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אסדרת תעריפי הטלפו יה הקמעו איים של חברת בזק – התייחסות לטע ותיה העיקריות של חברת
בזק לשימוע משרד התקשורת – חוות דעת כלכלית
סימוכין (1) :שימוע משרד התקשורת מיום 15.12.2020
) (2התייחסות חברת בזק לשימוע מיום 28.2.2021
) (3חוות דעת  EYמפברואר  2021הכלולה בהתייחסות חברת בזק

ביום  15.12.2020פרסם משרד התקשורת )"המשרד"( שימוע ב ושא קביעת תשלומים מרבים לשירותי
הטלפו יה הקמעו איים של חברת בזק )"השימוע"( .לשימוע צורפה חוות דעת כלכלית מטעם הח"מ
)"חוות הדעת"( במסגרתה הוצגו ,בין היתר ,מ ג ון קביעת תעריפי חברת בזק עד כה ,המגמות הרב
ש תיות בשוק הטלפו יה ה ייחת ,רווחיות החברה בש ים  2003עד  ,2019אומדן עלויות שירותי
הטלפו יה הקמעו איים של חברת בזק והתעריפים החדשים ה שקלים על בסיס מודל עלויות זה ,ולבסוף
מובא בחוות הדעת יתוח של השפעת המהלך על יציבות החברה .בזק החברה הישראלית לתקשורת
בע"מ )"בזק"" ,החברה"( הגישה למשרד ביום  28בפברואר את התייחסותה לשימוע ובכלל כך חוות
דעת כלכלית ש ערכה על ידי חברת היועצים אר סט-יא ג )"") ("EYחוו"ד  .("EYב וסף בימים
 11.7.2021ו 5.8.2021-התקיימו פגישות בין מ כ"לית משרד התקשורת ו ציגי המשרד לבין ציגי חברת
בזק ויועצי  EYבמסגרתה הועלו טיעו ים בעל פה.
הטע ות שהועלו על ידי חברת בזק ויועציה בכתב ובעל פה בח ו על ידי ו .מסמך זה יתייחס לטע ות
בזק ,כפי שהוצגו בחוו"ד  EYובשימוע בעל פה המתייחסות למב ה התחרותי של שוק הטלפו יה ה ייחת
ולטע ות ב וגע לצורת החישוב של התעריף המוצע .התייחסות לעיקרי הטע ות ה וספות ש טע ו בשימוע
תוצג במסמך פרד.


המב ה התחרותי של שוק הטלפו יה ה ייחת

חלק משמעותי מהטע ות בחוו"ד  EYב ושא זה הי ן טע ות שהחברה העלתה בעבר ,ולפיהן אין מקום
לפיקוח על תעריפי הטלפו יה של החברה ,שכן קיימת כיום תחרות אפקטיבית בע ף ה מצא מזה ש ים
בתחרות ,הן בשל התחליפיות שבין הטלפו יה ה ייחת והטלפו יה ה יידת ,והן בשל התחליפיות בין
הטכ ולוגיה המשמשת את בזק ) (PSTNוטכ ולוגיות הטלפו יה על גבי אי טר ט )(VOIP ,VOB
המשמשות את המתחרות בתחום ה ייח .טע ות אלה בח ו ו דחו על ידי המשרד בעבר 1.מעבר לכך,
 1טע ות דומות הועלו על ידי בזק כבר בפ י הוועדה לגיבוש כללים ומדי יות לפתיחת התחרות בתחום התקשורת ה ייחת
)"ועדת קרול"( בש ת  ,2002ובוועדות השו ות שעסקו במב ה שוק התקשורת ומב ה תעריפי בזק בש ים מאוחרות יותר.

חברת בזק מ עה לאורך הש ים מלהעלות טע ות אלה בפ י הפורום האחראי להגדרת דפוסי התחרות
– רשות התחרות ,ולבקש בהמשך לכך את הסרת ההכרזה של החברה כבעלת מו ופולין בתחום.
בזק טוע ת כי השוק הרלב טי לע יין ה דון הוא "שוק השיחות" שכן כיום הטלפון ה ייד מהווה תחליף
קרוב לטלפון ייח ,ולפיכך יש לבחון את דומי טיות החברה בע ף בהתייחס להיקף דקות השיחה,
לרבות דקות שיחה בסלולר ,ואין מקום לבחי ת הדומי טיות ביחס לשוק הטלפו יה הקווית בלבד,
ולהסתמכות על הגדרתה של הרשות לתחרות את בזק כמו ופול בתחום .אולם טע ות בזק מסתמכות
על תו ים המצביעים על ירידת השימוש בטכ ולוגיה המופעלת על ידה ,ובירידת הפדיון למ וי בשירותי
השיחות בקווים ה ייחים והן אי ן מבוססות על המבח ים המקובלים בספרות המקצועית העוסקת
באפיון התחרות.
בעגה הכלכלית מוגדרים מוצרים )ושירותים( כתחליפיים כאשר הם משמשים לאותה מטרה .אך
"תחליפיות" אי ה תכו ה אבסולוטית ,ומידת התחליפיות תלויה במידת הדמיון של הצורה שבה
המוצרים משמשים את המטרה .כך ,כל סוגי הרכב משמשים למטרות ת ועה ,אך אין צורך להסביר
שמידת התחליפיות בין סוגי הרכב השו ים היא מוכה .כדי למדוד את מידת התחלופה משתמשים
כלכל ים במדד של גמישות הביקוש " -אחוז השי וי בכמות המבוקשת כתוצאה משי וי באחוז במחיר
המוצר" .מדד חלופי הוא גמישות הביקוש הצולבת " -אחוז השי וי בכמות המבוקשת של המוצר
כתוצאה משי וי באחוז במחיר המוצר החליפי" 2.לפי ש י המדדים גדל מדד הגמישות ככול שהתחליפיות
בין ש י המוצרים גדולה יותר .עם זאת יש לזכור שמידת התחליפיות אי ה בהכרח פרמטר קבוע והיא
משת ה עם השת ות מערכת העדיפויות של הצרכ ים והתכו ות של המוצרים השו ים.
ככול שמידת התחליפיות גדולה יותר )ככול שגמישות התחלופה גדולה יותר( חופש המשחק של היצרן
בקביעת מחיר המוצר מוכה יותר .כאשר גמישות המחירים גדולה )בערכה המוחלט( מ ,1-תביא העלאת
מחיר המוצר באחוז להקט ת הכמות המבוקשת ביותר מאחוז ,וכתוצאה יקטן הפדיון .במקרה קיצו י
כאשר ש י מוצרים הם תחליפים "קרובים מאד" )גמישות המחיר גדולה "מאד"( מאבד היצרן את חופש
הפעולה שלו בתחום המחירים ,כי כל יסיון להעלאת מחירים ייתקל באובדן מרבית לקוחותיו .במצב
זה מביאה תחרות המחירים למצב בו כל המתחרים ה ים מרווחיות " ורמלית" ,אלא אם כן מספר
המתחרים קטן וב"הסכמה שבשתיקה" הם מ עים מהפחתת מחירים כדי לשמר רמת רווחיות גדולה
מה ורמלית" .הסכמה" מעין זו קל יותר להשיג כאשר קיים בשוק יצרן "דומי טי" שהמתחרים בו
חוששים שכל יסיון להפחתת תעריפים יביא לתגובה אגרסיבית שתביא ל"מחיקתם".
מושג מרכזי באסדרה הכלכלית הוא מושג "השוק" .מוצרים שמידת התחליפיות בי יהם גדולה
"שייכים" לאותו שוק ,בעוד שמוצרים שמידת התחליפיות בי יהם מוכה שייכים לשווקים פרדים.

