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הנדון:  המלצה מעודכנת של הוועדה לצמצום הריכוזיות בעניין 

הפרטת חברת דואר ישראל בע"מ 
 

     לצמצום הריכוזיות מיום; המלצת הוועדה 2015במאי  12 מיום לוועדה לצמצום הריכוזיות ךסימוכין: פניית
 .2018ביולי  18; פנייתך לוועדה לצמצום הריכוזיות מיום 2015ביוני  7

 

הוועדה לצמצום  עמדתה העדכנית שלמתכבדת להעביר את  אניבמענה למכתבך שבסימוכין, 

 כדלקמן:, (הוועדה הריכוזיות )להלן

להפריט את החלטה קיבלה ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה  2014באוקטובר  5ביום  .1

הוחלט על  במסגרתה 1,(החברהאו  הדואר חברת)להלן דואר ישראל בע"מ שירותי חברת 

בשני שלבים: הכנסת משקיע  דוארחברת המאחזקות המדינה ב 40%מכירה של עד 

בבורסה חברה מאחזקות המדינה ב 20%והנפקת  2,בשלב ראשון 20%אסטרטגי בשיעור של 

 לניירות ערך בשלב השני. 

)ב( לחוק לקידום 8סעיף לפי  וועדהל הממשלתיות החברות רשות פנתה, זו החלטה לאור .2

, לשם התייעצות בנוגע (החוק)להלן  2013-הריכוזיות, התשע"ד התחרות ולצמצום

אינטרסים ביחס לולהפרטת חברת הדואר  הליכי המכרזלהשתתפות גורמים ריכוזיים ב

 3.ההחיוניים של המדינה בחבר

בעלי מידת ראתה כ בהם ,המליצה הוועדה לא לאפשר לשורה של גורמים 2015ביוני  7ביום  .3

 בגורמים אלו הדואר. ריכוזיות גבוהה במיוחד, להשתתף בהליכי הקצאת הזכויות בחברת 

 םייפיננסגופים  שהיואו  לחוק( א)4 בסעיף המנויים מהתנאים יותר או שנייםהתקיימו 

  5.₪ מיליארד 120 על להע 4,םהנכסי כלל שווי אשר יםמשמעותי

בנושא חברת  7\אישרה ועדת השרים לענייני הפרטה את החלטה מח 2018ביולי  2ביום  .4

 את חוות דעתה. ן שובובחלבבקשה הוועדה פנתה רשות החברות אל בעקבות כך, הדואר. 

                                                           
 .42החלטה מס' חכ/ 1
חתם הסכם אשר יאפשר יזכויות עודפות. בין המדינה לבין הרוכש ילמשקיע הפרטי שירכוש את המניות יובטחו  2

 למשקיע להשפיע על בחירת המנכ"ל, היו"רים של ועדת הכספים וועדת משאבי אנוש אשר יכהנו גם כדירקטורים.
)ב( לחוק קובע כי רשות החברות הממשלתיות תתייעץ עם הוועדה בטרם תגבש את חוות הדעת או התזכיר 8סעיף  3

, לעניין האפשרות להקצות זכות לגורם ריכוזי 1975-ב לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה59לפי סעיף  מטעמה
 במסגרת הפרטה.

 .לחוק (1)(א)29 שווי כלל הנכסים חושב בהתאם להגדרה בסעיף 4
אש בכל הנוגע לשאר הגורמים הריכוזיים סברה הוועדה כי אין מקום לפסילת השתתפותם בהליכי ההפרטה מר 5

כל אחד מנת לקבל את התייחסותה הקונקרטית לאפשרות ההקצאה ל-והמליצה לשוב ולהיוועץ עמה טרם ההקצאה על
 .מהם
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 עמדת הוועדה

