
  

 

 
 

 2020, ביוני 28

 בע"מ   מערכות סאטקום

 ( )"החברה"

 
 

 לכבוד    לכבוד
 "מבעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה  ערך ניירות רשות

www.isa.gov.il  www.tase.co.il     

 

 דוחל וכן 2019 לשנת)"החברה"( משלים לדוח התקופתי של סאטקום מערכות בע"מ  דיווח: הנדון
 2020 שנת של הראשון לרבעון החברה של הרבעוני

-2020-01)אסמכתה:  2020, במרץ 30 ביום פורסם אשר, 2019 לשנת החברה של התקופתי לדוח בהמשך

אשר פורסם  2020ובהמשך לדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת  "(התקופתי הדוח( )"032310

, מוגש בזאת דוח משלים כחלק 2020-01-058407): ה)אסמכת ("הרבעוני הדוח)" 2020ביוני,  8ביום 

 צורף אשר התאגיד עסקי תיאור לפרקמדף, הכולל הבהרות ותוספות  תשקיףמההערכות החברה לפרסום 

 .ערך ניירות רשות סגל להערות בהתאם, התקופתי לדוח

 התקופתי לדוח שצורף התאגיד עסקי תיאור בפרקלסעיפים הרלוונטיים  ביחסלהלן מובאים  העדכונים

 שלהלן למונחים. ו/או הרבעוני, לפי העניין ופרקים נוספים לדוח התקופתי "(התאגיד עסקי תיאור פרק)"

 .אחרת במפורק צוין אם אלא, ו/או הרבעוני, לפי העניין התקופתי בדוח להם שניתנה המשמעות תהא

 לקוראם ויש, ולדוח הרבעוני התקופתי לדוח בלבד השלמה מהווים להלן המובאים הנתונים כי מובהר

 .יםהמלא ותבדוח המופיעים והנתונים המלל בשילוב

 תקשורת בתחום עסקית ואסטרטגיה יעדים לגבי הבהרה - התאגיד עסקי תיאור לפרק 26.1 סעיף .1

 נתונים

, שחלקם מסופקים על גבי סיב וחלקם על גבי שירותים מגוון החברה מספקתלצרכי הלקוח,  בהתאם

 לוויין. מבחינת הלקוח, מדובר על שירותים זהים שמסופקים בתמהיל של טכנולוגיות שונות. 

ם מוכוונת באופן רציף להצעת סל תקשורת הנתוני בתחום החברה של והשיווק המכירותאסטרטגיית 

פתרונות תקשורת מלאים, בהתאם לצרכי הלקוחות הרלוונטיים במדינת היעד. החברה פועלת על מנת 

להציע ללקוחותיה מגוון רחב של פתרונות תקשורת )אינטרנט, סלולר וכיו"ב(, הן על בסיס טכנולוגיות 



  

 

 סוג הטכנולוגיה לצרכי ורצונות הלקוח. והן על בסיס טכנולוגיות לווייניות, תוך התאמת  סיבים

 קיים מנת על החברה פועלת, הנתונים תקשורת בתחום החברה של הפעילות מאסטרטגיית כחלק

 לספק  לה  המאפשר  באופן,  והסיבים  הלוויין  בתחומי  שירותים  ספקי  של  רחב  מגוון  מול  עסקיות  מערכות

 שמירה תוך - הלקוח לצרכי ומותאם זמין, מהיר, באופן, תקשורת פתרונות של רחב מגוון ללקוחותיה

 לצרכי המותאמים הספק מול" גב אל"גב  הסכמי)קיום  הרלוונטיים הספקים מול מירבית גמישות על

 "ב(.וכיו תחרותיים מחיר מרווחי שימור, הלקוח

סיבים ו/או לוויין מוצעים על ידי צוותי המכירות והשיווק של החברה גם, ובמקרים לא מעטים,   שירותי

לאור ביקוש גובר של חלק מקהל הלקוחות   -שירותים משולב )לוויין וסיבים במקביל(    כתמהיל  מוצעים

 כי יצוין ,זאת עם יחדליצירת גיבוי וחלופות טכנולוגיות, על מנת לשמר רציפות ורמת שירות גבוהה. 

ללקוחות אינם בהיקף  לוויין/סיבים של מלאבפועל כתמהיל  כיום נמכריםה החברה שירותי

 וכן, חדשות לטריטוריות לחדור מנת על החברה פועלת, תאסטרטגיה פעילותהממבנה  כחלקמהותי.

