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 ברישיונות חיפוש נפט יבשתיים לדלק קידוחיםהענקת זכויות הנדון: 
 2019ביוני  25 פנייתך מיום: סימוכין

 
 כדלקמן: הלעיונכם את חוות דעתמתכבדת להעביר ( הוועדההוועדה לצמצום הריכוזיות )להלן 

ביחס תייעצות הלוועדה, ל ת טבע שבמשרד האנרגיהומינהל אוצר פנה 2019ביוני  25ביום  .1

דלק קידוחים שותפות חזקות בשני רישיונות חיפוש נפט יבשתיים להלמתן אישור רכישת 

התחרות )ב( לחוק לקידום 5בהתאם להוראות סעיף הפנייה נעשתה  (.דלקמוגבלת )להלן 

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

 

 המסגרת הנורמטיבית להתייעצות עם הוועדה

 החברות) מר יצחק תשובה מ שבשליטתדלק היא שותפות הנשלטת ע"י קבוצת דלק בע" .2

 קבוצתליבת פעילותה של . (הקבוצה או קבוצת דלקלהלן  ייקראו שבשליטת מר תשובה

 מוצרי שיווק ותחום חו"ל,וב בישראל וגז נפטואספקה של  ההפק ,חיפוש תחוםהיא דלק 

 תחוםהוא  בהםשהבולט ש בתחומים נוספים החזקות בנוסף, לקבוצה .בישראל דלק

 והפיננסים. הביטוח

 גורם ריכוזי מכוח שלוש חלופות בחוק:נחשבת  הקבוצה .3

, בשל (לחוק( 1()א()1()א)4 סעיף) משמעותי פיננסי גוףהשתייכות לקבוצת מחזיקים ב .א

(, ששווי כלל נכסיה עולה מעל הרף הפניקס )להלן בע"מ אחזקותבהפניקס  שליטתה

 1.₪(מיליארד  .9239-המוגדר בחוק לקביעת גופים פיננסיים משמעותיים )כ

( 2()א()1)א()4סעיף ) לקבוצת מחזיקים הכוללת תאגיד ריאלי משמעותי השתייכות .ב

ולים מעל הרף ע הקבוצה שלהקובע והן האשראי  , מאחר שהן מחזור המכירות(לחוק

 .₪(מיליארד  5.98-)כ לקביעת תאגידים ריאליים משמעותיים בחוק המוגדר

זכויות תחום בעולה על מחצית מכלל הפעילות  הקבוצה היקף הפעילות המצטבר של .ג

 .לתוספת( 7.1נפט )פרט ה

                                                             
יש לציין כי במסגרת פרק ד' לחוק: הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים  1

על  23.5.19ביום  הקבוצהחתמה  ,כדי לקיים חובה זו .11.12.2019-נדרשת הקבוצה להיפרד מהפניקס עד ליום ה
. Centerbridge Partners LP-ו Gallatin Point Capital LLCממניות הפניקס עם  32.5%הסכם מחייב למכירת 

 .pdf-1231000/P1230800-https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1230001.00ראו: 

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1230001-1231000/P1230800-00.pdf
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תחום  , הוא1952-מוענקת זכות נפט, לפי חוק הנפט התשי"בתחום הפעילות שלגביו  .4

 זכויות ברישיונות המבוקשים רכישתכן, -. עללתוספת לחוק 7תשתית חיונית לפי פרט 

משקית -יקולי ריכוזיות כלללשקול שעולה כדי הקצאת זכות שמחייבת את המאסדר 

 בהתייעצות עם הוועדה.

 

 עמדת הוועדה

על מנת לבחון אם רכישת הזכויות המבוקשת ברישיונות החיפוש היבשתיים על ידי קבוצת  .5

במתודולוגיה לבחינת ריכוזיות  נעזרה הוועדהמשקית, -דלק תגדיל את הריכוזיות הכלל

-הכלל הריכוזיות מידת את וועדהאמדה ה ,תחילה 2(.המתודולוגיהמשקית )להלן -כלל

 ובחנהעל טיבה של ההקצאה , לאחר מכן, עמדה ההקצאה טרםקבוצת דלק  משקית של

ערכה איזון בין הגדלת  ולבסוף כיצד היא צפויה להשפיע על מידת הריכוזיות של הקבוצה

 .משקית ובין שיקולים של רווחת הצרכן-הריכוזיות הכלל

 

