
 משרד האוצר –נ מדינת ישראל  BGS Desalination Ltd  333-01ם( -עתמ )י

1 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
C:\Users\YAIR~1.YAI\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.574\333-01ם( -עתמ )י  BGS Desalination Ltd  משרד האוצר. –נ מדינת ישראלdoc 

 משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

 0707יוני  70 

 נ' מדינת ישראל ואח'  A ANELASEB.DLB DTL . 333-07עת"מ 
 

  
 
 
 נאוה בן אור  שופטתכב' ה פני ב

 
 

 העותרת
 

BGS Desalination Ltd 
 על ידי ב"כ עו"ד יגאל ארנון ושות'

 
 נגד

 
 
 משיביםה

 
 משרד האוצר – ישראל Lמדינת0

 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(
0LSorek Desalination Ltd 

 על ידי ב"כ עו"ד תדמור ושות'
 
 

 כתבי עת:

 5תשמ"ד( -)תשמ"גגד טדסקי, "סודות עסקיים", הפרקליט, כרך לה 

 
 
 

 פסק דין
 

 

 

 העתירה

 

וחברה נוספת הגיעו לשלב הסופי של מכרז, שפורסם מטעמו של  2העותרת, משיבה  .0

החשב הכללי במשרד האוצר, לתכנון ולהקמה של מתקן להתפלת מי ים, בעל יכולת 

מיליון קוב בשנה, באזור שורק. לאחר בחינת ההצעות, בחרה ועדת  051ייצור של 

כזוכה במכרז. המשתתפת השלישית סברה וקיבלה,  2, במשיבה 0ים, משיבה המכרז

 ואין היא צד להליכים שלפניי. 

 

העתירה מכוונת למיצוי זכות העיון של העותרת במסמכי המכרז. הסעד שהתבקש 

להעביר לידי העותרת את כל המסמכים  0בעתירה הוא, שבית המשפט יורה למשיבה 

מכרז, כשהם מלאים ואינם מושחרים או מחוקים בצורה ב 2הנוגעים לזכיית משיבה 

http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=טדסקי&MaamarName=סודות%20עסקיים
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=טדסקי&MaamarName=סודות%20עסקיים
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=טדסקי&MaamarName=סודות%20עסקיים
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לפרט את מהות המסמכים המושחרים, וליתן  0גורפת, ולחילופין לצוות על משיבה 

להעביר לידיה מסמכים  0טעם להשחרתם. עוד ביקשה העותרת כי יצווה על משיבה 

 נוספים הנוגעים למתקן ההתפלה, אשר התבקשו על ידי העותרת ולא הומצאו לה,

. כך גם התבקש 0993-, תשנ"גיםחובת המכרזתקנות )ה( ל20בניגוד למתחייב מתקנה 

בית המשפט להאריך את המועד להגשת עתירה מינהלית כנגד החלטת ועדת 

 31הגיש עתירה בתוך כזוכה במכרז, כדי שניתן יהיה ל 2המכרזים להכריז על משיבה 

יום מן המועד בו יומצאו לעיון העותרת כל המסמכים הנדרשים. ולבסוף התבקש 

בית המשפט להורות למשיבות להימנע מלקדם בדרך כלשהי את הקמת מתקן 

 ההתפלה או ההוצאה לפועל של הזכייה במכרז עד לחלוף המועד להגשת עתירה. 

 

ב"כ העותרת את העתירה לשני סוגים של , צמצם 0.3.01במהלך דיון שהתקיים ביום  .2

מסמכים. הסוג האחד עניינו בפרטים הנוגעים לדרישות טכניות שונות שהוצבו בפני 

השחירה בהצעה הזוכה )כפי שהייתה נוהגת לגבי  0משתתפי המכרז, ואשר משיבה 

כל הצעה אחרת( בהיותם סודות מסחריים ו/או מקצועיים. הסוג האחר הוא הסכם 

)להלן:  DELEK INFRASTRUCTURES LTDכה הזוכה עם חברת ההבנות שער

(, אשר גם חלקים ממנו הושחרו בהיותם סודות מסחריים ו/או חברת דלק

מקצועיים, ובכללם מחיר האנרגיה שתספק חברת דלק למתקן ההתפלה, עליו 

ביחס להצעות מחיר שהתקבלו  0הוסכם בין הצדדים להסכם )כפי שנהגה משיבה 

אחרות(. בכל הנוגע לסוג הראשון, הוסכם בין הצדדים כי ב"כ  מחברות אנרגיה

את רשימת הדרישות הטכניות,  0העותרת יגיש לבית המשפט ולב"כ משיבה 

 0שהנתונים לגביהן הושחרו, ואשר העותרת מעוניינת בבדיקתם, ואילו ב"כ משיבה 

תגיש לבית המשפט מסמך ובו אותם חלקים מן ההצעה של הזוכה, כשהם אינם 

מושחרים, והמתייחסים לדרישות הטכניות הנ"ל. סוכם, כי אבחן את הנתונים 

ואשווה אותם אל מול דרישות המכרז הרלבנטיות. המהלך  0שתספק ב"כ משיבה 

, 2הוצע על מנת שניתן יהיה להגן, מצד אחד, על סודותיה המסחריים של משיבה 

עותרת לא יכולה הייתה ולבחון באופן אובייקטיבי, מצד שני, אותם עניינים אשר ה

להתרשם בעצמה, לנוכח ההשחרה, כי הזוכה עמדה לגביהם בדרישות המכרז. בכל 

הנוגע לחלקים המושחרים מהסכם ההבנות שערכה הזוכה עם חברת דלק, הוסכם כי 

אכריע על יסוד הטענות שנטענו, לאחר שאעיין בהסכם המלא, שיוגש לבית המשפט. 

פט העליון הביע דעתו, כי בעתירה מנהלית המבקשת לא למותר להוסיף, כי בית המש

לבקר את שיקול דעתה של ועדת המכרזים להימנע מחשיפת מסמך ממסמכי המכרז, 

על בית המשפט לבחון בעצמו את המסמך שבמחלוקת בטרם יכריע במחלוקת בדבר 

( בע"מ נ' מדינת 0991קליר כימיקלים שיווק ) 0757/14עע"מ ההצדקה לחיסויו )

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/242_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%204757/08
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)תקדין(. מנגנון הבדיקה המוסכם עולה, אפוא, בקנה אחד  משרד הביטחון-ישראל

 עם עמדה זו. 

