






 2017תיאור עסקי התאגיד לשנת דוח  -תקשורת בע"מ -חלל

 

 

 

 תוכן עניינים

 

 עמוד 
 

 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –חלק א' 
 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

        1 
 

        1 

 תחומי פעילות החברה .2
 
4 

בעלי ענין שנעשו מחוץ ידי -עסקאות מהותיות במניות החברה על .3
 לבורסה

 

 
5 

 חלוקת דיבידנדים .4
 
5 

 
 מידע אחר –חלק ב' 

 

 
6 

 מידע כספי לגבי תחומי פעילות החברה .5
 
6 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .6
 
6 

 11     תיאור עסקי החברה –חלק ג' 

 מידע כללי על תחומי פעילות החברה .7
 
11 

 מוצרים ושירותים .8
 
24 



 2017תיאור עסקי התאגיד לשנת דוח  -תקשורת בע"מ -חלל

 

 

 עמוד 
 

 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .9
 
31 

 מוצרים חדשים .10
 
33 

 לקוחות .11
 
33 

 שיווק והפצה .12
 
37 

 חוזים ארוכי טווח -צבר הזמנות .13
 

 
38 

 40 תחרות .14

 43 תפוסה בלוויינים -כושר ייצור .15

 44 מקרקעין ומתקנים ,רכוש קבוע .16

 44 נכסים לא מוחשיים .17

 46 הון אנושי .18

 49 חומרי גלם וספקים .19

 50 הון חוזר .20

 51 מימון .21



 2017תיאור עסקי התאגיד לשנת דוח  -תקשורת בע"מ -חלל

 

 

 עמוד 
 

 

 53 מיסוי .22

 54 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .23

 55 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .24

 55 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .25

 67 הליכים משפטיים .26

 67 יעדים ואסטרטגיה עסקית .27

 68 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .28

 68 גורמי סיכון .29

 



 

 

 2017דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  -תקשורת בע"מ -חלל

 

1 

 2017דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 

 חלק א': תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

"(, הסוקר את תיאור החברה הדוח מועד)" 2017בדצמבר  31בפרק זה מובא תיאור עסקי החברה ליום 

 מועדזה )" דוח"( ועד למועד פרסום הדוח תקופת)" 2017והתפתחות עסקיה כפי שחלו במהלך שנת 

ולעיתים תוך הרחבה לתקופה  ת לתקופות מוקדמות יותר, לעיתים תוך התייחסו"(הדוח פרסום

-ים ומיידיים(, התש"לדוח, והכל בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיההסמוכה למועד פרסום 

 והנחיות רשות ניירות ערך הרלוונטיות. 1970

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 תמצית עסקית .1.1

הדוח  פרסוםלמועד  ונכון 1996 משנת החל בינלאומית תקשורת שירותי ספקית הינה החברה

 7 עמוס והלוויין, חברהה אשר בבעלות ,3 עמוס ןהלוויי – תקשורת לווייני שלושה מפעילה

(, להלן ראהבבלעדיות מכוח הסכם,  מספקת שירותי תקשורת באמצעותוהחברה  )אשר

 בנקודת הממוקם ,החברה בבעלות אשר ,4והלוויין עמוס  Wo4בנקודת שמים  הממוקמים

 ה,שהיה בבעלות 2הפעילה החברה גם את הלוויין עמוס  2017באפריל  2-כמו כן, עד ל .Eo65שמים 

שנה. החברה העבירה את מרבית לקוחות הלוויין  13 -והגיע לסוף חייו המסחריים לאחר פעילות של כ

 .7ועמוס  3ללוויינים עמוס  2עמוס 

את מרכז ומזרח אירופה  ותמכסמופנות כך שהן  3 עמוס ןנכון למועד הדוח, האלומות בלוויי

מופנות למתן שירותים במזרח התיכון, באירופה  7האלומות בלוויין עמוס  ואת המזרח התיכון,

אפריקה ואסיה אזורים ב ותמכסמופנות כך שהן  4 עמוסואילו האלומות בלוויין  ובאפריקה

 לרבות המזרח התיכון.

 3 עמוס םסיום החיים הצפוי ללווייניבהתאם לנתונים הקיימים בידי החברה במועד הדוח, 

החברה מספקת שירותים  בהתאמה. ,2028 רביעירבעון בו 2026ראשון רבעון בהנו  4 עמוסו

  ASIA SATELLITEחברת בהתאם להסכם בינה לבין  7באמצעות הלוויין עמוס 

TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED "(בעלת הלוויין,אסיהסאט ,)"  לתקופה

של ארבע שנים )עם אופציה להארכה בשנה נוספת(. בהתאם להסכם זה, מפעילה החברה את הלוויין 

. 4Wהגיאוסטציונרית , בנקודת המסלול 3, לצד הלוויין עמוס 2017בפברואר  26החל מיום  7עמוס 

 רקפ, 2017בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום  בדוחות י'25ראה באור בדבר ההסכם לפרטים 

 ."(הכספיים הדוחות)" התקופתי לדוח' ג

 ,20191שני להיות מוכן לשיגור ברבעון  מתוכנן, אשר הינו בשלבי בניה, 17בנוסף, הלוויין עמוס 

                                                      
מבוסס ה, 1968-התשכ"ח, ערך ניירות בחוק כהגדרתומידע הצופה פני עתיד, מהווה  17הערכת החברה ביחס למועד שיגור הלוויין עמוס  1

כוונות שיש לחברה ,  ניסיון העבר שלה וכולל הערכה של החברה בהסתמך, בין היתר, על על מידע הקיים בידי החברה נכון למועד הדוח,
יכול שלא להתממש )כולו או חלקו( או להתממש באופן שונה מהותית  נכון למועד זה והנחה כי ההסכם יתממש באופן מלא. מידע זה
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 עמוס הלוויין שפעל)היכן  Eo17 המסלול הגיאוסטציונריתבנקודת לקראת פעילותו המתוכננת 

 צפוי הלוויין .שנים 19הינו  המתוכנןחייו  ואורך, (21.11.2015 -ב מוחלט כשל בו אירע אשר 5

 מזרחב, אפריקהב תקשורת שירותי אספקת באמצעות והתפתחות צמיחה לחברה לאפשר

 .10.1לפירוט נוסף ראה סעיף  .אירופהבו התיכון

ניהם: יהחברה מספקת מגוון שירותי תקשורת לוויינית ללקוחות מסחריים/ממשלתיים ב

הפצת טלוויזיה רב ערוצית, הפצת ערוצי וידאו בודדים, שירותי נתונים לגופים מסחריים 

 ות תקשורת סלולאריות, אינטרנט ועוד.לרשת VSAT ,backhaulוממשלתיים, שירותי 

 במספר נקודות שמים להיות ספקית תקשורת לוויינית בינלאומית גדולההחברה פועלת 

 .ונוספים משלימיםרותים לווייניים ילמתן ש הפעילות להרחיבו

 27האסטרטגיה העסקית של החברה, מורכבת ממספר אלמנטים )לעניין זה ראה גם סעיפים 

 (:28 -ו

לוויינים נוספים תוך שאיפה למקם יותר מלוויין אחד בנקודות השמים לחיזוק  שיגור (א)

לרבות , לוויינים הקרובות בשנים לשגר תכניות בוחנת חברההיכולותיה בנקודות אלה. 

 החברה ביצעה לגביהם, חדשים שמים למיקומי, אסטרטגיים שותפים עם בשיתוף

 .אמריקה דרוםו, באפריקה ,באסיה שירותים למתן ,רישומים

של מיקומי שמים נוספים  תיאוםידי -ים של החברה עליללוויינים העתיד תשתיתיצירת  (ב)

 וכניסה, (ºE65)מעלות מזרח  65-ו (ºE17)מעלות מזרח  17, (ºW4מעלות מערב ) 4-מעבר ל

 .וטריטוריות נוספות לשווקים נוספים

ואפריקה ולהעמיק את החדירה לשוק מעמד החברה בשווקי מרכז ומזרח אירופה  חיזוק (ג)

 .האסייתי

בתחום העסקים העיקרי של החברה, שהנו מתן שירותי תקשורת לוויינית, ופיתוח  מיקוד (ד)

, פרויקטים של פלטפורמות DTHתחומי עסקים משלימים, כגון ייזום ומעורבות בפרויקטי 

ושירותי  , ייזום מוצרים משלימים בתחום תקשורת הלווייניםשידור טלוויזיה דיגיטאלית

 ועוד. הלווייניתלתמיכה במכירות הקיבולת  תקשורת

 לבחון נושא מיזוגים ורכישות ושיתופי פעולה. (ה)

 היעילות הארגונית. שמירת (ו)

 עסקי החברה וההתפתחויות הכלליות של עסקי החברה תיאור .1.2

שיווק מקטעי חלל של לווייני  באמצעותתקשורת לוויינית  רותיישעוסקת במתן  החברה

)ראה הגדרות מונחים  בהספק יחסישונים ופס  יברוחב )או חלקים ממקטעים אלו( תקשורת

 (.7.1בסעיף 

                                                      
מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ושאין החברה יכולה לצפותן במועד הדוח, ובכלל זאת תלות 

 התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברהושיים עימם התקשרה ו/או תתקשר החברה בצדדים שלי
 .(29.3ובפרט סעיף  29)ראה סעיף  בסעיף גורמי הסיכוןכמו גם גורמי הסיכון החלים על פעילותה ומפורטים 
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כמו  אשר בבעלותה., 4עמוס ו 3 הלוויינים עמוסמקטעי החלל אותם משווקת החברה הם של 

 26 פעילותו המסחרית ביוםהחל , אשר 7החברה משווקת גם את מקטעי הלוויין עמוס כן, 

 .2017בפברואר 

 מספקת, (4ºW) מערב מעלות 4 שמים בנקודת המוצבים, 7ועמוס  3 עמוסהלוויינים  באמצעות

, כן כמו .אירופה ומזרחהחברה שירותי תקשורת לוויינית בעיקר במזרח התיכון ובמרכז 

 .באפריקה גם שירותים מספק 7 עמוס הלוויין

מעלות מזרח  65ומוצב בנקודת שמים  2013באוגוסט  31 -, ששוגר ב4באמצעות הלוויין עמוס 

(65ºE ) מספקת החברה שירותי תקשורת לוויינית באסיה ובאפריקה.2013החל מסוף דצמבר , 

החברה  הפקיס(, 17ºE) מזרח מעלות 17 שמים בנקודת הוצבש, 5 עמוס הלוויין באמצעות

בדבר הכשל המוחלט שאירע בלוויין עמוס  לפרטים. באפריקהשירותי תקשורת לוויינית בעיקר 

תקשורת לוויינית באפריקה  החברה מתכננת לספק שירותי .8.10סעיף  ראה 21.11.2015ביום  5

 (.10.1המצוי בבניה )לפרטים ראה סעיף  17באמצעות הלוויין עמוס 

, שיועד להרחיב 6במהלך תדלוק קרקעי של טיל שיגור הלוויין עמוס  2016בספטמבר  1ביום 

, אירע פיצוץ של טיל 2ולהחליף את הלוויין עמוס  4Wאת שירותי החברה בתחום פעילות 

 ד' בדוחות הכספיים.9באור השיגור שגרם לאובדן מלא של הלוויין. לפרטים נוספים ראה 

לוויין  העבירהאסיהסאט  לפיו אסיהסאטקשרה החברה בהסכם עם הת 2016בדצמבר  1ביום 

(, 4W) מערב מעלות 4 השמיים לנקודת, 2014 בשנת ששוגר(, 7הלוויין עמוס פעיל שבבעלותה )

, )עם אופציה להארכה בשנה נוספת( , לארבע שנות פעילות3במיקום משותף עם הלוויין עמוס 

 שירותישבלוויין ו Ku -לחברה שירותי תקשורת באמצעות כל מקטעי החלל בתחום ה ומספקת

 7הלוויין עמוס  החל, לאחר שסיים בדיקותיו בהצלחה, 2017בפברואר  26. ביום ללוויין תפעול

גיע ה, אשר 2את הלוויין עמוס חליף ה 7במתן שירות מסחרי ללקוחות החברה. הלוויין עמוס 

העבירה את  החברהשנה.  13 -לאחר פעילות של כ, 2017באפריל  2 -ב לסוף חייו המסחריים

. 8.3ראה סעיף  7לגבי הלוויין עמוס . לפירוט נוסף 7 ועמוס 3 עמוס ניםלקוחותיו ללוויי מרבית

 .בדוחות הכספיים י'25באור ראה עם אסיהסאט ההסכם  בדברלפירוט נוסף 

 מחברת 17ל הסכם לרכישת הלוויין עמוס עהחברה חתמה  2016בדצמבר  21 ביום , כמו כן

Boeing Satellite Systems International Inc. "(בואינג)" ,מתוכנן  הלוויין, תנאיופי -על אשר

בנקודת המסלול  פעילותו המתוכננת, לקראת 2019 שנילהיות מוכן לשיגור ברבעון 

עד לכשל המוחלט שאירע בו ביום  5, היכן שפעל הלוויין עמוס 17E הגיאוסטציונרית

ראה  ייןוהלו והסכם לשיגור 17רכישת הלוויין עמוס לפירוט נוסף בדבר הסכם  .21.11.2015

 . , בהתאמהבדוחות הכספיים יב'25 -ו יא'25 יםבאור

 אחזקות מבנה .1.3

, מוגבל בערבון ספייסקום וויי-( בשם: סי100%בבעלות מלאה )אחת חברה חברה בת ל

 .החברה של השיווק פעילות הרחבת לצורך הוקמה הבת חברת. המאוגדת בקפריסין
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 התאגדות החברה וצורת התאגדות שנת .1.4

פי פקודת החברות ]נוסח חדש[, -כחברה פרטית בישראל על 1989ביוני  25נוסדה ביום  החברה

 .1992ובפועל החלה בפעילות בשנת  1983-מ"גתש

למסחר , 2005בפברואר  28חברה מיום פי תשקיף ה-אשר הוצעו על ,מניותיהרישום  עם

 לחברה ציבורית. 2005 ץבמר 10הפכה החברה ביום  ,בבורסה

 Luxembourg Spaceבהסכם מיזוג עם  2016באוגוסט  24התקשרה ביום  החברה .1.5

Telecommunications S.A חברה לוקסמבורגית בבעלות מלאה )בעקיפין( של חברת ,

"( ועם Xinwei" או "הרוכשת)" .Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltdהתקשורת 

, בדרך של מיזוג משולש הופכי, את , לפיו תרכוש הרוכשתXinweiחברות נוספות מקבוצת 

 מלוא הון המניות של החברה )בדילול מלא(.

והשלמת בדיקתו  6הלוויין עמוס  שיגור נומהתנאים המתלים להשלמת המיזוג הי אחד

, פעלו הצדדים לשם המשך הדיונים 2016בספטמבר  1 -ב 6. לאחר אובדן הלוויין עמוס במסלול

באוגוסט  17ביום  באופן הדדי בניסיון להגיע להבנות ביניהם בנושאים עיקריים שבמחלוקת.

   ., תוך ויתור הדדי מלא על טענותהמיזוג הסכם לביטול הסכם על והרוכשתחתמו החברה  2017

, 1999-ט"התשנ, החברות לחוק 350 סעיף לפי נושים הסדרלאישור  בקשהבדבר  לפרטים .1.6

"( תקשורת יורוקום"מ )"בעתקשורת -יורוקום, בחברה השליטה בעלתידי -שהוגשה על

אגב , "(יורוקום)יחד: " וחברות פרטיות נוספות בקבוצה "מ,בע( 1979) אחזקות ויורוקום

ואגב בקשות לפירוק ולכינוס שהוגשו ע"י  יורוקום קבוצתהסדרת מערך החוב והנשייה של 

 בדוחות הכספיים.  ג'27 -ו (1)ג'26 יםבאור ראה, נושיה

 פעילות החברה מיתחו .2

הכספיים, אשר  דוחותב א'4בבאור  כמתואר, E65 -ו W4 ,E17 :מגזרים בני דיווח שלושהלחברה 

 מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של החברה. 

(1 )"°W4 "- 3ן עמוס יהלווי , מועד סיום חייו המסחריים(,2017באפריל  2 -)עד ל 2ן עמוס יהלווי 

המספקת  ",W4°"מהווים יחידה עסקית הנקראת  ,7גם הלוויין עמוס  2017בפברואר  26 -והחל מ

 "(. W4פעילות  תחום)" יכוןהת רחמזבאירופה ובבעיקר  ניתיילוו תקשורתשירותי 

(2 )"°E17 "-  יחידה עסקית הנקראת ב נכלל 5הלוויין עמוס"°E17", תקשורת שירותי  תמספקה

החברה התקשרה עם מפעילי לוויינים אחרים  "(.E17פעילות  תחוםאפריקה )"בבעיקר  ניתלוויי

 טרם הכשל 5לוויינית לחלק מלקוחותיה, שקיבלו שירות על עמוס אספקת שירותי תקשורת ל

. לפרטים בדבר הכשל המוחלט (11.2.5)לעניין זה ראה גם סעיף  21.11.2015המוחלט שאירע בו ביום 

 ראה (17)הלוויין עמוס  לוויין מחליף לרכישתעם בואינג והתקשרות בהסכם  5אירע בלוויין עמוס ש

  .8.10 ףסעי
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(3" )°E65 "- יחידה מהווה ,2013בדצמבר  23אשר החל פעילות מסחרית ביום , 4עמוס  הלוויין 

פעילות  תחום)" אפריקהבו אסיהב ניתלווייתקשורת שירותי  המספקת, "E65°" הנקראת עסקית

E65)".  

בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת תחומי הפעילות המתוארים לעיל, מנוהלים שלושת 

 ביצועים. 

תחומי הפעילות לשלושת אורים בו מתייחסים יאזי הת ,זהבדוח למעט אם מצוין במפורש אחרת 

 יחדיו.

 ידי בעלי ענין שנעשו מחוץ לבורסה-עסקאות מהותיות במניות החברה על .3

)חברה  בע"מ תקשורתידי יורוקום -מניות על 1,740,000בוצעה מכירה של  6.6.2017ביום  .3.1

( בע"מ, בעלת השליטה בחברה(, בעסקה מחוץ 1979ידי יורוקום אחזקות )-פרטית המוחזקת על

, מספר 7.6.2017. לפרטים ראה דיווח החברה מיום ש"ח למניה 25.4במחיר של  ,לבורסה

 ., הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה047821-01-2017אסמכתא: 

ידי ח.מר תעשיות בע"מ )חברה ציבורית -מניות על 657,987בוצעה מכירה של  6.6.2017ביום  .3.2

 אביב בע"מ, והינה בשליטת חיים מר, דירקטור-חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל

ש"ח למניה.  25.4במחיר של  ,(, בעסקה מחוץ לבורסהבחברה, יצחק בן בסט וקרן פימי לשעבר

לפרטים ראה דיווח במסגרת עסקה זו מכרה ח.מר תעשיות בע"מ את מלוא אחזקותיה בחברה. 

  , הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.047821-01-2017, מספר אסמכתא: 7.6.2017החברה מיום 

 דיבידנדים חלוקת .4

לא אימצה  הדוחפעילותה לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה ונכון למועד  תחילת מאז

בסך  שלילית )גרעון( יתרת עודפים לחברה 31.12.2017 ליום נכוןהחברה מדיניות חלוקת דיבידנד. 

 "(.דולר)" ארה"ב אלפי דולר 17,558 -של כ

 ישטרכ"א מבמסגרת מוגבלת ביכולתה לחלק דיבידנדים בהתאם למגבלות להן התחייבה  החברה

 .בדוחות הכספיים 'ג14. לפירוט בדבר המגבלות ראה באור שהנפיקהאגרות החוב הנאמנות ל
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 חלק ב': מידע אחר

 פעילות החברה מיכספי לגבי תחו מידע .5

תחומי שלושת לפירוט בדבר ההכנסות, העלויות, הרווח הגולמי והתפעולי של החברה ב .5.1

, 2017בדצמבר  31ליום  דוח הדירקטוריוןב 2, וכן סעיף להלן 11 -ו 9סעיפים ראה  הפעילות

 ."(הדירקטוריון דוחב' לדוח התקופתי )" פרק

 דוח הדירקטוריון.ב 2סעיף לו בתוצאות הכספיות, ראה אודות ההתפתחויות שח להסבר .5.2

 כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה סביבה .6

כלכלית של החברה שיש להם או -להלן יתוארו מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו

להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בחברה כולה או שצפויה להיות 

 , וההשלכות בגינם על החברה.הפעילות מיבתחו

 חוק)" 1968-, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חמידע הצופה פני עתיד ה נכללז סעיףב אמורב

ן שונה מהותית מידע זה עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופ. "(ערך ניירות

על  , בין היתר,הנסמכותהערכות של החברה על מהערכות החברה, בין היתר בשל היותו מבוסס 

אשר תוכנם לא נבדק על ידי  ,בתחום התקשורת הלוויינית צועייםכינוסים מקופרסומים מקצועיים 

כליים , עובדות ונתונים מאקרו כלהחברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם

, והכל כפי שידועים לחברה במועד הדוח פי המידע שבידיה-ידי החברה על-ניתוח מצב השוק עלו

ושירותי  +"עידןקרקעי דיגיטלי "המערך , הלבין חברת הכבלים yesניתוח התחרות בין  אתזובכלל 

סלקום , , כדוגמת נטפליקסתשתית האינטרנט"( בstreamingהזרמה )"הפצת תוכן חדשים באמצעות 

TV ,ידי החברה אינו נכון, ולכך -כי מידע זה אינו מספק ו/או כי ניתוחו על ,. ייתכןואחרים פרטנר

, כמו גם גורמי הסיכון שחלים על פעילות התממשות ההערכה שרותעשויה להיות השפעה על אפ

בעולם עשויים להשפיע על  מדינייםו כלכלייםשינויים ושינויים בטכנולוגיה כמו כן,  .2החברה

 הנ"ל תחויותלא יכולה להעריך את ההשפעה של המגמות וההתפ החברה .בסעיף זה להלן הערכותה

 .על פעילותה

 W4פעילות  תחום

 התיכוןהמזרח  ,בשווקי אירופה ºW4שירותי תקשורת לוויינית בנקודת שמיים  במתןפועלת  החברה

המשיבים באלומות שהופנו לארה"ב, ממותגים  ,דוחהובשוק האמריקני )יצוין, כי נכון למועד 

באמצעות הלוויין  Kuתקשורת לוויינית בתחום תדר  שירותי מספקתכמו כן, החברה  .לאירופה(

 ., בנוסף לאיזורי הכיסוי של לוויין זה במזרח התיכון ובאירופהבאיזורי כיסוי באפריקה 7עמוס 

 .E17ביחס לתחום פעילות  להלןלפירוט בדבר יבשת אפריקה ראה התיאור המובא 

ובעיקר במרכז  ,שפיע על לקוחות החברהלה ממשיךהעולמי  ילכלכה המצב 4Wפעילות  בתחום

                                                      
, 29.2.3ובפרט סעיפים  29 סיכונים שהתקיימותם עשויה להשפיע על מימוש המידע הצופה פני עתיד כפי שפורט לעיל, ראה סעיף לגבי 2

 .29.9 -ו 29.5, 29.4
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משפיע על פעילות לקוחות החברה  באוקראינה המשבר הכלכלי המתמשך, בנוסףמזרח אירופה. בו

להיגרם ונגרמים בפועל פיגורים בתשלומים ואף הפסקת  עלוליםיוצא מכך,  כפועלאיזור. ב

לגבי  .נוספיםהתקשרויות עם לקוחות, תוך פעילות של החברה לגבייה ולאיתור לקוחות ושווקים 

  .29.2.4ובפרט ראה סעיף  29 גורמי סיכון העשויים להשפיע על ההערכות שבסעיף זה ראה סעיף

 .7.5סעיף  הלעניין חדירת טכנולוגיות חדשות להפצת מידע ושידורי טלוויזיה רא

 . על פעילותה הנ"ל תחויותלא יכולה להעריך את ההשפעה של המגמות וההתפ החברה

"(, yes( בע"מ )"1998לקוח מהותי, חברת די.בי.אס. שירותי לוויין ) לחברה W4פעילות  בתחום

)לפירוט בדבר  שירותי טלוויזיה רב ערוצית למנוייה בישראל באמצעות לווייני עמוסהמספקת 

לבין   נהת בילתחרות הקיימהנוגע  בכל, yes. למצבה של (25.11ראה סעיף  yesהתקשרות החברה עם 

ושירותי הפצת תוכן חדשים באמצעות תשתית  +"עידןקרקעי דיגיטלי "המערך החברת הכבלים, 

 יםעלול yes על מצבה של בישראל יהכלכל מצבהושינויים ברגולציה כמו גם להשפעות האינטרנט, 

וכתוצאה מכך להשפיע  ,בהתחייבויותיה כלפי החברה לעמוד yesלהיות השפעה לרעה על יכולתה של 

, נכון לחודש . למיטב ידיעת החברהyes -בלרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה. לחברה תלות 

 ilAA/Watch הינו מעלות S&Pפי חברת דירוג האשראי -על yes, דירוג האשראי של 2018 מרס

Negative.  פי חוק -על בחשדות לביצוע עבירותלפרטים בדבר חקירת רשות ניירות ערך שעניינה

 yesניירות ערך וחוק העונשין הנוגעות לעסקאות למתן שירותי תקשורת לוויינית בין החברה לבין 

ב' בדוחות 27-ו 7ב'1, ראה באורים yes -, המחזיקה בבעלות מלאה בוכן חקירה ברמת קבוצת "בזק"

  הכספיים.

או  "Euroconsult של המחקר)" Euroconsult3של חברת  לוויינית תקשורת בתחום מחקרפי -על

בשימוש  חלל מקטעי 313 מתוך .התייצב האחרונות השנים בשש לוויין למשיבי הביקוש, ("המחקר"

והיוו את מנוע הצמיחה  הקיבולת מסך 57%-כ היוו וידאו שירותי הפצת, אירופהובמזרח  במרכז

 70% -הפצת שירותי וידאו יהוו כ 2026המחקר צופה כי בשנת  .2016בשנת  גםהעיקרי באיזור זה 

 במרכזמחקר, הביקוש לשידורים של ערוצי טלויזיה בלוויין הפי -כמו כן, על מסך הקיבולת באיזור.

לעומת  ירידהה .(2015 שנת לעומת שינוי ללא) 2016 -ב חלל מקטעי 178 על עמד אירופה ובמזרח

. כמו כן, העליה בטכנולוגיות הערוצים במספר שולי קיטון שחל לעובדה מיוחסת שנים קודמות

פי המחקר, השוק -על .(7.2)ראה סעיף  חלל למקטעיהדחיסה השפיעה במידה מסוימת על הביקוש 

התופסים נתח  ,(Standard Definitionם בפורמט "הפרדה רגילה" )ערוציידי -עלו בנשלט עדיין ברו

בערוצים  7% -מכלל הערוצים המשודרים, עם זאת נרשמת ירידה שנתית מצטברת של כ 80%-של כ

 HDבמספר הערוצים החדשים המתווספים בפורמט  100% -המשודרים בפורמט זה, וגידול של כ

(High Definition) . יצוין, כי ערוץ בפורמטHD  רוחב סרט לעומת ערוץ בהפרדה  2משתמש בכמעט פי

 רגילה.

                                                      
 3 Euroconsult Satellite Communications & Broadcasting Markets Survey: forecasts to 2026, September, 2017. 
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 2% -בכ בממוצע לגדול צפוילמקטעי חלל במרכז ובמזרח אירופה  הביקוש כלל, מחקר אותופי -על

 -איזור צפוי לגדול בכ באותולשנה ואילו הביקוש למקטעי חלל לשידורים של ערוצי טלויזיה בלוויין 

מקטעי חלל,  534על  עמד 2016בשנת  חלל למקטעי הכולל ההיצע. 2026שנה, עד שנת ל 1.5%

 .(6% -כ)גידול שנתי של  2015בשנת  חלל מקטעי 505 -בהשוואה ל

 לפיכך. Ku( מספקת החברה שירותי תקשורת לוויינית בתחום תדר CEE) אירופה ובמזרח במרכז

 .זה תדר לתחום להלן הסקירה תתייחס

. לפי המחקר בין 5% -כ של שנתי גידול, מקטעים 406למקטעי חלל על  ההיצעעמד  2016 בשנת

 .2018מקטעי חלל בשנת  477לרמה של  8% -בסדר גודל של כ תישנצפוי גידול  2016-2018השנים 

יציב בהשוואה לרמת הביקוש בשנה מקטעים,  262עמד הביקוש למקטעי חלל על  2016בשנת 

 268 של רמהולהגיע ל 0.2%צפוי לעמוד על  2016-2026צטבר בשנים הגידול השנתי המ .הקודמת

 .2026 בשנת חלל מקטעי

 E17תחום פעילות 

-ופסקו השירותים המסופקים על 5לוויין עמוס אירע כשל מוחלט ב 21.11.2015ביום כאמור לעיל, 

 הלווייןהזמינה החברה מבואינג את  לפיו ,בדבר התקשרות בהסכם עם בואינגלפרטים ידו ללקוחות. 

בנקודת  , לקראת פעילותו המתוכננת2019 שנילהיות מוכן לשיגור ברבעון  מתוכנןה ,17 עמוס

ולאפשר לחברה צמיחה והתפתחות באמצעות אספקת שירותי  17E הגיאוסטציונריתהמסלול 

לפרטים בדבר  .הכספייםיא' בדוחות 25באור ראה  ,תקשורת לאפריקה, למזרח התיכון ולאירופה

 יב' בדוחות הכספיים.25ראה באור  17הסכם לשיגור הלוויין עמוס 

מגוון שירותי תקשורת לוויינית ליבשת  E17בתחום פעילות נכון למועד הדוח, מספקת החברה 

 (.11באמצעות קיבולת חלופית בלוויינים אחרים )לתיאור נוסף ראה סעיף  אפריקה

נית. ישירותי תקשורת לווי בתחוםאחד השווקים בעלי הצמיחה המהירה ביותר ל נחשבת 4אפריקה

כאחד ו החברה רואה חשיבות בשימור הפעילות באפריקה כאמצעי להמשך צמיחה והתפתחות

משווקי היעד המרכזיים שלה בכל תחומי השירות המסופקים באמצעות לווייני תקשורת, ביניהם: 

הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו בערוצים בודדים ו/או בחבילות למנויים, שירותי נתונים למוסדות 

ות לרשת backhaul, שירותי גיבוי והולכה VSATוגופים מסחריים, ממשלתיים וציבוריים בתשתיות 

 תקשורת סלולאריות, קישוריות אינטרנט ועוד.

ממשיכה  ההאצה בביקוש למשיבי לוויין, אפריקה המשך בשל, Euroconsultשל  מחקרהפי -על

 .העולם מרחבי לוויין מפעילי של ההתעניינות את למשוך

 TV) טלויזיה שידורי כאשר ,3% -גדל בכ לוויין משיביל הביקוש  2015-2016 יםבשנמחקר, הפי -על

Broadcasting כולל ,(DTH Pay TV מכלל  44% -כ ומהווים ,המניע העיקרי לצמיחה להוות המשיכו

                                                      
 התיאור מתייחס לאיזור המכונה "תת סהרה", כלומר: מרבית שטחה של יבשת אפריקה, למעט ארצות המגרב, לוב, מצרים וסודן. 4
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 .הקיבולת

, 3% -כב גדל Kuבתחום תדר  חלל למקטעי הביקוש 2015-2016 בשנים ,מחקר אותופי -עלכן,  כמו

מקטעי חלל )לעומת  389 -ואז יגיע הביקוש לכ 2026 עד שנה מדי 4% -בכבאופן מצטבר  לגדול וצפוי

תדר זה  תחוםבעיקר בשידורי טלויזיה ושירותי טלקום.  הגידול ר. מקו(2016 -מקטעי חלל ב 267

 2015-2016 בשנים. 2012 בשנת 38% -כ לעומתמכלל הביקוש באיזור זה,  46% -מהווה כיום כ

בהשוואה  2% -כב גדל ,ווידאו טלקום ליישומיהמשמש ברובו  ,Cתחום תדר ב חלל למקטעיהביקוש 

   .2026 מדי שנה עד 3% -וצפוי לגדול באופן מצטבר בכ לשנה קודמת

 823ועומד על  10% -כב גדל 2015-2016 יםבשנ לוויין למשיביההיצע  ,Euroconsultפי המחקר של -על

 חלל מקטעי 950על  2018בשנת  חלל למקטעי ההיצע לעמוד צפויפי אותו מחקר, -על .חלל מקטעי

 בשנים הממוצע השנתי הגידול. משיבי לוויין עליהם ידוע כיום שיהיו בשירות( על מסתמך המחקר)

 .9% -לכ להגיע צפוי 2016-2018

בערים הגדולות בעוד  יםמרוכז ,62015, נכון לשנת באפריקה מהאוכלוסייה %83 -כסדר גודל של 

מפוזרת במרחבים גדולים ומהווה יעד ופוטנציאל צמיחה גדול  ("הכפרית") האוכלוסייה יתר

לשירותי תקשורת באמצעות לוויינים. מרבית יבשת אפריקה באזורי הפעילות של החברה 

 בפעילות הימתאפיינת בהיעדר תשתיות תקשורת קרקעיות )טלפוניה, אינטרנט וכד'( ועם העלי

 צורך נוצר, מכך יוצא כפועל תקשורת לשירותי בביקוש היוהעלי האחרונות בשנים הכלכלית

 יהיהאוכלוס של הנמוכה הצפיפות, היבשת של גודלה בשל. ומהירים אמינים תקשורת בשירותי

פריסת תשתית קרקעית הינה  –והשקעות הוניות מאסיביות הנדרשות לפריסת תשתית קרקעית 

. אלו פערים לכיסוי מהמובילים תקשורת אמצעי איפואמוגבלת. שירותי תקשורת לוויינית הינם 

 ,של מאות מיליונים ברחבי היבשת לעידן חדש של תקשורת תםלחשיפ מביא הוא אף האינטרנט עידן

אם באמצעות מסוף באתר  ,לווייני תקשורתתקשורת סלולרית ואליו יוכלו להתחבר בעיקר בעזרת 

, הביקוש הזמינהת בקיבולההדרגתי הלקוח או באמצעי משולב הכולל גישה לוויינית. למרות הגידול 

לשירותי תקשורת באפריקה ממשיך להיות חזק וקיימת דרישה הולכת וגוברת בביקוש לרוחב פס 

 אופטיים סיבים כניסת עםוזאת לאור שינויים פוליטיים, עסקיים וכלכליים ביבשת אפריקה. 

, זאת עם. הבינלאומי במקטע ללוויינים ביקושב ירידה מגמת קיימת, לעולם אפריקה את המקשרים

רב ערוצית  טלויזיה לשירותי במיוחד חזק להיות ממשיך היבשת בפנים לוויין לשירותי הביקוש

בהשוואה לשאר העולם, בשנת  .mobile backhaul -ו תקשורת רשתות, אינטרנטלמנויים בתשלום, 

אפריקה הייתה במקום השלישי מבחינת ביקוש למקטעי חלל ובמקום הרביעי מבחינת קצב  2016

)לפחות  הצמיחה בשנים הבאות בפי תחזיות אלה, אפריקה צפויה להוביל מבחינת קצ-עלמיחה. הצ

   .(2021עד 

 E65פעילות  תחום

תקשורת לוויינית  שירותי מגוון ,4, באמצעות הלוויין עמוס תספקמ החברה, E65בתחום פעילות 

                                                      
5https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ZG  
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דרום ל יתייחס להלן המובא התיאור, אחרת במפורש נכתב אם אלא .אפריקהבו אסיהבבעיקר 

 .E17. לפירוט בדבר יבשת אפריקה ראה התיאור המובא לעיל ביחס לתחום פעילות אסיה

עם עליה ברמת  מהירה בצמיחה כלכלה עם רבות במדינות מתאפיינים 4 עמוס של הכיסוי איזורי

ומבנים גיאוגרפיים מורכבים  נרחבים כפריים שטחים, מהירה בצמיחה אוכלוסיותב בחלקן, החיים

 המתאפיינים בתשתית קרקעית נחותה.

צמיחה גדול לשירותי תקשורת באמצעות  פוטנציאל פעילות הטומן בחובו יעד הינם אלה מאפיינים

 מתאפיינת יבשתה מרבית, אסיה מיבשת ניכרים חלקים של הגיאוגרפית המורכבות בשללוויינים. 

עם העלייה בפעילות  .בכלל אם, נחותות( 'וכד אינטרנט)טלפוניה,  קרקעיות תקשורת בתשתיות

הכלכלית בשנים האחרונות והעלייה בביקוש לשירותי תקשורת כפועל יוצא מכך, נוצר צורך 

בשירותי תקשורת אמינים ומהירים. שירותי תקשורת לוויינית הינם איפוא אמצעי תקשורת 

 .הלוויין של הנרחב הכיסוי ותליתרונ הודות, המהמובילים לכיסוי פערים אל

 444על  עמד 2016 בשנת אסיה דרוםב חלל למקטעיכלל הביקוש  ,Euroconsultפי המחקר של -על

 בדרום 5% -כ של בביקוש גידולבמדובר  ,2015לנתוני  בהשוואה ,מחקר אותופי -על. מקטעי חלל

, 2026מקטעי חלל בשנת  580 -כ על לעמוד צפוי האסי בדרום חלל למקטעי ביקושהבנוסף,  .אסיה

 טלויזיה מפלטפורמות יגיע שמרביתו, שנים 10 פני על 2.6% -כ של מצטבר שנתיהמהווים גידול 

 .(DTH) בתשלום

טעי חלל מק 743 -כעל  עמדבדרום אסיה  לוויין למשיביההיצע  ,Euroconsultפי המחקר של -על

חלל,  מקטעי 826 -כ להיות צפויים 2018ובשנת  ,(2015 לעומת 11% -כ של שנתי)גידול  2016בשנת 

 "ל.הנ השנים בין 5% -המבטאים גידול שנתי מצטבר של כ
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 תיאור עסקי החברהחלק ג': 

 פעילות החברה מיכללי על תחו מידע .7

 מונחים הגדרות .7.1

האיזור הגיאוגרפי אליו משדר הלוויין וממנו ניתן לקלוט את  "איזור כיסוי"

 שידורי הלוויין.

של אנטנה המותקנת בלוויין והשטח הקרקעי המכוסה  מכלול "אלומה"

ידה, המאפשרת קשר תקשורתי ישיר מתחנת הקרקע -על

המשדרת ללוויין וחזרה ממנו לאתרי הלקוחות בגיזרה יבשתית 

 . בכל אלומה ניתן להפעיל לפחות משיב אחד.מסוימת

ת את בטווח תנועה מוגדר כדי לשנו הניתנת להזזה אלומה ניידת" אלומה"

לתת שירות  –, ובהתאם ידה-השטח הקרקעי המכוסה על

 .באמצעות הלוויין באיזור אחר

. בעת מסוים עוצמת האות המוקרן באלומה אשר משויך למשיב "הספק"

הקצאת רוחב פס עבור שירות כלשהו, נקבע ההספק המוקצה 

לשירות זה, באופן יחסי לרוחב הפס המוקצה מתוך סך רוחב 

 .הפס של המשיב

המשמש כתחנת ממסר, ובו ציוד תקשורת, מערכות פיקוד  גוף תקשורת" לוויין"

אלקטרוני, מערכות חשמל, מערכות הנעה, דלק, בקרה, אנטנות 

קילומטר מעל  36,000מוצב בחלל, בגובה לוויין התקשורת ועוד. 

מיועד למתן שירותי ומסלול גיאוסטציונארי(, בלקו המשווה )

קליטת מידע המשודר לעברו מכדור הארץ  באמצעותתקשורת 

ושידור המידע חזרה לכדור הארץ, באמצעות משיבים 

אורך חיי לוויין  .המותקנים בו, באלומה המכוונת לאזור מסוים

פי כמות הדלק הקיימת בלוויין, ומשמשת לתמרוני -נקבע על

שמירת מסלול ולשמירת ייצובו בנקודת השמים. כאשר ייגמר 

יותר לייצב את הלוויין בפרמטרי ייצוב הדלק ולא ניתן 

ידו להיפגע, בתהליך -שהוגדרו, תחל איכות השירות הניתנת על

 הדרגתי, מתמשך ומחריף על פני זמן.

 TPE - transponder) מגהרץ 36של  פסתדרים ברוחב  פס חלל" מקטע"

equivalent).  מונח זה משמש כקנה מידה להשוואה בין מקטעי

דה זו נדרשת לאור ההבדלים במפרטים לוויין שונים. יחי

 הטכניים בין הלוויינים.



 

 

 2017דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  -תקשורת בע"מ -חלל

 

12 

( רכיב חומרה המהווה מקלט/משדר המשמש Transponder) "משיב"

פרוסת תחומי תדר וכנתיב תקשורת בלוויין, הכולל מגבר הספק 

בכל משיב בתחום תדר  פסרוחב ה 3כניסה ותדר יציאה. בעמוס 

Ku  תדר  בתחוםבכל משיב  פסמגהרץ ורוחב ה 72הינוKa  הנו

הינם ברוחב  Kuהמשיבים בתחום תדר  4בעמוס מגהרץ.  450-כ

הינם ברוחב  Kaמגהרץ ואילו המשיבים בתחום תדר  108פס של 

רוחב הפס בכל משיב בתחום תדר  7בעמוס מגהרץ.  216פס של 

Ku  המשיבים קולטים שדרים מהתחנות מגהרץ.  54הינו

אותם לתחנות קליטה  שדריםהקרקעיות של הלקוחות ומ

 .בשטח הכיסוי של הלוויין

נקודה המייצגת זכויות שידור בתחום תדרים מסוים, במיקום  "נקודת שמיים"

מסוים על מסלול גיאוסטציונרי מעל קו המשווה. המיקום מעל 

 פי קו אורך במעלות, ביחס לקו גריניץ'.-קו המשווה מצוין על

 .יןיבלוו שיווקל פס הניתןרוחב הכל  סך הלוויין" קיבולת"

מתאר את כמות המידע המקסימלית הניתנת להעברה בזמן  "רוחב פס"

נתון ונמדד בדרך כלל ביחידות של קצב העברת נתונים בשנייה 

(Mbps, Gbps( או בקצב מחזורים בשניה ,)MHz, GHz המונח .)

 פס רחב מתאר שידור של מידע רב במקביל.

המשמש לתקשורת באמצעות לוויין. התחום תחום תדר  "Kaתדר  "תחום

בערוץ העולה אל  GHz 27.00-31.00משתרע בין התדרים 

בערוץ היורד מהלוויין. תחום זה  GHz 17.70-21.20 -ין ויהלוו

משמש למתן כל השירותים הלווייניים האפשריים. רוחב הפס 

 המוקצה בתחום זה הינו רחב ורגיש יותר להפרעות מזג אוויר.

משמש בעיקר להעברת נתונים, אינטרנט מהיר תחום זה 

במשיבים ולא במקטעי  מודדים זה תחום .למנוייםויזיה ווטל

חלל )ראה הגדרה לעיל(, מכיוון שמשיב בתחום זה נפרס על 

 רוחב פס רחב.

המשמש לתקשורת באמצעות לוויין. התחום תחום תדר  "Ku תדר "תחום

העולה אל בערוץ  GHz 12.75-18.10 משתרע בין התדרים

בערוץ היורד מהלוויין. תחום זה  GHz 10.70-12.75 -הלוויין ו

משמש למתן כל השירותים הלווייניים האפשריים. רוחב הפס 

המוקצה בתחום זה הינו בינוני ורגיש יותר להפרעות מזג אוויר 

. תחום זה Kaתדר מתחום רגיש לכך אך פחות  C תדרמתחום 
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, DTHזיה ישירות לבתים )ויומשמש בעיקר להעברת שידורי טל

DBS הפצה למוקדי שידור ולמתן שירותי אינטרנט מהיר ,)

מקובל למדוד במקטעי חלל  Kuתדר  תחום .נתוניםולהעברת 

 )ראה הגדרה לעיל(.

המשמש לתקשורת באמצעות לוויין. התחום תחום תדר  "C תדר תחום"

בערוץ העולה אל  GHz 5.725-7.025 משתרע בין התדרים

בערוץ היורד מהלוויין. תחום זה  GHz 3.400-4.800 -ו יןיהלוו

. רוחב הפס כל השירותים הלווייניים האפשרייםמשמש למתן 

המוקצה בתחום זה הינו נמוך ותחום זה חסין יותר להפרעות 

בעיקר משמש . תחום זה Ka -ו Ku יםתדרה מימזג אוויר מתחו

יזיה שונים )אשר ולהפצת שירותי רשתות תקשורת, שידורי טלו

תחום  ( ולהעברת נתונים.DTHאינם שירות ישיר לבתים כגון 

 מקובל למדוד במקטעי חלל )ראה הגדרה לעיל(. Cתדר 

"DBS" ,"DTH ,"
"FTA" 

Direct Broadcast Satellite ,ערוצים של, טלוויזיה שידורי הפצת 

 ישירות ,תקשורת ןלוויי באמצעות, ערוצים חבילות ושל בודדים

בבית  קטנהלוויינית  קליטה בצלחת שימוש תוך ,הצופה לבית

. שידורים אלה יכולים להיעשות באמצעות משתמש הקצה

 DTH (Directתשלום דמי מנוי לספק התוכן, שירות המכונה 

to Home או קליטת ערוצי טלוויזיה לוויינית בחינם, שירות ,)

 FTA (Free to Air.)המכונה 

"Vsat" Very Small Aperature Terminal ,תחנת קרקע לוויינית ,

המבוססת על מודם ואנטנה קטנה, ומקושרת לרשת של מכשירי 

VSAT  אחרים באמצעות לוויין. באמצעות רשת כזאת ניתן

 להעביר נתוני וידאו ושמע באמינות ומהירות גבוהה.

"Backhaul" קצה ממשתמש נתונים להעברת אלחוטית ברשת שימוש 

 הלוויין. המרכזית הרשת אל תקשורת מגדל עותבאמצ)הלקוח( 

 כפריים באזורים בסיס תחנות בין תקשורת לספק מאפשר

 שירותים ספקיות של מרכזיות בסיס לתחנות מרוחקים

 .ראשיות בערים הממוקמות סלולאריים

 הםושינויים החלים ב ותהפעיל מיתחו מבנה .7.2

 בלווייני תקשורת השימוש

הנרחב  שימושמשמשים למטרות שונות, כגון חיזוי מזג אויר, ניווט וצילום, אולם ה לוויינים
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 360-כ, בעולם פועלים כיום 6ידיעת החברה למיטבביותר ללוויינים מסחריים הוא לתקשורת. 

 .שונים מסוגים םגיאוסטציוני מסחריים לווייני תקשורת

צילום המקיפים את כדור הארץ מדי מספר , שלא כמו לווייני גיאוסטציונרים תקשורת לווייני

קילומטר מעל קו  36,000, מוצבים במסלול בגובה של ני תקשורת לא סטציונריםיאו לווי שעות

 ,המשווה. במסלול זה מקיפים הלוויינים את כדור הארץ בקצב הסיבוב העצמי של כדור הארץ

יני עמוס ילוו .עה בחללכקבו יחסית לצופה מכדור הארץהנקודה על המסלול נראית ולפיכך, 

 הינם לוויינים גיאוסטציונרים.

תקשורת המוצב במסלול גיאוסטציונרי )קבוע ארץ( הינו בעל כיסוי פוטנציאלי של  לוויין

כשליש כדור הארץ, הנראה מנקודת המסלול שלו. מתן שירות למלוא השטח הנראה מנקודה 

זו הוא בלתי אפשרי מהבחינה הטכנית, היות והוא יצריך אנטנות שידור וקליטה גדולות מאוד, 

מאוד. לפיכך, בוחרים ספקי השירות הלווייני, ובכללם החברה, כמו גם שידור בהספק גבוה 

למקד את איזורי השירות שלהם באיזורים שבהם הם מעריכים שיש פוטנציאל עסקי ולנצל 

 בצורה מיטבית את הספקי השידור.    

אשר  ,ין מורכב מאוסף של אנטנות ומשיבים בתחומי תדר שוניםיהתקשורת בלוו מטעד

שודר מן הקרקע בתדר נתון כלשהוא, מבצעים המרת תדר לתדרי קולטים את האות המ

לכל אלומה  השידור הרלוונטיים, מגבירים את האותות ומשדרים אותם חזרה אל הקרקע.

 ולכל משיב נקבע מראש תחום התדר בו הם יפעלו.

ין יהאנטנות הינו לייצר אלומות הקובעות את שטחי השירות המיועדים. אלומות לוו תפקיד

אלומות ניידות  וא ערכי חדכלומר בעלות שטח כיסוי קבוע ומוגדר חד  ,ת להיות קבועותיכולו

נקבע ולכל משיב לכל אלומה  .יןימאפשרות לבחור ולשנות את שטחי השירות במהלך חיי הלווה

 רק אם הוא פועל בתחום תדר זהה משיב למתג ניתן לאלומה. יפעלו הםבו  תדרהמראש תחום 

כמות המשיבים המקסימלית הניתנים  (1) ים, בין היתר:נקבע ןיהלווי תכנון בשלב לשלה.

 ;השונותאלומות ה הטכנית להקצאת המשיבים בין הגמישותלחיבור לכל אלומה ובכך נקבעת 

( שטחי הכיסוי של האלומות הקבועות. לאחר שיגור הלוויין לא ניתן לשנות את שטח הכיסוי 2)

 ;של אותן אלומות. בנוסף, בשלב זה מחליטה החברה האם לשלב בלוויין אלומות כיסוי ניידות

 ( ההספק הכולל של הלוויין והספקו של כל משיב.3) -ו

כות החברה המבוססות על המידע שבידיה הלוויינים, טרם רכישתם, מתבסס על הער תכנון

ביחס לתחזיות הביקוש וההיצע לקיבולת בשווקים הרלוונטיים השונים כאמור, מגבלות 

רגולטוריות ויכולות הנדסיות. בהתאם, מבוצעת עבודה אינטרדיסציפלינרית בין מחלקות 

ב את מבנה החברה, המשלבות בין הפיתוח העסקי, המכירות, ההנדסה והרגולציה, במטרה לעצ

מטעד התקשורת של הלוויין, על מנת שיענה באופן מיטבי להערכות האמורות. לאחר השיגור, 

מפעילה החברה את הלוויין ומקצה משיבים בין האלומות בהתאם ליכולות ולמגבלות 

                                                      
6  http://www.satbeams.com/satellites?status=active 

http://www.satbeams.com/satellites?status=active
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פי הביקושים וההזדמנויות העסקיות לקיבולת הלוויין מצד -ההנדסיות של הלוויין ועל

יסוי הרלוונטיים. ככל שהחברה החליטה בשלב התכנון לכלול אלומות השווקים באיזורי הכ

ניידות במטעד התקשורת, הדבר מאפשר לחברה רמת גמישות נוספת למיקום הקיבולת 

ידה בהתאם לביקושים. כאשר שיעור התפוסה בלוויינים גדל, מצטמצמת יכולת -המוצעת על

וסה על ידה, וזאת בשל ריבוי החברה לפנות את האלומה הניידת ולשנות את האזור המכ

 הלקוחות המשתמשים בה. 

הלוויין מגדיר את יכולת הקצאת מקטעי החלל בין האלומות השונות. לתיאור בדבר  תכנון

בפועל, מבצעת  .10 -ו 8 יכולת המיתוג של מקטעים לאלומות של לווייני החברה, ראה סעיפים

פי הצרכים הנובעים -פי היכולות הטכניות ועל-החברה הקצאה של מקטעים לאלומות על

 מדרישות השוק.

את הלקוח  יםם, המשמשמימוסכוהספקים  פסקוחותיו רוחב לוויין תקשורת מספק לל מפעיל

להעברת שידורים אל הלוויין מתחנות שידור קרקעיות, ולהפצתם באמצעות הלוויין אל 

 האלומה הרלוונטית של הלוויין על פני כדור הארץ.

עד לבתי הצרכנים ומשמש למתן שירותים  פסתקשורת מהווה תשתית תקשורת רחבת  לוויין

מגוונים, ביניהם הפצת שידורי טלוויזיה רב ערוצית מתחנת שידור קרקעית לבתי המשתמשים 

(DTH אינטרנט ומולטימדיה ברמת ,)DTH הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו למרכזי הפצה של ,

, טלפוניהתי שירוחברות כבלים, שידור נתונים עבור רשתות קטנות, רשתות תקשורת, 

 וכד'. החברה פונה בעיקר לסוג לקוחות זה.  אינטרנט

בעיקר בכמות הדלק שבו. הדלק  פי התכנון,-, על"( של לוויין תלויחייותקופת שירותו )" אורך

ידי ביצוע תיקוני -מאפשר לתחנת השליטה הקרקעית לשמור את הלוויין במיקומו בחלל על

רך חייו התפעולי של לוויין במסלול גיאוסטציונרי הינו או מסלול ללוויין מדי פעם כפי שנדרש.

 שנים. 15-18בדרך כלל 

 ניתן לחלק את מהלך החיים של לוויין תקשורת לשלבים הבאים:

 תכנון ובניה של הלוויין -

 שיגור הלוויין -

 תפעולו השוטף של הלוויין -

 סיום חייו השימושיים של הלוויין -

 29.3, 29.1ובפרט ראה סעיפים  29 לוויין ושיגורו ראה סעיףנוגעים להפעלת לגבי גורמי סיכון ה

 .29.2י הלוויינים ראה סעיף . לגבי גורמי סיכון הנוגעים לביטוח29.6 -ו

, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והן הנן מידע הצופה פני עתידולהלן לעיל והתחזיות ההערכות 

עשויות שלא להתממש )כולן או חלקן( או להתממש באופן שונה מהותית מהערכותיה כאמור, 

ועל פרסומים וסקרי שוק שנערכו  מבוססות על מידע שאינו בידי החברהבין היתר בשל היותן 

צמאי ולפיכך ידי החברה באופן ע-ידי צדדים שלישיים בתחום, אשר תוכנם לא נבדק על-על



 

 

 2017דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  -תקשורת בע"מ -חלל

 

16 

קיומם של גורמים נוספים שאין בידי החברה לצפותם  החברה אינה אחראית לנכונותם. כמו כן,

 .7, ביניהם גורמי הסיכון שחלים על פעילות החברהאלו ותחזיות עשויים להשפיע על הערכות

תפסו נתח יציבות ו ממשיכים לשמור על וידאו הפצת שירותי, Euroconsultשל  המחקרפי -על

 ההכנסות שוק את להוות המשיכוו 2016 תקיבולת הלוויינית בשנל הביקושמכלל  45% -כל ש

זו נמשך הביקוש לקיבולת לוויינית לצורך שידורי  בתקופה. הלוויינים מפעילי עבור העיקרי

(, HD – High Definition) גבוהה ובהפרדה( SD – Standard Definitionטלויזיה בהפרדה רגילה )

מקטעי חלל, כאשר  117)תוספת של  אלה שירותים שבשימוש בקיבולת 3.8% -כ של גידול תוך

השנים  בעשרפי אותו מחקר מעריכים, כי -. על(בתשלום DTHמתוכם מיועדים לחבילות  52%

-יעמוד על כ וידאוהפצת  שירותיהקרובות הגידול הממוצע בביקוש לקיבולת לוויינית לצורך 

  .הלוויינים מפעילי עבור העיקרי ההכנסות שוק את להוות ימשיכו טלוויזיה ושידורי 1.6%

במחקר מונים מספר סיבות לכך, ביניהן: עליה במספר החבילות בתשלום, במיוחד בשווקים 

במספר הערוצים המשודרים מחוץ לפלטפורמות בתשלום, השקת שירותים  עליהמתפתחים, 

( HD – High Definition) גבוהה דהובהפר( SD – Standard Definitionחדשים בהפרדה רגילה )

 מוגבלת השקה, רגילה בהפרדה עדיין כיום משודרים הערוצים שמרבית בעובדה ובהתחשב

פי המחקר לאחר -( )הצפויים לגדול עלUHDגבוהה )-אולטרא בהבחנה שידורים של בהיקפה

 שירותי תוכן )ערוצים( מצד מפעילים של רשתות אספקתביקוש לב הגידול( ו2020שנת 

-בסך, המחקרפי -על(. בנוסף, OTTקרקעיות במסגרת התחרות בשוק הטלוויזיה הדיגיטלית )

 2016בשנת  41,500-מ לגדול צפוי לוויינים באמצעות המועברים הטלוויזיה ערוצי מספרהכל 

ואחוזים ( 2016 בשנת 22%-כ)לעומת  HD-ישודרו ב 46%-כ, מתוכם, 2026בשנת  45,600-ל

  .UHD -בבודדים 

( MPEG-4דחיסת וידאו מתקדמת ) טכנולוגייתמצביע על קצב מואץ של אימוץ  המחקר

-  HEVC High Efficiency)  לשימוש בהדרגה שנכנסות נוספות ושידור דחיסה וטכנולוגיות

Coding Video ,S2X-DVB) קצב הצמיחה בתחום הוידאו בעשור הקרוב, אם כי  את שיאטו

וצמיחה משמעותית של  UHD -ו HDבמספר ערוצי טלויזיה בטכנולוגיית שידור  הצפוי הגידול

 .7.5לפירוט נוסף ראה סעיף  מספר ערוצי הטלויזיה יצמצמו השפעה שלילית זו.

 פעילות החברה מילוצים מיוחדים החלים על תחו, חקיקה, תקינה ואימגבלות .7.3

 תדרים ומיקום אוםית

התדרים הלאומי נמצא תחת פיקוח המדינה, הקובעת את חלוקתו בין המשתמשים  ספקטרום

 השונים. 

אום זה מקורו בתקנות יאום של הממשלה. תיתדר בלוויינים נמצאת תחת ת תחומי הקצאת

                                                      
, 29.2ובפרט ראה סעיפים  29 גבי סיכונים שהתקיימותם עשויה להשפיע על מימוש המידע הצופה פני עתיד כפי שפורט לעיל, ראה סעיףל 7

 .29.5-ו 29.4
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"International Telecommunication Union"( "ITU ,)"-הבינלאומיות של ארגון ההרדיו 

הגוף הבינלאומי היחיד המרכז את בארגון בינלאומי זה.  ת ישראלומתוקף חברותה של מדינ

ידי -בפועל רק על תמולו מתבצע הפעילות, כאשר ITU -רישומי הרשתות הלווייניות הינו ה

ארגון מפעילי הלוויין הפרטיים.  ידי-משרדי/רשויות התקשורת של המדינות השונות, ולא על

 תדר בחלל, שמטרתם למנוע הפרעות הדדיות.תחומי קבע כללים ונהלים לחלוקת  ITU-ה

רישום של רשת לוויינית כולל מידע בדבר נקודת שמיים מבוקשת, תחומי תדר, כיסויים 

שלמשל גיאוגרפיים ופרמטרי שידור וקליטה. רישום רשתות לווייניות יכול להיות חופף, כך 

בנקודת שמים מסוימת יכולות להירשם מספר רשתות של מפעילים שונים, עבור לוויינים 

במקרה כזה, קיימת עדיפות לרשת הלוויינית שנרשמה מוקדם יותר. לפי הרגולציה של  שונים.

, הרישום של רשת לווינית כולל מספר שלבים, שהאחרון שבהם הוא רישום סופי ITU -ה

. על רישום סופי זה ITU -ידי ה-, המנוהלות והמפורסמות על(Master Register)ברשומות 

שנים )כתלות בתחום  7-8 -להתבצע, לבקשת רשות התקשורת המדינתית הרלוונטית, תוך כ

התדר( ממועד הגשת הרישום הראשוני עבור הרשת הלוויינית. במקביל, תוך פרק זמן זה על 

ת השמים, אשר יעשה שימוש בתדרי הרשת רשות התקשורת המדינתית להציב לוויין בנקוד

מקנה לרשת הלוויינית הכרה והגנה  ITU -של ה Master Register -הלוויינית. הרישום הסופי ב

 בינלאומית.

, מודיע, באמצעות ולספק שירותיםכלשהו המבקש להציב לוויין בחלל  גוףבהתאם לכך, 

התדר שהוא תחומי יועדים ועל מקום ההצבה המבוקש, אזורי השירות המ ITU-ממשלתו, ל

לכל המדינות החברות בארגון,  ITU -ידי ה-מבקש להשתמש בהם. הבקשה הנ"ל מופצת על

-תוך ארבעה חודשים. מדינות הסבורות כי תגרם ללווייניהן הפרעה עללבקשה ועליהן להגיב 

אום. יהת ידי הלוויין החדש, מודיעות על כך למדינה לה שייך הלוויין החדש ומתחיל ביניהן שלב

רור והתאמה הדדית בין רשויות המדינות אשר הלוויינים מופעלים על ידן, יבשלב זה נעשים ב

בין הלוויינים  תיאוםובשיתוף הגופים מפעילי הלוויין הפועלים מארצותיהן, לשם השגת הסכם 

לוויינים האום בין מפעילי יתה, נעשה בפועל. ייגרמו הפרעות הדדיות בין הלוויניםכך שלא 

 .Master Register -אום הוא ברישום קבוע ביסופו של תהליך הת העשויים להיפגע זה מזה.

שלב זה עשוי להמשך שנים אחדות ואין ודאות כי יסתיים לשביעות רצונו המלא של מפעיל 

בחירת תדרי השידור נעשית לפי סטנדרטים הקשורים לסוגי השימוש וזמינות ציוד הלוויין. 

תמשים המותאם לתדרים שונים וכן לפי שיקולי מניעת הפרעות עם השידור והקליטה למש

 .לוויינים סמוכים

הסדרת מחלוקות תיאום מול רשויות תקשורת מדינתיות או מפעילי לוויינים אחרים מתבצעת 

באמצעות מפגשי תיאום )או, במקרים המורכבים פחות, בהתכתבות(. אם לא מושגות 

בפתרון המחלוקת. במקרים קיצוניים ניתן לפנות לתביעה לסיוע  ITU -הסכמות, ניתן לפנות ל

מדינתית. הקדימות או הצורך של רשת לוויינית מסוימת לתאם מול -משפטית ברמה בין

לרשת הלוויינית הותיקה יותר  – ITU -פי מועד רישום הרשתות ב-רשתות אחרות נקבעת על
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של כל רשת נגזרות ישירות תמיד תהיה קדימות ביחס לרשת החדשה יותר, ודרישות התיאום 

מכל הרשתות שקדמו לה בסביבת נקודת השמים שבה היא נרשמת ובתדרים החופפים. במידה 

 ואיזה מהשלבים בתהליך רישום הרשת לא בוצע במועדו, יפגעו הזכויות הקשורות ברשת.

הושלם הרישום הסופי  4Wהפועלים בנקודה תחומי התדר של הלוויינים מרבית  עבור

תהליך שלב מתקדם של ב, ואילו החלק הנותר נמצא ITU -של ה Master Register-ה ברשומות

אום מלא וסופי י, אין עדיין הסכם תהדוח פרסוםלמועד  נכוןזאת,  עם. ITU-ב הסופי הרישום

הלוויינים הסמוכים. אי  יליחלק ממפעהלוויינים עם  יםעלוהתדר שבהם פ תחומילגבי חלק מ

אום כאמור לעיל, עלול להגביל גמישות החברה לבצע הקצאת משיבים בין אלומות יתהת למהש

 הכיסוי השונות, אולם להערכת החברה לא תהא לכך השפעה מהותית על פעילותה. 

בחוק ניירות ערך,  כהגדרתומידע הצופה פני עתיד,  ת, מהוושל החברה אלה ותחזיות הערכות

 יהמהערכות מהותית שונה באופן להתממש או( )כולן או חלקןוהן עשויות שלא להתממש 

בידי החברה בקשר לדרכי  הדוח למועדת על מידע הקיים וכאמור, בין היתר בשל היותן מבוסס

וכן היותו תלוי בצדדים שלישיים.  החברהידי -אום ולניתוח השווקים הרלבנטיים עליהת

כמו גם  אלה ותחזיות ותשינויים שיחולו באלה, אם וככל שיחולו, עשויים להשפיע על הערכ

  .8הגורמי הסיכון שחלים על פעילות החבר

הושלם רישומו וכן  אום עם לוויינים שכניםיאת תהליך הת סיימה, החברה 4עבור הלוויין עמוס 

  .ITU -של ה Master Register-ההלוויין ברשומות  של

בתחומי תדר לגביהם רכשה החברה זכות שימוש בלעדית מתאגיד  ופעלה 5עמוס  הלוויין

לפעול מכוח הסכם הוא צפוי גם  17הלוויין עמוס  (.' בדוחות הכספייםה25 באורבינלאומי )ראה 

 .נוסףבתחום תדר רשת ישראלית  מכוח, ובנוסף זה

 .24 -ו 17.1לפרטים נוספים בדבר רגולציה החלה על פעילות החברה ראה סעיפים 

 9ני התקשורת וברווחיותויבהיקף הפעילות בתחום לווי שינויים .7.4

 שנים קודמות.ל בדומה, נמוך בשיעור לצמוח ממשיך התקשורת לווייני שוק

מתעוררים בדרום מזרח אסיה, -לגבי שווקים מתפתחים חיוביות, התחזיות DTH-בתחום ה

  פוטנציאל צמיחה גדול שטרם מומש.ממשיך להיות אפריקה ואמריקה הלטינית, שם 

 בין השאר המיועדיםלוויינים ייעודיים ראשונים  או הוזמנו האחרונות נכנסו לשירות בשנים

 ללווייני גבוה צמיחה פוטנציאל עם שוק מהווה זה תחום (.HTSלשירותי אינטרנט רחב פס )

 .17 עמוס לווייןה אמצעותב בתחום תשתלב החברה .התקשורת

 .7.2ראה סעיף  ורווחיות הצמיחה תחזיותהפעילות,  תחום מבנהנוסף לגבי  למידע

                                                      
, 29.2, 29.1ובפרט סעיפים  29 לגבי סיכונים שהתקיימותם עשויה להשפיע על מימוש המידע הצופה פני עתיד כפי שפורט לעיל, ראה סעיף 8

 .29.5-ו 29.4
 .מקצועיים בכנסים החברה השתתפות על וכן, בתחום בינלאומיים בפרסומים מקורו זה בסעיף המובא המידע 9
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 10הפעילות של החברה מיטכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחו שינויים .7.5

רותיה לשם ילקוחות החברה משתמשים בשמ ניכר חלק – פס רוחב יותר הצורכות טכנולוגיות

או הפצה  DTHחלקם משדרים שידורים מוצפנים ללקוחותיהם ) הפצת שידורי טלוויזיה.

למרכזי קליטה מקומיים( וחלקם משדרים שידור פתוח, בלתי מוצפן, הנקלט ישירות מן 

 HDTV גבוהה בהפרדה לשידורים הדרגתי מעבר האחרונות בשנים החל העולם ברחבי הלוויין.

(High Definition Televisionהמאפשר ,)המכילה פרטים רבים יותר יותרתמונה חדה  ים ,

)למשל  בעולם מוצעים ,כן כמו ".surroundמאשר במתכונת השידור הנוכחית וצליל היקפי "

רוחב פס  יםאלו דורש יםפורמט (.UHDבאירופה( שידורי הדגמה בהפרדה אולטרה גבוהה )

 השידור הנוכחי. גדול יותר מפורמט 

 DVB-S2מתקדמות כגון  דחיסהטכנולוגיות קידוד  – המצמצמות צריכת רוחב פס טכנולוגיות

 יכנסו לשימוש בעתיד הקרוב אשר אחרות טכנולוגיותו האחרונות בשנים שהושקו, MPEG4-ו

או לשפר את  לצמצם את רוחב הפס הדרוש לשידור טלוויזיה שרותמאפה  ,(HEVC11)דוגמת 

 . רוחב הפס לשידורי וידאו ועשויים להוזיל את השירותים ללקוחותניצולת 

 :בלוויין טלוויזיה לשידורי חליפיות טכנולוגיות

 טלוויזיה ערוצי של דיגיטלי קרקעי שידור

דיגיטאליים קרקעיים מחליפים את שיטת השידור הקודמת המוכרת  טלוויזיה שידורי

כשידורים אנלוגיים. הודות לשידור הדיגיטאלי ניתן להכניס בתדר שידור בודד, שעד כה שימש 

להעברת שידורים של ערוץ בודד בלבד, מספר ערוצי טלוויזיה ורדיו. מהלך זה מאפשר חסכון 

טלוויזיה, וכתוצאה מכך ניתן להעביר תדרים  ניכר במשאבי תדרים לצורך העברת שידורי

שמתפנים לשימושים אחרים )למשל: סלולר(. המעבר לשידורים אלה במרבית מדינות העולם 

ידי המדינה ובמרביתן גם ממומן באמצעות משאבים ציבוריים. במקרים אחרים, -מוכתב על

 לאלציבוריים ידי זכיינים מסחריים המספקים את הערוצים ה-ממומן המעבר האמור על

 ,כך עקב. למנויים כשירות"פרימיום"  מסוג תוכן ערוצי לספק רישיון מקבלים אך ,תשלום

והלוויין המציעות  ליםבהשידורים הדיגיטאליים הקרקעיים נתפשים כאיום על חברות הכ

חבילות ערוצים וחוששות לאבד לקוחות קיימים או פוטנציאליים. למרות האמור לעיל 

מתברר, שבמרבית המדינות בהן הופעלו שידורים כאלה, בחינם ו/או בתשלום, לא נרשמה 

 נטישה המונית של לקוחות בשל השידורים הדיגיטאליים הקרקעיים. 

ת בעולם מבחינת סגירת מערך ההפצה האנלוגי הקרקעי היא בין המדינות המובילו ישראל

ההפצה  מערך. 2011במרס  31ביום  הושלם שביצועוומעבר לחבילת ערוצים דיגיטאלית, מהלך 

 הוקם(, 'נגישים דיגיטאליים ישראליים ערוצים'"עיד"ן+" ) בשם הממותג, הדיגיטלי הקרקעי

ערוצי  עשר אחדהמערך הנוכחי כולל . היד-על ומופעל ורדיו לטלוויזיה יההשנ הרשותידי -על

                                                      
 .מקצועיים בכנסים החברה השתתפות על וכן, בתחום בינלאומיים בפרסומים מקורו זה בסעיף המובא המידע 10
11 High Efficiency Video Coding – .קידוד וידאו בניצולת גבוהה 
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 ההפצה מערך של עתידית הרחבה .נוספים ואזוריים ארציים רדיו ערוצי וכן טלויזיה

 .בישראל yesשל חבילת  הלקוחות מספר להשפיע לרעה על העלול בישראל הקרקעי הדיגיטאלי

המערך  הורחב 2017מרץ  בחודשהמערך,  להרחבת 2011 -הממשלה מ החלטתל בהמשך

 .בהיקף הפצה מצומצם בחמישה ערוצים נוספים

 OTT13 -ו IPTV12 שידורי

IPTV (Internet Protocol Television), תכנים באמצעות רשת האינטרנט,  העברת המאפשרת

-על בחברה לפגוע או בחברהעשויה לפגוע בעסקי לקוחותיה של החברה וכפועל יוצא מכך, גם 

 ,720114 ינמיו Digital TV Researchשל  פרסוםפי -על. ללוויין מתחרות הפצה תשתיות הצגתידי 

 IPTV -למעלה ממחצית מנויי ה .השיגדל פי חמ IPTV -ה מנויי מספר 2010-2016בשנים 

  בדרום מזרח אסיה, מרביתם בסין.מצויים 

מספר  עמד 2016בסך הכל בשנת , לגבי מרכז ומזרח אירופה, Euroconsultפי המחקר של -על

 התבטא זה קיטוןלעומת שנה קודמת(.  2% -כ של קיטוןערוצים ) 2,481על  ערוצי הטלוויזיה

. (FTA) תשלוםללא  בודדים ובערוצים (DTH) בתשלום ערוציות הרב הטלויזיה בפלטפורמות

 רבפלטפורמות ב המשודרים הטלויזיה ערוצי במספר 1% -כ שלירידה  חלה 2016בשנת 

 2016 בשנתערוצים.  1,829 -ערוציות בתשלום בלוויין ובסך הכל הגיע מספרם ללמעלה מ

מקטעי חלל  104, שעמד על קודמות בשנים צמיחה תקופת לאחר בביקוש יציבות נרשמה

ובסך  HD -מהערוצים החדשים שנוספו היו ב 100%. מבחינת פורמט הערוצים, DTHלחבילות 

שנת  עד. DTHמתוכם בפלטפורמות  86% -, כשHDערוצי  479הופצו באיזור  2016הכל בשנת 

 ההפצה לסיום בעיקר משויכת זו ירידה. 2,200 -ל לרדת צפוי טלויזיה ערוצי מספר 2026

. ומיזוג של חבילות במקביל )"סימולקסט"( HD -ו SD בפורמט טלויזיה ערוצי של הכפולה

, ובסה"כ 2026ערוצים עד שנת  1,100 -)כ HDהביקוש צפוי לגדול לאור העליה במספר ערוצי 

 131 -)כ UHDוכניסת ערוצי  (2026 -ב 50% -ל 2016-ב 19% -צפוי לצמוח מ HDנתח ערוצי 

(. הביקוש למקטעי חלל להפצת שידורי טלויזיה צפוי לגדול בקצב שנתי 2026ערוצים עד שנת 

ובסך הכל הביקוש צפוי  ,םשני 10לתקופה של  1.5%השנים הבאות ובקצב של  5במהלך  2%של 

 .  2026מקטעי חלל עד  207לעמוד על 

  .בלוויין הטלוויזיה של הדומיננטיות על מצביעים אלה נתונים

)המוגדרים כשידורי טלויזיה ליניארים,  נוספו לשידורי הטלוויזיה הרגילים האחרונות בשנים

Linear ) שידורים באמצעות האינטרנט המכוניםOTT המוגדרים גם כ(- non-linear TV.) 

                                                      
 מערכת להפצת שידורי טלוויזיה למנויים, תוך שימוש בפרוטוקול אינטרנט. 12
13Over The Top  – .חלק תכני וידאו ואודיו המועברים בתשתית האינטרנט, מבלי שיהיה קשר בין ספק התשתית לספק התוכן 

" ואלה יכולים להיות VOD" המוגדרים בשירותים מדובר אחרים במקרים(. YOUTUBE למשל) תשלום ללא מסופקים מהשירותים
 .בפרסומות צפיה תמורת או( למשל סדרה או)פרק  צפיה יחידת בגין או( Netflixשירותים בתשלום דמי מנוי קבועים )למשל 

 14 https://www.digitaltvresearch.com/products/product?id=178 
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מכיוון שמדובר בחידוש מעצם העובדה שניתן להזרים  האחרונות בשנים גבר OTT-השימוש ב

תכנים מהאינטרנט ישירות אל מקלט הטלוויזיה בעוד שעד לפני זמן לא רב הצפייה התאפשרה 

. נמוכהחוויית משתמש  שסיפקהרק באמצעות מסך מחשב מחובר לאינטרנט באיכות ירודה 

 יהי" המתייחסת לצפהנוסףבד בבד, בשנים האחרונות התפתחה תופעה המכונה "המסך 

 – אחרוהמסכים בו זמנית כשאחד מהם הוא בדרך כלל מסך גדול  מספרבתכנים באמצעות 

" הנוסףמכשיר סלולארי, טאבלט, צג מחשב, קונסולת משחקים וכיו"ב. ההתייחסות ל"מסך 

ל כאל תוכן משלים ומשני אך "חיוני" והצריכה של מסך זה מאפיינת כיום בעיקר היא בדרך כל

 שכבות גיל צעירות.

לבתים תכני  כיום להזרים יםהשיפורים שנעשו בתשתיות הולכה בשנים האחרונות מאפשר

. חבילות ערוצים בתשלום המופצות בכבלים או בלוויין משתמשאת חוויית ה שיפרווידאו ש

 .OTTה את שירותיהן תוך הוספת שירותי משדרגות לאחרונ

בשנים האחרונות, שירותים אלה  OTT SVODהגידול בשירותי  למרותהחברה,  להערכת

ממשיכים להשלים, אך לא להחליף, שידורי טלויזיה רגילים בתשלום וזאת בין השאר בגלל 

 איכות התשתיות בהן מועברים שירותים אלה והרגלי הצפיה של המשתמשים בשירותי

 טלויזיה למנויים.

לתחום הטלוויזיה על לחדור  2014החלו בסוף שנת  בישראלוספקיות אינטרנט חברות הסלולר 

   .גבי רשת האינטרנט

, שהינה לקוח yesובין היתר חברת  ,הטכנולוגיות האמורות עלולים לקוחות החברה כלעקב 

מהותי של החברה, להיפגע מנטישת לקוחות, בשיעור שאין בידי החברה יכולת להעריכו, ויתכן 

לציין  ישתיה כלפי החברה. כמו כן, יולעמוד במחויבו yesכי תהיה לכך השפעה על יכולתה של 

תבחר בעתיד, בתום  yes -לא מן הנמנע ש. OTTלשווק שירות  yesהחלה חברת  2017שבסוף 

, להפיץ חלק מתכניה, באמצעות טכנולוגיות אחרות, כגון 15התקשרות עם החברההתקופת 

IPTV  או הטכנולוגיה בהyes  ,עושה היום שימושOTT ,על השפעה להיות עשויה לכך וגם 

 . החברה

מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה עשוי שלא  נכלללעיל  באמור

 בין, החברה ותחזיותלהתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות 

כינוסים ועל הערכות של החברה הנסמכות על פרסומים מקצועיים  סמבוס היותו בשל היתר

. שינויים הקיים בידי החברה נכון למועד זה ומידע בתחום התקשורת הלוויינית צועייםמק

 ,לעילד והתחזיות ההערכותלהשפיע על  לוליםבעולם ע מדינייםו כלכלייםשינויים ובטכנולוגיה 

 . 16גורמי הסיכון שחלים על פעילות החברה גם מוכ

                                                      
 .25.11ראה סעיף  ,2028עד שנת  yesהחברה עם  התקשרות לפירוט 15
 ,29.2 , ובפרט סעיפים29 סעיף ראהלעיל,  ורטלגבי סיכונים שהתקיימותם עשויה להשפיע על מימוש המידע הצופה פני עתיד כפי שפ 16

  .29.9 -ו 29.5, 29.4



 

 

 2017דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  -תקשורת בע"מ -חלל

 

22 

 E17פעילות  תחום

 אפריקה יבשת את המקיפים ימיים תת אופטיים סיבים הנחת נמשכת האחרונות בשנים

 נתונים תקשורתובעיקר שירותי  וידאו)למשל  אחרים ותכנים אינטרנט להוביל ומאפשרים

לשירותי  הביקוש את נהימקט אלה סיבים הנחת. ולהפך אחרים ליעדים מאפריקה( מסחריים

היבשת  פניםהביקוש ללווייני תקשורת ב ,הבינלאומי למקטע בניגודלוויין במקטע הבינלאומי. 

  גבוה.להיות  ממשיך

 E65פעילות  תחום

, אסיה יבשת ברחבי ימיים תת אופטיים תקשורת סיבי פריסת נמשכת, החברה ידיעת למיטב

 שירותיל בביקוש שינוי צופה לא החברה, זאת עם יחד. היבשת מזרח ובדרום בדרום ובמיוחד

  .האמור בעקבות לוויינית תקשורת

 .E17יבשת אפריקה, ראה תיאור בתחום פעילות  לעניין

 הפס רוחב ניצולת את לשפר וצפויים הופעלו שטרםהתקשורת  בתחוםטכנולוגיים  שיפורים

 שירותי את להוזיל עשויים(, 4W)ראה הפירוט המובא במסגרת תחום פעילות  וידאו לשידורי

 E17התקשורת הלוויינית ללקוחות, אם כי החלק היחסי של לקוחות הוידאו בתחומי פעילות 

 . 4W -קטן מזה שקיים ב E65 -ו

 ביבשת החברה פעילות באיזור SVODהיעדר תשתיות קרקעיות נאותות להפצת שירותי  בשל

ידי -על המסופקים הלוויין לשירותי כתחרות אלה בשירותים רואה אינה החברה, אסיה

 .לקוחותיה

 גורמי הצלחה קריטיים בתחומי הפעילות והשינויים החלים בהם .7.6

 להלן גורמי הצלחה בתחומי פעילותה:למיטב ידיעת החברה, 

הקפדה על רמת שירות גבוהה לכל לקוח ולשימורו לאורך זמן ותמיכה מוכחת  .7.6.1

  בלקוחות.

ייעוץ  הצעת שירותים משלימים ללקוחות התורמים לשימור הלקוח )כגון שירותי .7.6.2

 (.19וריבוב 18, קידודUPLINK17הנדסי, 

רבות באמצעות השתתפות בכנסים מקצועיים מירה וקידום מותג החברה, לש .7.6.3

  בינלאומיים בתחום.

                                                      
 ן תקשורת.יבאמצעות צלחת שידור ללווי יםומועבר מתחנת קרקעית יםשירותי שידור )טלוויזיה, רדיו, אינטרנט וכיו"ב( היוצא 17
18Encryption  - יה ללא תשלום. הקידוד ישל תכנים משודרים שנועדה להגן על זכויות היוצרים וזכויות הגוף המשדר ולמנוע צפ הצפנה

 שלמבוצע הן בעת שידור של חבילות )ערוצי טלוויזיה ורדיו( מלאות והן בעת הפצה קבועה או מזדמנת של תכנים כאלה ממרכזי הפצה 
 השידור לפני(. וכדומה יוקרתיים ספורט אירועי, מופעים כמו"פרימיום"  אירועי של חי שידורי: למשל) אחרים מאתרים או תוכן חברות

 כלל בדרך, פיענוח מערכת באמצעות והפצה שידור במרכזי או)הצופה(  הסופי הלקוח בבית ומפוענחים הצפנה מערכת דרך עוברים התכנים
חודי. קיימות שיטות הצפנה שונות המשמשות לשידורי טלוויזיה ורדיו. בבית המנוי ממיר המיועד לקליטת י( יsmart card) חכם כרטיס

מכיוון שהוא משמש הן לקליטה והן להמרה שלה אות השידור המגיע  IRD – integrated receiver-decoderהשידורים מוכר גם במונח 
 ממוקד השידור והן לפענוח האות המקודד.

 "מרבב". נקרא הפעולה את המבצע הרכיב. בודד פלט במדיום ושידורו ערוצים מספר של ותאות צירוף 19
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 העסקת אנשי מכירות וכן סוכנים מקומיים הפועלים בשווקי הפעילות. .7.6.4

לפרטים בדבר גורמי הסיכון הכרוכים בפעילות החברה ושיש בהם כדי להשפיע עליה  .7.6.5

 . 29ראה סעיף 

 הפעילות ושינויים החלים בהם מיהכניסה והיציאה העיקריים של תחו חסמי .7.7

 חסמי כניסה

הכספית הכרוכה בבנייתו, שיגורו והפעלתו של לוויין תקשורת הינה גדולה  ההשקעה .7.7.1

כמו  מאד, ומהווה חסם משמעותי בכניסה לשוק באמצעות לווייני תקשורת חדשים.

שנים( מהווה גם חסם  3-כן, הזמן הממושך לתכנון, רכש ובנייה של לוויין חדש )כ

 בכניסה לשוק.

 ל ידע וניסיון מקצועי נרחב בתחום.הפעלתו של לוויין מצריכה כח אדם בע .7.7.2

. מאחר ורוב מיקומי ITU -המסחרית של לוויין תקשורת מחייבת רישום ב הפעלתו .7.7.3

ידי לוויינים פעילים או התבצע רישום עבורם, מהווה הדבר חסם -השמיים תפוסים על

 כניסה משמעותי למפעילים חדשים המעוניינים להיכנס לתחום זה.

 חסמי יציאה

מים של מפעילי לוויינים עם לקוחותיהם הינם ארוכי טווח. במידה ומפעיל לוויין מן ההסכ חלק

עליו להגיע להסכמים מתאימים למעט במקרה של כשל לוויין, מעוניין לצאת מתחום הפעילות, 

עם לקוחותיו ועם מפעילי לוויין אחרים לשם הבטחת המשך השירות עליו התחייב. המפעיל 

לצרכי לקוחותיו והן בהיבט  םהיבט איתור מקטעי חלל המתאימיעלול להיתקל בקשיים, הן ב

עלויות המעבר, המורכבות ממקטעי החלל החלופיים שעשויים להיות יקרים יותר ומהתאמת 

  והסטת כיוון אנטנות השידור והקליטה הקרקעיות אל הלוויין או אל לוויינים חלופיים.

 הפעילות ושינויים החלים בהם מילשירותי החברה בתחו תחליפים .7.8

 ,הפצת שידורים באמצעים אחרים שירותיהחברה יכולים להיות מסופקים באמצעות  שירותי

כוללים הפצה באמצעות כבלים )כגון סיבים אופטיים ונחושת( והפצה באמצעות משדרים ה

(. להפצת 29.4ובפרט ראה סעיף  29קרקעיים )לגבי גורמי סיכון הנוגעים לעניין זה ראה סעיף 

 pointפני תחליפים בהפצה מנקודה אחת לנקודות רבות ) לעשידורים באמצעות לוויין יתרון 

to multi point בשל העובדה, כי הלוויין משדר אל הקרקע, לכל השטח הגיאוגרפי של אלומת ,)

הכיסוי, את האות המשודר אליו בשידור עולה, לעומת הפצה בכבלים הדורשת הגעת כבל אל 

מאפשרת להביא רוחב  /קוויתצה קרקעיתכל נקודה בה אמור האות המופץ להיקלט. מנגד, הפ

פס גדול יותר אל נקודות הקצה ולהעניק שירותים אינטראקטיביים )הדדיים( הדורשים רוחב 

( ושידורי טלוויזיה VOD – Video on Demandפי דרישה )-פס רחב יותר, כגון שידורי וידאו על

להסתרות ולמכשולים  (. שידורים קרקעיים חשופיםIPTVאינטרנט ) וקולערוצית בפרוט-רב

פחות. כמו כן, להפצה לוויינית יתרון מובהק  םגיאוגרפיים, אשר הפצה לוויינית רגישה אליה
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או שטחים גיאוגרפיים גדולים, אשר אין בהם תשתית תקשורת  ייםפרכ םלכיסוי אזורי

ו קרקעית. עם זאת, הפצה לוויינית רגישה יותר לתופעות מזג אויר קשה מהאלטרנטיבות שצוינ

 יתרונות בשל(. 29.7ובפרט ראה סעיף  29לעיל )לגבי גורמי סיכון הנוגעים לעניין זה ראה סעיף 

 באמצעים השימוש, לעיל כמפורט האחרים התחליפים האמצעים פני על בלוויין השימוש

 הדרישהולכן להערכת החברה,  הלוויין שמספק השירותים על ובמלוא העונ ואינ אחרים

 .20בעתיד גם תימשך וייניתול תקשורת לשירותי

 הפעילות ושינויים החלים בו מיהתחרות בתחו מבנה .7.9

פעילות החברה ובשווקי היעד שלהם הם מפעילי  תחומי בשלושתהדומיננטיים  המתחרים

, "Global S.A Intelsat "(Intelsat)– שירותי תקשורת גלובליים יםלווייני תקשורת המספק

S.E.S ו-Eutelsat  (14 ראה סעיף בכל תחום פעילות )לפרטים נוספים אודות המתחרים . 

המפעילות לווייני  חברות 50-העולם כ ברחביכיום  פועלותידיעת החברה, בסך הכל  למיטב

שירותי תקשורת לוויינית מקומית או  ותמספק ןגיאוסטציונרים מסחריים, אשר רוב תקשורת

חברות בתחום הלוויינות מחולקות  Euroconsultפי המחקר של -על אזורית, בדומה לחברה.

