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להתחייבותה שלא לפעול לקבוצת עידן עופר כפוף מתן רישיונות לייצור חשמל הנדון: 
 בתחום התקשורת בישראל

 
רשות לשירותים ( להוועדה ת הוועדה לצמצום הריכוזיות )להלןמתכבדת להעביר את התייחסוני א

 :בעניין שבנדון כדלקמן( רשות החשמל חשמל )להלן-ציבוריים

המליצה הוועדה לרשות החשמל לא להקצות רישיון מותנה לייצור  2017באוגוסט  7ביום  .1

ת, מגה וואט בצומת פלוגו 400חשמל בטכנולוגיה קונבנציונאלית במחזור פתוח בהספק של 

ות בשליטת )כלל החברעל ידי מר עידן עופר שנשלטת ( צומת לחברת צומת אנרגיה בע"מ )להלן

 1(.קבוצת עידן עופר מר עופר ייקראו להלן

שיאפשר את מתווה  עופרעידן קבוצת הציעה  חוות דעת הוועדה בעניין צומתבעקבות  .2

, השנים הבאות 8-ב משקית-מבחינת ריכוזיות כלל בתחום ייצור החשמל ההתפתחות עסקי

ובלבד  2,הענפיתבעמדת רשות ההגבלים העסקיים ביחס לתחרות קבע יעד לגבול שי

 Fixבמנגנון חזקותיה בתחום התקשורתשהתרחבותה תתבצע רק לאחר שתמכור את מלוא ה

It First שנים ה 25-ב בתחום התקשורת בישראלתפעל בלתי חוזר שלא  באופן תחייבשתו

  3.הבאות

כפי הגיעה הוועדה למסקנה ולאחר מגעים ממושכים עם הקבוצה, לאחר דיון במתווה המוצע,  .3

. הקבוצה משקית של-שיפורט בהרחבה להלן, כי המתווה צפוי להפחית את הריכוזיות הכלל

בתחום ייצור החשמל  קבוצת עידן עופר התרחבותאין למנוע את סבורה כי הוועדה לכן, ו

  4.כפוף לקיום התחייבויותיה שבמתווה משקית-כאמור משיקולי ריכוזיות כלל

 משקית-שקילת שיקולי ריכוזיות כלל

בו מבקשת ש 1996-חום הפעילות שלגביו נדרש רישיון ייצור לפי חוק משק החשמל, התשנ"ות .4

התוספת לחוק  5לתוספת לחוק. 6.4הוא תחום תשתית חיונית לפי פרט  הקבוצה להתרחב,

                                            
לחברת צומת מקבוצת החברה חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בעניין הענקת רישיון ייצור חשמל ראו " 1

 (, בכתובת:7.8.2017" )לישראל

 et.pdfTzom-https://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/Opinion_ElectricLicense. 
 ר, כפי שאלו יתעדכנו מעת לעת.מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצועמדה זו, לרבות  2
 בתחום השפעה בעל בגורם כוללת התחייבות שלא להחזיקשלא לפעול בתחום התקשורת בישראל  ההתחייבות 3

( אחרת אלקטרונית מדיה)או  אינטרנט באתריוכן  ,)ו( לחוק(4)כהגדרת המונח בפרק  הכתובה העיתונות או השידורים
 .מדיהבחברות רכש ו האקטואליה או החדשות בתחומי שעוסקים

 לחוות דעת זו. נספח אהמתווה המתואר מצורף כ 4
הוא תחום  1990-גם תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון לשידורים לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התש"ן 5

 .(לתוספת לחוק 3.1פרט )תשתית חיונית 

file:///C:/Users/shmuels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YGOOYPF8/oren@pua.gov.il
https://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/Opinion_ElectricLicense-Tzomet.pdf
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העולה מורה כי מתן רישיון ייצור שעניינו הקמה והפעלה של תחנת כוח לייצור חשמל בהיקף 

 "הקצאת זכות". נחשבוואט -מגה 175על 

)ב( לחוק קובע כי "מאסדר המבקש להקצות זכות לגורם ריכוזי לא יעשה כן, ובכלל 5סעיף  .5

זה לא יאפשר לגורם ריכוזי להשתתף בהליך ההקצאה של זכות כאמור ]...[ אלא לאחר ששקל 

צומת לרישיון מתן הש ,מכאן משקית, בהתייעצות עם הוועדה".-שיקולי ריכוזיות כלל

מחייב את רשות החשמל לשקול שיקולי  ,לקבוצת עידן עופר בהיקף כאמורורישיונות נוספים 

 משקית בהתייעצות עם הוועדה.-ריכוזיות כלל

נעזרה הוועדה בטיוטת המתודולוגיה , המתווהמשקית של -ההשפעה הכללאת על מנת לבחון  .6

סקרה הוועדה את מידת  ראשית 6(.טיוטת המתודולוגיה משקית )להלן-לבחינת ריכוזיות כלל

לאחר מכן, הריכוזיות של הקבוצה ואת השיקולים עליהם נסמכה בהמלצתה בעניין צומת. 

השפעת ההחזקה  אתובחנה  תחום שידורי הטלוויזיהעל מעמדה של הקבוצה בהוועדה עמדה 

משקית -לבסוף, בחנה הוועדה את המתווה ויתרונותיו מבחינת ריכוזיות כלל .תקשורתבכלי 

בתחום החשמל של הקבוצה ת הציבור, וערכה איזון כולל בין ההתרחבות המבוקשת ורווח

 . והפסקת פעילותה בתחום מכירת החזקותיה בתחום התקשורתובין 

 וההמלצה בעניין צומתסקירת הקבוצה א. 