 קבוצת דלק ערב ההקצאהמשקית של -הריכוזיות הכלל)א( 

בתחום מרביתם בתחום האנרגיה. ש, פעילות חיוניים במספר תחומיפועלת  דלקקבוצת  .6

 וגז נפט חיפושיב פועלת הקבוצה באמצעות דלק, לחוק( לתוספת 7.1זכויות הנפט )פרט 

החל . "לוויתן"ו" תמר"ובעיקר בחזקות  השל הנפט בנכסי התיכון-הים במימי טבעי

 50-סיפק עד כה כשישראל  העיקרי של הגז הטבעיספק  ואמאגר תמר ה 2013מאפריל 

BCM. 3כבעלת מונופולין באספקת גז טבעי לישראל.ה דלק הוכרזת זו בשל פעילו  

מסך  94%-שהיוו כ  10.44BCM-כגז טבעי בהיקף של סיפק מאגר תמר  2018במהלך שנת  .7

ימשיך לשמש כמקור האספקה העיקרי של אף מאגר תמר אספקת הגז הטבעי בשנה זו. 

ליבשה ולהתחיל טבעי עד לחיבורם של מאגרי לוויתן, כריש ותנין הצפויים להתחבר ההגז 

 בשליטת הוא שגםלוויתן מאגר  4אמה.בהת ,2020ובשנת  2019בסוף שנת באספקת גז 

 הואו, מכיל כשני שלישים מכלל משאבי הגז שנתגלו לחופי ישראל עד כה, כאמור הקבוצה

 .בעולם ביותר שנתגלו אחת מתגליות הגז הגדולות

, יצרניות החשמל לישראל בע"מ ידי חברת החשמל-הגז הטבעי משמש לייצור חשמל על .8

הופק מגז  8201מייצור החשמל בישראל בשנת  %76-כ 5הפרטיות ומפעלים תעשייתיים.

                                                             
 משקית בכתובת:-ראו מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל 2

 http://www.antitrust.gov.il/files/35499.0319-מתודולוגיה%20לבחינת%20ריכוזיות%20כלל%20משקית/pdf 
 Noble, מוגבלת שותפות וגז נפט חיפושי אבנר עם יחד מוגבלת שותפות קידוחים דלק: מונופולין קיום בדבר הכרזה 3

Energy Mediterranean Ltd ,בעלות מונופולין  – מוגבלת שותפות גז חיפושי ודור מוגבלת שותפות 2 נגב ישראמקו
  .500249 רשות התחרות( 13.11.2012) 2013באספקת גז טבעי לישראל החל מהמחצית השנייה של 

 :", בכתובת8201משק הגז הטבעי ההתפתחויות בראו "סקירת  4
 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2018/he/ng_2018.pdf. 
 שימשה לייצור חשמל. מכלל צריכת הגז הטבעי במשק %83-כ 8201בשנת  5

http://www.antitrust.gov.il/files/35499/מתודולוגיה%20לבחינת%20ריכוזיות%20כלל%20משקית-0319.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/35499/מתודולוגיה%20לבחינת%20ריכוזיות%20כלל%20משקית-0319.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2018/he/ng_2018.pdf
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ראל עצמאות מכך שהוא מעניק ליש חשיבותו הרבה של הגז הטבעי למשק נובעת 6טבעי.

קור הכנסה של מיסים הווה מממקור אנרגיה זול ונקי ומשמש  7,וביטחון אנרגטי

 8ותמלוגים למדינת ישראל.

 9לא בכדי, הפקת גז טבעי נמנתה במתודולוגיה כאחד התחומים החיוניים ביותר למשק. .9

 אחד הוא הטבעי חשיבות המשאב עולה מפסק דינו של בית המשפט העליון כי "הגז

. הנה עד בהם החשוב לא אם, ישראל במדינת שנתגלו ביותר החשובים הטבע מאוצרות

 10.הבאים" הדורות על לרבות, הציבור על דרמטית השפעה הטבעי הגז משק לאסדרת

באותו פסק דין בעניין מתווה הגז, בית המשפט העליון עמד גם על ריבוי המאסדרים 

באסדרתו מבחינת מורכבות התחום,  שמעורבים באסדרת תחום הגז הטבעי ועל הקושי

  11קושי שעלול להביא לשבי רגולטורי.

משקי רב בתחום חיוני, -מעניקה לה כוח כלל ,מאגרי הגזבשליטת קבוצת דלק ש מכאן .10

עד ליום  מורכב ומרובה ממשקים. ואולם, חובתה של קבוצת דלק למכור את מאגר "תמר"

 . רבה את החזקותיה בתחום, תצמצם במידה במסגרת מתווה הגז 17.12.2021

לתוספת לחוק(  10)פרט עוסקת קבוצת דלק בשיווק והפצה של מוצרי דלק בנוסף,  .11

תחנות התדלוק הרשומות במינהל  1,206 בבעלותה )מתוךשתחנות התדלוק  230 באמצעות

תחום זה מתאפיין בחסמי כניסה  12הדלק(, והיא השחקנית השנייה בגודלה בענף.

