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 בזקתעריפי הטלפוניה הנייחת של חברת  הסדרתהמלצה בדבר  הנדון:

 

 מבוא .1

בעלת כ (, "החברה""בזק")החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  ,בזק רתחבהוכרזה  1995ליולי  30-ב

והשינויים האסדרתיים  ך הטכנולוגיעל אף המהפ 1.הבסיסי" ןהטלפו"שרות בתחום  יןמונופול

ות רחבפריצת הטלפוניה הניידת והת ,בשוק הטלפוניה בשלושת העשורים האחרונים ושהתחולל

 ,תהנייח ניההטלפו בשוק דומיננטיה המעמדהצליחה החברה לשמר את  ,אינטרנטטלפוניה על גבי קווי ה

 קביעתה. מקום לשינוי ומשכך לא מצאה רשות התחרות

ענף יתר חלקי במפת התחרות ובמבנה התעריפים של בעשור החולף על אף השינויים הדרמטיים שחלו 

על ידי  תעריפים שנקבעההרמת התעריפים בטלפוניה הנייחת היא, בתיקונים קלים, רמת  ,התקשורת

שהוקמה ציבורית המלצות ועדה  תעריפים המבוססים על ,2003בשנת  ("המשרד")התקשורת  משרד

תעריפים אלו ממערך כיום , מנותקים הזמןחלוף מ כתוצאה באותה עת. החברהלהסדרת תעריפי 

העלויות של השירות, והטלפוניה הנייחת הפכה למקור מתמשך של תשלומי יתר של משקי הבית ורווחי 

טובת בין לאזן כדי סדרת התעריפים אלנדרשת התערבותו של הרגולטור חוזרת ו לפיכך,. חברהיתר של ה

 .חברהההכלכלי של  הציבור הצרכנים וחוסנ

מערך התעריפים המוצע מבוסס על עקרונות ועדות תעריפים קודמות תוך השינויים המתבקשים מפער 

 השנים מאז נקבע מערך התעריפים הקודם. 
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 11.12.2000-ב. 3001314הגבלים עסקיים  1995הכרזה בדבר קיום מונופולין;  –בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  1

הכרזה מס' תחום תשתית בזק למתן שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות ספקי אינטרנט )הורחבה הכרזה זו גם על 
3009546.)  
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 בזקהמנגנון לקביעת תעריפי חברת  .2

ציבוריות המלצות של ועדות סידרה של על של בזק מבוססים תעריפי הטלפוניה הקווית  1989מאז שנת 

עדות חתרו לאיזון בין טובת הצרכן, שימור חוסנו הכלכלי של ספק השירות וזה. הו ענייןשהוקמו ל

, כאשר כל ציבוריות ועדות 4 הוקמו 2002-1989 השנים במהלךועידוד תחרות אמת בשוק התקשורת. 

התקשורת,  תטכנולוגייבועדה מעדכנת את המלצותיה על בסיס ההתפתחויות שחלו בענף, השיפורים 

נועד מערך התעריפים להוות טלפוניה הנייחת השוק התחרות בהעדר נוכח  .בזקוהתייעלות חברת 

שבזק תוכל נקבע  ,בדומה לעולם התחרותי ,כך תמריץ חליפי להתייעלות הספק ולהוזלת תעריפים.

ו ליהנות מפירות ההתייעלות רק לתקופת זמן מוגבלת )למשך תקופת ההסדר( ולאחר מכן יגולמ

 וזאתלהוריד את חסמי הכניסה לענף, במקביל, נועדו התעריפים בתעריפים, ויעברו לציבור הצרכנים. 

מערך מפורט של תעריפי קישור בין היתר,  ,נקבע וז במסגרתחוסנו של הספק הוותיק. ב מבלי לפגוע

התקשורת האחרים בטלפוניה הנייחת שנועד להקל על כניסת מתחרים חדשים לענפי  (""גקש")גומלין 

מקורו )או  נועה שעוברת ברשתות אלהתהחלק ניכר מו מאחר (.)הטלפוניה הניידת והשיחות הבינ"ל

 , הביאה הפחתת תעריפי הקש"ג להגברת התנועה ברשתות אלה ולהגברת התחרות.בזקברשת יעדו( 

 ת נדרשבטלפוניה הנייחתחרות ה חילתתאם וכאשר  בזק כושר התחרות של אתמאידך, כדי לשמר 

  . תעריפי הטלפוניה הנייחתרכיבי בין  הסבסוד הצולב צמצום

טכנולוגיית הטלפוניה )בדומה לטכנולוגיית שירותים ציבוריים אחרים כגון החשמל והמים( מבוססת 

ה )כמות נועואילו היקף הת ,על טכנולוגיית רשת. בטכנולוגיה זו עיקר העלות היא עלות הקמת הרשת

, כל עוד הרשת אינה סובלת מתופעות על העלות ( הוא בעל השפעה משניתואותות האינטרנט השיחות

לא חלו שינויים משמעותיים בעלויות ההרחבה של הרשת, רשת המתבססת על גודש. על פני השנים 

ו שיפורים הביאקרקעיים שהנחתם מתבצעת עדיין בשיטות החפירה המסורתיות. מאידך, -קנים תת

 2.הנועעלויות התב ה חדהוזלהחשוב המרכזיות( לימהסיבים האופטיים ו)ובראש וראשונה טכנולוגיים 

חברת בה הייתה  שנקבע עוד בתקופה בנהשבפניו עמדו הוועדות, ממערך התעריפים מבנה המאפיין את 

היווה התשלום  זהמערך עלויות. בה הניתוק בין מבנה התעריפים ומבנההיה חלק ממשרד הדואר, בזק 

)התשלום השוטף עבור הקישור לרשת(  "דמי השימוש"אילו , ומהכנסות החברה 80%-עבור שיחות כ

הרשת, הקמת ה את עלות נועמימנה הת שיטת תעריפים זוב. היוו רק חלק קטן מהכנסות החברה

תערוף שיטת  "."דל השיחות ,מגזר משקי הביתאת וכתוצאה סבסד המגזר העסקי ,"עתיר השיחות", 

לסיכון שמתחרה שישתלט על המגזר העסקי על ידי הצעת תעריפי שיחות  בזקאת חברת  פהחש זו

סיכון זה  .החברהחמורה ברווחיות  פגיעהליביא , ועם המגזר "ההפסדי" בזקנמוכים יותר, יותיר את 

ריכוז  ,ועצם על ידי הריכוז הגיאוגרפי של המגזר העסקי, יחסית לפיזור הגאוגרפי של משקי הביתה

אפוא,  ה והנגישות, היה,נוע. צמצום הסבסוד הצולב בין התהעסקימגזר ל חדירהשמוזיל את עלות ה

 ועדות התעריפים. שעמדו בפניות מאתגראחת המשימות ה

                                                           
בקצב שנתי  1988-1996שנים מדו בפני החברה הוזלו בעירי הציוד שחשמ 1998הוועדה להסדרת תעריפי בזק דווחה בדו"ח   2

 (.76ח הוועדה, עמ' , קצב שאף הואץ לקראת סוף התקופה )דו10%של 
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הופחתו תעריפיה  2003-1991למשטר הרגולטורי הייתה השפעה מידית על התעריפים. על פני התקופה 

ותעריף השיחות נחתך  2.5פי תעריף הנגישות עלה  במהלך שנים אלה 3.הריאליים של חברת בזק בחצי

במקביל עבר מערך התעריפים במחצית. כתוצאה גדל מרכיב הנגישות בהכנסות בזק ליותר משליש. 

התייעלותה של בזק על פני השנים  4והקל על התחרות. התעריפים שקיפות תהגדלתרם לש דרסטיפישוט 

מבלי שתיפגע רווחיות החברה. למנגנון הטלפוניה הנייחת  יהירידה החדה בתעריפאפשרה את 

התעריפים היה תפקיד חשוב בהתייעלות זו, בהוותו תמריץ לתחלופה בין הון ועבודה ולצמצום כוח 

 העבודה המיותר.