 ביצוע ביכולות התמקדות תוך וממשלתיים מסחריים לקוחות עם וחדשות קיימות התקשרויות לבסס

 שירות רציפות, תחרותי תמחור, גבוהה ברמה שירות אסטרטגיית על המבוססות גבוהות שירות ורמות

 על פועלים אשר ייעודיים מכירה צוותי החברה מתחזקת, החברה פעילות מאסטרטגיית כחלק"ב. וכיו

 החברה מזהה אותם בלקוחות התמקדות תוך, החברה של השירותים תמהיל הצעת את למקסם מנת

 "ב.וכיו משמעותי פעילות נפח, פיננסי חוסן בעלי, אסטרטגיים כלקוחות

עם פתרונות תקשורת הנתונים מציעה החברה ללקוחותיה פתרונות אינטגרטיביים של שירותי ערך   יחד

 מוסף מסוגים שונים כגון פתרונות ניהול הקווים, פתרונות תקשורת אלחוטית ופתרונות אבטחת מידע. 

ח שהחברה עובדת מול ספקי שירות ומוצרים רבים, יכולה החברה לתפור חליפת שירות ללקו כיוון

 שתתאים באופן מושלם לצרכים הנדרשים תוך כדי התכנסות לתקציב הלקוח. 

, הטמעה, הפתרון של מקדים תכנון שכולל לקצה מקצה מקיף פתרון ללקוח לספק החברה ביכולות

 .הלקוח באתר או מרחוק מתמשך תמיכה שירות וכן ללקוח מסירה

 מביאה היא אותו ידע, תקשורת  מערכות  של  אינטגרציה  של  תוכן  בעולמות עשיר  וניסיון  רב  ידע לחברה

 משלימים ושירותים הסיבים, הלווין בתחום ואוטוריטה תוכן מומחית בה שרואים לקוחותיה לקהל

 שבמהלכן ארוכות שנים לאורך רבים לקוחות לשמר החברה מצליחה מכך וכתוצאה, כאן שתוארו כפי

 .שלהם העסקיים לאתגרים שמתאימים איכותיים משירותים נהנים הלקוחות

 הבהרה לגבי פעילות החברה באפריקה –לפרק תיאור עסקי התאגיד  27 סעיף .2

 והרפובליקה ישראל מלבדלפרק תיאור עסקי התאגיד, יובהר כי  27למפורט בסעיף  בהמשך

 הכנסותיה אשר נוספת במדינה מהותיים היקפים בעלת פעילות לחברה אין, קונגו של הדמוקרטית

 אינם  אלו,  אולם  רבות  במדינות  פעילויות  לחברה.  החברה  הכנסות  מכלל  יותר  או  10%  מהווה  זו  ממדינה

 .כלשהי למדינה מקובץ באופן מהותיות הכנסות כדי מגיעים

 



  

 

 שירותים: א. סוגי מוצרי לגבי הרחבה -תיאור עסקי התאגיד  לפרק 8.7.4-8.7.3, 8.2 פיםסעי .3

 ; ב. היתרון התחרותי של שירותי תקשורת לוויינית ושל שירותי תקשורת קרקעית ומוצרים

 ורוחבי חיבור, קישוריות שירותי באספקת ממוקדת הנתונים תקשורת בתחום החברה פעילות, כאמור

 השירותים באספקת יכולות לחברה"ב, וכיו מידע העברת, שידור, ואינטרנט סלולר שירותי לצרכי פס

 על, הלקוח ולצרכי לביקוש בהתאם וזאת, לוויין תשתיות גבי על והן סיבים תשתית גבי על הן כאמור

 כוללים  בתחום  החברה  שירותי,  הלקוח  לצרכי  ובהתאם,  לעיתים.  שירותים  של  כתמהיל  או  פרטני  בסיס

, זהים ולעיתים דומים בשירותים דבר של בסופו מדובר"ב. וכיו תמיכה שירותי, קצה ציוד אספקת גם

 (.דומים מאפיינים בעלות)אך  שונות טכנולוגיות תשתיות גבי על המסופקים

 בשווקי  השירות  וחברותסיבים  /הלווין  ספקי  עם  להתמודד  לה  מאפשר  אשר,  החברה  של  הייחודי  היתרון

 מלאה מעטפת ללקוח מעניקים אשר ומבדלים מיוחדים שירותים לפתח החברה של יכולתה הוא, היעד

