
  
 

 

 
 מדינת ישראל

 הוועדה לצמצום הריכוזיות
 

"ב אלול תשע"חיירושלים,   
2018אוגוסט  23                                                                                                                     

 לכבוד
 מר איציק מרמלשטיין

 משרדית -יו"ר ועדת המכרזים הבין
 משרד האוצר

 
 ר אלקטרוניבדוא              

 
  ים נוסף-הקמה והפעלה של מתקן התפלת מיתכנון, במכרז ל IDEהשתתפות הנדון: 

 אזור שורקב
 

 22.8.18במשרד אוצר מיום ים -משרדית להתפלת מי-הבין ועדת מכרזיםסימוכין: פניית 

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

 בעניין שבנדון:

 רקע

איי.די.אי טכנולוגיות פנייתכם שבסימוכין התבקשה הוועדה לייעץ ביחס להשתתפותה של ב .1

 יקראו החברה והחברות בשליטתהשנשלטת בידי קבוצת דלק בע"מ ) ("IDE"בע"מ )להלן: 

 הפעלההקמה ותכנון, ל, בין לבדה בין ביחד עם אחרים, בהליכי המכרז "(קבוצת דלקלהלן: "

לחוק  6, בהתאם לסעיף "(המכרז)" 2018באפריל  26ביום שפורסם ים -מתקן להתפלת מישל 

 "(.החוק)להלן: " 2013-לקידום תחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד

המכרז עוסק בהקצאת זיכיון להקמה והפעלה של מתקן ההתפלה השני שמוקם באזור שורק  .2

מיליון מטר  200של  שנה. המתקן צפוי להתפיל מים בהיקף 25-לתקופה של כ BOT1בשיטת 

 "(.מתקן שורק ב')להלן: " ('מלמק"ש'קוב מים לשנה )

תוכל  IDEההתייעצות עוסקת בהקצאה שתעשה בהתאם למתווה שיפורט להלן, לפיו  .3

להשתתף בהליכי המכרז בכפוף למכירת מלוא זכויותיה במתקן הקיים בשורק שבשליטתה 

הגיעה הוועדה למסקנה כי במתווה,  IDE"(. בכפוף להתחייבויותיה של מתקן שורק א')להלן: "

 . משקית-אין למנוע את השתתפותה משיקולים של ריכוזיות כלל

 וועדהבעצות יווהמסגרת הנורמטיבית לה

)ב( לחוק קובע כי "מאסדר המבקש להקצות זכות לגורם ריכוזי לא יעשה כן, ובכלל זה 5עיף ס .4

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

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

לחוק  23לפי סעיף  ים-רישיון להתפלת מייו נדרש תחום הפעילות שלגבמדובר בהקצאה ב .5

, בהיקף העולה לתוספת לחוק 4.1הוא תחום תשתית חיונית לפי פרט ש, 1959-התשי"ט ,המים

 2.על ההיקף המינימלי הקבוע בתוספת

                                                           
1 Operate, TransferBuild, . 
 שקבועות השנתיות המרביות הכמויות מסך לפחות 15% המהווה מזערי בשיעור ים-מי התפלת"ב שמדובר היות 2

  .)התוספת לחוק( "למדינה הרישיונות בעלי כלל בין ים-מי להתפלת בהסכמים
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מכיוון שהיקף הפעילות נמנית ברשימת הגורמים הריכוזיים  IDE3-קבוצת דלק ששולטת ב .6

תחום זכויות וב לתוספת( 4.1תחום התפלת המים )פרט לות בהפעימחצית מ שלה עולה על

קבוצת בשל השתייכותה לו 5בשל היותה תאגיד ריאלי משמעותי, 4,לתוספת( 7.1הנפט )פרט 

  6"( שהיא גוף פיננסי משמעותי.הפניקסמחזיקים בהפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

בהליכי הקצאת הזכות האמורה מחייבת שקילת שיקולי ריכוזיות  IDEמכאן, שהשתתפות  .7

 התייעצות עם הוועדה.ומשקית -כלל

 משקית-שקילת שיקולי ריכוזיות כלל

במכרז נעזרה הוועדה בטיוטת המתודולוגיה  ףהשתתל IDE-ללאפשר נכון על מנת לבחון אם  .8

טיוטת בהתאם ל 7"(.טיוטת המתודולוגיהמשקית )להלן: "-לבחינת ריכוזיות כלל

הוועדה עמדה תחילה על טיב ההקצאה והשפעתה הפוטנציאלית על הריכוזיות מתודולוגיה, ה

קבוצת דלק ושל  IDEמשקית של -משקית. לאחר מכן, אמדה את מידת הריכוזיות הכלל-הכלל

בהליכי ההקצאה על הריכוזיות  IDEואת השפעתה הצפויה של השתתפות טרם ההקצאה, 

 חד, ועל הצלחת המכרז ורווחת הציבור מהצד השני. משקית מצד א-הכלל

משקית ורווחת -לבסוף, הוועדה בחנה את המתווה ויתרונותיו מבחינת הריכוזיות הכלל .9

במכרז בכפוף  IDEהציבור, ונתנה את המלצתה שלא למנוע את השתתפותה של 

 להתחייבויותיה במתווה.

