
 

 

 

הכנסת אישרה בקריאה שנייה  -בדיני ההגבלים העסקיים בישראל  משמעותישינוי 

 2019-התשע"ט(, 21)תיקון  הצעת חוק ההגבלים העסקייםושלישית את 

הצעת חוק ההגבלים אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את  ,2019בינואר  1 ביום

  .)"החוק המתוקן"( 2019–(, התשע"ט21העסקיים )תיקון 

חוק ההגבלים )" 1988-מהותיים ומקיפים בחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח שינוייםהחוק המתוקן עורך 

והוא עוסק בעיקרו בהוראות שבליבת החוק: תחומי הפיקוח על המונופולין,  בנוסחו כיום, העסקיים"(

בדיני ההגבלים  תיקון החוק הוא בין התיקונים המשמעותיים ביותרמיזוגים ומנגנוני האכיפה על החוק. 

השלכות רחבות היקף על גופים רבים במשק העסקיים שנערכו בשנים האחרונות, ואנו צופים כי יהיו לו 

 על גופים זרים הפועלים בישראל(.   הישראלי )ואף

: ראשית, החוק המתוקן , מטרת התיקון לחוק היא כפולה"(הרשות)" רשות ההגבלים העסקיים לגישת

ת משאביה של הרשות בפעילויות שטמון בהן נזק פוטנציאלי לתחרות ולציבור, מיועד להעמיק ולמקד א

התחרות והורדת יוקר המחיה;  ולחזק את יכולת הרשות לפעול במלוא הכוח ובאפקטיביות לטובת קידום

להקטין את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמייצרים מנגנוני הפיקוח מיועד בד בבד, החוק המתוקן 

 נוסחו כיום, בכל הנוגע לפעילות עסקית שאינה מעלה חשש לפגיעה בתחרות.הקיימים בחוק ב

 להלן נעמוד על עיקרי החוק המתוקן: 

 מיליון ש"ח 100 – (ד)א( לחוק50 'ס) עדכון "סכום הגג" לעיצום כספי .א

 8%הממונה יוכל להשית עיצום בגובה של עד בהתאם לחוק המתוקן,  :בתמצית התיקון

  מיליון ש"ח )בגין כל הפרה(. 100ד שלא יעלה על ממחזור המכירות, ובלב

הוא סכום העיצום הכספי המקסימלי  עוסק החוק המתוקןנושא מרכזי אחד בו  :ובהרחבה

חוק ההגבלים "( להטיל על מפרי החוק. הממונהשאותו רשאי הממונה על הגבלים עסקיים )"

על התאגיד המפר עיצום כספי  קובע, כי הממונה יהא רשאי להטיל עובר לתיקוןבנוסחו  העסקיים

( ממחזור המכירות, "ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 8%בשיעור של עד שמונה אחוזים )

)כפוף ₪ מיליון  24 -במילים אחרות, החוק קובע תקרה של כ 1שקלים חדשים". 24,563,540

                                                 

מיליון ש"ח בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה  10זאת, בתנאי שמחזור מכירות של התאגיד המפר עלה על  1
  בוצעה ההפרה.
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פר את חוק , שהממונה אינו רשאי להשית עיצום כספי גבוה ממנה על תאגיד שהלמנגנון עדכון(

 ההגבלים העסקיים )כל זאת, בגין כל הפרה(.

, הצעת החוק ביקשה כלומרביקשה לתקן סעיף זה ולבטל את התקרה. המקורית הצעת החוק 

להביא למצב שבו הממונה יהיה רשאי להטיל עיצומים כספיים גם בסכומים גבוהים בהרבה 

ותר מכך, כאשר המגבלה היחידה מהסכום האמור, שיכולים אף להגיע למאות מיליוני שקלים וי

 . ( ממחזור המכירות8%שתיוותר היא, שהעיצום )בגין כל הפרה( לא יעלה על שמונה אחוזים )

התקרה לא תבוטל לחלוטין, אך תגדל שהוכרע, בסעיף זה,  ת הכלכלהבוועדלאחר דיון סוער 

ית עיצום בגובה הממונה יוכל להש, החוקמיליון ש"ח. אם כן, לפי  100משמעותית ותעמוד על 

