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  �1988, תשמ"חהתחרות הכלכליתחוק 

  

  

  הגבלי� עסקיי� –מסחר   – משפט פרטי וכלכלה

  תוכ� עניני�

  Go  5  פרק א': הגדרות  

  Go  5  הגדרות   1סעיף 

  Go  6  ': הסדר כובלפרק ב  

  Go  6  סימן א': הסדר כובל מהו  

  Go  6  הסדר כובל   2סעיף 

  Go  6  הסדרים שאינם הסדרים כובלים   3סעיף 

  Go  7  הסדרים בין מובילים באוויר  א 3סעיף 

  Go  8  ב': איסור הסדר כובל סימן  

  Go  8  איסור הסדר כובל   4סעיף 

  Go  8  קביעת קו פעולה בידי איגוד עסקי   5סעיף 

  Go  8  התאמת פעולה להסדר כובל   6סעיף 

  Go  8  סימן ג': רישום הסדר כובל ואישורו  

  Go  8  בקשה לאישור הסדר כובל   7סעיף 

  Go  8  שמיעת הממונה והתנגדויות   8סעיף 

  Go  8  החלטת בית הדין   9סעיף 

  Go  8  שיקולים לטובת הציבור   10סעיף 

  Go  8  תקופת האישור   11סעיף 

  Go  9  ביטול ושינוי אישור   12סעיף 

  Go  9  היתר זמני   13סעיף 

  Go  9  אישור פטור מקבלת   14סעיף 

  Go  9  מועד למתן החלטת הממונה  א 14סעיף 

  Go  9  ביטול הפטור   15סעיף 

  Go  9  פטור סוג  א 15סעיף 

  Go  10  שינוי בהסדר כובל   16סעיף 

  Go  10  פרק ג': מיזוג חברות  

  Go  10  סימן א': תחולה ואיסור מיזוג  

  Go  10  תחולה   17סעיף 

  Go  11  מיזוג עם חברה העוסקת בחוץ לארץ   18סעיף 

  Go  11  סימן ב': הודעת מיזוג והסכמת הממונה  

  Go  11  איסור מיזוג חברות   19 סעיף

  Go  11  הודעת מיזוג   20סעיף 

  Go  11  החלטת הממונה   21סעיף 

  Go  11  ערר על החלטת הממונה   22סעיף 

  Go  11  ועדה לפטורים ולמיזוגים   23סעיף 

  Go  12  ניגוד ענינים  א 23 סעיף

  Go  12  סדרי דין  ב 23סעיף 

  Go  13  דין חברי הועדה שאינם עובדי המדינה  ג 23סעיף 

  Go  13  סיום וחדילה מכהונה  ד 23סעיף 

  Go  13  חובת התייעצות   24סעיף 
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  Go  13  סימן ג': הפרדת חברות  

  Go  13  סמכות בית הדין להפריד חברות שמוזגו   25סעיף 

  Go  13  פוליןפרק ד': מונו  

  Go  13  מונופולין ובעל מונופולין   26סעיף 

  Go  14  סירוב בלתי סביר   29סעיף 

  Go  14  ניצול מעמד לרעה  א 29סעיף 

  Go  14  הסדרת פעולות מונופולין   30סעיף 

  Go  15  מכירת נכס בידי מונופולין  א 30עיף ס

  Go  15  הפרדת מונופולין   31סעיף 

  Go  15  : קבוצת ריכוז1פרק ד'  

  Go  15  1הגדרות לעניין פרק ד'  א 31סעיף 

  Go  15  קבוצת ריכוז  ב 31סעיף 

  Go  16  הסדרת פעולות של קבוצת ריכוז  ג 31סעיף 

הוראות מיוחדות לעניין קבוצת ריכוז בתחום הבנקאות ובתחום   ד 31סעיף 

  הביטוח

Go  16  

  Go  17  הוראת שעה –: מתן הוראות ליבואן ישיר 2פרק ד'  

  Go  17  2הגדרות   פרק ד'  ה 31סעיף 

  Go  17  מתן הוראות ליבואן ישיר  ו 31סעיף 

  Go  17  פרק ה': בית הדין לתחרות  

  Go  18  הקמת בית הדין ומינוי חבריו   32סעיף 

  Go  18  מותב בית הדין   33סעיף 

  Go  18  יניםניגוד ענ   34סעיף 

  Go  18  סמכויות נילוות   35סעיף 

  Go  18  צווי ביניים   36סעיף 

  Go  18  ראיות וסדרי דין   37סעיף 

  Go  18  הארכת מועדים   38סעיף 

  Go  18  זכות ערעור   39סעיף 

  Go  18  סדרי דין   40סעיף 

  Go  19  פרק ו': רשות התחרות והממונה, תפקידו וסמכויותיו  

  Go  19  הממונה   41סעיף 

  Go  19  הרשות  א 41סעיף 

  Go  19  עובדי הרשות  ב 41סעיף 

  Go  19  ניהול מרשם ופרסום ברשומות   42סעיף 

  Go  19  קביעת הממונה   43סעיף 

  Go  20  ותחוות דעת מקדמי  א 43סעיף 

  Go  20  פניית הממונה  לבית הדין   44סעיף 

  Go  20  בדיקות לגבי רמת התחרות בענפים שונים  א 44סעיף 

  Go  20  חיפוש ותפיסות   45סעיף 

  Go  21  מינוי חוקר  א 45סעיף 

  Go  21  חקירות ומסירת ידיעות   46סעיף 

  Go  22  :1פרק ו'  

  Go  22  פרק ז': עונשין ותרופות  

  Go  22  עונשין   47סעיף 

  Go  23  נסיבות מחמירות  א 47סעיף 

  Go  23  אחריות נושא משרה   48סעיף 

  Go  23  הגנה לעובדים ולמורשים   49סעיף 

  Go  23  עוולה בנזיקין   50סעיף 

  Go  23  צו לא תעשה  א 50סעיף 

  Go  23  צו מוסכם  ב 50סעיף 
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  Go  24  פרסום הודעה  ג 50סעיף 

  Go  24  : עיצום כספי1פרק ז'  

  Go  24  עיצום כספי  ד 50סעיף 

  Go  24  ם הכספישיקולים בקביעת סכום העיצו  ה 50סעיף 

  Go  25  הודעה על כוונת חיוב  ו 50סעיף 

  Go  25  זכות הטיעון  ז 50סעיף 

  Go  25  החלטת הממונה ודרישת תשלום  ח 50סעיף 

  Go  25  סכום מעודכן של העיצום הכספי  ט 50סעיף 

  Go  26  המועד לתשלום העיצום הכספי  י 50סעיף 

  Go  26  הפרשי הצמדה וריבית  יא 50סעיף 

  Go  26  גבייה  יב 50סעיף 

  Go  26  ערר לבית הדין  יג 50סעיף 

  Go  26  פרסום  יד 50סעיף 

  Go  26  שמירת אחריות פלילית  טו 50סעיף 

  Go  27  איסור שיפוי וביטוח  טז 50סעיף 

  Go  27  פרק ח': הוראות שונות  

  Go  27  ביצוע ותקנות   51סעיף 

  Go  27  פטור   52סעיף 

  Go  27  ביטול   53סעיף 

  Go  27  תחילה   54סעיף 

  Go  27  הוראות מעבר   55סעיף 

  Go  27  ראת מעבר לעניין עבירה של הסדר כובל בנסיבות מחמירותהו  א 55סעיף 

  Go  27  פרסום   56סעיף 
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  *�1988, תשמ"חהכלכלית חוק התחרות

                                                      

  ).41עמ'  1647ה"ח תשמ"ד מס' ( 128עמ'  26.7.1988מיו�  1258ס"ח תשמ"ח מס' רס� פו *

  .�1989הודעה תשמ"ט – 1069עמ'  6.7.1989מיו�  5198ק"ת תשמ"ט מס' ק� ות

לחוק  13בסעי+  1תיקו� מס'  –) 24עמ'  2212ה"ח תשנ"ד מס' ( 48עמ'  9.1.1994מיו�  1445ח תשנ"ד מס' "ס
  (ב) לעני� תחולה.13ר' סעי+ ; �1994 תשנ"ד, התקציב)י הסדרי� במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעד

  .�1995הודעה תשנ"ו – 315עמ'  28.12.1995מיו�  5572ת תשנ"ו מס' "ק

  .2קו� מס' תי –) 228עמ'  2446ה"ח תשנ"ו מס' ( 149עמ'  8.3.1996מיו�  1573ח תשנ"ו מס' "ס

לחוק  1בסעי+  3תיקו� מס'  –) 231עמ'  2447ה"ח תשנ"ו מס' ( 305עמ'  10.5.1996מיו�  1590ס' מס"ח תשנ"ו 
  לעני� תחולה. 3; ר' סעי+ �1996גיות (תיקוני חקיקה), תשנ"ותובענות ייצו

בחוק  5בסעי+  4תיקו� מס'  –) 20עמ'  2650ה"ח תשנ"ח מס' ( 53עמ'  15.1.1998מיו�  1645ח תשנ"ח מס' "ס
; תחילתו �1998(תיקוני חקיקה), תשנ"ח 1998י התקציב לשנת הכספי� עדלהגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת י

  .1.1.1998ביו� 

לחוק  16בסעי+  5תיקו� מס'  –) 230עמ'  2785ה"ח תשנ"ט מס' ( 98עמ'  15.2.1999מיו�  1704ח תשנ"ט מס' "ס
�תשנ"ט), 1999כספי� ה ההסדרי� במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת

  .1.1.1999; תחילתו ביו� 1999

  .�1999הודעה תשנ"ט – 669עמ'  19.4.1999מיו�  5966ת תשנ"ט מס' "ק

  .6תיקו� מס'  –) 386עמ'  2805ה"ח תשנ"ט מס' ( 113עמ'  20.2.2000מיו�  1728ח תש"ס מס' "ס

, 205עמ'  3065ה"ח תשס"ב מס' , 16עמ'  4330ס"ב מס' ה"ח תש( 165עמ'  17.2.2002מיו�  1831ח תשס"ב מס' "ס
מדינה (תיקוני חקיקה להשגת לחוק ההסדרי� במשק ה 23בסעי+  7תיקו� מס'  –) 224עמ'  3072ה"ח תשס"ב מס' 

  .1.3.2002ביו� תחילתו ; �2002), תשס"ב2002יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי� 

 113בסעי+  8תיקו� מס'  –) 52עמ'  64ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ( 147עמ'  18.1.2004מיו�  1920ס"ח תשס"ד מס' 
  .1.1.2004; תחילתו ביו� �2004(תיקוני חקיקה), תשס"ד 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי� 

 35בסעי+  9תיקו� מס'  –) 232עמ'  93ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ( 279עמ'  12.3.2006מיו�  2054' ס"ח תשס"ו מס
  לעני� תחולה והוראות מעבר. 45; ר' סעי+ �2006לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 41בסעי+  10תיקו� מס'  –) 16עמ'  260ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ( 78עמ'  11.1.2007מיו�  2077ס"ח תשס"ז מס' 
), 2007י התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי� לחוק הסדרי� במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעד

 �2008צו תשס"ח – 1084עמ'  6.7.2008מיו�  6686ק"ת תשס"ח מס' (תוק�  1.1.2009; תחילתו ביו� �2007תשס"ז
  (דחיית תחילה)).

 84בסעי+  11תיקו� מס'  –) 6עמ'  541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ( 119עמ'  6.1.2011מיו�  2271ס"ח תשע"א מס' 
לעני� תחילה ותחולה  49ר' סעי+ ; �2010יקה), תשע"א(תיקוני חק �2012ו 2011לחוק המדיניות הכלכלית לשני� 

מיו�  7136מס' (דחיית תחילה).  �2011צו תשע"ב – 497עמ'  29.12.2011מיו�  7068מס'  :ק"ת תשע"ב(תוק� 
  .(דחיית תחילה)) �2012) תשע"ב2צו (מס'  – 1362עמ'  1.7.2012

; ר' 12תיקו� מס'  –) 264עמ'  543ה"ח הממשלה תשע"א מס' ( 984עמ'  25.7.2011מיו�  2306ס"ח תשע"א מס' 
  לעני� הוראת שעה. 9סעי+ 

  .13תיקו� מס'  –) 240עמ'  637ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ( 382עמ'  14.5.2012מיו�  2356ס"ח תשע"ב מס' 

; 14תיקו� מס'  –) 761, 586עמ'  768 ה"ח הממשלה תשע"ג מס'( 412עמ'  26.3.2014מיו�  2445ס"ח תשע"ד מס' 
  לעני� תחילה. 4ר' סעי+ 

  א לחוק העיקרי, כנוסח� בחוק זה, שנה מיו� פרסומו של חוק זה.�14ו 3. תחילת� של סעיפי� 4

  .15תיקו� מס'  –) 993, 984עמ'  702ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ( 471עמ'  30.3.2014מיו�  2449ס"ח תשע"ד מס' 

; 16תיקו� מס'  –) 993, 984עמ'  702ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ( 33עמ'  25.11.2014מיו�  2476ס"ח תשע"ה מס' 
  לעני� תחילה. 6ר' סעי+ 

 17 תיקו� מס' –) 294עמ'  547ה"ח הממשלה תשע"א מס' ( 111עמ'  17.12.2014מיו�  2484ס"ח תשע"ה מס' 
  .�2014), תשע"ה5לחוק החוזי� האחידי� (תיקו� מס'  13בסעי+ 

  .1.1.2015; תחילתה ביו� �2015הודעה תשע"ה – 6719עמ'  .201524.6מיו�  7063י"פ תשע"ה מס' 

  .1.1.2016; תחילתה ביו� �2016הודעה תשע"ו – 3643עמ'  21.2.2016מיו�  7209י"פ תשע"ו מס' 

 18תיקו� מס'  –) 890עמ'  1032ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ( 1262עמ'  21.8.2016מיו�  2582ס"ח תשע"ו מס' 
  לעני� תחילה. 24ר' סעי+  ;�2016לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (תיקוני חקיקה), תשע"ו 13בסעי+ 
יו� התחילה), ורשאי השר, בצו,  –) (להל� 2016בנובמבר  1. תחילתו של חוק זה ביו� ל' בתשרי התשע"ז (24

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט
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        ק א': הגדרותק א': הגדרותק א': הגדרותק א': הגדרותפרפרפרפר

  –וק זה בח  .1

  לרבות המשנה לאב בית הדי�; –ב בית הדי�" "א  

אד�, בי� מאוגד ובי� שאינו מאוגד, שמטרותיו, כול� או חלק�, �בני�חבר –יגוד עסקי" "א  
  ה� קידו� עניניה� העסקיי� של החברי� בו;

  צרכני� שאישר שר המשפטי� לעני� חוק זה;ארגו� המייצג  –גו� צרכני�" "אר  

  אתר האינטרנט של רשות התחרות; –אתר האינטרנט" "  
  

  המוק� לפי חוק זה; לתחרותבית הדי�  –ית הדי�" ב"  
  

  הסדר כובל, מונופולי� או מיזוג חברות; –גבל עסקי" "ה  

וא ה ובי� בעל פה או בהתנהגות, בי� א�בי� במפורש ובי� מכללה, בי� בכתב  –סדר" "ה  
  על פי די� ובי� א� לאו; במחיי

, לרבות �1983חברה שנוסדה ונרשמה לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג –ברה" ח"  
חברת חו2 שנרשמה כאמור, אגודה שיתופית רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות 

, ושותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות �1980עמותה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"�
  ;�1975[נוסח חדש], התשל"ה

  

  חברה שחברה אחרת שולטת בה; –ת" ברת ב"ח  

לרבות הפרשי הצמדה למדד או למטבע, ריבית, שיעורי תשלו� ותנאי תשלו�  –חיר" "מ  
  אחרי�;

חרת או רכישת מניות א לרבות רכישת עיקר נכסי חברה בידי חברה –יזוג חברות" "מ  
בידי חברה אחרת המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע מהער3 הנקוב של הו� המניות ה בחבר

המוצא, או מכוח ההצבעה או מהכוח למנות יותר מרבע מהדירקטורי� או השתתפות ביותר מרבע 
  זה;ברווחי החברה; הרכישה יכול שתהא במישרי� או בעקיפי� או באמצעות זכויות המוקנות בחו

  ;41שמונה לפי סעי+  התחרות עלהממונה  –ממונה" ה"  
  

  מטלטלי�, מקרקעי� וזכויות; –כס" "נ  

עיסוק בייצור נכס, במכירתו, בשיווקו, ברכישתו, ביבואו או ביצואו, וכ� עיסוק  –סק" "ע  
  במת� שירות או בקבלתו;

  צית באחד מאמצעי השליטה הבאי�:החזקה של יותר ממח –ליטה" "ש  

  ברה או בגו+ מקביל של תאגיד אחר;חלית של כלכות ההצבעה באסיפה ז  )1(

  זכות למנות דירקטורי� של התאגיד; ה  )2(

  .הכלכלהשר  –שר" "ה  
  

                                                      
באישור ועדת הכספי� של הכנסת, לדחות את יו� התחילה א� מצא כי הדחייה דרושה לש� היערכות להפעלת 

  הוראות חוק זה.

