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ט"ובאבתשע"זירושלים,
2017באוגוסט7


  לכבוד
  שמעון-מראורןבן

ראשתחוםפיקוחובקרה
רשותהחשמל


  oren@pua.gov.ilבדואר אלקטרוני  


שלוםרב,

 החברה לישראלקבוצת ממתן רישיון מותנה לייצור חשמל לחברת צומת אנרגיה בע"מ הנדון: 
5.6.17מיוםלוועדהלצמצוםהריכוזיותסימוכין:פנייתך




"להלן)הריכוזיותלצמצוםהוועדההתייחסותאתלהעבירמתכבדתהריני הוועדה: לפניית"(

:כדלקמןשבסימוכיןהחשמלרשות

 

 .1 5ביום 2017ביוני רשות פנתה החשמל סעיף לפי התחרות5לוועדה לקידום לחוק )ב(

התשע"ד הריכוזיות, "2013-ולצמצום לשיקוליהחוק)להלן: בנוגע התייעצות לשם ,)"

כלל )להלן:-ריכוזיות בע"מ ישראל איי.סי.פאואר לבקשת ביחס משקית

איי.סי.פאואר" חשמל לייצור מותנה רישיון להעניק קונבנציונאלית"( בטכנולוגיה

 )"פיקר"( פתוח במחזור וואטלחברתצומתאנרגיהבע"מ)להלן:-מגה400בהספקשל

 "(.צומת"

ותלרשלייעץבכוונתהלחוק(ב)6לסעיףבהתאםכיהוועדההודיעה2017ביוני25ביום .2

 .האמורההזכותהקצאתבענייןהחשמל

בפניל .3 דיון ממליצההוועדהשלאהאחר המותנהלאיי.סי.פאואר, להקצותאתהרישיון

 משקית,כפישיפורטלהלן.-משיקוליםשלריכוזיותכלל

 

 תיאור הפנייה

כוחצומת  .4 תחנת של והפעלתה הקמתה פיתוחה, לצורך שהוקמה פרטית חברת היא

עסקהלרכישתצומתעלחתמהאיי.סי.פאואר.בטכנולוגיהקונבנציונאליתבצומתפלוגות

קבלתרישיוןמידיבעליההנוכחיים.תנאימתלהלהשלמתהשלעסקתרכישהזאתהוא

 1.וואט-מגה400במחזורפתוחבהספקשללייצורחשמל

                                                 
1
-ומ"בעאנרגיהמרפק47.5%–בצומתוהזכויותמהמניות95%לרכושפאואר.סי.איימבקשתהעסקהבמסגרת

רונן.ועמירהורוביץבועזעבורבנאמנותהנותריםמוחזקים5%-ה.Ipswich Holdings Netherlands B.V-מ47.5%
אושרההמיזוגבקשת צומת לבין איי.סי.פאואר עסקייםהגבליםעלהממונהידי-עלבין מזג)תיק26.4.17ביום
10899). 

mailto:oren@pua.gov.il
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ייצורלפיחוקמשק6.4פרט .5 נדרשרישיון לתוספתלחוקעניינותחוםהפעילותשלגביו

התשנ"ו הפעי1996-החשמל, כשהיקף רישיון, הוא זכות" "הקצאת לעניין המזערי לות

מכאןשהקצאתרישיוןהייצורעולהכדיהקצאתזכות-מגה175ייצורהעולהעל וואט.

 .לפיהחוקבתחוםתשתיתחיונית

חברהאיי.סי.פאואר .6 היא חברת של מלאה בבעלות )להלן:IC Power Ltd פרטית

"ICP,)"2ידי על במלואה " Holdings Ltd  Kenonהמוחזקת הנשלטת(קנון")להלן: ,

עופר היתרבאיי.סי.פאואר3.בשרשורעלידימרעידן רותםבע"משולטתבין או.פי.סי.

 "(.או.פי.סי)להלן:"

"(,חברהציבוריתהחברה לישראלמרעידןעופרשולטגםבחברהלישראלבע"מ)להלן:" .7

 בע"מ לישראל בכימיקלים גם היתר בין "השולטת לנפטכי"ל)להלן: זיקוק ובבתי )"

בז"ןבע"מ)להלן:" מרעופרשולטבזכייניתערוץ בנוסף, רשתמדיהבע"מ)להלן:2"(.

)כולן4"(חברת החדשות"(ובאמצעותהבחברתהחדשותהישראליתבע"מ)להלן:"רשת"

בעהיאגורםריכוזימכוחארקבוצהזו"(.הקבוצה"או"קבוצת המחזיקיםביחד,גם:"

 חלופותבחוק:

הראשונה .8 סעיף מכוח הכוללת2()א()1)א()4, מחזיקים לקבוצת משתייכת היא לחוק )

 סעיף לפי משמעותי ריאלי של30תאגיד והאשראי המכירות שמחזור מאחר לחוק,

 .₪(מיליארד5.9-כבחוק)הקבועמעלהרףכלאחדעוליםהקבוצה

השנייה .9 סעיף מכוח 3()א()1)א()4, לחוק, גורם( של מחזיקים לקבוצת השתייכותה בשל

השליטה בעל של החזקתו נוכח הכתובה, העיתונות או בתחוםהשידורים השפעה בעל

חוקהרשות לשידוריםלפי שהיאבעלתזיכיון גםבחברתרשת, עופר, מרעידן בחברה,

 .1990-השנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן

היקףהפעילותהמצטברשלקבוצתהמחזיקים(לחוק,שכן2)א()4,מכוחסעיףהשלישית .10

תשתית בשלושהתחומי בתחום, הפעילות מחציתמכלל על עולה היאמשתייכת אליה

 מספיקה סיבה הוא עצמו בפני אחד כל )כשלמעשה כחיונית ריכוזי(:לקביעתה גורם

 5(.13.1(וזיכיוןיםהמלח)10.2(,זיקוקדלק)9.1חציבהשלמחצבמסוגמסוים)

                                                 
2
מדינות11-בטכנולוגיותבמספרחשמללייצורמתקניםהמחזיקהגלובאליתחברההיאICP ישראלביניהן, ,פרו,

לאחרונההודיעההחברהעלכוונתהלמכורחלקמהמתקניםבדרוםומרכזאמריקה..ועודגוואטמלה,ילה'צ,בוליביה
.http://maya.tase.co.il/reports/details/1111471/2/0בכתובת23.7.17מיוםלבורסההחברההודעתראו

3
-הבתאריךמ"בעלישראלהחברהשפרסמה"בכירהמשרהונושאיענייןבעליהחזקותמצבתעלמיידידוח"ראו

.http://maya.tase.co.il/reports/details/1089794/1/0בכתובת29.3.2017
4
(.אחתכל50%)מ"בעקשתושידורימ"בעמדיהרשתידיעלבמשותףנשלטתהחדשותחברת
5
לאלפאמ"בעטכנולוגיותIDE-ב(50%)מניותיהמלואאתלמכורל"כיצפויהבמסגרתוהסכםנחתם7.6.17ביום

יםמילהתפלתרישיונותבשלושהIDEבאמצעותלישראלהחברהשלהחזקתה,כןעל.ביסודמוגבלתשותפותמים
בהםהזכויותבמנייןבחשבוןהובאהלא,בתחוםהפעילותמהיקף50%-מבלמעלהובאמצעותם(לתוספת4.1פרט)

.הקבוצהמחזיקה

http://maya.tase.co.il/reports/details/1111471/2/0
http://maya.tase.co.il/reports/details/1089794/1/0
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מחזיקיםהיאבעלתזכותבלמעלהה(לחוק,מאחרשקבוצת3)א()4סעיףמכוחרביעית,וה .11

