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הנדון: מתן רישיון מותנה לייצור חשמל לחברת אתגל אשדוד בע"מ  
סימוכין: פנייתך לוועדה לצמצום הריכוזיות מיום 13.6.17 

הריני מתכבדת להעביר את התייחסות הוועדה לצמצום הריכוזיות )להלן: "הוועדה"( לפניית 

רשות החשמל שבסימוכין כדלקמן: 

1. ביום 13.6.17 פנתה רשות החשמל לוועדה על מנת להיוועץ בנוגע לשיקולי ריכוזיות כלל-

משקית בהתאם להוראת סעיף 5)ב( לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-

2013 )להלן: "החוק"(. ההתייעצות התבקשה בקשר עם הענקת רישיון מותנה לייצור חשמל 

בטכנולוגיה קונבנציונאלית במחזור פתוח )"פיקר"( בהספק של 186 מגה וואט, לחברת אתגל 

אשדוד בע"מ )להלן:"אתגל"( שבבעלות שיכון ובינוי בע"מ )להלן: "שיכון ובינוי"(.   

2. ביום 3.7.17 הודיעה הוועדה כי בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק בכוונתה לייעץ לרשות החשמל 

בעניין הקצאת הזכות האמורה.  

3. לאחר דיון בפניה, הגיעה הוועדה למסקנה כי אין מקום למנוע את מתן הרישיון המותנה 

לאתגל משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית, כפי שיפורט להלן.  

תיאור הפניה  

4. אתגל היא בעלת רישיון קבוע לייצור חשמל בהיקף של 24 מגה-וואט, באמצעות מתקן ייצור 

חשמל במזוט הממוקם באשדוד. מתקן זה צפוי להיסגר בשנים הקרובות משיקולים של 

איכות הסביבה, ובמקומו מבקשת אתגל להקים מתקן לייצור חשמל באמצעות גז טבעי. 

אתגל החזיקה גם ברישיון ייצור מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל באמצעות גז טבעי בהיקף 

של 120 מגה-וואט שפקע, ובמקומו היא מבקשת לקבל כעת רישיון ייצור בהיקף 186 מגה-

וואט. 
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5. פרט 6.4 לתוספת לחוק הריכוזיות עניינו תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון ייצור לפי חוק 

משק החשמל, התשנ"ו-1996, כשהיקף הפעילות המזערי לעניין "הקצאת זכות"  הוא רישיון 

ייצור העולה על 175 מגה-וואט. מכאן שהקצאת הרישיון עולה כדי הקצאת זכות בתחום 

תשתית חיונית. 

6. אתגל נשלטת על ידי שיכון ובינוי - אנרגיה מתחדשת בע"מ1 מקבוצת שיכון ובינוי. שיכון 

ובינוי היא גורם ריכוזי מכח סעיף 4)א()1()א()1( לחוק – גוף פיננסי משמעותי, בשל שליטתה 

של בעלת השליטה )הגב' שרי אריסון( בבנק הפועלים. מכאן שככל שרשות החשמל מבקשת 

להקצות לאתגל רישיון כמבוקש, עליה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית בהתייעצות עם 

הוועדה.  

עמדת הוועדה  

7. על מנת לבחון האם מתן רישיון ייצור החשמל המבוקש יגדיל את הריכוזיות הכלל-משקית, 

נעזרה הוועדה בטיוטת המתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית שפרסמה )להלן: "טיוטת 

המתודולוגיה"(.2 ראשית עמדה הוועדה על טיבה של ההקצאה ולאחר מכן בחנה את השפעתה 

הפוטנציאלית על מידת הריכוזיות הכלל-משקית של קבוצת שיכון ובינוי וכתוצאה מכך על 

הריכוזיות הכלל-משקית במשק.  

)א( ההקצאה – רישיון ייצור חשמל במחזור פתוח 

8. נכון לשנת 2017 פועלים בישראל מתקנים לייצור חשמל בהספק מותקן כולל של כ-17,300 

מגה-וואט, כ-21% מתוכם מוחזקים בידי יצרנים פרטיים והיתר בידי חברת החשמל לישראל 

בע"מ )להלן: "חברת החשמל"(.3 עד לשנת 2020 )מועד ההפעלה הצפוי של המתקן( צפוי כושר 

הייצור הכולל במשק לעמוד על כ-22,800 מגה-וואט, כאשר מרבית הגידול צפוי לנבוע מגידול 

בייצור על-ידי השוק הפרטי הצפוי לספק כ-40% מהיקף ייצור החשמל.  

9. בתיקון להחלטה 914 של רשות החשמל מיום 4,15.5.17 צומצמה מכסה נוספת למתקני ייצור 

חשמל חדשים בטכנולוגיה קונבנציונאלית מ-1,240 מגה וואט ל- 1,100 מגה-וואט, ונקבע שעד 

650 מגה-וואט מהמכסה יוקצו לתחנות במחזור פתוח )"פיקרים"( והיתר למתקנים במחזור 

משולב )baseload(. אתגל מתמודדת למעשה על המכסה של תחנות במחזור פתוח.  הקמתם 

של מתקנים אלו אורכת כשנתיים מרגע הסגירה הפיננסית.  

