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 התחבורה הציבורית בישראלהתחבורה הציבורית בישראלהתחבורה הציבורית בישראלהתחבורה הציבורית בישראלשוק שוק שוק שוק   ....1111

        
        

        שוק התחבורה הציבורית הכללישוק התחבורה הציבורית הכללישוק התחבורה הציבורית הכללישוק התחבורה הציבורית הכללי 1.11.11.11.1
  

התחבורה הציבורית בישראל כוללת, בצד ההיצע את מפעילי האוטובוסי� העירוניי� והבי� 
"אגד", "ד�" ו"מטרופולי�", "קונקס", "סופרבוס" ועוד, רכבת ישראל, מוניות  גו�עירוניי� כ

הרכבת הקלה את ות ומוניות הפרייבט, מספר מצומצ� של קווי תעופה פנימיי� והשיר
  בירושלי�. 

  
צד הביקוש, צרכני התחבורה הציבורית, ה� לרוב אוכלוסיות בני מעמד סוציו אקונומי 
נמו+, שאי� יד� משגת להחזיק ברכב פרטי ועל כ� ה� בעלי רמת מינוע נמוכה מהממוצע. 

הכנסת משק בית עולה הוא מוציא פחות כס, על תחבורה לפי נתוני הלמ"ס, ככל ש
  להל�): 1ותרשי�  1לוח ציבורית ויותר על רכב פרטי (ראה 

  

 XXXתביעה ייצוגית 

 לחודש)(₪ : הוצאה לנפש על תחבורה ציבורית ורכב פרטי לפי חמישונים 1לוח 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ממוצע 5 4 3 2 1    

         

 113 92 106 113 125 131 ל נסיעה בתחבורה ציבוריתהוצאה ע 

 1,458 2,893 1,839 1,281 813 464 הוצאה על  רכב פרטי 

                

  

תרשים 1: התפלגות הוצאות לנפש 

על כלי רכב ותחבורה ציבורית לפי חמישונים (₪ לחודש )
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חמישון תחתון חמישון שני חמישון שלישי חמישון רביעי חמישון עליון

  
  

.  464 "לחודש על תחבורה ציבורית ו.  131בעוד ב� החמישו� התחתו� מוציא בממוצע 
על רכב .  2,893 "ו על תחבורה ציבורית.  92על רכב פרטי, ב� החמישו� העליו� מוציא 

  פרטי. 
  

 נוער, חיילי�, "משו� כ+, נוסעי� רבי� בתחבורה הציבורית זוכי� לסבסוד מחיר הנסיעה 
וזכאי הביטוח הלאומי. הממשלה מעוניינת שציבור זה יוכל  אזרחי� ותיקי�סטודנטי�, 

להתנייד בתחבורה הציבורית ועל כ� הסבסוד הזה הינו צודק ומתאי�. הממשלה מממנת 
  מכיסה את הפרש המחיר בי� התערי, המלא לתערי, המוזל.
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סמכות קביעת מחירי התחבורה הציבורית נמצאת בידי וועדת המחירי� הבי� משרדית 
קובע את ההמשותפת למשרדי האוצר והתחבורה א+ בפועל שר התחבורה הוא זה 

על מצרכי� לחוק הפיקוח  13סעי, ראה ( המחירי� בהתא� לשיקולי� העומדי� לנגד עיניו
  ).א'נספח  – 1996ושירותי� 

  
  

        XXXשוק התחבורה הציבורית בקו שוק התחבורה הציבורית בקו שוק התחבורה הציבורית בקו שוק התחבורה הציבורית בקו  1.21.21.21.2
  

מוגדר כאוס, השירותי� או האמצעי�  המאפשרי�  XXXשוק התחבורה הציבורית בקו 
שוק זה באופ� פוטנציאלי לפיכ+,  .XXX "ל XXX "הגעה בזמ�, במחיר ובנוחות סבירי� מ

או כל  ,רכבת ,באוטובוס, מוניות שירות מכלול קווי ההסעה הציבוריי�יכול להקי, את 
  . אמצעי תחבורה ציבורית אחר

  

בשוק לא נכללי� אמצעי� שאינ� רלוונטיי� לשוק כגו� מונית פרטיות ("ספיישל"), שכ� 
.  867 "ביו� וכ.  703 "(כ עלות נסיעה כזו גבוה פי כמה מתחבורה ציבורית רגילה

בלילה
1
        ינו ציבורי., נסיעה ברכב פרטי או בכל אמצעי שא)

  
  לפיכ+, האמצעי� הפוטנציאליי� להיכללות בשוק זה ה�: 

  

החל מאפריל .  40לכל כיוו� (.  XXX " 45ומספרו  XXXחברת קו מהיר של   .א
2011(  

החל מאפריל .  40לכל כיוו� (.  XXX " 45ומספרו  XXXחברת קו מהיר של   .ב
2011( 

 לכל כיוו� .  XXX  " 29ומספרו  XXX) של XXXהמכונה קו מהיר נפרד (  .ג

 )2011החל מאפריל .  40לכל כיוו� (.  XXX " 45ומספרו  XXXקו מאס, של   .ד

 לכל כיוו� .  46.5 " רכבת ישראל  .ה
  

על הממונה החלטת נביא להל� את  ,XXX "ל XXXכדי לתחו� את השוק הרלוונטי לקווי 
  ההגבלי� העסקיי� ולאחר מכ� את ההשלכות לתיחו� השוק הרלוונטי.

  
הסדר כובל (מופיע קיו� על  וכרזכמונופולי� וה XXXכרזה וה ,1999נה משנת החלטת הממוב
, עירונית "את שוק התחבורה הציבורית הבי� אפיי� מציטוט זה  .)'בכנספח ל� במלואו הל

  :ככלל
  
מנקודת מבטו של הנוסע הבודד, מורכב לכ� שוק המוצר ממקב1 כל הקווי�, ..."

