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פרק א'  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
.1.1

תיאור כללי של עסקי החברה

.1.1.1

החברה
החברה התאגדה בחודש יוני  1987כחברה פרטית בישראל לפי פקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג 1983-בשם מערכות תקשורת בכבלים (סי .אס .אם ).בע"מ .ביום  29באוגוסט  1993שינתה
החברה את שמה למת"ב  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ וביום  1בינואר  2007שינתה החברה את
שמה לשם הוט  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ .ביום  28ביוני  2007שינתה החברה את שמה
לשמה הנוכחי .בחודש אוקטובר  1993הפכה החברה לציבורית וביום  27בדצמבר  ,2012הושלמה
עסקה במסגרתה רכשה קול החזקה בע"מ ("קול") את מלוא החזקות הציבור בחברה ,באופן שעם
השלמת העסקה כאמור הפכה החברה לחברה פרטית בבעלותה המלאה של קול (במישרין ובאמצעות
חברה בבעלותה המלאה) .נכון למועד הדוח ,אגרות החוב של החברה רשומות למסחר בבורסה,
ולפיכך החברה הינה תאגיד מדווח .מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') של החברה
קבוע ליום  30בספטמבר  2018ולאחריו ,תחדל החברה מלהיות תאגיד מדווח.

.1.1.2

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

.1.1.2.1

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
 1.6.3.2.1להלן.
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  1.6להלן.

.1.1.2.2

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 חברת בת ,שירותי
שיחות טלפון בינלאומיות (מב"ל) .ביום  23בינואר  2018נתקבל אישור רשם החברות למיזוגה של
חברת המב"ל עם הוט נט.
לפרטים נוספים אודות תחום פעילות הסלולר ,ראה סעיף  1.7להלן.
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.1.1.3

חברות מוחזקות
הקבוצה פועלת בתחומי פעילותה בין היתר 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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.1.2

תרשים מבנה החזקות החברה נכון למועד הגשת הדוח
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השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות
.1.2.1

עסקאות במניות החברה

.1.2.1.1

הפיכתה של החברה לפרטית
ביום  27בדצמבר  ,2012הושלמה עסקת מיזוג בין החברה לבין חברה פרטית בבעלות קול ,במסגרתה
רכשה קול (באמצעות חברה בת) ,את מלוא החזקות הציבור במניית החברה ,בתמורה למחיר של 42
ש"ח למניה.
בנוסף ,ביום  27בדצמבר  2012הודיעה 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,
בין היתר ,העניקה קול לכל אחד מבעלי המניות ,בנפרד ,אופציית רכש ( ,)Call Optionבמסגרתה
יהיה בעל המניות זכאי ,במשך תקופה של שנתיים אשר התחילה ביום  27בדצמבר  ,2013לרכוש
מקול את המניות הנרכשות ,כולן או חלקן ,בתמורה לסך של  48ש"ח למניה ובתנאים שנקבעו
בהסכם ("אופציית הרכש") וכן נטלה על עצמה קול מגבלות בקשר עם מכירת השליטה בחברה.
לפירוט בעניין עסקת רכישת המניות ע"י קול ראה סעיף  1.7.3.1.1לדוח תקופתי של החברה לשנת
 ,2015אשר פורסם ביום  15במרס ( 2016מס' אסמכתא( )2016-01-006198 :להלן" :הדוח התקופתי
לשנת  ,)"2015אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
ביום  23בדצמבר  ,2015התקבלה בידי החברה הודעה מאת קול ,לפיה בהתאם להסכמים נפרדים,
אשר נחתמו בין קול לבין ידיעות וקבוצת פישמן ,הוארך תוקף האופציות האמורות עד ליום 27
בדצמבר  ,2016ללא תמורה נוספת .כל יתר תנאי הסכמי האופציות נותרו בעינם מבלי שחל בהם
שינוי.
ביום  24בנובמבר  ,2016הודיעה קול לחברה כי היא התקשרה עם ידיעות בהסכם לפיו תבוטל
האופציה שהוענקה לידיעות על ידי בעלת השליטה ,וזאת בתמורה לתשלום סכום השווה לשווי
האופציה ,כפי שייקבע על ידי מעריך שווי בלתי תלוי ,שייבחר במנגנון שהוסכם על הצדדים.
ביום  18בדצמבר  ,2016הודיעה קול לחברה כי היא התקשרה עם קבוצת פישמן בהסכם לפיו תבוטל
האופציה שהוענקה לקבוצת פישמן על ידי בעלת השליטה ,וזאת בתמורה לתשלום סכום השווה
לשווי האופציה ,כפי שייקבע על ידי מעריך שווי בלתי תלוי ,שייבחר במנגנון שהוסכם על הצדדים.
לפרטים נוספים אודות העסקאות נשוא סעיף זה ,ראה דיווחיה המידיים של החברה מהימים 28
בספטמבר  2012כפי שתוקן בימים  29באוקטובר  8 ,2012בנובמבר  2012ו 20-בנובמבר 27 ,2012
בדצמבר  24 ,2012בדצמבר  27 ,2015בנובמבר  2016ו 19-בדצמבר ( 2016מספרי אסמכתאות2012- :
2015-01- , 2012-01-322740 ,2012-01-284397 ,2012-01-275523 ,2012-01-265917 ,01-246510
 2016-01-132283 ,187860ו ,2016-01-140443 -בהתאמה).
לפרטים אודות הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין במסגרת הליכים משפטיים בקשר עם
העסקאות כאמור ,ראה סעיף  1.21.8לדוח התקופתי של החברה לשנת .2015

.1.2.1.2

הסדר אכיפה מנהלית
ביום  9במאי  ,2016אושר על ידי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב לחוק ניירות ערך,
הסדר אכיפה כמשמעותו בסעיף 54א לחוק ניירות ערך בין החברה ,בעלת השליטה בה ונושאי משרה
לשעבר בחברה (להלן בסעיף זה" :המשיבים") לבין יושב ראש רשות ניירות ערך .הסדר האכיפה
והחלטת הוועדה פורסמו באתר רשות ניירות ערך ביום  9במאי .2016
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ההפרות שרשות ניירות ערך סברה ,כי יש יסוד סביר להניח שבוצעו על ידי המשיבים היו הכללת
פרטים מטעים ברשלנות בדיווחי החברה מהימים  5בנובמבר  2012ו 6-בנובמבר  ,2012בקשר עם
העסקאות המתוארות לעיל.
במסגרת ההסדר התחייבו המשיבים ליטול על עצמם את אמצעי האכיפה הבאים ולקיים את
הפעולות הבאות ,תוך הסכמה על העובדות המפורטות בהסדר האכיפה ,וזאת כנגד התחייבותה של
הרשות להימנע מלנקוט כל הליך אכיפה בקשר עם העובדות שעליהן מושתת הסדר האכיפה ,כנגד
המשיבים או כנגד כל בעל תפקיד או נושא משרה אחר בחברה או בבעלת השליטה בה:
(א)

על החברה הוטל עיצום כספי בגובה של  1,750,000ש"ח ,וכן עיצום כספי על תנאי ,לתקופה
של שנתיים ,באותו סכום.

.1.3

(ב)

החברה התחייבה לרענן את נוהל הדיווחים המיידיים שלה ,תוך מתן דגש על דיווח על
שינויים באחזקות בעלי השליטה.

(ג)

על בעלת השליטה בחברה הוטל עיצום כספי בגובה של  2,250,000ש"ח ,וכן עיצום כספי על
תנאי ,לתקופה של שנתיים ,באותו סכום.

(ד)

על שני דירקטורים שכיהנו בחברה בעבר מטעמה של בעלת השליטה הוטלו עיצומים כספיים
בגובה  275,000ש"ח ו 225,000 -ש"ח וכן עיצום כספי על תנאי ,לתקופה של שנתיים ,באותו
סכום.

(ה)

על מנכ"ל החברה בתקופה הרלוונטית הוטל ,מכח אחריותו הפיקוחית בלבד לדיווחיה
המיידים של החברה ,עיצום כספי בגובה  100,000ש"ח.

חלוקת דיבידנדים
בשנתיים שקדמו למועד הדוח החברה לא ביצעה חלוקה .יתרת הרווחים הניתנת לחלוקה נכון ליום
 31בדצמבר  2017הינה  300מיליוני ש"ח.
נכון למועד הדוח לא חלות על החברה מגבלות בחלוקת דיבידנד ,מעבר למגבלות הדין ,מגבלות
הקשורות בעמידה בתניות פיננסיות שנקבעו ביחס לאגרות החוב (סדרות א' ו-ב') של החברה
ומגבלות במסגרת הסכם האשראי המתואר בסעיף  1.13.5להלן.
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.1.4

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה

.1.4.1

להלן יובאו נתונים כספיים לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה (במיליוני ש"ח):
בשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017

בשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015

בשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016

כבלים

סלולר

לא מיוחס

התאמות
למאוחד

מאוחד

כבלים

30

25

-

()55

-

18

28

-

()46

-

18

38

-

()56

-

3,037

1,224

-

()55

4,206

3,064

1,036

-

()46

4,054

3,109

921

-

()56

3,974

488

890

-

-

1,378

460

סלולר

לא מיוחס

התאמות
למאוחד

מאוחד

כבלים

סלולר*

לא מיוחס

התאמות
למאוחד

מאוחד

3,007

1,199

-

-

4,206

3,046

1,008

-

-

4,054

3,091

883

-

-

3,974

הכנסות
מחיצונים
מתחומי פעילות
אחרים בתאגיד
סה"כ

עלויות משתנות
מחיצונים
מתחומי פעילות
אחרים בתאגיד
סה"כ

776

1

-

-

1,236

626

612

-

-

1,238

13

11

-

()24

-

11

20

-

()31

-

17

25

-

()42

-

501

901

-

()24

1,378

471

796

-

()31

1,236

642

638

-

()42

1,238

1,844
2

416
29

-

()31

2,260
-

1,885
()2

582
18

-

()15

2,467
-

1,783
()5

582
19

-

()14

2,365
-

1,846

445

-

()31

2,260

1,883

600

-

()15

2,467

1,778

601

-

()14

2,365

4

() 1

-

-

-

()10

()23

-

-

()33

()29

()39

17

-

()51

694

()126

-

-

568

700

()382

-

-

318

659

()356

17

-

320

עלויות קבועות
מחיצונים
מתחומי פעילות
אחרים בתאגיד
סה"כ
הכנסות (הוצאות)
אחרות
רווח תפעולי (הפסד
תפעולי)
סך כל הנכסים
וההתחייבויות
המיוחסות לתחום
הפעילות

3,123

1,001

()2,230

-

1,894

3,109

1,064

()2,527

-

1,646

3,159

1,181

()2,738

-

1,602

 1חברות הקבוצה ,שהינן חברות המספקות שירותים (להבדיל מחברות יצרניות) ,אינן מנהלות מערכת תמחיר ייעודית המבחינה בין עלויות קבועות ומשתנות .החלוקה לעיל נעשתה לצורכי דיווח זה בלבד .עלויות משתנות
הינן עלויות שיש לחברות גמישות בניהול ובשליטה בהן בטווח הקצר והשפעתו על התפוקה הישירה ,לעומת עלויות קבועות שאינן גמישות בטווח הקצר ואינן משפיעות על התפוקה באופן ישיר (לעניין זה ,ביחס להגדרת
עלויות קבועות ועלויות משתנות ,מובהר כי "טווח קצר" משמעו תקופה של עד שנה אחת).
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.1.4.2

התפתחויות שחלו בנתונים
להסברים בדבר התפתחויות שחלו בנתונים ,ראה סעיפים  1.2עד  1.3לדוח הדירקטוריון לשנת .2017

.1.4.3

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 תקשורת בע"מ (להלן" :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 ,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 ( 28מגזרים) בדוחות הכספיים של החברה ליום
 31בדצמבר .2017

.1.5

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.

.1.5.1

מצב כלכלי במשק ,שינויים 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 הכ נסות 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 דוח הדירקטוריון ,בפרק ב' לדוח התקופתי.

.1.5.2

לכידות בשוק התקשורת הישראלי
למועד הדוח ,פועלות בשוק התקשורת הישראלי מספר קבוצות תקשורת ,המספקות לצרכן וביכולתן לספק
לו מגוון שירותי תקשורת .כך ,לצידן של קבוצת בזק ושל הקבוצה ,המציעות מספר שירותי תקשורת
כמפורט בסעיף  1.6.13להלן ,ניתן למנות את קבוצת סלקום ישראל בע"מ ,מפעילת רשת תקשורת סלולרית
ושירות טלוויזיה רב ערוצית על גבי רשת האינטרנט וכן בעלת רישיון מפ"א ייחודי וכוללת גם את נטוויז'ן
בע"מ ,המספקת שירותי קישוריות לאינטרנט ( )ISPושירותי טלפוניה בינלאומיים (להלן" :סלקום" ו-
"נטוויז'ן") .בנוסף ,קבוצת פרטנר ,המחזיקה ב 012 -סמייל טלקום בע"מ (להלן ,)"012" :הינה מפעילת
רשת סלולרית וכן מספקת באמצעות החברות בקבוצה שירותי טלפוניה נייחת ,שירותי קישוריות לאינטרנט
( ,)ISPשירותי טלוויזיה רב ערוצית ושירותי טלפוניה בינלאומיים.
בנוסף ,למיטב ידיעת החברה ובהתאם לפרסומים בתקשורת ,רכשה חברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
מקבוצת אלקו ("אלקטרה") את כל ההון המונפק והנפרע של גולן טלקום בע"מ .בד בבד ,התקשרו אלקטרה
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וסלקום בהסכם לשיתוף רשתות שיתופעל על ידי תאגיד נפרד שיהיה בבעלות שווה של הצדדים .כמו כן,
ולמיטב ידיעת החברה ,חברת אקספון  018בע"מ המספקת גם היא שירותי טלפוניה בינ"ל ושירותי
אינטרנט ,זכתה במכרז אשר בעקבותיו גם קיבלה רישיון להשתמש בתדרים שזכתה בכדי לספק שירותי
טלפוניה סלולרית .בהתאם לפרסומים בתקשורת ,אקספון חתמה על הסכם שיתוף רשתות עם חברת
סלקום וגולן טלקום ,אשר קיבל את אישור משרד התקשורת ורשות ההגבלים העסקיים.
למגמת הלכידות במבנה הבעלויות בשוק התקשורת ,עלולה להיות בעלת השפעה מהותית על פעילות
הקבוצה.
.1.5.3

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 ,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( 2006-להלן" :חוק הקרינה הבלתי
מייננת").
לפרטים נוספים בדבר מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על כל תחום פעילות ,ראה סעיף
 1.6.3להלן.

.1.5.4

שינויים טכנולוגיים
בשנים האחרונות התאפיין שוק התקשורת בדינאמיות רבה שבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,בחידושים
טכנולוגיים רבים ,ובמגוון הולך וגדל של השירותים המוצעים .השינויים הטכנולוגיים והגידול בצריכת
רוחב הפס ובהרגלי הצריכה מחייבים היערכות מתמדת והשקעה רבה ומתמשכת בתשתיות ובטכנולוגיה
מתקדמת.
בשנים האחרונות ,פועלת החברה לשדרוג רשת הכבלים שלה לטכנולוגיות מתקדמות ,לרבות בדרך של
קירוב הסיבים לבתי המנויים ובדרך של סגמנטציה ,על-מנת לשפר את ביצועי הרשת ולאפשר ,בין היתר,
שירותי אינטרנט מהירים יותר ,וכן התמודדות עתידית עם דרישות לקיבולת תעבורה מוגדלת ברשת,
הצפויות להתעורר כתוצאה מגידול בשימושים ובאפליקציות הדורשים רוחב פס ניכר .במקביל ,למיטב
ידיעת החברה ,ממשיכה גם חברת בזק בתהליך פריסה ושדרוג של רשת הנתונים המהירה שלה ,וכן בפריסת
רשת סיבים אופטיים .בנוסף ,בהתאם לפרסומים בתקשורת ,במהלך השנה האחרונה החלו גם חברות
פרטנר וסלקום בפריסת רשת סיבים אופטיים .לפי פרסומים ,פרטנר וסלקום מנהלות מו"מ במטרה להגיע
להסכם שיתוף פעולה ארוך טווח לפריסת רשת סיבים אופטיים על ידי שתי החברות .לפרטים נוספים בעניין
פריסת רשת סיבים אופטיים ע"י  IBCר' סעיף 1.6.2.3.3להלן.
שירות הפס הרחב מאפשר למנויים 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 לצפייה מידית באמצעות המחשב או מרקע הטלוויזיה.
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לפרטים נוספים בדבר צפייה בתכנים באמצעות רשת האינטרנט ראה סעיף  1.6.5.1להלן.
בתחום הטלפוניה הסלולרית ,קצב אימוץ השיפורים הטכנולוגיים ,והמגוון ההולך 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 ,WiFi
תקשורת לוויינית וכו') וכן התפתחות טכנולוגיות סלולאריות חדישות ,ובעיקר טכנולוגיית הLong Term -
( Evolutionלהלן )"LTE" :וטכנולוגיית  .LTE advancedהשינויים הטכנולוגיים מחייבים הערכות
מתמדת והשקעה רבה ומתמשכת בטכנולוגיות חדישות .לפרטים נוספים בדבר טכנולוגיית ה LTE-ראה
סעיף  1.7.7.1להלן.
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פרק ב'  -תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי פעילות
.1.6

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

.1.6.1

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

.1.6.1.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
החברה מציעה למנוייה ,בעיקר בתי אב בישראל ,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 ,מציעה החברה תכנים בשידור בטכנולוגיית
 .)High Definition Television( HDכמו כן ,מציעה החברה שירותים מתקדמים כדוגמת Start ,VOD
 Overו ,Start Next -וכן מגוון של ציוד קצה מתקדמים כדוגמת  ,Fiber Boxממיר מקליט 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 סעיף  1.6.10.1.2להלן.
לפרטים בדבר מוצרי ושירותי החברה בפעילות השידורים ,ראה סעיף  1.6.10להלן .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  1.6.18להלן.

.1.6.1.2

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 על-גבי פס רחב (תשתית אינטרנט מהיר) וכן שירותי תמסורת ותקשורת נתונים לעסקים,
כמפורט להלן.

.1.6.2

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

.1.6.2.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.6.2.1.1

כללי
בנוסף לחברה ,מציעה חברת די.בי.אס שירותי לוויין ( )1998בע"מ (" )"Yesשירותי טלוויזיה רב ערוצית.
בשנים האחרונות נוספו שחקנים חדשים לתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית ,המציעים חבילות תכנים
מצומצמות יותר על גבי האינטרנט ו/או על גבי עידן פלוס ,עם השקת שירותי הטלוויזיה הרב ערוצית של
סלקום ,פרטנר ו Triple C -וזאת ,בנוסף לשירותי  VODמבוסס אינטרנט שמציעות חברות כגון נטפליקס
ואמאזון .שוק הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל מונה נכון ליום  31בדצמבר  2017כ 1.6 -מיליון בתי אב,
המהווים כ 63% -מבתי האב בישראל .במהלך השנים האחרונות מאופיין השוק ביציבות 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  1.6.10להלן.
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שידורי ה DTT-והרחבת פעילותן
בחודש אוגוסט  ,2009השיקה הרשות השנייה שידורי טלוויזיה בפריסה ארצית באמצעות מערך הDTT -
("עידן פלוס") .כך מתאפשרת הפצתם לציבור באופן חופשי של ערוצי הטלוויזיה של רשות השידור (ערוץ ,1
חינוכית  23וערוץ  ,)33ערוצי הטלוויזיה המסחריים (ערוץ  2וערוץ  )10וערוץ הכנסת (ערוץ  )99וכן כ33 -
תחנות רדיו ארציות ואזוריות.
בהתאם לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב"( 2012 -חוק הפצת שידורים"),
כפי שתוקן בשנת  , 2013המועצה תהא רשאית להעניק רשיון לשידורו של ערוץ נושאי במסגרת שידורי ה-
 DTTלגורם שייבחר במכרז .לפרטים נוספים אודות חוק הפצת שידורים והשפעתו על פעילות החברה ,ראה
סעיף  1.7.2.1.2לדוח תקופתי של החברה לשנת  ,2015אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
בהתאם לתיקון בחוק להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,תשע"ב ,2012-משנת 2016
(להלן" :חוק להפצת שידורים") ,נקבע כי שר האוצר ושר התקשורת יהיו רשאים למנות באמצעות מכרז
גורם מפעל פרטי שיתפעל את מערך הפצת השידורים הקרקעי בטכנולוגיה ספרתית (דיגיטלית) (להלן:
"המערך") ויפיץ באמצעותו שידורים (להלן" :הגורם המפעיל") .עוד נקבע ,כי הגורם המפעיל יקבל ,נוסף
על ההיתר להפעלת תחנות שידור ספרתיות ,רישיון ייחודי מאת המועצה לשדר על גבי המערך באופן
שיאפשר לו גם לתפעל את המערך וגם להפיץ באמצעותו ערוצים נוספים ,אשר ימומנו מדמי מנוי או
מפרסומות .כן נקבעו הוראות בדבר התשלומים שעל משדר ערוץ נושאי (כהגדרתו להלן) ומשדר ערוץ ייעודי
לשלם לבעל הרישיון בעד הפצת השידורים.
במסגרת התיקון לחוק ,נקבע עוד כי בהגיע בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות המערך להיקף פעילות
רחב ,כהגדרתו בחוק להפצת שידורים ,תהיה המועצה רשאית לתת רישיון מיוחד לשידור ערוץ אחד על-גבי
המערך ,באמצעות בעל הרישיון הכללי ,בהתאם לתנאים שייקבעו ברישיון (ערוץ נושאי).
לפרטים אודות שינויים בחוק הפצת שידורים כפי שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים לשנת  ,2017-2018ראה
סעיפים  1.6.3.1.3בדוח התקופתי של החברה לשנת .2016
נכון למועד הדוח ,לא חלה הרעה מהותית בעסקי החברה ובתוצאותיה העסקיות הנוכחיות ,כתוצאה
משידורי ה DTT-במתכונתם הנוכחית.
1.6.2.1.2

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 ,תוכניות
מערוצים ,תכנים לילדים ולנוער ותכנים למבוגרים ,בהזמנה אישית על פי בחירתו .לפרטים אודות שירות
ה ,VOD -אותו מציעה החברה ללקוחותיה ,ראה סעיף  1.6.5.1להלן.

1.6.2.1.3

שידורים באמצעות רשת האינטרנט ומתחרים חדשים בתחום השידורים
התפתחות רשתות האינטרנט המהיר (כמפורט בסעיף  1.6.5.2להלן) מאפשרת שימוש רחב יותר
בטכנולוגיות ,המאפשרות שידורים והעברת תכני וידאו על גבי תשתיות אינטרנט בפס רחב .מגמה זו עלולה
להשפיע גם על פעילות השידורים בדרך של שינוי בהרגלי הצפייה של משתמשי הקצה.
כך למשל ,מעניקות החברות סלקום ,פרטנר וטריפל סי שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנויים על גבי רשת
האינטרנט ונטפליקס ואמאזון מציעות למנויים בישראל לרכוש תוכן לצפיה באמצעות רשת האינטרנט.
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ברבעון השני לשנת  ,2017הודיעה החברה על השקת אפליקציית  NEXTושירות  . NEXT+לפרטים אודות
שירותי  NEXTו , NEXT+-ראה סעיף  .1.6.10.1.2בחודש אוקטובר  ,2017השיקה גם חברת  YESשירות
חבילות תוכן על גבי האינטרנט תחת המותג "."Sting
החברה מעריכה כי לשידורים המסופקים על גבי רשת האינטרנט באמצעות החברות והיישומים כאמור
לעיל עלולה להיות השפעה מהותית על פעילות השידורים.
.1.6.2.2

שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים

.1.6.2.3

כללי
נכון למועד הדוח מציעה הקבוצה באמצעות הוט טלקום שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים ובכלל זה
שירותי אינטרנט המהיר ,שרותי טלפוניה פנים ארציים נייחים וכן שרותי תמסורת ותקשורת נתונים למגזר
העסקי .לפרטים אודות המתחרים בשירותים כאמור שמעניקה הקבוצה ראה סעיף  1.6.13.2להלן.

1.6.2.3.1

המתחרה העיקרית בתחום הפעילות
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 .לנוכח מגמת הלכידות בתחום התקשורת התחרות
בתחום מושפעת ,בין היתר ,מקיומן של מספר קבוצות תקשורת ,המתחרות בכל מגוון השירותים בפעילות
התקשורת.
בחודש מאי  2010הודיע 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)2(-
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 .למיטב ידיעת
החברה Yes ,שיווקה במשך תקופה סלי שירותים הכוללים שירותי טלויזיה רב-ערוצית וסלים הכוללים
שירותי אינטרנט בשיתוף עם חברות שאינן בזק בינלאומי .לפי פרסומים ,בפברואר  2018הודיעו בזק
בינלאומי ו Yes -על שיתוף פעולה במסגרתו יוצעו על-ידן בין היתר סלי שירותים משותפים.
להערכת החברה ,ביטול ההפרדה המבנית בבזק ותחילת שיווק סלי שירותים הכוללים שידורי טלוויזיה על
ידי בזק עלולים להביא לירידה משמעותית בהכנסות הקבוצה ,תוך השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות
של הקבוצה.

1.6.2.3.2

אספקת שירותי טלפוניה על-ידי שחקנים חסרי תשתית ,לרבות באמצעות שירות פס רחב ()VOB
בהתאם למדיניות ההסדרה והרישוי של אספקת שירותי טלפוניה באמצעות תשתית אינטרנט רחבת פס -
 (Voice over Broadband) VOBשפורסמה ע"י משרד התקשורת ,מתן שירותי  VOBפנים ארציים נייחים,
מוסדר במסגרת רישיון מפ"א כללי ייחודי ,הנכלל כיום במסגרת הרישיונות האחודים (ראה סעיף 1.6.4.2
להלן) ,המאפשר אספקת שירותי טלפוניה באמצעות טכנולוגיית  ,VoIPתוך שימוש בשירות גישה רחבת פס
של מפעיל פנים ארצי בעל רישיון מפ"א כללי (הוט טלקום או חברת בזק) .למועד הדוח ,מספקות מספר
חברות שירותי  VOBבהתאם למדיניות משרד התקשורת בעניין מכוח רישיונות מפ"א ייחודי (כיום נכלל
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במסגרת רישיון אחוד) שניתנו להן ,ובהן החברות מקבוצות סלקום (נטוויז'ן) ופרטנר ( . )012לפרטים
נוספים ,בדבר התחרות במגזר הפרטי לאור השימוש בשירותי  ,VOBראה סעיף  1.7.10.1.4להלן.
להערכת החברה ,ההוראות בדבר השוק הסיטונאי (לפרטים נוספים ראה סעיף  1.6.3.3.6להלן) יקלו על
כניסת מתחרים חסרי תשתית נוספים.
1.6.2.3.3

שימוש בתשתית חברת החשמל לאספקת שירותי תקשורת
בהמשך להחלטת ממשלה ,בחודש יוני  2013נבחרה קבוצת משקיעים להקמת מיזם תקשורת שהינו חברת
תשתית חדשה ,בראשות חברת וויה אירופה אשר מחזיקה ב 60% -מהמיזם ,יחד עם חברת החשמל ,אשר
מחזיקה ב 40% -מהמיזם .ביום  27באוגוסט  ,2013העניק שר התקשורת רישיון כללי למתן שירותי בזק
פנים-ארציים נייחים (תשתית) לחברת איי .בי .סי .איזראל ברודבאנד קומפני ( )2013בע"מ (להלן.)"IBC" :
לפרטים נוספים אודות פעילות  ,IBCראה סעיף  1.7.2.3.3לדוח תקופתי לשנת  ,2015אשר האמור בו מובא
כאן בדרך של הפניה.

.1.6.3

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

.1.6.3.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.6.3.1.1

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 ,כללי
והחלטות המועצה.
פעילותה של החברה בפעילות השידורים אף כפופה לחקיקה ספציפית ,החלה על תחום שידורי הטלוויזיה
כגון חוק סיווג ,סימון ואיסור שידורים מזיקים ,התשס"א( 2001-להלן" :חוק הסיווג") (מכוחו הוטלו על
החברה מחויבויות לעניין סיווג סימון שידורי טלוויזיה מסוימים) ,וחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת
סימנים) ,התשס"ה( 2005-להלן" :חוק שידורי טלוויזיה") (מכוחו הוטלו על החברה מחויבויות לעניין ליווי
תוכניות טלוויזיה המשודרות בשידוריה ,בכתוביות ובתרגום לשפת הסימנים).

.1.6.3.2

הכרזה כמונופול
ביום  8בנובמבר  1999הכריז 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  26לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 1988-להלן" :חוק ההגבלים העסקיים").
בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים ,רשאי הממונה ,בין היתר ,ליתן הוראות לבעל מונופולין.
בשנים האחרונות תחום אספקת שירותי טלוויזיה רב ערוצית עבר ועובר טלטלה ,אשר נבעה בעיקרה משינוי
פני השוק באופן בו שירותי השידורים מוצעים באמצעות רשת האינטרנט ,ומהגברת התחרות בתחום
וכניסתן של חברות חדשות רבות כגון :סלקום ,פרטנר ,נטפליקס ושחקנים נוספים.

1.6.3.2.1

בהתאם לתיקון בחוק הרשות השנייה ולהחלטות שרי התקשורת ,החל מיום  1בנובמבר  2017פוצל ערוץ 2
לשני אפיקי שידור וחל שינוי במספרי האפיקים של בעלי הרישיונות המסחריים כדלקמן :חברת "קשת"
עברה לשדר באפיק " ,12רשת" באפיק  13וערוץ עשר באפיק  .14בהמשך לאמור ,ביום  18באוקטובר ,2017
פורסם שימוע ע"י משרד התקשורת לפיו ,למשך תקופת בת ארבעה חודשים ממועד הפיצול והמעבר לאפיקי
השידור החדשים ,לא יהיו החברה ו Yes -רשאיות לשדר באפיק  10או  22שידורים של ערוץ כלשהו
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("תקופת הסתגלות") ,במהלכה תוקרן שקופית באפיקים שהתפנו ,עם מידע רלוונטי לציבור באשר לשינויי
מיקום הערוצים.
1.6.3.2.2

במסגרת התכנית הכלכלית לשנים  ,2017-2018הוצעו תיקונים לחוק התקשורת בעניין שידורי ספורט .בין
היתר ,הוצע לקבוע כי כל ערוץ ספורט יהיה מחויב בקבלת "אישור שידור ספורט" מאת המועצה וכי ערוץ
הפועל תחת אישור שידור ספורט יהיה מחויב ליתן רישיון או רישיון משנה ,לשידור או לשידור משנה ,של
הע רוץ לכל משדר זכאי .בנוסף ,הוצע לקבוע כי מפיק הערוץ יקבע את מחיר הערוץ למנוי באופן אחיד לכל
מנויי המשדרים הזכאים ,כך שהמחיר שמשדר זכאי ישלם בעבור הערוץ יחושב כמכפלת מספר מנוייו
במחיר המנוי ,ובכל מקרה מספר המנויים לתשלום לא יפחת ממספר מנויים מינימלי שיקבע שר התקשורת.
במסגרת הדיונים בעניין חוק ההסדרים לשנים  ,2017-2018הוחלט לפצל את ההסדרים בנושא שידורי
הספורט מן החוק ,ולדון בהם במסגרת הליכי חקיקה רגילים .נכון למועד הדוח ,הנושא מצוי בהליכי
חקיקה.

1.6.3.2.3

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.
לפרטים אודות רישיון השידורים של החברה ,ראה סעיפים  1.7.18.1.1עד  1.7.18.1.11לדוח התקופתי של
החברה לשנת  ,2013כפי שפורסם ביום  14במרס ( 2014מס' אסמכתא( )2014-01-014997 :להלן" :הדוח
התקופתי לשנת  ,)"2013ואשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
בחודש מאי  2017הוארך רשיון השידורים לתקופה של  10שנים והינו בתוקף עד ליום  30באפריל .2027

1.6.3.2.4

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( 1987-להלן:
"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) 2המשודרים 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 בחודש ספטמבר  ,2014נקבעו
תנאים בדבר בלעדיות בהפקות מקור .כך ,קובעים כללי התקשורת ,כי מספר הערוצים המופקים בידי

2

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  8וערוץ הספורט.
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החברה 3,לא יעלה בכל עת על  20%ממספר הערוצים העצמיים המשודרים על-ידה .בנוסף ,החברה רשאית
להחזיק באמצעי שליטה בערוצים נוספים ,שמספרם לא יעלה על  4%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  3ו 4-וכן בארבעה ערוצים נוספים בלבד
(זולת אם אישר הממונה אחרת) ,וכן מוטלות מגבלות נוספות על זיקה לערוצים.
1.6.3.2.5

חובת השקעה בהפקות מקור
בהתאם להוראות חוק התקשורת ,כללי התקשורת והחלטות המועצה ,שיעור ההשקעה בהפקות מקומיות
של החברה בשנת  2017עמד על  8%מהכנסותיה השנתיות מדמי מנוי ,המשולמים עבור שירותי הטלוויזיה.
להערכת החברה ,עבור שנת  2017עמדה החברה בשיעור ההשקעות הנדרש .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.
בהחלטת המועצה מחודש דצמבר  ,2017נקבע כי בשנת  2018יוותר שיעור ההשקעה על סך של  8%מן
ההכנסות השנתיות של בעלי הרישיונות ויעלה ל 9% -החל משנת  .2019במהלך שנת  2018ובהתאם
להתפתחויות תקיים המועצה דיון נוסף לבחינת המצב החקיקתי הנוהג ומצבם הכלכלי של בעלי הרישיונות
לרבות לגבי נוסחת הגידור שנקבעה בהחלטה המקורית ותיתן הוראות ככל שתמצא לנכון .לפרטים אודות
המלצות ועדת פילבר ,לאסדרת הרגולציה בשוק התקשורת ,ראה בסעיף  1.6.3.2.6להלן .לפרטים בדבר
הצעה לתיקון החובה להשקעה בהפקות מקור במסגרת הצעת חוק ההסדרים לשנת  2019ראה סעיף
 1.6.3.2.11להלן.

1.6.3.2.6

ועדה מייעצת בעניין הסדרת הרגולציה על שוק השידורים
ביום  7באוקטובר  ,2015הודיע משרד התקשורת כי ראש הממשלה ושר התקשורת מינה ועדה מייעצת
בראשות מנכ׳׳ל משרד התקשורת ,מר שלמה פילבר ,לעניין הסדרת הרגולציה על שוק השידורים (להלן
"ועדת פילבר ") .על חברי הוועדה הוטלה האחריות לגבש המלצות בנוגע להסדרת הרגולציה ,לרבות גיבוש
תיקוני החקיקה .בהמשך לאמור ,ביום  30ביוני  ,2016פרסם משרד התקשורת את דוח ועדת פילבר אשר
כלל את המלצות הועדה ,בין היתר ,בנושאים הבאים( :א) רגולציה מבוססת כוח שוק של ספקי תוכן אודיו-
ויזואלי למנויים; (ב) הפחתה מדורגת בחובת ההשקעה של בעלי רישיונות שידורים בהפקות מקור; (ג)
אסדרת חובת  must sellבתחום שידורי הספורט; (ד) דמי מעבר ערוץ על רשת הכבלים; (ה) ביטול חבילת
הבסיס וחבילת היסוד החדשה והחלפתה בחבילת ליבה; (ה) איזון מגרש המשחקים ובחינת הקלות
רגולטוריות לבעלי רישיונות השידורים; (ו) פישוט משטר האסדרה החל על בעלי רישיונות מסחריים; (ז)
המלצות בעניין תוכן שיווקי .ביום  7במרץ  ,2017פרסם משרד התקשורת את החלטות מ"מ שר התקשורת
בקשר עם המלצות הועדה ,בין היתר ,בדבר פישוט וייעול מנגנון האסדרה למבקשים לשדר באמצעות ערוץ
ממומן פרסומות ומתן הגנות ינוקא לבעלי רישיונות שטרם ביססו את מעמדם המסחרי; הפחתת חובת
ההשקעה של בעלי רישיונות בהפקות מקומיות; ועוד .ביחס להמלצות הוועדה בנוגע לאסדרת חובת מכירה
של תכנים ( )Must Sellובדבר רגולציה מבוססת כוח שוק ,חבילת הבסיס וחבילת הליבה – הוקם ע"י משרד
התקשורת צוות מקצועי-ייעודי לבחינת הנושא .לפרטים נוספים אודות עיקרי המלצות וועדת פילבר ,ובדבר

3

במועד אישור המיזוג המגבלה התייחסה למספר הערוצים ה"משותפים" שהופקו על ידי חברות הכבלים.
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אימוץ המלצות הועדה במסגרת החלטת מ"מ שר התקשורת ממרץ  ,2017ראה סעיפים  1.6.18.1.6לדוח
התקופתי לשנת  ,2016אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה .לפרטים אודות שינויים באסדרה הנוגעת
לערוצים המסחריים במסגרת ועדת קיש ר' סעיף  1.6.3.1.11לעיל .לפרטים אודות שינויים ברגולציה הנוגעת
לבעלי רישיונות לשידורים במסגרת הצעת חוק ההסדרים לשנת  ,2019ר' סעיף 1.6.3.2.11להלן .יצוין כי לא
נכללה במסגרת הצעת חוק ההסדרים לשנת  2019בנוסחה המעודכן נכון למועד הדוח ,התייחסות להחלת
רגולציה על שחקנים חדשים בטלוויזיה הרב-ערוצית.
1.6.3.2.7

הוועדה לבחינת יישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור בערוצים המסחריים:
ביום  30בספטמבר  2014פרסמה הוועדה לבחינת יישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור בערוצים
המסחריים (להלן בסעיף זה" :הוועדה" או "וועדת אייל") ,דוח ביניים המתאר את מצב שוק הפקות המקור
וההצעות השונות להסדרת התחום .בעקבות ניירות עמדה ותגובות מצד גורמים שונים הפעילים בתעשייה
וברגולציה ,פרסמה הוועדה הודעה לפיה היא מוצאת צורך דחוף להבהיר את המותר והאסור בתחום הפקות
המקור ,ולוודא את אכיפת החוק הקיים .חלק מהמלצות ועדת אייל אומצו ע"י מ"מ שר התקשורת במסגרת
ההחלטה בדבר אימוץ המלצות ועדת פילבר.
לפרטים נוספים אודות המלצות הוועדה בתחום הפקות המקור ,ראה סעיף  1.7.3.1.6לדוח תקופתי לשנת
 ,2015אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה .לפרטים נוספים אודות ועדת פילבר ראה סעיף 1.6.3.2.6
לעיל.

1.6.3.2.8

בעלי רישיונות אחרים בתחום השידורים
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 ,עד
לתיקון לחוק התקשורת מיום  25בפברואר ( 2018להלן בסעיף זה" :תיקון לחוק התקשורת") ,היתה
המועצה רשאית 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 והיא רשאית לגבות דמי מעבר
עבור שידוריו של בעל רשיון ייעודי.

1.6.3.2.9

ביום  25בפברואר  ,2018פורסם ברשומות תיקון לחוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו ,תש"ן"( 1990-חוק
הרשות השנייה") ,בעקבות המלצות ועדה בראשות ח"כ יואב קיש (להלן" :וועדת קיש"):
בסעיף זה:
"בעל רישיון זעיר" – בעל רישיון לשידורי טלוויזיה שהכנסותיו מביצוע שידורים וממתן שירותים החייבות
בתמלוגים לפי חוק הרשות השנייה אינן עולות על שמונים מיליון שקלים חדשים בשנה החולפת;
"בעל רישיון זעיר ייעודי" – בעל רישיון זעיר שביום התחילה היה בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים למשדר
ערוץ ייעודי לפי הוראות סעיף 6לד 1לחוק התקשורת ומתקיים בו אחד מאלה 51 )1( :אחוזים לפחות מכלל
שידוריו מתקיים הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון המיוחד ,ו 20-אחוזים לפחות משידוריו הם הפקות
ישראליות; ( )2הוא משקיע  51אחוזים לפחות מהכנסותיו השנתיות בתכניות שמתקיים בהן הייעוד המיוחד

נקבע ברישיון המיוחד ,ו 20-אחוזים לפחות מהכנסותיו מושקעות בהפקות ישראליות;
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להלן עיקרי התיקון לחוק הרשות השנייה:
()1

יראו את שידוריו של בעל רשיון זעיר כבעל רישיון לשידורי טלוויזיה לצורך חוק הרשות
השנייה ,אולם לא יחולו עליו מספר סעיפים וביניהם סמכות הרשות ליטול זמני שידור,
הוראות בקשר עם שידורים בשפה הערבית ,מגבלות בקשר עם היקף שידורי פרסומת
ועיתויים.

()2

בעל רשיון זעיר יהא פטור ,במהלך התקופה בה הינו בעל רשיון זעיר ובשנה שלאחר מכן,
מהחובות המפורטות להלן( :א) שידור חדשות (למעט חובות מסויימות שיחולו עליו אם
יחליט לשדר חדשות); (ב) שידור הפקות מקומיות; (ג) הוצאה לשם הפקת סוגה עילית; ו(-ד)
השקעה בהפקת סרטים.

()3

בעל רישיון זעיר ,למעט מי שהינו בעל רישיון זעיר ייעודי לפי ס"ק ( )1להגדרה ,יחויב להשקיע
 20אחוזים מהכנסותיו השנתיות בהפקות ישראליות.

()4

נקבעו הוראות מעבר ,לפיהן יוכל בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי ,לבקש להמיר את רשיונו
ברישיון זעיר או לרישיון זעיר ייעודי.

1.6.3.2.10

בנוסף לתיקון בחוק הרשות השנייה ,בוצעו גם תיקונים עקיפים לחוק התקשורת ,ובהם החלת החובה על
בעל רישיון כללי לשידורי כבלים להעביר ,במשך עשר שנים ,את שידוריו של מי שהיה בעל רישיון משדר
ערוץ ייעודי וקיבל רישיון זעיר או רישיון זעיר ייעודי ,באותו אפיק שבו הועברו שידוריו כמשדר ערוץ ייעודי,
אלא אם הוסכם ביניהם אחרת .כן נקבעה סמכות למועצה להעניק רישיונות במתכונת החדשה ,כאמור,
וחובת תשלום לבעל הרישיון הכללי בעד העברת שידוריו ,הכל בהתאם לתנאים שנקבעו בתיקון לחוק
התקשורת.

1.6.3.2.11

ביום  11בפברואר  2018פורסמה הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית
לשנת התקציב  ,)2019התשע"ח( 2018-להלן" :הצעת חוק ההסדרים לשנת  . )"2019להלן עיקרי הצעת חוק
ההסדרים לשנת  2019כפי שרלוונטיים לפעילות החברה:
(א) מוצע לקבוע כי בעל רשיון יהא רשאי להתנות רכישת שידורים ברכישת שידורים אחרים ,ובלבד שבעל
הרישיון שהתנה כאמור ,יציע את אותם השידורים גם בלא התניה;
(ב) מוצע לקבוע כי תפקידה של מועצת הכבלים והלווין הינו לפקח על ביצוע שידורים הניתנים בידי בעל
רשיון שידורים.
(ג)

תבוטל החובה החלה על בעל רשיון כי  10%לפחות מסך כל זמן השידור הבסיסי שבעלי רישיון כללי
לשידורי כבלים משדרים במהלך שנה ,יוקצו להפקות מקומיות.

(ד) ביחס לחובה להשקיע סכומים ברכישה של הפקות מקור לשידור ראשוני ,מוצע לקבוע כי בעל רישיון
כללי לשידורי כבלים יוציא לצורך רכישה של הפקות מקומיות או הפקת תכניות ,מתוך סכום
ההוצאה בו הוא מחוייב ,סכומים כמפורט להלן ,לפי העניין )1( :לצורך רכישה של הפקות מקומיות
המשודרות בערוצים אשר אינם מופקים בידי בעל הרישיון  -סכום בשיעור שלא יפחת משיעור
שתקבע המועצה; ( )2לצורך רכישה של הפקות מקומיות שהן הפקות לגיל הרך או הפקות לילדים
ולנוער  -סכום בשיעור שתקבע המועצה; ו )3( -לצורך הפקת תכניות סוגה עילית  50% -מסכום
ההוצאה השנתית בו מחויב בעל הרשיון ("שיעור ההשקעה בסוגה עילית") .כן מוצע לקבוע כי
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המועצה תהא רשאית לקבוע בכללים שיעור מזערי מתוך שיעור ההשקעה בסוגה עילית להפקת
תכניות דרמה ושיעור מזערי להפקת תכניות תעודה.
מוצע לקבוע כי המועצה תהא רשאית לקבוע כי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ישדר מישדר ספורט
שהמועצה קבעה כי הוא בעל חשיבות ציבורית מיוחדת ,בערוץ בעל תפוצה רחבה כפי שתורה ,לרבות בערוץ
ספורט בעל תפוצה רחבה כפי שתורה המועצה.
במסגרת הדיונים בעניין הצעת חוק ההסדרים לשנת  ,2019הוחלט לפצל את פרק התקשורת להצעת החוק
להצעות חוק נפרדות ,כך שחלק אחד מההצעה יכלול את סעיף  15העוסק בתיקון חוק הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן ,1990-וחלק אחר מההצעה יכלול את יתר הסעיפים ,העוסקים בתיקון חוק
התקשורת ובתיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב ,2012-ולדון בהם
במסגרת הליכי חקיקה רגילים .נכון למועד הדוח ,הנושא מצוי בהליכי חקיקה.
1.6.3.2.12

החלטות המועצה בדבר שימועים מקדימים לתיקוני רישיון השידורים של החברה.
בהמשך לשימוע מיולי  ,2016בפברואר  2017התקבלו בידי החברה החלטות המועצה בדבר תיקוני רישיון
השידורים של החברה בנושאים שונים ,ובכללם :מעבר ממסלול של אישור מוקדם להעלאת ערוצים למסלול
של הודעה בלבד ,שינויים באופן השקעת הכספים בהפקות מקור ,התרת חסויות למישדרים בנושאים
מסויימים ,ביטול חובות דיווח מסויימות ,אסדרת שירות  VODייעודי לילדים והפחתת היקף חובת שידור
ראשוני של סרטים.
ביום  8במרץ  2018פרסמה המועצה הזמנה לקבלת מידע בנושא מודלים של ערוצים וחבילות המוצעים
למנויים על ידי חברות הכבלים והלוויין לרבות בחינת מאפייני חבילת הבסיס וההוראות החלות עליה לנוכח
תנאי השוק המשתנים .נכון למועד הדוח ,החברה טרם הגישה עמדתה למועצה.

.1.6.3.3

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים

1.6.3.3.1

רישיון המפ"א
הוט טלקום פועלת על-פי רישיון מפ"א שהוענק לה בחודש נובמבר  2003על-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
 1.7.18.2.1עד  1.7.18.2.6לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2013אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.

1.6.3.3.2

רישיון למתן שירותי בזק ביהודה ושומרון
בחודש יוני  2006העניק ראש המינהל האזרחי להוט טלקום רישיון למתן שירותי בזק במספר יישובים
ביהודה ושומרון .הרישיון הוענק לתקופה שעד ליום  30בנובמבר  ,2023והוא 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.

