
 

 

 2016 יולי                                              הגבלים עסקיים מעו"דכן

 רק לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקייםמסוימות זכויות להקצות  וכלוי מאסדרים

 נכבדים,וידידים לקוחות 

 ,"(, במסגרתה פורסמההודעת הרשות)" 2016ביולי  25הודעת רשות ההגבלים העסקיים מיום על ברצוננו לעדכנכם 

עם הממונה על  להתייעץחובה  הגורם המקצהעל ידי המאסדר, תחול -עלבטרם הקצאתן רשימת זכויות ש ,לראשונה

 .(בקישור הבא מצויה )הרשימה המלאה "( בנוגע לשיקולי התחרות הענפיתהממונה)"הגבלים עסקיים 

 רקע לפרסום הודעת הרשותה .א

מסקנות "(, בעקבות החוק)" 2013-החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"דנחקק  2013בדצמבר  9ביום 

בריכוזיות יתירה  ,לכאורה ,המשק בישראל מאופיין, לפיהן "(הוועדה)" הוועדה להגברת התחרותיות במשק

חשש לפגיעה באיתנות המערכת הפיננסית,  ,לשיטת הוועדה ,בעולם, באופן המעוררבהשוואה לשווקים אחרים 

 לפגיעה בתחרות ואף לפגיעה בציבור החוסכים, בבעלי מניות המיעוט בחברות ציבוריות ובמחזיקי אגרות חוב.

 מרכזייםשוק תחרותי ויעיל בשלושה מישורי פעולה במסגרת החוק ביקש לקדם  מחוקקהפי דברי ההסבר לחוק, -על

הקצאת זכויות )פרק ב' עת שקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית ב (1): שנקבעו בחוק

בין תאגידים ריאליים הפרדה  (3)-ו; לי )פרק ג' לחוק(אמבנה פירמידעלות בחברות בהגבלת השליטה  (2)לחוק(; 

 .()פרק ד' לחוק משמעותיים פיננסייםגופים בין משמעותיים ו

שקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בעת הקצאת זכויות  –בכל הנוגע למישור הראשון 

או רישיון ובכלל זה  ,)כהגדרת המונח בחוק(" זכות" ה שלהקצאעת נקבע בחוק שב – הרלוונטי לאגרת זו(הוא )

, על המאסדר להביא בחשבון, בנוסף לכל שיקול אחר שעליו לשקול לפי "זכות"קביעת התנאים באותה עת וב ,חוזה

 דין לעניין ההקצאה, גם שיקולים של קידום התחרות הענפית. 

עשויה להיות השפעה משמעותית על  "זכותה"סבור שלהקצאת על הגבלים עסקיים הממונה אם שעוד נקבע בחוק, 

שתפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות, באופן ברשימת זכויות זו הוא רשאי לכלול זכות  ,התחרות

החובה המוטלת היא על המאסדר )לפנות יובהר, כי  .בטרם ביצוע ההקצאה שיחייב את המאסדר להיוועץ בממונה

 .בעניין שהובא לפתחו חוות דעת לממונה(, בעוד שלממונה שיקול דעת אם לתת

בעת הארכת תוקף של  גם –כתלות בנסיבות  – עשויים לחול בהתאם להוראות החוק, כללים אלהיובהר, כי כמו כן 

מאפשרים למחזיק בזכות לפעול תקופה אשר רישיון או חוזה, או חידושם, או כל הליך אחר אף אם כינויו שונה, ו

 נוספת על פיהם.

  –החובות שלעיל בדבר שקילת שיקולים של קידום התחרות הענפית והיוועצות בממונה להשלמת התמונה יצוין, כי 

 נוגעים להליכי הפרטת חברה ממשלתית.אשר חלות גם על רשות החברות הממשלתיות, בעניינים ספציפיים 
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 רשימת הזכויות .ב

יחייבו מעתה התייעצות פי הרשות -עלש רשימת הזכויותהרשות פרסמה, לראשונה, את  2016ביולי  25ביום כאמור, 

במסגרת גיבוש רשימת "(. יצוין, כי בהתאם להודעת הרשות, רשימת הזכויות)" תןהקצאבטרם עם הממונה 

, משרד התקשורת, משרד האנרגיה והמיםמשרד התשתיות הלאומיות, מאסדרים ובהם  11-להרשות פנתה  ,הזכויות

התחבורה, משרד האוצר ומשרד הבריאות, על מנת להיוועץ בהם ולשמוע עמדתם ביחס להכללת זכויות שהם 

 אחראים להקצאתם ברשימת הזכויות.