גם תחום ניפוק מוצרי דלק נמנה  13ידי ארבע חברות גדולות.-שלט עלוהתרחבות גבוהים, ונ

בתחום  הקבוצהבמתודולוגיה כתחום חיוני ביותר למשק, ופעילותה המשמעותית של 

 עשויה להגדיל את כוח המיקוח שלה. 

הקבוצה באמצעות דלק גז שותפות לתוספת(, מחזיקה  11.1בתחום שיווק הגפ"מ )פרט  .12

 שת גפ"מ ושיווקו במכלים נייחים ולכלי רכב בתחנות דלק.לרכירישיון ב מוגבלת

-ב קבוצת דלק מחזיקה שמשמש לאספקת מי שתייה, (לתוספת 4.1 פרט) ההתפלה בתחום .13

 14,(IDE להלן) IDE Technologies Ltd חברת ההתפלה הגדולה בישראל, ממניות %20

; (ש"מלמ 115) באשקלון ההתפלה מתקן – ים-מי להתפלת רישיונותני ש שהיא בעלת

 התפלה מתקןב גם IDEעד לאחרונה החזיקה  .(מלמ"ש 127) בחדרה ההתפלה מתקןו

                                                             
 .4ראו ה"ש מס'  6
 "הגז הטבעי ויתרונותיו" בכתובת: האנרגיה משרד מצגת ראו 7
 http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Publication/NGMay2016.pdf. 
מיום כ"א , 757 –, ה"ח הממשלה 2013-התשע"ג ,המדינה מהיטל על רווחי נפט הצעת חוק הקרן לניהול הכנסות 8

 .290בעמ'  (2013במאי  1באייר התשע"ג )
 למתודולוגיה. 9ראו עמ'  9

 של דינו לפסק קלה' פס, ישראל ממשלת ראש' נ( ר"ע) בישראל השלטון איכות למען התנועה 4374/15 ץ"בג 10
 (.27.3.2016 מיום, בנבו פורסם) רובינשטיין השופט

 השופט של דינו לפסק 6' פס, ישראל ממשלת ראש' נ( ר"ע) בישראל השלטון איכות למען התנועה 4374/15 ץ"בג 11
 (.27.3.2016 מיום, בנבו פורסם) ובראן'ג

 משרד , שפרסם2019/14/7-רשימת תחנות הדלק הציבוריות הרשומות במינהל הדלק נכון לנסכמו מהנתונים  12

 .https://www.gov.il/he/Departments/General/gas_stationsבכתובת: ,האנרגיה
, הציבור להערות טיוטה, בנזין למחירי שוק מבנה בין הקשר: תדלוק בתחנות גיאוגרפית תחרות - הדלק ח"דו 13
 .501272 התחרות רשות( 9.7.2017)

14 IDE (; ודלק 30%, שותפות מוגבלת )2אלפא מים  ;(50%על ידי אלפא מים, פרטנרס שותפות מוגבלת ) מוחזקת
 ( שבשליטת דלק.20%תשתיות בע"מ )

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Publication/NGMay2016.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/General/gas_stations
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מנהלת ההתפלה, עם החברה , אך במסגרת הסכם אליו הגיעה (מלמ"ש 150) בשורק

 ,לתכנון מכרזבכתנאי להשתתפותה הוועדה ורשות התחרות, היא מכרה את המתקן 

את גם  15.ש"מלמ 200 של בהיקףשל מתקן התפלה חדש שיוקם בשורק  והפעלה הקמה

 ההשפעת נוכח, בעל חיוניות גבוהה ביותר למשקכ ראתה הוועדה שתייהה מיתחום 

 הישראלי. המשק תפקודו על בפעילות פגיעה של דיתוהמי החמורה

לתוספת( מחזיקה הקבוצה ברישיון קבוע לייצור חשמל  6.4בתחום ייצור החשמל )פרט  .14

וואט באזור נחל שורק וברישיון -מגה 140בטכנולוגיה קונבנציונאלית בהספק מותקן של 

 16וואט באזור מתחם קצא"א באשקלון.-מגה 87-כשל קבוע לייצור חשמל בקוגנרציה 

תחומי התשתית החיוניים ביותר, ואולם  בין מתודולוגיהתחום החשמל נמנה אף הוא ב

להעניק לקבוצה כוח מיקוח כדי היקף פעילותה של הקבוצה בתחום זה מצומצם ואין בו 

 ממשי.

