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 גורמים ריכוזיים השתתפות הוועדה לצמצום הריכוזיות בדבר נוספת של חוות דעת הנדון: 
  JNETפרויקט הקצאת ב

 

 ; 14.5.18-ו 16.4.18 ,17.9.17 םועדת המכרזים מימי תופני: סימוכין
  4.12.17חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות מיום 

"( הוועדההריני מתכבד להעביר לעיונכם את חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות )להלן: "

 בעניין שבנדון.

 JNET-משרדית לפרויקט ה-ועדת המכרזים הביןפנתה לראשונה  2017בספטמבר  17יום ב .1

ביחס להשתתפות גורמים ריכוזיים במכרז  הועדהולהיוועץ עם "( ועדת המכרזים)להלן: "

  (,"הפרויקט"ו" המכרזלתכנון, הקמה ותפעול של קווי רכבת קלה בירושלים )להלן: "

-)א( לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד6-ו 5להוראות סעיפים  בהתאם

 "(.החוק)להלן: " 2013

ם הליך המיון המוקדם, עמה עם תועץ יוולשוב ולההמליצה הוועדה  2018בדצמבר  4ביום  .2

ולאחר שתבחן עמידתם  הגורמים המעוניינים להשתתף במכרזכל זהותם של  כאשר תתברר

הליך המיון המוקדם, פנתה בשנית ועדת השלמת  לאחר ,2018אפריל ב 16ביום  1.בתנאי הסף

"( ון ובינוישיכהשתתפותן של שיכון ובינוי בע"מ )להלן: "להתייעצות בעניין  לוועדההמכרזים 

 "( במכרז. אלקטרהואלקטרה )זכיינות( בע"מ )להלן: "

אורי שוורץ, מ"מ הממונה על  הוועדהחברי  הגיעופניה ה בחינתלאחר , להלןכפי שיפורט  .3

ברוב קולות,  הגבלים עסקיים ויו"ר הוועדה, ויואל נוה, ששימש ככלכלן ראשי במשרד האוצר,

 .משקית-משיקולים של ריכוזיות כלל מכרזלהשתתף ב שיכון ובינוילמסקנה כי אין לאפשר ל

 כי אין למנוע מאלקטרה להשתתף במכרז.  (אחד פה)עם זאת, הוועדה סברה 

המלצה זו באה בהמשך להמלצות קודמות של הוועדה בהן תוצאת האיזון בין הגדלת  .4

משקית של גורם ריכוזי לבין רווחת הצרכן העלתה כי אין הצדקה לאפשר -הריכוזיות הכלל

את ההקצאה, והומלץ למנוע מהגורם הריכוזי לזכות בה. כך, המליצה הוועדה שלא להקצות 

חברה לישראל היתר חקירה של פצלי שמן באזור מישור לרותם אמפרט נגב בע"מ מקבוצת ה

                                                           
מיום ראו חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בעניין השתתפות גורמים ריכוזיים במכרז הרכבת הקלה בירושלים  1
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שבשליטת מר עידן עופר רישיון  ישראל בע"מ ושלא להעניק לחברת איי.סי.פאואר 2רותם,

  3וואט.-מגה 400מותנה לייצור חשמל בתחנת כוח במחזור פתוח בהיקף של 

 חברי יתר עמדת על חלק, שמחון אבי פרופסור, לכלכלה הלאומית המועצה ר"יו, הוועדה חבר .5

 במכרז. ובינוי שיכון של השתתפותה את וגרס כי אין למנוע הוועדה

 המסגרת הנורמטיבית להתייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות

כן, ובכלל זה  יעשה לא ריכוזי לגורם זכות להקצות המבקש "מאסדר כי קובע לחוק( ב)5 סעיף .6

 ששקל לאחר אלא כאמור ]...[ זכותלא יאפשר לגורם ריכוזי להשתתף בהליך ההקצאה של 

 . "הריכוזיות לצמצום הוועדה עם בהתייעצות, משקית-כלל ריכוזיות שיקולי

א לפקודת 46תחום הפעילות שלגביו נדרש זיכיון להפעלת מסילת ברזל מקומית לפי סעיף  .7

לתוספת  17הוא תחום תשתית חיונית לפי פרט  2001,4-מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשס"א

  לחוק ומכאן שזכייה במכרז האמור עולה כדי "הקצאת זכות".

 לאחר, קרי .(PQ) שלב המיון המוקדם סיוםנעשתה לאחר לוועדה פניית ועדת המכרזים  .8

 את עמידתם בתנאי הסף והוכיחו גיבשוש קבוצותההרכבי את  הגישוהמשתתפים במכרז ש

, מסילות הנחת בתחום ניסיון הליבה, לרבות: בתחומי ניסיון והוכיחקבוצות אלו  .שנקבעו

 .המונים הסעת רשתות של ותחזוקה והפעלה תשתיות הקמת, קרונות אספקת, רכבת מערכות

 של ובאינטגרציה פיננסיות סגירות בהשלמת וניסיון פיננסית המציעים איתנות הוכיחו, כן

 .הרכבות בתחום דומים פרויקטים

שנגשו לשלב המיון המוקדם ככשירות שבע מתוך שמונה הקבוצות ועדת המכרזים הכריזה על  .9

בהרכב  .שבסופו ייבחר הזכיין שיבצע את הפרויקט (RFP) ילהגיש הצעות בשלב המכרז

מחייבת במכרז שהשתתפותן  ות משתתפים גורמים ריכוזייםכשירשתיים מהקבוצות שנמצאו 

על )בעקיפין( נשלטת ששיכון ובינוי משקית והיוועצות בוועדה: -שקילת שיקולי ריכוזיות כלל

אלקטרה ו 5"(קבוצת אריסוןידי גב' שרי אריסון )החברות בשליטת גב' אריסון להלן: "

קבוצת להלן: "זלקינד  משפחת)החברות בשליטת  6זלקינד משפחתעל ידי )בעקיפין( נשלטת ש

 7"(.אלקטרה

השתייכותה לקבוצת מחזיקים בגוף פיננסי משמעותי ובינוי היא גורם ריכוזי מכוח  שיכון .10

"בנק בע"מ )להלן:  בבנק הפועליםקבוצת אריסון גם , בשל שליטת (( לחוק1()א()1)א()4סעיף )

ששווי כלל נכסיו עולה מעל הרף המוגדר בחוק לקביעת גופים פיננסיים  (,הפועלים"

 ₪(. מיליארד  39.6-משמעותיים )כ

                                                           
 מ"בע נגב אמפרט לרותם שמן פצלי של חקירה להיתר זכות הקצאת בדברהמלצת הוועדה לצמצום הריכוזיות  2
 ,  בכתובת: הוועדה לצמצום הריכוזיות( 31.7.16)
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 בכתובת:   ,"(עניין צומת)להלן: " הוועדה לצמצום הריכוזיות( 7.8.17)
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שיכון ובינוי. בשתיהן עסקה הוועדה  ביחסקיימים קווי דמיון בין חוות הדעת בעניין צומת להמלצת הוועדה כאן 

בהקצאת זכות בתשתיות בעלות חיוניות גבוהה למשק לגופים ריכוזיים במיוחד כשאין בצידן תועלת משמעותית 
 .)לפי דעת הרוב( לרווחת הציבור

"....זיכיון לבנייתה, להפעלתה או  -כא לפקודת מסילות הברזל 46סעיף ברזל מקומית מוגדרת בהפעלת מסילת  4
 .לניהולה של מסילת ברזל מקומית לחברה הרשומה בישראל אשר אינה חברה ממשלתית"

 (.20%( ואגד החזקות בע"מ )40%(, מרידיאם )40%הקבוצה מורכבת משיכון ובינוי ) 5
 קינד ז"ל.זבונו של מר גרשון זליע 6
 .(50%( ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ )50%הקבוצה מורכבת מאלקטרה ) 7
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השתייכותה לקבוצת מחזיקים הכוללת תאגיד ריאלי ריכוזי מכוח  אלקטרה היא גורם .11