דת מוצאו שלו לנקודת יעד במחיר, זמ� שקומבינציה שלה� מאפשרת נסיעה מנקו
וטרחה דומי� במידה סבירה כזו היוצרת תחליפיות ישירה ומשמעותית. למקב1 

  ."אשכול"  קווי� כזה, הרלבנטי לצרכ� הבודד, נקרא להל�:
   

מבחינה כלכלית, ומנקודת מבטו של הצרכ� הבודד, מוב� כי ברגע נתו� ובמיקו� מבחינה כלכלית, ומנקודת מבטו של הצרכ� הבודד, מוב� כי ברגע נתו� ובמיקו� מבחינה כלכלית, ומנקודת מבטו של הצרכ� הבודד, מוב� כי ברגע נתו� ובמיקו� מבחינה כלכלית, ומנקודת מבטו של הצרכ� הבודד, מוב� כי ברגע נתו� ובמיקו� 
אותו למחוז חפצו במחיר, זמ� וטרחה מקבילי�, אותו למחוז חפצו במחיר, זמ� וטרחה מקבילי�, אותו למחוז חפצו במחיר, זמ� וטרחה מקבילי�, אותו למחוז חפצו במחיר, זמ� וטרחה מקבילי�,     נתו�, אי� תחלו, בי� קו המובילנתו�, אי� תחלו, בי� קו המובילנתו�, אי� תחלו, בי� קו המובילנתו�, אי� תחלו, בי� קו המוביל

ב"רזולוציה" כזו מהווה כל ב"רזולוציה" כזו מהווה כל ב"רזולוציה" כזו מהווה כל ב"רזולוציה" כזו מהווה כל         לבי� קו (במקרה הקיצוני) המוביל אותו למקו� אחר;לבי� קו (במקרה הקיצוני) המוביל אותו למקו� אחר;לבי� קו (במקרה הקיצוני) המוביל אותו למקו� אחר;לבי� קו (במקרה הקיצוני) המוביל אותו למקו� אחר;
".....אשכול שוק נפרדאשכול שוק נפרדאשכול שוק נפרדאשכול שוק נפרד

2
  

  

מידת התחליפיות בי� האלטרנטיבות העומדות בפני הצרכ� הינו מרחב האפשרויות בה� 
ה הדומה ביותר. הפרמטרי� אות� ציינה בצור ב'לנקודה  א'יכול להגיע כל נוסע מנקודה 

  הרשות להגבלי� עסקיי� הינ�:

                                                           
1

 מחירו� משרד התחבורה למוניות 

-iew=article&id=519:mehironhttp://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&v

28&Itemid=118-13-07-14-04-moniyot&catid=82:2010 
2

  '), ההדגשה שלנוזנספח ( 41 – 40, עמ' 1999כמונופול  XXXהחלטת הממונה על ההגבלי� העסקיי� על  
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  המחיר בי� השירותי� המקבילי� צרי+ להיות דומה " מחירמחירמחירמחיר .1

 מש+ הנסיעה בי� נקודת המוצא ליעד צרי+ להיות דומה " זמ�זמ�זמ�זמ� .2

סע צרי+ להחלי, בי� אוטובוסי� פעמי� רבות או ללכת מרחק רב בי� וא� נ "    טרחהטרחהטרחהטרחה .3
 שרות זה תחליפי לשירות ישיר בי� המוצא ליעד. תחנות ההחלפה אי�

  
  :בהוספה שלפרמטרי� אלו נית� להרחיב 

  

 כמה פעמי� ביו� או בשבוע מוצע השירות, הא� הוא עובד בסופי שבוע. " זמינותזמינותזמינותזמינות .4

, המצאות מערכות מיזוג או חימו�, ואיכות כלי הרכב וניקיונ " נוחות הנסיעהנוחות הנסיעהנוחות הנסיעהנוחות הנסיעה .5
 ונוחי� וכד' ירי�עצירות רבות בדר+, נסיעה בכבישי� מה

היכ� הוא עוצר לאיסו, והורדת נוסעי�, הא� הוא יוצא מתחנות  "והחלפה והחלפה והחלפה והחלפה פיזור פיזור פיזור פיזור  .6
 ., הא� ישנה החלפת אוטובוס / רכבת באמצע הנסיעההסעה מרכזיות

  
שני קווי  ,, על פי כל הפרמטרי� שהוצגו לעילבהמש+ 4בפרק כפי שיוסבר ביתר פירוט 

הינ� למעשה , XXX והקו הנפרד XXX "ו XXX – XXXשל  רגילי�ההאוטובוס 

. לאחר בחינת כל XXX "ו XXXומהווי� את שוק התחבורה הציבורית בי�  תחליפיי�

אינ� מהווי� תחלי,  XXX "ו XXXהנתוני� והפרמטרי�, מסקנתנו היא שהקו המאס, 
  קרוב מספיק לקווי� המהירי� והקו הנפרד.

  
  

 קווי� נפרדי� (קווי מהדרי�)קווי� נפרדי� (קווי מהדרי�)קווי� נפרדי� (קווי מהדרי�)קווי� נפרדי� (קווי מהדרי�) 1.31.31.31.3

  
קווי אוטובוס סדירי� ושאינ� סדירי� הנמצאי� בריכוזי אוכלוסייה קווי מהדרי� ה� 

חרדי� ובה� נהוגה הפרדה בישיבה בי� גברי� ונשי�. ע� התרחבות תפוצת� של הקווי� 
הנפרדי� הבי� עירוניי� התפתחה ג� תופעה של בידול הקווי� הללו מהקווי� הרגילי� 

מגיעי� לתחנות המרכזיות בערי� או בתו+ אותו השוק. קווי� אלו בד"כ אינ� יוצאי� או 
ביישובי� אות� ה� משרתי� אלא אוספי� ומורידי� את הנוסעי� בתחנות המרוכזות 

מחירי הנסיעה  בשכונות ואזורי� חרדיי�. כמו כ�, ברבי� מהקווי� הללו, א� לא בכול�,
  . זולי� בעשרות אחוזי� מהקווי� הרגילי�

  
� של קווי� אלו בטענה שאי� מקו� להפעלת� הוגשה עתירה לבג"1 כנגד הפעלת 2007 "ב

בטר� הסדרת� כדי� לאחר בדיקה עובדתית באשר לצור+ שלה� וקביעת אמות מידה 
להפעלת�. בג"1 החליט שאמנ� אי� פסול ברעיו� של הפרדה הבאה לענות על צרכי� של 
הציבור החרדי אול� הפרדה שאיננה מוסדרת טומנת בחובה בעיות. בג"1 דרש להקי� 

עדה מקצועית של משרד התחבורה שיבדוק את המצב וימלי1 על קביעת ההסדרי� וו
  הקבועי� תו+ התחשבות בכל הצדדי�.