 השירות לאספקת מעבר וזאת מנוהלים פתרונות, ייחודיים טכנולוגיים פתרונות, העסקיים לצרכיהם

, מוסף ערך שירותי של רחב מגוון גם אך, תשתית ללקוחותיה מציעה החברה למעשה. הטכנולוגית

 ייחוד מייצרים, החברה להערכת, להלן המתוארים והשירותים המוצרים. ייחודיים ופתרונות תמיכה

 .השונים השירותים של התחרותי היתרון את מקימים וכן בידולו

 עיקרי השירותים המסופקים באמצעות התשתיות השונות:  להלן

 כבל  גבי  על  מספקת  שהחברה  ושירותים  מוצרים
 אופטי

 גבי על מספקת שהחברה ושירותים מוצרים
 לוויין

 שירותי  כגון,  נלווים  ושירותים  מוסף  ערך  שירותי
 אספקת שירותי, וירטואליים שרתים, ענן

 "ב.וכיו מידע אבטחת, סיבים תשתית

 המשמש לצרכי ניצול SDWAN MAX -ה שירות
תוך אספקת  תשתיות הסיבים לרמה מקסימלית

 חומרה בהוצאות חסכוןרמת שירות איכותית, 
 ברוחבי חסכון, (FIREWALLS)נתבים, מתגים, 

והוצאות על תשתיות  ITבהוצאות  חסכון, פס
, שירות זה  למשמעותיות. יתרון משמעותי נוסף ש

 באופןלשלב בין סוגי תשתיות ולנצלן    היכולת  הנו
 סוגי בין ניתוב תוך(, הקיבולת)ניצול  מקסימאלי

 לוויין)כגון  הלקוח לצרכי בהתאם התשתיות
  (.וסיבים

אספקת שירותי תקשורת באמצעות טכנולוגיית 
" הינו .O3b Networks Ltdמתקדמת: "לוויין 

 .SESפתרון טכנולוגי לווייני בשליטתה של חברת  

 מכיוון",  Fiber in the sky"  לכינוי  זכהזה    שירות
 מספק שהוא בתוצאה מאוד דומה שהוא

 .מספק שהסיב לזה ללקוחות

שיהוי  :זה שירות של העיקריים היתרונות בין
, רוחבי פס מאוד גדולים נמוך בטכנולוגיית לוויין

 ברוחבי  הסלולר  חברות של  הצורך  על  עונים  אשר
 של טכנולוגיות משנים שהם ככל גדולים פס

  3G מטכנולוגיית לדוגמא מעבר - סלולר
 . 4G(LTE)לטכנולוגיית

לתשתיות  משמעותיתתחרות  מייצר זה שירות
  .הסיבים

 -ה שירותרלוונטי, הוא  נוסףערך מוסף  שירות
SDWAN MAX ניצול קיבולת באופן  המאפשר

מקסימאלי, תוך בניית כלים לחיסכון בהוצאות 
(, חסכון FIREWALLS מתגים, )נתבים,חומרה 

והוצאות על  ITברוחבי פס וחסכון בהוצאות 
 של נוסף משמעותי יתרוןתשתיות משמעותיות. 

 תשתיות סוגי בין לשלב היכולת הנו, זה שירות
 תוך(, הקיבולת)ניצול  מקסימאלי באופן ולנצלן
 הלקוח לצרכי בהתאם התשתיות סוגי בין ניתוב
 (.וסיבים לוויין)כגון 



  

 

 כבל  גבי  על  מספקת  שהחברה  ושירותים  מוצרים
 אופטי

 גבי על מספקת שהחברה ושירותים מוצרים
 לוויין

 פרויקטים וניהול תקשורת רשתות הקמת
 .הלקוח לצרי מותאמים מורכבים

 

( על MHzמכירה של מקטעי חלל גולמיים )
לוויינים שונים, קישור בין שני משתמשי קצה 

תקשורת פרטית בין לצורך הקמת מערכת 
 .נקודות מרוחקות

, בין היתר, עבור תשתיות ושירותים נלווים המוטמעים "Turn Key"מתמחה בפרויקטי  החברה
החברה מנהלת ללקוח  SDWAN MAX -ומנוהלים בשוטף על ידי החברה בלבד. באמצעות שירות ה

וצאות ללקוח של ניהול את תשתיות התקשורת באופן ייחודי ומבדל ובכך מאפשרת חיסכון בולט בה
 .ITרוחבי פס והוצאות 

 סיבית(  ISPשירותי תשתית )חיבור פיסי( וקישור )
 לרשת האינטרנט.

