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ענף שירותי תקשורת 

כתב: גילי בן אברהם 

עיקרי הדברים: 

 את שירותי התקשורת נהוג לחלק למספר תתי תחומים: תקשורת נייחת, תשתיות אינטרנט, שידורי 
טלוויזיה ורדיו, תקשורת בינלאומית, סלולר וגישה לאינטרנט. בכל אחד מן התחומים הללו חלו 
שינויים בשנים האחרונות שהשפיעו רבות על אופן הפעילות של חברות התקשורת, על הכנסותיהן 
ועל עוצמת התחרות בענף, כשהבולטים שבהם נבעו משלושה גורמים: החלטות רגולטוריות, 

שינויים בהעדפות הצרכנים והתפתחויות טכנולוגיות. 

 בתחום התקשורת הנייחת בולטת במיוחד ההתערבות הרגולטורית בדמות "השוק הסיטונאי", 
שמטרתה הגברת התחרות בפלח שוק זה. השוק הסיטונאי מתבטא בשלושה אופנים: שימוש 
בתשתית האינטרנט, שימוש בתשתיות הפיזיות ושימוש בתשתיות הטלפוניה הקווית של החברות 
בעלות הפריסה הרחבה )הוט ובזק(. יישום השוק הסיטונאי בתחום תשתית האינטרנט נחל הצלחה 

והוביל לירידה ברמת הריכוזיות בתחום זה, בעוד שבטלפוניה הקווית נרשמו ביקושים בהיקף זניח.  
מגמה נוספת החלה בתחום התקשורת הנייחת, ומקורה בשינוי בהעדפות הצרכנים ובהתפתחויות 
טכנולוגיות, הינה ירידה בשימוש בטלפון הקווי, הנובעת משלל סיבות היוצרות עדיפות לשימוש 
בתקשורת סלולרית. בשל כך נרשמה גם ירידה ניכרת בהכנסה הממוצעת לקו בתחום הטלפוניה 

הקווית. 

 תחום הסלולר מאופיין בתחרות גבוהה ורבת שנים בהובלת משרד התקשורת, במה שהחל בשנת 
2012 בהוספת מפעילות נוספות, בעלות רישיון ומעפילות וירטואליות, כאשר בשנה האחרונה 
מפעילה נוספת ברישיון נכנסה לפעילות בתחום. התחרות בתחום הובילה לשחיקה בהכנסה 
הממוצעת ללקוח ולשיעורי נטישה גבוהים המצריכים השקעה מרובה מצד החברות הפעילות 

בתחום בשימור וגיוס לקוחות. 

 בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית ההתפתחות הטכנולוגית שאפשרה שידורים באיכות טובה יחסית 
על גבי האינטרנט, כמו גם השחיקה בהכנסות בתחום הסלולר סללו את דרכן של סלקום ופרטנר 
להשקת שירותים בתחום זה. עקב כך נרשמה עלייה בתחרות בתחום וירידה בהכנסה הממוצעת 
למנוי בקרב החברות הוותיקות, אשר השיקו שירותים בעלי מאפיינים דומים לאלו של סלקום 

ופרטנר. נוסף על כך, חדירתה של נטפליקס לישראל תורמת להגברת התחרות בתחום.  

 במבט קדימה, התחרות העוצמתית בשוק שירותי התקשורת צפויה להימשך בכל התחומים, הן 
מצד המדיניות של משרד התקשורת והן מצד כוחות השוק )חיפוש אחר מקורות הכנסה בכדי 
לפצות על שחיקה במקורות אחרים(. בתחום הסלולר נראה כי התחרות מצויה בשיאה על רקע 
מיצוי מסוים ביכולת ההוזלה של תעריפי השירות, ואילו בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית ותשתית 
האינטרנט הנייחת היא עוד צפויה להתרחב נוכח שיעורי החדירה הנמוכים של פרטנר וסלקום 

בטלוויזיה הרב ערוצית והאפשרות לפריסה עתידית של תשתית מבוססת סיבים אופטיים.       
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רקע 

