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מידע
צופה פני עתיד

,פרטייםערךבניירותבתביעותלרפורמההאמריקאיבחוקשהוגדרוכפי)עתידפניצופותאמירותלכלולעשויאומכילזובהודעההנכללהמידע

,"מצפה","עשוי","יתכן"כגוןעתידפניצופותמליםבאמצעותאלואמירותלזהותניתןמהמקריםבחלק.(1968,הישראליערךניירותובחוק1995

פניצופותאמירות.דומיםוביטוייםאלוביטוייםשלילת,"ימשיך"או"פוטנציאל""רוצה","מתכוון","צופה","מאמין","מעריך","שואף","מתכנן"

,החברהשלהעתידיותהכספיותהתוצאותלגביתחזיותלכלולעשויות,החברהלגביוהנחותודאויותאי,בסיכוניםכרוכותאשר,אלועתיד

והתחזיותהציפיותעלהמבוססותבלבדתחזיותהןאלהאמירות.החברהשלבעסקצפויותומגמותהחברהשלהצפויותהצמיחהאסטרטגיות

שלולהישגיםלביצוע,הפעילותלרמת,בפועללתוצאותלגרוםשעלוליםחשוביםגורמיםישנם.עתידייםאירועיםבדברהחברהשלהנוכחיות

אינםאך,כאמורלשונילגרוםעלוליםאשרגורמים.אלהעתידפניצופותאמירותידיעלנרמזואושהובעומאלהמהותיתשוניםלהיותהחברה

,החברהשלהפעילותעלהמשפיעותהרגולטורשלחדשותהחלטותאוחקיקה,החברהשלהרישיוןבתנאישינויים:כוללים,מלאהרשימהמהווים

החברהיכולת,ייצוגיותתובענותובייחודלהםצדהינהשהחברהמשפטייםהליכיםשלהתוצאות,התחרותיתבסביבהושינוייםחדשיםמתחרים

לניירותלרשותהחברהשלבדיווחיםלעתמעתהמפורטיםאחריםודאויותואיסיכוניםוכןאתריםשלהפעלהאולהקמהאישוריםלהשיגאולשמר

שהסתיימהלשנההחברהשלהשנתיבדוח"סיכוןגורמי"פרקתחתלרבות,אביבבתלולבורסההישראליתערךלניירותלרשות,האמריקאיתערך

.2020בדצמבר31ביום

תוצאותלהבטיחיכולהלאהיא,הגיוניותהןזהבמסמךהכלולותעתידפניצופותבאמירותהמובעותשהציפיותמאמינהשהחברהלמרות

.אלועתידפניצופותאמירותשלולשלמותלדיוקאחראיםאחרגורםבכלאובחברהלראותאין,בנוסף.הישגיםאוביצוע,פעילותרמת,עתידיות

לתוצאותהחברהשלהקודמותההצהרותאתלהתאיםכדיזהמסמךמועדאחריהללועתידפניצופותהאמירותאתלעדכןמתחייבתלאהחברה

.דיןפיעלשתידרשככלאלא,מעודכנותלציפיותאובפועל



קבוצת סלקום
כל פתרונות התקשורת במקום אחד

סלולר

שירות קווי ללקוחות  
פרטיים

 30%נתח שוק של   מותג מוביל בשוק
הסלולר בישראל

296         אלף
מנויי אינטרנט

250אלף מנויי טלוויזיה טלפוניה נייחת

  תשתיות סיבים
אופטיים

שיחות בינלאומיות

Cyber security

שירותי ענן

תמסורת

שירותי אירוח

שירותי אינטגרציה

מובילים את מהפכת  
הטלוויזיה בשוק הישראלי  
עם שירות טלוויזיה דיגיטלי

רשת הסלולר הגדולה  
בישראל

(1)

IOT

(1)

מבוסס על דוחות המפעילות והערכות החברה2021ליוני 30נכון ל (1)
IBCעם  IRUלרבות באמצעות הסכם (2)
(מנויים427,000-כ)הדאטהמנויי אתהפסיקה החברה לכלול במצבת המנויים 2020החל מתחילת הרבעון הרביעי בשנת (3)
כולל מנויי גולן החל ממועד השלמת העסקה(4)

(2)

3

3.2         מיליון
מנויי סלולר

שירות קווי ללקוחות  
עסקיים

(3)

113         אלף
מנויי סיבים

(4)
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סלולריתתקשורתשירותישלרחבמגווןוהעסקייםהפרטייםללקוחותינומציעיםאנחנו