מארבעהתחומיתשתיתחיוניתבאמצעותלפחותעשרהרישיונותאוחוזים,עקבהחזקה

 6תחומיתשתיתחיונית.9-בזכויות20-כב

הקצותלמבקשתותהחשמלשרשככלש,מכאן .12 לאיי.סי.פאואר בתשתיתחיוניתרישיון

 .הוועדהעםבהתייעצותמשקית-כללריכוזיותשיקולילשקולעליהכמבוקש,

 

 עמדת הוועדה

הכלל .13 הריכוזיות את יגדיל המבוקש החשמל ייצור רישיון מתן האם לבחון מנת -על

 שפרסמהמשקית-כללריכוזיותלבחינתהמתודולוגיהבטיוטתהוועדהנעזרהמשקית,

 7."(המתודולוגיהטיוטת )להלן:"

 .14 הוועדה מידתהריכוזיותהכללראשיתאמדה הקבוצהטרםההקצאה-את משקיתשל

כלכלייםשלה-תחומיהפעילותהחיונייםשלהקבוצה,מאפייניהפעילותהמאקרופי-על

שללאחרמכןבחנהאתהשפעתההפוטנציאלית.ריםדפייניהקשרשבינהלביןמאסומא

ועלהריכוזיותהקבוצהעלמידתהריכוזיותשלההקצאהעלפרמטריםאלוובהתאםלכך

 כללותה.משקיתב-הכלל

 

 משקית של קבוצת עידן עופר ערב ההקצאה-זיות הכללוהריכ (א)
 

 תחומי פעילות חיוניים .1
 

קבוצתהמחזיקיםבשליטתמרעידןעופרפועלתבאמצעותמערךשלתאגידיםמוחזקים .15

 רבים. חיוניים פעילות בבתחומי מחזיקה הקבוצה ב20-ככאמור, תחומי9-זכויות

קבוצתהמחזיקיםהיאהשחקניתהדומיננטית בשלושהמתחומיםאלו תשתיתחיונית.

מחצית על עולה פעילותההמצטבר והיקף כך,ביותר על נוסף הפעילותבתחום. מכלל

על הוכרזו שבבעלותן מהחברות ורבות בז"ן עסקיים-כי"ל, הגבלים על הממונה ידי

 של באספקתם מונופולין הקשורים16כבעלות פעילות בתחומי ושירותים נכסים

 עתה:שנפרטלפעילותהבתשתיותהשונות,כפי

 .16 אשראותו כתחוםטיוטתהמתודולוגיהלראותהציעההוועדהבבתחוםייצורהחשמל,

ביותר, גבוהה חיונית רישיונות8בעל במספר מחזיקות לישראל והחברה איי.סי.פאואר

קבועיםומותניםלהפעלתמתקניייצורחשמלבטכנולוגיהקונבנציונליתוקוגנרציה)פרט

 הקבוצהבתחוםייצורהחשמליופיעבהמשך.פעילותפירוטלתוספת(.6.4

                                                 
6
נדרשבוהפעילותתחוםהםפעילההמחזיקיםקבוצתבהםהנוספיםהחיוניתהתשתיתתחומי,בהמשךשיפורטכפי

3.1)לשידוריםרישיון 6.4) החשמלמשקחוקלפיייצוררישיון(, 10.1)דלקלשיווקרישיון(, גזלשיווקרישיון(,
בהןזכויות24מתוך(.11.3)מ"גפלייצורורישיון(11.2)מ"גפהחסנתרישיון(,11.1"()מ"גפ:"להלן)מעובהפחמימני
כיוםמחזיקההחברה החשמלייצורבתחוםרישיונותהם13, רישיונותלהחליףהצפוייםרישיונותחלקםאשר,
הרישיוןכולללא)2020בשנתהחשמלייצורבתחוםרישיונות8להחזיקצפויההחברה,אלורישיונותבקיזוז.אחרים

 (.המבוקש
משקית"שפרסמההוועדהלצמצוםהריכוזיותלשימועציבוריביום-ראוטיוטת"מתודולוגיהלבחינתריכוזיותכלל7

 .http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspxבכתובת17.1.17
8
.שםוטתהמתודולוגיה,לטי10עמ'

http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx
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חצי .17 בתחום )פרט מסוים מסוג מחצב חברת9.1בת באמצעות כי"ל מחזיקה לתוספת(

הפוספט פוספטיםבמכרות זיכיונותלכריית בשני בע"מ, נגב רותםאמפרט הבתשלה,

 ו"צין" "אורון" ובמפעלים החברה רותם". "מישור במפעל הפוספט מחזיקהבמכרות

ביותר בתחום הפעילות ממחצית והפוספטים כבעלכן באספקתמוכרזת מונופולין ת

 9חומצהזרחתית.פוספטיםו

 .18 )פרט הדלק זיקוק בתחום 10.2גם אשר הציעהלתוספת(, בטיוטתהוועדהאותו

פעילותהשלהקבוצהעולהעלהמתודולוגיהלראות כבעלחיוניותגבוההביותרלמשק,

בתיהזיקוקהיחידים:חברתבז"ןמחציתמכללהפעילותבתחום מחזיקהבאחדמשני

הקבוצהאףמכושרזיקוקהנפטהמיוצרבישראל.65%-בישראלובאמצעותושולטתבכ

דלק, זיקוק בשירותי מונופולין כבעלת ב10מוכרזת העושים11-וכן נוספים שווקים

 הזיקוק הליכי בתוצרי נמוכה,–שימוש בצפיפות טולואן12אתילן,11פוליאתילן בנזן,

חומצהגופרתיתודשנים 15שמניםבסיסייםושעווה,14חומצתלימון,13וקסילן, אמוניה,

 16כימיים.

10.1בנוסף,החברהלישראלמחזיקהבאמצעותבז"ןבשלושהרישיונותשיווקדלק)פרט .19

תדלוק שירותי המספקת בע"מ )ישראל( תעופה מרקורי חברת באמצעות לתוספת(,

"(המשווקתמוצרידלקכגוןסולר,ORL)להלן:"ORL Trading Ltdחברתלמטוסים,

 17בנזיןומזוטוהחברההמאוחדתליצואנפטבע"מהמספקתשירותיתדלוקלאניות.

באמצעות .20 גפ"מ לשיווק גז ספק ברישיון בז"ן באמצעות לישראל החברה מחזיקה עוד

ORL(;וברישיוןלתוספת11.2לתוספת(;ברישיוןספקגזלאחסנתגפ"מ)פרט11.1)פרט

                                                 
9
מונופוליןקיוםבדברהכרזה –מ"בעבנגבפוספטים: 25.12.1988)הפוספטיםבתחוםמונופוליןבעלת הגבלים (

זרחתיתחומצהבתחוםמונופוליןבעלת–מ"בעדשניםרותם:מונופוליןקיוםבדברהכרזהוכן4100059עסקיים
25.12.1988) 4100049הגבלים עסקיים( מ"בעדשניםרותםחברתידיעלבהמשךנרכשהבנגבפוספטיםחברת.