בישראל באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, המרכזיים שבהם:  פועל ר עידן עופרמ .7

קנון  ,מובבתי זיקוק לנפט בע" בכימיקלים לישראל בע"מ שולטתשחברה לישראל בע"מ ה

 (. רשתרשת מדיה בע"מ )להלן הולדינגס בע"מ ו

היא  :מתוך חמש החלופות הקבועות בחוקריכוזי מכוח ארבע  םגורל תנחשב עידן עופרקבוצת  .8

המכירות והאשראי  פי)בשל היק לקבוצת מחזיקים הכוללת תאגיד ריאלי משמעותימשתייכת 

היקף  8,בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובהבגורם  שולטת 7,(יםהקובע

 9מי תשתית חיונית,תחובארבעה עולה על מחצית מכלל הפעילות  הפעילות המצטבר שלה

 עשרה לפחות באמצעות חיונית תשתית זכויות בלמעלה מארבעה תחומיב יא מחזיקהוה

 10חוזים. או רישיונות

משקית פורט בהרחבה בחוות דעת הוועדה -הקבוצה מבחינת ריכוזיות כלל של השפעתה ניתוח .9

שתיות בעלות תברבות ומשמעותיות חזקות העלת הקבוצה ב כי ין,בקצרה יצובעניין צומת. 

היא  למעשה, ות מונופוליןכבעלאשר בחלק ניכר מהן היא הוכרזה חיוניות גבוהה למשק 

 .(םתחומי 9-זכויות ב 20-)כ הרב ביותר בתשתיות חיוניותמחזיקה במספר הזכויות 

 11,מחזור המכירות השלישי בגודלו במשק בעלת מבחינה מאקרו כלכלית, הקבוצה היא .10

, כמו גם בייצוא מישראל הוא ובתוצר של המגזר העסקי משקלה של הקבוצה בתמ"ג

חזקה ה לקבוצה גם ובאזור מפרץ חיפה. הארץ בדרום עובדים רבים המעסיק והיא ,משמעותי

                                            
בכתובת:  ,17.1.17משקית" שפרסמה הוועדה לשימוע ציבורי ביום -ראו "טיוטת מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל 6

http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx. 
 .( לחוק2()א()1)א()4סעיף  7
 לחוק.( 3()א()1()א)4 סעיף 8
וזיכיון  (11.3, רישיון ספק גז לייצור גפ"מ )(10.2(, זיקוק דלק )9.1חציבה של מחצב מסוג מסוים )) ( לחוק2)א()4סעיף  9

 (.(13.1ים המלח )
 ( לחוק. 3)א()4סעיף  10
 קבוצת חברת החשמל.ופ"ח כללית וקבוצת קהקבוצות בעלות מחזורי מכירות גדולים יותר הם  11

http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx
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ת ופעילות שתדלנית ניכר ,(יפורט להלןכפי ש) המרכזיים בישראל תקשורתפי הגואחד מב

כפי שקבעה הוועדה  ,לסיכוםע על קובעי המדיניות. מבקשת להשפי היאשמצביעה על כך ש

 קבוצה הריכוזית ביותר במשק.מדובר ב ,חוות הדעת בעניין צומתב

את רישיון ייצור החשמל המבוקש ניתנה  עידן עופר תהמלצת הוועדה שלא להעניק לקבוצ .11

 ,לאחר שמצאה כי כבר היום הקבוצה היא אחת מיצרניות החשמל הפרטיות הגדולות בישראל

ואף להגדיל את  ,בוהה להמשיך ולשמר את מעמדה ככזווהרישיון המבוקש צפוי בסבירות ג

 הצפויהיתה רישיון לא אי הענקת ה ,מכל מקום. והיקף פעילותה באופן יחסי למתחרותיה

 א לפגיעה במשק החשמל או בצרכנים.להבי לעמדת רשות החשמל

כי המשך חיזוק מעמדו של הגורם הריכוזי ביותר במשק בתחום הוועדה סברה  בשל האמור .12

כתחום החשמל, כשאין בצד ההקצאה תועלת צרכנית העשויה רב חשיבות תשתית חיונית 

, ם ריכוזייםמימניעת הרחבת הפעילות של גור – החוקלהצדיק פגיעה זו, חותר תחת מטרות 

ים בתחומי תשתית ביזור הכוח המוענק למחזיקים בתשתיות חיוניות וקידום מספר השחקנ

 שונים.

ן בין בהם תמצא כי תוצאת האיזושציינה הוועדה כי ייתכנו מקרים אחרים בעתיד  בהמלצתה .13

 ,של הקבוצה לבין רווחת הצרכן תיטה לטובת אישור ההקצאה. כך למשל הגדלת הריכוזיות

עקב נזק אפשרי שייגרם למשק מפסילתה של הקבוצה מלגשת למכרז בשל פגיעה בהליך 

 התחרותי המכרזי.

 חשמלמשק הב תיאור ההתפתחויותב. 

פעלה במשק החשמל בישראל  (חח"ילישראל בע"מ )להלן  ד לפני שנים אחדות חברת החשמלע .14

 2013בשנת תה מונופול בעל שליטה מוחלטת בכל מקטעי משק החשמל. יבאופן בלעדי והי

 20%-הייצור הפרטי מהווה כוכיום  ,החלה לפעול בישראל תחנת הכוח הפרטית הראשונה

 מהאנרגיה.  30%-מההספק המותקן במשק ואחראי לייצור של כ

את  יםכוללצעדיה העיקריים ש רפורמה היסטורית במשק החשמלאושרה  2018ביוני  3ביום  .15

ואת הוצאת ניהול  ,במקטע ייצור החשמלוהגברת התחרות  חח"יצמצום נתח השוק של 

במקטע הייצור ייעשה באמצעות שלושה חח"י צמצום נתח השוק של  12המערכת מידי חח"י.