של קבוצת אלקטרה מחזור המכירות הקובע מאחר ש ,(( לחוק2()א()1)א()4סעיף ) משמעותי

 .₪( מיליארד 5.9-כ)המוגדר בחוק לקביעת תאגידים ריאליים משמעותיים  עולה מעל הרף

 שקילת מחייבת האמורה הזכות בהליכי הקצאתואלקטרה  שיכון ובינוישההשתתפות  מכאן, .12

 .הוועדה עם בהתייעצות משקית-כלל ריכוזיות שיקולי

 משקית-שיקולי ריכוזיות כללשקילת 

להשתתף גורמים ריכוזיים שעברו את הליך המיון המוקדם לעל מנת לבחון אם יש לאפשר  .13

משקית, נעזרה הוועדה בטיוטת המתודולוגיה לבחינת -מבחינת הריכוזיות הכללבמכרז 

  8."(טיוטת המתודולוגיה)להלן: "משקית -ריכוזיות כלל

על טיב ההקצאה והשפעתה הפוטנציאלית על  תחילה ההוועדה עמדבהתאם למתודולוגיה,  .14

ככל שמדובר בתחום פעילות חיוני יותר שהשפעתו על הציבור ועל משקית. -הריכוזיות הכלל

 המשק גדולה יותר אזי בפעילות טמון כוח מיקוח רב יותר כלפי קובעי המדיניות.

טרם  קבוצת אריסוןמשקית של -את מידת הריכוזיות הכלל ה הוועדהאמדלאחר מכן,  .15

בתחומי תשתית חיונית  ההיקף פעילות)א( , באמצעות שלוש קבוצות של משתנים: ההקצאה

 : היקף פעילותכלכלית שלה-ומאקרהפעילות ה)ב( נתוני וחשיבות פעילות זאת ותחומים אלו; 

על הפעילות הכלכלית במשק  האלו יצביעו על השפעת -לענפי משק אחרים  החשיבות פעילותו

מאפיינים המלמדים על )ג( -להשיג יתרונות שאינם כלכליים; ו הועשויים ללמד על יכולת

 העם קובעי מדיניות והיקף פעילותשלה : כמות ואיכות הממשקים שלה רגולטוריתההשפעה ה

  ה על התקשורת. תויכולת השפעקבוצה המדיניות ב יתלות של קובעמידת ההשתדלנית, 

להשפיע על מידת הריכוזיות  קבוצת אריסוןלהקצאה הכיצד צפויה  נה הוועדהבחהמשך ב .16

משקית -הזכות על הריכוזיות הכללהקצאת איזון בין השפעתה הפוטנציאלית של  תוך במשק

  שיקולים של רווחת הציבור. לבין

 מסקנותיה.לאחר מכן, ערכה הוועדה בדיקה זהה עבור קבוצת אלקטרה ולבסוף הציגה את  .17

 

  בירושלים הקלה הרכבתההקצאה במכרז  .א

פרויקט הרכבת הקלה של  השיכון ובינוי ואלקטרה מבקשות להתמודד במכרז להקמה והפעל .18

המדינה  שמקדמתחלק מתוכנית אב לפיתוח מערך הסעת המונים בירושלים. הפרויקט הוא 

הניתן לציבור  על מנת לשפר משמעותית את התחבורה הציבורית בירושלים ואת השירות

  הנוסעים ברכבת הקלה בעיר.

הוא קו הרכבת הקלה (, "הקו האדום"להלן: בירושלים )הפועל כיום קו הרכבת הקלה  .19

אלף  150-מסיע כ ,ונכון להיום ,2011הקו החל לפעול מסחרית בסוף שנת הראשון בישראל. 

צי ה .הר הרצל עדו תחנות, מפסגת זאב 23וכולל  ק"מ 14-כלאורך  מתפרש. הקו נוסעים ביום

 . קרונות 46מונה הפועל כיום 

יכלול מימון, תכנון, הקמה, , PPP (Public Private Partnership) , שיבוצע בשיטתהפרויקט .20

 ועיקריו:, תפעול ואחזקה של קווי רכבת קלה בירושלים

                                                           
משקית" שפרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות לשימוע ציבורי -ראו טיוטת "מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל 8
 .http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx :בכתובת ,501151 עסקיים הגבלים( 17.1.17)
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 בע"מ, בכפוף לרכישת הפרויקט על ידי  הפעלת הקו האדום המופעל כיום על ידי סיטיפס

 המדינה בהתאם להסכם הזיכיון הקודם עמה.

 דרום ושכונת נווה יעקב כרם ב-עיןחולים הדסה הלבית ק"מ עד  7-בכ הארכת הקו האדום

  .ים אלהתחנות נוספות במקטע 12, והקמת צפוןב

 וייקרא:  ,תחנות 47יכלול שק"מ  20-אורך של כ, בקו רכבת קלה נוסףוהפעלה של  ההקמ

שלוחות  ויכלולגילה ומלחה  לשכונותיחבר את מרכז העיר . הקו הירוק "הקו הירוק"

 האוניברסיטה העברית בהר הצופים. םמתחלנוספות לשכונת הר נוף ו

במהלכה יתחזק הזכיין את הפרויקט.  שנים, 25-יקט היא לתקופת הזיכיון הכוללת של הפרו .21

שנים, כשלמדינה אופציה חד צדדית להאריך את  15הפעלת המערך תהא לתקופה של 

יועבר הפרויקט בסיום התקופה שנים נוספות עד לתום תקופת הזיכיון.  10-בהתקופה 

המתוכננים, הפעלת לוחות הזמנים  כאשר לפיבאופן מדורג,  תבצעלמדינה. הפעלת הקווים ת

 2025.9חל בשנת ת המערך כולו

 150לגדול להיקף העולה על לשלש את עצמו ו צי הרכבות צפוילאחר שיוקם הפרויקט,  .22

לקו הרכבת  ישירחיבור ו תחנות 82-כק"מ ותכלול  40-. רשת הקווים תגיע לאורך של כקרונות

 . אביב-תלהמהיר ל

 

  משקית-הכלל הריכוזיות על ההקצאה השפעת .ב

הציבורית נחשבים מאז ומתמיד לאחד מהשירותים הציבוריים הבסיסיים שירותי התחבורה  .23

והחשובים ביותר. חשיבותם נובעת מההשפעה הרבה שיש לאספקתם היעילה הן על רווחת 

 10.רתית במשק בכללעל הרווחה החב בהם והן המשתמשים

בירת ישראל  – גרעין רשת התחבורה של ירושליםכ לשמשצפוי  מערך הרכבת הקלה בירושלים .24

והעיר הגדולה בה, מקום מושבם של מוסדות המדינה ומרבית משרדי הממשלה ומוקד משיכה 

 מרכזי לתיירות. 

 ,אזורי מגורים ולחבר בין אלפי נוסעים מדי יום 350להעניק שירות למעל  הרכבת הקלה צפויה .25

היא  . חלק ממשתמשי הרכבת, שתחבורה ציבוריתעירבוהשכלה  , תיירותתעסוקה, מסחר

 היחידה עבורם, יהיו תלויים בה לצורך תנועה בעיר.  ת התחבורהחלופ

להפחית את  ,הפחית באופן ניכר את השימוש בכלי רכב פרטיים ברחבי העירהפרויקט עשוי ל .26

, לתרום לצמצם את מפגעי הרעש וזיהום האוויר ובאזורי הבילוי והפנאי,הגודש במרכז העיר 

. ולשפר את חייהם של מאות אלפי תושבי העיר תעסוקה, לקדם נגישות ללבטיחות בדרכים

השבתת פעילות הרכבת הקלה או פגיעה בפעילותה הסדירה גם לתקופה קצרה, עלולה להותיר 

מאות אלפי תושבים ללא פתרון תחבורתי נאות, ובמידה רבה לשתק את התחבורה הציבורית 

 בעיר.