  
פרס� משרד התחבורה את המסקנות הועדה המיוחדת שהוקמה. להל�  2009באוקטובר 

המלצות הוועדה העיקריות
3

:  
  

י� לגברי� לא ייקבע הסדר של רווי תחבורה ציבורית בה� מונהגת הפרדה בי� נש .1
        .אות� שוני� במהות� מיתר קווי התחבורה הציבוריתאו הסדר דומה אחר ההופ+ 

 �ע� זאת, ככל שחלקי� מציבור הנוסעי� מעונייני� בישיבה מופרדת, זהו עניינ .2
שלה� ובלבד שתשמרנה במלוא� הוראות החוק ובכלל זה שלא יתגלו כל סימני� 

 י.של אלימות מילולית או פיזית או כפייה כלשה

                                                           
אוקטובר ב 26ועדה לבדיקת הסדרי ההסעה בתחבורה הציבורית בקווי� המשמשי� את המגזר החרדי, דו"ח מסכ�,  3

 68"63, עמ' 2009
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קווי� אלה, לפי עמדת הוועדה, אינ� קווי� בה� חל הסדר מיוחד של הפרדה.  .3
 הוועדה אינה רואה כל שוני במעמד�, לרבות מ� הבחינה הציבורית או המשפטית.

הוועדה רואה חשיבות רבה כי יקבע שמפעיל תחבורה ציבורית ימנע  "מידע לציבור  .4
א� אות� אוכלוסיות נוהגות  מלאפיי� קוי� כמיועדי� לאוכלוסיות מסוימות, א,

, ולא יציג� ככאלה בפני הציבור. קווי התחבורה הציבורית �בהסדרי� וולונטריי
המופעלי� על ידי המפעיל יוצגו באופ� נגיש ואחיד, כמיועדי� לכלל הציבור. על 

 משרד התחבורה להפי1 הנחיות מתאימות מעת לעת למפעילי�. 

חבורה ימשי+ את המגמה ליצירת מבנה חבורה ימשי+ את המגמה ליצירת מבנה חבורה ימשי+ את המגמה ליצירת מבנה חבורה ימשי+ את המגמה ליצירת מבנה הוועדה ממליצה כי משרד התהוועדה ממליצה כי משרד התהוועדה ממליצה כי משרד התהוועדה ממליצה כי משרד הת    """"תעריפי� תעריפי� תעריפי� תעריפי�  .5
תעריפי� פשוט ושיווני. באופ� ספציפי, עמדת הוועדה היא כי על משרד תעריפי� פשוט ושיווני. באופ� ספציפי, עמדת הוועדה היא כי על משרד תעריפי� פשוט ושיווני. באופ� ספציפי, עמדת הוועדה היא כי על משרד תעריפי� פשוט ושיווני. באופ� ספציפי, עמדת הוועדה היא כי על משרד 

י� תחומי מוצא י� תחומי מוצא י� תחומי מוצא י� תחומי מוצא שרתשרתשרתשרתהתחבורה לפעול ללא דיחוי להשוואת התעריפי� בקווי� המהתחבורה לפעול ללא דיחוי להשוואת התעריפי� בקווי� המהתחבורה לפעול ללא דיחוי להשוואת התעריפי� בקווי� המהתחבורה לפעול ללא דיחוי להשוואת התעריפי� בקווי� המ
ויעד דומי�ויעד דומי�ויעד דומי�ויעד דומי�

4444....        
        

, המחירי� של לאחר פרסו� מסקנות הוועדה המצב נותר כשהיהכשנתיי� ע� זאת, כיו�, 

, התעריפי� המוזלי� קשורי� XXXמר , XXXי� הנפרדי� זולי� יותר. על פי דובר הקוו

  :להתחרות במסיעי� הפרטיי� באזורי� החרדיי� XXXלרצו� של 
  
"קווי המהדרי� ה� פתרו� של משרד התחבורה לבעיית הקווי� הפיראטיי� שהיוו סכנה  

ובות ילדי� לבטיחות המשתמשי�, מתו+ התחשבות בעובדה שמדובר במשפחות מר
שר התחבורה החליט מתוק, סמכותו לאפשר . ומטהאקונומיות בינוניות "משכבות סוציו

את המש+ קיומ� של הקווי� כי ג� הוא הבי� שמדובר בצור+ אמיתי של ציבור רחב
5

 ."  
  

אינו תוצאה של מדיניות אינו תוצאה של מדיניות אינו תוצאה של מדיניות אינו תוצאה של מדיניות     נפרדי�נפרדי�נפרדי�נפרדי�הההה    ����קוויקוויקוויקווילללל    XXXלסיכו�, התערי, המוזל אותו קובעת לסיכו�, התערי, המוזל אותו קובעת לסיכו�, התערי, המוזל אותו קובעת לסיכו�, התערי, המוזל אותו קובעת 
    ההההעלת רמת מינוע והכנסה נמוכה, שהרי כלל האוכלוסייעלת רמת מינוע והכנסה נמוכה, שהרי כלל האוכלוסייעלת רמת מינוע והכנסה נמוכה, שהרי כלל האוכלוסייעלת רמת מינוע והכנסה נמוכה, שהרי כלל האוכלוסייבבבב    ההההאוכלוסייאוכלוסייאוכלוסייאוכלוסיימתקנת כלפי מתקנת כלפי מתקנת כלפי מתקנת כלפי 

המשתמשת בתחבורה ציבורית היא כזו, אלא תוצאה של תחרות במפעילי� הפיראטיי� המשתמשת בתחבורה ציבורית היא כזו, אלא תוצאה של תחרות במפעילי� הפיראטיי� המשתמשת בתחבורה ציבורית היא כזו, אלא תוצאה של תחרות במפעילי� הפיראטיי� המשתמשת בתחבורה ציבורית היא כזו, אלא תוצאה של תחרות במפעילי� הפיראטיי� 