10. תחנות פיקריות משמשות כמענה לגיבוי המערכת בשיאי ביקוש )"פיקים"(. יעילותן 

האנרגטית של תחנות פיקריות נמוכה יחסית, אך הן ניתנות להתנעה מהירה תוך דקות 

                                                 
1 אתגל נשלטת )100%( על ידי אתגל אנרגיה בע"מ הנשלטת )80% ללא בעלי שליטה נוספים( על ידי שיכון ובינוי - 

אנרגיה מתחדשת בע"מ.  
2 ראו טיוטת "מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית" שפרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות לשימוע ציבורי ביום 

 .http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx 17.1.17 בכתובת
3 הנתונים לקוחים  מתוך פרקים 1.2 ו-1.3 בבסיס הנתונים להערכת רשות החשמל למצב משק החשמל 2016 )להלן: 

 .https://pua.gov.il/publications/documents/dbn2016.xlsx הערכת מצב משק החשמל"(, בכתובת"
4 החלטת רשות החשמל מישיבה מס' 517 מיום 15.5.2017, בכתובת 

 .https://pua.gov.il/decisions/documents/1156_6_517_150617.pdf
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ספורות, להבדיל מהתנעה האורכת מספר שעות בתחנות הפועלות במחזור משולב, ובכך 

מספקות גיבוי חשוב למשק החשמל. נוכח הכניסה הגוברת של אנרגיות מתחדשות למערך 

הייצור5 והצורך בגמישות הפעלה רבה יותר, מוערך כי השימוש בפיקרים ילך ויגדל בשנים 

הבאות.  

11. הרישיון המותנה שאתגל מבקשת לקבל הוא לתחנה המיועדת לפעול במתכונת "זמינות 

קבועה" לפי החלטה 914 של רשות החשמל, כך שתנאי וזמני הפעלתה ייקבעו וייצרכו באופן 

מלא על-ידי מנהל המערכת בחברת החשמל והיא לא תספק חשמל לצרכנים פרטיים במשק.6  

)ב( השפעת ההקצאה על מידת הריכוזיות הכלל-משקית של שיכון ובינוי 

12. שיכון ובינוי היא גורם ריכוזי מכוח סעיף 4)א()1()א()1( לחוק – גוף פיננסי משמעותי, בשל 

שליטתה של בעלת השליטה בשיכון ובינוי )הגב' שרי אריסון( בבנק הפועלים. שיכון ובינוי 

פועלת בתחומי קבלנות בנייה ויזמות נדל"ן; ייזום פרוייקטים לייצור חשמל באגירה שאובה 

ואנרגיה מתחדשת; קבלנות תשתיות )כבישים, מסילות רכבת, מנהור ותשתיות חשמל( בארץ 

ובחו"ל; פרוייקטים לטיפול במים ובשפכים; וייצור חומרי גלם לענפי הבניה והתשתיות )בטון 

ואספלט(. 

13. כאמור, בעלת השליטה בשיכון ובינוי, הגב' שרי אריסון, היא גם בעלת השליטה בבנק 

הפועלים. בשנת 2016 עלה שווי כלל הנכסים בבנק הפועלים על הסף הקבוע בחוק )כ-39.5 

מיליארד ₪( ועמד על כ-448 מיליארד ₪ ועל כן הוא גוף פיננסי משמעותי. בנק הפועלים הוא 

הבנק הגדול בישראל וחלקו במערכת הבנקאות בישראל עמד בשנת 2016 על כ-7.29%  

14. בחינת נתוני הפעילות המאקרו-כלכלית של הקבוצה מעלה שבשנת 2016 עמד מחזור המכירות 

של שיכון ובינוי על כ-5.3 מיליארד ₪, מחזור שהוא נמוך מהנדרש על מנת להיכלל ברשימת 

התאגידים הריאליים המשמעותיים. גם האשראי הקובע של שיכון ובינוי אינו עולה על הרף 

הקבוע בחוק לעניין זה, העומד על 5.9 מיליארד ₪, ומכאן ששיכון ובינוי אינה תאגיד ריאלי 

משמעותי.8 

                                                 
5 בעוד שנכון לשנת 2016 2.2% מסך כושר ייצור החשמל המותקן במשק התקבל מאנרגיה מתחדשת, הצפי הוא שעד 

שנת 2025 13% ממערך ייצור האנרגיה של מדינת ישראל יסופק ממקורות של אנרגיה מתחדשת ועד שנת 2030 17% 
מייצור החשמל יסופק ממקורות אלו. מתוך פרק 5.1 להערכת מצב משק החשמל, לעיל ה"ש 3, והחלטת ממשלה 
מספר 542 בעניין "הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק" מיום 20.9.15, בכתובת 