טע ה דומה הועלתה על ידי החברה בעתירתה בפ י בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בש ת ) 2014בג"צ
 ,8976/14סעיף  281בכתב התביעה( .כל הטע ות האלה דחו על ידי הרגולטור ועל ידי בית המשפט.
 2ליתר דיוק המדד הוא גמישות התחלופה ,המוגדרת כגמישות הביקוש ב טרול השפעת "השי וי בהכ סה הריאלית" שמקורו
בשי וי המחיר.
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המבחן המקובל להבח ה בין שווקים ,בחו"ל ובישראל ,הוא מבחן Small but Significant – SSNIP
 .Non-transitory Increase in Priceבלשון בית המשפט העליון – "השוק הרלב טי הי ו אותו השוק,
בו שליטתה של פירמה יכולה לאפשר לה להקטין תפוקה ולהעלות מחיר מעבר לעלות השולית ,תוך
גריפת רווח" 3.קביעה דומה ית ה על ידי הממו ה על ההגבלים העסקיים בש ת  2004בדחותו את טע ת
בזק שהיא חדלה להוות מו ופול בתחום התשתיות":מוקד הבדיקה הוא בזיהוי המוצרים המהווים
תחליפים קרובים של המוצר ה בחן והמרס ים במידה משמעותית את כוחו .קרבה זו היא גזרת של
מציאות כלכלית :האם בה חה והספק ה בחן יעלה את מחיריו בשיעור קטן אך משמעותי וקבוע – יעברו
כמות יכרת של לקוחות לצרוך מוצרי חברות מתחרות בשיעור כזה אשר יהפוך את ההעלאה כולה
לבלתי רווחית .כך קבע בית הדין להגבלים עסקיים בפרשת תבל כי לא כל רמת תחליפיות בין ש י
מוצרים תביא להכללתם בשוק אחד ולהרחבת הגדרת השוק הרלב טי ,אלא אך תחליפיות ברמה
גבוהה"4.
המבחן לבחי ת הגדרת השוק מתבסס על מב ה ביקושים סטטי ,והוא בודק באיזו מידה יכול היצרן
להעלות את המחיר ,ולו במידה זעומה ,מבלי שתפוקתו תיפגע בצורה משמעותית .ככול שת אי זה
מתקיים  -פועל היצרן בשוק פרד מהשווקים בהם מכרים מוצרים שהם אמ ם "דומים" ,אך רחוקים
מלהוות תחליפים מושלמים .מהו שיעור עליית מחיר קטן ,אך משמעותי? מ חם פרלמן ,בפרק העוסק
בהגדרת שווקים טוען שהמספר "הפופולרי" ביותר המשמש בקשר לכך הוא " ,5%אך לעתים קרובות
משתמשים בתחום של 5."10%-5%
בע יין ה דון ,אין עוררין שהטלפו יה הסלולרית ,הטלפו יה האי טר טית והטלפו יה הממותגת
)שמציעה בזק( ממלאים אותה פו קציה של העברת שיחות ,כשם שאופ יים ,קורקי טים ,כלי רכב
פרטיים ,מו יות ואוטובוסים ממלאים אותה פו קציה של העברת וסעים .לחלק ממוצרים אלו )למשל,
לכלי רכב פרטיים ומו יות( יש אותם מאפיי ים טכ ולוגיים ,אך בתפיסה המקובלת חשבים כלי הרכב
השו ים לשייכים לשווקים שו ים ,דבר המתבטא בפער מחירים יכר בין סוגי הרכב ,ובמחיר ה סיעה
בהם .באופן דומה ,קשה לראות איך בהתאם להגדרה המקובלת כאמור ,שירותי הטלפו יה המסופקים
באמצעים טכ ולוגים שו ים ,שפער המחירים בי יהם מתבטא לאורך זמן בעשרות אחוזים ,יוגדרו
כשייכים לאותו שוק .ב סיבות אלה ראה ששוק הטלפו יה הממותגת ,שבו פועלת חברת בזק הוא שוק
פרד שבו שליטתה של בזק בשוק מאפשרת לה לגבות מחיר שהוא הרבה מעבר לעלויותיה השוליות,
תוך גריפת רווח משמעותי לאורך עשור ויותר.

 3ע"א  2247/95הממו ה על ההגבלים העסקיים ' ת ובה.
 4הממו ה על ההגבלים העסקיים ,תיקון הכרזה בדבר קיום מו ופולין :בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,ובמבר
 .2004החלטת הממו ה התקבלה בעקבות דחיית ערר  1/01שהגישה בזק לבית הדין להגבלים עסקיים בש ת  2001על קביעת
הממו ה על ההגבלים שהיא מו ופול בתחום התשתיות .מאז החלטת הממו ה לדחות את הערר מ עה בזק מלפ ות אל
הממו ה ולבית הדין שיש ו את החלטתם ביחס למעמדה המו ופוליסטי בתחום התשתיות והטלפו יה הקווית.
 5מ .פרלמן" ,הגדרת שווקים" ,יתוח משפטי וכלכלי של די י ההגבלים העסקיים ,מיכל )שיצר( גל ומ חם פרלמן )עורכים(,
בו הוצאה לאור ,2008 ,עמ' .174
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מעבר לכך ,מידת התחלופה בין ש י מוצרים אי ה פרמטר קבוע והיא משת ה על פ י זמן בעקבות שי ויים
טכ ולוגיים במוצר ושי ויים ב"תפיסת המוצר" של הצרכן .כך ,אם בתחילת ש ות ה 2000-תפסו הטלפון
ה ייח והטלפון ה ייד כמוצרים תחליפיים ,כאשר הטלפון ה ייד משמש בעיקר להעברת שיחות ,הביאו
השי ויים הטכ ולוגיים לשי וי קיצו י ב"תפיסת המוצר" של הטלפון ייד .המכשיר ה ייד הפך לתחליף
למצלמה ,קו סולת משחקים ,מכשיר להעברת וקבלת תו ים ברשת האי טר ט ,לביצוע תשלומים,
למשלוח הודעות וכדומה .כפי שציי ו בחוות הדעת ,חלו במהלך הש ים שי ויים לא פחות מהפכ יים
בטכ ולוגיית ההעברה של שיחות הטלפו יה הממותגת אך הם לא שי ו את "אופי" המוצר .המעבר
לסיבים אופטיים ומחשוב המרכזיות תרמו ,אמ ם ,להוזלה חדה בעלויות הת ועה ,אך הם לא שי ו את
"חוויית המשתמש" .כתוצאה קט ה מידת התחליפיות בין ש י המוצרים ,ובזק ידעה למ ף שי וי זה ואת
הפחתת העלויות שלה להגדלה משמעותית ברווחיותה.
כתוצאה מהתפתחויות אלה מגדיר דו"ח ה OECD-מש ת  2014את שוק הטלפו יה ה יידת ושוק
הטלפו יה ה ייחת כשווקים פרדים6.
"In Europe, the majority of national RAs have examined the extent to which fixed and
mobile services can substitute each other and found that such services belong to separate
retail markets. As BEREC Reports explains most NRAs reached such conclusions given:
(i) “the existence of different characteristics between fixed and mobile offers (e.g.
differences in price, bandwidth, mobility and usage limitations); and (ii) the existence of
different preferences and different usage patterns between fixed and mobile services
”users.
כאמור ,חוו"ד  EYמפ ה ב ושא זה לאסדרה במדי ות האיחוד האירופאי ,אך כפי שמדגיש הדו"ח ה "ל
של מזכירות ארגון ה ,OECD-מרבית מדי ות אירופה קבעו ששוק הטלפו יה ה ייחת ושוק הטלפו יה
ה יידת הם שווקים פרדים ,בשל תהליכים דומים לאלו שהתרחשו בארץ בהקשר הזה7.
במסגרת התייחסותה לשימוע מצטטת בזק את דו"ח הוועדה לאסדרת התעריפים מש ת  8.2003בהתאם
לציטטה דחתה הוועדה את הטע ה שהטלפו יה ה ייחת וה יידת הם מוצרים תחליפיים עקב הבדלים
באיכות השמע ועקב פער המחירים ש טה באותה עת בצורה ברורה לטובת הטלפו יה ה יידת .על סמך
יתוח השי ויים שחלו בשוק מאז ש ת  2003מגיעים יועצי בזק למסק ה ש"לו ערכה בדיקה מעודכ ת