 .לישראלהחברהמקבוצת
10
מונופוליןקיוםבדברהכרזה דלקזיקוקושירותאתילןבתחומיםמונופוליןבעלת–מ"בעלנפטזיקוקבתי:
קיוםבדברהכרזהביטול)האתילןבתחוםן"בזעלההכרזהבוטלהבהמשך.4100045הגבלים עסקיים(25.12.1988)

מונופולין 10.04.1995)אתילןבאספקתהמונופוליןביטול–מ"בעלנפטזיקוקבתי: (,4100090הגבלים עסקיים(
.זהבתחוםהמונופוליןכבעלת,לישראלהחברהמקבוצתהיאגם,מ"בעאולפיניםכרמלחברתהוכרזהובמקומה

11
בצפיפותופוליאתילןפוליסטרןבתחוםמונופוליןבעלת–מ"בעפטרוכימייםמפעלים:מונופוליןקיוםבדברהכרזה

המונופוליןבעלשםושונהפוליסטרןבענייןההכרזהבוטלהבהמשך.4100039הגבלים עסקיים(25.12.1988)נמוכה
מפעלים"המונופוליןבעלשםשינוי:מונופוליןבעלשםושינויהכרזהצמצוםראו)נמוכהבצפיפותפוליאתילןבעניין

שלהקיימתההכרזהוביטולנמוכהבצפיפותפוליאתילןהמוצרלגבי"מ"בעאולפיניםכרמל"ל"מ"בעפטרוכימיים
 (.5001441הגבלים עסקיים(10.6.2009)פוליסטרןהמוצרלגבימונופוליןכבעלתמ"בעפטרוכימייםמפעלים

12
 מונופוליןקיוםבדברהכרזה –מ"בעאולפיניםכרמל: (09.04.1995)אתילןאספקתבתחוםמונופוליןבעלת

.4100005הגבלים עסקיים
13
וקסילןטולואן,בנזןבתחומיםמונופוליןבעלת–מ"בעפטרוכימיותתעשיותגדות:מונופוליןקיוםבדברהכרזה
 .4100068הגבלים עסקיים(25.12.1998)

14
מונופוליןקיוםבדברהכרזה לימוןחומצתבתחוםמונופוליןבעלת–מ"בעפטרוכימיותתעשיותגדות:
 .4100024הגבלים עסקיים(04.09.1989)

15
מונופוליןקיוםבדברהכרזה ושעווהבסיסייםשמניםבתחומיםמונופוליןבעלת–מ"בעבסיסייםשמנים:
.4100056הגבלים עסקיים(25.12.1988)

16
מונופוליןקיוםבדברהכרזה  אמוניהבתחומיםמונופוליןבעלת–מ"בעכימייםוחומריםדשנים: תחמוצתדו,

הפחמן 04.09.1989)גופרתיתוחומצהכימייםדשנים, 4100023הגבלים עסקיים( תחמוצתדובתחוםההכרזה.
לביטו-מ"בעכימייםוחומריםדשנים:מונופוליןשלקיומועלהכרזהביטולעלהודעהראו)בהמשךבוטלההפחמן

(.4100093הגבלים עסקיים(30.11.1998)הפחמןתחמוצתדואספקתבתחוםמונופוליןכבעלתההכרזה
17
31.25%באמצעות)שולטתן"בז ישראל)תעופהמרקוריבחברת( מ"בע(  ORLחברתבמלאהבבעלותשולטת,

Trading Ltd.מ"בענפטליצואהמאוחדתהחברהשלממניותיה25%-במחזיקהו
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לתוספת(,לגביוהיאמחזיקהלמעלהממחציתמהפעילות11.3ספקגזלייצורגפ"מ)פרט

 בתחום.

 .21 )פרט המלח ים זיכיון חוק חל עליו הפעילות החברה13.1בתחום פועלת לתוספת(,

)להלן: בע"מ המלח ים מפעלי חברת באמצעות המחזיקה כי"ל, באמצעות לישראל

בזימפעלי ים המלח" "( עזרכיון בשטחי ושימוש המלח בים מחצבים להפקת בלעדי

מפעלי.ק"מובהתאםגםמחזיקהלמעלהממחציתהפעילותבתחום6,000-בהיקףשלכ

וחברתברוםיםהמלחבע"מ,חברת18כבעלימונופוליןבאספקתאשלגמוכרזיםיםהמלח

 19ותרכובותיו.בתבבעלותמלאהשלכי"ל,מוכרזתכבעלתמונופוליןבאספקתברום


  כלכלית-נתוני פעילות מאקרו .2
 

 .22 בשנת עמדו ובז"ן כי"ל של המכירות כ2016מחזורי ו5.363-על דולר 4.321-מיליארד

וכ3.32%-מהווהכמשקלםביחד20מיליארדדולרבהתאמה. מהתמ"ג4.12%-מהתמ"ג

21.הנוספותהקבוצהחברותלכלולאתמחזוריהמכירותשלבליוזאתמשלהמגזרהעסקי

הציבורמחזיקכש22 125ממדדת"א4.44%-משקלההכוללשלהקבוצהמהווהכבנוסף,

23אחוזיםניכריםממניותאלו.

השני-על .23 הקבוצההיאהתאגידהריאליהמשמעותי ועדתהריכוזיות, פיהנתוניםשבידי

 והגוףהפרטי בעלבגודלומבחינתהיקףהאשראיהמקומיבמשק)אחריחברתהחשמל(

.(מחזורהמכירותהמקומיהגדולביותר)אחריחברתחשמלוקופתחוליםכללית

אחזקותהקבוצה,בייחודבתחוםזיקוקהדלקוהפוספטים,מהוותמקורלתעשייהענפה .24

ידיקבוצתהחברה-שלייצורחומריםלתעשייההמקומיתוליצואשלחומריםאחריםעל

מו כאמור מהווה אף היא בחלקן לישראל, שלנופולין. המשמעותי פעילותן היקף על

                                                 
18
מונופוליןקיוםבדברהכרזה ותעשיהלחקלאותהאשלגבתחוםמונופוליןבעלת–מ"בעהמלחיםמפעלי:
.4100021הגבלים עסקיים(11.10.1989)

19
–מ"בעהמלחיםברום:מונופוליןקיוםבדברהכרזה (25.12.1988)ותרכובותיוהברוםבתחוםמונופוליןבעלת

.4100046הגבלים עסקיים
20

עמ 2016לשנתלישראלהחברהשלהכספילדוח12' בכתובת,
http://maya.tase.co.il/reports/details/1089949/2/0.

21
לדולר₪3.845)30.12.16-הליוםהיציגהחליפיןשערלפיהומרובדולריםהמכירותמחזורי הלשכהפיעל(.

-כעלעמדהעסקיהמגזרשלג"והתמ₪מיליארד1122.783-כעלג"התמעמד2016בשנתלסטטיסטיקההמרכזית
₪מיליארד904.503  בכתובתראו,

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201708069.
22
לישראלהחברההן125א"תבמדדהנכללותהקבוצהחברות ל"כי, וקנוןן"בז, בכתובתהבורסהאתרמתוך.

http://www.tase.co.il/heb/MarketData/Indices/MarketCap/Pages/IndexComponents.aspx?IndexId=1
37&Action=0&addTab.(1.6.17ביוםנצפה)

23
לישראלהחברהממניות46%-כבמישריןמחזיקהציבור ל"כיממניות40%, ממניות31%-ון"בזממניות47%,

הבורסהאתרמתוך)קנון שם, יותראףגבוהיםשיעוריםנקבלהעקיפותהציבוראחזקותאתלכךנוסיףאם(. כך,
הגאוגרפיתלוועדהן"בזעמדתשללמצגת5'עממתוך,ן"בזממניות75%-כובעקיפיןבמישריןהציבורמחזיקלדוגמה
"להלן)16.2.2017-בשפורסמהחיפהמטרופוליןלאזור ן"בז עמדת מצגת: בכתובת"(,

hority/CHMap/DocLib/%D7%9E%D7%A6%http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20aut
D7%92%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%91%D7%96%D7%9F%2016.02.17.p

df.

http://maya.tase.co.il/reports/details/1089949/2/0
http://maya.tase.co.il/reports/details/1089949/2/0
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201708069
http://www.tase.co.il/heb/MarketData/Indices/MarketCap/Pages/IndexComponents.aspx?IndexId=137&Action=0&addTab
http://www.tase.co.il/heb/MarketData/Indices/MarketCap/Pages/IndexComponents.aspx?IndexId=137&Action=0&addTab
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/CHMap/DocLib/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%91%D7%96%D7%9F%2016.02.17.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/CHMap/DocLib/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%91%D7%96%D7%9F%2016.02.17.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/CHMap/DocLib/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%91%D7%96%D7%9F%2016.02.17.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/CHMap/DocLib/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%91%D7%96%D7%9F%2016.02.17.pdf
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"לכלולותברשימתעשרהיצואניותהישראליותוכיהחברותניתןללמודגםמכךשבז"ן

 24.הגדולותביותר)בלייהלומים(

הנגב .25 באזור פועלים לישראל החברה של מעסקיה מבוטל לא מעסיקה,חלק שהיא כך

כךלמשל,הוועדהלבחינתהמדיניותשיעורמשמעותימהיקףכללהמועסקיםבאזורזה.

