
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

קטנים   לתאגידים  ההקלות  במתווה  זה  מונח  כהגדרת  קטן"  "תאגיד  הנה  החברה 
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ידה על  ושל החברות המוחזקות  "  1החברה  דוחותיהן הכספיים מאוחדים עם דוחותיה של הקבוצה)יחד:  "( אשר 

 ", בהתאמה(. תקופת הדוח"-" ו הדוח השנתי)" 2020בדצמבר  31החברה לשנה שהסתיימה ביום 
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 עניינים תוכן

 
 החברה  עסקי תיאור -חלק א'  ▪

 

 החברהעסקי  מצב  על הדירקטוריוןח דו  -חלק ב'  ▪

 
 2021 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה כספיים דוחות -חלק ג'  ▪

 
 ; שאלון ממשל תאגידיהחברה על נוספים פרטים -חלק ד'  ▪

 
 הצהרות מנהלים  -חלק ה'  ▪

 
 

ההקלות לתאגידים קטנים במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים   אושרו  2014בחודש ינואר  

 "התיקון לתקנות", בהתאמה(. -)"התקנות" ו  1970-ומיידים(, התש"ל

 

דירקטוריון  וכי  לתקנות  בתיקון  שמופיעות  כפי  קטן"  "תאגיד  להגדרות  עונה  היא  כי  מודיעה  החברה 

ביום   אימץ  הה  2014בפברואר    16החברה  כל  )את  לתקנות:  בתיקון  המפורטות  החובה 1קלות  ביטול   )

( על הבקרה הפנימית;  רואה החשבון  ודוח  על הבקרה הפנימית  דוח  ( העלאת סף המהותיות 2לפרסם 

( העלאת סף צירוף דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים 3; ) 20%-בקשר עם צירוף ערכות שווי ל

תוספת השנייה לתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ( פטור מיישום הוראות ה4; וכן ) 40%-ל

 ניהולם(.  
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 מילון מונחים  

  "איי.פי.
 פלאנט" 

 פלאנט נטוורקס בע"מ. איי.פי. -

"גילת 
 " םטלקו

 .בע"מ סאטקום, בשמה הקודם גילת בע"מטלקום גילת  -

"גילת 
 ניגריה" 

 Gilat Satcom Nigeria Limited. , בניגריהחברה המאוגדת. 

ארה"ב.  - "דולר"  לדולר  דולר  ישראלי  מטבע  מתורגם  בו  שער   ,מקום  לפי  הדבר  נעשה 
 .  באופן מפורש אחרת יום העסקה, אלא אם כן צויןבדולר ההחליפין היציג של 

"דוח 
הדירקטורי 

 ון"

 . 31.12.2021דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, לשנה שהסתיימה ביום  -

"הדוחות  
 הכספיים"

 .  31.12.2021הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  דוחותיה -

 )לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ(.  בע"מ גילת טלקום גלובל - "החברה" 

 חברות הבנות.ה החברה ו - "הקבוצה"

חברות ה"
 בנות" ה

 ; גילת ניגריה;  נטאפל  איי.פי.  ;ישראסט תקשורת בינלאומית בע"מ;  טלקום  גילת -

TNL Teleserve Network Ltd.; TCL  Teleserve  Communication Ltd.; 
Gilat Telecom Uganda Ltd.; Gilat Satcom Ghana Ltd ;  Gilat Telecom 
Zambia Ltd.  

"חוק 
 החברות"

 . 1999-החברות, התשנ"טחוק  -

"חוק 
 התקשורת"

 .  1982-חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב -

צלחות שידור הממוקמת על הקרקע ומורכבת מרכזת,  מרכזית    תקשורת  תחנת - "טלפורט" 
וקליטה ורכיבי תקשורת נוספים. הטלפורט משמש לקליטה של מידע )אותות( 

מרוחקת אחרת( ומתחנת קצה )או תחנת קרקע אל תחנת קצה )או תחנת קרקע  
 . ן יויומרוחקת אחרת( אל הל

"כבל  
 אופטי" 

אור  - העברת  המאפשר  זכוכית(  עשויים  )לרוב  אופטיים  מסיבים  העשוי  כבל 
הינו  האופטי  הכבל  לאחר.  האחד  היתר,מקצהו  בין  שירותי   ,  להעברת  אמצעי 

 ן טלפוניה, אינטרנט, תמונה וקול. תקשורת כגו

  לוויין"
תקשורת"  

 " לוויין"או 

כתח - המשמשת  בחלל  המוצבת  שתי   "(אותות)"  מידעלהעברת    נהמערכת  בין 
הארץ. כדור  פי  על  שתפקידו   נקודות  ממסר,  כתחנת  משמש  התקשורת  לוויין 

מידע   הארץלקלוט  בכדור  נקודות  או  מנקודה  אליו  המשודרים  לעבד  אותות   ,
באמצעות .  ת אחרות בכדור הארץאותם ולשדר אותם בחזרה לנקודה או נקודו

תקשורת  שירותי  שירותי תקשורת מסוגים שונים )לרבות  ניתנים    ,קשורתלוויין ת
 . ( (נתונים, קול וחוזי )וידיאו

"מועד 
 הדוח"

- 31.12.2021 

"מועד 
פרסום 
 הדוח"

- .03.202230 

"מקטע 
 " לוויין

ה - ממשאבי  המוקצים  שידור  והספק  סרט  אותות   לווייןרוחב  העברת    לצורך 
(Space Segments ) . 
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או   "משיב" 
"משיבי  

 לוויין" 

- (Transponder ה על  אשר קולט את האותות המגיעים   לוויין( ממסר הממוקם 
 תקשורת. שירותי  מכדור הארץ ומשדרם בחזרה והמשמש בפועל כנתיב להעברת  

"ספקי 
או   "לוויין

"ספקי 
מקטעי  
 לוויין" 

מפעילות לוויינים ו/או צדדים שלישיים חברות הלוויינים ו/או    שבבעלותןחברות   -
 .לוויין אשר מספקים מקטעי 

"פקודת 
 הטלגרף" 

 . 1972-פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב 

"שירותי  
 מסורת"ת

תקשורת נתונים, קול וחוזי )וידיאו(  שירותי  כגון    (אותותמידע )שירותי העברת   -
  שונות.בין נקודות 

  י "שירות
  תקשורת 
 נתונים"

העברת נתונים בין מחשבים ובין בין נקודות שונות, כגון  העברת נתונים  שירותי   -
 .רשתות תקשורת שונות ושירותי גישה לעסק מרחוק

"שירותים  

 מנוהלים" 

וה - לתמיכה מלאה של שירותי התקשורת  חוץ האחריות   IT-תהליך של מיקור 
 . הלקוח בבית ותפקידים תהליכים במגוון הצורך ולהבנת,  הלקוח בבית

"תחנת 
 ממסר"

משמשת   - הממסר  תחנת  נוספים.  תקשורת  ורכיבי  מאנטנה  המורכבת  תחנה 
ושידור מידע.   הגברה(  )לרבות  עיבוד  נו סוג של תחנת ממסר  י ה  לווייןלקליטה 

 קמת על הקרקע. ואולם תחנת ממסר יכולה גם להיות ממ

משתמש  "
 "קצה

- ( המסופק  המוצר  או  השירות  של  סופי  עסקים ביתי,    משתמשלמשל,  צרכן 
 החברה.  לקוח של לקוח שהינוהחברה או  , שהינו לקוח(וארגונים ציבוריים

  "תחנות
 "קצה

מאנטנה   - לרוב  מורכבת  הקצה  תחנת  הקצה.  משתמש  אצל  הממוקמת  תחנה 
מודם   )כגון  נוספים  תקשורת  לקליטת לווייניורכיבי  משמשת  הקצה  תחנת   .)

 .טלפורטמתחנות אחרות כגון מידע מתחנת קצה אחרת או והעברת 

"תקופת 
 הדוח"

 . 2021 ,בדצמבר  31השנה שהסתיימה ביום  -

"תקשורת  
לוויינית  
 ניידת" 

באמצעות לוויין למסופים )מכשירי קצה( תוך כדי המועברים  תקשורת  שירותי   -
 תנועה. 

"תשתית  
)תקשורת(  
 אלחוטית" 

טכנולוגיה המאפשרת העברת מידע בין שתי נקודות מרוחקות ללא שימוש בקווי  -
  תקשורת פיסיים )תשתית קרקעית(.

"תשתית  
)תקשורת(  
 לוויינית" 

שירותי תקשורת מבוססת לוויין המורכבת מלוויינים, טלפורט ורכיבי תשתית   -
 תקשורת נוספים. 

  "תשתית
  )תקשורת(
 קרקעית" 

בין  - זו כוללת,  תשתית שירותי תקשורת הפרוסה על או בתוך הקרקע. תשתית 
 . יםאופטיכבלים היתר, כבלי תקשורת מנחושת ו

"Hub"  או
 "רכזת"

רכזת רכיב ברשת מחשבים המחבר בין שני מקטעים או יותר של אותה הרשת.   -
על ניהול והקצאת משאבי  אחראית  קרקעית התקשורת  מרכזיית  ת הינה  לווייני

לרכז  לווייןה תפקידה  וניהול.  קליטה  שידור,  מערכות  המידע את    הכוללת 
מה קצה    לווייןהמועבר  מתחנת  קצה או    לווייןאל  חזרה    ולהעבירואו   תחנת 

ולכן גם רכזת מחוברת לרשת האינטרנט העולמית  ה . בחלק מהמקרים,  אחרים
על   שירותיאאחראית  האינטרנט  ספקת  לרשת  הרכז  .גישה  ממוקמת    תלרוב, 

 .בעל אנטנה גדולה וחיבור אינטרנט מהירטלפורט ב
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 "HLS " - Home Land Security  -  כגון( וכו'(   :פתרונות תקשורת  ציוד מעקב   מצלמות, 
עבור שמירה על ביטחון ארגון פרטי או המדינה מפני גורמי סיכון, כגון פעילויות  

 טרור, גניבה, פגיעה ברכוש ופגיעה בבני אדם. 

NGSO" " - ( לוויינים לא גיאוסטציונרייםNGSO ( תופסים מגוון עמדות מסלוליות )לווייני
LEO    ק"מ מכדור הארץ, לווייני    1,500-ק"מ ל    700ממוקמים ביןMEO   נמצאים

של   אלא   10,000במרחק  נייח,  מיקום  על  שומרים  ואינם  הארץ(,  מכדור  ק"מ 
 .במקום זאת ביחס לפני האדמה

"IRU" - Indefeasible Right of Use  -    שימוש לביטול.זכות  ניתנת  מדובר   שאינה 
במסגרתה ניתנת ללקוח זכות שימוש בכבל אופטי אשר אינה בהתקשרות חוזית  

 ניתנת לביטול. 

"ISP " - Internet Service Provider  -    ,לאינטרנט גישה  למשתמש המספק  הגוף  ספק 
 .רשת האינטרנטשירותי חיבור להקצה 

"LTE" - Long Term Evolution  -  יידים  מהירה של מכשירים נ  תקשורת אלחוטיתל  תקן
 . טלפון סלולריכדוגמת 

"IoT " - Internet of Things  -   תקשורת בין מכונות המאפשרת העברת מידע בין מכונות
כגון  שונות  תקשורת  ברשתות  עובר  המכונות  בין  המידע  אדם.  התערבות  ללא 

 תקשורת לוויינית, תקשורת סלולרית או תקשורת אלחוטית. 

"MPLS" - Multi-Protocol Label Switching  -   פרוטוקול המאפשר העברת מידע באופן
  MPLS-בכדי להשיג מהירויות גבוהות יותר. ה,  אמין באופן יחסימהיר, בטוח ו

 קובעת מסלול רשת זמין מוגדר מראש לקבוצה של יחידת מידע מסוימת.

"POP " - Point of Present  -    להתחבר ניתן  ממנה  שירות,  ספק  של  נוכחות  נקודת 
 לאינטרנט.

"PTT" - Push to Talk  "(לחץ ודבר  )"-    טכנולוגיה המאפשרת למנוייה שימוש בטלפונים
 או במכשירים ייעודיים כמכשירי קשר עם טווח בלתי מוגבל.

"VOIP " - Voice Over Internet Protocol  -   קול מסרי  העברת  המאפשרת  טכנולוגיה 
)באמצעות  העולמית  האינטרנט  רשת  גבי  ועל  באמצעות  טלפוניה(  )שירותי 

 אינטרנט(.פרוטוקול 

"VSAT " - Very Small Aperture Terminal  -    תחנת קצה לוויינית קטנה. מערכתVSAT  
 ס"מ(, מודם לווייני ומגבר. 240-ל 60מורכבת מאנטנה קטנה )בין 

SDWAN  Software Define Wide Area Network -    -   מערכת חכמה  לניהול רוחבי פס
 .ותקשורת

 . .West Indian Ocean Cable Company Ltd - - "וויוק"

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99
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 פרק ראשון  - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  

 הפעילות החברה והתפתחות  .1

ביום   .1.1 בישראל  התאגדה  ציבורית    1994  שנתבו  20.10.1968החברה  לחברה  שלה  שהפכה  הערך  ניירות 

 . בע"מ  אביב-לניירות ערך בתל נסחרים בבורסה

באספקתהחברה   .1.2 תקשורת  מתמחה  באמצעות  ובישראל  באפריקה  שירותי  לוו,  תשתיות  ,  יןיתשתיות 

בעיקר ביבשת הממוקמות    חברות בינלאומיות  החברה הינםשל    יהלקוחות  מרבית  ורדיו.  אופטייםסיבים  

 , צפון אמריקה ואסיה. ת אירופהוביבשאפריקה אך גם 

משקיעים  מכרה ל כי    , יורוקום תקשורת,בחברהלשעבר  הודיעה בעלת השליטה    2021בפברואר,    17יום  ב .1.3

(. המכירה בוצעה בין מספר מגוון של  41%  -מלוא אחזקותיה בחברה )כאת  וגופים מוסדיים בשוק ההון,  

גופים מוסדיים ומשקיעים, תוך פיזור גרעין השליטה והפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה, בהתאם 

 רישיונות החברה. ב הקבועות להוראות

  :למועד פרסום הדוחהחברה נכון המהותיות של  האחזקותלהלן תרשים המתאר את  .1.4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 עילותתחומי פ .2

 :תחומי פעילות עיקריים שנילקבוצה 

 שירותי תקשורת נתונים  .2.1

שירותי קישור ותשתית )חיבור פיסי( לרשת   , בין היתר,הקבוצה  מספקת  במסגרת שירותי תקשורת נתונים

העולמית תקשורת ,  האינטרנט  רשתות  של  והפעלה  הקמה  ארגוניות  שירותי  פנים  של    נתונים  וניהול 

  ואפיון ייעוץ  כוללת    ,מוראכ  . אספקת השירותיםתשתיות התקשורת של ספקי אינטרנט ומפעילי סלולר 

, התקנה, תחזוקה ציוד  רתמכיוהלוויין, לרבות  הסיבים    על גבי תשתיותשל רשתות ופתרונות תקשורת  

 שוטפת ותפעול. 

 . Nominee shareholderחברה פרטית )בהליך של פירוק מרצון( רשומה בקפריסין ומוחזקת )בבעלות מלאה של החברה( באמצעות  .1
 חברה פרטית ישראלית המוחזקת בבעלות מלאה של החברה.  .2
 החברה אינה פעילה.  – חברה פרטית ישראלית המוחזקת בבעלות מלאה של החברה .3
 חזקת בבעלות מלאה של חברת הבת גילת טלקום בע"מ חברה פרטית הרשומה בניגריה המו .4
 חברה פרטית הרשומה בגאנה המוחזקת בבעלות מלאה של חברת הבת גילת טלקום בע"מ  .5
 המוחזקת בבעלות מלאה של חברת הבת גילת טלקום בע"מ  חברה פרטית הרשומה באוגנדה .6
 ם בע"מ המוחזקת בבעלות מלאה של חברת הבת גילת טלקו חברה פרטית רשומה בבלגיה .7

 . חברה פרטית ישראלית המוחזקת בבעלות מלאה של חברת הבת גילת טלקום בע"מ .8

Gilat Telcom 
Global Ltd. 

(Israeli traded 
company)

TNL Teleserve 
Network Ltd. 
(Cyprus) (1)

Gilat Telecom Ltd. 

(Israel) (2)

Gilat Satcom 
Nigeria Limited 

(Nigeria)(4)

Gilat Satcom 
Ghana Limited 

(Ghana)(5)

Gilat Telecom 
Uganda Limited 

(Uganda)(6)

G-Telecom SPRL 
(Belguim)( 7 )

IP Planet Network 
Ltd. (Israel) (8)

Israsat 
International 

Communications 
Ltd. (Israel) (3)
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אינטגרטורים בתחום ,  תקשורתספקי  חברות סלולר,    בין היתר,  הינם,לקוחותיה של החברה בתחום זה  

)כגון ארגונים פיננסיים, בתי עסק וארגונים שונים  , מלכ"רים,  )בישראל(   , ארגונים ממשלתייםהטלקום

לפרטים  הממוקמים ביבשת אפריקה ומדינות המזרח התיכון ובכללן ישראל.    ( בנקים וכד'  ,מוסדות לימוד

 ."(שירותי תקשורת נתונים)" להלן  3בפרק  8נוספים ראו סעיף 

 ת ניידת  לווייני שירותי תקשורת  .2.2

הקבוצה  יש  מסגרת ב מספקת  ניידת,  לוויינית  תקשורת  לווייןרותי  באמצעות  ניידת  תקשורת    .שירותי 

הקמה, תפעול, שירותי תקשורת   ניהול הפרויקט,  ,ותכנון, אספקת ציוד  ייעוץ  אספקת השירותים כוללת

ת  לווייני שירותי תקשורת  )"  להלן  3  בפרק  9  לפרטים נוספים ראו סעיף  . ושירותים נלוויםנתונים וטלפוניה  

 . "(ניידת

 פעילות לאחר תאריך המאזן השקת  .2.3

  ( ISPכספקית אינטרנט )בישראל  לתחום קישוריות האינטרנט  דיווחה על החלטתה להיכנס  בחודש מרץ  

בכוונת החברה להתמקד  על בסיס סיבים ותשתיות קרקעיות מתקדמות, בשילוב שירותי ענן מתקדמים.  

להשיק  כאשר בהמשך, בכוונת החברה  ,  בשילוב עבודה עם משווקים מורשים  בשלב ראשון במגזר העסקי

מאובטחות,   תקשורת  תשתיות  כדוגמת  נוספים,  מתקדמים,  מוצרים  נתב  אלחוט שירותי  פתרונות 

הציבוריים לעננים  קישורי  ושירותי  צעד    הבינלאומיים.  ייחודיים  מהווה  לעיל,  כאמור  החברה  החלטת 

החברה, הפיכת  לקראת  לגורם   ראשון  גם  שונים,  בתחומים  ובחו"ל  בישראל  הקיימת  לפעילותה  מעבר 

הקיימות והאיכותיות בתחומי הסיבים, הענן והתשתיות המתקדמות, וזאת מעבר ליכולות הלוויין  איכותי  

בכוונת החברה להביא את ניסיונה הגלובלי בתחומי התשתית, השירות ופתרונות התקשורת, .  של החברה

   שראלי, תוך הצעת ערך חדשה ומשמעותית ללקוחות החברה.הי ISP -גם לשוק ה

אסטרטגיית החברה והשגת מקורות צמיחה נוספים,  למימוש  פעילות אסטרטגית זו מהווה צעד משמעותי  

בשים לב לסיום ההתקשרות האחרונה עם הלקוח אורנג' במדינת קונגו ושאיפת החברה להמשיך ולקדם 

 אסטרטגיית צמיחה. 

 תיד: מידע צופה פני ע

ו/או הצלחתה, והאמור  החדשה מובהר כי אין וודאות מלאה בדבר צפי התוצאות העסקיות של הפעילות

מהווה  הפעילות  הצלחת  לאפשרות  ביחס  ערך,    לעיל  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  הצופה  מידע 

, אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו( או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות  1968-התשכ"ח

ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ושאין החברה יכולה לצפותן במועד  

יות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על  התפתחו, הסביבה התחרותית וזה, ובכלל זאת

פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים  

 בסעיף גורמי הסיכון בדוח התקופתי של החברה.  

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

מניות רגילות   11,680,600על פי דוח הצעה פרטית    למשקיעים מסווגים  החברה  הנפיקה  2020  ינואר  בחודש .3.1

כתבי אופציה, לא רשומים למסחר, של החברה, הניתנים   8,760,450ש"ח ע.נ כ"א וכן    1של החברה בנות  

אגורות למניה    90כאמור הונפקו במחיר של    המניות.  המניות רגילות של החבר  8,760,450למימוש לעד  

ש"ח ברוטו, כאשר כתבי האופציה הונפקו ללא תמורה וניתנים למימוש מיליון    10.5  -ובתמורה כוללת של כ
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 ש"ח למניה.  1.30חודשים ממועד ההנפקה כנגד תשלום של   24במשך  

כתבי האופציה   .(2020-01-008394:  אסמכתה)  2020,  בינואר  21  מיום   מיידי  דיווח  ורא  והרחבה  לפירוט

 . 21.1.2022פקעו ביום 

, הנפיקה החברה בהנפקה פרטית 2020באוקטובר,    5כמו כן, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום   .3.2

ש"ח ע.נ. כ"א. סך התמורה הכוללת לחברה בעד   1מניות רגילות של החברה בנות   7,000,000סך כולל של  

ההנפקה    ש"ח. לפרטים נוספים בדבר   7,035,000-המניות שהונפקו בהנפקה הפרטית עמדה על סך של כ

)אסמכתה:    6.10.2020( ומיום  2020-01-099682)אסמכתה:    5.10.2020הפרטית ראו דיווחים מיידים מיום  

2020-01-108978  .) 

מלוא את משקיעים וגופים מוסדיים בשוק ההון, ל תקשורת  יורוקוםמכרה  17.2.2021יום כאמור לעיל, ב .3.3

)כ בחברה  גופים  ל  (41%  -אחזקותיה  של  מגוון  השליטה  מספר  גרעין  פיזור  תוך  ומשקיעים,  מוסדיים 

 והפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה. 

  חלוקת דיבידנדים .4

השנים   דיבידנדים.  2021  -ו  2020במהלך  החברה  חילקה  הדוח לא  למועד  הניתנים אין  לחברה  ,  נכון  רווחים 

התחייבה שלא לבצע חלוקת דיבידנד בהתאם לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה ב'( החברה    לחלוקה.

  לבעלי מניותיה ו/או לבצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או כל חלוקה אחרת כהגדרתה בחוק החברות אלא אם 

יתקיימו כל התנאים המפורטים בס"ק א' עד ה' להלן: א. החברה אינה מצויה בהפרה של אילו מאמות המידה   כן

בסעיף   מתקיימת    5הקבועות  לא  ב.  וכןלשטר;  מיידי  לפירעון  עילה  חלוקה  ביצוע  על  ההחלטה  לא ,  במועד 

מתקיימת עילה כאמור כתוצאה מביצוע החלוקה ואין חשש לקיומה של עילה כאמור; ג. ההון העצמי של החברה 

מיליון ש"ח; ד. לא מתקיימים במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני   25-)בניכוי סכום החלוקה( לא יפחת מ

, 1970  -( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  14)ב() 10ם כאמור בתקנה  אזהרה" כלשה

ל דוחות  "תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת"-למעט סימני אזהרה המתייחסים  נתוני הסולו או  פי  על 

דיבידנד במזומן,   כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ב'( במחזור, החברה לא תבצע חלוקתה.  הסולו של החברה;  

חודשי שירות חוב, מיד לאחר ביצוע    15אלא בכפוף לקיום יתרת נזילות )לאחר החלוקה(, אשר תאפשר לפחות  

 החלוקה בפועל. 

כי לא תבצע    התחייבההחברה  ,  2021בהתאם לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה ג'( שהונפקו במהלך שנת  

הי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד )כהגדרתם  חלוקה )כהגדרת המונח בחוק החברות( כלש

א. בחוק החברות(, אלא אם מתקיימים )לפני ולאחר הפחתת סכום החלוקה(, כל התנאים המפורטים להלן:  

לא ; ב.  חברה אינה בהפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנאי אגרות החובה

ההון העצמי של החברה )בניכוי סכום ; ג.  רעון מיידי ואין חשש לקיומה של עילה כאמורמתקיימת עילה לפי

לא מתקיימים ;  4.5לא יעלה על    EBITDA  -יחס חוב פיננסי נטו ל; ד.  מיליון ש"ח  35  -החלוקה( לא יפחת מ

ניירות ערך )דוחות ( לתקנות  14)ב()10במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" כלשהם כאמור בתקנה  

"תזרים מזומנים שלילי מפעילות   -, למעט סימני אזהרה המתייחסים ל1970  -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, ובלבד שדירקטוריון החברה אישר כי אין בסימן על פי נתוני   שוטפת"

לא תבצע חלוקה של רווחי  כן, התחייבה החברה כי    כמו  .האזהרה כאמור כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה

. 31.3.2021שיערוך )שטרם מומשו( הנובעים משנוי בשווים ההוגן של נכסי החברה ביחס לשווים ההוגן ליום  

במקרה של מכירת נכס )מימוש( ששוערך, יתווספו לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי השערוך בגין אותו   יובהר כי

כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ג( במחזור, כמו כן, התחייבה החברה כי    .1.4.2021  אשר נצברו מיום  נכס
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 בניכוי חודשי שירות חוב,    18, אלא בכפוף לקיום יתרת נזילות, אשר תאפשר לפחות  ההחברה לא תבצע חלוק  

בפועל.  סכום   ם הכספיי   לדוחות  בהתאם  הינה(  להלן)כהגדרתה    הנזילות  יתרת  כי  בזאת  מובהר  החלוקה 

 כספיים  דוחות  אותם  ממועד  החל  יחושבו  החוב  שירות  חודשי  18  וכן  החלוקה   למועד  עובר  שפורסמו  האחרונים

 (. החלוקה ביצוע מועד או פרסומם ממועד)ולא 

  מעבר לאמור, לחברה אין מגבלות חלוקה נוספות. 
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 מידע אחר -שני  פרק 

 נתונים בדבר תוצאות תחומי הפעילות  .5

)הנתונים   2019-2021להלן התפלגות הכנסות, עלויות ורווח תפעולי ביחס לכל תחום פעילות של החברה לשנים  

   :באלפי דולר(

 שירותי תקשורת לוויינית ניידת  שירותי תקשורת נתונים  
 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

 8,023   7,522   7,968   48,418   47,042   43,848   הכנסות 
 14% 14% 15% 86% 86% 85% שיעור מהכנסות החברה במאוחד 

 - - - 28,706   27,657   28,410   עלויות קבועות )*( 
 5,930   5,524   5,586   334 3,816   2,970   עלויות משתנות 

 5,930   5,524   5,586   29,040   31,473   31,380   סה"כ עלויות 
 2,093   1,998   2,382   19,378   15,569   12,468   תוצאות המגזר 

 1,811   1,725  661 58,442   61,976  35,589   המגזר   נכסי
 240   -   - 36,187   38,906  25,045   המגזר  התחייבויות

 
להסברים בדבר התפתחויות   הקבועות כוללות עלויות הסכמים עם ספקי לוויין, ספקי שרותי אינטרנט ופחת.העלויות   )*( 

ראו דוחות מאוחדים על הרווח או לפרטים בדבר הרווח הגולמי של החברה    .ראו דוח הדירקטוריוןבתוצאות  שחלו  

לדוחות   20  . לפרטים בדבר רווחיות לפי תחומי פעילות ראו ביאורהפסד ורווח כולל אחר בדוחות הכספיים של החברה

   הדירקטוריון.להסברים בדבר השינויים שחלו ברווחיות כל תחום פעילות, ראו דוח    הכספיים. 

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

 2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום    לשנה 
שרותי  נתונים   תקשורת  

תקשורת 
לוויינית  

 הכל - סך ניידת

 

 סיבים  לוויין 
 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

     : הכנסות
 51,816  7,968  4,280  39,568  חיצוניים   מלקוחות  הכנסות 

 -  -  -  -  מגזריות בין  הכנסות 

 51,816  7,968  4,280  39,568  מגזר  הכנסות"כ סה

     

 14,850  2,382  831  11,637  :המגזר   תוצאות 

     
     : הפסד או  לרווח  דיווח  בני   מגזרים  התאמות 

 ( 2,452)    המכר  עלות
 ( 4,744)    ושיווק   מכירה   הוצאות 
 ( 10,492)    וכלליות   הנהלה   הוצאות 
 -      אחרות   הכנסות 

 ( 1,967)    נטו ,  מימון  הוצאות 

 ( 4,805)    ההכנסה   על   מיסים  לפני  הפסד

     
     : המגזר לתוצאות נוסף  מידע

   464  13,175  והפחתות   פחת 
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  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .6 

קרו כלכלית שלה, אשר יש להם אאירועים והתפתחויות בסביבה המ,  להלן הערכותיה של החברה בדבר מגמות

או עשויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות או ההתפתחויות בה או בתחום פעילות שלה  

 והשלכותיהם:  

 כתוצאה מהתפתחות הטכנולוגיה  ובאפריקה בפרט  תמגמת צמיחה בתחום התקשורת העולמי  .6.1

 כללי   6.1.1

השימוש   העולמית,  מהמגמה  ממשיכחלק  נתונים  וצריכת  הגידול    כיםבאינטרנט  לצמוח. 

מביאיבאוכלוס הסלולר  ופריסת  חכמים  טלפונים  בחדירת  וידאו,   יםיה,  תכני  בצריכת  לעלייה 

האינטרנט.   תשתית  גבי  על  זה  כל  ועוד,  חברתיות  לרשתות  גישה  פומביים   להלןקול,  נתונים 

בנושא   ביחס  הסלולר  חדירת  שיעורשפורסמו  לרבות   ובאפריקה  בעולם  אינטרנט  ילמשתמש, 

 :(Hootsuite "2" ,We Are Social "3" מחקרי)מקור:   בפרט

 

 

האינטרנט    ניכר משתמשי  של  החדירה  שיעור  אולם  גבוהים  באפריקה  החדירה  שיעורי  כי 

 של   נמוכה  כמות  לאורהיתר,    ביןוהרשתות החברתיות נמוכים משמעותית מהממוצע העולמי,  

 . העולם לשאר ביחס"חכמים",  אינטרנט תומכי סלולר מכשירי

נוספים אודות    להלן   צרכני   הסלולר  משתמשי  של  העולמיים  הצמיחה   שיעורינתונים עיקריים 

  של  פערים  צמצום  מגמת  ניכרת  כאשר,  בפרט  ובאפריקה,  החברתיות  הרשתות  וצרכני  האינטרנט

 
 . https://hootsuite.com/about, ראו בקישור: HOOTSUITE חברת  אודות למידע 2
 . https://wearesocial.com, ראו בקישור: WE ARE SOCIALחברת  אודותלמידע  3
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  :לעולם ביחס האפריקאי השוק 

 

 

 

הקרובות  לעיל  המתואר  לגידול  בנוסף בשנים  מכונות   מוערך,  ידי  על  נתונים  בצריכת  גידול 

( גופים  Internet of Things)ומוצרים  במקביל,  להעביר   מסחריים.  יכולת  דורשים  וצבאיים 

נתונים ווידאו בקצב גבוה מבעבר, תוך כדי תנועה, כחלק מהלוחמה בטרור ומעבר לכלים בלתי  

 מאוישים. 

בעולמות הצפוי  הגידול  את  הממחישים  תרשימים  מספר  בכמות IOT  - ה  להלן  גידול  תוך   ,

  המשתמשים, בכל המגזרים, לרבות בעולמות הצבאיים )תעופה, ימית וכיו"ב(:
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 market-iot-https://www.statista.com/statistics/976313/global -Statista-מקור : 

%20market%20for%20Internet,around%201.6%20trillion%20by%202025size/#:~:text=The%20global. 

 

 

 Euroconsult Research  מקור :

והן   לוויינית  )הן  התקשורת  תשתיות  עבור  המשמשת  בטכנולוגיה  גם  האמור,  נוכח  כן,  כמו 

רט קרקעית(, חלו התפתחויות טכנולוגיות, ביניהן, פיתוח אמצעים להעברת מידע רב יותר )כמפו

להלן( ופריסת תשתיות תקשורת קרקעית המבוססת כבל אופטי )המתוארת בסעיף  6.1.4בסעיף 

https://www.statista.com/statistics/976313/global-iot-market-size/#:~:text=The%20global%20market%20for%20Internet,around%201.6%20trillion%20by%202025
https://www.statista.com/statistics/976313/global-iot-market-size/#:~:text=The%20global%20market%20for%20Internet,around%201.6%20trillion%20by%202025
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 להלן(.  6.2 

במטרה להתמודד עם מגמה זו, החברה מקפידה לבחון ולהתעדכן בהתפתחותן של טכנולוגיות 

ולממש את הפוטנציאל הגלום במשאביה פעילותה  לייעל את  כן, החברה    חדשות במטרה  כמו 

ופועלת על מנת לאמץ טכנולוגיות אשר להערכת החברה בוחנת באופן תדיר טכנולוגיות חדשות  

לסייע ללקוחותיה בצרכי התקשורת שלהם. יש לציין שהחברה אינה מגבילה את עצמה עשויים  

המסחרית  ברמה  והן  הטכנולוגית  ברמה  הן  החברה  וביכולת  מסוימת  בטכנולוגיה  לשימוש 

   ללקוחותיה טכנולוגיות מגוונות.להטמיע 

 :תקשורת בתנועהלהלן נתוני שוק אודות 

 

 .grandviewresearchמקור : 
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 . marketsandmarkets researchמקור : 

 NGSOני  י לווי

טכנולוגיה שפותחה   היא  -   Orbit-Satellite-Geostationary-Non -  NGSO  ניילוויטכנולוגיית  

צבאיות,   משימות  אקליםעבור  שינויי  על  מידע  ומתן  אשר תצפיות  נמוכים,  גובה  באמצעי   ,

וכן    MEO - Medium-Earth-Orbit  התרחבה לשימושים אזרחיים, בין היתר באמצעות לווייני

LEO - Low-Earth-Orbit   ובאיכות/מהירות נמוך  בגובה  לווייניים  שירותים  מעניקים  אשר 

 תחליף לתקשורת סיבים. במקרים מסוימים מהווים גבוהים 

מסלולי   כגון(,  GSOסטציונריים )שאינם  -השימוש הגובר במהירות במסלולי לוויין שאינם גאו 

( בינוניים  הארץ  )MEOכדור  נמוכים  הארץ  כדור  ומסלולי   )LEOחידו מהווים  חשוב  (,  ש 

אזרחיים רבים אשר סבלו במשך שנים   יםופריצת דרך פוטנציאלית בחיבור  -בטכנולוגיית הלוויין  

וסלולר אינטרנט  בטכנולוגיות  שימוש  לעשות  יכולת  ואי  תקשורת  מהירים    מקשיי  בקצבים 

נמוכה עבור  ובשהות  חיוניים  גם  אלו  וספינות  .  והים המפעילים מטוסים   אשרמגזרי התעופה 

 לסיב.  בריםמחו אינם

 להלן תרשים המדגים את מסלולי וגובה הלוויינים השונים:   
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 HTSיני ילוו

מקפידהחברה   בטכנולוגיות  ה  גם  שימוש  תוך  הטכנולוגיה,  בחזית   HTS  (Highלעמוד 

Throughput Satellite  .)HTS  טכנולוגיית לווייני נה  ה  GEO   ה  ניימשופרת לעומת לווי-GEO  

מבצעת שימוש בתהליך דיגיטלי אשר מפיק רוחב פס משמעותי יותר לעומת הקלאסיים, ואשר  

המסורתי ההלוויין  טכנולוגיית  את  המאפיין  נוסף  יתרון   .-  HTS   להתאים שלה  היכולת  הוא 

לדרוש   עשויים  בהם  שינויים  אשר  אחרים  לוויינים  )לעומת  קרקע  תחנות  של  שונות  לתצורות 

קרקע(   בתחנות  חדשות  והשקעות  ה  -שינויים  טכנולוגיית  כך,  הפקת   HTS  -בעצם  מאפשרת 

 ללא צורך בהשקעות או שינויים המקשים על הלקוח.  -תעבורה גבוהה, מאותה תחנה 

ל  HTS  -קוחות החברה מחוברים ללוויני הכאשר ל כוש ציוד קצה בעלות נמוכה  רהם נדרשים 

- משמעותית בעבודה ברוחבי פס גבוהים בהשוואה לציוד הנדרש עבור אותם רוחבי פס בלוויני ה

GEO  .המסורתיים 

 

ואופן    -  החברה  פועלת  דרכםבנוסף, מקפידה החברה לעדכן את צי הלוויינים ותשתיות הסיבים  
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 סתם, במטרה לייעל את עלות השירות המסופק ואשר יסופק בעתיד ללקוחותיה. פרי 

ין כזאת או אחרת והחברה בוחנת בכל עת את הצעות יהחברה אינה מוגבלת לעבודה עם חברת לוו

על מנת לשפר את מבנה העלויות    ן הפועלות בשווקים בהן פועלת החברהיהערך של חברות הלווי 

י ומוצרי החברה, אגב חיזוק מערך הלוויינים המוצעים ללקוחות ההוצאות והתמחור של שירות

 החברה. 

 : עיקריות מאקרו  מגמות

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

 :תחרותי שוק של לקיומו  הובילו

, בין היתר על ידי חברות ענק הצפויהבפריסת הסיבים באפריקה והמשך הפריסה    עלייה   ,ראשית

כגון גוגל ופייסבוק, אשר משקיעות כיום בפרויקט "סימבה" המיועד לרשת את מרבית אפריקה   -

  אזורים  של  וקיומם. במקביל, לאור גודלה של יבשת אפריקה,  בסיבים איכותיים בשנים הקרובות

 בשנים   ככלל)או    זה  בשלב  מתאפשרת  אינה  או  איטית  הקרקעית  התשתית  חדירת  בהם  רבים

 .לוויין לשירותי משמעותי ביקוש קיים עדיין -( הקרובות

 אינטרנט   שירותי  של  הצריכה  בהיקפי  משמעותי   גידול  קיים,  לעיל   המתוארת  למגמה  במקביל

 לידי   בא  אשר  גידול(,  לעיל  המפורטים  הגידול  נתוני  את  ראו  זה)לעניין    אפריקה  ביבשת  וסלולר

  גדולה  אוכלוסייה  בעלי  באזורים  וגם  נמוך  בביקוש  בעבר   אופיינו  אשר  ספר  באזורי  גם  ביטוי

 ".המשתמשים"עוגת  את הגדיל אשר באופן

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

 החברה  ידי  על  יותר  איכותיים  שירותים  אספקת  יםהמאפשר  ומתוחכמים  חדישים  לוויינים  סוגי

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

 יותר   ואיכותי  רחב  שירותים  סל  להציע  לחברה  מאפשר  אשר  באופן,  בשמיים  לוויינים  של  רחב

טכנולוגיים   , שיפוריםלהלן   8.25  בסעיףבטבלת המוצרים והשירותים    וכמפורטכן,    כמו.  שנה  מידי

 ללקוחות  והצעה  ומתחרותיה  החברה  ידי  על  המסופקים  השירותים  סלי  של  הרחבהמאפשרים  

 "ב. וכיו קיבולת ניהול, מידע ניהול מערכות, לעסקים חכמים פתרונות של

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

עבור יחידת ערך )מגה ביט(, ומנגד עלייה במספר המגה ביטים  בירידה במחיר המאופיין  שוק של

צורכים.  הלקוחות  עקבי   שמרבית  יחסית  בשיעור  נותרים  וההכנסות  הצריכה  היקפי  כך  בשל 

שירות מנוהל ועבודה ישירה מול   לספק  ןהלוויי של חברות    מגמה נוספת היא ניסיון  בשלב זה.

. מדובר בתפיסת עולם שונה מזאת שאליה מורגלות חברות הלווין וניסיונות אלו  לקוחות קצה

ות בשוק מצליחות לשמר מדדי רווחיות איכותיים החברות השונ  לא תמיד מצליחים באופן מלא.

טכנולוגיים   ושיפורים  הלוויין/סיבים  ספקי  מצד  הקיבולת  במחירי  מקבילה  ירידה  בזכות 

ניהול   ומערכות  קיבולות  של  איכותי  מיצוי  הסרטהמאפשרים  הן    רוחב  עלויות  המוזיל  באופן 

 לספק והן ללקוח. 
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לות החברה, אשר נדרשת להתמודד עם ירידת מגמות אלה משקפות אתגרים משמעותיים לפעי

מחירים לצד טכנולוגיות רבות המתחרות זו לצד זו. לשם כך פועלת החברה באופן אינטנסיבי 

ללקוחות,   שלה  הערך  הצעת  הרחבת  סלי לשם  להרחבת  ניסיונות  מכירה,  מאמצי  ביצוע 

 ת העזה. מוצריה/שירותיה, פיתוח מוצרים וכיו"ב, וזאת על מנת להתמודד עם התחרו

בהם נוקטים ספקי   ,יניעסקיים לספקי שירות לוויהמצורף להלן מציג מספר מודלים  תרשים  ה

לוויין, במטרה להרחיב את סל השירותים שלהם על מנת לשפר את תוצאותיהם, לרבות שילוב 

 שירותים מנוהלים בשירותי הלוויין המסורתיים, שירותי ערך מוסף וכיו"ב:

 

, החברה מעריכה כי לקוח יעדיף את  להלן 6.2.2 בסעיף  היתר בין כמפורט, וכמגמה כללית, ככלל

התשתית הקרקעית ככל שתשתית זו פרוסה ואמינה. מאידך, לקוחות הממוקמים באזורים בהם  

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

לים אופטיים נוספים באזורים נוספים באפריקה, יגבר הביקוש לקישוריות כי ככל שיופעלו כב

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

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

הלו לשירותי  המחיר  הספר,  תשתית  באזורי  פריסת  שעלות  משום  והן  משמעותית,  ירד  ויין 

אמינות  כי  לומר  ניתן  אצבע,  ככלל  גבוהה.  הינה  המרוחקים  באזורים  הקרקעית  התקשורת 

מאוד נמוכה  הספר  לאזור  שמגיעה  הקרקעית  עוד  התשתית  כל  בתשתית  ש,  מגובה  אינה  היא 

רת ראשית עדיין קיים  בהתאם, הביקוש לתשתית לוויין כתשתית תקשו  -  קרקעית מנתיב נוסף

 באזורים אלו. 
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במרבית מהמדינות בהן פועלת החברה באפריקה, שטחים רבים נמצאים ללא כיסוי של תשתית 

סיבים קרקעית או תשתיות רדיו. בכל אותם האזורים במידת הצורך לתקשורת לאינטרנט או  

ביותר   והזולה  המהירה  האלטרנטיבה  את  יהווה  לווין  ארצית,  פנים  לאספקת תקשורת 

חדירה    הקישוריות. באינטנסיביות  החברה  בוחנת  לעיל  המתוארות  המגמות  לאור  במקביל, 

וכיו"ב   ענן  נוספות בתחומי האינטרנט, הסיבים,  ואפשרויות אסטרטגיות  לטריטוריות חדשות 

 לעיל.  2.3כמפורט בסעיף 

החברה,   חותלקו   :מישורים  למספראת השירותים, נוגעות בעיקר    המאפיינות  הפרטניות  המגמות

מוסדיים,   לקוחות  תקשורתבעיקר  לשירותי   חברות  ביקוש  של  במגמה  מאופיינים  ועסקים 

 משופרים משנה לשנה.   ויעילות מהירות בעלי, יותר" מתוחכמיםתקשורת "

, 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,  

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

 הקיבולות הנרכשים על ידם. 

מגזר פעילות בשוק   כל  של  והייחוד  ביניהם  השוני,  שלהם  הפעילות  קצבי,  הרבים  העסקים  סוגי

 וממתחרותיה   מהחברה  דורשים  -  גבוהות  טכנולוגיות  רמות  ודורשים  מפתחים  אשר,  התקשורת

 .גבוהות שירות ויכולות גבוהה ברמה משמעותי טכנולוגי  ידע, גבוהה ברמה סתגלנות

והקמת   ניהול  :דורשים  אשר  לקוחות  מצד  ברורה  מגמה  זיהתה  החברה,  בהתאם פרויקטים 

מתן מענה כולל ומקיף צרכי התקשורת של   - TURN KEY רשתות ופתרונות תקשורת על בסיס

 ותמיכה   צמוד  ליווי;  גבוה  טכנולוגי  ידע  בעלי  שירות  ונותני  בספקים  הלקוחות  של  צורך;  הלקוח

 "ב.וכיו תקלות פתרון, ייעוץ לצרכי  הלקוח לצרכי  שוטפת

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

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

של  וחדירה  עסקית  להתפתחות  במקביל  גובר  לגביהם  והביקוש  ומוסדיים  עסקיים  לשווקים 

גורמים  מצד  טכנולוגית  התפתחות  לרבות  אפריקה,  ליבשת  בינלאומיים  וגורמים  עסקים 

מוסדיים מקומיים, גורמי ממשל וכיו"ב. במקביל, חברות סלולר או גורמים אחרים המספקים 

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

 חיבור לווייני וכיו"ב, העברת מידע, קישוריות וכיו"ב. 

 המגמה העולמית, הנה ביקוש הולך וגובר לשירותי אינטרנט וסלולר מהמגמה באפריקה, כחלק  

בה ברשתות השימוש המרוהתקדמות הטכנולוגיה ומגמות    מתקדמות.בחסות המעבר לרשתות  

 להקמה , הצריכה והביקוש מובילים באופן טבעי לביקוש הולך וגובר, זאת במקביל  החברתיות

  וההתפתחות   ליבשת  בינלאומיים  גורמים  של  חדירה,  הבנייה  התפתחות,  חדשים  עסקים  של

 "ב.וכיו מדינה מוסדות, מקומיים גורמים של הטכנולוגית
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 מגמות מאקרו ביחס לאפריקה: 

כאשר  (  UN  -)על פי נתוני ה  מיליארדי דולרים  2,329  -בכהתוצר המקומי הגולמי באפריקה מוערך  

שיעור צמיחת התוצר הממוצע באפריקה    2016-2006בשנים  דולר.    1,781  -התוצר לנפש מוערך בכ

בעקבות   2020בשנת    3%-3.5%  -לכ  הקצב התמתן מעט  2019-2017בשנה. בשנים    4.6%  -היה כ

בשנים הקרובות צפוי התמ"ג לצמוח  .  2.6%  -בכה התוצר הממוצע באפריקה ירד  מגפת הקורונ

 :(UN -)על פי נתוני ה לשנה 4% -בקצב של כ

 

 

כלכלת אפריקה מאופיינת בשיעורי אינפלציה גבוהים באופן יחסי למדינות העולם. בין השנים 

עור האינפלציה בשנת . ש13.1%  -לכ  6.7%שבין    נע שיעור האינפלציה השנתי בטווח  2018-2010

כמו כן, אוכלוסיית אפריקה צמחה במהירות בעשורים האחרונים, כאשר   .11.4%  עמד על  2020

 IMF  ,World Economicמיליארד בני אדם )מקור:    1.5  -עומד על כ  2025צפי האוכלוסייה בשנת  
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 Outlook)נות עיקריות באפריקה:. להלן תרשים המתאר את שיעורי האינפלציה במדי 

 

לעניין   היתר,  בין  זה,  בסעיף  עתיד,   השווקים  התפתחות  מגמותהאמור  פני  צופה  מידע  הינו 

תשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  זה,  מונח  החברה 1968-כהגדרת  הנהלת  הערכות  על  המבוסס   ,

בידי   המצויים  שונים  שוק  נתוני  לרבות  זה,  למועד  נכון  הרלוונטיים  השווקים  עם  והיכרותה 

עסקיים,   גורמים  בשל  חלקי  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא  עשוי  כאמור  מידע  החברה. 

גולטורים והתפתחויות טכנולוגיות בתחום פעילותה של החברה, לרבות משתני שוק, כמפורט  ר

 בהרחבה בפרק גורמי הסיכון להלן.  

  אופן השפעת המגמה על כלל פעילות החברה 6.1.2

אפריקה  ביבשת  הסלולר  חברות  והתחזקות  בכלל  התקשורת  בתחום  בביקוש  הצמיחה  מגמת 

: האחד, הגדלת היקף הפריסה והאספקה  עיקריים  אופניםבשני    ומשפיעהבפרט, באה לידי ביטוי  

לגידול משמעותי   המביאה של שירותי התקשורת באפריקה, והשני, הגדלת היקף הצריכה למנוי,

בין חברות הסלולר ובין    , זאת במקביל לתחרות עזהבביקוש לשירותי תקשורת בכל רחבי היבשת

 . חברות האינטרנט בכל מדינה

ל מכירות שירותי התקשורת המסופקים על ידי החברה גדל. כדוגמא לכך,  כפועל יוצא, פוטנציא

ידי חברות הסלולר מאפשרת הענקת שירותים מתקדמים ברוחבי פס   LTEפריסת רשתות   על 

 גבוהים. 



 23 

 בעיקר זו מתבטאת בביקוש גובר לשירותי תקשורת הנתונים המסופקים על ידי החברה    פריסה 

   . ובתחום הסיבים כפתרון משלים בתחום הלוויין

לקוחות  של  גדולה  כמות  מול  יכולותיה  של  מקסימאלי  לניצול  להגיע  מנת  על  פועלת  החברה 

 ח.  איכותיים. בהתאם, מגמת החברה הנה להתאים את השירותים לצרכי הלקו

 :הבאות  העיקריות בדרכים, לעיל המתוארות המגמות עם מתמודדת החברה

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

 להתקשרויות  הצעותיה  באטרקטיביות  יתרון  לה  יאפשרו  להערכתה  אשר  לחברה  ייחודיות

 "ב. וכיו  שונים  לקוחות מול

לאחרונה החברה  בין היתר,    -והשקת פעילויות חדשות  ירה לטריטוריות חדשות  ניסיון חד .ב

  ( ISPאינטרנט )כספקית  בישראל  לתחום קישוריות האינטרנט  דיווחה על החלטתה להיכנס  

במהלך  מתקדמים.  ענן  שירותי  בשילוב  מתקדמות,  קרקעיות  ותשתיות  סיבים  בסיס  על 

הובילה   האחרונה  להשיק    החברההתקופה  לה  המאפשר  תשתיות,  לשדרוג  נרחב  מהלך 

ענן   חבילות  מתקדמים,  אינטרנט  בכוונת שירותי  נוספים.  נלווים  טכנולוגיים  ושירותים 

כאשר ,  ילוב עבודה עם משווקים מורשים בש  בשלב ראשון במגזר העסקיהחברה להתמקד  

החברה   בכוונת  מאובטחות, בהמשך,  תקשורת  תשתיות  כדוגמת  נוספים,  מוצרים  להשיק 

מתקדמים,   נתב  הציבורייםשירותי  לעננים  קישורי  ושירותי  ייחודיים  אלחוט    פתרונות 

 הבינלאומיים. 

אמריקה, המזרח   במקביל, בוחנת החברה את חיזוק נוכחותה ביבשות נוספות, כגון דרום

שירותים נוספים בתחומי הסייבר, ענן, הרחוק וכיו"ב, וכן פועלת להשקת ופיתוח מוצרים ו

 . תכנון הרשת וכיו"ב

מקצועיים    גורמיםגם    המשלבים  ייעודיים   צוותים  באמצעות,  ביבשת  הנוכחות  חיזוק .ג

פיתחו רמות ידע   וכן,  גבוהה   וטכנולוגית  עסקית  מומחיות  ברמת  מאופיינים  אשר,  מקומיים

המאפשרות להם נגישות גבוהה ללקוחות, הבנה גבוהה של צרכי הלקוחות והתנהלות "שטח"  

איכותית. החברה מעריכה כי צרכי הלקוחות הגוברים לקיבולת גדולה יותר, לצד שירותים 

"מתוחכמים" יותר, דורשת יצירת בידול תחרותי, באמצעות כוח אדם אשר ממותג כבעל ידע  

 ת שטח וטכנולוגיה. ומומחיו

כיום אינם מסתפקים בשירותים פשוטים אלא גם דורשים ליווי ותמיכה מגורמי    הלקוחות .ד

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

,  כאמור  מנת למקסם את היתרון המקצועי והניסיון הרב שצברו אנשיה במהלך השנים, זאת

 תייעות במקביל בגורמים מקומיים בעלי מומחיות גבוהה. תוך הס

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

 חיסכון  מאפשרים  אשר  טכנולוגיים  פתרונות  יצירת,  הקיבולת  ספקי   מול  ההתקשרויות 

  ובות ט  תוצאות  לחברה  המאפשר  איכותי  ומתן  משא  וניהול  החברה  לטובת  בעלויות

 . בהתקשרויות
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ארוכי   מחוזים  והימנעות  הפנויה  הקיבולת  של  מקסימאלי  ניצול  על  החברה  מקפידה,  במקביל

  החברה   חוזי  של  יעיל  וניהול   ניטור  לחברה  המאפשר  באופן  זאת,  וסיבים   לוויין  ספקי   עם  טווח

 עם   שוטף  ומתן  משא  לניהול  במקביל,  איכותיים  תשואות  מרווחי  על  ושמירה  לקוחות  מול

 "ב. וכיו הקיבולת מחירי על, החברה ספקי

 שירותים   הצעת,  חדשות  לטריטוריות  חדירה  לצורך  בחברה  שנצברו  והניסיון  הידע  ניצול .ו

 "ב.וכיו  חדשים

מקומיים במדינות בהן   ISP’sעבודה ישירה אל מול לקוחות קצה עסקיים על ידי הקמה של   .ז

מקומי באוגנדה, והחברה אוחזת   ISPהחברה רואה פוטנציאל עסקי. כיום החברה מפעילה  

 בגאנה. ISPברישיון 

 השפעת השינויים על תחום שירותי תקשורת נתונים 6.1.3

מהשינויים בלעיל  כאמור,  כתוצאה  גידול  חל  התקשורתל  ביקוש,  עסקים   .שירותי  למשל,  כך 

)כגון   שונים  עסקיים,  וארגונים  רשתות 'וכו  מפיצים,  סיוע   ארגוניתאגידים  להפעיל  החלו   ,)

הבינלאומית האינטרנט  רשת  אל  ולקשרן  אירגוניות  פנים  הסלולר   תקשורת  תשתיות  גבי  . על 

ישירות    חדשים  ללקוחות חברות הסלולר מגדילות את הפריסה שלהן   שבעבר קיבלו שירותים 

מציעה  מהח שהחברה  לשירות  זולה  אלטרנטיבה  מהוות  הסלולר  חברות  רבים,  במקרים  ברה. 

ידי החברה על  לשירותים המסופקים  בביקוש  קיטון  קיים  לכך  הבירה  ובהתאם  )בעיקר    בערי 

החברה להתמקד באספקת שירותים   החליטה   ,זו  מגמהלשם התמודדות עם    .בתחום הלוויין(

 בשוק זה.  מהצמיחה וליהנותלמפעילי הסלולר 

כך,   הסלולרלשם  לחברות  המוצע  השירותים  סל  את  והרחיבה  החברה  באמצעות    גם   עדכנה 

טכנולוגיים   לצמיחת   במקביל  צומחים  הסלולר  לחברות  המסופקים  אלו  שירותים.  שיפורים 

 .הסלולר חברות

והגידול   מביאים להפחתה של המחיר למגה   בהיצע תקשורת הנתוניםהשיפורים הטכנולוגיים 

המזין את עצמו   ביט ללקוח. הפחתת המחיר מייצרת גם היא גידול בביקוש, ולכן נוצר תהליך

ומביא לגידול משמעותי ומתמשך בביקוש לתקשורת נתונים. החברה מצליחה להפחית בעקביות 

ידי   עלויות בשירותים  על  טכנולוגיים  אמצעים  ס  ומתן   שאומ  אימוץ  עם  הלווימתמשך  , ןיפקי 

החברה    במקביל ההכנסותפועלת  היקף  את  הרווחיותמלש  בכךו   להגדיל  שיעור  את  למרות  ,  ר 

 הירידה במחיר. 

 להערכת,  היבשת נפתחת ומבצעת מיזמי סיבים נוספים פנים יבשתיים וימיים שימשיכוכמו כן,  

 התשתיות  והיעדר  היבשת  של   גודלה  מפאת  אך,  ויין לסיביםולהעביר פעילות משירותי הל  החברה,

 ןי לווי  באמצעות  התקשורת  לשירותי  ביקושה  יימשך  הקרובות  שבשנים  החברה  מעריכה  הפיזיות

. מיזם מרכזי בתחום הסיבים, הנו כאשר הצרכים נודדים מהערים המרכזיות לערים המשניות

מטרת מיזם    -מיזם "סימבה" כמתואר לעיל, במעורבותן של החברות גוגל ופייסבוק העולמיות  

סיבים  הנה  זה עם  אפריקה  יבשת  את  וסלולר להקיף  אינטרנט  לספקיות  לחבירה  במקביל   ,

ב שפורסם  כפי  הפרויקט  תרשים  להלן  ביבשת.  סיבים  של  מלא  רישות  אגב  אתרים מרכזיות 

 שונים: 
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 empowerafrica מקור :

 השפעת השינויים על שירותי תקשורת נתונים באמצעות לוויין  6.1.4

שירותי   אספקת  את  מאפשרת  אינה  הקרקעית  התשתית  בהם  באזורים  או הככלל,  תקשורת 

באזורים בהם התשתית הקרקעית אינה אמינה דיה, השימוש בשירותי תקשורת באמצעות לוויין  

 ובין אם לצורך גיבוי. שיחות  שירותי, לצורך העברת שירותי תקשורת נתוניםגדל, בין אם 

את   הליבשת אפריקה הגדיל  Streaming  -של הרשתות החברתיות ושירותי ה  חדירתםכך למשל,  

והדרישה   סלולרלשדרוג  תאים  של  למתגים  ילפריסה  הסלולריים  התאים  של  ולחיבורם  ים 

 לשדרוג  הביא  בביקוש  הגידול. יצוין, כי  שתית לוויינית המרכזיים של חברות הסלולר באמצעות ת 

. בנוסף, חברות הסלולר צורכות תקשורת לוויינית גם לצרכי גיבוי הרשת  הקיימים  הקישורים

 הסלולרית והקרקעית בין אתרי הסלולר למתגים המרכזיים במטה החברות. 

זו,   ממגמה  מבו  לפעולהחברה  ממשיכה  כתוצאה  תקשורת  שירותי  לרבות לקידום  לוויין,  ססי 

כדוגמת   מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  המאפשרות  O3bבאמצעות  לווי  לספק,  עם  ישירותי  ן 

 SDWANת  בטכנולוגי  ,וכן,  לשדרת האינטרנטבחיבור    המסורתיים  יניםינמוך יותר מהלוו  שיהוי

 המאפשרת הפקה מוגברת של קיבולת לוויינית מתוך משאבי הלוויין הקיימים של החברה.  

את   המכסים  חדשים  לוויינים  מספר  שוגרו  האחרונות  בהיצע  .  אפריקה  יבשתבשנים  הגידול 

ולירידה במחיר לירידה בעלות הלוויין  לגידול בביקוש .  הלוויינים מביא  ירידת המחיר מביאה 

 יש צורך בלוויין.  לקיבולת במקומות בהם
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 השפעת השינויים על תחום שירותי תקשורת לוויינית ניידת  6.1.5 

 האסלאמיכנגד הטרור    ומדינות נוספות  הטרור העולמי, הגישה הקשוחה של ארה"ב  התגברות

לגידול   יםמביא  ,אחרים  ביטחוניים  ואירועים  טרור  מפני  להתגונן  מנת  עלשנעשות    עותקהשהו

 הניידת.הלוויינית גידול בשוק התקשורת ול HLSלפתרונות  בביקושים

שוק שירותי התקשורת הלוויינית הניידת מצוי במגמת גידול עולמית מתמשכת, ובעיקרו גידול  

 . HLS -וה IoT -בשירותי ה

  - חברה שימוש בשירות הה כחלק מהשיפורים הטכנולוגיים בתחום התקשורת הלוויינית, עושה  

PTT   על גבי רשת  IRIDIUM    וכן בשרותLTAC  שירות זה מאפשר לחברה  רשת אינמרסאטל גבי  ע .

 . ניתיילוו לתקשורת ניידות מערכות מכירת לקדם, כןו בפריסה גלובאלית PTTספק שירות ל

 פריסת הכבלים האופטיים ביבשת אפריקההמשך הליך  .6.2

 כללי  6.2.1

 לביןיבשת אירופה אופטיים המקשרים בין כבלים הושלמה פריסתם של מספר  2009החל משנת  

   .החברהעיקר פעילות כאמור ממוקמת יבשת אפריקה, שבה 

בתוך היבשת עצמה,   בעיקר, פריסת תשתית הכבלים האופטייםהליך    המשיך   ,תקופת הדוחבגם  

היקף פריסת   2020שנת    במהלך  .למדינות החוף ובתוך המדינות מעבר לערים המרכזיותמעבר  

  .4בחמש שנים(  72% -כק"מ )גידול של  מיליון 1.073 הסיבים האופטיים ביבשת אפריקה עמד על

תשתית  מבוססת  קישוריות    החברה  מספקתבאזורים בהם קיימות תשתיות קרקעיות מפותחות,  

גיאוגרפית באזורים בהם  ממשיכות לשרת אתרים מרוחקים  תקשורת לוויינית  תשתיות  .  םיסיב

  מהוות גיבוי לתשתיות הסיבים.הן וכן  אופטי כבלאין תשתיות 

 Africa2-פרוייקט סימבה

הוא   תתסימבה  כבלים  רב-פרויקט  פייסבוק-מימי  בהובלת  באופן שלבי  לחבר  שואפת  אשר   ,

יבשת אפריקה לאינטרנט, להגביר את הנגישות ובמקביל להוזיל את מחירי רוחב מקסימאלי את  

פרויקט זה, כמו גם  להקל על רישום משתמשים חדשים.    דבר אשר צפויהפס באופן משמעותי,  

לו,   ועל  פרויקטים מקבילים  היקפי התחרות  על  באופן מהותי  להשפיע  עשוי  לרבות מתוכננים 

 פעילותם של יתר ספקי השירות באפריקה:

, פייסבוק הודיעה על שותפותה עם מפעילים אפריקאים ועולמיים מובילים לבניית  2020במאי  

 .5, ומיתוג מחדש של פרויקט סימבה2Africa - מערכת כבלים תת ימיים

 
4  Annual edition of the Africa Telecom Transmission Map published by Hamilton Research for 2020/21. 

http://www.africabandwidthmaps.com/?p=6440 . 
5 https://www.submarinenetworks.com/en/systems/euro-africa/simba . 
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גבי לוויין אל מול    רה, להלן פירוט בדבר עיקרי יתרונות וחסרונות השירות עללמיטב ידיעת החב 6.2.2

 : אופטי שירות על גבי כבל

 חסרונות יתרונות 

כבל  
 אופטי

 . לוויין ל עלות שירותי תקשורת נמוכה ביחס -

  , בין היתר  , אשר   היצע גדול מאוד של קיבולת -
 . גורם להוזלת המחיר

הזמן משליחת האות  .  (latency)נמוך  שיהוי   -
,  וקצב העברת המידע גבוהועד לקבלתו נמוך  

 משפר את איכות השירות.  הדבר 

מזג   - מפגעי  מושפע  אינו  האופטי  הכבל 
 אוויר. ה

לקשר בין שתי נקודות ללא רצף    העדר אפשרות -
 . תשתית או מתקנים ביניהן

קרקעית - בתשתית  היתר  ,תלות  זמן    ,בין  עקב 
המשמעות    פריסה ארוך ותלות בתוואי הקרקע.

הינה מספר רב של נקודות כשל לאורך הסיב עד  
 לבית הלקוח. 

   פה לפגיעה פיזית.יחש -

ב  - מנת    כבלשימוש  על  לנקודה.  מנקודה  הוא 
יש   קצה,  משתמשי  של  גדולה  קבוצה  לשרת 

קרקעית תשתית  מרובה  פתרון  או    להעמיד 
אלחוטיות בטכנולוגיות  לוויין   להיעזר    או 

 למקטע האחרון. 

בריכוזיבאפריקה    כבל ה - נשלטת  ומאופיין  ת 
רגולציה, אשר בחלק מהמדינות מכתיבות עדיין  

 . ירים גבוהים מח

גיאוגרפית   - לוויין  מרוחקים  אתרים  קישור 
קרקעית   תשתית  אין  בהם  באזורים 

 מפותחת. 

היעדר כל תלות בתשתית הקרקעית. ניתן   -
מקום   בכל  הלווייני  הפתרון  את  ליישם 

)בין   מאוד  מהיר  שבועות ובזמן    מספר 
 לחודשים ספורים, תלוי בהיקף הפרויקט(. 

אינפורמציה מנקודה מרכזית  הפצת  יכולת   -
להרבה נקודות קצה בו זמנית ללא מאמץ  

בנוסף  מיוחד  לקישוריות  ,  השולי  המחיר 
 ם נמוכה יחסית. אתרים נוספי 

משאבים   - הסטת  המאפשר  רחב  כיסוי 
 בהתאם לביקוש בשוק.   לאזור  מאזור

בהשוואה    יחסיתהקיבולת  מחיר   -   כבל ל גבוה 
 . האופטי

מסוימת   - במידה  מושפע  להיות  עלול  השירות 
 אוויר. המתנאי מזג 

 . GEOני יעבור לווי ( גבוהlatencyשיהוי ) -

 

פרוסה   שתשתית זוככל    הקרקעית  תשתיתהכה כי לקוח יעדיף את  י נוכח האמור, החברה מער

שתשתית    ,אמינהו משום  אטרקטיביים זו  וזאת  במחירים  גבוהות  קיבולות  אספקת  מאפשרת 

 ושיהוי נמוך.  

אינה מספקת, יעדיפו שאמינותה  , או  קרקעיתהממוקמים באזורים בהם אין תשתית  לקוחות  

  נוספים  באזוריםכי ככל שיופעלו כבלים אופטיים נוספים    ,מעריכה החברה  עודלוויין.    תשתית
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 יגבר הביקוש לקישוריות מבוססת סיב.  , באפריקה 

או    באזורים סיב  אין  אין  בהם  אך  סיב  מפותחת שקיים  סלולר  משמעותי ,  רשת  ביקוש  קיים 

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

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

גבוהה.    באזוריםהקרקעית   הינה  התשתית   ,אצבעככלל  המרוחקים  אמינות  כי  לומר  ניתן 

שמגיעה   הביקוש  לאזורהקרקעית  בהתאם,  מאוד.  נמוכה  כתשתית   לתשתית  הספר  לוויין 

  אלו. באזוריםקיים עדיין תקשורת ראשית 

   לות החברהי על פע ותהשפעת המגמ  6.2.3

 לביצוע פעולות במספר מישורים עיקריים: את הקבוצה הובילו לעיל המתוארות המגמות

, באמצעות גילת טלקום, עם חברת התקשורת לראשונה  החברה  התקשרה  2016בחודש יוני   .א

“O3b Networks”    התקשורת שירותי  אספקת  בתחום  החברה  פעילות  הרחבת  לטובת 

טכנולוגי באפריקה.  תחליף  O3b-ה  תהלוויינית  מהווה  קרקעי   ראוי  שבשימוש  לסיב 

 מאופיינת ברמת אמינות גבוהה.   ו

תקשורת   כספק  החברה  את  מיצב  זה  ובאפריקה    איכותימהלך  ברפובליקה    מובילבכלל 

בפרט, שם מספקת החברה שירותי תקשורת למדינה בנפח גבוה, תוך   הדמוקרטית של קונגו

 שימוש בטכנולוגיה מתאימה לטווח ארוך.

אשר מנהלת   SDWAN  -ה  טכנולוגית  את  החברה  הטמיעה  ים האחרונותהשנ  במהלךכן,    כמו

את ניתוב התקשורת על תשתיות שונות. באמצעות טכנולוגיה זו הצליחה החברה לשפר את 

לוו גבי  על  השירותים  אספקת  כן,  .  יןי יעילות  ללקוחותיה  החברהכמו   לנהל   מאפשרת 

את התלות של    מחזקתגם את התקשורת שעוברת על גבי סיבים ובכך    SDWAN  -ה  באמצעות

   .הלקוח בשירותי החברה

ונותנת מענה לתפעול מורכב של   SDWAN-טכנולוגית ה תופסת תאוצה בשנים האחרונות, 

( מרחביות  תקשורת  הרעיון  WANרשתות  אוטומטית    -(.  פרטית,  ארגונית  רשת  יצירת 

תשתיות   )אינטרנט,  משמעותית  זולות  תשתיות  גבי  על  על    4G\5Gומאובטחת  ולא  וכו'(, 

( יקרות  מסורתיות  )וכ  SDH  \  MPLSתשתיות  ניהול  שכבת  באמצעות  ( OVERLAYו'(, 

שמנהלת את כלל התשתיות הפיזיות בצורה פשוטה וידידותית. הטכנולוגיה מפשטת בצורה 

- משמעותית את כל שלבי ניהול הרשת המרחבית: משלב ההטמעה, ועד שלב התפעול היום 

שמאפשרים:   מתקדמים  כלים  באמצעות  התעבורה   Visibilityיומי,  כלל  על  מלא 

את הרשת לפלטפורמה שמונעת   למעשההופך    SDWANקציות שעוברות על הרשת.  והאפלי

י תהליכים עסקיים ולא תהליכים הנדסיים, חוסכת זמן וכסף משמעותי לארגון לאורך  יד  לע

  זמן.

אבטחת מידע,   ,SDWANבנוסף, מפתחת החברה טכנולוגיה שתאפשר לבצע אינטגרציה של  

( אחת  ייעודית  קופסא  באמצעות  ואלחוט  סלולר  ותשתיות  ענן   NETWORK IN Aשירותי 

BOX טכנולוגיה זו תאפשר ללקוח לחסוך בהוצאות ציוד חד פעמיות ולנהל את כלל שירותי .)

)כיום הניהול מבוצע בצורה    התקשורת ואבטחת המידע על ידי שימוש בכלי ניהול מרכזי אחד

  .מבוזרת(
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 מספר ב ההמחזיק  חברה  ,וויוק-ב  אלפי דולר ארה"ב  660  השקיעה החברה  לפני כעשורכן,    כמו .ב

בהון   5.9%-כ  הקנתה לחברה  וויוק-בהשקעה  ה  .המקיפים את יבשת אפריקה  יםאופטי  יםכבל

 . וויוקהמניות של 

שירותי תקשורת באמצעות סיבים אופטיים השיאו את    תספקא  בתחום  המואצת  הצמיחה

של   מוזלים  וויוקהשווי  במחירים  לצורך  בהתאם  סיבים  קיבולות  לרכוש  לחברה  אפשרו   ,

להעניק לחברה וליתר בעלי המניות זיכויים ודיבידנדים    וויוק  -ל   פשרווא  וויוקיחסית מאת  

 בהצלחה רבה.וויוק,  -מימשה החברה את אחזקותיה ב 2021בשלהי שנת   לאורך השנים.

 יין ולו באמצעות תשתית סופקיםהשפעת המגמה על התחרותיות בתחום שירותי תקשורת המ 6.2.4

כניסת הסיבים לערי הבירה ולערים המרכזיות המשניות יוצרת תחרות גדולה יותר בקרב חברות 

ן, יבאמצעות לוויין. בעת הגעת סיבים לאזורים שבהם מסופקת תקשורת  יהמספקות שירותי לוו

, כזה  בתרחיש.  סיבים  מבוססי  תקשורת  לשירותי  לוויין  מבוססי   תקשורת  משירותי  נדידה  צפויה

הלוו  יכוון שירותי  שב  השירות  את  לספקין  יספק  פחות  מרכזיים  של  כ  בהם  איןאזורים  יסוי 

על   ין יצטרכו להתאמץ יותרי סיבים. ככל שאירועים מסוג זה יהיו תדירים יותר כך ספקי הלוו

להערכת החברה, טכנולוגיות לווייניות  ן.  ימנת למצוא את אותם הלקוחות שצריכים שירותי לווי

( עשויות להאט, לבלום או לחילופין להוות  MEO  -ו  LEOחדשות כפי שסוקרו לעיל )כגון לווייני  

אלטרנטיבה לשירותי תקשורת מבוססי סיבים, בעיקר באזורים גאוגרפים מרוחקים או במדינות 

, הן לות שטח גאוגרפי גדול אשר פריסת הסיבים היבשתיים בהן עשויה להיות מורכבת ויקרהבע

 . לפריסה והן לתחזוקת רשת הסיבים

 שירותי התקשורת בתחום התחרות  .6.3

והקבוצה צופה כי מגמה זו    מאופיין בתחרותיות רבה בענפיו השונים,  בו פועלת הקבוצה,  התקשורת  ענף

המספקים שירותים באמצעות תשתית תקשורת  שירותי  ספקי  ב הן    מתחרההקבוצה  תימשך גם בעתיד.  

כגון  שירותי  ספקי  ב הן  ,  לוויינית אופטי, כבל  תקשורת המספקים שירותי תקשורת באמצעים אחרים, 

 אלחוטית.  שתיתית או תסלולר שתיתקווית, ת שתיתת

מתן    ודרך  ייחודייםשירותי ערך מוסף  מתן  דרך    לתחרות הגוברת, פועלת החברה לבדל את עצמה כמענה  

  IT, ניהול מתקנים, שירותי(SDWAN)  ניהול רשת  מענה כולל לצרכי סקטורים מסוימים שכוללים שירותי

 . שירותי אבטחת מידעו

אין ביכולתה של החברה להעריך  , וחלקה של הקבוצה בשוק מתן שירותי התקשורת בישראל אינו מהותי

ניתוח    .באופן מדויק  מהו חלקה של הקבוצה בשוק מתן שירותי התקשורת בחו"ל להלן  יחד עם זאת, 

הנהלת   של  ידיעתה  למיטב  המובא  קצר,  החברה    בהן  עיקריות  למדינות  ביחס,  החברהתחרותי  פועלת 

 בחו"ל: 

ספקי (  2שני )   -ה מספקת שירותים מלאים להחברכאשר  סלולר,    יספק(  4)ארבעה  קיימים  בקונגו  קונגו:  

  - להערכת החברה נתח השוק שלה בקרב חברות הסלולר עומד על כ(.  סלולר מרכזיים )וודאקום ואורנג'

10% . 

שלושה   קיימים  זה,  באי  מרכזיים(  3)סיישל:  האינטרנט שחקנים  מקיבולת  כשליש  מספקת  החברה   .

בסיישל להערכת החברה נתח השוק שלה    שלושת השחקנים המרכזיים, כאשר, אחת מאינטלוויז'ןלחברת  
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 .15%-על כעומד  

צופה מידע  הינו  ותוצאותיהן  בשוק  התחרות  מגמות  לעניין  היתר,  בין  זה,  בסעיף  עתיד,    האמור  פני 

כרותה עם  י, המבוסס על הערכות הנהלת החברה וה1968- , תשכ"חכהגדרת מונח זה, בחוק ניירות ערך

. מידע כאמור עשוי  , לרבות נתוני שוק שונים המצויים בידי החברהנכון למועד זה  הרלוונטייםהשווקים  

גורמים   חלקי בשל  באופן  או להתממש  להתממש  והתפתחויות טכ עסקייםשלא  רגולטורים  נולוגיות  , 

   החברה, לרבות משתני שוק, כמפורט בהרחבה בפרק גורמי הסיכון להלן. בתחום פעילותה של 

  השפעות פוליטיות וכלכליות .6.4

אשר מדינותיה מאופיינות באי יציבות פוליטית מחד    החברה פועלת בעיקר ביבשת אפריקהכאמור לעיל, 

שינויים כלכליים חדים )כגון שינויים משמעותיים בשערי החליפין(, התערבות ובצמיחה כלכלית מאידך.  

של   םעלולים להשפיע על יכולת  במדינות בהן פועלת החברה,או חוסר יציבות פוליטית  ממשלתית בכלכלה  

   .או לעמוד בתשלומים אליהם התחייבו השירותילרכוש את החברה לקוחות 

השונות ומכאן   תפיתוח והקצאת המשאבים במדינוה  תכניותחילופי שלטון ותהליכי בחירות משפיעים על  

על פעילות החברה ידועים מראש החברה  היות ש  .שגם  אך חוסר   ,בהתאם  ת לכךערכנמועדי הבחירות 

 . פעילות החברה  הוודאות הכרוך בבחירות עלול להשפיע לרעה על

  השפעת שינויים רגולטוריים על פעילות החברה .6.5

הן   כפופה  החברה  פעילות  רגולטוריים.  משינויים  ישירות  מושפע  החברה,  פועלת  בו  התקשורת,  ענף 

 .לרגולציה בישראל והן לרגולציה במדינות בהן היא פועלת

   גילוי ייעודי, אירועי וירוס הקורונה .6.6

 הדירקטוריון.החלק הראשון לדוח ראה 
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 ד לפי תחומי פעילותתיאור עסקי התאגי - שלישי  פרק 

   התקשורתשירותי כללי על מידע  .7

 תשתית תקשורת לוויינית  .7.1

לנקודה.    הלוויין מנקודה  רדיו  גלי  ומעבירה  בחלל  הנמצאת  ממסר  תחנת  פועלת  הוא  הלוויין  מערכת 

היקף   נקבע  היטליםהיקף ה. בהתאם לשידור וקליטה על פני כדור הארץשל  באמצעות היטלי אלומות  

כך נו בתחום הכיסוי של הלוויין,  יהשטח המצוי בתוך ההיטל ה   כלומר,  .של הלווייןהכיסוי הגיאוגרפי  

קמים בתוך ההיטל. קיימת חפיפה  )לקלוט ולשדר אותות( בין אתרים הממוהעביר מידע  הלוויין יכול לש

 הם.  יבין אלומות הכיסוי של לוויינים שונים והדבר מאפשר בחירה בינ

 תשתית תקשורת קרקעית  .7.2

. הכבל האופטי )סיבים(  התשתית הקרקעית כוללת, בין היתר, כבלי תקשורת מנחושת וכבלים אופטיים

 טווחים ארוכים העברת מידע למאוד ל  א יעילודרך "צינור" סגור, ולכן ה  ות )מידע(אות  משמש להעברת

 גבוהים. בקצבים כמו כן, הכבל האופטי מאפשר העברת מידע ללא הפרעות ורעשים. 

 נתונים  תקשורתשירותי תחום  .8

   נתונים  תקשורת שירותימידע כללי על תחום  .8.1

  מבנה תחום תקשורת הנתונים והשינויים החלים בו 8.1.1

מהכנסות    85%  -היווה כשירותי תקשורת נתונים הינו תחום הפעילות העיקרי של הקבוצה, אשר  

 הקבוצה בתקופת הדוח. 

 אצל  בטכנולוגיה המתאימה  קצהככלל, לצורך אספקת שירותי תקשורת נתונים מותקנת תחנת  

קצה אל תחנת    או סיב  מקושרת באמצעות לווייןהקצה  הלקוח או אצל שותף של הקבוצה. תחנת  

 באחד ממתקניה של הקבוצה הממוקמים בישראל או במדינה אחרת.   ההמצויאחרת או אל רכזת  

  מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 8.1.2

   הלן.ל 4פרק ל 22 ראו סעיף

בתחום 8.1.3 הפעילות  בהיקף  שינויים  וברווחיותו  שינויים  או  התחום  של  בשווקים  התפתחויות   ,

   במאפייני הלקוחות שלו

נתונים גוברת  תחרות   8.1.3.1 תקשורת  שירותי  השירותים    בתחום  במחירי   ו רא  -ותמורות 

 לעיל.   2בפרק  6.1.3 סעיף

באפריקה 8.1.3.2 הגלובלית  בפעילות   ליבשתבינלאומיים    וארגוניםחברות    כניסת  -  גידול 

האחרובמהלך   עבור  מהווה  ת  נוהשנים  חברות להציע    הקבוצההזדמנות  לאותן 

 שירותי תקשורת נתונים לצורך פעילותן.   וארגונים

ביבשת   הבינלאומיות  הסלולר  חברות  של  משמעותית  התרחבות  ניכרת  כן,  כמו 

  אפריקה, באמצעות הקמה של חברות מקומיות ו/או רכישה של חברות מקומיות. 

ת דור  שק חברות הסלולר עוסקות כל העת בהרחבה של פריסת הרשת ובמקביל ה 

 י בביקוש לצריכת התקשורת.  המביאים איתם גידול משמעות ,  5ודור    4
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בטכנולוגיית 8.1.3.3 הלווי   -   לוויין  שינוי  המובילות  יחברות  בטכנולוגיה י לווי  מפעילותן  נים 

פשר מכירה של ימחירי השוק וא  וביל להורדתהדבר שמצויה,    יתהישה  ומתקדמת מז

נמשיך להיות   חד,כך שמ,  הקרובות  בשנים  תמשיך  זו  מגמהקיבולת גדולה יותר לצרכן.  

   נזכה לגידול משמעותי בצריכה. ,מאידךועדים לשחיקה במחיר 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  8.1.4

 לעיל.  2בפרק   16. ראו סעיף

   הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה  8.1.5

  להלן. 4בפרק  10 ראו סעיף

   לתחום הפעילותוחומרי הגלם שינויים במערך הספקים  8.1.6

 . להלן  4בפרק  16 ראו סעיף

 העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  הכניסה והיציאה חסמי 8.1.7

 חסמי כניסה 

הון  תקשורתתשתיות  ב  השקעה  8.1.7.1 תקשורת  : וצרכי  שירותי  אספקת  נדרשת   לצורך 

או   לווייןמקטעי  , חכירת  תקשורת  מערכותרכישת  כגון    השקעה מהותית בתשתיות,

 בנוסף, כניסה לתחום הפעילות עשויה לדרוש תשומות הון משמעותיות.  .בסי

, וניסיון הקמת מערך תקשורת נדרש ידע מקצועי  לצורך    : ידע מקצועי וטכני מתאים  8.1.7.2

רשתות, תפעול ציוד ורכיבי תדרי רדיו )כגון מודמים, ממירי תדר, והקמת  תפעול  כגון  

של ניצול הקיבולת הנרכשת  מאזני ערוץ )אופטימיזציהתכנון  ,  מגברי הספק ואנטנות(

 .וכד' והמרתה לקיבולת הנמכרת(המפעילים מ

   .ייחודייםמומחיות וניסיון ידע זה דורש כח אדם בעל 

בתחום תקשורת להרחיב את הפעילות  על מנת    :הפעילות  באזורי  עסקייםשותפים   8.1.7.3

 המהווה  עסקיות עם גורמים מקומיים  שותפויותהנתונים באפריקה יש לייצר מערך  

 . פעילותה באזוריהחברה  הארוכה" של "זרועאת ה

הנתונים באפריקה, הן באמצעות תשתית על מנת לפעול בתחום תקשורת  :  רישיונות 8.1.7.4

הגוף  מאת  רלוונטי  ברישיון  להחזיק  יש  קרקעית,  תשתית  באמצעות  והן  לוויינית 

, כאמור אורך זמן, דורש עמידה בתנאי סף  רישיונותהליך קבלת    הרגולטורי המקומי.

 יות לא מועטות.ועלוכרוך ב לרבות קיומה של חברה מקומית,

יש צורך לבנות מערכת יחסי על מנת לפעול ביעילות  Carrier Relationship: יחסי   8.1.7.5

מכירה עם מתחרים עיקריים לצורך הקטנת סיכון וצמצום השקעות כספיות   -  קניה

 ישירות ברשת.

   יציאהחסמי 

 למיטב ידיעת החברה לא קיימים חסמי יציאה מהותיים בתחום. 
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  החלים בהםתחליפים לשירותים בתחום הפעילות ושינויים  8.1.8

 : התחליפים הבאיםקיימים למיטב ידיעת החברה, 

 משמעותית   האצה  עימו  הביא  הקורונה  עידן:  סיבים  באמצעות  נתונים   תקשורת  שירותי  אספקת

 פריסת   יש  בהם  במקומות  ולכן  לווין  מתשתית  יותר  זולה   זו  תשתית,  סיבים  תשתיות  בפריסת

 יורד משמעותית. ללוויין הביקוש סיבים

ע נתונים  ידי אספקת שירותי תקשורת  כניסת    :סלולר מתקדמותת  וחברות בפריסת תשתי   ל 

טכנולוגית   על  המתבססת  חדשנית  תשתית  בעלי  הנתונים  תקשורת  לשוק  .  4G LTEשחקנים 

מאפשרת לספקיות להגיע אל קהל יעד רחב ביותר כאשר הן מציעות חבילות פס   זוטכנולוגיה  

 Orange S.A,MTNמפעילי תקשורת סלולרית כגון    ריות.ארחב בדומה מאוד לחברות הסלול

Bharti Airtel Limited  ו-Vodacom Pty   המספקים שירותי גישה לרשת האינטרנט באמצעות

 רשת סלולארית.