עסקיים  קשריםבשנים האחרונות  בנתה החברה
,  LYNX)גוגל,    בעולם  המובילים  התוכן  ספקימול  

FACEBOOK) השירות רמת שיפור לטובת 
זה  שירות, כאשר החברהשל התשתית ללקוחות

בצורה  תוכןמאפשר להם לקבל שירות של 
 .מהירה, וישירה מול ספקי התוכן

 לוויין בסיס על ושידור מידע, קישוריותשירותי 
שירותי טלפורט  "ב.וכיו סלולר, אינטרנט לצרכי

לווייני, הקמת רשתות תקשורת לווייניות, 
 ושירותים וירטואליים.

 

 שירותי הקמה והפעלה של רשתות תקשורת
בסיס תשתית סיבים,  עלפרטיות פנים ארגונית 

עבור ארגונים בעלי מספר  MPLSלרבות רשתות 
סניפים מרוחקים )כגון חברות סלולר, בתי עסק, 

 ארגונים פיננסיים וכד'(.

 SD -חדש שהושק ברשתות פרטיות הנו  שירות
BRANCH ריבויעל חיבור לקוחות עם  שמבוסס 

זה  מוצר .סניפים לאתר המרכזי של הלקוח
 מפחיתו הלקוח חווית את משמעותית משפר

 .ללקוח משמעותית בצורה עלויות

שירותי הקמה והפעלה של רשתות תקשורת 
פרטיות פנים ארגונית על בסיס מקטעי לוויין 
עבור ארגונים בעלי מספר סניפים מרוחקים )כגון 

נסיים חברות סלולר, בתי עסק, ארגונים פינ
 וכד'(. 

  VSAT לניהול מערכת הקימה החברה, כן כמו
 את שמכסה באופן ניםישמשלבת ארבעה לווי

 .המתחרים מול יתרון ומקנה אפריקה יבשת

 SD -חדש שהושק ברשתות פרטיות הנו  שירות
BRANCH ריבוי עם לקוחות חיבור על שמבוסס 

 זה מוצר. הלקוח של המרכזי לאתר סניפים
 ומפחית הלקוח חווית את משמעותית משפר

 .ללקוח משמעותית בצורה עלויות

מיוחד בשירותי לוויין ללקוחות עם ריבוי  יתרון
 ברוחבי האוטומטי הטיפולסוגיית  הואסניפים 

 רוחב הצורכים בלקוחות בעיקר, המשתנים הפס
 החדשה המערכת,   VSATבשירותי לוויני פס

 רגע בכל המוצע פס הרוחב את להתאים ודעתי
 תרוןפי. לכך בהתאם החלטותיה את ולבסס נתון

 .ועלויותזה מקנה ללקוח חסכון ברוחבי פס 

שירות שמבוסס על טכנולוגיה מתקדמת של תשתיות אחודות  (:SDWAN) רשת ניהול שירותי
 לוויין או סיבים. המייצרות פלטפורמה חכמה שמספקת ללקוח גמישות וחסכון בניהול משאבי

עובדת בצורה אוטומטית במונח  SDWAN MAX -ה מערכת, סיבים וגם ןילווי גם משלב זה שירות
 רשת תעבורת עם בהתמודדות המערכת של עצמונית למידההמאפשר  -  machine learningקראשנ

 .התעבורה רוכבת גבה שעל לתשתית קשר ללא

 תמיכה, ייעוץ מקצועי ללקוחות, ליווי פרויקטים, שירותי גיבוי, ניהול מערכות וכיו"ב.  שירותים



  

 

 :עיקריות מאקרו מגמות

 הובילו אשר, האחרונות השנים במהלך משולבות מגמות במספר מאופיין הנתונים תקשורת תחום

 :תחרותי שוק של לקיומו

הקרובות. במקביל, לאור גודלה  בשנים הצפויהבפריסת הסיבים באפריקה והמשך הפריסה  עלייה .א

 אינה או איטית הקרקעית התשתית חדירת בהם רבים אזורים של וקיומםשל יבשת אפריקה, 

 .לוויין לשירותי משמעותי ביקוש קיים עדיין -( הקרובות בשנים ככלל)או  זה בשלב מתאפשרת

