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 תקציר

להסרת חסמי הכניסה ולהפחתת התקשורת מהלכים רגולטורים שקידם משרד בעשור האחרון, 
רווחתו של בשוק הסלולר שהגדילה את חוללו מהפכה תחרותית חסרת תקדים , חסמי המעבר

כלל . בתקופה זו, סלולרבית בהוצאה על  של משק וןכסימהח תוצאהכבמיליארדי שקלים  צרכןה
הכנסה החודשית , ה55%-, ההכנסות משירותים צנחו בכ50%-מ יותרשוק ירדו בבהכנסות ה

, ורווחי החברות 40%-לכ שיעור הנטישה קפץ ביותר מפי שניים, 60%-בכ הנפל הממוצעת ממנוי
שיעור  :מדינות המפותחותקרב ההסלולר בישראל הוא מהתחרותיים ביותר בכיום, שוק . התאפסו

ובמדדי תחרות  , רמת המחירים מהנמוכות בעולםהנטישה בישראל הוא בין הגבוהים בעולם
 . מקבל ציונים יוצאי דופןמקובלים שוק הסלולר בישראל 

ות התשתית חלה התדרדרות משמעותית באיכ במקביל לכך, וביתר שאת בשנים האחרונות,
, אך בסלולר 4-ת הדור היצמחה טכנולוגי הקודםבתחילת העשור בעולם,  הסלולרית בישראל.

בזמן שמדינות אחרות בעולם משתפרות במהירות הגלישה . 2016בישראל החלה פרישתה רק בשנת 
ובאופן  – בדירוגים ההשוואתיים –באופן יחסי , ישראל מתדרדרת 4עקב פרישת רשת דור 

בלבד שאינה מציגה שיפור במהירות הגלישה אלא היא חווה ירידה משמעותית זו ולא  אבסולוטי,
לשירותי  הביקוש הגוברהחברות אינן מצליחות להתמודד עם . 4על אף ההתקדמות בפרישת דור  –

. שתיות זקוקות להשקעות עתירות הון כדי לענות על הביקושיםת, והסלולר בכלל ולדאטה בפרט
איכות תשתיות הסלולר בישראל  ,ועל סיפה של מהפכת המידע –לכת יחפה אפ הו-אומת הסטארט

  פאסו וניקרגואה.-כגון אנגולה, בורקינה מתפתחות מדינותרמתן של ל – לרף התחתוןהתדרדרה 

. בנוסף לכך, קיימים שחקני בגזרת המחיר ק הסלולר מתמקדת באופן כמעט בלעדיהתחרות בשו
, גם בלבד, דבר שמקשה עוד יותר על קבלת החלטות השקעה תשתית בשוק שפועלים כשחקני מחיר

כל אלה גרמו לכך שהשוק נמצא כיום בנקודת שיווי משקל  .לשחקנים הפועלים בו לטווח ארוך
רמת השירותים התחרות על  מחיר לביןב המתמקדת שאינה מיטבית ואינה מאזנת בין התחרות

 שיפורים הטכנולוגיים. באיכות השירות והמתבטאת ב

התקבלה במשרד התקשורת בקשה לאישור העברת אמצעי השליטה בגולן  2020במרץ  25ביום 
לאחר שבחנו את השלכות  טלקום בע"מ וגולן טלקום בינלאומי בע"מ לידי סלקום ישראל בע"מ.

אנו ממליצים שלא להתנגד בו שירותים ה ורמת שירותיםעל התחרות  ,המיזוג על שוק התקשורת
  בקשת המיזוג.ל

וח של השפעות המיזוג על התחרות מעלה כי אין בכוחו של המיזוג לשנות את תמונת התחרות  נית
חברות מחוללות תחרות אינן חלק מהמיזוג; הריכוזיות בשוק : בשוק הסלולר בצורה דרמטית

ריכוזיות רמת הברמה טובה,  – י תקשורת נוספים וביחס לעולםהסלולר ביחס לעצמו, ביחס לשווק
כמו כן מצאנו  והשינוי בה אינו מהותי ולא מעורר חששות ממשיים לפגיעה בתחרות; בינוניתבשוק 

כי החשש לפגיעה באקספון כמחוללת תחרות אינו גבוה, וכי גם במקרה קיצון בו תיווצר פגיעה 
יאזנו מגמה זו בתחרות בשוק כתוצאה מהמיזוג, קיימים איזונים ובלמים רבים במבנה השוק אשר 

עשוי לתרום אף מנגד, המיזוג  .ת לשוק הסלולר לחזור להרגליו הקודמיםולא יאפשרו בקלו
לתחרות: המיזוג ישבור לראשונה את הסימטריה בין שלוש החברות הוותיקות בשוק, יאפשר כניסה 
להשקעות בצורה טובה יותר, ויאפשר לשוק להגיע לנקודת איזון טובה יותר בין התחרות על המחיר 

 לתחרות טכנולוגית.

 מטרתוקיים מכרז התדרים שיביא את עידן הדור החמישי למדינת ישראל, אשר ם אלה מתבימי
נו סבורים שמדיניות המתמרצת להשקעות . אבאמצעות תחרות טכנולוגית להביא לקפיצת מדרגה

להקטין  בכוחה –המחיר מבוססת ויציבה  על תחרותבמסגרת המכרז בזמן שהנוקט  המשרדש
את שוק , ובכוחה להיות גורם נוסף אשר יביא הנדרשות בענף תחששות מהמיזוג בראי ההשקעו

  לנקודת איזון טובה יותר.הסלולר 
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 מבוא .1

"( בקשה לאישור העברת אמצעי המשרד"התקבלה במשרד התקשורת ) 2020במרץ  25 ביום

"( לידי סלקום ישראל בע"מ גולן"וגולן טלקום בינלאומי בע"מ )השליטה בגולן טלקום בע"מ 

מהון  100%על פי הבקשה, סלקום תרכוש  הלכה למעשה זו בקשה לאישור מיזוג. , אשר"(סלקום")

. ובתוספת סכומים משתנים נוספיםבמזומן ₪ מיליון  590-המניות המונפק של גולן וזאת בתמורה ל

, בכפוף לאישורן של רשות התחרות 2020בדצמבר  31יום התאריך הסופי להשלמת העסקה נקבע ל

 ומשרד התקשורת.

 3נסקור את פרופיל החברות המתמזגות; בפרק  2הדעת סוקרת את הרקע למיזוג: בפרק חוות 

נכתוב על: התגבשותן של ארבע קבוצות תקשורת מרכזיות אשר פועלות בכלל השווקים בענף 

התקשורת; התמורות בשוק הסלולר בעשור האחרון; ועל המגמה התחרותית בשוק התשתית 

 ית. ערוצ-הנייחת ושוק הטלוויזיה הרב

אנו מנתחים את השלכות המיזוג על התחרות תוך השוואה בין מצב התחרות הנוכחי בשוק  4בפרק 

הסלולר למצב הצפוי לאחר המיזוג. הפרק מנתח את: אופי התחרות בשוק הסלולר כיום; מבנה 

השוק בהיבטי ריכוזיות וסימטריה; מחוללי התחרות בשוק הסלולר; חסמי הכניסה לשוק עתידי; 

; וסינרגיות ותועלות אפשריות כתוצאה מהמיזוג, כאשר פרמטרים אלה CMGים בתאגיד השינוי

יסייעו לנו בגיבוש עמדה ביחס לשאלת המיזוג. כמו כן, ננתח את ההשלכות התחרותיות על שוק 

 ערוצית.-תשתית הנייחת ושוק הטלוויזיה הרבה

סקירה של השפעות מיזוגים  : תוצגשוקב השקעותהתיבחן ההשפעה הצפויה של המיזוג על  5בפרק 

ונעמוד על השפעת בישראל;  4ההשקעה בדור  מאפייניבשוק הסלולר בעולם על השקעות; ננתח את 

 נסכם את חוות הדעת. 6בפרק  חמישי.דור הפרישת ההמיזוג בראי הכניסה להשקעות ב

 

 פרופיל החברות המתמזגות .2

החברה . בי.וי לות דולפין נדרלנדסשבבעבע"מ : חברה ציבורית בשליטת דיסקונט השקעות סלקום

פעילה ארצית התקשורת. סלולר: מ ענףפועלת בכלל מגזרי הפעילות של היא קבוצת תקשורת ה

; נייח: תשתית סיבים באמצעות CMGעל גבי רשת משותפת של תאגיד  4-2בטכנולוגיות בדורות 

(; שירותי ISPרנט ); שירותי גישה לאינט"IBC" ( בע"מ2013איזראל ברודבאנד קומפני ) חברת

 שירותי מגזר עסקי.ו; VOBשירותי  ;(OTT) ערוצית-רב טלוויזיה

בעלת גולן וגיל שרון. ( בע"מ 1970)צריכה  מוצרי : חברה פרטית עם הון מונפק בבעלות אלקטרהגולן

על גבי רשת משותפת של תאגיד  4-3 ותעילה ארצית בטכנולוגיות בדורמפ –פעילות סלולר בלבד 

CMG. 

 להלן. 1מפורטים בלוח  2019ם נוספים לשנת ינתונ
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 של סלקום וגולן 2019: מדדים כלכליים ותפעוליים בשנת 1 לוח

 גולן סלקום 

 םמספר מנויי
 מיליון מנויי סלולר 2.74

 אלף מנויי תשתית אינטרנט 278
 אלף מנויי טלוויזיה 258

 סלולר אלף מנויי 923

 סך הכנסות
 תחום נייד₪ מיליארד  2.26

 תחומים אחרים₪ מיליארד  1.45
 סה"כ ₪ ארדמילי 3.71

 ₪מיליון  530

EBITDA 940  מיליון  200 ₪מיליון₪ 

 ₪מיליון  128 ₪מיליון  391 תזרים מזומנים פנוי

 ₪מיליון  105רווח  ₪מיליון  107הפסד  הפסד/רווח נקי

הכנסה ממוצעת בחודש 
 (ARPU) סלולר ממנוי

50.5 ₪ 47.5 ₪ 

 

 רקע .3

 קשורתענף הת .3.1

אשר מרכזיות ענף התקשורת מאופיין במיעוט שחקנים. עם השנים התגבשו ארבע קבוצות תקשורת 

מציג את ארבע קבוצות התקשורת הפועלות בענף ואת  1 תרשיםפועלות בכלל השווקים בענף. 

מלבד ארבע קבוצות התקשורת פועלים בענף התקשורת מתחרים  פעילותן בשווקים השונים.

 גולן. –יותר משמעותית, שפועלים רק בחלק משווקי התקשורת, ביניהם נוספים קטנים 

 : מפת תחומי הפעילות של קבוצות התקשורת1 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 שוק הסלולר .3.2

, השוק 2000-בעשור הראשון של שנות ה"( חווה תמורות רבות בעשור האחרון. השוק"שוק הסלולר )

, פעלו שלושה מפעילים מרכזיים שהחזיקו התאפיין ברמת תחרות נמוכה ובסטגנציה. באותה עת

"( פרטנר""(, פרטנר תקשורת בע"מ )פלאפון"פלאפון תקשורת בע"מ ) –שליש מהשוק ככל אחד ב

IBC 
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מצב זה התקבע במשך שנים רבות, בעיקר בשל חסמי מעבר רבים שהקשו על מנויים  1וסלקום.

ילים חדשים להיכנס לשוק. להתנייד בין המפעילים וכן בשל חסמי כניסה גבוהים שהקשו על מפע

לצרכנים בשל כך, השוק אופיין בהכנסות גבוהות ורווחיות עודפת למפעילים, רמת מחירים גבוהה 

 וכמות ניודים מועטה. 

 2015-2009תמורות בשוק הסלולר בין השנים  .3.2.1

בביצוע רפורמה רחבת היקף במטרה לפני למעלה מעשור לאור רמת התחרות הנמוכה, החל המשרד 

את חסמי המעבר ולהכניס לשוק מפעילים חדשים אשר יחוללו תחרות ויאתגרו את לצמצם 

 מעבר:הלהפחתת חסמי שננקטו המפעילים הוותיקים. הצעדים המרכזיים 

בעבר, מספרי הטלפון היו ייחודיים לכל מפעיל. אובדן המספר בעת ניוד  ניידות מספרים: .א

אסר  2007עילים. החל מדצמבר המנוי למפעיל אחר היווה חסם משמעותי למעבר בין מפ

המשרד על מפעילי סלולר ומפעילי קווים נייחים לסרב למנויים להתנייד תוך שמירה על 

מספר הטלפון שלהם. אסדרה זו קבעה הלכה למעשה כי מספר טלפון הוא רכוש המנוי ולא 

 רכוש המפעיל.

לי הסלולר מכרו , מפעי2009עד שנת  :ת שימושניתוק זיקה בין מכשיר סלולרי לבין חביל .ב

וקשרו בין השניים על ידי מתן הנחה בתשלום על החבילה בכפוף  ת שימושמכשיר וחביל

לרכישת מכשיר. באופן זה, הבטיחו המפעילים את 'כבילת' המנוי עד תום התשלום על 

, נאסר על החברות לבטל הטבה שניתנה בשל סיום 2009שנים לרוב(. החל משנת  3המכשיר )

וכך מנוי אשר רכש מכשיר בחברה אחרת יכול היה לקבל ההטבה הסכם התקשרות, 

 נאסרה בחקיקה האפשרות לקשור בין מכשיר לחבילה.  2013שניתנה לו על החבילה. בשנת 

בעת יצירת שיחה בין שני מפעילים שונים, על  הפחתת תעריף קישוריות גומלין )קש"ג(: .ג

שכן המפעיל ממנו יצאה  המפעיל שממנו יוצאת השיחה לשלם למפעיל שמקבל אותה,

הופחתו תעריפי  2010השיחה עושה שימוש ברשת המפעיל שמקבל את השיחה. בשנת 

רידה חסם כניסה אגורות. הפחתה זו הו 6-אגורות ל 25-, מ70%-קישוריות הגומלין בכ

( לתעריפי אירוח של Benchmarkנקודת ייחוס )שימשו בפועל תעריפי הקש"ג לשוק, שכן 

"(, וכן MVNO" או "מפעילים וירטואליים)להלן: " שת של אחרמפעילי רט"ן בר

למפעילים החדשים שנכנסו לשוק והתארחו זמנית על גבי רשתות של אחרים באמצעות 

בנוסף, תעריפי הקש"ג היוו גם נקודת ייחוס לתמחור דקת שיחה, ועל  נדידה פנים ארצית.

 כן שימרו רמת מחירים גבוהה בשוק.

במעבר ה פרקטיקה של קנסות יציאה גבוהים הוגבעבר הייתה נ ביטול קנסות יציאה: .ד

 2012במרץ )שנמשכה מספר שנים(.  מנויתקופת ההתחייבות של הלחברה אחרת במהלך 

לסיים את ההתקשרות לפני תום מנוי אשר ביקש נאסר על החברות להטיל קנס יציאה על 

ניות הכוללות . עם כניסת האיסור לתוקף, החלו להתבטל התוכתקופת ההתחייבות

  התחייבות.

                                                           
נתח השוק, והשפעתה על התחרות הייתה  5%-בשוק הסלולר פעלה בשנים אלה גם חברת מירס, אשר החזיקה בכ 1

 מוגבלת.
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כניסת מפעילים חדשים המשרד להפחית חסמי כניסה ולעודד במקביל לצמצום חסמי המעבר, פעל 

לשוק. חסמי הכניסה המרכזיים הם הקצאת תדרים ועלויות פרישת רשת. הצעדים המרכזיים 

 לצמצום חסמי הכניסה היו:

תיקון חקיקה, המשרד איפשר , באמצעות 2010בשנת  :לשוק כניסת מפעילים וירטואליים .ה

למפעילים שאין ברשותם רשת, לספק שירותים למנויים באמצעות אירוח על גבי רשת של 

רמי  –נכנס לשוק המפעיל הווירטואלי הראשון  2011מפעיל אחר. כתוצאה מכך, בסוף שנת 

ירותי תקשורת ש 019טלזר  נכנסו לשוק 2012, ובמהלך "(רמי לוי") לוי תקשורת בע"מ

 .Youphone-הום סלולר ו, "(טלזר"לאומיים בע"מ )בינ

במסגרתו  נערך מכרז 2011בשנת לשוק:  עצמאיתסת מפעילי סלולר בעלי תשתית כני .ו

 UMTSמה"ץ והזוכים בו חויבו לפרוש רשת בטכנולוגית  2,100-בתחום ה תדרים הוקצו

. בוהתמודד קבע המשרד כי רק מפעילים חדשים יוכלו ל . במסגרת המכרז"(3)"מכרז דור 

השיג נתחי שוק מנגנון שתימרץ את המפעילים החדשים ל 3דור מכרז במסגרת עוד נקבע 

וגולן אשר במטרה לעמוד  בע"מ נכנסו לשוק הוט מובייל 3דור מכרז במהירות. כתוצאה מ

ו מחירי שוק נמוכים מרמת המחירים שהייתה נהוגה וכך הצליחו הציעביעדי התמרוץ 

שיטת  והמפעילים הוירטאולים הנהיגוהמפעילים החדשים  .תייםמשמעולהשיג נתחי שוק 

כל  וסחפה אתתמחור חדשה בשוק ושיווקו חבילות "הכל כלול". שיטה זו צברה פופולריות 

 .רוך השוואת מחירים בקלותצרכנים יכלו לע כתוצאה מכך. עשות בה שימושעבר לשהשוק 

נדרשו להקים רשת  2011נת המפעילים שזכו במכרז התדרים בש נדידה פנים ארצית: .ז

בפרישה ארצית. על מנת לאפשר להם כניסה מהירה לשוק, נקבעה בחקיקה חובה על 

המפעילים הוותיקים לאפשר למפעילים החדשים לנדוד על גבי רשתם באזורים בהם טרם 

הושלמה פרישת הרשתות החדשות. באופן זה יכלו המפעילים החדשים להתחיל להתחרות 

 מספר נמשכתפרישה אשר  –ד בטרם השלמת פרישת רשת סלולר ארצית באופן מיידי, עו

 שנים.

 

להלן מפרט את סך הכנסות  2תרשים כתוצאה מהרפורמה, השוק שינה את פניו מן הקצה אל הקצה. 

 . מן התרשים ניתן לראות את הגידול2015-2005כלל המפעילים בעלי התשתית בשוק בין השנים 

לות גם הכנסות ממכירת ציוד קצה( ובהכנסות משירותים עד בהכנסות השוק )הכול ההדרגתי

בסך ההכנסות, וזאת על אף הגידול  חריפה. החל משנה זו חלה ירידה 2010להגעה לשיא בשנת 

 2010בשנת ₪ מיליארד  22-כשנים, מ 5בתוך  43%-הדמוגרפי המתמיד. כך, סך הכנסות השוק ירד ב

₪ מיליארד  19-מכ 51%רותים צנחו בשיעור של שי; ההכנסות מ2015שנת ב₪ מיליארד  13-כל

כלומר, בעקבות הרפורמה, נחתך היקף שוק הסלולר  .2015שנת ב₪ מיליארד  9.6-כל 2010בשנת 

 שנים.  5, בתוך מחציתבכ
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 2015-2005: סך הכנסות והכנסות משירותים בשוק הסלולר, 2תרשים 

 כולל מע"מ, מחירים שוטפים₪ י ארדמילי

 
 .כלכלה אגףי חברות התקשורת ועיבודי נתונמקור: 

הכנסה חודשית ממוצעת  –את התפתחות התחרות בשנים אלה  בטאיםשני אינדיקטורים נוספים מ

שני המשתנים להלן מפורטים  3(. בתרשים Churn Rate( ושיעור נטישה שנתי ממוצע )ARPU) 2ממנוי

ואילו שיעור בחדות יורדת  ההכנסה החודשיתבעקבות הרפורמה  –מציגים תמונת ראי ה ,הללו

, וזאת עקב חסמי אלהאין שינוי גדול במשתנים  2009-2006. בין השנים בצורה חדה הנטישה עולה

דשים לשוק, ההכנסה , עוד בטרם נכנסו מפעילים ח2011-2010המעבר הגבוהים. בין השנים 

הפחתת לשרד לכך הוא יעילות צעדי המ ושיעור הנטישה קופץ. ההסבר החודשית יורדת בחדות

נפתחות אפשרויות חדשות בפני הצרכנים  2012חסמי המעבר. עם כניסת המפעילים החדשים בשנת 

להפחתה דרמטית נוספת בהכנסה החודשית ממנוי ובשיעור נטישה גבוה, אף  אשר מתורגמות

ר ושיעו 60%בהשוואה לשווקים אחרים. כך, בתוך עשור, צנחה ההכנסה החודשית ממנוי בכמעט 

מכלל  40%-כנטישה שנתי )קרי, שיעור  40%-לרמה של כ 2.5ה השנתי קפץ בכמעט פי הנטיש

 המנויים עוברים חברה בכל שנה(.

 

 

 

 

 

 

                                                           
לאומית -אינם בחבילת בסיס וכן שירותי נדידה ביןמחושבת כסך הכנסות משירותי סלולר )כולל גם שירותים ש 2
(Roaming.)חלקי מספר המנויים הממוצע בתקופה ) 
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 2015-2006( ושיעור נטישה שנתי ממוצע, ARPUהכנסה חודשית ממוצעת ממנוי ) :3תרשים 

 
 .כלכלה אגףנתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור: 

 

 2020-2016השנים  תמורות בשוק הסלולר בין .3.2.2

מאופיינת בשינויי רגולציה שנועדו לשנות את השוק באופן מבני,  2015-2009התקופה שבין השנים 

ועד היום  2016 שנתעל מנת לשבור את שיווי המשקל המתואם ולעודד תחרות. התקופה שבין 

 פס של הדור הרביעי.-מאופיינת בהמשך מגמת הגברת התחרות, לצד פרישת רשתות רחבות

מה"ץ במטרה להקים את רשתות הדור  1,800נערך מכרז תדרים על תדרי  2015בתחילת שנת 

"(. אקספוןאקספון בע"מ )להלן: " 018הרביעי. במכרז זכו כל המפעילים הקיימים וגם חברת מרתון 

לשם  .מנויים 300,000-ועד היום הצליחה להרכיש יותר מ 2018מרץ חודש אקספון התחילה לפעול ב

את תוך התמודדות מול חמישה מפעילים זטת אקספון באסטרטגיית מחיר אגרסיבית וכך נוק

בשוק תחרותי ביותר. כניסת המפעיל השישי הגבירה עוד יותר את  נוספים( MVNO)ושחקני 

 התחרות בשוק התחרותי ממילא, והקשתה על השוק להתכנס לשיווי משקל.