 

לאחר שהוגשו לעיוני המסמכים הנוגעים לדרישות הטכניות עליהן עמדה העותרת, 

תי וכינסתי את הצדדים, על מנת , שב0ונתקבלו הנתונים המלאים מב"כ משיבה 

, בלווית נציג ועדת 0לקבל את עמדתם בדבר האפשרות שאציג לב"כ משיבה 

המכרזים, מספר שאלות, שסברתי כי מן הראוי שאקבל לגביהן תשובות הבהרה, 

במעמד צד אחד. לאחר חילופי דברים בעניין זה, נאותו הצדדים למהלך. יובהר, כי 

להכנת התשובות מטעם ועדת המכרזים, ולא נטלה חלק לא הייתה שותפה  2משיבה 

בדיון ההבהרה שהתקיים במעמד צד אחד. פרוטוקול של דיון זה, שהתקיים ביום 

 , יישמר בכספת בית המשפט. 23.5.01

 

סופו של דבר, לאחר שעיינתי במסמכים האמורים וקיבלתי הבהרות מטעם ב"כ  .3

עמדה בדרישות המכרז.  2כי משיבה ונציג ועדת המכרזים, הגעתי למסקנה  0משיבה 

כך גם אני סבורה, כי המדובר בנתונים שהייתה הצדקה מלאה להשחרתם, שכן הם 

בתחום התפלת מי ים, ומהווים סוד מסחרי או  2נוגעים ללב יכולותיה של משיבה 

מקצועי מובהק. הודעתי על כך לב"כ הצדדים, ובנסיבות אלה לא עמד עוד ב"כ 

בתנאים הנדרשים,  2של העתירה, שהרי משעמדה משיבה  העותרת על היבט זה

 ממילא אין הוא יכול להיבנות מחשיפתם.

 

 2נותרה על הפרק שאלת העיון באותם חלקים מושחרים בהסכם ההבנות של משיבה 

עם חברת דלק. בסופו של דבר, עיקר הדגש בטיעוני ב"כ העותרת הושם על מחיר 

ק אמורה לספק לזוכה לצורך תפעול מתקן האנרגיה )"מספר", בלשונו( שחברת דל

ההתפלה על פי הסכם ההבנות ביניהן, והוא הנתון העיקרי אותו הוא מבקש כי 

 ייחשף.

 

 

 עיקר טענות הצדדים

 

העותרת טוענת, כי על פניו נראה שיתרונה המרכזי של הזוכה נובע ממחיר האנרגיה,  .0

כם שבין הזוכה לבין מעלות התשומות במתקן ההתפלה. אלא שההס 31% -המהווה כ

חברת דלק, וההסכם להקמת תחנת כוח, שנכללו בהצעתה של הזוכה, נמחקו כמעט 

כליל ועמודים רבים במסמכים אלה נותרו ריקים. לטענת העותרת, ההשחרה הגורפת 

בהסכם האמור מעוררת תמיהה רבה, "כיוון שלאור הצעות המחיר וגם לפי קביעת 
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מרכיב האנרגיה' עלויות התפעול הקבועות דומות" הצוות הפיננסי, נראה ש'בהתעלם 

לא נתנה כל טעם מדוע השחירה  0ב' לעתירה(. עוד על פי הטענה, משיבה 23)סעיף 

את רובו של ההסכם, והתנהלותה אינה עולה בקנה אחד עם חובת הגילוי הרחבה 

ולפרשנות הרחבה שניתנה  יםחובת המכרזתקנות )ה( ל20הקבועה בהוראות תקנה 

לחובה זו בפסיקה. העותרת הדגישה את האמור בפסיקה, ולפיו חובת הגילוי אינה 

נחתכת על פי השקפת ועדת המכרזים בכל הנוגע למידת הרלבנטיות של המסמכים, 

למי שמבקש לתקוף וכי אין זה מתפקידה למיין או לסווג אלו מסמכים רלבנטיים 

את הליכי המכרז. כך גם הדגישה כי הנטל הוא על הרשות לנמק את סירובה, וכי רק 

 נימוקים כבדי משקל יכולים להצדיק מניעת זכות העיון במסמך ממסמכי המכרז. 

 

השיבה, כי במסגרת מסמכי המכרז התבקשו כל המציעים לפרט מהו  0משיבה  .5

בו מידע סודי או סוד מסחרי. העותרת, כמו  המידע הכלול בהצעתם ואשר הם רואים

, ביקשה לחסות את כל הנתונים והמידע שאת חשיפתם היא מבקשת עתה 2משיבה 

במסגרת העתירה. לפיכך, מושתקת העותרת מלטעון כלפי אי גילויים של אותם 

מסמכים שעמדתה שלה לגביהם הינה כי המדובר בסוד מסחרי. השינוי בעמדת 

ים אלה הינו חוסר תום לב. די בכל אלה, לטעמה, כדי לדחות העותרת ביחס למסמכ

 את העתירה.

 

, כי במהלך ההיערכות להעמדת מסמכי המכרז לעיון 0לגופו של עניין השיבה משיבה 

המציעים שלא זכו בו, קבעה את העקרונות לפיהם תנחה עצמה, ואף לא קיבלה את 

אותם יש לחסות. לנוכח  בעניין המסמכים או הנתונים 2מלוא עמדתה של משיבה 

, ולאחר דין ודברים שנמשך על פני יותר 2תפישתה, אף העניקה זכות שימוע למשיבה 

מישיבה אחת, גובשה העמדה הסופית ביחס למסמכים שיגולו. נחסו רק אותם 

נתונים המהווים סוד מסחרי או מקצועי, וגם זאת באופן "כירורגי". הבחינה האם 

צועי נעשתה באמצעות צוות מקצועי בעל ניסיון רב, המדובר בסוד מסחרי או מק

ונערך איזון המשקף את זכותה של העותרת לעיין במסמכי המכרז ואת זכותה של 

 להגן על סודותיה המסחריים והמקצועיים.  2משיבה 

 

מהציון הסופי ניתנו עבור הצעת  41%, כי על פי תנאי המכרז, 0עוד טענה משיבה 

ניתנו עבור איכות ההצעה. הצעת המחיר על כל רכיביה ממנו  21%המחיר, ואילו 

גולתה לעותרת במלואה. עם זאת, חלקים מן ההצעה הפיננסית של הזוכה לא נחשפו, 

בהיותם סוד מסחרי או מקצועי שלה. בכלל פרטים אלה מצויים פרטי ההלוואות 

ל החוב אשר גורמי מימון שונים היו מוכנים להעמיד לזוכה )ובכללם שיעורי ריבית ע

סבורה כי  0הבנקאי ותנאיו המסחריים(, היקף החוב, והמודל הפיננסי. משיבה 

המודל הפיננסי הוא סוד מסחרי/מקצועי של הזוכה, בהיותו התמחיר המלא 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/242_002.htm
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נסמכת בעניין זה על פסקי דין לפיהם נקבע כי  0והמפורט של הצעת המחיר. משיבה 

א ייחשפו. כך גם לא נחשפו שיטת התמחור והתקצוב, להבדיל מהמחיר הסופי, ל

(, ואספקת אנרגיה למתקן ההתפלה IPPפרטי ההסכמים להקמת תחנת כוח פרטית )

כי תנאיהם  0. בנוגע להסכמים אלה סבורה משיבה IPP -בין הזוכה לבין ספקי ה

מהווים סוד מסחרי, משום שניתן ללמוד מהם על מבנה עלויותיה של הזוכה. 