הסתכם קבוצת דלק בע"מ מחזור המכירות של  –כלכליים -מבחינת מאפייניה המאקרו .15

 ₪17(.מיליארד  5.03רובו ממכירת מוצרי דלק בישראל )₪, מיליארד  8.13-בכ 2018בשנת 

)ה( לחוק, 30בהתאם להגדרת "אשראי קובע" בסעיף היקף האשראי המקומי של הקבוצה 

 ביותר מבין התאגידים הריאליים המשמעותיים בישראל. מהגבוהים א וה

 הגדולות הפנסיוני והחיסכון הביטוח מחברות הקבוצה גם שולטת בהפניקס, אחת .16

ומשקלה  ₪19, מיליארד 132.48-כ על עמד 2018 בשנת המנוהלים נכסיה שהיקף 18בישראל,

  %14.58.20פלוס -ובמדד ת"א ביטוח 7.86%-במדד ת"א פיננסים הוא כ

השליטה של קבוצת דלק בתחום הגז הטבעי יחד עם פעילותה המשמעותית בתחום שיווק  .17

אותה כקבוצה ריכוזית  מציביםתחומים חיוניים ביותר למשק,  – והתפלת המים הדלק

האנרגיה מוביל, מטבע  בתחום הקבוצהת של יוריבוי הפעילו רגיה.מאוד בתחום האנ

הממונה על ענפיו השונים, בהם  האנרגיה הדברים, למפגשים תכופים בין הקבוצה למשרד

 עלולות הרבות ההשקה נקודותרשות החשמל. ט, רשות הגז הטבעי, רשות המים ועל הנפ

 מול בהליכים הרחב הציבור פני-על והן אחרות חברות פני-על הן יתרונות לקבוצה להקנות

 .משרדה

כמו כן, תחומים אלו מתאפיינים ברגולציה מורכבת המשתנה ומתעדכנת בתדירות גבוהה  .18

חייבת הליכי פיקוח ורישוי תמידיים. העובדה כי מדובר בתחומים מורכבים מבחינה ומ

בין סבירות לקיומם של פערי מידע בין המאסדרים לה מעלה אתהנדסית וטכנולוגית 

 .מנהליצור תלות במידע המתקבל מ ים, העשויהקבוצה

                                                             
-במכרז לתכנון, הקמה והפעלה של מתקן התפלת מי IDE חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בעניין השתתפות 15

 (.23.08.2018)ים נוסף באזור שורק 
פירוט הרישיונות מופיע ב"רשימת רישיונות קבועים  .בהתאמה ,7220-ו 7320 לשנים עד ניתנו אלו רישיונות 16

 (" שפרסמה רשות החשמל בקישור:7.2018-קונבנציונאלי וקוגנרציה )מעודכן ל
 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2018/he/ng_2018.pdf. 

 .2018 לשנת"מ בע דלק קבוצת של הכספי לדוח 9-א עמוד ראו 17
 .1ראו ה"ש מס'  18
 .311' עמ, 8201 לשנת הפניקס של הכספיים הדוחות מתוך נסכם המידע 19
 .14.7.2019-יום הב נצפה ערך "מאיה", לניירות הבורסה אתר מתוך 20

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_opinion2018_IDE.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_opinion2018_IDE.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2018/he/ng_2018.pdf
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 וסליקה , גמא ניהולדלק – מר תשובה ידי-על הנשלטיםרבים תאגידים גם העובדה כי  .19

 21דלנית,בפעילות ש יםמתאפיינ – בע"מ בע"מ ואלעד ישראל מגוריםחברת מהדרין  בע"מ,

של  המשמעותית פעילותה, בנוסף קובעי המדיניות. על השפיעל ניסיונותיה על למדתמ

 הן שכוללות היחידות הקבוצות בין אותה מציבה והפיננסים הביטוח בתחום הקבוצה

שילוב הדברים מציב את . משמעותיים פיננסיים גופים והן משמעותיים ריאליים תאגידים

 הקבוצה כאחת הקבוצות הריכוזיות ביותר במשק.