  .1.1.2017; תחילתה ביו� �2017הודעה תשע"ז – 2660עמ'  26.1.2017מיו�  7433י"פ תשע"ז מס' 

בסעי+  19תיקו� מס'  –) 696עמ'  928ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ( 1200עמ'  7.8.2017מיו�  2662ס"ח תשע"ז מס' 
  ; תחילתו שנה מיו� פרסומו.�2017לחוק העיצובי�, תשע"ז 124

  .1.1.2018; תחילתה ביו� �2018הודעה תשע"ח – 4194עמ'  .1.201811מיו�  7671י"פ תשע"ח מס' 

 – 20תיקו� מס'  –) 158עמ'  1174מס' ה"ח הממשלה תשע"ח ( 911עמ'  26.7.2018מיו�  2745ס"ח תשע"ח מס' 
  הוראת שעה; תוקפו לשלוש שני�.

  .21תיקו� מס'  –) 890עמ'  1221תשע"ח מס'  ה"ח הממשלה( 246עמ'  10.1.2019מיו�  2781ס"ח תשע"ט מס' 

  .1.1.2019; תחילתה ביו� �2019הודעה תשע"ט – 6385עמ'  16.1.2019מיו�  8082י"פ תשע"ט מס' 

  דרותהג

) 14(תיקו� מס' 
  �2014תשע"ד

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט
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        ק ב': הסדר כובלק ב': הסדר כובלק ב': הסדר כובלק ב': הסדר כובלפרפרפרפר

  מ� א': הסדר כובל מהוסי

יו אחד הצדדי� סדר כובל הוא הסדר הנעשה בי� בני אד� המנהלי� עסקי�, לפה  )(א  .2
או להפחית את התחרות בעסקי� בינו לבי� הצדדי�  ועלפחות מגביל עצמו באופ� העלול למנ

  האחרי� להסדר, או חלק מה�, או בינו לבי� אד� שאינו צד להסדר.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעי+ קט� (א) יראו כהסדר כובל הסדר שבו הכבילה מ  )(ב  
  נוגעת לאחד הענייני� הבאי�:

  מחיר שיידרש, שיוצע או שישול�;ה  )1(

  פק;יוש חריווה  )2(

לוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקו� העיסוק או לפי האנשי� או סוג האנשי� ח  )3(
  שעמ� יעסקו;

  מות הנכסי� או השירותי� שבעסק, איכות� או סוג�.כ  )4(

  , לא ייחשבו כהסדרי� כובלי� ההסדרי� הבאי�: 2א+ האמור בסעי+  על  .3

  קבעו על פי די�; נ סדר שכל כבילותיוה  )1(

נכסי� הבאי�: פטנט, ה סדר שכל כבילותיו נוגעות לזכות השימוש באחדה  )2(
סימ� מסחרי, זכות יוצרי�, זכות מבצעי� או זכות מטפחי� ובלבד עיצוב, מדג�, 

  –שנתקיימו שניי� אלה 

  הסדר הוא בי� בעל נכס כאמור ובי� מקבל זכות השימוש בו; ה  א.

  שהוא נרש�;  –ל פי די� ע � נכס כאמור טעו� רישו�א  .ב

סדר, בי� מי שמקנה זכות במקרקעי� לבי� מי שרוכש את הזכות, שכל כבילותיו ה  )3(
  נוגעות לסוג הנכסי� או השירותי� בה� יעסוק רוכש הזכות באות� מקרקעי�; 

 תצרת חקלאישל תובסיטונות סדר שכל כבילותיו נוגעות לגידול ושיווק ה  (א)  )4(
רקות, גידולי שדה, חלב, ביצי�, דבש, בקר, צא�, , ימגידול מקומי מסוגי� אלה: פירות

  תוצרת חקלאית), ומתקיי� לגביו אחד מאלה: –(להל�  עופות או דגי�

כל הצדדי� להסדר ה� המגדלי� של כל התוצרת החקלאית שאליה   )1(
  נוגע ההסדר;

רת חקלאית מאותו סוג כל הצדדי� להסדר ה� מגדלי� של תוצ  )2(
שאליו נוגע ההסדר; ובלבד שלא יהיה צד להסדר מי שהוא או אד� קשור 
אליו הוא משווק סיטונאי של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע 
ההסדר, אשר למעלה ממחציתהתוצרת החקלאית כאמור שהוא משווק 

מקורה של למעלה  –מקורה במגדלי� אחרי�, וא� הוא תאגיד מגדלי� 
ממחצית התוצאת החקלאית כאמור שהוא משווק במגדלי� שאינ� 

  מחזיקי� בתאגיד;

הצדדי� להסדר ה� מגדל אחד או יותר ורוכש תוצרת חקלאית של   )3(
אותו מגדל או של אות� מגדלי�, וכל כבילותיו נוגעות לשיווק בסיטונות 

  של התוצרת החקלאית שאותו מגדל או שאות� מגדלי� מכרו לרוכש;

  ראת פסקת משנה (א) לא תחול על מוצרי� שיוצרו מתוצרת חקלאית;הו  (ב)

השר, בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ובאישור ועדת הכלכלה של   (ג)
הכנסת, רשאי, בצו, להוסי+ סוגי� של תוצרת חקלאית לסוגי� המנויי� בפסקת 

  משנה (א) או לגרוע מה�;

  –בפסקה זו   (ד)

  כל אחד מאלה: –"אד� קשור" 

  אד� השולט בתאגיד;  )1(

  );1תאגיד הנשלט בידי אד� כאמור בפסקה (  )2(

  דר כובלהס

דרי" שאינ" הס
  דרי" כובלי"הס

) 14(תיקו� מס' 
  �2014תשע"ד

) 19(תיקו� מס' 
  �2017תשע"ז

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט
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  );2(�) ו1תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורי� בפסקאות (  )3(

כמשמעות� בחוק ניירות ער3,  –"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 
  ;�1968התשכ"ח

  מי שעוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק או תאגיד מגדלי�; –"מגדל" 

תאגיד שמי שעוסקי� בגידול תוצרת חקלאית לשיווק  –גדלי�" "תאגיד מ
מאמצעי השליטה ומהזכות לרווחי� בו, ומתקיימי� כל  75%מחזיקי� לפחות 

  אלה:

א� הוא תאגיד העוסק בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית ויש לו   )1(
בעל  –בעל שליטה או שיש אד� שזכאי להשתת+ ביותר ממחצית מרווחיו 

האד� האמור מגדל את החלק הגדול ביותר מהתוצרת השליטה או 
החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל כל אחד מהמחזיקי� 

  בתאגיד שאינ� שולטי� בו;

מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט בתאגיד   )2(
  ואי� לו זכות להשתת+ ביותר ממחצית מרווחיו;

רת חקלאית לשיווק, והוא משווק סיטונאי מי שאינו עוסק בגידול תוצ  )3(
או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אד� קשור למי מה�, לא 

  מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו;

סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטי� בפסקת  –"סוג", של תוצרת חקלאית 
 משנה (א), או פרט מפרטי אותו סוג, א� החליט על כ3 הממונה כדי למנוע חשש
לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט סוג כאמור לפרטי� תיכנס לתוקפה 
בתו� שלושי� ימי� מיו� פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורס� באתר 

  האינטרנט;

  סדר שהצדדי� לו ה� חברה וחברת בת שלה; ה  )5(

  ;(נמחקה)  )6(

לאומית סדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בינלאומית באויר, או לתובלה בינה  )7(
  –לבד שכל הצדדי� לו ה� בבאויר וביבשה ו, משולבת

  � באויר; או, ליובימ  .1

�ובילי� באויר, ואיגוד בינלאומי של חברות תעופה שאושר לעני� זה עלמ  .2
  ידי שר התחבורה; 

הודעה עליו נמסרה לשר התחבורה בדר3 שקבע; שר התחבורה יודיע, אחת לשנה, וש
  כאמור;  ודעותלועדת הכלכלה של הכנסת על ה

תחייבות של מוכר עסק, בשלמותו, כלפי רוכש העסק שלא לעסוק באותו סוג ה  )8(
  עסק, כשההתחייבות אינה בניגוד לנוהגי� סבירי� ומקובלי�; 

סדר שארגו� עובדי� או ארגו� מעבידי� צד לו וכל כבילותיו נוגעות להעסקת� ה  )9(
  .השל עובדי� ולתנאי העבוד

  

כהסדר כובל א� מתקיי�  ), הסדר כאמור באותו סעי+ ייחשב7(3על א+ האמור בסעי+   (א)  .א3
  ):3) עד (1לגביו תנאי מהתנאי� המפורטי� בפסקאות (

  ;הצדדי� להסדר ה� מובילי� באוויר שה� ישראלי�  )1(

הצדדי� להסדר ה� מובילי� באוויר שאחד מה� לפחות הוא ישראלי ואחד מה�   )2(
  ראלי;לפחות אינו יש

  מתקיימי� שניי� אלה:  )3(

ישראלי� ואחד מה� לפחות  הצדדי� להסדר ה� מובילי� באוויר שאינ�  (א)
  מקיי� פעילות או בעל נציגות בישראל;

אווירית לישראל או ממנה  אחד מעניניו העיקריי� של ההסדר הוא תובלה  (ב)
מי לפעילות או להימנעות מפעילות בישראל של  והכבילות בהסדר נוגעות

  מהצדדי�.

הסדרי" בי� מובילי" 
  באוויר

) 10(תיקו� מס' 
  �2007תשס"ז

) 11(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 16(תיקו� מס' 
  �2014תשע"ה
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כאמור באותו סעי+ קט� א�  ) לא יחולו לגבי הסדר3) או (2הוראות סעי+ קט� (א)(  (ב)  
 התחבורה, בהחלטה מנומקת, מטעמי� של מניעת פגיעה ממשית ההסדר אושר בידי שר החו2 ושר

שלה, או לש� הבטחת רציפות  מסחריי��ביחסי החו2 של ישראל, לרבות יחסי החו2 הכלכליי�
אחרות; אישור כאמור יינת� לאחר התייעצות ע� שר האוצר  הטיס בי� ישראל למדינותזכויות 

  ולאחר שהתקבלה עמדתו של הממונה לעני� זה.
  

  מ� ב': איסור הסדר כובלסי

הסדר כובל, כולו או מקצתו, אלא א� כ� קיבל מאת בית הדי� אישור לפי יהיה אד� צד ל לא  .4
, או שכל הכבילות שבהסדר פטורות 14או פטור לפי סעי+  13או היתר זמני לפי סעי+  9סעי+ 

א; היו האישור, ההיתר הזמני, הפטור או פטור הסוג 15בהתא� לפטור סוג שנקבע לפי סעי+ 
  א� כ� נתמלאו תנאיה�. ה לה� תוק+, אלאהילא י –מותני� 

  

פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו או חלק� העלול למנוע או להפחית תחרות בעסקי�  קו  .5
, ואת 2עליו לפניה�, יראו כהסדר כובל כאמור בסעי+  2ביניה�, או קו פעולה כאמור שהמלי

   ד העסקי וכל אחד מחבריו הפועל על פיו כצד להסדר כובל.האיגו

� המנהל עסק וביודעו על קיו� הסדר כובל מתאי� את פעולותיו להסדר, כולו או אד  .6
  מקצתו, יראו אותו כצד להסדר. 

  מ� ג': רישו" הסדר כובל ואישורוסי

כובל, בדר3 מבקש לעשות הסדר כובל יגיש לבית הדי� בקשה לאישור ההסדר הה  )(א  .7
  י+ קט� (ב). סעשתיקבע בתקנות, לאחר שהעתק ממנה נרש� לפי 

מבקש ימסור העתק מ� הבקשה לממונה; הממונה ירשו� את הבקשה במרש� ה  )(ב  
יפרס� על כ3 הודעה ברשומות ובשני עתוני� יומיי�; פרטי הפרסו� ודרכיו ו 42המנוהל לפי סעי+ 
  ייקבעו בתקנות. 

   להשמיע בפני בית הדי� את עמדתו וטענותיו בעני� הבקשה.ממונה יוזמ� ה  )(א  .8

ד� העלול להיפגע מהסדר כובל, איגוד עסקי וכ� ארגו� צרכני� רשאי� להגיש לבית א  )(ב  
  (ב). 7הדי� התנגדות מנומקת בכתב, תו3 שלושי� ימי� מיו� פרסו� ההודעה ברשומות לפי סעי+ 

  

בר הוא לטובת הדת הדי� יחליט לאשר הסדר כובל, כולו או חלקו, א� הוא סבור כי בי  .9
  הציבור, ורשאי הוא להתנות את אישורו בתנאי�. 

זה, ישקול בית הדי�, בי� השאר, את תרומת ת שיבח� את טובת הציבור לעני� פרק בע  .10
ההסדר הכובל לעניני� המפורטי� להל� וא� התועלת הצפויה לציבור תעלה באופ� ממשי על הנזק 

  מי שאינו צד להסדר ואלה העניני�:ל העלול להיגר� לציבור או לחלק ממנו או

ת עול הייצור והשיווק של נכסי� או שירותי�, הבטחת איכות� או הורדי  )1(
  מחיריה� לצרכ�;

  בטחת היצע מספיק של נכסי� או שירותי� לציבור; ה  )2(

תחרות באספקת הנכסי� ה ניעת תחרות בלתי הוגנת העלולה להביא להגבלתמ  )3(
  להסדר, מצד אד� שאינו צד להסדר; צדדי�ה   י�או השירותי� שבה� עוסק

� בתנאי� ת� אפשרות לצדדי� להסדר להשיג אספקה של נכסי� או שירותימ  )4(
סבירי� מידי אד� שבידיו חלק ניכר של האספקה, או לספק בתנאי� סבירי� נכסי� או 

  שירותי� לאד� שבידיו חלק ניכר של הרכישה של אות� נכסי� או שירותי�;

  רה בענ+ החשוב למשק המדינה; ופגיעה חמת ניעמ  )5(

היווצר מירה על המש3 קיו� מפעלי� כמקור תעסוקה באיזור שבו עלולה לש  )6(
  אבטלה ממשית כתוצאה מסגירת� או מצמצו� הייצור בה�;

יפור מאז� התשלומי� של המדינה על ידי צמצו� היבוא או הוזלתו או על ידי ש  )7(
  הגדלת היצוא וכדאיותו. 

שור בית הדי� יהא לתקופה שהוא יקבע; לא קבע בית הדי� תקופה, יהא ההסדר מאושר אי  .11

 ר הסדר כובלאיסו
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

ולה פעיעת קו קב
  גוד עסקיאיבידי 

אמת פעולה הת
  סדר כובללה

דר הסשה לאישור בק
  כובל

יעת הממונה שמ
  תנגדויותוה

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  י�הדלטת בית הח

קולי" לטובת שי
  יבורהצ

  ופת האישורתק
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  לשלוש שני�, לפי הקצר.לתקופה שקבעו הצדדי� או 

ית הדי� רשאי לבטל אישור שנת� או לשנות את תנאיו, א� שוכנע, על פי בקשה של ב  )(א  .12
  מת� האישור.  עתהממונה, כי חלו שינויי� מהותיי� בנסיבות שהיו קיימות ב

ד� העלול להיפגע מהסדר כובל וכ� ארגו� צרכני� ואיגוד עסקי הסבורי� שחל שינוי א  )(ב  
תי בנסיבות הסדר שאושר, רשאי� לפנות לממונה בבקשה להפעיל סמכותו לפי סעי+ קט� (א); מהו

 תבהחליט הממונה שהנסיבות אינ� מצדיקות הפעלת סמכותו כאמור, יודיע על כ3 לפונה, בכ
  מנומק, תו3 שלושי� ימי� מיו� קבלת הפניה. 

