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שלום רב, 

הנדון: המכרז לבחירת מפעיל למערך עידן פלוס  
סימוכין: פניית יו"ר ועדת המכרזים מיום 28.8.17  

ופניית יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מיום 8.11.17 

הריני מתכבדת להעביר את התייחסות הוועדה לצמצום הריכוזיות (להלן: "הוועדה")   .1
לפניית יו"ר ועדת המכרזים הבין-משרדית לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים 

הקרקעי בטכנולוגיה ספרתית (להלן: "ועדת המכרזים" ו-"עידן+") ולפניית יו"ר המועצה 

לשידורי כבלים ולשידורי לווין (להלן: "המועצה") שבסימוכין, כדלקמן: ביום 28 באוגוסט 

2017 פנתה ועדת המכרזים להתייעצות בנוגע לשיקולי ריכוזיות כלל-משקית ביחס 

להשתתפות גורמים ריכוזיים במכרז לבחירת גורם מפעיל לעידן+ (להלן: "המכרז"). ועדת 

המכרזים העריכה שבין הגורמים שצפויים להשתתף במכרז נמצאת סלקום ישראל בע"מ 

(להלן: "סלקום"), שהיא גורם ריכוזי שפועל בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית. 

בהמשך לפנייה זו, פנתה ביום 8 בנובמבר 2017 המועצה להתייעצות בנוגע להענקת רישיון   .2
שידורים למפעיל שייבחר במכרז. שתי הפניות נעשו לפי סעיף 5(ב) לחוק לקידום התחרות 

ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (להלן: "החוק"). 

לאחר דיון בפניות ועדת המכרזים והמועצה, הגיעה הוועדה למסקנה כי אין מקום למנוע את   .3
השתתפות סלקום במכרז משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית, כפי שיפורט להלן. 

תיאור הפנייה 

עידן+ הוא מערך דיגיטלי קרקעי לשידור טלוויזיה רב ערוצית ורדיו ספרתי, שמופעל כיום   .4
על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ומופץ לקליטה חופשית ברחבי המדינה וללא דמי 

מנוי. 

ביום 11 לאוגוסט 2016 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1856 בעניין העברת ההפעלה של   .5
המערך לידי מפעיל פרטי. המטרות שהוגדרו למימוש הליך זה הן שיפור פריסת שידורי 

המערך וטכנולוגיית השידור, הרחבת מגוון הערוצים שיכללו במערך והגברת התחרות בשוק 

הטלוויזיה הרב-ערוצית. 



 

תחום הפעילות שלגביו נדרש היתר להפעלת תחנות שידור ספרתיות לפי חוק הפצת שידורים   .6
באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 (להלן: "ההיתר" ו"חוק הפצת 

שידורים") או רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (להלן: "הרישיון") 

נחשב לתחום תשתית חיונית לפי פרט 3.4 לתוספת לחוק, מכאן שהקצאת ההיתר והרישיון 

עולים כדי "הקצאת זכות" בתחום תשתית חיונית. 

סלקום שצפויה כאמור להשתתף במכרז היא חברה ציבורית הנסחרת בתל אביב ובניו יורק   .7
ונשלטת בעקיפין על ידי מר אדוארדו אלשטיין (42%) (סלקום ושאר החברות בשליטת מר 

אלשטיין ייקראו להלן: "הקבוצה"). 

סלקום היא גורם ריכוזי מכוח שתי חלופות בחוק:    .8
השתייכות לקבוצת מחזיקים הכוללת תאגיד ריאלי משמעותי, מאחר שהן מחזור  א. 
המכירות והן האשראי של הקבוצה עולים מעל הרף המוגדר בחוק לקביעת 

תאגידים ריאליים משמעותיים (כ-5.9 מיליארד ₪);  

השתייכות לקבוצת מחזיקים בגוף פיננסי משמעותי (סעיף 4(א)(1)(א)(1) לחוק), בשל  ב. 
שליטת הקבוצה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (להלן: "כלל החזקות") שהיקף 

הנכסים המנוהלים על ידה עולה מעל הרף המוגדר בחוק לקביעת גופים פיננסיים 

משמעותיים (כ-39.5 מיליארד ₪).1 

מכאן שהקצאת ההיתר והרישיון האמורים מחייבת שקילת שיקולי ריכוזיות כלל-משקית   .9
בהתייעצות עם הוועדה. 

