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שבזקלמרות.פועלתהיאבווהשוקבזקאודותתחזיותגםכמוומידעכללייםנתוניםכוללתזומצגת•

מסוימיםלסיכוניםנתונותאלותחזיות,הגיוניותהערכותעלמבוססותשלההתחזיותכימאמינה

מימוש.בפועליתממשואכןשהןלכךכהבטחהאלולתחזיותלהתייחסאין,בהתאם.ודאויות-ולאי

,בזקבשליטתנמצאיםולא,מראשאותםלדעתשאיןבגורמיםתלוייםבתחזיותאחריםשינוייםאו/ו

והרגולציהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבההתפתחויות,שלההפעילותואופיסיכוןגורמיכולל

שלההפעילותותוצאות,יתממשואכןתחזיותיהכיוודאותכלאיןלבזק.פעילויותיהעלשמשפיעה

תחזיות.בהתלוייםשאינםגורמיםעקבהיתרבין,מתחזיותיהמהותיבאופןשונותלהיותעשויות

תחזיתכללשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהובזק,זהלתאריךנכוןהערכותיהעלרקמבוססותבזק

זומצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלשבמצגתהערכהאו/ו

בדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתואינה,בלבדונוחותתמציתלשםנועדהזומצגת•

מהווהאינההמצגת.שלההערךבניירותהשקעהבדברהחלטהקבלתבטרםלציבורבזקשפרסמה

השקעהבדברהחלטהקבלתלצורךהמצגתעללהסתמךואיןשלהערךניירותלרכישתהצעה

החברהשלערךבניירות
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(DISCLAIMER)הגבלת אחריות 



(Q2 2019)בישראל קבוצת התקשורת הגדולה -בזק 

בסךהכנסות  
₪ מיליארד 2.2-כ

ברבעון

מיליון 1.8
קווי טלפוניה

מיליון 2.3
לקוחות סלולר

לקוחות  565,000
טלוויזיה

מיליון קווי  1.6
אינטרנט

מתואם EBITDA
₪  מיליון921-כ בסך 

ברבעון

Aa2.il ,AA-.ilדירוג 
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המיקוד העסקי והמודלים העסקיים של חברות הקבוצה, בחינת קווי העסקים

ורווחיותשיפור ביצועים , מיקוד בהתייעלות

מעבר מטכנולוגיית לווין  -הקבוצה לשנים הבאות השקעה משמעותיות של החלטות קבלת 

השקעות בתשתיות אינטרנט מהירות, 5היערכות לדור ,IPלפלטפורמת שידורים מבוססת 

על בזק כחברה חזקה ואיתנה פיננסיתשמירה 

האסטרטגיה

משמעותייםצעדיםהכוללתהמקיפההאסטרטגיתהתכניתביישוםממשיכהבזקקבוצת
מענהנותנתהתכנית.העסקייםהביצועיםושיפורלהתייעלותהחברהשלהחתירהבמסגרת
,התקשורתשוקבסביבתהמתהוויםהעתידייםולצרכיםהקבוצהמתמודדתעימםלאתגרים

החברהעלהמוטלותהמורכבותהרגולטוריותהמגבלותבתוךזאת

על כלל בעלי העניין  " 360"כל זאת תוך תפיסה של הסתכלות 

ותוך הקפדה על שקיפות וממשל תאגידי  
4



בזק קווי
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באמצעות מגוון שירותים, במרכז ופועלת להעמקת חוויית הלקוח" הלקוחחצר "בזק קווי שמה את 

"חצר הלקוח"בחיזוק הרשת האלחוטית •

"חצר הלקוח"במיקוד -בזק קווי 

BEאלף לקוחות שידרגו לנתב 215-מכלמעלה , 2018מאז השקתו באפריל - BEנתב

(מקווי האינטרנט הקמעונאי21%-כ)

משמעותי את שיעור הנטישהבאופן מורידים Bspot-והBE-שירותי ה

נמשיך להשיק מוצרים שיאפשרו שיפור של פריסת האינטרנט בבית ובמקביל פועלים בגזרת שירותי ערך  