את שירותי התקשורת נהוג לחלק למספר תתי תחומים: תקשורת נייחת, תשתיות אינטרנט, שידורי 
טלוויזיה ורדיו, תקשורת בינלאומית, סלולר וגישה לאינטרנט. לפי משרד התקשורת סך ההכנסות של 
החברות הפועלות בתחומים לעיל הסתכם בכ-19.2 מיליארד ₪ בשנת 2017, סכום זה משקף ירידה 
בשיעור של 5.5% בהשוואה לסך ההכנסות בשנת 2016, על פי המשרד זאת על רקע הרחבת התחרות 
בתחומים השונים. כפי שניתן לראות בלוח 1 ההתכווצות הייתה רוחבית וחלה בכל אחד מן תתי 

התחומים שצוינו לעיל.  

לוח 1- התפלגות ההכנסות בענף שירותי התקשורת לפי תתי תחומים 

נתח השוק מסך הענף  שיעור השינוי  הכנסות ב-2017  תחום 
 2017 בהשוואה לשנת 2016  במיליארדי ₪ 
 17%  -9%  3.2 תקשורת נייחת 
 11%  -1.6%  2.2 תשתיות אינטרנט 
 18%  -3%  3.5 שידורים 
 4%  -15%  0.7 תקשורת בינלאומית 

 43%  -4.5%  8.2 סלולר 
 7%  -13%  1.4 גישה לאינטרנט 

 

לפי נתוני הלמ"ס, בשנת 2016 הוציא משק בית בישראל כ-427.8 ₪ בממוצע על צריכת שירותי 
תקשורת )מנוי לאינטרנט, לטלויזיה בכבלים או בלוויין, חשבון שוטף על טלפון רגיל ונייד ושיחות 
בינלאומיות(. סכום זה משקף הוצאה שנתית כוללת מצד הצרכנים הפרטיים בסך 12.8 מיליארד ₪ 

עבור שנה זו, שהם כ-63% מסך ההכנסות משירותי תקשורת בשנה זו. 

בישראל פועלות ארבע קבוצות תקשורת מרכזיות החולשות על כל תתי התחומים: בזק, הוט, סלקום 
ופרטנר, כאשר בחלק מן התחומים ישנם שחקנים נוספים, בדרך כלל נישתיים וקטנים יותר. פעילות 
של קבוצת תקשורת בכל אחד מן התחומים מקנה לה יתרון, מפני שהיא יכולה להציע ללקוחות סלי 
שירותים עם מחירים אטרקטיביים המייתרים את הצורך להתקשר עם מגוון ספקים. אולם, לא כל 
החברות רשאיות להציע סלי שירותים בכל התחומים בשל ההפרדה המבנית בבזק והוט שערך משרד 
התקשורת בשירותים מסוימים, זאת מפאת כוח השוק שלהן. לוח 2 מציג את הפעילות של קבוצות 

התקשורת הגדולות לפי תתי תחומים וכן של שחקנים נוספים נכון לשנת 2018.  

לוח 2- קבוצות התקשורת המרכזיות בחלוקה לתחומי פעילות 

 

מקור: הצעת התקציב של משרד התקשורת לשנת 2019 

Dummy Text
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בעשור האחרון חלו שינויים רבים בשוק שירותי התקשורת שהשפיעו רבות על אופן הפעילות של 
החברות, על הכנסותיהן ועל עוצמת התחרות בענף, כשהבולטים שבהם נבעו מהחלטות רגולטוריות, 
שינויים בהעדפות הצרכנים והתפתחויות טכנולוגיות. במסמך זה נסקור את השינויים העיקריים 
בחלוקה לתתי התחומים הבאים: תקשורת נייחת )טלפוניה + תשתית וגישה לאינטרנט(, סלולר ושידורי 

טלוויזיה רב ערוצית.    

תקשורת נייחת 

 בתחום זה בולטת במיוחד ההתערבות הרגולטורית בדמות "השוק הסיטונאי", שמטרתה הגברת 
התחרות בפלח שוק זה, המקבלת ביטוי בשלושה אופנים:  

1. שימוש בתשתית האינטרנט- חברות תקשורת המספקות שירותי גישה לאינטרנט רשאיות 
להשתמש בתשתית האינטרנט של החברות הוט ובזק וכך לספק לצרכנים סל שירות מלא 
לשימוש באינטרנט המסופק על ידי ספק יחיד, דבר המקל על ההתקשרות עמן. עלות 

השימוש בתשתית נקבעה על ידי משרד התקשורת. 