1.6.3.3.3

רישיון להפעלת מוקדי שידור
הפעלת מוקד השידור מתבצעת מכוח רישיון מיוחד להפעלת מוקדי שידור ,שהוענק להוט טלקום בחודש
ספטמבר  2007על ידי משרד התקשורת .הרישיון המיוחד יעמוד בתוקף כל עוד רישיון השידורים שהוענק
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לחברה יהיה בתוקף וזאת עד ליום  30באפריל  .2017החברה הגישה למשרד התקשורת בקשה להארכת
הרישיון.
1.6.3.3.4

חובת אספקת השירות
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.
ההליכים לשם קבלת פטור או דחיה מחובת מתן שירות בהתאם לרישיון המפ"א מוסדרים בין היתר,
במסגרת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) ,התשע"א( 2011 -להלן" :תקנות ועדה מייעצת".
ביום  22ביוני  ,2014התקבל בידי החברה דוח שהוגש לשר התקשורת (להלן בסעיף זה" :הדוח") ,על-ידי
הוועדה המייעצת בהתאם לתקנות וועדה מייעצת (להלן בסעיף זה" :הוועדה") .לפרטים נוספים אודות
המלצות הוועדה המייעצת ,ראה סעיף  1.7.18.2.4לדוח התקופתי לשנת  ,2015אשר האמור בו מובא כאן
בדרך של הפניה.
בהתאם לאמור לעיל ,ביום  26במאי  ,2014פורסם תיקון לתקנות במסגרתו נקבעו תקנות וועדה מייעצת
כתקנות קבועות ,וכן נוספה הוראה בדבר דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת אודות ההחלטות בהתאם
לתקנות וועדה מייעצת והמדיניות ששימשה בסיס להחלטות .וביום  16בנובמבר  ,2014התקבלה 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 (להלן" :ההחלטה") .בהתאם להחלטה ,ניתנה רשימת יישובים
שהועדה המליצה שלגביהם תקוים חובת האוניברסאליות בשלב הראשון ,וזאת בפרק זמן של עד 24
חודשים ממועד אימוץ המלצות הועדה .לפרטים נוספים אודות ההחלטה ,ראה סעיף  1.7.18.2.4לדוח
התקופתי לשנת  ,2015אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
ביום  9באוקטובר  ,2016התקבלה בידי החברה החלטתו של השר דאז בדבר דחיית המועד ליישום ההחלטה.
בהמלצת הועדה שהיוותה את הבסיס להחלטת השר לדחות את יישום ההחלטה ,נכתב כי חלו מספר
תמורות ,אשר נכון יהיה לבחון את השלכותיהן על ההחלטה ובכלל כך ,התפתחות טכנולוגית המאפשרת
לחברה לספק את שירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית בטכנולוגיית ) OTT (Over-The-Topעל-גבי פס רחב
לכל בית אב ובכל אחד מהיישובים בו הוט טלקום אינה פרושה היום ,וכן רפורמת הפס הרחב המאפשרת
לציבור לבחור את ספק האינטרנט שלו ,כמו גם צפי לשדרוג רשת הכבלים של הוט טלקום לטכנולוגיה
מתקדמת.
לפי המלצות הועדה ,אשר אומצו במסגרת ההחלטה ,המועד להשלמת השלב הראשון לפריסה יידחה ב12 -
חודשים .בנוסף ,הובהר בפני הועדה ,כי במהלך תקופת הדחיה כאמור ,החברה תחל לספק את שירותיה
לכל דורש ולכל בית אב ,באזורים בהם לא פרושה תשתית הוט טלקום ,על גבי תשתית פס-רחב ,בתעריפים
זהים ,באיכות דומה ובמתכונת הקבועה ברישיון החברה ,וזאת לא יאוחר מיום  31בדצמבר  .2016בהתאם,
הובהר בהחלטת השר כי הדחיה האמורה מותנית בכך שהחברה תספק את חבילת הטלוויזיה בתנאים
האמורים .עוד נקבע ,כי המחיר המוצע לצרכן הסופי חייב להיות בתנאים זהים ,בהתאם למנגנון הקבוע
בהחלטה .בהתאם להחלטה ,במהלך תקופת הדחיה האמורה ,תגובש מתכונת ליישום חובת האוניברסליות
על ידי הוט טלקום בהתאם להחלטה ,אשר תכלול בעיקרה מתווה ליישום החובה ובכלל כך סוג הטכנולוגיה
ומועדים להשלמת הפרישה.
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בהתאם להחלטת שר התקשורת ,החל מינואר  2017החלה החברה לספק שירותי שידור לבתי אב בישראל
אשר עד היום לא יכלו לצרוך שירותי  HOTבשל היעדר תשתית וזאת ,באמצעות פיתוח ממיר מיוחד לטובת
אספקת השירותים.
ביום  12בנובמבר ,2017 ,התקבלה בידי החברה החלטת שר התקשורת בדבר אימוץ המלצות הועדה לפיהן
סבורה הועדה כי טרם תמליץ לשר בנוגע ליישום ההחלטה משנת  ,2014נדרשת השלמת הבחינה וזאת על-
מנת לגבש המלצה המביאה בחשבון את מכלול השיקולים הרלבנטיים לעניין ,נכון להיום .לפיכך ,המליצה
הועדה לדחות ב 6-חודשים נוספים את יישום ההחלטה וכי במהלך תקופת הדחייה ,החברה תמשיך לספק
את שידוריה באזורים בהם לא פרושה הוט טלקום בהתאם למתכונת המפורטת בהחלטה משנת .2016
בנוסף ,המליצה הועדה כי ביחס למספר יישובים נעדרי תשתית הוט טלקום ,אשר יומלצו על ידי הועדה,
תחוייב הוט טלקום להתחיל בפריסה באופן מיידי .לפי האמור בהחלטה ,רשימת היישובים המומלצים
לפריסה תגובש על ידי הועדה בשים לב ,בין היתר ,לרשימת  61היישובים שנקבעו לפריסה בשלב הראשון
בהחלטה משנת  ,2014הביקוש לשירותים ביישובים אלו ,לוחות הזמנים הצפויים להשלמת הפריסה
בישובים אלו וכמות משקי הבית בכל יישוב.
כמו כן המליצה הועדה כי המשרד יעקוב אחר התקדמות השלמת פריסת רשת הוט טלקום בהתאם
להחלטת השר בעניין זה ,וככל שהוט טלקום לא תפעל להשלמת הפריסה ביישובים אלה ,יפעל המשרד
בהתאם לאמצעי האכיפה העומדים לרשותו.
בהחלטת השר נאמר כי לאחר שבחן את המלצות הועדה ,החליט השר לאמץ את המלצות הועדה ולדחות
ב 6 -חודשים נוספים את יישום ההחלטה משנת  ,2014עד ליום  13במאי .2018 ,במהלך תקופת הדחייה,
החברה תמשיך לספק את שידוריה על גבי פס רחב באזורים בהם לא פרוסה רשת הוט טלקום ,בהתאם
למפורט בהחלטה משנת  .2016כמו כן נכתב בהחלטה כי במהלך התקופה האמורה ,יבקש השר מהועדה
להמליץ לו ,לאחר שמיעת הגורמים הנוגעים לעניין ,בדבר רשימת יישובים נעדרי תשתית הוט טלקום ,אשר
ביחס אליהם תחוייב הוט טלקום להתחיל בפריסה באופן מיידי.
בהתאם לאמור לעיל ,ביום  5בדצמבר  2017פרסמה הועדה המייעצת שימוע בעניין רשימת יישובים נעדרי
תשתית הוט טלקום לפריסה מיידית .בהתאם להמלצות הועדה ,השיקולים שיובאו בחשבון בעת גיבוש
היישובים לפריסה מיידית הינם ,בין היתר( :א) היישוב כלול ברשימת  61היישובים שנקבעו לפריסה בשלב
הראשון בהתאם להחלטה מ( 2014 -ממנה נגרעו היישובים שהושלמה בהם פריסת תשתיות הוט טלקום);
(ב) צפי הביקוש לשירותי הוט טלקום ביישובים; (ג) היקף האוכלוסייה ביישובים; (ד) לוח הזמנים הצפוי
להשלמת הפריסה ביישובים האמורים .המלצות הועדה כוללות את פירוט היישובים תוך חלוקה
לקטגוריות שונות (מגזר ערבי ,קיבוצים ויישובים נוספים) .בכל קטגוריה נכללים היישובים הרלבנטיים,
לפי סדר עדיפויות יורד בהתבסס על הקריטריונים שפורטו בהמלצות הועדה .לפי האמור בשימוע ,המלצת
הועדה בנוגע לרשימת היישובים לפריסה מיידית תתבסס בין היתר על דירוג היישוב בכל קטגוריה .החברה
הגישה תגובתה לשימוע.
1.6.3.3.5

תדרים וקרינה אלקטרומגנטית
על-פי רישיון המפ"א ,אסורים תדרים מסוימים לשימוש ,בין היתר תדרים בטווח שבין  806מגהרץ לבין
 862מגהרץ ,אלא באישור מנכ"ל משרד התקשורת .בנוסף ,על הוט טלקום לפעול בהתאם להוראות הרישיון
ביחס למניעת הפרעות אלקטרומגנטיות למערכות אחרות ,על ידי הגבלת השימוש בציוד הפולט קרינה
אלקטרומגנטית .נכון למועד הדוח ,אין להוט טלקום מיכשור שאינו עומד ביחס להוראות הרישיון האמור.
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1.6.3.3.6

שירותים סיטונאיים
א .בהתאם להמלצות ועדה מקצועית (ועדת חייק) אשר אומצו על ידי משרד התקשורת ,ביום  15בינואר
 ,2014פורסמה החלטת משרד התקשורת בעניין רשימת השירותים הסיטונאיים שבעלי התשתיות (הוט
טלקום וחברת בזק) יהיו מחויבים להציע לספקי השירותים .ביחס לחלק מהשירותים ,לאחר הליכי
שימוע ,נקבעו תיקי שירות באשר למתכונת אספקת השירות .כן צורפו להחלטה תקנות תעריפי השירות
המירביים ברשת בזק .למיטב ידיעת החברה ,מאז  ,2015מספר ספקי שירות מציעים ללקוחות קצה
חבילות הכוללות שירותי אינטרנט כוללים (תשתית וספק) על-גבי תשתית בזק ,במסגרת השוק
הסיטונאי.
ב .בהמשך לשימוע שפורסם על-ידי משרד התקשורת ביום  14בינואר  2016ביחס לקביעת התעריפים
המירביים לאספקת שירותים סיטונאיים ברשת הוט טלקום ,4ביום  15ביוני ,2017 ,התקבלה בידי הוט
טלקום החלטת שר התקשורת לאמץ את המלצות הדרג המקצועי במשרד בדבר קביעת התעריפים
המירביים לאספקת שירותים סיטונאיים ברשת הוט טלקום לשנים .2017-2018
להחלטה צורפו תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א) (תיקון),
התשע"ז –  2017במסגרתן נקבעו התעריפים המירביים כאמור ,לאחר שנחתמו ע"י שר התקשורת
ולאחר קבלת הסכמת שר הכלכלה.
להלן התעריפים המירביים כפי שנקבעו במסגרת התקנות שצורפו להחלטה:
2017
שירות נגישות לקצבים משווקים 40.31
הנמוכים מ 200 -מגה -ללא טלפוניה
שירות נגישות לקצבים משווקים של 54.31 200
מגה ומעלה  -ללא טלפוניה
17.61
שירות העברת נתונים בליבת הרשת
בתצורת בכפוף
נתונים
העברת
שירות
לבדיקת
multicast
היתכנות
שירות גישה לקנה5
396
485
שירות סיב אפל ראשון בתוואי
שירות סיב אפל ראשון בתוואי (עד 2 4
סיבים סה"כ)
שירות ביקור טכנאי בבית הלקוח (כולל 157
שירות התקנה עד שקע ראשון)

2018
40.99

יחידה
 ₪לקו לחודש

54.99

 ₪לקו לחודש

15.38
בכפוף
לבדיקת
היתכנות
396
485
2

 ₪למגה ביט לחודש
 ₪למגה ביט לחודש

 ₪לק"מ לחודש
 ₪לק"מ לחודש
 ₪לק"מ לחודש

157

 ₪לביקור

 4ביום  5בפברואר , 2017 ,הגישה הוט טלקום עתירה לבג"צ נגד משרד התקשורת ואח' ,בדרישה לאפשר לה שימוע משני ושימוע משלים ביחס
לתעריפים המירביים לאספקת השירותים הסיטונאיים ברשת הוט טלקום .ביום  9במאי ,2017 ,התקבלה בידי הוט טלקום החלטת בית המשפט הדוחה
את העתירה ואת הבקשה לצו ביניים שהוגשה במסגרתה.
5

לרבות גישה לגובים ,קופסאות ועמודים.
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התעריפים אינם כוללים מע"מ; המחירים נקובים במחירי סוף שנת ( 2016מדד אוקטובר )2016
ויתעדכנו אחת לשנה בתאריך  1בינואר החל משנת  ,2018בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן
ולעדכון תחזית הביקושים בהתאם להחלטת השר בעניין מנגנון עדכון תחזית הביקושים מיום .20.2.17
עוד צויין בהחלטה ,כי יאומצו המלצות אגף ההנדסה במשרד וכי השר יורה להוט טלקום לבצע את
הניסויים הדרושים לצורך בחינת התשומות הנדרשות עבור אספקת שירות ה ,multicast -וכי הוראה
בדבר פרטי הניסוי ,שיושלם תוך  4חודשים ממועד מתן ההוראה ,תתפרסם בתקופה הקרובה .בהמשך
לאמור נתקבלה ע"י הוט טלקום פניית המשרד לקבלת מתווה הניסוי והוט טלקום השיבה לפניות
בנושא.
נכון למועד הדו"ח ,החברה ערוכה ופועלת מול ספקי השירותים לצורך מתן השירותים הסיטונאיים
בהתאם להחלטת השר.
ג.

ביום  18במאי  ,2017הודיע מ"מ שר התקשורת על החלטתו בעניין מתכונת אספקת שירות טלפוניה
במכירה חוזרת וקביעת תשלום בעדו ברשת חברת בזק ,בהמשך לשימוע שנערך בנושא .בהתאם
להחלטה ,בזק תאפשר לבעל רישיון אחר לרכוש ממנה שירותי טלפוניה ,כך שיתאפשר קיום שיחות
יוצאות ונכנסות ללקוח של בעל רישיון אחר ,וזאת למשך שנה החל מיום  .17.7.2017בנוסף ,נקבעו
במסגרת ההחלטה תשלומים מרביים בעד אספקת שירות טלפוניה במכירה חוזרת ברשת בזק.

ד .ביום  27ביוני ,2017 ,פרסם משרד התקשורת שימוע בעניין מנגנון פיקוח התעריפים על בזק ,וזאת
כחלק מיישום מדיניות משרד התקשורת בנושא הרחבת התחרות בתחום התקשורת הנייחת  -שוק
סיטונ אי .על פי מסמכי השימוע ,בין היתר ,נשקלות על ידי המשרד שתי חלופות למנגנון פיקוח
התעריפים הקיים כיום בטלפוניה על בזק ביחס לקווי טלפון רגילים :חלופה א' – לפיה תומר שיטת
הפיקוח הקיימת של תעריפים קבועים לתעריפים מירביים ,וחלופה ב'  -לפיה יוסר פיקוח התעריפים
משירותי הטלפוניה המפוקחים כיום במתכונת של תעריפים קבועים וייקבע תעריף מירבי ל"חבילה
מפוקחת" שתוצע על ידי בזק למנויים המעוניינים בכך .עוד מוצע במסגרת השימוע ,להסיר את הפיקוח
לגבי התעריפים לקווי צירים לעסקים ( .)PRIלבזק ולבעלי הרישיונות האחרים ניתנה אפשרות
להתייחס לשימוע בטרם קבלת החלטה .הוט טלקום הגישה עמדתה למשרד.
ה .בהמשך לשימוע שפורסם ע"י משרד התקשורת בנושא קביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים על ידי
בעלי תשתית תקשורת נייחת בפס רחב ,ביום  29באוגוסט ,2017 ,התקבל ע"י הוט טלקום שימוע משני
לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים שפורסם ע"י משרד התקשורת בהמשך להתייחסויות
שהתקבלו מבעלי הרישיונות .עניינם של השימוע והשימוע המשני הינו אסדרת אופן הבחינה האם בעלי
התשתיות בעלי פריסה כלל-ארצית נייחת (בזק והוט טלקום) עושים שימוש בפרקטיקה של "צמצום
מרווחים" ( )""margin squeezeעל-מנת להדיר מהשוק ספקי שירותים חסרי תשתית נייחת כלל
ארצית .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.
במסגרת השימוע המשני מוצע שינוי במתודולוגיה לבחינת חבילות שירותים הכוללות טלוויזיה,
ממבחן המבוסס על קביעת רפי מחיר תוספתיים לחבילות תוכן בהתאם לרכיבי התוכן ועלויותיהם,
למבחן אשר מוודא כי פערי המחירים בין מחירי חבילות סינגל ,דאבל או טריפל של בעלי תשתית אשר
כוללות שירותי טלוויזיה ,אינם נמוכים מרפי המחירים הרלוונטיים שנקבעו לשירותי תשתית
האינטרנט והטלפון המוצעים בחבילות ביחד או לחוד.
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בנוסף ,במסגרת השימוע המשני ,מוצע להמיר ,באופן חלקי ,את מנגנון הבחינה מראש של חבילות ע"י
המשרד ,במסלול בדיקה עצמית לשלילת צמצום מרווחים ,באמצעות כלי בדיקה שיאושר ע"י המשרד.
בנוסף ,כולל השימוע המשני מספר שינויים נוספים במודל המוצע .הוט טלקום הגישה את עמדתה
ביחס לשימוע המשני.
ו.

שימוש בתשתיות פסיביות  -ביום  26בפברואר ,2015 ,פורסמה החלטת משרד התקשורת בנוגע לתיק
השירות לשירות גישה לתשתיות פיזיות ,לפיו על בעלות התשתית (בזק והוט טלקום) ,לאפשר לספקי
השירותים לעשות שימוש בתשתיות הפסיביות של בעלות התשתית (קנים ,גובים ,קופסאות ועמודים),
החל מיום  1באוגוסט .2015 ,בהמשך לכך ,במסגרת חוק ההסדרים לשנים  2017-2018תוקן סעיף 5
לחוק התקשורת ,באופן המחייב מפעיל פנים-ארצי (להלן – "מפ"א") לתת למפ"א אחר שימוש
בתשתית הפסיבית שלו באופן המאפשר להשחיל בה כבלים מתכתיים או אופטיים של המפ"א האחר
או להקים בה מתקני בזק של המפ"א האחר ,ובאופן המאפשר תחזוקת הכבלים והמיתקנים האמורים,
והכל לצורך ביצוע כל פעולת בזק ומתן כל שירות בזק על פי תנאי רישיונו של המפ"א האחר (להלן:
"הסדר הדדיות") .עוד נקבע כי שר התקשורת ,בהסכמת שר האוצר ,יקבע את התשלומים המירביים
או המזעריים בעד שימוש בתשתית הפסיבית של חברת בזק בידי מפ"א שאינו בעל רישיון כללי ייחודי
(לעת הזו -הוט טלקום וחברת  .)IBCעד להתקנת תקנות כאמור יחולו על השימוש התשלומים
המירביים שנקבעו בעד שירות גישה לתשתית פסיבית בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש
ברשת בזק ציבורית של מפ"א) ,התשע"ה – ( 2014להלן" :תקנות התקשורת בזק ושידורים") ,ערב
תחילת חוק ההסדרים .אם יהיה הפרש בין התשלומים שישולמו ע"י הוט טלקום בעד השימוש
בתשתית הפסיבית כאמור ,לבין התשלומים שייקבעו ע"י השר ,תבוצע התחשבנות רטרואקטיבית
בהתאם לעניין .עוד נקבע כי זכותה של הוט טלקום לעשות שימוש בתשתית פסיבית של מפ"א אחר
תידחה עד ליום  1באוקטובר  2017וכי ,תקנות ראשונות לעניין התשלומים שאמורה הוט טלקום לשלם
עבור השימוש בתשתית הפסיבית יותקנו עד יום  1באפריל  ;2018לא הותקנו תקנות עד המועד האמור,
ידווחו שר התקשורת ושר האוצר ,מדי  4חודשים מאותו המועד ,לועדת הכלכלה על ההתקדמות
בהליכי התקנת התקנות והסיבה לעיכוב בהתקנתן .נכון למועד הדו"ח ,טרם נקבעו תקנות לעניין
התשלומים כאמור .הוט טלקום פנתה לבזק בבקשה לעשות שימוש בתשתית הפסיבית בהתאם להסדר
ההדדיות כפי שנקבע בחוק התקשורת ,אולם נכון למועד הדו"ח ,בזק טרם איפשרה להוט טלקום
לעשות שימוש כאמור.

ז.

ביום  23באוקטובר ,2017 ,פנה מנכ"ל משרד התקשורת בפועל לבזק ,במכתב ,בו הובהר כי על בזק
לאפשר לספקי השירותים לבצע את העבודות לצורך השימוש בתשתיות הפסיביות של בזק ,בנוסף
לעובדי בזק ,גם באמצעות קבלנים שבזק נוהגת להיעזר בשירותיהם ,וזאת ללא הגבלה ביחס לאופן
השימוש או לתדירות השימוש בקבלנים .בהמשך לכך ,הגישה בזק עתירה לבג"צ לביטול הבהרת
המשרד כאמור ,ועתירתה נדחתה בפסק-דין מיום  .29.1.18כמו-כן ,בעקבות הבהרת המשרד כאמור
הכריזו נציגות העובדים של בזק וההסתדרות הכללית על עיצומים ,אשר הוגבלו ,לפי החלטת בית הדין
האיזורי לעבודה ,ליומיים בלבד .בקשת רשות ערעור שהוגשה מטעם נציגות העובדים וההסתדרות בגין
ההחלטה ,אשר סלקום ,פרטנר והוט טלקום צורפו לה כצד נדרש ,נדחתה ע"י בית הדין הארצי לעבודה
בהחלטה מיום .27.11.17

ח .בנוסף ,פרסם משרד התקשרות מספר שימועים והחלטות ,בנוגע ליישום השוק הסיטונאי ,לרבות ,בין
היתר ,בנושאי תהליכים ותיקי השירות לשירותים הסיטונאיים .לפרטים נוספים ראה סעיפים
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 1.7.3.2.7 – 1.7.3.2.5לדוח התקופתי של החברה לשנת  2015ובסעיף  1.6.3.2.2לדוח התקופתי של
החברה לשנת  ,2016אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה.
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 מהותית על תוצאות החברה .הערכת החברה כאמור ,הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו
בחוק ניירות ערך ,אשר התממשותו תלויה בגורמים ,אשר אינם בשליטתה של החברה.
.1.6.3.4

שירותי תקשורת בינלאומיים
לפרטים אודות האסדרה בנושא רישיונות המב"ל ,רט"ן ברשת אחרת ( )MVNOומפ"א כללי ייחודי ,ראה
סעיפים  1.7.21.9 ,1.7.21.8ו 1.7.21.10-להלן.

1.6.3.4.1

רציפות תפקודית
בהמשך לשימוע שקיים משרד התקשורת בנושא ,הוחלט 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 שירותי בזק .לפרטים נוספים ,ראה סעיף  1.7.18.3.1לדוח התקופתי לשנת
 ,2015אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.

1.6.3.4.2

זמני מענה במוקדי שירות טלפוניים
בהמשך לשימוע מיום  18באוגוסט ( 2014ראה סעיף  1.19.5.1לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,)2014ביום
 21בינואר ,2018 ,פרסם משרד התקשורת שימוע שעניינו מוקדי הפניות הטלפוניים של בעלי רישיונות
כלליים ובכללם הוט טלקום והוט מובייל .בהתאם לאמור בשימוע ,זמן המענה הממוצע של בעל הרישיון
בשבוע לא יעלה על  3דקות .כמו-כן מוצע לקבוע כי שיעור השיחות אשר נענו לאחר  6דקות לא יעלה על 5%
מכלל השיחות בשבוע .במסגרת השימוע מוצע לקבוע גם הוראות בדבר שמירת הקלטות שיחה ,מערכת
ניתוב שיחות ( )IVRועוד .החברות הגישו תגובתן לשימוע .נכון למועד הדו"ח ,טרם התקבלה החלטה.

.1.6.4

שינויים בהיקף הפעילות בתחום הפעילות וברווחיותו

.1.6.4.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
בשל הרוויה בשוק שידורי הטלוויזיה הרב-ערוצית כאמור בסעיף  1.6.2.1.1לעיל ,קיימת מגמת ירידה
במספר המנויים בשנים האחרונות וכן ירידה בהכנסה הממוצעת מלקוח ,עקב שחיקה בהכנסה מלקוחות
כתוצאה מהתחרות המוגברת.
לפרטים נוספים ,אודות ההכנסה הממוצעת מלקוח ,ראה סעיף  1.3.2.1לדוח הדירקטוריון בפרק ב' לדוח
התקופתי.
להערכת החברה ,עשויים הגורמים הבאים להביא לשינויים בהרגלי הצריכה של מנויי הטלוויזיה הרב-
ערוצית )1( :העמקת חדירתם של מתחרים חדשים לפעילות שידורים ותוכנות ויישומים המאפשרים צריכת
תכנים באמצעות האינטרנט (כמפורט בסעיף  1.6.5.1להלן); ( )2אתרי אינטרנט המשדרים ,בין היתר ,תכנים
ללא היתר מבעלי הזכויות ,לרבות תכנים מסוימים של החברה (להלן" :צפייה פיראטית"); ( )3שינויים
רגולטוריים עתידיים; ( )4החובה להציע למנויי החברה חבילת יסוד כמפורט בסעיף (1.6.10.1.2ג) להלן; ()5
הרחבת הערוצים הכלולים בתחנות השידור הספרתיות ויתר השינויים העומדים על הפרק במערך הDTT -
כמפורט בסעיף  1.6.2.1.1לעיל.
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.1.6.4.2

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 וירידת
מחירים בשוק זה .לאור האמור ,בשנים האחרונות קיימת שחיקה נמשכת במחיר שירותי הטלפוניה
הנייחת.
בשנים האחרונות ,חלה ירידה בהיקף השימוש בשירותי הטלפוניה הנייחת ,והקבוצה מעריכה ,כי מגמה זו
צפויה להמשיך בשנים הקרובות ,בעיקר עקב הויתור על הטלפוניה הקווית והתחזקות חבילות ללא הגבלה
בסלולר .בנוסף לשירותי הטלפון הנייחים של בזק ושל הוט טלקום ,מספר חברות מספקות שירותי טלפון
נייחים בטכנולוגיית  VOBבהתאם למדיניות האסדרה של משרד התקשורת בנושא החלה משנת ,2007
לרבות חברות מקבוצות פרטנר וסלקום מכוח רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים ארציים ("רישיון
מפ"א ייחודי") ,6ללא חובת בעלות ברשת תקשורת עצמאית ,למעט בעלות במרכזת המשמשת את המפעיל,
וללא חובה לספק למשתמשי הקצה שירות אוניברסאלי.
באשר לתחום שירותי תשתית האינטרנט ,מדיניות משרד התקשורת והחלטותיו המחייבות את בזק ואת
הוט טלקום לספק שירותים סיטונאיים לספקי שירותים אשר אין להם תשתית נייחת בפריסה ארצית,
מאפשרת לספקי השירותים להציע למנויים חבילות שירותים הכוללות שירותי תשתית אינטרנט וספק
אינטרנט במסגרת אותה חבילה.
לפרטים נוספים אודות יישום שוק סיטונאי בשירותי הפס הרחב ,ראה סעיף  1.6.3.3.6להלן.
בנוסף לשירותי הגישה לאינטרנט הנייח ,מספקות חברות הסלולר שירות אינטרנט סלולרי ,במהירויות
הולכות וגדלות ,הזמין במכשירי הטלפון הניידים ,במכשירי "טאבלט" ובמחשבים ניידים .כמו כן ,בשנים
האחרונות מגדילות חברות הסלולר ,לרבות הוט מובייל ,את היצע החבילות ואת קצבי הגלישה למנויים,
ואף מציעות חבילות גלישה ללא הגבלת נפח וכן שירותים מתקדמים בטכנולוגיית .LTE
הערכות החברה המפורטות בסעיף זה ,הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך .הערכת
ה חברה מבוססת על היכרות החברה את השוק בו היא פועלת .הערכת החברה עשויה שלא להתממש או
להתממש באופן חלקי או באופן אחר מהאמור ,יהיו שונים במתכונתם או היקפם מהמתואר לעיל.

.1.6.5

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות

.1.6.5.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
הגדלת מהירות הגלישה באינטרנט והרחבת רוחב הפס (כמתואר בסעיף  1.6.5.2להלן) ,מאפשרות העברת
תכני וידאו שונים על גבי תשתית פס רחב ,באיכויות ובמהירויות גבוהות .העברת תכני וידאו אפשרית
בשידור לכלל המשתמשים או על פי הזמנת המשתמש ( )Video On Demandוהתכנים ניתנים לצפייה
מידית ,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

6כיום כלול ברישיונות אחודים שניתנו ע"י משרד התקשורת (ר' סעיף .)1.7.21.11
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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 גם באמצעות אתרי האינטרנט .כחלק
ממגמה זו ,מפרסמת החברה תכנים נבחרים מסוימים ,המופיעים באתר האינטרנט " ,"YNETובשנת 2017
השיקה החברה אפליקציית  )HOT Play( VODהמאפשרת צפייה במרבית תכני ה VOD-באמצעות
סמארטפון ,טאבלט ומחשב ללקוחות המנויים על שידורי ה .VOD-בפלטפורמה זאת מוצעים גם תכנים
נבחרים בחינם ללקוחות פוטנציאליים .יצוין כי קיימים גופי שידור ומפיקי ערוצים נוספים ,המציעים את
שידוריהם השוטפים לצפייה ישירה באמצעות אתרי אינטרנט ואפליקציות ,במקביל לשידור הערוץ
בטלוויזיה (כגון  ,Makoרשת וכדומה) .כמו כן ,קיימים אתרי אינטרנט המשדרים תכנים ללא היתר מבעלי
הזכויות ,לרבות תכנים מסוימים של החברה (צפייה פיראטית).
יצוין ,כי היעדר הסדרה רגולטורית שוויונית של שידורי טלוויזיה על גבי רשת האינטרנט ,מאפשרת בין
היתר לגופים המספקים שידורים על גבי האינטרנט להתחרות ביתר קלות מול בעלי הרישיונות בשוק
הטלוויזיה הרב-ערוצית ,וביניהם החברה .לפרטים נוספים ראה סעיפים  1.6.5.1 ,1.5.4ו.1.6.2.1.2-
פלטפורמה נוספת המשמשת להעברת תכנים ,הינה תשתית הסלולר .השימוש בשירותי האינטרנט הסלולרי
מתגבר בשנים האחרונות ,במסגרת השימוש במכשירי טלפון ניידים "חכמים" ( )Smartphoneוכן במכשירי
"טאבלט" למיניהם ,המאפשרים גלישה נוחה באינטרנט ,ומהווים למעשה מחשב נייד המשולב במכשיר.
.1.6.5.2

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 ,)Internet Protocol( IP
מאפשרות 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 Initiation ( SIP
 ,)Protocolאשר מאפשרים בין היתר שירותים ופתרונות מתקדמים לעסקים.

.1.6.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם

.1.6.6.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות השידורים הינם )1( :אספקת שירות מגוון ללקוחות,
בתמחור אטרקטיבי; ( )2יכולת להציע שירותים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ,העונות על צרכי
המנויים; ( )3אספקת תוכן שידורים אטרקטיבי; ( )4יכולת לספק שירות לקוחות ברמה גבוהה; ( )5רשת
בעלת יכולת שרידות וגיבוי; וכן  )6( -יצירת ערכי מותג לאורך זמן הממצבים את החברה בשוק אל מול
המתחרים קיימים ועתידיים.

-27-

חלק א  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

.1.6.6.2

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;
( )2היכולת להתעדכן וליישם במהירות שינויים וחדשנות טכנולוגית בתחום; ( )3היכולת לספק שירותים
נלווים למנויים; ( )4מערכי שיווק ומכירה וערוצי הפצה פנימיים וחיצוניים הפועלים ביעילות; ( )5מדיניות
תעריפים מושכלת לאור התחרות המחריפה והשינויים הטכנולוגיים המתבטאים בשחיקת מחירים בתחום
הפעילות; ( ) 6יכולת לספק את השירותים באופן אמין ויעיל תוך מיעוט תקלות ,ויכולת מענה מהיר לצרכי
המנויים; ו )7( -בתחום שירותי הגישה לאינטרנט מהיר  -שיתוף פעולה רציף ודינמי עם ספקי גישה
לאינטרנט ומתן שירות תחרותי בכל עת מול ספקים מתחרים והתמודדות בסביבה הרגולטורית המשתנה,
לרבות השוק הסיטונאי בפס הרחב .לפרטים נוספים אודות שירותי הגישה לאינטרנט המהיר בסעיף
 1.6.10.2.2להלן.

.1.6.7

חסמי כניסה ויציאה עיקריים של תחום הפעילות

.1.6.7.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים
בשנים האחרונות ,לאור האפשרויות השונות לשידורים על גבי האינטרנט שאינם מוסדרים ברגולציה,
מצטמצמים באופן משמעותי חסמי הכניסה.
חסמי הכניסה העיקריים בפעילות השידורים במתכונת בה הם מבוצעים בחברה ,קרי ,שידורים על
פלטפורמה עצמאית ,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( 1987-להלן:
"תקנות הזיכיונות") וכללי התקשורת .בנוסף על כך ,קיים 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 ,פרטנר ושחקנים נוספים החלו בפעילות שידורים למנויים ללא קבלת רשיון); ( )2הצורך
בהשקעות פיננסיות ניכרות ובידע רב ,הנדרשים לשם הקמה של תשתיות והתאמתן לטכנולוגיות חדישות;
( )3השקעה ברכש תכנים ,והצורך בבניית מערך תוכן שידורי טלוויזיה איכותי מול המתחרים; צורך בהקמת
מערך שירות לקוחות ומתן שירות לקוחות ברמה גבוהה; ו )5( -שיעורי הרווחיות הנמוכים יחסית בענף
ושוק 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; ( )2השקעות גבוהות בתשתית הפצת שידורים ובציוד
הקצה ,אשר מועד החזרתן הינו ארוך טווח; ( )3התחייבויות בגין אשראי ארוך טווח; ו )4( -שיעורי הרווחיות
הנמוכים יחסית בענף ושוק רווי מתחרים.

.1.6.7.2

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; ( )2התמודדות מול מונופול בזק שהינו בעל
איתנות פיננסית גבוהה ,השולט בשוק הטלפוניה הנייחת ומהווה מונופול מוכרז בשוק הטלפוניה והגישה
לאינטרנט מהיר; ו )3(-צורך בהקמת מערך שירות לקוחות ומתן שירות לקוחות ברמה גבוהה.
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חסמי היציאה העיקריים הינם )1( :הפסקת מתן השירותים בתחום טעונה ,על פי רישיון המפ"א ,בקבלת
אישורים רגולטוריים; ( )2השקעות בתשתית ,אשר מועד ההחזר שלהן הינו ארוך טווח; ו )3(-התחייבות
בגין אשראי ארוך טווח.
.1.6.8

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

.1.6.8.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.6.8.1.1

שירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית של  .Yesלפרטים נוספים ראה סעיף  1.6.2.1.1לעיל.

1.6.8.1.2

שידורי ה DTT-ובהם בין היתר ,שידורי הערוצים המסחריים וכן הרחבת שידורי ה .DTT -לפרטים נוספים
ראה סעיף  1.6.2.1.1לעיל.

1.6.8.1.3

העברת תכנים באמצעות האינטרנט  -לפרטים נוספים אודות שידורים באמצעות אינטרנט ושיווק שירותי
הטלוויזיה הרב ערוצית על ידי סלקום ,פרטנר ושחקנים נוספים ראה סעיפים  1.6.5.1 ,1.5.4ו1.6.2.1.2-
לעיל.

.1.6.8.2

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים

1.6.8.2.1

שירותי טלפוניה פנים ארציים המסופקים על ידי בזק.

1.6.8.2.2

שירותי טלפוניה נייחת המסופקים בטכנולוגיית  VOBו VoIP-על ידי בעלי רישיון מפ"א ייחודי .לפרטים
נוספים ,ראה סעיפים  1.6.5.2ו 1.6.10.2 -לעיל.

1.6.8.2.3

שירותי תקשורת סלולרית ושירותי המפעילים הווירטואליים ( - )MVNOלפרטים נוספים ,ראה סעיף 1.7.4
להלן.

1.6.8.2.4

תשתיות אינטרנט חלופיות ,שירותים סיטונאיים וכן הקמת תשתית תקשורת על ידי  - IBCלפרטים נוספים
ראה סעיף  1.6.2.3.2לעיל.

.1.6.9

מבנה התחרות בתחום הפעילות
לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות ,וכן לפרטים בדבר הגורמים המשפיעים על מבנה התחרות,
ראה סעיפים  1.6.3.3.6ו 1.6.2.3.1-לעיל וסעיף  1.6.13.2.1לעיל.

.1.6.10

מוצרים ושירותים

.1.6.10.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.6.10.1.1

כללי
רשת הכבלים של החברה הינה רשת דיגיטאלית דו-כיוונית 7,המאפשרת אספקת שידורי טלוויזיה,
אינטרנט וטלפוניה על גבי תשתית פיזית אחת .העברת שירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית על גבי התשתית

7

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.
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הדיגיטאלית ,מאפשרת לחברה להציע עשרות ערוצים ושירותים מיוחדים כגון שירותים אינטראקטיביים.
כמו-כן ,רשת הכבלים בתצורתה העדכנית ,מאפשרת לחברה לספק שירותי  .VODכמו כן ,מספקת החברה
למנוייה ערוצים ותכנים בטכנולוגיית  HDהמאפשרת צפייה בשידורים ברזולוציית תמונה ובסאונד טובים
יותר (חדות צבע וצליל).
1.6.10.1.2

שידורים ותוכניות
(א)

שידורי חובה
בהתאם לחוק התקשורת ולהוראות רישיון השידורים ,מחויבת הקבוצה לספק למנוייה משדרים
כדלקמן :ערוצים  1ו 33-המשודרים על-ידי רשות השידור; הערוצים המסחריים ( 13 ,12ו ;)14-ערוץ
הכנסת; שידורי הטלוויזיה החינוכית; שידורי בעלי רישיונות מיוחדים וערוצים ייעודיים - 8,אשר
נכון למועד פרסום הדוח הינם :ערוץ המוסיקה ,הערוץ הרוסי ,הערוץ הערבי  ,ערוץ המורשת וערוץ
הקניות;9

(ב)

חבילות הבסיס
בהתאם לרישיון השידורים ,על החברה לספק לכל מנוייה בפעילות השידורים חבילה בסיסית
בשיטת שידור דיגיטאלית .נכון למועד הדוח ,מציעה החברה חבילת שידורים רחבה הכוללת עשרות
ערוצי טלוויזיה וכן מספר ערוצי רדיו המסופקים לכל המנויים (למעט מנויי חבילת היסוד ,כהגדרתה
להלן) .רישיון השידורים אוסר על החברה להתנות את אספקתם של שידורים למנוי ברכישתם של
שידורים אחרים ,אלא אם כן אישרה זאת המועצה .על אף האמור ,רשאית החברה להתנות רכישת
שידורים מוספים או חלק מהם ,ברכישת חבילת שידורים בסיסית .לפרטים נוספים אודות רישיון
השידורים ,ראה סעיף  1.6.3.2.2לעיל .להצעת חוק ההסדרים בדבר ביטול איסור ההתניה ,ראה סעיף
 1.6.3.2.11לעיל.

(ג)

חבילת יסוד
בהתאם להחלטת המועצה מיום  27בספטמבר  ,2012החלה החברה לשווק ללקוחותיה חבילה צרה,
הכוללת מספר מצומצם של ערוצים ,בתמורה לדמי מנוי מופחתים ביחס לחבילת הבסיס של החברה.
ביום  20בפברואר  2014פורסמה עמדת המועצה ,אשר המליצה על הטלת חובה להציע למנויים
חבילת יסוד (לפרטים נוספים על החובה להציע חבילת יסוד ,ראה סעיף  1.7.10.1.2לדוח התקופתי
לשנת  ,2015אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה) .בהמשך לעמדה זו ,פרסם שר התקשורת
החלטה המורה לחברה ול Yes -להציע למנוייהן חבילת יסוד במחיר שלא יעלה על  120ש"ח לחודש.

8

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" .לשינויי חקיקה בתחום זה ,לרבות מעבר לרישיונות זעירים ורישיונות זעירים ייעודיים ראה סעיף
.1.6.3.2.9

9

ביום  7בפברואר  ,2014פורסם תיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )59חדשות מקומיות) התשע"ד ,2013-לפיו החובה לשדר חדשות
מקומיות ,החלה על החברה ועל בעל רישיון לשידורי לווין תוארך בשנתיים נוספות .נכון למועד הדוח ,לא הוארכה החובה האמורה.
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החלטה זו הוארכה עד ליום  23בפברואר  ,2018באותם התנאים .החברה פועלת בהתאם להחלטת
שר התקשורת.
במסגרת חבילות היסוד ,מציעה החברה  2מסלולים :האחד בזיקה לילדים ונוער והשני מיועד
לחובבי הספורט.
(ד)

שידורים מוספים
שידורים מוספים הינם שידורים המסופקים למנויים לפי בקשתם ,בנוסף לחבילת הבסיס.
השידורים האמורים ניתנים לרכישה במתכונת של ערוץ בודד (פרימיום) או חבילות ערוצים ,אשר
מכילות בין  3-15ערוצים 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 .החל
משנת  2013החברה מציעה חבילה המכילה את מרבית ערוצי הפרימיום .כמו כן ,זכאי המנוי לרכוש
בנוסף לחבילת הבסיס חבילות ו/או ערוצים שונים מתוך רשימת חבילות וערוצים.

(ה)

HOT VOD - Video on Demand
הקבוצה מספקת למנוייה שירות  ,HOT VODהמאפשר למנוי לבחור באילו תכנים לצפות ,כאשר
המנוי הינו זה אשר קובע ושולט באופן בלעדי בעיתוי הצפייה ובקצב בו הוא מעוניין לצפות באותם
תכנים .השירות מאפשר למנוי נגישות ישירה ומיידית לספריות תוכן מגוונות.
למועד הדוח ,מספקת החברה למנוייה בפעילות השידורים:
 .1שני פורטלים של  ,HOT VOD :VODו ,HOT VOD YOUNG-אשר הצפייה בהם כרוכה
בתשלום חודשי קבוע ,ותמורתו יכול המנוי לצפות על פי בחירתו במגוון תכנים בנושאים שונים
כגון סדרות ,תכניות ילדים תכניות בידור ופנאי וכד' .המנויים שרכשו מנוי כאמור ,צופים
במרבית התכנים ללא תשלום נוסף .בנוסף ,מציעה החברה למנויי ה VOD-ספריה הכוללת
עשרות סרטים ללא תוספת תשלום מעבר לדמי המנוי החודשיים המשולמים זה מכבר בגין
שירותי ה .VOD-כמו כן ,החברה מציעה למנוייה חבילת היסוד שירות  VODמצומצם .בנוסף,
החברה מציעה שירותי  VODלמנויים דוברי השפה הרוסית באמצעות הפורטל HOT VOD
 .RUSSIANמעת לעת ,פועלת החברה לשדרוג מערכות ה ,VOD-דבר שיאפשר הרחבת היצע
התוכן בפלטפורמת ה VOD-של החברה.
נכון למועד הדוח ,שירות ה VOD-מכיל כ 35,000-כותרים ,שיעור חדירת ה VOD-הינו 64%
מלקוחות השידורים של החברה.
 – SVOD .2רכישת ספריות תוכן שונות אשר הצפייה בהן כרוכה בתשלום חודשי קבוע.
 - HOT VOD Movies .3הקבוצה מספקת למנוייה שירות ,המאפשר למנוי לצפות על פי בחירתו
במגוון סרטים מתוך ספריה של יותר מ 2,400 -סרטים (סרטי קומדיה ,סרטי דרמה ,סרטי אקשן
ומתח וסרטים ישראלים) ,שימוש בשירות  HOT VOD Moviesאינו כרוך בתשלום דמי מנוי
חודשיים ,אלא רק עבור הסרטים מוזמנים.

(ו )

Personal Video Recorder
הקבוצה מציעה למנויי השירות הדיגיטלי שירותי  )PVR( Personal Video Recorderבאמצעות
מספר סוגי ממירים המאפשרים ,בנוסף לקליטת השידורים הרגילים ,הקלטת שידורים על-פי
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החלטת המנוי ,ושליטה במועדי השידור .הממירים המסופקים על-ידי החברה המשלבים שירותי
הקלטה עם צפייה באיכות ( High Definitionממיר  )HD-PVRוכן שימוש במגוון תכונות
מתקדמות.
(ז)

ערוצי HD
החברה מספקת למנוייה תכנים וערוצים באמצעות טכנולוגיית  ,HD - High Definitionשהינה
טכנולוגיה ,המאפשרת לצפות בשידורים ברזולוציית תמונה וסאונד גבוהים (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  27ערוצים בטכנולוגיה
זו ,כולל שירותי .HOT VOD HD

(ח)

Next
בחודש מרץ  ,2017השיקה החברה חבילות תוכן מבוסס אינטרנט המיועדות לצפייה באמצעות
מכשירי טלפון חכמים ,טאבלטים ומחשב תחת המותג  .Next TVנכון למועד הדו"ח ,מציעה החברה
במסגרת שירות זה מספר חבילות תוכן הכוללות ( )1חבילת תוכן ישראלי הכוללת את הפקות המקור
המובילות של החברה ו )2( -חבילה הכוללת תוכן ישראלי ,סרטים וסדרות רכש מובילות.

(ט)

Next+
בהמשך להשקת שירות  ,Nextהחל מאוגוסט  2017משווקת החברה ,בנוסף ,חבילת תוכן מבוסס
אינטרנט המיועדת לצפייה במכשירי סמארטפון ,טאבלט ,מחשב וכן על-גבי הטלויזיה ,באמצעות
ממיר ייעודי .החבילה כוללת את הפקות המקור המובילות של החברה ,מגוון סרטים וסדרות רכש
וכן כ 30 -ערוצים בצפיה ישירה.

(י )

הוט Play
אפליקציה ללקוחות הוט  ,VODהמאפשרת למנויי החברה צפייה במרבית תכני ה VOD -מהטלפון
הנייד או מהטאבלט ,ללא תשלום נוסף.

(יא)

רמי לוי TV
החל מאוגוסט  ,2017מוצעת למנויים חבילת תקשורת תחת המותג רמי לוי  TVהכוללת מגוון סדרות
מקומיות וסדרות רכש ,סרטים וכ 30 -ערוצים בצפיה ישירה על-גבי המסך באמצעות ממיר ייעודי.

(יב)

נטפליקס
החל מהמחצית השנייה של חודש מרץ  ,2018תציע החברה למנוייה צפיה בחבילת התוכן של
נטפליקס ,וזאת ,בתמורה לתשלום נוסף.
בנוסף ,מציעה החברה למנוייה ציוד קצה מסוגים שונים ,בהתאם לצרכי הלקוח .בין היתר ,מציעה
החברה ללקוחותיה - HOT Fiber Box )1( :קופסת תקשורת המשלבת יכולות הקלטה וצפיה
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); ( – Mini Fiber Box )2יחידה אשר ביכולתה לפעול
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כממיר עצמאי וכן כממיר המתממשק עם ה ,Fiber Box -באופן המאפשר תכונות מתקדמות נוספות
כגון :הקלטה וצפיה מכל חדר ,תכונת " ,"Follow meשיתוף סרטונים ותמונות בזמן אמת
מהסמארטפון לטלויזיה בבית והגדלת טווח הקליטה של הרשת האלחוטית בבית .השימוש בFiber -
 Boxוב Mini Fiber Box -בחדרים שונים יוצר חוויית צפייה שלמה המכונה " ."HOT Multiבמהלך
שנת  ,2018מתכננת החברה גם להשיק ציוד קצה התומך בשידורי .4K
.1.6.10.2

תקשורת

1.6.10.2.1

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  077ארצית (קרי ,המספר ימשיך לשמש את משתמש הקצה גם
אם יעבור לכל יישוב אחר בארץ) .לחלופין ,החל מכניסתה לתוקף של תוכנית ניידות המספרים בשנת ,2008
יכול משתמש הקצה לשמור על מספר הטלפון הקיים שלו (כולל הקידומת) בעת מעבר לרשת הטלפוניה של
הקבוצה.
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 PRI
לעסקים בינוניים וגדולים (קווים למנויים עסקיים הכוללים עד  30אפיקי דיבור לקו) .שירותי הטלפוניה
של הוט טלקום כוללים שירותי קו טלפון ביתי (באמצעות מודם  EMTAאו מודם משולב עם מודם אינטרנט
ונתב HOT-BOX -או  )Fiber Boxושירותים 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  1-800בחיוב המנוי (בעל המספר) בעלות השיחה ,שירות  PRIלעסקים,
מספרי כוכבית לעסקים ושירות חיוג בחיוב מפוצל לעסקים ( .)1-700כמו כן ,מעמידה הוט טלקום לרשות
מנוייה שירות לקוחות וכן שירות תמיכה טכנית טלפוני הפועל  24שעות ביממה 7 ,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.
לפרטים אודות אספקת שירותי טלפוניה סיטונאיים על ידי בזק והוט טלקום ,ראו סעיף  1.6.2.3.1לעיל.

1.6.10.2.2

שירותי גישה לאינטרנט מהיר
הקבוצה מספקת ,באמצעות הוט טלקום ,שירותי גישה לאינטרנט מהיר בפס-רחב על-גבי רשת הכבלים,
המאפשרת כיום גלישה במגוון מהירויות עד  200מגה ביט לשניה (בערוץ היורד) ועד  5מגה ביט לשניה
(בערוץ העולה) .בנוסף משווקת החברה לעסקים במגוון איזורים בארץ מהירות גלישה של  500מגה ביט
לשניה (בערוץ היורד) ו 10 -מגה ביט לשניה (בערוץ העולה) .נכון למועד הדוח ,אחוז הלקוחות המנויים על
רוחב הפס באינטרנט של  100מגה ומעלה הוא כ 71%-ומספר מנויי האינטרנט ברוחב פס של  200מגה ,עומד
על כ 61 -אלף .הגלישה על בסיס תשתית האינטרנט המהיר של הוט טלקום ,מבוססת על רשת הכבלים ועל
סיבים אופטיים בפס רחב .לפרטים נוספים ,אודות רשת האינטרנט של הקבוצה ,ראה סעיף  1.6.5.2להלן.
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,

-33-

חלק א  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

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 ארבע ספקיות עיקריות (בזק בינלאומי ,סלקום
(נטויז'ן) ,פרטנר ( )012והוט-נט) .בהתאם להחלטת שר התקשורת ,מחוייבות בזק והוט טלקום לספק
לספקי שירותים שירותי  Bitstream accessסיטונאיים ( ,)BSAהמאפשרים לספקי השירותים להציע
למנויים חבילות שירותים הכוללות תשתית אינטרנט ושירותי  ISPבמסגרת אותה חבילה .לפרטים ,בדבר
החלטת משרד התקשורת בנושא מתן שירותים סיטונאיים על-ידי בעלי הרישיונות הכלליים לספקי
שירותים ,ראה סעיף  1.6.3.3.6להלן.
למועד הדוח ,עומד שיעור החדירה והשימוש באינטרנט במשקי הבית בישראל על כ ,90% -שיעור שהינו
מהגבוהים בעולם .למרות אחוזי החדירה הגבוהים ,שאפיינו את השנים האחרונות ,עדיין לא ניכרת האטה
בביקוש לשירותי הגישה לאינטרנט המהיר.
1.6.10.2.3

שירותי תמסורת ותקשורת נתונים
במסגרת סל השירותים שמציעה הוט טלקום למנוייה העסקיים ,מעניקה הוט טלקום ,בין היתר ,שירותי
תמסורת ותקשורת נתונים ושירותי  )IP Virtual Private Network( IPVPNעל בסיס רשת כבלים
מתקדמת ,הפרוסה ברחבי הארץ ,ומבוססת על רשת סיבים אופטיים .השירותים לעסקים כוללים בין היתר,
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 ( SDH
 )Digital Hierarchyאו תמסורת  )Internet Protocol( IPבמגוון קצבים .לפרטים נוספים בדבר שירותים
אלו ,ראה סעיף  1.6.5.2לעיל.
במהלך שנת  ,2017השיקה החברה פתרונות ומוצרים נוספים ללקוחותיה העסקיים ,דוגמת חבילת אבטחת
מידע נתבים מנוהלים מתקדמים.
בתחום שירותי התמסורת קיימים ספקים נוספים בעלי רשתות עצמאיות ,שהעיקריים בהם מלבד בזק ,הן
קבוצות סלקום ופרטנר .חברת  IBCצפויה אף היא להציע שירותים למגזר העסקי על-בסיס רשת הסיבים
שלה.