 2003המלצות הוועדה להסדרת תעריפי חברת בזק שהוגשו לשרי התקשורת והאוצר במרץ ל בהתאם

היה  פל)לפני מע"מ( והתעריף בשעת השלדקה אג'  10.93-עת השיא אמור לרדת לשהיה תעריף השיחה ב

 43.10-ל₪  37.50-מ 15%-בבמקביל הומלץ להעלות את דמי השימוש  5.לדקה אג' 4.92-אמור לרדת ל

לשנה  3.5%בקצב של  התנועה על המשך ההפחתה של תעריפיהוועדה המליצה  )לפני מע"מ(. לחודש₪ 

בהינתן המשבר הכלכלי באותה עת הותנה המשך  6.שנים 4ימשך שאמור היה לה במהלך שנות ההסדר

 בזקפשר לישאהמשך ההסדר  עדה עלוהמליצה הובמקביל  ההורדות בקצב הגידול בהכנסות החברה.

 באישור, מסוימות הנחות להציעו להמשיך בזק חברת יכלההסדר זה  לפי ה.גמישות מסוימת בתעריפי

"מיכסת" ו נגישות שירותי של כמקבץ הוגדרו אלו סלים. "חלופייםה תשלומיםה"סלי במסגרת  ,המשרד

  .השיא בשעת המפוקח מהמחיר הגבוה במחיר מחויבות למיכסה מעבר שיחה דקות כאשר, שיחה דקות

 4.07-ו 9.96בשעת שיא ושפל,  שיחות, תעריפי ה2007כתוצאה היו בתום תקופת ההסדר, בחודש דצמבר 

בהינתן עליית  7לחודש )כל התעריפים לפני מע"מ(.₪  43.20 -אג' לדקה, בהתאמה, ודמי השימוש 

בדמי השימוש,  5%-, תרם הפיקוח לשחיקה ריאלית של כ6%המחירים על פני תקופת ההסדר של 

 בתעריפי התנועה. 15%-ולשחיקה ריאלית של כ

לעבור בדיקה  בזק, היו אמורים תעריפי חברת של תקופת ההסדר הרביעיתסיומה  לקראת, 2007במרץ 

ועדכונם, ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים  בזקמבנה תעריפי חברת ת חינהוועדה לב" , אךמחודשת

דחייה הסיבה ל. 2010התקשורת רק בחודש מרץ והאוצר  יבתחום התקשורת הנייחת" מונתה על ידי שר

, על הנייחת התקשורת לענף תחרות בהכנסת בלבד החלקית ההצלחה נוכח ,מחודשתהחשיבה הה יתהי

  .זהאופי התחרות בענף 

                                                           
. הפחתת התעריף (2006)מרץ,  53:1, הרבעון לכלכלה", סיכום ביניים –ראובן גרונאו, "הפיקוח על  ענף  הטלפוניה  בישראל  3

הריאלי מבוססת על נתוני מדד המחירים לצרכן. אומדן השינויים בתעריפי הנגישות והשיחות )התעריפים הנומינליים( 
 התקשורת.מבוסס על נתוני משרד 

גודל היישוב )שלוש ב תלוי "(שימושה דמית התעריפים הראשונה היה תעריף הנגישות )"ערב הקמת ועד ,1988בשנת  4
מרחק. -קבוצות זמן 9-קבוצות גודל(, היחידה הבסיסית למדידת התנועה הייתה יחידת המנייה, ומחירה השתנה בהתאם ל

והפרטי, תעריף אחיד לדמי שימוש, ותעריף התנועה היה מבוסס על  היה תעריף אחיד להתקנה למגזר העסקי 2003בשנת 
 ארציות ושונה רק בין שעות השיא והשפל.-מספר השניות שנמשכה השיחה, כאשר תעריף זה זהה לכל השיחות הפנים

 .  אג' 19.4שהיה באותה עת במקביל הומלץ לבטל את התעריף המזערי לשיחה  5
רק  זהמקדם  הוחל . כדי לצמצם את הסבסוד הצולב3%-את מקדם ההפחתה השנתי ל ועדת הכספים של הכנסת הקטינה  6

  על תעריפי התנועה ואילו דמי השימוש עודכנו בהתאם לשינויי מדד המחירים לצרכן.
  .50%-נהנו בהתאם לתקנות מהנחה נוספת של כ זכאי הבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי 7



4 
 

 בזקהראשונות היו שנות השיא של הטלפוניה הקווית בישראל. מספר מנויי הטלפוניה של  2000-שנות ה

, כאשר דקות יארדמיל 40-התקרב לבקווי החברה השנתי . היקף השיחות יוןמיל 3עלה בשנים אלה מעל 

במפת השיחות כבר עם זאת ניכרו  .בזקרשת במקורן ויעדן שיחות ש - הן שיחות "פנימיות" ןכמחצית

, היוו בשנת בזקמדקות השיחה של  6%רק  1995נייד שהיוו בשנת -נייח ונייח-סימני המהפך. שיחות נייד

יותר אולי אפילו  רשת הרט"ן.מ יצאנייד(  –, וכרבע מכלל דקות השיחה )כולל שיחות נייד 18% - 2000

, 1997בשנת שירות זה שהושק  ה לרווחיות העתידית של החברה הייתה השקת שירותי האינטרנט.חשוב

)לפחות חלקית( על אובדן הכנסותיה  התוופיצה א החברה הכנסותמשליש מ יותרלארבע שנים  תוך תרם

 מטלפוניה.

הוכפל  ,כמעט קבוענשאר  2007-2002בשנים  בזקבעוד מספר מנויי  .שניםבמהלך ההמהפך הלך והתעצם 

מצטמצם, שולש ו הולך בעוד מספר דקות השיחה שמקורן ברשת הנייחתמספר המנויים ברשת הניידת. 

ברשת ה שמקור היקף התנועה"עקף" את  2004, וכבר בשנת מספר דקות השיחה שמקורו ברשת הרט"ן

תנועת  .לכמעט מיליון 2007הגיע בשנת  2000בשנת  לףא 40הנייחת. מספר מנויי רשת האינטרנט שהיה 

הפכה למרכיב הדומיננטי  2000-האינטרנט שהייתה כמחצית מהיקף התנועה ברשת בתחילת שנות ה

מאחר והשירות החדש חייב שימוש בתשתיות  8.מהירות הגלישהעם הגידול במספר המנויים והגדלת 

לשמר את מעמדה המונופוליסטי גם בשוק  בזקקרקעיות של התקשורת הקווית, הצליחה חברת -התת

חברת  - בחברה המתחרה המשתמשים בחר, ורק שליש מבזקהם מנויי מנויי האינטרנט מ ⅔כאשר זה, 

 9"הוט". הכבלים

על השוק החדש והתפתחותן של שתי חברות מתחרות בשוק הרט"ן  בזקהחשש מהשתלטות חברת 

הביאה לחשיבה מחודשת על דפוסי התחרות  ,(10תוקממאז ה ושפעלה ב בזקשל  בת חברת גם שכלל)

לבדוק את דפוסי התחרות הרצויים  2007בשנת הוועדה שמונתה  התקשורת הנייחת. בשוקהעתידיים 

"ועדת  – )"הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי תחרות בתחום התקשורת בישראל"

( זיהתה את רשת הגישה )הרשת המחברת את המרכזות עם הלקוח( כצוואר הבקבוק של "גרונאו

לא ששה  , בהיעדר תחרות,בזקנחושת, היא בעלת קיבולת מוגבלת ש כבליהתחרות. רשת זו מבוססת על 

)הרשת שמחברת את המרכזות(  ר רשת הליבהוביחל נוספתלהקמת רשת גישה  העלותמאחר ולשדרג. 

