון חוק שכר
מינימום ,תשמ"ז( 1891-להלן" :התיקון לחוק שכר מינימום") .בהתאם לתיקון לחוק שכר מינימום,
שכר המינימום המשולם במשק יעלה באופן הדרגתי מסכום של  1,100ש"ח לחודש לסכום של 5,000
ש"ח לחודש ,החל מיום  1באפריל  ,9015ועד ליום  1בינואר  .9011להערכת הקבוצה ,להעלאת שכר
המינימום כאמור צפויה להיות השפעה לא מהותית על הקבוצה.

1.18.1

הפרדה מבנית
בחודש נובמבר  ,9001כחלק מהמהלכים למיזוג חברות הכבלים ולהרחבת פעילות חברות הכבלים
לפעילות התקשורת ,לרבות מתן שירותי טלפוניה ,הקימו חברות הכבלים ,וביניהן החברה ,את הוט
טלקום ,כתאגיד משותף ,שייעודו תפעול של שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים על גבי רשת
הכבלים .הוט טלקום החלה את פעילותה ביום  1בינואר  ,9001ומאז השלמת עסקת המיזוג היא
מרכזת את כל פעילות החברה בפעילות התקשורת.
כאמור ,כחלק ממדיניות משרד התקשורת להגברת התחרות בשוק התקשורת ,נקבעו ברישיון
המפ"א הוראות לעניין קיומה של הפרדה מבנית בין בעל רישיון השידורים לבין בעל רישיון המפ"א.
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בהתאם להוראות רישיון המפ"א ורישיון השידורים בדבר הפרדה מבנית בין החברה להוט טלקום,
הן רשאיות לפעול במשותף להצעת סלי שירותים משותפים ,הכוללים שירותי טלוויזיה רב-ערוצית,
שירותי טלפוניה ושירותי גישה לתשתית אינטרנט (.)Triple Play
בהתאם להוראות רישיון המפ"א ,רישיון הרט"ן ורישיון המב"ל באמצעותם פועלת הקבוצה חלות
מגבלות שונות על פעילותן של חברות הקבוצה ,אשר מונעות סינרגיה מלאה בפעילותה של הקבוצה,
לרבות דרישה להנהלות נפרדות בחלק מן החברות.
1.18.5

תיקונים רגולטוריים

1.18.5.1

בהתאם לשימוע אשר נערך ביום  10ביולי  ,9011הודיע משרד התקשורת כי הוא שוקל מספר
תיקונים ברשיונות השידורים של החברה וברשיונות של מפעילי תקשורת נוספים ,כדלקמן)1( :
קביעת שעות וימי פעילות במוקדים הטלפוניים ואופן פרסומם על ידי בעלי הרישיונות; ( )9קביעת
זמן מענה ממוצע יומי של שתי דקות וזמן מענה מרבי של שש דקות; ( )1איסור התניית מתן שרות
טלפוני בהקשת קוד או פרט מזהה של המנוי; ( )1הגדרת מערכת  IVRאחידה וברורה; ( )5קביעת
אפשרות הפונה להשארת הודעה לצורך קבלת שיחה חוזרת; ( )2אופן ומועדי השיחה החוזרת על ידי
בעל הרישיון ,לרבות חיוב בעלי הרישיונות בביצוע שיחה חוזרת ממספר טלפון מזוהה (מספר טלפון
ייעודי); ( )1קביעת חובה כללית של הקלטת כל השיחות במוקדים הטלפוניים; ( )9קביעת חובות
דיווח מפורטות וחיוב בעלי הרישיונות ובפרסומם; ( )8מתן אפשרות ללקוח לסיים את התקשרותו
עם בעל הרישיון באמצעות שיחה טלפונית; ו )10( -חיוב בעלי הרישיונות למחוק את המידע האישי
של המנויים לרבות בעת התנתקות.

1.18.5.9

ביום  19באוגוסט  ,9011פורסמו על-ידי המועצה ועל-ידי משרד התקשורת ,שימועים ביחס
לתיקונים מוצעים ברישיון השידורים של החברה וברישיונות של מפעילי תקשורת ,ובהם תאגידים
בשליטתה המלאה של החברה (להלן בסעיף זה" :הרישיונות" ו" -השימועים" ,בהתאמה ).
במסגרת השימועים ,מוצע לתקן את הרישיונות באופן המוסיף דרישות ומחמיר חלק מן הדרישות
הקבועות ברישיונות ,לעניין איכות השירות של מוקדי השירות של בעלי הרישיונות ,וזאת בין היתר,
בהתייחס לזמני המתנה מירביים וזמני המתנה יומיים ממוצעים ,זמני פעילות של מוקדי השירות,
חובת הקלטת שיחות במוקדי השירות וחובה לפרסם באתר האינטרנט של בעלי הרישיונות דוחות
שבועיים מפורטים באשר לזמני המענה.
במקביל לשימועים האמורים ,פרסם משרד התקשורת תזכיר תיקון לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) התשמ"ב( 1899-להלן" :תזכיר החוק") ,לפיו ,במקרה שבעל רישיון לא עמד בהוראות
רישיונו לעניין זמני המענה המוצעים או במקרה של חיוב יתר ,יוכל המנוי לתבוע פיצוי כספי בסכום
קבוע ,ללא הוכחת נזק.
החברה ובעלי הרשיונות הנוספים הגישו עמדתם ביחס לשימועים הנדונים ,במועדים שנקבעו לכך.
בשלב זה ,אין באפשרות החברה להעריך את השפעת התיקונים המוצעים ,ככל שייושמו כלשונם ,על
תוצאות החברה.

1.18.5.1

בחודש אוגוסט  ,9011פורסם חוק התקשורת (בזק ושידורים) (הוראות בעניינים צרכניים),
התשע"ד .9011-בדברי ההסבר מוצגת מטרתה של הצעת החוק שהינה לאפשר למנוי לתבוע פיצוי
ללא הוכחת נזק במקרה בו הפר בעל רישיון מכוח חוק התקשורת את ההוראה שנקבעה ברישיונו
בדבר זמן המתנה מרבי למענה אנושי במוקד פניות טלפוני ובמקרה בו בעל רישיון חייב מנוי בחיוב
יתר לפי חוק הגנת הצרכן .מכיוון כי חלק ניכר מפניות הציבור במשרד התקשורת הן בעניין חיובי
יתר ומשך זמן המתנה לקבלת מענה אנושי במוקדי הפניות הטלפוניים הוא ממושך באופן בלתי
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סביר .על-כן ,מוצע לתקן את חוק הגנת הצרכן כך שייקבע זמן המתנה מרבי ,אשר חריגה ממנו
תביא את בעל הרישיון לפצות המנוי ללא צורך בהוכחת נזק מצד המנוי .כמו כן ,מוצע לתקן את
החוק כאמור באופן שבעל הרשיון יפצה את בעל המנוי בסך פיצוי שהוא פי חמישה מסכום חיוב
היתר הראשון ,ובסכום שהוא פי עשרה מסכום חיוב היתר בכל המקרים שלאחר מכן.
1.18.5.1

בחודש אוקטובר ,9011 ,אישרה ועדת הכלכלה את תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מירבי
במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלויזיה) ,התשע"א .9011-התקנות
אמורות לחול על כלל הממירים הספרתיים ,תוך  20יום ממועד פרסומן ברשומות.

1.18.2

חוק הריכוזיות
ביום  8בדצמבר ,9011 ,אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ב"( 9019 -חוק הריכוזיות") .בהתאם לחוק הריכוזיות ,תוקם ועדה
שתשמש כממונה על צמצום הריכוזיות ,שבראשה הממונה על הגבלים עסקיים ,וחברים בה מנכ"ל
משרד האוצר וכן ראש המועצה הלאומית לכלכלה או אחד מסגניו שמונה על-ידי ראש הממשלה
("הועדה לצמצום הריכוזיות") .בהתאם לחוק הריכוזיות ,בין היתר ,רשאי מאסדר שלא להקצות
זכות ,ובכלל זה להעניק או להאריך רישיון ,לגורם ריכוזי כהגדרתו בחוק הריכוזיות ,אם מצא כי
אין זה סביר ,כי תגרם פגיעה של ממש לתחום שבו מוקצית הזכות ולהסדרת התחום האמור .כמו
כן ,מאסדר המבקש לאפשר הקצאה של זכות ,ובכלל זה הענקה או הארכה של רישיון ,לא יעשה כן,
ובכלל זה לא יאפשר לגורם ריכוזי להשתתף בהליך ההקצאה של הזכות כאמור ,ולא יקבע תנאים
המאפשרים את הקצאתה ,אלא לאחר ששקל שיקולי ריכוזיות כלל משקית ,בהתייעצות עם
הממונה על צמצום הריכוזיות .כמו -כן ,קובע חוק הריכוזיות בין היתר ,כי בהקצאת זכות ובקביעת
התנאים בה ,יביא המאסדר בחשבון ,בנוסף לכל שיקול אחר שעליו לשקול לפי דין ,שיקולים של
קידום התחרותיות הענפית ,ואם היתה הזכות כלולה ברשימת הזכויות ,שפרסם הממונה על
הגבלים עסקיים לעניין זה ,לא יקצה מאסדר את הזכות האמורה ,אלא לאחר ששקל שיקולים של
קידום התחרות הענפית ,בהתייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים .בהתאם לחוק הריכוזיות,
יוגדר בעל רישיון כללי לשידורי כבלים כגורם ריכוזי .ביום  11בדצמבר  ,9011פרסמה הועדה
לצמצום הריכוזיות את רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים ואת רשימת הגופים הריכוזיים
לפי חוק הריכוזיות .החברה ותאגידים הקשורים אליה נכללים ברשימות האמורות.

1.18.1

ביום  11באוגוסט  ,9011פרסם משרד התקשורת שימוע ,לפיו החל המשרד בגיבוש מתכונת אסדרה
חדשה ,במסגרתה ייקבע נוסח של רשיון כללי אחד ,אשר באמצעותו יהיה ניתן לספק את כל
השירותים המסופקים היום באמצעות רשיון כללי ייחודי למתן שירותי תקשורת פנים-ארציים
נייחים ,רשיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת ורשיון כללי למתן שירות בזק בינלאומי .במסגרת
הרישיון האחוד ניתן יהיה לספק גם שירותי גישה לאינטרנט ) (ISPונס"ר .הוט טלקום והוט מובייל
העבירו תגובה בהתייחס לשימוע .ביום  11בנובמבר  ,9011אישר שר התקשורת את האסדרה
החדשה בדבר רישיון אחוד ,כאמור .בהתאם להחלטת השר ,הליך המעבר למתכונת האסדרה
החדשה יחל במועד כניסתן לתוקף של התקנות בנדון.

1.18.9

חוק ההסדרים
לפרטים אודות תיקון חוק התקשורת במסגרת חוק ההסדרים ,וההשלכות על פעילות הקבוצה,
ראה סעיפים  1.1.19.9.12ו1.1.10.1.9 -ג' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,9011אשר האמור בו
מובר כאן בדרך של הפניה.
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.1.90

הסכמים מהותיים
להלן פרטים אודות הסכמים מהותיים ,שאינם במהלך העסקים הרגיל ,שקבוצת  HOTהינה צד
להם:

.1.90.1

לפרטים אודות הסכם עם מדינת ישראל בנושא תשלום עבור תשתיות ,ראה ביאור 95ב'(()1ב)
לדוחות הכספיים של החברה ליום  11בדצמבר .9011

.1.90.9

לפרטים אודות הסכם למתן שירותי תכנון ,התקנה ותחזוקה של רשת כבלים בין בזק ובין הוט
טלקום ,ראה ביאור 95ב'( )1לדוח הכספי של החברה ליום  11בדצמבר .9011

.1.90.1

הסכמים עם מוטורולה
לפרטים בדבר מערכת ההסכמים של החברה עם מוטורולה ,ראה סעיף  1.9.11.1לעיל.

.1.90.1

הסכם להקמת רשת סלולרית
לפרטים בדבר הסכם להקמת הרשת החדשה של החברה ,ראה סעיף  1.9.11.1לעיל.

.1.90.5

הסכם לאספקת שירותי תמסורת מבזק
בחודש דצמבר  9019נחתם בין הוט מובייל לבין בזק הסכם לאספקת שירותי תמסורת שונים
הנדרשים לשם מתן שירותי הרט"ן אותם מספקת הוט מובייל .תוקף ההסכם הינו לתקופה בת
חמש שנים שתחילתה ביום  1באפריל  .9019הוט מובייל רשאית לסיים את ההסכם בהודעה בכתב
לפחות  190יום מראש ,בתשלום דמי הביטול הנקובים בהסכם.

.1.90.2

הסכם עם קומברס
ביום  91באוקטובר 9011 ,נחתם בין הוט מובייל לבין קומברס בע"מ ("קומברס") ,לפיו קומברס
תספק לחברה מערכת ( BSSמערכת בילינג משולבת עם מערכת ניהול קשרי לקוחות )CRM -
("המערכת") וכן תספק קומברס לחברה ,חומרה ,תוכנה ,ושירותים לרבות תפעול ותחזוקה של
המערכת .ההסכם הינו לתקופה של חמש שנים.

.1.90.1

הסכם לשירותי נדידה פנים ארציים
במהלך חודש נובמבר  ,9011התקשרה הוט מובייל עם חברת פרטנר ,בהסכם לצורך הקמת רשת
תקשורת סלולארית משותפת ,כמפורט בסעיף  1.9.2.1לעיל .על-פי תנאי ההתקשרות ,כשלב ביניים
ועד לקבלת האישורים הנדרשים על-פי כל דין ,תעניק פרטנר להוט מובייל זכות שימוש ברשת
התקשורת הסלולארית שלה לצורך מתן כיסוי סלולארי ארצי נרחב ללקוחותיה.

.1.90.9

התקשרות בין הוט מובייל להוט טלקום בהסכם לאספקת שירותי תשתית
ביום  91באוקטובר  ,9011התקשרה הוט טלקום עם הוט מובייל בהסכם ,לפיו הוט טלקום
התחייבה לספק להוט מובייל שירותי תמסורת (חיבור אתרי תקשורת סלולרית של החברה למרכזי
תקשורת שלה ,וזאת באמצעות תשתית הכבלים של הוט (בנוסף על שירותי התמסורת הנרכשים
מבזק כמפורט בסעיף  1.90.5לעיל) עבור  250אתרי הסלולאר אשר ברשות הוט מובייל במועד
ההתקשרות (בסעיף זה" :השירותים").
התמורה בגין אספקת השירותים ,אותה התחייבה לשלם הוט מובייל ,תלויה בשירות אותו תזמין
הוט מובייל מהוט טלקום כאשר התמורה בגין כל אתר נקבעה בהתאם לדרישות הטכניות (רוחב
הפס הנדרש) של כל אתר .הוט מובייל התחייבה להזמנת כמות מינימאלית של שירותים בין השנים
 9011עד .9091
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על פי הוראות ההסכם ,הבעלות בכל הציוד שייעשה בו שימוש לשם אספקת השירותים תוקנה
להוט טלקום .כמו כן ,הוט טלקום הינה אחראית אחריות כוללת לאספקת השירותים ,לרבות אלה
שיבוצעו ,אם יבוצעו ,על ידי קבלני משנה שלה .הוט טלקום התחייבה לערוך ולקיים ביטוחים
שונים בגין אספקת השירותים.
התקשרות הוט מובייל עם פרטנר להקמת רשת תקשורת סלולארית משותפת

.1.90.8

לפרטים נוספים ראה סעיף  1.9.2.1לעיל.
הסכם בין הוט טלקום לבין ת2א2ט

.1.90.10

לפרטים אודות הסכם שנחתם בין הוט טלקום לבין ת.א.ט ,ראה בסעיף  1.1.15.12לעיל.
הליכים משפטיים

.1.91

כנגד הקבוצה מתנהלים מעת לעת הליכים משפטיים ובכללם ,בקשות לאישור תביעות כתובענות
ייצוגיות (בשלבים שונים ,כולל ערעורים) ,בהיקפים כספיים מהותיים .ההליכים המשפטיים
האמורים כוללים גם את כל אותן תביעות שהחברה נטלה על עצמה כחלק מרכישת פעילויותיהם
של יתר חברות הכבלים במסגרת עסקת המיזוג .לפרטים בדבר הפרשות שמבצעת הקבוצה בספריה
בגין ההליכים המשפטיים התלויים והעומדים כנגדה ,ראה ביאור 95א' לדוח הכספי לשנת .9011
להלן תיאור ההליכים המשפטיים המהותיים שהקבוצה הינה צד להם אשר נסתיימו במהלך תקופת
הדוח או אשר עומדים ותלויים כנגד החברה נכון למועד הדוח:
 1.91.1לפרטים בדבר עתירה לבג"צ בנושא הטלת מגבלות על הקמת מתקני גישה סלולריים על בסיס פטור
מקבלת היתרי בניה ,ראה סעיף  1.9.18.5לעיל.
 1.91.9ביום  95במרץ  9010התקבלה בידי החברה בקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר הוגשה בבית
המשפט המחוזי במחוז המרכז .לטענת המבקש ,החברה לא עמדה בהוראות הדין לעניין ניתוק
מנויים מהשירות .המבקש מבקש מבית המשפט ,לאשר התובענה כייצוגית ,ולהורות כי על החברה
לנתק ולהפסיק לחייב את המבקש וכן כל מנוי המבקש להתנתק משירותיה ,בהתאם למועדים
הקבועים ברשיון ובהסכמים עם המנויים ,להשיב למבקש וכן לחברי הקבוצה כל סכום בו חויבו
בחלוף המועדים הרלוונטיים ,בתוספת ריבית פיגורים צמודה ולפצות את חברי הקבוצה בסך של
 105מיליון ש"ח ,ליתן כל סעד אחר שבית המשפט ימצא לנכון בנסיבות העניין וכן לפסוק גמול ראוי
למבקש ושכר טרחה לבאי כוחו .הסכם פשרה שהוגש לאישור בית המשפט בשנת  9011לא אושר על
ידי בית המשפט והוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .לאחר דיון בבית המשפט העליון,
הוחלט כי הצדדים יחדשו את ההידברות ביניהם .בשנת  9011הוגשה בקשה לאישור הסכם פשרה
וכן הוגשו התנגדויות להסכם הפשרה .בחודש ינואר  9011ניתנה החלטת בית המשפט ,לפיה תצורף
הוט טלקום כנתבעת וכמשיבה במסגרת ההליך .בחודש יוני  ,9011הוגשה חוות דעת הבודק לבית
המשפט ובהמשך לכך הוגש הסכם פשרה מתוקן .בחודש נובמבר  9011הוגשה התנגדות היועץ
המשפטי לממשלה ,החברה הגישה את תגובתה להתנגדות .בעקבות דיון בהסכם הפשרה הוחלט כי
הבודק יגיש חוות דעת משלימה מטעמו .בחודש דצמבר  9011התקיים דיון בהסכם הפשרה ,בו
הוחלט כי הבודק יגיש חוות דעת משלימה מטעמו.
1.91.1

ביום  1באוקטובר  9010הוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תובענה ובקשה
לאישורה כתובענה ייצוגית .לטענת המבקש ,החברה גובה גביית יתר ממנוייה עם הצטרפותם
לשירותיה ,בניגוד לאמור בהסכמי ההתקשרות של החברה עם מנוייה ובתנאי רישיונה ,בכך שהינה
גובה מכל מנוי חדש במועד הגביה הראשון לאחר הצטרפותו ,ומכל מנוי קיים במועד הגביה הראשון
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לאחר התקשרותו בהסכם חדש עמה ,דמי מנוי בגין אותו החודש שבו סופקו לו שירותי החברה
ובנוסף ,דמי מנוי עבור חודש נוסף בגין שירותים שיסופקו לו בחודש הקלנדרי הבא .המבקש מוסיף
וטוען ,כי החברה ממשיכה במשך כל תקופת המנוי ,לגבות מכל מנוייה את דמי המנוי שלהם קדימה
עבור החודש הקלנדרי הבא לאחר מועדי הגבייה .המבקש מבקש מבית המשפט ,לאשר התובענה
כייצוגית ,ולחייב את הנתבעת לשלם לקבוצת התובעים סך של  111מיליון ש"ח .בחודש יוני 9011
ניתן פסק דין הדוחה את הבקשה לאישור .ביום  91בספטמבר  9011הוגשה לבית המשפט העליון
בקשה דחופה לארכה להגשת ערעור לנוכח פטירת המבקש הייצוגי .בחודש אוקטובר  9011הגישה
החברה את תגובתה לבקשת הארכה להגשת ערעור ולהחלפת בעל דין .טרם ניתנה החלטה בבקשת
הארכה להגשת ערעור ולהחלפת בעל דין.
1.91.1

ביום  99בפברואר  9011התקבלה בחברה תובענה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית ,שהוגשה לבית
המשפט המחוזי במחוז מרכז .לטענת המבקשים החברה פעלה שלא כדין בכך שהעלתה למנוייה את
מחיר ההתקשרות בתקופת המבצע ,על אף שהלקוח הסכים להתחייב לתקופה מסוימת רק בתמורה
לכך שהמחיר לא יעלה בתקופה זו .הצדדים ניהלו מגעים בניסיון לסיים את התיק בפשרה .היועץ
המשפטי לממשלה התנגד להסדר פשרה שהוגש על-ידי הצדדים וכן להסדר פשרה מתוקן שגובש על-
ידם .לנוכח התנגדותו של היועץ המשפטי לממשלה ,הודיעה החברה באישור המבקש ,על ביטול
הסכם הפשרה ,וביקשה מבית המשפט לקבוע מועד לדיון .הצדדים מו"מ להסכם מתוקן ונקבע
מועד לקדם משפט.

1.91.5

ביום  91בפברואר  9011התקבלה בחברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,שהוגשה כנגד
החברה בידי שני מבקשים בבית משפט המחוזי במחוז המרכז .לטענת המבקשים ,החברה הפרה את
הסכם המנוי עם מנוייה ומתעשרת שלא כדין ,בכך שהיא העלתה את מחירי השירותים למנויים,
וגבתה מהם סכומים מעל למוסכם .המבקשים מבקשים מבית המשפט ,לאשר התובענה כייצוגית,
ולחייב את החברה לשלם לחברי הקבוצה את סכום התביעה ,אשר מוערך על ידי המבקשים בסך
כולל של כ 222 -מיליון ש"ח .בעקבות הליכים מקדמיים ,ביום  11בינואר ,9011 ,ניתנה החלטת בית
המשפט ,לפיה הדיון בתיק יעוכב עד להכרעה בבקשה לתביעה ייצוגית אחרת ,שהוגשה נגד החברה,
כמפורט בסעיף  1.91.1לעיל .ביום  19בפברואר  9011הוגשה על ידי המבקש בקשה לעיון מחדש
בהחלטתו לעיכוב ההליכים בייצוגית וכן שיעכב את אישור הפשרה בייצוגית ,ביום  18לפברואר
 9011ניתנה החלטת בית המשפט לפיה נימוקי הבקשה יכולים להוות טעם להתנגדות להסכם
הפשרה ,המופיע בסעיף  ,1.91.1אך אינו מצדיק עיון מחדש בהחלטתו לעניין עיכוב הליכים.

1.91.2

ביום  91באוקטובר  9011התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית,
שהוגשה כנגד החברה בבית משפט המחוזי במחוז מרכז .לטענת המבקשים ,החברה גובה
מלקוחותיה ,במקרים בהם סבורה כי ללקוח חוב כלפיה ,גם את התשלום עבור החוב ,בתוספת
הפרשי ריבית והצמדה ,וגם "דמי טיפול" בסכום מופרז ,אותם החייבים מחוייבים לשלם על-מנת
שלא ינקטו כנגדם בהליכים משפטיים .בכך ,לטענת המבקשים ,מפרה הוט את הוראות הדין,
הוראות הרישיון המגבילה את הוט בסכום מכסימלי לגבייה וסכום העולה על המותר לפי כללי
לשכת עורכי הדין .המבקש עותר להשיב לכלל חברי הקבוצה סך כולל של  91,195,000ש"ח בגין
פיצוי ממוני ולא ממוני ,כמו גם צו הצהרתי וצו עשה כנגד התנהלות החברה .בחודש דצמבר 9011
הוגשה לבית המשפט הודעה על הסכם פשרה ונקבע מועד להגשת עמדת היועץ המשפטי לממשלה.

1.91.1

ביום  91בנובמבר  9011הוגשה לבית המשפט תביעה כנגד הוט מובייל ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית.
התובע טען כי בהתאם לרישיונה של הוט מובייל ,היא רשאית לגבות ממנויים חייבים ,בנוסף לסכום
החוב ,רק את ה"ריבית הצמודה" הקבועה בסעיף  1לחוק פסיקת ריבית והצמדה ,ששיעורה ,נכון למועד
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התביעה ,הינו  9.1%לשנה .לטענתו ,בפועל ,הוט מובייל גובה ריבית והצמדה בהתאם לקבוע בסעיף 5
לחוק פסיקת ריבית והצמדה ששיעורה ,נכון למועד התביעה 9.2% ,לשנה .התובע לא נקב בסכום ,אולם
ציין ,כי לחברה יש אפשרות לבצע בדיקות פרטניות ביחס למנוייה ,ולזכותם בסכום המדויק .במידה
והדבר אינו אפשרי ,טען התובע כי על בית המשפט לקבוע את סכום הפיצוי על פי אומדנה וכלים
סטטוטוריים העומדים לרשותו .הוט מובייל הגישה תשובה לבקשה ,במסגרתה דחתה את הטענות
העובדתיות והמשפטיות של התובע .בחודש יוני  9011ניתן פסק דין ,במסגרתו קיבל בית המשפט את
בקשת ההסתלקות ,בתמורה לתשלום לא מהותי לתובע ולבא כוחו.
1.91.9

ביום  91בפברואר  ,9019בעקבות קמפיין שיווקי העושה שימוש בסלוגן "רק הוט יכול" ,הגיש
מועדון הצרכנות הוט ("המועדון") בבית המשפט המחוזי בת"א בקשה לצו מניעה (הן צו קבוע ,והן
צו זמני עד מתן החלטה בצו הקבוע) ,שיאסור על החברה לעשות שימוש מסחרי במילה "הוט"
באותיות עבריות ,הן בקמפיין הנוכחי והן בכלל .זאת ,בטענה שהדבר מפר סימן מסחר רשום של
המועדון ,וכן כי יש בכך הפרה של התחייבות חוזית של החברה כלפי המועדון .הבקשה לצו מניעה
זמני במעמד צד אחד נדחתה ,ובדיון ניתן פסק דין לפיו אין סעד אופרטיבי והצדדים ינסו להגיע
לפשרה .לאחר שהמגעים בין הצדדים להסדר פשרה לא צלחו ,המועדון הגיש ביום  15ביולי 9019
ערעור על פסק הדין לביהמ"ש העליון .ביום  91ביוני  9011קיבל בית המשפט העליון את הערעור,
ללא צו להוצאות ,וקבע ,כי העניין יתברר בבית המשפט המחוזי .הצדדים הסכימו להעביר את
המחלוקת ביניהם להליכי גישור .לאחר דיון בבית המשפט העליון הגיש המועדון שתי בקשות
נוספות לבית המשפט המחוזי ,האחת  -בטענה לפיה חל איסור על החברה להקים מועדון צרכנות,
והשניה  -בקשר עם שימוש במילה "הוט" בעברית .במהלך חודש יולי  9011הסתיים ההליך בהסדר
פשרה שנערך בין הצדדים.

1.91.8

ביום  91באפריל ,9019 ,התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,שהוגשה
כנגד החברה וכנגד הוט טלקום בידי מבקש בבית המשפט המחוזי בתל-אביב .לטענת המבקש,
המשיבות מפרות את הוראות הדין החלות עליהן בעניין אספקת שירות לקוחות פרונטאלי
ללקוחותיהן ,ובכך גורמות להם נזקים ומתעשרות שלא כדין .המבקש מבקש מבית המשפט לפסוק
לטובת חברי הקבוצה את הסעדים המבוקשים במסגרתה ,המוערכים בסך כולל של  192מיליון
ש"ח .נכון למועד הדוח מתנהל הליך אישור הסכם פשרה בפני בית המשפט להליך שבנדון.

1.91.10

ביום  91בנובמבר  ,9019התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,אשר
הוגשה למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב ,בידי מבקש ,המחזיק לטענתו בכ-
 192מניות החברה כנגד קול החזקה בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,החברה ,חברות מקבוצת פישמן,
ידיעות תקשורת בע"מ ,דירקטורים של החברה והחברה .לטענת המבקש ,חלוקת התמורה בגין
עסקת המיזוג ,בין החברה לבין חברות בנות של בעלת השליטה בחברה ,כמפורט בסעיף 1.1.1.1
לדוח זה ,עומדת בניגוד לעיקרון השיוויון כנדרש בעסקה מסוג זה ,מקפחת כיביכול את בעלי
המניות מהציבור ומעניקה כביכול "תמורה עודפת" בסך של  91מיליון ש"ח לחברות מקבוצת
פישמן ולידיעות על חשבונם של בעלי המניות מהציבור .הסעדים שנדרשו הם כאמור :חיוב
המשיבות (למעט החברה) לחלוקת התמורה העודפת בין חברי הקבוצה .החברה הגישה תשובתה
לבקשה לאישור התביעה ייצוגית ,וכן הגישה עם מספר דירקטורים הנתבעים בתביעה ,בקשה
לסילוק ההליך על הסף .הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה הם אישור התביעה כייצוגית ,ההפרש
בין  19ש"ח לבין שווי המניה בהתאם לתחשיב שיבוצע על ידי מומחה שימונה על ידי בית המשפט.
בהקשר זה ,בהתאם לתחשיב אשר בוצע על ידי מומחה מטעם המבקש ,חברי הקבוצה יהיו זכאים
לסך השווה לכ 185 -מיליוני ש"ח .לחלופין התבקש סעד ,לפיו ישולם לחברי הקבוצה שווי התמורה
העודפת ששולמה לידיעות ולקבוצת פישמן .לחילופי חילופין ,התבקש סעד לפיו תחולק התמורה
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העודפת באופן שיוויוני בין כלל בעלי המניות בחברה .בדיון קדם משפט שהתקיים בחודש דצמבר
 ,9011קבע בית המשפט כי בקשת הסילוק האמורה תידון יחד עם הבקשה לאישור התביעה
הייצוגית ,ולא במסגרת הליך מקדמי נפרד .יחד עם זאת ,בית המשפט הורה כי אחד הדירקטורים,
יימחק מההליך בכפוף להגשת תצהיר מטעמו ,וכך היה .בחודש דצמבר  ,9011אושר הסכם הפשרה
הקובע כי כנגד ויתור וסילוק מלאים ,מוחלטים וסופיים ישולם לתובעים סכום של  9ש"ח לכל מניה
שנרכשה במסגרת הסכם המיזוג (סכום זה כולל גם את רכיב שכר הטרחה) ,ובסך הכול ,סך של כ-
 10מיליון ש"ח ,כאשר החברה ובעלת השליטה יישאו בסכום זה בחלקים שווים ,וזאת מבלי שתהיה
בהסכם הפשרה משום הודאה או הסכמה לטענה כלשהי שהועלתה על ידי הצדדים בכתבי הטענות.
בחודש פברואר  9015הגיש היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו .טרם ניתנה החלטה בבקשה
לאישור הסדר הפשרה.
1.91.11

ביום  8במאי  9011התקבלה בידי הוט מובייל תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,על ידי
לקוח הוט מובייל ,שהוגשה בבית המשפט המחוזי בתל -אביב .המבקש מבקש לייצג מספר קבוצות
תובעים כדלקמן :כל מנויי הוט מובייל ,אשר חוייבו בגין שיחות נכנסות לחו"ל מבלי ששיחות אלה
התקיימו בפועל ,או חויבו בגין שיחות נכנסות למספר  ,151או לא קיבלו חשבונית המפרטת את
החיובים החודשיים  -הכל במהלך  1השנים שקדמו להגשת הבקשה ,או מנויי הוט מובייל ששלחו
תלונה למספר פקס בקידומת רט"ן וחויבו בגין כך מיום  19בדצמבר ,9010 ,או פנו בתלונה בכתב אל
אחראי לטיפול בתלונות הציבור ולא קיבלו מענה בכתב מיום  15במרס .9001 ,לטענת המבקש ,הוט
מובייל חייבה אותו בעת שהותו בחו"ל בגין שירותים שלא צרך ,נמנעה מלהעביר פירוטי שיחות
במשך חודשים כדי למנוע גילוי טעויות בחשבונותיה ,בסופו של יום העבירה פירוטים עבור אותן
תקופות השונים מהותית זה מזה ,ונמנעה מלזכות את המבקש באופן מלא .עילות התביעה הנטענות
כוללות ,בין היתר ,הפרת חובה חקוקה ובכלל זאת הוראות רישיונה של הוט מובייל ,עשיית עושר
ולא במשפט והפרת הסכם .סכום התביעה הכולל נאמד על ידי המבקש ובהתאם להערכותיו ,עבור
חברי כל הקבוצות בסך של כ 29 -מיליוני ש"ח .הוט מובייל הגישה תשובתה לבקשה לאישור
והמבקש הגיש תגובתו לתשובה ונקבע קדם משפט .בחודש יוני  9011התקיים דיון קדם משפט
במסגרתו הסתלק התובע מההליך.

1.91.19

ביום  1ביולי ,9011 ,התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה כייצוגית ,אשר הוגשו
כנגד החברה וכנגד די.בי.אס שירותי לוויין ( )1889בע"מ בבית המשפט המחוזי מרכז .לטענת
המבקש ,המשיבות הפרו את הוראות דיני התקשורת בכך ,שפרסמו וקידמו בשידוריהן במשך שנים
את ענייניהן של גורמים מסחריים שונים .המבקש מבקש מבית המשפט ,לאשר התובענה כייצוגית,
להצהיר שכל פרסומת או קידום עניינים בניגוד לדין המבוצעות בידי המשיבות מקימות לחברי
הקבוצה זכות לפיצוי ,לחייב את החברה לשלם לחברי הקבוצה (כל אחת למנוייה שלה) לכל הפחות
את שווי מלוא טובת ההנאה שצמחה להן ,בין בכסף ובין בשווי כסף ,בגין פרסומת וקידום עניינים
בעבור גופים מסחריים שונים או מותגים שונים ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ,לחייב את
המשיבות לפצות את חברי הקבוצה בגין הפרת חוזה ההתקשרות עימם ובגין הפגיעה באוטונומיה
של הרצון ובתשלום פיצוי מיוחד אחר עפ"י שיקול דעתו של בית המשפט .בעקבות דיון בבקשת
האישור בחודש מאי  ,9011בהמלצת בית המשפט ,הוגשה בקשת הסתלקות מבקשת האישור
ובעקבות כך נמחקה הבקשה.

1.91.11

בהמשך להארכת המחויבות לשדר את החדשות המקומיות ,במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות
לאומיים) תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  9011ו ,9011 -התשע"ג( 9011-להלן" :חוק
ההסדרים") ,וזאת עד ליום  11בדצמבר  9011כמפורט בסעיף לעיל ,ביום  2באוגוסט,9011 ,
התקבלה בידי החברה עתירה שהוגשה על -ידי האגודה לזכות הציבור לדעת ועותרים נוספים ,כנגד
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כנסת ישראל ,שר האוצר ,שר התקשורת והמועצה ,וכן כנגד החברה וחברת קודה תקשורת בע"מ
המפיקה עבור החברה את החדשות המקומיות .במסגרת העתירה ,מבקשים העותרים מבית
המשפט ,בין היתר ,ליתן צו על תנאי שיורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע תיקון חוק ההסדרים
בדבר הארכת ההסדר ,כאמור ,בטל ,ומדוע לא תימנע המועצה מלאפשר לחברה לנכות מן
התמלוגים שהינה משלמת לפי סעיף 2לו(א) לחוק התקשורת ,את הסכומים האמורים בסעיף 2כ(ו)1
לחוק התקשורת ,לצורך מימון ההפקה והשידור של החדשות המקומיות .בחודש אוקטובר 9011
הגישה החברה תגובה לעתירה .במהלך חודש מאי  9011נמחקה העתירה לבקשת העותרים.
1.91.11

ביום  2בנובמבר  9011התקבלה בידי הוט טלקום תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית על ידי
לקוחות הוט טלקום ומפעילי תקשורת אחרים ,שהוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים.
המבקשים מבקשים לייצג קבוצת תובעים בעלי מוגבלויות בראייה ,בשמיעה ובשאר סוגי
המוגבלויות המנויות בחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ״ח 1889 -ובתקנות
שמכוחו .לטענת המבקשים ,הוט טלקום מפרה את הוראות התקנות האמורות בין היתר ,בכך
שאינה מספקת שירותי מוקד תיווך טלפוני לבעלי מוגבלויות בהתאם לתקנות .עילות התביעה
הנטענות כוללות ,בין היתר ,עוולה לפי חוק השוויון ותקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות ,הפרת
חובה חקוקה ,רשלנות ,ניצול מצוקה לפי חוק הגנת הצרכן ,תניה מקפחת בחוזה אחיד ,חוסר תום
לב .סכום התביעה הכולל נאמד על ידי המבקש ובהתאם להערכותיו ,עבור חברי כל הקבוצות בסך
של כ 120-מיליוני ש"ח ,מתוך סכום זה הסכום המיוחס לקבוצת מנויי הוט טלקום הינו כ 81 -
מיליוני ש"ח .ביום  19בינואר  9011הודיע בא כוח המבקשים לבית המשפט כי ביום  8בינואר ,9011
הוגשה בקשה נוספת לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה באותו עניין נגד משיבות אחרות קודם
להגשת בקשת האישור בעניין הבקשה -שבה התבקש בית המשפט להורות כי שתי בקשות האישור
יידונו לפני השופט בתיק הנוסף.

1.91.15

ביום  99בנובמבר  9011התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.
המבקש מבקש לייצג כל לקוח פוטנציאלי שקיבל שיחות טלפון מנציגי החברה במהלך  1השנים
שקדמו להגשת הבקשה" ,באופן או בתדירות אשר יש בהם משום הטרדה" .לטענת המבקש ,נציגי
מכירות של החברה מטרידים לקוחות פוטנציאליים ,באמצעות שיחות טלפוניות חוזרות ונשנות,
באופן המפר חובה חקוקה הקבועה בחוק התקשורת ,באופן שיש בו פגיעה בפרטיות ,תוך רשלנות
מצד החברה ותוך הפרת חובת תום הלב בשלב הטרום חוזי .המבקש מעריך את הנזק לכל אחד
מחברי הקבוצה ,בסך שלא יפחת מ 950-ש"ח .בנוסף מבקש המבקש צו מניעה האוסר על החברה
להמשיך בהטרדה .נכון למועד הדו"ח ,התקיים קדם משפט בתובענה.

1.91.12

ביום  99בנובמבר  9011הוגשה נגד החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,שהוגשה
בבית המשפט המחוזי בירושלים .המבקש טוען כי המשיבות לא עמדו בחובתן להנגיש את שידורי
הערוץ הראשון לצופים דרך שירותי הוט שהינם בעלי לקות שמיעה ,זאת בניגוד להוראות חוק
שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,התשס"ה ,9005-באופן שמפר גם את חוק שיוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח .1889-התובע מעריך את נזקו הלא ממוני בסך של  500ש"ח ואת
נזקו הממוני על סף של  220ש"ח ,הערכת גודל הקבוצה בכ 92,000-איש ,על-כן כלל הנזק מוערך בכ-
 10,120,000ש"ח.

1.91.11

ביום  99בנובמבר  9011הוגשה נגד החברה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית ,על-ידי
מבקשים הטוענים ,כי לקוחות המשיבה המקבלים ממנה שירותים באמצעות ממירים מסוג HOT
 ,MAGIC HDזכאים לפיצוי מהמשיבה ,וזאת ,נוכח תקלה ארצית שממנה סובלים ממירים אלה,
שעניינה העדר סנכרון בין התרגום לסרט המצולם ו/או בהעדר תרגום בכלל וזאת בערוצי הסרטים
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מטעם המשיבה .במסגרת הבקשה מתבקש בית המשפט להורות למשיבה לחדול מגביית כספים
מלקוחות אלה בגין חבילת סרטים ,עד לתיקונה הסופי של התקלה; להשיב להם את הכספים שנגבו
וייגבו מהם בגין חבילת הסרטים ממועד תחילת התקלה ועד לאישור התביעה; ולפצות לקוחות
אלה בגין עוגמת הנפש ,שנגרמה להם כתוצאה מהתקלה .עוד מתבקש בית המשפט להורות על פיצוי
בגין פגיעה באוטונומיה לגבי תת קבוצת המנויים שהתקשרו או יתקשרו עם המשיבה ,או שינו
חבילות ,לאחר תחילת התקלה וטרם תיקונה הסופי ,הותקן אצלם ממיר מסוג HOT MAGIC HD
ולא דווח להם מראש ,כי קיימת התקלה הארצית האמורה .בנוסף מתבקש בית המשפט להורות
למשיבה לפרסם את מלוא פרטי התקלה באתר האינטרנט שלה ,וליידע את לקוחותיה ולקוחותיה
הפוטנציאליים לגביה בטרם ההתקשרות עימם .הסכום הנתבע הכולל מוערך בסך של 11,189,000
ש"ח בגין השבה ,ו 11,900,000 -ש"ח נוספים בגין נזקים לא ממוניים .החברה הגישה תגובה לבקשה
והמבקשים השיבו לתגובה .נקבע קדם משפט לדיון בתובענה.
1.91.19

ביום  19בדצמבר  9011התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית,
אשר הוגשה על-ידי שניים מלקוחות החברה ,שהוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב .המבקשים
מבקשים לייצג את כלל לקוחות החברה אשר אינם נהנים מהטבה חודשית בדמות הנחה על שירותי
ה VOD-או "הנחת טלוויזיה חודשית" או הנחה על ערוצים מסוימים .לטענת המבקשים ,החברה
מציעה הטבות שונות לחלק מלקוחותיה ,באופן סלקטיבי ,על מנת לשמרם או לתמרצם להצטרף
כמנויים לשירותיה ,באופן המנוגד לחובת החברה שעל פי הוראות סעיף  11.1.9וסעיף 10.1.1
לרישיון הכללי לשידורי כבלים שניתן לחברה ,להציע את שירותיה בתנאים שווים ובלתי מפלים.
כמו כן ,לטענת המבקשים ,החברה מטעה את לקוחותיה ביחס למחיר המקובל בכך שאינה מגלה
את קיום ההטבות נשוא הבקשה .סכום התביעה הועמד על ידי המבקש על סך של  100מיליוני ש"ח.
כמו כן ,מבקשים המבקשים מתן צווי עשה ,אשר יורו לחברה לחדול באופן צופה פני עתיד
מההפליה הפסולה ,ולהעניק ללקוחותיה תנאים שווים כנדרש על פי דין וכן צווים הצהרתיים.

1.91.18

ביום  1ביוני ,9011 ,התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,אשר הוגשה
על ידי לקוח של החברה כנגד החברה וכנגד הוט טלקום ,אשר הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-
אביב .לטענת המבקש ,המשיבות מתקינות מגברים בארונות תקשורת בבתים משותפים ,אשר
צורכים חשמל המשולם על-ידי לקוחות המשיבות ודיירים אחרים שאינם לקוחותיהן ,וזאת ,לטענת
המבקש ,בין היתר ,תוך הפרת הוראות חוזיות ,הפרת רישיון ,הטעיה והתעשרות שלא כדין .סכום
התביעה הינו  990מיליוני ש"ח .המבקש מבקש אף מתן צו עשה ,אשר יורה לחברה להפסיק את
הגביה כאמור .החברה הגישה את תגובתה לבקשה.

1.91.90

ביום  99ביוני  9011התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כמייצגת ,אשר הוגשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע .לטענת המבקשים ,החברה מסתירה מידע מלקוחותיה בדבר
קיום ממירים מתקדמים ,אשר גורמים לטענת המבקשים ,לנזק בלתי הפיך ,למכשירי הטלויזיה של
קהל לקוחותיה .עוד נטען ,כי הוט הסתירה מלקוחותיה מידע בדבר קיום ממירים מתקדמים ,אשר
בהם תוקן הפגם אשר גורם נזק למכשירי טלוויזיה ולא פנתה ללקוחותיה באופן יזום לשם החלפת
הממירים הפגומים בממירים מתקדמים ,וזאת ,לטענת המבקש ,בין היתר ,תוך הפרת הוראות
חוזיות ,הפרת רישיון ,הטעיה והתעשרות שלא כדין .המבקש עותר לקבלת הסעדים שלהלן)1( :
פיצוי חברי הקבוצה בסכול של  15מיליון ש"ח בגין עילות התביעה; ( )9החלפת כל הממירים
הפגומים בממירים תקינים ללא עלות; ( )1תשלום פיצוי מיוחד לפי שיקול דעתו של בית המשפט; ו-
( )1יידוע כל ציבור לקוחות החברה על הפגם הקיים בממירים והסיכונים הנובעים מכך .החברה
נערכת להגשת תגובתה לבקשה.
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1.91.91

ביום  1באוקטובר ,9011 ,התקבלה בידי הוט מובייל תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית  ,על
ידי לקוחות הוט מובייל ,אשר הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב .לטענת המבקשים ,ביום 99
בספטמבר  ,9011אירעה תקלה ,לפיה הוט מובייל לא סיפקה שירות של סנכרון השעה במכשירי
הסלולאר כנדרש ,ועדכנה את מכשיריהם לשעון חורף שלא במועד .לטענתם ,היה על הוט מובייל
להיערך מראש ולתקן את התקלה הנדונה ו/או ליידע אותם מראש אודות אפשרות קרות התקלה
והאופן בו ניתן להתגבר עליה .עילות התביעה כוללות בין היתר עילות מתוקף דיני החוזים ,הנזיקין,
עשיית עושר שלא במשפט והפרת חובה חקוקה (חוק הגנת הצרכן) .הקבוצה אותה מבקשים
המבקשים לייצג כוללת את כל לקוחות הוט מובייל שהשעון במכשיר הנייד שלהם הוזז ביום 99
בספטמבר  9011שעה אחת לאחור עקב הסנכרון לרשת ולא קיבלו על כך הודעה יזומה מראש.
המבקשים מעריכים כי לכל אחד מחברי הקבוצה נגרמה עוגמת נפש ממוצעת בסך  500ש"ח ,וכי
הקבוצה מונה מחצית מלקוחות החברה .סך התביעה מוערך על ידי המבקשים ב 115-מליון ש"ח.
נכון למועד הדו"ח ,הוט מובייל לומדת את פרטי התובענה והבקשה.

1.91.99

ביום  19בדצמבר ,9011 ,התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית,
שהוגשה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב .לטענת המבקש ,המשיבה מתעשרת שלא
כדין ,מפרה חובה חקוקה ,גורמת להטעיה ותרמית ,מפרה את חובות תום הלב וההגינות החוזיות
ופוגעת באוטונומיה הצרכנית ,בכך שהיא מעלה את מחירי השירותים למנויים על דרך הצמדה
למדד .הקבוצה אותה מבקש המבקש לייצג היא "כל מי שחויב בתשלום הצמדה למדד ,בחשבוניות
החודשיות בגין שירותים שקיבל מן המשיבה בשבע השנים האחרונות" .המבקש מבקש מבית
המשפט ,לאשר התובענה כייצוגית ולחייב את החברה לשלם לחברי הקבוצה את סכום התביעה,
אשר מוערך על ידי המבקש בסך כולל של  10מיליון ש"ח ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית .נכון
למועד הדו"ח ,החברה לומדת את פרטי הבקשה לאשר התובענה כייצוגית.