כה יתרון כלכלי בלתי הוגן, שכן הם ייחשפו לאופן חשיפתם תעניק למתחריה של הזו

בו תמחרה הזוכה את הצעתה. עם זאת, עצם קיומם של ההסכמים וזהות הספקים 

 0נחשפו, וכך גם לא הוסתרה מהות הסעיפים שתוכנם הוסתר. כך נהגה משיבה 

ביחס להצעות המחיר שהתקבלו מחברות אנרגיה אחרות, ובתשובתה הדגישה, כי גם 

ביקשה שההסכמים שצורפו להצעתה יוותרו חסויים, ומכאן שגם העותרת  העותרת

 עצמה סבורה שהמדובר בסוד מסחרי. 

 

טענת העותרת לפיה הנתונים הנוגעים להסכמי רכישת האנרגיה הם בני חשיבות 

מעלות ההתפלה, אינה נכונה, כך לדברי  31%מיוחדת משום שעלות האנרגיה מהווה 

עלות האנרגיה מהווה חלק נמוך בהרבה מסך העלויות . על פי עמדתה, 0משיבה 

המרכיבות את מחיר המים. בנוסף, היתרון בהקמת תחנת כוח פרטית או ברכישת 

אנרגיה מתחנה זו בא לידי ביטוי בשיעור ההנחה על מחירי האנרגיה אותם גובה 

חברת החשמל. לפיכך, הסכם רכישת האנרגיה אינו משקף את כל עלות מרכיב 

בהצעת המחיר, אלא רק את שיעור ההנחה ממחירי חברת החשמל,  האנרגיה

 המהווה חלק קטן מסך העלות המרכיבה את מחיר המים. 

 

עמדה בתגובתה על כך כי העותרת ביקשה לחסות במלואם את כל  2גם משיבה  .3

החלקים שהיא מבקשת את גילויים בהצעה הזוכה, בטענה כי המדובר בסוד מסחרי, 

ון על חלקים נרחבים יותר בהצעתה מאשר החיסיון אותו ולמעשה ביקשה חיסי

מלכתחילה. לטענתה, בנסיבות אלה מושתקת העותרת מלטעון  2ביקשה משיבה 

 כנגד אי הגילוי, ומאחר והעלימה עובדה זו מעתירתה, די בכך כדי לדחותה על הסף. 

 
ך , ואף היא מדגישה את הלי0תומכת, מדרך הטבע, בעמדתה של משיבה  2משיבה 

הגילוי הקפדני והמקצועי שניהלה ועדת המכרזים, אשר יש בו כדי ללמד שהוועדה 

 התנהלה כדין.

 

על כך שתחום ההתפלה הינו תחום מורכב, הן מן  2לגופו של עניין עמדה משיבה 

הבחינה הטכנולוגית והן מן הבחינה הפיננסית. ההשקעה הכספית הנדרשת היא 

לאורך שנים רבות. לפיכך המדובר בשוק  השקעה אדירה, המוחזרת טיפין טיפין
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שאין בו מתחרים רבים, ואלה הקיימים מתחרים זה בזה, פעם אחר פעם, במכרזים 

להתפלת מי ים. נתון זה מהווה, כך לפי הטענה, טעם נוסף לשלילת זכות העיון 

 המבוקשת. 

 

, כי רצונה 2לבין דלק טוענת משיבה  2בכל הנוגע להסכם ההבנות שבין משיבה 

האמיתי של העותרת הוא לחשוף את פרטי יתרונה של הזוכה. אחד הרכיבים 

המרכזיים בעלות תפעולו של מתקן ההתפלה הוא עלות האנרגיה. ועדת המכרזים 

אפשרה הפעם למציעים לבחור באחת משלוש חלופות: רכישת אנרגיה מחברת 

על פי החשמל, רכישת אנרגיה מיצרן פרטי, והקמת תחנת כוח בתחומי המתקן. 

הטענה, האפשרות השלישית, שהזוכה בחרה בה, היא אפשרות סבוכה יחסית, בין 

היתר משום שהיא מחייבת בניית תחנת כוח בתחומי המתקן תוך השקעת משאבים, 

ומשום שקיומה בתחומי המתקן מצמצם את השטח המשמש להתפלה. הזוכה 

יננסי שאפשר את התקשרה בהסכם עם חברת דלק והגיעה עימה להסדר טכנולוגי ופ

הקמת תחנת הכוח בתחומי המתקן, עובדה שהיה בה כדי להוזיל באופן משמעותי 

את עלות הייצור, ולהפוך את הצעתה להצעה אטרקטיבית. העותרת יודעת כי הזוכה 

הציעה להקים תחנת כוח בתחומי המתקן, וכי התקשרה לשם כך עם דלק, וגם 

לעותרת פרטים נוספים, ודי בכך כדי  זהותה של זו האחרונה גולתה. כך גם גולו

לאפשר לעותרת לכלכל את צעדיה. כל פרט הנדרש מעבר לכך, אין תכליתו 

התמודדות עם תוצאות המכרז והעמדתן במבחן, אלא ניסיון להשיג פרטים אשר 

יאפשרו לעותרת לרכוש לעצמה יתרון דומה במכרז הבא. הפרטים החסויים 

בהתאם למשטרי האנרגיה  IPP -ט חלופות פעילות השבהסכם עניינם, בין היתר, פירו

ומנגנוני הניוד בין החלופות השונות. חשיפת פרטים אלה משמעותה חשיפת משטר 

האנרגיה במתקן. פרטים נוספים חסויים עניינם בתמחור האנרגיה למתקן, חלוקת 

הסיכונים והסיכויים בין הצדדים בקשר לפרויקט, לרבות ערבויות של צדדים 

ים, ונתונים טכניים הקשורים לפעילות תחנת הכוח, לרבות קיבולת והספק. שלישי

נתונים אלה, כך נטען, מהווים סודות מסחריים לא רק של הזוכה, כי אם גם של 

 דלק, ואין הם רלבנטיים לצורך בחינת ההליך המכרזי.