        הרגילי�. הרגילי�. הרגילי�. הרגילי�.     XXXשפעלו בניגוד לחוק א+ גבו סכומי� נמוכי� מקווי שפעלו בניגוד לחוק א+ גבו סכומי� נמוכי� מקווי שפעלו בניגוד לחוק א+ גבו סכומי� נמוכי� מקווי שפעלו בניגוד לחוק א+ גבו סכומי� נמוכי� מקווי 
  

                                                           
 ההדגשות שלנו 4
5

 http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/085/985.html   
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        מונופול, הפליית מחירי� וניצול כוח שוקמונופול, הפליית מחירי� וניצול כוח שוקמונופול, הפליית מחירי� וניצול כוח שוקמונופול, הפליית מחירי� וניצול כוח שוק ....2222
  
  

        מונופולמונופולמונופולמונופול 2.12.12.12.1
  

יטה בלעדית של גור� מסוי� בתחו� כלשהושלהוא מונח המגדיר מונופול 
6

מגדיר  כלכלהב. 
מסוי� קיי� מוכר אחד בלבד, עובדה המקנה של מוצר או שירות  שוקמצב בו ב מונופול

  בשוק.  ולאותו גור� שליטה בתחו� פעילות
  

היעדר חלופות קרובות, שליטה על רמת המחירי�  גו�למונופול מספר מאפייני� מובהקי� כ
שוק  ממונופול הוא קיו� של יפו+ה בשוק והצבת חסמי כניסה בפני מתחרי� אחרי�.

מצב של שיווי משקל בי� הביקוש של הצרכני� למוצר או מתקיי� תחרותי. בשוק תחרותי 
   שירות מסוי� לבי� ההיצע של מספר רב של יצרני�.

  

וא, צרכ� או יצר� איננו יכול  ,למוצרנקבעי� הכמות והמחיר שוק תחרותי בבשיווי המשקל 
נתו� כיוו� שהמחיר על המחיר  להשפיע שכ� אי� ביכולת�ומהכמות האלו  לסטות מהמחיר

לעומת זאת, כוח השוק של המונופול מאפשר לו לקבוע ה� . (ה� כקונה וה� כמוכר) ה�בפני
כמות קטנה יותר מזו בעבורו, ובאופ� כללי  �האופטימאלייהמחיר את את הכמות וה� 

   ובמחיר גבוה יותר.תחרותי קיימת בשיווי משקל המת
  

מבלי להרחיב במסגרת נהגות המונופול בתרשי� שלהל�. מאופיינת התמבחינה פורמאלית 
שיווי המשקל המונופוליסטי מגדיר מחיר גבוה יותר וכמות ומר בקצרה כי נית� לזו, 

רווחת הצרכני� בשוק וכה יותר ביחס לשוק תחרותי. כלומר ממוצרי� או שירותי� נ
   תחרותי גבוה יותר ביחס לשוק מונופוליסטי.

  

  
  
  
  

                                                           
6

 מקור המילה מונופול ביוונית ומשמעותה "מוכר אחד". 
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        העסקיי�העסקיי�העסקיי�העסקיי�חוק ההגבלי� חוק ההגבלי� חוק ההגבלי� חוק ההגבלי� מונופול על פי מונופול על פי מונופול על פי מונופול על פי 

  
ו ולא בעל נתח שוק מרכזי בשוק הרלוונטי וא גור�ה מונופולחוק ההגבלי� העסקיי�, עפ"י 

 50%". החוק קובע שגו, הוא מונופול א� הוא שולט ביותר מהיצר� היחיד במשק דווקא
  אחד. תאגיד אספקת או רכישת נכסי� או שירותי� בידי  מכלל

  

הממונה רשאי לנקוט פעולות כנגד מונופולי�. הוא רשאי לתת לחברה שהוכרזה כמונופול 
ופול לחדול בה� הוא מפרט כיצד עליה לנהוג. הממונה יכול לחייב את המונ ,צווי�

ממעשי� הפוגעי� באופ� לא הוג� בצרכני� או במתחרי�, או למנוע מהמונופול לנצל לרעה 
  כוח דומיננטי בשוק.

  
XXX  כמעט את כל שוק התחבורה הציבורית בקו הלכה למעשה מרכזת אצלהXXX . על פי

י שנ(ב XXX "ל XXXהיומיות הישירות באוטובוס בי� הנסיעות  XX, מבי� ריכזנומידע ש
ג�  XXX "ו XXXנית� לנסוע בי�  ע� זאת .XXXמה� מבוצעי� בידי חברת  100%הכיווני�) 

הנסיעות היומיות  XXמבי�  .יותר ארו+סיעה זמ� הנוב XXX "ב קוובה יש להחלי,  XXX "ב
  .XXXוהשאר של  XXX, הינ� של 75% "מה� או כ XXX 63את הכוללות ג� 

  
שוק להכיל קווי� ישירי� בלבד ובי� א� הוא שוק להכיל קווי� ישירי� בלבד ובי� א� הוא שוק להכיל קווי� ישירי� בלבד ובי� א� הוא שוק להכיל קווי� ישירי� בלבד ובי� א� הוא בי� א� תוחמי�  את הבי� א� תוחמי�  את הבי� א� תוחמי�  את הבי� א� תוחמי�  את ההיוצא מכ+ הוא שהיוצא מכ+ הוא שהיוצא מכ+ הוא שהיוצא מכ+ הוא ש

מוחלט מוחלט מוחלט מוחלט הינה מונופול הינה מונופול הינה מונופול הינה מונופול     XXXבה יש לבצע חילו,, בה יש לבצע חילו,, בה יש לבצע חילו,, בה יש לבצע חילו,,     XXXכולל קווי� שאינ� ישירי� כגו� כולל קווי� שאינ� ישירי� כגו� כולל קווי� שאינ� ישירי� כגו� כולל קווי� שאינ� ישירי� כגו� 
        ....XXX    """"לללל    XXXבשוק התחבורה הציבורית בי� בשוק התחבורה הציבורית בי� בשוק התחבורה הציבורית בי� בשוק התחבורה הציבורית בי� 

        
        

        הפליית מחירי� וניצול כוח שוקהפליית מחירי� וניצול כוח שוקהפליית מחירי� וניצול כוח שוקהפליית מחירי� וניצול כוח שוק 2.22.22.22.2
        

לקבוע מחירי� שוני� הפירמה  השבתנאי� מסוימי� עשוי גורסתהתיאוריה הכלכלית 
הפליית מחירי�  ו שירותי� זהי�. מצב זה, המכונה צרכני� שוני� עבור מוצרי� אל

והינו אסור על פי החוק     על חשבו� הצרכני� הרווחיו ההכנסת להגדיל אתפירמה ל רמאפש
הישראלי

7
        :למונופולי�ירוש המתייחס בהקשר זה בפ ,

  

את בעל מונופולי� לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופ� העלול להפחית   )א(
  התחרות בעסקי� או לפגוע בציבור.