  

, א� הממונה המלי2 על כ3 וגשה בקשה לאישור הסדר כובל, רשאי אב בית הדי�ה  )(א  .13
, לתת לצדדי�, על פי 10משמעותה בסעי+ כוא� שוכנע כי לכאורה ההסדר הוא לטובת הציבור 

ההסדר; ההיתר יהיה לתקופה קצובה שלא תעלה על שנה, או עד י בקשת�, היתר זמני לנהוג על פ
  ת ההיתר בתנאי�. , לפי המוקד�; אב בית הדי� רשאי להתנות א9למת� החלטת בית הדי� לפי סעי+ 

התנגדות לאותו הסדר לפי סעי+  ממונה ימסור הודעה על מת� היתר זמני למי שהגישה  )(ב  
8.  

מונה או מי שהגיש התנגדות להסדר, לבטל היתר המב בית הדי� רשאי, לפי בקשת א  )(ג  
זמני שנת� או לשנות את תנאיו, ובלבד שניתנה לצדדי� להסדר הכובל ולממונה וכ� למבקש 

  יטול, הזדמנות להשמיע טענותיה�.הב

ממונה רשאי, לבקשת צד להסדר כובל ולאחר התייעצות ע� הועדה לפטורי� ה  )(א  .14
הועדה), לפטור, בהחלטה מנומקת, צדדי� להסדר כובל מהחובה  �� (להל 23ולמיזוגי� לפי סעי+ 

  לקבל את אישור בית הדי� להסדר, א� שוכנע כי התקיימו כל אלה:

ות שבהסדר הכובל אינ� מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק כבילה  )1(
המושפע מ� ההסדר, או שה� עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, 

  בה� כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק כאמור;� א3 אי

יקרו של ההסדר הכובל אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, ואי� בו כבילות ע  )2(
  נחוצות למימוש עיקרו.שאינ� 

ממונה רשאי, לאחר התייעצות ע� הועדה, להתנות את הפטור בתנאי�, לשנותו או ה  )(ב  
  לבטלו.

ל שינוי בתנאי� ועל ביטול פטור, תימסר לצדדי� להסדר ע ודעה על פטור ותנאיו,ה  )(ג  
  ולאב בית הדי� ותפורס� ברשומות. 

א בתחו� אחריותו של משרד ממשרדי והוגשה בקשה לפטור לגבי הסדר בעני� שה  )(ד  
הממשלה, יודיע הממונה למנהל הכללי של אותו משרד על דבר הבקשה ולא יחליט בבקשה לפני 

  יו� שנשלחה ההודעה. מ שעברו ארבעה עשר ימי�

 �גשת בקשה לפטור מקבלת אישור בית הדי� להסדר לפי סעי+ זה מותנית בתשלוה  )(ה  
צר; בתקנות לפי סעי+ קט� זה רשאי� השרי� לקבוע את דר3 אגרה, כפי שיקבעו השר ושר האו

  עדכו� האגרה.
  

, 14עי+ ימי� מהיו� שבו הגיעה לידיו בקשה לפי ס 30הממונה יית� את החלטתו בתו3   א.14
אלא א� כ� מצא כי בדיקת בקשת הפטור מצדיקה את הארכת התקופה בפרקי זמ� שלא יעלו 

  .ימי� נוספי�; על הארכה כאמור ימסור הממונה לצדדי� הודעה מנומקת, בכתב 120במצטבר על 
  

, איגוד עסקי וכ� 14ד� העלול להיפגע מהסדר כובל שנית� עליו פטור לפי סעי+ א  )(א  .15
 ארגו� צרכני�, רשאי�, בכתב מנומק, לערור בפני אב בית הדי� על החלטת הממונה, להעניק פטור

  ור על החלטתו שלא לבטל את הפטור שהעניק. רו לעא
  

 � (א) 14אה אב בית הדי� כי ההסדר הכובל אינו ממלא אחר התנאי� האמורי� בסעי+ ר  )(ב  
  יה מהמועד שיקבע אב בית הדי�. יבטל את הפטור; תוק+ הביטול יה

נות דמחלטת אב בית הדי� לא תינת� אלא לאחר שניתנה לצדדי� להסדר ולממונה הזה  )(ג  
  השמיע טענותיה�. ל

ממונה רשאי, באישור הועדה, לקבוע כללי� לסוגי הסדרי� כובלי� אשר צדדי� לה� ה  א)(  א.15

  שוראיטול ושינוי בי

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  תר זמנייה

  שוראיור מקבלת פט
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  ) 7(תיקו� מס' 
  �2002ס"בשת

לטת חעד למת� המו
  הממונה

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

  טול הפטורבי
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

  ור סוגפט
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת
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  טור סוג), ובלבד שמתקיימי� בה� כל אלה:כללי פ  �יהיו פטורי� מקבלת אישור בית הדי� (להל� 

פע מ� ושכבילות שבהסדרי� אינ� מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המה  )1(
ההסדרי�, או שה� עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, א3 אי� בה� 

  כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור;

תת התחרות או במניעתה וה� אינ� כוללי� יקר� של ההסדרי� אינו בהפחע  )2(
  כבילות שאינ� נחוצות למימוש עיקר�.

ממונה יפרס�, בשני עיתוני� יומיי�, הודעה בדבר כוונתו להגיש כללי פטור סוג ה  )(ב  
  ימי� בטר� הגשת�, ויעמיד את נוסח� לעיו� הציבור. 60לאישור הועדה, לפחות 

ממונה, בעת הגשת הכללי� ה י פטור סוג, יפרטתקבלו טענות מ� הציבור בקשר לכללנ  )(ג  
  דה, את תגובתו לטענות.ועלאישור ה

ישרה הועדה את כללי פטור הסוג, יגיש� הממונה לחתימת השר; השר יחתו� על א  )(ד  
  הכללי� אלא א� כ� שוכנע, מטעמי� מיוחדי�, כי אי� לאשר�.

 ועד מוקד� מכ3 בכלליוקפו של פטור סוג יהיה לחמש שני�, אלא א� כ� נקבע מת  )(ה  
  פטור הסוג.

ישור הועדה, לתק� את כללי פטור הסוג מעת לעת, וכ� לחדש� באממונה רשאי, ה  )(ו  
לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שני� בכל פע�, בשינויי� או בלא שינויי�; הוראות סעי+ זה 

  יחולו ג� לעני� תיקו� או חידוש הכללי�.

טור המוענק בכללי פטור הסוג לא יחול על הסדר כובל לקבוע כי פ איממונה רשה  )ז(  
  .9מסוי� ממועד שיקבע, ולהורות לצדדי� לו לקבל אישור מבית הדי� לפי סעי+ 

  

ני זמדר כובל שאישר בית הדי� או בהסדר שנית� לגביו היתר סינוי בפרט מהותי בהש  )(א  .16
, דינו כדי� הסדר כובל חדש, הטעו� בקשה 14או בהסדר שנית� עליו פטור לפי סעי+  13לפי סעי+ 

תו3 שלושי� , 14, או בקשה לפטור לפי סעי+ 13בקשה להיתר זמני לפי סעי+ , 7לאישור לפי סעי+ 
  השינוי. ימי� מיו�

  .(בוטל)  )ב(  

  לרבות הוספת צד להסדר או השמטת צד ממנו. –סעי+ זה, "שינוי" ב  )(ג  
  

        ק ג': מיזוג חברותק ג': מיזוג חברותק ג': מיזוג חברותק ג': מיזוג חברותפרפרפרפר

  ור מיזוגמ� א': תחולה ואיססי

  וראות פרק זה יחולו על מיזוג חברות שמתקיי� בה� אחד מאלה:ה  )(א  .17

כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולי�, כמשמעותו   )1(
  ;)1(א)(26בסעי+ 

חזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאז� שקדמה למיזוג, מ  )2(
 ;לי� חדשי�מיליו� שק 360עולה על סכו� של 

  .)1(א)(26עותו בסעי+ חת החברות המתמזגות היא בעל מונופולי� כמשמא  )3(
  

יו�  – ל�בינואר של כל שנה (לה �1) יעודכ� ב2סכו� האמור בסעי+ קט� (א)(ה  )1(  )(ב  
  המדד לעומת המדד היסודי; שינוישיעור העדכו�) לפי 

שקלי�  10,000כו� מעודכ� כאמור יעוגל לסכו� הקרוב שהוא מכפלה של ס  )2(
  חדשי�;

הממונה יפרס� הודעה על סכו� מעודכ� כאמור, בסמו3 למועד עדכונו, באתר   )3(
  ;האינטרנט וברשומות

  –סעי+ זה ב  )4(

  המרכזית לסטטיסטיקה;מדד המחירי� לצרכ� שמפרסמת הלשכה  –דד" "מ

  המדד שפורס� לאחרונה לפני יו� העדכו�; –מדד החדש" "ה

המדד שפורס� לאחרונה לפני יו� העדכו� הקוד�, ולעני� יו�  – מדד היסודי""ה
  .2018המדד שפורס� בחודש ספטמבר העדכו� הראשו� 

  

  בלכונוי בהסדר שי
) 21(תיקו� מס' 

  �2019תשע"ט

  להותח

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

  ) 5(תיקו� מס' 
  �1999נ"טשת

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019ע"טתש
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שר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות את דר3 קביעת חלקה ה  )ג(  
  ).2המכירות כאמור בסעי+ קט� (א)(), ומחזור 1סעי+ קט� (א)(יי� לענשל חברה 

  

  (בוטל).  )ד(  
  

יזוג ע� חברה המנהלת עסקי� ה� בישראל וה� מחו2 לישראל יחולו הוראות פרק זה רק במ  .18
תו, לגבי מחזור המכירות של החברה בישראל ולגבי חלקה בישראל של החברה בייצור נכס, במכיר

  ת או בקבלתו בישראל.רוברכישתו, בשיווקו או במת� שי

  מ� ב': הודעת מיזוג והסכמת הממונהסי

תחילה הודעת מיזוג ונתקבלה למיזוג הסכמת  נהיתמזגו חברות אלא א� כ� נית לא  .19
  לפי התנאי� שקבע, הכל לפי האמור בסימ� זה.  �הממונה, וא� היתה הסכמתו מותנית 

החברות שבכוונת� להתמזג תודיע על כ3 לממונה, בהודעה שפרטיה ייקבעו ל אחת מכ  )(א  .20
הנראי� לו נחוצי� לבדיקת � הודעת מיזוג); הממונה רשאי לדרוש פרטי� נוספי –בתקנות (להל� 

  הבקשה.

ו3 שלושי� ימי� מיו� שקיבל הודעת מיזוג מאת כל החברות המבקשות להתמזג, ת  )(ב  
כי� למיזוג או מתנגד לו או מתנה אותו בתנאי� שיציי� בהודעתו; יודיע לה� הממונה א� הוא מס

אלא א� כ� הואר3 ה, אי מת� הודעה כאמור תו3 שלושי� הימי� האמורי� דינו כהודעה על הסכמ
  .38לפי סעי+ ) או 1לפי סעי+ קט� (בהמועד 

מצא הממונה כי בדיקת הודעת מיזוג מצדיקה את הארכת התקופה הקבועה בסעי+   )1ב(  
קט� (ב), רשאי הוא להאריכה בשתי תקופות נוספות של שלושי� ימי� כל אחת; הארי3 הממונה 
את התקופה בשישי� ימי�, רשאי הוא, לאחר התייעצות ע� הוועדה לפטורי� ולמיזוגי�, להארי3 
את התקופה בשישי� ימי� נוספי�; על הארכות כאמור ימסור הממונה לצדדי� הודעה מנומקת, 

  .בכתב

מבקשות להתמזג הוא ה החברות למסרה לממונה הודעת מיזוג ותחו� פעולת� שנ  )(ג  
בתחו� אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה, יעביר הממונה למנהל הכללי של אותו משרד 

  העתק מ� הבקשה.

בתשלו� אגרה, כפי שיקבעו  יתגשת הודעת מיזוג לממונה לפי הוראות סעי+ זה מותנה  )(ד  
  + קט� זה רשאי� השרי� לקבוע את דר3 עדכו� האגרה.ית לפי סעהשר ושר האוצר; בתקנו

  

ונה יתנגד למיזוג חברות או יתנה אותו בתנאי� א� לדעתו קיי� חשש סביר כי ממה  )(א  .21
ציבור ה כתוצאה מ� המיזוג כפי שהוצע תיפגע באופ� משמעותי התחרות באותו ענ+ או ייפגע

  באחת מאלה:

  או של שירות;  סמת המחירי� של נכר  )1(

  יכות נמוכה של נכס או של שירות;א  )2(

  כס או היק+ השירות, או סדירות האספקה ותנאיה. כמות המסופקת של הנה  )3(

ל החלטת הממונה להסכי� למיזוג חברות, להתנגד לו או להתנותו בתנאי� יפרס� ע  )ב(  
  בשני עתוני� יומיי�.ו , באתר האינטרנטהממונה הודעה ברשומות

  

תנגד הממונה למיזוג חברות, או התנה את הסכמתו בתנאי�, רשאית כל אחת ה  )(א  .22
להגיש ערר לבית הדי� תו3 שלושי� ימי� מיו� שקיבלה את החלטת ג מהחברות המבקשות להתמז

  הממונה. 

העלול סכי� הממונה למיזוג חברות, בי� בתנאי� ובי� ללא תנאי�, רשאי� כל אד� ה  )(ב  
להיפגע מ� המיזוג, איגוד עסקי וכ� ארגו� צרכני� להגיש לבית הדי� ערר על החלטת הממונה, תו3 

  פורסמה בשני עתוני� יומיי�.  על החלטת הממונה עהההודש   שלושי� ימי� מיו�

  ית הדי� רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.ב  )(ג  

  . 36עכב את המיזוג אלא א� כ� נית� צו לפי סעי+ גשת ערר לפי סעי+ קט� (ב) לא תה  )(ד  

  וק� ועדה לפטורי� ולמיזוגי�.ת  )(א  .23

רה חבזוג ע" מי
  ו+ לאר+בחהעוסקת 

  רותחבסור מיזוג אי

  דעת מיזוגהו

  ) 7(תיקו� מס' 
  �2002ס"בשת

  לטת הממונההח

לטת הח ר עלער
  הממונה

דה לפטורי" וע
  ולמיזוגי"

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט
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עובדי המדינה בעלי ידע ומומחיות בכלכלה,  י�שר יקבע רשימה של חמישה חברה  )(ב  
תחומי עיסוקה של הועדה), וכ� רשימה  �בראיית חשבו�, במינהל עסקי� או במשפט (בסעי+ זה 

  –ציגי ציבור ובה� שמונה חברי� נ של

  עדה;ותחומי עיסוקה של הב רבעה חברי� שה� בעלי מוניטי� במחקר והוראהא  )1(

שה� בעלי תואר אקדמי בתחומי עיסוקה של ר רבעה חברי� מקרב הציבוא  )2(
  הועדה, ולה� ידע וניסיו� מצטבר של שבע שני� לפחות בתחומי� האמורי�.

  –מבי� חברי הוועדה יהיו   )1ב(  

  ות חמש נשי�;לפח  )1(

  לפחות שלושה משפטני�.  )2(

שר ימנה יושב ראש לועדה מבי� חברי הועדה נציגי הציבור; הודעה על מינוי יושב ה  )(ג  
  ראש הועדה ועל מינוי חבריה תפורס� ברשומות.