 שירותי של הצריכה בהיקפי משמעותי גידול קיים, לעיל' א בסעיף המתוארת למגמה במקביל .ב

 לדוח 6.1 בסעיף המפורטים הגידול נתוני את ראו זה)לעניין  אפריקה ביבשת וסלולר אינטרנט

 באזורים  וגם  נמוך  בביקוש  בעבר  אופיינו  אשר  ספר  באזורי  גם  ביטוי  לידי  בא  אשר  גידול(,  התקופתי

 ".המשתמשים"עוגת  את הגדיל אשר באופן גדולה אוכלוסייה בעלי

 סוגי של קיומם לרבות, משמעותיים טכנולוגיים בשיפורים מאופיין, ככלל התקשורת שוק, כן כמו .ג

 כןו החברה ידי על יותר איכותיים שירותים אספקת המאפשרים ומתוחכמים חדישים לוויינים

 של רחב מגוון יוצרת, זו מגמההמאפשרים שירותים איכותיים ומהירים.  גבוהות באיכויות סיבים

. שנה מידי יותר ואיכותי רחב שירותים סל להציע לחברה מאפשר אשר באופן, בשמיים לוויינים

 של הרחבהבטבלת המוצרים והשירותים לעיל, שיפורים טכנולוגיים מאפשרים  כמפורטוכן,  כמו

 חכמים פתרונות של ללקוחות והצעה ומתחרותיה החברה ידי על המסופקים השירותים סלי

 "ב.וכיו קיבולת ניהול, מידע ניהול מערכות, לעסקים

 לקיומו גם במקביל מובילים, הטכנולוגיים והשיפורים הגוברת התחרות, העולים השימוש היקפי .ד

כאשר במקביל, החברות השונות בשוק מצליחות לשמר מדדי   -  יורדים  במחירים  המאופיין  שוק  של

רווחיות איכותיים בזכות ירידה מקבילה במחירי הקיבולת מצד ספקי הלוויין/סיבים ושיפורים 

ניהול מידע באופן המוזיל עלויות הן טכנולוגיים המאפשרים מיצוי איכותי של קיבולות ומערכות 

 לספק והן ללקוח.

, החברה מעריכה כי התאגיד עסקי תיאור פרקל 6.2.2 בסעיף היתר בין כמפורט, וכמגמה כללית, ככלל

לקוחות הממוקמים לקוח יעדיף את התשתית הקרקעית ככל שתשתית זו פרוסה ואמינה. מאידך, 

באזורים בהם אין תשתית קרקעית, או שאמינותה אינה מספקת, יעדיפו תשתית לוויין. עוד מעריכה 

החברה, כי ככל שיופעלו כבלים אופטיים נוספים באזורים נוספים באפריקה, יגבר הביקוש לקישוריות 

תחת, קיים ביקוש מבוססת סיב. באזורים בהם אין סיב או שקיים סיב אך אין רשת סלולר מפו

משמעותי לשירותי לוויין, מכמה סיבות: משום שהביקוש לצריכת שירותי אינטרנט מתרחב גם באזורי 

הספר, המחיר לשירותי הלוויין ירד משמעותית, והן משום שעלות פריסת תשתית התקשורת הקרקעית 

קרקעית שמגיעה לאזור באזורים המרוחקים הינה גבוהה. ככלל אצבע, ניתן לומר כי אמינות התשתית ה

הספר נמוכה מאוד. בהתאם, הביקוש לתשתית לוויין כתשתית תקשורת ראשית עדיין קיים באזורים 

 אלו. 

 



  

 

 :מישורים למספראת השירותים, נוגעות בעיקר  המאפיינות הפרטניות המגמות

 החברה, בעיקר לקוחות מוסדיים, גורמי ממשלה ועסקים מאופיינים במגמה של ביקוש לקוחות .א

 משנה לשנה.  משופרים ויעילות מהירות בעלי, יותר" יםמתוחכמ"לשירותים תקשורת 

, עם הגידול והפיתוח העסקי בתחומים רבים, הלקוחות אינם מסתפקים בשירותי אינטרנט כיום

"פשוטים", אלא דורשים שירותים מורכבים המותאמים לצרכים הספציפיים של כל עסק ועסק, 

הלקוח לנהל את פעילות  יכולתהן ברמת מהירות הפעילות, יכולות ניהול העברת המידע ברשתות, 

ל באופן שיטתי את פעילות הרשות תוך ניצול מקסימאלי של היקפי הקיבולות אבטחת המידע ולנה

 הנרכשים על ידם. 