לאומיים טבע במשאבי פרטיים גורמים של השימוש בעד המתקבל המדינה חלק לגבי

לכלכלהרבות "(ציינהשתעשיותאלהשלהחברהלישראלתורמות2ששינסקי )להלן:"

חשוב בישראל תעסוקה "מקור שהוגשה25הנגב". באזור ומהוות המיעוט דעת בחוות

מטעםמשרדהאנרגיהומשרדהכלכלה,שבמסגרתההביעוהמשרדים2ששינסקילוועדת

כינכתבהסתייגותמהעלאתשיעורהתמלוגיםבאופןובהיקףשעליהםהמליצההוועדה,

26.כי"להיאהמעסיקהגדולביותרבנגב,הסובלמאבטלהבשיעורגבוה

 .26 גם ששינסקי ועדת לחברי כי"ל שהעבירה החבר2במסמכים לאוגוסטציינה שנכון ה,

2014 על אחראית שהייתה כיל, ו20%, בנגב בנגב,50%-מהתוצר התעשייתי מהתוצר

ישירועקיףכ מהמועסקיםבדימונהורביםמתושביבארשבעוכי50%-העסיקהבאופן

27המלצותהוועדהיובילו,ביןהשאר,לירידהבהיקףהתעסוקהבנגב.

עלפיעדותהשלההיאמעסיקה–לשלעובדיםקבוצתבז"ןמעסיקהגםהיאמספרגדו .27

עובדיםנוספיםבעקיפיןבמתןשירותיםלמתחם10,000-עובדיםבאופןישירוכ2,000-כ

רובםהמכריעתושביאזורמפרץחיפהוהצפון.בנוסף,הקבוצהשלבז"ןבתחומיםשונים,

בתעשיותהמשךמצהירהכיהיאמהווהבסיסלפרנסהשלעשרותאלפימשפחותנוספות

 28ברחביישראל.

בעשירייה .28 כי העובדה היא המשק, על הקבוצה של השפעתה על נוספת מבט נקודת

 המשרדשפרסם2015לשנתשלמפעליםמזהמיםהפותחתשלמדדההשפעההסביבתי

(,מפעלי4נגב)(,רותםאמפרט1בז"ן)–חברותשלהקבוצה4להגנתהסביבה,מופיעות

יכולתהשלהקבוצהלפעוללאורךזמןבניגודלחוקים29(.9(וכרמלאולפינים)6יםהמלח)

הסביבה, להגנת המשרד לדרישות ובניגוד המשאבים30הרלוונטיים על ללמד עשויה

                                                 
24
ח"דונתונימתוך.בישראלהיצורמסך47.3%מהווה2016בשנתהגדולותהיצואניותעשרשלהכוללהיצואהיקף

2016לשנתהישראליביצואוהמגמותההתפתחויותסיכום בכתובתליצואהישראליהמכוןשפרסם,
17%20final.pdf-file:///C:/Users/shmuels/Desktop/megamotinisraelexport_2016. 

25
טבעבמשאביפרטייםגורמיםשלהשימושבעדמתקבלההמדינהחלקלגביהמדיניותלבחינתהוועדהמסקנות

2014אוקטובר)לאומיים בכתובת(,
http://mof.gov.il/Committees/NatureResourcesCommittee/Maskanot_FinalReport.pdf.32'בעמ

26
עמ 19.10.2014)2ששינסקילמסקנותוהכלכלההאנרגיהמשרדישלהמיעוטדעתחוותל2-1' בכתובת(,

MY.pdfhttp://mof.gov.il/Committees/NatureResourcesCommittee/SHISHINSKUECONO.
27

כילמצגת"ראו כלכליותמקרוהשפעות: גלעדניר, לישראלכימיקליםר"יו, 2ששינסקיועדתבאתר"
http://mof.gov.il/Committees/PreviouslyCommittees/Pages/NatureResourcesCommittee.aspxלמשלראו)

(.למצגת24-ו5'מסשקפים
28
.23ש"הלעיל,ן"בזעמדתלמצגת9'עממתוך
29
בכתובת"(,הסביבתי ההשפעה מדד:"להלן()2015)הסביבהלהגנתהמשרדשלהסביבתיההשפעהלמדד7-6'עמ

ompaniehttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvironmentalRatingPublicC
Index2015.pdf-Index2015/Documents/Impact-s/Impact.

30
 .שם,הסביבתיההשפעהלמדד41-39'בעמהתקלותשלפירוטראו

file:///C:/Users/shmuels/Desktop/megamotinisraelexport_2016-17%20final.pdf
file:///C:/Users/shmuels/Desktop/megamotinisraelexport_2016-17%20final.pdf
http://mof.gov.il/Committees/NatureResourcesCommittee/Maskanot_FinalReport.pdf
http://mof.gov.il/Committees/NatureResourcesCommittee/Maskanot_FinalReport.pdf
http://mof.gov.il/Committees/NatureResourcesCommittee/SHISHINSKUECONOMY.pdf
http://mof.gov.il/Committees/NatureResourcesCommittee/SHISHINSKUECONOMY.pdf
http://mof.gov.il/Committees/PreviouslyCommittees/Pages/NatureResourcesCommittee.aspx
http://mof.gov.il/Committees/PreviouslyCommittees/Pages/NatureResourcesCommittee.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvironmentalRatingPublicCompanies/Impact-Index2015/Documents/Impact-Index2015.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvironmentalRatingPublicCompanies/Impact-Index2015/Documents/Impact-Index2015.pdf
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לרשותהשלהקבוצהומאפשריםלהלפעולהעומדים–הכספייםוהרגולטוריים–הרבים

ציבורי.בניגודלאינטרסה


 מאפייני הקשר המאפשרים רכישת השפעה רגולטורית .3

 

תחומיתשתית9-זכויותב20-כקבוצתהמחזיקיםבשליטתושלמרעידןעופר,מחזיקהב .29

 האנרגיה משרד בידי לה הוענקו לקבוצה, שהוענקו מהזכויות ניכר חלק –חיונית.

הנ וזיקוק הדלק משק בתחום רישיונות חשמל, ייצור בתחוםרישיונות רישיונות פט,

 הגפ"מוכרייתפוספטים.