לעדי אופן בכל עוד השימוש ברשת הגישה שמור ב לא תיתכן תחרות ,פרוהיביטיביתהיא למשקי הבית 

. ההסדר על הקמת נדבך נוסף בשוק התקשורת הנייחת, נדבך סיטונאיהוועדה המליצה לפיכך . בזקל

יאפשר לספקי שירותים לחכור או לפעול על תשתית בזק או הוט טלקום בכדי לספק במישרין החדש 

שירותים ללקוחות הקצה. כך יוכלו מתחרותיה של בזק לחכור מהחברה את השימוש במקטעים של 

חברות שהתפתחו הוועדה ראתה בבאירופה, ו, מזה שנים, בהצלחה ופעלממודל דומה רשת הגישה. 

 דומההאחרים )ובראש וראשונה, חברות הרט"ן( מועמדות טבעיות להובלת מהלך בענפי התקשורת 

                                                           
 תנועת האינטרנט במונחי דקות.נמדדה עדיין  2000-בתחילת שנות ה  8
, ושנתיים מאוחר יותר את שירותי הטלפוניה. 2003חברת "הוט טלקום" השיקה את שירותי האינטרנט בכבלים בשנת  9

מפורטות בדבר מדיניות וכללי תחרות בתחום התקשורת  ב"דו"ח הוועדה לגיבוש המלצות 1-הנתונים מבוססים על לוח ג
 . 2008בישראל", מרץ 

  ביוזמת חברת "מוטורולה ישראל" ובשותפות עם "בזק". 1987חברת "פלאפון" הוקמה בשנת   10 
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לעבודת ועדת גרונאו מונתה ועדת  בהמשךועדת גרונאו אומצו על ידי שר התקשורת.  המלצות בישראל.

בקשר להפעלת השוק הסיטונאי, אך לא  התקשורת לשר המלצותיה את 2011 בשנתאשר הגישה  11חייק

בדיקת ה ת, וכתוצאה נדחלתעריפים הקמעונאיים של הטלפוניה הנייחת הגישה המלצות בקשר

 נוספת.פעם  ועדכונםהתעריפים 

מסמך המדיניות בנושא עם פרסום  2012 שנועד להשיק את רפורמת השוק הסיטונאי החל במאי הליךה

 רשימתהתקנות שקבעו את  נותקו( ה2014הרחבת התחרות בשוק התקשורת, וכעבור שנתיים )בנובמבר 

מודל כלכלי תעריפים אלו נקבעו על בסיס  12.בזקואת התעריפים המרביים בגינם ברשת  השירותים

, פרונטיר" חברת") Frontier Economicsבינלאומית הייעוץ החברת שגיבש המשרד בסיוע 

ולניסיון הבינלאומי.  בזקלעלויות  , בין היתר,שהתייחסהעבודת מחקר מקיפה  השערכ ("פרונטיר"

רשת יעילה שהיה מקים בעל תשתית חדש היא  בזקשרשת  חברת פרונטיר ערכה את חישוביה בהנחה

 ,אילו היה נדרש לכך כיום, ומרכיבי הרשת מתומחרים בעלותם הנוכחית )להבדיל מהעלות ההיסטורית(

 ת הבניה.שבהינתן תנאי הקרקע ופרי תשתיתהבפני בעל  מגבלות מסוימות העומדות תוך

מיליון מנויי  2.3ובהינתן ₪, ד ליארימ 0.5-כ 2014פרונטיר הייתה עלות הנגישות בשנת לפי אומדני 

את העלות הקבועה של לאומדן יש להוסיף ₪.  18.5-כבהחברה, נאמדה עלות הנגישות החודשית למנוי 

למנוי. לפי אומדן זה היה מרכיב העלות הסיטונאית הקבוע הקשור ₪  6.2 - הטלפוניה )עלות "הכרטיס"(

)"דמי השימוש" כוללים, כמובן, גם מרכיב  בזקבטלפוניה כמחצית "דמי השימוש" החודשיים של 

הפער בין התעריף והעלות המשתנה לדקת שיחה היה אף גדול יותר. בעוד התעריף לדקת  קמעונאי(.

אג'  0.75 היה אומדן העלות לפי פרונטיר)לפני מע"מ( אג'  10-כהוא  בזקשיחה בשעת שיא בין מנויי 

על בסיס נתונים אלה נקבעו תעריפי  .רשתית-שיחה ביןיצירת והשלמת ל אג' 0.99-רשתית ו-לשיחה תוך

₪  32.56: השימוש בתקנות )השנה הראשונה להשקת השירות( 2015הנגישות בשוק הסיטונאי לשנת 

רשת ליצירת שיחה באג' לדקה  1-לשירות כולל טלפוניה ו₪  39.43לחודש לשירות נגישות ללא טלפוניה, 

  .בזק

הפעילו מתחריו  2000-ד מנויים ובלבד שלא תקצץ את תעריפיה. מאז אמצע שנות האבהעדיפה ל בזק

הראשונה להציע  13.(VOIPעל רשת האינטרנט שלהן )ממכשירים נייחים של המונופול שירותי שיחות 

 המחיר האטרקטיבי " ובהמשך הצטרפו אליה גם חברות הרט"ן.טלקום הוטשירות זה הייתה חברת "

( הביא לצמיחתו המהירה של השירות החדש. דקות השיחה היוצאות בזק)פחות מחצי המחיר של 

 -כהגיעו ל ,2006שהיוו פחות מעשירית מסך דקות השיחה ברשת הנייחת בשנת  ,שתות המתחרותרמה

כאשר  2000-רק בתחילת העשור השני של שנות ה. מגמת הצמיחה נבלמה 2012בשנת מסך הדקות  40%

שהתבסס על מחיר כולל אחיד )"הכול כלול"( הביא לנטישת  שיטות התמחור החדשות של הרט"ן

מאז  הטלפוניה הנייחת לטובת הטלפוניה הניידת, מגמה שהואצה בעקבות רפורמת התחרות בענף זה.

 -בכתוצאה מאובדן מנויים וירידה בהיקף התנועה  בזקהצטמצמו הכנסות הטלפוניה של  2008שנת 

                                                           
 .הוועדה לבחינת מבנה תעריפי חברת "בזק" ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים בתחום התקשורת הנייחת 11
 "(.תקנות השימוש)" 2014-התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, תשע"ה תקנות  12
13 Voice over Internet Protocol -VOIP (ולחילופין VOB-Voice Over Broadband  )שיחות ברשת להבדיל מ

 .etwork (PSTN)Nelephone Twitched Sublic Pהמסורתית 
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. בזקבחצי, אך לא היה בנתונים אלה להביא להתאמת תעריפי ההכנסות קטנו  2011ומאז שנת  ,70%

"סלי תשלומים  השקתשעשתה החברה כדי להתמודד עם אובדן הלקוחות והתנועה היו  ההתאמות

בסלים אלה היו  המחירים התאמותגם  אךמסוימת,  תעריפיתפיים" שבהם יש לחברה גמישות חלו

 שמעברהעלאה במחירי הדקות  מורתתהחודשי  תעריףב₪  15-10 של בהוזלה התבטאוו מינוריות

, אובדנית אסטרטגיהכ בזק של התמחור אסטרטגיית נראית פניו על 14."(החריגות)הדקות " למכסה

 .שנה 17 זהמשלא עודכנו  םהעודפת הגלומה בתעריפי הרווחיות אלמלא

 

 2003-2019בזק חברת רווחיות  .3

השנים מאז שנקבעו התעריפים  18חולקו  הצגהלצרכי  .1וחיות של חברת בזק מוצגת באיור תמונת הרו

. שלוש הקבוצות אינן שוות 2019-2010-, ו2009-2006, 2005-2002לאחרונה לשלוש קבוצות שנים 

 באורכן והן נקבעו בהתאם לזהות בעלי החברה. 

