
 

 

 2017 נוארי                                                  ותחרות  הגבלים עסקיים מעו"דכן

 ;משקית-מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כללפרסמה טיוטת  הוועדה לצמצום הריכוזיות

 ידי המדינה-על הקצאת זכויות בתשתיות חיוניותל בנוגעהמתודולודיה תשמש את הוועדה לייעוץ 
 

 ,נכבדים וידידים לקוחות

 על הממונה עומדת שבראשה, הריכוזיות לצמצום הוועדה 2017 בינואר 17 ביום כי ,לעדכנכם ברצוננו

 ריכוזיות לבחינת מתודולוגיה בנושא מדיניות טיוטתפרסמה  "(,הממונה"-ו" הועדהו)" עסקיים הגבלים

 ."(הטיוטה)"ציבורי  לשימוע משקית-כלל

 חוקל בהתאם שגובשה ,הריכוזיים הגורמים ברשימת הנכללים פיםלגו ,היתר בין, רלוונטית הטיוטה

לעיון  זמינה)"החוק" או "חוק הריכוזיות"( ואשר  2013-"דתשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום

 .האוצר משרד באתר

 לגופים, הריכוזיות בחוק סמכותהפי -על, ייעוץ מתן לצורךאת הוועדה  ושמשי טיוטהעקרונות שבה

פי דין סמכות הקצאה של -לע, שרי ממשלה וכל גורם שמוענקת לו ממשלה משרדי, רשויות) מאסדרים

בחברה ממשלתית או זכויות  תהקצא בעת משקית-לשקול שיקולי ריכוזיות כלל יםנדרש אשרזכות(, 

שירותי ביוב, דלק, גז  ,החשמל, אספקת מים לשתייה בתשתיות בתחומי זה ובכללחיונית,  בתשתית

טבעי, שירותי טלפוניה קווית )לרבות אינטרנט(, טלפוניה ניידת, תשתיות תחבורה בינלאומיות ותחבורה 

 . ארצית-פנים

את הטיוטה ויגבש את הערותיו  יבחן – לפעילותולהיות רלוונטית  עשויהשכל גורם אשר הטיוטה  מוצע

 .2017במרץ  17עד ליום  לוועדההערות  הגישניתן ללמתודולוגיה ולעקרונות שקבעה הוועדה. 

I. הטיוטהלפרסום  רקעה 

 המשק כי שסברה, במשק התחרותיות להגברת הוועדה מסקנות בעקבות, חוק הריכוזיות נחקק 2013 שנתב

 שנקבעו פעולהאחד ממישורי ה .בעולם אחרים לשווקים בהשוואה יתירה בריכוזיות מאופיין בישראל

 היא זה במישור החוק טרתמ. מדינה בנכסי ההקצאה הסדרתב, עניינו ויעיל תחרותי שוק קידוםלבחוק, 

, בעת שהמדינה מקצה זכויות משקית-כלל ריכוזיות הפחתת-מניעת פגיעה בתחרות הענפית ו :כפולה

 :שלה בתשתית חיונית

 פורסמה לראשונה  2016ביולי  25 ביום, כי נזכיר ,הענפית בתחרות הפגיעה מניעת היבטל הנוגע בכל

ידי המאסדר, תחול על הגורם המקצה חובה להתייעץ עם הממונה -רשימת זכויות שבטרם הקצאתן על

להודעה  – 2016בחודש אוקטובר  עודכנה; רשימת הזכויות שפרסמנו קודמת אגרתזה  בעניין)ראו 

 .(הבא הקישור, ראו נושאשפורסמה ב

 מאסדר, הריכוזיות לחוק בהתאם :)מושא אגרת זו( משקית-כלל ריכוזיות הפחתתגע להיבט בכל הנו 

http://www.antitrust.gov.il/files/34435/טיוטה-מתודולוגיה_לריכוזיות_כלל-משקית.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/34435/טיוטה-מתודולוגיה_לריכוזיות_כלל-משקית.pdf
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http://www.antitrust.gov.il/files/34390/הודעה%20בעניין%20עדכון%20רשימת%20הזכויות.pdf
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החזקה בשיעור משמעותי בחברה  להקצותתשתית חיונית או  בתחוםזכות  הקצותל המבקש

-הכלל הריכוזיות על ההקצאה להשפעת בנוגע הועדבו יוועץלה נדרש – יריכוז לגורםממשלתית, 

מתן  עתב עמדתה את תגבשהיא המתווה שלפיו  את הוועדה מפרסמת, כשנתיים, לאחר כעת משקית.