ל מפעיל, ובשל חוסר היעילות הכלכלית לטובת הדור הרביעי לכהזמין בשל מיעוט הספקטרום 

פרסם  –רשתות נפרדות בפרישה ארצית, ומשיקולי הגנת הסביבה ואילוצי תכנון ובנייה  6-5בבניית 

המאפשר למפעילים שונים לעשות שיתוף רשת אקטיבי  3מסמך מדיניות 2015בשנת המשרד 

 להפעלתשת המפעילים . כתוצאה מכך, התגבשו ש"(מדיניות השיתוף)להלן: " MOCN4בתצורת 

 : סביב שלוש מסגרות ארגוניות שונות רשתות

                                                           
 "מדיניות שיתוף ברשת גישה רחבת פס של בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן": 3

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3551/he/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95
D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3.pdf% 

סלולר. השיתוף  שימוש ברשת רדיו משותפת במישרין או באמצעות תאגיד ייעודי על ידי מספר מפעילים בעלי רשת4
( IRUיכול לכלול תדרים, ציוד רדיו אקטיבי ותשתית פסיבית, כאשר לכל אחד מהמפעילים זכות שימוש בלתי הדירה )

 ( עצמאית.Coreאו בעלות על אתרי הרשת. לכל אחד מהמפעילים קיימת ליבת רשת )
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הכנסה חודשית ממוצעת ממנוי שיעור נטישה

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3551/he/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3551/he/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3.pdf
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1" .PHI Networks "–  רשת משותפת בין חברת פרטנר לחברת הוט מובייל, אשר קיבלה

 . 2016והופעלה בצורה משמעותית החל משנת  2015אישור לפעול בשלהי שנת 

2" .CMG "– אושר  העיקרי כםרשת משותפת בין החברות סלקום, גולן ואקספון; ההס

גולן, ועם -בתחילה כרשת בשיתוף סלקום –, והרשת החלה לפעול בשנה זו 2017בשנת 

 אקספון. -גולן-, כרשת בשיתוף סלקום2018כניסתה של אקספון לשוק בשנת 

 מפעילה רשת עצמאית.  –. פלאפון 3

ימוש ולעשות ש שיתוף הרשתות מאפשר למפעילים לחסוך בהוצאות ובהשקעות בפרישת הרשת

כך מתאפשר להקים רשתות בטכנולוגיה מתקדמת תוך  .משותף בתדרים המצויים במחסור תמידי

עומדת  מתחרים חדשיםבפרט, בפני  חסכון בעלויות המשתקפות במחירים נמוכים לצרכנים.

הם רשת בפרישה מנוייהסכם שיתוף עם כניסתם לשוק וכך עומדת לרשות ל האפשרות להצטרף

 הראשון.ארצית מן היום -כלל

 3שימוש משותף ברשת סלולר ומהתכנסות השוק לכדי החששות התחרותיים הנובעים מחרף 

ומגמת הקיצוץ בהכנסות ושחיקת הרווחיות  התחרות בשוק המשיכה במלוא העוצמה, בלבד רשתות

. ניתן לראות כי מגמת צמצום 2019-2016מציג את הכנסות השוק בין השנים  4תרשים . המשיכה

ירדו כלל ההכנסות  2019-2016בין השנים  – באופן מתון יותרוק ממשיכה גם אם שבההכנסות 

  .13%-, וההכנסות משירותים ירדו בכ15%-בשוק בכ

 2019-2016סך הכנסות שוק הסלולר והכנסות משירותים בשוק הסלולר,  :4תרשים 

  כולל מע"מ, מחירים שוטפים₪  ארדיבמילי

 
 .כלכלה אגףודי נתוני חברות התקשורת ועיב :מקור

 

 5תרשים . ושיעורי הנטישה המשיכו להיות גבוהים המשיך לרדת ARPU-לצד הירידה בהכנסות, ה

-בתקופה זו הבשנים אלה.  מנוימציג את שיעורי הנטישה השנתיים וגובה ההכנסה החודשית מ

ARPU כי  יש לציין₪.  64-נוספים והגיע ל 10%-נשחק בARPU כת הוא אינדיקטור מקובל לערי
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 ירותים שאינם דווקא בחבילת הבסיס,השוואות כלכליות אשר לוקח בחשבון הכנסות שונות מש

שיעור הנטישה ירד בשנים אלה . ARPU-מובן שמחיר חבילת סלולר הוא נמוך משמעותית משיעור הו

, אך הוא עדיין גבוה מאוד הן ביחס לשווקי תקשורת אחרים 2015-2014מהשיעורים הגבוהים של 

הנייחת שיעור הנטישה בשוק הטלפוניה  2019לשם המחשה, בשנת . ענפים אחרים במשקחס לוהן בי

קיימים שיעורי . בענפים אחרים במשק 20%-ערוצית על כ-ובשוק הטלוויזיה הרב 12%-עמד על כ

בקופות ו 5בשנה %2.5-: שיעור הנטישה בענף הבנקאות מוערך בכנטישה נמוכים משמעותית, כך

התחרות מאידך מראים כי  ARPU-העלייה בשיעור הנטישה מחד, והירידה ב 6.הלשנ 2%-החולים בכ

לקוחות נוטשים את החברות בקצב גבוה וההכנסות המתקבלות מהלקוחות  –בשוק לא שוככת 

 נמוכות יותר.

 2019-2016( ושיעור נטישה שנתי ממוצע, ARPUהכנסה חודשית ממוצעת ממנוי ) :5תרשים 

  חירים שוטפיםכולל מע"מ, מ)₪( הכנסה 

 
 .כלכלה אגףנתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור: 

ראה את מקומה של ישראל בעולם מ ARPU-מדינתית של שיעורי הנטישה וגובה ה-השוואה בין

שיעור הנטישה בשוק הוא שיעור גבוה מאוד ביחס לשווקי תקשורת  7רמת התחרות. מבחינת

 ניתן לראות כי ממוצע שיעור הנטישה 6. בתרשים הסלולר במדינות העולם יקואחרים, וביחס לשו

, 37.2%, ואילו בישראל שיעור הנטישה עומד על 24.3%מדינות באירופה הוא  23-ב 2019בשנת 

לאומית, ישראל מציגה שיעורי נטישה גבוהים -שיעור גבוה לאין ערוך מהממוצע. בהשוואה בין

ר הנטישה הגבוה ביותר מקרב המדינות במיוחד, כאשר פרט לליטא, ישראל היא המדינה עם שיעו

, 2019-2013בכל השנים  עוד עולה מן ההשוואה הבינלאומית, כי שיעורי הנטישה בישראל שנסקרו.

                                                           
 :, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל2018מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית  5

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib4/BankingSystemAnnual
18.pdfReport/skira18/Pchap220 

 , משרד הבריאות:2018דו"ח מסכם על פעילות קופות החולים על שנת  6
 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/dochHashvaatui2018.pdf 

ומדינות אירופאיות נוספות. נלקחו  OECD-נתונים הכולל את מדינות ה המדינות בהשוואה נלקחו מתוך מסד 23 7
 .ARPU-בחשבון כל המדינות שקיימים נתונים עבורן גם בפרמטר שיעור הנטישה השנתי וגם בפרמטר ה
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הכנסה חודשית ממוצעת ממנוי שיעור נטישה

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib4/BankingSystemAnnualReport/skira18/Pchap22018.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib4/BankingSystemAnnualReport/skira18/Pchap22018.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/dochHashvaatui2018.pdf
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, הם מהגבוהים ביותר בעולם ומעידים 35.5%הנמוך ביותר עמד על השנתי שיעור הנטישה בהן 

 נים האחרונות. הש 7-רמת תחרות גבוהה בשוק הסלולר לפחות בשבישראל מתקיימת 

 2019, בשוק הסלולר במדינות שונות (Churn Rate) שיעור נטישה שנתי ממוצע :6תרשים 

 

 ועיבודי אגף כלכלה. Analysys Masonמקור: 

לצד האינדיקציה לרמת התחרות, בשיעור נטישה מסוים אנו סבורים כי התועלת של ההשפעה 

ככל  עולהשנטו  מנויגלם בתוכו עלות הרכשת שיעור הנטישה מהתחרותית פוחתת באופן משמעותי. 

ששיעור הנטישה גבוה יותר, שכן ככל ששיעור הנטישה גבוה יותר הרי שנדרש לגייס יותר מנויים על 

)מנויים נקלטים פחות מנויים נוטשים(. לשם כך נדרש להגדיל  "נטושקלול "מנת לא לאבד מנויים ב

ס מנויים. בנוסף לכך, שיעור נטישה גבוה מוביל את כמות אנשי המכירות ולהגדיל תמריצים לגיו

לכך שמשך חיי מנוי ממוצע בחברה מתקצר ולכן ההכנסות ממנוי במשך חייו בחברה הולכות 

 ות ויציבות לחברה( נעשה קשהוקטנות. כך, גיוס של מנוי "איכותי" )כזה שמביא להכנסות גבוה

 . ויקר יותר

, שכן היא מורכבתהיא  ARPU-כה השוואת גובה ההשוואה בין מדינות של גובה הכנסות, ובתו

מושפעת מעניינים שונים שאינם קשורים ישירות לעוצמת התחרות בשוק, כמו: יוקר המחיה, תמ"ג 

לשם השוואה מסוג זה, נהוג לנפש, עלות שכר עבודה, עלויות פרישת רשת וגורמי סיכון סביבתיים. 

יה בכל מדינה, באמצעות שקלול שיעור , אשר מודד את שווי כוח הקני8PPPלהשתמש במדד 

עולה כי מחירי הסלולר בישראל לפני  7מתרשים  האינפלציה והשינויים בשער החליפין בכל מדינה.

עשור מיקמו אותנו כאחת המדינות בעלות התשלום החודשי הגבוה ביותר באירופה, ובסך הכל 

  המדינות האירופאיות שנבדקו. 23במקום השלישי מקרב 

 

 

                                                           
8 Purchasing Power Parity. 
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 2010 שנת ,( בשוק הסלולר במדינות שונותARPUהכנסה חודשית ממוצעת ממנוי ) :7 תרשים

 , בדולריםPPPלפי  מתוקננת

 
 .כלכלה אגףועיבודי  Analysys Masonמקור: 

 8-ו 7. ההשוואה בין תרשימים בעשור האחרון נפוצה בעולםמגמת הוזלת מחירי חבילות הסלולר 

-בצורה חדה, בכבעשור האחרון ופה לחבילת סלולר ירד במדינות איר הממוצע ARPU-המראה כי 

יותר, זאת בשל רמת התחרות הגבוהה השוררת עוד חדה  . ירידת המחירים בישראל הייתה23%

-, מגיעה ל2010בשנת  גבוה ביחס לממוצע האירופאי ARPUבשוק המקומי. כך, ישראל שהציגה 

ARPU 2019בשנת  הנמוך ביותר בקרב המדינות שנבדקו. 

 2019 שנת ,( בשוק הסלולר במדינות שונותARPUהכנסה חודשית ממוצעת ממנוי ) :8רשים ת

 בדולרים ,PPPלפי  מתוקננת

 
 .כלכלה אגףועיבודי  Analysys Masonמקור: 
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נתנו  –והעלייה בשיעורי הנטישה  ARPU-הקיצוץ בהכנסות, הצניחה ב –המגמות שתוארו לעיל 

מוצג הרווח הנקי של שלושת המפעילים הגדולים בין השנים  9אותותיהם בשורת הרווח. בתרשים 

₪. מיליארד  3.6-החברות הגיעו לביצועי שיא והשיגו רווח נקי של כ 2010בשנת . 2019-2007

הגיע לרווחיות שלילית. אמנם סלקום השוק בתוך עשור הרווח הנקי נמחק לחלוטין ובמקביל, 

מהטיות מושפע עשוי להיות ולר, וכידוע רווח נקי ופרטנר החלו לפעול בשווקים נוספים לשוק הסל

בכדי להמחיש בצורה , אך אנו סבורים כי בהצטרף לשאר הנתונים שהוצגו, יש בנתון זה ותחשבונאי

 בשוק.הוותיקות את המצב הקשה אליו נקלעו החברות טובה למדי 

 2019-2007, החברות הוותיקות : רווח נקי לשנה, שלוש9תרשים 

 שוטפים יריםמח, ₪ מיליוני

 
 ועיבודי אגף כלכלה.נתוני חברות התקשורת מקור: 

בהכנסות המפעילים ורמת הרווחיות האפסית בה השוק נמצא מגדילים את רמת הסיכון השחיקה 

של השוק. סביבה תחרותית מוגברת ורמת סיכון גבוהה, כמו גם הרגישות הגבוהה של הצרכנים 

( ועשויה להביא בשדרוג הרשת השקעותוביניהן ך )למחיר, מקשה על קבלת החלטות לטווח ארו

לחוסר יציבות פיננסית של חברות בעלות מינוף גבוה הפועלות בענף. על מנת להפחית את הסיכון 

הפועלות בשוק לבצע הליכי הוותיקות , נדרשו החברות סיון לשפר את הרווחיותיומתוך נ האמור

אשר נבנו במודל הפעלה יעיל יותר מלכתחילה.  התייעלות, זאת לעומת החברות הבינוניות והקטנות

ניתן של שלושת המפעילים הגדולים.  9מראה את השינוי במספר המשרות המלאות 10תרשים 

אלף משרות  19-במספר המשרות המלאות: מסך של כ 60%-לראות כי בתוך עשור חל קיצוץ של כ

רים, ונקטו בצעדי התייעלות קטו על השמשלא הוותיקות קרי, החברות  אלף משרות. 8-לסך של כ

קשים על מנת להיות מסוגלות לעמוד בתחרות שהציבו בפניהן השחקנים החדשים. ניכר שמרבית 

                                                           
 חישוב של היקף שעות עבודה של כלל העובדים חלקי שעות תקן של משרה מלאה. 9
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ואילך, על אף המשך התכווצות השוק, הירידה  2016, ומשנת 2015צעדי ההתייעלות נעשו עד שנת 

 שנה.בהיקף המשרות המלאות בשלושת השחקנים הגדולים היא של אחוזים ספורים ב

 

 2019-2011, החברות הוותיקות : מספר משרות מלאות, שלוש10תרשים 

 
 ועיבודי אגף כלכלה.נתוני חברות התקשורת מקור: 

 

 ערוצית-טלוויזיה הרבושוק ה תהנייחהתשתית שוק  .3.3

פעל משרד התקשורת לפרישת תשתית תקשורת נייחת מבוססת  1984מקום המדינה ועד לשנת 

קרי, רשת המחברת את מתקני הטלפוניה  –שנים אלו הוקמה רשת גישה נחושת בכל רחבי הארץ. ב

המרכזיים לכל בית במדינת ישראל בהשקעה כספית גדולה ותוך חפירת היקף רחב של המדרכות 

הוסבה רשת הנחושת כך שתוכל לשמש גם להעברת נתונים בפרישה  90-. באמצע שנות הבמדינה

בעקבות הסבת רשת  2003בישראל למשקי הבית. בשנת ארצית ובזק החלה למכור שירותי אינטרנט 

החלה הוט להציע שירותי  ,כיוונית כחלק מיישום החלטת הממונה על התחרות-הוט לרשת דו

אינטרנט על גבי הרשת שלה ולהתחרות בבזק בתחום תשתית האינטרנט. זאת, כאשר על שתי 

תים לכלל הציבור. בשנת החברות חלה חובה לפרוש תשתית בכל הארץ ולספק באמצעותה שירו

רשת גבי אשר לה ניתנה הזכות הבלעדית לפרוש רשת סיבים אופטיים על  IBCהוקמה חברת  2013

ארצית וכן נדרשה למכור את שירותיה -החשמל עד בית הלקוח. החברה חויבה בחובת פרישה כלל

לבניין ועד  החלה בזק לפרוש רשת סיבים אופטיים עד IBCספקים. במקביל להקמת -במתכונת ספק

למשקי ממשקי הבית, אך עד היום היא אינה מספקת שירות  60%-פרשה רשת המגיעה לכ 2016שנת 

 באמצעות רשת זו. הבית 

החל יישום רפורמת השוק הסיטונאי, שמחייבת את בעלי התשתית לספק שירותי  2015בשנת 

מצמים את חסמי תשתית סיטונאיים לספקי השירות המתחרים, באמצעות חלוקה למקטעים המצ

הכניסה הכרוכים ביתרונות לגודל ולרשת. הרפורמה חייבה את בעלי התשתית לספק שימוש 
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בתשתיות שלהם למתחריהם בתעריפים שקבע המשרד. כפועל יוצא, החלו ספקי השירות )בעיקר 

)תשתית וספק( על בסיס  אחוד סלקום, פרטנר, בזק בינלאומי ואקספון( להציע שירותי אינטרנט

 מבזק. BSAשת התשומות הסיטונאיות במתכונת שירות רכי

סיביות בשוק הסיטונאי ים במתן שירות השימוש בתשתיות הפלאחר שהמשרד פעל להסרת חסמ

, החלו פרטנר וסלקום לצרוך שירות זה בהיקפים נרחבים ובאמצעותו לפרוש 2018-2017בשנים 

עות שירות קמעונאי מבוסס סיב תשתית גישה מבוססת סיבים אופטיים. כיום שתי החברות מצי

(. לאחרונה שדרגה הוט את רשת הנחושת שלה כך שתוכל להציע FTTHאופטי עד לבית הלקוח )

 IBC-רכשו סלקום ותש"י את השליטה ב 2019מגה ביט לשנייה. בשנת  500-ו 200מהירויות של עד 

ממשקי הבית  40%-במקביל לעדכון רישיונה של החברה שעיקרו הפחתת חובת הפרישה שלה לכ

בת להציע אשר מחוי IBCכעת פעילות פרישת הרשת הנייחת של סלקום נעשית באמצעות בישראל. 

 את השימוש בסיבים שפרשה למתחריה.

מוצג שיעור הנגישות של משקי הבית בישראל לרשתות סיבים אופטיים החל משנת  11 בתרשים

טיים הייתה מצומצמת עד לסוף שנת אופהסיבים הועד היום. מן הנתונים עולה כי פרישת  2016

קיימת האצה הדרגתית של פרישת  2018. החל מתחילת שנת IBCוהתבצעה בעיקר בידי חברת  2017

 28%-פרושות רשתות סיבים אופטיים הנגישים לכ 2020סיבים ונכון לרבעון הראשון של שנת 

 ממשקי הבית בישראל. 

 2020-2016, ם: שיעור הנגישות לרשתות סיבים אופטיי11תרשים 

 
 .כלכלה אגףנתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור: 

-לתחרות שהתפתחה בשוק האינטרנט יש השפעה רבה על התפתחות התחרות בשוק הטלוויזיה הרב

ערוצית. רפורמת השוק הסיטונאי אפשרה לספק השירות להציע ללקוח שירות תשתית )באמצעות 

( ולאחריה 2015ל הקבוצה, וכך החלו סלקום )בשנת תשתית של אחר( יחד עם שירותים נוספים ש

( להציע גם מוצרי טלוויזיה במחירים אטרקטיביים אשר שווקו בחבילה אחת 2017פרטנר )בשנת 

יחד עם שירות האינטרנט והטלפוניה )חבילת "טריפל"(. כתוצאה מכך, לראשונה מאז כניסת חברת 

Yes סו מתחרות חדשות לשוק זה, והן עשו זאת ( נכנ2000ערוצית )בשנת -לשוק הטלוויזיה הרב
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. במשך Yes-הוט ו –באמצעות הצעת מחירים זולים יותר באופן משמעותי מהמתחרות המבוססות 

ערוצית היה של מוצרים מרובי תוכן -שנים רבות שיווי המשקל שנוצר בשוק הטלוויזיה הרב

סטי. במקביל, כמעט ולא וערוצים ברמת מחירים גבוהה מאוד, בצורה המאפיינת שוק דואופולי

ניתן היה לרכוש מוצר "רזה" ומותאם לצרכן במחיר מוזל. בעקבות כניסתן של המתחרות החדשות 

בשנים האחרונות עם מוצרים "רזים" יותר המותאמים לביקושים השונים, במחיר מופחת 

 , הצליחו המתחרות להשיג דריסת רגל בשוק זה.Yes-שמעותית ממחיר החבילות של הוט ומ

ערוצית. -כתוצאה מכך, אנו עדים לראשונה מזה שנים לירידות מחירים בשוק הטלוויזיה הרב

. מן 2019-2011ערוצית בשנים -מוצג התשלום הממוצע למנוי בשוק הטלוויזיה הרב 12בתרשים 

₪  250-התשלום הממוצע למנוי היה יחסית דומה ועמד על כ 2015-2011הנתונים עולה כי בשנים 

, ובעקבות כניסת המתחרות החדשות, המחיר למנוי ירד 2015מע"מ(. החל משנת  לחודש )כולל

 .30%-)כולל מע"מ(, ירידה מצטברת של כ₪  176בעקביות עד לסך של 

 2019-2011ערוצית, -תשלום חודשי ממוצע למנוי טלוויזיה רב: 12תרשים 

 מחירים שוטפים בש"ח, כולל מע"מ

 
 .כלכלה אגףדי מקור: נתוני חברות התקשורת ועיבו

 

 בחינת השלכות המיזוג על התחרות .4

, שכן מיזוג מפחית את מספר החברות הפועלות בענף להביא לפגיעה בצרכןם עלוליככלל, מיזוגים 

בשוק  העיקרית ולכן מספר ההצעות והאפשרויות לצרכן יורד. מקובל לחשוב שההשפעה השלילית

י האינדיקציה המרכזית אותה הרגולטור צריך מיזוג היא עליית מחירים וזוה אחרלעשוי להתרחש ש

לבחון בטרם יאשר בקשת מיזוג. אך, רשויות התחרות בעולם רואות את הדברים בצורה שונה. 