 2005כחברה ממשלתית. באוקטובר  בזקהיו השנים האחרונות שבהן פעלה חברת  2005-2002השנים 

חדלה להיות חברה  בזקמאחזקות המדינה בחברה לאפ.סב.אר. החזקות בע"מ, ו 30%הושלמה מכירת 

נמכר גרעין השליטה בחברה לחברת בי קומיוניקיישנס באמצעות חברת "בי  14.4.2010-ממשלתית. ב

תפקיד חשוב במדיניות העלויות וההשקעה של  השיחק עסקות אלההמימון של  צורתתקשורת". 

 .החברה

 2019-2010 ,2009-2006 ,2005-2002 ומרכיבי עלויותיה"א מפרווחיות חברת בזק : 1איור 

 (2019ש"ח במחירי  יוני)מיל

 

                                                           
דקות"(  Xדקות", "מדברים  Xסי אדקות", "הכול כלול קל Xשווקו תחת שמות דומים )"הכול כלול בחבילה החבילות   14

הדקות "החריגות", נושא שהפך רלבנטי  מרבית המנויים לא היו ערים למחירשמות שהשתנו על פני זמן. יש להניח ש
 לאחרונה עקב ריבוי השיחות בתקופת הקורונה.

 -

 1,000
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 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

2002-2005 2006-2009 2010-2019

משכורות והוצאות נלוות אחר  

תמלוגים פחת 

רווח תפעולי הכנסות נטו

עלות והוצאות נטו הוצאות הפעלה וכלליות נטו  
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 .המחברים ועיבודי בזק חברת נתוני: מקור   

הממוצעת על פני כל אחת מהתקופות, והוא משקף את המגמות  השנתית מציג את העלות  1איור 

 .2019לצרכי השוואה חושבו כל מרכיבי ההכנסה והעלות במחירי שנת  15ברווחיות  בזק  על פני זמן.

ממחיש את הירידה החדה שחלה בהכנסות התקשורת הנייחת על פני השנים. בעוד שהחברה האיור 

הייתה ההכנסה הממוצעת בארבע בשנה, ₪ ד יליארמ 6.4הממשלתית נהנתה מהכנסה ממוצעת )נטו( של 

הירידה אף יותר בולטת  16.₪ מיליארד .34-ובעשור הבא היא ירדה ל₪,  מיליארד 5.4השנים הבאות רק 

בעשור ₪  מיליארד 2.4-ול ₪ מיליארד 3.7-ל₪  מיליארד 5.2-: עלות זו ירדה מהממוצעת השנתיתבעלות 

של בזק לא הממוצע האחרון. כתוצאה מירידת העלויות התלולה לא זו בלבד שהרווח התפעולי 

-דל לגבתקופה הראשונה, ₪ מיליארד  1.2התפעולי הממוצע שהיה הרווח  .הצטמצם אלא שהוא גדל

ירידת ההכנסה מחד והגידול  בתקופה השלישית.₪ מיליארד  1.9-בתקופה השנייה ול₪ מיליארד  1.6

הרווח התפעולי  שיעורברווח התפעולי מאידך הפכו את בזק לאחת החברות הרווחיות במשק, כאשר 

  17בעשור האחרון. 45%-כחברה ממשלתית ל 18%-גדל מ מההכנסה

עת הונהגה  90-אינה תופעה חדשה, ואפיינה את התנהלותה מאז תחילת שנות ה ההתייעלות בחברת בזק

שיפורים הטכנולוגיים שמקורה ב, כאשר היא נהנית מרוח גבית חזקה שיטת התעריפים החדשה

התייעלות זו התבטאה בצמצום כוח אדם מיותר, תשלום שכר נמוך יותר שאפיינו את הענף.  המהירים

הוצאות מנהלה ושיווק. מאמצי התייעלות אפיינו את הנהלת החברה בהיותה לעובדים חדשים, וקיצוץ ב

חברה ממשלתית, ומאמצים אלו הואצו עת עברה לידיים פרטיות. כך ירדו הוצאות ההפעלה וההוצאות 

בסוף התקופה, כאשר הוצאות השכר ₪ מיליארד  1.5-ל 2002בשנת ₪  מיליארד 3-הכלליות )נטו( מ

בחומש האחרון, וההוצאות הכלליות ₪  מיליארד 0.9-ל 2002בשנת ₪  יליארדמ 1.8-הצטמצמו בחצי, מ

 18.₪ מיליארד 0.5-ל₪  מיליארד 1.3-הצטמצמו מ

חלק משמעותי מהגידול  1אך הירידה בעלויות לא נבעה אך ורק ממאמצי התייעלות. כפי שמראה איור 

הירידה באומדן הפחת. הוזלה חדה במחירי הציוד וצמצום  –ברווח התפעולי מקורו ברישום חשבונאי 

 2000עד לשנת  שנמצא במגמת עלייהההשקעה בתשתיות הביאו לירידה חדה באומדן הפחת. אומדן זה 

₪  מיליארד 1-בתקופה הראשונה, ירד ל₪  מיליארד 2-הלך והצטמצם בהדרגה: הוא היה בממוצע כ

ח ושיעור רוכתוצאה מכך רושמת בזק בעשור האחרון. ₪  מיליארד 0.75והגיע לממוצע של  ,יהיבשנ

מהוצאות ההפעלה  1.7מההכנסות )פי  60%-של למעלה מיוצא דופן ( EBIDTAתפעולי לפני פחת )

 וההוצאות הכלליות(. 

                                                           
 .1 נתוני ההכנסה והעלויות השנתיים עליהם מבוסס האיור מופיעים בנספח 15
כהכנסה בניכוי הוצאות תעריף קישור גומלין )קש"ג(. בשיחות בין רשתיות גובה הרשת שבה מוגדרת הכנסה נטו ה 16

מסתיימת השיחה את תעריף הקש"ג הגלום בתעריפיה ומעבירה אותו לרשת שבה נוצרה השיחה. מאחר וחלק זה של השיחה 
קש"ג ששולמו לרשת שבה נוצרה אינו עובר ברשת בזק נמדדות ההכנסות נטו. במקביל חושבו העלויות בניכוי עלויות ה

 השיחה.
 מההכנסה, הרווח כמעט שקול בגודלו לעלות.  45%התפעולי מהווה רווח כאשר ה 17
הסדרים אלו מומנו באמצעות מכירת נדל"ן ש"ירשה" לווה בהסדרי פרישה נדיבים. צמצום מצבת העובדים הוותיקים  18

ר בעקבות השינויים הטכנולוגים )לדוגמא, בנייני המרכזות(. החברה במעבר ממשרד הדואר לחברה ממשלתית, ושהפך למיות
)שנרשמו בדו"חות הכספיים של החברה כ"הוצאות תפעוליות"( ₪ מיליארד  0.5-הופרשו לצורך זה למעלה מ 2018כך בשנת 

  ובשנה שלאחר מכן נמכר נדל"ן בהיקף דומה )שנרשם כ"הוצאה תפעולית" שלילית(.
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 מיליארד 1.05בלימת ההשקעות. ההשקעות שהיו ברמה ממוצעת של  בין השאר, ,לירידת הפחת תרמה

 0.9-ל חברה,ה בעקבות הפרטת ,2019-2006בשנים חברה ממשלתית, ירדו  בזקלשנה כל עוד הייתה ₪ 

ישראל, שהייתה בעבר  )כאשר כחמישית מההשקעה ממומנת ממכירת רכוש אחר(.₪  מיליארד

, מפגרת כיום אחרי מרבית העולם המתקדם, כאשר צוואר הבקבוק הנייחתמהמובילות בטכנולוגיה 

 מכלל מנויי 5.5%ו רק הי 2019סוף שנת בכך  ססת רשת הגישה.הוא הטכנולוגיה המיושנת עליה מבו

 -Fiber to the Premises) מחוברים במישרין לרשת באמצעות סיבים אופטייםבישראל האינטרנט 