חכםתמיכה ברשת ובית , אנטי וירוסכדוגמת מוסף 

6
89

90

93

96

2016 2017 2018 1H 2019

₪ ( ARPU)הכנסות ממנוי אינטרנט קמעונאי 



מובילות במגזר העסקי  -בזק קווי 

7

עסקים קטנים ובינוניים בישראל180,000-בזק מובילה בפתרונות לעסקים ומשרתת כ

התפורים לצרכי הלקוחתוך מתן פתרונות -מעצימה את שירותיה במגזר העסקי בזק 

נתב  , עסק חכם, מוכרים מגוון פתרונות תקשורת כוללים לעסקים כגון מרכזות וירטואליות

לעסקיםcyber, גיבוי מרוחק, WIFI, מצלמות לעסק, IPC, שיחות עסקי

גבוהים על בסיס תשתית סיבים אופטייםבקצביםאינטרנט –טכנולוגי תשתיתי יתרון 

בממשקי לקוחדיגיטציה מפשטים תהליכי שירות ומכירה באמצעות 



בשלב ראשון באמצעות מכר  . קצהבזק קווי נכנסה לתחום שיווק ציוד 2019במהלך 

נוספיםיורחב ויועמק ההיצע לציודי קצה וטלוויזיות ובהמשך סמארטפוןשל מכשירי 

GFK-חברת מחקרי השוק: מקור*

כניסה לתחום מכר קמעונאי של ציודי הקצה-בזק קווי 

בישראל קיים שוק 

משמעותי של מכר ציודי  

שוק הסמארטפונים  . קצה

3-לבדו נאמד בלמעלה מכ

מיליון מכשירים הנמכרים 

כל שנה בהיקף שנתי של כ 

*₪מיליארד 6-7

המותג עוצמת רתימת 

וכוח המכירה של בזק 

תגדיל את פוטנציאל  

ההכנסות הכולל  

מתחום זה בצורה 

משמעותית
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צמצום מצבת כוח אדם-בזק קווי 

מה בתכנון

בכוונת החברה לנצל את  

סך פוטנציאל תכנית  

הפרישה המוקדמת  

נוספים עובדים למאות 

במסגרת תנאי ההסכם  

עד  )הקיבוצי הנוכחי 

(2021שנת 

אנו 2019ברבעון השני 

רואים את השפעת  

ההתייעלות בקיזוז זחילת  

השכר ברבעון

הפרישה לעובד  הוצאות 

צפויות להיות נמוכות  

יותר בעתיד כתוצאה 

מהפרשה חשבונאית 

כל שבוצעה כנגד 

-בהמועברים העובדים 

2018
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ן  "התכנסות של אתרי הנדל-בזק קווי 
ומימוש נכסים משמעותי

מה בתכנון

ן והחברה בוחנת מימוש נכסים בהיקף של מאות מיליוני  "בוצע מיפוי מחדש של אתרי הנדל
('בראשון לציון וכומתחם, MegaPopמכירות )בשנים הקרובות שקלים 

בוצעמה
₪  מיליון 174ותזרים מזומן נטו של ₪ מיליון 403-הניבה לחברה רווח הון בסך כסקיהעסקת המכירה של 

2019ברבעון השני של 

המהלך צפוי  . 2021בחולון בשנת א למשרדיה החדשים "משרדי בזק קווי מעזריאלי תנחתם הסכם להעברת 

התפעוליותלחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בהוצאות להביא 

חיבורי התקשורת והשרידות האנרגטית במבנים שברשותה על ידי  , החברה התחילה לנצל את הפריסה הפיזית

Data Centerהסבה לאתרי 
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החברות הבנות
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צמיחה לצד חדשנות-פלאפון 

שנים ברציפות3צמיחה במנויים מעל •

רחבהריטיילפריסת •

רשת הסלולר המתקדמת בישראל•

שחקן מוביל בשוק העסקי וספק •

הסלולר של משרדי הממשלה

צמיחה בבסיס הלקוחות

, PTT,IoT, רכבים מחוברים•

ESIM, ענן, סייבר, דטהביג 

מובילים  IOTבפרויקטיזכיה •

חדשנות

00

פלאפון נערכת למכרז  

י משרד  "התדרים שהתפרסם ע

התקשורת ואשר ישמשו גם 

5לדור 

מכרז התדרים
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צמיחה לאורך שנים בכמות המנויים-פלאפון 

(אלפים)מצבת מנויי פוסטפייד 

('א101)Q2-16-וב( 'א13)Q2-17-ב-CDMAהנתון בנטרול ניתוק מנויי רשת ה*

צמיחה בכמות המנויים למעלה משלוש שנים ברציפות פיצתה ברובה על שחיקת המחירים והביאה 
להאטה משמעותית בשחיקה בהכנסות
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תחרות בשוק הסלולר

14

 מפעילים בעלי תשתית ומפעילים וירטואליים6בשוק הסלולר בישראל פועלים

השוק מאופיין בתחרות גבוהה מאוד

 ממוקדת בעיקר במחיר חבילותהתחרות

 הדינמיקה התחרותית והיעדר צפי להתאוששות בטווח הקצר הביאה את החברה לעדכן את

תחזיותיה הכספיות



קשת רחבה של שירותים

 ספק הISPהמוביל בישראל

שירותי ערך מוסף מתקדמים ללקוחות האינטרנט

מפעילה תשתית איכותית הכוללת כבל תת ימי בבעלותה

פעילות אינטגרציה למגזר העסקי

סייבר: מנועי צמיחה ומגוון רחב של פתרונות,Cloud פתרונות לעסקים ,,DRוגיבויאיחסון

 מערךData centersבפריסה רחבה

שירותיProfessional Services  בעולמותשירות וניהול פרויקטים , התקנהבתחומי

Cyber Security Networking , ו–System

בזק בינלאומי שחקן משמעותי בשוק צומח

פתרונות לעסקיםקשת רחבה של 
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* מותג התוכן האהוב בישראל