 .30 בשליטת החברות של הפעילות ריבוי מטבעמר מוביל, האנרגיה משרד מול עופר עידן

בהם השונים, ענפיו על המשרד לבין הקבוצה חברות בין תכופים למפגשים הדברים,

 עלוליםרשותהחשמל. חברות-להקנותלהיתרונותעלאלו גםעלפני כמו פני-אחרות,

 .משרדהאנרגיהבהליכיםמול,הציבורהרחב

גבוהה .31 בתדירות ומתעדכנת המשתנה מורכבת ברגולציה מתאפיינים אלו תחומים

מדוברבתחומיםמורכביםמבחינה העובדהכי תמידיים. פיקוחורישוי ומחייבתהליכי

פערימידעביןהגורמיםהנדסיתוטכנולוגיתאףמלמדתכיקיימתסבירותלקיומםשל

 המתקבל במידע תלות ליצור העשויה המחזיקים, קבוצת לבין מהקבוצההמאסדרים

31.ולהגביראתה"שביהרגולטורי"כלפיה

 .32 רשתובאמצעותהבחברתהחדשותשל2עידןעופרשולטגםבזכייניתערוץמרכאמור,

דולוגיה,הפעלתלחץ.כמפורטבטיוטתהמתובע"מקשתחברתשידוריביחדעם2ערוץ

עלקובעהמדיניותיכולהלהיעשותגםבאמצעותאחזקותבתחוםהתקשורתהחדשותית,

היום סדר על הנמצאים נושאים לבין בתקשורת מדווחים נושאים בין המתאם נוכח

ההחלטות. מקבלי שולחן ועל כבעלות32הציבורי יומי בעיתון אחזקות זוהו למשל כך

לדבריההסברלחוק:1091משקיתבעמ'-ללהשפעהעלהריכוזיותהכ

חשיבותה מבחינת שקולה, ארצית בתפוצה יומי בעיתון "שליטה
בתשתית זכות של הקצאה ולכן חיונית, בתשתית להחזקה הציבורית,

 משקית".-חיוניתלגורםכזהמעלהאףהיאחששלהגברתהריכוזיותהכלל

המהדורההמובילהבישראלובשנתבענייננו,מהדורתהחדשותשלחברתהחדשותהיא .33

כ2015 של כולל רייטינג לממוצע כ22%-זכתה של בשידורי58%-ורייטינג מהצופים

השליטהבכליתקשורתיכהמרכזי,עשויהלשמשככלילקידום33חדשותבמהדורותערב.

משקיתשל-האינטרסיםהכלכלייםשלקבוצתהמחזיקיםומגדילהאתהריכוזיותהכלל

הקבוצה.

                                                 
 .7ה"שלעיל,המתודולוגיהלטיוטת6-5'בעמהרגולטוריהשביתיאורייתעלעוד31
32
 .שם,המתודולוגיהלטיוטת8-7'בעמ"תקשורתישבי"מהחששעלעוד
)למדרוגהוועדהשלהרשמיהסיכום"ראו33 31.12.2015מיום" בכתובתלמדרוגהישראליתהוועדהבאתר(

tv.org.il/files/PDF/press.pdf-http://www.midrug.

http://www.midrug-tv.org.il/files/PDF/press.pdf
http://www.midrug-tv.org.il/files/PDF/press.pdf
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על .34 הנשלטות החברות כי העובדה -גם ידי מר עופר –עידן ורשת כי"ל –או.פי.סי,

להפעילשלהקבוצהמחזקתאתהחששמהיכולת34מתאפיינותבפעילותשתדלניתגבוהה,

 .לחץכלפיקובעיהמדיניות

,הוועדהלמשרדהאנרגיהשלאלהקצותלחברתרותםאמפרטנגבבע"מבעברהמליצה .35

לישראל החברה רותם,מקבוצת מישור באזור שמן פצלי של חקירה להיתר זכות

כלל ריכוזיות של זו35משקית.-משיקולים המלצתה כי הוועדה הסבירה דעתה בחוות

הכלל מהריכוזיות משרד-נובעת עם הרבים וממשקיה הקבוצה של הגבוהה משקית

 :34,כךלמשלבסעיףהאנרגיה

להתעורר" עלול החברהבענייננו, של הרבות ההשקה נקודות לפיו חשש
פניחברותאחרותוהן-להיתרונותהןעליקנולישראלעםמשרדהאנרגיה,

הקצאתזכותנוספת-על הציבורהרחבבהליכיםמולמשרדהאנרגיה. פני
 ."עלידימשרדהאנרגיהמחזקתחששזה



 משקית-על הריכוזיות הכלל ההקצאההשפעת  (ב)
 

 ייצור חשמל רישיונות –כללי  .1
 

17,300-יצורחשמלבהספקמותקןכוללשלכיפועליםבישראלמתקניםל2017נכוןלשנת .41

כ-מגה 21%-וואט, מוחזקים החשמלמתוכם חברת בידי והיתר פרטיים יצרנים בידי

)מועדההפעלההצפוישלצומת(2022עדלשנת"(.חברת החשמללישראלבע"מ)להלן:"

 על לעמוד במשק הכולל המותקן ההספק צפוי כאשר-מגה21,000-22,000בין וואט,

על בייצור מגידול לנבוע צפוי כ-מרביתהגידול על לעמוד צפוי אשר השוקהפרטי -ידי

.45%

התער .42 מבנה החשמל, רשות של מחירים פיקוח תחת פועלת החשמל חברת יפיםבעוד

נפרדת. בהסדרה קבועים הפרטיים החשמל יצרני מרבית של הפעולה ככלל,36ואופן

ההסדרותהשונותמחלקותאתיצרניהחשמלהפרטייםבמשקלשתיקבוצותעיקריות:

" )להלן: המערכת לניהול היחידה למנהל החשמל את מוכרים אשר מנהל יצרנים

ימושעצמי;ויצרניםהפועליםגם"(היושבבחברתהחשמלאומשתמשיםבולשהמערכת

                                                 
-עלאחתכלמיוצגותורשתל"כיכאשר,שונותלובינגחברותשלושידיעלמיוצגותסי.פי.או-ורשת,ל"כיהחברות34

המובילותהלובינגמחברותאחתידי . הן המובילות הלובינג 4חברות )מתוך הלובינג סה"כ(70חברות חברות
המייצגותמעללמחציתמהלקוחותבתחוםזה.הניתוחנעשהעלבסיסנתוניפעילותהשתדלניםבאתרהאינטרנטשל

.(18.5.17נצפהבתאריך) http://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/Lobbyist.aspxובתהכנסתבכת
35
,מ"בענגבאמפרטלרותםשמןפצלישלחקירהלהיתרזכותהקצאתבדבר31.7.16מיוםהוועדהדעתחוות

.http://mof.gov.il/Committees/Pages/CentralizationDecreaseCommittee.aspxבכתובת
36
קונבנציונליפרטיחשמליצרן)החשמלמשקתקנות שלהפיכתםלקראתהיסודותאתהניחו2005-ה"תשס(,

לכךבהמשך.לתחרותייםוהאספקההיצורמקטעי החלטההחשמלרשותקיבלה2.12.08ביום241מספרבישיבה,
קונבנציונליפרטיחשמלליצרןתעריפיתהסדרה'שםב אתשאפשרההמרכזיתכהסדרהשימשההיוםעדאשר',

כיההבנהלאור,אולם.בישראלואספקתוהחשמלייצורלמקטעיקונבנציונאלייםפרטייםחשמליצרנישלכניסתם
במסגרתהשנקבעההמכסהניצולולאורהמשקיתברמהיעילותאייצרהזוהסדרה רשותיצאה21.12.14-הביום,
ואטמגה16מעלפרטייםקונבנציונלייםחשמלליצרניתעריפיתהמשךהסדרת"השםתחת914בהחלטההחשמל

פרטייםולמספקים החשמלמשקשלוהתחרותהיעילותאתלהגבירבמטרה", בכתובתראו.
D7%94%20%Dhttps://pua.gov.il/decisions/documents/(%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%

7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%94(914.pdf"(.914 החלטה:"להלן)

http://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/Lobbyist.aspx
http://mof.gov.il/Committees/Pages/CentralizationDecreaseCommittee.aspx
https://pua.gov.il/decisions/documents/(%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%94(914.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/(%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%94(914.pdf
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תעריף את מולם קובעים צרכנים, מול בילטרלי באופן מתקשרים אשר כמספקים,

 החשמלהנמכרומהוויםמתחריםבמקטעהאספקה.