 

 , ועוד בטרם התקיים הדיון בעל פה, הגישה העותרת תגובה0במענה לתשובת משיבה  .7

בכתב, ובכל הנוגע להסכם האנרגיה שבה וטענה כי רכיב זה הוא שהכריע את 

אותם חלקים שהוסתרו  תוצאות המכרז ולפיכך עומדת לעותרת הזכות לבקרו, כי

בהסכם האנרגיה מסתירים הפרות לכאורה של סעיפי המכרז, באופן שאפשר לזוכה 

יתן יהיה להתרשם כי להוזיל את מחיר רכיב האנרגיה, וכי אם ייחשפו הנתונים נ

הסכמי האנרגיה נערכו תוך הפרות לכאורה של דיני הגבלים עסקיים, ודי בכך כדי 
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לבטל את תוצאות המכרז. לטענת העותרת, שנטענה לראשונה בתגובה לתשובת 

, החשש להפרה של דיני הגבלים עסקיים נובע מן העובדה שתחנת הכוח 0משיבה 

מתקן ההתפלה על פי ההצעה הזוכה, הפרטית שתספק את האנרגיה הדרושה ל

עתידה להיות מוקמת על ידי חברה מקבוצת דלק, שהינה גם בעלת האחזקות, 

בשרשור, בחברה הזוכה. מן המסמכים שגולו עולה, כי תחנת הכוח תופעל באמצעות 

גז טבעי, וקבוצת דלק הינה בעלת האחזקות "במונופולין דה פקטו" בשוק הגז 

 הטבעי. 

 

תרת בתשובתה הכתובה, כי אין סוד מקצועי או מסחרי במזכר עוד טענה העו

ההבנות של הזוכה עם חברת דלק ובפרט אין סוד בתעריף האנרגיה שבהצעתה, לא 

, עלות 0מבחינתו של ספק האנרגיה ולא מבחינתה של הזוכה. בניגוד לתשובת משיבה 

תשובת  האנרגיה בעלות תפעולו של מתקן ההתפלה הינו רכיב מרכזי, גם על פי

לעתירה, וגם על פי האמור בנספח לתכנית העסקית שצורפה להצעה  2משיבה 

הזוכה, ואשר הועבר לעיון העותרת. לטענת העותרת, רכיב האנרגיה הוא כה 

משמעותי, עד כי השוואת הצעת המחיר של החברה הזוכה עם הצעתה שלה מלמד, 

הזולה במכרז. כי אלמלא רכיב זה הייתה הצעתה של העותרת נבחרת להצעה 

 בנסיבות אלה, זכותה של העותרת לעיין בפרטי התמחור של מרכיב זה. 

 

חשד לכאורה של הפרות של  2יש להוסיף, כי בכל הנוגע לטענה המייחסת למשיבה  .4

, ביקשה העותרת להגיש 0.3.01דיני הגבלים עסקיים, לאחר הדיון שהתקיים ביום 

לחברת  0.2.01לים עסקיים מיום ראיה נוספת בדמות מכתב מאת הממונה על הגב

הכנסת פאינה קירשנבאום. המדובר במכתב תשובה לפנייתה של חברת הכנסת בדבר 

 IDE"מספר היבטים הנוגעים לפעילותה הענפה של קבוצת דלק, באמצעות חברת 

טכנולוגיות בע"מ ... בתחום התפלת המים בישראל, ובכלל זה השלכות אחזקותיה 

המספקים גז טבעי המופק במימי ישראל". הממונה  של קבוצת דלק בתאגידים

מונופול, בשל החשש שבלא  IDEהתבקשה על ידי ח"כ קירשנבאום להכריז על חברת 

התערבות רגולטורית יקובעו חסמי כניסה גבוהים למשק המים המותפלים, ולבחון 

האם התנהלותה במכרז למתקן ההתפלה "שורק" עלתה כדי ניצול כוח מונופוליסטי 

עה. במענה לפנייתה השיבה הממונה על הגבלים עסקיים, כי רשות הגבלים לר

עסקיים החלה בבדיקת הסוגיה הרחבה יותר שעניינה השלכות אחזקותיה של חברת 

דלק בספקיות המקומיות של גז טבעי בישראל על פעילותה "במספר מקטעים 

 יווקו ועוד. בתחומי האנרגיה והתשתית" ובכללם ייצור חשמל, חלוקת גז טבעי וש
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, ולטענת העותרת, מן המכתב עולה כי 2היא בעלת השליטה במשיבה  IDEחברת 

הממונה על הגבלים עסקיים החלה לבחון האם אין בהתנהלותה משום ניצול כוח 

מונופוליסטי לרעה במכרז נשוא העתירה. והנה, מאחר ואין חולק כי מחיר החשמל 

לו של מתקן התפלה, הרי שלנוכח מכתב הינו אחד הרכיבים המרכזיים בעלות תפעו

הממונה לעותרת יש "אינטרס  ברור, מוחשי וקונקרטי" בחשיפת ההסכמים שבין 

 הזוכה לבין דלק, ובפרט הנתון בדבר מחיר החשמל. 

 

לא התנגדה להגשת המכתב כראיה נוספת, אולם טענה כי לא ניתן ללמוד  0משיבה  .9

הכנסת, ולעומת זאת ניתן ללמוד ממנו, ממנו על אישור או הסכמה עם טענות חברת 

 כי אין בכוונת הממונה לקיים בדיקה המתייחסת למכרז הנדון. 

 

, שאף היא לא התנגדה להגשת המכתב, טענה, כי אין להבין מהי טענת 2משיבה 

העותרת במישור ההגבלים העסקיים. טענה זו לא בא זכרה בעתירה, על אף 

תה את מעמדה של קבוצת דלק. הטענה באה שהעותרת ידעה אל נכון כבר בעת הגש

, ונטענה ללא תימוכין, כטענה בעלמא. מעבר 0לעולם רק בתשובה לתשובת משיבה 

לכך, מכתב הממונה אינו קובע דבר, אלא מהווה מענה "ראשוני ומנומס" לפנייתה 

של חברת הכנסת. עוד טענה, כי אין בתוכנו של ההסכם כדי להאיר את השאלה האם 

א בעל מונופולין, או האם יש לאחזקותיו בתאגידים אחרים השפעה על פלוני הו

פעילותו בתחומי האנרגיה והתשתיות, במקטעים השונים. כך גם אין לאחזקות אלה 

כל השלכה על השאלה האם ההסכם כולל סודות מסחריים, שהיא השאלה 

הידרש , כי ככל שבדעת הממונה ל2הרלבנטית העומדת על הפרק. ועוד טענה משיבה 

לנושא, הרי שיש בכך משום טעם נוסף לדחיית העתירה על הסף, שכן העניין מצוי 

עתה בטיפולה של הרשות האמונה על אכיפת דיני הגבלים עסקיים. היה ויתעורר 

הצורך, מוסמכת היא לדרוש מסמכים, והנה בידי העותרת סעד אלטרנטיבי שטרם 

אינו שומע ראיות, ואל לו להיכנס  מוצה. מכל מקום, בית המשפט לעניינים מנהליים

 לעוביין של השאלות ההגבליות, המעוררות סוגיות עובדתיות ומשפטיות סבוכות. 