 והגופים הפניקס חברת את שתמכור לאחר להצטמצם הקבוצה צפויה של הריכוזיות מידת .20

תאגידים ריאליים  בין פרק ד' לחוק שעוסק בהפרדה תחתיה במסגרת הפיננסים

 יתרת , ואת11.12.2019כנס לתוקף ביום ישי משמעותיים משמעותיים וגופים פיננסיים

נציין, כי הקבוצה  .17.12.2021עד ליום  (הגז מתווה לפי) ודלית תמר בחזקות זכויותיה

ממניות הפניקס לתאגידים בשליטת  32.5%על הסכם מחייב למכירת  23.5.19ביום חתמה 

Gallatin Point Capital LLC ו-Centerbridge Partners LP.  ,קבוצת דלק עם זאת

מול הממשלה ומשרד האנרגיה בתחומי הגז רב צפויה להישאר קבוצה בעלת כוח מיקוח 

 ושיווק הדלק. ים -התפלת מיהטבעי, 

 

 משקית-השפעת ההקצאה על הריכוזיות הכלל)ב( 

 קידוחי נפט בישראל -כללי  (1)

חשיבותו ו למי ותוצריוומסופקת על ידי נפט ג מתצרוכת האנרגיה של ישראל 60%-כ .21

לתחבורה ולתעשייה. הנפט  איכותי ספקת מקור אנרגיהאהיא ב העיקרית לכלכלה

, אספלט בנזין, דיזל, קרוסין שונים, ובהםכחומר גלם למאות חומרי גלם המזוקק משמש 

 שונים. פלסטיק ר סוגיוציילמגיבים כימיים שמשמשים ו

מופק מתוכן רק מיעוט מבוטל  , כאשראלף חביות נפט 300-נצרכות מדי יום כבישראל  .22

מכיוון שבמרבית המדינות השכנות לישראל מצויים מאגרי נפט עצומים, נעשו בארץ. 

 הם לא הניבוילת ימי המנדט הבריטי, אך מאמצים למציאת נפט בישראל כבר מתח

התגלה לראשונה  1955, ובשנת 1953החלו בשנת  הנפט בישראל קידוחי. ממשיות תוצאות

נמצא נפט גם בקידוחים "ברור" ו"כוכב"  1957נפט בשדה "חלץ" בנגב הצפוני. בשנת 

ה ביחס מיליון חביות, כמות זניח 17.2שבאותו אזור. בכל שנות קיומו, הניב שדה חלץ 

קידוחי נפט וגז ביבשה ובים, שלא הניבו  480-לצריכה הלאומית. מאז בוצעו בישראל כ

 22.כמויות מסחריות

סיון יבקידוחי נ כישלוןובמקרה של  הואילחיפושי נפט כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון  .23

עלולים כל כספי ההשקעה לרדת לטמיון. האמצעים והטכניקות הגיאולוגיים 

ינם מספקים תחזית מדויקת על המיקום, הצורה, המאפיינים או הגודל והגיאופיסיים א

                                                             
: בכתובת ,הכנסתהניתוח נעשה על בסיס נתוני פעילות השתדלנים באתר האינטרנט של  21

http://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/Lobbyist.aspx14.7.19 , נצפה בתאריך. 
 מתוך אתר משרד האנרגיה בקישור: 22

 http://archive.energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOilSearchAbout.aspx. 

http://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/Lobbyist.aspx
http://archive.energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOilSearchAbout.aspx
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מאגרים הקביעת יעדי החיפושים וההערכות לגבי גודל  ,לפיכך .של מאגרי נפט או גז

 .משועריםבהם, עשויים להתבסס במידה רבה על נתונים חלקיים או  והנפט ועתודות הגז

 לגייס גיאופוליטי קושי קיים, הזכות של מטבעה הנובע בהשקעה הגבוה הסיכון מלבד

 .זרים משקיעים

בקשר לקבלת ודרישות מחמירות  חיפושים והפקה של נפט כפופים לרגולציה ענפה .24

הקמת תשתית הולכה וחלוקה, דרישות  23האישורים הנדרשים לביצוע הקידוחים,

ד. ועו להוכחת יכולות טכניות ופיננסיות, מגבלות מכוח חקיקה סביבתית, תכנון ובניה

בין  24לשלילת נכס הנפט.ככלל, חריגה מהוראות נכס הנפט וההסדרה עלולה להוביל 

הגופים הדורשים אישורים לביצוע פעולות הקשורות בנכסי נפט נמנים משרד האנרגיה 

לתכנון  עדה המחוזיתו, המשרד להגנת הסביבה והובמינהל אוצרות הטבע ויחידת הנפט

 ה.יובני

 מטבעה הנובעת הוודאות אי, משמעותית בכמות נפט כה עד בישראל הופק שלא העובדה .25

 בגיוס מהקושי חלק רק הם המחמירה והרגולציה הגיאופוליטיים הלחצים, הזכות של

 .כמצופה חתופ ישראל לאב פטהפקת הנ תחום בשלן ומהסיבות משקיעים

הובלת נפט מבוצעת )לשינוע לאחסון וקל יחסית  (,commodity)מוצר סחיר  הנפט הוא .26

בכל עת מכירה רכישה ול, והוא ניתן ל(בצינורות יבשתיים או על ידי הובלה במכליות

זאת  בהיקף כמעט בלתי מוגבל בשוק הבינלאומי על בסיס מחיר הנפט העולמי באותה עת.