יצרן .43 ככלל, המתקן. פועל בו התעריפי מההסדר מושפעת היצרנים בין זו חלוקה

חלופ שתי בין לבחור רשאי קונבנציונאלית קבועה,בטכנולוגיה בזמינות מרכזיות: ות

לרשות קבועה זמינה יכולת להעמיד מחויב היצרן צומת, של המדובר המתקן דוגמת

מנהלהמערכתולייצראנרגיהלפיהנחיותמנהלהמערכתבלבד;ואילובזמינותמשתנה

מתבצעתמכירתחשמללצרכניםפרטיים.יתרתהיכולתהזמינהשאיננהנמכרתלצרכנים

עמדתלטובתמנהלהמערכתבמסגרתיכולתזמינהמשתנה.פרטייםמו

שלבים .44 מספר ישנם זה, כבמקרה קונבנציונלית בטכנולוגיה כח תחנת הקמת לשם

בשלבהראשון,עלמבקשהרישיון:רגולטורייםהכרחייםבהםעלמבקשהרישיוןלעמוד

 זיקהרישיון מותנהלקבל להוכיח עיקריים: תנאים בשלושה לעמוד עליו כך, לשם .

לעבור"סקרולמקרקעיןעליוהואמתעתדלהקיםאתהמתקן;להוכיחיכולותפיננסיות;

על ראשוני" -היתכנות החשמל, חברת לרשתהידי המתקן חיבור היתכנות את בוחן

 המותנהנקבעים"אבניהדרך"לקבלתהרישיון ברישיון בהםמועדיםהחלוקה. הקבוע,

התחברותלרשתהגזוהחשמל.ולקבלתהיתרבניה,סגירהפיננסית

הרגולטוריים .45 האישורים להשלמת הרישיון בעל פועל המותנה, הרישיון קבלת לאחר

עליולהציגלמנהלהמערכתאישורעל:והפעלתהמתקןהרישיון הקבועהנדרשיםלקבלת

"סקרחיבורמחייב"ולבצעניתהסטטוטוריתהחלטתמוסדותהתכנוןלהפקידאתהתוכ

לאחרקבלתסקרהחיבור,מובטחלמבקשמקוםברשת.ובמסגרתידיחברתהחשמל,-על

נעשיתפנייהלרשותהחשמללקבלתומתבצעתסגירהפיננסיתמולהמוסדותהמממנים

המתקןמקבלהמבקשרישיוןלאחרהקמתמכסתייצורחשמלבמכרזשפרסמההרשות.

 ע.קבו
 

 תיאור ההקצאה .2
 

פתוח .46 במחזור קונבנציונלית כוח תחנת להקמת מותנה רישיון לקבל מבקשת צומת

כפיקר)" של מותקן בהספק במתכונת-מגה400-"( לפעול מיועדת הכוח תחנת וואט.

החלטה לפי הפעלתהייקבעו914"זמינותקבועה" וזמני כךשתנאי שלרשותהחשמל,

 מנהלהמערכתבחברתהחשמלבהתאםלצרכימשקהחשמל.וייצרכובאופןמלאעלידי

מכסהנוספתלמתקניצומצמה15.5.17,37שלרשותהחשמלמיום914בתיקוןלהחלטה .47

וואט,-מגה 1,100-מגהוואטל1,240-מייצורחשמלחדשיםבטכנולוגיהקונבנציונאלית

 שעד -מגה650ונקבע פתוח במחזור לתחנות יוקצו מהמכסה )"וואט והיתרפיקרים"(

משולב (baseload)למתקניםבמחזור על צומתמתמודדתלמעשה תחנותהמכסה. של

 .מרגעהסגירההפיננסיתהקמתםשלמתקניםאלואורכתכשנתיים.במחזורפתוח

                                                 
37

מסמישיבההחשמלרשותהחלטת בכתובת15.5.2017מיום517'
7.pdfhttps://pua.gov.il/decisions/documents/1156_6_517_15061. 

https://pua.gov.il/decisions/documents/1156_6_517_150617.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/1156_6_517_150617.pdf
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יעילותן .48 )"פיקים"(. ביקוש בשיאי המערכת לגיבוי כמענה משמשות פיקריות תחנות

ניתנותלהתנעהמהירהתוךדקותהאנרגטיתשלתחנותפיקריותנמו אךהן כהיחסית,

ספורות,להבדילמהתנעההאורכתמספרשעותבתחנותהפועלותבמחזורמשולב,ובכך

מספקותגיבויחשובלמשקהחשמל.נוכחהכניסההגוברתשלאנרגיותמתחדשותלמערך

השימוש38הייצור כי היא המקצוע גורמי הערכת יותר, רבה הפעלה בגמישות והצורך

.הקרובותבפיקריםילךויגדלבשנים

וואט.מרביתןהמכריעשלהתחנותמגה2,100-ככיוםכוללותהפיקריותיחידותהייצור .49

בבעלותחברתהחשמל,אךבחינתגילןהממוצעשליחידותאלומעלהכילפחותמחציתו

 נמצאבשלהיתקופתהכשירותשלוומחזקתאתהצורךבהקמתמתקניםחדשים.שלהצי

בכפוף .50 הסתיים, הסטטוטורי ההליך מרבית יחסי: באופן מתקדם פרויקט הוא צומת

 מאחרשלהליכיםמשפטייםבבג"ץ. כן, התוכניתהמקוריתאושרהלמתקןבמחזורכמו

משולב כעת נדרש ל, התוכנית להתאמת הות״ל בייצואישור ולהגדלתר פתוח מחזור

וואט-מגה400-ל360-מההספק . בעבר וקיבל ראשוני היתכנות סקר החזיקהפרויקט

הפרויקטעוברפעםנוספתאתהשלבהמקדיםשלסקרוכיוםאשרפקערישיוןמותנהב

והגדלתההספק(ההיתכנות גםטכנולוגייתהייצור יתעדכנו צפויות)בו אשרתוצאותיו ,

 זמןקצר.להתקבלתוך

וואט-מגה186להעניקרישיוןמותנהלייצורחשמלבהיקףבנוסף,רשותהחשמלצפויה .51

)להלן: ובינוי שיכון מקבוצת בע"מ אשדוד אתגל לחברת פיקרית יחידה להקמת

הסטטוטורית"אתגל התכנית סטטוטורית: מבחינה יחסית מתקדמת זו תחנה גם .)"

