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שלום רב, 

הנדון: מתן רישיון ספק גז לדלק-גז ש.מ. מקבוצת דלק  
סימוכין: פנייתך לוועדה לצמצום הריכוזיות מיום 3.9.17 

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

רשות החשמל שבסימוכין כדלקמן: 

ביום 3.9.17 פנה מנהל הדלק והגז שבמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן:   .1
"משרד האנרגיה") לוועדה לפי סעיף 5(ב) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, 

התשע"ד-2013 (להלן: "החוק"),לשם התייעצות בנוגע לשיקולי ריכוזיות כלל-משקית ביחס 

להענקת רישיון ספק גז לדלק גז שותפות מוגבלת (להלן: "דלק-גז"), שבשליטת קבוצת דלק 

בע"מ.  

לאחר דיון בפניה, הגיעה הוועדה למסקנה כי אין מקום למנוע את מתן הרישיון לדלק-גז   .2
משיקולים של ריכוזיות כלל משקית, כפי שיפורט להלן. 

תיאור הפניה 

קבוצת דלק בע"מ עסקה עד לאחרונה בשיווק גפ"מ באמצעות חברת דלק יגל גפ"מ בע"מ   .3
(להלן: "דלק-יגל") שהיתה בשליטתה (60%) עד שנמכרה באוגוסט 2017 לגז יגל חברה 

לשיווק והפצת גז (1996) בע"מ.1 כעת, מבקשת דלק-גז רישיון ספק גז שיאפשר לה להמשיך 

לפעול בתחום, לרכוש גז פחמימני מעובה (להלן: "גפ"מ") ולשווקו במכלים נייחים ולספק 

גפ"מ לתדלוק.  

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון ספק גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989   .4
(להלן: "חוק הגז") מהווה תחום תשתית חיונית לפי פרט 11.1 לתוספת לחוק אם נכללת 

ברישיון פעילות שיווק, ומכאן שהקצאת הרישיון האמור עולה כדי "הקצאת זכות". 

דלק-גז היא שותפות הנשלטת בעקיפין ע"י קבוצת דלק בע"מ (החברה והחברות   .5
שבשליטתה ייקראו להלן: "קבוצת דלק" או "הקבוצה") שבשליטת מר יצחק תשובה.2  

תחום הפעילות העיקרי של קבוצת דלק הוא חיפוש, הפקה ואספקה של נפט וגז בישראל 

ובחו"ל.  

                                                 
1 דלק-יגל נסמכה בפעילות שיווק הגפ"מ על רישיון ספק הגז של גז יגל חברה לשיווק והפצת גז (1996) בע"מ.  

2 דלק-גז מוחזקת במישרין ובעקיפין על ידי דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ (להלן: "חברת דלק") (100%), 

הנמצאת בבעלותה המלאה של קבוצת דלק  בה שולט מר תשובה (60.51%). 
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הקבוצה נחשבת גורם ריכוזי מכוח שלוש חלופות בחוק:   .6
השתייכות לקבוצת מחזיקים בגוף פיננסי משמעותי (סעיף 4(א)(1)(א)(1) לחוק), בשל  א. 
שליטתה בהפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס"), שהיקף נכסיה 

המנוהלים עולה מעל הרף המוגדר בחוק לקביעת גופים פיננסיים משמעותיים (כ-39.5 

מיליארד ₪).3 

השתייכות לקבוצת מחזיקים הכוללת תאגיד ריאלי משמעותי (סעיף 4(א)(1)(א)(2)  ב. 
לחוק), מאחר שהן מחזור המכירות והן האשראי הקובע של הקבוצה עולים מעל הרף 

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

היקף הפעילות המצטבר של הקבוצה עולה על מחצית מכלל הפעילות בשני תחומי  ג. 
תשתית חיונית (סעיף 4(א)(2) לחוק) (כשלמעשה כל אחד בפני עצמו הוא סיבה 

מספיקה לסיווגה כגורם ריכוזי): תחום זכויות נפט (פרט 7.1 לתוספת) ותחום התפלת 

מי-ים (פרט 4.1 לתוספת). 