  מעדיפים   סלולריים  תקשורת  מפעילי  :מיקרוגל  באמצעות  נתונים  תקשורת  שירותי  אספקת

המרוחקות    ביןש,  הקישור  את  להעביר  כךבו  יןי ללוו  חליפית  תשתיתל,  מרכזה  לביןהתחנות 

 . הלווייניות הקישור בעלויות לחסוך

 ומבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים ב 8.1.9

  להלן.  78. ראו סעיף

  שירותים ומוצרים .8.2

האחרונות   בשנים  הפכו  לאינטרנט  והקישוריות  החיבור  אפריקה שירותי  והכרחית.  קריטית  לתשתית 

מאחור טכנולוגית(  נמצאת  המפותח  המערבי  לעולם  הפס   )ביחס  ורוחבי  החדירה  לשיעור  הנוגע  בכל 

  לגידול בשיעור החדירה   , דבר המובילהמסופקים ללקוחות. ישנה מגמה מתמשכת לסגירת הפער הדיגיטלי

וברוחבי הפס המסופקים, שיעור גידול זה גבוה משיעור הגידול בעולם המערבי. מגמה זו מביאה לגידול 

האחד גידול ברוחבי הפס והשני הרחבת הפרישה ואספקת שירותים   :בשירותי התקשורת בשני מישורים

בביקוש   לגידול  מביאים  אלו  שינויים  נוספים.  אותלבמקומות  החברה    םשירותים   בחיבורמספקת 

הרשת   לאינטרנט. את  להגדיל  נדרשות  הסלולר  חברות  יותר  מרוחקים  באזורים  שירותים  לספק  בכדי 

 רשתות תקשורת ומקטעי חלל.  ,לגידול בביקוש של השירותים המנוהליםדבר המוביל  -שלהם 

ת האינטרנט ( לרשISPשירותי תשתית )חיבור פיסי( וקישור )  שירותי קישור ותשתית לאינטרנט: 8.2.1

)דוגמת ספקי אינטרנטוללק (. אספקת השירותים עסקייםולקוחות    , חברות סלולר חות שונים 

  .מכירה של ציוד תקשורת מתאיםלעיתים כוללת 

  -   פרטיות פנים ארגונית  שירותי הקמה והפעלה של רשתות תקשורתשירותי רשתות תקשורת:   8.2.2

חברות סלולר, עבור ארגונים בעלי מספר סניפים מרוחקים )כגון    WAN/MPLS  לרבות רשתות

ווה לצורך  למכירת ציוד נלעיתים  אספקת השירותים כוללת  .  '(פיננסיים וכדבתי עסק, ארגונים  

 הקמה והפעלה של רשתות התקשורת. 

שירות שמבוסס על טכנולוגיה מתקדמת של תשתיות אחודות   (:SDWAN)  רשת  ניהול   שירותי 8.2.3

 המייצרות פלטפורמה חכמה שמספקת ללקוח גמישות וחסכון בניהול משאבי הלוויין והסיבים. 
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קישור בין שני   ,שונים  ( על לווייניםMHzמכירה של מקטעי חלל גולמיים )שירותים נוספים:   8.2.4 

 .ן נקודות מרוחקותמשתמשי קצה לצורך הקמת מערכת תקשורת פרטית בי

" הינו .O3b Networks Ltd" ת לוויין מתקדמת:  יאספקת שירותי תקשורת באמצעות טכנולוגי 8.2.5

היתרון העיקרי של טכנולוגיה זו הינו שיהוי   .SES  פתרון טכנולוגי לווייני בשליטתה של חברת

   ת לוויין.ינמוך בטכנולוגי

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

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

רדיוסיבים  תשתית  גבי  על  הן  כאמור  השירותים תשתיות   וזאת ,  לוויין  תשתיות  גבי  על  והן  מיקרוגל\, 

 לצרכי   ובהתאם,  לעיתים.  שירותים  של  כתמהיל  או  פרטני  בסיס  על,  הלקוח  ולצרכי  לביקוש  בהתאם

  של  בסופו  מדובר"ב.  וכיו  תמיכה  שירותי,  קצה  ציוד  אספקת  גם  כוללים  בתחום  החברה  שירותי,  הלקוח

  מאפיינים   בעלות)אך    שונות  טכנולוגיות  תשתיות  גבי  על  המסופקים,  זהים  ולעיתים  דומים  בשירותים  דבר

 (. דומים

 וחברותסיבים  /ןהלוויי  ספקיהתחרות מצד    עם  להתמודד  לה  מאפשר  אשר,  החברה   של  הייחודי  היתרון

 ללקוח  מעניקים  אשר  ומבדלים  מיוחדים  שירותים  לפתח  החברה  של  יכולתה  הוא,  היעד  בשווקי  השירות

 מעבר   וזאת  מנוהלים  פתרונות ,  ייחודיים  טכנולוגיים  פתרונות,  העסקיים  לצרכיהם  מלאה  מעטפת

 שירותי   של רחב מגוון גם אך, תשתית ללקוחותיה  מציעה החברה למעשה . הטכנולוגית השירות לאספקת

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

  .השונים השירותים של התחרותי היתרון את מקימים וכן ובידול ייחוד

  ר לחברה להתחרות בהצלחה בשוק תחרותי מרובה שחקנים הוא ההון האנושי והידעיתרון נוסף שמאפש

עובדי החברה בידי  עובדי שנצבר  גם  עובדי החברה במחלקות ההנדסה, התמיכה הפיתוח העסקי כמו   .

. יחד עם מנהלי מכירות גבוהה וייחודיתובעלי יכולות ברמה  נם בעלי ידע נרחב ביותר  המטה של החברה ה

שמחזיקים בקשרים עסקיים עם מקבלי ההחלטות בחברות התקשורת בטריטוריות בהן פועלת החברה,  

לשביעות רצון גבוהה ובכך החברה    החברה  נוצר תמהיל ייחודי בענף ויכולות שמביאות את קהל לקוחות

 מצליחה לשמר בסיס לקוחות איתן שמלווה אותה לאורך שנים רבות. 

 קים באמצעות התשתיות השונות: עיקרי השירותים המסופ  להלן

 גבי   על   מספקת   שהחברה   ושירותים   מוצרים 
 אופטי  כבל

 גבי   על   מספקת   שהחברה  ושירותים  מוצרים
 לוויין 

  כגון,  נלווים  ושירותים   מוסף  ערך   שירותי
  שירותי,  וירטואליים  שרתים ,  ענן  שירותי 
 מידע   אבטחת,  סיבים  תשתית  אספקת 

 "ב.וכיו
לצרכי   SDWAN MAX  - ה  שירות  המשמש 

מקסימלית  לרמה  הסיבים  תשתיות  ניצול 
איכותית,   שירות  רמת  אספקת   חסכון תוך 

מתגים,   חומרה   בהוצאות )נתבים, 
FIREWALLS  ,)חסכון ,  פס  ברוחבי  חסכון 

תשתיות   ITבהוצאות   על  והוצאות 
שירות   ל משמעותיות. יתרון משמעותי נוסף ש

תשתיות   היכולת  הנו זה,   סוגי  בין  לשלב 
(, הקיבולת)ניצול    מקסימאלי  באופן  ולנצלן

 לצרכי   בהתאם  התשתיות  סוגי בין  ניתוב   תוך
   (.וסיבים  לוויין)כגון    הלקוח 

באמצעות  תקשורת  שירותי  אספקת 
" מתקדמת:  לוויין   O3bטכנולוגיית 

Networks Ltd.  הינו פתרון טכנולוגי לווייני "
 .SESבשליטתה של חברת  

",  Fiber in the sky"  לכינוי  זכה זה    שירות
 שהוא   בתוצאה  מאוד  דומה  שהוא  מכיוון
 .מספק שהסיב לזה  ללקוחות  מספק

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

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

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

 משמעותית תחרות    מייצר זה  שירות
 . לתשתיות הסיבים

 שירותרלוונטי, הוא    נוסף ערך מוסף    שירות
קיבולת   המאפשר  SDWAN MAX  -ה ניצול 

באופן מקסימאלי, תוך בניית כלים לחיסכון 
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 גבי   על   מספקת   שהחברה   ושירותים   מוצרים  
 אופטי  כבל

 גבי   על   מספקת   שהחברה  ושירותים  מוצרים
 לוויין 

מתגים,  )נתבים,  חומרה  בהוצאות 
FIREWALLS וחסכון פס  ברוחבי  חסכון   ,)

תשתיות   ITבהוצאות   על  והוצאות 
 שירות   של   נוסף  משמעותי  יתרוןמשמעותיות.  

 תשתיות   סוגי  בין  ב לשל  היכולת  הנו,  זה
(, הקיבולת)ניצול    מקסימאלי  באופן  ולנצלן

 לצרכי  בהתאם   התשתיות  סוגי  בין ניתוב תוך
 (.וסיבים  לוויין)כגון    הלקוח 

 פרויקטים   וניהול  תקשורת   רשתות   הקמת 
 .הלקוח לצרי מותאמים  מורכבים 

 

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

בין  פרטית  תקשורת  מערכת  הקמת  לצורך 
 נקודות מרוחקות.

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

ל ובכך מאפשרת חיסכון החברה מנהלת ללקוח את תשתיות התקשורת באופן ייחודי ומבד
 .ITבולט בהוצאות ללקוח של ניהול רוחבי פס והוצאות  

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

האחרונות    בנתה   החברה  קשרים בשנים 
מול    בעולם   המובילים  התוכן   ספקיעסקיים 

 שיפור   לטובת(  LYNX  ,FACEBOOK)גוגל,  
, שלהחברה  התשתית  ללקוחות   השירות  רמת 

זה מאפשר להם לקבל שירות   שירותכאשר  
ספקי   תוכןשל   מול  וישירה  מהירה,  בצורה 

 התוכן.

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

תקשורת  רשתות  הקמת  לווייני,  טלפורט 
 לווייניות, ושירותים וירטואליים.

 

י הקמה והפעלה של רשתות תקשורת שירות
ארגונית   פנים  תשתית   על פרטיות  בסיס 

עבור ארגונים   MPLSסיבים, לרבות רשתות  
חברות  )כגון  מרוחקים  סניפים  מספר  בעלי 

 סלולר, בתי עסק, ארגונים פיננסיים וכד'(.
הנו    שירות  פרטיות   - חדש שהושק ברשתות 

SD BRANCH  לקוחות   שמבוסס חיבור  על 
סניפים לאתר המרכזי של הלקוח.   ריבויעם  

 הלקוח   חווית  את   משמעותית   משפר זה    מוצר 
 . ללקוח משמעותית בצורה   עלויות   מפחית ו

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

סל חברות  ארגונים )כגון  עסק,  בתי  ולר, 
 פיננסיים וכד'(. 

 לניהול   מערכת   הקימה  החברה,  כן  כמו
VSAT  לווי ארבעה    באופן  יניםשמשלבת 

 מול   יתרון  ומקנה  אפריקה   יבשת   את  שמכסה 
 . המתחרים

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

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

 . ללקוח משמעותית בצורה   עלויות   ומפחית 
עם   יתרון ללקוחות  לוויין  בשירותי  מיוחד 

 האוטומטי  הטיפולסוגיית   הואריבוי סניפים 
 בלקוחות   בעיקר,  המשתנים  הפס  ברוחבי

,   VSATבשירותי  יניילוו  פס  רוחב   הצורכים
 הרוחב   את  להתאים  יודעת   החדשה  המערכת

 את   ולבסס  נתון  רגע   בכל  המוצע   פס
מקנה   פיתרון.  לכך  בהתאם   החלטותיה  זה 

 .ועלויותללקוח חסכון ברוחבי פס  
תשתיות   (:SDWAN)  רשת  ניהול  שירותי של  מתקדמת  טכנולוגיה  על  שמבוסס  שירות 

לוויין   אחודות המייצרות פלטפורמה חכמה שמספקת ללקוח גמישות וחסכון בניהול משאבי
 או סיבים.

עובדת בצורה אוטומטית   SDWAN MAX  -ה  מערכת ,  סיבים  וגם  לוויין  גם  משלב  זה  שירות
 עם   בהתמודדות  המערכת   של  עצמונית  למידההמאפשר    -   machine learningקרא במונח שנ

 . התעבורה רוכבת גבה  שעל  לתשתית  קשר ללא  רשת   תעבורת 
מערכות   שירותים  ניהול  גיבוי,  שירותי  פרויקטים,  ליווי  ללקוחות,  מקצועי  ייעוץ  תמיכה, 
 וכיו"ב.  

 

   פילוח הכנסות ורווחיות השירותים .8.3

   לעיל. 2בפרק  5 סעיףלפרטים בדבר ההכנסות שנבעו לחברה מתחום הפעילות ראו 
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 תחום תקשורת הנתונים  לקוחות .8.4 

 ספקי תקשורת סלולארית,דוגמת  כעסקיים  של החברה הינם לקוחות    לקוחותיהלל,  ככ  כללי: 8.4.1

גופים פיננסיים,    ארגוניםכגון  )  פרטיותמפעילי רשתות  ו  קווית  ספקי תקשורת,  אינטרנט  ספקי

נות ביבשת אפריקה יעיקר במדבהפעילים    בינלאומיים  הומניטריים  וארגוניםללא מטרות רווח  

  ומשרדי ממשלה. ביטחונייםבישראל החברה מוכרת לגופים  .(אך גם במזרח התיכון

מסך   10%עלו על שיעור של  מהם  בתחום זה אשר הכנסותיה    ותלקוחשני  לחברה    היו  2021  בשנת

 בתחום זה כאמור:  הכנסות הקבוצה

 

 

 

שנת   בשלהיתקשורת הממוקמת ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.    חברתלקוח זה הינו  )*( 

 1דיווחה החברה על חידוש ההתקשרות לתקופה של שנתיים נוספות בתוקף מיום    2019

ההסכם, 2019  ,בדצמבר פי  על  נוספים  תקשורת  שירותי  ללקוח  יסופקו  במסגרתו   ,

גבי תשתיות     SDWANבאמצעות שימוש בטכנולוגיית בגין GEO  -ו  O3bעל  . התמורה 

כ של  סך  על  עומדת  )כ   979,500  -השירותים  לחודש  ארה"ב  דולר   23,508,000  -דולר 

המובא על דרך ההפניה    12.12.2019מיום    דיווח החברה  וראלתקופה(. לפירוט והרחבה  

 (.2019-01-108543: אסמכתה)

ולל  , בהיקף כOrange, דיווחה החברה על הרחבת ההתקשרות עם  2020במרץ,    29ביום  

אלפי דולר במצטבר, מעבר לסכומים הקבועים על פי העסקה הקיימת. כמו כן,   780-של כ

לעיל, בהיקף   Orangeהחברה סיכמה מול   נוספת, מעבר לאמור  על הרחבת התקשרות 

על בסיס חודשי   120-נוסף של כ זו הנה  דולר לחודש, כאשר התקשרות ספציפית  אלפי 

 . הסתיימה זו התקשרות הדוח  פרסום למועד  נכוןוניתנת לסיום בעל עת. 

הסתיימה ההתקשרות עם הלקוח, עימו נחתמה התקשרות חדשה    2021בנובמבר,    30ביום  

 . לתקופה של כשמונה חודשים אלפי דולר 830 -כומצומצמת בהיקף כולל של 

הינו    *( *) זה  קונגו.  לקוח  של  הדמוקרטית  ברפובליקה  הממוקמת  תקשורת   בהמשך חברת 

, בינואר  15  מיום,  2017  ביוני  28  מיום,  2017  במרץ  15  מיום  החברה  של   םהמידיי  לדיווחיה

-2019-01,  2017-01-066273,  2017-01-024540: אסמכתאות) 2019, במאי 19 ומיום 2019

 חידוש על    2019, דיווחה החברה בחודש אוקטובר  (בהתאמה  2019-01-042186  -ו   005925

( הקודם החוזה)תום  1.4.2020 מיום החל - נוספות שנים  3 של  תקופה למשך ההתקשרות

 דולר  מיליוני  27.7  -כ  על   לעמוד  צפויה,  ההסכם  בגין   הכוללת  התמורה  .31.3.2023  ליום  ועד

  כולל   בנוסף(.  חודשי  ממוצע  בסיס  על  לחודש  דולר  אלפי  770  -)כ   חודשים  36  פני  על "ב  ארה

לפירוט   .ללקוח  ציוד  מכירת  בגין  דולר  אלפי  600  -כ  של  בסך  פעמית  חד  הכנסה  ההסכם

-2019:  אסמכתה)  ההפניה   דרך  עלהמובא    22.10.2019דיווח החברה מיום    ווהרחבה רא

01-089286 .) 

הכנסות  שיעור מסך 
  הכנסה אלפי דולר החברה מתחום זה 

25% 10,881 Orange  )*( 
23% 9,990 Vodacom )**( 
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ו שירותי  לקוחות   8.4.2  התשתית  קישור  שירותי    :אינטרנט לרשת  לקוחות  ועיקר  תשתית  קישור 

ספקי תקשורת    ,שונים בעולם, כגון ספקי אינטרנטתקשורת  שירותי    רנט הינם ספקי טהאינלרשת  

  עסקים וארגונים שונים ,  "( וכןמפעילי תקשורת"  )בסעיף זה:ית  סלולרוספקי תקשורת  קווית  

ובינוניותכגון   קטנות  תקשורת,  חברות  רוחברות  כוונת  ללא  מוסדות  פיננסי וח,  ארגונים  ם  י , 

לימוד "  ומוסדות  זה:  קטנים)בסעיף  מקבוצת "(.  עסקים  החברה  הכנסות  שיעור  פירוט  להלן 

  :"מפעילי תקשורת" ומקבוצת "עסקים קטנים"

 שיעור מסך הכנסות החברה  קבוצת הלקוחות 

2021 2019 2020 

 76% 80% 69% מפעילי תקשורת

 24% 20% 31% עסקים קטנים

 

ב מרבית    :רותי רשתות תקשורת שילקוחות   8.4.3 החברה  של  רת  ושירותי רשתות התקשלקוחותיה 

)לרוב תקשורת בין מרכז    להפעיל רשתנים  יהמעוני   תאגידים וארגונים,  ISPחברות סלולר,  הינם  

ותקשורת לרשת   ובין אתרי הקצה לבין עצמם  מספר של אתרי קצה( לבין  מרכז הארגוןב  מדובר

 .האינטרנט

לקוחות: 8.4.4 עם  הסכמים  עיקרי  זה  ההסכמים  ,ללככ  תיאור  בתחום  הלקוחות  מותאמים   עם 

היתר,כולליםו,  לצרכיהם  בין  כגוןאת    ,  נוספים  שירותים  לאספקת  החברה  מוקד   התחייבות 

מוארכת ו  הינה לתקופה של שנה  תקופת ההסכם  . לרוב,מאויש וצוות טכני    תמיכה טכנית טלפונית

 בהתאם לתנאי החוזה עם הלקוח.  מאליה

, כאשר הפסקת הינו חודשי )בתחילת או בסיום מתן השירות(התשלום עבור השירותים  ככלל,    

בעיקר   פועלת כך  . בפועל, הקבוצהעמותשלום על ידי הלקוח תוכל לגרום להפסקת ההתקשרות  

בפועל לפני קבלת התשלום  ואינה מספקת ללקוחות אלו את השירותים    .כלפי לקוחות קטנים 

שנמכר,  בנוסף ציוד  עבור  תשלום  הקבוצה  התשלום  כאשר  ,  גובה  זה  מועדי  משתנים במקרה 

 מלקוח ללקוח בהתאם להיקף העסקה ותנאיה. 

היקף וגבולות  מים אתח תואאינם בהכר  הקבוצה כלפי    הקבוצה של ספקי    היקף וגבולות האחריות

  ו ו/אהחברה כלפי ספקיה לרוב, מוגבלים בסכום /  אחריות  לקוחותיה. כלפי    הקבוצה  אחריותה של 

בתקופה ולנזקים ישירים בלבד ואולם מקומות בהם ישנם אילוצים ו/או דרישות לשינוי באחריות 

ביטוח אחריות בהתאם, החברה התקשרה בהסכם להחברה מצד ספקים מהותיים ו/או בלעדיים  

 .מוצר ואחריות מקצועית למוצרים ושירותים

נזק   לרוב על  מלא  שיפוי  החברה  דורשת  לקוחותיה,  מול  לה בהסכמים  להיגרם  שעלולים  ים 

כתוצאה ממעשים ומחדלים של לקוחותיה מחד ומצידה נותנת אחריות ללקוחותיה, גב אל גב, על 

 פי ההתחייבות אותה היא מקבלת מספקיה מאידך. 

ין,  י, החברה נותנת ללקוחותיה, בין בתשתית הסיבים ובין בתשתית הלווSLA  תנאיל  הנוגע   בכל

 .99.9%-99.5%שנעה בין התחייבות לזמינות 

 

 



 38 

 שיווק והפצה .8.5 

  להלן. 4בפרק  11 ראו סעיף

   הזמנותצבר  .8.6

בגין מתן שירותי תקשורת נתונים עבור מגוון לקוחותיה בסך לחברה צבר הזמנות  למועד הדוח,   8.6.1

   דולר(.מיליון  49.9 -כ על הצבר עמד 2020 בשנת) ארה"ב דולר מיליון 31.7 -של כ

   צבר ההזמנות של החברה בתחום תקשורת נתונים מתפלג כדלקמן:

צבר הזמנות )אלפי   תקופה 
 דולר(

Q1.2022  7,867 

Q2. 2022  6,982 

Q3. 2022  4,268 

Q4. 2022  5,198 

2023  5,198 
2024  693 
2025  80 

2026-2028  767 

 בגין מכירת ציוד  מחייבותבנוסף, נכון לתאריך הדוח ולתאריך פרסום הדוח לחברה צבר הזמנות   8.6.2

אשר טרם הוכרה הכנסה בגינם בדוחות , בהתאמה,  אלפי דולר  1,295 - ו  אלפי דולר  842 -בסך של כ

מחצית הראשונה של בההכרה בהכנסות בגין הצבר כאמור תבוצע  ,  הכספיים. להערכת החברה 

2022 . 

 35  -של כ  בסךבגין מכירת ציוד    התקופתי אשתקד, לחברה היה צבר הזמנותהדוח  נכון לתאריך   8.6.3

 . דולר ארה"באלפי 

 בתחום שירותי תקשורת נתונים  תחרות .8.7

 :תנאי התחרות בתחום הפעילות 8.7.1

  ספקי בבתחום השירותים הניתנים באמצעות תשתית הלוויין,    , מתחרה החברהמחוץ לישראל 

  ( .Marlink,Emerging Markets Communications LLC  :)כגון  לוויינית בינלאומיים  תקשורת

, Intelsat Global Sales and Marketing Ltd  ,New Skies Satellite BV  :לוויין כגון  ומפעילי

ABS Global Ltd.  

שירותי   תשתיתבתחום  באמצעות  המסופקים  ב  התקשורת  החברה  מתחרה  עיקר קרקעית, 

)כגו גדולות  תקשורת   PCCW Limited, Liquid Telecommunications Wananchi:ןבחברות 

Telecom Ltd.בספקי תקשורת קרקעית המספקים את שירותיהם באמצעות כבל אופטי תת  ,  ( וכן

ימי של חברתההכבל   כגון  ,ימי  TEAMS (The East Africanשל  הימי  הכבל,  Seacom Ltd  תת 

Marine System),  כבל התת ימי שלה  Main One  והכבל התת ימי של  African Coast to Europe 

(ACE)  ,בו השקיעה ,  וויוקיום  צורסאופטיים תת ימיים מקבילים ומתחרים עם קונ שהינם כבלים

  החברה כאמור.

 .אינו מהותי לישראל חלקה בשוק התקשורת במדינות בהן היא פועלת מחוץ ש מעריכההקבוצה 
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)לשעבר    MX1  :ספקיות תקשורת לוויינית כגוןבבמסגרת פעילותה בישראל, מתחרה הקבוצה   

 וכיו"ב.  לינקום ,(בע"מ מדיהאר.אר 

  :משמעותייםמתחרים  8.7.2

 לעיל.  8.7.1סעיף  ורא

 :במישורים הבאים הקבוצהעל מנת להתמודד עם התחרות פועלת  8.7.3

 שלה  התקשורת  רשתשיפורים טכנולוגיים ב  מטמיעההחברה    :והתייעלות  שיפורים טכנולוגיים

אותו היא    הציוד  את   משדרגת  החברה,  בנוסף.  נהלתמשאבים אותם היא מב  שימושמייעלת את הו

מספקת או  הנקרא  לאחרונה  ללקוחותיה.  מחזיקה  חדש  שירות  החברה  השיקה   ,SDWAN  

כתוצאה מפעולות יכולת גמישות וחסכון בניהול משאבי הלוויין והסיבים.    ללקוחותיההמעניק  

להתמודד עם ירידת   , להערכתה,אפשר להוי  יורד משנה לשנה  בסיס העלויות של החברהאלו,  

להגביר את נאמנות    מנת  על  שלהעלת החברה לשפר את מערך השירות  ו, פכן  כמו  מחירים בשוק.ה

, להגדיל את שביעות רצונם ולספק להם שירות בסטנדרטיים גבוהים שכוללים הלקוחות לחברה

 ניטור פרואקטיבי של הקווים שלהם ומערכת מתקדמת לפתיחה מעקב אחר תקלות.

מול ספקים פועלת    :התייעלות  שוטף  החברה  ההתחייבויות שלה  באופן   מול ספקים להקטנת 

את בסיס העלויות שלה על  החברה    הוזילה,  במהלך תקופת הדוח.  ך הקטנת בסיס העלויותלצור

תנאים כוללות  החברה    כמו כן, ההתקשרויות החדשות שלמתמשך עם הספקים.    משא ומתן ידי  

ובתקופתעדיפים  מסחריים   התשלום  בתנאי  בעלות,  בעבר,  שהיו  אלו  מה   ןעל  לעומת  הקצרה 

 שהיה מקובל בעבר. 

ממתחריה    בידול: עצמה  את  מבדלת   החברה  מממשת  אותה  מתקדמת  בטכנולוגיההחברה 

ם ובערך המוסף באיכות השירות המסופק על ידה, במגוון השירותים והיקפבאספקת השירות,  

יהיה מגוון ושונה  ש  כךהחברה פועלת להרחבת סל המוצרים שלה  אותו היא מעניקה ללקוחותיה.  

 מאלו של מתחריה.  

כי    :בשווקי היעד  קומיתנוכחות מ פועלת נוכחות מקומית  החברה מעריכה   במדינות בהן היא 

לחברה חברות   סייע לה להתחרות טוב יותר בשווקים אלו.מ  וחיזוק הקשר עם שותפים מקומיים

גאנה באוגנדה,  מקומיות  המקומית    ניגריה.ו  בת  הנוכחות  את  ולהרחיב  לחזק  פועלת  החברה 

 שלהם במדינות היעד אותן סימנה כמדינות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה. 

ים והשירותים רהחברה פועלת להרחבת סל המוצ  הרחבת סל המוצרים והשירותים של החברה:

רכיבי הרשת של לדוגמא, החברה מפתחת טכנולוגיה לניהול מרכזי של כל    .אותו היא מספקת

כמו כן, החברה   .ופתרונות בתחום אבטחת המידע  (NETWORK IN A BOXהלקוח בקופסא אחת )

על בסיס סיבים   (ISPכספקית אינטרנט )בישראל  לתחום קישוריות האינטרנט  להיכנס  החליטה 

 .ותשתיות קרקעיות מתקדמות, בשילוב שירותי ענן מתקדמים

מקומיים:  פעולה  מקומיים הרחבת    שיתופי  שחקנים  עם  חדשים  פעולה  שיתופי  ובניית 

 .טלקום המחזיקים תשתית מקומית ויכולים להשלים פתרון קצה לקצה עם גילת

חברות .  לווין  לחברות   רב  ערךביכולתה לספק  שהחברה מאמינה    :לווין  חברות   עם  פעולה  שיתופי 

אל מול לקוחות קצה, נדרשות לספק מענה נרחב יותר ברמת   ישירותן, כאשר מתקשרות  הלווי

ת שירותי  שלהן  מהתקנות,  המומחיות  ובתחום  ביכולתן  שאין  נוספים  ושירותים    אתיכה 
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 האפשרות לספק.  

רב   ערך  בה השיאה  לווין  מול חברות  פעולה  כבר מספק שיתופי  בעבר  ביצעה   לחברות החברה 

 הרווחיות   אילו  במקרים.  הקצה  לקוח  מול  אל  רותההתקש  את  לממש  להן  אפשרה  ולמעשה  הלווין

 כבר   הקיימים  אנושיים  משאבים  על  להישען  והיכולת  מומחיותה  בשל  גבוהה  הייתה  החברה  עבור

 . בחברה

 : על מעמדה התחרותי של החברה המשפיעיםהגורמים  8.7.4

מעריכה הגבוכי    ,החברה  השירות  מספקת,  הרמת  היא  אותה  בהטמעת    היכולתה  המוכחת 

 תשתית   באמצעות  יםבתחום השירות  המוכח  ניסיונהשירותים מתקדמים וטכנולוגיות חדשות,  

באפריקהוהסיבים  לווייןה השונים  השווקים  עם  המעמיקה  היכרותה  הנוכחות ,  העמקת   ,

מסייעים לה להתמודד   ,מערך נרחב של שותפים מקומיים,  וכן  המקומית באמצעות חברות הבת

 בתחום זה. הקיימתעם התחרות 

 חדשות  טכנולוגיות  החברה  ברשת  ולהטמיע  להכיר  תנדרש  החברה  ,על מנת לשמור על יתרון יחסי

הקווכן,    ,ומתקדמות גבי  על  אותם  ולהוסיף  לקוחותי  מספקתים  עבור  מוסף  ערך    ה שירותי 

מידעכ שירותי אבטחת  ענןדוגמת  שירותי  גיבוי    ,  רשת    בהבטחת  ללקוחותהמסייעים  ושירותי 

 . ושימורה יציבה בעלת שרידות גבוהה

 רותי תקשורת לוויינית ניידת יש תחום .9

  מידע כללי על תחום הפעילות .9.1

 השינויים החלים בו ו, מבנה הפעילות לוויינית ניידת שירותי תקשורתמידע כללי על  9.1.1

ושירותי בינלאומית  הכוללים שירותי טלפוניה    ,החברה מספקת שירותי תקשורת לוויינית ניידת

, טרמינלים ומודמים לווייניים. כמו  לווייניים, וזאת באמצעות מכשירי טלפון  תקשורת נתונים

רותים ופתרונות מיוחדים המותאמים ללקוח על פי דרישתו, יציוד נלווה לש  מספקת החברה  כן,

 עיות.  הכוללים שילוב של ציוד ושירותים יחד עם תשתיות קרק 

לוויינית תשתית  באמצעות  מסופקים  אלו  אלו  שירותים  שירותים  לסוג  ולכן המותאמת   ,

   וביבשה(. באווירבכל מקום על פני כדור הארץ )בים,  באפשרות החברה לספק את השירותים

, ניתנים במסגרת הסכם הפצה, מכירה  הקבוצהאותם מספקת    שירותי תקשורת לוויינית ניידת

ואירידיום)"  Iridium Satellite LLC  עםושיווק    ", בהתאמה(הסכמי הפצה עם אירידיום"-" 

 . (אינמרסט")"  Plc  Inmarsatחברתועם 

עם   ההפצה  הסכמי  תקשורת אירידיוםבמסגרת  ציוד  ולשווק  למכור  זיכיון  קיבלה  הקבוצה   ,

לפתח ,  בארץ ובעולם וכן  נתונים של אירידיום  שירותי תקשורתשירותי טלפוניה ו  ,ניידת   לוויינית

  ההפצה ראו סעיף   מימוצרים נוספים על בסיס שירותי אירידיום )לפרטים נוספים אודות הסכ

 להלן(.  4לפרק  16.4.2

החברה,   ידיעת  הינן שתיר ואינמ  אירידיוםלמיטב  של  ספקיותה  סט  בעולם  שירותי    העיקריות 

הנייח להיכנס לתחום   ןיהלווי  שירות  ספקי  גם  החלו,  האחרונות   בשנים  .ניידת  לווייניתרת  ותקש

בתנועה.  אלו  שירותים  לצרוך  המאפשרות  מתקדמות  קצה  יחידות  של  הטמעה  ידי  על  הנייד 

 ללקוחותיה גם שירותים מסוג זה. מספקתהחברה 
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שירותי   הרבים    מצויניידת  הת  לווייניהתקשורת  השוק  הגופים  בין  והתחרות  גידול  במגמת 

גוברת. בעולם  זה  בתחום  בעיקר    שפועלים  ב הגידול מתבטא  בשירותי תקשורת  בגידול  שימוש 

הלווייני,   בתווך  שירותים    ההמשפיע עובדה  נתונים  וספקי  חומרה  יצרני  לתחום  לחדור  על 

   להלן.בפרק זה  9.7 לפרטים אודות התחרות בתחום ראו סעיף .ולתחרות

וכמו כן, החברה מפתחת ,  ישראלבלקוחות במדינת  פעילות החברה בתחום זה מתמקד בעיקרה  

. השירות מסופק ללקוחות הנמצאים במקומות אליהם ובאסיהמרכז אמריקה  את פעילותה גם ב

ה התשתית  ו/או  הקרקעית  קיימות  סלולרהתשתיות  אינן  או  מגיעות  אינן  ללקוחות  וכן,  ית 

תשתיות הבמקרה ש  ,לשעת חירוםביטחון או    מטעמי,  פרטיהמבקשים להקים מערך תקשורת  

 קיימות יחדלו לפעול. ה  הציבוריות

הקצה משתמשי  אל  ישירה  במכירה  הוא  בישראל  זה  בתחום  הפעילות  לישראל    ,מבנה  ומחוץ 

 באמצעות סוכנים ומפיצים.  

 לעיל.   2בפרק  5 בדבר הכנסותיה של החברה מתחום זה ראו סעיףלפרטים 

  מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 9.1.2

 להלן.  4בפרק  22 ראו סעיף

וברווחיותו 9.1.3 בתחום  הפעילות  בהיקף  הפעילות,  שינויים  תחום  של  בשווקים  או   התפתחויות 

 שינויים במאפייני הלקוחות שלו  

והשפעתם על פעילות צמיחה בשוק התקשורת  מגמת  לשינויים בהיקף הפעילות בתחום כתוצאה מ

 לעיל.  2בפרק  6.1 סעיףהחברה בתחום ראו 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות   9.1.4

והשפעתה על פעילות החברה טכנולוגיה  למגמת הצמיחה בשוק התקשורת כתוצאה מהתפתחות ה

 לעיל.  2בפרק  6.1 ראו סעיף בתחום

   ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם גורמי 9.1.5

 להלן.  4בפרק  10 ראו סעיף

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  9.1.6

ללא רישיונות אלו   ,שכן  ,מתאימים   קבלת רישיונות  הנוחסם הכניסה העיקרי לתחום הפעילות  

ניתן   או  לא  תקשורת  שירותי  תקשורת  לספק  ציוד  נוספים  לפרטים    .בישראל  לווייניתלמכור 

 להלן.  4לפרק  22 ראו סעיףהנדרשים   הרישיונותאודות 

הינו קבלת זיכיון הפצה לצורך הפצה ישירה של שירותי תקשורת לוויינית ניידת  חסם כניסה נוסף  

,  בעולם  קיימות  למיטב ידיעת החברה,  ת הניידת, שכןלווייני שירותי התקשורת המספקיות של  

זה, למועד  תקשורת    נכון  שירותי  ספקיות  עיקריות  לווייניתשתי  אודות  .ניידת  לפרטים 

 להלן.  4בפרק  16.4 סעיף החברה כאמור, ראו התקשרויות 

לניהול   מידע  מערכות  תמיכה,  בצוותי  הנדרשת  ניכרת  השקעה  הינם  נוספים  כניסה  חסמי 

 המוצרים, מלאי ציוד וידע טכנולוגי בתחום. 
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 לוויינית ניידת ושינויים החלים בהם  תקשורת תחליפים לשירותי 9.1.7 

  תקשורת סלולרית

 Global System forכגון:)ת  טכנולוגיות שידור וקליטה שונועל  המבוססים    תקשורתשירותי  

Mobile Communications    אוCode Division Multiple Access)    שירותי אספקת  המאפשרות

ניתנים על ידי חברות  ו  ים. שירותים אלי ראטלפוניה ונתונים באמצעות טלפונים ומודמים סלול

ה  השונות.  סלולרה הלוויינית  לתקשורת  הבניגוד  בתקשורת  השימוש  דורש ראסלול ניידת,  ית 

שירות   ית ומתגים בכל תא שטח(.סלולר)כגון אנטנה    מסוימתחיבור או תלות בתשתית קרקעית  

זה הינו זול משמעותית משירות באמצעות תקשורת לוויינית ניידת, אך עם יחד זאת אינו מבטיח  

 רוחב סרט קבוע וזמינות שירות רציפה ולכן חלופה זו אינה מתאימה לכל צורכי הלקוחות.

 תקשורת רדיו 

להעביר   על מנת  רדיועל גלי    ותהמבוסס  תורשתות סגורות בטכנולוגיהמשמשים  תקשורת  שירותי  

קוליהשירותים    ,וכן  מידע מידע  העברת  או  מאפשרים  קבוצות  )לדוגמא  בין  רשתות  :  יחידים 

 .תשתית קרקעיתטכנולוגיות אלו מוגבלות טווח ותלויות בקיומה של  .צבאיות(

,  הרחב הכיסוי    ואזור  ההוא הזמינות הגבוה  ניידת  לווייניתתקשורת  שירותי  היתרון העיקרי של  

, בעוד ששאר התחליפים תלויים בתשתית קבועה  תשתית קרקעית קבועהב  התלותהעדר  מ  הנובע

כאשר לא קיימת תשתית על פי רוב  תתבצע  הבחירה בשימוש בתקשורת הלוויינית הניידת    כלשהי.

   תשתית זו אינה מתאימה לצורכי הלקוח.באזור או כאשר  ית או קרקעית(ראסלול ) חלופית

 ויים החלים מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינ 9.1.8

 . להלן   79. ראו סעיף

 שירותים ומוצרים .9.2

בכל   החברה לספק את השירותים כאמור,  ולכן באפשרות  החברה מספקת שירותי תקשורת לוויינית ניידת

)בים,   פני כדור הארץ  , בכפוף לאזורי הכיסוי של ספקי התקשורת הלוויינית וביבשה(  באווירמקום על 

 .  הניידת

השירותים   עיקר  בדבר  החברה    . לעיל   9.1.1סעיף    ראולפירוט  מספקת  שירותיה,  שירותי גם  במסגרת 

  מידע בקצבים נמוכים. הדורשים העברתספינות  יוציניהול ציי רכב תקשורת ומכשירים נלווים לצורך 

 בין,  החברה  מספקת  םבמסגרת ,  הניידת  ניתי הלווי  התקשורת  בתחום  פרויקטים  החברה  בצעתמ,  בנוסף

ייעוץ,    שירותים,  היתר   ,הלקוח  באתר  תמיכה,  הפתרון  של  הטמעה  ,יקטופר  ניהול,  שילוח   ,איפיוןשל 

   .ועוד השונות מערכותב, הגדרת השירות תניילווי קיבולת של חכירה

   פילוח הכנסות ורווחיות השירותים .9.3

   .לעיל 2בפרק  5 לפרטים בדבר ההכנסות שנבעו לחברה מתחום הפעילות ראו סעיף
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   ניידת  לווייניתשירותי תקשורת תחום  לקוחות .9.4 

לקוחות   זה,  דוח  למועד  התקשורת  החברה  נכון  ממשלתיים   : הינםהניידת  הלוויינית  בתחום  גופים 

  ותמוכר ןשירותים שהבחברות המשלבות את הפתרונות במוצרים או תקשורת,  חברותליים, א ומוניציפ

הכנסות החברה בישראל בתקופת הדוח מהוות   .וביבשת אפריקה  בישראל  מפיציםכן,  ו  ייםללקוחות סופ

 מסך ההכנסות מתחום זה.  15% -כ

מסך הכנסות   10%עלו על שיעור של    הםבתחום זה אשר הכנסותיה מ  ותלקוח  שני  לחברה  והי   2021בשנת  

 הקבוצה בתחום זה לפי הפירוט שלהלן: 

 

 

 

 לוויינית ניידת. תקשורת פתרונות הרוכש ישראלי לקוח)*( 

 

 שיווק והפצה   .9.5

  .להלן  4בפרק  11 סעיף ראו

   צבר הזמנות .9.6

 בשנת )  ארה"ב  דולר  פי אל  144  -של כ  בסךנו  יהת ניידת, למועד הדוח  לווייניצבר הזמנות לציוד תקשורת  

   אלפי דולר ארה"ב.  425 -נו בסך של כיפרסום הדוח ה, ולמועד אלפי דולר(  512 - 2020

   תחום שירותי תקשורת לוויינית ניידת ב תחרותה .9.7

 : התחרות בתחום הפעילותתנאי  9.7.1

גופים של  רב  במספר  מאופיין  הפעילות  חלק ,  גדולים  תחום  בו.  הפועלים  וקטנים,  בינוניים 

במחיר  בעיקר  מתמקדת  בתחום  התחרות  מהקבוצה.  שיעור  לאין  גדולים  האמורים  מהגופים 

 .ממנו, שלעיתים התקשורת הניידת היא חלק לצרכיו וביכולת לספק ללקוח פתרון כולל

 מהותי ביחס לתחום.   אינוה של הקבוצה בתחום הפעילות חלק

מתחרה   ניידת  בעיקר  החברה  לוויינית  תקשורת  שירותי  לחברה,  בחברות  בדומה  המספקות, 

   .שירותי תקשורת לוויינית )שירותי טלפוניה ותקשורת נתונים(

 :על מנת להתמודד עם התחרות פועלת הקבוצה במישורים הבאים 9.7.2

מוסף,   ▪ ערך  קיימיםיצירת  לשירותים  שונות  אפליקציות  הוספת  אפליקציית    כגון  )למשל, 

ה יכולות  בעלי  האירידיום  מכשירי  עבור  ומעקב  יחידות  מוצרים   ,וכן  (GPS-ניהול  פיתוח 

 הוספת  ידי  על  השירותים  סל  הרחבת  כגון  הקיימים,  ושירותים נוספים על בסיס המוצרים

   .ועוד חדשים ספקים,  מתקדמות טכנולוגיות, חדשים פתרונות

 .ימורופיתוח מערך מפיצים וש ▪

 .אמריקה ובמרכז באסיה  הניידת הלוויינית התקשורת שוק פיתוח ▪

שיעור מסך הכנסות  
  הכנסה אלפי דולר החברה מתחום זה 

 לקוח א' )*( 1,489  19%
 לקוח ב' )*( 1,038  13%
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   ספקים נוספים.והמשך פיתוח יחסים עם  ספקיםקשרי  עיגון ▪ 

 : הגורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה 9.7.3

אירידיוםהסכמי  ככלל,   עם  הקבוצה  של  הינם  קבוצה  ה   לשהמוניטין  ,  וכן  ואינמרסט  ההפצה 

  ,וכן  לחברה להתחרות בשוק. מנגד, התחרות הקיימת מצד מפיצים רבים  יםאשר מסייע  םמיגור

עלולים להקשות על הם גורמים  ינהמחיר הגבוה של השירות ביחס לחלופות שאינן לווייניות, ה

 החברה בתחום פעילות זה. 

   החברהמידע נוסף ברמת   -רביעי  פרק

 הצלחה קריטיים והשינויים החלים בהםגורמי  .10

בתחו העיקריים  הקריטיים  ההצלחה  גורמי  החברה,  הינם  מילהערכת  ללקוח   :הפעילות  גבוהה  שירות  רמת 

שמירה על מחיר השוק; שימור לקוחות לאורך   -  מחירים תחרותייםוערך מוסף;    ת משתמש עדיפההמעניקה חווי 

התעדכנות תדירה בחידושים טכנולוגיים, על מנת לספק שירותים זמן; מגוון מוצרים עדכני וחדשני; חדשנות ו

לקומתקדמים   צרכי  עלויות תחרותי מותאם  וביסוסח,  במבנה  הקבוצה  חיזוק  ע  תוך  ,מותג  מיצוב   להקפדה 

הדיגיטל   בערוציכולל שיווק  יעיל,  קיום מערך שיווק והפצה    ;מתאים מול כל אחד מקהלי היעד של הקבוצה

ומפיצים אשר    דרך חברות הבת המקומיות, הצוותים המקומיים  נוכחות מקומיתבאמצעות    לרבות  השונים, 

כיסוי רחב   המאפשרת  תמתקדמ  הטכנולוגיהשקעה בו  קשרים עסקיים עם גורמים בשוקפועלים במדינות היעד;  

קיום כנסים מקצועיים בהם יקחו חלק גורמים מקצועיים    .שיפור בחוויית המשתמשו  ואמין, מזעור מכשירים

 מצד לקוחות החברה הקיימים ולקוחות פוטנציאליים. 

ככל שחברה גדולה יותר כך היא תצליח להגדיל ,  כמו כן, בתחום התקשורת באופן כללי קיים יתרון לגודל ולרוב

   וזאת עקב עלות שולית נמוכה יחסית לכל לקוח נוסף. רווחיותהאת 

   ווק, מכירה והפצהשי .11

למידת   היא פועלת,בשווקים בהם תוך התמקדות בלקוחות ונעשית של החברה פעילות השיווק  - פעילות שיווק 

תקשורת   מקיימתהחברה  .  וחיזוק תדמיתה של החברה  , צרכיהם של הלקוחות הקיימים ולקוחות פוטנציאליים

ניסיון רב ביצירת פתרונותטור  ראינטגכ  הקבוצהמיצוב  הינה    ה, שמטרתשוטפת מול הלקוחות  שיווקית  בעל 

פעילות שיווקית בשוק התקשורת באפריקה. בנוסף, החברה מבצעת  ערך מוסף    ובעל,  תקשורת מותאמי לקוח

פרסום כתבות יחסי ,  ניוזלטריםרחבה בפלטפורמות דיגיטליות, כגון לינקדאין, המתמחה בעולם העסקי, על ידי  

יצירת מודעות במנועי חיפוש,    אתרי החברהקידום  ים,  יציבור במגזינים מובילים, יצירת תכנים מקצועיים מקור

ו באמצעות  לחברה  החברה  של  הפתרונות  הלקוחות מקידום  קידום  של  מדוייק  וטירגוט  פילוח  תוך  מומן, 

 הרלוונטיים.  

  . הקבוצהעובדי  שהינם המכירותמבוצעת בעיקרה על ידי אנשי  - בישראלמכירה והפצה פעילות 

שהינם מכירות  אנשי  (  1)  :על ידימבוצעת  מבוססת על פעילות שוטפת ו  -   מחוץ לישראל  מכירה והפצה פעילות  

מטעם החברה הפועלים כמתווכים בין הקבוצה   סוכנים(  3)  ;שותפים עסקיים של הקבוצה(  2; )הקבוצהעובדי  

פוטנציאליים לקוחות  על  תשלום  הכאשר  ,  לבין  מבוסס  בלבדלסוכנים  הצלחה  בסיס  על  מפיצים (  4)  ;עמלה 

שירותי הקצה  הקבוצהמ  םהרוכשים  ללקוחות  אותם  את 5)  ;ומפיצים  המשלבים  תקשורת  פתרונות  ספקי   )

יותרהשירו רחב  פתרון  סופי,  ת במסגרת  ללקוח  הם מספקים  כן, מבצעת    .אותו  יזומה   הקבוצה כמו  פעילות 

ואירועים   בכנסים  השתתפות  מקצועיים רלוונטייםהכוללת  כנסים  במגוון  הצגה  ברשתות ,  דיגיטלי  שיווק   ,

 .חברתיות ופעילויות יחסי ציבור
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אינה   הפצה  קשורה    הקבוצה  או  שיווק  מפיצים בהסכמי  או  סוכנים  עם  תלות ,  ולכן  בלעדיים  לקבוצה  אין 

 מהותית במפיץ כלשהו. 

   מהותיים ומתקנים , מקרקעין רכוש קבוע .12

 שיבי הלווייןמ .12.1

 להלן.  פרק זהב 116. לפרטים נוספים אודות חכירת המשיבים ראו סעיף. לווייןי הקבוצה חוכרת משיב

 אופטייםכבלים  .12.2

 בפרק זה להלן.  16.2לפרטים נוספים אודות חכירת המשיבים ראו סעיף  חוכרת סיבים אופטיים.    הקבוצה

   וציוד תקשורת נוסףתקשורת לוויינית  מערכות  .12.3

מספר ,  וכן  ובטלפורטים של החברה  יהשהותקנו אצל לקוחותתקשורת לוויינית  החברה מערכות    בבעלות

  דרכן מספקת הקבוצה את שירותי התקשורת, אנטנות וציוד תקשורת נוסף.  Hubמערכות 

  לדוחות הכספיים.  10לפרטים נוספים בדבר התחייבויות בגין חכירות מימוניות ותפעוליות ראו ביאור  

 . לדוחות הכספיים 6לפרטים נוספים בדבר הרכוש הקבוע ראו ביאור 

   נכסים לא מוחשיים .13

  לפרטים   .האוגנד  ,ניגריה  ,  גאנה,  בישראל  רישיונות מטעם משרד התקשורתמחזיקה בחברה  ה  -   רישיונות .13.1

 . ראו להלן

כמו כן, החברה מחזיקה בהסכמי  .  מטעם אירידיום  פיםתק  נותזיכיוב  מחזיקה -ושיתופי פעולה   זיכיונות

 ועוד.  Silverpeak,,Satcube  ,Mitel זכיינות נוספים רבים כגון\הפצה

 ;עם החברות הבאות  ת"פהשילוב של תשתיות ושירותי ערך מוסף, חתמה החברה על הסכמי שבמסגרת  

1. SECUNITY  2 ;חברה המתמחה בשירות סייבר. Quantom   -   החברה חתמה על הסכם הפצה באפריקה

שת"פ בתחום   - SDWAN  ;4. 3 CXהסכם שותפות בטכנולוגיית    -   FLEXIWAN .3;  של פתרונות אלחוט

 . הסכם הפצה באפריקה של מרכזייה בענן של טלפוניה - VOIPAPP. 5הטלפונים; 

במסגרת מאמצי החברה להעמיד ללקוחותיה את פתרונות הטכנולוגיה המיטביים, החלה החברה בשיתוף  .13.2

של   קיימות  יכולות  בסיס  על  ומוצרים  פתרונות  לבניית  תקשורת,  חלל  חברת  עם  החברות   2פעולה 

חלל ומערך שירותים מנוהלים ע"י גילת. במסגרת שיתוף  המבוססות על תשתיות לווין וקיבולת של חברת

לעיל האמור  בסיס  ועל  חדשים   פעולה  ושירותים  מוצרים  יצירת  של  משותפת  בחינה  מבצעות  החברות 

ראל של  שיתנו מענה רחב יותר לצרכי לקוחות החברות. כמו כן החברות פועלות על השקת מוצר חדש ביש

 מתן אינטרנט מהיר למגזרים העסקיים ומקומות בהן התשתית לא נמצאת.

 הון אנושי  .14

  1עובדים הכוללים מהנדסים, טכנאים, אנשי מכירות, תפעול וכספים, מהם    79, בקבוצה  31.12.2021נכון ליום  

 . אוגנדה גילת ידי על מועסקים 10 -ומועסק על ידי גילת ניגריה 
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   :ימבנה ארגונתרשים  להלן 

 

 :בקבוצה הארגוני המבנה לפי הקבוצה עובדי התפלגות  להלן

 
 האגף

 מספר העובדים
31.12.2021 31.12.2020 

 6 7 אגף מכירות אפריקה
 13 14 ף כספים גא

 Defense & HLS  6 4אגף מכירות  
 מידע  מערכות, אנוש משאבי

 ואדמיניסטרציה 
5 4 

 6 7 הנהלה   
 13 10 ופיתוח עסקי אגף הנדסה 

 18 19 אגף תפעול ושירות 
 1 1 גילת ניגריה 

  טכניאגף מכירות,   - גילת אוגנדה
 ואדמיניסטרציה 

10 8 

 73 79 סה"כ
 

 אימונים והדרכות  .14.1

, וכן  החברה נוהגת, מעת לעת, לשלוח את עובדיה להדרכות שונות. ההדרכות כוללות קורסים מקצועיים

כן,    פיתוח מנהליםהדרכות כלליות לכלל העובדים בתחום שירות לקוחות,   תכנית ל  בהתאם ועוד. כמו 

ערך ניירות  בתחום  פנימית  נערכו    אכיפה  החברה,  הדוח  שאימצה  עובדי  במהלך תקופת  לכלל  הדרכות 

  החברה ונושאי המשרה בהתאם לתוכנית.

ים  יהכשרות של יצרנים טכנולוגים רלוונט  חלק ניכר מעובדי החברה במחלקות ההנדסה והשירות עברו

 ם בהסמכות מאותם היצרנים. יהחברה ומחזיקיסוק לתחום ע

  תגמול עובדים  .14.2

החליט דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור מטעם ועדת התגמול של החברה   2014במרץ,    6ביום  

 "(. 2014תכנית האופציות החברה )"נותני שירותים של ו לאמץ תכנית אופציות לעובדים, נושאי משרה

  2014במרץ,    6  -( ו2015-01-002896)אסמכתה:    2015בינואר,    1של החברה מימים    יה לפרטים ראו דיווח
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 הכספיים.   לדוחות 15( וכן, ביאור 2014-01-007899: ה)אסמכת 

 מתאר אופציות והקצאות שבוצעו במהלך התקופה 

)פרטי   ערך  ניירות  ותקנות(  ערך  ניירות)"חוק    1968-"חהתשכ,  ערך   ניירות  לחוק()א(  1ב)15  סעיףפי  -על

)ביניהם    לעובדים   אופציות  להצעת"(,  המתאר)"תקנות    2000-"סהתש (,  לעובדים  ערך  ניירות  הצעת  מתאר

)לא   אופציות  3,500,000  עד  של  להצעהמתאר    27.7.2021, פרסמה החברה ביום  החברה  של(  משרה  נושאי

  החברה  של   אחת  כל"נ  ע "ח  ש  1  בנות  רגילות  מניות  3,500,000  לעד  למימוש  הניתנות  (למסחר  רשומות

(,  Cashless Exercise)  המימוש  במועד  באופציות  הגלום  הכספי  ההטבה  לשווי  בהתאם(,  להתאמות)בכפוף  

  של(  משרה  נושאי)ביניהם    לעובדים,  תמורה  ללא,  המוצעות,  החברה  של  2014  משנת  אופציות  תכניתפי  -על

 עם  יחד  מתארהבפועל על פי  הוקצו אופציות 2,338,000, לעיל המתוארת האופציות כמות  מתוך; החברה

,  בחברה  משרה  נושאי  שהינם  עובדים  4  -ו  בחברה  משרה  נושאי  שאינם  עובדים  48  -ל  פרטית  הצעה  דוח

 בהתאם,  לעת  מעת  החברה  הנהלת  ידי  על  יוגדרו  אשר  נוספים  לניצעיםכאשר יתרת האופציות תוקצינה  

  .הדין ולהוראות למתאר

 הקצאות קודמות: 

כתבי אופציה נוספים לנושאי משרה ולעובדים מכוח תכנית   1,102,000העניקה החברה    2018  ,במרץ  6ביום  

-2018:  התאסמכ)  2018  ,בינואר  24, בהתאם לדוח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום  2014האופציות  

01-009016.)   

 . אופציות 534,000 אופציות מוקצות, מתוכן הבשילו 3,688,000, קיימות 2021 ,בדצמבר 31ליום 

 לפרק ד' להלן.  6לפירוט אודות הקצאות אשר בוצעו לנושאי משרה בכירה, ראה סעיף 

 הסכמי העסקה של עובדים .14.3

ההעסקה  הסכמי  ככלל,  לתפקידם.  בהתאם  אישיים,  עבודה  הסכמי  פי  על  מועסקים  החברה  עובדי 

וכן, בחלק האישיים כוללים רכיב שכר בסיס או שכר שעה, רכיב תשלום עבור   נוספות,  עבודה בשעות 

 בונוסים ועמלות.  תכניות מהמקרים,

או מתוצאות מביצועי  הנגזר  נוסף  בתגמול  מדי תקופה,  מעובדיה,  חלק  לתגמל  נוהגת  החברה.    החברה 

נושאי משרה בכירה, מתקבלת מעת לעת על וזהות המתוגמלים, שאינם  ידי -החלטה על תגמול כאמור 

 ולתקציב החברה.  השכר והמנהלים של אותם עובדים, בהתאם למדיניותמנכ"ל החברה 

 העובדים מקבלים הטבות שונות כגון: רכב, טלפון וקרן השתלמות.  

התחייבות החברה לפיצויי פרישה, מכוסה בעיקרה על ידי רכישת פוליסות בחברות ביטוח וקופה מרכזית. 

ומות על שם העובדים, ובכפוף למגבלות מסוימות, על פי הסכמי העבודה, ההפקדות בפוליסות הביטוח רש 

מעביד הכלול במאזנים מבטא את  - הן בבעלותם של העובדים. סכום ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

פרישה לפיצויי  ההתחייבות האקטוארית  וקופה מרכזית  ,  יתרת  ביטוח  פוליסות  ידי  על  שאינה מכוסה 

 כאמור לעיל, בהתאם להסכמי העבודה הקיימים.

 בחברהנושאי משרה תנאי העסקה של  .14.4

)אשר חלקם   יםסמנכ"ל  וחמישה  דירקטורים, מנכ"לחמישה  בחברה    כיהנו  2021  ,בדצמבר  31נכון ליום  

 "(. משרהה נושאי )" מועסקים דרך החברות הבנות(
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בחברה,    המשרה  נושאי  של  העסקתם  תנאי  אודות  לנושאי לפרטים  שהוקצו  האופציה  כתבי  לרבות 

 – לדוח זה, קרי  בחלק ד'    21ראו את הפירוט הניתן לפי תקנה  ,  2014המשרה בהתאם לתוכנית האופציות  

 . "(פרטים נוספים)"  2021דצמבר ב 31ביום פרטים נוספים לשנה שהסתיימה 

  מאי ב  26ביום    רה בחברה.שמדיניות תגמול לנושאי המלראשונה  החברה    אימצה  2014  ,בינואר  12ביום  

מדיניות התגמולאישרה  האסיפה הכללית של החברה    2019  . ( 2019-01-044448:  האסמכת )  מחדש את 

לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה  )  מדיניות התגמול של החברהאושרה מחדש  ,  2021  באפריל  7  ביום

   .(( 2021-01-021573)אסמכתה:  23.2.2021מיום 

 גילוי ייעודי בדבר אבטחת מידע וסייבר  .15

 ראה להלן. 

  ספקים .16

 ספקי מקטעי לוויין  .16.1

בעלי קיבולת )רוחב פס( ועוצמה משתנים   לווייןחוכרת הקבוצה מקטעי  ,  לצורך אספקת שירותי התקשורת

צדדים שלישיים המספקים ו לוויינים,  המחזיקות בחברות ניהם,  י עיקריים )ב ספקי מקטעי לווייןממספר  

   יני השירות, דרישות הלקוחות והמיקום הנדרש.יבהתאם למאפ(. החכירה מתבצעת לווייןמקטעי 

 תנאי התקשרות כלליים  .16.1.1

  וכוללים הגבלת  שנים  3מספר חודשים ועד  כוללים התחייבויות לתקופות של  סכמים  הה לל,  ככ

לחברה אין הגבלת אחריות בהיקף יצוין כי  )אחריות במקרה של הפרעה או הפסקת מתן השירות  

 להלן(.  פרק זהל  30.14בכל ההתקשרויות מול לקוחותיה כמפורט בסעיף  מקביל מלא

נקבעים בין הצדדים בהתאם לביקוש וההיצע הקיים באזורים הגיאוגרפים   לווייןמחירי מקטעי ה

 .  הרלוונטיים

  עיקריים לוויין ספקי .16.1.2

16.1.2.1. .Intelsat Global Sales and Marketing Ltd "(אינטלסאט  )" 

שהינה חברת בת של   פלאנט.פי.  אייהתקשרה החברה, באמצעות חברת    2006  בשנת

חברת   עם  טלקום,  לוויין.  אינטלסאטגילת  שירותי  לאספקת  תנאי   על  בהסכם  פי 

משולם במועד, , כאשר כל תשלום שאינו  יום  60ההסכם נקבע, כי תנאי התשלום הינם  

   לשנה. 16%נושא ריבית בשיעור של  

רשאית להביא את ההזמנות תחת הסכם המסגרת לידי סיום ו/או להשהיה    אינטלסאט

  :במקרים מקובלים בתחום וכמפורט להלן 

ימים ממועד   5במקרה שהחברה לא שילמה תשלום כלשהו בו היא חבה, בחלוף   ▪

 על כך.  אינטלסאטמקבלת הודעה בכתב 

כי יש בכך בכדי לפגוע בזכויותיה והאינטרסים ושל שינוי שליטה בחברה    במקרה ▪

 אינטלסאט. של

 הפרה את תנאי הסכם זה וההזמנות הקיימות.  החברה ▪
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 הגיש  האחר   שהצד  במקרה  לסיומו  זהכל אחד מן הצדדים רשאי להביא את הסכם   

אחראי   על  .רגל  לפשיטת  בקשה יהיה  לא  הצדדים  מן  אחד  אף  זה,  הסכם  תנאי  פי 

 לנזקים עקיפים, למעט במקרים של מוות ונזקי גוף כתוצאה מרשלנות. 

הינה בהתאם   אינטלסאטה, כי בכל מקרה תקרת האחריות של  נקבע בהסכם ז  בנוסף

נקבע בתנאי הסכם זה,   עוד)למעט כאמור במקרים של מוות ונזקי גוף(.    SLA-לקבוע ב

בכל מקרה בו יועלו כנגדה טענות מצד צדדי ג' בהקשר   אינטלסאטכי החברה תשפה את  

ו/או בינלאומיים   של הפרת הסכם זה על ידי החברה ו/או עבירה על חוקים מקומיים

 ו/או הפרה של חוקי הגנה על פרטיות ו/או הפרת פטנטים. 

בחודש .  אינטלסאטמיליון דולר ל  0.5 -חוב בסך של כיתרת  נכון למועד הדוח, לחברה   .16.1.2.2

ספק מסגרתו ביצעה החברה החתמה החברה על הסכם מערך תשלומים עם    2020מרץ  

משמעותי   מול  טיוב  התשלומים  מערך  הסכמי של  ועדכון  ייעול  אגב  אינטלסאט, 

 נכון למועד פרסום הדוח, כל החוב נפרע במלואו.  הקבוצה עם הספק.

16.1.2.3. .O3B Sales B.V "(O3B)"  

התקשורת   2016מאי    בחודש חברת  עם  טלקום,  גילת  באמצעות  החברה,  התקשרה 

“O3b Networks”  לוויב שירותי  לאספקת  מסגרת  )"יהסכם  "(.  המסגרת  הסכםן 

 חתמה החברה על הסכם לחידוש השירותים.   2019 נובמבר בחודש

 תשלום  תנאי

 יום  90  של  בתנאיםעל פי תנאי התשלום הקבועים בהסכם המסגרת, על חברה לשלם  

בגין השירותים אותם   מ  היאאת התשלום  באמצעות הכנסת   וזאת   B3O-מזמינה 

שאינו משולם במועד נושא . עוד נקבע בהסכם המסגרת כי תשלום  B3Oהזמנות אצל  

 לופין המקסימום המותר על פי חוק. ילחודש ו/או לח 1%ריבית בשיעור של 

 B3Oביטול על ידי  

B3O    תחת ההזמנות  את  להביא  השהיה    הסכםרשאית  ו/או  סיום  לידי  המסגרת 

ו/או  החברה  באמצעות  בשירותים,  שימוש  כדוגמת  בתחום,  מקובלים  במקרים 

יעמוד   B3Oו/או להביא לכך שרישיון    B3Oהזיק לרשת  לקוחותיה, באופן שעלול ל

רשאית להביא את הסכם המסגרת   B3O,  כן  כמותחת חשיפה רגולטורית ו/או אחרת.  

יום או במקרה   30יוסרו בתוך  / תוקנוהמפורטים לעיל לא י  שהמקריםלידי סיום ככל  

לום  יום מהמועד בו התש  30וחלפו    O3Bתשלום כלשהו כלפי  ב  עמדההחברה לא    בוש

 היה צריך להתבצע. 

 ביטול על ידי החברה  

יפרו את תנאי הסכם   B3O-החברה רשאית להביא את ההזמנה לידי סיום במקרה ש

 המסגרת ו/או לא יספקו את השירות בהתאם להסכם המסגרת.  

 ביטול על ידי הצדדים 

כל אחד מן הצדדים רשאי להביא את הסכם המסגרת לידי סיום, בכל עת, בהודעה 

 יום ובלבד שבמועד מסירת הודעת הסיום אין הזמנות קיימות בתוקף.   30מוקדמת של  
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 הגבלת אחריות החברה ו שיפוי 

ל  בהתאם שיגרמו  עקיפים  לנזקים  אחראית  אינה  החברה  המסגרת,  הסכם   - לתנאי 

B3O  החברה חבה, שיפויים , הפסד רווחים וכיו"ב, למעט תשלום עבור שירותים בהם

גרם יאו נזקים העלולים לה,  חוב על פי הקבוע בהסכם המסגרתבהם החברה עלולה ל 

ין אשר לא חדלו מיד יכתוצאה מפעולות החברה בהקשר של שידורים באמצעות הלוו

 .  B3Oמצד  הסיום תודעהעם קבלת 

בכל מקרה בו יועלו כנגדה   B3Oנקבע בתנאי הסכם המסגרת, כי החברה תשפה את    עוד

ידי החברה ו/או במקרים של   עלטענות מצד צדדי ג' בהקשר של הפרת הסכם המסגרת  

הפרה של חוקי הגנה על פרטיות ו/או הפרת פטנטים ו/או מקרי מוות ו/או במקרה של 

כלפי החברה  לקוחות  מצד  טענה  והתקנות   B3O  כל  החוקים  מן  איזה  הפרת  ו/או 

 או הפרת ההרשאות שניתנו לחברה.  /ו ת שחלים על הסכם המסגר

   B3Oהגבלת אחריות מצד 

 ומנגנון הזיכויים שבו.   SLA-הינה בהתאם לקבוע ב B3Oתקרת האחריות של 

מ לוויינית  קיבולת  לרכישת  בהסכם  טלקום  גילת  התקשרות  בדבר   O3b“-לפרטים 

Networks”    2016במאי    31והטכנולוגיה העומדת בבסיסה ראו דיווח החברה מיום 

 ( בדוחות הכספיים. 3ג')10( וביאור 2016-01-039729: אסמכתה)

 תלות בספקי מקטעי לוויין  .16.1.2.4

אין לחברה תלות במי מספקי מקטעי הלוויין. יחד עם זאת, , להערכת הנהלת הקבוצה

להשפיע לרעה על היקף המכירות של עשוי   ביטול הסכם עם ספק מקטעי לוויין עיקרי

בשיעור שאינו ניתן לאומדן, ככל שלא תמצא קיבולת חלופית ,  הקבוצה בטווח הקצר

 הלקוחות  העברת,  חלופית  קיבולת  תמצאש  ככליוער, כי    בעלת כיסוי או מחיר דומים.

 באיבוד   מלווה  להיות  ועלולה  משמעותיות  בהוצאות  כרוכה  תהיה  החלופית  לקיבולת

 . המעבר בתהליך לקוחות

 :ספקי כבל אופטי .16.2

בתאגיד החברה  אחזקות  חוכרתוויוק  במסגרת  נוספים  החברה  ,  אופטי  כבל  שירותי   מקטעי  ורוכשת 

 .  ( לדוחות הכספיים2ג' )   10אור  יבראו    וויוק-החברה ב  ותקאחזלפרטים נוספים אודות    .תחזוקה שוטפים

 : תקשורתספקי שירותי  .16.3

תקשורת שונים, לרבות , מתקשרת הקבוצה מעת לעת עם ספקי  שירותי התקשורת השוניםלצורך העמדת  

 , ובתחום הטלפוניה גם ספקים מקומיים בארץ ובעולם.  ISPספקי 

 : תקשורת לוויינית ניידת  תחום ספקי .16.4

 :תלות בספקים .16.4.1

.  ואינמרסט  אירידיום  –  שני ספקים עיקריים ניידת, לחברה    לווייניתשירותי תקשורת  בתחום  

בספק תלות  לחברה  אין  הקבוצה  הנהלת  עם  אלו  יםלהערכת  הסכם  ביטול  זאת,  עם  יחד  מי . 

שירותי    יםהספק בתחום  הקבוצה  של  המכירות  היקף  על  לרעה  מהותי  באופן  להשפיע  עשוי 
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 חלופה. בשיעור שאינו ניתן לאומדן, ככל שלא תמצא , ניידת בטווח הקצר לווייניתתקשורת  

  : אירידיום - ניידתשורת לוויינית ספק תק .16.4.2

יולי   בהסכ  2003בחודש  אירידיום  עם  הקבוצה  שירותי  התקשרה  של  ושיווק  מכירה  הפצה,  ם 

 לווייני של אירידיום.  התקשורת לוויינית ניידת והציוד 

  .תקופת ההתקשרות הינה שנה ולאחריה מתחדשת באופן אוטומטי, כל פעם בשנה נוספת

ההסכם ניתן לביטול מיידי על ידי מי מהצדדים במקרה של פשיטת רגל או כינוס נכסים של הצד 

נה בהתאם למחירים  י; התמורה היום(  30לתקופת ריפוי של  האחר או בשל הפרת ההסכם )בכפוף  

 מראש.  ימים    30ניתנים לשינוי על ידי אירידיום בהתראה של    . המחיריםהנקובים בנספח להסכם

אירידיום  ש  היותווה חסם כניסה עיקרי לתחום התקשורת הלוויינית הבינלאומית,  סכם מההה

בתחום.   המובילות  מהשחקניות  ההסכם,הינה  ומוכרת    במסגרת  משווקת  שירותי הקבוצה 

קצה ומשתמשי  למפיצים  אירידיום  ברשת  לוויינית  זכות    תקשורת  לה   Valueשל  והוענקה 

Added Manufactured  .המאפשר לחברה לפתח מוצרי "ערך מוסף" על ציוד אירידיום 

   :אינמרסט  -ספק תקשורת לוויינית ניידת  .16.4.3

  תקשורת   שירותי  של  ושיווק  מכירה,  הפצה  בהסכם  הקבוצה  התקשרה  2018  אפריל   בחודש

 .אינמרסאט של  ניידת לווינית

 ולאחריה מתחדשת באופן אוטומטי, כל פעם בשנה נוספת.   תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים

ההסכם ניתן לביטול מיידי על ידי מי מהצדדים במקרה של פשיטת רגל או כינוס נכסים של הצד 

יום(; התמורה הינה בהתאם למחירים    30האחר או בשל הפרת ההסכם )בכפוף לתקופת ריפוי של  

לשינוי ניתנים  המחירים  להסכם.  בנספח  של    הנקובים  בהתראה  אינמרסאט  ידי  ימים    30על 

היות   מראש. הבינלאומית,  הלוויינית  התקשורת  לתחום  עיקרי  כניסה  חסם  מהווה  ההסכם 

הינה מהשחקניות המובילות בתחום. במסגרת ההסכם, הקבוצה משווקת ומוכרת   שאינמרסאט

 אינמרסאט.שירותי תקשורת לוויינית ברשת 

 ספקי מערכות  .16.5

אינה   השונים הקבוצה  התקשורת  שירותי  מתן  לצורך  אותה  המשמשות  המערכות  את  והיא   ,מייצרת 

וניתוב, רכזות,    רוכשת מערכות אלה או חלקים מהן מספקים שונים. מערכות אלו כוללות ציוד מיתוג 

 מודמים לוויינים, מגברי הספק ואנטנות והן נרכשות ממגוון רחב של ספקי ציוד בתחום זה. 

מהיקף כלל רכישות הקבוצה   10%לחברה אין ספק אשר היקף הרכישות ממנו עולה על  נכון למועד הדוח,  

  16.4.2-ו  , ספק הסיב האופטיביחס לספקי מקטעי הלוויין  זה לעיל,  15בסעיף    )למעט כמפורט  מספקים

לספקי   ביחס  ניידתלעיל  לוויינית  תקשורת  תלשירותי  אין  לחברה  החברה  הנהלת  להערכת  במי  (.  ות 

 . מספקיה

   הון חוזר .17

הסכום שנכלל בדוחות הכספיים   

 )אלפי דולרים( 

 30,891  נכסים שוטפים 

 ( 25,570) התחייבויות שוטפות
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 5,321  עודף ההתחייבויות על הנכסים השוטפים   

  

 . הדירקטוריוןלדוח  5ראו סעיף  2021 ,בדצמבר 31יום  ל החוזר של החברה הגילוי על ההוןלפרטים בדבר  .17.1

תנאי אשראי טובים יותר מאשר תנאי   , ככל האפשר,מספקיה  ככלל, מדיניות הקבוצה היא לנסות לקבל .17.2

 האשראי שהיא מעניקה ללקוחותיה, ככל שישנם. 

משתנה בהתאם למגזרי הפעילות העסקית כמפורט ,  ובהתאם גם ניהול ההון החוזר,  מדיניות האשראי

התשלום    .להלן  תנאי  גם  הוארכו  ומנגד  החברה,  לקוחות  של  התשלום  תנאי  הוארכו  הדוח  בתקופת 

 דוחות הכספיים.לב'  4אור יב ראו 31.12.2021לספקים. לפרטים בדבר הרכב יתרת הלקוחות ליום 

נתוניםמדיניות בתחום   .17.3 ובאסיה. מדיניות   :תקשורת  זה מרבית הלקוחות ממוקמים באפריקה  בתחום 

הניתן,להימנע היא    הקבוצה ככל  אלו  ממתן  ,  ללקוחות  מקרים    .אשראי  קיימים  זאת,  בהם  רבים  עם 

 בלקוחות  למרות איחור בתשלום וזאת בעיקר כשמדובר)לתקופה מוגבלת(  שירות  לספק  ממשיכה    הקבוצה

  .או מוסדות אחרים חברות סלולרקשורת גדולים, כגון מפעילי ת, ומבוססים גדולים

מלאי .17.4 בנושא  הפעילויות    :מדיניות  סוגי  כל  לצורך   הקבוצהעבור  מינימלי  חלפים  מלאי  להחזיק  נוהגת 

נוהגת החברה להחזיק רק    .החלפותותיקונים   כן,  פריטים מיועדים למכירה אשר צפויים להימכר כמו 

 אינה מצטיידת בכמויות מלאי לטווחים ארוכים. הקבוצהבטווח הקצר.  

אחריותמדיניות   .17.5 של   :מתן  אחריותה  וגבולות  היקף  נקבע  ללקוחותיה  הקבוצה  בין  מההסכמים  בחלק 

כלפי   הקבוצה  ספקי  של  האחריות  וגבולות  היקף  ואיכותו.  זמינותו  ידה,  על  הניתן  לשירות  הקבוצה 

הקבוצה אינם בהכרח תואמים להיקף וגבולות אחריותה של הקבוצה כלפי הלקוחות. הקבוצה לא רשמה 

מאחר שניסיונה בשנים ,  השירות הניתן על ידה ללקוחותיהעבור  ה בגין אחריות  ם הפרשיבדוחות הכספי

 האחרונות מלמד כי לא נדרשה לשלם סכומים מהותיים בגין אחריות זו. 

    השקעות  .18

מוחזקות,    לפרטים בחברות  מהותיות  והשקעות  פעילויות  בנות אודות  חברות  שאינם  ומיזמים  שותפויות 

מהון המניות של    5.9%-בכ  השקיעההחברה    ,כאמור לעיל לפרק זה.    23ראו סעיף    אחרות והשקעות בפעילויות  

, שהינה חברה פרטית אשר הוקמה במטרה לספק שירותי תקשורת על גבי סיבים אופטיים למפעילי רשתות וויוק

 תקשורת, ממשלות וספקי אינטרנט באפריקה. שווי הנכס האמור עולה לכדי היקף מהותי עבור החברה.  

, וויוק  בתאגיד  אחזקותיה  למכירת  התנאים  מלוא  בהצלחה  הושלמו  כי  החברה  דיווחה,  2021,  בנובמבר  21  ביום

 דולר ארה"ב, ברוטו.   9,438,357בתמורה לסך של 

סכומי 2021,  בנובמבר  24  ביום  התקבלה  העסקה  תמורת העסקה,  לתנאי  בהתאם  נוכו,  העסקה  מתמורת   .

מול   פתוחות  הוצאות  יתרת  וסגירת  וכיו"ב(,  משפטיות  )עמלות,  עסקה   שירותים   רכש  בגין ,  וויוקהוצאות 

,  "בארה  דולר  7,548,800  של  נטו  סך  על  עומד  החוב  אגרות  לנאמן  הועבר  אשר  התשלום  סך  בו  באופן(,  שוטפים

 . בהיקף חובות הספקים של החברה משמעותיאגב צמצום 

ממשיכה להציג יכולת מוכחת באיתור והשבחת חברות ופעילויות, תוך מימושן   החברהביצוע העסקה,    בעצם

, תוך וויוקהחברה על מנת להשביח את פעילותה ועסקיה של    פעלה  באופן מיטבי. במהלך השנים האחרונות,

, וקידום אקטיבי של עסקאות ומיזמים רבים וויוק, ניהול וועדות  קוויו קיום נוכחות אקטיבית בדירקטוריון  

 . . ההשקעה של ביותר מוצלח ולמימוש איכותיים משקיעים לאיתור הובילה זו השבחה  פעילות. וויוקבתוך 
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 כמיזם  כעשור  לפני   החלה  אשר,  בקונגו  פעילותה  היא  החברה  של  והאיתור   ההשבחה  ליכולות  נוספת  דוגמא 

  פעילות   יצרה  השנים  ולאורך,  בלבד  בשנה  בודדים  שקלים  אלפי  מאות  של  בהיקפים  הכנסות  הניב  אשר  מזערי

 . השנים  לאורך  במצטבר  דולר  מיליון  100  -ל  קרוב   של  הכנסות  צבר  טלקום  לגילת  הניבה  אשר   בקונגו  משמעותית

, היוותה תהליך מורכב ביותר, אשר כלל גיוס משקיע מהותי וויוק  -ב  המכירה  עסקת  של  הפועל  אל  הוצאתה

סכומי השקעה משמעותיים ובמקביל ירכוש את אחזקותיהם של חלק   וויוק  -ל, אשר יזרים  וויוקואיתן לתאגיד  

אקטיבי  באופן  ופעלה  בעסקה  מוביל  גורם  היוותה  החברה  הנהלת  החברה.  ובהם  הקיימים,  המניות  מבעלי 

ו המשא  הליכי  הפעילות לניהול  ניהול  הרגולטוריים,  ההליכים  ניהול  המניות,  בעלי  ויתר  המשקיע  מול  מתן 

 צדדים ובעלי מניות שונים.    13, תוך השגת הסכמות ופתרונות יעילים בעסקה אשר כללה וויוק בוועדות 

 פירעון א.    :לביצוע  החברה  של  החוב  אגרות  ולתנאי  שהושגה  העסקה  לתנאי  בהתאם,  שימשה  העסקה  תמורת

תיר יתרה לא הוב' של החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב, באופן אשר    -וקדם של סדרות אגרות החוב ו' ומ

. שמירת עתודה לתשלום מס בגין העסקה )אם וככל במהותית לפירעון עתידי בגין אגרות החוב מסדרה ב';  

 ויידרש(.  

   ןמימו  .19

,  , עומד סך האשראי לזמן קצר2021בדצמבר    31נכון ליום   הון עצמי שוטף.בעיקרה מממומנת    הקבוצהפעילות  

לדוחות    10אור  יב  ראולפרטים נוספים אודות תנאי ההלוואות  אלפי דולר.    1,392  -על ככולל חלויות שוטפות  

   הכספיים.

  5בסך של  הסכם עם תאגיד בנקאי לקבלת הלוואה בערבות מדינה  החברה ב  התקשרה  2020,  בספטמבר  בחודש

מיליון ש"ח בתנאים מטיבים, בשים לב לזכאות שנקבעה לחברות במסגרת קרן ההלוואות לעסקים בערבות 

"(. ההלוואה תישא ריבית שנתית השווה לריבית הפריים, בתוספת מרווח של  ההלוואה"  :בסעיף זההמדינה )

בגין השנה הראשונה(. קרן ההלוו  1.5% ריבית  פטורה מתשלומי  ב)כאשר החברה  תשלומים    48  -אה תשולם 

  .2021באוקטובר    10, קרי ביום  וזאת החל מתום שנה ממועד העמדתה של ההלוואה בפועל   חודשיים רצופים

להערכת החברה הלוואה זו, אשר מגלמת תנאים מטיבים ביותר, תשפר משמעותית את תזרים המזומנים של 

 . וךוני והארותתמוך בפעילות הפיתוח העסקי של החברה בטווח הבינהחברה 

   :מידע אודות הלוואות ואשראים מהותיים 

לדוחות   10, ראה באור  ואגרות חוב שהנפיקה החברה והקיימות  לפרטים בדבר הלוואות ואשראי של החברה

 .2021הכספיים המאוחדים לשנת 
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 קיימות )סדרה ב'(אגרות חוב 

 להלן יובא תיאור סדרת אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה:

 אגרות חוב )סדרה ב'( )"אגרות החוב"( 

 . 2017ביולי   5, הנושא תאריך 2017ביולי  4אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום    2018בינואר    31, על פי דוח הצעת מדף מיום  2018נרשמו למסחר בחודש פברואר  מועד ההנפקה הראשונה 

במועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 ההנפקה )בש"ח(

44,800,000 

למועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 הדוח )בש"ח( פרסום 

3,817,497 

 1.3.2019 מועד תחילת פירעון הקרן 

שנתיים   תשלומים  מספר 
 לפירעון הקרן 

תשלומים    2;  1.09.2020-ו  1.03.2020-כל אחד אשר ישולמו ב  7%תשלומים בשיעור של    2;  1.09.2019-ו  1.03.2019-בכל אחד אשר שולמו    5%תשלומים בשיעור של    2
אשר   36%; תשלום אחד בשיעור של  1.03.2022אשר ישולם בתאריך    20%; תשלום אחד בשיעור של  1.09.2021-ו  1.03.2021-כל אחד אשר ישולמו ב  10%בשיעור של  

 . 1.09.2022ישולם בתאריך 

למועד   שנצברה  הריבית  סכום 
 הדוח

 אלפי ש"ח.  18  -למועד דוח זה, סכום הריבית שנצברה עומד על כ

 אלפי ש"ח.  3,859למועד פרסום דוח זה, השווי הבורסאי של אגרות החוב עומד על  שווי בורסאי למועד הדוח 

 פעמיים בשנה. אשר משולמת  5.5%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית

 )כולל(.  2022עד  2018בספטמבר של כל אחת מהשנים  1- במרץ ו  1בימים  מועדי תשלום הריבית 

 אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.  סוג הצמדה 

או   מוקדם  פדיון  לבצע  זכות 
 המרה כפויה 

החוב למסחר ויוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני  במקרה בו תירשמנה אגרות  -פדיון מוקדם בעקבות מחיקה מהמסחר בבורסה 
 ששווי החזקות הציבור בסדרת אגרות החוב פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב. 

לשטר הנאמנות   6.2ת החוב )סדרה ב'( ביוזמתה, בהתאם להוראות סעיף  החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרו  -פדיון מוקדם ביוזמת החברה  
 "( ולהנחיות הבורסה.שטר הנאמנותשל אגרות החוב )סדרה ב'( )להלן: "

מיסים,    שבבעלות החברה )במישרין או בעקיפין(, החברה תעשה שימוש בתמורת המכירה כאמור, נטו, שתתקבל בידה, לאחר   וויוקכמו כן, במקרה של מכירת מניות  
החודשים הקרובים( )לרבות יצירת כרית לתשלומים כאמור, בכפוף לשיקול דעת   18-הוצאות וניכויים, ולאחר ביצוע תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה קרובים )קרי ל 

כירה לצורך פירעון אגרות החוב )סדרה ב'( החברה( לשם פדיון חלקי ו/או מלא )בהתאם לגובה התמורה(, של אגרות החוב )סדרה ב'(. יובהר, כי שימוש בתמורת המ
חברה עשתה שימוש  )לרבות יצירת כרית לתשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה כאמור לעיל( לרבות בדרך של פדיון מוקדם בהתאם לסעיף זה, יבוצע רק בכפוף לכך שה

לשטר הנאמנות וככל שסדרה זו  5.4ה, ככל שרלוונטי בהתאם לאמור בסעיף  בתמורת המכירה תחילה כדי לפרוע באופן מלא את סדרת אגרות החוב )סדרה ו'( של החבר
 .   2016ביולי   10טרם נפרעה במועד האמור, בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ו'( מיום 

כי בכל עת, החל ממועד הנפקת אגרות החוב   מתחייבות, כהגדרתן בשטר הנאמנות  6"( סאטקוםגילת  )" Gilat Satcom Nigeria Limited- וכן גילת טלקום בע"מ ו  החברה ערבות לתשלום התחייבויות

 
 .רין או בעקיפין או גילת טלקום( ובלבד שהחברות כאמור תיוותרנה בבעלות מלאה של החברה במיש Gilat Satcom Nigeria Limited"(, שהינה חברה בבעלות מלאה של החברה. המניות יכול ותוחזקה על ידי מי מבין החברות הנ"ל )גילת טלקום)" הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של גילת טלקום בע"מגילת סאטקום    6
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ובגין   וויוק בגין מניות    וויוק)סדרה ב'( ועד למועד פירעון מלוא התחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות, תגרומנה לכך כי מלוא התקבולים שיחולקו במזומן בלבד על ידי  

לשטר  5.4שיוקצו לחברה )במישרין ואו בעקיפין( יופקדו  בחשבון נאמנות לטובת המחזיקים תוך מועד שהוגדר בשטר. לפרטים נוספים ראו סעיף נוספות  וויוקכל מניות 
 הנאמנות. 

התחייבויות החברה כלפי  החברה וכן גילת סאטקום וגילת טלקום בע"מ, מתחייבות, כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן וכל עוד לא מולאו כל יתר  
ם בדרגה כלשהי על מחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות ואגרת החוב, הן לא תיצורנה ולא יסכימו ו/או יתחייבו ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשה 

לשטר    5.3לטה רגילה, והכל בכפוף להוראות סעיף  רכושן, לרבות שעבוד להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא בהסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב בהח 
 הנאמנות. 