1.6.10.2.4

שירותי הפצת שידורים לחברה
כאמור בהסכם השירותים המפורט בסעיף  1.6.18.1.1להלן ,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.

 10על פי נתוני אתר משרד התקשורת ,למועד הדוח ,קיימות  9חברות בעלות רישיון מיוחד למתן שירותי  ISPלמעל ל 20 -אלף לקוחות ועוד 34
ספקים הרשומים להיתר כללי למתן שירותי ( ISPהמוגבל עד  20,000מנויים).
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1.6.10.2.5

הכנסות החברה מקבוצות מוצרים
נכון למועד הדוח ,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 88% -מסך הכנסות הקבוצה.

.1.6.11

לקוחות

.1.6.11.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.6.11.1.1

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

1.6.11.1.2

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 ,חבילות וערוצים
מוספים ,שירות  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  1.6.1.1לעיל.
נוסח ההסכם אושר על ידי המועצה .בנוסף ,ההסכם אושר על ידי בית הדין לחוזים אחידים.
בנוסף ,קיים הסכם המסדיר את התקשרות החברה עם לקוחות המנויים לשירותי  NEXTו.+NEXT-

1.6.11.1.3

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  1.6.12להלן.

1.6.11.1.4

החלטת המועצה בעניין מדיניות מבצעים והחלת הוראות שקיפות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים
ביום  22במרץ  2016התקבל בידי החברה הנוסח המלא של החלטת המועצה בעניין מדיניות מבצעים והחלת
הוראות שקיפות (להלן " -ההחלטה") ,שעיקריה )1( :מבצעים – "מבצע" יכול לכלול מחיר לתקופה מוגדרת
וקצובה של  4עד  18חודשים בלבד (להלן" :תקופת המחיר הראשונה") ,כל תנאי המבצע יפורטו בתקנון
שיימסר למנוי כדין ובו יפורט מיהו קהל היעד של המבצע ,מחיר המבצע שמשלם המנוי בתקופת המחיר
הראשונה לא יועלה לכל אורך תקופת המחיר הראשונה ,בתקופת המחיר הראשונה רשאית החברה להעניק
הנחה נוספת שתפורט מלכתחילה בתקנון המבצע עד ארבעה חודשים ראשונים ,החברה לא תהיה רשאית
לבטל למנוי את המבצע בתקופת המחיר הראשונה ,החברה תהיה רשאית לסכם עם המנוי כבר בעת
הצטרפותו למבצע על המחיר שיחול לאחר תקופת המחיר הראשונה; ( )2שקיפות – בשלב זה החליטה
המועצה כי אין לחייב פרסום של מבצעי שימור על פי כוח מיקוח ,בנוסף אין לחייב פרסום של ההטבות
והפיצויים השונים הניתנים למנויים מעבר לנספח המבצע הראשי שלהם .יתר המבצעים הראשיים
המוצעים לכל הלקוחות שאינם מבצעי שימור ,הטבה או פיצוי יפורסמו בהתאם לכללים שקבעה המועצה;
( )3סוגי מנויים – בכל הנוגע ללקוחות עסקיים וליתרונות לגודל החליטה המועצה כי יש להותיר עניין זה
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להמשך בחינה בעתיד ,אין בדעת המועצה למנוע הבחנה בין מנויים חדשים למנויים קיימים ,זאת במיוחד
בשים לב לקושי במעבר מחברה אחת לשנייה הדורש במקרים רבים מהלקוח הקצאת משאבים ניכרים,
בנסיבות אלה ,מתן תעריף נמוך יותר ללקוחות חדשים מקטין חסמי כניסה בין החברות ועשוי לסייע
לתחרות בענף.
משרד התקשורת עוקב אחר עמידת החברה בהוראות המפורטות לעיל ובהוראות הרשיון ובוחן את אורכם
ותוקפם של מבצעים ,לרבות מתן החלטות בדבר הורדת מחירי המחירון כך שישקף מבצעים הנערכים
לתקופות העולות על ארבעה חודשים.
.1.6.11.2

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים

1.6.11.2.1

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.

1.6.11.2.2

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.

1.6.11.2.3

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.

.1.6.11.3

לפרטים בדבר התפלגות מנויי פעילות השידורים ומנויי פעילות התקשורת בתחום הכבלים ,על פי שיוך
סקטוריאלי לסוף תקופה ראה סעיף  2.3.2.1בדוח דירקטוריון המצורף לדוח זה.
התפלגות מנויי פעילות השידורים ומנויי פעילות התקשורת בתחום הכבלים ,על פי וותק (באחוזים):
פעילות השידורים

לשנת 2017

לשנת 2016

לשנת 2015

ותק של עד שנה

13%

13%

14%

ותק של שנה עד
שנתיים

8%

10%

9%

ותק של שנתיים עד
שלוש שנים

8%

7%

6%

ותק של שלוש עד ארבע
שנים

6%

5%

7%

ותק של מעל  4שנים

65%

65%

64%
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פעילות התקשורת

.1.6.12

לשנת 2017

לשנת 2016

לשנת 2015

ותק של עד שנה בשירותי הטלפוניה

17%

17%

20%

ותק של שנה עד שנתיים בשירותי הטלפוניה

12%

14%

14%

ותק של שנתיים עד שלוש שנים בשירותי הטלפוניה

11%

11%

11%

ותק של שלוש עד ארבע שנים בשירותי הטלפוניה

9%

9%

11%

ותק של מעל ארבע שנים בשירותי הטלפוניה

51%

49%

44%

ותק של עד שנה בשירותי האינטרנט

18%

17%

17%

ותק של שנה עד שנתיים בשירותי האינטרנט

12%

13%

12%

ותק של שנתיים עד שלוש שנים בשירותי האינטרנט

10%

9%

9%

ותק של שלוש עד ארבע שנים בשירותי האינטרנט

7%

7%

9%

ותק של מעל ארבע שנים בשירותי האינטרנט

53%

54%

53%

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 ,ולצמצם נטישת מנויים.
כמו כן ,הקבוצה מציעה למנוייה סלי שירותים שונים ,הכוללים שירותי טלוויזיה רב-ערוצית ו/או שירותי
טלפוניה נייחים פנים ארציים ו/או שירותי גישה לאינטרנט מהיר (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  1,2וערוצי מבוגרים) וכן שירותי תשתית
אינטרנט (עד  100או  200מגה למנויי המגזר הפרטי ומהירויות גבוהות יותר למנויים במגזר העסקי) וטלפון
נייח (ללא הגבלה למספרים רגילים בארץ) .בנוסף ,מציעה החברה למנויים ציוד קצה חדשני המאפשר
חוויית משתמש הכוללת תכונות ויישומים מתקדמים (לפרטים אודות חוויית ה HOT Multi -ר' סעיף
 1.6.10.1.2לעיל).
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 הגישה לאינטרנט
מהיר ,פועלת הקבוצה באמצעות הוט טלקום בשיתוף פעולה מלא עם ספקיות האינטרנט ( ,)ISPומאפשרת
חיבור לכל ספק ,בהתאם לדרישת המנוי.
הרשת תומכת בקיבולת ספקטרום מקסימלית של עד  862MGHZבכ 45%-ממשקי הבית ,ב750MGHZ-
בכ 41%-ממשקי הבית ו 650MGHZ-בכ 14%-ממשקי הבית.
אסטרטגיית החברה במגזר העסקי ,מתמקדת באספקת פתרונות תקשורת לכל מנוי על פי צרכיו ,החל
מקווים בודדים או חבילות טריפל המיועדות לעסקים קטנים ,ועד שיווק צירי  PRIוכן באספקת פתרונות
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תקשורת נתונים על גבי סיבים אופטיים למנויים עסקיים גדולים במשק בטכנולוגיות  IPו SDH-במגוון
מהירויות גבוהות (עד רוחב פס של  10ג'יגה).
החל משנת  2017מציעה החברה למנויים חבילות שידורים על-גבי האינטרנט ובהן שירותי  NEXTו-
( NEXT+לפרטים ר' סעיף  1.6.10.1.2לעיל) .כמו-כן ,בחודש אוגוסט  ,2017חתמו החברה והוט טלקום על
הסכם עם רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2006בע"מ ("רמי לוי") לפיו תשווק בסניפי רשת רמי לוי
חבילת שידורים של הוט ,הדומה לחבילת שירותים דיגיטלית המוצעת ע"י הוט ,וכן שירותי גישה לאינטרנט,
וזאת במחיר אטרקטיבי למנויים .בתמורה לאמור ,תשולם לרמי לוי עמלה בגין כל מנוי.
.1.6.13

תחרות

.1.6.13.1

שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים

1.6.13.1.1

מתחרי החברה בפעילות שידורי טלוויזיה רב-ערוצית למנויים הינם חברת  Yesהמספקת שידורי טלוויזיה
רב-ערוצית בלוויין ,סלקום ופרטנר המציעות שידורים למנויים באמצעות האינטרנט ,גופים נוספים
המספקים שידורים על-גבי האינטרנט (כדוגמת נטפליקס ואמאזון) ,שידורי ה"( DTT-עידן פלוס") וכן
ערוצים ותכנים שמוצעים כיום על גבי רשת האינטרנט ,בחלקם פיראטיים.

1.6.13.1.2

כאמור בסעיפים  1.6.2.1.3ו 1.6.5.1-לעיל ,החברה מעריכה כי הרחבת מגוון הערוצים בשידורי ה,DTT-
בשילוב עם התחזקות הפעילות והפרטת המערך ,וכניסת מתחרים חדשים לפעילות השידורים באמצעות
האינטרנט ,תשפיע מהותית על מאפייני התחרות בתחום ,והתחרות צפויה להתעצם .לפרטים נוספים ,ראה
סעיף  1.6.8.1.3לעיל .להערכת החברה ,עלולה להיות לאמור השפעה שלילית מהותית על פעילותה העסקית
בתחום הכבלים.

1.6.13.1.3

חלקה של החברה בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית מוערך נכון למועד הדוח בכ 49% -מסך מנויי הטלוויזיה
הרב-ערוצית בשוק.

1.6.13.1.4

להערכת החברה ,להלן הגורמים הרגולטוריים העיקריים המשפיעים על התחרות בפעילות השידורים:
(א)

פעילות מתחרים חדשים המספקים שירותי שידור על גבי רשת האינטרנט כאשר לא חלות עליהם
מגבלות רגולטוריות ,ראה סעיף  1.6.5.1לעיל.

(ב)

פעילות לצפייה פיראטית שאינה מוסדרת ברגולציה ,ראה סעיף  1.6.5.1לעיל.

(ג)

פיקוח המועצה על הצעות החברה .לפרטים אודות החלטת המועצה בעניין מדיניות מבצעים והחלת
הוראות שקיפות ,בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים ,ר' סעיף  1.6.11.1.4לעיל.

(ד)

שיווק חבילת היסוד כאמור בסעיף  1.6.10.1.2לעיל והנחיות רגולטוריות בקשר עם שיווק חבילות.

(ה)

הרחבת שידורי ה DTT-ושינויים לעניין הערוצים הייעודיים ,11באמצעות הוספת מגוון ערוצים
נוספים ,ובהם בין היתר :הערוץ הייעודי הרוסי ( ,)9ערוץ מוסיקה ( )24והערוץ הייעודי הערבי.

11כאמור בסעיף .1.6.3.2.9
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1.6.13.1.5

להלן פרטים נוספים המשפיעים על מעמדה של החברה ומחזקים אותה כמובילה ,חדשנית טכנולוגית
ומספקת חווית תקשורת מתקדמת בתחרות בפעילות השידורים ,והפעולות בהן נוקטת הקבוצה על מנת
לשפר את מעמדה התחרותי:
(א)

מובילות טכנולוגית  -קיומה של תשתית פיסית מבוססת המגיעה למרבית משקי הבית  -קבוצת
 HOTמשדרגת את התשתיות הטכנולוגיות שלה באופן שוטף ,המקנות לרשת יכולת אינטראקטיבית
ומותאמת לקצב הגידול ברכישת שירותים על ידי המנויים .התחרות והגידול המתמיד הקיים
בדרישות לשירותים ולקצבים גבוהים ,ידרשו מהחברה השקעות נוספות ברשת .לפרטים נוספים ,ר'
בסעיף  1.5.4לעיל .ציוד קצה מתקדם –  – Fiber Boxהמספק חווית צפייה דיגיטלית מתקדמת
המשלבת יכולות הקלטה וצפיה באיכות  ,HDמודם אינטרנט ,ראוטר ומודם טלפון.

(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.

(ג)

מובילות בתחום השירות  -שיפור מתמיד של השרות ותדמית הקבוצה בעיני המנויים.

(ד)

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  1.6.2.3.1ו-
 1.6.12לעיל.

(ה)

הצעת תעריפים תחרותיים.

.1.6.13.2

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים

1.6.13.2.1

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

התחרות מול קבוצת בזק ,שהינה המתחרה העיקרי בתחום הפעילות ,וכן מול קבוצת סלקום
וקבוצת פרטנר -לפרטים ראה סעיפים  1.6.4.2 ,1.6.2.3.1ו 1.6.13-לעיל.
להערכת הוט טלקום ,יכולתן של החברות בקבוצת בזק לשווק סלי שירותים ,בעלת השפעה על מבנה
התחרות בתחום .ככל שקבוצת בזק תשווק סלי שירותים נוספים ,צפויה התחרות בתחום להחריף,
ועלולה להיות לכך השפעה מהותית על עסקי הוט טלקום בתחום הפעילות.

(ב)

מהלכים בהם נוקט משרד התקשורת ,המאפשרים לגורמים שונים שימוש ברשתות של אחרים
(ובכללן רשת הכבלים) לצורך אספקת שירותים המתחרים בשירותים שמספקים בעלי הרשתות,
ובראשם החלטות משרד התקשורת בנושא כינון שוק סיטונאי .לפרטים ראה סעיפים ,1.6.2.3.1
 1.6.4.2ו 1.6.5.2-לעיל.

(ג)

התחרות מול חברות הסלולר במגזר העסקי והפרטי  -לפרטים נוספים ראה סעיף  1.7.16להלן.

(ד)

התחרות במגזר העסקי  -נכון למועד פרסום הדוח קיימים ארבעה מתחרים המספקים שירותי
תקשורת פנים-ארציים נייחים למגזר העסקי ,כאשר חלקם מספקים את השירות באמצעות
תשתיות אשר בבעלותם ,וחלק מן הספקים בתחום מספקים שירותים ,בין היתר ,על גבי תשתיות
הוט טלקום.
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(ה)

ניידות מספרים  -אפשרותו 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.

(ו )

שינויים והתקדמות טכנולוגית  -לפרטים נוספים ראה סעיף  1.21.2.3להלן.

(ז)

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.
לפירוט בעניין השפעת חוק ההסדרים על השימוש בתשתיות פאסיביות על ידי מפעיל פנים ארצי
(מפ"א) ,ראה סעיף  1.6.3.2.1להלן.

1.6.13.2.2

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); ()2
תשתית וטכנולוגיה מתקדמות ,שיאפשרו שירות תחזוקה ואספקה תקינה ויעילה של שירותים מתקדמים;
( )3קביעת מחירים תחרותיים של שירותי התקשורת; ( )4קיום מערך שיווק ומכירה רחב התומך בשיווק
המוצרים ומכירתם; ( )5מתן שירותים נלווים בפעילות התקשורת; ( )6פעילות להרחבת מגוון השירותים
המוצעים על ידי הקבוצה ,כדוגמת שירותי סלולאר ,מב"ל ושירותי  ISPוהעמקת החדירה למגזר העסקי;
וכן )7( -קיום מקורות מימון זמינים להרחבת קיבולת הרשת לצורך הוספת מנויים ; .וכן )9( -קיום מקורות
מימון זמינים להרחבת קיבולת הרשת לצורך הוספת מנויים.

.1.6.14

עונתיות
השפעת העונתיות איננה מהותית לתוצאות הכספיות של הקבוצה.

.1.6.15

ספקים

.1.6.15.1

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:

.1.6.15.2

הסכם עם חברת דורי מדיה ספייק בע"מ
בהמשך להתקשרות מוקדמת בין החברה לבין דורי מדיה ,בחודש מרץ  2018התקשרה החברה בהסכם
המסדיר את התנאים להפקת ערוצי הסרטים בפורמט  SDו .HD-עוד מסדיר ההסכם רישיון להעמדת
סרטים בשירות  MOVIE TIMEוזכויות נוספות .ההסכם בתוקף עד לסוף שנת  ,2021כאשר החברה
רשאית לקצר את תקופת ההסכם בהתאם לתנאים שסוכמו בין הצדדים.
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.1.6.15.3

מערך התקשרות עם ערוץ הספורט בע"מ
ביום  3ביולי  ,2008התקשרה 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 .5HD
כמו 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 תשלום
שנתי קבוע .ההסכם האמור כולל ,בין היתר ,סעיפי אחריות של ערוץ הספורט ,וכן התחייבותו לשיפוי
החברה .ההסכם הינו בתוקף עד לשנת  .2022לחברה קיימת זכות להביא את ההסכם לידי סיום בנסיבות
מסוימות המפורטות בהסכם.

.1.6.15.4

הסכם עם צ'רלטון בע"מ
בחודש מרץ  ,2010התקשרה החברה עם המפיק צ'רלטון בע"מ בהסכם ,כפי שתוקן מעת לעת ,לפיו המפיק
מתחייב להפיק לחברה את הערוצים "ספורט " ,"1ספורט " ,"2ספורט  "HD1ו"-ספורט  ."HD2בין היתר
הוסכם ,כי בנוסף לערוצים הקיימים ,המפיק יפיק שני ערוצי ספורט נוספים ,שיכילו בין השאר תכנים
ומשחקים מהליגה הישראלית והאנגלית ,שכל אחד מהם ישודר הן בגרסת  SDוהן בגרסת  .HDהערוצים
החדשים יופקו כערוצים מלאים ,ערוכים" ,ארוזים" ומוכנים לשידור .נכון למועד הדוח ,ההסכם הינו
בתוקף עד לשנת .2020

.1.6.15.5

הסכם לקבלת שירותי פיתוח תחזוקה ותמיכה במערכת הבילינג
ביום  31בדצמבר  2006התקשרה 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  3במאי  ,2011התקשרה 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.
ההסכמים הינם בתוקף עד שנת .2021
להערכת החברה קיימת לה תלות בספק זה ,שכן במקרה של סיום ההתקשרות עמו ,תיגרם לה עלות
מהותית מן הצורך לעבור לספק חלופי.

.1.6.15.6

שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים
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
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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:
.1.6.15.7

הסכם למתן שירותי תכנון ,התקנה ותחזוקה של רשת כבלים בין בזק לבין הוט טלקום
לפרטים בדבר הסכם למתן שירותי תכנון ,התקנה ותחזוקה של רשת כבלים בין בזק ובין הוט טלקום ,ראה
סעיף  1.6.15.14להלן.

.1.6.15.8

הסכמים לתחזוקה של מתגי טלפוניה
לחברה מערכת הסכמים עם חברת  ,GENBENDלתמיכה ותחזוקה במתגי טלפוניה של החברה.
ביום  17בנובמבר  2016נחתם הסכם בין הוט טלקום לבין  Broadsoftלתמיכה ותחזוקה במתגי טלפוניה
של החברה אשר מסופקים על ידי  .Broadsoftההסכם הינו בתוקף לשלוש שנים ולאחר מכן יוארך באופן
אוטומטי לתקופות של שנה בכל פעם ,אלא אם אחד הצדדים ירצה בסיומו.

.1.6.15.9

הסכם בין הוט טלקום לבין ( NDS Limitedלהלן)"NDS" :
ביום  25פברואר  2007נחתם הסכם בין הוט טלקום לבין  ,NDSכפי שתוקן והוארך מעת לעת ,לאספקה
של מוצרי תוכנה ושירותים בקשר עם מערכות הצפנה אחודה ומערכות חומרה אשר מסופקות על ידי
( Technicolorראה סעיף  1.6.15.10להלן) .ההסכם הנו בתוקף עד לשנת .2019
להערכת החברה קיימת לה תלות בספק זה ,שכן במקרה של סיום ההתקשרות עמו ,תיגרם לה עלות
מהותית מן הצורך לעבור לספק חלופי.

.1.6.15.10

הסכם בין הוט טלקום לבין "( Technicolor Delivery Technologiesטכניקולור")
ביום  10בספטמבר  2009נחתם בין הוט טלקום לבין טכניקולור הסכם בקשר לרכישת ממירים מטכניקולור,
כפי שתוקן מעת לעת ,וכן הוסדרה הטמעת תוכנת ההצפנה של  NDSבממירי טכניקולור.
מחירי הממירים על פי ההסכם 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.
להערכת החברה קיימת לה תלות בספק זה ,שכן סיום ההתקשרות עמו ,עלול לגרום להפסקת התמיכה
במוצרים המצויים אצל לקוחותיה.

.1.6.15.11

הסכם בין הוט טלקום לבין "( Sagemcom Broadband SASסאג'ם")
ביום  1במרץ  ,2011התקשרה הוט טלקום 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 רישיונות
שימוש בתוכנה של המוצר .ההסכם בתוקף לתקופה של  4שנים ממועד חתימתו ,והוא מתחדש אוטומטית
לתקופות נוספות של  12חודשים ,אלא אם צד להסכם יודיע לצד השני על סיום ההתקשרות .בנוסף ,חברת
סאג'ם מספקת להוט טלקום את מכשירי ה Fiber Box -וה Mini Fiber Box -ושירותי תמיכה למוצרים
אלה.
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להערכת החברה קיימת לה תלות בספק זה ,שכן סיום ההתקשרות עמו ,עלולה לגרום להפסקת התמיכה
במוצרים המסופקים על-ידי הקבוצה.
.1.6.15.12

הסכם בין הוט טלקום לבין "( Nagravision SAנגרה")
בחודש פברואר  2011התקשרה הוט טלקום עם נגרה בהסכם לאספקת חבילת תוכנה ואפליקציות לצורך
הפעלת ממירים לשידור באיכות  High Definitionבעלי יכולת הקלטה ( ,)HD-PVRהמסופקים להוט
טלקום על ידי טכניקולור כאמור בסעיף  1.6.15.10לעיל.
בראשית שנת  ,2016נחתם הסכם מסגרת עם נגרה ,המסדיר את התנאים לאספקת המוצרים ושירותים
נוספים אותם מספקת נגרה להוט טלקום ,ובכללם כרטיסים חכמים ומערכות הצפנה למוצרי הFiber -
 Boxוה Mini Fiber Box -ושירותי תחזוקה לכל אחד מהמוצרים .הסכם המסגרת נחתם לתקופה בת 5
שנים.
להערכת החברה קיימת לה תלות בספק זה ,שכן סיום ההתקשרות עמו ,עלולה לגרום להפסקת התמיכה
במוצרים המסופקים על-ידי הקבוצה.

.1.6.15.13

הסכם עם תל אביב טלקום בע"מ (להלן" :ת.א.ט")
בשנת  ,2013התקשרה הוט טלקום עם חברת ת.א.ט בהסכם ,לפיו תשמש ת.א.ט כקבלן משנה לביצוע
עבודות ,תחזוקה ,עבודות שדרוג ברשת הכבלים (סגמנטציה) 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 ,התחדש ההסכם באופן אוטומטי לתקופות נוספות וביום  20בדצמבר  2016הוארך
ההסכם לתקופה נוספת של שנתיים.
לפרטים נוספים אודות הסכם ההתקשרות עם ת.א.ט ראה בתקנה  22לחלק ד' בדוח זה.
בשנת  ,2016עמדו העסקאות לת.א.ט .על כ 16%-מסך רכישות הקבוצה ,אך לקבוצה אין תלות בספק זה.

.1.6.15.14

לפרטים אודות הסכם למתן שירותי תכנון ,התקנה ותחזוקה של רשת כבלים בין בזק ובין הוט טלקום,
ראה ביאור 25ב( )4לדוח הכספי של החברה ליום  31בדצמבר .2016
להערכת החברה קיימת לה תלות חמישה ספקים כמפורט בסעיפים ,1.6.15.10 ,1.6.15.9 ,1.6.15.5
 1.6.15.11ו ,1.6.15.12 -שכן במקרה של סיום ההתקשרות עימם ,עלול לגרום לה תוספת עלות מהותית,
הנובעת מן הצורך לעבור לספק או ספקים חלופיים וכן עלול לגרום להפסקת התמיכה במוצרים המסופקים
על-ידי הקבוצה .כמו כן ,בתקופת ביניים עד יצירת חלופה מתאימה ,עלול להיווצר מחסור באספקת ממירים
לחלק ממנויי החברה.

.1.6.16

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 2007-וחוק זכויות מבצעים ומשדרים ,התשמ"ד .1984-תשלום תמלוגים כאמור מתבצע
למספר ארגונים הפועלים בישראל ,הגובים עבור בעלי זכויות הקניין הרוחני את התמלוגים המגיעים להם
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וזאת באמצעות רישיונות שמיכה ( .)Blanket Licensesהתשלומים מבוססים לעיתים על תשלום קבוע
ולעיתים על שיטות תמחור שונות כפי שמוסכם עם הארגונים השונים .בימים אלה מצויה החברה במו"מ
להארכת ההסכמים עם חלק מהארגונים ,שתוקף ההסכמים עימם הסתיים.
בחודש דצמבר  2015הגישה אשכולות – החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ("אשכולות")
תביעה על סך של כ 16 -מיליון ש"ח כנגד החברה ,בטענה כי החברה איננה משלמת תמלוגים ראויים בגין
שימוש ,במסגרת שידורי החברה ,בביצועים מוגנים של אמנים מבצעים ישראליים .בחודש ספטמבר 2017
תוקן כתב התביעה ,באופן שהתביעה מתייחסת גם לשנים  2016-2017ותובעת הפרשי תמלוגים בסך כולל
של כ 48-מיליון ש"ח בגין השנים .2015-2017
.1.6.17

הון חוזר
לפרטים בדבר ההון החוזר של החברה ראה סעיף  1.10להלן .כן ראה ביאור (1ה) לדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר .2017

.1.6.18

מגבלות חקיקה ופיקוח
לפרטים בעניין מגבלות חקיקה ופיקוח החלות על החברה ,ראה סעיף  1.6.3לעיל.

.1.6.19

פעילות להרחבת סל השירותים של הקבוצה

.1.6.19.1

שירותי ISP
ביום  14בדצמבר  2010העניק משרד התקשורת להוט נט שירותי אינטרנט בע"מ ,חברה בת של החברה
(להלן" :הוט נט") רישיון מיוחד לביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק-גישה לאינטרנט (להלן" :רישיון ה-
 .)"ISPביום  15בפברואר  ,2012החלה הוט נט באספקת שירותי  ISPלמנויים פרטיים .ביום  5בינואר ,2016
הוארך תוקף הרישיון של הוט נט עד ליום  31בדצמבר  .2020נכון למועד הדוח ,פעילות זו של הקבוצה אינה
בהיקף מהותי.
לפרטים נוספים אודות רישיון ה ,ISP-ראה סעיף  1.7.19.1לדוח תקופתי לשנת  ,2015אשר האמור בו מובא
כאן בדרך של הפניה.

.1.7

תחום התקשורת הסלולרית

.1.7.1

מידע כללי על תחום הפעילות
פעילות הקבוצה בתחום התקשורת הסלולרית ,מרוכזת על-ידי הוט מובייל (לשעבר מירס) .בתחום הפעילות
מספקת הוט מובייל ללקוחותיה שירותי טלפוניה ניידת בטכנולוגיית  ,UMTS ,GSMבטכנולוגיית iDEN
ובטכנולוגיית  ,LTEכמפורט להלן.

.1.7.2

מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו
המאפיין המרכזי של תחום התקשורת הסלולרית בישראל ,הינו שיעור החדירה הגבוה של המכשירים
הסלולריים בקרב האוכלוסייה .נכון ליום  31בדצמבר  2017עמד שיעור הטלפונים הניידים בקרב
האוכלוסייה 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)
אימוץ נרחב של טכנולוגיות חדשות; (ג) תחרות ,הנובעת מחדירה של מפעילים חדשים ,וממאמצי שיווק
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מצידם של המפעילים השונים בשוק ,ובכלל זה הורדת מחירים; (ד) מעבר לתמחור חבילות "הכל כלול" וכן
תמחור אגרסיבי בשוק העסקי ובמגזר החרדי; ו(-ה) ניידות מספרים המקלה על מנויים לעבור ממפעיל אחד
לשני.
.1.7.3

מגבלות חקיקה ,תקינה 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  1.7.21.8להלן.
רגולציה נוספת החלה על הוט מובייל בתחום פעילותה ,הינה חוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה( 1965-להלן:
"חוק התכנון והבנייה") ותקנותיו בכל הנוגע להקמת אתרים; חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א( 1981-להלן:
"חוק הגנת הצרכן") וחוק הקרינה הבלתי מייננת .לפרטים נוספים בדבר מגבלות ,חקיקה ופיקוח החלים
על הוט מובייל ראה סעיף  1.7.21להלן.

.1.7.3.1

ביום  30ביולי  ,2014פורסם 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  2ודור  ,3והפרושה 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 ,שיעור הכיסוי המינימאלי הנדרש,
ואיכות 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 .יצויין כי בהרחבת רשיונה של הוט מובייל במסגרת הליכי
המכרז לתדרי דור  4כמפורט בסעיף  ,1.7.7.1הוחלו חובות אלה כחלק מדרישות הכיסוי .במסגרת החלטת
משרד התקשורת מיום  22בפברואר  ,2017הוחלט לשנות ממתכונת קביעת דרישות הכיסוי עבור טכנולוגיות
דור  3בלבד ולתקן את רישיונות המפעילים באופן בו ייקבע כי על המפעילים לעמוד בדרישות מינימאליות
לכיסוי באזור השירות .ביחס לרישיונות הניתנים ע"י המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון ,הוחלט לתקן
את רישיונות המפעילים באופן בו ייקבע כי על המפעילים לעמוד בדרישה לכיסוי עבור טכנולוגיות דור 3
בלבד ,הנמוכה באחוז אחוד מהדרישה המינימאלית בתחומי ישראל.

.1.7.3.2

ביום  2בפברואר  ,2016פורסם על ידי משרד התקשורת  -אגף בכיר פיקוח ואכיפה ,שימוע בנושא "סבב נוסף
של תיקון רישיונות רט"ן ורישיונות אחודים בנושאים צרכניים" וזאת בעקבות תלונות שהגיעו למשרד
בנושאים צרכניים שונים במהלך השנים האחרונות ושינויים שחלו לאחרונה בשוק הרט"ן עם הגברת
התחרות .בהמשך לשימוע ,ביום  16בינואר  2017פורסמה הודעה מטעם משרד התקשורת לעניין תיקונים
צרכניים ברשיונות חברות הסלולאר אשר מטרתם להגביר את השקיפות בין חברות הסלולאר לציבור .בין
היתר נקבעו הוראות לעניין הסכם ההתקשרות בין המנוי לבין החברה ,ביצוע עסקת מכר בטלפון ,הסדרת
אופן שליחת החשבון למנוי ,חובתה של החברה לשמירת מספר הטלפון לאחר סיום ההתקשרות ,הוראות
לעניין גבייה יחסית של דמי מנוי בחבילות שירותים בארץ ובחו"ל ,הגבלות לעניין שינוי תעריפים ,גביית
דמי כרטיס  ,SIMפקיעת תוקף של הטבה ,גילוי נאות בחשבון הטלפון ,הזמנת שירותי תוכן מספקים וכן
אסדרת שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות.

.1.7.3.3

ביום  4במרץ  2018אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הפרק העוסק בתיקונים
לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש] התשל"ב ,1972-מתוך הצעת חוק ההסדרים לשנת  .2019במסגרת
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התיקונים ,נכללות ,בין היתר ,הקלות שנקבעו על מנת להקל על העוסקים בייבוא מסחרי של ציוד אלחוטי
מסוגים מסוימים .מוצע לקבוע ,כי המנהל רשאי לקבוע ברישיון חובות ,תנאים והגבלות לעניין החזקה,
העברה ורכישה של אמצעי שליטה בבעל הרישיון ,חובות לעניין ניטור הספק השידור של הציוד האלחוטי
ומסירת נתוני הניטור למנהל .עוד מוצע לקבוע ,כי השר רשאי לדרוש כל מידע כגון מפרט טכני של הציוד
האלחוטי וכן בדיקת מעבדה המעידה על תכונותיו הטכניות של המכשיר .עוד מוצע לקבוע בין היתר ,כי
המנהל יהיה רשאי לבטל רישיון שניתן ,להגבילו או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה אם מצא
שהרישיון ניתן על יסוד מידע שגוי או אם הופרה הוראה מהותית מהפקודה .כן מוצע לקבוע סמכויות אכיפה
ופיקוח מנהליים שיאפשרו הטלת עיצומים כספיים.
נכון למועד פרסום דוח זה ,אושרה הצעת חוק ההסדרים לשנת  2019במליאה ,אולם הנוסח הסופי טרם
פורסם ברשומות.
.1.7.4

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו

.1.7.4.1

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

.1.7.4.2

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 ()Branding
ו/או אספקת שירותי ערך מוסף.
קיומם של מפעילי  MVNOבתחום התקשורת הסלולרית ,דמי הקישוריות הנמוכים וכניסתו הצפויה של
מפעיל סלולרי חדש מכח המכרז לתדרי דור  ,4הגבירה את התחרות בתחום ,ועלולה להשפיע על שיעורי
הרווחיות של הוט מובייל.
לנתונים כספיים אודות שינויים ברווחיות הוט מובייל ראה סעיף  1.4לעיל .לפרטים אודות פילוח הכנסות
ורווחיות מוצרים ושירותים בתקופות הרלבנטיות ,ראה סעיף  1.3.2לדוח הדירקטוריון בפרק ב' לדוח
התקופתי ,ולפרטים אודות ההצטרפות והנטישה של מנויים בתקופות הרלבנטיות ,ראה סעיף  1.3.2.1לדוח
הדירקטוריון בפרק ב' לדוח התקופתי.

.1.7.5

תאגיד הרשת -הסכם שיתוף רשתות עם פרטנר
כחלק מההיערכות לאספקת שירותי תקשורת סלולארית בדור הרביעי ( ,)LTEביום  8בנובמבר 2013
התקשרו הוט מובייל ופרטנר בהסכם להקמת תאגיד משותף שמטרתו הינה אחזקה ,ניהול ותחזוקה של
רשת תקשורת סלולרית מתקדמת אחת עבור שתי החברות (להלן" :תאגיד הרשת") ,כמפורט להלן :הוט
מובייל ופרטנר הקימו שותפות מוגבלת ,אשר מחזיקה ,מפתחת ומתפעלת רשת תקשורת סלולארית
מתקדמת אחת עבור שתי החברות ,ואשר כל צד מחזיק במחצית מהזכויות בה (להלן" :המיזם המשותף"
או "הסכם שיתוף הרשתות ") .על פי ההסכם ,כל אחד מהצדדים מחזיק ומתפעל באופן נפרד את ליבת
הרשת שלו ,ומספק 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  ,2028כאשר 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.
בהסכם נקבע ,כי עד לתחילת  2017הוט מובייל תשלם סכום חד פעמי ,ולאחר מכן ,כל צד יישא במחצית
מההשקעות ההוניות הדרושות לשם הקמה ושדרוג של הרשת המשותפת .כמו כן ,הנשיאה בהוצאות
התפעוליות של הרשת המשותפת תהיה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ומבוסס ,בין היתר ,על היקף
תעבורת הנתונים ,שיצרוך כל צד מהרשת המשותפת ("מועד היישום המלא").
כשלב ביניים נקבע ,כי פרטנר תעניק להוט מובייל זכות שימוש ברשת התקשורת הסלולארית שלה ,לצורך
מתן כיסוי סלולארי ארצי נרחב ללקוחותיה .עוד נקבע בהסכם כי הצדדים זכאים להודיע על הקדמת מועד
היישום המלא .ביום  28בפברואר  2016הודיעה הוט מובייל על הקדמת מועד היישום המלא ,והוא חל ביום
 1באפריל .2016
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.
.1.7.5.1

ביום  22במאי  2014התקבלה החלטת הממונה על הגבלים עסקיים (להלן בסעיף זה" :ההחלטה") ,לאשר
בתנאים את הסכם שיתוף הרשתות .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  22במאי  ,2021או מיום בו חלפו  6שנים 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 או באמצעים טכנולוגיים.
(ב) שירותי תשתית האינטרנט של הוט טלקום ,ימכרו ויסופקו בתנאים שוויוניים לכל לקוחות הוט טלקום
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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.
.1.7.5.2

ביום  20באפריל  ,2015התקבל מכתב אישור ממשרד התקשורת ,לפיו המשרד מצא ,כי הסכם שיתוף
הרשתות בין הוט מובייל לבין פרטנר ,עולה בקנה אחד עם מדיניות המשרד והרישיונות הרלבנטיים .המיזם
המשותף פנה למשרד התקשורת בבקשה לקבלת רישיון מיוחד למתן שירותי תשתית רדיו סלולארית.
לפרטים אודות מסמך מדיניות שיתוף ברשת גישה רחבת פס של בעל רשיון כללי למתן שירותי רט"ן שפרסם
משרד התקשורת ביום  15במאי  ,2014ר' בסעיף  1.8.6.4לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2014אשר המידע
האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.

.1.7.5.3

ביום  9באוגוסט 2015 ,העניק משרד התקשורת לחברת פי .אייץ' .איי נטוורקס (( )2015להלן)"PHI" :
(השותף הכללי במיזם המשותף) ,רישיון מיוחד למתן שירותי תשתית רדיו סלולארית למפעיל רט״ן,
במסגרתו אחראי המיזם המשותף ,בין היתר ,על אחזקתה ,פיתוחה ותפעולה של רשת רדיו מתקדמת עבור
הוט מובייל ופרטנר והמיזם המשותף החל בפעילותו .תוקף הרשיון הינו לתקופה בת  10שנים.
לפירוט בדבר תנאי הרישיון ראה סעיף  1.7.21.8להלן.
נכון למועד הדוח ,פועל המיזם המשתף במתכונת שיתוף  MOCNברשתות בדור  3ו ,4-כאשר כל אחד
מהצדדים אחראי לתפעול ותחזוקת ליבת הרשת שלו והכל ,בהתאם להוראות הרשיון ודרישות משרד
התקשורת.

.1.7.6

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 הרגולטוריים ,בשילוב עם התחרות הקיימת בשוק בין המפעילים ,הובילו לעלייה בשיעורי
עזיבת מנויים והתניידת בין המפעילים השונים.
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 ( ,)Smartphoneכניסת טכנולוגיית
ה LTE -לשוק הישראלי והשקת שירותי דור  4על ידי המפעילים ,כניסתם 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.
לפרטים נוספים בעניין זה ,ראה סעיף  1.7.7.1להלן.

.1.7.7

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:

.1.7.7.1

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 iDEN
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המעמידה לרשות הלקוחות שירותים ייחודים בתחום ה"( DISPATCH -ווקי טוקי") ,שהינם חשובים
במיוחד עבור השוק המוסדי והביטחוני .בנוסף ,מספקת הוט מובייל שירותי דור  3ודור  .4כחלק
מההיערכות לאספקת שירותי תקשורת סלולארית בדור הרביעי ( ,)LTEהתקשרה הוט מובייל ,בחודש
נובמבר  ,2013בהסכם להקמת תאגיד הרשת כמפורט בסעיף  1.7.5לעיל ,באמצעותו תספק הוט מובייל
שירותי תקשורת סלולרית למנוייה.
.1.7.7.2

מכרז לתדרי דור רביעי
ביום  2ביולי  ,2014פרסם משרד התקשורת מכרז רישיון משולב למתן שירותי רשיון טלפון נייד בשיטה
התאית (רט"ן) בישראל :הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון חדש (מכרז מס'  ,21/2014להלן בסעיף זה:
"המכרז") ,לשם אספקת שירותים מתקדמים ,תוך שימוש בטכנולוגיות ( LTEדור רביעי) ,וזאת בהליך של
מכרז .לפרטים נוספים אודות המכרז והודעות משרד התקשורת בעניינו ר' בסעיף  1.8.7.3לדוח התקופתי
לשנת  ,2015אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
יצוין כי עמידתה של הוט מובייל בתנאי המכרז מתבצעת בין היתר באמצעות יישום הסכם שיתוף הרשתות
עם פרטנר (לעניין זה ראה סעיף  1.7.5לעיל).

.1.7.8

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות ,והשינויים 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 והרגולטורים ,המתבטאים בשחיקת מחירים בתחום הפעילות; (ו) מתן
מענה מהיר ויעיל לצורכי המנוי; (ז) פעילות כחלק מקבוצת תקשורת; (ח) היכולת לשתף רשתות( .ט) הרחבת
יכולת המכר ומגוון המוצרים בתחום ציוד הקצה.

.1.7.9

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; (ז) 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 והרביעי (ביניהם הקבוצה) ומדיניות
שיתוף רשתות ,הופחתו חסמי הכניסה הקשורים בהקמת תשתיות .לפרטים נוספים אודות תחרות בשוק
התקשורת סלולארית ,ראה סעיף  1.7.16להלן .בנוסף ,כניסתה לתוקף של תוכנית ניידות המספרים וכן
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הורדת תשלומי קנסות היציאה מתוכניות ההתחייבות (ראה סעיף 1.6.10.2.1לעיל) ,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.
.1.7.10

תחליפים למוצרי תחום הפעילות
להלן מוצרים ושירותים העשויים להוות תחליף לחלק מהשירותים המסופקים על ידי הקבוצה בתחום
הפעילות( :א) שירותי תקשורת על בסיס טכנולוגיית  ,VoIP/VoCהמאפשרים למשתמש לקבל שירותי
( voiceהוצאה וקבלה של שיחות) ו( ;SMS -ב) אספקת אינטרנט אלחוטי במקומות ציבוריים באמצעות
טכנולוגיית  ,Wi-Fiאשר עשויה להוות תחליף לאינטרנט הסלולרי.

.1.7.11

מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות ,וכן לפרטים בדבר הגורמים המשפיעים על מבנה התחרות,
ראה סעיף  1.7.16להלן.

.1.7.12

מוצרים ושירותים
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:

1.7.12.1.1

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 one
וקבוצתיות ( .)Group – one to manyבמהלך  2016הוט מובייל השיקה שירות חדש – ""MIRS 4G
המבוסס על טכנולוגיית  )PTT over cellular( POCעל גבי הרשת שלה ,וזאת כתחליף לשירותים שהעניקה
החברה על גבי רשת ה.iDEN -

1.7.12.1.2

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

1.7.12.1.3

שירותי תוכן:
שירותי תוכן דוגמת יישומים מבוססי מיקום ,שירות "מוסיקה בהמתנה" ,שירות גיבוי בענן ,שירות
 Fax2Mailועוד .בנוסף ,מציעה הוט מובייל ללקוחותיה אפליקציה הכוללת ,בין היתר ,שירותים ייעודים
למנויי הוט מובייל ,כדוגמת האפשרות לצפות בתוכן לילדים.

.1.7.12.2

שירותי נדידה ()Roaming
שירות הנדידה מאפשר למנוי לטלפון הנייד של הוט מובייל לקיים שיחות ,מסרונים וגלישה סלולריים
בחו"ל ,כאשר החיוב נעשה על ידי הוט מובייל ,בהתאם להסכמים בין הוט מובייל למפעילי רשתות
סלולריות בחו"ל.
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.1.7.12.3

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 Machine( M2M

.1.7.12.4

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

.1.7.13

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
ראה סעיף  1.3.2.2לדוח הדירקטוריון בפרק ב' לדוח התקופתי.

.1.7.14

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).
לפרטים אודות התפלגות מנויי הוט מובייל על פי שיוכם הסקטוריאלי (באחוזים) ראה סעיף  1.3.2.2בפרק
ב' לדוח התקופתי.

.1.7.14.1

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.

.1.7.15

שיווק והפצה
ביום  4באפריל  ,2012נחתם הסכם בין הוט מובייל ,בין החברה ובין הוט 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 נחתם לתקופה של  12חודשים ("התקופה הראשונה") ,עם
הארכה אוטומטית של  12חודשים 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.

.1.7.16

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 הדו"חות הכספיים
הרבעוניים של החברות סלקום ,פרטנר ,פלאפון וגולן טלקום ,מספר המנויים בשוק הסלולר נכון לסוף חודש
ספטמבר  2017עומד על כ 10.42-מיליון מנויים .בידי החברה נתונים לגבי  95%משוק הסלולר ולהערכתה,
נתח השוק של הוט מובייל בשוק הסלולר עומד על כ.15%-
להערכת הוט מובייל ,הגורמים העיקריים המשפיעים על מבנה התחרות בתחום התקשורת הסלולארית
הינם( :א) התגבשותן של "קבוצות תקשורת" ,אשר באפשרותן להציע למנוי סל שירותי תקשורת כוללים.
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לעניין זה ,ראה סעיף  1.6.2.3.1לעיל; (ב) גידול במספר המתחרים כתוצאה ממכרז התדרים ( )UMTSבו
זכו החברה וגולן טלקום ,וכן הצטרפותו הצפויה של מפעיל חדש בעקבות המכרז לתדרי דור  4והקלות
רגולטוריות שניתנו למפעילים החדשים בדבר נדידה פנים ארצית ,משך ההקמה של התשתית החדשה ועוד;
(ג) הקטנת החסמים של נטישת מנויים ,כמפורט להלן :הפחתה משמעותית של דמי היציאה המוקדמת
מתוכנית עם התחייבות לתקופה מסוימת ,החל מחודש פברואר  ,2011שהובילה 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 למנוייו;
(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 ( Voiceו ,)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( :מתן
השירותים באמצעות רשת סלולארית מתקדמת ואיכותית; ( )2השקעת אמצעים ומאמצים לשיפור מערך
שירות הלקוחות; ( )3מדיניות תמחור אטרקטיבית  -השקת חבילות "הכל כלול" בעלות חודשית
אטרקטיבית לצד חבילות "דיברת שילמת" עם תעריף אטרקטיבי ליחידת שימוש ועריכת מבצעים ,וכן
השקת מגוון תכניות בהתאם לצרכים המשתנים של הציבור כגון תכניות הכוללות מכסת שימושים בחו"ל
ושירותי תוכן לכל המשפחה; ( )4הסכם שיתוף הרשתות עם פרטנר (ראה סעיף  1.7.5לעיל).
.1.7.17

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.

.1.7.18

רכוש קבוע ,מקרקעין 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  1.14להלן.

.1.7.19

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.

.1.7.19.1

הסכם הקמה ותחזוקה לרשת דור שלישי

1.7.19.1.1

בחודש יוני  2011נחתם הסכם בין הוט מובייל לנוקיה סימנס נטוורקס ישראל בע"מ ("הספק") ,במסגרתו
רכשה הוט מובייל מהספק ציוד ,חומרה ותוכנה וכן שירותי תחזוקה .לאחר מכן רכשה הוט מובייל שירותי
הקמה ואינטגרציה של ליבת רשת ה .LTE-וכן שירותים ותוכנות נוספות לצורך מימוש שיתוף הרשתות עם
חברת פרטנר .בחודש יולי  2016נערכה תוספת להסכם עם הספק ובכלל זאת הוסכם על רכישת פרטי ציוד,
חומרה ותוכנה נוספים וכן חודש הסכם התחזוקה לליבת הרשת לשנים .2016-2017
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.1.7.19.2

הסכם עם קומברס
לפרטים בדבר התקשרות הוט מובייל עם קומברס ,להקמה ותחזוקה של מערכת בילינג ראה סעיף 1.20.5
בדוח השנתי לשנת  ,2015אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

.1.7.19.3

שיתוף פעולה עם מוטורולה
בחודש אוגוסט  2017נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין הוט מובייל לבין מוטורולה סולושיינס ישראל,
במסגרתו הוסכם כי החברות יפעלו על מנת להמחות למוטורולה הסכמי התקשרות הקיימים בין הוט
מובייל לבין לקוחות מוסדיים ואסטרטגיים העושים שימוש בשירותי הקשר ברשת ה IDENשל הוט מובייל.
מוטורולה תציע ללקוחות האמורים מגוון חלופות לשירותי הקשר ברשת ה IDEN-ובכלל זאת ,מכשירי
קשר בטכנולוגיות מתקדמות ,וזאת על מנת שלקוחות אלו יוכלו להמשיך ולהשתמש בשירותי קשר גם לאחר
סיום פעילות טכנולוגיית ה IDEN-של הוט מובייל ,הצפוי ברבעון הראשון של שנת .2019

.1.7.20

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

.1.7.20.1

חלק ממתקניה של הוט מובייל ,המנוהלים ומתוחזקים כיום על ידי תאגיד הרשת ,כגון מתקני שידור,
פולטים גלים אלקטרומגנטיים ונחשבים כ"מקור קרינה" על פי 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 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 קרינה הצורך 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 הוציאה לצורך הקמת
מתקני שידור כמפורט בסעיף  1.7.21.3להלן.
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,
או לם נכון למועד הדוח ,לא לכל אתרי הוט מובייל קיימים כל האישורים הנדרשים .יצויין ,כי נכון למועד
דוח זה ,כל שירותי רשת הסלולר ניתנים באמצעות הרשת המשותפת המתופעלת על ידי תאגיד הרשת.
בהתאם למיזם המשותף  PHIאחראית על יישום קיום הוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת ועל הגשת
הדוחות הנדרשים על פיו.

.1.7.20.2

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 ,2002-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.
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.1.7.21

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד

.1.7.21.1

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.
להשלכות חוק הריכוזיות על פעילות הקבוצה ,ראה סעיף  1.16.7לעיל.