.1.99

יעדים ואסטרטגיה עסקית
הקבוצה קבעה לה כיעד לבסס את מעמדה כקבוצה מובילה בשוק התקשורת בישראל ,תוך
התמקדות בשירותים מתקדמים בשוק השידורים והתוכן ,בשירותי הטלקום ובשירותי הרט"ן
והמב"ל ,והצעת מענה כולל ומיטבי לכל צרכי התקשורת של המנויים.
במטרה להשיג יעדים אלה ,פועלת הקבוצה להרחבת מגוון השירותים המוצעים למנויים ,ליישום
טכנולוגיות מתקדמות ושדרוג התשתיות תוך התמקדות ושירות למנויים.
החברה פועלת לשדרוג רשת הכבלים שלה לטכנולוגיות מתקדמות ,לרבות בדרך של סגמנטציה או
קירוב הסיבים לבתי המנויים ,על-מנת לאפשר את הרחבת קיבולת התעבורה ברשת ,בין היתר,
לטובת הגדלת מספר הערוצים ,אותם יכולה הקבוצה להציע למנוייה ,שירותי אינטרנט מהירים
יותר ,וכן על מנת לאפשר התמודדות עתידית עם דרישות לקיבולת תעבורה מוגדלת ברשת ,הצפויות
להתעורר כתוצאה מגידול בשימושים ואפליקציות הדורשים רוחב פס ניכר לרבות שידורים על גבי
האינטרנט.
הקבוצה מספקת שירותי טלפון נייד למנויים באמצעות הוט מובייל המציעה למנויים פרטיים
ועסקיים שירותי סלולר מתקדמים בטכנולוגיות  UMTSובעתיד הקרוב  LTEלצד שירותי IDEN
(כמפורט בסעיף  1.9.1לעיל).
כמו כן ,מספקת הקבוצה שירותי ספק האינטרנט ( ,)ISPבאמצעות חברת הוט נט ,אשר החלה לספק
שירותי  ISPלמנויים פרטיים (כמפורט בסעיף  1.1.5.1לעיל).
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בנוסף ,מספקת הקבוצה שירותי מפעיל בינלאומי (מב"ל) ,באמצעות הוט מובייל תקשורת
בינלאומית בע"מ ,למנויים סלולרים ולמנויי התקשורת הקווית בתחילת שנת .9011
הקבוצה שמה לה כיעד להגדיל את ההכנסה הממוצעת למנוי (Average Revenue Per - ARPU
 ,)Userהן על ידי שיפור השירות למנוי והן על ידי הרחבת מספר השירותים הממוצע למנוי על-ידי
עידוד מכירות חבילות הטריפל ,היצע המוצרים והשירותים למנויי הקבוצה ,על ידי הרחבת
פיתוחם ,שיווקם ומכירתם של שירותים בעלי ערך מוסף (כגון  ,)HOT-VODוהרחבת השימוש בציוד
קצה מתקדם (כגון ה ,)FIBER BOX -וכן על ידי הרחבת סל הפתרונות בעולם האינטרנט (מהירויות
גלישה מתקדמות) .הכול ,תוך התמודדות עם האתגרים הרגולטורים והתחרות בשוק.
בכוונת הקבוצה להתמקד בשמירה על מנויים קיימים ,ובהרחבת מאגר המנויים ,בין היתר,
באמצעות המשך ייעול ושיפור השירות למנוי ,שדרוג ציוד הקצה בבית המנוי רכישתם והפקתם של
תכנים איכותיים ,וכן על ידי הצעת פתרונות תקשורת מלאים למנויים ,בכפוף לקבלת האישורים
הרגולטורים המתאימים.
.1.91

אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
העברת אמצעי שליטה בבעלת השליטה בקבוצה
בהתאם להוראות רישיון השידורים ,נדרש אישור המועצה בכתב ומראש לשינוי שליטה בבעל
הרישיון ,לשינוי אחזקות בשיעור של  10%ומעלה מכל סוג של אמצעי שליטה בבעל הרישיון או
במקרה שבעקבות השינוי יהפוך אדם לבעל עניין בבעל הרישיון או בעל השפעה ניכרת או יחדל
להיות בעל עניין או בעל השפעה ניכרת בו .עוד נקבע ,כי בהסכמי שיעבוד של אמצעי שליטה כאמור,
יש לכלול תנאי המחייב את אישור המועצה מראש ובכתב למימוש השעבוד ,אם המימוש יגרום
לאחד מהשינויים האמורים באמצעי השליטה .עוד נקבע ,כי שינוי שייעשה בניגוד לאמור לעיל יהא
חסר תוקף ,ואמצעי השליטה שהועברו במישרין לא יקנו למחזיק בהם זכויות כלשהן .על-פי תנאי
רישיון השידורים כאמור ,נכללו הוראות מתאימות בתקנון החברה.
ביום  11בינואר  9011התווספה לשרשרת החברות דרכן מחזיק מר פטריק דרהי בשליטה בחברה
(להלן" :בעל השליטה בחברה") ,חברה נוספת בשם ( ,Altice S.Aלהלן" :אלטיס") .ביום  11בינואר
 ,9015ביצעה אלטיס הנפקה של מניותיה בבורסת ה.Euronext NYSE Amsterdam -
למיטב ידיעת החברה ,בעל השליטה בחברה הינו גם בעל השליטה באלטיס ,באמצעות החזקות של
כ 52.91% -מהונה המונפק של אלטיס ,וכן בשל היותו בעל הזכות למינוי כלל הדירקטורים בה.
בעלי מניות נוספים המחזיקים מעל  5%באלטיס הינם קרן ,Carlyle Cable Investment SC
המחזיקה כ 2.11% -מהונה המונפק של אלטיס ,וקרן  ,Capital Group Companies Incהמחזיקה
כ 2.11% -מהונה המונפק של אלטיס .למיטב ידיעת החברה יתרת המניות מוחזקת על ידי הציבור.
בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלה החברה ולמען הזהירות ,הודיעה החברה למועצה על השינוי
האמור .במקביל הודיעו גם חברות בנות של החברה ,המחזיקות ברישיון המפ"א ,ברישיון ה,ISP-
ברישיון הרט"ן וברישיון המב"ל (להלן בסעיף זה" :החברות הבנות") על השינוי האמור למשרד
התקשורת.
על פי עמדת המועצה ,היה על החברה לדווח על השינוי המתואר לעיל כנדרש בהתאם לתנאי רשיון
השידורים של החברה והיעדר הדיווח כאמור ,מהווה הפרה לכאורה של תנאי רשיון השידורים.
בנוסף ,על פי דוח פיקוח ראשוני של אגף הפיקוח והאכיפה במשרד התקשורת ,כפי שנמסר לחברות
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הבנות ,הפרה לכאורה כל אחת מהחברות הבנות את תנאי הרישיון הרלבנטי בגין אי הגשת בקשה
במועד בגין השינוי במבנה ההחזקות כמתואר לעיל.
בהתאמה ,החברה הגישה למועצה בהתאם לדרישתה ומבלי לגרוע מכל טענה ,בקשה להעברת
אמצעי השליטה בחברה בגין השינוי במבנה ההחזקות המתואר לעיל .במקביל הגישו גם החברות
הבנות ,בקשות דומות מטעמן .בהתאם למכתבים שהתקבלו אצל החברות הבנות ביום  11בנובמבר,
 ,9011אישר שר התקשורת את העברת אמצעי השליטה בהוט מובייל ,בהוט טלקום ,בהוט נט
ובהוט מב"ל ,כל אחת בנפרד .יצוין ,כי בהתאם לאמור באישור שר התקשורת ,אין באישורים
האמורים בכדי למצות או לגרוע מכל הליך אחר שמקיים או יקיים משרד התקשורת בקשר עם
העברת אמצעי השליטה .ביום  11בנובמבר 9011 ,התקבל בידי החברה אישור המועצה להעברת
אמצעי השליטה בחברה.
.1.91

דיון בגורמי סיכון
פעילות הקבוצה מתאפיינת בגורמי הסיכון הבאים:

.1.91.1

גורמי סיכון חיצוניים
פעילות הקבוצה תלויה בגורמים חיצוניים ,אשר אין לה השפעה עליהם ,ואשר עשויים להשפיע על
אופי פעילותה ועל רווחיותה ,כדלקמן:

.1.91.1.1

סיכונים פיננסיים
בעוד שהכנסות הקבוצה וחלק מהוצאות התפעול שלה הינן בשקלים ,חלק ניכר מהוצאותיה
האחרות של הקבוצה (בעיקר תוכן) נקוב במטבעות זרים (בעיקר בדולר ארה"ב) .על כן ,חשופה
הקבוצה במהלך פעילותה לסיכוני שוק פיננסיים ,הקשורים בשינויים בשערי חליפין של מטבעות
ובעיקר בדולר ארה"ב ,העלולים להשפיע על רווחיות הקבוצה ועל תזרים המזומנים העתידי שלה.
החברה מעריכה ,כי שינויים מהותיים בשערי החליפין עשויים להשפיע באופן מהותי על הוצאות
התוכן של החברה ועל השקעותיה ברכוש קבוע ,וכפועל יוצא על הוצאות הפחת .יחד עם זאת,
החברה נוהגת להתקשר בעסקאות הגנה מפני שינויים בשערי חליפין כאמור .לפרטים נוספים ראה
סעיף  1לדוח הדירקטוריון ליום  11בדצמבר  9011המצורף לדוח .
הקבוצה חשופה לשינויים במדד בעיקר בקשר עם אגרות החוב סדרה א' ,הסכמי שכירות מבנים
וכלי רכב וכן בחלק קטן מהסכמי רכש תכני שידור.

.1.91.1.9

מצב כלכלי בישראל
האטה כלכלית במשק או מיתון ,הנובעים מגורמים שאינם תלויים בקבוצה ,כגון גורמים מדיניים,
פוליטיים ,מצב ביטחוני ,האטה בכלכלה העולמית וכיוצא באלה ,עלולים להשפיע על היקף הצריכה
הפרטית ולגרום לירידה בביקוש למוצרי פנאי בישראל ,ובהם שירותי הקבוצה ,וכתוצאה מכך
לפגוע בתוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

.1.91.9

גורמי סיכון ענפיים

.1.91.9.1

תלות בקיום רישיונות בתוקף ואפשרות לשינויים
הרישיונות העיקריים ,שהקבוצה פועלת על-פיהם ,הינם רישיון השידורים רישיון המפ"א ורישיון
הרט"ן (ביחד בסעיף זה" :הרישיונות") .ביטול או שינוי בתנאי הרישיונות עלול להשפיע לרעה ואף
למנוע את המשך פעילות החברה ,הוט מובייל והוט טלקום בתחומי פעילותן .בנוסף ,אין וודאות כי
הרישיונות יוארכו בעתיד .תוקף הרישיון להפעלת מוקד מסתיים בסוף חודש אפריל  ,9011תוקף
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רישיון השידורים מסתיים בשנת  ,9011תוקף רישיון המפ"א מסתיים בשנת  9091ותוקף רישיון
הרט"ן מסתיים בשנת  .9011לפירוט בדבר תנאי הרישיונות ראה סעיפים ,1.1.19.9.1 ,1.1.1.1.1
 1.1.1.1.1ו 1.9.18.8 -לעיל.
.1.91.9.9

השפעת הרגולציה ומדיניות הרשויות
שוק התקשורת בישראל כפוף לפיקוח רגולטורי נרחב ,אשר יש בו כדי להגביל את פעילותן העסקית
של החברות הפועלות בתחום ,ולפיכך נגזר מבנה התחרות בשוק בתחומי הפעילות של הקבוצה גם
מהמשטר הרגולטורי והשינויים המתרחשים בו.
בין יתר השפעות הרגולציה ניתן למנות את הבאות( :א) צורך ברישיונות וכפיפות לתנאיהם לצורך
פעילות החברה; (ב) צורך באישורים רגולטוריים לצורך הרחבת פעילות הקבוצה לתחומים חדשים;
(ג) ביצוע פעולות אשר עשויות שלא לעלות בקנה אחד עם האינטרסים הכלכליים של הקבוצה (כגון
חובת אספקת שירות אוניברסאלית ,מתן גישה לתשתית הוט טלקום למתחרים במסגרת השוק
הסיטונאי); (ד) מגבלות בדבר היחסים בין החברות בקבוצה והפרדה מבנית; ו(-ה) תשלום
תמלוגים.
בשנים האחרונות ניכרת מגמה מצד הרשויות המפקחות על פעילות הקבוצה (בעיקר משרד
התקשורת ,המועצה לשידורי לוויין וכבלים ורשות ההגבלים העסקיים) לפתיחת שוק התקשורת
לתחרות מרבית ,ולהגבלת כוחן של החברות הפועלות בשוק זה .מדיניות זו משפיעה על אופן
התנהלותה של הקבוצה ועשויה להשפיע על תוצאותיה העסקיות.
דרישות רישוי ורגולציה כאמור ,יחד עם השפעת מדיניות הרשויות המפקחות ,עלולות להכביד,
להקשות ולהגביל את פעילותה של הקבוצה .כמו כן ,יש בהגברת הרגולציה כדי לגרום לקבוצה
לגידול בעלויות ,אובדן הזדמנויות תפעוליות או מסחריות והפסדים כספיים.
לפירוט בדבר המגבלות הרגולטוריות החלות על הקבוצה ראה סעיפים  ,1.1.19 ,1.1.1ו 1.18-לעיל.

.1.91.9.1

התקדמות טכנולוגית ותשתיות מתקדמות
החברה מעריכה ,כי הטכנולוגיה הנוכחית אשר ברשותה ,מאפשרת לה להתחרות באופן יעיל
בתחומי פעילותה .יחד עם זאת ,שינויים טכנולוגיים כגון :ממירים המשלבים צפייה בערוצים
המשודרים בשידורי ה ,DTT-המאפשרים גם את חיבור מקלט הטלוויזיה לרשת האינטרנט וצפייה
בערוצים רבים ,המועברים באמצעות רשת האינטרנט על גבי מרקע הטלוויזיה; התפתחות ביכולות
העברת מידע באמצעות פלטפורמות חדשות ,לרבות טלוויזיות חכמות המחוברות לאינטרנט; הפצת
שידורים באמצעות האינטרנט והסלולר; התפתחות תשתיות האינטרנט הסלולארי ורשת ה-
( WiMaxהמהוות טכנולוגיות חלופיות לתשתית האינטרנט הקווי אותה מספקת החברה למנוייה);
פיתוח מוצרים חדשים ומתקדמים; ושיפור תשתיות החברות המתחרות ,עלולים לשנות את המודל
העסקי על-פיו פועלת החברה כיום ,וכן להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות.

.1.91.9.1

סייבר
כיום ,הסכנה שמקורה מהתקפות סייבר הולכת ומתעצמת בשנים האחרונות .החברה מעריכה כי
קיימת סכנה שהתקפות סייבר הולכות ונשנות עלולות להקשות על החברה בהגנה הן על מערכות
המידע שלה והן על מערכות מידע המכילות נתונים על הלקוחות.
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החברה מתמקדת בשלושה סוגים של התקפות סייבר( :א) התקפות סייבר שנועדו "לגנוב" מידע.
(ב) התקפות סייבר שנועדו למחוק מידע קריטי ומהותי לחברה( .ג) התקפות סייבר שנועדו לגרום
שיבושים בעבודה.
לדעת החברה ,איום הסייבר מסכן את החברה במספר מישורים( :א) מערכות מידע פנימיות (ב)
פיננסי (ג) מוניטין (ד) המשכיות החברה.
החברה מתכננת לבצע פעולות שונות להתמודדות עם הסכנות הנ"ל .ראשית ,החברה מתכוונת
להתמודד עם איום גניבת המידע ,באמצעים הבאים( :א) פיתוח מערכות הקשחה ויישומים( .ב)
גישה מבוקרת למערכות המידע (ג) מערכת התרעה ואיתור של יישומים ואירועים חריגים
(( .)Security Information and Event Management- SIEMד) הגדלת אבטחת נקודות קצה
(( .)Endpointsה) מיפוי מידע קריטי ואכיפה על יכולות זליגת נתונים( .ו) תכנון ויישום הרשת
הפנימית של החברה עם שירותי ייעוץ אבטחת מידע ומומחי אכיפה.
שנית ,החברה מתכוונת להתמודד עם איום מחיקת מידע מהותי וקריטי לחברה ,באמצעים
הבאים( :א) ניהול ,הקשחה ופיקוח על הגישה למערכות המידע( .ב) יישום מערכות אבטחת מידע
לשיפור האימות והגישה למערכות הקריטיות( .ג) מערכות גיבוי מידע לאתרים מקומיים
ומרוחקים.
שלישית ,החברה מתכוונת להתמודד עם איום השיבושים בעבודה כך :בניית תרחישים ותגובות
לסוגי התקפות ושיבושים שונים.
החברה הציבה לעצמה מספר מטרות בהתמודדותה עם איום הסייבר( :א) להתאים את רמת
אבטחת המידע לסטנדרט אבטחת המידע הלאומי( .ב) היכולת לספק בזמן אמת מידע מהותי
בדבר מצב אבטחה מידע ושירותים.
.1.91.9.5

תחרות
התחרות הגוברת בשנים האחרונות בתחומי הפעילות של הקבוצה גרמה ,בין היתר ,לעליה בהוצאות
הקבוצה (בין היתר לאור שיפור התשתית ,מבצעים שערכה החברה והוצאות בקשר עם מתן שירות
לקוחות ושימור לקוחות) ,ולאיבוד מנויים.
הגידול במספר השירותים התחליפיים לשירותי הקבוצה ,הן בתחום הכבלים (כמפורט בסעיף 1.1.9
לעיל ובכלל זאת ,הקמת תחנות שידור ספרתיות (שידורי ה )DTT-והרחבת פעילותן) ,והן בתחום
התקשורת הסלולרית (כמפורט בסעיף  1.9.8לעיל) וכן הרוויה בתחומי פעילות הקבוצה ,מביאים
לכך ,כי התחרות בתחומי פעילותה של החברה מחריפה ,וגורמת לשחיקה ברמת הרווחיות של
הקבוצה.
לפרטים נוספים ,בדבר התחרות בתחומי הפעילות של החברה ראה סעיף  1.1.1 ,1.1.11.9 ,1.1.1ו-
 1.9.11לעיל.
גידול בהיצע המוצרים התחליפיים למוצרי הקבוצה והגברת התחרות בענף כפועל יוצא ,עשויה
להביא לאובדן מנויים קיימים של הקבוצה ,ירידה במחירי השירות וכפועל יוצא ,ליצור לקבוצה
קיטון בהכנסות.

.1.91.9.2

כניסת חברת החשמל לשוק התקשורת
ביום  91באוגוסט  ,9011העניק שר התקשורת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים
(תשתית) לצד שלישי .הרישיון מחייב הקמת רשת תקשורת על גבי תשתית סיבים אופטיים,
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בפריסה כלל ארצית .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה גם רישיון מיוחד למתן שירות תקשורת נתונים
פנים ארצי נייח ,המאפשר לו לספק שירותים ללקוחות עסקיים גדולים ,בעלי היקף הכנסות שנתיות
של  10מיליון ש"ח לפחות ,וכן לגופים ממשלתיים ולרשויות מקומיות .לכניסתו של גוף שלישי
באמצעות הפלטפורמה הכלל ארצית ,שתועמד על ידי הרשת של חברת החשמל לשוק התקשורת
כגורם שלישי בעל תשתית כלל-ארצית ,עלולה להיות השפעה משמעותית על תוצאותיה העסקיות
של החברה ,ועל הסביבה התחרותית בה היא פועלת ,היות ומדובר בגוף שיהיה קשור למונופול
ממשלתי בעל משאבים כלכליים משמעותיים ובעל תשתית כלל-ארצית ,אשר יציע שירותי תשתית
לחברות תקשורת ,וייתכן ויהיה מסוגל להציע שירותי תקשורת במחירים נמוכים ביותר .לפרטים
נוספים בדבר ההשפעה הצפויה של כניסת חברת החשמל לשוק התקשורת ,ראה סעיף 1.1.9.1.1
לעיל.
.1.91.9.1

הליכי תכנון ובניה
כחלק מהליכי הקמת אתרי שידור חדשים ,מעניקה הוט מובייל כתבי שיפוי לוועדות המאשרות את
היתרי הבניה לחברה ולפיכך ,במקרים מסוימים חשופה הוט מובייל לתביעות מכוח כתבי השיפוי
האמורים .לעניין זה ,ראה גם סעיפים  1.9.18.1ו 1.9.18.5 -לעיל .כמו כן ,במסגרת הקמת הרשת על
החברה להקים אתרי שידור חדשים בהיקף משמעותי ולשם כך הינה תלויה בקבלת האישורים
הנדרשים על פי הדין (אישורים על פי חוק התכנון והבניה ואישורי הקמה ותפעול על פי חוק הקרינה
הבלתי מייננת) ,דבר שעשוי לארוך זמן רב יחסית ולעכב את קצב הקמת הרשת ,עד כדי אי השגת
הכיסוי הנדרש ממנה על פי תנאי רשיונה .חלק מאתרי השידור של הוט מובייל נבנו ללא קבלת
היתר מתאים.

.1.91.9.9

קרינה בלתי מייננת
במידה ויגברו חששות הציבור באשר לסיכונים הסביבתיים הקשורים בקרינה בלתי מייננת ,אשר
מקורה במכשירי הטלפון הסלולריים ,הדבר עשוי להשפיע באופן שלילי על תוצאות הפעילות של
הוט מובייל ,זאת כתוצאה מהפחתת השימוש על ידי הציבור במכשירי הטלפון הסלולרי וכן
מהאפשרות של ריבוי תביעות בתחום זה ,עימן תצטרך החברה להתמודד .כמו-כן קיימת האפשרות,
כי במידה ויתפרסמו מחקרים חדשים בנושא ,יפעל המחוקק להגברת המגבלות הרגולטוריות על
השימוש במכשירי הטלפון הסלולריים .בנוסף ,חלק מאתרי השידור של החברה לא קיבלו את
האישורים הנדרשים על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת.

.1.91.9.8

כשל במערכות מידע עיקריות והתאוששות מאסון
לצורך פעילותה ,משתמשת הקבוצה במערכות מידע .מערכות אלה משמשות את הקבוצה בעיקר
לצורך תמיכה בפעילויות אספקת שירותי הקבוצה .כשל במערכות המידע בהן משתמשת הקבוצה,
עלולה לגרום להפסדים כספיים ,פגיעה במוניטין של הקבוצה ,וכן להביא את הרגולטור לקבוע
הסדרה נוספת של טכנולוגיות המידע והגברת הפיקוח על פעילות הקבוצה .כשל כאמור במערכות
המידע של הקבוצה עלול להגרם בשל חבלה או טעות אנוש של מי מעובדי הקבוצה ,וכן כתוצאה
מקרות אירוע חירום וכיו"ב.

.1.91.1

גורמי סיכון ייחודיים

.1.91.1.1

הגבלות על ביצוע עסקאות במניות החברה הכלולות ברישיונות הקבוצה והוראות הדין בישראל
הרישיונות שהוענקו לקבוצת  HOTכוללים ,בין היתר ,הגבלות בקשר לשינוי שליטה בבעל רישיון
והגבלות בקשר לשינוי אחזקות באמצעי שליטה ,וזאת מעבר למגבלות החלות באופן כללי על
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תאגידים ציבוריים בישראל ,כגון מכוח דיני החברות ודיני המס .להגבלות אלו עלולה להיות השפעה
מעכבת או מונעת על ביצוע מיזוג ,רכישה או שינוי שליטה בחברה או על גיוס הון על-ידי החברה.
.1.91.1.9

התחייבויותיה של החברה בגין אשראי ,אשר עלולות להשפיע על מצבה הפיננסי ועל יכולתה לגייס
הון בעתיד
לפרטים בדבר התקשרות החברה עם אלטיס בהסכם הלוואה למימון מחדש של האשראי הבנקאי,
והמגבלות החלות על החברה בקשר עם גיוס הון ביחס להסכם זה ,ראו סעיף  1.12.1לעיל וביאור 90
לדוחות הכספיים ליום  11בדצמבר  9011בפרק ג' לדוח תקופתי זה.

.1.91.1.1

חשיפה להליכים משפטיים
כנגד הקבוצה מתנהלים מעת לעת הליכים משפטיים ,ובכללם תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות
אחרות ,כמתואר בסעיף  1.90.10לעיל .
לקבוצה אין יכולת להעריך כיצד יסתיימו ההליכים המשפטיים להם היא צד ,ואם תחויב הקבוצה
לשלם סכומים מהותיים על-ידי בית המשפט .בנוסף ,מאחר והחברה מספקת שירותים למנויים
רבים וכפיפותה לחקיקה הקשורה בתובענות ייצוגיות ,גוברת חשיפתה של הקבוצה לתביעות
ייצוגיות בסכומים מהותיים.
בנוסף ,החברה חשופה לתביעות בנושא זכויות יוצרים ובקשר עם תשלומים שונים בהם היא חבה
בגין שימוש ביצירות שונות במהלך שידוריה.
כמו כן ,תיתכן לקבוצה חשיפה להליכים משפטיים מצד בעלי זכויות קניין רוחני בתוכניות
המשודרות בערוצים זרים ,המשודרים על-ידי צדדים שלישיים .זאת ,לאור פסיקת בית המשפט
העליון ,בפסק דין חלוט ,כי השידור הנוסף בישראל יכול להוות הפרה של זכויות קניין אלה ,במידה
ולא התקבלה הסכמת בעלי זכויות הקניין הרוחני .בנוסף ,בעקבות פסיקה זו ,ייתכן כי החברה
תחויב להגיע להסדרי תמלוגים עם בעלי זכויות הקניין הרוחני של התוכניות האמורות בטרם
שידורן ,וייתכן אף שתהיה חשופה לסנקציות רגולטוריות.
פעילות הקבוצה חשופה לסיכונים כאמור אשר השפעתם עשויה לבוא לידי ביטוי בהפסדים כספיים,
לרבות בגין הטלת קנסות על-ידי הרשויות הרגולטוריות ,האטה בפיתוחי הקבוצה ,פגיעה במוניטין
הקבוצה ,לרבות הגברת הפיקוח על פעילות הקבוצה.

.1.91.1.1

תלות בספקים
כאמור בסעיף  1.1.15לעיל ,לחברה תלות במספר ספקים ,אשר הפסקת ההתקשרות עמם והחלפתם
בספקים אחרים ,יגרמו לה עלויות מהותיות.
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טבלת סיכונים

.1.91.1

בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על-פי טיבם :סיכונים חיצוניים ,סיכונים ענפיים
וסיכונים ייחודים לחברה ,אשר דורגו ,בהתאם להערכות החברה ,על-פי השפעתם על עסקי החברה,
השפעה גדולה ,בינונית וקטנה .מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על-פעילות החברה ,הינה
על סמך ההערכה בלבד ,וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות קבוצת HOT
השפעה
קטנה

השפעה
בינונית

השפעה
גדולה

גורמי סיכון חיצוניים
סיכונים פיננסיים
מצב כלכלי בישראל

X
X

גורמי סיכון ענפיים
תלות בקיום רישיונות בתוקף
ואפשרות לשינויים

X

השפעת הרגולציה ומדיניות
רשויות

X

העלאת התמלוגים בהתאם
לרישיונות החברה

X

התקדמות טכנולוגית
ותשתיות מתקדמות

X

תחרות

X

כניסת חברת חשמל לשוק
התקשורת

X

הליכי תכנון ובניה

X

קרינה בלתי מייננת

X

גורמי סיכון ייחודיים
הגבלות הכלולות ברישיונות
הקבוצה ביחס לשליטה
והוראות הדין בישראל

X

התחייבויותיה של החברה
בגין אשראי העלולות להשפיע
על מצבה הפיננסי ויכולתה
לגייס הון בעתיד

X

חשיפה להליכים משפטיים
(לרבות תביעות צרכניות
ותביעות בנושא הפרת זכויות
יוצרים)

X

תלות בספקים

X

כשל במערכות מידע עיקריות
והתאוששות מאסון

X

-81-

חלק א'  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון שלעיל 9ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על
החברה 9כוללת מידע צופה פני עתיד 9כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך 9המבוסס על אינפורמציה
הקיימת בחברה נכון למועד הדוח 9וכן כוללת הערכות או כוונות של החברה 2החברה עשויה להיות
חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים 9והשפעתו של כל גורם סיכון 9אם יתממש 9עשויה להיות
שונה מהערכותיה של החברה2
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דירקטוריון החברה מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
וחברות הקבוצה במאוחד לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2014
בדוח דירקטוריון זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם ,אלא אם משתמעת כוונה אחרת
מהקשרם של הדברים:
"החברה"

-

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ;

"הקבוצה"

-

החברה ,שותפויות וחברות מאוחדות שלה;

"הדוחות הכספיים"

-

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  2014ולשנה
שהסתיימה במועד זה;

"הוט מובייל"

-

הוט מובייל בע"מ ,חברה מאוחדת המוחזקת בבעלות מלאה על ידי החברה
(לשעבר  -מירס תקשורת בע"מ).

"התקופה" או
"תקופת הדוח"

-

תקופה של שנה אשר הסתיימה ביום  31בדצמבר .2014

.1

דגשים לתקופת הדוח

1.1

הסכם שיתוף רשתות הוט מובייל פרטנר
החל מחודש מרס  2014החלה החברה להשתמש ברשת התקשורת הסלולרית של פרטנר תקשורת
בע"מ (להלן-פרטנר) במקביל להפחתת שימוש ברשת של פלאפון תקשורת בע"מ ,עד לכדי מצב שנכון
ליום  31בדצמבר  ,2014משתמשת הוט מובייל ברשת של פרטנר בלבד( .ראה בנוסף באור 25ב'()7
בדוחות הכספיים).
מהלך זה הוביל לירידה משמעותית בהוצאות התפעול של הוט מובייל.
למסמך מדיניות שיתוף ברשת גישה רחבת פס של בעל רשיון כללי למתן שירותי רט"ן שפורסם על ידי
משרד התקשורת ביום  15במאי  ,2014ראה סעיף  1.8.6.4בפרק א' לדוח זה.

1.2

השקת טכנולוגיות חדשות
במהלך התקופה ,הובילה החברה שורה של השקות טכנולוגיות.
.1

בחודש מרס  2014השיקה החברה את ה HOT FiberBox-המרכז את כלל שירותי
התקשורת הביתיים ,בסטנדרט הגבוה ביותר HOT FiberBox .מאפשר שילוב בין אמצעי
התקשורת הביתיים והניידים .הוא כולל בתוכו :ממיר מקליט  HDמתקדם ,מודם
אינטרנט התומך בעד  200מגה ,ראוטר אלחוטי ומודם טלפוניה ,וכן ,Media Center
שהופך את ה HOT FiberBox-למרכז מדיה של כל הבית .כמו כן ,ניתן להוסיף ל HOT
 FiberBoxנגן  ,Blu Rayאשר תומך בפורמטים מתקדמים כגון  3Dו.HD-

.2

בחודש מאי  2014הודיעה החברה על השקת מהירות הגלישה הגבוהה בישראל 200 ,מגה
לכל לקוחותיה בפריסה ארצית.

.3

בחודש ינואר  2015הודיעה החברה על השקת  500מגה לשוק העסקי במרכזי העסקים
הגדולים במרכז הארץ.
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1.3

עיבוי מערך השירות
במהלך המחצית השניה של שנת  2014איבדה החברה לקוחות ממגזר הכבלים בעיקר כתוצאה
מעומסים בשירות הלקוחות .הנהלת החברה החליטה על שורה של מהלכים על מנת לשפר את חווית
השירות ללקוח וקיצור זמני המענה ללקוחות החברה.
החברה הגדילה את מערך תומך הגיוס ואת מערך ההכשרה והקורסים של הנציגים במוקדי השירות
החיצוניים והשיקה שני מוקדי שירות חדשים בירושלים ובכפר סבא.
הגדלת כוח האדם הנ"ל מאפשרת מתן שירות מיטבי ללקוחות ועתידה לשפר את זמני המענה
הטלפוני בהקדם.
במקביל ,החברה פועלת להמשך הרחבת פלטפורמות השירותים בערוצים הדיגיטליים בכדי לאפשר
ללקוחות פלטפורמות שירות נרחבות ככל הניתן לשימוש בזמן ובנוחות הלקוחות.
שורת המהלכים שהחברה נקטה במרוצת המחצית השניה הובילה לירידה מהותית בזמני המענה של
החברה ,העומדים עתה על מספר דקות בממוצע.

1.4

הפעלת רשת סלולר בדור הרביעי
ביום  12בינואר  ,2015התקבלה בידי הוט מובייל הודעה מאת יו"ר ועדת המכרזים להקצאת תדרים
להפעלת רשת סלולר בדור הרביעי ,לפיה זכתה הוט מובייל בפס תימחור אחד .בכפוף לאישור שר
התקשורת ,יורחב רישיון הרט"ן של הוט מובייל לצורך מתן שירותי סלולר בדור הרביעי (לפרטים
נוספים ראה סעיף  1.8.6.5בפרק א' לדוח זה).

.2

מצב עסקי התאגיד

2.1

מגזרי פעילות
להלן תאור המגזרים העסקיים בדוחותיה של החברה:
2.1.1

כבלים  -מגזר זה כולל את פעילות השידורים ,הגישה לאינטרנט מהיר למגזר הפרטי והעסקי,
שירותי הטלפוניה ,פעילות התמסורת ושירותי ספק האינטרנט ).(ISP

2.1.2

סלולר  -מגזר המנוהל בתאגיד נפרד ,הוט מובייל ,הכולל את פעילות שירותי הטלפוניה
הניידת הבסיסיים ( ,)Voiceשירות ערך מוסף על גבי הרשת הסלולרית וכן שירותי נדידה
( .)Roamingכן מספקת הקבוצה ,באמצעות חברת בת בבעלות מלאה של הוט מובייל ,גם
שרותי בזק בנלאומיים.
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2.2

המצב הכספי
להלן השינויים העיקריים בסעיפי נכסים והתחייבויות במאוחד בתקופת הדוח (במיליוני ש"ח):
ליום  31בדצמבר 2014

ליום  31בדצמבר 2013

561

)* 604

5,836

6,084

6,397

6,688

התחייבויות שוטפות

1,780

)* 1,831

התחייבויות לא שוטפות

3,019

3,464

הון

1,598

1,393

6,397

6,688

נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים

*) סווג מחדש .ראה באור 2כא' בדוחות הכספיים.

2.2.1

נכסים
נכסים שוטפים
יתרת הנכסים השוטפים ליום  31בדצמבר  2014הסתכמה לסך של כ 561 -מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 604 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .2013הקיטון בסך של כ 43-מיליון ש"ח נובע בעיקר מקיזוז
הלוואה שניתנה לצד קשור בסך של כ 38-מיליון ש"ח כנגד יתרת הלוואה לזמן ארוך של החברה מצד
קשור במסגרת תיקון להסכם אשראי עם  ,Altice Financing S.Aכמתואר בבאור 20א' בדוחות
הכספיים .כמו-כן ,במהלך הרבעון הרביעי של השנה החלה החברה לדווח על בסיס מזומן לצורכי
מע"מ .כתוצאה מכך חלה ירידה בסעיף הלקוחות המתקזזת ברובה בעליה בסעיף החייבים ויתרות
חובה.
נכסים לא שוטפים
יתרת הנכסים הלא שוטפים ליום  31בדצמבר  2014הסתכמה בסך של כ 5,836 -מיליון ש"ח לעומת סך
של כ 6,084 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .2013הקיטון בסך של כ 248-מיליון ש"ח נובע בעיקר:


מירידה ברכוש קבוע ורכוש אחר בסך של כ 329-מיליון ש"ח ,אשר כוללת הוצאות פחת והפחתות
בסך של כ 1,217-מיליון ש"ח ותוספות רכוש קבוע ואחר (נטו מגריעות רכוש קבוע ואחר) בסך של
כ 888-מיליון ש"ח.



המתקזזת בעלייה בחייבים ויתרות חובה לזמן ארוך בסך של כ 117-מיליון ש"ח (בעיקר בגין
גידול בזכויות להקרנת סרטים ותוכניות כתוצאה מהקטנת שיעור ההפחתה של הפקות מקור
כתוצאה מגידול בשיעורי הצפייה ב VOD-ובהתארכות משך החיים של הפקות מקור המשודרות
ב VOD -ללא תשלום ובגין מקדמה עבור זכות שימוש במסגרת הסכם שיתוף הרשתות עם פרטנר
כמתואר בסעיף  1.1לעיל).
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2.2.2

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום  31בדצמבר  2014הסתכמה בסך של כ 1,780 -מיליון ש"ח לעומת
סך של כ 1,831 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .2013הקיטון בסך של כ 51-מיליון ש"ח נובע בעיקר:


מירידה בזכאים ויתרות זכות בסך של כ 129-מיליון ש"ח ,הנובעת בעיקר מהפחתת התחייבות
בגין תמורה מותנית בגין רכישת מניות הוט מובייל בסך של כ 67-מיליון ש"ח כתוצאה מאי
עמידה ביעדי ה EBITDA-לשנת ( 2014לפרטים נוספים ראה סעיף  1.8.1.1בפרק א' לדוח זה)
ובירידה בסך של כ 40-מיליון ש"ח בשל סיום ההסכם עם מדינת ישראל בגין תשלום עבור
תשתיות (לפרטים נוספים ראה ביאור 25ב'()1א' בדוחות הכספיים).



בירידה בסך של כ 44-מיליון ש"ח בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים.



המתקזזת בגידול בסך של כ 106-מיליון ש"ח באשראי לזמן קצר מאחרים וחלויות שוטפות של
אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך מאחרים.

התחייבויות לא שוטפות
יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות ליום  31בדצמבר  2014הסתכמה לסך של כ 3,019 -מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 3,464 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .2013הקיטון בסך של כ 445-מיליון ש"ח נובע
בעיקרו:


מירידה בהלוואה מצד קשור בסך של כ 296-מיליון ש"ח כתוצאה מקיזוז יתרת הלוואות שניתנו
על ידי החברה לצד קשור כאמור בתיקון להסכם האשראי עם  ,Altice Financing S.Aכמתואר
בבאור 20א' בדוחות הכספיים.



ממיון חלות שוטפת בגין אגרות חוב בסך של כ 126-מיליון ש"ח.



מקיטון בהתחייבויות אחרות בסך של כ 46-מיליון ש"ח (הנובע בעיקר מעדכון תמורה מותנית
בגין רכישת מניות הוט מובייל).



2.2.3

בקיזוז גידול בהתחייבויות מסים נדחים בסך של כ 24-מיליון ש"ח בעיקר בשל רישום נכס מס
נדחה בגין הפסדי חברות בנות שקוזז מהעתודה למס נדחה.

הון
ההון של החברה ליום  31בדצמבר  2014הסתכם לסך של כ 1,598 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ-
 1,393מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .2013הגידול בסך של כ 205 -מיליון ש"ח נובע בעיקרו מרווח
בתקופה.

2.3

תוצאות הפעילות
החל משנת  2012נקטה הנהלת הקבוצה במספר פעולות על מנת לייעל את מבנה העלויות בקבוצה
והפיכתה לגוף גמיש יותר לשינויים בשוק תחרותי .פעולות אלה כוללות ,בין היתר ,השקעות נוספות
ברשת לצורך שיפור איכותה ,וכן השקעות לשיפור המערכות השירותיות ,באופן שאיפשר צמצום
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עלויות כוח האדם התפעולי וכן צמצום הוצאות התחזוקה.
כחלק מתהליך התייעלות זה ,במהלך המחצית השניה של שנת  2013השלימה החברה את מהלך
העברת פעילות המערך הטכני ומערך השירות לחברות מתמחות (קבלני משנה).
2.3.1

להלן נתונים עיקריים מהדוחות על הרווח והפסד של החברה לתקופות המדווחות (במיליוני ש"ח):
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014

2013

עלייה
(ירידה)

 %השינוי

2012

הכנסות

4,054

4,228

()174

()4%

4,192

פחת והפחתות

1,211

1,178

33

3%

1,094

1

-

1

הפחתה בגין זכויות שימוש
הוצאות תפעול

2.3.1.1

-

1,772

2,177

()405

()19%

2,259

הוצאות מכירה ושיווק

248

239

9

4%

300

הוצאות הנהלה וכלליות

225

207

18

9%

163

הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו

21

215

()194

()90%

()23

רווח תפעולי

576

212

364

172%

399

הוצאות מימון ,נטו

247

251

()4

()2%

302

הוצאות מס

113

23

90

391%

18

רווח נקי (הפסד)

216

()62

278

EBITDA

1,809

1,605

204

 EBITDA %מההכנסות

45%

38%

79
13%

1,479
35%

הכנסות הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 4,054 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 4,228 -מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,ירידה של כ 174 -מיליון ש"ח .הירידה בתקופה ביחס לאשתקד נובעת
בעיקר כתוצאה מאובדן לקוחות ,מהפחתת דמי הקישוריות למפעילי מפ"א בעקבות ההסדר החדש
שנכנס לתוקף בדצמבר  2013כמתואר בסעיף  1.7.10.1.3בפרק א' לדוח זה ,וכן מירידה בהכנסות
ממכירת מכשירים במגזר הסלולר.

2.3.1.2

הוצאות הפחת וההפחתות של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 1,211 -מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 1,178 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.3% -
הגידול בפחת בתקופה ביחס לאשתקד נובע בעיקר מפחת של תשתיות לרשת התקשורת וכן משינוי
אומדן חשבונאי באורך החיים של ציוד הקצה (ראה באור 13ה' בדוחות הכספיים של החברה).

2.3.1.3

הוצאות התפעול של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 1,772 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ2,177 -
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ.19% -
עיקר הירידה נובעת מקיטון בהוצאות דמי הקישוריות בסך של כ 238-מיליון ש"ח (בעיקר כתוצאה
מתחילת יישום הסכם שיתוף הרשתות עם פרטנר תקשורת בע"מ כמתואר בבאור 25ב'( )7בדוחות
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הכספיים של החברה) ,מירידה בסך של כ 53-מיליון ש"ח כתוצאה מתהליך ההתייעלות של החברה
כמתואר בסעיף  2.3לעיל וכן מירידה של הוצאות תוכניות ושידורים אחרים בסך של כ 61-מיליון
ש"ח ,הנובעת בין היתר מהקטנת שיעור ההפחתה של הפקות מקור כתוצאה מגידול בשיעורי הצפייה
ב VOD -ובהתארכות משך החיים של הפקות מקור המשודרות ב VOD -ללא תשלום.
2.3.1.4

הוצאות מכירה ושיווק של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 248 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ-
 239מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.4% -
העלייה בתקופה ביחס לאשתקד נובעת בעיקר מגידול בהוצאות פרסום אשר כללו קמפיינים להשקת
ה HOT FiberBox-וכן גידול בפרסום מגזר הסלולר ,המתקזזת בירידה בהוצאות שכר עבודה ונלוות
כתוצאה מעדכון הסכמים עם נציגי המכירות של החברה מינואר  2014לפיו נציגי המכירות זכאים
לעמלות רק במידה ולקוח נותר מחובר לחברה למשך פרק זמן קצוב ,לפיכך החברה מהוונת את עמלת
נציגי המכירות.

2.3.1.5

הוצאות הנהלה וכלליות של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 225 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ-
 207מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.9% -
העלייה בתקופה ביחס לאשתקד נובעת בעיקר מעליה בהוצאות שכר ועליה בהוצאות דמי ניהול
לחברה האם כמתואר בבאור 29ט' בדוחות הכספיים של החברה.

2.3.1.6

הוצאות אחרות של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 21-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 215-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .קיטון בסך של כ 194-מיליון ש"ח .הוצאות אחרות בתקופה כוללות
בעיקר הוצאות שנזקפו בגין התאמה לשווי ההוגן בשל הוצאות נדידה לפלאפון תקשורת בע"מ לעומת
פרטנר (ראה בנוסף בבאור 25ב'( )7בדוחות הכספיים) והוצאות בגין תביעות משפטיות המתקזזות
בהכנסות שנזקפו בגין עדכון תמורה מותנית בגין רכישת הוט מובייל בסך של כ 88-מיליון ש"ח.
הוצאות אחרות בתקופה המקבילה אשתקד כללו בעיקר רישום הוצאה בסך של כ 186-מיליון ש"ח
בגין ביטול הסכם נדידה פנים ארצית עם פלאפון והפרשה בגין חוזה שכירות מכביד.

2.3.1.7

הרווח התפעולי של הקבוצה בתקופה הסתכם לסך של כ 576 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ212 -
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בסך של כ 364-מיליון ש"ח ברווח התפעולי נובע
בעיקרו מקיטון בהוצאות תפעול (לרבות פחת והפחתות והפחתה בגין זכויות שימוש) בסך של כ371-
מיליון ש"ח ומקיטון בהוצאות אחרות בסך של כ 194-מיליון ש"ח ,המתקזז בקיטון בהכנסות בסך של
כ 174-מיליון ש"ח.

2.3.1.8

הוצאות המימון של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 247 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ251 -
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ .2% -ללא שינוי מהותי.

2.3.1.9

הוצאות המס של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 113 -מיליון ש"ח לעומת הוצאות מס בסך של
כ 23 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול בסך של כ 90 -מיליון ש"ח.
העליה בתקופה ביחס לאשתקד נובעת בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמו הכנסות
מיסים נדחים בסך של כ 125-מיליון ש"ח בעקבות שינוי ו/או מימוש של הפרשי עיתוי בגין מיסים
נדחים.
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 2.3.1.10הקבוצה עברה התקופה לרווח נקי בסך של כ 216 -מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך של כ 62 -מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .בתקופה המקבילה אשתקד נבע ההפסד כולו מהוצאות חד פעמיות
שהיו לקבוצה במהלך אותה השנה ,בין השאר מביטול הסכם נדידה פנים ארצית עם פלאפון וחוזה
שכירות מכביד.
 2.3.1.11ה( EBITDA -רווח תפעולי לפני פחת והפחתות ,לפני הפחתה בגין זכויות שימוש ,לפני הוצאות אחרות,
נטו ולפני אופציות) בתקופה הסתכם לסך של כ 1,809-מיליון ש"ח (כ 45%-מההכנסות) לעומת סך של
כ 1,605-מיליון ש"ח (כ 38%-מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.13%-
להלן אופן חישוב ה :EBITDA
2014

)* 2013

2012

576

212

399

1,211

1,178

1,094

הפחתה בגין זכויות שימוש

1

-

-

הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו

21

215

()23

אופציות (הוניות ופאנטום)

-

-
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1,809

1,605

1,479

רווח תפעולי
פחת והפחתות

EBITDA

*( החל מהרבעון השני לשנת  2014החברה עדכנה את אופן חישוב ה EBITDA -גם רטרואקטיבית ,כך
שהוצאות בגין דמי ניהול אינן מנוטרלות מתחשיב ה .EBITDA-השפעת עדכון אופן החישוב על ה-
 EBITDAלשנת  2013הינה קיטון בסך של כ 54 -מיליון ש"ח.
2.3.2

מגזרי פעילות

 2.3.2.1כבלים
2014

2013

2012

נתונים כספיים במיליוני ש"ח
הכנסות מכבלים
רווח תפעולי
EBIDTA
השקעות ברכוש קבוע ובנכסים בלתי
מוחשיים
תשלומים עבור השקעות ברכוש קבוע
ובנכסים בלתי מוחשיים לרבות היוון הוצאות
מראש בגין משווקים

3,233

3,353

3,361

681

)* 752

586

1,717

)* 1,724

1,470

770

619

971

624

597

893

*) סיווג מחדש .ייחוס הוצאות דמי ניהול לחברה האם בין מגזרי הפעילות.
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2014

2013

2012

נתוני לקוחות באלפים (לסוף תקופה)
לקוחות שירותי שידורים בלבד

294

315

338

לקוחות שירותי גישה לאינטרנט בלבד

128

145

167

לקוחות שירותי טלפוניה בלבד

44

52

61

לקוחות שירותי שידורים וגישה לאינטרנט

55

82

112

לקוחות שירותי שידורים וטלפוניה

15

20

31

לקוחות שירותי טלפוניה וגישה לאינטרנט

46

61

76

לקוחות "טריפל פליי"

482

452

413

סה"כ לקוחות

1,064

1,127

1,198

מנויי טלוויזיה

853

875

896

מנויי אינטרנט

713

744

771

מנויי טלפון

671

676

676

סה"כ מנויים ()RGU

2,237

2,295

2,343

ממוצע מוצרים לתקופה ()1

2.10

2.04

1.96

אחוז מנויים מסך בתי האב בישראל

45%

49%

53%

שיעור מנויים שהצטרפו במונחים שנתיים ()2

14%

11%

13%

שיעור מנויים שנטשו במונחים שנתיים
))2( (churn rate

20%

17%

16%

הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח (בש"ח) ()3

231

228

220

( )1מוצרים ללקוח :מספר שירותי שידורים ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי טלפוניה.
( )2שיעור המנויים שהצטרפו ושיעור מנויים שנטשו חושבו כסך המנויים שהצטרפו או נטשו ,לפי העניין
במהל ך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של המנויים בתחום הכבלים באותה תקופה (בנטרול מעברי
דירה).
( )3הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח (:)ARPUההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח כוללת את סך
ההכנסות מלקוחות שידורים ,אינטרנט וטלפוניה.
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הכנסות
ההכנסות לתקופה הסתכמו לסך של כ 3,233 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 3,353 -מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,ירידה של כ 120 -מיליון ש"ח.
הירידה בתקופה ביחס לאשתקד נובעת בעיקר כתוצאה מאובדן לקוחות וכן מהפחתת דמי
הקישוריות למפעילי מפ"א בעקבות ההסדר החדש שנכנס לתוקף בדצמבר  2013כמתואר בסעיף
 1.7.10.1.3בפרק א' לדוח זה.
ההכנסה החודשית הממוצעת בתקופה ללקוח נמצאת במגמת עלייה כתוצאה מהמשך גידול
בממוצע המוצרים ללקוח בשל אסטרטגיית העמקת שיווק הטריפל פליי.
לקוחות
החברה איבדה במהלך התקופה כ 63-אלף לקוחות (בעיקר לקוחות טלוויזיה ואינטרנט) .יחד עם
זאת ,אחוז לקוחות הטריפל עלה ב 5%-וזאת כחלק ממדיניות החברה להעמקת חבילות הטריפל
והשקת מוצרים חדשים.
רווח תפעולי
הרווח התפעולי לתקופה הסתכם לסך של כ 681 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 752 -מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ.9% -
2.3.2.2

סלולר
2014

2013

2012

נתונים כספיים במיליוני ש"ח
הכנסות משירותים

746

755

683

הכנסות מציוד

131

158

172

סה"כ הכנסות

877

913

855

הפסד תפעולי

()194

()* )559

()203

EBITDA

92

()* )119

11

השקעות ברכוש קבוע ובנכסים בלתי
מוחשיים
תשלומים עבור השקעות ברכוש קבוע
ובנכסים בלתי מוחשיים (לרבות היוון
הוצאות מראש בגין משווקים)

126

257

415

191

267

344

*) סיווג מחדש .ייחוס הוצאות דמי ניהול לחברה האם בין מגזרי הפעילות.
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2014

2013

2012

נתוני מנויים לסוף תקופה באלפים
מספר מנויי iDEN

172

218

325

מספר מנויי UMTS

802

592

441

סה"כ מנויים

974

810

766

שעור מנויי  post paidלסוף תקופה

100%

99%

96%

נתח שוק לסוף תקופה ()1

10%

8%

8%

היקף כיסוי מהאזור המיושב לסוף תקופה ()2

57%

61%

41%

היקף כיסוי אוכלוסיה לסוף תקופה

70%

74%

54%

שיעור מנויים שהצטרפו במונחים שנתיים ()3

59%

45%

90%

שיעור מנויים שנטשו במונחים שנתיים
()3( )churn rate
ממוצע דקות שימוש למנוי בחודש )(MOU
(ביחידות)

39%

40%

33%

578

575

511

הכנסה חודשית ממוצעת מנויי iDEN

91

97

107

הכנסה חודשית ממוצעת מנויי UMTS

62

72

90

הכנסה חודשית ממוצעת (בש"ח)

69

)* 81

)* 96

*) החל מהרבעון הרביעי של שנת  ,2014החברה עדכנה את אופן חישוב ה ARPU-גם רטרואקטיבית ,כך
שהכנסות שאינן משימושי רשת הסלולר אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב ה .ARPU-השפעת עדכון אופן
החישוב על ה ARPU -לשנים  2012ו 2013-הינה קיטון בסך של כ 3 -ש"ח ו 1-ש"ח ,בהתאמה.
 )1אומדן החברה מנתח שוק כללי המוערך בכ 10 -מיליון קווים.
 )2היקף הכיסוי מתייחס לפריסה באמצעות אתרים עצמאיים של הוט מובייל .השלמת הכיסוי בפריסה
ארצית ניתנת באמצעות שירותי נדידה פנים ארצית.
 )3שיעור המנויים שהצטרפו ושיעור המנויים שנטשו חושבו כסך המנויים שהצטרפו או נטשו ,לפי העניין
במהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של הלקוחות בתחום הסלולר באותה תקופה.
 )4הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח (:)ARPUההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח כוללת את סך
ההכנסות משימושי רשת הסלולר.