יראו בעל מונופולי� כמנצל לרעה את מעמדו בשוק באופ� העלול להפחית את   )ב(
  התחרות בעסקי� או לפגוע בציבור, בכל אחד מ� המקרי� האלה:

קביעה של רמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגני� של הנכס או של  )1(
 השירות שבמונופולי�;

"הנכסי� או היק, השירותי� המוצעי� על צמצו� או הגדלה של כמות )2(
  ידי בעל מונופולי�, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת;

קביעת תנאי התקשרות שוני� לעסקות דומות אשר עשויי� להעניק  )3(
  יתרו� בלתי הוג� כלפי המתחרי� בה�; מסוימי�ללקוחות או לספקי� 

  
כל סקטור את המחיר הפליית מחירי� מאפשרת למונופול לפלח את השוק ולגבות מ

בעוד מונופול רגיל קובע מחיר  מוצרהעבור  נית� לגבות מאותו ציבור,אותו  ,יהמקסימאל
הוא שמונופול מפלה איננו מפחית את כמות נוס, הבדל  אחד בשוק כולו. מלבד זאת,

(או לפחות אינו מפחית באותה  ביחס לפירמה תחרותית המוצרי� או השירותי� בשוק
המפלה גדול יותר מאשר של  המונופולהפדיו� של א+ עדיי� , ופול קלאסי)מידה ביחס למונ

  מפלה.  ושאיננזה 
        

                                                           
7

  א'29סעי,  1988חוק ההגבלי� העסקיי� התשמ"ח  
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עקומת ביקוש יורדת וקעורה כלפי  בושבכל מצב  ,ברמה הפורמאלית, הטענה הכלכלית היא
  הראשית הפדיו� של הפירמה המפלה הינו גדול יותר מאשר של זו שאיננה מפלה. 

  

  
  
  

לעיל. במצב בו לא מתקיימת אפליית מחירי� (הגר, בתרשי� טיעו� זה מקבל ביטוי גרפי 
בעוד כאשר מתקיימת  APOQהשמאלי) הפדיו� של המונופול הינו הריבוע התחו� בנקודות 

 E,C,Q1,Q2 "ו P1,B,0,Q1הפליית מחירי� (הגר, הימני) הפדיו� גדל לשטח שני המרובעי� 
        
        

  תנאי� הכרחיי�: 2קיי� הפליית מחירי� נדרשי� על מנת שמונופול יוכל ל
  

על המונופול להיות בעל יכולת למנוע מצרכ� אחד למכור את המוצר או השרות  .1
 לצרכ� אחר.

  

על המונופול להיות בעל יכולת לבדל בי� צרכני� או קבוצות צרכני� לה� עקומת  .2
 ביקוש שונות המבוססת על העדפות או יכולות כלכליות שונות.

        
 XXXהמוצג בחוות דעת זו שני התנאי� מתקיימי�. נוסע הרוכש כרטיס נסיעה בקו  במקרה

יודעת לבדל בי� קבוצות  XXXחברת אינו יכול למכור אותו לנוסע בקווי� הרגילי�. כמו כ�, 
צרכני� ומכיוו� שהציבור החרדי מאופיי� בהכנסה נמוכה יותר וברמת מינוע (בעלות על ה

הוא עושה שימוש רב בתחבורה ציבורית. כמו כ�, הבידול  רכב) נמוכה מ� הממוצע ה�,
החרדית (תחנות איסו,  הנעשה באופ� אקטיבי על ידי התאמת הקו לצרכי האוכלוסיי

  והורדה, ישיבה נפרדת וכו') וכ� על ידי הסתרתו מהציבור הכללי באמצעי� שצוינו.
  

ממשי+ לשל� מחיר  הצבת מחירי� נמוכי� יותר בפני ציבור מסוי� בעוד הציבור הכללי
להגדיל את כמות הנוסעי�, הפדיו� והרווח שלה. רווח יתר זה  XXX "גבוה יותר, מאפשרת ל

עקב היותה מונופול, המנצל כוחו להפליית מחירי�, והוא פוגע ברווחת  XXX "מתאפשר ל
  ציבור הנוסעי� הכללי.

        
        

ה דיפרנציאליות ה דיפרנציאליות ה דיפרנציאליות ה דיפרנציאליות קווי� מקבילי� בעלויות נסיעקווי� מקבילי� בעלויות נסיעקווי� מקבילי� בעלויות נסיעקווי� מקבילי� בעלויות נסיע    שנישנישנישנילהפעיל להפעיל להפעיל להפעיל     XXXשל של של של יכולה יכולה יכולה יכולה בבבבהעובדה שהעובדה שהעובדה שהעובדה ש
מוכיחה שהיא גובה תשלו� גבוה יתר על המידה בקווי� הרגילי� ובכ+ גורמת נזק לציבור מוכיחה שהיא גובה תשלו� גבוה יתר על המידה בקווי� הרגילי� ובכ+ גורמת נזק לציבור מוכיחה שהיא גובה תשלו� גבוה יתר על המידה בקווי� הרגילי� ובכ+ גורמת נזק לציבור מוכיחה שהיא גובה תשלו� גבוה יתר על המידה בקווי� הרגילי� ובכ+ גורמת נזק לציבור 