2. שימוש בתשתיות הפיזיות- מכיוון שרק להוט ולבזק ישנה פריסה המכסה את מרבית 
אוכלוסיית המדינה, 100% וכ-90% בהתאמה, החליט משרד התקשורת לעודד חברות 
תקשורת אחרות להשקיע בתשתיות ולהגדיל את הכיסוי שלהן. לשם כך, התיר משרד 
התקשורת לחברות תקשורת אחרות להשתמש בתשתית הפיזית של החברות בזק והוט, 
כלומר בבורות ובקני התקשורת, ובכך להקל עליהן ולעודד פריסה של תשתיות נוספות. 
שימוש בתשתית קיימת תוך תשלום דמי חכירה על השימוש הינו זול משמעותית מפריסה 
של תשתית מאפס, כאשר בנוסף השוק הסיטונאי בתשתית האינטרנט מאפשר לחברות 
שיבצעו פריסה, שככל הנראה תהיה איטית, להעניק שירותי גישה גם בתשתית שכבר נפרסה 

על ידם וגם בתשתית של החברות בזק והוט ובכך להשיג פריסה מלאה.    

3. שימוש בתשתיות הטלפוניה- בדומה לשימוש בתשתית האינטרנט, תשתיות הטלפוניה 
הקווית של הוט ובזק ישמשו חברות תקשורת שאינן בעלות תשתית טלפוניה, לפי תעריפים 

שנקבעו על ידי משרד התקשורת.  

המשמעות של יישום השוק הסיטונאי בתחומים המצוינים לעיל הינה הגברת התחרות בתחומי 
הטלפוניה והגישה לאינטרנט בעקבות העמקת אחיזתן של החברות נטולות התשתיות בשווקים 
אלו. כתוצאה מכך מופעל לחץ על התעריפים לצרכן דבר אשר מעיב על ההכנסה הממוצעת 

מלקוח בתחומים אלו.  

יש לציין כי השוק הסיטונאי בתחום תשתית האינטרנט נחל הצלחה, כאשר שירות זה החל בשנת 
2015 ונכון לתום שנת 2018 הסתכמו מנוייו להערכתנו בכ-776 אלף, שהם כ-31% מסך המנויים, 

. כתוצאה מכך, כפי שניתן 1 ואילו לשוק הסיטונאי בתחום הטלפוניה הקווית נרשמו ביקושים זניחים
לראות בתרשים מס' 1 ירדה הריכוזיות בתחום האינטרנט הקווי, כמתבטא בשיעור הריכוזיות של 

שתי החברות המובילות בענף Concentration Rate( CR2(, הלא הן הוט ובזק, המצוי בירידה 
2  . החל משנת 2015, השנה בה כאמור החלה רפורמת השוק הסיטונאי באינטרנט הקווי

באשר להכנסה הממוצעת למנוי, לא ניתן לציין במדויק את השינוי בהכנסה זו, משום שרק בזק 
מפרסמת נתונים שכאלו במגזר האינטרנט הקווי, ונתוניה מצביעים על עלייה בהכנסה למנוי 
)קמעונאי(. אולם, ייתכן שעלייה זו נובעת משירותים ומוצרים נלווים אותם בזק משיקה עם הזמן 
כגון הנתב החדש שהוציאה לאחרונה לשוק. יחד עם זאת, לפי נתוני הלמ"ס מדד המחירים לצרכן 
של שירותי האינטרנט מצוי בירידה רבת שנים. ירידה זו התחזקה משמעותית בשנת 2015 ייתכן 
שעל רקע השוק הסיטונאי, מדד המחירים הממוצע בשנה זו ירד בכ-5% לעומת ירידה של כ-

1.4% בממוצע בשנתיים שקדמו לה. בשנת 2018 ירד מדד המחירים הממוצע של שירותי 
האינטרנט בכ-2% בדומה לירידה שחלה בשנת 2017.    