 

להדגיש, כי הנתון אותו מבקשת העותרת אינו מהווה חלק מן  2עוד ביקשה משיבה 

המחיר שהציעה )שהוא נתון גלוי(, אלא תשומה שממנה נגזר המחיר, ונעלה מכל ספק 

 זה מהווה סוד מסחרי. כי נתון 

 

 דיון
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אקדים ואומר, כי המסקנה אליה הגעתי הינה, שההחלטה על הטלת חיסיון על  .01

מסמך זה או אחר או על חלקים ממנו, לא נתקבלה כלאחר יד, אלא תוך בחינה 

מורכבת, מדוקדקת וקפדנית, לאחר שיקול דעת ענייני, מעמיק ומקצועי, וכי בדין 

ם חלקים שהושחרו הם סודות מסחריים ו/או סברה ועדת המכרזים, שאות

בכל הנוגע  2מקצועיים של הזוכה. ועדת המכרזים לא קיבלה את עמדתה של משיבה 

 2לנתונים שיש לחסותם בבחינת "כזה ראה וקדש", חשפה יותר ממה שמשיבה 

. 2הסכימה לו מלכתחילה, וניהלה בעניין זה דיונים פנימיים ודיונים עם משיבה 

סקנה זו, לא אשים את שיקול דעתי תחת שיקול דעתה המקצועי של משהגעתי למ

 קליר כימיקליםועדת המכרזים, לאחר שלא נמצאה לי עילה להתערב בו )ראו פרשת 

 לעיל(. 

 

להלן אפרט את התייחסותי לטענות העותרת ואת מסקנתי ביחס להחלטתה של ועדת 

המכרזים שלא לחשוף בפני העותרת אותם חלקים מהסכם ההבנות שהושחרו, 

ובפרט את מחיר האנרגיה שיהיה עליה לשלם לספק על פי אותו הסכם. אשוב 

ליו עמדה ואדגיש כי מטיעוני העותרת עולה, כי נתון זה היה הפרט העיקרי ע

 בטיעוניה, ועוד אדגיש כי נתון זה אינו תנאי מתנאי המכרז.

 

ההכרעה בטענות העותרת מחייבת, תחילה, הכרעה בשאלה האם אותם חלקים  .00

עם חברת דלק הינם בבחינת סוד מסחרי, ובפרט עלות  2מהסכם ההבנות של משיבה 

קרון מוגבלת האנרגיה. ככל שהתשובה לשאלה זו תיענה בחיוב, הרי שעל דרך העי

זכות העיון של משתתפי המכרז בחלקים אלה, מכוח החריג הקבוע בהוראת סעיף 

. על פי הוראה זו, תימנע זכות העיון באותם יםחובת המכרזתקנות ()א( ל0)ה()20

ם עלול לדעת ועדת המכרזים "ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהחלקים של 

. אלא שהחיסיון על סוד מסחרי אינו חיסיון לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי..."

מוחלט, ובמצב דברים זה, על בית המשפט לבחון את שיקול דעתה של ועדת 

המכרזים, היינו האם איזנה כראוי בין האינטרס של הזוכה בהגנה על סודותיה 

של העותרת, והאם מתקיים חריג שיש בו כדי להצדיק המסחריים לבין זכות העיון 

 את העדפת זכות העיון על פני ההגנה על סודותיה המסחריים של הזוכה. 

 

בטרם נצא לבחינת השאלות שהצבתי, נבהיר את נקודת המוצא ולפיה ההצדקה  .02

להגנה על סודותיהם המסחריים של המשתתפים במכרז נובעת מאליה. חשיפה 

לה תוצאתה תהיה מיעוט הנכונים להשתתף במכרזים, כדי גורפת של סודות א

להימנע מן הנזק של פגיעה בעסקיהם. תוצאה זו יש בה משום פגיעה קשה באינטרס 

הציבורי, שהרי הרשות לא תוכל לברור את השירותים להם היא נזקקת ממיטב 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/242_002.htm
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העוסקים בתחום המסוים. כך גם מהווה החשיפה של סודות אלה משום פגיעה 

בעקרון השוויון. עם זאת, אין המדובר באינטרסים מוחלטים שאינם בני  מובנת

איזון. אל מול האינטרסים הללו עומד האינטרס החיוני בדבר היכולת לבקר את 

הליכי המכרז. אינטרס זה משרת תכלית שאין להגזים בחשיבותה, שהרי זו הדרך 

ן זה פסק דינו של כב' היעילה ביותר לשמור על תקינותם של הליכים אלה )ראו לעניי

טרנסכלל סחר בע"מ נ' בזק החברה  2327/10עת"מ)ת"א( השופט מודריק ב

 )תקדין((.  הישראלית לתקשורת בע"מ, ואח'

 

עיון  יכולת בקרה אפקטיבית מותנית בחשיפה נרחבת של מסמכי המכרז ומתן זכות

מספנות ישראל בע"מ נ'  3923/93ע"א בהם. הכלל בדבר זכות העיון הרחבה הוצב ב

(. בעקבות ההלכה, שהרחיבה עד מאוד את 709(, 3)חברת החשמל לישראל, )פ"ד מח

באופן שיש בו לשקף את  יםחובת המכרזתקנות זכות העיון במסמכי המכרז, תוקנו 

ההלכה. הכלל, אם כן, הוא זכות העיון, והחיסיון הוא החריג. ולעיתים, גם לחריג 

 יהיה חריג, ככל שהאיזון בין האינטרסים השונים יצדיק זאת. 

 

י ככל שהמדובר במסמך הנופל בכלל, אין על המבקש לעיין בו מן האמור לעיל נובע, כ .03

להוכיח טעם מיוחד אשר יצדיק את חשיפתו בפניו. ולפיכך, על הרוצה לטעון לחריג, 

על הטוען לסודיות מסחרית לנמק זאת בנימוק של ממש, ולא בהנמקה סתמית: "

על פני  להיכבד ולהיכנס לפרטי פרטים, ולהצביע כיצד אותו מידע מקנה יתרון

המתחרים ומה שיעורו של אותו יתרון. ... בית המשפט ישקול אם ראוי להשאיר 

מידע זה חסוי כאשר לנגד עיניו זכותו של מציע לקבל כל מידע הדרוש לו 

יעל תוכנה נ' מדינת  94211000/ה"פ)ת"א( " )לבדיקת החלטתו של עורך המכרז

(. ממילא גם הכרעתה של ועדת המכרזים, שהיא בעלת הסמכות להכריע, ישראל

(. ומשהכריעה ועדת קליר כימיקליםטעונה שיקול דעת והנמקה של ממש )פרשת 

המכרזים בהחלטה מנומקת, כנדרש, כי המסמך המסוים חסוי, יהיה על המבקש 

עם מיוחד, ולא יוכל עוד להיאחז בחובת לגלותו לנמק את בקשתו ולהצביע על ט

הגילוי הכללית. עם זאת, חובת הגילוי הרחבה מכתיבה, מעצם מהותה, גישה 

 מצמצמת להטלת החיסיון. 