FTTP  ) %28.19הוא  יאירופהממוצע הכאשר 

לתשלום דיבידנד. הסדרים  בזקהחברה להפנות את רווחיה העודפים של  בעליהעדיפו הפרטתה  לאחר

 עם הוסרהזו  הגבלה אךחברה ממשלתית,  בזקעם ועד העובדים מנעו תשלום דיבידנד כל עוד הייתה 

חברת אפ.סב.אר. חילקה כמעט את כל הרווח הנקי בצורת דיבידנד  20.הפרטיים בעליםל הבעלות העברת

 החלטה העבירה כאשר עשותלה ואילו חברת "בי תקשורת" הגדיל₪(,  מיליארד 2.8)ממוצע שנתי של 

השנים שלאחר הרכישה לא יוגבל תשלום הדיבידנד על ידי הרווחיות.  שלוש שבמהלך בדירקטוריון

(, והופסק רק 2019)במחירי שנת ₪  יליארדמ 20.7-תשלום הדיבידנד תחת הבעלים החדשים הסתכם ב

  2019.21בשנת 

 

 אומדן עלויות שירותי הטלפוניה .4

נטו של העלויות וההוצאות ( פחתו תהנוכחיברמתם )השנה בה נקבעו תעריפי הטלפוניה  2003מאז שנת 

(, 22מיליון 1.7-מיליון ל 3-)מ 41%-באותה תקופה קטן מספר מנויי הטלפוניה ב .שליש-שניכמעט בבזק 

במקביל גדל מיליארד דקות שנתיות(.  3.5-מיליארד ל 19.7-)מ 81%-והיקף התנועה היוצאת קטן ב

מיליון( ומהירות הגלישה גדלה עשרות מונים. איננו  1.6-אלף ל 430-)מ 3.7מספר מנויי האינטרנט פי 

עלויות בזק ליחידת תפוקה באופן קטנו  2003מאז נדרשים לתמונת הרווחיות של בזק כדי להסיק ש

לא ניתן לקבוע את  ,םאך בהינתן ההבדלים הקיצוניים בשיעורי השינוי של השירותים השוני ,משמעותי

ללא מערכת תמחור השינוי בתפוקה של שירות מסוים )למשל הטלפוניה( והשינוי בעלויות הקשר שבין 

 .מוסדרת

מערכת תמחיר שתאפשר לה לאמוד את עלות הייצור של בזק במהלך השנים תפתח שהיה לצפות ניתן 

כך  נמנעה באופן שיטתי מלאמץ כלי ניהולי בסיסי זה. החברהאך  ,שהיא מייצרת השירותים השונים

, על מנת לצמצם את ה לתמחר את שירותי הנגישות והתנועהדרשכאשר ועדת התעריפים נ 1993בשנת 

 2014באופן דומה, כאשר בשנת  )"ועדת מידן"(. גוף חיצוניב הסתייענאלצה להיא הסבסוד הצולב, 

                                                           
 .OECD-נתוני ה 19
מיליון  180-(. הדיבידנד )כ2003שנות קיומה כחברה ממשלתית חילקה החברה דיבידנד רק בשנה אחת )בשנת  25במהלך  20

 היווה פחות מרבע מהרווח הנקי באותה שנה.₪( 
ההנהלה החדשה את מדיניות המימון העצמי שלה. בעקבות הרכישה על ידי הבעלים  כדי לממן תשלומים אלו שינתה  21

, ועלויות המימון, שהיו שליליות תחת 80%-ל 40%-של חברת בזק )התחייבויות קבועות/ הון מניות( מהחדשים גדל המינוף 
 תחת הבעלים החדשים.₪ מיליון  370הבעלים הקודמים, גדלו להוצאה ממוצעת של 

 המשמשים את המגזר העסקי. PRIמספר המנויים כולל את ערוצי הקול בצירי   22
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, עניין זהבשוב לסיוע חיצוני. הוא נדרש סיטונאיים משרד התקשורת קבע את תעריפי השירותים ה

שביססו את ממצאיהן על נתוניה  שלא כוועדות התעריפים. נעזר המשרד בחברת פרונטירכאמור, 

המאזניים של בזק )דהיינו, על מחירי חשבונאות היסטוריים( התבססה חברת פרונטיר בהמלצותיה על 

ים חדשים לשוק חרת מתסכני עודדכדי ל וזאת, )מחירי החידוש( של הציוד והתשתית מחירי השחלוף

קרקעית במלאי ההון של החברה, ובהינתן -בהינתן המשקל הגדול של מערכת התשתית התת .הסיטונאי

הגידול בעלויות הנחת התשתית בשטח העירוני, מחירי השחלוף של התשתית גבוהים משמעותית 

שנה בעת שנחפרו התעלות  30, או 20, 10ם, מחירים אותם שילמה בזק לפני מהמחירים ההיסטוריי

, המתבסס על המחירים 2014המשמשות את צנרת החברה. כך בעוד שמאזן בזק מפ"א לשנת 

את ערכו  כה פרונטירהערי₪, מיליארד  4.6-ההיסטוריים, מצביע על רכוש קבוע לאחר פחת בערך של כ

הכבלים ותשתית התקשורת ברשת הנייחת והבינלאומית הוערך במאזן ערך ש בעוד ₪.מיליארד  7.7-ב

מהפחת רב השנים של תשתית זו,  מתא מתעלי, תוך שהכה פרונטירהערי₪, מיליארד  2.7-כבהמאוחד 

 .ש"ח מיליארד 6.4שערך התשתית המקומית הוא 

בחישוב מחיר ההון. מחיר ההון של חברה, המחיר  חברת פרונטירבין הוועדות ועל פער זה נוסף הפער 

מחיר ההון  תלוי במשקל היחסי שלשבו היא מתרגמת את ערך נכסיה הפעילים למונחי עלות שנתית, 

המגלם מעבר לעלות האשראי גם את הפיצוי לסיכון בו נושאים  ,הזר )עלות האשראי( ומחיר ההון העצמי

על שיעור  חברת פרונטיר המינוף תקני, התבססעל שיעור וועדות התעריפים התבססו ש הבעלים. בעוד

בעוד שוועדות כתוצאה,  ערך השוק של החברה. מחושב לפיכאשר ערך ההון העצמי המחושב המינוף 

 ה, הניחות של בזקמערך ההשקע 60%התעריפים הניחו שבבואה לממן את השקעותיה מהווה ההון הזר 

-רק כ הערכות פרונטירהיה לפי מאחר ומחיר ההון הזר  0%4.23 רק שמרכיב זה הוא חברת פרונטיר

 ממחיר ההון העצמי תרמה הנחה זו ל"ניפוח" נוסף של עלויות ההון. 40%

הנגישות  דמי :2014בשנת בשוק הסיטונאי מערך התעריפים היוו את הבסיס לקביעת  אלהחישובים 

)דמי כרטיס(, ותעריף ₪  6.87 -"תוספת טלפוניה" ₪,  32.56 -אינטרנט ללא טלפוניה למנוי  יםהחודשי

חברת פרונטיר המליצה גם על תוואי  .)תעריפים ללא מע"מ( בכל שעות היממהלדקה  אג' 1 - ותשיחה

ביחס לגידול בהיקף הרשת, ה אומדני לקביעת התעריפים בשלוש השנים הבאות. תוואי זה התבסס על

במהלך  2014.24מנובמבר  תקנות השימושב , וגולםותחזיות התנועהשיעור התייקרות של העלויות 

עודכנו התעריפים בהתאם למדד המחירים לצרכן, אך בהינתן שיעור  2018-2014תקופת ההסדר 

ם תעריפיההאינפלציה הנמוך בשנים אלו לא תרם העדכון לשינוי מהותי בתעריפים המקוריים. 