עמדת הוועדה 

10. על מנת לבחון אם זכייה של סלקום במכרז להפעלת עידן+ תגדיל את הריכוזיות הכלל-

משקית של הקבוצה, נעזרה הוועדה בטיוטת המתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית 

(להלן: "טיוטת המתודולוגיה").2 תחילה אמדה הוועדה את מידת הריכוזיות הכלל-משקית 

של הקבוצה טרם ההקצאה, ולאחר מכן בחנה את מאפייני ההקצאה וכיצד זו צפויה 

להשפיע על מידת הריכוזיות הכלל משקית של הקבוצה. 

(א) ריכוזיות הקבוצה ערב ההקצאה 

11. קבוצת אלשטיין פועלת בענפים שונים, באמצעות שתי זרועות עיקריות: (א) כלל החזקות 

השולטת בכלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל ביטוח"); (ב) חברת השקעות דיסקונט 

בע"מ (להלן: "דסק"ש") שאחזקותיה העיקריות הן: שופרסל בע"מ (להלן: "שופרסל") 

(54.2%) קמעונאית המזון הגדולה בישראל; חברה לנכסים ולבניין בע"מ (64.4%) שעוסקת 

בתחומי הנדל"ן והחקלאות; אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ (50.3%) זרוע ההשקעות 

הטכנולוגיות של הקבוצה; וסלקום (45.6%) ספקית הסלולר הגדולה בישראל.  

                                                 
1 יש לציין כי בהתאם לפרק ד' לחוק: הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים לגופים פיננסיים משמעותיים, 

הקבוצה לא תוכל להמשיך להחזיק בתאגיד ריאלי משמעותי וגם בתאגיד ריאלי משמעותי. 
 .http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx  :2 ראו טיוטת מתודולוגיה בכתובת



 

12. בכל הנוגע לפעילות בתחומי תשתיות חיוניות, פועלת הקבוצה בתחום שירותי הסלולר (פרט 

1.2 לתוספת לחוק),3 באמצעות סלקום המחזיקה ברישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון 

נייד בשיטה התאית, ומספקת שירותי סלולר על הרשת שבאחזקתה.4  

13. מעמדה כמובילה בתחום וכבעלת רשת סלולרית (בשותפות עם גולן ואקספון) עשויים 

להקנות לה כח מיקוח מסוים מול משרד התקשרות. בפרט, לאור מרכזיות השימוש 

בשירותים סלולריים והתלות הגבוהה של צרכנים בשירותים אלו בשגרת יומם.5 ואולם, כוח 

זה של סלקום נחלש בשנים האחרונות בשל כניסת ספקי סלולר נוספים והתגברות התחרות. 

14. בתחום זכויות הנפט (פרט 7.1 לתוספת לחוק),6 מחזיקה הקבוצה ב-10% מחזקת הנפט 1/18 

(להלן: "חזקת שמשון") בה התגלה גז טבעי בהיקף של כ-BCM 5.24. שיעור ההחזקה 

הנמוך של הקבוצה יחד עם היקף הגז המזערי ביחס לעתודות הגז הטבעי בישראל, מוליכים 

למסקנה שזכות זאת אינה מעניקה לקבוצה כוח מיקוח ממשי מול משרד האנרגיה. 

15. בחינת הפעילות המאקרו-כלכלית על פי הנתונים שבידי הוועדה, מעלה כי הקבוצה היא 

התאגיד הריאלי המשמעותי הרביעי בגודלו הן לפי מחזור המכירות המקומי והן לפי היקף  

האשראי המקומי.  