 

 האם הסכם ההבנות הוא סוד מסחרי?

 

( ובהצעת 0נעיין תחילה באותו סעיף בהצעת העותרת )נספח ב' לתשובת משיבה  .00

אשר במסגרתו נתבקשו הן להביע את עמדתן  (,2לתשובת משיבה  2הזוכה )נספח 

למכרז(. עיון  07ביחס למסמכים טעוני חיסוי בשל היותם סודות מסחריים )סעיף 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%202327/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206926/93&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206926/93&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/242_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%20200411/98


 משרד האוצר –נ מדינת ישראל  BGS Desalination Ltd  333-01ם( -עתמ )י

11 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
C:\Users\YAIR~1.YAI\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.574\333-01ם( -עתמ )י  BGS Desalination Ltd  משרד האוצר. –נ מדינת ישראלdoc 

הצהרותיהן הפיננסיות של חברות האחזקה מעלה, כי עמדת העותרת הייתה, ש

, התכנית ההצעה הפיננסית ובכללה התכנית הפיננסיתההצעה הטכנית;  ;שלה

, וההלוואות אשר גורמי מימון שונים היו מוכנים להעמיד; ננסיהמודל הפיהעסקית, 

כל אלה הם בבחינת סוד מסחרי. כך גם עמדת  -, ועוד כל ההסכמים שצורפו להצעה

ההצעה ; ההצהרות הפיננסיות של חברות האחזקה שלההייתה, כי  2משיבה 

ימון , ההלוואות שגורמי מהפיננסית ובכללה התכנית הפיננסית, המודל הפיננסי

ועוד, כל אלה הם בבחינת סוד מסחרי.  הסכם ההבנות עם דלקהיו מוכנים להעמיד; 

, 2נקל להתרשם, כי עמדת העותרת הינה לכל הפחות זהה לחלוטין לעמדת משיבה 

בכל הנוגע להיותם של המסמכים נשוא העתירה בבחינת סוד מסחרי, ובכללם 

אינה יכולה להישמע בטענה כי ההסכם שהעיון בו מתבקש עתה. הנה כי כן, העותרת 

 הסכם ההבנות שבמחלוקת אינו בבחינת סוד מסחרי. 

 

אולם גם אם נניח לעמדת העותרת, המסקנה המתבקשת היא כי הסכם ההבנות  .05

 הנדון הוא בבחינת סוד מסחרי. 

 

עלות האנרגיה על פי הסכם ההבנות שבין הזוכה לבין חברת דלק הינה נתון בעל ערך 

טענה, כי חשיפת ההסכם בין הזוכה לבין הספקים מטעמה  0יבה כלכלי מובהק. מש

יש בו משום חשיפת סוד מסחרי, שכן ניתן ללמוד מפרטיו את מבנה העלויות של 

בדיון בעל פה, מחיר האנרגיה, האופן בו הוא  2הזוכה. כפי שהסביר זאת ב"כ משיבה 

וה בשל כך מתחלק, או "התמהיל", משקף את היצירתיות במשטר האנרגיה, ומהו

 סוד מסחרי. 

 

( 3)ב()9התפישה שמידע מן הסוג האמור הוא סוד מסחרי מעוגנת גם בהוראת סעיף  .03

"מידע שהוא סוד , הפוטר רשות ציבורית ממסירת 0994-, תשנ"חחוק חופש המידעל

הוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה מסחרי או סוד מקצועי או ש

ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים 

לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי 

עע"מ )וראו לעניין זה גם את פסק דינו של בית המשפט העליון באו כלכלי..." 

)תקדין(, הקובע כי  שידורי קשת בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 01405/13

((. בפסק דינה 70גם מידע בעל ערך כלכלי הוא בבחינת סוד מסחרי )פסקה 

 פקארד נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת ואח'-היולט 230/99ה"פ)ירושלים( ב

טדסקי "סודות אור ממאמרו של פרופ' -)תקדין(, ציטטה כב' השופטת מ' שידלובסקי

כשמדובר בסודות עסקיים הכוונה היא (, ולפיו "5ט לה )תשמ"ג( )הפרקלי עסקיים"

לרעיונות, ידיעות, מידע וכיוצא באלה, העשויים להבטיח לבעליהם יתרון 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%2010845/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%2010845/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%2010845/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%20231/99
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=טדסקי&MaamarName=סודות%20עסקיים
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=טדסקי&MaamarName=סודות%20עסקיים
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=טדסקי&MaamarName=סודות%20עסקיים
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לעומת מתחריו העסקיים )בפועל או בכוח( בתעשיה, במסחר ובחיי הכלכלה 

בכללם ... המבחן הוא זה: אם, על אף הידיעה הקיימת אצלם, יש לסוד ערך 

 ...". י במתן עדיפות לבעליו לעומת מתחריהם בכללם כלכל

 

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל נ' רכבת  0441/10עת"מ)ת"א( ב

)תקדין( קבע בית המשפט המחוזי )כב' השופטת ד"ר ד' פלפל(, כי  ישראל בע"מ

-אכן ... מהווים סוד מסחרי, לאור ההשקעה הכלכליתתמחור ותקצוב "

אסטרטגית שמושקעת בכגון דא, תוך התאמת התמחיר להצעה קונקרטית. מכאן 

ששיטת תמחור ותקצוב לא ייחשפו, בהבדל מהמחירון הסופי שהוא 'השורה 

-אביב 2373/14עת"מ)ת"א( ". גם בהתחתונה' שמועמד לעיונו של כל זוכה במכרז

ועדת -משרד הביטחון-ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ נ' מדינת ישראל

"תמחיר עשוי להיות כלי (, נקבע )כב' השופט ע' מודריק( כי 2119)נבו,  המכרזים

שאף לשמרה בסוד. מסחרי מן המעלה הראשונה. על כן בעל 'נוסחת התמחיר' י

מכאן שהתמחיר עשוי להיחשב כ'סוד מסחרי'. התקנות מתירות בפירוש שלא 

במאמר מוסגר יוער, כי הציטוט מפסק דין זה,  .לגלות סוד מסחרי של מציע"

לתגובה(, ולפיו "ועדת  032)פסקה  0המובא בתגובתה של העותרת לתשובת משיבה 

פיים של הצעת מקינזי" אינו ציטוט המכרזים הייתה חייבת לחשוף את הפרטים הכס

על  נדחומהכרעתו של כב' השופט מודריק, אלא מטענות העותרת באותה עתירה, ש

 ידו, בציטוט המובא לעיל. 