 אין  דירוג 

)מעל     5%מהותיות 
 מההתחייבויות(

 כן 

 אמות מידה פיננסיות
במשך    75%כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה לא יעלה על    -  יחס חוב פיננסי נטו למאזן

 (. 1%עומד על )שיעור היחס למעלה משני רבעונים רצופים. נכון למועד זה  

במשך למעלה משני רבעונים רצופים.    6לא יעלה על    EBITDA-כל עוד אגרות החוב )סדרה ו'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו ל  -  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו ל
 (. (0.04עומד על נכון למועד זה שיעור היחס  

   Cross Defaultסעיפי 
 המהווים עילה לפירעון מיידי 

)בסעיף זה: "חוב  אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או במקרה שבו הועמד לפירעון מיידי חוב פיננסי מהותי אחר של החברה,  
, לא ייחשב  Non-recourseשהינו    לחברה )קרי, חוב שהינו ללא יכולת חזרה לחברה, משמע  Recourseמיליוני ש"ח שהינו    15-פיננסי מהותי": קרי, בגובה של למעלה מ

 ימים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה בכתב עליה.  30"חוב פיננסי מהותי"( וההעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה תוך 

(. אשת הקשר אצל הנאמן הינה עו"ד הגר שאול )דוא"ל:  03-6389222; פקס:  03-6389200)טלפון:    67778אביב  -, תל14רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, מרחוב יד חרוצים   פרטי הנאמן 
hagar@rpn.co.il  .) 

 
  

mailto:hagar@rpn.co.il
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 אגרות חוב קיימות )סדרה ג'( 

 סדרת אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה:להלן יובא תיאור 

 אגרות חוב )סדרה ג'( )"אגרות החוב"( 

 . 2017ביולי   5, הנושא תאריך 31אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום  2021ביוני,  22על פי דוח הצעת מדף מיום   2021נרשמו למסחר בחודש יוני,  מועד ההנפקה הראשונה 

ע.נ.   במועד  היקף  חוב  אגרות 
 ההנפקה )בש"ח(

60,000,000 

למועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 הדוח )בש"ח( פרסום 

60,000,000 

 1.3.2023 מועד תחילת פירעון הקרן 

שנתיים   תשלומים  מספר 
 לפירעון הקרן 

 תשלומים כדלקמן:  8 -אגרות החוב עומדות לפירעון )קרן(, ב

 ;  2023של שנת  1.9 -ו 1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולמו בתאריכים  5%בשיעור של  ( תשלומים אשר כל אחד מהם יהא2שני ) א.  

 ;  2024של שנת  1.9 -ו 1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולמו בתאריכים  8%( תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של 2שני ) ב.  

 ; 2025של שנת  1.9 -ו 1.3אשר ישולמו בתאריכים  מקרן אגרות החוב  10%( תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של 2שני ) ג. 

 ;  2026של שנת  1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום   20%( בשיעור של 1תשלום אחד ) ד.  

 . 2026של שנת  1.9מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום   34%( בשיעור של 1תשלום אחד ) ה. 

למועד   שנצברה  הריבית  סכום 
 הדוח

 אלפי ש"ח.  222  -למועד דוח זה, סכום הריבית שנצברה עומד על כ

 אלפי ש"ח.  53,640למועד פרסום דוח זה, השווי הבורסאי של אגרות החוב עומד על  שווי בורסאי למועד הדוח 

 אשר משולמת פעמיים בשנה.  4.5%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית

 )כולל(.  2026 - 2021בספטמבר של כל אחת מהשנים  1- במרץ ו  1בימים  מועדי תשלום הריבית 

 אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.  סוג הצמדה 

או   מוקדם  פדיון  לבצע  זכות 
 המרה כפויה 

ג(, פחת   -פדיון מוקדם בעקבות מחיקה מהמסחר בבורסה   אם יוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי אגרות החוב )סדרה 
לשטר הנאמנות ובהתאם    6מהסכום הקבוע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר, תבצע החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה ג( ותפעל כמפורט בסעיף  

 לכללי הבורסה. 

 אין.  לתשלום התחייבויותערבות 

 אין  דירוג 

ותנאים   פיננסיות  מידה  אמות 
 משפטיים נוספים 

, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה  באופן סופי  במלואן נפרעו החוב )סדרה ג( לא  אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה  :יחס חוב פיננסי נטו למאזן

 .0%ס עומד על שיעור היחנכון למועד זה  במשך שני רבעונים רצופים.  60%לא יעלה על 
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במשך   5לא יעלה על  EBITDA-הפיננסי נטו לבמלואן באופן סופי, יחס החוב  נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה :EBITDA -יחס חוב פיננסי נטו ל
 (. 0.01היחס עומד על ) נכון למועד זה שיעור שני רבעונים רצופים. 

 
לא יפחת    החברה העצמי לסך המאזן בדוחות המאוחדים של   ההון, יחס  סופי באופן ןבמלוא נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה  :למאזן  עצמי  הון  יחס

 . 25%שיעור היחס עומד על נכון למועד זה במשך שני רבעונים רצופים.  12% -מ

פי תנאי  החברה מתחייבת כי לא תבצע חלוקה אלא בכפוף לתנאי הבאים: החברה אינה בהפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולמגבלות חלוקה:  
מיליון ש"ח; יחס חוב פיננסי    35  -אגרות החוב; לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי ואין חשש לקיומה של עילה כאמור;ההון העצמי של החברה )בניכוי סכום החלוקה( לא יפחת מ

( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  14)ב()10ר בתקנה  ; לא מתקיימים במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" כלשהם כאמו4.5לא יעלה על    EBITDA  -נטו ל
"תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת"; החברה לא תבצע חלוקה של רווחי שיערוך; כל עוד תהיינה אגרות    -, למעט סימני אזהרה המתייחסים ל1970  -ומיידיים(, התש"ל  

חודשי שירות חוב, בניכוי סכום החלוקה בפועל. קיימות מגבלות    18יום יתרת נזילות, אשר תאפשר לפחות  החוב )סדרה ג( במחזור, החברה לא תבצע חלוקה, אלא בכפוף לק 
 וכיו"ב. בקשר להרחבת סדרת אגרות חוב במקרה שבו ההנפקה תפגע בדירוג קיים )ככל שיהא( ו/או במקרי הפרה שהוגדרו, הפרות של אמות מידה פיננסיות 

( הרחבת הסדרה תגרום להורדת דירוג הסדרה, לעומת דירוג הסדרה ערב  1סדרה במידה ויתקיימו אחד או יותר מהתנאים שלהלן: )   החברה לא תהיה רשאית לבצע הרחבת
מבלי להתחשב    7.1( אם טרם ההרחבה ו/או בעקבות ההרחבה האמורה, קמה איזו מהעילות לפירעון מיידי המפורטות בסעיף  2הרחבת הסדרה, ככל ואגרות החוב ידורגו; )

( הריפוי;  ) 3בתקופת  האמורים;  בסעיפים  המצוינות  בתקופות  להתחשב  מבלי  הפיננסיות  המידה  מאמות  באיזו  עומדת  אינה  החברה  אם  באיזו  4(  עומדת  אינה  החברה   )
( היקף הסדרה לאחר  6החוב )( קיים חשש שהרחבת הסדרה תפגע בכושר הפירעון של החברה את אגרות  5מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות השטר; )

 מיליון ₪ ע.נ..   90הרחבת הסדרה יעלה על סך של 

לתנאים שמעבר לדף, ובמהלך התקופות המפורטות בסעיף הנ"ל ובהן בלבד, תתווסף לריבית    5.1.1ככל שיחולו אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף  התאמת ריבית:  
)עשרים וחמש נקודות בסיס( בגין הפרה של כל אחד מהאירועים    0.25%מסולקת באותה עת, לפי העניין, ריבית בשיעור שנתי של    הבסיס או לריבית שתשא קרן אגרות החוב הבלתי 

 לשנה.  0.75% -כאמור אך בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית לפי סעיף זה ביותר מ

 ממועד פרסום הדוחות שבו חלה הפרה ביחס לסעיפים הבאים: החל  -לתנאים שמעבר לדף כאמור  5.1.1ואלה הם האירועים המפורטים בסעיף  

 .  60%במלואן באופן סופי, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה לא יעלה על  נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה

 .  5לא יעלה על  EBITDA-אן, יחס החוב הפיננסי נטו לבמלו  נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה

 . 12% -במלואן באופן סופי, יחס ההון העצמי לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה לא יפחת מ נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה

 , בכפוף לתקופות ריפוי שהוגדרו. הפרת ההתחייבויות לעיל, מהווה עילה לפירעון מיידי עילות לפירעון מיידי: 

   Cross Defaultסעיפי 
 המהווים עילה לפירעון מיידי 

ועמדה לפירעון  אם סדרת אגרות חוב של החברה הנסחרת בכל מערכת מסחר שהיא או סדרת אגרות חוב מהותית אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת של החברה ה
  30כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את אגרות החוב מהסדרה המהותית האחרת או את ההלוואה המהותית האמורה, לפי העניין, תוך  מיידי, והדרישה לפירעון מיידי  

נה נסחרת  בכל  ( סדרת אגרות חוב )אחת או יותר( שאי1"הלוואה מהותית אחרת" משמעו )  -יום ממועד שהועמדו לפירעון מיידי. לעניין זה "סדרת אגרות חוב מהותית אחרת" ו
וה  ( הלוואה )אחת או יותר( של החברה ו/או של חברה מאוחדת שיתרת מי מהן או יתרתן המצטברת, לפי העניין במועד ההעמדה לפירעון מיידי, מהו2מערכת מסחר שהיא; או )

קורים ו/או המבוקרים האחרונים, לפי העניין, שפרסמה החברה  או יותר מסך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הס  12.5%)במצטבר(  
 מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת שטר זה, לפי הנמוך.  20סמוך לפני אותו מועד או 

(. אשת הקשר אצל הנאמן הינה עו"ד הגר שאול )דוא"ל:  03-6389222; פקס:  03-6389200)טלפון:    67778אביב  -, תל14רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, מרחוב יד חרוצים   פרטי הנאמן 
hagar@rpn.co.il  .) 

mailto:hagar@rpn.co.il
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 מיסוי  .20 

 לדוחותיה הכספיים.  12ראו ביאור   הקבוצהלפרטים אודות המיסוי החל על  

 סביבתיים ודרכי ניהולםסיכונים  .21

הנהלת החברה בוחנת מעת לעת הנחיות והמלצות של משרד התקשורת והמשרד להגנת הסביבה בנושאים         

 הקשורים לסיכונים סביבתיים בתחום פעילותה של החברה. 

 :הפעלת תחנת שידור ללוויין 

גג מתקני החברה בפתח   על המותקנותהחברה מפעילה תחנת שידור לוויינית אשר כוללת מספר אנטנות שידור  

תקווה. אותן אנטנות מהוות מקור לקרינה בלתי מייננת, אשר עלולה להיות בעלת השפעה שלילית על הסביבה. 

בהתאם להוראות הדין, עורכת החברה, באמצעות חברה חיצונית בעלת היתר מאת המשרד להגנת הסביבה, 

השידור כאמור. כל הבדיקות, כולל הבדיקה האחרונה אשר   בדיקות תקופתיות של הקרינה אשר מקורה בתחנת

בשנת   הסביבתיים   2019בוצעה  לתקנים  בהתאם  המותרת  המקסימאלית  מהקרינה  נמוכה  הקרינה  כי  העלו 

 והתעסוקתיים בישראל. 

התשס"ו מייננת  הבלתי  הקרינה  לחוק  אוגוסט  2006-בהתאם  בחודש  מהמשרד   2015,  טלקום  גילת  קיבלה 

תוקף היתר זה הסתיים .  BUCה היתר להקמת ולהפעלת מוקדי שידור מסוג משדר לווייני מדגם  לאיכות הסביב

 . החברה מעריכה כי לא תהיה מניעה בחידוש. והחברה עובדת מול משרד לאיכות הסביבה על חידושו 

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .22

ה שונות  רגולטוריות  בדרישות  מאופיין  נתונים  תקשורת  שירותי  לקבלת  תחום  דרישות  היתר,  בין  כוללות, 

רישיונות מגופים שונים כתנאי לפעילות בתחום. הדרישות הרגולטוריות משתנות ממדינה למדינה, הן מבחינת 

  היקף הדרישות והן מבחינת אכיפתן.

 רישיונות משרד התקשורת למתן שירותי תקשורת   .22.1

כפופה לקבלת רישיון משרד התקשורת. חוק התקשורת קובע, כי אספקת שירותי תקשורת, מכל סוג,  

לסעיף   רישיונות, בהתאם  פעילות החברה לקבלת מספר  כפופה  הדיווח,  למועד  נכון    4בהתאם לאמור, 

 לפקודת הטלגרף. 5לחוק התקשורת וסעיף 

אספקת   לצורך  הפעולות  לרבות  לספק,  הקבוצה  רשאית  אותם  השירותים  סוג  את  קובעים  הרישיונות 

עלה ותחזוקה של מערכות, חיבור לקווי בזק, ייצוג לקוחות מול צדדים שלישיים  השירותים )למשל, הפ

 וכו'(. כל רישיון קובע תנאים ייחודיים המתאימים לסוג שירותי התקשורת הניתן במסגרתו.  

   :להלן עיקרי הרישיונות מטעם חוק התקשורת

 VSATרישיון להעברת מסרים וללימוד מרחוק באמצעות  -רישיון מיוחד למתן שירותי בזק  .22.1.1

  VSATלחברה רישיון מיוחד למתן שירותי בזק, הכוללים שידור וקליטה של מסרים באמצעות  

וכן, מתן שירותי לימוד והדרכה אינטראקטיביים באמצעות מקטעי לוויין, מהרכזת הלוויינית  

 אל תחנות הקצה.  

וכן, ר ניידת  לוויינית  שירותי תקשורת  בתחום  פעילותה  החברה במסגרת  זה משמש את  ישיון 

 .   2024 ,ביולי 29בתחום שירותי תקשורת נתונים. תוקף הרישיון הוארך עד ליום 

ין לשימושה ו/או לצורך יהחברה רשאית לקבל זכויות שימוש במקטעי חלל לווייניים ממפעילי לוו



 59 

לווי  תקשורת  של  קצה  ציוד  ולחבר  ללקוחותיה  הבזק יהעמדתם  לרשת  הלקוח  חצרי  בין  נית 

 הציבורית, כהגדרת בהוראות הדין. 

הוראות רישיון זה, מגבילות את מתן השירות לשירותים פנים ארציים בלבד ובאמצעות משיבים 

אין ביכולתה של חברת חלל להעמיד את    של לוויין תקשורת ישראלית של חברת חלל, אלא אם

 מקטע החלל הנדרש. 

ם והנדסיים, אשר מאושרים על ידי  יבהתאם לתנאי הרישיון, על החברה לעמוד בסטנדרטים טכני

 משרד התקשורת לרבות קבלת אישורים על שינויים במערכת. 

ברה לעמוד עוד נקבע בתנאי הרישיון של משרד התקשורת סטנדרטים לטיב השירות, אשר על הח

 בהם כתנאי להמשך החזקת הרישיון לרבות פיקוח וחובות דיווח תקופתיים למשרד התקשורת. 

רישיון לתמסורת חוזי )וידאו( ושמע ואותות משולבים )תמונה   -רישיון מיוחד למתן שירותי בזק   .22.1.2

 וקול(  

הכולל קבלת    רישיון מיוחד למתן שירותי בזק ושירותי תמסורת )שידור וקליטה( חוזי קול ושמע,

זכויות לשימוש במקטעי לוויינים, לשימוש עצמי או לצורך העמדתם לשימושם של לקוחותיה,  

 באמצעות תחנות קרקע נייחות וניידות מול לוויינים.  

רישיון זה משמש את החברה במסגרת פעילותה בתחום שירותי תקשורת נתונים. תוקף הרישיון 

 .  2024 , אפריל ב 30הוארך עד ליום 

ים והנדסיים, אשר מאושרים על ידי  יתאם לתנאי הרישיון, על החברה לעמוד בסטנדרטים טכנבה

 משרד התקשורת לרבות קבלת אישורים על שינויים במערכת. 

עוד נקבע בתנאי הרישיון של משרד התקשורת סטנדרטים לטיב השירות, אשר על החברה לעמוד 

 ובות דיווח תקופתיים למשרד התקשורת.בהם כתנאי להמשך החזקת הרישיון לרבות פיקוח וח

 לתמסורת חוץ לארץ  -רישיון מיוחד למתן שירותי בזק  .22.1.3

רישיון מיוחד למתן שירותי בזק לתמסורת בינלאומית, הכולל קבלת זכויות לאספקת שירותי 

 תקשורת נתונים, טלפוניה בינלאומית וכן, שירותי תקשורת וידאו עסקית. 

טלפוניה  ושירותי  נתונים  תקשורת  שירותי  בתחום  בפעילותה  החברה  את  משמש  זה  רישיון 

מעת    החברהבינלאומית.   להגיש,  למשרד פועלת  לנדרש  בהתאם  תקופתיים  דיווחים  לעת, 

 .  2023בספטמבר,  29. תוקף הרישיון הינו עד ליום  התקשורת

ם והנדסיים, אשר מאושרים על ידי  יבהתאם לתנאי הרישיון, על החברה לעמוד בסטנדרטים טכני

 משרד התקשורת לרבות קבלת אישורים על שינויים במערכת. 

עוד נקבע בתנאי הרישיון של משרד התקשורת סטנדרטים לטיב השירות, אשר על החברה לעמוד 

 בהם כתנאי להמשך החזקת הרישיון לרבות פיקוח וחובות דיווח תקופתיים למשרד התקשורת. 

 רישיון משרד התקשורת להפעלת ציוד קצה לווייני ברשת אירידיום .22.1.4

של נייד  לווייני  קצה  ציוד  להפעלת  תוק  רישיון  אירידיום.  עד    ףרשת  הינו   31  ליוםהרישיון 

 . 2022בדצמבר, 
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על פי רישיון זה, החברה רשאית לספק ציוד ללקוחותיה, במדינת ישראל, אשר פועל על רשת   

 .   31.12.22אירידיום. עד ל 

 רישיון סחר להקמת תחנות קשר ולהחזקתן .22.1.5

בתחום  הפעילות  לכלל  הנדרש  בציוד  סחר  לצורך  לחברה  שניתן  התקשורת  משרד  רישיון 

 31.12.22ותוקפו עד   שנה מדי מחודשהתקשורת הלוויינית הניידת. תוקפו של רישיון הסחר  

בתנאי  נקבע  עוד  והנדסיים.  טכנים  בסטנדרטים  לעמוד  החברה  על  הרישיון,  לתנאי  בהתאם 

סט התקשורת  של משרד  כתנאי הרישיון  בהם  לעמוד  החברה  על  אשר  השירות,  לטיב  נדרטים 

 להמשך החזקת הרישיון לרבות פיקוח וחובות דיווח תקופתיים למשרד התקשורת. 

 למתן גישה ליציאה לאינטרנט רישיון משרד התקשורת  .22.1.6

משרד התקשורת לחברה, רישיון למתן  , אישר  2020אוקטובר,    מחודשבהתאם לבקשת החברה  

לר גישה  האינטרנטשירותי  האינטרנט") שת  לטובת  ("רישיון  הונפק  האינטרנט  רישיון  גילת, . 

 . הבת בבעלות מלאה של החברה חברת

רישיון האינטרנטע פי תנאי  יתאפשר  ל  בישראל   לגילת,  גישה לרשת האינטרנט  להציע שירותי 

ולחו"ל על גבי תשתית קווית ו/או באמצעות רשת לוויין באמצעות אתרי החברה בישראל. רישיון 

מרשת האינטרנט בישראל ולעולם   Traffic האינטרנט כאמור מאפשר לחברה את היכולת למכור

 .ר וכיו"בכדוגמת חברות תקשורת מובילות כגון, בזק בינלאומי, פרטנ)

על פי פלטפורמה טכנולוגית זו, לקוחות פוטנציאלים, לרבות לקוחות עסקיים, ישובים ישובים  

וכיו"ב   תקשורת  ספקי  שירותי   -מרוחקים,  וירטואליים,  פתרונות  מהחברה  לרכוש  יוכלו 

  .(שירותי ענן, פיירוול, נתבים וירטואליים, שירות הוסטינג וכיו"ב)אינטרנט, שירותי ערך מוסף  

מנת  על  הקיימות,  הטכנולוגיות  יכולותיה  את  לנצל  לחברה  יאפשר  למעשה  האינטרנט  רישיון 

 .להציע ללקוחות בישראל שירותי תקשורת באיכות גבוהה ובאופן תחרותי

רישיון האינטרנט מאפשר לחברה לפנות לפלח נרחב וחדש של לקוחות, כגון ספקיות אינטרנט 

וחברות תשתית שכיום רוכשות שירותים , VOIP חברותבעלות התמחות בקהלי יעד ספציפיים,  

  .אלו מגורמים אחרים בתעשייה. החברה תפעל לבסס מתן שירות והתקשרויות על בסיס האמור

מצויים   -יחד עם זאת, מובהר כי הנושא המתואר לעיל ובחינת השוק המבוצעת על ידי החברה  

ייסוד   בדבר  וודאות  ואין  ביותר  ראשוניים  ככלבשלבים  ו/או  מהותיות  החברה להתקשרויות   .

וכן תדווח על כל   -תבחן את האפשרויות העסקיות והכלכליות העומדות בפניה מכוח הרישיון  

 .התפתחות מהותית בנושא

מידע האמור לעיל באשר ליישום בפועל של הרישיון והשפעתו המסחרית על החברה, אם וככל 

,אשר יכול שלא  1968-הינו מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -ותהיה 

חלקו(להתממש   או  גם   )כולו  החברה,  ותחזיות  מהערכות  מהותית  שונה  באופן  להתממש  או 

ינן תלויות בחברה בלבד ושאין החברה יכולה לצפותן במועד זה, ובכלל זאת כתוצאה מסיבות שא

אינם  החברה, אשר  פעילות  על  המשפיעים  החיצוניים  ובגורמים  הכללית  בסביבה  התפתחויות 

ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה, לרבות משתני שוק, יכולות ביסוס 
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 .יכולות מסחריות וכיו"ב 

 למתן שירות תמסורת לחו"ל באמצעות לוויין   ישיון הפעילות של החברהתיקון לר .22.1.7

דצמבר   גילת    2020בחודש  בידי  החברה  התקבל  פעילות  לרישיון  תמסורת  תיקון  שירות  למתן 

לוויין בין היתר, את הנושאים הבאים   מטעם משרד התקשורת  לחו"ל באמצעות   אשר מסדיר 

ותושבות )א(    :"(הרישיון"  :)להלן עסקיה(  ומרכז  ניהול  )לרבות  לחברה  "ישראליות"  חובת 

השליטה בחברה לגורם אמצעי  הגבלת העברת    )ב(ישראלית ביחס לחלק מנושאי המשרה בחברה;  

ישראלי   ברישיון(  שאינו  מיוחד)כהגדרתו  לאישור  בכפוף  אפשרות    )ג(  אלא  להעברת הסדרת 

למיטב ) ללא קיומו של בעל שליטה בחברה  למספר גופים נפרדים,אמצעי שליטה בבעל רישיון  

מדובר על אפשרות אשר נבחנת מעת לעת על ידי בעלת השליטה, במקביל לבחינה   ,ידיעת החברה 

בדיווחים  כפי שדווחו  מול מתעניינים,  למימוש האחזקה בחברה  שונות  שוטפת של אפשרויות 

(  העל פעילות החברה; )  )ד( הגבלת האפשרות להשפעה ניכרת של אדם;  (קודמים על ידי החברה

)ו(   בחברה;  שירותים  ונותני  משרה  לנושאי  ביטחונית  התאמה  נוספות קביעת  פעולות  הסדרת 

פשרה או הסדר, מיזוג עם חברה ,  מרצון  הטעונות אישור מראש של משרד התקשורת, כגון פירוק

 .למשרד התקשורתמהותי הסדרת מסירת מידע  )ז(רה ארגון מהותי וכיו"ב; אחרת, 

שר תאם לרישיון, פעולות מסוימות מכוחו לרבות מאלו המתוארות לעיל דורשות את אישור  בה

 התקשורת. 

 :ברישיון  קבועים אשר התנאים עיקרי  להלן

 ישראליות  .1

הבאים התנאים  כל  עת  בכל  יתקיימו  הרישיון  ורשומה   :בבעל  המאוגדת  חברה  הוא 

מקום מושב הנהלת בעל  בישראל;הניהול השוטף של בעל הרישיון ומרכז עסקיו   בישראל;

 הרישיון ומשרדו הראשי יהיו בישראל. 

 העברת אמצעי שליטה   .2

 - לאדם, בעצמו או יחד עם קרובו או עם אחר הפועלים עמו דרך קבע )בסעיף זה  תועבר לא (א)

"(, החזקה, ישירה או עקיפה, של אמצעי שליטה כלשהו בבעל הרישיון בשיעור של  המבקש"

( ובין בחלקים, אלא 10%עשרה אחוזים  בין בבת אחת  יותר מאותו אמצעי שליטה,  ( או 

) ישראלי  גורם  הוא  המבקש  (1)  :אלה  כל  בהתקיים בכתב 2;  השר  הסכמת  לכך  ניתנה   )

 מראש. 

)  (ב) ( או יותר מאמצעי שליטה כלשהו  10%לא יירכשו, במישרין או בעקיפין, עשרה אחוזים 

בבעל הרישיון, בין בבת אחת ובין בחלקים, בידי אדם בעצמו או יחד עם קרובו או עם אחר  

 המבקש (  1)  :כל אלה  בהתקיים  א(, אל"המבקש"  –  זה  קטןהפועלים עמו דרך קבע )בסעיף  

 נה לכך הסכמת השר בכתב מראש.( נית2הוא גורם ישראלי; )

שליטה   (ג) מאמצעי  חלק  או  הרישיון,  בבעל  כלשהו  שליטה  אמצעי  כלשהי,  בדרך  יועבר  לא 

כאמור, באופן שכתוצאה מן ההעברה תועבר שליטה בבעל הרישיון מאדם אחד לאדם אחר 

השליטה    לבעל   הפך  אשר   הגורם  (1)   :אלה  לכ  בהתקיים  אלאאו יהפוך אדם לבעל השליטה,  
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  .מראש  בכתב( ניתנה לכך הסכמת השר 2ורם ישראלי; )הוא ג 

  בעקיפין  או  במישרין  ו, לא יחזיקשהוגדרו  ביטחונית  רגישות  בעלות  מדינות  מקרב   גורמים (ד)

 . השליטה בחברהומעלה מאמצעי  5%

  שליטה בעלרישיון ללא  בעל .4

  יהפוך  ההעברה  מן  שכתוצאה  באופןבדרך כלשהי, אמצעי שליטה בבעל הרישיון,    וא יועברל (א)

לעמידה בהוראות סעיף זה    בכפוף, אלא  שליטה  בעל   ללא  רישיון  בעל  להיות  הרישיון  בעל

  התנגדותו  את  הביע  לא  שהשר  ובלבדימי עבודה לשר,    10מראש בת    הודעהובכפוף למתן  

 ימי עבודה ממועד ההודעה.   10 בתוך

  : הבא   בשינוי   3הוראות סעיף    יחולו,  שליטה  בעל  ללא   רישיון  בבעלהעברת אמצעי שליטה    על (ב)

( 5%)  אחוזים  חמישה" יבוא "יותר  או(  10%)  אחוזים  עשרה"  במקום)ב(,  3  -ו)א(  3  בסעיפים

 התנאים  מבין  תנאי  בו  מתקיים  אשר  מוסדי  למשקיע  ביחס". השינוי האמור לא יחול  יותר  או

 ביחס  המותרת  המוסדיים  המשקיעים  רשימת".  ישראלי"גורם    להגדרת  2"ק  בס  הקבועים

 . ברישיון כמפורט הנה, זה לסעיף

  של  בשיעורהרישיון,    בבעל, השולטת, במישרין או בעקיפין,  שליטה  בעל  ללא  בחברה  החזקה (ג)

יותר תהיה   או(  10%)  ם אחוזי  עשרה  מוסדי  משקיע  ולעניין,  יותר  או(  5%)  אחוזים  חמישה

לסעיף    בהתאם  ההחזקהאף אם בהתאם לחישוב    וזאתטעונה אישור השר מראש ובכתב,  

 . יםהאמור  מהשיעורים  נמוך הרישיון  בבעל ההחזקה שיעור)יא( 3

חברה אשר אף אחד ממחזיקי אמצעי השליטה בה,    -זה, "חברה ללא בעל שליטה"    לעניין

 במישרין או בעקיפין, אינו שולט בה.  

 הוראות  דירקטורים  לכהונת   מועמדים  הצעת  לעניין  יחולו,  שליטה  בעל  ללא  רישיון  בבעל (ד)

 :אלה

 דירקטורים   לכהונת  מועמדים,  הרישיון  בעל  של  הכללית  לאסיפה  להציע  רשאים  יהיו (  1)

 :אלה רק

מסוים של אמצעי שליטה   מסוג יותר    או(  5%)  אחוזים  חמישה  המחזיק  גורם )א( 

 בבעל הרישיון. 

 .  הרישיון להוראות בהתאםקים אשר קיבלו אישור לעשות מינוי משותף ימחז ( ב)

 ממועמד   יותר  יעו, לא יצמשותף  מינוי  לעשות  אישור  קיבלו  אשר  מחזיקים  או,  מחזיק (  2)

 מכהן   עוד  כל  דירקטור  לכהונת  נוספים  מועמדים  יציעו  ולא  כדירקטור  לכהונה  אחד

על פי הצעתם, אלא על פי אישור שנתן שר התקשורת מראש ובכתב.   שמונה  דירקטור

הוראה זו לא תחול על הצעת מועמד שיחליף דירקטור מכהן אשר נבחר על פי הצעת 

 המחזיק או המחזיקים אשר קיבלו אישור לעשות מינוי משותף. 
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   ניכרתהשפעה  . 5 

להשפיע   יכולת  לאדם  תוקנה  בגדר  הש   הרישיון  בעל  של  פעילותו  עללא  שאינה  אף  ניכרת  פעה 

אלא אם קיבל   -או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין    אחרים  עם  יחד  ובין  לבד  בין  -שליטה  

את אישור השר, ולמעט אם הזכות האמורה הוקנתה לתאגיד בנקאי ישראלי, לנאמן ישראלי של  

ור השר. חזקה על  אגרות חוב שהונפקו בישראל או לתאגיד בנקאי שאינו ישראלי שקיבל את איש

אדם שהוא בעל השפעה ניכרת בבעל הרישיון אם הוא מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר 

 מאמצעי שליטה כלשהו בבעל הרישיון.  

 אישור וסיווג נושאי משרה ונותני שירותים  . 6

יהיו    שליש לפחות מחברי דירקטוריון (א) ובכל מקרה לא פחות משני חברים,  בעל הרישיון, 

שראל ותושביה ובעלי התאמה ביטחונית מתאימה לרמת הסיווג הבטחוני שתקבע אזרחי י

 (.  דירקטורים מסווגים"" -על ידי הרשות הביטחונית המוסמכת )להלן 

בנספח חסוי של הרישיון יהיו אזרחי ישראל   שהוגדרובעלי התפקידים ונותני השירותים   (ב)

ותושבי ישראל, ובעלי התאמה ביטחונית מתאימה בהתאם לרמת הסיווג הביטחוני שתקבע 

שהם   חבריו  מבין  ימנה  הרישיון  בעל  דירקטוריון  המוסמכת.  הביטחונית  הרשות 

ן יכהנו  דירקטורים מסווגים ועדה שתיקרא "ועדה לענייני ביטחון". בוועדה לענייני ביטחו 

 דירקטורים מסווגים.  2לפחות 

 תקשורת  וציוד  מידע  מערכות"(,  קרקע"תחנות    -)בנספח ט'    לוויין  על  ובקרה  שליטה   תחנות (ג)

  בעל   ישראלי  גורם  ידי  על  ויתוחזקו  יתופעלו,  יותקנו,  ללקוח  שירות  ניתן  באמצעותם  אשר

הרשות   ידי  על  שתקבע  הבטחוני  הסיווג  לרמת  מתאימה  ביטחונית  הביטחונית התאמה 

 המוסמכת.

למנות (ד) המוסמכת,  הביטחונית  הרשות  לבקשת  רשאי,  יהיה  בישיבות  משקיף המנהל 

שתקבע הרשות  כפי והתאמה ביטחונית,  בטחוני סיווג ובוועדותיו, בעל החברה דירקטוריון

הנוגע  מידע  המשקיף  בפני  לחשוף  חייב  יהיה  לא  הרישיון  בעל  המוסמכת.  הביטחונית 

עבור  לקוח  לרבות את המחיר שמשלם  ולספקיו  ללקוחותיו  הרישיון  בעל  ליחסי  ישירות 

 קבלת שירותי בעל הרישיון.   

 רישיונות מטעם רשויות תקשורת בחו"ל  .22.1.8

לציה מקומית. פרט לרישיונות המנויים לעיל ולהלן, אספקת שירותי תקשורת בחו"ל כפופה לרגו

לרישוי  האחריות  הלקוחות,  עם  להסכמים  בהתאם  נוספים.  ברישיונות  מחזיקה  לא  הקבוצה 

 בפרק זה להלן(.  27.2מקומי חלה על הלקוח )ראו גם סעיף 

לנושאים  המתייחסות  מקובלות  הוראות  רוחבי  באופן  כוללים  החברה  של  בחו"ל  הרישיונות 

יב השירות של החברה; ב. התחייבות של החברה לרציפות השירות; ג. חובות דיווח  א. ט  :םיהבא

בגין אירועים מיוחדים; ד. התחייבויות לדיווח בגין אירועי שינוי שליטה; ה. התחייבויות לפתרון  

 וכיו"ב.  -תקלות ותחזוקת הרשת באופן סביר 

 : להלןהקבוצה מחזיקה ברישיונות באפריקה, כמפורט 
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ולספק שירותי תקשורת    PSP (Public Service Provider)  -לקבוצה רישיון לפעול כ  -  וגנדהא 

(voice and data באוגנדה )  .שוק  בכל  רגולטורי  שינוילאור    באמצעות חברת הבת גילת אוגנדה  

. בהתאם לשינוי  באוגנדה  התקשורת  חברות  לכלל  הרישיונות  חודשו  טרם,  באוגנדה  התקשורת

ליכים משפטים ממשוכים שננקטו על ידי איגוד חברות התקשורת באוגנדה, החל וה הרגולטורי, 

הרישיונות   מכוח  פעלו  הרישיון  בעלות  החברות  בה  ממושכת  תקופה  לאחר  התקשורת  משרד 

לאחרונה  .  הישנים, לבחון את בקשות החברות לקבלת רישיונות לפי תנאי הרגולציה החדשים

החדש )בדומה לרישיון שהחברה החזיקה בו עד כה( ובתקופה   NPSPהתקבלה העתק מהרישיון  

 הקרובה החברה צפויה לקבל תעודה סופית.  

במדינה פג לפני מספר חודשים והחברה     ISPרישיון החברה לאספקת שירותי אינטנרנט כ    -  גאנה

 בוחנת כדאיות חידושו. 

שיון למתן שירותי אינטרנט  לקבוצה רישיון למתן שירותי תקשורת בינלאומית וכן, רי  -  ניגריה 

בוחנת את כדאיות חידוש רישיונות אלו וזאת לאור עליות גבוהות הנדרשות   החברהבמדינה זו,  

 לצורך חידושים אלו.  

   סכמים מהותייםה .23

 לדוח הדירקטוריון. 15ראה ביאור סעיף 

 הליכים משפטיים .24

 הוגשה על ידי קבוצת סקייויז'ן תביעה כנגד החברה ועובד )ביחד ולחוד( על סך   2022ינואר  בתחילת חודש   .24.1

 מיליון דולר.  1של 

נושים,   הסדר  של  הליך  ומנהלת  פירוק  הליכי  לקראת  מתקדמים  בשלבים  שנמצאת  ולמיטב התובעת, 

ם לכן  כנגד החברה והעובד, אשר קוד לקוחותיה, הגישה תביעה דנן  ידיעת החברה מצויה בקשיים אל מול  

בעקבות גיוס של מספר לקוחות שנטשו אותה לחברה בטענות של שימוש במידע עסקי. עבד אצל התובעת  

עיקר   כי  כי הטענות הינם  התביעה  טענות  נראה  כן סבורה  ועל  נלווה  כנגד העובד והחברה צורפה כצד 

מהותית אינה  והחשיפה  בסיס  התובעת    חסרות  עליהם  הלקוחות  מרבית  כי  העובדה  בשל  מבססת  הן 

הגנה כתב  הגישה  החברה  החברה.  לקוחות  אינם  כלל  עומדות   תביעתה  התובע,  מצויה  בהן  ובנסיבות 

 .לחברה טענות הגנה איתנות

חברת נקסטל, חברת סלולר   -לקוחה  , החלה החברה בנקיטת הליכים משפטיים כנגד  2021בחודש מאי   .24.2

וכנגד   בקמרון  שלה  הממוקמת  האם  אשר  bestinverחברת  לחוב,  רבים ,  ותיה ערבה  שניסיונות  לאחר 

מליוני יורו, באמצעים שונים, לרבות הסדר תשלומים שנחתם בין הצדדים,    4.8-לגבות את החוב בסך של כ

 לא צלחו. 

החברה נקטה בהליכים משפטיים בבית המשפט בקמרון מול הלקוח, ובהמלצת עורכי דינה הגישה מספר 

ו"ב מול נקסטל ובעלת מניותיה הראשית, כאשר בשלב הנוכחי, בית לא מבוטל של צווי עיקול, תפיסה וכי

המשפט דחה את בקשת החברה להטלת צווים מיידיים, והורה לחברה להגיש מספר הבהרות והשלמות 

לבקשות הצווים השונות אשר הוגשו בשנית, אולם בשלב זה טרם התקבלו החלטות סופיות בנושא מצד  

ה במספר חזיתות נוספות, כגון פניות לשגרירות בקמרון, וניהול מו"מ בית המשפט. במקביל, פועלת החבר

 מחוץ לכותלי בית המשפט. בשלב זה, לא ניתן להעריך באופן מלא את תוצאות ההליכים השונים. 
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 ESGאחריות תאגידית,   .25 

בוחרת גילת  גבוהים.  וסביבתיים  חברתיים  בערכים  מאופיינת  החברה   משני  ולמעלה,  שנה  מידי,  פעילות 

 באמצעות  יום  קשות  במדינות  ורווחה  בריאות,  חינוך  במערכות  לתמוך,  עבודה  מקומות  עשרות  לייצר,  עשורים

החברה   פעילותמרכזיים.    ESGערכי    קידום  תוך,  מתקדמים  תקשורת  שירותי  -   ביותר  חיוני  משאב  אספקת

במקביל, הגבוהה ביותר.    רמהממשקים רבים ובב  וסוציאליים  אנושיים,  סביבתיים,  חברתיים  ערכים  משקפת

ערכי  החברה מקפידה גיוון  לייצר  ניכר  לעבוד מול ספקים ערכיים, שותפים ערכיים,  ומוסרי. חלק  , מגדרי 

 מנהלות ביניים וסמנכ"ליות(.  8 -המבנה הניהולי של החברה מורכב מנשים )למעלה מ

ה ערכי  בESG   - בראי  דוגלת  החברה  הנגשת מתפתחות  במדינות  הפער  צמצוםמדיניות  באמצעות  כאשר   ,

החיבור לאינטרנט לאזורים מרוחקים ובמדינות נחשלות, תושבים במדינות אלו יכולים לקבל גישה לשירותים  

דיגיטליים שונים לשיפור בריאותם ורווחתם. בזכות הנגשת האינטרנט על ידי החברה, מתאפשרים לתושבים 

ת החברתיות. צעדים אלה מצמצמים בפועל את הפער בין באפריקה גם שירותי למידה מרחוק והגישה לרשתו

 אפריקה למערב.

מעבר לכך, החברה מסייעת מזה שנים לכוחות הביטחון בישראל ומהווה גאווה חברתית של ממש תוך שיקוף 

 גבוהים.  ESGערכי 

, ה מקיף ופרסום דוח אחריות תאגידית מקיף. דוח ז  ESGפעלה החברה לקידום פרויקט    2021במהלך שנת  

למחזיקי העניין של החברה את פעילותה לניהול ההשפעות הסביבתיות משקף    אשר צפוי להתפרסם בקרוב,

התאגיד והממשל  החברה  הסביבה,  בתחומי  ביצועיה  העסקית,  פעילותה  של  והמשאבים  והחברתיות 

 .המושקעים על ידה בתחומים אלה לטובת מחזיקי העניין

בעלי ערך ייחודי ללקוחותיה,    תקשוקת  ה במטרה להעניק פתרונותחזון החברה הינו להיות מובילה בתחומ

ומחויבות לצרכים המשתנים של  הוגנות, אמינות, חדשנות טכנולוגית, שותפות  על מקצועיות,  המבוססים 

 הלקוחות, תוך השגת יעדים של מצוינות תפעולית וארגונית. 

ליבה של שקיפות וממשל תאגידי תקין  החברה פועלת מתוך תפיסה ארגונית שמבוססת על ערכי    במקביל,

ומיישם קוד אתי מקיף, נהלי התנהלות מול ספקים ועובדים, תוכנית אכיפה מלאה, נהלי ציות, נהלי   ומוביל

. בנוסף, החברה מקפידה על שמירת זכויות העובדים וערכי המשפחה. אמינות מניעת הונאות ומעילות וכיו"ב

 ה. רואמון הדדי כחלק מערכי הליבה של החב 

, בין העסקית  הכי פעילות, ולוודא  בהגינות, ביושרה, באמינות ובאחריות  המחויבות לנהל את עסקיהחברה  

 מתבצעת בסטנדרטים המוסריים הגבוהים ביותר ובהתאם לחוקים ולתקנות השוניםהיתר מחוץ לישראל,  

ולהימנע מסיכונים אפשריים הקשורים לשחיתותהחלים באזורי הפעילות לכ  .,  ך, אימצה החברה  בהתאם 

 נוהל מניעת שוחד ונוהל מניעת שחיתות. 

החברה פועלת במסגרת שקיפות מירבית בדוחות הכספיים שלה, דוגלת בקיום שיחות עם משקיעים בתדירות 

שהינה לכל הפחות רבעונית ולעיתים בתדירות גבוהה מכך, בזמינות באופן רציף של בכירים בחברה לשוחח  

ל מענה  ומתן  משקיעים  אודות עם  מפורטות  מצגות  של  ההון  ולשוק  החברה  באתר  ובפרסום  שאלותיהם, 

שקיפות מחזקת את  שאנו מאמינים  תוצאות החברה ופעילותה. ערך השקיפות הינו מרכזי בפעילותה של גילת  

המהותיים   נושאים  של  ומיפוי  בהבנה  ומסייעת  העניין,  מחזיקי  וכלל  מניות  בעלי  ההון,  שוק  מול  הקשר 

 ניהוליים/תפעוליים.  סיכוניםצמצום החשיפה ל לרבות עסקית -עסקית כמו גם הלאלהתנהלותה ה 

וחדשנית  יוזמת  תהליכית,  שקופה,  ארגונית  תרבות  ליצור  למטרה  להם  שמו  החברה  והנהלת  דירקטוריון 

קדימה.   החברה  את  להצעיד  תקנות ב  ועמידהלציות    ההשפעה  מעגלי  בכל  מחויבים  אנושמטרתה  חוקים, 
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במסגרת זו אימצנו נהלים שמטרתם לסייע לנו לעמוד    ושגשוגנו.  פעילותינוונהלים, שהינם חיוניים להמשך   

כלל  כלפי  ובהוגנות  בשקיפות  פועלים  אנו  פועלים.  אנו  בה  בתעשייה  המקובלים  המיטביים  בסטנדרטים 

ודיווח גלוי, מפורט ותדיר לשוק ההון.   מחזיקי העניין שלנו, בין היתר באמצעות שמירה על קשר עם משקיעינו

הלקוחות,  לרבות  שלנו,  העניין  למחזיקי  מאפשרת  ההון,  שוק  עם  הדוק  קשר  על  ששמירה  מאמינים  אנו 

הספקים והציבור הרחב, ללמוד עלינו ועל פעילותנו השוטפת באופן תדיר, ובכך אנו שומרים ומחזקים את 

 אמינותנו והביטחון בנו. 

רה על ממשל תאגידי תקין כלפי משקיעינו והציבור הרחב. מחויבות זו הינה אינהרנטית  אנו מחויבים לשמי

ופועלת להסברה על החשיבות  להתנהלות היומיומית של החברה. מעבר לכך,   החברה מעודדת את עובדיה 

בשמירה על משאבי הטבע והסביבה. במסגרת זו החברה מעודדת מחזור תוך יצירת מודעות והנגשת מתקנים 

 וכיו"ב.  חזור )בקבוקים, סוללות, הימנעות מכלים חד פעמיים( למ

אחת לשנה מציגה ההנהלה את האסטרטגיה העדכנית של החברה בפני הדירקטוריון. במסגרת זו מציג כל 

סמנכ"ל את המטרות והאתגרים שבתחום פעילותו ומתקיימים דיונים אסטרטגיים מעמיקים, במטרה לגבש 

היעדים את  הדירקטוריון  בהדרכות   עם  משתתפים  והמנהלים  הדירקטורים  החברה.  של  האסטרטגיים 

מקפידה לערוך    החברהוהעשרות בעולמות בהם עוסקת החברה, מידי שנה, לצד הדרכות רגולטוריות שונות.

אופן היישום,  ה. התוכנית מגדירה את  ונושאי המשרם  לכלל עובדי תקופתיות אודות תכנית האכיפה  הדרכות  

 וחוקים שונים. של הוראות ם  קיומ הפיקוח והבקרה על

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .26

 המשויכות  מדינות  46-כ  ישנן.  הסהרה  למדבר  שמדרום  אפריקה  במדינות  הינו  החברה  של  העיקרי  הפעולה   מרחב

מיליארד תושבים. מטבע הדברים אין ביכולת החברה לקיים מאמצי שיווק ומכירה של   -1.1ל  ומעל  זה  לאיזור

 מוצריה בעצימות זהה בכל המדינות שכן הדבר דורש כח מכירה גדול והשקעות כספיות ניכרות. 

רמת התחרות במדינות אלה עולה גם ממתחרים ישירות וגם מתשתיות מתחרות. לכן רמת הסיכון העסקי    כן  כמו

 החברה מתכוונת להיערך למגמה זו כבר בשנה הקרובה. גדלה ו

   שלה הליבה  עסקיהחברה קבעה אסטרטגיה ברורה ל -לצורך האמור  

נייחים   .1 : החברה תתמקד בפעילות מכירה שפוטנציאל הרווח שלה גבוה.  רווח  אסטרטגית  -שירותי לווין 

החברה תפעל בטריטוריות שבהן סיכויי המימוש למכירה גבוהים ומהירים ותפתח שווקים חדשים בזהירות  

 הן של ביצוע והן של גביה. ,הן של מכר -רבה. החברה תוותר על פרויקטים בעלי סיכון גבוה 

: החברה תשקיע ביכולות מכר להרחבת פעילותה. תפעל  צמיחה  אסטרטגית  -  D-HLS  -שירותי לווין ניידים ו .2

 ת ותשקיע בפרויקטים מורכבים. ולהוספת טריטורי

3. VAS  -   לחברה סל פתרונות רחב ותחזוקתו הן מבחינת תפעול והן מבחינת מכר נבחרים  במוצרים  מיקוד :

כי יש בהם באמת יתרון יחסי עבור   שהיא מאמינהעולה על התקבולים הצפויים. החברה תתמקד במוצרים  

 גילת טלקום.

 בנוסף:

 ה תהנאשר  תקשורת,    פעילויותהחברה אפשרויות לרכישת    בוחנת,  בשל יכולות ליבה בעולמות התקשורת .1

, , לרבות בדרך של חדירה לטריטוריות חדשותלגידול בהכנסות וברווח  ויביאולפעילות החברה    סינרגטיות

 .  לאו דווקא באפריקה

 החברה תשאף לשת"פ אסטרטגי עם שחקן נוסף בשוק הלווין.  .2
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 : תחומים לפי  עסקית אסטרטגיה פירוט 

 : נתונים תקשורת תחום .26.1

. על מנת  ואמין  איכותי  שירות  באספקת  ומתמקדת   שלה  האסטרטגי  הנכס  את  בלקוחותיה  רואה  החברה

מכירת שירותי תקשורת על גבי   במדינות ובשירותי עוגן ובכללם  ,  תתמקדלממש את האסטרטגיה, החברה  

 .תקשורת ומפעילי  סלולר לחברות,  O3bלווייני 

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

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

תקשורת הנתונים מוכוונת באופן רציף להצעת סל   בתחום  החברה  של  והשיווק  המכירותאסטרטגיית  

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

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

ורצונות   סיביםטכנולוגיות   לצרכי  הטכנולוגיה  סוג  התאמת  תוך  לווייניות,  טכנולוגיות  בסיס  על  והן 

 הלקוח.  

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

 ר המאפש   באופן,  ושירותי ערך מוסף  הסיבים  הלוויין  בתחומי  שירותים  ספקי  של  רחב  מגוון  מול  עסקיות

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

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

 "ב(. וכיו תחרותיים מחיר מרווחי שימור, הלקוח לצרכי

לוויין  שירותי ו/או  מוסף\ו  סיבים  ערך  גם,   או  החברה  של  והשיווק  המכירות  צוותי  ידי  על  מוצעים 

לאור ביקוש גובר של   - שירותים משולב )לוויין וסיבים במקביל(    כתמהיל  מוצעיםובמקרים לא מעטים,  

  יחדה.  חלק מקהל הלקוחות ליצירת גיבוי וחלופות טכנולוגיות, על מנת לשמר רציפות ורמת שירות גבוה

לוויין ללקוחות אינם  / סיבים  של  מלאבפועל כתמהיל    כיום  הנמכרים  החברה  שירותי  כי  יצוין,  זאת  עם

  פועלים  אשר  ייעודיים  מכירה  צוותי  החברה  מתחזקת,  החברה  פעילות  מאסטרטגיית  כחלק בהיקף מהותי.

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

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

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

 , פתרונות תקשורת אלחוטית ופתרונות אבטחת מידע. מרכזיהמוסף מסוגים שונים כגון פתרונות 

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

 שתתאים באופן מושלם לצרכים הנדרשים תוך כדי התכנסות לתקציב הלקוח.  

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

 . הלקוח באתר או מרחוק מתמשך כהתמי שירות וכן ללקוח

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

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

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

 . שלהם העסקיים לאתגרים שמתאימים איכותיים משירותים נהנים הלקוחות
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   :ניידתתקשורת לוויינית  תחום .26.2 

סל השירותים   הרחבת  באמצעות  הן  הניידת  הלוויינית  התקשורת  בתחום  פעילותה  להרחבת  פועלת   החברה

לעיל, והן באמצעות פיתוח שוק    3  פרקב   9.7.2ערך מוסף כמתואר בסעיף    שירותיהמוצע על ידה והרחבת  

הניידת   הלוויינית  ודרום  ו  אסיה  ביבשותהתקשורת    החברה  החלה  2015  שנת  במהלך.  אמריקהמרכז 

ופועלת    PTTושירותי  מוצרי  ולספק   למכור פוטנציאל  זה  ושירות  מוצר  במכירת  רואה  החברה  לווייני. 

כי   בעולם. החברה מעריכה,    לחברה  יאפשרו  זה  מסוג  עסקאותלקידום החדרתו לשוק במדינות שונות 

 .קיימים  ללקוחות המכירות את ולהרחיב חדשים לקוחות  לגייס

 ידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים מ .27

במספר   פועלת  עיקרייםהקבוצה  גיאוגרפיים  פעילויות  במדי  : אזורים  לקבוצה  כן,  כמו  ישראל,  המושב  נת 

 .בקונגומהותיות 

 הרכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2019 

 10,597 10,806  12,454  ישראל 
 25,427 25,499  23,013  הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

 20,417 18,259  16,349  אחר
 56,441 54,564  51,816  סה"כ 

 

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

 או  10%  מהווה  זו  ממדינה  הכנסותיה   אשר  נוספת  במדינה  מהותיים  היקפים  בעלת  פעילות  לחברה  אין,  קונגו

 מהותיות  הכנסות  כדי  מגיעים  אינם  אלו,  אולם  רבות  במדינות  פעילויות  לחברה.  החברה  הכנסות  מכלל  יותר

 .כלשהי למדינה מקובץ באופן

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .28

פעילותה   בהרחבת  ממשיכה  ובפרט  החברה  הקיימים   .בקונגובאפריקה  הלקוחות  עם  החוזים  שידרוג    , לצד 

פחותים.    , בשירותים בהם מאמצי המכירה והסיכוןהחברה פועלת להתרחב למדינות נוספות מחוץ לאפריקה

 : ויהעיקרי הפעילות הצפ

חיזוק היכולות הטכנולוגיות של החברה, הרחבת סל השירותים המנוהלים המוצעים על ידי הקבוצה   •

שיווק שירותי תקשורת מתקדמים, תוך חיזוק ,  שירותי ערך מוסף ושירותי ענןלרבות    ללקוחות החברה

 ;יכולות ניהול הפרויקטים המתקדמים של החברה

  ;גם מחוץ לאפריקה בחינת אפשרויות לרכישת פעילויות חדשות, מערכי תיקי לקוחות חדשים וכיו"ב •

 ;שת"פ לניצול יעיל של מערך המכירות של החברה בעיקר לאפריקה •

חדשיםהש • צמיחה  ומנועי  חדשות  פעילויות  כמתואר   קת  בישראל,  החדשה  הזרוע  השקת  )כדוגמת 

 ברישא לפרק זה(;

 שיתופי פעולה אל מול חברות הלווין כזרועה מבצעת של פרויקטים מרוכבים.  •

ציפיותיה   כי  ודאות  כל  לחברה  אין  עתיד.  פני  צופה  מידע  בגדר  הינו  לעיל  כאמור  וכוונותיה  החברה  צפי 

והערכותיה אכן יתממשו, אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים גם על גורמים שמעצם טבעם, אינם בשליטתה 
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 מציפיותיה כאמור.  של החברה. מובהר, כי תוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי  

 גילוי ייעודי בדבר אבטחת מידע וסייבר  .29

)ספקים, לקוחות וכיו"ב(, תשלומים )גבייה   העסקית קיימים אצל החברה מאגרי מידע שונים  הבמסגרת פעילות

לצורך תיעוד מאגרי    ,בין היתר,  החברה מסתייעת במערכות טכנולוגיות שונות, וזאתב.  וכיו", עובדים  ותשלום(

קביל, מנהלת החברה מערכות טכנולוגיות מורכבות, לצרכי אספקת שירותי תקשורת ללקוחותיה,  במ  .מידעה

 תפעול שירותי לוויין וכיו"ב. 

הן לקיום יכולת התאוששות והן להגנת המערכות מפני מתקפת סייבר  , החברה פועלת בסיוע יועצים מקצועיים

באופן שוטף את האמצעים השונים בהתאם להתפתחות   נתמעדכ  בנוסף, החברהמהירה במקרה של מתקפה,  

 .הטכנולוגית הרלבנטית

עושה שימוש   כן, החברה,  פעילותה  כמו  לצורך  נתונים  עיבוד  ומערכות  במערכות טכנולוגיות מידע, תקשורת 

 לחשוף  עלולה,  שהיא  סיבה  מכל,  כאמור  התפעוליות   או/ ו  המנהלתיות  במערכות  לוגית  או  פיזית  פגיעההשוטפת.  

 נזק למידע או גניבת מידע.  גרימת לרבות,  החברה חשמל שירותי בהספקת  ולשיבושים לעיכובים החברה תא

וחומרת  סבירותו  ברמת  בהתחשב  סייבר,  אירוע  מהתרחשות  שנובע  לנזק  פוטנציאל  מוגדר  הסייבר  סיכון 

מע ו/או  מחשוב  מערכות  תקיפת  מתבצעת  במהלכו  אשר  אירוע  הינו  סייבר  אירוע  תשתיות  השלכותיו.  רכות 

 מחשוב אשר עלולה לגרום להתממשות סיכון סייבר.

רשתות  המחשוב,  מערכות  שונים.  לתוקפים  אטרקטיבית  מטרה  מהווה  בתקשורת,  העוסק  כארגון  החברה, 

התקשורת והמערכות הממוחשבות המשרתות את לקוחות החברה הינן יעד להתקפות סייבר, החדרת נוזקות,  

וחשיפות נוספות שמטרתן פגיעה בשירותי החברה, גניבת מידע או פגיעה    Phishingג  קודים זדוניים, התקפות דיו

 בבסיס נתונים של החברה. 

הפעילות העסקית של החברה נסמכת ונתמכת במידה רבה על מערכות טכנולוגיות. על כן, זמינות המערכות, 

עסקית תקינה. כמו כן, החברה רואה במידע מהימנות הנתונים והשמירה על סודיות הנתונים חיוניים לפעילות  

ומשקיעה מאמצים ומשאבים רבים   העסקי ובמידע על לקוחותיה הקיים במערכותיה ואצל ספקיה נכס עיקרי

 אבטחת המידע. ביישום מנגנונים ותהליכים של בקרה והגנה מתקדמים בתחום

ויעדיה החברה  תפיסת  את  מגדירה  סייבר  והגנת  מידע  לאבטחת  והגנת   האסטרטגיה  מידע  אבטחת  בנושא 

 הסייבר בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה.  

נהלי העבודה בתחום זה, אשר יישום  מטרת האסטרטגיה להוות מסגרת למדיניות אבטחת מידע והגנת הסייבר ו

מגדירים את עקרונות הניהול והיישום, תחומי האחריות, בעלי התפקידים, טווחי הסמכויות, סדרי הפעולות 

 והטכנולוגיות אשר משמשות את החברה. 

וזמינות  סודיות  לרבות שמירת אמינות,  לנושא אבטחת מידע  עקרונות מנחים  היתר,  בין  המדיניות מפרטת, 

צמ תחום המידע,  והסדרת  סיכונים  להתממשות  החברה  של  חשיפה  לצמצום  יסוד  עקרונות  מידע,  דלף  צום 

 ההרשאות. 

פנימיים   תהליכים  ומובילה  מקיימת  החברה  השונים,  הסייבר  איומי  עם  להתמודדות  מההיערכות  כחלק 

ם באמצעות מספר וחיצוניים להפחתת סיכוני הסייבר נגדה ונגד ולקוחותיה. במסגרת זו, סיכוני הסייבר מנוהלי

 מעגלי אבטחה ובקרה במספר רבדים, זאת מתוך מטרה להקטין את החשיפות הפוטנציאליות בגין איום זה.

בניסיונות   עלייה  על  בדגש  בעולם  ארגונים  על  סייבר  בתקיפות  משמעותית  לעלייה  מוביל  הקורונה  משבר 

Phishing  ליכי העבודה והבקרות מגדילים את  והנדסה חברתית. כמו כן תצורת העבודה מרחוק והשינוי בתה
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 .משטחי התקיפה הפוטנציאליים לתקיפות סייבר על החברה ומגבירים את איום דלף המידע 

מדיניות הקשחת    :הנוקטת במספר רב של צעדים על מנת למזער את החשיפה לסיכונים אלו ובכלל ז  החברה

הקשחת מדיניות הרשאות משתמשים,   צמצום הקישוריות לספקים וגופים חיצוניים,  ,העבודה ברשת החברה

התאמת   מתחזים,  אתרים  הסרת  לשם  הניטור  הגברת  המידע,  אבטחת  בתחום  המודעות  והעלאת  הדרכות 

ממשיכה  טלקום  גילת  מרחוק.  העבודה  ומתווה  התפקיד  לרגישות  הניטור  ותהליכי  הטכנולוגיים  הפתרונות 

 לעקוב אחר מגמות, איומים ותקיפות בעולם הסייבר. 

לתת מענה לצרכים הנוכחיים ולאפשר המשכיות עסקית, מחלקות רבות בחברה עברו לתצורת עבודה   על מנת

  .חדשה המשלבת עבודה נרחבת מהבית

החברה מבצעת גיבויים בתדירות יומית עבור כל המערכות הקריטיות שלה, כולל שכפול של הגיבויים לאתר  

 יכולת לשחזר נתונים בהצלחה מגיבויים אלו.  נוסף וכן מבצעת באופן סדיר שחזורים לצורך ווידוא ה

של   2021בשנת   השירותים  או  המוצרים  על  מהותית  שהשפיעה  יותר  או  אחת  קיברנטית  תקרית  הייתה  לא 

 החברה או על קשרים עם לקוחות. 

סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירה למערכות החברה מבוצעים על ידי חברות חיצוניות בלתי תלויות המתמחות  

וסיכוני  בתחום נקבעת בהתאם לקריטיות המערכת .  IT  אבטחת מידע  כל מערכת,  על  עריכת הסקר  תדירות 

 .והסיכון הטמון בה

עשויה להיות לכך השפעה מהותית על פעילותה וכן מוניטין החברה    ,ככל שתתרחש מתקפת סייבר על החברה

עלול להיפגע. בנוסף, החברה עשויה להידרש לשאת בעלויות כדי להגן מפני פגיעות במערכות המידע, כמו גם  

לתקן את הנזק שייגרם מפגיעות כאלו ככל שיתרחשו כולל, למשל, הקמת מערכות הגנה פנימיות, יישום אמצעי 

ספים מפני איומי סייבר, הגנה מפני התדיינות משפטית כתוצאה ממתקפת סייבר, תשלום פיצויים או הגנה נו

 נקיטת צעדים מתקנים אחרים כלפי צדדים שלישיים.  

מתקדמות, ניטור מימוש יעדי אבטחת המידע והגנת הסייבר מתבצע באמצעות יישום שורה של אמצעי הגנה,  

וכלה בשיטות לטיפול באירועים שר מומחה בתחום אבטחת המידע,  ע"י מוקד שליטה ובקרה א  24/7הרשת  

 .אין וודאות באשר ליכולתה של החברה למנוע מתקפות סייבר או פגיעות במערכות המידע  .והתאוששות מאסון

   גורמי סיכון .30

 סיכונים ענפיים 

 רגולציה   -שוק התקשורת בישראל  .30.1

על דרך פעולת  ,  רגולטוריתנו שוק המוסדר  י שוק התקשורת בישראל ה בשוק   .הקבוצה באופן המשפיע 

רבה רגולטורית  ודאות  אי  שוררת  ר  ,התקשורת  מתן  למדיניות  ביחס  זה  שוק  י ובכלל  ופתיחת  שיונות 

 התקשורת לתחרות.

שיונות מוגבלים בזמן וניתן לחדשם  י לעיל. הרבפרק זה    21שיונות, כמפורט בסעיף  יפועלת על פי ר  הקבוצה

שיונות  ישיונות יחודשו בעתיד. לאי חידוש של הר י הוראות הדין. אין ביטחון כי הר  על פיל  מעת לעת, הכ 

 או מי מהם, תהיה השפעה מהותית לרעה על עסקיה ו/או תוצאותיה העסקיות של החברה. 

ספציפי, בין היתר, במקרה בו   רישיוןשיונות, רשאי השר להגביל ו/או להשהות ו/או לבטל  ימפורט ברכ

לא יכולה להעמיד ו/או לתת את    הקבוצה, במקרה בו  ברישיוןתנאי מהתנאים המופיעים    הקבוצההפרה  

ניתן   בגינו  בו    , וכן  הרישיוןהשירות הספציפי  נאותה   הקבוצהבמקרה  על רמת שירות  לא תוכל לשמור 
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יכול השר לתקן את תנאי הרל  בנוסף,  ביחס למגזר ירווחת הציבור.  שיון בהתאם למדיניות הממשלה 

עשוי הדבר להשפיע   ,כאמורלפעול  התקשורת ולאינטרסים הציבוריים. במקרה בו שר התקשורת יחליט  

 אינה יכולה לצפותו.  שבאופן  הקבוצהעל 

ון להשתמש בתדרים שהם חופפים לתדרי הלווין  בישראל, קיבלו ספקי הסלולר רישי  5עליית דור    במסגרת 

 ללקוחות גילת טלקום.    C-Band)בקליטה(. לאור כך, שימוש בתדרים אלו עלול להשפיע על שירותי הלווין  

הטיפול בנושא, הוקם פורום משותף בנוכחות ספקי לווין, ספקי שירות לווין, משרד התקשורת   במסגרת

וספקי הסלולר. כל הפעלה באזור התחתנו של ספקי שירותי הלווין מצריכה שיתוף פעולה ותיאום, בנוסף 

 הוסיפה החברה ציוד הגנה מכל הפרעה סלולרית. 

 רגולציה -שוק התקשורת מחוץ לישראל  .30.2

במדינות רבות ברחבי העולם, חלקן מדינות מפותחות וחלקן מדינות   הקבוצה, פועלת  הדוחלמועד  נכון  

 מתפתחות. 

 מדינות רבות בעולם קיימים חוקים או הוראות רגולטוריות המתייחסים או המגבילים את הפעילות ב

ו/או    הקבוצהמשפיעים על פעילותה של  הם  ואשר יכול ו  הקבוצהבתחומי שירותי התקשורת בהם עוסקת  

 ו/או ספקים שהינם מפעילי תקשורת במדינות אלה.   הקבוצהעל פעילות לקוחותיה של  

ידי   על  כי בקשר עם העמדת השירותים כאמור  כי מדינות אלה תטענה  על  הקבוצהקיימת האפשרות   ,

יונים ו/או מגבלות באותן  לעמוד בקריטר,  ו/או ספקיה שהינם מפעילי התקשורת  הקבוצהלקוחותיה של  

ר או  היתרים  לקבלת  דרישות  לרבות  זה.  ימדינות,  לצורך  ו/או    הקבוצהשיונות  היא  האם  יודעת  אינה 

 לקוחותיה ו/או ספקיה עומדים ו/או יעמדו בדרישות כאמור. 

רגולטוריות  דרישות  של  האכיפה  הגברת  ו/או  כאמור  הרגולטוריות  בדרישות  להחמרה  האמור,  לאור 

ו/או ספקיה בדרישות כאמור  הקבוצהו/או לאי עמידת  קיימות   עלולה להיות השפעה    ,ו/או לקוחותיה 

ו/או על   הקבוצה, לרבות האפשרות כי ייאסר על  הקבוצהמהותית לרעה על עסקיה ו/או תוצאותיה של  

 ו/או על ספקיה מלבצע, לתת או לקבל שירותי תקשורת במדינות אלה.   הקבוצהלקוחותיה של 

היתר ,היעד במדינות רגולציה  בשינויי  להתעדכן גתנוה החברה  המחלקה ובפיקוח באמצעות,  בין 

  ה. החבר של  המשפטית

 שינויים טכנולוגיים .30.3

בטכנולוגיה ומשמעותיים  מהירים  בשינויים  מאופיין  התקשורת  מהותיים    .מגזר  טכנולוגיים  שינויים 

שונות,  טכנולוגיות  בין  לקוחות  ניוד  בשל  לרבות  החברה,  בעסקי  מהותיים  לשינויים  לגרום  עשויים 

רציף  באופן  פועלת  זאת החברה  לאור  וכיו"ב.  על תמחור השירותים  להשפיע  עשויות  טכנולוגיות אשר 

ללא ולהרחיב  לכל טכנולוגיה חדשה  גישה  לייצר  על מנת  על מנת   ועקבי  לאות את סל המוצרים שלה, 

ההתפתחויות   למול  הקצב  "הדבקת"  אגב  טכנולוגיות  של  ורציף  מלא  מגוון  ללקוחותיה  לאפשר 

 הטכנולוגיות. 

בין נוהגת להתעדכן באופן שוטף בחידושים הטכנולוגיים בתחום התקשורת,  באמצעות   היתר,  החברה 

רכישת דוחות מחברות המתמחות במחקר בתחום התקשורת בטריטוריות בהן קבלת אינפורמציה כתובה,  

שליחת עובדים מרכזיים לקורסים ולכנסים )בעיקר בחו"ל( ותוך שמירה על קשר שוטף   החברה פועלת,

 עם ספקים בתחום לגבי חידושים טכנולוגיים.
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 לוויין מקטעי  .30.4 

, היצע מקטעי  לווייןמחירי מקטעי ה  :שוק התקשורת באמצעות לווייןו של  מצבפעילות החברה תלויה ב

שימוש. כל שינוי באחד   ההטכנולוגיה בה נעש,  , הביקוש לשירותי תקשורת באמצעות לוויין וכן לווייןה

 מהותית על פעילות החברה.  שפיעלה  עשויהפרמטרים לעיל  מ

  ספקי מקטעי לוויין . במקרה בו  כל שהואספציפי    לווייןספק מקטעי  בקיימת תלות  לא    ,להערכת החברה

, מסיבה עסקית או טכנית, באופן מלא או  , יחדלו לפעול או יפסיקולווייןמקטעי    הקבוצהמהם חוכרת  

חלופיים לצורך    לווייןספקי מקטע    למצוא  . החברה מעריכה כי יש ביכולתהעמהאת ההתקשרות    חלקי,

בהוצאות   . עם זאת, מעבר לספקים אלטרנטיביים יהיה כרוךאספקת שירותי התקשורת הניתנים על ידה

מנוספות,   ההנובעות  מקטעי  ספק  הציוד  כיוו  :)כגון   יןלווי החלפת  מרכיבי  חלק  החלפת  ו/או  אנטנות  ן 

אשר    לקוחותחלק מ באיבוד  ייתכן שיהיה כרוך אף  ,וכן  (הקבוצההמותקנים אצל הלקוחות ו/או במתקני  

 . יהיה צורך להעבירם לספק האלטרנטיבי

, בהיקפים ולתקופות קבועות לווייןלרכישת מקטעי  התקשרה עם מספר ספקים    הקבוצהנוסף לאמור,  ב

ראו   נוספים  )לפרטים  קבועים  לסכומים  זה    15סעיף  בתמורה  על  לעיל(בפרק  מבוססות  אלו  רכישות   .

פועלת בזהירות ובמידתיות ברכישת מקטעי    הקבוצה  בשוק.  ום שיהיילגבי הביקושציפיותיה של החברה  

הנרכשת מספקיה תנוצל במלואה. במקרה בו לא   לווייןאולם אין כל וודאות כי קיבולת מקטעי ה  ,לוויין

השפעה לרעה על תוצאותיה העסקיות   לכךלהיות    הנרכשת, עלולה  לווייןקיבולת מקטעי ה  התנוצל במלוא 

 של החברה. 

של   באופן שמאפשר לה התאמה מהירה יותר  החברה שינתה את התנאים המסחריים עם ספקי הלוויין

כתוצאה מכך, החברה.  על הכנסות  המשפיעים  בשוק  לשינויים  החברה    ההוצאות  להגדיל את הצליחה 

 .להוריד את עלויותיו  כךיעילות השימוש במשאב ובתוך 

 תחרות .30.5

 . לעיל 2בפרק   6.3ראו סעיף 

 סיכוני מטבע  .30.6

עסקאות במטבע הדולר   לבצעבפרט, בהם נהוג    ת הלווייניוהחברה פועלת בשוק התקשורת בכלל ובשוק  

האמריקאי. במטרה להקטין את החשיפה הכלכלית לסיכון זה, מדיניות החברה הינה השקעת מאמצים 

מול  העסקאות  לתנאי  האפשר,  ככל  יותר,  טובים  או  דומים  בתנאים  ספקים  עם  עסקאות  ביצירת 

 בעית" לפעילותה.ובכך למעשה, מייצרת החברה הגנה "ט  ,לקוחותיה בכל הקשור למטבע ולתנאי התשלום

היוצר חשיפה    דבר,  בהן קיימת פעילות עסקית במטבע מקומי  לחברה החזקה בחברות בנות באפריקה

למטבע המקומי. יחד עם זאת, מרבית פעילותן של חברות הבת מבוססות על חוזים דולריים, ולכן להערכת 

  החברה אין מדובר בחשיפה מהותית.

  57,630  ל  בתמורה(  'ג)סדרה   להמרה  חוב  אגרות.נ  ע  60,000,000 ורלציב  החברה  הנפיקה  2021 יוני  בחודש

 הינו  החברה  של  הפעילות  מטבע  כי  העובדה  לאור.  צמודות  ואינן"ח  בש  נקובות  החוב  אגרות"ח.  ש  אלפי

 החברה  של  השיקלי  העיקרי  החובנכון למועד הדוח,  .  השקל  למטבע  חשיפה  לחברה  קיימת"ב,  ארה  דולר

עסקאות  ולכן,  שיקלי   פקדון  באמצעות  מגודר'(  ג)אג"ח   בוצעו  טרם  זאת,    יחד  .בגינו  הגנה,    ביצעה עם 

   .2022 אוקטובר לסוף  עד לחודש"ח  ש מיליון 1.5 בסכום של מוגן פורוורד עסקת החברה 
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   פעילות באפריקה .30.7 

מהכנסותיה של הקבוצה מתחום שירותי תקשורת נתונים נובעים מלקוחות   74%-נכון למועד דוח זה, כ

)בעיקר   אפריקה  במדינות  הפועלים  קונגושונים  של  הדמוקרטית  ממנה  הרפובליקה  ההכנסות  אשר   ,

כ על  הקבוצה  52%-עומדות  זה  מהכנסות  שוק    30.2בסעיף    לאמור  נוסף  (.מתחום  התפתחות  לעיל, 

התקשורת המקומית ו/או פיתוח תשתיות מתחרות לתקשורת הלוויינית ו/או הגברת התחרות הספציפית  

מהות באופן  להשפיע  עלולים  אלו,  החברה. במדינות  של  העסקיות  תוצאותיה  ו/או  עסקיה  על  לרעה    י 

החברה פועלת על מנת לפתח מנועי צמיחה חדשים, לבצע רכישות איכותיות ולהגדיל את מגוון לקוחותיה  

 ועסקיה, גם מחוץ לאפריקה, כמפורט בפרק זה להלן. 

 הכנסות ממספר מועט של לקוחות גדולים  .30.8

מהלקוחות הינה מוגבלת. הקבוצה בוחנת באופן שוטף את    החשיפה לריכוזי סיכון האשראי בקשר למי

 טיב הלקוחות, על מנת לקבוע את סכום ההפרשה הדרושה לחובות מסופקים. 

החברה פועלת באופן קבוע במטרה להגדיל את בסיס הלקוחות שלה, בעיקר תוך ניסיון להשגת לקוחות 

 "גדולים". 

   אשראיסיכוני  .30.9

מגיעות ממדינות  ייצוא. מרבית מכירות הקבוצה  ביטוח אשראי  פוליסת  ידי  על  אינה מכוסה  הקבוצה 

 בעלות סיכוני סחר ואשראי גדולים וצפוי כי הקבוצה תמשיך לסחור במדינות כאלו. 

דורשת   ,במקרים בהם מוכרת החברה ציוד בהיקף מהותי,  לצורך הקטנת החשיפה הנובעת מסיכון זה

מראש   יהתמלקוחוהחברה   התשלום.ו  לשלם  סיכוני  את  להגביל  מנת  על  החברה    זאת  בוחנת  בנוסף, 

 התקשרות עם מבטח.

 גביה מלקוחות .30.10

בסעיף   ניכר  להלן,    27.13כמפורט  במדינות חלק  לקוחותיה  על  מבוססים  החברה  של  מהכנסותיה 

מתפתחות ביבשת אפריקה, אשר מאופיינת בחוסר יציבות פוליטית וכלכלית. בהתאם, החברה נדרשת  

לפרטים בדבר גביית  לעיתים להשקיע משאבים תפעוליים וכספיים לצורך גביה של תשלומים מלקוחות.  

 דוחות הכספיים.  ל ב' 4 אוריון ובבדוח הדירקטורי 2סעיף  ראוחובות לקוחות 

 איתנות טכנולוגית, אבטחת מידע וסייבר  .30.11

החברה מבוססת על מערכות מידע וזרימת המידע, לרבות הקשר עם לקוחותיה, מבוצעת בחלקה    פעילות

של   משכך,  .אלקטרוני  בסיס  על  הארי למערכות  חדירה  כגון  סייבר  והתקפות  לאיומי  החברה  חשופה 

בלתי   לגורמים  להביא  עשויים  ויצליחו  ככל  אשר  הכמורשים  אובדן  כגון  ועקיפים  ישירים  סות זקים 

על מנת למזער את הסיכונים האמורים, משקיעה החברה משאבים רבים באיתנותה   יטין.ופגיעה במו

 הטכנולוגית ובאבטחה נאותה של מערכותיה. 

 קרו אסיכוני מ

 שוק התקשורת .30.12

שווקים  ושל  זה  שוק  של  העתידי  גודלו  התקשורת.  שירותי  מתן  שוק  של  בצמיחה  תלויה  החברה 

של   וטכנולוגיות  לשירותים  אחרים  שאינם ,  הקבוצהפוטנציאליים  גורמים  במספר  ותלוי  ודאי  אינו 

בשליטת החברה. במקרה בו התפתחותו של ענף זה בשוק התקשורת לא תהא בהתאם לציפיות, הדבר 
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יע לרעה באופן מהותי על עסקיה, מצבה הפיננסי, תוצאות פעילותה ותזרים המזומנים של שפ עלול לה 

פועל בהן  התקשורת  שוק  ענפי  אינ  הקבוצה   ת החברה.  התשתיות  בהן  במדינות  כללי,  באופן   ןמצויים, 

מפותחות מספיק על מנת לאפשר לחברה להציע בהן את מרבית שירותיה המתקדמים ביותר. מאידך, אם 

עלול לרדת   הקבוצהאלו יתפתחו התחרות בהם עלולה לגבור והביקוש לשירותי התקשורת של    שווקים

 בהתאם.

  קי החברהואי יציבות פוליטית בשו .30.13

מייצרת חלק משמעותי מהכנסותיה ומתכוונת לייצר מכירות עתידיות במדינות מתפתחות. על    הקבוצה

עסקי   או  הקבוצהכן,  כלכלית  יציבות  אי  של  לסיכון  אזורית.    חשופים  או  מקומית  בחלק פוליטית 

תקופת בחירות עשויה להשפיע על    . מהמדינות בהן פועלת החברה התקיימו בחירות במהלך תקופת הדוח

  הקבוצה של    תפעילותה הבינלאומיבסיכונים  .  ממשלה וכו'(  יפרוייקט)הקפאת תקציבים,    כלכלת המדינה

מטבע  ים כולל תנודות  אשראי,  סיכון  שליליות,  מס  הוצאתו השפעות  או  זר  רכישת מטבע  על  הגבלות   ,

אם    ,כןו  הרלבנטיתמהמדינה   מקומיים.  מתחרים  המעדיפים  ותקנות  את  הקבוצהחוקים  תצלח   לא 

הבינלאומי בפעילותה  באופן מהותי.תהאתגרים  לרעה  להיות מושפעים  עלולים  למגר    , עסקיה  על מנת 

  החברה מבזרת את פעילותה במספר רב של מדינות. ,סיכונים פוליטיים

   חבויות בגין אחריות .30.14

   לעיל. 16.5סעיף  וראלעניין מדיניות מתן אחריות הקבוצה 

בשל אופי לקוחות הקבוצה, ייתכן שהיקף אחריותה של הקבוצה כלפי ספקיה יעלה בפועל על האחריות 

של לקוחות אלו כלפי הקבוצה, וזאת מהטעם שהקבוצה לא תצליח לממש את אחריות הלקוחות כלפיה 

 מהם. או להיפרע 

 להלן הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על  

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על   תיאור גורם הסיכון 
 החברה

 קטנה  בינונית  גדולה

    סיכונים ענפיים

 +   רגולציה  -שוק התקשורת בישראל 

  +  רגולציה -שוק התקשורת מחוץ לישראל 

  +  טכנולוגייםשינויים 

  +  מקטעי לוויין 

  +  תחרות

  +  סיכוני מטבע

    סיכונים ייחודיים לחברה

   + פעילות באפריקה

   + הכנסות ממספר מועט של לקוחות גדולים 

 +   סיכוני אשראי

  +  גביה מלקוחות

 +   וסייבר מידע  אבטחת, טכנולוגית איתנות

 קרו אסיכוני מ

  +  אי יציבות פוליטית בשוקי החברה 

  +  שוק התקשורת

 +   חבויות בגין אחריות 
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המידע בסעיף הוא מידע צופה פני עתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה במועד הדיווח, וכולל הערכות  

באופן מהותי מאלו המופיעות של החברה. התוצאות בפועל או התממשות התחזיות וההערכות עשויות להיות שונות  

 בדוח זה. 

 
 2022במרץ  30 :ריךתא

 _______________________ 

 בע"מ גילת טלקום גלובל                                                                                                                                     
 : שמות החותמים ותפקידם

 יו"ר דירקטוריון עמי ברלב,

 , מנכ"ל החברה איציק בן אליעזר
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 תיאור תמציתי של עסקי החברה -כללי 

 ת ואירועים מהותיים מהתקופה האחרונהאירועים עיקריים בתקופה אשר השפיעו על תוצאות הפעילו .1

 Wioccעסקת  השלמת 1.1

  בתאגיד   אחזקותיה  למכירת  התנאים  מלוא  בהצלחה  הושלמו  כי  החברה  דיווחה  2021,  בנובמבר  21  ביום

"Wiocc דולר ארה"ב, ברוטו.  9,438,357", בתמורה לסך של 

. מתמורת העסקה נוכו, בהתאם לתנאי העסקה, סכומי  2021,  בנובמבר  24  ביום  התקבלה  העסקה  תמורת

 שירותים  רכש   בגין,  Wioccהוצאות עסקה )עמלות, משפטיות וכיו"ב(, וסגירת יתרת הוצאות פתוחות מול  

 דולר  7,548,800  של  נטו  סך  על  עומד  החוב  אגרות  לנאמן  הועבר  אשר  התשלום  סך  בו  אופןב(,  שוטפים

 . , אגב צמצום משמעותית בהיקף חובות הספקים של החברה"בארה

העסקה,    בעצם תוך   החברהביצוע  ופעילויות,  חברות  והשבחת  באיתור  מוכחת  יכולת  להציג  ממשיכה 

של  ועסקיה  פעילותה  את  להשביח  מנת  על  החברה  האחרונות,  השנים  במהלך  מיטבי.  באופן  מימושן 

Wiocc  בדירקטוריון אקטיבית  נוכחות  קיום  תוך   ,Wiocc  וועדות ניהול   ,Wiocc של אקטיבי  וקידום   ,

 ולמימוש  איכותיים  משקיעים  לאיתור  הובילה  זו  השבחה  פעילות.  Wioccעסקאות ומיזמים רבים בתוך  

 עסקה  בתפעול  וכרוכה  מכרעת  הייתה  ההשקעה  בעסקת  גילת  של  מעורבותה.  ההשקעה  של  ביותר  מוצלח

 . ועוד רבים רגולטוריים אישורים בהשגת צורך, שונים  צדדים  13 -מ למעלה כללה אשר ביותר מורכבת

א.   :לביצוע  החברה  של  החוב  אגרות  ולתנאי  שהושגה  העסקה  לתנאי  בהתאם,  שימשה  העסקה  תמורת

ותיר הב' של החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב, באופן אשר    - מוקדם של סדרות אגרות החוב ו' ו   פירעון

. שמירת עתודה לתשלום מס בגין העסקה  ביתרה לא מהותית לפירעון עתידי בגין אגרות החוב מסדרה ב';  

ו וככל  מתאריכים    יידרש(.)אם  מיידיים  דיווחים  ראה  נוסף  )מספרי   20.12.2021  -ו  5.12.2021לפירוט 

 (. 2021-01-106216 -ו 2021-01-111688אסמכתא: 

משמעותית את מבנה החוב של החברה, תוך הקטנת רמות המינוף של החברה, קיטון   שיפרהזו,    עסקה

בהוצאות המימון, ומשקפת את יכולות הביצוע העסקיות והניהוליות הגבוהות של הנהלת החברה, אשר 

 
"(, גאיה קום בע"מ, ישראסט  נטאפל  .איי.פיבע"מ )"  סנט נטוורק אפל  ."(, איי.פיגילת טלקום טלקום בע"מ )בשמה הקודם גילת סאטקום( )" גילת  1

 Gilat Satcom Nigeria Ltd.  ,TNL Teleserve Network Ltd  ,Teleserve  Communication Ltd  TCL  ,Gilat Telecom Ugandaבינלאומית בע"מ,   תקשורת

Ltd ,Gilat Satcom Ghana Ltd ,Gilat Telecom ,Belgium  Gilat Telecom Zambia Limited  ( החברות המוחזקותיחד: "להלן.)" 



 

 

 בהצלחה, עד למכירתה.  Wioccפעלה לאורך השנים להשבחתה של 

 תשתית אינטרנט סיבים ושירותי גישה לענן כניסת החברה לשוק ספקי האינטרנט בישראל והשקת  1.2

על החלטתה להיכנס לתחום קישוריות האינטרנט בישראל כספקית במהלך החודש האחרון דיווחה החברה  

( ענן מתקדמים.  ISPאינטרנט  שירותי  ותשתיות קרקעיות מתקדמות, בשילוב  על בסיס סיבים  לחברה ( 

שירותים הן במתכונת סיטונאית והן במתכונת קמעונאית ת תקשורת ונכסים המאפשרים לה לתת  ותשתי

בכוונת החברה להתמקד בשלב ראשון במגזר  מבחינה קמעונאית    ובכוונת החברה לפעול בשתי החזיתות.

נוספים,   מוצרים  להשיק  החברה  בכוונת  בהמשך,  כאשר  מורשים,  משווקים  עם  עבודה  בשילוב  העסקי 

י נתב מתקדמים, פתרונות אלחוט ייחודיים ושירותי קישורי כדוגמת תשתיות תקשורת מאובטחות, שירות

 לעננים הציבוריים הבינלאומיים. 

החברה צופה, כי בשנים הקרובות, עם כניסת העננים הגלובאליים, תחול תמורה בשוק התקשורת הישראלי 

החלטת החברה כאמור לעיל, מהווה צעד ראשון לקראת   והחברה מתכוונת להיות שחקן משמעותי בתחום.

בתחומי  איכותי  לגורם  גם  שונים,  בתחומים  ובחו"ל  בישראל  הקיימת  לפעילותה  החברה, מעבר  הפיכת 

החברה.   של  והאיכותיות  הקיימות  הלוויין  ליכולות  וזאת מעבר  והתשתיות המתקדמות,  הענן  הסיבים, 

 - בתחומי התשתית, השירות ופתרונות התקשורת, גם לשוק ה   בכוונת החברה להביא את ניסיונה הגלובלי

ISP  .הישראלי, תוך הצעת ערך חדשה ומשמעותית ללקוחות החברה 

 מידע צופה פני עתיד: 

מובהר כי אין וודאות מלאה בדבר צפי התוצאות העסקיות של הפעילות החדשה ו/או הצלחתה, והאמור  

מיד מהווה  הפעילות  הצלחת  לאפשרות  ביחס  ערך,  לעיל  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  הצופה  ע 

, אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו( או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות  1968-התשכ"ח

ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ושאין החברה יכולה לצפותן במועד  

בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על זה, ובכלל זאת, הסביבה התחרותית והתפתחויות  

 פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה.