מכירת שנים(;  5פרק זמן של )ב קיימים של החברה ייצור מכירת חמישה אתרי: רכיבים

לבצע כל פעילות  חח"יאיסור על ו; שטחים נוספים המהווים פוטנציאל להקמת הספק חדש

עקרונות  לפיבהליך תחרותי  מכירת האתרים תתבצע 13.פיתוח במקטע הייצור בעתיד

  שתפרסם רשות החשמל.

מסך ההספק המותקן  33%-כ צפוי לעמוד על חח"יבתום תקופת הרפורמה נתח השוק של  .16

את מקומה של  .40%-לנתח השוק של החברה צפוי לרדת אל מתחת  במונחי ייצורבמשק, ו

באמצעות  ואבאתרי הייצור אותן תמכור חח"י  שיזכו –חח"י יתפסו יצרני חשמל פרטיים 

                                            
 :3.6.2018 מיום 3859החלטת ממשלה ראו  12

https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3859_2018. 

 פרט לשני אתרים עליהם הוסכם ברפורמה. 13

https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3859_2018
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צמצום תחומי הפעילות של חח"י וביזור ייצור החשמל במשק . יקדמויוזמות פרטיות ש

 משקית.-באופן ממשי להקטנת הריכוזיות הכלל תורמים

ריבוי שחקנים מטרתה העיקרית של הרפורמה היא קידום משק חשמל יעיל ותחרותי.  .17

לייצור  ובמקטעי הייצור ביחד עם מנהל מערכת עצמאי שיאפשר סחר יעיל והוגן בחשמל יוביל

הבטיח זאת, . כדי לאופטימאלי יותר של החשמל ולהורדת המחיר לרווחת צרכני החשמל

קבע מערכת כללים שימנעו מיזמים פרטיים לתפוס אחיזה רחבה מדי בשוק תרשות החשמל 

 שחקן.החשמל הפרטי באמצעות הגבלת נתח השוק שיוכל להחזיק כל 

לשקול שיקולי תחרותיות ענפית בהתייעצות עם הממונה , רשות החשמל מחויבת נוסף על כך .18

כפי שהוחלט בהחלטת הממשלה  14ייצור חשמל.לרישיון כל בהקצאת על הגבלים עסקיים 

על פיהם תייעץ לגבי התחרות הענפית שקבעה הממונה מסמך עקרונות  ,בעניין הרפורמה

מסך  20%-על החזקה בלמעלה מ איסור אלו:עקרונות בין במכירת אתרי הייצור הנמכרים. 

אדם  לפיהש הגבלהו 15,ההספק המותקן המתוכנן ביום מכירת כל חמשת אתרי הייצור

  17לא יזכה ביותר מאתר אחד מאתרי הייצור הנמכרים. 16המחזיק זכות בתחנה ליצור חשמל

הצורך שלא ליצור ובין  האפשרבין הרצון לשמר תחרות רבה ככל  ןאזל אלו נועדועקרונות  .19

מדיניות מאפשרת כך, הריכוזיות רבה מדי באספקת החשמל לאחר הליכי המכירה השונים. 

מאפשרת לאף גורם לזכות בנתחי שוק אינה המכירה, אך  כיבהלי השתתפות שחקנים רבים

  .גם אם הצעותיו אטרקטיביות גדולים מדי בשוק ייצור החשמל
   

 משקית-על הריכוזיות הכללהחזקתה רשת והשפעת . ג

 רשת ושידורי טלוויזיה בישראל:( 1)         

רשת מפעילה את  18.רשתבאמצעות התבצעה פעילות הקבוצה בתחום התקשורת עד היום,  .20

בחלקים שווים( בע"מ )מחזיקה יחד עם שידורי קשת , ו13ערוץ הטלוויזיה המסחרי רשת 

ותוכניות  19שמשדרת חדשות (חברת החדשות)להלן  בחברת החדשות הישראלית בע"מ

  בערוצי שתיהן במקביל. 20אקטואליה

, 11 כאן, 10 ערוץ, 13 רשת, 12 קשת: בהם, שונים כיום בערוצים משודרים טלוויזיה שידורי .21

 בין. האינטרנטיות השידור ופלטפורמות והלוויין הכבלים ערוצי, 24 ערוץ, 9 ערוץ, TV הלא

 . בפער ניכר מיתר הערוצים גבוהים צפייה זוכים לשיעורי 13ורשת  12קשת אלו,  ערוצים

 תאגיד כאן, 10 חדשות, החדשות חברת ידי על ויומני חדשות בעברית משודרים חדשות שידורי .22

החדשות  בשידורי חברת הצפייה שיעורי, ואולם. מ"בע ישראלי יהודי וערוץ, הישראלי השידור

                                            
נדרשת לגבי הקצאת רישיונות , והיא לחוק 11וההתייעצות היא מתוקף סמכות הממונה לפי סעיף חובת השקילה  14

 .בטכנולוגיה קונבנציונאלית וואט-מגה 30בהיקף העולה על 
ההספק לתחנות לייצור חשמל בטכנולוגית קוגנרציה וקונבנציונאלית, בהתאם לפרסום  -ההספק המותקן המתוכנן  15

הספק שבידי חברת החשמל, נכון ליום מכירת כל אתרי הייצור הנמכרים; יום מכירת כל של רשות החשמל, למעט ה
 מגהוואט. 10,500-. סך ההספק במועד זה צפוי לעמוד על כ2023ביוני  3 -חמשת אתרי הייצור הנמכרים 

