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הקדמה והגבלת אחריות

עלנתבקשה"(הפירמה"או"פרומתאוס)"מ"בעכלכליייעוץפרומתאוס,2021בינואר14ביוםנחתמהואשר2020בדצמבר27מיוםההתקשרותלהצעתבהתאם

מ"בעתקשורתפלאפוןלפעילותשוויהערכתלבצע"(הלקוח"או"בזק)"מ"בעלתקשורתהישראליתהחברהבבזקחשבותומנהלחשבקורלנדעמיתח"רוידי

מיועדתהדעתחוות."(העבודה)"IAS36תקןלדרישותבהתאם31.12.2020ליוםערךירידתבחינתלצרכי,"(החברה"או"פלאפון"או"ן"הרטמגזר"או"ן"רט)"

.ובכתבמראשהפירמהאישורקבלתללא,אחרשימושכלזודעתבחוותלעשותאין.הכספיבדיווחוהצגתהצירופהולצורךבלבדהלקוחשללשימושו

מידעזהובכללותחזיותאומדנים,יסודלהנחותהתייחסותותוךידועיםנתוניםבסיסעל,מסויםבזמןנתוןמצבוהוגןסבירבאופןלשקףנועדותכלכליותעבודות

מידעעלמבוססתוהיא,בלבדחתימתהלמועדתקפהזועבודה,בהתאם.ודאיתאינהשהתממשותו,(1968-ח"התשכע"ניבחוקכהגדרתו)עתידפניצופה

עיקריאתמתארתהעבודה."(המידע":להלן)ושומותתחזיות,הערכות,כספייםדוחותלכלולעשויההיאזהובכללנוספיםוממקורותמטעמהממיאו/ומהחברה

שהמידעמניחהוהיאהמידעשלעצמאיתבדיקהמבצעתאינההפירמהכייודגש.מפורטאומלאבהכרחאיננוהתיאוראךשבוצעוהבדיקהונהליהניתוחים,המידע

אחראיתאינההפירמה.החשבונאותלכלליהתאמתולגביביקורתכוללתאינהוהיאהמידעולדיוקלשלמות,לנכונותאימותמהווהאינההעבודה,לפיכך.מהימןהינו

הנוגעותשונותוציפיותהנחותעלוכן,העבודהלמועדקייםידעעלבחלקומבוססהמידע.וקיימותבמידההמידעשל(אחרתאוחשבונאית)ההצגהצורתלהשלכות

תוצאות,מהימןאומדויק,שלםאינווהמידעהיה.בכללותוהמשקומצבופוטנציאלייםקיימיםמתחרים,השוקמצבלרבות,רביםחיצונייםלגורמיםוהןלחברההן

דברהפירמהלידיעתבאלאכייצויין,זאתעם.חדשמידעשיתקבלככלהעבודהאתלעדכןהזכותאתלעצמהשומרתהפירמהלכן,להשתנותעשויותהעבודה

.המידעסבירותחוסרעללהצביעהעלול

שכרוכי,זועבודהעבורטרחהשכרמקבלתשהפירמההעובדהלמעט,בחברההשליטהובבעליבחברה,בעבודהאישיענייןאותלותלפירמהאיןכיבזאתמוצהר

.העבודהבתוצאותמותנהאינוהטרחה

.משפטיתד"חואוייעוץמשוםבהואיןספציפימשקיעעבורשווילקבועמיועדתאיננההעבודה,כןכמו.במקומהבאהואינהנאותותבדיקתמהווהאינההעבודה

.סוגמכלעסקהביצועאוערךניירותמכירת/רכישתלכדאיותביחסדעתחוותאוהמלצהאוהצעהמהווהזועבודהאיןכי,מובהרספקהסרלמען

,מוניטיןאובדן,נזקלכל(רבתיברשלנותאובזדוןפעלואםלמעט)אחראיםאינם,מהןבמימשרהנושאוכל,שליטהבעלכלוכןידהעלהנשלטתחברהכל,הפירמה

אונצפההנזקאםביןחלקהאוכולהזועבודהעללמסתמךשייגרמו"(הנזק":להלן)עקיפיםאוישיריםהינםאלהכלאםבין,סוגמכלוהוצאה,רווחיםאובדן,הפסד

אוהנובעותתביעותעםבקשראו,מיוחדאועונשיכפיצויאו,אחרתאוחוקלפי,בנזיקיןאוחוזהפיעלבין,הנזקבגיןסכוםכלמאתנולקבלזכאייהאלאהלקוח.לא

ביצועעםבקשר'גלצדכלשהוסכוםלשלם(אחראומשפטיבהליך)שנחויבככל,לעילהאמורבכלליותלפגועומבליבנוסף.זועבודהעםאחרבאופןהקשורות

.רבתיברשלנותבזדוןפעלנואםלמעט,טרחתנומשכרשלושהפיעלהעולהכאמורסכוםכלבגיןהראשונהדרישתנועםמידלשפותנוהלקוחמתחייב,זועבודה

.זובעבודההמוצגיםהמספריםשלהכפלה/סכימהבעתמהותיתלאסטיהלהיותעשויה,ספרותעיגולעקבכייצויין
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עבודות קודמות

:שבוצעוקודמותכלכליותעבודות

בהמרכזייםופרמטריםהמגזרשלהשוויהערכתביןהשוואהלהלן.31.12.2020-למ"בעתקשורתלפלאפוןמוניטיןערךירידתבחינתביצעההפירמה

:31.12.2019-ול,30.6.2019-ל,31.12.2017,30.6.2018,31.12.2018-הלתאריכיםשבוצעוהקודמותהשווילהערכות(זועבודה)

צמיחה פרמננטית(אחרי מס)שיעור היוון בשנה המייצגת ARPUמנויים בשנה המייצגת' מס(ח"מיליוני ש)שווי פעילות פירוט עבודה

-בחינת ירידת ערך פלאפון ל

31.12.2017
5,4032,9187010.0%2.5%

-בחינת ירידת ערך פלאפון ל

30.6.2018
3,9073,0626110.0%2.5%

-בחינת ירידת ערך פלאפון ל

31.12.2018
2,9142,6426910.3%2.5%

-בחינת ירידת ערך פלאפון ל

30.06.2019
1,2142,6776210.3%2.5%

-בחינת ירידת ערך פלאפון ל

31.12.2019
1,3902,7306010.3%2.5%

-בחינת ירידת ערך פלאפון ל

31.12.2020
2,3322,7166210.3%2.5%
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מקורות מידע

:להלןמפורטיםהעבודהבהכנתששימשוהעיקרייםהמידעמקורות

31.12.2020-לכספיח"דווטיוטת,2017-2019לשניםפלאפוןשלמבוקריםכספייםדוחות•

.20.1.2021-בשהתקבלה2021-2025לשניםההנהלהידיעלשהוכנהשנתיתרבתחזית•

31.12.2019-וה31.12.2017,30.6.2018,31.12.2018,30.6.2019-לפלאפוןשלמוניטיןערךירידתבחינת•

לבקשתנולנושהועברופ"בעשונותוהבהרותנוספיםכספייםנתונים•

אחריםפומבייםמקורותאובעיתונותכתבות,אינטרנטבאתריהמתפרסםגלוימידעמתוך,שוקונתונירקעחומר•

ישראלובנקלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתוני•

Capitalמערכת• IQ

Eikonמערכת•

.החברההנהלתעםופגישותדיונים•
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פרטי החברה המעריכה

כלכליייעוץפרומתאוס

,B.Sc)שבחאייל,זילברשטייןיובלח"רושלבהובלתםתלויהבלתיופיננסיכלכליייעוץחברתהינהכלכליייעוץפרומתאוס MBA)פלץגדעוןח"רו,מלכהאליח"רו,

.משקענפיבמגווןמשמעותייםכלכלייםבפרויקטיםגםכמו(M&A)ורכישותמיזוגיםבעסקאותללקוחותיהמייעצתהפירמה.סעראנאבלח"ורו

ניתוח,שוויהערכותבביצוערבניסיוןבעלפלץח"רו.אביבתלבאוניברסיטתוכלכלהלחשבונאותהחוגבוגר,פלץגדעוןח"רובראשותצוותידיעלבוצעההעבודה

.ועסקיםחברותעבורשוניםמסוגיםכלכליייעוץעבודותוביצועמומחהדעתחוותהכנת,כספייםדוחות

,בברכה

מ"יעוץ כלכלי בעפרומתאוס

ח גדעון פלץ"רו

24.03.2021
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תוכן עניינים

עמודפרק

31.12.2020–פלאפון –בחינת ירידת ערך 

7תמצית מנהלים

12תיאור עסקי החברה–פרק א 

16שוק התקשורת–פרק ב 

25ניתוח דוחות כספיים–פרק ג 

30הערכת השווי–פרק ד 

נספחים

WACC43–נספח א 

44שווי פנקסני–נספח ב 

30.6.201945-הערכת שווי ל–' ב8גילויים נדרשים לפי תקנה –נספח ג 

31.12.201948-הערכת שווי ל–' ב8גילויים נדרשים לפי תקנה –נספח ד 
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תמצית מנהלים
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תמצית מנהלים

החברהשלתמציתיתיאור

כללי

במתןעוסקתפלאפון.1985בשנתבישראלהתאגדהמ"בעתקשורתפלאפון

.קצהציודשלותיקוןומכירהסלולריתתקשורתשירותי

כללירישיון–התקשורתמשרדשלהפעלהלרישיוןבהתאםפועלתפלאפון

לאמורבכפוף,להארכהאפשרותעם2022עדבתוקףהרישיון.ן"רטלשירותי

אחת,כךעלנוספתלתקופהולחידוש,שניםעשרשלנוספתלתקופה,ברישיון

.שניםעשרשל,יותראו

בשוק(MNOs)עצמאיתתשתיתבעלותהמפעילותמחמשאחתהיאפלאפון

–המפעילותיתר.בישראלוהוותיקותהגדולותהסלולרחברותמשלושואחת

להערכת.העיקריותמתחרותיההןואקספון,מוביילהוט,סלקום,פרטנר

-כשלשוקבנתחהחזיקהפלאפון2020שלשלישיהרבעוןלסוףנכוןהחברה

.מנוייםבמונחי21%
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תמצית מנהלים