הכנסות
ההכנסות לתקופה הסתכמו לסך של כ 877 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 913 -מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הירידה בתקופה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקרה
מירידה במכירת מכשירים.
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הירידה בהכנסות משירותים נובעת בעיקר מהכנסות מנויי  iDENבשל הקיטון במספר המנויים,
אשר מתקזזת ברובה מעלייה בהכנסות ממנויי  UMTSבשל גידול במספר המנויים.
ההכנסה החודשית הממוצעת בתקופה למנוי נמצאת במגמת ירידה כתוצאה מירידה במספר
מנויי ה iDEN-אשר הינם בעלי  ARPUגבוה וכן מירידת ה ARPU-מלקוחות רשת ה UMTS -בשל
היותו של השוק תחרותי.
מנויים
מספר מנויי הוט מובייל ליום  31בדצמבר  ,2014הינו סך של כ 974 -אלף מנויים לעומת סך של כ-
 810אלף מנויים ליום  31בדצמבר  .2013מספר מנויי ה iDEN -ירד בתקופה בסך של כ 46 -אלף
מנויים במקביל לעליה במנויי ה UMTS-בסך של כ 210 -אלף מנויים.
2.3.3

תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים
להלן תמצית דוחות רווח והפסד של החברה לכל אחד מארבעת הרבעונים לתקופה (במיליוני ש"ח):
Q4 - 2014

Q3 - 2014

Q2 - 2014

Q1 - 2014

הכנסות

998

1,020

1,016

1,020

פחת והפחתות

334

294

291

292

1

-

-

-

הוצאות תפעול

462

445

431

434

הוצאות מכירה ושיווק

67

51

63

67

הוצאות הנהלה וכלליות

62

53

53

57

הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו

()29

()20

42

28

רווח תפעולי

101

197

136

142

הוצאות מימון ,נטו

58

69

64

56

הוצאות (הכנסות) מס

()8

43

35

43

רווח נקי

51

85

37

43

)* EBITDA

407

471

469

462

 EBITDA %מההכנסות

41%

46%

46%

45%

הפחתה בגין זכויות שימוש

*)

2.3.3.1

ראה סעיף  2.2.1.10לעניין אופן חישוב ה EBITDA

השוואה בין תוצאות רבעון רביעי לשנת  2014לבין רבעון שלישי לשנת :2014
הרווח הנקי של החברה לרבעון הרביעי לשנת  2014הסתכם לסך של כ 51 -מיליון ש"ח לעומת רווח
נקי בסך של כ 85 -מיליון ש"ח ברבעון השלישי לשנת  ,2014קיטון של כ 34 -מיליון ש"ח .הירידה
ברווח בין הרבעונים נובעת בעיקר מקיטון בהכנסות בסך של כ 22-מיליון ש"ח הנובע מאובדן לקוחות
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ממגזר הכבלים כמתואר בסעיף  1.3לעיל ,מגידול בהוצאות פחת והפחתות בסך של כ 40-מיליון ש"ח
הנובע בעיקר בגין שינוי אומדן חשבונאי באורך החיים של ציוד הקצה (ראה באור 13ה' בדוחות
הכספיים של החברה) ,מגידול בהוצאות תפעול בסך של כ 17-מיליון ש"ח הנובע בעיקר בגין עליה
בהוצאות תוכן עקב ריבוי הפקות מקור ,המתקזז בקיטון בהוצאות מס בסך של כ 51-מיליון ש"ח
הנובע בעיקר מירידה בהכנסה החייבת לצורכי מס ורישום מסים נדחים עקב החלת הסדר מיזוג
חברות השידורים (כמתואר בבאור 24ה' בדוחות הכספיים).
2.4

נזילות ומקורות מימון
להלן תזרים המזומנים לתקופה (במיליוני ש"ח):
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014

2013

2012

7

32

16

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

1,068

1,216

939

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()670

()968

()1,198

מזומנים נטו (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות מימון

()404

()273

275

1

7

32

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

2.4.1

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת
תזרים המזומנים שנבע לקבוצה מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם לסך של כ 1,068-מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 1,216-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון בסך של כ 148-מיליון ש"ח.

2.4.2

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה
תזרים המזומנים ששימש את הקבוצה לפעילות השקעה בתקופה הסתכם לסך של כ 670-מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 968-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון בסך של כ 298-מיליון ש"ח.
הקיטון נובע בעיקר מתשלום שניתן על חשבון תמורה מותנית בגין רכישת הוט מובייל בסך של כ233-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,מירידה ברכישת נכסים קבועים ונכסים בלתי מוחשיים בסך
של כ 90-מיליון ש"ח ומירידה הנובעת מקיזוז הלוואה לצד קשור כמתואר בבאור 20א' בדוחות
הכספיים ,המתקזזים בירידה בפרעון מזומן מיועד בסך של כ 64-מיליון ש"ח.

2.4.3

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות מימון
תזרים המזומנים ששימש את הקבוצה לפעילות מימון בתקופה הסתכם לסך של כ 404-מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 273-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול בסך של כ 131-מיליון ש"ח.
הגידול נובע בעיקר מקיזוז הלוואה מצד קשור כתוצאה ממתן הלוואה לצד קשור בסך של כ257-
מיליון ש"ח כמתואר בבאור 20א' בדוחות הכספיים ,המתקזז בגידול באשראי לזמן קצר מתאגידים
בנקאיים ואחרים בסך של כ 75-מיליון ש"ח.
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2.4.4

מקורות מימון
הקבוצה מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר ממקורות עצמיים הנובעים מתזרים המזומנים
מפעילות שוטפת ,מאשראי מצד קשור וכן באמצעות אגרות חוב שהנפיקה לציבור ,כמפורט להלן:

א.

היקף אגרות החוב הממוצע לזמן קצר ולזמן ארוך (ללא ניכיון ובתוספת ריבית שנצברה) לשנת
 2014הינו סך של כ 1,281 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 1,404 -מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.

ב.

ההיקף הממוצע של ההלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך מצד קשור לשנת  2014הינו סך של כ-
 1,781מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 1,923 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ג.

היקף הלוואה לזמן קצר ולזמן ארוך מאחרים ליום  31בדצמבר  2014הינו סך של כ 28 -מיליון
ש"ח בהשוואה לסך של כ 5-מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2013

 2.4.4.1אשראי לקוחות וספקים
ראה סעיף  1.14בפרק א' לדוח זה.
 2.4.4.2מסגרות אשראי
פרטים בדבר מסגרות אשראי של הקבוצה ושיעור ניצולן ליום  31בדצמבר  ,2014וסמוך למועד פרסום
דוח תקופתי זה ,ראה באור  20לדוחות הכספיים.
2.5

התייחסות לעניין סימני אזהרה בחברה ותחזית תזרים מזומנים לתקופה מיום  1בינואר  2015ועד
ליום  31בדצמבר 2016
דירקטוריון החברה בחן את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014לרבות
מקורות האשראי ומקורות לפרעון התחייבויות החברה ,לרבות אגרות החוב של החברה .כמו-כן ,בחן
דירקטוריון החברה את סימני האזהרה המפורטים בתקנה (10ב)(()14א) לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות דוחות תקופתיים") וקבע כי מתקיימים סימני האזהרה
הבאים:
 .1הון חוזר שלילי בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בדוחות הנפרדים של
החברה .לחברה הון חוזר שלילי (סולו) בסך של כ 582-מיליון ש"ח .כמו-כן ,לחברה (סולו) תזרים
מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת.

.2

הון חוזר שלילי בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

לאור מבנה המאזן של החברה ,אופי פעילותה ,אמצעיה הנזילים וקווי האשראי העומדים לרשותה,
הגיע דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  4במרס  ,2015למסקנה כי אין חשש סביר שהחברה לא
תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן ,לרבות יכולתה לעמוד בפירעון אגרות
החוב שהונפקו על ידה.
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מובא בזאת דוח תזרים מזומנים חזוי סולו במיליוני ש"ח ,ובו פירוט ההתחייבויות והמקורות
הכספיים מהם צופה החברה לפרוע אותן ,בתקופה של השנתיים שיסתיימו ביום  31בדצמבר .2016
את המידע המובא בסעיף זה יש לקרוא עם הדוח בכללותו.

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

יתרת פתיחה נכסים נזילים ()1

2015

2016

-

-

מקורות
()360

()377

תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת

-

-

פירעון הלוואות שניתנו לחברות בנות

761

601

תזרים מזומנים מפעילות מימון

761

601

יתרת נכסים נזילים בתוספת מקורות

401

224

תזרים מזומנים מפעילות השקעה

שימושים
()263

()92

השקעה בחברות בנות

()7

()7

תזרים מזומנים לפעילות השקעה

()270

()99

פירעון קרן אג"ח א' *)

()69

()69

פירעון קרן אג"ח ב' *)

()56

()56

פירעון התחייבות לממשלה

()6

-

תזרים מזומנים לפעילות מימון

()131

()125

סך הכל שימושים

()401

()224

-

-

השקעה ברכוש

נכסים נזילים לסוף תקופה

*) המקורות אשר ישמשו לפירעון האג"ח הינם פירעון הלוואות שניתנו לחברות בנות.
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הנחות עבודה עיקריות ששימשו את החברה בהצגת תזרים המזומנים החזוי:
 .1החברה כללה ביתרת פתיחה את יתרת המזומנים ושווי המזומנים אשר כוללת מזומנים ושווי
מזומנים בחברה סולו.
 .2פירעון קרן אגרות חוב על פי תנאי אגרות החוב.
 .3הוצאות המימון בהתאם לתנאי האשראי עם צד קשור ,המוסדות המממנים ועל פי תנאי אגרות
החוב.
 .4התזרים כולל הוצאות שונות אשר על פי הערכות החברה קיימת הסתברות גבוהה להתממשותן.
 .5לא יבוצע פירעון מוקדם של הלוואה מצד קשור.
 .6השימושים אשר נקובים במטבע חוץ נלקחו על פי שער חליפין של  3.65ש"ח לדולר.
 .7התזרים החזוי לוקח בחשבון עליית מדד של  2%לכל שנה החל משנת .2015
תזרים המזומנים החזוי ,הנתונים הנכללים בו ,לרבות מקורות אחרים לתקופה  -המהווים אומדן
לסכום המינימלי הנדרש ,ההנחות וההערכות שבבסיסו כוללים מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה ,באשר למדיניות האשראי מצדדים קשורים לרבות אמות
מידה ,באשר לסכומי ומועדי פירעון אגרות החוב וההלוואות של החברה וכן באשר ליכולת למחזר
חובות  .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי
שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם :דרישות לשינויים משמעותיים במועדי
פירעון של אשראי קיים ,זמינות של מקורות מימון מצדדים קשורים או בתנאיו של מימון כאמור
והרעה במצבן העסקי או הכספי של מי מחברות הקבוצה.
.3

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

3.1

האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד
האחראי על ניהול סיכוני שוק בקבוצה הינו סמנכ"ל הכספים של הקבוצה .במהלך תקופת הדוח ,כיהן
בתפקיד זה מר ז'אן-לוק ברבי .לפרוט השכלתו וניסיונו המקצועי ,ראה תקנה 26א' בפרק ד' לדוח
התקופתי לשנת .2014

3.2

תאור סיכוני השוק
הקבוצה חשופה לסיכוני שוק כתוצאה משינוי בשערי החליפין ,האינפלציה ומחירי תוכן וציוד אשר
נרכשים במטבע חוץ.
סיכון שער חליפין  -הקבוצה חשופה לשינויים בשער חליפין ,בעיקר בשער הדולר (ארה"ב) ,שהינו
מטבע החוץ העיקרי המשמש את הקבוצה לרכש ציוד קצה ורכש תכני שידור .שינויים בשער חליפין
עשויים להשפיע על רווחיות הקבוצה ועל תזרים המזומנים העתידי שלה.
סיכון מדד  -הקבוצה חשופה לשינויים במדד בעיקר בקשר עם אגרות החוב סידרה א' ,הסכמי שכירות
מבנים וכלי רכב וכן בחלק קטן מהסכמי רכש תכני שידור הנרכשים בישראל.

18

חלק ב'  -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
3.3

מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק
סיכון שער חליפין
דירקטוריון החברה החליט על ביצוע עסקאות הגנה על שער הדולר והאירו בהתחשב בתוכנית העבודה
השנתית של החברה .לשם כך התקשרה הקבוצה בחוזי הגנה לשער הדולר והאירו המיועדים להבטחת
התחייבויות במטבע חוץ והקטנת החשיפה הכרוכה בהתקשרויות לרכש ציודי קצה ותכני שידור
במטבע חוץ.
לא קיימת מגבלה לגבי סוגי ההגנות שמבצעת החברה .ההגנות בפועל מתבצעות על פי צורכי החברה.
החברה נוהגת להשתמש בעיקר במכשיר הפורוורד אם כי לעיתים החברה משתמשת גם באופציות.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2014היו ברשות הקבוצה עסקאות פורוורד פתוחות בהיקף של  102מיליון
דולר אשר שווין ההוגן הכולל לתאריך זה עמד על נכס בסך של כ 10.3 -מיליון ש"ח.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2014היו ברשות הקבוצה עסקאות פורוורד פתוחות בהיקף של  6.8מיליון אירו
אשר שווין ההוגן הכולל לתאריך זה עמד על התחייבות בסך של כ 1.2 -מיליון ש"ח.

3.4

הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה
במהלך שנת  2014פעלה החברה לפי מדיניות לניהול חשיפות פיננסיות שהתבססה על העקרונות
שנקבעו בדירקטוריון של החברה ,כפי שמעודכנת מעת לעת.
מדיניות הגידור עודכנה לאחרונה בישיבת הדירקטוריון מיום  4במרס .2015
בהתאם למדיניות האמורה ,החברה ביצעה פעילות גידור חלקית ,בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה
ובכפוף להמלצות המתקבלות על ידי יועץ בתחום שוק ההון עימו התקשרה החברה ,בעיקר לצמצום
חשיפתה לשינויים בשערי החליפין של הדולר והאירו .החברה מנהלת מעקב חודשי אחר ניהול
החשיפות בקבוצה שכולל בעת הצורך המלצות לשינוי ככל שנדרש ,הנוגעות לחשיפות ולניהולן.

3.5

דוח בסיסי הצמדה
בבאור 21ח' לדוחות הכספיים ,נכלל מידע בדבר תנאי ההצמדה של יתרות כספיות.
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3.6

מבחני רגישות
טבלאות מבחני רגישות לשווי הוגן של מכשירים פיננסיים בהתאם לשינויים בגורמי שוק
מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין ש"ח לדולר
רווח (הפסד) מהשינוי
רווח (הפסד) מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני ש"ח
ירידת שער חליפין של
עליית שער חליפין של
10%
5%
3.889
5%
10%
מכשירים למטרות הגנה לא מוכרים חשבונאית
חייבים ויתרות חובה -עסקאות אקדמה ש"ח דולר
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
אשראי לזמן קצר מאחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות בגין חכירה מימונית
הלוואה מתאגיד לא בנקאי
1
התקשרויות איתנות דולר
סה"כ

39.7

19.8

10.3

)(19.8

)(39.7

0.0
0.2
()3.4
()17.8
()0.7
()4.5
()1.6
()23.3
()11.4

0.0
0.1
()1.7
()8.9
()0.3
()2.2
()0.8
()11.6
()5.6

0
1.7
)(33.8
)(178.1
() 7
()44.6
()16
()232.6
)(500.1

)(0.0
)(0.1
1.7
8.9
0.3
2.2
0.8
11.6
5.6

)(0.0
)(0.2
3.4
17.8
0.7
4.5
1.6
23.3
11.4

הערות
.1

מדובר בהתקשרויות איתנות לרכש רכוש קבוע ,מערכות מידע ,רכש תכני שידור ,מלאי ,שכר דירה והוצאות
תפעול  .השווי המוצג ביחס להתקשרויות איתנות אינו משקף בהכרח את שווין ההוגן אלא את סך הערך
הנוכחי של תזרימי המזומנים ,אשר נובעים מההתקשרויות האמורות ,המהוונים בשיעור היוון דולרי של
.1.4%

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין ש"ח לאירו
רווח (הפסד) מהשינוי
רווח (הפסד) מהשינוי
שווי הוגן
ש"ח
י
במיליונ
ירידת שער חליפין של
עליית שער חליפין של
10%
5%
4.72
5%
10%
מכשירים למטרות הגנה לא מוכרים חשבונאית
זכאים ויתרות זכות -עסקאות אקדמה ש"ח אירו
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
1
התקשרויות איתנות אירו

3.2

1.6

()1.2

()1.6

()3.2

0.0
0.0
()0.2
()0.5
()1.7

0.0
0.0
()0.1
()0.2
()0.8

0
0
()2.2
()4.9
()16.8

)(0.0
)(0.0
0.1
0.2
0.8

)(0.0
)(0.0
0.2
0.5
1.7

סה"כ

0.8

0.5

()25.1

()0.5

()0.8

הערות
.1

מדובר בהתקשרויות איתנות לרכש תכני שידור ,מלאי ,מערכות מידע ,הוצאות אחזקת רשת ורכישת רכוש
קבוע .השווי המוצג ביחס להתקשרויות איתנות אינו משקף בהכרח את שווין ההוגן אלא את סך הערך
הנוכחי של תזרימי המזומנים ,אשר נובעים מההתקשרויות האמורות ,המהוונים בשיעור היוון אירו של
.1.2%
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מבחן רגישות לשינויים בריבית השקלית
רווח (הפסד) מהשינוי
רווח (הפסד) מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני ש"ח
ירידה בריבית של
עלייה בריבית של
50%
10%
5%
5%
10%
50%
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
לקוחות זמן ארוך
אג"ח צמוד מדד בריבית קבועה
אג"ח לא צמוד בריבית קבועה
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
התחייבויות בגין חכירה מימונית
התחייבות לזמן ארוך -זכאים בגין רכישה
התקשרויות איתנות שקל צמוד מדד1
סה"כ

()1.3
27.4
24.2
137
1.7
0.1
47.9
237.0

()0.3
5.6
5.0
28.6
0.3
0.0
9.9
49.1

()0.1
2.8
2.5
14.4
0.2
0.0
5.0
24.8

52.5
)(713.3
)(601.6
)(1,787.3
)(38.1
)(17.2
()1,198.2
()4,303.2

0.1
)(2.8
)(2.5
)(14.5
)(0.2
)(0.0
()5.0
()24.9

0.3
)(5.7
)(5
)(29.2
)(0.4
)(0.0
()10.0
()50.0

1.3
)(29.1
)(25.8
)(152.3
)(1.8
)(0.1
()51.8
()259.6

הערות
 .1מדובר בהתקשרויות איתנות בעיקר לרכש תכני שידור ,שכר דירה ואחזקה ,רכוש קבוע ,הוצאות תפעול ושכירות כלי
רכב .השווי המוצג ביחס להתקשרויות איתנות אינו משקף בהכרח את שווין ההוגן אלא את סך הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים ,אשר נובעים מההתקשרויות האמורות ,המהוונים בשיעור היוון ריאלי של .2.9%
 .2הטבלה לעיל אינה כוללת את השפעת השינוי בריבית השקלית על חייבים ויתרות חובה בסך של כ 0.2-מיליון ש"ח,
הלוואה לחברה כלולה בסך כ 3.2 -מיליון ש"ח ,יתרות חובה לזמן ארוך בסך של כ 12.9-מיליון ש"ח ,אשראי לזמן קצר
מתאגידים בנקאיים בשווי של כ 61-מליון ש"ח ,זכאים ויתרות זכות בסך של כ 15.3-מיליון ש"ח וכן התחייבויות אחרות
לזמן ארוך בסך כ 22-מיליון ש"ח אשר לא רגישים מהותית לשינויים בריבית השקלית ואשר ערכם בספרים מהווה
בקירוב את שווים ההוגן.
 .3יתרת לקוחות זמן ארוך הוונה בשיעור  2.8%נומינלי.
 .4שיעורי הריבית הריאלי והנומינלי אשר שימשו לצורך חישובי השווי ההוגן של האג"ח צמוד מדד והלא צמוד הם  2.9%ו-
 ,3.1%בהתאמה.
 .5התחייבות בגין הלוואת בעלים לזמן ארוך הוונה בשיעור  3.8%נומינלי.
 .6התחייבויות בגין חכירה מימונית הוונו בשיעורי היוון ריאלים בטווח שבין .3.6%-3%
 .7התחייבות לזמן ארוך-זכאים בגין רכישה המייצגת תמורת רכישה מותנית הוונה לפי שיעור של  0.9%ריאלי
 .8רגישות לשינויים בריבית השקלית נבחנה גם בעלייה וירידה של  50%בהתאם להערכת החברה בדבר מבחני קיצון
לריביות.
מבחן רגישות לשינויים בריבית הדולרית
רווח (הפסד) מהשינוי
רווח (הפסד) מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני ש"ח
ירידה בריבית של
עלייה בריבית של
50%
10%
5%
5%
10%
50%
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
התחייבות בגין חכירה מימונית
הלוואה מתאגיד לא בנקאי
התקשרויות איתנות דולר1
סה"כ

1.2
0.2
1.2
2.6
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0.2
0.0
0.2
0.4

0.1
0.0
0.1
0.2

)(44.6
)(16
)(232.6
()293.2

)(0.1
)(0.0
)(0.1
()0.2

)(0.2
)(0.0
)(0.2
()0.4

)(1.2
)(0.2
)(1.2
()2.6
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הערות
.1

מדובר בהתקשרויות איתנות לרכש רכוש קבוע ,מערכות מידע ,רכש תכני שידור ,מלאי ,שכר דירה והוצאות תפעול.
השווי המוצג ביחס להתקשרויות איתנות אינו משקף בהכרח את שווין ההוגן אלא את סך הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים ,אשר נובעים מההתקשרויות האמורות ,המהוונים בשיעור היוון דולרי של .1.4%

.2

הטבלה לעיל אינה כוללת את השפע ת השינוי בריבית הדולרית על עסקאות אקדמה ש"ח דולר ,חייבים ויתרות חובה
בסך של כ 1.7-מיליון ש"ח וזכאים ויתרות זכות בסך של כ 7-מיליון ש"ח ,אשר לא רגישות מהותית לשינוי בריבית
הדולרית ואשר ערכם בספרים מהווה בקירוב את שווים ההוגן.

.3

רגישות לשינויים בריבית הדולרית נבחנה גם בעלייה וירידה של  50%בהתאם להערכת החברה בדבר מבחני קיצון
לריביות.
מבחן רגישות לשינויים במחירי המניות
רווח (הפסד) מהשינוי
רווח (הפסד) מהשינוי
שווי הוגן
ש"ח
י
במיליונ
ירידה במחירי המניות של
עלייה במחירי המניות של
10%
5%
5%
10%

מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
נכס פיננסי זמין למכירה -השקעה בפרטנר

2.6

1.3

25.6

)(1.3

)(2.6

מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
רווח (הפסד) מהשינוי
רווח (הפסד) מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני ש"ח
ירידה במדד של
עלייה במדד של
2%
1%
1%
2%
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
חייבים ויתרות חובה
יתרות חובה לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך לחברות כלולות
זכאים ויתרות זכות
אג"ח צמוד מדד בריבית קבועה
התחייבות בגין חכירה מימונית
התחייבות לזמן ארוך -זכאים בגין רכישה
התקשרויות איתנות שקל צמוד מדד1
סה"כ

0.8
0.3
0.1
()3.4
)(14.3
)(0.8
)(0.3
()24.0
()41.6

0.4
0.1
0.0
()1.7
)(7.1
)(0.4
)(0.2
()12.0
()20.9

38.6
12.9
3.2
)(168
)(713.3
)(38.1
)(17.2
()1,198.2
()2,080.1

)(0.4
)(0.1
)(0.0
1.7
7.1
0.4
0.2
12.0
20.9

)(0.8
)(0.3
)(0.1
3.4
14.3
0.8
0.3
24.0
41.6

הערות
 .1מדובר בהתקשרויות איתנות בעיקר לרכש תכני שידור ,שכר דירה ואחזקה ,רכוש קבוע ,הוצאות תפעול ושכירות כלי
רכב .השווי המוצג ביחס להתקשרויות איתנות אינו משקף בהכרח את שווין ההוגן אלא את סך הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים ,אשר נובעים מההתקשרויות האמורות ,המהוונים בשיעור היוון ריאלי של .2.9%
 .2מבחני הרגישות למדד המחירים לצרכן נעשו בטווחים של  2%-1%משום שערכים אלו משקפים על פי החברה את
התנודות השנתיות הצפויות במדד המחירים לצרכן.
 .3סעיף הלוואות לזמן ארוך לחברות כלולות מייצג הלוואה ללא מועד פרעון ,ועל כן מוצגת היתרה על פי שוויה בספרים.
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בנוסף ,בוצעו ניתוחי רגישות לריבית גם בתרחישים של עלייה וירידה של  200נקודות בסיס:
מבחן רגישות לשינויים בריבית השקלית
שווי הוגן
רווח (הפסד) מהשינוי
רווח (הפסד) מהשינוי
במיליוני ש"ח
ירידה בריבית של
עלייה בריבית של
 200נקודות בסיס
 200נקודות בסיס
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
לקוחות זמן ארוך
אג"ח צמוד מדד בריבית קבועה
אג"ח לא צמוד בריבית קבועה
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
התחייבויות בגין חכירה מימונית
התחייבות לזמן ארוך -זכאים בגין רכישה
התקשרויות איתנות שקל צמוד מדד1
סה"כ

()1.8
37.8
30.8
142.2
2.2
0.4
65.5
277.1

52.5
)(713.3
)(601.6
)(1,787.3
)(38.1
)(17.2
()1,198.2
()4,303.2

1.9
()41.1
()33.5
()158.8
()2.5
()0.6
()73.0
()307.6

 .1מקום בו הירידה של  200נקודות בסיס הביאה לריבית שלילית ,בוצע היוון בשיעור ריבית אפס.
מבחן רגישות לשינויים בריבית הדולרית
שווי הוגן
רווח (הפסד) מהשינוי
רווח (הפסד) מהשינוי
במיליוני ש"ח
ירידה בריבית של
עלייה בריבית של
 200נקודות בסיס
 200נקודות בסיס
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
התחייבות בגין חכירה מימונית
הלוואה מתאגיד לא בנקאי
התקשרויות איתנות דולר1
סה"כ

0.8
0.3
3.3
4.4

)(44.6
)(16
)(232.6
()293.2

()0.8
()0.3
()2.5
()3.6

 .1מקום בו הירידה של  200נקודות בסיס הביאה לריבית שלילית ,בוצע היוון בשיעור ריבית אפס.
הערות כלליות
.1

השווי ההוגן של ההלוואות חושב כהיוון תזרים מזומנים עתידי בריבית שנתית ,בהתאם לריבית שקיבלה ,או שהייתה
יכולה לקבל החברה להלוואות בתנאים דומים ליום המאזן.

.2

שווי אגרות החוב מוצג על פי שווין בבורסה לתאריך המאזן.

.3

השווי ההוגן של ההלוואות/אגרות החוב לזמן ארוך כולל את החלויות השוטפות בגינן.

.4

להערכת החברה ,היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ,חייבים ויתרות חובה,
אשראי לזמן קצר ,התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

.5

הטבלאות לעיל אינן כוללות את השפעת השינוי בריבית אירו על התקשרויות איתנות באירו ,בשל חוסר רגישות
מהותית לשינויים בריבית אירו.
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.4

היבטי ממשל תאגידי

4.1

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון ,שעליהם להיות
בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הינו שניים ,וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות
הבקרה החשבונאיות המתעוררות בהכנת דוחותיה הכספיים של החברה ,לאור תחומי פעילותה של
החברה ,היקף ומורכבות פעילותה וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה בכללותו ,הכולל
דירקטורים בעלי ניסיון עסקי ניהולי ומקצועי ,המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה
לרבות מטלות הדיווח הכרוכות בכך.
להערכת הדירקטוריון ולאחר שהביא במכלול שיקוליו את הצהרות הדירקטורים ,בהן פירטו
הדירקטורים את השכלתם וניסיונם הרלוונטיים לשם בחינה האם מתקיימים בהם התנאים
והמבחנים לפי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,התשס"ו ,2005 -חברי הדירקטוריון של החברה אשר למועד הדוח
הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית והעובדות שמכוחן ניתן לראותם ככאלה הינם:
ישראל (איזיה) צ'צ'יק  -מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  1בינואר  .2007לפרטים ראה חלק ד'
לדוח תקופתי זה.
רלי שביט – מכהנת כדח"צ בחברה החל מיום  19ביולי  .2010לפרטים ראה חלק ד' לדוח תקופתי זה.
עמוס ספיר  -כיהן כדח"צ בחברה החל מיום  20ביוני  2007ועד ליום  1בינואר  .2015לפרטים ראה
חלק ד' לדוח תקופתי זה.
ד"ר עופר צלרמאיר  -מכהן כדח"צ בחברה החל מיום  15בפברואר  .2015לפרטים ראה חלק ד' לדוח
תקופתי זה.

4.2

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
נכון למועד דוח תקופתי זה ,החברה לא אימצה הוראה בתקנונה בדבר מספר מזערי נדרש של
דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון החברה.

4.3

פרטים בדבר המבקר הפנימי של החברה

4.3.1

פרטי המבקר הפנימי
רו"ח עופר אורליצקי ,מונה למבקר הפנים של החברה ביום  19ביולי .2007 ,מבקר הפנים עומד
בתנאים הקבועים בסעיף ( 3א) ובסעיף  8לחוק הביקורת הפנימית ( )1992וכן בסעיף ( 146ב) לחוק
החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות").
מבקר הפנים אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף הקשור אליה וכן ,אינו בעל קשרים
עסקיים עם החברה ולא ממלא בה כל תפקיד אחר.
הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי לביצוע התפקיד ,כוללים ותק של  30שנה בראיית חשבון.
שותף בכיר במשרד רואי חשבון ליאון אורליצקי ושות' ,העוסק בתחומים רבים כגון :ביקורת פנים,
ביקורת חיצונית ,כינוסים/פירוקים ,הערכות שווי וליוויים מסוגים שונים ,חקירות חשבונאיות
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ומיוחדות .המבקר הפנימי הינו רו"ח מוסמך בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ( )B.Aובעל תואר
שני במנהל עסקים (.)M.B.A
מבקר הפנים אינו עובד החברה ומעניק לחברה שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני ,על ידי פירמת
רואי החשבון שבבעלותו ובאמצעות עובדי משרדו .בכל תפקידיו באמצעות משרדו ,אינו משמש
בתפקידים העלולים ליצור ניגוד עניינים לחברה.
4.3.2

דרך המינוי
ביום  15ביולי  ,2007המליצה ועדת הביקורת לדירקטוריון למנות את רואה חשבון עופר אורליצקי
לתפקיד המבקר הפנימי של החברה .הדירקטוריון אישר המלצה זו ביום  19ביולי .2007
תמצית הנימוקים לאישור המינוי :הוועדה סבורה שמדובר במועמד ראוי .המועמד משתייך למשרד
רואי חשבון מהגדולים בארץ ויש לו לקוחות גדולים רבים בתחום הביקורת הפנימית .יש חשיבות לכך
שיש לו ניסיון רב עם חברות בתחום התקשורת .כל זאת ,בשים לב לחובות ,לסמכויות ולתפקידים
המוטלים על המבקר הפנימי בהתאם לדין מחד ,ובהתחשב בגודל החברה ,היקף פעילותה ומורכבות
פעילויותיה מאידך.

4.3.3

זהות הממונה על המבקר הפנימי
הממונה על המבקר הפנימי בחברה הינו מנכ"ל החברה ,כמתחייב מהוראות סעיף  148לחוק החברות.

4.3.4

תכנית העבודה
תכנית עבודתו של המבקר הפנימי הינה שנתית וכוללת את החברה ואת החברות המוחזקות שלה.
דרך קביעת תוכן תוכנית העבודה:
בהתבסס על סיכונים תפעוליים ,כספיים ואחרים ,נבחרים נושאי הביקורת בתוכנית העבודה וזאת
תוך התייחסות לדגשים של הנהלת החברה מתוך היכרותם את החברה.
הגורם המקבל את תכנית הביקורת ומאשר אותה ,הינו ועדת הביקורת של הדירקטוריון כמתחייב
מהוראות סעיף  149לחוק החברות.
ת כנית העבודה מאפשרת למבקר הפנימי לסטות ממנה ככל שנדרש בהתבסס על מידע ספציפי
לבדיקות אד הוק והן בהפעלת שיקול דעת תוך עדכון הגורמים הרלוונטיים ,כמתואר לעיל.

4.3.5

היקף העסקה
היקף העסקת הביקורת הפנימית נקבע בתחילת שנה במסגרת אישור תכנית הביקורת .בתוכנית
העבודה לשנת  2014נקבעו כ 1,000 -שעות ביקורת למבקר הפנימי של החברה.
חלוקת שעות הביקורת במהלך שנת  2014בין החברה לבין תאגידים מוחזקים של החברה הינה
כדלהלן:
שעות שהושקעו בביקורת
פנימית בחברה

שעות שהושקעו בביקורת
בתאגידים מוחזקים

700

300

שעות ביקורת
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4.3.6

עריכת הביקורת
התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את עבודת הביקורת כאמור בסעיף
(4ב) לחוק הביקורת הפנימית הם כפי שנקבעו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל וכפי שעולה
מחוקים ותקנות כגון :חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב ,1992-חוק החברות התשנ"ט ,1999-חוק
ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך") ,צווים וחוקים רלוונטיים אחרים  -מס הכנסה,
מע"מ וכו' .הנ"ל תוך שימוש בתקנים ,הנחיות וגילויי דעת של לשכת רואי החשבון ,ככל שהם
רלוונטיים וכן נוהלי החברה.
חברי הדירקטוריון הניחו דעתם כי המבקר הפנימי עומד בכל הדרישות שנקבעו באמצעות הצגת
שאלות וברורים שערכו בישיבות ועדת הביקורת וספציפית בעת הצגת כל אחד מדוחות הביקורת.

4.3.7

גישה למידע
למבקר הפנימי הוצגו כל המסמכים הרלוונטיים אשר נדרשו ,לרבות גישה מתמדת ובלתי אמצעית
למערכות המידע של החברה ולכל מידע אחר ולרבות לנתונים כספיים.

4.3.8

דין וחשבון המבקר הפנימי
כל דוחות המבקר הפנימי הוגשו בכתב .כל הדוחות הוגשו לשרשרת מבוקרים כולל מנכ"ל ויו"ר ועדת
הביקורת של הדירקטוריון .בגין כל דוח התקיימה ישיבה עם המבוקרים באשר לממצאים וכן הוגשה
תגובת המבוקרים בכתב כמפורט:
נושא הדוח

מועד הגשת הדוח

זהות גורם מקבל הדוח

מועד דיון בועדת
ביקורת

גביה מלקוחות לא
פעילים

10/6/2014

יו"ר ועדת ביקורת ,חברי
ועדת הביקורת ,מנכ"ל

4/8/2014

11/8/2014

יו"ר ועדת ביקורת ,חברי
ועדת הביקורת ,מנכ"ל

1/12/2014

26/1/2015

יו"ר ועדת ביקורת ,חברי
ועדת הביקורת ,מנכ"ל

26/2/2015

11/2/2015

יו"ר ועדת ביקורת ,חברי
ועדת הביקורת ,מנכ"ל

טרם נידון

ניהול גיבויים ותוכנית
התאוששות מאסון
מעקב אחר יישום
החלטות של דוחות
מבקר פנים
ציוד קצה שרשרת
אספקה
4.3.9

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
לדעת הדירקטוריון ,היקף עבודת הביקורת הפנימית ,רציפות פעילותו ותכנית העבודה של מבקר
הפנים הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

4.3.10

תגמול
אופן תגמול המבקר הפנימי של החברה והיקפו נגזר משעות הביקורת שנקבעו בתוכנית הביקורת
השנתית על ידי ועדת הביקורת .דירקטוריון החברה בדעה כי התגמול שמקבל המבקר הפנימי הינו
סביר בנסיבות העניין ולא צפויה להיות לתגמול השפעה על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר
הפנימי.
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4.4

פרטים בדבר המבקר החיצוני של החברה
להלן פרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר של החברה במהלך השנים  2014ו( 2013 -באלפי
ש"ח):
רואי החשבון

שנה

קוסט פורר גבאי את
קסירר  +בריטמן
אלמגור זוהר

2014

2013

פרטים

ביקורת

ייעוץ

מס

סה"כ

שכ"ט

2,250

118

483

2,851

שעות

13,676

763

1,763

16,202

שכ"ט

2,280

301

2,968

5,549

שעות

15,929

450

3,146

19,525

שכר הטרחה של רואי החשבון (באלפי ש"ח) נקבע בהתבסס על היקף עבודתם בפועל ,ואושר על ידי
ועדת הביקורת של הדירקטוריון.
שכר הטרחה לשנת  2013בגין שירותי המס כולל בעיקרו שירותים בגין הסכמי השומות.
ביום  23באפריל  ,2013החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה על מינוי רואי החשבון
בריטמן אלמגור זוהר כרואי החשבון המבקר של החברה במשותף עם רואי החשבון קוסט פורר גבאי
את קסירר.
4.5

גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה
האורגן בחברה המופקד על בקרת העל בתאגיד בקשר עם אישור הדוחות הכספיים הינו הדירקטוריון.
החל ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2010חלות על הליך אישור הדוחות הכספיים
הוראות ,אשר נקבעו בתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים),
התש"ע"( 2010-התקנות") .בהתאם לתקנות ,טרם הבאת הדוחות הכספיים השנתיים לאישור
הדירקטוריון ,דנה בהם ועדה ייחודית של הדירקטוריון ,היא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
("ועדת המאזן") אשר ממליצה לדירקטוריון האם לאשר את הדוחות הכספיים של החברה .ועדת
המאזן מורכבת מחברי הדירקטוריון הבאים :הגב' רלי שביט (דירקטורית חיצונית ,בעלת מומחיות
חשבונאית ופיננסית ויו"ר הוועדה) ,ד"ר עופר צלרמאיר (דירקטור חיצוני ,בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית) ומר ישראל (איזיה) צ'צ'יק (דירקטור ,בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית).
כל חברי הוועדה הגישו הצהרה מתאימה לחברה .לפרטים בדבר חברי הוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים ,לרבות השכלתם ,ניסיונם והידע שלהם שבהסתמך עליהם החברה רואה אותם כמי שיש
להם היכולת לקרוא ולהבין את הדוחות הכספיים של החברה ,ראה תקנה  26לפרק ד' לדוח תקופתי
זה.
ועדת המאזן מגבשת המלצה לדירקטוריון החברה בנוגע ,בין היתר ,לעניינים הבאים( :א) הערכות
ואומדנים שנעשו במסגרת הדוחות הכספיים; (ב) הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי; (ג)
שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; (ד) המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי
שיושם בעניינים מהותיים של הקבוצה; (ה) הערכות שווי ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן,
שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים.
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דירקטוריון החברה הוא האורגן אשר דן בדוחות הכספיים ומאשר אותם ,לאחר שחברי הדירקטוריון
מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים והמלצות ועדת המאזן מספר ימים לפני הישיבה.
במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקר סמנכ"ל הכספים של
החברה באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים ואת המדיניות החשבונאית של החברה .בנוסף,
סוקר מנכ"ל החברה את פעילותה השוטפת של החברה והשפעת פעילות זו על הדוחות הכספיים של
החברה ומדגיש סוגיות מהותיות .לבסוף ,יו"ר ועדת המאזן סוקר את עיקרי המלצות הוועדה.
בישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמנים ונוכחים נציגים של רואי
החשבון המבקרים של החברה ,והם נוהגים להוסיף הבהרות ,הערות והארות לדוחות הכספיים
ולעמוד לרשות חברי הדירקטוריון בשאלות והבהרות בקשר לדוחות טרם אישורם.
ועדת המאזן דנה בישיבתה מיום  25בפברואר  2015בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר
 .2014כמו כן ,השתתפו בדיון ,מר אילן צחי (מנכ"ל החברה) ,מר הרצל עוזר (יו"ר הדירקטוריון) ,מר
פטריס ג'יאמי (סגן יו"ר הדירקטוריון ומשנה למנכ"ל) ,מר ז'אן-לוק ברבי (סמנכ"ל הכספים) ,עו"ד
אורית גדרון חריט (היועצת המשפטית) ,גב' דלי ברגמן (משנה לסמנכ"ל הכספים וחשבת) ורואי
החשבון המבקרים.
הוועדה בוחנת באמצעות הצגה מפורטת של נושאי משרה אחרים בחברה ,לרבות יו"ר דירקטוריון
החברה ,מר הרצל עוזר ,מנכ"ל החברה ,מר אילן צחי וסמנכ"ל הכספים ,מר ז'אן לוק ברבי ,את
הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,לרבות הערכות מהותיות ואומדנים קריטיים שיושמו בדוחות
הכספיים ,את סבירות הנתונים ,את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ,במידה וחלו,
ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה .הוועדה בוחנת היבטים שונים של
בקרה וניהול סיכונים הן כאלה המשתקפים בדוחות הכספיים והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של
הדוחות הכספיים.
במקרה הצורך ,דורשת הוועדה כי יינתנו בפניה סקירות מקיפות בעניינים בעלי השפעה מהותית
במיוחד.
פרוט התהליכים שננקטו על ידי ועדת המאזן טרם אישור הדוחות ליום  31בדצמבר :2014
טיוטת פרק א'  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה ,טיוטת דוח הדירקטוריון וטיוטת הדוחות
הכספיים נשלחו לעיונם של חברי ועדת המאזן עד ליום  19בפברואר .2015
הדירקטורים מוזמנים לפנות בכל עת למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הכספים של החברה בכל שאלה או
הבהרה הנדרשת ,בטרם התכנסות הישיבה.
במהלך ישיבת ועדת המאזן ,נסקרו התוצאות הכספיות של הקבוצה ,הוצגו השוואות בין התקופה
המדווחת לתקופות מקבילות ופורטו שינויים שחלו בעקבות יישום תקנים חדשים ,על ידי יו"ר
הדירקטוריון ,מנכ"ל ,סמנכ"ל הכספים ורואי החשבון המבקרים של החברה.
במסגרת ישיבתה בחנה הוועדה את ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוח הכספי ליום 31
בדצמבר  ,2014את שלמות ונאותות הגילוי בדוח ,את המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול
החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה ואת הערכות השווי ,לרבות הנחות והאומדנים
שבבסיסן ,שעליהן נסמכים נתונים בדוח הכספי ליום  31בדצמבר .2014
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במהלך הדיון הציגו רואי החשבון המבקרים לוועדה סוגיות עקרוניות שהתעוררו במהלך עבודת
הביקורת.
הוועדה דנה באפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ובחנה בין היתר ,את
תהליך הערכות החברה בעניין תהליכי הבקרה הפנימית הנדרשים לצורך בחינת אפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,לרבות תהליך זיהוי וקביעת התהליכים המהותיים בדוחות
הכספיים ,שהתבסס על מיפוי איכותי וכמותי ,זאת באופן של הצגה מפורטת על ידי סמנכ"ל הכספים.
בתום הדיון ולאחר שהובהר כי הדוחות הכספיים משקפים בצורה נאותה את מצב עסקיה ותוצאות
פעילותה של החברה ,המליצה הוועדה לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים בכפוף להערות שעלו
במהלך הישיבה.
טיוטת פרק א'  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה ,טיוטת דוח הדירקטוריון ,טיוטת הדוחות
הכספיים והמלצת הוועדה הועברו לחברי הדירקטוריון עד ליום  1במרס .2015
דירקטוריון החברה דן בהמלצת הוועדה במסגרת ישיבת הדירקטוריון ואישר את הדוחות הכספיים
ביום  4במרס  .2015בישיבת הדירקטוריון בה אושרו הדוחות הכספיים השתתפו כל חברי
הדירקטוריון של החברה למעט מר ג'רמי בונין ומר דקסטר גואי .להנחת הדירקטוריון המלצת
הוועדה הועברה זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון בהתחשב בהיקף ומורכבות ההמלצה .הזמן אותו
קבע דירקטוריון החברה כסביר לעניין זה ,הינו שלושה ימי עסקים.
4.6

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
לפירוט התגמולים אשר ניתנו לנושאי משרה בכירה בחברה ובעלי עניין בחברה בהתאם להסכמי
העסקה בינם לבין החברה ולהסברי הדירקטוריון בדבר הקשר בין התגמולים האמורים לבין תרומתו
של כל נושא משרה לחברה ,ראה תקנה  21לפרק ד' לדוח תקופתי זה.

4.7

מדיניות בנושא מתן תרומות
על פי תקנון החברה הדירקטוריון מוסמך לתרום או לקבוע כללים בדבר תרומות בסכום סביר שלא
יעלה על  250אלף דולר ארה"ב בכל שנה ,על פי הוראת חוק החברות ,אלא אם קבע הדירקטוריון
אחרת .לקבוצה לא קיימת התחייבות עתידית בגין תרומות.

.5

מידע בהקשר לדיווח הפיננסי של החברה

5.1

ארועים לאחר תאריך המאזן
ראה באור  30לדוחות הכספיים.

5.2

אומדנים ותחזיות שהונחו בבסיס הערכות שווי
להערכות שווי בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין שנזקף בגין מיזוג חברות הכבלים מיום  31בדצמבר
 ,2006ובגין רכישת הוט מובייל מיום  28בנובמבר  ,2011אשר בוצעו ליום  30בספטמבר  ,2014ראה
דוחות כספיים ביניים ליום  30בספטמבר  ,2014שפרסמה החברה ביום  14בנובמבר ( 2014מס'
אסמכתא  .)2014-01-195162תאריך התוקף של הערכות השווי הינו יום  30בספטמבר 2014 ,ולפיכך,
חלפו מעל  90יום מתאריך התוקף ועד למועד פרסום הדוח התקופתי .בהסתמך על מידע שנמסר
מהנהלת החברה ,כי ממועד הערכות השווי ועד למועד הדוח לא חלו שינויים מהותיים העשויים
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לשנות את מסקנות הערכות השווי ,קבע הדירקטוריון כי הוא רשאי להסתמך על הערכות השווי בדוח
התקופתי.
לפרטים אודות הערכות השווי האמורות בהתאם להוראות תקנה 8ב(ט) לתקנות הדוחות ,ראה נספח
א' לדוח זה.
5.3

אומדנים חשבונאיים קריטיים
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים ,הערכות
והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות,
הכנסות והוצאות .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של
נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה באופן מהותי:

5.3.1

תביעות משפטיות
בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה ,הסתמכה הקבוצה
על חוות דעת יועציה המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם
המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים.
מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.
כנגד הקבוצה עומדות תביעות תלויות בסכום כולל של כ 2.6 -מיליארד ש"ח .התביעות הינן תביעות
ייצוגיות ובקשות להכרה בתביעות כייצוגיות ,תביעות בנושאי זכויות יוצרים ותביעות נוספות .בגין
תביעות אלה ביצעה החברה הפרשה ,המבוססת בין היתר ,כאמור לעיל ,על חוות דעת יועציה
המשפטיים ,בהתאם להערכת סיכויי כל תביעה העומדת כנגד הקבוצה ,בסך של כ 69 -מיליוני ש"ח.
הסעיפים הרלוונטיים בדוחות הכספיים של החברה המושפעים מאומדן זה הינם :במסגרת המאזן -
סעיף הפרשה לתביעות משפטיות במסגרת התחייבויות שוטפות .במסגרת סעיפי הדוח על הרווח
הכולל  -הסעיפים הרלוונטים לכל תביעה (הוצאות תפעול אחרות ,הוצאות אחרות ,נטו והוצאות
מימון).

5.3.2

ירידת ערך מוניטין
בדוחות הכספיים של הקבוצה נכלל נכס בלתי מוחשי -מוניטין ,בסכום של כ 1,264 -מיליוני ש"ח.
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה .הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן
של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים ואף לאמוד
שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה .אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מתבסס על הערכות
הנהלה ,תוכנית עסקית ,תקציב החברה ותחזיות החברה בנושאים הרלוונטיים.
הבחינה אודות ירידת ערך מוניטין מבוצעת באמצעות הערכת שווי חיצונית שמקבלת החברה ,במידת
הנדרש ,ממומחה בלתי תלוי ,אשר אומד את סכום בר ההשבה של כל יחידה מניבת תזרים מזומנים,
בין היתר בהתבסס על נתוני תזרימי המזומנים האמורים ,אמידת שיעור ניכיון ונתונים נוספים
המובאים בפניו והרלוונטיים לבחינה זו.
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בחמש השנים האחרונות לא נמצאה אינדיקציה לירידת ערך מוניטין ועל כן נותר סכום המוניטין ללא
שינוי.
הגורמים אשר עשויים להביא לכך שיהיה צורך לשנות את האומדן או לסטות ממנו הינם שינויים
מהותיים לרעה אשר עשויים להביא לשינוי מהותי בתזרים המזומנים החזוי של החברה ובשיעור
הניכיון כגון :שינויים בסביבה הרגולטורית של החברה ,בתוכנית העסקית של החברה ,בתחזיות
החברה וברמת הסיכון של החברה.
הקבוצה בחנה את הסכום בר השבה של מגזר הכבלים ומגזר הסלולר ,בהתבסס על סכומים ברי
השבה ליום  30בספטמבר  ,2014כפי שנקבעו על ידי מעריך שווי חיצוני.
5.3.3

נכסי מסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ,שטרם נוצלו ,במידה
שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש שיקול דעת של ההנהלה על מנת
לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי ,סכום ההכנסה החייבת
במס הצפויה ומקורה ואסטרטגיית תכנון המס.
הסעיפים הרלוונטיים בדוחות הכספיים של החברה המושפעים מאומדן זה הינם :במסגרת המאזן -
סעיפי מסים נדחים במסגרת הנכסים הלא שוטפים וההתחייבויות הלא שוטפות .במסגרת סעיפי
הדוח על הרווח הכולל  -סעיף הוצאות המס וסעיף שינוי בשווי ההוגן של נכס פיננסי זמין למכירה,
נטו בניכוי השפעת המס.

5.3.4

הטבות לאחר סיום העסקה
בדוחות הכספיים של הקבוצה נכללה התחייבות בגין הטבות עובדים לאחר סיום העסקה בסך של כ-
 18מיליוני ש"ח.
התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה
אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון ,שיעורי תשואה
צפויים על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים .קיימת אי ודאות בגין אומדנים אלו
בשל היות התוכניות לזמן ארוך.
האומדנים האמורים מבוססים ,בין היתר ,על ניסיון העבר של החברה ותחזיותיה העתידיות ביחס
לתחלופת עובדים ,שיעורי תשואה צפויים וכדומה ,המבוססת בין היתר ,כאמור לעיל ,על הערכה
אקטוארית.
הסעיפים הרלוונטיים בדוחות הכספיים של החברה המושפעים מאומדן זה הינם :במסגרת המאזן -
סעיף התחייבויות בשל הטבות לעובדים במסגרת ההתחייבויות הלא שוטפות .במסגרת סעיפי הדוח
על הרווח הכולל  -סעיף הוצאות השכר בסעיפי הוצאות התפעול ,הוצאות מכירה ושיווק והוצאות
הנהלה וכן הוצאות המימון.