 אשר, ועסק עסק כל של והייחוד ביניהם השוני, שלהם הפעילות קצבי, הרבים העסקים סוגי

 ברמה סתגלנות וממתחרותיה מהחברה דורשים - גבוהות טכנולוגיות רמות ודורשים מפתחים

 .גבוהות שירות ויכולות גבוהה ברמה משמעותי לוגיטכנו ידע, גבוהה

 :דורשים אשר לקוחות מצד ברורה מגמה זיהתה החברה, בהתאם

מתן מענה כולל   - Custom-Made פרויקטים והקמת רשתות ופתרונות תקשורת על בסיס  ניהול ▪

 ומקיף צרכי התקשורת של הלקוח.

 .גבוה טכנולוגי ידע בעלי שירות ונותני בספקים הלקוחות של צורך ▪

 "ב.וכיו תקלות פתרון, ייעוץ לצרכי הלקוח לצרכי שוטפת ותמיכה צמוד ליווי ▪

 תקשורת  פתרונות  בניית,  הטכנולוגיות  יכולותיה  את  עת  בכל  לשפר  החברה  את  מובילים  אלו  צרכים

פתרונות אלו מיועדים יותר לשווקים עסקיים,   .השירות רמות  של  שוטף  ושיפור, וייחודיים חדשים

ממשלתיים ומוסדיים והביקוש לגביהם גובר במקביל להתפתחות עסקית וחדירה של עסקים 

וגורמים בינלאומיים ליבשת אפריקה, לרבות התפתחות טכנולוגית מצד גורמים מוסדיים 

ם המספקים שירותי מקומיים, גורמי ממשל וכיו"ב. במקביל, חברות סלולר או גורמים אחרי

קישוריות בלבד מאופיינים בביקוש לשירותים מסורתיים יותר, כגון שירותי תשתית, חיבור לווייני 

 וכיו"ב, העברת מידע, קישוריות וכיו"ב.

המגמה באפריקה, כחלק המגמה העולמית, הנה ביקוש הולך וגובר לשירותי   -  הגובר  השימוש  היקף .ב

וגיה ומגמות התרבות, הצריכה והביקוש מובילים באופן טבעי אינטרנט וסלולר. התקדמות הטכנול

 חדירה, הבנייה התפתחות, חדשים עסקים של והקמה לחדירהלביקוש הולך וגובר, זאת במקביל 

 מדינה מוסדות, מקומיים גורמים של הטכנולוגית וההתפתחות ליבשת בינלאומיים גורמים של

 "ב.וכיו

בפרק האסטרטגיה לעיל, החברה פועלת על מנת להגיע לניצול מקסימאלי של יכולותיה מול  כאמור

 כמות גדולה של לקוחות איכותיים. בהתאם, מגמת החברה הנה להתאים את השירותים לצרכי הלקוח. 



  

 

 :הבאות העיקריות בדרכים, לעיל המתוארות המגמות עם מתמודדת החברה

 ייחודיות טכנולוגיות פיתוח וכן, ללקוחות השירותים סלי הרחבת באמצעות, תחרותי בידול יצירת .א

 לקוחות מול להתקשרויות הצעותיה באטרקטיביות יתרון לה יאפשרו להערכתה אשר לחברה

 ."בוכיו שונים

 אשר,  וישראלים  מקומיים  גורמים  המשלבים  ייעודיים  צוותים  באמצעות,  ביבשת  הנוכחות  הרחבת .ב

פיתחו רמות ידע המאפשרות להם נגישות   כןו,  גבוהה  וטכנולוגית  עסקית  חיותמומ  ברמת  מאופיינים

והתנהלות "שטח" איכותית. החברה מעריכה כי  גבוהה ללקוחות, הבנה גבוהה של צרכי הלקוחות

צרכי הלקוחות הגוברים לקיבולת גדולה יותר, לצד שירותים "מתוחכמים" יותר, דורשת יצירת 

 בידול תחרותי, באמצעות כוח אדם אשר ממותג כבעל ידע ומומחיות שטח וטכנולוגיה. 