, שימוע להליך המשךב, 2020ובפברואר  25,בביקושים לשינויבהתאם  2018 בשנת קנותו הסיטונאיים

 לשירותים השונים ביקושב םיישינוהעל תחזית  מתבססה מנגנון, התקופתיהעדכון  מנגנון נקבע

 הרשת והוזלת הציוד.  הרחבתל ביחס וההערכות

 

                                                           
היקף החוב לטווח ארוך של החברה  2014בשנת ניות הדיבידנד הנדיבה של החברה היה זאת אף על פי שכתוצאה ממדי  23

 (.20:80של שיעור מינוף מאזני מהערך המאזני של הון מניותיה ) 4פי 
 ."2014-התשע"ה,"תקנות התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( 24
 ".2020-ברשת בזק ציבורית של מפ"א()תיקון והוראת שעה(, השת"ף"תקנות התקשורת )בזק ושידורים()שימוש  25
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 המוצעים הטלפוניה תעריפי .5

הסיטונאי הבחינה לראשונה בין מנוי שהוא מנוי רק לשירותי טלפוניה )מנוי  בשוק התעריפים קביעת

( ומנוי הרוכש גם שירותי טלפוניה וגם שירותי אינטרנט )מנוי singleהמכונה בעגה המקצועית "סינגל" 

 דמי לשלם אמורים המנויים סוגי שני היו פרונטיר לשיטת(. doubleהמכונה בעגה המקצועית "דאבל"  

, בנוסף. )דהיינו, את עלות ההתחברות של המנוי לרשת( הנגישות עלות את המשקפים חודשיים שימוש

 בארון הטלפוניהאמור היה כל מנוי טלפוניה לשלם באופן חודשי סכום קבוע המשקף את עלות כרטיס 

 נידרש, נגישותה עלות את"מכסה"  כבר אינטרנט מנוי של החודשי השימוש דמי ותעריף מאחר. הסעף

 את דמי הכרטיס, בעוד מנוי סינגל נדרש לשלם את מלוא התשלום.  רק לשלם דאבל מנוי

השיווק, המכירה והגביה(  עלויות) והמרווח הקמעונאי לעלויות הנגישות, כרטיס הטלפוניה אומדננו

בהתאם לפרמטרים שנקבעו  רווחה מרכיב את כוללו 2021 לשנת עודכן עלויותה אומדן .1 בלוח מפורטים

 עלותמ מורכבתזו  עלות .₪ ]...[ -ב מסתכמת סינגל מנויל עלותה 1 ללוח בהתאם. פרונטירעל ידי חברת 

 הישירותרבע מהעלויות שנאמד כ קמעונאי, ומרווח₪, ]...[ - הטלפוניה כרטיס 26,₪ ]...[בסך  הנגישות

הנחנו שהעלויות הקמעונאיות מתחלקות בצורה שווה בין שירותי הטלפוניה והאינטרנט.  27.(₪ ]...[)

של מנוי  ומחצית המרווח הקמעונאימדמי הכרטיס  , אפוא,מורכבת למנוי דאבלהתוספתית העלות 

מנויי הטלפוניה של בזק מנויים גם לשירותי  ]...[היו  2019בשנת  28 .₪ ]...[-ומסתכמת ב הסינגל

 ₪.  20.82. אומדן העלות הממוצעת הוא, אפוא, (]...[ ) מנויי טלפוניה בלבד ]...[האינטרנט שלה, ו

 )₪( המומלץ החודשי השימוש דמי הרכב עלויות הנגישות של בזק ותעריף : אומדן1לוח 

 מנויי דאבל  מנויי סינגל   
 ממוצע

 משוקלל

 ]...[ ]...[ ]...[ נגישותעלות 

 ]...[ ]...[ ]...[ עלות כרטיס טלפוניה

 ]...[ ]...[ ]...[ קמעונאי מרווח

 20.82 ]...[ ]...[ (ללא מע"מ)תעריף מומלץ לדמי שימוש 

 24.36 ]...[ ]...[ (כולל מע"מ)תעריף מומלץ לדמי שימוש 

 

על בסיס אחיד ללא קשר )חשמל, מים וטלפוניה( באופן מסורתי נקבעו תעריפי השירותים הציבוריים 

ה האורבנית )ערים צפופות לעומת ערים דלילות ש( ולפרילפיזור הגאוגרפי )מרכז לעומת פריפריה

                                                           
שנערך בשנת  השימושתלוי בצורה קריטית במספר המנויים הכולל המשתמש ברשת. עדכון תקנות  הנגישות עלות אומדן 26

מיליון  2.2-)כ בפועל מהמספר משמעותית הנמוך אומדןמיליון מנויים,  1.8-כ הוא המנויים שמספר בהנחה נעשה 2020
 לעלות באומדננו החישוב תוקן כתוצאה(. 2021תחזית הביקושים לשנת מדד , כפי שפורסם לאחרונה במסגרת מנויים

 . ₪]...[ -ל ₪ 25.10-מ הנגישות
בדצמבר  30ברשת הוט, מיום  BSA-המרווח הקמעונאי נאמד בצורה דומה לזו שאומצה בשימוע עדכון תעריפי שירות ה 27

2019 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/30122019  
  חישוב המרווח הקמעונאי למנוי דאבל אינו מבחין בין מנוי אינטרנט קמעונאי ובין מנוי אינטרנט סיטונאי.  28

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/30122019
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באופן דומה,  29ת הרשת ומערך התעריפים.שת פרייועלוהשונות באוכלוסין(. משכך, נפרם הקשר בין 

אחרי מע"מ. ₪  24.36-לפני מע"מ, ו₪  20.82ר של אנו ממליצים על תעריף אחיד לדמי השימוש בשיעו

₪  49.50)התשלומים מהתעריף הנוכחי של דמי השימוש בהתאם לתקנות  60% כמעטתעריף זה נמוך ב

 (. לפני מע"מ

תעריף גבוה למנוי סינגל  ותעריף נמוך ) לטלפוניהתעריף דמי שימוש דיפרנציאלי בהתלבטות בין קביעת 

בעשור האחרון התמקדה שיקול התחרותי. לתפקיד מכריע  יש לתת, אחידתעריף או ( למנויי דאבל

ף דמי תשתית האינטרנט. תערי המועברים באמצעותשירותים  צימקבבהתחרות בשוק התקשורת 

 למתחרים מאוזן משחקים מגרש מייצרושוק הסיטונאי, מגדיל את רווחיות הכניסה ל השימוש המוצע

מבטיח  האחיד המחיר ,זאת עם יחד. עד הבית עצמאיות סיבים תשתיותהמתכננים לפרוש  חדשים

 הוזלה משמעותית לכלל מנויי הטלפוניה.

אג'  0.75עלות שיחה תוך רשתית היא פרונטיר  של עלויותמודל ההמבוסס על תחשיב מעודכן בהתאם ל

קבועה אג'. בשיטת התעריפים ה 0.99ועלות מקטע יצירת שיחה או השלמת שיחה חוץ רשתית היא 

, הצרכן יוצר השיחה מחויב בעלות השיחה היוצאת ועלות השלמת השיחה )הקש"ג(, כך שעלות כיום

% ]...[ 2020הנכונים לשנת אג'. בהתאם לנתוני בזק  2רשתית בין שני טלפונים נייחים היא -שיחה בין

 מאחריחת אחרת. % היו שיחות לרשת ני]...[-רשתיות וכ-מהשיחות בין טלפונים נייחים היו שיחות תוך

רשתית ושיחה לרשת נייחת -להבחין בין שיחה תוך ,המספרים מניידות כתוצאהוהצרכן אינו מסוגל, 

 שעות בכל נייח לטלפון שיחה לכל המרבי שהתעריף מוצעועל מנת לפשט את מבנה התעריפים,  ,אחרת

מהתעריף הנוכחי בשעות  14%תעריף זה מהווה  אג' כולל מע"מ(. 1.4אג' ) 1.2 אחיד בגובה יהיה היממה

אג'  6.18תעריף השלמת השיחה ברשת הרט"ן )הקש"ג( הוא מהתעריף בשעות השפל.  40%-השיא, וכ

בנוסף, אג' כולל מע"מ(.  8.40אג' ) 7.18שיחה לרשת רט"ן יהיה המרבי לתעריף הלדקה, ועל כן מוצע ש

, וכדומה( מתעריף חינם. אנו 101, 100בהתאם להסדר הקיים נהנות "שיחות מצוקה" )שיחות למוקדי 

 ממליצים שהסדר זה יימשך.