תלויה במידה רבה ביותר ביכולת למכור את הגז לשוק  בשונה מממצאי גז שמסחריותם

 .יעד זמין

 תיאור ההקצאה( 2)

רישיונות יבשתיים  בשני מהזכות 25%של בהיקף  מעוניינת לרכוש יחידות השתתפותדלק  .27

(, SOA)להלן SOA Energy Israel Ltd "אופק חדש" ו"יהל חדש", מידי  לחיפוש נפט:

 שותפותיה. 70%בשליטתו של מר סעיד סרסור, המחזיקה ברישיונות אלו בשיעור של 

( וקפיטל פוינט 20%()גלוב)להלן  שותפות מוגבלת (י.ח.ד)גלוב אקספלוריישן  ןברישיונות ה

המבנה הגיאולוגי של המאגרים מצביע על  (.השותפות( )להלן שלושתן ביחד 10%בע"מ )

יחד עם הנפט עשוי  עם זאת יצוין כי .בכמויות מסחריות נפט של אפשרות להימצאות

 25.בכמויות קטנות יחסית להימצא גז נלווה

 344.1בשטח של במרכז הארץ, לחיפוש נפט באזור השפלה  אופק חדש הוא רישיון יבשתי .28

, בתום 14.10.2016שפקע ביום  קמ"ר, אשר משתרעים ברובם על שטח הרישיון "אופק"

 שהעלו שבע שנים מהמועד המקורי של הענקתו לגלוב. ברישיון אופק בוצעו שני קידוחים

הפקה המאפשרת אולם מבחני ההפקה שנערכו במקום לא הניבו זרימה  ,סימני נפט

                                                             
ונות ובהשגת הסדרים מרשויות ש (לכל קידוח)ביצוע פעולות הקידוח של השותפות כרוך בקבלת אישורים שונים  23

מתאימים עם בעלי הקרקע ועם ספקי שירותים, ציוד והקמה. כמו כן, שינויים ותיקונים לתוכניות העבודה המקוריות 
 .של זכויות הנפט, כרוכים אף הם בקבלת אישורים מרשויות שונות

 .1952-היתר מוקדם, רישיון או חזקה כהגדרתם בחוק הנפט, תשי"ב –נכס נפט" " 24
תתמקד חוות דעת זו  םהיתכנות כלכלית להפקת קוםהצפי לכמויות גז נלוות קטנות יחסית, שספק אם ת בשל 25

 בהשפעת מציאת נפט במאגרים.
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 יש בידיה המלצות מומחים לבצע פעולות המרצה העשויות ,גלובעל פי דיווחי . מסחרית

מיליון  30-. כמות הנפט הצפויה באופק חדש מוערכת בכלאפשר הפקה מסחרית של נפט

 חביות נפט. 

 397.5י נפט באזור מפרץ חיפה, בשטח של חיפושביצוע יהל חדש הוא רישיון יבשתי ל .29

הצביעו על  שטחוהסקרים הסיסמיים שבוצעו בקמ"ר, גם הוא מחליף רישיון קודם. 

  26.מיליון חביות נפט 081-לקיומן של כפוטנציאל 

גשות לממונה על ענייני הנפט הענקת רישיון חיפוש ביבשה נעשית על פי בקשות המו .30

נאי הסף, תפורסם בפרק "זכויות נפט" באתר בקשה העומדת בת 27.בהתאם להנחיות

משרד האנרגיה, ותינתן אפשרות לגופים אחרים להגיש בקשה על אותו שטח או על חלקו, 

תוך שלושה חודשים ממועד פרסום ההודעה. אם הוגשו בקשות נוספות לגבי השטח 

המבוקש או חלקו, ייערך תיחור בין המבקשים בהתאם לאמות המידה המפורטות 

 .ותבהנחי

עם תום תוקפם של רישיונות אופק ויהל הגישו השותפות לממונה על הנפט בקשות לקבלת  .31

הרישיונות היבשתיים אופק חדש ויהל חדש, לאחר שבקשותיהן עמדו בתנאי הסף פורסמו 

הודעות על בקשת הרישיונות ולא הוגשה ולו בקשה נוספת אחת לגבי השטחים 

, הוענקו לשותפות רישיונות אופק חדש ויהל 21.6.2017-המבוקשים. כתוצאה מכך, ביום ה

 חדש לתקופה בת שלוש שנים, הניתנת להארכה בארבע שנים נוספות. 