חווית צפיה איכותית

:מובילות בתוכן

תוכן מקור מגוון ואיכותי

ותוכן בין לאומי מהשורה הראשונה  

(אלפים)מספר הלקוחות 

מנויים בגין שינוי הגדרת מנוי עסקי7,000כולל תיקון רטרואקטיבי של ** 
על פי מדד המותגים של גלובס* 

המותג עם שביעות רצון הלקוח 

הגבוהה ביותר



להעצמת  IPמעבר לשידורים באמצעות תשתית
העלויותחווית הצפייה והפחתת 

במהלך השנים הקרובות תבצע החברה תהליך מדורג של החלפת ממירים תומכים עד  

 IPלמעבר מלא לשירות

העלות הקבועה ללוויין חיצוני תוחלף בשימוש בתשתיות הקבוצה

עלויות התקנה ושירות, רכש ממירים: הגמשת המערך הלוגיסטי והוזלה במרכיבים כגון

ללקוחעם גמישות במודל ההפעלה  Tailor Madeממירי מדף במקום ממירי

החברה תבצע תהליך הדרגתי של מיגרציה מעולם הלוויין לשידורים באמצעות  

מתקדמת שתאפשר שדרוג משמעותי של חווית הצפייה והעברת   IPתשתיות

הפעילות על גבי תשתיות הקבוצה

17

2019תהליך המיגרציה יחל לפני תום שנת 



סינרגיה והתייעלות–מהלכים מרכזיים 

18



חבילתהשקה 

 הטלוויזיה והטלפון הביתי של  , ההצעה השיווקית לצרכי הלקוח הכוללת את שירותי האינטרנטהתאמת

yes-ובזק בינלאומי 

 המשלבת את שירותי החברות תאפשר התייעלות תפעולית בתהליכי שירות ומכירההטריפלחבילת

19



עובדים ויחסי עבודה–בחברות הבנות סינרגיותמיצוי 

yes- סינרגיה והתייעלות  על הסכם חתימה

2019-2021לשנים 

YES  עובדים במהלך שנות  325לסיים את העסקתם של עד רשאית

גם באמצעות אי גיוס עובדים במקום עובדים שסיימו את  ההסדר ולהתייעל 

.העסקתם

על פי ההסכם2019-החברה ביצעה את מהלכי ההתייעלות ל

קיבוצי  על הסכם חתימה -בזק בינלאומי 

2019-2021לשנים 

עובדים ולהתייעל גם  325ל רשאית לסיים את העסקתם של עד "בזק בינ

.באמצעות אי גיוס עובדים במקום עובדים שסיימו את העסקתם

יישום ההסכם נמצא בתהליך

פלאפון

ומבצעת מהלכים לצמצום  העובדיםמ עם נציגות "החברה נמצאת במו

כמות העובדים וסגירת פעילויות לא רווחיות

20



התייעלות בהוצאות השכר בחברות הבנות  

(₪ ' מ)הוצאות שכר על פני זמן 

מול תקופה מקבילהQ2-19בהוצאות השכר ב 7%-ירידה של כ
21

230

220

217 217

215

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

7%



מהלכים מרכזיים נוספים שבוצעו–סינרגיה והתייעלות 

 קבלת  ייעול תהליכי , 50%-בכההנהלה חברי מעבר להנהלה בהרכב זהה תוך צמצום

שקלים בשנהעשרות מיליוני לצד חיסכון של , ההחלטות

 משותףחיסכון כספי כתוצאה מרכש

 ליציאהRFP- למערכת מידע(CRM)לחברות הבנות

22



- Cross Sales   שיפור יכולת השיווק

ללקוחות אשר אינם מקבלים כיום שירות  

החברותמשלושת 

(י הפעלת מערכות מידע משותפות"ע)

–נקודת מגע אחת עם הלקוח 

שיפור השירות ומניעת נטישה

מיצוי סינרגטי של מגוון ערוצי  

3ההפצה והשירות של 

 ONE STOP-החברות 

SHOP

התייעלות נוספת בהוצאות

כוח אדם והוצאות תפעוליות  

נוספות באמצעות שיפור

תהליכים ורכש משותף

מהלכים מרכזיים נוספים שבתכנון–סינרגיה והתייעלות 
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תוצאות כספיות
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חריגיםהושפעו משלושה אירועים 2019התוצאות הכספיות לרבעון שני 

25

2019אירועים חריגים ברבעון שני 

מחיקת יתרת נכס המס בגין הפסדיyes מיליארד שקל  1.166-בסך כ

מיליון שקל 951-הפסד בגין ירידת ערך בפלאפון בסך כ

 מיליון שקל403-בסך כ" סקיה"רישום רווח הון בגין מכירת מתחם



1,064 1,043 1,026 1,043 1,020

602 604 618 578 570

375 367 356 343 337

336 333 370 341 339

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

2,224
2,333 2,301
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₪מיליוני | הכנסות -קבוצת בזק 

2,326 2,256



232 233 219 233 231

95 94 90 94 95

60 56 59 56 54

75 70 68 67 66

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

489
503

494
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₪מיליוני | הוצאות שכר –קבוצת בזק 

