
 

 מקיפה , העורכות רפורמהתקנות מיזוגים חדשות טיוטת לשימוע ציבורי פרסמהרשות התחרות 

דיווח על מיזוגיםב

טיוטת התקנות )" טיוטת תקנות המיזוגים החדשות"( להערות הציבור, את הרשותפרסמה רשות התחרות )" 2019 ביולי 28 ביום

 "(, שעוסקת בשני נושאים מרכזיים: הטיוטה" או "החדשות

לצורך קבלת אישור מיזוג,  "(הממונהות )"ממונה על התחרניסיון לצמצם את מספר עסקאות המיזוג שיש לדווח עליהן ל •

דיווח; ה לצורך שנבדקבמסגרת מבחן מחזור המכירות  של כל אחד מהצדדים למיזוג, מחזור המכירות העלאת רףידי -על

למסור בעת  יחויבו למיזוג מידע שהצדדיםובכלל זה היקף  ידי שינוי מבנה הודעות המיזוג,-, עלשינוי אופן הדיווח על מיזוגים •

גם השפעה על פרק העיצומים הכספיים שבחוק.  עשוי להיותין כי לחלק מהשינויים בטיוטה ייצו דיווח על המיזוג.ה

להלן נעמוד על עיקרי השינויים בהרחבה: .2019באוגוסט  25הערות לטיוטה ניתן להעביר לרשות עד ליום 

ונה ממדיווח ל כיםהמצרישינוי רף מחזור המכירות לצורך בחינת מיזוגים  (א)

מקיימים את מבחן מחזור  לוכאשר הצדדים  –ולקבל את אישורה למיזוג  – מיזוגעל פי הדין בישראל, יש לדווח לממונה על 

"( חוק התחרות" או "החוק)" 1988-או את אחד ממבחני נתחי השוק הקבועים בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח ,המכירות

"(.תקנות המיזוגים" או "התקנות)" 2004-ח על עסקאות(, תשס"דובתקנות ההגבלים עסקיים )מרשם, פרסום ודיוו

אישרה הכנסת, בקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק  2019בינואר  1ביום כזכור, בכל הנוגע למבחן מחזור המכירות, 

ובכלל זה, צמצם  ,"(. התיקון ערך שינויים מהותיים ומקיפים בחוקהתיקון)" 2019-(, התשע"ט21ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 

דיווח של הצדדים למיזוג, המחייב בידי העלאת רף מחזור המכירות המצרפי -את חובת הדיווח לממונה בקשר לעסקאות מיזוג, על

מחזור בשנה שקדמה למיזוג, כאשר  ,על מיזוג לממונה קיימת חובה לדווח . נזכיר שלפני התיקון, הייתהובקבלת אישורה לממונה

ומחזור המכירות של לפחות שתיים מתוך החברות המתמזגות עלה ₪ מיליון  150ל הצדדים למיזוג עלה על המכירות המצרפי ש

 ₪. מיליון  360-ל₪ מיליון  150-מ המחייב בדיווח, התיקון לחוק העלה את רף מחזור המכירות המצרפי כל אחת., ₪מיליון  10על 

בטיוטה להעלות גם את רף מחזור המכירות השנתי של כל אחד על רקע העלאת רף מחזור המכירות המצרפי, הרשות מציעה 

שינוי שלכאורה יקל את נטל הרגולציה ויפחית את  –₪ מיליון  20-ל₪ מיליון  10-, מ, המחייב בדיווחמהצדדים לעסקת המיזוג

טה )כמפורט להלן(, ובפרט מספר המיזוגים שיהיו חייבים בדיווח לממונה ובאישורה. ואולם, עיון בשינויים הנוספים המוצעים בטיו

ידי הרחבת -)על מחזורי המכירותלהרחיב את קבוצת החברות שמחזורי המכירות שלהן יובאו בחשבון לצורך חישוב  ההצעה

שיהיו  ,עסקאות המיזוג במספרשהעלאת רף מחזור המכירות תביא לשינוי ממשי  אין זה וודאימלמדים כי "שליטה"(,  נחהמו

 ובאישורה.חייבות בדיווח לממונה 

, שכן מחזור המכירות של השפעה מהותית על פרק העיצומים הכספיים שבחוקלהיות גם  היש לציין, כי לעניין זה עשוי