התופסים נתח  , בעלי צי לוויינים גדול,( מפעילים גדולים גלובליים1לשלוש קבוצות, כדלקמן: )

עלים על בסיס אזורי, הפו( מפעילים אזוריים 2מכלל הפעילות בתעשיה, ) 60% -שוק של כ

ועם מספר מצומצם של לוויינים. מרבית החברות בתעשיה  יבשות, 2-3מכסים בדר"כ 

לוויינים  2-( מפעילים המחזיקים בין לוויין אחד ל3משתייכות לקבוצה זו, כולל החברה. )

שיעור התפוסה הממוצע  ,מחקראותו פי -עלופועלים בדר"כ ברמה איזורית או לאומית. 

אינו מבטא  זה ממוצעהמחקר  לפיש לציין יש זאת עם, 67% -כ על עמד 2016 בשנתם בלווייני

שנע  ,שונים גיאוגרפיים ובאיזורים קיימת בשיעורי התפוסה בשווקיםש משמעותיתתנודתיות 

 הממוצע התפוסה שיעור ,פי אותו מחקר-על פי אותו מחקר.-על 70% -ל למעל 50% -ל מעלבין 

  .64% סביב לנוע צפוי 2017-2018 בשנים

הכניסה הגבוהים לתחום פעילות זה, קיימת הצטרפות איטית יחסית של שחקנים  חסמיעקב 

 .חדשים

 ושירותים מוצרים .8

 W4פעילות  בתחום

בשיווק שירותי תקשורת לוויינית, בעיקר  W4לעיל, החברה עוסקת בתחום פעילות  כאמור .8.1

 26 -החל מ) 7ועמוס  3הלוויינים עמוס מזרח אירופה, באמצעות בובמזרח התיכון ובמרכז 

 המזרח על)נוסף  באפריקה גם לוויינית תקשורת שירותי ספקמ 7 עמוס הלוויין(. 2017בפברואר 

                                                      
מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומידע זה עשוי שלא להתממש )כולו או חלקו( או להתממש  מהווהלעיל  הההערכ 20

על סמך הנתונים הנוכחיים הקיימים  החברה שלבאופן שונה מהותית מהערכות החברה כאמור, בין היתר בשל היותו מבוסס על הערכות 
, קיומם של גורמים נוספים שאין בידי החברה לצפותם עשויים להשפיע על כן כמורה. על אינטגרציה של מכלול המידע שבידי החבובידיה 

הערכת החברה, ביניהם תנאי השוק, התפתחויות טכנולוגיות וגורמי הסיכון שחלים על פעילות החברה. לגבי סיכונים שהתקיימותם עשויה 
 .29.5-ו 29.4, 29.2ובפרט סעיפים  29להשפיע על מימוש המידע הצופה פני עתיד כפי שפורט לעיל, ראה סעיף 
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לסוף חייו  2הגיע הלוויין עמוס  2017באפריל  2ביום  (.אירופה ומזרח ומרכז התיכון

של מרבית לקוחות שנה, ולאחר שהחברה ביצעה מעבר  13-המסחריים, לאחר פעילות של כ

 .7ועמוס  3ללוויינים עמוס  2הלוויין עמוס 

 3 עמוס הלוויין .8.2

 3 עמוס הלוויין

 2008 יולי לראשונה הפעלתו מועד

 לפחות שנים 12 מקורי חיים אורך

 מעלות מערבW4 (4 ) שמיים תנקוד שמיים מיקום

 שנים 9.8 -כ – 31.12.2015 חיים אורך יתרת

 שנים 8.8 -כ – 31.12.2016

 שנים 7.8 -כ – 31.12.2017

 ליוםתפוסה נכון  שיעור

31.12.2017 

 (15.1)ראה סעיף  96%

 דולר ןמיליו 227.4 -כ מקורית בניה עלות

 דולר מיליון 126.8 -כ – 31.12.2015 מופחתת עלות

 דולר מיליון 113.8 -כ – 31.12.2016

 דולר מיליון 100.8 -כ – 31.12.2017

עבור כל  המקטעים מספר

 בלוויין תדרתחום 

 קטעיםמ שני ישנם ,בנוסף. Ku תדר בתחום קטעיםמ 24

 מפעילה החברהלמטרות גיבוי, אשר  יםרזרביים, המיועד

 עם יתר המקטעים. דביח

רזרבי(, כל  ם)אחד מתוכ Ka תדר בתחום משיבים שני

 .מגהרץ 450משיב הינו ברוחב פס של עד 
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 3 עמוס הלוויין

 קבועות אלומות מספר

 הגיאוגרפים והאזורים

 ןיד-על המכוסים

 לכיוון המזרח התיכון שתיים( 1) : אלומות קבועות ארבע

מקטעים,  24ניתן למתג עד   אליה Kuאחת בתחום תדר 

; משיבים שני עד למתג ניתן אליה Kaהשנייה בתחום תדר 

 14אליה ניתן למתג עד לכיוון אירופה  שלישיתה (2)

לכיוון החוף  רביעיתוהKu( ;3 )בתחום תדר  מקטעים

מקטעים בתחום  6 עדלמתג אליה ניתן  המזרחי של ארה"ב

 לאלומה ממותגים מקטעים 14, הדוח למועד נכון. Kuתדר 

ומשיב אחד לאלומה  Kuתדר  בתחוםהמזרח תיכונית 

 ממותגים מקטעים 12 -ו Kaהמזרח תיכונית בתחום תדר 

הפעלת הלוויין  מאז. Kuהאירופאית בתחום תדר  לאלומה

 לעבר המכוונת באלומה שימוש נעשה לא, הדוחונכון למועד 

  "ב.ארה של המזרחי החוף

ניידות  אלומות מספר

 הגיאוגרפים והאזורים

 ןיד-על סיםוהמכ

אליה ניתן  Ku תדר בתחום אחת) אלומות ניידות  שתי

 ניתן אליה Ka תדר בתחום ואחתמקטעים  6למתג עד 

ניתן לכוון אותן לאזורים  ראשמשיב אחד(  למתג

מקטעים  2, ממותגים הדוחלמועד  נכון .שוניםגיאוגרפיים 

ומשיב לאלומה הניידת  Kuלאלומה הניידת בתחום תדר 

 ואיזור המשיב או המקטעים מיתוג. Kaבתחום תדר 

 בהתאם לעת מעת להשתנות יכול האלומות של הכיסוי

 .שונים לצרכים

 הביטוחי הכיסוי היקף

 אלימהמקסי

 דולר מיליון 132 -כ – 31.12.2015

 דולר מיליון 118 -כ – 31.12.2016

 בדברנוספים  לפרטים. דולר מיליון 142.9 -כ – 31.12.2017

 .25.19.1פוליסות הביטוח ראה סעיף 

 3תע"א. לפירוט בדבר הסכם רכישת הלוויין עמוס הידי -, יוצר על3הלוויין עמוס  .8.2.1

 (. 25.2מהתע"א ראה סעיף 

 דולר מיליון 21 -בסך של כ תקבוליםו 3לפרטים בדבר ירידה במתח המצבר של עמוס  .8.2.2

תהליך בגין  3למבטחי הלוויין עמוס שהגישה רישת תשלום דשקיבלה החברה במסגרת 

  .ב' בדוחות הכספיים9באור  חות בביצועי המצבר ראהיהפ

 עמוס הלוויין של הארץ ממדידי אחד כי 2010 יולי חודש במהלך"א מסרה לחברה התע .8.2.3

 ממה יותר"רועש"  הארץ כדור מול ויציב קבוע בהכוון הלוויין את לשמור שנועדו 3

. לשירות הפרעה ללא היתיר המדיד במקומו עובד וכרגע כובה הרועש המדיד. שתוכנן
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 ויידרש במידה הרועש המדיד עם גם לעבוד יהיה ניתן"א, התע של דעתה חוותפי -על

 . הדלק תצרוכת על זעירה השפעה עם לכך

, משך תקופת שירותו של הלוויין בלוויין הדלק כמות על בהתבססלהערכת התע"א,  .8.2.4

הערכות אלו של התע"א הנן מידע הצופה פני  .2026 פברואר עדצפוי להיות  3עמוס 

 מהותית שונה באופן להתממשעתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והן עשויות 

מבוססות על חישובים שמבצעת התע"א,  היותן בשל היתר בין, כאמור מהערכותיה

ביחס לפרמטרים טכניים, כגון כמות הדלק שנותרה בלוויין ומצב המצבר והפאנלים 

, קיומם של גורמים נוספים שאין בידי כן כמו, ותקיימיהסולאריים, שאין כל וודאות ש

 הסיכון גורמי ביניהםהחברה לצפותם עשויים להשפיע על הערכות ותחזיות אלו, 

על עדכונים שהיא מקבלת מהתע"א,  ת. החברה מסתמכ21החברה פעילות על יםשחל

 . ןשל הלוויי הצפויות ומעת לעת, הנוגעים להערכות התע"א לגבי משך שנות פעולת

 7 עמוס הלוויין .8.3

 7הלוויין עמוס 

 2014רבעון שלישי  מועד הפעלתו לראשונה

-על המסחריתמועד הפעלתו 

 ידי החברה

 2017בפברואר  26

ידי החברה, עם אופציה -שנים ממועד הפעלתו על 4 תקופת שימוש

)לפרטים בדבר ההסכם עם  להארכה בשנה נוספת

י' בדוחות 25אסיהסאט, בעלת הלוויין, ראה באור 

 הכספיים( 

 מעלות מערבW4 (4 ) ת שמייםנקוד מיקום שמיים

 ליוםתפוסה נכון  שיעור

31.12.2017 

 (15.2)ראה סעיף  44%

מספר המקטעים עבור כל 

 תחום תדר בלוויין

החברה מתכננת  כאשר, Kuבתחום תדר  מקטעים 36

מתוכם )בשל מגבלות שימוש  מקטעים 22-להפעיל בלוויין כ

 בתדרים(

ניידות  אלומותמספר 

 הגיאוגרפים אזוריםוה

 ןיד-על סיםוהמכ

אלומות, האחת מכוונת לכיוון המזרח התיכון, שתיים  4

 מהן מכוונות לכיוון אירופה והרביעית לכיוון אפריקה

היקף הכיסוי הביטוחי 

 המקסימאלי

 .25.19.3 פוליסות הביטוח ראה סעיף בדברלפרטים 

                                                      
, 29.2, 29.1ובפרט סעיפים  29 יה להשפיע על מימוש המידע הצופה פני עתיד כפי שפורט לעיל, ראה סעיףלגבי סיכונים שהתקיימותם עשו 21

 .29.6 -ו 29.5
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 מעלות מערב4W (4 .) שמיים תבמיקום משותף בנקוד וקמיםממ 7ועמוס  3עמוס  הלוויינים .8.4

 המזרח האלומהוון המזרח התיכון )"י( אלומות קבועות, האחת לכ3ישנן שלוש ) 3עמוס ללוויין  .8.5

"( והשלישית לכוון החוף האירופית האלומהמזרח אירופה )"-מרכזוון י"(, השניה לכתיכונית

שתי אלומות ניידות  3"(. כמו כן, ללוויין עמוס האמריקנית האלומההמזרחי של ארה"ב )"

 נוספת אנטנהאשר ניתן לכוון אותן לאזורים גיאוגרפיים שונים ו Ka-band -ו Ku-band בתחום

 . החברה של וחלק בשימוש הנמצאות Ka-band בתחום קבועה

, האחת מכוונת לכיוון המזרח התיכון, שתיים ניידות ( אלומות4ישנן ארבע ) 7ללוויין עמוס  .8.6

 מהן מכוונות לכיוון אירופה והרביעית לכיוון אפריקה. 

ידי מיתוג משיבים מאלומה -גמישות מסוימת בהקצאת המשיבים בין האלומות, על לחברה .8.7

אום תדרים. ההקצאה ילאלומה, בשים לב לצרכי הלקוחות ובכפוף למגבלות טכניות ות

עם  השירותפי הסכמי -בוצעה, בין היתר, על בלווייניםהנוכחית של המשיבים השונים 

  .הלקוחות

"(, בבעלות תע"א, המקיימת "קתששליטה קרקעית )"מתחנת  מתופעל 3עמוס  ןהלוויי .8.8

. בתש"ק מערכות עקיבה ותקשורת למעקב מתמיד אחר ניםתקשורת רציפה וקבועה עם הלוויי

 מערכות הלוויין. 

ידי אסיהסאט מהונג קונג, כאשר אנטנות השידור וחלק מהציוד -עלמתופעל  7עמוס  הלוויין .8.9

 .בישראל הקרקעי ממוקמים

 E17פעילות  בתחום

8.10.    

ופסקו השירותים  5, בבוקר, ניתק הקשר עם הלוויין עמוס 2015בנובמבר  21ביום  .8.10.1

ידו ללקוחות. בהסתמך על דוח שהתקבל מיצרן הלוויין, שהצביע על -המסופקים על

שאירע בלוויין, הגישה החברה למבטחיו את בקשתה לקבלת ( Total Lossכשל מוחלט )

בקשת החברה לתקבולי ביטוח  של הלוויין. פי פוליסות הביטוח-תקבולי הביטוח על

 מיליון דולר ממבטחי הלוויין. לפרטים 158התקבלה במלואה והחברה קיבלה סכום של 

 .ג' בדוחות הכספיים9באור  ראה נוספים

שירותי תקשורת לוויינית,  בשיווק E17לעיל, החברה עוסקת בתחום פעילות  כאמור .8.10.2

, 2015בנובמבר  21ביום  5עד לכשל המוחלט שאירע בלוויין עמוס  .אפריקהבעיקר ב

ת וכיום מספקת החברה שירותים באמצעו ו,באמצעותסיפקה החברה שירותים 

 .קיבולת חלופית בלוויינים אחרים

, לפיו הזמינה החברה בואינגהתקשרה החברה בהסכם עם  2016בדצמבר  21 ביום .8.10.3

פי תנאי ההסכם, -ומערכותיו ושירותים נוספים. על 17מבואינג את ייצור הלוויין עמוס 
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 , לקראת פעילותו המתוכננת2019 שניהלוויין מתוכנן להיות מוכן לשיגור ברבעון 

 ,17לפרטים נוספים בדבר הלוויין עמוס  .17Eבנקודת המסלול הגיאוסטציונרית 

 .10.1ראה סעיף  סכם לשיגורווה הסכם רכישתו

 .Joint - Stock Company «Academician M.Fידי-יוצר על 5 עמוס הלוויין .8.10.4

Reshetnev» Information Satellite Systems .5הבניה המקורית של עמוס  עלות 

 מיליון דולר.  197.5 -ה כיתהי

 בדוחות' ו25 באור ראה 17Eבנקודת שמיים  בלעדי שימושהסכם לבדבר  לפירוט .8.10.5

  .הכספיים

 E65 בתחום פעילות

 4הלוויין עמוס  .8.11

אסיה בתקשורת לוויינית,  שירותי בשיווק 65Eלעיל, החברה עוסקת בתחום פעילות  כאמור

  .4הלוויין עמוס  באמצעות, אפריקהבו

 4הלוויין עמוס 

 2013בדצמבר  23 מועד הפעלתו לראשונה

 שנים לפחות 12 אורך חיים מקורי

 (זרחמעלות מ 65) E65 שמיים תנקוד מיקום שמיים

 שנים 13.2 -כ – 31.12.2015ליום  חיים אורךיתרת 

 שנים 12.2 -כ – 31.12.2016ליום 

 שנים 11.2 -כ – 31.12.2017ליום 

יום תפוסה נכון ל שיעור

31.12.2017 

 (15.3)ראה סעיף  79%

 מיליון דולר 132 -כ עלות בניה מקורית

 דולר מיליון 114.3 -כ – 31.12.2015 מופחתת עלות

 דולר מיליון 105.6 -כ – 31.12.2016

 דולר מיליון 96.9 -כ – 31.12.2017

מספר המקטעים עבור כל 

 תחום תדר בלוויין

מקטעים בתחום תדר  16 -ו Kaתדר  בתחום יםמקטע 8

Ku 

מספר אלומות קבועות 

והאזורים הגיאוגרפים 

  ןיד-המכוסים על

 ניידות הינן האלומות שלוש
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 4הלוויין עמוס 

מספר אלומות ניידות 

והאזורים הגיאוגרפים 

 ןיד-על המכוסים

ניתן למתג  אליהן, Kuבתחום התדר  ניידות אלומות שתי

-בסך מקטעים 16 עדממותגים בפועל(  הדוח)ונכון למועד 

 נכון.  שונים גיאוגרפים איזורים לכסות ניתן בהן, הכל

 .ולאסיה לאפריקה מכוונות, האלומות הנ"ל הדוחלמועד 

 Kaבנוסף, בלוויין אלומה ניידת נוספת בתחום תדר 

 או )כולל מזה"ת( אסיהבהמיועדת בעיקר למתן שירות 

 מכוונתהנ"ל  ה, האלומהדוחלמועד  נכון. באפריקה

 מזרח התיכוןל

היקף הכיסוי הביטוחי 

 מאליהמקסי

. דולר מיליון 133.4 - 30.8.2018ועד  30.10.2017 -מ

 .25.19.3לפרטים ראה סעיף 

, 4לפירוט בדבר הסכם רכישת הלוויין עמוס  ידי התע"א.-יוצר על 4הלוויין עמוס  .8.11.1

 פיםסעיראה הממשלה  עםם מיהסככמו גם מערכת ההסכמים הנלווים לו, וכן בדבר 

 .25.2 -ו 25.5

משך תקופת שירותו של הלוויין , בלוויין הדלק כמות על בהתבססלהערכת התע"א,  .8.11.2

. הערכות אלו של התע"א הנן מידע הצופה פני 2028 דצמברצפוי להיות עד  4עמוס 

 מהותית שונה באופן שלהתממוהן עשויות עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

מבוססות על חישובים שמבצעת התע"א,  היותן בשל היתר בין, כאמור מהערכותיה

ביחס לפרמטרים טכניים, כגון כמות הדלק שנותרה בלוויין ומצב המצבר והפאנלים 

, קיומם של גורמים נוספים שאין כן כמו, ותקיימיהסולאריים, שאין כל וודאות ש

 גורמי ביניהםבידי החברה לצפותם עשויים להשפיע על הערכות ותחזיות אלו, 

על עדכונים שהיא מקבלת  ת. החברה מסתמכ22החברה פעילות על שחלים הסיכון

של  הצפויות ומהתע"א, מעת לעת, הנוגעים להערכות התע"א לגבי משך שנות פעולת

 . ןהלוויי

תע"א, המקיימת המתופעל מתחנת שליטה קרקעית, בבעלות  4ס עמו הלוויין .8.11.3

מערכות עקיבה  תחנת השליטה הקרקעית. בןתקשורת רציפה וקבועה עם הלוויי

 .ותקשורת למעקב מתמיד אחר מערכות הלוויין

תחומי פעילותה, לרבות שינויים בשלושת לפרטים אודות השווקים העיקריים של החברה  .8.12

 .6 סעיףמהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים אלו, ראה 

לשיווק מקטעי חלל, מספקת החברה, ללקוחות המעוניינים בכך, שירותי שידור  בנוסף .8.13

(. שירותים אלה ניתנים מתחנות שידור קרקעיות המצוידות בציוד ואנטנות Uplinkללוויין )

                                                      
, 29.2, 29.1ובפרט סעיפים  29לגבי סיכונים שהתקיימותם עשויה להשפיע על מימוש המידע הצופה פני עתיד כפי שפורט לעיל, ראה סעיף  22

 .29.6 -ו 29.5
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מבוצעים עבור  Uplink -שידור וממוקמות באתרי הלקוחות או באתרים אחרים. שירותי ה

 שיווקמשירותים אלה, הנלווים לפעילות  ברהידי קבלני משנה. הכנסות הח-החברה על

 .לפעילות החברהמקטעי החלל במקרים מסוימים בלבד, אינן מהותיות 

 מוצרים ושירותים הכנסות ורווחיות פילוח .9

 הכנסות .9.1

 )באלפי דולר(:נתונים על הכנסות החברה  להלן .9.1.1

 2017 2016 5201 
 הסכום הסכום הסכום

 98,659 67,831 74,016 לוויינית תקשורת שירותי מתן

 - - 0.09 (%-גידול שנתי )ב

 

 W4פעילות  בתחום .9.1.2

 )באלפי דולר(: W4 פעילות בתחוםנתונים על הכנסות החברה  להלן

 2017 6201 5201 
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 54.6 53,904 72.3 49,058 70.8 52,426 לוויינית תקשורת שירותי מתן

 

 E17פעילות  בתחום .9.1.3

 )באלפי דולר(: E17 פעילות בתחוםנתונים על הכנסות החברה  להלן

 2017 2016 5201 
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 34.8 34,310 7 4,705 5.2 3,806 לוויינית תקשורת שירותי מתן

 

 E65פעילות  בתחום .9.1.4

 )באלפי דולר(: E65 פעילות בתחוםנתונים על הכנסות החברה  להלן

 2016 2016 5201 
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 10.6 10,445 20.7 14,068 24.0 17,784 לוויינית תקשורת שירותי מתן
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 רווחיות .9.2

 (: דולר, לפי תקופות )באלפי ההגולמי של החבר)הפסד( הרווח  להלן .9.2.1

 2017 6201 5201 
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 - (112,900) 39.2 26,565 26.5 19,609 גולמי)הפסד(  רווח

 

 W4פעילות  בתחום .9.2.2

 )באלפי דולר(: W4הפעילות  בתחוםהחברה  של הגולמי הרווחנתונים על  להלן

 2017 2016 5201 
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 22.8 22,501 34.4 23,357 15.7 11,587 רווח גולמי

 

 E17פעילות  בתחום .9.2.3

  )באלפי דולר(: E17הפעילות  בתחוםהחברה  של הגולמי)הפסד(  הרווחנתונים על  להלן

 2017 2016 5201 
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 - (135,042) - (19) 1.2 890 רווח )הפסד( גולמי

 

 E65בתחום פעילות  .9.2.4

 )באלפי דולר(: E65פעילות  בתחוםהחברה  של הגולמי)הפסד(  הרווחנתונים על  להלן

 2017 6201 5201 
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 - (359) 4.8 3,227 9.6 7,132 רווח )הפסד( גולמי

 

 (: דולר, לפי תקופות )באלפי ההרווחיות התפעולית של החבר להלן .9.2.5

 2017 6201 5201 
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 26.4 26,084 - (19,088) 9.1 6,725 תפעולי רווח )הפסד(

 

 הדירקטוריון. בדוח 2לניתוח הרווחיות הגולמית של תחומי הפעילות, ראה סעיף 
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 חדשים מוצרים .10

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ועל כן עשוי שלא  ,הקיים בסעיף זה הנו מידע הצופה פני עתיד המידע

 מהותית מהערכות החברה, בין היתר, בשל היותו או להתממש באופן שונה)כולו או חלקו( להתממש 

מבלי ו, וכן ,על סמך הנתונים הנוכחיים הקיימים בידיה של החברה מבוסס על הערכות ותחזיות

. לגורמים הרבים ולסיכונים אשר עלולים להשפיע על תלותה של החברה בגורמים שלישיים למעט,

ראה סעיף  4°Wכמו כן, לעניין פרויקט לוויין מחליף בנקודה  .29 התממשות הערכות אלו ראה סעיף

28. 

 17 עמוס הלוויין .10.1

המיועד  17נחתם הסכם עם בואינג לרכישת הלוויין עמוס  2016בדצמבר  21ביום  .10.1.1

המסירה ותחילת מתן  מועדכפי שתוקן, פי ההסכם, -על .17Eלפעול בנקודת שמיים 

שנה  15ואורך חייו המתוכנן הוא  2019 באפריל 17 מיום יאוחר לא נקבעושירות 

, משך חיי הדלק הנומינליים של 2017באוגוסט  27 -מ במסגרת תיקון להסכםלפחות. 

שנים, וההוראות בדבר הפחתת מחיר עקב ירידה  19 -שנים ל 16-הלוויין הוארכו מ

 בחיי הדלק הנומינליים תוקנו בהתאם, וזאת מבלי לשנות את ההתחייבות החוזית

לפרטים נוספים בדבר . שנים 15למשך חיי השירות של הלוויין, שהינה כאמור 

 יא' בדוחות הכספיים.25ההסכם ראה באור 

 :להכיל מתוכנן 17 עמוס הלוויין .10.1.2

 ,  המכסים את אפריקהKuמשיבים בתחום תדר  18 -

 , המכסים את אפריקהCמשיבים בתחום תדר  14 -

 המכסים את אפריקה, המזרח התיכון ואירופה ,Kaמשיבים בתחום תדר  8 -

 .ספציפיים בנתיבים למטוסים תקשורת שירותי מתן ומאפשרים

 Corp  Space Exploration-ו החברה התקשרו, 2017 באוקטובר 18 ביום .10.1.3

Technologies "(SpaceX )"לאספקת שירותי שיגור לחלל עבור הלוויין  בהסכם

 ראה השיגור הסכם בדבר לפרטים. SpaceXשל  9-באמצעות משגר פלקון 17עמוס 

 .הכספיים בדוחותיב' 25 באור

באמצעות תמורת הנפקת אגרות חוב  17לפרטים בדבר מימון פרויקט הלוויין עמוס  .10.1.4

)סדרה טז'( ושעבודים שנרשמו לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה טז'( ראה באור 

 בדוחות הכספיים. 14

 לקוחות .11

החברה כוללים מגוון של צרכני שירותי לוויין וכוללים, בין היתר, חברות המספקות  לקוחות .11.1

, רשתות שידור טלוויזיה, רשויות מדינה הנזקקות ללוויין או רדיו טלוויזיה רב ערוצית
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 גופיםתקשורת להעברת מידע לסוגיו, חברות העוסקות בהעברת מידע, טלפוניה ואינטרנט וכן 

 .VSATהעושים שימוש ברשתות 

 לקוחות עם התקשרויות .11.2

 . לווייניהידי החברה לגבי -לקוחות נחתמים על שירותמקטעים ל העמדת הסכמי .11.2.1

 שירות( ותקופת האלקטרומגנטי פס)רוחב  שירותקיבולת ה יםנקבע בהסכמים .11.2.2

שנתיים או  שירותהמוסכמת. ההסכמים קובעים את התמורה בדרך של דמי 

 מתייחסים ההסכמים מרבית. ללקוח יתהמוקצ השירות קיבולתחודשיים עבור 

אינה ש קיבולת שזוהי -( Non-Preemptible Capacityקיבולת שאינה בת פינוי )ל

שעומד בתנאי ההסכם, אך אם הקיבולת  ככלניתנת להפקעה או ללקיחה מהלקוח, 

לשקמה  סבירים מאמציםהחברה  תנקוטתהפוך לבלתי שמישה,  מוקציתה

קיבולת דומה על הלוויין או על לוויין אחר של החברה  שלבאמצעות הקצאה ללקוח 

 , אשר תשמש כקיבולת חלופית.יםבאותה נקודת שמי

, לאחר חלוף זמן מסוים ללא קיבולת זמינה, לבטל ההסכם. מבחינת זכאיהלקוח   .11.2.3

 .העמדת מקטעים ללקוחות היא אי קבלת תמורה בהסכמי רהחברה משמעות הדב

, ת שירותקובעים, כי הלקוח זכאי לזיכוי במקרים בהם קיימת הפרע השירות הסכמי .11.2.4

תקופה המוגדרת  שךבמזמינות קיבולת השירות, -הגורמת לאיהנובעת מהלוויין, 

מחדל של הלקוח. מעשה או הסכמים, למעט במקרים בהם ההפרעה נגרמת בשל ב

שיים לגבי החוד השירותגובה הזיכוי הינו, ברוב במקרים, בשיעור היחסי של דמי 

ולגבי החלק היחסי מקיבולת  כאמור ת שירותהמועדים בחודש בהם הייתה הפרע

 .בשירות ההשירות שהושפע מהפרע

ההסכמים נקבע, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה במרבית  .11.2.5

כי החברה לא תהא ו לווייןבמתקלה לספק את השירות ו/או הטכנית מהעדר יכולתה 

הלקוח בשל כשלון או איחור בביצוע ההסכם שנגרם בנסיבות המהוות אחראית כלפי 

כוח עליון, לרבות אסון טבע, שריפה, פיצוץ, מעשה ממשלה, מצב חירום, מלחמה 

  וחרם.

למרות תניות , יצוין, כי 2015בנובמבר  21ביום  5לעניין הכשל המוחלט שאירע בעמוס 

פעלה למציאת קיבולת חלופית , מרגע היוודע דבר התקלה החברה הפטור מאחריות

נים אחרים עבור לקוחותיה הן במטרה לסייע ללקוחותיה, והן במטרה לשמר יבלווי

 .חלק מהם כלקוחות החברה

נקבע, בהסכמים עם לקוחות בודדים, כי אחריות החברה בגין נזק שנגרם כתוצאה  כן .11.2.6

מאחריות החברה, תהיה מוגבלת לנזקים ישירים שייגרמו ללקוחות כאמור. בהסכם 

מסוים התחייבה החברה לשפות את הלקוח בגין כל נזק או הוצאה וכנגד כל תביעה 
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ו נגד הלקוח בגין כל תאונה, ודרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשה

חבלה או נזק אשר החברה מחויבת בפיצוי בגינם. אחריות החברה כאמור, מוגבלת 

 לנזקים ישירים.

מקטעים או חלקי  לקבל הקצאה שלמסוימים קיבלו הלקוחות אופציה  בהסכמים .11.2.7

מקטעים נוספים בהודעה מראש וכן אפשרות מסוימת להעברת זכויותיהם 

י מקטעים מהלוויין לגביו הם התקשרו אל אחד מהלוויינים במקטעים ו/או בחלק

 האחרים בהם לחברה יש זכויות.

 ספקתממהלקוחות התחייבה החברה לספק שירותי קרקע, אותם היא מקצת  לגבי .11.2.8

 באמצעות קבלני משנה.

 מלקוחות עיקריים הכנסות .11.3

סך כל או יותר מ 10%מלקוחות אשר היקף ההכנסות מהם הנו  הכנסותפרטים על להלן 

 :)באלפי דולר( הכנסות החברה

 5201 2016 2017 לקוח
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 13.44 13,255 24.5 16,607 32.0 23,711 ממשלת ישראל

yes 21,750 29.4 18,801 27.7 21,789 22.09 

 

 W4בתחום פעילות  לקוחות .11.4

או יותר מסך  10%מלקוחות אשר היקף ההכנסות מהם הנו  הכנסותפרטים על  להלן .11.4.1

 :)באלפי דולר( W4הכנסות החברה בתחום פעילות 

 5201 6201 2017 לקוח
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

yes 21,750 41.5 18,801 38.3 21,789 40.4 

 22.8 12,291 25.1 12,316 30.3 15,904 ממשלת ישראל

 12.2 6,586 13.0 6,374 12.9 6,740 לקוח ג'

, המספקת שירותי טלוויזיה באמצעות לוויין למנוייה בישראל, הינה לקוח yes חברת .11.4.2

אם לא . 25.11 , ראה סעיףyesלתיאור התקשרות החברה עם מהותי של החברה. 

כלפי החברה, תהיה לכך השפעה מהותית לרעה על עסקי  הבהתחייבויותי yesתעמוד 

, דירוג האשראי 2016 יולילחודש  נכון, וכאמור לעיל החברה. למיטב ידיעת החברה

 ilAA/Watchהינו  עלותמ S&Pפי חברת דירוג האשראי -על yesשל חברת 

Negative. 
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קיימים שני  התקשרויות עם ממשלת ישראל, אשר אף הן מהותיות לחברה. לחברה .11.4.3

( כמקבלת שירותים ככל לקוח אחר 1סוגי התקשרויות של החברה עם הממשלה: )

של החברה, כאשר במקרה זה תשלומיה מותנים בקבלת שירות בפועל )הסכמים 

, כאשר ספציפיתקיבולת  כרוכשת (2) -ו(, 25.3 -ו 25.2, 25.1המתוארים בסעיפים 

במקרה זה התשלומים הרלוונטיים המגיעים מהממשלה אינם מותנים באספקת 

(. יובהר, כי 25.9 -ו 25.5שירות מצד החברה )הסכמים המתוארים בסעיפים 

( לעיל, אינם כלולים 1השירותים שמספקת החברה לממשלה כאמור בסעיף קטן )

 ( לעיל.2בקיבולת הספציפית כאמור בסעיף קטן )

 7.4.2014 מיום מיידי דיווחבדבר מאפייני ההתקשרות עם לקוח ג' ראה  לפרטים .11.4.4

 .(2014-01-040086: אסמכתא)מספר 

 E17לקוחות בתחום פעילות  .11.5

או יותר מסך הכנסות  10%מלקוחות אשר היקף ההכנסות מהם הנו  הכנסותפרטים על להלן 

 :)באלפי דולר( E17בתחום פעילות  החברה

 5201 6201 2017 לקוח
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 3.1 1,073 15.6 736 34.6 1,317 לקוח ד'

 1.2 406 9.6 454 13.0 495 לקוח ה'

 0.8 282 6.0 282 10.0 381 'ולקוח 

ולאחר הכשל המוחלט שאירע בו החברה  5לקוחות אלה הם לקוחות שהיו בלוויין עמוס 

 מספקת להם שירותים באמצעות קיבולת חלופית בלוויינים אחרים.

 E65תחום פעילות ב לקוחות .11.6

או יותר מסך הכנסות  10%מלקוחות אשר היקף ההכנסות מהם הנו  הכנסותפרטים על להלן 

  :)באלפי דולר( E65החברה בתחום פעילות 

 5201 6201 2017 לקוח
 %-ב הסכום %-ב הסכום %-ב הסכום

 9.2 964 30.5 4,292 43.9 7,807 ממשלת ישראל

 41.6 4,345 30.4 4,274 22.5 4,000 לקוח ח'

 36.1 3,774 34.5 4,852 29.9 5,326 לקוח ט'

 .25.2לעניין התקשרות עם הממשלה ראה סעיף 

לעניין התקשרות החברה בהסכם שירותי תקשורת לוויינית עם לקוח באסיה להפצת 
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( )כפי שהורחב(, למשך תקופת חייו התפעוליים של הלוויין עמוס DTHטלוויזיה רב ערוצית )

 מספרי, 27.12.2017 -ו 21.2.2016 ,12.11.2014 מתאריכים מיידיים דיווחים ראה 4

 הנכללים, בהתאמה, 2017-01-117478 -ו 2016-01-031690  ,2014-01-193065: אסמכתאות

 .ההפניה דרך על זה בדוח

לעניין התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי תקשורת לוויינית עם לקוח המספק שירותי 

 ראה ת השירות כפי שהוארכה()תקופ חודשים 24תקשורת באפריקה, למשך תקופה של 

 2014-01-157892: ותאסמכתא ימספר, 22.8.2016 -ו 15.9.2014 מתאריכים יםמיידי יםוחיוד

לצדדים אפשרות להודיע  בדוח זה על דרך ההפניה. יםהנכלל, , בהתאמה2016-01-107866 -ו

 .על קיצור התקופה בשנה, בהודעה שתימסר לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת השנה השניה

 הגיאוגרפי מיקומםפי -על מלקוחות הכנסות .11.7

 ב' בדוחות הכספיים.4ראה באור 

 והפצה שיווק .12

 W4פעילות  בתחוםומכירות שירותי תקשורת עוסקת כאמור בפעילות שיווק  החברה .12.1

 E65ובתחום פעילות  7ועמוס  3של הלוויינים עמוס  והמשיביםחלל הבאמצעות מקטעי 

פעילויות שיווק אלו מבוצעות עבור . 4מקטעי החלל והמשיבים של הלוויין עמוס  באמצעות

הלוויינים יחדיו. פעילויות השיווק של החברה כוללות פרסום בביטאונים מקצועיים,  כל

 תר בארץ ובחו"ל, הפקת עלונים וחומר תדמיתי והשתתפוהפעלת יועצים, יחסי ציבו

, 17Eות שיווק גם בתחום פעילות החברה החלה בפעיל בתערוכות ובכנסים בינלאומיים.

 .17לקראת שיגורו של הלוויין עמוס 

. יהידי אנשי המכירות של החברה באופן ישיר מול לקוחות-החברה מבוצעות על מכירות .12.2

 לאנשי המכירות ישנם תמריצים מבוססי מכירות. 

המעורים בתחום התקשורת  בחו"ל, גם בנציגים מקומיים ובסוכני מכירות נעזרתהחברה  .12.3

ההסכמים עם הסוכנים מתוחמים . , על מנת שיפעלו למכירת שירותי החברהוהטלוויזיה

ייבות לבלעדיות. למדינות או אזורים מסוימים או ביחס ללקוחות מסוימים והנם ללא התח

מקבלים תשלום חודשי קבוע ו/או  הסוכניםלחברה אין תלות במי מהסוכנים האמורים. 

אחוזים ממכירות המתבצעות כתוצאה מפעילותם, לרוב בשיעור של אחוזים בודדים 

כתוצאה מפעילותם. ההסכמים אינם לתקופות ארוכות טווח שנחתמה מתקבולי העסקה 

רוב, סיום הסכם  פי-על .י החברה גם לפני המועד הקבוע בהםיד-וחלקם ניתנים לביטול על

עם סוכן אינו גורע מזכותו להמשיך לקבל אחוזים ממכירות שהתבצעו כתוצאה מפעילותו 

 במהלך תקופת ההסכם עימו.

מייחסת חשיבות לפעילותם של חלק מסוכניה אולם להערכתה, מידת הפגיעה  החברה

במקרה של סיום הקשר עם מי במסגרת פעילותו או שסוכן עלול לגרום  החברה, בפעילות
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 לא תהיה מהותית.  סוכנים,מה

קיימת אפשרות לשדר ולקלוט שידורים מהחוף המזרחי של ארצות הברית  3עמוס  ןבלוויי .12.4

אל המזרח התיכון ו/או אל אירופה. בשל ההקצאה הנוכחית של המשיבים לאלומות באירופה 

, המכוונת 3עמוס  ןבלוויי הובמזרח התיכון, בהתחשב בביקושים באיזורים אלה, האלומ

 בארצות הברית מאמץ המכירות מור לעיל, מתמקדבשימוש. לאור הא הלארצות הברית אינ

אשר הלקוחות הסופיים שלהן הן הזרועות השונות של  ותשירותי מקטעי חלל לחבר מתןב

 .לאספקת שירותים במזרח התיכון, באירופה ובאפריקה הממשל האמריקני

 חוזים ארוכי טווח –צבר הזמנות  .13

 W4בתחום פעילות 

ההזמנות  צבר כמתואר לעיל. המסחריים חייו לסוף 2 עמוס הלוויין הגיע 2017 באפריל 2 ביום .13.1

מיליון  3 -, עמד על כ31.12.2016נכון ליום  ,2017בשנת  2של שירותי החברה בלוויין עמוס 

  .מיליון דולר 4 -כבהסתכמו  2017בשנת  2דולר. ההכנסות מעמוס 

פי חוזים -על 3ולאורך חיי הלוויין עמוס  1.1.2018של החברה החל מיום ההזמנות  צבר .13.2

 .מיליון דולר 185 -בכ מסתכם החוזים תקופות למשך הדוח פרסוםשנחתמו למועד 

 מתפלג כדלקמן )במיליוני דולר(: 3שירותי החברה, בלוויין עמוס ההזמנות של  צבר .13.3

 3עמוס  

 צבר הזמנות למועד הדוח

Q1-2018 9 

2018Q2- 9 

2018Q3- 9 

2018Q4- 9 

2019 35 

2020 33 

2021 25 

2022 23 

2023 14 

2024 11 

2025 8 

 

, עמד על 31.12.2016, נכון ליום 2017לשנת  3צבר ההזמנות של שירותי החברה בלוויין עמוס  .13.4

מיליון דולר בעיקר  33 -כבהסתכמו  2017בשנת  3. ההכנסות מעמוס דולרמיליון  28 -כ

 כתוצאה מהרחבת השירותים לממשלה.

 פרסוםפי חוזים שנחתמו למועד -על 1.1.2018החל מיום  7 בעמוסההזמנות של החברה  צבר .13.5

ההזמנות של הלוויין עמוס  ברצ מיליון דולר. 193 -מסתכם בכ החוזים תקופות למשך ,הדוח
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מיליון דולר, המביא בחשבון המשך קבלת שירות על  138 -כולל צבר הזמנות בהיקף של כ 7

 yesאפשרויות סיום מוקדם של ההסכם עם  לתיאור .4°Wלווייני החברה בנקודת שמיים 

או אי זמינות בלוויין  4°Wבנקודת שמיים ככל שהחברה לא תתקשר בהסכם ללוויין מחליף 

 .25.11.8 (9)המחליף ראה סעיף 

 מתפלג כדלקמן )במיליוני דולר(: 7צבר ההזמנות של שירותי החברה, בלוויין עמוס  .13.6

 7עמוס  

 צבר הזמנות למועד הדוח

Q1-2018 4.5 

2018Q2- 4.5 

2018Q3- 4.5 

2018Q4- 4.5 

2019 17 

2020 17 

2021 15 

2022 15 

2023 15 

2024 15 

2025 16 

2026 22 

2027 22 

2028 22 

 המסחרית הפעלתו ממועד החל 2017לשנת  7 עמוס בלוויין החברה שירותי של ההזמנות צבר .13.7

בשנת  7. ההכנסות מעמוס דולרמיליון  13 -עמד על כ 31.12.2016ונכון ליום  26.2.2017 -ב

 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מהרחבת השירותים לממשלה. 15 -כבהסתכמו  2017

 E65בתחום פעילות 

פי חוזים -על 4ולאורך חיי הלוויין עמוס  1.1.2018ההזמנות של החברה החל מיום  צבר .13.8

 מיליון דולר. 119 -בכ מסתכם הדוח פרסוםשנחתמו למועד 

 מתפלג כדלקמן )במיליוני דולר(: 4ההזמנות של שירותי החברה, בלוויין עמוס  צבר .13.9

 4עמוס  

 צבר הזמנות למועד הדוח

Q1-2018 4.5 

2018Q2- 4.5 

2018Q3- 4 
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 4עמוס  

 צבר הזמנות למועד הדוח

2018Q4- 3 

2019 15 

2020 15 

2021 12 

2022 9 

2023 9 

2024 9 

2025 9 

2026 9 

2027 8 

2028 8 

, עמד על 31.12.2016 , נכון ליום2017לשנת  4של שירותי החברה בלוויין עמוס  ההזמנותצבר  .13.10

מיליוני דולר. הפער בין הצבר למכירות  18 -כבבפועל הסתכמו  ההכנסותדולר.  ןמיליו 16 -כ

 הסכם מול לקוח אמריקאי. מחידוש נובעבפועל 

 תחרות .14

 .6ראה סעיף מפעילי הלוויינים העיקריים, עימם מתחרה החברה, לפירוט בדבר 

 W4בתחום פעילות  .14.1

אלומות המזרח תיכוניות ה גבי על תקשורת שירותי מתןהחברה נובעות מ הכנסות

 21)החל מ  7ועמוס  3עמוס ו( 2017באפריל  2)עד ה  2עמוס  לווייניםוהאירופאיות של ה

 שירותיםנכון למועד הדוח מספקת החברה  7כמו כן, באמצעות הלוויין עמוס  .(2017בפברואר 

  גם באפריקה. מהותי לא בהיקף

על פרסומי חברות מתחרות ומקורות מידע פומביים, במזרח  ובהתבססלמיטב ידיעת החברה, 

האלומה המזרח  בתחוםהתיכון פועלים כיום עשרות לווייני תקשורת, בהספקי שידור שונים. 

, החברה כמעט ואינה באזורהמצב המדיני  עקב, 7ועמוס  3תיכונית של הלוויינים עמוס 

צאה מכך, חלקה של החברה במזרח מאמצי שיווק ומכירות, מלבד בישראל. כתו בומפעילה 

ממשלת  התיכון כשוק בפני עצמו מצומצם. הלקוחות העיקריים באלומה המזרח תיכונית הם

 , הרשות השניה, וערוצים אחרים באזור.תאגיד השידור "כאן", yes ישראל,

-תקשורת המופעלים, בין היתר, על לווייני עשרותהאלומה האירופית, פועלים כיום  בתחום
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ממשיכה  . התחרות באירופהעודו Eutelsat23, S.E.S24, Intelsat25 ,Telenor ברות כגון ידי ח

 של השוק נתח, Euroconsultפי המחקר של -על. שירותיםאגרסיבית, לרבות במחירי ה להיות

  .5% -כ מהווה האירופית האלומה בתחום החברה

 .FTAוהפצת ערוצי  DTHמתחרה כיום במרכז ובמזרח אירופה בעיקר על לקוחות  החברה

, פועלים כיום התיכון למזרחהאלומה האמריקנית, לשירות הגישור שבין ארה"ב  בתחום

. נכון S.E.S -ו Eutelsat ,Intelsatמספר לא רב של לווייני תקשורת השייכים לחברות כגון 

  .אירופה ביבשת לשירות האמריקנית האלומה משיבי את מפנה החברה, הדוחלמועד 

 E17לות בתחום פעי .14.2

 3-כפועלים כיום  באפריקה ,Euroconsultשל  המחקרלמיטב ידיעת החברה ובהתבסס על 

נכנסו לשוק  האחרונותהשנים  בשלוש. Eutelsat28 -ו Intelsat26, S.E.S27 עיקריים מתחרים

חברות לוויינים נוספות שהיו פעילות עד כה בעיקר בשווקי המזרח הרחוק ואסיה, כמו למשל 

ABS-Asia Broadcast Satellite קונג(, -)חברה מהונגMeasat חברה ממלזיה( ו(- Thaiacom 

לירידה ברמת המחירים  הובילהכניסתן של חברות אלה לשוק האפריקאי  )חברה מתאילנד(.

 שהייתה נהוגה עד כה בשוק הלוויינים המשרתים את יבשת אפריקה.

 מספר צפויים הקרובות בשניםידיעת החברה ובהתבסס על פרסומים פומביים,  למיטב

 נוספים עם כיסוי לאפריקה. לוויינים של שיגורים

 אזוריים טלוויזיה שווקי של הצפויה ההתפתחות עם, Euroconsultפי המחקר של -על

 למקטעי בביקוש הדרגתי גידול צפוי, קרקעיים טלוויזיה שידורי לקליטת הקשות והמגבלות

 להפצתהביקוש  צפוי, 6202לקראת שנת  29(video contribution) טלוויזיה ערוצי להפצת לוויין

                                                      
23 Eutelsat והכנסות. בלווייני  תפוסיםמספר משיבים  מבחינת באזור המובילה המפעילה הינהEutelsat ובמזרח אירופה  במרכז מופצות

להפצת  Eutelsat של המובילות העמדות. אוקראינהו קרואטיה'כיה, צ, סלובקיההבלקן,  במדינות, בפולין ערוצית רב טלוויזיה חבילות
 מעלות מזרח. 9בנקודת שמים  Eutelsatמעלות מזרח. כמו כן, פועלת  16 -מעלות מזרח ו 13 הן אלה יםשידורי טלוויזיה לאזור

 הלקוחות. ערוצית רב טלוויזיה שידורי להפצת משמשים המשיבים מרבית. נשאר יציב באזור זה S.E.S של השוק נתח האחרונות בשנים 24
 אוקראינה, רומניה, סלובקיה, הונגריה, כיה'בצ בתשלום טלוויזיה פלטפורמות כוללים אירופה ומזרח במרכז S.E.S של העיקריים
 .מזרח מעלות 31.5 -ומעלות מזרח  23.5מעלות מזרח,  5את החבילות ממספר נקודות שמים:  מפיצה S.E.S. הבלטיות והמדינות

25 Intelsat של העיקרית הפעילותבאזור.  מתונה צמיחה האחרונות בשנים רשמה Intelsat  למעלה שתופס, הטלקום בתחום עדייןנמצאת 
 רק מתוכםלוויינים המכסים את האזור,  עשרה Intelsat -לידיעת החברה,  למיטב. האזור את המכסים בלווייניה מהקיבולת שליש משני

 מערבמעלות  1 הן אלה יםלהפצת שידורי טלוויזיה לאזור Intelsat של המובילות העמדות. לאירופה המופנים משיבים של מצומצם מספר
בבולגריה וחבילה  בתשלום טלוויזיה פלטפורמות כוללים אירופה ומזרח במרכז Intelsatשל  העיקריים הלקוחותמעלות מזרח.  45 -ו

 שמשודרת מרומניה ומופצת למספר מדינות באיזור.
26 Intelsat העיקרי השירות)הן מבחינת תפוסה והן מבחינת הכנסות(.  באזור תקשורת לווייני של ביותר הגדולה המפעילה החברה הינה 

מספקת שירותי תקשורת  Intelsat. בנוסף, באזור לווייניה של מהקיבולת 70% -מ למעלה המהווה, טלקום ביישומי הוא באזור Intelsat של
. בנוסף לכך, היא החברה המפיצה את חבילת ערוצי באזור סלולאריות תקשורת לרשתות backhaulלוויינית לרשתות ארגוניות וכן שירותי 

כיום  Intelsatמפעילה  שם, מזרח מעלות 68.5 היא האפריקאי הטלוויזיה לשוק העיקרית השמיים נקודתהטלוויזיה המובילה באפריקה. 
 .אפריקה מעל)לפחות(  חלקי כיסוי יש, Intelsatלוויינים של  05 -מלמעלה  של כולל צי מתוך, לוויינים 20 -לשני לוויינים. 

27 S.E.S  של  מהקיבולת %55 -כ. באזור בגודלו השלישי המפעיל כיום היאS.E.S  שירותיוכמו כן מספקת  טלקום ליישומי משמשתבאזור 

 .DTHחבילות  4-הפצה ל
28 Eutelsat ,מעלות  36  ,מזרח מעלות 16 -נקודות שמיים עיקריות  משלושלאזור שירותי טלוויזיה  מספקת, באזור בגודלו השני המפעיל

 .ערוצית רב טלוויזיה של חבילות מספר כיום מופצות אלה שמיים בנקודות מלוויינים. מעלות מזרח 7-ו מזרח
 התכנים מהם קרקעיים מוקדים של רב למספר, מלוויין למשל, אחד ממוקד( טלויזיה)תוכניות  וידאו תכני להפצת המתייחס מונח 29

 ."ב(וכיו אינטרנט, לוויין חבילות)כבלים,  שונים באמצעים מופצים
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 בעשור 3% -כ של מצטבר שנתי גידול המהווה, לוויין משיבי 65לעמוד על  טלוויזיה ערוצי

בהיותן התשתית  ,הצמיחה המהירה של הרשתות הסלולריות באפריקה כמו כן, .הקרוב

לגלישה  הסלולריתש בתקשורת שימוהגידול בעם היחידה שמתקרבת לכיסוי מדינה שלמה, 

ין לקישור אזורים מרוחקים לרשת ישימוש בלוותורמים לעליה משמעותית ב ,נטרנטבאי

 (.Cellular Backhaulהסלולרית )

 E65בתחום פעילות  .14.3

המתחרים העיקריים של החברה  Euroconsultשל  המחקרובהתבסס על  ידיעת החברה למיטב

ומפעילי לוויין נוספים אזוריים, המחזיקים בין  הגלובליות S.E.S31 -ו Intelsat30באסיה הינם 

 הוא הלוויינים שוק(, והודו סין)למשל  מסוימות במדינות, כן כמו. לווייני תקשורת 6-ל 1

 אלא, למדינה מחוץ הרשומות לוויינים ברותח של פעילות מתאפשרת לא כלל ובדרך"סגור" 

  .מיוחדים צרכים לפי

 בלוויין המשיבים ממספר יוצא כפועל מצומצם הינו האסייתי בשוק החברה של חלקה

 .האיזור את המכסים מתחרותיה של השונים בלוויינים המשיבים לסך בהשוואה

 .E17התחרות ביבשת אפריקה ראה תיאור בתחום פעילות  לתיאור

מצד  התחרותעם  בהתמודדותהלחברה  מסייעיםתחרותיים  םביצועיהם של לווייני עמוס ומחירי

 מפעילי הלוויין הגדולים.

מתן שירות אישי באמצעות מאמצי שיווק ומכירות, , החברה מתמודדת עם התחרות בנוסף

הסתייעותה של החברה  .העונים על צרכיהם הספציפיים ללקוחות פתרונות ומציאת תיהללקוחו

 מתחרים.בסוכנים מקומיים ובגורמים עימם היא משתפת פעולה, מסייעת לה בהתמודדות מול ה

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Intelsat לוויינים של  50 -מלמעלה  של כולל צי מתוך לוויינים 23 -ל .באזור תקשורת לווייני של ביותר הגדולה המפעילה החברה הינה

Intelsat מזרח מעלות 72 -ו מזרח מעלות 64, מזרח מעלות 45. נקודות השמיים העיקריות הינן אסיה מעל)לפחות(  חלקי כיסוי יש. 
31 S.E.S  מעלות מזרח. 108.2 -מעלות מזרח ו 95מעלות מזרח,  57 –מספקת מגוון שירותי תקשורת לוויינית משלוש נקודות שמיים 
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 32םתפוסה בלווייני -ייצור  כושר .15

 בשימוש מצוי אשר החלל מקטעי למספר בהתאם לוויין בכל התפוסה שיעורי את מחשבת החברה

 .הרלוונטי לווייןשניתן להפעיל ב החלל מקטעי בכלל מחולק, בלוויין לקוחותיה

 W4פעילות  בתחום

 3תפוסה מוזמנת בעמוס  נתוני .15.1

 החברה: בהםפי הסכמים שהתקשרה -, על3נתונים על תפוסה בלוויין עמוס  להלן

שנה )נכון ל- 
 31 בדצמבר(

 הכל-סך אלומה אירופאית אלומה מזרח תיכונית

 %-ב מקטעים %-ב מקטעים %-ב מקטעים

2017 14.0 53.9 11.0 42.3 25 96.2 

2018 14.0 53.8 10.8 41.5 24.8 3.95  

2019 14.0 53.8 10.5 40.3 24.5 1.94  

2020 14.0 53.8 9.2 35.3 23.2 1.89  

2021 .08  8.30  8.8 33.7 .816  5.64  

2022 .08  8.30  8.1 31.2 .116  0.62  

2023 0.08  8.03  - - 8 8.03  

2024 6 1.23  - - 6 1.23  

ממשלה,  3הסכם עמוס  מכחהחברה לטובת הממשלה  שמעמידה Ku * בנוסף לשני מקטעים בתחום תדר
אותו הסכם באמצעות האלומה הניידת  מכחהכלולים בטבלה לעיל, החברה מעניקה שירותים לממשלה 

 .לעיל בטבלה כלול אינו אשרין, יבלוו Kaוהקבועה, במשיב בתחום תדר 

 7תפוסה מוזמנת בעמוס  נתוני .15.2

  החברה: בהםפי הסכמים שהתקשרה -, על7נתונים על תפוסה בלוויין עמוס  להלן

שנה )נכון ל- 
 31 בדצמבר(

 הכל-סך אלומה אירופאית אלומה מזרח תיכונית

 %-ב מקטעים %-ב מקטעים %-ב מקטעים

2017 8 36.4 1.7 7.7 9.7 44.1 

2018 7.6 34.5 1.6 7.3 9.2 41.8 

2019 7.5 34.0 1.4 6.4 8.9 40.4 

2020 7.5 34.0 0.4 1.8 7.9 35.9 

                                                      
 קיימים )ככל שיהיו(.יצוין, כי נתוני התפוסה המוצגים אינם לוקחים בחשבון חידושי חוזים  32
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בשל מקטעים  36 מתוך) מקטעים 22-כ 7לעיל, החברה מתכננת להפעיל בלוויין עמוס  כאמור

 נכון. האפריקאית לאלומה ממותגיםמקטעים  22 -מקטעים מתוך ה 6מגבלות שימוש בתדרים(. 

 .זולקוחות באלומה  לחברהאין  הדוח למועד

 E65פעילות  בתחום

 4נתוני תפוסה מוזמנת בעמוס  .15.3

  :החברה בהם שהתקשרה הסכמיםפי -על, 4 עמוס בלוויין תפוסה על נתונים להלן

 31 -)נכון ל שנה

 בדצמבר(

אלומה ניידת בתחום  אלומת אסיה אלומת קרן אפריקה

 Kaתדר 

 סך-הכל

 %-ב מקטעים %-ב מקטעים %-ב מקטעים %-ב מקטעים

7201  4 17 8 33 8 33 20 83 

2018 - - 8 33 8 33 16 66 

2019 - - 10 42 8 33 18 75 

2020 - - 10 42 8 33 18 75 

2027-2120  - - 10 42 - - 10 42 

 , מקרקעין ומיתקניםקבוע רכוש .16

 תיאור. ל4 עמוסו 3הקבוע המשמעותי של החברה, הינם הלוויינים עמוס  הרכוש, הדוחלמועד  נכון

. לסעיף רכוש קבוע בדוחות הכספיים של 25.5 -ו 25.2ראה סעיפים  הסכמי הרכישה של הלוויינים

 דוחות הכספיים.ב 9באור החברה ראה 

' בדוחות טו25 באורשוכרת משרדים ברמת גן לצורך פעילותה. לפרטים נוספים ראה  החברה

 .הכספיים

 אשר, ספקשנבנו בחצרי  ,)אחת ראשית ואחת גיבוי( יותקרקעשליטה שתי תחנות  מתפעלתהחברה 

 יכולותשליטה אלה  תחנות וממוקמות בעמק האלה ובנווה אילן. 5לתפעול הלוויין עמוס  שימשו

ככל , החברה של עתידיים ללוויינים לתפעול תשתית להוות או 17 עמוסללוויין  תשתיתלהוות 

 .שיתאפשר במסגרת ההסכמים עם הספקים האמורים

 מוחשייםלא  נכסים .17

 רישיון .17.1

 בישראל חלה חובת רישוי, בנוגע להפעלת לוויין, לגבי ביצוע שידורים אל הלוויין וממנו.

 .7.3אום תדרים, ראה סעיף יבנוגע לתלפירוט 

, נדרש "(התקשורת חוק)" 1982-, התשמ"ב(ושידורים בזקהתקשורת )להוראות חוק  בהתאם
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ק ככוללת, בין היתר, שידור, העברה, או קליטה של רישיון לביצוע פעולת בזק, המוגדרת בחו

להוראות פקודת  בהתאם סימנים, אותות, קולות, מידע ומערכות אלקטרומגנטיות אחרות.

"(, נדרש רישיון להקמת הטלגרף פקודת)" 1972-הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב

תחנת טלגרף אלחוטי בכל מקום בישראל, או בכלי טיס הרשום בישראל. "טלגרף אלחוטי" 

 ידי אותות חשמל. -מוגדר ככולל, בין היתר, שיטה של תקשורת באמצעות מכשירים על

(. Uplinkלהוראות דין אלה, נדרש רישיון להפעלת תחנת שידור וקליטה קרקעיים ) בהתאם

פי דין בישראל. למיטב ידיעת -כי לוויין אינו כלי טיס, ולא מתנהל לגביו רישום על יצוין,

, דומה. כן יצוין, כי בארה"ב נדרש רישוי לבניית לוויין, שיגורו עולםהחברה, החקיקה ב

אום י. לא ידוע לחברה על חקיקה כזו באירופה, אך נדרש תתפי חקיקה פדראלי-והפעלתו, על

 (.7.3סעיף  הפירוט ראתדרים כאמור לעיל )ל

 אשר, 1998 בינואר 25מיום  ל"מתן שירותי בזק וביצוע פעולות בזק" רישיון קבוע לחברה

עד ליום  והנו בתוקף ,2017במאי  28וביום  2016בפברואר  29ביום , 2015 במאי 5 ביום תוקן

פי פקודת הטלגרף, -פי חוק התקשורת ועל-. הרישיון ניתן לחברה על"(הרישיון)" 2025 במאי 5

ה אינ החברהשיון, ילפי הוראות הרפיו. -את סוגי הפעולות והשירותים המותרים על ומגדיר

שיון בזק אחר, ככל יל רשיון )או בכירשאית לספק שירותי בזק שלא אושרו במפורש בר

  שתקבל(.

תוקן הרישיון , בעניין תיקון לרישיונה משרד התקשורתלאחר דיונים שקיימה החברה עם 

את הפיקוח  מרחיבות 2תיקון מספר הוראות  ."(2)"תיקון מספר  2015במאי  5בתוקף מיום 

הרגולטורי על החברה, מוסיפות דרישות לקבלת אישורים לפעולות שונות של החברה וביחס 

לשינויים באחזקות בחברה, מטילות עליה חובות לקבל אישורים ולמסור דיווחים, בין היתר 

תיאום ורישום תדרים לווייניים, שצפויות להאריך את לוחות הזמנים לביצוע פעילויות  לעניין

ודרישות ביטחון שונות המציבות " ישראליות" רה בתחומים אלה, מטילות עליה דרישותהחב

 מגבלות על שינויים בשליטה בחברה.

יום  90שיון הוא לעשר שנים ממועד התיקון ועל החברה להודיע למשרד לפחות יתוקפו של הר

 שיון. החברה המציאה למשרדיטרם סיום התקופה האם בכוונתה לבקש הארכת הר

ח, להבטחת "ליון שימ 5ישראל, בסך  ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מדינת קשורתהת

מילוי תנאי הרשיון, להבטחת תשלום עיצומים כספיים וכן לפיצוי ולשיפוי המדינה על כל נזק, 

עקב אי מילוי תנאי  –במישרין או בעקיפין  –תשלום, אובדן הפסד או הוצאה שייגרמו לה 

הגבלתו או  שיון,יקצתם, במועדם ובמלואם, או כתוצאה מביטול הרשיון, כולם או מיהר

 התלייתו.

, 2015במאי  6, ראה דוח מיידי מיום 2תיקון מספר שיון, לאחר ירהלתיאור עיקרי הוראות 

 , הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.2015-01-013899מספר אסמכתא: 

לספק שירות מקטע קרקעי ה כך שמאפשר לחברתוקן רישיון החברה  2016בפברואר  29 -ב

"(. שירות מקטע קרקעי כולל: הקמה והפעלה של תחנת קרקע; 3 מספר תיקוןלספק זר )"
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העברה וקבלת מידע מקודד מחו"ל לחו"ל בין מנוי לקוח זר ללקוח זר באמצעות המערכת, 

מבלי שיעשה בהם שימוש או שינוי בישראל;קישור מנוי לקוח זר אל לקוח זר לקבלת שירות 

 אינטרנט בחו"ל באמצעות המערכת. 

 שירות כי ל"בחו או בארץ מוסמכת רשות כי במקרה שתקבע 3ון מספר בנוסף, נקבע בתיק

 לתקן הזר מהספק, תדרוש החברה יעד או מקור במדינת כדין שלא הינו זר ספק י"ע שניתן

 לאותו השירות מתן את להפסיק דאג, החברה תכן עשהת לא ואם, לאלתר החוקיות אי את

  .מיידי באופן מדינה באותה זר ספק

מאפשר לחברה לספק שירותים באמצעות כך ש רישיון החברהתוקן  2017במאי  28ביום 

לתקופה של ארבע שנים ובאישור מנכ"ל משרד התקשורת יוארך תוקף  7הלוויין עמוס 

 הפעלתו בשנה נוספת.

" עוינתנמסר לחברה תיקון לרישיון החברה, המחליף את המונח "מדינה  2017ביולי  20 ביום

במונח "מדינה מיוחדת", וזאת לענין מגבלות לגבי אחזקת אמצעי שליטה  חברהה שברישיון

בענייני ביטחון גם על פעולות  ישיוןפי התיקון הנ"ל, יחולו הוראות הר-בחברה. כמו כן, על

, נוסח הסעיף המתייחס למינוי בנוסףרישום ותיאום תדרים של רשתות לוויין ישראליות. 

הביטחונית המוסמכת, למנות  הרשותה רשאי, לבקשת "משקיף" ישונה כך שהמנהל יהי

 סיווג בעל, ובוועדותיו הרשיון בעל דירקטוריון בישיבות משקיף)במקום "המנהל ימנה"( 

 למשרד פנתה החברה. המוסמכת הביטחונית הרשות שתקבע כפי ,ביטחונית והתאמה בטחוני

 ותוקף החברה עמדת שמיעת ללא שנמסר התיקון הוראות את להשעות בבקשה התקשורת

  .הושעה התיקון

החברה פנתה למשרד התקשורת בבקשה לתיקון לרישיון החברה אשר יסדיר את מימוש 

 .8ועמוס  17עמוס  –הלוויינים העתידיים  באמצעותהרשתות הלווייניות הישראליות 

 השידורולרשות  השניהלרשות  המוענקים Uplinkשירותי  במסגרת רדיו בתדרי שימוש עבור

 למשרד התקשורת. החברה אגרת תדרים שנתית  משלמת

 מסחר סימני .17.2

 ,", "עמוס"SPACECOM" יםסימני מסחר רשומים תחת המותג ארבעה, לחברה הדוח למועד

"AMOS" תקשורת"-"חלל -ו.  

 אנושי הון .18

יועצים  5 -ו דיםעוב 46 -האדם המועסק בחברה מורכב מ כח, הדוח פרסוםלמועד  נכון .18.1

לחברה כקבלנים עצמאיים. יחסי העבודה בחברה תקינים. לחברה אין  המעניקים שירותים

 תלות מהותית בעובד מסוים.

  :פרסום הדוחלמועד , נכון תפירוט כח האדם בחברה לפי מחלקו להלן



 

 

 2017דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  -תקשורת בע"מ -חלל

 

47 

' עובדים מס מחלקה

 ויועצים

 9 ומשפטי הנהלה

 7 כספים

 11 , מכירות ופיתוח עסקישיווק

 25 / הנדסי טכני

 52 "כ:סה

לווייניים כמו  יםבפרויקטבנוסף עוסק  .לווייני החברהבשיווק  עוסקהאדם המפורט לעיל  כח

 ובפרויקטים נוספים.  17עמוס 

צומצמה , נעשו בחברה צמצומים ולפיכך 2016בספטמבר  1ביום  6לנוכח אובדן הלוויין עמוס 

ירות החברה מבצעת את ש 2016בספטמבר  8בנוסף, החל מיום  .מצבת כח האדם בחברה

 הלקוחות בעצמה, במקום באמצעות התע"א, וגייסה כח אדם ייעודי לצורך זה.

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקת עובדי החברה .18.2

תנאי העסקתם של עובדי החברה עובדי החברה מועסקים באמצעות הסכמים אישיים. 

טלפון כוללים, בין היתר, שכר, הפרשות לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות והחזקת 

ובהתאם לימי מחלה, ימי חופשה וימי הבראה כמקובל בחברה  םכמו כן, העובדים זכאי נייד.

 .לוותק

ידי -מעביד מכוסה על -החברה בגין סיום יחסי עובד  השוטפות של התחייבויותהמלוא 

יתרת ההתחייבויות לעובדים מעבר להפקדות  .הפקדות בביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה

נוספים ראה באור  לפרטים. יבות במאזןיהמנהלים וקרנות הפנסיה, מופרשות כהתחבביטוחי 

 . הכספיים בדוחות 'ח3

תחרות בתחומי החכרת מקטעי -ההעסקה עם העובדים כלולה, בין היתר, תנית אי בהסכמי

באזור השירות של לווייני עמוס, למשך תקופות שנקבעו בהסכמים.  Uplinkחלל ושירותי 

ת החברה כנגד חשבונית מס. בחלק מהסכמי ההעסקה והייעוץ התחייבה ליועצים משלמ

  החברה לתמריצים לגבי עמידה ביעדים בהתאם למנגנונים שהוסכמו.

 (בחברה )למעט דירקטוריםועובדי ההנהלה נושאי המשרה  .18.3

ועובדי הנהלה בכירה )יחד בסעיף נושאי משרה  9, מכהנים בחברה פרסום הדוחנכון למועד 

הבכירה בחברה מועסקים באמצעות עובדי ההנהלה . "(עובדי ההנהלה הבכירהזה: "

כוללים, בין היתר, שכר, עובדי ההנהלה הבכירה תנאי העסקתם של  הסכמים אישיים.

הפרשות לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, החזקת טלפון נייד והחזקת רכב. 

בתגמול נוסף המבוסס על תמריצים כירה עובדי ההנהלה הב, החברה נוהגת לתגמל את בנוסף

שהוגדרו, הוסכמו  ויעדיםפי מנגנונים -עמידה ביעדי חברה ויעדים אישיים, עלל בהתאם

 והדירקטוריון. הביקורתידי ועדת -על -לגבי נושאי משרה  - ואושרו 
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עובדי ההנהלה הבכירה ההעסקה עם  בהסכמיכאמור לעיל, באופן זהה ליתר עובדי החברה, 

 .(18.2גם תניית אי תחרות )ראה סעיף  הכלול

 השקעות החברה באימונים והדרכה .18.4

החברה נוהגת, מעת לעת, להכשיר את עובדיה בתחומי פעילותה ובנושאים רלוונטיים נוספים 

)כגון מכירות ושירות לקוחות( באמצעות הדרכות, קורסים והשתתפות בכנסים מקצועיים 

 ובתערוכות מקצועיות. 

 תכניות תגמול לעובדים ונושאי משרה .18.5

 "(2009 תכנית)" 2009 אופציות לעובדים תכנית .18.5.1

לתגמול   דירקטוריון החברה לאמץ תוכנית אופציות, החליט 24.11.2009ביום  (1)

עובדים, נושאי משרה, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים אחרים בכירים 

"(, הניצעים"בסעיף זה: נבחרים של החברה או של חברה קשורה כלשהי )

ת, אופציות, לא סחירו 900,000במסגרתה תהיה החברה רשאית להקצות עד 

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה לניצעים.  0.01מניות רגילות בנות להניתנות למימוש 

 25.11.2009כאמור ראה דיווח מיידי מיום  2009תכנית נוסף בדבר  וטלפיר

 .(2009-01-296379אסמכתא:  פר)מס

 הכספיים בדוחותא' 17 באורראה  2009בדבר הענקות מכוח תכנית  לפרטים (2)

 .מניות מבוססי תשלומים בדבר

. אופציות שיהיו בתאריך זה בידי 01.12.2018 -תכנית זו תפקע במלואה ב (3)

 העובדים תבוטלנה במלואן.

 "(2013תכנית )" 2013 לעובדים אופציות תכנית .18.5.2

אישר דירקטוריון החברה אימוץ תכנית אופציות לתגמול  31.7.2013ביום  (1)

אחרים בכירים עובדים, נושאי משרה, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים 

"(. הניצעיםנבחרים של החברה או של חברה קשורה כלשהי )בסעיף זה: "

האופציות תוענקנה לניצעים ללא תמורה. הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו 

הבלעדי, יבחר מעת לעת את אותם אנשים, מבין אלה הכשירים להשתתף 

 , אשר יקבלו אופציות. 2013 בתכנית

אופציות,  1,150,000חברה רשאית להקצות עד תהיה ה 2013 תכניתבמסגרת  (2)

ש"ח ע.נ. כ"א של  0.01לא סחירות, הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 

, באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס "(רגילות מניות)" החברה

(. Cashless Exerciseמרכיב ההטבה הכספי הגלום באופציות במועד המימוש )

, מספר 1.8.2013ראה דיווח מיידי מיום  2013רי תכנית לפירוט בדבר עיק

אישר דירקטוריון  19.8.2013. יצוין, כי ביום 2013-01-105891אסמכתא: 
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אופציות  1,100,000 -מ 2013 תכניתברה את הגדלת מאגר האופציות לפי הח

 אופציות כמפורט לעיל.  1,150,000 -ל

 הכספיים בדוחות א'17 ורבאראה  2013בדבר הענקות מכוח תכנית  לפרטים (3)

 .מניות מבוססי תשלומים בדבר

 "(2018 תכנית)" 2018 לעובדים אופציות תכנית .18.5.3

אישר דירקטוריון החברה אימוץ תכנית אופציות לתגמול  14.1.2018 ביום (1)

עובדים, נושאי משרה, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים אחרים בכירים 

"(. הניצעים: "זהנבחרים של החברה או של חברה קשורה כלשהי )בסעיף 

האופציות תוענקנה לניצעים ללא תמורה. הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו 

די, יבחר מעת לעת את אותם אנשים, מבין אלה הכשירים להשתתף הבלע

 ., אשר יקבלו אופציות2018בתכנית 

אופציות,  1,400,000תהיה החברה רשאית להקצות עד  2018במסגרת תכנית  (2)

 Cashlessלא סחירות, הניתנות למימוש למניות רגילות באמצעות מנגנון 

Exercise.  15.1.2018ראה דיווח מיידי מיום  2018לפירוט בדבר עיקרי תכנית ,

מכוח . הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה ,2018-01-005722מספר אסמכתא: 

ובהתאם לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה  2018תכנית 

אופציות לעובדים ויועצים של החברה.  998,500, 2018במרץ  20החברה ביום 

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו גם הקצאה של אופציות למנכ"ל והחברה 

זימנה אסיפה כללית לאישור הקצאה זו. לאחר שהמנכ"ל הודיע לדירקטוריון 

 מוותר על האופציות שהוחלט להקצות לו, בוטלה האסיפה.הוא כי 

 .הכספיים בדוחות' ב17 באורשמומשו או חולטו ראה  פציותאובדבר  לפרטים .18.5.4

 ספקיםחומרי גלם ו .19

העיקריים של החברה הינם התע"א, אשר מפעילה את תחנת השליטה הקרקעית וייצרה  הספקים

 בואינג ,(25.5 )ראה סעיף 4הלוויין עמוס ו (25.2 סעיף ראה) 3עבור החברה את הלוויין עמוס 

שירותי תקשורת אסיהסאט המספקת (, 10.1)ראה סעיף  17המייצרת עבור החברה את הלוויין עמוס 

המשנה המפעיל  קבלן(, 25.13ף ( ושירותי תפעול ללוויין זה )ראה סעי7)עמוס  באמצעות לוויין פעיל

 ואשר בחצרי הנוסף והספקאת תחנות השידור הקרקעיות עבור חלק מלקוחות החברה בישראל 

. לעניין תלות של החברה 5עמוס  ששימשו עבור הלוויין ממוקמות תחנות הקרקע לשליטה ובקרה

כן תלויה  .29.2.9סעיף  ראה, תחנת הקרקעידי -על 4 עמוסו 3עמוס  הלוויינים לתפעול בקשרבתע"א 

ושירותי  7התקשורת המסופקים לחברה באמצעות הלוויין עמוס החברה באסיהסאט לעניין שירותי 

 (. י' בדוחות הכספיים25באור התפעול ללוויין זה )ראה 

התשלום שבהסכם בין החברה לתע"א לתפעול תחנת השליטה הקרקעית הינם בתנאי חודש  תנאי
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ולקבלן המשנה בדוחות הכספיים(  'די25 באור)לעניין שירותי התפעול מתע"א ראה יום  30שוטף + 

  המפעיל את תחנות השידור הקרקעיות בסוף כל רבעון.

 31.12.2016 ליוםו דולר, אלפי 2,502 -בכ 31.12.2017 לספקים הסתכמו ליום חייבויותכל ההת סך

 .דולראלפי  8,930 -בכ

 חוזר הון .20

 הרכב ההון החוזר של החברה .20.1

, דולר אלפי 169,751 -בכ מסתכמים 31.12.2017השוטפים של החברה ליום הנכסים 

 .דולר אלפי 35,961 -בכמסתכמות  31.12.2017 ליום החברה של השוטפות ההתחייבויות

, מזומנים ופקדונות מופקדים ושווי מזומנים מזומניםשל החברה כוללים  השוטפים הנכסים

 של השוטפות ההתחייבויות. וחייבים ויתרות חובה אצל נאמן, פקדונות לזמן קצר, לקוחות

 .והוצאות לשלם זכאים, ספקים, חוב אגרות של שוטפות חלויות כוללות החברה

 אשראי בחברה מדיניות .20.2

. ישנם לקוחות המפגרים ימי אשראי 60עד החברה ניתנים  לקוחותמרבית ל .20.2.1

 -ככלל, נוהגת החברה לראות חובות מלקוחות שמעבר לימים.  180 -בתשלומיהם בכ

נמנעת ככלל מנקיטת הליכים מיידיים כנגד . החברה ימים כחובות מסופקים 180

לקוחותיה ומעדיפה לרוב גביה מאוחרת, ככל הניתן, מבלי לנקוט בהליכים משפטיים. 

 ליום דולר, אלפי 37,812 -בכ 31.12.2017ליום  סך האשראי ללקוחות הסתכם

. ימי אלפי דולר 28,889 -בכ 31.12.2015וליום  אלפי דולר 28,749 -בכ 31.12.2016

. הגידול ביתרת ימים 186 -כ הינם 31.12.2017 שראי הממוצעים ללקוחות ליוםהא

הלקוחות בין השנים נובע בעיקרו מהרחבת הקיבולת לממשלה ומגידול בימי האשראי 

 .25.11.8(8)בסעיף כמפורט  yes -ל

הנהלת החברה אומדת את ההפרשה לחובות מסופקים בצורה ספציפית לכל חייב.  .20.2.2

התבססה ההנהלה, בין היתר, על הערכת הסיכון על סמך בקביעת נאותות ההפרשה, 

טחונות יהמידע שבידה בדבר מצבם הכספי של החייבים, היקף פעילותם והערכת הב

שנתקבלו מהם. חובות אשר לדעת הנהלת החברה אין סיכוי לגבותם, נמחקים מספרי 

 הסתכמה ליום ההפרשה לחובות מסופקים פי החלטת ההנהלה.-החברה על

וליום  דולר מיליון 4.7 -בכ 31.12.2016ליום , דולר מיליון 4 -בכ 31.12.2017

  .דולר מיליון 4.8 -בכ 31.12.2015
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 מימון .21

בנוסף, החברה מממנת את פעילותה השוטפת מהכנסותיה ממתן שירותים ללקוחותיה.  החברה

 :33מגבשת תוכניות מימון ספציפיות בהתאם לפרויקט הלווייני הספציפי, כמפורט להלן

תשקיף החברה מיום פי -באמצעות הכספים שגויסו על ובעיקרבוצע  3רכישת הלוויין עמוס  מימון

 7של החברה מיום המדף  הצעת דוחו 2005בדצמבר  26חברה מיום תשקיף ה ,2005בפברואר  28

ביוני  15)כפי שתוקן ביום  2007בפברואר  20, מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 2007במרס 

 .25.3ידי הממשלה בגין הסכם הממשלה כמתואר בסעיף -כספים אשר שולמו על באמצעותכן ו( 2008

מהלוואות  באמצעות גיוס כספים ובעיקר בוצע 4 וסרכישת הלוויין עמחלקה של החברה ב מימון

 .ממחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה

מנים מום משנטלה החברה מקונסורציבאמצעות כספים  ובעיקר בוצע 5רכישת הלוויין עמוס  מימון

  .('בהנפקת אגרות חוב )סדרה יבשגויסו ונפרעה באמצעות כספים 

בהלוואות מקונסורציום  כספים שגויסואמצעות עיקרו בבבוצע  6עמוס הלוויין רכישת  מימון

   .יד'( -חוב )סדרות יג' ובהנפקת אגרות  מממנים אשר נפרעו באמצעות כספים שגויסו

מבוצע בעיקרו באמצעות כספים שגויסו בהנפקת אגרות חוב )סדרה  17מימון רכישת הלוויין עמוס 

 בדוח הדירקטוריון(. 13טז'( )ראה בנוסף סעיף 

)למעט אג"ח ט'  , אין לחברה הלוואות שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי החברההדוחנכון למועד 

 .יז'( -ו

                                                      
 .29.10ראה סעיף  ניםמשמעות חוסר הצלחה לגייס מימון מלא ללוויי בדבר פירוטל 33
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 (*:דולרים)באלפי  שנתיים תשלומים

 :בטבלה הנתונים מולאו בסיסן על ההנחות*

 .2002 ממוצע לפי 123.21: מדד; דולר 3.467: חליפין שער
 fgdgf,aaתש

 

 

 

 

 "כסה 'יז"ח אג 'טז"ח אג 'ט"ח אג 'ח"ח אג 'ו"ח אג  

 ריבית קרן  שנה
"כ סה
 קרן

 וריבית
 ריבית קרן

"כ סה
 קרן

 וריבית
 ריבית קרן

"כ סה
 קרן

 וריבית
 ריבית קרן

"כ סה
 קרן

 וריבית
 ריבית קרן

"כ סה
 קרן

 וריבית
 ריבית קרן

"כ סה
 קרן

 וריבית

2018 - 2,621 2,621 12,028 2,700 14,728 16,719 2,050 18,769 - 15,301 15,301 - 3,580 3,580 28,747 26,252 54,999 

2019 - 2,621 2,621 16,037 2,160 18,197 16,719 1,137 17,856 - 15,301 15,301 - 3,580 3,580 32,756 24,799 57,555 

2020 18,989 2,187 21,176 24,055 1,547 25,602 16,719 228 16,947 - 15,343 15,343 - 3,590 3,590 59,763 22,895 82,658 

2021 18,989 1,307 20,296 20,046 383 20,429 - - - - 15,301 15,301 - 3,580 3,580 39,035 20,571 59,606 
2022 

 380,932 39,691 341,241 72,258 7,161 65,097 289,252 32,097 257,155 - - - - - - 19,422 433 18,989  ואילך

 635,750 134,208 501,542 86,588 21,491 65,097 350,498 93,343 257,155 53,572 3,415 50,157 78,956 6,790 72,166 66,136 9,169 56,967 "כסה
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 6יקט הלוויין עמוס עם קונסורציום מלווים למימון פרוהתקשרות  .21.1

קונסורציום מלווים בראשות בנקים  עםהתקשרה החברה  2013 בנובמבר 7 ביום

סוכנות עצמאית של הממשל ) Export-Import Bank of the United States -ממשלתיים 

)בנק ממשלתי קנדי( ועם התע"א  Export Development Canada -( והפדרלי האמריקאי

 לכול בסכום הלוואות לקבלת הסכמים במערך"( המלווים)בסעיף זה: ")יצרנית הלוויין( 

והוצאות נלוות לכך ביניהן  6 עמוס לווייןה פרויקט למימון דולר אלפי 293,055 -כ של

 . והוצאות מימון במהלך תקופת הבנייה עלויות השיגור, הביטוח

מיליון דולר,  166.1 -החברה בפירעון מוקדם סכום של כ פרעה 2015באוקטובר  15 ביום

 נפרעו ההלוואותהמהווה את מלוא יתרת ההלוואות למלווים )כולל ריבית ועמלות(. 

 '.יד -ו' יג מהסדרות החוב אגרות הנפקת תמורת באמצעות

 חובאגרות  .21.2

 בדבר אגרות החוב של החברה שבמחזור, לרבות תנאים, בטוחות ומגבלות על לפרטים

 .הדירקטוריון בדוח 13 סעיף ראההחברה, 

 מגבלות החלות על החברה בקבלת אשראי .21.3

 ., לא קיימות מגבלות על החברה בקבלת אשראיהדוחלמועד 

 בטוחות .21.4

 ראה שהנפיקה החוב אגרות מכח החברה על החלות ומגבלות שעבודים בדבר לפרטים

 .הדירקטוריוןבדוח  13סעיף 

 הרא הממשלה עם הסכמים מכחבדבר שעבודים ומגבלות החלות על החברה  לפרטים

  .הכספיים בדוחות' טז25 באור

 הערכת החברה לשנה הקרובה .21.5

 שתידרש אפשר, החברה להערכת. 34פרסמה החברה תשקיף מדף 2016במאי  29ביום 

 ביצוע/או ו השוטפת הפעילות מימון לצורך נוספים מקורות הקרובה בשנה לגייס

, לרבות התקשרות בהסכם לרכישת בעתיד הדירקטוריון החלטותפי -על חדשות השקעות

  .(28)לעניין זה ראה סעיף  7לוויין מחליף ללוויין עמוס 

  מיסוי .22

 לפעילותה יחודייםתמציתי של דיני המס הרלוונטיים החלים על החברה והי לפירוט .22.1

 .הכספיים בדוחות 23באור  ראהפיהם, -על ההטבות ועיקרי

 שומות מס .22.2

 .2013ידי החברה עד וכולל שנת המס -שומות מס סופיות נתקבלו על

עד  2005 לשניםמס הכנסה  םלהסכם שומות ע 2010אוגוסט ב 11ביום  הגיעה החברה

                                                      
 .036510-01-2016מספר אסמכתא   34
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 2עמוס  ינייםויומס לל צורכיהוסכם כי שיעור הפחת השנתי ל םההסכ במסגרת. 2007

 .20%יעמוד על  3ועמוס 

 הסיבות לשוני המהותי בין שיעורי המס החלים על החברה לשיעורי המס האפקטיביים .22.3

)א(  בעיקר נובע האפקטיביים המס משיעורי החברה של העיקרי המס שיעור של השינוי

 .מהפסד שלא נוצר בגינו מס נדחה; )ב( מדידה בסיסי בין יםמהפרש

פירוט יתרת ההפסדים הצבורים לצרכי מס וסכומי המיסים הנדחים שהוכרו בגינם  .22.4

 בדוחות הכספיים

בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים  הינהההכרה במסים נדחים 

סים. המסים הנדחים נמדדים לפי והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מ

שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על 

. החברה מקזזת נכסי וההתחייבות הדיווח מועדהחוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה ל

מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות 

ידי אותה רשות -על ממוסהוהם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס ה מסים שוטפים,

 מס באותה חברה נישומה.

נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים 

הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. 

, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס דיווח מועד נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל

 המתייחסות יתממשו, הם מופחתים.

 מיליון 218 -סך של כבלצרכי מס  מועברברה יתרת הפסד לח, 2017בדצמבר  31ליום  נכון

 בגין 2017בדצמבר  31. יתרת המס הנדחה בדוחותיה הכספיים של החברה ליום דולר

דולר. החברה יוצרת מסים נדחים  מיליון 41.4 -יתרת ההפסד המועבר הנ"ל הסתכם בכ

 .עד גובה העתודה למס ולא מעבר לכך

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .23

להערכת החברה, פעילותה לא כרוכה בסיכונים סביבתיים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות 

. כשלים בלוויינים 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

בחלל עשויים לגרום להם להפוך לבלתי נשלטים, אך הסיכוי  הנמצאים במסלול גאוסטציונרי

לנפילתם על הקרקע ממסלול זה הינו אפסי. כמו כן, הסיכון של פגיעה בלוויינים אחרים 

 ידי לוויין שהפך לבלתי נשלט הינו נמוך ביותר.-הפועלים במסלול גאוסטציונרי על

 מהחגורה בחלק נע והלוויין בלוויין שליטה מאפשר אינו, 5 עמוס בלוויין שאירע המוחלט הכשל

, המפעילים הידועים לה הלוויינים למפעילי דיווחה החברה. שליטה ללא הגיאוסטציונרית

, על מסלולו הצפוי של הלוויין, כדי 5לוויינים בחגורה הגיאוסטציונרית בה נע הלוויין עמוס 

 בהתאם נהגה החברהידיעתה,  למיטבמהלוויין. שבמידת הצורך יבצעו תמרוני התרחקות 

של לוויינים במהלך  כישלון .לוויינם על שליטה שאיבדו לוויינים מפעילי נוהגים בה לפרקטיקה

שיגורם עלול לגרום לנפילת שברים על פני הקרקע או הים אך סיכון זה לנזקים לצדדים 

וכולל גם את החברה כאחד  השיגור חברת באחריות מבוטח בשיגור כשל עקב שלישיים
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 המבוטחים בביטוח זה.

לאחר מסירת הלוויין לרשות החברה, הלוויין פועל על כוח חשמלי המופק באמצעות אנרגיית 

ידי דלק שתוצרי שריפתו מתפזרים בסביבת החלל או באמצעות הנעה -השמש בלבד ומונע על

 יונית. 