  תפלת המים בישראלהתחום 

ים לשם הפקת מים -מלחים ומינרלים מתוך מים מליחים ומיתהליך הוצאת התפלה היא  .10

התפלה . התפלת מים בישראל מתבצעת בשיטת באיכות גבוהה למי שתייה ולשימושים נוספים

דרך ממברנות  בלחץ גבוה , המים נדחסים. בתהליך זה(אוסמוזה ההפוכהממבראנית )

  8.המאפשרות מעבר מים ומונעות מעבר מלחים

בשל רצף של חמש שנות בצורת חריגות שהביאו לכך שהמחסור במים בישראל הוא הגדול  .11

השנים האחרונות ובשל עלייה בצריכת המים, אושרה "תכנית אסטרטגית  100-ביותר ב

התכנית " )להלן: "2030 – 2018להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים בשנים 

במסגרת התכנית הוחלט להקים באופן  9מים."( שכוללת פעולות להגדלת היצע ההאסטרטגית

 מיידי שני מתקני התפלה נוספים: מתקן שורק ב' ומתקן בגליל המערבי.  

במכרזי  10.להקמת מתקני התפלהמכרזים קודמים בדומה ל ,BOTבמכרז  יוקם מתקן שורק ב' .12

BOT  שנה, כשבסיומה  25-תקופה כוללת של כבאת המתקן ולהפעיל הזוכה נדרש להקים

                                                           
 60%מחייב, לפיו הקבוצה תמכור חתמה דלק על מזכר הבנות בלתי  16.8.18על פי דיווח קבוצת דלק בבורסה, ביום  3

  לפורטיסימו קפיטל. IDE-מ 50%-מדלק תשתיות בע"מ המחזיקה ב
 .( לחוק2)א()4סעיף ראו  4
 .( לחוק2()1)א()4סעיף ראו  5
 .( לחוק1()א()1)א()4סעיף ראו  6
משקית" שפרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות לשימוע ציבורי -ראו טיוטת "מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל 7
 .aspxhttp://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/3443.5 :בכתובת ,501151 עסקיים הגבלים( 17.1.17)
 .475-א' עמ, דלק קבוצת, 2017 לשנת ושנתי תקופתי דוח 8
 עם להתמודדות אסטרטגית תוכנית" 10.06.2018 מיום 34-ה הממשלה של 3866 מספר החלטהדברי ההסבר ל 9

 ."2030 - 2018 בשנים המים במשק בצורת תקופות
 .בשורק הקיים והמתקן בחדרה, באשקלון ההתפלה מתקני 10

http://www.antitrust.gov.il/subject/203/item/34435.aspx
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שישולם לזוכה. חוזי תעריף  י התפלה מציעיםהמתמודדים במכרז 11למדינה. מועברקן המת

 . ת הזיכיוןתקופבבמתקן  במכרז המחיר למים המותפליםכך נקבע 

מכאן, שרוב המאפיינים התחרותיים בתחום ההתפלה נקבעים מראש במסגרת המכרזים  .13

להקמת המתקנים. לכך שתי השלכות: ראשית, להצלחת המכרז ולאיכות ההצעות שמוגשות 

מתקני ההתפלה ככלל, לשנים רבות; ושנית,  עלות המים עבור המדינהבו השפעה מהותית על 

  המותפלים במהלך תקופת ההפעלה.המים  אינם מתחרים ביניהם על מחיר

ביקושים של  יםגם בתקופת ההפעלה. כך, במקר תחרותלהתקיים  יכולהיחד עם זאת,  .14

באמצעות  יםיתכן שיהיה צורך להגדיל את כמויות המים המותפל העולים על ההיצע הקיים,

ל מטבע הדברים, במקרים אלו, ככמתקנים הקיימים, כפי שיפורט להלן. בהרחבות שיתבצעו 

שהצורך במים גדול יותר, התלות בהצעותיהם של מתקני ההתפלה הפעילים גדלה. תלות זו 

 עשויה להתבטא בכוח מיקוח של בעלי המתקנים מול מקבלי ההחלטות.

במקרה בו המדינה מבקשת להפחית את כמות המים על הפחתת התשלום,  כן, תתכן תחרות .15

טכנולוגיים שמביאים לחסכון בעלות  על ידה. בנוסף, לעיתים מתבצעים שיפורים הנרכשת

  12המדינה והזכיין. שבו יתחלקוחיסכון  –ההתפלה 

אם כן, אף שמרבית התנאים המסחריים נקבעים במכרזים על מתקני ההתפלה, עשויים להיות  .16

 ממשקים משמעותיים בין בעלי המתקנים למאסדרים אף במשך תקופת ההפעלה.  

   משקית-הכללההקצאה והשפעתה על הריכוזיות 

(, והוא צפוי מלקמ"ש 200)ובעולם כולו המתקן הגדול בישראל  עתיד להיות ורק ב'מתקן ש .17

אין להיות יעיל ומתקדם מהמתקנים שהוקמו לפניו, נוכח ההתקדמות הטכנולוגית בתחום. 