,איכותייםותמיכהשרותחווייתבהענקתמאמציםמשקיעיםאנחנוכךלצורך.וקווית

.הדיגיטלערוצישלמתמידשיפורעלבדגשהשירותתשתיותאתומפתחים

מתקדמיםפתרונותבמתןייתמכואשראיכותיותתקשורתרשתותלקיוםפועליםאנחנו

והרחבתלשדרוגפועליםאנחנוהניידתהתקשורתבתחום.לקוחותינולצרכיהעונים

.5דוררשתופריסת4דוררשתותשלוהפריסההקיבולת

לפיהאופטייםהסיבים/התמסורתרשתלשדרוגפועליםאנחנוהנייחתהתקשורתבתחום

מואץבאופןIBCשלהאופטייםהסיביםרשתפריסתשלמשמעותיתלהרחבהוכןהצורך

לשותפיםהנייחתהתקשורתבתחוםאחריםתשתיותעלשנשענתמקבוצהשנהפוךכך

.ועצמאיתנרחבתנייחתבתשתית

הצעת פתרונות תקשורת מקיפים אסטרטגיה  
עסקית

חתירהתוך,החברהשלההוצאותמבנהוהתאמתלייעולשוטףבאופןפועליםאנחנו

ולשפרההכנסותאתלהגדילבמטרההלקוחותשירותאיכותעלושמירהלשיפורמתמדת

.הרווחיותאת

חתירה ליעילות תפעולית

השקעה בתשתיות תקשורת  
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מובילות  
בתחום  
הסלולר

 מיליון לקוחות המהווים נתח שוק של 3.2מפעילת הסלולר הגדולה בישראל עם

30%

 המכסות את הרוב  4-ו3, 2הפעלת מספר רשתות סלולריות בטכנולוגיות דור

5המכריע של האזורים המיושבים בישראל ובמהלך פריסה והפעלה של רשת דור 

ומכירה עצמאיות בפריסה ארצית ובמיקומים מרכזייםנקודות שירות 70-כ

 ויעילהוגן , לקוחות איכותישירות

 טלפוניים  , פיזיים, טכנית ושירות לקוחות באמצעות ערוצים מגווניםתמיכה

ודיגיטליים

 והיכולת  , מגוון רחב של שירותי תקשורת לבית ולעסק תחת קורת גג אחתניהול

מקיףלספק ללקוח מענה 
החברההמפעילות והערכות על דוחות מבוסס , 2021ליוני 30ל נכון (1)

(1)



מדד איכות  
השירות של 

משרד  
התקשורת

תלונות לכל 
10K לקוחות

4 2
1

3
*

אשר בא לידי ביטוי  מדד ההוגנות סלקום מובילה ברוב מדדי השירות שנבדקו והחשוב מבניהן הוא 
.בכמות התלונות הנמוכה ביותר

מדדים אלו בהלימה למיקוד והערכים שהחברה שמה לעצמה 
הוגנות ואיכות השירות

2.9

4.7

9.0

12.3

קבוצת סלקום מובילה  
!במדד איכות השירות

2020הנתונים מתוך דוח פניות הציבור לשנת 
שהתפרסם על ידי משרד התקשורת



שינוי אופק  
החליטה מעלות  ' שלילי'שנתיים של אופק אחרי הדירוג

במקום  ' יציב'לשנות את אופק הדירוג של החברה ל

ilA‘הדירוג כעת הינו ', שלילי' Stable'.



מנויי טלוויזיה 
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צמיחה 
בתחום  

הקווי
גידול במנויי האינטרנט

IBCשל על בסיס השוק הסיטונאי הקווי ותשתית סיבים אופטיים (1)
אלף מנויים19בוצעה מחיקה של 2020בשנת (2)
נובעת מחודש מאי לאור המשבר התקשורתי שחוותה החברה2021הראשון של הירידה במצבת המנויים ביחס לרבעון (3)

מנויי אינטרנט
אלפים אלפים

(1)

269
278

293 296

2018 2019 2020 Q2'21

219

258
252 250

2018 2019 2020 Q2'21
(2) (3)
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מובילים את מהפכת  
הטלוויזיה בשוק 

הישראלי
tvסלקום 

All the 
sports

ערוצי הטלוויזיה 
שהצופים באמת רוצים

הסדרות המובילות  
אקטואליהמהאולפנים המובלים

מדע   , פנאי, בידור
וטבע

ערוצי הילדים המובילים  
בעולם

הגעה לנתח שוק  
VOD+ ערוצים לינאריים 14%של  ממשק נוח ומתקדם כותרים לצפייה  10,000-יותר מ

ללא הגבלה

אטרקטיבייםטריפלמחירי  ריבוי מסכים
(IOS ,Android smart tv, 
set top boxes, Apple tv)

ואמזון  נטפליקסשותפות עם 
פריים
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IBC
פריסה רחבה  

בקצב מואץ

הושלמה 2021בחודש פברואר . IBC-השלימו עסקת השקעה בתשתיות לישראל סלקום ישראל וקרן 2019ביולי 
במניות , בעקיפין, כל אחת23.3%-י והוט כ"תש, כך שלאחר העסקה מחזיקות סלקוםIBC-עסקת השקעת הוט ב

IBCכשיתרת המניות מוחזקת על ידי חברת חשמל.