 החברהופיקוח על פעילות  מגבלות .24

 .7.3ראה סעיף  –תדרים  םאויתלפרטים אודות  .24.1

 .17.1ראה סעיף  –התקשורת  משרדמ רישיוןלפרטים אודות  .24.2

 2007-בטחוני, התשס"ז חוק הפיקוח על יצוא .24.3

מחייב קבלת  "(היצוא הבטחוני חוק)" 2007-חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז

, של ציוד לחימה וידע בטחוני, גף הפיקוח על הייצוא הבטחוני )אפ"י(רישיון יצוא מא

  .מישראלבטרם יבוצע בפועל היצוא 

בהתאם לחוק היצוא הבטחוני ותקנותיו הלוויינים שבבעלות החברה עונים על ההגדרה 

לאחר , מרשם היצוא הביטחוניהחברה בנרשמה  2014פברואר  שבחוד"ציוד בטחוני". 

ין ירשם מכיוון שהלווהחברה במתירשם הסכמה שהושגה בין החברה לבין אפ"י, לפיה 

לטובת בנקים זרים להבטחת המימון  ושועבד פי הסכם רכישתו-והזכויות על 6עמוס 

 שהועמד לחברה לרכישתו ולמקרה שהשעבוד ימומש ופעולה זו תהווה יצוא טעון רישוי.

פי חוק היצוא -על, ההלוואה נפרעה והשעבודים הוסרו. 2016באוקטובר  15ליום נכון 

, על החברה למסור לאפ"י דיווח על כל ומכיוון שהחברה רשומה במרשם כאמור יהבטחונ

 שינוי שחל בבעלי השליטה בחברה.

 והסכמי שיתוף פעולה מהותיים הסכמים .25

התיאור להלן כולל גם הסכמים אשר הינם במהלך העסקים הרגיל של החברה, אך לאור 

  חשיבותם והיקפם, מובא תיאורם להלן:

 3ועמוס  2עמוס  למתן שירותים בלווייניםממשלת ישראל  עם הסכם .25.1

והוארך  2000 צמברחודש דשנחתם ב ת ישראלהסכם עם ממשל לחברה .25.1.1

. 2024במרץ  31יים ביום תלתקופה של עשר שנים נוספות שתס 2014ספטמבר ב

 מקטעי 2 באמצעות תקשורת שירותי לממשלה מספקת החברה ההסכם, פי-על

 מקטעי 2 ובאמצעות( 6 עמוס ללוויין שהיו אמורים לעבור) 2 עמוס בלוויין חלל

 באמצעות הממשלה שמקבלת לשירותים בנוסף, 3 עמוס בלוויין נוספים חלל

 הממשלה לקיבולתובנוסף  25.2 בסעיף המפורט ההסכם מכוח 3 עמוס הלוויין

 .25.3בסעיף  המפורט הממשלהעם  3עמוס  הסכם מכוח

 ההסכם חלק ביטול לאחר, ההסכם בגין המוערך שנתיות הרב ההכנסות היקף

 62 -בכ מסתכם, הלוויין אובדן בעקבות 6 בעמוס השירות לקיבולת שהתייחס

 .דולר מיליון



 

 

 2017דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  -תקשורת בע"מ -חלל

 

56 

להסכם המתואר החברה וממשלת ישראל התקשרו בעדכון  2017ביוני  6 ביום

 התחייבות כולל התיקון ."(התיקון)" 25.2 בסעיףהמתואר  הסכםול בסעיף זה

 3 עמוס בלוויין נוספת קיבולת באמצעות לוויין שירותי וקבלת לאספקת הדדית

 בהיקף, שנים כארבע של תקופה למשך, 7 עמוס בלוויין קיבולת ובאמצעות

. ככל שתאריך החברה במצטבר דולר מיליון 34 -בכ מסתכםה שנתי רב הכנסות

את ההסכם עם אסיהסאט בשנה נוספת, מכוחו היא מעניקה שירותים 

 ביניהם יידונו(, הכספיים בדוחותי' 25 באור)ראה  7הלוויין עמוס  באמצעות

בנוסף, התיקון כולל התייחסות לכך  .השירות תקופת הארכת לגבי הצדדים

מצים הסבירים על מנת לשתף פעולה במימוש שהצדדים יעשו את מיטב המא

. כן נקבע בתיקון, מנגנון 4°Wואיפיון לוויין מחליף, אשר יוצב בנקודה 

, 4°Wהשתתפות בהכנסות מותנה בגובה הכנסות החברה מנקודת שמיים 

בדומה למנגנון שנקבע עם לקוח אחר של החברה. התיקון כולל הסדרים לגבי 

 התיקון, בנוסף .7ו/או עמוס  3לוויין עמוס שיקום קיבולת במקרה של כשל ב

 2016 מדצמבר החל לממשלה החברה שהעמידה השירותים תקופת את האריך

 באוגוסט 15 -ב שהסתיימה לתקופה אחר בלוויין חלופית קיבולת באמצעות

2017. 

של הפרעות תקשורת הגורמות לאי  במקרהבהסכם נקבעו סעדים לממשלה 

וזכויות ביטול ההסכם במקרה של הפרעה רציפה , יתמוקצה בולתזמינות בקי

  נמשכת.

התחייבה לשפות את החברה בשל כל נזק, אחריות או הוצאה שיחולו  הממשלה

פי פסק דין סופי, בשל לשון הרע, הפרת פרטיות וזכויות יוצרים -על החברה על

, הפרת פטנטים הנובעים מניצול הקיבולת יתמוקצכתוצאה משימוש בקיבולת ה

וכל מעשה או מחדל מטעם הממשלה בקשר עם שימושה בקיבולת  תימוקצה

  .יתמוקצה

 4ועמוס  6, עמוס 3הסכם עם ממשלת ישראל למתן שירותים בלוויינים עמוס  .25.2

התקשרה החברה עם ממשלת ישראל בהסכם נוסף למתן שירותי  2016ביולי  7ביום 

שנים  5 -, למשך כ4ועמוס  6, עמוס 3תקשורת באמצעות קיבולת נוספת בלוויינים עמוס 

חלק מההסכם שביחס , התבטל 6. לנוכח אובדן הלוויין עמוס 30.6.2021שיסתיימו ביום 

ב' 25טים נוספים בדבר ההסכם ראה באור . לפר6לקיבולת השירות שיועדה בעמוס 

 בדוחות הכספיים.

 3לוויין עמוס ב למתן שירותיםעם ממשלת ישראל  הסכם .25.3

נחתם הסכם בין החברה לבין ממשלת ישראל בקשר עם  2006בנובמבר  23 ביום .25.3.1

עם  3עמוס  הסכם)" 3הקצאת קיבולת לשימוש הממשלה בלוויין עמוס 

כי החברה תעמיד לרשות הממשלה  ,בע"(. במסגרת ההסכם כאמור נקהממשלה

 24שני מקטעים )מתוך את "קיבולת הממשלה" הכוללת  3בלוויין עמוס 
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 (Kaתחום תדר ב שני משיבים( ומשיב אחד )מתוך Kuמקטעים בתחום תדר 

השימוש של הממשלה  תקופתושימוש בלעדי באלומות הניידות של הלוויין. 

 . 3משך לכל אורך חיי עמוס יתו 2008באוגוסט  החלהבקיבולת 

שימוש בקיבולת נוספת,  עשייתלקיבולת הנ"ל ניתנו לממשלה אופציות ל בנוסף .25.3.2

 בתנאים שנקבעו. 

לצורכי גיבוי  3התחייבה להעמיד לרשות הממשלה שני משיבים בעמוס  החברה .25.3.3

 מיידי, בתנאים שנקבעו.

ת הממשלה שיעבדה החברה בשעבוד ראשון לטוב עם 3עמוס  הסכם פי-על .25.3.4

הממשלה נכסים משועבדים שהוגדרו בהסכם, הכוללים, בין היתר, את רכיבי 

הקיבולת שהועמדו לשימוש הממשלה, את זכויות הממשלה לתקבולי ביטוח 

 וזכויות שונות המתייחסות לקיבולת הממשלה.

, למעט עם הממשלה 3הסכם עמוס פי -ביצוע התחייבויות החברה על תמורת .25.3.5

, תשלם לעילבקשר עם אופציות הממשלה לחכירת קיבולת נוספת כאמור 

תשלום ה לתנאיבהתאם  "(,התמורהמיליון ש"ח )" 357 -הממשלה סך של כ

ידי הממשלה לתע"א על דרך של המחאה, -התמורה שולמה על שנקבעו בהסכם.

 .25.3.6כמפורט בסעיף 

, נחתם בין החברה 2006מחודש נובמבר  3תיקון להסכם רכישת עמוס  במסגרת .25.3.6

באופן בלתי  המחתה החברה לתע"א ובמסגרת ,לבין התע"א הסכם המחאה

פי הסכם -את כל זכויותיה, לקבלת מלוא הכספים המגיעים לחברה על חוזר

 .ולמעט סכומים שנקבעו 3בעמוס  הממשלה

הסכם ההמחאה, תחשב החברה כמי שפרעה את הסכומים המשולמים  פי-על

מיליון דולר מתוך מחיר רכישת הלוויין  60 -)כ ידי הממשלה מכוח ההמחאה-על

כי בהמחאת התקבולים המומחים  ,ע. כמו כן הסכם ההמחאה קוב(3עמוס 

כאמור, מילאה החברה את התחייבויותיה כלפי התע"א ואין התע"א רשאית 

לחזור אל החברה במקרה שהתע"א לא תקבל מהממשלה את התקבולים 

 המומחים, אלא למעט במקרים שהוגדרו בהסכם ההמחאה.

טוח פוליסות ביהממשלה, התחייבה החברה לרכוש עם  3עמוס במסגרת הסכם  .25.3.7

הממשלה תהיה , בכפוף לתנאי הסכם הממשלה, כאשר 3בגין הלוויין עמוס 

, אם ישולמו, בגין כשלים שונים, תקבולי הביטוח שישולמומ חלק זכאית לקבל

בהתאם לחלקה היחסי של הממשלה ברכיבי הלוויין שכשלו )כפי שחלק זה נקבע 

בחינת סיווג האובדן, מרכיב הלוויין הניזוק  תוךבמסגרת הסכם הממשלה(, 

, וכמפורט בהסכם 3פי משך חיי הלוויין עמוס -ופרק זמן האובדן הנגזר על

 הממשלה.
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הממשלה, הצהירה הממשלה כי ידוע לה ומוסכם עם  3עמוס הסכם  במסגרת .25.3.8

בקשר עליה שלא תהא לה כל זכות להיפרע כלפי החברה, בכל דרך שהיא, 

החברה בלוויין  זכויות (א)ס שאינו אחד מהנכסים הבאים: מכל נכ, זהלהסכם 

החברה לקבל  זכויות (ג); 3ממשלה, וחשבון עמוס -3עמוס  חשבון (ב); 3עמוס 

 זכויות (ד), ככל שיתקבלו; 3פי הסכם רכישת עמוס -כספים מאת התע"א על

יחתמו בינה לבין צדדים שלישיים, בגין יפי חוזים ש-החברה לקבלת כספים על

החברה לתקבולי ביטוח, בקשר עם  זכויות (ה); 3ירת מקטעי חלל בעמוס חכ

 , ככל שיתקבלו.3עמוס 

 מתע"א 3הלוויין עמוס  רכישת הסכם .25.4

 הפיו ייצר-נחתם הסכם בין החברה לבין התע"א על ,2005בספטמבר  18 ביום .25.4.1

החברה על בסיס  לבעלותאותו במסלול  המסרו 3התע"א את הלוויין עמוס 

Turn-Key Project  מיליון  170.4לאחר סיום הבדיקות במסלול, תמורת סך של

 ."(3עמוס רכישת  הסכם)", אשר שולם בהתאם לאבני דרך שנקבעו דולר

אורך חיי ש במקרהשנים לפחות.  12הינו  3אורך חייו המתוכנן של הלוויין עמוס  .25.4.2

עילות שנה, תהא תע"א זכאית לבונוס על כל שנת פ 12יעלה על  3הלוויין עמוס 

מכל סכום שתקבל החברה מלקוחות  10%בשיעור של  3נוספת של הלוויין עמוס 

 .בכל שנת פעילות נוספת 3עמוס 

שירותי  תספקמ, לפיו התע"א 3כן, נחתם הסכם תפעול הלוויין עמוס  כמו .25.4.3

וזאת  הפעלה מן הקרקע ללוויין באמצעות תחנת השליטה הקרקעית שבתע"א

 .למשך מלוא אורך חיי הלוויין

תחנת התמורה אשר תשולם לתע"א בגין שירותי תפעול באמצעות  לפירוט בדבר .25.4.4

' בדוחות די25באור , ראה 4ועמוס  3עמוס  ניםללוויי השליטה הקרקעית

 הכספיים.

  ושירותים לממשלה 4לרכישת הלוויין עמוס בקשר  הסכמים .25.5

ממשלת עם התע"א ו עםמערכת הסכמים ב התקשרה החברה 2007ביולי  8 ביום .25.5.1

מהתע"א ובקשר לשימוש שתעשה  4ישראל בקשר לרכישת הלוויין עמוס 

כן, נחתם  כמו .4לאורך כל חיי הלוויין עמוס  4ממשלת ישראל בלוויין עמוס 

לפיו התע"א תספק שירותי הפעלה מן הקרקע  4הסכם תפעול הלוויין עמוס 

' די25באור ראה לפרטים ) ללוויין באמצעות תחנת השליטה הקרקעית שבתע"א

  .(בדוחות הכספיים

עם  4והסכם עמוס  4מערכת ההסכמים לרכישת הלוויין עמוס  בדבר לפרטים .25.5.2

 .הכספיים בדוחותה' 25 באור ראההממשלה 
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  (E17)נקודה  סכם לשימוש בלעדי בנקודת מסלול בחללה .25.6

 הלוויין של למיקומו (17E) בחלל שמיים נקודתב בלעדי לשימוש הסכם בדבר לפרטים

 אורראה ב 5ולתיקון שנערך בהסכם זה לאחר הכשל המוחלט שאירע בעמוס  5עמוס 

 .17Eלפעול מנקודה  מתוכנן, המצוי בבניה, 17הלוויין עמוס  .הכספיים בדוחות' ו25

 6הסכם לשיגור הלוויין עמוס  .25.7

לאספקת שירותי על הסכם   SpaceXחברת עם החברה החתמ 2012באוקטובר  2ביום 

כאמור לעיל,  .SpaceX של 9באמצעות משגר פלקון  6הלוויין עמוס שיגור לחלל עבור 

, אירע 6במהלך תדלוק קרקעי של טיל שיגור הלוויין עמוס  2016בספטמבר  1ביום 

פי -מאחר ששירות השיגור עלפיצוץ של טיל השיגור, שגרם לאובדן מלא של הלוויין. 

סכם שיגור הלוויין ובהתאם להסכמות הצדדים במסגרת ההסכם השיגור לא סופק, 

תיזקף במלואה לזכות שיגור  6פי הסכם שיגור עמוס -, התמורה ששולמה על17עמוס 

 יב' בדוחות הכספיים.25לפרטים ראה באור  .17הלוויין עמוס 

 מהתע"א 6הסכם רכישת עמוס  .25.8

הזמינה חתמה החברה על הסכם עם התע"א, לפיו  2012בנובמבר  12ביום  .25.8.1

 6הלוויין עמוס  ייצור, הכנה לשיגור ותפעולהחברה מהתע"א את תכנון, 

יועד להרחיב את שרותי החברה במגזר פעילות  אשר "(6הסכם רכישת עמוס )"

4W  2ולהחליף את הלוויין עמוס . 

, לרבות בהתייחס לאובדן המוחלט 6הסכם רכישת עמוס  בדברנוספים  לפרטים .25.8.2

בדוחות  ח'25 באור ראה של הלוויין וכספי השבה שקיבלה החברה מהתע"א,

 הכספיים.

 6הסכם עם ממשלת ישראל למתן שירות בלוויין עמוס  .25.9

 12ביום עם התע"א, כאמור לעיל, התקשרה החברה  6להסכם רכישת עמוס  בנוסף

 חיי למשך 6 בעמוס לווייןבהסכם עם ממשלת ישראל למתן שירותי  2012בנובמבר 

שהושבו לחברה מתע"א לאחר  מתוך הכספיםדולר.  מיליון 20 של כולל בשווי, הלוויין

, על החברה להשיב לממשלת ישראל את הכספים ששולמו 6אובדנו המוחלט של עמוס 

מיליון דולר הושבו לממשלת ישראל במהלך רבעון  17סך של  ידה מכוח ההסכם הנ"ל.-על

 .2017שני 

 עם משרד התקשורת ההונגרי הסכם .25.10

, מצד אחד, לבין חברהנחתם הסכם בין התע"א וה, 2004בינואר  4 ביום .25.10.1

 –" ו ההסכםמשרד התקשורת ההונגרי, מצד שני )להלן בסעיף זה: "

התדר של האלומות  חלק מתחומי אוםי"(, בין השאר לתהצדדים"

 . ITU -מול ארגון ה 2ועמוס  1האירופיות של עמוס 
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)להלן בסעיף  6.4.2006לתיקון להסכם אשר נחתם בין הצדדים ביום  בהתאם .25.10.2

וסכם כי החברה תיטול את מלוא זכויותיה "(, ההתיקוןזה: "

פי ההסכם, למעט התחייבויות אשר מקורן -והתחייבויותיה של התע"א על

 ן כי התע"א לא תהא עוד צד להסכם.. כמו כן קובע התיקו1.1.2006טרם יום 

להסכם ולתיקון, יחול שיתוף הפעולה שבין החברה לבין משרד  בהתאם .25.10.3

. ºW4התקשורת ההונגרי ביחס לכלל לווייני החברה הממוקמים בנקודה 

בקשה לייסוד  ITU -לארגון ה 1.8.1997ממשלת הונגריה הגישה ביום 

)הונגריה,  אזורית שתכלול מספר מדינות ממרכז אירופה-מערכת תת

בה נמצאים  ºW4בנקודה  קיה ואוקראינה(סלובניה, קרואטיה, סלוב

אזורית -המערכת התתאושרה  30.5.2000ביום  .7ועמוס  3עמוס הלוויינים 

 .ITU -ידי ה-על

הלוויין ולתיקון, נקבע כי תקופת ההסכם הנה עד לתום חיי  סכםלה בהתאם .25.10.4

 .3, או כל לוויין עוקב ו/או חליפי לעמוס 3עמוס 

לתיקון תשלם  בהתאם, ופי ההסכם-ביצוע התחייבויות הצדדים על תמורת .25.10.5

אירו לשנה; סכום זה ישולם  אלפי 200 -כהחברה לממשלת הונגריה סך של 

 לחודש ינואר בשנה העוקבת לשנה לה נדרש התשלום.  31בכל 

קיימים הסדרים לגבי איחור בתשלום ולגבי תשלום מוקדם. כמו כן,  בהסכם .25.10.6

, יינתנו לממשלת הונגריה, ללא תשלום ובכפוף ןובהתאם להסכם ולתיק

על גבי עמוס  12MHZפי ההסכם, קיבולת בנפח -למילוי התחייבויותיה על

נוספים  5MHZ-כן, שמורה לממשלת הונגריה האופציה להשתמש ב כמו. 3

 כתחליף לתשלום שנתי.

תנאי ההסכם, ישיבו התע"א והחברה לממשלת הונגריה את החזרי  לפי .25.10.7

 , בתיאום מראש.ITU -נגרמות לה מפעולות התיאום מול הההוצאות ה

 , פולין, אוסטריה, צ'כיה ורומניהת גרמניהוהונגריה פנתה לממשל ממשלת .25.10.8

היכלל ל והסכימכל המדינות הנ"ל אזורית הנ"ל. -למערכת התתן לשם צירופ

אזורית המורחבת -המערכת התת 3.5.2011וביום  במערכת תת אזורית זו

 .ITU -ידי ה-אושרה על

 yesעם  הסכמים .25.11

25.11.1. yes  חברה  - "מבע לתקשורת הישראלית החברה" בזק" של בתהינה חברה

 בחברה. השליטהיורוקום, בעלת  קבוצתבשליטת 

25.11.2. yes  ,3מקטעי חלל הן בעמוס ב שימוש העושההינה לקוח מהותי של החברה 

 .(2 בעמוס)ולפניו  7והן בעמוס 
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 הסכמים המחליף, בהסכם yesהתקשרה החברה עם  2013 בנובמבר 4 ביום .25.11.3

 13 -ומאריך את תקופת ההתקשרות בין הצדדים בכ הצדדים בין קודמים

, 3, עמוס 2, למתן שירותי תקשורת לוויינית בלוויינים עמוס שנים נוספות

 בהיקףמסוימות  בנסיבות/או כל לוויין אחר שיוסכם בין הצדדים ו 6עמוס 

טו, מבלי לקחת בחשבון אופציה מיליון דולר )בחישוב נ 311 -כשל  כולל כספי

מיליון דולר, בחישוב נטו,  226-מספר המקטעים( )כ להגדלת yes -ל שניתנה

לאחר שקלול ההנחה על יתרת תקופת ההסכם המקורי בין הצדדים וביטול 

לפי ההסכם המקורי ומבלי לקחת בחשבון את האופציה של  13-המקטע ה

yes להגדלת מספר המקטעים )"(הסכם yes.)"  הסכםyes ידי -אושר על

פי -ועל, בנוסף דירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה.הועדת הביקורת, 

עבור  yes הייתה זכאית, 6 עמוס הלוויין הפעלת במועד דחיה עקב, ההסכם

ועבור  25%להנחה בגובה  15.8.2016 -ועד ל 15.3.2016התקופה החלה מיום 

 -  50%להנחה בגובה  31.12.2016 -ועד ל 16.8.2016התקופה החלה מיום 

. הנחה 2מדמי השירות השנתיים לאותה תקופה של קיבולת השירות בעמוס 

הנ"ל,  מיליון דולר בתקופות 3 -מיליון דולר ו 1.9זו מסתכמת בסך של 

 בהתאמה.

 6 עמוס הלוויין אובדן לנוכח, 201735 בינואר 16 ביום החברה שדיווחה כפי .25.11.4

התקשרות החברה בהסכם לגבי הלוויין הזמני עמוס ו 2016 ספטמבר בחודש

 2017 יוניב 6 -ב התקשרו yes -, החברה ו2הלוויין עמוס  את החליף אשר, 7

ידי ועדת הביקורת, -בהתאם לעקרונות שאושרו על yesבתיקון להסכם 

 הדירקטוריון והאסיפה הכללית. 

 6 - ו 3 בעמוס חלל מקטעי 6באמצעות  שירותים yesלהיום מקבלת  נכון .25.11.5

 .חלל מקטעי 12ובסה"כ באמצעות  ,7 בעמוס חלל מקטעי

 לידי ההסכם להביא רשאית yesקובע תנאים מפורטים בגינם  yes הסכם .25.11.6

 .החברה של הפרות בגין ואם פיצויים תשלום כנגד אם, סיום

25.11.7. yes  הסכםלא נתנה לחברה בטחונות כלשהם בגין yes. 

 עמוס הלוויין אובדן לאחר כאמור שתוקן כפי, yes הסכםעיקרי תנאי  להלן .25.11.8

6 

, בכפוף 2028בדצמבר  31ועד ליום  2013בינואר  1מיום  ההסכם: תקופת (1)

שנקבע בתנאי ההתקשרות )כמפורט  כפילאפשרויות סיום מוקדם 

 (.(9)בסעיף 

 :yes -המקטעים באמצעותם יינתנו שירותי תקשורת ל מספר (2)

                                                      
 .005551-01-2017מספר אסמכתא:  35
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תחילת ועד מועד  7החל ממועד תחילת הפעילות של הלוויין עמוס  (3)

 6, כאשר 7ובעמוס  3מקטעי חלל בעמוס  12: 836פעילות הלוויין עמוס 

צפויה לעשות  yes. 7עמוס ב מקטעים 6 -ו 337בעמוס  ם יהיומקטעי

ידי החברה )כפי -עד לתום תקופת השימוש בו על 7שימוש בלוויין עמוס 

שנים ממועד הצבתו בנקודה  4, קרי אסיהסאטשנקבע בהסכם בינה לבין 

שנים מהמועד האמור, ככל שהחברה מימשה את האופציה  5או 

 .38להארכת תקופת השירות בשנה נוספת(

 3מקטעי חלל בעמוס  12: 8החל ממועד תחילת פעילות הלוויין עמוס  (4)

 .8מקטעי חלל בעמוס  8-, ו3מקטעי חלל יהיו בעמוס  4, כאשר 8ובעמוס 

 .8מקטעי החלל יהיו בעמוס  12 - 3לאחר תום חיי עמוס 

לנקוט במיטב המאמצים הסבירים כדי לבנות ולשגר  התחייבה חברהה (5)

( וכי מועד תחילת 8)הלוויין עמוס  4Wלוויין מחליף לנקודת שמיים 

. עם זאת, התיקון להסכם 2021פעילותו יחול לא יאוחר מחודש פברואר 

כולל התייחסות למקרה שבו החברה לא תתקשר בהסכם לבניית לוויין 

 )ב(.(9)זה, ראה סעיף 

 : ההתקשרות של הכספי ההיקף (6)

 31 ועד 2017בינואר  1 -מ החל ההתקשרותהכספי הכולל של  ההיקף

דולר )מבלי לקחת בחשבון  מיליון 263 -בכ מסתכם, 2028 בדצמבר

 "(rev shareות )"מנגנון השתתפות בהכנסות עודפ או/ו הנחות מנגנוני

((. התוספת הכספית נטו (7) בסעיף)כמפורט  להסכם בתיקון שנקבעו

 2028בדצמבר  31ועד  2017בינואר  1 -החל מ הקיים ההסכםבניכוי 

 למקטע הממוצע המחיר כי, יצוין. דולרמיליון  41 -מסתכמת בכ

 ההסכם פי על למקטע הממוצע למחיר דומה התיקון להסכם במסגרת

 למקטע הממוצע במחיר( 1%-מ פחות)של  זניחה תוספת למעט, 2013 -מ

, כי יובהר .הביניים בתקופת 7 עמוס הלוויין בגין השירות מדמי הנובעת

נמוכה יותר במקרה בו  להיות עלולהשל ההתקשרות  הכוללת ההכנסה

בתיקון להסכם, כמפורט  שנקבעו rev shareיחולו מנגנוני הנחות ו/או 

 .(7)בסעיף 

על המחיר בהסכם ( 2013-2016)שנים  3הנחה לתקופה של  ניתנה yes -ל

לעומת  10%)הנחה בשיעור של  2000שנחתם בין הצדדים בשנת  הקודם

                                                      
 .8עמוס לוויין היובהר, כי נכון למועד זה, טרם התקבלה בחברה החלטה באשר לבנייתו ולשיגורו של  36
מקטעי חלל לפחות, תהיה החברה רשאית, ככל שהדבר יהיה  6כוללת  3בעמוס  yesבמקרה בו הקיבולת שמועמדת לשירות  37

 הכרחי, לבצע כיבוי של אחד המשיבים בתקופת האקליפס, ובמהלכה בלבד.
 .8.2ן אורך חייו הצפוי ראה בסעיף , לרבות לעניי3לפרטים בדבר הלוויין עמוס 

במסגרת התיקון להסכם, החברה מתחייבת לממש את האופציה הנ"ל ככל שבמועד האחרון האפשרי למימושה יהיה ברור, כי  38
 1.8.2020. כן מתחייבת החברה, כי אם לא מומשה האופציה, ועד ליום 1.2.2022לא תחול עד  8תחילת הפעילות של הלוויין עמוס 

, תעשה החברה את מיטב המאמצים הסבירים לשם yes, אזי, לבקשת 1.2.2021ד ליום לא צפוי להתחיל בפעילות ע 8יתברר כי עמוס 
לתקופה  7להמשיך לעשות שימוש במקטעי החלל בעמוס  yes-( כך שיתאפשר לאסיהסאטהארכת התקשרותה עם בעלת הלוויין )

 .yesנוספת בה תנקוב 
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 מסתכמת ההנחה(. 2000המחיר למקטע בודד בעסקה הקודמת משנת 

  .התקופה לכל"כ בסה דולר מיליון 5.1 -בכ

 מנגנוני נקבעו להסכם התיקון במסגרת: rev share -הנחות ו מנגנוני (7)

 :להלן כמפורט rev share -ו הנחות

" מותנה ביחס לתקופת השימוש בלוויין עמוס  rev share"מנגנון (א)

עמוס מקטעי לוויין בתעשה שימוש ב yes: במהלך התקופה בה 7

עודף הכנסותיה הכוללות של החברה מ שלישל yes, תהא זכאית 7

מקטעי חלל ו/או ממתן שירותים שונים בלוויינים עמוס  מהחכרת

 שלישיים(והן לצדדים yes -לגורמים כלשהם )הן ל 7ועמוס  3

, )ככל שיהיה עודף כאמור( הסכםתיקון לשנקבע בשמעבר לסף 

שייערך אחת לשנה וכן חישוב מצטבר בהתאם לחישוב וזאת 

 ; 7בעמוס  yesידי -שייערך בסוף תקופת השימוש על

: אם 8ביחס לתקופת השימוש בלוויין עמוס מנגנון הנחה מותנית  (ב)

, 8עמוס יין בתעשה שימוש במקטעי לוו yesבמהלך התקופה בה 

 yes-)ל החברהתחכיר המספר הכולל של מקטעי החלל אותם 

תחום התדרים ולגורמים נוספים(, באלומה המזרח תיכונית וב

יעלה על המספר שנקבע  8עמוס ו 3עמוס הרלוונטי בלוויינים 

הנגזר להנחה שנתית בשיעור  yesבתיקון להסכם, אזי תהא זכאית 

ומהמספר הכולל של  yes לשירותממספר מקטעי החלל שיועמדו 

כאמור, וזאת עד להנחה מירבית  החברהמקטעי החלל שהחכירה 

 מיליון דולר בשנה.  2.4של 

התשלומים ישולמו באופן שוטף במהלך תקופת  כל: תשלום תנאי (8)

-ו 2017( בגין השנים 1ההתקשרות בהתאם למועדי התשלום הבאים: )

( 3)-יום; ו 65: שוטף+2020-ו 2019( בגין השנים 2יום; ) 95: שוטף+2018

 יום.  35בגין שאר תקופת ההסכם: שוטף+

 סיום ההסכם   אפשרויות (9)

רשאית לסיים את ההתקשרות  yes: סיום מוקדם ללא עילה (א)

 12במהלך התקופה גם ללא עילה, בכפוף להודעה מוקדמת בת 

מיתרת התמורה ביחס ללוויינים עמוס  55% של חודשים ותשלום

 7עמוס מהתמורה ביחס ללוויין  100%תשלום של  ןוכ  8עמוס -ו 3

)בכפוף למנגנון החזר ידי החברה -ום תקופת השימוש שלו עלעד לת

תצליח  החברההסכם במקרה בו תיקון לעל פי נוסחה הקבועה ב

 .להחכיר את המקטעים שהתפנו(

 :8לוויין עמוס סיום מוקדם בשל עיכוב בחתימת ההסכם לבניית ה (ב)

yes  קופת הפעילות את ההתקשרות בתום תרשאית לסיים
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, ללא תשלום פיצוי, במקרה בו 7הראשונית של הלוויין עמוס 

יינים לבנייתו של עם יצרן לוומחייב לא התקשרה בהסכם  החברה

מועד מבתוך שנתיים  (EDC, שייכנס לתוקפו )8הלוויין עמוס 

יאוחר , ובלבד שהודעה כאמור נמסרה לא התיקון להסכםחתימת 

 .להסכםתיקון דשים ממועד חתימת החו 33-מ

במקרה של אי  :8ם בשל אי זמינות בלוויין עמוס סיום מוקד (ג)

ילת פעילותו, אזי תסתיים לאחר תח 8הלוויין עמוס זמינות 

עמוס , בתום תקופת חיי הלוויין ההתקשרות, ללא תשלום פיצוי

 2022עד לפברואר  סיום מוקדם כאמור יחול גם במקרה בו. 339

תקבל   yes החל בפעילותו, כאשר במקרה כאמור טרם 8עמוס 

עד לתום חייו, וככל  3מקטעי חלל בעמוס  10שירות באמצעות 

 yesלהתחיל בפעילות, תהיה  8שלאחר מכן יתאפשר לעמוס 

רשאית )אך לא חייבת( לבחור לעשות שימוש במקטעי חלל בעמוס 

 עד לתום תקופת ההתקשרות. 8

 . שנקבע ןזמ לפרק זמינה אינה הקיבולתאם  (ד)

 קיבלה ומהותי עיקרי כגורם שימוש נעשה בה הקיבולת עקב אם (ה)

yes  התראה מהרשות המוסמכת כיyes  אינה עומדת בתנאי

 ליטול או להפקיע או לשלול הרשות ובכוונתשיון השידור שלה, יר

 לביטול, ובתנאי שניתנה לחברה הזדמנות לפעול הרישיון את

 התראת הרשות. 

לתקנה תוך  הנכשל החברההסכם אשר הנעשתה הפרה יסודית של  (ו)

 לעשות כן.  yes( יום מקבלת הודעה בכתב מאת 60שים )יש

בלוויין  40זמינות אי של במקרה :לגיבוי/או ו חלופית לקיבולת התחייבות (10)

 yesהתחייבה החברה להעמיד לרשות  8או עמוס  7או עמוס  3עמוס 

 קיבולת באמצעות שירות לאפשר מנת על גיבוי/או ו חלופית קיבולת

 .שהוסכם כפי, מינימאלית

 מיטב את החברה תעשה שמישה בלתי הפכה והקיבולת במידה (11)

 מקטעי בשני שימוש תוך האפשרי בהקדם לשקמה מנת על המאמצים

לצורך כך ולאחר מכן תוך שימוש  yesהמוקצים לטובת  ייעודיים חלל

לטובת כלל לקוחות החברה. במקטעי חלל רזרביים כלליים המשמשים 

, שמישה הבלתי הקיבולת את שקםבנוסף אם לא יעלה בידי החברה ל

השתתפות  הכולל, אחר מלווייןמנגנון להסדרת קיבולת חלופית  נקבע

                                                      
בתקופה שלאחר תום חייו )וכל עוד לא הסתיימה הפעלתו  3תהיה רשאית להמשיך לעשות שימוש במקטעי חלל בעמוס  yesואולם  39

 המסחרית וכל עוד לא הודיעה אחרת(, בתנאים הקבועים בתיקון להסכם.
כהגדרת מונח זה בתיקון להסכם, בהתאם לזהות הלוויין הרלבנטי ופרמטרים טכניים הרלבנטיים לפעילותו התקינה. מנגנוני  40

 וזאת על מנת לשמר רמת שירות הכרחית. 2013-לעומת ההסכם מ yes -להגיבוי/קיבולת חלופית משקפים שיפור 
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פי -הפער בדמי השירות בין התשלום שמגיע עלמהחברה במימון מחצית 

יבולת למפעיל לוויין אחר עבור ק מושישול השירות דמיההסכם, לבין 

, אם בנוסףדולר למקטע חלל לשנה.  אלף 50חלופית וזאת עד לסכום של 

עקב החלפת לוויין,  yesתידרש התאמת תשתיות קרקעיות אצל לקוחות 

 מיליון 2.5ההתאמה לסכום של  בהוצאותהחברה  השתתפותהוגבלה 

 דולר. 

לא  המוקצה: אם הקיבולת שירותבמחיר ה זיכוייםלעניין  הסדרים (12)

 למשך למעלה מפרק זמן שנקבע תעמוד בפרמטרים הקבועים בנספחים

אזי תעשה החברה את מיטב המאמץ לשקם  -"( זמינות אי: "זה בסעיף)

 בגין בתשלום תחויב לא yesזה  במקרה. את הקיבולת הבלתי זמינה

בנוסף,  .הזמינות אי של הזמן פרק למשך זמינה הייתה שלא הקיבולת

 הנוסףהזיכוי  שסךמנגנון פיצוי שנקבע, ובלבד  לפי yesתזכה את  החברה

אחת, לא  קלנדרית שנה במהלך זמין בלתי חלל מקטע כל בגין, כאמור

 .חלל למקטע דולר אלף 25יעלה על 

: מעבר לאמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק או אחריות (13)

 כתוצאה מאי yes -הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הפסד רווח שייגרם ל

, וכן עבור כל הפסד או נזק מוקצהיכולת החברה לספק את הקיבולת ה

 כתוצאה מאי זמינות קיבולת זו.

 6 עמוס בלוויין תקשורת שירותי הסכם .25.12

 .Eutelsat S.Aבהסכם עם חברה בת של החברה התקשרה  2015באוקטובר  4 ביום

 6עמוס של הלוויין  Kaלמתן שירותי תקשורת לוויינית באמצעות הקיבולת שבתדר 

הסכם זה התבטל כתוצאה מאובדן הלוויין . במצטבר דולר מיליון 95 -כ של בהיקף

 'ט25באור  ראה הלקוחוהסכם פשרה עם בדבר ההסכם  נוספים לפרטים. 6עמוס 

 .בדוחות הכספיים

 (7הסכם שירותי תקשורת באמצעות לוויין פעיל )הלוויין עמוס  .25.13

התקשרה בהסכם שירותי תקשורת באמצעות לוויין פעיל בבעלות חברת  החברה

לתקופה של ארבע שנים )עם אופציה להארכה בשנה נוספת(. בהתאם  "אסיהסאט"

. לפרטים 2017בפברואר  26החל מיום  7להסכם זה מפעילה החברה את הלוויין עמוס 

 .בדוחות הכספיים י'25באור  ראהבדבר ההסכם 

 מבואינג 17ויין עמוס הסכם לרכישת הלו .25.14

 הזמינהחתמה החברה על הסכם עם בואינג, לפיו  2016בדצמבר  21ביום  .25.14.1

 הסכם)" נוספים ושירותים ומערכותיו 17 עמוס הלווייןהחברה מבואינג את 

תייצר עבור  בואינג, 17בהתאם להסכם רכישת עמוס "(. 17 עמוס רכישת

אותו לבעלות החברה בנקודת המסלול  ותמסור 17החברה את הלוויין עמוס 

מעלות מזרח )מיקום השמיים שהלוויין  17המיועדת לו, במיקום שמיים 
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ידה, כאשר מועד המסירה -פעל בו(, לאחר ביצוע בדיקות המסלול על 5עמוס 

אורך חיי . 2019 באפריל 17ותחילת מתן שירות נקבעו לא יאוחר מיום 

 27 -מ במסגרת תיקון להסכם ת.שנה לפחו 15הלוויין לפי ההסכם הוא 

שנים  16-, משך חיי הדלק הנומינליים של הלוויין הוארכו מ2017באוגוסט 

שנים, וההוראות בדבר הפחתת מחיר עקב ירידה בחיי הדלק  19 -ל

הנומינליים תוקנו בהתאם, וזאת מבלי לשנות את ההתחייבות החוזית 

 .שנים 15למשך חיי השירות של הלוויין, שהינה כאמור 

החומרה  רכיבי כולל, ומערכותיו הלוויין רכישת בגין הכוללת התמורה .25.14.2

והתוכנה של מרכז השליטה הקרקעי לשם תפעול הלוויין, שירותי תמיכה 

 שיגור לביטוח בפעולותבשיגור, תמיכה בתפעול ללוויין למשך חייו ותמיכה 

  לר.מיליון דו 153 -עומדת על סך של כ במסלול פעילותו ובעת הלוויין

בדוחות  יא'25ראה באור  17בר הסכם רכישת עמוס לפרטים נוספים בד .25.14.3

 הכספיים.

 17הסכם לשיגור הלוויין עמוס  .25.15

בהסכם לאספקת שירותי שיגור  SpaceX -, התקשרו החברה ו2017באוקטובר  18 ביום

. לפרטים בדבר SpaceXשל  9-באמצעות משגר פלקון 17לחלל עבור הלוויין עמוס 

 יב' בדוחות הכספיים.25באור ההסכם ראה 

 8 עמוס הלוויין לשיגור הסכם .25.16

בהסכם לאספקת שירותי שיגור  SpaceX -, התקשרו החברה ו2017באוקטובר  18ביום 

כלוויין מחליף ללוויין  4°Wלוויין המתוכנן להיות משוגר לנקודת שמיים לחלל עבור 

טים בדבר ההסכם . לפרSpaceXשל  9-באמצעות משגר פלקון 41"(8)"עמוס  7עמוס 

 יג' בדוחות הכספיים.25ראה באור 

 הסכם שכירות .25.17

גן. -ברמת 7בבית גיבור ספורט ברחוב מנחם בגין  20משרדי החברה ממוקמים בקומה 

 .הכספיים בדוחות' טו25 באורבדבר הסכם השכירות ראה  לפירוט

 הסכם ניהול עם יורוקום תקשורת בע"מ .25.18

 .ד' לדוח התקופתי פרקבדוח פרטים נוספים על התאגיד,  21תקנה לפרטים ראה 

 הלוויינים ביטוחי .25.19

 3עמוס במסלול של  ביטוח פוליסות .25.19.1

מיליון דולר וכן  106.3 -מבוטח בסכום כיסוי ללוויין של כ 3הלוויין עמוס 

מיליון דולר לתקופה  36.6 -ביטוח לנזקים כספיים בסכום כיסוי של כ

                                                      
 .36ראה ה"ש  41
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בדבר דרישה שהגישה החברה למבטחי  לפרטים. 27.7.2018ועד  28.7.2017

 .8.2.2 ראה סעיף 2012 בשנת 3עמוס 

 4עמוס של  ביטוח פוליסות .25.19.2

 99.3של  כיסוים בסכו מבוטחת 4עמוס  החברה בלוויין שבשימוש קיבולתה

בנוסף, החברה רכשה  .30.8.2018 ועד 31.8.2016 מיליון דולר לתקופה

 4פוליסת ביטוח נוספת לכיסוי תוצאות כספיות של כשל בלוויין עמוס 

. 30.10.2018עד  30.10.2017מיליון דולר לתקופה  33.4 -בסכום כיסוי של כ

 133.4 -הינו כ 30.8.2018לפיכך, היקף הביטוח הכולל של הלוויין עד ליום 

 מיליון דולר.

 7 וסעמ שלבמסלול  ביטוח פוליסות .25.19.3

בסכום כיסוי מירבי  7החברה רכשה פוליסת ביטוח במסלול ללוויין עמוס 

 .25.2.2019ועד  26.2.2018 -ליון דולר מימ 20של 

 .29.2סעיף  הלפרטים אודות סיכונים הקשורים לביטוח ולחידוש ביטוח, רא

  משפטיים הליכים .26

 בדוחות הכספיים. 7ב'1לפרטים בדבר חקירת רשות ניירות ערך, ראה באור 

בדוחות  8ב'1לפרטים בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד החברה ראה באור 

 הכספיים.

 ואסטרטגיה עסקית יעדים .27

  .1.1ראה סעיף  העסקית של החברה האסטרטגיה לתיאור .27.1

מעלות מערב  4-לוקציה( ב-ם במיקום משותף )קומיממוק 7ועמוס  3עמוס הלוויינים  .27.2

(4°W בכוונת החברה לשמור, ככל הניתן, על המצב בו ממוקמים שני לוויינים בכל עת .)

ציף ללקוחותיה האסטרטגיים גם במקרה באותו מיקום שמיים על מנת להבטיח שירות ר

  .ולחזק את מעמדה בשווקים בהם היא נותנת שירות של כשל באחד הלוויינים

אשר מטבע הדברים, עשוי , , כהגדרתו בחוק ניירות ערךהאמור לעיל הנו מידע הצופה פני עתיד

מכפי שצפתה מהותית להשתנות או שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה 

 ,הדוחהחברה, בין היתר בשל היותו מבוסס על מידע, הערכות ותחזיות של החברה למועד 

בעיקר על צבר ההזמנות הקיים של החברה ועל הערכת החברה בדבר יכולתה לחתום על חוזים ו

, התפתחויות בתחומי פעילות החברה ושווקי היעד שלה, ניסיון העבר םותקיימהתעתידיים ו

. החברה אינה מתחייבת לעמוד בהערכות אלו ים אשר אינם בשליטתה של החברהשלה וגורמ

והנתונים המוצגים הנם תחזיות בלבד, שאינן מחייבות את החברה. לגורמים הרבים ולסיכונים 

, 29.2, 29.1, ובפרט סעיפים 29 אשר עלולים להשפיע על התממשות הערכות אלו ראה סעיף

 .29.10 -ו 29.8, 29.6, 29.4, 29.3



 

 

 2017דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  -תקשורת בע"מ -חלל

 

68 

 להתפתחות בשנה הקרובה צפי .28

פרויקט  ובראשם, תמשיך החברה בקידומם של פרויקטים לווייניים נוספים, 2018 בשנת

, המתוכנן 8הלוויין עמוס  ופרויקט ºE17המתוכנן להיות משוגר לנקודת שמיים  17הלוויין עמוס 

ולאפשר אספקת שירותים  7מחליף ללוויין עמוס  כלוויין 4Wת משוגר לנקודת שמיים להיו

נוספים. באמצעות פרויקטים אלה ופרויקטים נוספים החברה תמשיך במגמה להעמיק את 

לחדור לשווקים חדשים. לשם כך והפעילות בשווקים קיימים באמצעות שיגור לוויינים נוספים 

יתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים שיסייעו בידה להשיג תבחן החברה גם אפשרויות לש

  יעדים אלה.

ללקוחות  4השירותים אותם מספק הלוויין עמוס  להארכתבכוונת החברה לפעול  2018 בשנת

 .15.3ראה סעיף  4. לתיאור התפוסה בעמוס 29.4סעיף  ראה, זה לעניין לסיכוניםקיימים. 

דרתו בחוק ניירות ערך, אשר מטבע הדברים, כהגמידע הצופה פני עתיד,  כולל בסעיף זה האמור

עשוי להשתנות או שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי 

, על כדאיות החלופות הנבחנות , בין היתר,מבוססשצפתה החברה, בין היתר בשל היותו 

חתום על חוזים ועל הערכת החברה בדבר יכולתה ל אינטגרציה של מכלול המידע שבידי החברה

. החברה אינה מתחייבת לעמוד בהערכות אלו והנתונים המוצגים הנם התקיימותםעתידיים ו

לגבי סיכונים שהתקיימותם עשויה להשפיע על  תחזיות בלבד, שאינן מחייבות את החברה.

, 29.3, 29.2, 29.1ובפרט סעיפים  29 מימוש המידע הצופה פני עתיד כפי שפורט לעיל, ראה סעיף

 .29.5 -ו 29.4

 סיכון גורמי .29

, ושיש בהם כדי להשפיע פעילותהתחומי בשלושת הסיכון הכרוכים  גורמילהערכת החברה, 

 כדלקמן:מתחלקים למספר תחומים עליה, 

 סיכון ענפי – בלוויין כשלים .29.1

בלוויין עלולים להשפיע על ביצועי הלוויין ובכך להוביל  משמעותיים כשלים .29.1.1

 .ואף לאבדן הלוויין לאבדן הכנסות

"( במהלך כשליםנתונים לכשלים שונים במערכות ולתפקוד לא תקין )" לוויינים .29.1.2

כוללים, לדוגמא, כשל ם במסלול. כשלים בלוויין ותהשיגור ולאחריו, בעת שה

כשל  ,כשל במשיב, כשל במערך הסולארי, כשל במצבר מערכת הייצוב במסלול,ב

כשל במערכת או על הלוויין  והבקרה במערכת החשמל, כשל במערכת השליטה

  ההנעה של הלוויין.

ידי מערכות גיבוי לחלק -מתמודדת עם הסיכונים הטכניים השונים על החברה .29.1.3

במשך חיי הלוויין לתקופות קצובות ידי רכישת ביטוחים -ממערכות הלוויין ועל

 באופן .כמקובל בשוק ביטוחי הלוויינים, אשר החברה פועלת לחדשם עם סיומם

מידה והציוד כללי, הלוויינים מצוידים במערכות גיבוי, אשר ניתן להשמישן ב

העיקרי סובל מכשל כלשהו; אולם ישנם מקרים בהם יתכן שמערכות גיבוי לא 
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שיוטלו מגבלות )החרגות של כשלים  ייתכןיהיו זמינות ואז יפגעו ביצועי הלוויין, 

ידי מבטחי הלוויין על היקף הכיסוי הביטוחי בעת חידוש הביטוח -מסוימים( על

תוקטן הקיבולת של הלוויין, יקוצרו או שמבטחים יסרבו לחדש את הביטוח, 

)לגבי  חייו המסחריים של הלוויין ותוגבל יכולת ייצור ההכנסות מן הלוויין

 ראה סעיףהיקף הכיסוי הביטוחי וחידוש הביטוחים  בקשר עםגורמי סיכון 

29.2). 

  :עשוי להיות מושפע ממספר גורמים, ובכללם משך חייו המסחריים של הלוויין .29.1.4

הדלק בה נעשה שימוש לשם שמירה על מיקומו של הלוויין בחלל או  כמות (1)

כמות הדלק בה  –לשם מיקום מחדש של הלוויין )לגבי לוויינים חדשים 

  נעשה שימוש בשלב הכנסת הלוויין למסלול(.

  מבנה הלוויין. יציבותו עמידות (2)

  הביצוע של רכיבי הלוויין. יכולת (3)

  בתפעול הלוויין. תקלות (4)

להשפיע על יכולת הביצוע של יחידות או מערכות  עלולותת שונו תקלות .29.1.5

לגרום למבטחי הלוויין  עלולותבלוויינים, או לצמצם את היקף הגיבוי. תקלות 

ולת הביטוח בעתיד מקרים מסוימים כאו להוציא מת והחרגות להטיל מגבלות

. כל כשל הרלוונטיות או אף לסרב להמשיך לבטח את הלווייןבפוליסות הביטוח 

חלקי או מלא בלוויין עלול לגרום לפיחות בהכנסות ובעתודות החברה, וכן 

להשפיע לרעה על יכולת החברה לשווק קיבולת וליצור הכנסות בעתיד. בנוסף 

הלוויין או על  ללכך, תקלה בעלת השפעה שלילית חמורה על תפקודו הכללי ש

ו של הלוויין חייו המסחריים הצפויים יכולה לחייב את החברה להפחית את ערכ

ולהחיש את התוכניות המתוכננות להחלפתו. כתוצאה מכך יושפעו לרעה 

רווחיות החברה, הצרכים הפיננסיים של החברה ויכולתה להשתמש בכספים 

פנויים למטרות אחרות. תקלות עלולות לגרום למבטחים להוציא מצבים 

פי -, עלןולת פוליסות הביטוח של החברה בעת שיגיע המועד לחדשכנוספים מת

 .רוב מדי שנה

לו מתקלות. חלק יסב ידי החברה-על יםכי גם הלוויינים המשווק ,מן הנמנע לא .29.1.6

להשפיע על משיבים או על רכיבי מפתח או על יחידות שהנן  מתקלות אלו עלול

קריטיות להמשך פעילות הלוויין. אין החברה יכולה להבטיח כי במקרים כאלה, 

קונפיגורציה מחדש תאפשר המשך פעולה של אותם רכיבים או יחידות, או 

ידי שימוש ברכיבים או -שניתן יהיה להחזיר את הלוויין לפעילות תקינה על

על גבי הלוויין. כאשר לא ניתן להחזיר את השירות, הכשל עלול  יתירותדות ביחי

לצמצום היקף לגרום לכך שתהיה פחות קיבולת פנויה להחכרה על גבי הלוויין, 

לפגיעה בביצועי הלוויין, או להפסקה הכיסוי הביטוחי בעת חידוש הביטוח, 

 מוקדמת של פעילות הלוויין, באופן חלקי או מלא.
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עלולים לסבול מבעיות נוספות כגון אבדן דלק, שימוש גדול מהצפוי  םלווייני .29.1.7

בדלק בזמן השיגור או תפקוד לקוי, שיכולות להפחית מחייהם המסחריים. 

פעולות גורמים נוספים שעלולים לפגוע בלוויין או בתקשורת עמו וממנו הם 

ת, , סופות מגנטיות, אלקטרוסטטיות או סולאריואו הפרעות מכוונות מלחמה

גורמים אלה  .ולוויין אחר מטאוריטים-פסולת חלל, מטאוריטים או מיקרו

העלולה להביא לאובדן מוחלט של הקשר יכולים לגרום לירידה בביצועי הלוויין 

 .או של איכות השידורים

ללקוחות, במרבית  ם למתן שירותי תקשורת לווייניתבנוסף, כמקובל בהסכמי .29.1.8

שעל החברה לשלם ללקוח בשל הפרעות או מנגנוני פיצויים אין הסכמים אלה 

 שירותאולם נקבעים בהם מנגנונים לשחרור הלקוח מתשלום דמי  ,אי זמינות

בגין פרקי זמן של אי זמינות העולים על מינימום מסוים. בדרך כלל תרופתו של 

הלקוח למקרה של אי זמינות ממושכת )הנגרמת בשל ירידה בביצועים או אובדן 

 .שירותמוחלט של הלוויין( הינה ביטול הסכם ה

 סיכון ענפי –עסקיים ותלות בלקוחות ובספקים וסיכוני ביטוח  סיכונים .29.2

לא יגן על החברה מפני כל האובדנים. אם  הלחברה עבור לווייני שיש הביטוח .29.2.1

יארע, לאורך תקופת פעילותם של הלוויינים כשל שיגרום לאובדן מוחלט של 

)כהגדרתו בתנאים הכלליים של פוליסות הביטוח(, מכסה פוליסת  ווייןהל

לאבדן הכנסות ונזקים מלא , ללא כיסוי ביטוחי חוביתרת ה תא לפחותהביטוח 

ועמוס  4עמוס  ,3עמוס  עקיפים. לפרטים בדבר הכיסוי הביטוחי של הלוויינים

כגון ). גם במקרה של אובדן לוויין המצוי עדיין בשלבי בניה 25.19, ראה סעיף 7

החברה להיות זכאית אך ורק  עלולה (17שהיה בשלבי בניה וכגון עמוס  6עמוס 

סכומים ששילמה עבור הלוויין, ללא כיסוי לאובדן הכנסות מה חלקלהשבה של 

 6ן עמוס הלוויי סכומי השבה שהתקבלו בגיןלפרטים בדבר  ונזקים עקיפים.

לפרטים בדבר סעדים שהחברה זכאית להם  .ד' בדוחות הכספיים9באור  ראה

כמו כן, ( בדוחות הכספיים. 8יא')25ראה באור  17טרום שיגור הלוויין עמוס 

ח אם הם כשלים חלקיים עשויים שלא להיות בני תביעה תחת פוליסות הביטו

מהווים, במהותם, פגיעה ביתירות או במרווחים מוסכמים מסוימים )כגון עודף 

דלק מעבר למשך חיי הלוויין המבוטחים( שאין בהם, כשלעצמם, פגיעה בתפקוד 

ו/או אינם עומדים בהוראות הפוליסה המקנות זכות לדמי ביטוח.  הלוויין

שלים אלה מן הכיסוי על שכאלה, ייתכן שבעת חידוש הביטוח יוחרגו כ במקרים

ידי המבטחים כך שכשלים נוספים, אם ייגרמו במערכות המוחרגות, עלולים 

לגרום לנזקים שלא יהיו מכוסים בביטוח ובמצב זה תיתכן פגיעה, עד כדי אובדן 

מוחלט של הלוויין, ביכולת החברה לייצר הכנסות מן הלוויין, וזאת ללא פיצוי 

 ביטוחי.

הביטוח עלולות לגדול או שלא יהיה ניתן כלל להשיג ביטוח או שניתן  עלויות .29.2.2

 יהיה להשיג רק ביטוח עם מגבלות בהיקף הכיסוי )החרגות(.
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לקוחות, בייחוד לקוחות גדולים, עלול להפחית את הכנסות החברה.  אבדן .29.2.3

. כמו כן, לחברה תלות בממשלת yes, לחברה תלות בלקוח 11.4.2כאמור בסעיף 

 ישראל, לאור הסכמים מהותיים אשר נחתמו בין הצדדים כמפורט בסעיפים

 .6לפרטים נוספים ראה סעיף  .25.9 -ו 25.3, 25.2 ,25.1

כלכליים של לקוחות, בייחוד במדינות במרכז ומזרח אירופה הסובלות  קשיים .29.2.4

על גביית  מקשים, או משינויים גיאופוליטיים מן המשבר הכלכלי העולמי

לגרום לאובדן לקוחות ולפגוע בהכנסות ועלולים תמורת שירותי החברה, 

 החברה.

דורים עלולה להיות חשופה לסיכונים עסקיים הנובעים מתוכנם של שי החברה .29.2.5

 המתבצעים באמצעות הלוויינים.

חיפוש או מימוש אפשרויות  לשםעלולה שלא להיות גישה אל הון מספק  לחברה .29.2.6

או להמשך  או לשם שירות חוב או שחלוף חובות קיימים צמיחה עתידיות

 .29.10ראה גם סעיף  .הפעילות הקיימת

בכירים עלול לעכב את החברה מלבצע את  םשל עובדים בתפקידי בדןוא .29.2.7

 . ולהביא לאובדן ניסיון מקצועי וידע אישי בתחום תוכניותיה העסקיות

 .14 עסקיים הכרוכים בתחרות, ראה סעיף לסיכונים .29.2.8

 ,4עמוס ו 3עמוס הפעילים  תלות בתע"א בקשר לתפעול הלוויינים לחברה .29.2.9

א. לצורך הפעלת הלוויינים הנ"ל שלא באמצעות "עידי הת-על המתבצעים

התע"א תידרש: )א( הקמת תחנת קרקע חליפית לשליטה ובקרה בלוויינים 

)ב( הכשרת צוות תפעול )מהנדסי לוויין,  -ו)לצרכי תפעול( בסיוע תע"א; 

הקמת תחנת קרקע צוות תפעול עשויה פעילים וצוות טכני(, בסיוע התע"א. מ

לוויין עמוס בנוסף, לחברה תלות באסיהסאט בקשר ל להמשך כשנה ואף יותר.

 י' בדוחות הכספיים.25. לפרטים ראה באור 7

 סיכון ענפי – בשיגור לוויין הכרוכים סיכונים .29.3

יכולת ב פגועאו כשל בשיגור עלולים ללוויינים בבניה משמעותי בשיגור  איחור .29.3.1

החברה לספק את הביקוש לשירותיה, על יכולתה לייצר הכנסות, ובמקרים 

יכולתה לשמור על זכויותיה המשפטיות בנוגע למיקום בחלל בו במסוימים 

 אמור היה הלוויין לפעול. 

הנם  ייניםשל כל לוויין עלול שלא להתבצע כמתוכנן. עיכובים בשיגור לוו שיגור .29.3.2

זמינות של טיל השיגור ומגורמים -בים בבנייה, מאינפוצים ויכולים לנבוע מעיכו

עיכוב בהפעלתו המבצעית של הלוויין בחלל לאחר  םנוספים. כמו כן עלול להיגר

 השיגור.
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 לווייןבדן ושל א הממוצעהשיעור שיגור לוויינים. במהלך  םעלול להיגר כשל .29.3.3

 2005-2015 בשנים GEO-ל מעבר למסלולבמהלך שיגור של לוויינים מסחריים 

 .7%-ל 5% כביןהנו, למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על פרסומים שונים, 

באמצעותו נערך  זהות המשגרבהתאם לבעיקר שיעורי הכשלים בשיגור משתנים 

 השיגור.

 סיכון ענפי - לתעשייה הקשורים סיכונים .29.4

צע של קיבולת על ביקוש ותחרות בתעשיית הלוויינים ובקרב מתחרים יה עודף .29.4.1

שירותי תקשורת קרקעיים עלולים להשפיע לרעה על יכולת החברה המספקים 

 למכור את שירותיה ו/או לגרום לחברה להוריד מחירים.

כן, מכיוון ששירותי תקשורת מבוססי לוויין ושירותי תקשורת קרקעיים  כמו .29.4.2

 סוימיםאינם תחליפיים זה לזה באופן מושלם, החברה מתחרה בשווקים מ

 עם ספקים של שירותים קרקעיים.ולגבי שירותים מסוימים 

עלולה שלא לגדול או אף לפחות,  ,כולל צבר שירותים ,לשירותי לוויין הדרישה .29.4.3

באופן כללי או בשווקים גיאוגרפיים מסוימים, לגבי שירותים מסוימים או 

 חדשים או הרחבת שירותים לקוחות גיוס קצבכמו כן,  בתקופות זמן מסוימות.

 ,"(ramp up)" הגדלת שיעורי התפוסה בלוויין -יוצא ללקוחות קיימים, וכפועל 

, , היצע וביקושיםקו, ביניהם: תנאי השושונים עלול להיות איטי עקב גורמים

  .תחרות, רגולציה וכיו"ב

ממתחרי החברה ישנם משאבים גדולים יותר, אשר הופכים אותם  לחלק .29.4.4

יטין, פיתוח לתחרותיים יותר במונחים של תמחור, הצעות שירות, שיווק, מונ

 מוצר וכו'.

עלולים  וחדירת טכנולוגיות ו/או שיטות הפצה חדשות בטכנולוגיה שינויים .29.4.5

 להפוך את עסקי החברה למיושנים או לא יעילים או לא תחרותיים.

 סיכון ענפי - , סיכונים משפטייםמרגולציההנובעים  סיכונים .29.5

הזכות לשימוש במיקום השמיים כפופה לרגולציה ברמה  - באישורים צורך .29.5.1

 .7.3(, כמפורט בסעיף ITUמקומית ובינלאומית )לדוגמא: 

חברה יכולה להבטיח כי בוחן מעת לעת את הרגולציה שלו, ואין ה ITU-ה ארגון .29.5.2

הארגון לא ישנה את הרגולציה שלו בעתיד באופן שיגביל או ימנע את השימוש 

 שעושה החברה במיקומי השמיים ובתדרים הקיימים והעתידיים.

 .17.1באשר לרישיון מאת משרד התקשורת ראה סעיף  .29.5.3

עשויה להיות כפופה לדרישות רישוי ולדרישות רגולטוריות במדינות  החברה .29.5.4

בהן היא מספקת שירותים. עסקי החברה רגישים לשינויים רגולטוריים 
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 החברה לפעילות ביחס הרגולציהבמדינות אלו. אין ביכולת החברה להבטיח כי 

 שתנה באופן שישפיע לרעה על פעילות החברה.תלא  הולווייני

על הייצוא וחוקי אמברגו עלולים למנוע מהחברה או מספקי הלוויינים  פיקוח .29.5.5

מסוימים  ותיםשלה מלהשיג לוויינים מסוימים, חלקים או נתונים או לספק שיר

 בעתיד.

ניהול הליכים משפטיים עלולות להתעורר שאלות משפטיות מורכבות  בעת .29.5.6

-המשלבות מספר תחומים משפטיים ואף מספר מערכות דינים מדינתיים ובין

, עקב תחומי העיסוק והפעילות של החברה. כתוצאה מכך עלולה דינתייםמ

החברה להיות מעורבת בהליכים משפטיים שצפויים להמשך זמן רב ועלותם 

היות גבוהה. כמו כן, במספר רב של הסכמים בהם התקשרה החברה עלולה ל

קיימות תניות לגבי מקום שיפוט מחוץ לישראל ותחולת דין זר על ההסכם. 

תניות כאמור עלולות להגדיל באופן ניכר את הוצאות החברה והזמן הניהולי 

 שיושקע בהליכים משפטיים אפשריים בקשר עם הסכמים אלה.

נקודות חברה בתיאום התדרים של מספר משיבים בבהם נתקלת ה קשיים .29.5.7

עלולים להטיל מגבלות  אחריםלוויינים  ימול מפעיל השמיים בהן פועלת החברה

ללקוחות  רותידי החברה ולהפריע למתן השי-על גמישות ניצול המשיבים על

 .(7.3)לפירוט נוסף ראה סעיף  באמצעותם

החברה כוללת בהסכמים עם לקוחותיה הוראה לפיה הלקוח מתחייב להחזיק  .29.5.8

פי כל חוק ודין על -ולקבל את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על

כפוף מנת להשתמש בקיבולת. בנוסף, הלקוח מתחייב להשתמש בקיבולת ב

לתנאי החוזה ולהוראות כל דין רלוונטי. כמו כן, ההסכמים כוללים סעיף לפיו 

הלקוח מתחייב לשפות את החברה בשל כל נזק, אחריות או הוצאה שיחולו על 

החברה, בין היתר בשל לשון הרע, הפרת פרטיות, הפרת זכויות קניין רוחני 

דורים וכן בשל כל וזכויות יוצרים הנובעים משימוש בקיבולת ומתוכן השי

 מעשה או מחדל מטעם הלקוח בקשר עם שימושו בקיבולת.

 סיכון מיוחד לחברה – השליטה הקרקעיות בתחנות כשל .29.6

בפעילות תחנות השליטה הקרקעיות עלול לפגוע בתפקוד של הלוויינים או  כשל

 בשירותים שניתנים על גבי הלוויינים, שעלולים להוביל להפסד הכנסות.

 סיכון ענפי – אויר מזג סיכוני .29.7

שידורים לווייניים נפגעת במצבים של מזג אויר קשה עקב חציצת העננות  איכות

והמשקעים בין הלוויין לבין אנטנות השידור והקליטה הקרקעיות. לפיכך, מצבים של 

מזג אויר קיצוני וממושך עלולים לפגוע בשירותים המסופקים באמצעות לווייני החברה, 

 וויר.עד לשיפור במזג הא
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 סיכון מאקרו –הנובעים מעלייה במדד המחירים לצרכן ובשערי מטבע החוץ  סיכונים .29.8

 וצמודות שקליות ('החוב )סדרה ח אגרותממימון החברה הינו שקלי צמוד מדד,  חלק

גם התחזקות שער החליפין של למדד המחירים לצרכן. עליה במדד המחירים לצרכן כמו 

 לפירוטעל תוצאותיה העסקיות.  ושפיעיל החברה ואת הוצאות המימון ש וגדיליהשקל 

 .הדירקטוריון בדוח 5.6 בסעיף ראה נוסף

 סיכון מאקרו - מדיניים סיכונים .29.9

משווקת שירותים בחו"ל. שינויים מדיניים עלולים להשפיע על נכונות  החברה .29.9.1

לקוחות קיימים ועתידיים של החברה להתקשר עמה או להמשיך בהתקשרות 

 עמה.

עלולות  או נגד הלוויינים עצמם מכוונות ועוינות נגד שידורי הלוויינים פעולות .29.9.2

 ביכולת החברה לספק שירותי תקשורת לוויינית.בלוויינים ולפגוע 

 סיכון מאקרו, ענפי וסיכון המיוחד לחברה –בהשגת מימון  מקשייםהנובעים  סיכונים .29.10

 אתמשבר יפקוד ככל שפרויקטים לווייניים דורש הון בהיקפים ניכרים.  מימוש

עלול להקשות על החברה הדבר הכלכלה העולמית בכלל ואת שוקי ההון בעולם בפרט, 

יקשה על החברה לגייס  , ככל שיקרה,כמו כן, משבר פרויקטים.מימוש הל ןלגייס הו

חובות במקרה שיידרש לחברה להחליף חובות קיימים לחובות חדשים בעלי מועד 

 פירעון מאוחר יותר )שחלוף חוב(. 
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 פי מידת השפעתם על פעילות החברה:-גורמי הסיכון על וגסיו , להערכת החברה,להלן .29.11

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה 

 גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה השפעה הסיכון סוג

 סיכונים ענפיים

 +   בלוויין כשלים

וסיכוני  עסקיים ותלות בלקוחות וספקים סיכונים

 ביטוח

  + 

 +   יןהכרוכים בשיגור לווי סיכונים

)גורם  הנובעים מקשיים בהשגת מימון סיכונים

 מאקרו, ענפי וגורם הקשור לחברה(

  + 

  +  הקשורים לתעשייה סיכונים

  +  , סיכונים משפטייםהנובעים מרגולציה סיכונים

   + מזג אוויר סיכוני

 סיכונים מאקרו

סיכונים הנובעים מעלייה במדד המחירים לצרכן 

 ובשערי מטבע החוץ

 +  

   + מדיניים סיכונים

 סיכונים המיוחדים לחברה

בתחנות השליטה  יםכשלסיכונים הקשורים ל

 הקרקעיות

 +  
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 תקשורת בע"מ-חלל

 2017 בדצמבר 31 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום

על מצב ענייני הדירקטוריון "( מתכבד להגיש את דוח החברהתקשורת בע"מ )"-הדירקטוריון של חלל

 מועדאו " "הדוח תקופת)" 2017 בדצמבר 31ביום  החודשים שהסתיימ של שניים עשר הלתקופ ההחבר

 (."הדוח

 מטבע הפעילות של החברה הנו דולר ארה"ב. IFRS -לכללי ה בהתאם

 תאור תמציתי של עסקי החברה -כללי 

 אשר, 4עמוס ו 3 עמוסתקשורת הלווייני  באמצעותתקשורת לוויינית  שרותיעוסקת במתן  החברה

 . )ראה להלן( 7ובאמצעות הלוויין עמוס  ,בבעלותה

שהיה בבעלותה, והגיע לסוף חייו  2גם את הלוויין עמוס הפעילה החברה  2017באפריל  2 -כמו כן, עד ל

ללוויינים  2שנה. החברה העבירה את מרבית לקוחות הלוויין עמוס  13 -המסחריים לאחר פעילות של כ

 .7ועמוס  3עמוס 

בהסכם שירותי תקשורת באמצעות לוויין פעיל בבעלות חברת החברה התקשרה  2016בדצמבר  1ביום 

"AsiaSatבדוחות הכספיים של  2ב'1בבאור כמפורט ה של ארבע שנים )עם אופציה להארכה ", לתקופ

(. בהתאם להסכם זה "(הכספיים הדוחותפרק ג' לדוח תקופתי זה )", 2017בדצמבר  31החברה ליום 

המסלול בנקודת , 3לצד הלוויין עמוס  ,2017בפברואר  26החל מיום  7מפעילה החברה את הלוויין עמוס 

 י' בדוחות הכספיים.25לפרטים ראה באור  .4°W ריתהגיאוסטציונ

 Boeingחברתמ 17החברה בהסכם לרכישת הלוויין עמוס התקשרה  2016בדצמבר  21ביום כמו כן, 

Satellite Systems International Inc. "(בואינג)" 20191 שנילהיות מוכן לשיגור ברבעון מתוכנן . הלוויין ,

 לאפשרו (5 עמוס הלוויין שפעל)היכן  Eo17 הגיאוסטציונריתהמסלול ת בנקודלקראת פעילותו המתכוננת 

. ולאירופה התיכון למזרח, לאפריקה תקשורת שירותי אספקת באמצעות והתפתחות צמיחה לחברה

, פרק א' לדוח 2017בדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  10.1ראה סעיף  17לפרטים בדבר הלוויין עמוס 

והסכם לשיגורו  17לפרטים בדבר הסכם רכישת הלוויין עמוס  "(.התאגיד תיאור עסקי דוחתקופתי )"ה

 דוחות הכספיים. ביב' 25 -יא' ו25ראה באורים 

 ביטוחהתקבולי קבלת מלוא ו 2015בנובמבר  21ביום  5כשל מוחלט שאירע בלוויין עמוס לפרטים בדבר 

 ת הכספיים.ג' בדוחו9ראה באור  ,מיליון דולר 158בהיקף של  ,ממבטחי הלוויין

, במהלך תדלוק קרקעי של טיל 2016בספטמבר  1ביום  6לפרטים בדבר אובדן מלא של הלוויין עמוס 

                                                      

, 1968-התשכ"ח, ערך ניירות בחוק כהגדרתוהצופה פני עתיד,  מידעמהווה  17שיגור הלוויין עמוס הערכת החברה ביחס למועד  1
  ,ניסיון העבר שלה בין היתר, על וכולל הערכה של החברה בהסתמך, מבוסס על מידע הקיים בידי החברה נכון למועד הדוח,ה

או חלקו( או  יכול שלא להתממש )כולו . מידע זהוהנחה כי ההסכם יתממש באופן מלא כוונות שיש לחברה נכון למועד זה
להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ושאין החברה 

התפתחויות בסביבה ויכולה לצפותן במועד הדוח, ובכלל זאת תלות בצדדים שלישיים עימם התקשרה ו/או תתקשר החברה 
בסעיף גורמי כמו גם גורמי הסיכון החלים על פעילותה ומפורטים  ילות החברההכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פע

 .(29.3 ובפרט סעיף 29בדוח תיאור עסקי התאגיד )ראה סעיף  הסיכון
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 ד' בדוחות הכספיים.9ראה באור  ,השיגור, כספי השבה שקיבלה החברה והשלכות נוספות

 350פט לפי סעיף לבית המש , בעלת השליטה בחברה,יורוקוםקבוצת לפרטים בדבר הליך הסדר שהגישה 

ואי הוודאות ביחס להשפעתו של ההסדר, ככל שיושלם, על החברה וכן , 1999-לחוק החברות, התשנ"ט

 . בדוחות הכספייםג' 27 -ג' ו26ראה באורים  -פניית נאמני אגרות החוב בעניין לחברה 

דות עסקיות מגזרים בני דיווח, אשר מהווים יחי שלושהלחברה בדוחות הכספיים,  4כמפורט בבאור 

 :אסטרטגיות של החברה

לסוף חייו הלוויין הגיע , המועד בו 2017באפריל  2 -)עד ל 2עמוס  יניםהלווי - 4°Wפעילות  תחום (1)

 ,"4°W"מהווים יחידה עסקית הנקראת  ,(2017בפברואר  26 -)החל מ 7ועמוס  3עמוס (, המסחריים

וי היה צפ 6הלוויין עמוס  .התיכוןבאירופה ובמזרח בעיקר  יניתלוויתקשורת המספקת שירותי 

 Ku רותים המסופקים להם בתחום תדריאשר הש, 2חלק מלקוחות עמוס . 2להחליף את הלוויין עמוס 

 .3ועמוס  7עמוס  ניםלקבל שירות באמצעות הלוויי הועברו, 6היו מיועדים לעבור ללוויין עמוס 

תקשורת שירותי  וסיפק ",17°E"הנקראת יחידה עסקית נכלל ב, 5הלוויין עמוס  - 17°Eפעילות  תחום (2)

החברה התקשרה עם מפעילי לוויינים אחרים לאספקת שירות תקשורת  אפריקה.בבעיקר  ניתלוויי

 21טרם הכשל המוחלט שאירע בו ביום  5לוויינית לחלק מלקוחותיה, שקיבלו שירות על עמוס 

ולספק שירותי תקשורת  Eo17צפוי לפעול בנקודת שמים  17כאמור לעיל, הלוויין עמוס . 2015בנובמבר 

 .אירופהבו התיכון מזרחב, אפריקהב לוויינית

 , מהווה2013בדצמבר  23מסחרית ביום , אשר החל פעילות 4הלוויין עמוס  - 65°Eתחום פעילות  (3)

 . ובאפריקה באסיה ניתלוויית תקשורהמספקת שירותי  ",65°E" יחידה עסקית הנקראת

המדיניות בדוחות הכספיים, בדבר מגזרי פעילות.  4באור  הלפירוט נוסף בדבר החלוקה למגזרי פעילות רא

, בדבר עיקרי המדיניות בדוחות הכספיים 3 החשבונאית של המגזרים העסקיים זהה לזו המוצגת בבאור

 החשבונאית. 

 זי התיאורים בו מתייחסים לשלושת מגזרי הפעילות יחדיו.למעט אם צוין במפורש אחרת בדוח זה, א

פי חוזים שנחתמו למועד -על ,2018 בינואר 1החל מיום  תקשורת לוויינית ההזמנות למתן שירותי צבר

, עמוס 3בלוויינים עמוס צבר ההזמנות  -מיליון דולר  497 של סךמסתכם ב ,החוזים תקופות ולמשך ,הדוח

כולל  7בר ההזמנות של הלוויין עמוס צ בהתאמה., מיליון דולר 119 -ו 193 ,185 סך שלבמסתכם  4עמוס ו 7

מיליון דולר, המביא בחשבון המשך קבלת שירות על לווייני החברה בנקודת  138 -צבר הזמנות בהיקף של כ

ככל שהחברה לא תתקשר בהסכם  yesלתיאור אפשרויות סיום מוקדם של ההסכם עם  .4°Wשמיים 

בדוח תיאור עסקי  (9)25.11.8או אי זמינות בלוויין המחליף ראה סעיף  4°Wבנקודת שמיים ליף ללוויין מח

 .התאגיד
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק א' 

 הכספי המצב .1

 :להלן השינויים העיקריים בסעיפי המאזן השונים

 סעיף

 בדצמבר 31ליום 

7201 הסברי החברה  2016 

 דולראלפי 

נכסים 
469,45 169,751 שוטפים   

, מזומנים כוללים מזומנים ושווי מזומנים 2017בדצמבר  31הנכסים השוטפים ליום 

 .וחייבים ויתרות חובה לקוחות לזמן קצר, ןמופקדים בידי נאמן, פקדו

ושווי מזומנים,  במזומניםמגידול  ביתרת הנכסים השוטפים נובעת בעיקרה העליה

כתוצאה מהנפקת אגרות  ,רלזמן קצופקדון  מופקדים אצל נאמןמגידול במזומנים 

כתוצאה מהרחבת  חוב )סדרה טז'( ואגרות חוב )סדרה יז'(, מגידול ביתרת לקוחות

ומגידול בחייבים ויתרות  yes -שירותים לממשלה ומגידול בימי אשראי שניתנו ל

חובה, בעיקר כתוצאה מהוצאות ששולמו מראש לאסיהסאט בגין שירותי תקשורת 

  .י' בדוחות הכספיים25בבאור , כמתואר 7בלוויין עמוס 

נכסים 
 שאינם

 שוטפים
476,203 293,700 

מגידול בהשקעה בלוויין עמוס  נובעת בעיקרהשוטפים שאינם ביתרת הנכסים  העליה

בעקבות  8גידול בהשקעה בלוויין עמוס בעקבות תשלומים ליצרן הלוויין, מ 17

אמן לזמן ארוך ומפקדונות מופקדים אצל נ SpaceXלחברת השיגור תשלומים 

וכן מתשלום מקדמה נוספת עבור הלוויין  ( בדוחות הכספיים4')ד14כמתואר בבאור 

 .   7עמוס 

מקיטון ביתרת ביתרת הנכסים שאינם שוטפים התקזזה בחלקה כתוצאה  העליה

ומקיטון , רכוש קבוע כתוצאה מהפחתת עלות הלוויינים על פני אורך חייהם הצפוי

 .ךביתרת הלקוחות לזמן ארו

יתרת 
חייבים 

 לזמן ארוך
28,920 64,903 

מיליון דולר  50 -ממיון סך של כביתרת החייבים לזמן ארוך נובעת בעיקרה הירידה 

וישמשו כתשלום עבור שיגור  6עבור הלוויין עמוס  SpaceXששולמו לחברת השיגור 

ף ראה , לפירוט נוס17מסעיף חייבים לזמן ארוך לסעיף השקעה בלוויין עמוס  17עמוס 

הירידה ביתרת החייבים לזמן ארוך התקזזה בחלקה  בדוחות הכספיים. ז'25באור 

עבור שירותי , לאסיהסאטששילמה החברה מיליון דולר  17בסך של  דמה נוספתממק

בדוחות  י'25בבאור  כמתואר ,שנת השירות האחרונה עבור 7תקשורת בעמוס 

 הכספיים.

 ים להלן.ראה שינוי 222,882 200,094 רכוש קבוע

עלות 
מופחתת 

 (2)עמוס 
- 814 

בין התקופות נובע  השינוי .2017באפריל  2 -הפסיק שירותו המסחרי ב 2הלוויין עמוס 

לתיאור שינוי אומדן אורך י אורך חייו הצפוי. נעל פ 2עמוס הלוויין  עלותמהפחתת 
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 סעיף

 בדצמבר 31ליום 

7201 הסברי החברה  2016 

 דולראלפי 

 ( בדוחות הכספיים.1ו')2, ראה באור 2החיים של הלוויין עמוס 

עלות 
תת מופח

 (3)עמוס 
 .י אורך חייו הצפוינעל פ 3עמוס הלוויין  עלותבין התקופות נובע מהפחתת  השינוי 113,825 100,845

עלות 
מופחתת 

 (4)עמוס 
  י אורך חייו הצפוי.נעל פ 4עמוס הלוויין  עלותבין התקופות נובע מהפחתת  השינוי 105,633 96,939

יתרת רכוש 
 י מהותי בין התקופות.אין שינו 2,610 2,310 קבוע אחר

השקעה 
בלוויין 

 17עמוס 
190,854 1,214 

התקשרה החברה בהסכם עם בואינג לפיו הזמינה החברה  2016בדצמבר  21ביום 

פי תנאי ההסכם, -ומערכותיו ושירותים נוספים. על 17מבואינג את הלוויין עמוס 

 ותו המתוכננתלקראת פעיל 2019 שניהלוויין מתוכנן להיות מוכן לשיגור ברבעון 

ולאפשר לחברה צמיחה והתפתחות באמצעות  17Eבנקודת המסלול הגיאוסטציונרית 

אספקת שירותי תקשורת לאפריקה, למזרח התיכון ולאירופה. לפירוט נוסף בדבר 

נובעת  17העלייה בהשקעה בלוויין עמוס יא' בדוחות הכספיים. 25ההסכם ראה באור 

לזמן מיליון דולר מסעיף חייבים  50 -יון סך של כמתשלום ליצרן הלוויין וממ הבעיקר

כמתואר לעיל וכן מהיוון עלויות מימון, עלויות  17לסעיף השקעה בלוויין עמוס ארוך 

 , מקצועיות וליווי טכני, שכר ואחרות.17Eבגין נקודת שמיים 

השקעה 
בלוויין 

 8עמוס 
9,528 - 

ספקת שירותי אל SpaceX, התקשרה החברה בהסכם עם 2017באוקטובר  18ביום 

בעיקרה  תההשקעה מורכב. 2020בשנת  8שיגור לחלל עבור הלוויין המתוכנן עמוס 

בהתאם ללוח  SpaceX -מיליון דולר שהחברה שילמה ל 9.5 של מקדמה בסךמתשלום 

 יג' בדוחות הכספיים.25לפירוט נוסף ראה באור  תשלומים שנקבע בהסכם.

 התחייבויות
 49,152 35,961 שוטפות

בעיקרה מקיטון בהוצאות לשלם נובעת  ביתרת ההתחייבויות השוטפות הירידה

, 6על חשבון עמוס  ששילמהבעקבות החזר חד פעמי לממשלת ישראל עבור תשלומים 

( בדוחות הכספיים, ומקיטון ביתרת 6')ח25מיליון דולר, כמתואר בבאור  17בסך של 

ה בחלקה מגידול בחלויות ביתרת ההתחייבויות השוטפות התקזז ירידההספקים. 

 .ט'( -שוטפות של אגרות חוב )סדרות ח' ו

התחייבויות 
שאינן 
 שוטפות

490,605 190,778 

מהנפקת אגרות חוב ביתרת ההתחייבויות שאינן שוטפות נובעת בעיקרה  העליה

 ותיז'(. העליה לעיל התקזזה בחלקה מפירעון חלקי של אגרות חוב )סדר -טז' ו )סדרות

  ט'(. -ח' ו

 123,224 119,388 הון עצמי
וממרכיב הוני של אגרות  לתקופהמשינויים בהפסד  בעיקרו נובע העצמי בהון שינויה

 ד'.16כמתואר בבאור , חוב )סדרה יז'(
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 הפעולות תוצאות .2

 :הדוח תקופת במהלך החברה של הכולל )ההפסד( הרווח על הדוח בסעיפי שחלו ההתפתחויות יוסברו להלן

 פעילות מגזריודות מידע א ריכוז .2.1

 סעיף

 בדצמבר  31ליום 

7201 הסברי החברה  6201  

 אלפי דולר

 67,831 74,016 הכנסות
 65°Eובתחום פעילות  4°Wמגידול בהכנסות בתחום פעילות  הבעיקר תנובע ,אשתקד המקבילה התקופה לעומת הדוח, תופתקב הכנסותב העליה

 .)כמתואר להלן(

הכנסות החברה 
 4°W 52,426 49,058לות בתחום פעי

 ( בתקופת הדוח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקרה7ועמוס  3עמוס  ,2)הלוויינים עמוס  4°Wבהכנסות בתחום פעילות  העליה

 6ס עקב דחייה במועד הפעלת הלוויין עמו 2016בשנת  yes -וכן מהפחתת מחיר שניתנה למהתקשרות בהסכם להרחבת השירותים עם הממשלה 

 ואובדנו המוחלט.

הכנסות החברה 
 17°E 3,806 4,705בתחום פעילות 

מהאטה בתשלומים של מספר לקוחות  תנובע ,אשתקד המקבילה התקופה לעומת הדוח, תופתקב 17°Eבתחום פעילות  הכנסותב הירידה

 .אפריקאיים ומירידה של מספר מצומצם של לקוחות

הכנסות החברה 
 65°E 17,784 14,068בתחום פעילות 

( בתקופת הדוח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקרה מהתקשרות בהסכם עם 4)עמוס  65°Eבהכנסות בתחום פעילות  העלייה

 בדוחות הכספיים ומהרחבת שירות ללקוח קיים אחר. ב'25 הממשלה, כמתואר בבאור

(54,407) עלות ההכנסות  (41,266)  

, אשר 7מגידול בהוצאות בגין הלוויין הזמני עמוס  הבעיקר תנובע ,אשתקד המקבילה התקופה לעומת ,הדוח תופתקב עלות ההכנסותב עליהה

אשר  2התקזזה בעקבות קיטון בהוצאות פחת של הלוויין עמוס העליה  .2017בפברואר  26ביום  4°Wדת שמיים פעילותו המסחרית בנקוהחל 

  .שנה 13 -פעילות של כ לאחר ,2017באפריל  2 ביום הגיע לסוף חייו המסחריים

עלות ההכנסות ללא 
פחת והפחתות 

 4°Wבתחום פעילות 
(27,045)  (7,394)  

, לצד 2017בפברואר  26אשר החברה מפעילה החל מיום  ,7גידול בהוצאות בגין הלוויין הזמני עמוס העליה בין התקופות נובעת בעיקרה מ

 י' בדוחות הכספיים.25לפרטים ראה באור  .4°W, בנקודת המסלול הגיאוסטציונרית 3הלוויין עמוס 
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 סעיף

 בדצמבר  31ליום 

7201 הסברי החברה  6201  

 אלפי דולר

עלות ההכנסות ללא 
פחת והפחתות 

 17°Eבתחום פעילות 
(2,916)  (4,724)  

בתקופת הדוח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקרה מהיוון עלויות בגין נקודת  17°Eהירידה בעלות ההכנסות בתחום פעילות 

 .ו' בדוחות הכספיים25, כמתואר בבאור 17שרות בהסכם לרכישת הלוויין עמוס לאור התק 17להשקעה בעמוס  17°Eשמיים 

עלות ההכנסות ללא 
פחת והפחתות 

 65°Eבתחום פעילות 
(1,958)  (2,147)  מקיטון בעלויות תפעול.  בתקופת הדוח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקרה 65°Eהירידה  בעלות ההכנסות בתחום פעילות  

הפחתות פחת ו
המיוחסים לתחום 

 4°Wפעילות 
(13,794)  (18,307)  .2017באפריל  2 -עד ה 2של הלוויין עמוס המלאה בהוצאות הפחת נובעת מהפחתתו הירידה  

פחת והפחתות 
המיוחסים לתחום 

 65°Eפעילות 
(8,694)  (8,694)  אין שינוי בין התקופות. 