  .בגין כל הפרה, מיליון ש"ח 100ממחזור המכירות, ובלבד שלא יעלה על  8%של עד 

 מ'   360 – ( לחוק(2()א)17 ')ס מיזוגהעלאת רף מחזור המכירות המחייב הודעת  .ב

עודכן רף מחזור המכירות לצורך הגשת הודעת מיזוג לממונה, כך : התיקון בתמצית

)ולא  מיליון ש"ח 360המשותף של הצדדים להם עולה על  שמיזוגים שמחזור המכירות

  .מחזור המכירות הקבוע היום( יידרשו לקבל אישור מראש מהממונה -מיליון ש"ח  150

: במסגרת התיקון נקבעה הקלה מסוימת בתחום הפיקוח על מיזוגים. חוק ההגבלים ובהרחבה

אחת מהן, כדי לחייב עסקת מיזוג  קובע שלוש חלופות, שדי אם מתקיימת בנוסחו כיום העסקיים

בהודעה לממונה ובקבלת אישורו מראש לעסקה. אחת החלופות המחייבות אישור מראש, נוגעת 

-מיליון ש"ח. על 150למצב שבו מחזור המכירות המשותף של הצדדים לעסקת המיזוג עולה על 

מנגנון  יוחל)בנוסף,  מיליון ש"ח 360 -פי התיקון המוצע, יוגבה "הרף" המחייב הודעה לממונה ל

עדכון אוטומטי של הסכום בהתאם לשינויי המדד(. כלומר, תיקון זה מהווה הקלה, שכן הוא 

 . מצמצם את מספר המיזוגים שמחויבים באישור הממונה בגין חלופת מחזור המכירות

 שני תיקונים נוספים הנוגעים למשטר הפיקוח על המיזוגים: 

צדדים למיזוג בקש את הסכמת המבלי לפנות ל ון מיזוגיםהארכת הזמן המוקצב לממונה לבח (1)

הממונה יהא רשאי להאריך  לפי החוק המתוקן,מבלי לפנות לבית הדין להגבלים עסקיים. או 

ימים( בשתי תקופות נוספות של  30את התקופה הקבועה לבחינת עסקת מיזוג )העומדת על 

לאחר התייעצות שים ימים נוספים, שלושים ימים כל אחת, וכן יוכל להאריך את התקופה בשי

 ימים לבחינת עסקת מיזוג.  150עד כך שבמצטבר, לממונה  עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים.

-הרחבת הגדרת המונח "חברה", כך שתכלול גם עמותה כמשמעותה בחוק העמותות, תש"ם (2)

 . 1975-ושותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה 1980

 משמעותי גם כח שוק – (המתוקן )א( לחוק26 'סרת "בעל מונופולין" )תיקון הגד .ג

להגדרת "המונופולין" תתווסף הגדרה נוספת המבוססת על קריטריון התיקון בתמצית: 

של כוח שוק. כך, גם מי שמרכז בידיו "כוח שוק משמעותי", אפילו אם אינו מחזיק בנתח 

  ., ייחשב כמונופולין לפי החוק50% -שוק גבוה מ
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כי קובעת, , ההגבלים העסקיים()א( לחוק 26בסעיף )בנוסחה כיום הגדרת מונופולין : ובהרחבה

בשוק כלשהו הוא בעל מונופולין. לעומת זאת, מי  50% -גורם המרכז בידיו נתח שוק גבוה מ

. היינו, כיום, המבחן להתקיימות או פחות לא ייחשב כבעל מונופולין 50%שבידיו נתח שוק של 

  הוא מבחן נתח שוק בלבד.נופולין" "מו

המשפטית שנוצרת מכוח חוק ההגבלים  המציאותצויין, ש שפרסמה הרשות החוקבמסגרת תזכיר 

אינה מאפשרת לפעול כנגד גופים בעלי כוח שוק משמעותי, שנתח עובר לתיקון העסקיים בנוסחו 

ולהוסיף להגדרת  , הוצע להרחיבלכן. מנצלים את כוחם לרעהשו, 50%-השוק שלהם נמוך מ

  , כפי שהתקבל במסגרת התיקון.מי שמחזיק בכוח שוק משמעותיגם המונופולין 

צפויה לפרסם גילוי דעת ובו פרמטרים והנחיות להערכת כוח שוק לצורך הגדרת הרשות 

 . ", בשל האתגר בהגדרת "כוח שוק משמעותימונופולין

  חובת הפיקוח – (המתוקן לחוק 48 עיףסעיף אחריות מנהלים )סתיקון  .ד

 כל שניתןחובה עצמאית לפקח ולעשות הוטלה  2בתאגיד נושאי המשרהעל  :בתמצית

דיו, כאשר הפרת חובת למניעת הפרת חוק ההגבלים העסקיים על ידי התאגיד או עוב

 . סנקציה פלילית של עד שנת מאסר וקנס כספיהפיקוח עלולה לגרור 

על ידי  התבצעה עבירהאם וסחו כיום קובע, כי לחוק ההגבלים העסקיים בנ 48סעיף : בהרחבהו