  הועדה מבי� חבריה כמפורט להל�: ביושב ראש הועדה ימנה את מותי  )(ד  

בעה חברי�, מה� ארבעה מרשימת החברי� ש �עני� אישור כללי פטור סוג ל  )1(
  נציגי הציבור ובה� יושב ראש הועדה, שיהיה יושב ראש המותב;

שלושה חברי�, מה� שניי�  �  14עני� הודעת מיזוג ובקשת פטור לפי סעי+ ל  )2(
  � ימונה על ידיו כיושב ראש המותב;ד מהאחמרשימת החברי� נציגי הציבור, ש

שלושה חברי�, מה� אחד לפחות הוא משפט�  – 1פרק ז'לעניי� עיצו� כספי לפי   )3(
ושניי� מרשימת החברי� ונציגי הציבור, ואחד מנציגי הציבור ימונה על ידיו כיושב 

  ראש המותב.

ועדה, לש� מילוי תפקידי ה ושב ראש הועדה רשאי למנות ועדות משנה מקרב חבריי  )(ה  
  הועדה.

א(ג), יובאו בפני 15פטור סוג לפי סעי+  ענות שיתקבלו מ� הציבור בנוגע לכלליט  )(ו  
י ועדת משנה אשר ימנה יושב ראש הועדה; נתמנתה ועדת משנה כאמור, יובאו פנהועדה או ב

  מסקנותיה והמלצותיה בפני חברי המותב שבעה ימי� לפחות לפני מועד הדיו� באישור הכללי�.
  

� או בעקיפי�, במצב תדיר של ניגוד לול להימצא, במישריעא יכה� כחבר הועדה מי של  א)(  א.23
הועדה לבי� עני� אחר שלו, או של קרובו, או של תאגיד שהוא או קרובו  ברעניני� בי� תפקידו כח

  –בעלי עני� בה�; לעני� סעי+ זה  ה�

  ב� זוג, הורה או צאצא של אחד מאלה וכל אד� הסמו3 על שולחנו; �רוב" "ק  

  . �1968ער3, תשכ"ח ותו בחוק ניירותמעכמש �על עני�" "ב  

בר הועדה שעשוי להיות לו עני�, במישרי� או בעקיפי�, בנושא העומד לדיו� במותב ח  )(ב  
יה נוכח בכל דיו� השל הועדה, יודיע על כ3 ליושב ראש הועדה מיד לאחר שנודע לו על כ3, ולא י

  באותו נושא.
  

  חברי המותב.ב מני� החוקי בישיבות הועדה הוא רוה  א)(  ב.23

דעות של חברי המותב המצביעי� הנוכחי� באותה  חלטות הועדה יתקבלו ברובה  )(ב  
  ישיבה, ובמקרה של קולות שקולי� יהיה ליושב ראש הועדה קול נוס+.

הובאו בפניה וההחלטות ש ישיבות הועדה ייער3 פרוטוקול, שבו יירשמו המסמכי�ב  )(ג  
� עיצו� בישיבות לעניי ירש� ג� תקציר הדיוני�;י סוגר שנתקבלו; בישיבות לאישור כללי פטו

ובלבד שהמידע שיפורס� לא  הפרוטוקול יהיה פתוח לעיו� הציבור כספי יירש� פרוטוקול מלא;
  .�1998לחוק חופש המידע, התשנ"ח 9יכלול מידע שאי� למסרו או שאי� חובה למסרו לפי סעי+ 

; בישיבות הוועדה לעניי� עיצו� כספי יביא ממונה יוזמ� לכל דיו� של הועדהה  )(ד  
פני חברי הוועדה את עמדתו, לרבות עיקרי הראיות שעליה היא נסמכת, וכ� טענות הממונה ל

פה �פרוטוקול של טיעו� בעל –פה �ז, בכתב, ולגבי מפר שטע� ג� בעל50שהגיש המפר לפי סעי+ 
  .כאמור

  ושב ראש הועדה יקבע את סדרי עבודתה של הועדה, ככל שלא נקבעו בסעי+ זה.י  )(ה  

  ויותיה ותוק+ החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר.יו� הועדה, סמכק  )(ו  
  

  רי די�סד
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

  גוד עניני"ני
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

) 13(תיקו� מס' 
  �2012תשע"ב

) 13(תיקו� מס' 
  �2012תשע"ב

) 13(תיקו� מס' 
  �2012תשע"ב

) 13(תיקו� מס' 
  �2012תשע"ב
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  ברי הועדה שאינ� עובדי המדינה, דינ� כדי� עובדי המדינה לעני� חיקוקי� אלה:ח  ג.23

  ; �1979ציבור (מתנות), תש"�הוק שירות ח  )1(

  לעני� ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;, �1977וק העונשי�, תשל"זח  )2(

  [נוסח חדש].קודת הנזיקי� פ  )3(
  

למנות�, ובלבד שלא יכהנו ו ני� ונית� לחזורש הועדה ימונו לתקופה של שלוש בריח  א)(  ד.23
  יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.

  בר הועדה יחדל לכה� בה לפני תו� תקופת כהונתו, א� נתקיי� אחד מאלה:ח  )(ב  

  תפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הועדה;ה  )1(

, דהוהשר, בהסכמת יושב ראש הוע בצר ממנו דר3 קבע למלא את תפקידו,נ  )2(
  העבירו מכהונתו בהודעה בכתב;

ורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אי� הוא ראוי לשמש ה  )3(
  חבר ועדה;

  דלו לגביו התנאי� לפיה� היה כשיר להתמנות חבר ועדה.ח  )4(

, האמור רהוגש כתב אישו� נגד חבר הועדה בעבירה, שלדעת השר מתקיי� בה לכאוה  )(ג  
  הונתו עד למת� פסק די� סופי בענינו.כ), רשאי השר להשעותו מ3בסעי+ קט� (ב)(

  

א יסכי� הממונה למיזוג חברות, בי� בתנאי� ובי� ללא תנאי�, אלא לאחר התייעצות ל  )(א  .24
  ע� הועדה. 

  

  עותק מכל הודעת מיזוג מיד ע� קבלתה.  ממונה ימציא ליושב ראש הועדהה  )(ב  

  רדת חברותהפמ� ג': סי

אה בית הדי�, על פי פניה של הממונה, כי קיי� חשש סביר כי כתוצאה ממיזוג ר  )(א  .25
חברות, שנעשה בניגוד להוראות חוק זה, תיפגע באופ� משמעותי התחרות באותו ענ+ או ייפגע 

  חברות שמוזגו.העל הפרדת� של  , רשאי הוא לצוות21הציבור כאמור בסעי+ 

מוזגו תהא בדר3 של החזרת המצב לקדמותו או בדר3 של העברת ש פרדת החברותה  )(ב  
חלק מהמניות לגו+, לפי בחירת�, שאינו קשור לה�, או הקמת חברה נוספת אליה יועברו חלק 

  מנכסי החברות או בכל דר3 אחרת שתיראה לבית הדי�. 

ר ותו של משרד ממשרדי הממשלה, יעבייחברה בתחו� אחריה תחו� פעולתה של הה  )(ג  
  הממונה למנהל הכללי של אותו משרד העתק מ� הבקשה. 

  . 31י� באמור בסעי+ זה כדי לגרוע מהוראות סעי+ א  )(ד  

        ק ד': מונופולי�ק ד': מונופולי�ק ד': מונופולי�ק ד': מונופולי�פרפרפרפר

  בחוק זה, "בעל מונופולי�", כל אחד מאלה:  )(א  .26

רכישת�, בכלל מת� שירותי�  אד� שחלקו בכלל האספקה של נכסי� או בכלל  )1(
  או בכלל רכישת�, עולה על מחצית;

אד� המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסי� או רכישת�, או ביחס   )2(
  למת� שירותי� או רכישת�.

הממונה יכריז על קיומו של בעל מונופולי� בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט; על   )1א(  
  (א).43(ב) עד (ה), כאילו היתה קביעה לפי סעי+ 43י+ הכרזה כאמור יחולו הוראות סע

  יהיה באזור מסויי�.ש מונופולי� יכולה  )(ב  

  .(בוטל)  )ג(  

  ).(בוטל  )(ד  

דשי�, רשימה של בעלי ח ת הכלכלה של הכנסת, אחת לששהעדממונה ימסור לוה  )(ה  
  מונופולי�.

אחת וכ� אד� וחברה  לרבות חברה ובנותיה, בנות של חברה –סעי+ זה, "אד�" ב  )(ו  

ועדה � חברי הדי
  שאינ" עובדי המדינה

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  ו" וחדילה מכהונהסי
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

  בת התייעצותחו
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

כות בית הדי� סמ
רות חבפריד לה

  שמוזגו

נופולי� ובעל מו
  נופולי�מו

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21מס'  (תיקו�
  �2019תשע"ט
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  שהוא שולט בה.
  

  בוטל).(  .27
  

  .(בוטל)  .28
  

יסרב בעל מונופולי� סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש את הנכס או השירות  לא  .29
  שבמונופולי�. 

  

על מונופולי� לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופ� העלול להפחית את התחרות ב  א)(  א.29
  קי� או לפגוע בציבור.עסב

ראו בעל מונופולי� כמנצל לרעה את מעמדו בשוק באופ� העלול להפחית את י  )(ב  
  חד מ� המקרי� האלה:התחרות בעסקי� או לפגוע בציבור, בכל א

ביעה של רמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגני� של הנכס או של השירות ק  )1(
  שבמונופולי�;

ידי בעל �הנכסי� או היק+ השירותי� המוצעי� על ותמצו� או הגדלה של כמצ  )2(
  ית הוגנת;תחרות   מונופולי�, שלא במסגרת פעילות

ות אשר עשויי� להעניק ללקוחות או ביעת תנאי התקשרות שוני� לעסקות דומק  )3(
  לספקי� מסויימי� יתרו� בלתי הוג� כלפי המתחרי� בה�;

פולי� בתנאי� אשר מטבע� נותניית ההתקשרות בדבר הנכס או השירות שבמוה  )4(
  או בהתא� לתנאי מסחר מקובלי� אינ� נוגעי� לנושא ההתקשרות.

  (א). ראות סעי+ קט� זה באות להוסי+ על הוראות סעי+ קט�הו
  

ה כי כתוצאה מקיומו של מונופולי� או מהתנהגותו של בעל מונופולי�, אה הממונר  )(א  .30
הוא לתת לבעל המונופולי� הוראות בדבר הצעדי� י נפגעת התחרות בעסקי� או נפגע הציבור, רשא

  שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

אה הממונה כי כתוצאה מהתנהגותו של בעל מונופולי� קיי� חשש לפגיעה ר  )(ב  
ת בתחרות או לפגיעה משמעותית בציבור, רשאי הוא לתת לבעל המונופולי� הוראות משמעותי

  ע את הפגיעה.נובדבר הצעדי� שעליו לנקוט כדי למ

ראו כפגיעה בתחרות בעסקי� או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד העניני� י  )(ג  
  האלה:

  חיר של נכס או של שירות;מ  )1(

  יכות הנכס או השירות;א  )2(

  מות הנכסי� או היק+ השירות;כ  )3(

  ספקת הנכס או השירות, סדירותה או תנאיה;א  )4(

חס�  –חס� כניסה לענ+ או חס� למעבר בענ+; לעניי� זה, "חס� למעבר בענ+"   )5(
לעניי� מונופולי� באספקת  –המגביל את יכולתו של לקוח לעבור בי� ספקי� בענ+ 

 –יכולתו של ספק לעבור בי� לקוחות בענ+ נכסי� או שירותי�, או חס� המגביל את 
  לעניי� מונופולי� ברכישת נכסי� או שירותי�;

  (ב).�ראות סעי+ קט� זה באות להוסי+ על הוראות סעיפי� קטני� (א) והו

ת דבר כוונתו לית� הוראות אובאתר האינטרנט  ממונה יפרס� בשני עיתוני� יומיי�ה  )(ד  
  , ויעמיד לעיו� הציבור את נוסח ההוראות.ימי� מראש 14לפי סעי+ זה, לפחות 

ממונה ימסור את ההוראות לבעל המונופולי� ויפרס� את דבר נתינת� בשני עיתוני� ה  )ה(  
; נוסח ההוראות שניתנו ייכלל במרש� של מונופולי� לפי הוראות סעי+ ובאתר האינטרנט יומיי�

 ההוראות, יפרסמ� בעיתוני� כאמור פרסו� נוסח בה סבור כי אינטרס הציבור מחייונ; היה הממ42
  .ובאתר האינטרנט

על מונופולי� שנמסרו לו הוראות הממונה, ארגו� צרכני� וכל אד� אחר הנפגע ב  )ו(  
 30מהוראות אלה, רשאי להתנגד בכתב, בפירוט נימוקיו, להוראות הממונה בפני בית הדי�, בתו3 

בית הדי� רשאי, לאחר ); בסעי+ קט� (ה כאמורבעיתוני� � ההוראות מתימי� ממועד פרסו� דבר 

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

  רוב בלתי סבירסי
) 8(תיקו� מס' 

  �2004תשס"ד

  עהלרצול מעמד ני
  ) 2(תיקו� מס' 

  �1996נ"ותש

דרת פעולות הס
  מונופולי�

  ) 4(תיקו� מס' 
  �1998נ"חשת

) 12(תיקו� מס' 
  �2011אתשע"

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט
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  ששמע את הצדדי�, לאשר את הוראות הממונה, לבטל� או לשנות�.

בשני עיתוני� יומיי� ימי� ממועד הפרסו�  30וראות הממונה ייכנסו לתוק+ בתו� ה  )(ז  
; הגיש בעל המונופולי� התנגדות או במועד מאוחר יותר שקבע הממונה האמור בסעי+ קט� (ה)

רשאי בית הדי� להתלות את תוקפ� עד מועד ההחלטה בהתנגדות או עד מועד אחר אות, להור
  .שקבע

  .36באות להוסי+ על הוראות סעי+  וראות סעי+ זהה  (ח)  
  

בית הדי� רשאי, בעקבות פנייה של הממונה, להורות לבעל מונופולי� למכור נכס   )(א  .א30
שבידו, כולו או חלקו, א� מצא, כי יש בכ3 כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית 

  .רבתחרות בעסקי� או בציבו

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעי+ קט� (א), יראו כפגיעה בתחרות בעסקי� או   (ב)  
  (ג).30כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד הענייני� המנויי� בסעי+ 

  

אה בית הדי�, על פי פניה של הממונה, כי כתוצאה מקיומו של מונופולי�, נפגע ר  )(א  .31
או בכל דר3 אחרת, וכי לא נית�  ,30הציבור, באופ� משמעותי, באחד מ� הדברי� המנויי� בסעי+ 

א 30או לפי סעי+  30וע את הפגיעה על ידי הסדרת פעולות המונופולי� לפי סעי+ מנבאופ� יעיל ל
אלא רק בהפרדת המונופולי� לשני תאגידי� עסקיי� נפרדי�, או יותר, רשאי הוא לצוות על הפרדת 

  המונופולי�.

ק מהמניות לגו+ שאינו קשור לבעל רת חלעבהא בדר3 של התפרדת המונופולי� ה  )(ב  
המונופולי�, לפי בחירתו של בעל המונופולי�, או הקמת חברה נוספת שאליה יועברו חלק מנכסי 

  המונופולי� או בכל דר3 אחרת שתיראה לבית הדי�.

