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 שלום רב,

  רכב כלי לאחסנת ומגרש מטענים מסוף של והפעלה להקמה ן"לממ הרשאה מתןהנדון: 

  רמון ש"ע בתמנע התעופה בנמל

 14.6.17 מיום פנייתך: סימוכין
 

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

 :כדלקמן שבסימוכין") ת"רש:"להלן( בישראל התעופה שדות רשות

 משקית-כלל ריכוזיות לשיקולי בנוגע להיוועץ מנת על לוועדה ת"רש פנתה 14.6.17 ביום .1

 2013-ד"התשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום לחוק) ב(5 סעיף להוראת בהתאם

 מטען מסופי – ן"ממ קבוצת להשתתפות בקשר התבקשה ההתייעצות"). החוק: "להלן(

 מטענים מסוף של והפעלה להקמה הרשאה למתן במכרז") ן"ממ: "להלן( מ"בע וניטול

 המוקם "),רמון התעופה שדה: "להלן( רמון ואסף אילן שם על תעופהה בנמל אווירי

 "). המכרז: "להלן( אילת באזור בתמנע אלה בימים
 בעניין ת"לרש לייעץ בכוונתה לחוק) ב(6 לסעיף בהתאם כי ועדהוה ההודיע 3.7.17 ביום .2

 . האמורה הזכות הקצאת
 את להגביל או למנוע מקום אין כי למסקנה הוועדה הגיעה, בפנייתךדיון  לאחר .3

  .להלן שיפורט כפי, משקית-כלל ריכוזיות של משיקולים במכרז ן"ממ של ההשתתפות

 המכרז תיאור – כללי
. שדה לאילת צפונית מ"ק 17-כ רמון התעופה שדה להקמת ת"רש פועלת אלו בימים .4

 תעופה כנמל ולשמש ועובדה באילת הקיימים התעופה שדות את להחליף מתוכנןהתעופה 

 . בישראל ארציות-פנים וטיסות בינלאומיות לטיסות נוסף בינלאומי
 ניהול, הקמה, תכנוןל הרשאה למתן מכרז לערוך ת"רש מתעתדת זו היערכות במסגרת .5

 תקופת .מיובאים רכב כלי לאחסנת מגרש גם שיכלול ,מטענים מסוף של והפעלה

  . שנה 25-כ היא והפעלה הקמה, תכנון תקופת הכוללת, ההרשאה
 כןו דונם 13.5 של קרקע על ר"מ 300 של בשטח מטענים מסוף ויקים יתכנן במכרז הזוכה .6

 המסוף ללקוחות יספק המטענים מסוף. דונם 126 של בשטח רכב כלי לאחסנת חניון
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, אחסנה, האחדה, מיון, ניטול, אריזה ,דיווח, רישום, תקינות בדיקת, קליטה שירותי

   1.נוספים אופציונליים ושירותים מטען מטוסי וטעינת פריקת, שינוע, קירור

 מחסן רישיון נדרש שלגביו הפעילות תחום עניינו הריכוזיות לחוק לתוספת 21.1 פרט .7

 האמור הרישיון שהקצאת ומכאן ,1965-ו"התשכ, המכס תקנות לפי אווירי מטענים מסוף

 .חיונית תשתית בתחום" זכות הקצאת" כדי עולה
. קבוצת ן"ממ קבוצת הוא במכרז להשתתף יכולת בעל שיהיה עיקרי גורם כי ,צופה ת"רש .8

 תעשיות כלל מקבוצת") תעבורה: "להלן( 2מ"בע אחזקות תעבורה ידי על נשלטתממ"ן 

 . ג"בנתב העיקרי המטענים מסוף את כיום מפעילההיא ו"), תעשיות כלל: "להלן( מ"בע
 ,)2)(א)(1)(א(4 סעיף מכוח – בחוק חלופות שלוש מכוח ריכוזי גורם היא תעשיות כלל .9

 תשתית בתחום הפעילות מכלל מחצית מעל, לחוק) 2)(א(4 סעיף; משמעותי ריאלי תאגיד

 ארבעהלפחות בחוזים ו רישיונות עשרה בלפחות זכות בעלת, לחוק) 3)(א(4 וסעיף; חיונית

 .חיונית תשתית תחומי
 המכרזי בהליך להשתתף לממן לאפשר מבקשת ת"שרש ככל כי מורה לחוק 5 סעיף, כן על .10

 ריכוזיות שיקולי לשקול עליה, במכרז זכייתה את המאפשרים תנאים לקבוע או, האמור

  .עתה שנעשה כפי, הוועדה עם בהתייעצות משקית-כלל

  הוועדה עמדת

, משקית-הכלל הריכוזיות את תגדיל במכרז ן"ממ של במכרז זכייה האם לבחון מנת על .11

 3.שפרסמה משקית-כלל ריכוזיות לבחינת המתודולוגיה בטיוטת הריכוזיות ועדת נעזרה

ראשית עמדה הוועדה על טיבה של ההקצאה ולאחר מכן בחנה את השפעתה 

משקית של הקבוצה וכתוצאה מכך על -הפוטנציאלית על מידת הריכוזיות הכלל

 משקית במשק. -הריכוזיות הכלל

 צפוי שהוא הפעילות היקף מבחינת יחסית קטן בפרויקט מדוברהוועדה עמדה על כך ש .12

 צפויה לא ,הארץ ממרכז וריחוקו רמון התעופה שדה של הגיאוגרפי מיקומו עקב :לרכז

כמו . ברמון המטענים למסוף ג"בנתב המטען ממסופי אווירי יצוא/יבוא של פעילות הסטת

 שיש ,מוצרים של מספיקה כמות מייצרים אינם הערבה בדרום והחקלאות התעשייהכן, 

 הטסת של סדירה פעילות שיצדיקו בהיקפים ,באוויר אותם לשנע כדאיות כלכלית

 . רמון התעופה משדה מטענים
 המטען היקפי כי הסיקו למכרז ביחס ת"רש עבור שנערכו כלכליותחוות דעת  שתי גם .13

 .מטענים מסוף הקמתכשלעצמם  מצדיקים אינם רמון התעופה שדהב לעבור הצפויים

ובהערכה מאוחרת יותר הוערך  בשנה טון 175-כ יהיה המטענים היקף כי הוערךבראשונה 

 במשקל מטענים 2016 בשנתבנתב"ג שונעו , ההשוואה לשם. נמוך אף יותרהיקף מטענים 

 .טון אלף 315-כ של כולל
 המטענים מסוף בהקמת כלכלית כדאיותבמועד זה לא קיימת  כי מצאו אלו דעת חוות .14

 כשהתמריץ, ת"לרש כשירות יוקם המטענים מסוף כי הוצע כן על .עצמו בפני רווח כמוקד

                                                           
 .מהוכדו מזנון הפעלת, משרד שטחי השכרת דוגמת 1
 .שווים בחלקים לבנת אברהם ומר תעשיות כלל ידי על נשלטת תעבורה 2
משקית" שפרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות לשימוע ציבורי ביום -ראו טיוטת "מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל 3

 .http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspxבכתובת  17.1.17
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