בעוד הציבור הכללי בעוד הציבור הכללי בעוד הציבור הכללי בעוד הציבור הכללי מסוי� מסוי� מסוי� מסוי� הצבת מחירי� נמוכי� יותר בפני ציבור הצבת מחירי� נמוכי� יותר בפני ציבור הצבת מחירי� נמוכי� יותר בפני ציבור הצבת מחירי� נמוכי� יותר בפני ציבור הנוסעי� הרחב. הנוסעי� הרחב. הנוסעי� הרחב. הנוסעי� הרחב. 
להגדיל את כמות הנוסעי�, הפדיו� להגדיל את כמות הנוסעי�, הפדיו� להגדיל את כמות הנוסעי�, הפדיו� להגדיל את כמות הנוסעי�, הפדיו�     XXX    """"מאפשרת למאפשרת למאפשרת למאפשרת ל    ,,,,גבוה יותרגבוה יותרגבוה יותרגבוה יותרממשי+ לשל� מחיר ממשי+ לשל� מחיר ממשי+ לשל� מחיר ממשי+ לשל� מחיר 
        כללי.כללי.כללי.כללי.ההההברווחת ציבור הנוסעי� ברווחת ציבור הנוסעי� ברווחת ציבור הנוסעי� ברווחת ציבור הנוסעי�     פגיעהפגיעהפגיעהפגיעה    והרווח שלה תו+ כדיוהרווח שלה תו+ כדיוהרווח שלה תו+ כדיוהרווח שלה תו+ כדי
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 ואמד� נפח השוקואמד� נפח השוקואמד� נפח השוקואמד� נפח השוק    רקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתי    """"    XXX    """"    XXX    ויויויויקוקוקוקו ....3333

        

        XXXקווי קווי קווי קווי  3.13.13.13.1
  

. לאלו XXX "ו XXX  " XXXמהירי� של  סדירי� �קווי 2קיימי�  XXX "ו XXXבי� כאמור, 
הערי� א+ איננו יוצא או מגיע לתחנה המרכזית  שניהנוסע בי�  XXX יש להוסי, את קו

  מוריד נוסעי� בריכוזי אוכלוסייה חרדיי�. אלא אוס, ו
  

        XXXקו קו קו קו 
  

 XXXס+ הכל מבצע הקו . XXXלתחנה מרכזית  XXX "במרכזית ה בי� התחנה וסענ XXXקו 
בקו ש+ הנסיעה נסיעות. מ XX "כ), ממוצע יומי של יונסיעות בשבוע (בשני הכיווני� יחד

מחירה הרגיל של עמד  2011עד אפריל . XXXשעות ומסלול הנסיעה הינו דר+  XX "הינו כ
פירוט מלא של לו"ז ותחנות ..  XX "ומאז ירד המחיר ל.  XX  "על כנסיעה בכיוו� אחד 

   .'גבנספח נית� לראות  XXXלקו 
        

        XXXקו קו קו קו 
  

נסיעות בשבוע (בשני  XXXס+ הכל מבצע הקו . XXX "ל XXXתחנה נוסע בי�  XXXקו 
 דקות X "שעות, כ XX "הנסיעה הינו כ מש+נסיעות.  XXהכיווני� יחד), ממוצע יומי של 

עמד מחירה הרגיל של  2011עד אפריל  .XXXהמקביל שכ� הוא נוסע דר+  XXXפחות מקו 
פירוט מלא של לו"ז ותחנות ..  XX "ומאז ירד המחיר ל.  XX  "נסיעה בכיוו� אחד על כ

   .'דבנספח נית� לראות  XXXלקו 
  

 XXXתביעה ייצוגית 

 כולל מאסף ורכבת -(₪) שבועי  ומחירי הנסיעות, בשני הכיוונים  -ר אוטובוסים / רכבות :  ספירת מספ 2לוח 

 מקור מחיר ממוצע יומי סה"כ   ש ו ה ד ג ב א קו נסיעה / כיוון מ.ס

               

              XXXקו  1

   X  14 13 13 13 14 10 3  80 13 -ל   X -מ 

   X 22 11 11 11 16 11 5  87 15 -ל   X -מ 

 נספח ג' - XXXלו"ז  XXX 36 24 24 24 30 21 8  167 28 45סך  

               

              XXXקו  2

   X  23 11 11 11 21 10 2  89 15 -ל   X -מ 

   X 20 13 13 13 14 7 8  88 15 -ל   X -מ 

 נספח ד' - XXXלו"ז  XXX 43 24 24 24 35 17 10  177 30 45סך  

               

              XXXקו  3

   X  3 2 2 2 2 2 2  15 3 -ל   X -מ 

   X 3 2 2 2 3 2 2  16 3 -ל   X -מ 

 נספח ה' - XXXלו"ז  XXX 6 4 4 4 5 4 4  31 5 29סך  

               

              רכבת 4

   X  12 12 12 12 12 8 1  69 12 -ל   X -מ 

   X 10 10 10 10 10 10 1  61 10 -ל   X -מ 

 נספח ו' - XXXלו"ז  XXX 22 22 22 22 22 18 2  130 22 47סך  

               

     84 505                 סה"כ  

                            

          2011* המחירים מעודכנים לחודש אפריל 
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  XXXקו קו קו קו 
  

 XXX "תחנות נוספות בדרכו ליציאה מ 9 "נוסעי� ב , ואוס,XXX "יוצא מ XXXשל  XXXקו 
 – XXX וי�תחנות ירידה). בקו 10 "(כ XXX "ב ומפזר את הנוסעי� בריכוזי אוכלוסיה חרדית

XXX חזור, וXXX  מפעילה רקX  אוטובוסי� ביו�. בימי שישי ומוצאי שבת פועל הקו
  במתכונת מצומצמת יותר. 

  

 XXXעות, תלוי בשעת הנסיעה. האוטובוס נוסע דר+ ש XX "לכ XX "מש+ הנסיעה נע בי� כ
ואיננו עוצר לאור+ הדר+ פרט להעלאה והורדת נוסעי� בתו+ הערי�. מחירה הרגיל של 

הרגילי�  XXXפחות מהנסיעה בקווי  35% "או כ.  16 "כ.,  XXנסיעה בכיוו� אחד הינו 
הורדת המחיר בקווי� לאחר  27.5% "פחות או כ.  11 "ו 2011לפני העלאת המחיר באפריל 

  '.הבנספח נית� לראות  XXXהמהירי�. פירוט מלא של לו"ז ותחנות לקו 
  

לעיל מסכ� את הנתוני� שנסקרו לעיל ומהווה אינדיקציה למספר הנסיעות  2לוח 
השבועיות בכל כיוו� בכל אחד מהקווי�. זהו למעשה "אשכול" הכולל בתוכו את ס+ קווי 

  בתחבורה הציבורית הקיימי�. 
  