OECD, Defining the Relevant Markets in Communication, p. 246
חוו"ד  EYמפ ה לדו"ח זה בתמיכה לטע ה שיש להגדיר את שוק הטלפו יה בצורה מפורטת )עמ'  7לדו"ח( ,אך מתעלמת
מהמסק ה המופיעה בעמ'  24לדו"ח.
 7בחוו"ד  EYטען גם )בסעיף  (167שתעריפי הטלפו יה של בזק מוכים במו חים אירופיים ,אך באותה שימה )בסעיף (169
טען שהשוואה דומה דחתה על ידי ועדות התעריפים לדורותיהם שקבעו שההשוואה הרלב טית היא לא עם התעריפים
באירופה אלא עם עלויות הספק בישראל .עמדה זו יפה גם היום.
 8שקף  10במצגת בזק וכן בחוו"ד  EYסעיף .127
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למציאות של  2020כמתחייב ,הרי שלאור התהפכות ה סיבות מאז  ,2003המסק ה הייתה ודאי כי שירות
הטלפון הסלולרי הי ו תחליפי לקו ה ייח" .לא ברור על מה מסק ה זו סמכת.
אמ ם חל שיפור באיכות השמע של הטלפו יה הסלולרית ,אך במקביל גדלה בעי י רבים מהצרכ ים
חשיבות אמי ות השירות של הטלפו יה הממותגת .לע יין הגדרת השוק ,משת ה המפתח הוא ,כאמור,
מידת התחליפיות .מידת התחליפיות גזרת מפער המחירים ,ופער המחירים לא עלם  -הוא רק התהפך.
אם בתחילת ש ות ה 2000-הייתה קיימת פרמיית מחיר גבוהה עבור שירות הטלפון ה ייד ,כיום הפרמיה
היא לטובת הטלפון ה ייח .לא פלא ,אפוא ,שרבים ממ ויי בזק טשו את שירותי הטלפו יה שלה,
והטלפו יה ה יידת עולה על הטלפו יה הממותגת הן במו חי מ ויים והן במו חי דקות שיחה .אך עצם
ה טישה אי ו מהווה אי דיקציה שספקי הטלפו יה ה ייחת וספקי הטלפו יה ה יידת פועלים באותו שוק
כשם ש טישת התחבורה הציבורית לטובת הרכב הפרטי אי ה מהווה הוכחה שהאוטובוס והרכב הפרטי
הם תחליפים מושלמים )או אפילו קרובים( .בדומה לדוגמת הרכב הפרטי ,ה טישה מוסברת על ידי
הגדלת הפער האיכותי בין הטלפון ה ייד וה ייח )לאור ריבוי השימושים בטלפו יה ה יידת וצמצום הפער
באיכות השמע( ,אך לא פחות חשוב היה פער המחירים ההולך וגדל בין שתי צורות הטלפו יה.
במסגרת התייחסותה לשימוע מ עה חברת בזק מלהציג תו ים המתייחסים לתעריף האפקטיבי לדקת
שיחה ברשת בזק ,ובמקום זה היא הציגה תו ים על ההוצאה החודשית  ARPLשל המ וי על "שירותי
שיחות" .אך כשם שבדיון על תחבורה ציבורית המשת ה הרלב טי לתמחור השירות הוא מחיר ה סיעה,
המשת ה הרלב טי לדיון על שוק הטלפו יה הוא מחיר דקת השיחה .בעבר היה תמחור השיחות "תמחור
דו-שלבי" שלפיו שילם המ וי דמי מ וי חודשיים קבועים ותשלום פרד עבור כל שיחה ושיחה .שיטת
תמחור זו שו תה בעקבות הרפורמה בשוק הטלפו יה ה יידת .חברות הרט"ן החדשות אימצו את שיטת
התמחור "הכול כלול" שלפיה משלם המ וי מחיר קבוע שאי ו תלוי במספר דקות השיחה שהוא מבצע.
בעקבותיהן אומצה השיטה גם על ידי חברות הרט"ן הוותיקות ,ואחריהן חברות הטלפו יה האחרות.
בזק גילמה עקרון תמחור זה במחירי סלי התשלומים החלופיים – סלים שמחירם תון כל עוד דקות
השיחה שמבצע המ וי אי ן חורגות ממכסת הסל .כתוצאה ,מחיר דקת שיחה קבע על ידי דמי המ וי
)המשתקפים ב (APRL-ומספר דקות השיחה החודשי.
הראשון9.

איור  1מתאר את "מחיר דקת השיחה" הממוצע בשלושת הערוצים מאז אמצע העשור
הירידה בהכ סה למ וי הייתה מאפיין משותף לכל שלושת הערוצים ,אך בעוד שבטלפו יה ה יידת שילם
המ וי "פחות עבור יותר" )הירידה בהוצאותיו החודשיות לוותה על ידי גידול בהיקף שיחותיו( שילם
הצרכן בטלפו יה ה ייחת "פחות עבור פחות" – הוצאותיו החודשיות לקו אמ ם פחתו ,אך מספר
השיחות )במו חי דקות( שביצע פחתו בקצב מהיר יותר ,וכתוצאה עלה "המחיר" ששילם עבור כל דקת
שיחה יוצאת.

 9מחיר דקת שיחה חושב כמ ה של ההכ סה החודשית הממוצעת של החברות מחולק במספר הדקות היוצאות הממוצעות
בחודש.
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איור  :1התשלום לדקה )ב יכוי קש"ג( בטלפו יה המסורתית,
בטלפו יה האי טר טית וברט"ן ) 2018 - 2006אג'(
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מקור :תו י חברות התקשורת ועיבודי המחברים.

הכ סת חברות הרט"ן משירותים כוללות הכ סות מקישורי גומלין בגין שיחות כ סות ,הכ סות דידה
בחו"ל של מ וייהן ,משיתוף רשתות ומאירוח מפעילים וירטואליים ) (MVNOוהכ סות וספות מציוד
קצה .ב יכוי הכ סות אלה ,הייתה ההכ סה לדקת שיחה ברט"ן בש ת  8- 2020אג' 10.ההכ סה לדקת
שיחה ברשת בזק באותה ש ה הייתה גדולה פי  3ויותר – כ 28-אג' .כך מ וי טלפו יה יידת שעיקר
שימושיו בטלפון הם גלישה באי טר ט ותקשורת תו ים ,משלם בממוצע כ ₪ 28-כדמי מ וי חודשיים
ממוצעים ,ואילו לקוח בזק ,שהטלפון משמש אותו באופן בלעדי לשיחות ,משלם כדמי מ וי בממוצע כ-
.₪ 49
ספק אם ימצא כלכלן שיראה בהפרש שבין תעריפי הטלפו יה ה ייחת והטלפו יה ה יידת פער
מחירים סביר בין ש י מוצרים )שירותים( תחליפיים ה סחרים באותו שוק; לשון אחרת :פער מחירי
השיחות בין הטלפו יה ה ייחת והטלפו יה ה יידת דיו לדחות את הטע ה שש י השירותים סחרים
באותו שוק.
תמו ה דומה )אם כי לא זהה( עולה מ תו י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( .הלמ"ס אוספת
מידי חודש בחודשו תו ים על תעריפי הטלפו יה לצרכי מדד המחירים לצרכן .איור  2מתאר את שיעור
השי וי הש תי הממוצע בתעריפי הטלפון ה ייח וה ייד בש ים  .2020-2003בהתאם לאיור ,התייקרו
תעריפי הטלפו יה ה ייחת מאז ש ת  2003בקצב של כמעט חצי אחוז לש ה 11.אך לא פחות מע יי ות
מעצם ההתייקרות הן הת ודות במגמה זו .בעוד שבתקופה ) 2007-2003התקופה בה השת ו התעריפים
בהתאם להמלצות ועדת תעריפי בזק מש ת  (2003חלה הפחתה בתעריפי הטלפו יה ה ייחת של 1.1%

 10דיווחים אלו קיימים רק עבור הש ים האחרו ות ועל כן לא כללו באיור  1המתבסס על ה תו ים הרשמיים של החברות.
 11תעריפי הטלפו יה ה ייחת מתייחסים הן לבזק והן למפעילות הטלפו יה על גבי האי טר ט ,אך מאחר והטלפו יה בשיטת
ה PSTN-היוותה מרכיב מרכזי )למעלה ממחצית השיחות( לכל אורך התקופה ,האיור משקף את התפתחות תעריפי בזק.
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לש ה )והפחתה ריאלית של  ,(2%התהפכה המגמה עם תום תקופת ההסדר .בש ים  2011-2007התייקרו
תעריפי הטלפו יה ה ייחת בקצב של כמעט  2%לש ה ,והתייקרות זו לא בלמה עד ש ת  2011כאשר היא
הואטה לקצב של חצי אחוז לש ה ,קצב דומה לקצב עליית מדד המחירים לצרכן .כפי ש יתן לראות
באיור תפקיד מרכזי בהסבר לשי וי המגמה בש ת  2011היה הרפורמה בשוק הרט"ן ,שהביאה להפחתת
מחירים משמעותית בשוק זה )בקצב ש תי ממוצע של  ,(6.66%לצד מחאת ההמו ים שייתכן שמ עה
מבעלי בזק להתמיד בהעלאת התעריפים בקצב הקודם.
איור  :2שיעור השי וי הש תי הממוצע בתעריפי הטלפון ה ייח וה ייד2020-2003 ,
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מקור :תו י למ"ס.