, חוות הדעת בעניין הפרטת הדואר היא ההמלצה השנייה שהעניקה הוועדה בראשית דרכה .5

 ,מאז. משקית-עוד בטרם גובש בסיס מתודולוגי סדור לזיהוי ולהערכה של ריכוזיות כלל

הקצאות בתחומי תשתית שונים לגורמים ריכוזיים לעסוק בעשרות ו לבחוןהוועדה  נדרשה

 משקית-מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כללטיוטת הוועדה פרסמה בנוסף,  6.רבים

ביחס  יםככלי מנחה להפעלת שיקול דעתה עת היא נדרשת לייעץ למאסדרשמשמשת 

את  שינו באופן מהותי המתודולוגיה שפרסמהטיוטת ו שנתנה םייעוציה 7.להקצאת זכויות

 התרחשו הקודמת תנה חוות הדעתימאז נ, כמו כן. משקית-ניתוח הריכוזיות הכללדרך 

של חלק מהגורמים  משקית-ריכוזיות הכללמידת הוב שינויים משמעותיים בהחזקות

 . בה שנמנוהריכוזיים 

על מנת  ,זאת .חוק הריכוזיות מחייב את המאסדר לפנות לוועדה בשלב מוקדם ככל האפשר .6

להגן על הוודאות הרגולטורית, על הוודאות העסקית של גורמים ריכוזיים המבקשים כי 

להם הזכות ועל יעילותם של הליכי ההקצאה. יחד עם זאת, כאמור בדברי ההסבר  תוקצה

חוק, "ייתכנו מצבים שבהם לא יהיה ניתן לשקול שיקולים כאמור בשלב מוקדם הלהצעת 

  8וטרם השתתפות של גורמים שונים בהליכי ההקצאה".

המועד המתאים למתן ייעוץ סבורה כי הוועדה לאור הניסיון שנצבר מאז חוות הדעת,  .7

עם תום הליך המיון המוקדם כאשר תהיה ידועה זהות הגורמים שיעמדו בעניין זה יהיה 

ניתן יהיה לבחון באופן . אז, ומספר הגורמים המבקשים לקחת חלק בתהליך בתנאי הסף

יהיה לערוך גם . במועד זה, ניתן פרטני את השפעת הקצאת הזכות לאותם גורמים ריכוזיים

לתועלת הציבורית שעשויה והצרכן עם שיקולים הנוגעים לרווחת המתחייב איזון ה את

  9.בהליך התחרותי של ההפרטה םלצמוח כתוצאה מהשתתפות

הוועדה ממליצה לרשות , 2015ביולי  7ועל אף האמור בהמלצת הוועדה מיום לאור האמור,  .8

לשוב ולהתייעץ המוקדם, ושלא למנוע את השתתפותו של אף גורם בהליכי המיון החברות 

ביחס להשתתפות גורמים ריכוזיים שעמדו בתנאי הסף עמה עם תום הליך המיון המוקדם, 

  10.במכרז, ככל שיהיו

 

                                                           
 .במענה לפניות ייעוצים 17-כ העניקההוועדה נדרשה לעשרות פניות של מאסדרים, מתוכן היא  6
 .2017בינואר  17ציבורי ביום  משקית שפרסמה הוועדה לשימוע-ראו טיוטת מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל 7
 .1093עמוד ברי ההסבר להצעת חוק הריכוזיות, )א( לחוק וד6ראו סעיף  8
 ., למשלבמצב של מיעוט משתתפים 9

חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בדבר הקצאת המלצה דומה נתנה על ידי הוועדה במקרים שונים בעבר. ראו:  10
חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בדבר (; 8.5.16) פרויקט נתיבים מהיריםזכות לגורמים ריכוזיים במסגרת 

חוות דעת הוועדה (; 8.5.16) הקצאת זכות לגורמים ריכוזיים במסגרת פתיחת המים הישראליים לחיפוש גז ונפט
 (.4.12.17) לצמצום הריכוזיות בעניין השתתפות גורמים ריכוזיים במכרז הרכבת הקלה בירושלים