 וואט בטכנולוגיה קונבנציונאלית.-מגה 30בהיקף העולה על  16
 .501584 הגבלים עסקיים (27.9.2018)ראו מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור,  17
 Endemol OPCO Holdingמוחזקת גם על ידי  רשת .(51%)מ "בע השקעות. טי.הקבוצה שולטת ברשת על ידי אקס 18

B.V. (33% )(.16%) מ"בע( 1993) השקעות ושטראוס 
 , אולפן שישי וחדשות סוף השבוע.(השבוע" )األسبوع"מהדורה ראשונה, המהדורה המרכזית, לילה טוב ישראל,  19
 שש עם, אולפן שישי וסדר עולמי.  20
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שידורי החדשות ששיעורי הצפייה בהם  מיתר גבוהים 10 ובשידורי חדשות 13-ו 12 ערוציםב

תכנית "המהדורה המרכזית" של חברת החדשות היא מהדורת חדשות  ,בפרט .זניחים

 21.בישראל ת ביותרהטלוויזיה הנצפי

 משקית-בכלי תקשורת על הריכוזיות הכללה השפעת החזק( 2)          

, ובאמצעותם מועבר מידע תקשורת המוניםהם ערוצים שונים המשמשים ל המדיהאמצעי  .23

הם האמצעים העיקריים למימושן של זכויות יסוד בחברה  כלי התקשורת לציבור הרחב.

חופש הביטוי, חופש המידע והפרסום וזכות הציבור לדעת. קיומן של  –, לאמור דמוקרטית

יעילות הליכי זכויות יסוד אלה מבטיח את חוסנו ויציבותו של המשטר הדמוקרטי ומשמר את 

 . כלב השמירה של הדמוקרטיה"" כונהמהתקשורת לא בכדי  22קבלת ההחלטות השלטוניות.

והעיתונאים נדמים לשחקנים בעלי  ,אף כ"רשות רביעית"ת שנתפבעידן המודרני התקשורת  .24

וקשורים לתהליך  ,יום מסוים-יכולת להשפיע על הערכים בחברה הפועלים לקידום סדר

בית המשפט העליון התייחס לתפקידה החשוב של התקשורת  23ה.קבלת ההחלטות בחבר

 בקבעו כי: קרטיה ולהבטחת תפקודן של רשויותהדמו אירועים לתפקודשל סיקור בחשיפה וב

 הנחוץ, חופשי" דעות שוק" של התפתחותו לשם הכרחי תנאי מהווה [התקשורת]"
 דווקא רבה חשיבות טמונה פעם לא, בנוסף. הדמוקרטיה של התקין לתפקודה

 או הרשויות של לטיפולן כהשלמה וזאת, מסוימים אירועים של הציבורי בהיבט
 גם חשוב הרשויות של שבסמכותן בעניינים ציבורי שיח, לכך מעבר. לו כתחליף

  24".מהלכיהן שקיפות ואת התקינה התנהלותן את להבטיח כדי

להחזקות בתחומי התקשורת. לפי החוק גורם שמוגדר  תמיוחד התייחסותהריכוזיות  חוקב .25

וכל גורם שמשתייך לקבוצת  25כ"בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה"

 נחשב ריכוזי. דברי ההסבר לחוק הסבירו את העניין כך: בגורם כאמור  26המחזיקים

"שליטה בעיתון יומי בתפוצה ארצית שקולה, מבחינת חשיבותה הציבורית, 
החזקה בתשתית חיונית, ולכן הקצאה של זכות בתשתית חיונית לגורם כזה ל

 27".מעלה אך חשש להגברת ריכוזיות כלל משקית
 

נחשבים לגורמים  טלוויזיה ולשידורי רדיו שידורילרישיונות  יבעלו יםיומי ניםכך, עיתו

עצם  חוקהעל פי שמעשה ענף המשק היחידי להתקשורת היא  28.מעצם פעילותם ריכוזיים

הפעילות בו ללא מבחני נתח שוק או היקף פעילות הופכת את המחזיק באופן אוטומטי לגוף 

  ריכוזי.

, רישיונות בתחומי התקשורת נמנו בתוספת לחוק כתחומי תשתית חיונית, ללא על כךנוסף 

ת שיקולי שקיל תחייב כאמורמשמעות הדבר היא שכל הקצאת רישיון  29פעילות מזערי.היקף 

על המשקל הרב שהעניק  סעיפים אלו מלמדים עם הוועדה. התייעצותמשקית ב-כלל ריכוזיות

                                            
 על פי נתונים שהועברו לידנו. 21
שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלי, המכון הישראלי  – בעלות צולבת, זוהר גושן ושמואל לשם, ירון אזרחי 22

 .2003לדמוקרטיה, 
מרכז  - הכנסת, ניתוח ההשלכות הכלכליות של ריכוזיות ובעלויות צולבות על כלי התקשורת, עמי צדיקו תמיר אגמון23

 .2011, המחקר והמידע
 .(18.9.2014)פורסם בנבו  פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך 2121/12דנ"א  24
 .( לחוק3()א()1)א()4סעיף  25
 לחוק כ"תאגיד, השולט בתאגיד או תאגיד בשליטת מי מהם". 4קבוצת מחזיקים מוגדרת בסעיף  26
 .לדברי ההסבר לחוק 1091בעמ'  27
 )ו( לחוק.4סעיף  28
 לתוספת לחוק. 3פרט   29

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
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המחוקק להשפעה שיש לפעילותם של גורמים פרטיים בתחום השידורים או העיתונות 

  30.משקית-הכתובה על הריכוזיות הכלל

המתודולוגיה מתייחסת גם היא בהרחבה להחזקות בתחום התקשורת, ומסבירה את  טיוטת .26

חזקה משמעותית בתחום התקשורת הפעתה: "כוח מיקוח יכול להיווצר כתוצאה מאופן הש

בהמשך  31שהיא בעלת השפעה על השיח הציבורי, היוצרת בתורה השפעה על קובע המדיניות".

