
 
 מדינת ישראל

 הוועדה לצמצום הריכוזיות
תשרי תשע"ט ה"כ ירושלים,  

2018אוקטובר  4   
 

 רבמכירת אתרי הייצוהריכוזיות  ה לצמצוםעדווה של מסמך עקרונות לייעוץ

 רקע .1

, הקובעת מתווה "(הממשלה החלטת)להלן: " 3859 אושרה החלטת הממשלה מספר 3.6.18-ביום ה

 1"(.ברת החשמלחולשינוי מבני בחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: " רפורמה במשק החשמלל

מתקני  להתמודד עלהמבקשים מסמך זה נכתב במטרה להגביר את וודאות הגורמים הריכוזיים 

משקית -לשקילת שיקולי ריכוזיות כלל ביחסייצור החשמל שיימכרו או יוקמו במסגרת הרפורמה. 

מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית ל בהמשךמפורסם  , והואבהתאם להיערךולאפשר להם 

 22בהתאם לסעיף  27.918,2-ביום ה יםהממונה על הגבלים עסקי שפרסמה רבמכירת אתרי הייצו

 להחלטת הממשלה.

 שיקולי ריכוזיות כלל משקית .2

 רשות את מחייבת ריכוזי לגורם וואט-מגה 175 על העולה בהיקף חשמל הקצאה של רישיון ייצור

)להלן:  הריכוזיות הוועדה לצמצום עם ץהיוועלו משקית-כלל ריכוזיות שיקולי לשקול החשמל

 3."(הוועדה"

קובעי יכולת המיקוח וההשפעה העודפת מול  בחינתבמשקית עניינם -שיקולי ריכוזיות כלל

 ו לגורם ריכוזי כתוצאה מהרחבת פעילותו בתחומי תשתית חיונית.ווצרשיי המדיניות

 הגורם הריכוזימשקית של -בהקצאות מסוג זה אומדת הוועדה את מידת הריכוזיות הכללככלל, 

 הגורםטרם ההקצאה, ועומדת על טיב ההקצאה והשפעתה הפוטנציאלית על מידת הריכוזיות של 

בהם משתכנעת הוועדה כי הקצאת הזכות צפויה  מקריםמשקית בכללותה. ב-ריכוזיות הכללוה

 לחזק באופן ממשי את החשש ממינוףבכך ו ,משקית-הריכוזיות הכלל להגדיל באופן משמעותי את

כשאין בצידה תועלת משמעותית לרווחת  4,לקניית כוח רב בשווקים אחרים הזכייה בהקצאה

 5ממליצה הוועדה למנוע את מתן הרישיון לגורם הריכוזי. ,הציבור העשויה להצדיק פגיעה זו

                                                           
 .https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3859_2018: , בכתובתהממשלה החלטת ראו 1
, בכתובת: 501584 עסקיים הגבלים( 27.9.18ראו מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור ) 2

http://www.antitrust.gov.il/subject/193/item/35276.aspx. 
 .("חוק הריכוזיות")להלן:  2013-)ב( לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד5ראו סעיף  3
 הכוח שמעניקות לה פעילותיה בשווקים אחרים לעבר ההקצאה.או למנף את  4
שפרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות לשימוע ציבורי  משקית"-ראו טיוטת "מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל 5
 .http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx :בכתובת ,501151 עסקיים הגבלים( 17.1.17)

https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3859_2018
http://www.antitrust.gov.il/subject/193/item/35276.aspx
http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx


 הייצורבמכירת אתרי  הוועדהלייעוץ  כללים .3

הליכים השתתפות גורמים ריכוזיים בהליכי הקצאת רישיונות ייצור חשמל, לרבות השתתפות ב

בהתאם לנסיבות משקית -מבחינת ריכוזיות כללתישקל  6,אתרים הנמכריםל התחרותיים הנוגעים

הוועדה  באשר ליחידות שיוקמו או יימכרו במסגרת הרפורמה ואולם, .הגורם למאפייניו שלוהעניין 

 7:תפעל בהתאם לעקרונות אלו

  יום מפניית המאסדר,  30לחוק הריכוזיות, יינתן תוך פרק זמן של  5ייעוץ הוועדה לפי סעיף

ובלבד שהפנייה תיעשה לאחר תום שלב הגשת הצעת המחיר הלא מחייבת ועם היוודע זהות 

המתמודדים שעמדו בתנאי הסף ובאמות המידה ויורשו להשתתף בשלב הגשת הצעת 

 יר המחייבת.המח

  ,הקצאת בהליכי ריכוזי םגור להשתתפותיחס שאין בכוונתה לייעץ ב 8,הוועדה תודיעככלל 

למעלה  םשאין ברשות אם מדובר בגורמים יתמודד, ואה עליו הראשון הייצור אתר

ויות בארבעה תחומי תשתית ממחצית מהפעילות בתחום תשתית חיונית, ואף לא עשר זכ

 9חיונית.

  צורייחידות י )באמצעות חברת בת( שתי תקיםהוסכם כי חברת החשמל במסגרת הרפורמה 

הקמת יחידות אלו נעשית . באתר אורות רבין (,ת מחזור משולב )מחז"מיבטכנולוגיחשמל 

י חברת ייצור החשמל על ידשל משמעותי  מטרתם צמצוםשצעדים במקביל לשורה של 

)ה( 6נוכח האמור, בהתאם לסעיף החשמל והוצאת יחידת ניהול מערכת החשמל מרשותה. 

לו לחברת הענקת רישיונות ביחס ליחידות א ייעץ לגבילא ת, הוועדה לחוק הריכוזיות

 . החשמל

 החזקותמהותיים בויכול שישתנו ככל שיחולו שינויים עקרונות אלו נוסחו בנסיבות הקיימות כיום 

 בהתאם לשיקול דעת הוועדה. או משקית או במשק החשמל, -ריכוזיות הכללגורמים ריכוזיים, ב

                                                           
 .אשכולוחלק מאתר חגית  ,אתרי הייצור הנמכרים הם: אלון תבור, רמת חובב, רידינג 6
 לחוק הריכוזיות. 5סעיף מתוקף סמכותה לפי  7
 )ה( לחוק הריכוזיות.6בהתאם לסעיף  8
 .( לחוק הריכוזיות3)א()4-( ו2)א()4השוו לסעיפים  9