 39יסגירהפיננסית.והפרויקטעומדלפנאושרהלהקמתהתחנה
 

 בתחום החשמל הקבוצה השפעת ההקצאה על פעילות  .3

 

רישיונותהקבוצהההספקהמותקןשלתוךזמןקצרצפוירשותהחשמל,שלהצפיפי-על .52

-כלהגיעל"(תרמית טכנולוגיה)להלןביחדגם"40בטכנולוגיהקונבנציונאליתוקוגנרציה

 41.בטכנולוגיהקונבנציונאלית466-בקוגנרציהו625-וואט,מהםכמגה1,091

 .53 יצרניותכאחתממציביםאתהקבוצה–עודטרםרכישתצומתהנכונים–נתוניםאלו

-מגה1,050-חברתאדלטקמחזיקהכ:לשםהשוואההגדולותביותרהחשמלהפרטיות

                                                 
38
שעדהואהצפי,מתחדשתמאנרגיההתקבלבמשקהמותקןהחשמלייצורכושרמסך2.2%2016לשנתשנכוןבעוד

17%2030שנתועדמתחדשתאנרגיהשלממקורותיסופקישראלמדינתשלהאנרגיהייצורממערך13%2025שנת
אלוממקורותיסופקהחשמלמייצור 5.1פרקמתוך. משקהחשמל למצב 2016להערכתרשותהחשמל בכתובת,

https://pua.gov.il/publications/documents/dbn2016.xlsxהפחתת"בעניין542מספרממשלהוהחלטת
במשקהאנרגיהצריכתוייעולחממהגזיפליטות 20.9.15מיום", בכתובת,

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx.
39
משקית-ללכריכוזיותשלמשיקוליםהרישיוןהקצאתאתלמנועשלאהחשמללרשותממליצהאשרהוועדהעמדת

.זועמדהעםבבדבדמועברת
40
בלבדחשמליתאנרגיההמספקיםקונבנציונאלייםממתקניםבשונה אנרגיהממקורמפיקיםקוגנרציהמתקני,

אחד זמנית-בו, שימושיתתרמיתואנרגיהחשמליתאנרגיה, לצריכהחשמלייצורהואבקוגנרציהמקובלשימוש.
 .נוספיםייצורלתהליכיהתרמיתהאנרגיהוניצולעצמית

41
בניכוירישיוןזה,הצפוילהחליף)וואט-מגה135שלבהספקן"בזבמפעלקוגנרציהמתקןלהקמתצפוירישיוןכולל

.מגהוואט(1,000-רישיוןקייםבמפעל,עומדיםרישיונותהקבוצהעלכ

https://pua.gov.il/publications/documents/dbn2016.xlsx
https://pua.gov.il/publications/documents/dbn2016.xlsx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx
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דליהאנרגיותכוחבע"מו42;קונבנציונאלי(860-קוגנרציהו190)שיונותקבועיםיוואטבר

(מחזיקהבשנירישיונותקבועיםבטכנולוגיהקונבנציונאליתבהספקשל"דליה")להלן:

43וואט.-מגה910-כ

 .54 של -מגה400רכישתצומתבהספקמותקן אתהיקףההחזקהשללהגדילצפויהוואט,

-כגידולמ.אלומהווים(קונבנציונלי866-וקוגנרציה625)מגהוואט1,491-הקבוצהלכ

יצרניותחשמלבידיהצפוייםלהיותתרמיתמסךהרישיונותבטכנולוגיה30.5%-לכ22%

.2022בשנתפרטי

"רבין"אורותבהפחמיות4-1יחידותידי-עלהצפויזאתמבלילכלולאתהיקףהייצורכל .55

 .וואט-מגה750-כעדשםמבקשתהחברהלהתמודדעלהספקנוסףשל,בחדרה

לאורקיוםמכסהכמתואר .56 תחנתצומתהיאתחנתייצורמסוג"פיקר". בהרחבהלעיל,

 של המבוקשות-מגה650עד המכסות הענקת פרטית, בבעלות פיקריות לתחנות וואט

400ולצומת)2020וואט(הצפויהלפעולעדשנת-מגה186)מקבוצתשיכוןובינוילאתגל

מכושרהייצור2/3-כתחזיקשצומת,תמלאאתהמכסההקיימתותביאלכך(וואט-מגה

שלמכסהזו.הפרטי

אמנם .57 פיקריותיצרניות, תחנות להקמת היום כבר פועלות נוספות פרטי חשמל

אלו בתחנות וגובר ההולך הצורך בשל בעתיד להגדלתהמכסה הצפי נוכח במתחמיהן,

שלבהיקפיםנמוכיםיותרהנוספותצפויותלפעולהתחנות,זאתעםיחדבמשקהחשמל.

מדוברבהיקפיםנמוכים,גםאםתכניותאלויתממשוש,מכאן.לאתרוואט-מגה250עד

 שיותר מעמדלקבוצהיאפשרו על ולשמור ביותרכאחתהשחקניותהגדולותהלהמשיך

 בכלל המופעלותבטכנולוגיותתרמיות הייצור הפיקריותומביןבתחוםתחנות התחנות

 .בפרטהפרטיות

ככלשהחברהלישראלתבקשלהמשיךולהקיםתחנותכוחשלכךישלהוסיףאתהעובדה .58

 במפעליה, עצמי לשימוש קוגנרציה בטכנולוגיית לאשרככלל, צפויה החשמל רשות

ש מה יעילות, משיקולי אלו יבקשות האפשר המשך את עלגידול חשמל ידי-בייצור

.הקבוצה

 

 משקית-הכלל ריכוזיותה על ההקצאה השפעת – והמלצה סיכום (ג)

 

 .59 כי עולה, לעיל המתואר מכל הקבוצה היא לישראל החברה קבוצת ביותרהריכוזית

.במשקהישראלי

תשתיותהחיוניותמתאפיינותבכךשהןבעלותחיוניותגבוההבהמשמעותיותאחזקותיה .60

 במשקהאנרגיה –במיוחד זיקוק מחצבים אףמרכזייםדלק, אלו פעילויותיה וחשמל.

                                                 
42
.מתעכביםשלהםהפיתוחהליכינכוןלמועדזהאשר,נוספיםמותניםרישיונותשניקיימיםלחברה
43
שרישיונותהייצורמתחלפיםומתעדכניםבתדירותגבוההיחסיתועלכןישלנקוטמשנהזהירותבחשבוןלקחתיש

בנקיטתמספריםמדויקיםבאשרלהיקףהרישיונותהצפויים.
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המספק נוספים, שווקים של ארוכה בשורה מונופולין בעלת של מעמד לה יםהקנו

המש לתעשיות חשובות ותשומות בך היתר בין ביטוי לידי כמעסיקבאות מעמדה

 חיפה. מפרץ ובאזור בדרום משמעותי כל מקנים אלו השליטה לבעל עופרמר עידן

יהמדיניות,ובפרטכלפימשרדוהחברותשבשליטתוכוחמיקוחיוצאדופןכלפידרגקובע

 האנרגיה,הנמצאבממשקיםתכופיםומורכביםמולחברותאלו.

בצירוףכלכליתניכרת-ההחזקהבתשתיותחיוניותרבותומשמעותיותופעילותמאקרו .61 ,

,בתחוםהתקשורתמרכזיתאחזקהופעילותשתדלניתבעלתגםהקבוצההיאהעובדהכי

–יכולתהשלהקבוצהולשלשבירגולטוריותקשורתילהתקיימותואתהחששמחזקים

 .כלפיקובעיהמדיניותממשילהפעילכוחמיקוח–בעתהזוכבר

הוועדהעמדהעלריכוזיותההרבהשלהקבוצהבחוותדעתקודמת,בההמליצהלמשרד .62

זכות,האנרגיהשלאלהקצותלחברתרותםאמפרטנגבבע"ממקבוצתהחברהלישראל

 44משקית.-רהשלפצלישמןבאזורמישוררותםמשיקוליםשלריכוזיותכלללהיתרחקי

תותהחשמלהפרטיויצרניאחתמעידןעופרהיאמרכפישהראינו,כברהיוםהקבוצהשל .63

 הגדולות צומת חברת של הרישיון בישראל. צפוי גבוהה בסבירות אתולהמשיך לשמר

במשקואףלהגדילאתותהגדולותתהחשמלהפרטיוספקיאחתממעמדהשלהקבוצהכ

במשקעתידייםגםבהתחשבבשינוייםצפויים)למתחרותיהבאופןיחסיהיקףפעילותה

 .(החשמל

כאחדהתחומיםהציעהלהתייחסאליותחוםהחשמלהואתחוםאשרועדתהריכוזיות .64

הכלל הריכוזיות על ביותר המתודולוגיהמשקית-המשפיעים טיוטת במשקבמסגרת .