 פעילות תחומי 1.3

( שירותי 1עיקריים והמדווחים כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים: )  תחומי פעילות  בשניהקבוצה עוסקת  

שירותי  מסך הכנסות החברה בתקופת הדוח )"  85%  -הכנסות החברה מתחום זה היוו כ  -  תקשורת נתונים  

שרותי תקשורת נתונים לוויין אשר   -תחום הפעילות האמור כולל שני שירותי תקשורת    ."(תקשורת נתונים

ושרותי תקשורת נתונים סיבים, מסך הכנסות החברה בתקופת הדוח    76%  -היוו כ מהם  הכנסות החברה  

לדוחות    21)לפירוט ראו ביאור    מסך הכנסות החברה בתקופת הדוח  8%  -כ  היוומהם  הכנסות החברה  אשר  

הכנסות החברה מתחום   -ורת לוויינית ניידת  ( שרותי תקש2)  ;המצורפים לדוח זה(  המאוחדים  הכספיים

 "(. שירותי תקשורת לוויינית ניידתמסך הכנסות החברה בתקופת הדוח )"  15% -זה היוו כ

  להלן פילוח הכנסות החברה לפי אזורים: 1.4

   31לשנה שהסתיימה ביום  
 2021בדצמבר  

   31לשנה שהסתיימה ביום 
 2020בדצמבר  

   31לשנה שהסתיימה ביום 
 2019בדצמבר  

 43,607  41,248  38,213  אפריקה 
 301  648  173  אסיה

 1,666  1,351  385  אירופה
 10,867  11,317  13,045  אחרים 
 56,441  54,564  51,816  סה"כ 



 

 

 שיעור קיבולת פנויה:  1.5

   31לשנה שהסתיימה ביום  
 2021בדצמבר  

   31לשנה שהסתיימה ביום 
 2020בדצמבר  

   31לשנה שהסתיימה ביום 
 2019בדצמבר  

שעור קיבולת   הקיבולת   סך 
שעור קיבולת   הקיבולת   סך פנויה לשיווק

שעור קיבולת   הקיבולת   סך פנויה לשיווק
 פנויה לשיווק

Mhz  897 0.7%  963 4.4%  1,101 7.9% 
Mbps  1,441 0%  1,526 0%  - 0% 
O3B  1,824 0%  4,181 0%  4,203 1% 

 

  באלפי דולר:המדווחים   להלן תמצית הנתונים הכספיים המאוחדים 1.6

 2020 רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 סה"כ  2021 

51,816  הכנסות    12,325  13,721  12,850   12,919  54,564  
39,418  עלות ההכנסות    9,533  10,630  9,394  9,860 (39,423) 

3,091  2,792  12,398  רווח גולמי   3,456  3,059  15,141  
27.7%  23.7% 26.9% 22.5% 22.6% 24% שיעור הרווח הגולמי  

הוצאות מכירה  
1,199  1,114  1,284  4,744  ושיווק   1,146 5,257 

הוצאות הנהלה  
2,063  4,014  10,492  וכלליות    2,007 2,408 6,521 

רווח )הפסד(  
מפעולות רגילות  

 לפני הכנסות אחרות 
(2,838) (2,507) (86)  250 (495)  3633,  

)הוצאות( הכנסות 
-  אחרות   -   -  - -  286  

רווח )הפסד(  
,6493  (495) 250  (86) (2,507) (2,838) מפעולות רגילות   

)*(EBITDA  15,500  1,718  4,784  4,972  4,026  79522,  
 (4,234) (371) (598) (803) (194) (1,967) הוצאות מימון, נטו
( 632) מיסים על הכנסה  (408) (65) (83) (77) (1,068) 

רווח )הפסד(  
 לתקופה 

(5,437) (3,109) (954) (431) (943) (1,653) 

 
 . והפחתות פחת, מסים , מימון בנטרול  נקי  כרווח  מחושב EBITDA -מדד ה )*( 

)סיווג חוזי חכירת לוויין כחכירה וכתוצאה מכך רישום של הוצאות פחת בשוטף(    IFRS16בנטרול השפעת תקן    EBITDA  -מדד ה
החברה  מפעילות אלפי דולר. מדד זה משקף את הרווחיות התזרימית   2,301לסך של  31.12.2021הסתכם לשנה שהסתיימה ביום 

והוא משמש את מקבלי ההחלטות בחברה. להערכת הנהלת החברה מדד זה עשוי לתרום לקוראי הדוחות בניתוח והבנת פעילות  
 החברה.  

  



 

 

יוני 1.7 ברפובליקה    2018  בחודש  במיזם  השותף  של  העיקריות  זכויותיו  לרכישת  הסכם  על  החברה  חתמה 

מיליון דולר. כתוצאה מעסקת    15.6( הינו  100%השווי ההוגן של הזכויות שנרכשו ).  הדמוקרטית של קונגו

  כתוצאה מהטיפול החשבונאי  מיליון דולר.  9.2רווח חד פעמי בסך של    2018הרכישה רשמה החברה בשנת  

הוצאות פחת והפחתות בגין הנכסים שנרשמו בעקבות הרכישה.    2018ביולי    1רושמת החברה החל מיום  

 דולר.  אלפי 808 -היה כ  2021במהלך שנת סך ההוצאות שנרשמו 

בטבלה להלן  בפסקאות להלן והמובאים  בכדי להציג את הפעילות העסקית של החברה, הנתונים הכספיים  

 (.non-gaapדוחות הנהלה, נתוני הדוחות הכספיים בניכוי ההפחתות האמורות )יהיו מבוססים על 

ביום    לשנהתוצאות הפעילות של הקבוצה   בגין    31.12.2021שהסתיימה  והפחתות  כוללות הוצאות פחת 

אלפי דולר אשר נזקפו לסעיף הוצאות   808  - כעודפי עלות שנוצרו במסגרת רכישת הפעילות בקונגו, בסך של  

 מכירה ושיווק. 

ביום    לשנהתוצאות הפעילות של הקבוצה   בגין    31.12.2020שהסתיימה  והפחתות  כוללות הוצאות פחת 

אלפי דולר אשר נזקפו לסעיף עלות    2,311  -כהפעילות בקונגו, בסך של    עודפי עלות שנוצרו במסגרת רכישת

 אלפי דולר(.    1,762 -פי דולר( ולסעיף הוצאות מכירה ושיווק )כאל 549 -המכר )כ

 אלפי דולר.   12,398 -הסתכם לסך של כ  2021בשנת הרווח הגולמי 

פחת והפחתות שנזקפו    בנטרול הוצאותאלפי דולר.    15,141  -הסתכם לסך של כ  2020הרווח הגולמי בשנת  

אלפי דולר   15,690  -כהסתכם לסך של    31.12.2020לשנה שהסתיימה ביום  , הרווח הגולמי  לעלות המכר

 ( 28.7% -)שיעור של כ

 . מירידה בהכנסות בעיקרנבע  2020לעומת שנת   2021ברווח הגולמי בשנת  הקיטון

אלפי דולר. בנטרול הוצאות פחת והפחתות שנזקפו (  2,838)  -כהסתכם לסך של    2021בשנת  התפעולי    ההפסד

   .אלפי דולר( 2,029) -כהתפעולי הסתכם לסך של ההפסד להוצאות מכירה ושיווק, 

אלפי דולר. בנטרול הוצאות פחת והפחתות שנזקפו   3,363  -כהסתכם לסך של    2020בשנת  התפעולי    הרווח

   .אלפי דולר 5,674 -כלהוצאות מכירה ושיווק, הרווח התפעולי הסתכם לסך של 

מירידה ברווח הגולמי בעקבות נבע בעיקר    2021שנת  להפסד תפעולי ב  2020רווח התפעולי בשנת  המעבר מ

לחומ"ס ואי הכרה בהכנסה בגין לקוח נקסטל בקמרון    ירידה במחזורי הפעילות וכתוצאה מעדכון ההפרשה

 מיליון דולר.  4.3בסך של כ 

  ההפסד אלפי דולר, בנטרול פחת והפחתות כאמור לעיל,    5,437  -הסתכם לסך של כ  2021בשנת    הנקי ההפסד  

 .אלפי דולר 4,629 -הנקי הסתכם לסך של כ

הרווח  אלפי דולר, בנטרול פחת והפחתות כאמור לעיל,    1,653  -הסתכם לסך של כ  2020בשנת    ההפסד הנקי

 . אלפי דולר 658 -הנקי הסתכם לסך של כ



 

 

 :לעיל להסברים  בהתאם, לתקופת הדיווחלהלן ההתאמות שבוצעו לדוח הרווח והפסד של החברה 

  רווח והפסד לשנה  
   שהסתיימה ביום

31.12.2021 

  רווח והפסד לשנה  התאמות 
   שהסתיימה ביום

31.12.2021   
 (NON GAAP ) 

 51,816  - 51,816  הכנסות  
 39,418    - 39,418  עלות ההכנסות  
 12,398  - 12,398  רווח גולמי 
 24% - 24% שיעור הרווח הגולמי 
 3,936  ( 808) 4,744  ושיווקהוצאות מכירה   
 10,492  - 10,492  וכלליות הוצאות הנהלה   
 ( 2,030) ( 808) ( 2,838) מפעולות רגילות    הפסד  

 EBITDA  15,500   -  15,500 
 ( 1,967) -   ( 1,967) הוצאות מימון, נטו 
 ( 632) -   ( 632) מיסים על הכנסה 
 ( 4,629) ( 808) ( 5,437) רווח )הפסד( לתקופה 

  

לשנה  והפסד  רווח 
שהסתיימה ביום  

31.12.2020 

לשנה  והפסד  רווח התאמות
שהסתיימה ביום  

31.12.2020   
(NON GAAP ) 

 54,564  - 54,564  הכנסות 
 ( 38,874) 549  ( 39,423) עלות ההכנסות 

 15,690  - 15,141  רווח גולמי
 28.7%   27.7%  שיעור הרווח הגולמי

 ( 3,495) 1,762  ( 5,257) ושיווקהוצאות מכירה  
 ( 6,521) - ( 6,521) וכלליות הוצאות הנהלה  

 5,674  2,311  3,363  לפני הכנסות אחרותרווח מפעולות רגילות  
 286  - 286  הכנסות אחרות 

 5,960  2,311  3,649  מפעולות רגילותרווח 
EBITDA  22,795 -  22,795 

 ( 4,234) - ( 4,234) הוצאות מימון, נטו
 ( 1,068) - ( 1,068) הכנסהמיסים על 

 658 2,311  ( 1,653) לתקופה)הפסד(   רווח
 

( בדבר תהליכי גביית החוב מול לקוח  2021-01-068580)אסמכתא:    22.04.2021לדיווח החברה מיום    בהמשך)*(  

"הלקוח"(,   )להלן:  "נקסטל"(  )חברת  בקמרון  סלולר  שירותי  לאספקת  כחברה  את    עדכנההפועל  החברה 

בגין   על    החוב ההפרשה  של    שירותיםהפתוח  בסך  ללקוח,  שסופקו   בשנה   דולר  אלפי  4,345  -כמקצועיים 

ועוד סך    לתקופהדולר באמצעות אי הכרה בהכנסות    אלפי  1,625  -)סך של כ  2021בר,  דצמב  31  ביום  שהסתיימה

החברה נקטה בהליכים משפטיים בבית המשפט    .(מסופקים  לחובות  הפרשה  באמצעות  דולר  אלפי  2,720  -של כ

בקמרון מול הלקוח, ובהמלצת עורכי דינה הגישה מספר לא מבוטל של צווי עיקול, תפיסה וכיו"ב מול נקסטל  

כאשר בשלב הנוכחי, בית המשפט דחה את בקשת החברה להטלת צווים מיידיים,   ובעלת מניותיה הראשית,

והורה לחברה להגיש מספר הבהרות והשלמות לבקשות הצווים השונות אשר הוגשו בשנית, אולם בשלב זה  

טרם התקבלו החלטות סופיות בנושא מצד בית המשפט. במקביל, פועלת החברה במספר חזיתות נוספות, כגון  

ל תוצאות  פניות  את  להעריך  ניתן  לא  זה,  בשלב  המשפט.  בית  לכותלי  מחוץ  מו"מ  וניהול  בקמרון,  שגרירות 

 ההליכים השונים.



 

 

הסתכם    2021ר,  דצמבב  31  ביום  בשנה שהסתיימההנקי של החברה    ההפסדההפרשה הנוספת כאמור,    בנטרול

 .דולר  אלפי(  284)  -כלסך של  

 הקורונה  נגיף והשלכות השפעות בנושא ייעודי גילוי

 :כללי

בהמשך לעדכוני החברה במסגרת דוחותיה השנתיים והרבעוניים האחרונים, יצוין כי נכון למועד זה לאירועי נגיף 

מעת לעת, ובהתאם לקצב התחלואה במדינות הקורונה הגלובליים, לא היו השפעות מהותיות על פעילות החברה.  

תאם ובכפוף להוראות הרשויות ו/או בהן החברה פעילה, חלות מגבלות תנועה, התקהלות או טיסות, וזאת בה

ליישם את ההנחיות הרלוונטיות, אולם תחת המציאות  ומדינה. החברה מקפידה  ארגוני הבריאות בכל מדינה 

הנוכחית והמגבלות המשתנות, מצליחים עובדי ומנהלי החברה לפעול באופן סדיר ותקין במדינות היעד השונות, 

 .תוך טיסות תקינות ליעדי החברה השונים 

לעיל בישראל,   כאמור  המגבלות  בתקופת  גם  בפעילותה  המשיכה  ולכן  חיוני  כמפעל  מוגדרת  כאשר החברה   ,

הפעלת  מרחוק,  לעבודה  איכותיות  התמודדות  יכולות  החברה  פיתחה  האחרונות  השנתיים  במהלך  במקביל, 

 עובדים מרחוק, ביצוע פעולות אינטגרציה תחת המגבלות הנוכחיות. 

היעד של החברה בישראל ו/או במדינות    - שתהא  ככל    -החמרה קיצונית באירועי התחלואה  כי  יחד עם זאת יובהר,  

ישירה לפעילות בחו"ל, להקשות להקשות על פיתוח העסקים של החברה בחו"ל, יכולתה להעניק תמיכה    עשויה  -

בצבר   מצויים  ופרויקטים אשר  עסקאות  מימוש  על  גבייה,  וכ על תהליכי  החברה  של  בשיעור ההזמנות  לפגוע  ן 

 מסוים מהכנסותיה. 

יאפשרו ניהול החברה פועלת באופן אינטנסיבי על מנת למתן השפעות עתידיות אפשריות ולבסס חלופות אשר  

לאור היות המשבר אירוע דינאמי ומתמשך   תהליכי פיתוח העסקי וצמיחה, תחת המגבלות הגלובליות הקיימות.

בארץ ובעולם תלויה בהיקף התממשותם השפעתו על הפעילות העסקית העתידית  המאופיין באי וודאות, מידת  

הנגיף   התפשטות  עם  בהתמודדות  הקשורים  השונים  המשתנים  ובעולם  של  היקף    -בארץ  על  ובהם,  ההגבלות 

הכלכלי הבינלאומי הפעילות העסקית כתוצאה מכך; רמת התמיכה הממשלתית במשקים השונים בעולם, המצב  

   וכיו"ב.

למען הסר ספק, יובהר כי הערכות החברה כאמור לעיל בדבר ההשפעות של נגיף הקורונה, אינן וודאיות ואינן  

. הערכות 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  בשליטת החברה, ועל כן הן בבחינת מידע צופה פני עתיד

התממשותם של ההערכות כאמור עשויות שלא  אלו מבוססות, בין היתר, על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה,  

במדינות נחיות  הלהתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה לרבות ה

   ., עוצמת ומשך ההאטה הכלכלית שתתפתח בארץ ובעולם ועודהיעד בהן פעילה החברה

   :פרטניים היבטים

אף האמור לעיל, להלן מספר היבטים בקשר עם אירועי נגיף הקורונה אשר עשויים להיות להם השפעה על   על

 פעילות החברה: 

צדדים  ת .א כלפי  והתחייבויותיה  ספקים  מול  החברה  עלויות  על  להשפיע  עשויות  מטבע  בשערי  חדות  נודות 

 שלישיים בחו"ל. 



 

 

שירות מצד לקוחות שאינם לקוחות עוגן של החברה,    ותהפחתשירות או    שלם  יזה, ייתכנו ביטולים זמני  בשלב .ב

אולם מדובר על סכומים שאינם מהותיים   -וכיו"ב    חינוך  מוסדותכגון לקוחות הקשורים לתחום המלונאות,  

 בתקופה   להם  לסייע  ונוטה  לקוחותיה  מול  מלא  פעולה  בשיתוף  פועלת  החברה  כאשרבשלב זה בראי החברה,  

לב    פהבמהלך התקו.  טווח  ארוכת  ראייה  מתוך,  זו נרחבים, בשים  גבייה  האחרונה מרכזת החברה מאמצי 

 . 105%  -כ  על  עומד  החברה  של   הגבייה  שיעור  דוחלמועד ה  נכון .  הקורונה  משבר  בתקופת  שחלהלהאטה זמנית  

 המממנים   הגורמים  של  הסיכון  ותפיסות  המימון  במרווחי  שינויים  לרבות,  הפיננסיים  בשווקים  שינויים .ג

 . עתידיים מימון בתנאי שינויים לייצר  עשויה ובעולם בישראל

 לטווח  יימשך  הקורונה  ואירוע  ככל  החברה  פעילות  על  הקורונה  נגיף  השפעת  את  להעריך  ניתן  לא  זה  בשלביודגש כי  

 עולמי   למיתון  להיכנס  ולישראל  לעולם  לגרום  עשויה   הכלכלית  ההאטה,  שכזה  במקרה.  הארוך  ולטווח  הביניים

 תחומי  ועל  החברה  של  המימון  יכולות,  ההון  שוק  על  ובפרט  בכללותו  המשק  פעילות   על  להשפיע  יכול  אשר

 . פעילותה



 

 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  -חלק א' 

 המצב הכספי  .2

 תוצאות של החברות המוחזקות על ידי החברה. ההתוצאות הכספיות משקפות את נתוני הדוחות המאוחדים של החברה, המאחדים את 

 הסברי הדירקטוריון לשינויים בין התקופות תקופת הדיווח הסעיף בדוח 
  31.12.2021 31.12.2020  

 מההפסד לתקופה.  נובע בעיקר   2020בדצמבר   31בהון העצמי לעומת   הקיטון 17,811  14,439  הון עצמי   .2.1

 נכסים שוטפים   .2.2
 

 להלן.  2.2.4-2.2.1להסברים לגבי השינויים העיקריים ראו ניתוח מפורט בסעיפים   26,784  30,891 

 מזומנים ושווי מזומנים   .2.2.1
 

 להלן.  4להסברים לגבי השינויים העיקריים ראו סעיף   4,880  21,245 

 לקוחות   .2.2.2
 

שיפור עיתוי תשלומים  נובע בעיקר מ  2020בדצמבר    31ביתרת הלקוחות לעומת    הקיטון  9,865  5,809 
 , גביית חובות עבר ומהפחתה של לקוח בקמרון. מלקוחות 

 
 מלאי   .2.2.3

 
 נובע מניפוק מלאי שנרכש עבור לקוחות.   2020בדצמבר   31לעומת  במלאי  הקיטון 527  333 

 למכירה  מוחזק פיננסי נכס  .2.2.4
 

 -הקיטון בנכס פיננסי מוחזק למכירה נובע מהשלמת העסקה למימוש אחזקות החברה ב 9,487  - 
WIOCC . 

 
 לקוחות זמן ארוך   .2.3

 
 . בגין לקוח בקמרון הפחתה שבוצעה  מנובע   2020בדצמבר  31לעומת  הקיטון 797  - 

 
בשימוש    .2.4 המוגבלים  מזומנים 

 לזמן ארוך 
 

ו' מפירעון  נובע בעיקר    2020בדצמבר    31לעומת  הקיטון   3,191  75  בעקבות מכירת מניות    אג"ח 
WIOCC ושחרור המזומנים בהתאם.   

 
 רכוש קבוע   .2.5

 
 מהפחתה שוטפת. נובע בעיקר   הקבוע ברכוש  הקיטון 6,074  4,529 

 שימוש   זכות בגין  נכסים  .2.6
 

 .  בתקופה   שוטפת מהפחתה נובע   2020 בדצמבר 31 לעומת הקיטון 25,588  14,937 
 

 רכוש אחר   .2.7
 

 . שוטפת  מהפחתה נובע הקיטון 11,164  10,485 

 התחייבויות שוטפות   .2.8
 

 להלן.  2.8.8-2.8.1להסברים אודות השינויים העיקריים ראו ניתוח מפורט בסעיפים  35,672  25,570 

חלויות שוטפות בגין אגרות חוב    .2.8.1
 )סדרה ב'( 

 

  של   הסילוקין  ללוח  בהתאם   הינו'(  ב)סדרה    חוב  אגרות  בגין  השוטפות   בחלויות  הגידול 2,703  1,892 
 "ח.האג

 
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב    .2.8.2

 להמרה )סדרה ו'( 
הקיטון בחלויות השוטפות בגין אג"ח להמרה )סדרה ו'( נובע מפירעון אג"ח ו' בעקבות   448  - 

 . WIOCCמכירת מניות  
 



 

 

 הסברי הדירקטוריון לשינויים בין התקופות תקופת הדיווח הסעיף בדוח 
  31.12.2021 31.12.2020  

חכירה    .2.8.3 בגין  שוטפות  חלויות 
 מימונית 

  בגין   גידול  מנגד,  התשלומים  במרוצת  מהתקדמות  נובע  2020  בדצמבר   31  לעומת   הקיטון 12,735  6,814 
 .  התקופהבמהלך   שנוספו  חדשות  חכירות

 
לעומת   16,258  11,802  ספקים ונותני שירותים   .2.8.4 עם ספק   2020בדצמבר    31הקיטון  חוב  פריסת  בגין הסכם  בעיקר מתשלומים 

 לוויין. 
 

 הינו בהתאם ללוח הסילוקין של ההלוואה.  2020בדצמבר  31הגידול לעומת  142  427  הלוואה בערבות המדינה   .2.8.5
 

כתבי    .2.8.6 בגין  אופציה  התחייבות 
 )סדרה ב'( 

 נובע משינוי בשע"ח של הדולר ומעדכון שווי הוגן.  הקיטון 173  23 
 

לא  אופצי  בגין   התחייבות  .2.8.7 ות 
 סחירות 

 נובע משינוי בשע"ח של הדולר ומעדכון שווי הוגן.  הקיטון 439  - 
 

אופציה    .2.8.8 כתבי  בגין  התחייבות 
 )סדרה ג'( 

 .  2021הגידול לעומת תקופות קודמות נובע מהנפקת אג"ח להמרה בחודש יוני   - 451 

 להלן.  2.9.7-2.9.1להסברים אודות השינויים העיקריים ראו ניתוח פרטני בסעיפים  20,135  20,945  התחייבויות לא שוטפות   .2.9
 

 התחייבות בגין חכירה מימונית   .2.9.1
 

   . התשלומים במרוצת מהתקדמות  נובע   2020 בדצמבר 31 לעומת הקיטון 7,060  3,008 

להמרה   .2.9.2 הניתנות  חוב  אגרות 
 למניות החברה )סדרה ו'( 

הקיטון בחלויות השוטפות בגין אג"ח להמרה )סדרה ו'( נובע מפירעון אג"ח ו' בעקבות   1,180  - 
 . WIOCCמכירת מניות  

 
 . הסילוקין  ללוח  בהתאם"ח האג של  מפירעונותהקיטון נובע  7,648  -  אגרות חוב )סדרה ב'(   .2.9.3

 
 .  2021הגידול לעומת תקופות קודמות נובע מהנפקת אג"ח להמרה בחודש יוני   - 16,386  אגרות חוב )סדרה ג'(   .2.9.4

 
 הינו בהתאם ללוח הסילוקין של ההלוואה.    2020בדצמבר  31הקיטון לעומת  1,330  1,060  בערבות המדינה  הלוואה  .2.9.5

 
 התחייבויות לספקים זמן ארוך   .2.9.6

 
  6-תשלומים עם ספק לוויין, לפיו יתרה של כהקיטון נובע מתשלומים לפי הסכם מערך   1,145  434 

נותרו שני תשלומים    2021בדצמבר    31חודשים. נכון ליום    24מיליון דולר תיפרס על פני  
 בלבד אשר ההתחייבות בגינם מוצגת במסגרת ההתחייבויות השוטפות. 

 
 .WIOCCהקיטון נובע מהשלמת העסקה למימוש אחזקות החברה ב  1,680  -  התחייבויות מיסים נדחים   .2.9.7

 
  



 

 

   תוצאות הפעילות העסקית .3

 הסברי הדירקטוריון לשינויים בין התקופות הסעיף בדוח 
  2021 2020 2019  

 להלן.   3.1.2-3.1.1להסברים אודות השינויים העיקריים ראו ניתוח מפורט בסעיפים  56,441  54,564  51,816  הכנסות    .3.1

אי הכרה בהכנסה בגין לקוח  מ עיקר    נובע   לעומת שנים קודמותבהכנסות משירותי תקשורת נתונים    הקיטון 48,418  47,042  43,848  משירותי תקשורת נתונים  -הכנסות   .3.1.1
בבקמרון  לקוח  עם  חוזה  סיום  בקמרון,  לקוח  עם  שירותים  חוזה  מסיום   ,-  DRC    נמוך בהיקף  וחידוש 

 .  שנים קודמותומהכנסות מזדמנות ב  משמעותית
 

 תקשורת לוויינית ניידת  -הכנסות   .3.1.2
 

נובע מגידול בהכנסות שירות בפעילות    2020לעומת שנת    ניידת  לווייניתהגידול בהכנסות משירותי תקשורת   8,023  7,522  7,968 
  . 2019ללא שינוי מהותי לעומת זו. 

 
 עלות ההכנסות   .3.2

 
למרות הירידה בהיקפי הפעילות, נובע מחריגה בעלות שירותי    2020ללא שינוי מהותי בעלות ההכנסות לעומת   41,092  39,423  39,418 

עם   שירותים  חוזה  בשל  בעיקר  בלוויין  לעומת  DRC  -לקוח  הקיטון  בהיקפי    2019.  מירידה  בעיקר  נובע 
 הפעילות. 

 רווח גולמי   .3.3
 

 12,398  15,141  15,349 - 

 שיעור הרווח הגולמי   .3.4
 

הקיטון בשיעור הרווח הגולמי לעומת תקופות מקבילות אשתקד נובע בעיקר מאי הכרה בהכנסה בגין לקוח   27.2%  27.7% 24%
 . שנים קודמות מספק לוויין ב ושהתקבל   יםוזיכוי בקמרון  

 
הנהלה   .3.5 ושיווק,  מכירה  הוצאות 

 וכלליות 
 

בעיקרו מחיזוק מערך המכירות של החברה ומגידול בשל הפרשה לחובות  נובע    שנים קודמות לעומת    הגידול 14,645  11,778  15,236 
 מסופקים בעיקר בגין לקוח בקמרון.  

 אחרות )הוצאות( הכנסות    .3.6
 

 בשנים קודמות.   WIOCC -מדיבידנד וריבייט מ לעומת שנים קודמות נובע הכנסות אחרות  הקיטון ב 721  286  -
    

 רווח מפעולות רגילות   .3.7
 

  15,714  -דולר וכאלפי    22,794-כאלפי דולר לעומת סך של    15,500-לסך של כ  הסתכם   2021בשנת    EBITDA-ה 1,425  3,649  ( 2,838)
  IFRS16בנטרול השפעת    2021  לשנת  -EBITDA יצוין כי ה   .בהתאמה,  2019  ובשנת  2020  בשנת אלפי דולר  

  2020  בשנתאלפי דולר,    8,869  -אלפי דולר וכ  9,454  -דולר לעומת סך של כאלפי    2,301-של כהסתכמה לסך  
  . בהתאמה,  2019ובשנת 

 

 הוצאות מימון, נטו  .3.8
 

מימוניות,   (2,907) ( 4,234) ( 1,967) חכירות  בגין  מימון  הוצאות  בעיקר  כוללות  המימון  אופציות,  הוצאות  בגין  התחייבות  שערוך 
בגין   ריבית  ג'(,  הוצאות  )סדרה  ושינויים  אגרות חוב  ו'(  )סדרה  ב'( ואגרות חוב להמרה  )סדרה  אגרות חוב 

נובע בעיקר  תקופות מקבילותלעומת    הקיטון הנובעים מהפרשי שער.   מקיטון  ו  רוך אופציות משע   אשתקד 
 בהתחייבות בגין חכירות מימוניות. 

 
לעומת    הקיטון (733) ( 1,068) ( 632) מיסים על הכנסה  .3.9 הכנסה  על  מיסים  מקבילותבהוצאות  נבע    תקופות  קודמות  שנים  לעומת  בעיקר  אשתקד 

 . WIOCCומביטול הפרשה למס בגין דיבידנד מ   הוצאות בגין ניכוי מס במקורירידה של מ
 

 ראו פירוט לעיל.  (2,215) ( 1,653) ( 5,437) לתקופה  הפסד  .3.10

 

 



 

 

 נזילות ומקורות מימון   .4

 הסברי הדירקטוריון לשינויים בין התקופות הסעיף בדוח 
  2021 2020 2019  

 תזרים מזומנים מפעילות  שוטפת   .4.1
 

הקיטון בתזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת נבע בעיקר מתוצאות הפעילות   15,110  18,264  14,028 
 בכל שנה )גידול בהפסד השנה(. 

 
מזומנים    .4.2 ) תזרים    ( לפעילותמפעילות 

 השקעה
 

לעומת תזרים ששימש    2021הגידול בתזרים המזומנים מפעילות השקעה בשנת   ( 4,057) ( 4,776) 9,714 
 WIOCCלפעילות השקעה בשנים קודמות נבע בעיקר ממימוש האחזקות במניות 

 ומשחרור מזומנים מוגבלים בשימוש. 
לפעילות מימון נבע בעיקר מהנפקת אגרות חוב  הקיטון בתזרים המזומנים ששימש   ( 10,604) ( 12,166) ( 7,982) תזרים מזומנים לפעילות מימון   .4.3

 . 2021)סדרה ג'( וקבלת אשראי בנקאי בשנת 
 



 

 

 גילוי ייעודי לעניין ההון החוזר של החברה  .5

בדצמבר   31אלפי דולר. יחד עם זאת, לחברה הון חוזר חיובי ליום    5,437הסתכם לסך של    2021ההפסד לשנת  

 מיליון דולר.  5.3 -בסך של כ 2021

במהלך השנה האחרונה והחודשים האחרונים בפרט, שיפרה החברה משמעותית את תזרים המזומנים שלה, 

וכן  באמצעות   עסקאות  הובילו חתימת  לחברה,  הון  הזרימו  היתר,  בין  אשר  להלן,  כמפורט  לציבור,  הנפקות 

החוב   מערך  מח"מ  שיפלהארכת  אגב  החברה,  עסקת  של  קידום  באמצעות  וכן  המימון,  בעלויות  ,  Wioccור 

 כמפורט להלן. 

 כמו כן, לצורך חיזוק מצבה הפיננסי, ממקדת החברה את מאמציה בתחומים הבאים:

בין היתר באמצעות חיזוק מערך ההתקשרויות של שיפור הרווחיות תוך הגדלה מתונה של ההכנסות,   ▪

ל החברה, וכניסה לאפיקי מכירה והכנסות חדשים, אגב, בין החברה, חיזוק מערך המכירות וההנדסה ש

 . היתר, השקת מוצרים ושירותים חדשים

על החלטתה בין היתר, במהלך החודש האחרון דיווחה החברה    -ניסיון ליצירת מנועי צמיחה חדשים   ▪

 ( אינטרנט  כספקית  בישראל  האינטרנט  קישוריות  לתחום  ותשתיות ISPלהיכנס  סיבים  בסיס  על   )

קרקעיות מתקדמות, בשילוב שירותי ענן מתקדמים. החלטת החברה כאמור לעיל, מהווה צעד ראשון 

לקראת הפיכת החברה, מעבר לפעילותה הקיימת בישראל ובחו"ל בתחומים שונים, גם לגורם איכותי 

ן הקיימות והאיכותיות של בתחומי הסיבים, הענן והתשתיות המתקדמות, וזאת מעבר ליכולות הלוויי 

החברה. בכוונת החברה להביא את ניסיונה הגלובלי בתחומי התשתית, השירות ופתרונות התקשורת, 

   הישראלי, תוך הצעת ערך חדשה ומשמעותית ללקוחות החברה. ISP -גם לשוק ה

 ניהול משאים ומתנים לחידוש התקשרויות עם לקוחות וחתימה על התקשרויות חדשות. ▪

 מתן שוטף עם ספקים לצורך הוזלת עלויות. משא ו ▪

 שיפור בגביית חובות לקוחות תוך שימוש במגוון אמצעי גבייה כולל בין היתר באמצעות גובים חיצוניים.  ▪

 של החברה.  חיזוק מבנה ההון ▪

הכנסה  מקורות  על  מבוססים  החברה  של  הקיימת  המזומנים  תזרימי  בתחזית  הנכללים  המקורות  כי  יצוין, 

, כי תזרימי המזומנים אינם כןה מתונה של הרווח הגולמי ועל קיבולת משאבי לוויין זמינה ו ים, בהנחת עלישוטפי

כנית הקיימת של החברה מניחה שמירה בקירוב על יחס ההון  ומותנים במימושים של נכסים. עוד יצוין, כי הת

 החוזר התפעולי שלה. 

 החברה:מבנה ההון והתזרים של ללהלן מספר דגשים ביחס 

 לחידוש"מ  במו  מצויה   הנה  וכן,  2025  לשנת   עד  דולר  מיליון    31.7  -צבר חוזים משמעותי בהיקף של כ   לחברה .1

 . החברה  של  החוזים  צבר  את  , ככל שתחתמנה,לשפר  צפויות  אשר,  נוספות  עסקאות  על  וחתימה  התקשרויות

 -, השלימה החברה בהצלחה תהליך מורכב למכירת אחזקותיה בתאגיד וויוק )כ2021בנוסף, בחודש נובמבר   .2



 

 

מיליון דולר ארה"ב ברוטו. סכום זה, בניכוי הוצאות עסקה, כגון תשלומי יתרת    9.4(, בתמורה לסך של  5.9%

ימש לפירעון מוקדם של אגרות  ספקים שוטפים לוויוק, תשלומי רשויות )ככל ויידרשו לתשלום(, כמקובל, ש

)סדרה ו'( ואגרות חוב )סדרה ב'( של החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב, באופן אשר הותיר יתרה  החוב  

לפירעון עתידי בגין אגרות החוב מסדרה ב'. עסקה זו, שיפרה משמעותית את מבנה החוב של החברה,  זניחה  

צאות המימון, ומשקפת את יכולות הביצוע העסקיות של הקטנת רמות המינוף של החברה, קיטון בהותוך  

 אשר פעלה לאורך השנים להשבחתה של וויוק בהצלחה. החברה,  

ש"ח ברוטו )סדרה  57,630,000 -, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב להמרה בהיקף של כ2021בחודש יוני  .3

. אגרות החוב תעמודנה לפירעון  ג'(. הנפקה זו הובילה לטיוב משמעותי של מבנה ההון והחוב של החברה

מקרן אגרות החוב   5%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  (  2תשלומים כדלקמן: שני )  8  -)קרן(, ב

  8%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  ( 2; שני )2023של שנת  1.9 -ו  1.3בתאריכים אשר ישולמו 

תשלומים אשר כל אחד מהם   (2; שני )2024של שנת    1.9  -ו  1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו  

( 1; תשלום אחד )2025של שנת    1.9  -ו  1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו    10%יהא בשיעור של  

 34%בשיעור של  (  1)תשלום אחד  ;  2026של שנת    1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום    20%בשיעור של  

בתקופה שהחל ממועד הרישום של סדרת אגרות    .2026של שנת    1.9  ביוםמקרן אגרות החוב אשר ישולם  

ניתן    '(גש"ח ערך נקוב של אגרות החוב )סדרה    1.15  -כל  1.1.2024למסחר בבורסה ועד ליום    '(גהחוב )סדרה  

  1.35כל    22.8.2026ליום    ועד  2.1.2024( בתקופה שהחל מיום  2)  -להמרה למניה רגילה אחת של החברה; ו 

)סדרה   החוב  אגרות  של  נקוב  ערך  למניהגש"ח  להמרה  ניתן  החברה  '(  של  להתאמות    רגילה אחת  )כפוף 

 המפורטות בשטר(.

שנת   .4 של  הראשון  הרבעון  ה2022במהלך  מחלקת  חוותה   ,-  HLS   ו-  Defense   בקצב עלייה  החברה  של 

 ממחלקה זו סות הצפויות  ההכנההזמנות, וזאת בשים לב לאירועים הגלובליים הרלוונטיים לפעילותה, סך  

 מיליון דולר.  3.6  -מוערך בסך של כ 2022ברבעון הראשון של 

  5, הועמדה לטובת החברה מסגרת אשראי מטעם תאגיד בנקאי מוביל, בהיקף של  2021כמו כן, בחודש יולי  .5

 מיליון שקלים לטובת שירות צרכי ההון החוזר של החברה. 

ינואר   .6 של    פרטית  בהנפקה  החברה  הנפיקה   2020בחודש  כולל  למשקיעים    רגילותמניות    11,680,600סך 

 אלפי   10,512  -כ  הינו  מההנפקה  החברה  של  המיידית  התמורה  סך .ביחד עם כתבי אופציה למניות  מוסדיים

   (.דולר אלפי 3,045-"ח )כש

של    2020  אוקטוברבחודש  בנוסף,   .7 כולל  סך  פרטית  בהנפקה  החברה  רגילות   7,000,000הנפיקה  מניות 

אלפי    7,035  -. סך התמורה המיידית של החברה מההנפקה הינו כומשקיעים נוספים  למשקיעים מוסדיים

 אלפי דולר(.  2,064- ש"ח )כ

 Intelsat Global  -חתמה החברה על הסכם מערך תשלומים עם ספק לוויין מהותי שלה    2020בחודש מרץ   .8

Sales and Marketing Ltd  "( במסגרתו ביצעה החברה טיוב משמעותי של מערך התשלומים  אינטלסאט )"

במסגרת ההסכמות שהושגו, היתרה לתשלום   אגב ייעול ועדכון הסכמי הקבוצה עם הספק.מול אינטלסאט,  

כ של  סכום  על  שעומדת  השוטפים  התשלום  לתנאי  פני    דולרמיליון    6-מעבר  על  שווה  באופן    24תיפרס 

הפריסה חודשים.   הסכם  במסגרת  התחייבותה  להשלמת  תשלומים  שני  לחברה  נותרו  הדוח,  למועד  נכון 

 כאמור.



 

 

  5עם תאגיד בנקאי לקבלת הלוואה בערבות מדינה בסך של   חתמה החברה על הסכם 2020בחודש ספטמבר  .9

חברות במסגרת קרן ההלוואות לעסקים בערבות מיליון ש"ח בתנאים מטיבים, בשים לב לזכאות שנקבעה ל

"(  1.5%ריבית שנתית השווה לריבית הפריים, בתוספת מרווח של    נושאת"(. ההלוואה  ההלוואההמדינה 

ב תשולם  ההלוואה  קרן  הראשונה(.  השנה  בגין  ריבית  מתשלומי  פטורה  החברה  תשלומים   48  -)כאשר 

חודשיים רצופים וזאת החל מתום שנה ממועד העמדתה של ההלוואה בפועל. להערכת החברה הלוואה זו,  

את תזרים המזומנים של החברה ותתמוך בפעילות הפיתוח   משפרת  אשר מגלמת תנאים מטיבים ביותר,

 העסקי של החברה בטווח הבינוני והארוך. 

( בדבר 2020-01-097866)אסמכתה:    2020ספטמבר,    3בהמשך לדיווח החברה מיום    2021במרץ,    29ביום   .10

בניז'ר   לקוח  עם  בטכנולוגיית    -הסכם  לוויינית  תקשורת  שירותי  לאספקת  שירותי   O3Bאפריקה,  וכן 

דולר ארה"ב, דיווחה החברה על     1,000,000  -חודשים, בהיקף של כ  12תקשורת נלווים נוספים, לתקופה של  

  12דולר ארה"ב נוספים לתקופה של    625,000  -חתימת הסכם להרחבה נוספת של ההתקשרות בהיקף של כ

 .  2021 חודשים. תחילת השירותים המורחבים, החלה במהלך הרבעון השני של שנת

העסק מן  הצפויות  להכנסות  באשר  לעיל  האמור  בסעיפיםהמידע  המצוינות  מידע    לעיל  5-11  אות  הינו 

, אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו(  1968- הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  התשכ"ח

ן תלויות בחברה  או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינ

ובגורמים   הכללית  בסביבה  התפתחויות  זאת  ובכלל  זה,  במועד  לצפותן  יכולה  החברה  ושאין  בלבד 

החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת  

   בפרק א' לדוח תקופתי זה. החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון  

, המהווה "סימן אזהרה" כאמור בתקנות ניירות ערך  חודשים  עשר  שניים  של  לתקופהון בהון החוזר  לחברה גירע 

 "(. התקנות)" 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, קבע דירקטוריון החברה כי אין בו כדי להצביע  בתקופה של שניים עשר חודשים  אולם, על אף הגרעון בהון החוזר

בעיית   תקופת על  ובמהלך  ככלל,  הצפויות  בהתחייבויותיה  לעמוד  החברה  של  ביכולתה  וכי  בחברה,  נזילות 

 התזרים בפרט, בהתאם לנדרש בתקנות, ובהתאם, החברה אינה נדרשת בפרסום דוח תזרים חזוי. 

צרכי את  סקר  והצפויים,  הקיימים  המזומנים  וצרכי  מקורות  את  סקר  החברה  של   דירקטוריון  ההשקעות 

וכן הזמינים  ,החברה,  הפוטנציאליים  המימון  היקפי  ואת  המימון  מקורות  את  הפירעונות   סקר  ואת  לחברה 

 .הצפויים של אגרות החוב אותן הנפיקה החברה

   :במסגרת שיקוליו ודיוניו, ציין הדירקטוריון את הנקודות הבאות

מובילות   (1) תקשורת  וחברות  איכותיים  מלקוחות  יציב  תזרים  במקביל לחברה  כאשר  פעילותה,  במדינות 

 יה יציבים וגבוהים. יהחברה מציגה תזרים איכותי ושיעורי גב

מרץ   (2) חברת    2017בחודש  עם  טלקום  גילת  באמצעות  החברה  תקשורת  Vodacomהתקשרה  חברת   ,

ב קונגו,  של  הדמוקרטית  ברפובליקה  תקשורת  ו  לוויינית  קיבולתלאספקת    הסכםהממוקמת  שירותי 

, והחברה הגדילה Vodacomהורחבה ההתקשרות עם    2019ומאי    2019, ינואר  2017ם יוני  נוספים. בחודשי

הניבה ההתקשרות כאמור    2020  –  2018השנים    במהלךאת היקף הקיבולת הלוויינית המסופקת ללקוח זה.  

 דולר.   אלפי 33.8 -לחברה הכנסות בהיקף של כ



 

 

דיווח ראו  נוספים  מ  ילפרטים    19.5.2019-ו  15.1.2019,  28.6.2017  , 15.3.2017  תאריכים החברה 

 (.  בהתאמה, 2019-01-042186-ו  2019-01-005925,  2017-01-066273,  2017-01-024540: אסמכתאות)

החל מיום    -  נוספות  שנים  3  של  תקופה  למשך  Vodacomחודשה ההתקשרות עם    2019  אוקטובר  בחודש

-. התמורה הכוללת בגין ההסכם, צפויה לעמוד על כ31.3.2023  ליום   ועד(  הנוכחי  החוזה)תום    1.4.2020

אלפי דולר לחודש על בסיס ממוצע חודשי(. בנוסף,   770-חודשים )כ  36מיליוני דולר ארה"ב על פני    27.7

 .אלפי דולר בגין מכירת ציוד ללקוח  600-כולל ההסכם הכנסה חד פעמית בסך של כ

 (. 2019-01-089286: ה)אסמכת 2019באוקטובר,  22דיווח החברה מיום  ורא נוספים לפרטים

" לפיו תספק Vodacomדיווחה החברה כי גילת התקשרה בהסכם חדש ונפרד עם חברת "   2021בחודש יולי,  

נוספים בתמורה לסך כולל של   לוויינית ושירותי תקשורת  דולר ארה"ב    1,806,000גילת ללקוח קיבולת 

בת   צ  12לתקופה  החדש  השירות  חידוש  חודשים.  כולל  ההסכם  הקרובה.  התקופה  במהלך  לעלות  פוי 

חודשים כל אחת, אלא אם מי מבין הצדדים הודיע מראש על   12אוטומטי למשך תקופות נוספות בנות  

 רצונו שלא להאריך את ההתקשרות. 

הכנסותיה לשנים הקרובות, וביססה   צברוחיזוק    שיפור   לשם  מישורים  במספר  פועלת  החברה,  מקבילב

 ;רתוכנית אסטרטגית אשר כוללת, בין הית 

לתוצאות   סינרגטיות  רכישות  לביצוע  אפשרויות .א משמעותית  יתרמו  אשר  מניבות  פעילויות  של 

 החברה;  

 חדירה לתחומים חדשים והשקת מוצרים ושירותים, כמפורט לעיל. .ב

חדשות  מו  ניהול  .ג להתקשרויות  במדינות  ותנוספ  יעד  במדינות"מ  המכירות  מערכי  חיזוק  אגב   ,

 . נוספות

 . החברה תוצאות את לשפר צפוי, מוצלח באופן יישומה  אשר, לוויין משאבי התייעלות תוכנית .ד

 מובהר כי אין וודאות מלאה בדבר התממשות המידע האמור לעיל.

מקורות   יהיו  לחברה  כי  סבורים  והנהלתה  החברה  דירקטוריון  הכספיים,  הדוחות  אישור  למועד 

. במקביל לפעילותה הקיימת,  לעין  הנראה  בעתידמספיקים להמשך פעילותה ולפירעון התחייבויותיה  

  פועלת החברה באופן מתמיד לחיזוק מנועי ומקורות הצמיחה שלה, תוך יצירת מיזמים חדשים. 

בהסכם מסגרת לאספקת שירותי    מוביל  ישראלי  בטחוני  לקוח  עםגילת    התקשרה  2020בנובמבר,    19  ביום (3)

של  טלפורטושירותי    לווייניתתקשורת   בהיקף  שנתיים,  של  לתקופה  עסקת    אלפי   1,300,  ארה"ב.  דולר 

אלפי דולר ארה"ב.   1,300דולר ארה"ב והורחבה לסך של    300,000המסגרת עמדה בראשיתה על היקף של  

ובצרכי  נוצל סכום משמעותי מתוך היקף המסגרת. היקף הניצול הכולל מותנה בביקוש  זה  נכון למועד 

כשלעצמם נתח משמעותי מסך    הלקוח, אולם במקביל יש לציין כי היקפי הצריכה וקצבי השימוש, היוו

 היקף המסגרת ועסקת המסגרת. 

  (.2020-01-124452)אסמכתה:   19.11.2020נוספים בדבר ההתקשרות ראו דיווח מיידי מיום  לפרטים



 

 

כי המידע האמור לעיל באשר לפוטנציאל הכלכלי מהעסקה הינו מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו    יובהר 

,אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו( או להתממש באופן שונה    1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ה  מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד שאין החברה יכול 

לצפותו במועד זה, ובכלל זה, צרכי הלקוח, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים  

על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים  

, בין היתר,  בנוסף, סיכויי התממשות המידע מושפעים .בפרק א' לדוח תקופתי זה בסעיף גורמי הסיכון  

 .מהיותם נסמכים על מידע הקיים בחברה למועד דוח זה, וכן על ההנחה כי ההסכם יתממש באופן מלא

חודשה התקשרותה של גילת עם החשב הכללי במשרד האוצר בישראל לאספקת ציוד   2021  יוני בחודש   (4)

וכן, ושירותי תחזוקה עבור משרדי הממשלה, בהתאם   -יני  יבאמצעות תיווך לוו  היתר  ביןושירותי תקשורת,  

", בהתאמה(. במסגרת  המכרז"-" וההתקשרות )"  2012לתנאי מכרז שבו זכתה גילת במקור בחודש נובמבר  

ניידת באמצעות לוו ין אשר כוללים, בין היתר, שירותים על  יההתקשרות, תספק גילת שירותי תקשורת 

, ביוני  9לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  , וכן שירותי תקשורת נייחת.  Inmarsat- ו  Iridiumרשתות  

 האופציה   עומדת  הכללי  לחשב  כאשר  חודשים  24  -ל  הנה  ההתקשרות(.  2021-01-036913:  ה)אסמכת  2021

 .נוספים חודשים 24 -ב ההתקשרות לחידוש

 תקשורת  שירותי  לאספקת"  11"כאן    במכרז  זכתה,  החברה  של  הבת  ברת,  טלקום  גילת,  2021,  יוני   בחודש (5)

  3  בת  כוללת  תקופה  למשך"ח  ש   מיליון  5  -כ  של  בהיקף,  לוויין   באמצעות   ורדיו  טלוויזיה  שידורי  והפצת

 בפיתוח  דרך   אבן  מהווה  החברה  ולהערכת  חדשים  לתחומים  החברה  של  חדירה  מהווה  זו  התקשרות.  שנים

 . העסקי

)להלן   מוביל  ישראלי  ממשלתי  לקוח  עם,  טלקוםהחברה על התקשרותה של גילת    הדיווח  2021שנת    בתחילת (6)

 לטובת  בלעדי  בסיס  על,  לוויינית  תקשורת  ושירותי  ציוד   לאספקת  מסגרת"(, בהסכם  הלקוחבסעיף זה: " 

"(. המסגרת  היקף"  -ו"  המסגרת  עסקת"ח )"ש  40,000,000  עד  של   בהיקף,  שנים  שלוש  של  לתקופה ,  גילת

"ח  ש  37,500,000  -כ  של  בהיקף  קודמת  מסגרת  עסקת  של  וחידוש  שדרוג  מהווה  החדשה  המסגרת  עסקת

 פני   על  הקודמת  המסגרת   מהיקף  80%  -כ  של  ניצול  לאחר,  לאחרונה  הסתיימה  אשר   עסקה  -  שנים  לארבע

 היחסים  ומערכת  הגבוהים  הלקוח  צרכי ,  הפעילות  יציבות  על  החברה  לדעת  המצביע  באופן,  התקופה

או /ו  ציוד  להזמיןאו  /ו  לרכוש   מחויב  אינו  הלקוח  כי  יובהר.  הצדדים  בין  השוררת  האיכותית  העסקית

.  הלקוח  בצרכי  מותנית  תהא  הזמנה  וכל(,  הקודמת  והן  החדשה)הן    המסגרת  עסקת  פי  על  בפועל  שירותים

 הזמנות  גם  כמו ,  האחרונות  השנים  במהלך  הלקוח  ידי  על  והצריכה  ההזמנות  להיקפי  לב  בשים,  זאת  עם  יחד

  פעולה  לשיתוף  איכותית  היתכנות  קיימת  כי  החברה  סבורה ,  החדשה  המסגרת   מכוח  התקבלו  אשר  ראשונות

. לפרטים נוספים  הקודמים  הניצול  מהיקפי  יפחתו  לא  אשר  ובהיקפים,  המסגרת  עסקת  מכוח  פורה  עסקי

 (. 2021-01-007222)אסמכתה:  18.1.2021ראו דיווח מיידי מיום 

גילת 2021-01-007222)אסמכתא:   2021,  בינואר  18  מיום  החברה  לדיווח  בהמשך (7) ( בדבר התקשרותה של 

  מסגרת , בהסכם  בילמו  ישראלי   ממשלתי  לקוח  עםבע"מ, חברת בת בבעלותה המלאה של החברה,    טלקום

 מהלקוח  הזמנה  קבלת  על  2021,  אוקטובר  בחודש   החברה  דיווחה,  לוויינית  תקשורת  ושירותי  ציוד   לאספקת

 זו   הזמנה  מכוח  השירותים"ח.  ש  6,800,000  של  כולל  בסך,  גילת  תספק  אשר  לוויינית  תקשורת  לשירותי

 . שווים  חודשיים בתשלומים, 2021  אוקטובר מחודש החל שנה במשך יסופקו

מיום    בהמשך (8) החברה   חברת   עם  התקשרות  בדבר (,  2019-01-114528:  ה)אסמכת  29.12.2019לדיווח 



 

 

"  ההסכם)להלן בסעיף זה: "  נוספים  תקשורת  ושירותי  לוויין  גבי  על  אינטרנט  שירותי  לאספקת'ן"  אינטלויז"

  שדרוג   על  2021,  ינואר  בחודש   החברה  דיווחה(,  1.1.2020-1.1.2022)  שנתיים  של  לתקופה"(,  הלקוח"  -ו

.  הקיימת  ההתקשרות  תקופת  פני  על  יתפרסו  אשר  נוספים"ב  ארה  דולר  470,000  -כ  של  בהיקף  ההתקשרות

  ועד  2021  שנת  בגין  בחודש  דולר  100,000  -כ  של  סך  על  עומדות  מהלקוח  ההכנסות  הקיים  ההסכם   פי  על

 . לעיל כמפורט הראשית ההתקשרות תקופת לתום

  למשך,  ההתקשרות  ושדרוג  לחידוש  טווח   ארוך  הסכם  חתימת  על  החברה  דיווחה  2021,  נובמבר  בחודש

 אשר"ב,  ארה  דולר  3,500,000  -כ  של  כולל  מצטבר  בהיקף,  1.1.2022  מיום  החל,  חודשים  18  בת  תקופה

  יבוצע   אשר  ומוצרים  שירותים  של  נוסף  רכש  משקף  זה  סכום.  החדשה  ההתקשרות  תקופת  פני  על  יתפרסו

  .2ההתקשרות תקופת במהלך החברה מאת  הלקוח ידי על

, נגישות השנה האחרונה לחברה קיימת נגישות גבוהה יחסית לשוק ההון, אשר הוכחה מספר פעמים במהלך   (9)

 אשר שופרה משמעותית לאחר שינוי מבנה השליטה בחברה אשר הטיב את מצבה של החברה. 

במסגרת שיקוליו את העובדה לפיה החברה פועלת באופן מתמיד לשיפור מבנה  כמו כן, דירקטוריון החברה ציין  

העלויות וההוצאות שלה מול ספקיה, ובפרט ספקי שירותי הלוויין שלה, כפי שדווח בעבר מספר פעמים לציבור  

באשר   -המשקיעים   החברה  הנחות  הקיימות.  הוצאותיה  מבנה  של  ושיפור  משמעותית  עלויות  הוזלת  תוך 

היתר,  להתממשו בין  הכולל,  העבר  ניסיון  על  מבוססות  החברה  ספקי  מול  ההוצאות  מבנה  שיפור  תהליכי  ת 

 כניות כאמור, ועל הדיונים השוטפים הנערכים מעת לעת עם ספקיה. ומימוש ת

  1,714  -( תשלומי ריבית בסך כולל של כג'החברה צפויה לשלם במהלך השנתיים הקרובות למחזיקי אג"ח )סדרה  

)תשלומי הקרן בגין אגרות החוב )סדרה ג'( נפרעים   אלפי דולר  1,929  -לפי דולר ותשלומי קרן בסך כולל של כ א

תקופה זו בתוספת יתרות המזומנים הצפוי ל  EBITDA-בלבד(. כמו כן, החברה מעריכה כי ה  2023החל משנת  

 שבקופת החברה, יאפשרו עמידה צפויה ואיתנה בצרכי החברה ומקורות המימון שלה. 

החברה מקור    דירקטוריון  כל  של  ההתממשות  סבירות  ואת  השונים  המזומנים  מקורות  סבירות  את  בחן 

ת של הרעה משמעותית בתזרים ובחירתו מראש, וכן בחן את החלטתו תחת תרחיש קיצון ועל סמך ניתוח רגישו

האמור לעיל, ובפרט ביחס לנתונים המתייחסים למימון יתרת הגירעון בהון החוזר, הינו מידע צופה    החברה.

, ומבוסס על הנחות החברה, הערכות הנהלה,  1968- פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

עתיד זה עלול שלא    תחזיות פנימיות ותוכניות עבודה בהתאם לנתונים הקיימים במועד זה. מידע צופה פני

להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות שינויים כלכליים,  

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

 . זהתקופתי המצורף כפרק א' לדוח 

 

 
, אשר יכול שלא להתממש )כולו  1968-המידע האמור לעיל באשר להכנסות הצפויות מן העסקה הינו מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  2

שאינן תלויות בחברה בלבד ושאין החברה יכולה לצפותן במועד זה,  או חלקו( או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות  
שליטת  ובכלל זאת התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים ב

יכויי התממשות המידע מושפע, בין היתר, מהיותו נסמך על מידע הקיים בחברה  החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון בדוח התקופתי של החברה. בנוסף, ס 
   וכן על ההנחה, כי ההסכם יתממש באופן מלא.  , עלויות שירותי הלוויין הנרכשות על ידי החברה לשם אספקת השירותיםבמועד הדוח

 



 

 

 ניהולם שיפה לסיכוני שוק ודרכי פרטים בדבר ח -חלק ב' 

 האחראית על ניהול סיכוני השוק בתאגיד .6

גברת אורית גל, סמנכ"ל הכספים של החברה מכהנת כאחראית על ניהול סיכוני השוק של החברה. האחראית 

על   לעת  מעת  החברה  לדירקטוריון  מדווחת  השוק  סיכוני  ניהול  של   הפעולותיעל  השוק  סיכוני  הקטנת  לשם 

החברה ועל התוצאות של אותן פעולות. לפרטים בדבר השכלתה, כישוריה וניסיונה העסקי של האחראית על  

 .זה ניהול סיכוני שוק ראו פרק ד' לדוח תקופתי

 . לדוחות הכספיים המאוחדים  22באור    ולפרטים אודות סיכונים אפשריים בקשר עם אירועי וירוס הקורונה רא

 ומדיניות החברה בניהולם ופה החברהתיאור סיכוני השוק אליהם חש .6.1

 רגולציה בשווקי התקשורת במדינות היעד של החברה   .6.1.1

אותן  לשירותים  רלוונטי  תקשורת  רישיון  קיים  מקומית,  בת  חברת  לחברה  יש  בהן  במדינות 

המשפטיים  היועצים  באמצעות  מתעדכנת  החברה  של  המשפטית  המחלקה  החברה.  מספקת 

 רגולציה במדינות הנ"ל. המקומיים על שינויי 

לגבי פעילות במדינות בהן אין חברות בת מקומיות, החברה מקפידה להתקשר עם נציגים מקומיים 

בשווקי היעד אשר מחזיקים רישיונות מתאימים לספק שירותים במדינות היעד. כמו כן, החברה 

ובפיקו באמצעות  היתר  בין  היעד,  במדינות  רגולציה  בשינויי  להתעדכן  המחלקה מקפידה  ח 

המשפטית של החברה, ולהתקשר בהתאם עם בעלי רישיונות מתאימים לשווקי היעד תוך התאמת  

 הסכמי החברה והתקשרויות החברה לרגולציה וצמצום החשיפות על בסיס חוזי. 

 התקשורת בתחום טכנולוגיים שינויים .6.1.2

רת, בין היתר, החברה מקפידה להתעדכן באופן שוטף אודות חידושים טכנולוגיים בתחום התקשו 

באמצעות קבלת אינפורמציה כתובה, שליחת עובדים מרכזיים לקורסים ולכנסים )בעיקר בחו"ל(, 

הטמיעה  האחרונה  בשנה  טכנולוגיים.  חידושים  לגבי  בתחום  הספקים  עם  רצופה  תקשורת  תוך 

 המהווה בשורה משמעותית בתחום עיסוקה.  SDWANגיית ה והחברה את טכנול

 בשווקי היעד וסיכונים פוליטיים  אי יציבות פוליטית .6.1.3

אי יציבות פוליטית בשווקי היעד של החברה, עשויה לכלול השלכות על פעילות המטבע הזר באותן 

מדינות, שערי מטבע וכו'. לאור האמור, החברה מקפידה על קבלת תשלומים בדולר ולא במטבע 

מקפידה החברה לבזר את    מקומי, בחלק הארי של התשלומים. על מנת למזער סיכונים פוליטיים 

"הקרקעיות"   ההשקעות  את  להקטין  וניסיון  מדינות,  של  רב  במספר  פעילות  תוך  פעילותה 

 באפריקה, אשר ככל שהנן מבוצעות, אלו נבנות על בסיס מודל ייצור רווחים תוך טווח קצר.

 חשיפה לאפריקה .6.1.4

. צ'אד, דרום סודן, אוגנדה, גאנה,  DRCלחברה פעילות במספר מדינות שונות באפריקה, כגון:  

החברה פועלת להגדיל את המכירות שלה לשווקים נוספים, בין השאר באמצעות מענה על מכרזים  

גלובליים, בין היתר כדי לפזר את הסיכונים ולא לפתח תלות במדינה אחת. הנהלת החברה פועלת 

תוך מקסום הפעילות שלה  לשפר את אסטרטגיית  מנת  על  תדיר  של   באופן  הצמיחה  פוטנציאל 

 החברה, וכן מבצעת עבודות בהקשר זה מול יועצים חיצוניים מומחים בתחום. 



 

 

 סיכוני מטבע .6.1.5

של  המהותית  ההוצאה  המשאבים, שהינו  רכש  גם  כן  וכמו  בדולר  הינן  החברה  הכנסות  מרבית 

,  הלוואה בערבות המדינהבגין  ת  ות מהותיוות שקליויהחברה. יחד עם זאת, לחברה יש התחייב

קיימת לחברה חשיפה לשינויים   אלוות  וי. בגין התחייב2021אונקול ואג"ח ג' שהונפקו בחודש יוני  

  השיקלי   העיקרי  החובבשע"ח של השקל. החברה בוחנת מעת לעת חלופות גידור. נכון למועד הדוח,  

 יחד .  בגינו  הגנה, טרם בוצעו עסקאות  ולכן,  שיקלי  פקדון  באמצעות  מגודר'(  ג)אג"ח    החברה  של

  אוקטובר   לסוף  עד  לחודש"ח  ש  מיליון  1.5בסכום של    מוגן  פורוורד  עסקתהחברה    ביצעהעם זאת,  

2022 .  

  



 

 

 .202131.12ם  נתונים בדבר נכסים והתחייבויות של הקבוצה לפי מטבעות ובסיסי הצמדה ליו .7

 דולר( )באלפי  2021 בדצמבר 31ערך בספרים ליום  
 

דולר או  
 בהצמדה לו 

שקלים  
חדשים  

 בהצמדה למדד 

שקלים  
חדשים ללא  

 הצמדה 
פריטים לא  

 סך הכל  כספיים 
      נכסים 

      נכסים שוטפים 
 21,245  -  20,329  -  916  מזומנים ושווי מזומנים 

 1,930  -  1,930  -  -  מזומנים המוגבלים בשימוש 
 5,809  -  2,342  -  3,467  לקוחות 

 941  768  5  -  168  חייבים ויתרות חובה 
 333  333  -  -  -  מלאי

 633  -  194 -  439 נכסי מיסים שוטפים 
      נכסים לא שוטפים

 75  -  75  -  -  מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך 
 37  -  37  -  -  נכסים בגין הטבות לעובדים 

 4,529  4,529  -  -  -  רכוש קבוע נטו 
 14,937  14,937  -  -  -  נכסים בגין זכות שימוש 

 10,485  10,485  -  -  -  רכוש אחר 
  4,990  -  24,912  31,052  60,954 

      התחייבויות והון עצמי
      התחייבויות שוטפות

 1,892  -  1,892  -  -  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב )סדרה ב'(  
 6,814  -  -  -  6,814  חלויות שוטפות בגין חכירות 

 965  -  965  -  -  אשראי לזמן קצר  
 427  -  427  -  -  הלוואה בערבות המדינה 
 11,802  -  987  -  10,815  ספקים ונותני שירותים 

 2,986  1,562  1,012  -  412  זכאים ויתרות זכות
 210  -  -  -  210  התחייבויות מסים שוטפות 

 23  -  23  -  -  'התחייבות בגין כתבי אופציה סדרה ב
 451  -  451  -  -  ' ג  ההתחייבות בגין כתבי אופציה סדר 

      התחייבויות לא שוטפות
 434  -  197  -  237  התחייבות זמן ארוך לספקים 

 16,386  -  16,386  -  -  ג' אגרות חוב להמרה סדרה  
 1,060  -  1,060  -  -  המדינה   בערבות הלוואה
 56  -  56  -  -  המדינה  בערבות  הלוואה  בגין נדחות מימון הכנסות

 -  1  -  -  -  התחייבות מסים נדחים 
 3,008  -  -  -  3,008   התחייבויות בגין חכירות

 14,439  14,439  -  -  -  הון עצמי 
  21,496  -  23,456  16,001  60,954 

               



 

 

 ניתוח רגישות  .8

  של החברה נושאות ריבית קבועה.אגרות החוב )סדרה ב'( 

 אגרות החוב )סדרה ב'(  

הטבלה להלן מציגה את ההשפעה של שינוי בשער הדולר בהינתן שכל שאר אגרות החוב )סדרה ב'( שקליות,  

 המשתנים יוותרו קבועים:

 מבחן רגישות לשינויים בשער הדולר 

המכשיר הרגיש ביחס  
 לשינויים

 רווח )הפסד( מהשינויים

 
31.12.2021 

 רווח )הפסד( מהשינויים

עליה של  
5% 

עליה של  
ירידה של   1%ירידה של  2.5%

2% 

 39 19 1,892  ( 46) ( 90) אגרות החוב )סדרה ב'( 

 

 (  ג'אגרות החוב )סדרה 

)סדרה   מציגה את ההשפעה של שינוי בשער הדולר בהינתן שכל שאר הטבלה להלן  ( שקליות,  ג'אגרות החוב 

 המשתנים יוותרו קבועים:

 מבחן רגישות לשינויים בשער הדולר 

 המכשיר הרגיש ביחס לשינויים

 רווח )הפסד( מהשינויים

 
 

31.12.2021 

 רווח )הפסד( מהשינויים

עליה של  
5% 

עליה של  
2.5% 

ירידה של  
1% 

ירידה של  
2% 

 334  166  16,386  ( 400) ( 780) ( ג'אגרות החוב )סדרה  

 

 

 

  



 

 

 היבטי ממשל תאגידי   - חלק ג'

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .9

למועד פרסום הדוח, מכהנים בחברה   יהל שחר   4נכון  ופיננסית:  , עמי דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 

 . תקופתי זהואמיר תמרי. לפרטים בדבר השכלתם כישוריהם וניסיונם ראו פרק ד' לדוח  ברלב, עמית בריקמן

 שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  .10

נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים )כהגדרת מונח 

 הינם בלתי תלויים. רוב חברי הדירקטוריון בחברה  לחוק החברות(. נכון למועד הדוח 1זה בסעיף 

 מורשי חתימה בחברה .11

 זה על פי חוק ניירות ערך.  נכון למועד הדוח, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים כהגדרת מונח

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .12

החברה הינה תאגיד קטן כהגדרת מונח זה בתיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(, 

ביום  התיקון)"  2014-התשע"ה החברה  שפרסמה  מיידי  לדיווח  בהתאם  -2014-01:  האסמכת )  16.02.2014"(. 

( אשר המידע הכלול בו מובא על דרך ההפניה, דירקטוריון החברה החליט לאמץ את מלוא ההקלות אשר  03977

לשנת   התקופתי  מהדוח  החל  וזאת  התיקון,  במסגרת  קטנים  לתאגידים  כאמור  הצהרת 2014אושרו  לפיכך,   .

 המנהלים להלן הינה בנוסחה המצומצם. 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי  .13

 . המאוחדים לדוחות הכספיים 4לפרטים בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים ראו ביאור 

 תרומות  בנושא החברה  מדיניות אחריות תאגידית ו .14

דוח האחריות התאגידית   ESGהחברה מקדמת מודל   וצפויה לפרסם את  חיצוניים,  מתקדם, בסיוע מומחים 

 הראשון שלה במהלך החודשים הקרובים.

החברה יקדם ערכים תאגידיים, עסקיים, סביבתיים, ארגוניים וחברתיים, במקביל ליישום של    ESG  -מודל ה

 מדיניות ניהול וניטור סיכונים מבוקרת.

 במקביל, פועלת החברה להרחבה מתמדת של פעילות קשרי המשקיעים שלה, קיום שיחות משקיעים וכיו"ב. 

ומות באמצעות עשייה חברתית והתנדבות נרחבת לחברה אין מדיניות תרומות בשלב זה, אולם הנה מקיימת תר

 בקהילה. 

 אירועים מהותיים  .15

דיווחה    2021בדצמבר,    20ביום   .15.1 "וויוק"  בתאגיד  אחזקותיה  מכירת  בדבר  החברה  להודעת  בהמשך 

החברה על ביצוע פדיון מוקדם מלא ביוזמת החברה ובהתאם לתנאי אגרות החוב להמרה )סדרה ו'( של  

)להלן: "מועד הפדיון המוקדם"(. החברה בצעה פדיון מוקדם   2021בדצמבר,    22החברה אשר בוצע ביום  

ש"ח בגין קרן וריבית.  שיעור הריבית שתשולם במועד   4,060,812מלא של אגרות חוב )סדרה ו'( בסך של  

הפדיון המוקדם המלא הכוללת את שיעור הריבית הנצברת וכן עמלת הפידיון המוקדם, תיהיה בסך של  

מהיתרה הבלתי מסולקת של החוב. לפרטים נוספים   8.34705%ח המהווה שיעור ריבית של  ש"  312,428



 

 

 . 2021-01-111688ראו אסמכתא 

בהמשך לקבלת התמורה בגין עסקת מכירת אחזקות החברה בתאגיד "וויוק",    2021בדצמבר,    5ביום   .15.2

ביום   דירקטוריון החברה שהתקבלה  בדבר החלטת  פדיון    2021בנובמבר,    29דיווחה החברה  לביצוע 

מוקדם חלקי )״הפדיון המוקדם החלקי״( של אגרות החוב )סדרה ב׳(, ביוזמת החברה, אשר התבצעה  

מועד הפדיון המוקדם החלקי"( במועד הפדיון, החברה בצעה פדיון מוקדם ״ )  2021בדצמבר,    22ם  ביו

ש"ח ע.נ, תשלום ריבית נצברת על יתרת הקרן   19,149,689חלקי של קרן אגרות החוב )סדרה ב׳( בסך של  

סך  ש"ח ותוספת תשלום בשל הפדיון מוקדם החלקי ב  326,069הנפדית כאמור בפדיון מוקדם החלקי  

של    271,929 כולל  סכום  להלן  כמפורט  החלקי  המוקדם  הפדיון  במועד  החברה  שתשלם  כך  ש"ח 

 . 2021-01-106216ש״ח. לפרטים נוספים ראו אסמכתא  19,747,687

, דיווחה החברה כי גילת טלקום, התקשרה עם חברה ישראלית מובילה )להלן  2021באפריל,    12ביום   .15.3

 לקוח רז עם גוף ממשלתי במערב אפריקה )להלן בסעיף זה: ""(, אשר זכתה במכהלקוחבסעיף זה: " 

  700,000-אצל לקוח הקצה בהיקף של כ  HUB"( לאספקת מערכות לוויין מתקדמות לרבות התקנת  קצה

חודשים.    28דולר ארה"ב לתקופה של    130,000-בהיקף של כ   HUB-דולר ארה"ב ומתן שירותי תחזוקה ל

קנה על ידי החברה הינן לשימוש לאומי של לקוח הקצה. עוד יצוין, כי תשתיות המערכות אשר תסופ

דולר   130,000-יובהר, כי בהתאם לתנאי ההסכם, ללקוח ישנה אופציה שלא למשוך ציוד בהיקף של כ  

 (. 2021-01-061659)אסמכתה:  12.4.2021ארה"ב. לפירוט והרחבה ראו דיווח החברה מיום 

(, בדבר תהליכי גביית החוב מול 2021-01-038745)אסמכתה:    18.3.2021בהמשך לדיווח החברה מיום  

"(,  הלקוח: "בסעיף זה  לקוח הפועל כחברה לאספקת שירותי סלולר בקמרון )חברת "נקסטל"( )להלן

דיווח, לאחר מספר פגישות ודיונים מול הלקוח, הכי נכון למועד    2021באפריל,    22דיווחה החברה ביום  

דוח הנהלת החברה והלקוח טרם הגיעו להבנות בדבר הסדרת תשלום החוב הפתוח, אשר נכון למועד  

 . דולרמיליון  6 -עומד על סך של כזה 

הגישה  דינה  עורכי  ובהמלצת  הלקוח,  מול  בקמרון  המשפט  בבית  משפטיים  בהליכים  נקטה  החברה 

לא מבוטל בשלב   מספר  ובעלת מניותיה הראשית, כאשר  נקסטל  מול  וכיו"ב  עיקול, תפיסה  צווי  של 

מספר  להגיש  לחברה  והורה  מיידיים,  צווים  להטלת  החברה  בקשת  את  דחה  המשפט  בית  הנוכחי, 

הבהרות והשלמות לבקשות הצווים השונות אשר הוגשו בשנית, אולם בשלב זה טרם התקבלו החלטות 

המשפט. במקביל, פועלת החברה במספר חזיתות נוספות, כגון פניות לשגרירות סופיות בנושא מצד בית  

בקמרון, וניהול מו"מ מחוץ לכותלי בית המשפט. בשלב זה, לא ניתן להעריך באופן מלא את תוצאות 

 ההליכים השונים. 

כ אין   120,000  -לאחרונה העביר הלקוח לחברה סך של  על חשבון החוב הפתוח, אולם  דולר ארה"ב 

 אמור כדי לעכב את ההליכים המשפטיים כאמור לעיל.ב

המידע האמור לעיל באשר למאמצי גביית החוב של החברה ועדכון גובה ההפרשה, הינו מידע הצופה  

, אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו( או  1968-פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  התשכ"ח

ות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה  להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזי

בלבד ושאין החברה יכולה לצפותן במועד זה, ובכלל זאת, מו"מ בין הצדדים, התפתחויות בסביבה  

הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר  



 

 

. החברה בוחנת את  בפרק א' להילגורמי הסיכון    אינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים בסעיף

האפשרויות הכלכליות והמשפטיות העומדות בפניה ותפרסם דיווח מיידי בגין כל התפתחות מהותית  

 בנושא. 

דיווחה החברה כי גילת טלקום וחלל תקשורת בע"מ, השיקו שיתוף פעולה מסחרי   2021במאי,    11יום  ב .15.4

-Kaרחבי פס בטכנולוגיית  קישוריות  ו  גיבוישירותי    אינטרנט,  שירותירחב במסגרתו יפעילו הצדדים  

Band  ותחנת הממסר הקרקעית של החברה. השירות החדש    17-עמוסהמתקדם    ןהלוויי   על  המבוססים

, בכל נקודה מבוססי תקשורת  וארגונים  ריותיע,  מקומיות  רשויותמיועד, בין היתר, לעסקים, חברות,  

 כיסוי נוספים במזרח התיכון. אך גם באיזורי  -בישראל 

נכון למועד זה, שיתוף הפעולה והשירותים על פיו מצויים בשלבים ראשוניים ולפיכך, לא ניתן להעריך  

 את תוצאותיו הכלכליות של שיתוף הפעולה, אשר מותנה, בין היתר, בצרכי וביקושי השוק. 

בשלבים ראשוניים, אגב ניהול מספר נכון למועד זה תהליכי אסטרטגיית מכירת ושיווק השירות מצויים  

פיילוטים עם לקוחות פוטנציאליים ברחבי המדינה. להערכת החברה, השירות החדש שהושק מהווה  

חוסר  קיים  בהם  לאזורים  שירות  חדירת  לאפשר  עשוי  אשר  החברה,  לפעילות  נוסף  איכותני  נדבך 

או תקלות בתשת עומס  בעת  לגיבוי  הנדרשים  או במקרים    יות קרקעיות, תוך הסרת בתשתית חזקה 

מסורתיות. לפירוט והרחבה  קרקעיותבתשתיות  הקיימת כיום מצד לקוחות, ארגונים וצרכנים התלות

 (.  2021-01-061659)אסמכתה:  11.5.2021ראו דיווח החברה מיום 

הינו מידע הצופה פני עתיד,    לצפי הצלחת שיתוף הפעולה והשקת השירות,  המידע האמור לעיל באשר

, אשר יכול שלא להתממש )כולו או חלקו( או להתממש  1968-רתו בחוק ניירות ערך,  התשכ"חכהגד

באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיות החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ושאין  

זאת ובכלל  זה,  במועד  לצפותן  יכולה  של החברה  השיווק  מאמצי  הצלחת  השוק,  בביקושי  שינויים   ,

התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ים,  הצדד

ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים בסעיף גורמי הסיכון בדוח  

 . 2020לשנת  של החברה השנתי

ממשלתי   ש מטעם לקוחטלקום, במכרז חדשל גילת  דיווחה החברה על זכייתה    2021במאי,    12ביום   .15.5

ש"ח, כאשר   2,400,000  -לאספקת ציוד לווייני בהיקף של כ  "( הלקוח: "בסעיף זה  )להלןמוביל    ישראלי

. כמו כן, דיווחה  2021אספקת הציוד והתשלום בגינה צפויים לחול במהלך הרבעון השלישי של שנת  

החברה כי גילת קיבלה הזמנה נוספת מטעם לקוח נוסף, לאספקת שירותי תקשורת באמצעות לוויין,  

חודשי שירות, החל    11ספקת השירות תתפרס על פני תקופה של  ש"ח. א  470,000  -בהיקף מוערך של כ

 מהתקופה הקרובה. 

)פרטי   ערך  ניירות  ותקנות(  ערך  ניירות)"חוק    1968-"חהתשכ,  ערך  ניירות  לחוק()א(  1ב)15  סעיףפי  -על .15.6

)ביניהם    לעובדים  אופציות  להצעת"(,  המתאר)"תקנות    2000-"סהתש(,  לעובדים  ערך  ניירות  הצעת  מתאר

)לא  אופציות 3,500,000 עד  של להצעהמתאר  27.7.2021, פרסמה החברה ביום החברה של(  משרה נושאי

  החברה   של  אחת  כל"נ  ע"ח  ש  1  בנות  רגילות  מניות  3,500,000  לעד  למימוש  הניתנות(  למסחר  רשומות

 Cashless)  המימוש  במועד  באופציות  הגלום  הכספי  ההטבה  לשווי  בהתאם(,  להתאמות)בכפוף  

Exercise  ,)ביניהם    לעובדים,  תמורה  ללא,  המוצעות,  החברה  של  2014  משנת   אופציות  תכניתפי  -על(



 

 

תוקצינה בפועל    אופציות 2,508,000,  לעיל  המתוארת  האופציות  כמות  מתוך;  החברה  של(  משרה  נושאי

  שהינם   עובדים  4  -ו  בחברה  משרה  נושאי  שאינם  עובדים  49  -ל  פרטית  הצעה  דוח  עם  יחד  זה  מתארהעל פי  

 החברה   הנהלת  ידי  על  יוגדרו  אשר  נוספים  לניצעים, כאשר יתרת האופציות תוקצינה  בחברה  משרה  נושאי

בשלב זה טרם התקבל אישור הבורסה לביצוע ההקצאות   .הדין  ולהוראות  למתאר  בהתאם,  לעת  מעת

 .כאמור

 לעיל.  5סעיף  ראובתקופת הדוח נוספים   לפירוט בדבר אירועים מהותיים .15.7

 הערכת שווי מהותית לבחינת ירידת ערך מוניטין  בקשר עם לוייג

זיהתה החברה סממנים לירידת ערך, בעיקר בשל סיום חוזה של לקוח מהותי בקונגו.   2021בדצמבר    31ליום  

המוניטין מיוחס כולו למגזר תקשורת    .ירידת ערך המוניטין   בחינת  לצורך  חיצוני  שווי  למעריך  פנתה  החברה

סכום בר ההשבה של מגזר תקשורת נתונים היה גבוה   2020בדצמבר    31  ליום, נכון  "להנ  לבחינה  בהתאם  נתונים. 

 מערך נכסי המגזר בספרים ולפיכך לא חלה ירידה בערך המוניטין. 

 

 תיאור נושא  
 בחינת ירידת ערך מוניטין     זיהוי נושא ההערכה 1
 2021בדצמבר,  31 עיתוי ההערכה   2
בספרי החברה סמוך  המגזר(    נכסי)שווי נושא ההערכה   3

 לפני הערכת השווי 
 20,800 

 22,738  שווי נושא ההערכה שנקבע בהערכת השווי  4
 פרטים בדבר מעריך השווי  5
ס.ק.א ייעוץ כלכלי בע"מ עוסקת במתן פתרונות כלכליים   זיהוי המעריך ואפיוניו   

לעסקים במגוון תחומים אליהם נדרש המגזר העסקי, כגון  
שוטף,   ועסקי  פיננסי  והובלת  ליווי  תמיכה  עסקי,  ייעוץ 

שונים   לצרכים  שווי  הערכות  ביצוע  עסקאות, 
הוגן  שווי  הערכות  לרבות  חשבונאיים/מיסויים/אישיים, 
של מכשירים פיננסים מורכבים, בדיקות נאותות, תהליכי  
נלווה   וחומר  עסקיות  תוכניות  עריכת  הון,  גיוסי 
בניית   המשפט,  לבית  מומחה  דעת  חוות  למשקיעים, 

 ובדיקות כלכליות ועוד.   מודלים
,  אברהם  זוהרהעבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח  

 . שותף
  וחשבונאות   כלכלה  החוגים  בוגר  הינואברהם    זוהררו"ח   השכלה  

 . חיפה אוניסרטיסת מטעם
חשבונאיים   לצרכים  שווי  הערכות  בביצוע  ניסיון 
של   לאלה  דומים  ובהיקפים  מדווחים  בתאגידים 

 המדווחת או העולים על היקפים אלה ההערכה 

  בנושאים  כמומחה  שניםבעל ניסיון של    אברהם  זוהררו"ח  
, יו"ר ועדה להערכות שווי בלשכת  שווי   והערכות  כלכליים

 רואי חשבון. 
 אין תלות.  תלות במזמין ההערכה  

 אין.  הסכמי שיפוי עם מעריך השווי 

שווי השימוש של פעילות המגזר כיחידה מניבה מזומנים   מודל הערכת השווי  6
על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים, הצפויים  חושב  

לחברה. תזרימי המזומנים העתידיים הוונו בשיעור ניכיון  
הגלום   הסיכון  את  המשקף  מס,  לפני  לתזרים  מתאים 

  בפעילות דנן. 
7 
 
  
  
  
  
  

 השווי את ההערכה, בהתאם למודל ההערכות ההנחות שלפיהן ביצע מעריך 
 17.2% (  WACCשיעור ההיוון )

 .2%שיעור הצמיחה האינסופי הינו  שיעור הצמיחה  
 Terminalאחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה )

Value ) 
 לא רלוונטי.  

 ל.ר.   סטיית תקן  
 ל.ר.   מחירים ששימשו בסיס להשוואה 

 ל.ר.   השוואה מספר בסיסי 
  



 

 

 מבקר פנימי  

 פרטי המבקר הפנימי בחברה:  .1.1

 שם: רו"ח אילן חייקין.  .1.1.1

 . 5.5.2008מועד תחילת כהונה:  .1.1.2

עומד בכל התנאים הקבועים בסעיף   .1.1.3 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב3המבקר הפנימי  -)א( 

 "(. חוק הביקורת הפנימית)" 1992

להערכת החברה הכישורים המכשירים את רו"ח אילן חייקין לתפקידו הינם השכלתו כרואה 

 חשבון וניסיונו הרב בביקורת כרואה חשבון ומבקר הפנימי של חברות ציבוריות.  

למיטב ידיעת הנהלת החברה, בהתאם להצהרת המבקר הפנימי, המבקר הפנימי עומד בתנאים   .1.1.4

 לחוק הביקורת הפנימית.  8ובסעיף לחוק החברות  146הקבועים בסעיף 

והינו  .1.1.5 פנים חיצוניים  עובד של החברה, אלא מעניק לה שירותי ביקורת  המבקר הפנימי אינו 

 שותף במשרד חייקין, כהן, רובין ושות'. 

מבקר הפנים אינו ממלא בחברה תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית, אינו בעל עניין בחברה,   .1.1.6

אינו רואה החשבון  ,  פנים( או קרובו של כל אחד מאלה וכן  אינו נושא משרה )למעט כמבקר

 המבקר של בעל השליטה בחברה או מי מטענו.  

עם   .1.1.7 עניינים  ניגוד  ליצור  העלול  או  היוצר  תפקיד  לחברה  מחוץ  ממלא  אינו  הפנימי  המבקר 

תפקידו כמבקר פנימי. המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור 

מבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או לה. ל

 עם גוף קשור לה. המבקר הפנימי אינו קשור לרואה החשבון המבקר של החברה. 

 : דרך המינוי של המבקר הפנימי .1.2

ודירקטוריון החברה ביום    אושר  מינוי המבקר הפנימי .1.2.1 ידי ועדת הביקורת  .  2008במאי    5על 

נת השכלתו, כישוריו וניסיונו של המבקר הפנימי ובהתחשב בסוג, היקף ומורכבות  לאחר בחי

 הפעילות בחברה. 