בין הנושאים המדווחים  קשרמובהר כי מחקרים מתחום הכלכלה הפוליטית מוצאים 

בתקשורת לנושאים שנמצאים על שולחנם של מקבלי החלטות, וכי "בהיותה ספקית המידע 

העיקרית של הציבור לגבי הנעשה בממשלה, התקשורת היא גם בעלת השפעה על קביעת סדר 

על נושאים מסוימים או להציג  –או בחירתה שלא לדווח  –היום הציבורי דרך בחירתה לדווח 

  32ם בצורה מסוימת".אות

המתודולוגיה מופיעה אף התייחסות מיוחדת להחזקה בגופים המשדרים תוכן  בטיוטת .27

שליטה או החזקה משמעותית בכלי תקשורת המגיש לציבור חדשות כי חדשותי, ומובהר בה 

ואקטואליה, עשויה להיחשב ככלי משמעותי להגברת כוחו של גורם ריכוזי כלפי קובע 

 השפעתה על עמדות הציבור ומקבלי ההחלטות.המדיניות מכוח 

תחום התקשורת הוא לפיכך "מכפיל כוח" משמעותי ביותר עבור כל גוף המבקש לרכוש  .28

ומטבע הדברים  ,רות ובין דרך השפעה על דעת הקהל(השפעה על מקבלי ההחלטות )בין ישי

ככל  ,אם כן .מאפשר לקדם אינטרסים שונים בהתאם למגוון הענפים בהם פועל הגוף הריכוזי

יותר בתחומים רבים, לרבות בתשתיות חיוניות, כך  חשובהשגורם ריכוזי בעל פעילות ענפה ו

ח מיקוח מול בכלי תקשורת ביצירת כושעשויה להקנות לו החזקה  תהפוטנציאליההשפעה 

 – חזקות בתחום התקשורתהלכן ככל שגוף ריכוזי יותר מוכר . מתעצמתקובעי המדיניות 

 על צמצום כוח המיקוח שלו מול מקבלי ההחלטות משמעותית יותר.המכירה השפעת 

הקבוצה הריכוזית ביותר  – עידן עופרהחזקות בתחום התקשורת של קבוצת המכאן שמכירת  .29

הקבוצה ולירידה שברשות של כוח המיקוח  ביותרצפויה להביא להקטנה משמעותית  – במשק

צמצום  הקטנת כוח המיקוח צפויה לקרות בשל משקית שלה.-ברמת הריכוזיות הכללניכרת 

יכולתה של הקבוצה כולה להפעיל כוח מיקוח מול כל מקבלי ההחלטות המפקחים על 

 בהם היא פעילה.שפעילותה בכל הענפים הרבים 

 

 תיאור המתווה המוצעד. 

ואינו  33קשור אליושאינו  גוףלרשת ב מכור את מלוא החזקותיו וזכויותיור עופר התחייב למ .30

על  .השנים הבאות 25-ב תחום התקשורתבהחזקה כלשהי חזיק להתחייב לא הו ,ריכוזיגורם 

מניעה תהיה לא  רקע התחייבות זאת ובעקבותיה ועדת הריכוזיות תביע את עמדתה, כי

משקית להתפתחות הקבוצה בתחום ייצור החשמל עד לגבול -מטעמים של ריכוזיות כלל

יהיה בהתאם למתווה  הוועדה ייעוץ .רשות ההגבלים העסקייםשל  פיתה הענקבע בעמדישי

 .שנים 8 תקף

                                            
תנאי המכרז למתן רישיונות שידור לסקירת ספרות נרחבת ראו חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בנושא קביעת  30

 (.30.3.2015לערוצים נושאיים )
 לטיוטת המתודולוגיה. 5עמ'  31
 לטיוטת המתודולוגיה. 8עמ'  32
 בין העסקיים הקשרים בשל ל'אנג אהוד מראת האפשרות כי זכויות עידן עופר ברשת יעברו לגם התחייבות שוללת  33

  .השניים
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והתחייבות  התחייבות הקבוצה כוללת יציאה וניתוק שלה מכל פעילות בתחום התקשורת .31

בגורם בעל השפעה בתחום השידורים או תחזיק שלא  ובכלל זה, בתחום בעתידתפעל שלא 

יאסר על הקבוצה י יתירה מזאת,)ו( לחוק. 4העיתונות הכתובה כהגדרת מונח זה בסעיף 

באתרי אינטרנט )או מדיה אלקטרונית אחרת( שעוסקים בחברות רכש מדיה ו להחזיק

תאוצה  יםוצוברשהולכים  יםתקשורת משמעותיתחומי  – בתחומי החדשות או האקטואליה

הקבוצה ביחס להחזקות בכלי את ההתחייבות אף מגבילה  בחוק כיום. יםמוסדראינם ו

 תקשורת זרים. 