על פ י הש ים היו חברות הטלפו יה ה ייחת וחברות הטלפו יה ה יידת שותפות למאמץ להקטין את
התחליפיות בין שירותיהן .צמצום התחליפיות אפשר לחברות הרט"ן לפרוח בש ים  2011-2003על אף
שתעריפיהן גדלו בקצב ש תי של  ,4%בעוד שקצב הגידול הש תי של תעריפי הטלפון ה ייח היה רק
 .0.44%ההפרדה בין השווקים אפשרה לחברות הטלפו יה ה ייחת לשרוד ולשמר את רווחיותן הגבוהה
בש ים  2020-2011כאשר תעריפי הרט"ן צ חו בקצב של  6.66%לש ה ,בעוד תעריפי הטלפו יה ה ייחת
עולים בקצב ש תי של .0.5%
בש ת  1998המליצה הוועדה להסדרת תעריפי בזק ,וכח התחרות הצפויה ,לאפשר לחברת בזק גמישות
מסוימת בתעריפיה )"סלי תשלומים חלופיים"( ,ובלבד שהסלים יהיו למטרות הג תיות .כל צרכן יהיה
רשאי לבחור את התעריף המתאים לו ,התעריף יכסה את עלות השירות בטווח הארוך ,ולא תהיה בסל
הת ייה של שירות בשירות .בעשור הראשון לקיום ההסדר ) (2010-2000אושרה סדרה של סלים )"סל
קו לצעירים"" ,סלי רצועות"" ,סל יעדים בחרים"" ,סל רצועת זמן ערב"" ,סלי ב ק דקות" וכדומה(
אך השפעתם על מ ויי החברה הייתה מוגבלת 12.בש ת  2010השיקה החברה את תכ יות "סלי מדברים",
ובהמשך הושקו תכ יות דומות )"הכול כלול"" ,הכול כלול קלאסי" וכדומה( .תכ יות אלו שהיו
12

בש ת  2008היוו מ ויי הסלים כ 40%-ממ ויי בזק.
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מבוססות על תשלום קבוע שכלל מכסה של דקות )כאשר דקות "חריגות" מתומחרות במחיר הגבוה
מזה שבתק ות( ,זכו להיע ות רבה בין מ ויי החברה ,וכיום מרבית המ ויים שותפים לתכ יות אלו ,כאשר
כמחציתם מ ויים ל"קו-קל"  -תכ ית ש ועדה לאפשר למ וי קבלת שיחות )אך לא ביצוע שיחות( בתעריף
שהוא כמחצית תעריף "דמי השימוש" שבהסדר .תעריפי תכ ית "סלי מדברים" היה מבוסס על ה וסחה
של תשלום קבוע של כ ₪ 55-ותעריף לדקת שיחה של  5אג' לכל אחת מדקות "המכסה".
בסלי התשלומים שאושרו בש ים מאוחרות יותר הוזל במידת מה התשלום הקבוע והתייקר תעריף
השיחות החריגות .בשבע הש ים האחרו ות ,מיעטה בזק מאד בפ יות למשרד התקשורת בבקשה לאשר
לה סלי תשלומים חדשים ב וגע לקווי טלפון רגילים וכל פ יותיה בש ים אלו ע ו בחיוב 13.על פ יו ראה
שמדובר בהוזלה ,גם אם הוזלה צ ועה ,בתעריפי השירות .אך תו י ההכ סה החודשית לקו )(ARPU
מראים שכ 15%-מכ 600-אלף מ ויי סלי התשלומים החלופיים ,המ ויים על מסלולי  Mדקות ,לא ה ו
מהוזלה "אמתית" של השירות .מ ויים אלו חרגו מ"מכסת" הדקות שלהם וכתוצאה אלצו לשלם על
כל דקת שיחה "חורגת" תעריף של  18-15אג' – תעריף כפול מתעריף התק ות .כתוצאה שילמו מ ויים
חורגים אלה תוספת של כ ₪ 40-לחודש ,והחשבון החודשי שלהם תפח ליותר מ.₪ 100-
בכל מקרה ,כפי שהראי ו ,הוזלת התעריפים מזערית יחסית לירידת העלויות .מאז קבעו תעריפי
הטלפו יה בש ת  2003ירדו עלויות אלה ביותר מ) 2/3-בקצב של כ 6.5%-לש ה( .לירידת עלויות זו תרמו
בראש וראשו ה השי ויים הטכ ולוגיים בע ף .השי ויים הטכ ולוגיים התבטאו בהוזלת הציוד ,ובמקביל
אפשרו צמצום משמעותי בכוח האדם ,כאשר צמצום זה ממומן ,בחלקו הגדול ,ממכירת מב ים
שהתייתרו כתוצאה מהשי וי הטכ ולוגי .העלויות לא היוו ,אפוא ,מגבלה בהורדת התעריפים ,ובוודאי
שהתעריפים החדשים לא עוררו חשש מ"מחירים טורפ יים".
מאז ש ת  ,2006עת הפכה בזק לחברה פרטית הסתכם הרווח התפעולי של החברה ב 28-מיליארד ₪
)במחירי ש ת  ,(2019והרווחיות התפעולית לפ י פחת ) (EBITDAהסתכמה ב 40-מיליארד  14.₪שיעור
הרווחיות התפעולית בש ים אלו היה בממוצע מעל  ,40%ושיעור הרווחיות התפעולית לפ י פחת
) (EBITDAהיה כ .60%-יועצי בזק מציגים שיעורים אלו כשיעורי רווח "ממוצעים" במציאות
הישראלית .אך לע יין זה חזקה עלי ו עדותו של הממו ה הקודם על התחרות .בגילוי דעת  14/1של רשות
התחרות מש ת  2014הביע הממו ה על התחרות דאז את דעתו שמחיר מו ופוליסטי המתבטא ברווח
שמעל ) 20%בהגדרתו " ,מל המבטחים"( ייחשב ל"מחיר לא הוגן" .אם להשתמש בק ה מידה
אלטר טיבי ,ק ה המידה המשמש בקביעת המחירים על ידי ועדת המחירים הבין משרדית הממשלתית,
"רווח ריאלי סביר" על מוצרים ושירותים מפוקחים הוא  .12%-6%שיעור רווח זה קבע בדו"ח סוארי