תמצית הנימוקים לאישור המינוי הינם ניסיונו הרב של המבקר, יכולתו להעמיד צוות ביקורת  .1.2.2

 מיומן והבנתו את החברה והעסק המבוקר. 

 :  זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי  .1.3

 יון החברה. יו"ר דירקטור

 : תוכנית העבודה .1.4

תוכנית העבודה של המבקר הפנימי היא תכנית שנתית, המבוססת על הצעת תוכנית עבודה רב  .1.4.1

 שנתית. 

 וממליצה לדירקטוריון פנים  לביקורת תוכנית העבודה את הבוחן הגורם היא הביקורת ועדת .1.4.2

 אישורה.  על

בפני ועדת הביקורת ,  אחת לשנה,  ממליץ  המבקר הפנימי,  לאחר קיום דיונים עם הנהלת החברה .1.4.3



 

 

על נושאים אפשריים לביקורת פנימית. לרוב, המבקר הפנימי והנהלת החברה נוהגים להמליץ  

על נושאים בהם לדעתם ביקורת פנימית תוכל לעזור לשפר את התהליכים הפנימיים בחברה 

שנים  ארבע  עד  לשלוש  אחת  הפנימית.  הבקרה  את  לשפר  להנהלה  לסייע  )בהתאם   ותוכל 

להמלצת המבקר הפנימי( מבצע מבקר הפנים סקר סיכונים, ובעקבותיו מציע תוכנית עבודה 

מכן  ולאחר  החברה  והנהלת  הפנים  מבקר  המלצות  את  בוחנת  הביקורת  ועדת  שנתית.  רב 

מחליטה על אישור התוכנית )קובעת את הנושאים לביקורת השנתית והיקף התקציב המיועד  

 לכל נושא(. 

בודה מותירה בידי מבקר הפנימי שיקול דעת האם לסטות ממנה, בהתאם לנסיבות תוכנית הע .1.4.4

 תוך התייעצות עם אורגני החברה. 

לישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,  מבקר הפנים מקבל זימון, לרבות חומרי רקע .1.4.5

ים  כמו כן, מבקר הפנ  .לחוק החברות  270בהן נבחנות, מסווגות ומאושרות עסקאות לפי סעיף  

 של ישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.  פרוטוקולים, על פי דרישתו, מקבל

השיקולים בקביעת תוכנית הביקורת השנתית והרב שנתית: בקביעת תוכנית הביקורת הרב  .1.4.6

שונות  במדינות  הפועלת  לאומית  בין  חברה  הינה  שהחברה  העובדה  בחשבון  נלקחה  שנתית 

בקביעת  מורכבים.  )בילינג(  לקוחות  וחיוב  מכירה  והליכי  גדולים  רכש  היקפי  בעלת  בעולם, 

וכי מתבצעות   מורכבחה בחשבון העובדה שהחברה מבצעת רכש  תוכנית הביקורת השנתית נלק

בינלאומיותמכר/רכש  עסקאות   חברות  עם  שנת  .  מהותיות  קיימו  2020בסוף  חברי , 

כמו כן, במהלך השנה    .ואישרו אותה כדין   2020הדירקטוריון דיון בתוכנית הביקורת לשנת  

לשי בהתאם  התאמות  מבוצעות  לעת  ומעת  הביקורת  תוכנית  של נבחנת  העצמאי  דעתה  קול 

ליו"ר    -הועדה   הוגשו  קודמים  בדוחות  ביטוי  לידי  שבאו  כפי  הפנימי  המבקר  ממצאי 

וועדת הביקורת דנה   -הדירקטוריון, ליו"ר ועדת הביקורת למנכ"ל ולסמנכ"לית הכספים בכתב  

 בממצאי המבקר הפנימי ועל סמך דוחות אלה, גיבשה המלצותיה למנכ"ל החברה.  

ם אשר מנחים את המבקר הפנימי בבניית תוכנית הביקורת הינם: )א( צורכי  שיקולים נוספי .1.4.7

החברה; )ב( ממצאים של ביקורת קודמת והזמן שחלף מביקורת קודמת באותו נושא או בנושא  

)ד( הסתברות לגבי   ניהולית תפעולית או כלכלית של נושאי הביקורת;  )ג( משמעות  רלוונטי; 

)ה( אופי פעילות החברה. תוכנית העבודה מותירה -לתיים וקיומם של ליקויים ניהוליים ומנה

בידי המבקר שיקול דעת באם לסטות ממנה, בהתאם לנסיבות, תוך מודעות אורגני החברה.  

 דוחות הביקורת מוגשים בכתב ליו"ר ועדת הביקורת, ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה. 

 : ביקורת של חברות מאוחדות וביקורת בחו"ל .1.5

במסגרת ביצוע תכנית העבודה, נערכת הביקורת גם בחברות הבנות של החברה. המבקר הפנימי של החברה  

 בוחן את פעילות החברה בישראל ובחו"ל באופן רוחבי, תוך בקרה על פעילות החברה בחו"ל. 

 :היקף העסקה  .1.6

, מאחר שמרבית שעות עבודה. כל השעות הושקעו בביקורת בישראל  300השקיע המבקר הפנימי    2021בשנת  

שעות הינו   300פעילותה של הקבוצה בוצעה בשנה זו מישראל. דירקטוריון החברה מעריך כי היקף של  

 היקף מספיק כדי לבחון את הנושאים הנבחרים לעומק בהתחשב במורכבות החברה ובגודלה. 

נדונות באופן   יצוין כי אף במהלך הביקורת השוטפת, שעות הביקורת אינן נגזרות באופן שרירותי, אלא



 

 

שוטף מול המבקר על מנת לבחון האם החלטת אורגני החברה עולה בקנה אחד עם פעילות וצורכי הביקורת 

 בפועל. 

וסקירת   הרלוונטית  הפעילות  את  הפנימי  המבקר  של  "לימוד"  לאחר  לרוב,  מתחילה  הביקורת  פעילות 

ת שעות עבודת המבקר בביקורת מאפייניה, לשם זיהוי מוקדי הביקורת העיקריים. כך למעשה, מתמקדו

 גרידא, וזאת לאחר שהמבקר למד וסקר את נושאי הביקורת.

 : עריכת הביקורת .1.7

תקנים מקצועיים מקובלים בארץ ובעולם וכאמור   ל פיהמבקר הפנימי עורך את הביקורת ע .1.7.1

 )ב( לחוק הביקורת הפנימית. 4בסעיף 

תו בתקנים המקצועיים לפיהם  הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של מבקר הפנימי בדבר עמיד .1.7.2

 הוא עורך את הביקורת.

 : גישה למידע  .1.8

לחוק הביקורת הפנימית וניתנה לו   9למבקר הפנימי הומצאו מסמכים ומידע כאמור בסעיף   .1.8.1

 גישה מלאה, בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים כספיים של החברה. 

 ודירקטוריון החברה.  המבקר הפנימי זומן לכל ישיבה של ועדת הביקורת .1.8.2

 :דין וחשבון המבקר הפנימי  .1.9

 דוחות הביקורת מוגשים בכתב. .1.9.1

  :להלן פירוט מועדי ההגשה של ממצאי המבקר ומועדי הדיון בוועדת הביקורת בתקופת הדיווח .1.9.2

 תאריך דיון תאריך הגשה  נושא הדוח 

 13.09.2021 01.09.2021 רכש 

 23.02.2022 25.01.2022 גזברות וכספים 

 
דיון   .1.9.3 של  ולקיומו  ולדירקטוריון  הביקורת  לוועדת  הביקורת  ממצאי  דוחות  להצגת  בהמשך 

מעמיק בממצאים, הדירקטוריון הניח את דעתו כי המבקר הפנימי עמד בכל הדרישות שנקבעו 

 בתקנים שצוינו.

 : הערכת דירקטוריון החברה את פעילות מבקר הפנים  .1.10

, היקף, אופי ורציפות  2021לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כמו גם לאור פעילות החברה בשנת  

פעילות הביקורת הפנימית ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הנם סבירים בנסיבות העניין, מתאימים 

הגשים וליישם  לתאגיד מסוגה של החברה, בהתייחס לגודלה מורכבותה ואופי פעילותה, ויש בהם כדי ל

ונבדקו  בחברה  מהותיים  הינם  שנבחרו  והנושאים  היות  בחברה,  הפנימית  הביקורת  מטרות  את 

על נבחנים  המבקר  של  העבודה  ותוכנית  הפעילות  היקף  שונים.  וועדת   מאספקטים  הדירקטוריון  ידי 

 הביקורת של החברה מעת לעת.

 : תגמול .1.11

אלפי דולר בתוספת מע"מ, עבור הביקורת    23  -החברה שילמה למבקר הפנימי סכום כולל של כ .1.11.1

בשנת   הביקורת  2021שביצע  לתוכנית  שעתי, בהתאם  היקף  פי  על  נקבע  הפנים  . שכר מבקר 

 המאושרת על ידי האורגנים של החברה. 



 

 

הנהלת החברה סבורה כי תגמול המבקר הפנימי הולם את היקף פעילותו ותפקידו ואינו חריג  .1.11.2

ל החברה, ברמת הפעילות של החברה והיקף האחריות של בהשוואה לחברות בגודלה ומסוגה ש

 המבקר הפנימי וכי אין בכך כדי להשפיע על שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי.

 רואה חשבון מבקר   .2

 אביב. -, תל1נו משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', מרכז עזריאלי יהחשבון המבקר של החברה ה רואה .2.1

 למו לרואה החשבון המבקר של החברה:להלן פרטים בדבר התשלומים ששו .2.2

 שירותים אחרים  שירותי ביקורת ושירותי מס  

 אלפי דולר  אלפי דולר  

2021  116  141 

2020  154  24 

 

לשנת   המבקרים  החשבון  רואי  של  הטרחה  קבלת   2021שכר  לאחר  החברה  דירקטוריון  ידי  על  אושר 

המלצת ועדת הביקורת של החברה, ונקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין רואי החשבון המבקרים 

של החברה. לדעת הנהלת החברה שכר הטרחה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקפי הפעילות 

 שלה.   

מבקר, כפי שנדונו על ידי הנהלת החברה והוועדה לבחינת  עקרונות לאישור שכר טרחת רואה החשבון ה .2.3

 הדוחות הכספיים של החברה:

 רמת הכשירות והמקצועיות: 

שבראשו  החברה  של  הכספיים  דוחותיה  ביקורת  על  האחראי  הביקורת  לצוות  החברה,  אורגני  לדעת 

ביצוע ביקורת דוחות עומדים השותף האחראי ומנהל הביקורת ניסיון ויכולת מקצועית מספקים לצורך  

(, IFRSכספיים של החברה. כמו כן, לצוות הביקורת יש את הידע הנדרש בתקני דיווח כספי בינלאומיים )

בתקני ביקורת מקובלים בישראל כנדרש. בהתאם לכך, אושרה התאמת כשירותם כרואי חשבון מבקרים 

  לביצוע ביקורת בחברה וזאת לאור אופי פעילות התאגיד ומורכבותו.

המבקרים, החשבון  רואי  המסונפות   משרד  פירמות  של  מרשת  חלק  הינו  זהר,  אלמגור   בריטמן 

פירמות ראיית החשבון הבינלאומיות הגדולות והמובילות בעולם   4-ל"דלויט" העולמית שהינה אחת מ

ם לביקורת, שירותים פיננסיים וייעוץ עסקי. בין לקוחות הפירמה בישראל נמנות עשרות חברות וארגוני

מובילים, המהווים את עמוד התווך של הכלכלה הישראלית בתחומים רבים. לפירמה ניסיון עשיר בארץ 

 ובעולם במתן השירותים המבוקשים. 

 היקף פעילות רואה החשבון בחברה: 

שכר טרחת רואי החשבון המבקרים נקבע לאחר בחינת צרכי החברה, מידת המורכבות של פעילות החברה  

, בהתייחס לשנים קודמות ולאחר מו"מ בין 2020בפניה בשנת    שעמדווהמשימות    והדיווח הכספי שלה

 הנהלת החברה למשרד רואה החשבון המבקר.

במסגרת בחינה של המבקר הפנימי את תהליכי עבודת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, נבחנו בין יתר  .2.4

ף עבודתו, השכר המשולם לו  פעולת רואה החשבון המבקר לרבות התייחסות לנהלים החלים עליו, היק

 וכיו"ב.  

 



 

 

   גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב

 )סדרה ב'( קיימותאגרות חוב  .3

 להלן יובא תיאור סדרת אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה:

 אגרות חוב )סדרה ב'( )"אגרות החוב"( 
 . 2017ביולי   5, הנושא תאריך 2017ביולי  4אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום    2018בינואר    31, על פי דוח הצעת מדף מיום  2018נרשמו למסחר בחודש פברואר  מועד ההנפקה הראשונה 

במועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 ההנפקה )בש"ח(

44,800,000 

למועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 הדוח )בש"ח( פרסום 

3,817,497 

 1.3.2019 תחילת פירעון הקרן מועד  
שנתיים   תשלומים  מספר 

 לפירעון הקרן 
תשלומים    2;  1.09.2020-ו  1.03.2020-ב  שולמוכל אחד אשר    7%תשלומים בשיעור של    2;  1.09.2019-ו  1.03.2019-ב  שולמו כל אחד אשר    5%תשלומים בשיעור של    2

אשר   36%; תשלום אחד בשיעור של  1.03.2022אשר ישולם בתאריך    20%; תשלום אחד בשיעור של  1.09.2021-ו  1.03.2021-כל אחד אשר ישולמו ב  10%בשיעור של  
 . 1.09.2022ישולם בתאריך 

למועד   שנצברה  הריבית  סכום 
 הדוח

 אלפי ש"ח. 18 -כלמועד פרסום דוח זה, סכום הריבית שנצברה עומד על 

 אלפי ש"ח.  3,859למועד פרסום דוח זה, השווי הבורסאי של אגרות החוב עומד על  שווי בורסאי למועד הדוח 
 אשר משולמת פעמיים בשנה.  5.5%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית

 )כולל(.  2022עד  2018בספטמבר של כל אחת מהשנים  1- במרץ ו  1בימים  מועדי תשלום הריבית 
 ת למדד או למטבע כלשהו. אגרות החוב אינן צמודו סוג הצמדה 

או   מוקדם  פדיון  לבצע  זכות 
 המרה כפויה 

ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני   במקרה בו תירשמנה אגרות החוב למסחר ויוחלט על -פדיון מוקדם בעקבות מחיקה מהמסחר בבורסה 
 יות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב. ששווי החזקות הציבור בסדרת אגרות החוב פחת מהסכום שנקבע בהנח

לשטר הנאמנות   6.2החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב )סדרה ב'( ביוזמתה, בהתאם להוראות סעיף    -פדיון מוקדם ביוזמת החברה  
 "( ולהנחיות הבורסה.שטר הנאמנותשל אגרות החוב )סדרה ב'( )להלן: "

שבבעלות החברה )במישרין או בעקיפין(, החברה תעשה שימוש בתמורת המכירה כאמור, נטו, שתתקבל בידה, לאחר מיסים,    WIOCCכמו כן, במקרה של מכירת מניות 
מים כאמור, בכפוף לשיקול דעת החודשים הקרובים( )לרבות יצירת כרית לתשלו  18-הוצאות וניכויים, ולאחר ביצוע תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה קרובים )קרי ל 

ת החוב )סדרה ב'( החברה( לשם פדיון חלקי ו/או מלא )בהתאם לגובה התמורה(, של אגרות החוב )סדרה ב'(. יובהר, כי שימוש בתמורת המכירה לצורך פירעון אגרו 
ם בהתאם לסעיף זה, יבוצע רק בכפוף לכך שהחברה עשתה שימוש  )לרבות יצירת כרית לתשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה כאמור לעיל( לרבות בדרך של פדיון מוקד

לשטר הנאמנות וככל שסדרה זו  5.4בתמורת המכירה תחילה כדי לפרוע באופן מלא את סדרת אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה, ככל שרלוונטי בהתאם לאמור בסעיף  
 .   2016ביולי   10וב )סדרה ו'( מיום טרם נפרעה במועד האמור, בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות הח

כי בכל עת, החל ממועד הנפקת אגרות החוב   מתחייבות, כהגדרתן בשטר הנאמנות  3"( גילת סאטקום)" Gilat Satcom Nigeria Limited- וכן גילת טלקום בע"מ ו  החברה ערבות לתשלום התחייבויות
  WIOCCבגין מניות    WIOCCעל פי שטר הנאמנות, תגרומנה לכך כי מלוא התקבולים שיחולקו במזומן בלבד על ידי  )סדרה ב'( ועד למועד פירעון מלוא התחייבויות החברה  

נוספות שיוקצו לחברה )במישרין ואו בעקיפין( יופקדו  בחשבון נאמנות לטובת המחזיקים תוך מועד שהוגדר בשטר. לפרטים נוספים ראו סעיף    WIOCCובגין כל מניות  
 לשטר הנאמנות.  5.4

כל יתר התחייבויות החברה כלפי    החברה וכן גילת סאטקום וגילת טלקום בע"מ, מתחייבות, כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן וכל עוד לא מולאו 
ם בדרגה כלשהי על מחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות ואגרת החוב, הן לא תיצורנה ולא יסכימו ו/או יתחייבו ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשה 

לשטר    5.3החוב בהחלטה רגילה, והכל בכפוף להוראות סעיף  רכושן, לרבות שעבוד להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא בהסכמה מראש של מחזיקי אגרות  

 
או גילת   Gilat Satcom Nigeria Limited"(, שהינה חברה בבעלות מלאה של החברה. המניות יכול ותוחזקה על ידי מי מבין החברות הנ"ל ) גילת טלקום )" גילת סאטקום הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של גילת טלקום בע"מ    3

 טלקום( ובלבד שהחברות כאמור תיוותרנה בבעלות מלאה של החברה במישרין או בעקיפין. 



 

 

 הנאמנות. 
 אין  דירוג 

)מעל     5%מהותיות 
 מההתחייבויות(

 כן 

במשך    75%יעלה על    כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה לא  -  יחס חוב פיננסי נטו למאזן אמות מידה פיננסיות
 . ( 1%)למעלה משני רבעונים רצופים. נכון למועד זה שיעור היחס עומד על  

במשך למעלה משני רבעונים רצופים.    6לא יעלה על    EBITDA-כל עוד אגרות החוב )סדרה ו'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו ל  -  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו ל
 . ( (0.04חס עומד על נכון למועד זה שיעור הי

לא נטלה חוב באופן הנוגד את   Gilat Satcom Nigeria Limited  -בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'(, החברה מאשרת כי  - התחייבויות נוספות
 Gilatלא תיטול חוב שכזה בעתיד. החברה, גילת טלקום בע"מ וכן,    Gilat Satcom Nigeria Limitedלשטר הנאמנות כאמור, ומתחייבת לפעול לכך כי    5.5האמור בסעיף  

Satcom Nigeria Limited    אמנות בגין אגרות החוב )סדרה ב'(, למעט שעבודים מותרים כאמור בסעיף  לשטר הנ  5.3מאשרות כי לא יצרו כל שעבודים בניגוד לאמור בסעיף
  1.1.2020כמו כן, החברה מאשרת כי החל מיום   .רשמה שעבודים לטובת ערבויות  לאהחברה    2020  שנת  של  השני)ו( לשטר הנאמנות, כמפורט להלן: במהלך הרבעון  5.3

בנוסף, החברה מאשרת כי במהלך תקופת    מתוכם כדיבידנד והיתרה כריבייט.  דולר  אלפי  152  –אלפי דולר ארה"ב    286- תקבולים בהיקף של כ  WIOCC-קיבלה החברה מ
. החברה מאשרת כי היא עומדת בכל ההתחייבויות על פי השטר. כמו כן, החברה מאשרת כי לא  לשטר הנאמנות  5.9הדוח לא הועמדו הלוואות בעלים כאמור בסעיף  

  בניגוד להוראות השטר ולא קיימות הלוואות בעלים בניגוד להוראות השטר.  WIOCCטה חריגה בניגוד להוראות השטר, לא מכרה מניות של ביצעה עסקה עם בעל שלי
   Cross Defaultסעיפי 

 המהווים עילה לפירעון מיידי 
)בסעיף זה: "חוב  אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או במקרה שבו הועמד לפירעון מיידי חוב פיננסי מהותי אחר של החברה,  

, לא ייחשב  Non-recourseשהינו    לחברה )קרי, חוב שהינו ללא יכולת חזרה לחברה, משמע  Recourseמיליוני ש"ח שהינו    15-פיננסי מהותי": קרי, בגובה של למעלה מ
 ימים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה בכתב עליה.  30"חוב פיננסי מהותי"( וההעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה תוך 

שר אצל הנאמן הינה עו"ד הגר שאול )דוא"ל:  (. אשת הק03-6389222; פקס:  03-6389200)טלפון:    67778אביב  -, תל14רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, מרחוב יד חרוצים   פרטי הנאמן 
hagar@rpn.co.il )  . 

 

 '(ג )סדרה  קיימותאגרות חוב  .4

 להלן יובא תיאור סדרת אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה:

 '( )"אגרות החוב"( גאגרות חוב )סדרה 

 . 2017ביולי   5, הנושא תאריך 31אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום  2021ביוני,  22על פי דוח הצעת מדף מיום   2021יוני, נרשמו למסחר בחודש   הראשונה מועד ההנפקה 

במועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 ההנפקה )בש"ח(

60,000,000 

למועד   חוב  אגרות  ע.נ.  היקף 
 הדוח )בש"ח( 

 60,000,000 

 1.3.2023 פירעון הקרן מועד תחילת 

שנתיים   תשלומים  מספר 
 לפירעון הקרן 

 תשלומים כדלקמן:  8 -אגרות החוב עומדות לפירעון )קרן(, ב

 ;  2023של שנת  1.9 -ו 1.3בתאריכים מקרן אגרות החוב אשר ישולמו  5%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של ( 2שני ) א.  

 ;  2024של שנת  1.9 -ו 1.3בתאריכים מקרן אגרות החוב אשר ישולמו  8%יהא בשיעור של  תשלומים אשר כל אחד מהם ( 2שני ) .  ב

 ; 2025של שנת  1.9 -ו 1.3בתאריכים מקרן אגרות החוב אשר ישולמו   10%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  ( 2שני ) . ג

mailto:hagar@rpn.co.il


 

 

 ;  2026של שנת  1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום   20%( בשיעור של 1תשלום אחד )   .ד

 . 2026של שנת  1.9 מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום  34%בשיעור של (  1)תשלום אחד  . ה

למועד   שנצברה  הריבית  סכום 
 הדוח

 אלפי ש"ח.  222  -כלמועד דוח זה, סכום הריבית שנצברה עומד על  

 אלפי ש"ח.    53,640למועד פרסום דוח זה, השווי הבורסאי של אגרות החוב עומד על  שווי בורסאי למועד הדוח 

 אשר משולמת פעמיים בשנה.  4.5%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית

 )כולל(.  2026 - 2021בספטמבר של כל אחת מהשנים  1- במרץ ו  1בימים  מועדי תשלום הריבית 

 אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.  סוג הצמדה 

או   מוקדם  פדיון  לבצע  זכות 
 המרה כפויה 

ג(, פחת   -פדיון מוקדם בעקבות מחיקה מהמסחר בבורסה   אם יוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי אגרות החוב )סדרה 
לשטר הנאמנות ובהתאם    6כמפורט בסעיף  מהסכום הקבוע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר, תבצע החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה ג( ותפעל  

 לכללי הבורסה. 

 אין.  התחייבויות  ערבות לתשלום

 אין  דירוג 

פיננסיות מידה  ותנאים    אמות 
 משפטיים נוספים 

, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה  באופן סופי  במלואן נפרעו החוב )סדרה ג( לא  אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה  :יחס חוב פיננסי נטו למאזן
 .0%נכון למועד זה שיעור היחס עומד על  במשך שני רבעונים רצופים.  60%לא יעלה על 

 
במשך   5לא יעלה על  EBITDA-הפיננסי נטו לבמלואן באופן סופי, יחס החוב  נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה :EBITDA -יחס חוב פיננסי נטו ל
 . ( 0.01) נכון למועד זה שיעור היחס עומד על שני רבעונים רצופים. 

 
לא יפחת    החברה העצמי לסך המאזן בדוחות המאוחדים של   ההון, יחס  סופי באופן ןבמלוא נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה  :למאזן  עצמי  הון  יחס

 . 25%נכון למועד זה שיעור היחס עומד על במשך שני רבעונים רצופים.  12% -מ
  

ולפי תנאי  חברה אינה בהפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה  ה  אלא בכפוף לתנאי הבאים:   החברה מתחייבת כי לא תבצע חלוקהמגבלות חלוקה:  
יחס חוב פיננסי  ;  מיליון ש"ח  35  -ההון העצמי של החברה )בניכוי סכום החלוקה( לא יפחת מ; לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי ואין חשש לקיומה של עילה כאמור;  אגרות החוב

( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  14)ב()10מור בתקנה  לא מתקיימים במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" כלשהם כא ;  4.5לא יעלה על    EBITDA  -נטו ל
כל עוד תהיינה אגרות  "; החברה לא תבצע חלוקה של רווחי שיערוך;  "תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  -, למעט סימני אזהרה המתייחסים ל1970  -ומיידיים(, התש"ל  

קיימות מגבלות    החלוקה בפועל.  סכום   בניכוי חודשי שירות חוב,    18לקיום יתרת נזילות, אשר תאפשר לפחות  , אלא בכפוף  ההחוב )סדרה ג( במחזור, החברה לא תבצע חלוק
 וכיו"ב. בקשר להרחבת סדרת אגרות חוב במקרה שבו ההנפקה תפגע בדירוג קיים )ככל שיהא( ו/או במקרי הפרה שהוגדרו, הפרות של אמות מידה פיננסיות 

 
דירוג הסדרה, לעומת דירוג הסדרה ערב  ( הרחבת הסדרה תגרום להורדת  1ה במידה ויתקיימו אחד או יותר מהתנאים שלהלן: ) ת סדרהחברה לא תהיה רשאית לבצע הרחב

מבלי להתחשב    7.1איזו מהעילות לפירעון מיידי המפורטות בסעיף  קמה  ( אם טרם ההרחבה ו/או בעקבות ההרחבה האמורה,  2ה, ככל ואגרות החוב ידורגו; )ת הסדרהרחב
( הריפוי;  להתחש 3בתקופת  מבלי  הפיננסיות  המידה  מאמות  באיזו  עומדת  אינה  החברה  אם  האמורים (  בסעיפים  המצוינות  בתקופות  ) ב  באיזו  (  4;  עומדת  אינה  החברה 

( היקף הסדרה לאחר  6)  קיים חשש שהרחבת הסדרה תפגע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב (  5);  רשט ההחוב בהתאם להוראות    מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות 
 .  מיליון ₪ ע.נ.  90הרחבת הסדרה יעלה על סך של 

, ובמהלך התקופות המפורטות בסעיף הנ"ל ובהן בלבד, תתווסף לריבית  לתנאים שמעבר לדף   5.1.1ככל שיחולו אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף  יבית:  התאמת ר
סיס( בגין הפרה של כל אחד מהאירועים  )עשרים וחמש נקודות ב  0.25%הבסיס או לריבית שתשא קרן אגרות החוב הבלתי מסולקת באותה עת, לפי העניין, ריבית בשיעור שנתי של  

  לשנה. 0.75% -אך בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית לפי סעיף זה ביותר מכאמור 



 

 

 שבו חלה הפרה ביחס לסעיפים הבאים:  פרסום הדוחות החל ממועד -לתנאים שמעבר לדף כאמור  5.1.1ואלה הם האירועים המפורטים בסעיף  

   .60%, יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה לא יעלה על באופן סופי  במלואן נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה

   .5לא יעלה על  EBITDA-במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו ל נפרעו החוב )סדרה ג( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה

 . 12% -החברה לא יפחת מלסך המאזן בדוחות המאוחדים של ההון העצמי  , יחס ן באופן סופי במלוא נפרעו החוב )סדרה ג( לא ותאגר  עוד כל מתחייבת, כי החברה

 הפרת ההתחייבויות לעיל, מהווה עילה לפירעון מיידי, בכפוף לתקופות ריפוי שהוגדרו. עילות לפירעון מיידי: 

   Cross Defaultסעיפי 
 המהווים עילה לפירעון מיידי 

או סדרת אגרות חוב מהותית אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת של החברה הועמדה לפירעון    בכל מערכת מסחר שהיאאם סדרת אגרות חוב של החברה הנסחרת  
  30ית האחרת או את ההלוואה המהותית האמורה, לפי העניין, תוך  מיידי, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את אגרות החוב מהסדרה המהות

בכל    ( סדרת אגרות חוב )אחת או יותר( שאינה נסחרת  1"הלוואה מהותית אחרת" משמעו )  -יום ממועד שהועמדו לפירעון מיידי. לעניין זה "סדרת אגרות חוב מהותית אחרת" ו
ה לפירעון מיידי, מהווה  דהעמ הבמועד   ן או יתרתן המצטברת, לפי הענייןהמי מ שיתרתל החברה ו/או של חברה מאוחדת ש( הלוואה )אחת או יותר(  2; או )מערכת מסחר שהיא

החברה    או יותר מסך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הסקורים ו/או המבוקרים האחרונים, לפי העניין, שפרסמה  12.5%)במצטבר(  
 . נמוך מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת שטר זה, לפי ה 20 לפני אותו מועד אוסמוך  

 

(. אשת הקשר אצל הנאמן הינה עו"ד הגר שאול )דוא"ל:  03-6389222; פקס:  03-6389200)טלפון:    67778אביב  -, תל14רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, מרחוב יד חרוצים   פרטי הנאמן 
hagar@rpn.co.il )  . 

mailto:hagar@rpn.co.il
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 בע"מ   גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 

 1220לשנת  מאוחדים  דוחות כספיים



 

 

 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 

 

 

 1202לשנת דוחות כספיים 

 

 

 

 תוכן העניינים 

 

 

 

 עמוד  

  

  

 2 החשבון המבקרים דוח רואי 

  

  

  : הדוחות הכספיים

  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

 5 או הפסד ורווח כולל אחר  דוחות מאוחדים על הרווח

  

 6-8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  

 9-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

 11-62 ים לדוחות הכספיים המאוחדים ביאור

  

 



 

2 

 

 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 

 

 

להלן    לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ, )  גילת טלקום גלובל בע"מביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של  

, את הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי  2020 -ו   2021בדצמבר    31"החברה"( לימים    -

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון 2021בדצמבר    31המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  

 היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.וההנהלה של החברה. אחריותנו 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה  

בירה של ביטחון פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה ס-. על1973-חשבון(, התשל"ג

שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה 

 תות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. של החברה וכן הערכת נאו

 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי    2020 -ו  2021בדצמבר    31הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  

, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2021בדצמבר    31המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  

(IFRSהתש"ע ,)2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים . 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2022במרץ,  30אביב, -תל
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

 

 

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 2 0 2 0 2 1 ביאור  

 אלפי דולר  אלפי דולר   

    נכסים

    

    נכסים שוטפים 

 4,880  21,245  א' 5 מזומנים ושווי מזומנים

 868  1,930  ' ג10', ב10 מזומנים המוגבלים בשימוש 

 9,865  5,809  ב' 5 לקוחות

 849  941  ג' 5 חייבים ויתרות חובה 

 308  633   נכסי מס שוטפים

 527  333   מלאי

 17,297  30,891   נכסים שוטפים 

 9,487  -    ב'6 נכס פיננסי מוחזק למכירה 

    

 26,784  30,891   סה"כ נכסים שוטפים 

    

    

    נכסים לא שוטפים 

 3,191  75  ד'10, 'ג10', ב10 מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך

 797  -  ב' 5 לקוחות זמן ארוך

 5  -   לזמן ארוךנכסים אחרים 

 15  37  12 נכסים בגין הטבות לעובדים, נטו

 25,588  14,937  11 נכסים בגין זכות שימוש 

 6,074  4,529  7 רכוש קבוע, נטו 

 11,164  10,485  ' א8 רכוש אחר 

    

 46,834  30,063   סה"כ נכסים לא שוטפים 
    
    

 73,618  60,954   סה"כ נכסים 
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 2 0 2 0 2 1 ביאור  

 אלפי דולר  אלפי דולר   

    התחייבויות והון 

    

    התחייבויות שוטפות 

 2,703  1,892  ד' 10א', 10  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב )סדרה ב'( 

 448  -  ' ה 10א', 10  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב להמרה )סדרה ו'( 

 12,735  6,814  11  חלויות שוטפות בגין חכירה מימונית

 142  427  ' ד10  קצר  זמן מדינהבערבות   הלוואה

 -  965   אשראי לזמן קצר

 16,258  11,802  א'9  ספקים ונותני שירותים

 2,617  2,986  ב' 9  ויתרות זכותזכאים 

 157  210   התחייבויות מיסים שוטפים 

 439  -  א' 10  לא סחירים  אופציה כתבי בגין התחייבות

 173  23   התחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה ב'( 

 -  451  ' ב 10א', 10  ( ' גהתחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה 

     

 35,672  25,570   שוטפותסה"כ התחייבויות 

    

    

    התחייבויות לא שוטפות 

 7,060  3,008  11  התחייבות בגין חכירה מימונית

 7,648  -  ד' 10א', 10  אגרות חוב )סדרה ב'( 

 1,180  -  ' ה 10א', 10  אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )סדרה ו'( 

 -  16,386  ' ב 10א', 10  '( גאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )סדרה  

 1,330  1,060  ' ד10  בערבות מדינה   הלוואה

 92  56  ' ד10  מדינה  בערבות הלוואה בגין נדחות מימון הכנסות

 1,145  435  א' 10  התחייבויות לספקים לזמן ארוך

 1,680  -  13  התחייבויות מיסים נדחים 

    

 20,135  20,945  סה"כ התחייבויות לא שוטפות
    
    

 55,807  46,515   סך התחייבויות 

    

    

   15  הון 

 14,973  14,973   ש"ח ע.נ.  1הון מניות רגילות 

 13,940  13,985   פרמיה על מניות

 6,147  ( 383)  קרנות הון 

 405  405   תקבולים ע"ח אופציות

 ( 17,654) ( 14,541)  יתרת הפסד 

        

 17,811  14,439   סה"כ הון 
    
    

 73,618  60,954   סה"כ התחייבויות והון 

    

 

    2022במרץ,  30

 אורית גל  איציק בן אליעזר לב  בר עמי תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  

  



 

 לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המצורפים הביאורים  

5 

 בע"מ  טלקום גלובלגילת 
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על הרווח 

 

 

 

 בדצמבר 31ביום  הסתיימהלשנה ש  

 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 ביאור  

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר   

     

 56,441  54,564  51,816  א' 16 הכנסות 

 41,092  39,423  39,418  ב' 16 עלות ההכנסות 

 15,349  15,141  12,398   רווח גולמי 

     

 8,350  5,257  4,744  ג' 16 הוצאות מכירה ושיווק

 6,295  6,521  10,492  ד' 16 הוצאות הנהלה וכלליות

 14,645  11,778  15,236   סה"כ הוצאות
     
     

 704  3,363  ( 2,838)  הכנסות אחרות רווח )הפסד( מפעולות רגילות לפני 

     

 721  286  -  20(, 2)ה' 11 אחרות)הוצאות(  הכנסות

 1,425  3,649  ( 2,838)  מפעולות רגילות )הפסד( רווח  

     

 ( 2,954) ( 4,255) ( 4,173) ה' 16 הוצאות מימון

 47  21  2,206  ה' 16 הכנסות מימון

 ( 2,907) ( 4,234) ( 1,967)  הוצאות מימון, נטו 
     
     

 ( 1,482) ( 585) ( 4,805)  לפני מיסים על ההכנסה  הפסד

     

 ( 733) ( 1,068) ( 632) ג' 13 מיסים על ההכנסה 

     

 ( 2,215) ( 1,653) ( 5,437)  לשנה  הפסד

     

     : רווח )הפסד( כולל אחר

     סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס: 

 ( 5) ( 4) 22   מדידות מחדש בגין תכנית להטבה מוגדרת 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר,   מימוש  רווח )הפסד( מ 

 227 ( 179) -    נטו ממס

 -  -  1,980   נטו , למכירה מוחזק פיננסי בנכס  השקעה מימוש

 222  ( 183) 2,002   סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לשנה 
          

 ( 1,993) ( 1,836) ( 3,435)  סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה 

     

 ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלי  1למניה רגילה אחת )בדולר( בת  הפסד

     המניות של החברה: 

 ( 0.056) ( 0.032) ( 0.093) 15 למניה בסיסי הפסד

     

 ( 0.056) ( 0.032) ( 0.093) 15 למניה מדולל הפסד

     

     

     הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש בחישוב הרווח למניה: 

  בסיסי 
 58,438  52,428  39,756 

     

 39,756  52,428  58,438  מדולל
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 

 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 הון מניות  
פרמיה על  

 מניות 

תקבולים  
ע"ח 

 אופציות 

קרן הון  
בגין  

שינויים  
בשווי הוגן 

של 
השקעות 

במכשירים  
הוניים  
שיועדו  

לשווי הוגן  
דרך רווח 
 כולל אחר 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
עם בעל  
 שליטה 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

קרן הון  
מעסקאות  
עם זכויות  

שאינן 
מקנות 
 שליטה 

קרן הון  
מהפרשי  
תרגום 
בגין  

פעילויות 
 חוץ 

רכיב הוני  
של מכשיר 

פיננסי 
 מורכב 

יתרת 
 סה"כ  הפסד 

 אלפי דולר  

            

 17,811  ( 17,654) 32  25  ( 1,263) 198  607  6,548  405  13,940  14,973  2021בינואר  1יתרה ליום 

            

 ( 5,437) ( 5,437) -  -  -  -  -  -  -  -  -  לשנה  הפסד

מדידות מחדש בגין תכנית להטבה  

 22 22 -  -  -  -  -  -  -  -  -  מוגדרת 

מיון קרן הון לעודפים בשל מימוש השקעה 

 -  8,528 -  -  -  -  -  ( 8,528) -  -  -  למכירה  מוחזק פיננסי בנכס

  מוחזק פיננסי בנכס  השקעה מימוש

 1,980 -  -  -  -  -  -  1,980 -  -  -  נטו , למכירה

 ( 3,435) 3,113 -  -  -  -  -  ( 6,548) -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה 

            

 -  -  -  --  -  ( 45) -  -  -  45 -  אופציות פקיעת

 63 --  -  -  -  63 -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

  - 45  -  -  - 18  -  -  -  - 63 
            
            

 14,439 ( 14,541) 32 25 ( 1,263) 216 607 -  405 13,985 14,973 2021בדצמבר  31יתרה ליום 
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 בע"מ  גלובלגילת טלקום 
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 הון מניות  
פרמיה על  

 מניות 

תקבולים  
ע"ח 

 אופציות 

קרן הון  
בגין  

שינויים  
בשווי הוגן 

של 
השקעות 

במכשירים  
הוניים  
שיועדו  

לשווי הוגן  
דרך רווח 
 כולל אחר 

הון  קרן 
בגין  

עסקאות  
עם בעל  
 שליטה 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

קרן הון  
מעסקאות  
עם זכויות  

שאינן 
מקנות 
 שליטה 

קרן הון  
מהפרשי  
תרגום 
בגין  

פעילויות 
 חוץ 

רכיב הוני  
של מכשיר 

פיננסי 
 מורכב 

יתרת 
 סה"כ  הפסד 

 אלפי דולר  

            

 14,901  ( 15,997) 32  25  ( 1,263) 265  607  6,727 405  14,566  9,534  2020בינואר  1יתרה ליום 

            

 ( 1,653) ( 1,653) -  -  -  -  -  -  -  -  -  לשנה  הפסד

מדידות מחדש בגין תכנית להטבה  

 ( 4) ( 4) -  -  -  -  -  -  -  -  -  מוגדרת 

בגין השקעות במכשירים הוניים  הפסד  

כולל אחר,  שיועדו לשווי הוגן דרך רווח 

 ( 179) -  -  -  -  -  -  ( 179) -  -  -  נטו ממס

 ( 1,836) ( 1,657) -  -  -  -  -  ( 179) -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה 

            

 2,780 -  -  -  -  -  -  -  -  ( 604) 3,384 מניות  הנפקת

 1,997 -  -  -  -  -  -  -  -  ( 58) 2,055 פרטית  מניות הנפקת

 -  -  -  -  -  ( 36) -  -  -  36 -  אופציות פקיעת

 ( 31) -  -  -  -  ( 31) -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 5,439 (626 )  -  -  - (67 )  -  -  -  - 4,746 
            
            

 17,811 ( 17,654) 32 25 ( 1,263) 198 607 6,548 405 13,940 14,973 2020בדצמבר  31יתרה ליום 
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 )המשך( 

 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 הון מניות  
פרמיה על  

 מניות 

תקבולים  
ע"ח 

 אופציות 

קרן הון  
בגין  

שינויים  
בשווי הוגן 

של 
השקעות 

במכשירים  
הוניים  
שיועדו  

לשווי הוגן  
דרך רווח 
 כולל אחר 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
עם בעל  
 שליטה 

קרן הון  
בגין  

עסקאות  
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

קרן הון  
מעסקאות  
עם זכויות  

שאינן 
מקנות 
 שליטה 

קרן הון  
מהפרשי  
תרגום 
בגין  

פעילויות 
 חוץ 

רכיב הוני  
של מכשיר 

פיננסי 
 מורכב 

יתרת 
 סה"כ  הפסד 

 לפי דולר א 

            

 16,943  ( 13,675) 32  25  ( 1,263) 212  607  6,500  405  14,566  9,534  2019בינואר  1יתרה ליום 

            

השפעת שינויים במדיניות חשבונאית 

         כתוצאה מיישום תקנים חדשים: 

 

  

IFRS 16 " ( 102) ( 102) -  -  -  -  -  -  -  -  -  "חכירות 

לאחר  2019בינואר  1יתרה ליום 

 16,841  ( 13,777) 32  25  ( 1,263) 212  607  6,500  405  14,566  9,534  תיאומים למפרע

            

 ( 2,215) ( 2,215) -  -  -  -  -  -  -  -  -  לשנה  הפסד

מדידות מחדש בגין תכנית להטבה  

 ( 5) ( 5) -  -  -  -  -  -  -  -  -  מוגדרת 

רווח בגין השקעות במכשירים הוניים 

שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר,  

 227 -  -  -  -  -  -  227 -  -  -  נטו ממס

 ( 1,993) ( 2,220) 32  25  ( 1,263) 212  607  227  405  14,566  9,534  סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה 

            

 53  -  -  -  -  53    -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

  -  -  -  -    -  -  -  -  -  53 
            
            

 14,901  ( 15,997) 32  25  ( 1,263) 265  607  6,727 405  14,566  9,534  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

    פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 

 ( 2,215) ( 1,653) ( 5,437) לשנה  הפסד

 13,701  18,681  18,340 פחת והפחתות

 -  -  33 שיערוך הלוואה זמן קצר

 -  90 85 הלוואה בערבות המדינה הוצאות מימון   

 327  -  -  מותנית שערוך התחייבות 

 733  956  632 הוצאות מסים שהוכרו ברווח לשנה 

 ( 22) ( 12) 4 שיערוך התחייבות בגין מסים 

 603  2,044  1,426 הוצאות מימון בגין התחייבויות לזמן ארוך

 1,813  952  2,491 הוצאות מימון ושערוך אגרות חוב 

 -  274  ( 439) סחירים לאשערוך התחייבות בגין כתבי אופציה 

 25  51  ( 150) שערוך התחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה ב'( 

 -  -  ( 1,610) '( גשערוך התחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה  

 הכנסות אחרות מזיכוי רוחבי שהתקבל מהחזקה בנכס פיננסי בשווי הוגן 

 ( 532) ( 133) -  דרך רווח כולל אחר 

 הכנסות אחרות מדיבידנד שהתקבל מהחזקה בנכס פיננסי בשווי הוגן 

 ( 190) ( 153) -  דרך רווח כולל אחר 

 53  ( 67) 63 תשלומים מבוססי מניות

 ( 212) ( 109) ( 605) מהפרשי שער רווח

    

  14,833  20,921  14,084 

    

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

 ( 769) ( 2,236) 4,620 קיטון )גידול( בלקוחות ונכסי לקוחות לזמן ארוך

 488  24  5 קיטון בהוצאות מראש לזמן ארוך

 ( 459) 290  ( 392) קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה 

 1,821  ( 868) ( 5,397) גידול )קיטון( בספקים ובהתחייבויות לספקים לזמן ארוך

 314  651  256 גידול בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות מיסים שוטפים 

 ( 169) ( 33) 193 במלאי (גידולקיטון )

    

 (715 ) (2,172 )  1,226 
    
    

 15,310  18,749  14,118  מזומנים מפעילות שוטפת 

    

 ( 200) ( 485) ( 90) מיסים, נטו  תשלומי

    

 15,110  18,264  14,028  מזומנים נטו מפעילות שוטפת
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 המזומנים דוחות מאוחדים על תזרימי  

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

    פעילות השקעה  -תזרימי מזומנים 

 609  164  2,357 השקעה במזומנים המוגבלים בשימוש

 ( 1,500) ( 1,500) -  רכישת פעילות 

 -  -  9,438 רווח כולל אחרבשווי הוגן דרך בנכס פיננסי   השקעהמימוש 

 ( 10) -  -  נכסים בגין זכויות שימושב השקעה

 ( 3,034) ( 3,050) ( 1,810) רכישת רכוש קבוע

 ( 122) ( 390) ( 271) רכישת רכוש אחר

    

 ( 4,057) ( 4,776) 9,714 השקעה  (לפעילותמפעילות )מזומנים נטו 

    

    פעילות מימון  -תזרימי מזומנים 

 -  -  15,317 אגרות חוב סדרה ג' הנפקת 

 -  -  2,061 הנפקת כתבי אופציה סדרה ג' 

 -  4,979  -  מניות  הנפקת

 ( 7,500) ( 13,621) ( 13,387) בגין חכירה מימונית קרןפירעון 

 ( 583) ( 1,974) ( 1,396) מימוניות חכירות בגין מימון הוצאות

 ( 823) ( 736) ( 918) חוב  רותריבית ששולמה בגין אג 

 ( 1,250) ( 1,840) ( 8,842) קרן ששולמה בגין אג"ח )סדרה ב'( 

 ( 448) ( 448) ( 1,642) קרן ששולמה בגין אג"ח להמרה )סדרה ו'( 

 -  1,474  -   המדינה בערבות הלוואהקבלת 

 -  -  ( 106) פרעון הלוואה בערבות המדינה 

 -  -  931 קבלת הלוואה לזמן קצר

    

 ( 10,604) ( 12,166) ( 7,982) מימון  לפעילותמזומנים נטו 
    
    

 449  1,322  15,760 גידול במזומנים ושווי מזומנים 

    

 2,788  3,449  4,880 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

    

 212  109  605 השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ 

    

 3,449  4,880  21,245 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה יתרת 

    

    

    

    תזרים המזומנים לפעילות מימון כולל: 

 ( 901) ( 898) ( 1,075) תשלומי ריבית

    

 

 בדבר עסקאות שאינן במזומן. 17ראה בנוסף ביאור 

 



 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

11 

 י ל ל כ -  1ביאור 

 

באוקטובר   20התאגדה בישראל ביום  "החברה"(    -)להלן    )לשעבר סאטקום מערכות בע"מ(  בע"מ  גילת טלקום גלובל א.

. כתובתה הרשומה של 1994באוגוסט    31אביב ביום  -, ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל1968

 , פתח תקווה.21החברה היא ברחוב יגיע כפיים 

 

במתן שירותי תקשורת, בעיקר באמצעות תשתית לוויינית,    תעוסקה"(  קבוצ"ה  -)להלן  הבנות שלה    וחברות   החברה

בעיקר  הממוקמים  ללקוחות  אלחוטית(  וטכנולוגיה  אופטיים  כבלים  )דוגמת  קרקעית  באמצעות תשתית  גם  אולם 

 , צפון אמריקה ואסיה.אירופה תביבשת אפריקה אך גם ביבש

 

 : החברה עסקי מצב .ב

 

 בדצמבר   31  ליום  חיוביהון חוזר    לחברה  ,זאת  עם  יחדדולר.    אלפי  5,437הסתכם לסך של    2021  לשנת  ההפסד

   .דולר מיליון 5.3 -בסך של כ  2021

 

שלה,  המזומנים  תזרים  את  משמעותית  החברה  שיפרה  בפרט,  האחרונים  והחודשים  האחרונה  השנה  במהלך 

הון לחברה, הובילו להארכת מח"מ מערך החוב    באמצעות הנפקות לציבור, כמפורט להלן, אשר בין היתר, הזרימו

 של החברה, אגב שיפור בעלויות המימון, וכן באמצעות קידום עסקת וויוק, כמפורט להלן. 

 

 , ממקדת החברה את מאמציה בתחומים הבאים:כמו כן, לצורך חיזוק מצבה הפיננסי

 

ההכנסותהשיפור   ( 1) של  מתונה  הגדלה  תוך  היתר  רווחיות  בין  של  ,  ההתקשרויות  מערך  חיזוק  באמצעות 

והכנסות חדשים  , חיזוק מערך המכירות וההנדסה של החברה,החברה , אגב, בין וכניסה לאפיקי מכירה 

 . היתר, השקת מוצרים ושירותים חדשים

 

 ניהול משאים ומתנים לחידוש התקשרויות עם לקוחות וחתימה על התקשרויות חדשות. ( 2)

 

 ספקים לצורך הוזלת עלויות.משא ומתן שוטף עם  ( 3)

 

 שיפור בגביית חובות לקוחות תוך שימוש במגוון אמצעי גבייה כולל בין היתר באמצעות גובים חיצוניים. ( 4)

 

 .החברה של ההון מבנה חיזוק ( 5)

 

התקשרויות  , וכן הנה מצויה במו"מ לחידוש  2025  לשנת  עד  דולר  מיליון  31.7  -צבר חוזים בהיקף של כ  לחברה

 . של החברה וחתימה על עסקאות נוספות, אשר צפויות לשפר את צבר החוזים

 

 -)כ   WIOCCהשלימה החברה בהצלחה תהליך מורכב למכירת אחזקותיה בתאגיד   ,2021נובמבר    חודשבנוסף, ב

י יתרת ספקים מיליון דולר ארה"ב ברוטו. סכום זה, בניכוי הוצאות עסקה, כגון תשלומ  9.4(, בתמורה לסך של  5.9%

החוב  WIOCCל  שוטפים   אגרות  מוקדם של  לפירעון  כמקובל, שימש  ויידרשו לתשלום(,  )ככל  רשויות  , תשלומי 

של החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב, באופן אשר הותיר יתרה זניחה לפירעון    (ב' )סדרה    אגרות חובו  (ו' )סדרה  

עותית את מבנה החוב של החברה, תוך הקטנת רמות משמשיפרה  עתידי בגין אגרות החוב מסדרה ב'. עסקה זו,  

המינוף של החברה, קיטון בהוצאות המימון, ומשקפת את יכולות הביצוע העסקיות של החברה, אשר פעלה לאורך 

 בהצלחה. WIOCCהשנים להשבחתה של 

 

 אגרות .נ  ע  60,000,000,  2021ביוני    22  מיום  מדף  הצעת  דוח  במסגרת,  לציבור  החברה  הנפיקה,  2021יוני    בחודש

, במסגרת ("(ג' )סדרה    החוב"אגרות    -קוב כל אחת ) להלן  נ  ערךש"ח    1(, רשומות על שם  ג' להמרה )סדרה    חוב

סך   אגרות חוב.  1,000יחידות כשכל יחידה כוללת    60,000הצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בעד  

 של  בסך  הנפקה  הוצאות  בניכוי (דולר  אלפי  17,694  - )כ  "חש  אלפי  57,630  -לכ  התמורה בגין ההנפקה הסתכמה

 (.דולר אלפי 358 -ש"ח )כ  אלפי 1,166 -כ

 

מיליון ש"ח מאת תאגיד בנקאי גדול,   5קיבלה החברה מסגרת אשראי בסך של    2021בנוסף, במהלך חודש אוגוסט  

 לצרכי חיזוק הפעילות העסקית של החברה. 
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 )המשך(  כ ל ל י -  1ביאור 

 

 )המשך(  :החברה עסקי מצב .ב

 

מיליון ש"ח אשר חיזקו את הון   17  - ביצעה החברה גיוסי הון )אקוויטי( בהיקף של כ  2020כמו כן, במהלך שנת  

   החברה.

 

לחברה קיימת נגישות מוכחת לשוק ההון, וכן תשקיף פתוח אשר מאפשר לה בהיתכנות סבירה ובעת הצורך לבצע 

 כי פיתוח וצמיחה.גיוסים מבוקרים לצר

 

 .להלן 21ראה ביאור  פיזור גרעין השליטהלפרטים בדבר  
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור

 

 : 2010- ותקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע (IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים   א.

 

 : (IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ) ( 1)

 

 ופרשנויות  (IFRS)נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים    החברההדוחות הכספיים המאוחדים של  

בינלאומית   חשבונאית  לתקינה  הוועדה  ידי  על  שפורסמו  החשבונאית  (IASB)להם  המדיניות  עיקרי   .

, פרט מאוחדים אלההמפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים  

 .להלן 3בביאור לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים חדשים כמפורט 

 

)דוחות כספיים שנתיים(,  ( 2) ניירות ערך  הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ערוכים בהתאם לתקנות 

 . 2010-התש"ע

 

 מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי:  ב.

 

 חודשים. 12אינה עולה על  החברהשל תקופת המחזור התפעולי 

 

 : כספיים מאוחדיםדוחות  .ג

 

החברה  ידי  על  הנשלטות  הישויות  ושל  החברה  של  הכספיים  הדוחות  את  כוללים  המאוחדים  הכספיים   הדוחות 

 לתשואות,  זכויות לה שיש או,  חשופה היא כאשר מושקעת בחברה שולטת משקיעה חברהבמישרין או בעקיפין.  

 על כוח הפעלת באמצעות תשואות אותן על להשפיע יכולת לה יש וכאשר,  במושקעת מהחזקתה  הנובעות משתנות

 .המושקעת

 

 חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין

 

 מוניטין:  .ד

 

מוניטין הנובע מרכישה של עסק נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, על חלק החברה בשווי ההוגן נטו של הנכסים 

 המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה המאוחדת שהוכרו במועד הרכישה. 

 

 ים מירידת ערך שנצברו. מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו, ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסד

  

שצפויה להן תועלת    החברהלצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של  

מהסינרגיה של צירוף העסקים. יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין, נבדקות לצורך בחינת ירידת ערכן מידי 

סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של יחידה כאמור. כאשר סכום   שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש

של אותה יחידה, מוקצה ההפסד מירידת הערך ראשית   בספריםבר השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה  

יתרת ההפסד   יתשל מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים. לאחר מכן, מוקצ  בספריםלהפחתת הערך  

הפסד מירידת   בספרים.ערך, אם נותרה, לנכסים אחרים של היחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי לערכם    מירידת

 ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות.

 

 : חוץמטבע  .ה

 

 : ומטבע ההצגה  הפעילות מטבע  ( 1)

 

, ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא  הקבוצההדוחות הכספיים של כל אחת מחברות  

 (."מטבע הפעילות " -פועלת )להלן 

 

 .מטבע הפעילות של החברה הינו הדולר האמריקאי

 

 (. "מטבע ההצגה" -)להלן  אמריקאיהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה מוצגים בדולר 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 מטבע חוץ: )המשך( .ה

 

 תרגום עסקאות ויתרות שאינן במטבע הפעילות: ( 2)

 

ממטבע  השונים  במטבעות  שבוצעו  עסקאות  הקבוצה,  מחברות  אחת  כל  של  הכספיים  הדוחות  בהכנת 

"מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.   -הפעילות של אותה חברה )להלן  

יטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו בתום כל תקופת דיווח, פר

כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו  -מועד; פריטים לא

לא פריטים  ההוגן;  השווי  חליפין    נקבע  שערי  לפי  מתורגמים  היסטורית  עלות  במונחי  הנמדדים  כספיים 

 כספי. -במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא שבתוקף

 

 : אופן הרישום של הפרשי שער  ( 3)

 

 הפרשי שער מוכרים ברווח והפסד בתקופה בה הם נבעו. 

 

 : החברה   של  הפעילות  ממטבעתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה   ( 4)

 

  שערי"י  עפ  מוצגים,  חוץ  פעילויות  של  וההתחייבויות  הנכסים,  המאוחדים  הכספיים   הדוחות  הצגת  לצורך

  החליפין  שערי  ממוצע   לפי  מתורגמים  והוצאות  הכנסות  פריטי.  הדיווח  תקופת   לתום  שבתוקף  החליפין

  תרגום ,  זה  במקרה.  החליפין  בשערי  משמעותית  תנודתיות  במהלכה   חלה  כן  אם  אלא,  הדיווח   בתקופת

  ברווח   מוכרים,  המתייחסים  התרגום  והפרשי,  העסקאות  ביצוע  במועד  החליפין  שערי  לפי  נעשה  אלה  פריטים

 או   לרווח  במלואם  מסווגים  אלו  שער  הפרשי".  חוץ  פעילויות  תרגום  בגין  שער"הפרשי    במסגרת  האחר  הכולל

 החוץ  פעילות  של  חלקי  מימוש  בעת  וכן  התרגום  הפרשי  נוצרו  בגינה  החוץ  פעילות  מלוא  מימוש  במועד  הפסד

 . שליטה  באיבוד הכרוך

 

 : שערי חליפין ובסיס הצמדה  ( 5)

 

)מדד  בתום תקופת הדיווח  מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון  המחירים לצרכן  מדד  הצמודות ליתרות  

( או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח,  של מועד הדוח הכספיהחודש שקדם לחודש  

 בהתאם לתנאי העסקה.

 

 שער החליפין של השקל מול הדולר:ומדד המחירים לצרכן על להלן פרטים 

 

 מדד בישראל   

 מדד ידוע  מדד בגין  שער החליפין  

 נקודות נקודות ש"ח(  1- )דולר ל 

    תאריך הדוחות הכספיים: 

 122.638 122.998 0.321 2021בדצמבר  31ליום 

 119.76 119.64 0.311 2020בדצמבר  31ליום 

    

    

 % % % שיעור השינוי: 

    : שהסתיימה שנהל

 2.346 2.73 ( 3.376) 2021בדצמבר  31יום ב

 ( 0.60) ( 0.70) 0.067 2020בדצמבר  31יום ב

 0.31 0.60 8.61 2019בדצמבר  31יום ב
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 מזומנים ושווי מזומנים:  .ו

 

קדונות לזמן  יקדונות בבנקים למשיכה מיידית וכן פיפ הניתנים למימוש מיידי,    מזומניםמזומנים ושווי מזומנים כוללים  

 רעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.יקצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פ

 

 להמרה אגרות חוב    שלהנאמנות    י בגין התחייבויות בהתאם לשטר  החברהמזומנים אשר מוגבלים בשימוש על ידי  

בדוח על    בשימוש  המוגבלים  ניםממזומוצגים במסגרת    בנקאיות  ערבויות  בגיןו'(  ב)סדרה    חוב  אגרותו  )סדרה ו'(

 . המצב הכספי

 

 : מכשירים פיננסיים  .ז

 

 נכסים פיננסיים:  ( 1)

 

 כללי:  ( א)

 

המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על  

 של המכשיר. 

 

השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה על פי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם 

נכסים פיננסיים המסווגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן.  

ן נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפות כהוצאה מיידית לרווח או עלויות עסקה בגי

 הפסד.  

 . לסיווגם בהתאם הוגן בשווי או מופחתת בעלות יימדדו פיננסיים נכסים, לראשונה ההכרה לאחר

 

 : פיננסיים נכסים סיווג ( ב)

 

 הבאים:מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים 

 

המודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים,  •

 וכן

 

התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים  •

 אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד. 

 

 כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:הוגן דרך רווח כולל אחר  שווימכשירי חוב נמדדים ב

 

הינו   • הקבוצה  של  העסקי  חוזיים   החזקתהמודל  מזומנים  תזרימי  לגבות  במטרה  הנכסים 

 ומכירתם, וכן 

 

התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים  •

 אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד. 

 

 : לעיל  האמור למרות. והפסד רווח דרך הוגן בשווי נמדדים הפיננסיים  הנכסים יתר כל

 

הקבוצה לייעד השקעות במכשירי הון, אשר אינם מוחזקים   רשאית  לראשונה  ההכרה  במועד •

למסחר ואינם מהווים תמורה מותנית בצירוף עסקים, בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. ייעוד 

עוקבות וכן ניתן לעשותו עבור כל השקעה בנפרד ללא תלות  זה אינו ניתן לביטול בתקופות  

 בייעודן או באי ייעודן של השקעות אחרות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.  

 

במועד ההכרה לראשונה רשאית הקבוצה לייעד נכס פיננסי העומד בתנאים לסיווגו בעלות  •

ח והפסד כאשר יעוד כזה מבטל  בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר לשווי הוגן דרך רוו  אומופחתת  

 או מפחית משמעותית אי עקביות בהכרה או במדידה, שהייתה נוצרת אלמלא יעוד זה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 : )המשך( מכשירים פיננסיים  .ז

 

 )המשך(  נכסים פיננסיים: ( 1)

 

 הריבית האפקטיבית: נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ושיטת  )ג( 

 

עלות מופחתת של נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי  

תשלומי קרן, בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, של 

 לשהי. הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, מותאם בגין הפרשה להפסד כ

 

חוב  מכשיר  של  המופחתת  העלות  לחישוב  המשמשת  שיטה  הינה  האפקטיבית  הריבית  שיטת 

 ולהקצאה ולהכרה בהכנסת הריבית ברווח או הפסד על פני התקופה הרלוונטית.

 

יישום  ידי  ריבית מחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. החישוב מבוצע על  הכנסות 

 בספרים ברוטו של נכס פיננסי למעט: שיעור הריבית האפקטיבי לערך

 

עבור נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי, שנרכשו או שנוצרו, החל ממועד ההכרה לראשונה, 

הקבוצה מיישמת את שיעור הריבית האפקטיבי המותאם לסיכון אשראי לעלות המופחתת של הנכס 

 הפיננסי. 

 

ומים עקב סיכון אשראי, שנרכשו או שנוצרו אך לאחר עבור נכסים פיננסיים שאינם נכסים פיננסיים פג

מכן הפכו לנכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי, הקבוצה מיישמת את שיעור הריבית האפקטיבי 

לעלות המופחתת של הנכס הפיננסי )בניכוי הפרשה להפסדי אשראי חזויים( בתקופות דיווח עוקבות. 

אי של המכשיר הפיננסי משתפר כך שהנכס הפיננסי אינו אם בתקופות דיווח עוקבות סיכון האשר

פגום עוד עקב סיכון אשראי, הקבוצה תחשב את הכנסות הריבית בתקופות דיווח עוקבות על ידי  

 יישום שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו.

 

 : אחר כולל רווח דרך  הוגן לשווי שיועדו הון  מכשירי ( ד)

 

לראשונה רשאית הקבוצה לייעד השקעות במכשירי הון, אשר אינם מוחזקים למסחר במועד ההכרה  

ניתן  זה אינו  ייעוד  כולל אחר.  הוגן דרך רווח  ואינם מהווים תמורה מותנית בצירוף עסקים, בשווי 

לביטול בתקופות עוקבות וכן ניתן לעשותו עבור כל השקעה בנפרד ללא תלות בייעודן או באי ייעודן 

 ת אחרות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.של השקעו

 

 :כאשר  למסחר מוחזק פיננסי נכס

 בטווח קצר; וכרונרכש בעיקר במטרה למ הנכס (א

במועד ההכרה לראשונה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים    ה מהוו  הנכס ( ב

 פעילות עדכני להפקת רווחים בטווח הקצר; או סיחד ואשר לגביהם קיימת ראיה לדפו

 )פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי(.  נגזר הוא  הנכס (ג

 

אשר יועדו על ידה במועד ההכרה לראשונה    מניותב  הלקבוצה השקע ,  2020בדצמבר    31נכון ליום  

בחודש נובמבר   .דולר  אלפי  9,487  ו הינ  2020של ההשקעה    השווי  אחר  כוללבשווי הוגן דרך רווח  

 החברה מכרה את השקעתה.  2021

 

ההכרה לראשונה ההשקעה במכשירי הון שיועדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר נמדדת בשווי   במועד

הוגן בתוספת עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההשקעה נמדדת בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים 

, נזקפים לרווח כולל  חליפין  בשערי  בשינויים  שמקורם  אלה  לרבותהנובעים משינויים בשווי ההוגן,  

 רווח   דרך  הוגן  לשווי  שיועדו  הוניים  במכשירים  השקעות  של  הוגן  בשווי  שינויים  בגיןהון    לקרןאחר  

 . לעולם הפסד או לרווח מחדש  מסווגים ואינם אחר כולל

 

ברווח   מוכרות  אחר  כולל   רווח  דרך  הוגן  לשווי  שיועדוהכנסות מדיבידנדים בגין השקעה במכשירי הון  

בגינם,    או לקבל תשלומים  הזכות  לקבוצה  נוצרת  כאשר   בבירור   מייצג  הדיבידנד  אם  אלאהפסד 

  . ההשקעה של מהעלות  חלק של השבה
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 מכשירים פיננסיים: )המשך(  .ז

 

 נכסים פיננסיים: )המשך(  ( 1)

 

 : פיננסיים נכסים ערך ירידת ( ה )

 

לפי    לגבי חוזה  ונכסי  חכירה  בגין  חייבים  הקבוצה  IFRS 15לקוחות,  הגישה    בחרה,  את  ליישם 

המכשיר  חיי  אורך  לכל  פירעון  לחדלות  הסתברות  לפי  ערך  לירידת  ההפרשה  למדידת  המקלה 

(lifetime במטריצת שימוש  תוך  נאמדים  אלה  פיננסיים  נכסים  בגין  הצפויים  האשראי  הפסדי   .)

נ על  המבוססת  שהם  הפרשות  לגורמים  ומותאמת  אשראי  הפסדי  לגבי  הקבוצה  של  העבר  סיון 

ספציפיים ללווה, תנאים כלכליים כלליים והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של המגמה 

 החזויה של התנאים במועד הדיווח לרבות ערך הזמן של הכסף לפי הצורך.

 

בהפ  לגבי הקבוצה מכירה  הפיננסיים,  המכשירים  יתר  הכל  לפי  ערך  לירידת  האשראי   פסדירשה 

החזויים לאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם 

לראשונה. אם לעומת זאת, סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד  

- ות לחדלות פירעון בההכרה בו לראשונה, הקבוצה מודדת את ההפרשה לירידת ערך לפי הסתבר

 החזויים   האשראי  הפסדי  לפי  ערך  לירידת  בהפרשה  להכיר  האם  הבחינההחודשים הקרובים.    12

 קיימת  כאשר  רק  ולא   לראשונה  ההכרה  ממועד   לכשל  הסיכון  על   מבוססת   המכשיר  חיי   אורך  לכל

 .בפועל התרחש כשהכשל או הדיווח במועד  ערך לירידת אובייקטיבית ראיה

 

האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי    הפסדי

הכשל האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי. לעומת זאת, הפסדי אשראי חזויים 

חודש הינם החלק מהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אשר מייצג את הפסדי   12בתקופת  

חודש לאחר מועד   12החזויים הנובעים מאירועי כשל במכשיר פיננסי שהם אפשריים בתוך  האשראי  

 הדיווח. 

 

 : האשראי בסיכון משמעותית עליה

 

האשראי   סיכון  האם  ההערכה  ביצוע  פיננסי    שלבעת  ההכרה    עלהמכשיר  מאז  משמעותי  באופן 

מועד הדיווח עם הסיכון את הסיכון להתרחשות הכשל במכשיר הפיננסי ב  משווה  הקבוצה,  לראשונה

ואיכותי   כמותילהתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה ומביאה בחשבון מידע  

סביר וניתן לביסוס, כולל נסיון עבר ומידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד שהובא בחשבון כולל  

לכליים, אנליסטים, גופים תחזיות של ענפי התעשייה של הלווים, המתקבלים מדוחות של מומחים כ

 ממשלתיים וארגונים דומים אחרים.

 

הקבוצה מביאה בחשבון את המידע שלהלן בעת ביצוע ההערכה האם סיכון האשראי עלה באופן 

 משמעותי ממועד ההכרה לראשונה: 

 

 שינוי משמעותי בפועל או שינוי משמעותי חזוי בדירוג האשראי החיצוני של המכשיר הפיננסי;  • 

יים משמעותיים במדדי שוק חיצוניים של סיכון אשראי בגין מכשיר פיננסי מסוים כגון: שינו • 

עלייה משמעותית במרווח האשראי, מחירי חוזי החלפה של כשל אשראי בגין הלווה, אורך 

 הזמן או המידה שבהם השווי ההוגן של נכס פיננסי היה נמוך מעלותו המופחתת;

בעלי •  חזויים,  או  בפועל  או   שינויים  הפיננסיים  העסקיים,  התנאים  על  שלילית  השפעה 

הכלכליים אשר חזויים לגרום לשינוי משמעותי ביכולת של הלווה לקיים את מחויבויות החוב 

 שלו;

 שינוי משמעותי בפועל או חזוי, בתוצאות התפעוליות של הלווה; • 

ה •  הרגולטורית,  בסביבה  שלילית,  השפעה  בעלי  חזויים  או  בפועל  או שינויים  כלכלית 

מחויבויות  את  לקיים  הלווה  של  ביכולת  לשינוי משמעותי  שגורמים  הלווה  של  הטכנולוגית 

 החוב שלו. 

 

הקבוצה מניחה כי ללא קשר לתוצאות ההערכה לעיל, סיכון האשראי של מכשיר פיננסי עלה באופן 

יום אלא אם כן לקבוצה יש   90משמעותי כאשר התשלומים החוזיים בגינו נמצאים בפיגור של יותר מ  

  .מידע סביר וניתן לביסוס שמוכיח אחרת
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 מכשירים פיננסיים: )המשך(  .ז

 

 נכסים פיננסיים: )המשך(  ( 1)

 

 : )המשך(פיננסיים נכסים ערך ירידת ( ה )

 

למרות האמור לעיל, הקבוצה מניחה שסיכון האשראי של מכשיר פיננסי לא עלה באופן משמעותי 

 ממועד  

 אשראי נמוך.ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הפיננסי הינו בעל סיכון 

 

סיכון האשראי של מכשיר פיננסי נחשב נמוך אם למכשיר הפיננסי יש סיכון נמוך לכשל, ללווה יש  

יכולת חזקה לקיים את מחויבויות תזרימי המזומנים החוזיים שלו בתקופה הקרובה ושינויים בעלי  

אך לא יגרמו   השפעה שלילית בתנאים הכלכליים והעסקיים בתקופה הארוכה יותר, עשויים לגרום,

 בהכרח, לירידה ביכולת של הלווה לקיים את מחויבויות תזרימי המזומנים החוזיים שלו.

 

 מדיניות מחיקת נכסים פיננסיים: 

 

הקבוצה מוחקת נכס פיננסי כאשר קיים מידע המצביע על כך שהלווה נמצא בקשיים פיננסיים חמורים 

הלווה נכנס להליכי פירוק או פשיטת רגל, או במקרה ואין סיכוי ריאלי להשבת הנכס. למשל, כאשר  

צד הנגדי נמצא תחת פירוק או בהליכי פשיטת   בו  מסוים  זמן  פרק  ףשל חובות לקוחות, כאשר חל

הינם בפיגור של   או במקרה של חובות לקוחות, כאשר הסכומים  , בלקוח  תלוי,  שנים  מספררגל, 

להיות כפופים לפעילויות אכיפה במסגרת הליכי   המוקדם מביניהם. נכסים פיננסיים שנמחקו עשויים

הגביה של הקבוצה, תוך קבלת ייעוץ המשפטי לפי הצורך. כל השבה של נכס פיננסי שנמחק נזקפת 

 .לרווח או הפסד

 

 מדידה והכרה בהפסדי אשראי חזויים: 

 

המדידה של הפסדי אשראי צפויים הינה פונקציה של ההסתברות להתרחשות כשל, גובה ההפסד 

ההסתברות  אומדן  כשל.  באירוע  להפסד  המקסימלית  והחשיפה  כשל  התרחשות  של  במקרה 

להתרחשות כשל וגובה ההפסד מבוסס על נתונים היסטוריים המתואמים על ידי מידע צופה פני עתיד 

 כמתואר לעיל. 

 

לגבי נכסים פיננסיים, החשיפה המקסימלית להפסד באירוע כשל הינה הערך בספרים ברוטו של  

החשיפה הנכ פיננסית,  ערבות  וחוזי  הלוואות  למתן  מחויבות  לגבי  הדיווח.  במועד  הפיננסי  ס 

סכומים  עם  יחד  הדיווח,  למועד  עד  שנלקח  הסכום  את  כוללת  כשל  באירוע  להפסד  המקסימלית 

נוספים הצפויים להיגרם בעתיד עד להתרחשות הכשל על בסיס נתוני העבר, הכרת הקבוצה את  

 ם הספציפיים של הלווים, ומידע רלוונטי אחר צופה פני עתיד.צרכי המימון העתידיי

 

החוזיים  המזומנים  תזרימי  כל  בין  ההפרש  הינם  חזויים  אשראי  הפסדי  פיננסיים,  נכסים  לגבי 

 שהקבוצה זכאית להם בהתאם לחוזה לבין כל תזרימי המזומנים שהקבוצה צופה לקבל, מהוונים 

 בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי.

 

בגין מכשיר פיננסי בתקופות קודמות בסכום השווה   כאשר הקבוצה מדדה את ההפרשה להפסד 

להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אולם קבעה כי התנאים למדידת הפסדי אשראי חזויים 

לאורך כל חיי המכשיר אינם מתקיימים בתקופה הנוכחית, ההפרשה להפסדי אשראי חזויים נמדדת 

 חודש בתקופה הנוכחית. 12הפסדי אשראי חזויים בתקופת  בסכום השווה ל 

 

לכל המכשירים  או הפסד  ברווח  ערך(  ירידת  )רווח מביטול  מירידת ערך  הקבוצה מכירה בהפסד 

הפיננסים כנגד התאמה לערכם בספרים באמצעות חשבון הפרשה לירידת ערך. אולם, לגבי השקעות  

ולל אחר, ההפסד מירידת ערך )רווח מביטול ירידת במכשירי חוב הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כ

ערך( מוכר ברווח או הפסד כאשר ההפרשה לירידת ערך בגינן מותאמת כנגד קרן ההון ברווח כולל  

 .אחר על מנת שהערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי יהיה שוויו ההוגן
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 מכשירים פיננסיים: )המשך(  .ז

 

 נכסים פיננסיים: )המשך(  ( 1)

 

 גריעה של נכסים פיננסיים:  ( ו )

 

הקבוצה גורעת נכס פיננסי רק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או 

הנכס  על  מהבעלות  הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל  את  מהותי  באופן  מעבירה  הקבוצה  כאשר 

הפיננסי. כאשר הקבוצה לא מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על  

הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי שהועבר, הקבוצה  הפיננסי, אך כל  הנכס  

 ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי המועבר ומכירה בהתחייבות פיננסית בגין התמורה שהתקבלה.

 

בעת גריעת נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, ההפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין התמורה 

ורה להתקבל מוכר ברווח או הפסד. בעת גריעה של השקעה במכשיר חוב הנמדד שהתקבלה או שאמ

  הוגן  בשווי  שינוייםבשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר בקרן הון בגין  

מסווג מחדש לרווח או הפסד.   אחר  כולל  רווח  דרך  הוגן  לשווי  שיועדו  הוניים  במכשירים  השקעות  של

לעומת זאת, בעת גריעה של השקעה במכשיר הוני שיועד במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך 

 השקעות   של  הוגן  בשווי  שינוייםרווח כולל אחר, הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר בקרן הון בגין  

וג מחדש לרווח או הפסד, אולם אינו מסו  אחר  כולל  רווח  דרך  הוגן  לשווי  שיועדו  הוניים  במכשירים

 ניתן להעברה ליתרת העודפים.

 

 ידי הקבוצה: - התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על ( 2)

 

 סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני:  ( א)

 

כמכשיר התחייבויות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או  

 הוני בהתאם למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.

 

 מכשירים הוניים:  ( ב)

 

מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה. 

ת המתייחסות מכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאו

 במישרין להנפקת מכשירים אלו. 

 

 אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה:  ( ג)

 

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, אשר תשלומי הקרן ו/או הריבית בגינם אינם צמודם 

למטבע השונה ממטבע הפעילות של החברה, או למדד המחירים לצרכן מהווים מכשיר פיננסי מורכב  

(Compound במועד הנפקת אגרות החוב, מופרדים רכיבי אגרות החוב להמרה, כאשר הרכיב .)

ההתחייבותי מוצג במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך, והרכיב ההוני מוצג במסגרת ההון. השווי ההוגן 

של הרכיב ההתחייבותי נקבע בהתבסס על שיעור הריבית המקובלת בשוק למכשירים פיננסיים בעלי 

 דומים, אשר אינם כוללים אופציית המרה.מאפיינים 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -  2ביאור 

 

 מכשירים פיננסיים: )המשך(  .ז

 

 ידי הקבוצה: )המשך( - התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על ( 2)

 

 אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה: )המשך(  ( ג)

 

בגין   התמורה  בהון יתרת  ומוצגת  בהן,  הגלומה  ההמרה  לאופציית  מיוחסת  להמרה  החוב  אגרות 

בסעיף "רכיב הוני של מכשיר פיננסי מורכב". רכיב זה מוכר ונכלל בהון בניכוי השפעת מסים על  

ההכנסה ואינו נמדד מחדש בתקופות עוקבות. עלויות ההנפקה מוקצות באופן יחסי לרכיבי המכשיר 

 הקצאת התמורה. הפיננסי המורכב בהתאם ל

 

חלק עלויות הגיוס המיוחס לרכיב החוב מוצג בקיזוז מההתחייבות בגין אגרות החוב הניתנות להמרה. 

 . להוןחלק עלויות הגיוס המיוחס לאופציית ההמרה נזקף 

 

לעקרונות  בהתאם  אחרת  פיננסית  כהתחייבות  החוב  רכיב  מוצג  החוב,  אגרות  הנפקת  לאחר 

 )ה(. 10וביאור  (ב ) 10  אוריב  ראהת אגרות חוב להמרה הנפק לעניין.להלן המתוארים 

 

 : אחרותהתחייבויות פיננסיות  ( ד)

 

רותים, זכאים, התחייבויות לזמן  ישל החברה כוללות ספקים ונותני ש  אחרותתחייבויות פיננסיות  ה

 הניתנות  חוב  אגרות  של  החוב  ורכיב'(  ב)סדרה    חוב  אגרותארוך, התחייבות בגין חכירה מימונית,  

 . החברה למניות להמרה

 

מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר מועד ההכרה    אלוהתחייבויות פיננסיות  

 נמדדות בעלות מופחתת.  אלוהראשונית התחייבויות פיננסיות 

 

 (.ד ) 10'( ראה ביאור  ב)סדרה   אופציה וכתבי  חוב אגרות הנפקת לעניין

 

  : החברה  מניות לרכישת אופציה כתבי ( ה )

 

אופציה לרכישת מניות החברה, המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר תקבולים בגין הנפקת כתבי  

קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן )במונחי מטבע הפעילות של החברה(, מוצגים 

 ". ותבמסגרת ההון בסעיף "תקבולים על חשבון אופצי

 

זיק בהן זכות לרכוש מספר תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה, המקנים למח

קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום משתנה של מזומן, מוצגים במסגרת ההתחייבויות, ומסווגים 

כהתחייבויות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. לעניין זה, סכום מימוש הצמוד למטבע חוץ נחשב כסכום 

 משתנה. 

 

 : ערך  ניירות של  חבילה מהנפקת תמורה פיצול ( ו )

 

כאשר  השונים.  החבילה  למרכיבי  מיוחסת  ערך  ניירות  של  חבילה  מהנפקת  המתקבלת  התמורה 

מונפקים במסגרת חבילת ניירות ערך מספר מכשירים הוניים, מיוחסת תמורת החבילה לפי שוויים 

ההוגן היחסי. השווי ההוגן של כל אחד ממרכיבי החבילה הנמדד בשווי הוגן כאמור, נקבע בהתבסס  

מחירי   אחד על  כל  בין  מוקצות  ההנפקה  עלויות  הנפקתם.  לאחר  בסמוך  הערך  ניירות  של  השוק 

 בניכוי מההון.  ומוצגות ממרכיביה באופן יחסי לשווי שנקבע לכל רכיב שהונפק 

 

 גריעה של התחייבויות פיננסיות: ( ז)

 

או  נפרעת, מבוטלת  ורק כאשר ההתחייבות הפיננסית  פיננסית כאשר  גורעת התחייבות    הקבוצה 

פוקעת. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין התמורה ששולמה מוכר 

 .ברווח או הפסד
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 מלאי:  .ח

 

 מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל.

 

 . משוקלל ממוצעמלאי מוצג בסכום הנמוך מבין עלותו ושווי המימוש נטו שלו. העלות נקבעת בשיטת 

 

לביצוע  העלויות הדרושות  אומדן  בניכוי  הרגיל  אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים  מייצג את  נטו  מימוש  שווי 

 המכירה. 

 

 רכוש קבוע:  .ט

 

רותים, אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר יהספקת סחורות או שרכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך  

 מתקופה אחת.

 

רכוש קבוע מוצג בדוח על המצב הכספי לפי עלותו בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. העלות  

  יקום ולמצב כוללת את עלות הרכישה של הרכוש הקבוע ואת כל העלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למ

 הדרושים לצורך הפעלתו באופן שאליו התכוונה ההנהלה.

 

פחת בעל עלות משמעותית ביחס -קבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע ברהרכוש ההפחתת 

לסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי 

ל אחד מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום של כ

 החיים השימושיים.

 

 אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:

 

 שיעורי פחת  אורך חיים שימושיים  

   

 14%בעיקר  שנים  7בעיקר  יניםיציוד תקשורת לוו

 33%בעיקר  שנים  3בעיקר  מחשבים, ציוד היקפי וציוד אלקטרוני 

 6%בעיקר  שנים  15בעיקר  ריהוט וציוד משרדי

 

ערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים.  

 להבא".שינויים מטופלים כשינוי אומדן בדרך של "מכאן ו

 

רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים 

 הפסד.  אוממכירתו לבין ערכו בספרים במועד המכירה או ההוצאה משימוש, נזקף לרווח  

 

 נכסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטין:  י.

 

 כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית.נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא 

 

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים המשוער 

שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר, 

 כאן ולהבא".מטופל בדרך של "מ

 

אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר הינו 

 כדלקמן:

 

 שנים.  10 -שיון יעל פני תקופת תוקף ר -רישיונות תקשורת 
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 מוחשיים, פרט למוניטין: ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי  .אי

 

נכסיה המוחשיים   שלבתום כל תקופת הדיווח, בוחנת החברה האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך  

השבה של הנכס במטרה לקבוע את  - והבלתי מוחשיים, למעט מלאי. במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד סכום בר 

אשר לא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של נכס בודד, אומדת סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. כ

המזומנים אליה שייך הנכס. נכסים משותפים מוקצים אף הם - ההשבה של היחידה מניבת- החברה את הסכום בר

ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה וניתן לזהות בסיס סביר ועקבי להקצאה כזו. במידה ולא ניתן להקצות 

המשותפים ליחידות מניבות המזומנים הבודדות על בסיס האמור, מוקצים הנכסים המשותפים לקבוצות   את הנכסים

 מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה סביר ועקבי. -הקטנות ביותר של יחידות מניבות 

 

השימוש בו. בהערכת שווי השבה הינו הגבוה בין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי  - סכום בר 

השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את 

הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי  

 המזומנים העתידיים.

 

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו בספרים, הערך בספרים של -ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה- כאשר סכום בר

ההשבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה    -מזומנים( מופחת לסכום בר -הנכס )או של היחידה מניבה 

 הפסד. אובדוח רווח 

 

)או של היחידה מניבה  - כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, הערך בספרים של הנכס 

ההשבה העדכני, אך לא יותר מערכו בספרים של הנכס )או של היחידה  - מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר

ערך. ביטול הפסד מירידת ערך מזומנים( שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת  -מניבה 

 הפסד. אומוכר מיידית בדוח רווח 

 

 : למכירה המוחזקים  שוטפים בלתי נכסים .בי

 

נכסים בלתי שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה אם ערכם בספרים יושב בעיקרו באמצעות מכירתם ולא באמצעות  

אשר המכירה הינה צפויה ברמה גבוהה  שימוש מתמשך בהם. נכסים בלתי שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כ

(Highly Probable נכסים בלתי שוטפים כמוחזקים הנוכחי. הקבוצה מסווגת  זמין למכירה במצבו  הינו  והנכס   ,)

המכירה צפויה להיות כשירה להכרה כמכירה שהושלמה בתוך למכירה כאשר ההנהלה מחויבת לביצוע המכירה וכן,  

סיווגה החברה נכס פיננסי בשווי הוגן   2018בשנת  שוטף, כמוחזק למכירה.    שנה אחת ממועד סיווג הנכס הבלתי

 דרך רווח כולל אחר לנכס פיננסי מוחזק למכירה.

 

 הפרשות:  .יג

 

 כללי:  ( 1)

 

הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש  

 במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.בעבר, בגינה צפוי שימוש 

 

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות  

 בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות.