תן צו מניעה המורה לעובדים בהחלטה למעדות לחשיבות הרכבת הקלה בירושלים נמצאת  .27

קבע בית הדין האזורי לעבודה בירושלים כי "שירותי בה , בקו האדום לחזור לעבודה מלאה

הרכבת הקלה הם שירות חיוני אשר נותן מענה לציבור נרחב וגדול באופן מאוד משמעותי, 

                                                           
, אך תכנון זה "הכחול הקו" שיקרא מ"ק 20-כ של באורך נוסף קו בעיר הקווים לרשת להוסיף עתידי תכנון קיים 9

 אינו חלק מהמכרז.
. טלית, טיוטה לדיון של רגולציה של שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים בישראל, מכון ון ליר, י. עידה וג 10

2014. 



  
 

 

 בציר מאוד מרכזי בירושלים, לרבות ציבור בכלל וציבור מוחלש, החסרים אלטרנטיבה

כי שביתה עשויה לגרום לציבור הירושלמי, לרבות תיירות חוץ זו  . עוד נקבע בהחלטהאחרת"

"נזק קשה, בלתי הפיך, בלתי מידתי ולא מוצדק, הכרוך גם בהוצאות כספיות וגם באי  ,ופנים

   11נוחות הגובלת בסכנה ביטחונית ובטיחותית לציבור הרחב".

ור לזוכה בו ממשק תכוף עם מאסדרים רבים, יקט שמחייב פיקוח צמוד ומורכב, ייצהפרו .28

 בהם: משרד התחבורה, משרד האוצר, עיריית ירושלים, מוסדות התכנון ועוד.

שיקול  מוגבל. ראשית, אינו בלתי ראוי לציין כי הכוח הרב הניתן לזוכה בהקצאהעם זאת,  .29

 לוחות, הנסיעה מסלולי ך לגביבמכרז, כ מראש שייקבעו משתניםחלק מהדעתו מוגבל ביחס ל

 קווי בין ותחרות חפיפהמאפשר  המכרז, ; שניתהמינימלית רכבותה ותדירות הזמנים

 הגופים, ברכבת; ולבסוף הנוסעים תלות, שיפחיתו במידה מסוימת את המערך לקווי אוטובוס

 שעשוי דבר, בזיכיון הבלעדיים המחזיקים יהיו ולא פועלים בתוך קבוצות במכרז המשתתפים

 .בפרויקט םהחזקת תהשפע אתבמעט צמצם ל

על אף שהמגבלות שפורטו מפחיתות במידה מסוימת את יכולת הזוכה להפעיל כוח מיקוח,  .30

  אין בהם כדי לגרוע באופן ממשי מכוח המיקוח המשמעותי שתקנה הקצאה חשובה זו.

בתחום  פעילותלמעלה ממחצית ההחזקה ב לגורם ריכוזי מכוח זוכה בה כלהפוך תהקצאה זו  .31

 12.(( לחוק2)א()4סעיף ) מקומית התשתית החיונית שלגביה נדרש זיכיון להפעלת מסילת ברזל

שירותי תחבורה ציבורית של רכבות עירוניות במרכזי מטרופולין נמנו בטיוטת המתודולוגיה 

ברי אם 13התקינה והשוטפת של המשק תלויה בו. וכתחום חיוני במידה גבוהה מפני שפעילות

מדובר בהקצאה משמעותית ביותר העשויה להקנות כוח מיקוח רב לזוכה בה מול כן, כי 

 מקבלי החלטות במשק.

משקית של קבוצות אריסון -על רקע דברים אלו נפנה לסקירה של מידת הריכוזיות הכלל .32

 משקית שלהן.-ואלקטרה, ונבחן כיצד צפויה ההקצאה להשפיע על מידת הריכוזיות הכלל

 

 קבוצת אריסון טרם ההקצאהמידת הריכוזיות של  .ג

 תחומי פעילות חיוניים .1

פועלת בתחומי קבלנות התשתיות )כבישים, מסילות רכבת, מנהור ותשתיות  שיכון ובינוי .33

אנרגיה ; ייזום פרויקטים לייצור חשמל באגירה שאובה, יזמות נדל"ןובנייה  ; קבלנות(חשמל

ייצור חומרי גלם לענפי  ואנרגיה קונבנציונלית; פרויקטים לטיפול במים ובשפכים; מתחדשת

 .פרויקט לטיפול בפסולתות )בטון ואספלט(; הבניה והתשתיו

                                                           
 42-ו 5, פס' החדשה הכללית העובדים הסתדרות' נ מ"בע קלה רכבת ירושלים קונקס 15-08-310( ם-י) ס"ק 11

בלתה  הקלה בירושלים חיונית עד כי איןהרכבת " יכבית הדין חלטה אחרת בעניין קבע הב (.5.8.2015)פורסם בנבו 
באיזורים מסויימים. מדובר בתקופת חופש בה ציבור של הורים וזאטוטים נזקקים לשירותיה אף יותר מבימי שגרה. 
 מדובר בתקופה בה בני נוער וצעירים נוסעים בה, במסגרת החופשה. ציבור זה הוא ציבור מוחלש שאין לאפשר לפגוע

שירות עצמו עלולה להיות פגיעה בבטחון האישי של כאלה שלא ידעו מה לעשות בהעדר הרכבת. בו. פגיעה זו מעבר ל
ככלל הרכבת נותנת מענה בין היתר לציבור אשר אין לו אלטרנטיבה, לא במכונית פרטית ולא במשאבים למונית. 

 ,גיעה בציבור רחב וגדול איזורים רבים בירושלים הם תלויי הרכבת ואין בהם אוטובוסים מתאימים. נוכח האמור הפ
בחלקו חלש וללא אפשרות חלופית, אינה מידתית ואינה מוצדקת, וודאי טרם נתבררו העילות לה כראוי ומבלי 
שניתנה התראה לציבור. בנוסף מדובר בתקופה בה המצב הבטחוני מתוח וכל אי סדר והעדר יכולת של התושבים 

קונקס   310-08-15ם( -ק )י"ס" )ון הבטחוני והאישי גם מבחינה זולהגיע למחוז חפצם עלולה להוות העצמה של הסיכ
 (.2.8.15)פורסם בנבו  7, פס' ירושלים רכבת קלה בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה

 בגוש דן.המוקמת צפוי להיות גדול יותר מהרכבת הקלה  ,היקף נוסעים, מבחינת אורך והמערךהיקף  12
 המתודולוגיה. לטיוטת 10עמ'  13



  
 

 

 4.1ים )פרט -שיכון ובינוי פעילה בהתפלת מיבכל הנוגע לפעילותה בתחומי תשתית חיונית,  .34

, המחזיקה ברישיון התפלת .H2ID Ltdבחברת  50%לתוספת( באמצעות שליטתה בשיעור של 

מלמ"ש( הוא  127-ההתפלה בחדרה )כ מתקן. 2032במתקן התפלה בחדרה עד לשנת  ים-מי

  14מלמ"ש(. 582-הים בישראל )בהיקף כולל של כ-השני בגודלו מבין חמשת מתקני התפלת מי

 משותפת שליטה לתוספת( באמצעות 6.4צור החשמל )פרט ישיכון ובינוי פעילה גם בתחום י .35

 לייצור מותנה ברישיון המחזיקה 15(,25.5%"( )פי.אס.פימ )להלן: ""בע השקעות פי אס בפי

"(. מתקן זה צפוי מתקן גלבועוואט )להלן: "-מגה 300 בהיקף שאובה בגלבוע באגירה חשמל

  .2018 להתחבר למערכת החשמל ביולי

צור יברישיון מותנה לי(, המחזיקה 100%אשדוד בע"מ ) בנוסף, שולטת שיכון ובינוי באתגל .36

רישיון זה הוענק לקבוצה בעקבות  16וואט.-מגה 186חשמל בטכנולוגיה קונבנציונאלית בהיקף 

בידי שיכון ובינוי גם רישיון  17שלא למנוע את הקצאתו. 7.8.2017-המלצתה של הוועדה מיום ה