 משקית-הריכוזיות הכללהשפעת ההקצאה על ( 3)

הן הצדדים יחידות ההשתתפות אותן מעוניינת דלק לרכוש בין  שנחתםבהתאם להסכם  .32

מוגבלת ולא תשמש כמפעילה. דלק לא , והיא תהיה שותפה מהזכויות 25%בהיקף של 

כמות הבארות שייחפרו, זהות הרוכשים, מחיר הרכישה ועוד. בכל השלבים,  קבע אתת

SOA מהזכויות. בכך,  45%-תשלוט ותפעיל את נכסי הנפט באמצעות החזקה של למעלה מ

 יוגבל הכוח שיוענק לדלק באמצעות ההקצאה.

ן לרכוש בהיקף כמעט בלתי מוגבל, במחיר העובדה שהנפט הוא סחורה קלה לשינוע שנית .33

שנקבע בשוק הבינלאומי ומצוטט בבורסות שונות בעולם, מלמדת כי ההקצאה לא תעניק 

כוח  בנוסף, .באמצעותה לזוכה בה "שאלטר" ומקטינה את החשש מהפעלת כוח מיקוח

המצומצם היקף הנפט נוכח  מוגבלההקצאה המבוקשת צפויה להעניק המיקוח ש

בשליטה בהיקף מוגבל ולא  מדובר בזכויות השתתפותש מכיווןו, פי ההערכותל במאגרים

 .או בהפעלה

 

 

                                                             
 מלכודות לשמש העשויים גיאולוגיים מבנים ואיתור הקרקע תת של המאפשרת הדמיה שיטה -סייסמי  סקר 26

סקרים  .שנבדק בחתך המצויים השונים מהאופקים והחזרתם הקרקע לתת גלי אנרגיה החדרת לנפט, באמצעות
 .אינה וודאיתסיסמיים נותנים אינדיקציה כללית ש

 ראו הנחיות הממונה על ענייני הנפט להגשת בקשות לרישיונות חיפוש נפט ביבשה, בקישור: 27
 https://www.gov.il/BlobFolder/guide/oil_gas_license/he/OilandGasGuiding.pdf. 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/oil_gas_license/he/OilandGasGuiding.pdf
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 משקית-על הריכוזיות הכלל השפעת הקצאת הזכות לקבוצת דלק)ג( 

מהמתואר עולה כי לקבוצת דלק ממשקים משמעותיים מול משרד האנרגיה שמאפשרים  .34

עלים . ממשקים אלו מכבר בעת הזו להפעיל כוח מיקוח ממשי כלפי קובעי המדיניות לה

 משקית באשר לכל זכות שתוענק לקבוצה. -שאלות קשות של ריכוזיות כלל

לעבר  יקוח המוגבל שיוענק לקבוצההוא ממינוף כוח המבהקצאת הזכות  החשש .35

ה, ומינוף כוח המיקוח הרב פעילויותיה הנוספות, לרבות פעילותה בתחומי תשתיות האנרגי

שהקבוצה מחזיקה בידיה כבר היום בתשתיות האנרגיה אל מול הממשלה ומשרד 

. ייטיב עם הקבוצה בתחום ההקצאה על חשבון האינטרס הציבוריהאנרגיה באופן ש

עשוי לסייע לה  ע מהחזקת הקבוצה בגורם פיננסי משמעותיגם כוח המיקוח הנובבנוסף, 

 . חום ההקצאהלהפעיל כוח מיקוח בת

כפי שהוסבר במתודולוגיה, לצד החובה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית, ואולם,  .36