ותמכור את  לאחר )ורק לאחר( שהקבוצה תמלא את התחייבויותיה כאמורבהתאם למתווה,  .32

תייעץ לרשות החשמל כי הוועדה , Fix It Firstבמנגנון  מלוא החזקותיה וזכויותיה ברשת

ההספק הכולל המותקן  עודכל  ,הקצאות לקבוצה בתחום ייצור החשמלב מניעה אינה רואה

קבע בעמדת רשות ההגבלים העסקיים ביחס לתחרות ילגבול שישבידי הקבוצה לא הגיע 

זמן שהחזקות  כלבכך יוגבל במידה מסוימת החשש מהפעלת כוח מיקוח בתחום, שכן  .הענפית

יהא  כוחה ,חשמל של מבוזר ייצור בטיחישלרף  מתחת עומדותהקבוצה בתחום החשמל 

המתווה אף מבטיח כי הקצאה שתחרוג  שחקנית אחת מבין כמה וכמה.רק  מוגבל, בהיותה

  משקית והיוועצות בוועדה.-ממגבלה זו תחייב שקילת שיקולי ריכוזיות כלל

 

 סיכום וניתוח השפעת המתווה על הריכוזיות  .ה

בין תחומי התשתית החיוניים ביותר למשק,  חום ייצור החשמל נמנה בטיוטת המתודולוגיהת .33

 מכאן 34אשר פגיעה בפעילותם השוטפת היא בעלת השפעה חמורה ומידית על תפקודו.

הענקת רישיונות בתחום לגורמים ריכוזיים דורשת זהירות מיוחדת, שכן היא עלולה להגדיל ש

ורית ממשית בפרט בהיעדר תועלת ציב ,משקית בניגוד למטרות החוק-את הריכוזיות הכלל

 שמצדיקה הקצאה כזאת. עמדה זו, השתקפה גם בחוות הדעת שנתנה הוועדה בעניין צומת.

לצד החובה מכירת אתרי הייצור של חח"י תתבצע באמצעות הליך תחרותי.  ,כאמור לעיל .34

)ה( לחוק מורה לוועדה להבטיח כי הפעלת 5לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית, סעיף 

 : כפי שהוסבר בטיוטת המתודולוגיההצרכנים. סמכותה לא תביא לפגיעה משמעותית ברווחת 

"איסור על שחקנים להשתתף בהליך הקצאה תחרותי מביא מעצם טיבו להקטנת 
מספר המתמודדים. כתוצאה מכך ההליך התחרותי של ההקצאה עשוי להיפגע, 

נים עשויים לספוג פגיעה ברווחתם. מידת הפגיעה בהליך התחרותי וממילא הצרכ
תושפע ממספר המתמודדים הנותרים אך גם מזהותם של השחקנים. כך, ככל 
שמדובר בגריעתו של שחקן בעל תועלות משמעותיות בתחום הצפוי לתת הצעה 
תחרותית, או ככל שמספר המתמודדים בהליך התחרותי קטן יותר, היעדרותו של 

ורם הריכוזי מהמכרז צפויה להביא לאובדן לחצים תחרותיים משמעותיים יותר הג
 בהליך התחרותי ותפחת ההצדקה להתנגד להשתתפותו."

 

היא ו, ומורכבים גדוליםובביצוע פרויקטים תחום החשמל בעלת ניסיון ב קבוצת עידן עופר

 .לרווחת הצרכנים להצלחתם ולתרום תחרותיים בהליכים איכותית הצעה להציע עשויה

בשל ו ,עופר היא אחת מיצרניות החשמל הפרטיות הגדולות בישראלעידן קבוצת כבר היום  .35

מדודה מאפשר לה בתחום ייצור החשמל ההתרחבות שהמתווה היקף פעילותה הנרחב 

מקרה שהקבוצה תבקש להתרחב מעבר לגבול שייקבע בעמדה הענפית של כל בו. ומוגבלת

                                            
 המתודולוגיה.לטיוטת  10ראו עמ'  34
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משקית -, רשות החשמל תידרש לשקול שיקולי ריכוזיות כללעל הגבלים עסקים הממונה

 ולהיוועץ בוועדה.

הוא  13 רשתערוץ  –במשק והמשפיעים רשת היא אחד מגופי התקשורת הגדולים כאמור,  .36

ביותר.  םהנצפי םהוא משדר השהחדשות  שידוריו ,אחד משני הערוצים המובילים בישראל

לו ביצירת כוח מיקוח  ישש תהפוטנציאליההשפעה ענף חריג במידת הוא תחום התקשורת 

עות שימוש מושכל בדיווח באמצ ובהקלה על הפעלתו של כוח מיקוח ,מול קובעי המדיניות

 ר בהחזקה בכלי תקשורת כה מרכזי. כשמדוב מתמתעצהשפעה זו  .התקשורתי

גורמים שהשפעה רוחבית שמגבירה את כוח המיקוח  להחזקה בכלי תקשורת יתירה מזאת .37

, והיא מתעצמת בתחומי תשתית חיונית ובכלל החזקותעשויים להפעיל באמצעות יים ריכוז

בידי הקבוצה הריכוזית ביותר  פעלתשהיא מוכעל אחת כמה וכמה ככל שהגורם ריכוזי יותר, 

ת רמואת של הקבוצה וההשפעה כוח המיקוח  תקטין את, מכירת רשתמכאן ש .במשק

עולה על הפגיעה שיש להקטנה זו, משקית -כללהתועלת ה .משקית שלה-הריכוזיות הכלל

התרחבות  –משקית שעשויה להיגרם מהתרחבות הקבוצה בתחום החשמל -בריכוזיות הכלל

 מוגבלת כאמור. 