16. היקף נכסיה המנוהלים של כלל החזקות בשנת 2016, עמד על כ-146.5 מיליארד ₪,7 הוא 

השני בגודלו בשוק הפנסיוני ומהווה כ-15% מתיק החיסכון הפנסיוני של הציבור.8  משקלה 

של כלל החזקות במדד ת"א ביטוח הוא כ-9.15.19% 

17. הקבוצה היא גם מעסיקה משמעותית במשק, כשסלקום, שופרסל וכלל ביטוח יחד 

מעסיקות כ-20 אלף עובדים.  

18. מהאמור לעיל, עולה כי לקבוצה נקודות ממשק מול מאסדרים, ביניהם: רשות שוק ההון 

הביטוח והחיסכון ומשרד התקשורת. כמו כן, לחברות בקבוצה, סלקום ושופרסל, פעילות 

שתדלנית בכנסת.10 שקלול אלו עם הנתונים המקרו-כלכליים של הקבוצה מצביע על כוח 

המיקוח הגבוה שעשוי להיות לקבוצה מול קובעי מדיניות. 

                                                 
3 תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון כללי משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית לפי חוק התקשורת 

(בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972. 
4 נציין, כי סלקום מפעילה רשת סלולר בה שותפות גולן טלקום בע"מ (להלן: "גולן") ומרתון 018 אקספון בע"מ 

(להלן: "אקספון"), פרטנר תקשורת בע"מ (להלן: "פרטנר") והוט מובייל בע"מ מפעילות יחד רשת שנייה ופלאפון 
תקשורת בע"מ מפעילה רשת נוספת.  

5 ראו עמ' 11 לטיוטת המתודולוגיה בה מסווג תחום אספקת שירותי טלפוניה ניידת כתחום "חיוני במידה גבוהה". 

6 תחום הפעילות שלגביו מוענקת זכות נפט לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952. 

7 מתוך הדו"ח הכספי של כלל החזקות לשנת 2016, עמ' 210. 

8 ראו דוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשנת 2016, בכתובת: 

 .http://mof.gov.il/hon/documents/report2016_chapter2.pdf
9 מתוך אתר הבורסה לניירות ערך "מאיה", בכתובת: 

https://www.tase.co.il/heb/MarketData/Indices/Sector/Pages/IndexComponents.aspx?IndexId=148&Ac
tion=1&addTab=, נצפה בתאריך ה-30.10.2017. 

10 נציין שסלקום מיוצגת על ידי 3 חברות לובינג שונות. הניתוח נעשה על בסיס נתוני פעילות השתדלנים באתר 

  .http://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/Lobbyist.aspx  :האינטרנט של הכנסת בכתובת



 

השפעת ההקצאה על הריכוזיות הכלל-משקית  (ב) 

 תיאור ההקצאה, מאפייניה ותחום הפעילות .1

19. עידן+ מפיץ ברחבי המדינה תשעה ערוצי טלוויזיה11 ו-14 ערוצי רדיו (להלן: "הערוצים 

הפתוחים"), ומאפשר לציבור לקלוט אותם ללא תשלום, בהשקעה חד פעמית של ממיר 

דיגיטלי ואנטנה. כיום, מאפשר המערך לשדר עד 17 ערוצים (כולל הערוצים הפתוחים) 

ולאחר שדרוגו ניתן יהיה לשדר בו עד 28 ערוצים.12  

20. ההיתר יחייב את מפעיל עידן+ להמשיך להפיץ את הערוצים הפתוחים לציבור בחינם, 

ויאפשר לו להפיץ על גבי המערך ערוצים נוספים בתשלום.13 היתר ההפעלה יינתן ל-10 שנים 

עם אפשרות הארכה ל-5 שנים נוספות.  

21. על פי הערכת ועדת המכרזים עידן+ מספק שירותי טלוויזיה לכ-300 אלף בתי אב בישראל. 

שליטה במערך משמעותה שליטה בשידורי הטלוויזיה שקולטים צופים אלו באמצעותו.  