מכאן, שבהקצאת הרישיון המבוקש לדלק גז נדרש משרד האנרגיה לשקול שיקולי ריכוזיות   .7
כלל-משקית בהתייעצות עם הוועדה. 

עמדת הוועדה 

על מנת לבחון אם מתן הרישיון המבוקש יגדיל את הריכוזיות הכלל-משקית, נעזרה   .8
הוועדה בטיוטת המתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית שפרסמה (להלן: "טיוטת 

המתודולוגיה").4 ראשית, אמדה הוועדה את מידת הריכוזיות הכלל משקית של קבוצת 

דלק טרם ההקצאה. לאחר מכן, עמדה על טיבה של ההקצאה, ולבסוף בחנה את השפעתה 

הפוטנציאלית על מידת הריכוזיות הכלל-משקית. 

    (א) הריכוזיות הכלל-משקית של קבוצת דלק ערב ההקצאה 

        1. תחומי פעילות חיוניים 

הקבוצה פועלת במספר תחומי פעילות חיוניים, מרביתם בתחום האנרגיה. כאמור, בשניים   .9
מהתחומים היקף פעילותה המצטבר עולה על מחצית מכלל הפעילות בתחום. 

10. בתחום זכויות הנפט (פרט 7.1 לתוספת), פועלת הקבוצה באמצעות דלק קידוחים שותפות 

מוגבלת (להלן: "דלק קידוחים") בפיתוח, הפקה ומכירת גז טבעי ובחיפושי נפט וגז טבעי 

במימי הים-התיכון בנכסי הנפט הקיימים שלה, בעיקר בחזקות "תמר" ו"לוויתן". דלק 

קידוחים אף הוכרזה כבעלת מונופולין באספקת גז טבעי לישראל בשל פעילויות אלו.5  

11. חזקות "תמר" ו"לוויתן" מספקות כיום וצפויות לספק גם בשנים הקרובות, את מרב הגז 

הטבעי במשק. במהלך שנת 2016 סיפק מאגר תמר כ-BCM 9.3 של גז טבעי המהווים כ-

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

נדרשת הקבוצה להיפרד מהפניקס והיא מנהלת מגעים בעניין. 
  .http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx  :4 ראו טיוטת מתודולוגיה בכתובת

Noble  ,5 הכרזה בדבר קיום מונופולין: דלק קידוחים שותפות מוגבלת יחד עם אבנר חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת
Energy Mediterranean Ltd, ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ודור חיפושי גז שותפות מוגבלת – בעלות מונופולין 

באספקת גז טבעי לישראל החל מהמחצית השנייה של 2013 (13.11.2012) הגבלים עסקיים 500249.  
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96.5% מסך אספקת הגז לאותה תקופה.6 נכון לשנת 2015 עתודות הגז הטבעי בישראל 

עומדות על כ-BCM 1000 ומבוססות בעיקר על המאגרים תמר (כ-BCM 282) ולוויתן (כ-

  7.(BCM 620

12. בנוסף, פועלת קבוצת דלק בתחום שיווק דלק (פרט 10.1 לתוספת) באמצעות חברת דלק, 

העוסקת בשיווק והפצה של מוצרי דלק ובאחסון וניפוק דלקים. חברת דלק שמפעילה 235 

תחנות מתוך כ-1,189 תחנות תדלוק, היא השנייה בגודלה בענף.8 

13. בתחום ההתפלה (פרט 4.1 לתוספת), מחזיקה קבוצת דלק,9 בשלושה רישיונות להתפלת 

מי-ים – מתקן ההתפלה באשקלון, שהוא בעל כושר ייצור של 115 מלמ"ש;10 מתקן 
ההתפלה בחדרה (127 מלמ"ש);11 ומתקן התפלה בשורק (150 מלמ"ש),12 שהוא הגדול 