 

 זים מכבידים: חו ( 2)

 

אשר   חוזה,  הינו  מכביד  חוזה  כהפרשות.  ונמדדות  מוכרות  מכבידים  מחוזים  הנובעות  בהווה  מחויבויות 

עולות על התועלות הכלכליות   בו  לצורך עמידה במחויבות הכלולות  נמנעות של החברה  העלויות הבלתי 

יה התפעוליות לא מהוות חוזה  הצפויות להיות מופקות בגינו. בפרט, בוחנת החברה מדי תקופה כי חכירות

 מכביד. 
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 : עסקים צירופי . יד

 

ההוגן   כשווי  נמדדת  העסקים  צירוף  עלות  הרכישה.  בשיטת  שימוש  תוך  נמדדות  עסק  המהוות  פעילויות  רכישת 

מכשירי הון שהונפקו על ידי הקבוצה בתמורה המצרפי )למועד ההחלפה( של נכסים שניתנו, התחייבויות שהתהוו,  

 להשגת השליטה בנרכשת וכן השווי ההוגן של החזקות הקבוצה בישות הנרכשת טרם צירוף העסקים. 

 

 עלויות עסקה, הקשורות במישרין לצירוף העסקים נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן.

 

)מתוקן( "צירופי   IFRS 3-אים להכרה בהתאם להנכסים וההתחייבויות המזוהים של העסק הנרכש, העומדים בתנ

עסקים" מוכרים לפי שווים ההוגן במועד הרכישה, פרט למספר סוגי נכסים, אשר נמדדים בהתאם להוראות התקנים 

 המתייחסים. 

 

מוניטין הנובע מצירוף עסקים נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, בתוספת השווי ההוגן של הזכויות שאינן מקנות 

שליטה, על השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה המאוחדת או 

של נטו  ההוגן  בשווי  החברה  חלק  על  הרכישה,  עלות  עודף  בגובה  ההתחייבויות    נמדד  המזוהים,  הנכסים 

זכויות   סך  חוזרת,  הערכה  לאחר  אם,  הרכישה.  במועד  שהוכרו  המאוחדת  החברה  של  התלויות  וההתחייבויות 

צירוף  עלות  על  עולה  שהוכרו  תלויות  ובהתחייבויות  בהתחייבויות  המזוהים,  בנכסים  נטו  ההוגן  בשווי  הקבוצה 

 . העסקים, העודף מוכר מיידית ברווח או הפסד

 

 IASתמורה מותנית בגין צירוף עסקים, אשר אינה מסווגת כמכשיר הוני בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי

"מכשירים פיננסיים: הצגה", תימדד גם בתקופות עוקבות בשווי הוגן, כאשר שינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או    32

 כה אינו נמדד מחדש בתקופות דיווח עוקבות.הפסד. במידה והתמורה המותנית סווגה כמכשיר הוני, ער

 

ההתחייבויות   הנכסים,  נמדדים  בשלבים(,  )רכישה  רכישות  מספר  לאחר  מושגת השליטה  בהם  עסקים,  בצירופי 

וההתחייבויות התלויות של הנרכשת בשווי הוגן במועד השגת השליטה, תוך זקיפת ההפרש בין ערכן בספרים של 

 רם צירוף העסקים לבין שוויין ההוגן במועד צירוף העסקים לרווח או הפסד.החזקות החברה בישות הנרכשת ט

 

 

 : הסדרים משותפים . טו

 

לפיה   חוזית  הסכמה  הוא  משותף"  לשליטה    החברה"הסדר  הכפופה  כלכלית  פעילות  מבצעים  אחרים  וצדדים 

אסטרטגיה הפיננסית משותפת. שליטה משותפת מתקיימת כאשר ההסדר החוזי כולל דרישה, כי החלטות הנוגעות ל 

 והתפעולית של העסקה, יתקבלו בהסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים במשותף בעסקה המשותפת.

 

הסדר משותף אשר לצדדים לו יש זכויות בנכסים, ומחויבויות בנוגע להתחייבויות, המיוחסים   -"פעילות משותפת"  

בחלקה    החברהה בדוח על המצב הכספי של  מכיר  החברהבהסדרים משותפים המהווים פעילות משותפת,    להסדר.

היחסי בנכסי הפעילות המשותפת והתחייבויותיה, לרבות נכסים המוחזקים והתחייבויות שהתהוו באופן משותף. 

רווח   היחסי של    אודוח  כולל את חלקה  לרבות   החברההפסד  והוצאותיה של הפעילות המשותפת,  בהכנסותיה 

 הכנסות שהופקו והוצאות שהתהוו באופן משותף.

 

לפעילויות משותפות המוחזקות בידי החברה מוכרות רק בגובה חלקם של הצדדים ה  קבוצהעסקאות בין חברות  

 האחרים בפעילות המשותפת.
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 חכירות:  .טז

 

 כחוכר  הקבוצה

 

מעריכה   חוזה  ההקבוצה  מחד   הינואם  שימוש  זכות  בנכס  מכירה  הקבוצה  בחוזה.  ההתקשרות  במועד  חכירה 

 12קצר )לתקופה של עד    לטווח, למעט חכירות  החוכר  היא  בהם  החכירה   חוזי  כל  בגין  מאידך  חכירה  ובהתחייבות

חודשים( וחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך. בחכירות אלה מכירה הקבוצה בתשלומי החכירה כהוצאה תפעולית  

 צריכת   תבנית  את  יותר  טובה  בצורה  מייצג  אחרעל בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה, אלא אם כן בסיס שיטתי  

 .וריםהחכ מהנכסים הקבוצה ידי על הכלכליות ההטבות

 

 ם ם דומיינימאפי  בעלות  שירותי לווין  לתיק של חכירות  IFRS 16כהקלה מעשית, הקבוצה מיישמת את הוראות  

  באופן  שונות  יהיו  לא  לתיק  התקן  יישום  של  הכספיים  הדוחות  עלמאחר והקבוצה מצפה באופן סביר כי ההשפעות  

 . בתיק הכלולות הבודדות לחכירות זה תקן יישום מאשר מהותי

 

 :עם  יחד  החכור  בנכס  להשתמש  הזכות  את  יש  לחוכר  שלגביה  לביטול  ניתנת  שאינה  התקופה  הינה  החכירה   תקופת

 

 וכן , זו אופציה יממש שהחוכר סביר באופן ודאי אם החכירה  להארכת אופציה ידי על המכוסות תקופות •

 המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש אופציה זו.  תקופות •

 

ודאי באופן סביר    החכירה  תחילת  למועדלקחה בחשבון אופציות הארכה אשר    הקבוצה,  החכירה  תקופת  בקביעת

י החכירה בתקופות . סבירות המימוש של אופציות ההארכה נבחנה בהתחשב, בין היתר, בתשלומהשימומשו על יד 

אשר צפוי שתהיה להם הטבה    הקבוצהההארכה ביחס למחירי השוק, שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו על ידי  

בתקופת ההארכה, עלויות המתייחסות לסיום החכירה )ניהול משא ומתן, פינוי הנכס    לקבוצהכלכלית משמעותית  

לויות הקבוצה, מיקום הנכס החכור והזמינות של חלופות  הנכס לפעי  חשיבותהקיים ואיתור נכס חלופי במקומו(,  

 מתאימות. 

 

חכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד התחילה, ה התחייבות  

שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה. אם לא ניתן לקבוע בנקל שיעור זה, הקבוצה משתמשת בשיעור   תוךמהוונים  

 זכות  לרכישת   מימון  בעסקת  החברה  ידי   על   משולמת  היתה  אשר  הריבית  לפי   הנקבעשלה    התוספתית  ריביתה

 .החכירה  לתקופת בנכס השימוש

 

 תשלומי החכירה הנכללים במדידת התחייבות החכירה מורכבים מהתשלומים הבאים:

 כלשהם; תשלומים קבועים )כולל תשלומים קבועים במהותם(, בניכוי תמריצי חכירה  •

תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים או  •
 הקיים במועד התחילה; בשער

 סכומים החזויים לעמוד לתשלום על ידי החוכר בהתאם לערבויות לערך שייר;  •

 מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו. •

שלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת החכירה משקפת מימוש אופציה לבטל את החכירה על ידי  ת •
 החוכר. 

 
התחייבות החכירה מוצגת בסעיף נפרד "התחייבויות בגין חכירה מימונית" בדוח על המצב הכספי. התחייבות חכירה  

על התח ריבית  על מנת לשקף  הגדלת הערך בספרים  ידי  על  ייבות החכירה בשיטת הריבית נמדדת לאחר מכן 

 האפקטיבית ועל ידי הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו. 

בעת  הפסד  או  רווח  בדוח  המימון  להוצאות  נזקפים  חוץ  במטבע  הנקובה  חכירה  התחייבות  בגין  שער  הפרשי 

 התהוותם. 
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 חכירות: )המשך(  .טז

 

 )המשך(   כחוכר הקבוצה

 

 הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה )כנגד התאמה לנכס זכות השימוש( כאשר: 

חל שינוי בתקופת החכירה. במקרה זה התחייבות החכירה נמדדת על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים   •

 שימוש בשיעור היוון מעודכן. תוך 

זה  • במקרה  לעמוד.  בסכומים החזויים  שינוי  חל  כאשר  הנובע משינוי  עתידיים  חכירה  בתשלומי  שינוי  חל 

 התחייבות החכירה נמדדת על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בשיעור ההיוון המקורי )אלא 

 

ה, נעשה שימוש בשיעור אם כן השינוי בתשלומי החכירה נובע משינוי בשיעורי ריבית משתנים, במקרה ז

 .היוון מעודכן(

בוצע תיקון חכירה שאינו מטופל כחכירה נפרדת. במקרה זה התחייבות החכירה נמדדת מחדש על ידי היוון   •

 תשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בשיעור היוון מעודכן. 

 
 . הקבוצה לא ביצעה התאמות כאמור בתקופות הדיווח המוצגות

 

זכות שימוש מורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה, תשלומי חכירה כלשהם  העלות של הנכס  

שבוצעו במועד התחילה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי העלות בניכוי 

 פחת נצבר והפסדים מירידת ערך.

 

ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו  

החיים השימושיים של נכס הבסיס. אם החכירה מעבירה לקבוצה בעלות על נכס הבסיס או אם העלות של נכס זכות 

השימוש משקפת מימוש של אופציית רכישה על ידי הקבוצה, נכס זכות השימוש מופחת בקו ישר על פני אורך החיים 

 ם של נכס הבסיס. הפחת מתחיל ממועד תחילת החכירה.השימושיי

 

 נכס זכות השימוש מוצג בסעיף נפרד בדוח על המצב הכספי.

 

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער אינם נכללים במדידת התחייבות החכירה ונכס זכות שימוש. 

ירוע או התנאי שהפעיל תשלומים אלה תשלומי חכירה אלה מוכרים כהוצאה תפעולית בתקופה בה התרחש הא

מאפשר לחוכר לא להפריד רכיבים    IFRS 16כהקלה מעשית,    בדוח על הרווח או הפסד.  המכר  עלותונכללים בסעיף  

שאינם חכירה מרכיבי חכירה ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו  

   תמשה בהקלה מעשית זו.לא הש הכרכיב חכירה יחיד. הקבוצ 

 

 מיסים על ההכנסה:  .יז

 

 כללי:  ( 1)

 

הכנסות   או  ביתרות ההוצאות  השינוי  סך  את  וכן  השוטפים,  המיסים  סך  את  כוללות  ההכנסה  על  מיסים 

 המיסים הנדחים, למעט מיסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון. 

 

 מיסים שוטפים:  ( 2)

 

שוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות מאוחדות  המיסים  ההוצאות  

במהלך תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מיסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת 

ו פריטי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס א

ניתנים לניכוי. נכסים והתחייבויות בגין מיסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר 

 תאריך הדוח על המצב הכספי. נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד 

 

 מיסים נדחים:  ( 3)

 

תחייבויות לבין קבוצה יוצרות מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים וההחברות  

ערכם בדוחות הכספיים. יתרות המיסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים  

 בעת מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד 
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 : )המשך(: ההכנסהמיסים על   .יז

 

 מיסים נדחים:  ( 3)

 

לתום תקופת הדיווח. התחייבויות מיסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם  

לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מיסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים 

לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני  הזמניים הניתנים לניכוי עד  

 הניתן לניכוי.

 

חברות הקבוצה אשר לגביהן אין ציפייה לקיומה של הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין, לא זוקפות מיסים 

ות, בין נדחים לקבל בגין הפסדים להעברה לצרכי מס ובגין הפרשים זמניים בערכם של נכסים והתחייבוי

 הדוח הכספי לבין הדוח לצרכי מס.

 

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות 

בשליטת   הינם  אלו  נדחים  מסים  נשואים  הזמניים  ההפרשים  הקבוצה  הנהלת  שלהערכת  ככל  מוחזקות, 

 הקבוצה ואינם צפויים להתהפך בעתיד הנראה לעין. 

 

י והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי נכס

מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי  

 יס נטו. אותה רשות מס, ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בס

 

 הטבות לעובדים:  . יח

 

 הטבות לאחר סיום העסקה:  ( 1)

 

הטבות החברה לאחר סיום העסקה כוללות התחייבות לפיצויי פיטורין. הטבות החברה לאחר סיום העסקה  

הינן בחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת. הוצאות בגין התחייבות החברה 

הפסד    או( נזקפות לרווח  Defined Contribution Planבמסגרת תכנית להפקדה מוגדרת )להפקדת כספים  

 במועד הספקת שירותי העבודה, בגינם מחויבת החברה לביצוע ההפקדה.

 

 

( הפסד בהתאם לשיטת   או( נזקפות לרווח  Defined Benefit Planהוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת 

(, תוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות  Projected Unit Credit Methodיחידת הזכאות החזויה )

בתום כל תקופת הדיווח. הערך הנוכחי של מחויבות החברה בגין תכנית להטבה מוגדרת נקבע באמצעות 

 באיכות  קונצרניותק של אגרות חוב  היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התכנית בתשואות שו

, הנקובות במטבע בו ישולמו ההטבות בגין התכנית, ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי  גבוהה

 הסילוק החזויים של התכנית.

 

 במועד היווצרותם. האחר הכוללרווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח 

 

מוצגת בדוח על המצב הכספי של החברה כוללת את הערך התחייבות החברה בגין תכנית הטבה מוגדרת ה

 הנוכחי של המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שוויים ההוגן של נכסי התוכנית.

 

 

 הטבות עובדים לטווח קצר:  ( 2)

 

  השנה חודשים מתום    12  לפני  במלואן  מסולקות  להיות  צפויותהטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר  

 . העובד ידי עלהשירות המזכה  ניתןבה 

 

הטבות עובדים לטווח קצר בקבוצה כוללות את התחייבות החברה בגין שכר עבודה, משכורת וסוציאליות,  

נזקפות לרווח   בגין היעדרויות לזמן קצר. הטבות אלו  זכאות לפיצוי  וכן  שיתוף ברווחים ותשלומי מענקים 

ה החברה לשלם. הפרש בין גובה  חזוילא מהוון אותו    הפסד במועד היווצרותן. ההטבות נמדדות על בסיס

 ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד, לבין הסכום ששולם בגינן, מוכר כהתחייבות.
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 תשלום מבוסס מניות:  . יט

 

תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים, המסולקים במכשירים הוניים של החברה 

נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. החברה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים . כאשר המכשירים ההוניים המוענקים  הבינומיהמוענקים על ידי שימוש במודל  

משלימים תקופת שירות מוגדרת, החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת 

 ההבשלה כנגד גידול בהון, תחת סעיף "קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות".

 

 . 15 ר, ראה ביאושהוענקו אופציות בדבר  נוספים לפרטים

 

 הכרה בהכנסה:  .כ

 

בנכס   שליטההכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות בדוח על הרווח או הפסד כאשר השליטה בנכס מועברת ללקוח.  

ככל   הקבוצהמועברת ללקוח על פני זמן אם הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי  

 . מבצעת שהקבוצה

 

יטה בנכס מועברת ללקוח בנקודת זמן. על מנת לקבוע את נקודת הזמן  הקריטריון לעיל לא מתקיים, השל  כאשר

ביצוע,    והקבוצהשבה הלקוח משיג שליטה על נכס שהובטח   חשבון סימנים ב  מביאה  הקבוצהמקיימת מחויבות 

 את הסימנים הבאים: בעיקרלהעברת שליטה, אשר כוללים 

 

 יש זכות לתשלום בהווה עבור הנכס;  לקבוצה •

 בעלות משפטית על הנכס; ללקוח יש  •

 העבירה חזקה פיזית על הנכס; הקבוצה •

 ללקוח יש את הסיכונים וההטבות המשמעותיים מהבעלות על הנכס; •

 הלקוח אישר את קבלת הנכס;  •

 

הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו  

צדדים   שצפוי  לטובת  למידה  עד  הפסד  או  רווח  על  המאוחדים  בדוחות  מוכרת  הכנסה  מסים(.  )כגון,  שלישיים 

 שההטבות הכלכליות יזרמו לקבוצה, וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.

 

 : שירותים מהספקת  בהכנסה הכרה ( 1)

 

  מהווים  אלו  שירותים.  קבוע  חודשי  תשלום  תמורת  לרוב,  עסקיים  ללקוחות  תקשורת  שירותי  מספקת  הקבוצה

 ידי  על  המסופקות  ההטבות  את  זמנית  בו  וצורך  מקבל  והלקוח  מאחר  זמן  לאורך   המקוימת  ביצוע  מחויבות

 .השירות תקופת פני על בהכנסות  מכירה הקבוצה ולכן, מבצעת שהקבוצה ככל הקבוצה ביצועי

 

 : מוצרים ממכירת  בהכנסה הכרה ( 2)

 

  על   השליטה  כאשר  מוכרת  ההכרה,  תקשורת  ציוד  במכירת.  תקשורת  ציוד  ללקוחותיה  מוכרת  הקבוצה

 .ללקוח  עברה המוצרים

 

 הכרה בהכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו:  ( 3)

 

ובתשואות הנגזרים מהעסקה,  בעסקאות בהן פועלת החברה כסוכנת או כמתווכת ללא נשיאה בסיכונים 

הכנסות החברה מהעסקאות על בסיס נטו. הכנסות בגין עסקאות בהן החברה היא החייב העיקרי, מוצגות  

 ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, מוצגות על בסיס ברוטו. 

 

 רווח למניה:  .כא

 

החברה  החברה מחשבת את סכומי הרווח )הפסד( הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות של  

על ידי חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות  

הרגילות הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח. לצורך חישוב הרווח )הפסד( המדולל למניה מתאמת החברה את  

קלל של מספר המניות הקיימות במחזור,  הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות, ואת הממוצע המשו

 בגין ההשפעות של כל המניות הפוטנציאליות המדללות. 
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 לתקנים ותיקונים שפורסמו פרשנויות, חדשים כספי דיווח תקני -  3 ביאור

 

  דיווח תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות   .א

 : קודמות

 

"השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות"   IAS 28  -"דוחות כספיים מאוחדים" ו  IFRS 10תיקון   •
 )בדבר מכירה או העברה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת(: 

 

התיקון קובע כי בעת מכירה/העברה של נכסים המהווים "עסק" לחברה כלולה או לעסקה משותפת, או בעת  

ה משותפת/השפעה מהותית בה, יש להכיר תוך שמירה על שליט  איבוד שליטה בחברה בת המהווה "עסק"

במלוא הרווח או ההפסד הנובע מהעסקה, לרבות בגין איבוד השליטה. לעומת זאת, בעת מכירה/העברה  

של נכסים שאינם מהווים "עסק" לחברה כלולה או לעסקה משותפת, או בעת איבוד שליטה בחברה בת  

מהותית בה, יש להכיר ברווח או הפסד רק    שאינה מהווה "עסק" תוך שמירה על שליטה משותפת/השפעה 

מועד תחילה  נקבע  לא  או עסקה משותפת.  כלולה  באותה חברה  בגובה חלקם של המשקיעים האחרים 

 ליישום התיקון. אימוץ מוקדם אפשרי.

 

 השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה.אין הפרשנות  ליישוםהנהלת החברה מעריכה כי 

 

 "(: COVID 19 -על תשלומי חכירה המתייחסים ל ויתורים)בדבר: " IFRS 16תיקון  •
 

ל המתייחסים  חכירה  תשלומי  על  בויתורים  החשבונאי  בטיפול  מעשית  הקלה  לחוכרים  מעניק  - התיקון 

COVID 19 ההקלה המעשית מאפשרת לחוכר לבחור שלא לבחון אם ויתור על תשלומי חכירה המתייחס .

ה. חוכר שמבצע בחירה זו יטפל בשינוי כלשהו בתשלומי החכירה הנובע מהווה תיקון חכיר  COVID 19-ל

 מויתור על תשלומי חכירה כאילו השינוי לא היה תיקון חכירה, אלא כתשלומי חכירה משתנים שליליים. 

 

  COVID-19ההקלה המעשית חלה רק על ויתורים על תשלומי חכירה המתרחשים כתוצאה ישירה ממגפת  

 כל התנאים הבאים: אם ורק אם מתקיימים 

 

תוצאת השינוי בתשלומי החכירה היא תמורה מעודכנת עבור החכירה שהיא למעשה שווה או נמוכה  )א( 

 מהתמורה עבור החכירה מיד לפני השינוי;

 30הפחתה כלשהי בתשלומי החכירה משפיעה רק על תשלומים שמועד פירעונם המקורי חל ביום   )ב( 

יתור על תשלומי חכירה יקיים תנאי זה אם התוצאה שלו היא תשלומי  או לפניו )לדוגמה, ו  2021ביוני  

ביוני   30או לפניו ותשלומי חכירה מוגדלים הנמשכים לאחר    2021ביוני    30חכירה מופחתים ביום  

 (; וכן2021

 אין שינוי מהותי בתנאים אחרים של החכירה. )ג( 

 

 

 

ונכסים תלויים" )בדבר חוזים מכבידים    IAS 37תיקון   • עלות לקיום    –"הפרשות, התחייבויות תלויות 
 ( חוזה עם לקוח 

 

עלויות   לחוזה".  במישרין  המתייחסות  מ"העלויות  מורכבת  לקוח"  עם  חוזה  לקיום  "עלות  כי  קובע  התיקון 

לויות עבודה ישירות המתייחסות במישרין לחוזה כוללות הן עלויות תוספתיות לקיום חוזה זה )לדוגמה, ע

וחומרים( והן הקצאה של עלויות אחרות המתייחסות במישרין לקיום חוזים )לדוגמה, הקצאה של הוצאות 

 פחת בגין פריט רכוש קבוע המשמש, בין היתר, בקיום חוזה זה(.

 

ח התיקון ייושם לחוזים עם לקוחות לגביהם הישות טרם קיימה את כל מחויבויותיה בתחילת תקופת הדיוו

השנתית שבה התיקון מיושם לראשונה. מידע השוואתי לא יוצג מחדש. במקום זאת, הישות תכיר בהשפעה  

המצטברת של היישום לראשונה של התיקון כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים או של רכיב אחר בהון, 

 כפי שמתאים, במועד היישום לראשונה. 

 

 או לאחריו,יישום מוקדם אפשרי. 2022בינואר  1ביום  התיקון ייושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות

 

 החברה בחרה לא לאמץ יישום מוקדם.
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 שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן  -  4ביאור 

 

 כללי:  א.

 

הקבוצה, במקרים מסוימים,   לעיל, נדרשת הנהלת    2ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת בביאור  

להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם 

בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים  

 ות שונות מאומדנים אלה.כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להי

 

רק   מוכרים  שינויים באומדנים החשבונאיים  באופן שוטף.  בידי ההנהלה  נבחנים  וההנחות שבבסיסם,  האומדנים 

ותקופות  או על התקופה האמורה  והשינוי משפיע רק על אותה תקופה  בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה 

 ה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופ

 

 שיקולי דעת קריטיים ביישום מדיניות חשבונאית: ב.

 

המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים, פרט לאלו הכרוכים באומדנים )ראה לעיל(, שביצעה ההנהלה בתהליך 

הסכומ על  ביותר  השפעה משמעותית  להם  ושיש  הקבוצה,  של  החשבונאית  המדיניות  בדוחות יישום  שהוכרו  ים 

 . םהכספיי

 

 הערכת צפי זרימת הטבות כלכליות בגין שרות שסופק ו/או ציוד שנמכר: ( 1)

 

לצורך קביעה האם מתקיימים התנאים להכרה בהכנסה מהספקת שרות ו/או מכירת ציוד בוחנת הקבוצה  

פת הדיווח, במסגרת בחינת הצפי בתום כל תקואת הצפי לזרימת ההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה.  

היסטוריית  בדיקת  לרבות  לקוח,  כל  לגבי  ספציפי  באופן  הגביה  סיכויי  של  הערכה  הקבוצה  מבצעת 

 ההתקשרות עם אותו לקוח והאיתנות הפיננסית שלו.

 

 חכירה מימונית:  ( 2)

 

לשווי   בסכומים השווים  ובהתחייבות  בנכס  מכירה הקבוצה  מימונית,  חכירה  במועד ההתקשרות בהסכמי 

ההוגן של הרכוש המוחכר או הערך הנוכחי של תשלומי חכירה מינימליים, אם הוא נמוך יותר. שיעור ההיוון 

ם בחכירה כפי שמשמש לחישוב הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים הוא שיעור הריבית הגלו

  בקביעת   דעת  שיקול  הקבוצה  מפעילה, אם מעשי לקבוע אותו; אם לא,  IAS 17שהוגדר בתקן בינלאומי  

שיעור הריבית המשולם בגין חכירה דומה או, אם לא ניתן לקבוע שיעור זה, השיעור, שבמועד ההתקשרות 

ה, סכומים הדרושים על מנת  בחכירה, החוכר היה צריך לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה, וביטחון דומ

 .לרכוש את הנכס 

 

 : אשראי להפסדי הפרשה ( 3)

 

בחינת טיב חובות הלקוחות מפעילה הקבוצה שיקול דעת בהערכת הסיכוי לגבות חובות לקוחות שהוכרו    בעת

בגינן הכנסות בתקופות קודמות. במסגרת הבחינה בתום כל תקופת דיווח, מבצעת הקבוצה הערכה של 

 באופן ספציפי לגבי כל לקוח.   סיכויי הגביה

 

 : באומדן  וודאות לחוסר מפתח גורמי ג.

 

 ירידת ערך מוניטין:  ( 1)

 

אומדן של שווי השימוש של  ירידת ערך של מוניטין, מבצעת הנהלת הקבוצה  לצורך הקביעה האם חלה 

הקבוצה את אומדן תזרימי יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה המוניטין. לצורך חישוב שווי השימוש מחשבת  

הניכיון  שיעור  את  וכן  המזומנים,  מניבות  מהיחידות  אחת  מכל  הנובעים  הצפויים,  העתידיים  המזומנים 

 המתאים בכדי לחשב את הערך הנוכחי. 

מיליון דולר. בתקופת הדוח לא היו הפסדים מירידת   4.4  -הערך בספרים של המוניטין לתאריך הדוח הוא כ

 ערך של המוניטין.

 

 

 . 8לפרטים נוספים ראה ביאור 
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 )המשך(:  ןבאומד וודאות לחוסר מפתח גורמי ג.

 

 

 הטבות עובדים:  ( 2)

 

הערך הנוכחי של התחייבות הקבוצה לתשלום פיצויי פיטורין ולתוכנית פנסיה לעובדיה מתבסס על מספר  

רב של נתונים, אשר נקבעים על בסיס הערכה אקטוארית, תוך שימוש במספר רב של הנחות, לרבות שיעור 

הקבוצה לתשלום היוון. שינויים בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן בספרים של התחייבויות  

פיצויי פיטורין ותשלומי פנסיה. הקבוצה אומדת את שיעור ההיוון אחת לשנה, בהתבסס על שיעור התשואה  

 של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה או שיעור היוון של אגרות חוב ממשלתיות.  

 

הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על התנאים השוררים בשוק, ועל בסיס הניסיון שנצבר בקבוצה.  

 . 12לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הקבוצה שימוש, ראה ביאור 

 

 

 פרטים נוספים על נכסים שוטפים  -  5 ביאור

 

 מזומנים ושווי מזומנים:  א.

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   

 3,654  20,329  מטבע ישראלי 

 1,226  916  דולר

  21,245  4,880 

   

 

 לקוחות:  .ב

 

 (.ימים 66 -כ 2020 בשנת) ימים 41 -כ היא 2021 בשנת ושירותיםסחורות  מכירתבגין  לקוחותה ימי

 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   ההרכב  ( 1)

 775  788  לקבל  הכנסות

 12,605  10,126  פתוחים חשבונות

  10,914  13,380 

 ( 3,515) ( 5,105) אשראי להפסדי הפרשה

  5,809  9,865 

   

גיל חובות הלקוחות שחרגו מימי האשראי שנקבע להם ולא   ( 2)

     :אשראי להפסדי ספציפית הפרשה  בגינם נכללה

 1,637  1,278  ימים 30-90

 144  384  ימים  90-120

 386  688  ימים 120מעל 

  2,350  2,167 

   

   (. 2.)ב.19לעניין מדיניות מתן אשראי ללקוחות ראה ביאור  

   .ג 19 ביאור ראה ארוך לזמן ללקוחות החוזיים הפרעוןמועדי  לעניין
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 )המשך(  פרטים נוספים על נכסים שוטפים -  5ביאור 

 

 לקוחות: )המשך(  ב.

 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   : אשראי  להפסדיתנועה בהפרשה הספציפית  ( 3)

 2,505  3,335  יתרה לתחילת השנה 

 ( 138) ( 262) אבודים  חובות

 968  1,568  ( *)* הפסד מירידת ערך לקוחות

 3,335  4,641  יתרה לסוף השנה

   

   : אשראי להפסדיתנועה בהפרשה הכללית  ( 4)

 310  180  יתרה לתחילת השנה 

 ( 130) 284  השנה  תנועה

 180  464  יתרה לסוף השנה

      

   (: הדיווח בתקופת הוכרו שלא) עבר  תקופות בגין שהוכרו הכנסות ( 5)

 71  ( 1,578) )*(  עבר ממכירות( בהכנסות הכרה  אי) הכרה

   

לקבלת תקבולים בגין מכירת מוצרים ומתן שירותים, אשר לא הוכרו   הקבוצהזה מייצג את זכות    סכום )*( 

 בדוחותיה הכספיים בעבר בגין אי קיומה של מידת וודאות מספקת לגבייתם.

  4,345  -כסך של  ל  של לקוח בקמרוןפתוח    חובאת ההפרשה בגין  החברה    עדכנה  2021במהלך שנת   ( *)*

  2,720  -ועוד סך של כ  לתקופהדולר באמצעות אי הכרה בהכנסות    אלפי  1,625  -)סך של כ  דולר  אלפי

אין בגין לקוח זה חוב פתוח   2021בדצמבר    31, כך שליום  (מסופקים   לחובות  הפרשה  באמצעות  דולר  אלפי

  בספרי החברה.

  מספר   הגישה  דינה  עורכי  ובהמלצת  הלקוח  מול  בקמרון  המשפט  בבית  משפטיים  בהליכים  נקטה  החברה

 בית,  הנוכחי  בשלב  כאשר,  הראשית  מניותיה  ובעלת  הלקוח  מול"ב  וכיו  תפיסה,  עיקול  צווי  של  מבוטל  לא

 והשלמות  הבהרות  מספר  להגיש  לחברה  והורה,  מיידיים  צווים  להטלת  החברה  בקשת  את  דחה  המשפט

 מצד  בנושא  סופיות  החלטות  התקבלו  טרם  זה  בשלב  אולם,  בשנית  הוגשו  אשר  השונות  הצווים   לבקשות

"מ מו  וניהול,  בקמרון  לשגרירות  פניות  כגון,  נוספות  חזיתות  במספר  החברה  פועלת,  במקביל.  המשפט  בית

 .השונים ההליכים תוצאות את מלא באופן להעריך ניתן לא, זה בשלב. המשפט בית לכותלי מחוץ

 חייבים ויתרות חובה:  ג.

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   

 735  763  הוצאות מראש 

 24  5  ( 1) לקוחות עם חוזים להשגת עלויות

 90  173  אחרים 

  941  849 

   

 

 :לקוחות עם חוזים להשגת עלויות ( 1)

 

תיווך,   )א(  )עמלות  הלקוח  עם  החוזה  השגת  של  התוספתיות  בעלויות  מכירה  ומשפטיות הקבוצה 

ספציפיות לחוזה עם לקוח( כנכס, כאשר היא צופה להשיב עלויות אלה. נכס זה מופחת לרווח או  

 הפסד לפי קצב ההכרה בהכנסה מהחוזה. 
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 )המשך(  פרטים נוספים על נכסים שוטפים -  5ביאור 

 

 )המשך(:  חייבים ויתרות חובה ג.

 

 :לקוחות עם חוזים להשגת עלויות ( 1)

 

אלפי   24  הינם  2020  -ו  2021  בשניםכהוצאה בגין נכס עלויות להשגת חוזה    והפחת שהוכר  מיסכו )ב( 

 .מה אלפי דולר, בהתא 60 -דולר ו

 

 .19 יאורראה ב -  נוספים לפרטים ( 2)

 
 

 ואחרות  השקעה בחברות מאוחדות -  6 ביאור

 

 פרטים על חברות מוחזקות:  .א

 

 שם החברה המוחזקת
מקום  

 התאגדות 
שם החברה 

 המחזיקה 
 שיעור ההחזקה 
 בזכויות בהון 

 בדצמבר 31ליום    

   1 2 0 2 0 2 0 2 

   % % 

     מוחזקות במישרין: 

 100% 100%  ישראל (1ישראסט תקשורת בינלאומית בע"מ )

 100% 100%  ישראל בע"מ   טלקוםגילת 

TNL Teleserve Network LTD (1 ) 100% 100%  קפריסין 

TCL Teleserve Communication LTD  (2 ) 100% -   קפריסין 

     

     שאינן מוחזקות במישרין: 

 100% 100% בע"מ טלקוםגילת  ישראל אי.פי.פלאנט נטוורק בע"מ

Gilat Satcom Nigeria Ltd  100% 100% בע"מ טלקוםגילת  ניגריה 

Gilat Satcom Ghana Ltd  100% 100% בע"מ טלקוםגילת  גאנה 

Gilat Telecom Uganda Ltd  100% 100% בע"מ טלקוםגילת  אוגנדה 

Gilat Telecom Belgium Ltd  100% 100% בע"מ טלקוםגילת  בלגיה 

Gilat Telecom Zambia Limited (1 )  100% 100% בע"מ טלקוםגילת  זמביה 

     
 חברה לא פעילה. (1)

 . חוסלה החברה (2)

 

 פיננסי מוחזק למכירה  נכס .ב

 

אחזקותיה    2021לנובמבר,    24ביום   למכירת  התנאים  מלוא  בהצלחה  החברה  הושלמו   WIOCCבתאגיד  של 

של   לסך  ברוטו    9,438,357בתמורה  ארה"ב,  העסקה  .דולר  שהושג  שימשהתמורת  העסקה  לתנאי  בהתאם   ,

ב' של החברה,   -סדרות אגרות החוב ו' וובהתאם ל תנאי אגרות החוב של החברה לביצוע: א. פירעון מוקדם של  

יתרה לא מהותית לפירעון עתידי בגין אגרות החוב מסדרה ב'; ב.    הותירבאופן אשר   ,בהתאם לתנאי אגרות החוב

  .באופן אשר יקטין את התחייבויות WIOCCסגירת יתרות הספקים הפתוחות מול 

 

מיליון    9.5  -אשר נאמד בסך של כ  למכירה  המוחזק  נכס את השווי ההוגן של    החברהמדדה    2020בדצמבר    31  ליום

 ונכסים עודפים. הבלתי ממונפים בניכוי חוב פיננסי נטו מזומניםהעל פי מודל היוון תזרימי נאמד  ההוגן השווי. דולר
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 )המשך(:  השקעה בחברות מאוחדות ואחרות -  6ביאור 

 

 )המשך(:  פיננסי מוחזק למכירה נכס .ב

 

 : 3 רמה פי על  הוגן בשווי הכספי המצב על בדוח הנמדדים והתחייבויות נכסים

 

 במניות השקעה
 אחרים  הון ומכשירי

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   

 9,720  9,487 לתחילת השנה  יתרה

 ( 233) ( 49)  אחר כולל ברווח והוכרו מומשו שטרם לנכסים המיוחסים  הפסדים

 -  ( 9,438) מכירת נכס

 9,487  -  השנה  לסוף יתרה

   

 ( 233) ( 49) אחר כולל ברווח והוכרו מומשו שטרם לנכסים המיוחסים  הפסדים

 54  11 אחר כולל רווח דרך  הוגן בשווי פיננסי נכס נדחים מיסים הוצאות

  כולל ברווח והוכרו מומשו שטרם לנכסים המיוחסים  הפסדים"כ סה

 ( 179) ( 38) אחר
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 רכוש קבוע  - 7 ביאור

 

 הרכב ותנועה: ה

 

 תקשורת ציוד
, לוויינים

  מחשבים
 מיגרציה  ועלויות

ריהוט וציוד 
 משרדי 

שיפורים  
 סך הכל  במושכר 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

     : עלות 

     

 44,223  1,137  529  42,557  2020  בינואר 1ליום 

 3,049  33  63  2,953  תוספות

 -  -  -  -  גריעות

 47,272  1,170  592  45,510  2020בדצמבר  31ליום 

 1,808  -  4  1,804  תוספות

 -  -  -  -  גריעות

 49,080  1,170  596  47,314  2021בדצמבר  31ליום 

     

     פחת שנצבר:

     

 38,508  691  309  37,508  2020  בינואר 1ליום 

 2,690  129  26  2,535  תוספות

 -  -  -  -  גריעות

 41,198  820  335  40,043  2020 בדצמבר 31ליום 

 3,353  129  28  3,196  תוספות

 -  -  -  -  גריעות

 44,551  949  363  43,239  2021 בדצמבר 31ליום 
     
     

     : עלות מופחתת

 4,529  221  233  4,075  2021בדצמבר  31ליום 

     

 6,074  350  257  5,467  2020בדצמבר  31ליום 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

35 

 רכוש אחר  - 8 ביאור

 

 הרכב ותנועה:  א.

 

 מוניטין   
  קשרי

   חוזים צבר   לקוחות

רישיונות 
תקשורת 
 סך הכל  ואחרים 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

      עלות: 

      

 22,139  2,617  5,698  8,086  5,738  2020  בינואר 1ליום 

 390  390  -  -  -  תוספות השנה 

 22,529  3,007  5,698  8,086  5,738  2020בדצמבר  31ליום 

 271  271  -  -  -  תוספות השנה 

 22,800  3,278  5,698  8,086  5,738  2021בדצמבר  31ליום 

      

      הפחתה שנצברה: 

      

 9,492  2,220  4,749  1,213  1,310  2020  בינואר 1ליום 

 1,873  115  949  809  -  תוספות השנה 

 11,365  2,335  5,698  2,022  1,310  2020בדצמבר  31ליום 

 950  141  -  809  -  תוספות השנה 

 12,315  2,476  5,698  2,831  1,310  2021בדצמבר  31ליום 
      
      

      עלות מופחתת: 

 10,485  802  -  5,255  4,428  2021בדצמבר  31ליום 

      

 11,164  672  -  6,064  4,428  2020בדצמבר  31ליום 

      

 

 מוחשיים בדוח רווח או הפסד: פילוח הפחתת נכסים בלתי  ב.

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    

 199  92  113  עלות המכירות

 3,984  1,774  826  ושיווק מכירה הוצאות

  939  1,866  4,183 

    

 

 מוניטין: בחינת ירידת ערך שנתית של   .ג

 

 המוניטין מיוחס כולו למגזר תקשורת נתונים.

 

חלה ירידה   לאכי  וקבעה    מגזר תקשורת נתוניםשנת הכספים אמדה החברה את הסכום בר ההשבה של    בתום

 בערכו.

 

( לחמש DCFסכום בר ההשבה נקבע באמצעות חישוב שווי שימוש אשר נאמד על פי מודל היוון תזרימי מזומנים )

ידי דירקטוריון  -אשר אושר על  2020שנים המבוסס על תחזיות תזרימי מזומנים כפי שנכללו בתקציב הקבוצה לשנת  

בשיעור   שימוש  תוך  של    לפניניכיון  הקבוצה  לשנים    .17.2%מס  מזומנים  בהתאם   2022-2026תזרימי  חושבו 

להערכות הקבוצה לגבי ההכנסות והעלויות החזויות על בסיס הסכמים קיימים והערכות לעתיד. תזרימי המזומנים 

 לכל שנה. 2%חושבו תוך שימוש בשיעור צמיחה שנתי קבוע ומשוער של   2026מעבר לשנת 
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 רכוש אחר )המשך( - 8ביאור 

 

 שך( בחינת ירידת ערך שנתית של מוניטין: )המ .ג

 

 הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש הן:

 

 . עלויות המכר הנדרשות להפקת ההכנסותאומדן שיעור רווח גולמי חושב בהתבסס על  •

בהתאם    מכלל הכנסות המגזר   ההוצאות האלושיעור  הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות חושבו בהתבסס על   •

 סיון העבר. ילנ

 

ניתוח רגישות הבוחן את הצורך בירידת ערך של המוניטין   רההחבבעת הכנת תחזית תזרימי המזומנים ביצעה  

. מהבדיקה עלה כי גם בהנחות אלו קיים בתזרים 1%ובשיעור צמיחה של  18.2% של  מס  לפני נכיון שיעורבהנחת 

 חזית תזרימי המזומנים.פער חיובי בין ערך המוניטין בספרי החברה לבין ערך המוניטין הנגזר מת

 

 

 

 פרטים נוספים על ההתחייבויות השוטפות  -  9 ביאור

 

 ספקים ונותני שירותים:  א.

 

לא    הקבוצה ימים, בגינה    30-90היא    ושירותיםבגין רכישת סחורות    הקבוצהתקופת האשראי המתקבלת מספקי  

 משלמת ריבית.

 

 זכאים ויתרות זכות:  ב.

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   

 1,173  1,013  הטבות לעובדים לזמן קצר

 56  64  הפרשות 

 255  335  הוצאות לשלם 

 943  1,562  מקדמות מלקוחות )*( 

 190  12  מוסדות

  2,986  2,617 

   

 

 מקדמות  סעיף  במסגרת"  לקוחות  עם  חוזים  בגין"התחייבות    הכספי  המצב  על  המאוחד  בדוח  מציגה  הקבוצה )*( 

 (.ללקוח הציוד או השירות את סיפקה שהחברה לפני מתבצע תשלום)כאשר  מלקוחות
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 פיננסיות התחייבויות -  10 ביאור

 

 ההרכב:  .א

 

שיעור ריבית 

 שוטפות  לאהתחייבויות  התחייבויות שוטפות  ליום שנתית

 בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31ליום   בדצמבר  31 

 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 1 מטבע 2 0 2 1 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי   

       

 לזמן לספקים התחייבויות

 1,145  435 849  357 דולר  ( 3.75%+)ליבור ארוך 

 להמרה חוב אגרות

 1,180  - 448  - דולר  6% '(ו)סדרה 

 - 16,386 - -  4.5% אגרות חוב )סדרה ג'( 

 7,648  - 2,703  1,892 "חש 5.5% '(ב)סדרה  חוב אגרות

 1,422  1,116 142  427 ש"ח 1.5%פריים + הלוואה בערבות המדינה 

 - - - 965 ש"ח 3.23% אשראי לזמן קצר 

 כתבי בגין התחייבות

 - - - 451 ש"ח  (ג')סדרה  אופציה

 כתבי בגין התחייבות

 -  - 439  - ש"ח  לא סחירים אופציה

 כתבי בגין התחייבות

 -  - 173  23 "חש  '(ב)סדרה  אופציה

   4,115  4,754 17,937  11,395 

       

 

 ': ג סדרה -אופציה  וכתביחוב  אגרות      ב. 

 

 אגרות   ..נע  60,000,000,  2021ביוני    22  מיום  מדף  הצעת  דוח  במסגרת,  לציבור  החברה  הנפיקה,  2021יוני    בחודש          

, במסגרת הצעה ("(ג')סדרה    החוב"אגרות    -כל אחת )להלן    ע.נ. ש"ח    1(, רשומות על שם  ג' להמרה )סדרה    חוב

הרכב כל   אגרות חוב.  1,000יחידות כשכל יחידה כוללת    60,000אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בעד  

ש"ח ליחידה.   960.5ש"ח לאגרת חוב ובסך הכול   0.9605אגרות חוב במחיר מינימאלי של    1,000יחידה במכרז כלל  

 17,694  -"ח )כ ש  אלפי  57,630  - לכ   סך התמורה בגין ההנפקה הסתכמה  הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

 .(דולר אלפי 358 -ש"ח )כ אלפי 1,166 -כ  של בסך הנפקה הוצאות בניכוי (דולר אלפי

 

באוגוסט    22  ועד ליום  '( למסחר בבורסהגבכל יום מסחר, החל ממועד הרישום של סדרת אגרות החוב )סדרה  

תהא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות כהגדרת מונח זה בשטר(,  ולמעט ביום הקובע לאירוע חברה )   2026

המפורט להלן:    באופן,  החברהש"ח ע.נ. כל אחת של    1להמרה למניות רגילות רשומות על שם בנות    החוב ניתנת

 -כל  1.1.2024למסחר בבורסה ועד ליום    '(ג( בתקופה שהחל ממועד הרישום של סדרת אגרות החוב )סדרה  1)

( בתקופה שהחל 2)   -ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה; ו  '( גש"ח ערך נקוב של אגרות החוב )סדרה    1.15

רגילה   '( ניתן להמרה למניהגש"ח ערך נקוב של אגרות החוב )סדרה    1.35כל    22.8.2026ליום    ועד  2.1.2024מיום  

 )כפוף להתאמות המפורטות בשטר(.  אחת של החברה

 

 תשלומים כדלקמן:   8 -לפירעון ב תעמודנה( ג' החוב )סדרה  אגרות

 

יהא בשיעור של  שני   ( 1) כל אחד מהם  ישולמו    5%תשלומים אשר    1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר 

 . 2023של שנת  1.9 -ו

 

יהא בשיעור של  שני   ( 2) כל אחד מהם  ישולמו    8%תשלומים אשר    1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר 

 . 2024של שנת  1.9 -ו

 

  -ו  1.3ם  בתאריכימקרן אגרות החוב אשר ישולמו    10%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  שני   ( 3)

 . 2025של שנת  1.9

 

 . 2026של שנת  1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום  20%תשלום אחד בשיעור של  ( 4)

 

 . 2026של שנת  1.9מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום  34%תשלום אחד בשיעור של  ( 5)
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 )המשך(:  פיננסיות התחייבויות -  10ביאור 

 

 )המשך(:  'ג סדרה -אופציה  וכתביחוב  אגרות      ב. 

 

  1  -במרץ ו   1בימים  בשנה  אשר תשולם פעמיים    4.5%( נושאות ריבית שנתית בשיעור של  ג'אגרות החוב )סדרה  

 )כולל(.  2026 - 2021מהשנים בספטמבר של כל אחת 

 

בודה  האמור לעיל מבוסס על תכנית הע.  למימוש תכנית העבודה והצמיחה של החברה  מיועדתתמורת ההנפקה  

הקיימת של החברה, וכפוף, בין היתר, להחלטות עסקיות אשר תתקבלנה כדין ומעת לעת על פי החלטת דירקטוריון 

 החברה. 

 

 

במועד ההנפקה ביצעה החברה פיצול בין הרכיב התחייבותי לבין מרכיב ההמרה, כאשר הרכיב התחייבותי נקבע 

שוויו ההוגן של  אלפי דולר(. 2,061 - אלפי ש"ח )כ 6,712 -בסך של ככערך שייר לאחר הפחתת שווי רכיב ההמרה 

  רכיב ההמרה נקבע באמצעות המודל הבינומי.

 

 הפרמטרים וההנחות אשר שימשו בישום המודל הינם כלהלן:

 

 אג'  83.8 המניה  מחיר

 35.86% סטיית תקן 

 1/9/2026עד  תקופה 

 8.67% שיעור תשואה פנימי

 0.38% ריבית חסרת סיכון

 3.257 ש"ח-שע"ח דולר

  

 

 אלפי דולר(. 451 - אלפי ש"ח )כ 1,396 -בסך של כשווי רכיב ההמרה  2021בדצמבר,  31נכון ל 

 

 הלוואת און קול:       . ג

 

מיליון ש"ח, לצרכי חיזוק הפעילות העסקית  5קיבלה החברה מסגרת אשראי בסך של   2021במהלך חודש אוגוסט  

 . של החברה

 .3.2%מיליון ש"ח בריבית של  3בסך  (   On callאון קול ) נלקחה הלוואת  2021לדצמבר   27 -ב

 

 : המדינה  בערבות הלוואה . ד

 

מיליון    5עם תאגיד בנקאי לקבלת הלוואה בערבות מדינה בסך של    הסכם  על  החברה  חתמה  2020  ספטמבר  בחודש

( בתנאים מטיבים, בשים לב לזכאות שנקבעה לחברות במסגרת קרן ההלוואות לעסקים דולר  מיליון  1.5  -"ח )כ ש

ריבית שנתית השווה לריבית הפריים, בתוספת מרווח של   נושאתבערבות המדינה )להלן: "ההלוואה"(. ההלוואה  

ב)  1.5% תשולם  ההלוואה  קרן  הראשונה(.  השנה  בגין  ריבית  מתשלומי  פטורה  החברה  תשלומים    48  - כאשר 

 חודשיים רצופים וזאת החל מתום שנה ממועד העמדתה של ההלוואה בפועל.  

 

 

 ': ב סדרה -אופציה  וכתביחוב  אגרות ד. 

 

  44,800,000,  2018בינואר    31, הנפיקה החברה לציבור, במסגרת דוח הצעת מדף מיום  2018פברואר    בחודש

ב'(, רשומות על שם    .ע.נ )סדרה  )להלן  .ש"ח ע.נ  1אגרות חוב  )סדרה    -  כל אחת   עם   יחד '("(,  ב"אגרות החוב 

 כתבי   -  )להלן  החברה  של   ותרגיל  למניות  למימוש  הניתנים,  שם  על  רשומים(,  2)סדרה    אופציה  כתבי  6,400,000

 של  בסך  הנפקה  הוצאות  בניכוי ליום ההנפקה(  דולר  אלפי  12,941  -"ח )כש  אלפי  44,352  -לכ  בתמורה(,  אופציה

 . צמודות ואינן"ח בש נקובות החוב אגרות. דולר אלפי 463 -כ

 

  1,400  הינו  יחידה  כל  כשהרכב,  היחידה  מחיר  על  ציבורי  מכרז  של  בדרך  לציבור  הוצעו  האופציה  וכתבי  החוב  אגרות

 1,386  הינו  המינימאלי  היחידה  מחיר  כאשר(  2  סדרה) אופציה  כתבי  200  עם  יחד'( ב סדרה)  חוב  אגרות.  נ.ע  ח"ש

 . ליחידה ח"ש
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 )המשך(  פיננסיות התחייבויות -  10ביאור 

 

 )המשך(:  'ב סדרה -אופציה  וכתביחוב  אגרות ד. 

 

 החברה  של  אחת  רגילה   למניה  למימוש  ניתן  אופציה  כתב  שכל  כך  החברה  למניות  למימוש  ניתנות  האופציה  תביכ

  בבורסה   למסחר  רישומם  ממועד  החל  מסחר  יום  בכל,  הדולר  לשער  צמודה  אינה"ח,  ש  2  של  מימוש  תוספת   תמורת

 . 2022 בינואר 31 ליום ועד

 

 

 תשלומים כדלקמן:   8 -החוב )סדרה ב'( תעמודנה לפירעון ב אגרות

 

 .2019  בספטמבר  1  -ו  במרץ  1ביום    ישולמו'( אשר  במקרן אגרות החוב )סדרה    5%בשיעור של    תשלומים  2 ( 1)

 

 .2020  בספטמבר  1  -ו  במרץ  1ביום    ישולמו'( אשר  במקרן אגרות החוב )סדרה    7%בשיעור של    תשלומים  2 ( 2)

 

 

  בספטמבר   1  -ו  במרץ  1ביום    ישולמו'( אשר  במקרן אגרות החוב )סדרה    10%בשיעור של    תשלומים  2 ( 3)

2021 . 

 

 . 2022, במרץ 1'( אשר ישולם ביום במקרן אגרות החוב )סדרה   20%תשלום אחד בשיעור של  ( 4)

 

 . 2022, בספטמבר 1'( אשר ישולם ביום במקרן אגרות החוב )סדרה   36%תשלום אחד בשיעור של  ( 5)

 

 

 

 1  -ו  במרץ  1אשר תשולם פעמיים בשנה בימים    5.5%'( נושאות ריבית שנתית בשיעור של  באגרות החוב )סדרה  

 )כולל(. 2022עד  2018של כל אחת מהשנים   ספטמבר

 

במועד ההנפקה ביצעה החברה פיצול של תמורת ההנפקה בין יתרת ההתחייבות בגין האופציות אשר יוצגו בשווין 

 . 7.6%ההוגן לבין יתרת ההתחייבות בגין אגרות החוב אשר נקבעה לפי ריבית אפקטיבית של 

 

כמו כן, לא הועמדו לחברה הלוואות   .כאמור  הפיננסיות  המידה  תבאמו  עומדת  החברה  הדוח  חתימת  למועד  נכון

 בעלים.

 

)סדרה  בנוסף החוב  אגרות  הנפקת  ממועד  החל  עת,  בכל  כי  מתחייבת  החברה  מלוא  ב ,  פירעון  למועד  ועד   )'

'(, תדאג החברה שיהיה מופקד בחשבון נאמנות בהתחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות ואגרות החוב )סדרה  

הריבית הקרוב הצפוי להשתלם למחזיקי אגרות ו  הקרן  מי"חשבון הנאמנות"( סכום השווה לתשלו  -  בבנק )להלן

"(. ההתחייבות להפקדת סכום הכרית על פי הכרית  סכוםנטי )"החוב, בהתאם לשער הידוע במועד הבדיקה הרלוו

או בכל תנאי שהוא אחר. סכום הכרית יועבר אל חשבון הנאמנות   WIOCC  -סעיף זה אינה תלויה בקבלת תקבולים מ

ההנפקה וכתנאי להעברת יתרת תמורת ההנפקה לחברה, ישירות מחשבון רכז ההנפקה אל   תמתוך כספי תמור

 לאחר שיועבר לנאמן תחשיב של סכום הכרית חתום ע"י נושא משרה בחברה.חשבון הנאמנות 

 

ובהתאם לתנאי   WIOCCבהמשך להודעת החברה בדבר מכירת אחזקותיה בתאגיד    2021בדצמבר,    22  ביום

החליטה לבצע פדיון מוקדם   החברהבמועד הפדיון,    פידיון מוקדם חלקי.  החברהביצעה    ,אגרות החוב של החברה

ש"ח ע.נ, תשלום ריבית נצברת על יתרת הקרן הנפדית כאמור   19,149,689של    בסך רן אגרות החוב  חלקי של ק

הפדיון מוקדם החלקי עמלה עבור    בגיןותוספת תשלום  אלפי דולר(    103  -)כש"ח  אלפי    326מוקדם החלקי  הבפדיון  

המוקדם החלקי כמפורט להלן סכום כך שתשלם החברה במועד הפדיון  אלפי דולר(    86.2  -)כ ש"ח    אלפי  272בסך  

 אלפי דולר(. 6,261 -) כ  ש״ח 19,747,687כולל של 

 

 תשלומים כדלקמן: 2 -החוב )סדרה ב'( תעמודנה לפירעון ב אגרותלאחר הפידיון המוקדם החלקי, יתרת 

 

  4.73% -)כ  2022, במרץ 1'( אשר ישולם ביום ב מקרן אגרות החוב )סדרה  35.7%תשלום אחד בשיעור של  ( 1)

 מקרן אגרות החוב המקורית(. 

 

ישולם ביום  במקרן אגרות החוב )סדרה    64.3%בשיעור של    שניתשלום   ( 2)  - )כ  2022,  בספטמבר  1'( אשר 

 מקרן אגרות החוב המקורית(. 8.52%
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 )המשך(  פיננסיות התחייבויות -  10ביאור 

 

  ': ו סדרה - להמרה הניתנותחוב  אגרות      . ה

 

 אגרות .נ  ע  17,527,000,  2016  ביולי  11  מיום  מדף  הצעת  דוח  במסגרת,  לציבור  החברה  הנפיקה,  2016יולי    בחודש

  - לכ '("( בתמורה  ו)סדרה    החוב"אגרות    -קוב כל אחת )להלן  נ  ערךש"ח    1להמרה )סדרה ו'(, רשומות על שם    חוב

 . דולר אלפי 173 -כ של בסך הנפקה  הוצאות בניכוי  (דולר אלפי 4,500 -"ח )כש  אלפי 17,580

 

ובהתאם לתנאי   WIOCCבהמשך להודעת החברה בדבר מכירת אחזקותיה בתאגיד    2021בדצמבר,    22  ביום

 4,671,339, יתרת אגרות החוב הינה  זהנכון למועד  ביצעה החברה פידיון מוקדם מלא .    ,אגרות החוב של החברה

 .המוקדם הפידיון סכום  לחישוב השונות החלופות. בהתאם לתנאי השטר, החברה בחנה את נקוב ערך

 

בגין קרן וריבית.  אלפי דולר(    1,287  -)כש"ח    4,060,812פדיון מוקדם של אגרות החוב בסך של    ביצעההחברה  

הריבית   המוקדם  ששולמהשיעור  הפידיון  הפידיון    במועד  עמלת  וכן  הנצברת  הריבית  שיעור  את  הכוללת  המלא 

מהיתרה הבלתי    8.34%המהווה שיעור ריבית של  אלפי דולר(    99  -)כש"ח    312,428המוקדם, תהיה בסך של  

 . מסולקת של יתרת החוב

 

 

 שעבודים:  .ו

 

באמצעות התחייבות החברה וגילת שלא למכור, להעביר, להשכיר או להחכיר נכסים כלשהם    ותהלוואות מובטח 

בהווה ובעתיד שלא במהלך העסקים הרגיל ובעד תמורה מלאה, ללא הסכמת הבנקים מראש ובכתב. בנוסף, חתמו  

 החברה וגילת על ערבויות הדדיות ביניהן. 

 

 

 חכירות -  11 ביאור

 

   כללי: .א

 

 .ונדל"ן רכבים, אופטי סיב גבי על מקטעים, ליווין  משיביהתקשרה בהסכם לחכירת  הקבוצה ( 1)

 

 .שנים שלוש הינה הרכבים חכירת תקופת )א( 

 

 (. 1() ה) 11ביאור  . לפרטים נוספים ראה    שנים  לשלוש  שנההחכירה של משיבי הלויין נעה בין    תקופה )ב( 

 

 ביאור   ראה  נוספים  לפרטים.  שנים  23  -ל   17  בין  נעהעל גבי סיב אופטי    מקטעיםהחכירה של    קופתת )ג( 

 (.2()ה) 11

 

 .שנה מעל היא "ן הנדל של החכירה  תקופת )ד( 
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 )המשך(  חכירות -  11ביאור 

 

 

 :שימוש זכות נכסי .ב

 לווין  משיבי 

  סיבים

 רכב  כלי אופטיים 

  שכירות

 "כ סה משרדים 

 דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  

      : עלות 

 33,694  486  411  9,747  23,050  2020  בינואר 1 ליום

 18,818  412  162  -  18,244  תוספות

 43  -  43  -  -  גריעות

 52,469  898  530  9,747  41,294  2020בדצמבר  31 ליום

 3,593  -  67  -  3,526  תוספות

 620  -  147  -  473  גריעות

 55,442  898  450  9,747  44,347  2021בדצמבר  31 ליום

      

      :נצבר פחת

 12,783  113  155  3,474  9,041  2020בינואר   1 ליום

 14,117  241  171  464  13,241  תוספות

 19  -  19  -  -  גריעות

 26,881  354  307  3,938  22,282  2020בדצמבר  31 ליום

 14,034  266  129  464  13,175  תוספות

 410  -  115  -  295  גריעות

 40,505  620  321  4,402  35,162  2021בדצמבר  31 ליום
      
      

      : מופחתת עלות

 14,937  278  129  5,345  9,185  2021בדצמבר  31ליום 

      

 25,588  544  223  5,809  19,012  2020בדצמבר  31ליום 

      

 
 

 : המזומנים תזרימי על ובדוח  והפסד ברווח שהוכרו  סכומים .ג

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    

   7,543 14,117 13,661 שימוש זכות נכסי בגין פחת הוצאות

  582 1,974 1,394 חכירה   התחייבויות בגין ריבית הוצאות

 14,025  7,819 7,896 קצר  לטווח לחכירות המתייחסות הוצאות

 נכללו לא אשר משתנים חכירה לתשלומי המתייחסות הוצאות

 93  -  -  החכירה  התחייבויות של במדידה

 

 אלפי דולר. 3,249סכום המחויבות בגין חכירות לטווח קצר של הקבוצה הינו   2021בדצמבר 31 ליום

 

. דולראלפי    14,783הינו    2021בדצמבר    31תזרימי המזומנים השליליים בגין חכירות לשנה שהסתיימה ביום    סך

 אלפי דולר(. 8,083 – 2019, דולר אלפי 15,595 - 2020)
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 )המשך(  חכירות -  11ביאור 

 

 : נוסף  מידע .ה

 

 Intelsat Global  -חתמה החברה על הסכם מערך תשלומים עם ספק לוויין מהותי שלה    2020בחודש מרץ   (1)

Sales and Marketing Ltd   אינטלסאט"( במסגרתו ביצעה החברה טיוב משמעותי של מערך התשלומים"(

 מול אינטלסאט, אגב ייעול ועדכון הסכמי הקבוצה עם הספק.

 

  6- במסגרת ההסכמות שהושגו, היתרה לתשלום מעבר לתנאי התשלום השוטפים שעומדת על סכום של כ

זיכוי כספי משמעותי בגובה של   קיבלהחברה  חודשים. מנגד, ה  24מיליון דולר תיפרס באופן שווה על פני  

באופן מלא את תשלומי החברה    קיזזחודשים ובכך    8לחברה על פני    ניתןשני מיליון דולר מאינטלסאט, אשר  

המוזכרים לאינטלסאט בתקופה האמורה. הזיכוי כאמור ניתן לחברה כחלק ממערך חידוש ההתקשרות על 

נכון    בקונגו(, כפי שחודשה לאחרונה על בסיס ארוך טווח.  )לקוח מהותי של החברה  Vodacomפי עסקת  

 . 2022אלפי דולר שייפרע עד לסוף פברואר  508נותר חוב בסך של  2021בדצמבר  31ליום 

 

 Eastern Africa Submarine Cable-החברה באמצעות גילת קיבולת בפרויקט ה  השקיעה  2007  בשנת (2)

System project ("Eassy")    חברת  ב  מניות  רכישת  באמצעותוזאת- Western Indian Ocean Cable 

.Company Limited ("WIOCC")   ה-Eassy    סיב אופטי תת ימי לאורך חופה   הוקם  במסגרתוהינו פרויקט

יבשת אפריקה, אשר מקושר לשדרת האינטרנט העולמית,   כ  בעלותהמזרחי של  דולר.    265 -של  מיליון 

קונסורצ   מומןהפרויקט   ידי  ואפריקאיותעל  גלובליות  תקשורת  חברות  של  ב  יום  מניות  בעלות   -שהינן 

WIOCC  מניות ב  ובעלת. כאחת מהמשתתפות בפרויקט  2010. הסיב הופעל בחודש אוגוסט-  WIOCC 

קיבולת ארוכת טווח אשר תאפשר לה להרחיב את חדירתה לשוק האינטרנט רחב הפס   רכישתזכאית גילת ל

   5.9%-כ  לה הקנה אשר דולר אלפי 660  של סכום החברה  השקיעה ההשקעה במסגרתבמזרח אפריקה. 

 

קיבולת הניתנת לשימוש בקישוריות אינטרנט רחב הפס ב   החברה  חכרה,  בנוסף.  WIOCCבהון המניות של  

 שנים מיום הפעלתו. 25וביישומי תקשורת אחרים לאורך החיים השימושיים הצפוי של הסיב שהינו לפחות 

 

 

 טבות לעובדיםה -  12ביאור 

 

 ההרכב:  א.

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכניות להטבה מוגדרת:

 15  37 נכסים בגין הטבות לעובדים, נטו

   

 

 הטבות לאחר סיום העסקה:  ב.

 

 תכניות להטבה מוגדרת:  ( 1)

 

 כללי:  )א( 

 

 התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין: 

 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחברות מאוחדות לשלם פיצויים לעובד 

)לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות(. חישוב    בעת פיטורין

הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על המשכורת מעביד מתבצע על פי  - מחויבות בשל סיום יחסי עובד 

האחרונה של העובד, אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן בהתחשב במספר 

 שנות העבודה שלו.
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 הטבות לעובדים -  12ביאור 

 

   הטבות לאחר סיום העסקה: ב.

 

 )המשך(:  תכניות להטבה מוגדרת ( 1)

 

 )המשך(:   כללי )א( 

 

המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית. הערכה האקטוארית בוצעה על ידי ד"ר בעז 

ים, עמית אגודת האקטוארים בארה"ב. הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת והעלויות המתייחסות 

 של שירות שוטף ושירותי עבר, נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה.

 

 הפסד בגין תכניות הטבה מוגדרת:  אוסכומים שהוכרו בדוח רווח  ( ב)

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    
 14  10  10 עלות ריבית

תשואה המחושבת על פי שיעור ההיוון של 

 ( 15) ( 10) ( 10) המחויבות 

  -  - (1 ) 

    

 

 התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין תכנית הטבה מוגדרת:  ( ג)

 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   

 507  477 יתרת פתיחה

 10  10 עלות ריבית

 ( 75) ( 29) סה"כ פיצויים ששולמו

 35  34 מחדש  מדידות בגיןהפסדים )רווחים( 

 477  492 יתרת סגירה 

   

  



 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

44 

 

 הטבות לעובדים )המשך(  -  12ביאור 

 

 הטבות לאחר סיום העסקה:  ב.

 

 להטבה מוגדרת:  (1)

 

 :התנועה בשווי ההוגן של נכסי תכנית שהוכרו כנכס ( ד)

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   

 526  492 יתרת פתיחה

 10  10 המחויבותתשואה המחושבת על פי שיעור ההיוון של 

 31  57 מחדש מדידות בגין רווחים

 ( 75) ( 29) פיצויים ששולמו מן הנכסים 

 492  530 יתרת סגירה 

   

 

 מוגדרת:  להפקדהתכניות  ( 2)

 

לחוק, על פיו הפקדותיה   14ולחברות מאוחדות אישור ממשרד העבודה והרווחה בהתאם לסעיף    לחברה

נוספת לעובדים,  ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות  השוטפות בקרנות פנסיה 

מהשכר החודשי של עובדיה. לקבוצה לא   8.33%מפקידה    החברהבגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל.  

 לשלם כדי נכסים מספיק  יהיו לא  לתכנית אם נוספים תשלומים לשלם  משתמעת או תהיה מחויבות משפטית

 .הקודמות ובתקופות השוטפת בתקופה העובד לשירות המתייחסות  העובד הטבות כל את

 

בגין תכניות להפקדה מוגדרת בשנה שהסתיימה ביום   הפסד  אוהכולל של ההוצאות שהוכרו ברווח    הסכום

 אלפי  310  -   2019  ושנתדולר    אלפי  355  - 2020  שנת)  דולר  אלפי  392  -כ  של  סך  הינו  2021דצמבר  ב  31

 (.דולר

 

 

 הכנסההמיסים על   -  13ביאור 

 

 : נדחים  מיסים הרכב .א

 
  ליום יתרה

 ברווח  הוכר ברווח  הוכר בינואר  1
  ליום יתרה

 בדצמבר  31

 2 0 2 1 אחר  כולל והפסד  2 0 2 1 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

     : זמניים הפרשים

 -  -  10 ( 10) להמרה  חוב אגרות

 -  2,028 -  ( 2,028) אחר כולל רווח דרך הוגן בשוויפיננסי  נכס

 (2,038 ) 10 2,028  - 

 -  -  ( 358) 358 נוצלו שלא מס לצרכי הון הפסדי

 (1,680 ) (348 ) 2,028  - 
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 )המשך(  הכנסההמיסים על   -  13ביאור 

 

 : )המשך( נדחים  מיסים הרכב .א

 
  ליום יתרה

 ברווח  הוכר ברווח  הוכר בינואר  1
  ליום יתרה

 בדצמבר  31

 2 0 2 0 אחר  כולל והפסד  2 0 2 0 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

     : זמניים הפרשים

 ( 10) -  -  ( 10) להמרה  חוב אגרות

 ( 2,028) 54 -  ( 2,082) אחר כולל רווח דרך הוגן בשוויפיננסי  נכס

 (2,092 )  - 54 (2,038 ) 

 358 -  24 334  נוצלו שלא מס לצרכי הון הפסדי

 (1,758 ) 24 54 (1,680 ) 

     

 

 סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מיסים נדחים:  .ב

 בדצמבר 31יתרה ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   

 30,900  25,261 הפסדים לצרכי מס )*( 

 2,114  2,249 הוצאות מימון אשר הוונו לצרכי המס 

 27,510  33,014 

   

 מועבר הון הפסד כולל 2020 בשנת  *()

 

 מועדי פקיעה: 

 

ולניצול ההפרשים הזמניים הניתנים   בהתאם לחוקי המס הקיימים לא קיים מועד פקיעה לניצול הפסדים לצרכי מס

 .לניכוי

 

 הפסד:  אוהוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה שהוכרו בדוח רווח  .ג

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    מיסים שוטפים: 

 743  1,007  447 הוצאות מיסים שוטפות 

 2  101  ( 180) בגין שנים קודמותמיסים 

 745  1,108  267 סה"כ מיסים שוטפים 

    

    מיסים נדחים: 

)הכנסות( מיסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם של  הוצאות

 ( 12) ( 40) 366 הפרשים זמניים 
    
    

 733  1,068  633 ים סיסה"כ הוצאות מ
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 )המשך(  הכנסההמיסים על   -  13ביאור 

 

 : לרווח  מיסים הוצאות התאמת .ד

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    

 ( 1,482) ( 585) ( 4,805) לפני מיסים על ההכנסה  הפסד

 23% 23% 23% שיעור מס סטטוטורי 

 ( 341) ( 134) ( 1,104) לפי שיעור מס סטטוטורי  מיסים הוצאות

    

    תוספת )חיסכון( במס בגין: 

 12  -  -  הוצאות שאינן מותרות בניכוי

 82  ( 4) -  הפרשים זמניים שלא הוכרו בגינם מיסים נדחים 

 375  181  1,156 לצרכי מס שלא הוכרו בגינם נכסי מיסים נדחים והטבותהפסדים 

 2  101  ( 152) מיסים בגין שנים קודמות

 ( 12) ( 3) ( 8) בשיעורי המס  שינויים

בעיקר בגין הפרשים בבסיס הדולרי לחישוב מסים  -אחר, נטו 

 615  927  741 קלי לחישוב מסים לצרכי המסילצורך הספרים לבין בסיס הש

 633  1,068  733 

    

 

 מידע נוסף:  .ה

 

 .  2017המאוחדות שלה שומות מס סופיות, או שנחשבות ככאלה עד וכולל שנת המס  ולחברותלחברה 

 

 

 תלויות התחייבויות -  14ביאור 

 

 לקבוצה כתבי התחייבות בגין שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

 

 

 הון  -  15 ביאור

 

 ש"ח ערך נקוב:  1המניות בנות ההרכב של הון   א.

 מספר מניות 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

   ש"ח ערך נקוב:  1כמות מניות רגילות בנות 

 80,000,000  80,000,000  הון רשום 

   

 58,438,252  58,438,636 הון מונפק ונפרע

   

 

באסיפות   .ב ולהצביע  להשתתף  זכות  מקנה  מניה  מניה כל  כל  עבור  אחד  קול  אחת  מניה  לבעל  כאשר  הכלליות, 

 שבבעלותו. לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב, בכל

ור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, להחזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה הקש

 בפירוק. 

 

 אביב. -ל המניות רשומות על שם ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתלכ ג.
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 )המשך(  הון -  15ביאור 

 

"ח ש1.נ של  בע  רגילותמניות    11,680,600סך כולל של    פרטית  בהנפקה החברה הנפיקה, 2020 בינואר 21ביום   ד.

  החברה   של  והנפרע  המונפק  מהונה  22.7%  -כ,  הקצאתן  לאחר,  תהווינה  אשר,  למניה  אגורות  90  של  במחיר"א,  כ

  8,760,450. כמו כן הונפקו  מלא  בדילול  החברה  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון  31.5%- וכ  בה  ההצבעה  ומזכויות

. בהנחה של החברה  של  רגילות  מניות  8,760,450-ללעד    ימושלמ  הניתנותלמסחר    ותרשומ  שאינןאופציה    כתבי

  ומזכויות  החברה של והנפרע המונפק  מהונה 34%  כ ההקצעה לאחר תהוונה המימוש מניות מימוש כל האופציות , 

 של   התמורה  סךמההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.    31.5%  וכ   בה  ההצבעה

 (.רדול אלפי $3,045-"ח )כש אלפי 10,512 -כ  הינו  מההנפקה החברה

 

ש"ח  1ע.נ. של  -מניות רגילות ב  7,000,000, הנפיקה החברה בהנפקה פרטית סך כולל של  2020  אוקטובר   חודשב ה.

מהונה המונפק והנפרע של החברה   12%  -אגורות  למניה, אשר תהווינה, לאחר הקצאתן, כ  100.5כ"א, במחיר של  

והנפרע של החברה בדילול מלא. סך התמורה של החברה מהון המניות המונפק    8.8%-ומזכויות ההצבעה בה וכ

 אלפי דולר(. $2,064- אלפי ש"ח )כ 7,035 -מההנפקה הינו כ

 

 תשלום מבוסס מניות לעובדים:  ו.

 

 כתבי אופציה:  הקצאת ( 1)

 

לאישור    2021  אוקטובר  בחודש )א(  בהמשך  החברה,  של וו  החברה   דירקטוריוןדיווחה  התגמול  עדת 

כתבי האופציות הוקצו   .אופציות לנושאי משרה ועובדים בחברה  2,338,000ל הקצאה של  עהחברה,  

ש"ח ערך   1ללא תמורה כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  

 ש"ח למניה, כפוף להתאמות. 0.826נקוב, כנגד תשלום תוספת מימוש בלתי צמודה בסך של 

 

 :שנים כלהלן  4מנות על פני תקופה של  4 -בכתבי האופציות יבשילו 

 

חודשים מלאים של שירות רציף של    12בחלוף   מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש  25% •

 הניצע ממועד ההענקה.

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% •

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% •

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% •

 

ד הענקתם  עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציות שהוקצו כאמור, בהתבסס על שווי ההוגן במוע         

אלפי דולר( סכום זה ייזקף לדוח רווח והפסד על פני   242  -כ"ח )שאלפי     696  -נאמדה בסך של כ

 תקופת ההבשלה.

 

 הפרמטרים וההנחות אשר שימשו בישום המודל הינם כלהלן:

 

 "ח ש 0.809 המניה  מחיר

 "ח ש  0.826 מימוש מחיר

 36.46% צפויה תנודתיות

 שנים 7 יה צהאופ כתבי חיי אורך

 5.5% שיעור חילוטים לאחר הבשלה  

 1.05% סיכון חסרת  הריבית שיעור
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 )המשך(  הון -  15ביאור 

 

 )המשך(  תשלום מבוסס מניות לעובדים: ו.

 

 )המשך(  כתבי אופציה: הקצאת ( 1)

 

 הענקת   במסגרת.  בחברה   בכירים  משרה  לנושאי  אופציות  הוענקו  2020  בדצמבר  10-ה   ביום )ב( 

 העסקי   הפיתוח"ל  לסמנכ  אופציות  128,000  -ו  החברה  ל"למנכ  אופציות  550,000  הוענקו  האופציות

 . החברה של

 

של  אחת  רגילה  למניה  למימוש  ניתן  אופציה  כתב  כל  כאשר  תמורה  ללא  הוקצו  האופציות  כתבי 

ש"ח למניה,   1.092ש"ח ערך נקוב, כנגד תשלום תוספת מימוש בלתי צמודה בסך של    1החברה בת  

 , זהה לכל המנות.1%ימי המסחר הקודמים למועד ההענקה בתוספת פרמיה של  30המשקף 

 

 שנים כלהלן: 4מנות על פני תקופה של  3 -בכתבי האופציות יבשילו 

 

חודשים מלאים של שירות רציף    24בחלוף כל   מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש  50% •

 של הניצע ממועד ההענקה. 

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% •

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% •

 

עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציות שהוקצו כאמור, בהתבסס על שווי ההוגן במועד הענקתם 

סכום זה ייזקף לדוח רווח והפסד על פני תקופת לר(אלפי דו   76- )כ  ש"חאלפי    249  -נאמדה בסך של כ

 ההבשלה.

 

 הפרמטרים וההנחות אשר שימשו בישום המודל הינם כלהלן:

 

 "ח ש 1.095 המניה  מחיר

 "ח ש 1.092 מימוש מחיר

 35%-35.4% צפויה תנודתיות

 שנים  5-7 יה צהאופ כתבי חיי אורך

 0.42% -0.64% סיכון חסרת  הריבית שיעור

 

 

 פרטים נוספים באשר לתוכנית לאופציות למניות:  ( 2)

 

מספר 

 האופציות 

ממוצע משוקלל 

של מחיר  

 דולר  המימוש

   

  2,228,000  2020 בינואר 1קיימות במחזור ליום 

  ( 1,116,000) 2020במהלך  חולטו

  -  2020במהלך  מומשו

  678,000  2020 במהלך הוקצו

  1,790,000  2020בדצמבר  31קיימות במחזור ליום 

  ( 440,000) 2021במהלך  חולטו

  -  2021במהלך  מומשו

  2,338,000 2021 במהלך הוקצו

  3,688,000 2021בדצמבר  31קיימות במחזור ליום 

   

 0.41 534,000 2021בדצמבר  31ניתנות למימוש ליום 

   

 0.43 806,000  2020בדצמבר  31ניתנות למימוש ליום 

   

 .למניה הבסיסי הרווח את בעתיד לדלל פוטנציאלית  שיכול מכשיר מהוות האופציות 

 

 - הסתכמו לכ   2019  -ו  2020  ,2021  הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות בשנים)הכנסות(    הוצאותה (3)

 פי דולר בהתאמה.אל  60 -ו (31) ,63
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 )המשך(  הון -  15ביאור 

 

 )המשך(  לעובדים:תשלום מבוסס מניות  ו.

 

 )המשך(  כתבי אופציה: הקצאת ( 1)

 

 

עדת התגמול של החברה, וו  החברה  דירקטוריוןדיווחה החברה, בהמשך לאישור    2018  למרץ   6ביום)ג(        

אופציות לנושאי משרה ועובדים בחברה, ובכלל זה למנכ"ל החברה וכן    1,102,000ל הקצאה של  ע

החברה    4  -ל למנכ"ל  האופציות  הענקת  בחברה.  נוספים  משרה  ונושאי   ידי  על  אושרהעובדים 

 האסיפה הכללית.

 

רג           למניה  למימוש  ניתן  אופציה  כתב  כל  כאשר  תמורה  ללא  הוקצו  האופציות  של  כתבי  אחת  ילה 

ש"ח למניה,   1.282ש"ח ערך נקוב, כנגד תשלום תוספת מימוש בלתי צמודה בסך של    1החברה בת  

 כפוף להתאמות.

 

 שנים כלהלן: 4מנות על פני תקופה של  3 -בכתבי האופציות יבשילו 

 

חודשים מלאים של שירות רציף    24בחלוף כל   מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש  50% •

 הניצע ממועד ההענקה. של 

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% •

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות  25% •

 

עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציות שהוקצו כאמור, בהתבסס על שווי ההוגן במועד הענקתם 

 פי דולר. סכום זה ייזקף לדוח רווח והפסד על פני תקופת ההבשלה.אל 162 -נאמדה בסך של כ

 

 הפרמטרים וההנחות אשר שימשו בישום המודל הינם כלהלן:

 

 "ח ש 1.298 המניה  מחיר

 "ח ש 1.282 מימוש מחיר

 36.62% צפויה תנודתיות

 שנים  7 האופיה  כתבי חיי אורך

 1.47% סיכון חסרת  הריבית שיעור
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 פרטים נוספים על הכנסות והוצאות -  16ביאור 

 

 הכנסות:  א.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    נתונים:  תקשורת

 38,680  37,458  36,459  לוויין  שירותי

 7,292  6,014  4,280  סיבים  שירותי

 2,446  3,569  3,109  נתונים תקשורת ציוד

  43,848  47,042  48,418 

    לוויינית ניידת:  תקשורת

 4,860  6,100  6,498  ניידת  לוויינית תקשורת שרותי

 3,163  1,423  1,470  ניידת לוויינית תקשורת ציוד

  7,968  7,522  8,023 

    

 -  -  -  אחרים 
 

   

 56,441  54,564  51,816  "כ סה

    

 50,854  49,572  47,237  זמן תקופת פני על שהוכרו הכנסות

 5,587  4,992  4,579  זמן  בנקודת שהוכרו הכנסות

  51,816  54,564  56,441 

    

 עלות ההכנסות:  ב.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    

 14,024  5,251  7,375  לוויין שירותי 

 3,874  4,061  3,343  עלות ציוד שנמכר

 2,149  2,307  2,377  שכר עבודה והוצאות נלוות

 9,349  16,360  16,807  והפחתותפחת 

 3,673  4,468  4,548  טלפוניה ו  ניידת לוויינית תקשורתשרותי 

 5,836  5,207  3,796  שרותי תקשורת אחרים

 1,910  1,650  1,097  תחזוקה וקבלני משנה 

 277  119  75  אחרות

  39,418  39,423  41,092 

    

 הוצאות מכירה ושיווק:  ג.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    

 1,482  1,652  1,854  והוצאות נלוותשכר עבודה 

 15  1  138  פרסום

 1,883  1,538  1,554  עמלות 

 4,079  1,871  936  פחת והפחתות

 239  96  242  נסיעות

 652  99  20  אחרות

  4,744  5,257  8,350 
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 פרטים נוספים על הכנסות והוצאות )המשך(  -  16ביאור 

 

 הנהלה וכלליות: הוצאות  ד.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 2020 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    

 2,543  2,669  3,001  שכר עבודה והוצאות נלוות

 631  857  2,098  שירותים מקצועיים

 275  450  594  פחת והפחתות

 69  13  79  הוצאות אחזקת רכבים 

 1,133  1,040  930  שכירות ואחזקת משרד

 106  122  137  ביטוחים 

 263  221  105  גיוס, רווחה והדרכות

 137  199  229  שכר דירקטורים 

 978  847  3,191  חובות מסופקים ואבודים 

 160  103  128  אחרות

  10,492  6,521  6,295 

    

 

 הוצאות מימון, נטו:  ה.

 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    הוצאות: 

 268  197  188  עמלות והוצאות בנקאיות 

 -  -  10  הוצאות מימון בגין הלוואות זמן קצר 

   32  הוצאות מימון בגין הלוואה בערבות מדינה 

 583  1,974  1,395  התחייבות חכירה מימוניתהוצאות מימון בגין 

 1,003  895  1,719  "ח אג ריבית הוצאות

 163  500  172  אחרות מימון הוצאות

 937  689  657  שער  הפרשי

  4,173  4,255  2,954 

    הכנסות: 

 47  21  6  אחרות מימון הכנסות

 -  -  2,200  שער  הפרשי

  2,206  21  47 
    

 ( 2,907) ( 4,234) ( 1,967) הוצאות מימון, נטו 
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 עסקאות שאינן במזומן  -  17ביאור 

 

 ההרכב:  א.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

    

 12,808  13,197  3,383 חכירותשינוי בהתחייבות בגין חכירות /שימוש זכות  נכסשינוי ב

    

 זיכוי רוחבי שהתקבל מהחזקה בנכס פיננסי בשווי הוגן דרך 

 ( 532) ( 132) -  רווח כולל אחר

    

 הכנסות מדיבידנד שהתקבל מהחזקה בנכס פיננסי בשווי הוגן 

 ( 190) ( 153) -  דרך רווח כולל אחר 

    

 188  -  -  רכוש קבועב שינוי

    

 

 שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון:  ב.

 

הטבלה להלן מפרטת את השינויים בהתחייבויות של הקבוצה הנובעות מפעילויות מימון, כולל הן שינויים הנובעים 

מפעילויות מימון הינן התחייבויות שלגביהן מתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם במזומנים. התחייבויות הנובעות  

תזרימי מזומנים סווגו, או תזרימי מזומנים עתידיים יסווגו, בדוח על תזרימי המזומנים כתזרימי מזומנים מפעילויות 

 מימון. 