ותוצאותמתודולוגיה

השוויהערכתמתודולוגיית

.(DCF)מזומניםתזרימיהיווןשיטתפי-עלנערכהפלאפוןפעילותשוויהערכת

תוצאותיהעל,היתרבין,הסתמכההפעילויותשלהמזומניםתזרימיתחזית

הנהלתתחזיתועל,2020לשנתכספיח"דוטיוטתעל,2017-2019בשנים

.2021-2025לשניםהחברה

פרמטריםשלהתממשותםסבירותאת,יכולתהכמיטב,העריכהפרומתאוס

.עצמאיניתוחועל,בפניההוצגואשרשהיהמידעעלבהתבסס,שונים

עיקריותהנחות

גבוההבעצימותתימשךבשוקהתחרותכיהיאהתחזיתבבסיסמרכזיתהנחה

תתרחשהמחיריםברמתוהדרגתיתמסוימתועליההתייצבותוכיהקצרבטווח

.והארוךהבינוניבטווח

▪ARPU–בשחיקההמשךהונחבהתאם-ARPUהתייצבות,2021בשנת

ממגמתכחלק.מכןשלאחרבשניםמתונהועלייה,2022בשנתמסוימת

2023-ל2021השניםביןהדרגתיתהתאוששותהונחהARPU-בהעלייה

.הקורונהממשברכתוצאהשנפגעו,מנדידהבהכנסות

,החברהשלהמנוייםבמצבתהדרגתיתצמיחההמשךהונח–מנויים▪

.בפועלולביצועיםהחברהלאסטרטגייתבהלימה

נומינליהיווןושיעור2.5%-כשלפרמננטיתצמיחהבשיעורשימושנעשה▪

.10.3%-כשלמסאחרי

השוויהערכתתוצאות

בהתאם.₪מיליוני2,332-בכהוערך31.12.2020-לפלאפוןפעילותשווי

-כעלעמדבספריהזהמגזרשלהפנקסניהשווי,בזקידיעללנושנמסרלמידע

יחידתשלערךירידתבגיןהפחתהלבצענדרשלא,בהתאם.₪מיליוני1,020

.הסלולריתהתקשורתשלהמזומניםמניבת
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תמצית מנהלים

רגישותניתוח

פרמננטיתצמיחהושיעורהיווןלשיעוררגישותניתוח

ובשיעורהיווןבשיעורלשינוייםביחספלאפוןפעילותשווירגישותניתוחלהלן

:הפרמננטיתהצמיחה

לסיכום

שלהפעילותבשווי(גידול)לקיטוןמביאההיווןבשיעור1%של(קיטון)גידול

של(קיטון)גידול.₪מיליוני241-לכ₪מיליוני535-כשביןבטווחפלאפון

שביןבטווחהפעילותבשווי(קיטון)לגידולמביאהפרמננטיתבצמיחה0.5%

.₪מיליוני108-לכ₪מיליוני159

ARPU-בלשינוייםרגישותניתוח

שנותלאורךARPU-בלשינוייםביחספלאפוןפעילותשווירגישותניתוחלהלן

:התחזית

לסיכום

שלהפעילותבשווי(קיטון)לגידולמביאARPU-בח"ש1של(קיטון)גידול

.₪מיליוני387-בכשלבסךפלאפון

בשקלים, ARPU-רגישות שווי הפעילות לשינויים ב

(2)(1)-12
שווי פעילות  

(₪מיליוני )
1,5581,9452,3322,7193,106

שיעור ההיוון

צמיחה  

פרמננטית

8.3%9.3%10.3%11.3%12.3%

1.5%2,8322,4202,1031,8521,649

2.0%3,0302,5632,2111,9351,715

2.5%3,2622,7282,3322,0281,787

3.0%3,5392,9192,4702,1321,867

3.5%3,8743,1432,6292,2491,956
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תמצית מנהלים

רגישותניתוח

המנוייםלמספררגישותניתוח

לאורךהמנוייםבמספרלשינוייםביחספלאפוןפעילותשווירגישותניתוחלהלן

:התחזיתשנות

לסיכום

(קיטון)לגידולמביאהתחזיתשנותלאורך*מנוייםאלף50של(קיטון)גידול

.₪מיליון445-בכפלאפוןשלהפעילותבשווי

.התחזיתבשנותהמנוייםלתמהילבהתאם*

31.12.2019-להשווילהערכתביחסעיקרייםשינויים

-להשווילהערכתביחס,בשווילעלייהשהובילוהעיקרייםהשינוייםלהלן

31.12.2019:

תוצאותהבסיסעלקצהציודלמכירותהחברהתחזיתבעליה–קצהציוד▪

החברהותקציב(הסגריםהשפעתבנטרול)2020שנתבמהלךבפועל

.2021-לשאושר

ההנהלהתחזיתאימוץ–2022-2024לשניםההתייעלותתוכנית▪

.2022-2024לשניםהשכרבהוצאותלהתייעלות

מבניםשכירותבהוצאותהחברההתייעלותהמשך–חכירותבגיןחסכון▪

.ואתרים

נבע31.12.19-השלהשווילהערכתביחסבהשקעותהקיטון–השקעות▪

-מ

בפועלתוצאותוקבלתהתדריםבמכרזזכייהבעקבותההשקעותעדכון▪

.החברהתחזיתלעומת

.החדשיםלתדריםציודפריסתבגיןההשקעהאומדנידיוק▪

באלפים, רגישות שווי הפעילות לשינויים במספר המנויים

10050-(50)(100)

שווי פעילות  

(₪מיליוני )
3,2232,7782,3321,8871,441
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תיאור עסקי פלאפון-פרק א 



13

תיאור עסקי החברה-פרק א 

מ"בעתקשורתפלאפון

פלאפון

במתןעוסקתפלאפון.1985בשנתבישראלהתאגדהמ"בעתקשורתפלאפון

.קצהציודשלותיקוןומכירהסלולריתתקשורתשירותי

כללירישיון–התקשורתמשרדשלהפעלהלרישיוןבהתאםפועלתפלאפון

לאמורבכפוף,להארכהאפשרותעם2022עדבתוקףהרישיון.ן"רטלשירותי

אחת,כךעלנוספתלתקופהולחידוש,שניםעשרשלנוספתלתקופה,ברישיון

.שניםעשרשל,יותראו

בשוק(MNOs)עצמאיתתשתיתבעלותהמפעילותמחמשאחתהיאפלאפון

–המפעילותיתר.בישראלוהוותיקותהגדולותהסלולרחברותמשלושואחת

להערכת.העיקריותמתחרותיההןואקספון,מוביילהוט,סלקום,פרטנר

-כשלשוקבנתחהחזיקהפלאפון2020שלשלישיהרבעוןלסוףנכוןהחברה

.מנוייםבמונחי21%

:הבאיםבתחומיםהכנסותיהאתמייצרתפלאפון

שיחהשירותיהכוללתשירותיםחבילת-(Voice)בסיסייםטלפוןשירותי▪

,ממתינהשיחהכגוןנלוויםשירותיםוכןשיחההשלמתשירותי,בסיסיים

.ועוד,ועידהשיחת,קוליתא,"אחריעקוב"

המכשירבאמצעותגלישהשירותי–נתוניםותקשורתגלישהשירותי▪

.5ודור,4דור,3דורברשתותהסלולרי

(טקסטוהודעותSMS)מסרוניםוקבלתמשלוחשירות▪

גיבוישירותיכגוןתוכןשירותיללקוחותיהמציעהפלאפון-תוכןשירותי▪

pelephone)נתוניםאחסון cloud),הגנהשירותי,וירוס-אנטישירותי

.ועודסייברמתקפותבפני

עםנדידהללקוחותיהמאפשרתפלאפון–(Roaming)נדידהשירותי▪

כיסויאלוללקוחותומספקת,העולםברחבילמדינותהאישימכשירם

Roaming(נדידה)מספקתפלאפון,בנוסף.מדינות220-מבלמעלה

.בישראלהשוהיםזריםמפעיליםשלללקוחותיהםנכנסיםנדידהשירותי

,ניידטלפוןמכשירישלשוניםסוגיםמציעהפלאפון–קצהציודמכירת▪

כמו.שירותיהבמגווןהתומכיםנלוויםואביזריםדיבוריות,לרכבמכשירים

,ניידיםמחשבים,טאבלטיםכגוןקצהציודללקוחותיהפלאפוןמספקת,כן

נלוויםאלקטרוניקהומוצריאוזניות,חכמיםשעונים,רמקולים,מודמים

.נוספים

ואחריותתיקוניםשירותמציעהפלאפון–ותיקוניםתחזוקהשירותי▪

תיקוניםבשירותהלקוחאתהמזכהחודשיתשלוםתמורת,מורחבת

.התיקוןבעתפעמיחדתשלוםתמורתאו,הסלולרילמכשירואחריות

-הבתחוםמתקדמיםפתרונותללקוחותיהמציעהפלאפון–IOTשירותי▪

IOT.
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תיאור עסקי החברה-פרק א 

מ"בעתקשורתפלאפון

(המשך)פלאפון

:(KPIs)פלאפוןפעילותאודותעיקרייםתפעולייםנתוניםלהלן

KPIs–פלאפון : 1מיצג 

אלפי115-כגייסהפלאפון,הוותיקיםהמפעיליםבקרבלמגמותבניגוד1.

.2020בשנתמנויים

התגברותעקבהאחרונותבשניםירידהבמגמתנמצאARPU-ה2.