יה תחו� פעולתו של בעל המונופולי� בתחו� אחריותו של משרד ממשרדי ה  )(ג  
  כללי של אותו משרד העתק מפנייתו לבית הדי�.נהל הלמעביר הממונה יהממשלה, 

  

        : קבוצת ריכוז: קבוצת ריכוז: קבוצת ריכוז: קבוצת ריכוז1111ק ד'ק ד'ק ד'ק ד'פרפרפרפר
  

  –בפרק זה   .א31

  (ו);26כהגדרתו בסעי+  –"אד�"   

לעניי�  –חס� המגביל את יכולתו של לקוח לעבור בי� ספקי� בענ+  –"חס� למעבר בענ+"   
כוז באספקת נכסי� או שירותי�, או חס� המגביל את יכולתו של ספק לעבור בי� לקוחות קבוצת רי

  לעניי� קבוצת ריכוז ברכישת נכסי� או שירותי�. –בענ+ 
  

) כי קבוצה מצומצמת של בני אד� המנהלי� 6(א)(43הממונה רשאי לקבוע לפי סעי+   )(א  .ב31
שירותי�, או עסקי� שבידיה� נתו� ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסי� או מכלל מת� 

קבוצת ריכוז), וכל אחד מבני האד� כאמור הוא חבר  –מכלל רכישת�, היא קבוצת ריכוז (בפרק זה 
  בקבוצת ריכוז, א� ראה כי מתקיימי� כל אלה:

בי� חברי הקבוצה או בענ+ שבו ה� פועלי� קיימת תחרות מועטה בעסקי� או   )1(
  שמתקיימי� תנאי� לתחרות מועטה בעסקי�;

ג עשויה למנוע פגיעה או חשש לפגיעה 31צעדי� כאמור בסעי+ נקיטת   )2(
משמעותית בציבור או בתחרות בעסקי� בי� חברי הקבוצה או בענ+ שבו ה� פועלי�, 
או עשויה להגביר את התחרות בענ+ באופ� משמעותי או ליצור תנאי� להגברה 

  משמעותית של התחרות בענ+.

השאר, חס� כניסה לענ+ יחד ע� שניי� או יותר  ), יראו, בי�1לעניי� סעי+ קט� (א)(  (ב)  
מהתנאי� המפורטי� להל�, כתנאי� לתחרות מועטה בעסקי� בי� חברי קבוצת ריכוז או בענ+ שבו 

  ה� פועלי�:

  חס� למעבר בענ+;  )1(

אד� מחזיק בזכות כלשהי באד� אחר הפועל באותו ענ+ ואחד מה� לפחות הוא   )2(
פועלי� באותו ענ+ שאחד מה� לפחות הוא חבר חבר הקבוצה, או ששני בני אד� ה

הקבוצה מחזיקי� בזכות כלשהי באד� שלישי, או שאד� מחזיק בזכות כלשהי בשני 
  בני אד� או יותר הפועלי� באותו ענ+ אשר אחד מה� לפחות הוא חבר הקבוצה;

  רדת מונופולי�הפ
  ) 4(תיקו� מס' 

  �1998נ"חשת
) 16(תיקו� מס' 

  �2014תשע"ה

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

הגדרות לעניי� פרק 
  1ד'

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

  קבוצת ריכוז
) 12(תיקו� מס' 

  �2011תשע"א

מכירת נכס בידי 
  מונופולי�

) 16(תיקו� מס' 
  �2014תשע"ה
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לחברי הקבוצה נתחי שוק דומי� באספקה או ברכישה של נכסי� או של   )3(
  שירותי� בענ+;

הנכסי� או השירותי� שמספקי� או שרוכשי� חברי הקבוצה בענ+ דומי� זה   )4(
  לזה במידה רבה;

חברי הקבוצה מספקי� נכסי� או שירותי� בענ+ למספר רב של לקוחות או של   )5(
  ספקי� או רוכשי� נכסי� או שירותי� כאמור ממספר רב של לקוחות או של ספקי�;

בית�, יש אפשרות לדעת את עיקר� של תנאי לכל אחד מחברי הקבוצה, או למר  )6(
ההתקשרות, בי� לקוחות או ספקי� לבי� מרבית מחברי הקבוצה האחרי�, לאספקה או 

  לרכישה של נכסי� או שירותי� בענ+.
  

הממונה רשאי להורות לחברי קבוצת ריכוז, כול� או חלק�, בדבר צעדי� שעליה�   )(א  .ג31
תחרות בעסקי� בי� חברי לנקוט כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או ב

הקבוצה או בענ+ שבו ה� פועלי�, או כדי להגביר באופ� משמעותי את התחרות בי� חברי הקבוצה 
  –או בענ+ או ליצור תנאי� להגברה משמעותית של התחרות בענ+, ובכלל זה רשאי הממונה 

להורות על הסרת� או על צמצומ� של חסמי כניסה לענ+ או של חסמי� למעבר   )1(
  נ+, שה� תוצאה של מעשה או מחדל של מי מחברי הקבוצה;בע

להורות על הפסקת פעילות מסוימת של חבר הקבוצה א� סבר שהפעילות   )2(
האמורה מקלה על מי מחברי הקבוצה להתאי� את התנהגותו להתנהגות של חבר 

  קבוצה אחר;

י לאסור על העברה או על פרסו� של מידע בי� חברי הקבוצה או בי� חבר  )3(
הקבוצה לבי� אד� אחר, א� יש בהעברה או בפרסו� כאמור כדי להקל על מי מחברי 

  הקבוצה להתאי� את התנהגותו להתנהגות של חבר קבוצה אחר.

ראה בית הדי�, בעקבות פנייה של הממונה, כי אד� מחזיק בזכות כלשהי באד� אחר   (ב)  
ו כי שני בני אד� הפועלי� באותו הפועל באותו ענ+ ואחד מה� לפחות הוא חבר קבוצת ריכוז, א

או כי אד� ענ+ שאחד מה� לפחות הוא חבר קבוצת ריכוז, מחזיקי� בזכות כלשהי באד� שלישי, 
מחזיק בזכות כלשהי בשני בני אד� או יותר הפועלי� באותו ענ+ אשר אחד מה� לפחות הוא חבר 

חלק�, וכ� לקבוע מועד  קבוצת ריכוז, רשאי הוא להורות על מכירת ההחזקות כאמור, כול� או
למכירת�, א� מצא כי יש בכ3 כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות 
בעסקי� בי� חברי הקבוצה או בענ+ שבו ה� פועלי�, או כדי להגביר משמעותית את התחרות בי� 

  חברי הקבוצה או בענ+ או ליצור תנאי� להגברה משמעותית של התחרות כאמור.

בית הדי� רשאי, בעקבות פנייה של הממונה, להורות על מכירת נכס של חבר בקבוצת   )1ב(  
ריכוז, כולו או חלקו, א� מצא כי יש בכ3 כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור 
או בתחרות בעסקי� בי� חברי הקבוצה או בענ+ שבו ה� פועלי�, או כדי להגביר משמעותית את 

  חברי הקבוצה או בענ+ או ליצור תנאי� להגברה משמעותית של התחרות כאמור.התחרות בי� 

לעניי� קבוצת ריכוז הפועלת בענ+ שהסדרתו היא בתחו� אחריותו של משרד ממשרדי   (ג)  
  הממשלה או שלגו+ אחר נתונות על פי די� סמכויות לעניי� הסדרתו, יחולו הוראות אלה:

הגו+ כאמור בנוגע למת� הוראות לפי סעי+  הממונה יתייע2 ע� המשרד או ע�  )1(
קט� (א) שנועדו למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות 

או  בעסקי� בי� חברי הקבוצה או בענ+ וכ� בנוגע לפנייה לבית הדי� לפי סעי+ קט� (ב)
  ;)1(ב

קט� הממונה יקבל את הסכמת המשרד או הגו+ כאמור למת� הוראות לפי סעי+   )2(
(א) שנועדו להגביר באופ� משמעותי את התחרות בי� חברי הקבוצה או בענ+ או 

  ליצור תנאי� להגברה משמעותית של התחרות כאמור.

(ג) עד (ח) יחולו, בשינויי� המחויבי�, לעניי� הוראות הממונה לפי 30הוראות סעי+   (ד)  
  סעי+ קט� (א).

  

הממונה יתייע2 ע� נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקי� בנוגע לכוונתו לקבוע כי   )(א  .ד31
קבוצה מצומצמת של בני אד� היא קבוצת ריכוז, וכ� יודיע לה� על כוונתו לתת הוראה לפי סעי+ 

ג(א) שנועדה למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקי� בי� חברי 31

הסדרת פעולות של 
  קבוצת ריכוז
) 12(תיקו� מס' 

  �2011תשע"א

הוראות מיוחדות 
צת ריכוז לעניי� קבו

בתחו" הבנקאות 
  ובתחו" הביטוח

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 16(תיקו� מס' 
  �2014תשע"ה

) 16(תיקו� מס' 
  �2014תשע"ה
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הקבוצה או בענ+ שבו ה� פועלי�, א� הקביעה או ההוראה כאמור נוגעות לאד� הפועל בענ+ 
שבתחו� אחריותו של בנק ישראל לפי הוראות חוק בנק ישראל; ראה נגיד בנק ישראל או המפקח 

קבלת הודעה לפי סעי+ זה, כי מת� הוראה כאמור יסכ� את יציבותו של תאגיד  על הבנקי�, לאחר
  .בנקאי או את יציבותה של המערכת הבנקאית, יודיע על כ3 לממונה והוא יימנע ממת� ההוראה

הממונה יתייע2 ע� הממונה על שוק ההו� בנוגע לכוונתו לקבוע כי קבוצה מצומצמת   (ב)  
ג(א) שנועדה 31וכ� יודיע לו על כוונתו לתת הוראה לפי סעי+  של בני אד� היא קבוצת ריכוז,

למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקי� בי� חברי הקבוצה או בענ+ 
שבו ה� פועלי�, א� הקביעה או ההוראה כאמור נוגעות לאד� הפועל בענ+ שבתחו� אחריותו של 

שוק ההו�, לאחר קבלת הודעה לפי סעי+ זה, כי מת� הממונה על שוק ההו�; ראה הממונה על 
הוראה כאמור יסכ� את יציבותו של מבטח או את יציבותה של מערכת הביטוח והחיסכו� הפנסיוני, 

  יודיע על כ3 לממונה והוא יימנע ממת� ההוראה.

נמנע הממונה ממת� הוראה בעקבות הודעת נגיד בנק ישראל, המפקח על   )1(  ג)(  
ממונה על שוק ההו�, לפי הוראות סעי+ זה, יפרס� באתר האינטרנט את הבנקי� או ה

שישה  –דבר קבלת ההודעה, בלא נימוקיה, בסמו3 למועד קבלתה, ואת נימוקיה 
  חודשי� מיו� קבלתה;

), הוסכ� בי� הממונה לבי� נגיד בנק ישראל, המפקח על 1על א+ הוראות פסקה (  )2(
העניי�, כי פרסו� כאמור באותה פסקה עלול  הבנקי� או הממונה על שוק ההו�, לפי

(ב), ידחה �לפגוע ביציבות הגופי� או המערכות המפורטי� בסעיפי� קטני� (א) ו
  הממונה את הפרסומי�, כול� או חלק�, למועד שיוסכ� ביניה�.

  –בסעי+ זה   (ד)  

  ;�2010חוק בנק ישראל, התש"ע –"חוק בנק ישראל"   

  ;�1981וח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח), התשמ"אכהגדרתו בחוק הפיק –"מבטח"   

כמשמעותו בחוק הממונה על שוק ההו�, ביטוח וחיסכו�  –"הממונה על שוק ההו�"   
  ;�1981הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח), התשמ"א

  ;1941לפקודת הבנקאות,  5המפקח על הבנקי� שמונה לפי סעי+  –"המפקח על הבנקי�"   

  .�1981כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – "תאגיד בנקאי"  
  

        הוראת שעההוראת שעההוראת שעההוראת שעה    ––––: מת� הוראות ליבוא� ישיר : מת� הוראות ליבוא� ישיר : מת� הוראות ליבוא� ישיר : מת� הוראות ליבוא� ישיר 2222ק ד'ק ד'ק ד'ק ד'פרפרפרפר

  
  

  –בפרק זה   .ה31

  (ו);26כהגדרתו בסעי+  –"אד�"   

י אספקה, ייצור או מת� יבוא של טובי� על ידי יחיד, שאינו מיועד לצורכ –"יבוא אישי"   
שירותי� ואינו במסגרת של פעילות מסחרית, ובלבד שהטובי� מיובאי� בכמות סבירה לשימושו 

  האישי או המשפחתי של אותו יחיד;

  יבוא לישראל של טובי� שאינו יבוא אישי, בידי מי שאינו יבוא� ישיר; –"יבוא מקביל"   

  :אד� שמתקיי� לגביו אחד מאלה –"יבוא� ישיר"   

הוא מייבא לישראל טובי� או מפי2 טובי� שיובאו לישראל, בהתא� להסדר ע�   )1(
  יצר� הטובי� במדינת חו2;

  הוא מייצר טובי� בישראל, מכוח הסדר ע� אד� במדינת חו2.  )2(
  

ראה הממונה כי כתוצאה ממעמדו או מהתנהגותו של יבוא� ישיר קיי� חשש כי ייפגע   (א)  .ו31
תי יבוא מקביל או יבוא אישי ובשל כ3 עלולה להיפגע באופ� משמעותי התחרות באופ� משמעו

בענ+ שבו פועל היבוא� הישיר, רשאי הוא לתת הוראות ליבוא� הישיר בדבר הצעדי� שעליו לנקוט 
  כדי למנוע את הפגיעה בתחרות כאמור.

ת הממונה לפי (ג) עד (ח) יחולו, בשינויי� המחויבי�, לעניי� הוראו30הוראות סעי+   (ב)  
  סעי+ קט� (א).

  

        לתחרותלתחרותלתחרותלתחרותה': בית הדי� ה': בית הדי� ה': בית הדי� ה': בית הדי� ק ק ק ק פרפרפרפר
  

) 18(תיקו� מס' 
  �2016תשע"ו

 – 20(תיקו� מס' 
הוראת שעה) 

  �2018תשע"ח

  2פרק ד' –הגדרות 
הוראת  – 20(תיקו� מס' 

  �2018שעה) תשע"ח

מת� הוראות ליבוא� 
  ישיר

ת הורא – 20(תיקו� מס' 
  �2018שעה) תשע"ח

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט
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  .לתחרותוק� בזה בית די� מ  )(א  .32

  ספר חברי בית הדי� לא יעלה על שבעה עשר.מ  )(ב  

ב בית הדי� ומשנהו יהיו שופטי� של בית משפט מחוזי שימנה שר המשפטי�, א  )(ג  
  בית המשפט העליו�. אבהתייעצות ע� נשי

בצר מאב בית הדי� או ממשנהו למלא את תפקידיה�, למש3 תקופה שלא תעלה על נ  )1(ג  
שנה, רשאי שר המשפטי� בהתייעצות ע� נשיא בית המשפט העליו�, למנות לה� ממלא מקו�, 

  חוזי, לאותה תקופה או לחלקה.מ ת משפטישהוא שופט של ב

י שר המשפטי�, לפי המלצת השר, ובה� יהיו לפחות ידתר חברי בית הדי� ימונו בי  )(ד  
שלושה נציגי� של ארגוני צרכני� ושלושה נציגי� של ארגוני� כלכליי�; מספר החברי� שה� 

  עובדי המדינה לא יעלה על שליש מכלל החברי�.

קופת כהונת� של חברי בית הדי� תהיה שלוש שני�; חבר שתקופת כהונתו תמה ת  )(ה  
ש, ובלבד שלא יכה� חבר שאינו אב בית הדי� או משנהו, יותר משלוש תקופות חדיכול שיתמנה מ
  כהונה רצופות.

  ודעה של מינוי חברי בית הדי� תפורס� ברשומות.ה  )(ו  
  

ת הדי� ידו� בשלושה, ואול� רשאי השופט היושב לדי� בישיבה מקדמית להורות כי בי  .33
הו; החלטה על קיו� הדיו� בד� יחיד תינת� לאחר שנדיו� יתקיי� בד� יחיד והוא אב בית הדי� או מה

  שמיעת הצדדי�.
  

י שעיסוקיו האחרי� עלולי� ליצור ניגוד עניני� ע� תפקידו כחבר מותב של בית מ  )(א  .34
 לא יהיה חבר במותב שידו� באותו הלי3 וימסור �הלי3 מסויי� או שיש לו עני� אישי בהלי3 הדי� ב

  ודעה על כ3 לאב בית הדי�.ה

  יה לחבר מותב ספק א� עלול להיווצר ניגוד עניני� יודיע על כ3 לאב בית הדי�.ה  )(ב  

נוספת, לית�  , רשאי הוא, באותה החלטה או בהחלטהשהובא לפניוליט בית הדי� בעני� הח  .35
  כל צו הנראה לו דרוש כדי להבטיח שהחלטתו תקויי�.