 13מש ת  2014עד ש ת  2018בזק כלל לא פ תה בבקשות מסוג זה ,בש ים  2019ו 2020-בזק פ תה מספר מועט של פעמים
בבקשה לאישור סלים וכולם אושרו )לא כולל פ יות בבקשה לאישור סלים מרובי דקות שגם הן אושרו ,הכוללים עד  12אלף
דקות בחודש; בקשות ש בעו מהגברת הצריכה בתקופת משבר הקורו ה והצורך למתן מע ה צרכ י ב סיבות מיוחדות אלו.
 14לאורך כל חוות הדעת הכלכלית השתמש ו כמדד לרווחיות ברווח התפעולי .הרווח ה קי של החברה מושפע משי ויים
במיסוי החברות )שאי ו תלוי בהחלטות החברה( ובהוצאות ההון .בעוד שהוצאות המימון של החברה בש ים  2009-2006היו
שליליות )ההכ סות מריבית עלו על התשלומים( ,הביאו צרכי המימון של הבעלים שרכשו את החברה בש ת  2010להיפוך
המגמה ,ועלויות הריבית בהן שאה החברה עיכלו כחמישית מרווחיה.
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מש ת  1996בעידן שבו הייתה הריבית הריאלית של ב ק ישראל מעל  ,4%כיום ריבית זו היא שלילית.
אם להשתמש כק ה מידה בשיעורי הרווחיות התפעולית של חברות הפועלות בע ף התקשורת הרי
ששיעורי הרווחיות התפעולית של חברות הרט"ן הוותיקות מפעילותן בתחום הסלולאר )סלקום ,פרט ר
ופלאפון( גם בשיא רווחיותן בש ת  2010לא עלה שיעור של  27%בממוצע ,שיעור מוך באופן משמעותי
משיעור הרווח התפעולי של בזק לאחר השי וי ה שקל כעת ).(37%
במשטר תחרותי הייתה ההתייעלות משתקפת בתעריפי השירות .כפי שהודגש בחוו"ד הכלכלית ,הייתה
זו מדי יותן המוצהרת של ועדות התעריפים לאזן בין רווחת הצרכן ואית ותו הכלכלית של הספק.
התרגום הרגולטורי למדי יות זו הייתה הקביעה שהספק רשאי ליה ות מפירות התייעלותו במהלך
תקופת ההסדר )עד  5ש ים( ,אך עם תום תקופת ההסדר יעברו פירות ההתייעלות לצרכן בצורת הפחתת
תעריפים.
התאמת התעריפים פסקה בש ת  2003מאחר ומאז ש ת  ,2008עם תום תקופת ההסדר הקודם ,לא
מו תה ועדת תעריפים שתתייחס לרווחיה העודפים של החברה .רווחיות עודפת זו ותרה בידי הבעלים
שהעדיפו לתרגם אותה למו חי דיוויד ד .היקף הדיביד דים ש משכו על ידי הבעלים הסתכם ב30-
מיליארד  ,₪והיה גבוה אף מסך הרווחים התפעוליים 15.יתן להעריך שהוזלת תעריפי הטלפו יה הייתה
מצמצמת את השחיקה במספר המ ויים לשירות זה .ה תו ים מצביעים שה הלת בזק העדיפה לשמר
את רווחיות החברה על ידי שימור התעריפים ,גם אם התוצאה תהיה צמצום במספר המשתמשים.
בזק לא הייתה מצליחה לשמר את התעריפים הגבוהים בטלפו יה ה ייחת אלמלא מעמדה
המו ופוליסטי בע ף .בחי ת תחי השוק במגזר ה ייח מעלה כי מאז תחילת העשור התייצב חלקה של
החברה במגזר הטלפו יה ה ייחת על מעל  ,60%כפי שמראה איור  .3למרות הפערים בין תעריפי בזק
ותעריפי הטלפו יה של החברות המספקות שירות טלפו יה על גבי אי טר ט ) VOBו ,(VOIP-הצליחה
בזק לשמר כ 60%-מציבור המ ויים ושיעור השחיקה של פלח השוק שלה במו חי הכ סות על פ י הש ים
 2013ל 2019-היה מזערי )כשליש האחוז לש ה בממוצע( 16.על פ יו ראה ,אפוא ,שלא זו בלבד שתעריפי
הטלפו יה ה יידת ה מוכים לא השפיעו על תעריפי בזק ,אלא שגם העדר תחרות אפקטיבית בתחום
הטלפו יה ה ייחת תרם לשימורם.
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לשם השוואה ,לפי הערכות משרד התקשורת העלות לפרישה כלל-ארצית של רשת סיבים חדשה מסתכמת בכ 3-מיליארד

.₪

 16תח השוק של בזק במגזר הקווים הבדידים במו חי הכ סות מדווחות והכ סות ורמטיביות שחק מש ת  2013עד ש ת
 2019מכ 74%-לכ 72%-ומכ 65%-לכ 63%-בהתאמה.
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איור  : 3פלח השוק של בזק בטלפו יה ה ייחת )הכ סות ודקות שיחה( 2019-2013
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במו חי דקות שיחה

מקור :תו י החברות ועיבודי המחברים.

בהי תן השליטה של בזק בטלפו יה הממותגת והדומי טיות שלה בטלפו יה ה ייחת שאלת השאלה מי
אמור להגן על ציבור הצרכ ים בהתמודדותו עם מערך התעריפים של החברה .ה ושא של "מחיר לא
הוגן" היה ושא לוויכוח ער בישראל בעשור האחרון .בעוד אחד הממו ים על רשות התחרות ראה זאת
מתפקידה של הרשות לתבוע מו ופולים הגובים מחיר גבוה מדי ,ראתה ממו ה אחרת על התחרות את
תפקידה בחיזוק התחרות ,ולאפשר לתחרות לשחוק את הרווחיות העודפת של המו ופול .כך הטילה
הרשות בש ת  2019על בזק ק ס של  30מיליון  ₪על מ יעת גישה לתשתית למתחרותיה כמתחייב
מתק ות השוק הסיטו אי ,אך לא התערבה במדי יות התעריפים של בזק 17.אדרבא ,בתזכיר  17/1שבו
פרטה הרשות את שיקוליה באכיפת האיסור על גביית מחיר בלתי הוגן גבוה היא מציי ת במפורש שלא
תתערב במקום שבו קיים רגולטור ע פי האמור לפקח על מחירי הע ף .למרבית האירו יה השתמשה בזק
בטיעון דומה שאין מקום להתערבות כאשר התעריף מאושר על ידי הרגולטור כאשר תבעה על גביית
מחירים לא הוג ים על שירותי שיחות בי "ל 18.בהי תן הסכמה גורפת זו לא ותרה למשרד התקשורת
ברירה אלא לחזור לפתרון שלגישת בזק "עבר עליו הכלח" ,פתרון של פיקוח תעריפים.

 17כדאי לציין שבהזדמ ות זו הטילה הרשות על בזק ק ס וסף של  8מיליון  ₪על העברת "מידע מוטעה" לרשות.
 18ראה פס"ד בהליך רע"א  729/04בפ י בית המשפט העליון )ע"א  1043/04רע"א  (2368/04מאפריל  2010בתביעה ייצוגית
של "קו מחשבה" גד חברת "בזק בי לאומי בע"מ" ומדי ת ישראל.
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לסיכום ,תוספת מתחרים והפחתת הכ סות למ וי אי ם מעידים על תחרות מחירים .בזק מעולם לא
איבדה את מעמדה המו ופוליסטי בשוק הטלפו יה ה ייחת .כוחות השוק כשלו בחלוקת העודף ש וצר
בעקבות השי ויים הטכ ולוגיים בע ף התקשורת ה ייחת ,ומשכך ,הרי שזה תפקידו של הרגולטור
לדאוג שפירות ההתייעלות יתחלקו בצורה "הוג ת" בין הספק ולקוחותיו .לצד זאת חשוב לציין
שחברת בזק ,על אף טע ותיה רבות הש ים ,מעולם לא ערערה על הגדרתה כמו ופול בפ י הגוף
המוסמך – הרשות לתחרות.
אין מדובר במקרה ה דון בקביעת אסדרה חדשה שקובעת פיקוח על תעריפי החברה ,אלא במהלך
שע יי ו עדכון תעריפי החברה לאחר שרמת התעריפים לא עודכ ה מאז ש ת  .2003עדכון רמת
התעריפים לאור חלוף הזמן הי ו צעד הכרחי לאור היעדר תחרות מספקת בשוק הרלוו טי והוא דרש
על מ ת שמערך התעריפים יהיה בזיקה לעלויות אספקת השירות וציבור הצרכ ים יחויב בתשלומים
מעודכ ים בהתאמה.