תשתיתבעלימפעילים)לשוקחדשיםמתחריםכניסתבעקבותהתחרות

מגוונותסלולרתקשורתחבילותלשווקהחלואשר(וירטואלייםומפעילים

משינויכתוצאה.הסלולרלשוקחדירהממהלכיכחלקנמוכיםבמחירים

-במסוימתעלייהחלה2018בשנתהחברהשביצעה*המנויהגדרת

ARPUבהירידהעיקר.החברהשל-ARPUמירידהנבעה2020-ב

.הקורונהמשברבעקבות,ל"לחומנדידהבהכנסותאפסיתכמעטלרמה

ממצבתפייד-פרימנויאלף426נגרעומכךוכתוצאהפעילמנויהגדרתאתפלאפוןעדכנה2018בשנת*

אלףעשרשניים,2018בשנתוכיסיווגטעותביצעהכיגילתההחברה2020במהלךכןכמו.המנויים

.התיקוןלאחרכאןמוצגיםהנתונים.פייד-פוסטכמנוייסווגוIOTמנויי

5דורלתדרימכרז

-הדורתדרימכרזתוצאותאתהתקשורתמשרדפרסם12.8.2020-הביום

:כדלקמן,התדריםברצועותזכתההחברה.5

מגה20-ב;(שנים15שללתקופה)ץ"מה700בתחוםמגה10-בזכייה

3500בתחוםמגה100-וב;(שנים10שללתקופה)ץ"מה2600בתחום

המכרזמתוקףמשתנהאינההרישיוןתקופת.(שנים10שללתקופה)ץ"מה

זכתהבהםהתדריםכייצוין.שנים10-להוארכהההסכםחידושאופצייתאך

יתרוןלהלהעניקשעשוידבר,פלאפוןשלבלעדילשימושהינםפלאפון

.קיימותרשתותבעלותשאינןחברותזכולאבמכרזכייצויןעוד.תחרותי

מיליוני88.2-כשלכוללתבעלותהינההתדריםבהקצאתפלאפוןשלהזכייה

כייצויןזהבהקשר.2022ספטמברלחודשנקבעהתשלוםכשמועד,₪

מענקקבלתובכללםתמריציםלקבליהיהניתןכי,עודנקבעהמכרזבמסגרת

החברה.במכרזהמפורטיםהתנאיםפיעל5דוראתריפרישתבגיןמותנה

.₪מיליוני74-כיהיהשיתקבלהמענקגובהכימעריכה

KPI's 2017201820192020ביאורפלאפון

12,5252,1982,3272,442(אלפים)מספר מנויים 

5.8%5.0%(13.0%)5.2%שינוי% 

ARPU( ₪לחודש)261626356

(11.5%)1.9%2.0%(4.4%)שינוי% 
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תיאור עסקי החברה-פרק א 

מ"בעתקשורתפלאפון

התייעלותתוכנית

המתמשכתוהירידההסלולרבשוקהעזההתחרותהמשךשליוצאכפועל

.נרחביםהתייעלותמהלכילביצועפלאפוןפועלת,במחירים

12.11.2019-השביןהתקופהעלהחלקיבוציהסכםנחתם2019בנובמבר

אתהמאפשרהכלליתהעובדיםלהסתדרותהחברהבין,30.06.2022-הלבין

שאינםנוספיםעובדים190-וכקבועיםעובדים210שלהעסקתםהפסקת

.העסקתםאתשיסיימועובדיםבמקוםעובדיםגיוס-לאיבנוסףוזאת,קבועים
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שוק התקשורת-פרק ב 
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שוק התקשורת-פרק ב 

בישראלהתקשורתשוק

כללי

:עיקרייםשווקים-תתילשישהנחלקהתקשורתשוק

(ן"רט)סלולריתטלפוניה1.

(VOB/VOIP–האינטרנטבאמצעותקישוריותכולל)נייחתטלפוניה2.

(IPTV/כבלים/לווין)ערוצית-רבטלוויזיה3.

(ISP)אינטרנטספקשירותי4.

(ILD)בינלאומיותשיחות5.

(סיבים/כבלים/ADSL)רחבפסתשתיות6.

בקצבמתאפיין,בפרטהישראליובמשקבכללבעולםהתקשורתשוק

בעוד.ורגולטוריתטכנולוגיתמבחינהתכופיםובשינוייםמהירהתפתחות

תקשורתספקיביןבתחרותהתקשורתבשוקהתחרותהתרכזהשבעבר

מיזוגשלמגמהניכרתהאחרונותבשנים,בנפרדפעילותמגזרבכלעצמאיים

סינרגיותניצולתוךמגזריםבמספרבמקבילהפועלותתקשורתלקבוצות

.בתחוםהרגולציהלמגבלותבכפוףוזאתעסקיות

משתתפיםשלכניסתםאתאפשרוהאחרונותבשניםשחלורגולטוריםשינויים

תשתיתבעלותוחברותוירטואלייםמפעיליםכגוןיחסיתוקטניםנוספים

.הסלולרבתחום(חלקית)עצמאית

כניסתןאתאפשרוהטלוויזיהבתחוםואסטרטגייםטכנולוגייםשינויים,כןכמו

התקשורתקבוצותארבעת,להיוםנכון.סטרימינגושירותיIPTVמפעילותשל

:השוקמגזריבכלפעילות,ופרטנר,סלקום,הוט,בזק–העיקריות

ירידה.1ח"שמיליארד17.6-בכהסתכמו2019בשנתהתקשורתשוקהכנסות

התחרותמהתגברותכתוצאהבעיקר,2018לשנתבהשוואה4.7%של

.המגזריםבכלמחיריםוהורדת

התקשורתמשרדלנתוניבהתאם1.

Alticeפרטנרסלקוםבזק

כןכןכןכןטלפוניה נייחת

שירותי אינטרנט
בזק + בזק )כן 

(בינלאומי
כןכןכן

טלוויזיה
באמצעות  )כן 

yes)
כןכןכן

כןכןכןכןל"מב

(הוט מובייל)כן כןכן(פלאפון)כן נייד
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שוק התקשורת-פרק ב 

בישראלהתקשורתשוק

20192–התפלגות ההכנסות בתחום התקשורת : 2מיצג 

העיקריותהתקשורתחברות

בזק

ההגבליםעלהממונהידיעלכמונופולהוכרזההיא.השוקמגזריבכלפעילהבזק

.המהירוהאינטרנטהטלפוניהתשתיתבתחומיהיתרבין,העסקיים

בכלמשמעותישוקבנתחאוחזתאשרהתקשורתקבוצותמביןהיחידההינהבזק

כלביןמלאהמבניתהפרדהחובתעליהחלהכןועל,השווקים-מתתיאחד

.ידהעלהמסופקיםהשוניםהשירותים

.התקשורתמשרדידיעלשפורסמופומבייםנתונים:מקור2.

Altice(הוטהמותגבאמצעות)

מבניתהפרדהחובתעליהוחלההשוקמגזריבכלפעילההוט,לבזקבדומה

השירותיםחבילותשלהפריקותחובת,מבזקבשונה,ISP-וההסלולרבתחום

ישכןעל,השירותיםלשארISP-וההסלולרשירותיביןרקחלההוטמציעהאותם

תשתית,טלפוניהשירותיהכוללת(Triple)משולשתחבילהלהציעבאפשרותה

.וטלוויזיהאינטרנט

סלקום

שירותיבעיקרללקוחותיההמציעה,תקשורתשירותישלספקיתהינהסלקום

מחודשהחלוכן,נלוויםושירותיםISP,בינלאומיתטלפוניה,קוויתטלפוניה,סלולר

בין,ההערכהלמועדנכון.האינטרנטבאמצעותטלוויזיהשירותי,2014דצמבר

טלפוניה,טלוויזיהשכוללת(Quattro)מרובעתחבילהקיימתסלקוםשלהצעותיה

IBC-להוטהצטרפותעסקתהשולמה2021בפברואר.ואינטרנט,סלולר,נייחת

.IBC-ב,שוויםבחלקים,יחדיו70%י"תשוקרן,הוט,סלקוםיחזיקהולפיה

פרטנר

ושירותיםISP,בינלאומיתטלפוניה,קוויתטלפוניה,סלולרשירותימציעהפרטנר

האינטרנטרשתגביעלטלוויזיהשירותילהציעהחלהפרטנר2017ביוני.נלווים

(OTT)המותגתחתPartner TV,סיביםבפריסתהחלהאףזושנהבמהלך

.השוקמגזריבכלשפעילההרביעיתהתקשורתלקבוצתהפכההיאובכך,אופטיים

תשתיות  
אינטרנט 
ושירותים  

16%, נלווים

גישה לאינטרנט 
(ISP), 7%

תמסורת 
, ותקשורת נתונים

8%

טלפוניה  
7%, נייחת

18%, שידורים

42%, סלולר

תקשורת  
3%, בינלאומית
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שוק התקשורת-פרק ב 

סלולר–בישראלהתקשורתשוק

כללי-הסלולרשוק

הטלפוןמכשיר-עיקרייםגורמיםשניבאמצעותפועלתהסלולריתהתקשורת

מתקניאלרדיוגלימשדרהניידהטלפוןמכשיר.הקבועיםהשידורומתקניהנייד

בהןהסלולרטכנולוגיות.רדיוגלימהםוקולטהשידורמתקנישלהאנטנות

דור)UMTS,(2דור)GSM/CDMA-כמוכרותהיוםעדבישראלשימושנעשה

.5ודור,(4דור)LTE-ו,(3

,פלאפון:(MNO)עצמאיותמפעילות4הסלולרבשוקפעלו2012שנתעד

בהםהרגולטורייםמהמהלכיםכחלק.(מוביילהוטכיום)ומירס,פרטנר,סלקום

התקשורתבשוקהתחרותאתלהגבירבכדיהתקשורתמשרדנקט

:חדשותמפעילותלשוקנכנסו2012בשנת,הסלולארית

ידיעלנרכשהאשר)מוביילוהוטטלקוםגולן:תשתיתבעלותמפעילות1.

.(המסורתיהסלולרבשוקלשלבהבכדיהוטקבוצת

הום,יופון,טלזר,תקשורתלוירמיכגוןמפעילות:וירטואליותמפעילות2.

.MNOs-הידיעלנרכשוהוירטואליותמהמפעילותרבות,כיום.ועוד,סלולר

הוותיקותבחברותמנוייםבנטישתלגידולהביאההחדשותהמפעילותכניסת

שלהרווחיותלשחיקתגרמובמשולבאשר,מתמשכתמחיריםולמלחמת

.הוותיקותהסלולרחברות

להפעילהזכותאתלהןהמקנה,מלאברישיוןהמחזיקותמפעילותששבישראל

ומרתון3טלקוםגולן,מוביילהוט,פרטנר,סלקום,פלאפון:סלולריותאנטנות

018.

4(₪מיליוני )2012-2019הכנסות בשוק הסלולר: 3מיצג 

2012בשנתח"שמיליארד13-כשלשיאמרמתירדוהסלולרבשוקההכנסות

.המנוייםבמספרהעלייהאףעל,2019בשנתח"שמיליארד7.3-כשללרמה

ב"עMVNO-כמתפקדתגולןמועדומאותו,טלקוםגולן-סלקוםמיזוגעסקתאושרה26.8.2020-ב3.

.סלקוםרשת

.הסלולרבשוקלהכנסותבנוגעהתקשורתמשרדשלפומבייםדוחות:מקור4.