סובר כי מיזוג הוא בעייתי כאשר "( המודל האירופאי)להלן: "לבחינת מיזוגים  10המודל האירופאי

מות בהתנהגותן בשוק לפני המיזוג, הוא משנה את טבע התחרות באופן בו חברות שלא היו מתוא

מתאמות את התנהגותן לאחר המיזוג בראי של עליית מחירים או השפעות שליליות נוספות על 

                                                           
10                                          :European Commission's Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers 

/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=ENcontent/EN/TXT-lex.europa.eu/legal-https://eur  
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בהכרח כלומר, עליית מחירים עשויה להיות התוצאה של תיאום בין מתחרים, אך אינה התחרות. 

 אינדיקציה לכך. 

יזוג מ"( מזהה המודל האמריקאי"לן: להלבחינת מיזוגים ) 11באופן דומה, המודל האמריקאי

עשוי להגביר שימוש בכוח שוק באמצעות העלאת הסיכון להתנהגויות של תיאום, כמיזוג שבעייתי 

סיוע ותלות הדדית בין שחקנים יריבים. המסקנה היא כי הבעיה המרכזית אותה המיזוג עלול ליצור 

(, Explicit/Tacit Collusionבשתיקה )היא בעיה של תיאום בין השחקנים בשוק, בצורה מפורשת או 

באופן שיפגע בצרכנים בין השאר באמצעות הגעה למחירי שוק שהם מעל מחירי שוק תחרותי. 

 המטרה המרכזית בפרק זה היא בחינת השלכות המיזוג על היכולת להגיע לשיווי משקל מתואם.

ה להיות מסמלי "מהפכת , ומאז ועד היום הפכ2012גולן טלקום פועלת בשוק הסלולר החל משנת 

הסלולר" שהביאה לחסכון בהוצאה על תקשורת לכל משק בית בישראל ולגידול ברווחת הצרכנים, 

אספקת שירותי סלולר מתקדמים איכותיים במחירים הוגנים. רשת בפרישה ארצית ו באמצעות

 , ובהתייחסלפני כעשורתפקידה המרכזי בהוצאת השוק משיווי המשקל המתואם ששרר  בשל

פגיעה  צפויההאם  :נבקש לבחון את השלכות המיזוגלעובדה שגולן פועלת בשוק הסלולר בלבד, 

    למיזוג? השלכות אנכיותצפויות  בעקבות המיזוג? האםתחרותית משמעותית 

שר המיזוג, אויככל שנבדוק את השינוי במדדי הריכוזיות  ,את אופי התחרות היום סקורבפרק זה נ

נבחן את ו ,תחרות בשוק והאם המיזוג מוציא מהשוק מפעיל מחולל תחרותנבחן מי הם מחוללי ה

בענף ייחס לשווקי התקשורת האחרים . כמו כן נתבראייה צופה פני עתידבשוק הסלולר התחרות 

 ולהשפעות התחרותיות בין השווקים.

 אופי התחרות היום .4.1

החל להיפרש  4בעוד דור ישראל מצויה בפער תשתיתי וטכנולוגי הולך וגדל מול מדינות העולם. 

פרישת וכתוצאה מכך בהגברת התחרות בשוק, בתקופה זו  התמקד הרגולטור, 2010בעולם בשנת 

מצאי הספקטרום בנוסף לכך, . 2016בשנת  –החלה באיחור ניכר ביחס לעולם בישראל  4-הדור ה

דיים למדינה. הודות למאפיינים האזוריים והביטחוניים הייחו –בישראל הוא מוגבל ביחס לעולם 

ת ובזמינות אלה הביאו להידרדרות ישראל במדדי השוואה בינלאומיים במהירות גלישה סלולרי

 .4לשירות סלולרי בדור 

מעת השקת הדור  Opensignal12את הידרדרות ישראל במדד השוואתי של חברת  מפרט 13תרשים 

והידרדרות בדירוג  4הידרדרות במהירות ההורדה בגלישה הסלולרית בדור  –הרביעי במדינה 

בארבע השנים האחרונות  30%-כב פחתהלמדינות העולם. כך, מהירות ההורדה ביחס ההשוואתי 

הירידה נובעת מכמה סיבות עיקריות ובהן: כמות תדר מקומות בשנים אלה.  16וישראל ירדה 

                                                           
11 0-guidelines-merger-https://www.justice.gov/atr/horizontalU.S. Horizontal Merger Guidelines:  
 ולר.מדינות על פי איכות רשתות הסל 100המדד מדרג  12

2016                                                                 :lte-of-state/2016/11https://www.opensignal.com/reports/ 
2017                     :network-mobile-the-of-state-https://www.opensignal.com/reports/2017/02/global 
2018                                                                 :lte-of-https://www.opensignal.com/reports/2018/02/state 
2019          :-2019-com/files/data/reports/global/data-www.opensignal.com/sites/opensignal//https:

the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf/05 
2020      :-2020-only/data-com/files/data/reports/pdf-https://www.opensignal.com/sites/opensignal

state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf/05 

https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-0
https://www.opensignal.com/reports/2016/11/state-of-lte
https://www.opensignal.com/reports/2017/02/global-state-of-the-mobile-network
https://www.opensignal.com/reports/2018/02/state-of-lte
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/global/data-2019-05/the_state_of_mobile_experience_may_2019_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/files/data/reports/pdf-only/data-2020-05/state_of_mobile_experience_may_2020_opensignal_3_0.pdf
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מאוחרת הראשון, פרישה הרץ ללא תדרי כיסוי איכותיים בגיגה  4-מוגבלת שהוקצה לטובת הדור ה

דמות פרישת קמשתמשים בהתאם להתהשל התשתית ביחס למדינות אחרות, גידול בכמות 

 ,בנוסף .(אקספוננציאליתמעריכית )ביקוש לדאטה שעולה בצורה בהטכנולוגיה, ובהתאמה גידול 

כך שגם  ,בעולם מוטמעים שיפורים טכנולוגים המביאים לעלייה בקצבי הגלישה לעומת ישראל

שיפור במדינות רבות והפער במקביל חל בישראל, חלה ירידה במהירות הנמדדת  בתקופות בהן לא

 בביצועים ובאיכות גדל.

 Opensignal ,2020-2016( ודירוג עולמי על פי חברת Mbps) 4: מהירות הורדה בדור 13תרשים 

 

 .כלכלה אגף יועיבוד Opensignalמקור: חברת 

בעשר המדינות המובילות  2020לשנת  2016בין שנת מראה את השינוי במהירות ההורדה  14תרשים 

, קיים שיפור 4%של קל . בכל המדינות, למעט סינגפור שנהנית משיפור Opensignalבמדד של חברת 

, 120%-בשיעור שינוי של עשרות אחוזים. יפן וקנדה שיאניות השיפור מציגות שיפור של למעלה מ

. לעומתן, 28%ור השינוי הסתפקו בשיפור של "רק" ואילו קרואטיה ודרום קוריאה האחרונות בשיע

 .28%מינוס בישראל המהירות הממוצעת דווקא ירדה, ושיעור השינוי עומד על 
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  Opensignal( במדינות מובילות על פי חברת Mbps) 4: מהירות הורדה בדור 14תרשים 

 2020-ל 2016 שנת בין השוואה

 

 .כלכלה גףא יועיבוד Opensignalמקור: חברת 

אשר עורכת השוואות בינלאומיות. תרשים  Ookla13ת חברנערך על ידי נוסף ד השוואתי מקובל דמ

העולמי החודשי. מציג את השינויים במהירות ההורדה וההעלאה הסלולרית ואת הדירוג להלן  15

במהירות ההעלאה,  23%-כבמהירות ההורדה, ב 15%-כישראל ירדה ב כך, בשנה האחרונה בלבד,

, 93-במקום המדינת ישראל מוצאת את עצמה  ,2020נכון לאפריל  קומות בדירוג העולמי.מ 23-וב

מתחת למיאנמר, סנגל, בליז, מאוריציוס ואנגולה בדירוג; ובסביבתן של אקוודור, מלזיה 

חודש פברואר, מגמת ל ם עדנתוניהת מגפת הקורונה ונבחן את השפעאת  ננכהגם אם  וניקרגואה.

מן הנתונים עולה תמונה קודרת. מבחינת איכות  בדירוג העולמי עדיין ניכרת.ההידרדרות 

הטכנולוגיה, ישראל נמצאת בתחתית הדירוג, בשכנות למדינות עולם שלישי. לטעמנו, הנתונים 

מצביעים על כך שנקודת שיווי המשקל של השוק אינה מיטבית וכי נדרש להגיע לנקודת שיווי משקל 

 יזון טובה יותר לרמת ההתפתחות הטכנולוגית של שוק הסלולר.חדשה שתהווה נקודת א

 

 

 

 

 

                                                           
13 index/israel#mobile-https://www.speedtest.net/global 
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 Ookla( ודירוג עולמי על פי חברת Mbpsסלולרית )בגלישה מהירות הורדה והעלאה : 15תרשים 

 2020 אפריל - 2019 אפריל

 
 .ועיבודי אגף כלכלה Ooklaחברת נתוני מקור: 

אף שכל : יא תחרות טכנולוגית מצומצמתה הידרדרות ישראל במדדים ההשוואתייםאחת הסיבות ל

לא ניכרת פרישה אצל רובם המפעילים עומדים באבני הדרך לפרישת הרשת שנקבעו ברישיונם, 

טרם מסופק באופן מלא בישראל,  4. זאת ועוד, שירות דור רישיוןת הוהירה יותר מהקבוע בחובמ

( VoLTE- Voice over LTE) 4 , תמיכה בשיחות בדור4-בגרסאות מתקדמות של הדור השכן השימוש 

בסביבה תחרותית  .ונמצא בראשית – חיבור תחומי תדר שונים – Carrier Aggregationויישום 

תמריץ לחברות לבצע שיפורים טכנולוגיים, על מנת להציע שירות טוב יותר לצרכן  בריאה מתקיים

את רמת ההכנסות  עותיבאופן משמ התחרות הפחיתה כאמור,ולקבל עבורו הכנסות גבוהות יותר. 

בשיפור  היא לא באה לידי ביטויהכוללת בשוק וקיצצה את הרווחים העודפים של החברות, אך 

יתרה מזאת, מן הנתונים עולה כי מבנה השוק הנוכחי אינו מתמרץ  .תחום הטכנולוגיברמת השירות 

 ,2016כבר בשנת  נמוךנדגיש כי מיקומה של ישראל במדדים הטכנולוגיים היה  תחרות טכנולוגית.

בה ישראל עמדה הרחק מהמדינות המתקדמות, אך השנים האחרונות, ובפרט השנה האחרונה, 

 הביאו להתדרדרות מהירה במדדים הטכנולוגיים אל עבר מדינות העולם השלישי.

 –עה הולכת וגוברת של הומוגניזציה במקביל לפגיעה בשירותי הסלולר ובטכנולוגיה, קיימת תופ

בשנים האחרונות, ובפרט מעת החלו לפעול הרשתות ר הופך להיות מוצר אחיד. מוצר הסלול

המשותפות, מוצר הסלולר עובר תהליך של הומוגניזציה בתחומים רבים, וביניהם: כיסוי סלולרי, 

שיפורים טכנולוגיים וטיב שירות. כתוצאה מכך, לא קיים בידול מספק בין המוצר הסלולרי אותו 

קרי, כל החברות מציעות שירות באיכות ירודה, ויוצא מכך  – ונים ללקוחותמספקים המפעילים הש

: ניתן למנות סיבות רבות בבסיס תהליך זה. שהשוק מתכנס אל עבר נקודת שיווי משקל נחותה

לשיטת שיווק של חבילות "הכל כלול"; היעדר קפיצת מעבר  כגון הסלולר,שוק שהתחוללו בשינויים 

בנוסף לכך, חלק מצעדי האסדרה שנועדו להגברת . כים עולמיים שוניםתהליומדרגה טכנולוגית; 

23.4 23.8 24.1 23.5
24.3 23.7 23.7 23.6 23.8

22.7 22.0

19.2 19.970
73

71
74

70

76
78 79

81
83

86

94 93

50

60

70

80

90

1000

5

10

15

20

25

30

מי
ול

 ע
וג

יר
ד

ה
רד

הו
ת 

רו
הי

מ
/

ה 
א

על
ה

(
M

b
p

s
)

מהירות הורדה מהירות העלאה דירוג כולל



    ]...[ -מסומנות בהשחרות  –רת מושחגירסה 
 

22 
 

מגבילים את  –התחרות לפני עשור, כמו גם כללי אסדרה בעניין טיב השירות שנועדו להגן על הצרכן 

 היכולת להתחרות בסגמנטים נוספים. 

למקסם את בהיעדר אפשרויות בידול אחרות, הבידול היחיד האפשרי הוא הבידול במחיר. על מנת 

", במטרה לבדל בין מותג האם, Low-cost, חלק מן המפעילים הקימו מותגי "הבידול בתחום זה

הצעות זולות ביחס אשר במסגרתו מוצעות , למותג הבת יחסית אשר נתפש בעיני הציבור כמותג יקר

של  לא המותג המוזוה "P-Mobile"ל של פרטנר; מוזא המותג ההו "Mobile 012"למותג האם. כך, 

מותגים אלה  ל.מוזסלקום לא מפעילה מותג  של הוט מובייל.המוזל " הוא המותג Next"-ופלאפון; 

בשל הקיימים.  סלולרומוצעים לציבור במסגרת רישיונות ה הם ישות נפרדת רק ברמת השיווקית

 שיווק תחת גם עלבאופן זהה מותג האם חלים וק השירותים תחת ושיכך תנאי הרישיון החלים על 

 מותג הבת. 

התחרות על המחיר: בכל רגע נתון  שקיים היום הוא במישורכתוצאה מכך, רכיב התחרות היחידי 

מפעילים  6-מותגים זולים של בעלי תשתית ו 3מפעילים בעלי תשתית,  6צרכן יכול לבחור בין ה

ה גדולות מגוון ההצעות למנוי בשוק הסלולר לחבילות גליש להלן מוצגות 16בתרשים  14.וירטואליים

גיגה בייט(, כפי שמוצע היום. ניתן לראות את מספר ההצעות הרב בשוק  150-100)נפח גלישה של 

)חבילות "לכל זמן החבילה משך ב הבידולבין המותגים לחברות האם, ו בתמחור בידולואת ה

 לצד הבידול במחיר ובמשך זמן החבילה, קיים בידול בנפח החיים" או חבילות ללא מגבלת זמן(.

 סגמנט אחר.כל בידול בטכנולוגיה, טיב שירות או  איןהחבילה אך 

  הנפח גליש GB 150-100: הצעות בשוק הסלולר לחבילות ללא הגבלה הכוללות 16תרשים 

  מחיר ומשך זמן החבילה

 
 .ועיבודי אגף כלכלה נתוני חברות התקשורתמקור:     

 

למוצר אחיד היא קיומה של תחרות מוגברת  אנו סבורים כי הסיבה המרכזית להפיכת מוצר הסלולר

התחרות בד בבד עם התגברות בשוק על מחיר החבילה כשלצידה מוטמעת טכנולוגיית הדור הרביעי. 

                                                           
 רמי לוי, טלזר, סלקט, פרי טלקום, לב אנאטל ומסקיו )שרק לאחרונה קיבלה רישיון(. 14
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משאבים רבים משדרוג הרשת להרכשת לקוחות ושימור לקוחות, זאת  ו החברותמחיר הסיטהעל 

בשוק  Free-Ridingרות לעשות בזמן שנדרשת השקעה נכבדה בפרישת רשת חדשה. זאת ועוד, האפש

ולא בלבד מצד מפעילים קטנים מאפשרת למפעילים בעלי תשתית לפעול בשוק כשחקני מחיר 

כשחקני תשתית. ההשקעות הכבדות הנדרשות לשדרוג הרשתות נזנחות שכן התחרות הגבוהה על 

איכות  תשואה מספקת. כך נוצר קושי ביצירת תחרות עללהשקעות המחיר אינה מאפשרת לייצר 

וטכנולוגיה, והתחרות מתמקדת בפן אחד בלבד: תחרות על המחיר. הצרכן אינו מבחין עוד בין 

 המפעילים השונים ובוחר במפעיל הזול ביותר.

השוק מהפיכתו של מוצר הסלולר למוצר אחיד וכתוצאה מן התחרות על המחיר בלבד, כתוצאה 

גם אך  ,ם נהנים ממחירים נמוכיםנמצא סביב נקודת שיווי משקל נחות, בו הצרכנים אמנ

בה מסופק יותר רותית בריאה . זאת במקום נקודת שיווי משקל בסביבה תחמטכנולוגיה נחותה

הן צרכנים הרגישים למחיר, והן צרכנים הרגישים  –למגוון רחב של צרכנים מגוון רחב של מוצרים 

את בשוק הסלולר בישראל, לכאורה, רמה תחרותית גבוהה כפי שהיא מתבטלשירות ולטכנולוגיה. 

הייתה יכולה להביא למגוון של שיווי משקל אחרים המאופיינים באיזון שונה בין תחרות על מחיר 

ובין תחרות טכנולוגית. התכנסות השוק הישראלי לשיווי משקל בו קיים חוסר איזון חריף בין 

בשוק הסלולר שנוצר  א תולדה של מבנה השוק הייחודיהי רמת השירותיםהמחיר ובין  התחרות על

 הישראלי.

 שוקהמבנה  .4.2

, כאשר ישנה משפיע באופן מהותי על היכולת לתאם התנהגות בין שחקנים שונים בו מבנה השוק

מבנה . ולקיומם של חסמי מעבר והתרחבות לחלוקת השוק ביניהם ,חשיבות הן למספר השחקנים

שוק חרותי יהיה פחות חשוף לכך. שוק ריכוזי יהיה חשוף יותר להתנהגויות מתואמות ומבנה שוק ת

מגבלות במבנה שוק אוליגופוליסטי, בשל חסמי הכניסה הגבוהים: בבסיסו מאופיין  הסלולר

של הקמת ופרישת רשת  העלות גבוהפיזיקליות על סך התדרים שמכתיב מספר סופי של מפעילים, 

צורך בשדרוג ושבים; רשויות ותושל  התנגדויותהתשתית בפועל בשל  בפרישתבפרישה רחבה; קושי 

, בין אם מדובר בכוח שוק לאחד או יותר מן השחקנים יש 'כוח שוק'שבמידה לכן,  .טכנולוגי מתמיד

, עולה חשש מפני ניצולו לטובת תיאום בין השחקנים במטרה להשיא חד צדדי או כוח שוק מתואם

 .צב לפני מהפכת הסלולרזה היה המ דומה כי את רווחיהם.

 ריכוזיות .4.2.1

( נחשבת כברת ביצוע Tacit collusionשיווי משקל מתואם באמצעות 'תיאום שבשתיקה' )הגעה ל

הירשמן -אחד המדדים שבוחנים את הריכוזיות בשוק הוא מדד הרפינדל 15.בשווקים ריכוזיים

(Herfindahl-Hirschman Index" ,HHI)" בחינת השפעות ב, אשר מקובל בקרב רשויות תחרות

, ומאפשר השוואה בין שווקים שונים. המדד מחושב כסכום ריבועי שוקב על הריכוזיות יםמיזוג

)ערך נמוך מייצג מבנה שוק תחרותי;  10,000-0מתקבלת בין נתחי השוק של כל חברה, והתוצאה 

טרום המיזוג והערך הצפוי לאחר  –ערך המדד מחושב פעמיים  ערך גבוה מייצג מבנה שוק ריכוזי(.

                                                           
15 Econometric Modeling: ” Mavericks and Mergers in Concentrated Markets.“McGlothlin, Alexander. 

Corporate Finance & Governance eJournal (2019). 
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. נבחן את שני המודלים המרכזיים בנושא בשוק ינוי הצפוי בריכוזיותכך ניתן לבחון את הש .מיזוג

 המודל האמריקאי והמודל האירופאי. –

נק' אינה מעלה חששות תחרותיים ולא מצריכה בדיקות  100-עלייה של פחות מ מודל האמריקאי:ב

ום טר HHI-נוספות. כאשר צפויה עלייה גבוהה יותר, קיימים שלושה תרחישים בהתאם לערך ה

 .להלן 2 לוחהמיזוג, כפי שמבואר ב

 16המודל האמריקאי – HHI: 2 לוח

HHI מומלצת מדיניות רמת ריכוזיות בשוק טרום מיזוג 

 .אין חששות תחרותיים, אין צורך בבדיקות נוספות שוק לא ריכוזי 1,500-פחות מ

 .נק' מצריכה בדיקה 100-עלייה של יותר מ ריכוזיות מתונה 2,500-1,500

 ריכוזיות גבוהה 2,500מעל 

 .נק' מצריכה בדיקה 200-100עלייה של 
נק' מוחזקת כמובילה לכוח  200-עלייה של יותר מ

שוק ונדרש להוכיח שאין במצב זה "כוח שוק" על 
 .מנת לאשר את המיזוג

 

המודל האירופאי: בשונה מהמודל האמריקאי הקשיח, המודל האירופאי מספק שלושה תרחישים 

טרום מיזוג ומערך השינוי  HHIרים חששות תחרותיים. התרחישים בנויים ממדידת בהם לא מתעור

 לוח. כל תרחיש אחר שאינו מופיע בלהלן 3 לוחכתוצאה מהמיזוג. תרחישים אלה מפורטים ב HHI-ב

 כל מקרה לגופו. דורש בחינה שלמעלה חששות תחרותיים ו

 17המודל האירופאי – HHI: 3 לוח

HHI בשינוי  טרום מיזוג-HHI כתוצאה ממיזוג 

 כלשהו 1,000-פחות מ

 נק' 250עד  2,000-1,000

 נק' 150עד  2,000מעל 

 

לפי הגדרת השוק הרלוונטי, על פי נתחי שוק. נהוג להשתמש בנתחי שוק במונחי  נערכת HHIמדידת 

אנו נבחן את נתחי  18.ירטואלייםוהכנסות ולכלול את כל המפעילים בשוק, גם את המפעילים הו

להלן מציג את  17תרשים . , של כלל המפעילים בשוקהשוק הן במונחי הכנסות והן במונחי מנויים

 התפלגות נתחי השוק במונחי מנויים ובמונחי הכנסות משירותים.