פי החוק, בהתאם לחישוב -התאגיד המפר בפרק העיצומים הכספיים )ממנו, בין היתר, נגזר גובה העיצום הכספי( יקבע, על

קבוצת החברות שמחזורי המכירות שלהן יובאו בחשבון  פנה לתקנות. כלומר: הרחבתמחזור המכירות בפרק המיזוגים, שבתורו מ

עשויה להשפיע גם על העיצום הכספי שיושת על תאגיד. "שליטה"(, נחידי הרחבת המו-)על מחזורי המכירותלצורך חישוב 

עיקרי השינויים הנוגעים למבנה הודעות המיזוג (ב)

מידע ובכלל זה בהיקף ה במבנה הודעות המיזוג,גם טיוטה מוצע לערוך שינוי כאמור, לצד העלאת רף מחזור המכירות, ב

אלה עיקרי השינויים: ממונה.למסור ל יחויבו למיזוג שהצדדים

: כיום, לצורך קביעת ידי אימוץ ההגדרה הקיימת בחוק ניירות ערך-"שליטה" עלהמונח הרחבת ההגדרה של  .1

קבוצת החברות שמחזורי המכירות שלהן יובאו  בחינתנות, ובכלל זה פי התק-חובת הדיווח וחובות מסירת המידע על

בחשבון לצורך דיווח על מיזוגים, תקנות המיזוגים מאמצות את הגדרת המונח "שליטה" מחוק התחרות. לפי חוק התחרות, 

2019וגוסט א מעו"דכן תחרות והגבלים עסקיים

http://www.competition.gov.il/files/36620/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D%202019.pdf


 

הזכות  באחד מאמצעי השליטה הבאים: )א( זכות ההצבעה באסיפה כללית; )ב( 50%-"שליטה" היא החזקה של יותר מ

 למנות דירקטורים של התאגיד.

חוק ניירות )" 1968-בטיוטה מוצע לאמץ את ההגדרה הרחבה יותר למונח "שליטה", הקיימת בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

מאמצעי השליטה המתוארים לעיל, אלא גם  50%-"(. לפי חוק ניירות ערך, "שליטה" היא לא רק החזקה של יותר מערך

טכנית, לבחינה מהותית, -פי התזכיר, מטרת השינוי היא לעבור מבחינה כמותית-לותו של התאגיד. עלהיכולת לכוון את פעי

 הבודקת את יכולות של גורם להכווין את עסקי החברה המתמזגת. לצד הרצון של הרשות לעבור לבחינה מהותית,

, ואף מרחיבה את היקף הגילוי שחל על הצדדים למיזוג באופן דאותוחשוב להבין שהגדרה עמומה זו יוצרת חוסר ו כביכול,

 משמעותי, כאשר לא ברור הצורך לערב בין דיני ניירות ערך לדיני התחרות, שבאים לשרת תכליות שאינן בהכרח זהות.  

מתקיימת ביניהם תחרות כאשר  ,פי התקנות, צדדים נחשבים מתחרים-: כיום, עלהרחבת ההגדרה של "מתחרים" .2

כללי ההגבלים העסקיים )הוראות . בטיוטה מוצע לאמץ את ההגדרה המרחיבה של המונח "מתחרים", הקיימת בעלבפו

, כך שיראו צדדים כמתחרים לא רק אם במועד הגשת הודעות המיזוג מתקיימת ביניהם 2001-והגדרות כלליות(, תשס"א

ים שקדמו לעסקת המיזוג. כלומר, תחרות תחרות, אלא גם אם היא רק עשויה להתקיים או התקיימה במהלך השנתי

 פוטנציאלית או תחרות שהתקיימה בעבר הקרוב, תתווסף להגדרת מתחרים.

: בטיוטה מוצע, כי מגיש הודעת מיזוג חיוב מגיש הודעת מיזוג במסירת מידע גם על מחזורי מכירות שמחוץ לישראל .3

)כפי שנדרש כיום(, אלא גם על מחזורי מכירות מפעילות  יחויב במסירת מידע, לא רק על אודות מחזורי מכירותיו בישראל

 זרה שלו מחוץ לישראל )וכל אדם הקשור אליו בקשרי "שליטה"(.