מסך המים המותפלים השפעה רבה על  20%-כבהיקף של  םספק מיזה שימתקן ספק, של

תחום אספקת המים לשתייה בהתאם לטיוטת המתודולוגיה ת בצורת. והמשק, בפרט בתקופ

אחד התחומים החיוניים ביותר למשק, שכן להפסקה או לפגיעה בפעילות בתחום השפעה הוא 

 13חמורה ומידית על תפקודו של הפרט והמשק כולו.

 -  (WDA)הקמת המתקן תיצור לזכיין ולמפעיל המתקן ממשקים רבים עם מנהלת ההתפלה .18

אגף החשב הכללי נציגי משרד האוצר ), הרשות הממשלתית למים ולביובחברים נציגי  בה

ומשרד  , חברת ענבל ומשרד האנרגיה, וממשקים עם המשרד להגנת הסביבה(ואגף התקציבים

של והסכמי הזיכיון הקבועים בכללי המכרזים המפורטים . מעבר לעמידה בהסדרים הבריאות

( כללים למניעת זיהום המים 1בתחום כוללת, בין היתר: ) המתקנים הספציפיים, הרגולציה

לרבות  ,( פיקוח על פליטות לאוויר למקורות המים וליבשה2ושמירה על איכות הסביבה; )

( פיקוח על יצור, יבוא, מכירה, אחסון, שינוע ושימוש בחומרים מסוימים; 3הזרמת מלחים; )

פיקוח ( 6ר לאיכות המים המותפלים; )( כללים באש5( ייצור, אחסון וסילוק פסולת; )4)

כל אלה יוצרים ממשקים מתמידים עם קובעי המדיניות ועשויים  ייצור מים. היקפיוקביעת 

 לאפשר הפעלה של כוח מיקוח.

מטבע הדברים, ככל שמדובר במתקן המספק כמות גדולה יותר של מים יכולתו להפעיל כוח  .19

רב אף בידי  כחלמשק, עשוי להיות  דרושים יםמים המותפלהאולם כשומיקוח רבה יותר. 

                                                           
 , המדינה צפויה לפרסם מכרז נוסף לחידוש המתקן והפעלתו לתקופה נוספת.התקופה לקראת סיום 11
 החיסכון יתחלק בין המדינה לזכיין. 12
 .לטיוטת המתודולוגיה 10' עמ 13
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מתקנים קטנים יחסית. כמובן, שכשלגורם אחד פעילות במספר מתקני התפלה כוח המיקוח 

 שלו מתעצם. 

כוח המיקוח יכול לבוא לידי ביטוי בעיקר בשלב הפעלת המתקן, בפרט בזמנים שאין תחליף  .20

להוריד "יל מתקן התפלה השתייה שהוא מספק. די בכך שיש בכוחו של גורם המפע-למי

כדי להפעיל לחץ כבד על קובעי מדיניות. מובן, שגם עיכוב או שיבוש  –שתייה -שאלטר" של מי

 , או אף איום כזה, עשוי לשמש ככלי בעל כוח כשהביקוש למים גבוה. והפעלתו בהקמת מתקן

 .ור, כאמבמקרים מסוימים עשוי לקום כוח מיקוח נוסף במקרה שנדרשת הרחבה של מתקן .21

מכרז  םפרסעשויה ל, היא יםמדינה מבקשת להגדיל את כמויות המים המותפלכך, כשה

 משני סוגים: הלהרחב

הגדלת כמות המים באמצעות הגדלת שעות העבודה  –)תעריף עומס וזמן(  הרחבות תעו"ז .א

ללא שינוי מבני. ההתפלה מתייקרת בשל עלות צריכת חשמל בשעות  -והעומס על המתקן 

מצומצמת שכן המדינה היתה , התחרות בין המתקנים עד היום ת מסוג זהשיא. בהרחבו

. על אף האמור, יתכן כי מפעיל ששולט שהמתקנים הפיקו את כל המים המותפליםרכשה 

יחד. שליטה כזאת  מתקניוכל יוכל לנצל את כוחו כדי להשיא רווחיו מבמספר מתקנים 

במספר מתקנים בתקופת מחסור עשויה אף להעניק כוח מיקוח למפעיל מול קובעי 

המדיניות. הרחבות תעו"ז נעשות במקרים חריגים והשפעתם מצומצמת ביחס להשפעת 

     התחרות במכרזים להקמת מתקנים.

המגדילה הרחבה של כושר היצור על ידי הגדלת מבנה מתקן ההתפלה  - הרחבות פיזיות .ב

את תפוקת המים באופן קבוע. היכולת לבצע הרחבה פיזית תלויה במאפייני המתקן, 

בתקופה הנותרת עד להשבת המתקן למדינה. ככל  אף וכדאיות ביצוע ההרחבה תלויה

הנדרשת לצורך השקעה השהתקופה בה המתקן צפוי להיות בידי הזכיין ארוכה יותר, 

זית של מתקן קיים תגדיל את כמות המים הרחבה פי הרחבה כדאית יותר עבורו.ה

 המותפלים בתוך זמן קצר ביחס לזמן הנדרש להקמת מתקן חדש.