 
 

 יתרה ליום 
בינואר   1

2021 

תזרימי  
מזומנים  

מפעילויות 
 מימון 

חכירות 
מימוניות 

 חדשות 
שינויים  
 אחרים 

ליום  יתרה 
בדצמבר  31

2021 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

      

 -  16 -  ( 1,642) 1,628  אגרות חוב להמרה )סדרה ו'( 

 1,892 382 -  ( 8,842) 10,352  אגרות חוב )סדרה ב'( 

 16,386 1,069 -  15,317 -  '( גאגרות חוב )סדרה 

 965 34 -  931 -  אשראי לזמן קצר

 1,448 127 -  ( 106) 1,427  הלוואה בערבות המדינה 

 -  ( 439) -  -  439  ב'   התחייבות בגין כתבי אופציה

 451 ( 1,610) -  2,061 -  התחייבות בגין כתבי אופציה ג 

 324 998 -  ( 918) 244  ריבית לשלם בגין אג"ח

התחייבויות בגין הסדרי חכירה 

 9,822 1,427 3,383 ( 14,783) 19,795  מימונית

  33,885 (7,982 ) 3,383 2,004 31,289 

      

 
 

 יתרה ליום 
בינואר   1

2020 

תזרימי  
מזומנים  

מפעילויות 
 מימון 

חכירות 
מימוניות 

 חדשות 
שינויים  
 אחרים 

יתרה ליום  
בדצמבר  31

2020 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

      

 1,628  20  -  ( 448) 2,056  )סדרה ו'( אגרות חוב להמרה 

 10,352  934  -  ( 1,840) 11,258  אגרות חוב )סדרה ב'( 

 1,427  ( 47) -  1,474  -  הלוואה בערבות המדינה 

 439  274  -  165  -  התחייבות בגין כתבי אופציה 

 244  946  -  ( 736) 34  ריבית לשלם בגין אג"ח

חכירה התחייבויות בגין הסדרי 

 19,795  2,044  18,794  ( 15,595) 14,552  מימונית

  27,900 (16,980 )  18,794  4,171  33,885 
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 קשורים  צדדים -  18ביאור 

 

 תגמול אנשי מפתח ניהוליים:  א.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    

 561  523  316 לזמן קצרהטבות 

 29  6  83 תשלום מבוסס מניות

 21  24  18 להפקדה מוגדרת תכנית

 417  553  611 

    

 

 לבעלי עניין: הטבות שנתנו  ב.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    

 590  529  399 המועסקים בחברה שכר ונלוות לבעלי עניין 

    

 1  2  1 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה 

    

    

 120  184  229 גמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה 

    

 6  6  6 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה 

    

 

 בדולר או בהצמדה אליו:  -יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ג.

 

  שיעורי הריבית  
  השנתית 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי % 

    כל הסכומים בדולר או בהצמדה אליו: 

    

    במסגרת התחייבויות שוטפות: 

 -  -   חברות בשליטת בעל עניין -ספקים ונותני שירותים 

    

 

 

 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    עסקאות עם חברות בשליטת בעל עניין: 

    

    הוצאות: 

 462  -  -  קניית שירותים ומלאי )*( 

    

 . לוויין ומקטעי אינטרנט, טלפוניה שירותי כגון שירותים קשורים  מצדדים רוכשת הקבוצה )*( 
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 מכשירים פיננסיים  -  19 ביאור

 

 מטרות ומדיניות ניהול סיכונים:  .א

 

חושפות אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים, כגון: סיכוני שוק )לרבות סיכון מטבע    הקבוצהפעילויות  

מתמקדת בפעולות לצמצום   הקבוצהוסיכון ריבית(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של  

 . הקבוצהלמינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של 

 

, ככל האפשר, לבצע הקבוצההינה להקטין את החשיפה הכלכלית לסיכוני שוק. לפיכך משתדלת    הקבוצהמדיניות  

רכישות מספקים בתנאים דומים או טובים יותר מתנאי העסקאות מול הלקוחות בכל הקשור למטבע התשלום ולתנאי 

בשווקים אלו המטבע הנהוג הוא הדולר. פועלת בשוק התקשורת בכלל ובשוק הלווייני בפרט, ו  הקבוצההתשלום.  

נקובים בדולר,    הקבוצהמאחר שהסביבה העסקית היא דולרית, כמו גם מרבית התשומות, רוב ההסכמים שעורכת  

 אינה משקיעה בנגזרים או עסקאות גידור. הקבוצהובהמשך הגביה אף היא בדולר. 

 

מ  הקבוצה נקבעו  לא  החשבונאית.  החשיפה  על  בהגנה  עוסקת  החשיפה אינה  היקף  לגבי  כמותיות  גבלות 

 החשבונאית. 

 

ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מחלקת הכספים בחברה באמצעות מעקב שוטף אחר התפתחויות בשווקים הרלוונטיים  

 . הקבוצהודיווח לדירקטוריון לגבי שינויים בתנאי השוק והשפעתם על 

 

 מידע בדבר סיכונים הקשורים למכשירים הפיננסיים:  .ב

 

 : סיכון מטבע  ( 1)

 

. לפיכך, עיקר סיכוני  האמריקאי דולרהפועלת בפריסה בינלאומית אך מטבע פעילותה העיקרי הוא   הקבוצה

של   ועיקר   הקבוצההמטבע  ההכנסות  עיקר  הדולר.  מול  השקל  של  החליפין  בשער  לשינויים  מתייחסים 

של   התחייבויות    הקבוצהההוצאות  מרבית  דולר.  צמוד  בש"ח  או  בדולר  בדול  הקבוצהנקובות  ר  נקובות 

נקובות   הקבוצהומשולמות על פי רוב בדולר או בש"ח על פי שער חליפין במועד התשלום. מרבית הכנסות  

אף הן בדולר, רובן משולם במטבע דולר, אך חלק מתשלומים אלה משולמים לקבוצה בש"ח, על פי שער  

מול הדולר   להפרשים בשער החליפין של השקל אל  הקבוצההחליפין במועד החיוב. במקרים אלה חשופה  

אינה חשופה לסיכון מט"ח בגין אגרות החוב להמרה שהונפקו    הקבוצה   ממועד החיוב ועד מועד התשלום.

 מאחר והן הקרן והריבית צמודות לשער החליפין של הדולר. 2016יולי  חודשב

 

 : סיכון אשראי ( 2)

 

מקבלת את רוב הכנסותיה בדולר ארה"ב מחברות בחו"ל או בש"ח צמודי דולר מארגונים גדולים   הקבוצה

 הקבוצה בישראל. לחברה מדיניות לפיה כאשר מדובר בלקוחות קטנים שאין להם איתנות פיננסית גבוהה  

ללקוח.   השירות  את  מספקת  שהיא  לפני  מראש  תשלום  גדולים  מבקשת  לקוחות  מבצעת   הקבוצהלגבי 

ולהיסטוריית  הע לקוח  אותו  להיסטוריית התשלומים של  )בין היתר בהתאם  לקוח  כל  לגבי  רכה ספציפית 

 ההתקשרות איתו( ומחליטה האם לאפשר ללקוח אשראי שלרוב נע סביב חודש עד חודשיים.

 

 60עד    36ללקוחותיה פריסה של התשלומים לתקופה של    הקבוצהמאפשרת    IRUבמסגרת עסקאות מסוג  

הערכה ספציפית לגבי כל לקוח )בין היתר בהתאם    הקבוצה. מידי תקופת חתך מבצעת  חודשיים  תשלומים

 להיסטוריית התשלומים של אותו לקוח ולהיסטוריית ההתקשרות איתו(.
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  -  19ביאור 
 
 מידע בדבר סיכונים הקשורים למכשירים הפיננסיים:   ג.
 

 סיכון נזילות: 
 

הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון/הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה בגין נכסים/התחייבויות פיננסיים אשר אינם מהווים 
הנכסים/ההתחייבויות הפיננסיים, כולל תזרימים    מכשיר פיננסי נגזר. הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של

 הן בגין ריבית והן בגין קרן: 
 
 2021בדצמבר  31ליום  

 שנים 3-4 שנים 2-3 שנים 1-2 עד שנה 
 מעל

 שנים 4

שיעור ריבית 
אפקטיבית 

 סה"כ ממוצע

 אלפי דולר  %  אלפי דולר  

        נכסים פיננסיים: 
 10,791  - - - - 10,791 נכסים שאינם נושאי ריבית 

 -  - - - - -  למכירה מוחזק נכסים פיננסיים 
 -  - - - - - (1נכסים נושאי ריבית קבועה )

 18,761 0.05-1.1% - - - - 18,761 נכסים נושאי ריבית משתנה 

 29,553 - - - -  29,553 

        התחייבויות פיננסיות:
 13,227  - - - - 13,227 התחייבויות שאינן נושאות ריבית 
 2,406 1.5%פריים+ - 253 365 396 1,392 התחייבות נושאת ריבית משתנה 

 - - - - - - - התחייבויות נושאות ריבית קבועה 
 10,548 2.6-9.17% - - 383 2,747 7,418 התחייבות בגין חכירה מימונית 

 1,961 5.5% - - - - 1,961 התחייבות בגין אגרות חוב 
התחייבות בגין אגרות חוב הניתנות  

 22,448 4.5% 10,644 4,400 3,789 2,747 868 ( 2) להמרה

 24,866 5,890 4,537 4,653 10,644  50,590 

        

 
 
 2020בדצמבר  31ליום  

 שנים 3-4 שנים 2-3 שנים 1-2 עד שנה 
 מעל

 שנים 4

שיעור ריבית 
אפקטיבית 

 סה"כ ממוצע

 אלפי דולר  %  אלפי דולר  

        נכסים פיננסיים: 
 13,497   - - - - 13,497  נכסים שאינם נושאי ריבית 

 9,487   - - -- - 9,487   למכירה מוחזק נכסים פיננסיים 
 344  4.7% - -- - 14 330  (1נכסים נושאי ריבית קבועה )

 6,214  0.05-1.1% - - 778 2,423 3,013  נכסים נושאי ריבית משתנה 

  26,327 2,437 778 - -   29,542 

        התחייבויות פיננסיות:
 17,909   -  -  -  -  17,909  התחייבויות שאינן נושאות ריבית 
 1,564  1.5%פריים+ 252  363  394  413  142  התחייבות נושאת ריבית משתנה 

 23  4-8% -  -  -  -   23  התחייבויות נושאות ריבית קבועה 
 21,502  2.6-9.17% -  -  1,427  6,071  14,004  התחייבות בגין חכירה מימונית 

 11,293  5.5% -  -  -  8,013  3,280  התחייבות בגין אגרות חוב 
התחייבות בגין אגרות חוב הניתנות  

 1,779  6% -  -  756  503  520  להמרה 

  35,878  15,000  2,577  363  252   54,070 

        

 . 2020בשנת   אלפי דולר  336 -בעיקר לקוחות לזמן ארוך אשר ערכם המהוון של התקבולים המינימאליים הסתכם לסך של כ (1)
 ב'  10, ראה ביאור 2021אג"ח סדרה ג'  אשר הונפק ביוני   (2)
 
 : שווי הוגן ד.

 
סבורה כי שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים בעלות מופחתת בדוחות הכספיים, זהה בקירוב   הקבוצה

 לערכם בספרים. 
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 דיווח מגזרי  -  20 ביאור

 

 כללי:  .א

 

 ידי - על  סדיר  באופן  נסקרים  אשר,  הקבוצה   מרכיבי  אודות  הפנימיים  הדיווחים  בסיס  על  מזוהים  תפעוליים  מגזרים

 .התפעוליים המגזרים ביצועי והערכת משאבים הקצאת לצורך הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל

 

 והערכת  משאבים  הקצאת  לצורך  ,הקבוצה  של  הראשי  התפעולי  ההחלטות  למקבל  המועברת  הדיווחים  מערכת

תקשורת לוויינית שירותי  ותקשורת נתוניםשירותי  :  והינה  על קווי מוצר ושירות.  מתבססת  התפעוליים  המגזרים  ביצועי

 ניידת

 

מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה, אשר הוא מנכ"ל החברה, סוקר ומנתח את התוצאות התפעוליות של 

תקשורת נתונים, הכולל שירותי לוויין ושירותי סיבים, במקובץ, הן לאור המאפיינים הזהים הרבים לשירותים מגזר  

שתי הטכנולוגיות והן לאור הניהול העסקי האחיד המיושם ביחס למכירות שירותי לוויין ושירותי  על גבי  המסופקים  

הן בטכנולוגיית    -המסופקים ללקוחות החברה במגזר זה הינם זהים )סלולר, אינטרנט וכיו"ב(  סיבים. השירותים  

גם תוצאות תפעוליות של שירותי הלוויין  הלוויין. יחד עם זאת, מכיוון שמנכ"ל החברה סוקר  הסיבים והן בטכנולוגיית  

שהחברה הגיעה למסקנה שהביצועים הכספיים של שירותי הלוויין ושירותי הסיבים אינם ושירותי הסיבים ומכיוון  

 לשנת  הראשוןשנים, החברה מציגה בביאור המגזרים החל מהדוחות הכספיים לרבעון  דומים בבחינה על פני מספר  

ואת תוצאות    את תוצאות שירותי  2020 שירותי הסיבים במסגרת הדיווח המגזרי כחלק ממגזר תקשורת הלוויין 

 נתונים.

 

יודגש כי הן שירותי סיבים והן שירותי לוויין מנוהלים תחת צוותים אחידים, סוכנים מקבילים ומנהלי לקוח מקבילים 

לצרכי הלקוח. הן שירותי הלוויין    מציעים ללקוחות החברה את שני השירותים במקביל ו/או כתמהיל, בהתאםאשר  

הסיבים, מוצעים בעסקאות דומות, כאשר מנעד הרווחיות עבור עסקאות בשתי הטכנולוגיות רחב יחסית,  והן שירותי  

באופן דומה את שני סוגי השירותים. שירותי סיבים ושירותי לוויין הינם בעלי מאפיינים דומים רבים, ובטווח המאפיין  

בסוגי הספקים )ספקי תשתית(, מהות תהליכי הייצור, סוגי לקוחות זהים, תהליכי מכירה והפצה הן ברמת הדמיון  

 מפקחים זהים וכיו"ב. זהים, גורמי רגולציה 

 

 :IFRS 8-בהתאם ל  הקבוצהלהלן מפורטים מגזרי הפעילות של 

 

הקבוצה, בין היתר, שירותי קישור במסגרת שירותי תקשורת נתונים מספקת    - שירותי תקשורת נתונים    -  מגזר א'

וכן שירותי הקמה והפעלה של רשתות תקשורת נתונים פנים  )חיבור פיסי( לרשת האינטרנט העולמית  ותשתית 

ארגוניות. אספקת השירותים כאמור, כוללת ייעוץ ואיפיון של רשתות ופתרונות תקשורת על גבי תשתיות הסיבים  

 תחזוקה שוטפת ותפעול.  והלוויין, לרבות מכירת ציוד, התקנה,

 

לקוחותיה של הקבוצה בתחום זה הינם, בין היתר, חברות סלולר, ספקי תקשורת, אינטגרטורים בתחום הטלקום, 

וכד'(   בנקים  לימוד,  מוסדות  פיננסיים,  ארגונים  )כגון  שונים  וארגונים  עסק  בתי  מלכ"רים,  ממשלתיים,  ארגונים 

 תיכון ובכללן ישראל.הממוקמים ביבשת אפריקה ומדינות המזרח ה 

 

ב'   ניידת    -מגזר  לוויינית  שירותי    -שירותי תקשורת  הקבוצה  ניידת, מספקת  לוויינית  בתחום שרותי תקשורת 

 תקשורת ניידת באמצעות לוויין הכוללת שירותי תקשורת נתונים וטלפוניה לרבות ציוד ושירותים נלווים. 

 

י טלפוניה בינלאומית, אשר אינה עולה לכדי מגזר והקבוצה בנוסף למגזרי הפעילות, לחברה פעילות בתחום שרות

 מדווחת עליה תחת הסיווג "אחרים", אשר כולל פעילויות נוספות בהיקף לא מהותי.
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 )המשך( דיווח מגזרי -  20ביאור 

 

 שיקולי הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילות:  ב.

 

נתוני שני מגזרים המפיקים את הכנסותיהם    הנתונים  תקשורת  מגזר  בתוך  אך  בנפרד  מוצגיםבמסגרת מגזר א'  

ידי ההנהלה ביישום הקריטריונים  ולוויין ראה להלן להלן שיקולי הדעת שהופעלו על  ממתן שירותים על גבי סיב 

 לקיבוץ שני המגזרים לכדי מגזר א':

 

 בחנה הנהלת הקבוצה כי שני המגזרים דומים בכל המאפיינים הבאים: 

 

כלל השירותים הניתנים במסגרת המגזרים הנ"ל הינם שרותי תקשורת תחליפיים על גבי    -ות המוצרים  מה • 

 טכנולוגיות שונות.

 

כלל השירותים הניתנים במסגרת המגזרים הנ"ל כרוכים בתהליכים זהים. הקבוצה    -מהות תהליכי הייצור   • 

 קוחות.מתקשרת עם ספק תשתית ויחד עם ציוד קצה נותנת את שירותיה לל

 

כלל השירותים הניתנים במסגרת מגזר זה מסופקים לקבוצת לקוחות   -סוג או קבוצת הלקוחות למוצרים   • 

 דומה כאשר במקרים מסוימים הלקוח מקבל חלק מהשירותים על גבי סיב וחלק על גבי לוויין. 

 

נ"ל הינן דומות.  השיטות להפצת כלל השירותים במסגרת המגזרים ה  -השיטות שמשמשות להפצת המוצרים   • 

ניתוח  סיב כאשר  ובין אם על  לווין  על  בין אם  יכול להציע ללקוח מסוים שירות תקשורת  מנהל המכירות 

 הרווחיות מתבצע על העסקה כמכלול. 

 

כלל שרותי התקשרות תחת שני המגזרים מפוקחים על ידי אותו רגולטור,  בדרך   -מהות הסביבה המפקחת   • 

 בה ניתן השירות.כלל משרד התקשורת במדינה 

 

 .IFRS 8-בהתבסס על השיקולים שפורטו לעיל, הנהלת הקבוצה סבורה כי הקיבוץ למגזרים הינו בהתאם ל

 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות:  .ג

 

ההחלטות רווח מגזרי מייצג את הרווח שהפיק כל מגזר. דיווחים אלה נערכו על בסיס רווח ישיר כפי שמדווח למקבלי  

 בחברה ללא הקצאת עלויות משותפות כגון שכר עבודה, הוצאות מכירה הנהלה וכלליות וכן הוצאות מימון ומס. 
 
 2021בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

 נתונים  תקשורת

שרותי 

תקשורת 

לוויינית 

 הכל-סך ניידת

   סיבים לוויין 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

     : הכנסות

 51,816  7,968  4,280  39,568  חיצוניים  מלקוחות הכנסות

 -  -  -  -  מגזריות בין הכנסות

 51,816  7,968  4,280  39,568  מגזר  הכנסות"כ סה

     

 14,850 2,382  831  11,637 : המגזר תוצאות

     

     : הפסד  או לרווח דיווח בני מגזרים התאמות

 ( 2,452)    המכר  עלות

 ( 4,744)    ושיווק  מכירה הוצאות

 ( 10,492)    וכלליות  הנהלה הוצאות

 ( 1,967)    נטו , מימון הוצאות

 ( 4,805)    ההכנסה  על מיסים לפני הפסד 

     

     : המגזר לתוצאות נוסף מידע

  - 464  13,175  והפחתות  פחת
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 מגזרי )המשך( דיווח -  20ביאור 

 
 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: )המשך( ג.

 
 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

 נתונים  תקשורת

שרותי 

תקשורת 

לוויינית 

 הכל-סך ניידת

   סיבים לוויין 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

     : הכנסות

 54,564  7,522   6,014   41,028   חיצוניים  מלקוחות הכנסות

 -  -  -  -  מגזריות בין הכנסות

 54,564  7,522  6,014  41,028  מגזר  הכנסות"כ סה

     

 17,567  1,998  1,104  14,465  : המגזר תוצאות

     

     : הפסד  או לרווח דיווח בני מגזרים התאמות

 (2,426)    המכר  עלות

 (5,257)    ושיווק  מכירה הוצאות

 (6,521)    וכלליות  הנהלה הוצאות

 286      אחרות  הכנסות

 (4,234)    נטו , מימון הוצאות

 ( 585)    ההכנסה  על מיסים לפני הפסד 

     

     : המגזר לתוצאות נוסף מידע

  -    464   13,679   והפחתות  פחת

     

 

 

 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

 נתונים  תקשורת

שרותי 

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

     

 .למפרע התאמה)*(  

  



 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 ( סאטקום מערכות בע"מ)לשעבר: 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

59 

 מגזרי )המשך( דיווח -  20ביאור 

 

 : גיאוגרפיים מידע על בסיס אזורים  .ד

 

עיקריים:    הקבוצה גיאוגרפיים  אזורים  במספר  לקבוצה  פועלת  כן,  כמו  ישראל,  המושב  מהותית  פעילות  במדינת 

 .בקונגו

 

 הרכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים: 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

    

 10,597  10,806  12,453 ישראל

 25,427  25,499  23,013 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 

 20,417  18,259  16,350 אחר 

 51,816  54,564  56,441 

    

 

 לקוחות עיקריים:  ה.

 

 - וסך של כ  דולר  מיליון  10.8  -לסך של כהיו לחברה שני לקוחות מהותיים אשר הכנסותיהם הסתכמו    2021בשנת  

 (. בהתאמה ליון דולרימ11.6 -וסך של כ דולר מיליון 12.8 – 2020בשנת ) לשנה זו ליון דולר ימ 10.4

 

 מוצגות תחת מגזר תקשורת נתונים. ות אלוההכנסות מלקוח

 

 

 בתקופת הדוח אירועים  -  21ביאור 

 

 : הקורונה נגיף והשלכות השפעות בנושא ייעודי גילוי .א

 

 : כללי 

 

נגיף  לאירועי  זה  למועד  נכון  כי  יצוין  האחרונים,  והרבעוניים  השנתיים  דוחותיה  במסגרת  החברה  לעדכוני  בהמשך 

השפעות מהותיות על פעילות החברה. מעת לעת, ובהתאם לקצב התחלואה במדינות בהן  הקורונה הגלובליים, לא היו  

ארגוני   ו/או  הרשויות  להוראות  ובכפוף  בהתאם  וזאת  טיסות,  או  התקהלות  תנועה,  מגבלות  חלות  פעילה,  החברה 

הנ  המציאות  תחת  אולם  הרלוונטיות,  ההנחיות  את  ליישם  מקפידה  החברה  ומדינה.  מדינה  בכל  וכחית הבריאות 

והמגבלות המשתנות, מצליחים עובדי ומנהלי החברה לפעול באופן סדיר ותקין במדינות היעד השונות, תוך טיסות 

 תקינות ליעדי החברה השונים.

 

 החברה מוגדרת כמפעל חיוני ולכן המשיכה בפעילותה גם בתקופת המגבלות כאמור לעיל בישראל, 

איכותיות לעבודה מרחוק, הפעלת  כאשר במקביל, במהלך השנתיים   יכולות התמודדות  האחרונות פיתחה החברה 

 עובדים מרחוק, ביצוע פעולות אינטגרציה תחת המגבלות הנוכחיות. 

 

  - היעד של החברה  בישראל ו/או במדינות    -שתהא  ככל    -החמרה קיצונית באירועי התחלואה  יחד עם זאת יובהר, כי  

ישירה לפעילות בחו"ל, להקשות על  של החברה בחו"ל, יכולתה להעניק תמיכה  להקשות על פיתוח העסקים    עשויה

בצבר   מצויים  אשר  ופרויקטים  עסקאות  מימוש  על  גבייה,  מסוים תהליכי  בשיעור  לפגוע  וכן  החברה  של  ההזמנות 

 מהכנסותיה.

 

תהליכי יאפשרו ניהול  ר  החברה פועלת באופן אינטנסיבי על מנת למתן השפעות עתידיות אפשריות ולבסס חלופות אש

 פיתוח העסקי וצמיחה, תחת המגבלות הגלובליות הקיימות.

 

בארץ  לאור היות המשבר אירוע דינאמי ומתמשך המאופיין באי וודאות, מידת השפעתו על הפעילות העסקית העתידית  

  - בארץ ובעולם  יף  ובעולם תלויה בהיקף התממשותם של המשתנים השונים הקשורים בהתמודדות עם התפשטות הנג

ההגבלות על הפעילות העסקית כתוצאה מכך; רמת התמיכה הממשלתית במשקים השונים בעולם, המצב  ובהם, היקף  

 הכלכלי הבינלאומי וכיו"ב. 
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 )המשך(:   אירועים בתקופת הדוח -  21ביאור 

 

 )המשך(   :הקורונה נגיף והשלכות השפעות בנושא ייעודי גילוי .א

 

 )המשך(:  :כללי 

 

למען הסר ספק, יובהר כי הערכות החברה כאמור לעיל בדבר ההשפעות של נגיף הקורונה, אינן וודאיות ואינן בשליטת 

. הערכות אלו מבוססות, 1968-החברה, ועל כן הן בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

זה בנושא  ובעולם  בארץ  הפרסומים  על  היתר,  או בין  להתממש  שלא  עשויות  כאמור  ההערכות  של  התממשותם   ,

להתממש באופן שונה מהותית, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה לרבות ההנחיות במדינות היעד בהן פעילה 

 .החברה, עוצמת ומשך ההאטה הכלכלית שתתפתח בארץ ובעולם ועוד

 

 : הבטים פרטניים

 

עם אירועי נגיף הקורונה אשר עשויים להיות להם השפעה על פעילות  אף האמור לעיל, להלן מספר היבטים בקשר    על

 החברה: 

 

תנודות חדות בשערי מטבע עשויות להשפיע על עלויות החברה מול ספקים והתחייבויותיה כלפי צדדים שלישיים   (1)

 בחו"ל.

 

שירות מצד לקוחות שאינם לקוחות עוגן של החברה,    הפחתותשירות או    שלם  י זה, ייתכנו ביטולים זמני  בשלב  (2)

אולם מדובר על סכומים שאינם מהותיים בשלב    - וכיו"ב    חינוך  מוסדותכגון לקוחות הקשורים לתחום המלונאות,  

 מתוך,  זו  בתקופה  להם  לסייע  ונוטה  לקוחותיה  מול  מלא  פעולה  בשיתוף  פועלת  החברה  כאשרזה בראי החברה,  

האחרונה מרכזת החברה מאמצי גבייה נרחבים, בשים לב להאטה זמנית   פהבמהלך התקו.  טווח ארוכת  ראייה

 .105% -כ על עומד החברה של הגבייה  שיעור הדוח למועד נכון. הקורונה משבר בתקופת שחלה

 

  בישראל   המממנים  הגורמים  של  הסיכון  ותפיסות  המימון  במרווחי  שינויים  לרבות,  הפיננסיים  בשווקים   שינויים (3)

 .עתידיים מימון בתנאי שינויים לייצר עשויה ובעולם

 

 לטווח  יימשך  הקורונה  ואירוע  ככל  החברה  פעילות   על  הקורונה  נגיף  השפעת  את  להעריך  ניתן  לא  זה בשלביודגש כי  

 אשר   עולמי   למיתון   להיכנס  ולישראל  לעולם  לגרום  עשויה  הכלכלית  ההאטה ,  שכזה  במקרה .  הארוך  ולטווח  הביניים

 . פעילותה תחומי ועל החברה של המימון יכולות, ההון שוק על ובפרט  בכללותו המשק  פעילות   על  להשפיע יכול

 

 

יורוקום   2021  בפברואר  17ביום      .ב כי במסגרת הליך מכירה פרטי, מול משקיעים "(  יורוקום)"תקשורת בע"מ  - הודיעה 

(. המכירה בוצעה בין מספר מגוון של גופים 41%  -אחזקותיה בחברה )כ וגופים מוסדיים בשוק ההון, נמכרו על ידה מלוא  

מוסדיים ומשקיעים, תוך פיזור גרעין השליטה והפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה, בהתאם להוראות רישיונות 

 , אשר מאפשרים את ביצוע מהלך הפיזור כאמור.החברה

 

אשר נכנס לתוקפו ביום   -אביב יפו  -ורוקום בית המשפט המחוזי בתל, ניתן צו פירוק לי2018באפריל    22ביום  יוזכר כי  

. על פי החלטת בית המשפט, כונס הנכסים הרשמי יהיה המפרק הזמני של יורוקום תקשורת ועורכי הדין  2018במאי    3

יורוקום תקשורת גאון מונו כמנהלים מיוחדים של  ואורי  לורך  רובין, אמנון  צו הפירוק בפנחס  חנו בעלי . החל ממועד 

ובסופו של יום    -התפקיד כאמור מספר חלופות למימוש אחזקותיה של יורוקום בחברה, לרבות מול משקיעים פרטיים  

 ביצעו את הליך המימוש בדרך של מכירה לגופים מוסדיים כאמור לעיל. 

 

 

קום גלובל". השינוי  החברה על שינוי שם החברה מ"סאטקום מערכות" ל"גילת טל  הודיעה  2021באוקטובר    25  ביום    .ג

 . 2021 באוקטובר  27נכנס לתוקף מיום 
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   המאזן תאריך לאחראירועים  -  22ביאור 

 

 .החברה ל"למנכ אופציות 900,000 הוענקו  2022  פברואר בחודש .א

 

ש"ח ערך   1כתבי האופציות הוקצו ללא תמורה כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  

  למועד   הקודמים  המסחר  ימי  30  המשקףש"ח למניה,    0.676נקוב, כנגד תשלום תוספת מימוש בלתי צמודה בסך של  

 .המנות לכל זהה, 2% של פרמיה בתוספת  ההענקה

 

 שנים כלהלן: 4מנות על פני תקופה של  4 -בכתבי האופציות יבשילו 

 

 חודשים מלאים של שירות רציף של הניצע ממועד ההענקה.  12בחלוף  מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש 25%

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12 בחלוף יהיו ניתנים למימושמכתבי האופציות  25%

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12 בחלוף יהיו ניתנים למימושופציות מכתבי הא 25%

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12 בחלוף יהיו ניתנים למימושמכתבי האופציות  25%

 

 - עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציות שהוקצו כאמור, בהתבסס על שווי ההוגן במועד הענקתם נאמדה בסך של כ

 סכום זה ייזקף לדוח רווח והפסד על פני תקופת ההבשלה.  אלפי דולר( 54 -)כ "חשאלפי  173

 

 הפרמטרים וההנחות אשר שימשו בישום המודל הינם כלהלן:

 

 "ח ש 0.56 המניה  מחיר

 "ח ש 0.676 מימוש מחיר

 37% צפויה תנודתיות

 שנים  7 יה צהאופ כתבי חיי אורך

 1.41% סיכון חסרת  הריבית שיעור

 

  מיליון   1  של  סך  על(  ולחוד)ביחד    ועובד  החברה  כנגד  תביעה'ן  סקייויז  קבוצת  ידי  על  הוגשה  2022  ינואר  חודש  בתחילת .ב

 .דולר

  החברה   ידיעת  ולמיטב,  נושים  הסדר  של  הליך  ומנהלת  פירוק  הליכי  לקראת  מתקדמים  בשלבים  שנמצאת,  התובעת

  בעקבות  התובעת  אצל  עבד  לכן  קודם  אשר ,  והעובד  החברה  כנגד  דנן  תביעה   הגישה,  לקוחותיה   מול  אל  בקשיים  מצויה

 הינם   התביעה   טענות  עיקר  כי  נראה.  עסקי  במידע  שימוש  של  בטענות  לחברה  אותה  שנטשו  לקוחות  מספר  של  גיוס

 העובדה   בשל  הן  מהותית  אינה  והחשיפה  בסיס  חסרות  הטענות  כי  סבורה  כן  ועל  נלווה  כצד   צורפה  והחברה  העובד  כנגד

 ובנסיבות   הגנה  כתב  הגישה  החברה.  החברה  לקוחות  אינם  כלל  תביעתה  מבססת  התובעת  עליהם  הלקוחות  מרבית  כי

בהתבסס על יועציה המשפטיים , החברה  בשלב מקדמי זה  .איתנות  הגנה  טענות  לחברה   עומדות,    התובעת  מצויה  בהן

 להעריך את סיכויי התביעה. איננה יכולה

 

 

 הדוחות  אישור -  23ביאור 

 

 .2022 במרץ 30 לפרסום ביוםידי הדירקטוריון ואושרו -כספיים אושרו עלהדוחות ה

 



 

 

 בע"מ   ילת טלקום גלובלג
 )לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ( 

 

 1220בדצמבר  31יום  מידע כספי נפרד ל
 

 ג' לתקנות ניירות ערך9ערוך בהתאם להוראות תקנה 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל



 

 

 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 )לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ( 

 

 

 

 1202בדצמבר  31יום מידע כספי נפרד ל

 

 

 

 תוכן העניינים 

 

 

 

 עמוד  

  

  

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר 

  

  

  : מידע כספי נפרד

  

 3-4 נתונים על המצב הכספי

  

 5 או הפסד ורווח כולל אחרנתונים על הרווח 

  

 6 המזומניםנתונים על תזרימי 

  

 7-12 נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד 
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 לכבוד 

 בעלי המניות של

 גילת טלקום גלובל בע"מ 

 )לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ( 

 

 

 א.ג.נ., 

 

 ג' 9הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתקנות 

 

 

גילת של    1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  

משלוש  אחת ולכל  2020-ו   2021בדצמבר    31לימים  "החברה"(    - להלן    לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ,)טלקום גלובל בע"מ  

ביום    של וההנהלה . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון2021בדצמבר    31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה 

 .ביקורתנו על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על דעה לחוות היא החברה. אחריותנו

 

במטרה  ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש לה א תקנים פי-מקובלים בישראל. על ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

ראיות  של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת הצגה מוטעית שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון של סבירה להשיג מידה

בעריכת החשבונאיים שיושמו   בחינה של הכללים גם כוללת במידע הכספי הנפרד. ביקורת ובפרטים הכלולים התומכות בסכומים

ההצגה   נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון  ידי על  שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים המידע הכספי הנפרד

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת סבורים שביקורתנו של המידע הכספי הנפרד. אנו

 

ג' לתקנות ניירות 9יות, בהתאם להוראות תקנה  לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהות

 . 1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

  

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2022במרץ,  30תל אביב, 
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 )לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ( 

 נתונים על המצב הכספי 

 

 

 

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 2 0 2 0 2 1 מידע נוסף  

 דולר  אלפי דולר  אלפי  

    

    נכסים

    

    נכסים שוטפים 

 2,141  19,297  ' ג מזומנים ושווי מזומנים

 650  1,436   מזומנים המוגבלים בשימוש 

 7  9   חייבים ויתרות חובה 

 4,961  4,680   צדדים קשורים 

    

 7,759  25,422   סה"כ נכסים שוטפים 

    

    

    

    נכסים לא שוטפים 

 16,555  10,935  'ו קשור לצד הלוואה

 2,986  -   ארוך   לזמן   בשימוש   המוגבלים   מזומנים 

 12  15   לעובדים הטבות בגין נכסים

 4,756   -  'ו השקעות בחברות מוחזקות

    

 24,310  10,950  סה"כ נכסים לא שוטפים 
    
    

 32,068  36,372  סה"כ נכסים 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נפרד ממנו.הנתונים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי  
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 )לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ( 

 נתונים על המצב הכספי 

 

 

 

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 2 0 2 0 2 1 מידע נוסף  

 דולר  אלפי דולר  אלפי  

    

    התחייבויות והון 

    

    התחייבויות שוטפות 

 2,703  1,892   חלויות שוטפות בגין אג"ח ) סדרה ב'( 

 448  -   חלויות שוטפות בגין אגרות חוב להמרה )סדרה ו'( 

 161  161   ספקים ונותני שירותים

 173  23   התחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה ב'( 

 -  451   )סדרה ג'( התחייבות בגין כתבי אופציה 

 439  -   התחייבות בגין כתבי אופציה לא סחירים 

 402  390   זכאים ויתרות זכות

    

 4,326  2,917   סה"כ התחייבויות שוטפות

    

    

    

    התחייבויות לא שוטפות 

 7,648  -  ז'  אגרות חוב )סדרה ב'( 

 1,180  -  ז'  אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )סדרה ו'( 

 -  16,386   ( ג' אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )סדרה  

 -  1,492  ו' גרעון בגין השקעות בחברות מוחזקות  

 1,103  1,138  ו'  שטר הון לחברה מוחזקת 

    

 9,931  19,016  סה"כ התחייבויות לא שוטפות
    
    

 14,257  21,933  סך התחייבויות 

    

    

    

    הון 

 14,973  14,973   ש"ח ע.נ.  1הון מניות רגילות 

 13,940  13,985   פרמיה

 6,147  ( 383)  קרנות הון 

 405  405   אופציות"ח ע תקבולים

 ( 17,654) ( 14,541)  הפסד  יתרת

    

 17,811  14,439   סה"כ הון 
    
    

 32,068  36,372  סה"כ התחייבויות והון 

    

 

    2022 במרץ, 30 

 גל  אורית איציק בן אליעזר עמי בר לב  תאריך אישור המידע הכספי הנפרד 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  

 

 

 

 

 הנתונים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 )לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ( 

 אחר  כולל ורווח הפסד אונתונים על הרווח 

 

 

 

 בדצמבר 31ביום  הסתיימהלשנה ש 

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    

 1,773  1,687  1,785  הכנסות 

 1,011  1,163  795  הוצאות הנהלה וכלליות

    

 762  524  990  רווח מפעולות רגילות 

    

 ( 1,029) ( 1,220) ( 1,719) הוצאות מימון

 1,394  1,492  3,598  הכנסות מימון

    

 365  272  1,879  מימון, נטו  הכנסות
    
    

 1,127  796  2,869  רווח לאחר הוצאות מימון, נטו 

    

 ( 3,342) ( 2,449) ( 8,306)  חברות מוחזקות, נטו ממס בהפסדיחלק החברה 

    

 ( 2,215) ( 1,653) ( 5,437) לשנה לפני מסים על ההכנסה  הפסד

    

 -  -  -  ההכנסה על מסים

    

 ( 2,215) ( 1,653) ( 5,437) לשנה  הפסד

    

    : אחר כולל( הפסד)  רווח

     :ממס נטו, הפסד או לרווח בעתיד  יסווגו לא אשר סכומים

 -    חברות מוחזקות  שלמחדש בגין תכנית להטבה מוגדרת  במדידותחלק החברה 

 ( 5) ( 4) 22 מחדש בגין תכנית להטבה מוגדרת  מדידות

 ( 5) ( 4) 22 "כ סה

    

    : ממס נטו, הפסד או לרווח בעתיד יסווגו אשר סכומים

   227 ( 179) 1,980 ממס נטו, מוחזקות חברות של האחר כולל)הפסד( ה  ברווח חלק

   227 ( 179) 1980 "כ סה

    

 222  ( 183) 2,002 לשנה   אחר כולל)הפסד( "כ רווח סה
    
    

 ( 1,993) ( 1,836) ( 3,435) כולל לשנה  הפסדסה"כ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנתונים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 בע"מ  גילת טלקום גלובל
 בע"מ( )לשעבר: סאטקום מערכות 

 נתונים על תזרימי המזומנים 

 

 בדצמבר 31ביום  הסתיימהלשנה ש 

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי 

    פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 

 ( 2,215) ( 1,653) ( 5,437) לשנה  הפסד

 3,342  2,449  8,306  חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו ממס

 ( 1) -  ( 3) שינוי בנכסים בגין הטבות לעובדים, נטו

 ( 1,156) ( 1,544) ( 1,243) הלוואה לצד קשור  בגין מימון הכנסות

 ( 281) ( 550) ( 275) הוצאות מימון בגין מזומן מוגבל בשימוש לזמן ארוך

 ( 174) ( 128) ( 707) רווח מהפרשי תרגום 

 1,812  952  2,490  החברה  למניות  להמרה הניתנות  חוב אגרות בגין מימון הוצאות

 -  274  ( 439) שערוך התחייבות בגין כתבי אופציה לא סחירים

 25  51  ( 150) שערוך התחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה ב'( 

 -  -  ( 1,610) '( גשערוך התחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה  

 80  76  35  שערוך שטר הון לחברה מוחזקת

 38  ( 77) 6  תשלומים מבוססי מניות

  973 (150 )  1,470 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

 10  ( 5) ( 2) בחייבים ויתרות חובה  ( קיטוןגידול)

 335  ( 1,139) 281  ביתרת חובה של צד קשור  ( קיטוןגידול)

 ( 6) 22  -  גידול )קיטון( בספקים

 ( 50) 741  ( 119) בזכאים ויתרות זכות)קיטון( גידול 

  160 (381 )  289 
    
    

 1,759  ( 531) 1,133  שוטפת פעילותממזומנים נטו 

    

    השקעה פעילות  -תזרימי מזומנים 

 -  -  6,864  פרעון הללוואה שניתנה לצד קשור

 457  561  2,476  ארוך  לזמן בשימוש מוגבל מזומן

    

 457  561  9,340  השקעה  )לפעילות( פעילותממזומנים נטו 

    

    פעילות מימון  -תזרימי מזומנים 

 -  4,979  -  מניות  הנפקת

 -  -  15,317  הנפקת אגרות חוב סדרה ג' 

 -  -  2,061  הנפקת כתבי אופציה סדרה ג' 

 ( 1,250) ( 1,840) ( 8,842) קרן ששולמה בגין אג"ח )סדרה ב'( 

 ( 448) ( 448) ( 1,642) ששולמה בגין אג"ח להמרה )סדרה ו'( קרן 

 ( 823) ( 736) ( 918) בגין אגרות חוב   ששולמה ריבית

    

 ( 2,521) 1,955  5,976  מימון  )לפעילות( פעילותממזומנים נטו 
    
    

 ( 305) 1,985  16,448  )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים  גידול

    

 159  28  2,141  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת 

 174  128  707  השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ 

    

 28  2,141  19,299  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

    

    

    : כולל  מימון לפעילות המזומנים תזרים

 ( 823) ( 736) ( 918) ריביתתשלומי 

    

 

 הנתונים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 כללי:  א.

 

)דוחות   ערך  ניירות  לתקנות  העשירית  והתוספתג'  9  תקנה  להוראות  בהתאם  ערוך  החברה  של  הנפרד  הכספי  המידע ( 1)

 .1970- "להתש( ומיידיים תקופתיים

 

 מדיניות חשבונאית:  ( 2)

 

לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה    2המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  

 חברות מוחזקות, כמפורט להלן:  פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין

 

למעט ( א) אם,  כחברה  עצמה  לחברה  המיוחסים  המאוחדים  בדוחות  ערכם  בגובה  מוצגים  וההתחייבויות   הנכסים 

 השקעות בחברות מוחזקות.

 

המאוחדים   השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות המציגים בדוחות ( ב)

 החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות, לרבות מוניטין.של 

 

עצמה   סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה ( ג)

 מוחזקות. כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות

 

חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המציגים בדוחות  ( ד)

 המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות.

 

אם,   סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה ( ה )

 סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.למעט 

 

 תקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.נאו /ו יתנוהלוואות שנ ( ו )

 

 

 מצב עסקי החברה:  ב.

 

הון חוזר "החברה"(    –)להלן    ולחברות הבת שלה  אלפי דולר. יחד עם זאת, לחברה  5,437הסתכם לסך של    2021לשנת    ההפסד

 . 2021בדצמבר  31חיובי ליום 

 

השנה האחרונה והחודשים האחרונים בפרט, שיפרה החברה משמעותית את תזרים המזומנים שלה, באמצעות הנפקות   במהלך

לציבור, כמפורט להלן, אשר בין היתר, הזרימו הון לחברה, הובילו להארכת מח"מ מערך החוב של החברה, אגב שיפור בעלויות 

 . המימון, וכן באמצעות קידום עסקת וויוק, כמפורט להלן

 

 , ממקדת החברה את מאמציה בתחומים הבאים:הפיננסי מצבה חיזוק לצורך, כן כמו

 

, חיזוק מערך                , בין היתר באמצעות חיזוק מערך ההתקשרויות של החברהרווחיות תוך הגדלה מתונה של ההכנסות השיפור   ( 1)

 . , אגב, בין היתר, השקת מוצרים ושירותים חדשיםוכניסה לאפיקי מכירה והכנסות חדשים  המכירות וההנדסה של החברה,

 

 ניהול משאים ומתנים לחידוש התקשרויות עם לקוחות וחתימה על התקשרויות חדשות. ( 2)

 

 משא ומתן שוטף עם ספקים לצורך הוזלת עלויות. ( 3)

 

 באמצעות גובים חיצוניים.שיפור בגביית חובות לקוחות תוך שימוש במגוון אמצעי גבייה כולל בין היתר  ( 4)

 

 חיזוק מבנה ההון של החברה. ( 5)

 

, וכן הנה מצויה במו"מ לחידוש התקשרויות וחתימה על עסקאות 2025  לשנת  עד  דולר  מיליון  31.7  - צבר חוזים בהיקף של כ  לחברה

 . של החברה נוספות, אשר צפויות לשפר את צבר החוזים

 

(, בתמורה 5.9%  -, השלימה החברה בהצלחה תהליך מורכב למכירת אחזקותיה בתאגיד וויוק )כ 2021בנוסף, בחודש נובמבר  

, תשלומי  WIOCCלמיליון דולר ארה"ב ברוטו. סכום זה, בניכוי הוצאות עסקה, כגון תשלומי יתרת ספקים שוטפים    9.4לסך של  

לפירעון מוקדם של אגרות החוב )סדרה ו'( ואגרות חוב )סדרה ב'( של החברה,    רשויות )ככל ויידרשו לתשלום(, כמקובל, שימש 

שיפרה  זו,  עסקה  ב'.  מסדרה  החוב  אגרות  בגין  עתידי  לפירעון  זניחה  יתרה  הותיר  אשר  באופן  החוב,  אגרות  לתנאי  בהתאם 

יכולות  משמעותית את מבנה החוב של החברה, תוך הקטנת רמות המינוף של החברה, קיטון בהוצאות המ ימון, ומשקפת את 

 בהצלחה.   WIOCCהביצוע העסקיות של החברה, אשר פעלה לאורך השנים להשבחתה של  
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 מצב עסקי החברה: )המשך(  ב.

 

להמרה   חוב  אגרות.נ  ע  60,000,000,  2021  ביוני  22  מיום  מדף  הצעת  דוח  במסגרת,  לציבור  החברה  הנפיקה,  2021  יוני  בחודש

 מכרז   של  בדרך,  אחידה  הצעה  במסגרת'("(,  ג)סדרה    החוב"אגרות    -קוב כל אחת ) להלן  נ  ערךש"ח    1'(, רשומות על שם  ג)סדרה  

 57,630  -לכ  הסתכמה  ההנפקה  בגין  התמורה   סך.  חוב   אגרות  1,000  כוללת  יחידה  כשכל  יחידות  60,000  בעד,  היחידה  מחיר  על

 (.דולראלפי  358 -ש"ח )כ אלפי 1,166 -כ של  בסך  הנפקה הוצאות בניכוי (דולר אלפי 17,694 -"ח )כש אלפי

 

 חיזוק  לצרכי,  גדול  בנקאי  תאגיד  מאת"ח  ש  מיליון  5  של  בסך  אשראי  מסגרת  החברה  קיבלה  2021  אוגוסט  חודש  במהלך,  בנוסף

 .החברה של העסקית הפעילות

 

 מיליון ש"ח אשר חיזקו את הון החברה.   17 -ביצעה החברה גיוסי הון )אקוויטי( בהיקף של כ  2020כן, במהלך שנת  כמו

 

 מבוקרים   גיוסים  לבצע  הצורך  ובעת  סבירה   בהיתכנות  לה  מאפשר  אשר  פתוח  תשקיף  וכן,  ההון  לשוק  מוכחת  נגישות  קיימת  לחברה

 .וצמיחה פיתוח לצרכי

 
 

 (.  1ז )ראה ביאור  פיזור גרעין השליטהלפרטים בדבר  
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 מזומנים ושווי מזומנים:  .ג

 

 : ההרכב

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   

 2,141  19,297  מטבע ישראלי 

 -  -  דולר

  19,297  2,141 

   

 

 נכסים והתחייבויות פיננסיים:  .ד

 

 סיכון ריבית ונזילות: טבלאות 

 

 נכסים והתחייבויות פיננסיים שאינם מהווים מכשירים פיננסיים נגזרים: 

 

הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון/הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים אשר אינם 

תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים, מהווים מכשיר פיננסי נגזר. הטבלאות נערכו בהתבסס על  

 כולל תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן: 

 

 מעל שנה  עד שנה  

שיעור ריבית  
אפקטיבית  

 סה"כ  ממוצע 

 דולר  אלפי % דולר  אלפי דולר  אלפי 

     : 2021בדצמבר  31ליום 

     

     נכסים פיננסיים: 

 4,267  -  4,267 נושאים ריבית שאינם 

 12,125 4.31 – 6 11,530 595 קבועה נכסים נושאי ריבית 

 21,732 0.05 – 4.31 3,461 18,271 נכסים נושאי ריבית משתנה 

 23,133 14,991  38,124 

     התחייבויות פיננסיות: 

 1,688  -  1,688  ריבית נושאות שאינן התחייבויות

 1,961 5.5 -  1,961 התחייבות בגין אגרות חוב  

 22,448 4.5 21,580 868 התחייבות בגין אגרות חוב הניתנות להמרה 

 4,517 21,580  26,097 

     

     : 2020בדצמבר  31ליום 

     

     נכסים פיננסיים: 

 1,194   -  1,194  שאינם נושאים ריבית 

 18,374  4.31 - 6 17,465  909  קבועה נכסים נושאי ריבית 

 9,550  0.05 - 4.31 6,791  2,759  נכסים נושאי ריבית משתנה 

  4,862  24,148   29,010 

     התחייבויות פיננסיות: 

 1,666   -  1,666   ריבית נושאות שאינן התחייבויות

 11,293  5.5 8,013  3,280  התחייבות בגין אגרות חוב  

 1,778  6 1,258  520  התחייבות בגין אגרות חוב הניתנות להמרה 

  5,466  9,271   14,737 
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 מסים על הכנסה:  .ה

 

 סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה:  ( 1)

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   
 7,707  5,821 הפסדים לצרכי מס

 2,114  2,249 הוצאות מימון אשר הוונו לצרכי המס 

 8,070  9,821 

   

 

 מועדי פקיעה:  ( 2)

 

 בהתאם לחוקי המס הקיימים לא קיים מועד פקיעה לניצול הפסדים לצרכי מס.

 

 הוכרה בגינם התחייבות מסים נדחים: הפרשים זמניים בגין השקעות בחברות מוחזקות אשר לא  ( 3)

 

 בדצמבר 31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 דולר  אלפי דולר  אלפי 

   

 4,756  -   השקעות בחברות מוחזקות

   

 -  1,492 גרעון בגין השקעות בחברות מוחזקות 

   

   

החברה לא הכירה בהתחייבויות מסים נדחים בגין חברות מוחזקות מאחר ובכוונת החברה להחזיק בהשקעות ולפתחן, וכן  

 דיבידנדים מחברות מוחזקות אינם חייבים במס. 

 

 מידע נוסף:  ( 4)

 

 . 2017לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

 

 

 מוחזקות: התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות  .ו

 

 : שטר הון לחברה מוחזקת ( 1)

 

אלפי    1,140  -כ אלפי ש"ח )  3,547הנפיקה החברה לחברה מוחזקת שטר הון נקוב בש"ח על סך    2006דצמבר    בחודש

 .2022בדצמבר  31 -דולר נכון לתאריך הדוח(. שטר ההון אינו צמוד, אינו נושא ריבית ולא יועמד לפירעון לפני ה

 

 : הלוואות  ( 2)

 

נושאת .  "חש  אלפי  5,400-כ   העמידה החברה לחברה מוחזקת הלוואה בסך של  2014ביולי    31  ביום )א(  ההלוואה 

אלפי דולר( מכספי   1,732  -ש"ח ) כ  5,387  החברה המוחזקת    פרעה  2021  נובמבר. בחודש  %4.31ריבית בשיעור  

 מכירת ההחזקה בחברה מוחזקת.  

 

ההלוואה נושאת   .דולראלפי    4,500- העמידה החברה לחברה מוחזקת הלוואה בסך של כ  2016באוגוסט    1  ביום )ב( 

פרעה החברה המוחזקת  את ההלוואה במלואה מכספי מכירת ההחזקה    2021. בחודש נובמבר  %6ריבית בשיעור  

 .בחברה מוחזקת 

 

 10,380-"ח )כש  מליוני  27  -כ  של  מצטברים  בסכומים  הלוואות  מוחזקת  לחברה  החברה  העמידה  2018  שנת  במהלך ( )ג

. 2018  פברואר  בחודש"ח ב' אשר גויס ע"י החברה  אגהועמדה מכספי    ( ההלוואההדוח  לתאריך  נכון   דולר  אלפי

 .2023 לינואר 1 -ה ולא תועמד לפרעון לפני  5.5%ההלוואה נושאת ריבית בשיעור 
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   תקופת הדיווח:באירועים  ז.

 

מול משקיעים וגופים כי במסגרת הליך מכירה פרטי,  "(  יורוקום)"תקשורת בע"מ  -הודיעה יורוקום  2021  בפברואר  17ביום   ( 1)

(. המכירה בוצעה בין מספר מגוון של גופים מוסדיים 41%  - מוסדיים בשוק ההון, נמכרו על ידה מלוא אחזקותיה בחברה )כ 

, אשר ומשקיעים, תוך פיזור גרעין השליטה והפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה, בהתאם להוראות רישיונות החברה

 ר כאמור.מאפשרים את ביצוע מהלך הפיזו

 

  3אשר נכנס לתוקפו ביום    - אביב יפו  -, ניתן צו פירוק ליורוקום בית המשפט המחוזי בתל2018באפריל    22ביום  יוזכר כי  

. על פי החלטת בית המשפט, כונס הנכסים הרשמי יהיה המפרק הזמני של יורוקום תקשורת ועורכי הדין פנחס  2018במאי  

. החל ממועד צו הפירוק בחנו בעלי התפקיד כאמור  מונו כמנהלים מיוחדים של יורוקום תקשורתרובין, אמנון לורך ואורי גאון  

פרטיים   מול משקיעים  לרבות  בחברה,  יורוקום  של  אחזקותיה  למימוש  חלופות  הליך   -מספר  את  ביצעו  יום  של  ובסופו 

 המימוש בדרך של מכירה לגופים מוסדיים כאמור לעיל. 

 

החברה על שינוי שם החברה מ"סאטקום מערכות" ל"גילת טלקום גלובל". השינוי נכנס   הודיעה  2021באוקטובר    25  ביום ( 2)

 .2021 באוקטובר 27לתוקף מיום 

 

 : הקורונה  נגיף והשלכות השפעות בנושא ייעודי  גילוי (    3)           

 

 : כללי 

 

האחרונים, יצוין כי נכון למועד זה לאירועי נגיף הקורונה  בהמשך לעדכוני החברה במסגרת דוחותיה השנתיים והרבעוניים  

בהן החברה  ובהתאם לקצב התחלואה במדינות  היו השפעות מהותיות על פעילות החברה. מעת לעת,  הגלובליים, לא 

ו/או ארגוני הבריאות בכל  ובכפוף להוראות הרשויות  וזאת בהתאם  פעילה, חלות מגבלות תנועה, התקהלות או טיסות, 

והמגבלות המשתנות, מדי ליישם את ההנחיות הרלוונטיות, אולם תחת המציאות הנוכחית  ומדינה. החברה מקפידה  נה 

 מצליחים עובדי ומנהלי החברה לפעול באופן סדיר ותקין במדינות היעד השונות, תוך טיסות תקינות ליעדי החברה השונים. 

 

 תה גם בתקופת המגבלות כאמור לעיל החברה מוגדרת כמפעל חיוני ולכן המשיכה בפעילובישראל, 

 עובדים  הפעלת,  מרחוק  לעבודה  איכותיות  התמודדות  יכולות  החברה  פיתחה  האחרונות  השנתיים  במהלך,  במקביל  כאשר

 .הנוכחיות המגבלות תחת אינטגרציה פעולות ביצוע, מרחוק

 

 עשויה   -היעד של החברה  ו/או במדינות  בישראל    -שתהא  ככל    -החמרה קיצונית באירועי התחלואה  יחד עם זאת יובהר, כי  

ישירה לפעילות בחו"ל, להקשות על תהליכי גבייה, להקשות על פיתוח העסקים של החברה בחו"ל, יכולתה להעניק תמיכה  

 ההזמנות של החברה וכן לפגוע בשיעור מסוים מהכנסותיה. על מימוש עסקאות ופרויקטים אשר מצויים בצבר 

 

ניהול  ינטנסיבי על מנת למתן השפעות עתידיות אפשריות ולבסס חלופות אשר  החברה פועלת באופן א תהליכי יאפשרו 

 פיתוח העסקי וצמיחה, תחת המגבלות הגלובליות הקיימות.

 

בארץ  לאור היות המשבר אירוע דינאמי ומתמשך המאופיין באי וודאות, מידת השפעתו על הפעילות העסקית העתידית  

הנגיף  ובעולם תלויה   ובעולם  בהיקף התממשותם של המשתנים השונים הקשורים בהתמודדות עם התפשטות   -בארץ 

ההגבלות על הפעילות העסקית כתוצאה מכך; רמת התמיכה הממשלתית במשקים השונים בעולם, המצב  ובהם, היקף  

 הכלכלי הבינלאומי וכיו"ב. 

 

דבר ההשפעות של נגיף הקורונה, אינן וודאיות ואינן בשליטת  למען הסר ספק, יובהר כי הערכות החברה כאמור לעיל ב

. הערכות אלו מבוססות, בין 1968-החברה, ועל כן הן בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ובעולם בנושא זה, התממשותם של ההערכות כאמור עשויות שלא להתממש או להתממש  היתר, על הפרסומים בארץ 

ופן שונה מהותית, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה לרבות ההנחיות במדינות היעד בהן פעילה החברה, עוצמת בא

 .ומשך ההאטה הכלכלית שתתפתח בארץ ובעולם ועוד
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 )המשך(:  תקופת הדיווח:באירועים  ז.

 

 )המשך(:   הקורונה נגיף והשלכות השפעות בנושא ייעודי  גילוי(    3)           

 

 : פרטניים הבטים

 

אף האמור לעיל, להלן מספר היבטים בקשר עם אירועי נגיף הקורונה אשר עשויים להיות להם השפעה על פעילות    על

 החברה: 

 

תנודות חדות בשערי מטבע עשויות להשפיע על עלויות החברה מול ספקים והתחייבויותיה כלפי צדדים שלישיים   (1)

 בחו"ל.

 

שירות מצד לקוחות שאינם לקוחות עוגן של החברה,    הפחתותשירות או    שלם  י זה, ייתכנו ביטולים זמני  בשלב  (2)

אולם מדובר על סכומים שאינם מהותיים בשלב    - וכיו"ב    חינוך  מוסדותכגון לקוחות הקשורים לתחום המלונאות,  

 מתוך,  זו  בתקופה  להם  לסייע  ונוטה  לקוחותיה  מול  מלא  פעולה  בשיתוף  פועלת  החברה  כאשרזה בראי החברה,  

האחרונה מרכזת החברה מאמצי גבייה נרחבים, בשים לב להאטה זמנית   פה. במהלך התקוטווח ארוכת  ראייה

 .105% -כ על עומד החברה של הגבייה  שיעור הדוח למועד נכון. הקורונה משבר בתקופת שחלה

 

  בישראל   המממנים  הגורמים  של  הסיכון  ותפיסות  המימון  מרווחיב  שינויים  לרבות,  הפיננסיים  בשווקים   שינויים (3)

 .עתידיים מימון בתנאי שינויים לייצר עשויה ובעולם

 

 הביניים   לטווח   יימשך  הקורונה  ואירוע  ככל  החברה  פעילות  על  הקורונה  נגיף  השפעת  את  להעריך  ניתן  לא  זה  בשלביודגש כי  

   על  להשפיע  יכול  אשר  עולמי  למיתון  להיכנס  ולישראל  לעולם  לגרום  עשויה  הכלכלית  ההאטה,  שכזה  במקרה.  הארוך  ולטווח

 . פעילותה תחומי ועל החברה  של המימון יכולות, ההון שוק על  ובפרט בכללותו המשק פעילות

 

 

 

  תקופת הדיווח: לאחר אירועים  .ח

 

 .החברה ל"למנכ אופציות 900,000 הוענקו  2022  פברואר בחודש

 

ש"ח ערך נקוב, כנגד   1כתבי האופציות הוקצו ללא תמורה כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  

 בתוספת   ההענקה  למועד  הקודמים  המסחר  ימי  30  המשקףש"ח למניה,    0.676תשלום תוספת מימוש בלתי צמודה בסך של  

 .המנות לכל זהה, 2% של פרמיה

 

 שנים כלהלן: 4מנות על פני תקופה של  4 -בילו כתבי האופציות יבש

 

 חודשים מלאים של שירות רציף של הניצע ממועד ההענקה.  12בחלוף  מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש 25%

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12 בחלוף מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש 25%

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12 בחלוף מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש 25%

 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12 בחלוף מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש 25%

 

אלפי   173  -עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציות שהוקצו כאמור, בהתבסס על שווי ההוגן במועד הענקתם נאמדה בסך של כ

 ( סכום זה ייזקף לדוח רווח והפסד על פני תקופת ההבשלה.דולר אלפי 54-"ח )כ ש

 

                     

 הפרמטרים וההנחות אשר שימשו בישום המודל הינם כלהלן:  

 

 "ח ש 0.56 המניה  רמחי

 "ח ש 0.676 מימוש מחיר

 37% צפויה תנודתיות

 שנים  7 יה צהאופ כתבי חיי אורך

 1.41% סיכון חסרת  הריבית שיעור

 

 



 

 

 
 
 

 לכבוד
 הדירקטוריון של גילת טלקום גלובל בע"מ 

 ) לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ(
 יגיע כפיים 21 פתח תקווה

 
, א.ג.נ  

 
 

  2202מחודש מרץ,  "החברה")    -לשעבר: סאטקום מערכות בע"מ, להלן  (תשקיף מדף של סאטקום מערכות בע"מ  הנדון:  
 ")"תשקיף המדף (
 

להכללה   מסכימים  אנו  כי  להודיעכם  הרינו  החברה,  של  המדף  תשקיף  עם  הפנייה(בקשר  של  בדרך  דוחותינו  )לרבות    של 
 : המפורטים להלן 

 
בדצמבר    31, על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  2022במרץ    30דוח רואה החשבון המבקר מיום   •

ביום    2020  –ו   2021 שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  כספי    31ולכל  דיווח  לתקני  בהתאם  בדצמבר, 
 . 2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע )IFRSבינלאומיים (

 
- ו  2021בדצמבר  31, על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים  2022במרץ  30דוח רואה החשבון המבקר מיום   •

ג' לתקנות  9, בהתאם להוראות תקנה 2020בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום   2020
 . 1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
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 שימוש בתמורות הנפקה  .1 

 2021הנפקות שבוצעו בשנת 

ש"ח ברוטו )סדרה   57,630,000  -, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב להמרה בהיקף של כ2021בחודש יוני  

ג'(. הנפקה זו הובילה לטיוב משמעותי של מבנה ההון והחוב של החברה. אגרות החוב תעמודנה לפירעון )קרן(,  

מקרן אגרות החוב אשר    5%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  (  2תשלומים כדלקמן: שני )  8  -ב

מקרן   8%תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של    (2; שני )2023של שנת    1.9  -ו  1.3בתאריכים  ישולמו  

ישולמו   )2024של שנת    1.9  -ו  1.3בתאריכים  אגרות החוב אשר  יהא   (2; שני  תשלומים אשר כל אחד מהם 

( בשיעור 1; תשלום אחד ) 2025של שנת    1.9  -ו  1.3בתאריכים  מקרן אגרות החוב אשר ישולמו    10%בשיעור של  

מקרן אגרות    34%בשיעור של  (  1)תשלום אחד  ;  2026של שנת    1.3מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום    20%של  

  '( ג בתקופה שהחל ממועד הרישום של סדרת אגרות החוב )סדרה    . 2026של שנת    1.9  החוב אשר ישולם ביום

ניתן להמרה למניה    '(גש"ח ערך נקוב של אגרות החוב )סדרה    1.15  -כל  1.1.2024למסחר בבורסה ועד ליום  

ש"ח ערך נקוב של   1.35כל    22.8.2026ליום    ועד  2.1.2024( בתקופה שהחל מיום  2)  -רגילה אחת של החברה; ו

 )כפוף להתאמות המפורטות בשטר(. רגילה אחת של החברה '( ניתן להמרה למניה גאגרות החוב )סדרה 

הפיתוח העסקי של החברה,  הנפקת   פעילות  לקידום  נוספים, מיועדת  אגרות החוב, בשילוב מקורות מימון 

של  ההכנסות  ופיתוח  הצמיחה  מנועי  ממערך  כחלק  החדשים  והמוצרים  הטכנולוגיות  פיתוח  קידום  המשך 

בעלו ומניבות,  סינרגטיות  פעילויות  ו/או  חברות  רכישות  בחינת  לצד  זאת  הקרובות,  לשנים  צבר  החברה  ת 

הכנסות יציב. נכון למועד זה מצויה החברה בתהליכי בחינה משמעותיים של מספר חברות בעלות ערך סינרגטי 

. יובהר  לרבות ישראל  במספר טריטוריות בהן פועלת החברה גבוה, תיקי לקוחות משמעותיים וצבר קיים ויציב

הבחינה כאמור לכדי עסקה. כמו כן, תיועד ההנפקה  כי אין וודאות בדבר תוצאות הבחינה ו/או הבשלת תהליכי  

 לחיזוק צרכי ההון החוזר של החברה, לרבות חיזוק מבנה ההון ומערך שירות החוב של החברה. 

כמפורט בדיווחיה הקודמים של החברה, האמור לעיל מהווה הערכה בלבד )ובגדר "מידע צופה פני עתיד"  

ניירות ערך,   שר כפוף לשינויים בשים לב למשתני הפרויקטים כאמור,  ( א1968-תשכ"חהכהגדרתו בחוק 

של   הקיימת  העבודה  תכנית  על  מבוסס  לעיל  האמור  וכיו"ב.  עסקיים  משתנים  רגולטוריות,  התפתחויות 

החברה והערכות הנהלת החברה, וכפוף לשינויים בהתאם למשתנים עסקיים, רגולטוריים ותכנוניים, לרבות  

ין ומעת לעת על פי החלטת דירקטוריון החברה, וכפוף לגורמי הסיכון  החלטות עסקיות אשר תתקבלנה כד

 ה. ומשתנים רגולטוריים החלים בגין פעילותה של החבר 

 2020שנת הנפקות מניות ואופציות אשר בוצעו ב

ינואר   גיוס הון באמצעות הנפקה מניות לגופים מוסדיים. התמורה המיידית   2020בחודש  השלימה החברה 

עמדה   כבגיוס  אשר   10.5  -על  כאמור,  הגיוס  במסגרת  אופציה  כתבי  החברה  הנפיקה  כן,  כמו  ש"ח.  מיליון 

מיליון ש"ח נוספים, בכפוף לביצוע מימוש בפועל    11.4התמורה בגין מימושם באופן מלא, עשוי להגיע עד לכדי  

יווח מיידי מיום לפרטים נוספים בדבר ההנפקה הפרטית ראו ד  אגורות למניה(.  130)מחיר המימוש עומד על  

 . 2020-01-008394))אסמכתה:  21.1.2020מיום 

, הנפיקה החברה בהנפקה פרטית סך 2020באוקטובר,    5כמו כן, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  

ש"ח ע.נ. כ"א. סך התמורה הכוללת לחברה בעד המניות   1מניות רגילות של החברה בנות    7,000,000כולל של  

ההנפקה הפרטית ראו   ש"ח. לפרטים נוספים בדבר  7,035,000-שהונפקו בהנפקה הפרטית עמדה על סך של כ

מיום   מיידים  ומיום  2020-01-099682)אסמכתה:     5.10.2020דיווחים  -2020-01)אסמכתה:    6.10.2020( 

108978  .) 
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תמורת ניירות הערך המוצעים נועדה לצורך המשך פיתוח וצמיחה של החברה וכן לצורכי חיזוק ההון העצמי   

 שיידרש מעת לעת.  של החברה לרבות לשימוש להון חוזר של החברה כפי 

 )באלפי  2021שנת  ברבעונים  של התאגיד לכל אחד מהתמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים    -א  10תקנה   .2

 :דולר(

 רבעון 4 רבעון 3 רבעון 2 רבעון 1 

12,850  12,919  הכנסות    13,721  12,325 
 9,533  10,630  9,394  9,860  עלות ההכנסות 

3,091  3,456  3,059  רווח גולמי   2,792 
 22.6% 22.5% 26.9% 23.7% שיעור הרווח הגולמי

הוצאות מכירה  
1,199  1,146  ושיווק   1,114  1,284 

הוצאות הנהלה  
2,063  2,007  2,408 וכלליות    4,014 

רווח )הפסד(  
 (2,507) (86) 250  (495) מפעולות רגילות  

)*(EBITDA  4,026  4,972  4,784  1,718 
 (194) (803) (598) (371) הוצאות מימון, נטו
 (408) (65) (83) (77) מיסים על הכנסה

רווח )הפסד(  
 לתקופה 

(943) (431) (954) (3,109) 

 כלולות רשימת השקעות בחברות בת וחברות  - 11תקנה  .3

   :2021בדצמבר  31ליום  נכון חברות הבת של החברה, בבדבר השקעות להלן פרטים           

 השקעה ערך נקוב  שווי מניות  כמות החברה שם
)עודף  
  על התחייבות

( בדוח  נכסים
הכספי הנפרד 

 דולר באלפי 

  שיעור
  על ההחזקה

  החברה ידי
 הצבעה)הון, 

  וסמכות
 למנות

 ( דירקטורים

רווח )הפסד(  
כולל של 
התאגיד 

 דולר  באלפי

"ר  מ  17,707,899 50,000,000 "מבע טלקום גילת
"ח  ש  0.01 בנות

 .נ. ע

5,396 100% 
(9,188 ) 

 נטוורק פלנט.פי. איי
 בע"מ 

"ר  מ 3,800,000 3,800,000
"ח  ש  0.01 בנות

 ..נע

(4,681 ) 100% 
927 

  1 בנות 3,300 750,500 תקשורת בע"מ  ישראסט
 .נע "ח ש

(1,138 ) 100% 37 

Gilat Satcom Nigeria 

Limited 

"ר  מ 5,000,000 5,000,000
 .נ.ע נירה 1 בנות

3,108 100% 
39 

Gilat Telecom  

Uganda Limited 

מניות   2,500 1,000,000
  10,000בנות 

 שילינג ע.נ

516 100% 
(80 ) 

Gilat Satcom Ghana 

Limited 

 בנות 100,000 2,500
גאנה   2,120,000

 שילינג ע.נ

100 100% 
(132 ) 

Gilat Telecom 

Belgium Ltd 

  מניות 1,000 1,000
  18,500 בנות

 .נע יורו

(410 ) 100% 
97 

Gilat Telecom 

Zambia Limited 

1,500,000 1,500,000  
  בנות מניות
 זמביה 15,000

 .נע שילינג

235 100% 

(6 ) 

    100%  

 ______________________________ 

 .Nominee Shareholdersמוחזקת באמצעות  [ 1]
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 והכנסות התאגיד מהן כלולות  הכנסות של חברות בנות וחברות  - 13תקנה  .4 

ודמי ניהול שנכללו    דפרטים בדבר הכנסות ריבית, דיבידנ,  להלן פרטים בדבר הרווח )הפסד( של כל חברה בת וכן

 )באלפי דולר( וכן לאחר מועד הדוח:  2021בשנת  הבת מחברות כהכנסותבדוחות הכספיים של החברה 

 
 

 

 )*( נכלל בתוצאות של גילת טלקום בע"מ.          
 
 

 למסחר שנרשמו  ערך ניירות - 20תקנה  .5

 לעיל.  אגרות חוב )סדרה ג'( על פי הנפקה לציבור כמפורט 60,000,000נרשמו למסחר  2021בחודש יוני 

מניות רגילות של   11,680,600למשקיעים מסווגים על פי דוח הצעה פרטית    החברה  הנפיקה  2020  ינואר  בחודש

כתבי אופציה, לא רשומים למסחר, של החברה, הניתנים למימוש    8,760,450ש"ח ע.נ כ"א וכן    1החברה בנות  

  .זה תקופתי לדוח ףלפרק א' המצור 3.2סעיף  לפרטים נוספים ראו  . המניות רגילות של החבר 8,760,450לעד 

, הנפיקה החברה בהנפקה פרטית סך 2020באוקטובר,    5בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  כמו כן,  

ש"ח ע.נ. כ"א. סך התמורה הכוללת לחברה בעד המניות   1מניות רגילות של החברה בנות    7,000,000כולל של  

ר ההנפקה הפרטית ראו ש"ח. לפרטים נוספים בדב  7,035,000-שהונפקו בהנפקה הפרטית עמדה על סך של כ

מיום   מיידים  ומיום  2020-01-099682)אסמכתה:     5.10.2020דיווחים  -2020-01)אסמכתה:    6.10.2020( 

108978  .) 

 החברה   שם
)הפסד( לשנה  רווח

בדצמבר    31שהסתיימה ביום 
2021 

 דיבידנד  דמי ניהול ריבית 

 הדוח  למועד  הדוח  למועד  הדוח  למועד  מס  לאחר מס לפני 

 - 1,786 834 ( 9,188) ( 8,569) "מבע טלקום גילת 

 - --  27 927 919 בע"מ )*(  נטוורק פלנט.פי. איי

Gilat Satcom Nigeria Limited 13 39 - - - 

Gilat Telecom  Uganda 

Limited 
(126 ) (80 ) - - - 

Gilat Satcom Ghana Limited (112 ) (132 ) - - - 

Gilat Telecom Belgium Ltd 171 97 - - - 

Gilat Telecom Zambia Ltd (6 ) (6 ) - - - 

 - - - 37 37 ישראסט תקשורת בע"מ 
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  תשלומים לנושאי משרה בכירה - 21תקנה  .6 

 התשלומים  .שנתי  בסיס  עלו  מעביד  עלות  במונחי,  הבכירה  המשרה  נושאי  מבין  ביותר  בוהיםגהתגמולים ה  מקבליאחד מחמשת    לכל  2021 התגמולים שניתנו בגין שנת  להלן 

 "(. מדיניות התגמול)" (2021-01-059328: האסמכת)  7.4.2021בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  נםיה

 תגמול תגמולים בעבור שירותים )אלפי דולר(   מקבל התגמולים    פרטי
    אחר 

 

  היקף תפקיד  שם 
 משרה 

  תאריך
 תחילת

 הכהונה 

  שיעור 
החזקה 

 בהון  

  שיעור 
 החזקה

  בהון
)בדילול  

 (מלא

  תשלום  עמלות  מענק  ( 1)  שכר
  מבוסס
 מניות

דמי  
 /ניהול
 יעוץ  

 ריבית/    רכב
  /שכירות

 אחר

 "כ סה

 הדיווח למועד  סמוך
הק  אסף רוזנ

 (  א)
  החברה   מנכ"ל    -לשעבר  

בע"מ,    טלקום גילת  ו
   חברה בת של החברה

 399 - 5 - 83 - - 311 0.59% 0.04% 1.4.2020 מלאה

 שניידר   עמי
 )ב( 

   Defense &HLS"ל  סמנכ
  טלקוםגילת  ו  החברה

של   בת  חברה  בע"מ, 
 החברה 

 363 - 21 - 9 63 - 270 0.15% - 22.3.2012 מלאה

ופיתוח    הנדסה "ל  סמנכ )ג(   כהן  אמיר
של ו  עסקי   גילתהחברה 

  בת   חברה"מ,  בע  טלקום
 החברה  של

 247 - 20 - 17 - - 210 0.15% - 5.2.2017 מלאה

  החברה  כספים"לית  סמנכ )ד(  גל אורית
בע"מ,    טלקום גילת  ו

 חברה בת של החברה 

 248 - 28 - 10 - - 210 0.15% - 23.12.2014 מלאה

  איתן מסיקה
 )ה( 

  סמנכ"ל מכירות אפריקה 
  טלקוםגילת  ו  החברה

של   בת  חברה  בע"מ, 
 החברה 

 258 - 21 - 7 31 - 199 0.15% - 6.4.2020 מלאה

 והנם התחייבו לשמירת סודיות ואי תחרות.  הבראה כמקובלומחלה ,  ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופשה כגוןלתנאים סוציאליים כל נושאי המשרה זכאים להטבות נלוות ו (1)
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 איציק בן אליעזר, מנכ"ל החברה הנכנס )"איציק"(  

 אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתו כדלקמן:  31.1.2022, וביום 19.12.2021איציק מונה כמנכ"ל החברה ביום 

משכורות, בהתאם ליעדי תגמול אשר נקבעו על    6יהא זכאי לתגמול שנתי בגובה של עד    ; ב. איציקש"ח ברוטו  70,000על סך של  איציק עומד  שכרו החודשי של  א.  
ההסכם הנו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביאו לידי סיום באמצעות הודעה  ; ג.  ידי ועדת התגמול אשר הוגדרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

זכאי לרכב חברה )ליסינג( כאשר החברה תישא בעלויות הליסינג במלואן, לרבות עלויות    ד. איציק ;ה מלאהימים מראש. המנכ"ל מועסק במשר  90מוקדמת של  
יהיה זכאי להחזר    איציקש"ח בחודש )במצטבר בגין עלויות הליסינג והמס(. מעבר לכך,    10,000המס החלות בגין העמדת הרכב לטובת המנכ"ל, עד לסך של  

ה.  הוצאות דלק/דלקן, כמקובל ל  איציק;  וכו'(  22  -זכאי  ימי חופשה  )ביטוח מנהלים, קרן השתלמות,  וכן תנאי סוציאליים כמקובל  ה. ימי חופשה שנתיים   ;
התחייב   ההסכם  כמקובל.  איציק  במסגרת  תחרות  ואי  סודיות  איציקלשמירת  כן,  המשרה   כמו  נושאי  ליתר  כנהוג  וביטוח,  פטור  שיפוי,  לכתבי  זכאי  יהיה 

   ודירקטורים בחברה.

 90,000 -אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל 900,000, ללא תמורה, של לאיציקפרטית  אסיפת בעלי מניות החברה הקצאהכמו כן, אישרה 
 בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי ש"ח למניה,    0.676כנגד מחיר מימוש של  . מחיר המימוש שנקבע בגין ההקצאה כאמור הנו  מניות רגילות של החברה

ייעשה באמצעות שימוש במנגנון "מימוש נטו" )איציק    החברה ולהסכם אופציות שנחתם בין , ותקופת (Cashless Exerciseוהחברה. מימוש האופציות למניות 
ציות יהיו ניתנים  מכתבי האופ  25%  שנים כלהלן:   4מנות על פני תקופה של    בארבעכתבי האופציות יבשילו  שנים.    4ההבשלה תתפרש כמקובל על פני תקופה בת  

   חודשים מלאים של שירות רציף של הניצע ממועד ההענקה. 12בחלוף כל  למימוש

  :"(אסף)" COOוכיום לשעבר   מנכ"ל החברה, רוזנהק אסף( א)

 .  2020באפריל,   1וזאת החל מיום כיהן אסף כמנכ"ל החברה,   2021. לאורך שנת COO -כ, וכיום מכהן בחברה 19.12.2021אסף התפטר מתפקידו בתוקף ביום 

בתוקף ממועד    אסףאסיפה מיוחדת של החברה אישרה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את תנאי הכהונה וההעסקה של    2020,  במאי  7ביום  
  7.5.2020ודיווח מיידי על תוצאות האסיפה מיום    (2020-01-032544)אסמכתה:    30.3.2020. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי על כינוס אסיפה מיום  תחילת כהונתו

באפריל,    7, פירסמה החברה זימון אסיפה כללית ומיוחדת ליום  2021בפברואר,    23כמו כן, ביום    (, המובאים בזאת על דרך של הפניה.2020-01-045192)אסמכתה:  
( ודוח בדבר תוצאות  2021-01-021573כתה:  )אסמ  23.2.2021, שעל סדר יומה, בין היתר, עדכון תנאי כהונת אסף. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה מיום  2021

 (. 2021-01-059328)אסמכתה:  7.4.2021האסיפה מיום 

 ש"ח ברוטו   60,000על סך של    מדעשכרו החודשי של אסף  : א.  כמפורט לעיל  2021כפי שעודכנו בחודש אפריל    2021נכון לשנת    תנאי העסקתו של אסףעיקרי  להלן  
משכורות, בהתאם ליעדי תגמול אשר נקבעו על ידי ועדת   6.25זכאי לתגמול שנתי בגובה של עד  היה  אסף    2021בגין שנת  ; ב.  ח(ש"  50,000  -)כסמנכ"ל עודכן שכרו ל

נקבעו לאסף יעדי תגמול,    2022, לאור אי עמידה ביעדי החברה לא שולם תגמול כאמור )בגין שנת  התגמול אשר הוגדרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה
יעדי חברה ויעדים אישיים המזכים בתגמול יחסי על פי רכיבים ומדרגים    - משכורות, בכפוף לעמידה ביעדים שהוגדרו    4ליתר חברי ההנהלה, בהיקף של עד  כמו  

ד.  ;משרה מלאהימים מראש. המנכ"ל מועסק ב  90ההסכם הנו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביאו לידי סיום באמצעות הודעה מוקדמת של  ; ג.  שהוגדרו
ימי חופשה שנתיים וכן תנאי סוציאליים כמקובל )ביטוח מנהלים, קרן   22  -אסף זכאי ל.  ה;  ש"ח בתוספת דלקן  4,500להחזר הוצאות רכב בגובה של    אסף זכאי

אסף יהיה זכאי לכתבי שיפוי, פטור וביטוח, כנהוג כמו כן,  לשמירת סודיות ואי תחרות כמקובל.    אסףבמסגרת ההסכם התחייב  ; ה.  השתלמות, ימי חופשה וכו'( 
כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה זכאי אסף למענק "שימור" במקרה של אירוע שינוי שליטה בחברה, כמוגדר    ליתר נושאי המשרה ודירקטורים בחברה.
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החודשים שלאחר שינוי   12כורות נוספות. מענק השימור יינתן בקרות אירוע שינוי שליטה ובמקרה שבו אסף יפוטר במהלך  מש  3בהיקף של    -במדיניות התגמול   
 חודשי עבודה מלאים לאחר אירוע שינוי השליטה.  12השליטה או ישלים לפחות  

כתבי אופציות לא סחירים,    200,000לאסף  הקצתה  חברה  ה  - וכמנהל בתפקידי מכירות שונים במשך מספר שנים    במסגרת תפקידיו הקודמים בחברה כסמנכ"ל
  128  -( ו2014אופציות שהוקצתה בחודש אפריל    32,000)עבור מנה של    אגורות למניה  161מניות רגילות, כנגד מחיר מימוש של    200,000  -הניתנים למימוש עד ל

, בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי החברה ולהסכם אופציות כתבי אופציה( 168,000בהיקף של  2018אגורות עבור מנה מאוחרת יותר שהוקצתה בחודש מרץ 
 Cashlessמימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון "מימוש נטו" )  .במלואן  הבשילו  אופציות  126,000נכון למועד דוח זה,    והחברה.  אסף  שנחתם בין

Exercise.)  .עד כה לא בוצע כל מימוש מתוך האופציות כאמור 

יתנות למימוש אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות, הנ  550,000, ללא תמורה, של  אסףפרטית ל  אישרה אסיפת בעלי מניות החברה הקצאה  2020בנובמבר,    19  ביום
מחיר המימוש שנקבע בגין   (2020-01-101575)אסמכתה:    2020באוקטובר,    12מיום    מניות רגילות של החברה, בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה  550,000  -ל

והחברה. מימוש    אסף  שנחתם ביןבהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי החברה ולהסכם אופציות    ש"ח למניה,  1.092כנגד מחיר מימוש של    ההקצאה כאמור הנו
כתבי האופציות    שנים.  4, ותקופת ההבשלה תתפרש כמקובל על פני תקופה בת  (Cashless Exerciseהאופציות למניות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון "מימוש נטו" )

חודשים מלאים של שירות רציף של הניצע ממועד    24בחלוף כל   למימושמכתבי האופציות יהיו ניתנים    50%  שנים כלהלן:  4מנות על פני תקופה של    שלוש ב יבשילו  
 חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.   12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  ההענקה.

 .אופציותטרם הבשילו הנכון למועד דוח זה, 

 לא חולקו בונוסים לאור אי עמידה ביעדי התגמול. 2021בגין שנת 

 : ("עמי")  HLS -ו  Defenseסמנכ"ל  ,עמי שניידר )ב(

שכרו החודשי של עמי   .ימים מראש  90הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביא את הסכם לסיומו באמצעות הודעה מוקדמת של    העסקתו של עמי  הסכם
 זכאי לעמלות בגין מכירות לפי תוכנית עמלות כפי שתקבע ותתעדכן על ידי החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה. עמי    ש"ח )ברוטו(.  43,500  עומד על סך של

   .דולראלפי  63 -כבסך כולל של  לעמלות זכאי  עמי  2021בהתאם לתוכנית העמלות לשנת 

בשווי רכב של עד זכאי לרכב חברה )ליסינג(  ; עמי  ימים מראש  90ההסכם הנו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביאו לידי סיום באמצעות הודעה מוקדמת של  
; כמו כן, עמי  להחזר הוצאות דלק/דלקן, כמקובל  עמי זכאי. מעבר לכך,  )למעט שווי מס, קנסות וכיו"ב(  כאשר החברה תישא בעלויות הליסינג במלואןש"ח    180,000

לשמירת סודיות ; עמי התחייב במסגרת ההסכם עמו  ימי חופשה שנתיים וכן תנאי סוציאליים כמקובל )ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופשה וכו'(   22  -לכאי  ז
כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה    לכתבי שיפוי, פטור וביטוח, כנהוג ליתר נושאי המשרה ודירקטורים בחברה.  זכאי  עמיכמו כן,  ואי תחרות כמקובל.  