  ליו� ממוצע. 84 "נסיעות שבועיות, כ 505הקווי�  4ס+ הכל מבוצעות בכל 
  
  
  

 רכבתרכבתרכבתרכבת 3.23.23.23.2

  
לאחר החלפת רכבת באחת  XXX "מספר תחנות בלומגיעה  XXXמתחנת יוצאת רכבת ה

. בימי שישי ומוצאי נסיעות יומיות בשני הכיווני� XX "ברכבת ישנ� כ .XXX "מהתחנות ב
  תר. שבת פועל הקו במתכונת מצומצמת יו

  

שעות, כולל המתנה והחלפת רכבת באזור  XX "שעות לכ XX "מש+ הנסיעה הכולל נע בי� כ
XXXממוצע של כ ," XX מש+ זה דומה לנסיעה בקו .XXX וארו+ בכשעה  ,שייסקר להל�

יותר מהקווי� .  XX  ,.Xמחירה הרגיל של נסיעה בכיוו� אחד הינו  מהקווי� הישירי�.
פירוט מלא של לו"ז הרכבת  יותר לאחר הורדת המחירי�..  X "ו 2011הישירי� עד אפריל  

   .'ובנספח נית� לראות 
  

מפאת היתרונות הטמוני�  XXX "ל XXX "לנסוע מ �נוסעי� המעונייניישנ� ע� זאת, 
כמו נוחות, אפשרות לעבוד תו+ כדי הנסיעה ואי עמידה בפקקי תנועה.  –בנסיעה ברכבת 

  יו� כי," בעיקר ע� ילדי� קטני�. כ� ישנ� נוסעי� המבלי� כ+ ב"
  

 – XXXאל, נוסעי� בקו  XXXנסעו בחודש ממוצע  2010בשנת ואכ�, על פי נתוני הלמ"ס, 
XXX/XXXכ ," XX הצלבת נתו� )'זנספח (מצור,  , בשני הכיווני� יחדאל, נוסעי� בשבוע .

בת נוסעי� בכל רכ XX "זה ע� מספר הרכבות בשבוע מראה על כ+ שבממוצע ישנ� כ
   .XXX/XXX "ועד ל XXX "העושי� את דרכ� מ

  
  
  

        אומד� נפח השוקאומד� נפח השוקאומד� נפח השוקאומד� נפח השוק 3.33.33.33.3
  

במכלול המידע שהוצג בפרק זה, לרבות  נעשה שימוש ,XXX " XXXבקו  השוק לאמידת נפח
על  ורכבת ישראל בשני הכיווני� ומחיר הנסיעה. XXXהמידע בדבר מספר הנסיעות של 

יוצגו רק הקווי�  הראשו�בתרחיש �. חלופיימנת לאמוד את נפח השוק נציג שני תרחישי� 
שה� ליבת השוק ובתרחיש השני תתווס, לצור+ אומד�  XXX "ו XXX ,XXXהישירי� 

  .הרכבתשמרני יותר ג� 
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        אוטובוסאוטובוסאוטובוסאוטובוס    קוויקוויקוויקווי    3333    """"תרחיש עיקרי תרחיש עיקרי תרחיש עיקרי תרחיש עיקרי         3333....1.1.1.13333.
  
  

, המגדירי� את בתרחיש העיקרי יחושב נפח השוק של הנסיעה בשלושת הקווי� המהירי�
בהיעדר מידע לגבי מספר הנוסעי� לאוטובוס, הונח . XXX "ו XXX, XXX: השוק הרלוונטי

 . אלו הנחות972נוסעי� לקו  40 "רגיל ו נוסעי� לאוטובוס 30מספר נוסעי� ממוצע של 
  . מספר נוסעי� בעמידהעד לקחת ג� נוסעי� וכ�  50שכ� אוטובוס יכול להושיב  תושמרני

  
  

 XXXתביעה ייצוגית 

 קווים ישירים -, בשני הכיוונים XXX -ל XXX -התחבורה הציבורית נפח שוק  ןאומד:  3לוח 

       

  מספר נוסעים נסיעות   

 אחוז נוסעים רלוונטיים לשבוע לשני   

 מהסה"כ לשבוע )1לשוק זה ( הכיוונים קו אוטובוס   מס'

       

     בקווי הציבור הכללי XXX א. 

 XXX 167 30 5,010 43%קו   

 XXX 177 30 5,310 46%קו   

 89% 10,320  344 בקווי הציבור הכללי XXXסך   

       

     קו מהדרין ב. 

 XXX 31 40 1,240 11%קו   

       

 100% 11,560  375 לכל הציבור XXXסך   

              

 עקב מגבלת קיבולת לאוטובוס 50בכל מקרה, מספר הנוסעים לאוטובוס לא יעלה על  1 

  
  

, XXXצירו, הערכה זו למידע שהוצג לעיל על מספר הנסיעות בשבוע בשני הכיווני�, 
על פי תרחיש זה לעיל).  3לוח (ראה  11,560  "מאפשר חישוב מספר הנוסעי� לשבוע, כ

  מהשוק ואי� ספק כי היא מונופול. XXX 100%מהווה 
  
  
  
  
  
  

        אוטובוס וקו רכבתאוטובוס וקו רכבתאוטובוס וקו רכבתאוטובוס וקו רכבת    קוויקוויקוויקווי    3333    """"    משנימשנימשנימשניתרחיש תרחיש תרחיש תרחיש         3.2.3.2.3.2.3.23333.
  
  

 ,ע� זאת חלקי בלבד, חלק משוק זה.באופ�  רכבת ישראל המהווה לגבי, מה נער+תחשיב דו
 XX "נתוני למ"ס המלמדי� על כבאמצעות  מטעמי שמרנות נית� ביטוי ג� לרכבת ישראל

 – XXXיש לציי� שנתוני� אלו מבוססי� על נוסעי� בקו . XXX – XXXנוסעי� ביו� בקו 
XXX/XXX  לנוסעי� הממשיכי� עד ג� א, יותר שכ� ישנ� ולפיכ+ הערכה זו היא שמרנית" 
XXX.  
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 XXXתביעה ייצוגית 

 כולל רכבת-, בשני הכיוונים XXX -ל  XXX  -נפח שוק התחבורה הציבורית  ןאומדא':   3לוח 

       

  מספר נוסעים נסיעות   

 אחוז נוסעים רלוונטיים לשבוע לשני   

 מהסה"כ לשבוע )1ק זה (לשו הכיוונים קו אוטובוס   מס'

       

     בקווי הציבור הכללי XXX א. 