בדרך של הקמת  לפי התכנית האסטרטגית, הגדלת היצע המים בשנים הקרובות תיעשה .22

הרחבות פיזיות של המתקנים הקיימים. יחד עם לא מתוכננות  ובעת זאתמתקנים נוספים, 

 התלות בהם תגבר.  –זאת, ככל שיתעורר צורך להרחיב את המתקנים הקיימים 

 בתחום ההתפלה IDEפעילות 

, שמוחזקת על ידי IDEתחום ההתפלה הוא תחום ריכוזי, ומרבית מתקני התפלה הם בשליטת  .23

עוסקת בתכנון, הקמה והפעלה של  IDE(. %50) 14פרטנרס ש.מ. ( ואלפא מים50%קבוצת דלק )

היא חברה ישראלית  IDEמתקני התפלה ברחבי העולם, ובפיתוח פתרונות לטיפול במים. 

בעלת מוניטין בינלאומי כחברה מובילה בתחומים אלו שהקימה מתקני התפלה רבים 

 20%-רמית וכתמההתפלה בשיטה ה 75%במדינות שונות, ונתח השוק העולמי שלה עומד על 

היא  םההתפלה הממבראנאלית )באמצעות ממברנות(, בניכוי השווקים שבמדינות ערב בהמ

   15לא פועלת.

                                                           
השותף  ידי על מנוהלת ;ועוד(, 20.8%) ביטוח כלל(, 25.8%) המורים התאחדות(, 20.4%) פנסיה כלל של שותפות 14

 .לאנג ואמיר פלבר אבשלוםהכללי שנשלט על ידי 
, העוסק בניתוח עצמאיגוף . הערכה מבוססת על ניתוח 475-א' עמ, דלק קבוצת, 2017 לשנת ושנתי תקופתי דוח 15

 .https://www.globalwatherintel.com  נתוני שוק ההתפלה לפירוט, ראו

https://www.globalwatherintel.com/
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 Global Water-בפרסים על מתקני ההתפלה שהקימה מטעם ה IDEלאורך השנים זכתה  .24

Intelligence – חברותן ישנ ,. בעולםהבתחום תעשיות המים והתפל מובילכלכלי -מדעי עת-כתב 

במכרזים להקמת מתקנים גדולים  ים.דולגהתפלה  נימתק בניסיון בהקמתהמחזיקות  מעטות

ניסיון בתחום  מכמה חברות שלכל אחת מהן משתתפות בדרך כלל גם קבוצות שמורכבות

להתארגנות קבוצה עלויות ומורכבויות שאינן קיימות  ספציפי )תכנון טכנולוגי, בניה, תפעול(.

 מחיר ההצעה במכרז.   את להעלות עלולות ואלו –בפעילות שחקן יחיד 

25. IDE ,של החזקה ל מבקשת שיתאפשר לה להשתתף במכרז גם לבדה )ללא שותפים(. לטענתה

. כך, ניהול נוספות קיימות תועלות משמעותיותכמחזיק יחיד )בפרט הפעלת מתקן( מתקן 

פת השקעות ושיפורים חדשניים בלי הסכמת שותף להשקעה נוסביצוע של עצמאי עשוי לאפשר 

טכנולוגיות בלי להסתכן  ינה וניסוי שלגם בח מאפשרתשיש בה רכיב של סיכון. החזקה מלאה 

 כוח להפעיל יותר נוח יחיד למחזיק, ואולםבחשיפת סודות מסחריים וקניין רוחני לשותפים. 

 במתקן להשתמש יכולתו את לצמצם שעשויים שותפים בלי שבבעלותו מתקן באמצעות מיקוח

 . כזה באופן

26. IDE :שולטת בשלושת המתקנים הגדולים בישראל 

IDE (50% )מלמק"ש ונשלט במשותף על ידי  117, מספק 2005שפעיל משנת  מתקן אשקלון

( וורידיס %40.5) IDE(. חברת תפעול המתקן נשלטת במשותף על ידי %50) 16וורידיס

(59.5%  .) 