485
492



145 143 168 141 133

345 345 353 337 324

246 229
244

234 248

187 184
216

194 194

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

814
838 815
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₪מיליוני | הוצאות הפעלה –קבוצת בזק 

885

812



687 667 639 669 656

161 165 176 147 151

69 83 52 53 35

74 79
86 80 79

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

921
992 992

 *EBITDAנטו והפסדים חד פעמיים מירידת ערך , הכנסות תפעוליות אחרות/בנטרול הוצאות

29

₪מיליוני | * מתואם EBITDA-קבוצת בזק 

956 952



260 246 199
281 225

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

נקירווח 
מתואם

הפסדים חד פעמיים מירידת ערך ומחיקת נכס המס, נטו, אחרותהכנסות /הוצאותבנטרול * 

30

₪מיליוני | *ווח נקי ורווח נקי מתואםר-קבוצת בזק 



122

374

679

316
350

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

31

₪מיליוני | תזרים חופשי -קבוצת בזק 

כולל תשלום דמי  

היתר ומס שבח בסך 

ח"ש' מ192-כ

כולל תמורה ממכירת סקיה  

ח "ש' מ155-בסך כ

נטו ממכירת  כולל תמורה 

ח  "ש' מ174-כסקיה בסך 



313*
233 225 210

333*

90

73 78
63

83

75

79 82
64

74

44

27 25
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34

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

412 416

מהווה מנוע של מובילות תשתיתית וטכנולוגיתהמשך ההשקעות בקבוצה 
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₪מיליוני | השקעות -קבוצת בזק 

531*

373

סקיהמתחם בגין 2018ברבעון שני ₪ ' מ112-של כותשלום דמי היתר 2019ברבעון שני ₪ ' מ149-היטל השבחה של כתשלום כולל *

525*



(אלפים, סוף תקופה)מנויים 

נתונים תפעוליים

תשתית אינטרנט  

סיטונאי

טלוויזיה

תשתית אינטרנט  

קמעונאי

קווי טלפוניה

סלולר

33

ARPU(₪לחודש)

52 51 51 50 49

57

68 66 63 64

93 93 96 96 97

215
210

206
200 198

Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019

582 584 574 568 565

600 617 626 624 612

1,062 1,046 1,030 1,011 1,001 

1,865 1,843 1,818 1,792 1,768 

2,601 

2,185 2,205 2,224 2,263 

Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019



קמעונאיים וסיטונאיים| סך קווי אינטרנט 
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1,503 
1,521 

1,539 

1,558 

1,580 
1,593 

1,608 

1,635 
1,653 

1,662 1,663 1,656 

1,635 

1,613 

19.3%

21.2%
22.5%

24.2%

26.2%

27.9%

30.1%

32.5%

34.7%
36.1%

37.1%
37.8% 38.2% 37.9%

Q1 -16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1 -17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19

(באלפים)מנויי תשתית  מנויים סיטונאים% 



קבוצת בזק

המשך מגמת ירידה בחוב
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9,401 9,022 8,885 8,544 8,419 

12,000 11,947 
11,179 11,156 11,334 

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

חוב ברוטו

נטוחוב 



בזק פועלת לניהול אחראי של כל ההיבטים הפיננסיים על מנת לבסס את חוסנה הפיננסי כולל טיפול  

בחוב הפיננסי הקיים

עקרונות ניהול החוב הפיננסי

.I קבוצת הדירוג כיסוי חוב גבוהים ועל יחסי החברה תקפיד על שמירה שלAA

.II בין השאר, ממשיכה לפעול להתאמת מבנה החוב שלה לצרכיה ומקורותיההחברה ,

גיוס חוב באמצעות ( 3.9-ל3.5-ממ"המחמתחילת השנה עלה )מ"מחבאמצעות הארכת 

ארוך ופירעון חוב קצר תוך הקטנת החוב  

.III 438-וביצעה פירעונות מוקדמים של כ₪ מיליארד 1.39-כגייסה החברה , 2019מתחילת

₪מיליון 

.IVהחברה מתנהלת עם יתרות מזומנים גבוהות
36

חוב פיננסי



(ח בתחזית המקורית"ח עד מיליארד ש"מיליון ש900-כלעומת )₪ מיליון 1.1-כהנקי לבעלי המניות צפוי להיות ההפסד 

(ח בתחזית המקורית"מיליארד ש3.9-לעומת כ)₪ מיליארד 2.9-כצפוי להיות *EBITDA-ה

(ללא שינוי מהתחזית המקורית)₪ מיליארד 1.7-כלהיות צפוי CAPEX**-ה

.