 

                                                           
 .7מקור: עיין הע"ש  16
 .6מקור: עיין הע"ש  17
18 Wind merger-based analysis of the H3G-Naldi, Maurizio. (2016). An HHI. 
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  19נתחי שוק במונחים שוניםהתפלגות : 71תרשים 

 
 .כלכלה אגףנתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור: 

בעקבות המיזוג, לפי נתחי שוק במונחי הכנסות משירותים ולפי  HHIבמדד  מוצג השינוי 18בתרשים 

העלייה  כאשר ,נבדקו ולא נמצא שינוי מהותי בין שתיהןהחלופות שתי נתחי שוק במונחי מנויים. 

על פי התוצאות ולפי ההגדרות של שני משטרי התחרות  .ודותנק 370-350במדד היא בשיעור של 

משנה הגדרה זו. השוני  ברמת ריכוזיות בינונית והמיזוג אינומוגדר השוק  – המרכזיים בעולם

הוא ברמת הריכוזיות בנקודת המוצא, וכנגזרת מכך גם בנקודת הסיום, החלופות העיקרי בין שתי 

בכל מקרה, בשני המודלים ובשתי הווריאציות, המיזוג נופל בקטגוריה  אך אין הבדל בעניין המהותי.

, ומאידך לא נפסל דיקה של נתונים נוספיםמר: המיזוג לא מאושר ללא בכלו .ש"מצריכה בדיקה"

  על הסף.

בשוק  HHI-מוצגים השינוי ב 18על מנת לקבל אמת מידה לבחינת ההשפעה על שוק הסלולר בתרשים 

הסלולר כתוצאה מהמיזוג לעומת השווקים המרכזיים האחרים בענף התקשורת בישראל )וזאת עוד 

לעומת שוק הסלולר תחרות בהם בחמש השנים האחרונות כאמור לעיל(. לאחר השיפור ברמת ה

ערוצית ושוק התשתית הנייחת נמצאים -שנמצא ברמת ריכוזיות בינונית, שוק הטלוויזיה הרב

( HHI)לפי מדד מרמת הריכוזיות  2גבוהה יותר מפי הברמת תחרות נמוכה מאוד וברמת ריכוזיות 

 תית את התמונה והיחס בין השווקים נשאר דומה. בשוק הסלולר. מיזוג אינו משנה מהו

 

 

 

 

 

                                                           
 .2019לפי נתוני סוף שנת  –; נתחי שוק במונחי הכנסות משירותים 2020לפי נתוני אפריל  –נתחי שוק במונחי מנויים  19
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 בעקבות המיזוגבשווקים שונים, והשינוי בשוק הסלולר  HHI: מדד 18תרשים 

 

 .כלכלה אגף ועיבודי התקשורת חברות נתוני: מקור      

רמת הריכוזיות בשוק הסלולר בישראל נמוכה מאוד מן הבחינה ההשוואתית שערכנו עולה כי 

בשוק הסלולר במדינות שונות,  HHI-מוצג מדד ה 19לשווקים המקבילים בעולם. בתרשים  בהשוואה

לפי נתחי שוק במונחי הכנסות משירותים של מפעילים בעלי תשתית בלבד )ללא מפעילים 

המדינות שנסקרו. המיזוג  25וירטואליים(. השוק בישראל טרום המיזוג הוא הכי פחות ריכוזי מבין 

רק השוק  –אך ללא שינוי מהותי בתמונת הדירוג  20,ודותנק 240-כוזיות בפחות ממעלה את רמת הרי

אנו סבורים כי גם מצב זה לא יארך זמן רב, ) בפולין פחות ריכוזי מן השוק בישראל לאחר המיזוג

כלומר, על פי  .(רמת הריכוזיות תמשיך לרדתולכן לצבור נתח שוק ומשיך צפויה להאקספון כיוון ש

וואה בינלאומית, רמת התחרות בשוק הסלולר בישראל נשארת גבוהה מאוד גם לאחר מדד זה ובהש

 המיזוג המוצע.

 

 

 

 

 

 

                                                           
לעיל. זאת מכיוון שעל מנת  18הוא שונה בהשוואה הבינלאומית לעומת המדד שהוצג בתרשים  HHIבמדד  השינוי 20

 תשתית בעלי מפעילים של משירותים הכנסות במונחי שוק נתחי לפי HHI-לערוך את ההשוואה הבינלאומית נבנה מדד ה
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  2019, שנת במדינות שונותשל שוק הסלולר  HHI: מדד 19 תרשים

 
 .כלכלה אגףועיבודי  Analysys Mason: מקור      

 

מדדי מוכים ביותר באירופה. גם במדדי ריכוזיות אחרים, שוק הסלולר הישראלי מככב במקומות הנ

CR21  מודדים את יחסי הריכוזיות בשווקים שונים לפי סכום נתחי השוק של החברות הגדולות ביותר

 –סכום נתחי השוק של שתי החברות הגדולות ביותר בשוק  – CR2את מדד מציג  20תרשים בשוק. 

דינות שונות בעולם. גם לפי נתחי שוק במונחי הכנסות משירותים של מפעילים בעלי תשתית, במ

והמיזוג אינו משנה את מיקומה של  לפי מדד זה ישראל נמצאת ברף התחתון ביותר של הריכוזיות

 .אשר לוקח בחשבון את שלוש החברות הגדולות ביותר מביא לתוצאה דומה CR3. מדד ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Concentration Ratio. 
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 2019, שנת של שוק הסלולר במדינות שונות CR2מדד  :20תרשים 

 
 .כלכלה אגף ועיבודי Analysys Mason: מקור      

 

מן בחינת המיזוג במדדי ריכוזיות כמותיים מקובלים מצביעה על חששות נמוכים מהמיזוג. אולם 

השפעות מנוגדות על מחיר השוק כשישנה הפחתה הספרות המחקרית בתחום עולה כי קיימות 

כיוון שמיזוגים משפיעים הן   22ים.בכמות השחקנים או כשיש שוני בחלוקת נתחי השוק בין השחקנ

על מספר השחקנים והן על חלוקת נתחי השוק ביניהם, קשה לצפות מה תהיה ההשפעה הצפויה 

, ויש לבחון HHIולכן כחלק מבחינת מיזוגים אין להישען אך ורק על מדדי ריכוזיות, כדוגמת מדד 

 פרמטרים נוספים.

 סימטריה-סימטריה וא .4.2.2

סימטריה  וק הרצוי מבחינת נתחי השוק בהיבטה השוק, היא מבנה השסוגיה נוספת הקשורה למבנ

טרי: סימ-הוא שוק א בישראלשוק הסלולר לעיל,  17כפי שניתן לראות מתרשים סימטריה. -וא

אחוז  25-20-( מחזיקים ב"החברות הגדולותאו " "המפעילים הגדולים"סלקום, פרטנר ופלאפון )

אחוז נתח  15-10-אוחזים ב "(המפעילים הבינונייםלהלן: "; הוט מובייל וגולן )דנתח שוק כל אח

 23אחוז נתח שוק. 3%-שוק כל אחד; אקספון הוא המפעיל הקטן שאוחז בכ

סימטרי בשמירה על רמת התחרות -יתרון תחרותי לשוק א קייםכי בניתוח מבנה התחרות מקובל 

אינטרס לשבור את תיאום בשוק, שכן בשוק זה קל יותר לשבור תיאום מחירים. לחברה הקטנה יש 

הרכשת נתח גדול של לקוחות ביחס לגודלה.  – מפעולה זותועלת גבוהה כיוון שהיא תפיק המחירים 

יתרון דווקא לשוק סימטרי, כיוון שבמקרים רבים לקוחות מתייחסים  ורים כי קייםבמאידך, יש הס

ום מחירים והיא תצטרך לגודל החברה כסיגנל לאיכות, ולכן לחברה קטנה יקשה מאוד לשבור תיא

                                                           
22 T. (2008), Mergers, Asymmetries and Collusion: Experimental ‐H.Fonseca, M.A. and Normann, 

Evidence. The Economic Journal, 118: 387-400. 
 אחוזים. 6-נתח השוק של המפעילים הווירטואליים נאמד בכ 23
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חלוקה  אקדמיתרים בצורה משמעותית לעומת חברות גדולות אחרות בשוק. הספרות הילהוריד מח

 בשאלה זו. 

ככל הנראה לא היוו שיקול סימטריה של מבנה השוק -כי שיקולי סימטריה ואנציין בהקשר זה 

ווקים השונים, זאת כאינדיקטור שמאפשר השוואה תחרותית לכל הש HHI-מרכזי בהנחלת מדד ה

-בכל מבנה שוק יש את ה. לבין שוק סימטרימשום שיש קשר מתמטי אינהרנטי בין ערך מדד נמוך 

HHI  המינימלי האפשרי, בהתאם למספר החברות בשוק. מבחינה מתמטית, הערך המינימלי מתקבל

ק הרי שערך חברות בשו 2כאשר כל חברה זוכה לנתח שוק זהה. כך, אם יש בשוק סימטרי לחלוטין, 

העובדה היא שהיבטי  1,666.24ערך המינימלי הוא החברות,  6ובשוק עם  5,000המדד המינימלי הוא 

הם משקל בבחינה צריכה להיות לסימטריה משפיעים על הסביבה התחרותית ולכן -סימטריה וא

 .HHI-התחרותית, לצד בחינת ה

על בסיס הספרות האקדמית לבדה  אנו סבורים כי נושא זה כשלעצמו אינו מוכרע לכאן או לכאן

ההיסטוריה התחרותית בשוק ונדרש ניתוח מעמיק יותר של מבנה השוק הייחודי בו נבחן המיזוג. 

הסלולר בישראל בעשור האחרון מראה כי כניסתם של מתחרים חדשים וקטנים הביאה לשינוי 

ריה בשוק. זאת סימט-חיובי ומשמעותי ברמת התחרות והיא מעידה על החשיבות בקיומה של א

לעומת השוק הסימטרי שהתקיים ערב הרפורמה שהתאפיין ברמת מחירים גבוה מאוד וברמת 

 תחרות נמוכה.

חברה הממוזגת ה סימטריה גדולה יותר בשוק:-מייצר אהמיזוג בין סלקום לגולן חשוב להדגיש כי 

וחברה קטנה. ית וכן תישאר חברה בינונהגדולות האחרות, החברות תהיה גדולה משמעותית משתי 

ולהקשות על המיזוג דווקא עשוי לשבור את הסימטריה הקיימת בין שלוש החברות הגדולות כך, 

חשוב לציין כי אף שנתח השוק של החברה הממוזגת יהיה הגדול ביותר  תיאום המחירים ביניהן.

כדי שיהיה ד עה תגדל תסביר כי השפעמונופול ולא  תצבור נתח שוק שיעמוד בהגדרתבשוק, היא לא 

 .ללא מענה תחרותי מהשוק באפשרותה להכתיב מחירים או תנאי שירות

  מחוללי תחרות .4.3

אחת השאלות החשובות ביותר בניתוח תחרותי היא: האם קיים שחקן שמאתגר את השוק בדרכים 

במידה וקיים שחקן כזה בשוק, יש לבחון  שונות ומחולל תחרות? כיצד ניתן לזהות ולהגדיר אותו?

מיזוג ישפיע על מחולל התחרות. יש לבדוק האם המיזוג הוא עם שחקן מחולל תחרות, וככל כיצד ה

שהמיזוג אינו בין שחקנים מחוללי תחרות, האם המיזוג משפיע על מחוללי התחרות הקיימים 

 25בשוק.

"( מהשוק עשויה להוביל להשפעות מתואמות ולפגיעה בתחרות. מאבריקהוצאת 'מחולל תחרות' )"

לל תחרות בשוק, שחקנים שתיאמו קודם לכן יתקשו לתאם מחיר מעל המחיר התחרותי כשיש מחו

                                                           
 16.6216.6++26.612+16.62+16.62+16.62: זהים שחקנים 6ובשוק עם  2+50250זהים:  שחקנים 2שוק עם חישוב  24
קיימות הגדרות שונות למושג 'מחולל תחרות'. רשות התחרות האמריקאית מגדירה מחולל תחרות כשחקן שבאופן  25

תדיר מתנגד לנורמות של תיאום מחירים או תנאים אחרים של תחרות. בספרות בתחום התווספו הגדרות נוספות: 
צר לעומת החברות האחרות ושאינה מוכנה להשתתף חברה לה יש שוני גדול במבנה עלויות, כושר ייצור או איכות המו

בפעולת תיאום, או לחילופין החברה הכי תחרותית בשוק. אף שעל פי חלק מן ההגדרות הללו יכול להיות רק שחקן 
אחד שיוגדר כמחולל תחרות, מן הספרות עולה כי בכל שוק נתון ייתכנו כמה מחוללי תחרות, כשם שייתכן שוק ללא 

 מאבריק כלל. 
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כיוון שלמאבריק משתלם לסטות משיווי המשקל המתואם, ובאמצעות מכירה במחיר נמוך 

מהמחיר ה"מתואם" יעביר לחזקתו נתחי שוק מהשחקנים המתאמים. התחרות יכולה להיות 

 במחיר, כמות מיוצרת או איכות המוצר.

, נמצא כי גולן והוט מובייל הן מחוללות התחרות 2016בחוות הדעת בבקשת המיזוג הקודמת בשנת 

ור נתחי שוק, אך בבאופן טבעי גולן והוט מובייל היו השחקניות הצעירות בשוק שרצו לצ בשוק.

תה מוטיבציה שונה להתחרות. הוט מובייל במסגרת ילכל אחת מהן הי הראה כי 2016-הניתוח ב

כיום על מנת להגדיר מי מחולל  שורת, ואילו גולן כמאבריק קלאסי.סים של קבוצת התקהאינטר

את התחרות בשוק נשתמש בשלושה כלים: ניתוח של הניודים בין המפעילים, ניתוח 'מחיר השוק' 

 של חבילה ממוצעת ובחינת הצעות מחיר בשוק. 

 רי נטישה נמוכים וניידות מעטההשוק אופיין ברמות מחירים גבוהות, שיעו 2010כאמור, עד שנת 

בין המפעילים. עם כניסתם של רמי לוי, הוט מובייל וגולן לשוק חלה עלייה משמעותית  יחסית

את כמות הניודים ברוטו )סך המנויים אשר התניידו בפועל(  ציגלהלן מ 21בכמות הניודים. תרשים 

 מיליון 1.5-כדים מרשימה של הייתה כמות ניו 2012. בשנת 2019-2012בשוק הסלולר בין השנים 

מיליון ניודים. נתון זה לבדו  2.6-כעלתה כמות הניודים בחדות והגיעה ל 2015-2014, ובשנים ניודים

בקשת המיזוג  דחייתלאחר מבחינה תחרותית.  טיהשוק השתנה באופן דרסחושף כי בשנים אלה 

בוהה מאוד ובכל התקופה בין הקודמת בין סלקום לגולן ירדה כמות הניודים, אך הכמות עדיין ג

 26.מיליון מנויים בשנה 2.3-כבממוצע נוידו  2016-2019השנים 

  2019-2012בשוק הסלולר, )במיליונים( : כמות ניודים ברוטו 21תרשים 

 
 נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה.מקור:       

 

נבחן את הניודים נטו )להלן: אלה על מנת לבחון איזה שחקן עורר את המגמה התחרותית בשנים 

ההעדפה הניודים משקפים את מנויים נקלטים פחות מנויים נוטשים.  –"( גיוסים" או "ניודים"

                                                           
קיים שוני בין המושג "שיעור נטישה" לבין ניודים. שיעור נטישה כולל בתוכו: נטישות באמצעות ניוד; מנויים שחדלו  26

 מיוזמתם להיות מנויים בחברה ולא נוידו לחברה אחרת; מנויים רדומים שהחברה גרעה אותם.
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 – שהואכל שיקול מ ים מיהו המפעיל הטוב ביותר עבורםלטות הצרכנהח –הנגלית של הצרכנים 

מחד, ומאידך  ותרודרכם ניתן להבין אילו מפעילים הציעו לצרכנים את ההצעות המשתלמות בי

שלו גבוה, זו נטו מפעיל שבאופן עקבי סך הניודים  .הצליחו יותר בשימור לקוחותיהם הקיימים

הייתה  2015-2012כאמור, מגמת הניודים ברוטו בין השנים  ראיה חזקה שהוא מחולל תחרות.

תוח הניודים ימת. בשל כך, נפצל את ניחלה התייצבות מסו 2019-2016שנים עלייה חדה, ואילו בין ה

 נטו לשתי תקופות אלה.

. כאמור לעיל, רמי לוי נכנס לשוק 2015-2012בין השנים  נטו להלן מציג את הניודים 22תרשים 

והוט מובייל וגולן נכנסו לשוק ברבעון השני באותה שנה.  2012בתחילת הרבעון הראשון של שנת 

, אך לאחר כניסת הוט 2012שנת  כמות מכובדת של מנויים נוידה לרמי לוי ברבעון הראשון של

מובייל וגולן לשוק, שיעורי הניוד לרמי לוי הפכו זניחים. טלזר במשך כל התקופה לא היוותה גורם 

 .בשוקכה בשוק הסלולר, וטרפו את הקלפים עומתם, הוט מובייל וגולן עשו מהפל משמעותי.

ובסך הכל מעל  2012ן בשנת המפעילים הגדולים איבדו בין עשרות למאות אלפי מנויים בכל רבעו

נוידו בעיקר להוט מובייל ולגולן. ניכר כי בתקופה זו שני  אשראלף מנויים בשנה כולה, מנויים  450

מנויים ברבעון  50,000-ל 20,000בין  ניידההמפעילים הללו הם מחוללי תחרות מובהקים. גולן 

 נויים בכל רבעון בתקופה זו. מ 100,000-ל 20,000בין  ניידהבמשך כל התקופה, והוט מובייל 

המפעילים הגדולים מאבדים הרבה פחות מנויים, אך עדיין נרשמים עשרות אלפי  2014-2013שנים ב

אלף מנויים.  270-כולה איבדו המפעילים הגדולים כ 2014לרבעון. כך, בשנת שליליים ניודים 

הנוטשים  מספר 2015ק. בשנת מובילה בשיעור הניודים ומהווה גורם תחרותי מובהבתקופה זו גולן 

אלף בשנה(, כאשר הוט מובייל חוזרת להוביל במגמת גיוס  360את המפעילים הגדולים עולה )

 המנויים. 

עם כאשר גולן , באופן בולט חוללות תחרותגולן מהוט מובייל ו (2015-2012) במשך כל התקופה

בשיעורים גבוהים מאוד גם אם לא  בכל רבעון ואילו הוט מובייל מגייסת מנויים גיוס עקבישיעור 

 .8.3%נתח שוק במונחי מנויים, וגולן  12%הוט מובייל הצליחה להרכיש  2015עד סוף . בשיעור עקבי

-כמאפס, השיגו הוט מובייל וגולן פעילות במהלכן נדרשו לפרוש רשת  כלומר, בתוך ארבע שנות

 ממנויי הסלולר בישראל. 20%
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  2015-2012 ,ים פחות נוטשים(ו )נקלט: ניודים נט22תרשים 

 
 נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה. מקור:       

 .מלאים אינם 2013 בשנת הנתונים*        

 

הוא מבצעי  2015-2012הביטוי המרכזי להיותם של הוט מובייל וגולן גורמים מחוללי תחרות בשנים 

ן הובילו אסטרטגיה שיווקית במסגרתה הציעו ההרכשה. מעת כניסתם לשוק, הוט מובייל וגול

מחיר  2012כך, בשנת חבילות "הכל כלול" ובמחירים זולים בעשרות שקלים ממחירי השוק. 

בזמן שהמפעילים הגדולים שיווקו חבילות במחיר של ₪,  100-90החבילה של הוט מובייל וגולן היה 

ומחיר החבילות של ₪,  70-לן היה כ, מחיר החבילה של הוט מובייל וגו2013בשנת ₪.  140-120

₪,  50שיווקו הוט מובייל וגולן חבילות במחיר של  2014בשנת ₪.  140-80המפעילים הגדולים היה 

המשיכה המגמה, כאשר הוט מובייל וגולן השאירו  2015בשנת ₪.  90-ואילו שאר החברות שיווקו ב

ת מחירי החבילות, אך עדיין נשמר ורידו עוד יותר אושאר החברות ה₪  50את מחיר החבילה על 

 המרווח במחיר בין הצעות הוט מובייל וגולן לבין הצעות המפעילים הגדולים.

מגמת הניודים ברוטו שינתה כיוון וחלה ירידה מסוימת  2016בשנת , 21כפי שראינו לעיל בתרשים 

תחרותיים על מנת להבין מה הם השינויים ה נטובכמות הניודים ברוטו. נבחן את הניודים 

. בשנים 2019-2016להלן מציג את הניודים נטו בין השנים  23תרשים שהתחוללו באותה תקופה. 