במבט קדימה, לאור הגישה התחרותית שאימץ משרד התקשורת המעודדת פריסה של תשתית 
קווית נוספת, בדגש על תשתית של סיבים אופטיים, כמו גם המאמצים של פרטנר וסלקום 

)באמצעות רכישת מיזם הסיבים האופטיים IBC( להגדיל את פריסתם בסוג תשתית זה, וכן המשך 

                                                           
 ע"פ הדוח הכספי של בזק לשנת 2018. 1
 נתחי השוק של החברות חושבו באופן הבא: היקף המנויים של בזק נלקח מהדוח השנתי של 2018; מכיוון שהוט חדלה 2

לפרסם דוחות כספיים באמצע שנת 2018, הנחנו כי שיעור הצמיחה החצי שנתי בהיקף הלקוחות נשמר גם במחצית 
 .Broadband database-מה OECD-השנייה של 2018; היקף כלל מנויי האינטרנט הקווי בישראל נלקח מנתוני ה
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הפעילות של השוק הסיטונאי, רמת התחרותיות בפלח שוק זה צפויה לעלות ולפעול לשחיקת 
ההכנסה הממוצעת ממנוי.   

 

 מגמה נוספת החלה בתחום התקשורת הנייחת, שמקורה בשינוי בהעדפות הצרכנים 
ובהתפתחויות טכנולוגיות, הינה ירידה בשימוש בטלפון הקווי. ירידה זו באה לידי ביטוי במספר 
משקי הבית המחזיקים בטלפון נייח ובהיקף השיחות המבוצעות באמצעי זה. המקור לירידה נעוץ 
בהתרחבות השימוש במכשירים ניידים, ההוזלה הניכרת במחירי הסלולר, מעבר לחבילות עם 

שיחות ללא הגבלה בסלולר, וחדירה של אמצעי תקשורת מבוססי אינטרנט.  
 

כפי שניתן לראות בתרשים מס' 2, שיעור משקי הבית המחזיקים בטלפון קווי אחד לפחות מצוי 
בירידה רבת שנים, שהאיצה החל משנת 2013. נכון לשנת 2018 רק לכ-62% ממשקי הבית היה 
טלפון קווי אחד לפחות, בהשוואה לכ-84% בשנת 2007. לעומת זאת, ניתן לראות כי שיעור משקי 

הבית המנויים לאינטרנט והמחזיקים בטלפון נייד אחד לפחות מצוי בעלייה רבת שנים. 

הירידה בביקוש לטלפון הקווי משתקפת בירידה מקבילה בהכנסה הממוצעת לקו )ARPL(. כפי 
שניתן ללמוד מנתוני בזק )היחידה מבין חברות התקשורת הציבוריות שמדווחת על הכנסה 

ממוצעת במגזר זה(, בשנת 2018 עמד ה-ARPL על 52 ₪ לעומת 81 ₪ בשנת 2012, ירידה של 
כ-36% לאורך התקופה. 

 
במבט קדימה, הביקוש לטלפון קווי צפוי להמשיך במגמת ההיחלשות שאפיינה אותו לאחרונה, 
על רקע הימשכות התחרות בסלולר שתשמור על המחירים בתחום זה נוחים, באופן שהשימוש 

בסלולר יהיה עדיף על קו נייח. על כן צפוי ה-ARPL להמשיך בהיחלשות ולהעיב על ההכנסות 
בתחום, כך שאלו יפגעו הן מצד התעריפים והן מצד בסיס הלקוחות.  
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סלולר 

 תחום זה מאופיין בתחרות רבת שנים, על רקע התערבות רגולטורית עת העניק משרד התקשורת 
רישיון פעילות לחברות נוספות, גולן טלקום והוט מובייל, ואלו החלו לפעול בשנת 2012, כך 
שהיקף החברות שפעלו בענף עלה לחמש, חלף ארבע חברות עד לאותה נקודת זמן, כאשר 
מתוכן אחת בעלת פעילות יחסית מצומצמת )מירס(. לאחר מכן החלו לפעול בשוק מפעילות 
וירטואליות שאינן בעלות רשתות עצמאיות אך מחזיקות ברישיונות פעילות על גבי רשתות של 

אחרים, חלקן עדיין פועלות כיום, דוגמת רמי לוי תקשורת.  
 