.1.7.21.2

אגרות תדרים
על פי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות ,תעודות ואגרות ,התשמ"ז ,)1978-מחויבת הוט מובייל לשלם
תשלום שנתי קבוע עבור כל תדר בשימושה .בגין השנים  2016 ,2017ו ,2015-שילמה הוט מובייל (נטו ,לאחר
החזרי אגרות) סך של  12,700אלפי ש"ח 26,500 ,אלפי ש"ח ו 24,300 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

.1.7.21.3

חוק הקרינה הבלתי מייננת
בהתאם להוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת ולתיקון חוק התכנון והבנייה אשר קובעות בין היתר דרישה
להפקדת כתב שיפוי מפני תביעות לירידת ערך למקרקעין כתנאי לקבלת היתר להקמת מתקן שידור .על פי
הנחיות המועצה הארצית לתכנון ולבניה בהן נקבעה חובת שיפוי בשיעור של  .100%בהתאם לאמור לעיל,
נכון ליום  31בדצמבר  ,2016מסרה הוט מובייל  346כתבי שיפוי כתנאי לקבלת רישיונות בניה באתרים
שונים ברחבי המדינה.
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.

.1.7.21.4

תוכנית מתאר ארצית 36
תמ"א 36א כ וללת הנחיות להקמת אתרי בסיס לצורך כיסוי שידור וקליטה של תקשורת סלולרית ברחבי
ישראל ,תך מניעת סיכוני קרינה וצמצום הנזק לסביבה ולנוף .בחודש יוני  ,2010אושרה על ידי המועצה
הארצית לתכנון ובניה ,תכנית מתאר מתוקנת – תמ"א 36א 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.

.1.7.21.5

מתקני גישה
בחודש ספטמבר  ,2010הוציא בית המשפט העליון צו ארעי ,האוסר על המשך הקמת מתקני גישה ברשתות
סלולריות על בסיס פטור מקבלת היתרי בניה (שהתבקש בשתי עתירות שהוגשו בחודשים יולי  2008ויוני
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 .)2009הצו הארע י ,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.
בחודש ספטמבר  2010ניתן על ידי בית המשפט צו על תנאי בעתירות .במסגרת המענה לעתירה השיבה
המדינה ,כי תוקף צמצום היקף הצו ביחס למפעילים החדשים יהא עד ליום  30.6.2014וכי לאחר מועד זה
האפשרות היחידה להקמתם של מתקני גישה תהא לאחר אישור התקנות בנושא ,ובהתאם להגבלות
שיקבעו בהן .בחודש ספטמבר  2014התקיים דיון לגופן של העתירות בבית המשפט וטרם התקבלה החלטה.
בחודש מרץ  2016עדכן בית המשפט את היקף הצו באופן אשר מאפשר להוט מובייל ולפרטנר לאחד מתקני
גישה של שתי החברות ברשת המשותפת ובמסגרת האמור להעתיק את מיקומם של חלק מהמתקנים.
בחודש דצמבר  ,2017התקיים דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בנוסח חדש של תקנות שהעביר שר האוצר
בתיאום עם יתר משרדי הממשלה הרלוונטיים .ועדת הכלכלה לא סיימה את הדיון בכל הסעיפים ולפיכך
הבהירה כי יקבע דיון המשך בתקנות .הנוסח המוצע הומלץ לאישור על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
ככל שהנוסח יאושר במתכונת שהועברה לוועדת הכלכלה ,הדבר יקשה מאוד על העתקת מתקני גישה
אלחוטית קיימים ממקום למקום וכן על ביצוע שינויים במתקני גישה קיימים.
.1.7.21.6

חקיקה צרכנית
לפרטים בדבר חוק הגנת הצרכן וחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות"),
ראה סעיף  1.16.3להלן.
לחובות החלות על הוט מובייל בקשר עם סימון ציוד הקצה אותו היא מוכרת ,ראה סעיף  1.7.20.2לעיל.

.1.7.21.7

תקנים
הוט מובייל קיבלה ופועלת על פי מספר תקנים שקיבלה ממכון התקנים הישראלי ,לרבות ,מערכת ניהול
האיכות שלה (תקן .)ISO 9001:2008

.1.7.21.8

רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן)
הוט מובייל פועלת על פי רישיון רט"ן שהוענק לה ביום  5בפברואר  2001על 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  26בספטמבר  2011התקבל בהוט מובייל רישיון מעודכן המאפשר שימוש בתדרים בתחום  2.1גה"ץ
לצורך אספקת שירותי רט"ן בדור  .3.9ביום  9באוגוסט  ,2015קיבלה  PHIרישיון מיוחד לביצוע פעולות
בזק ומתן למתן שירות תשתית רדיו סלולארית למפעיל רט"ן (להלן" :הרשיון") .לפרטים אודות עיקר תנאי
הרשיון ,ראה סעיף  1.8.21.10לדוח התקופתי לשנת  ,2015אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
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.1.7.21.9

רשיון לאספקת שירותי רט"ן באיו"ש
בחודש פברואר  2015קיבלה הוט מובייל אישור לאספקת שירותי רט"ן בטכנולוגיית  UMTSבאיו"ש.
בחודש מרץ  2016הורחב רשיונה של הוט מובייל באיו"ש לאספקת שרותים בטכנולוגיית  .LTEבחודש
נובמבר  2016קיבלה הוט מובייל רשיון כללי אחוד לאספקת שרותי בזק באיו"ש ובכלל זאת תקשורת בין
לאומית .בנוסף פנתה  PHIבבקשה לקבלת רשיון מיוחד למתן שרותי תשתיות רדיו סלולארית באיו"ש .נכון
למועד דוח זה הנפקת הרישיון טרם הושלמה.

.1.7.21.10

רשיון למתן שרותי נדידה פנים ארצית
בחודש נובמבר  2016תוקן הרשיון של הוט מובייל כך שהחברה יכולה להתחיל לספק שרותי אירוח
למפעילים אחרים ובכללם מפעילים וירטואליים.

.1.7.21.11

רשיון אחוד
בנובמבר  2014נקבעה ע"י שר התקשורת אסדרה חדשה ,במסגרתה ניתן לספק את כל השירותים שסופקו
עובר לכך באמצעות רשיון כללי ייחודי למתן שירותי תקשורת פנים-ארציים נייחים ,רשיון רדיו טלפון נייד
ברשת אחרת ורשיון כללי למתן שירות בזק בינלאומי ,במסגרת רישיון אחוד .במסגרת הרישיון האחוד ניתן
לספק גם שירותי גישה לאינטרנט ) (ISPונס"ר .ביום  5בפברואר  2015נכנסו לתוקף התקנות בנושא הנדון.
רישיון אחוד הוענק גם לחברת הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ (לפרטים ראה סעיף  1.7.21.9לעיל).
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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 14
לדוחות הכספיים לשנת .2017

.1.9

הון אנושי

.1.9.1

מבנה ארגוני

.1.9.1.1

במסגרת המחויבות להפרדה המבנית כמתואר לעיל בסעיף  1.16.6להלן ,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 ,מספקים עובדי החברה והוט טלקום שירותים הדדיים.

.1.9.1.2

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.

.1.9.1.3

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.

.1.9.2

מצבת עובדים
נכון למועד סמוך לפרסום הדוח ,מעסיקה הקבוצה  1,407עובדים.
להלן פרטים אודות מצבת המשרות של הקבוצה סמוך למועד הדוח
חטיבה

כבלים

מובייל

סה"כ

לקוחות

375

55

430

טכנולוגיה

209

97

306

מכירות

338

34

372

שיווק ותוכן

50

5

55

הנהלה
ואדמיניסטרציה

142

70

212

סה"כ

1,114

261

1,375
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.1.9.2.1

להלן פרטים אודות מצבת המשרות של הקבוצה לתום שנת :2017
כבלים

מובייל

סה"כ

חטיבה
לקוחות

374

55

429

טכנולוגיה

205

97

301

מכירות

334

30

364

שיווק ותוכן

50

5

55

138

69

207

1,101

255

1,357

הנהלה
ואדמיניסטרציה
סה"כ
.1.9.2.2

להלן פרטים אודות מצבת המשרות של הקבוצה לתום שנת :2016
כבלים

מובייל

סה"כ

חטיבה
לקוחות

417

68

485

טכנולוגיה

218

98

316

מכירות

508

44

552

שיווק ותוכן

49

14

63

146

82

228

1,339

305

1,644

הנהלה
ואדמיניסטרציה
סה"כ

נכון למועד הדוח ,למיטב הערכת הקבוצה אין לה תלות בעובדים מסוימים.
1.9.2.2.1

ביום  10בפברואר  ,2016נחתמו הסכמים קיבוציים בחברה ובהוט טלקום ,עם ועד העובדים של הוט ושל
הוט טלקום והסתדרות העובדים הלאומית ,אשר הינה הארגון היציג של העובדים בחברה והוט טלקום
(ההסכמים האמורים ,ייקראו לשם הנוחות "ההסכם") ,אשר עיקריהם הינם כדלהלן:
(א)

ההסכם נכנס לתוקף החל מיום  10בפברואר  ,2016לתקופה בת שלוש שנים.

(ב)

במסגרת ההסכם זכו העובדים לתוספות שכר של עד  16%בממוצע בתקופת ההסכם ,כולל תוספות
חד פעמיות מוגדלות של עד  10%לבעלי שכר חודשי נמוך מ 9,000 -ש"ח המועסקים מעל ל 3 -שנים
בחברה או בהוט טלקום.

(ג)

במסגרת ההסכם זכו העובדים למגוון הטבות בתחומים שונים( :א) שיפור תנאיהם הסוציאליים -
הרחבת אפיקי חיסכון ,הגדלת תקציבי רווחה לעובדים .הגדלת מכסת חופשה שנתית ותעריפי ימי
הבראה ,מענקי חתימה ועוד; (ב) ביטחון תעסוקתי -הסדרת מנגנוני הגנה מפני פיטורין ,הסדרת
איוש משרות תוך עדיפות לעובדים פנימיים והסדרת איוש מנהלים תוך עדיפות לבחירתם מתוך
הארגון ומתוך העתודה הניהולית הפנימית; ו( -ג) תמיכה בעובדים ובמשפחותיהם  -תוספות בשכר
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למימון גני ילדים וקייטנות ,ביטוח בריאות לכלל עובדי החברה וילדיהם ,שדרוג רכבים לזכאים,
הגדלת תקופת הזכאות לשעת ההנקה ,שי מוגדל לחגים ותוספת שנתית בגין ביגוד.
.1.9.2.3

בהמשך לכך ,ביום  31באוקטובר  2016נחתם הסכם קיבוצי בין הוט מובייל לבין ועד העובדים של הוט
מובייל והסתדרות העובדים הכללית החדשה ,אשר הינה הארגון היציג בהוט מובייל ("ההסכם") ,אשר
עיקריו הינם כדלהלן:

1.9.2.3.1

ההסכם נכנס לתוקף החל מיום  31באוקטובר  ,2016לתקופה בת שלוש שנים ;

1.9.2.3.2

במסגרת ההסכם העובדים ,כהגדרתם בהסכם ,זכאים לתוספות שכר של עד  1.5%בממוצע בתקופת
השנתיים הראשונות להסכם ,כאשר תוספת שכר לשנה השלישית של ההסכם תהא נתונה למשא ומתן;

1.9.2.3.3

במסגרת ההסכם זכו העובדים ,כהגדרתם בהסכם ,למגוון הטבות בתחומים שונים ,בין היתר( :א) הגדלת
תקציבי רווחה לעובדים ,מענקי חתימה ועוד; (ב) ביטחון תעסוקתי -הסדרת מנגנוני הגנה מפני פיטורים
והסדרת איוש משרות תוך עדיפות לעובדים פנימיים; ו( -ג) תמיכה בעובדים  -תוספות בשכר למימון
קייטנות ,ביטוח בריאות לעובדי החברה ושי מוגדל לחגים.

.1.9.3

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  HOTמבצעת 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.
נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה

.1.9.4

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  21לפרק ד' לדוח תקופתי זה.
לאור תיקון  20לחוק החברות ,ביום  2בינואר  ,2014בהמשך לאישוריהם של ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מדיניות התגמול לדירקטורים ולנושאי
המשרה בחברה ,אשר הותקנה בהתאם להחלטת האסיפה (שהתקבלה בהמשך להחלטת ועדת התגמול
והדירקטוריון) מיום  6במרץ "( 2017מדיניות התגמול") ,שעיקריה מפורטים להלן.

.1.9.5

מדיניות התגמול
במסגרת מדיניות התגמול ,יהיו זכאים נושאי המשרה בחברה ,לתגמול קבוע ולתגמול משתנה תלוי ביצועים
לטווח הקצר (שנתי) ,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  21לפרק ד' לדוח תקופתי זה.
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.1.9.6

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  22לדוחות הכספיים של החברה לשנת .2017

.1.10

הון חוזר
ההון החוזר בדוחות הכספיים של החברה (במאוחד) ליום  31בדצמבר  2017מורכב מנכסים שוטפים
המסתכמים לסך של כ 697 -מיליון ש"ח בניכוי התחייבויות שוטפות בסך של כ 2,621 -מיליון ש"ח .כתוצאה
מהאמור לחברה (במאוחד) יש גירעון בהון החוזר בסך של כ 1,924 -מיליון ש"ח.

.1.11

תשלומי מנויים

.1.11.1

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 374 -מיליון ש"ח.

.1.11.2

תשלומי מנויים בתחום התקשורת הסלולרית
באשראי בעסקאות מכירת מכשירים ,החברה מעניקה ללקוחותיה אפשרות לרכישת מכשירים סלולריים
בתנאי אשראי של עד  36חודשים .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 322 -מיליון ש"ח.

.1.12

השקעות
החברה מחזיקה באמצעות חברה בת ("הוט נט") בכ 0.9%-מהון המניות המונפק של חברת פרטנר .יתרת
ההשקעה בפרטנר בספרי הוט נט נכון ליום  31בדצמבר  2017הסתכמה בכ 28 -מיליוני ש"ח .לפרטים נוספים
על החזקות החברה בפרטנר ,ראה ביאור  10לדוחות הכספיים לשנת .2016
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.1.13

מימון

.1.13.1

להלן פרטים אודות אשראי החברה במאוחד לשנת ( 2017במיליוני ש"ח)

המלווה

בסיס הצמדה

יתרה ליום
31.12.2017

שיעורי
ריבית
אפקטיבית
ליום
31.12.2017

שיעורי ריבית
ממוצעת
ליום
31.12.2017

סיווג

במסגרת התחייבויות שוטפות (זכאים ויתרות זכות):
שקלי צמוד

5

3.90%

3.90%

שקלי

6

6.90%

6.90%

שקלי

4

6.30%

6.30%

5

5.89%

5.89%

ריבית לשלם בגין אגרות חוב
מקורות לא
בנקאיים

דולר ארה"ב

ריבית לשלם בגין הלוואה
מצד קשור
חלויות שוטפות של חכירות
מימוניות בזכאים ויתרות
זכות

במסגרת התחייבויות שוטפות (אשראי לזמן קצר מאחרים וחלויות שוטפות):

מקורות לא
בנקאיים

שקלי צמוד

466

3.90%

3.90%

שקלי

366

6.90%

6.90%

שקלי

248

3.68%

3.57%

דולר ארה"ב

206

4.42%

4.40%

דולר ארה"ב

1

2.91%

2.91%

חלויות שוטפות של אגרות
חוב
אשראי לזמן קצר מאחרים
חלות שוטפת של הלוואה
לזמן ארוך מאחרים

במסגרת התחייבויות לא שוטפות:
מקורות לא
בנקאיים

.1.13.2

דולר ארה"ב

4

5.96%

5.96%

התחייבויות אחרות לזמן
ארוך

שקלי

1,247

6.30%

6.30%

הלוואה מצד קשור

ערבויות והתחייבויות לתאגידים בנקאיים
לפרטים אודות ערבויות והתחייבויות של החברה לתאגידים בנקאיים ,ר' ביאור 25ג' בדוחות הכספיים של
החברה ליום  31בדצמבר .2017
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.1.13.3

ערבויות והתחייבויות לתאגידים לא בנקאיים
לערבויות שנתנה קבוצת  HOTבהקשר להתקשרויותיה עם ספקים ,ראה ביאור 25ג' בדוחות הכספיים של
החברה ליום  31בדצמבר .2017

.1.13.4

הלוואה ומסגרת אשראי מחברה בבעלות בעל השליטה בחברה
ביום  27בדצמבר  ,2012התקשרה החברה בהסכם אשראי עם ( Altice Financing S.A.להלן" :אלטיס").
סך של  1,900מליוני ש"ח מתוך כספי ההלוואה כאמור ,שימשו את החברה לפירעון אשראי בנקאי שהועמד
לה על ידי מספר תאגידים בנקאיים וסך של  320מליון ש"ח הועמד לחברה כמסגרת אשראי .ליום 31
בדצמבר  2017וסמוך למועד הדוח ,לא ניצלה החברה את מסגרת האשראי האמורה .בימים  12ו 14-במרץ,
 ,2018אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,הארכת מסגרת האשראי בסך  320מיליון
ש"ח כאמור עד ליום  31בדצמבר  2019באותם תנאים שחלו עד למועד האישור.
ביום  9ביוני  2014אושר 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
 ,2019תמשיך 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 .עד ליום
 31בדצמבר  ,2017הועבר סכום מצטבר של  653מיליון שקלים (מתוכו ,כ 188 -מיליון שקלים בשנת )2017
במספר העברות ע"ח קרן ההלוואה ,יתרת ההלוואה בניכוי הסכומים שהועברו עמדה ליום  31בדצמבר
 ,2017על סך של  1,247מיליוני ש"ח.
לפרטים אודות הסכם האשראי כאמור ואמות מידה פיננסיות להן מחויבת החברה במסגרתו ,ראה ביאור
 20לדוח הכספי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2017בפרק ג' לדוח התקופתי.

.1.13.5

חתימת הסכם אשראי של החברה

.1.13.5.1

ביום  16ביולי  2017חתמה החברה על הסכם אשראי עם בנק דיסקונט לישראל ,הבנק הבינלאומי הראשון
לישראל בע"מ ובנק הפועלים בע"מ (להלן בסעיף זה" :הסכם האשראי" ו" -הבנקים" ,בהתאמה).

.1.13.5.2

בהתאם להסכם האשראי ,מחולקים סכומי האשראי (אשר יועמדו בשקלים חדשים) למספר מסגרות וכן
עד למועד סילוק החוב יחולו על החברה מספר מגבלות .בנוסף ,נקבעה שורת מקרים בהם רשאים הבנקים
להעמיד את כל האשראי לפירעון מיידי .לפרטים נוספים אודות הסכם האשראי ,ראה סעיף  1.16.5.2לדוח
התקופתי לשנת  ,2016אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.

.1.13.6

הנפקת אגרות חוב
ביום  30במרס  2011הנפיקה 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
 5לדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2017

.1.13.7

שטרי הון שהונפקו על ידי הוט מובייל
סה"כ שטרי ההון אשר הופקו עד היום ע"י חברת הוט מובייל עומד על  1.95מיליארד ש"ח .לפרטים נוספים
אודות שטרי ההון ראה באור (1ה) לדוח הנתונים כספיים המיוחסים לחברה לשנת .2017
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דירוג אשראי
לפרטים אודות דירוג אגרות החוב של החברה ראה סעיף  5.3לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2017בפרק ב' לדוח התקופתי.
.1.14

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים

1.15.1

רכוש קבוע

.1.14.1.1

הרכוש הקבוע המהותי של קבוצת  HOTהינו תשתיות רשת כבלי התקשורת שלה ,מוקדי שידור וציוד קצה
הכולל  ,Fiber Boxממירים ומודמים ,אשר נמצאים בבעלות הוט טלקום ,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.
הרכוש הקבוע המהותי המשמש את הוט מובייל בתחום הפעילות ,הינו תשתית הרשת הסלולרית המוחזקת,
מנוהלת ומופעלת כיום על ידי תאגיד הרשת ,הכוללת נכון למועד הדוח מאות אתרי רשת המפוזרים ברחבי
הארץ לצורך השגת כיסוי מירבי.
לפירוט בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה לשנים  2017ו 2016-ראה ביאור 13בדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר .2017

.1.14.2

מקרקעין

.1.14.2.1

כללי
לצורך פעילותה עושה החברה שימוש בנכסי מקרקעין ,לרבות לצורך משרדים ,מוקדי שירות ,דוכני מכירות,
מוקדי שידור ,חדרי תקשורת ,אנטנות וכיוצ"ב.
משרדיה הראשיים של החברה ממוקמים בנכס בשכירות הנמצא באזור תעשייה של קיבוץ יקום.
בבעלות החברה  24נכסי מקרקעין ,לרבות חכירה לתקופות ארוכות ,ברחבי הארץ המשמשים את החברה
כמשרדים ,מוקדי שידורים ,מוקדי שירות לקוחות וחדרי תקשורת .הסכמי החכירה העתידיים מסתיימים
בין השנים  2021ו.2045-
החברה שוכרת ממשכירים שונים נכסים .עלות השכירות החודשית של כלל הנכסים כולל דמי הניהול
החודשיים היא כ 3.5 -מיליוני ש"ח.

.1.15

מיסוי
לחברות הקבוצה ,למעט הוט מובייל ,הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2014להוט מובייל
הוצאות שומות מס סופיות עד וכולל שנת  .2013לפרטים נוספים אודות מיסוי ,ר' ביאור  24בדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2017

.1.16

מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה

.1.16.1

דיני תקשורת

.1.16.1.1

ביום  5באוגוסט  2013פורסם ברשומות ,חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )54עיצומים כספיים),
התשע"ב( 2012-להלן" :תיקון מס'  )"54שעניינו הענקת סמכות למשרד התקשורת להטלת עיצומים כספיים
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על בעלי רישיונות שונים בשוק התקשורת .לפרטים אודות תיקון מס'  ,54ראה סעיף  1.16.1לדוח התקופתי
לשנת  ,2013אשר האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.
.1.16.2

דיני ניירות ערך
בחודש ינואר  2011פורסם תיקון לחוק ניירות ערך במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות נייירות ערך
(תיקוני חקיקה) ,התשע"א ,2011-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  2013תוכנית אכיפה פנימית
בניירות ערך ,הנבחנת מעת לעת ומעודכנת בהתאם לצורך.

.1.16.3

תחום החקיקה הצרכנית

.1.16.3.1

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 .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.

.1.16.4

לפרטים אודות תיקונים לחוק הגנת הצרכן ,החלים על החברה ,ראה סעיפים  1.16.3.2עד  1.16.3.4לדוח
התקופתי לשנת  ,2013ובסעיף  1.19.3.2לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2014אשר האמור בהם מובא
כאן בדרך של הפניה .במהלך שנת  2018התקבלו מספר תיקונים בחוק הגנת הצרכן לרבות בנושאים :איסור
אפליה לפי מקום מגורים; ביטול עסקה באתר האינטרנט וחובת פירוט רכיבי תשלום קבוע בחשבונית
לצרכן.

.1.16.5

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.

.1.16.6

הפרדה מבנית
בחודש נובמבר  ,2003כחלק 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  ,2004ומאז 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 (טריפל פליי).
בהתאם להוראות רישיון המפ"א ,רישיון הרט"ן ,הרישיון האחוד והרישיון המיוחד לשירותי ,ISP
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.
.1.16.7

חוק הריכוזיות
ביום  9בדצמבר  ,2013אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק לקידום התחרות ולצמצום
הריכוזיות ,התשע"ב"( 2012 -חוק הריכוזיות") .לפרטים אודות חוק הריכוזיות ,ר' בסעיף  1.19.6לדוח
התקופתי של החברה לשנת  ,2014אשר המידע האמור בו מובא כאן בדרך של הפניה.

.1.17

הסכמים מהותיים
לפרטים אודות הסכם עם תל-אביב טלקום בע"מ ,ראה סעיף  1.6.15.13לעיל.

.1.17.1

לפרטים נוספים אודות התקשרות הוט מובייל עם פרטנר להקמת רשת תקשורת סלולארית משותפת ראה
סעיף  1.7.5לעיל.

.1.18

הליכים משפטיים
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 25א' לדוח הכספי לשנת  .2017להלן תיאור ההליכים המשפטיים
המהותיים שהקבוצה הינה צד להם אשר נסתיימו במהלך תקופת הדוח או אשר עומדים ותלויים כנגד
החברה נכון למועד הדוח:

.1.18.1

לפרטים בדבר עתירה לבג"צ בנושא הטלת מגבלות על הקמת מתקני גישה סלולריים על בסיס פטור מקבלת
היתרי בניה ,ראה סעיף  1.7.21.5לעיל.

.1.18.2

ביום  24בפברואר  2011התקבלה בחברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,שהוגשה כנגד החברה
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 ידם בסך כולל של כ 666 -מיליון ש"ח .בעקבות הליכים מקדמיים ,ניתנה החלטת
בית המשפט ,לפיה הדיון בתיק יעוכב עד להכרעה בבקשה לתביעה ייצוגית אחרת ,שהוגשה נגד החברה.

.1.18.3

ביום  24באוקטובר  2011התקבלה 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 החברה את הוראות הדין ,הוראות הרישיון המגבילה את החברה בסכום מקסימלי
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לגבייה וסכום העולה על המותר לפי כללי לשכת עורכי הדין .המבקש עותר להשיב לכלל חברי הקבוצה סך
כולל של כ 27-מיליון ש"ח בגין פיצוי ממוני ולא ממוני ,כמו גם צו הצהרתי וצו עשה כנגד התנהלות החברה.
בחודש דצמבר  2014הוגשה לבית המשפט הודעה על הסכם פשרה .היועץ המשפטי לממשלה הגיש התנגדות
להסכם .בהמשך לאמור ,התקיים דיון בהסדר הפשרה בעקבותיו הציגה החברה בפני ב"כ היועץ המשפטי
לממשלה נתונים והערכות שונות בנוגע לתובענה .דיון נוסף בהתנגדות היועמ"ש ,קבוע לחודש אפריל .2018
.1.18.4

ביום  24באפריל  ,2012התקבלה 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  186מיליון ש"ח .בחודש דצמבר ,2017 ,אושר על-ידי בית
המשפט הסכם פשרה בנוגע להליך שבנדון.

.1.18.5

ביום  22במרץ  2012התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית שהוגשה בבית
המשפט המחוזי בחיפה .עניינן של התביעה ובקשת האישור ,בטענה כי החברה מפרה לכאורה את הוראות
הדין בכך שהיא אינה משיבה ללקוחות המתנתקים משירותיה ,אשר חויבו בדמי מנוי מראש ,ודמי מנוי אלו
הושבו להם בעקבות התנתקותם ,את הפרשי ההצמדה והריבית בגין דמי המנוי שהושבו .בשל הדמיון בין
התובענה לעיל לבין שתי בקשות אחרות שהוגשו כנגד החברה ,הורה בית המשפט על העברת התיק לבית
המשפט המחוזי מרכז על מנת שכל הבקשות תידונה בפני אותו מותב .בחודש מרץ  2016דחה בית המשפט
את בקשת האישור והתובע הגיש ערעור לבית המשפט העליון .בחודש יולי  ,2017נמחק הערעור בהמלצת
בית-המשפט העליון.

.1.18.6

ביום  26בנובמבר  2013התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית .המבקש
מבקש לייצג כל לקוח פוטנציאלי שקיבל שיחות טלפון מנציגי החברה במהלך  7השנים 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 250-ש"ח.
בנוסף מבקש המבקש צו מניעה האוסר על החברה להמשיך בהטרדה .בתיק התקיימו דיוני הוכחות והוא
נקבע לסיכומים .בחודש נובמבר  2017הגישו הצדדים הסכם פשרה לאישור בית המשפט.

.1.18.7

ביום  3בדצמבר  2013התקבלה 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  41.1.2וסעיף  40.3.3לרישיון 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
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צווים הצהרתיים .בירור הבקשה הוקפא לבקשת ב"כ המבקשים ,עד לסיום בירורן של בקשות מקבילות
שהוגשו כנגד חברות תקשורת אחרות.
.1.18.8

ביום  1ביוני  ,2014התקבלה 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  280מיליוני ש"ח .המבקש
מבקש אף מתן צו עשה ,אשר יורה לחברה להפסיק את הגביה כאמור .בעקבות הליכים מקדמיים ,הותר
למבקש להגיש כתב תביעה מתוקן (כפוף לתשלום הוצאות) .נכון למועד הדו"ח ,הצדדים הגישו כתבי טענות
מתוקנים והתיק קבוע להוכחות לחודש יוני .2018

.1.18.9

ביום  28ביוני  2015הגיש אילן מאור לבית-המשפט המחוזי במחוז מרכז תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית
על פי חוק תובענות ייצוגיות ,כנגד מירס תקשורת בע"מ (להלן" :מירס") .עניינה של הבקשה בטענה כי
מירס ,אשר לימים שינתה שמה להוט מובייל בע"מ ,גובה תשלומים שלא כדין ממנויים אשר התנתקו ממנה,
לאחר שהתנתקו או נויידו לחברה אחרת ,וזאת בגין שירותי מכשיר קשר אישי (ווקי-טוקי) .לטענת המבקש,
בנוסף לכך שהחיובים ממשיכים לאחר מועד הניתוק ,הרי שאין גם כל אפשרות טכנית לקבל שירותי מכשיר
קשר אישי בלבד .לטענת המבקש ,בגבייה זו הפרה המשיבה חובות חוזיות מכוח הסכמי ההתקשרות ,חובות
על פי רישיונה וחובות על פי דין  -חוק התקשורת וחוק הגנת הצרכן .כמו כן טוען המבקש כי קמות לו עילות
מכוח הפרת חובת תום הלב ,הטעיה ,מכוח פקודת הנזיקין ומכוח עשיית עושר ולא במשפט.
המבקש מגדיר את הקבוצה כ"כל לקוח של המשיבה אשר גם לאחר מועד ניתוקו/ניודו המשיך לשלם לה
בגין שירותי מכשיר קשר אישי (ווקי טוקי) ,וכאשר בפועל אינו יכול לעשות כל שימוש בו ,במהלך שבע
השנים שקדמו להגשת בקשה זו".
להערכת המבקש מסתכם סכום התביעה בכ 19-מיליון ש"ח ,בגין נזק ממוני ,המחושב על-סמך הערכתו כי
למשיבה  68,800מנויי  iDENבשנת  ,2014שלכל אחד מהם ,נגרם לטענת המבקש נזק ממוני על סך  280ש"ח
(חיוב חודשי בגין מכשיר הקשר האישי) .למבקש עצמו נגרם ,לטענתו ,נזק ממוני על סך  1,132ש"ח.
בחודש דצמבר  2016הוגשה על ידי הצדדים בקשה לאישור הסכם פשרה ונכון למועד דוח זה הסכם הפשרה
טרם אושר.

.1.18.10

ביום  2בדצמבר  ,2015התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,שהוגשה בבית
המשפט המחוזי מרכז כנגד החברה וכנגד  .YESלטענת המבקשים ,המשיבות פועלות שלא כדין ,בכך שהן
מספקות ללקוחותיהן שירותי תוכן בעסקאות לתקופות קצובות ,המתחדשות באופן אוטומטי ,חד-צדדי
וללא קבלת הסכמת הלקוח ,בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ותוך עשיית עושר ולא במשפט .הקבוצה
המיוצגת כוללת ,לטענת המבקשים ,את "כלל מנויי המשיבות אשר רכשו החל מיום  10.1.2009תוכן
במסגרת שירות ה ,V.O.D -ואשר בחלוף חודש או יותר ממועד הרכישה הוארכה תקופת ההתקשרות על
ידי המשיבות בחודש נוסף או יותר (תוך גביית כספים מאותם לקוחות בתקופה זו) (להלן" :התקופה
המוארכת") ,מבלי שלהארכת ההתקשרות בתקופה המוארכת וגביית התשלומים בה ניתנה הסכמה נפרדת
ומפורשת על ידי הלקוחות" .המבקשים מבקשים מבית המשפט להצהיר כי סעיף החידוש האוטומטי
בתהליך ההתקשרות הינו בלתי חוקי ולהורות על ביטולו .כן מבוקש לחייב את המשיבות להשיב לחברי
הקבוצה כל סכום שנגבה מהם שלא כדין ,במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת ,ולפסוק שכ"ט בא-כוח
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המבקשים וגמול לטובת המבקשים .המבקשים מעריכים כי מספר חברי הקבוצה מבין לקוחותיה של
החברה עומד על מאות אלפי לקוחות ומעמידים את הנזק האישי של המבקשים על סכום דמי המנוי אותו
שילמו למשיבות עם תום חודש הימים הראשון שלאחר הרכישה של אותה עסקה .בהתאם להסדר דיוני
שאושר על-ידי בית המשפט ,התיק נקבע לסיכומים.
.1.18.11

ביום  9באוגוסט  ,2016התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,שהוגשה כנגד
החברה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע .לטענת המבקשים ,החברה מחייבת לקוחות עבור הזמנות תכנים
ב VOD -שלא כדין ,תוך הפרת חובתה הנטענת לאפשר ללקוחותיה לחסום הזמנת תכנים בתשלום בשירות
ה VOD-לטענת המבקש ,בכך פעלה החברה תוך הפרת חובה חקוקה לרבות הוראות רשיון השידורים
והוראות חוק הגנת הצרכן ,והתעשרה שלא כדין על חשבון מנוייה .הקבוצה המיוצגת כוללת ,לטענת
המבקש ,את כל לקוחות החברה שחויבו בגין הזמנות בתשלום שלא כדין ,ומוערכת בכ 400,000-לקוחות.
המבקש מעמיד את תביעתו האישית על סך של  120.74ש"ח ואת סכום התביעה הייצוגית בסך של כ338-
מיליון ש"ח במהלך  7השנים שקדמו להגשת התביעה .החברה הגישה את תגובתה לבקשה .הבקשה מצויה
בימים אלה בשלב ההוכחות .דיון הוכחות שני קבוע לחודש מרץ .2018

.1.18.12

ביום  29בספטמבר  ,2016התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,שהוגשה כנגד
החברה וכנגד הוט טלקום בבית המשפט המחוזי מרכז .לטענת המבקשים ,החברה והוט טלקום מפרות את
הוראות הרגולציה החלות עליהן ואת הוראות הדין ,לרבות הוראות חוק התקשורת ותקנות ורישיונות
שניתנו להן על -פיו ,וכן את הוראות חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור
ולמקומות ציבוריים ,תשס"א ,2000 -בכך שאינן מקיימות את החובה להקים ,לקיים ולהפעיל רשת בזק
ציבורית הפרושה בכל הארץ ואת החובה לתת באמצעותה שירותי בזק ושירותי טלוויזיה רב-ערוציים
למנויים לכלל הציבור בכל רחבי הארץ .הקבוצה המיוצגת מוגדרת ככל מי שמתגורר או התגורר במהלך
שבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו באחד היישובים הערביים בארץ ,אשר הוט טלקום לא הקימה,
אינה מקיימת ואינה מפעילה בהם רשת בזק ציבורית ונותנת באמצעותה שירותי בזק באופן המהווה הפליה
פסולה .כן מבוקש במסגרת הבקשה ,להכיר בתת-קבוצה שהינה כל מי שנמנה עם הקבוצה המיוצגת ,אשר
נמנעה ממנו האפשרות להתקשר עם החברה למתן שירותי טלוויזיה רב-ערוצית ,המסופקים על גבי רשת
הבזק הציבורית של הוט טלקום .זאת ,בין אם הגיש בקשה להתקשר עם החברה ונענה בשלילה ובין אם
נמנע מהגשת בקשה לנוכח העדר תשתית ביישובו .המבקשים מעמידים את תביעתם האישית בסך של 6,459
ש"ח למבקש  1ו 3,848 -ש"ח למבקש  .2המבקשים מעריכים את סכום הנזק הבלתי-ממוני שנגרם לכל אחד
מחברי הקבוצה בסך של  500ש"ח ואת הנזק הממוני בגין הפרשי המחירים בין מחירי החברה והוט טלקום
למחירי המתחרות ,בסך של  267ש"ח לשנה לחבר קבוצה הצורך שירותי אינטרנט;  837ש"ח לשנה לחבר
קבוצה הצורך שירותי אינטרנט וטלפוניה; ו 877 -ש"ח לשנה לחבר קבוצה הצורך שירותי אינטרנט ,טלפוניה
וטלוויזיה .בתיק התקיימו מספר דיוני קדם משפט וקדם משפט נוסף נקבע לחודש מרץ .2018

.1.18.13

ביום  23במרץ  ,2017התקבלה בידי החברה תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,שהוגשה כנגד
מפיקי ערוצי הספורט חברת צ'רלטון בע"מ וחברת ערוץ הספורט בע"מ ,כנגד חברת די.בי.אס .שירותי לוויין
( )1998בע"מ וכנגד החברה ,בבית המשפט המחוזי בתל-אביב .לטענת המבקשים ,שידורי חלק מערוצי
הספורט המשודרים בחברה כוללים פרסומות ,בניגוד להוראות הדין .עוד נטען ,כי בכך פעלה החברה ,בין
היתר ,תוך הפרת חובה חקוקה ,התעשרה שלא כדין על חשבון לקוחותיה והפרה את הסכם שקשרה עימם.
הקבוצות המיוצגות כוללות ,לטענת המבקשים את כלל לקוחות החברה (ו )Yes -אשר רכשו תכני צ'רלטון
וערוץ הספורט במהלך  7השנים שקדמו להגשת הבקשה .המבקשים מעריכים את הנזק האישי שנגרם
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למבקש ב ,₪ 100-ואת הנזק המצרפי שנגרם לחברי הקבוצה בכ 100-מיליון  .₪ערוץ הספורט לקח על עצמו
את ניהול התביעה ואת שיפוי החברה ככל שתחויב בתשלום כלשהו.
.1.18.14

ביום  18במאי ,2017 ,התקבלה בידי הוט נט תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית ,שהוגשה כנגד הוט
נט בבית המשפט המחוזי בירושלים .לטענת המבקשת ,עקב תקלה בשירותי ספק האינטרנט של הוט נט חוו
מנוייה שיבושים במשלוח ובקבלת דוא"ל במשך זמן העולה על למעלה מ 7-ימים .לטענת המבקשת ,החברה
לא פרסמה בפומבי את דבר התקלה והעלימה מידע מהותי ממנוייה ובכך פעלה החברה ,בין היתר ,ברשלנות,
בהטעיה ,תוך הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר שלא כדין .הקבוצה המיוצגת כוללת ,לטענת המבקשת ,את
כלל מנויי החברה אשר נמנעה מהם האפשרות לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני ,ומוערכת בכ500,000-
מנויים .המבקשת מעמידה את תביעתה האישית על סך כולל של  280ש"ח ומעריכה את סכום התביעה
הייצוגית בסך של כ 80-מיליון ש"ח .בחודש ינואר  2018הוגשה בקשה להסתלקות אשר קיבלה תוקף של
פסק דין ונמחקה הבקשה לאישור התובענה.

.1.18.15

בחודש מאי  ,2017הוגשה עתירה לבג"ץ ע"י זכייניות הערוץ השני וערוץ  10כנגד שר התקשורת ,משרד
התקשורת והמועצה ,במסגרתה נתבקש בית המשפט ,בין היתר ,להצהיר כי החלטת שר התקשורת ,כמפורט
בסעיף  1.6.3.3.4לעיל בדבר הדחיה בחובת הפריסה האוניברסלית של החברה בטלה ,בהיותה מפרה את
הוראות חוק זכויות מבצעים ומשדרים וחוק זכות יוצרים ומשאינה עומדת בהוראות חוק הפצת שידורים
באמצעות תחנות שידור ספרתיות .החברה והוט טלקום צורפו כמשיבות לעתירה  .החברה הגישה תגובתה
לעתירה בחודש נובמבר  .2017טרם נקבע מועד דיון.

.1.18.16

בחודש אוגוסט  ,2017התקבלה בידי הוט מובייל תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ,שהוגשה כנגד הוט
מובייל בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד .לטענת המבקש ,הוט מובייל גובה מלקוחותיה תשלום שלא
כדין בגין כרטיס חכם (" )"SIMשלא מוחזר לידי הוט מובייל בסיום ההתקשרות בין הצדדים .המבקש
מבקש לייצג קבוצה הכוללת את כלל לקוחות הוט מובייל ,אשר סיימו את קבלת השירותים מאת הוט
מובייל ואשר נגבה ו/או נדרש מהם תשלום בגין כרטיס חכם כאמור .המבקש מעמיד את תביעתו האישית
על סך כולל של  180ש"ח ומעריך את סכום התביעה הייצוגית בסך של כ 99 -מיליוני ש"ח .דיון קדם משפט
נקבע לחודש מרץ .2018

.1.18.17

בחודש פברואר  ,2018התקבלה בידי הוט מובייל תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ,שהוגשה כנגד הוט
מובייל בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז-לוד .לטענת המבקש ,הוט מובייל מפרה את הוראות הדין ביחס
ללקוחותיה ,שכן היא אינה מאפשרת להם לחייג למספרי חירום (לא בתשלום ולא באופן חינמי) ובכך
מעמידה אותם בסיכון של ממש .כמו כן ,טוען המבקש כי החברה אינה עושה דבר כדי לשנות את המצב
המסוכן אשר נמשך זמן רב .המבקש מבקש לייצג קבוצה הכוללת את כלל מנויי החברה אשר אינם יכולים
לחייג למי ממספרי החירום לרבות ל 101 ,100 -ו 102 -וזאת בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה .המבקש
מעמיד את תביעתו האישית על סך כולל של  700ש"ח ומעריך את סכום התביעה הייצוגית בסך של כ70-
מיליוני ש"ח .נכון למועד הדוח ,טרם נקבע מועד לדיון.

.1.19

יעדים ואסטרטגיה עסקית
הקבוצה קבעה לה כיעד לבסס את מעמדה כקבוצה מובילה בשוק התקשורת בישראל ,תוך התמקדות
בפיתוח השירותים הקיימים כמו גם שירותים מתקדמים והצעות מגוונות בשוק השידורים והתוכן,
בשירותי הטלקום ובשירותי הרט"ן והמב"ל .,הקבוצה מתמקדת בהצעת מענה כולל ומיטבי לכל צרכי
התקשורת של המנויים וכן להעמקת הפעילות במגזר העסקי.
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במטרה להשיג יעדים אלה ,פועלת הקבוצה להרחבת מגוון השירותים המוצעים למנויים ואפשרות הבחירה
בהתאם להעדפותיהם ,להמשך מתן שירות מיטבי ללקוחות וליישום טכנולוגיות מתקדמות ולשדרוג
התשתיות .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 על רשת הכבלים ,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 משמעותי.
הקבוצה מספקת שירותי טלפון נייד למנויים באמצעות הוט מובייל המציעה למנויים פרטיים ועסקיים
שירותי סלולר מתקדמים בטכנולוגיות  UMTSובטכנולוגיית  LTEו( LTE advanced-כמפורט בסעיף
 1.7.1לעיל).
כמו כן ,מספקת הקבוצה שירותי ספק האינטרנט (( )ISPכמפורט בסעיף  1.6.10.2.2לעיל).
בנוסף ,מספקת הקבוצה שירותי מפעיל בינלאומי (מב"ל) ,מתחילת שנת .2014
הקבוצה שמה לה כיעד להרחיב את נתחי השוק בשווקים בהם היא פעילה ולחזק את מעמדה כספק
תקשורת מרכזי בקרב מנוייה הן על ידי שיפור השירות למנוי והן על ידי הרחבת מספר השירותים הממוצע
למנוי על-ידי עידוד מכירות חבילות הטריפל כמו גם מגוון השירותים הנוספים המוצעים על ידה לקהלים
חדשים של מנויים .זאת ,תוך הגדלה וגיוון של היצע המוצרים והשירותים למנויי הקבוצה ,על ידי הרחבת
פיתו חם ,שיווקם ומכירתם של שירותים בעלי ערך מוסף ,הרחבת השימוש בציוד קצה מתקדם (כגון ה-
 Fiber Boxוה ,)Mini Fiber Box -וכן על ידי הרחבת סל הפתרונות בעולם האינטרנט ושיווק מהירויות
גלישה מתקדמות .הכול ,תוך התמודדות עם האתגרים הרגולטוריים והתחרות העזה בשווקים בהם פעילה
הקבוצה.
בכוונת הקבוצה להתמקד בשמירה על המנויים הקיימים ,ובהרחבת מאגר המנויים ,בין היתר ,באמצעות
הרחבת מגוון השירותים המוצעים למנויים ובכלל זה שירותי  ,+NEXT, NEXTשידורים על-גבי
האינטרנט ,אפליקציית  ,HOT Playרכישתם והפקתם של שירותים המשך ייעול ושיפור השירות למנוי,
שדרוג ציוד הקצה בבית המנוי ,וכן על ידי הצעת פתרונות תקשורת מלאים למנויים ,בכפוף לקבלת
האישורים הרגולטוריים המתאימים.
.1.20

אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
כחלק ממהלך עליו הוחלט על ידי בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) ,.Altice N.V ,יאומץ מותג בינלאומי
חדש ,אשר ישמש את כל החברות מקבוצת  Alticeבעולם ,לרבות החברה ואשר יחליף את המותגים
הקיימים בקבוצה .בחודש דצמבר  2017הוחלט על ידי בעלת השליטה בחברה לדחות את אימוץ המותג
הבינלאומי החדש.
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.1.21

דיון בגורמי סיכון
פעילות הקבוצה מתאפיינת בגורמי הסיכון הבאים:

.1.21.1

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

.1.21.1.1

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 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  2.3לדוח הדירקטוריון ליום 31
בדצמבר  2017המצורף לדוח.
הקבוצה חשופה לשינויים במדד בעיקר בקשר עם אגרות החוב סדרה א' ,הסכמי שכירות מבנים וכלי רכב
וכן בחלק קטן מהסכמי רכש תכני שידור.
הקבוצה חשופה לשינויים בריבית שקלית בקשר עם עסקאות ניכיון ספקים .לפרטים נוספים ראה סעיף 2.2
לדוח דירקטוריון ליום  31בדצמבר  2017המצורף לדוח.

.1.21.1.2

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.

.1.21.1.3

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.
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 א ת החברה במספר מישורים( :א) מערכות מידע פנימיות (ב) פיננסי (ג)
מוניטין (ד) המשכיות החברה.
החברה מבצעת פעולות שונות להתמודדות עם הסכנות הנ"ל ,בין היתר מתמודדת החברה עם איום גניבת
הנתונים ,באמצעים הבאים( :א) פיתוח מערכות הקשחה ויישומים( ,ב) גישה מבוקרת למערכות המידע( ,ג)
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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.
כן מתמודדת החברה 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.
בנוסף ,מתמודדת החברה 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.
.1.21.2

גורמי סיכון ענפיים

.1.21.2.1

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  ,2017תוקף רישיון השידורים מסתיים בשנת
 ,2027תוקף רישיון המפ"א מסתיים בשנת  2023ותוקף רישיון הרט"ן מסתיים בשנת  .2031לפירוט בדבר
תנאי הרישיונות ראה סעיפים  1.6.3.3.1 ,1.6.3.3.6לעיל וסעיף  1.7.21.8להלן.

.1.21.2.2

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.

-72-

חלק א  -פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

לפירוט בדבר המגבלות הרגולטוריות החלות על הקבוצה ראה סעיפים  ,1.6.18 ,1.6.3ו 1.16-לעיל.
.1.21.2.3

התפתחות טכנולוגית ותשתיות מתקדמות
החברה פועלת באופן שוטף לשדרוג מערכותיה ומעריכה ,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 ותכנים באמצעות פלטפורמות חדשות ,לרבות טלוויזיות חכמות המחוברות לאינטרנט; הפצת
שידורים באמצעות האינטרנט והסלולר ,לרבות באמצעות חברות המספקות שידורים ושירותי  VODעל-
גבי האינטרנט וכן אתרים פירטיים; התפתחות תשתיות האינטרנט הסלולארי וטכנולוגיות אלחוטיות
(המהוות טכנולוגיות חלופיות לתשתית האינטרנט הקווי אותה מספקת החברה למנוייה); התפתחות שוק
סיטונאי על-גבי תשתיות פס רחב; פיתוח מוצרים חדשים ומתקדמים; ושיפור תשתיות החברות המתחרות,
עלולים לשנות את המודל העסקי על-פיו פועלת החברה כיום ,וכן להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות.

.1.21.2.4

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  1.6.8לעיל
ובכלל זאת ,הקמת תחנות שידור ספרתיות (שידורי ה )DTT-והרחבת פעילותן) ,והן בתחום התקשורת
הסלולרית (כמפורט בסעיף  1.7.10לעיל) ,הרוויה בתחומי פעילות הקבוצה ,העמקת חדירתם של מתחרים
חדשים לפעילות הקבוצה המאפשרים צריכת תכנים באמצעות האינטרנט וכן אתרים המאפשרים צפייה
פיראטית ,מביאים לכך ,כי התחרות בתחומי פעילותה של החברה מחריפה ,וגורמת לשחיקה ברמת
הרווחיות של הקבוצה.
לפרטים נוספים ,בדבר התחרות בתחומי הפעילות של החברה ראה סעיפים  1.6.13 ,1.6.9ו 1.7.16-לעיל..
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.

.1.21.2.5

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.

.1.21.2.6

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
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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 תקלה טכנית במערכות ,חבלה או טעות אנוש של מי מעובדי הקבוצה ,וכן כתוצאה מקרות
אירוע חירום וכיו"ב.
.1.21.3

גורמי סיכון ייחודיים

.1.21.3.1

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 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.

.1.21.3.2

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  1.13.4לעיל וביאור  20לדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר  2017בפרק ג' לדוח תקופתי זה.

.1.21.3.3

חשיפה להליכים משפטיים
כנגד הקבוצה מתנהלים מעת לעת הליכים משפטיים ,ובכללם תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות,
כמתואר בסעיף  1.18לעיל .
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.