13,297

10,912 10,512
9,621

8,611 8,222 7,758 7,306

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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שוק התקשורת-פרק ב 

סלולר–בישראלהתקשורתשוק

ותחרותעסקיתסביבה

שתיצירוףלמטרתתדריםמכרזהתקשורתמשרדקיים2011שנתבמהלך

כזוכות2011באפרילהוכרזוטלקוםוגולןמוביילהוט.לענףחדשותמפעילות

נדידהבהסכמיהחדשותהמפעילותהתקשרובמכרזזכייתןלאחר.במכרז

פריסתלהשלמתעדבינייםכפתרוןהוותיקותהמפעילותעםארצייםפנים

המפעילותהציעו,לשוקהחדירהמהלךבמסגרת.שלהןהעצמאיתהרשת

קבועחודשיבמחירSMS-ו,שיחות,גלישהשכוללותחבילותהחדשות

מחיריםלהוזלתהובילהלתחרותהשוקפתיחת."(הגבלהללא"חבילות)

בתוצאותמתמשכתלפגיעהמכךוכתוצאה,לקוחותשלמוגברתולניידות

.הוותיקותהמפעילות

וירטואליותמפעילותלשוקנוספו,החדשותהסלולרלמפעילותמעבר

.מהותיתלאשהשפעתן

ARPU-ומנויים

4מפעילים בעלי תשתית –מצבת מנויים : 4מיצג 

שלהמנוייםבמצבתהשחיקהמגמת,לעילבתרשיםלראותשניתןכפי

.קלההתאוששותחלהואף,אחרונותבשניםנחלשההוותיקותהמפעילות

.גולןעםמהמיזוגנובעת32020ברבעוןסלקוםשלהמנוייםבמצבתהעלייה

2018-מולכן,העסקייםמנוייםבדברנתונםמפרסמתאינההוט.החברותשלהכספייםהדוחות:מקור4.

.הוטשלהפרטייםהמנוייםרקמוצג
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שוק התקשורת-פרק ב 

סלולר–בישראלהתקשורתשוק

5של מפעילות בעלות תשתית ARPU: 5מיצג 

(ARPU)ללקוחהממוצעתהחודשיתההכנסהכילראותניתןלעילמהתרשים

בשנתח"ש97-87שלמרמה–50%-בכנשחקהוותיקותהמפעילותאצל

השחיקהשעיקרנציין.2020שלהשלישיברבעוןח"ש46-55שללרמה2012

.מנדידהבהכנסותהחדהוהירידההקורונהממגפתנבעה2020בשנת

2018שנירבעוןעדרקקייםהוטעבורמידע.החברותשלהכספייםהדוחות:מקור5.

6שיעורי נטישה: 6מיצג 

עלוההקלהלתחרותהשוקפתיחתעםעלהMNOs-השלהנטישהשיעור

כלרשמו2020שלהראשוניםהרבעוניםבשלושת.להתניידהצרכניםיכולת

.הנטישהבשיעוריירידההמפעילות

.2018שנירבעוןעדרקקייםהוטחברתעבורמידע.החברותשלהכספייםהדוחות:מקור6.

שנתינטישהלשיעורמתוקנן*
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שוק התקשורת-פרק ב 

סלולר–בישראלהתקשורתשוק

סלולר-התקשורתבשוקהתפתחויות

רשתותשיתוף

בשוקמסוימיםגורמים,ARPU-בוהשחיקההסלולרבשוקהתחרותיותלאור

תשתיתשלמשותףופיתוחתחזוק–רשתותשיתוףבהסכמיהתקשרו

ליוםשקיימיםההסכמיםשלסקירהלהלן.בעלויותלחסוךמנתעל,סלולרית

.ההערכה

והוטפרטנרהחברותדיווחו2013נובמברבחודש:פרטנר–מוביילהוט▪

תפתח,תחזיקאשרשותפותלהקמתבהסכםהתקשרותעלמובייל

אחתכלואשרהחברותשתיעבוראחתמתקדמתסלולריתרשתותתפעל

PHI)"בההזכויותבמחציתתחזיקמהן Networks)".שונה2016באפריל

והחצישווהבאופןמחולקותהרשתמעלויותשחציכךההתקשרותהסכם

תוקן2019בינואר.בשימוששנמצאהתעבורהלנפחבהתאםמתחלקהשני

.החברותביןמלאהבהסכמהיתקבלוהשותפותשהחלטותכךההסכם

עםסלקוםשלפעולהשיתוףעלדווח3.1.2017-ב:סלקום–טלקוםגולן▪

זכהההסכם.וטכנולוגיותרשתותשלמשותףפיתוחלמטרתטלקוםגולן

.2017במרץרגולטורילאישור

אישר משרד התקשורת הסכם בין סלקום  20.3.2017-ב: סלקום–אקספון▪

של סלקום ולמתן שירותי  4לשיתוף רשת הדור "( אקספון)"מ "בעאקספון018

לא  אקספוןהודיעה סלקום כי 16.11.2020-ב. 3-ו2אירוח ברשתות דור 

דיווחה סלקום כי 31.1.2021-ב. העבירה תשלום בגין הסכם שיתוף הרשתות

סלקום דחתה את הטענות שהועלו  . על ביטול ההסכםמאקספוןקיבלה הודעה 

הודיעה סלקום כי הוגשה 8.2.2020-בהמשך לאותם דיווח ב. בהודעת הביטול

בגין תשלומים שלא הועברו לה ₪ מיליון 34-על סך של כאקספוןתביעה כנגד 

נכון למועד הערכת  . וכן בקשה לאכיפת ההסכם, בגין הסכם שיתוף הרשתות

.השווי טרם התקבלה החלטה בתביעה שהוגשה

אישר  19.3.2018-ב: לרשת משותפתואקספוןגולן טלקום , מעבר סלקום▪

להקמת תאגיד  ואקספוןגולן טלקום , משרד התקשורת הסכם בין סלקום

התאגיד אחראי על התפעול  .  תפעול תשתית בבעלות שווה של החברות

.עבור המפעילות4ותפעול ופריסה של רשת דור 3של רשת דור 
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שוק התקשורת-פרק ב 

סלולר–בישראלהתקשורתשוק

רגולציה

ביטול מס קניה על מכשירים סלולריים

ביטולהיתרביןהכוללתכלכליתתוכניתעלהאוצרשרהודיע2017באפריל

עלשעהבהוראתהאוצרמשרדקבע,מהתוכניתכחלק.קניהומסימכסים

משווי15%עלשעמדמיובאיםסלולרייםמכשיריםעלהקניהמסביטול

.קצהממכשיריההכנסותירדוזהצעדבעקבות.המכשיר

ורכישותמיזוגים

דיווחה סלקום כי רכשה את  2020באוגוסט 26ביום –גולן טלקום -סלקום▪

וגיל  , גולן, ההון המונפק של חברת גולן טלקום מחברת אלקטרה צריכה

בתוספת יתרות הנכסים הפיננסיים נטו של  , ₪מיליון 545-שרון בתמורה לכ

.גולן למועד העסקה

כי תקים  ויזל-דיווחה פוקס2021במרץ 10ביום –ויזל-פוקס–הוט מובייל ▪

שותפות מוגבלת אשר תפעיל רשת חנויות לשיווק ומכירת ציוד קצה סלולרי  

3חנויות במהלך 30-פוקס צופה כי השותפות תקים כ. וכן אביזרים נלווים

.2021וכן אתר אינטרנט ברבעון השלישי של , שנות פעילותה הראשונות

,  למועד הערכת השווי לא ניתן להעריך את מידת השפעתם של האירועים לעיל

.על הערכת השווי, אם בכלל

לשוקאקספוןכניסת

7(באלפים)2019-2020לשנים(נטו)מנוייםניוד:7מיצג

-על,We4Gשלההסלולריהמותגפעילותאתאקספוןהשיקה10.4.2018-ב

אתבעקביותמעלההחברה.החייםלכל29₪-ב40GBשלחבילהשיווקידי

למועדונכון,הגלישהנפחאתגםמעלהשהיאתוך,החייםלכלהחבילהמחיר

גרםהתחרותיהתמחור.200GBתמורת36₪-כהואהחבילהמחירהעבודה

נובמברעד.סלקוםשלבעיקר,הוותיקותהמפעילותשלבמחיריםלשחיקה

.נמוכותמחירלרמותהשוקאתודחקה,המנוייםבניודאקספוןהובילה2020

.נטושלילילניודאקספוןעברה,העבודהלמועדנכון

.מנוייםניודממערכתנתונים7.
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שוק התקשורת-פרק ב 

סלולר–בישראלהתקשורתשוק

8בישראל , הממוצע של המפעילות הוותיקותEBITDA-שיעור ה: 8מיצג 

השניםבין11%-בירדהוותיקותהמפעילותשלהכוללEBITDA-השיעור

מתוקףברובהנובעתהאחרונותהשניםבשלושהמתונההעלייה.2012-2016

IFRSתקןשלאימוץ -השיעורכיסביר,זוהשפעהללא.IFRS16-ו,15

EBITDAבשנתייםמהותיתמשתנההיהלאהוותיקותהמפעילותשל

.האחרונות

.ופרטנר,סלקום,בזקשלהכספייםהדוחות:מקור8.