5.3.5

תמורה מותנית בגין רכישת מניות הוט מובייל
הדוחות הכספיים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  ,2014כוללים התחייבות בגין תמורה מותנית בגין
רכישת מניות הוט מובייל בסך של כ 116-מיליון ש"ח אשר הוערכה למועד הדוח בסך של כ 17-מיליון
ש"ח .תמורה מותנית זו הוכרה בהתאם לשוויה ההוגן במועד הרכישה וסווגה כהתחייבות פיננסית
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בהתאם להוראות .IAS 39
קביעת שוויה ההוגן של התמורה המותנית בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני ליום  30בספטמבר ,2014
אשר כללה שימוש במודל הערכה הלוקח בחשבון הסתברויות שונות להתקיימות התרחישים
המביאים לכדי תשלום התמורה המותנית ,במועדים שונים ובהתבסס על תוכניתה העיסקיות של
הקבוצה.
במהלך הרבעון הרביעי של שנת  ,2014עדכנה החברה את התמורה המותנית כתוצאה מאי עמידה
ביעדי ה EBITDA-של שנת  ,2014אשר במועד קביעת השווי ההוגן על ידי מעריך שווי חיצוני הוערך
כיעד שיושג.
אובדן הלקוחות כאמור בסעיף  1.3לעיל ועליה בהוצאות תפעול ,הביאו לכך שיעד ה EBITDA-לא הושג
ועל כן עודכנה התמורה המותנית.
לפרטים נוספים אודות מנגנון התמורה המותנית ,ראה סעיף  1.8.1.1בפרק א' לדוח זה.
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.6

פרטים בהקשר עם סדרת תעודות החייבות שבמחזור

6.1

להלן נתונים אודות אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון ליום  31בדצמבר :2014
אגרות החוב (סדרה א')

אגרות החוב (סדרה ב')

 30במרס 2011

 30במרס 2011

סך שווי נקוב במועד הנפקה

 825מיליוני ש"ח

 675מיליוני ש"ח

שווי נקוב למועד הדוח

 653מיליוני ש"ח

 535מיליוני ש"ח

שווי נקוב למועד הדוח (צמוד למדד
המחירים לצרכן)

 686מיליוני ש"ח

 535מיליוני ש"ח

 7מיליוני ש"ח

 9מיליוני ש"ח

שווי הוגן

 713מיליוני ש"ח

 602מיליוני ש"ח

שווי בורסאי

 713מיליוני ש"ח

 602מיליוני ש"ח

סוג הריבית

ריבית שנתית קבועה בשיעור
3.9%

ריבית שנתית קבועה
בשיעור 6.9%

מועדי תשלום קרן

אחת לחצי שנה ,החל מחודש
ספטמבר  2012ועד לחודש
אוגוסט 2018

אחת לחצי שנה ,החל
מחודש ספטמבר 2012
ועד לחודש אוגוסט 2018

מועדי תשלום ריבית

אחת לחצי שנה ,החל מחודש
ספטמבר  2011ועד לחודש
אוגוסט 2018

אחת לחצי שנה ,החל
מחודש ספטמבר 2011
ועד לחודש אוגוסט 2018

הצמדה

צמוד למדד המחירים לצרכן
בגין חודש פברואר 2011

לא צמוד

מהותית

מהותית

מועד הנפקה

סכום ריבית שנצברה

מהותיות ביחס להתחייבויות הקבוצה
6.2

פרטים בדבר חברת הנאמנות (סדרה א' וסדרה ב')
שם החברה  -משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ
שם האחראי בחברת הנאמנות  -רמי סבטי ,סמנכ"ל
כתובת דואר של האחראי  -דרך מנחם בגין  ,48תל אביב
כתובת דואר אלקטרוני של האחראי trusts@bdo.co.il -

6.3

דירוג הסדרות
ביום  29במרס  ,2011ביום  12בספטמבר  ,2011ביום  9בדצמבר  2012וביום  11בפברואר  2014נתקבל
בידי החברה מחברת מידרוג בע"מ דירוג  A1בעלת אופק יציב לאגרות חוב (סדרה א') ואגרות החוב
(סדרה ב') של החברה בהיקף של עד  1,500מיליוני ש"ח ע.נ ..לדוח הדירוג של אגרות החוב (סדרה א')
של החברה ואגרות החוב (סדרה ב') של החברה ,ראה דוח מיידי של החברה מיום  12בספטמבר 2011
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(מספר אסמכתא  ,)2011-01-271980דוח מיידי של החברה מיום  30במרס ( 2011מספר אסמכתא
 ,)2011-01-099312דוח מיידי של החברה מיום  9בדצמבר ( 2012מספר אסמכתא )2012-01-304845
ודוח מיידי של החברה מיום  11בפברואר ( 2014מספר אסמכתא  )2014-01-037255הנכללים בדוח זה
על דרך ההפניה.
ליום  31בדצמבר  2014ולמועד אישור הדוחות הכספיים ,החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות
לפי שטר הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי.
אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

תאריך 4 :במרס 2015

אילן צחי
מנכ"ל

הרצל עוזר
יו"ר הדירקטוריון
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נספח א'  -בהתאם להוראות תקנה 8ב(ט) לתקנות הדיווח
הערכה בנושא בחינת ערך המוניטין שנזקף בגין מיזוג חברות הכבלים ורכישת מניות הוט מובייל ליום  30בספטמבר 2014

נושא ההערכה

אפשרות
הפגימה בערך
המוניטין של
החברה שנזקף
בגין מיזוג
חברות
הכבלים ובגין
רכישת הוט
מובייל

עיתוי
ההערכה

30
בספטמבר
2014

שווי נושא
ההערכה
שנקבע
בהתאם
להערכה
לא חלה
פגימה
בערך
המוניטין
נכון ליום
30
בספטמבר
2014

זיהוי המעריך ואפיוניו

רו"ח יובל זילברשטיין מחברת י.ג.א פרומתאוס יעוץ כלכלי בע"מ
(להלן – "מעריך השווי") .משמש מנכ"ל משותף וכלכלן ראשי
במשרד .רו"ח זילברשטיין הינו מומחה בעל למעלה מ  20 -שנות
ניסיון בביצוע הערכות שווי ,ניתוח דוחות כספיים ,הכנת חוות
דעת מומחה וביצוע עבודות ייעוץ כלכלי מסוגים שונים עבור
חברות ועסקים .לרו"ח זילברשטיין תואר מוסמך )(M.B
בהצטיינות במנהל עסקים (התמחות במימון ,בנקאות ויזום
עסקים) מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים והוא בוגר ()B.A
החוג לחשבונאות וכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים.
רו"ח זילברשטיין חבר בלשכת רואי החשבון בישראל ומעביר
הרצאות והשתלמויות לחברי הלשכה בתחומי הערכת שווי וניתוח
עסקי וכן חבר בפורום שווי הוגן של המרכז הבינתחומי ובוועדת
הערכות שווי של לשכת רואי חשבון בישראל .כמו כן שימש רו"ח
זילברשטיין כרואה חשבון בכיר במשרד .PwC
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מודל ההערכה לפיו פעל
מעריך השווי

בחינת אפשרות הפגימה
בערך המוניטין מבוססת
על כללים והנחיות
שנקבעו בתקן הדיווח
הבינלאומי  IAS 36ו-
 .IFRS13הואיל
והמוניטין אינו ניתן
למדידה בנפרד
מהפעילות ,השיטה
המקובלת לבחינת
האפשרות לפגימה
בערכו הינה מדידת
השווי בר השבה של כל
יחידה מניבת מזומנים.
השווי בר השבה של
היחידות המניבות
מזומנים הוערך על פי
שיטת היוון תזרימי
המזומנים (.)DCF

ההנחות לפיהן בוצעה ההערכה

א .שיעורי היוון  -שיעורי
ההיוון לאחר מס לפיהם
הוונו תזרימי המזומנים
במגזר הכבלים ובמגזר
הסלולר הינם 11% ,10%
בהתאמה.
ב .שיעור הצמיחה  -שימוש
בשיעור צמיחה קבוע במגזר
הכבלים ובמגזר הסלולר
של  1.5%ו 2%-בהתאמה.
לפרטים נוספים בדבר הנחות
הבסיס שעמדו בבסיס הערכת
השווי ראה באור 5ה' לדוחות
הכספיים.

חלק ב'  -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
נספח א' (המשך)  -בהתאם להוראות תקנה 8ב(ט) לתקנות הדיווח
הערכה בנושא התמורה המותנית בגין רכישת מניות הוט מובייל ליום  30בספטמבר 2014

נושא ההערכה

עדכון התמורה
המותנית בגין
רכישת מניות
הוט מובייל
כתוצאה
מעדכון תחזיות
החברה

עיתוי
ההערכה

30
בספטמבר
2014

שווי נושא
ההערכה
שנקבע
בהתאם
להערכה

זיהוי המעריך ואפיוניו

מודל ההערכה לפיו פעל
מעריך השווי

התחייבות
רו"ח יובל זילברשטיין מחברת י.ג.א פרומתאוס יעוץ כלכלי בע"מ מודל תוחלת הערך.
בגין תמורה (להלן – "מעריך השווי") .משמש מנכ"ל משותף וכלכלן ראשי
במשרד .רו"ח זילברשטיין הינו מומחה בעל למעלה מ  20 -שנות
מותנית
ניסיון בביצוע הערכות שווי ,ניתוח דוחות כספיים ,הכנת חוות דעת
מומחה וביצוע עבודות ייעוץ כלכלי מסוגים שונים עבור חברות
ועסקים .לרו"ח זילברשטיין תואר מוסמך ) (M.Bבהצטיינות במנהל
עסקים (התמחות במימון ,בנקאות ויזום עסקים) מטעם
האוניברסיטה העברית בירושלים והוא בוגר ( )B.Aהחוג לחשבונאות
וכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים.
רו"ח זילברשטיין חבר בלשכת רואי החשבון בישראל ומעביר
הרצאות והשתלמויות לחברי הלשכה בתחומי הערכת שווי וניתוח
עסקי וכן חבר בפורום שווי הוגן של המרכז הבינתחומי ובוועדת
הערכות שווי של לשכת רואי חשבון בישראל .כמו כן שימש רו"ח
זילברשטיין כרואה חשבון בכיר במשרד .PwC

36

ההנחות לפיהן בוצעה ההערכה

היוון לפי ריבית ריאלית .1.3%
הצמדה למדד.3.4% :
הסתברות ל upside -הגורר
תשלום מלא של ההתחייבות בגין
התמורה מותנית10% :

חלק ג'

דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר 2014

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר2014 ,
במיליוני ש"ח

תוכן העניינים
עמוד
דוחות רואי החשבון המבקרים

2-3

מאזנים מאוחדים

4-5

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

6

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

7

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

8-9

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

10-72

נספח לדוחות הכספיים המאוחדים  -רשימת חברות מוחזקות עיקריות

--------------

73

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של הוט מערכות תקשורת בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב(ג) בתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של הוט מערכות תקשורת בע"מ וחברות בנות (להלן יחד -
החברה) ליום  31בדצמבר  .2014רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של
החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה
פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה
פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון
בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ,על תיקוניו( ,להלן  -תקן ביקורת  .)104רכיבים אלה
הינם ) 1( :בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של
מערכות מידע; ( )2בקרות על רישום הכנסות; ( )3בקרות על רכש תוכן; ( )4בקרות על הכרה ומדידת רכוש קבוע;
( )5בקרות על הכרה ומדידת נכסים בלתי מוחשיים; ( )6בקרות על הכרה ומדידת מלאי (כל אלה יחד מכונים להלן
 רכיבי הבקרה המבוקרים).ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן
אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי
הבקרה המבוקרים ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של
אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי
בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי
הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי
הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות
כאלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או
לגלות הצגה מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה
לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים
תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31
בדצמבר .2014
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום
 31בדצמבר  2014ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2014והדוח שלנו ,מיום  4במרס ,2015 ,כלל חוות דעת בלתי מסויגת על הדוח הכספי ,וכן
הפניית תשומת לב בגין תביעות שהוגשו כנגד החברה וחברות הבנות שלה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריך את
החשיפה בגינן.

תל-אביב,
 4במרס2015 ,

בריטמן אלמגור זהר
רואי חשבון
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קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של הוט מערכות תקשורת בע"מ
ביקרנו את המאזנים המאוחדים המצורפים של הוט מערכות תקשורת בע"מ (להלן  -החברה) לימים 31
בדצמבר 2014 ,ו 2013-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת
מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2014 ,ו .2013-דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 27% -מכלל הנכסים
המאוחדים ליום  31בדצמבר  ,2013והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 21%-מכלל ההכנסות המאוחדות לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2013בוקרו על ידי רואי חשבון קוסט ,פורר גבאי את קסירר בלבד שהדוחות שלהם
הומצאו לבריטמן אלמגור זהר וחוות הדעת של בריטמן אלמגור זהר ,ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין
אותן חברות ,מבוססת על הדוחות של רואי החשבון קוסט ,פורר גבאי את קסירר.
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר 2012 ,ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,
בוקרו על ידי רואי חשבון קוסט ,פורר גבאי את קסירר בלבד ,אשר הדוח שלהם עליהם מיום  27במרס 2013 ,כלל
חוות דעת בלתי מסוייגת ,וכן הפניית תשומת לב בגין תביעות שהוגשו כנגד החברה וחברות הבנות שלה ואשר
במועד החתימה על חוות הדעת לא היה ניתן להעריכן או לחשב את החשיפה בגינן.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון
(דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת
נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו  ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים
הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה
לימים  31בדצמבר  2014ו 2013-ואת תוצאות פעולותיהן  ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת
מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ) IFRSוהוראות
תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  25לדוחות הכספיים בדבר
תביעות שהוגשו כנגד החברה וחברות הבנות שלה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריך את החשיפה בגינן.
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על
דיווח כספי" ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014והדוח שלנו מיום  4במרס,
 2015כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

תל-אביב,
 4במרס2015 ,

בריטמן אלמגור זהר
רואי חשבון
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קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח

נכסים שוטפים
5א'
5ב'
6
7
8

מזומנים ושווי מזומנים
מזומן מוגבל
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי

1
1
400
143
16

7
3
)* 458
123
13

561

604

נכסים לא שוטפים
יתרות לקוחות לזמן ארוך
השקעה בנכס פיננסי זמין למכירה
יתרות חובה לזמן ארוך
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
מוניטין
מסים נדחים

*)

9
10
12
13
14
14
24

סווג מחדש ,ראה באור 2כא'.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

4

54
26
265
3,757
470
1,264
-

59
40
148
3,960
596
1,264
17

5,836

6,084

6,397

6,688

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח

התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר מאחרים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
והלוואות לזמן ארוך מאחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הפרשה לתביעות משפטיות

15
16
17
18

234
984
493
69

128
)* 1,028
622
53

1,780

1,831

התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב והלוואות מאחרים
הלוואה מצד קשור
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
מסים נדחים

19
20
23
22
24

הון

26

הון מניות
מניות אוצר
פרמיה על מניות
קרן בגין נכס פיננסי זמין למכירה
קרן בגין מדידה מחדש של תכניות להטבה מוגדרת
יתרת רווח (הפסד)

*)

1,091
1,604
124
18
182

1,218
1,900
170
18
158

3,019

3,464

97
()184
1,680
7
()7
5

97
()184
1,680
18
()7
()211

1,598

1,393

6,397

6,688

סווג מחדש ,ראה באור 2כא'.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 4במרס2015 ,
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

אילן צחי
מנכ"ל

הרצל עוזר
יו"ר דירקטוריון

5

ז'אן-לוק ברבי
סמנכ"ל כספים

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח

באור
הכנסות

27א'

פחת והפחתות
הפחתה בגין זכויות שימוש
הוצאות תפעול אחרות
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו

27ב'
27ג'
27ג'
27ה'

רווח תפעולי
27ד'
27ד'

הכנסות מימון
הוצאות מימון
רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

24

מסים על ההכנסה
רווח נקי (הפסד)

4,054

4,228

4,192

1,211
1
1,772
248
225
21

1,178
2,177
239
207
215

1,094
2,259
300
163
()23

576

212

399

29
()276

48
()299

18
()320

329

()39

97

113

23

18

216

()62

79

רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):
סכומים שיסווגו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים
ספציפיים:
רווח (הפסד) בגין נכס פיננסי זמין למכירה ,נטו

()11

8

()11

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה
מוגדרת

-

2

()1

רווח (הפסד) כולל אחר

()11

10

()12

סה"כ רווח (הפסד) כולל

205

()52

67

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

6

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

פרמיה על
מניות

קרן בגין
מדידה
מחדש של
תוכניות
להטבה
מוגדרת

יתרה ליום  1בינואר2012 ,

96

1,654

()8

-

רווח נקי
סה"כ הפסד כולל אחר

-

-

()1

-

-

סה"כ רווח (הפסד) כולל

-

-

()1

-

-

79

רכישת מניות אוצר
דיבידנד ששולם
מימוש כתבי אופציה
פקיעה וחילוט כתבי אופציה
עלות תשלום מבוסס מניות

1
-

17
9
-

-

()184
-

()17
()29
15

()365
-

-

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

97

1,680

()9

()184

-

()149

10

1,445

הפסד
סה"כ רווח כולל אחר

-

-

2

-

-

()62
-

8

()62
10

סה"כ רווח (הפסד) כולל

-

-

2

-

-

()62

8

()52

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

97

1,680

()7

()184

-

()211

18

1,393

רווח נקי
סה"כ הפסד כולל אחר

-

-

-

-

-

216
-

()11

216
()11

סה"כ רווח (הפסד) כולל

-

-

-

-

216

()11

205

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

97

1,680

()184

-

5

7

1,598

הון
מניות

()7

קרן
מעסקאות
תשלום
מבוסס
מניות
מניות
באוצר
מיליוני ש"ח

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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יתרת
רווח
(הפסד)

קרן בגין
נכס
פיננסי
זמין
למכירה

סה"כ
הון

31

137

21

1,931

79
-

()11

79
()12

()11

67
()184
()365
1
()20
15

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
216

רווח נקי (הפסד)

()62

79

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
פחת והפחתות
הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע
מסים על ההכנסה ,נטו
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
הפרשי הצמדה והפחתת ניכיון בגין אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
שערוך התחייבויות אחרות לזמן ארוך ,נטו
עלות תשלום מבוסס מניות
הוצאות מימון ואחרות ,נטו

1,218
3
113
()1

1,207
23
()11

1,094
()1
18
7

2
()77
192

18
()6
170

31
4
()5
137

1,450

1,401

1,285

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עלייה) בלקוחות
עלייה בחייבים ויתרות חובה ויתרות חובה לזמן ארוך
עלייה בהוצאות מראש ששולמו למשווקים
עלייה ביתרות צדדים קשורים
ירידה (עלייה) במלאי
ירידה ביתרות לקוחות בלתי שוטפות
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
עלייה (ירידה) בהפרשה לתביעות משפטיות
ירידה בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך

58
()177
()138
5
()3
5
()81
()43
16
()6

80
()63
()97
14
23
()11
128
()15
()8

()177
()14
()104
()3
3
142
()31
()100
()17

()364

51

()301

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים שהתקבלו
מסים ששולמו
דיבידנד שהתקבל

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

()196
5
()43
-

()195
17
4
-

()151
12
13
2

()234

()174

()124

1,068

1,216

939

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש רכוש קבוע
הלוואה לזמן קצר לצד קשור
תשלום על חשבון תמורה מותנית
קיטון (גידול) במזומן מוגבל ,נטו

()677
5
2

()767
2
()** )36
()233
66

()1,131
2
()69

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()670

()968

()1,198

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים ,נטו
קבלת (פרעון) הלוואה לזמן קצר מצד קשור
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים ואגרות חוב
קבלת הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
פרעון הלוואה לזמן ארוך מצד קשור **)
פרעון התחייבויות אחרות לזמן ארוך
הנפקת הון מניות
דיבידנד לבעלי מניות החברה
רכישת מניות אוצר

75
()129
()257
()93
-

()70
5
()128
()80
-

()295
70
1,050
()1,826
1,900
()76
1
()365
()184

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) לפעילות מימון

()404

()273

275

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()6

()25

16

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

7

32

16

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

1

7

32

פעולות מהותיות שלא במזומן
תנועה באשראי ספקים ובאשראי לזמן קצר

44

()12

95

רכישת נכסים קבועים בחכירה מימונית

6

24

51

פרעון הלוואה לזמן קצר לצד קשור כנגד הלוואה לזמן ארוך מצד קשור

()** )39

-

-

**)

ראה באור .20

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :1

כללי
תיאור כללי של הקבוצה
א.

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ (להלן  -החברה) וחברות מאוחדות ושותפויות מאוחדות ,בבעלות
מלאה ,פועלות בחמישה תחומים עיקריים:
)1
)2
)3
)4
)5

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים.
שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים.
שירותי תקשורת סלולרית.
שירותי ספק אינטרנט (להלן  -שירותי .)ISP
מתן שירותי תקשורת בינלאומית  -החל מחודש ינואר  2013בהתאם לרישיון מפעיל למתן
שירותים בינלאומיים שקיבלה חברת הוט מובייל בחודש מאי .2012

ב.

החברה הינה חברה רשומה בישראל .בחודש אוקטובר  1993הפכה החברה לציבורית .ביום 27
בדצמבר 2012 ,הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קול החזקה בע"מ (להלן  -קול) ,בעלת השליטה
בחברה ,את מלוא החזקות הציבור בחברה ,באופן שעם השלמת העסקה כאמור הפכה החברה
לחברה פרטית בבעלותה המלאה של קול (במישרין ובאמצעות חברה בבעלותה המלאה) .היות
ואגרות החוב של החברה רשומות למסחר בבורסה ,נותרה החברה תאגיד מדווח.

ג.

נכון למועד המאזן ,בעל השליטה הסופי בחברה החל מיום  27בדצמבר 2012 ,הינו מר פטריק דרהי,
דרך החזקתו בקבוצת ( Altice International S.A.R.Lלשעבר  ,)Altice VIIחברת האם הסופית של
החברה.
ביום  31בינואר 2014 ,לאחר תהליך הנפקת מניות בבורסה של אמסטרדם בהולנד של חברת
 ,SAבעל השליטה הסופי בחברה נותר מר פטריק דרהי ,דרך החזקתו בחברת האם הסופית
.SA

Altice
Altice

ד.

הקבוצה כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות את פעילותה העסקית לרבות תעריפיה.
על תעריפי החברה חלים הסדרים מכח חוק התקשורת .תעריפי השירותים המפוקחים של החברה
נקבעים בתקנות ומתעדכנים על פי נוסחת הצמדה .כל מגזרי הפעילות של הקבוצה נמצאים
בתחרות .פעילות הקבוצה כפופה ,ככלל ,להסדרה שלטונית ולפיקוח.

ה.

גרעון בהון החוזר של החברה
למועד המאזן לקבוצה גרעון בהון החוזר של כ 1,219-מיליון ש"ח (ליום  31בדצמבר -2013 ,כ1,227-
מיליון ש"ח).
לאור מבנה המאזן של החברה ,אופי פעילותה ,אמצעיה הנזילים וקווי האשראי העומדים לרשותה,
הגיע דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  4במרס  ,2015למסקנה כי אין חשש סביר שהחברה לא
תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן ,לרבות יכולתה לעמוד בפירעון אגרות
החוב שהונפקו על ידה.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות המוצגות ,למעט
אם נאמר אחרת.
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן .)IFRS -
כמו כן ,הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט התחייבות בגין עסקת תשלום מבוסס
מניות המסולקות במזומן ,נגזרים ומכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,נכסים
פיננסיים זמינים למכירה.
החברה בחרה להציג את פרטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב.

תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינה שנה.

ג.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות
בנות) .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת ,חשיפה או זכויות
לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי
להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת .בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת
זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד
השגת השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות
הכספיים של החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין
החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

ד.

צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת .בכל צירוף עסקים,
החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויין ההוגן במועד
הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לרווח או הפסד.
תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה .תמורה מותנית מסווגת כנכס או כהתחייבות
פיננסית בהתאם ל .IAS 39-שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים ברווח או
הפסד .אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני ,היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה
ללא מדידה עוקבת.
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות ,שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו .אם סכום
המוניטין שהתקבל הינו שלילי ,הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
לאחר ההכרה הראשונית מוניטין נמדד לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר .לצורך בחינת
ירידת ערך המוניטין מיוחס ליחידות מניבות המזומנים אשר אליהן הוקצה במועד הרכישה.
ה.

מטבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה ,לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני,
מהו מטבע הפעילות של כל חברה.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד
העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ
מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה .הפרשי שער
נזקפים לרווח או הפסד .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי
עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים
במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין
במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

.3

פריטים כספיים צמודי מדד
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן
בישראל (להלן  -המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי ,בכל תאריך מאזן ,בהתאם לתנאי
ההסכם .הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור ,נזקפים לרווח או הפסד.

ו.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר
אשר אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה
או ש עולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס ,ומהווים חלק מניהול
המזומנים של הקבוצה.

ז.

הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם
מוטלת בספק .כמו כן ,החברה מכירה בהפרשה בגין קבוצות לקוחות המוערכות באופן קולקטיבי
בגין ירידת ערך בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם .חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם,
נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.

ח.

מלאי
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת
המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך
העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה .החברה בוחנת
מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.
עלות המלאי נקבעת לפי שיטת ממוצע משוקלל.
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ט.

הכרה בהכנסה
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות
הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן
מהימן .כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקה ההכנסות מוצגות על
ב סיס ברוטו .במקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים
מהעסקה ,ההכנסות מוצגות על בסיס נטו .ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה
בעסקה בניכוי הנחות מסחריות ,הנחות כמות והחזרות.
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה:
הכנסות ממכירת סחורות
הכנסות ממכירת סחורות מוכרת כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים
מהבעלות על הסחורות לקונה ,והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת .בדרך כלל ,מועד
המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות.
הכנסות ממתן שירותים
הכנסות ממתן שירותי כבלים ,אינטרנט ,טלפוניה ורט"ן ברשת סלולרית מוכרות בהתאם לשלב
ההשלמה של העסקה לתאריך הדיווח .על-פי שיטה זו ,ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן
סופקו השירותים.
הכנסות מראש ממכירת כרטיסי חיוג מוכרות בהתאם לשימוש בפועל של הלקוחות או במועד
פקיעת תוקפם של כרטיסי החיוג ,כמוקדם מביניהם.
הכנסות מהסדרי אשראי
הכנסות הנובעות מהסדרי אשראי לזמן ארוך (כגון מכירת מכשירים בתשלומים) נרשמות על בסיס
הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים (כנגד לקוחות לזמן ארוך) ומהוונות לפי שיעורי
ריבי ת .ההפרש בין הסכום המקורי של האשראי לבין הערך הנוכחי ,כאמור לעיל ,נפרס על פני
תקופת האשראי ונרשם כהכנסות ריבית לאורך תקופת האשראי.
הכנסות בגין עמלת התקנה בבית לקוח
בהתאם להוראות  ,IAS 18מאחר שעסקת התחברות לקוח לשירותי הקבוצה קשורה בהסדר
שירותים באופן בו להסדר השירותים תהיה תוצאה עסקית ( )Commercial Effectרק בהתייחס לשתי
העסקאות יחדיו (התחברות ושירותים) ,ההכנסות מעמלת ההתקנה/ההתחברות מוכרות לאורך
תקופת ההתקשרות הצפויה בין הלקוח לחברה ,בהתאם להסדר השירותים כאמור.

י.

מסים על ההכנסה
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות
לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
.1

מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה ,עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס
לתשלום בגין שנים קודמות.
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.2

מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין
הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או
ההתחייבות תסולק  ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד
לתאריך הדיווח .סכום המסים הנדחים ברווח או הפסד מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל
בתקופת הדיווח ,למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים.
הפרשים זמניים (כגון הפסדים מועברים לצורכי מס) בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים
נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש
ההשקעות בחברות מוחזקות ,כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד
הנראה לעין .כמו כן ,לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות
מוחזקות כדיבידנדים ,מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת.
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים כנכסים לא שוטפים והתחייבויות לא
שוטפות ,בהתאמה .מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד
התחייבות מס שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות
מס.

יא.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד
ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב:IAS 17-
הקבוצה כחוכר
.1

חכירה מימונית
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לחוכר ,מסווגים
כחכירה מימונית .הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן
של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים .ההתחייבות בגין תשלומי
החכירה מוצגת בערך נוכחי .תשלומי החכירה מוקצים בין הוצאות המימון ופרעון של
ההתחייבות לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו ,או תקופת החכירה כנמוך
שבהם.

.2

חכירה תפעולית
נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס
החכור ,מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו
ישר על פני תקופת החכירה.
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זכויות שימוש ברשת תקשורת
הקבוצה מיישמת את " - IFRIC 4קביעה האם הסדר כולל חכירה" ,אשר מגדיר קריטריונים לקביעה
בתחילת ההסדר ,האם זכות לשימוש בנכס מהווה הסדר חכירה.
בהתאם ל IFRIC 4 -כאמור לעיל ,השקעת החברה בזכויות שימוש ברשת תקשורת מטופלת כעסקת
קבלת שרות .הסכום ששולם בגין זכויות השימוש האמורים מופחת בקו ישר על פני תקופת הפחתת
ציוד הרשת.
יב.

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ,בניכוי
הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם ,ואינם כוללים הוצאות
תחזוקה שוטפת .העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקבוע .רכיבי פריט
רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט ,מופחתים בנפרד ,לפי שיטת
הרכיבים.
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים
השימושיים בנכס ,כדלקמן:
בעיקר %
%
מבנים
רשת כבלים
מוקד (בעיקר ציוד אלקטרוני)
תשתיות לרשת תקשורת
ממירים ומודמים **)
מחשבים וציוד היקפי
ריהוט וציוד משרדי
שיפורים במושכר *)
*)
**)

2-4
5-23
13-20
6-15
16.67-20
25-33
7-15
10

2

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת
האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת
של השיפור ,לפי הקצר שבהם.
ראה באור 13ה' בדבר שינוי אומדן חשבונאי שבוצע בתקופת הדוח בקבוצת הממירים
והמודמים.

אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה
והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא .הפחתת הנכסים מופסקת
כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.
יג.

נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות
רכישה ישירות.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר ,מופחתים על פני אורך החיים השימושיים
שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .תקופת ההפחתה
ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות אחת לשנה.
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קשרי לקוחות
נכס בלתי מוחשי זה הוערך על בסיס השווי ההוגן של הלקוחות הקיימים לפי הקשרים עימם
ובהתאם להנאה הכלכלית הצפויה לכל תקופה .תקופת ההפחתה של קשרי הלקוחות הינה על פני 7-
 9שנים ובהתאם להנאה הכלכלית הצפויה לכל תקופה.
קשרי לקוחות בעלי תקופה חוזית מוגדרת
נכס בלתי מוחשי זה הוערך במסגרת רכישת מניות הוט מובייל על בסיס תזרימי המזומנים הצפויים
מהזמנות קיימות או חוזים חתומים של הלקוחות הקיימים לפי שיטת עודף הרווחים לתקופות
מרובות .תקופת הפחתת נכס זה הינה על פני  3שנים ,בהתאם למספר שנות התחזית המהוון,
המבוססת על נתוני החוזים הקיימים.
שם מותג
מותג " "HOTומותג "מירס"  -נכסים בלתי מוחשיים אלה הוערכו על בסיס העלות בפועל של
יצירתם ,בהתחשב בשלב שבו מצוי כל מותג ובהתאם לשיטת שחרור מתמלוגים בעתיד .תקופת
הפחתת שם המותג הינה על פני  5-12שנים ,בהתאם לשיטת הקו הישר.
עלויות הרכשת מנוי והוצאות מראש ששולמו למשווקים
לקבוצה קיים נכס בלתי מוחשי שנוצר בגין עלויות הרכשת מנוי .עמלות המכירה הישירות
התוספתיות ,המשולמות בגין מכירות למנויים ,אשר בגינם קיימת התחייבות למשווק/סוכן
המכירות ,כי הלקוח יישאר מנוי על שירותי החברה לתקופה מסוימת ,מוכרות כנכס בלתי מוחשי.
הוצאות הפחתת הרכשת המנוי נרשמות בדוח על הרווח הכולל לאורך תקופת ההתחייבות החוזית
הממוצעת.
תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק אינטגרלי
מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש קבוע .לעומת
זאת ,רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה ,מסווגים
כנכסים בלתי מוחשיים.
רישיון הוט מובייל
להוט מובייל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון ניידים ברשת סלולרית בתוקף ל 20-שנה.
הרישיון מופחת בשיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושים בהתאם לתקופת הרישיון
שנקבעה בהסכם.
מוניטין
מייצג את עודף עלות הרכישה על השווי ההוגן המשוער של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים,
לאחר ניכוי השווי ההוגן של ההתחייבויות שנרכשו על ידי החברה.
יד.

זכויות להקרנת סרטים ותוכניות
העלות כוללת סכומי התקשרויות עם ספקי זכויות להקרנת סרטים ותוכניות טלוויזיה ,בתוספת
עלויות ישירות שהוצאו לצורכי התאמת הסרטים והתוכניות להקרנה בארץ.
זכויות שימוש בתכנים ,שהועמדו לרשות חברה מאוחדת באיחוד מלא ,כלולות במסגרת סעיף זה.
עלות הזכויות מופחתת על בסיס ההקרנות בפועל ,תוך מתן משקל יחסי גבוה יותר להקרנה
ראשונה.

טו.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים
או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה.
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במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-ההשבה
שלהם ,מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן
בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי
שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי
מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר-ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.
הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
הפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו
בקביעת הסכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה)
או סכום בר-ההשבה של הנכס .לגבי נכס הנמדד לפי העלות ,ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או
הפסד.
מוניטין בגין חברות מאוחדות
החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים
בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך .החברה בחנה ירידת ערך ליום  30בספטמבר.2014 ,
בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר-השבה של היחידה מניבת מזומנים (או
קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין .כאשר סכום בר-השבה של היחידה
מניבת מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה
מניבת מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין ,מוכר הפסד
מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות
עוקבות.
טז.

מכשירים פיננסיים
.1

נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן
ובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות ,למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד ,אשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם כמפורט
להלן:
א)

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר יועדו עם
ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

ב)

הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה
שאינם נסחרים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות על פי תנאיהן
לפי העלות בתוספת עלויות עסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית,
ובניכוי הפרשה לירידת ערך .חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם ,בדרך כלל בערכם
הנומינלי.
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ג)

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) שיועדו כזמינים
למכירה או שאינם מסווגים לאחת מהקבוצות שלעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים
פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן .רווחים או הפסדים כתוצאה
מהתאמות שווי הוגן ,למעט דיבידנד ממכשיר הוני ,מוכרים ברווח כולל אחר .במועד
גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך ,הרווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח או
הפסד.

.2

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות בתחולת  IAS 39מוכרות לראשונה בשווי הוגן.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם
כמפורט להלן:
א)

התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות והתחייבויות אחרות ,לרבות אגרות חוב ,מוצגות
על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית.

ב)

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות
פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית
בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה
בתקופה הקרובה .רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים
לרווח או הפסד.

.3

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם
קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק
את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים
לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .על מנת שהזכות
לקזז תהיה קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן
שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

.4

גריעת מכשירים פיננסיים
א)

נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס
הפיננסי ,או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים
מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים
שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי .בנוסף העבירה באופן ממשי
את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס ,או לא העבירה ואף לא הותירה באופן
ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
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ב)

התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או
פקעה .התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את ההתחייבות על
ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר
משפטית מההתחייבות.

.5

ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי או
קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
א)

נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן
שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .סכום
ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין
הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי
עתידיים שטרם התהוו) ,המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של
הנכס הפיננסי .אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה ,ההיוון נעשה בהתאם לשיעור
הריבית האפקטיבית הנוכחית .בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן
לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה
בהפסד .ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.

ב)

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים ,כוללת
ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת
שינויים בסביבה הטכנולוגית ,הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת
החברה שהנפיקה את המכשיר .הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת ,תלויה
בנסיבות בכל תאריך דיווח ,כאשר ,במסגרת הבחינה ,מובאות בחשבון התנודתיות
ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן בשיעור
כולל של  20%ויותר או משך זמן של ירידה בשווי ההוגן של  6חודשים ויותר .כאשר
קיימת ראיה לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר מסווג מחדש לרווח
או הפסד .בתקופות עוקבות ,ביטול הפסד מירידת ערך נזקף לרווח כולל אחר.

יז.

מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות,
או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק הכדאי ( )advantageousביותר.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה
ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
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כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית
למדידת השווי ההוגן בכללותה:
רמה :1
רמה :2
רמה :3
יח.

מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין
או בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש
בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

מניות אוצר
מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות
בקיזוז מהון החברה .כל רווח או הפסד הנובע מרכישה ,מכירה ,הנפקה או ביטול של מניות אוצר
נזקף ישירות להון.

יט.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת)
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את
המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר
לחברה ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר יוכר כנכס נפרד ,רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת
הנכס .ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.
להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,כאשר יותר סביר מאשר לא ( )more likely than notכי
הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר
השפעת ערך הזמן מהותית ,נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
אחריות
הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות בגין מכירת מוצריה .האחריות מוגבלת לתקלות טכניות המוגדרת
על ידה ואינה כוללת אחריות כתוצאה מנזקי הלקוח.
חוזים מכבידים
הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה נמוכות
ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות החוזיות .ההפרשה נמדדת על פי הנמוך
מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך
קיום החוזה.
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כ.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:
.1

הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  12חודש
לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים.
הטבות אלה כוללות משכורות ,ימי חופשה ,מחלה ,הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי
ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים .התחייבות בגין בונוס במזומן מוכרת כאשר לקבוצה
קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי
העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

.2

הטבות לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה
מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.
החל משנת  2011לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין
שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או
משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את
כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת
ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
בנוסף לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין.
לפי החוק ,זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם .ההתחייבות בשל
סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה .החישוב
האקטוארי מביא בחשבון עלויות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים וזאת על בסיס הערכה
של עיתוי התשלום .הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים,
לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה ,אשר מועד פרעונן
דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.
הקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף
בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן  -נכסי התוכנית) .נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים
על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות .נכסי התוכנית אינם זמינים
לשימוש נושי הקבוצה ,ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי
של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח כולל אחר.
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באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
.3

הטבות עובד אחרות לטווח ארוך
ההתחי יבות נטו של הקבוצה בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך המחושבת על בסיס
הערכה אקטוארית ,הינה בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים
שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות ,תוך התחשבות בשיעור עליית שכר צפויה.
סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי .שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח
על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה אשר מועד הפרעון שלהן דומה
לתקופת המחויבות של הקבוצה.
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח או הפסד בתקופה בה הן התהוו.

.4

הטבות בגין פיטורין
פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני
הגיעם לגיל הפרישה המקובל והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה ,או כאשר הקבוצה מכירה
בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין ,כמוקדם מבניהם.

כא.

סיווג מחדש
החברה סיווגה מחדש סעיפים מסוימים בנתוני ההשוואה לתקופות קודמות על מנת להתאימם
להצגה בתקופה הנוכחית ,העיקרי שבהן הוא סיווג הכנסות לקבל בגין דמי קישוריות במאזן ליום 31
בדצמבר 2013 ,בסך  26מיליון ש"ח מיתרת הלקוחות ליתרת הספקים.

באור - :3

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ,הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את
השיקולים לגבי הנושאים הבאים ,שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:
א.

השיקולים
-

סיווג חכירה
לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית ,בוחנת החברה האם החכירה
מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס .בכלל זאת בוחנת
החברה ,בין היתר ,את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי ,את תקופת החכירה
ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימאליים
ביחס לשווי ההוגן של הנכס.

ב.

אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,והנחות המשפיעים על יישום
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות .שינויים
באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של
נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
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באור - :3

באור - :4

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)
-

תביעות משפטיות
בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה,
הסתמכה הקבוצה על חוות דעת יועציה המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים
מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון
המשפטי שנצבר בנושאים השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט,
עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

-

ירידת ערך מוניטין
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה .הבחינה מחייבת את ההנהלה
לבצע אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת
המזומנים (או קבוצת יחידות מניבות מזומנים) שאליה (שאליהן) הוקצה המוניטין .כמו כן
נדרשת ההנהלה לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה.

-

נכסי מסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים
לניכוי ,שטרם נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם.
נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו
בהתבסס על העיתוי ,סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה ואסטרטגיית תכנון המס.

-

הטבות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות
הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון,
שיעורי תשואה צפויים על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים .קיימת אי
ודאות בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך .יתרת ההתחייבות עשויה להיות
מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים באומדנים אלו.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 – IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
( IFRS 15להלן  -התקן) פורסם על ידי ה  IASB-במאי .2014
התקן מחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה  IFRIC 13,תכניות נאמנות לקוחותIFRIC 15 ,
הסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות ו SIC 31-הכנסות  -עסקאות חליפין
הכוללות שירותי פרסום.

התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
שלב - 1
שלב - 2
שלב - 3
שלב - 4
שלב - 5

זיהוי החוזה עם הלקוח ,לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים ()modifications
בחוזים.
זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ( )distinctבחוזה.
קביעת מחיר העסקה ,לרבות התייחסות לתמורה משתנה ,רכיב מימון משמעותי ,תמורות
שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך
שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים ,או באומדנים והערכות.
הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע ,תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים
לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
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באור - :4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר 2017 ,או
לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי .התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות ,שלפיו
התקן ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך ,ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי
ההשוואה כל עוד נכללים גילויים השוואתיים שנקבעו בתקן.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו ,אם
בכלל ,על הדוחות הכספיים.
 IFRS 9מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  2014ה IASB-פירסם את הנוסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים ,המחליף את
 - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה( IFRS 9 .להלן  -התקן) מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של
נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת .IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן .בתקופות עוקבות יש
למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים התנאים אשר נקבעו בתקן.
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן .התקן
קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן
דרך רווח כולל אחר .נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן,
וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר ,על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר.
אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות
לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.
לפי התקן ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -ייזקף לרווח
כולל אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.
IAS 39

התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור .
התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2018 ,אימוץ מוקדם אפשרי.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו ,אם
בכלל ,על הדוחות הכספיים.
באור - :5

מזומנים שווי מזומנים ומזומן מוגבל
א.

מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
1

מזומנים למשיכה מיידית
ראה בנוסף באור 25ג'( )8לעניין מסגרות אשראי בלתי מנוצלות.
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באור - :5

מזומנים שווי מזומנים ומזומן מוגבל (המשך)
ב.

מזומן מוגבל
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
מזומן מוגבל

3

1

המזומן המוגבל הינו לצורך הבטחת התחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים.
באור - :6

לקוחות
א.

ההרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
383
70
56
1
()1

419
)* 71
60
3
()2

חובות פתוחים
הכנסות לקבל
כרטיסי אשראי (ב')3
המחאות לגבייה
דחיית מימון לקוחות זמן ארוך (ראה באור )9

509

551

בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים

109

93

לקוחות ,נטו

400

458

כולל בעלי עניין

2

1

*)
ב.

סווג מחדש ,ראה באור 2כא'.

פרטים נוספים:
באשר לתנאי הצמדה של לקוחות ,ראה באור 21ח'.
.1
ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.
.2
היתרה ליום  31בדצמבר 2014 ,הינה לאחר ניכיון כרטיסי אשראי בסך  150מיליון ש"ח (2013
.3
–  162מיליון ש"ח).

25
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באור - :6

לקוחות (המשך)
ג.

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:
סה"כ
מיליוני ש"ח
יתרה ליום  1בינואר2012 ,

94

הפרשה בשנה
הכרה בחובות אבודים

16
()26

יתרה ליום  1בינואר2013 ,

84

הפרשה בשנה
הכרה בחובות אבודים

23
()14

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

93

הפרשה בשנה
הכרה בחובות אבודים

27
()11

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

109

להלן ניתוח יתרת הלקוחות (חובות פתוחים ,הכנסות לקבל ודחיית מימון לקוחות לזמן ארוך) שלא
הוכרה בגינם ירידת ערך מלאה (הפרשה לחובות מסופקים) ,לקוחות נטו לפי תקופת הפיגור בגבייה
ביחס לתאריך הדיווח:
לקוחות
שטרם הגיע
מועד פרעונם

באור - :7

 90יום
30-90
ומעלה
יום
מיליוני ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר2014 ,

190

69

84

343

 31בדצמבר2013 ,

301

21

73

395

חייבים ויתרות חובה
א.

ההרכב:
 31בדצמבר
2013

2014
מיליוני ש"ח
מוסדות
הוצאות מראש והכנסות לקבל
הכנסות לקבל בגין נגזרים פיננסיים
צדדים קשורים ()1
אחרים ()2

כולל בעלי עניין

26

39
54
1
2
47

18
35
3
38
29

143

123

2

43

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :7

חייבים ויתרות חובה (המשך)
( )1

( )2

ב.
באור - :8

היתרה ליום  31בדצמבר 2013 ,כללה הלוואה בסך  38מיליון ש"ח לבעל שליטה .ההלוואה
נושאת ריבית בשיעור של פריים בתוספת  .1.1%בהתאם להסכם עם בעל שליטה (ראה באור
 ,) 20ההלוואה יועדה לפרעון הלוואה לזמן ארוך מבעל שליטה ולפיכף היתרה קוזזה מיתרת
ההלוואה האמורה.
היתרה ליום  31בדצמבר 2014 ,כוללת סך של  17מיליון ש"ח בגין פקדון שהופקד אצל נאמן
להבטחת ניכוי מס במקור בגין דמי הניהול ששולמו לחברה האם ככל ויידרש על ידי רשויות
המס.

באשר לתנאי הצמדה של חייבים ויתרות חובה ,ראה באור 21ח'.

מלאי
ההרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
טלפונים סלולריים
אביזרים
חלקי חילוף

בניכוי  -הפרשה לירידת ערך מלאי

באור - :9

13
3
2

10
3
2

18

15

()2

()2

16

13

יתרת לקוחות לזמן ארוך
היתרה משקפת את חובות הלקוחות בגין מכירת מכשירים באשראי לזמן ארוך (מכירה בתשלומים) .יתרת
החוב מוצגת בערכה הנוכחי מהוונת לפי שיעור ריבית של כ( 6%-שנה קודמת –  )6.5%לתקופה של עד 36
חודשים בניכוי החלות השוטפת אשר מוצגת במסגרת סעיף הלקוחות (ליום  31בדצמבר 2014 ,בסך של כ-
 54מיליון ש"ח וליום  31בדצמבר 2013 ,בסך של כ 59-מיליון ש"ח).

באור - :10

השקעות בנכס פיננסי זמין למכירה
א.

שווי ההשקעה:
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
26

מניות סחירות

27

40
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :10

השקעות בנכס פיננסי זמין למכירה (המשך)
ב.

תנועה בשווי ההשקעה:
 31בדצמבר
2014
מיליוני ש"ח
יתרת פתיחה ליום  31בדצמבר2013 ,
הפסד משערוך ההשקעה שנזקף לרווח (הפסד) כולל אחר
יתרת סגירה ליום  31בדצמבר2014 ,

ג.

40
()14
26

פרטים נוספים:
.1

ליום  31בדצמבר 2014 ,החברה מחזיקה ,באמצעות הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ (להלן -
הוט נט) ,ב 1,459,926-מניות רגילות של חברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן  -פרטנר) ,המהוות
כ 0.9%-מהון המניות של פרטנר ,העוסקת במתן שירותי תקשורת סלולרית ואשר מניותיה
נסחרות בבורסות בארה"ב ,בלונדון ובישראל.
מניות פרטנר כפופות למגבלות הישראליות בהתאם לרישיון הרט"ן שהוענק לפרטנר ,לפיו
המניות ניתנות למכירה רק לגורם ישראלי ,כהגדרתו ברישיון האמור.
בתקופת הדוח ובשנה שקדמה לה לא קיבלה הוט נט דיבידנד מפרטנר .בשנת  2012קיבלה
הוט נט דיבידנד מפרטנר בסך של כ 2-מיליון ש"ח ,הכלול במסגרת סעיף הכנסות אחרות.

.2

באור - :11

החברה מציגה את ההשקעה בפרטנר כהשקעה בנכס פיננסי זמין למכירה הנמדדת על פי
שוויה ההוגן (בניכוי הנחה אשר להערכת הנהלת החברה משקפת את שווי מגבלת
הישראליות ,כאמור בסעיף  1לעיל) .שינויים בשווי ההוגן ,נטו ממס ,נזקפים לרווח (הפסד)
כולל אחר ,לקרן בגין נכס פיננסי זמין למכירה.

השקעות בחברות מוחזקות
ההרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
פירוט ההשקעות (במישרין על ידי החברה):
מניות
שטר הון
הלוואות

מוניטין הכלול בהשקעות

28

2,021
991
1,038

1,447
464
2,338

4,050

4,249

464

464

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :12

יתרות חובה לזמן ארוך
הרכב:
 31בדצמבר
2014
מיליוני ש"ח
זכויות להקרנת סרטים ותכניות
הכנסות לקבל תדרים *)
זכויות שימוש ברשת פרטנר ,נטו **)
אחר

כולל בעלי עניין

195
15
38
17

140
8

265

148

13

-

2013

*)

החברה הבת הוט מובייל קיבלה בשנת  2013החזר אגרות בגין תדרים בסך של כ 12 -מיליון ש"ח
ביחס לשנים  .2012-2013בהתאם להוראות תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות תעודות ואגרות)
(הוראת שעה) ,תשע"ד ,2014-החברה תהיה זכאית להחזר אגרות עבור השנים  2014-2016בתום
התקופה ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ,אשר להערכתה יושגו בסבירות גבוהה מאד.

**)

בהקשר להסכם שיתוף הרשתות עם פרטנר ,הוט מובייל הכירה בנכס זכות שימוש ברשת פרטנר ,נטו
בסך של כ 38 -מיליון ש"ח בקשר עם חלקה בעלויות הקמת הרשת המשותפת בהתאם לקבוע
בהסכם .זכויות השימוש מופחתות לרווח והפסד על פני תקופת הפחתת ציוד הרשת.