החישוב של התעריף המוצע בשימוע

בזק מעלה בחוו"ד  EYמספר טע ות ביחס לצורת החישוב של התעריף המוצע:
 .1אין מקום לשימוש בחישוב התעריף המוצע במודל "מפעיל יעיל היפותטי" ובמקום זאת היה
צריך להתבסס על עלויותיה של בזק בפועל;
 .2המעבר מהתעריף הסיטו אי לתעריף הקמעו אי במסגרת התעריף המוצע מבוסס על ה חות
שגויות;
 .3לא בח ה הסבירות של התעריף המוצע והשפעתו על התחרות בשוק ככלל ועל לקוחותיה של
בזק בפרט.
לסיכום חוו"ד  EYמתייחסת בזק לגובה התעריפים ,לאחר תיקון הליקויים ,ה דרש לשיטתה )סעיף
:(28
"תיקון הליקויים לעיל ,מעלה כי קביעת תעריף דמי השימוש החודשיים של בזק למ וי טלפו יה בסכום
של  ₪ 20.82כפי שהוצע במסגרת השימוע חורג מגבולות הסבירות ,שכן מחישוב פשוט של התעריף ,תוך
התחשבות בתיקו ים ,עולה כי העלות של בזק באספקת השירות עומדת על כ) ₪ 43-לא כולל מע"מ(.
כמו כן ,תיקון הליקויים לעיל מעלה כי גם התעריף שהוצע עבור דקת שיחה )ללא קש"ג( אי ו סביר ,שכן
עלותו אמדת בכ 4-אג' )לא כולל מע"מ( .דהיי ו ,התעריפים המומלצים במסגרת השימוע מוכים
בעשרות אחוזים ביחס לאלו ה דרשים על מ ת לכסות את עלויותיה של בזק ומכאן שאי ם סבירים".
תייחס לטע ות אחת לאחת:
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חברת בזק היא חברה "רבת-מוצרים" .סל השירותים שהיא מציעה כולל תשתיות אי טר ט ברוחבי פס
שו ים ,שירותי טלפו יה ייחת ,שירותי תמסורת ותקשורת תו ים ,שירותי ע ן ודיגיטל ושירותים
וספים .בש ת  2019היוו ההכ סות משירותי האי טר ט קרוב ל 40%-מכלל הכ סות החברה ,הטלפו יה
ושירותי התמסורת והתקשורת כ 25%-כל אחד ,ושירותי הע ן ,הדיגיטל ושאר השירותים כ.10%-
לאספקת השירותים משמשת רשת מסועפת של קווים שמגיעה כמעט לכל בית בישראל .כפי שהודגש
בחוו"ד הכלכלית ,כדי לקבוע את תעריפי השירותים השו ים על בסיס עלויות דרש היה תמחיר
מפורט שיקצה את עלויות הרשת המשותפות בין השירותים השו ים .אם בגלל מורכבות המשימה או
מהשיקול שעדיף ש תון זה לא יהיה חלת הכלל ,מ עה בזק כל הש ים מהפעלת מכשיר יהולי בסיסי
זה .חברת  EYה מ ית על צמרת ע ף החשבו אות העולמי לא טרחה להשלים את החסר ,ובקשת
המשרד לחברה לקבלת תו ים ב וגע להקצאת עלויותיה בין תחומי הפעילות השו ים לא ע תה19.
בהעדר תמחיר עדכ י התבסס יתוח העלויות על חישובי "פרו טיר" מש ת  ,2014אשר עודכ ו לעת
ה וכחית והותאמו לקביעת תעריפים קמעו איים .השימוש במערכת תו ים זו זכה לביקורת ממומחי
.EY
הביקורת התמקדה בשתי ה חות יסוד של התחשיב (1) :הה חה שהמפעיל הוא מפעיל יעיל ו (2)-חישוב
העלויות כעלויות תוספתיות .הביקורת הראשו ה ראית ,על פ יו ,תמוהה .מאז ומתמיד היה חישוב
התעריפים מבוסס על עלויות יצרן יעיל .זו הדרך היחידה שבה הרגולטור יכול להביא לכך שמו ופול
יפעל בצורה יעילה .יתרה מזו ,לכל אורך חוות הדעת הכלכלית הודגשה התייעלותה של בזק .ב17-
הש ים שעברו מאז חושבו תעריפי חברת בזק בפעם האחרו ה ,קט ו עלויותיה ב .2/3-גם אם ההתייעלות
זכתה לרוח גבית בצורת השיפורים הטכ ולוגיים ,דרש מאמץ יהולי משמעותי להתאים את מצבת כוח
האדם וההוצאות האחרות לטכ ולוגיה החדשה ולירידה בהיקף המ ויים .דחיית ה חת היעילות על ידי
חברת בזק ראית ,על כן ,יותר ממוזרה.
כפי שפרטה חוות הדעת לבזק ש י סוג מ ויי טלפו יה :מ ויים הצורכים שילוב של שירותי טלפו יה
ואי טר ט )מ ויי "דאבל"( ומ ויים הצורכים רק שירותי טלפו יה )מ ויי "סי גל"( .לשיטת "פרו טיר"
היו ש י סוגי המ ויים אמורים לשלם דמי שימוש חודשיים המשקפים את עלות ה גישות )דהיי ו ,את
עלות ההתחברות של המ וי לרשת( .ב וסף ,אמור היה כל מ וי טלפו יה לשלם באופן חודשי סכום קבוע
המשקף את עלות כרטיס הטלפו יה בארון הסעף .אך מאחר ותעריף דמי השימוש החודשי של מ וי
אי טר ט כבר "מכסה" את עלות ה גישות ,תוספת דמי השימוש ה דרשת ממ וי דאבל כדי להתחבר
לשירותי הטלפו יה היא דמי הכרטיס ,בעוד מ וי סי גל דרש לשלם את מלוא התשלום .לשון אחרת,
בעוד תעריף מ וי ה"סי גל" אמור לכסות את עלות הטלפו יה הממוצעת ,אמור תעריף מ וי ה"דאבל"
לכסות רק את העלות התוספתית ,שכן עלות ההתחברות לרשת מכוסה על ידי תעריפי שירות האי טר ט

 19בע יין הפרדת העלויות טען על ידי בזק עצמה במסגרת עתירתה בפ י בית המשפט העליון בש ת ) 2014בג"צ (8976/14
שהה חה שלא יתן להפריד תמחירית בין שירותי הטלפו יה והפס הרחב היא "ה חה שגוייה ובלתי מבוססת" )סעיף 263
לכתב התביעה( .בקשת המשרד לקבלת תו ים עדכ יים שלחה ב18.4.2018-

12

שהוא משלם .טע ת מומחי בזק שהתעריפים המוצעים לא יכסו את מלוא העלויות משום שחושבו
בשיטת העלות התוספתית אי ה ,אפוא ,במקומה20 .
מומחי  EYגורסים שבמקום לחשב את עלויות הטלפו יה של יצרן יעיל במחירים עדכ יים היה צריך
לחשב את העלות הממוצעת בשיטת ה ,Top-Down-שיטה ששימשה את ועדות התעריפים עד לש ת
 2003המבוססת על מחירים היסטוריים )סעיף  73בחוות הדעת( .כדי לבסס את טע תם מצטטים מומחי
 EYאת דו"ח הוועדה מש ת  2003שמעלה חשש שחישוב התעריפים בשיטה האלטר טיבית ,שיטת ה-
 ,Bottom-Upעשוי לפגוע ב"אית ותה הפי סית של החברה" .אלא שכפי שמדגיש דו"ח הוועדה מ,2003-
שיטת ה Top-Down-כפתה על הוועדה משום שלא עמדו לרשותה תו ים שיאפשרו אמידה בשיטת ה-
 - Bottom-Upתו י תמחיר מהימ ים ו תו י השוואה לפו קציית הייצור של יצרן יעיל 21.תו ים אלה
עמדו לרשות חברת "פרו טיר" שהתבססה בחישוביה על ה יסיון הבי לאומי שהצטבר ב ושא בש י
העשורים האחרו ים .אשר לחשש ליציבות הפי סית של חברת בזק ,עלם כ ראה ממומחי  EYשמאז
ש כתב דו"ח הוועדה למעלה מהוכפל שיעור הרווחיות של החברה .אם בש ת  2002היווה הרווח
התפעולי  18%מהכ סות החברה ) טו( ,הרי שבש ת  2020הוא הגיע ל .40%-שיעור רווחיות זה בוודאי
מהווה ערובה לאית ותה הפי סית של החברה .אם תמקד ב יסיון חמש הש ים האחרו ות ,ש ים בהן
קבעו תעריפי האי טר ט של בזק בשוק הסיטו אי בשיטת "פרו טיר" ,לא היה בתעריפים אלה כדי
לכרסם ברווחיות העודפת של בזק.
לבסוף ,שכח כ ראה ממומחי  EYשבחישוב עלות התשתיות של בזק התבססה "פרו טיר" על מחירי
חידוש ,מחירים הגבוהים באופן משמעותי מהערכים ההיסטוריים המפוחתים המופיעים במאזן
המשמשים בשיטת ה .Top-Down-כפי שמוסבר ב ייר העמדה ,העלייה במחירי התשתיות התת-
קרקעיות מאפילה על ירידת המחירים של הציוד האלקטרו י .כתוצאה ,בעוד שמאזן בזק לש ת 2019
מדווח על רכוש קבוע לאחר פחת בערך של כ 5-מיליארד  ,₪העריכה חברת "פרו טיר" את ערכו בש ת
 2014ב 7.7-מיליארד  .₪בעוד שערך הכבלים ותשתית התקשורת ברשת ה ייחת והבי לאומית הוערך
במאזן המאוחד בכ 2.8-מיליארד  ,₪העריכה חברת "פרו טיר" ,תוך שהיא מתעלמת מהפחת רב הש ים
של תשתית זו ,שערך התשתית המקומית הוא  6.4מיליארד  .₪לפער מחירים זה יש להוסיף את הפער
במחיר ההון 22.קריסת מחיר ההון והפער במחירי התשתיות בין שתי שיטות התמחור מביאות לכך
שאומדן עלויות הטלפו יה בשיטת  Bottom-Upכמעט זהה לזה בשיטת