סיכום–הסלולרשוק

לירידההובילהזותחרותיות,האחרונותבשניםתחרותימאודהסלולרתחום

לפנימהנהוגגבוהיםהחברותביןומעבריםגבוהיםנטישהלשיעורי,בהכנסות

.זהבשוקהרפורמות

ואי,הגבוהההתחרותהמשךלאור,זהבשוקגורמיםולהערכתלהערכתנו

.ARPU-בלעיןהנראהבעתידמשמעותישיפורצפוילא,רגולטוריתהתערבות

30%

25%
24%

19% 19%

22%
21%

25%
23%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1-
Q3
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ניתוח דוחות כספיים-פרק ג 
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ניתוח דוחות כספיים-פרק ג 

הסלולרפעילות–מאזן

עיקרייםסעיפיםניתוח

נכסים

משמעותיבאופןעלוהפעילותשלהשוטפיםנכסיה:שוטפיםנכסיםהיקף

.בלקוחותירידהמולאלבמזומניםמעלייהבעיקר2020בשנת

שאינםהנכסיםסךאתהגדילהתדריםמכרזפרסום:שוטפיםשאינםנכסים

מענקשלורישוםהתדריםמהרכשתכתוצאה,₪מיליוני159-בכשוטפים

חוזיחידושבעקבותשימושזכויותבנכסינרשםנוסףגידול.העתידיהפריסה

.חכירה

2017-בח"שמיליון570-מצמחהלבזקהניתנתההלוואהסך:לבזקהלוואה

.2020בשנת₪מיליון1,035-ל

התחייבויות

גדלו עקב  2020סך ההתחייבויות השוטפות בשנת :  התחייבויות השוטפות

רישום של הכנסות מראש שהתקבלו כחלק ממכרז ממשרד החינוך ומחידוש  

.הסכמי חכירה שהגדיל את סעיף החלויות השוטפות בגין חכירה

כתוצאהעלושוטפותשאינןההתחייבויותסך:שוטפותשאינןהתחייבויות

מענקנכסבגובהמראשהכנסותעבורוכן,התדריםמכרזעבורמהתחייבות

לעלייהבמקביל,חכירהבגיןבהתחייבויותעלייהנרשמהבנוסף.הפריסה

.הנכסיםבצדשנרשמה

2020ולשנת ( נתונים מבוקרים)2017-2019-להלן יוצגו מאזני פלאפון ל

(:טיוטת דוחות כספיים)

2017201820192020ח"מיליוני ש

טיוטאמבוקרמבוקרמבוקרנכסים

1,128913843899נכסים שוטפים

2,1433,2113,2453,472נכסים שאינם שוטפים

3,2714,1244,0884,371סך נכסים

הון+ התחייבויות 

442619667719התחייבויות שוטפות

948067671,022התחייבויות שאינן שוטפות

2,7352,6992,6542,629הון עצמי

3,2714,1244,0884,371הון+ סך התחייבויות 
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ניתוח דוחות כספיים-פרק ג 

הסלולרפעילות-והפסדרווח

ניתוח סעיפים עיקריים

הכנסות

מיליוני1,591-כעלעמדומשירותיםההכנסות:סלולרמשירותיהכנסות▪

1,709-כשללהכנסותביחס6.9%-כשלירידה,2020בשנתח"ש

בהכנסותחדהמירידהנבעההירידהעיקר.2019בשנת₪מיליוני

בנוסעיםמשמעותיתירידהשגררההקורונהמגפתבעקבותמנדידה

.ל"לחו

בשנתירדוקצהציודממכירתההכנסות:קצהציודממכירתהכנסות▪

מסגירהנבעההירידהעיקר.2019לשנתביחס8.9%-בכ2020

עלשהוטלווהתנועההמסחרוממגבלותהמכירהנקודותשלממושכת

.הקורונהמגפתבעקבותהציבור

מיליוני2,186-כעלעמדו2020בשנתהסלולרפעילותהכנסות,לסיכום

.2019לשנתח"שמיליוני2,362-לביחס7.5%-כשלירידה,ח"ש

דוחות)2017-2019לשניםפלאפוןשלהתפעולייםוהפסדרווחדוחותלהלן

:(טיוטא)31.12.2020-ול(מבוקרים

הפעלהבהוצאותחכירותעבורתשלומיםכוללשאינוIFRS16לתקןבהתאםמדווחתהחברה2018משנת(1)

.חכירותבגיןתשלומיםכולללעילשהדוחמכךנובעים2018-2020בשניםהחברהדוחותמולהפערים.וכלליות

אחרות(הוצאות)הכנסותאתכוללהסעיף*

2020 (1)2019 (1)2018 (1)₪2017מיליוני 

טיוטאמבוקרמבוקרמבוקר

1,7821,7551,7091,591הכנסות משירותים

(6.9%)(2.6%)(1.5%)שינוי מול תקופה מקבילה

763688653595הכנסות ממכירת ציוד קצה

(8.9%)(5.1%)(9.9%)שינוי מול תקופה מקבילה

2,5452,4432,3622,186סך הכנסות

(7.5%)(3.3%)(4.0%)שינוי מול תקופה מקבילה

384379373324שכר עבודה

15.1%15.5%15.8%14.8%אחוז מההכנסות

1,7061,6691,6961,577*הוצאות הפעלה וכלליות 

67.0%68.3%71.8%72.1%אחוז מההכנסות

383402382358פחת והפחתות

15.1%16.5%16.2%16.4%אחוז מההכנסות

2,4742,4502,4512,259כ הוצאות תפעול"סה

97.2%100.3%103.8%103.3%אחוז מההכנסות

(73)(89)(7)72רווח תפעולי

(3.3%)(3.8%)(0.3%)2.8%אחוז מההכנסות

455395292286מתואםEBITDAרווח 

17.9%16.2%12.4%13.1%אחוז מההכנסות

308306292330(CAPEX)השקעות הוניות 

12.1%12.5%12.4%15.1%אחוז מההכנסות

CAPEX146880(45)-מתואם פחות ה EBITDAרווח 

(2.0%)5.8%3.6%0.0%אחוז מההכנסות
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ניתוח דוחות כספיים-פרק ג 

הסלולרפעילות-והפסדרווח

תפעוליותזרים,EBITDA,CAPEX,הוצאות

חסכוןרשמההחברה.2019לשנתביחס2020בשנתירדופלאפוןהוצאות

יישוםובעקבותת"לחלמעובדיהחלקהוצאותבעקבותהשכרבהוצאות

.בהכנסותלירידהבהלימהירדוקצהציודעלויות.ההתייעלותתוכנית

-ב13.1%-ל2019-ב12.4%-מ,מההכנסותכשיעורעלתהEBITDA-ה

,₪מיליוני73-כשלבסךמתואםתפעוליהפסדהציגהפלאפון.2020

.ההכנסותמסך3.3%המהווההפסד

כפי,(מיסיםוהוצאותהתפעוליהחוזרבהוןשינוייםלפני)התפעוליהתזרים

בשנת0-מנשחק,CAPEX-הפחותהמתואםEBITDA-במתבטאשהוא

עקבבעיקר,2020בשנת₪מיליוני45-כשלשליליתפעולילתזרים2019

הכנסותנפגעו2020בשנת,לסיכום.5דורלפריסתהשקעותהאצת

במהלךהתפעולבהוצאותקיטוןאך,הקורונהמגפתמהשפעותהחברה

מבשנתטוביםEBITDAשיעוריעללשמורלחברהאפשרהתקופה

2019.
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ניתוח דוחות כספיים-פרק ג 

הסלולרפעילות–בפועלתוצאותמול2019תחזית

בסוףשנערכה2020לשנתהסלולרלפעילותהחברהתחזיתמוצגתמימין

סוףשלידועיםנתוניםעלמבוססותאשר,בפועלהתוצאותמול,2019

.זולשנהכספייםדוחותוטיוטת,התקופה

מתחזיתח"שמיליוני113-בכנמוכותהיוהפעילותשלהכנסותיה:הכנסות

בהשפעת,מנדידהבהכנסותהחדההירידהעקבבעיקר,זולשנההחברה

.הקורונהמגפתבעקבותהציבורעלשהוטלווהמסחרהתנועהמגבלות

היוהפעילותהוצאות:תפעוליותזרים,EBITDA,CAPEX,הוצאות▪

הירידהעקבבעיקר,החברהלתחזיתביחסח"שמיליוני49-בכנמוכות

-ה.ההתייעלותתוכניתויישוםת"לחלההוצאהבעקבותהשכרבהוצאות

EBITDAהתנועהלאור,לתחזיתביחסירדוהתפעוליוהרווחהמתואם

,₪מיליון31-בכעלובפועלההשקעות.ובהוצאותבהכנסותהמתואמת

לפני)התפעוליהתזריםמבחינת.5דורבפריסתהשקעותהקדמתעקב

-במתבטאשהואכפי,(מיסיםוהוצאותהתפעוליהחוזרבהוןשינויים

EBITDAפחותCAPEXביחסח"שמיליוני78-כשלשליליפערנמדד

.הקורונהופגיעתההשקעותמהקדמתכתוצאה,החברהלתחזית

-להשוויהערכתאתששימשההחברהלתחזיתבהתאם*

31.12.2019

הפרשבפועל*תחזית(₪מיליוני )2020-תחזית מול ביצוע 

(113)1,7051,591הכנסות משירותים

57059525מכירות ציוד קצה

(88)2,2742,186סך הכנסות

(49)2,3082,259כ הוצאות תפעול"סה

101.5%103.3%אחוז מההכנסות

(39)(73)(33)רווח תפעולי

(3.3%)(1.5%)אחוז מההכנסות

(8)366358פחת והפחתות

EBITDA(47)333286מתואם

14.6%13.1%אחוז מההכנסות

29933031(CAPEX)השקעות 

13.2%15.1%אחוז מההכנסות

EBITDA - CAPEX33(45)(78)

(2.0%)1.5%אחוז מההכנסות
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השוויהערכתמתודולוגיית

שימוששווי

לזהותמנתעלפעלנובנוסף.לנכסהעיקריהשוקאתסקרנועבודתנובמסגרת

שוקמשתתףזיהינולא,שעשינולבדיקותבהתאם.פוטנציאלימשקיע

(בזק)מלאהתקשורתמקבוצתחלקהיאשפלאפוןמאחר,כןכמו.פוטנציאלי

שלהבתלחברותמשותפתהנהלהכמובשוויההמגולמיםמיתרונותנהניתהיא

,זאתלאור.ועודבזקלדירוגבהתאםנוחיםחובתנאי,מטהשירותי,בזק

.שלההשימושמשוויגבוהלהיותיכוללאפלאפוןשלההוגןשוויהלהערכתנו

.שימוששוויהיאהשוויהערכתבמסגרתנקטנובההגישה,לכן

המנוייםספירתבסיס

לסךביחסמהותיאינומהםההכנסותהיקףאשרפריפיידמנויילפלאפון

תכלולשלאכךפעילמנויהגדרתלעדכןהחליטהפלאפוןהנהלת.הכנסותיה

פריפיידמנוילפיה,הפריפיידלמנויינפרדתהתייחסותולהוסיף,IOTמנויי

ממצבתויגרע,טעינהביצעבומהמועדהחלהפעיליםהמנוייםבמצבתייכלל

.יותראוחודשיםשישהבמשךיוצאשימושביצעלאאםהפעיליםהמנויים

נגרעומכךוכתוצאה,2018שלהשלישיהרבעוןבתחילתלתוקףנכנסהשינוי

גריעת.פריפיידמנוייאלפי426-כפלאפוןשלהפעיליםהמנוייםממצבת

.ARPU-בח"ש11-כשללעליההביאהכאמורהמנויים

הנחותועל,תזרימיהעל,פלאפוןהכנסותעלהשפעההייתהלאל"הנלגריעה

.זושוויהערכתותוצאות

הכנסות

משירותיםהכנסות

מנויים

לעומת,האחרונותבשניםמנוייםבאובדןמאופיינותהוותיקותהסלולרמפעילות

,האחרונותשניםבשלוששלההמנוייםבמצבתמצמיחהשנהנתהפלאפון

פריסה,היתרביןשכללהצמיחהאסטרטגייתשלמוצלחיישוםעקבבעיקר

.מכירהנקודותשלנרחבת

,מנוייםאלפי261-כשלנטומצטברחיוביגיוסהונח2021-2025בשנים

.פריפיידמנויאלפי51-כשלאובדןכנגדפוסטפיידמנוייאלף312-כמתוכם

תחזיתעלמבוססת2021-2025בשניםהמנוייםבמצבתהצמיחהכינציין

.השוקמצבלאורהתחזיותועדכוןהחולפתבשנהתחזיותיהדיוקלאור,החברה

31.12.2020-לנכוןמנוייםאלפי2,442-מכתצמחהמנוייםמצבתסך,לסיכום

.2025שנתלסוףנכוןמנוייםאלפי2,716-לכ
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השוויהערכתמתודולוגיית