, התקופה שלאחר דחיית בקשת המיזוג הקודמת אך טרם כניסת אקספון לשוק, 2017-2016

-כממוצע של אלף לשנה, לעומת  50-, פחות מאלף מנויים 95המפעילים הגדולים מאבדים סך של 

 . 2015-2012לשנה בשנים  אלף 400

אלף מנויים  53-ו 38רמי לוי וטלזר מגייסים , אלף מנויים 120בשנים אלה הוט מובייל מגייסת נטו 

הוט מובייל ממשיכה להוות גורם תחרותי ברור,  אלף מנויים. 115נטו בהתאמה, ואילו גולן מאבדת 

של הוט מובייל  2017בסוף שנת נתחי השוק ומצליחה להרכיש מנויים בהיקף נרחב אפילו מגולן. 

על קיפאון בצמיחתה המשך צמיחה של הוט מובייל ועל בהתאמה ומצביעים  8.5%-ו 15%וגולן הם 
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)גולן משמרת נתח שוק על אף הניודים השליליים על ידי גיוס  ונתח שוק של גולן במונחי מנויים

בע שנות חדירה אגרסיבית נדמה כי גולן חדלה ממאמציה התחרותיים ולאחר אר. מנויים חדשים(

 תחילה לפעול בשוק על מנת להשיא רווחיה. מגיעה לנקודת איזון ומלשוק, 

 2019-2016 ,ים פחות נוטשים(: ניודים נטו )נקלט23תרשים 

 
 .כלכלה אגף ועיבודי התקשורת חברות נתוני: מקור

 

אף ) מאודיו גבוהים כמות הניודים ברוטו ושיעורי הנטישה השנתיים ה 2017-2016, בשנים כאמור

סלקום  ,. רמות המחירים לצרכן היו נמוכות(2015לעומת שנת  ירידה מסוימת בהם נרשמהש

טלוויזיה האינטרנט ולשווקי ה) ופרטנר אף קיבלו החלטות אסטרטגיות לחדירה לשווקים חדשים

ת , השחקנים חיפשו להתייעל ובסך הכל הצליחו להרוויח בשוק עם רמה תחרותיערוצית(-רבה

 2017ואת שנת ₪, מיליון  263ברווח נקי של  2016כך, המפעילים הגדולים סיימו את שנת  גבוהה.

הצרכנים נהנו מרמת תחרות גבוהה  27.בשנים הטובות העתקרחוק מאוד מרווחי  - ₪מיליון  322עם 

 הכוללת מגוון הצעות זולות וחסמי מעבר נמוכים, ואילו החברות התאימו עצמן למצב השוק החדש

 וערכו צעדי התייעלות משמעותיים. בנקודה זו נכנס לשוק מפעיל סלולר שישי.

אקספון נכנסה לשוק )לאחר שזכתה כאמור במכרז התדרים בשנת  2018ברבעון השני של שנת 

(. כניסתה עוררה מחדש את השוק מבחינת היקפי הניודים ומאז ועד היום היא הגורם 2015

בתקופה זו, המפעילים וחבילות לכל החיים.  ₪28 20-של פחות מעם הצעות התחרותי המוביל בשוק, 

. קצב גיוס המנויים של 2019אלף מנויים בשנת  100-ו 2018אלף מנויים בשנת  65הגדולים מאבדים 

אלף מנויים לרבעון לאקספון;  40-30אקספון איטי במקצת מהקצב של גולן בשנות החדירה שלה )

-100תקופת השיא( ואיטי בהרבה מהקצב של הוט מובייל בשעתו )אלף מנויים לרבעון לגולן ב 50-40

קצב מרשים לאור העובדה שהוט מובייל וגולן עם זאת, זהו  .אלף מנויים ברבעון ברבעוני שיא( 70

                                                           
שווקים נוספים וחלק מן הרווחים יוחסו על פי דיווחי המפעילים לבורסה. יצוין כי לפרטנר וסלקום היו פעילויות ב 27

 לשווקים אלה, אך היקף הפעילות בשווקים אלה קטן יחסית.
 .G4WEכפי שמופיע באתר  28
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נכנסו לשוק שהיה שרוי בסטגנציה וברמות מחירים גבוהות ואילו אקספון נכנסה לשוק תחרותי 

מגייסת בסך אקספון  2019-2018בשנים  חירים נוספות.מאוד עם מרחב קטן יחסית להפחתות מ

בסוף שנת  אלף מנויים בהתאמה. 33-אלף ו 56הוט מובייל וגולן מאבדים  .אלף מנויים 200הכל מעל 

  בהתאמה. 14%-ו 8%של  )במונחי מנויים( שוק יעם נתח והוט מובייל נשארים עקבייםגולן  2019

ולן מאבדת מנויים בשקלול "נטו" ומתקבעת על נתח שוק ג 2019לשנת  2016בכל השנים שבין שנת 

 יציב, ואילו הוט מובייל מאבדת מנויים רק עם כניסתה של אקספון לשוק.

, נבחן את בשוק השל אסטרטגיית הפעולהאת  שינתההוט מובייל בדומה לגולן,  בחון האםעל מנת ל

נטו הם ניודים נקלטים פחות ניודים כפי שהוגדר לעיל, ניודים נתוני הניודים בצורה ממוקדת יותר. 

נוטשים. כמות הניודים הנקלטים מעידה על מאמציה של החברה להרכיש מנויים, ואילו כמות 

להלן מציג את  4לוח . הניודים הנוטשים מעידה על האפקטיביות של שימור הלקוחות של החברה

-2015בין השנים לראות כי  . ניתן2019-2014כמות הניודים הנקלטים בהוט מובייל ובגולן בשנים 

, 2017-2016אלף מנויים. בשנים  880-קלטה בניוד כהוט מובייל , תקופת שיא בכמות הניודים, 2014

, שנות פעילותה 2019-2018. בשנים 8%-כעת התמתנה מעט התחרות, חלה ירידה קטנה בשיעור של 

. גולן לעומתה, אף עלתה מעטועל היקף ניודים נקלטים דומה הוט מובייל של אקספון בשוק, שמרה 

, בתקופת שיא הניודים, כמות 2015-2014יורדת בצורה דרמטית בכמות הניודים הנקלטים: בשנים 

-2019, ובשנים 40%-כחלה ירידה של  2017-2016אלף. בשנים  678הניודים הנקלטים בגולן הייתה 

כשת מנויים חדשים בארבע נוספים. דומה כי המוטיבציה של גולן בהר 30%-כחלה ירידה של  2018

ה כפי שהייתה בתקופת החדירה לשוק, והיא השתנתה בבירור לשימור נתח השנים האחרונות אינ

הוט מובייל לעומתה, ממשיכה במאמציה הניכרים לגיוס מנויים ונדמה כי לא חל שינוי  השוק שלה.

 משמעותי במוטיבציה שלה לחולל תחרות. 

  2019-2014מובייל וגולן,  : כמות ניודים נקלטים בהוט4לוח 

 גולן הוט מובייל תקופה

2015-2014 878,095 678,393 

2017-2016 808,178 402,594 

2019-2018 813,686 291,623 

 נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה.מקור: 

 חדלהכי גולן כי אקספון והוט מובייל מחוללות תחרות בשוק ו מתחדדת המסקנהמנתוני הניודים 

  .תחרות מחוללת מלהיות

מחיר השוק של חבילת סלולר למנוי  ניתוח מחיר השוק לחבילת סלולר מביא למסקנה זהה.

קספון והוט מובייל מובילות את התחרות במחיר, א]...[  ₪29. 40.7 עמד על 2019בשנת פוסטפייד 

היא רק שלישית  וגולן נשרכת מאחוריהן. על אף שגולן מציעה מחיר הנמוך מן המחיר הממוצע בשוק

שלה  מחיר החבילה . בנוסף,מבין הצעות המחיר הנמוכות ביותר ולא מובילה את התחרות במחיר

יות שלה דומה יותר לאקספון מאשר למפעילים כי מבנה העלו צייןיש ל .אינו שונה מאוד מהממוצע

                                                           
פירוט החישוב: סך הכנסות מחבילות למנויי פוסטפייד )חבילות סלולר רגילות, ללא הכנסות מנדידה בינלאומית  29

ת שנתית )ללא מנויים להם סים דאטה בלבד, סים דיבור בלבד או ומנוכה קש"ג(, חלקי כמות מנויי פוסטפייד ממוצע
 (.M2Mמנויי 
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ממחיר החבילה של  ]...[-, הגבוהה בכבתמחור שלה לחבילת סלולראך הדבר לא משתקף הגדולים, 

 .אקספון

מציג את ההצעה הזולה ביותר של כל מפעיל  24עובדה זו משתקפת גם בהצעות למנויים. תרשים 

הן של המפעילים  –לחודש ₪  20-כ –בשוק בשוק. ניתן לראות כי ההצעות הזולות ביותר 

", מציעה חבילה בעלות Next Mobileהוירטואליים ושל אקספון. הוט מובייל, באמצעות המותג "

מחיר, ומתמקדת בפלח המנויים המעדיף -גולן אינה מתחרה עוד על פלח המנויים המוטה₪.  27של 

 חבילות גדולות יותר. 

  , מחיר ונפח החבילהילה הזולה ביותר: הצעות בשוק הסלולר לחב24תרשים 

 

 .כלכלה אגף ועיבודי התקשורת חברות נתוני: מקור           

תחרות  מחולליהם שחקנים  מובייל והוטאקספון  כיעולה פי כלל הנתונים שנסקרו  עלאם כן, 

ם . לצידם, המפעילים הווירטואליים תורמיוכי גולן חדלה מלהיות מחוללת תחרות הסלולר בשוק

אף הם לתחרות בגיוסים חיוביים ובהצעות זולות ללקוח, גם אם במידה מוגבלת. גולן הייתה שחקן 

חדלה גולן לחולל תחרות בשוק  2016, אך החל משנת 2015-2012מחולל תחרות חשוב בין השנים 

מגדילה נתחי שוק, אינה אינה מורידה מחירים,  -ומאז היא פועלת על מנת למקסם את רווחיה 

 בשוק.  יההשקעותתוך מזעור היקף גיוסים שלילי ו בעלת

שסיים ברווח נקי כל שנה  בין הגורמים הפועלים בשוק גולן היא כמעט השחקן היחידעוד נציין כי 

מהשנים האחרונות, ועל כן לכאורה הייתה יכולה לבחור באסטרטגיה תחרותית יותר על מנת 

להגדיל את נתחי השוק באמצעות הפחתת להגדיל את נתחי השוק. העובדה שגולן בוחרת שלא 

ספרות נטען כי אסטרטגיה אפשרית של מאבריק היא במחירים מעידה על שינוי באסטרטגיה שלה. 

למטרה אטרקטיבית לרכישה בידי השחקנים הוותיקים, זאת במטרה להשיא רווחים  ךלהיהפ

 נים האחרונות. דומה כי כוחה של טענה זו משתלב עם המקרה של גולן בש 30לבעלי המניות.

                                                           
30 Jacobs, Michael. (2001). Second Order Oligopoly Problems with International Dimensions: Sequential 

Mergers, Maverick Firms and Buyer Power. The Antitrust Bulletin. 
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על פי הממצאים לעיל, הוט מובייל היא שחקן מחולל תחרות בשוק הסלולר. אנו סבורים כי העובדה 

משפיעה על האינטרסים ככל הנראה שהוט מובייל היא חברה השייכת לקבוצת התקשורת הוט, 

הניח שלה בשוק הסלולר. הוט מובייל היא חברה הפסדית במשך כל שנות פעילותה בשוק וסביר ל

אלא פועלת לפי שיקוליה של חברת האם  ,כי היא אינה שוקלת את שיקולי שוק הסלולר בלבד

זאת במטרה  ושוק התשתית הנייחת. ערוצית-טלוויזיה הרבשוק ה –בשווקים המרכזיים עבורה 

 בשוק המהווה את בסיס כוחן. –להחליש את מתחרותיה בשוק הבית שלהן 

חברות מחוללות תחרות אינן פרט מהשוני בין שתי התקופות, כי אם כן, מניתוח הניודים עולה, וב

בו נטען כי על אף שכניסת מאבריק לשוק  31. מסקנה זו מתיישבת עם המחקרהנוכחי חלק מהמיזוג

מגבירה את התחרות ומפחיתה את רווחיות השחקנים הוותיקים, מכל מקום שחקנים מחוללי 

ההסבר האפשרי לכך הוא שבמקרה של רכישת  תחרות אינם מועמדים מובילים להצעות רכישה.

מאבריק, הרי שהחברה הרוכשת נושאת לבדה במחיר הוצאת המאבריק מהשוק בעוד כל השוק 

נהנה מכך. לכן, על אף שכל השחקנים חפצים בהוצאת המאבריק מהשוק, האינטרס של כל אחד 

חקנים בשוק תעלה, ועל ילו רווחת שאר השמהם הוא לא לעשות זאת שכן רווחתו עשויה להיפגע וא

 כן כולם מחכים ששחקן אחר יציע להתמזג עם המאבריק.

לאחר שהגדרנו את המאבריקים בשוק, וראינו שהמיזוג לא כולל בתוכו מאבריק, יש לבדוק כיצד 

 המיזוג ישפיע על השוק והאם הוא עשוי להשפיע על שאר מחוללי התחרות הקיימים בשוק.

 ראייה צופה פני עתיד –תחרות  .4.4

על פי המודל האמריקאי, מקובל לסקור את מצב השוק העכשווי אל מול מצב השוק העתידי הצפוי 

בעקבות אישור מיזוג. לאחר סקירת מצב השוק בהווה, נרצה לבחון כיצד יראה השוק בעתיד דרך 

 השאלה מה צפוי לקרות אם המיזוג יאושר ומה צפוי אם המיזוג לא יאושר.

 חסמי כניסה לשוק עתידי .4.4.1

באופן חופשי. כאשר  ממנוולצאת לשוק רות חופשית מתקיימת כאשר שחקנים יכולים להיכנס תח

קיימים חסמי כניסה גבוהים לשוק, הדבר עשוי להשליך על החלטותיהם של השחקנים הפועלים 

שוק הסלולר הוא שוק בעל מאפיינים  כאמור בו, עד כדי חשש להתנהגות מתואמת.

ובשל הצורך  השקעה הנדרשות להקמת רשת בפרישה ארציתעלויות  אוליגופוליסטיים בשל

בנוסף, ובהמשך לאמור לעיל, יש אינדיקציות לכך שעוד בעבר שרר בשוק שיווי משקל בספקטרום. 

 מתואם.

, כמקובל תדרי רדיו הם משאב ציבורי מוגבל, אשר המשרד אמון על ניהולו ביעילות. בתחום הסלולר

מתרחשים פעם  , אשרתדרים יםצבמסגרתם מוקשם מכרזיבאמצעות המשרד עושה זאת  בעולם,

 למפעילים הקיימיםיוקצו התדרים  רוב ומסגרתב 5בכמה שנים. השנה צפוי להיערך מכרז דור 

שוק בשנים יוסיפו לפעול ב, המכרז. ככל שלא ייכנסו מפעילים חדשים לשוק באמצעות בלבד

לשוק, בשל מפעילים חדשים  יכנסוי לוגם  .של מפעילים בעלי תשתית המספר הקייםהקרובות 

ייעודיים  5ארצית אלא שחקני דור -שחקני תשתית כלל מיעוט הספקטרום הפנוי הם לא יהיו

ה, החלטה על מיזוג לא תשנה את מצב עובדתי ז. שהשפעתם מוגבלת )מחוללי תחרות טכנולוגית(

                                                           
31 Making Sense of a Conjecture of Antitrust  –Ockenfels, Axel. (2013). Maverick Engel, Christoph & 

Policy in the Lab. Mimeo, Max Planck Institute for Reaserch on Collective Goods. 
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על מנת להפחית פעל  . לצד זה, המשרדמיזוג בשוק בשקילת אישור בקשותנה זהירות שמ דורשתאך 

 להפחית בעוצמת העניין. בכדי למינימום את חסמי הכניסה עבור מפעילים וירטואליים, ויש בכך 

בעקבות המיזוג תתרחש ירידה משמעותית בתחרות, קיימים בשוק שעל אף האמור לעיל, במידה 

בהתאם גורמים אשר יוכלו לרסן ירידה זו בבוא העת. כבר היום יש בשוק מחוללי תחרות ש

בהינתן ויפעלו להגדלת נתחי השוק שלהם. בנוסף אליהם צפוי כי הם  –לתמריצים שבפניהם 

כניסה  במידת הצורך יאפשרו במסגרת יוקצו תדרים נוספים עתידיים םמדיניות השיתוף, מכרזי

עתידית של מפעילים נוספים בעלי תשתית. בנוסף לכך, מפעילים וירטואליים חדשים יוכלו להיכנס 

כלומר, המיזוג אינו משנה  ולאתגר את שיווי המשקל החדש. –ללא תלות במכרזי תדרים  –ק לשו

את העובדה כי בשוק הסלולר הוסרו חסמי המעבר וכי חסמי הכניסה לשחקנים חדשים אינם 

גבוהים כפי שהיו. כך שלטעמנו גם במקרה קיצון של פגיעה בתחרות כתוצאה מהמיזוג, קיימים 

בלמים ואיזונים רבים אשר יצמצמו את הפגיעה בתחרות. מכיוון שגם  במבנה השוק הנוכחי

 אינו גבוה.  –השחקנים יודעים זאת, הרי שהסבירות לכך שדבר זה יקרה מלכתחילה 

 CMGתאגיד והשינויים ב אקספון .4.4.2

יש לבדוק מה הן השפעות המיזוג על  . עם זאת,גורם מחולל תחרותהמיזוג אינו מערב  כאמור,

ישירה  שכן לתחרות שמחוללת אקספון השפעה ובפרט על אקספון ת שנשארים בשוקמחוללי התחרו

שתי שאלות נמצאות במוקד: האם המיזוג ישנה את  על אופי ורמת התחרות בכלל השוק.

התמריצים של אקספון לחולל תחרות? האם המיזוג יוציא מהשוק את אקספון? תשובה חיובית 

 יעה בתחרות.תעלה חשש לפגעבור אחת מהשאלות הללו 

]...[ 

]...[ 

צמצום  – CMGמפעילים המשתתפים בתאגיד השיתוף אישור המיזוג יוביל לשינוי בכמות ה

משלושה מפעילים לשניים. שינוי זה עשוי להשפיע באופן ישיר על אקספון, שכן על פי הסכמי 

השיתוף המאושרים קיימים מרכיבים שונים ברשת שמוחזקים בבעלות שווה וייתכן כי שינוי מספר 

נוי בשיעור האחזקה של כל מפעיל המפעילים המשתתפים בתאגיד בעקבות המיזוג יגרור שי

-ל 33%-ברכיבים אלה. ככל שכך יהיה, שיעור ההשתתפות של אקספון באותם מרכיבים יגדל מ

בשל מרכיבים אלה  CMG. שיעור השינוי בתשלומי העברה של אקספון לסלקום או לתאגיד 50%

 א בו אין מיזוג.אחוזים לכל שנה עד תום תקופת ההסכם, לעומת מצב המוצ 15-10הוא בהיקף של 

על פי מדיניות השיתוף, שיתוף רשתות מאושר, בין היתר, כאשר הוא מביא לדמיון במבנה העלויות 

וביכולות הייצור בין כל השותפים ברשת. בשל כך, ההשקעות העתידיות ברשת לאחר מיזוג יתחלקו 

-של אקספון מ בין שני מפעילים בלבד, דבר העשוי להביא לגידול בהוצאות ההשקעה המתוכננות

. מרכיב זה אינו ודאי וייתכן שיישא גידול משמעותי יותר בהוצאות, שכן טרם התבררו 50%-ל 33%

, ולכן קשה לקבוע בשלב זה 5-תוצאות המכרז והאסטרטגיות של מפעילות הסלולר לפרישת הדור ה

 את מידת ההשפעה. 
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על אקספון. אנו סבורים  פעתןהשובבהוצאות  אפשרי בחינה זו מתמקדת בגידול משמעותי ,זאתעם 

 ,מדיניות השיתוף, התמריצים במכרז התדרים והחובות הרגולטוריות שנקבעו בובהתאם לכי 

 . כפי שיוסבר להלן להיות שחקן תחרותי בשוקתוסיף ו פלט מהשוקילא ת אקספון

ימת לטכנולוגית מתקדמות הן נכבדות, אך לאקספון קי הרשתושדרוג השקעה בגין פרישת העלויות 

על פי מדיניות השיתוף והסכמי מידה רבה של גמישות בהחלטה אם וכיצד לבצע את ההשקעה. 

השיתוף המאושרים, ככל שאין הסכמה על ביצוע השקעה ברשת יכול כל מפעיל לבצע השקעה חד 

מן ההשקעה באופן בלעדי, ושאר שותפיו יוכלו ליהנות ממנה בחלוף פרק  הצדדית. מפעיל זה ייהנ

ך הפיתוח בתוספת התשלום היחסי של עלות ההשקעה. באופן זה כל מפעיל שומר על הזמן שאר

 עצמאות בהחלטות הפיתוח וההשקעה. 