  

בית הדי� או לפני אב בית הדי�, רשאי בית הדי� או אב בית הדי� י ל עני� שהובא לפנבכ  .36
  ביניי�, א� מצאו כי מ� הראוי לעשות כ� בנסיבות העני�. להוציא צו

ית הדי� ואב בית הדי� לא יהיו קשורי� בדיני הראיות, פרט לדיני� בדבר חסינות ב  )(א  .37
  .�1971נוסח חדש], תשל"את [עדי� ובדבר ראיות חסויות כאמור בפרק ג' לפקודת הראיו

בית הדי� הסמכויות שיש לבית משפט איות יהיו לאב רעני� הזמנת עדי� וגביית ל  )(ב  
מחוזי בעני� אזרחי; ולעני� ביצוע הצווי� ובזיו� בית המשפט די� צו בית הדי� כדי� צו בית משפט 

  מחוזי בעני� אזרחי.

בקשת הממונה או אד� מעוני�, להאריכו  פיעד שנקבע לפי חוק זה, רשאי אב בית הדי� למו  .38
  טעמי� מיוחדי� לעשות כ�. א+ שנסתיי� המועד, א� ראה שקיימי�

וצו ביניי�, או מהיתר  30ל די� שנפגע מהחלטת בית הדי�, לרבות החלטה לפי סעי+ בע  .39
 �יבע, רשאי לערער עליה� לפני בית המשפט העליו� תו3 אר13זמני שנת� אב בית הדי� לפי סעי+ 

או  43בערר לפי סעי+  וחמישה ימי� מיו� שהודעו לו; ערעור על צו ביניי�, על החלטת בית הדי�
  על היתר זמני יידו� לפני שופט יחיד אלא א� כ� קבע נשיא בית המשפט העליו� אחרת.

  

ית הדי� ואב בית הדי� ידונו לפי סדרי הדי� שהתקי� שר המשפטי� לפי סעי+ קט� ב  )(א  .40
  בדר3 הנראית לה� מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.סדרי די� כאלה ידונו  י�(ב); בא

  –ר המשפטי� רשאי להתקי� תקנות סדרי די� ש  )(ב  

  –דיוני� לפני בית הדי� או אב בית הדי� ובכלל זה הוראות בדבר ל  )1(

י� או שיהיו רשאי� ד טובת בעללנשי� וארגוני� שיהיו רשאי� לטעו� א  )(א
  בטר� תינת� החלטה;להיות משיבי� או שיש לשמוע אות� 

  ציפות הדיו�;ר  )ב(

מת בית הדי� הק
  ינוי חבריוומ

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

   )6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  תב בית הדי�מו
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

  גוד עניני"ני

  ויות נילוותסמכ
) 21(תיקו� מס' 

  �2019תשע"ט

  יי"וי בינצו

  יות וסדרי די�רא

  רכת מועדי"הא

  ות ערעורזכ
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

  רי די�סד
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  שלו� הוצאות, שכר טרחה ודמי בטלה של עדי�;ת  )ג(

  גרות;א  )ד(

  .39דיוני� לפני בית המשפט העליו� בערעורי� לפי סעי+ ל  )2(

        והממונה, תפקידו וסמכויותיווהממונה, תפקידו וסמכויותיווהממונה, תפקידו וסמכויותיווהממונה, תפקידו וסמכויותיו    התחרותהתחרותהתחרותהתחרותק ו': רשות ק ו': רשות ק ו': רשות ק ו': רשות פרפרפרפר
  

  ; הממונה יהיה עובד המדינה.התחרותממשלה תמנה, לפי הצעת השר, ממונה על ה  )(א  .41
  

  ודעה על המינוי תפורס� ברשומות.ה  )(ב  
  

  הרשות). –הל� ל( התחרותוקמת בזאת רשות מ  א)(  א.41

  

  ממונה יהיה מנהל הרשות.ה  )(ב  

משמעותו בחוק יסודות רד כקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב בסעי+ תקציב נפת  )(ג  
  הממונה על סעי+ תקציב זה, לעני� החוק האמור, יהיה מנהל הרשות.. �1985התקציב, תשמ"ה

נהל הרשות יהיה מורשה, ביחד ע� חשב הרשות, לייצג את הממשלה בעסקאות מ  ד)(  
למעט עסקאות במקרקעי�, למטרת , �1951לחוק נכסי המדינה, תשי"א �5ו 4כאמור בסעיפי� 

  ע הוראות חוק זה, ולחתו� בש� המדינה על מסמכי� הנוגעי� לעסקאות כאמור.צובי
  

י המדינה ויחולו עליה� הוראות חוק שירות המדינה דובדי הרשות יהיו עובע  א)(  ב.41
ואול� מנהל הרשות מורשה, באישור השר, יחד ע� חשב הרשות, לייצג , �1959(מינויי�), תשי"ט

  י� ע� עובדי�.חדחוזי� מיו את המדינה בעשיית

  ובדי הרשות יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות ובפיקוחו.ע  )(ב  
  

ממונה ינהל מרש� של בקשות להסדרי� כובלי� ושל הסדרי� כובלי� שאושרו, ה  )(א  .42
רש� של מיזוגי מ ,14מרש� של היתרי� זמניי� שניתנו, מרש� של פטורי� שניתנו לפי סעי+ 

מרש� של מונופולי� ומרש� של הדי�, חברות שניתנו עליה� הסכמת הממונה או אישור בית 
  .קבוצות ריכוז

הורות כי עני� פלוני לא ל מרש� יהיה פתוח לעיו� הציבור; אול� רשאי בית הדי�ה  )(ב  
עשות כ� מטעמי� של בטחו� המדינה, יחסי החו2 ל   יהיה פתוח לעיו� הציבור א� הוא סבור שיש

  מסחרי.י� חיוני אחר, לרבות עניינו של אד� בסוד ענשלה או 

ות הודעה על החלטות של בית הדי� ועל החלטות של בית מממונה יפרס� ברשוה  )(ג  
  המשפט העליו� בערעורי� עליה�, בעניני� אלה:

  ;9ישור הסדר כובל לפי סעי+ א  )1(

  ;22חלטה בערר בדבר מיזוג חברות לפי סעי+ ה  )2(

  ;30ופולי� לפי סעי+ ונוראות לבעל מה  )3(

  ג.31בוצות ריכוז לפי סעי+ הוראות לחברי ק  )4(
  

  –וע א� ממונה רשאי לקבה  )(א  .43

  סדר או הסדר שצדדי� מבקשי� להגיע אליו, הינו הסדר כובל;ה )1(

ו פעולה שאיגוד עסקי קבע או המלי2 עליו, או מבקש לקבוע או להמלי2 עליו, ק  )2(
  שהינו הסדר כובל;

  ;17מיזוג חברות מתקיימי� תנאי סעי+ ב  )3(

  ;(נמחקה)  )4(

  א;29וראות סעי+ מעמדו בשוק לפי ה על מונופולי� ניצל לרעה אתב  )5(

  .1קבוצה מצומצמת של בני אד� היא קבוצת ריכוז כאמור בפרק ד'  )6(

 ,ודעה על קביעת הממונה תימסר לצדדי� להסדר כובל, לצדדי� למיזוג החברותה  )(ב  
, לפי העני�, והוא רשאי א+ לפרסמה ברשומות; היה לבעלי המונופולי� ולחברי קבוצת הריכוז

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

  מונההמ
  ) 1(תיקו� מס' 

  �1994תשנ"ד
) 21(תיקו� מס' 

  �2019תשע"ט

  שותהר
  ) 1(תיקו� מס' 

  �1994תשנ"ד
) 21(תיקו� מס' 

  �2019תשע"ט

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  בדי הרשותוע
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

רסו" פהול מרש" וני
  ברשומות

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

  יעת הממונהקב
   )2(תיקו� מס' 

  �1996נ"ותש

  )2(תיקו� מס' 
  �1996נ"ותש

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 12(תיקו� מס' 
  �2011אתשע"
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פרס� את הקביעה ברשומות ובשני עתוני� יסו�, פרציבור מחייב הממונה בדעה שאינטרס ה
  יומיי�, לאחר שלושי� ימי� מיו� המצאת ההודעה.

י שנמסרה לו הודעה לפי סעי+ קט� (ב) החולק על הקביעה, או על חלקה, רשאי מ  )(ג  
בית בפני  לערור לפני בית הדי� תו3 שלושי� ימי� מיו� שהודעה עליה הומצאה לו. חובת הראיה

  ל העורר.ע הדי� היא

ית הדי�, לאחר ששמע את הצדדי�, רשאי לאשר את קביעת הממונה, לבטלה או ב  )(ד  
  לשנותה.

  שפטי.מ ביעת הממונה תהא ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הלי3ק  )(ה  

י� בשימוש הממונה בסמכותו לפי סעי+ זה, או באי שימוש בה, מניעה מלהעמיד א  )(ו  
  ראות חוק זה.ד� שעבר על הוא לדי�

  

ממונה רשאי לית� חוות דעת מקדמיות וכ� לקבוע ולפרס� נוהל למת� חוות דעת כאמור; ה  א.43
אי� בהוראות סעי+ זה כדי לפגוע בשיקול דעתו של הממונה א� לית� חוות דעת מקדמית, ולעני� 

  ות בפעילות הרשות.וינה להביא בחשבו� ג� את נסיבות המקרה ואת סדרי העדיפרשאי הממו הז
  

, )1ג(ב) או (ב31או  31א, 30, 25מונה יפנה לבית הדי� כדי שיפעיל סמכותו לפי סעי+ המ  .44
  –לפי העני�, א� ראה כי 

יי� חשש סביר כי כתוצאה ממיזוג חברות שנעשה בניגוד להוראות חוק זה תיפגע ק  )1(
י+ סעאו ייפגע הציבור באחד הענייני� המנויי� ב באופ� משמעותי התחרות באותו ענ+

  (א); 21

  (נמחקה);  )2(

על  קאינה ניתנת למניעה על ידי הסדרת המונופולי� אלא ר 30פגיעה כאמור בסעי+ ה  )3(
  ;31ידי הפרדתו כאמור בסעי+ 

יש במת� הוראה לבעל מונופולי� למכירת נכס כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה   א)3(
  ;א30ת בתחרות בעסקי� או בציבור כאמור בסעי+ משמעותי

אד� מחזיק בזכות כלשהי באד� אחר הפועל באותו ענ+ ואחד מה� לפחות הוא חבר   )4(
בקבוצת ריכוז, או כי שני בני אד� הפועלי� באותו ענ+ אשר לפחות אחד מה� הוא חבר 

כות כלשהי בשני קבוצת ריכוז מחזיקי� בזכות כלשהי באד� שלישי, או כי אד� מחזיק בז
בני אד� או יותר הפועלי� באותו ענ+ אשר לפחות אחד מה� הוא חבר קבוצת ריכוז, ויש 

ג(ב), כדי למנוע 31במת� הוראה על מכירת ההחזקות כאמור, כול� או חלק�, כאמור בסעי+ 
פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקי� בי� חברי הקבוצה או 

להגביר את התחרות בי� חברי הקבוצה או בענ+ או ליצור תנאי� להגברת בענ+, או כדי 
  ;התחרות

יש במת� הוראה על מכירת נכס של חבר בקבוצת ריכוז כדי למנוע פגיעה או חשש   )5(
לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקי� בי� חברי הקבוצה או בענ+ שבו ה� 

ת בי� חברי הקבוצה או בענ+ או ליצור פועלי�, או כדי להגביר משמעותית את התחרו
  ).1ג(ב31תנאי� להגברה משמעותית של התחרות כאמור בסעי+ 

  

הממונה רשאי לערו3 בדיקות לגבי רמת התחרות בענפי משק שוני�, לרבות בחינת   (א)  .א44
קיומ� של כשלי� בתחרות וחסמי� לתחרות, וכ� רשאי הוא למסור את המסקנות המנומקות של 

יותו ולשר האוצר, ובענ+ בדיקותיו ואת המלצותיו לשר שנושא הבדיקה הוא בתחו� אחר
  ג� למי שעובד בראש אותו גו+. –שהסדרתו לפי די� היא בתחו� אחריותו של גו+ אחר 

  הממונה יפרס� את מסקנות בדיקותיו באתר האינטרנט ובכל דר3 אחרת שימצא לנכו�.  )(ב  
  

ה, רשאי, א� יש לו יסוד סביר ינ3 מבי� עובדי המדממונה, או מי שהוא הסמי3 לכה  )(א  .45
  –להניח שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או למנוע עבירה על הוראותיו 

היכנס לכל מקו� שבו מתנהל עסק ולערו3 בו חיפוש; אול� אי� להיכנס למקו� ל  )1(
 26פי� המשמש למגורי� אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמ3; הוראות סעי

יחולו, , �1969דת סדר הדי� הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"טקולפ 29עד 
  בשינויי� המחוייבי�, על חיפוש לפי פסקה זו; 

  )2(תיקו� מס' 
  �1996נ"ותש

  ות דעת מקדמיותחו
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

  יית הממונה פנ
  ית הדי�לב

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 16(תיקו� מס' 
  �2014תשע"ה

  פוש ותפיסותחי
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 16(תיקו� מס' 
  �2014תשע"ה

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

בדיקות לגבי רמת 
התחרות בענפי" 

  שוני"
) 15(תיקו� מס' 

  �2014תשע"ד

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 16(תיקו� מס' 
  �2014תשע"ה

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט
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ו בפקודה האמורה, שיש לו יסוד סביר להניח כי הוא תתפוס כל חפ2, כהגדרל )2(
  עשוי לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור. 

� (א), מותר להחזיק בו עד שבית משפט שאליו הוגש כתב ס לפי סעי+ קטתפפ2 שנח  )(ב  
עד שבית הדי� או בית  �אישו� על עבירה הקשורה באותו חפ2, וא� טר� הוגש כתב אישו� 

המשפט שאליו הוגשה בקשה הקשורה באותו חפ2, יחליט מה ייעשה בו; לא הוגשו כתב אישו� 
ר החפ2; נתעורר ספק למי להחזירו, יוחז �התפיסה  �ואו בקשה כאמור בתו3 שישה חודשי� מי

תובע זכות בו, או על היכריע בית משפט השלו� שבתחו� שיפוטו נתפס החפ2 על פי בקשת אד� 
  פי בקשת הממונה, או על פי בקשת מי שהוא הסמי3 לכ3. 

ית משפט שלו� רשאי, לבקשת הממונה, להארי3 את התקופה האמורה בסעי+ קט� ב  )1(ב  
  , ורשאי הוא לעשות כ� בתנאי�.תקופות נוספותב (ב)

�לרבות חומר מחשב כהגדרתו בחוק המחשבי�, תשנ"ה �זה, "מסמ3"  קחוב  )1(  )(ג  
1995 ;  

תפס מסמ3 של אד� לפי סעי+ קט� (א), יאפשר התופס, לבקשת אותו אד�, נ  )2(
  להעתיק את המסמ3;

י� של שלושה חודשה ) לתקופ2ממונה רשאי לדחות בקשה כאמור בפסקה (ה  )3(
לשבש חקירה בקשר לעבירה לפי  מיו� התפיסה, א� לדעתו העתקת המסמ3 עלולה

  חוק זה;

ית משפט שלו� רשאי, לבקשת הממונה, להארי3 את התקופה האמורה בפסקה ב  )4(
  ) בתקופות נוספות, ורשאי הוא לעשות כ� בתנאי�.3(

לערור בפני בית שמסמכו נתפס  ד�ל החלטת הממונה לפי סעי+ קט� (ג), רשאי האע  )1(ג  
  משפט שלו�.

מחזיק חפ2 שנתפס לפי סעי+ קט� (א), יטפל בו כדר3 בעלי�; לא טיפל כ3 והחפ2 ה  )(ד  
  נשמד או ניזוק, ישולמו לבעליו פיצויי� מאוצר המדינה.

ית משפט השלו� שבתחו� שיפוטו נתפס חפ2, רשאי לפי בקשת הממונה או על פי ב  )(ה  
כות בחפ2, לצוות כי החפ2 יימסר לתובע זי בקשת אד� התובע מי3 לכ3 או לפהסבקשת מי שהוא 

  הזכות בו או לפלוני או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט והכל בתנאי� שיקבע.
  