 *EBITDA- הפחתות והפסדים מתמשכים מירידת ערך רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, תפעולי לפני פחתרווח

 **CAPEX- השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשייםבגין ( ברוטו)תשלומים
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2019תחזית לשנת 
הוןרווחורישוםבפלאפוןערךמירידתהפסד,מסנכסמחיקת)2019שנתשלהשניברבעוןחריגיםאירועיםבעקבות

אתמעדכנתבזקקבוצת,התחזיתבנתוניעובדיםפרישתבגיןחזויותעלויותהכללתוכן"(סקיה"מתחםמכירתבגין

:כדלקמן"(המקוריתהתחזית)"2018לשנתהתקופתיבדוחזהסעיףבמסגרתשפורסמההתחזית



מיליארד1.166-כבסך.אס.בי.דיהפסדיבגיןמסנכסיתרתמחיקתכוללתהחברהשלהמעודכנתהתחזית

מכירתבגיןשקלמיליון403-כבסךהוןרווחורישום,שקלמיליון951-כבסךבפלאפוןערךמירידתהפסד,שקל

ובחברותבחברהעובדיםשלמוקדמתלפרישההפרשהכוללתהמעודכנתהתחזיתכן-כמו."סקיה"מתחם

בגיןהחזוייםהסכומיםמתוךכי,יצויין.שקלמיליון380-כשלבסךאס.בי.ודיבינלאומיבזק,פלאפוןהבנות

מהווהוהואהכספייםבדוחותבפועלהפרשהנרשמהטרםשקלמיליון360-כשלסךבגין,מוקדמתפרישה

.תתממשולאיכולאשרתחזית

התחזיות.ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהינןזהבסעיףהמפורטותהחברהתחזיות

ביטולשלהשפעותגםכוללותאינןהתחזיות-זהובכלל,החברהשלוציפיותהנחות,הערכותעלמבוססות

.2019בשנתשיתרחשווככלאם,בהםהכרוךוכלהבנותהחברותעםהמיזוגוהליכיבקבוצהמבניתהפרדה

ולהסדרההתקשורתבשוקהתחרותלמבנהביחסהקבוצההערכותעל,היתרבין,מבוססותהתחזיות

אתלפועללהוציאהקבוצהשלליכולתהלכךובהתאםבמשקהכלכליהמצבעל,התחוםשלהרגולטורית

שתהיינהובהשפעותהעסקייםבתנאים,לעילבאמורשיחולולשינוייםלבבשיםוכן,2019לשנתתכניותיה

אואחדשיתממשככלאוב"וכיוצהתקשורתשוקבמבנההתפתחויות,טכנולוגייםשינויים,רגולטוריותלהחלטות

,2018לשנתהחברהשלהתקופתילדוח5.19-ו2.20,3.19,4.14בסעיפיםהמפורטיםהסיכוןמגורמייותר

.בנותחברותבשוויערךירידתבענייןזהלדוח2.20.12בסעיףהמפורטהסיכוןגורםובפרט

.ומעלה מהסכומים שצוינו בתחזית±10%על סטיות של , ככל שיידרש, החברה תדווח

.
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2019תחזית לשנת 



!תודה רבה

למידע נוסף בקרו אותנו  
ir.bezeq.co.il-ב
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Forward-Looking Information and Statement

This presentation contains general data and information as well as forward looking statements about Bezeq The Israel
Telecommunications Corp., Ltd (“Bezeq”). Such statements, along with explanations and clarifications presented by
Bezeq’s representatives, include expressions of management’s expectations about new and existing programs,
opportunities, technology and market conditions. Although Bezeq believes its expectations are based on reasonable
assumptions, these statements are subject to numerous risks and uncertainties. These statements should not be
regarded as a representation that anticipated events will occur or that expected objectives will be achieved. In addition,
the realization and/or otherwise of the forward looking information will be affected by factors that cannot be assessed in
advance, and which are not within the control of Bezeq, including the risk factors that are characteristic of its operations,
developments in the general environment, external factors, and the regulation that affects Bezeq’s operations.

This presentation includes revenue and other figures that are based on external sources and various surveys and studies.
Bezeq is not responsible for the content thereof. The information included in this presentation is based on information
included in Bezeq’s public filings. However, some of the information may be presented in a different manner and/or
breakdown and/or is differently edited. In any event of inconsistency between Bezeq’s public filings and the information
contained in this presentation - the information included in the public filings shall prevail.

The information contained in this presentation or which will be provided orally during the presentation thereof, does not
constitute or form part of any invitation or offer to sell, or any solicitation of any invitation or offer to purchase or
subscribe for, any securities of Bezeq or any other entity, nor shall the information or any part of it or the fact of its
distribution form the basis of, or be relied on in connection with or relating to any action, contract, commitment or to the
securities of Bezeq. The presentation does not constitute a recommendation or opinion or substitute for the discretion of
any investor.
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Bezeq  - Largest Telecom Group in Israel (Q2 2019)

Q2 19 Revenues of 
NIS 2.2 billion

Q2 19 Adjusted EBITDA of 
NIS 921 million

1.8 million fixed 
access lines

2.2 million 
cellular 

subscribers

565,000 Pay-TV
customers

1.6 million 
broadband lines

Ratings: Aa2.il, AA-.il

3



The Bezeq Group is continuing to implement its comprehensive strategic plan that includes significant
steps towards streamlining and improving business performance. The program addresses the
challenges faced by the Group and the future needs that are emerging in the telecommunications
market environment, taking into consideration the complex regulatory limitations imposed on the
Company