סולארית באשלים שחיבורה צפוי -תרמווואט להפעלת תחנת כח -מגה 120מותנה בהיקף של 

וואט -מגה 120וולטאיים בהיקפים של -שני רישיונות למתקנים פוטוו ,2018להתבצע במהלך 

 18וואט.-מגה 18-ו

הם שניים מתחומי התשתית החיונית ותחום ייצור החשמל  תחום אספקת מים לשתייה .37

שירותים אלו הכרחית במובן זה שסדירות אספקת שהוועדה ראתה כחיוניים ביותר למשק, 

 19דית של פגיעה בפעילות בתחומים אלה על תפקודו.ה חמורה ומיח השפעלמשק ונוכ

לתוספת(, שיכון ובינוי שולטת במשותף בחברת כרמלטון בע"מ  20בתחום הכבישים )פרט  .38

 ,2040בעלת הזיכיון לייזום, הקמה והפעלה של פרויקט מנהרות הכרמל עד לשנת  20(,%50)

 270-ואחזקה של רשת כבישים בצפון המדינה באורך של כ תפעולזיכיון לשיקום, ב 21ומחזיקה

 שנה.  20לתקופה של  2010ק"מ, שניתן לה בשנת 

 מבצעת 22,(22%) ובינוי שיכון מחזיקה בה -מ "בע מהירים כבישים ניהול קנדה בנוסף, ישראל .39

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

 בדרום הארץ.  והפעלת כבישים 24;431הפעלת כביש  23;6לעיל; הפעלת כביש 

 בכניסה לירושלים 16כביש  ה שלותחזוק הבמכרז להקמהיא אחת המתמודדות שיכון ובינוי  .40

במכרז הנתיבים המהירים המוקדם היא עברה את שלב המיון ו ,"(16מכרז כביש )להלן: "

                                                           
and-http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-מתוך אתר רשות המים, בכתובת:  14

0stractures.aspx%2-Development/Desalination/Pages/desalination. 

 (.25.5%בע"מ ) ואלקטרהInfraRed (%49 )הנוספים הם קרן  השולטים 15
 וואט-מגה 26צפוי להחליף רישיון קבוע של אתגל לייצור חשמל באמצעות מזוט בהיקף של זה רישיון מותנה  16
 120מתקן אשר צפוי להיסגר משיקולי איכות הסביבה, ורישיון מותנה שפקע לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף של ב

 .וואט-מגה
הוועדה המליצה שלא למנוע את הקצאת הרישיון לשיכון ובינוי לאחר שמצאה כי אין בה כדי להגדיל באופן ממשי  17

מל והן בשל היקפו המצומצם של רישיון הייצור את כוחה של הקבוצה, הן בשל מעמדה של הקבוצה בענף החש
 המבוקש )שיחליף רישיון קיים בטכנולוגיה מזהמת(.

 חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בעניין הענקת רישיון ייצור חשמל לחברת אתגל אשדוד מקבוצת שיכון ובינוי
  , בכתובת:(עניין אתגל")להלן: " לצמצום הריכוזיות הוועדה( 7.8.2017)

Tzomet.pdf-http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/Opinion_ElectricLicense 
 וכן נתוני רישיונות ייצור חשמל מרשות החשמל. 7201שנת לשיכון ובינוי של דוח כספי  18
 .13ראו ה"ש  19
 .(50%) א אלייד בע"מיה  פתהנוס תהשולט 20
 .באמצעות חברת שיכון ובינוי נתיבי הצפון בע"מ 21
 (.56%-)כבע"מ ( ובעלת השליטה קבוצת אלון חברת הדלק 22%)בע"מ יחד עם אפריקה ישראל  22
 בע"מ.( 1997) עבור חברת דרך ארץ הייווייז 23
 עבור דניה סיבוס בע"מ. 24

http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/Desalination/Pages/desalination-%20stractures.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/Desalination/Pages/desalination-%20stractures.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/Desalination/Pages/desalination-%20stractures.aspx
http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/Opinion_ElectricLicense-Tzomet.pdf


  
 

 

, לאחר שהוועדה ייעצה לאפשר את "(הנתיבים המהיריםמכרז ")להלן:  בכניסה לגוש דן

 25.בשני המכרזים השתתפותה

במכרז  26(,50%זכתה זירו וויסט בע"מ בשליטתה המשותפת של שיכון ובינוי ) 2018באפריל  .41

ביתית מתקדם בפסולת ביולוגי לטיפול ראשון מסוגו בישראל להקמה ותפעול של מתקן 

  .ון פסולת מדי יוםט 1,000-יטפל בכ המתקן. שנים 25-במתחם השפד"ן ל

 כלכלית-נתוני פעילות מאקרו .2

-על כ עמדו שיכון ובינויהכנסות  2017כלכלית מעלה שבשנת -בחינת נתוני הפעילות המאקרו .42

מחזור המכירות הקובע של מצוין כי  שנה זובדוח הכספי של שיכון ובינוי ל ₪27.מיליארד  6.44

 5.9-כ)המוגדר בחוק לקביעת תאגידים ריאליים משמעותיים לעבור את הרף  צפויהחברה 

לחוק כי שיכון  30קביעה של הממונה על הגבלים עסקיים בהתאם לסעיף  28.₪( מיליארד

תאגיד ריאלי משמעותי תציב את קבוצת אריסון בין הקבוצות הבודדות במשק ובינוי היא 

 29י.הכוללות הן תאגיד ריאלי משמעותי והן גוף פיננסי משמעות

שהוכרזה כבעלת  במלח הארץ בע"מ יצרנית המלח הגדולה בישראלגם קבוצת אריסון שולטת  .43

 30מונופולין.

. בעלת השליטה בשיכון ובינוי, הגב' שרי אריסון, היא גם בעלת השליטה בבנק הפועלים .44

של המערכת הבנקאית הוזכרה לא פעם בפסיקותיו של בית המשפט הרבה ההשפעה המשקית 

אין לך שטח בניהול המשק הכספי של המדינה ואזרחיה שאין הבנקים לדוגמא: "העליון, כך 

"הרי הבנקים הם צומת חיוני בחיי המשק והכלכלה, ומרכזים הם )בכפוף -ו 31,מעורבים בו"

  32.להוראות החוק( את המשאבים הפיננסיים של הציבור"

הוא הבנק הגדול ₪ מיליארד  454-על כ 2017עמד בשנת  ושווי כלל נכסיבנק הפועלים ש .45

המערכת הבנקאית עצמה  33.29%-על כ 2016חלקו במערכת הבנקאות עמד בשנת ובישראל 

 בעלי עוצמה רבהבנקים  - בנק הפועלים ובנק לאומי לישראל בע"מריכוזית ומובלת על ידי 

 34.מנכסי המערכת הבנקאית לאורך שנים רבות 60%-בכשמחזיקים 

                                                           
במכרז הנתיבים המהירים מצאה הוועדה כי אין מקום למנוע משיכון ובינוי ואלקטרה להשתתף, ו 16במכרז כביש  25

ובשל חשש לפגיעה ממשית בהליך התחרותי כתוצאה ממיעוט כוח המיקוח המצומצם שהם עשויים להעניק בשל 
חוות דעת נוספת של הוועדה לצמצום  .גורמים ריכוזייםבמכרז הן  מתמודדותמשתתפים, שכן ארבע מתוך שש 

, לצמצום הריכוזיות הוועדה( 15.8.2016) 16הריכוזיות בדבר הקצאת זכות לגורמים ריכוזיים במכרז לכביש 
; http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/Opinion_Road16Tender.pdfבכתובת:

לצמצום  הוועדה( 7.5.2017שלב א' בפרויקט נתיבים מהירים בגוש דן ) –חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות ו
 , בכתובת:"(עניין הנתיבים המהירים)להלן: " הריכוזיות

http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/Opinion_FastRoads.pdf. 
 מקבוצת עזריאלי. ג'י.אי.אס גלובל אנוירונמנטל סולושנס בע"מהשולטת הנוספת היא  26
 לל הכנסות חברות נוספות בקבוצת אריסון.וכ לא 27
 .2017לדוח הכספי של שיכון ובינוי לשנת  121עמ'  28
בהתאם לפרק ד' לחוק "הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים", קיים איסור  29