(א), אלא א� כ� הוא עובד המדינה והתקיימו 46א יסמי3 הממונה חוקר כאמור בסעי+ ל  א.45
  שניי� אלה:

ודיעה, בתו3 חודש מפנייתה של הרשות אליה, כי היא ה לא לשטרת ישראמ  )1(
  מתנגדת למינויו מטעמי� של ביטחו� הציבור;

  לבי� משטרת ישראל.וא קיבל הכשרה מתאימה, כפי שנקבעה בי� הממונה ה  )2(
  

או התעורר חשד אגב חקירה בעבירה לפי תעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, ה  )(א  .46
, �1977לחוק העונשי�, התשל"ז �249ו 246, 245, 244, 242חוק זה כי נעברה עבירה לפי סעיפי� 

חוקר), לחקור כל אד�  –רשאי הממונה, או מי שהוא הסמי3 לכ3 (להל� , בקשר לעבירה הנחקרת
הנוגעות לה�, ולדרוש מכל אד�  רות כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעותהקשור לעבירה מעבי
� חקירה כאמור, להתלוות אליו לחקירה ולמסור לו כל פרט, מסמ3 של כאמור להתייצב בפניו

לפקודת הפרוצדורה  �3ו 2וידיעה הנוגעי� לאותה עבירה; על החקירה יחולו הוראות סעיפי� 
  הפלילית (עדות).

חייב, לפי דרישתו של הממונה, או מי שהוא הסמי3 לכ3 מבי� עובדי המדינה, ל אד� כ  )(ב  
המסמכי�, הפנקסי�, ושאר התעודות שלדעת הממונה יש בה� כדי ת, למסור לו את הידיעו

  להבטיח או להקל את ביצועו של חוק זה.

� של תעודות תיחולו, בשינויי� המחוייבי�, על החזקת� והחזר 45וראות סעי+ ה  )(ג  
  שנמסרו לפי סעי+ קט� (ב).

חוק סדר הדי� י עבירה שנית� לחקור בה לפי סעי+ קט� (א), שהיא בת מעצר לפב  )(ד  
חוק המעצרי�), יהיו לממונה, למנהל  –להל� ( �1996מעצרי�), תשנ"ו –הפלילי (סמכויות אכיפה 

ת עיכוב, מחלקת החקירות של הרשות ולסגנו ולחוקרי� אחרי� שהממונה הסמי3 לכ3, סמכויו

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  נוי חוקרמי
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

ירות ומסירת חק
  ידיעות

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000תש"ס

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000תש"ס

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת
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עכב אד� ל תלמעט הסמכו – 67, 27(ג), �(ב) ו23), 6(�) ו3), (2(א)(23מעצר ושחרור לפי סעיפי� 
לחוק המעצרי�, והוראות פרק ב' לחוק המעצרי� יחולו בשינויי�  68העומד לעבור עבירה, וסעי+ 

  המחויבי�.

ממונה" לפי חוק עני� זה יראו את מנהל מחלקת החקירות ברשות ואת סגנו כ"קצי� הל  )(ה  
ק עצור חזהמעצרי�, ומשרדי הרשות שהוכרזו בצו של הממונה כ"תחנת משטרה", ובלבד שלא יו

  , אלא יובא לתחנת משטרה.20.00שאינו נתו� בחקירה באותה עת, במשרדי הרשות לאחר השעה 
  

        : (בוטל)1111ק ו'ק ו'ק ו'ק ו'פרפרפרפר
  

  בוטל).(  א.46
  

  (בוטל).  ב.46
  

  בוטל).(  ג.46
  

  (בוטל).  ד.46
  

  .בוטל)(  ה.46
  

  (בוטל).  ו.46
  

  (בוטל).  ז.46
  

  בוטל).(  ח.46
  

  בוטל).(  ט.46
  

  (בוטל).  י.46
  

        ותותותותופופופופק ז': עונשי� ותרק ז': עונשי� ותרק ז': עונשי� ותרק ז': עונשי� ותרפרפרפרפר

  י שעשה אחת מאלה:מ  )(א  .47

  ;(נמחקה)  )1(
  

או  א קיי� תנאי שעל פיו אושר ההסדר הכובל או שעל פיו נית� ההיתר הזמניל  )2(
  הפטור, לפי העני�;

זוג, מלא או חלקי, מיא הודיע על מיזוג חברות או עשה מעשה שיש בו משו� ל  )3(
  בניגוד להוראות פרק ג';

  א קיי� תנאי שנקבע באישור המיזוג;ל  )4(

א, ובלבד שהוכחה כוונתו 29יצל לרעה את מעמדו בשוק לפי הוראות סעי+ נ  )א4(
        וע בציבור;להפחית את התחרות בעסקי� או לפג

        

או על צו שנית� לפי סעיפי� ו 31ג או 31, 30לפי סעיפי� הוראה שניתנה  בר עלע  )5(
  ;31ו א 25

  

  , 36או  35סעיפי� בר על צו שנית� לפי ע  )6(

) לחוק 4א)((61מאסר שלוש שני�, או קנס שהוא פי עשרה מ� הקנס כאמור בסעי+  –נו די  
חוק העונשי�) וקנס נוס+ שהוא פי עשרה מ� הקנס האמור בסעי+  –להל� ( �1977העונשי�, תשל"ז

ירה על ו� שבו נמשכת העבירה, וא� היתה עבי קנס נוס+), לכל –(ג) לחוק העונשי� (להל� 61
; א� 43עי+ סלכל יו� שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת הממונה כאמור ב –) 3( פסקה

  כפל הקנס או הקנס הנוס+, לפי העני�. –היה תאגיד 
  

ולא נית� לו היתר זמני לפי  9צד להסדר כובל שלא אושר כדי� לפי סעי+ מי שהיה   )1(א  
מאסר חמש  –א, דינו 15, ואינו פטור בכללי פטור סוג לפי סעי+ 14או פטור לפי סעי+  13סעי+ 

) לחוק העונשי�, וקנס נוס+ לכל יו� שבו 4(א)(61נס פי עשרה מ� הקנס כאמור בסעי+ שני� או ק
כפל הקנס או  –; א� היה תאגיד 43נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת הממונה כאמור בסעי+ 

  .הקנס הנוס+, לפי העניי�
  

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006תשס"ו

  ) 9ו� מס' (תיק
  �2006תשס"ו

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006תשס"ו

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006תשס"ו

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006תשס"ו

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006תשס"ו

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006תשס"ו

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006תשס"ו

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006תשס"ו

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006תשס"ו

  ) 9(תיקו� מס' 
  �2006ס"ותש

  נשי�עו

  )2(תיקו� מס' 
  �1996נ"ותש

  ) 6(תיקו� מס' 
  �2000"סשת

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

 – 20(תיקו� מס' 
הוראת שעה) 

  �2018תשע"ח

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט
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מאסר שנה או קנס שהוא פי  –י שעבר על הוראה אחרת מהוראות חוק זה, דינו מ  )(ב  
) לחוק העונשי� וקנס נוס+ לכל יו� שבו נמשכת העבירה; 3(א)(61מור בסעי+ הקנס כא מ�עשרה 

  ס+, לפי העני�. וכפל הקנס האמור או הקנס הנ –א� היה תאגיד 

מאסר חמש שני� או קנס כאמור  � (א) בנסיבות מחמירות, דינו 47עובר עבירה לפי סעי+ ה  א.47
נסיבות שבה� עלולה להיגר� פגיעה  �ות" ות מחמיריב(א); לעני� סעי+ זה, "נס47בסיפה לסעי+ 

  משמעותית בתחרות בעסקי�, בי� השאר בשל אחד או יותר מאלה:

  לקו ומעמדו של הנאש� בענ+ המושפע מ� העבירה;ח  )1(  

  רק הזמ� שבו התקיימה העבירה;פ  )2(  

  בירה;הענזק שנגר�, או הצפוי להיגר� לציבור, בשל ה  )3(  

  ובת ההנאה שהפיק הנאש�.ט  )4(  
  

חייב לפקח ולעשות כל שנית� למניעת עבירה לפי חוק זה בידי  נושא משרה בתאגיד  (א)  .48
מאסר שנה והקנס הקבוע ליחיד בשל  –התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו 

  .אותה עבירה

נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא   (ב)  
סעי+ קט� (א), אלא א� כ� הוכיח כי עשה כל שנית� כדי למלא  משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי

  את חובתו.

מנהל פעיל בתאגיד, שות+ למעט שות+ מוגבל, או פקיד  –בסעי+ זה, "נושא משרה"   (ג)  
  האחראי מטע� התאגיד על התחו� שבו בוצעה העבירה.

  

רשה הנאש� בעבירה לפי חוק זה, א� יוכיח שפעל בש� יה זו הגנה טובה לעובד או למותה  .49
מעבידו או בש� מרשו ובהתא� להוראותיו, וכי האמי� בתו� לב שאי� במעשהו משו� עבירה על 

  חוק זה. 

ה לפי פקודת הנזיקי� [נוסח הוראות חוק זה, כדי� עוולל � מעשה ומחדל בניגודדי  (א)  .50
  חדש].

לפקודת  63הטיל לפי חוק זה יראו אות�, לעניי� סעי+ הוראה של הממונה או תנאי ש  (ב)  
  הנזיקי� [נוסח חדש], כחיקוק.

  

רשאי אב בית הדי� ובהעדרו, שופט אחר של בית המשפט המחוזי פי בקשת הממונה, ל  א.50
  –בירושלי� 

צוות על כל אד� להימנע ממעשה, שיש בו הפרה של הוראות חוק זה ולתת ערובה ל  )1(
  לכ3;

  למניעת הפרה כאמור. שהצוות על כל פעולה, הדרול  )2(
  

בית  �ית המשפט המוסמ3 לדו� בעבירות לפי חוק זה, או בית הדי� (להל� בסעי+ זה ב  א)(  ב.50
או לפי פרק  א,50או  48, 47, 43, 26המשפט) רשאי, לפי בקשת הממונה וחל+ הליכי� לפי סעיפי� 

מור כאצו מוסכ�); צו מוסכ�  �לתת להסכמה בי� הממונה לבי� אד� אחר תוק+ של צו (להל�  ,1ז'
יכול שיהיה בלא הודאה בחבות בנוגע לתקופה שקדמה למועד נתינתו ויכול שיכלול, בי� השאר, 

דבר או להימנע  מצדו לעשות חיוב בתשלו� סכו� כס+ לאוצר המדינה מצד אותו אד�, וחיוב
  מעשייתו.

קשת הממונה למת� צו מוסכ� תהיה מנומקת ויפורטו בה, בי� השאר, חלופות ב  )(ב  
  ידו למת� צו מוסכ�. עלשנשקלו 

וקפו של צו מוסכ� שאושר בידי בית המשפט, יהיה כתוקפו של פסק די� שנית� בידי ת  )(ג  
  בית משפט מחוזי, לכל דבר ועני�.

  ל אלה:כ נתקיימוש וסכ� תידו� בבית המשפט רק לאחרקשה לאישור צו מב  )(ד  

באתר בקשה, הודעה ה ממונה פרס�, שלושי� ימי� לפחות טר� הגשתה  )1(
בשני עיתוני� יומיי� בדבר כוונתו להגיש צו מוסכ� לאישור בית המשפט; האינטרנט ו

ו בהודעה כאמור יוזמ� כל אד� העלול להיפגע מ� הצו המוסכ� וכ� ארגו� צרכני� א
  איגוד עסקי, להביא את טענותיה� בקשר לצו בפני הממונה;

  יבות מחמירותנס
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת

  אחריות נושא משרה
) 21(תיקו� מס' 

  �2019תשע"ט

נה לעובדי" הג
  מורשי"ול

  ולה בנזיקי�עו
) 12(תיקו� מס' 

  �2011תשע"א

  לא תעשה צו
  )2(תיקו� מס' 

  �1996נ"ותש

  ) 4(תיקו� מס' 
  �1998נ"חשת

  ) 4(תיקו� מס' 
  �1998נ"חשת

  מוסכ" צו
  ) 6(תיקו� מס' 

  �2000"סשת
) 13(תיקו� מס' 

  �2012תשע"ב

) 12(תיקו� מס' 
  �2011תשע"א

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט
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ממונה ציר+ לבקשה לאישור הצו המוסכ� פירוט הטענות שהובאו בפניו לפי ה  )2(
  ), ואת תגובתו לטענות אלה.1פסקה (

  אות הצו המוסכ� באחד מאלה:רית המשפט רשאי לשנות בכל עת את הוב  )(ה  

  ה בהסכמה לשינוי הצו;ל הצדדי� לצו המוסכ� הגישו בקשכ  )1(

ה לצו מוסכ�, הגיש בקשה לשינוי הצו ונממונה או האד� שעמו הגיע הממה  )2(
ובית המשפט שוכנע כי חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת מת� הצו 

  המוסכ�;

  ) או שהגיש הממונה לפי פסקה 1וסכ� שהוגשה לפי פסקה (מהגשת בקשה לשינוי הוראות צו  על
  הוראות סעי+ קט� (ד). ), יחולו2(

מוסכ�, לא יהיו הצו, כל מה שנאמר בדיו� ו חליט בית המשפט שלא לאשר צה  )(ו  
באישורו, וכל מסמ3 אשר הוכ� לבקשת הממונה בידי האד� שעמו מבקש הממונה להגיע לצו 

אישורו של הצו המוסכ� �כראיה בהלי3 משפטי אחר, ואול� אי� באי מוסכ� לצור3 הדיו�, קבילי�
  י למנוע מ� הממונה לפתוח בהלי3 אחר לפי חוק זה.כד

  

בשני עיתוני� יומיי�, תפורס� לפחות בעיתו�  הודעה שעל הממונה לפרס� לפי חוק זהכל   ג.50
העברית, ובעיתו� יומי או עיתו� המתפרס� מדי שבוע לפחות  יומי אחד בעל תפוצה רחבה בשפה

  בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, וכ� תפורס� ההודעה ג� באתר האינטרנט.
  