Bezeq Group Strategy

Significant decisions on all core issues of the Group for coming years – migration from satellite to IP-
based broadcasting platform; deployment of 5G; investment in ultra-fast Internet infrastructure

Business oriented examination - lines, focus, and models of the Group companies

Maintaining Bezeq as a strong and financially sound company

Focus on streamlining, improving performance and profitability

Working on all of the above while taking a "360 degree view” of all 
stakeholders and ensuring transparency and corporate governance

4



Bezeq Fixed-Line

5



Bezeq Fixed-Line – Focus on Customer Premises

Strengthening the wireless network at the customer's premises

BE router - Since its launch in April 2018, more than 215 thousand customers have upgraded to the 
BE router (about 21% of total Bezeq broadband retail lines) 

BE and Bspot services significantly reduce churn rate 

Launching of products which improve Internet deployment at home alongside value added services such 
as antivirus, network support, smart homes, etc

Bezeq Fixed-Line is putting the customer's premises at the center and is working to deepen
the customer experience through a variety of services

6
89 90

93

96

2016 2017 2018 1H 2019

Broadband Retail ARPU (NIS)



Bezeq Fixed-Line - Leadership in Business Segment

Bezeq is enhancing its services in the business sector while providing tailor made solutions to suit 
customer needs

Bezeq leads in business solutions and serves ~180,000 SMEs in Israel

7

Selling diversified business oriented telecommunications solutions such as virtual exchanges, smart 
businesses, business call router, IPC, business camera, WIFI, remote backup, cyber for businesses

Technological and infrastructure advantage – High speed Internet based on fiber optic network

Simplifying service and sales processes through digitalization of client interfaces



In Israel there is a 
significant market for 
terminal equipment. The 
smartphone market 
alone is estimated at 
more than 3 million 
handsets sold each year 
at annual sales of NIS 6-7 
billion

Harnessing the power of 
the Bezeq brand and 
marketing strength is 
expected to significantly 
increase the overall 
revenue potential of this 
sector 

In 2019 Bezeq Fixed-Line entered the terminal equipment market - in the first stage through the 
sale of smartphones and televisions and in the future, the offering will expand to additional end-
user equipment

* Source: GFK Market Research

8

Bezeq Fixed-Line - Marketing of Terminal Equipment



Plan

Q2 2019 employee 
streamlining already 
helped offset ongoing 
wage creep in the 
quarter

The Company intends to 
take advantage of the 
total potential of the 
retirement plan for 
hundreds of additional 
employees under the 
terms of the current 
collective agreement 
(until 2021)

Retirement expenses 
per employee are 
expected to be lower in 
the future as a result of 
the accounting 
provision recorded in 
2018 for all of the 
Government 
transferred employees

9

Bezeq Fixed-Line - Employee Streamlining



Plan

Actions Taken
The sale of the “Sakia” complex resulted in capital gains of NIS 403 million and net cash flow of
NIS 174 million in Q2 2019

The Company signed an agreement to transfer Bezeq's headquarters from Tel Aviv to Holon in
2021. The move is expected to result in savings of tens of millions of shekels in operating
expenses.

Real estate sites have been reviewed and the Company is examining the sale of property in 
the amount of hundreds of millions of shekels in the coming years (Megapops, Rishon Letzion
property, etc.)

10

Bezeq Fixed-Line - Reduction in operational real estate 
sites and sales of redundant assets

Bezeq has begun to convert some of its properties to Data Centers utilizing the Company’s
physical layout, communication connections and energy durability in currently owned
buildings



Subsidiaries
Bezeq

International
Pelephone
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Pelephone – Growth alongside Innovation

Subscriber Growth 

• Subscriber growth for over 3 consecutive years
• Wide retail distribution
• Advanced cellular network in Israel
• Leading operator in business sector and cellular 

provider for Government offices

Innovation
• Connected cars, PTT, IOT, Big 

Data, Cyber, Cloud, ESIM

• Winner of leading IOT projects 
in Israel

Frequency Tender
Pelephone is preparing for the 
frequency tender published by the 
MOC.  The frequencies will also be 
used for 5G

12

Pelephone



Pelephone - Subscriber Growth

Postpaid Subscribers* (in thousands)

Pelephone

Continued growth in the number of subscribers for more than three consecutive 
years mainly offset the decrease in prices and resulted in a significant slowdown in 

the erosion of revenues

*After adjusting for the disconnection and write off of CDMA subscribers in Q2-16 (101k) and Q2-17 (13k)

13



Competition in Cellular Market

14

 The Israeli cellular market has 6 MNOs and additional MVNOs

 Highly competitive market 

 Competition is mainly focused on pricing

 The competitive dynamic and lack of recovery expected in the short-term resulted in 
Pelephone updating its financial forecasts