.1.21.3.4

תלות בספקים
כאמור בסעיף  1.6.15לעיל ,לחברה תלות במספר ספקים ,אשר הפסקת ההתקשרות עמם והחלפתם
בספקים אחרים ,יגרמו לה עלויות מהותיות.
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טבלת סיכונים

.1.21.4

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 בינונית

השפעה קטנה

השפעה גדולה

גורמי סיכון חיצוניים
סיכונים פיננסיים
מצב כלכלי בישראל

X
X
X

סייבר
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

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
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להערכת החברה בדבר גורמי הסיכון שלעיל ,ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה,
כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה
נכון למועד הדוח ,וכן כוללת הערכות או כוונות של החברה .החברה עשויה להיות חשופה בעתיד לגורמי
סיכון נוספים ,והשפעתו של כל גורם סיכון ,אם יתממש ,עשויה להיות שונה מהערכותיה של החברה.
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1.1

מגזרי הפעילות

1.7

המצב הכספי

1.3
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1..
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1.6
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..1
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..7
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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 .7112
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  7112ולשנה
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 .7112

.1

מצב עסקי התאגיד

1.1

מגזרי הפעילות
להלן תאור המגזרים העסקיים בדוחותיה של החברה:
1.1.1

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

1.1.7

סלולר  -מגזר המנוהל בתאגיד נפרד ,באמצעות הוט מובייל ,הכולל את פעילות שירותי
הטלפוניה הניידת הבסיסיים ( ,)Voiceשירות ערך מוסף על גבי הרשת הסלולרית ,שירותי
נדידה ( )Roamingושרותי תקשורת בינלאומיים (אשר ניתנים על ידי הוט נט שירותי
אינטרנט בע"מ).

1.7

המצב הכספי
להלן השינויים העיקריים בסעיפי נכסים והתחייבויות במאוחד בתקופת הדוח (במיליוני ש"ח):
ליום  31בדצמבר 7112

ליום  31בדצמבר 7116

692

6.3

נכסים לא שוטפים

5,311

5,561

סה"כ נכסים

6,111

6,71.

התחייבויות שוטפות

7,671

7,157

התחייבויות לא שוטפות

1,.93

7,516

הון

1,19.

1,6.6

סה"כ התחייבויות והון

6,111

6,71.

נכסים שוטפים

3

חלק ב'  -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

1.7.1

נכסים
נכסים שוטפים
יתרת הנכסים השוטפים ליום  31בדצמבר  7112הסתכמה לסך של כ 692-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 6.3-מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .7116הגידול בסך של כ 5. -מיליון ש"ח נובע בעיקר מגידול
בלקוחות בסך של כ 13.-מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מקיטון בניכיון כרטיסי אשראי ,המתקזז
בקיטון ביתרות חייבים ויתרות חובה בסך של כ 16 -מיליון ש"ח הנובע בעיקר ממגזר הסלולר בשל
החזר עמלת תדרים והחזר מע"מ תשומות בתקופת הדוח.
נכסים לא שוטפים
יתרת הנכסים הלא שוטפים ליום  31בדצמבר  7112הסתכמה לסך של כ 5,311 -מיליון ש"ח לעומת
סך של כ 5,561 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .7116הקיטון בסך של כ 751 -מיליון ש"ח נובע בעיקר
מירידה ברכוש קבוע ורכוש אחר בסך של כ 7.. -מיליון ש"ח ,אשר כוללת הוצאות פחת והפחתות
בסך של כ 1,155 -מיליון ש"ח ומתקזזת בתוספות רכוש קבוע ואחר נטו בסך של כ 911-מיליון ש"ח.

1.7.7

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום  31בדצמבר  7112הסתכמה לסך של כ 7,671 -מיליון ש"ח לעומת
סך של כ 7,157 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .7116הגידול בסך של כ 569 -מיליון ש"ח נובע בעיקר
ממיון חלות שוטפת ופירעון של אגרות חוב בנטו בסך של כ 21. -מיליון ש"ח המתקזז בקיטון בזכאים
ויתרות זכות בסך של כ .9 -מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מתשלום דמי ניהול לבעלת השליטה בחברה,
קיטון אשראי לזמן קצר מאחרים בסך של כ 39 -מיליון ש"ח וקיטון בספקים בסך של כ 31 -מיליון
ש"ח.
התחייבויות לא שוטפות
יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות ליום  31בדצמבר  7112הסתכמה לסך של כ 1,.93 -מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 7,516 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .7116הקיטון בסך של כ 1,113 -מיליון ש"ח נובע
בעיקרו ממיון חלות שוטפת בגין אגרות חוב בסך של כ 179 -מיליון ש"ח וכן מפרעון הלוואה לזמן
ארוך מצד קשור בסך של כ 111 -מיליון ש"ח.
הון
ההון של החברה ליום  31בדצמבר  7112הסתכם לסך של כ 1,19.-מיליון ש"ח לעומת סך של כ1,6.6-
מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .7116הגידול בסך של כ 7.1 -מיליון ש"ח נובע בעיקר מרווח כולל
בתקופה.
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1.3

תוצאות הפעילות

1.3.1

להלן נתונים עיקריים מהדוחות על הרווח והפסד של הקבוצה לתקופות המדווחות (במיליוני ש"ח):
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
7112

7116

עלייה (ירידה)

 %השינוי

7115

הכנסות

.,716

.,15.

157

.%

3,92.

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

1,153

1,791

()131

()11%

1,312

-

3

()3

()111%

2

7,161

1,961

93

5%

1,197

717

775

()13

()6%

712

717

716

().

()7%

191

-

33

()33

()111%

51

רווח תפעולי

561

311

751

29%

371

הוצאות מימון ,נטו

192

193

.

7%

192

-

1

()1

()111%

-

הוצאות מס

175

1.

.1

.9%

116

רווח נקי

7.6

.7

71.

.16%

2

EBITDA

1,271

1,6.5

26

5%

1,615

EBITDA %
מההכנסות

.1%

.1%

רווחי אקוויטי

1.3.1.1

.7%

הכנסות הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ .,716 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ .,15.-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .עליה של כ ..% -העלייה בתקופה ביחס לאשתקד נובעת ממגזר הסלולר.

1.3.1.7

הוצאות הפחת וההפחתות של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 1,153-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 1,791-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .קיטון של כ.11% -
הירידה בהוצאות הפחת בתקופה ביחס לאשתקד נובעת בעיקר ממגזר הסלולר אשר כלל בתקופה
המקבילה אשתקד הוצאות האצת פחת בגין פירוק אתרי תשתית תקשורת עקב מעבר להסכם שיתוף
הרשתות עם פרטנר.

1.3.1.3

הוצאות התפעול של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 7,161-מיליון ש"ח לעומת סך של כ1,961-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .גידול של כ.5%-
העלייה בהוצאות התפעול בתקופה ביחס לאשתקד נובעת בעיקר מגידול בהוצאות התוכן בסך של כ-
 22מיליון ש"ח כתוצאה מהאמרת מחירי ערוצי הספורט.
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1.3.1..

הוצאות מכירה ושיווק של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 717-מיליון ש"ח לעומת סך של כ-
 775מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ .6%-עיקר הירידה בסך של כ 13-מיליון
ש"ח נובעת מקיטון בהוצאות פרסום בסך של כ 12-מיליון ש"ח וקיטון בהוצאות שכר ונלוות בסך של
כ 11-מיליון ש"ח המתקזז בגידול בהוצאות עמלת משווקים בסך של כ 1.-מיליון ש"ח במגזר
הסלולר.

1.3.1.5

הוצאות הנהלה וכלליות של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 717-מיליון ש"ח לעומת סך של כ-
 716מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ.7%-

1.3.1.6

בתקופה לא נרשמו הוצאות אחרות של הקבוצה לעומת הוצאות אחרות בסך של כ 33-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ.111% -
הירידה בהוצאות אחרות בתקופה ביחס לאשתקד בסך של כ 33 -מיליון ש"ח נובעת בעיקר מירידה
בהפרשה לתביעות משפטיות וכן מזקיפת הוצאות חוזה מכביד בהוט מובייל בגין חוזה שכירות אשר
נזקפו בתקופה אשתקד ואינן קיימות עוד בתקופה.

1.3.1.2

הרווח התפעולי של הקבוצה בתקופה הסתכם לסך של כ 561-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 311-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .גידול של כ 29% -הנובע בעיקרו מגידול בהכנסות ,קיטון בהוצאות
הפחת וההפחתות וקיטון בהוצאות אחרות ,המתקזז בגידול בהוצאות התפעול.

1.3.1.1

הוצאות המימון של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 192-מיליון ש"ח לעומת סך של כ193-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.7%-
העליה בתקופה ביחס לאשתקד נובעת בעיקר משינויים בשווי ההוגן של נגזרים פיננסיים ,נטו עקב
השלכות ירידת שער חליפין של מטבע חוץ.

1.3.1.9

הוצאות המס של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ 175-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 1.-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ..9% -
הגידול בהוצאות המס בתקופה ביחס לאשתקד נובע בעיקר מזקיפת הכנסות מס שחלה בתקופה
אשתקד עקב החלת הסכם שומות מס עבור השנים  7117עד  ,711.וכן עקב שינוי שיעור מס.

 1.3.1.11הרווח הנקי של הקבוצה בתקופה הסתכם לסך של כ 7.6-מיליון ש"ח לעומת סך של כ .7-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול ברווחיות של כ..16% -
הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מעלייה ברווח התפעולי המתקזז בגידול בהוצאות המס.
 1.3.1.11ה( EBITDA -רווח תפעולי לפני פחת והפחתות ,לפני הפחתה בגין זכויות שימוש ולפני הוצאות אחרות,
נטו) בתקופה הסתכם לסך של כ 1,271-מיליון ש"ח (כ .1%-מההכנסות) לעומת סך של כ 1,6.5-מיליון
ש"ח (כ .1%-מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.5%-
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להלן אופן חישוב ה :EBITDA-
7112

7116

7115

561

311

371

1,153

1,791

1,312

הפחתה בגין זכויות שימוש

-

3

2

הוצאות אחרות ,נטו

-

33

51

1,271

1,6.5

1,615

רווח תפעולי
פחת והפחתות

EBITDA
1.3.7

מגזרי פעילות

 1.3.7.1כבלים
7112

7116

7115

נתונים כספיים במיליוני ש"ח
הכנסות

3,132

3,16.

3,119

אחוז הכנסות מלקוחות פרטיים

11%

19%

19%

רווח תפעולי

69.

211

659

EBIDTA
השקעות ברכוש קבוע ובנכסים בלתי
מוחשיים

1,.92

1,521

1,621

216

213

115

נתוני לקוחות באלפים (לסוף תקופה)
לקוחות שירותי שידורים בלבד

7.9

769

713

לקוחות שירותי גישה לאינטרנט בלבד

151

133

171

לקוחות שירותי טלפוניה בלבד
לקוחות שירותי שידורים וגישה
לאינטרנט
לקוחות שירותי שידורים וטלפוניה
לקוחות שירותי טלפוניה וגישה
לאינטרנט
לקוחות "טריפל פליי"

35

36

31

35

3.

31

11

13

1.

.1

.3

.3

.11

.19

.13

סה"כ לקוחות

1,111

1,112

1,172

מנויי טלוויזיה

219

111

17.

מנויי אינטרנט

212

211

69.

מנויי טלפון

656

66.

661

7,157

7,126

7,121

סה"כ מנויים ()RGU

2
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7112

7116

7115

ממוצע מוצרים לתקופה()1

7.15

7.1.

7.17

אחוז מנויים מסך בתי האב בישראל

.1%

.1%

.3%

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

12%

1.%

19%

הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח (בש"ח)

731

733

737

הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח שירותי
שידורים בלבד (בש"ח) ()3
הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח "טריפל
פליי" (בש"ח) ()3

()3

111

191

191

371

37.

37.

( )1ממוצע מוצרים ללקוח :מספר שירותי שידורים ,שירותי גישה לאינטרנט ושירותי טלפוניה ללקוח אחד.
( )7שיעור המנויים שנטשו חושב כסך המנויים ש נטשו ,לפי העניין במהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של המנויים בתחום
הכבלים באותה תקופה (בנטרול מעברי דירה).
( )3הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח ( :)ARPUכוללת את סך ההכנסות מקבוצת הלקוחות הרלבנטית.

הכנסות
ההכנסות לתקופה הסתכמו לסך של כ 3,132-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 3,16.-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הירידה בתקופה ביחס לאשתקד נובעת בעיקרה מירידה במספר לקוחות החברה.
לקוחות
החברה איבדה במהלך התקופה כ 16-אלף לקוחות במגזר הכבלים עם זאת ,ברבעון הראשון של שנת
 ,7111לראשונה מזה שמונה שנים ,החברה עוברת לגידול חיובי במצבת הלקוחות.
רווח תפעולי
הרווח התפעולי לתקופה הסתכם לסך של כ 69.-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 211-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד ,קיטון של כ.1%-
הקיטון ברווח התפעולי נובע מירידה בהכנסות ועליה בהוצאות התוכן ,המתקזזת מירידה בהוצאות
הפחת וההפחתות ,הוצאות התפעול ,הוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות.
 1.3.7.7סלולר
7112

7116

7115

נתונים כספיים במיליוני ש"ח
הכנסות

1,77.

1,136

971

אחוז הכנסות ממנויים פרטיים

11%

26%

21%

הפסד תפעולי

()176

()317

()356

EBITDA
השקעות ברכוש קבוע ובנכסים בלתי
מוחשיים *)

77.

25

1.

716

)*.39

151

1
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7112

7116

7115

נתוני מנויים לסוף תקופה באלפים
מספר מנויי iDEN

19

177

131

מספר מנויי UMTS

1,.25

1,375

1,191

סה"כ מנויים

1,56.

1,..2

1,779

שעור מנויי  post paidלסוף תקופה

91%

93%

91%

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

39%

35%

.1%

57

51

5.

הכנסה חודשית ממוצעת (בש"ח) ()7
*)

התוספות בגין השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים אינן כוללות את המיון בגין יתרת נכס זכות שימוש בפרטנר
בסך של כ 171 -מיליון ש"ח הנובע מיישום הסכם שיתוף הרשתות עם פרטנר החל מה 1-באפריל .7116

( )1שיעור המנויים שנטשו חושב כסך המנויים שנטשו ,לפי העניין במהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של הלקוחות
בתחום הסלולר באותה תקופה (בנטרול לקוחות .)pre-paid
( )7הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח ( :)ARPUההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח כוללת את סך ההכנסות משימושי רשת
הסלולר.

הכנסות
ההכנסות לתקופה הסתכמו לסך של כ 1,77.-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 1,136-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .גידול של כ.11% -
העלייה בתקופה ביחס לאשתקד נובעת בעיקרה מעלייה בהכנסות משירותים כתוצאה מעלייה במספר
המנויים וכן מעלייה במכירת מכשירים.
מנויים
מספר מנויי הוט מובייל ליום  31בדצמבר  7112הינו סך של כ 1,56.-אלף מנויים לעומת סך של כ1,..2-
אלף מנויים ליום  31בדצמבר  .7116מספר מנויי ה UMTS-עלה בתקופה בסך של כ 151-אלף מנויים
במקביל לירידה במנויי ה IDEN-בסך של כ 33-אלף מנויים.
הפסד תפעולי
ההפסד התפעולי לתקופה הסתכם לסך של כ 176-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 317-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד ,קיטון בהפסד של כ.62%-
הקיטון בהפסד התפעולי בתקופה ביחס לאשתקד נובע בעיקר מגידול בהכנסות וקיטון בהוצאות הפחת
וההפחתות המתקזז בגידול בעלויות רכישת מכשירים.
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1.3.3

תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים
להלן תמצית דוחות רווח והפסד של החברה לכל אחד מארבעת הרבעונים לתקופה (במיליוני ש"ח):
Q4 - 2017

Q3 - 2017

Q2 - 2017

Q1 - 2017

1,163

1,15.

1,151

1,139

פחת והפחתות

71.

713

715

311

הוצאות תפעול

537

512

512

515

הוצאות מכירה ושיווק

.5

5.

51

55

הוצאות הנהלה וכלליות

51

55

55

57

הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו

()5

6

1

()7

רווח תפעולי

152

1.9

1..

111

הוצאות מימון ,נטו

.3

..

56

5.

הוצאות מס

36

31

79

79

רווח נקי

21

2.

59

35

)* EBITDA

.36

.31

.31

.12

 EBITDA %מההכנסות

.1%

.7%

.1%

.1%

הכנסות

*)

1.3.3.1

ראה סעיף  7.3.1.11לעניין אופן חישוב ה EBITDA

השוואה בין תוצאות רבעון רביעי לשנת  7112לבין רבעון שלישי לשנת :7112
הרווח הנקי של החברה לרבעון הרביעי לשנת  7112הסתכם לסך של כ 21 -מיליון ש"ח לעומת רווח
נקי בסך של כ 2. -מיליון ש"ח ברבעון השלישי לשנת  ,7112גידול ברווח בסך של כ . -מיליון ש"ח.
העלייה ברווח בין הרבעונים נובעת בעיקר מגידול בהכנסות בסך של כ 9 -מיליון ש"ח ,קיטון
בהוצאות אחרות בסך של כ 11 -מיליון ש"ח ,קיטון בהוצאות ההנהלה וכלליות בסך של כ 5 -מיליון
ש"ח (בעיקר בגין קיטון בהוצאות חובות אבודים ומסופקים) וקיטון בהוצאות מכירה ושיווק בסך של
כ 9 -מיליון ש"ח ,המתקזז בגידול בהוצאות התפעול בסך של כ 75 -מיליון ש"ח (בעיקר בגין גידול
בעליות רכישת מכשירים והוצאות מוקדי שירות חיצונים) וכן גידול בהוצאות המס בסך של  5מיליון
ש"ח (כתוצאה מגידול ברווחיות).

1..
1...1

תקני דיווח חשבונאי חדשים
" IFRS 15הכנסות בגין חוזים עם לקוחות"  -התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את
הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות .לפרטים לגבי השפעת התקן ראה ביאור
(.ב) בדוחות הכספיים המאוחדים.

1...7

" IFRS 9מכשירים פיננסיים" כולל הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים וכן מציע
מודל מעודכן יותר ומבוסס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי
מירידת ערך .לפרטים לגבי השפעת התקן ראה ביאור (.ב) בדוחות הכספיים המאוחדים.
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1.5

נזילות ומקורות מימון
להלן תזרים המזומנים לתקופה (במיליוני ש"ח):
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
7112

7116

7115

1

.

1

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

1,165

1,173

917

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()211

()1,177

()155

מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות מימון

()355

3

()17.

1

1

.

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

1.5.1

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת
תזרים המזומנים שנבע לקבוצה מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם לסך של כ 1,165-מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 1,173-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ..%-

1.5.7

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה
תזרים המזומנים ששימש את הקבוצה לפעילות השקעה בתקופה הסתכם לסך של כ 211-מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 1,177-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ.31%-
הקיטון של תזרים המזומנים ששימש את הקבוצה לפעילות השקעה בתקופה נובע בעיקר מירידה
ברכישת נכסים קבועים ונכסים בלתי מוחשיים.

1.5.3

תזרים המזומנים נטו שנבעו (שימשו) לפעילות מימון
תזרים המזומנים ששימש את הקבוצה לפעילות מימון בתקופה הסתכם לסך של כ 355-מיליון ש"ח
לעומת תזרים המזומנים שנבע לקבוצה בסך של כ 3-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול
בתזרים המזומנים ששימש את הקבוצה לפעילות מימון בסך של כ 351-מיליון ש"ח נובע בעיקר
מירידה בקבלת אשראי לזמן קצר בסך של כ 727 -מיליון ש"ח וכן מגידול בפרעון הלוואה לצד קשור
בסך של כ 157-מיליון ש"ח המתקזז בקיטון בפירעון הלוואות מאחרים ואגרות חוב בסך של כ31 -
מיליון ש"ח.
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) ליום 31
בדצמבר  7112הינו סך של כ 912-מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 1,112-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .אגרות החוב צפויות להיפרע ב 31-בספטמבר 7111 ,וזאת ממקורות כספיים
פנימיים וכן ממסגרות אשראי שאינן מנוצלות במוסדות פיננסיים וכן הסכם קו אשראי קיים
מבעלת השליטה בחברה אשר נכון למועד הדוח איננו מנוצל.
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ב.

ההיקף הממוצע של הלוואה לזמן ארוך מצד קשור ליום  31בדצמבר  7112הינו סך של כ1,329-
מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 1,.52-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ג.

היקף הממוצע של הלוואה לזמן קצר ולזמן ארוך מאחרים ליום  31בדצמבר  7112הינו סך של
כ .5.-מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 36.-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 1.5.3.1אשראי לקוחות וספקים
נתונים אודות ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים ואשראי הלקוחות בתחום הכבלים:
היקף אשראי ממוצע ליום
(במיליוני ש"ח)

ממוצע ימי אשראי
31.17.7112

31.17.7116

31.17.7112

31.17.7116

לקוחות *)

.7

31

11

11

ספקים

1.1

1.3

6

6

*) הגידול בימי אשראי לקוחות נובע מקיטון בניכיון כרטיסי אשראי.
נתונים אודות ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים ואשראי הלקוחות בתחום הסלולר:
היקף אשראי ממוצע ליום
(במיליוני ש"ח)

ממוצע ימי אשראי
31.17.7112

31.17.7116

31.17.7112

31.17.7116

לקוחות

92

111

3

3

ספקים *)

6.

91

3

3

*) הקיטון בימי אשראי ספקים נובע מעסקאות רכישת מכשירים הנרכשים באשראי ספקים קצר.

1.6

התייחסות לעניין סימני אזהרה בחברה ותחזית תזרים מזומנים לתקופה מיום  1בינואר  7111ועד
ליום  31בספטמבר 7111
דירקטוריון החברה בחן את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  ,7112לרבות
מקורות האשראי ומקורות לפרעון התחייבויות החברה ,לרבות אגרות החוב של החברה .כמו-כן ,בחן
דירקטוריון החברה את סימני האזהרה המפורטים בתקנה (11ב)(()1.א) לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים) ,התש"ל"( 1921-תקנות דוחות תקופתיים") וקבע כי מתקיימים סימני האזהרה
הבאים:
 .1הון חוזר שלילי בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
 .7הון חוזר שלילי בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בדוחות הנפרדים של
החברה.
להערכת דירקטוריון החברה ,לאחר שקיבל הסברים להנחת דעתו מהנהלת החברה ,אין בגירעון בהון
החוזר במאוחד ובתזרים המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת בדוחותיה הנפרדים כדי
להצב יע על בעיית נזילות בחברה וקיימים בידי החברה מקורות כספיים מספיקים להמשך פעילותה
ועמידה בהתחייבויותיה באמצעות ,בין היתר ,תזרים מזומנים חזוי מפעילות שוטפת ומסגרות אשראי
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בלתי מנוצלות במוסדות פיננסיים וכן הסכם קו אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה אשר נכון
למועד הדוח איננו מנוצל.
מובא בזאת דוח תזרים מזומנים חזוי סולו במיליוני ש"ח ,ובו פירוט ההתחייבויות והמקורות
הכספיים מהם צופה החברה לפרוע אותן ,בתקופה של תשעה חודשים שיסתיימו ביום  31בספטמבר
 .7111את המידע המובא בסעיף זה יש לקרוא עם הדוח בכללותו.
לתקופה של תשעה חודשים שמסתימת ביום
 31בספטמבר 7111
6

יתרת פתיחה נכסים נזילים
מקורות
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

151

תזרים מזומנים מפעילות השקעה

-

לקיחת הלוואות לזמן קצר

712

לקיחת הלוואת בעלים

371

מזומנים מחברות בנות

115

תזרים מזומנים מפעילות מימון

277

יתרת נכסים נזילים בתוספת מקורות

121

שימושים
השקעה בחברות בנות

()72

השקעה ברכוש

()1

תזרים מזומנים לפעילות השקעה

()71

פירעון קרן אג"ח א'

()..2

פירעון קרן אג"ח ב'
פירעון הלוואת זמן קצר מתאגידים
בנקאיים ומאחרים
תזרים מזומנים לפעילות מימון

()366

()1.9

סך הכל שימושים

()122

()36

1

נכסים נזילים לסוף תקופה
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הנחות עבודה עיקריות ששימשו את החברה בהצגת תזרים המזומנים החזוי לחברה (סולו):
 .1החברה כללה ביתרת פתיחה את יתרת המזומנים ושווי המזומנים אשר כוללת מזומנים ושווי
מזומנים בחברה סולו.
 .7פירעון קרן אגרות חוב על פי תנאי אגרות החוב.
 .3הלוואות זמן קצר מבוססות על מסגרות קיימות ובלתי מנוצלות במוסדות פיננסיים.
 ..הלוואת בעלים מבוססת על הסכם קו אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה אשר נכון למועד
הדוח איננו מנוצל.
 .5מזומנים מחברות בנות הינם מזומנים מחברות בבעלות מלאה ללא כל מגבלה אפקטיבית על
העברת כספים לחברה (סולו).
 .6הוצאות המימון בהתאם לתנאי האשראי עם צד קשור ,המוסדות המממנים ועל פי תנאי אגרות
החוב.
 .2התזרים כולל הוצאות שונות אשר על פי הערכות החברה קיימת הסתברות גבוהה להתממשותן.
 .1לא יבוצע פירעון מוקדם של הלוואה מצד קשור .עם זאת ,ככל שלחברה יווצרו יתרות מזומנים
מספיקות ולפי שיקול דעתה ,תבצע החברה פירעון מוקדם בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה עם
הצד הקשור.
 .9השימושים אשר נקובים במטבע חוץ נלקחו על פי שער חליפין של  3.6ש"ח לדולר.
 .11התזרים החזוי לוקח בחשבון עליית מדד של  7%בחישוב שנתי החל מיום  1בינואר .7111
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.
.7

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

7.1

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 יוסי חבר .לפרוט השכלתו וניסיונו המקצועי ,ראו תקנה 76א' בפרק ד' לדוח התקופתי
לשנת .7112

7.7

תאור סיכוני השוק
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.
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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.
סיכון רבית שקלית  -הקבוצה חשופה לשינויים בריבית השקלית בקשר לעסקאות ניכיון ספקים
והתחייבויות לזמן קצר.
7.3

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.
נכון ליום  31בדצמבר  ,7112היו ברשות הקבוצה עסקאות פורוורד פתוחות בהיקף של  111מיליון
דולר אשר שווין ההוגן הכולל לתאריך זה עמד על התחייבות בסך של כ 9 -מיליון ש"ח.
נכון ליום  31בדצמבר  ,7112היו ברשות הקבוצה עסקאות פורוורד פתוחות בהיקף של  7.5מיליון אירו
אשר שווין ההוגן אינו משפיע על היתרות המאזניות.

7..

הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה
במהלך שנת  7112פעלה החברה לפי מדיניות לניהול חשיפות פיננסיות שהתבססה על העקרונות
שנקבעו בדירקטוריון של החברה ,כפי שמעודכנת מעת לעת.
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.
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7.5

דוח בסיסי הצמדה

במטבע חוץ
או בהצמדה
לו

 31בדצמבר 7112
בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
הצמדה
לצרכן

במטבע חוץ
או בהצמדה
לו
סה"כ
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר 7116
בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
הצמדה
לצרכן

סה"כ

רכוש
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
יתרות חובה לזמן ארוך
לקוחות לזמן ארוך

19
7
-

11
1
-

1
617
2
1
1.

1
617
32
.
1.

15
-

.1
75
-

1
.21
57
9.

1
.21
112
75
9.

71

17

217

2.5

15

65

637

217

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 *)

716
1.
79
1
9

1.
.65
7.

7.1
657
.12
365
1,7.2
77

.5.
236
531
131
1,7.2
1
55

1.3
117
3
7
9

71
53.
71

351
597
539
.71
1,.35
79

.93
22.
521
955
1,.35
7
66

379

513

3,171

3,153

339

591

3,366

.,795

*) כולל חלויות שוטפות.
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.3

היבטי ממשל תאגידי

3.1

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 ,7115 -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  .7112לפרטים ראה חלק ד'
לדוח תקופתי זה.
רלי שביט  -מכהנת כדח"צ בחברה החל מיום  19ביולי  .7111לפרטים ראה חלק ד' לדוח תקופתי זה.
ד"ר עופר צלרמאיר  -מכהן כדח"צ בחברה החל מיום  15בפברואר  .7115לפרטים ראה חלק ד' לדוח
תקופתי זה.

3.7

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

3.3

פרטים בדבר המבקר הפנימי של החברה

3.3.1

פרטי המבקר הפנימי
רו"ח עופר אורליצקי ,מונה למבקר הפנים של החברה ביום  19ביולי  .7112מבקר הפנים עומד
בתנאים הקבועים בסעיף ( 3א) ובסעיף  1לחוק הביקורת הפנימית ( )1997וכן בסעיף ( 1.6ב) 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  31שנה 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
ומיוחדות .המבקר הפנימי הינו רו"ח מוסמך בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ( )B.Aובעל תואר
שני במנהל עסקים (.)M.B.A
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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.
3.3.7

דרך המינוי
ביום  15ביולי  7112המליצה ועדת הביקורת לדירקטוריון למנות את רואה חשבון עופר אורליצקי
לתפקיד המבקר הפנימי של החברה .הדירקטוריון אישר המלצה זו ביום  19ביולי .7112
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.

3.3.3

זהות הממונה על המבקר הפנימי
הממונה על המבקר הפנימי בחברה הינו מנכ"לית החברה ,כמתחייב מהוראות סעיף  1.1לחוק
החברות.

3.3..

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  1.9לחוק החברות.
תכנית 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.

3.3.5

היקף העסקה
היקף העסקת הביקורת הפנימית נקבע בתחילת שנה במסגרת אישור תכנית הביקורת .בתוכנית
העבודה לשנת  7112נקבעו כ 1,511 -שעות ביקורת.
חלוקת שעות הביקורת במהלך שנת  7112בין החברה לבין תאגידים מוחזקים של החברה הינה
כדלהלן:
שעות שהושקעו בביקורת
פנימית בחברה

שעות שהושקעו בביקורת
בתאגידים מוחזקים

1,121

.31

שעות ביקורת
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3.3.6

עריכת הביקורת
התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את עבודת הביקורת כאמור בסעיף
(.ב) לחוק הביקורת הפנימית הם כפי שנקבעו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל וכפי שעולה
מחוקים ותקנות כגון :חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב ,1997-חוק החברות התשנ"ט ,1999-חוק
ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1961-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.

3.3.2

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.

3.3.1

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

מעקב אחרי יישום
המלצות מבקר
הפנים
גביה מלקוחות
עסקיים
מדיניות אשראי,
סיכוני אשראי
ואובליגו לקוחות
ביקורת תמריצים
לעובדים ומשווקים

זהות גורם מקבל הדוח

מועד דיון בועדת
ביקורת

1.5.7112

יו"ר ועדת ביקורת ,חברי ועדת
הביקורת ,מנכ"לית החברה

75.5.7112

31...7112

יו"ר ועדת ביקורת ,חברי ועדת
הביקורת ,מנכ"לית החברה

75.5.7112

15.11.7112

יו"ר ועדת ביקורת ,חברי ועדת
הביקורת ,מנכ"לית החברה

2.11.7112

מועד הגשת הדוח

יו"ר ועדת ביקורת ,חברי ועדת
הביקורת ,מנכ"לית החברה
יו"ר ועדת ביקורת ,חברי ועדת
הביקורת ,מנכ"לית החברה
יו"ר ועדת ביקורת ,חברי ועדת
הביקורת ,מנכ"לית החברה
יו"ר ועדת ביקורת ,חברי ועדת
הביקורת ,מנכ"לית החברה

7.11.7112

גזברות

71.17.7112

תהליך רכש עד
תשלום

7..17.7112

עסקאות בעלי עניין

71.7.7112
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3.3.9

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.

3.3.11

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.

3..

פרטים בדבר המבקר החיצוני של החברה
להלן פרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר של החברה ,ברייטמן אלמגור זוהר ,במהלך השנים
 7112ו( 7116 -באלפי ש"ח):
שנה
7112

7116

פרטים

ביקורת

ייעוץ

מס

סה"כ

שכ"ט

1,691

..

15.

1,119

שעות

1,311

55

71.

1,559

שכ"ט

1,675

.7

117

1,229

שעות

1,111

112

192

9,11.

שכר הטרחה של רואי החשבון (באלפי ש"ח) נקבע בהתבסס על היקף עבודתם בפועל ,ואושר על ידי
ועדת הביקורת של הדירקטוריון.
3.5

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  71לפרק ד' לדוח תקופתי זה.

3.6

מדיניות בנושא מתן תרומות
בהתאם לתקנון החברה ,החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה ,אף אם התרומה אינה
במסגרת שיקולים עסקיים כאמור ,כפי שיוחלט ע"י הדירקטוריון.

 ..מידע בהקשר לדיווח הפיננסי של החברה
..1

ארועים לאחר תאריך המאזן
ראו באור  31בדוחות הכספיים.

..7

אומדנים ותחזיות שהונחו בבסיס הערכות השווי
להערכות שווי בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין שנזקף בגין מיזוג חברות הכבלים מיום  31בדצמבר
 ,7116ובגין רכישת הוט מובייל מיום  71בנובמבר  ,7111אשר בוצעו ליום  31בספטמבר  ,7112ראה
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דוחות כספיים ביניים ליום  31בספטמבר  ,7112שפרסמה החברה ביום  1בנובמבר  .7112תאריך
התוקף של הערכות השווי הינו מיום  31בספטמבר  7112ולפיכך ,חלפו מעל  91יום 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 לשנות את מסקנות הערכות השווי ,קבע
הדירקטוריון כי הוא רשאי להסתמך על הערכות השווי בדוח התקופתי.
לפרטים אודות הערכות השווי האמורות בהתאם להוראות תקנה 1ב(ט) לתקנות הדוחות ,ראה נספח
א' לדוח זה.
..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:

..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 .,261 -מיליון 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 36 -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).

..3.7

ירידת ערך מוניטין
בדוחות הכספיים של הקבוצה נכלל נכס בלתי מוחשי -מוניטין ,בסכום של כ 1,7.9 -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
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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.
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  31בספטמבר  ,7112כפי שנקבעו על ידי מעריך שווי חיצוני.
..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 ההתחייבויות הלא שוטפות .במסגרת סעיפי הדוח על הרווח הכולל -
סעיף הוצאות המס וסעיף שינוי בשווי ההוגן של נכס פיננסי זמין למכירה ,נטו בניכוי השפעת המס.

..3..

הטבות לאחר סיום העסקה
בדוחות הכספיים של הקבוצה נכללה התחייבות בגין הטבות עובדים לאחר סיום העסקה בסך של כ-
 71מיליוני 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.
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 .5פרטים בהקשר עם סדרת תעודות החייבות שבמחזור
5.1

נתונים אודות אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון ליום  31בדצמבר :7112
אגרות החוב (סדרה א')

אגרות החוב (סדרה ב')

 31במרס 7111

 31במרס 7111

סך שווי נקוב במועד הנפקה

 175מיליוני ש"ח

 625מיליוני ש"ח

שווי נקוב למועד הדוח

 ..1מיליוני ש"ח

 366מיליוני ש"ח

שווי נקוב למועד הדוח (צמוד למדד
המחירים לצרכן)

 .66מיליוני ש"ח

 366מיליוני ש"ח

 5מיליוני ש"ח

 6מיליוני ש"ח

שווי הוגן

 .21מיליוני ש"ח

 311מיליוני ש"ח

שווי בורסאי

 .21מיליוני ש"ח

 311מיליוני ש"ח

סוג הריבית

צמוד למדד המחירים לצרכן
ונושא ריבית שנתית קבועה
בשיעור 3.9%

ריבית שנתית קבועה
בשיעור 6.9%

מועדי תשלום קרן

אחת לחצי שנה ,החל מחודש
ספטמבר  7117ועד לחודש
ספטמבר 7111

אחת לחצי שנה ,החל
מחודש ספטמבר 7117
ועד לחודש ספטמבר 7111

מועדי תשלום ריבית

אחת לחצי שנה ,החל מחודש
ספטמבר  7111ועד לחודש
ספטמבר 7111

אחת לחצי שנה ,החל
מחודש ספטמבר 7111
ועד לחודש ספטמבר 7111

הצמדה

צמוד למדד המחירים לצרכן
בגין חודש פברואר 7111

לא צמוד

מהותית

מהותית

מועד הנפקה

סכום ריבית שנצברה

מהותיות ביחס להתחייבויות הקבוצה

5.7

פרטים בדבר חברת הנאמנות (סדרה א' וסדרה ב')
שם החברה  -משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ
שם האחראי בחברת הנאמנות  -מר רמי קצב
כתובת דואר של האחראי  -דרך מנחם בגין  ,.1תל אביב
כתובת דואר אלקטרוני של האחראי trusts@bdo.co.il -
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5.3

דירוג הסדרות
החברה מדורגת על ידי חברת מידרוג בע"מ .להלן דירוגי החברה ממועד הנפקת האג"ח:
דירוג

אסמכתא

תאריך
 1ביוני 7112

 A1בעל אופק שלילי

7112-11-1561.1

 16במאי 7116

 A1בעל אופק שלילי

7116-11-172159

 71במאי 7115

 A1בעלת אופק יציב

7115-11-173116

 11בפברואר 711.

 A1בעלת אופק יציב

711.-11-132755

 9בדצמבר 7117

 A1בעלת אופק יציב

7117-11-31.1.5

 17בספטמבר 7111

 A1בעלת אופק יציב

7111-11-721911

 77במרס 7111

 A1בעלת אופק יציב

7111-11-112523

ליום  31בדצמבר  7112ולמועד 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 1. :במרץ7111 ,

טל גולדשטיין
מנכ"לית

פטריס ג'יאמי
יו"ר הדירקטוריון

7.
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נספח א'  -בהתאם להוראות תקנה 1ב(ט) לתקנות הדיווח
הערכה בנושא בחינת ערך המוניטין שנזקף בגין מיזוג חברות הכבלים ליום  31בספטמבר 7112
נושא ההערכה
אפשרות
הפגימה בערך
המוניטין של
החברה שנזקף
בגין מיזוג
חברות
הכבלים.

עיתוי ההערכה
 31בספטמבר
7112

שווי נושא
ההערכה שנקבע
בהתאם להערכה
לא חלה פגימה
בערך המוניטין
נכון ליום 31
בספטמבר .7112

זיהוי המעריך ואפיוניו
רו"ח יובל זילברשטיין מחברת פרומתאוס יעוץ כלכלי
בע"מ (להלן – "מעריך השווי") .משמש מנכ"ל משותף
וכלכלן ראשי במשרד .רו"ח זילברשטיין הינו מומחה
בעל למעלה מ  71 -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

מודל ההערכה לפיו פעל מעריך
השווי
בחינת אפשרות הפגימה בערך
המוניטין מבוססת על כללים
והנחיות שנקבעו בתקן הדיווח
הבינלאומי  IAS 36ו.IFRS13-
הואיל והמוניטין אינו ניתן
למדידה בנפרד מהפעילות ,השיטה
המקובלת לבחינת האפשרות

בהצטיינות במנהל עסקים (התמחות במימון ,בנקאות
ויזום עסקים) מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים

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

ומעביר הרצאות והשתלמויות לחברי הלשכה בתחומי
הערכת שווי וניתוח עסקי וכן חבר בפורום שווי הוגן

המזומנים (.)DCF

והוא בוגר ( )B.Aהחוג לחשבונאות וכלכלה
באוניברסיטה העברית בירושלים.
רו"ח זילברשטיין חבר בלשכת רואי החשבון בישראל

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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ההנחות לפיהן בוצעה
ההערכה
א .שיעורי היוון  -שיעור
ההיוון לאחר מס לפיו
הוונו תזרימי
המזומנים הינו 11%
במגזר הכבלים.

ב .שיעור הצמיחה -
שימוש בשיעור צמיחה
קבוע של האוכלוסיה
במגזר הכבלים של
.1.5%

לפרטים נוספים בדבר
הנחות הבסיס שעמדו
בבסיס הערכת השווי ראה
ביאור 5ג' לדוחות הכספיים.

חלק ג'

דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר 2017

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים
ליום  13בדצמבר 7132

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

תוכן העניינים

עמוד
דוחות רואי החשבון המבקרים

7-1

דוחות כספיים מאוחדים
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

4-5

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

6

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

2

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

8-9

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

31-64

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"ל3921-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של הוט מערכות תקשורת בע"מ וחברות בנות (להלן יחד  -החברה) ליום  13בדצמבר
 . 7132רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית
אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביו ת 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  314של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ,על תיקוניו( ,להלן  -תקן ביקורת  .)314רכיבים אלה הינם )3( :בקרות ברמת הארגון,
לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ( )7בקרות על רישום הכנסות;
( )1בקרות על רכש תוכן; ( )4בקרות על הכרה ומדידת רכוש קבוע; ( )5בקרות על הכרה ומדידת נכסים בלתי מוחשיים (כל
אלה יחד מכונים להלן  -רכיבי הבקרה המבוקרים).
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .314על-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 ,בהתבסס על ביקורתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום
 13בדצמבר.7132 ,
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  13בדצמבר7132 ,
ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר ,7132 ,והדוח
שלנו ,מיום  34במרס ,7138 ,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.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

תל-אביב 34 ,במרס7138 ,
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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  13בדצמבר7132 ,
ו 7136-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  13בדצמבר  .7132דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא
לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של
רואה חשבון) ,התשל"ג . 3921-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 ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  13בדצמבר  7132ו 7136-ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  13בדצמבר  7132בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
( )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.7131-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  75לדוחות הכספיים בדבר תביעות שהוגשו כנגד
החברה וחברות הבנות שלה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריך את החשיפה בגינן.
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  314של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי",
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  13בדצמבר  ,7132והדוח שלנו מיום  34במרס 7138 ,כלל חוות דעת בלתי
מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

ליום  13בדצמבר
7136
7132
מיליוני ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי

5
6
2
8

סה"כ נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
יתרות לקוחות לזמן ארוך
השקעה בנכס פיננסי זמין למכירה
השקעה בחברה כלולה
יתרות חובה לזמן ארוך
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
מוניטין

9
31
 33ב'
37
31
34
34

8
637
56
73

8
428
347
35

692

641

84
78
3
164
7,912
628
3,749

94
74
3
164
1,311
699
3,749

סה"כ נכסים לא שוטפים

5,133

5,563

סה"כ נכסים

6,118

6,714

4

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים
דוחות מאוחדים על המצב הכספי (המשך)

ביאור

ליום  13בדצמבר
7136
7132
מיליוני ש"ח

התחייבויות והון
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

3,785
216
564
16

671
224
631
45

35
36
32
38

7,673

7,157

3,742
71
61
366

811
3,415
71
69
357

3,491

7,516

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

92
()384
3,681
33
()31
111

92
()384
3,681
8
()9
54

סה"כ הון

3,894

3,646

סה"כ התחייבויות והון

6,118

6,714

סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב
הלוואה מצד קשור
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
מסים נדחים

39
71
77
71
74

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

 34במרס7138 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

76

פטריס ג'יאמי
יו"ר דירקטוריון

טל גולדשטיין
מנכ"לית

5

יוסי חבר
סמנכ"ל כספים

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7135
7136
7132
מיליוני ש"ח

ביאור

4,716

4,154

1,924

הכנסות

72א'

3,351
7,163
737
737
-

3,793
1
3,968
775
736
11

3,112
2
3,897
712
391
53

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

72ב'
72ג'
72ג'
72ה'

568

138

171

41
()712

34
()712

39
()736

חלק החברה ברווח של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני,
נטו ממס

-

3

-

רווח לפני מיסים על ההכנסה

123

376

371

375

84

336

746

47

2

רווח תפעולי
72ד'
72ד'

הכנסות מימון
הוצאות מימון

74

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

1

7

()3

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
הפסד ממדידה מחדש בגין תכניות להטבה מוגדרת

()3

-

()7

רווח (הפסד) כולל אחר

7

7

()1

סה"כ רווח כולל

748

44

4

6

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון מניות

פרמיה על
מניות

קרן בגין
מדידה
מחדש של
תוכניות
להטבה
מוגדרת

מניות אוצר

יתרת רווח
(הפסד)

קרן הון
בגין נכס
פיננסי זמין
למכירה

סה"כ הון

מיליוני ש"ח

יתרה ליום
 3בינואר7135 ,

92

3,681

()2

()384

5

2

3,598

רווח נקי
סה"כ הפסד כולל אחר
סה"כ רווח (הפסד) כולל

-

-

()7
()7

-

2
2

()3
()3

2
()1
4

יתרה ליום
 13בדצמבר7135 ,

92

3,681

()9

()384

37

6

3,617

רווח נקי
סה"כ רווח כולל אחר
סה"כ רווח כולל

-

-

-

-

47
47

7
7

47
7
44

יתרה ליום
 13בדצמבר7136 ,

92

3,681

()9

()384

54

8

3,646

רווח נקי
סה"כ רווח (הפסד) כולל
אחר
סה"כ רווח (הפסד) כולל

-

-

-

-

746

-

746

-

-

()3
()3

-

746

1
1

7
748

יתרה ליום
 13בדצמבר7132 ,

92

3,681

()31

()384

111

33

3,894

2

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

7132

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי

746

לשנה שהסתיימה
ביום  13בדצמבר
7136
מיליוני ש"ח

47

7135

2

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
מימון בגין ירידת ערך לנכס פיננסי זמין למכירה
הוצאות מימון ואחרות ,נטו

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

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

8

3,355
()3
375
()3

3,796
()3
84
()3

3,142
7
336
-

()6
()6
322

()6
359

()32
()72
7
369

3,441

3,513

3,597

()314
63
()366
()79
()6
31
()12
()4
()9
()31

()18
()27
()316
()26
()4
()73
381
44
()71
3

()41
()345
()316
75
5
()39
316
()333
()4
()6

()174

()319

()175

()328
()377

()361
9
()761

()324
6
()374

()111

()433

()797

3,165

3,171

987

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (המשך)

7132

לשנה שהסתיימה
ביום  13בדצמבר
7136
מיליוני ש"ח

7135

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש רכוש קבוע
הלוואה לחברה כלולה
קיטון במזומן מוגבל ,נטו

()237
7
-

()3,174
7
-

()858
1
()3
3

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()231

()3,177

()855

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
פירעון הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
פירעון הלוואות מאחרים ואגרות חוב
פירעון התחייבויות אחרות לזמן ארוך

271
()388
()829
()8

997
()16
()932
()16

123
()311
()114
()58

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (ששימשו לפעילות מימון)

()155

1

()374

עלייה במזומנים ושווי מזומנים

-

4

1

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

8

4

3

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

8

8

4

פעולות מהותיות שלא במזומן
תנועה באשראי ספקים וצדדים קשורים

76

()72

()66

רכישת נכסים קבועים בחכירה מימונית

8

9

78

מיון מקדמות פרטנר לרכוש אחר

-

378

-

9

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור - :3

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

כללי
תיאור כללי של הקבוצה
א.

הוט מערכות תקשורת בע"מ (להלן  -החברה) וחברות מאוחדות ושותפויות מאוחדות ,בבעלות מלאה ,פועלות
בחמישה תחומים עיקריים:
שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים.
)3
שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים.
)7
שירותי תקשורת סלולרית.
)1
שירותי ספק אינטרנט (להלן  -שירותי .)ISP
)4
מתן שירותי תקשורת בינלאומית.
)5

ב.

החברה הינה חברה רשומה בישראל .בחודש אוקטובר  3991הפכה החברה לציבורית .ביום  72בדצמבר7137 ,
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  72בדצמבר 7137 ,הינו מר פטריק דרהי ,דרך
החזקתו בחברת האם הסופית .Altice NV
הקבוצה משתייכת לקבוצת תקשורת בינלאומית בשליטתו של בעל השליטה בחברה (להלן  -קבוצת אלטיס).

ד.

הקבוצה כפופה למערכות דינים שונות המסדירות ומגבילות את פעילותה העסקית לרבות תעריפיה .על תעריפי
החברה חלים הסדרים מכוח 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 המאוחד של כ 3,974 -מיליון ש"ח (ליום  13בדצמבר 7136 ,כ3,419-
מיליון ש"ח) .כמו כן ,לחברה תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בדוחותיה הנפרדים.
הגידול בגרעון בהון החוזר בסך  535מיליון ש"ח ביחס לאשתקד נובע בעיקר מאגרות החוב של החברה בסך של
כ 811 -מיליון ש"ח ,אשר החברה עתידה לפרוע בחודש ספטמבר 7138 ,ולפיכך סווגו כהתחייבות לזמן קצר.
תכנית ההנהלה לפירעון אגרות החוב כוללות בין היתר ,שימוש בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת ומסגרות
אשראי בלתי מנוצלות במוסדות פיננסיים וכן הסכם קו אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה אשר נכון למועד
הדוח איננו מנוצל.
להערכת דירקטוריון החברה ,לאחר שקיבל הסברים להנחת דעתו מהנהלת החברה ,אין בגירעון בהון החוזר
ובתזרים המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת בדוחות הנפרדים כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה
וקיימים בידי החברה מקורות כספיים מספיקים להמשך פעילותה ועמידה בהתחייבויותיה באמצעות ,בין
היתר ,תזרים מזומנים חזוי מפעילות שוטפת ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות במוסדות פיננסיים וכן הסכם קו
אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה ,אשר נכון למועד הדוח איננו מנוצל.

ביאור - :7

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.7131-
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט נגזרים ,מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה.
החברה בחרה להציג את פרטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
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.
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.
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
.3

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.

.7

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.

.1

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.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ו.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם
מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה 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.

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 בסיס 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 מבניהם.
הכנסות מהסדרי אשראי
הכנסות הנובעות מהסדרי אשראי לזמן ארוך (כגון מכירת ציוד בתשלומים) נרשמות על בסיס הערך הנוכחי של
תזרימי המזומנים העתידיים (כנגד לקוחות לזמן ארוך) ומהוונות לפי שיעורי ריבית .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.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
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.
.3

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.

.7

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
נלקחו בחשבון יתרות 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
.3

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 ופירעון של ההתחייבות לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו ,או תקופת החכירה כנמוך שבהם.

.7

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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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יא.

חכירות (המשך)
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.