 נויים שנסקרו לעיל.השינוי נובע מהשי 26,565 19,609 רווח/הפסד גולמי

רווח גולמי בתחום 
 4°W 11,587 23,357פעילות 

מגידול בהוצאות בגין הלוויין נובעת בעיקרה  ,אשתקד המקבילה התקופה לעומת בתקופת הדוח, 4°Wבתחום פעילות  ברווח הגולמי הירידה

מקיטון בהוצאות פחת  אשר התקזזה בחלקה, 2017בפברואר  26ביום  4°Wהמסחרית בנקודת שמיים  ואשר החל פעילות ,7הזמני עמוס 

 .2017באפריל  2עד ליום  2כתוצאה מהפחתתו המלאה של הלוויין עמוס 

רווח/הפסד גולמי 
17°E 890 (19)בתחום פעילות   

כתוצאה בעיקרה מקיטון בעלות ההכנסות  תנובע ,אשתקד המקבילה התקופה לעומת בתקופת הדוח, 17°Eבתחום פעילות  הגולמי העליה ברווח

ו' בדוחות 25, כמתואר בבאור 17לאור התקשרות בהסכם לרכישת הלוויין עמוס  17להשקעה בעמוס  17°Eמהיוון עלויות בגין נקודת שמיים 

 .הכספיים

רווח/הפסד גולמי 
 65°E 7,132 3,227בתחום פעילות 

תקד, נובעת בעיקרה מגידול בהכנסות בעקבות בתקופת הדוח, לעומת התקופה המקבילה אש 65°Eהעליה ברווח הגולמי בתחום פעילות 

 .התקשרות החברה בהסכם עם הממשלה

הוצאות מכירה 
(3,788)  ושיווק  (4,739)  

, לסוכנים עמלות מקיטון בהוצאות בגיןנובע בעיקרו בתקופת הדוח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, המכירה והשיווק  בהוצאות הקיטון

 .6ומאובדן עמוס  5ל המוחלט שאירע בלוויין עמוס נסיעות לחו"ל ושכר כתוצאה מהכש
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 סעיף

 בדצמבר  31ליום 

7201 הסברי החברה  6201  

 אלפי דולר

הוצאות הנהלה 
(7,096)  וכלליות  (7,536)  

 ה, ביחס לתקופייעוץמקיטון בהוצאות , בהוצאות בגין חובות מסופקים קיטוןמנובע בעיקרו  ,הנהלה וכלליות בין התקופות בהוצאות הקיטון

 אשתקד. המקבילה 

)הוצאות(  הכנסות
(2,000) אחרות  (33,378)  

 ט' בדוחות הכספיים.25באור ראה  – 2017בדצמבר  31הוצאות אחרות ליום 

, אירע פיצוץ 6, במהלך תדלוק קרקעי של טיל שיגור הלוויין עמוס 2016בספטמבר  1ביום כאמור לעיל,  – 2016בדצמבר  31הוצאות אחרות ליום 

  ד' בדוחות הכספיים.9רטים ראה באור לפ( של הלוויין. total lossשל טיל השיגור שגרם לאובדן מלא )

(20,265) הוצאות מימון, נטו   (20,405)  

, קיטון זה התקזז בחלקו מהוצאות 2016ה'( בשנת  -ויד'  ,יג' בע בעיקרו מפדיון אגרות חוב )סדרותהקיטון בהוצאות המימון בין התקופות נו

לעומת  לשקל ביחס הדולר שער היחלשותמימון בגין הפרשי שער בשל ה בהוצאותול יז'( וכן מגיד -ו טז )סדרותבגין אגרות חוב  2017מימון בשנת 

 בדוחות הכספיים. 14לפרטים נוספים ראה באור  התקופה המקבילה אשתקד.

 השינוי ברווח התפעולי נובע בעיקרו מהשינויים שנסקרו לעיל. (19,088) 6,725 רווח/הפסד תפעולי

רווח/הפסד לפני 
 מיסים

 הפסד לפני מיסים נובע בעיקרו מהשינויים שנסקרו לעיל.בהשינוי  (39,493) (13,540)

 נובע בעיקרו מהשינויים שנסקרו לעיל. לשנההפסד בהשינוי  (29,800) (13,597) לשנהרווח/הפסד 
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 המימון מקורות .3

 סעיף

 בדצמבר 31ליום 

 הסברי החברה
7201  6201  

 דולראלפי 

תזרימי המזומנים שנבעו 
(28,477)  ילות שוטפתמפע  39,771 

 המהחזר חד פעמי לממשלת ישראל עבור תשלומים ששילמבעיקרו  שוטפת נובעפעילות ל שימשושבתזרימי המזומנים  הקיטון

לאסיהסאט בגין חלק משנת מיליון דולר  17בסך של  מקדמהמיליון דולר, כאמור לעיל, מתשלום  17, בסך של 6על חשבון עמוס 

 22מתשלום שוטף לאסיהסאט בסך של  ,(2021בפברואר  26 -)לגבי השנה שמסתיימת ב 7בלווין הזמני עמוס  נההשירות האחרו

 .משינויים בסעיפי נכסים והתחייבויותוכן  7מיליון דולר עבור הלוויין הזמני עמוס 

תזרימי המזומנים שנבעו 
מפעילות )ששימשו 

 לפעילות( השקעה
(259,850)  396,736 

מהפקדת כספים בידי נאמן כתוצאה מהנפקת  פעילות השקעה בתקופת הדוח נובע בעיקרול ששימשוהמזומנים  בתזרימיהקיטון 

מפעילות השקעה בתקופה  ומזומנים שנבעה מיוזאת לעומת תזרי ,17אגרות חוב )סדרה טז'( וכן מהשקעה בלוויין עמוס 

ומכספי ההשבה  5ים ממבטחי הלוויין עמוס המקבילה אשתקד כתוצאה ממשיכת כספים מידי נאמן בעקבות קבלת תקבול

 .6שקיבלה החברה מתע"א בעקבות אובדן הלוויין עמוס 

תזרימי המזומנים שנבעו 
מפעילות )ששימשו 

 לפעילות( מימון
293,002 (411,999)  

עומת תזרימי יז'( וזאת ל -טז' ו ותמהנפקת אגרות חוב )סדר פעילות מימון נובע בעיקרושנבעו מהגידול בתזרימי המזומנים 

  .(יד' -, יג' ויב' ותמזומנים ששימשו לפעילות מימון בתקופה המקבילה אשתקד בעקבות פדיון כפוי של אגרות חוב )סדר
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 נזילות .4

 אספקתהשוטפות של החברה תמומנה בעיקר מתקבולים שיהיו לחברה מכוח הסכמי  ההתחייבויות

 .תקשורת לוויינית שירותי

 

 דצמבר 31ליום 
 ברההסברי הח

7201  6201  

 1.41 4.72 יחס שוטף      
מגידול הגידול ביחס השוטף בין התקופות נובע בעיקר 

הנפקת אגרות חוב  בעקבותביתרת הנכסים השוטפים 
 .יז'( -טז' ו ות)סדר

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה -ב'  חלק

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים .5

 כוני שוק בתאגידעל ניהול סי האחראי .5.1

האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה הינו מר דוד פולק, מנכ"ל החברה, המדווח לדירקטוריון 

החברה מעת לעת על פעולותיו לשם הקטנת סיכוני השוק של החברה ועל התוצאות של אותן 

רטים א' בדוח פ26פעולות. לפרטים נוספים אודות דוד פולק ראה את הפירוט הניתן על פי תקנה 

 ק ד' לדוח התקופתי.פרנוספים על התאגיד, 

 השוק סיכוני תיאור .5.2

 לשינויים העסקיים והכלכליים הגלובליים חשיפה .5.2.1

להשפיע על יכולת החברה לגייס את המימון  ההאטה בפעילות הכלכלית בעולם עלול

ולפגוע בחברה. כמו כן, גם פגיעה כלכלית  ועתידייםהנדרש לפרויקטים קיימים 

 לקוחות החברה עלולה לפגוע בהכנסות החברה. בעסקיהם של

 פיננסית חשיפה .5.2.2

דולר.  ידולריים או צמוד לקוחות מבוססות על הסכמיםמרבית ההחברה עם  התקשרויות

לתיסוף בשער  לחברה חשיפהנוצרת  ,(ט'-ו ח'ו',  ותבעקבות הנפקת אגרות חוב )סדר

ח'(, נוצרת לחברה  הסדרעקבות הנפקת אגרות חוב )החליפין של השקל לעומת הדולר. ב

 .לשינויים במדד המחירים לצרכן חשיפה

 התאגיד בניהול סיכוני שוק מדיניות .5.3

לחברה חשיפה להפרשי שער של השקל מול הדולר היות והכנסות החברה הינן הכנסות דולריות 

על הנכסים  תהמימון של החברה הינו ממקורות שקליים. עודף ההתחייבויוממקורות  וחלק

מיליון דולר. כחלק מצמצום חשיפה זו, נוהגת  112 -מסתכם בכ 2017 בדצמבר 31יום השקליים ל

, עסקאות גידור כלכליות. החברה לא ןהחברה לבצע מעת לעת, בהתאם להנחיות הדירקטוריו

אימצה מדיניות גידור כללית או אמות מידה כלליות המגדירות את מינימום החשיפה 

דירקטוריון החברה דן, מעת לעת, בהיקף החשיפות ומאשר ומקסימום עסקאות הגידור לביצוע. 
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ידו באותו דיון, גם בהתחשב בהיקף -לחברה לבצע עסקאות גידור עד להיקף מרבי שנקבע על

החשיפה של החברה באותו מועד. אישור זה, ככלל, אינו מוגבל בזמן. דירקטוריון החברה אישר 

ידי -בעיתוי שייקבע על ,מיליון דולר 50לחברה לבצע עסקאות גידור נוספות בהיקף של עד 

 אין עסקאות גידור כלכליות. 2017בדצמבר  31נכון ליום  הנהלת החברה.

 בדוחות הכספיים, בדבר ניהול סיכונים פיננסיים. 24לפירוט נוסף ראה באור 

 אופן מימושהוהפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק  .5.4

 .חות לדירקטוריון אחת לרבעוןעסקאות מהותיות החשופות לסיכוני שוק מדוו .5.4.1

 .רעו חריגות משמעותיות ממדיניות התאגיד לניהול סיכוני השוקילא א 2017שנת ב .5.4.2

 ח בסיסי הצמדהדו .5.5

 (1ג)24באור ראה  2016בדצמבר  31וליום  2017בדצמבר  31לפירוט דוח בסיסי הצמדה ליום 

 בדוחות הכספיים.

 ניתוחי רגישות .5.6

ת שינויים בסיכוני השוק הרלוונטיים על השווי ההוגן של להלן ניתוחי רגישות לבחינת השפע

כלפי מעלה ומטה. ניתוח  10% -ו 5%בערכים של מכשירים פיננסיים. מבחני הרגישות בוצעו 

 הרגישות בוצע על:

 112 -כ צמוד( בסך של לאבמאזן ההצמדה לש"ח )צמוד ו נכסיםהתחייבויות על  עודף .5.6.1

 דולר. מיליון

 71 -כ למדד המחירים לצרכן בסך של צמדההה מאזןסים בעל נכ ייבויותהתח עודף .5.6.2

 דולר. ליוןימ

  .רדול מיליון 2 -כ על התחייבויות במאזן ההצמדה ליורו בסך של כסיםנ עודף .5.6.3

 רגישות לשקל

 10%ירידה של  5%ירידה של  31/12/2017 5%עליה של  10%עליה של  

 3.814 3.640 3.467 3.294 3.120 
 באלפי דולר                                                 

 3,044 1,522 30,435 (1,522) (3,044) מזומנים ושווי מזומנים

 5 2 47 (2) (5) לקוחות

 146 73 1,459 (73) (146) חייבים לזמן ארוך

 3,488 1,744 34,876 (1,744) (3,488) מזומנים ופקדונות מופקדים אצל נאמן

 (2,875) (1,437) (28,747) 1,437 2,875 ות חובחלויות שוטפות של אגר

 (53) (27) (531) 27 53 ספקים ונותני שירותים

 (22) (11) (224) 11 22 זכאים

 (28) (14) (282) 14 28 הוצאות לשלם

 (14,917) (7,458) (149,167) 7,458 14,917 אגרות חוב 

 (11,212) (5,606) (112,134) 5,606 11,212 סה"כ
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 ות לשינויים במדד המחירים לצרכןרגיש

 10%ירידה של  5%ירידה של  שווי הוגן 5%עליה של  10%עליה של  

 135.53 129.37 123.21 117.05 110.89 
 באלפי דולר 

      

 1,203 601 (12,028) (601) (1,203)  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 5,943 2,972 (59,432) (2,972) (5,943) אגרות חוב

      

 7,146 3,573 (71,460) (3,573) (7,146) סה"כ

 

 רגישות לשער החליפין יורו/דולר

עליה של  

10% 

 10%ירידה של  5%ירידה של  שווי הוגן 5%עליה של 

 1.32 1.26 1.20 1.14 1.08 
 באלפי דולר 

 (207) (104) 2,074 104 207 מזומנים ושווי מזומנים

 (67) (33) 666 33 67 לקוחות

 - - (3) - - ספקים ונותני שירות

 24 12 (242) (12) (24) הוצאות לשלם

 (250) (125) 2,495 125 250 סה"כ

 תאגידי ממשל היבטי -חלק ג' 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .6

 , דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי1999-( לחוק החברות, תשנ"ט12)א()92בהתאם לסעיף 

קביעה זו נעשתה דירקטורים.  שניהראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על 

 בהתחשב בגודל החברה, תחום פעילות החברה ומורכבותו.

במהלך תקופת הדוח ועד למועד דוח זה לא שינה הדירקטוריון את קביעתו בנוגע למספר המזערי 

בונאית ופיננסית ולא פחת מספר הדירקטורים בעלי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חש

 דירקטורים שישהנכון למועד הדוח, מכהנים בפועל שבונאית ופיננסית מהמספר המזערי. מומחיות ח

ברכה ליטבק, תמר כפיר, פליקס כהן, שאול אלוביץ, אור אלוביץ,  –בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

 26כישוריהם ונסיונם של הדירקטורים האמורים ראה תקנה לפרטים בדבר השכלתם,  .ליגד רוטלויו

 תקופתי.הד' לדוח  פרקבדוח פרטים נוספים על התאגיד, 

 גילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים .7

למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנון את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים 

, הדוח(. יחד עם זאת יצוין, כי נכון למועד 1999-)כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט
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( העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק 42.8%) 3דירקטורים, מתוכם  7בדירקטוריון החברה מכהנים 

 החברות לדירקטורים בלתי תלויים.

 תרומות .8

ות מדיני החברהלא קבעה  ,. נכון למועד הדוחדולר אלפי 30 -כ שלהסתכמו לסך  2017התרומות לשנת 

  תרומות.

 מיפניה מבקרה .9

 מיהפני רמבקה זהות .9.1

ניסיון  להנו בע דורון כהן. מר ההפנימי של החבר כמבקר 28.9.2014מונה ביום  דורון כהן"ח רו

מול חברות רבות כמבקר  דהבעבודה בתחומי החשבונאות והביקורת והנו בעל ניסיון בעבו רב

 .לותה של החברה, בין היתר, לחברות בתחומים הדומים לתחום פעיפנים

 עמידת המבקר הפנימי בדרישות החוקיות .9.2

המבקר הפנימי עומד בכל התנאים בהתאם לאישור המבקר הפנימי, ידיעת החברה,  למיטב

)ב( לחוק החברות, 146וסעיף  1992-, תשנ"ביתלחוק הביקורת הפנימ 8 -ו )א(3 פיםהקבועים בסעי

 .1999-תשנ"ט

 הקשור אליה החזקה בניירות ערך של החברה או בגוף .9.3

 רךבניירות ע זיקהפנימי אינו מח מבקרה כפי שמסר המבקר הפנימי לחברה, ,נכון למועד דוח זה

 של החברה או של גוף קשור אליה.

 קשרי המבקר הפנימי עם החברה או עם גוף הקשור אליה .9.4

 עסקייםלמבקר הפנימי אין קשרים כפי שמסר המבקר הפנימי לחברה, ידיעת החברה,  למיטב

 קשור אליה. וףעם ג והחברה א עםיים או קשרים מהותיים אחרים מהות

 תפקידים נוספים של המבקר הפנימי בחברה .9.5

כנותן שירותים  על ידו ניתניםעובד של החברה. שירותי הביקורת הפנימית  אינו דורון כהן מר

ם , המעסיק עובדיפאהן קנה ניהול בקרה בע"מ שרדכמינוי אישי, באמצעות מו חיצוני לחברה

 ביקורת פנימית. תבעלי מיומנויות שונות, לרבו

 תפקידים אחרים של המבקר הפנימי מחוץ לחברה .9.6

ומשמש כמבקר פנימי בחברות  מר דורון כהן הינו שותף במשרד פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ

 נוספות.

 המבקר הפנימי מינוי דרך .9.7

 2014בספטמבר  4ביום  תידי ועדת הביקור-על ראוש מיכמבקר פני דורון כהןשל רו"ח  מינויו

 שלבחינה  לאחראושר  מימבקר הפניהשל  נויו. מי2014בספטמבר  28 וםבי דירקטוריוןהידי -עלו

ידי -לבלתי אמצעית ממנו ע תרשמותרב השנים ולאחר פגישות שנערכו עמו וה והשכלתו וניסיונ

של החברה,  מייכמבקר הפנ כהןל םמתאי נמצא דורון כהן ח"רוהנהלת החברה וועדת הביקורת. 

 החברה. לומורכבותה ש הפעילות היקףבהתחשב ב יתרבין ה
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 מיניהפ רמבקההממונה על  זהות .9.8

 יו"ר דירקטוריון החברה.הינו  יהארגוני על המבקר הפנימ הממונה

 העבודה תכנית .9.9

 .ידי ועדת הביקורת-תכנית שנתית אשר אושרה על נהה מיפנימבקר הההעבודה של  תכנית

הנם  מימבקר הפניהבנושאים שלדעת  התמקדות תוךהשוטפת נעשית  רתותכנית הביק קביעת

, בין היתר בהתאם להתייעצות עם הנהלת החברה ומהותיים בהתנהלותה של החברה וביםחש

. הצעות ובהתבסס על הערכת סיכוני החברה ותהליכים בחברה הקשורים בתחום פעילותה

 יםשבסופו של דבר קובעת את הנושא זו והיא הביקורת ועדת פנימועלות ב נתיתלביקורת ש

לאחר אישורה של ועדת הביקורת, ניתן דיווח בנושא  .ומאשרת את התכנית השנתית שיבדקו

 לדירקטוריון.

יכול  מינימבקר הפהבה.  מורמהא סטייהמכילה מגבלות על  נההעבודה השנתית אי תוכנית .9.10

פרויקט ר לביקורת בנושא מעב .ורתהביק דתלהציע להחליף ו/או להוסיף נושאים באישור וע

 .ידי המבקר עסקאות אחרות-לא נבדקו על 17עמוס הלוויין 

 העסקה היקף .9.11

היקף העסקת  .דיםבהתאם לתעריף שעת עבודה שסוכם בין הצד משולמותשעות העבודה 

 פי צרכיה.-המבקר הפנימי נקבע בהתאם לתכנית הביקורת ועל

שעות עבודה בחברה עצמה, רק בקשר עם  410 -כידי המבקר הפנימי -הושקעו על 2017במהלך 

 יותרהצריכה  2017תכנית הביקורת לשנת  .2017בגין תכנית הביקורת לשנת פעילותה בישראל, 

 .2016שעות מתכנית הביקורת לשנת 

 הביקורת תקנים מקצועיים מנחים בביצוע .9.12

עורך את ו וצוות העובדים הכפופים ל , המבקר הפנימיהפנימי מבקרידי ה-כפי שנמסר לחברה על

מקצועיים מקובלים  ניםולתק 1992-הפנימית, התשנ"ב יקורתבהתאם לחוק הב תוביקור

דירקטוריון החברה הסתמך על דיווחיו של  בישראל. יםידי לשכת המבקרים הפנימי-על צאושהו

 מבקר הפנים בדבר עמידתו בתקנים מקצועיים לפיהם עורך את הביקורת.

 דעלמי גישה .9.13

הרלוונטיות ולמערכות המידע  , למידעסמכיםלמ , בתיאום,גישה חופשיתניתנת  הפנימי למבקר

בחוק  9בסעיף  מור, ובהתאם לאידו, לרבות נתונים כספיים והכל לצורך ביצוע תפקהחברהשל 

 .1992-הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 מימבקר הפניהוחשבון  דין .9.14

 החברה. נהלתולה יהוחבר ורתבכתב ליו"ר ועדת הביק ווגשה מימבקר הפניה דוחות

 דוחות ביקורת פנימית, כדלקמן:  3 ךערהפנימי  המבקר 2017שנת  במהלך

 מועד דיון בועדת הביקורת מועד הגשת דוח הביקורת

 2017 אוגוסט 2017 יולי

 2017 נובמבר  2017 נובמבר-אוקטובר

 2018מרס  2018פברואר 
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 הפנימי ראת פעילות המבק ירקטוריוןהד הערכת .9.15

הנם ותכנית עבודתו  יהמבקר הפנימ פעילות תהחברה היקף, אופי, ורציפווריון להערכת דירקט

 .בחברהויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית  העניין נסיבותסבירים ב

 המבקר הפנימי תגמול .9.16

-פי שעות ובהתאם לתכנית העבודה שאושרה על-התשלום למבקר הפנימי של החברה  נעשה על

 .תולמבקר הפנימי ניירות ערך, כחלק מתנאי העסק ניתנו לא ידי ועדת הביקורת.

בו כדי להשפיע על  ואין , מבוסס על שעות עבודהדירקטוריון החברה, התגמול הינו סביר לדעת

 הפנים בבואו לבקר את החברה. מבקרשל המקצועי  עתושיקול ד
 

 רואה חשבון מבקר שכרגילוי בדבר  .10

 זהות רואה החשבון המבקר .10.1

 סומך חייקין. KPMGהחשבון המבקר של החברה הינו רואה  משרד

 שכר רואה החשבון המבקר .10.2

 )בש"ח( 31.12.2016לשנה שנסתיימה ביום  )בש"ח( 31.12.2017לשנה שנסתיימה ביום 

בגין שירותי ביקורת, 

קשורים לביקורת 

 ושירותי מס

בגין שירותי ביקורת,  הכל-סך

קשורים לביקורת 

 ושירותי מס

 הכל-סך

317,000 317,000 310,000 310,000 

 

 .שעות 2,800 -הסתכמו בכ 2016ביקורת לשנת  שעות

  .שעות 2,750 -הסתכמו בכ 2017ביקורת לשנת  שעות

 שעות הביקורת כוללות ביקורת שנתית, סקירות רבעוניות וביקורת דוח מס.

חברה, אשר ידי ועדת הביקורת של ה-נבחן על 2017לשנת  של רואה החשבוןהיקף עבודתו ושכרו 

קיבלה מהנהלת החברה פירוט היקף העבודה והתאמתה לצרכיה של החברה. ועדת הביקורת 

המליצה לדירקטוריון החברה לאשר את היקף העבודה ומצאה, כי שכר הטרחה הינו סביר ומקובל 

 ידי דירקטוריון החברה.-עללאופי החברה והיקף פעילותה, והללו אושרו 

ף שעות העבודה הנדרשות בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת שכר הטרחה נקבע בהתאם להיק

ומורכבותה. שכר הטרחה נקבע לאחר משא ומתן בין החברה ורואי החשבון שלה. שכר הטרחה של 

 רואי החשבון המבקרים מאושר על ידי הדירקטוריון, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת כאמור.
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 סי של התאגידהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננ -חלק ד' 

 וחיותקופת הד ולאחר אירועים מהותיים בפעילות התאגיד במהלך .11

 27-וב' 1 יםתקופת הדוח ראה באורולאחר  בפעילות התאגיד במהלך מהותיים אירועים לעניין .11.1

 ., בהתאמהבדוחות הכספיים

כי  ,"(בזקהודיעה חברת "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )" 2017ביוני  20ביום  .11.2

"( פתחה בחקירה נגד בזק, אשר כפי שנמסר לבזק מהרשות עיקרה הרשותלניירות ערך )" הרשות

 1977-, התשל"זוחוק העונשין 1968-התשכ"ח ,פי חוק ניירות ערך-בחשדות לביצוע עבירות על

ידי הרשות כי -נמסר לחברה על 2017ביולי  11הנוגעות לעסקאות הקשורות לבעל השליטה. ביום 

הורחבה והיא עוסקת גם בחשדות לביצוע  ידי הרשות בעניינה של בזק-החקירה המתנהלת על

פי חוק ניירות ערך וחוק העונשין הנוגעות לעסקאות למתן שירותי תקשורת לוויינית -עבירות על

נערך,  2017ביולי  18. ביום "(yes( בע"מ )"1998חברת די.בי.אס שירותי לוויין )בין החברה לבין 

 .הרשותבין היתר, חיפוש במשרדי החברה במסגרת החקירה של 

בחוות דעתם המצורפת לדוחות הכספיים את תשומת הלב, מבלי רואי החשבון של החברה הפנו  .11.3

בדבר חקירת רשות ניירות ערך בעניין עסקאות למתן  7ב'1לאמור בביאור לסייג את חוות דעתם, 

בדבר הסדר הנושים  14ב'1לאמור בבאור , yesשירותי תקשורת לוויינית בין הקבוצה לבין 

 ל בעל השליטה ואי וודאות בנוגע להשפעתו של ההסדר, ככל שיושלם, על החברההמוצע ש

 . באשר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד הקבוצה 8ב'1ולאמור בבאור 

 גילוי בדבר נזילות החברה ומצבה הפיננסי  .12

ודשים ח 12לתקופה של דירקטוריון החברה סקר את מקורות וצרכי המזומנים הקיימים והצפויים 

, סקר את צרכי ההשקעות של החברה, וכן סקר את מקורות המימון ואת 2018 בינואר 1 -שמתחילה ב

יצוין, כי נכון  .היקפי המימון הפוטנציאליים הזמינים לחברה ואת הפירעונות הצפויים של אגרות החוב

ניירות ערך לתקנות  14)ב(10למועד הדוח, לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 

 .1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

למימון שנועדה בעיקרה  ,סדרה טז' –הנפיקה החברה אגרות חוב מסדרה חדשה  2017בינואר  23ביום 

החברה צפויה . שירות החוב של אגרות החוב בתקופת ההקמהאת ו 17הלוויין עמוס הקמת מלוא עלות 

 15 -כשל  בסך 2018בינואר  1-ב שתחילתהחודשים  12ופה של בגין הסדרה האמורה, בתק ריביתלשלם 

 בדוחות הכספיים.  14ראה באור נוספים לפרטים מיליון דולר. 

סדרה יז', שנועדה בעיקרה  –הנפיקה החברה אגרות חוב להמרה מסדרה חדשה  2017במאי  15ביום 

ן התחייבויות אחרות של לצורך פעילותה השוטפת של החברה, לרבות לצורך פעולות גידור ופירעו

 1-ב שתחילתהחודשים  12צפויה לשלם ריבית בגין הסדרה האמורה, בתקופה של החברה. החברה 

 בדוחות הכספיים. 14נוספים ראה באור  . לפרטיםמיליון דולר 4 -בסך של כ 2018בינואר 

  ,ריבית קרן ו 2018בינואר  1-שמתחילה בחודשים  12בתקופה של החברה צפויה לשלם כמו כן

 יז' כמתואר לעיל(.סדרה רה טז' וד)מלבד ריבית אגרות חוב ס מיליון דולר 36-כשל בהיקף 
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 החברה מעריכה כי ה- EBITDA  גם בהתחשב בכשל המוחלט שאירע בלוויין בתקופה לעיל הצפוי(

ובתנאי השוק התחרותיים( ובתוספת יתרות המזומנים שבידי  6, באובדן הלוויין עמוס 5עמוס 

 יאפשרו פירעון מלא של התחייבויותיה. ,החברה

 כי לחברה נגישות לשוק ההון ואפשרות לגייס חוב וזאת בשים לב לתשואה של אגרות החוב  ,יצוין

 ידה ונסחרות בבורסה.-שהונפקו על

. ההנחות 1968-עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח פני צופה מידע בגדר הינו לעיל האמור

הקיימות  הפירעון להתחייבויות מקורות ובדבר החזוי תזרים המזומנים בדבר החברה של והאומדנים

זה ועל אינטגרציה של מכלול  דוח החברה לתאריך שבידי הנתונים על מבוססיםהחברה,  של והצפויות

העסקים הרגיל.  המשך פעילות עסקית שוטפת של החברה במהלך של המידע שבידי החברה, ובהנחה

תלויים בגורמים  והינם או בחלקם, הואיל יתממשו במלואם אלה חות ואומדניםהנ כי וודאות, כל אין

להשפיע עליהם  החברה שיכולת או יכולת השפעה עליהם כל לחברה שאין כלכליים חיצוניים ומקרו

בדוח תיאור עסקי התאגיד(,  29מוגבלת, ביניהם גורמי הסיכון שחלים על פעילות החברה )ראה סעיף 

ה החבר של או בתנאי מקורות הגיוס הפוטנציאליים. במידה וההנחות והאומדניםשינויים בזמינות 

 .בנזילות החברה מהותי לרעה שינוי לחול או בחלקם, עלול במלואם לא יתממשו כאמור



 31.12.2017הדירקטוריון ליום דוח  -תקשורת בע"מ -חלל

 

 

 

17 

 

 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב -חלק ה' 

 אגרות חוב קיימות .13

 :2017.31.12ליום  יובא תיאור סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון להלן .13.1

 יז' טז' 'ט 'ח 'ו דרהס

 ההנפקה מועד
 פי־על, 2015 מרסנרשמו למסחר בחודש 
, אשר 25.3.2015דוח הצעת מדף מיום 

פורסם מכוח תשקיף מדף מיום 
,  7.5.2013 -)כפי שתוקן ב 27.2.2013
 (.23.3.2015 -ו 19.2.2014

פי ־, על2014 מרסלמסחר בחודש  נרשמו
, אשר 24.2.2014ם דוח הצעת מדף מיו

פורסם מכוח תשקיף מדף מיום 
 -ו 7.5.2013 -)כפי שתוקן ב 27.2.2013
19.2.2014.) 

פי ־, על2014 מרסלמסחר בחודש  נרשמו
, אשר 24.2.2014דוח הצעת מדף מיום 

פורסם מכוח תשקיף מדף מיום 
 -ו 7.5.2013 -)כפי שתוקן ב 27.2.2013
19.2.2014.) 

, 2017ינואר  למסחר בחודש נרשמו
, 19.1.2017פי דוח הצעת מדף מיום ־על

אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום 
30.5.2017. 

, על־פי 2017נרשמו למסחר בחודש מאי 
, אשר 14.5.2017דוח הצעת מדף מיום 

פורסם מכוח תשקיף מדף מיום 
30.5.2017. 

ע.נ. אגרות חוב במועד  היקף
 235,000,000 981,559,000  231,853,000  278,000,000 197,506,000 ההנפקה )בש"ח(

ליום ע.נ. אגרות חוב  היקף
 לרבות (,)בש"ח 31.12.2017

  הצמדה

197,506,000 250,200,000 173,889,750 981,559,000 235,000,000 

ליום חוב  רותע.נ. אג היקף
 ללא)בש"ח(,  31.12.2017

 הצמדה

197,506,000 250,200,000 173,889,750 981,559,000 235,000,000 

 הקרן רעוןתחילת פי מועד
30.6.2020 30.6.2017 31.3.2016 30.6.2022 31.12.2023 

שנתיים  שלומיםת מספר
 33.33333%)שני תשלומים ראשונים  3 קרןלפירעון ה

מהקרן ותשלום שלישי ואחרון 
 מהקרן(. 33.33334%

)א( בכל אחד  :תשלומים לא שווים 9
 -ו 31.12.2017, 30.6.2017מהימים 

מהקרן;  5%תפרע החברה  30.6.2018
, 31.12.2018)ב( בכל אחד מהימים 

 30.6.2020 -ו 31.12.2019, 30.6.2019
 -מהקרן; )ג( ב 10%תפרע החברה 

 20%תפרע החברה  31.12.2020
תפרע  30.6.2021 -)ד( ב -מהקרן; ו

 מהקרן. 25%החברה 

 -)א( ב :תשלומים לא שווים 5
מהקרן;  10%תפרע החברה  31.3.2016

 15%תפרע החברה   31.3.2017 -)ב( ב
)ג( בכל אחד מהימים  -מהקרן; ו
 31.3.2020 -ו 31.3.2019, 31.3.2018

  מהקרן. %25תפרע החברה 

ביוני  30תשלומים לא שווים, ביום  3
 2024עד  2022בכל אחת מהשנים 

 70% -ו 20%, 10%)כולל( תפרע החברה 
 מהקרן, בהתאמה.

 .2023בדצמבר  31תשלום יחיד ביום 

ה ליום הריבית שנצבר סכום
 - - - - - )בש"ח( 31.12.2017

 31.12.2017 ליוםבורסאי  שווי
 205,860,000 900,285,915 177,089,321 263,710,800 208,783,593 )בש"ח(
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 יז' טז' 'ט 'ח 'ו דרהס

 הריבית סוג
 .4.6% –קבועה 

לפרטים אודות התאמת שיעור הריבית 
 13.5 במקרים מסוימים, ראה סעיף

 להלן.

 .3.85% – קבועה

לפרטים אודות התאמת שיעור הריבית 
  13.5 במקרים מסוימים, ראה סעיף

 להלן.

מעל לשיעור הריבית  5.35% – משתנה
  .0520 אג"ח ממשל תשנושאו

לפרטים אודות התאמת שיעור הריבית 
  13.5 יףבמקרים מסוימים, ראה סע

 להלן.

 5.95% –קבועה 

לפרטים אודות התאמת שיעור הריבית 
 13.5במקרים מסוימים, ראה סעיף 

 להלן.

 5.5% –קבועה 

לפרטים אודות התאמת שיעור הריבית 
  13.5 במקרים מסוימים, ראה סעיף

 להלן.

ליום  פקטיביתא ריבית
 7.91% 6% 31.12.2017נכון ליום  5.9% 4.3% 4.9% ההנפקה

 יתתשלום הריב מועדי
ביוני  30תשלומים חצי שנתיים ביום 

בדצמבר של כל אחת מהשנים  31וביום 
 )כולל(. 2022עד  2015

 ביוני 30 ביום חצי שנתייםבתשלומים 
נים כל אחת מהש של בדצמבר 31 וביום
 .)כולל( 2021 עד 2014

, מרסב 31תשלומים רבעוניים בימים 
 31בספטמבר וביום  30ביוני,  30

עד  2014בדצמבר של כל אחת מהשנים 
 )כולל(.  2020

ביוני  30תשלומים חצי שנתיים ביום 
בדצמבר של כל אחת מהשנים  31וביום 

 . )כולל( 2024עד  2017

ביוני  30תשלומים חצי שנתיים ביום 
בדצמבר של כל אחת מהשנים  31יום וב

. תשלום הריבית )כולל( 2024עד  2017
 .2017בדצמבר  31הראשון יהיה ביום 

 דההצמ סוג
צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים  צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. אינן

בגין  14.2.2014לצרכן שפורסם ביום 
  .2014ינואר חודש 

מודות )קרן וריבית( לשער הדולר צ צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. אינן
שהיה ידוע בתחילת יום המסחר ביום 

 ש"ח לדולר( 3.817) 18.1.2017

צמודות )קרן וריבית( לשער הדולר 
שהיה ידוע בתחילת יום המסחר ביום 

 ש"ח לדולר(. 3.6100) 2017במאי  14

או  מוקדםלבצע פדיון  זכות
 13.2 ראה סעיף המרה כפויה

 יותלתשלום התחייבו ערבות
 בסעיףבשעבוד, ראה פירוט  מובטחות

13.3.1 
 בסעיףבשעבוד, ראה פירוט  מובטחות

13.3.2 
 בסעיףבשעבוד, ראה פירוט  מובטחות אינן מובטחות בשעבוד

13.3.4 
 אינן מובטחות בשעבוד

 דירוג
 אין

 %5מהותיות )מעל 
 מהותי מההתחייבויות( 

 אמות מידה פיננסיות
 13.5 ראה סעיף

 Cross Defaultסעיפי 
המהווים עילה להעמדה 
לפירעון מיידי של אגרות 

 החוב

אם יועמד לפירעון מיידי חוב מהותי 
 סדרהרתו להלן, או של החברה, כהגד

 שלא, החברה של חוב אגרות של אחרת
" משמעו: מהותי חוב. "החברה ביוזמת

או של חברות  ,החברה שלפיננסי חוב 
 בדוחותערכו  אשר בנות/מאוחדות,

 לעיל כהגדרתם החברההכספיים של 
. מובהר, כי דולר מיליון 25על  עולה
, דהיינו חוב ללא Non-Recourseחוב 

 רה, לא ייחשב כחוב.זכות חזרה לחב

אם יועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת 
החברה, חוב של החברה אשר היקפו 

  מיליון דולר. 25עולה על 

אם סדרה אחרת של אגרות חוב 
שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון 

 מיידי כדין, שלא ביוזמת החברה.

אם יועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת 
פו החברה, חוב של החברה אשר היק

  מיליון דולר. 25עולה על 

אם סדרה אחרת של אגרות חוב 
שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון 

 מיידי כדין, שלא ביוזמת החברה.

אם יועמד לפירעון מיידי חוב מהותי 
 סדרהשל החברה, כהגדרתו להלן, או 

 שלא, החברה של חוב אגרות של אחרת
" משמעו: מהותי חוב. "החברה ביוזמת

או של חברות  ,החברה שלפיננסי חוב 
 בדוחותערכו  אשר בנות/מאוחדות,

 לעיל כהגדרתם החברההכספיים של 
. מובהר, כי דולר מיליון 25על  עולה
, דהיינו חוב ללא Non-Recourseחוב 

 זכות חזרה לחברה, לא ייחשב כחוב.

אם יועמד לפירעון מיידי חוב מהותי 
 סדרהשל החברה, כהגדרתו להלן, או 

 שלא, החברה של חוב תאגרו של אחרת
" משמעו: מהותי חוב. "החברה ביוזמת

או של חברות  ,החברה שלפיננסי חוב 
 בדוחותערכו  אשר בנות/מאוחדות,

 לעיל כהגדרתם החברההכספיים של 
. מובהר, כי דולר מיליון 25על  עולה
, דהיינו חוב ללא Non-Recourseחוב 

 זכות חזרה לחברה, לא ייחשב כחוב.
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 יז' טז' 'ט 'ח 'ו דרהס

 פרטי הנאמן
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, איש 

-03, טלפון: רו"ח יוסי רזניקקשר: 
, תל 14, רחוב יד חרוצים 6389200

 . אביב

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, איש 
-03, טלפון: רו"ח יוסי רזניקקשר: 

, תל 14, רחוב יד חרוצים 6389200
 .אביב

 

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, 
-03בטי, טלפון: איש קשר: רו"ח רמי ס

 , תל אביב.48, דרך מנחם בגין 6374354

( 1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות )
מ, איש קשר: רו"ח אורי לזר, בע"

, תל 17, יצחק שדה 03-6237777טלפון: 
 אביב.

( 1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות )
מ, איש קשר: רו"ח אורי לזר, בע"

, תל 17, יצחק שדה 03-6237777טלפון: 
 אביב.
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 הזכות לבצע פדיון מוקדם או המרה כפוי .13.2

 פדיון מוקדם של אגרות החוב .13.2.1

ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב שבמחזור, מפני -אם יוחלט על

פחת מסכום  (אגרות החוב של החברה סדרותכל ששווי סדרת אגרות החוב )ביחס ל

שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר, תפעל החברה בהתאם לקבוע בהנחיות 

ותקנון הבורסה לעניין פדיון מוקדם, וכן, בתשקיף ודוחות ההצעה ובשטר הנאמנות 

 לסדרה הרלוונטית.

 פדיון מוקדם כפוי מלא או חלקי ביוזמת החברה .13.2.2

 מוקדם לפדיון( טז' -ו ט' ,'חו',  תו)סדר החוב אגרותכל אחת מ להעמיד תוכל החברה

 פדיון כל של המינימאלי שהסכום לכך ובכפוף ,להלן להוראות בכפוף, )מלא או חלקי(

 "ח.ש מיליון 10 -מ יפחת לא מוקדם

 במקרה של פדיון מוקדםמהסדרה הרלוונטית הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב 

( שווי שוק של יתרת אגרות 1ם: )ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאי כפוי

פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות -שבמחזור, אשר ייקבע על מהסדרה הרלוונטיתהחוב 

( ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת 60בשישים ) מהסדרה הרלוונטיתהחוב 

( הערך ההתחייבותי של אגרות החוב 2דבר ביצוע הפדיון המוקדם; )ב הדירקטוריון

 )ככל שרלוונטי( והצמדהשבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית  נטיתמהסדרה הרלוו

תזרים  יתרת -בלבד  טז'-ו ח' ,לגבי סדרות ו'( 3; )למועד הפדיון המוקדם עדהמחושבים 

 כשהיא( ריבית בתוספת קרןשבמחזור ) מהסדרה הרלוונטיתהמזומנים של אגרות החוב 

 בסיס על מחושבת %2 בגובה ריבית בתוספת 2הממשלתי"ח האג תשואת לפי מהוונת

 מהסדרה הרלוונטית החוב אגרות היוון. בשנה ימים 365 על המבוסס יומי חישוב

 האחרון הפירעון למועד ועד המוקדם הפדיון ממועד החל יחושב מוקדם לפדיון העומדות

 מהסדרה הרלוונטית.  החוב לאגרות ביחס שנקבע

  להלן. 13.2.5להוראות כלליות נוספות ראה סעיף 

במקרה שאירע מקרה ביטוחי המוגדר ככשל  פדיון מוקדם כפוי -( 'אגרות חוב )סדרה ו .13.2.3

 3מוחלט או כשל חלקי בלוויין עמוס 

ככשל מוחלט בפוליסת הביטוח אירע מקרה ביטוחי המוגדר  3ללוויין עמוס  במקרה בו

(Total Loss )חלקי כשל או (Partial Loss )הנאמן/או ו החברה בידי נתקבלו שבעקבותיו 

תקבולי הביטוח שיתקבלו מלוא ישמשו , , אזי3עמוס  הלוויין ממבטחי ביטוח תקבולי

החברה בגין אגרות החוב  התחייבויותשל  כפוי מוקדםפדיון לבידי החברה ו/או הנאמן, 

 התחייבויות יתרת כאשרפסו לכל המחזיקים באותה העת,  ריאפ( שבמחזור, ')סדרה ו

                                                      

תשואות לפדיון בחמשת ימי המסחר שקדמו למועד הפרעון המוקדם  ממוצע, משמעה" הממשלתי "חהאגתשואת זה: " לעניין 2
 "(. אג"ח ממשלתית תואמתודה הנושאת ריבית ובעלת מח"מ זהה למח"מ יתרת ההלוואה )"של אגרת חוב ממשלתית צמ

במידה ולא קיימת אג"ח ממשלתית תואמת, תחושב תשואת אג"ח ממשלתית על פי ממוצע משוקלל של התשואות לפדיון 
ריבית( עם המח"מ הקרוב  )ברוטו( בחמשת הימים שלפני יום הפירעון המוקדם, של שתי סדרות האג"ח )הצמודות והנושאות
 .ביותר למח"מ ההלוואה, סדרה אחת עם מח"מ גבוה ממח"מ ההלוואה וסדרה שנייה עם מח"מ נמוך
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 ששולמו הביטוח תגמולי בגובה תופחת שבמחזור( 'החברה בגין אגרות החוב )סדרה ו

 האמור. למחזיקים

תציין החברה את מועד ביצוע תוציא החברה דיווח מיידי, במסגרתו כאמור,  במקרה

ם ימי 17-יחול לא פחות מ אשר( 'למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו הכפויהפדיון המוקדם 

ימים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי. מועד הפדיון המוקדם  45 -ולא יותר מ

( 'לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב )סדרה ו הכפוי

 את החברה תציין, החברה שתפרסם המיידי בדוח. בפועל הריבית תשלום מועד לבין

 הכפוי. המוקדם הפדיון למועד עד שנצברה הריבית

 המוקדם הפדיון ביצוע לצורך הדרושים הכספים את לרישומים לחברה תעביר החברה

 .הבורסה מסלקת של העזר לחוקי בהתאם וזאת הכפוי

( 'וואגרות החוב )סדרה  שטר הנאמנות להוראות בהתאם יבוצע הכפוי המוקדם הפדיון

 .ההתחייבותייפרעו בערכן 

במקרה שאירע מקרה ביטוחי המוגדר ככשל  מוקדם כפויפדיון  -( 'אגרות חוב )סדרה ח .13.2.4

 4מוחלט או כשל חלקי בלוויין עמוס 

 חלקי כשל או( Total Lossאירע מקרה ביטוחי המוגדר ככשל מוחלט ) 4ללוויין עמוס  אם

(Partial Loss )ממבטחי ביטוח תקבולי הנאמן/או ו החברה בידי נתקבלו שבעקבותיו 

תקבולי הביטוח שיתקבלו בידי החברה ו/או הנאמן,  מלואשו , אזי, ישמ4עמוס  הלוויין

 ריאפ( שבמחזור, 'חהחברה בגין אגרות החוב )סדרה  התחייבויותשל  כפוי מוקדםפדיון ל

החברה בגין אגרות החוב  התחייבויות יתרת כאשרפסו לכל המחזיקים באותה העת, 

 האמור. זיקיםלמח ששולמו הביטוח תגמולי בגובה תופחת שבמחזור( 'ח)סדרה 

החברה דיווח מיידי, במסגרתו תציין החברה את מועד ביצוע  תוציאכאמור,  במקרה

ימים  17-יחול לא פחות מ אשר( 'חלמחזיקי אגרות החוב )סדרה  הכפויהפדיון המוקדם 

ימים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי. מועד הפדיון המוקדם  45 -ולא יותר מ

 (חה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב )סדרה לא יחול בתקופ הכפוי

 את החברה תציין, החברה שתפרסם המיידי בדוח. בפועל הריבית תשלום מועד לבין

 הכפוי. המוקדם הפדיון למועד עד שנצברה הריבית

 המוקדם הפדיון ביצוע לצורך הדרושים הכספים את לרישומים לחברה תעביר החברה

 .הבורסה מסלקת של העזר לחוקי תאםבה וזאת הכפוי

( 'חואגרות החוב )סדרה  שטר הנאמנות להוראות בהתאם יבוצע הכפוי המוקדם הפדיון

 .ההתחייבותייפרעו בערכן 

במקרה שאירע מקרה ביטוחי המוגדר ככשל  פדיון מוקדם כפוי -( טז'אגרות חוב )סדרה  .13.2.5

או במקרה בו הסכם רכישת  3ס ו/או ללוויין עמו 17מוחלט או כשל חלקי בלוויין עמוס 

 בוטל מכל סיבה שהיא 17הלוויין עמוס 

בפוליסות אירע מקרה ביטוחי המוגדר  3ו/או ללוויין עמוס  17ללוויין עמוס  במקרה בו

או במקרה בו הסכם  ,(Partial Loss) חלקי כשל או( Total Lossככשל מוחלט )הביטוח 
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בוטל מכל סיבה שהיא, באופן  נות()כהגדרתו בשטר הנאמ 17רכישת הלוויין עמוס 

תשלומים מיצרן הלוויין  הנאמן/או ו החברה בידי נתקבלו יהמקרה הרלוונט שבעקבות

או שנתקבלו בידי החברה ו/או  17עמוס  הלוויין ממבטחי ביטוח תקבוליו/או  17עמוס 

לפי  ,3עמוס  הלוויין ממבטחי ביטוח תקבולי (סדרה ו'למחזיקי אגרות החוב )בידי הנאמן 

, בכפוף לתשלום מלוא החוב הקיים למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(, ככל , אזיהעניין

(, 3)ובלבד שמדובר בתקבולים שהתקבלו ממבטחי הלוויין עמוס  אותה העת שקיים

פדיון לשיתקבלו בידי החברה ו/או הנאמן,  האמורים בסעיף זה םתקבולימלוא הישמשו 

ביחד עם  ( שבמחזורטז' הבגין אגרות החוב )סדר החברה התחייבויותשל  כפוי מוקדם

, 17אגרות החוב החדשות ו/או ההלוואות החדשות שנלקחו לצורך מימון פרוייקט עמוס 

החברה בגין  התחייבויות יתרת כאשרבאותה העת,  הנושים האמוריםפסו לכל  פרי

 יקיםלמחז ששולמו הביטוח תגמולי בגובה תופחת שבמחזור( טז'ה אגרות החוב )סדר

 .אמורכ

תציין החברה את מועד ביצוע תוציא החברה דיווח מיידי, במסגרתו כאמור,  במקרה

מועד ביצוע הפדיון המוקדם יהא בהתאם לתקנון הבורסה, אשר . הכפויהפדיון המוקדם 

 (17שבעה עשר ) לפנייחול לא  קובע כי המועד האמור הנאמנותנכון למועד חתימת שטר 

ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי. מועד הפדיון המוקדם בדבר  הדיווחמועד לאחר  ימים

'( טזלא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב )סדרה  הכפוי

 את החברה תציין, החברה שתפרסם המיידי בדוח. בפועל הריבית תשלום מועד לבין

 .הכפוי המוקדם הפדיון למועד עד שנצברה הריבית

 המוקדם הפדיון ביצוע לצורך הדרושים הכספים את לרישומים לחברה תעביר החברה

 .הבורסה מסלקת של העזר לחוקי בהתאם וזאת הכפוי

( טז'ואגרות החוב )סדרה  שטר הנאמנות להוראות בהתאם יבוצע הכפוי המוקדם הפדיון

 .ההתחייבותייפרעו בערכן 

  3ברת שליטה מותרת"דיון מוקדם כפוי במקרה של "העפ -אגרות חוב )סדרה יז'(  .13.2.6

( של העברת שליטה Closingבמקרה שהחברה תדווח על התקיימות שלב ההשלמה )

מותרת, הצעת רכש, מיזוג או הסדר, שבעקבותיהם חדלו או יחדלו מניות החברה 

"(, או תדווח על התקיימות התנאים המתלים )פרט עסקהמלהסחר בבורסה )בסעיף זה: "

של אגרות החוב )סדרה יז'(( להתקיימות שלב ההשלמה לתנאי המתלה של פדיון מוקדם 

(closing .)'( של עסקה, יבוצע פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב )סדרה יז 

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה יז'( במקרה של פדיון מוקדם כפוי, יהיה 

( שבמחזור, '( שווי שוק של יתרת אגרות החוב )סדרה יז1הסכום הגבוה מבין הבאים: )

( ימי 30( בשלושים )'אשר ייקבע על־פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב )סדרה יז

( הערך ההתחייבותי של אגרות החוב 2; )המסחר שקדמו למועד הקובע לפדיון כפוי

                                                      

לאחר רישומן לראשונה למסחר של שתתרחש  הראשונהמשמעה: העברת השליטה לגוף מוסכם,  -" העברת שליטה מותרת" 3
משמעו אחד " גוף מוסכם; "באמצעות מיזוג או בכל דרך אחרת ןובי(, בין באמצעות מכירת השליטה 'יזאגרות חוב )סדרה 

מיליארד  2המנהל נכסים בהיקף של לפחות  גוף )ב( או ;תרוי תקשנילוויהמחזיקה או מתפעלת ת ה בינלאומיחבר)א( מאלו: 
 .דולר
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)לרבות ריבית פיגורים וריבית הון נוסף '( שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית יז)סדרה 

להן טרם ההודעה על ביצוע פדיון מוקדם כפוי, שנצברה עליה לפני  ככל שתקום הזכאות

הכפוי  למועד הפדיון המוקדםעד  תהמחושבמועד הפדיון המוקדם הכפוי וטרם שולמה( 

'( יזתזרים המזומנים של אגרות החוב )סדרה  יתרת( 3; )ובתוספת הפרשי הצמדה

ר ריבית הון נוסף ככל )לרבות ריבית פיגורים ושיעו ריבית בתוספת קרןשבמחזור )

שתקום הזכאות להן טרם ההודעה על ביצוע פדיון מוקדם כפוי, שנצברה עליה לפני מועד 

הפדיון המוקדם הכפוי וטרם שולמה( והפרשי הצמדה שנצברו למועד הפדיון המוקדם 

 %52.1 בגובה ריבית בתוספת 4הממשלתי"ח האג תשואת לפי מהוונת כשהיא( הכפוי

'( יז)סדרה  החוב אגרות היוון. בשנה ימים 365 על המבוסס יומי ישובח בסיס על מחושבת

 למועד ועדהכפוי  המוקדם הפדיון ממועד החל יחושבכפוי  מוקדם לפדיון העומדות

 .'(יז)סדרה  החוב לאגרות ביחס שנקבע האחרון הפירעון

ן מוקדם למען הסר ספק, אגרות חוב )סדרה יז'( שלא הומרו למניות רגילות ושיפדו בפדיו

כפוי כאמור לעיל, לא תהינה זכאיות להצביע על אישור עסקת העברת השליטה המותרת, 

 ככל שיידרש אישור כאמור.

 שטר הנאמנות. להוראות בהתאם יבוצע הכפוי המוקדם הפדיון

תציין תוציא החברה דיווח מיידי, במסגרתו במקרה של פדיון מוקדם כפוי כאמור לעיל, 

. מועד '(יזלמחזיקי אגרות החוב )סדרה  הכפויהפדיון המוקדם  החברה את מועד ביצוע

ולא יותר מארבעים וחמישה  ימים (21עשרים ואחד ) לפנילא ביצוע הפדיון המוקדם יהא 

 שתפרסם המיידי בדוח. ביצוע הפדיון המוקדם הכפויהדיווח בדבר מועד ( ימים לאחר 45)

והפרשי ההצמדה  הריביתת שיעור סכום הקרן שתפרע, וכן א את החברה תציין, החברה

 .הכפוי המוקדם הפדיון למועד עד ו בגין סכום הקרןשנצבר

הוראות רלוונטיות )בשינויים המחויבים( לגבי פדיון מוקדם כפוי ביוזמת החברה לגבי כל  .13.2.7

 טז'-ו ט'ח', אחת מסדרות אגרות החוב ו', 

 מוקדם פדיון נקבע .לרבעון אחת על תעלה לא החברה ביוזמת המוקדם הפדיון תדירות

 לביצוע מועד או חלקי תשלום לביצוע מועד או ריבית לתשלום מועד גם בו שקבוע ברבעון

 .כאמור לתשלום שנקבע במועד המוקדם הפדיון יבוצע, סופי תשלום

-יוני, יולי-מרץ, אפריל-לעניין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר

 ספטמבר ואוקטובר דצמבר.

ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, -כום שיפרע בפירעון מוקדם עלכל ס

 רטה לפי ערך נקוב של אגרות החוב המוחזקות.-פרו

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, 

גרות החברה תפרסם דוח מיידי עם העתק לנאמן, על ביצוע פדיון מוקדם למחזיקי א
                                                      

בתום יום , המסתיימת ימי עסקיםבתקופה של שבעה (, לפדיון)ברוטו  התשואה" משמעה, ממוצע הממשלתי"ח האגתשואת " 4
סדרות אגרות חוב דולריות של ממשלת ישראל שמשך  תי, של שהכפוי לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדםהעסקים השני 

במועד הרלוונטי, היינו סדרה אחת בעלת  ('יזסדרה )חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב 
במועד הרלבנטי, וסדרה אחת בעלת המח"מ הקרוב הנמוך למח"מ אגרות  ('יזסדרה )אגרות החוב המח"מ הקרוב הגבוה ממח"מ 

 ואשר שקלולן ישקף את מח"מ אגרות החוב במועד הרלבנטי ,במועד הרלבנטי ('יזסדרה )החוב 
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( ימים ולא 17החוב מהסדרה הרלוונטית. הדיווח המיידי יפורסם לא פחות משבעה עשר )

( ימים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם. מועד ביצוע הפדיון 45יותר מארבעים וחמישה )

 המוקדם יפורט בדיווח המיידי.

 לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרות אגרות החוב הרלוונטית אם סכום הפדיון

מיליון ש"ח. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע  3.2-האחרון יפחת מ

( שיעור 2( שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )1בדוח מיידי על: )

( שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק 3הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; )

בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת;  ( שיעור הריבית שישולם4הנפדה; )

( המועד 6( עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרות, במונחי הסדרה המקורית; )5)

( ימים 12עשר )-הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שנים

 לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

ן מוקדם חלקי ייחשבו כמבוצעים ראשית על חשבון תשלומים שישולמו במסגרת פדיו

תשלומי ההצמדה והריבית )שהצטברו עד למועד הודעת החברה בדבר הפדיון המוקדם( 

 ולאחר מכן על חשבון תשלומי הקרן. 

  פי אגרות החוב:-הנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויות החברה על תיאור .13.3

 ('אגרות החוב )סדרה ו .13.3.1

בדרגה  שעבוד קבוע: )א( 3ל נכסי הלוויין עמוס שעבוד בדרגה ראשונה ע .13.3.1.1

ומערכות נלוות )למעט חלק  3על הלוויין עמוס  ,ללא הגבלה בסכום ראשונה,

שעבוד שוטף בדרך של המחאה בלתי חוזרת ; )ב( (5הלוויין שבשימוש הממשלה

זכויות החברה כל ( 1על: )ראשונה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, בדרגה 

)למעט תקבולים המגיעים  3ל פי הסכם רכישת הלוויין עמוס לתקבולים ע

פי פוליסת ביטוח -על ם( כל זכויות החברה לתקבולי2; )למדינת ישראל(

( כל זכויות 3)למעט תקבולים המגיעים למדינת ישראל(; ) 3עמוס הלוויין 

, 3עמוס עם הלוויין החברה לתקבולים על פי הסכמי השירות הלווייני בקשר 

  בעתיד )למעט תקבולים ממדינת ישראל(.בהווה ו

 שיתקבלו התקבולים כלבו יופקדו , 3חשבון עמוס ראשונה על שעבוד בדרגה  .13.3.1.2

 בהווה, 3 עמוס הלוויין עם בקשר הלווייני השירות הסכמי פי על החברה בידי

 .3, וכן תקבולים שיתקבלו, אם יתקבלו, ממבטחי הלוויין עמוס ובעתיד

יקראו יחד להלן:  3והשעבוד על חשבון עמוס  3ן עמוס )השעבוד על נכסי הלוויי

 ."(3 עמוסהמשועבדים  הנכסים"

החברה שעבדה לטובת המחזיקים חשבון נאמנות בו הופקדו שני בנוסף,  .13.3.1.3

(, ואשר 'שלישים ממלוא תמורת ההנפקה )ברוטו( של אגרות החוב )סדרה ו

                                                      

 בדוח תיאור עסקי התאגיד. 325.סעיף ראה  3לעניין התקשרות עם ממשלת ישראל בקשר עם הלוויין עמוס  5
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ת הצמדה( מלוא הכספים שהופקדו בו שימשו לפירעון תשלומי הקרן )לרבו

 יב'.-בגין אגרות החוב מהסדרות ג', ה', ו' ו

 המוענק לשעבוד שווה או עדיפה בדרגה שעבוד תעניק שלא התחייבה החברה .13.3.1.4

 .3 עמוסהמשועבדים  מהנכסים לאיזה ביחס( ')סדרה ו החוב אגרות למחזיקי

אגרות חוב חדשות  סדרותהחברה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות להנפיק  .13.3.1.5

וואות חדשות, וכן לבצע רה ארגון של חוב או הלוואה קיימים, ו/או לקבל הל

 נכסיםאו ב 3בנכסים המשועבדים עמוס אשר אינם מובטחים ו/או לא יובטחו 

הנכסים , וכן ליצור שעבודים על נכסיה, שאינם הנאמנות חשבון המשועבדים

, בכל דרגה או הנכסים המשועבדים חשבון הנאמנות 3המשועבדים עמוס 

או בבטחונות אחרים, בסוגים ובאופן כפי שייקבע על סמך שיקול שהיא ו/

מבלי שתצטרך לתת הודעה מראש  והכלדעתה הבלעדי, כולל דרגה ראשונה, 

 .('או לקבל על כך אישור מהנאמן או ממחזיקי אגרות החוב )סדרה ו

 הנכסיםליצור שעבודים על  הזכויות מלוא את לעצמה שומרת החברה .13.3.1.6

דרגה נחותה לשעבוד המוענק למחזיקי אגרות החוב ב 3המשועבדים עמוס 

תיצור  כאשר לנאמןמראש  בכתבהודעה  תתן החברה( א) ש: ובלבד(, 'ו)סדרה 

וכן פרטי הקשר של בעל  להלן המפורט כלכאמור ותמציא לו את  נחותשעבוד 

לקבל על כך אישור מהנאמן או ממחזיקי  שתצטרך מבלי אך, הנחותהשעבוד 

 תצהיר החברה( ב) ;יתקיים להלן המפורט כל עוד כל( 'וה אגרות החוב )סדר

בעלי השעבודים הנחותים לא יהיו רשאים  כי הנאמן בפני בכתב ותתחייב

 השעבוד מימשו לא( 'ולממש השעבוד כל עוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 השעבוד( 1) הנחות יובהר כי: השעבוד מסמכי במסגרת, ובכלל זה הרלוונטי

לטובת  הרשוםמימוש השעבוד  לאחר אלא למימוש ניתן היהי לא הנחות

( ו/או לאחר שהשלימה החברה את כל 'ו)סדרה  החוב אגרות מחזיקי

 הסר למען(. 'ופי שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  עלהתחייבויותיה 

 את שהיא צורה בשום לחייב כדי הנחות בשעבוד יהיה לא כי יובהר, ספק

( 2) ;לטובתם הרשום השעבוד את לממש ('ו הסדר) החוב אגרות מחזיקי

יהיו נחותים לשעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  עבורושעבודים ה

 למחזיקי קודם תשולם מימושם במסגרת שתתקבל תמורה שכל באופן(, 'ו

 כלפי החברה התחייבויות כל של המלא לפירעון עד( 'ו)סדרה  החוב אגרות

( ורק לאחר האמור יהיה בעל השעבוד הנחות 'ו)סדרה  החוב אגרות מחזיקי

בעל השעבוד הנחות ו/או מי ( 3) זכאי לקבל כל יתרה שתיוותר, ככל שתיוותר;

מטעמו לא יהיה רשאי למנוע, לעכב או להגביל בכל צורה שהיא את מימוש 

תצהיר ותתחייב בכתב  החברה( ג) ;3 עמוסהשעבוד על הנכסים המשועבדים 

 שלבזכויותיהם  שהיא צורה בשוםד הנחות לא יפגע בפני הנאמן כי השעבו

ודיע ת החברהלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי)ד(  (;'ו)סדרה  החוב אגרות מחזיקי

, הנחות השעבוד מימוש עם בקשר בהליכים נקיטה על, לה היוודע עםלנאמן 

תמציא לנאמן טיוטת מסמכי השעבוד בגין השעבוד  החברה (ה). שינקטו ככל
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ימי עסקים מתאריך  4 -ולא יאוחר מ סמוך לאחר חתימתםהנחות, מיד ב

 .חתימתם

יצוין, כי החברה שעבדה בשעבוד בדרגה נחותה את הנכסים המשועבדים עמוס 

 (.'לטובת מחזיקי אגרות חוב )סדרה טז 3

 נכון למועד הדוח, נרשמו לטובת המחזיקים כל השעבודים המפורטים לעיל.

 ('אגרות חוב )סדרה ח .13.3.2

 :להלן המפורטים ונכסיו 4 עמוס הלווייןבדרגה על  ראשון שעבוד .13.3.2.1

 4עמוס  הלוויין על, בסכוםהגבלה  ללא, בדרגה ראשון קבוע שעבוד (א)

 ישראל, למעט חלקי הלוויין אשר ישמשו ו/או נועדו לממשלת ומערכותיו

)כהגדרתה  4 עמוס בלוויין Ka -ולמעט אלומת ה 6עימה להסכמים בהתאם

(, אך כולל להלן כמפורט נפרד כשעבוד רשםנש שעבוד ניתן לגביה, להלן

חלקי לוויין שיהיו בשימוש הממשלה כתוצאה ממימוש אופציות שלה 

  "(;4 עמוסנוספים בלוויין )" רותיםישלאחר שיגור הלוויין לרכישת 

 בלוויין Ka -ה אלומת על, בסכוםבדרגה, ללא הגבלה  ראשוןקבוע  שעבוד (ב)

 "(.Kaאלומת  שעבוד)" 4 עמוס

, 4עמוס  של Ka -", משמעה אלומת ה4בלוויין עמוס  Ka -ה אלומת"

בהתאם למאפיינים  הכלמגהרץ כל אחד,  216משיבים בני  4 -שמורכבת מ

 הטכניים של הלוויין.

 בלתי המחאהשל  בדרך, בדרגה ראשונים שוטףקבוע ושעבוד  שעבוד (ג)

, של זכויות בסכוםהגבלה  ללא, השעבוד דרך על מותנית ובלתי חוזרת

)ולמען הסר ספק,  4פוליסות ביטוח הלוויין עמוס  מכחה לתקבולים החבר

למעט הזכויות כאמור בקשר עם חלקי הלוויין אשר ישמשו ו/או נועדו 

לממשלת ישראל כאמור אך כולל חלקי לוויין שיהיו בשימוש הממשלה 

 רותיםישכתוצאה ממימוש אופציות שלה לאחר שיגור הלוויין לרכישת 

למעט זכויות החברה כאמור לקבלת החלק היחסי של נוספים בלוויין ו

כמפורט  4עמוס  בלוויין, Ka -תקבולי פוליסות הביטוח בגין אלומת ה

 "ק ד' להלן(. בס

 בלתי המחאהשל  בדרך, בדרגה ראשונים שוטףקבוע ושעבוד  שעבוד (ד)

 זכויות של, בסכוםהגבלה  ללא, השעבוד דרך על מותנית ובלתי חוזרת

 של, 4בלוויין עמוס  Ka-בגין אלומת ה סיהיח החלק לקבלת החברה

                                                      

 .ה' בדוחות הכספיים25אור ב ראה, 4 עמוס הלוויין עם בקשר ישראל ממשלת עם החברה הסכמי אודות לפרטים 6
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ביטוח  תקבולי שעבוד)" 4 עמוס הלווייןפוליסות ביטוח  מכח התקבולים

Ka .)" 

 בלתי המחאהשל  בדרך, בדרגה ראשונים שוטףקבוע ושעבוד  שעבוד (ה)

, של זכויות בסכוםהגבלה  ללא, השעבוד דרך על מותנית ובלתי חוזרת

)למעט  4שירות שיינתן באמצעות עמוס הסכמי ה מכחהחברה לתקבולים 

ולמעט זכויות  4 עמוסזכויות על פי הסכמים עם ממשלת ישראל בקשר עם 

החברה כאמור לקבלת החלק היחסי בגין תקבולי הסכמי השירות 

 "ק ו' להלן(.בסכמפורט  4בלוויין עמוס  Ka -באלומת ה

 יבלת המחאהשל  בדרך, בדרגה ראשונים שוטףקבוע ושעבוד  שעבוד (ו)

, של זכויות בסכוםהגבלה  ללא, השעבוד דרך על מותנית ובלתי חוזרת

, של 4בלוויין עמוס  Ka-החברה לקבלת החלק היחסי בגין אלומת ה

 שעבוד)" 4הסכמי השירות שיינתן באמצעות עמוס  מכחהתקבולים 

 "(.Kaתקבולי הסכמי השירות 

סכמי השירות ושעבוד תקבולי ה Kaביטוח  תקבולי שעבוד, Kaאלומת  שעבוד

Ka שעבודי: "יחדיו ייקראו להלן Ka"7. 

לעיל יכונו להלן יחדיו, או כל חלק זה  13.3.2.1 עיףכלל השעבודים הנזכרים בס

 ."השעבודיםמהם ביחד: "

, יחדיולהלן  יכונו לעילזה  13.3.2.1 בסעיףהמפורטים  המשועבדים הנכסיםכל 

 ".4 עמוסהמשועבדים  הנכסיםאו כל חלק מהם ביחד: "

 נכון למועד הדוח, נרשמו לטובת המחזיקים כל השעבודים המפורטים לעיל.

)כהגדרה זו  4בלוויין עמוס  Ka -מקרה בו תתממש עסקת מכר אלומת ה בכל .13.3.2.2

ב )סדרה ח( שבמחזור אינה עולה על ככל שקרן אגרות חובשטר הנאמנות( 

 ייחשבו Ka שעבודי"( המירבי ההרחבהסכום ליון ש"ח )"ימ 233סכום של 

החברה תפרע בפרעון מוקדם חלקי את ההפרש בין קרן  –, אחרת כבטלים

  שבמחזור לבין סכום ההרחבה המרבי כאמור.( 'אגרות חוב )סדרה ח

 המוענק לשעבוד שווה או עדיפה בדרגה שעבוד תעניק שלאהתחייבה  החברה .13.3.2.3

 .4 עמוס המשועבדים מהנכסים לאיזה ביחס( 'ח)סדרה  החוב אגרות למחזיקי

אגרות חוב חדשות  סדרותהחברה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות להנפיק  .13.3.2.4

ו/או לקבל הלוואות חדשות, וכן לבצע רה ארגון של חוב או הלוואה קיימים, 

, וכן ליצור 4 עמוס המשועבדים יםבנכסאשר אינם מובטחים ו/או לא יובטחו 

, בכל דרגה שהיא 4 עמוס המשועבדים הנכסיםשעבודים על נכסיה, שאינם 

                                                      

 .4 עמוסמיתר שעבודי הנכסים המשועבדים  יםנפרד יםכשעבוד Kaאת שעבודי  רשמה החברה 7
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ו/או בבטחונות אחרים, בסוגים ובאופן כפי שייקבע על סמך שיקול דעתה 

מבלי שתצטרך לתת הודעה מראש או לקבל  והכלהבלעדי, כולל דרגה ראשונה, 

 (.'חרות החוב )סדרה על כך אישור מהנאמן או ממחזיקי אג

 הנכסיםליצור שעבודים על  הזכויות מלוא את לעצמה שומרת החברה .13.3.2.5

בדרגה נחותה לשעבוד המוענק למחזיקי אגרות החוב  4המשועבדים עמוס 

תיצור  כאשר לנאמןמראש  בכתבהודעה  תתן החברה( א) ש: ובלבד(, 'ח)סדרה 

פרטי הקשר של בעל וכן  להלן המפורט כלכאמור ותמציא לו את  נחותשעבוד 

לקבל על כך אישור מהנאמן או ממחזיקי  שתצטרך מבלי אך, הנחותהשעבוד 

 תצהיר החברה( ב) ;יתקיים להלן המפורט כל עוד כל( 'חאגרות החוב )סדרה 

בעלי השעבודים הנחותים לא יהיו רשאים  כי הנאמן בפני בכתב ותתחייב

 השעבוד מימשו לא( 'חלממש השעבוד כל עוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 השעבוד( 1) הנחות יובהר כי: השעבוד מסמכי במסגרת, ובכלל זה הרלוונטי

לטובת  הרשוםמימוש השעבוד  לאחר אלא למימוש ניתן יהיה לא הנחות

( ו/או לאחר שהשלימה החברה את כל 'ח)סדרה  החוב אגרות מחזיקי

 הסר למען פי שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ח(. עלהתחייבויותיה 

 את שהיא צורה בשום לחייב כדי הנחות בשעבוד יהיה לא כי יובהר, ספק

( 2) ;לטובתם הרשום השעבוד את לממש ('ח סדרה) החוב אגרות מחזיקי

יהיו נחותים לשעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  עבורושעבודים ה

 זיקילמח קודם תשולם מימושם במסגרת שתתקבל תמורה שכל באופן(, 'ח

 כלפי החברה התחייבויות כל של המלא לפירעון עד( 'ח)סדרה  החוב אגרות

( ורק לאחר האמור יהיה בעל השעבוד הנחות 'ח)סדרה  החוב אגרות מחזיקי

בעל השעבוד הנחות ו/או מי ( 3) זכאי לקבל כל יתרה שתיוותר, ככל שתיוותר;

יא את מימוש מטעמו לא יהיה רשאי למנוע, לעכב או להגביל בכל צורה שה

תצהיר ותתחייב בכתב  החברה( ג) ;4 עמוסהשעבוד על הנכסים המשועבדים 

 שלבזכויותיהם  שהיא צורה בשוםבפני הנאמן כי השעבוד הנחות לא יפגע 

ודיע ת החברהלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי)ד(  (;'ח)סדרה  החוב אגרות מחזיקי

, הנחות השעבוד מושמי עם בקשר בהליכים נקיטה על, לה היוודע עםלנאמן 

וד תמציא לנאמן טיוטת מסמכי השעבוד בגין השעב החברה (ה) ;שינקטו ככל

החברה תפרסם דיווח מיידי כל אימת ( ו) ; הנחות, מיד בסמוך לאחר חתימתם

 .4 עמוסשתיצור ותרשום שעבוד נחות בדרגה על הנכסים המשועבדים 

בו הופקדו שני בנוסף, החברה שעבדה לטובת המחזיקים חשבון נאמנות  .13.3.2.6

 (, ואשר'שלישים ממלוא תמורת ההנפקה )ברוטו( של אגרות החוב )סדרה ח

מלוא הכספים שהופקדו בו שימשו לפירעון קרן )לרבות הצמדה( אגרות החוב 

 (.')סדרה י

 

 



 31.12.2017הדירקטוריון ליום דוח  -תקשורת בע"מ -חלל

 

 

 

29 

 ('אגרות חוב )סדרה ט .13.3.3

בו הופקדו שני שלישים ממלוא החברה שעבדה לטובת המחזיקים חשבון נאמנות 

מלוא הכספים שהופקדו בו  (, ואשר')ברוטו( של אגרות החוב )סדרה ט תמורת ההנפקה

( '(. נכון למועד הדוח, אגרות החוב )סדרה ט'שימשו לפירעון קרן אגרות החוב )סדרה יא

 אינן מובטחות בכל שעבוד או בטוחה אחרת.

 אגרות חוב )סדרה טז'( .13.3.4

קבוע ראשון שעבוד ונכסיו: )א(  17שעבוד בדרגה ראשונה על הלוויין עמוס  .13.3.4.1

ומערכות נלוות; )ב( שעבוד  17בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על הלוויין עמוס 

על דרך  מותנית ובלתישוטף ראשון בדרגה, בדרך של המחאה בלתי חוזרת 

( כל זכויות החברה לתקבולים על־פי 1השעבוד, ללא הגבלה בסכום, על: )

פי הסכם ־עלקבולים לתכל זכויות החברה ( 2; )17הסכם רכישת הלוויין עמוס 

להשתמש בהקצאת על־פי ההסכם האמור מיקום המסלול, וגם זכות החברה 

במסלול  17 עמוס( לתפעול הלוויין Frequency Assignmentsהתדרים )

( כל זכויות החברה לתקבולים 3; )מזרח מעלות 17גיאוסטציונרי בקו אורך 

ת החברה לתקבולים ( כל זכויו4; )178על־פי פוליסות ביטוח הלוויין עמוס 

, כפי שיחתמו מעת 17על־פי הסכמי השירות הלווייני בקשר עם הלוויין עמוס 

 "(.17נכסי הלוויין עמוס )ביחד ולחוד: " 9לעת

 שיתקבלו התקבולים כליופקדו  בו, 17שעבוד בדרגה ראשונה על חשבון עמוס  .13.3.4.2

 בהווה, 17 עמוס הלוויין עם בקשר הלווייני השירות הסכמי פי־על החברה בידי

מיצרן הלוויין עמוס תקבולים שיתקבלו, אם יתקבלו,  , בו יופקדו, וכןובעתיד

ייקראו יחד להלן:  17ועל חשבון עמוס  17)השעבוד על נכסי הלוויין עמוס  17

 "(.17הנכסים המשועבדים עמוס "

בנוסף, החברה שעבדה בשעבוד ראשון בדרגה לטובת המחזיקים חשבון  .13.3.4.3

וא תמורת הנפקת אגרות חוב )סדרה טז'(, בניכוי נאמנות בו הופקדה מל

"הסכומים העודפים", כהגדרה זו בשטר הנאמנות. הכספים המופקדים 

בחשבון הנאמנות ישמשו אך ורק לביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות 

    לשטר הנאמנות. 6.9.5בסעיף 

כמפורט , 3ונכסיו ועל חשבון עמוס  3על הלוויין עמוס  בדרגהשני שעבוד  .13.3.4.4

. השעבוד יהפוך לדרגה ראשונה לאחר פירעון 13.3.1.2 -ו 13.3.1.1בסעיפים 

  מלא של אגרות החוב )סדרה ו'(.

 המוענק לשעבוד שווה או עדיפה בדרגה שעבוד תעניק שלא התחייבה החברה .13.3.4.5

עמוס  המשועבדים מהנכסים לאיזה ביחס( 'טז)סדרה  החוב אגרות למחזיקי

                                                      

 .17החברה לא רכשה פוליסות ביטוח בקשר עם הלוויין עמוס  נכון למועד הדוח,  8
  .17 עמוס הלוויין עם בקשר לוויינישירות מהותי ללא התקשרה באף הסכם נכון למועד הדוח, החברה   9



 31.12.2017הדירקטוריון ליום דוח  -תקשורת בע"מ -חלל

 

 

 

30 

לטובת מחזיקי  3)למעט השעבודים הקיימים על נכסי עמוס  3 עמוס ו/או 17

, וכן לא תעניק כל שעבוד נוסף על חשבון סדרה ו'( של החברה()אגרות חוב 

 .הנאמנות המיוחד

אגרות חוב חדשות  סדרותהחברה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות להנפיק  .13.3.4.6

בל הלוואות חדשות, וכן לבצע רה ארגון של חוב או הלוואה קיימים, ו/או לק

עמוס ו/או  17עמוס בנכסים המשועבדים אשר אינם מובטחים ו/או לא יובטחו 

, וכן ליצור שעבודים על נכסיה, הנאמנות חשבון המשועבדים נכסיםאו ב 3

או הנכסים המשועבדים  3עמוס  ו/או 17עמוס  הנכסים המשועבדיםשאינם 

, בכל דרגה שהיא ו/או בבטחונות אחרים, בסוגים ובאופן כפי חשבון הנאמנות

מבלי  והכלשייקבע על סמך שיקול דעתה הבלעדי, כולל דרגה ראשונה, 

שתצטרך לתת הודעה מראש או לקבל על כך אישור מהנאמן או ממחזיקי 

 .(טז'אגרות החוב )סדרה 

 הנכסיםדים על ליצור שעבו הזכויות מלוא את לעצמה שומרת החברה .13.3.4.7

בדרגה )למעט השעבוד על חשבון הנאמנות(  3עמוס ו/או  17עמוס המשועבדים 

( א) ש: ובלבד(, טז'נחותה לשעבוד המוענק למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

כאמור  נחותתיצור שעבוד  כאשר לנאמןמראש  בכתבהודעה  תתן החברה

 אך, הנחותעבוד וכן פרטי הקשר של בעל הש להלן המפורט כלותמציא לו את 

לקבל על כך אישור מהנאמן או ממחזיקי אגרות החוב )סדרה  שתצטרך מבלי

 בפני בכתב ותתחייב תצהיר החברה( ב) ;יתקיים להלן המפורט כל עוד כל( טז'

בעלי השעבודים הנחותים לא יהיו רשאים לממש השעבוד כל עוד  כי הנאמן

, ובכלל זה הרלוונטי השעבוד מימשו לא( טז'מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 ניתן יהיה לא הנחות השעבוד( 1) הנחות יובהר כי: השעבוד מסמכי במסגרת

 החוב אגרות מחזיקילטובת  הרשוםמימוש השעבוד  לאחר אלא למימוש

פי שטר ־על( ו/או לאחר שהשלימה החברה את כל התחייבויותיה טז')סדרה 

 יהיה לא כי יובהר ,ספק הסר למען(. טז'הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

 סדרה) החוב אגרות מחזיקי את שהיא צורה בשום לחייב כדי הנחות בשעבוד

יהיו נחותים  עבורושעבודים ( ה2; )לטובתם הרשום השעבוד את לממש טז'(

 תמורה שכל באופן(, טז'לשעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

( טז')סדרה  חובה אגרות למחזיקי קודם תשולם מימושם במסגרת שתתקבל

 החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה התחייבויות כל של המלא לפירעון עד

( ורק לאחר האמור יהיה בעל השעבוד הנחות זכאי לקבל כל יתרה טז')סדרה 

בעל השעבוד הנחות ו/או מי מטעמו לא יהיה ( 3) שתיוותר, ככל שתיוותר;

ש השעבוד על הנכסים רשאי למנוע, לעכב או להגביל בכל צורה שהיא את מימו

תצהיר ותתחייב בכתב בפני  החברה( ג; )3 עמוסו/או  17עמוס המשועבדים 

 מחזיקי שלבזכויותיהם  שהיא צורה בשוםהנאמן כי השעבוד הנחות לא יפגע 

ודיע לנאמן ת החברהלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי)ד(  (;טז')סדרה  החוב אגרות

 ככל, הנחות השעבוד מימוש םע בקשר בהליכים נקיטה על, לה היוודע עם
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תמציא לנאמן טיוטת מסמכי השעבוד בגין השעבוד  החברה (ה) ;שינקטו

ימי עסקים מתאריך  4 -ולא יאוחר מ הנחות, מיד בסמוך לאחר חתימתם

 .חתימתם

 נכון למועד הדוח, נרשמו לטובת המחזיקים כל השעבודים המפורטים לעיל.

 יבות ורכיב ההון באגרות חוב להמרה )סדרה יז'(גילוי בקשר עם הערכת שווי רכיב ההתחי .13.4

, החברה פנתה למעריך שווי חיצוני לצורך ביצוע הערכת שווי של רכיב 2017ברבעון שני 

ההתחייבות ורכיב ההון של אגרות החוב להמרה )סדרה יז'( של החברה במועד ההנפקה, וזאת 

להערכה הנ"ל נאמד שווי רכיב  "(. בהתאםIFRSלצורך יישום כללי החשבונאות הבינלאומיים )"

ההתחייבות באגרות החוב )סדרה יז'( של החברה ליום ההנפקה, בניכוי הוצאות הנפקה, בסך של 

אלפי דולר, שיעור התשואה  9,637אלפי דולר וערך השייר המיוחס לרכיב ההון הינו  57,570 -כ

 , בהתאמה. 7.91% -ו 7.62%לפדיון הנגזר מן השווי לפני ואחרי הוצאות ההנפקה הינו 

 תיאור נושא 

הערכה של שווי רכיב ההתחייבות ורכיב  זיהוי נושא ההערכה .1

ההון של אגרות החוב הניתנות להמרה 

 )סדרה יז'(

 12.7.2017 עיתוי ההערכה .2

שווי נושא ההערכה בספרי החברה סמוך  .3

 לפני הערכת השווי

 הערכה ראשונה 

שווי רכיב ההתחייבות באגרות החוב )סדרה  רכת השווישווי נושא ההערכה שנקבע בהע . 4

יז'( ליום ההנפקה, בניכוי הוצאות הנפקה, 

אלפי דולר וערך השייר  57,570 -בסך של כ

אלפי דולר  9,637המיוחד לרכיב ההון הינו 

)נטו מהוצאות הנפקה(. שיעור התשואה 

לפדיון הנגזר מן השווי לפני ואחרי הוצאות 

 , בהתאמה7.91% -ו 7.62%ההנפקה הינו 

 פרטים בדבר מעריך השווי .5

, חברה המתמחה במתן WISE Consulting זיהוי המעריך ואפיונו 

 תי ייעוץ כלכלי, אסטרטגי ומימונישירו

ידי צוות בראשות רו"ח -העבודה בוצעה על

 WISE Consulting -גלעד גרוס, שותף ב

רו"ח גלעד גרוס הינו רו"ח מוסמך ובעל  השכלה

ר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר תוא

מוסמך בכלכלה, שניהם מהאוניברסיטה 

 העברית בירושלים
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ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים 

חשבונאיים בתאגידים מדווחים ובהיקפים 

דומים לאלה של ההערכה המדווחת או 

 העולים על היקפים אלה

רו"ח גלעד גרוס הינו בעל ניסיון עשיר בבניית 

דלים פיננסיים, בביצוע מדידות, ותיקוף מו

הערכות שווי ובדיקות הוגנות כחלק 

מעסקאות וכן לצורכי דיווח כספי בהיקפים 

 גדולים

 אין תלות תלות במזמין ההערכה

 כן מעריך השווי עםהסכמי שיפוי 

שולס, בטכניקת סימולציית –מרטון–בלאק מודל הערכת השווי .6

 מונטה קרלו

 צע מעריך השווי את ההערכה, בהתאם למודל ההערכותההנחות שלפיהן בי .7

נקודות  3003שער המניה במועד ההנפקה  שווי החברה  

מתורגם לדולר לפי שע"ח במועד המדידה 

. בהתאם לכך שווי החברה אשר נכלל 3.598

 מיליון דולר 172 -בחישובים הינו כ

נלקחו בחשבון תנאי התחייבויות החברה  ההתחייבות 

 -גרות החוב )סדרות ו', ח', ט' ולמחזיקי א

טז'( ושווין ההוגן בהתאם לשער אגרות החוב 

 בבורסה

נעשה שימוש במספר סדרות  –עקומי ריבית  ריבית חסרת סיכון 

-zeroריבית המבוססות על עקום הזירו )

couponבשקל ובדולר ) 

 שנים 7.1 זמן

 ל.ר סטיית תקן נכסים לפני תמורת ההנפקה

 ל.ר משו בסיס להשוואהמחירים ששי

 ל.ר מספר בסיסי השוואה

 

 10פי שטרי הנאמנות-גילוי בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות על .13.5

)להלן יחד ( יז' -, טז' וט'  ,אגרות חוב )סדרות ו', ח' –גילוי בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות 

 "(אגרות החובבסעיף זה: "

אגרות החוב התחייבה החברה לעדכן בהתאם להוראות כ"א משטרי הנאמנות בגין  .13.5.1

במסגרת דוח דירקטוריון של כל דוח רבעוני/תקופתי שתפרסם ועד למועד פירעונן המלא 

של אגרות החוב, האם למועד הדוח האמור החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות 

                                                      

של  כפוי חלקיופדיון מוקדם ( 'כפוי של אגרות חוב )סדרה יב מלאמוקדם  ופדיון 5בעקבות הכשל המוחלט בלוויין עמוס  10
לרבות  ,5, חושבו אמות המידה הפיננסיות בנטרול הלוויין עמוס בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, (יד' -סדרות יג' ואגרות חוב )

 . ליון דולרימ 158נטרול תקבולי הביטוח בהיקף של 
, בהתאם להוראות שטרי (יד' -סדרות יג' ו)כפוי של אגרות חוב מלא ופדיון מוקדם  6בעקבות הכשל המוחלט בלוויין עמוס 

 מיליון דולר. 218, לרבות נטרול כספי השבה בהיקף של 6הלוויין עמוס הנאמנות, חושבו אמות המידה הפיננסיות בנטרול 
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  המפורטות בשטר הנאמנות, וכן את היחסים לאותו המועד.