 מדי כבד הוא הכספי הנטלש במידה ברשת השקעות להפחית אקספוןל מתאפשר השיתוף באמצעות

בפני , במצב זה .נרחבות להשקעות להיכנס בהחלטה מקסימלית גמישות מידת נשמרת כך, עבורה

וליהנות בחלוף הזמן מהשקעה חד צדדית שביצע השותף  לא להשקיע כללכמה אפשרויות: אקספון 

 התואמים שיתוףל ם אחריםמודלי לבחוןבהשקעות ברשת הנוכחית; או  50%-; להשקיע בלרשת

מותיר , אך עדיין CMG-משליך על מנגנון קבלת ההחלטה בהמיזוג אמנם  .שלה לאסטרטגיה

, בו מצבה הפיננסי של אקספון בתסריט הפסימיבפרט,  ות רבה בקבלת החלטות.גמיש לאקספון

ובכך להתפשר, באופן  להחליט שלא להשקיע בעת הזו בשדרוג הרשת באפשרותהמתערער, הרי שיש 

 הרשת על בעלותבשל אקספון  היחסי חלקהעל כן העלייה ב זמני, על איכות השירות שהיא תספק.

 . השוק מן תצא שאקספון כרח אומרתבה אינה, מהמיזוג כתוצאה

בנוסף לפרישת ושדרוג הרשת, רכישת זכות שימוש בתדרים עשויה להשית עלויות גבוהות נוספות. 

קיימים מנגנונים שמביאים לריסון מחירים ומתמרצים השקעה. לדוגמה, מפעיל  5במכרז דור 

יתר שותפיו לרשת.  יכול להתמודד במכרז רק כחלק מהצעה משותפת עם ששותף ברשת משותפת

לכל אחד מן  5באופן זה מובטחת יעילות בהקצאת התדרים וחיסכון כספי בדמי רישיון דור 

במסגרת המכרז קיים מודל תמרוץ המזכה במענקים מתוך דמי הרישיון ששולמו, בנוסף, השותפים. 

יתים צעדים אלה מפחושב בצורת מענק. יחלק ניכר מהם שיתכן בהתאם לביצועי החברות, כך ש

ביצוע השקעות ל והמכרז יתועלפירות את התקבולים למדינה בצורה משמעותית ומבטיחים ש

ברשת, וככל שאקספון תבחר להתמודד במכרז הרי שתהנה מהם יחד עם שאר החברות הפועלות 

 בשוק.

 

במאמר מוסגר, אנו סבורים שהדור החמישי הוא הזדמנות עסקית מצוינת עם אופק ארוך טווח, 

יו ירחיב את השימוש של הצרכנים בטכנולוגיה סלולרית אל תחומים רבים נוספים, ומעבר אל

וירחיב את בסיס ההכנסות של מפעילי הסלולר. אקספון, בדומה למפעילי סלולר אחרים בישראל 

ובעולם, עשויה להיות שחקנית משמעותית בתחום זה ובמידה זו תפעל לפתח ולהטמיע יישומים 

 קיימא בעולם הטכנולוגי. -א לחברת תשתית בתשיאפשרו לה צמיחה שתבי

פעילות ארוכת ובילות לאסטרטגיית מהשקעה  בשוק הסלולר כמו בשווקי תשתית נוספים, עלויות

בהתאם למדיניות השיתוף, תחרות טכנולוגית. , אשר מאזנת בין התחרות על המחיר לטווח בשוק

בעלויות השקעה הוא חיובי לשוק, גידול מתאפשר למפעילים לבצע את ההשקעות בצורה יעילה. 
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וככל שנעשה בצורה כדאית ותוך כדי יצירת מבנה עלויות דומה בין מפעילים ברשת משותפת הרי 

 בין תחרות על המחיר לתחרות טכנולוגית. תורם ליצירת מבנה שוק נכון יותר ומאוזן יותרשהוא 

לחולל תחרות על מנויי  ווח הקצר,, בטמיזוג בין סלקום לגולן צפוילצד השפעות על תאגיד השיתוף, 

חלק ממנויי גולן מזהים את . ויחפשו "בית חדש" השינוי בבעלות גולןחששו מן ישתכן גולן שי

החברה עם מהפכת הסלולר אשר הביאה למחירים הוגנים ושקופים. מעבר כפוי לחברה אחרת עשוי 

המהווה יש מודל הפעלה רזה כיוון שלאקספון להביא לנטישה מסוימת מצד מנויים רגישים למחיר. 

לחולל תחרות ביתר עשויה יש לה תמריץ להמשיך להגדיל את בסיס מנוייה, אקספון שוהיות  ,יתרון

 שאת בתקופה זו.  

צבירת  –אפשר לאקספון את הסינרגיה בין הטווח הקצר לארוך יכולה ליציאת גולן מהשוק כך, 

שקעה לטווח הארוך ויאפשרו כניסה נכסים והגדלת תזרים מזומנים יפחיתו את הסיכון בה

יוצרת ה בפרישת רשת השקעשהיות . במבנה חוב טוב יותר משמעותית לעידן הטכנולוגי החדש

טומן טווח, המיזוג -אסטרטגיה ארוכתל בהתאם לפעול מחויבות ומתמרצת את הגורם המשקיע

ללת תחרות בטווח להמשיך להיות מחו בחובו גם תרחישים חיוביים עבור אקספון, בהם היא יכולה

  לפעול בשוק באסטרטגיה ארוכת טווח.יקל עליה הקצר, ו

מדיניות השיתוף וההסכמים המאושרים כוללים מנגנוני פירוק ופירוד, ומאפשרים לכל מפעיל 

ות. לצורך זה, בעת פירוק השותפות לכל אחד פלקיים שירות איכותי לצרכנים לאחר פירוק השות

מרשת הגישה המשותפת, ויתאפשר לבצע נדידה פנים ם וז מסויצדדים תיוותר בעלות על אחמה

ארצית למספר שנים על גבי הרשת של כל אחד מן השותפים. לראיית המשרד, מנגנונים אלה 

 מפחיתים את הסיכון ביציאת אקספון מהשוק בשל דחיקת רגליה על ידי מתחרותיה.

זהו תסריט ברמת  סבורים כיאיננו  ,לפיו אקספון תיפלט מהשוקשלילי קיים תרחיש גם אם 

ן בהערת אגב יצוי הוא היה קורה ללא קשר למיזוג. -כן יתממש א, וככל שתרחיש זה תכנות גבוההיה

בתקשורת  םעל פי פרסומיכי בהתאם לפרסומים שונים, נראה כי פניה של אקספון לגיוס משקיעים ו

 פעילותה. חבת, תוך הר"קשת" התעניינה בכניסה לשותפות בבעלות על אקספון חברת

הן בבחינת הסתברות התרחשותם והן בבחינת  בכל מקרה, התרחישים השליליים שתוארו כאן

המיזוג יביא לעלייה מסוימת במחיר, הרי שאקספון אם שכן  , נוטים לקזז האחד את השני,תוצאתם

 תרוויח מכך, ועל כן תישאר בשוק ותמשיך לחולל תחרות.

, וכי י המיזוג לא ישנה את תמריצי אקספון לחולל תחרות בשוקלסיכומו של חלק זה, אנו סבורים כ

 .נמוכיםהתרחיש לעזיבת אקספון את השוק בעקבות המיזוג הוא תרחיש בעל סיכויי התממשות 

אופן התנהלות אקספון בשוק הסלולר, שיש בהם כאמור, למיזוג יש לטעמנו גם השפעות חיוביות על 

 משקל של השוק.על נקודת שיווי הלטובה בכדי להשפיע 

 ותועלות כתוצאה מהמיזוג סינרגיות .4.4.3

השוק העתידי, היא התשובה לשאלה אחת האינדיקציות להבחנה כיצד המיזוג עשוי להשפיע על 

ות לו תועלות המיזוג יוצר כתוצאה מהסינרגיה בין שני הגופים המתמזגים. כאשר ישנן תועלא

לויות או בגלל הרחבת השירותים המסופקים בשל חיסכון רב בע – כלכליות גדולות למיזוג, לדוגמא
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הכושר התחרותי של החברה את  המיזוג מגדילק היא חיובית: שוהרי שהשפעתו על ה –ללקוח 

 נבחן את הסינרגיות האפשריות במיזוג המוצע.הממוזגת ועשויה לחולל תחרות בשוק. 

מאוד תפעולית ועל כן  חברה רזה מראה שהיאגולן ניתוח הדו"חות הפיננסים של : יעילות תפעולית

יקף הוצאות גדול יותר, הסלקום לגם מצליחה להגיע לרווחיות יפה בשוק מאוד מאתגר. לעומתה, 

שעבר הענף בעשור האחרון(. אנו  מהלכי התייעלות משמעותיים)על אף  על רקע היסטורי חלקן

עם גולן, סבורים שתתכן השפעה מצמצמת על מבנה העלויות של סלקום כתוצאה מהמיזוג שלה 

המערך  מודללוהמיזוג מהווה מבחינה זו פוטנציאל חיובי. ככל שסלקום תדע להסיט פעילויות 

התפעולי של גולן, הרי שהדבר יביא לחסכון ניכר בעלויות פר מנוי. בנוסף, צפוי חסכון כתוצאה 

על יעילות השפעה על תזרים המזומנים, להגדלת ה .מהאחדת הוצאות הניהול בשתי החברות

על יכולתה להשקיע בפיתוח הרשת ובשיפור רמת  –פשרות של החברה לגייס הון ובהמשך הא

 השירותים.

לפני המיזוג החלק היחסי של : CMGצמצום עלויות כתוצאה משינוי החלק היחסי המשותף בתאגיד 

. יש בכך צמצום עלויות 50%-, ולאחר המיזוג חלק זה יורד ל66%סלקום וגולן יחדיו בשותפות הוא 

רכיבים בהם קיימת עלות מוגדרת המתחלקת באופן יחסי בין השותפים, אך כפי שכבר נאמר ב

 הפירמה הממוזגת, בכל מקרה, הפחתת העלויות עלבחלק הקודם, הפחתה זו אינה דרמטית. 

עלויות על אקספון, כך שגם אם יש כאן סינרגיות לסלקום וגולן, את שארית הה תמשי ,סלקום/גולן

 א צפוי להיות שינוי תחרותי משמעותי. ברמת כלל השוק ל

להיות סינרגיות וזאת  עשויותנרחיב בפרק נפרד מטה, אך נציין כבר כי בתחום ההשקעות : השקעות

צדדיות לפי המנגנון שהוזכר לעיל, לא מן -בשל האפשרות לבצע השקעות חד. 1בצירוף שתי סיבות: 

לפי החלק היחסי  תחלק בין השותפיםהא ל עד היוםהנמנע כי שיעור ההשתתפות בעלויות ההשקעה 

. הגעה להסכמות בתאגיד מועט משתתפים קלה יותר, לכן יש סיכוי גבוה 2בשותפות של כל מפעיל. 

גבוה יותר )מאשר תאגיד מרובה משתתפים( אשר יתחלק לפי החלק יותר להסכים על סכום השקעה 

  במצב הישן. 66%במצב החדש במקום  50% –היחסי 

היא החברה ששלה, היות  "cost-Low"-הלהשאיר את גולן כמותג טוענת כי בכוונתה ום : סלקתחרות

היחידה מבין החברות הגדולות שאינה מפעילה מותג כזה. סינרגיה זו אמנם לא תגביר תחרות 

 קיימת, כיוון שלא מדובר במודל הפעלה חדש בשוק או בחברה שאינה קיימת, אך לכל הפחות

, ובמידה מסוימת יחול מחיר לא תפחתל םרגישיהעל ליבם של הצרכנים  בטיח כי עוצמת התחרותת

. בנוסף לכך, מיזוג יגדיל את האפשרות של סלקום שיפור בכושר התחרות של סלקום להתחרות

ערוצית ושירותי אינטרנט ביתיים. באופן -להציע למנויי גולן באנדלים הכוללים שירותי טלוויזיה רב

 התחרותי בשווקים אלה. זה, המיזוג יגדיל את כוחה

מה"ץ, תדרים אשר נכללים בתוך  1,800: גולן מחזיקה היום ברצועת תדרים אחת בתחום ספקטרום

ואף אם יוחלט  ולכן סלקום עושה שימוש בתדרים אלה גם היום CMG'פול התדרים' המשותף ברשת 

וג אלא לכל היותר להוסיף ולעשות בהם שימוש, הדבר אינו מגלם סינרגיה עקב המיז CMG-לאפשר ל

. התמודדות במכרז בראש 5השוני המהותי המרכזי הוא בהתמודדות על מכרז דור  32.שימור הקיים

                                                           
 עניינם של תדרים אלה נבחן בנפרד.  32
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אחד ממוזג כחלק משותפות של שני שחקנים תאפשר קבלת החלטות מיטבית במהלך המכרז, אשר 

 התדרים אשר יוקצו לכל רשת.  –עשוי להשליך על התוצאה הסופית 

 

 בענף התקשורת תחרות מרובת שווקים .4.5

כלל השווקים בענף התקשורת. כאמור לעיל,  האמון על אסדרתמשרד התקשורת הוא הרגולטור 

קבוצות תקשורת מרכזיות. יש להניח כי חלק מן הפעילויות בשוק מסוים  4בענף התקשורת פועלות 

 . לאור זאת, נדרש ניתוח שלענף התקשורתעשויות להשליך על פעילויות אחרות בשוק אחר ב

 ההשפעות הצפויות למיזוג על הפעילות בשווקים האחרים בענף התקשורת.

 שוק התשתית הנייחת .4.5.1

בשוק התשתית הנייחת סלקום תומכת בתחרות הטכנולוגית שכן היא פורשת סיבים בקצב גבוה 

לאחר ובזכות פעילותה ופעילות חברת פרטנר מהפכת הסיבים הגיעה לישראל )באיחור של עשור(. 

כרבע ממשקי הבית בישראל נגישים כיום לשירות מבוסס סיבים.  של פרישת סיבים כשנתיים וחצי

בנוסף, הפרישה של רשתות הסיבים על ידי המתחרות החדשות פוגעת באופן משמעותי בנתחי השוק 

דרוגים טכנולוגיים משמעותיים. כך, לאחר שהחלה ות הוותיקות אשר נאלצות להגיב בששל החבר

למהירות  הל המתחרות החדשות שדרגה חברת הוט את רשת הכבלים שלפרישת רשתות הסיבים ש

. בזק, לאחר שפרשה רשת סיבים בפרישה נרחבת 2019מגה בשנת  500-ול 2018מגה בשנת  200של 

, אך בחרה שלא להפעיל אותה, נמצאת כרגע בתהליך רגולטורי לקביעת חובות 2013עוד משנת 

עיל רשת סיבים עד לבתים למרבית משקי הבית הפרישה שלה, כך שיתאפשר לה לפרוש ולהפ

 בישראל.

)שכן היא פורשת רשת סיבים שמהווה קפיצת  בשוק הנייח סלקום אינה רק מאבריק טכנולוגי

, אלא גם מעודדת תחרות על המחיר. השוק הנייח מדרגה טכנולוגית לעומת הרשתות הוותיקות(

. בעת שדרוג טכנולוגי משמעותי ותיקותסובל מבעיית קניבליזציה עצמית חריפה של המתחרות הו

מציעים  ,, ועל מנת להשיג נתחי שוקעל ידי מתחרה חדש לעומת זאת בעת פרישת רשת חדשה

. אף נמוכה ממנהלעתים ו המתחרים החדשים רמת מחירים דומה יחסית למחירי רשתות הנחושת

ת הנחושת, מוצעת קרי, הטכנולוגיה החדשה אשר מהווה קפיצת מדרגה טכנולוגית לעומת רשתו

 היא מהווה הנחת מחיר משמעותית, תחת איכות זהה.  משמע –במחיר דומה 

פרשו עד  IBC-שסלקום והנייחת , הרי שהרשת IBCיתרה מכך, עקב פעילותה של סלקום באמצעות 

משקי בית, זמינה לספקי שירות מתחרים, אשר יכולים להציע את שירותי  ]...[ –כה למשקי בית 

את הדלת  תרשת במחיר תחרותי לצרכן. על כן, כניסתה של סלקום לתחום התשתית הנייחת פותחה

למתחרים נוספים, אשר יגדילו עוד יותר את רמת התחרות בשוק התשתית הנייחת, בו קיימים 

 . שוק הסלולרביותר מאשר חסמי כניסה גבוהים 

ל מתחרותיה בשוק הנייח תתרום חשוב לציין בהקשר זה כי פרישת רשתות הסיבים של סלקום וש

גם להתפתחות הטכנולוגית בשוק הסלולר. מעבר לכך שפרישת הסיבים של סלקום ופרטנר מפחיתה 

עלויות לחברות בתחום הסלולר כאשר הן מחברות אנטנות קיימות לרשת באמצעות הרשת 

שמעותיות קיימות סינרגיות מ 5-העצמאית שלהן )במקום רכישת תמסורות מבזק(, הרי שלדור ה
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בתדרים קצרים יותר מהדורות  5-עם הפרישה של הרשת הנייחת. כך, השימוש של רשתות הדור ה

, יביאו לידי כך שהשימוש שרשתות הסלולר יעשו 5-פולוגיית הרשתות בדור הוהשינוי בטוהקודמים 

אנטנות  2,500יגדל משמעותית. אם היום הרשת הנייחת מחברת  לצרכי תמסורת בפרישה נייחת

ובהתאמה לכך,  אנטנות מכך 10יידרשו פי  5סלולריות ברשת, ייתכן שבפרישה מלאה של רשת דור 

ועל כן הפרישה כעת של רשתות סיבים תסייע להפחתה משמעותית  תדרש רשת תמסורת מעובה.

 של עלויות בעתיד, אשר יתרמו לתחרות בסלולר הן באפיק המחיר והן באפיק הטכנולוגי. 

בתקופה של השקעות כבדות אשר מתרחשת רק פעם בעשרות  אף הוא נמצא יח השוקבתחום הני

 90-הייתה בתחילת שנות ה על כל רכיביהרשת חדשה בישראל שנים. הפעם האחרונה שנפרשה 

כאשר נפרשה בישראל רשת הכבלים של הוט. כעת שתי מתחרות חדשות פורשות רשתות סיבים 

 כתוצאה מכךתות תקשורת נייחות, וככל הנראה חדשות הנמצאות בחזית הטכנולוגיה מבחינת רש

חברת בזק תפרוש רשת סיבים חדשה בפרישה רחבה. בנוסף, המשרד פועל על מנת לעודד את הוט 

 . בעתידלהצטרף לתחרות הטכנולוגית הזו ולשמר את מעמדה כשחקנית תשתית גם 

בה את חלוקת במידה ר ובשנים הקרובות יקבעוהתפתחותה אנו סבורים שמצב התחרות כיום 

היום,  IBC. כך למשל, החלטת הפרישה של סלקום/בשוק הנייח ואת מבנה התחרות העתידית השוק

 50%-ממשקי הבית בישראל, או ל 40%-ממשקי הבית בישראל, או ל 30%-האם לפרוש רשת ל

ממשקי הבית בישראל, תשפיע באופן משמעותי על נתחי השוק, על כוחן של השחקניות השונות 

 דימה, ועל רמת התחרות בטווח הארוך.שנים ק

כאשר חברה נמצאת בקשיים פיננסים היכולת שלה לקדם השקעות לטווח הארוך מוטלת  ,כידוע

בספק, והיא מעדיפה את הטווח הקצר על מנת לצאת מהבור הפיננסי בו היא נמצאת. לפיכך, 

ה, על ידי שחקן אשר החזר ההשקעה בה הוא לעשרות שנים קדימאופטיים השקעה ברשת סיבים 

שמצבו הפיננסי אינו יציב, אשר השוק המרכזי בו הוא פועל מעלה סימני שאלה כבדים לגבי החזר 

 ההשקעות בו, בוודאות אינו מיטבי. 

לפיכך, ככל שהמיזוג יביא לשיפור במצבה הפיננסי של סלקום, אנו סבורים כי יהיו לכך השלכות 

התשתית הנייחת, ולכך יהיו השלכות חיוביות חיוביות על היקף ההשקעה של סלקום בתחום 

. חשוב ועל תועלת הצרכנים נרחבות על איכות התשתיות הנייחות, על רמת התחרות בתחום זה

לציין כי לשיפורים בתחום התשתית הנייחת השפעות רוחב על כלל שווקי התקשורת העושים שימוש 

 .ערוצית-טלוויזיה הרבן על תחום ההן על המגזר העסקי, הן על תחום הסלולר, וה –בתשתית זו 

 ערוצית-טלוויזיה הרבשוק ה .4.5.2

. תערוצי-רב טלוויזיה, עם החלתה של רפורמת השוק הסיטונאי, השיקה סלקום שירות 2015בשנת 

הוט ויס, ואשר נמצא בשיווי משקל בעל דואופול  –נשלט עד אז על ידי שתי מתחרות בלבד  זהתחום 

גבוה וחוסר יכולת לקבל שירות מותאם. השירות שסלקום  חסרונות משמעותיים, ובפרט מחיר

השיקה ביקש להתמודד עם חוסרים אלה והיא הציעה חבילת שידורים רזה יותר במחירים 

לעומת מחירי המתחרות הוותיקות. כתוצאה מכניסת  60%-תחרותיים אשר ביטאו הנחה של כ

ממחיר ממוצע  תערוצי-הרב זיהטלוויסלקום ובהמשך גם של פרטנר ירד המחיר הממוצע בתחום ה

-כולל כ תערוצי-הרב טלוויזיה. שוק ה2019לחודש בשנת ₪  176-, ל2015לחודש בשנת ₪  250-של כ
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סכון לציבור כתוצאה מכניסת התחרות לשוק זה נאמדת על ידינו ימיליון מנויים, כך שהיקף הח 1.5

 לשנה.₪ מיליארד  1.35-בכ

קיימים יתרונות מובנים לגודל בהשקעה בתוכן, שכן  תערוצי-הרב טלוויזיהחשוב ציין כי בתחום ה

ההשקעה נעשית פעם אחת, ועל כן העלות הממוצעת למנוי תלויה בהיקף המנויים. על כן, כדי להוות 

, נדרש להרכיש נתחי שוק. סלקום ופרטנר הצליחו לגייס זהמתחרה משמעותי לאורך זמן בשוק 

בשוק )בין היתר באמצעות הרחבת השוק אל מנויים  מהמנויים 25%-פעילותן הקצרות כ ותבשנ

נרתעו מרמת המחירים הגבוהה(. עם זאת, כתוצאה מרמת המחירים הנמוכה  ןחדשים שעד לחדירת

בלבד מההכנסות בשוק. על כן אנו סבורים  ]...[-כ שלהן, נתח השוק שלהן מבחינת הכנסות עומד על

נמצאת בשלב הינוקא שלה, וכי תמורות עדיין ערוצית -הטלוויזיה הרבשהתחרות בשוק 

 משמעותיות בשוק יכולות להחזיר את הגלגל לאחור מהבחינה התחרותית.