השקעה בחברה כלולה
חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית ,והיא אינה חברה בת או הסדר משותף .השפעה
מהותית היא הכוח להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של החברה המוחזקת,
אך אינה מהווה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו .בבחינת קיומה של השפעה מהותית ,מובאים בחשבון
זכויות הצבעה פוטנציאליות ,הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי למניות הישות המוחזקת.
התוצאות ,הנכסים וההתחייבויות של חברות כלולות ועסקאות משותפות נכללים בדוחות כספיים אלה תוך
שימוש בשיטת השווי המאזני.
רווחים או הפסדים הנוצרים מעסקאות המבוצעות בין החברה ו/או חברה מאוחדת ו/או פעילות משותפת לבין
חברה כלולה או עסקה משותפת של הקבוצה ,מבוטלים בהתאם לחלקה של הקבוצה בזכויות החברה הכלולה
או העסקה המשותפת הרלוונטית.

יג.

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:
%
מבנים
רשת כבלים
מוקד (בעיקר ציוד אלקטרוני)
תשתיות לרשת תקשורת
ממירים ומודמים
מחשבים וציוד היקפי
ריהוט וציוד משרדי
שיפורים במושכר *)
*)

7-4
5-35
31-71
6-79
32-71
11
2-35
31

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.

אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות אחת לשנה 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.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יד.

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.
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  2-9שנים 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  1שנים ,בהתאם למספר שנות התחזית המהוון ,המבוססת על נתוני החוזים הקיימים.
קשרי לקוחות בעלי תקופה חוזית מוגדרת הופחתו במלואן נכון לתאריך הדוח.
שם מותג
מותג " - "HOTנכס בלתי מוחשי זה הוערך על בסיס העלות בפועל של יצירתו ,בהתחשב בשלב שבו מצוי המותג.
תקופת הפחתת שם המותג הינה על פני  5שנים ,בהתאם לשיטת הקו הישר.
עלויות הרכשת מנוי
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 .חומרה מסווגת כרכוש קבוע .התוכנות
המהוות חלק אינטגרלי מהחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ורישיונות לתוכנות,
העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה ,מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.
רישיונות למתן שירותים
להוט מובייל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון ניידים ברשת סלולרית בתוקף ל 71-שנה .הרישיון מופחת
בשיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בהתאם לתקופת הרישיון שנקבעה בהסכם.
יתר רישיונות חברות הקבוצה הופחתו במלואן נכון לתאריך הדוח.
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.
זכות שימוש ברשת פרטנר
להוט מובייל נכס בגין זכות שימוש ברשת פרטנר בהתאם להסכם שיתוף הרשתות ,לפיו כל צד נושא במחצית
מההשקעות ההוניות הדרושות לשם הקמה ושדרוג של הרשת המשותפת .זכויות השימוש מופחתות לרווח
והפסד על פני תקופת הפחתת ציוד הרשת.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
טו.

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 כלולות במסגרת סעיף זה .עלות זכויות השימוש בתכנים אלה מופחתת על בסיס
ההקרנות בפועל ,תוך מתן משקל יחסי גבוה יותר להקרנות ראשונות.

טז.

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.
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.


ירידת ערך מוניטין
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  11בספטמבר.7132 ,
בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר-השבה של היחידה מניבת מזומנים שאליה
הוקצה המוניטין .כאשר סכום בר-השבה של היחידה מניבת מזומנים נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים
של היחידה מניבת מזומנים שאליה הוקצה המוניטין ,מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית
למוניטין .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

יז.

מכשירים פיננסיים
.3

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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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יז.

מכשירים פיננסיים (המשך)
.3

נכסים פיננסיים (המשך)
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.

.7

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות בתחולת  IAS 19מוכרות 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.

.1

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 שתהיה 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.

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.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יז.

מכשירים פיננסיים (המשך)
.5

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

א)

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.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה

ב)

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  71%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.
יח.

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.
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:

יט.

רמה -3

מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.

רמה -7

נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  3אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.

רמה -1

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.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
כ.

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 מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה
מאירוע שהתרחש בעבר ,כאשר יותר סביר מאשר לא ( )more likely than notכי הקבוצה תידרש למשאביה
הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר השפעת ערך הזמן מהותית ,נמדדת
ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
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.
עלויות לפירוק ופינוי אתרים
התחייבות חוזית לפירוק אתרים של הרשת הסלולרית של הקבוצה עם סיום חכירתם .ההתחייבות מוצגת על-
פי הערכת עלות פירוק ,הערכת תוחלת החיים של האתרים ועל-פי שיעור ניכיון.

כא.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:
.3

הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  37חודש 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 מחויבות משפטית או משתמעת
לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

.7

הטבות לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת
וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.
החל משנת  7133לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  34לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן
הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות 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.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
כא.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)
.7

הטבות לאחר סיום העסקה (המשך)
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 פירעונן 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.

ביאור - :1

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:
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.
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עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ב.

אומדנים והנחות (המשך)
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.

ביאור - :4

תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים
א.

תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות:
תיקון " IAS 7דוח על תזרימי מזומנים" (בדבר גילויים אודות שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות
מימון).
התיקון קובע כי נדרש לתת גילוי למידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את השינויים
בהתחייבויות אשר נובעות מפעילויות מימון ,הן שינויים הכרוכים בתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם
כרוכים בתזרימי מזומנים.
התיקון מיושם בדרך של 'מכאן ולהבא' לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  3בינואר 7132 ,או לאחריו.
במועד היישום לראשונה של התיקון ,לא נדרש להציג מידע השוואתי .ראה ביאור (73ז) "שינויים בהתחייבויות
הנובעות מפעילויות מימון" בדבר הגילוי הנדרש.

ב.

תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות:
 – IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות.
התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי " IAS 18הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי " IAS 11חוזי הקמה"
והפרשנויות הנלוות להם .עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את העברת הסחורות או
השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם .לשם כך ,קובע
התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים המנויים בחוזה
עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם סחורות או שירותים.
התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:
זיהוי החוזה (או החוזים) עם הלקוח.
.3
זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.
.7
קביעת מחיר העסקה.
.1
הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע.
.4
הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע.
.5
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תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים (המשך)
ב.

תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות (המשך):
 – IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות (המשך)
בנוסף ,קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות ,האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם
אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן ,וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את המהות,
הכמות ,העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.
התקן יחול על תקופות דיווח המתחילות ביום  3בינואר .7138 ,הקבוצה החליטה לאמץ את התקן החדש בדרך
של התאמה למפרע של מספרי ההשוואה ללא שימוש בהקלות כלשהן.
נכון למועד דוח זה השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים במגזר הכבלים ובמגזר הסלולר כדלקמן:
התקן משפיע על אופן רישום עמלות הרכשת מנוי בדרך של הארכת תקופת הפחת בגין עלויות מהוונות
()3
של הרכשת מנוי ועמלות ישירות תוספתיות אחרות בהתבסס על תקופת החוזה והתקופה הצפויה
לקבלת הטבות מהלקוח בהתחשב בהתפתחות השירותים והטכנולוגיה.
התקן משפיע על ההכרה בהכנסות בדרך של שינוי קצב הכרה בדמי ההתקנה בהתאם לתקופת שבה
()7
דמי ההתקנה מהווים זכות מהותית ).)material right
השפעת היישום לראשונה של התקן החדש ,תהיה גידול בנכסים לזמן ארוך ,קיטון בהתחייבויות לזמן קצר
ולזמן ארוך ,גידול בהתחייבות מסים נדחים כנגד גידול בהון העצמי בשל הארכת תקופת הפחת בגין עלויות
מהוונות של הרכשת מנוי ושינוי קצב הכרה בדמי התקנה.
ההשפעה נטו ליום  3בינואר( 7136 ,לתחילת התקופה המוצגת המוקדמת ביותר) הינה גידול בהון העצמי בסך
של  372מיליון ש"ח.
ההשפעה נטו לתקופה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 7132 ,הינה גידול ברווח הנקי של  36מיליון ש"ח וההשפעה
נטו לתקופה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 7136 ,הינה קיטון ברווח הנקי של  76מיליון ש"ח.
הטבלאות מטה מרכזות את ההשפעות על דוח על הרווח והפסד והדוח על המצב הכספי לתקופה ,בהנחה
והמדיניות הקודמת של הכרה בהכנסה הייתה ממשיכה בתקופה זו:
ליום  13בדצמבר 7132,
בהתאם
למדיניות
הקודמת

השינוי
מיליוני ש"ח

בהתאם ל-
IFRS 15

בדוחות המאוחדים על המצב הכספי:
רכוש אחר

628

337

291

זכאים ויתרות זכות

564

()8

556

התחייבות אחרות לזמן ארוך

61

()35

45

מסים נדחים

366

38

384

3,894

332

7,133

הון עצמי
בדוחות המאוחדים על רווח או הפסד והרווח הכולל:
הכנסות

4,716

()5

4,713

פחת והפחתות

()3,351

73

()3,317

רווח תפעולי

568

36

584

רווח נקי

746

36

767
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תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים (המשך)
ב.

תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות (המשך):
 – IFRS 9מכשירים פיננסיים
כללי
תקן דיווח כספי בינלאומי )" IFRS 9 (2014מכשירים פיננסיים" (להלן – "התקן") הינו התקן הסופי של
פרויקט מכשירים פיננסיים .התקן מבטל את השלבים הקודמים של  IFRS 9שפורסמו בשנים  7131 ,7119ו-
 . 7131התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו בשלב
הראשון בשנת  ,7119וכן ,כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו בשלב
השני בשנת  ,7131מציע מודל מעודכן יותר ומבוסס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל חדש לבחינת
הפסד חזוי מירידת ערך כמפורט להלן .בנוסף ,מבטל התקן את פרשנות " IFRIC 9בחינה מחדש של נגזרים
משובצים".
נכסים פיננסים
התקן קובע כי הנכסים הפיננסיים יוכרו וימדדו כלהלן:
מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות :עלות מופחתת ,שווי

הוגן דרך רווח או הפסד ,או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר .קביעת מודל המדידה יהיה בהתחשב במודל
העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים
הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.
ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

לשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,אך ורק כאשר הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר
אילו הנכס היה נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
ככלל ,מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר .מכשירים שיועדו

כאמור ,לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד בגינם לא יועבר לרווח או הפסד,
לרבות בעת המימוש.
נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן .חלף זאת ,חוזים מעורבים יימדדו

בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן ,בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים.
מכשירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.

השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו לפי

שווי הוגן .חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה .יחד עם זאת התקן מציין שבנסיבות
מסוימות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.
התחייבויות פיננסיות
התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:
השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או

הפסד ,המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות ,ייזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא אם
זקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר עקביות במדידה החשבונאית (.)Accounting Mismatch
כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת ,סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו לרווח או

הפסד.
כל הנגזרים ,בין אם נכסים או התחייבויות ,יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,לרבות מכשיר פיננסי
נגזר המהווה התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן.
גידור
התקן קובע הוראות גידור חדשות ונותן אפשרות לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את הוראות הגידור
החדשות שיפורטו להלן בקצרה ,או לחלופין את אלו הקיימות על פי  .IAS 19כאשר יושלם בעתיד פרויקט
הגידור ,תיבחן שוב על ידי ה IASB-אפשרות בחירת המדיניות האמורה.
במסגרת התקן נותרו על כנם שלושת סוגי חשבונאות הגידור :גידורי תזרים מזומנים ,שווי הוגן והשקעה נטו
בפעילות חוץ .עם זאת ,בוצעו שינויים מהותיים ביחס לסוגי העסקאות הכשירות לחשבונאות גידור ,בייחוד
הרחבת הסיכונים הכשירים לחשבונאות גידור של פריטים לא-פיננסיים .כמו כן ,חלו שינויים באופן בו חוזי
אקדמה ואופציות נגזרים יטופלו כאשר הם מהווים מכשירים מגדרים.
בנוסף ,הוחלפו חלק מבדיקות אפקטיביות הגידור במבחן עקרוני יותר המבוסס על "יחסים כלכליים" .הערכת
אפקטיביות הגידור למפרע לא תידרש עוד.
דרישות הגילוי ביחס לפעילויות ניהול הסיכונים של החברה הורחבו במסגרת התקן החדש.
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תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים (המשך)
ב.

תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות (המשך):
 – IFRS 9מכשירים פיננסיים (המשך)
ירידת ערך
מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם למכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת
או לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר ,חייבים בגין חכירה ,נכסי חוזה המוכרים לפי  IFRS 15ומחויבויות בכתב
למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית.
ההפרשה לירידת ערך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון ב 37-החודשים הקרובים
(בשנה הקרובה) ,או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר ( .)lifetimeבחינה לכל אורך חיי
המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה לראשונה בנכס .גישה אחרת חלה אם הנכס
הפיננסי נוצר או נרכש כאשר הוא פגום (.)credit-impaired
התקן מוסיף הנחיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של מכשירים פיננסיים.
מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם
התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  3בינואר 7138 ,או לאחריו .יישום
מוקדם אפשרי.
אופן יישום התקן לראשונה
ככלל ,הוראות התקן לגבי נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ייושמו למפרע ,למעט חריגים מסוימים אשר
נקבעו בהוראות המעבר של התקן .עוד נקבע ,כי על אף היישום למפרע ,חברות המיישמות את התקן לראשונה
אינן צריכות לתקן את מספרי ההשוואה שלהן לתקופות קודמות .חברות רשאיות לבצע הצגה מחדש של מספרי
ההשוואה אך ורק כאשר תיקונם כאמור אינו עושה שימוש במידע בדיעבד ( .)hindsightהוראות המתייחסות
לגידור ייושמו ,ככלל ,בדרך של 'מכאן ולהבא' עם יישום למפרע מוגבל.
סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים
השקעות במניות מסווגות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה כמפורט בביאור  .31הקבוצה ייעדה

השקעות במניות אלה כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר;
הקבוצה מבצעת עסקאות פקטורינג המקיימות את התנאים לגריעת נכס פיננסי לגבי חובות

לקוחות הנמדדים בעלות מופחתת כמפורט בביאור  .6מאחר וחובות לקוחות אלה מוחזקים
במסגרת מודל עסקי שמטרתו הן לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים והן למכור אותם ,הם
יימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר;
למעט האמור לעיל ,אין שינוי בסיווג ובמדידה של כל שאר הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות

הפיננסיות של הקבוצה.
ירידת ערך
לגבי חובות פתוחים לקוחות הקבוצה בחרה ליישם את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת ערך
לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר.
כתוצאה מכך ,הקבוצה תכיר בהפרשה לירידת ערך בסך  6מיליוני ש"ח (נטו ממס) ליום  3בינואר7138 ,
כנגד קיטון ביתרת העודפים לאותו מועד.
גידור
הקבוצה ממשיכה ליישם את מודל חשבונאות הגידור של  IAS 39כמדיניותה החשבונאית.
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ביאור - :4

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים (המשך)
ב.

תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות (המשך):
 – IFRS 16חכירות
התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר  7136מבטל את " IAS 17חכירות" והפרשנויות הנלוות לו ,וקובע את
הכללים להכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה ,דהיינו הלקוח ('חוכר') והספק
('מחכיר').
התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר ,בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע
מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות .בהתאם למודל החדש ,בגין כל נכס חכור ,החוכר נדרש מחד
להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.
הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד  37חודשים בלבד וכן
ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך (דוגמת ,מחשבים אישיים).
התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.
התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  3בינואר 7139 ,או לאחריו.
בשלב זה ,בוחנת החברה את השפעת הוראות התקן על חוזים לחכירת נכסים שברשותה .בחינה זו טרם
הסתיימה.
 – IFRIC 23עמדות מס לא וודאיות
הפרשנות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים על הכנסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת
רשויות המס .הפרשנות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות להיות מוערכות
בנפרד או כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות .כמו כן ,על הישות להעריך האם סביר כי רשויות המס
יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה ,או צפויה לנקוט בו ,בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות בהנחה כי רשויות
המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלוונטי יהיה בידיהן (סיכון חשיפה  .)311%במידה וכן ,הישות
נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי בעמדות המס הלא ודאיות באופן עקבי עם עמדת המס שבה היא נקטה
או צפויה לנקוט בה .במידה ולא ,הישות נדרשת לשקף את השפעת אי הודאות באמצעות שימוש בשיטת
התוחלת ( )expected valueאו בשיטת הסכום הסביר ביותר ( ,)most likely amountבהתאם לשיטה שצופה
באופן הטוב ביותר את תוצאת אי הוודאות.
התיקון ייושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  3בינואר 7139 ,או לאחריו .ניתן ליישם את התיקון
למפרע באופן מלא או ללא תיקון מספרי השוואה כאשר ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה תוכר
כתיקון יתרת העודפים ליום  3בינואר.7139 ,
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום הפרשנות על מצבה הכספי ותוצאות
פעולותיה.
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ביאור - :5

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

מזומנים שווי מזומנים
 13בדצמבר

ההרכב:

7136

7132
מיליוני ש"ח
מזומנים ויתרות בבנקים
פיקדונות לזמן קצר

1
5

4
4

סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

8

8

ראה בנוסף ביאור 75ג'( )7לעניין מסגרות אשראי בלתי מנוצלות.
ביאור - :6

לקוחות
א.

ההרכב:
 13בדצמבר
7136

7132
מיליוני ש"ח
457
88
712
1
()1

198
81
338
3
()4

חובות פתוחים
הכנסות לקבל
כרטיסי אשראי (ראה סעיף ב' 7להלן)
המחאות לגבייה
דחיית מימון לקוחות זמן ארוך (ראה ביאור )9

242

591

בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים

315

335

לקוחות ,נטו

637

428

ב.

פרטים נוספים:
ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.
.3
היתרה ליום  13בדצמבר 7136 ,הינה לאחר ניכיון כרטיסי אשראי בסך  82מיליון ש"ח .היתרה ליום 13
.7
בדצמבר 7132 ,כוללת עסקת פקטורינג בסך של  18מיליון ש"ח ,נכון ליום  13בדצמבר 7132 ,לא בוצע
ניכיון כרטיסי אשראי.

ג.

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:
סה"כ
מיליוני ש"ח
יתרה ליום  3בינואר7136 ,

318

הפרשה בשנה
הכרה בחובות אבודים

13
()74

יתרה ליום  13בדצמבר7136 ,

335

הפרשה בשנה
הכרה בחובות אבודים

12
()32

יתרה ליום  13בדצמבר7132 ,

315
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ביאור - :6

לקוחות (המשך)
ד.

ה.

ביאור - :2

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

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 גיל חובות ביחס לתאריך הדיווח:
לקוחות שטרם
 91יום
11-91
הגיע מועד
סה"כ
ומעלה
יום
פירעונם
מיליוני ש"ח
 13בדצמבר7132 ,

113

71

83

417

 13בדצמבר7136 ,

761

31

86

159

גיל חובות הלקוחות אשר בוצע בגינם הפרשה לחובות מסופקים הינם כדלקמן:
לקוחות שטרם
 91יום
11-91
הגיע מועד
ומעלה
יום
פירעונם
מיליוני ש"ח

סה"כ

 13בדצמבר7132 ,

-

8

372

315

 13בדצמבר7136 ,

-

6

319

335

חייבים ויתרות חובה
 13בדצמבר

ההרכב:

7136

7132
מיליוני ש"ח
הכנסות לקבל ()3
מוסדות
הוצאות מראש
צדדים קשורים (ראה ביאור )79
אחרים

( )3

ביאור - :8

39
33
32
1
6

51
41
11
6
31

56

347

בהתאם להוראות תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות תעודות ואגרות) (הוראת שעה) ,תשע"ד ,7134-החברה
היתה זכאית להחזר אגרות עבור השנים  7134-7136בתום התקופה ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות.
ליום  13בדצמבר 7136 ,הסעיף כלל יתרה בסך של  43מיליון ש"ח בגין הכנסות לקבל תדרים .החזר האגרות
התקבל בתחילת שנת .7132

מלאי
 13בדצמבר

ההרכב:

7136

7132
מיליוני ש"ח
טלפונים סלולריים
אביזרים
חלקי חילוף

בניכוי  -הפרשה לירידת ערך מלאי

72

71
3
1

34
3
7

74

32

()1

()7

73
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ביאור - :9

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

יתרת לקוחות לזמן ארוך
היתרה משקפת את חובות הלקוחות בגין מכירת מכשירים וציוד באשראי לזמן ארוך (מכירה בתשלומים) .יתרת החוב
מוצגת בערכה הנוכחי מהוונת לפי שיעור ריבית של כ 1.5-6% -לתקופה העולה על  37חודשים בניכוי החלות השוטפת
אשר מוצגת במסגרת סעיף הלקוחות.

ביאור  - :31השקעות בנכס פיננסי זמין למכירה
ליום  13בדצמבר 7132 ,החברה מחזיקה ,באמצעות הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ (להלן  -הוט נט) ,ב3,459,976-
מניות רגילות של חברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן  -פרטנר) ,המהוות כ 1.9%-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.
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 לעיל).
ביאור  - :33השקעות בחברות מוחזקות
א.

חברות מאוחדות
פירוט החברות המאוחדות המהותיות המוחזקות על ידי החברה:

שם החברה המאוחדת

הוט טלקום  -שותפות מוגבלת
הוט מובייל בע"מ
הוט  -נט שירותי אינטרנט בע"מ ()3
דרום השרון תקשורת ( )3991בע"מ ()7
ישראכבל בע"מ ()7
הוט  -עידן מערכות כבלים (אחזקות)
 3982בע"מ ()7

תחום הפעילות

מדינת
התאגדות
ומקום פעילות
עסקי עיקרי

שיעור זכויות הבעלות
ליום  13בדצמבר
7136
7132

%

%

שירותי תקשורת פנים
ארציים נייחים
שירותי תקשורת סלולרית
שירותי ספק אינטרנט
חברת אחזקות
חברת אחזקות

ישראל

311

311

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

311
311
311
311

311
311
311
311

חברת אחזקות

ישראל

311

311

ישראל

311

311

מתן שירותי תקשורת
הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ ()3
בינלאומית

()3

ביום  13בדצמבר 7135 ,הגישה הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ (להלן  -הוט נט) בקשה למס הכנסה
לקבלת אישור מקדמי מרשויות המס לביצוע רה-ארגון בפטור ממס ,וזאת בהתאם להוראות חלק ה'7
לפקודת מס הכנסה.
נכון ליום  13דצמבר 7132 ,הושלמו התנאים המתלים ונתקבלו האישורים הנדרשים והמיזוג האמור
קיבל ביטוי חשבונאי בדוחות הכספיים.
הליך הרה-ארגון כלל את מיזוג כלל הפעילות של הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ (להלן  -הוט
מב"ל) לתוך הוט נט .הוט נט רכשה את מלוא מניות הוט מב״ל מהוט מובייל .בשלב שני ,מוזגה הוט
מב״ל באופן מלא ,לרבות רישיונה ,לתוך הוט נט.

()7

חברות בהליך פירוק.
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ביאור  - :33השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
חברות כלולות

ב.

פירוט החברות הכלולות של הקבוצה:

שם החברה הכלולה

מדינת
התאגדות
ומקום פעילות
עסקי עיקרי

תחום הפעילות

פי .אייץ' .איי נטוורקס ( )7135ש.מ.
זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט)
בע"מ

שיעור זכויות הבעלות
ליום  13בדצמבר
7136
7132

%

%

רשת תקשורת סלולרית

ישראל

49.99

49.99

זכויות יוצרים באינטרנט

ישראל

71

71

ביאור  - :37יתרות חובה לזמן ארוך
 13בדצמבר

ההרכב:

7136

7132
מיליוני ש"ח
זכויות להקרנת סרטים ותכניות
צדדים קשורים (ראה ביאור )79
אחר

163
3
7

119
71
7

164

164

ביאור  - :31רכוש קבוע
א.

הרכב ותנועה
לשנת 7132

מקרקעין

תשתיות
לרשת
תקשורת

מוקד
(בעיקר
ציוד
רשת
כבלים אלקטרוני)

מחשבים
וציוד
ממירים
היקפי
ומודמים
מיליוני ש"ח

ריהוט
וציוד
משרדי

שיפורים
במושכר

כלי
רכב

סה"כ

עלות
יתרה ליום  3בינואר7132 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

81
-

3,387
43
()356

6,743
161
()3

3,121
52
()31

7,229
314
()318

721
5
-

21
-

732
5
-

4
-

37,736
617
()725

יתרה ליום  13בדצמבר7132 ,

81

3,162

6,611

3,432

7,815

725

21

777

4

37,541

פחת שנצבר
יתרה ליום  3בינואר7132 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

79
7
-

215
352
()356

4,111
418
-

3,381
63
()9

7,121
368
()319

755
33
-

67
7
-

346
35
-

1
-

9,186
874
()724

יתרה ליום  13בדצמבר7132 ,

13

216

4,243

3,717

7,417

766

64

363

1

9,616

עלות מופחתת
ליום  13בדצמבר7132 ,

49

163

3,859

385

121

9

9

63

3

7,912

79

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :31רכוש קבוע (המשך)
א.

הרכב ותנועה (המשך)
לשנת 7136

מקרקעין

תשתיות
לרשת
תקשורת

מוקד
(בעיקר
ציוד
רשת
כבלים אלקטרוני)

מחשבים
וציוד
ממירים
היקפי
ומודמים
מיליוני ש"ח

ריהוט
וציוד
משרדי

שיפורים
במושכר

כלי
רכב

סה"כ

עלות
יתרה ליום  3בינואר7136 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

81
-

3,319
41
-

5,857
191
()3

3,147
12
()9

7,247
311
()96

766
4
-

27
3
-

734
1
-

4
-

33,233
633
()316

יתרה ליום  13בדצמבר7136 ,

81

3,387

6,743

3,121

7,229

721

21

732

4

37,736

פחת שנצבר
יתרה ליום  3בינואר7136 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

78
3
-

415
721
-

1,953
187
-

3,339
21
()9

7,771
746
()96

741
35
-

59
1
-

311
36
-

1
-

8,388
3,111
()315

יתרה ליום  13בדצמבר7136 ,

79

215

4,111

3,381

7,121

755

67

346

1

9,186

עלות מופחתת
ליום  13בדצמבר7136 ,

53

422

3,918

391

416

35

33

23

3

1,311

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 .7116
בשנת  7132הופחת במלואו רכוש שאינו משמש את הקבוצה בסך של כ 8 -מיליון ש"ח (בשנת  7136סך של כ8-
מיליון ש"ח).

ד.

רכישת רכוש קבוע באשראי
במהלך השנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 7132 ,רכשה החברה רכוש קבוע באשראי בסך של  726מיליון ש"ח
(ליום  13בדצמבר 7136 ,סך של  751מיליון ש"ח).

ה.

באשר להתחייבויות בגין חכירות מימוניות ראה ביאור .)3(71

ו.

באשר לשעבודים ראה ביאור 75ג'.
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ביאור  - :34מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
א.

הרכב ותנועה
שנת 7132

תוכנות

קשרי
לקוחות

קשרי לקוחות
בעלי תקופה
חוזית
מוגדרת

עלויות
הרכשת
מנוי
מוניטין
מיליוני ש"ח

שם
מותג *)

זכויות
רישיונות שימוש
ברשת
למתן
שירותים תקשורת

אחר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  3בינואר7132 ,
תוספות במשך השנה

877
86

267
-

86
-

61
-

3,764
-

817
366

96
3

415
52

31
-

4,121
131

יתרה
ליום  13בדצמבר7132 ,

918

267

86

61

3,764

998

92

497

31

4,681

הפחתה שנצברה
יתרה ליום  3בינואר7132 ,
הפחתה שהוכרה
במהלך השנה

686

214

86

56

35

292

19

13

33

7,475

89

11

-

5

-

352

4

46

-

113

יתרה
ליום  13בדצמבר7132 ,

225

214

86

63

35

954

41

22

33

7,256

עלות מופחתת
ליום  13בדצמבר7132 ,

311

78

-

7

3,749

44

54

435

7

3,972

שנת 7136

תוכנות

קשרי
לקוחות

קשרי לקוחות
בעלי תקופה
חוזית
מוגדרת

שם
מותג *)

עלויות
הרכשת
מנוי
מוניטין
מיליוני ש"ח

זכויות
רישיונות שימוש
ברשת
למתן
שירותים תקשורת

אחר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  3בינואר7136 ,
מעבר למועד היישום
המלא**)
תוספות במשך השנה

215

267

86

61

3,764

696

95

-

31

1,234

82

-

-

-

-

316

3

378
112

-

378
513

יתרה
ליום  13בדצמבר7136 ,

877

267

86

61

3,764

817

96

415

31

4,121

הפחתה שנצברה
יתרה ליום  3בינואר7136 ,
הפחתה שהוכרה
במהלך השנה

595

623

86

53

35

627

14

-

33

7,315

93

11

-

5

-

375

5

13

-

791

יתרה
ליום  13בדצמבר7136 ,

686

214

86

56

35

292

19

13

33

7,475

עלות מופחתת
ליום  13בדצמבר7136 ,

316

58

-

2

3,749

15

52

414

7

3,948

*) כ חלק ממהלך עליו הוחלט על ידי בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) ,. Altice N.V ,יאומץ מותג בינלאומי חדש ,אשר ישמש את כל החברות
מקבוצת  Alticeבעולם ,לרבות החברה ואשר יחליף את המותגים הקיימים בקבוצה .בחודש דצמבר  7132הוחלט על ידי בעלת השליטה
בחברה לדחות את אימוץ המותג הבינלאומי החדש .בעקבות החלטה זו עודכן אורך חיי המותג ל 5-שנים.
**) ראה ביאור 75ב(.)2
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ביאור  - :34מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים (המשך)
ב.

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.
לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין הוקצה המוניטין ,למגזרים העסקיים המהווים שתי יחידות מניבות
מזומנים ,כדלקמן:
כבלים

סלולר

לאור הערכת השווי ליום  11בספטמבר 7132 ,שהתקבלה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים ,הגיעה החברה
למסקנה כי הסכום בר ההשבה עולה על הערך בספרים של היחידה מניבת מזומנים.
במסגרת הערכה שביצעה הנהלת החברה למועד הדוח ,לא נמצאו אינדיקציות לירידת ערך ממועד הערכת
השווי.
להלן היתרה בדוחות הכספיים של המוניטין שהוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים:
כבלים
ליום  11בספטמבר7132 ,
מוניטין

3,152

סלולר
מיליוני ש"ח
397

כמוצג בדוחות
כספיים אלו
3,749

מגזר הכבלים
הסכום בר ההשבה של יחידה מניבה-מזומנים זו נקבע לפי שווי שימוש המבוסס על תחזיות תזרימי מזומנים
המסתיימת בשנת  7177ושיעור ניכיון של  .31%תזרימי מזומנים מעבר לשנת  7177חושבו תוך שימוש בשיעור
צמיחה שנתי קבוע ומשוער של האוכלוסייה של  3.5%לכל שנה.
הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש הן:




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.

רגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות המפתח
סכום בר ההשבה של מגזר הכבלים גבוה ב 7,538-מיליון ש"ח מהערך בספרים שלה .ירידה של  1.5%בשיעור
הצמיחה שנלקח בחשבון בחישוב סכום בר ההשבה של מגזר הכבלים תביא לקיטון של  728מיליון ש"ח בסכום
בר ההשבה של מגזר הכבלים .עלייה של  1.5%בשיעור הצמיחה שנלקח בחשבון בחישוב סכום בר ההשבה של
מגזר הכבלים תביא לגידול של  137מיליון ש"ח בסכום בר ההשבה של מגזר הכבלים.
מגזר הסלולר
הסכום בר ההשבה של יחידה מניבה-מזומנים זו נקבע לפי שווי שימוש המבוסס על תחזיות תזרימי מזומנים
המסתיימות בשנת  .7177תזרימי המזומנים התבססו בחלקם על תקציבים כספיים שאושרו על-ידי ההנהלה
לתקופה של חמש שנים ושיעור ניכיון של  .31.2%תזרימי מזומנים מעבר לתקופת חמש השנים חושבו תוך
שימוש בשיעור צמיחה שנתי קבוע ומשוער של מספר המכשירים המחוברים של  7%לכל שנה.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :34מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים (המשך)
ב.

ירידת ערך מוניטין (המשך)
הנחות מפתח ששימשו בקביעת שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש





נתח שוק  -נתח השוק חושב בהתבסס על נתח השוק של הקבוצה בשנת הדיווח ,בתוספת שנתית בשיעור
כ .3.7%-הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר ,למעט שיעור הצמיחה ,אשר מתבסס על תחזיות
ההנהלה.
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.

רגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות המפתח
סכום בר ההשבה של מגזר הסלולר גבוה ב 831-מיליון ש"ח מהערך בספרים שלה .ירידה של  1.5%בשיעור
הצמיחה שנלקח בחשבון בחישוב סכום בר ההשבה של מגזר הסלולר תביא לקיטון של  97מיליון ש"ח בסכום
בר ההשבה של מגזר הסלולר .עלייה של  1.5%בשיעור הצמיחה שנלקח בחשבון בחישוב סכום בר ההשבה של
מגזר הסלולר תביא לגידול של  311מיליון ש"ח בסכום בר ההשבה של מגזר הסלולר.
ביאור  - :35אשראי לזמן קצר מאחרים וחלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך מאחרים
א.

ההרכב:
 13בדצמבר
7136
7132
מיליוני ש"ח
אשראי לזמן קצר מאחרים (ראה סעיף ב' להלן)
חלויות שוטפות של אגרות חוב (ראה ביאור )39
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מאחרים

454
811
3

491
376
3

3,785

671

ב.

יתרת אשראי לזמן קצר ליום  13בדצמבר 7132 ,בסך של כ 454 -מיליון ש"ח הינה בגין עסקאות ניכיון ספקים,
שבוצעו מול מוסדות פיננסיים ,אשר פרעו יתרות ספקים בסכום זה לתאריך המאזן והינן לפירעון בחודשים
ינואר עד נובמבר .7138

ג.

באשר לבטחונות ,ראה ביאור 75ג'.

ביאור  - :36התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
א.

ההרכב:
 13בדצמבר
7132
מיליוני ש"ח
חובות פתוחים
הוצאות לשלם בגין ספקים

11

513
715

575
749

216

224

7136

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :36התחייבויות לספקים ולנותני שירותים (המשך)
ב.

החובות לספקים אינם נושאים ריבית .ממוצע ימי אשראי ספקים הינו  337ימים (ליום  13בדצמבר331 - 7136 ,
ימים) .הממוצע מחושב לפי ממוצע יתרות הספקים ביחס לסך העסקאות בשנת .7132

ג.

יתרת הספקים בגין עסקאות ניכיון ספקים ליום  13בדצמבר 7132 ,הינה בסך של כ 951 -מיליון ש"ח (היתרה
ליום  13בדצמבר 7136 ,הינה כ 863-מיליון ש"ח).
ראה בנוסף ביאור 35ב' לעיל לעניין עסקאות ניכיון שסווגו כאשראי לזמן קצר מאחרים .יתרת החוב סווגה
כיתרת ספק במסגרת סעיף ספקים ונותני שירותים וזאת לאור תנאי ההתקשרות.

ביאור  - :32זכאים ויתרות זכות
ההרכב:
 13בדצמבר
7136

7132
מיליוני ש"ח
צדדים קשורים (ראה ביאור )79
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורות ()3
חלויות שוטפות של התחייבויות אחרות לזמן ארוך ()7
מוסדות
ריבית לשלם
הכנסות מראש מחייבים
אחרים

()3
()7

471
68
73
9
33
37
71

451
83
78
35
31
34
37

564

631

כולל הפרשה לחופשה והבראה.
ראה ביאור .71

ביאור  - :38הפרשה לתביעות משפטיות
 13בדצמבר

ההרכב:

7136

7132
מיליוני ש"ח
יתרה ליום  3בינואר

45

65

סכומים שהופרשו
סכומים ששולמו
סכומים שבוטלו

4
( )4
( )9

2
()32
()31

יתרה ליום  13בדצמבר

16

45

14
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ביאור  - :39אגרות חוב
א.

מועדי הפירעון לאחר תאריך הדיווח ליום:
 13בדצמבר
7136

7132
מיליוני ש"ח
שנה ראשונה  -חלות שוטפת
שנה שנייה
יתרת הוצאות הנפקה נדחות

ב.

פרטים נוספים אודות אגרות החוב:
מועד
הנפקת
תנאי ריבית
ערך
אגרות
והצמדה
נקוב
החוב
סדרה
צמוד למדד
המחירים לצרכן
 ,7/7133ונושא
875
ריבית שנתית
מיליון
11/1/33
א'
קבועה של .1.9%
ש"ח
 4.3%ריבית
אפקטיבית
 6.9%ריבית
625
שנתית קבועה.
מיליון
11/1/33
ב'
 2.3%ריבית
ש"ח
אפקטיבית

817
( )7

372
811
( )7

811

955

תנאי פירעון

בטוחות

 31תשלומים חצי
ללא שעבוד
שנתיים החל מ-
 11/9/38כלשהו
 9/7137ועד
 31תשלומים חצי
ללא שעבוד
שנתיים החל מ-
 11/9/38כלשהו
 9/7137ועד

דירוג (*)
מידרוג A1 -

אופק שלילי

מידרוג A1 -

אופק שלילי

(*) לפי דירוג שהתקבל ביום  3ביוני.7132 ,

ג.

במסגרת הנפקת אגרות החוב נקבעו אמות מידה פיננסיות ,שהפרתן ,בתנאים מסוימים ,עשויה להביא לפירעונן
המיידי של אגרות החוב כדלקמן:
יחס חוב ל EBITDA -אשר לא יעלה על  6לתקופה העולה על שני רבעונים רצופים.
)3
חלוקת דיבידנד במועד בו החברה חורגת מיחס חוב ל EBITDA -של .5.5
)7
נכון ליום  13בדצמבר 7132 ,החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות הנדרשות.

ביאור  - :71הלוואה מצד קשור
א.

ביום  72לדצמבר 7137 ,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 3.9
מיליארד ש"ח (להלן  -ההלוואה)( ,נושא ריבית שנתית של  (6.1%אשר שימש את החברה לפירעון האשראי
הבנקאי הקיים שלה לאותו מועד ,וכן העמדת מסגרת אשראי לחברה בסך של עד  171מיליון ש"ח על פי הסכם
מסגרת אשראי .מסגרת אשראי זו ניתנה ל  5שנים עד לחודש דצמבר  .7132ביום  37במרס 7138 ,וביום 34
במרס 7138 ,אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאמה את הארכת מסגרת האשראי האמורה
לשנתיים נוספות ובאותם תנאים .ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי לאור הפירעון הסופי של אגרות החוב
(סדרות א' ו-ב') של החברה אשר קבוע לחודש ספטמבר  ,7138יהא זה לטובת החברה להאריך את מסגרת
האשראי ולהבטיח את המסגרת כחלק ממקורות הפירעון לאגרות החוב .נכון ליום  13בדצמבר 7132 ,ולמועד
דוח זה ,כל מסגרת האשראי איננה מנוצלת על ידי החברה.
ביום  9ביוני 7134 ,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.
במהלך השנים  7136 ,7135ו 7132-נפרעו יתרות נוספות על חשבון הקרן בסך של כ 311-מיליון וש"ח ,סך של כ-
 16מיליון ש"ח וכ 388-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר נוכו מיתרת ההלוואה לזמן ארוך מצד קשור.
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ביאור  - :71הלוואה מצד קשור (המשך)
ב.

עיקרי תנאי ההלוואה
מועדי פירעון:
סכום הקרן ייפרע במועד פירעון אחד במהלך שנת ( 7139ראה בנוסף סעיף א' לעיל).
.3
הריבית תשולם פעמיים בשנה החל משנת .7131
.7
במקרה של הפרת התחייבויות החברה על פי הסכם ההלוואה ,תתווסף לריבית ריבית חריגה בשיעור
.1
שנתי של  7.25%פיגורים.
ההלוואה ניתנת להעמדה לפירעון מיידי בקרות האירועים העיקריים הבאים )3( :אי תשלום ריבית
.4
במשך למעלה מ 11-יום לאחר מועד תשלום קבוע; ( )7אי ביצוע תשלום קרן במועד הקבוע לכך; ()1
הפרת התחייבויות החברות הבנות הערבות אשר לא תוקנה עד תום  11ימים ממועד מתן הודעה על ידי
אלטיס פייננס; ( )4הפרה של כל אחת מההתחייבויות האחרות של החברה או החברות הבנות אשר לא
תוקנה עד תום  61ימים ממועד ההודעה; ( )5העמדה לפירעון מיידי של כל חוב של הקבוצה (ו/או יחידיה)
על ידי צד ג' בסכום מצרפי בסך של  71מיליון דולר או יותר; וכן ( )6מתן פסק דין המחייב את הקבוצה
(ו/או יחידיה) לשלם סך מצרפי העולה על  71מיליון דולר ארה"ב ,למעט סכומים המכוסים על ידי חברת
ביטוח ואי ביצוע תשלום על ידי החברה בתוך תקופה של  61ימים ממועד פסק הדין.

ג.

ערבות ובטוחות
החברות הבנות של החברה ,למעט הוט מובייל 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
.3

במקרה של שינוי שליטה בחברה כהגדרתה בהסכם ,אלטיס פייננס תהיה רשאית להעמיד את ההלוואה
והריבית שנצברה לפירעון מיידי בתוספת תשלום פרמיה בסכום השווה ל 3%-מסכום הקרן.

.7

במקרה של מכירת נכסים על ידי החברה ו/או החברות הבנות שלה בסכום מצרפי של  11מיליון דולר
ארה"ב או יותר ,וככל שתקבולי המכירה לא הושקעו על ידי החברה ,תהיה החברה מחויבת 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.

.1

החברה והחברות הבנות של החברה תהיינה מחויבות במקרה של גיוס חוב נוסף לעמוד באמות מידה
הכוללות מגבלות על הגיוס הנוסף.

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

עיקרי תנאי הסכם מסגרת האשראי
מטרת מסגרת האשראי הוא מימון הפעילות השוטפת של הקבוצה.
.3
כל סכום שיימשך מתוך מסגרת האשראי יישא ריבית שנתית בשיעור ריבית פריים בתוספת מרווח שנתי
.7
של .3.3%
הריבית תשולם פעמיים בשנה של כל שנה עד לפירעון המלא של מסגרת האשראי.
.1
יתרת קרן הלוואות האשראי תיפרענה בשנת .2019
4.
במקרה של הפרת התחייבות החברה ו/או החברות הבנות הערבות ,תתווסף לריבית מסגרת האשראי
.5
ריבית פיגורים.

ו.

תנועה בשנת הדוח:
 13בדצמבר
7132
מיליוני ש"ח
יתרה ליום  13בדצמבר ,7136 ,כולל ריבית שנצברה
פירעון על חשבון קרן
ריבית שנצברה לתקופה
תשלום ריבית בתקופה
יתרה ליום  13בדצמבר ,7132 ,כולל ריבית שנצברה
16
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()88
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ביאור  - :73מכשירים פיננסיים
א.

סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם
ל:IAS 39-
 13בדצמבר
7136
7132
מיליוני ש"ח
נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
נכסים פיננסיים שסווגו כמוחזקים למסחר

7

-

הלוואות וחייבים

215

214

נכס פיננסי זמין למכירה

78

74

סה"כ שוטף
סה"כ לא שוטף

649
336

585
341

 13בדצמבר
7136

7132
מיליוני ש"ח
התחייבויות פיננסיות

ב.

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

()1,841

()4,797

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

()3
()9

()1
-

סה"כ שוטף
סה"כ לא שוטף

()7,563
()3,797

()3,926
()7,139

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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ביאור  - :73מכשירים פיננסיים (המשך)
ב.

גורמי סיכון פיננסיים (המשך)
.3

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 הקבוצה
ומהתחייבויות שהוכרו הנקובות במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות.
הנהלת הקבוצה פועלת לגידור חלק מהעסקאות החזויות בדולר ארה"ב (שלא למטרות הגנה
חשבונאית) ,בהתבסס על נתוני תקציב והתחייבויות מאזניות.
הערכים בספרים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הינם
כדלקמן:
התחייבויות
נכסים
7136
7132
7136
7132
מיליוני ש"ח
דולר
אירו

ב)

71
3

35
-

()134
()35

()114
()5

סיכון מדד המחירים לצרכן
לימים  13בדצמבר 7132 ,ו 7136-לחברה 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 493 -מיליון ש"ח
נכון ליום  13בדצמבר( 7132 ,ליום  13בדצמבר 575 - 7136 ,מיליון ש"ח).

ג)

סיכון ריבית
ליום  13בדצמבר 7132 ,הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק לאור העובדה כי
לחברה התחייבות הצמודה לריבית שקלית בהקשר לעסקאות ניכיון ספקים .היתרה בדוחות
הכספיים ליום  13בדצמבר 7132 ,של התחייבות זו הינה כ 951 -מיליון ש"ח (ליום  13בדצמבר,
 863 - 7136מיליון ש"ח).

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  13בדצמבר 7132 ,של השקעה זו הינה כ 78 -מיליון ש"ח (ליום  13בדצמבר7136 ,
 74 -מיליון ש"ח).

.7

סיכון נזילות
במסגרת הסכם ההלוואה של הקבוצה ותנאי אגרות החוב שגייסה הקבוצה (כאמור בביאורים  39ו71-
לעיל) ,לקבוצה אמות מידה פיננסיות ומגבלות שונות אשר עליה לעמוד בהן על בסיס רבעוני והפרתן,
כמוגדר בהסכמים ,עשויות להביא לדרישה לפירעון מיידי של האשראי שהועמד על ידי המלווים .ליום
 13בדצמבר 7132 ,הקבוצה עמדה באמות המידה הפיננסיות.
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ביאור  - :73מכשירים פיננסיים (המשך)
.1

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.
הקבוצה מספקת שירותים ללקוחותיה באשראי של  54יום בממוצע .הנהלות חברות הקבוצה מבצעת
באופן שוטף הערכה אודות האשראי הניתן ללקוחותיה ,תוך בדיקת התנאים הפיננסיים שלהם ,אך
אינה דורשת בטחונות להבטחת חובות אלה .הקבוצה מבצעת הפרשה לחובות מסופקים ,בהתבסס על
גורמים המשפיעים על סיכון האשראי של לקוחות מסוימים ,ניסיון 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 המכירות
מתבצעות לרוב באמצעות כרטיסי אשראי או בהוראות קבע.
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ג.

ריכוז סיכון נזילות
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים כולל תשלומי ריבית:
ליום  13בדצמבר7132 ,
עד 1
חודשים
אשראי לזמן קצר מאחרים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
התחייבויות אחרות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות)

מ 1-חודשים משנה עד משנתיים מ 1-שנים מ 4-שנים
שנתיים עד  1שנים עד  4שנים עד  5שנים
עד שנה
מיליוני ש"ח

779
81
85
71
6

775
411
216
288
58
2

3,176
31

471

7,742

3,116

מעל 5
שנים

סה"כ

4

1

1

88

454
536
216
821
3,414
373

4

1

1

88

4,314

ליום  13בדצמבר7136 ,
עד 1
חודשים
אשראי לזמן קצר מאחרים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
התחייבויות אחרות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות)

מ 1-חודשים משנה עד משנתיים מ 1-שנים מ 4-שנים
שנתיים עד  1שנים עד  4שנים עד  5שנים
עד שנה
מיליוני ש"ח

מעל 5
שנים

סה"כ

798
94
89
6

716
461
224
82
91
31

827
91
31

3,576
6

1

1

91

514
554
224
3,148
3,216
378

482

3,672

927

3,517

1

1

91

4,234

41

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :73מכשירים פיננסיים (המשך)
ד.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים שלא על פי שווים ההוגן
שווי הוגן
יתרה
 13בדצמבר
 13בדצמבר
7136
7132
7136
7132
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)

3,753

3,419

3,155

3,591

843

968

866

3,172

סה"כ התחייבויות פיננסיות

7,197

7,412

7,773

7,671

השווי ההוגן נאמד בהתבסס על עסקאות שוק אחרונות שהיו בין צדדים שאינם קשורים.
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,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 :3
רמה :7
רמה :1

מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  3אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק
ניתנים לצפייה).
רמה 3

 13בדצמבר7132 ,
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
נכס פיננסי זמין למכירה-מניות (ראה ביאור )31
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 ביאור )71
אגרות חוב

43

רמה 1

רמה 7
מיליוני ש"ח

-

7

78
-

-

()9

-

-

()2

78

()866

-

()3,155
-

()866

-

()3,155
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ביאור  - :73מכשירים פיננסיים (המשך)
ה.

סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן (המשך)
 13בדצמבר7136 ,

רמה 3

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
נכס פיננסי זמין למכירה-מניות (ראה ביאור )31
חוזי אקדמה ( )forwardמט"ח

התחייבויות אשר בגין שוויין ההוגן ניתן גילוי:
הלוואה מצד קשור לזמן ארוך (ראה ביאור )71
אגרות חוב

רמה 7
מיליוני ש"ח

רמה 1

-

7

74
-

-

7

74

()3,172

-

()3,591
-

()3,172

-

()3,591

עלייה משמעותית בשווי מניית פרטנר ,במדד המחירים לצרכן או בשיעור הריבית תביא לעלייה משמעותית
בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות.
במהלך שנת  7132לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  3ורמה  ,7וכן ,לא
היו העברות לתוך או מחוץ לרמה  1בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו.
ו.

מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק
.3

מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר:
רווח (הפסד) מהשינוי
ירידת שע"ח
עליית שע"ח
של 31%
של 31%
מיליוני ש"ח

.7

7132

8

()8

7136

-

-

מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן:
רווח (הפסד) מהשינוי
עליית מדד של עליית מדד של
3.5%
3.5%
מיליוני ש"ח

.1

7132

()2

2

7136

()34

34

מבחן רגישות לשינויים בשער הבורסה של ניירות ערך זמינים למכירה:
שינוי בהון לפני מס
ירידת שער
עליית שער
נייר הערך של
נייר הערך של
51%
51%
מיליוני ש"ח
7132

34

()34

7136

37

()37
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ו.

מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק (המשך)
.4

מבחן רגישות לשינויים בשיעור הריבית השקלית:
רווח (הפסד) מהשינוי
ירידה של 51
עלייה של 51
נקודות בסיס
נקודות בסיס
מיליוני ש"ח
7132

-

-

7136

()7

7

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.
הקבוצה 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.

שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון
הטבלה להלן מפרטת את השינויים בהתחייבויות של הקבוצה הנובעות מפעילות מימון ,כולל הן שינויים
הנובעים מתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם במזומנים .התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון הינן
התחייבויות שלגביהן תזרימי מזומנים סווגו ,או תזרימי מזומנים עתידיים יסווגו ,בדוח על תזרימי המזומנים
כתזרימי מזומנים מפעילויות מימון.
יתרה ליום
 3בינואר,
7132
אגרות חוב
הלוואה מצד קשור
אשראי לזמן קצר והלוואות לזמן ארוך
מאחרים (כולל) חלויות שוטפות של
הלוואות לזמן ארוך מאחרים
התחייבויות אחרות לזמן ארוך כולל
חלויות שוטפות (בזכאים ויתרות זכות):

()955
()3,415

תזרימי
מזומנים
מפעילויות
מימון
372
388

שינויים
שאינם
במזומן

יתרה ליום
שינויים  13בדצמבר,
אחרים
7132

-

()7
-

()811
()3,742

()495

17

-

8

()455

()12

8

()8

4

()11

()7,977

41

155

()8
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א.

הרכב התחייבות בגין הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי
ליום  13בדצמבר
7136
7132
מיליוני ש"ח
הטבות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין

ב.

71

71

הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה
או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף  34לחוק פיצויי פיטורין כמתואר להלן.
התחייבות הקבוצה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה .חישוב התחייבות הקבוצה 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.
.3

תוכנית להפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תנאי סעיף  34לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,3961-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
 13בדצמבר
7136
מיליוני ש"ח

7132
הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
.7

5

5

7135
2

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.
א)

הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7135
7136
7132
מיליוני ש"ח
עלות שירות שוטף
הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות
תשואה צפויה על נכסי התוכנית

9
1
()7

8
1
()7

31
1
()7

סך הוצאות בגין הטבות לעובדים שנזקפו לרווח
והפסד

31

9

33

44

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :77הטבות לעובדים (המשך)
ב.

הטבות לאחר סיום העסקה (המשך)
.7

תוכנית להטבה מוגדרת (המשך)
א)

הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7135
7136
7132
מיליוני ש"ח
ההוצאות הוצגו ברווח או הפסד כדלקמן:
הוצאות תפעול אחרות
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

ב)

5
7
7
3

4
7
7
3

5
1
7
3

31

9

33

הוצאות שנזקפו לרווח כולל אחר
לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7135
7136
7132
מיליוני ש"ח
הפסד אקטוארי ,נטו שהוכר השנה

ג)

3

7

-

נכסי (התחייבויות) התוכנית
 13בדצמבר
7136

7132
מיליוני ש"ח
התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
שווי הוגן של נכסי התוכנית

()96
26

()94
24

סה"כ התחייבות ,נטו

()71

()71

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

השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
7136

7132
מיליוני ש"ח
יתרה ליום  3בינואר

94

96

הוצאות הריבית
עלות שירות שוטף
הטבות ששולמו
מעבר עובדים לסעיף 34
הפסד אקטוארי ,נטו

1
9
()37
7

1
8
()37
()7
3

יתרה ליום  13בדצמבר

96

94
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :77הטבות לעובדים (המשך)
ב.

הטבות לאחר סיום העסקה (המשך)
.7

תוכנית להטבה מוגדרת (המשך)
ה)

נכסי התוכנית
.3

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

.7

התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית
7132
מיליוני ש"ח

ו)

יתרה ליום  3בינואר

24

25

תשואה צפויה
הפקדות לתוכנית על ידי המעביד
הטבות ששולמו
מעבר עובדים לסעיף 34
רווח (הפסד) אקטוארי ,נטו

7
8
()9
3

7
8
()8
()7
()3

יתרה ליום  13בדצמבר

26

24

7136

ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
7132

7135

7136
%

שיעור ההיוון ()3

1.57

1.57

7.28

שיעור תשואה צפויה על נכסי התוכנית

1.27

1.21

1.15

שיעור עליית שכר צפויה

7-4

7-4

7-4

שיעור תחלופה ועזיבה

5.6-61.9

9.11-55.71

9.76-63.72

( )3שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה.
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:
 אם שיעור ההיוון היה גדל (קטן) ב ,3%-המחויבות להטבה מוגדרת הייתה קטנה בכ5.5-
מיליון ש"ח (גדלה בכ 8-מיליון ש"ח).
 אם שיעור העלאות משכורות חזויים היה גדל (קטן) ב ,3%-המחויבות להטבה מוגדרת הייתה
גדלה בכ 8-מיליון ש"ח (קטנה בכ 6-מיליון ש"ח).
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :71התחייבויות אחרות לזמן ארוך
ההרכב:
 13בדצמבר
7136
7132
מיליוני ש"ח
התחייבות בגין חכירות מימוניות ()3
הכנסות מראש בגין התקנות ציודי קצה
התחייבות למשרד התקשורת
אחר ()7

בניכוי  -חלויות שוטפות

()3

(א)

11
76
3
73

12
13
1
76

83

92

()73

()78

61

69

להלן מידע בדבר התחייבות בגין חכירה מימונית לפי פילוח מועדי התשלום
 13בדצמבר 7136
 13בדצמבר 7132
ערך נוכחי של
תשלומי
ערך נוכחי של
תשלומי
תשלומי
חכירה
תשלומי
חכירה
החכירה
מרכיב
מינימליים
החכירה
מרכיב
מינימליים
הריבית המינימליים
עתידיים
הריבית המינימליים
עתידיים
מיליוני ש"ח
שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך

(ב)

()7

37
31
4
1
1
8

3
7
3
3
3
3

33
8
1
7
7
2

35
9
6
1
1
31

1
7
3
3
3
3

37
2
5
7
7
9

41

2

11

46

9

12

.3

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  13בדצמבר 7132 ,הערך בספרים נטו של המתקנים
והציוד בחכירה הינו  43מיליון ש"ח ( 85 - 7136מיליון ש"ח).

.7

להוט מובייל חכירה מימונית בסכום של כ 4-מיליון ש"ח בגין השקעות בשיפורים במושכר
בהתאם לחוזה שכירות של הוט מובייל שהינה לתקופה של  31שנים המסתיימת בשנת .7139
נכון לימים  13בדצמבר 7132 ,ו 7136-לא קיימת יתרה בספרים של השיפורים במושכר בחכירה.
ראה בנוסף ביאור 75ב'(.)8

(א)

חוזה שכירות מכביד  -בשנת  7131קיבלה 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
עד לשנת  7139כולל .במהלך שנת  7136עדכנה הנהלת חברת הבת את הערכותיה בנוגע להסתברות
למציאת שוכר חלופי ובהתאם לכך נרשמה התחייבות לחוזה מכביד .ליום  13בדצמבר 7132 ,יתרת
ההתחייבות בגין חוזה מכביד הינה כ 5 -מיליון ש"ח ( - 7136כ 33 -מיליון ש"ח).

(ב)

הפרשה לפירוק אתרים  -ההפרשה נאמדה בהתבסס על הסכום אותו צפויה הוט מובייל לשלם בגין
פירוק עתידי של אתרי החברה .נכון ליום  13בדצמבר 7132 ,יתרת ההפרשה הינה כ 35-מיליון ש"ח.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :74מסים על ההכנסה
א.

שיעורי המס החלים על הקבוצה
בדצמבר  7136אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב
 7132ו ,)7138 -התשע"ז –  ,7132אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום  3בינואר 7132 ,לשיעור של
( 74%במקום  )75%והחל מיום  3בינואר 7138 ,לשיעור של .71%
שיעור מס החברות בישראל בשנת  7132הינו  ,74%בשנת  7136הינו  75%ובשנת  7135הינו .76.5%
בחודש אוגוסט  7131פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים
 7131ו ,)7134-תשע"ג( 7131-חוק התקציב) .החוק כולל בין היתר הוראות לגבי מיסוי רווחי שערוך וזאת החל
מיום  3באוגוסט  ,7131אולם 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.

ב.

שומות מס
ביום  79בספטמבר ,7136 ,נחתם הסכם בין החברה וחלק מהחברות הבנות בקבוצה לבין מס הכנסה לסגירת
שומות המס לשנים  .7137-7134על פי ההסכם שילמה החברה בשנת  7136סכום מס נוסף בגין השנים 7137-
 7134בסך של כ 39-מיליון ש"ח ובנוסף הותרו לחברה לצרכי מס בשנת  7135הוצאות נוספות.
הנהלת הקבוצה ,בהתבסס על הערכת יועציה המקצועיים ,כללה בעבר במסגרת דוחותיה הכספיים הפרשה
בקשר עם השומות .השפעות הסכם השומה על דוחותיה הכספיים של הקבוצה לשנת  ,7136לרבות העדכון
הנדרש ביתרות המיסים הנדחים הינה רישום הכנסה נטו בסך של כ 72-מיליון ש"ח.
בחודש ינואר  7136נחתם הסכם פשרה בין החברה הבת הוט מובייל לבין מס הכנסה לסגירת המחלוקות
שנתגלעו בדיוני השומות לשנים  .7131-7131על פי הסכם שילמה הוט מובייל סכום מס נוסף בגין שנת 7131
בסך של כ 3-מיליון ש"ח ובנוסף ההפסד המועבר לצרכי מס של הוט מובייל הוקטן לסוף שנת  7131לסך של כ-
 517מיליון ש"ח.
הנהלת החברה הבת ,בהתבסס על הערכת יועציה המקצועיים ,כללה בעבר במסגרת דוחותיה הכספיים הפרשה
בקשר עם השומות .השפעות הסכם השומה על דוחותיה הכספיים של הקבוצה לשנת  ,7135לרבות העדכון
הנדרש ביתרות המיסים הנדחים של הקבוצה הינה רישום הכנסה נטו בסך של כ 31-מיליון ש"ח.
לחברות הקבוצה ,למעט הוט מובייל ,הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .7134להוט מובייל הוצאות
שומות מס סופיות עד וכולל שנת .7131

ג.

הפסדים מועברים לצורכי מס
לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המסתכמים ,להערכת הנהלת הקבוצה ,לסך של כ 3.1-מיליארד ש"ח
נכון ליום  13בדצמבר( 7132 ,כ 3.1-מיליארד ש"ח ליום  13בדצמבר.)7136 ,
ליום  13בדצמבר 7132 ,לא נכלל נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים לצורכי מס בקבוצה המוערכים בסך של
 792מיליון ש"ח (ליום  13בדצמבר 762 - 7136 ,מיליון ש"ח).

ד.

בקשה לאישור שינוי מבנה
לפרטים אודות הבקשה לאישור שינוי מבנה ראה ביאור 33א(.)3
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ביאור  - :74מסים על ההכנסה (המשך)
ה.

מסים נדחים
ההרכב:
רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר
7135
7136
7132
מיליוני ש"ח

מאזן
 13בדצמבר
7136
7132
התחייבויות מסים נדחים
נכסים קבועים בני פחת
נכסים בלתי מוחשיים
השקעות זמינות למכירה המוצגות בשווי
הוגן ()7
אחרים

()71
()713

()18
()719

()6
()5

()5
()1

()717

()755

נכסי מסים נדחים
נכסים קבועים בני פחת
הפסדים מועברים לצורכי מס
הפרשה בגין תביעות
הפרשה לחובות מסופקים
התחייבויות אחרות
הטבות לעובדים
יצירת מסים נדחים בגין קרן בגין מדידה
מחדש של תכניות להטבה מוגדרת ()7

38
71
1
33
2
5

32
57
1
34
8
5

1

1

66

311

הוצאות (הכנסות) מסים נדחים
התחייבויות מסים נדחים ,נטו

ו.

31
()366

()38

31

()357

()3

הקבוצה 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 הקבוצה נכסי מסים נדחים
בגין הפרשי עיתוי כאמור לעיל.

( )7

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
7132
הפסד (רווח) כולל בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
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 13בדצמבר
7136
מיליוני ש"ח

7135

3

-

()3

3

-

()3
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ביאור  - :74מסים על ההכנסה (המשך)
ז.

מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7136
מיליוני ש"ח

7132
מסים שוטפים
מסים נדחים
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות השינוי
בשיעורי המס

ח.

7135

337
31

374
()38

316
31

-

()77

-

375

84

336

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
 13בדצמבר
7135
7136
7132
מיליוני ש"ח
רווח לפני מסים על ההכנסה

123

375

371

שיעור המס הסטטוטורי

74%

75%

76.5%

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 בגינם לא נזקפו מסים נדחים ,נטו

89

13

11

5
3
11

()77
4
()4
25

5
()32
95

מסים על ההכנסה

375

84

336

שיעור מס אפקטיבי

14%

62%

94%
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ביאור  - :75התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים
א.

התחייבויות תלויות
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  13בדצמבר 7132 ,הפרשות נאותות בסך של כ 16-מיליון ש"ח ,במקום
בו נדרשו הפרשות ,לצורך כיסוי החשיפה כתוצאה מהתביעות המשפטיות כאמור.
לדעת הנהלות חברות הקבוצה סכום החשיפה הנוספת של כ 4.8 -מיליארד ש"ח (מעבר להפרשות שנכללו
בדוחות כספיים אלה) ליום  13בדצמבר 7132 ,בשל תביעות משפטיות שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים
שונים הינו כדלקמן:
א)
ב)
ג)

סך של כ 4-מיליארד ש"ח בגין תביעות שלהערכת הנהלת הקבוצה ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה
המשפטיים ,סיכוייהן להתקבל אינם עולים על .51%
סך של כ 1.1-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 1.5-מיליארד ש"ח ,בגין תביעות שלהערכת הנהלת הקבוצה ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה
המשפטיים ,סיכוייהן להתקבל עולים על .51%

להלן סיכום תמציתי של ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום  13בדצמבר 7132 ,בהתאם
לקבוצות בעלות מאפיינים דומים:

מאפיין התביעה

סכום תביעות שלא
ניתן להעריכן
הפרשה
הפרשה
שהוגשו בסמוך
שבוצעה בדוח שבוצעה בדוח
למועד הדוכ"ס
סכום חשיפה נוספת
הכספי ליום עדכון הוצאה
הכספי ליום
(בעיקר בקשות
מעבר להפרשה
 13בדצמבר 13 ,בדצמבר( ,הכנסה) ,נטו
לאישור תובענות
ליום  13בדצמבר,
בתקופת הדוח
7136
7132
ייצוגיות)
7132
במיליוני ש"ח

לקוחות *)
זכויות יוצרים
ספקים
עובדים
אחר *)

4,681
16
12
2

139
-

72
5
4
-

19
7
4
-

()2
1
-

סה"כ

4,261

139

16

45

()4

*) הסכום כולל סך של כ 781 -מיליון ש"ח בגין תביעות לאחר תאריך המאזן.
ב.

התקשרויות
.3

תמלוגים למשרד התקשורת ותשלומים אחרים לממשלה
א)

על פי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות ,תעודות ואגרות ,התשמ"ז ,)3928-מחויבת הוט
מובייל לשלם תשלום שנתי קבוע עבור כל תדר בשימושה .בגין השנים  ,7136 ,7132ו7135-
שילמה הוט מובייל סך של כ 31-מיליון ש"ח ,כ 72-מיליון ש"ח וכ 74 -מיליון ש"ח ,נטו,
בהתאמה.

ב)

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.3927-
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.7

תמלוגים אחרים
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  7136 ,7132ו 7135-מסתכם לכ 51-מיליון ש"ח ,כ 44-מיליון ש"ח ,וכ 41-מיליון ש"ח,
בהתאמה.

.1

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 .להערכת הנהלת
החברה עמדה החברה במהלך שנת  7132בשיעור ההשקעות הנדרש כאמור.

.4

הסכם פריסת רשת כבלים ותחזוקתה
ביום  3בינואר 3991 ,וביום  3במאי 3989 ,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 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 בכ 65%-לאחר  37שנים ממסירת כל מקטע.
סך ההוצאות בספרי הקבוצה עבור שירותי הרשת לחברת בזק בשנים  7135 ,7136 ,7132הסתכמו בסך
של כ 49-מיליון ש"ח ,כ 51-מיליון ש"ח וכ 48-מיליון ש"ח ,בהתאמה.
יצוין ,כי במהלך השנים נחתמו תוספות להסכם בעיקר בקשר לעבודות השבחה ושדרוג של רשת
הכבלים.
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.5

התקשרויות להשכרת נכסים
א.

הקבוצה קשורה בהסכמים להשכרת מבנים וכלי רכב לתקופות שונות עד לתום שנת  .7172דמי
השכירות המינימליים העתידיים בגין חוזי שכירות אלה ליום  13בדצמבר ,7132 ,לא כולל תקופת
האופציה ,הינם כדלקמן:
דמי שכירות
מינימליים עתידיים
מיליוני ש"ח
65
44
13
5
6

7138
7139
7171
7173
 7177ואילך

)* 353
*) ראה בנוסף סעיף  9להלן.
ב.

.6

הקבוצה קשורה בהסכמי שכירות משנה עד לתום שנת  .7139דמי שכירות המשנה המינימליים
העתידיים בגין חוזי שכירות אלה ליום  13בדצמבר ,7132 ,לא כולל תקופת האופציה ,הינם
כ 3.7 -מיליון ש"ח.

הקבוצה קשורה בהסכמים לרכישת תוכן ,רכוש קבוע ,מלאי ושירותים נלווים לתקופות שונות עד לתום
שנת  .7177סכומי ההתקשרויות העתידיות בגין חוזים אלו ליום  13בדצמבר ,7132 ,לא כולל תקופת
האופציה ,הינם כדלקמן:
מיליוני ש"ח
סה"כ
אחר
רכוש קבוע
תוכן
7138
7139
7171
7173
7177

.2

414
153
117
382
314

29
2
-

37
7
-

575
161
117
382
314

3,128

86

34

3,428

תאגיד משותף לניהול ותחזוקה של רשת תקשורת
ביום  8בנובמבר 7131 ,התקשרו הוט מובייל וחברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן  -פרטנר) ,בהסכם
להקמת תאגיד משותף ,פי .אייץ' .איי נטוורקס (( )7135להלן – פי.אייץ'.איי) ,שמטרתו הינה החזקה,
ניהול ותחזוקה של 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.
ההסכם יהיה בתוקף עד ליום  13בדצמבר ,7178 ,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  74חודשים 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
הסכם.
51

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :75התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים (המשך)
ב.

התקשרויות (המשך)
.2

תאגיד משותף לניהול ותחזוקה של רשת תקשורת (המשך)
על פי ההסכם 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 (להלן  -מועד היישום
המלא).
כשלב ביניים העניקה פרטנר להוט מובייל זכות שימוש ברשת התקשורת הסלולארית שלה לצורך מתן
כיסוי סלולארי ארצי נרחב ללקוחותיה וזאת לצד התחייבות פרטנר להשקעות  CAPEXברשת הLTE-
בשנים שבין  ,7134-7136עד למועד כניסת הסכם השיתוף לתוקף ,לאחר קבלת כלל האישורים
הנדרשים .השירותים בהתאם להסכם יחלו לאחר השלמת ההיערכות ובהתאם לכל הסכם או רגולציה.
ביום  9באוגוסט 7135 ,העניק משרד התקשורת לחברת פי .אייץ' .איי רישיון מיוחד למתן שירותי
תשתית רדיו סלולארית למפעיל רט״ן ,במסגרתו אחראי המיזם המשותף ,בין היתר ,על אחזקתה,
פיתוחה ותפעולה של רשת רדיו מתקדמת עבור הוט מובייל ופרטנר .תוקף הרישיון יהא לתקופה בת 31
שנים .בנוסף ,קיבלה הוט מובייל אישור הפעלה ובעקבותיו השיקה שירותי דור רביעי למנוייה.
ביום  78בפברואר 7136 ,הודיעה הוט מובייל על הקדמת מועד היישום המלא ליום  3באפריל,7136 ,
כאשר החל ממועד זה סיווגה הקבוצה סכום של  378מיליון ש"ח בנטו כנכס זכויות שימוש ברשת פרטנר
במסגרת סעיף נכסים בלתי מוחשיים (ליום  13בדצמבר 7135 ,נכס זה עמד על סך של  371מיליון ש"ח
בנטו ביתרות חובה לזמן ארוך).
סך ההשקעות ההוניות אשר רשמה הוט מובייל בשנת  7136הינו כ 138-מיליון ש"ח במסגרת השקעה
בזכויות שימוש במיזם המשותף ,מתוכם סך של כ 33-מיליון ש"ח נרשמו עד למועד היישום המלא
כאמור לעיל (לשנת  7135השקעה בסך של כ 91-מיליון ש"ח ולשנת  7134סך של  19מיליון ש"ח).
סך הפחתת הנכס האמור בשנת ( 7136החל ממועד היישום המלא) הינה כ 13-מיליון ש"ח ונכללה בדוח
המאוחד על הרווח הכולל במסגרת סעיף "פחת והפחתות".
בנוסף ,סכום פחת של כ 1-מיליון ש"ח בגין יתרת העלות שנזקפה לרכוש האחר ליום מועד היישום המלא
נרשם במסגרת סעיף "הפחתה בגין זכויות שימוש" (לשנת  7135פחת בסך של כ 2-מיליון ש"ח ובשנת
 7134סך של כ 3-מיליון ש"ח).

.8

פינוי מבנה המשרדים באיירפורט-סיטי
בשנת  7131קיבלה 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 עד לשנת  7139כולל.
לפרטים ראה ביאור )7(71א'.

.9

זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממנהל מקרקעי ישראל
זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממנהל מקרקעי ישראל על שטח של כ 71,148-מ"ר עליו ממוקמים
מבני הקבוצה .הסכום המיוחס לזכויות המהוונות מוצג במאזן כהוצאות מראש בגין חכירות תפעוליות
ומופחת על פני תקופת החכירות .ראה גם ביאור 7יא' .תקופות החכירות מסתיימות בשנים .7173-7145
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.31

התקשרויות בין חברות הקבוצה
א)

בין הוט טלקום לבין החברה קיים הסכם הדדי למתן שירותים ,אשר הינו בתוקף החל מיום 3
בינואר .7112 ,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.

ב)

בתוקף החל מיום  3בינואר 7112 ,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  3בינואר7112 ,
בין
בהסכמה
חייבה הוט טלקום את החברה עבור השירותים על פי הסכומים שנקבעו
הצדדים ובהתבסס על הנוסחה שנקבעה בהחלטת שר התקשורת מיום  71באוגוסט 7112 ,לעניין
קביעת דמי מעבר שישלם בעל רישיון מיוחד להוט טלקום בגין העברת שידוריו על גבי תשתיות
הוט טלקום .במהלך השנים  7118ו 7119-אושרו עדכונים למנגנון דמי המעבר בין החברה לבין
הוט טלקום .במהלך שנת  7135אישרה החברה את עדכון מנגנון החיוב בדמי המעבר בין החברה
לבין הוט טלקום ,למודל מבוסס עלויות.
במהלך השנים  7136 ,7132ו 7135-חייבה הוט טלקום את החברה בסך של כ 677-מיליון ש"ח,
כ 641-מיליון ש"ח וכ 657-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

ג)

ביום  32וביום  39ביולי 7133 ,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  651אתרי תקשורת ,כאשר התמורה
בגין כל אתר נקבעה בהתאם לדרישות הטכניות ורוחב הפס הנדרש .תקופת ההתקשרות בקשר
עם כל אתר הינה לתקופה של עשר שנים.
בתקופת הדוח רשמה הוט טלקום הכנסות בסך של כ 77.5-מיליון ש"ח בגין הסכם זה (כ33-
מיליון ש"ח בשנת .)7136

ד)

ביום  4באפריל 7137 ,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  37חודשים (להלן  -התקופה הראשונה) ,עם אפשרות להארכה ב 37 -חודשים
נוספים בכל פעם ,כאשר לאחר התקופה הראשונה ,יהיה כל צד רשאי לסיים את ההסכם מכל
סיבה ,בהתראה של  91ימים מראש .הוט מובייל תישא בכל עלויות השיווק כמוגדר בהסכם.

ה)

ראה ביאור  79לעניין התקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי עניין.
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ביאור  - :75התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים (המשך)
ג.

ערבויות ושעבודים
.3

להבטחת התחייבויות הקבוצה כלפי אלטיס פייננס ותאגידים בנקאיים 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.
.7

בתאריך  38ביולי 7132 ,חתמה החברה על תוספת להסכם אשראי מיום  75באפריל  7131עם בנק
דיסקונט לישראל בע"מ ,הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק הפועלים בע"מ (להלן  -הבנקים
והסכם האשראי ,בהתאמה).
סכומי האשראי מחולקים למספר מסגרות :מסגרת הון חוזר הניתנת לניצול על ידי משיכת הלוואות
בסך של עד  711מיליון ש"ח ומסגרת אשראי לערבויות בסך של עד  315מיליון ש"ח .למועד המאזן נטלה
החברה ערבויות בסך של כ 93 -מיליון ש"ח ממסגרת הערבויות ,אך לא נטלה אשראי הון חוזר ממסגרות
אלה.

.1

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-
 8.4מיליון דולר בתוקף עד דצמבר  7177ודצמבר .7175

ב)

ערבויות בסך של כ 11 -מיליון ש"ח (צמוד למדד) למועצה בגין רישיון השידור בתוקף עד לחודש
מאי .7139

ג)

ערבות בנקאית בסך של  81מיליון ש"ח למשרד התקשורת במסגרת זכיית הוט מובייל במכרז
להקצאת תדרים להבטחת התחייבותה 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.
לאור התנאים האמורים לעיל ,חתמה הוט מובייל כלפי בנק לאומי ,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.

ד)

ערבות בנקאית למשרד התקשורת בגין רישיון ,אשר הוענק להוט נט ולהוט מב"ל ,בסך של כ5-
מיליון ש"ח בתוקף עד ספטמבר .7177

ה)

ערבות בנקאית למינהל האזרחי בגין רישיון אשר הוענק להוט מובייל לפעול בשטחי יהודה
ושומרון בסך של כ 4-מיליון ש"ח בתוקף עד דצמבר .7177
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ביאור  - :75התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,ערבויות ושעבודים (המשך)
ג.

ערבויות ושעבודים (המשך)
.4

הקבוצה נתנה מספר ערבויות בנקאיות לטובת גורמים שונים בסך כולל של כ 14-מיליון ש"ח.

.5

ערבויות להוט טלקום והוט מובייל
הקבוצה ערבה בסכום כולל של כ 53-מיליון דולר וכ 53-מיליון ש"ח להבטחת התחייבויותיה של הוט
טלקום והוט מובייל כלפי גורמים שונים .ראה בנוסף ביאור (36ג).

.6

בין החברה לבין חברות הקבוצה קיימות ערבויות הדדיות ,בלתי מוגבלות בסכום ,לטובת תאגידים
בנקאיים להבטחת פירעון מלא של התחייבויות הקבוצה כלפי תאגידים אלה.

.2

החברה ערבה להבטחת התחייבויות פי.אייץ'.איי לתאגידים בנקאיים בסכום של עד  51מיליון ש"ח.

ביאור  - :76הון
א.

הרכב הון המניות
 13בדצמבר 7136
 13בדצמבר 7132
מונפק ונפרע
רשום
מונפק ונפרע
רשום
מספר המניות
מניות רגילות בנות  3ש"ח ע.נ .כ"א

ב.

351,111,111

22,978,735

351,111,111

22,978,735

ביום  72בדצמבר 7137 ,הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קול ,בעלת השליטה בחברה ,את מלוא החזקות
הציבור בחברה ,בתמורה למחיר של  47ש"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  7137שתי 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 728-מיליון ש"ח לחברות מקבוצת
פישמן ולידיעות ,על חשבונם של בעלי המניות מהציבור.
ביום  8בדצמבר 7135 ,אושר על ידי בית המשפט הסכם הפשרה הקובע כי ישולם סך כולל של כ 11 -מיליון ש"ח,
כאשר החברה ובעלת השליטה יישאו בסכום זה בחלקים שווים .בחודש פברואר  7136שולם ע"י החברה סכום
של כ 35-מיליון ש"ח.
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ביאור  - :72פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד
ההרכב:
7132
א.

כבלים
סלולר

1,112
3,774
4,763

הכנסות בין מגזרים

()55

1,164
3,116
4,311
()46
4,154

1,319
973
4,111
()56
1,924

הוצאות תפעול אחרות
שכר עבודה ונלוות
תכניות ושידורים אחרים
הוצאות הכרוכות בהשלמת שיחה
אחזקת מנויים ,תשתית ורשת
מוקד שירות חיצוני
עלויות רכישת מכשירים
שכר דירה ואחזקת משרד
אחרות

ג.

7135

הכנסות

4,716
ב.

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7136
מיליוני ש"ח

348
214
131
419
388
715
56
43

351
672
136
439
387
363
61
51

363
525
179
114
771
357
65
51

7,163

3,968

3,897

הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה ושיווק
שכר עבודה ונלוות
פרסום וקידום מכירות
עמלות משווקים
שכר דירה ואחזקת משרד
מוקד מכירה ושימור חיצוני
אחרות

26
66
41
34
8
5

89
81
79
31
9
7

91
62
71
35
34
3

737

775

712

הוצאות הנהלה וכלליות
שכר עבודה ונלוות
דמי ניהול לצד קשור (ראה בנוסף ביאור 79ט')
הוצאות בגין חובות מסופקים ואבודים
ייעוץ מקצועי ומשפטי
רווחה
שכר דירה ואחזקת משרד
אחרות

58

68
61
76
71
31
8
34

24
63
13
39
9
8
34

66
61
31
73
2
31
31

737

736
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ביאור  - :72פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד (המשך)

7132
ד.

7135

הכנסות (הוצאות) מימון
הכנסות מימון
שינויים בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים ,נטו
החזרי עמלות ממנויים
הפרשי שער ,נטו
הפרשי הצמדה בגין אגרות חוב
הכנסות מימון אחרות
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 אגרות חוב
הוצאות מימון לצד קשור
הוצאות מימון אחרות

ה.

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7136
מיליוני ש"ח

33
76
1

8
7
3
1

3
2
4
5
7

41

34

39

3
13

7
7

7
-

17
51
82
16

13
54
93
72

11
63
92
71

712

712

736

הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו
עדכון הפרשה לתלויות וליישוב תביעה
ירידת ערך מוניטין
עדכון התחייבות תמורה מותנית בגין רכישת הוט
מובייל
הוצאות בקשר עם ביטול הסכם וחוזה מכביד
אחרות

()6
-

5
-

37
35

6

31
35

()32
8
11

-

11
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ביאור  - :78מגזרי פעילות
א.

כללי
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ( )CODMלצורכי
קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.
מגזר כבלים

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

מגזר סלולר

 מגזר המנוהל בתאגיד נפרד ,הוט מובייל ,הכולל את פעילות שירותי הטלפוניההניידת הבסיסיים ( ,)Voiceשירות ערך מוסף על גבי הרשת הסלולרית ,שירותי
נדידה ( )Roamingושרותי תקשורת בינלאומיים.
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ביאור  - :78מגזרי פעילות (המשך)
א.

כללי (המשך)
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.

ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות

כבלים

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר 7132
הכנסות
בין מגזריות
סלולר
מיליוני ש"ח

הכנסות מחיצוניים

1,112

3,774

()55

רווח (הפסד) מגזרי

694

()376

-

סה"כ
מאוחד
4,716
568

הכנסות אחרות בלתי מיוחסות

-

רווח תפעולי

568

הוצאות מימון ,נטו

()392

רווח לפני מסים על ההכנסה

123
לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר 7132
כבלים

בין מגזרי
סלולר
מיליוני ש"ח

סה"כ
מאוחד

מידע נוסף
4,468

נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו למגזרים

3,514

-

סה"כ נכסים במאוחד

5,927
16
6,118

3,145

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

511

-

סה"כ התחייבויות במאוחד

3,848
7,766
4,334

השקעות הוניות

216

716

-

937

פחת והפחתות

812

148

-

3,355
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ביאור  - :78מגזרי פעילות (המשך)
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)

כבלים

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר 7136
הכנסות
בין מגזריות
סלולר
מיליוני ש"ח

סה"כ
מאוחד

הכנסות מחיצוניים

1,164

3,116

()46

4,154

רווח (הפסד) מגזרי

211

()187

-

138

הכנסות אחרות בלתי מיוחסות

-

רווח תפעולי

138

הוצאות מימון ,נטו

()391

רווחי אקוויטי

3

רווח לפני מסים על ההכנסה

376
לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר 7136
כבלים

סה"כ
מאוחד

בין מגזרי
סלולר
מיליוני ש"ח

מידע נוסף
4,491

נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו למגזרים

3,629

-

סה"כ נכסים במאוחד

6,327
17
6,714

3,184

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

635

-

סה"כ התחייבויות במאוחד

3,999
7,559
4,558

השקעות הוניות

211

419

-

3,347

פחת והפחתות

861

416

-

3,796

כבלים

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר 7135
הכנסות
בין מגזריות
סלולר
מיליוני ש"ח

סה"כ
מאוחד

הכנסות מחיצוניים

1,319

973

()56

1,924

רווח (הפסד) מגזרי

659

()156

-

111

הכנסות אחרות בלתי מיוחסות

32

רווח תפעולי

171

הוצאות מימון ,נטו

()392

רווח לפני מסים על ההכנסה

371
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ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר 7135
כבלים
מידע נוסף
4,597

נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו למגזרים

בין מגזרי
סלולר
מיליוני ש"ח
3,583

-

סה"כ
מאוחד

6,321
76
6,399

סה"כ נכסים במאוחד
3,411

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

411

3,811
7,264

-

4,592

סה"כ התחייבויות במאוחד
השקעות הוניות

815

353

-

956

פחת והפחתות

981

164

-

3,142

ביאור  - :79יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
 13בדצמבר
7136
7132
מיליוני ש"ח
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
חייבים ויתרות חובה ,לרבות הלוואה לזמן קצר לצד קשור
יתרות חובה לזמן ארוך
זכאים ויתרות זכות ,לרבות הלוואה לזמן קצר מצד קשור
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור (ראה בנוסף ביאור )71

67

1
3
()477
()3,742

6
71
()451
()3,415

()3,665

()3,856
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :79יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

7132
ב.

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7136
מיליוני ש"ח

שכר ומענק השתתפות ברווחים
 .3לדירקטורים שאינם עובדי החברה
תשלומים במיליוני ש"ח
מספר דירקטורים

3
4

3
1

3
1

 .7לבעלי עניין המועסקים בחברה
הטבות לזמן קצר
מספר המקבלים

1
3

2
1

37
4

ג.

השקעות

125

93

8

ד.

הכנסות

6

7

3

ה.

הוצאות
קניות ורכש שירותים מספקים **)
שירותים מקצועיים

739
)* -

375
3

32
-

ו.

הכנסות מימון

3

3

3

ז.

הוצאות מימון

92

96

98

ח.

הכנסות (הוצאות) אחרות

-

()7

37

ט.

דמי ניהול ***)

61

63

61

י.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
הטבות לזמן קצר

8

5

5

יא.

7135

*)

מייצג סכום הנמוך מ 3-מיליון ש"ח.

**)

כולל סך של כ 6-מיליון ש"ח ,כ 6-מיליון ש"ח וכ 6.2-מיליון ש"ח בשנים  7136 ,7132ו 7135 -בהתאמה,
החזר עבור הוצאות שכר דירה מול החברה ערוץ חדשות מזרח תיכון בע"מ.

***)

בהתאם לאישור הדירקטוריון מיום  13בדצמבר 7131 ,ובהמשך לתוספת שאושרה מיום  13בדצמבר,
 ,7135התקשרה החברה בהסכם ניהול ויעוץ עם חברת ( Altice International S.A.R.Lלשעבר Altice
 .)VIIהתמורה השנתית בגין שירותי הניהול תעמוד על  3.1%מסך המחזור השנתי של החברה לגבי שנת
 7131ובשיעור של  3.5%מסך המחזור השנתי של החברה לשנת  7134ואילך.

ביום  33בנובמבר 7131 ,אישרה ועדת הביקורת התקשרות בהסכם לפיו החברה תשכיר לחברת חדשות המזרח
התיכון בע"מ ,שבבעלות בעל השליטה בחברה( ,להלן  -השוכרת) בשכירות משנה ,שטח של כ 3,511-מ"ר (להלן
 השטח המושכר) מתוך שטח של כ 7,111-מ"ר אותו שוכרת החברה בנמל יפו.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 :חלקו היחסי של השוכר
בעלויות הארנונה ,חשמל ,מים והתאמות בשטח המושכר שביצעה החברה על חשבונה.
תקופת השכירות הינה  5שנים ,עם אופציה לשוכרת להודיע לחברה על רצונה להאריך את תקופת השכירות ב-
 5שנים נוספות ,כאשר מימוש האופציה בפועל כפוף לכך שהחברה תאריך את הסכם השכירות שלה בנכס.

61

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - :79יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
יא.

(המשך)
בנוסף ,ניתנה לחברה זכות לבטל את ההסכם בהודעה של  11ימים מראש ,במקרים של הפרת ההסכם על ידי
השוכרת שלא תוקנה בתוך תקופה שנקבעה בהסכם או במקרה של הליכי חדלות פירעון של השוכרת.
ההסכם כולל גם סעיפי אחריות ושיפוי .בנוסף ,השוכרת המציאה לחברה כתב ערבות כבטוחה לקיום
התחייבויותיה לפי ההסכם .נכון למועד הדוח לשוכרת אין חובות בגין התקשורת זו.
כמו כן ביום  3בדצמבר 7134 ,וביום  75במאי 7132 ,אישרה ועדת הביקורת התקשרות לאספקת שירותי
תמסורת ,אינטרנט ,טלפוניה וציוד קצה לחברת חדשות המזרח התיכון בע"מ במהלך פעילותה השוטפת
במחירי שוק .במהלך שנת  7132סופקו שירותים בסך של כ 7-מיליון ש"ח.

יב.

בוועדות ביקורת שהתקיימו ביום  71בפברואר 7132 ,וביום  31באוקטובר 7132 ,אושרו התקשרויות בהסכם
לניהול ומתן שירותי פיתוח תכנה לממירים לחברה זרה בשליטת בעל השליטה בחברה באמצעות עובדי החברה
ועובדי קבלן ,זאת תמורת תשלום לחברה של העלויות שייגרמו לחברה כתוצאה ממתן השירותים.

יג.

בוועדת ביקורת מיום  79ביוני 7135 ,אושרה התקשרות בהסכם למתן שירותי רכש ,הפקה ועריכה של תכני
 ,VODקידום מכירות ושירותים טכניים וניהול תחום ה VOD-לחברה זרה בשליטת בעל השליטה בחברה,
באופן שהשירותים יינתנו באמצעות עובדים המועסקים על-ידי החברה ועובדי קבלן .השירותים יינתנו לחברה
הקשורה בתמורה לסכום שאינו מהותי לחברה.

יד.

בוועדת ביקורת מיום  11במרס 7135 ,אושרה התקשרות בהסכם למתן שירותי חשבות ועריכת דוחות כספיים
לחברת בת ישראלית בבעלות ובשליטה מלאים של בעל שליטה בחברה ,באופן שהשירותים יינתנו באמצעות
עובדים המועסקים ע"י החברה .השירותים יינתנו לחברה הקשורה בתמורה לסכום שאינו מהותי לחברה.

טו.

בוועדת ביקורת מיום  5בנובמבר 7135 ,אושרה התקשרות בין החברה לבין חברה זרה בשליטת בעל השליטה
לשימוש בשירותיו של כריסטיאנו רונלדו ,אשר נשכר על ידי החברה הזרה לצורך הפקת קמפיין ,בתמורה
לחלקה היחסי של החברה מכלל הכנסות קבוצת אלטיס.
ביום  4בפברואר 7136 ,אישר דירקטוריון החברה את ההסכם ל 1-שנים עבור שלושה קמפיינים בהיקף כולל
של כ 5-מיליון ש"ח.

טז.

בשנת  ,7131התקשרה הוט טלקום עם חברת ת"א טלקום בע"מ (להלן  -ת.א.ט) בהסכם ,לפיו תשמש ת.א.ט
כקבלן משנה לביצוע עבודות ,תחזוקה ,עבודות שדרוג ברשת הכבלים (סגמנטציה) והתקנת תשתיות תקשורת
של הוט טלקום .בחודש נובמבר  7136נרכשה החברה המחזיקה בת.א.ט ע"י בעל השליטה בקבוצת אלטיס וכך
הפכה לצד קשור של הקבוצה .על פי תנאי ההסכם ,חברת ת.א.ט תתכנן ותבצע את העבודות הנ"ל עבור הוט
טלקום כקבלן מפתח ( .)Turn Keyתוקף ההסכם הינו לשנה ממועד חתימתו על ידי הצדדים (להלן  -התקופה
הראשונית) ,כאשר בתום התקופה הראשונית ,התחדש ההסכם באופן אוטומטי לתקופות נוספות .ביום 5
במרס 7132 ,ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו הארכת ההסכם לתקופה נוספת של שנתיים.

יז.

בוועדת ביקורת מיום  71בדצמבר 7136 ,אושרה התקשרות בהסכם לרכישת תוכן של צדדים שלישיים מחברה
בבעלות בעל השליטה בחברה ,אשר מרכזת עסקאות רכש עבור כל חברות הקבוצה.

יח.

בוועדת ביקורת מיום  71בדצמבר 7136 ,אושרה התקשרות בהסכם לליווי והטמעה של תהליכי שירות לשיפור
חווית הלקוח לחברה זרה בשליטת בעל השליטה בחברה באמצעות עובדי החברה ועובדי קבלן ,זאת תמורת
תשלום לחברה של העלויות שייגרמו לחברה כתוצאה ממתן השירותים.

יט.

בוועדת ביקורת מיום  71בדצמבר 7136 ,אושרה התקשרות בהסכם למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לחברה זרה
בשליטת בעל השליטה בחברה באמצעות עובדי החברה ועובדי קבלן ,זאת תמורת תשלום לחברה של העלויות
שייגרמו לחברה כתוצאה ממתן השירותים.

כ.

בוועדות ביקורת מיום  75בפברואר 7135 ,ומיום  7בפברואר 7136 ,אושרו התקשרויות בהסכם לקבלת שרותי
סיום שיחות מחברה זרה בשליטת בעל השליטה בחברה.

כא.

בוועדת ביקורת מיום  6בספטמבר 7136 ,אושרה התקשרות בהסכם לרכישת יחידת פיקוח על חיוב לקוחות
בשירותי המובייל מחברה זרה בשליטת בעל השליטה בחברה.

ביאור  - :11אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח
לתביעות ייצוגיות לאחר תאריך המאזן ראה ביאור 75א'.
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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  13בדצמבר 7132 ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  -דוחות מאוחדים) ,המוצגים בהתאם לתקנה
9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.3921-
עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בביאור  7לדוחות המאוחדים.

1

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"ל3921-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 3921-של
הוט מערכות תקשורת בע"מ (להלן  -החברה) לימים  13בדצמבר  7132ו 7132-ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן
הסתיימה ביום  13בדצמבר  .7132המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא
לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
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 הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן
הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל. 3921-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  7לדוחות הכספיים בדבר תביעות שהוגשו כנגד
החברה ואשר בשלב זה לא ניתן להעריך את החשיפה בגינן.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

תל-אביב 31 ,במרס7132 ,

2

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

מידע נוסף
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה

3ב'
3ב'

סה"כ נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
יתרות חובה לזמן ארוך
לקוחות לזמן ארוך
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות ,לרבות מוניטין
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
מוניטין

3ב'
3ב'

ליום  13בדצמבר
7132
7132
מיליוני ש"ח

2
712
37

5
351
11

775

392

121
1
1,312
97
11
921

121
1,713
313
11
921

סה"כ נכסים לא שוטפים

1,211

1,211

סה"כ נכסים

1,252

1,917

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
3

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

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

ליום  13בדצמבר
7132
7132
מיליוני ש"ח

923
171
312
72

712
172
359
12

סה"כ התחייבויות שוטפות

3,512

252

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

3,712
37
9
352

279
3,115
37
2
311

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

3,172

7,172

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

92
()321
3,221
33
()31
111

92
()321
3,221
9
()9
51

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

3,291

3,212

סה"כ התחייבויות והון

1,252

1,917

 31במרס7132 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

3ג'
3ג'
3ג'
7

3ג'
3ג'
3ג'
3ד'

פטריס ג'יאמי
יו"ר דירקטוריון

טל גולדשטיין
מנכ"לית

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
4

יוסי חבר
סמנכ"ל כספים

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7135
7132
7132
מיליוני ש"ח

מידע נוסף
הכנסות
השתתפויות בהכנסות של חברות מוחזקות
סה"כ הכנסות

3,291
3,291

3,252
3,252

3,973
()522
3,115

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

91
227
332
312
512
()127

29
291
317
312
2
521
()91

312
211
331
311
9
712
()311

רווח תפעולי

199

771

715

הכנסות מימון
הוצאות מימון
השתתפויות בהכנסות (הוצאות) מימון ועמלות עם חברות מוחזקות
הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות

2
()327
31
12

1
()321
1
21

2
()321
()3
332

רווח לפני מיסים על ההכנסה

191

311

311

312

313

312

712

17

2

מיסים על ההכנסה

3ד'

רווח נקי 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

1

7

()3

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
הפסד ממדידה מחדש בגין תכניות להטבה מוגדרת

()3

-

()7

רווח (הפסד) כולל אחר

7

7

()1

סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

712

11

1

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

7132

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
רווח נקי המיוחס לחברה

712

לשנה שהסתיימה
ביום  13בדצמבר
7132
מיליוני ש"ח

17

7135

2

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
הוצאות מימון ואחרות ,נטו

91
312
7
()3
312

29
317
321

312
312
()1
()1
()32
322

129

155

175

()51
5
()21
5
()35
()9
()5

()1
()17
()22
11
39
()39
()31

()32
()72
()21
12
()33
()2
()1

()311

()22

()21

()312
()373

()352
()752

()322
()375

()722

()131

()793

רווח בגין חברות מוחזקות

()539

()322

()739

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה

()795

()727

()327

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
עלייה בלקוחות
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה ויתרות חובה לזמן ארוך
עלייה בעלויות הרכשת מנוי והוצאות מראש ששולמו למשווקים
עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
ירידה בהפרשה לתביעות משפטיות
ירידה בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך

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

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

7132

לשנה שהסתיימה
ביום  13בדצמבר
7132
מיליוני ש"ח

7135

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
פירעון בחברות מוחזקות ,נטו

()73
593

()31
127

()31
171

מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה של החברה

521

119

131

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים ,נטו
פירעון הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
פירעון הלוואות מאחרים ואגרות חוב
פירעון התחייבויות אחרות לזמן ארוך

119
()322
()195
-

723
()12
()799
-

73
()311
()372
()2

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה

()721

()21

()712

עלייה במזומנים ושווי מזומנים

3

1

7

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

5

7

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

2

5

7

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7135
7132
7132
מיליוני ש"ח
פעולות מהותיות שלא במזומן
()2

תנועה באשראי ספקים

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף

ביאור - :3

מידע נוסף
א.

גרעון בהון החוזר של החברה
למועד המאזן לחברה גרעון בהון החוזר של כ 3,131-מיליון ש"ח (ליום  13בדצמבר 7132 ,כ 259-מיליון
ש"ח).
להערכת דירקטוריון החברה ,לאחר שקיבל הסברים להנחת דעתו מהנהלת החברה ,אין בגירעון בהון
החוזר ובתזרים המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת בדוחות הנפרדים כדי להצביע על בעיית
נזילות בחברה וקיימים בידי החברה מקורות כספיים מספיקים להמשך פעילותה ועמידה
בהתחייבויותיה באמצעות ,בין היתר ,תזרים מזומנים חזוי מפעילות שוטפת ומסגרות אשראי בלתי
מנוצלות במוסדות פיננסיים וכן הסכם קו אשראי קיים מבעלת השליטה בחברה ,אשר נכון למועד הדוח
איננו מנוצל.

ב.

גילוי בדבר נכסים פיננסיים המיוחסים לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)
 .3פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל IAS 39-המיוחסים לחברה:
 13בדצמבר
7132
7132
מיליוני ש"ח
נכסים פיננסיים
הלוואות וחייבים

391

732

מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות הינם עד שנה.
 .7תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם לIAS 39 -
המיוחסים לחברה:
בהצמדה
למדד
במטבע
ללא
המחירים
חוץ או
סה"כ
הצמדה
לצרכן
בהצמדה לו
מיליוני ש"ח
 13בדצמבר7132 ,
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
3
3
והפסד
732
735
3
3
הלוואות וחייבים

 13בדצמבר7132 ,
הלוואות וחייבים

8

735

7

3

במטבע
חוץ או
בהצמדה לו

בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
הצמדה
לצרכן
מיליוני ש"ח

732

סה"כ

2

75

327

391

2

75

327

391

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף

ביאור - :3

מידע נוסף (המשך)
ג.

גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)
.3

זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה
 13בדצמבר
7132
7132
מיליוני ש"ח
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר
ומשכורות (*)
מוסדות
חלויות שוטפות של התחייבות אחרות לזמן ארוך
צדדים קשורים ,לרבות ריבית לשלם
ריבית לשלם
הכנסות מראש
חוזי אקדמה
אחרים

12
31
2
72
33
3
9
7
312

(*)

כולל הפרשה לחופשה והבראה.