( ושיכון 50%) IDE, ונשלט על ידי מלמק"ש 127, מספק 2009שפעיל משנת  מתקן חדרה

 .  IDEהמתקן מוחזקת במלואה על ידי ההפעלה של(. חברת 50%ובינוי בע"מ )

ה הפעלהמתקן וחברת המלמק"ש.  150ומספק  2013שפעיל משנת  המתקן הקיים בשורק

)להלן:  HWIH - Hutchison Water Israel Holdings Pte. Ltd-( ו51%) IDEעל ידי  יםנשלט

"Hutchison( )"49%). IDE  הודיעה על מימוש זכות סירוב ראשונה ביחס למלוא

 .  בזכיין המתקן, ולאחר המימוש תחזיק במלוא הזכויות בו  Hutchisonזכויות

. שני המתקנים BOTהוקמו לאחר שזכתה בהצעה התחרותית ביותר במכרזי   IDEמתקני .27

 מספקים כמות מים קטנה יותר:והם  17BOTלא הוקמו במכרזי  IDEשאינם בשליטת 

מלמק"ש. המתקן בבעלות דרך הים התפלה  90ומספק  2007שפעיל משנת  מתקן פלמחים

(, קרן תשתיות ישראל בע"מ 44%בע"מ שמוחזקת על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ )

 ( ושותפים נוספים. 23.3%)תש"י( )

חברת  בשליטת מקורות מלמק"ש 85-100ומספק בין  2016שפעיל משנת  מתקן אשדוד

  (.100%) המים בע"מ

 IDEבישראל זכתה  BOTמהאמור עולה, כי בכל המכרזים להקמת מתקני התפלה בשיטת 

 שהציעה את ההצעה התחרותית ביותר.

בשלושת המתקנים הגדולים מתוך חמשת  IDEמשקית, שליטת -מבחינת ריכוזיות כלל .28

(, מעניקה לה כוח מיקוח רב באחד מהמים המותפלים 67%-המתקנים הפועלים בישראל )כ

 התחומים החיוניים ביותר לפעילות במשק.    

                                                           
 גם מחזיקה בה(, 37.5%) אגמון גיל מר ידי על שנשלטתבע"מ  רכב דלק ידי על ורידיסמ %70 ונרכש, לאחרונה 16

 (.22.5%) דלק קבוצת
(. במכרז זה התאפשר ליותר ממתמודד אחד BOOהמכרז במסגרתו הוקם המתקן בפלמחים נוהל באופן שונה ) 17

 המתקן באשדוד הוקם על ידי מקורות. המתמודדים במכרז נדרשו להציע מתקנים שיישארו בחזקתם.ו ,להקים מתקן
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 ריכוזיות קבוצת דלק טרם ההקצאה

תשתית בתחומי היא רכיב אחד מפעילותיה  תחום התפלת המיםקבוצת דלק ב של פעילותה .29

חזקות "תמר" ו"לוויתן".  -נכסיה ב , פועלת קבוצת דלקבתחום הגז הטבעי 18בישראל. חיונית

אספקת הגז  כמעט כל -  9.83BCM-גז טבעי בהיקף של כ "תמר"סיפק מאגר  2017בשנת 

  19.במשק הטבעי

הגז הטבעי משמש כמקור אנרגיה לתחנות הכוח של חברת החשמל, יצרניות החשמל הפרטיות  .30

לא בכדי, ומפעלים גדולים, והוא אחד ממקורות האנרגיה העיקריים המשמשים את ישראל. 

הפקת גז טבעי נמנתה בטיוטת המתודולוגיה כאחד התחומים החיוניים ביותר למשק. 

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

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

  20טית על הציבור, לרבות על הדורות הבאים".לאסדרת משק הגז הטבעי השפעה דרמ

דין בעניין מתווה הגז, בית המשפט העליון עמד גם על ריבוי המאסדרים שמעורבים הבפסק  .31

באסדרת תחום הגז הטבעי ועל הקושי באסדרתו מבחינת מורכבות התחום, קושי שעלול 

משקי רב -אם כך, שליטת קבוצת דלק בתחום מעניקה לה כוח כלל 21להביא לשבי רגולטורי.

מורכב ומרובה ממשקים. ואולם, חובת קבוצת דלק למכור את מאגר "תמר",  ,בתחום חיוני

 תצמצם במידה משמעותית את מעמדה של הקבוצה בתחום.    

חברות  ארבעעל ידי  נשלטתחום ש 22קבוצת דלק היא גם השנייה בגודלה בתחום שיווק הדלק, .32

תחנות  233-קבוצת דלק מפעילה כ 23מתאפיין בחסמי כניסה והתרחבות גבוהים.וגדולות 

גם תחום ניפוק מוצרי דלק נמנה בטיוטת המתודולוגיה  24תחנות. 1,199-תדלוק מתוך כ

את כוח  מגדילהכתחום חיוני ביותר למשק, ופעילותה המשמעותית של קבוצת דלק בתחום 

 המיקוח שלה. 

ור החשמל מחזיקה הקבוצה ברישיון לייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונאלית בתחום ייצ .33

ת הכוח ומ"ו(. תחנ 87-)כ מ"ו( וברישיון לייצור חשמל בקוגנרציה באשקלון 140באזור שורק )

. תחום החשמל נמנה אף הוא הקיימים שם ההתפלה נימתקאת ת ומשמשובאשקלון בשורק 

ית החיונית החיוניים ביותר, ואולם היקף פעילותה בטיוטת המתודולוגיה על תחומי התשת

 של הקבוצה בתחום זה מצומצם ואין בפעילות להעניק לקבוצה כוח מיקוח ממשי.