 .http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx

6 החלטת רשות החשמל מישיבה מס' 517 מיום 15.5.2017, בכתובת 

 https://pua.gov.il/decisions/documents/1156_6_517_150617.pdf

7 בנק ישראל מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2016 )2017(, בכתובת 

 .http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/Skira16.aspx

http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1100001- 8 דוח תקופתי לשנת 2016 שיכון ובינוי בע"מ, בכתובת

 . 1101000/P1100464-00.pdf
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15. בכל הנוגע לפעילותה בתחומי תשתיות חיוניות, שיכון ובינוי פעילה בהתפלת מי-ים באמצעות 

שליטתה בשיעור של 50% בחברת .H2ID Ltd,9 המחזיקה ברישיון התפלת מי-ים באמצעות 

מתקן התפלה בחדרה עד לשנת 2032. מתקן ההתפלה בחדרה, המתפיל מים בהיקף של כ-127 

מלמ"ש )מיליון מטר מעוקב לשנה(, הוא השני בגודלו מבין חמשת מתקני התפלת מי-הים 

בישראל, המתפילים מים בהיקף כולל של כ-586 מלמ"ש.  

16. בתחום הכבישים, שיכון ובינוי שולטת במשותף בבעלת הזיכיון לייזום, הקמה והפעלה של 

פרויקט מנהרות הכרמל, שהוא כביש אגרה, עד לשנת 10.2040 שיכון ובינוי, באמצעות חברת 

שיכון ובינוי נתיבי הצפון בע"מ, היא גם בעלת זיכיון לשיקום, תפעול ואחזקה של רשת 

כבישים בצפון המדינה באורך של כ-270 ק"מ, שניתן לה על ידי חברת נתיבי ישראל – החברה 

הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן: "נת"י"( בשנת 2010 לתקופה של 20 שנה.  

17. בנוסף, ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ בה מחזיקה שיכון ובינוי )22%(,11 מבצעת 

את עבודות התפעול של מנהרות הכרמל; התפעול והתחזוקה של כבישי הצפון המתוארים 

לעיל; הפעלת כביש 6 )עבור חברת דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ(; הפעלת כביש 431 )עבור 

דניה סיבוס מקבוצת אפריקה ישראל(; והפעלת כבישי נת"י בדרום הארץ. שיכון ובינוי 

משתתפת גם במכרז להקמת ותחזוקת כביש 16 בכניסה לירושלים וניגשה לשלב המיון 

המקדים במכרז הנתיבים המהירים בכניסה לגוש דן, אשר טרם הושלמו. 

18. שיכון ובינוי פעילה גם בתחום ייצור החשמל, נשוא ההקצאה המבוקשת. שיכון ובינוי היא 

בעלת שליטה )באמצעות 25.5%( בחברת פי אס פי השקעות בע"מ,12 שהיא בעלת רישיון 

מותנה לייצור חשמל באגירה שאובה בגלבוע, בהיקף של 300 מגה-וואט.13 לשיכון ובינוי 

רישיונות נוספים בתחום: רישיון מותנה בהיקף של 138 מגה-וואט לתחנת כח תרמו-סולארית 

באשלים;14 ושני רישיונות למתקנים פוטו-וולטאים, בהיקפים של 120 מגה-וואט ו-18 מגה-

וואט. כאמור לעיל אתגל עצמה היא בעלת רישיון קבוע לייצור חשמל בהיקף של 24 מגה-וואט 

הצפוי להיות מוחלף ברישיון המבוקש. 

19. יחד עם רישיון הייצור המבוקש יגיע כושר ייצור החשמל של שיכון ובינוי בשנת 2020 לכ-760 

מגה-וואט. כאמור לעיל, כושר ייצור של כלל היח"פים צפוי לעמוד בשנה זו על כ-9,230 מגה-

וואט, ממנו כ-4,890 מגה-וואט יחידות ייצור בטכנולוגיה תרמית )קוגנרציה וקונבנציונאלי(. 

כלל כושר הייצור במשק הצפוי באותה שנה הוא כ-22,800 מגה וואט. בהיבט זה נראה כי 

                                                 
9IDE השותפה הנוספת בחברת  היא  טכנולוגיות בע"מ המוחזקת על ידי קבוצת דלק )50%( ויתרת  H2ID Ltd.

מניותיה נמכרו לאחרונה על ידי קבוצת חברה לישראל לאלפא מים שותפות מוגבלת )בייסוד(. 
10 השולט הנוסף )50%( הוא אלייד בע"מ.  

11 יחד עם אפריקה ישראל )22%( ובעלת השליטה קבוצת אלון חברת הדלק )כ-56%(. 

12 השולטים הנוספים הם קרן InfraRed )49%( ואלקטרה בע"מ )25.5%(. 

13 מתקן הייצור צפוי להתחבר למערכת החשמל ביולי 2018.   

14 תחנת הכח נמצאת בשלבי הקמה וחיבורה צפוי להתבצע במהלך 2018.  