פי הדוחות כספיים -פיננסיות המפורטות להלן תיבחן עלעמידת החברה באמות המידה ה

ידי -המאוחדים של החברה, הרבעוניים ו/או השנתיים, לפי העניין, כפי שיפורסמו על

 כאמור הדוחות תאריך הינו זו לבחינה הקובע המועד כאשרהחברה ומיד עם פרסומם, 

 .פרסומם תאריך ולא

המידה הפיננסיות שנקבעו בכ"א משטרי  עומדת החברה בכל אמות 31.12.2017נכון ליום  .13.5.2

 .הנאמנות לאגרות החוב, כמפורט להלן

של החברה יפחת מ: )א( אג"חים ח'  11במידה וההון העצמי

)ג( מיליון דולר  100 –יליון דולר; )ב( אג"ח ו' מ 95ט':  -ו

 החברהאזי תשלם  –מיליון דולר  80 –יז'  -אג"חים טז' ו

 מעל שיעור הריבית 0.5% של שנתי בשיעור ריביתתוספת 

המקורי, בגין תקופת חריגת ההון ועד להפסקתה או עד 

לפירעון מלוא אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, לפי 

 *12המוקדם מביניהם

ליום  החברה של העצמי הונה

מיליון  119.4 הינו 31.12.2017

 דולר

יפחת  לא ADSCR13 -ה -בלבד  יז' -, טז' וח' ,לגבי סדרות ו'

 משך שני רבעונים רצופיםב 1.05 -מ

30.9.2017 :1.43 

31.12.2017 :1.10 

 החוב נטו )בנטרול חובות המיוחסים ללוויינים בהקמה יחס

במשך שני  9לא יעלה על  EBITDA -( לובתקופת הרצה

 רבעונים רצופים

30.9.2017 :4.9 

31.12.2017 :5.9 

)כפי להכנסות  EBITDA -ה יחס -ט'  -לגבי סדרות ו', ח' ו

לא אלו מפורטים בדוחות הכספיים האחרונים של החברה( ש

 במשך שני רבעונים רצופים 0.3-יפחת מ

30.9.2017 :0.5 

31.12.2017 :0.4 

                                                      

 החשבונאית ולתקינה לרגולציה בהתאם, מאוחד בסיס על החברה של הכספיים בדוחות כמוצג עצמי הון משמע: עצמי" "הון 11
 נות הרלוונטי.החתימה על שטר הנאמ מועד טרם החברה ידי על שפורסמו האחרונים הכספיים הדוחות במועד הקיימות

ר הריבית לא יועלה במקרה של מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה רק פעם אחת, ככל שתהא, וכי שיעו 12
 שארעה קודם לה, ככל שיהיו. וןהה תתרחש קודם לתיקון חריגתאו נוספת ש מתמשכתת הון חריג

13 ADSCR( :nnual Debt Service Cover RatioA )– היחס בין ה- TDAIEB  לארבעת הרבעונים שקדמו למועד הבדיקה
)והמסתיימים במועד הדוח הכספי הרבעוני או השנתי האחרון לפני מועד החישוב( לבין סך התשלומים באותם ארבעת 

 בנטרול, הרבעונים של קרן וריבית והפרשי הצמדה בגינם בניכוי התשלומים באותה התקופה לגביהם ביצעה החברה שחלוף חוב
 . 3 עמוס הלוויין בגין מראש מהמדינה החברה ותהכנס

EBITDA הרווח התפעולי בתוספת פחת והפחתות על פי הדוחות הכספיים, המתייחסים לארבעת  –: לגבי מועד חישוב מסוים
 רבעונים שקדמו למועד הבדיקה והמסתיימים במועד הדוח הכספי הרבעוני או השנתי האחרון לפני מועד החישוב.
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מועד ההנפקה )לפי החל מ)א(  בלבד: יז' -ו טז' ותלגבי סדר

ועד לתום ארבעה רבעונים לאחר המועד בו תסתיים העניין( 

ותי תקשורת בהסכם שיר אסיהסאטהתקשרות החברה עם 

 EBITDA -ה יחס"(, 7פעיל )הלוויין "עמוס  לווייןבאמצעות 

להכנסות )כפי שאלו מפורטים בדוחות הכספיים האחרונים 

; )ב( במשך שני רבעונים רצופים 0.2 -של החברה( לא יפחת מ

החל מתום ארבעה רבעונים לאחר המועד בו תסתיים 

 EBITDA -ה יחס, אסיהסאט כאמורהתקשרות החברה עם 

 .במשך שני רבעונים רצופים 0.3 -להכנסות לא יפחת מ

 ראה לעיל

לא  החברהההון העצמי של  בלבד: )א( יז' -ו טז' ותלגבי סדר

 1.1 -יפחת מלא  ADSCR -ה וגםדולר  מיליון 70 -מ יפחת

 ההון; )ב( רבעונים רצופים שני של תקופהוהכל במשך 

 שני במשך דולר מיליון 65 -מ יפחתלא  החברה של העצמי

 -מ יפחתלא  החברה של העצמי ההון)ג(  -; ורצופים רבעונים

 תיקנה לא החברהבלבד שו, ברבעון מסוים דולר ליוןימ 60

 .ימים (15) חמישה עשר תוך זו הפרה

 לעיל ראה

( א: )ובפוליסות ביטוח עתידיות של החברה בקשר עם במידה

( ג) ;4עמוס  הלוויין –( אג"ח ח' ב; )3הלוויין עמוס  –אג"ח ו' 

 קיימות שאינן - 3ועמוס  17הלוויינים עמוס  –אג"ח טז' 

ידי -על תיקבעה על שטר הנאמנות הרלוונטי, חתימה במועד

 בפוליסותספציפית, אשר אינה קיימת  החרגההמבטחים 

על שטר הנאמנות  החתימההביטוח הקיימות במועד 

 תתווסףעוד תתקיים החרגה כאמור  כלאזי  הרלוונטי,

, בגין כל מאותה סדרההמשתלמת על אגרות החוב  ביתלרי

 .*0.25% של נוספת שנתית ריביתהחרגה כאמור, 

  כלשהי החרגה נוספה לא

לעיל, תבוצע בגין  תשלומי הריבית הנוספת כתוצאה מחריגת הון ומחריגת ביטוח כאמור* 
וגדל ריבית מקרה לא ת בכל אךהינם מצטברים ואינם תלויים זה בזה, כל החרגה נוספת, ו

 .0.5%)ג(  -ו 1.25%; )ב( אג"ח טז': 1% ט': -)א( אג"חים ו', ח' ו -המקור ביותר מ

 בדוחות הכספיים.  'ג14לעניין מגבלות על חלוקת דיבידנד ראה באור  .13.5.3

 עמידת החברה בתנאים והתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב .13.6

המצורפים, עמדה החברה בכל נכון למועד הדוח ובמהלך התקופה הכלולה בדוחות הכספיים 

התנאים וההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב שבמחזור, לרבות לפי שטרי הנאמנות לאגרות 

החוב של החברה כאמור ולא התקיימה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או למימוש 

, תקבולי 2015בנובמבר  21ביום  5לפרטים בדבר הכשל המוחלט שאירע בלוויין עמוס . בטוחה

יד' של החברה ראה  -ביטוח שהתקבלו בגינו והשלכות על מחזיקי אגרות החוב מהסדרות יב', יג' ו
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, כספי 2016בספטמבר  1ביום  6עמוס  לווייןאובדן הלפרטים בדבר  .ג' בדוחות הכספיים9באור 

ראה  יד' של החברה -השבה שהתקבלו בגינו והשלכות על מחזיקי אגרות החוב מהסדרות יג' ו

  בדוחות הכספיים. ד'9באור 

ידי בעלת -לפרטים בדבר פניית נאמני אגרות החוב לחברה בקשר עם הסדר נושים שהוגש על

 בדוחות הכספיים.ג' 27השליטה בחברה, ראה באור 

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון: .14

ראה דיווח מיידי  31.12.2017לפירוט בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון נכון ליום 

 , המדווח במקביל לדוח זה ונכלל בדוח זה על דרך ההפניה.126-בטופס ת

 

 2018 במרס 20 :תאריך

 

 

 חתימה תפקיד החותמים שמות

 __________ יוןדירקטוריו"ר  אור אלוביץ

 __________ "למנכ פולק דוד
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 דוחות כספיים מאוחדים
 לשנה שהסתיימה ביום

 2017בדצמבר  31

                                          
 
 
 
 
 
 
 



 

 מ”תקשורת בע-חלל
 

 2017בדצמבר  31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

 
 תוכן העניינים

 עמוד
 

 2 ח כספיבקרה פנימית על דיוו -דוח רואי החשבון המבקרים 
 

 3 דוחות כספיים שנתיים -דוח רואי החשבון המבקרים 
 

 4-5 דוחות על המצב הכספי מאוחדים
 

 6 דוחות על הרווח הכולל מאוחדים
 

 7 דוחות על השינויים בהון מאוחדים
 

 8-9 דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים
 

10 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 תקשורת בערבון מוגבל-ת של חללדוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניו
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 1970-ב.)ג( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9בהתאם לסעיף 
 

)להלן ביחד: שלה בת בערבון מוגבל וחברת התקשורת -ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חלל
. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של 2017בדצמבר  31יום "( לקבוצה"ה
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה  קבוצהה

רכיבי בקרה פנימית  פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על
 בהתבסס על ביקורתנו. קבוצהעל דיווח כספי של ה

 

של לשכת רואי חשבון  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
ה "(. רכיבים אל104בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו )להלן: "תקן ביקורת 

( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של 1הינם: )
)כל אלה יחד מכונים השקעות בלוויינים  ( בקרות על3) ;הכנסות והכרה בהכנסה( בקרות על 2מערכות מידע; )

 להלן: "רכיבי הבקרה המבוקרים"(.
 

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -. על104יקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ב
לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי 

רה מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבק
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 

תנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקור
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 

ך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכ
 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 
העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון  הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי

שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה 
 לרעה.

 
בדצמבר  31קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  קבוצהלדעתנו, ה

2017. 
 

 31לימים  קבוצהביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של ה
והדוח שלנו, מיום  2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016 -ו 2017בדצמבר 

 , כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.2018 במרס 20
 
 
 מך חייקיןסו

 רואי חשבון
 
 

 2018במרס,  20
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 תקשורת בע"מ-חלל
 
 

 וחברת הבת שלה תקשורת בערבון מוגבל-על המצב הכספי המצורפים של חללהמאוחדים ביקרנו את הדוחות 
הרווח הכולל, השינויים בהון  ואת הדוחות המאוחדים על 2016 -ו 2017בדצמבר  31"( לימים קבוצה)להלן: "ה

. דוחות כספיים אלה 2017בדצמבר  31ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
ה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על קבוצהינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של ה

 ביקורתנו.
 

י ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקנ
. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973 -פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 

של  להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

ה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות קבוצהאומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של ה
 תנו.הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דע

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות 

ואת תוצאות  2016 -ו 2017בדצמבר  31שלה לימים  וחברת הבתהמהותיות, את המצב הכספי של החברה 
 31הסתיימה ביום פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה ש

ערך )דוחות כספיים ( והוראות תקנות ניירות IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2017בדצמבר 
 .2010 -שנתיים(, התש"ע 

 
של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

 20, והדוח שלנו מיום 2017בדצמבר  31ה ליום קבוצפנימית על דיווח כספי של ה כספי" על תיקוניו רכיבי בקרה
 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. 2018במרס 

 
בדבר חקירת רשות ניירות ערך  7'ב1הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  חוות דעתנומבלי לסייג את 

( בע"מ 1998קאות למתן שירותי תקשורת לוויינית בין הקבוצה לבין חברת די.בי.אס שירותי לוויין )בעניין עס
"(yes)" , בדבר הסדר הנושים המוצע של בעל השליטה ואי וודאות בנוגע להשפעתו של  14ב'1בבאור לאמור

גית שהוגשה נגד באשר לבקשה לאישור תובענה ייצו 8ב'1לאמור בבאור ו ההסדר, ככל שיושלם, על החברה
 הקבוצה. 

 
 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 

 2018במרס,  20
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 בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום 

 
 

   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר באור  

 
       נכסים

 45,406  53,634  5  מזומנים ושווי מזומנים
 -  50,647  (4')ד14  אצל נאמן מופקדיםופקדונות מזומנים 

 -  22,006    פקדונות לזמן קצר
 24,048  37,812  6  לקוחות

 -  5,652  7  חייבים ויתרות חובה

     
 69,454  169,751    סה"כ נכסים שוטפים

     
     נכסים שאינם שוטפים

 -  46,807  (4')ד14  אצל נאמן לזמן ארוך םמופקדי פקדונות
 64,903  28,920  8  חייבים לזמן ארוך

 4,701  -  6  לקוחות
     
     

   9  רכוש קבוע
 814  -    "2לוויין "עמוס 
 113,825  100,845    "3לוויין "עמוס 
 105,633  96,939    "4לוויין "עמוס 

 2,610  2,310    רכוש קבוע אחר

     
 222,882  200,094    סה"כ רכוש קבוע

     
 1,214  190,854  א'10  "17ס השקעה בלוויין "עמו

 -  9,528  ב'10  "8השקעה בלוויין "עמוס 

     
     

 293,700  476,203    סה"כ נכסים שאינם שוטפים

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 363,154  645,954    סה"כ נכסים

 
 

     

 מנהל כספים -לוי אבי   מנהל כללי -פולק  דוד   יו"ר דירקטוריון -אלוביץ אור 
 
 

 2018במרס,  20 תאריך אישור הדוחות הכספיים:
 

 
 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 תקשורת בע"מ-חלל
 

 
 
   2017 2016 

 אלפי דולר י דולראלפ באור  

 
       התחייבויות שוטפות

     
 7,230  12,028  14  '(חחלויות שוטפות של אגרות חוב )סדרה 
 9,045  16,719  14  '(טחלויות שוטפות של אגרות חוב )סדרה 

 8,930  2,502  11  ספקים ונותני שירותים
 4,753  3,819  12  זכאים ויתרות זכות 

 19,037  889  13  הוצאות לשלם
 157  4  (1ג')26  בעלי עניין

     
 49,152  35,961    סה"כ התחייבויות שוטפות

     
 50,785  56,454  14  '(ואגרות חוב )סדרה 

 64,168  59,432  14  אגרות חוב )סדרה ח'(
 44,972  33,282  14  אגורת חוב )סדרה ט'(

 -  255,730  14  '(טזאגרות חוב )סדרה 

 -  58,142  14  '(זיאגרות חוב )סדרה 
 29,914  26,497  ג'25  "3"עמוס  -הכנסות מראש מהממשלה 

 939  1,068  15  הטבות לעובדים

     
 190,778  490,605    סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

     
 239,930  526,566    סה"כ התחייבויות

     
     הון

     
 49  49  א'16  הון מניות

 127,197  127,197    פרמיה על מניות
 63  63    קרן הון מפעולות עם בעל שליטה

 -  9,637  ד'16  מרכיב הוני של אגרות חוב להמרה
 (4,085) (17,558)   רעוןג

     
 123,224  119,388    עצמיסה"כ הון 

     
 363,154  645,954    סה"כ התחייבות והון

 
 
 
 
 

 
 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 תקשורת בע"מ-חלל
 

 בדצמבר 31דוחות על הרווח הכולל מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
 

 
  2017 2016 2015 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר באור 

 
 98,659  67,831  74,016   הכנסות

 (211,559) (41,266) (54,407) 19 ת ההכנסותעלו

     
 (112,900) 26,565  19,609   גולמי)הפסד( רווח 

     
 (8,454) (4,739) (3,788) 20 הוצאות מכירה ושיווק 

 (10,562) (7,536) (7,096) 21 הוצאות הנהלה וכלליות 
 158,000  (33,378) (2,000) ג'9ד', 9ט', 25  אחרות )הוצאות( הכנסות

     
 26,084  (19,088) 6,725   תפעולי)הפסד( רווח 

     
 21,124  3,147  12,179   הכנסות מימון
 (43,486) (23,552) (32,444)  הוצאות מימון

 (22,362) (20,405) (20,265) 22 הוצאות מימון, נטו

     
 3,722  (39,493) (13,540)  לפני מסים על הכנסה)הפסד( רווח 

     
 (2,047) 9,693  (57) 23 מסים על ההכנסה (הוצאותהכנסות )

     
 1,675  (29,800) (13,597)  לשנה)הפסד( רווח 

     
פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח 

 והפסד:
    

 486 38  23   מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת
רווח מסים בגין פריט רווח כולל אחר שלא יועברו ל

 והפסד
 (5) (9) - 

     
שלא יועברו לרווח  סך רווח כולל אחר לשנה

 והפסד, נטו ממס
  18  29  486 

     
 2,161  (29,771) (13,579)  כולל לשנה )הפסד( סך רווח

 
 0.08  (1.45) (0.66) 18 דולרב למניהומדולל בסיסי  )הפסד( רווח

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 צורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים המ
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 תקשורת בע"מ-חלל
 

 בדצמבר 31דוחות על השינויים בהון מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 

       
    קרן הון   

  יתרת  מרכיב הוני מפעולות   

  עודפים  של אגרות  עם בעלי  פרמיה על  

 סך הכל )גרעון(  המרהחוב ל שליטה מניות הון מניות 

 

 אלפי דולר 

 

 149,922  22,613  - 63  127,197  49   2015בינואר  1יתרה ליום 

       סה"כ רווח כולל לשנה:

 1,675  1,675  - - - - רווח לשנה

 486  486  - - - - לשנה, נטו ממס כולל אחר רווח

 2,161 2,161 - - - - סה"כ רווח כולל לשנה

       בעלים שנזקפו ישירות להון: עסקאות עם

 717  717  - - - - (17)באור  תשלומים מבוססי מניות

       

 152,800  25,491  -  63  127,197  49   2015בדצמבר  31יתרה ליום 

       סה"כ הפסד כולל לשנה:

 (29,800) (29,800) -  -  -  -  לשנה הפסד

 29  29 -  -  -  -  לשנה, נטו ממס כולל אחר רווח
 

29  29 
 

 (29,771) (29,771) -  -  -  -   סה"כ הפסד כולל לשנה

       עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון:

 195  195  -  -  -  -  (17)באור  תשלומים מבוססי מניות

       

 123,224  (4,085) -  63  127,197  49   2016בדצמבר  31יתרה ליום 

       סד כולל לשנה:סה"כ הפ

 (13,597) (13,597) -  -  -  -  לשנה הפסד

 18  18  -  -  -  -  לשנה, נטו ממס כולל אחר רווח

 (13,579) (13,579) -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל לשנה

       עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון:

 106  106   -  -  -  -  (17תשלומים מבוססי מניות )באור 

 9,637  -  9,637  -  -  -  (ד'16מרכיב הוני של אגרות חוב להמרה )באור 

       

 119,388  (17,558) 9,637  63  127,197  49   2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

 



 

 8 

 בע"מ תקשורת-חלל
 

 בדצמבר 31דוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
 

  2017 2016 2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר באור 

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 1,675  (29,800) (13,597)  לשנה )הפסד( רווח

     :התאמות
 192,391  27,532  23,058  9  פחת והפחתות

 (158,000) -  -  ג'9 5הכנסות ביטוח עמוס 
 -  33,378  -  ד'9 , נטו6הוצאות בגין אובדן עמוס 

 21,222  22,429  20,354   עלויות מימון, נטו
 2,047  (9,693) 57  23 מסים על הכנסה)הכנסות( הוצאות 

 176  -  -   רווחים אקטואריים
 647  167  98   תשלום מבוסס מניות

   29,970  44,013  60,158 
     

 (7,589) 248  (9,063)  שינוי בלקוחות
 7,351  (3,552) (20,084)  שינוי בחייבים ויתרות חובה
 (2,066) 1,186  (934)  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 3,225  2,629  (6,487)  שינוי בספקים ונותני שירותים
 (4) (483) (20)  שינוי בהטבות לעובדים

 -  157  (153)  שינוי בבעלי ענין 
 (3,445) (3,417) (3,417)  "3"עמוס -שינוי בהכנסות מראש מהממשלה

 (480) (940) (18,232)  שינוי בהוצאות לשלם
  (58,390) (4,172) (3,008) 
     

 (86) (70) (57)  מס הכנסה ששולם
     

)ששימשו מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 טפתשולפעילות( 

 (28,477)  39,771  57,064 

        
        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (172) (214) (231)  רכישת נכסים קבועים
 -  30  -   תמורה ממכירת רכוש קבוע 

 (35,418) (64,727) -   "6השקעה בלוויין "עמוס 
 -  (687) (138,822)  "17השקעה בלוויין "עמוס 

 -  -  (9,528)  "8"עמוס  השקעה בלוויין
 (1,274) -  -     השקעה בפקדון לזמן ארוך

 -   158,000  -   5תקבולים ממבטחי עמוס 
 (123,044) (394,658) (258,426)  ים בידי נאמןנמזומהפקדת 

 -  235,571  -   6תקבולים ממבטחי עמוס 
 71,035  463,348  166,353    משיכת מזומנים בידי נאמן

 -  -  (39,905)  שקעה בפיקדון לזמן קצרה
 -  -  20,449   משיכה מפיקדון לזמן קצר

 473  73  260   ריבית שהתקבלה 
     

ששימשו מפעילות ) , שנבעומזומנים נטו
 השקעה (לפעילות

 (259,850)  396,736 (88,400) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים 



 

 9 

 
 תקשורת בע"מ-חלל

 
 
 

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 -  -  259,466  14 תמורה מהנפקת אגרות חוב )סדרה טז'(

 -  -  (3,900) 14 הוצאות הנפקה )סדרה טז'(
 -  -  68,224  14 תמורה מהנפקת אגרות חוב )סדרה יז'(

 -  -  (1,018) 14 יז'(הוצאות הנפקה )סדרה 
 49,625  -  -   תמורה מהנפקת אגרות חוב )סדרה ו'(

 (750) -  -   הוצאות הנפקה )סדרה ו'(
 160,156  -  -   תמורה מהנפקת אגרות חוב )סדרה יג'(

 (1,886) -  -   הוצאות הנפקה )סדרה יג'(
 96,123  -  -   תמורה מהנפקת אגרות חוב )סדרה יד'(

 (1,337) -  -   הנפקה )סדרה יד'( הוצאות
 (9,243) -  -   פדיון אגרות חוב )סדרה ב'(
 (14,144) -  -   פדיון אגרות חוב )סדרה ג'(
 (10,009) (10,129) -   פדיון אגרות חוב )סדרה ה'(

 -  (6,156) (9,620)  '(טפדיון אגרות חוב )סדרה 
 (41,626) -  -   '(יפדיון אגרות חוב )סדרה 
 (32,199) -  -   '(יאפדיון אגרות חוב )סדרה 

 (13,546) (122,632) -   פדיון אגרות חוב )סדרה יב'(
 -  (161,948) -   פדיון אגרות חוב )סדרה יג'(
 -  (97,644) -   פדיון אגרות חוב )סדרה יד'(
 -  -  (7,992)  פדיון אגרות חוב )סדרה ח'(

 (153,814) -  -   "6פדיון הלוואה "עמוס 
 (11,745) -  -   פדיון אשראי ספקים

 (18,325) (13,519) (12,158)  ריבית ששולמה
מימוש חוזה החלפת ריבית ועסקאות 

 אקדמה
  -  29 (6,563) 

     
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 לפעילות( מימון
  293,002 (411,999) (9,283) 

 
שווי גידול )קיטון( נטו במזומנים ו

 מזומנים
  4,675  24,508 (40,619) 

     
 59,586  20,560  45,406   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות 
 מזומניםמזומנים ושווי 

  3,553  338  1,593 

 20,560  45,406  53,634   מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 באורים לדוחות הכספיים 
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 כללי - 1באור 
 

 היישות המדווחת א.
 

הדוחות  רמת גן. 7מ הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא דרך מנחם בגין "תקשורת בע-חלל
 כוללים את אלה של החברה ושל חברת הבת שלה )להלן יחד: 2017בדצמבר  31ום הכספיים המאוחדים של הקבוצה לי

 "(.הקבוצה"

)ראה  7ובאמצעות הלוויין עמוס  ,אשר בבעלותה, 4עמוס ו 3וויינים עמוס החברה עוסקת במתן שירותי תקשורת לוויינית באמצעות הל
בדבר אירועים  3ב'1כמתואר בבאור  השהיה בבעלות 2עמוס  הפעילה החברה גם את הלוויין 2017באפריל  2-כמו כן, עד ל להלן(.

 .חווימהותיים בתקופת הד

 מ."אביב בע-ים למסחר בבורסה לניירות ערך בתלניירות הערך של החברה רשומ

בדבר הליך  לפרטים מ, חברה פרטית העוסקת בתחום התקשורת."( בע1979בעלת השליטה בחברה הינה חברת יורוקום אחזקות )
בדבר עסקאות עם  ג'27 -ו ג'26 ים, ראה באור1999-, התשנ"טתלחוק החברו 350גישה יורוקום לבית המשפט לפי סעיף הסדר שה

  ., בהתאמהואירועים לאחר תאריך הדיווח צדדים קשורים ובעלי ענין
 

ו במתן שירותי תקשורת החל והם 4ועמוס  3עמוס  ,2את הלוויינים עמוס "( א"תע"מ )"החברה רכשה מהתעשייה האוירית לישראל בע
 , בהתאמה. 2013בדצמבר  23 -ו 2008 ביולי 1, 2004באפריל  1מסחריים ביום 

  ASIA SATELLITEבבעלות חברת  (7)הלוויין עמוס  אמצעות לוויין פעילהחברה התקשרה בהסכם שירותי תקשורת ב
TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED )"בדבר אירועים מהותיים  2ב'1ור נוספים ראה באלפרטים  .)"אסיהסאט

 .התחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודיםבדבר  י'25באור ו וחיובתקופת הד

-, אשר על)"בואינג"( .Boeing Satellite Systems International Inc חברתמ 17בהסכם לרכישת הלוויין עמוס התקשרה החברה 
בנקודת המסלול לקראת פעילותו המתוכננת  ,2019שני לשיגור ברבעון הלוויין מתוכנן להיות מוכן  כפי שתוקן, פי תנאיו,

בדבר  יב'25 -ו יא'25 יםראה באורוהסכם לשיגור הלוויין  17רכישת הלוויין עמוס לבדבר הסכם . לפרטים 17Eהגיאוסטציונרית 
 ., בהתאמההתחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודים

 
 

  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ב.
 
(, מכוח תשקיף המדף של 'ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה טז 981,559,000הנפיקה החברה  2017בינואר  23ביום  .1

 .בדבר אגרות חוב 14ת החוב )סדרה טז'( ראה באור החברה. לתיאור עיקרי תנאי אגרו
 
ות מסחרי ללקוחות במתן שיר 7הלוויין עמוס  , לאחר שסיים בדיקותיו בהצלחה, החל2017בפברואר  26ביום  .2

לפיו אסיהסאט העבירה לוויין  אסיהסאט עםהתקשרה החברה בהסכם  2016בדצמבר  1כאמור לעיל, ביום החברה. 
(, במיקום משותף 4Wמעלות מערב ) 4לנקודת השמיים , 2014(, ששוגר בשנת "7עמוס "פעיל שבבעלותה )הלוויין 

 -חברה שירותי תקשורת באמצעות כל מקטעי החלל בתחום הל , לארבע שנות פעילות, ומספקת3עם הלוויין עמוס 
Ku 2 -, אשר הגיע לסוף חייו המסחריים ב2החליף את הלוויין עמוס  7הלוויין עמוס שירותי תפעול ללוויין. שבלוויין ו 

ות בדבר התחייבוי י'25ראה באור  עם אסיהסאט לפירוט נוסף בדבר ההסכםלהלן(.  3'ב1)ראה באור  2017באפריל 
 מותנות, התקשרויות ושעבודים.

מיליון דולר, שיהוו גם כתשלום  22לשם הבטחת קיום התחייבויותיה לפי ההסכם, החברה שילמה מקדמה בסך של 
בדצמבר  1מיליון דולר מסך המקדמה עבור השנה האחרונה שולמו ביום  5 על חשבון דמי שירות של השנה האחרונה.

 .2017בינואר  9עבור השנה האחרונה שולמו ביום  מיליון דולר מסך המקדמה 17 -ו 2016
 

כחלופה לאופציה של החברה להארכת תקופת ההתקשרות בשנה לאחר חתימת ההסכם, הוסיפו הצדדים וסיכמו, כי 
נוספת, תעמוד לחברה אופציה להארכת תקופת ההסכם בחצי שנה ולאחריה אופציה לתקופה נוספת בת חצי שנה, 

, במידה בהתאם .מיליון דולר בגין כל תקופה של חצי שנה שהוארכה כאמור 13מחיר של ובבכפוף להודעה מוקדמת 
 מיליון דולר )בגין כל הארכה 2והחברה מימשה את אופציית ההארכה בחצי שנה, תוסיף החברה למקדמה סכום של 

  (.בת חצי שנה
 
ולאחר שהחברה  ,שנה 13-עילות של כלסוף חייו המסחריים, לאחר פ 2הגיע הלוויין עמוס  2017באפריל  2ביום  .3

 .7ועמוס  3ללוויינים עמוס  2לקוחות הלוויין עמוס מרבית ביצעה מעבר של 
 
אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה(  2017באפריל  3ביום  .4

לתיאור  .2013בנובמבר  4מיום  "(yes)" בע"מ (1998די.בי.אס שירותי לווין ) עקרונות לתיקון התקשרות החברה עם
 .עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי ענייןבדבר  ג'26עקרונות אלה ראה באור 

 
המירות למניות רגילות של  ,ע.נ. אגרות חוב )סדרה יז'( ש"ח 235,000,000הנפיקה החברה  2017י במא 15ביום  .5

בדבר אגרות  14תנאי אגרות החוב )סדרה יז'( ראה באור  לתיאור עיקרי .החברה, מכוח תשקיף המדף של החברה
 חוב.
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החברה וממשלת ישראל התקשרו בעדכון להתקשרויות ביניהן, במסגרת מערכת ההסכמים שבין  2017ביוני  6ביום  .6
, למשך תקופה 7ועמוס  3ותי תקשורת לוויינית באמצעות הלוויינים עמוס למתן שיר ,"התיקון"(בסעיף זה: הצדדים )

מיליון דולר במצטבר. התיקון כולל התחייבות  34 -של כארבע שנים, בהיקף הכנסות רב שנתי מוערך המסתכם בכ
, 7מוס ובאמצעות קיבולת בלוויין ע 3הדדית לאספקת וקבלת שירותי לוויין באמצעות קיבולת נוספת בלוויין עמוס 

 7למשך תקופה של כארבע שנים. ככל שתאריך החברה את ההסכם שמכוחו היא מעניקה שירותים לגבי הלוויין עמוס 
אריך הכמו כן, התיקון  .לגבי הארכת תקופת ההתקשרות לעיל(, יידונו ביניהם הצדדים 2'ב1בשנה נוספת )ראה באור
 מצעות קיבולת חלופית בלוויין אחרבא 2016החל מדצמבר החברה לממשלה שהעמידה את תקופת השירותים 

 .2017באוגוסט  15 -לתקופה שהסתיימה ב
 

כי הרשות לניירות ערך  ,הודיעה חברת "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"בזק"( 2017ביוני  20ביום  .7
פי חוק -ת על)"הרשות"( פתחה בחקירה נגד בזק, אשר כפי שנמסר לבזק מהרשות עיקרה בחשדות לביצוע עבירו

 11הנוגעות לעסקאות הקשורות לבעל השליטה. ביום  ,1977-, התשל"זוחוק העונשין 1968-, התשכ"חניירות ערך
ידי הרשות בעניינה של בזק הורחבה והיא עוסקת -ידי הרשות כי החקירה המתנהלת על-נמסר לחברה על 2017ביולי 

העונשין הנוגעות לעסקאות למתן שירותי תקשורת לוויינית בין  פי חוק ניירות ערך וחוק-גם בחשדות לביצוע עבירות על
  .נערך, בין היתר, חיפוש במשרדי החברה במסגרת החקירה של הרשות 2017ביולי  18. ביום yesהחברה לבין 

 
הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב )המחלקה הכלכלית( תביעה נגד החברה )ואחרים(  2017ביולי  23ביום  .8

התביעה והבקשה הוגשו נגד "הבקשה"(.  -קשה לאישור הגשת התביעה כתובענה ייצוגית )"התביעה" וועמה ב
החברה, יו"ר דירקטוריון החברה, חברי דירקטוריון החברה שכיהנו אותה עת, מנכ"ל החברה, מנכ"לית חברת בזק, 

דיווח מיידי שמסרה החברה בקשר בתביעה ובבקשה נטען, כי . ( בע"מ1979מזכירת חברת בזק וכן יורוקום אחזקות )
, כלל פרטים מטעים כביכול, הן פוזיטיביים והן נגטיביים. כן נטען, כי yesעם עסקה שנחתמה בין החברה לבין 

בעקבות הרחבת חקירה של רשות ניירות ערך בעניין בזק גם לנושא העסקה, נודעו לציבור פרטים בנוגע לעסקה 
טענת המבקש, ה של החברה במהלך הימים שלאחר גילוי המידע החדש. לולמימושה, שבעקבותיה ירד שער המני

ובניגוד להוראות דין נוספות, וגרמו למחזיקי ניירות  1968-המשיבים פעלו בניגוד להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח
ות הערך של החברה נזקים כספיים המסתכמים לטענת המבקש בעשרות מליוני שקלים. הנזק הנטען למחזיקי מני

לפרטים נוספים ראה  .מיליון ש"ח 36.6 -החברה כתוצאה מגילוי המידע שנטען כי הוסתר נאמד על ידי המבקש בכ
  בדבר התחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודים. כ'25באור 

 
, חברה לוקסמבורגית Luxemburg Space Telecommunications S.A -, חתמו החברה ו2017באוגוסט  17ביום  .9

, עמה ()"הרוכשת"  .Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltdהתקשורתלות מלאה )בעקיפין( של חברת בבע
בהסכם לפיו תרכוש הרוכשת בדרך של מיזוג משולש הופכי את מלוא הון  2016באוגוסט  24התקשרה החברה ביום 

 מלא על טענות.מניות החברה )בדילול מלא(, על הסכם לביטול הסכם המיזוג תוך ויתור הדדי 
 

הסכם לפרטים בדבר . 17התקשרו החברה ובואינג בתיקון להסכם רכישת הלוויין עמוס  2017באוגוסט  27ביום  .10
 מותנות, התקשרויות ושעבודים.התחייבויות  יא' בדבר25באור , כפי שתוקן, ראה 17רכישת הלוויין עמוס 

 
 ה, שבין החברה לבין התע"א )רא6ויין עמוס ורכישת הל סכום ההשבה שקיבלה החברה מהתע"א, בהתאם להסכם . 11

פי הסכם רכישת הלווין, בשל האיחור -מיליון דולר לו זכאית החברה על 10ח'(, אינו כולל את הפיצוי בסך 25באור 
המוסכם ודורשת את מלוא תשלומו.  . החברה הודיעה לתע"א, כי היא עומדת על זכאותה לקבלת הפיצויבמסירתו

וכעת ההליך כתבי טענות  הוגשו ,"א פתחו בהליכי בוררות ליישום העניין ובמסגרת זו נבחר בורר מוסכםהחברה ותע
במסגרת הליך הבוררות הגישה החברה תביעה בגין נזקים והוצאות שנגרמו לה בסך כולל  .מצוי בשלב הגילוי המוקדם

כאמור. לחילופין,  6עית של הלוויין עמוס ריבית( כתוצאה מאיחור במסירתו הקרקמיליון דולר )בצירוף  138 -של כ
 10היא זכאית לסך תקרת הפיצוי הקבוע בהסכם בגין איחור במסירת הלוויין על הקרקע, בגובה של  ,לטענת החברה

סירה שהינם מעבר לתקרה כאמור, בסך מיליון דולר, ובנוסף גם לסכומי פיצוי מוסכם נוספים מהתע"א בגין האיחור במ
 (.1ד')9לפרטים נוספים ראה באור  דולר )בצירוף ריבית(. מיליון 32 -של כ

 
בהסכם "Corp  Space Exploration Technologies "(SpaceX )-ו , התקשרו החברה2017באוקטובר  18ביום  .12

הסכם לאספקת שירותי בו SpaceXשל  9-באמצעות משגר פלקון 17לאספקת שירותי שיגור לחלל עבור הלוויין עמוס 
"( 8)"עמוס  7כלוויין מחליף ללוויין עמוס  W°4לל עבור לוויין המתוכנן להיות משוגר לנקודת שמיים שיגור לח

יג' 25-יב' ו25. לתיאור הנושאים המרכזיים בהסכמי השיגור הנ"ל ראה באורים SpaceXשל  9-באמצעות משגר פלקון
 ., בהתאמהמותנות, התקשרויות ושעבודיםבדבר התחייבויות 

 
"הלקוח"( על הסכם לסילוק כל  :בת שלה )בסעיף זה הוחבר Eutelsat S.Aחתמה החברה עם  2017ר באוקטוב .13

ולאובדנו. במקביל, החברה  6בין החברה לבין הלקוח ביחס ללוויין עמוס  דרישה ותביעה בקשר להסכם שירות שהיה
מיליון  3מהן בתמורה לסך של  בהסכמים לשכירת קיבולת לוויינית .Eutelsat S.Aהתקשרה עם שתי חברות מקבוצת 
(, 2017ביוני  30ליום הכספיים )ולאחר שבוצעה הפרשה בסך זה בדוחות  2017דולר, ששולמו במלואם באוקטובר 

קיימת סבירות נמוכה שהחברה תוכל  .2018באוקטובר  30 -לשירות באזור דרום אמריקה לתקופה שמסתיימת ב
 מותנות, התקשרויות ושעבודים.ט' בדבר התחייבויות 25אה באור לפרטים ר לעשות שימוש מסחרי בקיבולת זו.
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תקשורת בע"מ )"יורוקום -מאת בעלת השליטה בחברה, יורוקוםנמסרה לחברה הודעה  2017בנובמבר  25ביום  .14
את תאגידים פנייה בכתב מחד: "יורוקום"(, כי נתקבלה בידי יורוקום ( בע"מ )י1979תקשורת"( ויורוקום אחזקות )

"( לפיה יורוקום נדרשת לפרוע תשלום חוב בהיקף מהותי )לרבות חובות נערבים(, בתוך פרק זמן הבנק)" בנקאיים
ר בדצמב 20ביום . בהמשך לכך, תוך שהבנק שומר על מלוא זכויותיו במקרה שבו לא ישולם החוב כאמור –שנקבע 

שעניינה מינוי בעל אביב בקשה לסעד זמני -הגישו תאגידים בנקאיים לבית המשפט הכלכלי במחוז תל 2017
במסגרת בחינת תהליכי מימוש נכסים ושירות חוב, תהליכים עסקיים שונים  יורוקום קיד/משקיפים אשר ילוו אתתפ

בדצמבר  25ביום  מור )"בקשת הפירוק"(.ידי הבנקים כא-וכיו"ב. הבקשה האמורה נלוותה לבקשת פירוק שהוגשה על
אביב -הגיש בנק מזרחי טפחות בע"מ, כנציג קונסורציום מלווים )"בנק מזרחי"( לבית המשפט הכלכלי במחוז תל 2017

-, ביניהם מניות החברה המוחזקות עלבקשה למימוש שעבודים הרשומים על נכסי וזכויות יורוקום לטובת בנק מזרחי
הגישה  2018בפברואר  23ביום וכן להורות על מינוי כונס נכסים זמני לנכסי יורוקום.  כאמור,ידי חברות יורוקום 

לחוק החברות,  350בקשה לאישור הסדר נושים בהתאם להוראות סעיף יורוקום, וחברות פרטיות נוספות בקבוצה, 
ההסדר הוגשה לאחר בקשת קבוצת יורוקום. "(, אגב הסדרת מערך החוב והנשייה של ההסדר)" 1999-התשנ"ט

 עסקאות עם צדדיםבדבר  (1)ג'26לפרטים נוספים ראה באור  ישרה את ההסדר.שאסיפת הנושים של יורוקום א
לתיאור בדבר פניית המשקיע בהצעת ההסדר לחברה, פניית נאמני אגרות החוב לחברה בקשר  קשורים ובעלי ענין.

הודעת המשקיע על פקיעת  ,לבית המשפט והנאמנים פניית החברה ,עם השפעת ההסדר על מחזיקי אגרות החוב
 ג' בדבר אירועים לאחר תאריך הדיווח.27ראה באור ההסדר ומגעים לבחינת הסדר חלופי 

 
 
 הגדרות ג.
 

 -בדוחות כספיים אלה
 
 תקשורת בערבון מוגבל.-חלל -   החברה (1)
 .חברת הבת שלהתקשורת בערבון מוגבל ו-חלל -   הקבוצה (2)
שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם דוחות  חברות  - מאוחדות/חברות בנות חברות (3)

 החברה.
 ( בדבר צדדים קשורים.2009) 24כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי  -   צד קשור (4)
לחוק ניירות  1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) -   בעלי עניין (5)

 .1968-התשכ"ח ,רךע

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

 
 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

 

"(. דוחות כספיים אלו נערכו IFRSידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )"-דוחות הכספיים המאוחדים הוכנו עלה

 .2010 -יים(, התש"ע גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנת

 
 .2018במרס  20ידי דירקטוריון החברה ביום -ספיים המאוחדים אושרו לפרסום עלהדוחות הכ

 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה ב.

 

הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בדולר ארה"ב, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם 

 צוין אחרת.

 בע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.הדולר הינו המט

 

 בסיס המדידה ג.

 

 הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:

 

 ;מכשירים פיננסיים, נגזרים ואחרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  

 סים נדחים;נכסי והתחייבויות מ 

 הפרשות; 

  לעובדיםנכסים והתחייבויות בגין הטבות. 

 

 , בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.3למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה באור 
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 )המשך( בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

 

 תקופת המחזור התפעולי ד.

 

 המחזור התפעולי של החברה הינו שנה.

 

 ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד מתכונת ה.

 

 . מאפיין פעילות של ההוצאהמתכונת הניתוח של הוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על 

 
 שימוש באומדנים ובשיקול דעת ו.
 
 שימוש באומדנים (1)
 

בהערכות, אומדנים והנחות  ,בשיקול דעת, נדרשת הנהלת החברה להשתמש IFRS-בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות 

 בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
 

ת הנהלת החברה להניח בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרש
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת 

 החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
 

אופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים ב
 ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 
מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר וודאות בקשר לאומדנים, שקיים סיכון 

והתחייבויות במהלך השנה הכספית הבאה, נכלל משמעותי שתוצאתן תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים 
 בבאורים הבאים:

 

 הפנייה השלכות אפשריות הנחות עיקריות אומדן

קביעת שיעור הפחת של לוויינים  לוויינים   פחת
נעשית בהסתמך על אנליזה של אורך 
חיי הלוויינים, ומבוססת על חישוב 

 כמות הדלק המצויה בהם.

הכרה בהוצאות 
פחת גבוהות או 

נמוכות ברווח 
 והפסד 

למידע בדבר אומדן אורך החיים של 
ראה באור  ,4ועמוס  3הלוויינים עמוס 

 , בדבר רכוש קבוע.9

    
הכרה בנכס מס 

נדחה בגין 
הפסדים לצרכי 

 מס

צפי לרווחים חייבים במס בעתיד 
שכנגדם ניתן יהיה לנצל הפסדים 

 מועברים.

הכרה או ביטול של 
נכס מס נדחה 

 ד לרווח והפס

למידע על הפסדים בגינם הכירו בנכס 
, בדבר מסים 23מס נדחה, ראה באור 

 על הכנסה.

    
עמדות מס לא 

 וודאיות
מידת אי הוודאות לעניין קבלת עמדות 

 uncertain taxהמס של החברה )
positions והסיכון כי תישא בהוצאות )

מס וריבית נוספות. מס הכנסה התיר 
מס בשיעור לחברה שיעור פחת לצורכי 

 ועמוס 2 בגין הלוויינים עמוס 20%של 
. החברה הניחה שיעור פחת לצורכי 3

 .4 מס זהה גם בגין הלוויין עמוס

הכרה בהוצאות 
 הכנסהמסים על 

 נוספת

, ראה באור למידע בדבר שומות מס
 , בדבר מסים על ההכנסה.23
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 )המשך( בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 
 )המשך( וש באומדנים ובשיקול דעתשימ ו.
 
 )המשך( שימוש באומדנים (1)

    
  שינוי באומדן

 
 2בחנה החברה את אורך החיים הכלכליים של הלוויין עמוס  2016בספטמבר  30שלושה חודשים שהסתיימו ביום  במהלך          

חודשים  9 -הוארך בכ 2יים הכלכליים של הלוויין עמוס אורך הח .של הלווייןועל המתווה התפעולי  בהתבסס על דוחות התע"א
 נוספים.
                     

 השפעת שינוי זה על הוצאות הפחת הנזקפות לעלות המכר הינה כדלקמן:          

                                        

 2017 2016 באלפי דולר 

   
 814  (814)   בהוצאות הפחתיטון( )ק  גידול 

 

 

 קביעת שווי הוגן  (2)

 
לצורך הכנת דוחות הכספיים, נדרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים. מידע נוסף אודות 

 קביעת שווי הוגן נכלל בביאורים הבאים:
 

  תשלום מבוסס מניות; בדבר 17באור 

  דבר מכשירים פיננסיים; וכןב 24באור 
 

מדידות שווי הוגן  בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת הקבוצה בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן.

 מחולקות לשלוש רמות במידרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:
 

  סים או התחייבויות זהים.: מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל לנכ1רמה 

  לעיל. 1: נתונים נצפים מהשוק, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 2רמה 

  נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.3רמה : 

 
 לתקנים תיקונים של לראשונה יישום -שינויים במדיניות החשבונאית .ז
 

 המתואר להלן: IAS 7התיקון לתקן ת מיישמת א החברה 2017בינואר  1מיום  החל         
 

 

 השלכות תחילה והוראות מעבר דרישות הפרסום תיקון

    

דוח על , IAS 7 -תיקון ל

 תזרימי מזומנים

בהתאם לתיקון, על הישות לספק 

שיאפשרו למשתמשי  גילויים

הדוחות הכספיים להעריך שינויים 

בהתחייבויות מפעילויות מימון, 

עים מתזרימי שינויים הנובכולל 

מזומנים והן שינויים שאינם 

במזומנים. גילויים אלה יינתנו 

בקשר לשינויים הבאים 

בהתחייבויות הנובעות מפעילויות 

 מימון:

שינויים כתוצאה מתזרימי מזומנים 

מפעילויות מימון; השפעת השינויים 

בשערי חליפין של מטבע חוץ; 

שינויים בשווי הוגן; וכן שינויים 

 אחרים.

ון יושם באופן התיק

 פרוספקטיבי.

דרישות הגילוי 

החדשות שולבו 

 14במסגרת ביאור 

 אגרות חובבדבר 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 

 .כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי ישויות הקבוצה

 

 מטבע חוץ א.

 

 במטבע חוץ עסקאות

 

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של חברות הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי 

העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין 

ם הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטי

 השנה, כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי

 שער החליפין בסוף שנה.
 

שער החליפין שבתוקף למועד  פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי

 העסקה.
 

 .הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח והפסד

 

 מכשירים פיננסיים ב.
 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (1)
 

 הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים
ננסיים הנרכשים בדרך הרגילה הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפקדונות במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפי

(regular way purchase לרבות נכסים אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה ,)
(trade date בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את )

 הנכס. 
ופקדונות  מזומניםו , פקדון לזמן קצרמזומנים ושווי מזומנים ,אחריםסיים שאינם נגזרים כוללים לקוחות, חייבים נכסים פיננ
 .בידי נאמן

 
 גריעת נכסים פיננסיים

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או כאשר 
רה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות הקבוצה מעבי

 מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
 כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי הקבוצה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות.

(, משמע, trade date(, מוכרות במועד קשירת העסקה )regular way saleהרגילה )מכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך 
 במועד בו התחייבה הקבוצה למכור את הנכס.

 
 ( להלן.2לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, ראה סעיף )

 
 סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה

 
 ם פיננסיים בקבוצות כלהלן:הקבוצה מסווגת נכסי

 

 הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. 

יבים נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, הלוואות וחי
 נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפסדים מירידת ערך.

 
מזומנים ו ושווי מזומנים , פקדון לזמן קצר, מזומניםמזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות, חייבים אחרים הלוואות וחייבים כוללים

 .בידי נאמןפקדונות ו
  
 

זומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים השקעות מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מ
חודשים, ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות  3לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 

 .נויים בשווילהמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 
 

 מכשירים פיננסיים )המשך( ב.
 

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים (2)
 

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: מכשירי חוב סחירים, ספקים וזכאים אחרים.
 

 הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
 

אשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות לראשונה במועד הקבוצה מכירה לר
 ( בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.trade dateקשירת העסקה )

 
ה לראשונה, כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכר בניכויהתחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן 

 התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
 

עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית, מוכרות כנכס במסגרת סעיף 
הפיננסית בעת ההכרה לראשונה בה, או הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי. עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות 

 מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד להתקיים.
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות
 

 סולקה או בוטלה.התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא 
 

 חובשינוי תנאים של מכשירי 

החלפת מכשירי חוב, בעלי תנאים שונים באופן מהותי, בין לווה לבין מלווה קיימים מטופלת כסילוק ההתחייבות הפיננסית 
המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה בשווי הוגן. כמו כן, שינוי משמעותי בתנאים של התחייבות פיננסית קיימת או של 

 פיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה.חלק ממנה, מטופל כסילוק ההתחייבות ה
 

 ייבותלבין השווי ההוגן של ההתח המקורית הפיננסית ההתחייבות של המופחתת לותהע בין ההפרש כאמור כל במקרים
 .מימון הוצאות או הכנסות בסעיף והפסד ברווח מוכר החדשההפיננסית 

 

של תזרימי המזומנים לפי התנאים החדשים, כולל עמלות כלשהן  התנאים שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי המהוון
ששולמו, בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי, הינו שונה לפחות בעשרה 

 אחוזים מהערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים הנותרים של ההתחייבות הפיננסית המקורית.
כמותי כאמור, הקבוצה בוחנת, בין היתר, האם חלו שינויים גם בפרמטרים כלכליים שונים הגלומים במכשירי בנוסף למבחן ה
 .החוב המוחלפים

 

 קיזוז מכשירים פיננסיים

 
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת באופן מיידי 

(currentlyזכ ) ות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או
 זמנית.-לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

 

 מכשירים פיננסיים נגזרים, לרבות חשבונאות גידור (3)
 

 מדידה של מכשירים פיננסיים נגזרים

 
עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. לאחר ההכרה  נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן.
 לראשונה, נמדדים הנגזרים בשווי הוגן.

 

 גידור כלכלי

 
חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים והתחייבויות פיננסיים הנקובים 

 ן של נגזרים אלה נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימון.במטבע חוץ. השינויים בשווי ההוג
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 
 

 מכשירים פיננסיים )המשך( ב.
 
 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן (4)

 
רך בכל תקופה בהתאם לשיעור ווי הוגן, משועערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד, שאינם נמדדים לפי ש

 ירידת המדד בפועל.עליית/
 
 
 מכשירים פיננסיים מורכבים (5)
 

מכשירים פיננסיים מורכבים, המונפקים על ידי הקבוצה כוללים אגרות חוב הניתנות להמרה למניות לפי בחירת המחזיק בהם, 
 מרה שלהם קבוע.אשר מספר המניות שיונפקו תמורתם אינו משתנה ומחיר הה

 
מרכיב ההתחייבות במכשיר פיננסי מורכב מוכר לראשונה לפי השווי ההוגן של התחייבות דומה, שאינה ניתנת להמרה 
למניות. מרכיב ההון מוכר לראשונה לפי ההפרש שבין השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי המורכב בכללותו לבין השווי ההוגן 

ירות הניתנות לייחוס לעסקה מוקצות למרכיבי ההתחייבות וההון באופן יחסי לערכם במועד של מרכיב ההתחייבות. עלויות יש
 ההכרה לראשונה.

עלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית  לאחר ההכרה לראשונה, נמדד מרכיב ההתחייבות של המכשיר הפיננסי המורכב לפי
 אחר ההכרה לראשונה.האפקטיבית. מרכיב ההון במכשיר הפיננסי המורכב אינו נמדד מחדש ל

ריבית, רווחים והפסדים המיוחסים להתחייבויות פיננסיות נזקפים לרווח והפסד. בעת ההמרה, ההתחייבות הפיננסית מסווגת 
 להון, ללא הכרה ברווח או הפסד.

 
 

 הון מניות (6)
 

 מניות רגילות
 

ת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות בניכוי מניות רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפק
 השפעת המס, מוצגות כהפחתה מההון.

 סעיף במסגרת עלויות תוספתיות המתייחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כמכשיר הוני מוכרות כנכס
 מופחתות או, רים ההונייםמכשיב לראשונה ההכרה בעת הוןמה מנוכות העלויות. הכספי המצב על בדוח נדחות הוצאות

 .להתקיים עוד צפויה אינה ההנפקה כאשר והפסד רווח בדוח מימון כהוצאות
 
 רכוש קבוע ג.
 
 הכרה ומדידה (1)

 פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך.
 

רכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לשל רכוש קבוע העלות 
את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב 

 הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה וכן עלויות אשראי שהוונו.
 
 פחת (2)

פחת הוא העלות של -פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-ברפחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום 
 הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס.

 
נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן 

 שהתכוונה ההנהלה.
 

קף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש פחת נז
הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה 

 הטובה ביותר. 
 

 כדלקמן: םלתקופה השוטפת הינ שיעורי הפחת השנתיים
 

 %    
    7.7 "2לוויין "עמוס 
    5.7 "3לוויין "עמוס 
    6.6 "4לוויין "עמוס 

    10 הוט וציוד משרדייר
    15 כלי רכב

    33 מחשבים
    15 מערכות לוויינים

    20 שיפורים במושכר
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 
 

 )המשך( רכוש קבוע ב.
 
 פחת )המשך( (2)

 
אומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנה ומותאמים ה

 בעת הצורך.
 9ראה באור  ,2017בדצמבר  31ליום  4עמוס ו 3למידע בדבר אומדן יתרת אורך החיים של כל אחד מהלוויינים עמוס 

 .בדבר רכוש קבוע
 

 
 היוון עלויות אשראי ד.
 

שראי ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הם מוכנים לשימושם עלויות א
המיועד. הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ, מהוונים במידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית. עלויות אשראי 

נות של אשראי ספציפי שהתקבל לצורך השקעה בנכס אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. הכנסות מהשקעות זמי
 כשיר מנוכות מעלויות האשראי הכשירות להיוון.

 

 
 ירידת ערך ה.
 
 נכסים פיננסים שאינם נגזרים (1)
 

ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שאירוע 
ר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים הפסד התרחש לאח

 העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.
 

הקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי יתרות לקוחות הן ברמת הנכס הבודד והן ברמה קולקטיבית. יתרות כל הלקוחות 
רת הלקוחות אשר בגינן לא זוהתה ירידת ערך ספציפית מקובצות יחדיו ולגביהן נבחנת נבחנות ספציפית לירידת ערך. ית

 קיומה של ירידת ערך קולקטיבית במטרה לאתר ירידת ערך שהתרחשה וטרם זוהתה.
 

 :ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול
 ;הפרת חוזה על ידי חייב 
 המגיע לקבוצה בתנאים אשר הקבוצה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים; ארגון מחדש של סכום 
 ;קיום סממנים לכך שחייב או מנפיק חוב יפשוט רגל 
 ליליים בסטטוס התשלומים של לוויםשינויים ש. 

 
 ביטול הפסד מירידת ערך

סד מירידת הערך )כגון הפהפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה ב
 ידי החייב(. ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסים הנמדדים לפי עלות מופחתת נזקף לרווח והפסד. -פרעון על

 
 נכסים שאינם פיננסיים (2)
 

 עיתוי בחינת ירידת ערךתהליך ו
 הנכסים העיקריים של החברה שאינם פיננסים הינם הלוויינים שרכשה. 

, שאינם נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים החברהשל הנכסים הלא פיננסיים של הערך בספרים 
 סימנים המצביעים על ירידת ערך. 

אורך החיים של לווייני תקשורת הוא בעיקר פונקציה של כמות הדלק המצויה בהם. החברה מקבלת דיווחים חודשיים מיצרן 
ואורך חייהם הצפוי של הלוויינים. החברה בוחנת מידי תקופת דיווח, בין היתר, באם מתקיים אחד הלוויין לגבי אומדן הדלק 

 מהסימנים הבאים שעלול להצביע על ירידת ערך:
 ירידה משמעותית באורך חייהם הצפוי של הלוויינים. .א
 קיימות ראיות זמינות לתקלות או לנזק פיזי של הלוויינים או מערכותיהם. .ב
תיים בעלי השפעה שלילית על החברה חלו במהלך התקופה או שיחולו בעתיד הקרוב, בסביבה שינויים משמעו .ג

 הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית או המשפטית בשוק בו פועלים הלוויינים.
 באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס.  
 

 מדידת סכום בר השבה
הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי עלויות מימוש. בקביעת שווי השימוש, מהוונת הסכום בר ההשבה של נכס הינו 

סים המשקף את הערכות משתתפי השוק לגבי ערך החזויים לפי שיעור היוון לפני מ הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים לנבוע  תזרימי המזומנים העתידייםהזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס בגינם לא הותאמו 

 .מהנכס
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 
 

 )המשך( ירידת ערך .ה
 
 נכסים שאינם פיננסיים )המשך( (2)
 

 הכרה בהפסד מירידת ערך
ונזקפים הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס אליה הנכס משתייך עולה על הסכום בר ההשבה, 

 לרווח והפסד.
 

 ביטול הפסד מירידת ערך
באשר לנכסים לגביהם הוכרו, הפסדים מירידת ערך בתקופות קודמות, בכל מועד דיווח נבדק האם קיימים סימנים לכך 
שהפסדים אלו קטנו או לא קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר 

ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי  ההשבה, אך
 פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.

 
 השקעות בלוויין ו.
 

יין עד למועד השלמת עלויות ישירות ועקיפות הנוצרות בגין ההשקעה בבניית הלוויין ושיגורו נזקפות לסעיף השקעה בלוו
בדיקות הלוויין במסלול וקבלתו על ידי החברה. הוצאות המימון בגין ההלוואות ששימשו למימון ההקמה או רכישת הלוויין, 

 בדבר עלויות אשראי. 23נזקפות לעלות הלוויין, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 
 
 הפרשות ז.
 

כחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נו
 לאמידה באופן מהימן, וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. 

 
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע 

( כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות more likely than notתר סביר מאשר לא )שהתרחש בעבר, יו
 וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.

תקבל אם הקבוצה תסלק את ( שהשיפוי יVirtually Certainהקבוצה מכירה בנכס שיפוי אם, ורק אם, וודאי למעשה )
 המחויבות. הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה.

 
 הטבות לעובדים ח.
 
 הטבות לאחר סיום העסקה (1)

קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה. התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח, והן  בחברה
 כן כתכניות הפקדה מוגדרת.ו מסווגות כתכניות הטבה מוגדרת

 
 תוכנית להפקדה מוגדרת

תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת 
 מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים.

וצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו הפקדה מוגדרת, נזקפות כה מחויבויות הקבוצה הקשורות בתכנית
 12 -העובדים שירותים קשורים. התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר מ

 חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנוכחי.
 

 תכניות להטבה מוגדרת
 אחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת.תכנית להטבה מוגדרת הינה הטבה ל

מחויבות נטו של הקבוצה, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל 
תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד בתמורה לשירותיו, בתקופה השוטפת ובתקופות 

 לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית.  קודמות. הטבה זו מוצגת
החברה קובעת את הריבית נטו על ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות )הנכס(, 
נטו בגין הטבה מוגדרת בשיעור ההיוון ששימש למדידת המחוייבות בגין הטבה מוגדרת כפי ששניהם קבעו בתחילת 

 יווח השנתית.תקופת הד
הינו , שהמטבע שלהן קונצרניות באיכות גבוההשיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב 

לתנאי המחויבות של הקבוצה. החישובים נערכים על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת  דומהפירעונן שקל, ושמועד 
 יחידת הזכאות החזויה.

ס(, נטו בגין הטבה מוגדרת כוללת; רווחים והפסדים אקטואריים, תשואה על נכסי מדידה מחדש של ההתחייבות )הנכ
תוכנית )למעט ריבית(, וכן שינוי כלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים )ככל שרלוונטי, למעט ריבית(. מדידות מחדש 

רת, הכנסות ריבית עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגד נזקפות מיידית, דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים.
בגין נכסי התוכנית וריבית בגין ההשפעה של תקרת הנכסים שנזקפו לרווח והפסד, מוצגות בסעיפי הכנסות והוצאות 

 .מימון
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 )המשך( הטבות לעובדים ח.
 
 תכניות להטבה מוגדרת )המשך( (1)
 

ולפי תנאי הפוליסות יתרת הרווח הריאלי  2004לים אשר הוצאו לפני שנת לקבוצה קיימות פוליסות ביטוח מנה
שהצטבר על רכיב הפיצויים תשולם לעובד במועד פרישתו. בגין פוליסות כאמור, נכסי התוכנית כוללים הן את יתרת 

דיווח רכיב הפיצויים והן את יתרת הרווח הריאלי שהצטבר )במידה שהצטבר( על הפקדות לפיצויים עד למועד ה
 ומוצגים בשווי הוגן.

נכסי תוכנית אלה משמשים לתוכנית הטבה מוגדרת הכוללת שני רכיבי התחייבות: רכיב תוכנית הטבה מוגדרת בגין 
הפיצויים, המחושבת באופן אקטוארי כאמור לעיל, ורכיב נוסף שהינו המחויבות לתשלום של יתרת הרווח הריאלי 

העובד. רכיב זה נמדד בגובה יתרת הרווח הריאלי שהצטבר בפועל  שהצטבר )במידה שהצטבר( במועד פרישת
 למועד הדיווח.

שכר האחרון )ללא החישוב כולל ערך אקטוארי של מענקי הסתגלות שישולמו לעובדים בסיום העסקתם, כמכפיל את ה
 כנגד מחוייבות זו, אין נכסים.קשר לוותק(. 

 
 הטבות עובד לטווח קצר (2)
 

או  ות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות המתייחסמחויבויות בגין הטב
 . במקרה של העדרויות שאינן נצברות )כמו חופשת לידה( בעת ההעדרות בפועל

 
הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן, מוכרת בסכום הצפוי להיות משולם כאשר לחברה יש 

ידי העובד בעבר וניתן לאמוד -הסכום האמור בגין שירות שניתן עליבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את מחו
 באופן מהימן את המחויבות.

 לסילוק המלא של ההטבות. הקבוצהסיווג הטבות לעובדים, לצורכי מדידה, כהטבות לזמן קצר נקבע בהתאם לתחזית 
 

 עסקאות תשלומים מבוססי מניות (3)
 

ווי ההוגן במועד ההענקה של כתבי אופציה לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון בסעיף העודפים על הש
פני התקופה בה מושגת זכאות העובדים לכתבי אופציה. הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס מניות 

כתבי האופציה למניות אשר צפויות  המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות מותאם על מנת לשקף את מספר
 להבשיל.

 
 הכנסות ט.
 

 .בקו ישר נזקפות לרווח והפסד על פני תקופות מתן השירות לווייניתהכנסות החברה ממתן שירותי תקשורת 
 
 נכסים חכורים י.
 

כאשר הנכסים ת, תפעוליו, מסווגות כחכירות נותרים באופן מהותי אצל המחכיר כל הסיכונים והתשואות מהנכסבהן  חכירות
 .החכורים אינם מוכרים בדוח על המצב הכספי של הקבוצה

 
 תשלומי חכירה

תשלומים במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת 
 תהוותם לרווח והפסד.במסגרת חכירה תפעולית, נזקפים עם ה המשולמיםהחכירה. תשלומי חכירה מינימאליים 

 
 קביעה אם הסדר מכיל חכירה

 בתחילת ההסדר או בעת בחינתו מחדש, הקבוצה קובעת אם הסדר הוא חכירה או אם הוא מכיל חכירה. 
 הסדר הוא חכירה או מכיל חכירה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

  קיום ההסדר תלוי בשימוש בנכס או בנכסים ספציפיים; וכן 
  זכות לשימוש בנכס.ההסדר מכיל 

 
 הכנסות והוצאות מימון יא.

 
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו ,שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך 

 ורווחים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח והפסד. רווח והפסד, 
 עם צבירתן. הכנסות ריבית מוכרות 

 
המוצגים בשווי הוגן  , שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסייםאגרות חוב שהונפקוהוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין 

דרך רווח והפסד והפסדים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח והפסד.
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 משך(הכנסות והוצאות מימון )ה .יא
 

 כשירים, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.לנכסים עלויות אשראי, שאינן מהוונות 
 

רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון, כתלות 
 או הפסד בנטו(. בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן )רווח 

 
 בדוחות על תזרימי מזומנים, ריביות שהתקבלו מוצגות במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה. ריביות ששולמו מוצגות 

פעילות בבמסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון, עלויות אשראי שהוונו לנכסים כשירים, מוצגות יחד עם הריבית ששולמה 
 הכשיר.השקעה בנכס ההשקעה כחלק מ

 
 הוצאת מסים על הכנסה יב.

 
שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד או נזקפים ישירות להון או  מסיםמסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים. 

 לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר.
 

 מסים שוטפים
הצפוי להשתלם )או להתקבל( על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי  המס השוטף הינו סכום המס

  .המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים קודמות
 

 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים
במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים  הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים השוטפים 
 מיושבים בו זמנית.

 
 עמדות מס לא וודאיות

מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי הקבוצה תידרש  הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות
 למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות.

 
 מסים נדחים

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין 
קפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו הקבוצה צופה, בתום תקופת ערכם לצרכי מסים. המדידה של מסים נדחים מש

הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות. המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול 
 על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח. 

 
נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה 
הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות 

 המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים.
ים נדחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתנה הצפי כך שצפוי שבעתיד תהיה נכסי מס

 הכנסה חייבת, שכנגדה יהיה ניתן לנצל אותם.
 

 רווח למניה יג.
 

ידי  החברה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על
חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו 
במחזור במשך השנה. הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד, המתייחס לבעלי המניות הרגילות של 

ת שבמחזור בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות החברה והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילו
 .מניותלהמדללות, הכוללות כתבי אופציה שהוענקו לעובדים ואגרות חוב הניתנות להמרה 

 
 עסקאות עם בעל שליטה יד.
 

 נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.
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 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  טו.
 

 צפויות השפעות מעבר והוראות תחילה הפרסום דרישות תקן 
 

(1)  תקן דיווח כספי בינלאומי 

IFRS 9 (2014) , מכשירים

 פיננסיים 

(2014) IFRS 9 מחליף את ההוראות הקיימות היום ב- IAS 39  

כולל הוראות  IFRS 9 (2014) .ומדידה הכרה: פיננסיים כשיריםמ

מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, מודל חדש להכרה 

עבור  (expected credit loss’ model‘)בהפסדי אשראי צפויים 

מרבית נכסי החוב הפיננסיים, וכן הוראות ודרישות חדשות בנושא 

 חשבונאות גידור.

לתקופות ייושם  התקן

שנתיות המתחילות 

, 2018בינואר  1ביום 

עם אפשרות ליישום 

 מוקדם.

ליישום התקן  החברהבחנה את השלכות יישום התקן ולהערכת  החברה

 לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 

(2)  תקן דיווח כספי בינלאומי    
15IFRS  , הכנסה מחוזים

 עם לקוחות

 

חיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסה התקן מחליף את ההנ
ומציג מסגרת מקיפה לצורך קביעה האם יש להכיר בהכנסה וכן 

 מהו מועד העיתוי והסכום שיוכר.

 לתקופות יושםי התקן
 המתחילות שנתיות

, 2018 בינואר 1 ביום
 ליישום אפשרות עם

 .מוקדם

 , להלן ההשפעות הצפויות:התקן יישום השלכות את בחנה החברה

מקרים בהם תשולם מקדמה משמעותית בתחילת החוזה, אשר לא ב
תנוצל תוך שנה, תכיר הקבוצה בתקופות עוקבות בהוצאות מימון שלא 
 הוכרו תחת התקינה הנוכחית ומנגד תכיר בעתיד בהכנסות גבוהות יותר.

הטבלה להלן מציגה את ההשפעה הצפויה של יישום התקן על הסעיפים 
 :2017בדצמבר  31ב הכספי נכון ליום הרלוונטיים בדוח על המצ

 -ל בהתאם  בהתאם 
 במיליוני

 IFRS 15 השינוי קודמת למדיניות דולר

לוויין "עמוס 
3" 100.8 4.5 105.3 

הכנסות 
מראש 

מהממשלה, 
 (43.6) (17.1) (26.5) 3עמוס 

 (30.2) (12.6) (17.6) יתרת גרעון

 

שונה של אהשפעות היישום לריצויין כי המידע המוצג בבאור זה בדבר 
ייתכן כי יהיה שונה מהמדיניות והתקן מהווה הערכה של הקבוצה 

ומהנתונים הכמותיים אשר ייכללו בדוחות הכספיים לתקופת היישום 
 לראשונה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 
 

 

 )המשך(תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  טו.
 

 צפויות השפעותאופן יישום התקן ו מעבר והוראות תחילה הפרסום דרישות תקן 
 

(3) דיווח כספי בינלאומי  תקן 
IFRS 16, חכירות 

( ואת IAS 17, חכירות )17התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 
הפרשנויות הקשורות לתקן. הוראות התקן מבטלות את הדרישה 

עולית או כמימונית. חלף זאת, הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפ
לעניין חוכרים, מציג התקן החדש מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל 

החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין 
החכירה בדוחותיו הכספיים. עם זאת, התקן כולל שני חריגים למודל 

ההכרה בנכס הכללי, לפיהם חוכר יכול לבחור לא ליישם את דרישות 
זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או 

 .חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך
בנוסף, התקן מאפשר לחוכר ליישם את הגדרת המונח חכירה 

באחת משתי החלופות הבאות באופן עקבי לכל החכירות: יישום 
ע הערכה מחודשת רטרוספקטיבי עבור כל הסכמי החכירה, קרי ביצו

לקיומה של חכירה עבור כל חוזה בנפרד או לחילופין יישום הקלה 
פרקטית המאפשרת לשמר את הערכת קיומה של חכירה בהתאם 

 של 4 ופרשנות מספר חכירות 17 בינלאומי חשבונאות תקן להוראות
 מכיל הסדר אם בינלאומי, קביעה כספי דיווח של לפרשנויות הוועדה
,  בנוגע להסכמים הקיימים למועד היישום. כמו כן, (IFRIC 4חכירה )

 התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.
 

התקן ייושם לתקופות 
שנתיות המתחילות ביום 

, עם 2019בינואר  1
אפשרות ליישום מוקדם, 

ובלבד שהחברה 
מיישמת באימוץ מוקדם 

, IFRS 15גם את 
הכנסה מחוזים עם 

 .ותלקוח
התקן כולל חלופות 
שונות עבור יישום 

הוראות המעבר, כך 
שניתן לבחור באחת 

מהחלופות הבאות בעת 
היישום לראשונה: יישום 

רטרוספקטיבי מלא או 
יישום התקן )עם 
אפשרות למספר 

הקלות( החל מיום 
היישום לראשונה תוך 

התאמת יתרת העודפים 
 למועד זה.

בגישת  2019בינואר  1ום בכוונת החברה לאמץ את התקן החל מי

בינואר  1ההשפעה המצטברת, תוך התאמת יתרת העודפים ליום 

 . החברה שוקלת את יישום ההקלות הבאות במועד המעבר:2019

  לא ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות

 לגבי חכירות לטווח קצר של עד שנה. 

  ובהתחייבות לא ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות שימוש

 לגבי חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך. 

  בחינה האם ההסדר מכיל חכירה רק עבור חוזים חדשים או

  .חוזים אשר שונו

 

יצוין כי המידע המוצג בביאור זה בדבר השפעות היישום לראשונה 

 שיוצג הנושאשל התקן מהווה הערכה ראשונית של הקבוצה, על כן 

שהקבוצה זיהתה עד למועד  המשמעותי את הנושא צגלהלן מיי

פרסום הדוחות ויתכן שיידרש עדכון בגין הנושאים שזוהו עם 

ההתקדמות בבחינת ההשלכות של יישום התקן. כמו כן, הקבוצה 

בוחנת את ההשפעות הצפויות של יישום התקן אך אינה יכולה בשלב 

וחותיה זה לאמוד באופן מהימן את ההשפעה הכמותית על ד

 הכספיים.

 

ההשפעה הצפויה של יישום התקן תלויה בשיעור ההיוון הרלוונטי 

 למועד המעבר ובהרכב החכירות של הקבוצה ותנאיהן למועד זה. 

 

, עד כה ההשפעה המשמעותית ביותר שזוהתה החברהלהערכת 

הלוויין הינה הכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה של 

דמי  י'(,26)לפירוט ההסכם ראה  2017בדצמבר  31ליום  .7עמוס 

החכירה המינימאליים העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה 

מיליון דולר  22בנוסף, מיליון דולר.  44-כתפעולית זו הינם בסכום של 

שולמו כמקדמה עבור השנה האחרונה לשכירת הלוויין שתסתיים ב 

  .2021בפברואר  21
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 רי המדיניות החשבונאית )המשך(עיק - 3באור 
 

 

 )המשך(תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  טו.
 

 צפויות השפעותאופן יישום התקן ו מעבר והוראות תחילה הפרסום דרישות /פרשנות/תיקוןתקן 
 

(3) 
 )המשך(

דיווח כספי בינלאומי  תקן
IFRS 16, המשך( חכירות( 

ואופן ההכרה בהוצאות  זו הכמו כן, סיווג ההוצאות הקשורות לחכיר  

אלו, עתיד להשתנות בעקבות יישום התקן שכן במקום הוצאות 

המוכרות בקו ישר, יוכרו הוצאות פחת בגין נכס  יותתפעולשכירות 

 זכות שימוש כאמור והוצאות מימון בגין התחייבות החכירה.

לא צופה שיישום התקן ישפיע על יכולתה לעמוד באמות  החברה

אגרות בדבר  14ות הנדרשת להן כמתואר בביאור המידה הפיננסי

 חוב.

, צפויה לתקן השפעה מהותית על הדוחות הכספיים החברהלהערכת 

 בנושאים הבאים: 

 .גידול בנכסים הלא שוטפים ובהתחייבויות הפיננסיות 

 ריים כגון: עלייה בשיעור המינוף שינוי ביחסים פיננסיים עיק

 וקיטון ביחס השוטף.

 ב גידול- EBITDA .ובהוצאות המימון 

  גידול בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת וקיטון בתזרים

  מזומנים מפעילות מימון.

 

נכסים בלתי חכירת החברה בוחנת האם ליישם את התקן גם בקשר ל

 מוחשיים.
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 מגזרי פעילות  - 4באור 
 
 מידע אודות מגזרים בני דיווח .א

 , כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של החברה.E65 -ו 4W ,E17לחברה שלושה מגזרים בני דיווח, 
 (1 )4W -  הלוויין ו 3הלוויין עמוס , המועד בו הגיע הלוויין לסוף חייו המסחריים(, 2017באפריל  2 -)עד ל 2הלוויין עמוס

בעיקר  ניתלווייורת תקשהמספקת שירותי  ,"W4°"מהווים יחידה עסקית הנקראת ( 2017בפברואר  26 -)החל מ 7עמוס 
  .מזה"תבאירופה וב
(2 ) E17 -  17°"יחידה עסקית הנקראת ב נכלל 5הלוויין עמוסE",  החברה אפריקהבבעיקר  ניתלווייתקשורת שירותי וסיפק .

טרם  5לוויינים אחרים לאספקת שירותי תקשורת לוויינית לחלק מלקוחותיה, שקיבלו שירות על עמוס לי ימפעהתקשרה עם 
 ג'9ראה באור  5לפרטים בדבר הכשל המוחלט שאירע בלוויין עמוס  .2015בנובמבר  21המוחלט שאירע בו ביום הכשל 

יאפשר , ו17Eבנקודה  5לוויין עמוס את החליף , אשר י17התקשרה בהסכם לרכישת הלוויין עמוס . החברה בדבר רכוש קבוע
 . (יב'25 -ו יא'25 יםראה באוררכישת הלוויין ולשיגורו בדבר ההסכמים ל)לפרטים  לה המשך פעילות והתפתחות באפריקה

(3 )E65 -  65°", מהווה יחידה עסקית הנקראת 2013בדצמבר  23אשר החל פעילות מסחרית ביום  ,4הלוויין עמוסE" 
 .ובאפריקה באסיה ניתלוויי תקשורת המספקת שירותי

את משאבים והערכת ביצועים. עבור כל יחידה עסקית שלוש היחידות העסקיות כאמור לעיל, מנוהלות בנפרד לצורך הקצ 
 אסטרטגית, סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לפחות אחת לרבעון את הדוחות הניהוליים הפנימיים.

ידי מקבל ההחלטות התפעולי -יווחים אשר נסקרים באופן סדיר עלכפי שנכלל בד גולמירווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח           
 .אשיהר

 , בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.3המדיניות החשבונאית של המגזרים העסקיים זהה לזו המוצגת בבאור 
 תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר. 

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 4W 17E 65E סה"כ 

 אלפי דולר אלפי דולר י דולראלפ אלפי דולר 

 
 74,016  17,784  3,806  52,426  סך הכנסות מחיצוניים

 (31,919) (1,958) (2,916) (27,045) ללא פחת והפחתות עלות ההכנסות
 (22,488) (8,694) -  (13,794) פחת והפחתות

 19,609  7,132  890  11,587  רווח גולמי -תוצאות המגזר 
     

 (3,788)    כירה ושיווקהוצאות מ
 (7,096)    הוצאות הנהלה וכלליות

 (2,000)    ט'25ראה באור  – אחרות הוצאות
     

 6,725     תפעולי רווח
 (20,265)    הוצאות מימון, נטו

     
 (13,540)    לפני מס הפסד

 (57)    מסים על הכנסה הוצאות

     
 (13,597)    לשנה הפסד

 
 2016בדצמבר  31הסתיימה ביום לשנה ש

 4W 17E 65E סה"כ 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 
 67,831  14,068  4,705  49,058  סך הכנסות מחיצוניים

 (14,265) (2,147) (4,724) (7,394) ללא פחת והפחתות עלות ההכנסות
 (27,001) (8,694) -  (18,307) פחת והפחתות

 26,565  3,227  (19) 23,357  גולמי)הפסד( רווח  -גזר תוצאות המ
     

 (4,739)    הוצאות מכירה ושיווק
 (7,536)    הוצאות הנהלה וכלליות

 (33,378)    ד' 9ראה באור  –הוצאות אחרות 
     

 (19,088)    תפעולי הפסד
 (20,405)    הוצאות מימון, נטו

     
 (39,493)    לפני מס הפסד

 9,693     מסים על הכנסה הכנסות

 (29,800)    לשנה הפסד
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 מגזרי פעילות )המשך( - 4באור 
  

 מידע אודות מגזרים בני דיווח )המשך( .א
 

 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 4W 17E 65E סה"כ 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 
 98,659  10,445  34,310  53,904  סך הכנסות מחיצוניים

 (19,848) (2,110) (10,224) (7,514) ללא פחת והפחתות עלות ההכנסות
 (191,711) (8,694) (159,128) (23,889) פחת והפחתות

 (112,900) (359) (135,042) 22,501  גולמי)הפסד( רווח  -תוצאות המגזר 
     

 (8,454)    הוצאות מכירה ושיווק
 (10,562)    ליותהוצאות הנהלה וכל

 158,000     ג'9ראה באור  - הכנסות אחרות
     

 26,084     רווח תפעולי
 (22,362)    הוצאות מימון, נטו

     
 3,722     רווח לפני מס

 (2,047)    הוצאות מסים על הכנסה

     
 1,675     רווח לשנה

 
     

  
 מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים ב.
 

ץ מושבה של החברה הינה ישראל והחברה פועלת ומפיקה את הכנסותיה בישראל, ארצות גוש האירו, מדינות אירופה אר
 אחרות, אפריקה, אסיה וארה"ב.

 
 בהצגת המידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים, הכנסות מלקוחות מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות. 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 
       הכנסות מלקוחות

       
 42,932  37,694  47,218  ישראל

 8,674  8,591  8,302  הונגריה
 4,931  1,582  1,396  ארצות גוש האירו

 10,318  6,223  4,315  מדינות אירופה אחרות
 5,236  4,765  4,000  ארצות הברית

 21,345  4,124  3,459  פריקהא
 5,223  4,852  5,326  אסיה למעט ישראל        

 98,659  67,831  74,016  מאוחד

 

 לקוחות עיקריים ג.
 
אלפי דולר       18,801 :2015-ו 2016אלפי דולר )בשנים  21,750הינן  ,W4המשויך למגזר  ,( הכנסות הקבוצה מלקוח א'1)
 (.התאמה, באלפי דולר 21,789-ו
אלפי  16,608: 2015-ו 2016אלפי דולר )בשנים  23,711הינן  ,65E -ו W4המשויך למגזר  ,( הכנסות הקבוצה מלקוח ב'2)

 אלפי דולר, בהתאמה(. 13,255-ו דולר
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 מזומנים ושווי מזומנים - 5באור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 37,380  10,176    יתרות בבנקים

 8,026  43,458    פקדונות

     
    53,634  45,406 

 
בדבר  24חשיפת הקבוצה לסיכון שיעור ריבית, סיכון מטבע וניתוח רגישות לנכסים והתחייבות הפיננסיים מפורטת בבאור 

 מכשירים פיננסיים.
 
 

 זמן קצר וזמן ארוך לקוחות - 6באור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 

 28,718  41,807   זמן קצר – חובות פתוחים
 (4,670) (3,995)  הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי 

  37,812  24,048 

 
 זמן ארוך –חובות פתוחים 

  
  - 

 
 4,701 

   37,812  28,749 

 
בדבר  24תוח רגישות לנכסים והתחייבות הפיננסיים מפורטת בבאור חשיפת הקבוצה לסיכון שיעור ריבית, סיכון מטבע וני

 מכשירים פיננסיים.
 
 
 

 חייבים ויתרות חובה - 7באור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 -  3,486   (3י')25ראה באור  – 7הוצאות מראש לוויין עמוס 

 -  1,860   הוצאות מראש ביטוח לוויינים
 -  306   הוצאות מראש אחרות

    
   5,652  - 

 
 
 

 חייבים לזמן ארוך – 8באור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 5,946  5,262    ו'25ראה באור  - E17נקודת שמיים שימוש בדמי 

 2,354  -    ביטוח לווייניםהוצאות מראש 
 5,000  22,000    (3)י'25ראה באור  – 7ת מראש לוויין עמוס הוצאו

 49,876  -    (2)'יב25ראה באור  – SpaceXהוצאות מראש 
 1,727  1,658    הוצאות מראש אחרות 

       
    28,920  64,903 
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 רכוש קבוע - 9באור 
 

 הרכב: א.

  םשיפורי רהוט וציוד   מערכות  לוויין לוויין  לוויין  

 סך הכל במושכר משרדי מחשבים כלי רכב יניםילוו *"*4"עמוס  *"*3"עמוס  "*2"עמוס  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
 

          עלות
 513,357  589  345  884  243  3,256  131,925  227,428  148,687  2016בינואר  1יתרה ליום 

 214  65  17  47  -  85  -  -  -  תוספות
 (30) -  -  -  -  (30) -  -  -  גריעות

 513,541  654  362  931  243  3,311 131,925  227,428  148,687  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 270  7  55  131  -  77  -  -  -  תוספות
 148,687 - - - - - - - 148,687 גריעות

 365,124  661  417  1,062  243  3,388  131,925  227,428  -  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
          

          פחת והפסדים מירידת ערך
 263,127  421  146  816  102  875  17,598  100,623  142,546  2016בינואר  1יתרה ליום 
 27,532  68  34  58  30  341  8,694  12,980  5,327  פחת לשנה
 290,659  489  180  874  132  1,216  26,292  113,603  147,873  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 23,058  81  38  56  32  363  8,694  12,980  814  פחת לשנה

 148,687 - - - - - - - 148,687 גריעות
 165,030  570  218  930  164  1,579  34,986  126,583  148,687  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

           
           31יתרה מופחתת ליום 

 200,094  91  199  132  79  1,809  96,939  100,845  -  2017בדצמבר  

          
           31יתרה מופחתת ליום 

 222,882  165  182  57  111  2,095  105,633  113,825  814  2016בדצמבר  

          
          יתרה מופחתת ליום 

 250,230  168  199  68  141  2,381  114,327  126,805  6,141  2016בינואר  1 
 

 
 .בדבר שימוש באומדנים (1)'ו2, ראה באור 2דן אורך החיים של הלוויין עמוס לתיאור שינוי אומ(. בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדיווח 3ב'1)ראה באור  2017באפריל  2 -י בהפסיק שירותו המסחר 2הלוויין עמוס *

 .שנים, בהתאמה 11.2 -כושנים  7.8 -הינו כ 4עמוס ו 3אומדן יתרת אורך החיים של כל אחד מהלוויינים עמוס  2017בדצמבר  31נכון ליום ** 

  .וש קבועבדבר רכ ג'9ראה באור  5לתיאור הכשל המוחלט שאירע בלוויין עמוס 
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 רכוש קבוע )המשך( - 9באור 
 

 ירד, עקב 3המצבר של הלוויין עמוס  שמתח אובחן אקליפס, בזמן הודיעה החברה, כי 2011בספטמבר  19ביום  ב.

 בשנה פעמיים המתרחשת רגילה, מחזורית תופעה היא אקליפס .במצבר הקיימים התאים 26 מתוך בתא שני קלהת

 בחלק מוסתרים חשמלית, אנרגיה לו המספקים הסולאריים והפאנלים בה הלוויין פעם, בכל ימים 42 בת תקופהל

 .תומו עד פוחתים מכן ולאחר האקליפס בשיא דקות -72 כ עד יממה מדי וגדלים ההולכים שמש לזמניםה מן מהיממה

י מומח עם החברה שקיימה דיונים יפ-לע .בלבד המצבר באמצעות הלוויין פועל כאמור האקליפס שעות במהלך

לכך, נקבע  בהתאם .אקליפס המצבר בזמן על העומס את להפחית ומומחי יצרן המצבר, יש הלוויין, יצרנית א,"התע

 תסגור 2018עד שנת  ,פי מתווה זה-אקליפס הפעלת מספר משיבים. על מתווה תפעולי לפיו החברה מפסיקה בזמן

שלושה משיבים בזמן אקליפס, וזאת ברה לסגור מתכננת החואילך  2018החברה שני משיבים בזמן אקליפס ומשנת 

 עם .הלוויין של תקינה הפעלה מאפשר זה תפעולי מתווה ,ויצרן הלוויין החברה לפרקי זמן מחושבים מראש. לדעת

 .אחרים תפעוליים צעדים לנקוט תידרש שהחברה וייתכן זה די במתווה כי וודאות שאין לציין זאת, יש

 הפעלה זה בהצלחה בכל תקופות האקליפס.נכון למועד הדוח פעל מתווה 

 

ידו ללקוחות. -ופסקו השירותים המסופקים על 5, בבוקר, ניתק הקשר עם הלוויין עמוס 2015בנובמבר  21ביום  ג. 