ARPU

עלהקורונההשפעותהמשךעקבבעיקר2021-בARPU-בשחיקההונחה

בעקבותARPU-במתונהעלייההונחהוהלאה2022משנת.מנדידההכנסות

ברמותהדרגתיתעלייההונחכןכמו.מנדידהההכנסותשלהדרגתיתחזרה

הנמוכהלרמהייתכנס2025-בARPU-הכיהונח.בשוקהחבילותמחירי

.2019-במהרמהבמקצת

מיליוני1,591-מכיצמחומשירותיםההכנסותסך,לעילמההנחותכתוצאה

.2025בשנתח"שמיליוני2,005-לכ2020בשנתח"ש
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הסלולרבשירותיKPIsהנחות–מרכזיותהנחות-פלאפון

KPIsתחזית

:הערה

.קצהציודשירותיבגיןהכנסותכוללהמשוקללARPU-ה

קצהציודממכירתהכנסות

החברההערכתלאורוזאת,₪מיליוני636-כעלויעמדו2020בשנתמאשרח"שמיליוני41-בכגבוהותיהיוקצהציודממכירתההכנסותסך2021בשנתכיהונח

במחיריםשחיקההונחה2022משנת.מלאהלשנהמייצגותשאינןבפועלנמוכותלתוצאותהובילההסגריםהטלתבעקבות2020-בהמכירהנקודותסגירתכי

.ההנהלהלתחזיתבהתאםנלקחהזושהנחהנציין.2025לקראתמתמתנתאשר,ובכמויות

סיכום-הכנסות

.2025בשנתח"שמיליוני2,582-לכ2020בשנתח"שמיליוני2,186-מכיצמחוהסלולרפעילותהכנסותסך,לעילההנחותבשילוב

A2021 E2022 E2023 E2024 E2025 E 2020שנה

(אלפים)מנויים 

2,4422,5282,5312,5962,6562,716סוף תקופה, מנויים

3.5%0.1%2.6%2.3%2.3%שיעור שינוי

ARPU( ₪לחודש)

ARPU565557596162משוקלל

3.3%3.4%3.9%2.1%(1.3%)שיעור שינוי

A2021 E2022 E2023 E2024 E2025 E ₪2020במיליוני 

595636621606592578ק"הכנסות ממכירות צ

1,5911,6361,7221,8041,9202,005הכנסות משירותים

2,1862,2722,3422,4102,5122,582כ הכנסות"סה

3.9%3.1%2.9%4.2%2.8%שיעור שינוי
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מרכזיותהנחות-פלאפון

(₪מיליוני)תפעולהוצאות

:2020-2025בשניםהסלולרפעילותשל(והפחתותפחתללא)התפעולהוצאותתחזיתלהלן

נטו,אחרות(הוצאות)הכנסותכולל*

שכרהוצאות

ההנהלהתחזיתאתאימצנו.**הכלליתהעובדיםהסתדרותמולשנחתםהקיבוצילהסכםבהתאםהתייעלותמתוכניתכתוצאהבעיקרנובעתהשכרבהוצאותהירידה

ולהערכתנומאחרידנו-עלאומצהשלא2025בשנתנוספתהתייעלותהניחההחברה.ההתייעלותתוכניתבביצועהחברההתקדמותלאור,2022-2024לשנים

.זולשנההתוכניתהתממשותלגביוודאותאיקיימתזהבשלב

.אופציותמבוססיתשלומיםכולללא*

15'עמ'ר**

A2021 E2022 E2023 E2024 E2025 E ₪2020במיליוני 

324325312303296296**, *הוצאות שכר 

14.8%14.3%13.3%12.6%11.8%11.5%שיעור מההכנסות

1,3471,3651,3611,3721,3901,405הוצאות הפעלה וכלליות

61.6%60.1%58.1%57.0%55.3%54.4%שיעור מההכנסות

230250239238233230תשלומים בגין חכירות

10.5%11.0%10.2%9.9%9.3%8.9%שיעור מההכנסות

1,9011,9411,9121,9131,9181,931(מתואם)סך הוצאות הפעלה 

86.9%85.4%81.6%79.4%76.4%74.8%שיעור מההכנסות

0.1%0.3%0.7%(1.5%)2.1%שינוי שנתי
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מרכזיותהנחות-פלאפון

(המשך)תפעולהוצאות

וכלליותהפעלההוצאות

בין.ופחת(רכביםליסינג,ומבניםאתריםשכירות)חכירותבגיןתשלומים,שכרהוצאותלמעטהחברההוצאותאתכוללפלאפוןשלוכלליותהפעלההוצאותסעיף

,אתריםתמסורתהוצאות('וכיובארנונה,חשמל)ומבניםאתריםתחזוקתהוצאות,קצהציודמכרעלותאתלמנותראויזהבסעיףהכלוליםהמרכזייםההוצאהרכיבי

.אינטרקונקטותשלומינדידההוצאות,תדריםאגרות

.ההכנסותבצדלמגמותבהלימההוצאה–קצהציודושירותיקצהציודמכרעלות-

.והמבניםהאתריםלמספרבהלימה–ומבניםאתריםתחזוקת-

.למנויולתנועההמנוייםלמספרבהלימהמשתנההוצאה-אינטרקונקטהוצאות-

.5לדורהתדריםמכרזתנאיבדברהחברהלהערכותבהתאם,2025משנתהתדריםאגרותעבורהתשלומיםבהוצאותעלייההונחה–תדריםאגרות-

.התמסורתחוזיסיוםעםבעברשנמדדוההוזלהלשיעוריבדומההוזלההונחה.בזקשלתמסורתבקווישימושעושהפלאפון–אתריםתמסורתהוצאות-
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מרכזיותהנחות-פלאפון

EBITDA(מתואם)

651-לכ(מההכנסות13.1%-כ)2020בשנתח"שמיליוני286-מכיצמחהמתואםEBITDA-הכימונח,הפעילותוהוצאותהכנסותלגבילעילההנחותבשילוב

.זובשנהההתייעלותתוכניתבגיןבהוצאותמהכרה,היתרבין,נובעת2019-בEBITDA-השיעורשחיקת.(מההכנסות25.2%-כ)2025בשנתח"שמיליוני

מסהוצאות

.בישראלהנוכחיהסטטוטוריהמסלשיעורבהתאם,23%שלחברותמסשיעורהונח

(CAPEX)הוניותהשקעות

5דוררשתהקמתכיהונח.ואחרות,הרשתושדרוגבתחזוקהשקעות,שכרהיוון,מנויהרכשתעלויותהיוון,ברשתשוטפותהשקעותכוללתהחברההשקעות

.במכרזשהוכתבופריסהביעדיעמידהבגין2022-בפריסהמענקלקבלהחברהצופהכןכמו.2022בשנתיתבצעהתדריםעבורוהתשלוםבהדרגתיותתתבצע

ההשקעותלשיעורבהתאםמהמחזור13.6%-כשלהשקעותרמתאמדנוהטרמינליתבשנה.פלאפוןלתחזיתבהלימההןהתחזיתבשנותההוניותההשקעות

capex)מהמחזור margin)טכנולוגייתהחלפתעלהבנוי,התקשורתבשוקההשקעותממחזורנגזרההממוצעלחישובהתקופה.האחרונותהשניםלעשרהממוצע

.שנים7-10-לכאחתשידור

תפעוליחוזרהון

*.האחרונותהשניםבשלושמההכנסותכאחוזהחוזרההוןלממוצעבהתאםנאמדהפעילותשלהתפעוליהחוזרההון

.בתשלומיםקצהציודמכירתבגיןריביתנושאלקוחותחובבנטרולחוזרהון*

A2018 A2019 A2020A2021 E2022 E2023 E2024 E2025 E ₪2017מיליוני 

EBITDA(מתואם)455395292286331430497593651

17.9%16.2%12.4%13.1%14.6%18.4%20.6%23.6%25.2%שיעור מההכנסות
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מרכזיותהנחות-פלאפון

היווןשיעור

7.3%-כהואפלאפוןלפעילותהמתאיםההיווןשיעורCAPMלמודלבהתאם

לאזהפעילותבתחוםהסיכוןשלהערכתנומאחר('אנספח'רנוסףלפירוט)

ערךשווה)10.3%-כשלהיווןבשיעורשימושנעשה,31.12.19לעומתירד

בהערכתשימושבושנעשהההיווןשיעורלשיעורבדומה(מסלפני12.2%-לכ

.31.12.2018ליוםשנעשתההשווימהערכתהחלהפעילותשווי

פרמננטיתצמיחה

בכמותטבעיריבוי,הארוךבטווחזהבשוקמחירעליותשצפויותמאחר

(IOT)מכשיריםביןתקשורתכגוןחדשיםהכנסותלאפיקיוהתפתחות,המנויים

הצמיחהלשיעורבדומה,2.5%-כעלתעמודהפרמננטיתהצמיחהכיהונח

.2017משנתהחלהפעילותשוויבהערכתשימושבושנעשההפרמננטית
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המזומניםתזרימיתחזית-פלאפון