, אשר גם מביא תערוצי-הרב טלוויזיהבשוק הגם מן האמור לעיל עולה כי סלקום מהווה מאבריק 

קים להפחתת מחירים משמעותית וגם ליצירת מוצר רזה יותר אשר לא קיים אצל המתחרים הוותי

ועל כן היא מייצרת שוק מגוון יותר אשר נותן מענה טוב יותר לקבוצות צרכנים אשר הן יותר רגישות 

מחיר. גם בשוק זה, על מנת להוות שחקן משמעותי למול השחקנים הוותיקים ולמול השחקנים 

ן הבינלאומיים נדרש להציע תוכן איכותי המיועד לצרכן הישראלי. על מנת לייצר או לרכוש תוכ

לטווח ארוך, אך  הן פחות איכותי נדרשות השקעות הוניות משמעותיות. אמנם בשוק זה ההשקעות

עדיין קיים חשש כי עקב מצבה הפיננסי של סלקום היא מצמצמת את השקעותיה בתחום התוכן 

ועל כן רמת התחרות שהיא מכניסה לשוק אינה ממצה את הפוטנציאל שלה. לפיכך, גם בשוק זה 

יכול להביא להשפעה  ,אשר יתכן וינבע מהמיזוג בתחום הסלולרשל סלקום הפיננסי שיפור במצב 

 .תערוצי-הרב טלוויזיהתחרותית חיובית בשוק ה

לא  –( 18תרשים שווקי התקשורת השונים ) שהוצגו לעיל על HHI-חשוב לציין, ובהתאם לערכי ה

 גבוהה, לעומת שווקי בו מתקיימת תחרות ברמה השוות את רמת התחרות בשוק הסלולרניתן ל

אשר רמת התחרות בהם היא במספר רמות נמוכה יותר. על כן,  ערוצית-האינטרנט והטלוויזיה הרב

מזערית, האפשרית, החשיבותה של סלקום כמאבריק בשווקים אלה חשובה עשרות מונים מהפגיעה 

שוק הסלולר שאולי תתרחש בשוק הסלולר, שיעבור מלהיות שוק הסלולר הכי תחרותי באירופה, ל

 השני הכי תחרותי באירופה.

 

 השקעה בתשתיות .5

משרד התקשורת הוא מאסדר של שוק טכנולוגי והכלי המרכזי בו עושה המשרד שימוש הוא עידוד 

התחרות בשווקים, כאשר מטרתו היא ליצור שוק מאוזן בו מתקיימת הן תחרות על איכות השירות 

רת והן תחרות על המחיר לצרכן. מן הסקירה לעיל על ידי שדרוגים טכנולוגיים של רשתות התקשו

. על כן, נמצאת בפיגורעולה כי בהשוואה למדינות המפותחות איכות הרשתות הסלולריות בישראל 

משרד התקשורת רואה חשיבות עליונה בהתפתחות הטכנולוגית של בפתחו של עידן הדור החמישי, 

ניתן משקל להשפעות המיזוג  הסלולרשוק לפיכך לצד המשקל של ההשלכות התחרותיות על  .השוק

 על הכניסה לעידן הדור החמישי בראי השקעות העומדות בפנינו.



    ]...[ -מסומנות בהשחרות  –רת מושחגירסה 
 

44 
 

מאופיין בשינויים טכנולוגיים תכופים ודורש השקעות של מאות מיליוני שקלים מידי  הסלולרשוק 

לר הטמעת טכנולוגיה חדשה בסלואיכות לצרכנים. החברות על מנת לספק רמת שירות ו שנה מצד

ההשקעה בתשתיות היא מחזורית ומתפתחת כך שניתן  .לערך מתרחשת כל עשור – "דור חדש" –

ושיפורים  תטכנולוגיו תלראות לאחר מכרזי תדרים גידול בהשקעות של השוק, אך התפתחויו

הגורמים העיקריים המשפיעים על מתמידים דורשים השקעות עתירות הון מידי שנה ושנה. 

, והמשאב גיסא ביקושים לשירותים סלולריים מבוססי פס רחב מחדב גידולנובעים מהההתפתחות 

. כך, טכנולוגיות הדור הרביעי מאפשרות קצב העברת נתונים גיסא המוגבל של התדרים מאידך

כפי שתואר לעיל צפוי לגרום  ואילו הדור החמישי מהיר יותר תוך ניצול יעיל יותר של הספקטרום.

חיים. לצד הבכל תחומי החיים ותיגע בכל אורחות  היהשפעתו תכה ממשית בעולם כך שהלמהפ

כאשר המודלים הכלכליים ודאות עדיין גבוהה -איהרמת  ,ההזדמנות הטמונה בטכנולוגיה זו

אך כבר עתה ברור כי הצמיחה הכלכלית  .עדיין בחבלי לידהלמימוש השימושים בטכנולוגיה 

 ה החדשה.המשקית תושפע באופן חיובי עם הטמעת הטכנולוגי

רואה חשיבות עליונה בהתפתחות הטכנולוגית של השוק, ועל כן נוקט במדיניות ובצעדים  שרדמה

כפי שתוארו לעיל, אשר תכליתם לעודד השקעה בתשתיות וקידום טכנולוגיות חדשות. לפיכך, 

על  אינה נעשית רק בראי ההשלכות על התחרותעל ידי משרד התקשורת בחינת אישור המיזוג 

, ועל התחרות במידת ההשפעה שתיווצר על ההשקעה בתשתיות לאחריוגם , כי אם המחיר

זאת בין היתר מתוך ההכרה שהרמה הטכנולוגית של רשתות הסלולר  .הטכנולוגית שהמיזוג יאפשר

 די וחריף, בעוד רמת המחירים בשוק היא טובה מאוד.שיפור מי שלנו היא רמה נמוכה ודורשת

על מדיניות ההשקעה של  השפיעורמת ההכנסות והרווחיות האם בחנו  2016-בחוות הדעת ב

קשר בין הכנסות ורווחיות  להשקעות לא הצביעה על  EBITDA-הקורלציה בין ה .דאז החברות

המחקרים . ת עודפת נמצאה קורלציה נמוכהגם בעולם הנייח בו ישנה רווחיו .למידת ההשקעה

ממצאים חד משמעיים בדבר  לא סיפקו 2016-שנבדקו בחוות הדעת בהתיאורטיים והאמפיריים 

אך כן  ,והשפעות רמת הרווחיות על ההשקעה התמריצים להשקעה, השפעות מיזוגים על השקעה

 נקבע כי שיתוף רשתות יכול להוות תחליף בהיבט זה למיזוג.

 השפעת מיזוגים על השקעות .5.1

וגים בתחום הטלקום בקשת המיזוג של גולן וסלקום מגיעה כשברקע אירופה עוברת גל של מיז

אישרה  עשור האחרוןשעשוי להוביל לקונסולידציה של ענף התקשורת בכלל ושוק הסלולר בפרט. ב

 ,(2014(, אירלנד )2013(, גרמניה )2012(, אוסטריה )2018, 2007הנציבות האירופית מיזוגים בהולנד )

תה מיזוגים דומים ( ששינו את מבנה השוק מארבעה לשלושה שחקנים ומנגד דח2016ואיטליה )

על המחירים בשוק ועל רמת כתוצאה מהחשש מהשפעתם השלילית ( 2015( ודנמרק )2016)באנגליה 

בנוסף למיזוגים אלה, אושרו מיזוגים בשנה האחרונה גם באוסטרליה ובארצות הברית. התחרות. 

על  בהתאם, עד לאחרונה היה נהוג לבחון מיזוגים בעיקר באמצעות ההשפעה של מבנה השוק

תפקודו ורמת המחירים שישלמו לקוחות הקצה, תוך הנחה ששוק ריכוזי יותר יוביל לפגיעה 

 33בתחרות ולרמות מחירים גבוהות יותר.

                                                           
33 U MNO Telecom Caspary, T., & Küttner, M. (2018). The Recent Evolution in E

.Journal of European Competition Law & Practice Mergers. 
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במילים אחרות, עד היום רשויות רגולטוריות נטו לייחס פחות משקל להשפעה של מיזוגים כאלה 

ת סלולרית בדגש על אינטרנט על היעילות ורמות ההשקעה. זאת בזמן שהגידול בשימוש בתקשור

 סלולרי הפכה לתשומה משמעותית לכלכלה. 

על הגבלים עסקיים ומיזוגים  OECD-במחקר שנערך לקראת כנס של הפורום הגלובלי לתחרות של ה

בודקים את מחקרים אמפיריים שפורסמו בחמש השנים האחרונות אשר  18נבחנו  בתחום הסלולר,

וההשפעה ארוכת הטווח על רמות ההשקעה בעקבות שינויים הטווח על המחירים ההשפעה קצרת 

עלה  CAPEX-. בכל המחקרים נמצא שה2015-ל 2000בין השנים  יםבריכוזיות השוק שנבעו ממיזוג

 מיזוג. הבעקבות 

אורנג' -אודות ההשפעות של מיזוג האצ'יסון GSMA34-עבור ה 2019במחקר שנערך בשנת 

והאיכות של הרשת, מצאו החוקרים כי באופן כללי קיימת על רמת הכיסוי  2012באוסטריה בשנת 

למיזוג השפעה חיובית ומשמעותית שמתבטאת בחדשנות טכנולוגית ואיכות גבוהה יותר של הרשת. 

אחוזים ואת מהירות  30-20-לפי המחקר, בתוך שנתיים החברה הממוזגת שיפרה את הכיסוי שלה ב

ביעי. במחקר אף השוו את המצב באוסטריה לאחר ההורדה והעלאה הן בדור השלישי והן בדור הר

המיזוג לזה במדינות בהן לא היה מיזוג ומצאו כי החדשנות והאיכות )מהירות( של הרשת של 

החברה הממוזגת הייתה טובה יותר. יש לציין, כי המיזוג נערך בין שתי המפעילות הקטנות 

 35במדינה.

כול להתרחש שקלול תמורות במסגרתו תיתכן בהתאם לנאמר לעיל, ניתן להבין כי לאחר מיזוג י

עלייה מסוימת במחיר, אך גם תמורה של עלייה בהיקף ההשקעות בתשתית. עם זאת, מהי ההשפעה 

הסופית על הצרכן בשוק הסלולר? במרבית המקרים שבחנו וממחקרים בנושא עולה כי כל עוד לא 

(, היתרון לצרכן כתוצאה 2-ל 3-ג ממדובר במיזוג שמקטין את כמות השחקנים בצורה דרמטית )מיזו

מגידול בהשקעות עשוי להיות גדול יותר מהגידול בכוח השוק והיעילות הסטטית של החברה 

  36הממוזגת. יחד עם זאת, במרבית המקרים התוצאה אינה מובהקת סטטיסטית.

רים , בדק את השפעת השינוי בריכוזיות השוק, הירידה במחיITU-הארגון התקשורת הבינלאומי, 

שולי הרווח הנגרמים מפעולות רגולטוריות וחוקים המעודדים תחרות; עם רמת השקעה ואיכות בו

הרשת הנמדדת באמצעות אחוזי כיסוי ומהירות ממוצעת. מן הנתונים עולה כי ההשפעה של 

זאת,  .ריכוזיות בשוק הסלולר ומחירים גבוהים דווקא מובילים להשפעה שלילית על איכות הרשת

טענות השוק הפרטי. אומנם התוצאות אינן מובהקות מספיק כדי שנוכל לקבוע השפעה בניגוד ל

חיובית של ירידה בריכוזיות ובמחירים על ההשקעה ואיכות הרשת. אך, התוצאות יכולות לשמש 

כדי לסתור את הטענה ההפוכה לפיה ירידה בתחרות, בריכוזיות השוק ומחירים גבוהים יותר 

 37של מיזוג בשוק, מובילים להשקעה גבוהה ואיכות רשת טובה יותר.שעשויים להיות התוצאה 

                                                           
 ארגון הרשתות הסלולריות. 34
35 Journal of  Abate, S. (2018). The Impact of Mobile Consolidation on Innovation and Quality.

.100-(2), 9410 ,European Competition Law & Practice 
36 G. V., & Jeanjean, F. (2019). Investment and market power in mobile Houngbonon, 

.81-(1), 6546 ,Journal of Industrial and Business Economics mergers. 
37 Political determinants of competition in the mobile  Faccio, M., & Zingales, L. (2017).

.. w23041). National Bureau of Economic Research(No telecommunication industry 
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באמצעותם ניתן ליישב את התוצאות העולות מן הספרות המחקרית אחד ההסברים האפשריים 

. לפי טיעון זה, הקשר בין רמת התחרות לבין חדשנות או במקרה U shape (Inverted)-הוא טיעון ה

)הפוכה( ותלוי בנסיבות השוק. הטיעון  Uכזה בצורת האות השקעות, אינו ליניארי, אלא  –שלנו 

אומר כי בשוק עם מתחרים מועטים, הוספת מתחרים והתגברות התחרות משפיעים באופן חיובי 

. )כפי שמתרחש בשוק הנייח בעת הזו, למשל( על הטכנולוגיה וחדשנות ומביאים לגידול בהשקעות

יצרת השפעה שלילית על ההשקעה בשדרוגים זאת, עד לנקודת מסוימת בה עוצמת התחרות מי

טכנולוגיים ובחדשנות, מה שהופך את הניתוח מעלה למורכב הרבה יותר. הקשר בין תחרות 

להשקעות הוא חיובי או שלילי כתלות ברמת התחרות, בדמיון בין השחקנים, במיקום היחסי שלהם 

נים בתחרות אוליגופולית, . כך, בסקטורים המתאפייםבשוק ובכמות ההון הזמין העומד לרשות

עלויות הייצור או ההשקעה בתשתיות של החברות נוטות להיות דומות וכך בהתאם לרמת התחרות 

ייתכן שהתמריץ להשקעה הנובע מתחרות יביא לעלייה או לירידה בהשקעות בהתאם למיקום 

 38השחקנים והפער הטכנולוגי והפיננסי בשוק.

חרות הגבוהה מאוד בשוק הסלולר בישראל הנמצא בקיצון טיעון זה מעלה את האפשרות, שרמת הת

מבחינת מספר המפעילים ובמדדי הריכוזיות שבחנו לעיל, הוא אחד הגורמים אשר ממקמים את 

  ישראל בתחתית הדירוג הטכנולוגי.

 

 בישראל 4דור  .5.2

בישראל סובלות מחסרונות משמעותיים שהשפיעו באופן ניכר על פרישת  4-רשתות הדור ה

בתחילת העשור הקודם,  4-בעוד בעולם החלו פרישות הדור ה ,הטמעתה. ראשיתולוגיה הטכנו

משמעותיות ופרישות מסחריות  2015רק בתחילת שנת  4-בישראל הושלם מכרז התדרים לדור ה

המאפשרות  LTE-Aכאשר בעולם כבר הטמיעו גרסאות מתקדמות של הטכנולוגיה ) 2016היו בשנת 

רוחב הפס שהרשת יכולה להציע(. מעבר  חומים שונים להגדיל אתבאמצעות צירוף תדרים מת

אף גבוה יותר ונבע ממחסור בתדרים. הקושי בישראל היה  ,4-לפרישה המאוחרת מאוד של הדור ה

הראשון. הרץ מה"ץ ונעדרות תדרים מהגיגה  1,800מבוססות על תדרי  4-הדור הרשתות בישראל 

מהווה עוגן לכיסוי  ץמה" 1,800-כאשר תדר ה -י ם אלה מהווה חסרון משמעותישימוש בתדר

מצב בו הרשת מבוססת דורש הקמת כמות גדולה יותר של מוקדי שידור לעומת הדבר  ,הטכנולוגיה

מה"ץ  1,800-התדר של  םהמאפיינים הספקטרליימ הראשון. בנוסף, כתוצאההרץ על תדרים בגיגה 

 . נפגעה 4-ת בדור האיכות השירו, חדירה למבנים(קושי בבמונחי כיסוי )

הרשתות הפעילות תחת שלוש השפעות מרכזיות:  בישראל נפרש על ידי שלוש 4-כאמור, הדור ה

שוק מוטה מחיר שחווה מהפיכה צרכנית חסרת תקדים שמתחזקת עם כניסת המפעיל השישי 

 הפנייתו ;פרישה באמצעות רשתות משותפות שהוקמו והופעלו לאורך תקופה זו ;לפעילות מסחרית

-משאבים עצומים לטובת השקעה בתשתיות נייחות וכניסה לעולמות תוכן חדשים כמו טלוויזיה רב

 .ותת גדולוהוני ותת השקעוערוצית שדורש

                                                           
38 Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (2005). Competition and 

.728-(2), 701120 ,The quarterly journal of economics U relationship.-innovation: An inverted 
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התחרותי שהוא מייצר, יכול להביא להאצת תשתיות  ןלצד החיסרו ,אנו סבורים ששיתוף הרשתות

. ואכן במידה מסוימת למדנו כי OPEX-ולצד החסכון הנוצר ב CAPEX-משמעותית לאור החלוקה ב

 4-ההשפעה החיובית הזו מתקיימת ברשת המשותפת של פרטנר והוט שפרשו את רשת הדור ה

ואכן רשת זו היתה הראשונה להשלים את אבני  .2015ם בשנת שהוק PHIבאמצעות תאגיד השיתוף 

  4.39-הדרך לפרישה שנקבעו ברישיון כתוצאה מזכייה במכרז התדרים לדור ה

ולכן השפעתו על  2018-והחל לפעול באופן משמעותי ב 2017הוקם רק בשלהי  CMGיד השיתוף תאג

אקספון עם מותג ועם כניסתה של ניתן לראות כי גם לאחר הקמתו  עם זאת, .שונה 4-ה פרישת הדור

והקצב נקבע בהתאם לאבני הדרך שנקבעו  4-", לא חלה האצה בפרישת הדור הwe4G" 4דור 

עם אסטרטגיות פעולה בשוק  ""Low Cost כי אופיין של השותפות כשחקניות מחיר . ניכררישיוןב

-ובשוק הטלוויזיה הרב ות בשוק הנייחעשונות אחת מהשנייה, והפעילות הענפה של סלקום בהשקה

 את ההשפעה המרכזית במדיניות ההשקעה. מתוויםהן אלה ש ,ערוצית

בישראל כאשר ועדת המכרזים  5-ות לדור הגורמים המתוארים השפיעו באופן ניכר על ההיערכה

תשתיות לעומת אבני דרך ויצירת חובות ההאצת המתמרצת את אקטיבית בחרה לנקוט במדיניות 

 ברישיון. תרגולטוריו

תרשים ניתן ללמוד על המ. 2019-2006מציג את ההשקעות בשוק הסלולר בין השנים  25תרשים 

ך השנים חלה ירידה בגובה ההשקעות. הסיבות התמורות בהשקעות במגזר הסלולר, כאשר לאור

. 4-הדור ה ותבישראל רשת ונפרש ועד היום 2016-מאז חוות הדעת ב כאמור לכך הן מרובות: )א(

משרד שהביאה הבישראל נפרש ברובו תחת מדיניות השיתוף של  4-, הדור ה3-בשונה מהדור ה

ה ופיתוח הרשתות פחתו עם )ב( התמריצים להשקערשתות משותפות ורשת עצמאית.  2להקמת 

התגברות תחרות המחיר והירידה בהכנסות. )ג( בשנים האחרונות משאבים רבים הופנו להשקעות 

ערוצית. )ד( בהתאם למגמה -בעולם הנייח בדמות פרישת סיבים ותוכן בעולמות הטלוויזיה הרב

  .פוחתת מאוד 4-עולמית עלות הציוד ברשת בעיקר בדור ה

לעומת "אירועים מרכזיים"  4ים בעיקר על שינוי שחל במכרז תדרים דור אנו למד 25מתרשים 

. על אף הזכייה במכרז התדרים וכניסת הטכנולוגיה החדשה 2012-וב 2008-ב שהתרחשוקודמים 

בהשקעות )בשנה זו החלו החברות בהשקות מקדימות של דור  2015בישראל נרשמה ירידה בשנת 

בסך ההשקעות. לאחר מכרז תדרים ועם כניסת  2017-וב 2016-בלבד ב ם( ושינויים מינוריי4

אל מול  ותשנתיים הראשונ-טכנולוגיה חדשה לחלוטין היה מצופה לראות גידול חד בהשקעות בשנה

. עוד מעניין לבחון ממה נובע הגידול הקל דווקא והתייצבות השנים הקודמות ורק לאחר מכן ירידה

של חובות הפרישה לשלב הראשון את אבן הדרך האחרונה אנו מעריכים כי הוא תואם  - 2019בשנת 

 ., ולא רגע לפני החובההחברות השלימו רק בשנה זו את חובות הכיסויחלק מכך ש, 4דור במכרז 

 

                                                           
 של בהאצה המרכזי הקטליזטור הייתה ארצית בפרישה רשת הם צרכיו אשר מרכזי וחמלק עסקית הזדמנות אמנם 39

 השותפות שתי את שהביאו הם PHI-ב היעיל והמנגנון התחרותיים הלחצים אך, הרשת של הדרך אבני מול אל הפרישה
 .זו באסטרטגיה לנקוט
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 2019-2006 ,₪( מיליוניהשקעות בשוק הסלולר ) :25תרשים 

 

 נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה.מקור: 

 