,זהותהשל50%-גבולהלהתקרבתוךשניםספורותלבוהיקףהייצורהפרטיצפויחשמל

 משקית.-השחקניתהפרטיתהגדולהביותרהואבעלהשפעהממשיתעלהריכוזיותהכלל

 .65 משקיתעניינםבביזורהכוחהמוענקלמחזיקיםבתשתיות-יקוליריכוזיותכללשכזכור,

)ד(לחוקמסבירשעניינם5סעיף.תשתיתשוניםוקידוםמספרהשחקניםבתחומיחיוניות

-שלשיקוליםאלוהואב

הפעילותריכוזי גורם של הפעילות הרחבת מניעת" לתחומי לב בשים ,
הנוגעיםלענייןובהתחשבבזיקהביניהם".

מניעתהרחבתהפעילות .66 הנוגעלתשתיותחיוניות, בכל לחוקמסביריםכי ההסבר דברי

המחזיקיםבהןולהגדילאתמספרהשחקניםבתחום:נועדהלבזראתכוח

משקית עניינם בביזור הכוח המוענק למחזיקים -שיקולי ריכוזיות כלל"
כךשהרחבתשליטהשלמחזיקחזקאלתשתיתחיוניתבתשתיות חיוניות ,

תיעשהבאופןמבוקרותוךשקילתכלההשלכות,נוספתלזושבההואפועל
45."הרלוונטיות

                                                 
44
,מ"בענגבאמפרטלרותםשמןפצלישלחקירהלהיתרזכותהקצאתבדבר31.7.16מיוםהוועדהדעתחוות

בכתובת
http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/opinion_RotemAmpartNegev.pdf.

45
.1085בעמוד(9.7.2012,706ח"ה)2012-ב"התשע,הריכוזיותולצמצוםהתחרותלקידוםחוקהצעת

http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/opinion_RotemAmpartNegev.pdf
http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/opinion_RotemAmpartNegev.pdf
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 –ובהמשך

הוועדהידיעלגםשהוצעוכפי,המוצע'בבפרקהקבועיםההסדריםמטרת"
במשקהריכוזיותלבחינת הממשלהבידיואומצו,  את לצמצםהיא,

 שילוב את למנוע, נוספים תשתית לתחומי אלה גורמים של ההתרחבות
 הגדלת את ולקדם, ומאסדרים שונים משק תחומי בין וההשפעה הזיקות

46."החיוניות התשתיות בתחום השחקנים מספר

שלהגורםהריכוזיביותרבמשק,בתחוםתשתיתוהמשךחיזוקמעמדהוועדהסבורה,כי .67

החשמלמשמעותיתחיוני כתחום החוק. של אלו מטרות תחת חותר של, התרחבותה

הקבוצהבענףמונעתגידולוכניסהשלשחקניםאחריםבתשתיתחיוניתמרכזית,מגבירה

הריכוזיות את מגדילה מכך וכתוצאה במשק הקבוצה של הריכוזיות אחזקותיה את

 במשקכולו.

ביטוי .68 לידי לבוא עשויה זו, הקבוצהכתוצאהמהקצאה של הנוסף הפעלתכחהמיקוח

הראשונה,מינוףהפעלתכוח47עמדהטיוטתהמתודולוגיה:ןיותעליהבשתידרכיםעיקר

הרבות פעילויותיה לעבר במשקהחשמל, גדול כגורםפרטי המיקוחכתוצאהממעמדה

השנייה,שימושו;בענפיםאחרים,לרבותענפיםנוספיםבהםמשרדהאנרגיהמפקחעליה

מולהממשלהוהןמולמשרדבכוחהמיקוחהרבשהקבוצהמחזיקהבידיהכברהיום,הן

 האנרגיה,באופןשעלוללהביאלפגיעהבענףהחשמלבוהיאהולכתומתרחבת.

הוועדהמעריכהכיהחלטהשלאלהעניקלצומתאתהרישיוןהמבוקש,איננהבזמן,-בו .69

בצרכניםפגיעהלהביאלצפויה במשקהחשמלאו ריכוזיותלצד. החובהלשקולשיקולי

לחוקמורהלוועדהלהבטיחכיהפעלתסמכותהלאתביאלפגיעה(ה)5ףמשקית,סעי-כלל

:משמעותיתברווחתהצרכנים

דיןבכלהאמוראףעליחולוזהסעיףהוראות" הסמכותשהפעלתובלבד,
ברווחתמשמעותיתפגיעהתיגרםלאכישיבטיחבאופןתיעשהלפיהן

".הצרכנים

 .70 צומת של פעילותה רכישה, עסקת עלעשויהכבכל -להירכש חלופי. גורם השלבידי

מהמידעכמוכן,.אפשרותזוהמתקדםבומצויהפרוייקטעשוילחזקאתההיתכנותשל

 הוועדהעולהכי נמצאיםכברהיוםבהליכיםשורהשלשחקניםמנוסיםנוספיםשבידי

 מעשיים להקמת ואף בעתיד זה מסוג תחנות ממשמבקשים זו מכסה על להתמודד

מתקניםאלונמצאיםבראשיתושלההליךהסטטוטוריולכןהצפי.נותבמחזורפתוחלתח

 יקחלהםעודשנתייםלפחותלהגיעלסגירהפיננסית.יהואש

מכל .71 עלמקום, אלופרוייקטיםרקע החשמלנוספים למשק הביקוש ותחזיות רשות,

ייצורבמסגרתהמכסהגםכיהחשמלסבורה עיכובמסויםבהפעלתמתקני אםייווצר

                                                 
46
.1089בעמוד,שם
47
.7ה"שלעיל,המתודולוגיהלטיוטת14'עמ
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יינתןלכךמענהבהמשךבאמצעותשלצומת(,הפרוייקטהרלוונטית)בשלעיכובאוביטול

 .מתקניםאחרים

משקית-הוועדה,כיההקצאהצפויהלהגדילאתהריכוזיותהכללהשתכנעהכלאלובשל .72

 48.צדיקפגיעהזוכשאיןבצידהתועלתצרכניתהעשויהלה

הגדלת .73 בין האיזון תוצאת כי הוועדה, תמצא בהם בעתיד אחרים מקרים ייתכנו

משקיתשלהקבוצהלביןרווחתהצרכן,תיטהלטובתאישורההקצאה.-הריכוזיותהכלל

בשל למכרז, מלגשת הקבוצה של מפסילתה שייגרםלמשק אפשרי נזק עקב למשל כך

 פגיעהבהליךהתחרותיהמכרזי.

איןובנסיבותאלו,משקית-משיקוליםשלריכוזיותכללהוועדהסבורהכי,סופושלדבר .74

עופר עידן אתהלהעניקלחברתאיי.סי.פאוארשבשליטתמר המבוקש,מותנההרישיון

.שלחברתצומת,וואט-מגה400לייצורחשמלבתחנתכוחבמחזורפתוחבהיקףשל








בכבודרב,



מיכלהלפרין
הממונהעלהגבליםעסקיים

ויו"רהוועדהלצמצוםהריכוזיות
 

 

 

                                                 
48
 .שם,המתודולוגיהלטיוטת17-16'עמ