 XXX 167 30 5,010 33%קו   

 XXX 177 30 5,310 35%קו   

 69% 10,320  344 בקווי הציבור הכללי XXXסך   

       

     XXXקו  ב. 

 XXX 31 40 1,240 8%קו   

       

 77% 11,560  375 בכל הקווים XXXסך   

       

 23% 3,469 27 130 רכבת ג.  

       

 100% 15,029  505 סה"כ  

              

 עקב מגבלת קיבולת לאוטובוס 50בכל מקרה, מספר הנוסעים לאוטובוס לא יעלה על  1 

  
  

ע"י הכפלת מספר האוטובוסי� במספר הנוסעי� לאוטובוס/רכבת, מתקבל ס+ הנוסעי� 
בכל הקווי� עומד כאמור  XXXנפח השוק. הנפח השבועי של ס+ בקווי� אלו ומהווי� את 

נוסעי� בשבוע. הנפח השבועי של ס+ אמצעי התחבורה, כולל הרכבת,  11,560 "לעיל על כ
) כי מתו+ ס+ זה מהווה הרכבת עילל א' 3לוח נוסעי�. נית� לראות ( 15,029 "עומד על כ

  בלבד. 23%
  

בהנחה כאמור מנפח השוק, וזאת  77% "ווה כמה XXX "נקודה מהותית לענייננו היא ש
  .XXX "ל XXXהשמרנית כי רכבת ישראל מהווה חלופה פונקציונאלית לקווי 

  
  
  
  
  

 גובהוגובהוגובהוגובהו    תחשיבתחשיבתחשיבתחשיבוווו    נזק שנגר� לציבורנזק שנגר� לציבורנזק שנגר� לציבורנזק שנגר� לציבורהההה ....4444

  
  

 XXXלהל� יוצג תחשיב גובה הנזק שנגר� לציבור בגי� התנהגותה מפלת המחירי� של 
  . XXX "ו XXXקווי� הרגילי� בי� המתבטא בגביית מחיר יתר ב וניצול כוחה בשוק

  
 XXX – XXXלאומד� גובה הנזק הינ�: מספר הנסיעות לשבוע בקו המשמשי� הפרמטרי� 

בשני הכיווני�, מספר הנוסעי� הממוצע בכל נסיעה, הנזק שנגר� לכל נוסע כתוצאה מיוקר 
  ומספר שנות הנזק..,  XXהכרטיס הרגיל לעומת כרטיס בקו המוזל ובמקרה שלנו 
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 XXXתביעה ייצוגית 

 (₪):  תחשיב גובה הנזק שנגרם לציבור 4לוח 

         

    הפרש מספר נוסעים נסיעות  

 נזק לכל  נזק נזק מחיר נוסעים רלוונטיים לשבוע לשני  

 התקופה שנתי שבועי נסיעה לשבוע לשוק זה הכיוונים קו אוטובוס  

         

  7      שנות הנזק 

         

 XXX 167 30 5,010 16 XXXX XXXX XXXXקו  

 XXX 177 30 5,310 16 XXXX XXXX XXXXקו  

 XXXXX XXXXX XXXXX  10,320  344 סה"כ 

                  

  
מציג את התרחיש העיקרי של אומד� הנזק לציבור. כבר ביססנו את העובדה  עילל 4לוח 

נסיעות בשבוע ולפי הערכה זהירה בכל  XXX) מבצעי� XXXללא שהקווי� המהירי� (
לנסיעה הרי שבתחשיב שבועי מדובר .  XX "נוסעי�. א� כל נוסע ניזוק ב XXנסיעה ישנ� 

  ..  XXXובתחשיב שנתי .  XXXעל 
  

        .. .. .. ..     XXXשני� ועל כ� ס+ הנזק הינו שני� ועל כ� ס+ הנזק הינו שני� ועל כ� ס+ הנזק הינו שני� ועל כ� ס+ הנזק הינו     Xלהערכתנו מש+ הנזק אר+ להערכתנו מש+ הנזק אר+ להערכתנו מש+ הנזק אר+ להערכתנו מש+ הנזק אר+ 
        

  . המבוססי� על הערכותבפרמטרי�  �שינוייבהמש+ מוצג ניתוח רגישות סכו� הנזק ל
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 נת תקפות הממצאי�נת תקפות הממצאי�נת תקפות הממצאי�נת תקפות הממצאי�חיחיחיחיבבבב ....5555

  
על כיוו� שהמסקנות לעניי� גובה הנזק שנגר� לציבור מבוססות על מידע שבחלקו מתבסס 

על הערכות, מוצג להל� ניתוח רגישות ממצאי תחשיב גובה הנזק מידע עובדתי ובחלקו 
  . הערכות, המתבססי� על לשינויי בפרמטרי� קריטיי�

  
מסקנות בחינת תקפות הממצאי� מצביעות כי ג� הרעת הפרמטרי� בה� נעשה שימוש 
מותירה את המסקנה העיקרית תקפה. כלומר לציבור נגר� נזק עקב ניצול כוחה 

  . XXXמונופוליסטי של 
  

ולמספר  לאוטובוס מבח� התקפות בודק את רגישות הממצאי� למספר הנוסעי� הממוצע
 1למש+ שנה לאוטובוס ונוסעי� בממוצע  XXבתחשיב של  ,יהמינימאלק שנות הנזק. הנז

  ..  XXXXעל , עומד בלבד
  

שני� של נזק והוא עומד  Xנוסעי� בממוצע למש+  XXהוא בתחשיב של  יהמקסימאלהנזק 
  .להל�) 5לוח (ראה  . XXXXעל 

  
  

 XXXתביעה ייצוגית 

 (₪):  מבחן לתקפות הממצאים 5לוח 

         

 7 6 5 4 3 2 1 ת הנזק:  שנו 

         

               נוסעים לאוטובוס  

         

 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 30 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 40 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 50 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
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  נספחי�
  
  
  
  
  


