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PARTNER COMMUNICATIONS UPDATES THAT THE 

NUMBER OF FIBER OPTIC INFRASTRUCTURE 
SUBSCRIBERS OF "PARTNER FIBER"  

EXCEEDS 150 THOUSAND 
 

ROSH HA'AYIN, Israel, March 14, 2021 - Partner Communications Company Ltd. 

("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli 

communications operator, announces that, the number of "Partner Fiber" fiber optic 

infrastructure subscribers exceeds 150 thousand.  

Partner's infrastructure which is wholly owned by the Company and provides home 

browsing at speeds of up to 1,000 Mhz, was launched in August 2017, and in less than 

four years, is connected to buildings which contain more than 500 thousand households 

(Home Connected). 

Furthermore, to date, Partner's independent fiber optic infrastructure already reaches 

more than 760 thousand households (Home passed) with the possibility to connect to 

the fiber network. 

In addition, the Company wishes to update that, as of today, the number of its 

infrastructure-based internet subscribers (either through the wholesale market on 

Bezeq/Hot infrastructure or through Partner's fiber optic infrastructure), totals more than 

336 thousand. 

The Company will continue to publish updates to the data included in this report, as part 

of its quarterly reports. 

Ms. Osnat Ronen, Chairperson of Partner’s board of directors, noted: "Partner's Board 

of Directors is proud of this significant milestone that the Company has achieved. Within 

a short time, which included coping with the Corona virus, the Company continued to 

resolutely deploy and connect its independent fiber optic infrastructure throughout the 
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country. This is a move with national significance for the telecommunications 

infrastructure in Israel and a significant improvement that internet customers connected 

to Partner's fiber optic infrastructure will experience. The Company is committed to the 

project and will continue to deploy the fiber optics infrastructure and add more 

subscribers that will benefit from fast Internet in Israel." 

Mr. Isaac Benbenisti, CEO of Partner, noted that: "in 2017 we announced our plans to 

establish a fiber optic project of national significance and today nearly half of Partner's 

Internet customers are Partner Fiber customers". Mr. Isaac Benbenisti added that 

"Partner is an example of how it is possible to reach significant deployment volumes in 

record time and to create a real change in the quality of life and telecommunications 

infrastructure in Israel, in a win-win project both for the telecommunication consumers 

and for the Company". 

Forward-Looking Statements  

This press release includes forward-looking statements within the meaning of Section 

27A of the US Securities Act of 1933, as amended, Section 21E of the US Securities 

Exchange Act of 1934, as amended, and the safe harbor provisions of the US Private 

Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as "estimate", “believe”, 

“anticipate”, “expect”, “intend”, “seek”, “will”, “plan”, “could”, “may”, “project”, “goal”, 

“target” and similar expressions often identify forward-looking statements but are not the 

only way we identify these statements. We have based these forward-looking 

statements on our current knowledge and our present beliefs and projections regarding 

possible future events. These forward-looking statements include the Company's 

estimation regarding the continued deployment of the Company's fiber optic 

infrastructure. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and 

assumptions about Partner and its operations, including the Company's ability to expand 

the intended deployment under the current and future regulatory conditions, subject to 

possible economic, regulatory, legal and other developments. In light of these risks, 

uncertainties, assumptions and future developments, the forward-looking events 

discussed in this press release might not occur, and actual results may differ materially 

from the results anticipated. We undertake no obligation to publicly update or revise any 

forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or 

otherwise.  
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About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. ("Partner") is a leading Israeli provider of 

telecommunications services (cellular, fixed-line telephony, internet and television 

services). Partner’s ADSs are quoted on the NASDAQ Global Select Market™ and its 

shares are traded on the Tel Aviv Stock Exchange (NASDAQ and TASE: PTNR). 

For more information about Partner see:  

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ 

 

Contacts: 

Mr. Tamir Amar 

Chief Financial Officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Amir Adar 

Head of Investor Relations and Corporate 
Projects  

Tel: +972-54-781-5051 
E-mail: investors@partner.co.il 
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הסיבים האופטיים של החברה תשתית מספר מנויי  פרטנר מעדכנת כי
 אלף 150חצה רף של  'פרטנר פייבר'

 

 חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"( - 2021 מרסב 14ראש העין, ישראל, 

(NASDAQ ו- TASE :PTNR ,)תשתית מנויי מספר  כיודיעה מ, בישראל מובילה תקשורת מפעילת

 אלף.  150 רף של חצה הסיבים האופטיים 'פרטנר פייבר'

בבעלות מלאה של החברה ומספקת גלישה ביתית במהירות של עד  אשר הנה ,התשתית של פרטנר

 500-, ובתוך פחות מארבע שנים, מגיעה כיום כבר ליותר מ2017אוגוסט חודש הושקה ב, מגה 1,000