כלולה הכאשר מאסדר יבקש להקצות זכות מעתה, היא, ש פי הודעת הרשות-על משמעות פרסום רשימת הזכויות

 יויהיה עללפעול תקופה נוספת לפיה(,  כאמור,לאפשר למחזיק בזכות יבקש )או שפרסם הממונה כויות ברשימת הז

בעת גיבוש התנאים להקצאה או בשלב אחר, ממונה, בכתב, ה לאלפנות לממש את חובת ההיוועצות החלה עליו ו

 .הנוגעים לעניין נימוקיםהבצירוף מוקדם ככל האפשר, 

 :הבאיםוהזכויות תחומי הפעילות , נכללים ה הרשותשפרסמ בגדר רשימת הזכויות

 ארציים נייחים-רישיון כללי למתן שירותי בזק פניםטלוויזיה;  ירודי: רישיונות לשתחום התקשורת ;

רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי; ; ; רישיון לשידורי כבלים ולווייןמתן שירותי רדיו טלפון ניידרישיון ל

ושירותי הפצת מידע לציבור מטעם גוף ציבורי, בהתאם לחוק הדואר; היתר  רישיון למתן שירותי דואר

 .להפעלת תחנות שידור ספרתיות

 היתר מוקדם )ובלבד שניתנת עמו זכות ; גז טבעישל ואחסון חלוקה  ,: רישיונות הולכהתחום התשתיות

ישיון חיצוב וזכות כרייה ; רזיכיון ים המלחרישיון למיתקן גט"ן; ; רישיון ספק גזקדימה( לפי חוק הנפט; 

 .פקודת המכרותלפי 

 רישיון להסמכת חברה שתפעיל את נמל אשדוד, חיפה או אילת, ולהסמכת תאגיד שלא תחום התחבורה :

רישיון למתן שירותי אוטובוסים )בנסיבות הוסמך כחברת נמל, לתת שירתי נמל בחלק מנמלים אלה; 

פקודת מסילות ל 2)כהגדרת המונח בס'  "ברזל מסילת"של זיכיון להפעלתה או לניהולה  תהענקמסוימות(; 

החזקה ; והפעלתה על  ידי אחר "ת ברזלמסיל"ביטול אישור להפעלת , או מתן צו ל(הברזל ]נוסח חדש[

 .; רישיון ליבואן או למורשהו למכור רכב חדש מיובאוהפעלה של כבישי אגרה

 ירות ערךלני: רישיון לפתיחה וניהול של בורסה תחום ניירות ערך. 

 אישור הקמה לבית חולים.תחום הבריאות : 

שמדובר ברשימה ראשונית, וכי היא ממשיכה לבחון את הצורך בהכללת זכויות נוספות הרשות הודיעה יצוין, כי 

ת דרשים ברשימנאת הצורך בתיקונים הרשות תבחן בעתיד עוד נכתב בהודעת הרשות, כי  ברשימת הזכויות.

 בהתחשב בהיקף ובאופי המקרים שיגיעו להתייעצות עם הממונה כתוצאה מפרסומה., בין היתר הזכויות

 ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

  מחלקת הגבלים עסקיים
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 עו"ד מיכאל לחמי עו"ד זיו שוורץ
 03-6941325טלפון:  03-6944141טלפון: 

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

 http://www.fbclawyers.com בקרו באתר שלנו:

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. ואין להסתמך עליו. ,אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטיוהוא מידע כללי בלבד,  ,הכלול באגרת זוהמידע 
 s.comnewsletter@fbclawyer, אנא פנו אל:זה או להסרה מרשימת התפוצה ניוזלטרלהירשם למנת -על
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