   בתום שש שנים מפרסום החוק.לתוקף יכנס שיאלי משמעותי, בתאגיד ריגם בגוף פיננסי משמעותי וגם חזקה העל 
( 25.12.1988בעלת מונופולין בתחום מלח מאכל ) –הכרזה בדבר קיום מונופולין: חברת המלח לישראל בע"מ  30

 .4100053 הגבלים עסקיים
 .103-102, 94( 4פ"ד לח) משה מנצור נ' מדינת ישראל, 122/84ע"פ  31
גם דבריו של בית הדין  ורא .369, 353( 5, פ"ד מח)ישראל נ' בנק דיסקונט לישראל בע"ממדינת  1186/93ע"א  32

פורסם בנבו ) 39, פסקה בנק אדנים למשכנתאות נ' המועצה הישראלית לצרכנות 1393/96להגבלים עסקיים בה"ע 
 .( )"ענף מרכזי במשק, שרבה חשיבותו לציבור הצרכנים ולפעילות המשקית בכלל"(27.1.1997

 , ראו בכתובת:(2017) 2016 שנתית סקירה, בישראל הבנקאות מערכת ישראל בנק 33
 http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/Skira16.aspx. 

 (, ראו בכתובת:2016) דוח מסכם הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים 34
http://mof.gov.il/Committees/CompetitivenessCommittee/SummarizingReport.pdf. 

http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/Opinion_Road16Tender.pdf
http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/Opinion_FastRoads.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/Skira16.aspx
http://mof.gov.il/Committees/CompetitivenessCommittee/SummarizingReport.pdf


  
 

 

בתחום ליווי פרויקטים )בעיקר בתחומי תשתית( דורשת מומחיות  הובלת קונסורציום אשראי .46

בנק הפועלים הוא גם  35גבוהה וייעודית הנתונה כמעט לחלוטין בידי שני הבנקים הגדולים.

העניק לציבור בישראל אשראי  2017ובשנת הבנקאי בסקטור  נותן האשראי הגדול ביותר

  36עובדים. 11,173-הבנק מעסיק כ .₪מיליארד  279בהיקף של 

מפתרונות המימון אותם הוא מספק במגוון פרויקטים  גם עולהכוחו של בנק הפועלים  .47

 80%-כשל  במימון בנק הפועליםמעורב כך, בתחום ההתפלה בתחומי תשתית בישראל. 

יקטים ן לפרופתרונות מימובנק המספק חשמל הייצור בתחום  37;ממשק ההתפלה בישראל

ועדת  39.במימון פיתוח מאגר כריששותף הוא ובתחום הגז  38;בטכנולוגיות שונות רבים

 40חיוניים ביותר למשק.כ התחומים אלשלושת הריכוזיות ראתה ב

באמצעות בכרטיסי האשראי  וסליקת עסקות האשראי כרטיסי בתחוםגם פועל  הפועלים בנק .48

ופועלים  חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל - "(ישראכרט)להלן: " ישראכרט בע"מ

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות ל בהתאםמובהר,  .אקספרס בע"מ

בחברות יידרש להיפרד מהחזקותיו בנק הפועלים  2017-, תשע"ז(תיקוני חקיקה)בישראל 

  41.בשנים הקרובות כרטיסי אשראי

 רגולטוריתמאפיינים המצביעים על השפעה  .3

בתחומי הכבישים ותשתיות התחבורה מקנות לה  קבוצת אריסוןהמגוונות של פעילויותיה  .49

משרד נקודות ממשק רבות עם רשויות התכנון ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים )להלן: "

כמו כן, בהקצאה נושא המכרז.  יםשמעורב במשרד האוצר גורמיםואף עם  "(התחבורה

משרד התשתיות  המים והחשמל מקנות לה ממשקים מול פעילותיה בתחומי אספקת

הממשלתית למים  רשותהלרבות  ,"(משרד האנרגיההלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: "

 . "(רשות החשמל)להלן: " חשמל-הרשות לשירותים ציבורייםו  ולביוב

בנק , נוכח היותו של מול בנק ישראלביותר אינטנסיבי רגולטורי ממשק  לקבוצת אריסון .50

, נותן האשראי הגדול ביותר הפועלים המפוקח הגדול ביותר של מערך הפיקוח על הבנקים

מדובר במערכת יחסים קבועה ורבת שנים בין מפקח למפוקח  .חברת האשראי המובילה ובעל

  42מגבירה את החשש משבי רגולטורי.ה עתיר רגולציהריכוזי ובתחום 

                                                           
מכתב רשות ההגבלים העסקיים למנהלי התאגידים הבנקאיים והגופים המוסדיים בעניין "הסדרי קונסורציום  35

 .30.12.2014מיום 
  .http://maya.tase.co.il/reports/details/1153140/2/0?view=reports, בקישור:2017מצגת דוח כספי לשנת  36
 המתקניםבמימון  , ושותף"אשדוד התפלה"ו הוביל את מימון מתקן "דרך הים התפלה" בפלמחיםהפועלים בנק  37

  .בחדרה ובשורק
-מגה 140בשורק ) ת הכוח(, מימן את תחנוואט-מגה 840רגן את האשראי לתחנת הכוח דוראד )יבנק הפועלים א 38

מתקן במפעלי את , (וואט-מגה 450בבאר טוביה ) IPMאת מתקן  (,וואט-מגה 120את תחנת נשרים ברמלה )(, וואט
העניק פתרון מימוני ופרויקט "עמק הבכא" מוביל את מימון רוח ברמת סירין ובמעלה גלבוע, פרויקט נייר חדרה, 

 .אשליםבהסולארית  הכוח לתחנת
מתקנים לטיהור שפכים המשמשים בעיקר כמי קולחין , מתקנים לטיפול בפסולת בנק הפועלים מממןבנוסף,  39

 ועוד.  שותף למימון חברות שמטפלות בהתייעלות אנרגטית ,לחקלאות
 ומהודעה לעיתונות שפרסמה 2017לקוח מאתר האינטרנט של בנק הפועלים, הדוח הכספי של בנק הפועלים לשנת  40

 .5.3.2018מיום  בע"מ אנרג'יאן ישראל
לא יוכל לבצע פעולות ושירותים , בעל השליטה בישראכרט -בנק הפועלים , 2020בפברואר  1החל מיום לפי חוק זה,  41

לעסוק בסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב ולשלוט או להחזיק אמצעי שליטה  ,הנלווים להנפקת כרטיסי חיוב
פחת לכדי ארבעים אחוזים של בנק הפועלים יחזקות ההשיעור אם על אף האמור, . בתאגיד הפועל בתחומים כאמור

 .2021בפברואר  1החל מיום תחול החובה  ונפקו לציבורימניות השלפחות עשרים וחמישה אחוזים מכ ,או פחות
( עמדה הוועדה על הקשר בין רגולציה מורכבת המחייבת פיקוח 31בעניין צומת )פס'  .12טיוטת המתודולגיה, עמ'  42

 לבין חשש מ"שבי רגולטורי" של המאסדר.מתמיד 

http://maya.tase.co.il/reports/details/1153140/2/0?view=reports


  
 

 

שעשויה להצביע על  43,שתדלנית אינטנסיביתפעילות ב מתאפיינת קבוצת אריסוןכמו כן,  .51

  44.הפעלת כוח מיקוח

בטיוטת המתודולוגיה מובהר כי "המודל הכלכלי של גופי התקשורת אשר עיקר הכנסותיהם  .52

מתקבלות מענף המדיה והפרסום, עשוי להעניק כוח גם למפרסמים הגדולים, בשל החשש 

ותו גוף תקשורת. צירוף הדברים מפני פגיעה בתקציב פרסום שהוא משמעותי לקיומו של א

מלמד על כוחם של גופי התקשורת, המחזיקים בהם, והגורמים הממנים אותם )גופי המדיה 

  45והפרסום(, להשפיע על סדר היום של מקבלי ההחלטות ועל תוכן החלטותיהם".