בשנה האחרונה נכנסה מפעילה נוספת לתחום הסלולר, אקספון, והציתה את התחרות בתחום 
מחדש, כך שכיום פועלות בענף שש חברות. ריבוי המתחרות בתחום הובילה לשחיקת מחירים 
ולשינויים בחבילות המוצעות ללקוח, בדומה לנעשה בעולם, כגון- דקות ללא הגבלה והגדלה 
תכופה בהיקף נפח הגלישה. בנוסף, הליך הניוד )מעבר בין חברות סלולר תוך שמירה על המספר 
הקיים( הפך כה פשוט והגביר את תדירות המעבר בין החברות ואת שיעורי הנטישה של לקוחות, 
דבר המצריך מן החברות הפועלות בתחום השקעה מרובה בשימור הלקוחות הקיימים וגיוס 

לקוחות חדשים כל העת על מנת לשמור על בסיס הלקוחות.  
 

התחרות בסלולר גרמה לפעילות בתחום לחפש דרכים לצמצם בהוצאות ולמצוא מקורות הכנסה 
נוספים על מנת לפצות על השחיקה בהכנסותיהן. כך למשל סלקום, גולן טלקום ואקספון קשורות 
בהסכם שיתוף רשתות, וכך גם פרטנר והוט מובייל- באמצעות הסכמים אלו מפחיתות החברות 

את הוצאות התחזוקה וההפעלה של התשתיות. 
 

כל האמור לעיל מתבטא בירידה ברמת הריכוזיות בתחום הסלולר לאורך השנים )ראה/י תרשים 
מס' 3( ובשחיקה משמעותית בהכנסה הממוצעת מלקוח )ARPU(. כך, לפי ההערכות נתח השוק 3

של שתי החברות המובילות בתחום הסלולר, פרטנר וסלקום, ירד מכ-66% בשנת 2010 לכ-52% 

בשנת 2018. באותו אופן ה-ARPU הממוצע של )החברות הציבוריות( ירד מכ-134 ₪ לכ-55.6 ₪ 
באותה התקופה. 

  

                                                           
 מכיוון שאין פרסום רשמי של היקף לקוחות הסלולר בישראל, היקף זה חושב באמצעות הערכותיה של פרטנר, שהיא 3

היחידה שמציינת בדוחותיה הערכה בנוגע לנתח השוק שלה. 
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 נוסף על הגידול בהיקף המתחרות בתחום, חלה ירידה בשימוש בשירותים כגון שליחת מסרונים 

עקב התרחבות השימוש באפליקציות המהוות תחליף דוגמת WhatsUp. אפליקציות אלו תרמו 

גם לירידה בקצב הצמיחה של השימוש בקול )voice(. מאידך, ככל שהשימוש ברשתות החברתיות 

  .Data-התרחב, כך התרחבה הצריכה של ווידאו באמצעות הסלולר והשימוש ב

במבט קדימה, התחרות המשמעותית בשוק הסלולר צפויה להימשך בצל ההיקף הגבוה של הפעילות 
בתחום, שכאמור גדל שוב בשנת 2018. יחד עם זאת השחיקה בהכנסה הממוצעת צפויה להיות נמוכה 
מבשנים קודמות משום ששולי הרווח בתחום גם כך נמוכים. ייתכן כי החברות הפועלות בתחום ינסו 
למשוך לקוחות על בסיס השקת חבילות כגון אלו שהפכו נפוצות בשוק- "חבילה לכל החיים", ואולי 

באמצעות חבילות מסוג חדש כגון חבילות עם נפח גלישה ללא הגבלה, כנהוג בארה"ב.  

חשוב לציין כי השחיקה בהכנסות החברות בתחום הסלולר מגבילה מאוד את היכולת של החברות 
להשקיע בתשתיות. דבר אשר מציב קושי ומעלה סימני שאלה באשר להיתכנות שלהן לעבור לדור 
ה-5 בטכנולוגיית הסלולר בטווח הזמן הבינוני, דבר אשר עשוי להשפיע על איכות הצריכה של שירותי 

תקשורת ולדחות כניסה של טכנולוגיות חדשות לישראל בהשוואה לעולם.  