        : עיצו� כספי: עיצו� כספי: עיצו� כספי: עיצו� כספי1111ק ז'ק ז'ק ז'ק ז'פרפרפרפר
  

הפר אד� הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להל�, רשאי הממונה להטיל עליו   (א)  .ד50
שקלי� חדשי�; היה המפר תאגיד  1,035,730ת פרק זה, בסכו� של עד עיצו� כספי לפי הוראו

והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספי� שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכו� העולה על 
עשרה מיליו� שקלי� חדשי�, רשאי הממונה להטיל עליו עיצו� כספי בשיעור של עד שמונה 

  שקלי� חדשי�: מיליו� 100העיצו� לא יעלה על אחוזי� ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכו� 

היה צד להסדר כובל, כולו או מקצתו, בלא אישור, היתר זמני, פטור או פטור   )1(
סוג, או הפר תנאי מהתנאי� שבה� הותנה אישור, היתר או פטור כאמור, בניגוד 

  ;4להוראות סעי+ 

להוראות לפי עשה מעשה שיש בו משו� מיזוג, מלא או חלקי, שלא בהתא�   )2(
  (ג);22(א) או 21פרק ג', ובכלל זה הפר תנאי שקבע בית הדי� או הממונה לפי סעי+ 

עשה מעשה המהווה סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש נכס או שירות   )3(
, או המהווה ניצול לרעה של מעמדו, בניגוד 29שבמונופולי�, בניגוד להוראות סעי+ 

הוא מסוג המעשי� שקבע לעניי� זה הממונה, א, ובלבד שהמעשה 29להוראות סעי+ 
  ברשומות;

  ;30הפר הוראה שנת� הממונה לגבי מונופולי� לפי סעי+   )4(

  ג;31הפר הוראה שנת� הממונה לגבי קבוצת ריכוז לפי סעי+   )5(

  ו;31הפר הוראה שנת� הממונה ליבוא� ישיר לפי סעי+   א)5(

  ב.50י+ הפר הוראה מהוראות צו מוסכ� שנית� לפי סע  )6(

הפר אד� דרישה למסור ידיעות, מסמכי�, פנקסי� או שאר תעודות, שניתנה לפי סעי+   (ב)  
 310,720(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצו� כספי לפי הוראות פרק זה, בסכו� של עד 46

שקלי� חדשי�; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספי� שבה בוצעה ההפרה, 
בסכו� העולה על עשרה מיליו� שקלי� חדשי�, רשאי הממונה להטיל עליו עיצו�  מחזור מכירות

כספי בשיעור של עד שלושה אחוזי� ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכו� העיצו� לא יעלה 
  שקלי� חדשי�. 8,285,810על 

  , בשינויי� המחויבי�.17כמשמעותו לפי סעי+  –בסעי+ זה, "מחזור מכירות"   (ג)  
  

ד, ישקול הממונה, בי� השאר, 50בבואו לקבוע את סכו� העיצו� הכספי שיטיל לפי סעי+   .ה50
  את הנסיבות והשיקולי� שלהל�, לפי העניי�:

  מש3 ההפרה;  )1(

  סו" הודעהפר
  ) 6ס' (תיקו� מ

  �2000"סשת
) 21(תיקו� מס' 

  �2019תשע"ט

) 13(תיקו� מס' 
  �2012תשע"ב

  עיצו" כספי
) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

) 21(תיקו� מס' 
  �2019תשע"ט

  �2019הודעה תשע"ט

שיקולי" בקביעת 
  סכו" העיצו" הכספי

) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

הוראת  – 20(תיקו� מס' 
  �2018תשע"ח שעה)
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  מידת הפגיעה שההפרה עלולה לגרו� לתחרות או לציבור;  )2(

  הפרה, ומידת השפעתו על ביצועה;חלקו של המפר ב  )3(

  קיומ� או העדר� של הפרות קודמות ומועד ביצוע�;  )4(

פעולות שנקט המפר למניעת הישנות ההפרה או להפסקתה, לרבות דיווח מיוזמתו על   )5(
  ההפרה, או פעולות שנקט לתיקו� תוצאות ההפרה;

הופקה או שנצמחה יכולתו הכלכלית, ובכלל זה הכנסתו ש –לגבי מפר שהוא יחיד   )6(
מתאגיד הקשור בהפרה, וכ� נסיבות אישיות שבעטיי� בוצעה ההפרה או נסיבות אישיות 

  קשות המצדיקות שלא למצות את הדי� ע� הפר;

לא קיומו של חשש משמעותי כי כתוצאה מהטלת העיצו�  –לגבי מפר שהוא תאגיד   )7(
  פעילותו תופסק.יוכל המפר לפרוע את חובותיו ו

  

הניח כי אד� הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור היה לממונה יסוד סביר ל  (א)  .ו50
המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצו� כספי לפי אותו סעי+, ימסור למפר  –ד (בפרק זה 50בסעי+ 

  הודעה על כוונת חיוב). –הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצו� כספי (בפרק זה 

  אלה:בהודעה על כוונת חיוב יציי� הממונה בי� השאר את   (ב)  

  המעשה), המהווה את ההפרה; –המעשה או המחדל (בפרק זה   )1(

ד והתקופה 50סכו� העיצו� הכספי שבכוונתו להטיל על המפר לפי סעי+   )2(
  לתשלומו;

  ז.50זכותו של המפר לטעו� את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעי+   )3(
  

את ה, רשאי לטעו� 50מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעי+   (א)  .ז50
 60טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניי� הכוונה להטיל עליו עיצו� כספי ולעניי� סכומו, בתו3 

ימי� ממועד מסירת ההודעה; מפר שטע� את טענותיו בכתב, רשאי לטעו� את טענותיו לפני 
  הממונה ג� בעל פה.

על  הממונה רשאי להארי3 את התקופה האמורה בסעי+ קט� (א) בתקופה שלא תעלה  (ב)  
  ימי�, מנימוקי� שיירשמו. 90

  

ז, ולאחר 50הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעי+   )1(  (א)  .ח50
התייעצות ע� הוועדה, א� להטיל על המפר עיצו� כספי ואת סכו� העיצו� הכספי 

  שיוטל;

ז(א) או 50ימי� מתו� התקופה האמורה בסעי+  30החלטת הממונה תינת� בתו3   )2(
א הממונה כי נדרשות בדיקות נוספות לש� קבלת (ב), לפי המאוחר; ואול� מצ

  ימי� ממועד סיו� הבדיקות הנדרשות. 30החלטתו, יית� את החלטתו בתו3 

  –החליט הממונה לפי הוראות סעי+ קט� (א)   (ב)  

ימסור לו דרישה, בכתב, לשל� את העיצו�  –להטיל על המפר עיצו� כספי   )1(
התשלו� יציי� הממונה, בי� השאר, את דרישת תשלו�); בדרישת  –הכספי (בפרק זה 

  סכו� העיצו� הכספי המעודכ� והתקופה לתשלומו;

  ימסור לו הודעה על כ3, בכתב. –שלא להטיל על המפר עיצו� כספי   )2(

בדרישת התשלו� או בהודעה, לפי סעי+ קט� (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו,   (ג)  
  לרבות לעניי� סכו� העיצו� הכספי.

ימי� מיו� שנמסרה לו  60ז, בתו3 50א טע� המפר את טענותיו לפי הוראות סעי+ ל  (ד)  
ז(ב), ככל שנקבעה, 50ההודעה על כוונת חיוב או בתו3 תקופה ארוכה יותר שנקבעה לפי סעי+ 

יראו את ההודעה על כוונת החיוב, בתו� התקופה האמורה, כדרישת תשלו� שנמסרה למפר במועד 
  האמור.

  

המעודכ� ביו מסירת דרישת התשלו�, ולגבי מפר  העיצו� הכספי יהיה לפי סכומו  (א)  .ט50
ביו� מסירת ההודעה על כוונת החיוב;  –ז 50שלא טע� את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעי+ 

יהיה  –ועוכב תשלומו של העיצו� הכספי  39יג או ערעור לפי סעי+ 50הוגש ערר לפי סעי+ 
  .בערעור העיצו� הכספי לפי סכומו המעודכ� ביו� ההחלטה בערר או

  הודעה על כוונת חיוב
) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

  זכות הטיעו�
) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

החלטת הממונה 
  ודרישת תשלו"

) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

סכו" מעודכ� של 
  העיצו" הכספי

) 13ס' (תיקו� מ
  �2012שע"בת
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בינואר בכל שנה (בסעי+ קט�  �1ד יעודכנו ב50סכומי העיצו� הכספי הקבועי� בסעי+   (ב)  
יו� העדכו�), בהתא� לשיעור עליית המדד הידוע ביו� העדכו� לעומת מדד חודש דצמבר  –זה 

שקלי� חדשי�; לעניי� זה, "מדד"  10; הסכו� האמור יעוגל לסכו� הקרוב שהוא מכפלה של 2011
  דד המחירי� לצרכ� שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מ –

הממונה יפרס� הודעה ברשומות על סכומי העיצו� הכספי המעודכני� לפי סעי+ קט�   (ג)  
  (ב).

  

ימי� מיו� מסירת דרישת התשלו� כאמור בסעי+  30העיצו� הכספי ישול� בתו3   (א)  .י50
  .ח50

ת תשלו� העיצו� ימי�, א �30על א+ האמור בסעי+ קט� (א), הממונה רשאי לדחות, ב  (ב)  
וכ� להחליט על פריסת התשלו� של עיצו� כספי, ובלבד שמספר התשלומי� לא יעלה על עשרה 

  תשלומי� חודשיי�, והכל על פי בקשתו של המפר ובשל נסיבות מיוחדות שהתקיימו לגביו.
  

לא שול� עיצו� כספי במועד, ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית   .יא50
הפרשי הצמדה וריבית), עד  –(בפרק זה  �1961הצמדה, התשכ"אכהגדרת� בחוק פסיקת ריבית ו

  .לתשלומו
  

  .עיצו� כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסי� (גבייה)  .יב50
  

  

ימי� מיו� מסירת  30על דרישת תשלו� רשאי מפר לערור לפני בית הדי� בתו3   (א)  .יג50
  .(ג), בשינויי� המחויבי�43הדרישה למפר, ויחולו על ערר כאמור הוראות סעי+ 

גשת ערר לבית הדי� לפי סעי+ קט� (א) או בהגשת ערעור על החלטת בית הדי� אי� בה  (ב)  
, כדי לעכב את תשלו� העיצו� הכספי, אלא א� כ� 39בערר, לבית המשפט העליו�, לפי סעי+ 

  הסכי� לכ3 הממונה או א� הורה בית הדי� או בית המשפט אחרת.

(א) או החליט בית המשפט החליט בית הדי� לקבל את הערר שהוגש לפי סעי+ קט�   (ג)  
, לאחר ששול� העיצו� הכספי לפי הוראות פרק זה, 39העליו� לקבל ערעור שהוגש לפי סעי+ 

  יוחזר העיצו� הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיו� תשלומו עד יו� החזרתו.
  

הטיל הממונה עיצו� כספי לפי הוראות פרק זה, יפרס� בציור את הפרטי� שלהל�,   (א)  .יד50
  בי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצו� כספי:בדר3 שתבטיח שקיפות לג

  דבר הטלת העיצו� הכספי;  )1(

  מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצו� הכספי ונסיבות ההפרה;  )2(

  סכו� העיצו� הכספי שהוטל ועיקרי הנימוקי� לעניי� סכומו;  )3(

  פרטי� על אודות המפר, הנוגעי� לעניי�;  )4(

  תאגיד.א� הוא  –שמו של המפר   )5(

, 39יג, או ערעור לבית המשפט העליו�, לפי סעי+ 50הוגש ערר לבית הדי�, לפי סעי+   (ב)  
  יפרס� הממונה את דבר הגשת הערר או הערעור, לפי העניי�, ואת תוצאותיו.

), רשאי הממונה לפרס� את שמו של מפר שהוא יחיד, 5על א+ הוראות סעי+ קט� (א)(  (ג)  
  אזהרת הציבור. א� סבר שהדבר נחו2 לצור3

על א+ האמור בסעי+ זה, לא יפרס� הממונה פרטי� שה� בגדר מידע שרשות ציבורית   (ד)  
, וכ� רשאי הוא שלא לפרס� �1998(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח9מנועה מלסור לפי סעי+ 

(ב) לחוק 9פרטי� לפי סעי+ זה, שה� בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעי+ 
  מור.הא

  

עיצו� כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אד� בשל הפרת הוראה תשלו�   (א)  .טו50
  .ד, המהווה עבירה50מההוראות לפי חוק זה, המנויות בסעי+ 

על א+ האמור בסעי+ קט� (א), שיל� המפר עיצו� כספי בשל הפרה כאמור באותו   (ב)  
או ראיות  סעי+ קט�, לא יוגש נגדו כתב אישו� בשל אותו מעשה, אלא א� כ� התגלו עובדות

  חדשות, המצדיקות זאת.

המועד לתשלו" 
  העיצו" הכספי

) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

הפרשי הצמדה 
  וריבית

) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

  גבייה
) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

  ערר לבית הדי�
) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

  סו"פר
) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

שמירת אחריות 
  פלילית
) 13ס' (תיקו� מ
  �2012בתשע"
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הוגש נגד אד� כתב אישו� בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעי+ קט� (א), לא   (ג)  
יחויב בשל אותה הפרה בתשלו� עיצו� כספי, וא� שיל� המפר עיצו� כספי והוגש נגדו כתב 

בתוספת יוחזר לו סכו� העיצו� הכספי ששול�,  –אישו� בנסיבות האמורות בסעי+ קט� (ב) 
  הפרשי הצמדה וריבית מיו� תשלומו עד יו� החזרתו.

  

  –לחוק החברות  264עד  262על א+ האמור בכל די�, ובלי לגרוע מהוראות סעיפי�   (א)  .טז50

  הלי3); –אי� לבטח, במישרי� או בעקיפי�, הלי3 לפי פרק זה (בסעי+ זה   )1(

  בטל; –חוזה לביטוח למקרה ביטוח של הלי3   )2(

ישרי� או בעקיפי�, עיצו� כספי שהוטל בהלי3 תאגיד לא ישפה ולא ישל�, במ  )3(
  על בעל השליטה בו, על נושא משרה או על עובד שלו;

בעל שליטה בתאגיד לא ישפה ולא ישל�, במישרי� או בעקיפי�, עיצו� כספי   )4(
  שהוטל בהלי3 על התאגיד, על נושא משרה או על עובד בתאגיד;

  ה.בטל –הוראה או התחייבות לשיפוי בשל הלי3   )5(

על א+ האמור בסעי+ קט� (א), תאגיד או בעל שליטה בו רשאי לשפות או לבטח   )1(  (ב)  
אד� בשל הוצאות שהוציא בקשר ע� הלי3 שהתנהל בעניינו של האד�, לרבות 
הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עור3 די�, ולרבות בדר3 של שיפוי 

  מראש;

) של נושא משרה 1י או לביטוח לפי פסקה (לא יהיה תוק+ להתחייבות לשיפו  )2(
  בתאגיד, אלא א� כ� נקבעה בתקנו� החברה הוראה המתירה זאת.

  

        ק ח': הוראות שונותק ח': הוראות שונותק ח': הוראות שונותק ח': הוראות שונותפרפרפרפר

ר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקי� הש  .51
  תקנות בכל הנוגע לביצועו. 

   

ר הגבל עסקי מהוראות ר רשאי, לאחר התייעצות ע� ועדת הכלכלה של הכנסת, לפטוהש  .52
  , א� הוא סבור שהדבר דרוש מטעמי� של מדיניות חו2 או בטחו� המדינה. ת�חוק זה, כול� או מקצ

  בטל.  �החוק הקוד�)  �להל� ( �1959ק ההגבלי� העסקיי�, תשי"טחו  .53

  ילתו של חוק זה בתו� שלושה חדשי� מיו� פרסומו. תח  .54

יראו  �  ד�ק הקוד� או היתר זמני שנית� לפי החוק הקוסדר כובל שאושר לפי החוה  )(א  .55
  אות� כאילו נעשו על פי הוראות חוק זה. 

חלה המועצה להגבלי� עסקיי� בדיו� לפי החוק הקוד� לפני תחילתו של חוק זה ה  )(ב  
  תסיי� את הדיו� לפי החוק הקוד� א+ לאחר תחילתו של חוק זה.

  –בסעי+ זה   )(א  .א55

) (חיזוק האכיפה והקלת נטל 21חוק ההגבלי� העסקיי� (תיקו� מס'  –" 21"תיקו� מס'   
  ;�2019האסדרה), התשע"ט

  .21יו� תחילתו של תיקו� מס'  –"יו� התחילה"   

) 1(א)(47, על עבירה של הסדר כובל לפי סעי+ 21לתיקו� מס'  22על א+ הוראות סעי+   (ב)  
סחו ערב יו� התחילה, וא� נעברה (א) כנו47שנעברה ערב יו� התחילה יחולו הוראות סעי+ 

  א.47א, יחולו הוראות סעי+ 47העבירה בנסיבות מחמירות כאמור בסעי+ 

לחוק העונשי�  4לעניי� סעי+  –נעברה ערב יו� התחילה עבירה לפי חוק זה, לא יראו   (ג)  
לה כביטולו והוא יחול על עבירה כאמור כנוסחו מיו� התחי 21בתיקו� מס'  48את תיקו� סעי+  –

  ואיל3.
  

  יפורס� ברשומות תו3 שלושי� ימי� מיו� קבלתו.  ק זהחו  .56

  

  

  צוע ותקנותבי

  ורפט

  טולבי

  ילהתח

  ראות מעברהו

  סו"פר

  איסור שיפוי וביטוח
) 13ס' (תיקו� מ
  �2012תשע"ב

הוראת מעבר לעניי� 
עבירה של הסדר כובל 

  בנסיבות מחמירות
  ) 21(תיקו� מס' 

  �2019תשע"ט
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  ריאל שרו�א  רמיצחק שי    
  רהתעשיה והמסחרש  אש הממשלהר    

  יי� הרצוגח  
  שיא המדינהנ  

  

  
  הקש כא� �ו הודעה למנויי� על עריכה ושינויי� במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נב

  