 המאסדר; שהיא כפי, הוועדה עמדת את לאמץ מחויב אינו המאסדר כי, צויןי .למאסדר המלצתה

 משקלהולשקול, בין מכלול השיקולים, גם את עמדת הוועדה )על  המלא דעתו שיקול את להפעיל נדרש

 .(שיש לתת לה

 על ההקצאה תהשפעבשלושה שלבים: בחינת  תפעל הוועדה ,שבטיוטה למתווה בהתאם, להלן שיפורט כפי

הוועדה  המלצת מתן, ולבסוף; תשיג ההקצאהשהצרכנית  התועלת בחינת ;משקית-הכלל הריכוזיות היקף

 .למאסדר

II. ?כיצד תפעל הוועדה במתן ייעוץ? מהי ריכוזיות כלל משקית 

, תחילה .משקית-השפעת ההקצאה על הריכוזיות הכללמהי לבחון בעת מתן עצתה נדרשת הוועדה כאמור, 

 דרג כלפי מיקוח כוחשל גורם ריכוזי להפעיל  יכולתוכ, משקית"-כלל"ריכוזיות  מהי מגדירה הטיוטה

 בתרחישים , בין היתר,לקום עשוי מיקוח כוח, לטיוטה בהתאם. (הפוליטי דרגה)לרבות  ההחלטות מקבלי

 :הבאים

  "מודע לא, גם אם באופן לטובת גורם שכלפיו הוא "שבוי" המוט המאסדר החלטת –"שבי רגולטורי ,

 ;'דעקב פערי מידע או עקב קשרים הדוקים בין הצדדים וכ

  "חיוניתמהשבתה או שיבוש של פעילות בתשתית  חששמ נובעת המאסדר החלטת –"הורדת השאלטר 

 ;למשק

 "Too Big to Fail "– ייצרת)כגון מוסד פיננסי( המאסדר נובעת מחשש שנפילת גורם ריכוזי  החלטת 

 כלכלי;-מקרו זעזוע

  "ידי גוף -החלטת המאסדר נובעת ממניפולציה של מידע חדשותי, המדווח על –"תקשורת שבויה

 לקדם במטרה, שהם גופים ריכוזיים גדולים מפרסמיםידי -על או ריכוזי גורם מחזיק בושתקשורתי 

 .מסוימות קבוצות עם המיטיבהרגולציה 

 .ההוועדעמדת בש ולפיהם תגשהשלבים  תזו, פונה הטיוטה לפירוט שלוש חדשניתלאחר קביעת הגדרה 

 שלב ראשון: בחינת "כוח מיקוח" של גורם ריכוזי כלפי דרג מקבלי ההחלטות (א)

בהתאם לטיוטה  ,כלפי דרג מקבלי ההחלטות ריכוזי גורם של הקיים" המיקוח"כוח  עמוד עלמנת ל על

 :הבאים הפרמטריםשלושת  את תבחן הוועדה

 החזקה בידיו שיש וככל, יותר חיוני פעילות בתחום מחזיק ריכוזי גורםש ככל: חיוניים פעילות תחומי 

 נערכת בטיוטהבהקשר זה,  .המדיניות קובע כלפי מיקוחה כוח גדלכך  – חיונייםפעילות  תחומי ביותר

 מים אספקת, חשמלה תחומי: בהתאם לחשיבותם לחוק בתוספת יםמנויה תחומיםה בין הבחנה

בדרגת  נמצאים (אינטרנט)לרבות  קווית טלפוניה ושירותי טבעי גז, דלק, ביוב ושירותי לשתייה

 תחבורה תשתיות, הניידת הטלפוניה תחומימוגדרים  אחריהםוהחיוניות הגבוהה ביותר; 

 כתחומים חיוניים במידה גבוהה. ,במרכזי המטרופולין ארצית-פנים ותחבורה בינלאומיות

 כלכלית-מאקרו חשיבותשלגורם הריכוזי  ככל: הריכוזי הגורם שלכלכליים -המאקרו הפעילות נתוני, 