  בבניינים מחוברים לתשתית הסיבים של החברה.( Home connected)אלף משקי בית 

אלף משקי  760-יותר מכבר ל מגיעההסיבים האופטיים העצמאית של פרטנר  תשתיתכמו כן, נכון להיום, 

 .הסיבים רשתעם אפשרות חיבור ל (Home passed) בית

על תשתית )באמצעות שוק סיטונאי  מנויי התשתית שלהמספר  נכון להיום, כי מעדכנתהחברה בנוסף, 

 .אלף 336-מהסיבים של פרטנר(, עומד על יותר ובאמצעות תשתית בזק/הוט 

 נתונים הכלולים בדיווח זה במסגרת הדוחות הרבעוניים שלה.עדכון להחברה תמשיך לפרסם 

המשמעותית הזאת דירקטוריון פרטנר גאה על אבן הדרך גב' אסנת רונן, יו"ר דירקטוריון פרטנר, מסרה: "

בתוך זמן קצר, שכלל התמודדות עם נגיף הקורונה, החברה המשיכה בנחישות לפרוש  שהשיגה החברה.

מדובר במהלך עם משמעות  תשתית הסיבים האופטיים העצמאית של פרטנר ברחבי המדינה.ולחבר את 

המחוברים לאומית לתשתיות התקשורת בישראל, ובשיפור משמעותי שירגישו לקוחות האינטרנט 

החברה מחויבת לפרויקט, ותמשיך בפרישת הסיבים, ובהוספת  סיבים האופטיים של פרטנר.ה תשתיתל

 מהיר בישראל." עוד מנויים שייהנו מאינטרנט

הכרזנו על התכניות שלנו להקים פרויקט סיבים  2017 בשנת: "מסר, פרטנר ל"מנכבנבנישתי,  איציקמר 

אופטיים בעל חשיבות לאומית, והיום כבר קרוב למחצית מלקוחות האינטרנט של פרטנר הם לקוחות 

היא דוגמא לכך שאפשר להגיע להיקפי פרישה  פרטנר"הוסיף, כי  בנבנישתימר איציק  ."פייברפרטנר 

באיכות החיים ובתשתיות התקשורת בישראל, בפרויקט  תיאמימשמעותיים בזמן שיא ולייצר שינוי 

 לחברה".לצרכני התקשורת וגם  גם  win winשהוא
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  אמירות צופות פני עתיד

לחוק ניירות ערך בארצות הברית  A27הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף 

, כפי 1934לניירות ערך בארצות הברית משנת  הלחוק הבורס E21, כפי שתוקן, ובסעיף 1933משנת 

 US Private Securities Litigation Reform Act-, בחוק הSafe Harbor-הוראות ה ל פישתוקן, וע

. מלים כגון "מאמין", "מצפה", "מתכוון", "שואף", "רוצה", "מתכנן", "ייתכן", "עשוי", "צופה", 1995משנת 

ים דומים בדרך כלל מתארים אמירות צופות פני עתיד, אך מילים אלה "יעד", "מטרה" והטיותיהם וביטוי

אינן המילים היחידות המתארות אמירות אלה. ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על הידע הנוכחי 

אמירות צופות פני עתיד  שלנו ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלנו בדבר אירועים עתידיים אפשריים.

אמירות  הרחבת הפרישה של תשתית הסיבים האופטיים שלה.ערכות החברה בדבר כוללות את האלה 

צופות פני עתיד אלה כרוכות בסיכונים, אי ודאויות ובהנחות בקשר לחברה ולפעילותה לרבות יכולת 

בכפוף להתפתחויות כלכליות, רגולטוריות, משפטיות ואחרות  כאמור פרישההחברה להשלים את ה

ים, אי ודאויות, הנחות והתפתחויות עתידיות אלו, אמירות צופות פני העתיד אפשריות. לאור סיכונ

הכלולות בדיווח זה עשויות לא להתקיים והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו 

הצפויות. החברה אינה מתחייבת לעדכן את הציבור או לעדכן כל אמירות צופות פני עתיד כתוצאה ממידע 

 עים עתידיים או בשל סיבה אחרת. חדש, אירו

 אודות פרטנר תקשורת

י היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירות)"פרטנר"( חברת פרטנר תקשורת בע"מ 

של פרטנר  ADS-(. תעודות הטלוויזיהשירותי ו שירותי אינטרנט ,תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת

אביב -תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)נסחרות בנאסד"ק 

(NASDAQ ו-TASE :PTNR.) 

 Relations/lobby/-http://www.partner.co.il/en/Investors נוספים על פרטנר: לפרטים

 
 למידע נוסף:

 

 אמר תמיר מר

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 אמיר אדר

 מנהל קשרי משקיעים ופרויקטים 

 781-5051 (54) 972+טל':   

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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