עשרת בין על שנמנה -יחד עם חברות האשראי שבשליטתו נחשב למפרסםבנק הפועלים  .53

בנק הפועלים מותגים בעשרות מיליוני שקלים בשנה  , שמשקיעהגדולים במשקהמפרסמים 

גופי התקשורת, על  עשויה להיות השפעהקבוצת אריסון ל כמפרסמת גדולה .וישראכרט

   46שמשפיעים על הציבור ועל מקבלי ההחלטות.

מדובר בקבוצה שמחזיקה  ת כימלמדשל קבוצת אריסון משקית -כללהריכוזיות הבחינת  .54

בזכויות בתשתיות חיוניות בתחומי המים והחשמל שנחשבים תחומי התשתית החיוניים 

אשר בו בעל חשיבות רבה תחום  –בתחום תשתיות התחבורה בזכויות משמעותיות ביותר, 

, במונופול בייצור מלח, בבנק הגדול בישראל שעומד בצומת מרכזית ביותר מבוצעת ההקצאה

פרויקטים בעלי חשיבות לאומית, מחזיק בחברת האשראי הגדולה  מוביל ומממן –במשק 

הקבוצה אף  .בעל השפעה תקשורתית כאחד המפרסמים הגדוליםעשוי להיות בישראל ואף 

לצד פעילותה הכוח הפיננסי האדיר של הקבוצה  47בעלת פעילות שתדלנית לא מבוטלת.

את אחת הקבוצות  יוצריםבתשתיות חיוניות משמעותיות  יהזכויותהריאלית הענפה ו

 הריכוזיות ביותר במשק.

 

 משקית -השפעת ההקצאה לקבוצת אריסון על הריכוזיות הכלל .ד

מדובר בהקצאה של זכות בפרויקט בעל חשיבות לאומית, שצפויה מהמתואר לעיל עולה, כי  .55

גם מידת הריכוזיות הגבוהה במיוחד של  תוארהלהעניק כוח מיקוח רב מאוד לזוכה בה. 

ויכולתה של הקבוצה, כבר בעת הזו עובר להקצאה, להפעיל כוח מיקוח ממשי  קבוצת אריסון

 ף ריכוזי כזהלגו משמעותית זוהקצאה  תןיתוספת כוח המיקוח שת .כלפי קובעי המדיניות

 מקרה כזה, הקצאהב משק כולו.הו גוףשל המשקית -תגדיל במידה ניכרת את הריכוזיות הכלל

  48משק.בריכוזיות הלגורם חלופי המחזיק במידה פחותה של כוח מיקוח עדיפה מבחינת 

מאפייניה המיוחדים של הקבוצה. הקשר בין ההקצאה לניתוח הדברים עולים ביתר שאת מ .56

 תחומייתר מינוף כוח המיקוח שיוענק לקבוצה בהקצאה לעבר פעילויותיה בהחשש הוא 

בתשתיות  המיקוח הרב שהקבוצה מחזיקה בידיה כבר היום כוח מינוףו ,ת התחבורהותשתי

                                                           
על בסיס נתוני פעילות השתדלנים באתר הכנסת . לובינג חברות ידי-על מיוצגות אריסון מקבוצת חברות ארבע 43

 . 8.4.122, נצפה בתאריך http://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/Lobbyist.aspxבכתובת 
 .31טיוטת המתודולגיה, עמ'  44
 .8טיוטת המתודולוגיה, עמ'  45
 .43ראו ה"ש  46
ציינה כי "מצבר הפרויקטים של שיכון ובינוי מסתמן כי שם דעת בעניין אתגל הבחוות הוועדה עמדה על כך כבר  47

ידי קבוצת -היא גורם בעל פעילות בלתי מבוטלת בתחום התשתיות בישראל. העובדה כי שיכון ובינוי מוחזקת על
אריסון השולטת בבנק הפועלים שהוא הבנק הגדול בישראל וכי שתיהן מתאפיינות בפעילות שתדלנית בכנסת, עשויה 

 לחזק את החשש מהיכולת להפעיל לחץ כלפי קובעי המדיניות".
 .14ת המתודולוגיה, עמ' טיוט 48

http://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/Lobbyist.aspx


  
 

 

בתחום באופן שעלול להביא לפגיעה בפעילות  משרד התחבורהואל מול הממשלה תחבורה 

 תחבורה הציבורית בכלל.  בההקצאה ו

בתחומי תשתית חיונית, לרבות  ,ניכרתהחוט המשולש של פעילות ריאלית החשש שיתר על כן,  .57

ת ותשתיהאחת  -רכבת הקלה וזכייה בהפיננסי המשמעותי ביותר ורם הגהחזקת 

יאפשר את שילוב הזיקות וההשפעה בין תחומי המשק  ,ביותר תוחיוניהת וומשמעותיה

מטבע הדברים, פגיעה  ., או מי מהןהשונים לצורך מינוף כוח מיקוח כלפי פעילויות הקבוצה

לבוא לידי ביטוי מתחת לפני  המשקית עלול-כללריכוזיות ומ שנובעת משימוש בכוח מיקוח

במועד  ההשטח, לעיתים בשלבים ולא בבת אחת, בלי שיהיה ניתן לעמוד עליה ולמנוע אות

 .ההתרחשות

-צפויה להגדיל את הריכוזיות הכלל ת הזכות לקבוצת אריסוןהקצא כי שהוועדה מצאהלאחר  .58

בהקצאה לקבוצת  אין כי אף שיפורט,, כפי הוועדה חברי רוב השתכנעו, במידה ניכרת משקית

 תועלת משמעותית העשויה להצדיק פגיעה זו. אריסון 

של עלות מוערכת ב בישראל שיבוצעו המורכבים הפרויקטים אחדשעוסקת ב מדובר בהקצאה .59

להצלחת המכרז צפויה השפעה מהותית על רווחת הציבור, ובפרט על . ש"ח מיליארד 9-כ

הקלה. ככל מכרז, תוצאות מכרז זה תלויות באיכות  תושבי ירושלים ומשתמשי הרכבת

בסופו של דבר לתכנון, הקמה והפעלה של הפרויקט  יביאוהצעות איכותיות ההצעות שיוצעו. 

לריבוי מציעים בהליך מכרזי השפעה מכרעת על איכות באופן האיכותי, המהיר והיעיל ביותר. 

  49.ציבורההצעות שיתקבלו ועל עלות הפרויקט, שימומן מכספי 

כפי שהוסבר בטיוטת המתודולוגיה, לצד החובה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית, סעיף  .60

)ה( לחוק מורה לוועדה להבטיח כי הפעלת סמכותה לא תביא לפגיעה משמעותית ברווחת 5

משקית, -מכאן, שגם במקרים בהם ההקצאה צפויה להגדיל את הריכוזיות הכלל 50.הצרכנים

  כך בטיוטת המתודולוגיה: צידה תועלת משמעותית העשויה להצדיקה.יש לבחון אם יש ב

"... ככל שמספר המתמודדים בהליך התחרותי קטן יותר,  
היעדרותו של הגורם הריכוזי מהמכרז צפויה להביא לאובדן לחצים 
תחרותיים משמעותיים יותר בהליך התחרותי ותפחת ההצדקה 

בים יותר מתמודדים על להתנגד להשתתפותו. ולהפך, ככל שגופים ר
ההקצאה ובין השחקנים הנותרים יש חברות יעילות, מנוסות או 
בעלות יכולות מיוחדות אחרות בתחום, כך הפגיעה בהליך התחרותי 

 51.תפחת ותגדל ההצדקה להתנגד להשתתפותו של הגורם הריכוזי"
 

בתשתיות תחבורה ובביצוע פרויקטים משמעותיים ולעמדת רב קבוצת אריסון בעלת ניסיון  .61

 ,עם זאת .מדובר בקבוצה שהוכיחה בעבר את יכולותיה בתחומי התשתיתועדת המכרזים 

, מכרזב ריבוי הקבוצות שעמדו בתנאי הסף בשלב המיון המוקדם והוכרזו כשירות להתמודד

בהליך משמעותית פגיעה תחרות נאותה ומפיג את החשש מ הוועדה חברי רוב לעמדת מאפשר

 המכרזי כתוצאה מגריעת שיכון ובינוי.