באור  - :13רכוש קבוע
א.

הרכב ותנועה
לשנת 2014
מקרקעין
(כולל
תכניות
בנייה)

ריהוט
וציוד
משרדי

תשתיות
לרשת
תקשורת

רשת
כבלים

מוקד (בעיקר
ציוד
אלקטרוני)

שיפורים
במושכר

כלי רכב

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2014 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

80
-

1,051
48
()1

5,046
378
()1

1,274
41
()2

2,472
162
()14

230
19
-

69
1
-

198
7
-

4
-

10,424
656
()18

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

80

1,098

5,423

1,313

2,620

249

70

205

4

11,062

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2014 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

24
2
-

161
105
-

3,272
336
-

955
92
()2

1,696
280
()11

202
21
-

55
2
-

96
16
-

3
-

6,464
854
()13

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

26

266

3,608

1,045

1,965

223

57

112

3

7,305

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר,
2014

54

832

1,815

268

655

26

13

93

1

3,757

29

מחשבים
ממירים
וציוד היקפי
ומודמים
מליוני ש"ח

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
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באור  - :13רכוש קבוע (המשך)
לשנת 2013
מקרקעין
(כולל
תכניות
בנייה)

ריהוט
וציוד
משרדי

תשתיות
לרשת
תקשורת

רשת
כבלים

מוקד (בעיקר
ציוד
אלקטרוני)

שיפורים
במושכר

כלי רכב

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2013 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

80
-

887
164
-

4,806
241
()1

1,200
76
()2

2,351
124
()3

218
12
-

67
2
-

158
40
-

4
-

9,771
659
()6

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

80

1,051

5,046

1,274

2,472

230

69

198

4

10,424

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2013 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

22
2
-

69
92
-

2,927
345
-

859
96
-

1,463
237
()4

176
26
-

52
3
-

64
32
-

3
-

5,635
833
()4

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

24

161

3,272

955

1,696

202

55

96

3

6,464

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר,
2013

56

890

1,774

319

776

28

14

102

1

3,960

מחשבים
ממירים
וציוד היקפי
ומודמים
מליוני ש"ח

ב.

נכסי המקרקעין הינם נכסים בבעלות החברה המוצגים בסכומים לא מהוונים.

ג.

בקבוצה קיימים נכסים שהופחתו במלואם ועדיין מופעלים .הקבוצה אינה יכולה לאמוד את עלותם
המקורית של הנכסים כאמור ,בין היתר ,בשל מתווה המיזוג המשפטי בין חברות הכבלים בשנת
.2006
בשנת  2014הופחת במלואו רכוש שאינו משמש את הקבוצה בסך של כ 32 -מיליון ש"ח (73 – 2013
מיליון ש"ח).

ד.

רכישת רכוש קבוע באשראי
במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014 ,רכשה החברה רכוש קבוע באשראי בסך של 343
מיליון ש"ח.

ה.

שינוי אומדן חשבונאי
לקראת תום שנת  2014בוצעה בחינה לקביעת אורך החיים של ציודי הקצה של החברה (ממירים,
מודמים ורכיבים נלווים כגון שלטים ,כרטיסים וכדומה) ואשר עדכנה ,כמפורט להלן ,את האומדן
לגבי יתרת אורך החיים של ציוד הקצה כאמור .הבסיס לשינוי האומדן נבע כתוצאה משינויים
טכנולוגיים שחלו בציודי הקצה לצד השקת ממיר "חכם" הכולל מודם וממיר יחדיו ()FIBER BOX
שבוצעה בשנת  .2014כמו כן ,לצד ההתפתחויות הטכנולוגיות האמורות מעריכה החברה כי יבוצעו
השקעות מהותיות בשלוש השנים הקרובות לצורך חידוש והחלפת ציודי הקצה אשר הביאו גם הם
לשינוי האומדן האמור ,וזאת לצד התאמת מדיניות ההפחתה לאסטרטגיית Altice International
( S.A.R.Lהחברה המחזיקה בחברה האם של החברה).
כתוצאה מהאמור לעיל ,החל מיום  1באוקטובר 2014 ,שונו שיעורי הפחת של ציודי הקצה מ 15%-ל-
 16.67%-20%וזאת בהתאם לסוג הציוד ואורך החיים שחלף בגינו.

30
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באור  - :13רכוש קבוע (המשך)
השפעת שינויים אלה בתקופה השוטפת ובתקופות העוקבות על הוצאות הפחת הנזקפות לסעיף
פחת והפחתות ,הינה כדלקמן:
שנת
2014
עלייה (ירידה) בהוצאות הפחת

שנת
2015
מיליוני ש"ח
67

44

ו.

באשר להתחייבויות בגין חכירות מימוניות ראה באור .)2(23

ז.

באשר לשעבודים ראה באור 25ג'.

שנת
2016

שנים
 2017ואילך

23

()134

באור  - :14מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
הרכב ותנועה
שנת 2014

תוכנות

קשרי
לקוחות
בעלי
תקופת
חוזית
מוגדרת

קשרי
לקוחות

שם מותג

מוניטין
מיליוני ש"ח

עלויות
הרכשת
מנוי
והוצאות
מראש
משווקים

רישיונות
הוט מובייל

אחר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2014 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

554
100
-

762
-

86
-

63
-

1,264
-

422
138
-

77
2
()3

13
-

3,241
240
()3

יתרה ליום  31בדצמבר,
2014

654

762

86

63

1,264

560

76

13

3,478

הפחתה שנצברה
יתרה ליום  1בינואר2014 ,
הפחתה שהוכרה במהלך
השנה

392

472

70

39

-

390

7

11

1,381

102

94

16

6

-

140

5

-

363

יתרה ליום  31בדצמבר,
2014

494

566

86

45

-

530

12

11

1,744

עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר2014 ,

160

196

-

18

1,264

30

64

2

1,734

31
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באור - :14

מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים (המשך)
שנת 2013

קשרי
לקוחות

תוכנות

קשרי
לקוחות
בעלי
תקופת
חוזית
מוגדרת

שם מותג

עלויות
הרכשת
מנוי
והוצאות
מראש
משווקים

מוניטין
מיליוני ש"ח

רישיונות
הוט מובייל

סה"כ

אחר

עלות
יתרה ליום  1בינואר2013 ,
תוספות במשך השנה

447
107

762
-

86
-

63
-

1,264
-

325
97

64
13

13
-

3,024
217

יתרה ליום  31בדצמבר,
2013

554

762

86

63

1,264

422

77

13

3,241

הפחתה שנצברה
יתרה ליום  1בינואר2013 ,
הפחתה שהוכרה במהלך
השנה

274

378

26

32

-

285

3

9

1,007

118

94

44

7

-

105

4

2

374

יתרה ליום  31בדצמבר,
2013

392

472

70

39

-

390

7

11

1,381

עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר2013 ,

162

290

16

24

1,264

32

70

2

1,860

הוצאות הפחתה
הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים מסווגות ברווח או הפסד במסגרת סעיף הוצאות פחת והפחתות.
ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר
לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר הוקצו המוניטין ,מותג
וקשרי הלקוחות למגזרים העסקיים המהווים שתי יחידות מניבות מזומנים ,כדלקמן:
כבלים

סלולר

להלן היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הבלתי מוחשיים ,האמורים לעיל ,שהוקצתה לכל אחת
מהיחידות מניבות המזומנים:
סה"כ
סלולר
כבלים
2013
2014
2013
2014
2013
2014
מיליוני ש"ח
מוניטין

1,057

1,057

207

207

1,264

1,264

שם מותג

17

21

1

3

18

24

70

151

126

139

196

290

קשרי לקוחות
קשרי לקוחות בעלי תקופה חוזית
מוגדרת

-

-

-

16

-

16

שווי השימוש של היחידות המניבות מזומנים השונות נקבע בהתבסס על פיצול שווי החברה הכולל
ליחידות השונות וזאת בין היתר על ידי הקצאת תזרימי המזומנים הצפויים ליחידות המניבות מזומנים
השונות.
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מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים (המשך)
להלן עיקרי ההנחות ששימשו במדידת שווי השימוש של היחידות מניבות המזומנים השונות ליום 30
בספטמבר:2014 ,
הנחות המפתח ששימשו בהערכת שווי השימוש של היחידות השונות
כבלים
החישוב של שווי היחידות השונות ,נתון לשינויים בהנחות הבאות:
תקופת התחזית שנלקחה בחישוב השווי של מגזר הכבלים הינה לחמש שנים.
הכנסות  -רמת ההכנסות נגזרת משינויים במספר המנויים ושינויים בהכנסה הממוצעת למנוי לאורך
תקופת התחזית.
הוצאות תפעול  -הוצאות תפעול (ללא הוצאות פחת) ,ברובן קבועות וקבועות למחצה ,שעיקרן  :הוצאות
תוכן ,הוצאות שכר ואחזקת רשת.
הוצאות מכירה ,שיווק הנהלה וכלליות  -הוצאות מכירה ,שיווק הנהלה וכלליות כוללות ,בעיקר ,הוצאות
שכר והוצאות פרסום ושיווק.
מחיר הון משוקלל  -שיעור ההיוון הריאלי שנלקח למגזר הכבלים הינו  10%לאחר מס.
צמיחה לטווח ארוך  -שיעור הצמיחה לזמן ארוך של מגזר הכבלים הינו בשיעור של  1.5%לשנה.
סלולר
החישוב של שווי היחידות השונות ,נתון לשינויים בהנחות הבאות:
תקופת התחזית שנלקחה בחישוב השווי של מגזר הסלולר הינה לחמש שנים ועוד שנה מייצגת.
הכנסות  -רמת ההכנסות נגזרת משינויים במספר המנויים ושינויים בהכנסה הממוצעת למנוי לאורך
תקופת התחזית.
הוצאות תפעול  -הוצאות תפעול (ללא הוצאות פחת) ,ברובן קבועות וקבועות למחצה ,שעיקרן  :הוצאות
שכר ,אחזקת רשת ועלויות רכישת מכשירים.
הוצאות מכירה ,שיווק הנהלה וכלליות  -הוצאות מכירה ,שיווק הנהלה וכלליות כוללות ,בעיקר ,הוצאות
שכר והוצאות פרסום ושיווק.
מחיר הון משוקלל  -שיעור ההיוון הריאלי שנלקח למגזר הסלולר הינו  11%לאחר מס.
צמיחה לטווח ארוך  -שיעור הצמיחה לזמן ארוך של מגזר הסלולר הינו  2%לשנה.
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מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים (המשך)
ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות
במגזר הסלולר ,ישנה סבירות לשינויים בהנחות המפתח ששימשו לחישוב שווי השימוש אשר עשויים
לגרום ליתרה בדוחות הכספיים של היחידה לעלות באופן מהותי על הסכום בר-ההשבה .נכון ליום
 31בדצמבר 2014 ,הסכום בר-ההשבה של מגזר הסלולר עולה על היתרה בדוחות הכספיים ב 88 -מיליוני
ש"ח ( 102 - 2013מיליוני ש"ח) .ההשפעות של הנחות המפתח על הסכום בר-ההשבה מתוארות להלן:

שיעור צמיחה

באור - :15

1%
1.5%
2%
2.5%
3%

10%
1,462
1,553
1,654
1,770
1,901

9%
1,726
1,846
1,983
2,141
2,325

שיעור היוון
11%
1,253
1,323
1,401
1,488
1,586

12%
1,084
1,140
1,201
1,268
1,343

13%
945
990
1,038
1,092
1,150

אשראי לזמן קצר מאחרים וחלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך מאחרים
א.

הרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
אשראי לזמן קצר מאחרים (ראה סעיף ב' להלן)
חלויות שוטפות של אגרות חוב (ראה באור )19
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מאחרים

107
126
1

126
2

234

128

ב.

יתרת אשראי לזמן קצר כוללת סך של כ 95-מיליון ש"ח בגין עסקאות ניכיון ספקים ,שבוצעו מול
שלוש חברות פקטורינג ,אשר פרעו יתרות ספקים בסכום זה ליום  31בדצמבר .2014 ,העסקאות הינן
בריבית שבין  3.25%ל( 6%-ריבית ממוצעת של  )4.47%והינן לפרעון בחודשים ינואר עד ספטמבר
.2015

ג.

ראה באור (19ג) לעניין אמות מידה פיננסיות להן כפופה החברה.

ד.

באשר לבטחונות ,ראה באור 25ג'.

ה.

באשר לתנאי הצמדה של אשראי מתאגידים בנקאיים ,ראה באור 21ח'.
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התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
א.

הרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
חובות פתוחים
הוצאות לשלם בגין ספקים
המחאות לפרעון

*)

באור - :17

651
332
1

687
)* 341
-

984

1,028

סווג מחדש ,ראה באור 2כא'.

ב.

החובות לספקים אינם נושאים ריבית .ממוצע ימי אשראי ספקים הינו  123ימים (ליום  31בדצמבר,
 124 - 2013ימים) .הממוצע מחושב לפי ממוצע יתרות הספקים ביחס לסך העסקאות שחלו בשנת
.2014

ג.

באשר לתנאי הצמדה של התחייבויות לספקים ולנותני שירותים ,ראה באור 21ח'.

ד.

בשנת  2014התקשרה החברה עם ספק בעסקאות ניכיון ספקים בהיקף של  616מיליון ש"ח (ההיקף
לשנת  2013הינו  406מיליון ש"ח) .היתרה ליום  31בדצמבר 2014 ,הינה בסך של כ 307-מיליון ש"ח
(היתרה ליום  31בדצמבר 2013 ,הינה כ 177 -מיליון ש"ח).
ראה בנוסף באור 15ב' לעיל לעניין עסקאות פקטורינג שסווגו כאשראי לזמן קצר מאחרים.
יתרת החוב סווגה כיתרת ספק במסגרת סעיף ספקים ונותני שירותים וזאת לאור תנאי ההתקשרות.

זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2014
מיליוני ש"ח
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורות ()1
חלויות שוטפות של התחייבויות אחרות לזמן ארוך ()2
התחייבות לפלאפון
מוסדות
ריבית לשלם
תמלוגים לממשלת ישראל
צדדים קשורים ,לרבות ריבית לשלם וחלויות שוטפות של זכאים בגין
רכישה ()2
הכנסות מראש מלקוחות
חוזי אקדמה
אחרים

( )1כולל הפרשה לחופשה והבראה.
( )2ראה באור .23
באשר לתנאי הצמדה של זכאים ויתרות זכות ,ראה באור 21ח'.

35

95
53
103
167
16
12

79
113
153
149
18
14

36
4
7

79
8
2
7

493

622
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הפרשה לתביעות משפטיות
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
יתרה ליום  1בינואר

53

68

סכומים שהופרשו
סכומים ששולמו
סכומים שבוטלו

44
()13
()15

15
()26
()4

יתרה ליום  31בדצמבר

69

53

באור  - :19אגרות חוב והלוואות מאחרים
אגרות חוב
הרכב
 31בדצמבר
2014
מיליוני ש"ח
אגרות חוב
בניכוי  -יתרת הוצאות הנפקה נדחות

א.

2013

1,093
()5

1,222
()7

1,088

1,215

מועדי הפירעון לאחר תאריך הדיווח ליום:
 31בדצמבר
2014
מיליוני ש"ח
שנה ראשונה  -חלות שוטפת
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך
יתרת הוצאות הנפקה נדחות

ב.

2013

128
128
128
837
()7

128
128
128
128
838
()9

1,214

1,341

פרטים נוספים אודות אגרות החוב:
סדרה

א'
ב'

תנאי ריבית
מועד הנפקת
והצמדה
אגרות החוב ערך נקוב
צמוד למדד
המחירים לצרכן
 ,2/2011ונושא
 825מיליון ריבית שנתית
קבועה של 3.9%
ש"ח
30/3/11
30/3/11

 675מיליון
ש"ח

 6.9%ריבית
שנתית קבועה

(*) לפי דירוג שהתקבל ביום  11בפברואר.2014 ,

36

תנאי פרעון

בטוחות

 13תשלומים חצי
ללא שעבוד
שנתיים החל מ-
כלשהו
 9/2012ועד 30/9/18
 13תשלומים חצי
ללא שעבוד
שנתיים החל מ-
כלשהו
 9/2012ועד 30/9/18

דירוג (*)

מידרוג A1 -

אופק יציב

מידרוג A1 -

אופק יציב
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אגרות חוב והלוואות מאחרים (המשך)
ג.

במסגרת הנפקת אגרות החוב נקבעו אמות מידה פיננסיות ,שהפרתן ,בתנאים מסוימים ,עשויה
להביא לפירעונן המיידי של אגרות החוב כדלקמן:
)1
)2

יחס חוב ל EBITDA -אשר לא יעלה על  6לתקופה העולה על שני רבעונים רצופים.
חלוקת דיבידנד במועד בו החברה חורגת מיחס חוב ל EBITDA -של .5.5

נכון ליום  31בדצמבר 2014 ,החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות הנדרשות.
באור - :20

הלוואה מצד קשור
א.

ביום  27לדצמבר 2012 ,התקשרה החברה בהסכם הלוואה (להלן  -ההסכם) למימון מחדש של
האשראי הבנקאי במימון אשר יתבצע באמצעות חברת ( Altice Financing S.Aלהלן  -אלטיס פייננס),
חברה הקשורה לבעלת השליטה בחברה .המימון מחדש כולל הנפקת סדרת אגרות חוב על ידי
החברה לאלטיס בערך נקוב כולל של  1.9מיליארד ש"ח (להלן  -ההלוואה)( ,נושא ריבית שנתית של
 (6.3%אשר שימש את החברה לפירעון האשראי הבנקאי הקיים שלה לאותו מועד ,וכן העמדת
מסגרת אשראי לחברה בסך של עד  320מיליון ש"ח על פי הסכם מסגרת אשראי .נכון ליום 31
בדצמבר 2014 ,טרם נוצלה מסגרת האשראי כאמור.
ביום  9ביוני 2014 ,אושר תיקון להסכם ,הכולל הוספת מנגנון פירעון מוקדם ,לפיו תהיה החברה
רשאית להעביר יתרות מזומנים פנויות על חשבון קרן ההלוואה ,שיישאו ריבית בשיעור זהה לתנאי
ההלוואה המקורית .עד למועד פירעון ההלוואה בחודש דצמבר  ,2019תמשיך החברה לשלם לאלטיס
פייננס את הריבי ת הנקובה בגין מלוא קרן ההלוואה לרבות בגין סכומים שהועברו במסגרת פירעון
מוקדם ,אשר נושאים את אותה ריבית נקובה שהחברה משלמת לאלטיס פייננס.
נכון ליום  9ביוני 2014 ,יתרת הלוואה לצד קשור (לרבות יתרת ריבית לקבל) בסך של כ 39 -מיליון
ש"ח יועדה לפירעון ההלוואה ,לפי האמור לעיל ,ולפיכך סווגה כנגד יתרת ההלוואה מאלטיס פייננס.
כמו כן ,הועברה יתרה נוספת על חשבון הקרן בסך של כ 152-מיליון ש"ח.
נכון ליום  15בדצמבר 2014 ,הועברו  2יתרות נוספות על חשבון הקרן בסך כולל של  105מיליון ש"ח.
ליום  31בדצמבר 2014 ,סך של  296מיליון ש"ח נוכה מיתרת הלוואה לזמן ארוך מצד קשור.

ב.

עיקרי תנאי ההלוואה
מועדי פירעון
.1
.2
.3
.4

סכום הקרן ייפרע במועד פירעון אחד במהלך שנת ( 2019ראה בנוסף סעיף א' לעיל).
הריבית תשולם פעמיים בשנה החל משנת .2013
במקרה של הפרת התחייבויות החברה על פי הסכם ההלוואה ,תתווסף לריבית ריבית חריגה
בשיעור שנתי של  2.75%פיגורים.
ההלוואה ניתנת להעמדה לפירעון מיידי ,בכפוף לתקופת ריפוי פגמים ביחס לחלק
מהאירועים ,בקרות האירועים העיקריים הבאים )1( :אי תשלום ריבית במשך למעלה מ30-
יום לאחר מועד תשלום קבוע; ( )2אי ביצוע תשלום קרן במועד הקבוע לכך; ( )3הפרת
התחייבויות החברות הבנות הערבות אשר לא תוקנה עד תום  30ימים ממועד מתן הודעה על
ידי אלטיס פייננס; ( )4הפרה של כל אחת מההתחייבויות האחרות של החברה או החברות
הבנות אשר לא תוקנה עד תום  60ימים ממועד ההודעה; ( )5העמדה לפירעון מיידי של כל
חוב של הקבוצה (ו/או יחידיה) על ידי צד ג' בסכום מצרפי בסך של  20מיליון דולר או יותר;
וכן ( ) 6מתן פסק דין המחייב את הקבוצה (ו/או יחידיה) לשלם סך מצרפי העולה על  20מיליון
דולר ארה"ב ,למעט סכומים המכוסים על ידי חברת ביטוח ואי ביצוע תשלום על ידי החברה
בתוך תקופה של  60ימים ממועד פסק הדין.
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הלוואה מצד קשור (המשך)
ג.

ערבות ובטוחות
החברות הבנות של החברה ,למעט הוט מובייל בע"מ ונונסטופ ונצ'רס בע"מ ,ערבות להתחייבויות
החברה כלפי אלטיס פייננס .להבטחת התחייבויות החברה והחברות הבנות שועבדו לטובת אלטיס
פייננס כלל נכסי הקבוצה בשעבוד שוטף וכן מניות החברות הבנות הערבות בשעבוד קבוע ,לרבות
מניות הוט מובייל בע"מ.

ד.

התחייבויות ומגבלות שונות
.1
.2

.3

במקרה של שינוי שליטה בחברה כהגדרתה בהסכם ,אלטיס פייננס תהיה רשאית להעמיד את
ההלוואה והריבית שנצברה לפירעון מיידי בתוספת תשלום פרמיה בסכום השווה ל1%-
מסכום הקרן.
במקרה של מכירת נכסים על ידי החברה ו/או החברות הבנות שלה בסכום מצרפי של 30
מיליון דולר ארה"ב או יותר ,וככל שתקבולי המכירה לא הושקעו על ידי החברה ,תהיה
החברה מחוייבת להציע לאלטיס פייננס פירעון מוקדם של ההלוואה או חלקה ,וזאת למעט
אם במשך תקופה של שנה מיום מכירת הנכסים עשתה החברה שימוש לצרכי השקעה בכספי
התקבולים או במקרה שניתנה התחייבות להשקעת כספים על ידי החברה בתוך שנה וחצי.
החברה והחברות הבנות של החברה תהיינה מחוייבות לעמוד באמות מידה הכוללות מגבלות
על גיוס חוב נוסף ,למעט( :א) חוב לכל מטרה בסך של הגבוה מבין  75מליוני דולר או  4%מסך
נכסי החברה ,החברות הבנות שלה ואלטיס פייננס ,וכן( :ב) חוב בנקאי ,בדרך של מסגרות
אשראי בסך הגבוה מבין  80מליוני דולר ארה"ב או  4%מסך הנכסים.

נכון לתאריך המאזן ,לא התקיים כל אירוע העלול להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי.
ה.

עיקרי תנאי הסכם מסגרת האשראי
.1
.2
.3
.4
.5

ו.

מטרת מסגרת האשראי הוא מימון הפעילות השוטפת של הקבוצה.
כל סכום שיימשך מתוך מסגרת האשראי ישא ריבית שנתית בשיעור ריבית פריים בתוספת
מרווח שנתי של .1.1%
הריבית תשולם פעמיים בשנה של כל שנה עד לפירעון המלא של מסגרת האשראי.
יתרת קרן הלוואות האשראי תיפרענה בשנת .2017
במקרה של הפרת התחייבות החברה ו/או החברות הבנות הערבות ,תתווסף לריבית מסגרת
האשראי ריבית פיגורים.

תנועה בשנת הדוח:
 31בדצמבר
2014
מיליוני ש"ח
יתרה ליום  31בדצמבר ,2013 ,כולל ריבית שנצברה
פרעון על חשבון קרן
ריבית שנצברה לתקופה
תשלום ריבית בתקופה
יתרה ליום  31בדצמבר ,2014 ,כולל ריבית שנצברה
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באור  - :21מכשירים פיננסיים
א.

סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים
בהתאם ל:IAS 39-
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
נכסים פיננסיים שסווגו כמוחזקים למסחר

2

6

הלוואות וחייבים

573

603

נכס פיננסי זמין למכירה

26

40

סה"כ שוטף

490

544

סה"כ לא שוטף

111

105

התחייבויות פיננסיות

ב.

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

()4,423

()4,861

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
התחייבויות פיננסיות שיועדו בעת הההכרה לראשונה
התחייבויות פיננסיות שסווגו כמוחזקות למסחר

()39
()2

()127
()2

סה"כ שוטף

()1,688

()1,750

סה"כ לא שוטף

()2,776

()3,240

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק (סיכון מטבע חוץ,
סיכון מדד המחירים לצרכן ,סיכון ריבית וסיכון מחיר) ,סיכון אשראי וסיכון נזילות .תוכנית ניהול
הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות
על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה .הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות
מסוימות לסיכונים.
ניהול הסיכונים מבוצע על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי
הדירקטוריון .סמנכ"ל הכספים של החברה מעריך ומגדר סיכונים פיננסיים בשיתוף פעולה עם
יחידות התפעול של הקבוצה .הדירקטוריון מספק עקרונות לניהול הסיכונים הכולל.
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.1

סיכוני שוק
א)

סיכון מטבע חוץ
הקבוצה פועלת עם ספקים שונים בעולם והיא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע
מחשיפה למטבעות שונים ,בעיקר לדולר ארה"ב .סיכון שער חליפין נובע מעסקאות
עתידיות של החברה ומהתחייבויות שהוכרו הנקובות במטבע חוץ שאינו מטבע
הפעילות.
הנהלת החברה פועלת לגידור חלק מהעסקאות החזויות בדולר ארה"ב (שלא למטרות
הגנה חשבונאית) ,בהתבסס על נתוני תקציב והתחייבויות מאזניות.

ב)

סיכון מדד המחירים לצרכן
לימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-לקבוצה אגרות חוב שהונפקו והתחייבויות אחרות
לזמן ארוך אשר צמודות בחלקן לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל.
הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים אשר צמוד למדד המחירים לצרכן ושבגינו קיימת
לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ,הינו התחייבויות פיננסיות בסך של
כ 853 -מיליון ש"ח נכון ליום  31בדצמבר( 2014 ,ליום  31בדצמבר 1,035 – 2013 ,מיליון
ש"ח).

ג)

סיכון ריבית
ליום  31בדצמבר 2014 ,הקבוצה אינה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק לאור
העובדה כי לחברה הלוואה לזמן ארוך הנושאת ריבית קבועה.

ד)

סיכון מחיר
לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך המסווגים כנכס
פיננסי זמין למכירה הנמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ,אשר בגינו הקבוצה חשופה
לסיכון בגין תנודתיות במחיר נייר הערך הנקבע בעיקר בהתבסס על מחירי שוק
בבורסה .היתרה בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014 ,של השקעה זו הינה כ26-
מיליון ש"ח (ליום  31בדצמבר 40 - 2013 ,מיליון ש"ח).

.2

סיכון נזילות
במסגרת הסכם ההלוואה של החברה ותנאי אגרות החוב שגייסה החברה (כאמור בבאורים 19
ו 20-לעיל) ,לחברה ולהוט מובייל אמות מידה פיננסיות ומגבלות שונות אשר עליהן לעמוד
בהן על בסיס רבעוני והפרתן ,כמוגדר בהסכמים ,עשויות להביא לדרישה לפרעון מיידי של
האשראי שהועמד על ידי המלווים .ליום  31בדצמבר 2014 ,החברה והוט מובייל עמדו באמות
המידה הפיננסיות.

.3

סיכון אשראי
לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי .סיכון אשראי עשוי להיווצר מחשיפות של
התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד או כתוצאה מהתקשרות עם מספר
קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומים ,שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה
להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים .תכונות העשויות לגרום
לריכוז סיכון כוללות את מהות הפעילויות שבהן עוסקים החייבים ,כגון הענף שבו הם
פועלים ,האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית.
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הקבוצה מספקת שירותים ללקוחותיה באשראי של  33יום בממוצע .הנהלות חברות הקבוצה
מבצעת באופן שוטף הערכה אודות האשראי הניתן ללקוחותיה ,תוך בדיקת התנאים
הפיננסיים שלהם ,אך אינה דורשת בטחונות להבטחת חובות אלה .החברה מבצעת הפרשה
לחובות מסופקים ,בהתבסס על גורמים המשפיעים על סיכון האשראי של לקוחות מסויימים,
נסיון עבר ומידע אחר.
הכנסות הקבוצה נובעות מלקוחות בישראל .הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות
הלקוחות ,ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה,
לפי הערכת הקבוצה ,את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי ,בשל מדיניות הקבוצה ,המבטיחה כי
מכירות מתבצעות לרוב בהוראות קבע או באמצעות כרטיסי אשראי.
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ג.

ריכוז סיכון נזילות
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים כולל תשלומי ריבית:
ליום  31בדצמבר2014 ,
עד 3
חודשים
אשראי לזמן קצר מאחרים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
הלוואה לזמן ארוך מאחרים
התחייבויות אחרות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) **)

מ3-
חודשים
עד שנה

משנה עד
שנתיים

משנתיים מ 3-שנים
עד 4
עד 3
שנים
שנים
מיליוני ש"ח

מ 4-שנים
עד 5
שנים

מעל 5
שנים

סה"כ

61
174
96
9

46
238
984
94
101
1
33

184
101
1
37

177
101
11
10

878
101
1
6

1,701
5

88

107
412
984
1,429
2,105
4
188

340

1,497

323

289

986

1,706

88

5,229

ליום  31בדצמבר2013 ,
עד 3
חודשים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
הלוואה לזמן ארוך מאחרים
התחייבויות אחרות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) **)
*)
**)

מ3-
חודשים
עד שנה

משנה עד
שנתיים

משנתיים מ 3-שנים
עד 4
עד 3
שנים
שנים
מיליוני ש"ח

מ 4-שנים
עד 5
שנים

מעל 5
שנים

סה"כ

113
99
1
24

298
)* 1,028
98
120
1
145

190
120
1
51

184
120
1
29

177
120
1
10

878
120
1
6

2,018
93

411
1,028
1,626
2,618
6
358

237

1,690

362

334

308

1,005

2,111

6,047

סווג מחדש ,ראה באור 2כא'.
ליום  31בדצמבר 2014 ,בגין תמורה מותנית הונח תשלום של כ 6-מיליון ש"ח וכ 11-מיליון ש"ח בשנים  2015ו 2016-בהתאמה ,בהתבסס על התרחישים השכיחים
ביותר אשר מגולמים בשווי התמורה המותנית המוערכת בגין רכישת מניות הוט מובייל.
ליום  31בדצמבר 2013 ,בגין תמורה מותנית הונח תשלום של כ 73-מיליון ש"ח ,כ 22-מיליון ש"ח וכ 10-מיליון ש"ח בשנים  2015 ,2014ו 2016-בהתאמה ,בהתבסס על
התרחישים השכיחים ביותר אשר מגולמים בשווי התמורה המותנית המוערכת בגין רכישת מניות הוט מובייל.
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ד.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים שלא על פי שווים ההוגן
שווי הוגן
יתרה
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2013
2014
2013
2014
מיליוני ש"ח
התחייבויות פיננסיות
הלוואה מצד קשור לזמן ארוך בריבית
קבועה (כולל ריבית שנצברה)
אגרות חוב בריבית קבועה (כולל
חלויות שוטפות וכולל ריבית
שנצברה)

1,608

1,905

1,787

2,055

1,230

1,359

1,315

1,482

סה"כ התחייבויות פיננסיות

2,838

3,264

3,102

3,537

השווי ההוגן נאמד בהתבסס על עסקאות שוק אחרונות שהיו בין צדדים שאינם קשורים.
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,מזומן מוגבל ,לקוחות ,חייבים ויתרות
חובה ,יתרות לקוחות לזמן ארוך ,אשראי מאחרים ,התחייבויות לספקים ולנותני שירותים,
זכאים ויתרות זכות ,התחייבויות לזמן ארוך והלוואה לצד קשור תואמת או קרובה לשווי
ההוגן שלהם.
ה.

סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן
המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים לפי קבוצות בעלות מאפיינים
דומים ,למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי
ההוגן:
רמה :1
רמה :2
רמה :3

מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין
או בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא
שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
רמה 1
 31בדצמבר2014 ,
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
נכס פיננסי זמין למכירה-מניות (ראה באור )10
חוזי אקדמה ( )forwardמט"ח
נגזרים משובצים
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
נגזרים משובצים
התחייבויות אשר בגין שוויין ההוגן ניתן גילוי:
הלוואה מצד קשור לזמן ארוך (ראה באור )20
אגרות חוב
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רמה 2
מיליוני ש"ח

רמה 3

-

9
2

26
-

-

2

-

1,315

-

1,787
-

()1,315

9

()1,761
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רמה 1
 31בדצמבר2013 ,
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
נכס פיננסי זמין למכירה-מניות (ראה באור )10
נגזרים משובצים
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
חוזי אקדמה ( )forwardמט"ח
התחייבויות אשר בגין שוויין ההוגן ניתן גילוי:
הלוואה מצד קשור לזמן ארוך (ראה באור )20
אגרות חוב

רמה 3

רמה 2
מיליוני ש"ח

-

6

40
-

-

2

-

1,482

-

2,055
-

()1,482

4

()2,015

עלייה משמעותית בשווי מניית פרטנר ,במדד המחירים לצרכן או בשיעור הריבית תביא
לעלייה משמעותית בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות.
במהלך שנת  2014לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה 1
ורמה  ,2וכן ,לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה  3בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי
כלשהו.
ו.

מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק
.1

מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר:
רווח (הפסד) מהשינוי
עליית שע"ח ירידת שע"ח
של 10%
של 10%
מיליוני ש"ח
2014
2013

.2

7
()20

()7
20

מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן:
רווח (הפסד) מהשינוי
ירידת מדד
עליית מדד
של 1.5%
של 1.5%
מיליוני ש"ח
()13

2014

13

רווח (הפסד) מהשינוי
ירידת מדד
עליית מדד
של 2.5%
של 2.5%
מיליוני ש"ח
()22

2013
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.3

מבחן רגישות לשינויים בשער הבורסה של ניירות ערך זמינים למכירה:
שינוי בהון לפני מס
ירידת שער
עליית שער
נייר הערך
נייר הערך
של 50%
של 50%
מיליוני ש"ח
13

2014

()13

שינוי בהון לפני מס
ירידת שער
עליית שער
נייר הערך
נייר הערך
של 40%
של 40%
מיליוני ש"ח
16

2013

()16

מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
ניתוח הרגישות בדבר מכשירים פיננסיים בוצע תחת ההנחה כי הסכום שעמד לתאריך המאזן
עמד לאורך כל שנת הדיווח.
השינויים שנבחרו כמשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי
שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות
הפעולות או המצב הכספי המדווחים .מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או
השינוי בהון (לפני מס) ,עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו
נכון לכל מועד דיווח .בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות
הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר
המשתנים קבועים.
לא בוצע ניתוח רגישות לריבית בגין הלוואה לזמן קצר בריבית משתנה אשר נפדות מספר
ימים לאחר תאריך המאזן.
ז.

קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
ראה באור  20לעניין קיזוז יתרת הלוואה לצד קשור בסך של כ 39 -מיליון ש"ח כנגד יתרת
ההלוואה מאלטיס פייננס.
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ח.

תנאי הצמדה של יתרות כספיות
במטבע
חוץ או
בהצמדה
לו

 31בדצמבר 2014
בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
הצמדה
לצרכן

רכוש
מזומנים ושווי מזומנים
מזומן מוגבל
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
יתרות חובה לזמן ארוך
לקוחות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך לחברות כלולות

 31בדצמבר 2013
במטבע בהצמדה
למדד
חוץ או
ללא
בהצמדה המחירים
הצמדה
לצרכן
לו
סה"כ
מיליוני ש"ח

סה"כ

11
1
-

39
13
3

1
1
400
39
15
54
-

1
1
400
89
29
54
3

1
6
-

18
3

7
3
)** 458
64
59
-

7
3
458
83
6
59
3

12

55

510

577

7

21

591

619

התחייבויות
הלוואות לזמן קצר מאחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב *)
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
הלוואה לזמן ארוך מאחרים
התחייבויות אחרות לזמן ארוך *)

46
180
12
4
47

175
682
51

61
804
244
532
1,604
22

107
984
431
1,214
1,604
4
120

235
8
5
75

156
754
146

)** 793
269
587
1,900
63

1,028
433
1,341
1,900
5
284

289

908

3,267

4,464

323

1,056

3,612

4,991

*) כולל חלויות שוטפות.
**) סווג מחדש ,ראה באור 2כא'.
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הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או
פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין כמתואר
להלן .התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה .חישוב התחייבות החברה בשל
הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר
יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית להטבה
מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.
.1

תוכנית להפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,1963-על-פיו
הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל
התחייבות נוספת לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין
תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת

.2

6

4

5

תוכנית להטבה מוגדרת
החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות כאמור לעיל ,מטופל על ידי הקבוצה
כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות עובדים ,ובגינה הקבוצה מפקידה
סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.
לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת
באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים
גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות
העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה
לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.
א)

הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
עלות שירות שוטף
הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות
תשואה צפויה על נכסי התוכנית

12
3
()2

17
4
()3

23
5
()4

סך הוצאות בגין הטבות לעובדים שנזקפו
לרווח והפסד

13

18

24
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
ההוצאות הוצגו ברווח או הפסד כדלקמן:
הוצאות תפעול אחרות
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

ב)

6
3
3
1

12
3
2
1

15
5
3
1

13

18

24

הוצאות שנזקפו לרווח כולל אחר
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
הפסד (רווח) אקטוארי ,נטו שהוכר השנה

-

3

()3

בהתאם לעמדת סגל חשבונאית מספר  21-1של רשות ניירות ערך בישראל בדבר קיומו של
שוק עמוק לאגרות חוב קונצרניות ,החל מיום  31בדצמבר , 2014 ,לצורך היוון המחויבות
בגין הטבות לעובדים ,עושה החברה שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות השוק על
א גרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה .בתקופות דיווח קודמות ובמהלך התקופה השוטפת,
למעט חישוב יתרת המחויבות ליום  31בדצמבר , 2014 ,עשתה החברה שימוש בשיעור
היוון ה מתאים לתשואות השוק של אגרות חוב ממשלתיות .בהתאם לכך ולאור העליה
בשיעור ההיוון הנגזרת מההחלטה כאמור ,בשנת הדיווח הכירה החברה בקיטון במחויבות
בגין תכנית להטבה מוגדרת ,המיוחס לעליה בשיעור ההיוון כאמור בסך  4.2מיליון ש"ח,
אשר נזקף כרווח כולל אחר.
ג)

נכסי (התחייבויות) התוכנית
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
שווי הוגן של נכסי התוכנית

()93
75

()92
74

סה"כ התחייבות ,נטו

()18

()18

סכומים מצטברים בגין ערך ההתחייבות ובגין שווי הזכויות בנכסי התוכנית.
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ד)

השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
2013
2014
מיליוני ש"ח

ה)

יתרה ליום  1בינואר

92

132

הוצאות הריבית
עלות שירות שוטף
הטבות ששולמו
מעבר עובדים לסעיף 14
הפסד אקטוארי ,נטו

3
12
()15
1

4
17
()51
()10
-

יתרה ליום  31בדצמבר

93

92

נכסי התוכנית
.1

נכסי התוכנית
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן
פוליסות ביטוח מתאימות.

.2

התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית
2013
2014
מיליוני ש"ח

ו)

יתרה ליום  1בינואר

74

100

תשואה צפויה
הפקדות לתוכנית על ידי המעביד
הטבות ששולמו
מעבר עובדים לסעיף 14
רווח אקטוארי ,נטו

2
9
()11
1

3
18
()40
()10
3

יתרה ליום  31בדצמבר

75

74

ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
2014

2012

2013
%

שיעור ההיוון ()1

3.11

3.46

3.54

שיעור תשואה צפויה על נכסי התוכנית

3.35

3.74

3.84

שיעור עליית שכר צפויה

2-4

2-4

2-4

שיעור תחלופה ועזיבה

9.57-53.71

9.57-53.71

9.57-53.71

( )1שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה ( -2013אגרות
חוב ממשלתיות).
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ז)

ניתוחי רגישות להנחות אקטואריות עיקריות
ניתוחי הרגישות שלהלן נקבעו בהתבסס על שינויים אפשריים באופן סביר בהנחות
האקטואריות לתום תקופת הדיווח .ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי
הקיימת בין ההנחות:

באור - :23



אם שיעור ההיוון היה גדל (קטן) ב ,0.5%-המחוייבות להטבה מוגדרת היתה קטנה בכ2.3-
מיליון ש"ח (גדלה בכ 2.6-מיליון ש"ח).



אם שיעור העלאות משכורות חזויים היה גדל (קטן) ב ,1%-המחוייבות להטבה מוגדרת
היתה גדלה בכ 6-מיליון ש"ח (קטנה בכ 4.5-מיליון ש"ח).

התחייבויות אחרות לזמן ארוך
ההרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
התחייבות לממשלה ()1
התחייבות בגין חכירות מימוניות ()2
התחייבות למשרד התקשורת ()3
זכאים בגין רכישה ()4
הכנסות מראש בגין התקנות ציודי קצה
אחר

בניכוי  -חלויות שוטפות

כולל בעלי עניין
()1
()2

79
22
17
62
2

40
116
22
105
68
-

182

351

()58

()181

124

170

11

30

ההתחייבות לממשלה בגין תמלוגים הסתיימה ביום  31בדצמבר.2014 ,
(א)

להלן מידע בדבר התחייבות בגין חכירה מימונית לפי פילוח מועדי התשלום
 31בדצמבר 2014
תשלומי
תשלומי
חכירה
ערך נוכחי של
חכירה
מינימליים
מרכיב תשלומי החכירה
מינימליים
עתידיים
המינימליים
הריבית
עתידיים
מיליוני ש"ח
שנה ראשונה
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך

 31בדצמבר 2013
מרכיב
הריבית

ערך נוכחי של
תשלומי
החכירה
המינימליים

34
25
10
6
5
8

2
2
2
1
1
1

32
23
8
5
4
7

52
29
19
10
6
13

4
2
2
2
1
2

48
27
17
8
5
11

88

9

79

129

13

116
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התחייבויות אחרות לזמן ארוך (המשך)
(ב)

.1

הקבוצה חוכרת ציוד בהסכמי חכירה מימונית .ההסכמים מאפשרים לקבוצה לרכוש
את הציוד החכור במחיר הזדמנותי .במסגרת החכירות קיים הסדר ,שאינו עונה
להגדרה המשפטית של חכירה ,אך הוא מטופל כהסכם חכירה ,בהתבסס על תנאיו.
הציוד החכור משמש בטחון למחויבויות במסגרת חוזה החכירה .ליום  31בדצמבר,
 2014הערך בספרים נטו של המתקנים והציוד בחכירה הינו  144מיליון ש"ח (182 - 2013
מיליון ש"ח).

.2

להוט מובייל חכירה מימונית בסכום של כ 11-מיליון ש"ח בגין השקעות בשיפורים
במושכר בהתאם לחוזה שכירות של הוט מובייל עם חברת "איירפורט סיטי" בע"מ
שהינה לתקופה של  10שנים המסתיימת בשנת  .2019נכון ליום  31בדצמבר 2014 ,לא
קיימת יתרה בספרים של השיפורים במושכר בחכירה (לימים  31בדצמבר 2013 ,ו2012-
הערך בספרים נטו של השיפורים במושכר בחכירה הינו אפס ו 15-מיליון ש"ח,
בהתאמה) .ראה בנוסף באור 25ב'(.)9

()3

השווי ההוגן של התשלום המותנה למשרד התקשורת בגין הרישיון מוערך בכ 22-מיליון ש"ח
בהתבסס על הערכת הנהלה ביחס לתרחישי פריסת רשת והחלפת הערבות הקיימת בגין ערבות
ביחס לדור ( LTEראה גם באור 25ג'(()4ד)).

( )4

במסגרת רכישת מלוא הון המניות של הוט מובייל בשנת  2011מאת חברה פרטית שהייתה בבעלות
בעל השליטה ומאת צדדים שלישיים לא קשורים ,נקבע ,בין היתר ,כי תמורה מותנית עד לסך של כ-
 450מיליון ש"ח תשולם בתשלומים המותנים בהשגת יעדים וביניהם סך של עד  225מיליון ש"ח
המותנה בהשגת "נתח שוק" של הוט מובייל ,כהגדרתו ברישיון של הוט מובייל ,עד תום שנת 2016
בשיעור של  7%מכלל השוק הישראלי ,וזאת מעבר לנתח השוק הקיים שלה .בהתאם להסכם נקבע
גם מנגנון של הקדמת תשלומים ככל ותהיה עמידה ביעדים בשלבים מוקדמים יותר .מכיוון שבמהלך
שנת  ,2013התקיימו מלוא התנאים להקדמת התשלום בסך של  225מיליון ש"ח (במונחים צמודי
מדד  233מיליון ש"ח) בגין תוספת לנתח השוק של הוט מובייל מכלל השוק בישראל ,כאמור לעיל,
שילמה החברה למוכרות על פי ההסכם את הסכום האמור .חלק בעל השליטה בחברה בתמורה זו
הינו כ 211-מיליון ש"ח (במונחים צמודי מדד  217מיליון ש"ח).
סך של כ 225-מיליון ש"ח מותנה בהשגת יעדי אבידטא מצרפית בשנים  .2013-2016נכון ליום 31
בדצמבר 2014 ,טרם הושג יעד אבידטא לשנים .2014-2016
תנועה בתקופת הדוח:
 31בדצמבר
2014
מיליוני ש"ח
105
()88
17

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,
עדכון שווי התחייבות
יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

החברה מדדה בתקופת הדוח את שווי ההתחייבות של התמורה המותנית בגין רכישת הוט מובייל.
השפעת המדידה כאמור לצד אי עמידה ביעד האבידטא שנקבע ביחס לשנת  2014הביאה להקטנת
שווי ההתחייבות בסך של  88מיליון ש"ח (דרך סעיף "הוצאות אחרות נטו").
המודל ששימש בביצוע ההערכה הוא מודל תוחלת הערך בהיוון לפי ריבית ריאלית של 1.3%
והצמדה למדד של  .3.4%כמו כן נלקחה בחשבון הסתברות של  10%לתשלום מלא של ההתחייבות
בגין התמורה המותנית (תרחיש אפסייד).
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מסים על ההכנסה
א.

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים
במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה-
 1985המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008ואילך .החל משנת  ,2008נמדדות
התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים
לצרכן בתקופה שעד ליום  31בדצמבר .2007 ,תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון בגין מימוש
נדל"ן (שבח) וניירות ערך ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל ,בין היתר ,את
ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת (לנכסים בני פחת שנרכשו
לאחר שנת המס  )2007החל משנת .2008

ב.

שיעורי המס החלים על החברה
שיעור מס החברות בישראל בשנים  2012ו 2013 -היה  25%ובשנת .26.5% – 2014
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
ביום  5באוגוסט 2013 ,פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנים  2013ו ,)2014-תשע"ג( 2013-חוק התקציב) ,אשר כולל בין היתר שינויים פיסקאליים
אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית המיסים לאותן השנים.
השינויים האמורים כוללים ,בין היתר ,העלאת שיעור מס החברות מ 25% -ל ,26.5% -ביטול הורדת
שיעורי המס במפעל מועדף (אזור פיתוח א' 9% -ואזור שאינו פיתוח א' )16% -ובמקרים מסוימים
העלאת שיעור המס על דיבידנד לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור של  20%החל מיום  1בינואר
 .2014כמו כן ,קיימים שינויים נוספים ,כגון מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום  1באוגוסט ,2013
אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות
מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים
לחול על נכסים מחוץ לישראל .נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה ,תקנות כאמור טרם פורסמו.
יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2013 ,מחושבות לפי שיעורי
המס החדשים ,שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך המאזן ועל כן הן כוללות את השינויים
האמורים לעיל ,ככל שרלוונטיים לחברה.
למועד אישור השינוי ,בעקבות שינוי שיעורי המס לא חל שינוי מהותי ביתרות המסים הנדחים.

ג.

שומות מס
ביום  29בדצמבר 2013 ,נחתמו הסכמי פשרה בין החברה וכלל החברות הבנות שלה )למעט חברת הבת
הוט מובייל בע"מ) (להלן  -החברות) לבין מס הכנסה לסגירת המחלוקות שנתגלעו בדיוני השומות
לשנים  2006-2011ובהמשך לשומות המס שנתקבלו בחודש דצמבר  2009ובמהלך שנת  2010לשנות
המס  .2006-2008על פי הסכמי הפשרה יהיה על החברות לשלם סכום מס נוסף בגין שנות המס
האמורות בעיקר בגין הפרשי עיתוי ביחס להפחתת התשתית ורשת הכבלים ונכסים בלתי מוחשיים.
יישום הסכם הפשרה הביא להכנסה חייבת של החברה בשנים .2012-2014
הנהלת החברה ,בהתבסס על הערכת יועציה המקצועיים ,כללה בעבר במסגרת דוחותיה הכספיים
הפרשה בקשר עם השומות .השפעות הסכם השומה על דוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2013
לרבות של העדכון הנדרש ביתרות המיסים הנדחים של החברה היתה רישום הכנסה נטו בסך של כ24-
מיליון ש"ח.
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מסים על ההכנסה (המשך)
לחברות הקבוצה ,למעט הוט מובייל ,הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2011להוט
מובייל הוצאות שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת .2009
ד.

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים
לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המסתכמים ,להערכת הנהלת החברה ,לסך של כ 1.1-מיליארד
ש"ח נכון ליום  31בדצמבר( 2014 ,כ 1-מיליארד ש"ח ליום  31בדצמבר.)2013 ,
ליום  31בדצמבר 2014 ,לא נכלל נכס מס נדחה בגין הפרשי עיתוי בקבוצה המוערך בסך של 105
מיליון ש"ח (ליום  31בדצמבר 95 - 2013 ,מיליון ש"ח).

ה.