נטו, אחרות( הוצאות)כולל הכנסות *

A2021 E2022 E2023 E2024 E2025 ETY ₪2020מיליוני 

1,5911,6361,7221,8041,9202,005הכנסות משירותים

595636621606592578מכירות ציוד קצה

2,1862,2722,3422,4102,5122,5822,647סך הכנסות

3.9%3.1%2.9%4.2%2.8%2.5%(7.5%)אחוז שינוי ביחס לתקופה מקבילה

(296)(296)(303)(312)(325)(324)הוצאות שכר

14.8%14.3%13.3%12.6%11.8%11.5%אחוז מהכנסות

(1,405)(1,390)(1,372)(1,361)(1,365)(1,347)*הוצאות הפעלה וכלליות

61.6%60.1%58.1%57.0%55.3%54.4%אחוז מהכנסות

(230)(233)(238)(239)(250)(230)תשלומים בגין חכירות

10.5%11.0%10.2%9.9%9.3%8.9%אחוז מהכנסות

(1,931)(1,918)(1,913)(1,912)(1,941)(1,901)(בניטרול פחת והפחתות)סך הוצאות תפעול 

86.9%85.4%81.6%79.4%76.4%74.8%אחוז מהכנסות

EBITDA286331430497593651667רווח 

13.1%14.6%18.4%20.6%23.6%25.2%25.2%אחוז מהכנסות

(360)(386)(369)(356)(342)(356)(358)סך פחת והפחתות

89141224265307(25)(73)(מתואם)רווח תפעולי 

3.8%5.8%8.9%10.2%11.6%(1.1%)(3.3%)אחוז מהכנסות

(71)(61)(52)(32)(15)-מס( הוצאות)הכנסות 

16.5%23.0%23.0%23.0%23.0%-שיעור מס

(360)(339)(351)(392)(387)(281)השקעות הוניות

12.4%16.5%16.3%14.0%13.1%13.6%אחוז מהכנסות

(0)(1)(1)(0)(1)(52)משינוי בהון החוזר( שלילי)תזרים חיובי 

2972190251236(2)תזרים מזומנים

0.51.52.53.54.54.5תקופה להיוון

25561351611,956(2)תזרים מזומנים מהוון
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השוויהערכתתוצאות-פלאפון

השוויהערכתסיכום

2,332הוא31.12.2020-ללעילההנחותלפיפלאפוןפעילותשווי,לסיכום

שלהפנקסניהשווי,בזקידיעללנושנמסרלמידעבהתאם.ח"שמיליוני

לבצענדרשלא,כןעל,ח"שמיליוני1,020-כעלעמדבספריהזהמגזר

.ערךירידת

(ביצענואותןקודמותשווילהערכותהשוואה)פלאפוןשוויהתפתחות

ח"מיליוני שתוצאות הערכת השווי

376שווי פעילות משנות המודל

1,956שוו פעילות מהשנה המייצגת

2,332סך שווי פעילות

₪  מיליוני פירוט

31.12.175,403הערכת שווי פלאפון ליום 

(15.9%)שינוי% 

30.06.20183,907הערכת שווי פלאפון ליום 

(27.7%)שינוי% 

31.12.182,914הערכת שווי פלאפון ליום 

(25.4%)שינוי% 

30.06.20191,214הערכת שווי פלאפון ליום 

(58.3%)שינוי% 

31.12.20191,390הערכת שווי פלאפון ליום 

14.5%שינוי% 

31.12.20202,332הערכת שווי פלאפון ליום 

67.8%שינוי% 
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הערכת השווי-פרק ד 

השוויהערכתתוצאות-פלאפון

הפרמננטיתוהצמיחהההיווןלשיעורירגישותניתוח

ובשיעורהיווןבשיעורלשינוייםביחספלאפוןפעילותשווירגישותניתוחלהלן

:הפרמננטיתהצמיחה

לסיכום

שלהפעילותבשווי(גידול)לקיטוןמביאההיווןבשיעור1%של(קיטון)גידול

של(קיטון)גידול.₪מיליוני241-לכ₪מיליוני535-כשביןבטווחפלאפון

שביןבטווחהפעילותבשווי(קיטון)לגידולמביאהפרמננטיתבצמיחה0.5%

.₪מיליוני108-לכ₪מיליוני159

ARPU-בלשינוייםרגישותניתוח

שנותלאורךARPU-בלשינוייםביחספלאפוןפעילותשווירגישותניתוחלהלן

:התחזית

לסיכום

שלהפעילותבשווי(קיטון)לגידולמביאARPU-בח"ש1של(קיטון)גידול

.₪מיליוני387-בכשלבסךפלאפון

שיעור ההיוון

צמיחה  

פרמננטית

8.3%9.3%10.3%11.3%12.3%

1.5%2,8322,4202,1031,8521,649

2.0%3,0302,5632,2111,9351,715

2.5%3,2622,7282,3322,0281,787

3.0%3,5392,9192,4702,1321,867

3.5%3,8743,1432,6292,2491,956

בשקלים, ARPU-רגישות שווי הפעילות לשינויים ב

(2)(1)-12
שווי פעילות  

(₪מיליוני )
1,5581,9452,3322,7193,106
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הערכת השווי–פרק ד 

השוויהערכתתוצאות-פלאפון

המנוייםלמספררגישותניתוח

לאורך,המנוייםבמספרלשינוייםביחספלאפוןפעילותשווירגישותניתוחלהלן

:התחזיתשנות

לסיכום

בשווי(קיטון)לגידולמביאהמייצגתבשנה*מנוייםאלף50של(קיטון)גידול

.₪מיליון445-בכפלאפוןשלהפעילות

.התחזיתבשנותהמנוייםלתמהילבהתאם*

באלפים, רגישות שווי הפעילות לשינויים במספר המנויים

10050-(50)(100)

שווי פעילות  

(₪מיליוני )
3,2232,7782,3321,8871,441
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נספחים
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' נספח א

פלאפון–WACC–הוןמחיר

:ההשוואהחברותאודותנוסףמידע

חברותשלמהחובIFRS16השפעתאתנטרלנו*

.השוויהערכתעםעקביותעללשמורמנתעל,ההשוואה

הסלולרפעילות–ההיווןשיעורחישוב

מאחר,31.12.2020-להפעילותשלההיווןשיעורחישובאתמפרטתלעילהטבלה

בשיעורשימושנעשה,31.12.18-לביחסירדלאזהפעילותבתחוםהסיכון,שלהערכתנו

החלשנעשולפלאפוןהשוויבהערכותששימשההיווןלשיעורבדומה,10.3%-כשלהיוון

.31.12.2018מיום

הערותערךפרמטרסימון

D/Vעל בסיס חציון חברות ההשוואה0.30יחס חוב לשווי נכסים

E/V
יחס הון עצמי לשווי  

נכסים
0.70(D/V) = 1 - (E/V)

D/E0.44יחס חוב להון עצמי(D/E) = (D/V) / (E/V)

βUL
בטא לא ממונפת של  

חברות ההשוואה
0.66

לא , על פי בדיקתנו. בכדי לאמוד את הבטא של החברה בחנו קבוצה של חברות דומות

קיימות חברות נסחרות הזהות בפעילותן לפעילות המוערכת ולכן בחרנו חברות הדומות  

בחלק ממאפייניהן לאלו של החברה אולם שונות זו מזו וזאת בכדי ליצור תמהיל אשר יבטא  

5הבתא מחושבת על בסיס שבועי לתקופה של . באופן הטוב ביותר את מאפייני החברה

.שנים

Tax
טווח ארוך -שיעור מס 

של החברה
שיעור המס לטווח ארוך של החברה המוערכת23.0%

βL
בטא ממונפת של  

החברה
0.88βL= βUL*{1+(1-Tax)*(D/E)}

Rf1.4%ריבית חסרת סיכון
שנים לתאריך 15לתקופה של , ח ממשלתי שקלי''תשואה נומינלית לפדיון הרב שנתי של אג

31.12.2020

MRP5.4%פרמיית השוק
המעודכנים ( Damodaran)דמודרןפרמיית הסיכון בשוק הישראלי מתבססת על נתוני 

.2020לאוגוסט 

SRPפרמיה לגודל בהתאם לנתוני 3.2%פרמיית סיכון ספציפיתDuff and Phelps  לחברות בינוניות, 2019לשנת.

Re9.4%מחיר ההון העצמיRE = Rf + βL * MRP + SRP

Rd
מחיר החוב של  

החברה
3.3%

ח  "מבוסס על התשואה לפדיון ליום הערכה של אג-מחיר החוב של הפעילות לזמן ארוך 

.ilAAבדירוג 

WACC7.3%מחיר ההון המשוקללWACC = Re *(E/V) + Rd*(D/V)*(1-TAX)

חברה
בטא לא  

ממונפת
*D/V

Partner Communications Company 

Ltd.
0.880.16

Cellcom Israel Ltd.0.680.45

Telenor ASA0.600.30

Telefónica Deutschland Holding AG
0.540.39

United States Cellular Corporation0.640.31

Orange Belgium S.A.0.720.09

0.660.30חציון
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' נספח ב

פלאפון–פנקסנישווי

פלאפון–פנקסנישווי

:בזקידי-עללנושנמסרכפי,31.12.2020-לפלאפוןשלהפנקסניהשוויפירוטלהלן

.(פיננסימכשיר)בתשלומיםקצהציודמכירתבגיןריביתנושאלקוחותחובכולליםאינםפלאפוןשלנטוהתפעולייםהנכסים*

(ח"מיליוני ש)ערך סעיף

3,058*נכסים

(2,114)התחייבויות

76מוניטין בגין חברת פלאפון הרשום בספרי בזק-עודף עלות

1,020כ שווי פנקסני של פלאפון בספרי בזק"סה
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ריכוז השינויים העיקריים בהנחות העבודה המרכזיות אשר  -' נספח ג