14

Pelephone



Bezeq International - Wide Range of Services
15

Bezeq
International

 Leading ISP in Israel
 Advanced value added services for Internet customers
 Operates high quality infrastructure including ownership

of submarine cable

Wide Range of Business Solutions
 ICT solutions for business sector
 Growth engines and diversified solutions: cyber; cloud for businesses; DR, storage 

and backup
 Wide distribution of data centers
 Professional services in the areas of installation; service and project management in 

cyber security networking and systems

Bezeq International is a significant player in a growing market 15



*According to the Globes index of 2018
**Includes a retroactive adjustment of 7,000 subscribers due to a change in the definition of a business subscriber

yes - Israel’s Favorite Content Brand*

In March 2019
yes won 21 awards 

at the Israeli 
Academy Awards

Subscribers (in thousands)

16

Quality viewing experience
Leading Content:

Original, diverse and high quality;
Top class international content 

Brand with the highest 
customer satisfaction



17Migration process to begin before the end of 2019

yes will gradually migrate from satellite to IP broadcasting in order to significantly upgrade the
viewing experience as well as allow for the transfer of operations over the Group's
infrastructure

Transition to IP Broadcasting to Enhance Viewing Experience 

and Reduce Costs 

Over the next few years, yes will gradually replace set top boxes until full transition to IP service

The fixed cost for satellite infrastructure will be replaced by the use of the Group's 
infrastructures

Logistical flexibility and decrease in expenses such as: acquisition of set top boxes, 
installation and service costs

Shelf STBs to replace tailor made - flexible operating system for the customer

17



Key Processes  - Synergies and Streamlining

18 18



19

Play Launch

 Adapting the offering to customer needs including Internet services, TV and 
home phone of Bezeq International and yes

 The triple play, which combines the companies services, will result in operating 
efficiencies in sales and services

19



20

Maximizing Synergies in Subsidiaries – Employees and Labor 
Relations 

yes – Synergies and streamlining agreement for 
2019-2021
Enables retirement of 325 employees as well as
the non-recruitment of additional employees
over the agreement period

Streamlining procedures were implemented in 
2019 in accordance with the agreement

Bezeq International – Collective agreement for 
2019-2021
Enables retirement of 325 employees as well as
the non-recruitment of additional employees
over the agreement period.

Implementation of the agreement is in process

Pelephone
Ongoing negotiations with labor union and
implementing processes to reduce the
number of employees by closing non
profitable activities

20



Subsidiary companies – Decrease in Salary Expenses (NIS m)

21 7% y-o-y decrease in salary expenses in Q2 2019 21

230

220

217 217

215

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

7%



22

Maximizing Synergies and Streamlining – Additional Processes 

Implemented

 Transition to integrated management team while lowering number of 
senior managers by 50%; streamlining decision-making processes while 
saving millions of shekels per year

 Financial savings due to joint purchasing

 RFP published for unified CRM system for subsidiary companies

22



Plan

Cross-selling - Improve marketing 
capability for customers who do not 
currently receive service from the three 
companies (by operating joint IT systems)

One point of contact 
with the customer -
improve service and 
reduce churn 

Maximize synergies of the 
various distribution and 
service channels of the 
three companies - ONE 
STOP SHOP

Streamline salaries and 
other operating 
expenses through 
improved processes and 
joint purchasing

23

Maximizing Synergies in Subsidiaries – Processes in the Pipeline



Q2 2019 Financial Results

24



25

Extraordinary Items in Q2 2019 Financial Results

 Write-off of the balance of the tax asset in respect of losses from yes of NIS 1.166 billion

 Impairment loss in Pelephone assets of NIS 951 million

 Capital gains of NIS 403 million for the sale of the “Sakia” complex

25

The financial results in the second quarter of 2019 were impacted by three extraordinary items



26

Bezeq Group – Revenues | (NIS millions)

Bezeq
International

Pelephone

Bezeq

1,064 1,043 1,026 1,043 1,020

602 604 618 578 570

375 367 356 343 337

336 333 370 341 339

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

2,224
2,333 2,301 2,326

2,256



27

Bezeq Group – Salaries | (NIS millions)

Bezeq
International

Pelephone

Bezeq

232 233 219 233 231

95 94 90 94 95

60 56 59 56 54

75 70 68 67 66

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

489
503

494 485
492
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Bezeq Group – Operating & General Expenses | (NIS millions)

Bezeq
International

Pelephone

Bezeq

145 143 168 141 133

345 345 353 337 324

246 229
244

234 248

187 184
216

194 194

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

814
838 815

885
812



29

Bezeq Group - ADJUSTED EBITDA* | (NIS millions)

*EBITDA adjusted for other operating expenses/income, net and one-time losses from impairment of assets 

Bezeq
International

Pelephone

Bezeq

687 667 639 669 656

161 165 176 147 151

69 83 52 53 35

74 79
86 80 79

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

921
992 992

952956
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*Adjusted for other expenses/income, net and one-time losses from impairment of assets

Bezeq Group  - Net Profit/Adjusted Net Profit* | (NIS millions)

Net Profit

Adjusted 
Net Profit

260 246 199
281 225

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
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Bezeq Group  - Free Cash Flow | (NIS millions)