 םסלקו-ומיזוג גולן 5דור  .5.3

פו של הליך התיחור במכרז התדרים להענקת רישיונות למתן יועל ס בפתחו של עידן הדור החמישי

למפעילים, יש לבחון את שאלת המיזוג בהתאם למגמת הרכישות והמיזוגים שהובילה  5שירותי דור 

כניסת הטכנולוגיה החדשה. אם נתבונן במפת המיזוגים והרכישות העולמית של תחום הטלקום 

 2019בשנת  ,עם זאת כמות המיזוגים לעומת השנה הקודמת., ניתן לראות שחלה ירידה ב2019לשנת 

ביותר. אם בעבר התרגלנו לראות מיזוגים  שוק בו סכום הרכישות היה הגבוההשוק הסלולר היה 

תופעה  40, אך בקנה מידה גדול.רבים בקנה מידה קטן, כעת המגמה התהפכה וישנם מעט מיזוגים

ביר במספר דרכים: קונסולידציה שמטרתה לשפר את היקף השירותים שמציעות ניתן להסזו 

החדשה  5טכנולוגיית דור  וכניסת ;התקשורת לתחומים "שכנים" התרחבות של חברות ;החברות

 41.שמהווה אולי את ההסבר המשמעותי והחשוב ביותר

כה יותר ומאפשרת מבטיחה חיבורים מהירים יותר, בהשהיה נמו 5-טכנולוגיה סלולרית בדור ה

אולם,  ( ועוד.IOTהתרחבות לתחומים חדשים כגון: רכבים אוטונומיים, אינטרנט של דברים )

יתרון לגודל  מייצרים אשרמצריכה משאבים רבים, מומחיות ושיתופי פעולה  5-ה של הדור השפרי

 לו בארצותרכישות שהתחולליזוגים ואת החשיבות של יציבות כלכלית. על כן, בדומה למ יםומגדיל

אירופה תוביל לניתן לצפות שכניסתה של הטכנולוגיה החדשה לישראל ו ,2018הברית וסין מאז 

                                                           
40 -3q19-mampa-provider-content/communications-https://www.omdia.com/resources/product

000315-glb007-outlook-amp-review 
41 :and Future DevelopmentsStrategic Backgrounds, Use Cases  ),2019DETECON consulting spotlight ( 
-https://www.detecon.com/drupal/sites/default/files/2019
 Telco_Mergers_Acquisitions_A4_05_2019.pdf/05 
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https://www.omdia.com/resources/product-content/communications-provider-mampa-3q19-review-amp-outlook-glb007-000315
https://www.omdia.com/resources/product-content/communications-provider-mampa-3q19-review-amp-outlook-glb007-000315
https://www.omdia.com/resources/product-content/communications-provider-mampa-3q19-review-amp-outlook-glb007-000315
https://www.detecon.com/drupal/sites/default/files/2019-05/Telco_Mergers_Acquisitions_A4_05_2019.pdf
https://www.detecon.com/drupal/sites/default/files/2019-05/Telco_Mergers_Acquisitions_A4_05_2019.pdf
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חברות גדולות ויציבות ת קטנות ומוגבלות מבחינת נזילות לבין למיזוגים ושותפויות בין חברו

 .פיננסית

 – הסלולר לשוק תחרות להכנסת מרכזי כלי היוו לדורותיהם תדרים ם שבמסגרתם הוקצומכרזיה

 ,הנוכחית בעת הסלולר שוק של המאתגר הפיננסי המצב אף על. הטכנולוגי בפן והן המחיר בפן הן

 להשקיע יידרשו בתדרים הזוכים במסגרתו, 5-ו 4 דור לתדרי תדרים מכרז לקדם המשרד בחר

 הפיננסי המצב עקב. 5 דור רשתות ולפרוש, 4 דור רשתות את לשדרג מנת על נכבדים משאבים

 לדחות הסלולר חברות מעדיפות ,רשתותיהן בשדרוג האקוטי הצורך וחרף, נמצאות הן בו ורכבהמ

  .התדרים מכרז את

 במהירות התדרים מכרז את לקיים המשרד פעל, במדינה הסלולר רשתות איכות התדרדרות עקב

 כי נדגיש. במדינה הסלולר רשתות דרגוויש במסגרתו התדרים הקצאת באמצעות , שכןהאפשרית

 אינו אשר באופן התדרים מכרז נבנה גם כן ועל, הנוכחית בעת החברות לקשיי אטום אינו המשרד

 מערך באמצעות היתר בין הרשתות לשדרוג להביא מבקש אלא, המדינה הכנסות את ממקסם

 .במכרז הכלול נרחב תמריצים

של עד חצי אולם, גם בהינתן מנגנון התמרוץ הכלול במכרז, הכולל תמריצים כספיים בהיקף 

סביר כי שדרוג רשתות הסלולר באמצעותו ישית על החברות השקעות בהיקף כספי ₪, מיליארד 

משמעותי, אשר קבלת החזר עליהן יהיה מאתגר במבנה השוק הנוכחי. לפיכך, גם בהקשר זה אנו 

סבורים כי למיזוג יכולה להיות תרומה חיובית אשר תאפשר מחד לחברות לקבל תשואה סבירה על 

השקעות הגדולות הנדרשות מהן, ומאידך תאפשר לצרכני הסלולר לצרוך מוצר סלולרי איכותי, ה

 ולא מוצר המתאים למדינות עולם שלישי.

 סיכום והמלצות .6

שוק הסלולר בעשור האחרון חווה תמורות רבות אשר שינו מן הקצה אל הקצה את מפת התחרות 

בענף והשפיעו על התחרות בשווקי תקשורת בשוק, הובילו לשינוי מבני בקרב החברות הפועלות 

 נוספים.

 ARPU-, ה55%-, ההכנסות משירותים צנחו בכ50%-מ יותרבעשור האחרון, הכנסות השוק ירדו ב

יים. קיימת מגמה עולמית של ירידה בהכנסות נושיעור הנטישה קפץ ביותר מפי ש 60%-ירד בכ

 ARPU-ה 2010ת ואופי התחרות. בשנת ממנויים, אך המגמה בישראל חריפה יותר בשל רמת התחרו

מדינות  23היה הנמוך ביותר מקרב  ARPU-ה 2019בישראל היה בין הגבוהים באירופה, ואילו בשנת 

 60%-כ, לעומת צניחה של 23%-כבאירופה ירד בשנים אלה ב ARPU-אירופאיות מובילות. ממוצע ה

די תחרות מקובלים שוק הסלולר ובמד . שיעור הנטישה בישראל הוא בין הגבוהים בעולםבישראל

בשנים . כל אלה מראים כי רמת התחרות בישראל בישראל הוא בין התחרותיים ביותר באירופה

 גבוהה מאוד ביחס לעולם. האחרונות 

בשנים אלה חלה צניחה דרמטית ברווח הנקי של החברות הוותיקות, עד להגעה לרמת רווחיות 

הליכי התייעלות חריפים מצידן. חלק מהקיצוצים פגעו  שמקשה על כניסה להשקעות, זאת גם לאחר

 השירות לצרכן.נפגעה גם רמת וכך  –בטכנולוגיה ובתשתיות  –גם בבשר החי 
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קיימת מגמה ברורה בשנים האחרונות של התדרדרות בביצועי הרשתות. בזמן שמדינות אחרות 

רת בדירוגים , ישראל מתדרד4בעולם משתפרות במהירות הגלישה עקב פרישת רשת דור 

 משמעותית חווה ירידההיא ההשוואתיים ולא בלבד שאינה מציגה שיפור במהירות הגלישה אלא 

ספקטרום, חוסר מחסור במשאבי : בין היתר . הסיבות לכך הן4אף ההתקדמות בפרישת דור  לע –

 . גואהבתחרות טכנולוגית וביקוש 

כלל ובתחרות בריאה, קיימת תחרות . בשוק משוהומוגניכיום מוצר  בישראל הםסלולר שירותי 

לקוח. התחרות לשירות בטכנולוגיה וב כמות ואיכות המתבטאתבמספר אפיקים, ביניהם: מחיר, 

באמצעות בידול בגודל חבילת גלישה סלולרית  -ובמידה מוגבלת על הכמות היום היא על המחיר 

 פים. ובידול באמצעות שימוש במותגים מוזלים, אך ללא תחרות באפיקים נוס

שוק מוטה מחיר ולא מוטה טכנולוגיה, החברות מתקשות בקבלת שפעילות השחקנים בהיות 

החלטות השקעה אסטרטגיות ולא מצליחות להדביק את הביקוש הגובר. בנוסף לכך, קיימים 

קבלת החלטות מקשה עוד יותר על ש דבר, בלבד שחקני תשתית בשוק שפועלים כשחקני מחיר

 בשוק. השקעה 

כאשר  ולא בת קיימאהשוק נמצא כיום בנקודת שיווי משקל לא מיטבית גרמו לכך שכל אלה 

לעניין זה נזכיר , מתחוללת מלחמת מחירים על ליבו של הצרכן אך מצב התשתיות הולך ומתדרדר

כי בתחום שצרכיו הולכים ומתעצמים המשמעות של העדר השקעות היא הדרדרות, הן באופן 

משרד . מתפתחותדי כך ששכנותינו בדירוג העולמי הן מדינות כ טי והן באופן יחסיואבסול

כפי  התקשורת אמון גם על האינטרס של שיפור רמת השירותים בשוק ופיתוחו הטכנולוגיה ולכן,

מבחינת איכות מערכת החינוך, איכות  על המדינות המפותחות תלהימנומדינת ישראל שואפת ש

 היא שואפת כי גםם, או איכות מערכת הרווחה, כך מערכת הבריאות, איכות הכבישים, איכות המי

אנו סבורים  .ה בין המפותחות שבמדינות העולםותעמוד בגאוכתשתית הסלולרית  מרכזיתתשתית 

, ובכך השוק כי לצד התחרות על המחיר, התחרות צריכה להיות בכל שאר הסגמנטים האפשריים

 יגיע לנקודת שיווי משקל מיטבית.

. בשים לב לעמדת המשרד בבקשה להתמזג וגולן סלקום לבקשת להתנגד שלא ממליצים אנולפיכך, 

 , קיים שוני בין המצב בשוק אז והמצב כיום אשר משפיע על עמדתנו.2016הקודמת משנת 

הייתה שחקן מחולל תחרות,  2015ראשית, גולן היוותה סמן בולט של "מהפכת הסלולר" ועד שנת 

 . בשוק תחרות מחוללת אינה יאה וכיוםחדלה מכך  2016אך מאז שנת 

. 2018בשנת לשוק עם כניסתה של אקספון  6-לגדל שנית, מספר חברות הסלולר בעלות תשתית 

 תמחולל איה אקספוןכניסתה של אקספון לשוק הגבירה את רמת התחרות הגבוהה ממילא, וכיום 

 .קהומצב זה אינו צפוי להשתנות עקב אישור העס בשוק ביותר תהמשמעותי התחרות

ובטרם התבססו תאגידי  4לאחר תחילת פרישת רשת דור  הוגשהשלישית, בקשת המיזוג הקודמת 

כי לזהות תאגידי השיתוף, ניתן לאחר הקמת הניסיון שנצבר על בסיס . CMG-ו PHIשיתוף הרשתות 

שאינם משתתפים די הצורך בהשקעה בתשתיות בשוק ובכך השפעתם היא קיימים שחקנים בשוק 

העמיקו את התחרות על המחיר והקשו על ההגעה לקדמה  . שחקנים אלוFree-Riders כשל

פרישת  תחילתה של. הבקשה הנוכחית מגיעה לפני 4הטכנולוגית ועל פרישה מהירה של רשת דור 
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יש בכוחו לשנות לטובה לא רק שהמיזוג לא צפוי להוביל פגיעה, אלא שואנו סבורים כי  5רשת דור 

 ביא לאיזון טוב יותר בין תחרות על המחיר לתחרות טכנולוגית.באופן שי השוקמבנה את 

רביעית, חלו תמורות משמעותיות בתחרות בשווקי התקשורת האחרים. כך, סלקום נכנסה לשוק 

, החלה לשווק שירותי אינטרנט אחוד החל מאותה שנה 2015ערוצית בסוף שנת -הטלוויזיה הרב

 התשתית בשוק מחולל תחרות למעשה היא לקוםס. 2017והחלה לפרוש סיבים אופטיים בשנת 

ומהווה זרז תחרותי בשוק. ההשקעות הרבות שסלקום ופרטנר מבצעות בשוק התשתית  הנייחת

טווח -ערוצית גורמות לשקילת אינטרסים תחרותיים ארוכי-ה הרביהנייחת ובשוק הטלוויז

להיאבק עימן בשוק להתחרות בשווקים אלה, אך גם  ןבשווקים אלה, מה שמאלץ את מתחרותיה

גם הסלולר. דומה כי זהו התמריץ המרכזי של הוט מובייל להיות מחוללת תחרות בשוק הסלולר. 

מפחית את הסיכון בפגיעה בתחרות בשל מיזוג  ובכך זה אינו צפוי להשתנות עקב המיזוגעניין 

 .ורתיתרונות מסוימים למיזוג מנקודת המבט של כלל שווקי התקש ואף מגלה, גולן-סלקום

  התחרות תמונת את לשנות המיזוג של בכוחו איןניתוח של השפעות המיזוג על התחרות מעלה כי 

. מחוללי התחרות בשוק כיום הן הוט מובייל ואקספון, כאשר דרמטית בצורה בשוק הסלולר

המפעילים הווירטואליים מהווים גורם תחרותי נוסף. מדדי הריכוזיות שנסקרו במסמך זה מראים 

, נמוך מהשינוי השינוי בריכוזיות אינו מהותיויכוזיות בשוק הסלולר כיום היא ברמה בינונית, כי הר

 . בהשוואה בינלאומית לרמת הריכוזיותבתחרות לפגיעה חשש בפני עצמו מעורר ולא 2016בשנת 

מיזוג ישבור בנוסף, אישור ה, מצבה של ישראל נשאר מצוין גם לאחר מיזוג. בשווקי הסלולר

את הסימטריה בין שלושת החברות הוותיקות בשוק, נקודה שאנו רואים כחיובית בשוק  לראשונה

 הסלולר בישראל עקב ההיסטוריה שלו.

קיימים חסמי כניסה לשוק, ובעיקר: הקצאת תדרים ועלות פרישת רשת. אנו סבורים כי הגם ש

פעילות של ף וקיימים כלים לריסונם של חסמים אלה: מכרזי תדרים עתידיים, מדיניות השיתו

הוא בעיקרו שוק עם חסמים נמוכים למעבר כיום כל זאת, כאשר שוק הרט"ן  מפעילים וירטואליים.

 .בין הספקים

בכלל ועל אקספון בפרט. מיזוג מוציא את השחקן  CMGסקרנו את השפעות המיזוג על תאגיד בנוסף, 

ומאפשר לאקספון להרכיש  –גולן  –הדומה ביותר לאקספון מבחינת מבנה עלויות ומודל הפעלה 

נתח שוק משמעותי בטווח הקצר. באשר לטווח הבינוני והארוך, מיזוג ישנה את יחסי האחזקות 

בתאגיד השיתוף, כך שיגדל חלקה של אקספון, וזה משפיע על הוצאות תפעול ועלויות השקעה. בכל 

רמטיות. באשר לא קיימות השלכות ד –הקשור להוצאות התפעול ושאר הרכיבים הצפויים מראש 

על פי מדיניות  –לאקספון  רבהלהשפעה על שיעור ההשקעה השונה, אנו סבורים כי קיימת גמישות 

לאור זאת, אנו סבורים כי אין  לקבל החלטות השקעה. –השיתוף והסכמי השיתוף המאושרים 

מודל  בכוחו של המיזוג לשנות את התמריצים של אקספון לחולל תחרות או לשנות באופן מהותי את

 ., ואין בכוחו להגדיל את הסיכון להוצאת אקספון מהשוק )מעבר לסיכון הקיים ממילא(הפעלתה

, ככל ואכן שיעור ההשתתפות בהשקעה יחולק שווה בשווה, אנו רואים זאת בחיוב שכן בנוסף לכך

ל עשוי להיווצר מבנה שוק נכון יותר אשר בכוחו להביא לנקודת איזון טובה יותר בין התחרות ע

 המחיר לתחרות טכנולוגית.
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יקל על תפעולו ועל קבלת החלטות  CMGקיימות מספר תועלות במיזוג: שינוי האחזקות בתאגיד 

לסלקום וייקנה מבחינה תפעולית;  ביעילות יאפשר לחברה הממוזגת להתנהלהשקעה מוסכמות; 

עות באנדלים ערוצית והתשתית הנייחת באמצעות הצ-אפשרויות חדירה לשווקי הטלוויזיה הרב

למנויי גולן באופן שיגביר את התחרות בשווקים אלה. כל זאת מבלי לפגוע בתחרות הקיימת בשוק 

 הסלולר.

כפי שביססנו בחוות הדעת, בישראל המצב שונה הן במבנה השוק וכמות השחקנים, והן באופי 

בהתבסס  ,2016-המיזוג ובחששות מפני ההשפעות על רווחת הצרכנים. גם בחוות דעת זו בדומה ל

 דיין מובהקות הוכחות למצוא קשהאנו סבורים כי על המחקרים העדכניים שנערכו בנושא, 

שיבטיחו במידה מספקת את הגשמת המטרות  בתשתיות להשקעה מיזוגים בין להשפעות

והסינרגיות המצופות ממיזוג, אי לכך לא נקבע מסקנות מסוג זה. התערבות רגולטורית, בדמות 

ת, לצד שוק תחרותי ותדרים, הסרת חסמים וקביעת הוראות רגולטורי מוקצים םתם במסגרמכרזי

קרי תזרים  ,מאוזן שמייצר תחרות מחיר הוגנת ותחרות טכנולוגית וכמובן היכולת לביצוע ההשקעה

במידת הצורך, כולם ביחד הם אלה שיכולים להגדיל את  מזומנים פנוי, תזרים הכנסות וגיוס חוב

 שמעותי בהשקעות.הסבירות לשיפור מ

 את משמעותית תגדיל המיזוג אישורמרכזית של מצביע באופן ברור על כך שהשפעה  ניתוח המיזוג

ותייצר מבנה שוק בריא יותר מבחינת מבנה העלויות של כלל  להשקיע סלקום של היכולת

. על כן אנו סבורים שהמדיניות המתמרצת המפעילים, בראי מכלול האינטרסים של הצרכן

והשפעות תחרותיות בדגש על  5-פני הכניסה לעידן הדור הלעות שמשרד התקשורת נוקט להשק

הן אלה  –נקודת איזון חדשה כאשר תחרות המחיר מבוססת ויציבה והתחרות הטכנולוגית בפתח 

 . ההשקעות בראי מהמיזוג חששות ולהקטין והניכרת המשמעותית ההשפעה את ליצורשיכולות 

 

 

 אריאל שטיינר   טל אלימלך    רדרו-ד"ר עופר רז  

 ראש ענף רגולציה                מנהל תחום בכיר                           סמנכ"ל בכיר         

  מינהל כלכלה         מינהל כלכלה       מנהל מינהל כלכלה       
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 מיזוגים בעולם בשנים האחרונות :א נספח

לאישור מיזוגים בשוק הסלולר בעולם שהיו בחמש השנים  להלן אנו סוקרים את הבקשות 5בלוח 

 האחרונות.

 : סקירת מיזוגים5לוח 

סיבות לאישור / דחיית  האם המיזוג אושר החברות ומיקומן בשוק מדינה

 המיזוג

 איטליה

 
2016 

Hutchison Italy & wind 
Italy 

 

המפעילה הגדולה במדינה 
והמפעילה האחרונה 
שנכנסה )ומחוללת 

 ת(התחרו

אושר על ידי 
רגולטורי התקשורת 
והתחרות בכפוף 
להתחייבויות של 

 .החברות

  התחייבות להסכם
שיתוף זמני עם  

למפעיל חדש 
 .במדינה

  התחייבות למכירה
סיטונאית למפעילי 

 רשת וירטואליים.

 אנגליה 

 
2016 

Hutchison UK & 
Telefonica UK 

 

המפעילה השלישית 
 והרביעית בגודלן

ות רשויות התחר
האירופיות דחו את 

בית  2020-המיזוג, ב
המשפט האירופי 
הפך את ההחלטה 

 .ואישר את המיזוג

רשויות התחרות לא 
עמדו בנטל ההוכחה 
הנדרש לכך שהמיזוג 

 .יוביל לפגיעה בתחרות

 מלטה

2017 

Melita & Vodafone 
Malta  

המפעילה הגדולה 
והשלישית בגודלה בשוק 

 של שלוש מפעילות

אושר על המיזוג לא 
ידי רשות התחרות 

 .של מלטה

הרשויות חששו שהמיזוג 
יוביל ליצירת חברה בעלת 

 .כוח שוק גדול מידי

 הולנד

 
2018 

T-mobile NL & tele2 NL  אושר על ידי
רגולטורי התקשורת 

 והתחרות.

המיזוג אושר כיוון שלא 
נמצאו עדויות לשינוי 
משמעותי בתחרות, 
במחירים ובהשקעה 

 בתשתיות. 

 אוסטרליה 

  
2020 

Vodafone Australia & 
TPG 

 

שתי המפעילות הגדולות 
 באוסטרליה

אושר על ידי 
רגולטורי התקשורת 

 והתחרות. 

ההשקעה השאפתנית 
שמתכננת החברה 
הממוזגת בתשתיות הדור 

 .5-ה

 ארצות הברית

 
2020 

T-mobile & sprint 
 

המפעילה השלישית 
 והרביעית בגודלן

אושר על ידי 
לטורי רגו

התקשורת, רשויות 
 .התחרות

התחייבות החברה 
הממוזגת לפעול בהתאם 
לשאיפה למובילות 

 .5-אמריקאית בדור ה

 