, בשנת 2024 תעבורת הנתונים הגלובלית בסלולר תהיה גבוהה פי חמש מזו שאפיינה 4 לפי ההערכות
את שנת 2018. באותה השנה צפוי כי משתמשי הקצה ברשת הדור ה-5 יהוו כ-17% מסך משתמשי 
האינטרנט הסלולרי בעולם, זאת הודות לפריסה של הטכנולוגיה בארה"ב, קוריאה, יפן, סין ומערב 

אירופה.  

משרד התקשורת שואף כי פריסת תשתית דור 5 בישראל תחל בשנת 2020, זאת לאחר שהפריסה 
של הדור ה-4 בישראל הייתה מאוחרת ביחס לאירופה ואמריקה- דבר אשר השפיע לרעה בין היתר 
על איכות השירות ללקוח. טכנולוגיית הדור ה-5 צפויה לאפשר מהירויות הורדה והעלאה גבוהות פי 
כמה מאלו הקיימות כיום בדור ה-4, ולפיכך תומכת בתעבורת נתונים במהירות גבוהה יותר, שיהוי נמוך 
וקיבולת גדולה יותר בהשוואה לדורות קודמים, וגם צפויה לתמוך בצפיפות גבוהה יותר של משתמשי 
קצה בתא שטח. הודות לכך, עשויים להיווצר תתי ענפים חדשים בכלכלה המקומית כגון רפואה 
מקוונת ותחבורה אוטונומית. רשת הדור ה-5 תתמוך במגוון שירותים: מהירות גבוהה שתשפר את 
חוויית המשתמש ביישומים כגון גישה לאינטרנט, מציאות רבודה ועוד; האינטרנט של הדברים- 
תקשורת בין מספר עצום של מכשירים בעלי חיי סוללה ארוכים; ותקשורת באמינות גבוהה כגון 

השימוש בכלי רכב אוטונומיים, אוטומציה בתעשייה ועוד. 

חשוב לציין כי לפי הידוע כיום, עלות הפריסה של רשת הדור ה-5 תהיה גבוהה יותר מן הדורות 
הקודמים. כך שמתעורר הספק בנוגע ליכולתן של חברות התקשורת המקומיות לעמוד בעלויות אלה 
לאור השחיקה בהכנסתן, ובפרט כאשר ישנו ספק האם השקעה זו תשתלם. זאת, על אף שבכוונת 

משרד התקשורת לתמרץ חברות תקשורת בכדי שישקיעו בפריסת הרשת. 

 

                                                           
4https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2019/ericsson-mobility-report- 

 world-economic-forum.pdf

https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2019/ericsson-mobility-report-world-economic-forum.pdf
https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2019/ericsson-mobility-report-world-economic-forum.pdf
https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2019/ericsson-mobility-report-world-economic-forum.pdf
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טלוויזיה רב ערוצית 

 בדומה לתחום הסלולר, גם בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית עלה באחרונה היקף השחקנים בתחום 
ובכך גברה התחרות, זאת הודות להתפתחויות טכנולוגיות שאפשרו שידורים באיכות טובה יחסית 

על גבי האינטרנט )Over The Top(, ועל רקע החיפוש של חברות סלולר להתרחב לשירותי 
תקשורת משיקים נוכח השחיקה בהכנסות בתחום הסלולר, זאת בדומה למגמה העולמית. כך, 
בשנת 2015 החלה סלקום להעניק שירותי טלוויזיה רב ערוצית על גבי האינטרנט ובשנת 2017 
הצטרפה אליה פרטנר, תחילה תוך שילוב עם שירות נטפליקס. נכון לתום שנת 2018 הן מחזיקות 
יחדיו בכ-341 אלף מנויים, שהם כ-15% מסך משקי הבית בהם ישנו מכשיר טלוויזיה, כאשר 
המחיר של שירותיהן נמוך משמעותית משל המתחרות הגדולות יס והוט. כניסתן לשוק הובילה הן 
לירידה במצבת הלקוחות של האחרונות והן לירידה בהכנסה הממוצעת מלקוח בתחום, ואף גרם 

Sting -של הוט, ו Next ,ליס והוט להשיק שירותים מתחרים זהים, רזים, ובעלי רמות תמחור דומות

TV של יס. בנוסף, לאחרונה פורסם כי יס מתכוונת לזנוח את השידורים באמצעות הלוויין ולעבור 
בהדרגה לשידורים על גבי האינטרנט. 