22. זאת ועוד, היכולת לשדר את הערוצים הנוספים לפי בחירתו עשויה לתת למפעיל המערך כוח 

להשפיע על סדר היום הציבורי על ידי בחירת התכנים שישודרו בערוצים אלו. הוועדה 

המליצה בעבר שלא לאפשר לגורמים ריכוזיים להשתתף במכרז הנוגע לשידור ערוץ נושאי 

על גבי עידן+, ככל ששידור הערוץ מאפשר שידורי אקטואליה וחדשות.14 לשידורים אלו 

נתונה השפעה על השיח הציבורי ומקבלי ההחלטות.15  

23. ואולם, הפעלת עידן+ לא תאפשר למפעיל המערך להפיק שידורי חדשות והתכנים שישודרו 

במערך יוסדרו ברישיון.16 כך תוגבל במידה מסוימת יכולת ההשפעה של הפעלת עידן+ על 

השיח הציבורי ומקבלי ההחלטות. 

24. שוק הטלוויזיה הרב ערוצית הוא שוק ריכוזי שנשלט במשך תקופה ארוכה על ידי הוט - 

מערכות תקשורת בע"מ (להלן: "הוט") שהוכרזה כבעלת מונופולין,17 ודי.בי.אס שירותי 

לווין (1998) בע"מ (להלן: "יס"). בשנים האחרונות נראים ניצנים של תחרות עם ניסיונן של 

מתחרות נוספות לחדור לתחום: סלקום, פרטנר וטריפל סי מחשוב ענן בע"מ (להלן: 

 18.("C טריפל"

25. הוט ויס הן היחידות שמחזיקות בפלטפורמות לשידורי טלוויזיה רב-ערוצית על גבי תשתית 

עצמאית שלהן ויחד הן שולטות בכ-90% משוק הטלוויזיה הרב ערוצית. אמנם, קיימת 

יכולת טכנולוגית לשדר טלוויזיה רב-ערוצית על גבי רשת האינטרנט, אך שידורים אלו 

                                                 
11 בהם: כאן 11, חינוכית 23, קשת 12, רשת 13, עשר 14, ערוץ הכנסת, ערוץ 20, ערוץ 24 וערוץ מכאן 33. 

12 באיכות SD שהיא האיכות בה משודרים רוב הערוצים כיום. שיפור האיכות לאיכות HD תקטין משמעותית כמות 

הערוצים שניתן יהיה להפיץ במערך.  
13 כחלופה לגביית תשלום עבור הערוצים הנוספים קיימת אפשרות למפעיל הזוכה להפיק רווחים באמצעות שידור 

פרסומות, אולם בשל המגבלות הרגולטוריות לא סביר שמפעיל המערך יעשה שימוש בחלופה זו. 
14 חוות דעת הוועדה בנושא קביעת תנאי המכרז למתן רישיונות שידור לערוצים נושאיים (30.3.2015) הוועדה 

 .(http://mof.gov.il/Committees/Pages/CentralizationDecreaseCommittee.aspx בכתובת) לצמצום הריכוזיות
15 בטיוטת המתודולוגיה (עמ' 7-8) מתוארת יכולת התקשורת החדשותית להשפיע על סדר היום הציבורי.  

16 ס' 12ד לחוק הפצת שידורים אינו מאפשר לבעל רישיון להפיק או לערוך שידורי חדשות בעצמו. 

17 הכרזת מונופולין בהתאם לסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 על זכייניות הכבלים בישראל 

(8.11.1999) הגבלים עסקיים 3006477. 
18 דברי הממונה על הגבלים עסקיים בפרוטוקול וועדת הכלכלה מיום 29.11.16. 



 

נעשים על גבי תשתית בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "בזק") בלבד,19 

והשחקניות שפועלות על בסיס תשתית בזק, תלויות בה ונדרשות לשלם לה בהתאם 

לשימושיהן. 