חיוב מגיש הודעת מיזוג בעסקה בעלת זיקה אופקית )בין מתחרים( או אנכית )בין גורמים במורד שרשרת  .4

: כיום, מגיש הודעת מיזוג בעסקה ח השוקהייצור(, במסירת מידע על התחרות בתחום הפעילות, ללא תלות בנת

בעלת זיקה אופקית או אנכית, מחויב במסירת מידע על אודות התחרות בתחום הפעילות )דוגמת דיווח על היקפי מכירות, 

( רק אם חלקו, או חלקם המצרפי של הצדדים לעסקה, וכו'נתחי שוק, הסדרים עם צדדים קשורים, שמות לקוחות וספקים 

 . בטיוטה מוצע לחייב את מגיש הודעת המיזוג במסירת המידע האמור, ללא תלות בנתח השוק שלו. 25%עולה על 

כן, בטיוטה מוצע לחייב את מגיש הודעת המיזוג בעסקה בעלת זיקה אופקית, לספק מידע ונותנים גם על טיב -כמו

דע הנוגע, בין היתר, לאופן שבו התחרות בשוק, ביחס לכל תחום פעילות מושא העסקה. כלומר, הוא יחויב למסור מי

הלקוחות נוהגים לתחר בין המתחרים; לשאלת קיומן של קבוצות מובחנות של לקוחות ומאפייניהן; לשאלת קיומו של 

פרמטר דומיננטי לתחרות באותו תחום; לשאלת קיום בידול בשוק בין המתחרים השונים; וכן האם התחרות מאופיינת 

 מידע שכיום הוא לא מחויב מלכתחילה במסירתו. –בקבלת הצעות מחיר/מכרזים 

: בטיוטה מוצע לכלול אפשרות של הגשת עסקאות מיזוג הוספת אופציה להגשת הודעת מיזוג "למען הזהירות" .5

לאישור הממונה, למען הזהירות, אך בכפוף להנמקה מטעם מגיש הודעת המיזוג, על הספק שהוא מזהה בדבר הצורך 

 שבהגשת ההודעה מלכתחילה.

ביניהם יחסי  ים: כיום, מיזוג קונגלומרטי מוגדר כמיזוג בין צדדים שלא מתקיימשינוי ההגדרה של "מיזוג קונגלומרטי" .6

לקוח(. בטיוטה מוצע לשנות את ההגדרה -תחרות או יחסים אנכיים במורד שרשרת הייצור )דוג' ליחסים אנכיים: יחסי ספק

צדדים המייצרים, משווקים, מפיצים או מספקים טובין משלימים. אגב כך,  מיזוג קונגלומרטי הוא כל מיזוג ביןשולקבוע, 

מוצע בטיוטה להרחיב גם את היקף מסירת המידע על אודות התחרות בתחום הפעילות של מיזוג מסוג זה, באופן שמגיש 

 לקוחות לא עיקריים.הודעת המיזוג יחויב במסירת מידע גם על נתחי שוק של מתחרים, ומידע על לקוחותיו העיקריים ועל 

לכאורה, התיקון המוצע בטיוטה להעלאת רף מחזור המכירות המחייב בדיווח לממונה ובקבלת אישורה, : לסיכום

עשוי להביא להקלה עם הנטל הרגולטורי. עם זאת, עיון בשינויים הנוספים המוצעים בטיוטה מלמד, כי התיקון 

קשר להיקף העסקאות שיהיו חייבות בדיווח ובאישור מהממונה, דווקא להכביד, באופן משמעותי, הן ב עשויהמוצע 

 לחוקתיקון הוהן בקשר להיקף חובות מסירת המידע בעניינן. זאת, באופן הסותר את המטרות שעמדו בבסיס 

כן, יש להצטער על ההצעה לבטל את מסלול הדיווח המקוצר -. כמומראשית השנה, ובהן הפחתת הנטל הרגולטורי

מהירה בדיקה ים שאינם מעוררים כל מורכבות תחרותית(, וכן את הפרק בהודעת המיזוג שעניינו ב)שנועד למיזוג

 הנדרש. ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו .למיזוג כבילות נלוותשל 

 בברכה,
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