בקשה לאישור שינוי מבנה
ביום  30בדצמבר 2012 ,הגישה החברה בקשה למס הכנסה לקבלת אישור מקדמי מרשויות המס
לביצוע הרה-ארגון בפטור ממס ,זאת בהתאם להוראות חלק ה' 2לפקודת מס הכנסה.
הליך הרה-ארגון כולל את מיזוג כל הפעילות בתחום השידורים המתנהלת בחלקה במסגרת החברה
וחלקה בהוט  -עידן מערכות כבלים ישראל בע"מ ,בהוט  -ט.ל.מ .טלוויזיה למנויים בע"מ ,בהוט -
מערכות תקשורת בכבלים חיפה  -חדרה בע"מ ,בהוט אדום בע"מ ובהוט וויז'ן בע"מ (להלן כולן ביחד
 החברות המתמזגות) לתוך החברה (להלן  -החברה הקולטת) .תכליתו העיקרית של הליך הרה-ארגוןדלעיל הינה פישוט מבנה תוך יצירת מבנה נוח ויעיל לתפעול השוטף.
ביום  2באוקטובר 2014 ,התקבל אישור מס הכנסה להעברת מניות החברות המתמזגות מהוט  -עידן
מערכות כבלים ישראל (אחזקות)  1987בע"מ ,מדרום השרון תקשורת  1990בע"מ ומישראכבל בע"מ
(להלן  -החברות המעבירות) וכן מהוט  -עידן מערכות כבלים ישראל בע"מ ומהוט  -ט.ל.מ .טלוויזיה
למנויים בע"מ (להלן  -החברות המתמזגות המעבירות) לחברה ,בפטור ממס ,זאת בהתאם להוראות
סעיף 104ג' לפקודת מס הכנסה ,וכן אישור למיזוג החברות המתמזגות לתוך החברה ,בפטור ממס,
זאת בהתאם להוראות סעיף 103ג' לפקודת מס הכנסה .במסגרת האישור נמחקו חלק מההפסדים
העסקים והפסדי ההון של החברות המתמזגות ונקבעו מגבלות ביחס לקיזוז יתרת הפסדים בחברה
הקולטת על פני חמש שנים .בנוסף נקבעו מגבלות בקשר למכירה ו/או פירוק מניות החברה
והחברות המעבירות למשך תקופה של ארבע שנים ,המסתיימת ביום  31בדצמבר .2016 ,המועד
הקובע של המיזוג לצרכי מס חל רטרואקטיבית מיום  31בדצמבר.2012 ,
ביום  13בנובמבר 2014 ,אושר המיזוג בדירקטוריון החברה .השלמת המיזוג מותנה בקבלת אישורים
פורמליים מגורמים רגולטוריים נוספים ,לרבות קבלת צו מיזוג מרשם החברות וכן קבלת אישור
הגורמים המממנים של החברה.
למועד החתימה על הדוחות הכספיים טרם הושלמו התנאים המתלים והמיזוג האמור צפוי לקבל
ביטוי משפטי וחשבונאי החל מהדוחות הכספיים לשנת  .2015עם זאת לאור הסבירות הגבוהה
להשלמת שינוי המבנה האמור הכירה החברה בנכס מס נדחה בגין הפסדי החברות המתמזגות
המעבירות אשר יקוזז מהכנסתה החייבת של החברה בשנים הרלוונטיות בהתאם לאישור שהתקבל
מרשויות המס .האמור הביא לרישום של נכס מס נדחה בסך של כ 24 -מיליון ש"ח בשנת ,2014
אשר קוזז מהעתודה למס הנדחה.
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מסים על ההכנסה (המשך)
ו.

מסים נדחים
ההרכב:
מאזן
 31בדצמבר
2013
2014

רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח

התחייבויות מסים נדחים
()107
()251

נכסים קבועים בני פחת
נכסים בלתי מוחשיים
השקעות זמינות למכירה המוצגות
()7
בשווי הוגן ()2
()49
אחרים
נכסי מסים נדחים
נכסים קבועים בני פחת
הפסדים מועברים לצורכי מס
הפרשה לחובות מסופקים
הפרשה בגין תביעות
התחייבויות אחרות
הטבות לעובדים
יצירת מסים נדחים בגין קרן בגין
מדידה מחדש של תכניות
להטבה מוגדרת ()2
לא נוצרו מסים נדחים ()1

()105
()261
()11
()34

()414

()411

27
261
17
4
18
7

39
253
26
8
30
6

3
()105

3
()95

232

270

הכנסות (הוצאות) מסים נדחים
התחייבויות מסים נדחים ,נטו

ז.

44
()182

()127

18

()141

()1

החברה יוצרת נכסי מסים נדחים עד לסכום ההתחייבות בגין מסים נדחים ,כאשר קיימת זכות
חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכסי מסים נדחים מהתחייבות מסים נדחים וכן עד גובה
ההתחייבות בגין מסים נדחים במידה וצפי הניצול יהיה דומה או מאוחר לקצב ניצול נכסי
המסים הנדחים .במידה ולא קיימת וודאות לגבי מועד היפוך ההתחייבות בגין מסים נדחים,
לא יוצרת החברה נכסי מסים נדחים בגין הפרשי עיתוי כאמור לעיל.

( )2

שינויים בגין מסים נדחים בגין השקעות זמינות למכירה ובגין מדידה מחדש של תוכניות
להטבה מוגדרת נזקפים לרווח הכולל האחר ולא במסגרת הוצאות והכנסות מסים.

מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר
2014
הפסד (רווח) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
הפסד (רווח) כולל בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
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 31בדצמבר
2013
מיליוני ש"ח

2012

()4

1
4

()1
()3

()4

5
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מסים על ההכנסה (המשך)
ח.

מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
מסים שוטפים
מסים נדחים
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות השינוי
בשיעורי המס

ט.

69
44

150
()125

18

-

()2

-

113

23

18

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים
ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה
שנזקף ברווח או הפסד:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
רווח לפני מסים על ההכנסה

329

()39

97

שיעור המס הסטטוטורי

26.5%

25%

25%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
עלייה (ירידה) במסים כתוצאה מ:
עדכון יתרות המסים הנדחים בגין שינויים בשיעורי המס
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס והכנסות
פטורות
מסים (לרבות מסים נדחים) בגין שנים קודמות *)
הפסדים לצורכי מס והפרשי עיתוי בגינם לא נזקפו מסים
נדחים ,נטו

87

()10

24

-

()2

-

()3
19

15
4

14
-

10

16

()20

מסים על ההכנסה

113

23

18

שיעור מס אפקטיבי

34%

()59%

19%

*) לרבות השפעת תיקון מסים נדחים לאור מיזוג חברות בנות (ראה בנוסף באור (24ה)).
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים
א.

התחייבויות תלויות
.1

במסגרת המיזוג המשפטי בין חברות הכבלים ביום  31בדצמבר 2006 ,נטלה על עצמה החברה
את התביעות הקיימות בתחום הפעילות מהחברות הנרכשות (חברות הכבלים במתכונתן
הקודמת) ,כמו כן נקבע כי החברה תיטול על עצמה כל תביעה שתוגש בתקופת הביניים על
ידי מי מהחברות הנרכשות לאחר מועד השלמת מיזוג חברות הכבלים.
בנוסף ,החברה התקשרה בהסכם שיפוי עם כל אחד משלושת בעלי הזכויות הקודמים
בשותפות הוט זהב (קבוצת תבל ,קבוצת ידיעות תקשורת וקבוצת פישמן) לפיו התחייבה
החברה לשפות באופן מלא את השותפים בשותפות הוט זהב ,עובר להשלמת עסקת המיזוג,
כך שהם יהיו משוחררים מכל אחריות ,התחייבות או חוב מכל מין וסוג שהוא ,שהיו קיימים
להוט זהב ביום  31בדצמבר  2006או שיהיו קיימים להוט זהב לאחר מועד זה ,ומתייחסים
לתקופה טרם השלמת המיזוג לרבות בגין תביעות והליכים משפטיים.

.2

במהלך העסקים השוטף ,הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות או תלויים ועומדים
נגדה הליכים משפטיים שונים (להלן  -תביעות משפטיות).
לדעת הנהלות חברות הקבוצה ,המתבססת ,בין היתר ,על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי
התביעות המשפטיות ,נכללו בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014 ,הפרשות נאותות בסך
של כ 69 -מיליון ש"ח ,במקום בו נדרשו הפרשות ,לצורך כיסוי החשיפה כתוצאה מהתביעות
המשפטיות כאמור.
לדעת הנהלות חברות הקבוצה סכום החשיפה הנוספת של כ 2.6 -מיליארד ש"ח (מעבר
להפרשות שנכללו בדוחות כספיים אלה) ליום  31בדצמבר 2014 ,בשל תביעות משפטיות
שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים שונים הינו כדלקמן:
א)
ב)
ג)

סך של כ 1.7-מיליארד ש"ח בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה ,בהסתמך על חוות
דעתם של יועציה המשפטיים ,סיכוייהן להתקבל אינם עולים על .50%
סך של כ 0.3-מיליארד ש"ח בגין תביעות ,אשר בשלב זה טרם ניתן להעריכן ,אשר
בעיקרן הינן בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו בסמוך למועד הדוחות
הכספיים.
סך של כ 0.6-מיליארד ש"ח ,בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה ,בהסתמך על חוות
דעתם של יועציה המשפטיים ,סיכוייהן להתקבל עולים על .50%

להלן סיכום תמציתי של ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום  31בדצמבר,
 2014בהתאם לקבוצות בעלות מאפיינים דומים:

מאפיין התביעה

סכום תביעות שלא
הפרשה
הפרשה
סכום חשיפה ניתן להעריכן שהוגשו
נוספת מעבר בסמוך למועד הדוכ"ס שבוצעה בדוח שבוצעה בדוח עדכון הוצאה
הכספי ליום (הכנסה) ,נטו
הכספי ליום
(בעיקר בקשות
להפרשה ליום
בתקופת
 31בדצמבר 31 ,בדצמבר,
לאישור תובענות
 31בדצמבר,
הדוח
2013
2014
ייצוגיות)
2014
במיליוני ש"ח

לקוחות
זכויות יוצרים

2,523
-

324
-

36
13

20
30

17
()5

ספקים
עובדים
אחר

60
6
-

-

4
1
15

2
1
-

2
15

סה"כ

2,589

324

69

53

29
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים (המשך)
ב.

התקשרויות
.1

תמלוגים למשרד התקשורת ותשלומים אחרים לממשלה
א)

בחודש יולי  2001התקשרו חברות הכבלים ,בהן החברה ,בהסכם עם מדינת ישראל
בעניין פתרון המחלוקות בין חברות הכבלים לבין המדינה בנוגע לזכותה של כל חברה
להפעיל את תשתית הכבלים הקיימת בכל אחד מאזורי הזכיון לאחר תום תקופת
הזכיונות .בהסכם נקבע כי המדינה מתחייבת לוותר על כל טענותיה וזכויותיה בנוגע
לתשתית הכבלים כך שכל חברת כבלים תהיה בעלת מלוא הזכויות ,לרבות זכויות
הקניין ,בתשתית הכבלים שברשותה באזור זיכיונה ותעמוד לה הזכות להמשיך
להפעילה גם בתום תקופת הזכיון .בתמורה לכך ,נקבע כי כל חברה תשלם למדינה ,מדי
שנה ובמשך תקופה של  12שנים (החל מיום  1בינואר ,)2003 ,את חלקה היחסי ,כפי
שנקבע בהסכם ,מסכום השווה למכפלת הכנסות מסויימות (כפי שנקבע בהסכם) של
כל חברות הכבלים בשיעור מדרגי עולה (בהתאם לגובה ההכנסות ,כאמור) מ 0%-עד ל-
 .4%החלק היחסי של כל חברה ניתן לשינוי בהסכמה בין חברות הכבלים.
בנוסף ,נקבע כי כל חברה תשלם כ 12%-מסך התמורה ממכירת פעילות המבוצעת
באמצעות תשתית הכבלים או הנוגעת לתשתית הכבלים (כפי שהוגדר בהסכם) וזאת
במהלך תקופה של  12שנים .כן נקבע בהסכם ,כי ככל שקיבלה החברה סכום כלשהו
תמורת הנפקת מניות שלה לציבור או למשקיע חיצוני או תמורת מכירת מניות של
חברה אחרת מבין חברות הכבלים ,ישמש חלק מתמורת ההנפקה או המכירה כאמור
להקדמת תשלום חלק יחסי מן התמורה שנותרה לתשלום לפי ההסכם ,בהתאם
לנוסחה שתקבע על ידי הצדדים בהסכמה .עוד נקבע בהסכם ,כי הוא יחול על חברות
הכבלים או על כל חברה מפוצלת או ממוזגת גם אם יבוצעו שינויים מבניים מכל מין
וסוג ולפיכך עם השלמת המיזוג ההסכם חל על החברה כחברה ממוזגת.
ליום  31בדצמבר 2014 ,הסתיימה החבות לממשלה בגין האמור לעיל.

.2

ב)

על פי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות ,תעודות ואגרות ,התשמ"ז ,)1978-מחויבת
הוט מובייל לשלם תשלום שנתי קבוע עבור כל תדר בשימושה .בגין שנת  2013 ,2014ו-
 ,2012שילמה הוט מובייל סך של כ ,31 -כ 29 -וכ 26-מיליון ש"ח ,בהתאמה .ראה בנוסף
באור .12

ג)

רישיון להפעלת מוקד שידור :ברישיון להפעלת מוקד שידור נקבע כי בעד הרישיון
ישלם בעל הרישיון אגרות בשיעורים ובמועדים כפי שיקבע משרד התקשורת בהתאם
לחוק התקשורת ולפקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש) ,התשל"ב.1972 -

תמלוגים אחרים
א)

במסגרת הפעילות השוטפת של הקבוצה בתחום השידורים מתקשרת הקבוצה
בהסדרים והסכמים מכוחם משלמת הקבוצה תמלוגים לארגוני יוצרים שונים .סך
התמלוגים שנזקפו במסגרת זו על ידי הקבוצה בשנים  2013 ,2014ו 2012-מסתכם לכ-
 44מיליון ש"ח ,כ 45-מיליון ש"ח ,וכ 42-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

ב)

ביום  30בינואר 2012 ,הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק זכויות יוצרים ומבצעים
(שיפוט בענייני תמלוגים) ,התשע"ב( 2012-בסעיף זה הצעת החוק) .הצעת החוק נועדה
לכונן בית משפט לתמלוגים ,על ידי הסמכת אחד משופטי בית המשפט המחוזי לדון
בענייני תמלוגים ,באישור תעריפי תמלוגים ובמחלוקות בענייני תמלוגים (דהיינו
מחלוקת בעניין תעריפי תמלוגים בין תאגיד לניהול משותף למשתמש או משתמשים
ברפרטואר).
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים (המשך)
להצעה זו ,אם תתקבל ,עשויה להיות השלכה על נושא תשלום תמלוגים לארגונים
השונים .אין ביכולת החברה להעריך נכון למועד הדוח מה תהייה השפעת החקיקה
האמורה ,אם תתקבל ,על עסקיה.
.3

מחויבות להשקעה בהפקות מקומיות
בהתאם להוראות חוק התקשורת ,כללי התקשורת והחלטות המועצה ,מחויבת החברה ,בין
היתר ,להשקיע בהפקות מקומיות סכומים בשיעור של  8%מהכנסותיה השנתיות מדמי מנוי.
במהלך השנים 2013 ,2012 ,ו 2014 -עמדה החברה בשיעור ההשקעות הנדרש כאמור.
בהקשר זה יצוין ,כי חוק התקשורת הסמיך את המועצה לקבוע את שיעור ההשקעה הדרוש,
ובלבד שלא יעלה על  12%ולא יפחת מ 8%-מההכנסות השנתיות מדמי המנוי .בהקשר זה,
בחודש אוקטובר  2011הודיעה המועצה לחברה ,כי החל משנת  2012יראו את הכנסותיה מדמי
מנוי ,המהוות בסיס לחישוב חובת הפקות המקור ,ככוללות את כל התשלומים שמשלמים
מנוייה לצורך קליטת שידוריהם וקבלת שירותיהם ,לרבות הכנסות מציוד קצה והתקנתו ,זאת
בעוד שעל-פי המדיניות שיישמה המועצה עד אז בעניין הכללת ההכנסות מציוד הקצה לצורך
תחשיב חובת הפקות המקור הותנתה במנגנון שהתבסס על רווחיות רכיב הכנסות זה,
ובשנות העבר לא נכללו הכנסות מציוד קצה והתקנתו בבסיס חישוב הפקות המקור .ביום 12
בינואר 2012 ,קבעה המועצה ,כי החברה תהא רשאית להשלים את סכום ההשקעה הנוסף
לשנת  2012על-פני שלוש שנות השקעה.

.4

הסכם פריסת רשת כבלים ותחזוקתה
ביום  1בינואר 1990 ,וביום  1במאי 1989 ,התקשרו תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ
והוט זהב ושות' (להלן ביחד  -חברות הכבלים) בהסכמים למתן שירותי תכנון ,התקנה
ותחזוקה של רשת כבלים עם חברת בזק (הוראות שני ההסכמים האמורים דומים ,והם
ייקראו להלן בסעיף זה  -הסכם) .הסכם זה הומחה להוט טלקום ,כחלק מעסקת המיזוג.
בהתאם להסכם תכננו בזק ,תבל והוט זהב את רשת הכבלים בין היתר בהתבסס על תשתית
זמינה של חברת בזק שהייתה פרושה באזורי הזכיון במועד חתימת ההסכם .תבל והוט זהב
סיפקו לחברת בזק את הציוד הבסיסי (כהגדרתו בהסכם) המרכיב את רשת הכבלים ,ואילו
חברת בזק סיפקה את הציוד הנוסף (כהגדרתו בהסכם) ,המשמש להקמת רשת הכבלים.
בהתאם להסכם ,הוקמה ונפרסה רשת כבלים במספר ערים מרכזיות ברחבי הארץ ,וחברת בזק
מתחזקת את רשת הכבלים באופן שוטף וכן מספקת שירות לתיקון תקלות .הוראות ההסכם
מתייחסות ,בין היתר ,גם לאפשרות הרחבתה של רשת הכבלים למתחמים נוספים ,חיבור
בתים חדשים ושכונות חדשות.
בהסכם נקבע ,כי הוא יעמוד בתוקפו למשך תקופת הזיכיונות ,וכי ימשיך לעמוד בתוקפו אם
הזיכיון או הזכויות בזיכיון ,כולן או חלקן ,יועברו או יוקנו לאחר ,במישרין או בעקיפין,
במהלך תקופת הזיכיון המקורית והארכתה או לאחר סיומה .חברת בזק רשאית לבטל את
ההסכם רק בגין הפרה שניתנה עליה הודעה בכתב ,ואשר לא תוקנה במשך ששה חודשים.
בהסכם נקבע מנגנון תמורה ,ולפיו כנגד ביצוע התחייבויותיה של חברת בזק להקמה,
לתחזוקה ולמתן שירות של תיקון תיקונים ,משלמת הוט טלקום סכומים המחושבים לפי
אורך רשתות הכבלים שנפרסו ,בהתאם לסוגי התשתיות השונים ,וכן תשלומים חד פעמיים
בגין פעולות מסוימות .בהתאם להסכם פוחת סכום התמורה בגין אורך רשת כאמור בכ65%-
לאחר  12שנים ממסירת כל מקטע.
סך ההוצאות בספרי החברה עבור שירותי הרשת לחברת בזק בשנים 2012 ,2013 ,2014
הסתכמו בסך של כ 49-מיליון ש"ח ,כ 47-מיליון ש"ח וכ 48-מיליון ש"ח ,בהתאמה.
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יצוין ,כי מעת לעת ,במהלך העסקים השוטף ,מתעוררות מחלוקות בקשר עם יישום ההסכם,
בין היתר לגבי חלוקת העלויות הכרוכות בביצוע חלק מהשירותים שמספקת חברת בזק על פי
ההסכם ,אולם הצדדים ממשיכים לפעול לפי ההסכם .עוד יצוין ,כי במהלך השנים נחתמו
תוספות להסכם בעיקר בקשר לעבודות השבחה ושדרוג של רשת הכבלים.
.5

התקשרויות להשכרת נכסים
א.

הקבוצה קשורה בהסכמים להשכרת מבנים וכלי רכב לתקופות שונות עד לתום שנת
 .2024דמי השכירות המינימליים העתידיים בגין חוזי שכירות אלה ליום  31בדצמבר,
 ,2014לא כולל תקופת האופציה ,הינם כדלקמן:
דמי שכירות
מינימליים
עתידיים
מיליוני ש"ח
167
118
64
23
16

2015
2016
2017
2018
 2019ואילך

)* 388
*) ראה בנוסף סעיף  9להלן.
ב.

.6

הקבוצה קשורה בהסכמי שכירות משנה עד לתום שנת  .2018דמי שכירות המשנה
המינימליים העתידיים בגין חוזי שכירות אלה ליום  31בדצמבר ,2014 ,לא כולל תקופת
האופציה ,הינם כ 15 -מיליון ש"ח.

הקבוצה קשורה בהסכמים לרכישת תוכן ,רכוש קבוע ,מלאי ושירותים נלווים לתקופות
שונות עד לתום שנת  .2017סכומי ההתקשרויות העתידיות בגין חוזים אלו ליום  31בדצמבר,
 ,2014לא כולל תקופת האופציה ,הינם כדלקמן:
2015
תוכן
רכוש קבוע
מלאי
אחר

.7

מיליוני ש"ח
2016

2017

320
193
35
104

159
32
99

70
252
3

652

290

325

ביום  8בנובמבר 2013 ,חתמה הוט מובייל על הסכמים עם חברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן -
פרטנר) ,הכפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים ,כמפורט להלן :הוט מובייל ופרטנר יקימו
שותפות מוגבלת ,אשר תחזיק ,תפתח ותתפעל רשת תקשורת סלולארית מתקדמת אחת עבור
שתי החברות ואשר כל צד יחזיק במחצית מהזכויות בה .על פי ההסכם ,כל אחד מהצדדים
ימשיך להחזיק ולתפעל באופן נפרד את ליבת הרשת שלו ולספק שירותי תקשורת סלולארית,
לרבות שיווק ומכירה של שירותים כאמור ,ללקוחותיו בלבד.
ההסכם מסדיר את ניהול הרשת המשותפת ופיתוחה ,אופן ניהול השותפות ,לרבות מנגנון
למינוי דירקטורים ,פתרון סכסוכים ,נשיאה בעלויות שדרוג הרשת ועוד.
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ההסכם יהיה בתוקף עד ליום  31בדצמבר ,2028 ,כאשר לאחר מכן יוארך ההסכם באופן
אוטומטי לתקופות נוספות של  5שנים כל אחת ,אלא אם צד כלשהו הודיע על רצונו לסיים את
ההסכם בהודעה מוקדמת של  24חודשים מראש לפני כל חידוש אוטומטי כאמור .על אף
האמור ,החל מתום  8שנים לכניסתו של ההסכם לתוקף ,הוא יהיה ניתן לביטול על ידי מי
מהצדדים ,לפי שיקול דעתו ובהודעה של שנתיים מראש החל מאותו מועד .כן קובע ההסכם
מנגנון היפרדות של הצדדים במקרה של סיום ההסכם.
בתמורה להסכם ,תשלם הוט מובייל סכום חד פעמי ,אשר ישולם עד תחילת  ,2017ולאחר
מכן ,כל צד יישא במחצית מההשקעות ההוניות הדרושות לשם הקמה ושדרוג של הרשת
משותפת והנשיאה בהוצאות התפעוליות של הרשת המשותפת תהיה בהתאם למנגנון שנקבע
בהסכם ומבוסס ,בין היתר ,על היקף תעבורת הנתונים שיצרוך כל צד מהרשת המשותפת.
כשלב ביניים ועד לקבלת האישורים הנדרשים על-פי כל דין ,תעניק פרטנר להוט מובייל זכות
שימוש ברשת התקשורת הסלולארית שלה לצורך מתן כיסוי סלולארי ארצי נרחב ללקוחותיה
וזאת לצד התחייבות פרטנר להשקעות  CAPEXברשת ה LTE-בשנים שבין  ,2014-2016עד
למועד כניסת הסכם השיתוף לתוקף ,לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים .השירותים
בהתאם להסכם יחלו לאחר השלמת ההיערכות ובהתאם לכל הסכם או רגולציה.
לאור ההתקשרות עם פרטנר בקשר עם שירותי נדידה פנים ארצית ,הגיעו הוט מובייל
ופלאפון תקשורת בע"מ (עימה התקשרה הוט מובייל בעבר בהסכם בלעדי לשירותי נדידה
פנים ארצית עד ליום  31בדצמבר )2014 ,להבנות בדבר ביטול סעיף הבלעדיות בהסכם ביניהן
לצד אפשרות החברה לשימוש בשירותי נדידה פנים ארצית מפלאפון בשנת .2014
ההוצאה המיוחסת לביטול סעיף הבלעדיות סווגה בשנת  2013בהתאם לשוויה ההוגן במסגרת
סעיף הוצאות התפעול והיתרה ,שהינה מעבר לשווי ההוגן ,כאמור ,סווגה במסגרת סעיף
ההוצאות האחרות ,נטו .השווי ההוגן של שירותי הנדידה נקבע ,בין היתר ,בהסתמך על
עבודת מומחה חיצוני בלתי תלוי ,לרבות ביחס לפיצול הסכומים המשולמים לפרטנר בגין
שירותי נדידה ובגין השקעות הוניות כאמור במכלול ההסכמים שנחתמו עם פרטנר כאמור.
בשנת  2014רשמה החברה הבת הוט מובייל השקעות הוניות בסכום של כ 39-מיליון ש"ח
כנכס בגין זכויות שימוש ברשת פרטנר .הפחתת הנכס האמור בסך של כ 1-מיליון ש"ח נכללה
בדוח המאוחד על הרווח הכולל במסגרת סעיף הפחתה בגין זכויות שימוש.
במסגרת ההתקשרות ,תעמיד החברה ערבות להתחייבויותיה של הוט מובייל .בנוסף ,במקרים
מסויימים שנקבעו בהסכמים יידרש בעל השליטה בחברה להעמיד ערבות נוספת וכן נקבעו
תנאים להעמדת ערבות בנקאית במקרים של שינוי בדרוג הפיננסי של בעל השליטה.
.8

בשנת  2013קיבלה הנהלת החברה הבת הוט מובייל בע"מ (להלן  -הוט מובייל) ,החלטה בדבר
פינוי מבנה המשרדים שלה באיירפורט-סיטי ,אשר בגינו קיים חוזה שכירות ארוך טווח עם
איירפורט-סיטי עד לשנת  2019כולל .כתוצאה מהחלטה זו עדכנה החברה בתקופת הדוח את
הערכותיה והכירה בהוצאה נוספת של כ 9 -מיליון ש"ח בסעיף הוצאות אחרות (סך של כ34 -
מיליון ש"ח לשנת  ,)2013המשקפת עדכון של הוצאות שכירות ,מיסים והפחתת שיפורים
במושכר אשר בהתאם להערכת הוט מובייל אינם ברי השבה ,ועומדים בהגדרת חוזה מכביד.

.9

זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל
זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל על שטח של כ 20,713-מ"ר עליו
ממוקמים מבני הקבוצה .הסכום המיוחס לזכויות המהוונות מוצג במאזן כהוצאות מראש בגין
חכירות תפעוליות ומופחת על פני תקופת החכירות .ראה גם באור 2יא' .תקופות החכירות
מסתיימות בשנים .2021-2045
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.10

התקשרויות בין חברות הקבוצה
א)

בין הוט טלקום לבין החברה קיים הסכם הדדי למתן שירותים ,אשר הינו בתוקף החל
מיום  1בינואר .2007 ,במסגרת ההסכם ,התחייבה החברה לספק להוט טלקום שירותים
בתחומים שונים ,לרבות בתחומי הרכש והשיווק .השירותים כאמור מסופקים בעיקר
על ידי עובדי החברה והוט טלקום ,לפי העניין .נקבע ,כי התמורה עבור מתן השירותים
לה יהא זכאי כל צד ,תהא סכום השווה לעלות מתן השירותים שתיקבע בין הצדדים
מעת לעת בהסכמה.
בחודש מאי  2008אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון הוט טלקום את עדכון מנגנון
החיוב ההדדי בין החברה לבין הוט טלקום באופן רטרואקטיבי החל מיום  1בינואר,
.2008

ב)

בתוקף החל מיום  1בינואר 2007 ,קיים הסכם בין הוט טלקום לבין החברה ,לפיו תספק
הוט טלקום לחברה שירותי תשתית הפצת שידורי כבלים ושירותי מוקדי שידור.
ההסכם אינו ניתן לביטול חד צדדי על ידי אחד מהצדדים ,אלא רק על ידי פסק דין
סופי של בית משפט מוסמך ,או אם קיבל צד להסכם את אישור המועצה או משרד
התקשורת כי הצד השני הפסיק את מתן שירותיו לפי הרישיון .על אף האמור לעיל,
בתום עשר שנים מיום חתימתו ,או בתום תוקפו של רישיון השידורים או בתום כל
תקופת הארכה של רישיון השידורים ,רשאית החברה להודיע על סיומו של הסכם זה.
השירותים יתבצעו על ידי עובדי הוט טלקום.
מכוחו של רישיון המפ"א ניתנה להוט טלקום זכות בלעדית להשתמש ברשת הכבלים,
להפעילה ,לפתחה ,לשפרה ולבצע בה כל פעולה עפ"י רישיון המפ"א ועפ"י החוק .החל
מיום  1בינואר 2007 ,מחייבת הוט טלקום את החברה עבור השירותים על פי הסכומים
הנקבעים בהסכמה בין הצדדים ומבוססים על הנוסחה שנקבעה בהחלטת שר
התקשורת מיום  23באוגוסט 2007 ,לעניין קביעת דמי מעבר שישלם בעל רישיון מיוחד
להוט טלקום בגין העברת שידוריו על גבי תשתיות הוט טלקום.
במהלך השנים  2009ו 2007-אושרו עדכונים למנגנון דמי המעבר בין החברה לבין הוט
טלקום כך שהתמורה שתשולם עבור השירותים המסופקים בקשר עם הערוצים
האנלוגיים ,תופחת בהתאם למספר המנויים האנלוגי הממוצע באותה שנה קלנדרית,
פרט לשנת  2009בה תינתן הנחה מקסימלית בשיעור של  ,7%וכך שהחל משנת 2012
תינתן הנחה בהתאם לכמות הערוצים שיועברו על גבי תשתית השותפות לפי מדרגות.
במהלך השנים  2013 ,2014ו 2012-חייבה הוט טלקום את החברה בסך של כ 891-מיליון
ש"ח ,כ 916-מיליון ש"ח וכ 921-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

ג)

ביום  17וביום  19ביולי 2011 ,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה,
התקשרות של החברה בעסקה לאספקת שירותי תשתית עם הוט מובייל .על פי
העסקה שאושרה ,הוט טלקום ,תחבר אתרי תקשורת סלולרית של הוט מובייל למרכזי
תקשורת שלה ,וזאת באמצעות תשתית הכבלים .העסקה שאושרה הינה לחיבור של
לפחות  650אתרי תקשורת ,כאשר התמורה בגין כל אתר נקבעה בהתאם לדרישות
הטכניות ורוחב הפס הנדרש .תקופת ההתקשרות בקשר עם כל אתר הינה לתקופה של
עשר שנים.
בהתאם להערכת החברה בשלב זה ,הסך הכולל של התמורה הצפויה בעסקה האמורה,
יכול להגיע לכדי כ 100 -מיליון ש"ח .בתקופת הדוח רשמה הוט טלקום הכנסות בסך
של כ 14 -מיליון ש"ח בגין הסכם זה (כ 10 -מיליון ש"ח בשנת .)2013
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ג.

ד)

ביום  4באפריל 2012 ,נחתם הסכם בין הוט מובייל ובין החברה והוט טלקום ,לפיו
החברה והוט טלקום ישווקו באופן שאינו בלעדי את שירותי הוט מובייל והמוצרים
כהגדרתם בהסכם ,ללקוחות מהמגזר הפרטי ,באמצעות דוכני מכירה ,מוקד טלפוני
ונציגי שטח .ההסכם הינו בתוקף למשך  12חודשים (להלן  -התקופה הראשונה) ,עם
אפשרות להארכה ב 12 -חודשים נוספים בכל פעם ,כאשר לאחר התקופה הראשונה,
יהיה כל צד רשאי לסיים את ההסכם מכל סיבה ,בהתראה של  90ימים מראש .הוט
מובייל תישא בכל עלויות השיווק כמוגדר בהסכם.

ה)

ראה באור (29ט) לעניין התקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי עניין.

ערבויות ושעבודים
.1

להבטחת התחייבויות החברה כלפי אלטיס פייננס לפי הסכם האשראי עימה הוטלו:
א)
ב)
ג)

שעבוד צף על כל נכסי החברה.
שעבוד קבוע על המניות של החברות הבנות.
הוט טלקום נתנה שעבודים על חלק מנכסיה.

השעבודים הנ"ל הינם ללא הגבלה בסכום כלפי החברה ,השותפות המוחזקת  -הוט טלקום
והחברה הבת הוט נט ,יחד ולחוד.
.2

להבטחת התחייבויות החברה ,השותפות המוחזקת ,הוט טלקום והחברה הבת הוט נט ,הוטלו
שעבודים שוטפים מדרגה ראשונה לטובת המלווים ,ללא הגבלה בסכום ,על כל נכסי וזכויות
החייבים של חברות הקבוצה ושעבוד קבוע על המוניטין והון המניות הבלתי נפרע של חברות
הקבוצה.

.3

להבטחת התחייבויות החברה בגין הסכם התמלוגים ,כאמור בסעיף ב'( )1לעיל ,הוטל שעבוד
שוטף מדרגה שנייה לטובת המדינה.

.4

להבטחת התחייבויות הקבוצה ,כפי שנקבע ברישיונות הקבוצה ובהחלטות הממונה והמועצה,
הוענקו על ידי הקבוצה מספר ערבויות כדלקמן:
א)

ערבויות בנקאיות למשרד התקשורת ,בגין רישיון המפ"א אשר הוענק להוט טלקום,
בסך של כ 8.4 -מיליון דולר בתוקף עד דצמבר  2017ודצמבר .2025

ב)

ערבויות בסך של כ 34 -מיליון ש"ח (צמוד למדד) למועצה בגין רישיון השידור בתוקף
עד לחודש מאי .2015

ג)

ערבות בנקאית בסך של  2מיליון דולר לממונה בגין עמידת החברה בתנאי המיזוג כפי
שנקבע על ידי הממונה ,בתוקף עד לחודש דצמבר .2014

ד)

עד ליום  21בנובמבר 2013 ,ערבות בנקאית בסך של  695מיליון ש"ח שהעמידה הוט
מובייל במסגרת זכייתה במכרז להקצאת תדרים ולהבטחת התחייבותה לטובת משרד
התקשורת ,בתוקף עד ליום  31בדצמבר  .2018ביום  21בנובמבר 2013 ,הוט מובייל
השיגה את יעד נתח השוק הנדרש על פי תנאי הערבות ולפיכך הופחתה הערבות לסך
של  80מיליון ש"ח המייצגת את המחוייבות להשגת יעד פריסת הרשת.
בהתאם לנוסח הערבות שהוכתב על ידי משרד התקשורת ,אין בערבות מגבלה על
הסבתה ,המחאתה או העברתה לצד ג' .כמו כן חלה על הוט מובייל החובה לשאת בכל
הוצאה הכרוכה במימושה או בהארכתה של הערבות.

62

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :25

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים (המשך)
לאור התנאים האמורים לעיל ,חתמה הוט מובייל כלפי הבנק ,על כתב התחייבות
ושיפוי לפיו ,החברה מוותרת ומנועה מלהעלות כנגד הבנק כל טענה בקשר עם נוסח
הערבות כאמור ,והיא תשפה ותפצה את הבנק בגין כל הוצאה לצורך ניהול הליכים
מנהליים ו/או משפטים בקשר לעניינים האמורים.
הוט מובייל הקטינה את כתב ההתחייבות הבלתי חוזרת כלפי הבנק בהתאם .כתב
ההתחייבות נחתם כתנאי להעמדת ערבות להבטחת התחייבויותיה של החברה כלפי
משרד התקשורת במסגרת זכייתה של החברה במכרז תדרים להקמת רשת סלולרית בדור
השלישי ).(UMTS
.5

הקבוצה נתנה מספר ערבויות בנקאיות לטובת גורמים שונים בסך כולל של כ 16-מיליון ש"ח.

.6

ערבויות להוט טלקום והוט מובייל
א)
ב)
ג)
ד)

באור - :26

הקבוצה ערבה בסכום מצטבר של כ 15-מיליון דולר להבטחת תשלומים של הוט
טלקום לחברת סיסקו.
הקבוצה ערבה בסכום של כ 246-מיליון ש"ח (צמוד למדד) להבטחת התחייבויותיה של
הוט טלקום כלפי ספק עימו נחתם הסכם שכירות.
הקבוצה ערבה בסכום כולל של כ 19-מיליון דולר וכ 10-מיליון יורו להבטחת
התחייבויותיה של הוט טלקום והוט מובייל כלפי אגריקול בנק ו BNP-בנק בקשר עם
עסקאות עם ספקי ציוד .ראה בנוסף באור (16ד).
הקבוצה ערבה בסכום של כ 61-מיליון ש"ח להבטחת התחייבויותיה של הוט מובייל
כלפי גורמים שונים.

.7

בין החברה לבין חברות הקבוצה קיימות ערבויות הדדיות ,בלתי מוגבלות בסכום ,לטובת
תאגידים בנקאיים להבטחת פרעון מלא של התחייבויות הקבוצה כלפי תאגידים אלה.

.8

בתאריך  29באפריל 2014 ,חתמה החברה על הסכם אשראי עם בנק דיסקונט לישראל בע"מ
והבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן  -הבנקים והסכם האשראי ,בהתאמה).
סכומי האשראי מחולקים למספר מסגרות :מסגרת הון חוזר הניתנת לניצול על ידי משיכת
הלוואות בסך של עד  200מיליון ש"ח ומסגרת אשראי לערבויות בסך של עד  105מיליון ש"ח.
הבטוחות הקיימות תחת הסכם המימון שחתמה החברה עם חברת ALTICE FINANCING
 , S.Aצד קשור של החברה ,ישמשו כבטוחות וכן יצירתם של שעבודים נוספים חדשים על
החזקותיה של החברה בחברות בנות ושותפויות ,למעט חברת הוט מובייל .למועד המאזן
נטלה החברה ערבות בסך של כ 83-מיליון ש"ח ממסגרות אלה ,אך לא נטלה אשראי הון חוזר
ממסגרות אלה.

הון
א.

הרכב הון המניות
 31בדצמבר 2013
 31בדצמבר 2014
מונפק
מונפק
ונפרע
רשום
ונפרע
רשום
מספר המניות
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

150,000,000
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77,928,215

150,000,000

77,928,215
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הון (המשך)
ב.

התנועה בהון המניות
ההון המונפק והנפרע:
מספר מניות
 1ש"ח ע.נ.

ג.

יתרה ליום  1בינואר2012 ,

77,672,126

מימוש אופציות לעובדים למניות

256,089

יתרה לימים  31בדצמבר 2013 ,2014 ,ו2012-

77,928,215

ביום  27בדצמבר 2012 ,הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קול ,בעלת השליטה בחברה ,את מלוא
החזקות הציבור בחברה ,בתמורה למחיר של  42ש"ח למניה ,באופן שעם השלמת העסקה כאמור
הפכה החברה לחברה פרטית בבעלותה המלאה של קול (במישרין ובאמצעות חברה בבעלותה
המלאה) .החל ממועד זה נמחקו מניות החברה מהמסחר בבורסה.
בגין עסקה זו ,התקבלו במהלך חודש נובמבר  2012שתי תובענות ובקשה לאישור התובענות
כייצוגיות כנגד קול ,חברות מקבוצת פישמן ,ידיעות תקשורת בע"מ ,דירקטורים של החברה והחברה.
לטענת המבקשים ,חלוקת התמורה בגין עסקת המיזוג ,בין החברה לבין חברות בנות של בעלת
השליטה בחברה ,מקפחת כביכול את בעלי המניות מהציבור ומעניקה כביכול "תמורה עודפת" בסך
של כ  278 -מיליון ש"ח לחברות מקבוצת פישמן ולידיעות ,על חשבונם של בעלי המניות מהציבור.
בחודש דצמבר  2014אישרה החברה הסכם פשרה הקובע כי ישולם סך כולל של כ 30 -מיליון ש"ח,
כאשר החברה ובעלת השליטה יישאו בסכום זה בחלקים שווים .ביום  17בדצמבר 2014 ,הורה בית
המשפט לצדדים לפרסם מודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה .נכון למועד הדוח,
הסכם הפשרה טרם קיבל תוקף של פסק דין על-ידי בית המשפט.

ד.

מניות אוצר  -מניות החברה המוחזקות על ידי החברה וחברות מאוחדות
ביום  19ביוני 2012 ,השלימה החברה הצעת רכש עצמית במסגרתה רכשה מהציבור  4,842,105מניות
רגילות של החברה ,אשר היוו נכון למועד הצעת הרכש 6.23% ,מההון המונפק והנפרע ומזכויות
ההצבעה בחברה ( 5.95%בדילול מלא) ,במחיר של  38ש"ח למניה ובתמורה כוללת של כ 184 -מיליון
ש"ח.

ה.

ביום  31בינואר 2012 ,אושרה על ידי דירקטוריון החברה חלוקת הדיבידנד בסך כולל של  365מיליון
ש"ח ,המשקף דיבידנד בסך של  4.699ש"ח למניה ,כאשר המועד הקובע נקבע ליום  7בפברואר.2012 ,
החלוקה אושרה על ידי הדירקטוריון ולא נדרש אישור בית משפט .חלוקת הדיבידנד בוצעה ביום 19
בפברואר.2012 ,
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פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
א.

ב.

הכנסות
כבלים
סלולר

3,233
877
4,110

3,353
913
4,266

3,361
855
4,216

הכנסות בין מגזרים

()56

()38

()24

4,054

4,228

4,192

הוצאות תפעול אחרות
שכר עבודה ונלוות
תמלוגים ותשלומים אחרים לממשלת ישראל
תכניות ושידורים אחרים
הוצאות הכרוכות בהשלמת שיחה
אחזקת מנויים ,תשתית ורשת
שכר דירה ואחזקת משרד
מוקד שירות חיצוני
עלויות רכישת מכשירים
אחרות

ג.

219
12
550
249
338
67
178
105
54

326
12
611
487
367
69
124
123
58

478
56
667
326
414
75
55
116
72

1,772

2,177

2,259

הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה ושיווק
שכר עבודה ונלוות
פרסום וקידום מכירות
שכר דירה ואחזקת משרד
עמלות משווקים
מוקד מכירה ושימור חיצוני
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
שכר עבודה ונלוות
שכר דירה ואחזקת משרד
דמי ניהול לצד קשור (ראה בנוסף באור 29ט')
ייעוץ מקצועי ומשפטי
הוצאות בגין חובות מסופקים ואבודים
רווחה
אחרות

65

101
109
16
8
13
1

130
73
19
9
6
2

166
85
18
16
6
9

248

239

300

87
12
61
24
20
9
12

72
14
54
24
19
11
13

78
16
29
11
13
16

225

207

163
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פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
ד.

הכנסות (הוצאות) מימון
הכנסות מימון
שינויים בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים ,נטו
החזרי עמלות ממנויים
הפרשי שער ,נטו
הכנסות מימון מצד קשור
הכנסות מימון אחרות

20
5
4

3
20
2
23

4
3
11

29

48

18

הוצאות מימון
הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר
שינויים בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים ,נטו
הוצאות מימון בגין עמלות בנקאיות ועמלות
חברות כרטיסי אשראי
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך
הוצאות מימון בגין אגרות חוב
הפרשי שער ,נטו
הוצאות מימון לצד קשור
הוצאות מימון אחרות
ה.

2
-

11

10
10

33
68
21
113
39

39
91
121
37

70
87
93
50

276

299

320

הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו
עדכון התחייבות לממשלה ואחרים
עדכון הפרשה לתלויות וליישוב תביעה
עדכון התחייבות תמורה מותנית בגין רכישת הוט
מובייל (ראה באור ))4(23
הוצאות בקשר עם ביטול הסכם וחוזה מכביד
אחרות (ראה בנוסף באור 25ב'())8(+)7

66

30

()6
12

()4
4

()88
57
22

()18
186
41

()17
()6

21

215

()23
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באור  - :28מגזרי פעילות
א.

כללי
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי
( )CODMלצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.
עם שינוי האסטרטגיה העסקית והשיווקית של החברה כך שחלה העמקה משמעותית והתמקדות
בשיווק חבילות הטריפל פליי הכוללות שירותי טלוויזיה בכבלים ,אינטרנט וטלפוניה כחבילה אחת,
מציגה החברה ,החל משנת  2013את פעילותה בתחום הטלקום (שירותי תקשורת פנים ארציים
נייחים על גבי תשתית הכבלים) והשידורים כמגזר פעילות אחד ,המרכז את כל השירותים הניתנים
על ידי החברה על גבי תשתית הכבלים שלה (להלן  -מגזר הכבלים) .החברה תיאמה את הדיווח
המגזרי לתקופות קודמות בדרך של יישום למפרע ,כך שהדיווח המגזרי לאותן תקופות משקף את
מתכונת הדיווח החדשה.
מגזר כבלים

 במגזר זה מספקת החברה וחברות בנות המוחזקות על ידה ,שידוריטלוויזיה רב ערוצית בכבלים למנויים ,ובנוסף ,באמצעות הוט טלקום,
שירותי בזק פנים ארציים נייחים.

מגזר סלולר

 במגזר זה מספקת החברה ,באמצעות הוט מובייל ,שירותי טלפוניה,קשר אלחוטי ( )PPTוהעברת נתונים.

המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בבאור .2
תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות
למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר .פריטים שלא הוקצו ,עלויות מימון (כולל עלויות
מימון והכנסות מימון) ומסים על ההכנסה ,מנוהלים על בסיס קבוצתי.
נכסי המגזר לא כוללים מסים נדחים ומזומנים ושווי מזומנים מאחר שנכסים אלה מנוהלים על
בסיס קבוצתי.
התחייבויות המגזר לא כוללות מסים נדחים ,ואשראי לזמן קצר ולזמן ארוך ,לרבות הריבית לשלם
מאחר שהתחייבויות אלה מנוהלות על בסיס קבוצתי.
השקעות הוניות כוללות רכישות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
ראה באור 25ב'( )10בדבר מנגנון חיוב החברה על ידי הוט טלקום בגין שימוש בתשתית הכבלים,
ציודי הקצה והרכוש הקבוע התפעולי האחר שברשות הוט טלקום.
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות

כבלים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2014
הכנסות
בין
מגזריות
סלולר
מיליוני ש"ח

סה"כ
מאוחד

הכנסות מחיצוניים

3,233

877

()56

4,054

רווח (הפסד) מגזרי

681

()194

-

487

הכנסות אחרות בלתי מיוחסות

89

רווח תפעולי

576

הוצאות מימון ,נטו

247

רווח לפני מסים על ההכנסה

329
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2014
כבלים

בין מגזרי
סלולר
מיליוני ש"ח

מידע נוסף
נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו למגזרים

1,657

4,712

6,369
28

-

סה"כ נכסים במאוחד
התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

סה"כ
מאוחד

6,397
403

1,358

1,761
3,038

-

4,799

סה"כ התחייבויות במאוחד
השקעות הוניות

770

126

-

896

פחת והפחתות

975

243

-

1,218

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2013
הכנסות
בין
מגזריות
סלולר
מיליוני ש"ח

כבלים

סה"כ
מאוחד

הכנסות מחיצוניים

3,353

913

()38

4,228

רווח (הפסד) מגזרי

752

()559

-

193

הכנסות אחרות בלתי מיוחסות

19

רווח תפעולי

212

הוצאות מימון ,נטו

()251

הפסד לפני מסים על ההכנסה

()39
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2013
כבלים

מידע נוסף
נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו למגזרים

4,814

בין מגזרי
סלולר
מיליוני ש"ח
)** 1,769

-

סה"כ נכסים במאוחד
התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

סה"כ
מאוחד
6,583
105
6,688

)* 1,189

)** 576

-

סה"כ התחייבויות במאוחד

1,765
)* 3,530
5,295

השקעות הוניות

619

257

-

876

פחת והפחתות

945

263

()1

1,207

*)
**)

סווג מחדש .הפרשה למס הוקצתה למגזר הכבלים במקום בהתחייבויות שלא הוקצו.
סווג מחדש ,ראה באור 2כא'.
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2012
הכנסות
בין
מגזריות
סלולר
מיליוני ש"ח

כבלים
הכנסות מחיצוניים

3,361

855

()24

4,192

רווח (הפסד) מגזרי

586

()203

()2

381

הכנסות אחרות בלתי מיוחסות

18

רווח תפעולי

399

הוצאות מימון ,נטו

()302

רווח לפני מסים על ההכנסה

97
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2012
כבלים

בין מגזרי
סלולר
מיליוני ש"ח

מידע נוסף
נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו למגזרים

5,156

)* 1,820

()2

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

סה"כ
מאוחד
6,974
177

סה"כ נכסים במאוחד

7,151
1,174

)* 425

1,599
4,107

-

סה"כ התחייבויות במאוחד

5,706

השקעות הוניות

971

415

()2

1,384

פחת והפחתות

887

207

-

1,094

*)
באור - :29

סה"כ
מאוחד

סווג מחדש ,ראה באור 2כא'.

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה ,לרבות הלוואה לזמן קצר לצד קשור
יתרות חובה לזמן ארוך
זכאים ויתרות זכות ,לרבות הלוואה לזמן קצר מצד קשור
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור (ראה בנוסף באור )20

2
2
13
()36
()11
()1,604

1
43
()79
()30
()1,900

()1,634

()1,965

*) יתרות החובה לסוף השנה מייצגות גם את היתרה הגבוהה ביותר במהלך השנה ,פרט ליתרת
החייבים ויתרות חובה ,לרבות הלוואה לזמן קצר לצד קשור ,אשר כללה במהלך השנה גם יתרה
של כ 38 -מיליון ש"ח בגין הלוואה לזמן קצר לצד קשור.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
ב.

שכר ומענק השתתפות ברווחים
 .1לדירקטורים שאינם עובדי החברה
תשלומים במיליוני ש"ח
מספר דירקטורים

 *)3

1
3

1
7

 .2לבעלי עניין המועסקים בחברה
הטבות לזמן קצר
הטבות לאחר סיום העסקה
הטבות אחרות בגין מכשירים הוניים
מספר המקבלים

13
2

6
5
2

8
1
()3
2

ג.

השקעות

4

3

-

ד.

הכנסות

1

1

1

ה.

הוצאות
קניות ורכש שירותים מספקים **)
שירותים מקצועיים

()8
-

2
-

55
3

ו.