26. ההקצאה עשויה להפוך את הזוכה לבעל פלטפורמה עצמאי בעל תשתית משלו שאינו תלוי 

בבזק או בגורם אחר להפצת שידוריו. יחד עם זאת, יכולות המערך מוגבלות ביחס 

לפלטפורמות הוותיקות, שכן עידן+ מסוגל להפיץ 28 ערוצים בלבד, וכמות פחותה מזאת 

 .(VOD) המערך גם אינו מאפשר לספק שירותי ווידאו על פי דרישה .HD בהפצה באיכות

כך, שמפעיל המערך יתקשה להתחרות בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית על בסיס המערך 

לבדו. 

27. לסיכום האמור, ניתוח ההקצאה מעלה כי כוח המיקוח שהיא עשויה להעניק למפעיל עידן+ 

מוגבל. זאת, לנוכח כמות המשתמשים במערך שהיא מצומצמת יחסית, כמות הערוצים 

המוגבלת במערך והאפשרות הטכנולוגית לשדר טלוויזיה רב ערוצית על גבי רשת האינטרנט. 

לכך יש להוסיף, את האיסור על מפעיל המערך להפיק בעצמו שידורי חדשות.   

 משקית של הקבוצה-השפעת ההקצאה על מידת הריכוזיות הכלל .2

28. קבוצת אלשטיין היא גורם ריכוזי משמעותי בשל מאפייני הפעילות המאקרו-כלכליים שלה 

ובשל השתייכותה לקבוצת המחזיקים בגוף פיננסי משמעותי, כאמור. כפי שציינו, לקבוצה 

נתח משמעותי משוק הסלולר, תחום תשתית חיונית, שמקנה לה כח מיקוח מסוים מול 

משרד התקשורת שמוסמך, יחד עם מאסדרים נוספים, לפקח על עידן+. 

29. סלקום מספקת טלוויזיה רב-ערוצית ללקוחותיה תחת המותג "סלקום TV" ולה כ-137 

אלף מנויים.20 סלקום משתמשת בעידן+ להפצת הערוצים הפתוחים ללקוחותיה, כשאת 

יתר הערוצים היא מעבירה על רשת האינטרנט של בזק. בנוסף, מספקת סלקום שירות 

VOD שמכיל סרטים וסדרות, אפשרות לצפייה בתוכניות ששודרו ושירותים נוספים.21 

30. זכייה במכרז ובחירה בסלקום כגורם מפעיל יאפשרו לה להפיץ ללקוחותיה חלק מהערוצים 

הנוספים באמצעות עידן+ כבעלת פלטפורמה הפועלת על תשתית עצמאית, וכך תחסוך את 

עלויות ההפצה שהיא משלמת לבזק עבור הפצתם. ואולם, סלקום כבר פעילה בתחום 

הטלוויזיה הרב ערוצית, ואין בהקצאה כדי לאפשר לה לחדור לתחום פעילות נוסף.  

31. כפי שהזכרנו, הפעלת המערך לא תאפשר לסלקום לרכוש השפעה באמצעות הפקת שידורי 

חדשות או אקטואליה ארציים בשל המגבלות שמטיל חוק הפצת השידורים על מפעיל 

המערך.22 לפיכך, אם תזכה סלקום בעידן+, הרי שככל שתבקש לשדר שידורי חדשות 

ואקטואליה בערוצים משלה, היא תוכל לעשות כן רק אם אלו יופקו על ידי מפיק עצמאי. 

מגבלות אלו אינן חלות כיום על סלקום כספקית שידורי טלוויזיה רב-ערוצית על תשתית 

                                                 
19 נציין, כי יס נשלטת על ידי בזק. 

20 דוח בזק רבעון 2 לשנת 2017, בכתובת: http://maya.tase.co.il/reports/details/1114066/2/0, עמ' 7. 

21 אפליקציות תוכן, מוזיקה ועוד. 

22 נציין, כי חוק הפצת שידורים אינו מונע ממפעיל המערך להתקשר עם מפיק חדשות עצמאי.  