122

374

679

316
350

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

Includes 
payment of 

permit fees and 
betterment tax 

of NIS 192 m

Includes proceeds from sale 
of “Sakia” of NIS 155 m

Includes net proceeds from 
sale of “Sakia” of NIS 174 m



32

Continued investments will maintain the future leadership and operational efficiency of the Bezeq Group

Bezeq Group  - CAPEX | (NIS millions)

*Includes payment of NIS 149 million for betterment levy in Q2 2019 and payment of NIS 112 million for permit fees in Q2 2018 in connection with the “Sakia” transaction

Bezeq
International

Pelephone

Bezeq

313*
233 225 210

333*

90

73 78
63

83

75

79 82
64

74

44

27 25

33

34

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

412 416

531*

373

525*
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Subscribers (end of quarter, in thousands)

Bezeq Group  - KPIs

Wholesale 
Broadband

Lines

TV

Retail 
Broadband 

Lines

Access Lines

Cellular

ARPU (NIS per month)

52 51 51 50 49

57

68 66 63 64

93 93 96 96 97

215
210

206
200 198

Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019

582 584 574 568 565

600 617 626 624 612

1,062 1,046 1,030 1,011 1,001 

1,865 1,843 1,818 1,792 1,768 

2,601 

2,185 2,205 2,224 2,263 

Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019
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Broadband Internet Trends | Retail and Wholesale

1,503 
1,521 

1,539 
1,558 

1,580 
1,593 

1,608 

1,635 
1,653 

1,662 1,663 1,656 

1,635 

1,613 

19.3%

21.2%
22.5%

24.2%

26.2%
27.9%

30.1%

32.5%

34.7%
36.1%

37.1% 37.8% 38.2% 37.9%

Q1 -16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1 -17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19

(באלפים)מנויי תשתית  מנויים סיטונאים% 
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Bezeq Group – Net Debt

Debt continuing to decrease over time 

Gross Debt

Net Debt

9,401 9,022 8,885 8,544 8,419 

12,000 11,947 
11,179 11,156 11,334 

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019



Bezeq’s responsible and prudent management of all financial aspects of the Company will 
solidify its financial strength and provide flexibility with its existing debt

Principles of financial debt management:

I. Seek to maintain prudent debt coverage ratios and AA credit rating range 

II. Continue to adapt the Company’s debt structure to its needs, inter alia, through extension 
of maturities (in 2019 the average duration of debt increased from 3.5 to 3.9) with the 
raising of long-term debt and repayment of short-term debt

III. In 2019, the Company raised NIS 1.39 billion and made early repayments of debt of NIS 
438 million

IV. Operate with high cash balances

Financial Debt
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Bezeq Group - 2019 Updated Guidance

*CAPEX - payments (gross) for investments in fixed and intangible assets 

Net loss :   Approximately NIS 1.1 billion (compared to net profit of NIS 900 million - NIS 1.0 billion in the 

Original Outlook)

EBITDA: Approximately NIS 2.9 billion (compared to NIS 3.9 in the Original Outlook)

CAPEX*: Approximately NIS 1.7 billion (unchanged)

The Company shall report, as required, deviations of more/less than 10% of the amounts stated in the Outlook.

Due to extraordinary items in the second quarter of 2019 (write-off of the tax asset, impairment loss in Pelephone assets and the
recording of capital gains from the sale of the "Sakia" complex) as well as the inclusion of estimated costs for early retirement in
the Outlook, the Bezeq Group is updating its Outlook for 2019, as originally published in the Company's periodic report as of
December 31, 2018 ("Original Outlook") as follows:
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Bezeq Group - 2019 Updated Guidance (cont’d)

The Group's updated Outlook includes the write-off of the balance of the tax asset in respect of losses
from yes of NIS 1.166 billion, an impairment loss in Pelephone assets of NIS 951 million, capital gains of
NIS 403 million from the sale of the "Sakia" complex and provisions of NIS 380 million for the early
retirement of employees in Bezeq Fixed-Line, Pelephone, Bezeq International and yes. It is noted that
NIS 360 million of the total forecasted provisions for early retirement have not yet been recorded as
actual provisions in the financial statements and represents an estimate that may not be realized.

The Company's forecasts in this section are forward-looking information, as defined in the Securities
Law. The forecasts are based on the Company's estimates, assumptions and expectations and do not
include the effects, if any, of the cancellation of the Group’s structural separation and the merger with
the subsidiary companies and everything involved therein in 2019. The Group's forecasts are based,
inter alia, on its estimates regarding the structure of competition in the telecommunications market and
regulation in this sector, the economic situation and accordingly, the Group's ability to implement its
plans in 2019. Actual results may differ from these estimates taking note of changes which may occur in
the foregoing, in business conditions, and the effects of regulatory decisions, technology changes and
developments in the structure of the telecommunications market, and so forth, or the realization of one
or more of the risk factors listed in sections 2.20, 3.19, 4.14 and 5.19 of the Periodic Report of 2018, and
specifically the risk factor detailed in section 2.20.12 of the Periodic Report of 2018 regarding the
impairment of assets in the subsidiary companies.

.
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Thank You
For more information please visit

ir.bezeq.co.il

ir.bezeq.co.il
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