משכורות נוספות. מענק השימור יינתן בקרות אירוע   2בהיקף של    -ת התגמול  למענק "שימור" במקרה של אירוע שינוי שליטה בחברה, כמוגדר במדיניו  עמיזכאי  
 חודשי עבודה מלאים לאחר אירוע שינוי השליטה. 12החודשים שלאחר שינוי השליטה או תשלים לפחות  12במהלך  עמי יפוטר שינוי שליטה ובמקרה שבו

משכורות, בכפוף   4נקבעו לעמי יעדי תגמול, כמו ליתר חברי ההנהלה, בהיקף של עד    2022בגין שנת    לא חולקו בונוסים לאור אי עמידה ביעדי התגמול.  2021בגין שנת  
 יעדי חברה ויעדים אישיים המזכים בתגמול יחסי על פי רכיבים ומדרגים שהוגדרו, ולרבות יעדי עמלות. -לעמידה ביעדים שהוגדרו 
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אגורות    161.22  מניות רגילות, כנגד מחיר מימוש של  72,000  -ציות לא סחירים, הניתנים למימוש עד לכתבי אופ  72,000לעמי  הקצתה החברה    2014ביוני    18ביום   
 . 2021אופציות אלו פקעו ללא מימוש במהלך שנת למניה, בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי החברה ולהסכם אופציות שנחתם בין עמי והחברה. 

 128.2מניות רגילות, כנגד מחיר מימוש של    128,000  -כתבי אופציות נוספים, לא סחירים, הניתנים למימוש עד ל  128,000הקצתה החברה לעמי,   2018מרץ ב  6ביום  
ייעשה באמצעו  והחברה. מימוש האופציות למניות  בין עמי  ולהסכם אופציות שנחתם  ת שימוש אגורות למניה, בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי החברה 

 עד כה לא בוצע כל מימוש מתוך האופציות כאמור.   מובשלות.  96,000מתוך האופציות כאמור (. Cashless Exerciseבמנגנון "מימוש נטו" )

מלאים של שירות רציף חודשים    24בחלוף כל   מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש  50%  שנים כלהלן:  4מנות על פני תקופה של    שלושב כתבי האופציות יבשילו  
חודשים נוספים של שירות   12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  של הניצע ממועד ההענקה.

 . רציף של הניצע

מניות רגילות, כנגד מחיר מימוש   72,000 -ים, הניתנים למימוש עד לכתבי אופציות נוספים, לא סחיר 72,000, לעמי שניידרהקצתה החברה  2021 באוקטובר 7ביום 
והחברה. מימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות עמי  אגורות למניה, בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי החברה ולהסכם אופציות שנחתם בין    82.6של  

מנות על פני תקופה של    בארבעכתבי האופציות יבשילו    אופציות מתוך המנה כאמור.  טרם הבשילוה  נכון למועד ז  (.Cashless Exerciseשימוש במנגנון "מימוש נטו" )
  בחלוףמכתבי האופציות   25%  חודשים מלאים של שירות רציף של הניצע ממועד ההענקה. 12בחלוף כל   מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש 25%כאשר, שנים  4

 . חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע 12 בחלוףמכתבי האופציות  25%  חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע. 12

 : "(אמירפיתוח עסקי והנדסה )"סמנכ"ל , אמיר כהן )ג( 

דיווח מיידי מיום ראו  באפריל, מונה אמיר לסמנכ"ל פיתוח עסקי והנדסה בחברה. לפרטים נוספים    6ביום    .הנדסהכסמנכ"ל    5.2.2017החל לכהן בחברה ביום  
הסכם העסקתו של אמיר הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד    ש"ח )ברוטו(.  45,500(. שכרו החודשי של אמיר עומד על סך של 2020-01-036474:  אסמכתה)  6.4.2020

  ימים מראש. 90מו באמצעות הודעה מוקדמת של רשאי להביא את ההסכם לסיו

אמיר . מעבר לכך,  )למעט שווי מס, קנסות וכיו"ב(  כאשר החברה תישא בעלויות הליסינג במלואןש"ח    180,000בשווי רכב של עד  זכאי לרכב חברה )ליסינג(  אמיר  
יים וכן תנאי סוציאליים כמקובל )ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופשה  ימי חופשה שנת  22  - ל; כמו כן, אמיר זכאי  להחזר הוצאות דלק/דלקן, כמקובל  זכאי
עמו    אמיר;  וכו'( ההסכם  במסגרת  כמקובל.  התחייב  תחרות  ואי  סודיות  זכאילשמירת  אמיר  כן,  המשרה   כמו  נושאי  ליתר  כנהוג  וביטוח,  פטור  שיפוי,  לכתבי 

כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה זכאי אמיר למענק "שימור" במקרה של אירוע שינוי שליטה בחברה, כמוגדר במדיניות התגמול   ודירקטורים בחברה.
ים  החודשים שלאחר שינוי השליטה או תשל  12משכורות נוספות. מענק השימור יינתן בקרות אירוע שינוי שליטה ובמקרה שבו אמיר יפוטר במהלך    2בהיקף של    -

 חודשי עבודה מלאים לאחר אירוע שינוי השליטה.  12לפחות 

משכורות,   4נקבעו לאמיר יעדי תגמול, כמו ליתר חברי ההנהלה, בהיקף של עד    2022בגין שנת    לא חולקו בונוסים לאור אי עמידה ביעדי התגמול.  2021בגין שנת  
 ם בתגמול יחסי על פי רכיבים ומדרגים שהוגדרו.יעדי חברה ויעדים אישיים המזכי -בכפוף לעמידה ביעדים שהוגדרו 

למניה,  ש"ח    1.32  מניות רגילות, כנגד מחיר מימוש של  72,000  -כתבי אופציות לא סחירים, הניתנים למימוש עד ל  72,000,  לאמירהקצתה החברה    2017ביוני    19ביום  
והחברה. מימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון "מימוש מיר  א בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי החברה ולהסכם אופציות שנחתם בין  

)לאחר אישור ועדת התגמול( החליט דירקטוריון החברה על    2020בנובמבר,    8ביום  מובשלות במלואן.    72,000מתוך האופציות כאמור,    (.Cashless Exerciseנטו" )
מניות רגילות   128,000-אופציות, בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל  128,000, מר אמיר כהן, של  פיתוח עסקי והנדסה  אישור הקצאה פרטית לסמנכ"ל
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בהתאם ש"ח למניה,    1.092כנגד מחיר מימוש של  מחיר המימוש שנקבע בגין ההקצאה כאמור הנו  .  2020בדצמבר    10האופציות כאמור הוקצו ביום  של החברה.   
והחברה. מימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון "מימוש נטו"    אמיר  תוכנית אופציות לעובדי החברה ולהסכם אופציות שנחתם בין  לתנאי

(Cashless Exercise) שנים.  4, ותקופת ההבשלה תתפרש כמקובל על פני תקופה בת 

חודשים מלאים של שירות רציף של    24בחלוף כל   מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש  50%  כלהלן:שנים    4מנות על פני תקופה של    שלושבכתבי האופציות יבשילו  
חודשים נוספים של שירות רציף    12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  הניצע ממועד ההענקה.

   של הניצע.

  :"(אורית)" הכספים יתסמנכ"לאורית גל, ( ד)

 החלה לכהן כסמנכ"לית הכספים של החברה.   23.12.2014, ביום כחשבת החברה 1.6.2011החלה לכהן בחברה ביום 

משכורות,   5לתגמול שנתי בגובה של עד  ; ב. אורית זכאית  ש"ח ברוטו  45,500על סך של  אורית עומד    החודשי של  השכרלהלן עיקרי תנאי העסקתה של אורית: א.  
ההסכם הנו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי  ; ג.  בהתאם ליעדי תגמול אשר נקבעו על ידי ועדת התגמול אשר הוגדרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

כאשר החברה תישא בעלויות ש"ח    180,000בשווי רכב של עד  יסינג(  לרכב חברה )ל  ת זכאי  ; ד. אוריתימים מראש  90להביאו לידי סיום באמצעות הודעה מוקדמת של  
ימי חופשה שנתיים וכן תנאי   22  -ל  ; ד. אורית זכאיתלהחזר הוצאות דלק/דלקן, כמקובל  אורית זכאית. מעבר לכך,  )למעט שווי מס, קנסות וכיו"ב(  הליסינג במלואן

כמו כן, אורית  לשמירת סודיות ואי תחרות כמקובל.  התחייבה אורית  במסגרת ההסכם  ; ה.  שה וכו'(סוציאליים כמקובל )ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופ
כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה זכאית אורית למענק "שימור"    לכתבי שיפוי, פטור וביטוח, כנהוג ליתר נושאי המשרה ודירקטורים בחברה.  זכאית

משכורות נוספות. מענק השימור יינתן בקרות אירוע שינוי שליטה ובמקרה שבו   2בהיקף של    -, כמוגדר במדיניות התגמול  במקרה של אירוע שינוי שליטה בחברה
 חודשי עבודה מלאים לאחר אירוע שינוי השליטה.  12החודשים שלאחר שינוי השליטה או תשלים לפחות  12תפוטר במהלך אורית 

משכורות,   4נקבעו לאורית יעדי תגמול, כמו ליתר חברי ההנהלה, בהיקף של עד    2022בגין שנת    מידה ביעדי התגמול.לא חולקו בונוסים לאור אי ע  2021בגין שנת  
 יעדי חברה ויעדים אישיים המזכים בתגמול יחסי על פי רכיבים ומדרגים שהוגדרו(. -בכפוף לעמידה ביעדים שהוגדרו 

  אגורות   130.11גילות כנגד מחיר מימוש של  רמניות    40,000  -אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש עד לכתבי    40,000הקצתה החברה לאורית גל    16.9.2014ביום  
אגורות למניה אשר הוקצו לאורית   161.22  מניות רגילות, כנגד מחיר מימוש של  32,000  -כתבי אופציות לא סחירים, הניתנים למימוש עד ל  32,000  -וזאת בנוסף ל 

 ללא מימוש. 2021פקעו כאמור במהלך שנת  האופציות כאמור. 2014ביוני  18ביום  גל

מניות רגילות, כנגד מחיר מימוש של    128,000  -כתבי אופציות נוספים, לא סחירים, הניתנים למימוש עד ל  128,000הקצתה החברה לאורית גל,    2018במרץ    6ביום  
ברה ולהסכם אופציות שנחתם בין אורית והחברה. מימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות אגורות למניה, בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי הח  128.2

  אופציות מתוך המנה כאמור. 96,000נכון למועד זה הובשלו  (.Cashless Exerciseשימוש במנגנון "מימוש נטו" )

חודשים מלאים של שירות רציף   24בחלוף כל   מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש  50%  שנים כלהלן:  4מנות על פני תקופה של    שלושב כתבי האופציות יבשילו  
חודשים נוספים של שירות   12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  של הניצע ממועד ההענקה.

 ע. ף של הניצ רצי
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מניות רגילות, כנגד מחיר מימוש   72,000  -כתבי אופציות נוספים, לא סחירים, הניתנים למימוש עד ל  72,000הקצתה החברה לאורית גל,    2021  באוקטובר  7ביום   
והחברה. מימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות אגורות למניה, בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי החברה ולהסכם אופציות שנחתם בין אורית  82.6של 

  אופציות מתוך המנה כאמור.טרם הבשילו נכון למועד זה  (.Cashless Exerciseשימוש במנגנון "מימוש נטו" )

חודשים מלאים של שירות רציף של   12בחלוף כל   מכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש  25%  כאשר,שנים    4מנות על פני תקופה של    בארבעכתבי האופציות יבשילו  
חודשים נוספים של שירות   12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.  12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  הניצע ממועד ההענקה.

 . רציף של הניצע

  2בהיקף של    -ול של החברה זכאית אורית למענק "שימור" במקרה של אירוע שינוי שליטה בחברה, כמוגדר במדיניות התגמול  כמו כן, בהתאם למדיניות התגמ
  12החודשים שלאחר שינוי השליטה או תשלים לפחות    12משכורות נוספות. מענק השימור יינתן בקרות אירוע שינוי שליטה ובמקרה שבו אורית תפוטר במהלך  

 לאים לאחר אירוע שינוי השליטה. חודשי עבודה מ

 , סמנכ"ל מכירות )"איתן"( מסיקה איתן( ה)

 (. 2021-01-001146: אסמכתה) 4.1.2021 מיום מיידי דיווח ראו נוספים לפרטים מונה איתן כסמנכ"ל המכירות של החברה 2021בינואר,  10 ביום

שכרו החודשי של עמי  ימים מראש.  90הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביא את הסכם לסיומו באמצעות הודעה מוקדמת של    איתןהסכם העסקתו של  
זכאי לעמלות בגין מכירות לפי תוכנית עמלות כפי שתקבע ותתעדכן על ידי החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה.  ש"ח )ברוטו(. איתן    38,000עומד על סך של  

 אלפי דולר.  31 -כזכאי לעמלות בסך כולל של  איתן 2021אם לתוכנית העמלות לשנת בהת

בשווי רכב של עד  זכאי לרכב חברה )ליסינג(  ; איתן  ימים מראש  90ההסכם הנו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביאו לידי סיום באמצעות הודעה מוקדמת של  
; כמו כן,  להחזר הוצאות דלק/דלקן, כמקובל  איתן זכאי. מעבר לכך,  )למעט שווי מס, קנסות וכיו"ב(  בעלויות הליסינג במלואןכאשר החברה תישא  ש"ח    180,000

לשמירת ; איתן התחייב במסגרת ההסכם עמו  ימי חופשה שנתיים וכן תנאי סוציאליים כמקובל )ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופשה וכו'(  22  -לאיתן זכאי  
כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של   לכתבי שיפוי, פטור וביטוח, כנהוג ליתר נושאי המשרה ודירקטורים בחברה. כמו כן, איתן זכאיות ואי תחרות כמקובל. סודי

ענק השימור יינתן בקרות משכורות נוספות. מ  2בהיקף של    -החברה זכאי איתן למענק "שימור" במקרה של אירוע שינוי שליטה בחברה, כמוגדר במדיניות התגמול  
 חודשי עבודה מלאים לאחר אירוע שינוי השליטה.   12החודשים שלאחר שינוי השליטה או תשלים לפחות  12אירוע שינוי שליטה ובמקרה שבו איתן יפוטר במהלך 

לרבות יעדי מכירות, יעדים אסטרטגיים ויעדי    משכורות בשנה, בהתאם לעמידה ביעדים המוגדרים מידי שנה,  2איתן זכאי לתוכנית תגמול נוספת בגובה של עד  
 לא חולקו בונוסים לאור אי עמידה ביעדי התגמול. 2021חברה רוחביים. בגין שנת 

ים יעדי חברה ויעדים אישיים המזכ  -משכורות, בכפוף לעמידה ביעדים שהוגדרו    4נקבעו לאיתן יעדי תגמול, כמו ליתר חברי ההנהלה, בהיקף של עד    2022בגין שנת  
 בתגמול יחסי על פי רכיבים ומדרגים שהוגדרו, ולרבות יעדי עמלות(. 

מניות רגילות, כנגד מחיר מימוש של   200,000  -כתבי אופציות נוספים, לא סחירים, הניתנים למימוש עד ל  200,000,  לאיתןהקצתה החברה    2021  באוקטובר  7ביום  
והחברה. מימוש האופציות למניות ייעשה באמצעות שימוש איתן  בדי החברה ולהסכם אופציות שנחתם בין  אגורות למניה, בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעו  82.6

שנים    4מנות על פני תקופה של    בארבעכתבי האופציות יבשילו    נכון למועד זה טרם הבשילו אופציות מתוך המנה כאמור.  (. Cashless Exerciseבמנגנון "מימוש נטו" )
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  12  בחלוףמכתבי האופציות    25%  חודשים מלאים של שירות רציף של הניצע ממועד ההענקה.  12בחלוף כל   ציות יהיו ניתנים למימושמכתבי האופ  25%כאשר,   
 . חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע 12 בחלוףמכתבי האופציות  25% חודשים נוספים של שירות רציף של הניצע.

  :תגמולים מן החברהבעלי ענייו נוספים אשר מקבלים 

 ה בלתי תלויה  תיהדירקטור,  ןעמית בריקמגב'  ו  אמיר תמרימר    -  בחברה  חיצונייםהדירקטורים  ה.  בה  ניםהמכה  יםשילמה גמול לדירקטור  החברהבמהלך תקופת הדוח,  
ולפני כן,  2021)החל מחודש אוקטובר  "מירבי"סכום ה -בהתאם לקיבלו תגמול  מר יהל שחר, - בלתי תלויוהדירקטור ה מר עמי ברלב -, יו"ר הדירקטוריון אסףמירית 

התשלום הכולל   , בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה.2000-, כמפורט בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( התש"סעל פי הסכום הקבוע(
 דולר. אלפי   229 -הינו כ 2021ששילמה החברה בגין גמול דירקטורים בשנת 

)"הוראת השעה"(    2021  -אמות מידה בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני )הוראת שעה( התשפ"באישר  דירקטוריון החברה  כי    יצוין
, במהלך תקופת ההגבלות כהגדרתן בהוראת  1999  -לחוק החברות, התשנ"ט  101לסיווג ישיבה )דירקטוריון ו/או ועדותיו( שנערכה באמצעי תקשורת, כאמור בסעיף  

 )למעט ישיבות בעניינים טכניים שהוגדרו(. השעה, כישיבה רגילה )פרונטלית(

 להלן.  22ירקטורים ונושאי משרה והסדרי הפטור והשיפוי בחברה ראו תקנה לפרטים בדבר ביטוח אחריות ד
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  השליטה בחברה  –א 21תקנה  .7 

 , החברה הינה חברת ללא גרעין שליטה. 2021בפברואר,   17החל מיום 

משקיעים וגופים מוסדיים ל  מכרהתקשורת בע"מ כי  -הודיעה בעלת השליטה בחברה, יורוקום  17.2.2021ביום  

ההון,   )כ  אתבשוק  בחברה  אחזקותיה  מוסדיים 41%  -מלוא  גופים  של  מגוון  מספר  בין  בוצעה  המכירה   .)

להוראות רישיונות   ומשקיעים, תוך פיזור גרעין השליטה והפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה, בהתאם

 החברה. 

 עסקאות עם בעל שליטה – 22 תקנה .8

 כאמור לעיל, החברה הנה חברה ללא גרעין שלי. 

   נוהל עסקאות זניחות: .8.1

קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברת בת שלה למען הזהירות קבעה החברה,  

( לתקנות ניירות 1()ד()3)64זניחה, בהתאם לתקנה  "(, כעסקה  עסקת בעל עניין עם בעל עניין בחברה )"

()א( לתקנות ניירות ערך 6)א()41ובהתאם לתקנה    1993-ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התשנ"ג

. כללים אלו ישמשו לבחינת היקף הגילוי הנדרש בדוח התקופתי 2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

לתקנה   בהתאם  החברה  ולצ  22של  לתקנה  לתקנות  בהתאם  דיווחים  זניחות 6א)37ורך  לתקנות.   )

דירקטוריון החברה קבע כי עסקת בעל עניין, תיחשב כעסקה זניחה, אם   העסקה תיבחן על בסיס שנתי.

 : השנה( הביקורת ועדתוב)הנוהל אושר שוב  יתקיימו בה כל התנאים כדלהלן

 העסקה איננה עסקה חריגה כהגדרתה בחוק החברות. (א)

 מכל אחד מהפרמטרים הרלבנטיים לעסקה: 1%עסקה בודדת אינו עולה על היקף  (ב)

 מכירות: סך המכירות נשוא עסקת בעל העניין לחלק לסך המכירות השנתי.  (1)

 עלות מכירות: עלות עסקת בעל העניין חלקי עלות המכירות השנתית.  (2)

 או ח הרוו  חלקי העניין בעל לעסקת המשויך או החזוי בפועל ההפסד או רווח: הרווח (3)

השנים הממוצע השנתי ההפסד מחושב בשלוש  הדוחות   על  האחרונות,  שלושת  בסיס 

נמוך שנתייםה בודדת  מעסקה  הרווח  כאשר  )במונחים    100,000-מ  האחרונים.  דולר 

 מהרווח המחושב לעיל.  1%שנתיים( תחשב העסקה כזניחה גם אם היקפה עולה על  

 בסך הנכסים.  נכסים: היקף הנכסים נשוא עסקת בעל העניין לחלק (4)

 התחייבויות: ההתחייבות נשוא עסקת בעל העניין לחלק בסך ההתחייבויות.  (5)

)ב( תיעשה על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים    בחינת כל אחד מהפרמטרים בסעיף (ג)

 האחרונים של החברה. עסקאות נפרדות המהוות בפועל עסקה אחת, תבחנה כעסקה אחת.

מכל אחד    5%עניין מסוים בסוג עסקאות מסוים אינו עולה על  היקף סך העסקאות עם בעל   (ד)

העסקאות  סוגי  זה,  סעיף  לעניין  לעיל.  )ב(  לסעיף  בהתאם  לעסקה,  הרלבנטיים  מהפרמטרים 

אותם קבע הדירקטוריון הם: רכישה או מכירת קיבולת לוויינית, רכישה או מכירה של שירותי  

רכישה של ציוד(. דירקטוריון החברה יבחן עסקאות אחרות )כולל מכירה או    תקשורת אחרים,

לגבי כל עסקה לאיזה סוג היא שייכת. במידת הצורך יוכל לקבוע סוגי עסקאות נוספים אליהם  

 תשתייך העסקה הספציפית.
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לתקנה   ( ה)  בהתאם  העסקה  על  לדווח  נדרשת  אינה  )דוחות    לתקנות  36החברה  ערך  ניירות 

 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 

 עוסקת במתן טובת הנאה לבעל עניין באופן אישי.    העסקה אינה ( ו)

 העסקה אינה נחשבת למשמעותית על ידי החברה, או שהחברה אינה רואה בעסקה עניין לציבור. (ז)

 עסקאות עם בעלי עניין  .8.1.1

תקשורת בע"מ -הודיעה בעלת השליטה בחברה, יורוקום  17.2.2021ביום  לעיל,    7כאמור בסעיף  

 (.  41% -מלוא אחזקותיה בחברה )כ אתמשקיעים וגופים מוסדיים בשוק ההון, ל מכרהכי 

במהלך שנת הדיווח החברה לא התקשרה בעסקאות חריגות או עסקאות שאינן חריגות עם 

 בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין בהן. 

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  – 24תקנה  .9

דוח מצבת  ו לפרטים אודות מניות וניירות ערך המוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, רא

 (.  2022-01-003172:אסמכתה) 6.1.2022ביום החזקות שפורסם על ידי החברה 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  –א' 24תקנה  .10

 לדוחות הכספיים.  15אור ילפרטים בדבר הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים, ראו ב

    מרשם בעלי המניות  – ב'24תקנה  .11

 : 1080597מספר נייר ערך  -ת –ע.נ. כל א ש"ח 1מניות רגילות 

 הערך  ניירות כמות המחזיק  שם

 48 שם  על מחזיקים

 58,438,588 "מ בע  לרישומים חברה  טפחות מזרחי

 

 מען רשום  -' א 25תקנה  .12

-03, פקסימיליה:  03-9255015; טלפון:  49130, פתח תקווה  21נו רחוב יגיע כפיים  י מענה הרשום של החברה ה

 . info@gilat.net; כתובת הדואר האלקטרוני של החברה היא: 2179389

mailto:info@gilat.net
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   י דירקטוריון החברהחבר - 6–תקנה  .13 

חברות   נתינות  מען  ת.לידה ת.ז.  דירקטור 
 בועדות 

בעל  דח"צ 
מומחיות  

חשבונאית 
 ופיננסית 

תפקיד שממלא 
בחברה, בחברת  

בת, בחברה  
הקשורה של 

החברה או של 
 בעל עניין בה 

תאריך  
תחילת  
 הכהונה 

שנים אחרונות וחברות    5-ניסיון עסקי ב השכלה
 בדירקטוריון 

בן  
משפחה 
של בעל 

עניין אחר  
 בתאגיד 

עמי   
 ברלב 
 )יו"ר(

גולדה  1.6.78 031669542 
  17מאיר  

 הוד השרון 

  LLB 6.10.2019 אין  כן. לא  לא  ישראלית
בר   אוניברסיטת 

 אילן

במהלך   עיקריים  השנים   5עיסוקים 
 האחרונות:  

פעיל,    דירקטוריון"ר  יו:  כיום  -  2019
 בע"מ  גלובלטלקום    גילתקבוצת  

 )והחברות הבנות שלה(. 

דירקטוריון   -  2021  יולי יו"ר  כיום: 
בע"מ   חכמה  תחבורה  אקסיליון 

 )ציבורית(.

קומיוניקיישנס2020  –  2019 בי  בע"מ,   : 
ודירקטור   ציבורית  - מנכ"ל  חברה 

 אביב ובנאסד"ק. -הנסחרת בבורסה בתל

לשעבר  2019  –  2018 גולד    -:  אינטרנט 
קומיוניקיישנס  בי  פעיל;  יו"ר  זהב,  קווי 

פעיל   יו"ר  צ -בע"מ,  יבוריות חברות 
 אביב ובנאסד"ק. -הנסחרות בבורסה בתל

פעיל,  יו דירקטוריון    -בע"מ    קאנומד"ר 
 -תחום הקנאביס הרפואי )חברה ציבורית  

 היום(  -2021)דצמבר  -נסחרת בת"א( 

 פיתוח  אידיבי  בחברת  כללי   מנהל  -  כיום
 מימוש(./מכירה בהליכי"מ )מצויה בע

דירקטור פעיל ויו"ר וועדות    -  2019-2022
 West Indian Oceanרקטוריון בחברת  די

Cable Company (WIOCC)  -   אחת
האופטיים  והסיבים  התקשורת  מחברות 

 הגדולות והמובילות באפריקה.

ירקטור ד:  2019  ועד  2017  משנת  החל
פלאפון  התקשורת:  בתחום  בחברות 
תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, בזק 

שירותי   די.בי.אס.  בע"מ,  לווין  אונליין 
"בזק"  1998) בחברת  דירקטור  בע"מ.   )

תל חברות  -)ציבורית,  לרבות  אביב(, 
 מקבוצת "בזק".

קבוצת 2018  –   2014 במטה  סמנכ"ל   :
הקבוצה   ויועמ"ש  תקשורת  יורוקום 

 (. 2008)תפקיד היועמ"ש החל בשנת 

 לא 
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חברות   נתינות  מען  ת.לידה ת.ז.  דירקטור 

 בועדות 
בעל  דח"צ 

מומחיות  
חשבונאית 

 ופיננסית 

תפקיד שממלא 
בחברה, בחברת  

בת, בחברה  
הקשורה של 

החברה או של 
 בעל עניין בה 

תאריך  
תחילת  
 הכהונה 

שנים אחרונות וחברות    5-ניסיון עסקי ב השכלה
 בדירקטוריון 

בן  
משפחה 
של בעל 

עניין אחר  
 בתאגיד 

עצמאית 2021  –   2018 פרקטיקה  ניהול   :
בשוק  התמחות  עם  הדין  עריכת  בתחום 

צ חברות  הנפקות ההון,  וליווי  יבוריות 
 וכיו"ב. A&Mמורכבות; תהליכי  

ישראייר תעופה ותיירות    -: דירקטור  כיום
וסטו  בחברת  דירקטור  כיום(;  )גם  בע"מ 

 בע"מ; מודיעין אנרגיה בע"מ.
 

אמיר 
 תמרי 

022041131 
 

האגוז  19.9.65
כוכב  100  ,

 יאיר 
 

ועדת  ישראלית
ביקורת; 

ועדה לבחינת  
דוחות  

כספיים 
וועדת 

 התגמול.  

ראשון   23.12.2014 אין  כן  כן  תואר 
במשפטים  

(LLB  ,)
תל -אוניברסיטת 

 אביב. 
ראשון   תואר 
המדינה,  במדעי 

תל  -אוניברסיטת 
 אביב. 

לשכת  חבר 
 עוה"ד.  

 

קסטרו  לשעבר   דירקטוריון  )כיום יו"ר 
 דירקטור(

 יו"ר סודיו יו"ר אקספו 
 : חברותדירקטור ב

ביטוח   קרן  בע"מ;  לביטוח  חברה  שלמה  ש. 
המדינה   עובדי  הסתדרות  לחברי  הדדי 
בישראל בע"מ; א. תמרי ניהול ויזמות בע"מ;  
נדל"ן  השקעות  מישורים  בע"מ;  סייפטי 

 ; סקייליין. עמ"י קופת גמל בע"מ

 לא 

עמית  
 בריקמן 

,  9היסעור   8.8.80 183`040265
רמת 

 השרון 

ועדת  ראליתיש
ביקורת; 

ועדה לבחינת  
דוחות  

כספיים 
וועדת 

 התגמול. 
 

ראשון   29.11.2015 אין  כן   כן  תואר 
 ( (  LLBבמשפטים 

המרכז  ובממשל, 
הבינתחומי  

 הרצליה. 

עצמאית:   דין   ועד  2012  משנת  החלעורכת 
 ;היום

בריקמן   פרסום  בחברת  משפטית  יועצת 
 . ועד היום 2008בע"מ: החל משנת  

ציבוריות   בחברות  חיצונית  דירקטורית 
בע"מ, רותם מוצרים אלטרנטיביים  )מגדלור  

 בע"מ(. יזמות והשקעות שני 

 לא 

יהל יעקב   
 שחר

רוטשילד   15.3.62 057484826
קרית  9  ,

 אונו 

ועדת  ישראלית
ביקורת, 

ועדה לבחינת  
דוחות  

 כספיים.

בלתי 
 תלוי

ראשון   2.10.2018 אין  כן  תואר 
במשפטים,  

תל  אוניברסיטת 
 אביב. 

שני  תואר 
במשפטים,  

אוניברסיטת  
ג'ורג'טאון,  

 וושינגטון הבירה. 

-2017סינרג'י כבלים בע"מ: יו"ר דירקטוריון  
2015 ; 

 ; 2017-2015יו"ר דירקטוריון  סטארהום בי:
תעשיות: דירקטוריון   אימקו  -2016יו"ר 

2015 ; 
דירקטוריון   יו"ר  בע"מ:  )תפוז(   טרנד  יוזר 

2014-2010 ; 
 סקיילקס קורפוריישן בע"מ: 

2015-2014 ; 
 . 2014-2009פרטנר תקשורת בע"מ: 

 

 לא 

מירית  
 אסף 

נוף   30.11.78 035674910  רח' 
,  134הרים  

תגמול,  ישראלית ועדת 
ועדת 

בלתי 
 תלויה

בלתי   לא  דירקטורית 
 תלויה

ראשון   6.10.2019 תואר 
שני   ותואר 

 סמנכ"לית בריבוע כחול נדל"ן. -כיום 
ארנה    -  2016-2019 ניהול  מנכ"ל   -ריאליטי 

 לא. 
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חברות   נתינות  מען  ת.לידה ת.ז.  דירקטור 

 בועדות 
בעל  דח"צ 

מומחיות  
חשבונאית 

 ופיננסית 

תפקיד שממלא 
בחברה, בחברת  

בת, בחברה  
הקשורה של 

החברה או של 
 בעל עניין בה 

תאריך  
תחילת  
 הכהונה 

שנים אחרונות וחברות    5-ניסיון עסקי ב השכלה
 בדירקטוריון 

בן  
משפחה 
של בעל 

עניין אחר  
 בתאגיד 

  - ם  יבמשפט ביקורת צור יגאל.
למנהל   המכללה 

 לציון.ראשון 

קרן     Reality Investment Fundמטעם 
מנכ"ל   –  2012-2016  במתחם ארנה הרצליה.

 . מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ
חברה בחבר הנאמנים של בית    -ם  והי  -  2016

 החולים מעייני הישועה.  
פיתוח   -  2020-2021בשנים   יקום  מנכ"ל 

 . בע"מ

 

    הנושאי משרה בכיר -' א 26תקנה  .14

  נושא
 המשרה

  תאריך .לידהת . .זת
  תחילת
 כהונה 

שהוא ממלא   התפקיד
,בחברת בת, בחברה בתאגיד

 קשורה או בבעל עניין 

ענין  בעל
בתאגיד, בן  

של  משפחה
נושא משרה  

בכירה אחר או  
של בעל עניין  

 בתאגיד 

 בדירקטוריון  וחברות אחרונות שנים  5-ב עסקי  ניסיון השכלתו

איציק  
בן  

 ראליעז

עסקים   לא.  מנכ"ל 19.12.2021 25/09/1970 028059202  ומנהל  בכלכלה  ראשון   – תואר 
 האוניברסיטה העברית.

 
במנהל   שני  האוניברסיטה    -ם  יעסקתואר 

 העברית.
 

ור טכנולוגיות  לתקשורת   -ת  שסמנכ"ל  הישראלית  החברה  בזק 
 בע"מ. 

 בזק אונליין בע"מ. -ל "מנכ

 אסף
 רוזנהק 

מנכ"ל החברה לשעבר )כיום,  24.1.2018 01.11.1978 35887629ֹ
 סמנכ"ל( 

 ; AVP Sales Africa : 2018-2013 . תיכונית השכלה לא 
 . 2018-2017: עסקי ופיתוח אסטרטגיה מנהל

  אורית
 גל

, וחשבונאות  עסקים   במנהל  ראשון  תואר לא  כספים"לית סמנכ 23.12.2014 27.8.1980 040701690
ראשון   , למנהל   המכללה   האקדמי  המסלול
 חשבון. רואתלציון; 

 

 סמנכ"לית כספים של החברה
 

 אילן
 חייקין 

, וכלכלה  בחשבונאות   ראשון   תואר לא  פנים מבקר 5.5.2008 21.11.1954 52724432
 אביב. -תל אוניברסיטת

פנים, שותף מנהל במשרד רואי החשבון "חייקין כהן את   מבקר
 "צ ופרטיות.חל , ציבוריותרובין"; מבקר פנים בחברות 

 
 עמי

 שניידר 
 & Mobile Satellite"ל סמנכ 22.3.2012 31.1.1969 024167793

Voice Services (Defense & 

HLS ) 
 

"היסטוריה  בראשון כללי ותואר ראשון    תואר לא 
 אוניברסיטת תל אביב. , של אפריקה"

 "מ. בע  טלקוםמחלקת תקשורת לווינית ניידת בגילת  מנהל
 
 
 

 אמיר
 כהן 

25626391 
 

 .בינלאומי בבזק ושירות  תפעול תחום מנהל .אילן  בר אוניברסיטתבקרימינולוגיה,  BA לא  פיתוח עסקי והנדסה "ל סמנכ 5.2.2017 28.12.1973

צחית 
 סמג'ה

שירות  תפעול, סמנכ"ל  31.3.2020 31.12.1974 32025892
)סיימה  משאבי אנושו

המכללה   לא  ארגוני,  ופיתוח  בייעוץ  שני  תואר 
 למנהל. 

 . 2013אנוש בחברה החל משנת מנהלת משאבי 
 . 2018מנהלת משאבי אנוש ומערכות מידע החל משנת 
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המכללה   לאחרונה את תפקידה( ההתנהגות,  במדעי  ראשון  תואר 

 אביב יפו -האקדמית תל
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 מורשי חתימה  -ב 26תקנה  .15 

 בקבוצה אין מורשי חתימה עצמאיים. 

 רואי החשבון של החברה - 27תקנה  .16

 אביב.-, תל1בריטמן אלמגור זהר ושות', מרכז עזריאלי 

 שינוי בתקנון החברה   - 28תקנה  .17

 החברה ומסמכי ההתאגדות שלה. בתקנון במהלך תקופת הדוח לא חלו שינויים 

 המלצות והחלטות הדירקטוריון; החלטות אסיפה כללית מיוחדת  - 29תקנה  .18

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת)ג( 29תקנה 

 אשר   החברהבעלי מניות  של    כללית ומיוחדתדיווחה החברה על תוצאות אסיפה    2021באפריל,    7ביום     .א

 התגמול   מדיניות  ותיקון)לשעבר(  "ל  המנכ  כהונת  תנאי   עדכון,  החברה  של  הרשום  ההון  הגדלת  את  אישרה

 (. 059328-01-2021: אסמכתה) 7.4.2021דיווח החברה מיום  ראו והרחבה לפירוט, החברה  של

 שעל   2021באוקטובר,    10  יוםלומיוחדת    שנתיתזימון אסיפה  פרסמה החברה    2021,  בספטמבר  3ביום     .ב

גב' עמית בריקמן   של( מינוי מחדש  1: )אשר אושרו במלואן על ידי האסיפה  ההחלטות שלהלן   יומה  סדר

החשבון    י( מינוי מחדש של משרד רוא2( שנים )3לתקופת כהונה שלישית בת שלוש )כדירקטורית חיצונית  

ן אלמגור זהר ושות', עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ברייטמ  -המבקר של החברה  

)יו"ר הדירקטוריון(,    ברלב  עמי( מינוי מחדש של ה"ה מר  2; )וולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכר

"גילת טלקום גלובל   -( שינוי שם החברה ל3; ))דירקטורית בלתי תלויה(  אסףיהל שחר והגב' מירית    מר

( ודוח בדבר 2021-01-144240)אסמכתה:    3.9.2021רטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה מיום  לפ  -בע"מ"  

 ( המובאים בזאת על דרך של הפניה.  2021-01-086218)אסמכתה:  10.10.2021תוצאות האסיפה מיום 

 החלטות החברה -א 29תקנה  .19

 הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה  .19.1.1

משרה   ונושאי  אישור בחברה  לדירקטורים  לאחר  אושרה  תוקפם  הארכת  אשר  שיפוי,  כתבי  ישנם 

ביום   החברה  של  הביקורת  וועדת  ידי   2017ביוני    4דירקטוריון  החברה   על  של  הכללית  האסיפה 

מיום   החברה  של  מיידים  דיווחים  ראו  נוספים    2017ביוני    4ומיום    2017באפריל    26)לפרטים 

 , בהתאמה(.056784-01-2017-ו 043074-01-1720)אסמכתאות: 

 התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה   .19.1.2

ועדת התגמול של החברה אישרה, בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות ,  2022בחודש ינואר  

עניין(, התש"ס בעלי  נושאי תקנות ההקלות)"  2000-עם  ביטוח אחריות  פוליסת  חידושה של   "(, את 

 "(.ההתקשרות)כולל(( )"  2023בינואר  25"( עד ליום פוליסת הביטוחמשרה ודירקטורים בחברה )"

החברה של  התגמול  למדיניות  בהתאם  הינו  הביטוח  בפוליסת  החברה  התקשרות  כתוארה חידוש   ,

 לעיל. 
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מיליון דולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר,   10בהתאם לתנאי הפוליסה, גבול האחריות הינו בסך של עד   

אלפי דולר ארה"ב. הפוליסה חלה בגין תביעות בכל העולם, כאשר   40והפרמיה השנתית הינה בסך של  

 שיעור ההשתתפות העצמית עשוי להשתנות בשיעורים מסוימים בהתאם למדינה הרלוונטית. 

 

 

_____ ____________ _______ 

 בע"מ גילת טלקום גלובל

 

 2022במרץ  30תאריך: 

 

 שמות החותמים ותפקידם: 

 , יו"ר דירקטוריוןעמי ברלב

  , מנכ"ל החברהאיציק בן אליעזר
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 תאגידי   ממשל   שאלון 

 

 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 

 אמיר תמרי.  ':  א דירקטור

 . עמית בריקמן  ': בדירקטור  

אסף    מיריתמר יהל שחר וגב'  כמו כן,    .2:  זה  שאלון   פרסום  למועד   נכון  בתאגיד  המכהנים  החיצוניים  הדירקטורים  מספר
 דירקטורים בחברה הנם בלתי תלויים(.  5מתוך  4מכהנים כדירקטורים בלתי תלויים בחברה )

 √  
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2 . 
 

 בלתי תלויים.   %80 .5מתוך  4:  זה  שאלון פרסום למועד  נכון בתאגיד  המכהנים 2תלויים  הבלתי הדירקטורים 1שיעור 

 : ______. 4התאגיד  3בתקנון  שנקבע  תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

X (. בתקנון  הוראה נקבעה לא)  רלוונטי  לא 

 √ _____ 

3 . 
 

 הדיווח   בשנת  קיימו   הם  כי   ונמצא (  תלויים  הבלתי   והדירקטורים)   החיצוניים   הדירקטורים  עם   בדיקה   נערכה  הדיווח  בשנת
  המכהנים (  תלויים  והבלתי)   החיצוניים  הדירקטורים  של  זיקה  היעדר  לעניין   החברות  לחוק(  ו) -ו(  ב) 240  סעיף   הוראת  את

 (. תלוי  בלתי  או)  חיצוני כדירקטור   לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד

 √  

4 . 
 

 למעט )   בעקיפין  או  במישרין ,  הכללי   למנהל  5כפופים   אינם ,  הדיווח  שנת  במהלך  בתאגיד  כיהנו  אשר   הדירקטורים   כל
 (. לעובדים  נציגות בתאגיד  קיימת  אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

) נכון   לא"  הינה  תשובתכם  אם    עמדו   שלא  הדירקטורים  שיעור  יצוין   -(  כאמור  הכללי  למנהל  כפוף  הדירקטור,  קרי " 
 _____. : 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  

 √  

 
 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  - "שיעורבשאלון זה, " 1
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות.  2
 המפקח על הבנקים(.הוראות  -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד בנקאי  -לעניין שאלה זו   3
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 4
             דירקטור( ו/או עובד עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט  -לעניין שאלה זו    5

    התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו. שבשליטת   המוחזקבתאגיד 
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  :  _____. לעיל כאמור  בנסיבות למעט בהצבעה השתתפו או/ו  בדיון  נכחו כאמור  דירקטורים   בהם  הישיבות שיעור  יצוין

6 . 
 בישיבות  נכח  לא,  בתאגיד   אחר  בכירה  משרה  נושא   או  דירקטור  שאינו(,  מטעמו  מי  או /ו  קרובו  לרבות)  השליטה  בעל  .1

 .  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

 _________________פירוט הזיקה לבעל השליטה: 

 לא  כן     האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים: 

 . ____שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח: 

 . רלוונטי  לא

  √  

 

 
 

 הדירקטורים   וכישורי   כשירות 

  
 נכון 

 
 נכון  לא

7 . 
 

, בתאגיד  הדירקטורים כלל של כהונתם את  מיידית לסיים  האפשרות  את המגבילה הוראה קיימת לא  התאגיד בתקנון
 .  6( מגבלה  נחשבת  אינה רגיל  ברוב קביעה –  זה לעניין) חיצוניים  דירקטורים  שאינם

    –  יצוין( כאמור  מגבלה קיימת, קרי" )נכון  לא" הינה תשובתכם אם

 √  

 

 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 6
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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
  שהדירקטור  לתפקיד ,  השאר  בין ,  המותאמת,  מכהנים   דירקטורים   להכשרת   המשך  תכנית   לעריכת   דאג  וכן,  והדירקטורים

 .  בתאגיד  ממלא

 ( המתאימה במשבצת    x לסמן  יש)     לא   כן x: הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם  יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

 √ 

 

 

9 . 
 א

 .  ופיננסית  חשבונאית מומחיות  בעלי להיות  שעליהם  בדירקטוריון   דירקטורים של נדרש  מזערי מספר נקבע   בתאגיד א. 

 . 1:  שנקבע  המזערי המספר  יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

 √ 

 

_____ 

 - הדיווח שנת במהלך   בתאגיד  שכיהנו הדירקטורים מספר ב. 

   .4.: 7ופיננסית חשבונאית  מומחיות  בעלי

 . 5: 8מקצועית  כשירות  בעלי

  

 
 . 2005 –מקצועית(, התשס"ו   לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 7
   .9ר' ה"ש   8
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  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

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 

 : _____. המינים 

 √ 
 

 :  זה שאלון  פרסום  למועד נכון התאגיד  בדירקטוריון  המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר ב. 

 . 2: נשים ,   3:  גברים

_____ 
_____ 

 

 )וכינוס אסיפה כללית(   הדירקטוריון   ישיבות 

  
 נכון 

 
 נכון  לא

11 . 
 

 א. 
   :הדיווח כל רבעון בשנת  במהלך  שהתקיימו  הדירקטוריון ישיבות  מספר

 5 (:2021רבעון ראשון )שנת 

 5 רבעון שני:

 6רבעון שלישי: 

 7רבעון רביעי: 

_____ 
 

_____ 
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 ב. 
  בישיבות   השתתפותו  9שיעור   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)

שיעור  שם הדירקטור  _____ _____
השתתפותו  

בישיבות 
 הדירקטוריון 

 

 שיעור
  השתתפותו

            בישיבות
 10ביקורת ועדת

 שיעור
  השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
  הדוחות
                  11כספיים

 שיעור
  השתתפותו

                בישיבות
 ועדת
                                    12תגמול

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות  

דירקטוריון נוספות בהן 
הוא חבר )תוך ציון שם  

 הועדה(

  
 

 ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.  100% עמי ברלב  
 

 

  
 

 ל.ר.  100% 100% 100% 100% אמיר תמרי 
 

 

  
 

 ל.ר.  100% 100% 100% 100% עמית בריקמן 
 

 

  
 

 ל.ר.  ל.ר.  100% 100% 90% יהל שחר 
 

 

 
 .  2ר' ה"ש  9

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו.  10
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו.  11
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו.  12
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  100% ל.ר.  100% 100% אסף  מירית
 

 

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 

ימים    60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על  
)בימים(    הזמן   )נכון/לא נכון( תצוין תקופת( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא  2א.) 363כאמור בסעיף  

 . _____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור  לא בה
 

 √  

14 . 
 

 מנהל כללי.  בתאגיד  כיהן  הדיווח שנת בכל 

ימים כאמור   90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
  )בימים( בה הזמן החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת( לחוק 6א.)363בסעיף 

 . _____ :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא
 

 √  

15 . 
כפל הכהונה אושר    ו/או מפעיל את סמכויותיו,  גם כמנכ"ל התאגיד  יו"ר הדירקטוריון  בו מכהן  בתאגיד 

 .13)ג( לחוק החברות 121בהתאם להוראות סעיף 
X  

 
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  - בחברת איגרות חוב 13
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X   ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(.  רלוונטי לא( 

16 . 
   הדירקטוריון. ר" יו של  קרוב אינו   ל"המנכ 

   –אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(  

 √  

 _____ _____ . _____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א. 

 ב. 

 :    14)ג( לחוק החברות121בהתאם לסעיף הכהונה אושרה  

 כן   

 לא  

 במשבצת המתאימה(    x)יש לסמן 

_____ _____ 

17 . 
 

 מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.   אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.  

 √  

 

 

 

 

 

 

 

 
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  -בחברת איגרות חוב  14
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 הביקורת   ועדת   

  
 נכון 

 
 נכון  לא

18 . 
 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת  בוועדת
_____ _____ 

 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 . 
 

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח  
 )ה( לחוק החברות.  115בישיבות ועדת הביקורת, למעט בהתאם להוראות סעיף  

 √ 
 

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  מבקרה  בנוכחות  לפחות  אחת  ישיבה  הדיווח  בשנת  קיימה  הביקורת  ועדת . 21
 . התאגיד של  העסקי בניהול ליקויים   לעניין, הוועדה חברי   שאינם בתאגיד  משרה נושאי  של

 √  
 

  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

 √ 
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  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

 √ 
 

  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
   .  ימי עסקים  2: הכספיים  הדוחות לאישור  בדירקטוריון 

_____ _____ 

 

 ב. 
  הדיון בדירקטוריון לאישורמספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד 

 :  הכספיים הדוחות

 ימים.  3(:  2021 דוח רבעון ראשון )שנת

 ימים.  3דוח רבעון שני: 

 מים.  3דוח רבעון שלישי: 

 . 4דוח שנתי: 

 
_____ 

 
_____ 

 
בדירקטוריון   ג. הדיון  למועד  לדירקטורים  הכספיים  הדוחות  טיוטת  העברת  מועד  בין  שחלפו  הימים  מספר 

 הכספיים: לאישור הדוחות  

 ימים.  3: (2021דוח רבעון ראשון )שנת 
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 מים. י 3דוח רבעון שני:   

 ימים.  3: דוח רבעון שלישי 

 . 4דוח שנתי: 

  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 התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנתי, כל  בוועדה

 
 ואישור הדוחות כאמור(.  בוועדהמספר חבריה לא פחת משלושה )במועד הדיון   א. 

 √  

 
 ב. 

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(.  לעניין )ג( לחוק החברות )-)ב( ו115התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 

 √  

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.  ג.

 √  

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד. 

 √  

בעל   ה.  הוא  תלויים  הבלתי  מהדירקטורים  אחד  ולפחות  כספיים  דוחות  ולהבין  לקרוא  היכולת  חבריה  לכל 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.   

 √  

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.  ו. 

 √  

 
 ז. 

דירקטורים בלתי  המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו  
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות. 

 √  

 
אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני(  

 . _____התקיים:  שלא  התנאי לא התקיים התנאי האמור וכן
_____ _____ 
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 תגמול   ועדת   

 
 
 נכון 

 
 נכון  לא

 (. בוועדה  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 בוועדת  . 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
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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
 √  

 עסק  בהם  הביקורת  נושאי  יפורטו,  בנוסף.  הדיווח   בשנת  העבודה  תכנית  את  אישרו  הביקורת  ועדת  או  הדירקטוריון  ר"יו . 34
 : הדיווח  בשנת הפנימי המבקר 

אמצעי  בקרת  ,  ועסקאות עם צדדים קשורים   בעלי ענייןביקורת  מערכות מידע,  ביקורת  מעקב הכנסות,  בקרת  הנושאים:  
 תשלום. 

 √  
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 שעות(.  300):  הדיווח בשנת  בתאגיד  הפנימי המבקר העסקת היקף . 35
_____ _____ 

   .הפנימי  המבקר בממצאי(  בדירקטוריון  או  הביקורת בוועדת)  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 

  תשובתכם   אם   . 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

  באמצעות או /ו שבשליטתם  חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל  לרבות) הקרובים מספר -
 (: _____.   ניהול חברות

 :  בדין  הקבועים  האורגים  בידי אושרו כאמור  הניהול שירותי  או/ו העסקה הסכמי האם  -

 כן  

 לא  

 (. _____. שליטה בעל  אין בתאגיד) רלוונטי   לא   ;(המתאימה  במשבצת   x לסמן  יש)

 √  
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38 . 

 

  אם  (. 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

 לא   X כן  

 (המתאימה  במשבצת    x לסמן  יש ) 

 (. שליטה  בעל  אין בתאגיד)  רלוונטי  לא 

 √  

 

 אמיר תמרי: יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים   אמיר תמרי: הביקורת ועדת יו"ר          עמי ברלב: הדירקטוריון ר"יו

 30.3.2022תאריך:  

; 



   

 
 
 
 
 
 
 

 הצהרות מנהלים 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 מנהלים הצהרת

 כללי  מנהל הצהרת
 

 כי: מצהיר ,איציק בן אליעזר אני,

 -  )להלן  2021  לשנת  התאגיד(  -  )להלן  בע"מ  גילת טלקום גלובל  של  התקופתי  הדוח  את  בחנתי (1)

 הדוחות(; 

 של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג   כל  כוללים  אינם  הדוחות  ידיעתי,  לפי (2)

  מצגים,   אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה

 הדוחות;  לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 מכל  נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי (3)

  התאגיד   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,   המצב  את  המהותיות,  הבחינות

 הדוחות; מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 דירקטוריון  של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון,  התאגיד  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)

 שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית  בין,  תתרמי  כל  ידהתאג

  והגילוי  הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו

 עליהם. ובבקרה

 דין.  כל פי על אחר, אדם כל מאחריות או מאחריותי  לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

 30.3.2022 תאריך:

  ________________________ 

 מנכ"ל  ,איציק בן אליעזר 



 מנהלים הצהרת

 הכספים בתחום ביותר  הבכיר המשרה  נושא הצהרת
 

 כי: המצהיר ,אורית גל אני,

  בע"מ   גילת טלקום גלובל  שלהכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות    ותהדוח  את  בחנתי (1)

 הדוחות(; - )להלן 2021 לשנת התאגיד( - )להלן

 לא  מצג  כל  כוללים  אינם  בדוחות  הכלול  אחרה  כספיה  מידעהו  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי (2)

  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר   ולא  מהותית  עובדה  של  נכון

 הדוחות; לתקופת בהתייחס מטעים יהיו  לא מצגים, אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור בהם,

 מכל   נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחרה  כספיה  מידעהו  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי (3)

  התאגיד   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,   המצב  את  המהותיות,  הבחינות

 הדוחות; מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 דירקטוריון  של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון,  התאגיד  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)

 שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית  בין  ת,תרמי  כל  ידהתאג

  והגילוי  הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו

 עליהם. ובבקרה

 דין.  כל פי על אחר, אדם כל מאחריות או מאחריותי  לגרוע כדי לעיל באמור אין

 
 30.3.2022 תאריך:

 
_______________ ____________ 

 כספים יתסמנכ"ל ,אורית גל                                      
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העבודהמסגרת
,"הנהלה"להלן)מ"בעגלובלטלקוםגילתחברתהנהלתידיעלנתבקשנו

ערךירידתבחינתלצורךתלויבלתידוחלערוך,(בהתאמה"החברה"
פעילות":להלן)נתוניםתקשורתשירותימגזרפעילותבגיןהמוניטין
."(ההערכהמועד":להלן)2021דצמבר31ליוםנכון"(נתוניםתקשורת

IASתקןלהוראותבהתאםנערכהעבודתנו הנהלתלמעןהוכןזהדוח.36
פיננסידיווחלמטרותוזאתבלבדשלההמבקריםהחשבוןורואיהחברה

לפרסוםמיועדתלאזועבודה.מקובליםחשבונאייםעקרונותבמסגרת
לכלעליהלהסתמךאוכלשהושימושבהלעשותיוכללא'גוצדברבים
.ובכתבמראשאישורנוללאשהיאמטרה

המידעמקורות
עלוכן,מעמכםשקיבלנוומידעדוחות,נתוניםעלהתבססנועבודתנולצורך

:הבאיםהמקורות
;החברהמהנהלתשנתקבלותחזיות•
;אלושיחותבמהלךפ"בעשנמסרומידעהחברההנהלתעםשיחות•
.פומבייםממקורותשנאסףמשליםמידע•

המידעשלמות
ידיעלאלינושהועברבמידעהמפורטותהעובדותעלמבוססתעבודתנו

התבצעהולא,לבצענתבקשנולאכי,ויובהריודגש.בלבדהעבודהמזמין
נערכהעבודתנו.הנתוניםמלאותאועדכנות,מהימנותשלבדיקה,ידינו-על

לאוכי,ומדויקעדכני,שלם,נכוןאלינושהועברהמידעכלכיההנחהתחת
.כלשהורלוונטיאו/ומהותימסמךאו/ופרטהוסתרולאהושמט

לאוכיסופייםהינםלנושהועברוהנתוניםשכלכךעלהתבססנו,כןכמו
מבוססתשעבודתנוככל.ידיעתנוללאלנושנמסרולאחרשינוייםבהםנעשו

שהתקבלמידעשזהוהרי,העבודהממזמיןאלינוהועברואשרנתוניםעל
שלמותם,דייקנותםאתלאשריכוליםאנוואין,חיצונייםמידעמספקי

שנמסרההנתוניםמתשתיתסטייהכלכי,מובהר.הנתוניםשלוהגינותם
גםיוצאוכפועלעבודתנושלהיסודבהנחותמהותילשינוילהביאעלולה,לנו

מיאו/ולהקשורותחברותאו/ומ"בעכלכליייעוץא.ק.ס.בתוצאותיה
מזמיןכלפישהיאכלבאחריותיישאולאובעליהןמנהליהן,מעובדיהן

הטעיהאוחוסר,טעות,דיוקאיכלבגין,שהואכל'גצדכלפיאוהעבודה
.מטעמומיאו/והעבודהמזמיןידיעלשניתןשהואכלאחרבמצגאובמידע
.המידעשלמותאו/ולמהימנותאישורבעבודתנולראותאיןכייודגש
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עבודתנובסיס
מודליםעלהמבוססתאינדיקטיביתכלכליתהערכההינהעבודתנו
ובגוףלהלןכמפורט,עתידיותוהערכותעבודההנחות,מסוימיםכלכליים
מדויקמידעלספקמתיימרתאינהעבודתנו,כלכליתהערכהככל.העבודה

ידיעלסופקואשרתחזיותבהתממשותרביםבמקריםתלויותומסקנותיה
להןנדרשתהיאאשרהכלכליותבסוגיותורקאךדנהעבודתנו.החברה

כגוןאחרותבסוגיות,בעקיפיןאובמישרין,דנהאינהוהיא,במישרין
בחינת.ב"וכיומסהיבטי,משפטייםהיבטים,פוטנציאליתעסקהכדאיות

על,מסויםבזמןנתוןמצבוהוגןסבירבאופןלשקףאמורההערךירידת
עלשנאמדוותחזיותיסודלהנחותהתייחסותותוךהידועיםהנתוניםבסיס
להובילעשוייםשונהדיןאושונותעובדות,אחריםמודלים.זהמידעבסיס

המוניטיןערךירידתמסקנותעללהסתמךאין,משכך.שונותלמסקנות
עלאו/ומוחלטעובדתינתוןעללהסתמךשניתןכשם,מלאהבטחוןברמת
או/והמוניטיןערךירידתבבחינתשימושכל.מבוקריםכספייםדוחות

.בלבדהמשתמשאחריותעלהינהמסקנותיהעלהסתמכות

עתידפניצופהומידעתחזיות
אשרהחברההנהלתשלותחזיותעתידפניצופהמידענכללבעבודתנו

ומקריםתיאורטיותהנחותעלומבוססותעתידייםלאירועיםמתייחסות
.הרלבנטיתהתחזיתתקופתבמהלךיתקיימובהכרחשלאהיפותטיים

כוונות,נתונים,מידעעלמבוססוהוא,ודאימידעאינועתידפניצופהמידע
פניצופהומידעתחזיות.המוניטיןערךירידתבחינתלמועדנכוןוהערכות

,כלכלייםומיקרומקרו,חיצונייםבגורמיםגםניכרתבמידהתלוייםעתיד
.החברהפועלתבההסביבהשלובהשפעותגיאופוליטיים,ענפייםבגורמים
אתמהותיבאופןלשנותעשויים,אלהובהערכותבנתוניםשינויים

.עבודתנומסקנותשלבפועלהתוצאות

אחריותהגבלת
ערךירידתבחינתלמסירתכתנאימוסכםגםוכך,עולההמקובץמכל

הנובעתאחריותבכלנישאלאאנוכי,העבודהלמזמיןזומוניטין
נזקלכלמאחריותפטוריםנהיהוכי,בעבודתנושימושאו/ומהסתמכות

הקשוריםמחדלאו/ומעשהעקבמטעמולמיאו/והעבודהלמזמיןשייגרם
חלוטדיןבפסקנקבעבהםבמקריםלמעט)לעבודתנובעקיפיןאו/ובמישרין

העבודהמזמין.(רבתיברשלנותאובזדוןפעלנועבודתנואתבערכנוכי
תהיהלאכי,זומוניטיןערךירידתבחינתלקבלתכתנאי,ומתחייבמצהיר

עםבקשרכנגדנוטענהאו/ותביעהאו/ודרישהכלמטעמולמיאו/ולו
.עבודתנו

כיכלשהימשפטיתערכאהידי-עלשייקבעככל,לעילמהאמורלגרועמבלי
הרי,זומוניטיןערךירידתבחינתבגיןכלשהיבאחריותלשאתעלינו

מזמיןידי-עללנוששולםהטרחהשכרמגובה3לפיתוגבלזושאחריות
.זועבודהבגיןהעבודה

המעריכההחברהפרטי
במגווןלעסקיםכלכלייםפתרונותבמתןעוסקתמ"בעכלכליייעוץא.ק.ס

ייעוץ,שוטףועסקיפיננסיליוויכגון,העסקיהמגזרנדרשאליהםתחומים
שוניםלצרכיםשוויהערכותביצוע,עסקאותוהובלתתמיכה,עסקי

מכשיריםשלהוגןשוויהערכותלרבות,אישיים/מיסויים/חשבונאיים
תוכניותעריכת,הוןגיוסיתהליכי,נאותותבדיקות,מורכביםפיננסים
בניית,המשפטלביתמומחהדעתחוות,למשקיעיםנלווהוחומרעסקיות
.ועודכלכליותובדיקותמודלים

כלכליייעוץא.ק.סלחברתפנואנא,לעבודההקשוריםוענייןשאלהבכל
.מ"בע

,בכבוד רב

מ"א ייעוץ כלכלי בע.ק.ס
3

מ"ייעוץ כלכלי בעא.ק.ס
גן-רמת, 33בוטינסקי 'רחוב ז, 1מגדל התאומים 
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הגדרות

הגדרה הפניה

מגזר שירותי תקשורת נתונים מגזר תקשורת נתונים

מ"גילת טלקום בע החברה או גילת טלקום

מ"הנהלת גילת טלקום בע ההנהלה או מזמין העבודה

Cash Generating Unit CGU

" ירידת ערך נכסים"36תקן חשבונאות בינלאומי  IAS 36

2021דצמבר 31 מועד ההערכה

Discounted Cash Flow DCF

מחיר ההון המשוקלל WACC

Capital Asset Pricing Model CAPM

בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתונים
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תמצית מנהלים

5



6

תמצית מנהלים–' פרק א

.דוחות כספיים של החברה ונתונים שנמסרו מההנהלה: מקור( 1

מוניטיןערךירידתבחינתתוצאותתמצית3.
,ההערכהלמועדנכון,המוניטיןערךירידתבחינתסיכוםלהלן

:(דולראלפי)להלןהמוצגיםולחישוביםלאומדנים,להנחותבהתאם

,בספריםהעלותעלעולההשימוששווי,לעילהאמורלכלבהתאם
היחידהשלהשבהברמסכוםנופלתאינהבספריםהעלותמשמע
IASלהוראותבהתאםולפיכך המוניטיןבערךירידהחלהלא36

.ההערכהלמועדנכון

22,738שווי שימוש  

20,800שווי פנקסני

-ירידת ערך

1כללי1.

בשניעוסקת"(הקבוצה":להלן)ידהעלהמוחזקותוהחברותהחברה
:עיקרייםפעילותתחומי

,נתוניםתקשורתשירותיבמסגרת-נתוניםתקשורתשירותי.1
(פיסיחיבור)ותשתיתקישורשירותי,היתרבין,מספקתהקבוצה

רשתותשלוהפעלההקמהשירותיוכןהעולמיתהאינטרנטלרשת
.ארגוניותפניםנתוניםתקשורת

שירותיהקבוצהמספקתזהבתחום-ניידתלוויניתתקשורתשירותי.2
נתוניםתקשורתשירותיהכוללתלווייןבאמצעותניידתתקשורת
.נלוויםושירותיםציודלרבותוטלפוניה

ההערכהשיטת2.

מתודולוגיהתמצית

IASלהוראותבהתאם מזומניםמניבהיחידהשלהשבהברסכום36
שווילביןהמכירהעלויותבניכויההוגןהשווימביןכגבוהיחושב

תקשורתמגזרפעילותשלההשבהברהסכוםאמידתלצורך.השימוש
מניבהכיחידההמגזרפעילותשלהשימוששוויאתהערכנו,נתונים

.לחברההצפויים,העתידייםהמזומניםתזרימיהיווןידיעלמזומנים
לפנילתזריםמתאיםניכיוןבשיעורהוונוהעתידייםהמזומניםתזרימי

.דנןבפעילותהגלוםהסיכוןאתהמשקף,מס

בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתונים
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תיאור החברה–' פרק ב

.דוחותיה הכספיים ומידע שהתקבל מההנהלה, אתר האינטרנט של החברה: מקור( 2

2כללי

הקבוצה
גילתובהןבנותחברותמספרהמונה)גלובלטלקוםגילתקבוצת
תשתיותבאמצעות,תקשורתשירותיבאספקתמתמחה(מ"בעטלקום

.ורדיואופטייםסיביםתשתיות,לוויין

ערךלנייירותבבורסההנסחרתציבוריתחברההינהטלקוםגילת
רחבפסותקשורתקישוריותפתרונותמספקתהקבוצה.אביב-בתל

,אינטרנטספקי,סלולרחברות,טלקוםלחברותגבוההבאיכות
,כןכמו.באפריקהבעיקר,העולםברחביקהילתייםוארגוניםמוסדות
ממשלות,לצבאותתקשורתשירותיבאספקתמתמחההקבוצה

היכולות.בעולםנוספותובמדינותבישראלבטחונייםוארגונים
שירותילספקלהמאפשרותפעילותהבשנותהקבוצהשצברה

.הלקוחלצרכיבמיוחדמותאמיםאינטרנט,סלולר,תקשורת
כמגזריהמדווחיםעיקרייםפעילותתחומיבשניעוסקתהקבוצה

:הכספייםבדוחותיהפעילות
נתוניםתקשורתשירותיבמסגרת-נתוניםתקשורתשירותי.1

(פיסיחיבור)ותשתיתקישורשירותי,היתרבין,הקבוצהמספקת
רשתותשלוהפעלההקמהשירותיוכןהעולמיתהאינטרנטלרשת

,כאמורהשירותיםאספקת.ארגוניותפניםנתוניםתקשורת
גביעלתקשורתופתרונותרשתותשלואיפיוןייעוץכוללת

תחזוקה,התקנה,ציודמכירתלרבות,והלווייןהסיביםתשתיות
בין,הינםזהבתחוםהקבוצהשללקוחותיה.ותפעולשוטפת

בתחוםאינטגרטורים,תקשורתספקי,סלולרחברות,היתר
וארגוניםעסקבתי,רים"מלכ,ממשלתייםארגונים,הטלקום

('וכדבנקים,לימודמוסדות,פיננסייםארגוניםכגון)שונים
ובכללןהתיכוןהמזרחומדינותאפריקהביבשתהממוקמים

.ישראל

שירותיהקבוצהמספקתזהבתחום-ניידתלוויניתתקשורתשירותי.2
נתוניםתקשורתשירותיהכוללתלווייןבאמצעותניידתתקשורת
.נלוויםושירותיםציודלרבותוטלפוניה

היקףאשר,בינלאומיתטלפוניהשירותיבתחוםפעילותלחברה,כןכמו
.מגזרלכדיעולהאינוזהתחוםשלהפעילות

בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתונים
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בחינת ירידת הערך–' פרק ג

מתודולוגיה.1

כללי.א
בכדיליישםצריךשתאגידהנהליםאתמגדירIAS36בינלאומיתקן

ההשבה-ברהסכוםעלהעולהבסכוםיוצגולאשנכסיולהבטיח
כגבוהIAS36-ל18בסעיףמוגדרנכסשלהשבהברסכום.שלהם

השימוששווילביןמכירתועלויותבניכויהנכסשלההוגןהשווימבין
שלערכוכאשרשלוההשבה-ברמהסכוםהגבוהבסכוםמוצגנכס.בו

.ממכירתואובומהשימוששיתקבלהסכוםעלעולהבספריםהנכס
להכירמהתאגידדורשוהתקןבנכסערךירידתחלה,כזהבמקרה
.ערךמירידתבהפסד

השבהברסכום.ב
עלויותבניכויהוגןכשווייחושבהשבהברסכוםכיקובעהתקן

:שבהםכגבוה,השימוששוויאומכירה

והואנטוהמכירהמחירהינוהמכירהעלויותבניכויהוגןשווי1.
קונהביןלבבתוםבעסקההנכסממכירתלקבלשניתןהסכום
עלויותבניכוי,מושכלתבצורההפועלים,מרצוןומוכרמרצון
.כלשהןישירותתוספתיותמימוש

תזרימיאומדןשלהנוכחיהערךהואהנכסשלהשימוששווי2.
בנכסמתמשךמשימושלנבועהצפויים,העתידייםהמזומנים
.שלוהשימושייםהחייםבתוםהנכסשלוממימושו

הקטנהכקבוצההנתוניםתקשורתמגזרפעילותאתזיהתהההנהלה
מזומניםתזרימיהמניב,מוניטיןמשוייךאליהנכסיםשלביותר

הערךירידתמבחן,לפיכך.מתמשךמשימושתלוייםבלתיחיוביים
.(CGU)מזומניםמניבתכיחידהלפעילותמתייחס,להלןכמפורט

הבדיקהשלבי.ג
:הבאיםהשלביםאתכוללתערךירידתבדיקת

מניבתהיחידהשלאוהנכסשלההשבה-ברהסכוםאמידת1.
תזרימימניבאינוהנכסאם,הנכסמשתייךאליההמזומנים

הקבוצההינהנכסשלמזומניםמניבתיחידה.בעצמומזומנים
תזרימיומניבה,הנכסאתהמכילה,נכסיםשלביותרהקטנה

בעיקרםתלוייםשאינםמתמשךמשימושחיובייםמזומנים
.אחריםמנכסיםהחיובייםהמזומניםבתזרימי

היחידהלנכסיוהקצאתוהערךמירידתהמתקבלההפסדמדידת2.
מערכונמוךהנכסשלההשבהברסכוםאם.המזומניםמניבת

.שלוההשבהברלסכוםהנכסשלערכויופחת,בספרים

ההערכהשיטת.ד
פעילותשלכלכלישווילהערכתשונותמתודולוגיותמספרקיימות
בהתאםנקבעתהשוויהערכתמתודולוגיית,כלליבאופן.עסקית

ומענהכלכלייםמשתניםניתוחכוללתלכךובהתאםהמוערךלנכס
.שונותכלכליותסוגיותעל

תקשורתמגזרפעילותשוויהערכתלצורךידינועלשנבחרההשיטה
בהתאם(DCF-ה)המזומניםתזרימיהיווןשיטתהינההנתונים
הינוזושיטהלפיהפעילותשווי.IAS36בינלאומיתקןלדרישת

.בעתידמפעילותהלהתקבלהצפוייםהתזרימיםשלהנוכחיהערך
הסיכוןרמתאתהמשקףההוןבמחירמהווניםאלותזרימים
תזרימיתחזיתשלהנוכחילשווילהגיעהיאהשיטהמטרת.ההולמת

.העתידייםהמזומנים

בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתונים
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בחינת ירידת הערך–' פרק ג

השוויהערכתמודלהנחות2.
כללי.א

ממועדשנים5שללתקופהנבנתההמזומניםתזרימיתחזית
יגדלוהמזומניםתזרימיכיהונחואילךהשישיתמהשנה.ההערכה
תחזיתשלהמייצגתהשנההינהזושנה,כןעל.זההצמיחהבשיעור
.ארוךלטווחהמזומניםתזרימי

וצמיחההכנסות.ב
צפויותהראשונההתחזיתבשנתההכנסות,להנהלהבהתאם

התחזיתבשנתכיהונח.דולראלפי35,168-כשללסךלהסתכם
וצפויות8.6%-כשלבשיעוריצמחוהחברההכנסותהשנייה

שנותלהמשךבאשר.דולראלפי38,196-כשללסךלהסתכם
לגדולצפיותההכנסות,השלישיתמהשנההחלכיהונח,התחזית
,ואילךלתחזיתהמייצגתמהשנההחל.3%-כשלקבועשנתיבשיעור

,הארוךבטווח2%-כשלבשיעוריהיההצמיחהששיעורהונח
דולראלפי42,584-כשללסךלהסתכםצפויותההכנסותבהתאם

.המייצגתבשנה

גולמיורווחהמכרעלות.ג
.הפחתהוצאותאתוהןהייצורעלויותאתהןכוללתהמכרעלות

להגדיליכולהמגזרבאמצעותםמשאביםקיימים,להנהלהבהתאם
.קבועותהינןהמגזרמעלויות90%-כ,כןכמו,הנוכחיהמחזוראת

בהכנסותהצפויהגידולכיצופהההנהלה,לעיללאמורבהתאם
שלהגדלהנדרשתולאהיות,הגולמילרווחמשמעותיתבצורהיתרום

כיהונחבהתאם.בהכנסותהגידולשלשיעורבאותוהייצורקיבולת
26,554-כשלמסךלגדולצפויה(הפחתהוצאותכולל)המכרעלות
דולראלפי29,575שללסךועדהראשונההתחזיתבשנתדולראלפי
.החמישיתהתחזיתבשנת

התחזיתבשנת24%-מכלגדולצפויהגולמיהרווחשיעור,במקביל
בשנת.החמישיתהתחזיתבשנת29%-כשללשיעורועדהראשונה
להסתכםצפויה(פחתהוצאותכולל)המכרעלותהמייצגתהתחזית

שללסךלהסתכםצפויהגולמיוהרווחדולראלפי29,168-כשללסך
.32%-כיהיההגולמיהרווחושיעורדולראלפי13,416-כ

ושיווקמכירההוצאות.ד
התחזיתבשנהושיווקהמכירההוצאותכיהונח,להנהלהבהתאם

שיעורויהוודולראלפי4,754-כשללסךלהסתכםצפויותהראשונה
ולאורךהשנייההתחזיתמשנתהחל.ההכנסותמסך13.5%-כשל

מסךושיווקהמכירההוצאותשיעורכיהונח,התחזיתשנות
ועדהשנייההתחזיתבשנת11.9%-כשלמשיעורינועוההכנסות

התחזיתמשנתהחל.החמישיתהתחזיתבשנת11.7%-כשללשיעור
ההכנסותמסךושיווקהמכירההוצאותשיעורכיהונחהמייצגת

צפויותושיווקהמכירההוצאות,ובהתאם11.7%-כעליתייצב
.המייצגתהתחזיתבשנתדולראלפי4,980-כשללסךלהסתכם

וכלליותהנהלההוצאות.ה
מסךוכלליותההנהלההוצאותשיעורכיהונח,להנהלהבהתאם

צפויותוההוצאות17.8%-כיהיההראשונהבשנהההכנסות
התחזיתשנותלהמשךבאשר.דולראלפי6,272-כשללסךלהסתכם

יפחתההכנסותמסךוכלליותהנהלההוצאותשיעורכיהונח
בשנת16%-כשללשיעורועדהשנייההתחזיתבשנת16.5%-מכ

כיצופהההנהלה,המייצגתמהשנההחל.החמישיתהתחזית
העלייהלשיעורדומהבשיעורתעלנהוכלליותהנהלההוצאות

המייצגתהתחזיתשבשנתכך,מלאהלגמישותובהתאםבהכנסות
אלפי6,820-כשללסךלהסתכםצפויותוכלליותההנהלההוצאות

.דולר

בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתונים
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בחינת ירידת הערך–' פרק ג

המשך-השוויהערכתמודלהנחות2.

המזומניםתזריםהנחות.ו
:התחזיתבשנותהמזומניםתזרימיהנחותפירוטלהלן

מיסיםהוצאות
הסטטוטוריהחברותמסשיעורלפי,23%שלמסשיעורהונח

בתקן50לפסקהבהתאם,ברם)ההערכהלמועדנכוןהחלבישראל
IAS36,תקבוליאותשלומיםיכלוללאהמזומניםתזרימיאומדן
המוצגהפנויהנקיהמזומניםתזרים,לעילהאמורלאור.מיסים

היווןבשיעורומהווןצפוייםרווחיםבגיןמסתשלוםכולללאלהלן
.(מסלפני

והשקעהפחת
ההנהלהידיעלנמסרו,(זהלפרק'זבסעיףכמפורט)ההשקעות

.הטווחארוךלתקציבבהתאם
,דהיינו.לפחתזהותתהיינהההשקעותהמייצגתבשנהכיהונח

.הקבועהרכוששלהקייםהמצבעללשמורמנתעלסכומיםיושקעו

החוזרבהוןשינויים
ימיכיהונח,התחזיתלשנותהחוזרבהוןלשינוייםהתחזיתבבניית

הממוצעיםהאשראילימיזהיםיישארוולספקיםללקוחותהאשראי
ההכנסותומתחזיותאלומיחסים.היסטורייםמנתוניםשנגזרוכפי

שלבשיעורשליליהחוזרבהוןהצפויהשינוינגזרהמכרועלות
.36%-כ

Residual)שיירערך Value)
.המייצגתלשנההמזומניםתזריםאתחישבנוהשיירערךבחישוב

.בשנה2%-בכיצמחזהמייצגמזומניםתזריםכיהונח

בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתונים



המשך-המודלהנחות.2

מזומניםותזריםוהפסדרווחתחזית.ז

:(דולראלפי)התחזיתלשנותלעילשפורטווהאומדניםההנחותעלבהסתמך,מזומניםותזריםוהפסדרווחתחזיתמפורטתלהלן
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בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתוניםבחינת ירידת הערך–' פרק ג

X1X2X3X4X5שנה מייצגת

35,16838,19639,34340,52741,74942,584כ הכנסות''סה

8.6%3.0%3.0%3.0%2.0%שיעור צמיחה

26,55427,58028,30028,91929,57529,168עלות מכר

8,61410,61611,04311,60812,17413,416רווח גולמי

24.5%27.8%28.1%28.6%29.2%31.5%שיעור רווח גולמי

4,7544,5344,6474,7634,8824,980הוצאות מכירה ושיווק

6,2726,2836,4146,5486,6866,820הוצאות הנהלה וכלליות

2966051,616(18)(201)(2,412)תפעולי( הפסד)רווח 

4,3911,098416430443303שינויים בהון החוזר

(4,060)(4,060)(3,678)(3,332)(2,541)(1,730)השקעות

10,6406,8465,1904,9134,9594,060פחת

10,8895,2022,2551,9601,9481,919תזרים מזומנים

10,0594,1001,5171,125954ערך נוכחי של תזרימי מזומנים
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הפנקסניהערךחישוב.3

ידיעלנאמדוהפנקסניהערךאתהמרכיביםוההתחייבויותהנכסים
הערכתלמועדהכספייםהדוחותטיוטתעלבהתבססההנהלה

:(דולראלפי)הפנקסניהערךחישובפירוטלהלן.השווי

בחינת ירידת הערך–' פרק ג

ומסקנותסיכום.4
,ההערכהלמועדנכון,המוניטיןערךירידתבחינתסיכוםלהלן

:(דולראלפי)להלןהמוצגיםולחישוביםלאומדנים,להנחותבהתאם

,בספריםהעלותעלעולההשימוששווי,לעילהאמורלכלבהתאם
היחידהשלהשבהברמסכוםנופלתאינהבספריםהעלותמשמע
IASלהוראותבהתאםולפיכך המוניטיןבערךירידהחלהלא36

.ההערכהלמועדנכון

רגישותניתוח
לשינוייםבהתאםהחברהשלהשוויעבוררגישותניתוחמובאלהלן

:(דולרבאלפי)ארוךלטווחהצמיחהבשיעורושינויההוןבמחיר

אלפי דולר

22,738שווי שימוש  

20,800שווי פנקסני

-ירידת ערך

אלפי דולר

 4,529רכוש קבוע

 IFRS 1614,937נכסים בגין זכות שימוש 

 5,401רכוש אחר ללא מוניטין

 4,299מוניטין

(8,367)הון חוזר

 20,800כ שווי פנקסני"סה

בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתונים

17.7% 17.2% 16.7%

21,215 21,502 21,804 1%

22,389 22,738 23,107 2%

23,564 23,974 24,410 3%



נספחים
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(WACC)משוקללהיווןשיעור-'אנספח

(WACC)המשוקללההוןמחיר
לשקףאמור,החזוייםהמזומניםתזרימילהיווןנדרשאשרההיווןשיעור

שיעורחישוב.נתוניםתקשורתמגזרבפעילותהקיימתהסיכוןרמתאת
שימושנעשהזובעבודתנו.WACC-הלמודלבהתאםנעשהההיוון
.המגזרלפעילותמשיקבתחוםהפועלות,ציבוריותמדגםחברותבנתוני

:הפרמטריםופירוטהמשוקללההוןמחירחישובנוסחתלהלן
WACC= Re * E / (D + E) + Rd * D / (D + E) * (1 - T)
Re= Rf + Rp * BETA+ Ssp

.17.2%-כהינוכאמורמהחישובמתקבלאשרההוןמחיר
.18.8%-כהינומסלפניההיווןשיעור

ביאורים
אפסעקוםמאמידתהנגזרתהתשואהשיעורי-סיכוןחסרתריבית.א

.U.S:מקור)ב"ארהממשלתיותחובמאגרות Depaetment of the
treasury).

ידיעלהנדרשת,בשוקהממוצעתהסיכוןפרמיית-השוקפרמיית.ב
לשערמעברלמשקיעיםהסיכוןפרמיית,דהיינו,ההוןבשוקמשקיע
Damodaran:מקור)סיכוןחסרתריבית online).

הכרוךהיחסיהסיכוןאתמשקףזהמקדם-(ביטא)BETA.ג
עםההשקעהתשואתביןהקורלציהרמתעלומבוססכלשהיבהשקעה

לאביטאלפיהביטאהונחה,ההערכהלצורך.כולוההוןשוקתשואת
Damodaran:מקור)הענףשלממונפת online).

פרמיהלהוסיףמקובל-(Ssp)קטנותלחברותסיכוןפרמיית.ד
.נמוךשוקשוויבעלותבחברותבהשקעותהסיכוןעודףאתהמשקפת

המתאימהסיכוןפרמייתנוספה,קטנההחברהבהיותה,זאתלאור
Duff&Phelpsלנתוניבהתאםלגודלה Valuation Handbook –

Guide to Cost of Capital.

שלהסיכוןרמתביןפערקיים-(SEP)נוספתסיכוןפרמיית.ה
מגזרפעילותלביןהביטאתחשיבלצורךשנלקחוהציבוריותהחברות
אמורה,המגזרשלהסיכוןרמת,להערכתנו.הנתוניםתקשורת
אתהמגדיליםספציפייםמאפייניםמספרלאורגבוהלהיות,לכאורה

שלהנוספיםהסיכוניםלאורכימעריכיםאנו.המגזרשלהסיכוןרמת
.6%שלנוספתסיכוןפרמייתWACC-הלתחשיבלהוסיףיש

.ההנהלהידיעלשנמסרכפי,החובמחירלפי-(מסלפני)החובמחיר.ו

:מקור)ענףשלהממוצעהזרההוןלשיעורבדומה-החובשיעור.ז
Damodaran online).

נספחים

תיאורביאורסימון
Rf2%ריבית חסרת סיכון'א
Rp10%פרמיית השוק'ב

BETA0.5סיכון ביחס לשוק'ג
Ssp11%פרמיה לחברות קטנות'ד
Sep6%פרמיית סיכון ספציפית'ה
Kd4.5%(לפני מס)מחיר החוב 'ו

D/(D+E)44%שיעור החוב של החברה'ז
WACC17.2%

בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתונים
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זהר אברהם–פרטי ניסיון מעריך השווי 

.בעלים, מ"א ייעוץ כלכלי בע.ק.חברת ס-היום 
.שוויוהערכותכלכלייםבנושאיםש"בהמ'כבידיעלומגשרממונהמומחה✓
.ש"בהמ'כבידיעלייצוגיתבתובענהפשרההסדריישוםעלממונה✓
.חשבוןרואיבלשכתשווילהערכותועדהר"יו✓
.שוויהערכותבנושאשוניםובפורומיםד"עולמשרדי,דירקטוריםקורס,שופטיםלהשתלמותהמכוןבמסגרתמרצה✓
.שוויוהערכותכלכלייםחשבונאייםבנושאים(בישראל)מומחהדעתחוותבכתיבתרבניסיון✓
.(Delaware)ב"בארהמשפטיתהתדיינותבמסגרתשוויהערכתבנושאמומחהדעתחוותמתן✓
.סליקהחברותלרבות,בנקאיחוץאשראיבתחוםחברותשלרחבלמגווןועסקיכלכליייעוץ✓
שוויוהערכותרכישהעלותהקצאתכגוןמורכבותעבודותכולל,ל"ובחובארץופרטיותציבוריותחברותמאותשלכלכליויועץשווימעריך✓

.מורכביםהונייםמכשירים
.שוויהערכותבנושאהמשפטיםומשרדהממשלתיותהחברותלרשותיועץ✓
.שוויבהערכותאלובהליכיםכלכליכמומחהמינויכולל,וכינוסגישור,בוררותבהליכיהשתתפות✓
.שוויבהערכותח"ורוד"עולמשרדיוכלכליחשבונאיייעוץ✓
.ועוד(Turn-Arounds)הבראההליכי,(M&A)ורכישותמיזוגיםליווי,עסקיותתוכניות,שונותלמטרותשוויהערכות,הוןגיוסיליווי✓

.בעבר יועץ עסקי במשרדי ייעוץ מובילים

:להלן פרטי השכלתי

.מוסמךחשבוןרואה✓

.חיפהאוניברסיטתמטעםוחשבונאותכלכלההחוגיםבוגר✓

.שונותבמסגרותמקצועיותהשתלמויות✓

בחינת ירידת ערך מוניטין בגין מגזר תקשורת נתוניםנספחים



השווימעריכיאודות
הכלכליוהייעוץהליוויבתחומישירותיםמגווןמציעההחברה.ועסקיםלחברותפיננסי-כלכליוייעוץבליווימתמחהחברתנו

,שוויהערכות,החלטותתומכיכלכלייםמודליםובנייתניתוחיםדרך,שוטףכספימניהולהחלהעסקיהמגזרידי-עלהנדרשים
.ורכישהמיזוגתהליכיליוויועד

תהליכי,נאותותובדיקותשוויהערכותביצוע,עסקאותוהובלתתמיכה,עסקיבייעוץמתמחההמחלקה:הכלכליתהמחלקה
חוות,אישיים/מיסויים/חשבונאייםשוניםלצרכיםשוויהערכות,למשקיעיםנלווהוחומרעסקיותתוכניותעריכת,הוןגיוסי
.ועודכלכליותובדיקותמודליםבניית,המשפטלביתמומחהדעת

וידעמרחביתראיהעלהמבוססניסיוןורבמקצועיכספיםניהולשירותילחברותמספקתזומחלקה:עסקאותלליוויהמחלקה
האשראישלויעילנכוןלניהולחברותעשרותיומיומיבאופןהמלוויםחשבוןורואיכלכלניםכוללתהמחלקה.בערכםייחודיים
.החלטותתומכיניהולייםחות"ודורווחיותבקרת,החברהפעילויותעלפיננסיתושליטהבקרהניהוללצדהבנקאיוהממשק
Middleלחברותניתןהשירות Marketגדולותבחברותכספיםלי"לסמנכסמכויותוביזורכתמיכהאו.
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