( ובזק fixהיו התעריפים שבהסדר כפי שנקבעו על ידי משרד התקשורת תעריפים קבועים ) ומתמידמאז 

למנוע מהמונופול לממש את  נועד הז מנגנוןלא הייתה רשאית להציע למנוייה תעריפים נמוכים יותר. 

כדי לבלום חדירת מתחרים חדשים לענף. החשש שמתחרה כוחו ולהציע הנחות גודל או הנחות אחרות 

חדש יציע ללקוחותיו מערך תעריפים המבוסס על דמי שימוש גבוהים יותר ותעריפי שיחות נמוכים, 

הוועדה בבסיס המלצתה של  עמדובצורה זו "ישתלט" על חלק גדול מהמגזר העסקי עתיר השיחות, 

לאפשר לבזק גמישות מסוימת בקביעת תעריפיה. בהתאם להמלצות  1998משנת להסדרת תעריפי בזק 

נאסר על בזק להתנות את קבלת הוועדה היה על התעריף לכסות את עלות השירות בטווח הארוך, 

ועדת  30ור המפקח.את איש "סל התשלומים החלופי" חייבוהתעריף המוזל בצריכת שירותים אחרים, 

                                                           
דחתה  2007בשנת  ערב הקמת רשות המים והביוב. הבולט ביותר בין התעריפים והעלויות קשור בתעריפי המיםהפער   29

הכנסת את המלצת הוועדה המייעצת להסדרת תעריפי המים שהמליצה על תעריפים דיפרנציאליים בהתאם לעלויות תאגידי 
 המים השונים, וקבעה שתעריפי המים יהיו אחידים לכל התאגידים.

של ה"דין וחשבון של הוועדה להסדרת תעריפי חברת  IVבשיקולים שהנחו את הוועדה בהמלצתה כלול בפרק דיון מפורט   30
 .1998בזק", ספטמבר 
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חזרה ונדרשה לנושא ואישרה את ההסדר הקיים כל עוד הסלים הם למטרות  2003התעריפים בשנת 

 31"הגנתיות".

סלי תשלומים חלופיים, אך בחלוף השנים  3המליצה לאפשר לבזק להציע  1998ועדת התעריפים בשנת 

 סלים. 30-הנוכחית כוללת למעלה מהפכו סלים אלו לצורת התמחור העיקרית של בזק, ורשימת הסלים 

מגזר משקי בממנויי החברה  ]...[-ל "סלי התשלומים החלופיים" כעכבר בתחילת העשור הנוכחי נמנו 

 %.]...[-מ למעלההגיע שיעור זה  2019(, ובשנת SOHOהבית והעסקים הקטנים )

לפי מספר דקות השיחה המרבי שהמנוי  יםוגדרמ. סלים ה1סלי התשלומים לבשו שתי צורות עיקריות: 

 לפי התעריף בתקנות תבויחומ...(, כאשר דקות חריגות 1,000, 750, 600, 300, 100יכול לבצע בחודש )

קו בדמי  -ה"קו קל" סל . הסדר 2-; ו"(סלי הקבוצה הראשונה)" , או אף תעריף גבוה יותרהתשלומים

בתעריף שהוא מחויבת נייח  יעדלאשר כל שיחה , כתקנות התשלומיםשהם כמחצית התעריף שבשימוש 

סלי התשלומים החלופיים מהסוג הראשון  32."(הקבוצה השנייה סלי)" מתעריף שעות השיא 3כמעט פי 

הוצעו למנויים שהעדיפו את הוודאות של תשלום חודשי קבוע על תשלום המשתנה עם היקף התנועה, 

 שרת את המנויים דלי השיחות.  קל קווה

]...[ -כ מהקבוצה הראשונה"סלי התשלומים החלופיים"  השתייכו להסדרי 2020דיווח בזק מינואר לפי 

מבין המנויים בחר  ]...[, 600-% מהם בחרו בסל שמספר הדקות המרבי בו היה פחות מ]...[אלף מנויים. 

 הפרשהסלים נבדלים זה מזה בתעריפיהם, כאשר דקות שיחה לחודש.  1,000-בסלים שהציעו יותר מ

בדמי השימוש החודשיים. כך תעריף סל ₪  10בכמות הדקות המרבית כרוך בהפרש של  דקות 200של 

וסל שמבטיח ₪,  49.90דקות מחירו  300סל המבטיח ₪,  39.90דקות שיחה חודשיות הוא  100המאפשר 

 יםסלה ימאחר ובהתאם לנתוני בזק מנוי 33.)כל התעריפים כוללים מע"מ( ₪ 64.90דקות מחירו  600

 אג' לדקה.  ]...[תעריפי הסלים החלופיים משקפים "תעריף צל" של  ,]...[ים בממוצעוחחמש

רק טבעי שתעריף הסלים החלופיים השונים נקבע היה זה אג' ויותר  10שבו מחיר דקת שיחה היה בעידן 

הופכת לחסרת משמעות כאשר תעריף דקת שיחה  זוהבחנה אך  ,בהתאם להיקף הדקות החודשי המרבי

המעדיף את הוודאות של תשלום חודשי קבוע על  םמנוייהציבור לרשות מוצע, אפוא, שאג'.  1.2 הוא

מספר על בסיס  שתתומחרבמחיר קבוע  תיקבע חבילת שירותים  ,תשלום המשתנה עם היקף התנועה

 . השיחות הממוצע

דקות שיחה בחודש,  ]...[ 2020בינואר  צרך מקרב הקבוצה הראשונה מנוי הסלים הממוצע בזקלפי נתוני 

% ]...[-ובכ ,% הן שיחות למכשיר נייח השייך לרשת מפ"א אחרת]...[-% הן בתוך הרשת, כ]...[-כמהן 

דקות שיחה ברשת  ]...[-התעריף לדקות לחודש( היעד הוא ברשת ניידת.  ]...[-מדקות השיחה )דהיינו בכ

דקות הקישוריות  ]...[והתשלום עבור ₪,  ]...[הוא בהתאם לתעריפים החדשים ולמפעילי מפ"א אחרים 

 32.75-ולפני מע"מ,  ₪ 28.00מומלץ על כן שתעריף חבילת השירותים יהיה ₪.  ]...[לרשתות הרט"ן הוא 

                                                           
 .VII, פרק 2003דין וחשבון של הוועדה להסדרת תעריפי חברת בזק, מרץ  31
המוזל" שדמי השימוש שלו גבוהים יותר אך תעריף השיחות החריגות נמוך יותר.  ה"סל סל תשלומים חלופי דומה הוא  32

 ה"קו קל". סלפחות מעשירית ממספר המנויים ב 2019-מספר המנויים לסל זה היה ב
 .חודשי "המבצע" 12לחודש לאחר תום ₪  10-הסלים מתייקרים ב 33
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על ידי מנויים עתירי שיחות,  חבילת השירותיםניצול לרעה של אופציית למנוע  כדי "מ.מע אחרי ₪

ממכסת בסל זה ויחרגו שיבחרו  . מנוייםדקות לחודש 500להיקף של עד תיקבע  מכסת הדקות בחבילה

 34.התשלומים בתקנותלתעריפים יחויבו בהתאם הדקות בסל 

לא פחות מרשימה מצמיחת סלי התשלומים המוגדרים לפי מספר דקות השיחה המרבי הייתה צמיחת 