נוסף על אלו, ניתן לציין גם שחקניות בינלאומיות המציעות בעיקר שירותי VOD גם כן על גבי 

רשת האינטרנט, דוגמת Netflix אשר החלה באחרונה לבצע תרגום לעברית של מיטב הסדרות 
המוצעות על ידה, ובתעריף נמוך משמעותית מהחבילות הבסיסיות של המתחרות הוותיקות. נתח 
השוק של נטפליקס בישראל אינו ידוע. כל זאת כאשר ספקיות שירותי טלוויזיה המתבססות על 

שידורי VOD בלבד, ובפרט נטפליקס, צוברות תאוצה ברחבי העולם עם שיעורי חדירה גדלים. כך, 
בארה"ב, לראשונה בשנת 2018 השימוש בנטפליקס היה רחב יותר מהשימוש בטלוויזיה הרב 
ערוצית, כאשר השימוש בנטפליקס גדל במהלך ארבע השנים האחרונות ואילו השימוש בטלוויזיה 

5  . הרב ערוצית פחת
 

כפי שניתן לראות בתרשים מס' 4 רמת הריכוזיות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית ירדה משמעותית 
, בשנת 2018 נתח השוק של שתי החברות הגדולות בתחום, הוט 6 בשנים האחרונות. לפי הערכתינו

                                                           
5 "PWC, A new video world order, 2019" - https://www.pwc.com/cisvideo 
 נתחי השוק חושבו באמצעות סקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס, המפרט את שיעור משקי הבית שבבעלותם מכשיר 6

טלוויזיה בחלוקה לשנים. לאחר מכן, מפרסומי החברות הציבוריות נלקחו היקפי המנויים בתחום והם חושבו מסך משקי 
הבית שבבעלותם טלוויזיה. מכיוון שהוט חדלה לפרסם את דוחותיה באמצע שנת 2018, הנחנו כי שיעור הצמיחה של היקף 

הלקוחות במחצית הראשונה של 2018 נשמר גם במחצית השנייה. 

https://www.pwc.com/cisvideo
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ויס )בבעלות בזק(, עמד על כ-60%, זאת בהשוואה לכ-70% בשנת 2014 לפני כניסתן של פרטנר 
וסלקום לתחום.  

 
 היבט נוסף בהקשר של התחרות בתחום מגיע מן האפשרות של משקי הבית לרכוש בעלות חד 

פעמית מזערית של ממיר, שירותי טלוויזיה של ערוצים בסיסיים באמצעות "עידן +". שירות זה 
הינו יוזמה של משרד התקשורת והוא מופעל על ידי הרשות השנייה. בכוונת משרד התקשורת 
להעביר את ההפעלה של "עידן +" לידי מפעיל פרטי שיבצע בו השבחה ויגביר את התחרות 

בתחום, אולם עד עתה לא נראה כי נמצא יזם פרטי שנענה לכך.  

במבט קדימה, נראה כי התחרות בתחום זה מצויה רק בתחילתה, מפני שלשיעורי החדירה של פרטנר 
וסלקום, להן חבילות אטרקטיביות בגזרת המחיר, יש לאן לגדול. כמו כן, אחיזתה של נטפליקס בשוק 

7  . )Pay-TV( צפויה להתגבר, אולי על חשבון שירותי הטלוויזיה בצורתם המסורתית

 

הגברת התחרות בכל תחומי הפעילות הובילה לשחיקה ביחסים פיננסיים מסוימים 

לאור המתואר לעיל, הירידה בהכנסה הממוצעת ללקוח במרבית תחומי הפעילות, ועבור חברות 
מסוימות אף ירידה בבסיס הלקוחות, הובילו לירידה רב שנתית בהכנסות של חברות התקשורת 

הציבוריות )ראה/י תרשים מס' 5(, דבר אשר גרר שחיקה במדדים פיננסיים נבחרים.  