האשראי המקומי של הקבוצה הוא מחזור המכירות והיקף  -מבחינת ניתוח מאקרו כלכלי  .34

שהיא אחת מחברות הביטוח והחיסכון  פניקסהמהגדולים במשק. הקבוצה גם שולטת ב

                                                           
 .לעיל 3 הערה ראו 18
 לבחינת הוועדה המלצות של תקופתית לבחינה המקצועי הצוות מסקנות ח"דושל הציבור  להתייחסות טיוטה פ"ע 19

מחודש  2013 ביוני 23 מיום 442 הממשלה בהחלטת אומצו אשר בישראל הטבעי הגז משק בנושא הממשלה מדיניות
 42מתוכם  BCM  282-כ) תמר המאגרים על בעיקר שמבוססות הטבעי הגז בעתודות שולטת דלק קבוצת 2018, יולי

BCM ולוויתן( נצרכו (500-כBCM  .) 
 של דינו לפסק קלה' פס, ישראל ממשלת ראש' נ( ר"ע) בישראל השלטון איכות למען התנועה 4374/15 ץ"בג 20

 (.27.3.2016 מיום,  בנבו פורסם) רובינשטיין השופט
 (.27.3.2016 מיום,  בנבו פורסם) ובראן'ג השופט של דינו לפסק 6' פס, שם 21
 .6-א' עמ, דלק קבוצת, 2017 לשנת ושנתי תקופתי דוח 22
, הציבור להערות טיוטה, בנזין למחירי שוק מבנה בין הקשר: תדלוק בתחנות גיאוגרפית תחרות - הדלק ח"דו 23
 .501272 עסקיים הגבלים( 9.7.2017)

 מתוך מרשם חברות הדלק. 24
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 ₪25.מיליארד  123-עמד על כ 2017הפנסיוני הגדולות בישראל שהיקף נכסיה המנוהלים בשנת 

  26מעסיקות שתדלנים. ת דלקכמו כן, חברות שונות בקבוצ

תחומים חיוניים ביותר למשק,  –השליטה של קבוצת דלק בתחום הגז הטבעי והתפלת המים  .35

המשמעותית בתחום שיווק הדלק מציבות אותה כקבוצה ריכוזית מאוד יחד עם פעילותה 

בתחום האנרגיה. בנוסף, פעילותה המשמעותית בתחום הביטוח והפיננסים מציבה אותה בין 

הקבוצות היחידות שכוללות הן תאגידים ריאליים משמעותיים והן גופים פיננסיים 

 הקבוצות הריכוזיות ביותר במשק.כאחת  ת דלקמשמעותיים. שילוב הדברים מציב את קבוצ

תמכור את חברת הפניקס אם  פחותיחד עם זאת, מידת הריכוזיות של הקבוצה צפויה ל .36

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

, ואת יתרת 11.12.2019משמעותיים וגופים פיננסיים משמעותיים שיכנס לתוקף ביום 

, כאמור. מכאן, שעוד טרם 17.12.2021ותיה בחזקות תמר ודלית )לפי מתווה הגז( עד ליום זכוי

להיפרד מנכסיה הפיננסיים  עשויה(, הקבוצה 2024הפעלת המתקן בשורק )בשנת 

, וכוחה צפוי להצטמצם באופן מי תשתית חיוניתומנכסים משמעותיים בתחוהמשמעותיים 

 משמעותי. 

קבוצת דלק צפויה להישאר קבוצה בעלת כוח מיקוח יוצא דופן  ,ואולם אף אם תפעל כאמור .37

מול הממשלה ומשרד האנרגיה בתחומי הגז הטבעי, התפלת המים ושיווק הדלק. הקצאה 

משמעותית בתחום תשתית חיוני ביותר כמו זכות להקמה והפעלה של המתקן הגדול בישראל 

 משקית של הקבוצה.-ת הכלללהתפלת מים שמשמשים לשתייה, בוודאי תגדיל את הריכוזיו

ברישיון  IDE-כי הקבוצה תמנף את כוח המיקוח שיוענק ל ,חששהגדלה זו בריכוזיות מעלה  .38

-ל ה.קבוצהשבהקצאה זו לעבר יתר מתקני ההתפלה שבהחזקתה ולעבר פעילויות אחרות של 

IDE הגידול בכוחה באמצעות זכייה  ךאמנם החזקות משמעותיות בתחום עובר להקצאה א

כניסה של גורם  אפשרותדיל את כוחה. קושי זה מתחדד נוכח ודאי יגרז משמעותי נוסף, במכ

. בנוסף, עולה בתחום פחית ממעמד הקבוצהשתלתחום חיוני זה,  שאינו גורם ריכוזי אחר

  27.מתקן שורק ב'פעילותיה לפעילות יתר חשש ממינוף כוחה הקיים של קבוצת דלק מ

 במכרז IDEמהשתתפות  לרווחת הציבורהתועלת 

ים צפויה השפעה מהותית על רווחת הציבור, שתבוא לידי -להצלחת מכרז בתחום התפלת מי .39

ביטוי במחיר שתשלם המדינה עבור המים המותפלים, במהירות הקמת המתקן וביכולותיו. 

