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 החשב הכללי במשרד האוצר בישראל במכרז  זכייה הנדון:

גילת   החברה,  של  המלאה  בבעלותה  בת  חברת  של  התקשרותה  חידוש  על  לדווח  מתכבדת  החברה 
זכייה  במסגרת  "(  החשב הכללי "( עם החשב הכללי במשרד האוצר בישראל )"החברה טלקום בע"מ )"

וכן שירותי תחזוקה עבור   -לאספקת ציוד ושירותי תקשורת, בין היתר באמצעות תיווך לווייני  מכרז  ב
 ה.  ממשל משרדי ה

תספק   ההתקשרות  לווי  החברהבמסגרת  באמצעות  ניידת  תקשורת  תקשורת  וכן  ן  י שירותי  שירותי 
.  ומשרדי הממשלה  ציודי תקשורת שונים בהתאם לצרכי החשב הכללי   החברה  תספק. כמו כן,  נייחת

 . חודשים נוספים  24 -, כאשר לחשב הכללי קיימת אופציית הארכה ב חודשים 24 קופת ההסכם הנהת

  אשר תספק למשרדי הממשלה   והציודים  החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את היקף השירותים
במסגרת חידוש ההתקשרות. כמו כן, על פי תנאי המכרז, היקף ההזמנות על פי המכרז    והחשב הכללי

 בפועל מותנה בשיקול דעת החשב הכללי.  

הח  במהלך מכרזי  במסגרת  ההתקשרות  לחידוש  רציף  באופן  זכתה  החברה  האחרונות  שב  השנים 
 הכללי, כאשר בראי החברה, המשכיות זו מצביעה על יחסי אמון ועל רמת השירות הגבוהה של החברה. 

על אף שלא ניתן להעריך בשלב זה את ההשלכות הכספיות בגין חידוש ההתקשרות, הנהלת החברה  
רואה חשיבות אסטרטגית וכלכלית בחידוש ההתקשרות מול גוף מוביל, מבוסס ומרכזי כגון החשב  

כללי בישראל, בין היתר, משום שהיא משקפת את יציבותם ושביעות רצונם של לקוחותיה, ומצביעה  ה
על האיכות הגבוהה של השירותים המסופקים על ידי החברה בשל התאמתם לצרכיהם של לקוחות  

 איכותיים. מורכבים ו הדורשים שרותי תקשורת

הינו מידע הצופה    הכללי  מול החשב  המידע האמור לעיל באשר להצלחת ההתקשרות ופעילות החברה
, אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו( או  1968-פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

תלויות   שאינן  מסיבות  כתוצאה  גם  החברה,  ותחזיות  מהערכות  מהותית  שונה  באופן  להתממש 
בסב התפתחויות  זאת  ובכלל  זה,  במועד  לצפותן  יכולה  החברה  ושאין  בלבד  הכללית  בחברה  יבה 

ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם  
וכן    -  2020מצויים בשליטת החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון בדוח השנתי של החברה לשנת  

 שיקולי החשב הכללי ככלל. 

 

 רב,  בכבוד

 בע"מ  מערכות סאטקום

 יו"ר  ברלב, עמי באמצעות:
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