בשנה האחרונה נראה כי קצב הירידה של ההכנסות של סלקום ובמיוחד של פרטנר נמוכים בהשוואה 
לשנים האחרונות, ואילו קצב הירידה של ההכנסות של הוט ובזק דווקא הואץ. ייתכן כי הסיבה לכך 
נעוצה בכך שבזק והוט פגיעות בכל תחומי הפעילות, ולעומת זאת לפרטנר וסלקום ישנם מקורות 
הכנסה חדשים בהשוואה לעבר- הכניסה לתחום הטלוויזיה הרב ערוצית ותשתית האינטרנט- שתרמו 

לקיזוז הירידה בהכנסות מתחום הפעילות המסורתי שלהם, הסלולר.    

                                                           
 נציין כי העמקת החדירה של נטפליקס אינה בהכרח מגיעה על חשבון שירותי הטלוויזיה המסורתיים, שכן כתלות 7

בהעדפות הצרכנים, ייתכן מצב שבו צרכן יבקש להשתמש הן בשירותים המסורתיים לטובת הערוצים הלינאריים והן 
בשירותי ה-VOD של נטפליקס. הראיה לכך הינה הממירים שהשיקו פרטנר, הוט וכעת גם סלקום המספקים גישה 

לנטפליקס בנוסף לשירותי הטלוויזיה של החברות הללו.  
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כפי שניתן לראות בלוח 3, הרווחיות התפעולית של החברות הציבוריות, להוציא הוט, מצויה בשחיקה 
בשנים האחרונות בהשוואה לתקופה מוקדמת יותר )2012-2014(. בדומה לכך, יחס כיסוי הריבית )רווח 
תפעולי ביחס להוצאות המימון נטו( של חברות התקשורת הציבוריות, להוציא הוט, מצוי בשחיקה 
בשנים האחרונות, על רקע הירידה ברמות הרווח התפעולי של החברות השונות, כאשר בצד הוצאות 
המימון לא חלה ירידה באותו סדר גודל. מנגד, יחס המינוף )סך ההתחייבויות ביחס להון העצמי( של 
החברות הציבוריות, להוציא בזק, דווקא ירד בשנים האחרונות, ייתכן וזאת בשל נקיטת משנה זהירות 

והתאמה לתנאי השוק החדשים שנוצרו )תחרותיות גבוהה, שחיקה בהכנסות וכו'( מצד החברות. 

 

לוח 3- יחסים פיננסים נבחרים של חברות התקשורת הציבוריות 

 

 

לסיכום, רמת התחרות בשוק התקשורת התגברה מאוד בשנים האחרונות, תחילה בתחום הסלולר 
ולאחר מכן אף בתחומים נוספים- תשתית האינטרנט והטלוויזיה הרב ערוצית. בנוסף, בתחום 
הטלפוניה הקווית חלה ירידה משמעותית בביקושים. דהיינו, בכל תחומי הפעילות ישנם קשיים שונים. 
גורמים אלו שוחקים את הכנסות קבוצות התקשורת ומשפיעים גם על הרווחיות ועל מדדים פיננסיים 

נוספים.  
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מידת ההשפעה על קבוצות התקשורת השונות תלויה במעורבותן בתחומי התקשורת השונים. כך 
לדוגמא, סלקום, שבעבר פעלה בעיקר בתחום הסלולר ושירותי הגישה לאינטרנט, יוצאת נשכרת 
מכניסתה לתחום הטלוויזיה ולתחום תשתית האינטרנט, ובכך מפצה על השחיקה המשמעותית 
בהכנסות מתחום הסלולר. מאידך, הכנסותיהן של הוט ובזק, שפועלות מזה שנים בכל התחומים, 

נלחצות כלפי מטה כמעט בכל הגזרות.  

במבט קדימה, התחרות העוצמתית צפויה להימשך בכל התחומים, הן מצד המדיניות של משרד 
התקשורת והן מצד כוחות השוק )חיפוש אחר מקורות הכנסה בכדי לפצות על שחיקה במקורות 
אחרים(, כאשר בתחום הסלולר היא בשיאה ואילו בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית ותשתית האינטרנט 

הנייחת היא עוד צפויה להתרחב.       

 