ווי ותמיכה מגורמי אנוש כיום אינם מסתפקים בשירותים פשוטים אלא גם דורשים לי הלקוחות

אשר מעניקים ללקוח ביטחון והבנה טכנולוגית גבוהה. לאור זאת, פועלת החברה על מנת למקסם 

את היתרון המקצועי והניסיון הרב שצברו אנשיה במהלך השנים, זאת, תוך הסתייעות במקביל 

 בגורמים מקומיים בעלי מומחיות גבוהה. 

 ההתקשרויות טיוב באמצעות, לקוחות מול בהתקשרויות איכותיים תשואות מרווחי על שמירה .ג

 החברה לטובת בעלויות חיסכון מאפשרים אשר טכנולוגיים פתרונות יצירת, הקיבולת ספקי מול

 מקפידה, במקביל. בהתקשרויות טובות תוצאות לחברה המאפשר איכותי ומתן משא וניהול

 לוויין ספקי עם מכבידים מחוזים והימנעות הפנויה הקיבולת של מקסימאלי ניצול על החברה

 על ושמירה לקוחות מול החברה חוזי של יעיל וניהול ניטור לחברה המאפשר באופן זאת, וסיבים

 הקיבולת  מחירי  על,  החברה  ספקי  עם  שוטף  ומתן  משא  לניהול  במקביל,  איכותיים  תשואות  מרווחי

 "ב.וכיו

 חדשים שירותים הצעת, חדשות טוריותלטרי חדירה לצורך בחברה שנצברו והניסיון הידע ניצול .ד

 "ב.וכיו

 (קשורים צדדים עם זניחות" )עסקאות נוספים"פרטים  בפרק 8.3.3 לסעיף הרחבה .4

 מקטעי בחכירת הנו מהותן אשר, חלל עם זניחות עסקאות מספר בוצעו האחרונות השנתיים במהלך

 במהלך העסקאות כל של המצטבר הסכום. תקשורת שירותי אספקת לצורך חלל לווייני על חלל

 .בלבד דולר 160,000 -כ על עומד האחרונות השנתיים

 מצטבר עמדו קשורים צדדים עם החברה של הזניחות העסקאות סך האחרונות השנים שלוש במהלך

 (.בממוצע לשנה מיליון)כחצי  בלבד"ב ארה דולר אלפי 1,560 -כ על

 וסיבים לוויין באמצעות המסופקים ושירותים למוצרים ביחס כספיים ונתונים הכנסות נתוני פיצול .5

 :הדיווח בשנת והסיבים הלוויין לפעילויות ביחס העיקריים הכספיים הנתונים יוצגו להלן



  

 

 

 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה 
שרותי  נתונים תקשורת 

תקשורת 
לוויינית 

 הכל-סך ניידת

 

 סיבים  לוויין 

 דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי 
     :הכנסות

 56,441  8,023  )*( 7,226  )*( 41,192  חיצוניים מלקוחות הכנסות

 -  -  -  -  מגזריות בין הכנסות

 56,441  8,023  )*( 7,226  )*( 41,192  מגזר הכנסות"כ סה

     

 21,471  2,093  )*( 1,815  )*(  17,563  :המגזר תוצאות

 
    

     :הפסד או לרווח דיווח בני מגזרים התאמות

 ( 6,122)    המכר עלות

 ( 8,350)    ושיווק מכירה הוצאות

 ( 6,295)    וכלליות הנהלה הוצאות

 721     אחרות הכנסות

 ( 2,907)    נטו, מימון הוצאות

 ( 1,482)    ההכנסה על מיסים לפני הפסד

     

     :המגזר לתוצאות נוסף מידע

  -  -  9,349  והפחתות פחת

 -הדירקטוריון במסגרת הדוח הרבעוני לעניין אפשרות מכירת חלק החברה ב לדוח 5לסעיף  הרחבה .6
WIOCC 

  WIOCC -במסגרתה יוזרם הון משמעותי ל ,WIOCC -בבדבר קידום עסקת ההשקעה  לפירוט בהמשך

, מתכבדת "(ההשקעה עסקת)" בעלי המניות הקיימים, לרבות החברה תרכישת חלק מאחזקו אגב

אשר   בינלאומיותמשקיעים    תקבוצו)שלוש(    3  התהליך  במסגרת  מצוייםהחברה לעדכן כי נכון למועד זה  

הקבוצות כאמור  3. קעהתהליך עסקת ההש הודיעו על כוונתם להגיש הצעות פורמאליות במסגרת

ברמת התנאים המסחריים והמשפטיים   WIOCCמצויות בשלבי בדיקת נאותות ומשא ומתן מול הנהלת  

 אשר יהוו בסיס להצעתם ולחתימה על הסכם הבנות. 