ה"קו קל". אם בתחילת העשור היה שיעור המנויים במגזר משקי הבית והעסקים הקטנים שהצטרף 

נועדה לשמש כאמצעי הקו הקל  שהשקת. בעוד ל]...[ , הרי שבסוף העשור הגיע שיעורם]...[להסדר זה 

רק  סלשהצטרפו למשקי בית ועסקים קטנים  סלהיה מרכיב הולך וגדל מבין מנוי הלשימור לקוחות, 

לצורכי קבלת שיחות או כקו חרום למצבים בהם קיים שיבוש במערכת החשמל )כגון כפתורי החרום 

ועה היוצאת ממנוי בעוד שהיקף התנמן הנתונים שהעבירה החברה נמצא כי  35(.וקו מצוקה במעליות

דקות לחודש, היקף התנועה היוצאת ]...[ -הוא כמקרב הקבוצה הראשונה "סל תשלומים חלופי" ממוצע 

דקות. בעוד שכמות דקות השיחה הנכנסות לטלפון של מנוי "סל  ]...[-ממנוי "קו קל" הוא רק כ

 . ]...[ הכמות גדולה% מכמות הדקות היוצאת, בקבוצת "קו קל" ]...[-תשלומים חלופי" גדול ב

הנוכחי של ה"קו קל"  תעריףמהמה כולל מע"מ( נמוך במידת ₪  24.36תעריף דמי השימוש המוצע )

 נמוך משמעותית. איננו רואים, אפוא, צורך בהמשך ההסדר. - ותעריף השיחות₪(,  25.10)

, הקיימים החלופיים התשלומים סלי כל יבוטלו החדש התעריפים הסדר הפעלת שעם מומלץלפיכך, 

(. אלו ולשיחות שימוש לדמי נפרד תשלום"בסיסי" )דהיינו, ה התעריפים להסדר יועברו בזק מנויי וכל

  .חבילת השירותים המוצעתמתוכם שיעדיפו את התשלום הקבוע יוכלו לבקש ולהצטרף ל

בדמי  50% של בשיעור מהנחהכיום נהנים מנויים שהם מקבלי קצבת השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי 

 . אנו ממליצים להמשיך הסדר זה .קבועיםהשימוש ה

העסקים הגדולים  יקטנים משתמש בדומה למשקי הבית בקווים בדידים, בעלהעסקים ה גזרבעוד שמ

. ריכוזם של (PRI – Primary Rate Interface)משתמשים להעברת שיחות ונתונים באגדי קווים 

ועל כן איננו רואים מקום  מקל על התחרות במגזר פעילות זה העסקים הגדולים באזור גאוגרפי מצומצם

 בטכנולוגיה זו. התעריפים להתערבות המפקח בקביעת 

 

 שירותים נלווים .6

קבועים כיום בתקנות  ,בנוסף לתעריפים עבור קו הטלפון ודקות השיחה הקבועים בתקנות התשלומים

גם תעריפים עבור שירותים נוספים שמספקת חברת בזק. חלקם שירותים נלווים לקו הטלפון כדוגמת 

, שירותי 144דמי התקנה והעתקה של קו טלפון, תא קולי ושירותי שיחות ייחודיים כדוגמת שירות 

                                                           
 מהדקה החל, חודש באותו שקיים דקות השיחה כל על שבתקנות התעריפים לפי יביחו הדקות 500 ממכסת שיחרוג מנוי 34

 .הראשונה
בעקבות  1993לאפשר "קו קל" למנויים דלי שיחות כלולה כבר בין המלצות הוועדה להסדרת תעריפי בזק בשנת  ההמלצה 35

 .העלאת תעריפי דמי השימוש החודשיים
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אלו מבוססים על התעריף . תעריפי שירותים 1-700ושירותי שיחות בחיוב מפוצל  1-800שיחת חינם 

 בפיקוח וכרוכים לעתים בתשלום נוסף )כגון: שירות מודיעין, שעון מעורר, שיחות גוביינא וכדומה(. 

 תעריף על מבוססשיחה  לדקתהתעריף  שבהםרשתיים -תוךאותם שירותים  שבכל ממליצים אנו

לפי  "מ(מע ללא)אג'  7.18או  לדקה' אג 1.2( יהיה התעריף החדש XY12)כגון בשיחות  הנוכחיהשיחות 

יהפוך התעריף הנוכחי  מבוסס על התעריף בפיקוח וכרוך בתשלום נוסףתעריף הבשירותים בהם  העניין.

לתעריף מרבי ובזק תורשה לגבות תעריף נמוך יותר. באופן דומה, בשירותים נלווים שבפיקוח )כגון, תא 

מבוסס על התעריף לדקת שיחה,  אינוהם שהתעריף של שירותיםקו טלפון והעתקתו(  התקנתקולי, 

 .יהפוך התעריף הנוכחי לתעריף מרבי, ובזק תורשה לקבוע לו מחיר נמוך יותר

 

 בזק של הפיננסית יציבותההמהלך על  השפעת .7

מיליארד  2.14רווח תפעולי של ₪, מיליארד  4.07דיווחה חברת "בזק מפ"א" על הכנסות של  2019בשנת 

ולנתוני המשרד  בהתאם לדיווח זה 36.)ללא מע"מ( ₪מיליארד  1.57ורווח לאחר הוצאות מימון של  ,₪

לפי  ויביא עדכון התעריפיםביטול כפל התשלום של מנויי הדאבל ומקורם בקווים הבדידים. ₪ ]...[-כ

בתעריפים האם יש  %37.]...[-במיליון מנויי המגזר  ]...[הטלפוניה של הוצאות  נתקטהערכתנו לה

אם היה התעריף החדש מופעל  להערכתנולערער את יציבותה הפיננסית של בזק מפ"א?  החדשים

 מיליוני 331-קטנות ב )לפני מע"מ( הקווים הבדידים ממגזר"א מפבזק  הכנסות היו 2019 שנת בתחילת

, מההכנסות 53% 2019 בשנת היווהשל "בזק מפ"א"  התפעולי הרווח. יהמכלל הכנסות 8.1%-כ שהם ₪

  .החברה יציבותל מעורר חשש אינובוודאי ש שינוי ,48%-ל זה שיעור ועדכון התעריפים היה מצמצם

 

 

 דרור-ד"ר עופר רז     פרופ' ראובן גרונאו

 

 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה,       

 משרד התקשורת       

 

 

 

                                                           
 למפעילים אחרים. התשלום עבור קש"גות את כוללהברוטו  המדווחות הן הכנסותהכנסות ה 36
 ליעדים נייחים וניידים. אומדנירגילות  שיחותומשימוש  מדמי הכנסותאת ה כולל אומדן ההכנסה מקווים בדידים 37

ל דיווחי בזק על מרכיבי מבוססים ע ואומדן אובדן ההכנסות כתוצאה מאימוץ התעריפים החדשים 2019ההכנסות בשנת 
  ועל עיבודי המחברים. 2019בשנת  הכנסותיה
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  2019-2010, 2009-2006, 2005-2002: רווחיות חברת בזק מפ"א ומרכיבי עלויותיה 1נספח 

 (2019)מיליוני ש"ח במחירי 
 

  2002-2005  2006-2009  2010-2019  

 4,322 5,375 6,366 הכנסות נטו

 2,373 3,742 5,206 עלות והוצאות נטו

 1,601 2,615 2,956 הוצאות הפעלה וכלליות נטו 

 985 1,506 1,583 משכורות והוצאות נלוות

 616 1,109 1,373 אחר  

 20 71 200 תמלוגים

 753 1,057 2,049 פחת 

 1,949 1,633 1,160 רווח תפעולי

EBITDA  לפני פחתרווח תפעולי   3,209 2,690 2,701 
 

 .2002-2019 : הדו"חות התקופתיים של חברת בזק לשניםמקור

 

 

 

 


