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 2018בדצמבר  25ימוכין: פנייתך לוועדה לצמצום הריכוזיות מיום ס

(, לפניית רשות החברות הוועדהאני מתכבדת להעביר את עמדת הוועדה לצמצום הריכוזיות )להלן 
 הממשלתיות שבסימוכין:

)ב( לחוק 8לוועדה לפי סעיף הממשלתיות פנתה רשות החברות  2018בדצמבר  25ביום  .1

(, להתייעצות בנוגע החוק)להלן  2013-לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד

משקית ביחס להצעת החלטה להפרטת החזקות המדינה בחברת -ולי ריכוזיות כלללשיק

 1(, לקראת הבאתה בפני ועדת שרים לענייני הפרטה.נמל חיפהנמל חיפה בע"מ )להלן 

נמלי הים הם חוליה מרכזית בשרשרת הלוגיסטית של הסחר הבינלאומי שמשמשת את  .2

החל ממטענים ביטחוניים ועד למטענים המגזר הפרטי והציבורי לשינוע כל סוגי המטענים, 

עבור הצרכן הבודד. נמלי ישראל הם השער העיקרי לסחר החוץ של המדינה, ודרכם 

ממטעני סחר החוץ שלה. ביניהם, נמל חיפה הוא הנמל הגדול והוותיק  99%-משונעים כ

 2ביותר. מכאן חשיבות אספקת שירות רציף ויעיל בנמל לנגישות סחר החוץ למדינה.

ם הפעילות שלגביו נדרש כתב הסמכה להיות חברת נמל לפי חוק רשות הספנות תחו .3

, הוא תחום תשתית חיונית המנוי בתוספת לחוק. משמעות הדבר 2004-והנמלים, התשס"ד

ומחייב היוועצות של  ,היא שמתן כתב הסמכה להיות חברת נמל עולה כדי הקצאת זכות

  3הפרטה.המאסדר בוועדה מעבר לחובת ההיוועצות בשל ה

החוק מחייב שהיוועצות בוועדה תיעשה בשלב מוקדם ככל האפשר, על מנת להגן על  .4

הוודאות הרגולטורית, על הוודאות העסקית של גורמים ריכוזיים המבקשים להשתתף 

בהליכי ההקצאה ועל יעילות הליכים אלו. יחד עם זאת, כאמור בדברי ההסבר להצעת 

ה ניתן לשקול שיקולים כאמור בשלב מוקדם וטרם החוק, "ייתכנו מצבים שבהם לא יהי

  4השתתפות של גורמים שונים בהליכי ההקצאה".

במקרה הנדון, פניית רשות החברות הממשלתיות נעשתה עוד בטרם הובאה הצעת ההפרטה  .5

אינדיקציה לגבי זהות הגורמים שעשויים להתעניין בפני ועדת שרים לענייני הפרטה ואין כל 

ונוכח חשיבות ההקצאה, הוועדה סבורה כי המועד המתאים למתן ייעוץ  בהקצאה. לאור כך

                                                           
לחוק קובע כי רשות החברות הממשלתיות תתייעץ עם הוועדה בטרם תגבש את חוות הדעת או התזכיר )ב( 8סעיף  1

, לעניין האפשרות להקצות זכות לגורם ריכוזי 1975-ב לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה59מטעמה לפי סעיף 
  במסגרת הפרטה.

   http://media.mot.gov.il/pdf/spa_he/statisticalyearbook17.pdf, בכתובת: 2017שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים שנת  2
הגדרת הקצאה בחוק כוללת העברת החזקה בשיעור משמעותי בתאגיד שבידי המדינה או מתן אישור כאמור בהגדרה  3

 ותי"."החזקה בשיעור משמע
 .1093)א( לחוק ודברי ההסבר להצעת חוק הריכוזיות, עמוד 6ראו סעיף  4
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בעניין זה יהיה כאשר תתברר זהות הגורמים המבקשים לקחת חלק בתהליך, ואם יש 

בו מתקיים הליך מיון מוקדם, מועד הייעוץ המתאים שביניהם גורמים ריכוזיים. במקרה 

 בתנאי הסף. שתיבחן עמידת המתמודדיםלאחר  ,הליךהתום  עםיהיה 

 ריכוזייםהאז, ניתן יהיה לבחון באופן פרטני את השפעת הקצאת הזכות לגורמים  .6

. במועד ההוא, ניתן גם יהיה לערוך את האיזון המתחייב עם שיקולים הנוגעים שיתמודדו

לרווחת הצרכן ולנתח את התועלת הציבורית שעשויה לצמוח כתוצאה מהשתתפותם 

  5בהליך התחרותי של ההפרטה.

לאור האמור, הוועדה ממליצה לרשות החברות הממשלתיות שלא למנוע את השתתפותו  .7

של אף גורם מבעוד מועד, ולשוב ולהתייעץ עמה ביחס להשתתפות גורמים ריכוזיים, ככל 

 6שיהיו, כשזהות המשתתפים בהליך תתברר.

 

 

 

                                                           
 במצב של מיעוט משתתפים, למשל. 5
המלצה דומה ניתנה על ידי הוועדה במקרים שונים בעבר. ראו: חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בדבר הקצאת  6

(; חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בדבר 8.5.16זכות לגורמים ריכוזיים במסגרת פרויקט נתיבים מהירים )
(; חוות דעת הוועדה 8.5.16פוש גז ונפט )הקצאת זכות לגורמים ריכוזיים במסגרת פתיחת המים הישראליים לחי

חוות דעת מעודכנת (; 4.12.17לצמצום הריכוזיות בעניין השתתפות גורמים ריכוזיים במכרז הרכבת הקלה בירושלים )
 (.25.11.18) של הוועדה לצמצום הריכוזיות בעניין הפרטת חברת דואר ישראל
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