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ארצית  -בתחום הטלפוניה הפנים משרד התקשורת מודד את נתח השוק של חברת "בזק"    רקע:

ו ובכלל כך לצורך קביעת שיעור ההנחה המירבי בבוא המשרד הנייחת לצורך יישום מדיניות

לבחון בקשות של חברת "בזק" לאישור סלי תשלומים חלופיים. נתחי השוק נמדדים בתדירות  

שיון לאספקת שירותי  יתלת חודשית על סמך נתונים שמעבירים למשרד התקשורת כלל בעלי הר

 טלפוניה נייחת.  

ת הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי  נתחי השוק נמדדים בהתאם להמלצו

מדידה נפרדת לקווים רגילים )בדידים(    –"(  ועדת גרונאוהתחרות בתחום התקשורת בישראל )"

של יתר בעלי    י השוק המצרפייםנתח ומדידה נפרדת לצירי קווים.  נתח השוק של חברת "בזק" ו

 , מוצגים בלוחות שלהלן, הן במונחי הכנסות מדווחות והן במונחי הכנסה נורמטיבית.  הרישיון

-הלוחות שלהלן מציגים את התפתחות נתח השוק של חברת "בזק" בתחום הטלפוניה הפנים

  נתח. נתח השוק של קבוצת "בזק" ו20201  ספטמברועד    2017  ספטמברארצית הנייחת החל מ 

, מוצגים הן במונחי הכנסות מדווחות והן במונחי הכנסה  ישיוןשל יתר בעלי הר  השוק המצרפי

 נורמטיבית בכל אחד מהמגזרים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רסמו בעבר ומוצגים כאן לצרכי נוחות הקורא.  ופ 2017 דצמבר ועד  7201 ספטמבר נתוני  1
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 קווים רגילים )בדידים(  –לוח א' 

 [  1חברות בקבוצת "בזק"]   

[2על פי הכנסה מדווחת בפועל]  חודש   על פי הכנסה נורמטיבית  

2017ספטמבר   68.4% [3] 64.2% 

2017דצמבר   [4] 70.6% 64.4% 

2018מרץ   68.5% 64.0% 

2018יוני   70.1% 63.7% 

2018ספטמבר   70.7% 63.5% 

2018דצמבר   72.4% 63.7% 

2019מרץ   72.6% 63.0% 

2019יוני   73.0% 62.7% 

2019ספטמבר   72.8% 62.7% 

2019דצמבר   71.4% 62.5% 

2020מרץ   72.7% 61.2% 

2020יוני   72.2% 60.5% 

2020ספטמבר   72.9% 60.1% 

      
  צירי קווים -לוח ב' 

 [  1חברות בקבוצת "בזק"]   

 על פי הכנסה נורמטיבית  [2על פי הכנסה מדווחת בפועל]  חודש 

[ 5] 75.1% 2017ספטמבר   

[4] 2017דצמבר  77.1% 53.3% 

 52.9% 75.9% 2018מרץ 

 52.4% 74.0% 2018יוני 

 51.5% 73.0% 2018ספטמבר 

[7] 2018דצמבר  79.2% 52.3% 

 51.3% 78.0% 2019מרץ 

2019יוני   78.0% 50.2% 

2019ספטמבר   73.7% 47.9% 

[8]   2019דצמבר   [8]  

[9] 2020מרץ   71.1% 45.0% 

2020יוני   72.1% 41.2% 

2020ספטמבר   76.4% 45.7% 
 
 
 
 
פתרונות תקשורת ש.מ הנשלטת על ידי חברת בזק בינלאומי בע"מ מספקת שירותי מפ"א למגזר    [ בי.איי.פי1]

בתחום  התחרות  וכללי  מדיניות  בדבר  מפורטות  המלצות  לגיבוש  הוועדה  להמלצות  בהתאם  הפרטי. 
( נתח השוק הנורמטיבי הקובע את רמת גמישות התעריפים של חברת "בזק" על 2008התקשורת בישראל )