שאירע בלוויין, הגישה החברה ( Total Lossבהסתמך על דוח שהתקבל מיצרן הלוויין, שהצביע על כשל מוחלט )

, קיבלה 2016במהלך רבעון ראשון  פי פוליסות הביטוח של הלוויין.-תקבולי הביטוח על למבטחיו את בקשתה לקבלת

 .ידם-מיליון דולר, את מלוא הסכום המכוסה על 158, המכסים סכום כולל של 5בטחי הלוויין עמוס מכל מ החברה

  ההכנסות הוכרו בסעיף הכנסות אחרות.
במרס  17יד', ביום  -אגרות החוב מהסדרות יב', יג' ות מכל אחלאור תקבולי הביטוח שהתקבלו ובהתאם לתנאי 

 478 -( ובתוספת ריבית בהיקף של כ'ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא כפוי של מלוא אגרות החוב )סדרה יב 2016
ביצעה החברה פדיון מוקדם חלקי כפוי של אגרות החוב  2016באפריל  12וביום  2016במרס  20מיליון ש"ח, ביום 

לתיאור פדיון כפוי חלקי נוסף של מיליון ש"ח.  138-יד' )פארי פאסו( ובתוספת ריבית בהיקף כולל של כ -יג' ו מהסדרות
 5והיתרה הסופית של תקבולי ביטוח עמוס  6יד' מתקבולים שהתקבלו בגין אובדן הלוויין עמוס  -אגרות החוב יג' ו

 .ד' להלן9ראה באור 

וללת תניות הפוטרות את החברה מאחריות במקרים של אי יכולת לספק את החברה, בהתקשרויותיה עם לקוחותיה, כ

 השירות עקב כשל בלוויין.

 

, אירע פיצוץ של טיל השיגור שגרם 6, במהלך תדלוק קרקעי של טיל שיגור הלוויין עמוס 2016בספטמבר  1ביום  .ד

 ( של הלוויין. total lossלאובדן מלא )

'(, החברה זכאית להשבה ח25, שבין החברה לבין התע"א )ראה באור 6עמוס בהתאם להסכם רכישת הלוויין  (1)

ביחס לכל  4%מלאה של הכספים ששילמה לתע"א מכח הסכם הרכישה, בתוספת ריבית בשיעור ליבור + 

אחד מהתשלומים שביצעה החברה מכח הסכם הרכישה, ממועד תשלומו ועד למועד ההשבה בפועל. על 

יום ממסירת הודעת הדרישה על כך מאת החברה לתע"א. החברה  60בה בתוך התע"א להשיב את סכום ההש

מיליון  196 -מסרה לתע"א הודעה כאמור בסמוך לאחר אירוע הכשל. סך הסכומים המתוארים לעיל הינו כ

 דולר. 

 מיליון דולר.  196 -סך של כשילמה התע"א לחברה כספי השבה ב 2016בנובמבר  10ביום 

פי הסכם רכישת הלוויין, בשל -מיליון דולר לו זכאית החברה על 10את הפיצוי בסך של  הסך הנ"ל אינו כולל

החברה הודיעה לתע"א, כי היא עומדת על זכאותה לקבלת הפיצוי המוסכם ודורשת בהשלמת בנייתו.  האיחור

 , הוגשוםהחברה ותע"א פתחו בהליכי בוררות ליישום העניין ובמסגרת זו נבחר בורר מוסכ את מלוא תשלומו.

במסגרת הליך הבוררות הגישה החברה תביעה בגין  .וכעת ההליך מצוי בשלב הגילוי המוקדםתבי טענות כ

מיליון דולר )בצירוף ריבית( כתוצאה מאיחור במסירתו  138 -נזקים והוצאות שנגרמו לה בסך כולל של כ

לסך תקרת הפיצוי הקבוע בהסכם כאמור. לחילופין, לטענת החברה היא זכאית  6הקרקעית של הלוויין עמוס 

מיליון דולר, ובנוסף גם לסכומי פיצוי מוסכם נוספים  10לוויין על הקרקע, בגובה של בגין איחור במסירת ה

 מיליון דולר )בצירוף ריבית(. 32 -מהתע"א בגין האיחור במסירה שהינם מעבר לתקרה כאמור, בסך של כ

כאמור לעיל, על החברה להשיב לממשלת ישראל את הכספים  מתוך הכספים שקיבלה החברה מהתע"א,    (2) 

)ראה באור  מיליון דולר 17ששולמו על ידה מכח ההסכם שבינה לבין החברה בקשר עם הלוויין, בסך של 

 . 2017מיליון דולר הושבו לממשלת ישראל במהלך רבעון שני  17סך של סך של . ((6')ח25

רגע השיגור, פוליסות ביטוח השיגור שרכשה החברה לא הופעלו והן  מאחר שאובדן הלוויין אירע טרם    (3) 

 -וויין, בסך של כהתבטלו. משכך, השיבו המבטחים לחברה את פרמיות הביטוח ששילמה בגין ביטוח שיגור הל

 .מיליון דולר 39

 -של כסך ב והסתכמ, בניכוי ההחזר לממשלה, 6כמפורט לעיל, כספי ההשבה מהתע"א וממבטחי הלוויין עמוס  (4) 

 מיליון דולר.  251 -בסך של כ הסתכמה 6מיליון דולר. ההשקעה בלוויין עמוס  218



 מ”תקשורת בע-חלל
 

 באורים לדוחות הכספיים
 
 

 30 

 רכוש קבוע )המשך( - 9באור 

 ד. )המשך(

 )המשך( ( 4)

 .מיליון דולר 33 -מסתכם בסך של כ ,6בהתאם, ההפסד )נטו( מאובדן הלוויין עמוס 

מובטחות )פארי פאסו( בשעבוד ראשון בדרגה על הלוויין יו השיד',  -פי תנאי אגרות החוב מהסדרות יג' ו-על (5) 

כשל מוחלט, על  6למעט חלקים שיועדו לשימוש מדינת ישראל(, במקרה שאירע לעמוס (ומערכותיו  6עמוס 

התחייבויות החברה בגין אגרות החוב. כמקור לפדיון המוקדם הכפוי  החברה לבצע פדיון מוקדם כפוי של

  .ומי ההשבה להם זכאית החברה, כמפורט לעילישמשו, בין היתר, סכ

ביצעה החברה פדיון מוקדם חלקי כפוי של אגרות החוב מהסדרות  ,2016באוקטובר  26בהתאם לאמור, ביום 

מיליון דולר. כמקור לפדיון המוקדם הכפוי שימשו  43-יד' )פארי פאסו( ובתוספת ריבית בהיקף כולל של כ -יג' ו

ח, יתרת מזומן שהייתה בחשבון נאמנות והיתרה הסופית של תקבולי ביטוח הלוויין כספי השבת פרמיות הביטו

 (.לעילג' 9)כאמור בבאור  5עמוס 
יד', בהיקף  -ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא כפוי של אגרות החוב מהסדרות יג' ו 2016בנובמבר  27ביום 

 מיליון דולר. 186כולל של 

 

ובדבר  בדבר אגרות חוב טז'25-ד' ו14 יםראה באור -הנכסים הקבועים  למידע בדבר שעבודים המוטלים על ה.

 .התחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודים, בהתאמה

 

 בלווייניםהשקעה  - 10באור 
 
 17השקעה בלוויין עמוס  .א
 

ומערכותיו  17בהסכם עם בואינג לפיו הזמינה החברה מבואינג את הלוויין עמוס החברה התקשרה  2016בדצמבר  21ביום  
בנקודת המסלול הגיאוסטציונרית  לקראת פעילותו המתוכננת ,2019 שנירבעון הלוויין מתוכנן להיות מוכן לשיגור ב. ושירותים נוספים

17E, לפירוט נוסף ולאפשר לחברה צמיחה והתפתחות באמצעות אספקת שירותי תקשורת לאפריקה, למזרח התיכון ולאירופה .
ר התחייבויות מותנות, התקשרויות בדב יב'25 -ו יא'25 יםראה באור והסכם לשיגור הלוויין 17רכישת הלוויין עמוס  בדבר הסכם

 ., בהתאמהושעבודים
 

 :17להלן הרכב ההשקעה בלוויין עמוס 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31  
  2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר  

 
 -  173,382   הלווייןושיגור  הבנייעלויות 

 -  12,129   עלויות מימון
 17E   2,104  420עלויות נקודת שמיים 

 286  1,609   ת וליווי טכנימקצועיו
 508  1,630   שכר נלוות ואחרות

    
 

 
 

  190,854 1,214 
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 בלוויינים )המשך(השקעה  - 10באור 
 
 8השקעה בלוויין עמוס  .ב
 

 יג' בדבר התחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודים.25ראה באור  8ם שיגור הלוויין עמוס הסכלתאור 
  

 
 :8לוויין עמוס להלן הרכב ההשקעה ב

 בדצמבר 31 בדצמבר 31  
  2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר  

 
 -  9,500   שיגורעלויות 

 -  28   מקצועיות וליווי טכני
    
 

 
 

  9,528  - 

 
 ספקים ונותני שירותים - 11באור 

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 8,923  2,496   יםחובות פתוח

 7  6   המחאות לפרעון
      

   2,502  8,930 

 
 בדבר מכשירים פיננסיים. 24לחשיפת הקבוצה לסיכוני מטבע ונזילות בגין ספקים, ראה באור 

 
 זכאים ויתרות זכות - 12באור 

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 1,702  1,890   בגין שכר עובדים ומוסדות 
 757  1,003   הפרשה לחופשה

 1,081  273   מס ערך מוסף
 1,213  653   מקדמות מלקוחות 

      
   3,819  4,753 

 
 

 הוצאות לשלם - 13באור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 17,000  -   ((6)ח'25)באור  6הוצאות לשלם לממשלה עמוס 

 267  242   תפעולהוצאות 
 1,770  647   הוצאות לשלם אחרות

      
   889  19,037 
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 אגרות חוב - 14באור 

 
 בדבר מכשירים פיננסיים. 24ור . מידע נוסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוני ריבית, מטבע חוץ ונזילות, ניתן בבאאגרות החוב של הקבוצהבאור זה מספק מידע בדבר התנאים של 

 
 2017בדצמבר  31פרטים בדבר אגרות החוב שבמחזור ליום  .א

 
 סדרה יז' סדרה טז' 'סדרה ט 'סדרה ח 'סדרה ו 

 היקף ערך נקוב במועד
 ח("ההנפקה )בש

ח ע.נ. נרשמו "ש 197,506,000
 2015למסחר במרס 

  ח ע.נ."ש 278,000,000
 2014 נרשמו למסחר בפברואר

ח ע.נ. נרשמו "ש 231,853,000
 2014למסחר בפברואר 

ש"ח ע.נ. נרשמו  981,559,000
 2017למסחר בינואר 

ע.נ. נרשמו  ש"ח 235,000,000
 2017למסחר במאי 

 31.12.2017היקף ע.נ. ליום 
 ח(")בש

197,506,000 250,200,000  173,889,750 981,559,000  235,000,000 

ערך נקוב 
)באלפי 

 דולר(

 65,097  257,155 50,156 )ערך נקוב צמוד( 72,166 56,967 31.12.2017

 -   -  54,270 )ערך נקוב צמוד( 72,302 51,367 31.12.2016

ערך 
בספרים 

 )באלפי דולר(

31.12.2017 56,454 71,460 50,001 255,730 58,142 

31.12.2016 50,785 71,398 54,017  - -  

 3.85% -קבועה  4.6% –קבועה  סוג הריבית
 

מעל  5.35% -משתנה 
  לשיעור הריבית שנושאות

 .0520ח ממשל "אג

 5.5% –קבועה  5.95% –קבועה 

 5.9% 4.3% 4.9% ריבית אפקטיבית
(31.12.2017) 

6% 7.91% 

ביום  ,בתשלומים חצי שנתיים מועדי תשלום ריבית
כל בבדצמבר  31ביוני וביום  30

 2022עד  2015אחת מהשנים 
 )כולל(

ביום  ,ם חצי שנתייםבתשלומי
כל בבדצמבר  31ביוני וביום  30

 2021עד  2014אחת מהשנים 
 )כולל(

ארבעה תשלומים רבעוניים 
 30ביוני,  30, סבמר 31בימים 

בדצמבר  31בספטמבר וביום 
עד  2014כל אחת מהשנים ב

 )כולל( 2020

 30בתשלומים חצי שנתיים ביום 
בדצמבר בכל אחת  31ביוני וביום 

 )כולל(. 2024עד  2017מהשנים 

 30בתשלומים חצי שנתיים, ביום 
בדצמבר בכל אחת  31ביוני וביום 

 )כולל(. 2023עד  2017מהשנים 
 31התשלום הראשון ביום 

 .2017בדצמבר 



 מ”תקשורת בע-חלל
 

 באורים לדוחות הכספיים
 
 

 33 

 )המשך( אגרות חוב - 14באור 
 
 

 )המשך( 2017בדצמבר  31שבמחזור ליום  החובפרטים בדבר אגרות  .א
 

 סדרה יז' דרה טז'ס 'סדרה ט 'סדרה ח 'סדרה ו 

תשלומים שנתיים שלושה  מועדי תשלום קרן
)שני  2020ביוני  30 -החל מ

תשלומים ראשונים 
מהקרן ותשלום  33.33333%
 33.33334%שלישי ואחרון 

 מהקרן(

תשעה תשלומים לא שווים: )א( 
בכל אחד מהמועדים הבאים 

מהקרן  5%תפרע החברה 
 -ו 31.12.2017, 30.6.2017
)ב( בכל אחד ; 30.6.2018

מהמועדים הבאים תפרע 
מהקרן  10%החברה 

31.12.2018 ,30.6.2019 ,
; )ג( 30.6.2020 -ו 31.12.2019

תפרע החברה  31.12.2020 -ב
 -)ד( ב -מהקרן; ו 20%

תפרע החברה  30.6.2021
 מהקרן 25%

חמישה תשלומים לא שווים: )א( 
החברה  פרעה 31.3.2016 -ב

 -מהקרן; )ב( ב 10%
תפרע החברה   31.3.2017

)ג( בכל אחד  -מהקרן; ו 15%
מהמועדים הבאים תפרע 

מהקרן:  25%החברה 
 -ו 31.3.2019, 31.3.2018
31.3.2020. 

שלושה תשלומים שנתיים לא 
ביוני בכל אחת  30שווים, ביום 

)כולל(  2024עד  2022מהשנים 
מהקרן,  70% -ו 20%, 10%)

 בהתאמה(.

 31 םובייחיד שישולם תשלום 
 2023 דצמברב

אינן צמודות לבסיס הצמדה  בסיס הצמדה
 כלשהו

צמודות )קרן וריבית( למדד 
המחירים לצרכן שפורסם ביום 

בגין חודש ינואר  14.2.2014
2014 

אינן צמודות לבסיס הצמדה 
 כלשהו

לשער הדולר  צמודות )קרן וריבית(
שהיה בתחילת יום המסחר ביום 

ש"ח  3.817) 2017בינואר  18
 לדולר(

לשער הדולר ת )קרן וריבית( צמודו
שהיה בתחילת יום המסחר ביום 

 ש"ח לדולר( 3.61) 2017במאי  14

ניתנות להמרה למניות רגילות של  אין אין אין אין זכות המרה למניות
ימים לפני מועד  10החברה עד 

, (2023דצמבר ב 21פדיונן הסופי )
, באופן בהתאם להנחיות הבורסה

 הבא:
מיום רישומן  ( החל מעבור חודש1)

 יוניב 30עד ליום למסחר בבורסה ו
ש"ח ע.נ. של  40.00כל  - 2020

היו ניתנים '( ייזאגרות החוב )סדרה 
 ;למניה רגילה אחת המרלה

עד ו 2020ביולי  1 -( החל מ2)
 55.00כל  -מועד האחרון להמרה ל

ש"ח ע.נ. של אגרות החוב )סדרה 
למניה  המרהיו ניתנים לה'( ייז

 .רגילה אחת
תמורת הנפקה אשר יוחסה 

לאגרות החוב והוצאות 
 הנפקה

אלפי דולר,בניכוי  49,625
 750הוצאות הנפקה בסך 

 אלפי דולר

אלפי דולר, בניכוי  79,794
 1,790 הוצאות הנפקה בסך

 אלפי דולר

אלפי דולר, בניכוי  66,797
אלפי  684הוצאות הנפקה בסך 

 דולר

 981,559אלפי דולר ) 259,466 -כ
בניכוי הוצאות הנפקה , (אלפי ש"ח

 אלפי דולר 3,900בסך 

 -אלפי דולר )כ 68,224 -כ
בניכוי , אלפי ש"ח( 245,810

אלפי  1,018הוצאות הנפקה בסך 
 דולר
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 אגרות חוב )המשך( - 14באור 
 
 באלפי דולר תנועה בהתחייבויות הנובעת מפעילויות מימון .ב

 

 

 
 
 

אגרות חוב 
 )סדרה ו'(

 
 
 

אגרות חוב 
 )סדרה ח'(

 
 
 

אגרות חוב 
 )סדרה ט'(

 
 
 

 אגרות חוב
 '(ז)סדרה ט

רכיב 
התחייבותי 

אגרות חוב ב
להמרה 

 )סדרה יז'(

 
 
 
 
 הכלך ס

  176,200   -   -  54,017  71,398  50,785 2017בינואר  1יתרה ליום 
שינויים כתוצאה מתזרימי מזומנים 

     מפעילויות מימון
 

  

 תמורה מהנפקת אגרות חוב 
                   

-    
                      

-    
                      

-    
          

259,466  
              

58,587  
            
318,053  

 הוצאות הנפקה
                   

-    
                      

-    
                      

-    
             

(3,900) 
              

(1,018) 
              

(4,918) 

 אגרות חובפירעון 
                   

-    
             

(7,992) 
             

(9,620) 
                     

-    
                   

    -  
            

(17,612) 

סה"כ מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )ששימשו לפעילות( מימון

                   
-    

            
(7,992) 

             
(9,620) 

          
255,566  

              
57,569  

            
305,160  

 18,783 -    -  5,481  7,763  5,539 השפעת השינויים בשערי חליפין 

  1,281  573  164  123  291  130 שינויים אחרים

  491,787  58,142  255,730  50,001    71,460 56,454 2017בדצמבר  31יתרה ליום 
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 אגרות חוב )המשך( - 14באור 
 

  2017בדצמבר  31 יוםנכון ל אגרות החוב שבמחזורשל  פיננסיות אמות מידה .ג
 

, "(אגרות החוב" )להלן יחד בסעיף זה: יז' -, טז' וט' ,אגרות החוב מהסדרות ו', ח' במסגרת כל אחד משטרי הנאמנות של
  המפורטות להלן: באמות המידה הפיננסיותתחייבה החברה לעמוד ה

 פירוט הפיננסית מת המידהא

מיליון דולר; )ב(  95ט':  -חים ח' ו")א( אג -במידה וההון העצמי של החברה יפחת מ הון עצמי מינימלי*( 1)
החברה  אזי תשלם -מיליון דולר  80 –יז'  -; )ג( אג"חים טז' ומיליון דולר 100 :ח ו'"אג

 .0.5%תוספת ריבית בשיעור שנתי של 
מהרווח  50%החברה תהא רשאית לבצע חלוקה אך ורק בסכום אשר אינו עולה על  חלוקה( 2)

פי דוחות כספיים שנתיים אחרונים שפרסמה החברה, וככל שבמהלך השנה -השנתי על
השנה  מהרווח השנתי של 50%אזי גם בתוספת  –הקודמת לא ביצעה חלוקה 

דמת בגינו טרם בוצעה חלוקה, ובתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: הקו
 1 -ה :יז' -סדרות טז' ו, לגבי 2019בינואר  1 -ה :ו' סדרהבמוקדם מבין: )א( לגבי 

; או )ב( החברה פרעה ו/או ביצעה רכישה עצמית ו/או ביצעה פדיון 2021בינואר 
ג( ההון העצמי ) ונפקו טרם החלוקה;מקרן אגרות החוב, שה 30%מוקדם, של לפחות 

מיליון דולר; )ד(  150-של החברה לאחר ביצוע חלוקה כאמור לא ירד אל מתחת ל
( 14)ב()10כהגדרתם בתקנה " סימני אזהרה" במועד ביצוע החלוקה לא התקיימו

לא  :ו' ה; )ה( לגבי סדר1970-ל"לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש
במועד ההחלטה על ביצוע החלוקה, איזו מהעילות לפירעון מיידי או מימוש התקיימה 

בטוחות המפורטות בשטר הנאמנות וכתוצאה ישירה מביצוע החלוקה לא תתקיים איזו 
)ד( לגבי  או מימוש בטוחות המפורטות בשטר הנאמנות. מהעילות לפירעון מיידי

עילות האיזו מ ,החלוקה ועביצההחלטה על  במועדלא התקיימה  :יז' -סדרות טז' ו
 -ת טז' ואו מימוש בטוחות המפורטות בשטר הנאמנות. )ה( לגבי סדרופירעון מיידי ל

החברה אינה בהפרה של איזו מאמות המידה  החלוקה ביצועעל  ההחלטה במועדיז': 
הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות וכתוצאה ישירה מביצוע החלוקה לא תהיה 

החברה לא תבצע חלוקה בגין רווחי שערוך  הפיננסיות. בהפרה של אמות המידה
 נכסים, ובכל מקרה לא תבצע חלוקה יותר מפעם אחת בכל שנה קלנדרית.

, ח', ו' ,לגבי סדרות( 3)
 ADSCR :בלבד יז' -טז' ו

 במשך שני רבעונים רצופים 1.05 -לא יפחת מ

ח'  -לגבי סדרות ו' ו( 4)
 -יחס חוב נטו ל :בלבד

EBITDA 

 במשך שני רבעונים רצופים 9עלה על לא י

יז'  -( לגבי סדרות טז' ו5)
 -יחס חוב נטו ל  :בלבד

EBITDA   

 -( לובתקופת הרצה יחס החוב נטו )בנטרול חובות המיוחסים ללוויינים בהקמה
EBITDA  במשך שני רבעונים רצופים 9לא יעלה על 

ח'  -לגבי סדרות ו' ו( 6)
 EBITDA -יחס ה :בלבד

 להכנסות

 במשך שני רבעונים רצופים 0.3 -לא יפחת מ

יז'  -לגבי סדרות טז' ו( 7)
 EBITDA -יחס ה בלבד:

 להכנסות

)א( החל ממועד החתימה על שטר הנאמנות ועד לתום ארבעה רבעונים לאחר המועד 
בו תסתיים התקשרות החברה עם אסיהסאט בהסכם שירותי תקשורת באמצעות לוויין 

להכנסות )כפי שאלו מפורטים בדוחות הכספיים האחרונים  EBITDA -ה יחס -פעיל 
 במשך שני רבעונים רצופים 0.2 -של החברה( לא יפחת מ

)ב( החל מתום ארבעה רבעונים לאחר המועד בו תסתיים התקשרות החברה עם 
להכנסות  EBITDA -ה יחס -אסיהסאט בהסכם שירותי תקשורת באמצעות לוויין פעיל 

במשך  0.3 -וחות הכספיים האחרונים של החברה( לא יפחת מ)כפי שאלו מפורטים בד
 שני רבעונים רצופים

החרגות בפוליסות ( 8)
 ביטוח עתידיות *

; 3הלוויין עמוס : ח ו'"במידה ובפוליסות ביטוח עתידיות של החברה בקשר עם )א( אג
-יקבע עלת - 17ועמוס  3הלוויינים עמוס  :; )ג( אג"ח טז'4הלוויין עמוס : ח ח'")ב( אג

בפוליסות הביטוח הקיימות במועד  ידי המבטחים החרגה ספציפית, אשר אינה קיימת
החרגה ביחס לאיזו מתתי המערכות  -17ולגבי עמוס  חתימת שטר הנאמנות הרלוונטי,

אזי תתווסף לריבית שתישאנה אגרות החוב מאותה סדרה, בגין כל החרגה  של הלוויין,
 .0.25%כאמור, ריבית שנתית נוספת של 

( לעיל הינם מצטברים ואינם תלויים זה בזה, אך בכל 8) -( ו1תשלומי הריבית הנוספת כאמור בסעיפים קטנים )* 
.0.5%)ג( אג"ח יז':  -ו 1.25%; )ב( אג"ח טז': 1% ט': -)א( אג"חים ו', ח' ו -ממקרה לא תוגדל ריבית המקור ביותר 
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 אגרות חוב )המשך( - 14באור 
 
  )המשך( 2017בדצמבר  31 יוםנכון ל אגרות החוב שבמחזורשל  ננסיותפי אמות מידה  .ג

 

הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים של החברה על בסיס מאוחד, בהתאם לרגולציה ולתקינה החשבונאית  -"הון עצמי" משמע 
 ת הרלוונטי.ידי החברה טרם מועד החתימה על שטר הנאמנו-הקיימות במועד הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על

"ADSCR "- (Annual Debt Service Cover Ratio )– היחס בין ה- EBITDA  לארבעת הרבעונים שקדמו למועד הבדיקה
)והמסתיימים במועד הדוח הכספי הרבעוני או השנתי האחרון לפני מועד החישוב( לבין סך התשלומים באותם ארבעת הרבעונים 

יכוי התשלומים באותה התקופה לגביהם ביצעה החברה שחלוף חוב, בנטרול הכנסות של קרן וריבית והפרשי הצמדה בגינם בנ
 . 3החברה מהמדינה מראש בגין הלוויין עמוס 

"EBITDA פי הדוחות הכספיים, המתייחסים לארבעת -הרווח התפעולי בתוספת פחת והפחתות על –" לגבי מועד חישוב מסוים
 מועד הדוח הכספי הרבעוני או השנתי האחרון לפני מועד החישוב.רבעונים שקדמו למועד הבדיקה והמסתיימים ב

 
בנוסף, החברה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות שהפרתן מהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל אחת 

ון של ( לעיל; )ב( במקרה שהה6) -( ו4(, )3(, )2ק )"ות המפורטות בס: )א( אמות המידה הפיננסיט' -ו', ח' ו מהסדרות
והכל במשך תקופה של שני רבעונים רצופים; או  1.1-יפחת מ ADSCR-מיליון דולר וגם ה 80-החברה יפחת מ

מיליון דולר במשך תקופה של שני רבעונים רצופים; או במקרה שההון  70-העצמי של החברה יפחת מ במקרה שההון
 .ימים 15א תיקנה הפרה זו תוך מיליון דולר ברבעון מסוים, והחברה ל 40-העצמי של החברה יפחת מ

 
החברה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות שהפרתן מהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל אחת בנוסף, 

)ב( במקרה שההון של  ( לעיל;7) -( ו5(, )3(, )2ק )")א( אמות המידה הפיננסיות המפורטות בס :יז' -טז' ו מהסדרות
והכל במשך תקופה של שני רבעונים רצופים; או  1.1-יפחת מ ADSCR-לר וגם המיליון דו 70-החברה יפחת מ

מיליון דולר במשך תקופה של שני רבעונים רצופים; או במקרה שההון  65-העצמי של החברה יפחת מ במקרה שההון
 .ימים 15מיליון דולר ברבעון מסוים, והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך  60-העצמי של החברה יפחת מ

 
לפרטים בדבר עילה להעמדה לפירעון  .לעילהפיננסיות החברה עומדת באמות המידה  2017בדצמבר  31כון ליום נ

 ג' בדבר אירועים לאחר תאריך הדיווח.27מיידי של אגרות החוב בגין "שינוי שליטה" ראה באור 

 
 2017בדצמבר  31 יוםשבמחזור נכון ל לטובת מחזיקי אגרות חוב שעבודים .ד

 (')סדרה ו אגרות חוב  (1)

, למעט 3זכויות החברה בלוויין עמוס )א( המפורטים להלן:  ונכסיו 3בדרגה על הלוויין עמוס  ראשוןשעבוד 
-זכויות החברה לקבל כספים מאת התע"א על; )ג( 3; )ב( חשבון עמוס חלקי הלוויין שבשימוש ממשלת ישראל

לת ישראל; )ד( זכויות החברה כאית ממש, ככל שיתקבלו, למעט כספים להם תהיה ז3פי הסכם רכישת עמוס 
בלבד, ככל שיתקבלו ויישארו, בניכוי חלק הביטוח לו תהא )אם  3לתקבולים ממבטחים שיתקבלו בקשר לעמוס 

פי חוזים -; )ד( זכויות החברה לקבלת כספים על3פי פוליסות ביטוח עמוס -תהא(, זכאית ממשלת ישראל על
ן שירותי חכירת מקטעי חלל במשיבי הלוויין באמצעות עמוס מורה בגישיחתמו בינה לבין צדדים שלישיים, כת

החברה התחייבה שכל שעבוד נוסף על הנכסים  .בלבד, למעט הכנסות, אם תהיינה, מממשלת ישראל 3
 ו(. המוזכרים בסעיף זה לעיל יהיה נחות לעומת השעבודים שניתנו עליהם למחזיקי אגרות החוב )סדרה

טובת המחזיקים חשבון נאמנות שמלוא הכספים שהופקדו בו שימשו לפירעון החברה שעבדה לבנוסף, 
 יב'.-, ו' ו'תשלומי הקרן )לרבות הצמדה( בגין אגרות החוב מהסדרות ג', ה

 
 ('אגרות חוב )סדרה ח (2)

ומערכותיו, למעט חלקי  4ונכסיו המפורטים להלן: )א( הלוויין עמוס  4בדרגה על הלוויין עמוס  ראשוןשעבוד 
 4בלוויין עמוס  Ka -יין אשר ישמשו ו/או נועדו לממשלת ישראל בהתאם להסכמים עימה ולמעט אלומת ההלוו

)לגביה ניתן שעבוד שנרשם כשעבוד נפרד כמפורט להלן(, אך כולל חלקי לוויין שיהיו בשימוש הממשלה כתוצאה 
; )ג( 4בלוויין עמוס  Ka -ב( אלומת הממימוש אופציות שלה לאחר שיגור הלוויין לרכישת שרותים נוספים בלוויין; )

(; )ד( זכויות Ka -)למעט חלק הממשלה ואלומת ה 4זכויות החברה לתקבולים מכח פוליסות ביטוח הלוויין עמוס 
של התקבולים מכח פוליסות ביטוח הלוויין עמוס  4בלוויין עמוס  Ka-החברה לקבלת החלק היחסי בגין אלומת ה

)למעט חלק הממשלה ואלומת  4ים מכח הסכמי השירות שיינתן באמצעות עמוס ; )ה( זכויות החברה לתקבול4
של התקבולים מכח הסכמי  4בלוויין עמוס  Ka-)ו( זכויות החברה לקבלת החלק היחסי בגין אלומת ה -(; וKa -ה

 .4השירות שיינתן באמצעות עמוס 
ככל שקרן אגרות שטר הנאמנות( ב)כמוגדר  4בלוויין עמוס  Ka -בכל מקרה בו תתממש עסקת מכר אלומת ה

 Ka שעבודי"( סכום ההרחבה המירבי"ח )"ליון שימ 233של  ( שבמחזור אינה עולה על סכום'חוב )סדרה ח
( 'החברה תפרע בפרעון מוקדם חלקי את ההפרש בין קרן אגרות חוב )סדרה ח – ייחשבו כבטלים, אחרת

 שבמחזור לבין סכום ההרחבה המרבי כאמור.
רה שעבדה לטובת המחזיקים חשבון נאמנות שמלוא הכספים שהופקדו בו שימשו לפירעון קרן בנוסף, החב

 (.')לרבות הצמדה( בגין אגרות החוב )סדרה י
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 אגרות חוב )המשך( - 14באור 
 

 )המשך( 2017בדצמבר  31 יוםשבמחזור נכון ל לטובת מחזיקי אגרות חוב שעבודים .ד

 
 ('אגרות חוב )סדרה ט (3)

 ( אינן מובטחות בכל שעבוד או בטוחה.', אגרות החוב )סדרה טנכון למועד הדוח
 

 ('אגרות חוב )סדרה טז (4)

 (ב; )נלוות ומערכות 17הלוויין עמוס ונכסיו המפורטים להלן: )א(  17על הלוויין עמוס שעבוד ראשון בדרגה  -
לתקבולים רה כל זכויות החב( 2; )17עמוס הלוויין פי הסכם רכישת ־כל זכויות החברה לתקבולים על (1)

להשתמש בהקצאת התדרים על־פי ההסכם האמור פי הסכם מיקום המסלול, וגם זכות החברה ־על
(Frequency Assignments לתפעול הלוויין )( 3); מזרח °17במסלול גיאוסטציונרי בקו אורך  17 עמוס

החברה לתקבולים  ( כל זכויות4; )17 ת ביטוח הלוויין עמוסופי פוליס־כל זכויות החברה לתקבולים על
 .17; )ג( חשבון עמוס מעת לעתכפי שיחתמו , 17פי הסכמי השירות הלווייני בקשר עם הלוויין עמוס ־על

, המפורטים לעיל לגבי אגרות החוב 3ונכסיו ועל חשבון עמוס  3שעבוד שני בדרגה על הלוויין עמוס  -
 ן אגרות החוב )סדרה ו'(.)סדרה ו'(. שעבודים אלה יהפכו לשעבוד בדרגה ראשונה לאחר פירעו

שעבוד ראשון בדרגה על חשבון נאמנות שבו הופקדה מלוא תמורת ההנפקה של אגרות החוב )סדרה  -
טז'( ותופקד בו תמורת ההנפקה מכל הרחבה של אגרות החוב, ככל שתהיה, וסכום נוסף שיגויס למימון 

מתמורת ההנפקה, כמפורט  10%כאמור בשטר הנאמנות, ובניכוי הסכומים העודפים ) 17פרויקט עמוס 
פי הוראות שטר הנאמנות, סכום הנאמנות המיוחד המופקד בחשבון הנאמנות -בשטר הנאמנות(. על

, סים, האגרות, ההיטלים, ההוצאותהמתשלום אך ורק לביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות: ישמש 
בתכנון, בניה, שיגור, ובין בעקיפין, והתשלומים האחרים, הכרוכים, בין במישרין  העלויות, תשלומי החובה

, תשלומי 17עמוס  ןיצרובין היתר, התשלומים ל ,17ונכסי הלוויין עמוס  17עמוס ותחזוקה של , הפעלה
הוצאות תשלומים על־פי הסכם מיקום המסלול, , 17עמוס  , תשלומים עבור שיגור17פרמיות ביטוח עמוס 

הנפקה ומימון, , בכלל, ובפרט הוצאות 17עמוס קה של תחזוהו, הפעלההתכנון, הבניה, הבגין מימון 
(, וכל התשלומים שעל טז'בגין תשלומי קרן, הפרשי הצמדה וריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה והוצאות 

 .נאמנות, לרבות תשלומים לנאמן ולפועלים מטעמוההחברה לשלם בהתאם להוראות שטר 
 

 ('יזאגרות חוב )סדרה  (5)

 '( אינן מובטחות בכל שעבוד או בטוחה.יזות החוב )סדרה נכון למועד הדוח, אגר

 
 הטבות לעובדים - 15באור 

 
 כללי א.

 
 הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות לטווח קצר וכן תשלומים מבוססי מניות.
סכומים בפוליסות ביטוח באשר להטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, לחברה תוכניות הטבה מוגדרות בגינן היא מפקידה 

 מתאימות.
 תוכניות ההטבה המוגדרות מזכות את העובדים הזכאים להטבה בתשלום חד פעמי המבוסס על שכר אחרון מוכפל בותק. 

 ההתחייבויות לעובדים הן בשקלים חדשים.
דבר צדדים קשורים ב' ב26באשר להטבות לאנשי מפתח ניהוליים ראה באור . 17באשר לתשלומים מבוססי מניות ראה באור 

 ובעלי עניין.
  

 ההרכב: 
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 3,574 4,296  התחייבויות בגין תוכנית הטבה מוגדרת

 2,635 3,228  בניכוי שווי הוגן של נכסי התכניות 
 939  1,068  סך ההתחייבות, שהוכרו
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 (המשך) הטבות לעובדים - 15באור 
 

 הנחות אקטואריות ב.
 

 ות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח:ההנח
 

  2017 2016 2015 

  % % % 

 
 3.86 3.84 3.35 בדצמבר 31שיעור ההיוון ביום 

 3.00 3.00 3.00 שיעור עליית שכר לעובדים קיימים

 
 וקרנות הון מניות - 16באור 

 
 הון מניות .א
 

 
 ש"ח ע.נ. 0.01בנות באלפי מניות 

 מניות רגילות 

  2017 2016 2015 

 

 20,575  20,616 20,616    בינואר 1הון מניות מונפק ונפרע ליום 

     

 41  - -   מימוש כתבי אופציה למניות במהלך התקופה

     

 20,616  20,616  20,616   בדצמבר 31הון מניות מונפק ונפרע ליום 

     

 75,000  75,000  75,000   הון רשום

   
 אביב בע"מ.-ש"ח ע.נ. כ"א רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 0.01בנות כל המניות הרגילות, 

 
, בדבר 'ג14 אגרות חוב שהנפיקה החברה ראה באורלמידע בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד שחלות על החברה מכוח  .ב

 .אגרות חוב
 
 .תתשלום מבוסס מניו , בדבר17ראה באור הקצאת אופציות לעובדים,  לפרטים בדבר .ג

 
ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה יז'( המירות למניות רגילות של  235,000,000הנפיקה החברה  2017במאי  15ביום  .ד

 אלפי דולר. 9,637. הסכום שהוכר בהון, נטו ממס, הינו החברה
 . חוב אגרותבדבר  ,14באור  , ראהאגרות חוב )סדרה יז'( המירות למניות רגילות של החברהללמידע נוסף באשר       
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 תשלום מבוסס מניות - 17באור 
 

 פרטים בדבר תשלומים מבוססי מניות א.
 

 מספר  

 אופציות

   

 תנאים רלוונטיים מחיר מימוש  שנותרו ליום  

 נוספים )בש"ח(  תנאי ההבשלה 31.12.2017 תכנית מועד הענקה
 

לאחר שנתיים  100% 53,500  2009תכנית  2011דצמבר 

צמבר בד 1 -)הובשל ב

2013) 

בתכנית נקבעו הוראות התאמה בגין חלוקת  ש"ח 59.27

מניות הטבה, הנפקת זכויות, פיצול או איחוד 

של הון המניות, חלוקת דיבידנד, פירוק מרצון, 

עסקת מיזוג והפסקת סחירות מניות החברה 

 בבורסה.

האופציות ניתנות למימוש בתשלום מחיר 

 cashlessהמימוש או באמצעות מנגנון 

exercise.לפי אישור החברה , 

 3האופציות ניתנות למימוש במשך תקופה של 

שהוענקו  במנה שנים מהמועד בו כל האופציות

 לניצע בשלו והפכו להיות בנות מימוש.

 .2018בדצמבר  1האופציות יפקעו ביום 

ארבע מנות שנתיות  224,072  2013תכנית  2013נובמבר 

באוגוסט  1שוות עד 

2017  

בתכנית נקבעו הוראות התאמה בגין חלוקת  "חש 55.9

מניות הטבה, הנפקת זכויות, פיצול או איחוד 

של הון המניות, חלוקת דיבידנד, פירוק מרצון, 

עסקת מיזוג והפסקת סחירות מניות החברה 

 בבורסה.

האופציות ניתנות למימוש באמצעות מנגנון 

cashless exercise  3תקופה של ובמשך 

שהוענקו במנה כל האופציות  שנים מהמועד בו

 לניצע בשלו והפכו להיות בנות מימוש.

 .2020באוגוסט  1האופציות יפקעו ביום 

בתכנית נקבעו הוראות בתנאים מסוימים 

שעניינן האצת תקופת ההבשלה במקרה של 

מכירת כל מניות החברה ומחיקתה מן 

אגב החלפת שליטה ובמקרה של  המסחר

 .יות מהמסחר(החלפת שליטה )ללא מחיקת מנ

 -לאחר שנתיים ו 50% 544,879  2013תכנית  2013נובמבר 

 1כל שנה עד  25%

 2017באוגוסט 

 כאמור לעיל. ש"ח 55.9

    822,451   סך האופציות

 
 מספר כתבי אופציה והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש ב.

 
  ממוצע   ממוצע  ממוצע 

  משוקלל  משוקלל  משוקלל 

  של מחיר   ל מחירש  של מחיר 

 המימוש 

 בש"ח 

כתבי  מספר

 אופציה

 המימוש

 בש"ח 

מספר כתבי 

 אופציה

 המימוש

 בש"ח 

מספר כתבי 

 ופציהא

 2017 2017 2016 2016 2015 2015 

       

 1,533,024  53.33 1,174,049 54.73 1,039,269 54.66 בינואר 1יתרה ליום 

 (262,117) 46 - - -  מומשו במשך התקופה

 (96,858) 56.14 (134,780) 55.29 (216,818) 49.14 במהלך התקופה או פקעו חולטו 

       

 1,174,049  54.73 1,039,269 54.66 822,451 56.12 בדצמבר  31יתרה ליום 

       

 697,766  53.9 831,027 54.5 822,451 56.12 בדצמבר  31ניתנות למימוש ליום 
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 )המשך( סס מניותתשלום מבו - 17באור 
 

 )המשך( מספר כתבי אופציה והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש ב.
 

 54.97 היה 2015הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ביום מימוש כתבי האופציה, בגין כתבי אופציה שמומשו בשנת 
 .ש"ח

 
 פרטים נוספים בדבר תשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים  ג.
 
אלפי דולר נכללו  73אלפי דולר.  106ההוצאה שנרשמה בתקופה בגין הענקת כתבי האופציה הינה  2017בשנת  (1)

אלפי דולר הוונו  8 -ואלפי דולר בעלות ההכנסות  6אלפי דולר נכללו בהוצאות שיווק,  20בהוצאות הנהלה וכלליות, 
 .17להשקעה בעמוס 

 
אלפי דולר נכללו  194אלפי דולר.  195ההוצאה שנרשמה בתקופה בגין הענקת כתבי האופציה הינה  2016בשנת           

אלפי דולר הוונו  6 -ו 6אלפי דולר הוונו להשקעה בעמוס  22 אלפי דולר בעלות ההכנסות, 16בהוצאות הנהלה וכלליות, 
)החלק  ילוט אופציות של עובדים שעזבואלף דולר נכללו כקיטון בהוצאות שיווק כתוצאה מח 43 .17להשקעה בעמוס 

 שלא הבשיל(.
 
אלפי דולר נכללו  471אלפי דולר.  717ההוצאה שנרשמה בתקופה בגין הענקת כתבי האופציה הינה  2015בשנת  

אלפי דולר הוונו  70 -ואלפי דולר בעלות ההכנסות,  41אלפי דולר נכללו בהוצאות שיווק,  135בהוצאות הנהלה וכלליות, 
 .6עה בעמוס להשק

 
 השווי ההוגן של כתבי אופציה לעובדים נמדד באמצעות מודל בלק ושולס.  (2) 

 הנחות המודל כוללות את מחיר המניה למועד המדידה, מחיר המימוש של המכשיר, תנודתיות צפויה )על בסיס
ציות(, אורך החיים הממוצע המשוקלל של התנודתיות ההיסטורית במניות החברה על פני התקופה הצפויה של האופ

העבר וההתנהגות הכללית של המחזיקים בכתב האופציה(, דיבידנדים צפויים  הצפוי של המכשירים )על בסיס ניסיון
בסיס אגרות חוב ממשלתיות(, תנאי שירות ותנאי ביצוע שאינם תנאי שוק אינם נלקחים  ושיעור ריבית חסרת סיכון )על

 השווי ההוגן. בחשבון בעת קביעת
 ודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה.תנה 

אורך חיי כתבי האופציה נקבע בהתאם להערכת ההנהלה לגבי תקופת ההחזקה של העובדים בהתחשב בתפקידים 
 בחברה ובניסיון העבר של החברה בדבר עזיבתם של עובדים.
שלתיות שקליות כאשר יתרת התקופה שלהן שווה לאורך שיעור ריבית חסרת סיכון נקבע בהתבסס על אגרות חוב ממ

 החיים הצפוי של כתבי האופציה.
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 רווח למניה - 18באור 
 

 רווח בסיסי ומדולל למניה
 

  המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של פסדההתבסס על  2017בדצמבר  31חישוב הרווח הבסיסי והמדולל למניה ליום 
אלפי דולר, בהתאמה( מחולק  1,675 -בסך רווחאלפי דולר ו 29,800בסך  הפסד: 2015 -ו 2016אלפי דולר )בשנים  13,597

 20,616: 2015 -ו 2016אלפי מניות )בשנים  20,616בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור בסך של 
 אלפי מניות, בהתאמה(, באופן הבא: 20,598 -אלפי מניות ו

 
   

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 
 1,675  (29,800) (13,597)  לשנה )הפסד( רווח

  
 ממוצע משוקלל של מספר המניות:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי מניות אלפי מניות אלפי מניות  

 
 20,575  20,616  20,616  בינואר 1יתרה ליום 

 23  -  -  בתוספת כתבי אופציה שמומשו למניות

    
    ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו לצורך חישוב

 20,598  20,616  20,616  רווח בסיסי ומדולל למניה

 
ווח הבסיסי זהה הן אנטי מדללות ולכן הר)סדרה יז'( להמרה ואגרות החוב האופציות לעובדים  2017בדצמבר  31נכון ליום 

האופציות לעובדים הן אנטי מדללות ולכן הרווח  2015בדצמבר  31וליום  2016בצדמבר  31נכון ליום  לרווח המדולל למניה.
 הבסיסי זהה לרווח המדולל למניה.

 
 
 עלות ההכנסות - 19אור ב
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 דולר אלפי אלפי דולר אלפי דולר  

 
 8,749  9,618  8,496    תחנת קרקעו לוויינים תפעול

 -  -  18,514   י'25 , ראה באור7חכירת לוויין עמוס 
 191,711  27,001  22,488   פחת לווינים והפחתות

 9,735  2,944  2,932    ביטוח לווינים
 1,364  1,703  1,977   מיתוג, ניטור ותיאום תדריםשרותי קרקע, 

     
   54,407  41,266  211,559 
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 הוצאות מכירה ושיווק - 20באור  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 
 3,767  2,290  1,746   שכר, משכורות והוצאות נלוות

 2,022  788  565   עמלות שיווק לסוכנים
 1,645  713  735   כותנסיעות לחו"ל ותערו

 488  380  542   פרסום וקידום מכירות
 532  568  200   אחרות

     
   3,788  4,739  8,454 

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 21באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
 

 3,156  2,813  3,039   שכר, משכורות והוצאות נלוות
 700  679  550   דמי ניהול

 1,317  876  918   משרדיות ואחזקה
 451  346  322   רכב
 678  531  570   פחת

 3,074  392  102   ירידת ערך לקוחות 
 970  1,775  1,399   יעוץ מקצועי

 216  124  196   אחרות

     
   7,096  7,536  10,562 

 

 

 הכנסות והוצאות מימון - 22ר באו
 

 נזקפו לרווח והפסד א.
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 
       הוצאות

 26,567  24,576  26,419   הוצאות ריבית בגין אגרות חוב 
 14,247  -  -   הלוואות  בגין הוצאות ריבית

 84  130  87   איותהוצאות בנק
 -  72  65   הוצאות מימון אקטואריות

     שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים בשווי
 1,216  34  -   הוגן דרך רווח והפסד

 -  4,597  7,071   הפרשי שער, נטו
 7,522  27  -   גידורמימוש עסקאות מהפסד 

 49,636  29,436  33,642   סך הוצאות מימון
     

     הכנסות
     שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים בשווי הוגן

 5,354  89  -   דרך רווח והפסד
 481  74  1,248   הכנסות ריבית אחרות

 3,682  -  -   הפרשי שער, נטו
 960  56  -   גידור מימוש עסקאות מרווח 

  10,477  219  1,248   סך הכנסות מימון 
     

 (16,797) (8,812) (12,129)  בניכוי עלויות אשראי שהוונו
     

 22,362  20,405  20,265   הוצאות מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד
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 )המשך( הכנסות והוצאות מימון - 22באור  
 

 
 פרטים נוספים ב.

 

בויות( פיננסיים שאינם מוצגים בשווי הכנסות והוצאות המימון, נטו כוללות את הסכומים הבאים המתייחסים לנכסים )התחיי
 הוגן דרך רווח והפסד:

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 

 

 40,814  24,576  26,419   סך הוצאות ריבית

     
 481  74  1,248   סך הכנסות ריבית

 
 
 מסים על ההכנסה - 23אור ב
 

 רטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברהפ א.
  

 שיעור מס חברות  (1)
  

 :2015-2017להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים  )א(
2015 – 26.5% 
2016 – 25% 
2017 – 24% 

  
 -תשע"ו ה, (216 מס') לתיקון פקודת מס הכנסהאישרה מליאת הכנסת את החוק  2016בינואר  4ביום 
כך  1.5%ואילך בשיעור של  2016 בינואר 1מיום היתר, הורדת שיעור מס חברות, החל אשר קבע, בין  ,2016

 .25%שיעמוד על 
 

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת  2016בדצמבר  22כמו כן, ביום 
הורדת שיעור מס , אשר קבע, בין היתר, את 2016-( התשע"ז2018 -ו 2017יעדי התקציב לשנות התקציב 

 2017, החל מינואר 24%בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של  23% -ל 25%חברות משיעור של 
 ואילך. 2018החל מינואר  23%והפעימה השנייה לשיעור של 

חושבו  2017בדצמבר  31בשתי פעימות, יתרות המסים הנדחים ליום  23% -כתוצאה מהורדת שיעור המס ל
המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב בהתאם לשיעורי 
 (, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. 2018 -ו 2017לשנות התקציב 

 ונזקפה לרווח והפסד. אלפי דולר 611 הסתכמה לסך של 2016 בשנתהשפעת השינויים בשיעורי המס 
 

 1961 -לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א  188פורסם ברשומות תיקון  2012בינואר  12ביום  )ב( 
א לפקודה, כך שנקבע בהוראת שעה שתקן חשבונאות מס' 87)להלן: "הפקודה"( במסגרתו תוקן סעיף 

(" שפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לא IFRS"אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ) - 29
, אף אם תקן זה הוחל בדוחות 2011עד  2010החייבת לגבי שנות המס יחול בקביעת ההכנסה 

לפקודה במסגרתו הוארך  202פורסם תיקון  2014ביולי  31הכספיים )להלן: "הוראת השעה"(. ביום 
חושבו  2015-2017ההכנסות החייבות לשנים  .2013 -ו 2012תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס 

 אף הן בהתאם להוראת שעה זו.

 
 

פי המטבע הפונקציונאלי של -חות כספיים במטבע שקל חדש ולא עלבסיס המס של החברה מחושב על פי דו (2)
בשל עובדה זו לחברה נוצרים הפרשים קבועים וזמניים בין בסיסי המדידה הנ"ל. החברה יוצרת מסים החברה. 

 נדחים בגין הפרשים זמניים בין בסיסי המדידה שלעיל.
 

 175 -כ 2016בדצמבר  31דולר )מיליון  218 -כמס מועבר המגיע ליום המאזן לסך של לחברה הפסד לצרכי 
 דולר(. ההפסד האמור לעיל אינו מוגבל בשנים. מיליון

 31) מיליון דולר 37 -הפסד שבגינו לא נוצרו מסים נדחים מסתכם לסך של כה 2017בדצמבר  31נכון ל 
.דולר( מיליון 11 -כ 2016בדצמבר 
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 )המשך( סים על ההכנסהמ - 23אור ב
 

 סים נדחיםנכסי והתחייבויות מ .ב
      ניכוי  

  חובות    והפסדים  

  מסופקים    להעברה  

  והפרשה חוזי  הטבות לצרכי  

 סך הכל לחופשה אקדמה רכוש קבוע לעובדים מס  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 

 (9,754) 1,481  15  (45,813) 368  34,195   1.1.2016 -יתרה ל 
 

 9,152  (39) (14) 529  (102) 8,778   שינויים שהוכרו ברווח והפסד
        

 611  (139) ( 1) 6,036  (40) (5,245)  שינויים בשיעורי המס
 

 (9) -  -  -  (9) -   ברווח כולל אחרשינויים שהוכרו 

        
 -  1,303  -  (39,248) 217  37,728   31.12.2016 -יתרה ל 

 
 5  (153) - (3,581) 35  3,704  שינויים שהוכרו ברווח והפסד

        
 (5) - - - (5) -  ברווח כולל אחרשינויים שהוכרו 

        
 - 1,150 - (42,829) 247 41,432  31.12.2017 -יתרה ל 

 

 ( לעיל. 1ים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כפי שצויין בסעיף א')המסים הנדחים מחושב
 
 (הכנסות) הוצאות מסים על ההכנסה הכלולים בדוח רווח והפסד .ג
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 

 86 70 62  שוטפים מסיםהוצאות 
 - (611) -  ורי המסשינויים בשיע

     סים נדחיםמ (הוצאותהכנסות )
 1,961 (9,152)  (5)  יצירה והיפוך של הפרשים זמניים

     
 2,047 (9,693)  57  סים על הכנסהמ (הכנסות) הוצאות סך

 
 התאמה בין המס התיאורטי על הרווח המתואם לפני מס לבין הוצאות המס שנכללו בספרים: .ד
 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31  

  2017 2016 2015 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 

 3,722  (39,493) (13,540)  לפני מסים על הכנסה)הפסד( רווח 

 
 26.5% 25% 24%  שיעורי המס העיקרי

 
 986  (9,873) (3,250)  מס מחושב לפי שיעור מס עיקרי

     
     תוספת )חסכון( בחבות המס בגין:

     
 53   80  54  הוצאות לא מוכרות

 -  (611) 53  שינוי בשיעור מס
 -  2,826  8,985  הפסד שלא נוצר בגינו מס נדחה

 81    70  62  מקדמות בגין עודפות שלא צפוי ניצולם
 927  (2,185) (5,847)  הפרשי בסיסי מדידה ואחרים

 2,047  (9,693) 57  כנסההוצאות )הכנסות( מסים על ה          
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 )המשך( סים על ההכנסהמ - 23באור 
 

 שומות מס .ה
 

 כולל. 2013נכון למועד פרסום הדוח לחברה שומות מס סופיות עד שנת 

 
 מכשירים פיננסיים – 24באור 

 
 הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:העיקריים החברה חשופה לסיכונים 

 
 סיכון אשראי 
 ותסיכון נזיל 
 הכולל סיכון מטבע, סיכון ריבית וסיכון מחיר אחר( סיכון שוק( 

 
בבאור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות החברה, מדיניות ותהליכים לגבי מדידה 

 וניהול של הסיכון. גילוי כמותי נוסף נכלל לאורך כל דוחות כספיים מאוחדים אלה.
 

 ל הסיכוניםהמסגרת לניהו
 

 האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי דירקטוריון החברה.
 

מדיניות ניהול הסיכונים של החברה גובשה בכדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני החברה, לקבוע הגבלות הולמות 
הגבלות. המדיניות והשיטות לניהול הסיכונים נסקרות באופן שוטף בכדי לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה ב

לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות החברה. החברה, באמצעות ההכשרה ותקני ונהלי הניהול, פועלת לפיתוח סביבת 
 בקרה יעילה בה כל העובדים מבינים את תפקידם ומחויבותם.

 
מעקב ההנהלה אחר הציות למדיניות ניהול הסיכונים של החברה ונהליה והיא ועדת הביקורת של הדירקטוריון מפקחת על 

בוחנת את ההתאמה של מסגרת ניהול הסיכונים ביחס לסיכונים העומדים בפני החברה. בתהליך הפיקוח נעזרת ועדת 
והנהלים לניהול  הביקורת בביקורת הפנימית. הביקורת הפנימית עוסקת בבדיקות שוטפות ובבדיקות לפי דרישה של הבקרות

 הסיכונים, שתוצאותיהן מדווחות לועדת הביקורת.
 

 סיכון אשראי א.
 

 חשיפה לסיכון אשראי (1)
 

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו 
 .וחייבים אחרים חותהחוזיות, והוא נובע בעיקר ממזומנים, פקדונות לזמן קצר ולקו

 
 מזומנים ושווי מזומנים, פקדון לזמן קצר, מזומנים ופקדונות אצל נאמן

 AAAעד  AA–בבנקים שמדורגים מזומנים ושווי מזומנים, פקדון לזמן קצר, מזומנים ופקדונות אצל נאמן מחזיקה  החברה
  מידרוג.בהתבסס על הדירוג של  חברת 

 
 לקוחות 

ואפריקה. הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר אסיה  ,כירות ללקוחות בארץ, אירופה, ארה"בהכנסות החברה נובעות ממ
 חובות הלקוחות.

הדוחות הכספיים כוללים הפרשות לירידת ערך לגבי הפסדים שהתרחשו מלקוחות המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת 
 ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.

רה בהפרשה לירידת ערך המשקפת את הערכתה לגבי הפסדים שהתרחשו מלקוחות וחייבים אחרים. המרכיבים הקבוצה מכי
המתייחסים לחשיפות משמעותיות ספציפיות, וכן מרכיב הפסד קולקטיבי הנקבע העיקריים של הפרשה זו הם מרכיבי הפסד 

להפסד הקולקטיבית נקבעת בהתבסס על מידע  לקבוצות של נכסים דומים לגבי הפסדים שהתרחשו אך טרם זוהו. ההפרשה
חובות אשר לדעת הנהלת החברה אין סיכוי לגבותם,  היסטורי לגבי סטטיסטיקת תשלומים בהתייחס לנכסים כספיים דומים.

 נמחקים מספרי החברה על פי החלטת ההנהלה.
 

 הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית. 
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 )המשך(מכשירים פיננסיים  - 24אור ב
 
 )המשך( סיכון אשראי א.

 

 )המשך( לסיכון אשראי חשיפה (1)
 

 למועד הדיווחלקוחות וחייבים,  אצל נאמן, ונותהחשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין מזומנים ושווי מזומנים, מזומנים ופקד
 היתה כדלקמן: ,לפי אזורים גיאוגרפיים

 
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 הערך בספרים באלפי דולר   

 
 67,842  205,623    מקומיים

 91  25    ארצות גוש האירו
 1,739  1,158    מדינות אירופה אחרות

 333  333    ארצות הברית
 210  158    אפריקה

 5,259  5,068    אסיה למעט ישראל

    212,365  75,474 

 
 

לפי  למועד הדיווחלקוחות וחייבים,אצל נאמן, ופקדונות שראי בגין מזומנים ושווי מזומנים, מזומנים החשיפה המרבית לסיכון א
 היתה כדלקמן: ,הצד שכנגד

 
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 הערך בספרים באלפי דולר   

    

 
 28,749  37,812     *לקוחות

 1,319  1,459    (2')יח25ראה באור  –ערבות בנקאית 
 **  בנקים          

 
   173,094  45,406 

        
    212,365  75,474 

 
 31אלפי דולר מסך הערך בספרים של יתרת הלקוחות ליום  22,161הלקוח העיקרי של הקבוצה, הינו מקומי ומהווה *

  אלפי דולר(. 17,228: 2016בר בדצמ 31)ליום  2017בדצמבר 
 מידרוג.חברת בהתבסס על הדירוג של  AAAעד  AA–מדורגים הבנקים  **

 
 גיול חובות והפסדים מירידת ערך 

 
 להלן גיול חובות של לקוחות:

 
 בדצמבר 31ליום  
 2017 2016 
 ירידת ערך ברוטו ירידת ערך ברוטו 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
 

 -  22,351  383  37,698  אינם בפיגור

 3  4,029  -  166  וםי 0-30פיגור של 

 52  2,424  148  424  יום 31-120פיגור של 

 351  351  454  509  יום עד שנה 121פיגור של 

 4,264  4,264  3,010  3,010  פיגור של מעל שנה

  41,807  3,995  33,419  4,670 

 



 מ”תקשורת בע-חלל
 

 באורים לדוחות הכספיים
 
 

 47 

 מכשירים פיננסיים )המשך( - 24באור 
 

 )המשך( סיכון אשראי א.
 

 )המשך( לסיכון אשראי חשיפה (1)
 

 היתה כדלקמן: התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות
 
 2017 2016   
   אלפי דולר אלפי דולר 

 
   4,831  4,670  בינואר 1יתרה ליום 

   392  70  הפסד שהוכר מירידת ערך
   (553) (745) בניכוי חובות אבודים

   4,670  3,995  מברבדצ 31יתרה ליום 

 
 

 
 סיכון נזילות ב.

 
סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת הקבוצה לניהול 
סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים 

תנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במוניטין. החברה בוחנת באופן שוטף כי יתרות המזומנים וב
ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת, בהתבסס על צבר ההזמנות של החברה ועל ניתוח התקשרויות פוטנציאליות עם לקוחות 

 .ות הפיננסיותאיתם מנהלת החברה משא ומתן, יבטיחו עמידה בהתחייבוי
 

 להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית:
 
 2017בדצמבר  31ליום  
 שנים 6 2-5 1-2 6-12  6עד  תזרים הערך 
 ואילך שנים שנים חודשים חודשים מזומנים בספרים 
      חוזי  
 אלפי דולר אלפי דולר פי דולראל אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 

        התחייבויות פננסיות שאינן נגזרים

 -  -  -  -  224  224  224  זכאים

 -  -  -  68  2,434  2,502  2,502  ספקים והמחאות לפרעון

 -  -  -  -  889  889  889  הוצאות לשלם

 -  -  -  -  4  4  4  בעלי עניין

 -  39,718  23,797  1,321  1,300  66,136  56,454  להמרה סדרה ו'אגרות חוב שאינן ניתנות 

 -  20,429  43,799  9,341  5,387  78,956  71,460  אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה סדרה ח'

 -  -  34,803  920  17,849  53,572  50,001  אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה סדרה ט'

 249,008 55,545  30,643  7,714  7,587  350,497  255,730  טז' המרה סדרה אגרות חוב שאינן ניתנות ל

 68,677 7,161  7,170  1,805  1,775  86,588  58,142   יז'אגרות חוב ניתנות להמרה סדרה 

        

 317,685 122,853  140,212 21,169  37,449  639,368 495,406 הכל-סך

 
 2016בדצמבר  31ליום  
  2-5 1-2 6-12  6עד  תזרים ערךה 
 שנים 6 שנים שנים חודשים חודשים מזומנים בספרים 
 ואילך     חוזי  
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 

        התחייבויות פננסיות שאינן נגזרים

 -  -  -  -  506  506  506  זכאים ויתרות זכות

 -  -  -  150  8,780  8,930  8,930  ספקים והמחאות לפרעון

 -  -  -  -  19,037  19,037  19,037  הוצאות לשלם

     157  157  157  בעלי עניין

 17,516  37,395  4,726  1,181  1,182  62,000  50,785  אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה סדרה ו'

 -  41,506  29,690  4,937  5,007  81,140  71,398  סדרה ח'  אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה

 -  15,283  33,068  1,251  10,420  60,022  54,017   אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה סדרה ט'

        

 17,516  94,184  67,484  7,519  45,089  231,792  204,830 הכל-סך
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 24באור 
 

 שוקסיכוני  ג.
 

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית, 
ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח 

 ם מקובלים, תוך כדי מיקסום התשואה.על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרי
 

 סיכון מטבע
התקשרויות החברה עם מרבית הלקוחות, מבוססות על הסכמים דולריים או צמודי דולר, בעקבות הנפקת אגרות חוב 

( נוצרת לחברה חשיפה לתיסוף בשער החליפין '(, אגרות חוב )סדרה ט'(, אגרות חוב )סדרה ח'אגרות חוב )סדרה ו
 ( נוצרת לחברה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן.'ת הדולר. בעקבות הנפקת אגרות )סדרה חשל השקל לעומ

 
 

 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  (1)
 
 2017בדצמבר  31 
 סה"כ מטבע חוץ  
  יורו שקל דולר 
   לא צמוד צמוד   
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
 

      :נכסים שוטפים
 53,634  2,074  30,435  -  21,125  מזומנים ושווי מזומנים

 50,647  -  17,569  -  33,078  מזומנים ופקדונות מופקדים אצל נאמן
 22,006  -  -  -  22,006  פקדונות לזמן קצר

 37,812  666  47  -  37,099  לקוחות
      

      נכסים שאינם שוטפים
 46,807  -  17,307  -  29,500  אצל נאמן לזמן ארוך פקדונות מופקדים

 1,459  -  1,459  -  -  (2')יח25ראה באור  –ערבות בנקאית 

       
 212,365  2,740  66,817  -  142,808  סך נכסים

      
      התחייבויות שוטפות:

      
 (28,747) -  (16,719) (12,028) -  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 (2,502) (3) (531) -  (1,968) ספקים ונותני שירותים
 (224) -  (224) -  -  זכאים

 (889) (242) (282) -  (365) הוצאות לשלם
 (4) -  -  -  (4) בעלי עניין

      
      התחייבויות לזמן ארוך

      
 (463,040) -  (89,735) (59,432) (313,873) ואגרות חוב להמרה אגרות חוב

 (495,406) (245) (107,491) (71,460) (316,210) סך התחייבויות

      
 (283,041) 2,495  (40,674) (71,460) (173,402) הכל-סך

 



 מ”תקשורת בע-חלל
 

 באורים לדוחות הכספיים
 
 

 49 

 מכשירים פיננסיים )המשך( - 24באור 
 

 שוקסיכוני  ג.
 

 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  (1) 
 2016בדצמבר  31 
 סה"כ מטבע חוץ  
  יורו קלש דולר 
   לא צמוד צמוד   
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
 

      נכסים שוטפים:
 45,406  1,941  11,173  -  32,292  מזומנים ושווי מזומנים

 24,048  1,774  296  -  21,978  לקוחות
      

      נכסים שאינם שוטפים
 1,319  -  1,319  -  -  (2')יח25ראה באור  –ערבות בנקאית 

 4,701  -  -  -  4,701  לקוחות

       
 75,474  3,715  12,788  -  58,971  סך נכסים

      
      התחייבויות שוטפות:

      
 (16,275) -  (9,045) (7,230) -  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 (8,930) (51) (3,921) -  (4,958) ספקים ונותני שירותים
 (506) -  (202) -  (304) זכאים

 (19,037) (258) (343) -  (18,436) הוצאות לשלם
 (157) -  -  -  (157) בעלי עניין

      
      התחייבויות לזמן ארוך

      
 (159,925) -  (95,757) (64,168) -  אגרות חוב

 (204,830) (309) (109,268) (71,398) (23,855) סך התחייבויות

      
 (129,356) 3,406  (96,480) (71,398) 35,116  הכל-סך

      
 

 
 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ - ניתוח רגישות 

 

ושינוי במדד המחירים לצרכן, משפיעים על מדידת , כאמור להלן, הדולרשינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול 

לפני נסיים הנקובים במטבע חוץ והיו מגדילים )מקטינים( את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן )מכשירים פינ

(. הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן, שלדעת הקבוצה הם אפשריים השפעת מס

ל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי הריבית, נשארו קבועים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח. ניתוח זה נעשה בהנחה שכ

 נעשה בהתאם לאותו בסיס. 2016ובהתעלם מהשפעה כלשהי של מכירות ורכישות חזויות. הניתוח לגבי שנת 

 

 2017בדצמבר  31ליום    

 רווח )הפסד( הון עצמי   

 אלפי דולר אלפי דולר   

 

 (1,429) (1,429)   2% -עליה במדד המחירים לצרכן ב

     עליה בשער החליפין של:

 (5,607) (5,607)   5% -שקל חדש ב

 125  125    5% -אירו ב
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 24באור 
 

 שוק )המשך(סיכוני  ג.
 

 )המשך( החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ - רגישותניתוח  

 

 2016בדצמבר  31ליום    

 רווח )הפסד( הון עצמי   

 אלפי דולר אלפי דולר   

 

 (1,428) (1,428)   2% -עליה במדד המחירים לצרכן ב

     עליה בשער החליפין של:

 (8,394) (8,394)   5% -שקל חדש ב

 170  170    5% -אירו ב

 
 

 31להחלשות הדולר בשיעורים דומים כנגד המטבעות האמורים ולירידה במדד המחירים לצרכן בשיעור דומה לתאריך 

הייתה השפעה זהה, אם כי בכיוון הפוך, ובאותם סכומים, בהנחה שכל שאר המשתנים  2016 -ו 2017בדצמבר 

 נשארו קבועים.

 
 סיכון שיעורי ריבית (2)

 

לתאור אגרות החוב )סדרה ריבית משתנה.  באגרות חוב )סדרה ט'(הקבוצה חשופה לסיכון שערי ריבית בשל החזקה 

 ות חוב., בדבר אגר14ט'( ראה באור 
 

 סוג ריבית (א)
 

 להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה, למעט מכשירים פיננסיים נגזרים:
 
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 הערך בספרים הערך בספרים   
 

       מכשירים בריבית קבועה
 8,026  162,184    נכסים פיננסיים

 (122,183) (441,786)   יבויות פיננסיותהתחי

   (279,602) (114,157) 

       
       מכשירים בריבית משתנה

 (54,017) (50,001)   התחייבויות פיננסיות

     
   (50,001) (54,017) 

 
 

 ניתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה (ב)
 

של החברה אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, וכן החברה אינה מייעדת  נכסים והתחייבויות בריבית קבועה
נגזרים )חוזי החלפת ריבית( כמכשירים מגדרים בהתאם למודל חשבונאות גידור של שווי הוגן. לכן, לשינוי בשעורי 

ההתחייבויות בריבית הריבית למועד הדיווח, לא צפויה כל השפעה על הרווח או ההפסד בגין שינויים בערך הנכסים ו
 קבועה.
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 24באור 
 

 שוק )המשך(סיכוני  ג.
 

 ניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים בשיעורי ריבית משתנים (ג)
 

בשיעורי הריבית במועד הדיווח, היה מגדיל או מקטין את ההון העצמי ואת הרווח או ההפסד בסכומים  1%שינוי של 
ההשפעות  ים להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים, ובמיוחד שערי מטבע חוץ, נשארו קבועים.המוצג

 סים.שלהלן הן לפני השפעות מ
 

 2017בדצמבר  31ליום  

 הון עצמי רווח או הפסד 

 קיטון בריבית גידול בריבית קיטון בריבית גידול בריבית 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 
 500  (500) 500  (500) מכשירים בריבית משתנה

 500  (500) 500  (500) רגישות תזרים המזומנים )נטו(

 
 2016בדצמבר  31ליום  

 הון עצמי רווח או הפסד 

 קיטון בריבית גידול בריבית קיטון בריבית גידול בריבית 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 
 540  (540) 540  (540) משתנה מכשירים בריבית

 540  (540) 540  (540) רגישות תזרים המזומנים )נטו(

 
 
 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ד
 
  מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד (1)

, התחייבויות נות מופקדים אצל נאמןפקדו לקוחות, חייבים ויתרות חובהפיקדונות, הערך בספרים של מזומנים ושווי מזומנים, 
 לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

 כדלקמן: םהינהמוצגים בדוח על המצב הכספי, השווי ההוגן של יתר המכשירים הפיננסים 
 

 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31 

 רמה  ערך רמה  ערך 
 בהיררכיה **שווי הוגן *בספרים בהיררכיה **שווי הוגן *בספרים 

  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר 

 
       התחייבויות פיננסיות

       

 1  184,309  176,200  1 447,035  433,645  שאינן ניתנות להמרהאגרות חוב 

 - - -   2 51,881  58,142  אגרות חוב להמרה )סדרה יז'(

 
 

  .מוצג בניכוי יתרת הניכיון אגרות החוב להמרה שאינן ניתנות להמרה ושל ספרים של אגרות החוב* הערך ב
 

 פי מחירים מצוטטים בבורסה לניירות ערך בישראל.-נקבע על שאינן ניתנות להמרה ** השווי ההוגן של אגרות החוב
               בטכניקת  שולס-מרטון-באמצעות יישום מודל בלאקנמדד של אגרות החוב להמרה )סדרה יז'( השווי ההוגן של הרכיב ההתחייבותי     

 סימולציית מונטה קרלו.
 
  היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן (2)

 בדצמבר 31אין לחברה מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן. ליום  2016בדצמבר  31וליום  2017בדצמבר  31נכון ליום 
 השווי ההוגן של אותם מכשירים אינו מהותי. 2015
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 עבודיםהתחייבויות מותנות, התקשרויות וש - 25באור 
 

 3ועמוס  2הסכם עם ממשלת ישראל למתן שירותים בלוויינים עמוס  א.

 
  לשם הארכת 2000בדצמבר  31התקשרה החברה עם ממשלת ישראל בתוספת להסכם מיום  2014בספטמבר  17ביום 

)ולאחר סיום פעילותו  2השימוש של הממשלה בקיבולת שבשימושה מכוח ההסכם הקיים בקשר עם הלוויינים עמוס  תקופת
. 2024במרס  31שנים נוספות, שתסתיים ביום  10לתקופה של  3( ועמוס 6עמוס לעבור ללוויין  הייתה אמורה – 2של עמוס 

מקטעי  2ובאמצעות  2מקטעי חלל בלוויין עמוס  2עות החברה מספקת לממשלה שירותי תקשורת באמצפי הסכם זה, -על
מכוח ההסכם המתואר בבאור  3לשירותים שמקבלת הממשלה באמצעות הלוויין עמוס , בנוסף 3חלל נוספים בלוויין עמוס 

  ג'.25באור ב המתוארהממשלה עם  3עמוס לקיבולת הממשלה מכוח הסכם ב' ו25

בעקבות  6הסכם, לאחר ביטול חלק ההסכם שהתייחס לקיבולת השירות בעמוס היקף ההכנסות הרב שנתיות המוערך בגין ה
  מיליון דולר. 62 -, מסתכם בכאובדן הלוויין

החברה וממשלת ישראל התקשרו בעדכון להתקשרות המתוארת בבאור זה ולהתקשרות המתוארת  2017ביוני  6ביום 
 2, אשר החליף את הלוויין עמוס 7ועמוס  3עות הלוויינים עמוס )"התיקון"( למתן שירותי תקשורת לוויינית באמצ 'ב25בבאור 

מיליון דולר במצטבר.  34 -, למשך תקופה של כארבע שנים, בהיקף הכנסות רב שנתי המסתכם בכ4°Wופועלים בנקודה 
ת קיבולת ובאמצעו 3התיקון כולל התחייבות הדדית לאספקת וקבלת שירותי לוויין באמצעות קיבולת נוספת בלוויין עמוס 

שתאריך החברה את ההסכם עם אסיהסאט בשנה נוספת, מכוחו היא , למשך תקופה של כארבע שנים. ככל 7בלוויין עמוס 
בנוסף,  י'(, יידונו ביניהם הצדדים לגבי הארכת תקופת השירות.25)ראה באור  7מעניקה שירותים באמצעות הלוויין עמוס 

את מיטב המאמצים הסבירים על מנת לשתף פעולה במימוש ואיפיון לוויין מחליף, התיקון כולל התייחסות לכך שהצדדים יעשו 
, 4°W. כן נקבע בתיקון, מנגנון השתתפות בהכנסות מותנה בגובה הכנסות החברה מנקודת שמיים 4°Wאשר יוצב בנקודה 

 3רה של כשל בלוויין עמוס בדומה למנגנון שנקבע עם לקוח אחר של החברה. התיקון כולל הסדרים לגבי שיקום קיבולת במק
 .7ו/או עמוס 

מצעות קיבולת חלופית בא 2016עמידה החברה לממשלה החל מדצמבר הבנוסף, התיקון האריך את תקופת השירותים ש
 .2017באוגוסט  15 -לתקופה שהסתיימה ב בלוויין אחר

 

 4ועמוס  6, עמוס 3הסכם עם ממשלת ישראל למתן שירותים בלוויינים עמוס  . ב
 
למתן שירותי תקשורת באמצעות קיבולת נוספת  החברה עם ממשלת ישראל בהסכם נוסףהתקשרה  2016ביולי  7יום ב

, התבטל 6לנוכח אובדן הלוויין עמוס  .2021ביוני  30שנים שיסתיימו ביום  5-, למשך כ4ועמוס  6, עמוס 3בלוויינים עמוס 
יקף ההכנסות הרב שנתיות המוערך בגין ההסכם, לאחר ביטול . ה6חלק מההסכם שביחס לקיבולת השירות שיועדה בעמוס 

 33 -ו 3מיליון דולר בלוויין עמוס  5)מתוכם,  מיליון דולר 38 -, מסתכם בכ6חלק ההסכם שהתייחס לקיבולת השירות בעמוס 
  .(4מיליון דולר בלוויין עמוס 

 :(6להלן עיקרי ההסכם )לאחר ביטול חלק מההסכם שהתייחס ללוויין עמוס 

. ארבעה משיבים ואלומה, בתחום 3באלומה המזרח תיכונית של הלוויין עמוס  Kuהיקף הקיבולת: מקטע בתחום תדר  (1)
 .4בלוויין עמוס  Kaתדר 

לממשלה אופציה להארכת משך ההסכם )במלואו או בחלקו( בהודעה שתימסר , מוקנית 4לגבי קיבולת השירות בעמוס  (2)
 הקיבולת היקף לגבי היא עד לתום חייו המסחריים בחלופות שנקבעו ההארכה . אופציית2020בינואר  1 -לחברה עד ל

 . האופציהשתוארך. בהסכם נקבע מנגנון להתאמת התמורה במקרים של הארכת תקופת השירות בהתאם לאופן מימוש 

 

 3עמוס  ממשלת ישראל למתן שירותים בלווייןהסכם עם  .ג
 

שלת ישראל בהסכם בקשר להקצאת קיבולת לשימוש הממשלה בלוויין התקשרה החברה עם ממ 2006בנובמבר  23ביום 
 .3הממשלה"( ועם תע"א בתיקון להסכם רכישת הלוויין עמוס עם  3עמוס )"הסכם  3עמוס 

הכוללת שני מקטעים ומשיב אחד ושימוש בלעדי  ,את "קיבולת הממשלה" 3החברה תעמיד לרשות הממשלה בלוויין עמוס 
  .3משך לכל אורך חיי עמוס יות 2008וויין. תקופת השימוש של הממשלה בקיבולת החלה באוגוסט באלומות הניידות של הל

הממשלה, התחייבה הממשלה לשלם סך  עם 3עמוס  תמורת הקיבולת שמעמידה החברה לרשות הממשלה, בהתאם להסכם
לה באופן בלתי חוזר לתע"א, מיליון ש"ח, בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהסכם. החברה המחתה תשלומים א 357 -של כ

, 3מיליון דולר מתוך מחיר רכישת הלוויין עמוס  60 -ובתמורה להמחאת התשלומים כאמור תחשב החברה כמי שפרעה כ
 .3בהתאם להסכם רכישת עמוס 
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 )המשך( התחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודים - 25באור 

 
 מתע"א 3הסכם רכישת הלוויין עמוס  .ד
 

 מסרה אותו במסלול  ,3ייצרה התע"א את הלוויין עמוס פיו -תם הסכם בין החברה לבין התע"א על, נח2005ספטמבר ב 18ביום 
לפירוט לגבי שירותי התפעול מהתע"א ) וכן תספק שירותי תפעול ללוויין במסלול וזאת למשך מלוא חיי הלוויין החברהלבעלות 

 . "(3)"הסכם רכישת עמוס  '(די25ראה באור 

, לאחר תום 2008ביולי  1. הפעלתו המסחרית של הלוויין החלה ביום 2008באפריל  28שוגר בהצלחה ביום  3ין עמוס הלווי
 הבדיקות במסלול.

שנה, תהא  12יעלה על  3במקרה שאורך חיי הלוויין עמוס , כולל הוראות לפיהן 2012בנובמבר  12ההסכם, כפי שתוקן ביום 
מכל סכום שתקבל החברה מלקוחות  10%בשיעור של  3ילות נוספת של הלוויין עמוס תע"א זכאית לבונוס על כל שנת פע

  בכל שנת פעילות נוספת.  3עמוס 

 

 עם הממשלה 4; הסכם עמוס מתע"א 4הסכם רכישת הלוויין עמוס  .ה
 

 4ס התקשרה החברה במערכת הסכמים עם התע"א ועם ממשלת ישראל בקשר לרכישת הלוויין עמו 2007ביולי  8ביום 
 לאורך כל חיי הלוויין. 4מהתע"א ובקשר לשימוש שתעשה הממשלה בלוויין עמוס 

 מעל אסיה. E65ומוצב בנקודת שמיים  2013באוגוסט  31 -שוגר ב 4הלוויין עמוס 

)לגבי תשלומים אלה ראה  ולהסכם לאספקת שירותי תפעול מהתע"א למשך מלוא חיי הלוויין 4להסכם רכישת עמוס  בנוסף
ממשלה )"הסכם לרשות ה 4הסכם בין החברה לבין ממשלת ישראל בדבר העמדת קיבולת בלוויין עמוס גם , נחתם '(די25באור 
 .עם הממשלה"( 4עמוס 

 להלן פירוט הנושאים המרכזיים במערכת ההסכמים שנחתמו:
 

 4הסכם רכישת עמוס 

 חר סיום הבדיקות במסלול.ומסרה אותו לבעלות החברה לא 4התע"א ייצרה עבור החברה את הלוויין עמוס 

-מיליון דולר שולמו על 298.9מיליון דולר, מתוך הסכום הנ"ל  406.2 -שילמה החברה לתע"א סך של כ 4תמורת הלוויין עמוס 
יתרת  ידי הממשלה ישירות לתע"א בהתאם להוראות ההסכמים בגין הקיבולת שהעמידה החברה לרשות הממשלה.

 ידי החברה לתע"א בהתאם לאבני דרך שנקבעו.-ולר, שולמו ישירות עלמיליון ד 107 -התמורה, בסך של כ

. במקרה שאורך חיי הלוויין מהן תבוטחנה 11, כאשר לפחות שנים לפחות 12, הינו 4אורך חייו המתוכנן של הלוויין עמוס 
מכל  20%שיעור של ב 4שנה, תהא תע"א זכאית לבונוס על כל שנת פעילות נוספת של הלוויין עמוס  12יעלה על  4עמוס 

 .בכל שנת פעילות נוספת 4חות עמוס סכום שתקבל החברה מלקו

 עם הממשלה 4הסכם עמוס 

, לאורך כל חיי הלוויין, את קיבולת הממשלה, שרותי תפעול באמצעות 4החברה תעמיד לרשות הממשלה בלוויין עמוס 
יבולת הממשלה מוטלת על הממשלה, לפי שיקול האחריות לביטוח ק התע"א וכן שרותי תיאום לוויינים וניהול תמסורת.

 .דעתה

עם הממשלה, שעבדה החברה בשעבוד ראשון לטובת הממשלה את קיבולת הממשלה ואת הזכויות  4פי הסכם עמוס -על
 לקבלת כספים ממבטחים בגין נזקים לקיבולת הממשלה.

מיליון דולר. בנוסף, תשלם הממשלה  298.9 -תמורת ביצוע התחייבויות החברה על פי הסכם זה, שילמה הממשלה סך של כ
 מיליון דולר בשנה בגין שרותי תפעול וניהול תמסורת לאורך כל חיי הלוויין.  0.9 -לחברה סך של כ

מיליון דולר לשנה, מדי שנה  35מההכנסה השנתית של החברה העולה על  20%-החברה תשלם לממשלה סך השווה ל
מיליון דולר לשנה, מדי שנה בשנה, בגין החכרה  40ית של החברה העולה על מההכנסה השנת 50%-בשנה, וסך השווה ל

ושל הקיבולת הנמנית על קיבולת הממשלה  4)או העמדה לרשות אחר בכל דרך אחרת( של קיבולת החברה בלוויין עמוס 
 אשר הועמדה לשימוש החברה.

הממשלה הינה משיבים המזוהים ספציפית  החברה רואה בכל משיב בלוויין כיחידה חשבונאית נפרדת. מאחר וקיבולת
, ללא קיבולת 4ובשליטת הממשלה, כמתואר לעיל, מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בקיבולת החברה בלבד בנכס עמוס 

הממשלה.
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 התחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 25באור 
 

 (17Eהסכם לשימוש בלעדי בנקודת מסלול בחלל )נקודה  .ו
 
 Intersputnik International Organization of Spaceעם, התקשרה החברה 2008בספטמבר  19ום בי

Communications  )"תמורת 5נקודת מסלול בחלל למיקומו של הלוויין עמוס לשימוש בלעדי בבהסכם )"אינטרספוטניק ,
 שנה. 15ון דולר מידי שנה למשך מיליון דולר ששולמו עד למסירת הלוויין לחברה ועוד מילי 10 -סכום המורכב מ

 5עמוס  שנה החל ממועד תחילת פעילותו המסחרית של הלוויין 15 -תקופת השימוש הבלעדית בנקודת השמיים נקבעה ל
שנה בהודעה  15)"התקופה הראשונית"(. החברה רשאית להאריך את התקופה הראשונית לתקופה נוספת של  (25.1.2012)

מיליון דולר. בנוסף, החברה  1.7 -ן לפחות שנה מראש, תמורת תשלום שנתי בסך של כ)"התקופה המוארכת"( שתינת
רשאית להאריך את התקופה הראשונית ו/או התקופה המוארכת בשנה נוספת, בהודעה שתינתן לפחות חצי שנה מראש, 

)עבור הארכת התקופה  מיליון דולר 1.7 -תמורת תשלום שנתי בסך מיליון דולר )עבור הארכת התקופה הראשונית( או כ
 המוארכת(. 

יום, חדלות פירעון של הצד השני, במקרה שהחברה מפרה  90 -ההסכם ניתן לסיום במקרה של כח עליון הנמשך למעלה מ
  יום. 60הכל בהודעה מוקדמת של  –במקרה שהחברה אינה עומדת בתשלומים ו ITU -את הוראות ה

התשלום כך ש ,E17, תוקן הסכם השימוש הבלעדי בנקודה ג'(9)ראה באור  5בעקבות הכשל המוחלט שאירע בלוויין עמוס 
 .2016דחה לאפריל נ, 2016, שהיה צריך להיות משולם בינואר 2015השנתי בגין הנקודה עבור שנת 

חודשים ממועד הכשל על רצונה, או אי רצונה,  6פי ההסכם, במקרה של כשל מוחלט לחברה מוקנית אופציה להודיע תוך -על
הסכם. במקרה שהחברה הודיעה על רצונה שלא לבטל את ההסכם, עליה להציג תוך שנה חוזה להצבת לוויין ההמשיך את ל

לבטל את ההסכם ובמקרה זה החברה תהיה  אינטרספוטניק תבנקודה. אם לא תספק החברה חוזה כאמור, בתוך שנה, רשאי
 בהסכם הקבוע המועד את להאריך להסכמה הגיעו הצדדים מיליון דולר. 3מחויבת בתשלום פיצוי מוסכם מראש בסכום של 

 .2016 בדצמבר 31 ליום עד בנקודה 5 עמוס ללוויין מחליף לוויין להצבת חוזה להצגת

 בתוך)במקום  הכשל ממועד שנים 4 בתוך בנקודה 5 עמוס ללוויין מחליף לוויין להציב החברה על כי הסכימו הצדדים, כן כמו
, אחרת תהיה מחויבת 2019 בנובמבר 21 ליום עד קרי(, בהסכם הקבועפי -על בלוויין מוחלט לכש שאירע ממועד שנים 3

  מיליון דולר. 3החברה בתשלום פיצוי מוסכם מראש בסכום של 

. הסכם זה הוצג E17נקודה ב לפעולהמתוכנן  17התקשרה החברה בהסכם לרכישת הלוויין עמוס  2016בדצמבר  21ביום 
 יא'.25ראה באור  17טים נוספים בדבר ההסכם לרכישת הלוויין עמוס לאינטרספוטניק. לפר

 

  6הסכם לשיגור הלוויין עמוס  .ז
 

באמצעות  6על הסכם לאספקת שירותי שיגור לחלל עבור הלוויין עמוס  SpaceXחתמה החברה עם  2012באוקטובר  2ביום 
 .SpaceXשל  9-משגר פלקון

, אירע פיצוץ של טיל השיגור, 6לך תדלוק קרקעי של טיל שיגור הלוויין עמוס במה 2016בספטמבר  1כאמור לעיל, ביום 
ובהתאם להסכמות הצדדים במסגרת הסכם  הסכם לא סופק,הפי -מאחר ששירות השיגור עלשגרם לאובדן מלא של הלוויין. 