משקית יהיה גבוה יותר, -"ככל שהחשש להגדלת הריכוזיות הכלל ,לפי טיוטת המתודולוגיה .62

כך תידרש פגיעה חמורה יותר ברווחת הצרכנים על מנת להצדיק הקצאה של הזכות למרות 

                                                           
  Auctions Versus “Bulow, J. and Paul Klemperer (1996): הנחה ברורה זו נתמכת במאמרים, ראו לדוגמא 49

Negotiations”, The American Economic Review, vol. 86(1), pp. 180-194.. 
הפעלת הסמכות לפיהן תעשה באופן : "הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל דין, ובלבד ש5לשון סעיף  50

 שיבטיח כי לא תיגרם פגיעה משמעותית ברווחת הצרכנים".
 .16טיוטת המתודולוגיה, עמ'  51



  
 

 

 הכלל הריכוזיות מהגדלת החשש, כאמור, דנן משקית". במקרה-הגדלת הריכוזיות הכלל

 .ברווחה משמעותית פגיעה צפויה לאלדעת רוב חברי הוועדה ו במיוחד גבוה משקית

זאת ועוד, אחת ממטרות חוק הריכוזיות היא לאפשר לגורמים נוספים להתמודד ולפעול  .63

כך בדברי ההסבר לחוק: "מטרת ההסדרים הקבועים בפרק  בתחומי תשתית משמעותיים.

בין הגורמים  52תחום התשתיות החיוניות".בא לקדם את הגדלת מספר השחקנים ב'... הי

שעברו את שלב המיון המוקדם נמצאים גורמים שזו להם הפעם הראשונה שהם מתמודדים 

   ., וזכייתם תשרת מטרה זובמכרזים על תשתיות תחבורה בישראל

כי המשך חיזוק מעמדה הריכוזי של קבוצת אריסון במשק,  היא הוועדה חברי רובדעת  .64

בתחום תשתית חיונית משמעותי כתחום שירותי תחבורה ציבורית במרכז מטרופולין, חותר 

זאת, מאחר שהקצאת הזכות לקבוצת אריסון צפויה להגדיל באופן תחת מטרות החוק. 

מניצול הזכייה ולחזק באופן ממשי את החשש משקית -משמעותי את הריכוזיות הכלל

כשאין בצידה תועלת משמעותית העשויה  להגדלת כוח המיקוח שלה מול קובעי המדיניות,

לקדם את הגדלת מניעת התרחבותה של הקבוצה לתחום זה אף עשויה כמו כן, להצדיק זאת. 

  .מספר השחקנים בתחום התשתיות החיוניות

לפיה יש  ועדת המכרזים מאמצת את חוות הדעת של יעמדת"פרופ' שמחון: בדעת מיעוט סבר  .65

של שיכון ובינוי תביא לפגיעה משמעותית בהליך התחרותי במכרז  חשש שמניעת השתתפותה

סיון העבר, יויכולה להוביל לפגיעה ברווחת הציבור. ועדת המכרזים, טוענת שעל פי נ

ם מתמודדים אשר בפרויקטים מורכבים להקמת תשתיות בשיתוף המגזר הפרטי, לרוב ישנ

המכרזי. לכן, על אף ריבוי המתמודדים אשר עמדו בתנאי הסף, ישנו פורשים תוך כדי ההליך 

 חשש שפסילת שיכון ובינוי תפגע באופן משמעותי בתוצאות המכרז. 

חשש זה ממיעוט מתמודדים אף מתחזק כאשר בוחנים מקרוב את מאפייני המתמודדים 

. במכרז משתתפות קבוצות ללא ניסיון בפרויקטים מול המדינה וקבוצות שפעילותן האחרים

העסקית בישראל מצומצמת וככאלה הן בעלות נטייה רבה יותר לפרוש מההליך טרם הגשת 

פוליטית. כמו כן, קיים חשש שבשל -הצעות, ובפרט כשמדובר במכרז באזור בעל רגישות גיאו

, המשמשות כקבלני משנה Siemens AG-ו Alstom SAרה של מיזוג מתוכנן בין פעילות התחבו

 ."53.במסגרת שתיים מהקבוצות, תיגרע קבוצה מהמכרז

 

  מידת הריכוזיות של קבוצת אלקטרה טרם ההקצאה .ה

התשתיות )כבישים, מסילות ו קבלנות הבנייה אלקטרה פועלת בתחום הנדל"ן; בתחום קבוצת .66

בתחום הסלולר; בחלוקת גז טבעי; ייצור חשמל באנרגיה שאובה; ביצוע  54רכבת וגשרים(;

עבודות קבלנות למערכות חשמל וצנרת, מיזוג אוויר מרכזי, מעליות ודרגנועים; ייבוא, ייצור 

ושיווק מוצרי צריכה חשמליים ומזגנים; והפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי 

 "מחסני חשמל"."שקם אלקטריק" ו –צריכה חשמליים 

                                                           
 .1089, עמ' 706, ה"ח הממשלה התשע"ב 2012-הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב 52
 הקבוצות שאחת סבירות וקיימת הנוכחי בהרכב נפרדות קבוצות בשתי למכרז לגשתהן ל יאפשר לא כאמור מיזוג 53

 והשתתפותה המשנה קבלן את להחליף הקבוצות לאחת תאשר המכרזים שוועדת אפשרות יש, זאת עם. לפרוש תאלץ
 .תתאפשר

הכולל עבודות בין הפרויקטים המשמעותיים אותן אלקטרה מבצעת כקבלנית ניתן למנות את פרויקט חניון שז"ר,  54
 –ואת פרויקט הקו המהיר לירושלים  ,לשימוש משתמשי הרכבת בירושלים קרקעי-להקמת חניון תתכרייה ודיפון 
הנחת פסים והקמת מערכות  ת,הכולל הקמת מבנה עליון למסילה, ייצור והצבת מיסעות בטון טרומיומבנה עליון: 

 חשמל, מיזוג אוויר ומפוחי פינוי עשן.



  
 

 

 1.2באשר לפעילותיה בתחומי תשתית חיונית, קבוצת אלקטרה מחזיקה ברישיון רט"ן )פרט  .67

מלקוחות הסלולר  9%-בעלת נתח שוק של כ שהינה ,לתוספת( באמצעות גולן טלקום בע"מ

תחום בעל חיוניות גבוהה מפני שפעילותו התקינה  הסלולרהוועדה ראתה בתחום  55.בישראל

  56יה בו.של המשק תלו

 אחת שלכל, מ"בע דרום טבעי וגז מ"בע טבעי גז בנגב מהאחזקות 33%-ב מחזיקה הקבוצה .68

היקף הגז השנתי שהוזרם  57.לתוספת( 12.2הדרום )פרט  באזור טבעי גז של חלוקה רישיון מהן

  .מוגבלתעל הפעילות במשק  ןוהשפעתביחס לפעילות המשק כולו  בתשתיות אלו מצומצם

 מותנה המחזיקה ברישיון (25.5%קבוצת אלקטרה שולטת )כמו שיכון ובינוי( בפי.אס.פי ) .69

 לתוספת(.  6.4שאובה במתקן גלבוע )פרט  באגירה חשמל לייצור

תחום ייצור החשמל ותחום החלוקה של גז טבעי הם שניים מתחומי התשתית החיונית אשר  .70

ידית של פגיעה בפעילות ורה ומביותר למשק, נוכח השפעה חמהוועדה ראתה כחיוניים 

 58בתחומים אלה על תפקודו של המשק.