יציאתה של קבוצת עופר מרשת ומתחום התקשורת היא יציאה מוחלטת מתחום שלקבוצה  .38

הקבוצה  התרחבות ואילו ,שחקן דומיננטי ביותר והיא משמשת בו ,ופעילות משמעותית ב

 בו היא כבר פועלתשבתחום החשמל אינה חדירה לתחום חדש אלא רק התרחבות בתחום 

  .שנים

 ההוזכר כבר מכירת פעילות בתחום תשתית חיונית אחד כנגד אפשרות להקצאה בתחום אחר .39

בהקצאת זכויות: "פתרון זה בבואה לדון בטיוטת המתודולוגיה כפתרון שעל הוועדה לשקול 

עשוי לבוא בדמות המלצה לאשר את השתתפות הגורם הריכוזי בהליך ההקצאה, בכפוף 

משקית שההקצאה מעלה, -לתנאים הממתנים את החששות מפני הגברת הריכוזיות הכלל

מסוימים אשר יפחיתו את כוח המיקוח של הגורם כגון הפסקת פעילות או מכירת נכסים 

 35הריכוזי".

הגביל את ביקשה ל, מנסיבות ההקצאהבחנה את התאמת התרופה לחששות העולים הוועדה  .40

הקבוצה תבצע את התחייבותה לפני ההקצאות עמדה על כך שההסדר לתקופה סבירה, ו

הבטיחה כי כך מורכב, ושאינו דורש הקצאת משאבים ופיקוח מתמשך ו Fix It Firstבמתווה 

  36הנחיית טיוטת המתודולוגיה ביחס לשימוש בתרופות מסוג זה. על פי תעמוד בו,הקבוצה 

 

  

                                            
 .המתודולוגיה לטיוטת 17 'עמ ראו 35
לטיוטת המתודולוגיה: "האפשרות להטיל תנאים במקרה נתון, תיבחן בשים לב לתכלית התנאים  17בעמ' כך  36

ונסיבותיה הייחודיות של כל הקצאה. בכל מקרה, הטלת תנאים כאמור תהיה כפופה לשיקולים הכלליים בבחירת 
רשות ההגבלים העסקיים בגילוי הדעת שפרסמה בנושא, ובכלל זה התאמת התרופה לחששות תרופה עליהם הצביעה 

הספציפיים העולים מהמקרה, לאפקטיביות הפיקוח והקצאת המשאבים הנדרשים לשם כך, משך הזמן של התנאים 
: 2/11וי דעת המוצעים וודאות עמידת הצדדים בתנאים אלו". להשוואה ראו, את עמדת רשות ההגבלים העסקיים בגיל

 .5001804 הגבלים עסקיים( 18.7.11הנחיות בדבר תרופות למיזוגים המעלים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, )
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 נספח א

 משקית-מבחינת ריכוזיות כלל תנאים להרחבת פעילות קבוצת עידן עופר בתחום ייצור החשמל

 במסמך זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

בעל עניין בתאגיד מקבוצת עידן עופר או מי ששולט בתאגיד שהוא  – אדם קשור לקבוצת עידן עופר
בעל עניין בתאגיד מקבוצת עידן עופר, או תאגיד שנשלט על ידי מי מאלו, וכן קרוב לעידן עופר, 

 בעלי עניין ברשת )כפי שיהיו(;למעט 

 תאגיד שאהוד אנג'ל בעל עניין מהותי בו, וכן קרוב לאהוד אנג'ל;  – אדם קשור לאהוד אנג'ל

או.פי.סי אנרגיה בע"מ וצומת, לרבות פעילותן בתחום ייצור החשמל במועד  – או.פי.סי
 ההתחייבות;

 ;1998-כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – אמצעי שליטה

בהתאם לעמדה של רשות ההגבלים העסקיים ביחס לתחרות הענפית, לרבות  – אסדרה ענפית
 22ר שפרסמה הממונה בהתאם לסעיף מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצו

 , כפי שאלו יתעדכנו מעת לעת;2018בספטמבר  27להחלטת הממשלה ביום 

 ;, במישרין או בעקיפין1%יעור העולה על מי שמחזיק באמצעי שליטה בש –בעל עניין 

 , במישרין או בעקיפין;5%מי שמחזיק באמצעי שליטה בשיעור העולה על  – בעל עניין מהותי

)ו( לחוק 4כהגדרת מונח זה בסעיף  – גורם בעל השפעה בתחום התקשורת או העיתונות הכתובה
רת( שעוסקים בתחומי החדשות הריכוזיות, וכן החזקה באתרי אינטרנט )או מדיה אלקטרונית אח

 או האקטואליה בישראל ובחברות רכש מדיה הפועלות בישראל;

)ו( 4כהגדרת מונח זה בסעיף  – גורם ישראלי בעל השפעה בתחום התקשורת או העיתונות הכתובה
לחוק הריכוזיות, וכן החזקה באתרי אינטרנט )או מדיה אלקטרונית אחרת( שפועלים בישראל 

 ישראל ובחברות רכש מדיה ישראליותוסקים בתחומי החדשות או האקטואליה בבשפה העברית וע
 הפועלות בישראל;

 ; 1999-כמשמעותה בחוק החברות, תשנ"ט – חברה ציבורית

מתן רישיון מותנה לייצור חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בעניין  – חוות הדעת בעניין צומת
 ;7.8.2017מיום  החברה לישראלחשמל לחברת צומת אנרגיה בע"מ מקבוצת 

 ;1988-חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – חוק ההגבלים העסקיים

 ;2013-חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד – חוק הריכוזיות

 הוועדה לצמצום הריכוזיות; – הוועדה

 הממונה על הגבלים עסקיים; – הממונה

 צומת אנרגיה בע"מ; – צומת

עידן עופר, כל תאגיד בו עידן עופר בעל עניין או שותף, נאמנות שעידן עופר נהנה  – קבוצת עידן עופר
 בה וכל תאגיד שנאמנות שעידן עופר נהנה בה היא בעלת עניין בו;