. לפרטים בעניין 17ן עמוס תיזקף במלואה לזכות שיגור הלוויי 6פי הסכם שיגור עמוס -התמורה ששולמה על ,17שיגור עמוס 
 .יב'25זה ראה באור 

 

 6והסכמים נוספים בקשר ללוויין עמוס  6הסכם לרכישת הלוויין עמוס  .ח
 
חתמה החברה על הסכם עם התע"א, לפיו הזמינה החברה מהתע"א את תכנון, ייצור, הכנה  2012בנובמבר  12ביום  (1)

 4Wיועד להרחיב את שרותי החברה במגזר פעילות אשר "( 6)"הסכם רכישת עמוס  6לשיגור ותפעול הלוויין עמוס 
)להלן בבאור  2015באוגוסט  1. מועד המסירה ותחילת מתן שירות נקבעו לא יאוחר מיום 2ולהחליף את הלוויין עמוס 

ך של על ס עמדההתמורה הכוללת בגין רכישת הלוויין, תפעולו וציוד שליטה קרקעי בלוויין "(. מועד מסירת הלווייןזה: "
בנפרד על ידי החברה. לפירוט בדבר הסכם שירותי שיגור  נרכשורותי שיגור וביטוח שיגור הלוויין ימיליון דולר. ש 195 -כ

 ' לעיל.ז25ראה באור 
, אירע פיצוץ של טיל השיגור שגרם 6, במהלך תדלוק קרקעי של טיל שיגור הלוויין עמוס 2016בספטמבר  1ביום 

ראה באור  6של הלוויין. לתיאור כספי השבה שהתקבלו מהתע"א מכוח הסכם רכישת עמוס  (total lossלאובדן מלא )
ד' בדבר רכוש קבוע.9
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 התחייבויות מותנות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 25באור 
 

 )המשך( 6והסכמים נוספים בקשר ללוויין עמוס  6הסכם לרכישת הלוויין עמוס  .ח

 
 6מימון פרוייקט עמוס  (2)

והוצאות  6התקשרה החברה במערך הסכמים לקבלת הלוואות למימון פרויקט לוויין עמוס  2013נובמבר ב 14ביום 
עם קונסורציום מלווים  ,ביניהן עלויות השיגור והביטוח והוצאות מימון במהלך תקופת הבנייה )"הפרויקט"( ,נלוות לכך

(Export-Import Bank of the United States, ממשל הפדרלי האמריקאיסוכנות העצמאית של ה Export 
Development Canadaפרעה החברה בפירעון  2015באוקטובר  15"א(. ביום , שהנו בנק ממשלתי קנדי, וכן תע

ההלוואות נפרעו  מיליון דולר, המהווה את מלוא יתרת ההלוואות )כולל ריבית ועמלות(. 166.1 -מוקדם סכום של כ
פרעה החברה  6יד'(. כאמור לעיל, בעקבות אובדן הלוויין עמוס  -דרות יג' ובאמצעות תמורת הנפקת אגרות החוב )ס

( בדבר 5ד')9יד'(. לפרטים ראה באור  -מוקדם כפוי את מלוא יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרות יג' ובפדיון 
 רכוש קבוע.

 לוויין חליפי (3)
, נכלל במסגרת 6רה של כשל בשיגור עמוס במק 2על מנת לאפשר לחברה לשגר לוויין נוסף שישמש חלופה לעמוס 

וזאת  6הסדר, לפיו התחייבה התע"א להתניע תוכנית לבניית לוויין חליפי במקביל לבניית עמוס  6הסכם רכישת עמוס 
ו/או  הגיע לנקודת השמיים המיועדת לו ועבר בדיקות תקינות ראשוניות 6ועד אשר עמוס  2014באוקטובר  1החל מיום 

, המוקדם מביניהם. במהלך תקופה זו, לחברה זכות להודיע לתע"א לעצור את בניית הלוויין 2015 בנובמבר 15עד 
החליפי בכל עת. עלויות בניית הלוויין החליפי ו/או עלויות ביטול בנייתו, ימומנו במהלך חודשי הייצור הראשונים על ידי 

שתנים שהוסכמו בין הצדדים. למרות האמור, התע"א ולאחר מכן על ידי התע"א והחברה יחד לפי שעורי השתתפות מ
ושיגורו יידחה מטעמים שאינם בשליטתה, יחולו הוצאות מימון  6במידה והתע"א תהיה מוכנה לשיגור הלוויין עמוס 

 הלוויין החליפי בתקופת הדחייה על החברה בלבד.
א לעצור את בניית הלוויין "רה לתעה החבודיעה 2015במאי  14ביום , 6לאור האיחור המשמעותי בבניית הלוויין עמוס 

  א."המועד בו נדרשת החברה להתחיל להשתתף בעלויות בנייתו לצד התע וזאת טרם, 6R החלופי עמוס
 6שירותי שיגור הלוויין עמוס  (4)

לקבלת שרותי שיגור ללוויין, כאשר התע"א התחייבה,  SpaceXלעיל, החברה התקשרה עם  ז'25בבאור  כמתואר
 .SpaceX, לבצע את ההיבטים התפעוליים של ההתקשרות עם 6שת עמוס במסגרת הסכם רכי

  ביטוח השיגור ושהות במסלול (5)
לעניין כספי השבת פרמיות  .במחיר הרכישה כלול שאינו ולשהות של שנה במסלול, הלוויין לשיגור ביטוח רכשההחברה 

 יל.לע (3ד')9ראה באור  ,לאחר האובדן המוחלט שלו ,ששולמו בגין ביטוח הלוויין
 6הסכם עם ממשלת ישראל למתן שירותים בלוויין עמוס  (6)

בהסכם עם ממשלת  2012בנובמבר  12בנוסף להסכם הרכישה עם התע"א, כאמור לעיל, התקשרה החברה ביום 
עד למועד אובדנו המוחלט של  מיליון דולר. 20למשך חיי הלוויין, בשווי כולל של  6ישראל למתן שירותי לוויין בעמוס 

מתוך הכספים שהושבו לחברה מתע"א לאחר אובדנו מיליון דולר.  17שילמה הממשלה לחברה סך של  6יין עמוס הלוו
 17סך של  .ידה מכוח ההסכם הנ"ל-, על החברה להשיב לממשלת ישראל את הכספים ששולמו על6המוחלט של עמוס 

  .2017מיליון דולר הושבו לממשלת ישראל במהלך רבעון שני 

 
 6כם שירותי תקשורת בלוויין עמוס הס      .ט

 
פיו החברה -על "(הלקוח"בסעיף זה: ) .Eutelsat S.A בהסכם עם חברה בת שלהחברה תקשרה ה 2015באוקטובר  4ביום 

במלואה ושירותים נלווים, תשיג את האישורים הנדרשים  6בעמוס  Ka -תעמיד לשימושו של הלקוח את הקיבולת בתדר ה
הלקוח בישראל ותרכוש ביטוח עבור הלקוח בסכום מוסכם לתקופה שתחל  ידי-אחת שתוקם על (gatewayלתחנת גישה )

מן ההתקשרות לאורך  שהיו צפויות לנבועההכנסות הרב שנתיות , פי הערכת החברה-חודשים. על 12ממועד השיגור ולמשך 
ללקוח להארכת  שהוקנתהאופציה ליון דולר במצטבר )מבלי לקחת בחשבון את הימ 95 -בכ היו מסתכמותתקופת ההסכם, 

  .ההסכם(

 , התבטל הסכם שירותי תקשורת זה. 6לנוכח אובדן הלוויין עמוס 

לקבל מסמכים שונים הקשורים לתהליכים שטרם שיגור , ממשרד עו"ד זר הדורש, בשם הלקוח יםמכתב ובידי החברה נתקבל
ולפצות את הלקוח בגין נזקים  ן מורכב עליויר הלווין ולהחלטות שהתקבלו בחברה בקשר לביצוע בדיקת המשגר כאשיהלווי

  .שנגרמו לו, לטענתו, בין היתר בשל השקעתו שירדה לטמיון עקב הכשל

פי ההסכם עם הלקוח וכי -תה מוטלת עליה, לטענתו, עליכי החברה הפרה חובת היוועצות עם הלקוח שהי ,נטען יםבמכתב
 ליון דולר. ימ 30ל עקב כך נגרמו ללקוח נזקים שונים בהיקף של מע

על הסכם לסילוק כל דרישה ותביעה בקשר להסכם שירות  ועם הלקוח Eutelsat S.Aחתמה החברה עם  2017באוקטובר 
 Eutelsatולאובדנו. במקביל, החברה התקשרה עם שתי חברות מקבוצת  6יה בין החברה לבין הלקוח ביחס ללוויין עמוס שה

S.A. ולאחר  2017מיליון דולר, ששולמו במלואם באוקטובר  3נית מהן בתמורה לסך של בהסכמים לשכירת קיבולת לוויי(
. 30.10.2018 -ות באזור דרום אמריקה לתקופה שמסתיימת ב(, לשיר30.6.2017שבוצעה הפרשה בסך זה בדוחות ליום 

 תוכל לעשות שימוש מסחרי בקיבולת זו. קיימת סבירות נמוכה שהחברה
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 תנות, התקשרויות ושעבודים )המשך(התחייבויות מו - 25באור 
 

 "(7הסכם שירותי תקשורת באמצעות לוויין פעיל )הלוויין "עמוס  .י
 

לפיו אסיהסאט העבירה לוויין פעיל שבבעלותה )הלוויין עמוס התקשרה החברה בהסכם עם אסיהסאט  2016בדצמבר  1ביום 

, לארבע שנות פעילות, ומספקת לחברה 3לוויין עמוס , במיקום משותף עם ה4Wלנקודת השמיים , 2014(, ששוגר בשנת 7
, לאחר 2017בפברואר  26שבלוויין ושירותי תפעול ללוויין. ביום  Ku -שירותי תקשורת באמצעות כל מקטעי החלל בתחום ה

יין עמוס את הלווחליף ה 7במתן שירות מסחרי ללקוחות החברה. הלוויין עמוס  7הלוויין עמוס  החלשסיים בדיקותיו בהצלחה, 
 .2017באפריל  2 -ב לסוף חייו המסחריים הגיעאשר , 2

 :2017בחודש מרס  כפי שתוקן, להלן עיקרי ההסכם

, כאשר לחברה ניתנה אופציה להאריך תקופה תקופת ההסכם נקבעה לארבע שנים ממועד תחילת פעילותו של הלוויין (1)
יה של החברה להארכת תקופת ההתקשרות בשנה לאופצכמו כן, כחלופה  .זו בשנה נוספת, בכפוף להודעה מוקדמת

תעמוד אופציה להארכת תקופת ההסכם בחצי שנה ולאחריה אופציה לתקופה נוספת בת חצי שנה, לחברה , נוספת
, במידה בהתאם .מיליון דולר בגין כל תקופה של חצי שנה שהוארכה כאמור 13ובמחיר של  בכפוף להודעה מוקדמת

מיליון דולר  2סכום של (( 3)ראה ס"ק )הארכה בחצי שנה, תוסיף החברה למקדמה והחברה מימשה את אופציית ה
  (.בת חצי שנה )בגין כל הארכה

בשל  ,מתוכםמקטעים(  22 -)כמשיבים  15-והחברה מתכננת להפעיל בלוויין כ Kuמשיבים בתחום תדר  24הלוויין כולל  (2)
 ותים במזרח התיכון, באירופה ובאפריקה.אלומות הלוויין מכוונות למתן שיר מגבלות בשימוש בתדרים.

מיליון דולר.  22 -תמורת שירותי התקשורת באמצעות הלוויין ותפעולו תשלם החברה דמי שירות שנתיים בסך של כ (3)
מקדמה  שילמההתשלומים ישולמו מראש מדי רבעון. בנוסף, לשם הבטחת קיום התחייבויותיה לפי ההסכם, החברה 

מיליון דולר מסך  5הוו גם כתשלום על חשבון דמי שירות של השנה האחרונה )"מקדמה"(. מיליון דולר שי 22של בסך 
מיליון דולר מסך המקדמה עבור השנה האחרונה  17 -ו 2016בדצמבר  1המקדמה עבור השנה האחרונה שולמו ביום 

 .2017בינואר  9שולמו ביום 
כאמור לעיל, אשר תופחת ליניארית בשנה  המקדמה)א(  פי ההסכם:-בטחונות להבטחת התחייבויות החברה על (4)

עדי את בשעבוד שוטף וקבוע ראשון בדרגה ובלשעבדה החברה )ב(  לכיסוי השירות בשנה זו. ותשמשהאחרונה להסכם 
פי הסכמי לקוחות בגין השירות שיקבלו באמצעות הלוויין וכן שעבוד שוטף וקבוע ראשון -זכויות החברה לתקבולים על

 ון ייעודי בו יופקדו תקבולים אלה.שבבדרגה ובלעדי על ח
 סעדים עיקריים: (5)

אסיהסאט רשאית לבטל את ההסכם כדי לאפשר לה לעמוד בדרישות של רשויות, או אם חלק ניכר מהלוויין תקול  (5.1)
או שצריך להוציא את הלוויין ממסלולו מסיבות טכניות. במקרה של ביטול בנסיבות אלה, החברה תהא זכאית 

מיליון דולר  17ם ששילמה מראש, למעט בשנה הראשונה שאז תהיה זכאית להשבה של להשבת מלוא הסכומי
 בלבד.

כל אחד מהצדדים וסעדים למקרים כאמור, כאשר  ידי-ת לאפשרויות ביטול מחמת הפרות עלההסכם כולל התייחסו (5.2)
פי -יים עלהחברה יזכה את אסיהסאט במלוא התשלומים החוז ידי-מחמת אי תשלום או הפרה מכוונת עלביטול 

ההסכם כפיצוי מוסכם, כאשר על אסיהסאט לפעול להקטנת נזקים ולהשבת דמי שימוש ככל שתצליח אסיהסאט 
אסיהסאט עשויים להעניק לה גם זכות לפיצוי בסך  דיי-ללתת שירות באמצעות הלוויין. מקרים אחרים של ביטול ע

מעבר לזכות להשבת סכומים ששלמה עבור  ידי אסיהסאט תהא לחברה,-במקרים של הפרות מכוונות על מוסכם.
 נזקים שהוגדרו עד לתקרות שהוסכמו.שירות שטרם הוענק, גם זכות לתבוע 

ההסכם כולל אפשרויות ביטול או הקטנת התמורה במקרים של הפרעות בזמינות הלוויין או ירידה בביצועים,  (5.3)
 נקבעו.לתקופות ובפרמטרים שנקבעו, או במקרים של משיבים תקולים בתנאים ש

החברה התחייבה לשמור על כך שכל הפעילות שמתבצעת בלוויין הינה חוקית לפי כל דין רלוונטי, כולל תיאום ואי  (6)
 הפרעה ללוויינים אחרים והתחייבה לשפות את אסיהסאט עקב נזקים שייגרמו לה מתביעות הנובעות משימוש בלוויין. 

 
 מבואינג 17ם רכישת הלוויין עמוס הסכ .יא

 
ומערכותיו  17לפיו הזמינה החברה מבואינג את הלוויין עמוס  ,בואינגם בהסכם עהחברה התקשרה  2016בדצמבר  21ביום 

 שניהלוויין מתוכנן להיות מוכן לשיגור ברבעון כפי שתוקן, הסכם, הפי תנאי -על"(. 17)"הסכם רכישת עמוס  ושירותים נוספים

 . 17Eגיאוסטציונרית בנקודת המסלול ה לקראת פעילותו המתוכננת ,2019

 :2017באוגוסט  27ביום  , כפי שתוקן17עיקרי הסכם רכישת עמוס להלן יתוארו 

ותמסור אותו לבעלות החברה בנקודת המסלול המיועדת לו, במיקום  17בואינג תייצר עבור החברה את הלוויין עמוס  (1)
ידה, כאשר מועד -ביצוע בדיקות המסלול עלפעל בו(, לאחר  5מעלות מזרח )מיקום השמיים שהלוויין עמוס  17שמיים 

)"מועד מסירת הלוויין"(. התמורה הכוללת בגין  2019באפריל  17המסירה ותחילת מתן שירות נקבעו לא יאוחר מיום 
רכיבי החומרה והתוכנה של מרכז השליטה הקרקעי לשם תפעול הלוויין, שירותי תמיכה  רכישת הלוויין ומערכותיו, כולל

כה בתפעול ללוויין למשך חייו ותמיכה בפעולות לביטוח שיגור הלוויין ובעת פעילותו במסלול )"השירותים בשיגור, תמי
 מיליון דולר. 153 -הנוספים"( עומדת על סך של כ
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 עבודים )המשך(התחייבויות מותנות, התקשרויות וש - 25באור 
 

 )המשך( מבואינג 17ם רכישת הלוויין עמוס הסכ .יא
 

 המשך (1)
, במסלול 19 -השנה ה וכולל במסלול ועד 15 -ולל הוראות בדבר השתתפות בהכנסות מהלוויין החל מהשנה הההסכם כ

 5% כדלקמן:, בשנים אלה הכוללים תשלומי מינימום שנתיים וביטולם או הפחתתם במקרים של כשלים בלוויין
מההכנסות  5%, 16מיליון דולר בשנה  3מההכנסות אך לפחות  10%, 15מיליון דולר בשנה  2.5מההכנסות אך לפחות 

. כן 19מיליון דולר בשנה  5.5מההכנסות אך לפחות  10%, 18-ו 17מיליון דולר בכל אחת מהשנים  2.5אך לפחות 
ם הוסכם, כי במקרה של אובדן מלא של הלוויין בשנה הראשונה של שיגורו, ישולמו לבואינג סכומי המינימום הנ"ל ע

 קבלת תקבולי הביטוח בידי החברה.
 :לכלולמתוכנן  17הלוויין עמוס  (2)

 המכסים את אפריקה., Kuמשיבים בתחום תדר  18 -
 , המכסים את אפריקה.Cמשיבים בתחום תדר  14 -
ומאפשרים מתן שירותי תקשורת למטוסים  המכסים את אפריקה, המזרח התיכון ואירופה ,Kaמשיבים בתחום תדר  8 -

 .ייםבנתיבים ספציפ
משך חיי הדלק הנומינליים של הלוויין הוארכו  ,במסגרת תיקון להסכם שנים לפחות. 15אורך חיי הלוויין לפי ההסכם הוא  (3)

וההוראות בדבר הפחתת מחיר עקב ירידה בחיי הדלק הנומינליים תוקנו בהתאם, וזאת מבלי  ,שנים 19 -שנים ל 16-מ
 שנים. 15שהינה כאמור  ,של הלווייןלשנות את ההתחייבות החוזית למשך חיי השירות 

 פי ההסכם:-התחייבויותיה העיקריות של בואינג על (4)
 , הכנתו לשיגור ומסירתו בנקודת החלל המיועדת לו.17תכנון וייצור הלוויין עמוס  (א)
התחייבות לתמוך בפעילויות השיגור ולספק את כל המידע הנדרש לשם רכישת ביטוח השיגור וביטוח הלוויין  (ב)

בצע את הפעילויות הנדרשות לאחר ההפרדה מטיל השיגור עד להגעת הלוויין לנקודה ולבצע את במסלול, ל
 הבדיקות במסלול.

אספקת רכיבי החומרה והתוכנה של מרכז השליטה הקרקעי לשם תפעול הלוויין ולהכשיר צוות תפעול קרקעי  (ג)
 ולספק שירותי תמיכה בתפעול ללוויין למשך חייו.

יטוח טרום שיגור למשך תקופת הבניה, בהתאם למקובל בתעשייה. ביטוח טרום השיגור בואינג אחראית לרכוש ב (ד)
ידי החברה, יכנס -יעמוד בתוקף עד למועד בו ביטוח שיגור הלוויין ותחילת שהותו במסלול, שיירכש בנפרד על

 דולר.  מיליון 20 -כי עלות ביטוח שיגור הלוויין ושנה ראשונה במסלול תהיה כ ,לתוקף. החברה מעריכה
ראה באור  ,6שיועד לשיגור הלוויין עמוס  ,SpaceXפי הסכם החברה עם -על, 17עמוס שיגור הלוויין  לתיאור הסכם (ה)

 .יב'25
תשלום התמורה, רכישת שירותי השיגור, רכישת ביטוח השיגור, תיאום : פי ההסכם-מחויבויות עיקריות של החברה על (5)

וויין במסלול, מקום לרכיבי החומרה הקרקעית והתשתיות הקרקעיות תדרים והשגת האישורים הנדרשים לפעילות הל
 ן, אישור אבני דרך וקבלת הלוויין.לתחנת הקרקע לתפעול הלוויין, סיוע בהליכי יבוא לישראל וויזות לעובדי היצר

 תמורה וסעדים שונים (6)
אם ללוח תשלומים במשך , הציוד הקרקעי והשירותים הנוספים תשולם בהת17התמורה עבור אספקת הלוויין עמוס  (א)

תקופת בניית הלוויין, המותנים בעמידה באבני דרך שנקבעו לפי התקדמות הפרויקט, ובהתאם לתנאי התשלום 
 המוסכמים, כאשר יתרה שהוסכמה תשולם במשך מספר שנים לאחר תחילת פעילות הלוויין.

תשלומים תמורת הפחתת מיתרת ה 50%חודשים לאחר חתימת ההסכם להקדים עד  4החברה זכאית במהלך  (ב)
מיליון דולר,  82 -הקדימה החברה תשלומים כאמור בסכום של כ 2017ברבעון ראשון מחיר בשיעור שהוסכם. 

 כפי שהוסכם.מיליון דולר,  2 -של כתמורת הפחתת מחיר 
סירת , בהתאם למועד ההקדמה. עיכובים במועד משל הלוויין תהא זכאית לבונוס מוסכם על אספקה מוקדמת בואינג (ג)

ם הלוויין לשיגור שאינם באשמת החברה, חברת השיגור או כח עליון, יזכו את החברה בהפחתת מחיר הלוויין בסכו
בואינג תישא בעלויות לחברת השיגור בגין האיחור, בהיקף שלא יעלה על תקרה מוסכם בהתאם למשך האיחור, וכן 

 שהוסכמה. 
בביצועי הלוויין, החברה רשאית לקבל את  יי הלוויין אובאורך ח אם יתברר בסקר הקבלה הקרקעי שיש הפחתה (ד)

לפי מנגנון שנקבע. במקרה ששיעור ההפחתה במחיר עולה  תוך הפחתת תמורתו(, as-isהלוויין במצבו כפי שהוא )

על שיעור שהוסכם ממחיר הלוויין, לחברה תהא זכות לבטל את החוזה מחמת הפרתו או לקבל את הלוויין במצבו 
 ך הפחתת מחיר בשיעור מירבי מוסכם.כפי שהוא תו

במקרה שהחברה לא שילמה תשלום שעליה לשלם, בתוך תקופה שהוסכמה, בואינג רשאית לעצור את העבודה על  (ה)
 הלוויין, בהודעה מוקדמת. 

 עד לשיגור 17ביטול הסכם רכישת עמוס  (7)
ת בואינג בגין ביטול ההסכם, בכפוף לתשלום כל הוצאוהסכם מטעמי נוחות בהודעה מוקדמת לחברה זכות לביטול ה (א)

 שנקבעו לשלבי הפרויקט השונים, או כנגד תשלום מוגדר שנקבע בהסכם.
ידי בואינג, במקרים הבאים: )א( הצדדים -מחמת הפרתו על 17בנוסף לחברה זכות לבטל את הסכם רכישת עמוס  (ב)

מיועד במסלול או כי שיגורו לא כי הלוויין לא יימסר מספר חודשים שהוסכם לאחר תאריך המסירה הביניהם הסכימו 
יבוצע עד מועד שהוסכם )אך לא כולל התאמות לו"ז מוסכמות או בשל דחיות חברת השיגור, כח עליון או באשמת 
החברה(; )ב( הלוויין לא עומד בדרישות שהוגדרו באופן שהחברה רשאית לא לקבלו בסקר הקבלה הקרקעי; )ג( 

 שלא תוקנה בתוך פרק זמן שהוסכם. ידי בואינג -הפרה יסודית של ההסכם על
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 עבודים )המשך(התחייבויות מותנות, התקשרויות וש - 25באור 
 

 )המשך( מבואינג 17ם רכישת הלוויין עמוס הסכ .יא

 
בגין הפרתו על ידי בואינג, תהיה החברה זכאית  17במקרה של ביטול הסכם רכישת עמוס  (ג)

ידי החברה לבואינג בתוספת ריבית שנתית בשיעור שהוסכם -להחזר של כל הסכומים ששולמו על
הקשורות בסיום  עד למועד ההשבה וכן פיצוי מוסכם בשל ביטול בסך שהוסכם וכן את העלויות

 התקשרותה של החברה עם חברת השיגור.
ידי החברה, במידה והחברה תפגר בביצוע -לבואינג הזכות לבטל ההסכם מחמת הפרתו על (ד)

זמן העולה על תקופת איחור שהוסכמה או במקרה שהחברה  פי ההסכם למשך פרק-תשלומים על
ביצעה הפרה יסודית אחרת שלא תוקנה במועד שהוסכם. במקרה זה, זכויות בואינג יהיו זהות 

 .ידי החברה, כמתואר לעיל-לזכויותיה במקרה של ביטול מטעמי נוחות על
אותו צד פטור מקיום במקרה שכח עליון חל על צד ומונע ממנו לקיים התחייבויותיו, יהיה  (ה)

התחייבויותיו למשך פעולתו של הכח העליון והלו"ז ידחה בהתאם. באותה תקופה, גם הצד השני 
יהיה רשאי להשעות את קיום מחויבותיו. על אף האמור, אם יימשך הכח העליון מעל תקופה 
י משמעותית שהוסכמה, יהיה הצד האחר רשאי לבטל את החוזה והוראות סעיף הביטול מטעמ

נוחות יחולו. במקרה שהכח העליון נובע מעיצומי עובדים בבואינג שימשכו למעלה מממספר 
מוסכם של חודשים, החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם והוראות סעיף הביטול מטעמי 

 נוחות יחולו, בהפחתה שהוסכמה ביחס לעלויות הביטול של החברה.
אינג בהתאמת לוח הזמנים למסירה וכיסוי עיכוב בלוח הזמנים באשמת החברה יזכה את בו    (ו)

 עלויות נוספות שיווצרו כתוצאה מכך.
עד לשיגור, במקרה של אובדן הלוויין על הקרקע, תהא החברה זכאית לבחור, תוך תקופה  (ז)

שהוסכמה, אם לקבל השבה של הכספים ששילמה בתוספת ריבית ביחד עם העלויות שינבעו 
ינג, או להורות לבואינג לבנות לוויין חלופי במחיר ובלו"ז מביטול הסכם השיגור או המחאתו לבוא

 שהוסכמו ובכפוף לעדכונים שהוגדרו.
למן רגע שיגור הלוויין ולאחריו, ביטוח הלוויין הינו תרופתה העיקרית של החברה במקרה של  (ח)

ויין אובדן חלקי או מוחלט של הלוויין, פגיעה בביצועיו וכו', כאשר במקרים מסוימים של תקלות בלו
 תיתכן גם הפחתת תמורת הלוויין ביחס לסכומים שהוגדרו כמותנים בביצועי הלוויין במסלול.

 שונות (8)
לרכוש לוויין זהה נוסף במחיר מוסכם. )ב( שינוי  -אופציות המוקנות לחברה: )א( בלוחות זמנים שהוסכמו 

שגר והצדדים ינהלו משגר בהודעה מוקדמת שהוסכמה. במקרה כאמור, יותאם המחיר בהתאם לשינוי במ
מו"מ לגבי שינויים נוספים שיידרשו. )ג( הארכת אחריות למרכיבי מערכת הבקרה והשליטה בלוויין במחיר 

 מוסכם. )ד( רכישת רכיבים קרקעיים אופציונאליים נוספים במחירים שהוסכמו.

 .1'ב1ראה באור  – 17מקורות המימון לפרויקט הלוויין עמוס  (9)
 

 17ין עמוס ם שיגור הלוויהסכ .יב

לאספקת שירותי שיגור לחלל עבור  בהסכם SpaceX -ו, התקשרו החברה 2017באוקטובר  18ביום 
 ."(17)"הסכם שיגור עמוס  SpaceXשל  9-באמצעות משגר פלקון 17הלוויין עמוס 

 :17להלן פירוט הנושאים המרכזיים בהסכם שיגור עמוס  
נערכו בהסכמת הצדדים, של הסכם שיגור הלוויין עמוס מהווה תיקון, בהתאמות ש 17הסכם לשיגור עמוס 

 . SpaceX -שבין החברה ל 6
פי -שביצועיו על 9-אמצעות משגר פלקוןמתוכנן להתבצע ב 17שיגור הלוויין עמוס  - מועד השיגור (1)

שנים,  19 -ין חיי דלק במסלול של כין, אמורים להעניק ללוויהוראות ההסכם ובהתחשב במאפייני הלווי
  .2019שתחילתו ברבעון השני של שנת בחלון זמנים בן שלושה חודשים וזאת 

עוד טרם התיקון הנוכחי  6ן עמוס יהסכם שיגור הלווי פי-להתמורה ששולמה ע -תמורת שרותי השיגור  (2)
חתימה על הלאור  .17ולא יידרש תשלום נוסף בגין שיגור עמוס  17תיזקף במלואה לזכות שיגור עמוס 

אלפי דולר מסעיף חייבים לזמן ארוך  49,876החברה מיינה סך של  ,17ין עמוס שיגור הלווילהסכם 
 .17ף השקעה בלוויין עמוס ילסע

גור וקדימויות במקרים שונים. כמו כן, הוסכמו תנאים ביחס לתיזמון השי)א(  -נאים ביחס לשיגורת (3)
; אשון שטס בעברהכולל שלב ר 9-ן באמצעות משגר פלקוןיהוסדרו תנאים המאפשרים לשגר את הלווי

 כולל הוראות בדבר זכויות החברה במקרה של הפרת התנאים הנ"ל. 17הסכם שיגור עמוס )ב( 
ים שיחולו סתישא בכל המSpaceX  -ו 17החברה תישא בכל המסים שיחולו על הלוויין עמוס  - סיםמ (4)

 על המשגר ושירותי השיגור. 

 



 מ”תקשורת בע-חלל
 

 באורים לדוחות הכספיים 

 59 

 עבודים )המשך(התחייבויות מותנות, התקשרויות וש - 25באור 
 

 )המשך( 17ם שיגור הלוויין עמוס הסכ .יב
 

חריות צד ג' לשיגור אשר תכסה גם את תרכוש פוליסת א SpaceX -ביטוח אחריות צד ג' לשיגור  (5)
ם שנקבעו חבות החברה ביחס לנזקי ממון וגוף לכל צד שלישי כתוצאה מפעילות השיגור בהתאם לכללי

 ידי רשות התעופה הפדראלית.-על
הביטוח האמור אינו מכסה נזק ללוויין, לנכסי החברה ו/או אנשי החברה. כן נקבעו הוראות בדבר 

 לנזקים שאינם מכוסים על ידי הביטוח. חלוקת אחריות הצדדים 
כולל הוראות בדבר ויתור  17הסכם שיגור עמוס  - ויתור על תביעות הדדיות, שיפוי והגבלת אחריות (6)

הדדי על תביעות בין הצדדים וכן ביחס לקבלניהם ולקוחותיהם בנושאי אחריות לנזקים. כמו כן כולל 
של תביעה שלא על־פי הסדרי חלוקת האחריות הוראות בדבר שיפוי במקרה  17הסכם שיגור עמוס 

 והגבלת אחריות.
עיכוב בשיגור מצד מי מהצדדים עשוי לחייב את הצד המעכב בדמי איחור )א(  –עיכובים בשיגור  (7)

ן של הלוויין ונקבעו הוראות בדבר חלוקת הוצאות האחסו 17עמוס בהתאם לתנאי הסכם שיגור 
 כח עליון מהווה עיכוב פטור מאחריות. על אף זאת, ככל שהעיכוב יתמשך ; )ב( והמשגר בין הצדדים

ההסכם ולמקרים שכאלה נקבעו הוראות מעל משך זמן שהוסכם הוא יהווה עילה לצד האחר לבטל את 
 פי הענין וכפי שהוסכם.בדבר השבה או השבה חלקית, ל

קבעו הוראות בדבר זכויות הצדדים נ - ביטול בשל הפרת ההסכם)א(  – 17ביטול הסכם שיגור עמוס  (8)
לבטל את ההסכם מחמת הפרתו, לרבות זכות החברה לבטלו במקרה של עיכוב בשיגור מצד 

SpaceX  ות של שהוסכם, ונקבעו הוראות בדבר זכויותיהם הכספילמשך תקופה העולה על משך
החברה רשאית לבטל את  - ידי החברה מטעמי נוחות-יטול על; )ב( בהצדדים במקרי ביטול כאמור

 .17ההסכם מטעמי נוחות כנגד תשלום דמי ביטול שנקבעו בהסכם שיגור עמוס 
כל צד יפעל להשגת הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על־פי  - רישיונות ורגולציה (9)

 . 17ר עמוס הסכם שיגו
 
 8ם שיגור הלוויין עמוס הסכ .יג

עבור לוויין לאספקת שירותי שיגור לחלל  בהסכם SpaceX -, התקשרו החברה ו2017באוקטובר  18ביום 
"( באמצעות משגר 8)"עמוס  7כלוויין מחליף ללוויין עמוס  4°Wהמתוכנן להיות משוגר לנקודת שמיים 

  ."(8ס )"הסכם שיגור עמו SpaceXשל  9-פלקון

  :8להלן פירוט הנושאים המרכזיים בהסכם שיגור עמוס 
בחלון זמנים בן  9-משגר פלקון באמצעותמתוכנן להתבצע  8שיגור הלוויין עמוס  - מועד השיגור (1)

 . 2020שלושה חודשים המסתיים במחצית השנייה של שנת 
שיגור צפויה לא עבור שירותי ה SpaceX -התמורה המירבית שתשולם ל - תמורת שרותי השיגור (2)

, שישולמו החל ממועד סמוך לאחר חתימת שירותים אופציונאלים מיליון דולר כולל 62 -לעלות על כ
 ההסכם בהתאם ללוח תשלומים שנקבע בהסכם.

תישא בכל המסים שיחולו על  SpaceX -החברה תישא בכל המסים שיחולו על הלוויין ו - יםסמ (3)
 המשגר ושירותי השיגור. 

תרכוש פוליסת אחריות צד ג' לשיגור אשר תכסה גם את  SpaceX - צד ג' לשיגור ביטוח אחריות (4)
ת השיגור בהתאם לכללים שנקבעו חבות החברה ביחס לנזקי ממון וגוף לכל צד שלישי כתוצאה מפעילו

ידי רשות התעופה הפדראלית. הביטוח אינו מכסה נזק ללוויין, לנכסי החברה ו/או אנשי החברה. -על
 הוראות בדבר חלוקת אחריות הצדדים לנזקים שאינם מכוסים על ידי הביטוח. כן, נקבעו 

ההסכם כולל הוראות בדבר ויתור הדדי על תביעות  - ויתור על תביעות הדדיות, שיפוי והגבלת אחריות (5)
 8בין הצדדים וכן ביחס לקבלניהם ולקוחותיהם בנושאי אחריות לנזקים. כמו כן כולל הסכם שיגור עמוס 

 תביעה שלא על־פי הסדרי חלוקת האחריות והגבלת אחריות.בדבר שיפוי במקרה של  הוראות
עיכוב בשיגור מצד מי מהצדדים עשוי לחייב את הצד המעכב בדמי איחור )א(  - עיכובים בשיגור (6)

ונקבעו הוראות בדבר חלוקת הוצאות האחסון של הלוויין והמשגר  8בהתאם לתנאי הסכם שיגור עמוס 
כח עליון מהווה עיכוב פטור מאחריות. על אף זאת, ככל שהעיכוב יתמשך מעל משך ב( ; )בין הצדדים

זמן שהוסכם הוא יהווה עילה לצד האחר לבטל את ההסכם ולמקרים שכאלה נקבעו הוראות בדבר 
 .בה חלקית, לפי הענין וכפי שהוסכםהשבה או הש
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 (המשך) 8ם שיגור הלוויין עמוס הסכ .יג

 
ו הוראות בדבר זכויות הצדדים נקבע - ביטול בשל הפרת ההסכם)א(  – 8שיגור עמוס  ביטול הסכם (7)

לבטל את ההסכם מחמת הפרתו, לרבות זכות החברה לבטלו במקרה של עיכוב בשיגור מצד 
SpaceX  למשך תקופה העולה על משך שהוסכם, ונקבעו הוראות בדבר זכויותיהם הכספיות של

האופציה לבטל  לחברה קיימת - ביטול על ידי החברה מטעמי נוחות; )ב( הצדדים במקרי ביטול כאמור
עד למועד מוסכם או במקרה שהלווין  8את ההסכם במקרה שלא תחתום על הסכם רכישת לווין עמוס 

לא יתאים לביצועי המשגר בתנאים שהוסכמו ובמקרה זה יושבו לחברה הסכומים ששילמה על־פי 
י נוחות כמו כן נקבעו הוראות בדבר ביטול מטעמ SpaceXההסכם למעט סכום מוסכם שייוותר בידי 

 כנגד תשלום דמי ביטול שנקבעו ושעולים ככל שהביטול מאוחר יותר.
כל צד יפעל להשגת הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על־פי  - רישיונות ורגולציה (8)

 .8שיגור עמוס  הסכם
 

 ידי התע"א-ברה עלתפעול לווייני הח . די
 

באפריל  2 -)עד להפסקת שירותו המסחרי ב 2התמורה שמשלמת החברה בגין תפעול הלוויינים עמוס 
 , בהתאם להסכמי התפעול הרלוונטיים, הינה כמתואר להלן:4ועמוס  3, עמוס (2017

הלוויינים  החברה תשלם דמי תפעול לוויין שנתיים, בגין תפעול הלוויינים, אשר שיעורם מותנה במספר
 הפעילים במסלול, כדלקמן:

 דמי תפעול שנתיים )בדולרים( לווייני עמוס פעילים

 2,400,000 בלבד 3או עמוס  2עמוס 

 3,750,000 3+ עמוס  2עמוס 

 4,500,000 4+ עמוס  3+ עמוס  2עמוס 

 3,850,000 4+ עמוס  3עמוס 

 2,500,000 בלבד 4עמוס 
שתנה מספר * במקרה שבמהלך שנה מסוימת י

פי הטבלה באופן -הלוויינים הפעילים, יבוצע החישוב על
 .יחסי למספר הלוויינים והתקופות

החל  ובהתאם להוראות ההסכם,, בעצמה החברה מבצעת את שירות הלקוח 2016בספטמבר  8החל מיום 
, 2017במהלך רבעון רביעי  דולר בשנה. 850,000ממועד זה מופחת מהסכומים הנקובים לעיל סך של 

בבקשה לחברה שלא לקזז סכום זה, היות ולטענתה החברה אינה זכאית להפחתה זו, לאור פנתה התע"א 
. לעמדת החברה, החברה זכאית להפחתה זו לפי הוראות ההסכם ללא 6ועמוס  5אובדן הלווייניים עמוס 

  .ולא כללה הפרשה בדוחותיה בגין סכום זה 6ועמוס  5תלות בתפעול הלוויינים עמוס 
 

 הסכמים לשכירות משרדים .טו
 

 גן. -ברמת 7בבית גיבור ספורט ברחוב מנחם בגין  20משרדי החברה ממוקמים בקומה 
התקשרה החברה בהסכם שכירות חדש )כפי שתוקן(, אשר החליף את הסכמי  2012בחודש ספטמבר 

 1,181של  . לפי הסכם השכירות החדש שוכרת החברה שטח2013השכירות הקיימים החל מחודש מרס 
 .2013במרס  1שנים החל מיום  12חניות לתקופה של  23 -מ"ר ו

חודשים.  12 -לחברה זכות לסיים את ההסכם בהודעה מראש שלא תפחת מ 2019במרס  1החל מיום 
מ"ר במועדים שנקבעו באותם תנאי שכירות. בהתאם  155 -לחברה אופציה להגדלת השטח המושכר בכ

 להסכם השכירות. 
מ"ר מתוך המשרדים לתקופה  220משכירה החברה בשכירות משנה שטח של  2017ביוני  4 החל מיום

בכפוף להודעה מראש של  חודשים. לשוכר ניתנה אופציה להארכת תקופת השכירות 24מינימלית של 
השוכר זכאי לאופציה המתחדשת מדי  שישה חודשים לפחות )"תקופת האופציה"(. בתום תקופת האופציה,

 חודשים שישה שלהודעה מוקדמת בחודשים נוספים  12 ה נוספת של תקופת השכירות למשך שנה להארכ
חודשים ממועד תחילת תקופת השכירות, ניתנה אפשרות לחברה לסיים את  18החל מתום . לפחות

השכירות בהודעה מוקדמת של שישה חודשים לפחות במידה והחברה תבקש להחזיר את המשרדים 
  במקרה בו תבחר החברה לסיים את הסכם השכירות שלה מול המשכיר הראשי.לשימושה האישי ו/או 
 אלף דולר 344 -בניכוי ההכנסות משכירות משנה כאמור לעיל הסתכמו לכ 2017דמי השכירות לשנת 

 אלף דולר(. 440: 2015אלף דולר, לשנת  325: 2016)לשנת 
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 עבודים )המשך(יות מותנות, התקשרויות ושהתחייבו - 25באור 
 

 שעבודים .טז
 

 '. ד14רות חוב, ראה באור לפירוט בדבר שעבודים לטובת מחזיקי אג ( 1)

 לטובת הממשלה. 3קיבולת הממשלה בעמוס  אתקבוע בדרגה ראשונה  החברה שעבדה בשעבוד ( 2)

 לטובת הממשלה. 4החברה שעבדה בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה את קיבולת הממשלה בעמוס  (3)

 .(4י')25לתיאור שעבודים לטובת אסיהסאט ראה באור  ( 4)

 
 ליסינג רכבים .יז
 

 שנים. 3 -רכב בליסינג תפעולי. ההתקשרות היא לההחברה שוכרת את מרבית כלי 
חודשי שכירות עבור שלושת החודשים האחרונים  3כחלק מתנאי ההתקשרות מפקידה החברה פקדון של 

 אלפי דולר. 37 -כבמסתכמת  2017בר בדצמ 31של תקופת השכירות. יתרת הפקדונות ליום 
 

 ערבויות .יח
 
במסגרת הסכם שכירות להשכרת משרדים לחברה, העמידה החברה ערבות לטובת המשכירה, עד  (1)

 אלפי דולר. 57 -לתום הסכם השכירות המקורי, בסך של כ

שיון הוא לעשר לחברה רישיון ל"מתן שירותי בזק וביצוע פעולות בזק" )"הרישיון"(. תוקפו של הרי (2)
יום טרם סיום התקופה האם  90, ועל החברה להודיע למשרד לפחות 2015במאי  6שנים מיום 

בכוונתה לבקש הארכתו. החברה המציאה למשרד התקשורת ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת 
וכן  מיליון ש"ח להבטחת מילוי תנאי הרישיון, להבטחת תשלום עיצומים כספיים 5מדינת ישראל, בסך 

לפיצוי ולשיפוי המדינה על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לה, במישרין או בעקיפין, 
עקב אי מילוי תנאי הרישיון, כולם או מקצתם, במועדם ובמלואם, או כתוצאה מביטול הרישיון, הגבלתו 

 או התלייתו.

המשפט המחוזי בתל אביב )המחלקה  הוגשה לבית 2017ביולי  23ביום  לעיל, 8'ב1כאמור בבאור  כ.
הכלכלית( תביעה נגד החברה )ואחרים( ועמה בקשה לאישור הגשת התביעה כתובענה ייצוגית )"התביעה" 

התביעה והבקשה הוגשו נגד החברה, יו"ר דירקטוריון החברה, חברי דירקטוריון החברה "הבקשה"(.  -ו
( 1979מזכירת חברת בזק וכן יורוקום אחזקות )שכיהנו אותה עת, מנכ"ל החברה, מנכ"לית חברת בזק, 

. בתביעה ובבקשה נטען, כי דיווח מיידי שמסרה החברה בקשר עם עסקה שנחתמה בין החברה לבין בע"מ
( בע"מ, כלל פרטים מטעים כביכול, הן פוזיטיביים והן נגטיביים. כן נטען, כי 1998די.בי.אס שירותי לווין )

ניירות ערך בעניין בזק גם לנושא העסקה, נודעו לציבור פרטים בנוגע בעקבות הרחבת חקירה של רשות 
 לעסקה ולמימושה, שבעקבותיה ירד שער המניה של החברה במהלך הימים שלאחר גילוי המידע החדש. 

ובניגוד להוראות דין  1968-טענת המבקש, המשיבים פעלו בניגוד להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"חל 
זיקי ניירות הערך של החברה נזקים כספיים המסתכמים לטענת המבקש בעשרות נוספות, וגרמו למח

מליוני שקלים. הנזק הנטען למחזיקי מניות החברה כתוצאה מגילוי המידע שנטען כי הוסתר נאמד על ידי 
 .מיליון ש"ח 36.6 -המבקש בכ

לוק"(. משיבים החברה )ומשיבים אחרים( הגישה בקשה לסילוק בקשת האישור על הסף )"בקשת הסי 
נוספים הגישו בקשה לעיכוב ההליך )"בקשת העיכוב"(. בית המשפט טרם דן וממילא טרם הכריע בבקשות 
הסילוק והעיכוב. בשלב זה נדחה המועד להגשת תשובה לבקשת האישור עד אחרי ההכרעה בבקשת 

 העיכוב.
 more likely thanר לא )בהסתמך על יועציה המשפטיים של החברה, החברה צופה כי יותר סביר מאש 

not )ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספייםתידחה התביעה האמורהש ,.  
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 צדדים קשורים ובעלי עניין - 26באור 
 

 חברת בת א.
 

וויי ספייסקום בערבון -לחברה אחזקה בחברת בת אחת בבעלות מלאה הרשומה בקפריסין בשם: בשם: סי
חבת פעילות השיווק של החברה. הנתונים הכספיים ופעולותיה של מוגבל. חברת הבת הוקמה לצורך הר

 מהותיים. אינםחברת הבת 
 
 

 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  ב.
 

 המנהלים הבכירים בחברה זכאים, בנוסף לשכר, להטבות שלא במזומן )כגון רכב, וכדומה(. 

, בדבר תשלומים 17אה באור מנהלים בכירים משתתפים גם בתכנית כתבי האופציה למניות של החברה )ר
 מבוססי מניות(.

 הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים כוללות:

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 

 סכום מס' אנשים סכום מס' אנשים סכום מס' אנשים 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

 
 1,993  9  2,366 9 2,251 9 שכר דירקטורים ואנשי מפתח

 62  6  33 6 96 6 הטבות לאחר סיום העסקה
 469  6  212 6 65 6 תשלומים מבוססי מניות

       
  2,412  2,611   2,524 

 
 

 אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון( 2015באוקטובר  7ביום 
לים בקשר עם עסקה אפשרית למכירה או למיזוג של "ל ולסמנכ"ל, למשנה למנכ"עדכון מענקים למנכ

לעניין זה יובהר כי הכוונה לעסקה . 2014ס במר 12 -החברה, כפי שאושרו באסיפה הכללית של החברה מ
בין אם הדבר יעשה באמצעות רכישת הון המניות )מלא/  ,תהיה בתנאים אחידים לכלל בעלי המניותש

אין המדובר  ,למען הסר ספק .פי הוראות הדין-רך אחרת עלאו בכל ד חלקי( ובין אם באמצעות מיזוג

להלן עיקרי תנאי המענקים המעודכנים שאושרו . השליטה בחברהרק אחזקות בעל בעסקה למכירת 
 כאמור:

ח בהשלמת העסקה בכפוף לכך שיעבוד "ליון שימ 2מענק שימור בסך של  -ל החברה "למנכ     (1)
ח "ליון שימ 3הצלחה מיוחד וחד פעמי בסך של  נוסף למענקב) חודשים לאחר השלמתה 6בתפקידו 

אושר תיקון הסכם העסקת  (. בנוסף,2014 סאשר אושר באסיפה הכללית ממר בהשלמת העסקה
חודשים  18ל בתוך "מעביד בין החברה לבין המנכ-ל כך שבכל מקרה בו יסתיימו יחסי עובד"המנכ

ל תשלום חד "ה במקור(, תשלם החברה למנכחודשים כפי שהי 12משינוי שליטה בחברה )במקום 
 פעמים משכורתו החודשית ערב סיום יחסי העבודה. 18פעמי בסכום השווה לסך של 

ח בהשלמת העסקה בכפוף לכך "ליון שימ 3.33מענק שימור בסך של  -ל החברה "המשנה למנכ     (2)
ל "עסקת המשנה למנכאושר תיקון הסכם ה בנוסף, חודשים לאחר השלמתה. 18שיעבוד בתפקידו 

חודשים  24ל בתוך "מעביד בין החברה לבין המשנה למנכ-כך שבכל מקרה בו יסתיימו יחסי עובד
ל תשלום חד "חודשים כפי שהיה במקור(, תשלם החברה למנכ 12משינוי שליטה בחברה )במקום 

 סיום יחסי העבודה. פעמים משכורתו החודשית ערב 18פעמי בסכום השווה לסך של 

משכורות חודשיות בהשלמת העסקה  9מענק שימור בסך של  -לים הנוכחיים בחברה "הסמנכ     (3)
חודשים  12בתקופה של  חודשים לאחר השלמת העסקה. בנוסף, 18בכפוף לכך שיעבוד בתפקידו 

 6שלאחר מועד השלמת העסקה, תוארך תקופת ההודעה המוקדמת )לחברה ולעובד( ותעמוד על 
 דשים בהתאם לקבוע בתנאי העסקתם(. חו 3חודשים )במקום 

החודשים שלאחר מועד השלמת העסקה, לחברה תעמוד הזכות  12במקרה שהעובד יתפטר במהלך 
חודשים עד  6-ההתפטרות( לצמצם את תקופת ההודעה המוקדמת מ ימים ממועד 7)בהודעה שתינתן תוך 

ם )לגבי החלת העדכונים לגביו( וככל לי"א מבין הסמנכ"השינויים כפופים להסכמת כ. חודשים בלבד 3כדי 
ל יהיה זכאי למענק השימור הקודם )בכפוף להשלמת "אותו סמנכ –לים "שלא תתקבל הסכמת מי מהסמנכ

 .12.3.2014 -תקופת השימור הקודמת( כפי שאושר באסיפה הכללית מ
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 )המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין - 26באור 
 

 ענייןעסקאות עם צדדים קשורים ובעלי  ג.
 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 יתרת נכס )התחייבות( בדוח על המצב  

 הכספי הכנסות )הוצאות( –סכומי העסקאות  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 

           צד קשור/בעל עניין 
 -  (157) (4) (700) (679) (550) (1לת השליטה )בע

 4,506  2,808  8,814  21,789  18,801  21,750  (2צד קשור א' )
 594  -  -  1,833  -  -  (3צד קשור ב' )
 (165) -  -  (409) -  -  (4צד קשור ב' )
 (10) -  (12) (216) (51) (86) (5צד קשור ג' )

 (24) (297) -  -  (608) (1,673) (6' )דצד קשור 
 504  112  25  574  214  245  (7' )דצד קשור 

 
 
 תקשורת בע"מ-חברת יורוקום התקשרות עם, אישרה האסיפה הכללית 2011במרס  14ביום  (1)

שירותי ניהול ויעוץ  , בהסכם לפיו תקבל החברהבעלת השליטה בחברה - )"יורוקום תקשורת"(
אלפי דולר  700 -אך לא יותר מ, מהכנסות החברה 1%של  שוטפים, בתמורה שנתית השווה לסך

 .2011בינואר  1בשנה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 
 31אישרה האסיפה הכללית הארכת הסכם הניהול בשלוש שנים נוספות )עד  2014במרס  12ביום 

)לאחר  תה האסיפה הכלליאישר 2017 באפריל 3( ותיקונים מסוימים בהסכם. ביום 2016בדצמבר 
 31הארכת הסכם הניהול בשלוש שנים נוספות )עד  (דירקטוריון החברהאישור ועדת הביקורת ו

 התמורה השנתית בגין הסכם הניהול לתקופה המוארכת .פיו-ותיקון התמורה על (2019בדצמבר 
אלפי דולר  550 -אך לא יותר מ, מהכנסות החברה 1%תעמוד על סך של  2017בינואר  1 -החל מ
 . בשנה

 יורוקום -הליכי הסדר 
הגישו תאגידים בנקאיים לבית המשפט הכלכלי  2017בדצמבר  20ביום  ,14ב'1כאמור בבאור 

אביב בקשה לסעד זמני שעניינה מינוי בעל תפקיד/משקיפים אשר ילוו את יורוקום, -במחוז תל
. הבקשה במסגרת בחינת תהליכי מימוש נכסים ושירות חוב, תהליכים עסקיים שונים וכיו"ב

 25ידי הבנקים כאמור )"בקשת הפירוק"(. ביום -האמורה נלוותה לבקשת פירוק שהוגשה על
"הלוואת  -ו הגיש בנק מזרחי טפחות בע"מ, כנציג קונסורציום מלווים )"בנק מזרחי" 2017בדצמבר 

אביב בקשה למימוש שעבודים הרשומים על נכסי -(, לבית המשפט הכלכלי במחוז תלמזרחי"
ידי חברות יורוקום כאמור, -ת יורוקום לטובת בנק מזרחי, ביניהם מניות החברה המוחזקות עלוזכויו

יורוקום, הגישו  2018בפברואר  23וכן להורות על מינוי כונס נכסים זמני לנכסי יורוקום. ביום 
לחוק  350בקשה לאישור הסדר נושים בהתאם להוראות סעיף וחברות פרטיות נוספות בקבוצה, 

קבוצת יורוקום. "(, אגב הסדרת מערך החוב והנשייה של ההסדר)" 1999-, התשנ"טהחברות
כן אושר ההסדר  ישרה את ההסדר.בקשת ההסדר הוגשה לאחר שאסיפת הנושים של יורוקום א

ידי חברה פרטית נוספת מקבוצת יורוקום, כאשר במקביל בחברה פרטית אחרת, מתחום הנדל"ן -על
אושר ההסדר באופן מלא וההחלטה בנושא תועבר לפתחו של בית  )שאינה מחזיקה בחברה(, טרם

את החברה המשפט. להחלטה זו עשויה להיות השפעה על מבנה ההסדר ככלל ויורוקום תעדכן 
להלוואת מזרחי. במסגרת ההסדר המוצע, יינתן פתרון מלא  בדבר ההתפתחויות המהותיות בנושא.

, כתוארו להלן, תוך לבנקים חליפיים ולמשקיע ומחהתהלוואת מזרחי  בהסדר, פי המתווה המוצע-על
, הכל בהתאם לתנאים שהוגדרו בהסדר. עם זאת, בשלב זה 2019לסוף שנת  פריסת החוב עד

מזרחי" הביע את התנגדותו להסדר, וסוגיה זו הובאה לפתחו של בית המשפט. בנק קונסורציום "
מזרחי". בנק התנגדות קונסורציום "לעמדת יורוקום, כפי שנמסרה לבית המשפט, אין לקבל את 

 יש לראותו כנושה התומך בהסדר.לפיכך נושה זה אמור לקבל את חובו במלואו ו ,לעמדת יורוקום
 :, כפי שנמסר לחברהעיקרי ההסדרלהלן 

או , SHAYMA INVESTMENTS S.Aהצעת ההסדר מבוססת על כניסת משקיע ליורוקום ) )א(
השלמה שמר נתי סיידוף ביחד עם תמיר כהן יחזיקו כל תאגיד שיחליף אותה עד למועד ה

"(, אשר יקבל אופציה למימוש האחזקה ביורוקום עד לשיעור המשקיעבהחזקה מהותית בו( )"
 "(. האופציהביורוקום )" 100%אחזקה של 

הצעת ההסדר מבוססת על הזרמת הון משמעותית מטעם המשקיע ליורוקום וכן הסדרת  )ב(
רוקום והחברות הפרטיות. כן כולל ההסדר אפשרויות לתקבולי הון מערך יתרת החוב של יו

 נוספים לקופות ההסדר בעתיד לפי מנגנונים שהוגדרו. 
כי בכל מקרה בשלב זה לא יחול אירוע "שינוי שליטה" ביחס לחברה או יורוקום,  ,מובהר בזאת )ג(

כן להשלמת מלוא הואיל ומימוש האופציה כפוף לקבלת ההיתרים הרגולטוריים הנדרשים, ו
התנאים המתלים להסדר, כמפורט להלן. 



 מ”תקשורת בע-חלל
 

 באורים לדוחות הכספיים 

 64 

 )המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין - 26באור 
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 (  )המשך(1)

 
ימים ממועד הגשת בקשת  90לא יאוחר מתום  ים,מתלההסדר המוצע כפוף למספר תנאים  )ד(

קבלת אישור בית המשפט להסדר, לרבות התאמות אפשריות ( 1): ולהלן עיקריהם ההסדר,
 (2)לעיל;  2פי החלטת בית המשפט בשים לב לאמור בסעיף -להסדר אשר יכול ותידרשנה על
תנאים המתייחסים  (3)מס בנוגע להיבטים שונים בהסדר; קבלת פרה רולינג מרשויות ה

, פי דין-לטורי אשר יידרש עלכל אישור רגו קבלת (4)רועי הרעה או שינויים מהותיים; לאי
בנוסף, ההסדר  .פי רישיון החברה, הנדרש, בין היתר לשם מימוש האופציה-לרבות אישור על

כולל תנאי מתלה לפיו ממועד ההגשה ועד למועד ההשלמה לא נמכרו מניות החברה )ו/או 
א נעשה כל מניות חברות קבוצת יורוקום( ו/או חלקן ולא ניתנה התחייבות כלשהיא למכירה, ל

שינוי משפטי בזכויות אלו לרבות מינוי כונס נכסים ו/או מפרק כאמור ולא חל שינוי מהותי 
לרעה בחברה )ו/או בחברות קבוצת יורוקום(. כמו כן, בתקופה זו מחזיקי אגרות החוב של 
החברה )ו/או חברות קבוצת יורוקום( לא החלו בהליך משפטי כנגד החברה הרלוונטית אליהם 

 30ההליך לא הוסר בתום  –נכסיה שעילתה שינוי השליטה וככל שנפתח הליך כאמור ו/או 
 ימים מהמועד שנפתח או עד למועד ההשלמה, המוקדם מביניהם.

קבוצת יורוקום תרוכזנה תחת ידי -החברה המוחזקות עלי הצעת ההסדר, כל מניות פ-על )ה(
 .תקשורת-יורוקום

הכפופה לאישור ההסדר והתקיימות התנאים המתלים בהתאם, עד למועד מימוש האופציה ) )ו(
האמורים(, לא יחול שינוי במבנה האחזקות ביורוקום. כמו כן, בהתאם להסדר המוצע, גם 
במידה ויאושר ההסדר, יתקיימו התנאים המתלים לביצועו והאופציה תמומש, יורוקום תמשיך 

לרכישה ישירה אפשרות להחזיק בשליטה בחברה. עם זאת, ההסדר מתיר אפשרות לבחינת 
 פי דין.-כל הבחינות והאישורים הנדרשים עלדי המשקיע, בכפוף לי-של נכסי הקבוצה על 

 .לעילההסדר טרם אושר וכפוף לתנאים נוספים, כמפורט          

פניית המשקיע לחברה, פניית נאמני אגרות החוב לחברה בקשר עם השפעת לפרטים בדבר 
, הודעת לבית המשפטונאמני אגרות החוב פניית החברה  ,בההסדר על מחזיקי אגרות החו

ג' בדבר אירועים לאחר 27ראה באור  המשקיע על פקיעת ההסדר ומגעים לבחינת הסדר חלופי
  תאריך הדיווח.

בהסכם, המחליף הסכמים קודמים בין הצדדים  yesהתקשרה החברה עם  2013בנובמבר  4ביום  (2)
(, למתן 2028בדצמבר  31שנים נוספות )עד  13 -מאריך את תקופת ההתקשרות בין הצדדים בכו

ו/או כל לוויין אחר שיוסכם בין הצדדים  6, עמוס 3, עמוס 2שירותי תקשורת לוויינית בלוויינים עמוס 
 מיליון דולר )בחישוב נטו, מבלי לקחת בחשבון 311 -בהיקף כספי כולל של כבנסיבות מסוימות 
מיליון דולר, בחישוב נטו, לאחר שקלול  226-להגדלת מספר המקטעים( )כ yes -אופציה שניתנה ל

לפי ההסכם המקורי  13-ההנחה על יתרת תקופת ההסכם המקורי בין הצדדים וביטול המקטע ה
קטוריון ידי ועדת הביקורת, דיר-אושר על yes(. הסכם yesומבלי לקחת בחשבון את האופציה של 

 ה.הכללית של החבר והאסיפה
עבור התקופה זכאית הייתה  yes, 6פי ההסכם, עקב דחיה במועד הפעלת הלוויין עמוס -בנוסף, ועל

ועבור התקופה החלה מיום  25%להנחה בגובה  15.8.2016 -ועד ל 15.3.2016החלה מיום 
ה של מדמי השירות השנתיים לאותה תקופ - 50%להנחה בגובה  31.12.2016 -ל ועד 16.8.2016

מיליון דולר בתקופות  3 -מיליון דולר ו 1.9. הנחה זו מסתכמת בסך של 2קיבולת השירות בעמוס 
 הנ"ל, בהתאמה.

 3ה האסיפה הכללית של החברה ביום , אישר2016בספטמבר  1-ב 6לנוכח אובדן הלוויין עמוס 
ין ההתקשרות ב עקרונות לעדכון (חברההדירקטוריון ועדת הביקורת ו )לאחר אישור 2017באפריל 
 הצדדים.

 פירוט העקרונות:להלן 
, בכפוף לאפשרויות 2028בדצמבר  31תקופת ההסכם: ללא שינוי מההסכם הקיים, עד ליום  (א)

 .סיום מוקדם כפי שנקבע בתנאי ההתקשרות
ועד למועד תחילת הפעילות של הלוויין  2017בינואר  1החל מיום ( 1מספר המקטעים: ) )ב(

מקטעים  5-ו 3מקטעים יהיו בעמוס  5, כאשר 2ובעמוס  3י חלל בעמוס מקטע 10: 7עמוס 
ועד מועד תחילת פעילות  7החל ממועד תחילת הפעילות של הלוויין עמוס ( 2; )2בעמוס 

 6 -ו 3בעמוס  ם יהיומקטעי 6, כאשר 7ובעמוס  3מקטעי חלל בעמוס  12: 8הלוויין עמוס 
עד לתום תקופת השימוש בו  7בלוויין עמוס צפויה לעשות שימוש  yes. 7עמוס ב מקטעים

( החל ממועד 3ידי החברה )כפי שנקבע בהסכם בינה לבין אסיהסאט, בעלת לוויין זה(; )-על
מקטעי חלל  4כאשר , 8ובעמוס  3מקטעי חלל בעמוס  12: 8תחילת פעילות הלוויין עמוס 

מקטעי החלל יהיו  12 - 3. לאחר תום חיי עמוס 8מקטעי חלל בעמוס  8-ו ,3בעמוס  יהיו
 .8בעמוס 
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 (  )המשך(2)

 
די לבנות לנקוט במיטב המאמצים הסבירים כהחברה מתחייבת במסגרת התיקון להסכם 

כי מועד תחילת פעילותו יחול לא ( ו8)הלוויין עמוס  4Wולשגר לוויין מחליף לנקודת שמיים 
החברה עם זאת, התיקון להסכם כולל התייחסות למקרה שבו . 2021יאוחר מחודש פברואר 

 (.2לא תתקשר בהסכם לבניית לוויין זה, ראה סעיף קטן )ו()
, 2028 בדצמבר 31 ועד 2017בינואר  1 -מ החל ההתקשרותהכספי הכולל של  ההיקף )ג(

מנגנון השתתפות  או/ו הנחות מנגנונידולר )מבלי לקחת בחשבון  מיליון 263 -בכ מסתכם
התוספת הכספית נטו בניכוי (. להסכם בתיקון שנקבעו "(rev share)" עודפות בהכנסות

מיליון  41 -מסתכמת בכ 2028בדצמבר  31ועד  2017בינואר  1 -החל מ ההסכם הקיים
 .דולר

" מותנה ביחס לתקופת השימוש בלוויין  rev share"מנגנוןrev share :(1 ) -מנגנוני הנחות ו (ד)
 yes, תהא זכאית 7עמוס מקטעי לוויין בתעשה שימוש ב yes: במהלך התקופה בה 7עמוס 

מקטעי חלל ו/או ממתן שירותים  עודף הכנסותיה הכוללות של החברה מהחכרתמ שלישל
שמעבר  ים שלישיים(והן לצדדyes -לגורמים כלשהם )הן ל 7ועמוס  3שונים בלוויינים עמוס 

ביחס מנגנון הנחה מותנית ( 2)ככל שיהיה עודף כאמור(; ) הסכםתיקון לשנקבע בלסף 
תעשה שימוש במקטעי לוויין  yes: אם במהלך התקופה בה 8לתקופת השימוש בלוויין עמוס 

 ולגורמים נוספים(, -yesתחכיר חלל )ל, המספר הכולל של מקטעי החלל אותם 8עמוס ב
יעלה על  8עמוס ו 3עמוס תחום התדרים הרלוונטי בלוויינים רח תיכונית ובבאלומה המז

הנגזר ממספר להנחה שנתית בשיעור  yesהמספר שנקבע בתיקון להסכם, אזי תהא זכאית 
ומהמספר הכולל של מקטעי החלל שהחכירה חלל  yes מקטעי החלל שיועמדו לשירות

 יון דולר בשנה.מיל 2.4כאמור, וזאת עד להנחה שנתית מירבית של 
באופן שוטף במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם למועדי התשלום כל התשלומים ישולמו  (ה)

: 2020-ו 2019( בגין השנים 2; )יום 95: שוטף+2018-ו 2017( בגין השנים 1הבאים: )
 .יום 35שוטף+( בגין שאר תקופת ההסכם: 3)-יום; ו 65טף+שו

רשאית לסיים את ההתקשרות במהלך  yes( 1ם: )התאמות לעניין אפשרויות סיום ההסכ (ו)
מיתרת  55% של חודשים ותשלום 12התקופה גם ללא עילה, בכפוף להודעה מוקדמת בת 

מהתמורה ביחס ללוויין  100%תשלום של  וכן 8עמוס -ו 3התמורה ביחס ללוויינים עמוס 
על פי נוסחה )בכפוף למנגנון החזר ידי החברה -ום תקופת השימוש שלו עלעד לת 7עמוס 

( 2); תצליח להחכיר את המקטעים שהתפנו( החברההסכם במקרה בו תיקון להקבועה ב
yes 7קופת הפעילות הראשונית של הלוויין עמוס רשאית לסיים את ההתקשרות בתום ת ,

יינים לבנייתו עם יצרן לוומחייב לא התקשרה בהסכם  החברהללא תשלום פיצוי, במקרה בו 
, התיקון להסכםמועד חתימת מבתוך שנתיים  (EDCשייכנס לתוקפו ) ,8של הלוויין עמוס 

( 3. )להסכםתיקון חודשים ממועד חתימת ה 33-יאוחר מובלבד שהודעה כאמור נמסרה לא 
ההתקשרות, ללא ילת פעילותו, אזי תסתיים לאחר תח 8הלוויין עמוס במקרה של אי זמינות 

עד  סיום מוקדם כאמור יחול גם במקרה בו. 3עמוס , בתום תקופת חיי הלוויין תשלום פיצוי
תקבל שירות באמצעות  yesטרם החל בפעילותו, כאשר במקרה  8עמוס  2022לפברואר 

להתחיל  8עד לתום חייו, וככל שלאחר מכן יתאפשר לעמוס  3מקטעי חלל בעמוס  10
 8רשאית )אך לא חייבת( לבחור לעשות שימוש במקטעי חלל בעמוס  yesבפעילות, תהיה 

 עד לתום תקופת ההתקשרות.
התחייבה החברה להעמיד  8או עמוס  7או עמוס  3במקרה של אי זמינות בלוויין עמוס  (ז)

קיבולת חלופית ו/או גיבוי על מנת לאפשר שירות באמצעות קיבולת מינימאלית,  yesלרשות 
 כפי שהוסכם.

 
ינק תקשורת בע"מ, חברה עסקאות שאינן חריגות למתן שירותי תקשורת לוויינית לחברת סאטל (3)

 .2015ביוני  4 -עד ל בשליטת בעלת השליטה בחברה )בשרשור(שהייתה 
ואינטרנט(, עבור לקוחות  uplink ,IP עסקאות שאינן חריגות לרכישת שירותים נלווים )כגון שירותי (4)

מ, חברה שהייתה בשליטת בעלת השליטה בחברה "החברה, מחברת סאטלינק תקשורת בע
 .2015ביוני  4 -עד ל)בשרשור( 

עסקה שאינה חריגה לרכישת שירותי תקשורת סלולרית וציוד סלולרי מפלאפון תקשורת בע"מ,  (5)
חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה )בשרשור(. 
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ת לרכישת שירותים עבור לקוחות החברה, כחלק מפעילותה השוטפת, עסקאות שאינן חריגו (6)

עלת השליטה בחברה )בשרשור( )כגון: שירותי מחברת גילת סאטקום בע"מ, חברה בשליטת ב
אירוח וקישוריות לאינטרנט, קיבולת לוויינית חלופית, שירותים פרויקטאליים, תמיכה טכנית(. עיקר 

בגין עסקה שאינה חריגה )ואינה זניחה( לרכישת קיבולת הינה  2017 -ו 2016 יםבשנההוצאה 
. 2017עד אוגוסט  2016שנמשכה החל מדצמבר  לווייינית חלופית עבור לקוח של החברה

ידי ועדת הביקורת לסיווג חריגות עסקאות -המידה שנקבעו על ההתקשרות אושרה בהתאם לאמות
  דירקטוריון החברה. ידי-עם בעלי ענין ובהתאם למסגרת התקשרויות שאושרה על

עסקאות שאינן חריגות למתן שירותי תקשורת לוויינית לחברת גילת סאטקום בע"מ, חברה בשליטת  (7)
 בעלת השליטה בחברה )בשרשור(.

 נוהל עסקאות זניחות:

)"תקנות עריכת  2010-()א( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע6)א()41תקנה בהתאם ל
אימץ דירקטוריון החברה, לראשונה, קווים מנחים וכללים, כמפורט  2010במאי  2ביום  ,ים"(דוחות כספי

להלן, לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה )"עסקת בעל עניין"( כעסקה 
, מנחים אלה כללים וקווים. 2013במרץ  17 -ידי דירקטוריון החברה ב-כללים מנחים אלה עודכנו על. זניחה

ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף )לרבות בדוחות הצעת  כפי שיתעדכנו מעת לעת,
מדף( לגבי עסקה של החברה, תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל השליטה או שלבעל השליטה 

 1970-ם ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיי 22יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה 
, וכן 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף  54ובתקנה 

( לתקנות דוחות 6א)37לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה, כקבוע בתקנה 
בחינת היקף הגילוי על פי תקנה תקופתיים ומיידיים. כמו כן, ישמשו כללים וקווים מנחים אלה ל

 ()א( לתקנות עריכת דוחות כספיים.6)א()41

ידי ועדת -כללים אלה גם על, אושרו 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 22לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 
 הביקורת של החברה.

רטים את הקריטריונים המפו הביקורת דתבוחנת ועאחת לשנה, לפני פרסום הדוחות הכספיים השנתיים, 
 .נוהל הזניחות ואת הצורך בעדכונם במסגרת

, בוטלה החובה לדווח בדיווח מיידי על עסקאות שלבעל 2016יצוין, כי לאחר תיקון שנכנס לתוקף בינואר 
השליטה יש בהן עניין אישי )למעט עסקאות חריגות לגביהן עדיין קיימת חובה כאמור(. לאחר התיקון 

 ווח רק במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.האמור, עסקאות כאמור נדרשות בדי

 את התנאים )המצטברים( הבאים כמאפייניה של "עסקה זניחה": קבעהועדת הביקורת 

העסקה אינה עסקה חריגה כהגדרתה בחוק החברות )קרי, עסקה שהינה במהלך העסקים הרגיל של  (1)
ל רווחיות החברה, רכושה או שאינה עשויה להשפיע באופן מהותי עוהחברה, שהינה בתנאי שוק 

 התחייבויותיה(.

העסקה הינה מסוג העסקאות שנעשות על ידי החברה במהלך העסקים הרגיל שלה, לרבות עסקאות  (2)
)בכפוף לעמידתן בקריטריונים הקבועים בנוהל( )מובהר, כי  מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן

 : אין מדובר ברשימה סגורה(
שירותי החברה, לרבות עסקה של מכירת שירותי החברה למתן שירותי תקשורת עסקה של מכר  )א( 

 לוויינית כחלק מפעילותה השוטפת ושיתופי פעולה במסגרת תחום פעילותה.

עסקה של רכישת מוצרים ושירותים כחלק מפעילותה השוטפת של החברה, למשל ומבלי למעט,  )ב( 
 ואינטרנט ללקוחות החברה. Uplink ,IPשירותי 

עסקה של קבלת שירותים ומוצרים עבור החברה, ושנוגעים לתפעול השוטף של החברה, בכלל זה  )ג( 
ומבלי להגביל, רכישת ציוד משרדי וציוד חשמלי למשרד, עסקות הנוגעות לרווחת עובדים, טלפון 

תי ואינטרנט, דואר, שירותי נסיעות, מיחשוב ותקשורת, ציוד היקפי, גרפיקה, הפקת אירועים, שירו
 יחסי ציבור, פרסום, ייעוץ שוטף, שילוח, ביטוח.

בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל עניין, תיחשב כעסקה  (3)
זניחה אם אמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה, אחת או יותר )לפי העניין(, כאמור להלן, הינה 

.ליון דולרימ 3יקפה אינו עולה על וה (1.5%בשיעור של פחות מאחוז וחצי )
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 )המשך( עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין ג.
 

 )המשך( נוהל עסקאות זניחות:

בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה, תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות  (4)
 הדוחות הכספים המאוחדים השנתיים האחרונים של החברה:לעסקה המסוימת על בסיס 

סך  - יחס מכירה שנתית ן היחס הבא:ידי החברה ייבח-ענין על ות לבעלבעסקת מכירת שיר (4.1) 

החברה הינו  המכירה השנתית נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך המכירות השנתי של

 (1.5%בשיעור של פחות מאחוז וחצי )

 יחס עלות רכישה שנתית ידי החברה ייבחן היחס הבא:-שירות מבעל ענין על בעסקת רכישת (4.2)

הוצאה תפעולית ) עלות עסקת בעל העניין לשנה חלקי סך העלויות הרלוונטיות השנתיות –

הוצאות שיווק לעומת סך ההוצאות התפעוליות, הוצאת מימון לעומת סך הוצאות המימון, 

( לה וכלליות לעומת סך הוצאות הנהלה וכלליות וכו'לעומת סך הוצאות השיווק, הוצאות הנה

 .(1.5%הינה בשיעור של פחות מאחוז וחצי )
 עסקאות נפרדות המהוות בפועל עסקה אחת, תיבחנה כעסקה אחת.

לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של  4במקרים בהם כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות בסעיף  (5)
כעסקה זניחה, בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת, שתיקבע על  עסקת בעל העניין, תיחשב העסקה

ידי החברה ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות מאחוז וחצי 
 .ליון דולרימ 3והיקף העסקה אינו עולה על  (1.5%)

שעולה מבחינת בנוסף לבחינת אמות המידה הכמותיות, עסקה זניחה תיבחן גם מבחינה איכותית, כפי  (6)
כלל נסיבות העניין. לדוגמא: עסקה הנחשבת, לדעת דירקטוריון החברה, כאירוע משמעותי בחברה 
ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות או אם במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי עניין לקבל 

עניין שחשוב טובת הנאה שיש חשיבות במסירת דיווח עליה לציבור או אם יש בעסקת בעל העניין 
 להביאו לידיעת הציבור, לרבות מכוח הוראות הדין, לא תיחשב כעסקה זניחה.

לקבוע כי לצורך דיווח במסגרת דוח שנתי, דוחות כספיים , דירקטוריוןו ועדת הביקורת והבנוסף, החליט (7)
ותשקיף )לרבות דוחות הצעת מדף( זניחות העסקה תיבחן על בסיס שנתי תוך צירוף כלל העסקאות 
מאותו סוג של החברה עם בעל העניין או תאגידים בשליטתו של בעל העניין באותה תקופה )בדרך 

מאמת המידה  1.5%דיווח כאמור, ייבחן האם היקף סך העסקאות עולה על  לצורך כלל שנה(.
 .דולר מיליון 3 על שעולה עסקה היקף אולעסקה הרלוונטית 

נן חריגות, עם בעלי עניין בחברה וצדדים קשורים, מן החברה מתקשרת מעת לעת בעסקאות זניחות, שאי

 הסוגים ובעלות המאפיינים הבאים:

 )א( עסקאות במהלך פעילותה השוטפת של החברה למתן שירותי תקשורת לוויינית.

)ב( עסקאות במהלך פעילותה השוטפת של החברה לרכישת ו/או למכירת מוצרים ושירותים, למשל, ומבלי 

 ואינטרנט ללקוחות החברה. Uplink ,IPלמעט: שירותי 

)ג( עסקאות במהלך פעילותה השוטפת של החברה הנוגעים לתפעולה השוטף, לרכישת מוצרים ו/או 

שירותים, למשל, ומבלי למעט: ציוד ושירותי אלקטרוניקה ותקשורת )למשל, טלפונים משרדיים, מרכזיות, 

רית וציוד קצה, שירותי טלפוניה בינלאומית ציוד פקסימיליה, אינטרנט, אספקת שירותי תקשורת סלולא

 וארצית וכדומה(.

 

העסקאות המתוארות בסעיף ג' לעיל הן עסקאות שאינן זניחות אשר נבחנו על בסיס שנתי, תוך צירוף כלל 

  העסקאות מאותו סוג של החברה עם בעל העניין כאמור לעיל.

 

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה: פוליסת

, אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת 2017ספטמבר ב 28ביום 

ודירקטוריון החברה(, התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לתקופה החל 

פוליסת הביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה הינה  .2019במרס  31ועד ליום  2017באוקטובר  1מיום 

מיליון דולר לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. כל הדירקטורים ונושאי המשרה  30אחריות בסך של  בגבולות

בחברה ובחברות הבנות שלה מבוטחים בתנאים זהים. עם הדירקטורים ונושאי המשרה אשר את אחריותם 

יץ, וכן תכסה הפוליסה, נמנים גם דירקטורים שהינם בעל השליטה וקרובו, ה"ה שאול אלוביץ ואור אלוב

נמנה גם מנכ"ל החברה. 
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 )המשך( עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין .ד
 

 )המשך( פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה:

העסקה האמורה אושרה על ידי ועדת הביקורת )בשבתה כועדת תגמול( ודירקטוריון החברה, בישיבותיהן 

( לתקנות החברות )הקלות 5ב)1 -ו 1א1, בהתאם להוראות תקנות 2017באוגוסט  22נפרדות, מיום ה

ועדת הביקורת )בשבתה כועדת תגמול(  )"תקנות ההקלות"(. 2000-בעסקאות עם בעלי עניין(, תש"ס

כי ביטוח נושאי המשרה הנחשבים  2017באוגוסט  22ודירקטוריון החברה אישרו בהחלטותיהם מיום 

עלי שליטה הינו בתנאים זהים לתנאי הביטוח של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, וכי כב

ההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או 

 .( לתקנות ההקלות5ב)1התחייבויותיה, בהתאם להוראות תקנה 

 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח - 27באור 
 
אופציות תכנית אופציות לתגמול עובדים, דירקטוריון החברה אימוץ תכנית  אישר 2018בינואר  14ביום  .א

או של חברה קשורה נושאי משרה, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים אחרים בכירים נבחרים של החברה 
ה החברה רשאית תהי תכניתבמסגרת ה "(. האופציות תוענקנה לניצעים ללא תמורה.הניצעים)" כלשהי

 0.01מניות רגילות בנות  1,400,000אופציות, לא סחירות, הניתנות למימוש לעד  1,400,000להקצות עד 
ההטבה הכספי הגלום  מרכיב באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיסש"ח ע.נ. כ"א של החברה, 

אישור ועדת ובהתאם לכוח התכנית . מובכפוף להתאמות (Cashless Exercise) באופציות במועד המימוש
פציות לעובדים ויועצים או 998,500 ,2018 סבמר 20התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה ביום 

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו גם הקצאה של אופציות למנכ"ל והחברה זימנה אסיפה  של החברה.
מוותר על האופציות שהוחלט להקצות הוא לדירקטוריון כי  כללית לאישור הקצאה זו. לאחר שהמנכ"ל הודיע

 לו, בוטלה האסיפה.
 
התאם לדיווח של "בזק" בדיווחה החברה מטעם יורוקום, בעלת השליטה, כי  2018בפברואר  19ביום  ב.

בדבר חקירה ברמת קבוצת "בזק", נעצרו  ,2018בפברואר  18החברה הישראלית לתקשורת בע"מ מיום 
רה מספר חשודים ביניהם נושאי משרה בכירים בקבוצת בזק. על כל פרט נוסף מפרטי במסגרת החקי

ידי יורוקום, כי למיטב ידיעת יורוקום -מובהר בזאת, כי הובהר לחברה על החקירה הוטל צו איסור פרסום.
 .לחברהדבר החקירה אינו נוגע או מתייחס 

 

 SHAYMAמחברת קיבלה החברה מכתב  2018במרס  6ביום ( לעיל, 1ג')26בהמשך למתואר בבאור  ג.
INVESTMENTS S.Aהנ"ל , המשקיע בהתאם להסדר המוצע בקבוצת יורוקום, כמפורט בבאור 

הוראה, לפיה כל ההסדר כולל המכתב מבקש להפנות את תשומת ליבה של החברה לכך ש )"המשקיע"(.
מוחזקות ע"י מי מחברות קבוצת יורוקום במישרין נושה של אילו מבין החברות הכלולות בקבוצת יורוקום )ה

קום ו/או בחברות או בעקיפין(, לרבות החברה, אשר עומדת לו טענה לפיה שינוי השליטה בקבוצת יורו
עד  ואשר לא פנה לבית המשפט בענין זהעמדת החוב כלפיו לפירעון מיידי, העילה להכלולות בה הנו 

מלעשות כן באופן סופי ומוחלט לאחר מועד האישור ויראו אותו , יהא מנוע ומושתק ההסדר אישורלמועד 
כמי שהסכים להעברת השליטה כאמור בכל מקום שנדרשת הסכמה כאמור ועל כן, ביצוע ההסדר לרבות 

י. כמו כן, המכתב מחובות אלה לפירעון מייד ההמשקיע לא יהוו עילה להעמדת איז מימוש האופציה על ידי
לב להחלטות בית המשפט, לפיהן כל נושה וכל צד מעוניין רשאי להגיש את מבקש להפנות את תשומת ה

החברה אינה מביעה עמדה לעניין תוקפו של הסעיף . 2018במרס  12עמדתו להצעת ההסדר עד ליום 
 . האמור בהסדר החוב של יורוקום תקשורת ועל השלכותיו לעניין זכויותיהם של נושים של החברה

יז'( -ל בחברה מכתב מאת ב"כ נאמני אגרות החוב )סדרות ו', ח', ט', טז' והתקב 2018במרס  8ביום  
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, משמרת חברה לשירותי נאמנות "(, אגרות החובשהנפיקה החברה )יחד: "

במסגרתו נתבקש, כי החברה תפעל ,"(הנאמנים" יחד:( בע"מ )1992בע"מ ושטראוס, לזר חברה לנאמנות )
זכויות מחזיקי אגרות החוב שלה, ובפרט שמירה על זכויותיהם, ותתנגד באופן נחרץ לאמור להגנה על 

במכתב המשקיע, שכן עולה מנוסח המכתב, על פני הדברים, כי יש בהסדר כדי לפגוע בזכויות מחזיקי 
אגרות החוב של החברה, בשלילת זכות הפעולה שלהם במקרה של קרות אירוע שינוי שליטה בחברה. 

משקיע. במסגרת מכתב זה, הף, קיבלה החברה העתק מכתב ששלח ב"כ הנאמנים באותו יום לב"כ בנוס
ולמען הזהירות, שכן החברה אינה צד להליכים שתוארו במכתב המשקיע ונושיה אינם צד להם, הודיעו 
הנאמנים על התנגדותם החד משמעית לאמור במכתב המשקיע, ככל שהוא מתיימר לפגוע בזכות כלשהי 

.כויות מחזיקי אגרות החוב, לגרוע מזכות כלשהי מזכויותיהם או לחייב אותם באופן כלשהומז
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במכתב צוין, כי בהתאם לשטרי הנאמנות של כל אחת מסדרות אגרות החוב, בקרות אירוע שינוי שליטה 
 הכל כאמור בשטרי הנאמנות.נדרשים הנאמנים לפעול באופן מסוים ו

בנוסף, הנאמנים שומרים על זכותם לפעול בהתאם להוראות שטרי הנאמנות ובכל דרך שימצאו לנכון לפי 
הוראות כל דין, לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ואין בכוונתם להגביל את זכויותיהם ודרך 

המבקש להגביל את זכויותיהם או את דרכי  פעולתם בכל דרך שהיא, והם מתנגדים לכל נסיון או צעד
הפעולה העומדות בפניהם. כן ביקשו הנאמנים במכתבם, כי המשקיע יביא לידיעת בית המשפט עובדה זו, 

 ככל שתהיה כוונה כלשהי מצד המשקיע לעמוד על הבקשה לקבלת סעדים כנגד מחזיקי אגרות החוב.

להסדר,  31 ם לאמור במכתב המענה, לפי סעיףלחברה את מענה המשקיע. בהתא ב"כ הנאמנים העביר
יהיה מושתק מלהעלות טענה בנוגע לשינוי  כל נושה של חברה בת של יורוקום תקשורת ובכלל זה החברה,

המשקיע לא  לפי האמור במכתב, .2018במרס  12שליטה אם לא הגיש התנגדותו לבית המשפט עד ליום 
פי -מש את האופציה למניות יורוקום שתהיה בידו עלנכון לקחת את הסיכון שיקבל היתר שליטה, ימ

או שעצם הפעולה של העברת שליטה  מיידי ומחזיקי אגרות החוב יעמידו אז את החוב לפירעון ההסדר
תשמש ככלי בידי המחזיקים לקבלת הטבות כספיות. כן מציין ב״כ המשקיע במכתבו, כי ככל שההסדר 

 .מכך ויחול גם על מחזיקי אגרות החוב יאושר, הוא יהווה פסק דין על כל המשתמע

והואיל והחברה ונושיה,  2018במרס  20ליום  נקבעבהתחשב באמור לעיל, הואיל והדיון בבקשת ההסדר 
לרבות מחזיקי אגרות החוב שלה, אינם צד להליכים המתנהלים בכל הקשור לאישור ההסדר; ובהינתן 

מבלי להביע  לעיל.לידיעת בית המשפט את האמור ראתה החברה לנכון להביא  –להסדר  31הוראת סעיף 
עמדה לעניין תוקפו של הסעיף בהסדר אליו הפנה המשקיע ועל השלכותיו לעניין זכויותיהם של נושים של 

, 2018במרס  11יום ב הגישה החברההחברה, ומבלי לגרוע מטענת הנאמנים כי הסעיף אינו יכול לחייבם, 
החברה להצטרף כצד להליך, לאפשר לה להתייצב לדיון ביקשה  בקשה לבית המשפט. במסגרת הבקשה,

, וככל שיש בכך צורך, לפי שיקול דעת בית המשפט, להורות שגם הנאמנים 2018במרס  20הקבוע ליום 
יתייצבו לדיון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עמדת החברה היא שרצוי שמחזיקי אגרות החוב יגבשו, 

תייחס להעברת השליטה הפוטנציאלית ביורוקום ככל שההסדר יאושר, עמדתם בהאת בהקדם האפשרי, 
יושלם והאופציה תמומש, אם כי יש לאפשר למחזיקים פרק זמן סביר בנסיבות העניין לצורך גיבוש עמדתם, 
ותוך שיובא בחשבון הזמן הדרוש לכינוס אסיפות, וכל זאת מבלי לגרוע מטענתם בדבר היעדר תוקף 

 צעת ההסדר.לה 31כלפיהם לסעיף 

החברה הדגישה בבקשתה לבית המשפט, כי זכויות נושיה ובפרט מחזיקי אגרות החוב שלה, הינן בעלות 
 בית המשפט נענה לבקשת החברה להצטרף כצד להליך. חשיבות רבה עבור החברה ומכאן בקשתה.