ככל מכרז, תוצאות מכרז זה תלויות באיכות ההצעות שיוצעו בו. הצעות איכותיות יביאו 

של דבר לתכנון, הקמה והפעלה של הפרויקט באופן האיכותי, המהיר והיעיל ביותר.  בסופו

לריבוי מציעים איכותיים בהליך מכרזי השפעה מכרעת על איכות ההצעות שיתקבלו ועל 

  28המחיר שישולם מכספי ציבור.

                                                           
 .114' עמ, 2017 לשנת"מ בע אחזקות הפניקס של הכספיים הדוחות מתוך נסכם המידע 25
 .מ"בע מגורים ישראל ואלעד מ"בע מהדרין חברת, מ"בע וניהול סליקה גמא כך 26
הטבעי ופעילות ענפה החשש הוא ממינוף כוחה כחברה מובילה בתחום ההתפלה, כבעלת מונופולין בתחום הגז  27

בתחומי אנרגיה הנוספים לעבר פעילות המתקן, שהיא פעילות מורכבת בעלת ממשקים רגולטוריים משמעותיים 
  בתחום תשתית חיונית.

 Auctions Versus “Bulow, J. and Paul Klemperer (1996): לדוגמא ראו, במאמרים נתמכת זו ברורה הנחה 28

Negotiations”, The American Economic Review, vol. 86(1), pp. 180-194. .הוועדה לצמצום  דעת חוות גם ראו
 .5.6.2018מיום   JNET-הריכוזיות בעניין השתתפות גורמים ריכוזיים בפרוייקט ה
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כפי שהוסבר בטיוטת המתודולוגיה, לצד החובה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית, סעיף  .40

)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 29.הצרכנים

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

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

 30"..להתנגד להשתתפותו.

היא חברה בעלת ניסיון מוכח כחברה בינלאומית מובילה בתחום ההתפלה  IDEכאמור,  .41

קודמים  BOT. במכרזי מהצעה תחרותיתוהשתתפותה עשויה לאפשר למשק הישראלי ליהנות 

 שהביא לחסכון משמעותי למשק.  מחיר נמוך ממתחרותיה  IDEהציעה

נעה בין  (PQ)דם כמות המתמודדים בשלב המיון המוק BOTבשיטת במכרזי התפלה קודמים  .42

  .קבוצות 2-3קבוצות, וכמות המשתתפים במכרז נעה בין  3-4

במכרז גבוה,  IDEסיכומו של דבר, החשש מהגדלת הריכוזיות הכלל משקית כתוצאה מזכיית  .43

שלילית על התחרות במכרז,  השפעתהא המניעת השתתפותה לאך קיים חשש לא מבוטל כי 

  ציבור.רווחת הוכי פגיעה זו תביא בתורה לפגיעה ב

 

 המתווה

משקית של קבוצת דלק ובריכוזיות -במטרה לפתור את הקושי שבגידול בריכוזיות הכלל .44

, ועדת המכרזים, רשות המים והביובהגיעו , , מבלי לפגוע בתחרות במכרזIDE הענפית של

רשות ההגבלים העסקיים והוועדה להסכמה על מתווה לפיו תמורת האפשרות להתמודד 

את מתקן שורק א' תוך   IDEמתקן שורק ב', בין לבדה ובין ביחד עם אחרים, תמכורבמכרז על 

המתווה,  תממש את התחייבותה. IDEתקופה מוסכמת. במתווה נקבעו מנגנונים שיבטיחו, כי 

למכור את שורק א' אף אם לא תזכה במתקן שורק ב', ובלבד שיובטח  IDE כולל התחייבות של

 בו לא תזכה בשורק ב' תוכל להתמודד במכרז על מתקן התפלה משמעותי אחר. לה שבמקרה 

עבור למכור, הוא מהגדולים והיעילים בעולם והוא צפוי ל IDEאותו התחייבה  שורק א',מתקן  .45

  .(2037שנת עוד תקופה ארוכה )ברק לחזקת המדינה 

 למתווה יתרונות משמעותיים:  .46

תזכה במכרז להקמת מתקן שורק ב' היא תחזיק  IDE, המתווה מביא לכך שאף אם ראשית

לכל היותר בשלושה מתקני התפלה )מתוך שישה( ושיעור המים המותפלים על ידה בשנים 

 (. בהתאם לכך,56%-לכ 67%-הקרובות מתוך כלל המים המותפלים לא יגדל, אלא יפחת )מ

IDE ידי על המותפלים המים בכמות הגידול המצומצם השפעת
 דלק, קבוצת ריכוזיות על 31

 .משמעותי התפלה מתקן באמצעות בשוק שיפעל ראח גורם שבהכנסת ליתרון ביחס זניחה

יתר על כן, מדובר בוויתור על מתקן פעיל תמורת זכות להשתתף במכרז להקמת מתקן 

                                                           
 באופן תעשה לפיהן הסמכות שהפעלת ובלבד, דין בכל האמור אף על יחולו זה סעיף הוראות: "5 סעיף לשון 29

 ".הצרכנים ברווחת משמעותית פגיעה תיגרם לא כי שיבטיח
 .המתודולוגיה לטיוטת 16' עמ ראו 30
 ב' שצפוי להיות גדול ממתקן שורק א'. מהקמת מתקן שורק כתוצאה 31
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תזכה במכרז, בשנות ההקמה תפחת הריכוזיות של קבוצת דלק  IDEכך, שאף אם  –מהיסוד 

באופן משמעותי.