 בן זוג או צאצא; – קרוב

 רשת מדיה בע"מ; – רשת

-התשנ"ו תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון ייצור לפי חוק משק החשמל, – תחום ייצור החשמל
 לתוספת לחוק הריכוזיות(. 6.4)פרט  1996
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 אסדרת פעילות קבוצת עידן עופר בתחום ייצור החשמל 

תאפשר לוועדה לתקן את חוות הדעת בעניין צומת, ולהודיע  התחייבות בלתי חוזרת כאמור להלן
משקית להעניק את הרישיון -לרשות החשמל כי היא אינה רואה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלל

 המבוקש לצומת, אך זאת אך ורק לאחר עמידה בתנאים שלהלן. 

ואה מניעה כמו כן, התחייבות כאמור תאפשר לוועדה להודיע לרשות החשמל כי היא אינה ר
משקית לאפשר לקבוצת עידן עופר לקבל רישיונות נוספים בתחום ייצור -מטעמים של ריכוזיות כלל

 החשמל עד להיקף שנקבע באסדרה הענפית, אך זאת אך ורק לאחר עמידה בתנאים שלהלן.

 

 תנאים והתחייבויות 

החזקות קבוצת עידן עופר תשלים מכירה והעברה באופן סופי ובלתי חוזר של מלוא ה
והזכויות )במישרין או בעקיפין( של עידן עופר ברשת לצד ג' שאינו אדם קשור אליה, אינו 
גורם ריכוזי ואינו אהוד אנג'ל או אדם קשור אל אהוד אנג'ל, אשר זהותו תאושר על ידי 
הוועדה טרם השלמת המכירה וההעברה, כך שלאחר המכירה וההעברה, לקבוצת עידן עופר 

 , זכויות או חובות ברשת, במישרין או בעקיפין. לא יהיו החזקות

אהוד אנג'ל יתחייב כי הוא וכל אדם קשור אליו לא יחזיק בהחזקות ובזכויות אלו, לא 
 יפעיל אותן ולא יפעל באמצעותן בכל דרך אחרת.  

עידן עופר יתחייב כי הוא, קרובו או מי מטעמו, או תאגיד שאינו חברה ציבורית המצוי 
הם לא יהיו בעלי עניין בגורם בעל השפעה בתחום התקשורת או העיתונות בשליטת מי מ

הכתובה, ולא יכהנו בתפקיד כלשהו בגורם כאמור. חברה ציבורית בשליטת עידן עופר, 
 קרובו או מי מטעמו לא תהא בעלת עניין מהותי בגורם כאמור. 

צעי שליטה בשיעור באמבנוסף, כל תאגיד בו עידן עופר הוא בעל עניין מהותי לא יחזיק 
)במישרין או בעקיפין( בגורם ישראלי בעל השפעה בתחום התקשורת או  20%על העולה 

 העיתונות הכתובה. 

)במישרין או  20%כל תאגיד בו עידן עופר מחזיק באמצעי שליטה בשיעור העולה על 
בעקיפין( לא יהיה בעל עניין מהותי בגורם ישראלי בעל השפעה בתחום התקשורת או 

 עיתונות הכתובה.ה

)להלן החזקה בניגוד להתחייבויות לעיל אם על אף האמור תגיע לידי קבוצת עידן עופר 
( עידן עופר יפעל בכל דרך לתיקון ההפרה ולקיום התחייבויותיו באופן מיידי, לרבות הפרה

 בדרך של מכירת ההחזקה שגורמת להפרה בכפוף לכל דין.

אם לא עלה בידי עידן עופר להיפרד מההחזקות שגורמות להפרה כאמור, קבוצת עידן עופר 
תמכור את מלוא החזקותיה, זכויותיה וחובותיה באו.פי.סי )בין באמצעות מכירה ישירה 
ובין באמצעות מכירת תאגידים המחזיקים בה(, ותשלים את המכירה באופן סופי ומוחלט 

הפרה. למען הסר ספק, חובת המכירה האמורה לא תחול בתוך שנתיים מתחילת מועד ה
 במקרה בו קבוצת עידן עופר נפרדה באופן סופי ומוחלט מכל החזקה שגורמת להפרה. 

 שונות

התחייבויות עידן עופר שלא לפעול בתחום התקשורת או העתונות הכתובה כאמור יהיו בתוקף 
 שנים וכל עוד קבוצת עידן עופר מחזיקה באו.פי.סי.  25למשך 

 שנים.    8ייעוץ הוועדה כאמור לעיל יהא בתוקף למשך 

יקולי ריכוזיות התנאים שלעיל נוגעים לפעילות קבוצת עידן עופר בתחום ייצור החשמל מבחינת ש
משקית והם לא נוגעים ולא גורעים באופן כלשהו מהסמכויות שבסימן ג' לפרק ב' בחוק -כלל

הריכוזיות או מסמכויות הממונה לפי חוק ההגבלים העסקיים. מובהר, כי התנאים אינם נוגעים 
לו משקית ביחס לתחומי תשתית חיונית מלבד תחום ייצור החשמל, ובא-לשיקולי ריכוזיות כלל

 הוועדה תוכל להמליץ לפי שיקול דעתה. 

 הוועדה. יובא להכרעת זו התחייבותשל  האו תחולת הבדבר פרשנות ל ספקכ


	חוות דעת הוועדה בעניין מתווה צומת 30.12.18.pdf
	חתימה
	חוות דעת הוועדה בעניין מתווה צומת 30.12.18