אינה מחזיקה בזכויות היא  אם כי(, 20.1)פרט  קבוצת אלקטרה פעילה גם בתחום הכבישים .71

רך תחזוקה לצו משמשת כקבלן משנה של כרמלטון בע"מ בתשתיות חיוניות בתחום. הקבוצה

והנתיבים  16כביש  ימכרזמתמודדת ב הקבוצה ,כמו שיכון ובינוי .שוטפת של מנהרות הכרמל

הקימה ומתפעלת שני מכוני טיהור שפכים )בערד ובנתניה(, אך  הקבוצהבנוסף,  59המהירים.

 היא אינה בעלת הזכות בהם. 

 9.13-כ עומד על 2017בשנת  קבוצת אלקטרה סך הכנסות ,כלכליים-באשר לנתונים המאקרו .72

עובדים  7,470-, ומצבת עובדיה מונה כישראלבמתוכם ₪ מיליארד  8.48-כ ,₪מיליארד 

  60בישראל.

בחינת מאפייני הקשר של אלקטרה המאפשרים השפעה רגולטורית מעלה כי כוח המיקוח של  .73

 אינו גבוה במיוחד. נסביר.הקבוצה עובר להקצאה 

, ובפרט עם משרד האנרגיה )לרבות לקבוצת אלקטרה נקודות ממשק רבות עם מאסדרים .74

רשות הגז הטבעי ורשות החשמל( ומשרד התקשורת. בנוסף, לקבוצה נקודות מפגש עם 

עיריית ירושלים, רשויות התכנון, משרד התחבורה  :בהםמאסדרים בתחומי התשתיות, 

  .וגורמים במשרד האוצר

בחוות הדעת בעניין הנתיבים המהירים, אף שקבוצת אלקטרה  ה הוועדהרטיעם זאת, כפי שפ .75

פועלת מול שורה של מאסדרים, טיב אחזקותיה בתחומי תשתית חיונית אינו הופך אותה 

 לשחקנית דומיננטית מול אף אחד מאלו. 

. 2017קבוצת אלקטרה היא אחת מעשרת המפרסמים הגדולים בשנת גם כמו קבוצת אריסון,  .76

גופי התקשורת המשפיעים על דעת הציבור  מולהגדולים עשוי להיות כוח למפרסמים כאמור, 

 ומקבלי ההחלטות.

בלתי מבוטלת בתחומי תשתית חיונית, ן המקובץ עולה, כי לקבוצת אלקטרה פעילות מ .77

כלכלית של הקבוצה -המעניקה לה ממשקים מול שורה של מאסדרים. גם בחינה מאקרו

                                                           
 . 2017לדוח הכספי של אלקו לשנת  130עמ'  55
 .13 ראו ה"ש 56
 (.33%) מ"בע אהרון וחימו( 33%) מ"בע אמישראגז הם הרישיונות בשני הנוספים המחזיקים 57
 .13ראו ה"ש  58
 .25ראו ה"ש  59
 .2017דוח הכספי של אלקו לשנת מתוך ה 60



  
 

 

עם זאת, הקבוצה אינה שחקנית גדולה ומשמעותית  מלמדת על פעילות ריאלית ניכרת. יחד

ועל כן כוח המיקוח שלה מול  באף אחד מתחומי התשתית החיונית בהם היא פועלת

חשבת לריכוזית אך בשל מחזור נכמו כן, קבוצת אלקטרה  המאסדרים בתחומים אלו מוגבל.

 תשתית חיונית. נוגע לפעילויות שאינן בתחומישרובו  על הרף הקבוע בחוקהעולה ממכירות 

 משקית של קבוצת אלקטרה אינה גבוהה במיוחד.-אלו מובילים למסקנה כי הריכוזיות הכלל

 

 משקית-השפעת זכיה של אלקטרה במכרז על הריכוזיות הכלל .ו

יה להעניק לזוכה בה כוח , הקצאת הרכבת הקלה היא בהיקף חסר תקדים וצפוכפי שפירטנו .78

האחראי להסדרת תחום התחבורה הציבורית. כמו מיקוח רב, בעיקר מול משרד התחבורה, 

משקית גבוהה במיוחד -ינה מתאפיינת במידת ריכוזיות כללכן, הראנו כי קבוצת אלקטרה א

. באף תחוםמעניקים לה כוח מיקוח משמעותי  וכי אחזקותיה בתחומי תשתית חיונית אינם

ועל כן  ,התחבורהיתרה מכך, הקבוצה אינה מחזיקה בזכויות בתשתיות חיוניות בתחום 

  מצם.והחשש ממינוף זכייתה בהקצאה לעבר פעילויות אחרות בתחום מצ

בעלת ניסיון בביצוע פרויקטים משמעותיים  היא ת אלקטרהבדומה לשיכון ובינוי, קבוצ .79

ולעמדת ועדת המכרזים מדובר בקבוצה איכותית שהשתתפותה עשויה לתרום להצלחת 

בניגוד לקבוצת אריסון, קבוצת אלקטרה אינה נמנית על . , על אף ריבוי המשתתפים בוהמכרז

קבוצת הגורמים הריכוזיים שהוועדה קבעה כגורמים שרמת הריכוזיות שלהם גבוהה 

 שאינןמיוחס ברובו לפעילויות ששלה ונחשבת לריכוזית אך בשל מחזור המכירות  61,במיוחד

  62בתחומי תשתית חיונית.

 משקית כתוצאה מהקצאת הזכות לאלקטרההחשש להגדלת הריכוזיות הכלל על כן,  .80

  63., בשים לב לתחומי פעילותה ולזיקה ביניהם להקצאהמצומצם

משקית -המתודולוגיה מנחה אותנו כי "ככל שהחשש להגדלת הריכוזיות הכללטיוטת  .81

כתוצאה מההקצאה מתון יותר, כך תספיק פגיעה קלה יותר ברווחת הצרכן על מנת שניתן 

אם כך, בהתחשב בחשש המצומצם מהגדלת יהיה להתגבר על חשש זה ולהקצות את הזכות". 

רז כאמור, די בתרומה המצומצמת משקית מהשתתפות אלקטרה במכ-כללהריכוזיות ה

 שבהשתתפותה להצלחת המכרז כדי לאפשר לה להשתתף ולזכות בהקצאה.

 

  ת הוועדההמלצ .ז

כי הקצאת הזכות לקבוצת אריסון צפויה להגדיל  שהתקבלה ברוב קולות היאהוועדה עמדת  .82

 ולחזק באופן ממשי את החשש מניצול הזכייהמשקית -באופן משמעותי את הריכוזיות הכלל

כשאין בצידה תועלת משמעותית העשויה  להגדלת כוח המיקוח שלה מול מקבלי ההחלטות,

כי השתתפותה של קבוצת אלקטרה  )פה אחד( עם זאת, סבורה הוועדה .להצדיק פגיעה זו

משקית במידה מצומצמת שאינה מצדיקה את -הכללבמכרז צפויה להגדיל את הריכוזיות 

 מניעת השתתפותה.

                                                           
הוועדה לצמצום ( 7.6.2015המלצת הוועדה לצמצום הריכוזיות בקשר להפרטת חברת דואר ישראל בע"מ ) 61

 ,  בכתובת: הריכוזיות
http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/OpinionPostOffice.PDF. 
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למנוע את השתתפותה של קבוצת אריסון במכרז,  (ברוב קולות)ועדה ממליצה הועל כן,  .83

  ולאפשר לקבוצת אלקטרה להשתתף בו.

כי באיזון בין החשש לפגיעה ברווחת , 64כפי שפורט בסעיף  ,פרופ' שמחון בדעת המיעוט סבר .84

לבין החשש מהגדלת הריכוזיות במכרז הציבור כתוצאה ממניעת השתתפותה של שיכון ובינוי 

משקית שעלולה להיגרם מזכייה של שיכון ובינוי במכרז, אין לפסול את השתתפותה של -הכלל

 שיכון ובינוי במכרז.

 

 

 

 בכבוד רב,

 
 אורי שוורץ

 מ"מ הממונה על הגבלים עסקיים

 ויו"ר הוועדה לצמצום הריכוזיות

 

 