ה23.Top-Down-

 20טעות דומה דבקה גם בתזכירה של יועצת וספת של בזק ,חברת  ,Cullenשגם היא כ ראה לא הייתה מודעת לפרטי
חישוב העלויות על ידי "פרו טיר".
 21כפי שמציין הדו"ח" :ועדות תעריפים קודמות דחו את שיטת ה) Bottom-Up-בדומה למרבית המפקחים בחו"ל( בגלל
העדר בסיס ידע הולם והעדר מתחרים היכולים לשמש כאמת מידה .תרם לכך גם לוח זמ ים צפוף שמ ע מהוועדות ל"פשפש
בקרביו" של המפוקח ,ולהבחין בין מרכיבי עלויות חיו יים ומיותרים" )"דו"ח הוועדה להסדרת תעריפי חברת בזק" מרץ
 ,2003עמ' .(30
 22פרו טיר ה יחה בחישוביה שמחיר ההון הזר של בזק )במו חים ריאליים( הוא  .2.7%האג"ח לטווח ארוך של בזק סחרות
כיום בתשואה של כ.0.5%-
 23לתוצאה זו אחראית במידה רבה הירידה בהוצאות ההון וההפעלה החשבו איות .מאז ש ת  2002קט ו הוצאות אלה ב-
 ,70%ואילו מספר מ ויי האי טר ט והטלפו יה קטן רק בכ.15%-
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אומדן התעריף לפי חישובי חברת בזק

כחלק מהערותיהם לחוו"ד הכלכלית ,הציגו מומחי  EYבחוו"ד את אומד ם לעלויות הטלפו יה של בזק
בש ת  .2021לפי אומדן זה דמי השימוש אמורים להיות  ₪ 43לחודש ,והתעריף לדקת שיחה  3.4אג'.
חברת בזק מסבירה את הפער בין אומד ה של החברה לדמי השימוש לבין התעריף המוצע בסעיף 202
לחוו"ד :EY

מקור :סעיף  202לחוו"ד .EY

הפער של ) ₪ 22.16לא כולל מע"מ( בין התעריף המוצע על ידי חברת בזק והתעריף המוצע בחוו"ד
הכלכלית מורכב משלושה מרכיבים עיקריים" - ₪ 4.62 :הקצאת עלויות גישות למ ויי דאבל"₪ 4.37 ,
 "מרווח קמעו אי  -השלמה ל תו י בזק" ,ו - ₪ 12.57-אי התאמות בין אומדן חברת "פרו טיר" ואומדןחברת בזק ביחס לעלויות התשתית והרשת24.
עיון מדוקדק בדרך חישוב הפער מצביע על פירוש מוטעה של יועצי  EYשל שיטת החישוב המוצעת
בחוו"ד הכלכלית ,אימוץ אומדן שאי ו מתיישב עם עלויות בזק עצמה ,ו"רע ון" טע ות המתייחסות
לאומדן חברת "פרו טיר" ,טע ות ש דחו על-ידי הרשויות המוסמכות זה מכבר.
עלויות ה גישות – לטע ת בזק יש מקום לזקיפת  ₪ 4.62וספים ל"דמי ה גישות" בתעריף המוצע .טע ה
זו מתעלמת מהחישוב המוצג בחוו"ד הכלכלית .כפי שהוסבר בחוות הדעת ,החישוב המוצג בלוח  1לא
כולל את עלות ה גישות למ ויי ה"דאבל" כי עלות זו כבר מכוסה על ידי תעריפי האי טר ט .היא מכוסה
 24לאלה וספו " - ₪ 0.61התאמה ל."2021-
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על ידי תעריפי השוק הסיטו אי כאשר הצרכן מקבל את שירותי ה BSA-מספק אחר ,והיא מכוסה על
ידי דמי המ וי לבזק כאשר הצרכן הוא צרכן אי טר ט קמעו אי של בזק .בהתאם להסדר המוצע יבוטל
כפל התשלום .בחוו"ד  EYמסכימים יועצי בזק שדמי השימוש של מ ויי ה"דאבל" היו צריכים להתחלק
באופן שווה בין הטלפו יה ובין האי טר ט ,אך הם מתעלמים מכך שמ ויי האי טר ט משלמים את מלוא
העלות והם ממליצים לחייב מ ויים כ"תוספת" במחצית עלות ה גישות25.מרווח קמעו אי  -בחישובי ו
בחוו"ד הכלכלית ה ח ו שהעלות הקמעו אית החודשית הממוצעת למ וי טלפון היא  .₪ 4.87אומדן זה
מבוסס על שתי ה חות:
א .שהעלות הקמעו אית החודשית למ וי "סי גל" מהווה רבע מהעלויות הישירות )עלות ה גישות
ועלות כרטיס הטלפו יה – בסך ;₪ 6.48

26

ב .שהעלות הקמעו אית החודשית למ וי "דאבל" זהה לזו של מ וי ה"סי גל" ומתחלקת באופן
שווה בין שירותי הטלפו יה ושירותי האי טר ט – בסך .₪ 3.24
מאחר ומספר מ ויי ה"דאבל" וה"סי גל" כמעט זהה מהווה האומדן הכולל כ 3/4-מהעלות הקמעו אית
של מ וי הסי גל ,וכ 30%-מהעלות הישירה של לקוח טלפו יה ממוצע .יועצי  EYחולקים על אומדן זה,
ולפי חישוביהם העלות הקמעו אית היא כמעט כפולה –  ₪ 9.24למ וי ,בין אם הוא מ וי "סי גל" ובין
אם הוא מ וי "דאבל" 27.למותר לציין שמומחי  EYאי ם מגבים תון זה ב תו יה החשבו איים של בזק.
בש ת  2019דיווחה חברת בזק על הוצאות שיווק וכלליות של  146מיליון  28.₪בהתאם לאומד ו העלות
הקמעו אית הש תית הממוצעת של מ וי טלפו יה היא  ,(12*4.87=) ₪ 58.4ועלות השיווק והמכירה ל-
 1.4מיליון מ ויי הטלפו יה היא כ 90-מיליון  .₪כך שמרכיב סעיף זה בתעריף הטלפו יה המוצע מכסה
כ 60%-מהוצאות השיווק של החברה ,וזאת כאשר ההכ סות מטלפו יה מהוות רק כרבע מהכ סותיה.
לחילופין ,לפי אומד ו העלות הקמעו אית הש תית הממוצעת של מ ויי טלפו יה והאי טר ט היא 77.8
 ,(12*6.48=) ₪והעלות של  1.8מיליון מ ויי הטלפו יה והאי טר ט )המחזיקים קו טלפון בלבד ,קו
אי טר ט בלבד וקו אי טר ט יחד עם קו טלפון( היא  140מיליון  ,₪שהם  96%מהוצאות השיווק
והה הלה המדווחות ,וזאת כאשר ההכ סות מהטלפו יה והאי טר ט הן רק כ 2/3-מהכ סות החברה .על
פ יו עולה ,אפוא ,שהאומדן בחוו"ד הכלכלית של העלויות הקמעו איות עקבי עם עלויות השיווק
והמכירה של החברה.