להערכת החברה, בשים לב להתעניינות מצד גופים משמעותיים כאמור בעסקת ההשקעה, כמו גם רמת 

המשאבים המושקעת מצד הגופים המתעניינים )הפעלת יועצים משמעותיים, בדיקות מעמיקות 

הרבעונים  2-3והתנהלות שוטפת רציפה(, קיימת הסתברות איכותית לביצוע עסקת ההשקעה במהלך 

ד עם זאת, ומטבעה של כל עסקת השקעה ומורכבותה המובנית, לא ניתן לקבוע וודאות הקרובים. יח

מלאה בדבר הצלחת עסקת ההשקעה ואין כל וודאות כי העסקה תושלם. אם וככל שעסקה כאמור תצא 

וויוק, אזי תמורת המכירה שתתקבל בפועל נטו תשמש -אל הפועל והחברה תמכור את אחזקותיה ב

של החברה )כולן או חלקן, בהתאם לתמורה(, בהתאם לתנאי אגרות החוב. נכון  לפירעון אגרות חוב

 -למועד זה, ועל סמך תנאי המו"מ הנוכחיים, התמורה ברוטו בגין העסקה לחברה תעמוד על טווח של כ



  

 

מיליון דולר ארה"ב )חלק החברה(. כמו כן, יצוין כי במהלך החודשים האחרונים חיזקה החברה   8.5-9.2

ה הניהולי בוויוק, תוך מינוי חבר לועדת ההשקעות )העוסקת במישרין בעסקת ההשקעה(, את מעמד

 לצד מינוי קבוע בדירקטוריון.

, 1968-צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"חיובהר כי האמור לעיל, הינו מידע  

ומבוסס על הנחות החברה, הערכות הנהלה, תחזיות פנימיות ותוכניות עבודה בהתאם לנתונים 

הקיימים במועד זה. מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, 

ברה, לרבות משתני מו"מ, דיוני הצדדים, שינויים כלכליים, משתנים בשל גורמים שאינם תלויים בח

רגולטוריים, משתני שוק שונים ובפרט ביחס לגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד 

 .2019המצורף כפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 אינטלסאט מול ההסכםהדירקטוריון במסגרת הדוח הרבעוני לעניין  לדוח (4)5לסעיף  הרחבה .7

, מובהר בזאת כי ההסכם אינטלסאטהתשלומים מול    מערך  וטיוב  הסדרת  בדבר  החברה  לדיווח  בהמשך

המסגרת מול  בחוזהלים ולא מייצר שינוי לתנאים המשפטיים והחוזיים הכל אינטלסאטמול  החדש

 להסדיר ורק אך ונועד, התקופתי הדוח במסגרת התאגיד עסקי תיאור בפרק שתוארו כפי, אינטלסאט

 .הרבעוני ובדוח התקופתי בדוח כמתואר, התשלומים מערך את ולטייב

 החוזר ההון גילוי לעניין הרבעוני הדוח במסגרת הדירקטוריון לדוח 5 לסעיף הרחבה .8

המכירה נטו צפויה   ותמורת  ומאחרכנכס פיננסי מוחזק למכירה,    WIOCCסיווג האחזקה במניות    לאור

המותאם תחת ההנחות  החוזר ההון אודות פרטים החברה מציגהלפרוע את אגרות חוב סדרה ב', 

 הבאות:

 פירעון ובניכוי מיסים בניכוי יותהמנ ממכירת תמורהה לפי תחושבנטו ממכירת המניות  תמורהה -

 '.ו"ח אג

לזמן הקצר לצורך חישוב ההון החוזר המותאם הינו  שמסווגההתחייבות בגין אג"ח ב'  סכום -

בניכוי   הדוח  למועד"ח  האג  בגין  ההתחייבות  מיתרתבהתאם לשיעור התמורה נטו ממכירת המניות  

 .לחלות השוטפת שמוצגת בתהחייבויות השוטפות

 בהתאם הינו המותאם החוזר ההון חישוב לצורך הקצר לזמן שמסווגהפיקדון בגין אג"ח ב'  סכום -

 .הדוח למועד"ח האג בגין ההתחייבות מיתרת נטו התמורה לשיעור

 

 ,רב בכבוד

 "מבע מערכות סאטקום

 "ריוידי עמי ברלב,  על
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