הכנסות מימון

)* -

2

-

ז.

הוצאות מימון

113

134

17

ח.

הכנסות אחרות

82

17

15

ט.

דמי ניהול ***)

61

54

-

י.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
הטבות לזמן קצר
הטבות לאחר סיום העסקה

12
-

9
1

4
-

*)

מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.

**)

סך של כ 10.5-מיליון ש"ח מהווה החזר עבור הוצאות שכר דירה מול החברה ערוץ חדשות
מזרח תיכון בע"מ.

***) ביום  31בדצמבר 2013 ,אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם ניהול ויעוץ עם חברת
( Altice International S.A.R.Lלשעבר  .)Altice VIIהתמורה השנתית בגין שירותי הניהול תעמוד
על  1.3%מסך המחזור השנתי של החברה לגבי שנת  2013ובשיעור של  1.5%מסך המחזור
השנתי של החברה לשנת  2014ואילך .ליום  31בדצמבר 2014 ,רשמה החברה סכום של כ61-
מיליון ש"ח בגין דמי הניהול ,כולל סך של כ 15-מיליון ש"ח שהופקד כפקדון בנאמנות בגין
ניכוי מס במקור ,ככל ויידרש על ידי רשויות המס (בשנת  2013סכום של כ 54-מיליון ש"ח).

70

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :29

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
יא.

ביום  11בנובמבר 2013 ,אישרה ועדת הביקורת התקשרות בהסכם לפיו החברה תשכיר לחברת
חדשות המזרח התיכון בע"מ (להלן  -השוכרת) בשכירות משנה ,שטח של כ 1,700-מ"ר (להלן  -השטח
המושכר) מתוך שטח של כ 2,000-מ"ר אותו שוכרת החברה בנמל יפו ,אשר משמש את מחלקת
התוכן של החברה ובכוונת החברה להקים בו בעתיד ,בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים ,מרכז
מבקרים.
השטח המושכר ישמש את השוכרת כאולפן חדשות לצורך הפקת תוכניות על ידי השוכרת עבור
ערוץ חדשות זר שהינו בבעלות (בשיעור של כ )85%-של מר פטריק דרהי ,בעל השליטה הסופי
בחברה.
דמי השכירות שישולמו לחברה בגין השטח המושכר ,נקבעו בהתאם לדמי השכירות שמשלמת
החברה בגין הנכס ובאותם תנאי תשלום ( ,)Back-to-Backבתוספת סכום חודשי נוסף בגין )1( :חלקו
היחסי של השוכר בעלויות הארנונה ,חשמל ,מים ,שמירה וניקיון (בתנאים  Back-to-Backלאלו
שמשלמת החברה) ו )2( -התאמות בשטח המושכר שביצעה החברה על חשבונה.
בהסכם השכירות נקבע ,כי בכל מקרה בו יסתיים ההסכם לפני תום תקופת השכירות ,תשלם
השוכרת לחברה את יתרת התשלומים בגין ההתאמות שביצעה החברה בשטח המושכר ,כשהיא
מהוונת בריבית שנתית ריאלית שנקבעה בהסכם.
תקופת השכירות הינה  5שנים ,עם אופציה לשוכרת להודיע לחברה על רצונה להאריך את תקופת
השכירות ב 5 -שנים נוספות ,כאשר מימוש האופציה בפועל כפוף לכך שהחברה תאריך את הסכם
השכירות שלה בנכס .בנוסף ,ניתנה לחברה זכות לבטל את ההסכם בהודעה של  30ימים מראש,
במקרים של הפרת ההסכם על ידי השוכרת שלא תוקנה בתוך תקופה שנקבעה בהסכם או במקרה
של הליכי חדלות פירעון של השוכרת.
במסגרת ההסכם התחייבה השוכרת לשפות את החברה בגין כל נזק ,אובדן או הפסד העלולים
להיגרם לחברה ,לשוכרת או למי מטעמה וכן לכל צד שלישי כתוצאה מפעילותה של השוכרת בנכס
וכן פטר את החברה מכל אחריות לגבי כל נזק ,אובדן או הפסד כאמור .השוכרת התחייבה להמציא
לחברה כתב ערבות.
נכון למועד הדוח לשוכרת קיים חוב בסך של כ 13-מיליון ש"ח (בגין חודשים יולי  2013ועד דצמבר
 2014סך של כ 12.3 -מיליון ש"ח לא שולם במועד הנדרש) ,המוצג במסגרת סעיף יתרות חובה לזמן
ארוך וכן טרם הומצא כתב הערבות כמתחייב מההסכם.
כמו כן החברה מספקת לשוכרת שירותי תמסורת ושירותי טלפוניה במהלך פעילותה השוטפת
במחירי שוק .במהלך  2014סופקו שירותים בסך של כ 1-מיליון ש"ח.

יב.

במהלך שנת  2013התקשרה הוט טלקום בהסכם לרכישת ציוד טכנולוגי ושירותים נלווים מצד
שלישי ,שאינו קשור לחברה ,באמצעות חברה בשליטתו של בעל השליטה בחברה (להלן  -הצד
הקשור) ,בסך כולל של כ 1.1-מיליון דולר (מתוכם ,כפי שנמסר לחברה 5% ,מהסכום האמור הינו לצד
הקשור והיתר לצד שלישי) .התשלומים האמורים הינם בגין רכישת ציוד בתקופה שתחילתה ביוני
 2013וסיומה בינואר  2014וכן שירותים נלווים.
מתכונת העסקה מאפשרת להוט טלקום ליהנות מהטבות במחירי היצרן עבור הציוד והינה בתנאי
שוק עבור ולטובת החברה.

יג.

במהלך שנת  2014התקשרה החברה בהסכם למכירת ציוד תקשורת המצוי בבעלות החברה ,לחברת
כבלים מחוץ לישראל בשליטתו של בעל השליטה בחברה ,בסך כולל של כ 264-אלף ש"ח .ציוד זה
הופחת במלואו בספרי החברה .החברה אינה עושה שימוש בציוד הנמכר והוא ישמש את הרוכשת
לטובת הרחבת רשת הכבלים שלה .מכירת הציוד אינה אפשרית כמקשה אחת לצד שלישי כלשהוא
ובוצעה במחיר העולה על שוויו בספרים.

יד.

במהלך שנת  2014התקשרה החברה בעסקה לרכישת מערכת ממוחשבת לניהול מכירות ללקוחות
עסקיים שפותחה על ידי חברת תקשורת זרה בשליטתו של בעל השליטה בחברה לצרכיה הפנימיים,
בתמורה לסך של  15אלף אירו ,המשקף את השינויים אשר בוצעו במערכת לצורך התאמתה לצורכי
החברה .עסקאות לרכישת תוכנות כאמור כרוכות בדרך כלל בדמי רישיון שנתיים ,דבר אשר נמנע
במקרה זה.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
טו.

במהלך שנת  2014התקשרה החברה בעסקה לרכישת ציוד תקשורת ושירותים נלווים מצד שלישי
שאינו קשור לחברה ,באמצעות חברה בשליטתו של בעל השליטה בחברה ,בסך כולל של כ2.1-
מיליון דולר (מתוכם  2.5%ישולמו לחברה בשליטתו של בעל השליטה בחברה בגין הטיפול
בהתקשרות).
ההתקשרות עם ספק ציוד התקשורת ,שהינו צד שלישי לחברה ,מאפשרת לחברה ליהנות מיתרון
לגודל ומקבלת הנחות משמעותיות על הציוד הדרוש לה .ההתקשרות נעשית במחירים שנקבעו על
ידי ספק הציוד.

טז.

במהלך שנת  2014התקשרה הוט טלקום בהסכם עם משווקים מקומיים של חברת Microsoft Ireland
( Operations Limitedלהלן-מיקרוסופט) ,לפיו הוט טלקום תרכוש רישיונות תוכנה של מיקרוסופט
למחשבים ושרתים וכן שירותי תמיכה ותחזוקה ,עדכונים ושדרוגים ,שירותי תכנון ,הטמעה ,הדרכות
ושירותים נלווים ,עבור הוט טלקום ,החברה ועבור חברת חדשות המזרח התיכון בע"מ וחברת
 ,Onitelecom Infocomunicaoes S.A.חברות בבעלות בעל השליטה בחברה (להלן  -החברות הקשורות),
בסכום כולל של כ 5.5-מיליון דולר לתקופה של שלוש שנים.
בהתאם לתנאי ההתקשרות ,כל אחת מהחברות הקשורות תעביר להוט טלקום תמורה עבור
הרישיונות והשירותים אותם היא מקבלת ממיקרוסופט ,בתנאים זהים לתנאי התקשרות הוט
טלקום עם מיקרוסופט.
במידה ויידרשו תוספות או הרחבות במהלך תקופת ההתקשרות ,הן יסופקו בתשלום נוסף בהתאם
למחירים שנקבעו בהסכם.

יז.

החל מיום  1במרס 2014 ,מר הרצל עוזר חדל לכהן כמנכ"ל וימשיך בתפקיד יו"ר הקבוצה .מר אילן
צחי ,אשר שימש עד כה כמנכ"ל הוט מובייל ,מונה לתפקיד מנכ"ל החברה החל מיום  1במרס.2014 ,

יח.

עסקה זניחה
ביום  30באוגוסט 2010 ,החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה
של החברה או חברה כלולה שלה עם בעל עניין וכן עסקאות של החברה עם בעל שליטה בה או עם
אדם שלבעל שליטה יש בה ענין אישי (להלן  -עסקת בעלי עניין) כעסקה זניחה כהגדרתה בתקנה 41
לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010 -
כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף (לרבות בדוחות
הצעת מדף) לגבי עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה
 22לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל( 1970-להלן  -תקנות הדיווח) ובתקנה 54
לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט 1969-וכן לבחינת הצורך
במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור ,כקבוע בתקנה (37א)( )6לתקנות הדיווח.
ביום  27בפברואר 2011 ,החליט דירקטוריון החברה לעדכן את הקווים המנחים והכללים לסיווגה של
עסקת בעל עניין כעסקה זניחה.

באור - :30

אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח
א.

לעניין מינוי מנכ"ל חדש ראה באור 29יז'.

ב.

לעניין הפיכת החברה האם לחברה ציבורית ראה באור (1ג).

ג.

לעניין דירוג האג"ח ראה באור (19ב).
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

רשימת חברות מוחזקות עיקריות
ליום  31בדצמבר2014 ,
אחוז הבעלות
וההחזקה

שם החברה
הוט  -מערכות תקשורת בכבלים חיפה-חדרה בע"מ

100%

מאוחדת

הוט  -נט שירותי אינטרנט בע"מ

100%

מאוחדת

הוט וויז'ן בע"מ

100%

מאוחדת

הוט טלקום  -שותפות מוגבלת

100%

מאוחדת

דרום השרון תקשורת ( )1990בע"מ

100%

מאוחדת

ישראכבל בע"מ

100%

מאוחדת

הוט  -ט.ל.מ - .טלוויזיה למנויים בע"מ

100%

מאוחדת

הוט  -אדום בע"מ

100%

מאוחדת

הוט  -עידן מערכות כבלים (אחזקות)  1987בע"מ

100%

מאוחדת

הוט  -עידן מערכות כבלים בישראל בע"מ

100%

מאוחדת

הוט נט שותפות מוגבלת

100%

מאוחדת

הוט מובייל בע"מ

100%

מאוחדת

נונסטופ ונצ'רס בע"מ

50%

כלולה

זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט) בע"מ

25%

כלולה

-------------F:\W2000\w2000\4836\M\12\C12-IFRS.docx
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דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'
נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
המאוחדים המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הוט מערכות
תקשורת בע"מ ליום  31בדצמבר 2014 ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  -דוחות מאוחדים),
המוצגים בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור  2לדוחות המאוחדים.

הוט מערכות תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה ליום  31בדצמבר2014 ,

תוכן העניינים
עמוד
3

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'
נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

4-5
6

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

7-8

מידע נוסף

9-16
-------------------

לכבוד
בעלי המניות של הוט מערכות תקשורת בע"מ
דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל -
 1970של הוט מערכות תקשורת בע"מ (להלן  -החברה) לימים  31בדצמבר  2014ו 2013-ולשנים שהסתיימו באותם
התאריכים .המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על
המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות
המיוחסים לה ,נטו הסתכמו לסך של כ 9 -מיליוני ש"ח ליום  31בדצמבר 2013 ,ואשר חלק החברה בהפסדי החברה
הנ"ל הסתכם לסך של כ 521 -מיליוני ש"ח לשנה שהסתיימה באותו תאריך ,בוקר על ידי רואי חשבון קוסט ,פורר
גבאי את קסירר בלבד שהדוחות שלהם הומצאו לבריטמן אלמגור זהר וחוות הדעת של בריטמן אלמגור זהר ,ככל
שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה ,מבוססת על הדוחות של רואי החשבון קוסט ,פורר גבאי את
קסירר.
המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר 2012 ,ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2012בוקרו על ידי
רואי חשבון קוסט ,פורר גבאי את קסירר בלבד ,אשר הדוח שלהם עליהם מיום  27במרס 2013 ,כלל חוות דעת
בלתי מסוייגת ,וכן הפניית תשומת לב בגין תביעות שהוגשו כנגד החברה וחברות הבנות שלה ואשר במועד
החתימה על חוות הדעת לא היה ניתן להעריך את החשיפה בגינן.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית.
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הד ירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל. 1970 -
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  2לדוחות הכספיים בדבר
תביעות שהוגשו כנגד החברה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריך את החשיפה בגינן.

תל-אביב,
 4במרס2015 ,

בריטמן אלמגור זהר
רואי חשבון

3

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

ליום  31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח

מידע
נוסף
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה

1ב'
1ב'

93
95

4
88
75

188

167

נכסים לא שוטפים
יתרות חובה לזמן ארוך
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות
מוניטין
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
מוניטין

85

28

4,050
72
97
800

4,249
86
165
800

5,104

5,328

5,292

5,495

מוחזקות ,לרבות

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

ליום  31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח

מידע
נוסף
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הפרשה לתביעות משפטיות

1ג'
1ג'
1ג'
2

126
299
283
62

126
284
335
41

770

786

התחייבויות לא שוטפות
1ג'
1ג'
1ג'

אגרות חוב
הלוואה מצד קשור
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
מסים נדחים

1ד'

1,088
1,604
34
7
191

1,215
1,900
56
8
137

2,924

3,316

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות
מניות אוצר
פרמיה על מניות
קרן בגין נכס פיננסי זמין למכירה
קרן בגין מדידה מחדש של תכניות להטבה מוגדרת
יתרת רווח (הפסד)

97
()184
1,680
7
()7
5

97
()184
1,680
18
()7
()211

1,598

1,393

5,292

5,495

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 4במרס2015 ,
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

אילן צחי
מנכ"ל

הרצל עוזר
יו"ר דירקטוריון

5

ז'אן-לוק ברבי
סמנכ"ל כספים

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח

מידע
נוסף
הכנסות
השתתפויות בהכנסות של חברות מוחזקות

2,029
()609

2,186
()656

2,273
()688

סה"כ הכנסות

1,420

1,530

1,585

פחת והפחתות
הוצאות תפעול
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות ,נטו
השתתפויות בהוצאות של חברות מוחזקות ,נטו
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ,נטו

186
629
143
158
()40
304
()381

203
687
125
126
315
()45

171
827
164
82
()54
283
()86

רווח תפעולי

421

119

198

הכנסות מימון
הוצאות מימון
השתתפויות בהכנסות (הוצאות) מימון ועמלות עם
חברות מוחזקות
הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות

22
()221

20
()269

4
()289

()8
134

10
204

41
199

רווח לפני מסים על ההכנסה

348

84

153

132

146

74

216

()62

79

1ד'

מסים על ההכנסה
רווח נקי (הפסד) המיוחס לחברה
רווח (הפסד) כולל אחר:
סכומים שיסווגו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים
ספציפיים:
רווח (הפסד) כולל אחר ,נטו בניכוי השפעת המס
המיוחס לחברות המוחזקות

()11

8

()11

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה
מוגדרת

-

2

()1

רווח (הפסד) כולל אחר

()11

10

()12

סה"כ רווח (הפסד) כולל המיוחס לחברה

205

()52

67

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
216

רווח נקי (הפסד) המיוחס לחברה

()62

79

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
החברה:
התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
פחת והפחתות
מסים על ההכנסה
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
הפרשי הצמדה והפחתת ניכיון בגין אגרות חוב
שערוך התחייבויות אחרות לזמן ארוך ,נטו
עלות תשלום מבוסס מניות ,נטו
הוצאות מימון ואחרות ,נטו

186
132
()2
1
()84
189

203
146
()3
18
()6
186

171
74
5
31
()4
()5
123

422

544

395

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
ירידה (עלייה) בלקוחות
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
עלייה בעלויות הרכשת מנוי והוצאות מראש ששולמו למשווקים
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
עלייה (ירידה) בהפרשה לתביעות משפטיות
עלייה (ירידה) בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך

()5
()119
()85
17
13
21
()2

59
()46
()58
()16
()16
()24
()1

()79
38
()44
11
()3
()102
2

()160

()102

()177

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה בחברה עבור:
()188
()44

()195
1
2
-

()151
-

ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים שהתקבלו
מסים ששולמו

()232

()192

()151

רווח בגין חברות מוחזקות

()515

()249

()284

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה

()269

()61

()138

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
()21
693
-

()87
640
()36
()233

()94
()87
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה 672

284

()181

רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
פרעון בחברות מוחזקות ,נטו
מתן הלוואה לזמן קצר לצד קשור
תשלום על חשבון תמורה מותנית

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ,נטו מעמלות ארגון
מחדש והנפקת אגרות חוב
קבלת (פרעון) הלוואה לזמן קצר מצד קשור
קבלת הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
פרעון הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
פרעון אגרות חוב
פרעון התחייבויות אחרות לזמן ארוך
דיבידנד לבעלי מניות החברה
רכישת מניות אוצר
הנפקת הון מניות

-

-

()295

()257
()128
()22
-

()70
()128
()27
-

1,050
70
1,900
()1,826
()26
()365
()184
1

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון של החברה

()407

()225

325

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()4

()2

6

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

4

6

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

-

4

6

(א)

פעולות מהותיות שלא במזומן של החברה
תנועה באשראי ספקים

()2

()23

()3

רכישת נכסים קבועים בחכירה מימונית

-

3

4

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף
באור - :1

מידע נוסף
א.

גרעון בהון החוזר של החברה
למועד המאזן לחברה גרעון בהון החוזר של כ 582 -מיליון ש"ח (ליום  31בדצמבר 2013 ,כ619 -
מיליון ש"ח).
להערכת דירקטוריון החברה ,לאחר שקיבל הסברים להנחת דעתו מהנהלת החברה ,אין
בגירעון בהון החוזר כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה וקיימים בידי החברה מקורות
כספיים להמשך פעילותה באמצעות ,בין היתר ,פרעון הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות
ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות.

ב.

גילוי בדבר נכסים פיננסיים המיוחסים לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)
 .1פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל IAS 39-המיוחסים
לחברה:
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
נכסים פיננסיים שסווגו כמוחזקים למסחר

1

5

הלוואות וחייבים

168

142

מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות הינם עד שנה.
 .2תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל-
 IAS 39המיוחסים לחברה:
בהצמדה
למדד
במטבע
ללא
המחירים
חוץ או
סה"כ
הצמדה
לצרכן
בהצמדה לו
מיליוני ש"ח
 31בדצמבר2014 ,
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד
הלוואות וחייבים

1
9

42

117

1
168

10

42

117

169

במטבע
חוץ או
בהצמדה לו

בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
הצמדה
לצרכן
מיליוני ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר2013 ,
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד
הלוואות וחייבים

9

5
-

3

139

5
142

5

3

139

147

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף
באור - :1

מידע נוסף (המשך)
ג.

גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)
 .1זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר
ומשכורות ()1
מוסדות
חלויות שוטפות של התחייבות אחרות לזמן ארוך
צדדים קשורים ,לרבות ריבית לשלם
ריבית לשלם
תמלוגים לממשלת ישראל
הכנסות מראש
חוזי אקדמה
אחרים
( )1כולל הפרשה לחופשה והבראה.

10

55
167
16
19
16
7
2
1

42
153
103
5
18
8
2
2
2

283

335

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף
באור - :1

מידע נוסף (המשך)
.2

סיכון נזילות המיוחס לחברה
במסגרת הסכם ההלוואה של החברה ותנאי אגרות החוב שגייסה החברה ,לחברה ולהוט מובייל אמות מידה פיננסיות ומגבלות שונות אשר עליהן
לעמוד בהן על בסיס רבעוני והפרתן ,כמוגדר בהסכמים ,עשויות להביא לדרישה לפרעון מיידי של האשראי שהועמד על ידי המלווים.
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין
ריבית):
ליום  31בדצמבר2014 ,
עד שנה
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
התחייבויות אחרות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) *)

משנה עד
שנתיים

משנתיים
עד  3שנים

מ 3-שנים
עד  4שנים
מיליוני ש"ח

מ 4-שנים
עד  5שנים

מעל 5
שנים

סה"כ

190
299
233
101
7

184
101
12

177
101
-

878
101
-

1,701
-

-

1,429
299
233
2,105
19

830

297

278

979

1,701

-

4,085

ליום  31בדצמבר2013 ,
עד שנה
197
284
207
120
96

אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
התחייבויות אחרות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) *)

משנה עד
שנתיים

משנתיים
עד  3שנים

מ 3-שנים
עד  4שנים
מיליוני ש"ח

מ 4-שנים
עד  5שנים

190
120
23

184
120
10

177
120
-

878
120
-

מעל 5
שנים
2,018
-

סה"כ
1,626
284
207
2,618
129

4,864
2,018
998
297
314
333
904
*) בגין תמורה מותנית הונח תשלום של כ 6-מיליון ש"ח וכ 11-מיליון ש"ח בשנים  2015ו 2016-בהתאמה ,בהתבסס על התרחישים השכיחים ביותר אשר מגולמים
בשווי התמורה המותנית המוערכת בגין רכישת מניות הוט מובייל.
ליום  31בדצמבר 2013 ,בגין תמורה מותנית הונח תשלום של כ 73-מיליון ש"ח ,כ 22-מיליון ש"ח וכ 10-מיליון ש"ח בשנים  2015 ,2014ו 2016-בהתאמה ,בהתבסס
על התרחישים השכיחים ביותר אשר מגולמים בשווי התמורה המותנית המוערכת בגין רכישת מניות הוט מובייל.

11

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף
באור - :1

מידע נוסף (המשך)
.3

תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים
הפיננסיים בהתאם לIAS 39 -
במטבע
חוץ או
בהצמדה לו

בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
הצמדה
לצרכן
מיליוני ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר2014 ,
התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת

35

858

2,493

3,386

התחייבויות פיננסיות בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד

1

17

-

18

36

875

2,493

3,404

במטבע
חוץ או
בהצמדה לו

בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
הצמדה
לצרכן
מיליוני ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר2013 ,

ד.

התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת

33

917

2,827

3,777

התחייבויות פיננסיות בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד

-

105

-

105

33

1,022

2,827

3,882

גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים שמיוחסות לחברה וגילוי
בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)
.1

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות
לשינויים במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל
אינפלציה) ,התשמ"ה 1985-המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008ואילך.
החל משנת  ,2008נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים
מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  31בדצמבר.2007 ,
תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך ,ממשיכים
לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל ,בין היתר ,את ביטול תיאום התוספת
והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת (לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת
המס  )2007החל משנת .2008
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף
באור - :1

מידע נוסף (המשך)
.2

שיעורי המס החלים על החברה
שיעור מס החברות בישראל בשנים  2012ו 2013 -היה  25%ובשנת .26.5% – 2014
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
ביום  5באוגוסט 2013 ,פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו ,)2014-תשע"ג( 2013-חוק התקציב) ,אשר כולל בין
היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית המיסים לאותן
השנים.
השינויים האמורים כוללים ,בין היתר ,העלאת שיעור מס החברות מ 25% -ל,26.5% -
ביטול הורדת שיעורי המס במפעל מועדף (אזור פיתוח א' 9% -ואזור שאינו פיתוח א'-
 )16%ובמקרים מסוימים העלאת שיעור המס על דיבידנד לעניין חוק עידוד השקעות
הון לשיעור של  20%החל מיום  1בינואר  .2014כמו כן ,קיימים שינויים נוספים ,כגון
מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום  1באוגוסט  ,2013אולם כניסתן לתוקף של
ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם
"עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס
העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל .נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה,
תקנות כאמור טרם פורסמו.
יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2013 ,מחושבות
לפי שיעורי המס החדשים ,שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך המאזן ועל כן הן
כוללות את השינויים האמורים לעיל ,ככל שרלוונטיים לחברה.
למועד אישור השינוי ,בעקבות שינוי שיעורי המס לא חל שינוי מהותי ביתרות המסים
הנדחים.

.3

שומות מס המיוחסות לחברה
ביום  29בדצמבר 2013 ,נחתמו הסכמי פשרה בין החברה וכלל החברות הבנות שלה
)למעט חברת הבת הוט מובייל בע"מ) (להלן  -החברות) לבין מס הכנסה לסגירת
המחלוקות שנתגלעו בדיוני השומות לשנים  2006-2011ובהמשך לשומות המס
שנתקבלו בחודש דצמבר  2009ובמהלך שנת  2010לשנות המס  .2006-2008על פי הסכמי
הפשרה יהיה על החברות לשלם סכום מס נוסף בגין שנות המס האמורות בעיקר בגין
הפרשי עיתוי ביחס להפחתת התשתית ורשת הכבלים ונכסים בלתי מוחשיים.
יישום הסכם הפשרה הביא להכנסה חייבת של החברה בשנים .2012-2014
הנהלת החברה ,בהתבסס על הערכת יועציה המקצועיים ,כללה בעבר במסגרת דוחותיה
הכספיים הפרשה בקשר עם השומות .השפעות הסכם השומה על דוחותיה הכספיים של
החברה לשנת  ,2013לרבות העדכון הנדרש ביתרות המיסים הנדחים של החברה הינה
רישום הכנסה נטו בסך של כ 24 -מיליון ש"ח.
לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס .2011
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף
באור - :1

מידע נוסף (המשך)
.4

מסים נדחים המיוחסים לחברה
ההרכב:
מאזן
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
התחייבויות מסים נדחים
נכסים בלתי מוחשיים
אחרים

()209
()40

()203
()24

()249

()227

נכסי מסים נדחים
נכסים קבועים בני פחת
הפרשה לחובות מסופקים
הפרשה בגין תביעות
התחייבויות אחרות
הטבות לעובדים
יצירת מסים נדחים בגין קרן בגין מדידה מחדש של
תכניות להטבה מוגדרת

התחייבויות מסים נדחים ,נטו

30
3
17
5

42
10
6
24
5

3

3

58

90

()191

()137

המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:
 31בדצמבר
2013
2014
מיליוני ש"ח
נכסים לא שוטפים
התחייבויות לא שוטפות

()191

()137

()191

()137

החברה יוצרת נכסי מסים נדחים עד לסכום ההתחייבות בגין מסים נדחים ,כאשר
קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכסי מסים נדחים מהתחייבות מסים
נדחים וכן עד גובה ההתחייבות בגין מסים נדחים במידה וצפי הניצול יהיה דומה או
מאוחר לקצב ניצול נכסי המסים הנדחים .במידה ולא קיימת וודאות לגבי מועד היפוך
ההתחייבות בגין מסים נדחים ,לא יוצרת החברה נכסי מסים נדחים בגין הפרשי עיתוי
כאמור לעיל.

14

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף
באור - :1

מידע נוסף (המשך)
.5

מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר
2014
הפסד (רווח) ממדידה מחדש בגין תוכניות
להטבה מוגדרת

.6

 31בדצמבר
2013
מיליוני ש"ח

2012

-

1

()1

-

1

()1

מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים ברווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
מיליוני ש"ח
מסים נדחים (כולל בגין האמור בסעיף א'
לעיל)
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות
השינוי בשיעורי המס
69
מסים שוטפים
63

132
ה.

()9

74

5
150

-

146

74

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות
הלוואות
ליום  31בדצמבר 2014 ,לחברה הלוואות לחברות מאוחדות בסך של כ 1 -מיליארד ש"ח (2013
– סך של כ 2.4 -מיליארד ש"ח).
ההלוואות אינן צמודת למדד ונושאת ריבית שנתית בהתאם להוראות סעיף 3י' לפקודת מס
הכנסה.
להלוואות לא נקבעו מועדי פירעון.
ליום  31בדצמבר 2014 ,לחברה שטרי הון שהונפקו ע"י הוט מובייל בשנים  2013-2014לתקופה
של מעל  5שנים על סך של  1,250מיליוני ש"ח ואשר מוצגים בערך נוכחי בסך של  991מיליוני
ש"ח ואינם נושאים ריבית אן הצמדה.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף
באור - :2

התחייבויות תלויות
.1

במסגרת המיזוג המשפטי בין חברות הכבלים ביום  31בדצמבר 2006 ,נטלה על עצמה החברה
את התביעות הקיימות בתחום הפעילות מהחברות הנרכשות (חברות הכבלים במתכונתן
הקודמת) ,כמו כן נקבע כי החברה תיטול על עצמה כל תביעה שתוגש בתקופת הביניים על
ידי מי מהחברות הנרכשות לאחר מועד השלמת מיזוג חברות הכבלים.
בנוסף ,החברה התקשרה בהסכם שיפוי עם כל אחד משלושת בעלי הזכויות הקודמים
בשותפות הוט זהב (קבוצת תבל ,קבוצת ידיעות תקשורת וקבוצת פישמן) לפיו התחייבה
החברה לשפות באופן מלא את השותפים בשותפות הוט זהב ,עובר להשלמת עסקת המיזוג,
כך שהם יהיו משוחררים מכל אחריות ,התחייבות או חוב מכל מין וסוג שהוא ,שהיו קיימים
להוט זהב ביום  31בדצמבר 2006 ,או שיהיו קיימים להוט זהב לאחר מועד זה ,ומתייחסים
לתקופה טרם השלמת המיזוג לרבות בגין תביעות והליכים משפטיים.

.2

במהלך העסקים השוטף ,הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות או תלויים ועומדים
נגדה הליכים משפטיים שונים (להלן  -תביעות משפטיות).
לדעת הנהלות חברות הקבוצה ,המתבססת ,בין היתר ,על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי
התביעות המשפטיות ,נכללו בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014 ,הפרשות נאותות בסך
של כ 69 -מיליוני ש"ח (סך של כ 62 -מיליוני ש"ח נכללו בדוח זה) ,במקום בו נדרשו הפרשות,
לצורך כיסוי החשיפה כתוצאה מהתביעות המשפטיות כאמור.
לדעת הנהלות חברות הקבוצה סכום החשיפה הנוספת של כ 2.6 -מיליארד ש"ח (מעבר
להפרשות שנכללו בדוחות כספיים אלה) ,ליום  31בדצמבר ,2014 ,בשל תביעות משפטיות
שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים שונים הינו כדלקמן:
א) סך של כ 1.7 -מיליארד ש"ח בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה ,בהסתמך על חוות
דעתם של יועציה המשפטיים ,סיכוייהן להתקבל אינם עולים על .50%
ב) סך של כ 0.3 -מיליארד ש"ח בגין תביעות ,אשר בשלב זה טרם ניתן להעריכן ,אשר בעיקרן
הינן בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו בסמוך למועד הדוחות הכספיים.
ג) סך של כ 0.6 -מיליארד ש"ח ,בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה ,בהסתמך על חוות
דעתם של יועציה המשפטיים ,סיכוייהן להתקבל עולים על .50%
להלן סיכום תמציתי של ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום  31בדצמבר,
 2014בהתאם לקבוצות בעלות מאפיינים דומים:

מאפיין התביעה

סכום
חשיפה
נוספת
מעבר
להפרשה
ליום 31
בדצמבר,
2014

סכום תביעות
הפרשה
שלא ניתן
הפרשה
להעריכן שהוגשו שבוצעה
שבוצעה
בדוח
בסמוך למועד
הדוכ"ס (בעיקר הכספי ליום בדוח הכספי עדכון הוצאה
(הכנסה) ,נטו
ליום
31
בקשות לאישור
בתקופת
בדצמבר 31 ,בדצמבר,
תובענות
הדוח
2013
2014
ייצוגיות)
במיליוני ש"ח

לקוחות
זכויות יוצרים
ספקים
עובדים
אחר

2,523
60
6
-

324
-

36
13
4
1
15

20
30
2
1
-

17
()5
2
15

סה"כ

2,589

324

69

53

29

--------------
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חלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד
תוכן עניינים

מס' תקנה

נושאים
פרטי החברה
תמצית דוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים

10א

שימוש בתמורת ניירות ערך

10ג

רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות

11

שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות

12

הרווח הכולל של חברות בת ,חברות קשורת והכנסות התאגיד מהן

13

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

21

בעל השליטה

21א

עסקאות עם בעלי שליטה

22

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

24

הון המניות הרשום ,הון המניות המונפק וניירות ערך המירים

24א

מרשם בעלי מניות

24ב

מען רשום

25א

הדירקטורים של התאגיד

26

נושאי משרה בכירה

26א

רואי החשבון של התאגיד

27

שינוי בתקנון

28

החלטות אסיפה כללית מיוחדת

(29ג)

החלטות החברה

29א

-2-

חלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד

פרטי החברה
שם החברה:

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

מספר חברה:

52-004007-2

תאריך המאזן:

 31בדצמבר 2014

תאריך הדוח:

 4במרס 2015

תקופת הדוח:

 1בינואר  2014עד  31בדצמבר 2014

תקנה 10א  -תמצית דוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים של שנת 2014
לתמצית הדוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח ראה בסעיף  2.3.3לדוח הדירקטוריון
של החברה ,בפרק ב' לדוח התקופתי.
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חלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד

תקנה  - 11רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך הדוח
להלן רשימת השקעות החברה בחברות בנות וקשורות של החברה ליום ( 31.12.2014במיליוני ש"ח):
שיעורי אחזקה
סוג מניות

מספר
מניות

מועד
התאגדות

28.6.1987

הנהלה
רגילות

100
6,861

רגילות

100

-

-

100%
100%

100%
100%

100%
100%

143

100%

100%

100%

32

לא נקבע
מועד פרעון

100%

100%

100%

-

-

-

100

 1ש"ח

100%

100%

100%

-

-

-

-

 1ש"ח

50%

50%

50%

3

לא נקבע
מועד פרעון

0

צמוד

0

 1ש"ח
 1ש"ח

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100

לא נקבע
מועד פרעון

7

לא צמוד

108

100%

100%

100%

487

לא נקבע
מועד פרעון

61

לא צמוד

2,375

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

63

הוט -מערכות תקשורת
בכבלים חיפה-חדרה
בע"מ
הוט נט שירותי
אינטרנט בע"מ

ישראל

28.3.1995

הוט נט שותפות
מוגבלת

ישראל

17.8.2008

הוט תשתיות בע"מ

ישראל

29.10.2000

רגילות

נונסטופ וונצ'רס בע"מ

ישראל

29.10.2000

רגילות

10,000

ישראל

17.4.1989

בכורה
רגילות

1,777
4,223

הוט טלקום שותפות
מוגבלת

ישראל

13.11.2003

הוט-עידן מערכות
כבלים ישראל בע"מ
(כולל החזקה בעקיפין
באמצעות הוט  -עידן
מערכות כבלים ישראל
(אחזקות)

ישראל

1

2

לא צמוד

23

בהון

ישראל

5.11.0987

לא נקבע
מועד פרעון

9

לא צמוד

59

הלוואות

בהצבעה

חברה

הנהלה א'
הנהלה ב'
רגילות

יתרה

מועד פרעון

ריבית

צמוד/לא
צמוד

ערך
מתואם
כולל
1
הלוואות

בסמכות
למנות
דירקטורים

מדינה

הוט וויז'ן בע"מ

סה"כ ע.נ
בש"ח
()31.12.2014

במיליוני ש"ח

2
2
10,004

 1ש"ח
 1ש"ח

 1ש"ח
 1ש"ח
 1ש"ח

מייצג את החלק של החברה בהון החברה הקשורה ובתוספת יתרת הלוואה.
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לא נקבע
מועד פרעון

4

לא צמוד

143

חלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד

במיליוני ש"ח

שיעורי אחזקה
מדינה

מועד
התאגדות

סוג מניות

מספר
מניות

סה"כ ע.נ
בש"ח
()31.12.2014

בהון

הוט  -עידן מערכות
כבלים ישראל
(אחזקות)  1987בע"מ

ישראל

5.11.1987

הנהלה א'
הנהלה ב'
רגילות

2
2
14,764

 1ש"ח
 1ש"ח
 1ש"ח

100%
100%
100%

100%
100%
100%

הוט-ט.ל.מ טלוויזיה
למנויים בע"מ (כולל
החזקה בעקיפין
באמצעות דרום השרון
תקשורת  1990בע"מ)

ישראל

14.5.1989

הנהלה א'
הנהלה ב'
הנהלה ג'
רגילות

8
4
4
1,200,000

 1ש"ח
 1ש"ח
 1ש"ח
 1ש"ח

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

77

הוט אדום בע"מ

חברה

יתרה

מועד פרעון

ריבית

צמוד/לא
צמוד

ערך
מתואם
כולל
1
הלוואות

-

-

-

-

הלוואות

בהצבעה

בסמכות
למנות
דירקטורים
100%
100%
100%

-

לא נקבע
מועד פרעון

5

לא צמוד

86

ישראל

23.11.1995

רגילות

1,000

 1ש"ח

100%

100%

100%

5

לא נקבע
מועד פרעון

0

לא צמוד

9

הוט טלקום בע"מ

ישראל

4.11.2003

רגילות

10,000

 0.1ש"ח

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

דרום השרון תקשורת
 1990בע"מ

לא נקבע
מועד פרעון

0

ישראל

31.1.1990

רגילות

10,000

 0.1ש"ח

100%

100%

100%

1

ישראל

21.5.1989

מיוחדת
מנהל א'
מנהל ב'
רגילות

1
3
3
1,000

 1ש"ח
 1ש"ח
 1ש"ח
 1ש"ח

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

לא צמוד

1

100%
100%
100%
100%

-

-

-

-

-

הוט מובייל בע"מ (*)

ישראל

25.3.98

רגילות

33,162,309

 1ש"ח

100%

100%

100%

127

לא נקבע
מועד פרעון

46

לא צמוד

1,246

זיר"ה (זכויות יוצרים
ברשת האינטרנט)
בע"מ

ישראל

22.11.11

רגילות

10

 1ש"ח

25%

25%

25%

-

-

-

-

-

ישראכבל בע"מ

(*) לשעבר מירס תקשורת בע"מ
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תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות הקשורות בתקופת הדוח
במהלך תקופת הדוח ,לא בוצעו שינויים בהשקעות החברה בחברות בנות או קשורות.
תקנה  - 13הרווח הכולל של חברות בת ,חברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח
להלן יפורט הרווח הכולל של הכנסות החברות הבנות והקשורות של החברה ,הדיבידנד ,דמי הניהול
והריבית שקיבלה החברה מהן והכנסות החברה מהן בתקופת הדוח .הנתונים הינם ליום 31.12.2014
(במיליוני ש"ח):
רווח
(הפסד)
לפני מס

רווח
(הפסד)
לאחר מס

רווח
(כולל)
אחר

דיבידנד

דמי
ניהול

(הוצאות)
הכנסות
ריבית

הוט -מערכות תקשורת בכבלים
חיפה-חדרה בע"מ

1

7

-

-

-

9

הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ

1

1

()11

-

-

2

נונסטופ וונצ'רס בע"מ

-

-

-

-

-

-

הוט וויז'ן בע"מ

-

2

-

-

6

7

619

620

-

-

-

61

הוט -עידן מערכות כבלים ישראל
בע"מ

6

5

-

-

-

4

הוט  -עידן מערכות כבלים ישראל
(אחזקות)  1987בע"מ

-

-

-

-

-

-

הוט -ט.ל.מ טלוויזיה למנויים בע"מ

6

5

-

-

-

5

הוט אדום בע"מ

-

1

-

-

-

-

דרום השרון תקשורת  1990בע"מ

-

-

-

-

-

-

ישראכבל בע"מ

-

-

-

-

-

-

380

267

-

-

-

46

-

-

-

-

-

-

שם החברה

הוט טלקום שותפות מוגבלת

הוט מובייל בע"מ (*)
זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט)
בע"מ

(*) לשעבר מירס תקשורת בע"מ

תקנה  - 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
להלן יפורטו ,לפי מיטב ידיעתם של החברה ומנהליה ,התגמולים שניתנו על ידי החברה בשנת  ,2014כפי
שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח ,לבעלי העניין ולכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר
מבין נושאי המשרה הבכירה בקבוצה:
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א .ריכוז תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין בחברה
להלן פירוט התגמולים שניתנו בתקופה של שנים עשר חודשים שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2014לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
בקבוצה (החברה או תאגיד בשליטתה) וכן לבעלי עניין בחברה ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי ש"ח):
פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

היקף משרה

שיעור החזקה
בהון התאגיד

שכר

מענק

תשלום מבוסס
מניות (אופציות
פנטום)

תשלום מבוסס
מניות

2

דמי יעוץ

דירקטורים

עמלה

מר
מוקדי,
סמנכ"ל תוכן

אחר

יורם

ריבית

מר ז'אן לוק
ברבי

דמי שכירות

מר
ג'יאמי

פטריס

אחר

מר אילן צחי

3

תגמולים עבור שירותים

סך הכל

מר הרצל עוזר

יו"ר
הדירקטוריון

2

תמלוגים אחרים

100%

-

2,268

5,640

-

-

-

-

-

-

-

-

7,908

1,793

3,259

-

-

-

-

-

-

-

-

5,052

1,497

2,750

-

-

-

-

-

-

-

4,247

2,763

-

-

-

-

-

-

-

4,196

מנכ"ל

100%

משנה למנכ"ל
יו"ר
וסגן
4
הדירקטוריון

100%

-

סמנכ"ל
כספים ורכש

100%

-

1,433

סמנכ"ל תוכן

100%

-

1,116

1,990

-

-

-

-

-

-

3,106
-

-

-

-

502

-

-

-

502

ביום  18בפברואר  , 2014פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם סיום כהונתו של מר הרצל עוזר כמנכ"ל החברה ,החל מיום  1במארס  . 2014יצוין כי מר עוזר ה משיך לכהן בתפקידו כיו" ר דירקטוריון

החברה בתקופת הדוח( .מס' אסמכתא. ) 2014-01-041473 :
3

ביום  18בפברואר  , 2014פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם מינוי של מר אילן צחי כמנכ"ל החברה ,החל מיום  1במארס ( 2014מס' אסמכתא . ) 2014-01-041467 :
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ביום  18בפברואר  , 2014פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם מינוי של מר ג 'יאמי פטריס כסגן יו "ר דירקטוריון החברה ,החל מיום  1במארס ( 2014מס' אסמכתא . ) 2014-01-041473 :
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חלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד

ב.

נתונים נוספים והסברים לטבלאות
()1

סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה והם כוללים את עלות הרכיבים הנלווים
לשכר .הנתונים הנקובים בעמודת המענקים בטבלה לתקופה של שנים עשר חודשים
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014משקפים את הסכומים שהופרשו בדוחותיה
הכספיים של החברה לתקופה האמורה ,על בסיס הערכותיה של החברה למועד
הדוחות .כל נושאי המשרה המצוינים בטבלה (למעט הדירקטורים שאינם ממלאים
תפקיד נוסף בחברה) נהנים מהשתתפות החברה בהוצאותיהם בגין שימוש בשירותי
החברה (טלפוניה ,אינטרנט וטלוויזיה רב-ערוצית) בסך כולל המסתכם לסכומים
שאינם מהותיים .כמו כן ,החברה מעמידה לנושאי המשרה המפורטים בטבלה כלי רכב
(למעט הדירקטורים שאינם ממלאים תפקידים נוסף בחברה) ,נושאת בעלות החזקתם
ומגלמת את שווי השימוש ברכבים במשכורתם.

()2

גמול הדירקטורים הכלול בטבלה הינו הגמול המשולם לדירקטורים שאינם ממלאים
תפקיד נוסף בחברה ,והוצאות הנלוות אליו ,שאינו חורג מהמקובל .הגמול משולם
בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 .2000הסכום המצוין לעיל הינו כולל לגבי כל הדירקטורים יחד.

()3

לאור תיקון  20לחוק החברות ,ביום  2בינואר  ,2014אישרה האסיפה הכללית של
החברה ,בהמשך לאישור דירקטוריון החברה (בהתאם להמלצת ועדת התגמול של
החברה) ,אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ("מדיניות התגמול") .במועד
אישור מדיניות התגמול ,קבעו וועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,כי תנאי הכהונה
וההעסקה של נושאי המשרה המכהנים בחברה במועד אישור מדיניות התגמול על ידי
הדירקטוריון ,אינם סוטים באופן מהותי ממדיניות התגמול.

()4

בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,זכאים נושאי המשרה בחברה ,מעבר לשכר
השוטף והתנאים הנלווים ,גם למענקים שנתיים ומענקים בגין ביצועים ארוכי טווח
אשר הינם מותני ביצועים ,כדלקמן:
א.

המענק השנתי יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה ויעדים
מדידים שנקבעו לנושא המשרה ולמחלקה עליה הוא אחראי ,כמפורט להלן ,וכן
על פי שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון אשר לא יעלה על  20%מסך
המענק השנתי שישולם לנושא המשרה .החלוקה בין רכיבי המענק השנתי תהיה
כדלקמן( :א) יו"ר הדירקטוריון -

גידול ב EBITDA -של החברה בשנה

הרלבנטית ביחס ל EBDITA-המחושב הגבוה ביותר באיזו מבין כל אחת
מהשנים שקדמו לשנה המדווחת החל משנת הבסיס שתיקבע בהסכם העסקתו
של המנכ"ל – ( ;100%ב) מנכ"ל החברה ,המשנה למנכ"ל וסגן יו"ר הדירקטוריון
וסמנכ"ל הכספים של החברה – עמידה ביעדי  EBITDAשנקבעו מראש לצורך
תקציב החברה – ( ;100%ג) יתר נושאי המשרה  50% -עמידה ביעדי EBITDA
שנקבעו מראש לצורך תקציב החברה; ו 50% -עמידה ביעדים אישיים ו\או של
המחלקה עליה אחראי נושא המשרה הרלבנטי ואשר ייקבעו בתחילת כל שנה,
לא יאוחר ממתן המענק השנתי בגין השנה הקודמת ,כאשר מתוך יעדים אלה ,עד
 20%יכול שיהיו יעדים שאינם מדידים (לרבות הערכת מנהל) .היעדים
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האישיים/מחלקתיים ייקחו בחשבון מרכיבים כגון :עמידה בתקציב הוצאות
חטיבתי ,עמידה ביעדי חיסכון ,יעדי מכירות ,יעדי שירות ויעדים אסטרטגיים.
המענק השנתי לנושאי משרה שאינם יו"ר הדירקטוריון ישולם בכפוף לעמידה
בתוצאה משוקללת של לפחות  90%ביעדים המדידים שהוגדרו לכל אחד מהם.
ביחס לשנת  ,2014החליטו ועדת הביקורת ,הדירקטוריון והאסיפה הכללית של
החברה על אישור מענקים שנתיים לשנת  ,2014באופן שעל אף שהחברה עמדה
ב 89% -מיעד ה EBITDA -לשנת  ,2014ישולם  90%מהמענק השנתי לשנת 2014
(שהוא הרף התחתון לתשלום מענקים כאמור לעיל).
ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את השינוי המתואר לעיל ,בין היתר ,לאור
מטרות החברה ,תוכנית העבודה שלה ומדיניות החברה בראייה ארוכת טווח,
ומתוך מטרה להוביל להשאת רווחיה של החברה באמצעות יצירת תמריצים
ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה ,בין השאר ,בהתחשב במדיניות ניהול
הסיכונים של החברה והמגבלות הרגולטוריות החלות עליה .במסגרת זו ,שקלו
ועדת התגמול והדירקטוריון את הצורך ביצירת תמריצים ראויים לנושאי
המשרה בחברה ,בהתחשב ,בין היתר ,בצורך בקשירת נושאי המשרה לחברה
וביצועיה ,תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה.
ועדת התגמול והדירקטוריון ציינו בהחלטתם ,כי הקושי בהשגת יעד ה-
 EBITDAבשנת הדוח ,נובע ,בין היתר ,מהתחרות העזה והאגרסיבית שאפיינה
את שוק הסלולר בשנת  2014והרצון של הוט מובייל להוות שחקן משמעותי
בשוק זה ,כמו גם המשאבים הרבים שהושקעו בשיפור שירות הלקוחות בהתאם
לצורך שהתעורר במהלך השנה מעבר להשקעה במסגרת התקציב והתוצאות של
השקעות אלה.
לאחר שקילת האמור לעיל ודיון בהשלכות השינוי ,הגיעו ועדת התגמול
והדירקטוריון למסקנה לפיה התיקון מאזן בין הרצון לקשור בין ביצועי החברה
לתגמול נושאי המשרה שלה מחד ,ואופי פעילותה של החברה בסביבה המושפעת
באופן מובהק מרגולציה ותחרות.
ב.

המענק לטווח ארוך ישולם בכפוף לעמידה ביעדי  EBITDAשל החברה כפי
שנקבעו לצורך תקציב החברה לשנים הרלבנטיות ,לאחר חלוף שנתיים ,ובכפוף
לעמידת החברה ביעדים האמורים בכל אחת מהשנים .בסמוך לאחר אישור
הדוחות הכספיים לשנה הרלבנטית (לדוגמה ,בגין השנים  2013ו ,2014 -ישולם
המענק לטווח ארוך לאחר אישור הדוחות הכספיים לשנת  ,)2014והכל ,בתנאי
שבתום השנה הקלנדרית השנייה הכלולה במענק לטווח ארוך (ובדוגמה לעיל –
ביום  ,)31.12.2014נושא המשרה עדיין מועסק על ידי החברה.
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ג.