פגיעה  תיגרםלא ש הפעלת הסמכויות תיעשה באופן המבטיח)ה( לחוק מורה כי 5סעיף 

בהם ההקצאה צפויה להגדיל את שמכאן, שגם במקרים  28.משמעותית ברווחת הצרכנים

 משמעותית העשויה להצדיקה.משקית, יש לבחון אם יש בצידה תועלת -הריכוזיות הכלל

בהן עשויה לבוא לידי ביטוי פגיעה ברווחת הצרכנים בשל שאחת הדרכים המרכזיות  .37

 . לענף מכניסתו תועלותה הפסד היא ,הגבלת גורם ריכוזי מהשתתפות בהקצאת זכות

נפט יבשתיים גדולים שיאפשרו קצב שאיבה גבוה, תוזיל את מחירי הנפט  מציאת מאגרי .38

לבתי הזיקוק ובתורה לצרכנים, תתרום לפיתוח משאבי הטבע של ישראל ותגדיל את 

תמלוגי המדינה מאוצרות הטבע. קידוחים מוצלחים עשויים למשוך משקיעים זרים לפתח 

 בישראל.מאגרים נוספים ואף להשקיע בתחומי אנרגיה נוספים 

היא היחידה  הושקעו מאמצים רבים לאתר משקיעים ברחבי העולם ודלק ,SOA לטענת .39

פרויקט. גם הממונה על הנפט סבור כי לא קיימים גופים ב השתתףשהביעה נכונות ל

לאחר פרסום ההודעות על אחרים שמעוניינים בפיתוח הרישיונות. חוסר ההתעניינות 

 .ראייה לכך מהווהרישיונות אופק חדש ויהל חדש 

לצד יכולותיה הפיננסיות וניסיונה הרב בהנעת פרויקטים בתחום האנרגיה, דלק מתהדרת  .40

וביניהם גיאולוגים  –ביכולות מקצועיות ייחודיות ובאנשי מקצוע מהשורה הראשונה 

וגיאופיסיקאים מנוסים והיא בעלת מומחיות בתחום ניתוח מאגרים. אלו, יוצרים מעטפת 

 סייע מאוד בפיתוח המאגרים.תפעולית שעשויה ל

 השקעות דורשת אליו שהכניסה שוקהמתודולוגיה קובעת כי במקרים של הקצאת זכות ב .41

להתחשב  יש כמו תחום חיפושי הנפט, ,בינלאומי ניסיון או מתקדם טכנולוגי וידע רבות

 גם, השוק את לפתח יוכלו אשר וידע אמצעים בעלי שחקנים של כניסהשתופק מ תועלתב

 .ריכוזיים גורמיםב דוברמ כאשר

                                                             
: "הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל דין, ובלבד שהפעלת הסמכות לפיהן תעשה באופן 5לשון סעיף  28

 שיבטיח כי לא תיגרם פגיעה משמעותית ברווחת הצרכנים".



 
 מדינת ישראל

 הריכוזיותהוועדה לצמצום 

כי במקרים בהם תשתכנע הוועדה כי החלטה שלא יתרה מכך, המתודולוגיה מנחה  .42

להקצות זכות לגורם ריכוזי כלשהו תוביל לפגיעה קשה בתשתית החיונית שבבסיס הזכות 

או בפיתוחה, יינתן משקל מוגבר לתועלות שעשויות לקום משימור או מפיתוח התשתית 

כאמור, תחום חיפושי הנפט היבשתיים הוא דוגמא לתחום  29ריכוזי.העל ידי הגורם 

 .סובל מהיעדר השקעה, וראוי לתת משקל מוגבר לתועלות בפיתוחוש

 

 סיכום  (ד)

האנרגיה  בתחום משמעותי ביותר כגורם אותה מןמס קבוצת דלק של הפעילויות צבר .43

ובכלל. ככזאת, נדרשת זהירות מיוחדת בהענקת זכויות נוספות  בישראל התשתיותו

 לקבוצה, בפרט כשמדובר בזכויות בתחום האנרגיה. 

 לאותם, האפשרות להמליץ שלא להקצות זכות לגורם ריכוזי תישמר המתודולוגיהפי -על .44

משקית -מקרים בהם השתכנעה הוועדה כי ההקצאה צפויה להגדיל את הריכוזיות הכלל

 שי, כשאין בצידה תועלת צרכנית משמעותית העשויה להצדיק פגיעה זו. באופן ממ

כוח המיקוח הטמון בזכות צפוי להיות מוגבל ואין במתן הרישיונות כדי להגדיל את  .45

משקית של הקבוצה בצורה משמעותית. מנגד, מומחיותה של דלק -הריכוזיות הכלל

יטבי ואף קיים חשש כי בתחום עשויה לסייע לשותפות לפתח את המאגרים באופן המ

אלמלא תוענק לדלק הזכות, המאגרים אופק חדש ויהל חדש לא יפותחו ותיגרם פגיעה של 

משקית של דלק -תוצאת האיזון בין החשש מגידול מזערי בריכוזיות הכלל ממש לתחום.

הנפט  יגרם למשק ממניעת כניסתה לפעילות בתחום חיפושילעומת הפסד התועלות שי

 כי יש לאפשר את ההקצאה.מובילה למסקנה 

על כן, הוועדה סבורה כי אין מקום למנוע מדלק את הקצאת יחידות ההשתתפות  .46

 משקית.-ברישיונות אופק חדש ויהל חדש משיקולים של ריכוזיות כלל

 

 

 בכבוד רב,
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 ויו"ר הוועדה לצמצום הריכוזיות
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