 

הנה כי כן, יש להבחין בין הצעת המחיר במכרז, שהועמדה לעיון העותרת על כל  .07

השופט הנ"ל עמד כב'  טרנסכללרכיביה, לבין התמחיר שערך המציע. בפרשת 

מודריק על כך שככלל, מחיר ההצעה אינו יכול להיות סוד מסחרי, בוודאי לא כאשר 

"לב התחרות הוא על המחיר". לא למותר להוסיף, כי גם לכלל זה מצא כב' השופט 

מודריק חריג, והוא מקום שמחיר ההצעה אינו יכול לשנות את התוצאה, או אז 

עשוי להעיד על כך שמטרתו אינה  ניסיונו של המשתתף במכרז לחשוף את המחיר

ממוקדת בזכייה במכרז המסוים, אלא בבירור פרטים שיועילו לו בעתיד. 

האסמכתאות עליהן נשענת העותרת בטיעוניה, ולפיהן אין לקבל את התוצאה לפיה 

המחיר המוצע במכרז ייוותר סודי, הינן בבחינת התפרצות לדלת פתוחה, שהרי 

לעיונה ללא כל ויכוח, משום שהיא אכן עומדת "בלב  הצעת המחיר, כאמור, הועמדה

התחרות". אסמכתאות אלה אינן יכולות להועיל לעותרת בטענתה, לפיה בנוסף 

להצעת המחיר על רכיביה, יש להעמיד לעיונה גם את הנתונים שעניינם עלות 

לשם תפעול המתקן, כפי שהם מופיעים בהסכם  2האנרגיה לה זקוקה משיבה 

 ההבנות.

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%201880/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%202376/08
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מור, הסכם ההבנות המלא הועמד לעיוני, ויכולתי לבחון את תוכנם של החלקים כא .04

שנמחקו, לאחר שועדת המכרזים החליטה כי מהווים הם סוד מסחרי. ואכן, עיון 

באותם סעיפים שנמחקו מעלה, כי עניינם סודות מסחריים מובהקים, כגון נתוני 

כך גם נמחקו סעיפים קיבולת והספק של תחנת הכוח ופרטים טכניים נוספים. 

שכותרתם חלוקת הסיכונים בין הצדדים להסכם, ערבויות, ועוד. בנוסף נמחקו 

הסעיפים שכותרתם מחיר החשמל, שיופק מתחנת הכוח עבור מתקן ההתפלה. 

המדובר בתשומה של החברה הזוכה, ולא בהצעת המחיר מטעמה במכרז עצמו, 

נתונים נוספים. אין ספק, כי אותם שמושפע, כמובן, מתשומה זו, כפי שהוא מושפע מ

פרטים בהסכם ההבנות, הכוללים את מחיר האנרגיה, הינם בבחינת מידע בעל ערך 

 כלכלי רב, ונשוב ונזכיר כי זו הייתה גם עמדת העותרת ביחס להצעתה שלה. 

 

מסקנתי, אם כן, כי בדין החליטה ועדת המכרזים כי אותם חלקים שנמחקו מהסכם 

 ה לבין חברת דלק, ובכללם מחיר האנרגיה, הינם סוד מסחרי. ההבנות בין הזוכ

 

 

 

 

האם איזנה ועדת המכרזים כראוי בין השיקולים הרלבנטיים, והאם מתקיים חריג המצדיק 

 את חשיפת ההסכם שבמחלוקת? 

 

כאמור, הגורם המוסמך לקבוע כי המידע המבוקש הוא בבחינת סוד מסחרי שאין  .09

י הכללית, הינו ועדת המכרזים, אשר בידה הידע לגלותו, כחריג לחובת הגילו

, יםחובת המכרזתקנות ()א( ל0)ה()20המקצועי והסמכות לשקול עניין זה )תקנה 

לעיל(. שיקול הדעת של ועדת המכרזים מחייב בחינתן של  קליר כימיקליםופרשת 

הרלבנטיות ומשהגיעה ועדת המכרזים למסקנה כי המידע המבוקש הוא  העובדות

בבחינת סוד מסחרי, יש לבסס טעם לחשיפתו הגובר על הטעם שבחיסויו, ואין 

 להישען עוד על חובת הגילוי הכללית והרחבה.

 

הנ"ל, אומר כב' השופט מודריק, כי לו היה בחשיפת התמחיר  אביב ניהולבפרשת  .21

עילות העתירה, היה על ועדת המכרזים "להרהר היטב" בשאלה כדי "לפצח" עילה מ

הנ"ל את  פקארד-היולטאור בפרשת -זו. כך גם שקלה כב' השופטת שידלובסקי

תועלת החשיפה של הפרטים שבמחלוקת, לעומת הנזק שהיה נגרם לחברה שחשיפת 

נתוניה התבקשה. התועלת שבחשיפה נבחנה על פי השאלה האם היה בה כדי לבסס 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/242_002.htm
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"עוד יש לציין שלמעשה לא היה צורך בחשיפת כל אלו, ונראה כי ירה: עת

 ". לגופו של עניין לא נידרש החומר לביסוס העתירה

 

המסקנה מן האמור לעיל היא, כי מקום שהמידע המבוקש הינו בבחינת סוד מסחרי, 

 על המבקש לחושפו להראות עילה "מכרזית", הגוברת על העניין שבחיסיון.  

 

סכם המלא מעלה, כי חשיפתו אין בה כדי "לפצח", בלשונו של כב' השופט עיון בה .20

מודריק, עילה כזו. אין בין החלקים שהוסתרו לבין תנאי המכרז דבר, שהרי 

האופציה של הקמת תחנת כוח פרטית בתחומי המתקן הייתה אחת האופציות 

לעותרת, שמנסחי המכרז אפשרו למציעים לבחור. העובדה שכך בחרה הזוכה ידועה 

כפי שידועה לה זהות ספק האנרגיה, ואחזקותיו. כך גם ידועה לעותרת הצעת המחיר 

מטעם הזוכה, על כל רכיביה. ב"כ העותרת לא הציג בפני כל טעם, מדוע אין הוא יכול 

במכרז, על יסוד נתונים אלה. המדובר, כאמור,  2לתקוף את זכייתה של משיבה 

מה, בחלוקת הסיכונים ביניהם ובמבנה העלויות בהסכם בין הזוכה לבין ספקים מטע

של הזוכה. בצדק טוענת הזוכה, כי הנתונים המתבקשים מתייחסים, למעשה, 

לתשומות מהן נגזר המחיר, ולא למחיר עצמו. המדובר במידע בעל ערך כלכלי רב, 

שאינו מתייחס ישירות למכרז עצמו. המכרז עצמו הינו מכרז לתפוקות ולא 

התחרות בו הייתה על מחירי המים המותפלים ולא  0נת ב"כ משיבה לתשומות, וכטע

על מחירי האנרגיה הנדרשת לשם תפעול המתקן, שהקמתו כלל לא הייתה תנאי 

מתנאי המכרז, כי אם אחת מן האופציות אותן אפשרו עורכי המכרז למציעים. ואכן, 

לואה, הוראות המכרז הבהירו כי הצעת המחיר למ"ק מים מותפלים תיחשף במ

למרות שגם בה קיימים נתונים בעלי רגישות מסחרית גבוהה, וזאת לנוכח משקלה 

(. כך למשל, חשפה הוועדה את סלי ההצמדה 41%המכריע בבחירת ההצעה הזוכה )

של מחיר המים וההגנות הפיננסיות, על אף שהמדובר בנתונים בעלי רגישות גבוהה. 