אחרים והיקף התעסוקה  םלענפי פעילותו חשיבות, גודלוגדל כוח המיקוח שלו. בהקשר זה ייבחן  כך

 שהוא אחראי לה.

http://www.antitrust.gov.il/files/33431/חוק%20לקידום%20תחרותיות%20וצמצום%20ריכוזיות_2013.pdf


 

 

3 

 הגורם הריכוזי  שבין: סוג וטיב הקשר המדיניות קובע ובין הריכוזי הגורם שבין הקשר מאפייני

 מערכת טיב, היתר יןכוח המיקוח. בהקשר זה ייבחנו, ב מידת על להשפיע הם אףלמאסדר, עשויים 

 קובעי תלות, נוספים מדיניות קובעי עם הריכוזי הגורם קשרי של ואופיים מספרם, ביניהם היחסים

 לציבור המספקים תקשורת בכליהריכוזי )ככל שישנן(  הגורםואחזקות  הריכוזי גורםב המדיניות

 .ואקטואליה חדשות

הגורם  התרחבות, ובעיקר: האם דינאמית מבחינהגם  יבחןימיקוח של גורם ריכוזי  כוחש, מובהר בטיוטה

 הקצאת נעשית בוש, תאפשר לו להפעיל כוח מיקוח בשווקים אחרים או בשוק ההקצאה עקבהריכוזי 

 .הזכות

 ריכוזי לגורם הקצאהמ כתוצאה תושגש הצרכנית התועלת: בחינת שני שלב (ב)

כי ההקצאה לגורם ריכוזי צפויה להגדיל את הריכוזיות  סבורה הועדהו, גם אם חוק הריכוזיותל בהתאם

 מציינתמשקית, עליה לבחון אם קיימת תועלת צרכנית משמעותית המצדיקה את ההקצאה. הטיוטה -הכלל

 גורם ריכוזי מהשתתפות בהקצאת זכות, עלולה לפגוע ברווחת הצרכנים:  הגבלתסוגי דרכים שבהן  שני

 מידת הפגיעה תושפע  –ונות, עקב הקטנת מספר המתמודדים בהליך תחרותי להענקת רישי פגיעה

 וותרו בהליך ההקצאה ומזהותם של השחקנים השונים.יממספר המתמודדים שי

 ספציפי. לענף הריכוזי הגורם מכניסת תועלות של קיומן 

 לגורם ריכוזי להקצאה מומלציםתנאים  כלולל שויהע – הועדהו המלצת: שלישי שלב (ג)

מבקשת לאזן בין השפעת ההקצאה על כוח המיקוח של הגורם הריכוזי, ובין התועלת הצרכנית  ועדההו

שהקצאה תשיג. כפי שמובהר בטיוטה, המלצה מוחלטת של בעד או נגד הקצאת זכות לגורם ריכוזי, עשויה 

 שלא לעלות בקנה אחד עם עקרון המידתיות, לו מחויבת הוועדה כרשות מנהלית. 

ועדה עשויה לכלול התייחסות לפתרון מוצע מורכב יותר, כגון המלצה לאפשר את , המלצת הולפיכך

השתתפות הגורם הריכוזי בהליך ההקצאה, בכפוף לתנאים. בהקשר זה, הטיוטה מפנה, בשינויים 

 בהנחיות שעניינו, העסקיים ההגבלים רשות שפרסמה דעת בגילויהמחויבים, לשיקולים הכלליים שנמנו 

 .בתחרות משמעותית לפגיעה סביר חשש המעלים למיזוגים תרופות בדבר

עד ליום  יהעל הערות הגישניתן לו עומדת לשימוע ציבורי הטיוטהכאמור,  .הטיוטה לעיקרי באשר כאן עד

 .2017במרץ  17

 ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

  מחלקת הגבלים עסקיים
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

 , מחלקת הגבלים עסקיים   עו"ד מיכאל לחמי , שותף, מחלקת הגבלים עסקיים   עו"ד זיו שוורץ
 03-6941325טלפון:  03-6944141טלפון: 

 mlahmy@fbclawyers.comדוא"ל:  zschwartz@fbclawyers.comדוא"ל: 
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