לבין הערכת השווי ליום  31.12.2020שימשו בהערכת השווי ליום 

30.6.2019
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שכרהוצאות

בשנההחברהשלהשכרהוצאות30.6.2019ליוםהשוויהערכתבמסגרת

המייצגתבשנה₪מיליון296-כלעומת₪מיליון346-בכנאמדוהמייצגת

לא30.6.2019-הליוםבתחזיות.31.12.2020ליוםהשוויהערכתבמסגרת

בנוגעהוודאותאילנוכח2022-2024השניםבגיןהתייעלותמהלכינכללו

-2019לשניםבשכרההתייעלותתוכנית,כךעלנוסף.התוכניתלהתממשות

נכללהלא.30.6.2019-להשוויהערכתבמסגרתחלקיבאופןרקאומצה2021

לכךובהתאם,(IAS37-וIAS36-לבהתאם)מבנישינוילכדישעולההתייעלות

וזאת,הדוחלמועדטרםבפועלהושגשלא,סינרגטיחיסכוןבחשבוןנלקחלא

תוכניותבביצועהחברההתקדמותלאור.החברההנהלתעםבהתייעצות

.במלואןאומצוהתוכניותשתי,ההתייעלות

חכירותבגיןהוצאות

יורדות30.6.2019ליוםהשוויהערכתבמסגרתהחברהחכירותבגיןהוצאות

במסגרתהמייצגתבשנה₪מיליון230-לכ,המייצגתבשנה₪מיליון244-מ

החברהתחזיתאימוץבעקבותזאת.31.12.2020ליוםהשוויהערכת

.השכירותבהוצאותלהתייעלות

גילויים נדרשים–' נספח ג

30.6.2019-לפלאפוןערךלירידתלבחינהביחסשינויים

שימשואשרהמרכזיותהעבודהבהנחותהעיקרייםהשינוייםריכוזלהלן

:31.12.2020ליוםהשוויהערכתלבין30.6.2019ליוםהשוויבהערכת

משירותיםהכנסות

ARPU–מנדידההחברההכנסותנפגעוהקורונהמגפתרקעועל2020בשנת

לחזרהעד,מנדידהההכנסותשלהדרגתיתחזרההונחה.₪מיליוני150-בכ

-להשוויהערכותשלהמייצגותהשניםביןהשוואה.2024בשנתמלאה

,0.5₪-בכעולההממוצעARPU-הכימראה31.12.2020-וה30.6.2019

.החברהמנוייבתמהילפייד-הפוסטמנויינתחמעלייתכתוצאהבעיקר

קצהציודמכירת

מוקדיוסגירתהסגריםהשפעתבחינתולאחר,2020שנתתוצאותלאור

הקצהציודבמכירותעלייההונחה,בתחוםהחברהשלפעילותהעלהמכירה

זועלייה.30.6.2019-בהשוויהערכתאתשימשהאשרלתחזיתביחס

,התחזיתבשנותבהכנסות₪מיליוני370-כשלמצטברתבתוספתמסתכמת

.2024בשנת₪מיליוני88-כמתוכן

₪  מיליוני פירוט

30.6.20191,214הערכת שווי פלאפון ליום 

31.12.20202,332הערכת שווי פלאפון ליום 

92.1%שינוי% 
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-2021בשניםהנוכחיתבתחזיתנמוכותהנדידההוצאות–נדידההוצאות

בהוצאותעלייההונחה.מהמגפהכתוצאהבהכנסותלירידהבהלימה,2023

עבורההכנסותעבורשהונחלשגרההחזרהלמתווהבהתאם,נדידהעבור

.נדידה

(CAPEX)הוניותהשקעות

הדרגתיתבהקמההשקעות,היתרבין,כוללותהחברהשלההוניותהשקעותיה

לאור.2020משנתהחלשניםמספרלאורךהחדשיםוהתדרים5דוררשתשל

₪מיליוני90-בכירדוההשקעותמפורטתפריסהתוכניתוהכנתהמכרזתוצאות

תחזיתאתאימצנו.המייצגתבשנה₪מיליוני10-וכ,התחזיתשנותלאורך

.הדרושותההשקעותבענייןהחברה

גילויים נדרשים–' נספח ג

(המשך)30.6.2019-לפלאפוןערךלירידתלבחינהביחסשינויים

וכלליותהפעלההוצאות

מכללמורכבפלאפוןשלוכלליותהפעלההוצאותסעיף,השוויהערכתבמסגרת

אתריםשכירות)חכירותבגיןתשלומים,שכרהוצאותלמעטהחברההוצאות

תוכלהחברהלפיהההנהלהתחזיתאתאימצנו.ופחת(רכביםליסינג,ומבנים

,תמסורתהוצאות,הרשתתחזוקת)התפעוליותההוצאותמרביתאתלהקטין

כללההשפעת.קצהציודמכרבעלותעלייהצפויהזאתעם.('וכדד"שכ

ביחסהמייצגתבשנה₪מיליון46-כשלבהוצאותלעלייהמביאההשינויים

לביסוסשימשואשרהעבודההנחותעיקרילהלן.30.6.2019-ללתחזית

ליוםהשוויבהערכתהעבודההנחות)בעתידאלההוצאותהתפתחות

:(אחרתצויןאםאלא,דומות31.12.2020וליום30.6.2019

ביחס,התחזיתשנותלאורךבהוצאותעלייההונחה–קצהציודמכרעלות

.קצהציודבהכנסותלשינויבהלימה,30.6.2019-מהלתחזית

ביחס,התחזיתשנותלאורךבהוצאותירידההונחה–קצהציודשירותיעלות

.קצהציודמשירותיבהכנסותלשינויבהלימה,30.6.2019-מהלתחזית

ולתנועההמנוייםלמספרבהלימהמשתנההוצאה–אינטרקונקטתשלומי

.למנוי
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ריכוז השינויים העיקריים בהנחות העבודה המרכזיות אשר  -' נספח ד

לבין הערכת השווי ליום  31.12.2020שימשו בהערכת השווי ליום 

31.12.2019
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שכרהוצאות

בשנההחברהשלהשכרהוצאות31.12.2019ליוםהשוויהערכתבמסגרת

המייצגתבשנה₪מיליון296-כלעומת₪מיליון312-בכנאמדוהמייצגת

לא31.12.2019-הליוםבתחזיות.31.12.2020ליוםהשוויהערכתבמסגרת

בנוגעהוודאותאילנוכח2022-2024השניםבגיןהתייעלותמהלכינכללו

ההתייעלותתכניתבביצועהחברההתקדמותלאור.התוכניתלהתממשות

.הנוכחיתבתחזיתנכללהזותכנית

חכירותבגיןהוצאות

ההתייעלותלהמשךהחברהלתחזיתבהתאםחכירהבהוצאותירידההונחה

ליוםהשוויהערכתבמסגרתהחברהחכירותבגיןהוצאות.השכירותבהוצאות

₪מיליון230-כלעומת,המייצגתבשנה₪מיליון249-מיורדות31.12.2019

.31.12.2020ליוםהשוויהערכתבמסגרתהמייצגתבשנה

גילויים נדרשים–' נספח ד

31.12.2019-לפלאפוןערךלירידתלבחינהביחסשינויים

שימשואשרהמרכזיותהעבודהבהנחותהעיקרייםהשינוייםריכוזלהלן

:31.12.2020ליוםהשוויהערכתלבין31.12.2019ליוםהשוויבהערכת

משירותיםהכנסות

ARPU–מנדידההחברההכנסותנפגעוהקורונהמגפתרקעועל2020בשנת

לחזרהעד,מנדידהההכנסותשלהדרגתיתחזרההונחה.₪מיליוני150-בכ

בשנה-ARPUה31.12.2019ליוםהשוויבהערכת.2024בשנתמלאה

.31.12.2020ליוםערךלירידתבבחינה62₪לעומת60₪-בנאמדהמייצגת

מנוייבתמהילפייד-הפוסטמנויינתחמעלייתנובעהשינויעיקר,זאתעם

.החברה

קצהציודמכירת

מוקדיוסגירתהסגריםהשפעתבחינתולאחר,2020שנתתוצאותלאור

הקצהציודבמכירותעלייההונחה,בתחוםהחברהשלפעילותהעלהמכירה

זועלייה.31.12.2019-בהשוויהערכתאתשימשהאשרלתחזיתביחס

,התחזיתבשנותבהכנסות₪מיליוני370-כשלמצטברתבתוספתמסתכמת

.2024בשנת₪מיליוני87-כמתוכם

₪  מיליוני פירוט

31.12.20191,390הערכת שווי פלאפון ליום 

31.12.20202,332הערכת שווי פלאפון ליום 

67.8%שינוי% 
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(CAPEX)הוניותהשקעות

הדרגתיתבהקמההשקעות,היתרבין,כוללותהחברהשלההוניותהשקעותיה

המכרזתוצאותלאור.2020משנתהחלשניםמספרלאורך5דוררשתשל

שנותלאורך₪מיליוני145-בכירדוההשקעותמפורטתפריסהתוכניתוהכנת

בענייןהחברהתחזיתאתאימצנו.המייצגתבשנה₪מיליוני6-וכ,התחזית

.הדרושותההשקעות

גילויים נדרשים–' נספח ד

(המשך)31.12.2019-לפלאפוןערךלירידתלבחינהביחסשינויים

וכלליותהפעלההוצאות

מכללמורכבפלאפוןשלוכלליותהפעלההוצאותסעיף,השוויהערכתבמסגרת

אתריםשכירות)חכירותבגיןתשלומים,שכרהוצאותלמעטהחברההוצאות

תוכלהחברהלפיהההנהלהתחזיתאתאימצנו.ופחת(רכביםליסינג,ומבנים

,תמסורתהוצאות,הרשתתחזוקת)התפעוליותההוצאותמרביתאתלהקטין

כללההשפעת.קצהציודמכרבעלותעלייהצפויהזאתעם.('וכדד"שכ

ביחסהמייצגתבשנה₪מיליון41-כשלבהוצאותלעלייהמביאההשינויים

לביסוסשימשואשרהעבודההנחותעיקרילהלן.31.12.2019-ללתחזית

ליוםהשוויבהערכתהעבודההנחות)בעתידאלההוצאותהתפתחות

:(אחרתצויןאםאלא,דומות31.12.2020וליום31.12.2019

ביחס,התחזיתשנותלאורךבהוצאותעלייההונחה–קצהציודמכרעלות

.קצהציודבהכנסותלשינויבהלימה,31.12.2019-מהלתחזית

ולתנועההמנוייםלמספרבהלימהמשתנההוצאה–אינטרקונקטתשלומי

.למנוי

-2021בשניםהנוכחיתבתחזיתנמוכותהנדידההוצאות–נדידההוצאות

בהוצאותעלייההונחה.מהמגפהכתוצאהבהכנסותלירידהבהלימה,2023

עבורההכנסותעבורשהונחלשגרההחזרהלמתווהבהתאם,נדידהעבור

.נדידה
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