, אולם הפעם, מאחר שלפי תנאי במכרזי התפלה קודמים לא נחשפו נתונים אלה

המכרז היוו נתונים אלה חלק מן הפרמטרים לניקוד הצעת המחיר, סברה הוועדה כי 

נכון יהיה לגלותם. הנה כי כן, טענת העותרת, לפיה למחיר האנרגיה אותו הצליחה 

הזוכה להשיג הייתה השפעה ניכרת על המחיר למ"ק מים מותפלים ולפיכך יש 

ה ממש, בהינתן העובדה שהתחרות במכרז הייתה על מחיר המים לחשוף אותו, אין ב

המותפלים ולא על התשומות אותן נדרשת המציעה להשקיע על מנת ליצרם. טענת 

 העותרת אך מדגישה את היותם של הנתונים הנדרשים בגדר סוד מסחרי. 

 

נראה כי גם העותרת מבינה זאת, ולפיכך כיוונה את עיקר טענתה לכך, שחשיפת  .22

תון בדבר מחיר האנרגיה תוכל להראות, כי הספקת הגז לתחנת הכוח נגועה באי הנ
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חוקיות, בשל הפרה של דיני ההגבלים העסקיים. טענה זו, שלא בא זכרה בעתירה 

, אינה יכולה לעמוד. 0עצמה, אלא רק בתגובה שהגיבה העותרת לתשובת משיבה 

ין די באמירה לפיה המדובר בטענה שנטענה בעלמא, ללא כל ביסוס עובדתי. א

קבוצת דלק "הינה בעלת אחזקות במונופולין דה פקטו בשוק הגז הטבעי בישראל", 

כדי לבסס עילה לחשיפת סוד מסחרי מובהק. מכתבה של הממונה על הגבלים 

עסקיים לח"כ קירשנבאום אין בו דבר המתייחס למכרז עצמו, ולא ניתן להסיק ממנו 

 כל מסקנה בסוגיה הנדונה. 

 

בותיו של המכרז הנדון, אין בטענותיה של העותרת כדי לבסס עילה "מכרזית", בנסי .23

העשויה להשליך על תוצאות המכרז ולהצדיק, מטעם זה, את חשיפת הנתון בדבר 

. אין הטענה מופנית כלפי הזוכה 2מחיר האנרגיה, המהווה סוד מסחרי של משיבה 

שבהיותו "בעל אחזקות  במכרז, אלא כלפי הספק, שלגביו נטען כי מתעורר חשש,

במונופולין דה פקטו" הוא מתמחר את מחיר הגז שיספק לתחנת הכוח באופן בלתי 

הוגן. איני סבורה, כי ועדת המכרזים הינה הגוף המתאים לבחינת טענה זו. המדובר 

בטענה מורכבת הן מן הבחינה העובדתית והן מן הבחינה המשפטית. לשם הכרעה 

ונים, ובכללם נתונים בדבר היקף אחזקותיה של חברת בה, יש להיזקק לנתונים ש

דלק בשוק הגז הטבעי. אין אלה נתונים הניתנים לבירור במסגרת בחינת ההצעות 

למכרז. ספק בעיני אם לוועדת המכרזים סמכות לדרוש נתונים כאלה מחברת דלק, 

ואין זה סביר בעיני לדרוש מוועדת המכרזים להידרש לטענות בדבר "תמחור 

פני", או בדבר אפלייה בלתי הוגנת של בעל מונופול, שאינן בתחום מומחיותה. טור

נראה בעיני, כי ועדת מכרזים סבירה יכולה לצאת מנקודת הנחה לפיה הרגולטור 

הרלבנטי, ובמקרה זה רשות הגבלים עסקיים, עושה מלאכתו נאמנה. ואכן, בתי 

עים לענייני מכרזים, דחו המשפט שנדרשו לסוג זה של טענות במסגרת הליכים הנוג

עמותת אLצLזL )אוטובוסים  0303/15בג"צ אותן. כך העיר בית המשפט העליון ב

"בכל הנוגע לטענות שמעלה העותרת )תקדין(, כי  ציבוריים זעירים( נ' שר הפנים

... בתחרות והיותו הסדר כובל ... העלול אף להפוך  בעניין פגיעתו של המכרז

לבעל מונופולין ... הרי שבעניין זה היה על העותרת להגיש  6את משיבה 

לממונה על הגבלים עסקיים תלונה מסודרת ומפורטת, על מנת שיבחן הפעלת 

-ליאור נ' המועצה המקומית קציר 3242/13עת"מ)חיפה( . )וראו גם סמכותו בנושא"

)תקדין((. קל וחומר כאשר העתירה אינה מכוונת כלפי המכרז עצמו ככזה  חריש ואח'

הפוגע בתחרות ויוצר הסדר כובל, אלא כל שנטען הוא, כי יכול וספק הציע לזוכה 

אמור לספק לה. טענה זו  הצעה מפלה או "טורפנית" של מחיר האנרגיה אותה הוא

מצויה מחוץ לגדרי המכרז, וככל שיש בידי העותרת לבססה, הרי שהרשות האמורה 

לבחון אותה היא רשות הגבלים עסקיים ולא ועדת המכרזים. ממילא, אין בידי 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201313/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%203282/06
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העותרת עילה לדרוש חשיפת אותם נתונים שהם סוד מסחרי, באשר אין אפשרות 

 עילה מעילות המכרז. שחשיפה זו תסייע לה "בפיצוח" 

 

 נוכח כל אלה, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, כל צד ישא בהוצאותיו. 

 

 תמציא העתק פסק הדין לידי ב"כ הצדדים.  המזכירות

ב"כ הצדדים שהגישו מסמכים חסויים, ישלחו נציג מטעמם לבית המשפט על מנת לקבל 

 לידיהם את המסמכים המתאימים. 

 

 , בהעדר הצדדים. 2101יוני  17ן תש"ע, ניתן היום,  כ"ה סיו
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http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