המשפט בהצעת ההסדר הגיש לבית קיבלה החברה דיווח מיורוקום כי המשקיע  2018במרס  11ביום 
פי הנמסר מיורוקום, המשקיע טוען -על )"ההודעה"(. הודעה על פקיעת הצעת ההסדר ובקשה למתן הוראות

בהודעה על פקיעת הצעת ההסדר נוכח העדר התקיימותם של תנאים מתלים בהצעת ההסדר. בכלל זה 
ל רקע אירועים רולינג מרשות המיסים וכי ע-כי לא התקיים תנאי מתלה העוסק בקבלת פרה ,טוען המשקיע
מעלה המשקיע  כאמור לעיל, י לרעה לצורך ההסדר. כמו כן,, חל שינוי מהות"בזקחברת "שונים ביחס ל

  למשקיע על רקע הוראות ההסדר המבקשות להגבילם לכאורה. החברהטענות הנוגעות לפנייתם של נושי 

סדר הטוב והזהירות בלבד, ידם, למען ה-נמסר לחברה מב"כ הנאמנים כי הוגשה על 2018במרס  12ביום 
הודעה לבית המשפט לפיה הם דוחים מכל וכל את כל טענות המשקיע המפורטות במכתבו, וזאת מבלי 

להצעת ההסדר ומבלי שיהיה בכך כדי לגרום להיותם של  31להודות בקיומו של בסיס חוקי כלשהו לסעיף 
בקשר עם קבוצת יורוקום. הנאמנים  הנאמנים או של מחזיקי אגרות החוב צדדים להליכים בבית המשפט 

מודיעים בבקשתם לבית המשפט, כי הם מתנגדים בכל תוקף לכך שיינתן צו כלשהו המחייב את מחזיקי 
אגרות החוב לוותר על זכות כלשהי שעומדת להם. כן מדגישים, כי שטרי הנאמנות של כל אחת מסדרות 

עמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב במקרה של אגרות החוב מקנות למחזיקים, בין היתר, זכות לדרוש ה
עוד מדגישים הנאמנים בבקשה, כי הם שינוי שליטה בחברה שלא בתנאים שנקבעו לכך בשטרי הנאמנות. 

אינם מביעים עמדה בשאלה אם אישור הצעת ההסדר יהווה משום שינוי שליטה בחברה, אם לאו, אלא הם 
פעול בהתאם לאמור בשטרי הנאמנות של סדרות אגרות החוב מודיעים כי הם שומרים על כל זכויותיהם ל

הרלוונטיות, ובהתאם להוראות כל דין, ובמידת הצורך יכנסו אסיפות של מחזיקי אגרות החוב על מנת לקבל 
 את הוראותיהם.
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בהצעת ההסדר הגיש המשקיע . כאמור לעיל, הסדראישור ההתקיים דיון בבקשה ל 2018במרס  20ביום 
והמשקיפים שמונו לחברות יורוקום . לבית המשפט הודעה על פקיעת הצעת ההסדר ובקשה למתן הוראות

במהלך הדיון, הציע בית המשפט לצדדים לבדוק היתכנות למתווה של  .על עמדתו של המשקיע יםחולק
יורוקום הודיעו לבית המשפט שאכן יש מקום לבחון  א כחבאי כח הבנקים וב .הסדר אחר עם המשקיע

אפשרות יחד עם המשקיע של מתווה הסדר חלופי, זאת מבלי לגרוע מכל טענה ומבלי שיהיה בכך הודאה 
בנסיבות האמורות לעיל, דחה בית המשפט את בית המשפט.  של צד בטענות משנהו ומתוך היענות להצעת

כי מצופה שהצדדים יעשו מאמץ על מנת למצוא  ,. בית המשפט ציין בהחלטתו11.4.2018הדיון ליום 
דיף על החלופות האחרות. כל זאת, מבלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה מתווה של הסדר נושים שהינו ע

לגוף הטענות. המשקיפים ויורוקום יעדכנו את בית המשפט על התקדמות המגעים לא יאוחר מיום 
29.3.2018 . 

המגעים כאמור לעיל יבשילו לכדי הסדר מחייב וכן מה יהיה המתווה של ההסדר  אם ,בשלב זה אין ודאות
 .פיע על החברה, ככל שיאושר ויושלםוכיצד יש
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 2017לשנת  פרטים נוספים על התאגיד -תקשורת בע"מ -חלל

על הרווח )הפסד( הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים בשנת חות תמצית דו -א 10תקנה  .1
 )באלפי דולר( 2017

 
 שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

  

 שנה שנסתיימה ביום

31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017 31.12.2017 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר דולר אלפי
 74,016 19,426 18,987 17,910 17,693 הכנסות

 (54,407) (13,953)  (13,851)  (14,497)  (12,106) עלות ההכנסות

 19,609 5,473 5,136 3,413 5,587 רווח גולמי

      הוצאות 

 (3,788) (949) (908) (1,055) (876) שיווקמכירה ו

 הנהלה וכלליות
(1,699)  (1,725) (1,582) (2,090)  (7,096) 

 (2,000) - - (2,000) - אחרות, נטו הוצאות

שיווק, הנהלה ו אות מכירהסך הוצ
 וכלליות

(2,575) (2,780) (2,490) (3,039) (10,884) 

 6,725 2,434 (2,646) (1,367) 3,012 )הפסד( תפעולירווח 

 (20,265) (5,003) (3,236) (4,597) (7,429) נטו מימון, הוצאות 

רווח )הפסד( לפני מיסים על 
 הכנסה

(4,417) (5,964) (590) 2,569 (13,540) 

  (57)  (1)  (25) (13) (18) הוצאות מיסים על ההכנסה 

 (13,597) (2,570) (615) (5,977) (4,435) לתקופההפסד  

 

 ךשימוש בתמורת ניירות ער –ג 10תקנה  .2

 ('ייעוד תמורת הנפקת אגרות חוב )סדרה טז .2.1

אלפי  981,559גייסה החברה  19.1.2017 פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום-על

ביצוע פעולות הקשורות, בין במישרין ובין  לצורךש"ח, ברוטו. תמורת ההנפקה מיועדת 

סי הלוויין ונכ 17בעקיפין, בתכנון, בניה, שיגור, הפעלה ותחזוקה של הלוויין עמוס 

, תשלומי פרמיות ביטוח הלוויין 17, ובין היתר, תשלומים ליצרן הלוויין עמוס 17עמוס 

, תשלומים על־פי הסכם מיקום 17, תשלומים עבור שיגור הלוויין עמוס 17עמוס 

; וכן לצורך פעילותה בלבד 17בקשר עם הלוויין עמוס הוצאות מימון המסלול ו

בשטר הנאמנות. החברה עשתה שימוש בתמורת  השוטפת של החברה, הכל כמפורט

ההנפקה בהתאם לאמור. סמוך למועד פרסום הדוח, יתרת המזומן והפקדונות בחשבון 

 מיליון דולר. 93 -הנאמנות המשועבד לטובת מחזיקי אגרות חוב )סדרה טז'( הינה כ

 )סדרה יז'( להמרה ייעוד תמורת הנפקת אגרות חוב .2.2

אלפי  245,810גייסה החברה  14.5.2017 החברה ביוםפי דוח הצעת מדף שפרסמה -על

תמורת ההנפקה מיועדת לפעילותה השוטפת של החברה, לרבות לביצוע  ש"ח, ברוטו.
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ידי -פעולות גידור ופירעון התחייבויות אחרות של החברה, ולכל צורך אחר שיקבע על

 דירקטוריון החברה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 ; מועדי וסיבות הפסקות מסחר בבורסההמסחר בבורס - 20תקנה  .3

 .2017החברה לא הנפיקה מניות במהלך שנת  .3.1

ועד למועד פרסום  2017להלן פירוט בדבר אגרות חוב שהנפיקה החברה במהלך שנת  .3.2

 ההפניה: וצאות ההנפקה נכלל בדוח זה על דרךדוח זה, אשר הדיווח המיידי לגבי ת

 

 

 

 

 

ת מסחר בניירות הערך של החברה הרשומים למסחר והפסקלהלן פירוט בדבר  .3.3

 :בבורסה

 סיבת הפסקת המסחר סיום ההפסקה תחילת ההפסקה שם נייר הערך

 1הודעת החברה 17:13 11/07/2017 16:43 11/07/2017 מניה רגילה

 1הודעת החברה 16:43 11/07/2017 14:34 11/07/2017

 אגרות חוב
 להמרה

 (יז'ה )סדר

 1הודעת החברה 17:12 11/07/2017 16:43 11/07/2017

 1הודעת החברה 16:43 11/07/2017 14:34 11/07/2017

אגרות חוב 
 1הודעת החברה 09:00 12/07/2017 14:35 11/07/2017 )סדרה ח'(

אגרות חוב 
)סדרות ו', 

 טז'( -ט' ו

 1הודעת החברה 16:43 11/07/2017 14:35 11/07/2017

 1הודעת החברה 17:13 11/07/2017 16:43 11/07/2017

                                                 

בזק" גם להרחבת החקירה בעניינה של "לחברה הפסקת המסחר החלה בקבוצת "יורוקום" בגלל הודעת רשות ניירות ערך  1
הנוגעות לעסקאות למתן שירותי  ,1977-ן, התשל"זוחוק העונשי 1968-, התשכ"חפי חוק ניירות ערך-בחשדות לביצוע עבירות על

  בדוחות הכספיים(. 7ב'1)ראה באור  yesתקשורת לוויינית בין החברה לבין 
 

מספר ע.נ. )בש"ח( 
של אגרות החוב 

 שהונפקו

תאריך 
פרסום דוח 
 הצעת המדף

דיווח מיידי על תוצאות ההנפקה ומספר  אופן ההצעה
 אסמכתא

אגרות  981,559,000
 ('טזחוב )סדרה 

הצעה אחידה, מכרז על  19.1.2017
 (2017-01-010743)דוח מתקן,  29.1.2017 שיעור הריבית

אגרות  235,000,000
 (יז'חוב )סדרה 

הצעה אחידה, מכרז על  14.5.2017
 (2017-01-049263) 16.5.2017 מחיר היחידה
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 תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה -21תקנה  .4

מבין נושאי לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר  ,2017, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת 2017להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת  .4.1

 :ש"ח(ב)המשרה הבכירה בחברה, ואשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה 

 
 

 במונחי עלות לחברה.( 1)
לשנת  סכומי המענקים שעשוי להגדיל את 2018בנוסף, הדירקטוריון יקיים דיון במהלך . 2018ישולמו בשנת ידי הדירקטוריון ו-אשר אושרו על 2017לשנת , הינם מענקים בעמודה זוהמובאים  מענקיםה( 2)

 ש"ח. 70,579; )ה( אבי מורגנשטרן: ש"ח 85,459; )ד( דודי גזל: ש"ח 90,259 ; )ג( אבי לוי: ש"ח 195,000; )ב( יצחק שניברג: ש"ח 292,500: )א( דוד פולק: כדלקמן 2017
אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה אשר הוקצו לנושאי המשרה הבכירה. בגין  2017מייצגים הוצאות ברוטו שנרשמו בדוחות הכספיים של החברה לשנת ( הסכומים המופיעים בעמודה זו 3)

 לדוח תקופתי זה(. א' פרקי התאגיד )דוח תיאור עסקב 18.5ת אופציות לעובדים, כמפורט בסעיף והאופציות הוענקו במסגרת תוכני
 טלפון נייד(.ו ( תנאים נלווים לשכר )החזקת רכב4)

 תגמולים אחרים (1)תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

 (1)סה"כ

מענק 
 -ששולם ב

בגין  2017
 2016שנת 

 תפקיד שם
היקף 
 מין משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
התאגיד 

)נכון למועד 
פרסום 
 (2)מענק שכר הדוח(

תשלום 
מבוסס 

 (3)מניות
דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית (4)אחר עמלה ייעוץ

דמי 
 אחר שכירות

 1,002,300 2,326,913 - - - 165,170 - - - 98,198 586,678 1,476,867 0.03% ז מלאה מנכ"ל פולק דוד

 668,200 1,597,504 - - - 129,722 - - - 65,254 391,119 1,011,409 - ז מלאה משנה למנכ"ל שניברג יצחק

 336,000 1,021,453 - - - 4,443 - - - 24,075 180,519 812,416 - ז מלאה סמנכ"ל כספים לוי אבי

וסמנכ"ל  CTO דודי גזל
 שירות לקוח

 209,280 1,007,751 - - - 3,736 - - - 12,396 170,919 820,700 - ז מלאה

 סמנכ"ל תפעול מורגנשטרן אבי
 191,520 992,415 - - - 56,224 - - - 24,075 141,159 770,957 - ז מלאה ומערכות מידע
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זהים לתנאי תנאי העסקת המשנה למנכ"ל  - המשנה למנכ"ל החברהו מנכ"ל החברהתנאי העסקת  .4.1.1

כמות האופציות שהוענקה לכל אחד ולמעט  )כמפורט בטבלה לעיל( המנכ"ל, למעט השכר החודשי

 להלן עיקרי תנאי העסקתם:  מהם.

ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, בכל והסכם ההעסקה נערך לתקופה בלתי קצובה  .4.1.1.1

 "(.מוקדמת הודעה)" יום, מכל סיבה שהיא 90ש ובכתב של עת, בהודעה מרא

המשנה זכאי לשכר חודשי ברוטו  ש"ח. 97,500המנכ"ל זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של  .4.1.1.2

 ש"ח. 65,000בסך של 

בכל מקרה של סיום עבודה בהודעה מוקדמת )למעט במקרה של פיטורים בנסיבות  .4.1.1.3

מהלך תקופת ההודעה המוקדמת ובין , בין אם המנכ"ל/המשנה יעבוד בפועל בחמורות(

זכאי לקבל את מלוא ההטבות על  /המשנהיהיה המנכ"ל אם לאו )על פי החלטת החברה(,

ולצבור זכויות  פי הסכם ההעסקה או פדיון שלהן, כאילו המשיך להיות מועסק בחברה

 .מכוח ההסכם ומכוח הדין במהלך מלוא תקופת ההודעה המוקדמת

במקרה של להלן,  4.1.1.5לעיל, ובמקום האמור בסעיף  4.1.1.3בנוסף לאמור בסעיף  .4.1.1.4

זכאי לפיצוי מיוחד  /המשנה, יהיה המנכ"ל2הפסקת עבודה בשל שינוי שליטה בחברה

 כדלקמן:

ינוי חודשים מש 18במקרה של סיום יחסי עובד מעביד בין המנכ"ל לחברה בתוך  (א)
 18השליטה בחברה, תשלם החברה למנכ"ל תשלום חד פעמי בסכום השווה לסך של 

יחסי עובד במקרה של סיום  פעמים משכורתו החודשית ערב סיום יחסי העבודה.
חודשים משינוי השליטה בחברה, תשלם החברה  24לחברה בתוך  המשנהמעביד בין 

ם משכורתו החודשית ערב פעמי 18תשלום חד פעמי בסכום השווה לסך של  למשנה
 סיום יחסי העבודה.

בכפוף לתכניות האופציות של החברה, במקרה של סיום יחסי עובד מעביד כמפורט  (ב)
לעיל, ביוזמת החברה שלא בנסיבות חמורות כהגדרתן בתכנית האופציות,  )א( בסעיף

, ללא קשר לפרק הזמן שחלף מאז מועד /המשנהתבשלנה כל האופציות של המנכ"ל
 ן.הענקת

 מענק הסתגלות: .4.1.1.5

 לעיל, לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת: 4.1.1.3 בנוסף לאמור בסעיף

יפוטר על ידי החברה )למעט במקרה של פיטורים  /המשנהבמקרה בו המנכ"ל (א)
זכאי לתשלום חד פעמי של דמי הסתגלות  /המשנהבנסיבות חמורות(, יהיה המנכ"ל

 פעמים שכרו החודשי ערב פיטוריו. תשעלסך של בסכום השווה 

זכאי לתשלום חד  /המשנהיתפטר מיוזמתו, יהיה המנכ"ל /המשנהבמקרה בו המנכ"ל (ב)

פעמים שכרו החודשי ערב  ששפעמי של דמי הסתגלות בסכום השווה לסך של 
 התפטרותו.

                                                 

 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1לעניין זה, יראו שינוי שליטה בחברה, כשינוי בשליטה, כהגדרתה בסעיף  2
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למענקים המותנים בהשגת המנכ"ל והמשנה למנכ"ל  ם, זכאיםלתנאי העסקת בהתאם .4.1.1.6

 .3עדים של החברהי

אופציות לא רשומות, מכוח תכנית  162,524 -בפולק דוד למועד הדוח, מחזיק מר  נכון .4.1.1.7

. השווי בדוח תיאור עסקי התאגיד 18.5.2המפורטת בסעיף  (2013) האופציות לעובדים

 ש"ח. 2,214,070ההוגן, ליום ההענקה, של האופציות שהוקצו למר פולק כאמור הינו 

אופציות לא רשומות, מכוח תכנית  108,000 -שניברג ביצחק מחזיק מר  ,נכון למועד הדוח

בדוח תיאור עסקי התאגיד. השווי  18.5.2( המפורטת בסעיף 2013האופציות לעובדים )

 ש"ח. 4,697,616ההוגן, ליום ההענקה, של האופציות שהוקצו למר שניברג כאמור הינו 

אם צוין במפורש אחרת ולמעט כמפורט בטבלה למעט  תנאי העסקת הסמנכ"לים המפורטים לעיל: .4.1.2

 :  לעיל, תנאי העסקת הסמנכ"לים הינם זהים ועל כן יתוארו להלן באופן מרוכז

הסכם ההעסקה נערך לתקופה בלתי קצובה. כל אחד מהצדדים רשאי, בכל עת, לפי שיקול  .4.1.2.1

אש ידי מתן הודעה מר-ומבלי לנמק הסיבה לכך, להביא לסיום ההסכם עלדעתו הבלעדי 

לפיצויי פיטורין  הסמנכ"לבמקרה של התפטרות יהיה זכאי  .יום 90ובכתב של לפחות 

 מלאים.

להשתתף בתכנית התגמול זכאי  הסמנכ"ל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .4.1.2.2

ובהתאם למדיניות התגמול  לסמנכ"לים של החברה בהתאם להוראות התכנית ונהליה

 עת לעת., כפי שיתעדכנו מלנושאי משרה של החברה

זכאי למענקים המותנים בהשגת יעדים כמותיים של  כ"א מהסמנכ"לים ,2017נכון לשנת 

 .4החברה ויעדים אישיים

 בדוח תיאור עסקי התאגיד. 18.3 -ו 18.2לפירוט נוסף ראה סעיפים  .4.1.2.3

אופציות מכוח תוכנית אופציות  39,845 -ב (, מחזיק מר לוי31.12.2017נכון למועד הדוח ) .4.1.2.4

כאמור הינו  (. השווי ההוגן, ליום ההענקה, של האופציות שהוקצו למר לוי2013לעובדים )

 ש"ח. 542,810

אופציות לא רשומות, מכח  17,500 -(, מחזיק מר גזל ב31.12.2017נכון למועד הדוח ) .4.1.2.5

אופציות מכוח תוכנית אופציות לעובדים  39,845 -(, וכן ב2009לעובדים ) אופציותתוכנית 

 515,699וגן, ליום ההענקה, של האופציות שהוקצו למר גזל כאמור הינו (. השווי הה2013)

 ש"ח.

אופציות לא רשומות  39,845 -ב מורגנשטרן, מחזיק מר (31.12.2017) נכון למועד הדוח .4.1.2.6

. השווי ההוגן, ליום ההענקה, של האופציות (2013מכוח תוכנית האופציות לעובדים )

 ש"ח. 542,810כאמור הינו  מורגנשטרןשהוקצו למר 

                                                 

ה(, יעדי תפוסת לוויינים ויעד )בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים של החבר EBITDAיעדים אלה כוללים: יעדי  2017נכון לשנת  3
, ואפשר 2017התקשרויות ופרויקטים מיוחדים של רכישת לוויין. יעד תפוסת הלוויינים ויעד ההתקשרויות הינם יעדים שנקבעו לשנת 

צה ידי האורגנים המוסמכים בחברה ובשים לב למדיניות התגמול לנושאי משרה שאימ-שבשנים הבאות ייקבעו במקומם יעדים אחרים על
  החברה.

)בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה(,  EBITDA( יעדי חברה כמותיים: יעדי 1)יעדים אלה כוללים:  2017נכון לשנת  4
( יעדים אישיים כמותיים ואיכותיים בהתאם לתפקידו, תחומי אחריותו ותכנית העבודה ואסטרטגיית 2יעדי תפוסה ויעדי התקשרויות; )

, ואפשר שבשנים הבאות ייקבעו במקומם 2017( הערכת מנכ"ל. לכל יעד ניתן משקל. כאמור לעיל, יעדים אלה נקבעו לשנת 3) -החברה; ו
 ידי האורגנים המוסמכים בחברה ובשים לב למדיניות התגמול לנושאי משרה שאימצה החברה.-יעדים אחרים על
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 ידי-עללעיל,  4.1ין בחברה, שאינו נמנה בסעיף ילהלן פירוט התגמולים שניתנו לכל אחד מבין בעלי הענ .4.2

מעביד ובין אם -אם מתקיימים יחסי עובד בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בתאגיד, בין ,החברה

 :(בש"ח) ין אינו נושא משרהילאו, ואף אם בעל הענ

 תקשורת בע"מ-יורוקום הסכם ניהול בין החברה לבין .4.2.1

ידי האסיפה הכללית )לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון -עלאושרה  14.3.2011ביום 

-התקשרות החברה בהסכם עם יורוקום( לחוק החברות, 4)270ברוב הנדרש בסעיף החברה(, 

( בע"מ 1979(, חברה פרטית בשליטת יורוקום אחזקות )"תקשורת יורוקוםבע"מ )"תקשורת 

להענקת שירותי ניהול ויעוץ שוטפים בתחומי פעילותה של החברה, "(, אחזקות יורוקום)"

השווה לסך של  בתמורה שנתית, 31.12.2013ועד ליום  1.1.2011שנים החל מיום  3לתקופה של 

 "(.הניהול הסכם)" נהבש דולר אלפי 700 -לא יותר מ אךמהכנסות החברה,  1%

ידי האסיפה הכללית )לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון -אושרה על 12.3.2014ביום 

 , הארכת הסכם הניהול בשלוש שנים נוספות( לחוק החברות4)270ברוב הנדרש בסעיף החברה(, 

 .ותיקונים בהסכם הניהול (31.12.2016)עד 

חר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ה האסיפה הכללית )לאשראי 3.4.2017ביום 

 -)מ ( לחוק החברות, הארכת הסכם הניהול בשלוש שנים נוספות4)270ברוב הנדרש בסעיף 

לגופים מוסדיים הנמנים על בעלי בעקבות הערות מיועצים (. 31.12.2019ועד וכולל  1.1.2017

 -לתקופה המוארכת החל מהופחתה התמורה השנתית בגין הסכם הניהול  מניותיה של החברה

 . אלפי דולר בשנה 550למקסימום של  2017בינואר  1

אור יו"ר הדירקטוריון  ידי-על 2011השירותים בהתאם להסכם הניהול מסופקים החל מינואר 

ידי גורמי מטה נוספים בקבוצת יורוקום בהתאם -וכן על דירקטורים מטעם יורוקום ,אלוביץ

  .הניהול ללא כל שכר למעט הסכם לצורך,

אלפי  550סך של  2017בגין שנת פי הסכם הניהול -שירותיה על עבור תקבל יורוקום תקשורת

  .)לא כולל מע"מ( ולרד

 להלן עיקרי הסכם הניהול עם יורוקום:

פי הסכם הניהול, הייעוץ יינתן )וניתן( בכל אחד מהתחומים הבאים, לרבות הצעות -על (א)

בין היתר תוך השוואה לחברות דומות בעולם לשינויים במבנים ובתהליכים קיימים, 

 "(:השירותים)"

 אסטרטגיה ברמת החברה, לרבות השקעות אסטרטגיות, טכנולוגיות ואחרות; -

 בניית תכניות עסקיות ואסטרטגיות לטווח הקצר ולטווח הארוך; -

 פיתוח עסקים ופיתוח טכנולוגיות, מוצרים ושירותים חדשים; -

 תמחור שרותי החברה; -

החברה, לרבות סיוע וייעוץ, אם יידרש, במשא ומתן מול גורמי מימון  מימון עסקי -

 בנקאיים ומוסדיים;

לרבות כיווני חשיבה אפשריים בראיית החברה וכן סיוע במגעים עם  -רגולציה  -

 הרשויות הרגולטוריות השונות;
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 שיווק, מכירות ושירות, כולל בגיבוש מדיניות ותהליכים בתחומים אלה; -

 ;ו חברות דומות בעולם, והתאמתם לחברהשעברבחינת תהליכים  -

 גיבוש המבנה הארגוני של החברה והטמעת תהליכי שינויים מבניים; -

 כל ייעוץ אחר הדרוש לחברה בתחומי פעילותה. -

מהכנסות החברה,  1%השווה לסך של  תמורה שנתיתתמורת שירותי הניהול תשלם החברה  (ב)

 אלפי דולר בשנה. 550 -לא יותר מ אך

סכם הניהול יהא בתוקף אזי יורוקום לא תביא בפני החברה ולא תקדם הצעה כל עוד ה (ג)

ידי או -שכר לדירקטורים בחברה המועסקים עלבאופן אינדיבידואלי וישיר להעניק 

 מכהנים כנושאי משרה בקבוצת יורוקום )לרבות ליו"ר הדירקטוריון, ככל שרלוונטי(.

. יום מראש 90ודעה מוקדמת של לסיים את הסכם הניהול בהכל אחד מהצדדים רשאי  (ד)

חדל להיות רין ו/או בעקיפין משפחת אלוביץ תבנוסף, במקרה שחברה בה שולטת במיש

, יסתיים 1968-"בעלת השליטה" בחברה, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .הסכם הניהול באופן מיידי

של שליש שיינתנו בהיקף יורוקום תקשורת תעמיד לרשות החברה שירותי יו"ר דירקטוריון  (ה)

 "(,המינימאלי המשרה היקףמשרה, לכל הפחות, אשר ייבחן על בסיס ממוצע שנתי )"

ידי אור אלוביץ )או כל דירקטור אחר שיוסכם בין הצדדים ויימצא כמתאים -שיועמדו על

במסגרת תפקידו וכשיר לכהן בתפקיד זה וייבחר לתפקיד זה על ידי דירקטוריון החברה(. 

ר אלוביץ בישיבות הדירקטוריון וינהל אותן, יהיה אחראי לתפקוד התקין והיעיל ישתתף מ

של הדירקטוריון, יקבל דיווחים שוטפים ממנכ"ל החברה לגבי פעילות החברה בכלל וכן על 

כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה וכן יהיה ממונה על ארגוני על מבקר הפנים בחברה. כמו 

יון יכללו, בין היתר, סמכות פיקוח אקטיבית על ניהולו ותפקודו שירותי יו"ר הדירקטורכן, 

היעיל של דירקטוריון החברה והובלתו, ובכלל זאת בהיבטי הממשל התאגידי, נאותות 

המידע המועבר לדירקטוריון וקביעת סדרי היום של הישיבות, ניהול הממשק בין 

טרטגיית החברה וההיבטים הדירקטוריון לבין הנהלת החברה, ניהול תהליכי התוויית אס

לרבות תכנון יעדים לפעילות החברה וכן כל ייעוץ אחר לו תידרש החברה המימוניים שלה 

ככל שבתום כל שנה ימצא,  , בין היתר כמפורט לעיל.ונמצא בתחומי ידיעתו של מר אלוביץ

 יו"ר הדירקטוריון פחתו מהיקף המשרה המינימאלי, תבוצע ידי-לכי השירותים שניתנו ע

 התאמה, על בסיס יחסי, לדמי הניהול, לאחר בקרה ובדיקה של ועדת הביקורת.

, השירותים בהתאם להסכם הניהול כאמור לעיל יהיו בהיקף חודשי לשירותי היו"ר בנוסף (ו)

 השעות היקף, אשר ייבחנו על בסיס ממוצע שנתי )"שעות ייעוץ 70 -שלא יפחת מ

)אשר  אול אלוביץ, פליקס כהן ועמיקם שוררידי הדירקטורים ש-ויועמדו על "(,ליאהמינימ

וכן על ידי גורמי מטה נוספים מקרב יורוקום, כדוגמת  (22.3.2017כיהן כדירקטור עד 

, וכל גורם אחר אשר יימצא כמתאים לצורך המחלקה המשפטית של קבוצת יורוקום

בנוסף ידי הדירקטורים הנ"ל הינם -אספקת השירותים. יצוין, כי השירותים שיינתנו על

לתפקידם כדירקטורים בחברה ודורשים מעורבות והשקעת זמן מעבר לדרוש להשתתפות 

יובהר, כי יורוקום רשאית להחליף את נותני השירותים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו. 

 וזאת בכפוף להסכמת החברה. תחליט כמתאים לצורך אספקת השירותיםעל ידיה במי ש
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המינימאלי, בהתאם לבחינה שנתית שתבוצע, אזי יופחתו במקרה של קיטון בהיקף השעות 

דמי הניהול באופן יחסי, בהתאם לגובה ההפרש שבין הרף המינימאלי כאמור לעיל, לשעות 

 שסופקו בפועל, לאחר בקרה ובדיקה של ועדת הביקורת. 

בנוסף, יורוקום תקשורת תעמיד דירקטורים מטעמה שיכהנו בדירקטוריון החברה, וזאת  (ז)

מישיבות  75%ליו"ר הדירקטוריון. הדירקטורים יידרשו להשתתף בלפחות  בנוסף

הדירקטוריון וועדותיו בשנה מסוימת )ככל שהם חברים בוועדה(. במידה ושיעור 

ההשתתפות בפועל של הדירקטורים יפחת משיעור השתתפות מזערי זה, אזי תופחת 

אחת המשולם  התמורה לה זכאית יורוקום בשיעור של גמול השתתפות לישיבה

לדירקטורים החיצוניים בחברה, וזאת בגין כל היעדרות מישיבה שבוצעה בסטייה משיעור 

 ההשתתפות המזערי. בחינה זו תיעשה על בסיס שנתי ובגין כל שנה בנפרד.

 דירקטורים גמול .4.2.2

ולדירקטור  בחברהלדירקטורית הבלתי תלויה החיצוניים, דירקטורים לשני ההחברה משלמת 

בתקנות החברות )כללים בדבר גמול  "סכום הקבוע"שנתי וגמול השתתפות בהתאם ל גמול נוסף

  , בהתאם לדרגתה של החברה.2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 -, כולל דירקטור נוסף אשר חדל לכהן בחברי הדירקטוריון האמורים ארבעתעלות כהונתם של 

 ש"ח. 590,000 -כ סך שלב 2017הסתכמה בשנת  ,7.6.2017

 השליטה בתאגיד –א 21תקנה  .5

דירקטור בחברה  שהנו) אלוביץ שאול בבעלות תפרטי חברה, יורוקום אחזקותבעלת השליטה בחברה הינה 

במניות  20% -ו 80%)בשיעורי החזקה של  אלוביץ יוסף אחיו( ואלוביץאור  הדירקטוריון"ר יוואביו של 

לפרטים בדבר הליכי פירוק וכינוס יורוקום,  .(5בהתאמה ,להבמניות ההנה %25 -ו %75 -ו , בהתאמה,הרגילות

 ג' בדוחות הכספיים.27 -ג' ו26ראה באורים 

  עסקאות עם בעל שליטה -22תקנה  .6

להלן פירוט, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש 

ת הדיווח או במועד מאוחר לסוף שנת הדיווח ועד למועד בה בשנ העניין אישי באישורה, אשר החברה התקשר

)לפרטים בדבר נוהל הזניחות של  , ואשר אינן עסקאות זניחותהגשת הדוח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח

 :דוחות הכספיים(ב' ג26באור  ההחברה, רא

                                                 

ווחי יורוקום אחזקות ובחלוקת נכסים שיווצרו בפירוק )לאחר סילוק למיטב ידיעת החברה, המניות הרגילות מקנות זכות להשתתף בר 5
חובות והתחייבויות(, זכות לקבל הודעה על אסיפה כללית, להיות נוכח, להשתתף ולהצביע וזכות למנות מנהלים לחברי מועצת המנהלים, 

דבר הניהול השוטף של יורוקום אחזקות בהתאם להרכב ההצבעה. למיטב ידיעת החברה, מניות ההנהלה מקנות זכות לקבל החלטות ב
 וזכות לקבל בפירוק את הערך הנקוב של המניה.
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 :( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף 

 "(yes( בע"מ )"1998ת לוויינית עם די.בי.אס. שרותי לוויין )התקשרות בהסכם למתן שירותי תקשור .6.1

 –של "בזק"  בת, חברה yesלמתן שירותי תקשורת לוויינית בין החברה לבין  םהסכ בדברלפירוט 

)דהיינו, חברות הנשלטות  , חברה בשליטת קבוצת יורוקום"(בזק)" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בדוח  25.11, ראה סעיף שליטה בחברה, ו/או מצויות באותה שליטה(ידי יורוקום אחזקות, בעלת ה-על

 א' לדוח התקופתי(. פרקתיאור עסקי התאגיד )

ועדת הביקורת, ידי -אושר עלבדוח תיאור עסקי התאגיד(  25.11)כהגדרתו בסעיף  yes הסכם

 ., בהתאמה10.9.2013 -ו 4.3.2013, 14.2.2013הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה בתאריכים 

בחברה ולמיטב ידיעת החברה החזיקה  64.49%במועד אישור ההתקשרות קבוצת יורוקום החזיקה 

)כאמור  49.78%בשיעור של  yes -ובנוסף בזק החזיקה ב yes -ב 50.22%קבוצת יורוקום באותו המועד 

 ורוקום הינה בעלת השליטה בבזק(.לעיל, בשרשור, קבוצת י

יפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרה האס 3.4.2017 ביום

ג' 26באור ראה  עקרונות אלה. לפירוט yesן הסכם וקיתעקרונות ל, 14.2.2017 -ו 12.2.2017בתאריכים 

)מספר  23.2.2017דוח עסקה עם בעל שליטה שפרסמה החברה ביום כן ראה  .בדוחות הכספיים

  לל בדוח זה על דרך ההפניה.(, הנכ2017-01-017067אסמכתא: 

בחברה ולמיטב ידיעת החברה החזיקה  64.30%במועד אישור ההתקשרות קבוצת יורוקום החזיקה 

)כאמור  100%בשיעור של  yes -ובנוסף בזק החזיקה ב בזקב 26.38%קבוצת יורוקום באותו המועד 

 לעיל, בשרשור, קבוצת יורוקום הינה בעלת השליטה בבזק(.

 וייעוץ בין החברה לבין יורוקום תקשורתהסכם ניהול  .6.2

 .4.2.1לפירוט ראה סעיף 

 הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה .6.3

)בשבתה  אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת 4.7.2017ביום  .6.3.1

את תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים  והדירקטוריון, להאריך כועדת התגמול(

ונושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו, לתקופה של שלוש שנים נוספות 

בנוסח כתבי השיפוי הקיימים, אשר צורפו כנספח לדוח זימון  26.9.2017יום שתחילתה ב

 דוח זימון" ה:)בסעיף ז 2017-01-054735, מספר אסמכתא: 28.5.2017האסיפה מיום 

כתבי השיפוי זהים לתנאי כתבי השיפוי שהוענקו לנושאי המשרה . תנאי "(האסיפה

של האסיפה  החלטות קודמותוהדירקטורים שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו, מכוח 

, וכן הינם זהים לתנאי כתבי השיפוי שהוענקו ואשר 16.9.2014ומיום  26.9.2011הכללית מיום 

דירקטורים ונושאי המשרה בחברה, למעט לעניין פטור מאחריות בגין הפרת קיימים ליתר ה

חובת הזהירות, שאינו חל בקשר עם נושאי המשרה והדירקטורים שהינם בעל השליטה או 

 קרובו. 

, מתוקף כך הארכות תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי עניין אישי באישורליורוקום אחזקות היה 

אול אלוביץ המכהן כדירקטור בחברה ואשר הינו אביו של מר כי בעל השליטה בה הינו מר ש
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מכח שיפוי ל י התחייבותלקבלת כתב םזכאיושניהם היו אור אלוביץ, יו"ר דירקטוריון החברה, 

 .4.7.2017ההחלטה האמורה. על כן, אושר התיקון הנ"ל באסיפה הכללית של החברה ביום 

לעניין כתב הפטור  .דוח זה על דרך ההפניה, הנכלל בלפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה

 .17.1והשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ראה גם סעיף 

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון,  8.7.2015ביום  .6.3.2

רקטורים( בחברה, בחברות בנות ובחברות קשורות מתן כתב פטור לנושאי משרה )לרבות די

בהתאם להוראות וזאת  המכהנים בהן מטעמה של החברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת

בדוח תיאור  17.1)ראה סעיף ל"מתן שירותי בזק וביצוע פעולות בזק"  תיקון רשיון החברה

אי משרה )לרבות הענקת כתב הפטור אושרה גם לגבי נוש .("רשיוןה") עסקי התאגיד(

נושא משרה במקרה ש הפטור חלבחברה.  שהינם נושאי משרה מקרב בעל השליטהדירקטורים( 

תקנון  או הדין הוראות ומכח או מעמדו, לפי הענין, תפקידו מתוקף אשר, או בעל מניות בחברה

ר והדב )כהגדרתם ברשיון(מידע או להשתתף בישיבות בענייני ביטחון לקבל  עליו היה החברה,

 או מסווג נושא, מסווג מידע של חשיפה מניעתהרשיון, לרבות בעניין נמנע ממנו בשל הוראות 

לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה מתאריך . )כהגדרתם ברשיון( ואבטחתם אבטחתי ידע

 , הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.2015-01-035784, מספר אסמכתא: 31.5.2015

 דירקטורים ונושאי משרההתקשרות בפוליסת אחריות  .6.4

 .17.2ראה סעיף 

 :ושאינן זניחות ( לחוק החברות4)270עסקאות שאינן מנויות בסעיף 

 ושירותים נוספים "( בהסכמי שירותי תקשורת לווייניתגילתבע"מ )" גילת סאטקוםת עם יוהתקשרו .6.5

בשליטת  גילת, חברהבמהלך תקופת הדוח היו בתוקף מספר התקשרויות שאינן חריגות בין החברה ובין 

 קבוצת יורוקום. 

בהסכמים למתן שירותי תקשורת לוויינית ובהסכמים לרכישת  גילתלעניין התקשרויות החברה עם 

 ירוח וקישוריותא )כגון שירותי עבור לקוחות החברה, במהלך פעילותה השוטפת שירותים נלווים

, בהתאם לבחינה שנתית (יקטאלים, תמיכה טכניתלוויינית חלופית, שירותים פרו , קיבולתאינטרנטל

 בדוחות הכספיים. (7)-( ו6)ג'26פי נוהל עסקאות זניחות של החברה ראה באור -על

 ה,של החבר במהלך עסקיה הרגיל ובמסגרת פעילותה השוטפת, לפירוט בדבר עסקאות שאינן חריגות .6.6

פי בחינה שנתית לפי נוהל עסקאות זניחות של -תאגידים בשליטת בעלת השליטה בחברה, עלעם 

 בדוחות הכספיים.  ג'26ראה באור  החברה,

"( כמפורט בביאור הנ"ל, החברה התקשרה עם פלאפוןלעניין התקשרות עם פלאפון תקשורת בע"מ )"

סקה שלפיה תספק פלאפון לחברה שירותי פלאפון, חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה )בשרשור(, בע

תקשורת סלולארית, שירותי ערך מוסף ושירותים נלווים, וכן רכישה ושדרוג של ציוד קצה סלולארי. 

כאשר  חודשים 12תוקף ההסכם הוא . 2017באפריל לאחר משא ומתן בין הצדדים, חודש ההסכם 

די הנהלת החברה כעסקה שאינה י-בכל עת. העסקה סווגה עללחברה זכות לסיים את ההתקשרות 

בהתאם ידי ועדת הביקורת ואושרה על ידי דירקטוריון החברה -חריגה בהתאם לאמות מידה שנקבעו על

לפרטים בדבר תשלומים ששולמו בגין  .למסגרת עסקאות שאינן חריגות עם בעלת השליטה בחברה
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 2016 יםיצוין, כי סך ההוצאה בשנ ג' בדוחות הכספיים.26ראה באור  2017 -ו 2016 ,2015העסקה בשנים 

 לא עלתה על רף הזניחות שנקבע בנוהל הזניחות של החברה. 2017-ו

 ונושאי משרה בכירה החזקות בעלי עניין -)א(24תקנה  .7

לפירוט, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בדבר החזקות במניות ובניירות ערך אחרים של כל בעל 

ה, סמוך למועד פרסום הדוח ראה דוח מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה ן ונושא משרה בכירה בחבריעני

 .בדוח זה על דרך ההפניה, הנכלל 2018-01-002941 , מספר אסמכתא:7.1.2018בכירה שדווח ביום 

 7201.31.12ליום המירים  וניירות ערך מונפק , הוןהון רשום -א24תקנה  .8

 יים.בדוחות הכספ 17 -ו 16ים לפרטים ראה באור

  (7201.31.12)נכון ליום  מרשם בעלי המניות -ב24תקנה  .9

סוג  שם בעל המניה
מספר 

 זיהוי

אזרחות /  מספר זיהוי
ארץ 

התאגדות 
 או רישום

סוג  מען
 המניות

כמות 
 המניות

האם 
מחזיק 

המניות 
 כנאמן

מזרחי טפחות 
חברה לרישומים 

 בע"מ

מספר 
ברשם 

החברות 
 בישראל

, 7ינסקי רח' ז'בוט ישראל 510422249
 רמת גן

 20,616,353 רגילה
 

 לא

 20,616,353      סה"כ
 

 

 של התאגידופרטיו מען רשום  –א 25תקנה  .10

 גן.-, רמת20, בית גיבור, קומה 7מנחם בגין  כתובת:

 03-7551001; פקס: 03-7551000טלפון: 

 ecom.comspac-info@amosדואר אלקטרוני: 

 spacecom.com-www.amosאתר אינטרנט: 

mailto:info@amos-spacecom.com
http://www.amos-spacecom.com/
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 הדירקטורים של התאגיד -26תקנה  .11

 :6המכהנים בחברה נכון למועד פרסום הדוחפירוט לגבי הדירקטורים  להלן

 
 רוטלוי ליגד ברכה ליטבק תמר כפיר פליקס כהן בעז גורפונג שאול אלוביץ אור אלוביץ

 057249849 53554945 023579352 26809806 059284083 042089367 038475117 מספר תעודת זהות

 15.5.1962 28.8.1955 26.12.1967 14.12.1953 23.2.1968 4.1.1948 24.5.1976 תאריך לידה

, 30שמחה הולצברג  גן , רמת2דב פרידמן  , רמת השרון3מגידו  , רמת גן2דב פרידמן  , רמת גן2דב פרידמן  מען
 גבעת שמואל

, תל 15/33מאיר יערי 
 אביב

, תל 85יהודה הלוי 
 אביב

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

חברות בועדות 
 דירקטוריון

ועדת הקצאות של 
 2009תוכנית אופציות 

 ועדת ביקורת -
ועדה לבחינת דוחות 

 כספיים

ל ועדת הקצאות ש
 2009תוכנית אופציות 

 ועדת ביקורת
ועדה לבחינת דוחות 

 כספיים

 יו"ר ועדת ביקורת,
ועדה לבחינת יו"ר ו

 דוחות כספיים.
ועדת הקצאות של 

 2009תוכנית אופציות 

ועדת הקצאות של 
 2009תוכנית אופציות 

דירקטור חיצוני/ 
 דירקטור בלתי תלוי

דירקטורית בלתי  לא דירקטור חיצוני לא לא
 יהתלו

 לא דירקטורית חיצונית

בעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית 

 או כשירות מקצועית

בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

בעל מומחיות  בעל כשירות מקצועית
 חשבונאית ופיננסית

בעלת מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

בעלת מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

                                                 

  כיהן בחברה גם הדירקטור דין הופמן. 4.7.2017-28.3.2017כיהן בחברה גם הדירקטור חיים מר. לתקופה  7.6.2017עד ליום  כיהן בחברה גם הדירקטור עמיקם שורר. 22.3.2017עד ליום  6
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 רוטלוי ליגד ברכה ליטבק תמר כפיר פליקס כהן בעז גורפונג שאול אלוביץ אור אלוביץ

תפקיד שממלא 
בחברה, בחברה בת, 
בחברה קשורה או 

 בבעל עניין בה

מכהן כנושא משרה 
בחברות שונות 
בקבוצת יורוקום, 
בעלת השליטה בחברה 

 )ראה פירוט להלן(.

יו"ר ובעלים קבוצת 
יורוקום ויורוקום 

( בע"מ, 1979אחזקות )
בעלת השליטה 
בחברה. כן מכהן 
כדירקטור בחברות 
 בקבוצת יורוקום

 .)ראה פירוט להלן(

סמנכ"ל כספים ראשי  אין
בקבוצת יורוקום, 
בעלת השליטה 

כן מכהן  בחברה.
כדירקטור בחברות 
 בקבוצת יורוקום

 .)ראה פירוט להלן(

 אין אין אין

, מכהן 18.1.2004 תאריך תחילת כהונה
 -כיו"ר הדירקטוריון מ

31.3.2011 

)כהונה  14.3.2011 13.12.2000
 ונה(ראש

)כהונה  27.6.2010 1.11.2011 27.6.2010
 ראשונה(

26.8.2001 

במינהל  MBA השכלה
עסקים, התמחות 

 Baruchבמימון, 

College, NY ו- 
BA  ,במינהל עסקים

 המכללה למינהל

 ,משפטיםב LLB תיכונית
Coventry 

University 

בכלכלת עסקים  MA תיכונית
מינהל בכלכלה ו BA -ו

עסקים, אוניברסיטת 
 אילן-בר

MBA  במנהל עסקים
 - Kellogתוכנית 

Recanati 
 אוניברסיטת תל אביב

 -ו
LLB  ,במשפטים

 אוניברסיטת תל אביב

MBA במינהל עסקים 
 ומימון בינלאומי

UHBS ו-  
BSc. מחשבים ב

מדעים מדויקים, ו
 אוניברסיטת תל אביב

שנים  5-נסיון עסקי ב
 אחרונות

מכהן כמנכ"ל חברת 
תקשורת -יורוקום

"מ, מקבוצת בע
יורוקום, בעלת 

ה בחברה, החל השליט
 2011מחודש אוגוסט 

 

יו"ר ובעלים קבוצת 
יורוקום ויורוקום 

( בע"מ, 1979אחזקות )
בעלת השליטה 

 25 -בחברה, למעלה מ
שנה. יו"ר דירקטוריון 
בחברות שונות 
מקבוצת יורוקום 

 ובזק

מנכ"ל מולודן בע"מ 
וסמנכ"ל פיתוח עסקי 
בתדאה פיתוח 

וגי ואוטומציה טכנול
 בע"מ )חברה ציבורית(

דירקטור בחברות 
 שונות כמפורט להלן

סמנכ"ל כספים ראשי 
בקבוצת יורוקום 
ודירקטור בחברות 

 שונות כמפורט להלן

סמנכ"ל חממת ישראל 
צ'נגדו, מנכ"ל אייץ' בי 

אייל הדסית ביו 
החזקות בע"מ )עד 

(, מנכ"ל 5/2016
טופספין מדיקל אינק 

, 2013ועד  2012משנת 
יועצת במסחור 

( BP&Cטכנולוגיות )
ועד היום  1998משנת 

 Ventureובכלל זה 

Partner ב-Infinity 

IP Bank. 
כהונות בדירקטוריון 
לשעבר: סגן יו"ר 
מעיין ונצ'רס בע"מ, 
קפיטל פוינט בע"מ, 
יו"ר סרג'יקס בע"מ, 
נולדצ'טרי ונצ'רס 

יועצת משפטית 
וכלכלית ומנהלת 

ד וע 2004)יולי  מיזמים
היום( ודירקטורית 
בחברות שונות 

 כמפורט להלן.
לשעבר: דירקטורית 
חיצונית בקניון סחר 

, קסח בע"מ –חופשי 
בורסה לניירות ערך ה

בת"א בע"מ, מסלקת 
הבורסה לניירות ערך 

 .מעוף ומסלקת מבע"

מנכ"ל ד.ל.י.ן בע"מ 
ודירקטור בחברות 

  המפורטות להלן
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 רוטלוי ליגד ברכה ליטבק תמר כפיר פליקס כהן בעז גורפונג שאול אלוביץ אור אלוביץ

אינק )לשעבר טופספין 
מדיקל אינק(, ביולייט 

מדעי השקעות ב
החיים בע"מ, תמר 
כפיר בע"מ, 
גליקומיינדס בע"מ, 

כאהר   נסווקס בע"מ,
( בע"מ, 2005מדיקל )

אנלייבקס תרפיוטיקס 
בע"מ, סל קיור 
נוירוסייאנס בע"מ, 

-פרוטאב בע"מ, ביו
מרקר בע"מ, טולרן 
בע"מ, די פארם בע"מ, 

 .בוטנוקאפ בע"מ
תאגידים נוספים בהם 

 מכהן כדירקטור
 :יו"ר דירקטוריון
אנלייט אנרגיה 

מתחדשת בע"מ 
 מערכות סאטקוםו

חברות  – בע"מ
המצויות בשליטת 

בעלת השליטה 
 .בחברה

 
תאגידים נוספים בהם 

 משמש כדירקטור: 
(, 1בי תקשורת )אספי 
(, 2בי תקשורת )אספי 
בי קומיוניקיישנס 

בע"מ, גאיה קום 
בע"מ, אי פי פלנט 

נטוורק בע"מ, טלסרב 
)בבעלות  לימיטד

קבוצת סאטקום(, 
Zambia Limited ,

Gilat Satcom 

Nigeria,  ישראסט
תקשורת בינלאומית 

בע"מ, איתג בע"מ 
וחברת דה טיים 

 .חדשנות בע"מ

יו"ר דירקטוריון 
בתאגידים הבאים: 

יורוקום תקשורת 
בע"מ; יורוקום 

( בע"מ; 1986תעשיות )
קווי  -אינטרנט גולד 
זהב בע"מ; בי 

 . קומיוניקשיינס
דירקטור ביורוקום 

ניהול כללי בע"מ; חלל 
תקשורת בע"מ;  -

סאטקום מערכות 
בע"מ; גילת סאטקום 

בע"מ; גאיה קום 
בע"מ; אי פי פלנט 

נטוורק בע"מ; 
ישראסט תקשורת 

בינלאומית בע"מ; בי 
( 1תקשורת )אס פי

בע"מ; בי תקשורת 
( בע"מ; 2)אס פי

נט  -יורוקום מדיה 
אחזקות בע"מ; 

 21רקס יורוקום נטוו
בע"מ; יורוקום 

נטוורקס וטכנולוגיות 
בע"מ; יורוקום נדל"ן 

בע"מ; מבני דולינגר 

, תדאה מולודן בע"מ
 פיתוח טכנולוגי

ואוטומציה בע"מ 
 GW, )חברה ציבורית(

LLC  חברה(
ת(, טרפילוג אמריקאי

, בע"מ, סנטריטי בע"מ
Iphotonix 

LLC  חברה(
אמריקאית( 

Asymblix 

LLC  חברה(
צארטוול  אמריקאית(, 

( 2012)ס.ב.י. נכסים 
 אי.ג'י.בי, בע"מ

בע"מ  החזקות
 ע.צ.מ.ה בע"מניצבים ו

קווי  -אינטרנט גולד
זהב בע"מ, אנלייט 
אנרגיה מתחדשת 

בע"מ, בזק בינלאומי 
בע"מ, בזק און ליין 

בע"מ, פלאפון 
תקשורת בע"מ, 

וואלה! תקשורת 
בע"מ, די.בי.אס. 

( 1998שרותי לווין )
 בע"מ.

ג'י.סי. טכנולוג'יס 
בע"מ, טן חברה לדלק 

בלתי תלויה(, בע"מ )
צ.מ.ח המרמן בע"מ 

 )דירקטורית חיצונית(

דירקטורית חיצונית 
אנטק בחברות: נ.ר.ספ

תעשיות בע"מ, בית 
וישרוטל  הזהב בע"מ

יו"ר בע"מ. 
בחברת  דירקטוריון

מו"פ אישור 
 נוירופסיכולוגי בע"מ

דירקטורית בלתי ו
 .בישרוטל בע"מתלויה 

דירקטורית ובעלת 
דר -שליטה בליטבק שי

 תי יעוץ בע"מ.שירו

יו"ר דירקטוריון 
סיד -בחברות: פרו

( 1999ניהול הון סיכון )
סיד קרן -בע"מ, פרו

הון סיכון בע"מ, רציו 
חיפושי נפט )מימון( 
בע"מ, רציו חיפושי 

נפט בע"מ ורציו 
 פטרוליום בע"מ.

דירקטור בחברות: 
ד.ל.י.ן בע"מ )בעלת 

עניין בחברה הכללית 
לשירותי לוויין בע"מ(, 

הכללית  החברה
לשירותי לוויין בע"מ 

)לשעבר בעלת עניין 
בחברה(, ארגמן 
תעשיות בע"מ, 
לודז'יה רוטקס 
השקעות בע"מ, 

( בע"מ 1980רוטקס )
 וכלים פיתוח בע"מ.
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 רוטלוי ליגד ברכה ליטבק תמר כפיר פליקס כהן בעז גורפונג שאול אלוביץ אור אלוביץ

חברה לבניין והשקעות 
בע"מ; מבני דולינגר 

)שער העיר( חברה 
לבניין והשקעות 

בע"מ; אר.אפ. 
 1988השקעות וייזום 

 -בע"מ; קונטיננטל 
חברה לבניין והשקעות 

ד.א. בע"מ; יורוקום  -
 ניהול פרוייקטים

( בע"מ; שם 1990)
ותהילה נכסים 

 והשקעות בע"מ.
 

בן משפחה של בעל 
 עניין בחברה

בנו של מר שאול 
אלוביץ, דירקטור 
בחברה ובעל השליטה 
ביורוקום אחזקות 

( בע"מ, בעלת 1979)
 חברההשליטה ב

אביו של אור אלוביץ, 
יו"ר דירקטוריון 

 החברה

 לא לא לא לא לא

האם הוא דירקטור 
שהחברה רואה אותו 
כבעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית 
לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע 
הדירקטוריון לפי 

( לחוק 12)א()92סעיף 
 החברות

 כן כן כן כן לא כן כן
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 הנושאי משרה בכיר -א 26תקנה  .12

 :בחברה נושאי משרה בכירה שהנם חברי הנהלה, כמפורט להלןכיהנו  2017 בשנת

מספר תעודת  תפקיד 
 זהות

תפקיד  תחילת כהונה תאריך לידה
בחברה 

בת או 
בבעל 
 עניין

בן משפחה  שנים אחרונות 5-עיסוק ב השכלה
של נושא 

משרה 
בכירה 

אחר או 
של בעל 

 עניין
ואחראי  מנכ"ל דוד פולק

על ניהול סיכוני 

 השוק

במינהל עסקים )התמחות במימון(,  MBA אין 1.1.1996 15.10.1949 043510361
יורק, -בית הספר למוסמכים אוניברסיטת ניו

Bsc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, טכניון 

; אחראי על מנכ"ל החברה

 ניהול סיכוני שוק בחברה

 לא

מכהן  18.11.2008 -)מ 1.7.1996 4.10.1962 057942294 משנה למנכ"ל יצחק שניברג
 2.8.2006 -כמשנה למנכ"ל, מ

כיהן כמשנה למנכ"ל ומנהל 
 1.7.1996 -כספים ראשי, מ

 כיהן כסמנכ"ל כספים(

מינהל עסקים, בכלכלה ו BA-ו MA אין
 אוניברסיטת בר אילן

 לא משנה למנכ"ל החברה

התמחות במימון( במינהל עסקים ) MBA אין 13.1.2002 3.8.1966 022591077 היועץ המשפטי גיל לוטן
, M.S.Fהמסלול האקדמי המכללה למינהל, 

City University of NY 
LL.B. אוניברסיטת תל אביב  ,במשפטים 

 לא היועץ המשפטי של החברה

 ,Baruch Collegeבמינהל עסקים  MBA אין 18.11.2008 6.6.1970 027716554 סמנכ"ל הכספים אבי לוי

NY ,BA טת בכלכלה וחשבונאות, אוניברסי
 CPA (USA) -תל אביב ו

 לא סמנכ"ל הכספים של החברה

 סמנכ"ל תפעול אבי מורגנשטרן
 ומערכות מידע

מכהן  1.6.2017 -מ) 1.8.2004 17.7.1952 051594083
כסמנכ"ל תפעול ומערכות 

 כיהן 5.11.2014 -מידע, מ
 -כסמנכ"ל הנדסה ותפעול, מ

כיהן כסמנכ"ל תפעול  1.7.2010
 1.8.2004 -ומערכות מידע, ומ

כיהן כסמנכ"ל טכנולוגיות 
 ומערכות מידע(

סמנכ"ל תפעול ומערכות  ת, טכניוןבהנדסת מערכו Bsc אין
ועד  2010מידע )מיולי 

(; סמנכ"ל 2014נובמבר 
הנדסה ותפעול מנובמבר 

"ל ; סמנכ2017ועד יוני  2014
תפעול ומערכות מידע מיוני 

2017. 

 לא

סמנכ"ל פיתוח  עמרי ארנון
עסקי 

 טגיהואסטר

 BAבשיווק, אוניברסיטת תל אביב,  MBA אין 1.9.2004 4.10.1955 053591947
בכלכלה ומדעי המדינה, אוניברסיטת תל  

 אביב

נכ"ל פיתוח עסקי סמ
 ואסטרטגיה בחברה

 לא
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מספר תעודת  תפקיד 
 זהות

תפקיד  תחילת כהונה תאריך לידה
בחברה 

בת או 
בבעל 
 עניין

בן משפחה  שנים אחרונות 5-עיסוק ב השכלה
של נושא 

משרה 
בכירה 

אחר או 
של בעל 

 עניין
סמנכ"ל  דודי גזל

טכנולוגיות 
(CTO)  ושירות

 לקוח

)סמנכ"ל טכנולוגיות  1.9.2011 18.10.1967 023069461
וסמנכ"ל  1.9.2011 -בחברה מ

 -שירות לקוח וטכנולוגיות מ
5.11.2014.) 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה,  .M.Sc אין
הנדסת חשמל  .B.Scאוניברסיטת תל אביב; 

 ואלקטרוניקה אוניברסיטת תל אביב

ושירות סמנכ"ל טכנולוגיות 
 לקוח בחברה

 לא

סמנכ"ל מכירות  יעקב קרת
 בכיר ושיווק

-מינהל עסקים, אוניברסיטת תל MBA אין 30.8.2011 8.12.1962 057985418
הנדסה אוירונאוטית וחלל,  .Bscאביב; 

 טכניון

 לא מכירות בחברהסמנכ"ל 

 טכניון, מוסמך למדעים בהנדסת חשמל אין 1.6.2017 20.10.1967 022785927 סמנכ"ל הנדסה משה גולני
 טכניון ,תואר שני בהנדסת מערכות

 –צה"ל/משרד הביטחון 
ב ביחידת רמ"ח תקשו

 המו"פ

 לא

סגנית סמנכ"ל  רחל ליסטנברג
כספים ומנהלת 

 משאבי אנוש

, 1.9.2011 -)חשבת מ 1.9.2001 20.1.1966 022297865
חשבת ומנהלת משאבי אנוש 

 28.2.2013ועד  2011מינואר 
סגנית סמנכ"ל כספים  –וכיום 

 ומנהלת משאבי אנוש(

, המכון לראיית חשבון CPAרואת חשבון  אין
 גןברמת 

סמנכ"ל כספים  סגנית
 ומנהלת משאבי אנוש

 לא

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות,  אין 28.2.2013 17.11.1981 052670122 חשב ליאור סול
 אילן-אוניברסיטת בר

חשב רואה חשבון מוסמך, 
 החברה

 לא

 מבקר פנימי דורון כהן
)אינו חבר 

 הנהלה(

במנהל עסקים, התמחות  תואר ראשון אין 28.9.2014 10.10.1970 028015592
אות, המסלול האקדמי המכללה בחשבונ
 למנהל

 (CIAמבקר פנימי מוסמך )

שותף בפאהן קנה ניהול 
בקרה בע"מ, מבקר פנימי 

 במספר חברות

 לא
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 מורשה חתימה עצמאי –ב 26תקנה  .13

 אין לחברה מורשה חתימה עצמאי.

 רואה החשבון של התאגיד -27תקנה  .14

 .(KPMGרואי חשבון ) יןסומך חייק

 , תל אביב.)מגדל המילניום( 17רחוב הארבעה 

  שינוי בתקנון החברה – 28תקנה  .15

נועדו לתקן פרוצדורות הנוגעות לזימון ש אישרה האסיפה הכללית תיקונים בתקנון החברה 3.4.2017ביום 

 .לאור החקיקה העדכנית אסיפה כללית, לאופני ההצבעה באסיפה כללית וביטול ההתייחסות למניות למוכ"ז,

לפירוט בדבר התיקונים לתקנון החברה, לרבות נוסחו בסימון שינויים לעומת נוסח התקנון לפני התיקונים, 

 .2017-01-023101, מספר אסמכתא: 20.3.2017ראה דוח זימון האסיפה הכללית מתאריך 

 הל החברהמלצות והחלטות הדירקטורים; החלטות אסיפה כללית מיוחדת ש - 29תקנה  .16

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת .16.1

הוחלט להאריך את כהונתו של  9.1.2017תאריך שהתקיימה באסיפה כללית מיוחדת ב .16.1.1

 .14.3.2017 -הדירקטור החיצוני, מר בעז גורפונג, בשלוש שנים נוספות שתחילתן ב

, התקבלו ההחלטות הבאות: )א( 3.4.2017באסיפה כללית מיוחדת שהתקיימה בתאריך  .16.1.2

תקשורת בע"מ בשלוש שנים נוספות, -הסכם הניהול בין החברה לבין יורוקום הארכת

, בהתאם לעיקרי התנאים המפורטים בדוח 2019בדצמבר  31ועד  2017בינואר  1 -קרי מ

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה (; )ב( 6.2)ראה סעיף  זימון האסיפה

 4לאשר תיקון ההתקשרות מיום ; )ג( כנספח א' לדוח זימון האסיפה ףשצורבנוסח 

פי עיקרי התנאים המפורטים בדוח זימון -, עלyesבין החברה לבין  2013בנובמבר 

ג' בדוחות הכספיים(. לפרטים ראה דוח זימון האסיפה הכללית 26)ראה באור  האסיפה

 .2017-01-024295, מספר אסמכתא: 24.3.2017 -שפורסם ב

הארכת תוקף כתבי , הוחלט לאשר 4.7.2017באסיפה כללית מיוחדת שהתקיימה בתאריך  .16.1.3

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה או קרובו, לתקופה של 

 (.6.3)ראה סעיף  שלוש שנים

שר התקשרות החברה לאהוחלט  28.9.2017באסיפה כללית מיוחדת שהתקיימה בתאריך  .16.1.4

ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים 

ו/או יכהנו בחברה ובחברות בנות של החברה מעת לעת, לרבות דירקטורים שהינם בעל 

לדוח זימון האסיפה וכן לאשר כי בכפוף  1.1השליטה או קרובו בתנאים כמפורט בסעיף 

ת )בשבתה כועדת תגמול( ודירקטוריון החברה, החברה תהא לאישור ועדת הביקור

, להתקשר 2017באוקטובר  1רשאית, מעת לעת ולתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 
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בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של נושאי משרה ודירקטורים, בגבולות האחריות, 

 .17.2ראה גם סעיף  לעניין זה לדוח זימון האסיפה. 1.2בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף 

 חוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוהחלטות החברה בדבר פטור, ביטוח או התחייבות לשיפ -א 29תקנה  .17

 לנושאי משרהוהתחייבות לשיפוי פטור  .17.1

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון(  25.5.2008ביום 

"( עבור נושאי משרה כתב הפטור והשיפוימתן כתבי פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי )"

)לאחר אישור ועדת  , אישרה האסיפה הכללית של החברה26.9.2011ביום ודירקטורים בחברה. 

למעט עבור דירקטורים שהינם בעל הביקורת והדירקטוריון( לתקן את כתב הפטור והשיפוי, 

 25%רבי לכל נושאי המשרה לא יעלה על ו, באופן שסכום השיפוי המיהשליטה בחברה או קרוב

מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה כפי שיהיו נכון למועד 

תשלום השיפוי בפועל וכן התאמת נוסח כתב הפטור והשיפוי להוראות חוק ייעול הליכי האכיפה 

צורף  . נוסח כתב הפטור והשיפוי לאחר התיקון2011-תשע"אברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, 

 (.2011-01-279657)מספר אסמכתא:  20.9.2011מיום דוח מיידי של החברה ל כנספח ג'

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעל לפירוט בדבר מתן כתבי התחייבות לשיפוי 

 לעיל. 6.3.1 ראה סעיף השליטה בחברה או קרובו

לפירוט בדבר מתן כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה בקשר עם תיקון רשיון החברה 

 לעיל. 6.3.2ראה סעיף 

 ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה .17.2

התקשרות  ,אישרה האסיפה הכללית )לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון( 28.9.2017ביום 

ועד  1.10.2017החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לתקופה החל מיום 

 30פוליסת הביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה הינה בגבולות אחריות בסך של  .31.3.2019ליום 

מיליון דולר לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות 

הבנות שלה מבוטחים בתנאים זהים. עם הדירקטורים ונושאי המשרה אשר את אחריותם תכסה 

לוביץ, וכן הפוליסה, נמנים גם דירקטורים שהינם בעל השליטה וקרובו, ה"ה שאול אלוביץ ואור א

 נמנה גם מנכ"ל החברה.

החברה, ידי ועדת הביקורת )בשבתה כועדת תגמול( ודירקטוריון -העסקה האמורה אושרה על

( לתקנות החברות 5ב)1 -ו 1א1, בהתאם להוראות תקנות 22.8.2017בישיבותיהן הנפרדות, מיום 

ועדת הביקורת )בשבתה  "(.תקנות ההקלות)" 2000-)הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, תש"ס

כי ביטוח נושאי  ,22.8.2017בהחלטותיהם מיום  ,כועדת תגמול( ודירקטוריון החברה אישרו

נחשבים כבעלי שליטה הינו בתנאים זהים לתנאי הביטוח של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה ה

המשרה בחברה, וכי ההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות 

 .( לתקנות ההקלות5ב)1החברה, רכושה או התחייבויותיה, בהתאם להוראות תקנה 

בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, החברה  בנוסף, האסיפה הכללית אישרה, כי

, בחוזים 1.10.2017תהא רשאית להתקשר, מעת לעת ולתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 

לחידוש ו/או להארכה ו/או להחלפה של פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של נושאי משרה 
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החברה מעת לעת, בגבולות  ודירקטורים, המכהנים או שיכהנו בחברה ובחברות בנות של

 האחריות, בפרמיה ובתנאים המפורטים להלן:

הכיסוי השנתי הכולל במסגרת הפוליסה לשנה מסוימת לא יעלה על סכום המייצג עלייה של  (א)

 בכל שנה, בהשוואה לסכום הכיסוי השנתי הכולל במסגרת הפוליסה בשנה שקדמה לה. 10%

בור הפוליסה לשנה מסוימת לא יעלה על ידי החברה בע-סך הפרמיה השנתית שתשולם על (ב)

החברה במסגרת הפוליסה בשנה  ידי-עלמסך הפרמיה ששולם  35%סכום המייצג עלייה של 

 שקדמה לה.

 . 2020-2021האישור הינו לשלוש שנים, היינו עד וכולל הביטוח שייערך עבור השנים  (ג)

ליסות החדשות עומדות ועדת הביקורת )בשבתה כועדת התגמול( והדירקטוריון יאשרו, כי הפו (ד)

 בתנאים כאמור לעיל, וימסרו את הדיווחים הנדרשים על־פי דין.

 9.2התנאים האמורים לעיל מחליפים את התנאים לרכישת פוליסת ביטוח הקבועים בסעיף 

 למדיניות התגמול של החברה.

 

 2018 סבמר 20 :תאריך

  

 חתימה תפקיד החותמים שמות

 __________ יוןדירקטורהיו"ר  אור אלוביץ

 __________ "למנכ פולק דוד
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 20171לשנת  תאגידי ממשל שאלון -תקשורת בע"מ )"התאגיד"( -חלל
 

 הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

1. 
 

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק( 10()ב.)א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל) הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
 (: השונים החיצונים הדירקטורים

 0':  א דירקטור

 0':  ב דירקטור

 .2: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

 
 
 
 

 
 

 
√ 

 

2. 
 

 .7/3:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור

 : ______.5התאגיד 4בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

 (.בתקנון הוראה נקבעה לא) רלוונטי לא √

_____ _____ 

                                                                 
 . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  1
 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 2
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 3
 הוראות המפקח על הבנקים(. -נקאי "תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד ב -לענין שאלה זו  4
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 5
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3. 
 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא( תלויים הבלתי והדירקטורים) החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת
( תלויים והבלתי) החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק( ו)-ו( ב)240 סעיף הוראת את הדיווח

 (.תלוי בלתי או) חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים

 

√ 

 

4.  
 למעט) בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל 6כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל

 (.לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -( כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 : _____.האמורה במגבלה

 

 

√ 

 

5. 
 

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל
 (:החברות לחוק( ב)278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט) כאמור בהצבעה השתתפו

  -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה( א)278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 (.המתאימה במשבצת  xלסמן יש)    לא    כן 

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
 ._____  

 

 

 

√ 

 

 

 

 

                                                                 
שבשליטת  דירקטור( ו/או עובד בתאגיד המוחזקעצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט  -לעניין שאלה זו   6

 התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  
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6. 
1.  

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו(, מטעמו מי או/ו קרובו לרבות) השליטה בעל
 . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –( כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

 :כאמור הדירקטוריון

 .עו"ד עמי ברלב: זהות

 .אין(: וקיים ככל) בתאגיד תפקיד

סמנכ"ל, היועץ המשפטי של קבוצת יורוקום, (: עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם) השליטה לבעל הזיקה פירוט
 בעלת השליטה.

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא  כן  X: ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות ,ישיבה אחת: ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 7נוכחותו שיעור
 ישיבה אחת: אחרת

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא

 

 

 

 

 

X 

 
 

 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

7. 
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

 . 8(מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין) חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין( כאמור מגבלה קיימת, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 
 
√ 

 

                                                                 
 תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 7
 .חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה 8
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 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  

  
 ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.

  

  
 ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.

  

8. 
 

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

 . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 :הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

 לא    כן    (לסמן יש x   המתאימה במשבצת) 

 

√ [1] 

 

9. 
 א

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד א.
 . ופיננסית

 .2: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

 

 

√ 

 

 

_____ 

 7 - הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר ב.

 .6: 9ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

 .1: 10מקצועית כשירות בעלי

 למעט) ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של( השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  

                                                                 
 .2005 –מקצועית(, התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 9

 . 9ר' ה"ש  10
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10. 
 

 .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל א.

 : _____.האמור התקיים לא בו( בימים) הזמן פרק יצוין -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם

 .0: המינים

 

√ 

 

 : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר ב.

 .2: נשים  .5: גברים

_____ 
_____ 

 

 הדירקטוריון )וכינוס אסיפה כללית( ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

11. 
 

 א.
 הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

 .6   : (2017)שנת רבעון ראשון 

 .3        : (2017)שנת  רבעון שני

 .7(:    2017)שנת  רבעון שלישי

                          .2     :(2017)שנת  רבעון רביעי

_____ 
 

_____ 

 .ב
 בישיבות השתתפותו 11שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו( להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס) הדירקטוריון
 (: כהונתו לתקופת ובהתייחס) הדיווח שנת

 (.הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש)

_____ _____ 

                                                                 
 . 2ה"ש  ראה 11
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שיעור  שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
 דירקטוריוןה

 

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות
 12ביקורת ועדת

[2] 

 שיעור
 השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
 הדוחות
                 13כספיים

 שיעור
 השתתפותו

               בישיבות
 ועדת

                                 [2] 14תגמול

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
)תוך  הוא חברבהן 

 ציון שם הועדה(

אור אלוביץ, 
יו"ר 

 הדירקטוריון

 

16/18 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

  
 שאול אלוביץ

 

15/18 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

 
 

 

  
 עמיקם שורר 

[3] 

 

4/5 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

 
 

 

  
 פליקס כהן 

 

12/18 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 
 

 

  
 ליטבקברכה  

 

17/18 

 

10/12 

 

4/4 

 

_____ 

 
 

 

  
 בעז גורפונג 

 

17/18 

 

12/12 

 

4/4 

 

_____ 

 

 
 

 

  
 תמר כפיר 

 

17/18 

 

12/12 

 

4/4 

 

_____ 

 
 

 

                                                                 
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 12
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13
 החבר בוועדה זו.לגבי דירקטור  14
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 [3] חיים מר 

 

8/9 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 
 

 

  
 ליגד רוטלוי 

 

15/18 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 
 

 

  
 [3הופמן ]דין  

 

3/3 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 
 

 

12. 
1.  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת
 . עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים

√ 

 

 

 

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

13. 
 

 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
 הזמן ( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת2א.)363ימים כאמור בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא )בימים( בה

 
 
 
√ 

 

41. 
 

 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

ימים כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
 )בימים( בה הזמן תקופת( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין 6א.)363בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא

 
 
√ 
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15. 
בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר  

 .15)ג( לחוק החברות121סעיף הוראות בהתאם ל

 )ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(. לא רלוונטי √

 

 רלוונטילא 

 

16. 
  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ 

  –)קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(  לא נכון"אם תשובתכם הינה "

 

√ 

 

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 ב.
    :16)ג( לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 

17. 
 

 . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  15
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  16
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 הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

18. 
 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
_____ _____ 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

√ 
 

 
 √ הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

 √ בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
 

 √ קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

√ 
 

19. 
 

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

 . החברות)ה( לחוק 115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

 

√ 

 

20. 
 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין

 . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

 

√ 

 

 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של

 

 √[4] 

 



 2017שאלון ממשל תאגידי לשנת  -תקשורת בע"מ -חלל

10 

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

 (. קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי) הועדה

 

√ 

 

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים

 

√ [5] 

 

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה (הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו) הביקורת ועדת .24

 .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

 

√ 

 

 

 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו( בימים) הזמן פרק יצוין .א .25

 .2: הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 

 

 .ב
 מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור

  : הכספיים הדוחות

 ימי עסקים 2    (:2017דוח רבעון ראשון )שנת 

 ימי עסקים 0(:         2017)שנת  דוח רבעון שני

 ימי עסקים 1(:    2017)שנת  דוח רבעון שלישי

                            ימי עסקים 4             (:   2017)שנת  דוח שנתי

 
_____ 

 
_____ 
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מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון  ג.

 לאישור הדוחות הכספיים:

 ימי עסקים 4(:    2017דוח רבעון ראשון )שנת 

 ימי עסקים 3(:         2017דוח רבעון שני )שנת 

 ימי עסקים 3  (:  2017דוח רבעון שלישי )שנת 

                               ימי עסקים 4(:                2017דוח שנתי )שנת 

 
_____ 

 
_____ 

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה .26

 .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

 : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

 

√ 

 

27. 
 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד

 
 .)במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור( לא פחת משלושה מספר חבריה א.

√  

 
 ב.

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(. )ג( לחוק החברות )לענין-ב( ו)115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

√  

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

√  

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

√  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

√  

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

√  

 
 ז.

החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי  המניין החוקי לדיון ולקבלת
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

√  
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 תגמול ועדת 

 ועדת הביקורת היא ועדת התגמול של החברה – הערה
 
 נכון

 
 נכון לא

 (.בועדה הדיון במועד) רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

 (.דיון התקיים לא) רלוונטי לא 

 

√ 

 

 בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי  .29

    .2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול
√  

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
 

_____ 
 

_____ 

 .קרובו או השליטה בעל .א

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

√  

  √ .הדירקטוריון ר"יו .ב 

  √ .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג

  √ .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד

 
יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני( אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, 

 ._____: התקיים שלא התנאי וכןלא התקיים התנאי האמור 
_____ _____ 
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 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

√  

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל  .31

 .מסוים נושא הצגת לשם נדרש
√  

 או עסקה לאישור( ג()1()1ג)272-ו( 3()ג)272(, ג)א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת .32
 . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

 – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

 : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

 : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

 

√ 

 

 

 מבקר פנים 

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33
 
√ 

 

 . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

 : הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף

 ניהול פרויקט לווייני -

 סקירת נהלי חברה -

 אבטחת מידע וגיבויים -

√  
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  410(: בשעות) הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____ _____ 

  .הפנימי המבקר בממצאי( בדירקטוריון או הביקורת בועדת) דיון התקיים הדיווח בשנת
√  

 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

 .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד

 
√ 

 

 

 

 עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי-על מועסק אינו( שבשליטתו חברה לרבות) קרובו או השליטה בעל .37

  – יצוין( ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל לרבות) הקרובים מספר -

 (: _____.  ניהול חברות

 : בדין הקבועים יםנהאורג בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

 כן 

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

  

 

 

 

X  [6] 
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 (. _____.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

38. 

 

 

 (.יותר או אחד בתחום) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

  כן  

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 :0172ממשל תאגידי לשנת  הערות לשאלון

ל פעילותם.  החברה כל הדירקטורים החדשים קיבלו הרצאות בנושאי פעילות החברה ועסקיה מעובדי החברה הרלוונטיים וערכו פגישות עם מנהלים בחברה כדי ללמוד עלשאלון:  8לעניין שאלה  (1)
וטף את חברי הדירקטוריון בתחומים הקשורים בתחום לא הגדירה הדרכות אלה כתכנית הכשרה כלשון השאלון אך במהותן הן מהוות תכנית הכשרה. כמו כן, החברה מקפידה לעדכן באופן ש

הדירקטוריון באופן שוטף בתחומים  פעילותה ועסקיה והתפתחויות החלות בהם, לרבות סקירות תקופתיות מבעלי תפקידים בחברה על תחומי פעילותם. כמו כן, החברה מעדכנת את חברי
 התאגידי.ם בנושאים הקשורים ברגולציה המסדירה את תחומי אחריותם וחובותיהם כדירקטורים בחברה ציבורית והממשל הקשורים לדין החל עליה, לרבות השתלמויות והשתתפות בכנסי

 .ועדת הביקורת משמשת כועדת התגמול של החברה 31.5.2016 -החל מ)ב( לשאלון: 11לעניין שאלה  (2)

 28.3.2017. הדירקטור דין הופמן כיהן בתאריכים 7.6.2017הדירקטור חיים מר חדל לכהן בתאריך  .22.3.2017בתאריך הדירקטור עמיקם שורר חדל לכהן כדירקטור )ב( לשאלון: 11לעניין שאלה  (3)
 .4.7.2017עד 

 תבצע מדי ישיבת הועדה לבחינת דוחות כספיים, לפני אישור הדוחות הכספיים של החברה.מבקר, מנוכחות רואה החשבון הדיון ב לשאלון: 21לעניין שאלה  (4)

ידי עובדים על מקרים של אי עמידה באיזה מהוראות -החברה אימצה, באישור הדירקטוריון, קוד אתי, הקובע, בין היתר, הסדרים בדבר אופן הדיווח או הגשת תלונה עללשאלון:  23שאלה  לעניין (5)
ידי ועדת הביקורת של החברה בתחילת -דיווח כאמור. הסדרים אלה אומצו גם על הדין, נהלי החברה, מסמכי המדיניות והקוד האתי של החברה וכן ההגנה שתינתן לעובדים שהגישו תלונה או

 .2013שנת 

 .בדוח פרטים נוספים על התאגיד 4.2.1תקשורת בע"מ, לרבות אופן אישורו, ראה סעיף -לפירוט בדבר הסכם שירותי ניהול וייעוץ בין החברה לבין יורוקוםלשאלון:  37לעניין שאלה  (6)
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 20.3.2018 תאריך החתימה:  ברכה ליטבק :והוועדה לבחינת דוחות כספיים הביקורת ועדת יו"ר      אור אלוביץ: הדירקטוריון ר"יו





מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי 
 :1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ב)א(9תקנה 

 

(, אחראית לקביעתה "התאגיד"בע"מ ) תקשורת-חללת בפיקוח הדירקטוריון של חבר ,ההנהלה

 תה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.והתקיימותה של בקרה פנימית נאו

 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 דוד פולק, מנכ"ל .1

 יצחק שניברג, משנה למנכ"ל .2

 אבי לוי, סמנכ"ל כספים .3

 משפטיהיועץ סמנכ"ל, ה ,גיל לוטן .4

 סגנית סמנכ"ל כספים ומנהלת משאבי אנושחל ליסטנברג, ר .5

 ומערכות מידע סמנכ"ל תפעול  ,אבי מורגנשטרן .6

 שירות לקוחו סמנכ"ל טכנולוגיותגזל,  דוד .7

 , סמנכ"ל פיתוח עסקי ואסטרטגיהעמרי ארנון .8

 בכיר למכירות ושיווקיעקב קרת, סמנכ"ל  .9

 משה גולני, סמנכ"ל בכיר להנדסה .10

 ליאור סול, חשב .11

 

קיימים בתאגיד, אשר תוכננו הבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים 

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע מנכ"ל הבידי 

תפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של את הבפועל 

ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי 

פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם -שהוא מפרסם עלבדוחות  מידע שהתאגיד נדרש לגלות

 ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

ולנושא המשרה הבכיר ביותר  לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנכ"ל

הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת  בתחום

 החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות 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.

בקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של 

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  ;הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה

 והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:

, על מנת לוודא את 2017לשנת  2016( שהכינה החברה בשנת Scopingעדכון מסמך המיקוד ) .1

 התהליכים המהותיים האמורים להיכלל במיפוי הנוכחי.



לכל התהליכים שזוהו כתהליכים מהותיים מאוד. התהליכים שזוהו על  בקרות מפתחקביעת  .2

כמו כן כללה , הינם הכנסות והשקעה בלוויינים. 2016, בדומה לשנת 2017ידי החברה בשנת 

, )מערכות מידע ITGC -בתחום הה הפנימית הגדרת בקרות מפתח הערכת אפקטיביות הבקר

 .ELC – Entity Level Control -בתחום הוכן בתחום הדיווח הכספי 

 ביצוע הבקרות שהוגדרו.תיעוד הבקרות וכן את  תנאותובדקה החברה את  2017במהלך שנת  .3

תקדמות ביצוע לגבי ה הוועדה לבחינת דוחות כספייםעדכנה החברה את  2017במהלך שנת  .4

 העבודה, הליקויים שנתגלו ואופן הטיפול בהם.

, הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילבהתבסס על 

הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 אפקטיבית.היא  2017בדצמבר  31בתאגיד ליום 



 

 צהרות מנהלים:ה

 (1ב)ד()9( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה )א

 

 הצהרת מנהלים

 כלליהצהרת מנהל 

 

 , מצהיר כי:דוד פולקאני, 

 

 2017לשנת  ("התאגיד"בע"מ ) תקשורת-חללבחנתי את הדוח התקופתי של חברת  (1)
 (;"הדוחות")

ר בהם מצג עתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסידילפי  (2)
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;מצגים, לא י

עתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, ידילפי  (3)
תזרימי המזומנים של מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ו

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;התאגיד לתאריכים 

והדוחות ת הביקורת ועדולווגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  (4)
של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הכספיים 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

הפעלתה של בשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או את כל הליקויים המ (א)
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 

מנכ"ל או מי שכפוף לו הבין שאינה מהותית, שבה מעורב כל תרמית, בין מהותית ו (ב)
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 או יחד עם אחרים בתאגיד:אני, לבד  (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .א
לרבות חברות מאוחדות שלו  דים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד,המיוע

א לידיעתי מוב ,2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
, בפרט במהלך תקופת ההכנה של ובחברות המאוחדות ידי אחרים בתאגיד-על

 –וכן  ;הדוחות

ונהלים תחת פיקוחי,  מם של בקרותקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיו .ב
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי  .ג
וריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח זה את מסקנות הדירקט

 כאמור למועד הדוחות.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

__________________           ________________ 

 מנכ"ל, דוד פולק 2018 במרס 20      



 

 :(2ב)ד()9חום הכספים לפי תקנה )ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בת

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אבי לויאני, 

 תקשורת-חללשל חברת  הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותבחנתי את  (1)
 (;"הדוחות") 2017לשנת  ("התאגיד"בע"מ )

אינם כוללים כל מצג  אחר הכלול בדוחותהי כספהמידע ההכספיים ו עתי, הדוחותידילפי  (2)
לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

היו מטעים בהתייחס שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא י
 לתקופת הדוחות;

פים באופן נאות, עתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקידילפי  (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של מכל 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;התאגיד לתאריכים 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות  (4)
יותר לגבי הבקרה הפנימית על הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ב

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

הפעלתה של בוהחולשות המהותיות בקביעתה או  את כל הליקויים המשמעותיים .א
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 
העלולים באופן סביר להשפיע הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, 

יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן  לרעה על
שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 –להוראות הדין; וכן 

מנכ"ל או מי שכפוף הכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .ב
ש להם תפקיד משמעותי בבקרה לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שי

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  .א
לרבות חברות , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, יפיקוח

-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות
ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, , 2010

, בפרט במהלך תקופת ובחברות המאוחדות מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד
 –ההכנה של הדוחות; וכן 

 קיומם של בקרות ונהלים תחתקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם ו .ב
, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת פיקוחנו

הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 
 מקובלים;

 הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, .ג
לול בדוחות ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכ

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.

 

__________________     _____________________ 

 יםסמנכ"ל כספ, אבי לוי 2018 במרס 20      
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