ביותר מסוגו בארץ ובעולם.13 בסה"כ קבוצת דלק מחזיקה בשלושה (392 מלמ"ש) מתוך 

חמשת מתקני ההתפלה בישראל (582 מלמ"ש).14  

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

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

קבוע לייצור חשמל בקוגנרציה (כ-87 מגה-וואט) באזור מתחם קצא"א באשקלון.15  

15. הוועדה הציעה בטיוטת המתודולוגיה לראות תחומי פעילות אלו של קבוצת דלק: ייצור 

חשמל, אספקת מים לשתייה, ניפוק והפקת מוצרי דלק והולכה וחלוקה של גז טבעי  כבעלי 

חיוניות גבוהה ביותר למשק.  נוכח השפעתה החמורה והמידית של פגיעה בפעילות 

בתחומים אלו על תפקוד המשק הישראלי.16  

    2. נתוני פעילות מאקרו-כלכלית  

16. על פי הנתונים שבידי ועדת הריכוזיות, הקבוצה היא התאגיד הריאלי המשמעותי השלישי 

בגודלו מבחינת היקף האשראי המקומי במשק. 

                                                 
6 ראו "סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי במהלך שנת 2016", בכתובות: 

 .http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Publication/NGPublication2016.pdf
7 דוח ביקורת על פיתוח משק הגז הטבעי, מבקר המדינה, יולי 2015:  

  .http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/298.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
8 רשת התדלוק הגדולה בישראל היא פז חברת הנפט בע"מ (להלן: "פז"), המפעילה 269 תחנות תדלוק. מקור הנתונים 

- אתר משרד האנרגיה, בכתובת: 
 .http://energy.gov.il/Subjects/Fuel/Pages/GxmsMniFuelStations.aspx

9 באמצעות .IDE Technologies Ltd (להלן:"IDE") שמוחזקת בעקיפין (50%) ע"י קבוצת דלק. 
10 .OakTree וקרן ההשקעות IDE מופעל על-ידי וי.אי.די. חברה להתפלה בע"מ שבבעלות 

11 מופעל על ידי .H2ID Ltd שבבעלות  IDE ושיכון ובינוי. 

 .Hutchison Water Israel Holdings Ltd-ו IDE שבבעלות Sorek Desalination Ltd  12 מופעל על-ידי

13 רישיונות אלו ניתנו עד לשנים 2027, 2032 ו-2037 בהתאמה. 

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

 .Development/Desalination/Pages/desalination-%20stractures.aspx
15 רישיונות אלו ניתנו עד לשנים 2037 ו-2027, בהתאמה. פירוט הרישיונות מופיע ב"רשימת רישיונות קבועים 

קונבנציונאלי וקוגנרציה (מעודכן ל-9.7.2017)" שפרסמה רשות החשמל בקישור: 
https://pua.gov.il/Licenses/Documents/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%20

 .%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1/yitzur_09_2017.pdf
16 ראו עמ' 10 לטיוטת המתודולוגיה. 

http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/Desalination/Pages/desalination-%20stractures.aspx
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17. היקף נכסיה המנוהלים של הפניקס בשנת 2016 עלה על הסף הקבוע בחוק לעניין קביעת 

הגופים הפיננסיים המשמעותיים ועמד על כ-109.86 מיליארד ₪.17 הפניקס היא אחת 

מחברות הביטוח והחיסכון הפנסיוני הגדולות בישראל,18 ומשקלה במדד ת"א ביטוח הוא 

כ-19.10.19%  

3. מאפייני הקשר המאפשרים רכישת השפעה רגולטורית 

18. קבוצת דלק מחזיקה בזכויות בארבעה תחומי תשתית חיונית. חלק ניכר מהזכויות 

שהוענקו לקבוצה, הוענקו לה בידי משרד האנרגיה – רישיונות חיפושי גז ונפט טבעי, 

רישיונות בתחום משק הדלק, רישיונות להפקת מי ים והתפלה ורישיונות ייצור חשמל. 

19. ריבוי הפעילויות של חברות בקבוצת דלק בתחום האנרגיה מוביל, מטבע הדברים, 

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

רשות הגז הטבעי, רשות המים ורשות החשמל. נקודות ההשקה הרבות עלולות להקנות 

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

האנרגיה.  