 25חוות הדעת  EYסעיפים  81 ,16ו .197.1-בסעיף  197.1מועלית הטע ה ש"משרד התקשורת )בשעתו( ה חה לבטל את מרכיב
ה גישות שבזק גבתה מלקוחות אי טר ט בלבד )שלא רכשו שירותי טלפו יה( .כתוצאה מהחלטת משרד זו ,לקוחות הרוכשים
שירותי אי טר ט קמעו אי אי ם משלמים כיום על מרכיב ה גישות ".התעריף שצרכן אי טר ט )ללא טלפו יה( משלם עבור
השירות מגלם את התשלום עבור גישות ועבור גלישה .התעריף אי ו מפוקח והוא קבע על ידי הספק בהתאם למהירות
הגלישה .הטע ה שהתעריף אי ו מכסה את עלויות ה גישות היא ,אפוא ,טע ה מוטעית.
 25% 26הוא שיעור מקובל כמרווח קמעו אי .שיעור דומה אומץ באירופה בחישובי צמצום מרווחים.
 27לפי אומדן זה העלויות הקמעו איות מהוות כמעט  40%מעלויות ה גישות של הטלפו יה.
 28באור  7למידע כספי פרד ליום  31לדצמבר .2019
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צודקים יועצי  EYבטע תם שכתוצאה מטעות הושמט המרכיב הקמעו אי מתעריף השיחות .כתוצאה
מהתיקון תעריף דקת שיחה יעודכן מ 1.2-אג' ל 1.4-אג' בשיחות ליעדים ייחים ,ומ 7.2-אג' ל 7.4-אג'
)ללא מע"מ( ליעדים יידים .מכאן כי גם תעריף חבילת הטלפו יה הכוללת קו טלפון ו 500-דקות שיחה
שהוצעה בשימוע יתעדכן מ ₪ 28-ל) ₪ 28.5-ללא מע"מ(.
עלויות רשת ותשתית  -המרכיב הגדול ביותר בפער שבין אומדן בחוו"ד  EYואומד ו מקורו בסדרה
של טע ות המוכוו ות גד אומדן העלות של חברת "פרו טיר" .טע ות אלה מתייחסות לדרך החישוב של
תוואי התשתית ,אורך כבלי ה חושת ומחיריהם ,מספר ומחיר ארו ות הסעף והמחברים ה דרשים
למפעיל יעיל ,מספר אתרי ה ,MSAN-אחוז ה יצולת של כרטיסי ה POTS-והפחת של ציוד זה ,וערך
ה דל"ן .הטע ות לגבי אומדן חסר בסעיפים אלו הועלו כבר על ידי בזק בעבר ,במסגרת שימוע הסדר
השוק הסיטו אי ,ו ע ו בפירוט על ידי חברת "פרו טיר" 29.הטע ות חזרו ו בדקו על ידי המשרד30
ועמדתו אומצה על-ידי בג"ץ.


השפעות הרוחב של ההמלצות

לפי טע ות בזק במהלך השימוע "הפחתת המחיר תפגע קשה ביכולתה של בזק להמשיך ולהבטיח שירות
או יברסלי ".מומחי בזק לא ממציאים ביסוס כמותי לטע ה זו מעבר לציון העובדה שהחברה משקיעה
מדי ש ה  100מיליון  ₪בפרישת תשתית חושת לאספקת שירותי טלפו יה ואי טר ט באזורי ב יה
חדשה.
השפעות הרוחב בדקו בחוות הדעת הכלכלית ו מצא שהן שוליות .צודקת אמ ם ה הלת בזק שבש ת
 ,2019ששימשה כבסיס החישוב ,ה תה החברה מהכ סות חד-פעמיות גבוהות של  0.5מיליארד ₪
ממכירת דל"ן ,אך המסק ות אי ן משת ות מהותית כאשר אובדן ההכ סות כתוצאה משי וי התעריף
מיוחס לביצועי החברה בש ת  .2020בש ה זו ה תה החברה מהכ סות של  4.2מיליארד  ,₪רווח תפעולי
של  1.7מיליארד  ,₪ורווח לאחר הוצאות מימון של  1.3מיליארד ) ₪ללא מע"מ( 31.בהתאם לדיווח בזק
ול תו י המשרד כ 740-מיליו י  ₪מקורם בקווים הבדידים 32.ביטול כפל התשלום של מ ויי הדאבל
ועדכון התעריפים יביאו לפי הערכת ו להקט ת הוצאות הטלפו יה של  1.4מיליון מ ויי הטלפו יה
ה ייחת ב .44%-אם היה התעריף החדש מופעל בתחילת ש ת  2020היו הכ סות בזק ממגזר הקווים
הבדידים )לפ י מע"מ( קט ות ,להערכת ו ,בכ 327-מיליו י  ₪שהם כ 8%-מכלל הכ סותיה 33.הרווח

 29תזכיר חברת פרו טיר " "Estimating the cost of a Wholesale Access Service on Bezeq’s networkובמבר .2014
30מסמך מפ"י "הערכת אורך תשתית יעילה המבוססת על תשתית בזק מע ה לשימוע" ובמבר  ;2014ספח כלכלי להחלטת
בג"צ .8976/14
 31ההכ סות המדווחות הן הכ סות ברוטו במחירי  2020הכוללות את התשלום עבור קש"ג למפעילים אחרים.
 32אומדן ההכ סה מקווים בדידים כולל את ההכ סות מדמי שימוש ומשיחות רגילות ליעדים ייחים ו יידים ומבוסס על
תו י בזק לש ת  2019כפי ש מסרו למשרד..
 33תחשיב קיטון ההכ סות מבוסס על תו י ש ת .2019
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התפעולי של בזק היווה בש ת  2020כ 40%-מההכ סות ,ועדכון התעריפים היה מצמצם שיעור זה ל-
 ,37%שי וי שבוודאי אי ו מעורר חשש ליציבות

החברה34.

בש ת  2020השקיעה חברת בזק מפ"א ברכוש קבוע כ 800-מיליון  ,₪כאשר אומדן הפחת של החברה
הוא כמיליארד  .₪אומדן מומחי בזק שהשקעות החברה בתשתית ה חושת מסתכמות ב 100-מיליון ₪
רק מאששות את טע ת ו שההשקעות בטלפו יה מהוות סעיף שולי בהשקעות החברה .צמצום הרווחיות
בודאי לא יפגע בהשקעות אלו ,מה גם שהן "מכוסות" מעל ומעבר על ידי הפרשות הפחת של החברה.
מומחי  EYמעלים את החשש שהפחתת התעריפים "עלולה להוביל לתוצאה אבסורדית של פגיעה
בתחרות מחד ,ולהרעת מצבם ופגיעה באי טרס הצרכ י של לקוחותיה של בזק מאידך" 35.טע תה של
בזק שהיא חוששת שהתעריפים עשויים לפגוע בתחרות ובטובת הצרכן ראית ,על רקע ההתפתחויות
בתעריפים וברווחיות החברה ב 18-הש ים האחרו ות ,כטע ה "מוזרה" .התעריף ,כפי שהוסבר ,מבוסס
על העלויות הממוצעות ,כולל רווח סביר ,ועל כן לא יקשה על מתחרים יעילים מלהיכ ס לע ף ,והדברים
כו ים במיוחד למתחרים המציעים את מלוא סל השירותים -אי טר ט וטלפו יה .חזקים עלי ו ב ושא
זה דברי אחד ממתחרי בזק שכותב בהתייחסות לשימוע שהוא מברך על ההסדר המוצע .מתחרה אחר
העלה בהתייחסות חשש מהסרת הפיקוח על תעריפי בזק במגזר צירי הקווים עקב עוצמתה
המו ופוליסטית ,ואילו אחרים לא הביעו הת גדות או חשש לפגיעה בתחרות.
אשר לרווחת הצרכ ים – אלה ייה ו מצמצום חשבו ות הטלפון שלהם ב .44%-לא ברור על מה מבססת
בזק את החשש שרווחת הצרכ ים תיפגע .בסוגיה זו א ו מעדיפים את הערכתו של מ הל הג'וי ט בישראל
שכותב" :יוזמה זו היא בשורה חשובה למשקי בית רבים ,ובפרט לאוכלוסיית הזק ים בישראל אשר
מרביתם מחזיקים קו טלפון ייח .הפחתת תעריפי הטלפו יה הקווית תוביל לחיסכון אדיר בהוצאות
התקשורת הקבועות של אוכלוסייה זו ואף תסייע להם בהפגת תחושת הבדידות שהם חווים אשר
יכרת ביתר שאת בתקופה זו בעקבות התפרצות גיף הקורו ה) ".ההדגשה במקור(

בכבוד רב,

ד"ר עופר רז-דרור
סמ כ"ל כלכלה

פרופ' ראובן גרו או

 34מדד לא פחות חשוב ליציבות החברה הוא הרווח התפעולי לפ י תשלומי ריבית ,מסים ופחת ) .(EBITDAמדד זה יקטן
בעקבות הרפורמה המוצעת מ 62%-ל.54%-
 35סעיף  19בחוו"ד .EY
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