פרטים נוספים אודות תגמולים של נושאי המשרה
 .1פרטים בדבר הסכם העסקה עם מר הרצל עוזר ,יו"ר דירקטוריון החברה

5

במסגרת הסכם העסקה מחודש בנובמבר  2008כפי שתוקן מעת לעת ,הוסדרה העסקתו
של מר הרצל עוזר כמנכ"ל החברה (בסעיף זה" :ההסכם") .ההסכם תוקן לאחרונה
ביום  6בינואר  ,2014באישור האסיפה הכללית ,לאחר שבימים  4ו 31 -בדצמבר אושר
תיקונו על ידי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) .על פי ההסכם ,נקבע כי
מר עוזר יהיה זכאי למשכורת חודשית אשר למועד הדוח עומדת על סך של כ 114 -אלפי
ש"ח ברוטו ( 100אלפי ש"ח ,צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום  1בנובמבר
 .)2008כן זכאי מר עוזר לתנאים סוציאליים ולהטבות שאינם חורגים מהמקובל (ביטוח
מנהלים ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,קרן השתלמות 22 ,ימי חופשה בשנה (הניתנים
לצבירה עד לתקרה של  90ימים) ,ימי מחלה ודמי הבראה כדין וכן להחזר הוצאות
אש"ל ואירוח כמקובל בחברה).
בנוסף ,החברה מעמידה לרשותו של מר עוזר רכב ,מכשיר טלפון סלולארי ,טלפון קווי
בביתו וכן נושאת בעלויות האינטרנט והטלוויזיה בכבלים בביתו.
ההסכם ניתן לביטול על ידי החברה או על ידי מר עוזר בכל עת ,בכפוף למתן הודעה של
 6חודשים מראש .על אף האמור ,החברה תהא רשאית לסיים את ההסכם ללא הודעה
מראש ,במקרה של סיום כהונתו והעסקתו של מר עוזר בנסיבות שאינן מזכות אותו
בפיצויי פיטורין .על אף האמור ,במקרה של סיום העסקתו של מר עוזר כמנכ"ל ביוזמת
החברה ,שלא בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין ,לפני יום  31בדצמבר ,2016
יהא זכאי מר עוזר לתשלום כל הסכומים והתנאים הנלווים המגיעים לו עד מועד סיום
ההסכם (קרי ,עד ליום  31בדצמבר .)2016
בדיווח מיום  18בפברואר  ,2014מסרה החברה כי מר הרצל עוזר יסיים את כהונתו
כמנכ"ל החברה החל מיום  1במארס ( 2014מס' אסמכתא ,)2014-01-041464 :אך
ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.
במקרה של סיום ההסכם ,עשוי מר עוזר להיות זכאי לתקופת הסתגלות בת שישה
חודשים עד תשעה חודשים (בהתאם לנסיבות סיום העסקתו כמפורט בהסכם) ,אשר
במהלכה יהיה זכאי לתשלום נוסף בסכום השווה לשכרו ,לרבות הפרשות סוציאליות
וכל התנאים הנלווים ,וכל זאת עד למועד תחילת העסקתו במקום עבודה אחר .כמו כן
נקבעו הוראות בהסכם לעניין הזכאות לבונוס ( 50%מסכום הבונוס השנתי האחרון
ששולם לו) אשר יחולו בהתאם לנסיבות סיום ההעסקה .בנוסף לשכר השוטף ולתנאים
הנלווים ,בהתאם להסכם זכאי מר עוזר לבונוס שנתי ,השווה ל 1%-מהגידול ב-
 EBITDAמפעולות רגילות של החברה (על בסיס דוחותיה השנתיים המאוחדים ובכפוף
להתאמות כפי שהן מופיעות בדוח הדירקטוריון של החברה כפי שיהיו מעת לעת) ,בשנת
העבודה הרלוונטית (השנה המדווחת) לעומת ה EBITDA-המחושב הגבוה ביותר באיזו
מבין כל אחת מהשנים שקדמו לשנה המדווחת החל משנת ( 2008כולל) ,עד תקרה של 4
מיליון ש"ח בשנה.

5

ר ' הערת שוליים  3לעיל
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כן זכאי מר עוזר ,לפי תנאי ההסכם ,למענק לטווח ארוך בגין השנים  2013ו 2014 -בסך
מקסימלי של  4מיליון ש"ח וכן בגין השנים  2015ו 2016 -בסך מקסימלי של  4מיליון
ש"ח בהתאם למדיניות התגמול של החברה וכמפורט בסעיף ב(()4ב) בתקנה  21לעיל.
בגין שנת  2014זכאי מר עוזר ,בהתאם לתנאי העסקתו בחברה ,למענק שנתי בסך של
 2,040אלפי ש"ח .כן זכאי מר עוזר בהתאם למדיניות התגמול והסכם העסקתו ל90% -
מהמענק לטווח ארוך בגין השנים  ,2013-2014בסך כולל של  3,600אלפי ש"ח.
 .2פרטים בדבר הסכם העסקה עם אילן צחי ,מנכ"ל החברה
במסגרת הסכם העסקה מחודש אפריל  ,2014הוסדרה העסקתו של מר אילן צחי
כמנכ"ל החברה (בסעיף זה" :ההסכם") .על פי ההסכם ,נקבע כי מר צחי יהיה זכאי
למשכורת חודשית אשר למועד הדוח עומדת על סך של כ 101 -אלפי ש"ח ברוטו (100
אלפי ש"ח ,צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש מארס  .)2014כן זכאי מר צחי
לתנאים סוציאליים ולהטבות שאינם חורגים מהמקובל (ביטוח מנהלים ,ביטוח אובדן
כושר עבודה ,קרן השתלמות 22 ,ימי חופשה בשנה (הניתנים לצבירה עד לתקרה של 90
ימים) ,ימי מחלה ודמי הבראה כדין וכן להחזר הוצאות אש"ל ואירוח כמקובל בחברה).
בנוסף ,החברה מעמידה לרשותו של מר צחי מכונית ,מכשיר טלפון סלולארי ,טלפון
קווי בביתו וכן נושאת בעלויות חבילת הטריפל בביתו.
ההסכם ניתן לביטול על ידי החברה או על ידי מר צחי בכל עת ,בכפוף למתן הודעה של
 6חודשים מראש .על אף האמור ,החברה תהא רשאית לסיים את ההסכם ללא הודעה
מראש ,במקרה של סיום כהונתו והעסקתו של מר צחי בנסיבות שאינן מזכות אותו
בפיצויי פיטורין.
במסגרת ההסכם קיים סעיף סודיות ואי תחרות ,לתקופה בת ששה חודשים ממועד
סיום העסקתו של מר צחי ,כמקובל.
בנוסף לשכר השוטף ולתנאים הנלווים ,בהתאם להסכם זכאי מר צחי לבונוס שנתי,
אשר לא יעלה על סך השווה ל 12-משכורות חודשיות (לא כולל עלויות נלוות) .המענק
השנתי ישולם בכפוף לעמידה של  90%לפחות ביעדי ה EBITDA-שייקבעו לצורך
תקציב החברה בגין כל שנה ,על ידי דירקטוריון החברה ,באופן שבמקרה של עמידה ב-
 90%מהיעד ישולם  90%מהמענק המקסימאלי ולאחר מכן יעלה גובה המענק באופן
לינארי בהתאם לשיעור העמידה ביעד שנקבע לשנה הרלבנטית.
כן זכאי מר צחי ,לפי תנאי ההסכם ,למענק לטווח ארוך בגין השנים  2013ו 2014 -בסך
מקסימאלי של  12משכורות חודשיות בגין כל שנה הכלולה במענק לטווח ארוך וכן בגין
השנים  2015ו 2016 -בסך מקסימאלי של  24משכורות חודשיות בגין כל שנה הכלולה
במענק לטווח ארוך בהתאם למדיניות התגמול של החברה וכמפורט בסעיף ב(()4ב)
בתקנה  21לעיל.
בגין שנת  ,2014ובהתאם להחלטות המפורטות בסעיף ב( )4בתקנה  21זו לעיל ,זכאי מר
צחי למענק שנתי בסך של  1,086אלפי ש"ח .כן זכאי מר צחי ,בהתאם למדיניות התגמול
ותנאי העסקתו בחברה ל 90% -מהמענק לטווח ארוך בגין השנים  ,2013-2014בסך כולל
של  2,173אלפי ש"ח.
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 .3פרטים בדבר הסכם העסקה עם מר פטריס ג'יאמי ,משנה למנכ"ל החברה וסגן יו"ר
הדירקטוריון
במסגרת הסכם העסקה מיום  5בדצמבר  ,2013הוסדרו תנאי העסקתו של מר ג'יאמי
כמשנה למנכ"ל החברה החל מיום  1בינואר ( 2013בסעיף זה" :ההסכם") .על פי
ההסכם ,זכאי מר ג'יאמי למשכורת חודשית אשר למועד הדוח עומדת על סך של 83
אלפי ש"ח ברוטו (צמודה למדד המחירים לצרכן) .כן זכאי מר ג'יאמי לתנאים
סוציאליים ולהטבות שאינם חורגים מהמקובל (ביטוח מנהלים ,ביטוח אובדן כושר
עבודה ,קרן השתלמות 22 ,ימי חופשה בשנה ,ימי מחלה ודמי הבראה כדין) .בנוסף,
מעמידה החברה לרשות מר ג'יאמי רכב בגילום מלא ומכשיר טלפון סלולארי ,וכן תישא
בתשלום חלק מהוצאות הטלפון ,האינטרנט ועלות הטלוויזיה הביתיים .תקופת העסקה
על פי ההסכם אינה מוגבלת בזמן ,וכל צד רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  3חודשים
שתימסר בכתב.
בהתאם לתנאי העסקתו ,זכאי מר ג'יאמי למענק שנתי עד לסך מקסימלי של 12
משכורות חודשיות ולמענק לטווח ארוך בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
בגין שנת  ,2014ובהתאם להחלטות המפורטות בסעיף ב( )4בתקנה  21זו לעיל ,זכאי מר
ג'יאמי למענק שנתי בסך של  917אלפי ש"ח .כן זכאי מר ג'יאמי ,בהתאם למדיניות
התגמול ותנאי העסקתו בחברה ל 90% -מהמענק לטווח ארוך בגין השנים ,2013-2014
בסך כולל של  1,833אלפי ש"ח.
.4

פרטים בדבר הסכם העסקה עם מר ז'אן-לוק ברבי ,סמנכ"ל כספים
במסגרת הסכם העסקה מיום  15ביולי  ,2010כפי שתוקן ,הוסדרו תנאי העסקתו של מר
ז'אן-לוק ברבי כסמנכ"ל שרשרת אספקה ,רכישות ושיפור ביצועים של החברה (בסעיף
זה" :ההסכם") .על פי ההסכם ,נקבע כי מר ברבי יהיה זכאי למשכורת חודשית אשר
למועד הדוח עומדת על סך של  83אלפי ש"ח ברוטו (צמודה למדד המחירים לצרכן נכון
ליום  31לדצמבר  ,)2012וכן לתנאים סוציאליים ולהטבות שאינם חורגים מהמקובל
(ביטוח מנהלים ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,קרן השתלמות 22 ,ימי חופשה בשנה ,ימי
מחלה ודמי הבראה כדין) .כן נקבע בהסכם כי החברה תעמיד לרשות מר ברבי רכב
בגילום מלא ומכשיר טלפון סלולארי וכן תישא בתשלום חלק מהוצאות הטלפון,
האינטרנט ועלות הטלוויזיה הביתיים.
בהתאם לתנאי העסקתו ,זכאי מר ברבי למענק שנתי עד לסך מקסימלי של  12משכורות
חודשיות ולמענק לטווח ארוך בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
בגין שנת  ,2014ובהתאם להחלטות המפורטות בסעיף ב( )4בתקנה  21זו לעיל ,זכאי מר
ברבי למענק שנתי בסך של  921אלפי ש"ח .כן זכאי מר ברבי ,בהתאם למדיניות התגמול
ותנאי העסקתו בחברה ,ל 90% -מהמענק לטווח ארוך בגין השנים  ,2013-2014בסך
כולל של  1,842אלפי ש"ח.

.5

פרטים בדבר הסכם העסקה עם מר יורם מוקדי ,סמנכ"ל תוכן
במסגרת הסכם העסקה מיום  10בפברואר  ,2008הוסדרו תנאי העסקתו של מר יורם
מוקדי כסמנכ"ל התוכן של החברה (בסעיף זה" :ההסכם") .על פי ההסכם ,נקבע כי מר
מוקדי יהיה זכאי למשכורת חודשית אשר למועד הדוח עומדת על סך של  61אלפי ש"ח
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ברוטו (צמודה למדד המחירים לצרכן) ,וכן לתנאים סוציאליים ולהטבות שאינם
חורגים מהמקובל (ביטוח מנהלים ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,קרן השתלמות 22 ,ימי
חופשה בשנה ,ימי מחלה ודמי הבראה כדין) .כן נקבע בהסכם כי החברה תעמיד לרשות
מר מוקדי רכב בגילום מלא ומכשיר טלפון סלולארי וכן תישא בתשלום חלק מהוצאות
הטלפון ,האינטרנט ועלות הטלוויזיה הביתיים.
בהתאם לתנאי העסקתו ,זכאי מר מוקדי למענק שנתי עד לסך מקסימאלי של 12
משכורות חודשיות ולמענק לטווח ארוך בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
בגין שנת  ,2014ובהתאם למפורט לעיל אושר למר מוקדי מענק שנתי בסך של  668אלפי
ש"ח .כן זכאי מר מוקדי ,בהתאם למדיניות התגמול ותנאי העסקתו בחברה ,ל90% -
מהמענק לטווח ארוך בגין השנים  ,2013-2014בסך כולל של  1,322אלפי ש"ח.
.6

שיקולי הדירקטוריון לתגמולים שניתנו לנושאי המשרה בחברה
במסגרת הליך אישור הדוח התקופתי לשנת  2014נערך דיון בדירקטוריון החברה בתנאי
ההעסקה והכהונה של כל אחד מנושאי המשרה המפורטים בטבלה שלעיל (למעט
הדירקטורים המקבלים גמול בהתאם לתקנות) .הדירקטוריון דן ,בין היתר ,בקשר שבין
סכומי התגמולים שניתנו בשנת  2014לכל אחד מנושאי המשרה האמורים בחברה לבין
תרומתו לחברה בתקופת הדוח .לצורך הדיון ,הובאו בפני הדירקטוריון הנתונים
הרלוונטיים ביחס לכל אחד מנושאי המשרה ,וכן נתוני ההשוואה ביחס לתגמול של
נושאי משרה בתפקידים מקבילים בחברות ברות השוואה לחברה.
הדירקטוריון ציין ,כי התגמולים הניתנים לכל אחד מבין נושאי המשרה הבכירה
האמורים נקבעו בין היתר ,בהתחשב בתפקיד אותו ממלא נושא המשרה הבכירה
ובתרומתו לקבוצה ולפעילותה ,הינם הוגנים וסבירים ,בהיותם בהתאם למדיניות
התגמול של החברה .לגבי אישור מענקים שנתיים לשנת  2014ונימוקי ועדת התגמול
והדירקטוריון בקשר עם כך ,ר' בסעיף  4לעיל.

תקנה 21א  -בעל שליטה
נכון למועד הדוח ולכל אורכה של תקופת הדוח ,בעל השליטה בחברה הינו מר פטריק דרהי המחזיק
באמצעות חברות בשליטתו בקול החזקה בע"מ ("קול") ,אשר מחזיקה ,במישרין ובאמצעות חברה בת,
ב 100% -מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.
תקנה  - 22עסקאות עם בעל שליטה

א.

עסקאות המנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
.1

בהמשך לאישור ועדת הביקורת מיום  23בספטמבר  ,2012ביום  27בספטמבר  2012אישר
דירקטוריון החברה את התקשרות החברה לרכישת זכויות שידור בשני ערוצים חדשים,
אשר הינם בבעלות חלקית של בעל השליטה בחברה .העסקה הינה לרכישת זכויות שידור
בערוצי ספורט בשפה הצרפתית ,לתקופה של  3שנים ובעלות כוללת של כ 1,000 -אלפי ש"ח
בשנה.

.2

לפרטים אודות הלוואה בסך של כ 1.9 -מיליארד ש"ח שנטלה החברה מAltice Financing -
 ,S.Aחברה הקשורה לבעלת השליטה בחברה ,ראה ביאור  20לדוח הכספי של החברה בפרק
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ג' לדוח התקופתי.
.3

לפרטים אודות מנגנון התאמת התמורה שעל החברה לשלם ל,Altice Securities S.A.r.l. -
חברה פרטית בשליטתו של בעל השליטה בחברה ,בגין רכישת החזקותיה של Altice
 Securities S.A.r.l.בהוט מובייל ,ראו סעיף  1.15.4בפרק א' לדוח תקופתי זה .בשנת הדוח
שילמה החברה למוכרות ,ובהן חברה בשליטת בעל השליטה בחברה את התמורה המותנית
בגין עמידה ביעדי נתח שוק של הוט מובייל כאשר חלק מהתמורה שהועברה לחברה
בבעלות בעל השליטה ,נרשמה בספרי החברה כהלוואה בתנאים כמפורט בביאור (7א) בדוח
הכספי של החברה.

.4

לפרטים אודות עסקאות נוספות ,ראה ביאור  29בדוחות הכספיים של החברה ליום
 ,31.12.2014בפרק ג' לדו"ח זה.

.5

בהמשך לאישור וועדת הביקורת מיום  26בפברואר  ,2015אישר דירקטוריון החברה ביום 4
במרס  2015את התקשרות החברה בעסקאות שונות שעניינן :התקשרות בהסכם למכירת
ציוד טכני לחברה בשליטתו של מר פטריק דהרי ,בעל השליטה בחברה; ואשרור התקשרות
בהסכם למכירת ציוד לניטור תעבורת אינטרנט לחברה בשליטתו של בעל השליטה בחברה
כאמור .לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום  5במארס  ,2015אשר המידע הכלול בו מובא
כאן על דרך ההפניה.

ב.

עסקאות זניחות
ביום  30באוגוסט  2010אישר דירקטוריון החברה קריטריונים ל"עסקה זניחה" כהגדרתה
בתקנה (41א)(()6א) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,תש"ע ,2010-ואלו פורסמו
בסעיף  3.1לדוח הדירקטוריון ליום  30ביוני  ,2010כפי שפורסם ביום  30באוגוסט ( 2010מספר
אסמכתא.)2010-01-606219 :
הוחלט ,כי כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף
(לרבות בדוחות הצעת מדף) לגבי עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עניין
אישי כקבוע בתקנה  22לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות
הדיווח") ובתקנה  54לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה),
התשכ"ט 1969-וכן לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור ,כקבוע בתקנה
(37א)( )6לתקנות הדיווח.
ביום  27בפברואר  2011החליט דירקטוריון החברה לעדכן את הקווים המנחים והכללים
לסיווגה של עסקת בעל עניין כעסקה זניחה.
דירקטוריון החברה קבע ,כי בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין,
עסקת בעל עניין תיחשב כ"עסקה זניחה" אם( :א) העסקה מתבצעת במהלך העסקים הרגיל של
החברה ,לרבות אך לא רק ,שיתופי פעולה עם חברות תקשורת אחרות ,רכש שירותים וציוד; וכן-
(ב) העסקה הינה בתנאי שוק ותנאיה הינם מקובלים בשוק הרלוונטי; וכן( -ג) אמת
המידה הרלוונטית לעסקה ,הינה בשיעור של פחות מ( 0.2% -על בסיס הפרמטרים שיפורטו
להלן) וכן היקפה השנתי של העסקה אינו עולה על  1מיליון ש"ח (כאשר סכום זה צמוד למדד
המחירים לצרכן של חודש ינואר  ,)2011בין אם מדובר בהתקשרות אחת או בסדרה של
התקשרויות באותו עניין במהלך אותה שנה ,בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כ"עסקה
זניחה".
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בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה ,תחשב אחת או יותר מאמות המידה הבאות
הרלוונטיות לעסקה המסוימת ,על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה
לשנת הדיווח האחרונה( :א) יחס הנכס הנרכש לעומת סך הנכסים; (ב) יחס ההתחייבות הכספית
לעומת סך התחייבויות; (ג) יחס ההכנסה מהעסקה מתוך סך ההכנסות; (ד) יחס ההוצאה
בעסקה מתוך סך ההוצאות התפעוליות (בניכוי הוצאות שכר והוצאות פחת) .כך ,למשל ,עסקה
לרכישת שירותים ,תחשב כזניחה אם היקף ההוצאה לחברה בעסקה נמוך מ 0.2% -מסך
ההוצאות התפעוליות (בניכוי הוצאות שכר והוצאות פחת) על פי הדוחות הכספיים המאוחדים
לאותה שנת דיווח ונמוך מ 1-מיליון ש"ח (כאשר סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש
ינואר  .)2011ביחס לעסקאות רב שנתיות ,יחושב היקף העסקה לצורכי בחינת הזניחות על בסיס
שנתי.
לעניין זה ,במקרה ובו בעסקה מסוימת אין לחברה את מלוא הזכויות והחובות בעסקה ,תיבחן
העסקה לפי חלקה היחסי של החברה בעסקה.
במקרים בהם ,לפי שיקול דעתה של החברה ,כל אמות המידה הנזכרות לעיל אינן רלוונטיות
לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין ,תיחשב העסקה כעסקה זניחה ,בהתאם לאמת מידה
רלוונטית אחרת ,שתיקבע על-ידי החברה ובלבד שאמת המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה
תהא בשיעור של לא יותר מ 0.2% -וכן שהיקפה השנתי של העסקה לא יעלה על  1מיליון ש"ח
(כאשר סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש ינואר .)2011
יחד עם זאת ,בחינת השיקולים הכמותיים של עסקת בעל עניין עשויה להוביל לסתירת החזקה
הקבועה דלעיל בדבר זניחות העסקה .כך למשל ,ולשם הדוגמה בלבד ,עסקת בעל עניין לא
תיחשב בדרך כלל כעסקה זניחה ,אם היא נתפסת כאירוע משמעותי על-ידי הנהלת החברה
ומשמשת בסיס לקבלת החלטות ניהוליות ,או אם במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי העניין
לקבל טובות הנאה שיש חשיבות במסירת דיווח עליהם לציבור.
תקנה  - 24החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה סמוך לתאריך פרסום הדוח
לתיאור עדכני של החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה באגרות חוב של החברה ,ראה דוח מיידי
מיום  2באפריל  2013בדבר מצבת החזקות בעלי עניין (מספר אסמכתא.)2013-01-022984:
תקנה 24א  -הון המניות הרשום ,הון המניות המונפק וניירות ערך המירים למועד פרסום הדוח
לפרטים בדבר הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע של החברה ראה ביאור  26לדוחות הכספיים בפרק ג'
לדוח.
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תקנה 24ב  -מרשם בעלי המניות
מרשם המחזיקים במניות של החברה הינו כדלקמן:
סוג נייר

שם המחזיק

כמות

מניה רגילה

קול החזקה בע"מ

50,150,243

מניה רגילה

ה .הדרוס בע"מ

22,935,867

מניה רגילה

הוט -מערכות תקשורת בע"מ

* 4,842,105

* מניות רדומות
תקנה 25א  -מען רשום
כתובת:
טלפון:
פקס:
כתובת הדואר

יורו פארק ,אזור תעשיה יקום ,קיבוץ יקום 6097200
077-7077000
077-7078800
Shiri.Krispin@hot.net.il

האלקטרוני:
תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
שם ותפקיד

מר הרצל עוזר  -יו"ר הדירקטוריון

תאריך לידה

06/12/1956

מס' תעודת זהות

054679865

מענו להמצאת כתבי בית-דין

יורופארק ,אזור תעשיה קיבוץ יקום

נתינות

ישראלית

חבר בועדות דירקטוריון

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

יו"ר הדירקטוריון ודירקטור בחברות הבנות של החברה,
כמפורט להלן

מועד תחילת כהונתו

( 23.4.2013כיהן כמנכ"ל החברה מחודש דצמבר  2008ועד
תום חודש פברואר )2014

השכלה

בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה ומוסמך במנהל עסקים
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנכ"ל החברה

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

יו"ר דירקטוריון בחברות הוט מובייל בע"מ והוט טלקום
בע"מ ,דירקטור בחברות הוט טלקום בע"מ ,הוט וויז'ן
בע"מ ,הוט -מערכות תקשורת בכבלים חיפה -חדרה בע"מ,
הוט תשתית בע"מ ,הוט -ט.ל.מ .טלוויזיה למנויים בע"מ,
דרום השרון תקשורת  1990בע"מ ,ישראכבל בע"מ ,הוט
אדום בע"מ ,הוט עידן מערכות כבלים בע"מ ,הוט עידן
מערוכת כבלים (אחזקות)  1987בע"מ ,נונסטופ אינטרנט
בע"מ ונונסטופ וונצ'רס בע"מ .כמו כן מכהן כדירקטור באול
יו ניד בע"מ ובנקודת מפנה.

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

לא
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6

שם ותפקיד

מר ג'יאמי פטריס -6סגן יו"ר הדירקטוריון ומשנה למנכ"ל

תאריך לידה

20/05/1969

מס' תעודת זהות

333820637

מענו להמצאת כתבי בית-דין

יורופארק ,אזור תעשיה קיבוץ יקום

נתינות

ישראלית

חבר בועדות דירקטוריון

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

משנה למנכ"ל החברה החל מיום .1.1.2013

מועד תחילת כהונתו

1.3.2014

השכלה

תעודה במדעים מ,Ecole Polytechnique of Paris -
ומהנדס טלקום מEcole National Superieure des -
Telecoms of Paris

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

סגן יו"ר הדירקטוריון ומשנה למנכ"ל החברה 10 -חודשים,
מנכ"ל הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ 1 -שנה ,משנה
למנכ"ל מירס תקשורת בע"מ 1 -שנה ומנכ"ל B3G
 3 -Telecom SAשנים.

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

אין

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

לא

שם ותפקיד

מר דקסטר גואי

תאריך לידה

05/09/1971

מס' דרכון

422044754

מענו להמצאת כתבי בית-דין

יורופארק ,אזור תעשיה קיבוץ יקום

נתינות

אמריקאית

חבר בועדות דירקטוריון

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

עובד של חברת  ,Altice S.Aבעלת מניות בקול החזקה בע"מ
שהינה בעלת שליטה בחברה.

מועד תחילת כהונתו

24.12.2010

השכלה

בוגר ב Internal Economics -מאוניברסיטת ג'ורג'טאון.

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנכ"ל Altice Holding S.A
 Managing Director & Group HeadבMorgan -
Stanley & Co. Int'l

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

אין

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

לא

ביום  18בפברואר  , 2014פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם מינוי של מר ג 'יאמי פט ריס כסגן יו "ר

דירקטוריון החברה ,החל מיום  1במארס ( 2014מס' אסמכתא ) 2014-01-041473 :
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שם

מר ישראל (איזיה) צ'צ'יק

תאריך לידה

21/01/1939

מס' תעודת זהות

006801930

מענו להמצאת כתבי בית-דין

אופנהיימר  ,16תל -אביב

נתינות

ישראלית

חבר בועדות דירקטוריון

ועדת ביקורת וועדת מאזן ועדת תגמול

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

לא

מועד תחילת כהונתו

1/1/2007

השכלה

בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית
מוסמך בתעשייה וניהול מהטכניון בחיפה
מוסמך במנהל עסקים מהמכון האירופי למנהל עסקים,
פונטנבלו ,צרפת INSEAD

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

יו"ר אליאנס 13 -שנים (כיהן כיו"ר הוט -מערכות תקשורת
בע"מ בין השנים )2010 -2007

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

יו"ר דירקטוריון אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דירקטור בדלק מערכות רכב בע"מ

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

כן

בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

כן

שם

מר ג'רמי בונין -דירקטור

תאריך לידה

30/06/1974

מס' דרכון

03E83230

מענו להמצאת כתבי בית-דין

יורופארק ,אזור תעשיה קיבוץ יקום

נתינות

צרפתית

חבר בועדות דירקטוריון

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

לא

מועד תחילת כהונתו

17/11/2010

השכלה

מהנדס מערכות מידע מInstitute d'Informatique -
 ;d'Enterpriseתואר בכלכלה וחשבונאות מ-
Conservatiore National des Arts et Metiers

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מזכיר כללי וסמנכ"ל פתוח עסקי ב ,Altice S.A -בעלת
שליטה בעקיפין בחברה.

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

קול החזקה בע"מ;  Altice VII Sarlוחברות בנות של Altice
VII

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר
בתאגיד

לא

האם הוא בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית

לא
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שם ותפקיד

גב' רלי שביט -דירקטורית חיצונית

תאריך לידה

15/08/1949

מס' תעודת זהות

004449468

מענה להמצאת כתבי בית-דין

יורופארק ,אזור תעשיה קיבוץ יקום

נתינות

ישראלית

חברה בועדות דירקטוריון

יו"ר ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת תגמול

האם היא עובדת של התאגיד ,חברה
בת ,חברה קשורה או של בעל ענין

לא

מועד תחילת כהונתה

19/07/2010

השכלה

תואר בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל-
אביב; מוסמך בכלכלה מאוניברסיטת תל -אביב; בוגרת
קורס מתקדם לחשבים במרכז הישראלי לניהול.

עיסוקה בחמש השנים האחרונות

סמנכ"לית הכספים של אוניברסיטת בר -אילן.

תאגידים נוספים בהם היא מכהנת
כדירקטורית

דירקטורית בלתי תלויה בחברת הכשרת הישוב בישראל-
אנרגיה בע"מ ודירקטורית חיצונית בדי.אן.איי ביומדיקל
סולושנס בע"מ

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

כן ,דירקטורית חיצונית

האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר
בתאגיד

לא

האם היא בעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית

כן
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שם ותפקיד

ד"ר עופר צלרמאיר -7דירקטור חיצוני

תאריך לידה

17/12/1963

מס' תעודת זהות

058505454

מענו להמצאת כתבי בית-דין

יורופארק ,אזור תעשיה קיבוץ יקום

נתינות

ישראלית

חבר בועדות דירקטוריון

חבר בועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת תגמול

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

לא

מועד תחילת כהונתו

15.2.2015

השכלה

תואר בוגר בפסיכולוגיה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה
העברית ירושלים; תואר מוסמך ותואר דוקטור בשיווק
וקבלת החלטות מאוניברסיטת קרנגי מלון ,CMU
פיטסבורג.

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

ראש החוג לשיווק ,ממונה על קשרים אקדמיים
בינלאומיים ,ממונה על התוכנית למצטיינים ומרצה לשיווק
וקבלת החלטות בקריה האקדמית אונו ,ומרצה במרכז הבין
תחומי הרצליה.

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

דירקטור בדלק מערכות רכב בע"מ.

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

כן ,דירקטור חיצוני

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר
בתאגיד

לא

האם הוא בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית

כן

7

ב יום  15בפברואר  , 2015פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם מינוי של ד"ר עופר צלרמאיר כדירקטור חיצוני

ב חברה ,החל מיום  15ב פברואר ( 2015מס' אסמכתא ) 2015-01-031342 :
8

ב יום  4ב ינו אר  , 2015פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם סיום כהונתו של מר ספיר עמוס כ דירקטור

חיצוני ב חברה ,החל מיום  1ב ינואר ( 2015מס' אסמכתא ) 2015-01-002302 :

-20-

שם ותפקיד

מר עמוס ספיר -8דירקטור חיצוני

תאריך לידה

04/07/1937

מס' תעודת זהות

003139300

מענו להמצאת כתבי בית-דין

שד' מיכאל נאמן  ,22תל -אביב.

נתינות

ישראלית

חבר בועדות דירקטוריון

יו"ר ועדת מאזן וחבר בועדת ביקורת ובועדת תגמול.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

לא

מועד תחילת כהונתו

20/6/2007

השכלה

בוגר בכלכלה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,ומוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת
קולומביה ,ניו יורק ,ארה"ב.

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

יו"ר סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ (עד אוקטובר )2009
יו"ר הדירקטוריון בנ .פלדמן ובנו בע"מ (עד מרס )2013
דירקטור בתשתיות ישראל ניהול  1בע"מ ובתשתיות ישראל
ניהול  2בע"מ (עד מרס )2014
דירקטור בישאל אמלט השקעות ( )1993בע"מ (עד אוגוסט
)2012
דירקטור בקבוצת אולפני הבירה ירושלים בע"מ (עד
פברואר 2011
דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ (עד  31באוקטובר
)2014
דירקטור בלוגו מוצרים פלסטיים בע"מ (עד  1בדצמבר
)2014
בעלים ויו"ר בסיקסאייס אחזקות בע"מ
בעלים ויו"ר בסיקסאייס ניהול ( )1997בע"מ
חבר בחבר הנאמנים באוניברסיטת תל-אביב
חבר בוועד המנהל במכללה האקדמית תל-אביב-יפו
חבר המועצה במרכז לטכנולוגיה חינוכית
יו"ר הועד המנהל בעולים ביחד מנהיגות ומצוינות
בתעסוקה לאקדמאים יוצאי אתיופיה
חברה לתועלת הציבור בע"מ
יו"ר חבר הנאמנים במרכז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר ליד
אוניברסיטת תל אביב
חבר בוועד המנהל של הפורום לפיתוח ע"ש פנחס ספיר
מיסודו של סם רוטברג
חבר בדירקטוריון קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר
חבר בוועד המנהל של קרן שושנה ופנחס ספיר

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

לוג מוצרים פלסטיים בע"מ ,קבוצת א .דורי בע"מ ,בנק
לאומי לישראל בע"מ ,סיקסאייס אחזקות בע"מ,
סיקסאייס ניהול ( )1997בע"מ,

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

כן ,דירקטור חיצוני

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר
בתאגיד

לא

האם הוא בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית

כן
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תקנה 26א'  -נושאי משרה בכירה

9

שם

מר אילן צחי

תאריך לידה

04/09/1966

מס' תעודת זהות

059719120

תאריך תחילת כהונתו

1.3.2014

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

מנכ"ל

השכלה

בוגר במנהל עסקים מהמרכז האקדמי רופין; מוסמך
במנהל עסקים מהמכללה למנהל.

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

מנכ"ל הוט מובייל בע"מ 1 -שנה; סמנכ"ל שירות ומכירות
בחברה 3 -שנים; ומנהל שירות לקוחות בסלקום בע"מ

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

מר ז'אן -לוק ברבי

תאריך לידה

10/07/1972

מס' תעודת זהות

332517366

תאריך תחילת כהונתו

15/08/2010

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל כספים

השכלה

בוגר ומוסמך בראיית חשבון מאוניברסיטת Dauphine
בצרפת

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

שותף במשרד רואי חשבון Deloitte & Touche

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

9

ביום  18בפברואר  , 2014פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם מינוי של מר אילן צחי כמנכ "ל החברה ,החל

מיום  1במארס ( 2014מס' אסמכתא ; ) 2014-01-041467 :ביום  18בפברואר  2014פרסמה החברה דיווח מיידי
בקשר עם הפסקת כהונתו של מר אילן צחי מתפקידו כמנכ "ל הוט מובייל בע "מ החל מיום  1במארס ( 2013מס'
אסמכתא  ; ) 2014-01-041473 :וביום  2במרס  2014פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר מינויו של מר ישעיהו
רוזנברג כממלא מקום מנכ"ל הוט מובייל ,החל מיום מועד הפרסום (מס' אסמכתא.) 2014-01-002505 :
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שם

גב' דלי ברגמן

תאריך לידה

27/06/1970

מס' תעודת זהות

027732304

תאריך תחילת כהונתה

1/1/2007

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

משנה לסמנכ"ל כספים וחשבת החברה

השכלה

בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל -אביב,
מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל -אביב
רואת חשבון

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

כיהנה כחשבת החברה מעל ל 5-שנים

האם היא בעלת עניין בתאגיד או בת
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

גב' סביון בר -סבר סיגלט

תאריך לידה

02/07/1968

מס' תעודת זהות

13062625

תאריך תחילת כהונתו

1/10/2009

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"לית שיווק

השכלה

בוגרת בהנדסת תעשיה וניהול מהטכניון ,חיפה
מוסמכת במנהל עסקים מאוניברסיטת תל -אביב

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

עובר למינויה כנושאת משרה בחברה כיהנה כסמנכ"ל
שיווק בחברה המרכזית למשקאות (קוקה קולה)

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

גב' עמליה זרקא

תאריך לידה

16/10/1963

מס' תעודת זהות

058476110

תאריך תחילת כהונתו

7/10/2007

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל משאבי אנוש

השכלה

בוגרת בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן,
מוסמכת בניהול והתנהגות ארגונית מאוניברסיטת תל-
אביב ומגשרת מוסמכת

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל משאבי אנוש של החברה

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא
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שם

גב' אורית גדרון -חריט

תאריך לידה

21/09/1969

מס' תעודת זהות

024600058

תאריך תחילת כהונתו

 20/8/2007מזכירת החברה
 19/3/2008יועצת משפטית

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

יועצת משפטית ומזכירת החברה

השכלה

בוגר -הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל -אביב

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

עובר למינויה כנושאת משרה בחברה ,עבדה כעו"ד בכירה
בלשכה המשפטית של החברה

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

מר יורם מוקדי

תאריך לידה

21/02/1966

מס' תעודת זהות

069860500

תאריך תחילת כהונתו (כסמנכ"ל תוכן)

 29/12/2009סמנכ"ל תוכן ורגולציה
 2/2008סמנכ"ל רגולציה.

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל תוכן

השכלה

בוגר במשפטים מהאוניברסיטה העברית

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל אסטרטגיה ורגולציה בחברה (שנתיים) וסמנכ"ל
תוכן בחברה ( 4שנים)
עסק כיועץ עצמאי בתחום תקשורת ומשפט (שנה) ויו"ר
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין ( 3שנים)

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא
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שם

גב' לילך טל

תאריך לידה

04/03/1969

מס' תעודת זהות

024054793

תאריך תחילת כהונתו

6/9/2009

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל מטה החברה ,תקשורת ורגולציה

השכלה

בוגר בניהול (כלכלה) מאוניברסיטת תל-אביב
מוסמך במנהל עסקים התמחות בשיווק וניהול
מאוניברסיטת תל-אביב
מגשרת מוסמכת

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל מטה תקשורת ורגולציה שלהחברה  3 -שנים
סיוע לנספחות הכלכלית ולדוברות במשרד החוץ 4 -שנים;

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

מר עופר אורליצקי

תאריך לידה

15/10/1956

מס' תעודת זהות

054566252

תאריך תחילת כהונתו

18/7/2007

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

מבקר פנים

השכלה

בוגר  B.Aבכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל -אביב;
בוגר  M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

משנת  2001שותף בכיר במשרד ליאון אורליצקי ושות'
רו"ח

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

10

10

ביום  26ב פברואר  , 2014פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם סיום כהונתה של גב' לילך טל כ ראש מטה

החברה ו סמנכ"ל תקשורת ורגולציה ,החל מיום  31ב מרס ( 2014מס' אסמכתא.) 2014-01-047542 :
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שם

מר אסי מויאל

תאריך לידה

25/8/1971

מס' תעודת זהות

028569341

תאריך תחילת כהונתו

1/2/2012

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

מנהל חטיבת לקוחות עסקיים

השכלה

 BAבמדע המדינה מאוניברסיטת תל-אביב
 ,MBAהתמחות בשיווק מהמסלול האקדמי  -המכללה
למנהל

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

מנהל קבוצת תקשורת ותעשייה במייקרוסופט ( 4שנים)
מנהל האגף העסקי בחברה (שנתיים)

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

גב' מיכל פליישר הראל

תאריך לידה

07/11/1970

מס' תעודת זהות

027726819

תאריך תחילת כהונתה

02/04/2014

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל רגולציה הוט טלקום

השכלה

תואר בוגר במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל רגולציה בחברה 8 -חודשים; מנהלת מערך
רגולציה בחברה  1 -שנה ,מנהלת אגף רגולציה בחברה 4 -
שנים.

האם היא בעלת עניין בתאגיד או בת
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

11

11

12

ב יום  2באפריל  , 2014פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם סיום כהונתו של מר אסי מויאל כמנהל חטיבת

הלקוחות בחברה  ,החל מיום  1ביולי ( 2014מס' אסמכתא ) 2014-01-036345 :
12

ב יום  1ב ינ ואר  , 2015פרסמה החברה דיווח מיידי בקשר עם סיום כהונתה של הגב' פליישר  -הראל מיכל

כסמנכ"ל רגולציה בחבר ה ,החל מיום  1בינואר ( 2015מס' אסמכתא ) 2015-01-001648 :
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שם

מר אבנר קריב

תאריך לידה

13/10/1978

מס' תעודת זהות

31580020

תאריך תחילת כהונתו

09/07/2014

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל טכנולוגיות ותפעול

השכלה

בוגר בכלכלה מהמכללה למנהל ומוסמך במנהל עסקים
מאוניברסיטת בן גוריון.

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

מנהל מטה טכנולוגיות בחברה 1.5 -שנים; מנהל מחלקת
פרויקטים בחברה 6 -חודשים; כלכלן בחברה 9 -חודשים;
מנהל פיתוח עסקי באיכות סביבה  9 -ELIחודשים.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

איל קרמר

תאריך לידה

01/11/1971

מס' תעודת זהות

28774677

תאריך תחילת כהונתו

01/09/2014

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל שירות הלקוחות

השכלה

בוגר בכלכלה ומנהל עסקים ממכללת רופין

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

ממלא מקום מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה 3 -חודשים;
סמנכ"ל בכיר חטיבת תפעול ופיתוח באלקטרה מוצרי
צריכה 6 -חודשים ,וסמנכ"ל ,מנהל חטיבת השירות
באלקטרה מוצרי צריכה 6.5 -שנים.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

אילן ברוק

תאריך לידה

04/07/1974

מס' תעודת זהות

31755655

תאריך תחילת כהונתו

02/04/2014

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל מגזר עסקי

השכלה

בוגר במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו
מוסמך במנהל עסקים מהקריה האקדמית א

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל מכירות בהוט מובייל בע"מ 2.75 -שנים  ,מנהל
אגף מכירות וסחר בפרטנר תקשורת בע"מ 6 -שנים.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא
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שם

ישעיהו רוזנברג

תאריך לידה

24/03/1960

מס' תעודת זהות

056384696

תאריך תחילת כהונתו

02/04/2014

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

מנכ"ל הוט מובייל במ"מ

השכלה

בוגר ומוסמך בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה מאוניברסיטת
בן גוריון בנגב.

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

ממלא מקום מנכ"ל הוט מובייל בע"מ 1 -חודש; סמנכ"ל
טכנולוגיות הוט מובייל בע"מ 1.25 -שנים וסמנכ"ל הנדסה
בסלקום ישראל בע"מ 7 -שנים.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

מר יעקב טרוזמן

תאריך לידה

10/3/1971

מס' תעודת זהות

028464634

תאריך תחילת כהונתו

1/1/2013

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל מכירות

השכלה

 BAבמדעי התנהגות ,ניהול וכלכלה מאוניברסיטת בן-
גוריון

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

מנהל מערך המכירות בהוט -מערכות תקשורת בע"מ-
שנתיים ושלושה חודשים ,סמנכ"ל מכירות ב6 -SDM -
חודשים ומנהל אגף בסלקום בע"מ 4 -שנים

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

שם

מר גיל סספורטס

תאריך לידה

17/10/1971

מס' תעודת זהות

28773471

תאריך תחילת כהונתו

11/2/2013

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

מנכ"ל הוט טלקום

השכלה

לימודי ראיית חשבון

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

מנהל אגף תשתיות ,תכנון והשירות הטכני בהוט טלקום

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן
משפחה של נושא משרה בכירה אחר או
של בעל ענין בתאגיד

לא

תקנה  - 27רואה החשבון של התאגיד
רואה החשבון של החברה הינם קוסט פורר גבאי את קסירר-מרח' עמינדב  ,3תל-אביב ובריטמן אלמגור
ממרכז עזריאלי  ,1תל אביב.
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תקנה (29ג)  -החלטות אסיפה כללית מיוחדת
א.

ביום  2בינואר  ,2014אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול של החברה (מס'
אסמכתא.)2014-01-004240 :

ב.

ביום  17בפברואר  ,2014אישרה האסיפה הכללית של החברה רכישת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה ( .)D&Oלפרטים נוספים ר' תקנה 29א לפרק ד' לדוח התקופתי.

ג.

ביום  30בנובמבר אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה בתוכנית והסכם מיזוג
בין החברה וחברות נוספות בקשר למיזוגן של חברות השידורים (מס' אסמכתא2014-01- :
.)212376

תקנה 29א  -החלטות החברה
א.

ביטוח נושאי משרה
ביום  30בינואר  2011אישרה האסיפה הכללית רכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
( ,)D&Oבגבולות אחריות כוללים של עד  80מיליון דולר ארה"ב (למקרה ובסך הכל לתקופת
הביטוח) ,בצירוף גבול אחריות נוסף בשיעור של עד  20%בגין הוצאות משפט לתביעות בישראל
מעבר לגבול האחריות האמור ,לכל הדירקטורים ונושאי המשרה שכיהנו בקבוצת תבל וקבוצת
ערוצי זהב עובר למיזוגן עם החברה ביום  31בדצמבר  ,2006וזאת בגין פעילותם כדירקטורים
ונושאי משרה בקבוצות אלה מיום  31בדצמבר "( 1999הכיסוי בגין פעילות החברות
הממוזגות") .הפרמיה השנתית בגין ביטוח האחריות (לרבות הכיסוי בגין פעילות החברות
הממוזגות) לא תעלה על  150,000דולר ארה"ב .ההשתתפות העצמית של החברה לא תעלה על
 100,000דולר ארה"ב למקרה .אישור הכיסוי הביטוחי כאמור יחול בקשר לתקופה שראשיתה
ביום  31בינואר ( 2011מועד סיומה של פוליסת הביטוח הקודמת של החברה) ,וסיומה לא יאוחר
מאשר תום חמש שנים מהמועד האמור.
עוד אושר ,כי הכיסוי (לרבות הכיסוי בגין פעילות החברות הממוזגות) והפרמיה בגין שנת
הביטוח הנוכחית יכול שיהיו ניתנים להרחבה ,וכן יהיו ניתנים לחידוש והרחבה בשנים שלאחר
מכן (בין על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין כעל ידי התקשרות בפוליסות
אחרות ,לרבות עם מבטחים אחרים) ,וזאת במשך תקופת חמש השנים כאמור לעיל ,ובלבד
שגבולות הכיסוי ,הפרמיה וההשתתפות העצמית לא יחרגו מהסכומים הנקובים לעיל ,וכי גבול
האחריות וסכום הפרמיה יאושרו בכל חידוש או שינוי על-ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון,
בהתחשב ,בין היתר ,בתנאי השוק.
בהתאם לאמור לעיל ,ביום  17בפברואר  2014אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון רכישת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ( )D&Oבגבולות אחריות כוללים של עד  80מיליון דולר
ארה"ב (למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח) ,בעלות פרמיה שנתית של  88,440דולר ארה"ב
לתקופה שמתחילה ביום  31בינואר  2014ומסתיימת ביום  30בינואר .2015
ביום  4במרס  2015אושר חידוש פוליסת ביטוח נושאי משרה באותם התנאים ,ובפרמיה שנתית
של  117אלפי דולר ארה"ב לשנה ,לתקופה בת  17חודשים נוספים.

ב.

שיפוי נושאי משרה
בחודש נובמבר  2005אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מתן התחייבות מראש לשפות
את נושאי המשרה בחברה .כתב השיפוי ,הניתן לכל נושאי המשרה בחברה (לרבות דירקטורים)
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מכסה ,בכפוף להוראות הדין ,חבויות והוצאות שיחולו על נושא המשרה בחברה בקשר עם
פעולות שביצע בתוקף תפקידו ,ואשר קשורות לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת
לכתב השיפוי .סכום השיפוי המצטבר מוגבל ל 25%-מההון העצמי של החברה לפי הדוחות
הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה .מתן כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה אושר על
ידי האסיפה הכללית של החברה מיום  29בדצמבר  2005וביום  7ביולי  ,2012אישרה האסיפה
הכללית תיקון לכתב השיפוי ,בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך
(תיקוני חקיקה) התשע"א – .2011

תאריך 4 :במרס2015 ,
_______________________
הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

שמות החותמים:
אילן צחי
ז'אן-לוק ברבי

תפקידם:
מנכ"ל
סמנכ"ל כספים
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חלק ה'

דוח שנתי בדבר
אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי
לשנת 2014

חלק ה'  -דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

חלק ה'
דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי לשנת 2014

חלק ה'  -דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון של הוט  -מערכות תקשורת בע"מ (להלן"-התאגיד") ,אחראית לקביעתה
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
.1

אילן צחי ,מנהל כללי;

.2

ז'אן-לוק ברבי ,סמנכ"ל כספים.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים
האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח
הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם
על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור,
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת
הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט
שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בתאגיד והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה
בפיקוח הדירקטוריון כללה :הערכת סיכוני הדיווח והגילוי ,מיפוי התהליכים וקביעת התהליכים המהותיים
מאוד לדיווח הכספי והגילוי ,מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד ,הערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה
הפנימית לרבות בקרות ברמת הארגון ( ,)Entity level controlתהליך עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם
ובקרות כלליות על מערכות המידע ( .)ITGCהתהליכים המהותיים מאוד לדיווח הכספי כוללים :תהליך רישום
רכוש קבוע בדגש על תחזוקת ספר רכוש קבוע ,פחת והפחתות ,רכש תוכן ,רכוש אחר בדגש על מוניטין ונכסים
בלתי מוחשיים ,מכירות -בדגש על רישום מערכת הבילינג ותהליך ההכרה בהכנסה.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון והנהלת
התאגיד הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר 2014 ,הינה
אפקטיבית.
.

חלק ה'  -דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(:)1
אני ,אילן צחי ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוח התקופתי של הוט  -מערכות תקשורת בע"מ (להלן" -התאגיד") לשנת
( 2014להלן" -הדוחות");
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו
אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות
הכספיים של התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על
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 –
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;
( )5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת
פיקוחי ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות
שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2010-מובא
לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של
הדוחות; וכן –
(ב) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת
פיקוחנו ,המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות
הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,
והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה
הפנימית כאמור למועד הדוחות.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 4במרס2015 ,
תאריך

אילן צחי
מנהל כללי

חלק ה'  -דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)()2
אני ,ז'אן-לוק ברבי ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הוט  -מערכות
תקשורת בע"מ (להלן" -התאגיד") לשנת ( 2014להלן" -הדוחות");
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל
מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים
שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת
הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות
הכספיים של התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ,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 –
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;
( )5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת
פיקוחי ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות
שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2010-ככל
שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;
וכן-
(ב) קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת
פיקוחנו ,המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות
הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל
שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד
הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות
בדוח זה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 4במרס2015 ,
תאריך

ז'אן-לוק ברבי
סמנכ"ל כספים