20. גם העובדה כי התאגידים הנשלטים על-ידי מר תשובה - דלק קידוחים, גמא סליקה וניהול 

בע"מ, חברת מהדרין בע"מ ואלעד ישראל מגורים בע"מ - מתאפיינים בפעילות שתדלנית 

גבוהה,20 מלמדת על ממשק אינטנסיבי עם קובעי המדיניות.  

   (ב) השפעת ההקצאה על הריכוזיות הכלל-משקית 

כללי – תחום הגפ"מ   .1
21.גפ"מ משמש את משקי הבית לצרכי בישול והסקה, את המגזר המוסדי כמקור אנרגיה, את 

התעשייה הפטרוכימית כתשומת ייצור, וכן להנעת כלי רכב.  

22. בישראל שני בתי זיקוק המייצרים גפ"מ: בתי זיקוק לנפט בע"מ ופז בית זיקוק אשדוד 

בע"מ (להלן: "בז"א";21 שני בתי הזיקוק יחד להלן: "בתי הזיקוק"). בנוסף, קיימת 

אפשרות לייבא גפ"מ דרך נמל הנפט באשקלון, שמופעל על ידי חברת קו צינור אילת 

אשקלון בע"מ (להלן: "קצא"א").22 

23. לקוחות הגפ"מ נחלקים לשני מגזרים: המוסדי והביתי. גפ"מ משווק למגזר הביתי 

באמצעות מכלים23 או מערכות גז מרכזיות,24 ולמגזר המוסדי בעיקר באמצעות צוברים 

בלעדיים שבבעלות הלקוחות.25 

                                                 
17 המידע נסכם מתוך הדוחות הכספיים של הפניקס אחזקות בע"מ לשנת 2016, עמ' 116. 

18 מתוך הנתונים הכמותיים לדוח הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון לשנת 2016, בכתובת: 

 .http://mof.gov.il/hon/documents/report2016_chapter2.pdf
19 מתוך אתר הבורסה לניירות ערך "מאיה", בכתובת: 

http://www.tase.co.il/heb/MarketData/Indices/Sector/Pages/IndexComponents.aspx?IndexId=171&Act
ion=0&addTab=, נצפה בתאריך 30.10.2017. 

20 הניתוח נעשה על בסיס נתוני פעילות השתדלנים באתר האינטרנט של הכנסת בכתובת  

http://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/Lobbyist.aspx, נצפה בתאריך 28.09.2017.  
21 בז"א מוחזקת במלואה על ידי פז.  

22 ראו דוח אספקת גפ"מ למשקי בית באמצעות מערכת גז מרכזית שפרסמה רשות ההגבלים העסקיים, בכתובת: 

http://www.antitrust.gov.il/files/34472/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7
 .%D7%AA%20%D7%92%D7%A4%D7%9E_0117.pdf

23 במשקל 12 או 48 ק"ג. 

http://www.tase.co.il/heb/MarketData/Indices/Sector/Pages/IndexComponents.aspx?IndexId=171&Action=0&addTab
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24. על אף שבישראל עשרות ספקי גפ"מ מורשים, שוק אספקת הגפ"מ למשקי בית נשלט על ידי 

שלוש שחקניות: פזגז בע"מ (להלן: "פזגז"),26 החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ 

וסופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ.  

25. אספקת גפ"מ למגזר הביתי, ובפרט באמצעות מערכות גז מרכזיות, מתאפיינת בתחרות 

מועטה, חסמי מעבר גבוהים ובבלימת ניסיונות לתחרות מצד ספקי גפ"מ נוספים. 

26. אחת הסיבות לתחרות המועטה היא מגבלת כושר הייצור של בתי הזיקוק שאינו מאפשר 

לספק את ביקושי הגפ"מ במרבית חודשי השנה. ספקי הגפ"מ הגדולים מייבאים גפ"מ 

ומאחסנים אותו במתקני אחסון - אותם הם חוכרים מקצא"א לשנים רבות, לעומתם 

לספקים הקטנים אין נגישות למתקני אחסון שבלעדיהם לא ניתן לייבא.  