9

12
73
37
23
31
7
7
359

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף

ביאור - :3

מידע נוסף (המשך)
.7

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 לפירעון מיידי של האשראי שהועמד על ידי המלווים.
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

ליום  13בדצמבר7132 ,
עד שנה
אשראי לזמן קצר מאחרים
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור

משנה עד
שנתיים

משנתיים
עד  1שנים

מ 1-שנים
עד  1שנים
מיליוני ש"ח

מ 1-שנים
עד  5שנים

מעל 5
שנים

סה"כ

353
221
171
52
22

3,172

-

-

-

-

353
221
171
52
3,111

3,521

3,172

-

-

-

-

7,919

ליום  13בדצמבר7132 ,
עד שנה
אשראי לזמן קצר מאחרים
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואה לזמן ארוך מצד קשור

01

משנה עד
שנתיים

משנתיים
עד  1שנים

מ 1-שנים
עד  1שנים
מיליוני ש"ח

מ 1-שנים
עד  5שנים

מעל 5
שנים

סה"כ

333
322
172
27
91

227
91

3,572

-

-

-

333
3,112
172
27
3,212

225

927

3,572

-

-

-

1,121

הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף

ביאור - :3

מידע נוסף (המשך)
.1

תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים
בהתאם לIAS 39 -
בהצמדה
למדד
במטבע
ללא
המחירים
חוץ או
סה"כ
הצמדה
לצרכן
בהצמדה לו
מיליוני ש"ח
 13בדצמבר7132 ,
התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת

21

121

7,329

7,217

21

121

7,329

7,217

במטבע
חוץ או
בהצמדה לו

בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
הצמדה
לצרכן
מיליוני ש"ח

סה"כ

 13בדצמבר7132 ,
התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת

ד.

17

523

7,121

1,122

17

523

7,121

1,122

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)
.3

שיעורי המס החלים על החברה
בדצמבר  7132אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית
לשנות התקציב  7132ו ,)7132 -התשע"ז –  ,7132אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל
מיום  3בינואר 7132 ,לשיעור של ( 71%במקום  )75%והחל מיום  3בינואר 7132 ,לשיעור של
.71%
שיעור מס החברות בישראל בשנת  7132הינו  ,71%בשנת  7132הינו  75%ובשנת  7135הינו
.72.5%
בחודש אוגוסט  7131פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנים  7131ו ,)7131-תשע"ג( 7131-חוק התקציב) .החוק כולל בין היתר הוראות לגבי
מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום  3באוגוסט  ,7131אולם 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.
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף

ביאור - :3

מידע נוסף (המשך)
ד.

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) (המשך)
.7

שומות מס המיוחסות לחברה
ביום  79בספטמבר ,7132 ,נחתם הסכם בין החברה וחלק מהחברות הבנות בקבוצה לבין מס
הכנסה לסגירת שומות המס לשנים  .7137-7131על פי ההסכם שילמה החברה בשנת  7132סכום
מס נוסף בגין השנים  7137-7131בסך של כ 39-מיליון ש"ח ובנוסף הותרו לחברה לצרכי מס
בשנת  7135הוצאות נוספות.
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  ,7132לרבות העדכון הנדרש ביתרות המיסים הנדחים הינה רישום הכנסה נטו בסך של
כ 72-מיליון ש"ח.
בחודש ינואר  7132נחתם הסכם פשרה בין החברה הבת הוט מובייל לבין מס הכנסה לסגירת
המחלוקות שנתגלעו בדיוני השומות לשנים  .7131-7131על פי הסכם שילמה הוט מובייל סכום
מס נוסף בגין שנת  7131בסך של כ 3-מיליון ש"ח ובנוסף ההפסד המועבר לצרכי מס של הוט
מובייל הוקטן לסוף שנת  7131לסך של כ 517-מיליון ש"ח בעיקר בגין הוצאות בקשר עם ביטול
הסכם וחוזה מכביד שהוכרו לצרכי מס על בסיס מזומן בשנת  7131בסכום של  712מיליון ש"ח.
הנהלת החברה הבת ,בהתבסס על הערכת יועציה המקצועיים ,כללה בעבר במסגרת דוחותיה
הכספיים הפרשה בקשר עם השומות .השפעות הסכם השומה על דוחותיה הכספיים של החברה
לשנת  ,7135לרבות העדכון הנדרש ביתרות המיסים הנדחים של החברה הינה רישום הכנסה נטו
בסך של כ 31-מיליון ש"ח.
לחברות הקבוצה ,למעט הוט מובייל ,הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס .7131

.1

הפסדים מועברים לצורכי מס
לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המסתכמים ,להערכת הנהלת החברה ,לסך של כ3.1-
מיליארד ש"ח נכון ליום  13בדצמבר( 7132 ,כ 3.1-מיליארד ש"ח ליום  13בדצמבר.)7132 ,
ליום  13בדצמבר 7132 ,לא נכלל נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים לצורכי מס בקבוצה
המוערכים בסך של  792מיליון ש"ח (ליום  13בדצמבר 722 - 7132 ,מיליון ש"ח).
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הוט  -מערכות תקשורת בע"מ
מידע נוסף

ביאור - :3

מידע נוסף (המשך)
ד.

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) (המשך)
.1

מסים נדחים המיוחסים לחברה
ההרכב:
מאזן
 13בדצמבר
7132

7132
מיליוני ש"ח
התחייבויות מסים נדחים
נכסים בלתי מוחשיים
אחרים

()391
()5

()391
()7

()399

()392

נכסי מסים נדחים
נכסים קבועים בני פחת
הפסדים מועברים לצורכי מס
הפרשה בגין תביעות
הפרשה לחובות מסופקים
התחייבויות אחרות
הטבות לעובדים
יצירת מסים נדחים בגין קרן בגין מדידה מחדש של
תכניות להטבה מוגדרת

התחייבויות מסים נדחים ,נטו

39
1
1
2
5

39
31
1
1
2
5

1

1

13

57

()352

()311

המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:
 13בדצמבר
7132

7132
מיליוני ש"ח
התחייבויות לא שוטפות

()352

()311

()352

()311

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.
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מידע נוסף (המשך)
ד.

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) (המשך)
.5

מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים ברווח או הפסד

7132
מסים נדחים (כולל בגין האמור בסעיף א'
לעיל)
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות
השינוי בשיעורי המס
מסים שוטפים

ה.

לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
7132
מיליוני ש"ח

7135

12

1

79

337

()77
371

312

312

313

312

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות
הלוואות
ליום  13בדצמבר 7132 ,לחברה ניתנו הלוואות מחברות מאוחדות בסך של כ 3,115-מיליון ש"ח (ליום
 13בדצמבר 7132 ,לחברה הלוואות לחברות מאוחדות בסך של כ 121-מיליון ש"ח).
ההלוואות אינן צמודת למדד ונושאת ריבית שנתית בהתאם להוראות סעיף 1י' לפקודת מס הכנסה.
להלוואות לא נקבעו מועדי פירעון.
ליום  13בדצמבר 7131 ,לחברה שטרי הון שהונפקו ע"י הוט מובייל בשנים  7131-7131לתקופה של מעל
 5שנים על סך של  3,751מיליוני ש"ח .במהלך שנת  7135הונפקו לחברה שטרי הון נוספים ע"י הוט
מובייל לתקופה של  5שנים על סך של  151מיליוני ש"ח .במהלך שנת  7132הונפקו לחברה שטרי הון
נוספים ע"י הוט מובייל לתקופה של  5שנים על סך של  311מיליוני ש"ח .במהלך שנת  7132הונפקו
לחברה שטרי הון נוספים ע"י הוט מובייל לתקופה של  5שנים על סך של  731מיליוני ש"ח.
שטרי הון אלה מוצגים בערך נוכחי בסך של  3,221מיליוני ש"ח ואינם נושאים ריבית או הצמדה.
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התחייבויות תלויות
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  13בדצמבר 7132 ,הפרשות נאותות בסך של כ 12-מיליון ש"ח ,במקום
בו נדרשו הפרשות ,לצורך כיסוי החשיפה כתוצאה מהתביעות המשפטיות כאמור.
לדעת הנהלות חברות הקבוצה סכום החשיפה הנוספת של כ 1.2 -מיליארד ש"ח (מעבר להפרשות שנכללו
בדוחות כספיים אלה) ליום  13בדצמבר 7132 ,בשל תביעות משפטיות שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים
שונים הינו כדלקמן:
א)
ב)
ג)

סך של כ 1-מיליארד ש"ח בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה
המשפטיים ,סיכוייהן להתקבל אינם עולים על .51%
סך של כ 1.1-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 1.5-מיליארד ש"ח ,בגין תביעות שלהערכת הנהלת החברה ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה
המשפטיים ,סיכוייהן להתקבל עולים על .51%

להלן סיכום תמציתי של ההתחייבויות התלויות של הקבוצה שבתוקף נכון ליום  13בדצמבר 7132 ,בהתאם
לקבוצות בעלות מאפיינים דומים:

מאפיין התביעה

סכום חשיפה
נוספת מעבר
להפרשה ליום
 13בדצמבר,
7132

סכום תביעות שלא
הפרשה
ניתן להעריכן
שבוצעה
שהוגשו בסמוך
בדוח הכספי
למועד הדוכ"ס
ליום
(בעיקר בקשות
לאישור תובענות  13בדצמבר,
7132
ייצוגיות)
במיליוני ש"ח

הפרשה
שבוצעה
בדוח הכספי
עדכון הוצאה
ליום
 13בדצמבר( ,הכנסה) ,נטו
בתקופת הדוח
7132

לקוחות *)
זכויות יוצרים
ספקים
עובדים
אחר *)

1,221
12
12
2

139
-

72
5
1
-

19
7
1
-

()2
1
-

סה"כ

1,221

139

12

15

()1

*) הסכום כולל סך של כ 721 -מיליון ש"ח בגין תביעות לאחר תאריך המאזן.
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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

רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות

11

שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות

12

הרווח הכולל של חברות בת ,חברות קשורות 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

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 2017

תאריך הדוח:

 14במרץ 2018

תקופת הדוח:

 1בינואר  2017עד  31בדצמבר 2017

תקנה 10א  -תמצית דוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים של שנת 2017
לתמצית הדוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח ראה בסעיף  1.3.3לדוח הדירקטוריון של החברה,
בפרק ב' לדוח התקופתי.

-3-

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 ( 31.12.2017במיליוני ש"ח):1
סה"כ ע.נ
מדינה

מועד
התאגדות

הוט טלקום שותפות
מוגבלת

ישראל

13.11.2003

הוט מובייל בע"מ

ישראל

25.3.98

רגילות

הוט נט שירותי
אינטרנט בע"מ

ישראל

28.3.1995

רגילות

100

חברה

סוג
מניות

מספר
מניות

שיעורי אחזקה

בש"ח ()31.12.2017

במיליוני ש"ח
הלוואות

בהון

בהצבעה

בסמכות
למנות
דירקטורים

100%

100%

100%

()1,412

33,162,309

 1ש"ח

100%

100%

100%

()13

 1ש"ח

100%

100%

100%

89

ריבית

צמוד/לא
צמוד

()57

לא צמוד

2,116

101

לא צמוד

961

3

לא צמוד

71

ישראל

22.11.11

רגילות

10

 1ש"ח

20%

20%

20%

0

-

-

-

0

ישראל

4.11.2003

2

 1ש"ח

100%

100%

100%

ישראל

5.11.1987

רגילות
הנהלה
א'
הנהלה
ב'
רגילות

10,000

 0.1ש"ח

100%

100%

100%

0

-

-

-

-

2

 1ש"ח

100%

100%

100%

14,764

 1ש"ח

100%

100%

100%

יתרה

זיר"ה (זכויות יוצרים
ברשת האינטרנט)
בע"מ
הוט טלקום בע"מ
הוט  -עידן מערכות
כבלים ישראל
(אחזקות)  1987בע"מ3

0

1

הטבלה המצורפת מתארת את השקעות החברה בחברות בת וחברות קשורות ואינה כוללת חברות לא פעילות שאינן מהותיות לפעילות התאגיד.

2

מייצג את החלק של החברה בהון החברה הקשורה ובתוספת יתרת הלוואה.

3

החברה נמצאת בהליכי פירוק מרצון
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מועד
פרעון
לא
נקבע
מועד
פרעון
לא
נקבע
מועד
פרעון
לא
נקבע
מועד
פרעון

ערך
מתואם
כולל
הלוואות2

-

-

-

0
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תקנה  - 11רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך הדוח (המשך)
סה"כ ע.נ

חברה

שיעורי אחזקה

מדינה

מועד
התאגדות

סוג
מניות

מספר
מניות

בש"ח
()31.12.2017

ישראל

31.1.1990

רגילות

10,000

 0.01ש"ח

100%

ישראל

21.5.1989

מיוחדת
מנהל
א'
מנהל ב'

1

 1ש"ח

100%

100%

3

 1ש"ח

100%

100%

100%

3

 1ש"ח

100%

100%

100%

רגילות

1,000

 1ש"ח

100%

100%

100%

בהון

בהצבעה

בסמכות
למנות
דירקטורים

100%

100%
100%

במיליוני ש"ח
הלוואות

יתרה
דרום השרון תקשורת 1990

ישראכבל

בע"מ5

בע"מ6

4

מייצג את החלק של החברה בהון החברה הקשורה ובתוספת יתרת הלוואה.

5

החברה נמצאת בהליכי פירוק מרצון

6

החברה נמצאת בהליכי פירוק מרצון
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1

0

מועד
פרעון
לא
נקבע
מועד
פרעון

-

ריבית

צמוד/לא
צמוד

0

לא צמוד

-

-

ערך
מתואם
כולל
הלוואות4

0

-
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תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות הקשורות בתקופת הדוח
לפרטים אודות ארגון מחדש ראה ביאור 11א לדוחות הכספיים.
לפרטים אודות הסכם שיתוף הרשתות בין הוט מובייל לפרטנר ראה סעיף  1.7.5לפרק א' לדוח התקופתי.
ביום  28באוגוסט  2016החליטו דירקטוריון חברת דרום השרון תקשורת  1990בע"מ ,דירקטוריון חברת הוט עידן
מערכות כבלים ישראל (אחזקות)  1987בע"מ ודירקטוריון חברת ישראכבל בע"מ לפתוח בהליך של פירוק .נכון למועד
הדו"ח החברות מנהלות הליך פירוק מרצון מול רשם החברות.
תקנה  - 13הרווח הכולל של חברות בת ,חברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך

הדוח7

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 ( 31.12.2017במיליוני ש"ח):

רווח (כולל)
אחר

שם החברה

רווח (הפסד)
לפני מס

רווח (הפסד)
לאחר מס

דרום השרון תקשורת  1990בע"מ

0

0

הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ

)(7

)(7

הוט טלקום שותפות מוגבלת

681

681

57

הוט מובייל בע"מ

)(132

)(110

)(101

דיבידנד

דמי
ניהול

(הוצאות)
הכנסות
ריבית
0

3

תקנה  - 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
להלן יפורטו ,לפי מיטב ידיעתם של החברה ומנהליה ,התגמולים שניתנו על ידי החברה בשנת  ,2017כפי שהוכרו בדוחות
הכספיים לשנת הדיווח ,לבעלי העניין ולכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
בקבוצה:

7

הטבלה המצורפת מתארת את הרווח הכולל של חברות בת חברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח

לאחר מיזוג חברות השידורים  .לפרטים נוספים אודות ארגון מחדש של חברות השידורים  ,ר ' בסעיף  1.1.4לפרק א '

לדו "ח .

-6-

)(3
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ריכוז תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין בחברה להלן פירוט התגמולים שניתנו בתקופה של שנים עשר חודשים שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2017לכל 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 ( 2017באלפי ש"ח):
פרטי מקבל התגמולים

תגמולים עבור שירותים

תפקיד

שם

היקף משרה

שיעור החזקה
בהון התאגיד

שכר

מענק

תשלום מבוסס
מניות (אופציות
פנטום)

תשלום מבוסס
מניות

דמי יעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי שכירות

אחר

1,350

סך הכל

טל גרנות-גולדשטיין

מנכ"לית

100%

-

1,816

תמלוגים אחרים

3,166

אסף עופר

מנכ"ל הוט מובייל

100%

-

1,242

860

2,102

יורם מוקדי

סמנכ"ל תוכן

100%

-

1,140

780

1,920

אורית גדרון-חריט

סמנכ"לית ,יועצת
משפטית ומזכירת חברה

100%

-

1,122

780

1,902

סמנכ"לית משאבי אנוש

100%

-

1,115

769

1,884

עמליה

זרקא8

ז'אן לוק-ברבי

דירקטור

דירקטורים (כולל יו"ר
הדירקטוריון)

339

339
714

-

 8חדלה לכהן בתפקידה ביום 31.12. 2017
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א.

נתונים נוספים והסברים לטבלאות
()1

סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה והם כוללים את עלות הרכיבים הנלווים לשכר .כל נושאי
המשרה המצוינים בטבלה (למעט הדירקטורים הזכאים לגמול דירקטורים בלבד (למעט יו"ר
הדירקטוריון)) 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) ,נושאת בעלות החזקתם
ומגלמת את שווי השימוש ברכבים במשכורתם.

()2

גמול הדירקטורים הכלול בטבלה הינו ה גמול 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 .2000-הסכום המצוין לעיל הינו כולל לגבי כל
הדירקטורים יחד ,לרבות יו"ר הדירקטוריון.

()3

לאור תיקון  20לחוק החברות ,ביום  1בינואר  , 2014אישרה האסיפה הכללית של החברה ,בהמשך
לאישור דירקטוריון החברה (בהתאם להמלצת ועדת התגמול של החברה) ,אימוץ מדיניות תגמול
לנושאי משרה בחברה  ,אשר עודכנה בהתאם להחלטת האסיפה (שהתקבלה בהמשך להחלטת ועדת
התגמול והדירקטוריון) מיום  6במרץ "( 2017מדיניות התגמול") .במועד אישור מדיניות התגמול ,קבעו
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה המכהנים בחברה
במועד אישור מדיניות התגמול על ידי הדירקטוריון ,הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
מדיניות התגמול של החברה תוקנה ואושרה מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים בחברה.

()4

בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,זכאים נושאי המשרה בחברה ,מעבר לשכר השוטף והתנאים
הנלווים ,גם למענקים שנתיים אשר הינם מותני ביצועים ,כדלקמן:
המענק השנתי יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לגבי בעלת השליטה בחברה ("קבוצת
אלטיס") ,יעדים מדידים שנקבעו לחברה ויעדים שנקבעו לנושא המשרה ולחטיבה עליה הוא אחראי,
הכוללים גם את הערכת מנכ"ל החברה ,כמפורט להלן .החלוקה בין רכיבי המענק השנתי תהיה
כדלקמן 1/3 :בגין עמידה ביעדי ם פיננסיים ותפעוליים של קבוצת אלטיס שנקבעו לצורך תשלום
מענקים לקבוצת נושאי המשרה באלטיס;  1/3בגין עמידה ביעדים פיננסיים ותפעוליים של החברה,
שנקבעו לצורך תשלום מענקים לנושאי משרה בחברה; ה 1/3 -השלישי-לגבי המנכ"לית -בגין עמידה
ביעדים אישיים שאושרו על ידי הדירקטוריון ולגבי יתר נושאי המשרה -בגין עמידה ביעדים אישיים
ו\או של החטיבה עליה אחראי נושא המשרה הרלבנטי ואשר ייקבעו בתחילת כל שנה והכוללים גם
הערכת מנכ"ל .היעדים האישיים/חטיבתיים ייקחו בחשבון מרכיבים כגון :יעדים אסטרטגיים ,יעדים
תפעוליים ,יעדי שירות ,עמידה בתקציב הוצאות חטיבתי ועמידה ביעדי חיסכון .המענק השנתי ישולם
בכפוף לעמידה בתוצאה משוקללת של לפחות  95%ביעדים שהוגדרו לכל אחד מנושאי המשרה.
ביום  14במרץ  2018אישרו ועדת התגמול הדירקטוריון והאסיפה הכללית ,כי לנוכח השינויים
המשמעותיים בקבוצת אלטיס בשנת  2017מחד אל מול האתגרים הגוברים בשוק המקומי מאידך ,לא
יימדדו בגין שנת  2017ביצועי קבוצת אלטיס לצורך תשלום המענק השנתי לנושאי משרה בחברה,
באופן שהמענק השנתי יבוסס על  2/3עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה ו 1/3 -על בסיס יעדים
אישיים שנקבעו לנושא המשרה.

ב.

פרטים נוספים אודות תגמולים של נושאי המשרה
.1

פרטים בדבר התקשרות עם גב' טל גרנות-גולדשטיין ,מנכ"לית החברה
גב' גרנות-גולדשטיין החלה לכהן כנושאת משרה בחברה בחודש יולי  ,2015על פי הסכם העסקתה בחברה,
כפי שעודכן בחודש אוקטובר  ,2015זכאית גב' גרנות-גולדשטיין למשכורת חודשית אשר למועד הדוח
עומדת על סך של  100אלפי ש"ח ברוטו (צמוד למדד המחירים לצרכן)  .כן זכאית גב' גרנות-גולדשטיין
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לתנאים סוציאליים ולהטבות שאינם חורגים מהמקובל (ביטוח מנהלים ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,קרן
השתלמות 22 ,ימי חופשה בשנה ,ימי מחלה ודמי הבראה כדין) .תקופת העסקה על פי ההסכם אינה
מוגבלת בזמן ,וכל צד רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  6חודשים שתימסר בכתב.
בהתאם לתנאי העסקתה ,זכאית גב' גרנות-גולדשטיין למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של
החברה .בגין שנת  ,2017זכאית גב' גולדשטיין ,בהתאם לנוסחת המענק השנתי כפי שאושרה כאמור לעיל
ביחס לשנת  ,2017למענק שנתי בסך המפורט בטבלה לעיל .למיטב ידיעת החברה ,זכאית גב' גרנות-
גולדשטיין להשתתף בתכנית תגמול לטווח ארוך של קבוצת מנהלים בקבוצת אלטיס .החברה איננה
נושאת בעלות כלשהי בגין השתתפותה בתכנית האמורה.
.2

פרטים בדבר התקשרות עם מר אסף עופר ,מנכ"ל הוט מובייל בע"מ
מר עופר מכהן כמנכ"ל הוט מובייל החל מחודש מאי  , 2016בהתאם להסכם העסקתו זכאי מר עופר
למשכורת חודשית אשר למועד הדוח עומדת על סך של כ 66-אלפי ש"ח ברוטו (צמודה למדד המחירים
לצרכן) .כן זכאי מר עופר לתנאים סוציאליים ולהטבות שאינם חורגים מהמקובל (ביטוח מנהלים ,ביטוח
אובדן כושר עבודה ,קרן השתלמות 22 ,ימי חופשה בשנה (הניתנים לצבירה עד שנתיים בהתאם לדין) ,ימי
מחלה ודמי הבראה כדין) .תקופת ההעסקה על פי ההסכם אינה מוגבלת בזמן ,וכל צד רשאי לסיימו
בהודעה מוקדמת של  3חודשים שתימסר בכתב .בגין שנת  ,2017זכאי מר עופר ,בהתאם לנוסחת המענק
השנתי כפי שאושרה כאמור לעיל ביחס לשנת  ,2017למענק שנתי בסך המפורט בטבלה לעיל .כן זכאי מר
עופר להשתתף במדיניות תגמול לטווח ארוך של קבוצת אלטיס .החברה איננה נושאת בעלות כלשהי בגין
השתתפותו בתכנית האמורה.

.3

פרטים בדבר התקשרות עם מר יורם מוקדי ,סמנכ"ל תוכן
מר מוקדי מונה לכהן כסמנכ"ל רגולציה בחברה בחודש פברואר  ,2008ובחודש דצמבר  2009מונה
כסמנכ"ל תוכן בחברה .על פי הסכם העסקתו ,נקבע כי מר מוקדי יהיה זכאי למשכורת חודשית אשר
למועד הדוח עומדת על סך של כ 61 -אלפי ש"ח ברוטו (צמודה למדד המחירים לצרכן) ,וכן לתנאים
סוציאליים ולהטבות שאינם חורגי ם מהמקובל (ביטוח מנהלים ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,קרן
השתלמות 22 ,ימי חופשה בשנה ,ימי מחלה ודמי הבראה כדין) .תקופת ההסכם לא הוגבלה בזמן ,וכל צד
רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  6חודשים שתימסר בכתב.
בהתאם לתנאי העסקתו  ,זכאי מר מוקדי למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של החברה .בגין שנת
 , 2017זכאי מר מוקדי ,בהתאם לנוסחת המענק השנתי כפי שאושרה כאמור לעיל ביחס לשנת ,2017
למענק שנתי בסך המפורט בטבלה לעיל .כן היה מר מוקדי זכאי למענק ארוך טווח בגין השנים 2013-
 2016כחלק ממדיניות תגמול ארוכת טווח לנושאי משרה שכיהנו בחברה במועד אימוץ התכנית בשנת
 2013ובתחילת שנת  2014והמשיכו להיות מועסקים בחברה לפחות עד ליום  .31.12.2016התוכנית אומצה
לאחר שהחברה הפכה לפרטית ותוכנית אופציות לנושאי משרה בכירים החברה בוטלה .בהתאם ,ביום 1
באפריל  ,2017שולם למר מוקדי מענק בסך של  2,644אלפי ש"ח ,לנוכח עמידה ביעדים המדידים שנקבעו
באותה תכנית  .כן זכאי מר מוקדי להשתתף במדיניות תגמול לטווח ארוך של קבוצת אלטיס .החברה
איננה נושאת בעלות כלשהי בגין השתתפותו בתכנית האמורה.

.4

פרטים בדבר התקשרות עם גב' אורית גדרון-חריט ,סמנכ"לית ,יועצת משפטית ומזכירת החברה
גב' גדרון חריט מועסקת בחברה החל משנת  2001בחודש אוגוסט  2007מונתה כמזכירת החברה ובחודש
מרץ  2008מונתה גם כיועצת המשפטית של החברה .על פי הסכם העסקתה ,זכאית גב' גדרון חריט
למשכורת חודשית אשר למועד הדוח עומדת על סך של כ 61 -אלפי ש"ח ברוטו (צמודה למדד המחירים
לצרכן) .כן זכאית גב' גדרון -חריט לתנאים סוציאליים ולהטבות שאינם חורגים מהמקובל (ביטוח
מנהלים ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,קרן השתלמות 22 ,ימי חופשה בשנה (הניתנים לצבירה עד שנתיים
בהתאם לדין) ,ימי מחלה ודמי הבראה כדין) .תקופת העסקה על פי ההסכם אינה מוגבלת בזמן ,וכל צד
רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  3חודשים שתימסר בכתב.
בהתאם לתנאי העסקתה ,זכאית גב' גדרון-חריט למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של החברה .בגין
שנת  ,2017זכאית גב' גדרון-חריט ,בהתאם לנוסחת המענק השנתי כפי שאושרה כאמור לעיל ביחס לשנת
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 ,2017למענק שנתי בסך המפורט בטבלה לעיל .כן היתה גב' גדרון-חריט זכאית למענק ארוך טווח בגין
השנים  2013-2016כחלק ממדיניות תגמול ארוכת טווח לנושאי משרה שכיהנו בחברה במועד אימוץ
התכנית בשנת  2013ובתחילת שנת  2014והמשיכו להיות מועסקים לפחות עד ליום  .31.12.2016התוכנית
אומצה לאחר שהחברה הפכה לפרטית ותוכנית אופציות לנושאי משרה בכירים החברה בוטלה .בהתאם,
ביום  1באפריל  2017שולם לגב' גדרון חריט מענק בסך של  2,652אלפי ש"ח ,לנוכח עמידה ביעדים
המדידים שנקבעו באותה תכנית .כן זכאית גב' גדרון-חריט להשתתף במדיניות תגמול לטווח ארוך של
קבוצת אלטיס .החברה איננה נושאת בעלות כלשהי בגין השתתפותה בתכנית האמורה.
.5

פרטים בדבר התקשרות עם גב' עמליה זרקא ,סמנכ"לית משאבי אנוש (סיום כהונה ביום )31.12.2017
הגב' זרקא כיהנה כנושאת משרה בהוט החל מחודש אוקטובר  .2007במסגרת הסכם העסקתה ,נקבע כי
גב' זרקא תהיה זכאית למשכורת חודשית אשר למועד הדוח עומדת על סך של כ 61 -אלפי ש"ח 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).
תקופת ההסכם לא הוגבלה בזמן ,וכל צד היה רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  3חודשים שתימסר
בכתב.
בגין שנת  ,2017בהתאם לאישור ועדת התגמול ,דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה זכאית
הגב זרקא למענק שנתי בסך המפורט בטבלה לעיל ,וזאת ,בהתבסס על יעדים אישיים בלבד (לא כולל יעדי
חברה ובניטרול יעדי אלטיס ,כאמור לעיל) .היעדים האישיים כוללים ,בין היתר ,פרויקטים להעצמה
ורתימה של עובדי החברה ,שיפור תהליכי שכר במשאבי אנוש ,הטמעת ההסכם הקיבוצי וכן מדדי תקציב
מול ביצוע בתחום משאבי האנוש ,הערכת והמלצת מנכ"ל .כן היתה גב' זרקא זכאית למענק ארוך טווח
בגין השנים  2013-2016כחלק ממדיניות תגמול ארוכת טווח לנושאי משרה שכיהנו בחברה במועד אימוץ
התכנית בשנת  2013ובתחילת שנת  2014והמשיכו להיות מועסקים לפחות עד ליום  .31.12.2016התוכנית
אומצה לאחר שהחברה הפכה לפרטית ותוכנית אופציות לנושאי משרה בכירים החברה בוטלה .בהתאם,
ביום  1באפריל  2017שולם לגב' זרקא מענק בסך של  2,644אלפי ש"ח ,לנוכח עמידה ביעדים המדידים
שנקבעו באותה תכנית .כן היתה זכאית גב' זרקא להשתתף במדיניות תגמול לטווח ארוך של קבוצת
אלטיס .החברה איננה נושאת בעלות כלשהי בגין השתתפותה בתכנית האמורה.

.6

פרטים בדבר התקשרות עם ז'אן לוק ברבי ,דירקטור בחברה
בהתאם לתנאי התקשרותו עם החברה ,זכאי מר ברבי לשכר חודשי בסך של  20אלפי ש"ח ברוטו לחודש,
וכן לתשלום חודשי בסך של  10,500ש"ח בגין שימוש ברכבו הפרטי.
במסגרת תפקידו ,משמש מר ברבי גם כדירקטור ב PHI -מטעם החברה ופועל לחיזוק הקשר בין החברה
לבין קבוצת אלטיס.

.7

שיקולי הדירקטוריון לתגמולים שניתנו לנושאי המשרה בחברה
במסגרת הליך אישור הדוח התקופתי לשנת  2017נערך דיון בדירקטוריון החברה בתנאי ההעסקה
והכהונה של כל אחד מנושאי המשרה המפורטים בטבלה דלעיל (למעט הדירקטורים המקבלים גמול
בהתאם לתקנות) .הדירקטוריון דן ,בין היתר ,בקשר שבין סכומי התגמולים שניתנו בשנת  2017לכל אחד
מנושאי המשרה האמורים בחברה לבין תרומתו לחברה בתקופת הדוח .לצורך הדיון ,הובאו בפני
הדירקטוריון הנתונים הרלוונטיים ביחס לכל אחד מנושאי המשרה ונבחנו נתונים השוואתיים ,כפי
שמפורסמים באופן פומבי על ידי חברות ברות השוואה.
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 וכי לנוכח
השיקולים כאמור לעיל ,התגמולים הינם הוגנים וסבירים.
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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

.1

לפרטים אודות הלוואה בסך של כ 1.9 -מיליארד ש"ח שנטלה החברה מ , Altice Financing S.A-חברה
הקשורה לבעלת השליטה בחברה ,ראה ביאור  20לדוח הכספי של החברה בפרק ג' לדוח התקופתי.

.2

בשנת  2013התקשרו החברה וחברת ( Altice VII S.a.r.lלהלן" :היועצת") בהסכם ניהול ויעוץ ,אשר מסדיר
את השירותים שניתנו על ידי היועצת ומי מטעמה לחברה מאז תחילת שנת  2013וכן את שירותי הניהול
והייעוץ שתעמיד היועצת לחברה במהלך תקופת ההסכם .ההסכם המקורי היה לתוקף של שנה קלאנדרית
אחת ,החל מיום  1בינואר  ,2013ולאחר מכן התחדש לתקופות נוספות של שנה כל פעם.
ביום  31בדצמבר  ,2015לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון ,נחתמה תוספת להסכם אשר הבהירה
את המצב הקיים מאז חתימת הסכם הניהול ,לפיו שירותי הניהול כוללים גם שימוש של החברה בידע
( ) Know Howשל בעלת השליטה בתחומי פעילותה של החברה וכן הובהר כי שירותי הניהול יכול שיינתנו
על ידי צדדים שלישיים ו/או גופים קשורים לבעלת השליטה בחברה והכל ,מבלי שחל כל שינוי במנגנון
התמורה הקבוע בהסכם הניהול.

.3

ביום

 4בפברואר  2016אישר דירקטוריון החברה את הרחבת עסקת רישוי Microsoft Ireland

( Operations Limitedלהלן" :מיקרוסופט")  ,כך שלהסכם רכישת הרישיונות ממייקרוסופט יצטרפו גם
חברות בנות נוספות המוחזקות על ידי אלטיס .לאחר הצטרפות החברות הקשורות ,שיעור ההנחה ממנו
תיהנה החברה ,כמו גם יתר החברות בקבוצה יעלה .התשלומים על ידי החברות הקשורות יתבצעו ישירות
למייקרוסופט .ההסכם מאפשר לכל חברת בת בקבוצה להצטרף להסכם באותם תנאים .ביום  6ביוני2017 ,
אישר דירקטוריון החברה את הארכת ההסכם ל 3-שנים נוספות וזאת עד ליום  30באפריל.2020 ,

.4

ביום  2בפברואר וביום  4בפברואר  2016אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,את העלאת
ערוץ  BFMאשר מוחזק ( )37%בידי חברת בת של אלטיס ,ללא תמורה.

.5

ביום  23בפברואר וביום  5במרץ  2017אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון ,בהתאמה ,התקשרות בין הוט
טלקום לבין  , AMIשהינה בבעלות בעלת השליטה בחברה ,פרויקט לרכישה והטמעה של מערכת שירותים
ללקוחות עסקיים .במסגרת ההתקשרות ,תשלם הוט טלקום סכום חד פעמי בגין התקנה והטמעה של
המערכת וכן תשלום שנתי קבוע בגין שירותי תחזוקה ותמיכה במערכת.

.6

בשנת  ,2013התקשרה הוט טלקום עם חברת ת.א.ט בהסכם ,לפיו תשמש ת.א.ט כקבלן משנה לביצוע
עבודות ,תחזוקה ,עבודות שדרוג ברשת הכבלים (סגמנטציה) והתקנת תשתיות תקשורת של הוט טלקום.
בנובמבר  2016נרכשה ת.א.ט ע"י בעל השליטה בחברה וכך הפכה לצד קשור של הקבוצה .על פי תנאי
ההסכם ,חברת ת.א.ט תתכנן ותבצע את העבודות הנ"ל עבור הוט טלקום כקבלן מפתח ( .)Turn Keyתוקף
ההסכם הינו לשנה ממועד חתימתו על ידי הצדדים (להלן" :התקופה הראשונית") ,כאשר בתום התקופה
הראשונית ,התחדש ההסכם באופן אוטומטי לתקופות נוספות ובימים  20בדצמבר  2016ו 5-במרץ 2017
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,את הארכת ההסכם לתקופה נוספת של שנתיים.

.7

כמו כן ,ביום  27בדצמבר 2017 ,וביום  14במרץ  2018אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,
בהתאמה ,במסגרת העברת הפעילות הטכנית לחברת ת.א.ט כמתואר להלן ,כי הטכנאים אשר עברו לת.א.ט
ימשיכו לשבת באזורים התפעוליים של החברה .הבנות אלו נקבעו טרם היותה של ת.א.ט צד קשור.
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.8

ביום  25במאי  2017וביום  6ביוני  2017אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,את
התקשרות החברה עם חברת  .Altice USAבהתאם לתנאי ההתקשרות ,חברת הוט טלקום תקבל ,ללא
תמורה ,ציוד שיאפשר לה לשמור על רשת השידור הלינארית הקיימת.

.9

ביום  10באוקטובר  2017וביום  1בנובמבר  2017אישרו ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,את
התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם  , AMIשהינה חברה בבעלות בעלת השליטה בחברה ,על פיו תספק
 AMIלחברה שירותים בקשר עם יישום פרויקטים בהתאם למפת דרכים לביצוע פרויקטים שנקבעת על
ידי קבוצת אלטיס ומטרתה שיפור הביצועים של חברות הקבוצה ושיפור השירותים הניתנים ללקוחות
הקבוצה .כן הוסדר בהסכם אופן מתן השירותים על ידי החברה ל AMI -בקשר עם פיתוח מוצרים חדשים
ע בור כלל חברות קבוצת אלטיס וכן התמורה שתשולם לחברה בגין שירותים אלה.

 .10ביום  12ו 14 -במרץ  2018אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,תשלום חד פעמי זניח
לחברה בת בבעלות בעלת השליטה בחברה ,בגין חלקה של החברה בתשלום לצד שלישי אשר ביצע עבור
החברות בקבוצת  ALTICEוביניהן החברה ,עבודה לצורך יישום הוראות תקן . IFRS 15
 .11ביום  12ו 14-במרץ  2018אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,את התקשרות החברה
והוט מובייל עם חברת ת.א.ט  ,חברה אשר בבעלות בעלת השליטה בחברה .בהתאם להתקשרות ,תשמש
ת.א.ט משווק מורשה לחלק מחברות הקבוצה  .תנאי ההסכם שנקבעו הינם דומים לכלל ההסכמים מסוג
זה שהתקשרו החברה והוט מובייל עם משווקים מורשים אחרים .משך תקופת ההסכם בין החברה לבין
ת.א.ט הינה שנה.
 .12ביום  12ו 14-במרץ  2018אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,את התקשרות החברה
עם חברת  ,AMIחברה בבעלות בעלת השליטה בחברה ,לפיה תספק החברה שירותי פיתוח בתחום המחשוב
בתמורה של עלות מתן השירותים לחברה בתוספת .20%
 .13לפרטים אודות עסקאות נוספות ,ראה ביאור  29בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2017
בפרק ג' לדוח זה.

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 30
ביוני  ,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".
בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה ,תחשב אחת או יותר מאמות המידה הבאות הרלוונטיות

-12-

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
נכון לתאריך הדוח אין החזקה של בעלי עניין ונושאי משרה בכירה באגרות החוב של החברה.
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.
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:

יורו פארק ,אזור תעשיה יקום ,קיבוץ יקום 6097200

טלפון:

077-7077000

פקס:

077-7078800

כתובת הדואר האלקטרוני:

Shiri.Krispin@hot.net.il
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תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
שם ותפקיד

מר ג'יאמי פטריס -יו"ר דירקטוריון החברה

תאריך לידה

20/5/1969

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

יו"ר הדירקטוריון

מועד תחילת כהונתו

13/4/2015

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 ,מנכ"ל הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ,
משנה למנכ"ל מירס תקשורת בע"מ ומנכ"ל B3G Telecom SA

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור

יו"ר הדירקטוריון בהוט מובייל בע"מ ,דירקטור בהוט טלקום
בע"מ ,בדרום השרון תקשורת בע"מ ,בהוט עידן (אחזקות) 1987
בע"מ ,בישראכבל בע"מ ,בText me, ,Start Invest Ltd.uc- -
 Inc.וTBC International SARL -

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

לא

שם

מר ישראל (איזיה) צ'צ'יק  -דירקטור

תאריך לידה

21/1/1939

מס' תעודת זהות

006801930

מענו להמצאת כתבי בית-דין

אופנהימר  ,16תל -אביב

נתינות

ישראלית

חבר בועדות דירקטוריון

ועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת 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 (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

לא

בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

כן
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שם ותפקיד

גב' רלי שביט -דירקטורית חיצונית

תאריך לידה

15/8/1949

מס' תעודת זהות

004449468

מענה להמצאת כתבי בית-דין

יורופארק ,אזור תעשיה קיבוץ יקום

נתינות

ישראלית

חברה בועדות דירקטוריון

יו"ר ועדת מאזן וועדת תגמול וחברה בועדת הביקורת

האם היא עובדת של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

לא

מועד תחילת כהונתה

19/7/2010

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 -אלפא
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

שם ותפקיד

ד"ר עופר צלרמאיר -דירקטור 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

יו"ר ועדת ביקורת וחבר 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

בוגר תואר בפסיכולוגיה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית
ירושלים; תואר מוסמך ותואר דוקטור בשיווק וקבלת החלטות
מאוניברסיטת קרנגי מלון  ,CMUפיטסבורג

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
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9

10

דירקטור9

שם

מר ז'אן -לוק ברבי -

תאריך לידה

10/7/1972

מס' תעודת זהות

332517366

מענו להמצאת כתבי בית-דין

יורופארק ,בניין ספרד ,אזור תעשיה קיבוץ יקום

נתינות

ישראלית

חבר בועדות דירקטוריון

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

לא

מועד תחילת כהונתו

1/1/2017

השכלה

בוגר ומוסמך בראיית חשבון מאוניברסיטת  Dauphineבצרפת

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל כספים בחברה

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור

מכהן כדירקטור ,בדרום השרון תקשורת בע"מ ,בהוט עידן
(אחזקות)  1987בע"מ ,בישראכבל בע"מ ,ובפי .אייץ .איי נטוורקס
( )2015ש.מ

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

לא

שם

מר דניס לודוייק אוכהיזן

תאריך לידה

12/05/1970

מס' דרכון

10BM8F12LK8

מענו להמצאת כתבי בית-דין

יורופארק ,בניין ספרד ,אזור תעשיה קיבוץ יקום

נתינות

הולנדית

חבר בועדות דירקטוריון

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין

לא

מועד תחילת כהונתו

21/12/2017

השכלה

בוגר ומוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת Erasmus
University Rotterdam

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנהל כספים בחברת Altice N.V

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור

מכהן כדירקטור בC.V.C.4 B.V, C.V.C.2 B.V, C.V.C.1 B.V, :
Altice Luxemburg S.A, Altice Entertainment News & Sport
S.A, Altice Finco S.a, Altice Financing S.a, SFR Group S.A,
.Altice NV,Redgreen S.A

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

לא

כיהן כסמנכ"ל כספים עד ליום  1בינואר 2017
מספר דרכון הולנדי .מר דניס לודוייק אוכהיזן אינו בעל תעודת זהות ישראלית.
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תקנה 26א'  -נושאי משרה בכירה
שם

גב' טל גולדשטיין

תאריך לידה

26/4/1977

מס' תעודת זהות

033741042

תאריך תחילת כהונתו

28/7/2015

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

מנכ"לית

השכלה

בוגרת במנהל עסקים המכללה למנהל.

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל חטיבת לקוחות ומשנה למנכ"ל החברה; מנכ"לית
אנטריפוינט וסמנכ"ל משאבי אנוש ב 012-סמייל

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה
של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין
בתאגיד

לא

שם

מר חבר יוסף

תאריך לידה

16/11/1974

מס' תעודת זהות

031860562

תאריך תחילת כהונתו

1/1/2017

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל כספים

השכלה

בוגרת בכלכלה ומנהל מהמכללה למנהל

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל כספים בחברת הוט טלקום ש.מ וכן מנהל אגף הכלכלה
בחברת הוט טלקום ש.מ במשך שנה

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה
של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין
בתאגיד

לא

שם

גב' מירי לוין

תאריך לידה

27/3/1974

מס' תעודת זהות

027268598

תאריך תחילת כהונתו

21/7/2015

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל לקוחות פרטיים

השכלה

בעלת תואר בוגר במדע המדינה וסוציולוגיה מאוניברסיטת תל
אביב ותואר מוסמך במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

מנהלת חטיבת שירות לקוחות בחברה – חצי שנה ,סגן סמנכ"ל
לקוחות פרטיים בפרטנר תקשורת בע"מ 4 -שנים וסמנכ"ל
לקוחות פרטיים ב 14 -012 -שנים

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה
של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין
בתאגיד

לא

שם

מר נדב חנין

תאריך לידה

28/7/1978

מס' תעודת זהות

032756298

תאריך תחילת כהונתו (כסמנכ"ל תוכן)

26/7/2015

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל שיווק

השכלה

בוגר כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה ותואר מוסמך
במנהל עסקים מהמכללה למנהל

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

מנהל חטיבת השיווק בחברה כחצי שנה ולפני כן מנהל אגף
שיווק לקוחות בחברה 5 -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

מר יורם מוקדי

תאריך לידה

21/2/1966

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

מכהן כסמנכ"ל תוכן בחברה מעל  5שנים

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה
של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין
בתאגיד

לא

שם

מר אילן ברוק

תאריך לידה

4/7/1974

מס' תעודת זהות

31755655

תאריך תחילת כהונתו

2/04/2014

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"ל מגזר עסקי

השכלה

בוגר במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו
מוסמך במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו

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

שם

גב' אורית גדרון -חריט

תאריך לידה

21/9/1969

מס' תעודת זהות

024600058

תאריך תחילת כהונתו

 20/8/2007מזכירת החברה
 19/3/2008יועצת משפטית

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"לית ,יועצת משפטית ומזכירת החברה ,מכהנת
כדירקטורית ב.PHI-

השכלה

בוגר -הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל -אביב

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

מכהנת כיועצת המשפטית ומזכירת החברה מעל  5שנים

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה
של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין
בתאגיד

לא

שם

גב' נועה להב

תאריך לידה

18/05/1976

מס' תעודת זהות

038712741

תאריך תחילת כהונתו

01/11/2017

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

לא.

השכלה

בוגרת ניהול וסוציולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

סמנכ"לית משאבי אנוש בקבוצת דוד לובינסקי בע"מ במהלך
השנתיים האחרונות ולפני כן כיהנה כ 4-שני כמנהלת אגף
משאבי אנוש בחברת צ'מפיון מוטורס בע"מ.

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' מירב דריגוב

תאריך לידה

1/2/1975

מס' תעודת זהות

031905557

תאריך תחילת כהונתו

1/1/2017

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

סמנכ"לית מערכות מידע

השכלה

בוגרת כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

מנהלת חטיבת מערכות מידע בחברת הוט מערכות תקשורת
בע"מ; סמנכ"לית מערכות מידע ותפעול בחברת  012סמייל

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

 .7/10/2007חדלה לכהן ביום .31.12.2017

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

שם

מר אסף עופר

תאריך לידה

21/10/1972

מס' תעודת זהות

029541315

תאריך תחילת כהונתו

3/5/2016

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

מנכ"ל הוט מובייל בע"מ

השכלה

בוגר בכלכלה ומנהל באוניברסיטת תל אביב; מוסמך למימון ו-
 ITבאוניברסיטת תל אביב

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

משנה למנכ"ל בחברת פלאפון במשך שנתיים וחצי; סמנכ"ל
שיווק בחברת פלאפון במשך  8שנים

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
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שם

גב' דלי ברגמן

תאריך לידה

27/6/1970

מס' תעודת זהות

027732304

תאריך תחילת כהונתה

1/1/2007

תפקיד בתאגיד ,בחברת בת או בבעל ענין

משנה לסמנכ"ל כספים וחשבת החברה

השכלה

בוגרת כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל -אביב,
מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל -אביב
רואת חשבון

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

חשבת החברה

האם היא בעלת עניין בתאגיד או בת 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

תקנה  - 27רואה החשבון של התאגיד
רואה החשבון של החברה הינם בריטמן אלמגור זהר ממרכז עזריאלי  ,1תל אביב.

תקנה (29ג)  -החלטות אסיפה כללית מיוחדת
לפרטים ראה תקנה  21ותקנה  22לעיל.

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  150אלפי דולר ארה"ב .ההשתתפות העצמית של החברה לא תעלה על  100אלפי דולר 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.
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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  27בדצמבר 2017 ,ו 14-במרץ ,2018 ,אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון ,בהתאמה,
את חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ( )D&Oבגבולות אחריות כוללים של עד [_] מיליון
דולר ארה"ב (למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח) ,בעלות פרמיה שנתית של  114,813דולר ארה"ב לתקופה של
 12חודשים החל מיום  1בינואר .2018

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) 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 14 :במרץ 2018
_______________________
הוט  -מערכות תקשורת בע"מ

שמות החותמים:

תפקידם:

טל גולדשטיין

מנכ"לית

יוסי חבר

סמנכ"ל כספים
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חלק ה'

דוח שנתי בדבר
אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי
לשנת 2017

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 1027

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:
.2

טל גולדשטיין ,מנהלת כללית;

.1

יוסי חבר ,סמנכ"ל כספים.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהלת
הכללית 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 למנהלת הכללית 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  12בדצמבר 1027 ,הינה
אפקטיבית.
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הצהרת מנהלים
הצהרת מנהלת כללית לפי תקנה 9ב(ד)(:)2
אני ,טל גולדשטיין ,מצהירה כי:
( )2בחנתי את הדוח התקופתי של הוט  -מערכות תקשורת בע"מ (להלן" -התאגיד") לשנת
( 1027להלן" -הדוחות");
( )1לפי 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;
( )1לפי 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 מעורבת המנהלת הכללית 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 (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,1020-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 פיקוחי,
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.

 24במרס1028 ,
תאריך

טל גולדשטיין
מנהלת כללית
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הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)()1
אני ,יוסי חבר ,מצהיר כי:
( )2בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הוט  -מערכות תקשורת
בע"מ (להלן" -התאגיד") לשנת ( 1027להלן" -הדוחות");
( )1לפי 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;
( )1לפי 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 מעורבת המנהלת הכללית או מי
שכפוף לה 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 (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,1020-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.
 24במרס1028 ,
תאריך

יוסי חבר
סמנכ"ל כספים
בשנת הדוח