מיליון משקי בית 1.7-לכצפי הגעה 
(  ממשקי הבית בישראל65%-כ)

תוך שנים ספורות

הפחתת התלות  
בבזק

חסכון בעלויות שוק 
סיטונאי ובהשקעות

יתרונות לסלקום

פריסה רחבה בקצב מואץ
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שלל פתרונות
תקשורת לעסקים

בסלקום

ציוד קצה

אבטחת מידע שירותי ענן תמסורת

שירותי אירוח

שירותי אינטגרציה

טלפוניה

תקשורת בינלאומית IOT
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עיר חכמה
בסלקום

פתרונות קצה לקצה

 הטכנולוגיית-IOT חיבור בין מכשירים שונים לרשת האינטרנטמאפשרת  .

פתרונותמציעה , עם שותפים אסטרטגייםיחד , סלקוםIOT   המבוססים על מגוון

פתרונות תקשורת הכוללים תקשורת קווית  

צמיחה עסקית ושיפור  , האפשרות לקישור ציוד בצורה חכמה מובילה ליעילות

באיכות החיים

:שילוב של מגוון פתרונות כגון

יעילות אנרגטית ניהול תברואה

Waste 
management

חיישנים לשמירה על 
איכות הסביבה

ניהול משקי מים
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תוצאות  
כספיות

Q2 2021ל 
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1,215 1,258 1,306

2018 2019 2020

1,730 1,679 1,660

2018 2019 2020

14

הכנסות משירותים

₪ מיליוני 

הכנסות משירותים במגזר נייד

מבוסס על דוחות החברה( 1)
כולל תוצאות גולן המאוחדות החל ממועד השלמת העסקה  ( 2)
הירידה נובעת מירידה מהכנסות גולן מהסכם השיתוף עבור תמסורת אשר נזקף למגזר זה טרם איחודה( 3)

₪ מיליוני 

הכנסות משירותים במגזר נייח

339 305

Q2'20 Q2'21

385
461

Q2'20 Q2'21

(1)

(2) (2)(2)
(2)

(3)
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222

297

Q2'20 Q2'21

940 918

2019 2020

15

Adjusted EBITDA ורווח נקי

₪ מיליוני 

Adjusted EBITDAרווח נקי
₪ מיליוני 

(1)

מבוסס על דוחות החברה
כולל תוצאות גולן המאוחדות החל ממועד השלמת העסקה  (1)
(2)Adjusted EBITDA רווחים  , פחת והפחתות(  שכלולה בהוצאות אחרותמשפטית כולל הפרשה )אחרות שאינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה ( הוצאות)הכנסות , מיסים, (נטו, הוצאות מימון)ריבית : את הרווח הנקי לפנימייצג

אינו .פרישה מרצוןתוכניתבתשלומים והוצאות בגין עסקאות מכירה כגון הכנסות ריבית בגין , אחרות שהינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה( הוצאות)כולל הכנסות , בנוסף, מחברות כלולות ותשלומים מבוססי מניות( הפסדים)
.למדדים דומים בחברות אחרותלהשוותוואין  IFRS-מדד פיננסי בהתאם ל

ד שניתן כנגד החברה"ח לאור פס"מש32ההפסד ברבעון השני נובע מרישום הפרשה בסך ( 3)

(2)

(1)

-107

-170

2019 2020

-46

-14

Q2'20 Q2'21
(3)
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210

181

391

250

2019 2020

השקעות

16

השקעות ותזרים מזומנים חופשי

₪ מיליוני 

תזרים מזומנים חופשי
₪ מיליוני 

181בסך תמורה 
שנבעה ממכירת 
-תשתית הסיבים ל

IBC

מבוסס על דוחות החברה
ובניכוי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה ברכוש קבוע או  , הקשורים למהלך העסקים השוטף, נטו שנבעו מפעילות שוטפת  בתוספת התמורה ממכירת רכוש קבוע או השקעהמזומנים (1)

. ובניכוי תשלומים בגין חכירות, ברכוש אחר
רכישת רכוש קבוע ורכישת נכסים בלתי מוחשיים ואחרים(2)

1)2)

557
499

2019 2020

114 128

Q2'20 Q2'21

24

62

Q2'20 Q2'21



2.747
2.547 2.553

2.264

1.897

2.276 2.240

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q2'21

חוב פיננסי נטו
₪ מיליארדי 

חוב פיננסי

(2)
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הגידול בחוב נטו 

ברבעון הרביעי של 

נובע מרכישת 2020

גולן

מבוסס על דוחות החברה(1)
בניכוי מזומנים ושווי  , כן התחייבויות בגין אגרות חוב(  (IFRS 16ללא התחייבויות בגין חכירה הנובעות מיישום הוראות )חוב נטו מוגדר כאשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים (2)

מזומנים והשקעות שוטפות בניירות ערך סחירים

(1)
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צרו קשר
אמסלםשי 

ל כספים"סמנכ

אלעד לוי
מנהל קשרי משקיעים

: investors.cellcom.co.il:אתר משקיעים
investors@Cellcom.co.il: מייל

- 052:טלפון 9989735 