27. המגזר המוסדי – בו משמש הגפ"מ תשומה משמעותית עבור לקוחות רבים, אינו סובל 

מכשלי התחרות הקיימים במגזר הביתי. זאת, מאחר שחסמי המעבר של לקוחות מוסדיים 

נמוכים יחסית ומאחר שמדובר בלקוחות עסקיים מיודעים, שמתחרים בין הספקים על 

מנת לזכות בהטבות ובתנאי אספקה מיטביים. בהתאם, ללקוחות מוסדיים כח מיקוח כלפי 

הספקים. 

28. באשר לתדלוק בגפ"מ, הגפ"מ משמש לתדלוק כמות שולית מכלי הרכב בישראל המוערכת 

בכ-1% בלבד, על אף שהפעילות הוסדרה לפני למעלה מעשור.  

תיאור ההקצאה והשפעתה על פעילות קבוצת דלק   .2
29. קבוצת דלק מבקשת רישיון ספק גז בתחומי הפעילות שעניינם רכישת גפ"מ ושיווקו 

במכלים נייחים ולכלי רכב בתחנות תדלוק. כך, תוכל הקבוצה לספק גפ"מ כפתרון גיבוי 

ללקוחותיה בתחום הגז הטבעי, ולספק סל מוצרים ללקוחות המחזיקים הן במפעלים 

הפועלים באמצעות גז טבעי והן במפעלים הפועלים באמצעות גפ"מ. היכולת לספק גפ"מ 

כפתרון גיבוי אף מוצבת לעיתים כתנאי להתקשרות בהסכמים לאספקת גז טבעי. 

30. בתחום התדלוק תוכל הקבוצה להמשיך לספק שירותי תדלוק בגפ"מ בתחנות של חברת 

דלק בהן היא פועלת,27 ולהוסיף ולשווק גפ"מ לתדלוק בתחנות נוספות. כך, תרחיב הקבוצה 

את סל מוצרי התדלוק בתחנות אלו ותוכל להציע פתרון תדלוק בדלקן ללקוחות בעלי צי 

רכבים שכולל גם רכבים הממונעים בגפ"מ. 

31. רישיון ספק גז מקנה לבעליו אך את הזכות לרכוש ולספק גפ"מ. לכן, כמות הרישיונות 

המוקצים אינה מוגבלת מטבעה ואף הדין לא מגביל אותה.28 ככלל, הגשת בקשת רישיון 

כראוי ועמידה בתנאים פשוטים יחסית הקבועים בנוהל תביא למתן רישיון בתוך 30 ימים. 

32. לאחר הקצאת הרישיון דלק-גז צפויה לשמש כאחת מתוך עשרות ספקי גפ"מ מורשים, 

שחלקם שחקנים גדולים וותיקים בתחום.29 ביחס לצריכת הגפ"מ המשקית החודשית 

                                                                                                                                            
24 במערכות גז מרכזיות (צובר או מרכזיה של מכלים) הגפ"מ שייך לספק והלקוח משלם בגין צריכה על פי קריאת 

מונה. 
25 שיווק גפ"מ למגזר המוסדי יכול להתבצע בכל אמצעי האספקה, אם כי 90% משיווק הגפ"מ ללקוחות מוסדיים 

נעשה באמצעות צוברים בלעדיים.  
26 פזגז נמצאת באינטגרציה אנכית עם בז"א שמייצרת גפ"מ. 

27 כיום באמצעות גז שהיא רוכשת מדלק-יגל במסגרת הסכם פירוק השותפות. 

28 השוו לס' 10 לחוק. 

29 ראו רשימת ספקי הגפ"מ המורשים בישראל, שעודכנה באתר משרד האנרגיה ביום ה-17.9.2017 ,בכתובת: 
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העומדת על כ-50,000 טון,30 הקצאה חודשית בהיקף של כ-35 טון גפ"מ, אותה תוכל דלק-

גז לרכוש מבתי הזיקוק בחודשים הראשונים לפעילותה זניחה.  

33. על פני הדברים, פעילות הגז הטבעי של קבוצת דלק כשלעצמה, אינה מעניקה לדלק-גז 

יתרונות מיוחדים ברכישה, אחסון או אספקת גפ"מ, כך שדלק-גז תצטרך להתמודד עם 

המחסור בגפ"מ וקשיי ההתרחבות, לרבות הקושי לייבא גפ"מ, כמו ספקי גפ"מ קטנים. 

