
 

 

 

 הבהרות הממונה על התחרות על רקע ההתמודדות עם נגיף הקרונה –משבר הקורונה 

, רשות התחרות על רקע התקופה המשברית והמאתגרת בה מצוי המשק בהתמודדות עם נגיף הקורנה

 הבהרות בקשר להתנהלות עסקים בתקופה זו. מספר ( 17.3.2020פרסמה אתמול ) "(הרשות)"

, והן בסוגיות המעסיקות עסקים רבים בתקופה זו כוונה חשובה למגזר העסקיההרשות נותנת הבהרות 

 . , לעומת התנהגויות אחרותלגיטימיותכגבולות גזרה להתנהגויות שככלל יתפסו  "מכחול גס"בת ומשרטט

כולל היתכנות שיתופי פעולה עם עסקים אחרים, : )א( שני נושאים מרכזייםמתמקד ב פרסום הרשות

כורח הנסיבות המיוחדות ושנועדו לאפשר המשך עבודה תקינה והתמודדות עם ים משנובעמתחרים, 

 .הרשותאישור את דורשות שקידום הליכים לקראת עסקאות מיזוג )ב( אתגרי התקופה; 

הרשות גם בתקופת המשבר . "דיני התחרות שותקיםבבחינת "כשהתותחים רועמים  ורשות אינהפרסום 

הנורמות החלות במפורש שהרשות מבהירה  מתחולת דיני התחרות.ת התנהגויות עסקיו המחריג האינ

לא תהסס לנקוט בצעדי אכיפה במקרים  היא, וגם בתקופה זו מכוח חוק התחרות עומדות בעינן

 . המתאימים

. הרשות מכירה בכך שבעת חירום כגון זו ברור רציונאל תחרותימתבססות על  הרשותהבהרות למעשה, 

לנקוט לעניין קידום הליכים לקראת עסקת מיזוג( ים עסקים )ואף הרשות עצמה, בפנינו, לעיתים נדרשש

בתקופה רגילה. צעדים אלו עשויים לתרום דווקא לתחרות ולהבטיח את אלה הנהוגים צעדים שונים מב

 קיומה בטווח הארוך. 

, ביטחוני אגב עימות 20151בנייר עמדה שפרסמה בדצמבר , בעברכבר עמדה זו של הרשות קיבלה ביטוי 

"מתן של עסקים לפעול באופן סדיר,  םביכולת ותשפוגעבנסיבות חירום שהבהירה הרשות במסגרתו 

אפשרות לשיתוף פעולה לא רק שאינו מגביל את התחרות כי אם עשוי להבטיח את המשך קיומה של 

 תחרות אפקטיבית בטווח הארוך". 

 

 נעמוד בקצרה על עקרי ההבהרות 

שיתופי פעולה בין עסקים, ובפרט שיתופי פעולה בין  - עולה בין עסקיםבכל הנוגע לשיתופי פ

הרשות מכירה בכך שבעת חירום ירבו המקרים כ"הסדר כובל" אסור. חשב מתחרים, עשויים להי

ניצבים בפני שעל רקע הקשיים והאתגרים המגוונים  ,עשויים להצדיק שיתופי פעולה בין מתחריםש

 השרידות של העסקים. ואף התפקוד , משליכים על כושר הייצוראתגרים ה ;העסקיים בימים אלו

לאפשר לעסקים להתמודד עם אתגרי כדי נדרשים שפעולה בין מתחרים,  פישיתושמבהירה, הרשות 
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לא יהיו פסולים ושיתופי פעולה שנועדו להפחית את התחרות ולמנוע אותה, ליחשבו  לא ,השעה

בכללי ההגבלים שעשות שימוש בכלי "ההערכה העצמית" הרשות מעודדת את המגזר העסקי ל מעיקרם.

בהתקיים "(, המאפשר למתחרים, פטור הסוג)" 2006-התשס"ו העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים(

  , לשתף פעולה ללא צורך בקבלת אישור ממערך הפיקוח על דיני התחרות.מפורטים בושהתנאים 

 

חוק )" 1988 –חוק התחרות הכלכלית תשמ"ח  - וגבכל הנוגע לקידום הליכים לקראת עסקאות מיז

, דורשות ועים בועסקאות המהוות "מיזוג חברות", העונות על תנאים מסוימים הקבש "(, קובעהתחרות

 רשות התחרות. מוקדם של אישור 

. רשות התחרות מכירה בכך שהצורך על ידי הרשות אורכת זמן עסקת המיזוגמטבע הדברים, בדיקת 

לנזק בלתי לגרום  ,בתקופת חרום זו ,עשוישכבר התגבש הסכם לעסקת מיזוג, לאחר  ,ישורהלהמתין לא

הודעות המגישים היא תאפשר לצדדים שלעסקים המבקשים להתמזג. לאור זאת, הרשות מודיעה הפיך 

, בשים לב קבלת אישור(ל)עד  תקופת הביניים"ללמצוא פתרון "לנסות ובמטרה  ,מיזוג, לפנות אליה

   כתוצאה מן המשבר אליו נקלע המשק.  לקשיים

ניתן לחשוב על כך להערכתנו, . שעשויים להישקל על ידהפתרונות אפשריים, מפרטת הרשות אינה 

כספים או להזרים  לעסק הרוכש לתת הלוואה ,הרשות תאפשר, בתקופה זוייתכן ושבתנאים מסויימים, 

 . יסייעו בתקופת הבינייםמהלכים, ש לסייע בענייני כח אדם וכיוב'לעסק הנרכש; 

 

הרשות תאפשר ל"ספק  ,נוכח הנסיבות – דיווח שנתי לפי חוק המזוןדחיית המועד האחרן להעבר 

, להעביר את 2014 –ול"קמעונאי גדול" כהגדרתם בחוק לקידום התחרות בענף המזון, תשע"ד  גדול"

  .(עד הרגילחודש מאוחר למו) 2020באפריל  30הדיווח השנתי הנידרש מהם עד ליום 

 

לא תהסס היא שו ,גם בעת זו חוק התחרות חלשהרשות מבהירה  כאמור, –תחולת חוק התחרות 

"ניצול לנצל את עת החרום  איןכי  דגישה. הרשות מלנקוט בצעדי אכיפה במקרים המתאימים

אם על  בין אם על ידי פעילויות מתואמות בין מתחרים ובין –צרכנים תחרות או בעל מנת לפגוע בלרעה" 

של פעילויות חד צדדיות הרשות לבעמדתה זו מתייחסת להערכתנו,  ידי פעילויות חד צדדיות של עסקים.

 "כוח שוק משמעותי". ומצוי בידמי ש

 

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

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 teyal@fbclawyers.com 03-6944141 בוגר-טל איילעו"ד 
 nkatzenelson@fbclawyers.com 03-6944141 נחמי כצנלסוןעו"ד 
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להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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