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(מרש�, פרסו� ודיווח על  התחרות הכלכליתההגבלי� העסקיי�תקנות 
  �2004עסקאות), תשס"ד

  

  

  הגבלי� עסקיי� –מסחר   – משפט פרטי וכלכלה

  
2 Go הגדרות   
  1סעי
2  Go מרש� ההגבלי� העסקיי�   
  2סעי
2 Go תיקי הסדרי� כובלי�   
  3סעי
2 Go פרטי הודעת מיזוג   
  4סעי
3 Go תיקי מיזוג חברות   
  5סעי
4 Go �  6סעי
   תיקי מונופולי
4 Go פרטי הפרסו� ברשומות ובעיתוני� היומיי�   
  7סעי
5 Go הציבור �  8סעי
   עיו
5 Go עת מחזור המכירות במיזוג חברותקבי   
  9סעי
5 Go ביטול   
  10סעי
5 Go תחילה   
  11סעי
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על (מרש�, פרסו� ודיווח ההגבלי� העסקיי�  התחרות הכלכליתתקנות 
  *�2004עסקאות), תשס"ד

ההגבלי� לחוק  �51(א) ו20, 17(ב), 7בתוק  סמכותי לפי סעיפי�   
החוק), ובאישור ועדת הכלכלה  –(להל�  �1988, התשמ"חהתחרות הכלכליתהעסקיי�

  של הכנסת, אני מתקי� תקנות אלה:

  –בתקנות אלה   .1

למיזוג וכל  אד� השולט בצד למיזוג, תאגיד הנשלט בידי צד –"אד� קשור"   
   תאגיד הנשלט בידי מי מה�;

   "�  בי� שהוכרז לפי החוק ובי� שלא הוכרז; –"בעל מונופולי

   "�  לרבות שירותי� ולרבות זכויות; –"טובי

  חברה שחברה אחרת שולטת בה; –"חברת בת"   

  לרבות אד� קשור לה; –"חברה מתמזגת"   

פקת� מהווה בעיני הקבוצה המצומצמת של טובי� שאס –"טובי� תחליפיי�"   
  הצרכ� תחלי  ישיר ומשמעותי לטובי� מסוימי�, לרבות בהיבט הגאוגרפי;

טובי� מסוימי� וקבוצת הטובי� התחליפיי� לה�; נקבעה הגדרת  –"שוק מוצר"   
שוק מוצר בפסק די� של בית הדי� להגבלי� עסקיי� או בערעור עליו, או בהחלטה של 

עליה, חזקה כי היא הגדרת שוק המוצר לעני� הממונה על הגבלי� עסקיי� או בערר 
  תקנות אלה;

שוק מוצר שטובי� הכלולי� בו משמשי� תשומה בייצור�  –"שוק מוצר משיק"   
מטבע� או  –או בשיווק� של טובי� משוק אחר, וכ� שוק מוצר שהטובי� הכלולי� בו 

� משוק מיוצרי�, משווקי� או מופצי� יחד ע� טובי –בהתא� לתנאי מסחר מקובלי� 
  מוצר אחר, או שה� מוצרי� משלימי� לה�.

  .�1968בחוק ניירות ער,, התשכ"ח הגדרתהכ –"שליטה"  

תיקי ו  ,מרש� ההגבלי� העסקיי� יכלול תיקי הסדרי� כובלי�, תיקי מיזוג חברות  .2
� 42שינוהלו כאמור בתקנות אלה, בכפו  לאמור בסעי  ותיקי קבוצות ריכוז  ,מונופולי

  לחוק.

בקשה  –לחוק (להל�  14המבקש פטור מקבלת אישור בית הדי� לפי סעי    א)(  .3
; ואול� בתוספת 1לפי טופס   בקשהבקשה בשלושה עותקי�לפטור), יגיש לממונה 

בקשה לפטור בגי� הסדר כובל הנלווה למיזוג שהוגשה עליו הודעת מיזוג כאמור בתקנה 
  .., לפי העני�פתבתוס 3או  2, תוגש כחלק מהודעת המיזוג, שבטופס 4

או בקשה לפטור כאמור, יפתח  הסדר כובל ע� הגשת עותק בקשה לאישור  (ב)  
  הממונה תיק הסדר כובל.

  תיק הסדר כובל יכיל מסמכי� הנוגעי� לאותו הסדר, כמפורט להל�:  (ג)  

)1(   �כל בקשה  –בקשה לאישור)  –בתיק בקשה לאישור הסדר כובל (להל
בקשה, כל החלטה שניתנה לגביה והעתק מכל לאישור, כל פסק די� שנית� ב

  פרסו� שפרס� הממונה ברשומות ובעיתוני� יומיי�;

עותק הבקשה לפטור, כל החלטה של הממונה  –בתיק בקשה לפטור   )2(
בבקשה, כל פסק די� שנית� בערר על החלטת הממונה או בערעור על פסק 

  הדי� בערר וכ� צילו� מכל פרסו� שפרס� הממונה ברשומות.