 

האינטרנט. משמע, ההקצאה תצמצם במידת מה את אפשרותה של סלקום להפיק חדשות, 

כאמור.  

32. מהאמור עולה, כי לא סביר שבחירתה של סלקום למפעילת עידן+ תגדיל באופן ממשי את 

כוח המיקוח שלה, ואף לא נראה כי החזקות הקבוצה יוכלו לסייע לה לרכוש מעמד מיוחד 

וכוח מיקוח נוסף בתחום בו פועל המערך. ראשית, מדובר בהקצאה שלא פותחת בפני 

סלקום את תחום הטלוויזיה, אלא רק מאפשרת לה לשפר את יכולותיה בתחום. שנית, שוק 

הטלוויזיה נשלט על ידי שתי שחקניות וותיקות שמחזיקות בתשתיות עם עליונות טכנולוגית 

ביחס למערך וגם לאחר זכייה במערך סלקום תהיה קטנה ונחותה טכנולוגית ביחס אליהן. 

ולבסוף, סלקום לא תוכל להפיק שידורי חדשות ואקטואליה בעצמה.   

 על ההליך התחרותי ועל רווחת הצרכנים ת ההקצאההשפע .3

33. ועדת המכרזים מעריכה כי רק מתמודדות מעטות יתחרו במכרז. בין המתחרות צופה וועדת 

המכרזים חברות הפועלות בתחומים משיקים כגון: ספקית המדיה MX1 בע"מ ושלושת 

 23.C החברות שמשדרות טלוויזיה רב-ערוצית על גבי האינטרנט: סלקום, פרטנר וטריפל

לסלקום - השחקנית הגדולה מבין אלו שמשתמשת כיום במערך - התמריץ הגדול ביותר 

לזכות במכרז, משום שעבורה הוזלת העלויות שמושפעת מכמות המנויים תהא המשמעותית 

ביותר. 

34. על פי טיוטת המתודולוגיה, מידת הפגיעה בהליך התחרותי מושפעת ממספר המתמודדים 

האחרים ומזהותם. ככל שנגרע שחקן בעל תועלות משמעותיות הצפוי לתת הצעה תחרותית, 

או ככל שמספר המתמודדים בהליך קטן, היעדרותו של הגורם הריכוזי מהמכרז צפויה 

להביא לאבדן תחרות רבה יותר בהליך ובהתאם לכך תפחת ההצדקה להתנגד 

להשתתפותו.24 

35. בהתאם, גריעת סלקום תקטין את מספרן המצומצם ממילא של המתמודדות 

הפוטנציאליות במכרז, ותפסול שחקנית שצפויה לתת הצעה תחרותית בשל התועלת 

המשמעותית שלה מהפעלת המערך. כך, עלול להיפגע ההליך התחרותי של המכרז. יתר על 

כן, יתכן שסלקום הפועלת בשוק הטלוויזיה היא בעלת פוטנציאל גבוה להתחרות באמצעות 

המערך בענף ריכוזי שנשלט על ידי הוט ויס ולחולל בו תחרות. 

36. נימוקים אלו מלמדים על תועלות צרכניות שיכולות לשמש הצדקה נוספת להמלצה 

שתאפשר לסלקום להשתתף במכרז. 

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

37. מהנתונים המאקרו כלכליים של הקבוצה, פעילותה הנרחבת במשק ואחזקתה בגוף פיננסי 

משמעותי עולה כי קבוצת אלשטיין היא גורם ריכוזי משמעותי במשק. פעילותה השתדלנית 

אף מוסיפה לחשש מהפעלת לחץ כלפי קובעי המדיניות. 

                                                 
23 ס' 2(ג1)(2) לחוק הפצת שידורים מונע מבעלי רישיון לשידורי כבלים או לוויין להפעיל את המערך, ולכן הוט ויס לא 

יוכלו להתחרות במכרז. 
24 עמ' 16 לטיוטת המתודולוגיה. 
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