תאגיד, ניתן להאשים גם כל מנהל פעיל בתאגיד )וכן שותף ועובד מינהלי בכיר האחראי לתחום 

ידיעתו ושנקט כל האמצעים ב הרלוונטי( בביצוע העבירה, אלא אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא

 .ההגבלים העסקיים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק

לפקח ולעשות כל  חובה עצמאית בתאגיד על נושאי המשרה הוטלהרת החוק המתוקן, במסג

"(, חובת הפיקוחדיו )"שניתן למניעת הפרת חוק ההגבלים העסקיים על ידי התאגיד או עוב

 . כאשר אי קיום חובה זו, עלול לגרור סנקציה פלילית של עד שנת מאסר וקנס כספי

שבעלי התפקידים  חזקהתאגיד עברו עבירה, אזי תתקיים אם התאגיד או עובד בעוד נקבע, כי 

הפרו את חובת הפיקוח, אלא אם בעל תפקיד כאמור הוכיח כי  הכלולים בהגדרת "נושא משרה"

 . עשה כל שניתן כדי למלא את חובת הפיקוח

 מכוח חוק ההגבלים העסקיים תיקון הסעיף מחמיר את הנטל הרובץ כיום על נושאי משרה

לעשות  מוטלת חובהעל נושאי המשרה מים. כך, בין היתר, לפי החוק המתוקן, בהיבטים מסוי

, ולא רק לנקוט באמצעים סבירים. וכן, חובת מנת למנוע עבירה של התאגיד-" עלכל שניתן"

בתאגיד, ולא רק עבירות של התאגיד עצמו. ועוד, תיקון  עובדיםהפיקוח חלה גם על עבירות של 

כדי להקים אחריות  בהפרת חובת הפיקוח כי די יהיהל פניו נחזה, הסעיף מעורר שאלות, שכן ע

על חוק  כלשהיעבירה  עלביצע בפו לאאם התאגיד עצמו  גם, על נושא המשרה פלילית

                                                 

קיד האחראי מטעם מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פ" -חוק המתוקן ב "משרה נושא" 2
 . "התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה
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 . ההגבלים העסקיים

משרה היא עבירה הלנושא , תיקון זה לחוק כולל גם היבט מקל, בכך שהעבירה שתיוחס מצד שני

ולא ההפרה , שהסנקציה בצדה היא עד שנה מאסר וקנס כספי ,פיקוחמילוי חובת -אישל 

)לדוגמא: היה צד להסדר כובל, ביצע מיזוג חברות ללא  שביצע התאגיד ו/או עובדיו ההגבלית

חלק גדול , בחמורה יותר, שהסנקציה בגינה עשויה להיות אישור, ניצל מעמד מונופוליסטי לרעה(

 . מהעבירות

 שנות מאסר 5 – ( לחוק(1)א47 'הסדר כובל )ס עבירתעל החמרת ענישה פלילית  .ה

בגין עבירת הסדר כובל משלוש המרבית החמרת הענישה הפלילית  בתמצית:

 שנות מאסר לחמש שנות מאסר, ללא דרישה של נסיבות מחמירות. 

)א( לחוק בנוסחו כיום קובע עונש מאסר מרבי לכלל העבירות הפליליות 47סעיף : בהרחבה

-לוש שנות מאסר. בין העבירות הנמנות על הסעיף: הסדר כובל אסור; איהמפורטות בו, של ש

דיווח על מיזוגים; ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה; -ידי הממונה; אי-קיום תנאים באישור שניתן על

 ועוד, כמפורט בחוק. 

האסור ולקבוע בגינה עונש  לייחד את עבירת ההסדר הכובלהרשות ביקשה  בחוק המתוקן

, ללא דרישה של נסיבות מחמירות. זאת, בין חמש שנות מאסרמשמעותי של עד  מאסר מרבי

 .היא החמורה ביותר מבין העבירות המצויות בחוק זו העבירהיתר, משום שלשיטת הרשות, 

 "תחרות" במקום "הגבלים עסקיים" -החלפת שם החוק  .ו

ים" במונח המונח "הגבלים עסקיהחלפת , הוא בחוק המתוקןשינוי טרמינולוגי רוחבי 

לא ייקרא עוד "חוק ההגבלים העסקיים", אלא "חוק  המתוקן "תחרות". כך, החוק

התחרות הכלכלית". כמו כן, הממונה על הגבלים עסקיים ייקרא "הממונה על התחרות" 

 . ובית הדין להגבלים עסקיים יכונה "בית הדין לתחרות" וכיו"ב

 .הנדרש ככל סייעל ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
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