ווה שגיבשה הוועדה יכלול את נתח השוק של חברות הבת של "בזק". בהתאם לכך, מוצג בטבלה נתח  פי המת
 השוק המצרפי של "בזק" ושל בי.איי.פי פתרונות תקשורת נייחים ש.מ. 
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על 2] מדווחים  הרישיון  בעלי  שמרבית  בעוד  כי  יצוין  אחרים.  למפעילים  גומלין  קישור  הוצאות  בניכוי   ]
סיס חודשים קלנדאריים, ישנם בעלי רישיון המדווחים על הכנסותיהם על פי חודשי בילינג  הכנסותיהם על ב

מדווחות   הכנסות  במונחי  השוק  נתח  נתוני  כתוצאה,  הקלנדארי.  לחודש  מלא  באופן  חופפים  אינם  אשר 
 עשויים לסבול מהטיות מסוימות ומתנודתיות גדולה יחסית במיוחד במעבר מחודש קצר )פברואר לדוגמה( 

 לחודש ארוך )מרץ לדוגמה(. הטיות אלה אינן נגרמות במדידה על בסיס הכנסות נורמטיביות. 
 
[ העלייה נובעת מאיחוד פעילות של אחת הקבוצות ובעקבותיו דיווח על הסרת מנויים בלתי פעילים ממצבת 3]

 המנויים. 
 
[ בוצע ברבעון זה זיכוי חד פעמי למנויי החברה שעבורם בוצעה  3[ עקב אותו שינוי דיווח כמתואר בהע"ש ]4]

הסבה. הזיכוי הוקצה בעיקרו למגזר פעילות הטלפוניה ולכן דווחה ירידה בהכנסה וכתוצאה חל גידול בנתח 
 השוק של קבוצת בזק.  

 
ולל את  דיווחים שבעבר הוצגו בנפרד לדיווח אחד הכ  2[ עקב שינוי דיווח באחת הקבוצות אשר איחדה  5]

 אותן פעילויות נתקבלו נתונים חריגים שאינם אמינים דיים לצורך פרסומם.
 
עקב הכנסה שלילית שנתקבלה לאחר ניכוי   100%-[ סכימת אחוזי החברות מביאה למספר הגדול מעט מ6]

 קש"ג בהתאם לדיווח של אחת החברות.
 
[ באופן כללי כמות התנועה בשוק צירי הקווים הולכת ופוחתת עם השנים ומכאן שכל שינוי קטן יחסית  7]

באחת החברות יכול להביא לשינוי גדול יחסית בנתחי השוק הנמדדים. שינוי זה משמעותי בעיקר עבור נתוני 
הקישו בהוצאות  משמעותי  משינוי  נובעת  כאן  המתוארת  העלייה  המדווחת.  שתיים  ההכנסה  של  ריות 

רט"ן   ולרשתות  בכלל  היוצאות  דקות השיחה  גבוהה בסך  עלייה  עקב  שנגרם  בזק  מהחברות בשוק שאינן 
בפרט. כתוצאה ההכנסה המדווחת שהינה מנוכת קש"ג קטנה באותן חברות ונתח השוק המדווח של קבוצת 

 בזק גדל. 
 
ין המפעילים, מה שגורר חישוב מוטה ולא נכון כוללים דיווחים על פי הגדרות שונות ב  2019[  נתוני דצמבר  8]

ניתן למסור דיווח תקין כפי שהיה בחודשים הקודמים. מהדיווח   של נתחי השוק בין החברות. על כן, לא 
 הבא, התבקשו כלל החברות להעביר את הדיווחים במתכונת אחידה. 

 
-קווים שכוללים גם את נתוני ה, התבקשו כלל החברות לדווח נתוני טלפוניה במגזר צירי ה2020[ ממרץ  9]

SIP Trunk   וה-Centrex . 
 
[ העלייה החדה בנתח השוק של שאר המפעילים על פי ההכנסה הנורמטיבית, מקורה בשינויים במספר 10]

 דקות השיחה ובמספר ערוצי הקול אצל אחד המפעילים עקב הגברת הפעילות בתקופת הקורונה. 
 
בנתח השוק של שאר המפעי11] הירידה  לשגרה  [  זמנית  הנורמטיבית, מקורה בחזרה  פי ההכנסה  על  לים 

 [ לרמה נמוכה יותר.10במהלך תקופת הקורונה אשר הפחיתה ביקושים שתוארו בהע"ש ]
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