כמוהם, צפויה קבוצת דלק לעמוד בנחיתות מול פזגז שנמצאת באינטגרציה אנכית עם 

בז"א שמייצרת גפ"מ ומול ספקיות הגפ"מ הגדולות והוותיקות הנהנות מאפשרות לייבא 

גפ"מ בשל היקף פעילותן. 

34. אם כן, הסבירות שקבוצת דלק תהפוך לדומיננטית בתחום שיווק הגפ"מ אינה גבוהה. אף 

הניסיון מלמד, כי שליטת קבוצת דלק עד לאחרונה בדלק יגל (60%) שעסקה בשיווק גפ"מ, 

לא הפכה את דלק יגל לדומיננטית בתחום.  

35. על מנת להתרחב בדרך של רכישת גפ"מ שמוקצה על ידי מנהל הדלק, נדרש ספק גפ"מ 

להרחיב את מאגר לקוחותיו באמצעות תחרות שתכלול, ככל הנראה, הצעת תנאים 

אטרקטיביים מאלו שמוצעים להם. כך שגם אם הקבוצה תצליח להעביר אליה לקוחות 

מוסדיים רבים ולהתרחב מעבר למצופה, עשויות להיות לכך השפעות תחרותיות חיוביות.  

36. יתרה מכך, אם הקבוצה תבחר לחדור ולהתחרות באספקת גפ"מ למשקי בית פרטיים, 

הדבר עשוי להניב תועלות צרכניות לציבור, שכן כמתואר מגזר זה סובל מכשלים תחרותיים 

ומבלימת ניסיונות כניסה והתרחבות.  

37. היות שהקצאת הרישיון אינה מוגבלת והוא ניתן בפועל לעשרות גורמים, בשוק בו פועלות 

חברות גדולות ומשמעותיות להן יתרונות ביחס לדלק-גז, ובהסתמך על ניסיון העבר, אין זה 

סביר כי מתן רישיון ספק גז לדלק-גז יגדיל באופן ממשי את כוח המיקוח של הקבוצה, ואף 

לא נראה כי החזקות הקבוצה יסייעו לה לרכוש מעמד מיוחד וכוח מיקוח בתחום הגפ"מ.    

38. מנגד, הרישיון עשוי להיטיב עם צרכנים, בכך שיאפשר ללקוחות הקבוצה בתחום הגז 

הטבעי ליהנות מפתרונות גיבוי לאנרגיה המופקת מגז טבעי, ומסלי מוצרים הכוללים גם 

אספקה של גפ"מ. הרישיון אף עשוי לתרום בתרחישים מסוימים לתחרות בתחום הגפ"מ. 

ג. סיכום והמלצה – השפעת ההקצאה על הריכוזיות הכלל-משקית 

39. מצבר הפעילויות של קבוצת דלק מסתמן כי היא גורם משמעותי ביותר בתחום האנרגיה 

והתשתיות בישראל. העובדה כי דלק-גז מוחזקת על-ידי קבוצת דלק המתאפיינת בפעילות 

שתדלנית בכנסת, מגדילה את  החשש להפעלת לחץ כלפי קובעי המדיניות. 

40. עם זאת, הוועדה מצאה כי בהתחשב באופי ההקצאה – רישיון הניתן לכל דורש העומד 

בתנאיו, ובהיקף הפעילות הצפוי של הקבוצה בתחום, אין במתן הרישיון כדי להגדיל באופן  

                                                                                                                                            
 .http://energy.gov.il/InformationForPublic/Data/Pages/GxmsMniGasCompaniesData.aspx

30 שוקלל מדו"ח צריכת מוצרי הדלק לשנת 2017 שפרסם משרד האנרגיה, בכתובת: 

 .http://energy.gov.il/Subjects/Fuel/Pages/GxmsMniFuelConsumption.aspx

http://energy.gov.il/InformationForPublic/Data/Pages/GxmsMniGasCompaniesData.aspx
http://energy.gov.il/Subjects/Fuel/Pages/GxmsMniFuelConsumption.aspx
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