המגרש שבו  –במכרז  IDE, הציבור יוכל ליהנות מהיתרונות שבהשתתפות קבוצת שנית

 רוב הפרמטרים התחרותיים בתחום. זאת בפרט, כשהיתרונות הטכנולוגיים 

 

נקבעים

מתבטאים בעיקר בהליך ההנדסי המורכב של הקמת מתקן התפלה, ופחות  IDEוהטכניים של 

כך, הציבור ייהנה מהיתרונות הטכנולוגיים  בהפעלת מתקן שנעשית לפי הוראות התפעול שלו.

 את מתקן שורק א' לגורם אחר.   בהצעתה במכרז, וייהנה גם מכך שתמכור 

למחזיק במתקן שורק א',  –, במקרה שידרשו הרחבות תעו"ז או הרחבות פיזיות שלישית

, תהא אפשרות להציע הרחבה כולל אפשרות להרחבה משמעותית בזמן קצר יחסיתש

 של כמות המים המותפלים בו. משמעותית

מצד אחד, הן  IDEאם כך, מכירת שורק א' תביא להפחתה משמעותית בכוח המיקוח של 

מבחינת כמות המתקנים ושיעור המים המותפלים על ידה והן מבחינת היכולת להציע 

 הרחבות בעתיד, ותאפשר מצד שני ליהנות מיתרונות השתתפותה במכרז. 

למכור את מתקן שורק א', אינה תלויה בזכייתה  IDEשהסכמת  יתרון משמעותי נוסף הוא .47

 Fix it"מנגנון שניתן לכנותו  –נעשית בתמורה להשתתפותה במכרז שורק ב' במכרז אלא 

"anyway,32 כך שבמצב ש-IDE  ריכוזיות  –לא תזכה במכרזIDE  וקבוצת דלק תקטן באופן

 .  (המותפלים המים ומכמות ההתפלה ממתקני לכשליש ותגיע)משמעותי יותר 

את מתקן שורק א' תמכור  IDEבו  –עם זאת, על פי המתווה שמקובל על הוועדה, במקרה כזה 

המאסדרים לא יתנגדו, מבחינת שיקולי תחרות ענפית או  -ב' ולא תזכה במתקן שורק 

אחר בסדר גודל דומה בשנים הקרובות,  במכרז IDEמשקית, להשתתפות -ריכוזיות כלל

את שורק א' אך לא תזכה תמכור   IDEעו במתווה. משמעות הדבר היא שאםבתנאים שנקב

בשורק ב' יתאפשר לה להתמודד במכרז הקמת והפעלת מתקן התפלה משמעותי נוסף מבלי 

 ידרוש היוועצות בוועדת הריכוזיות. שהדבר 

 

 

 ועדה והמלצת ה

כוח המיקוח הקצאת זכות שכוללת הקמה והפעלה של מתקן התפלה נוסף צפויה להגדיל את  .48

משקית שלהן באופן -וקבוצת דלק מול קובעי המדיניות, ולהגדיל את הריכוזיות הכלל IDEשל 

בהליך ההקצאה עלולה לפגוע  IDE, מניעת השתתפות . אך מאידך גיסא, מחד גיסאמשמעותי

 ביא לפגיעה ברווחת הציבור. בתחרות במכרז, באופן שי

הוועדה השתכנעה כי המתווה המתואר לעיל עשוי לאפשר לציבור ליהנות מהיתרונות  .49

במכרז ללא גידול ממשי בריכוזיות קבוצת דלק, באופן שיעלה בקו אחד עם  IDEשבהשתתפות 

 משקית, תוך הבטחה שלא תיגרם פגיעה לרווחת-מניעת גידול בריכוזיות הכלל – מטרת החוק

 הציבור.   

                                                           
 Fixבשל הנסיבות החריגות שבמקרה זה, הוועדה לא עמדה על השלמת המכירה כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ) 32

It First 1(, בין נסיבות אלו: )501564 הגבלים עסקיים( 8.8.2018) 10( כמקובל )ראו אישור המיזוג בין רשת לערוץ )
IDE ( ;היותה 2נפרדת ממתקן פעיל לצורך השתתפות במכרז להקמת מתקן חדש שיחל לפעול זמן רב לאחר המכירה )
במכרז  IDE( יתרונות השתתפותה של 3שחקן חוזר שצפוי לבקש להתמודד על הקצאות נוספות בעתיד; ) IDEשל 

משקית מהסכמתה של קבוצת דלק למכור מתקן בין אם תזכה בשורק ב' ובין אם לאו  -והתרומה לריכוזיות הכלל
 ועוד.    
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