 –(להל�  שבתוספת 2הודעת מיזוג תוגש לממונה כשהיא ערוכה לפי טופס   (א)  .4
  .(ג)�ות משנה (ב) ובכפו  לאמור בתקנ ,הודעה מלאה)

מגיש הודעת מיזוג, שהוא או אד� קשור אליו הגיש במהל, שני� עשר   (ב)  

                                                      

  .812עמ'  20.7.2004מיו�  6330ק"ת תשס"ד מס' פורסמו  *

מרש� ההגבלי� 
  העסקיי�

  תיקי הסדרי� כובלי�

  וגפרטי הודעת מיז



(מרש�, פרסו� ודיווח על עסקאות),  התחרות הכלכליתההגבלי� העסקיי�תקנות 
  �2004 תשס"ד

�  נוסח מלא ומעודכ
  

3 

 

 �ההודעה הראשונה),  –החודשי� שקדמו למועד ההגשה, הודעת מיזוג אחרת (להל
טיה עדיי� נכוני�, מלאי� ועדכניי� במועד הגשת ההודעה החדשה, רשאי להפנות שפר

 �הודעה על דר, ההפניה); מגיש  –בהודעת המיזוג החדשה להודעה הראשונה (להל
בתוספת ויצר  להודעת  2הודעה על דר, הפניה ימלא את ההצהרה שבנספח לטופס 

  .המיזוג החדשה העתק מההודעה הראשונה

כל התנאי� המנויי� להל�, יהיו צדדי� למיזוג רשאי� להגיש  בהתקיי�  (ג)  
  הודעה מקוצרת): –שבתוספת (להל�  3הודעת מיזוג בנוסח הקבוע בטופס 

)1(   ,�חלק� המצרפי בישראל של החברות המתמזגות, לרבות כל אד� קשור למי מה
  אינו עולה על שלושי� אחוזי�; –בשוק המוצר נושא עסקת המיזוג 

מהחברות המתמזגות, לרבות כל אד� קשור למי מה�, אינה בעל  א  אחת  )2(
  מונופולי� בשוק מוצר משיק לשוק המוצר נושא עסקת המיזוג;

א  אחת מהחברות המתמזגות, לרבות אד� קשור למי מה�, אינה צד להסדר ע�   )3(
  צד שלישי המתחרה בה בשוק המוצר נושא עסקת המיזוג.

ת מקוצרות, רשאי הממונה להודיע לה�, בתו, הגישו צדדי� למיזוג הודעו  (ד)  
  –ימי�, כי עליה� להגיש הודעה מלאה, א� לדעת הממונה  15

לא מתקיימי� התנאי� שבתקנת משנה (ג), כול� או חלק�, או א� התעורר ספק   )1(
  של ממש בדבר נכונות הנתוני� הכלולי� בהודעה המקוצרת;

  צרת אינה נכונה;הגדרת שוק המוצר שנת� מגיש ההודעה המקו  )2(

החברות המתמזגות מתחרות בשוק מוצר אחר, שאינו שוק המוצר נושא המיזוג,   )3(
וחלק� המצרפי בו עולה על שלושי� אחוזי� ועלול, בנסיבות העני�, לעורר חשש סביר 

  לפגיעה משמעותית בתחרות.

 –הודיע הממונה כאמור בתקנת משנה (ד), והוגשו הודעות מיזוג מלאות   (ה)  
  (ב) לחוק, ע� הגשת ההודעות המלאות.20ל מני� שלושי� הימי� הקבוע בסעי  יח

  הודעת מיזוג על פי תקנה זו תוגש לממונה בארבעה עותקי�.  (ו)  

היכולת לכוו�, במישרי� או  –בתקנה זו, "שליטה", לעני� הגדרת אד� קשור   (ז)   
חזקה על אד� שהוא בעקיפי�, פעילותו של תאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

  –בעל שליטה א� הוא 

מחזיק ביותר ממחצית הזכות להצביע מכוח מניות או סוג מניות, באסיפה כללית   )1(
של חברה או בגו  מקביל לאסיפה כללית בתאגיד אחר, או מהזכות למנות למעלה 

מהזכות למנות בעלי תפקידי�  –ממחצית ממספר הדירקטורי�, ובתאגיד שאינו חברה 
  ;דומי�

  מחזיק בזכות למנות מנהל כללי באותו תאגיד;  )2(

מחזיק ביותר משלושי� אחוזי� מזכות בתאגיד, ובלבד שאי� אד� אחר מחזיק   )3(
כהגדרתה בכללי ההגבלי�  –יותר ממחצית מזכות כאמור; לעני� זה, "זכות בתאגיד" 

  ;�2001העסקיי� (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א

מניות אחרי� בדבר אופ� הצבעת� בעניני� שוני� בחברה,  צד להסדר ע� בעלי  )4(
בדבר אופ� ניהולה של החברה או בדבר מינוי מנהלי� וחלק� המצרפי של הצדדי� 

  ) לפחות.3להסדר מגיע לשיעור הנקוב בפסקה (

מיזוג, יפתח הממונה תיק מיזוג חברות, שיכיל לבהממונה החלטת הסכמת ניתנה   .5
  מיזוג, כמפורט להל�:מסמכי� הנוגעי� לאותו 

  הודעת המיזוג, למעט הפרקי� הסודיי� שבה ולמעט מצורפיה;  )1(

  כל החלטה של הממונה במיזוג;  )2(

)3(  ;�  כל החלטה של בית הדי� או אב בית הדי

  לחוק; 39כל החלטה של בית המשפט העליו�, בערעור לפי סעי    )4(

  ובעיתוני� יומיי�;של כל פרסו� שפרס� הממונה ברשומות העתק צילו�   )5(

כל החלטה של הממונה בעני� הסדר כובל הנלווה למיזוג שעליו הוגשה   )6(

  תיקי מיזוג חברות



(מרש�, פרסו� ודיווח על עסקאות),  התחרות הכלכליתההגבלי� העסקיי�תקנות 
  �2004 תשס"ד

�  נוסח מלא ומעודכ
  

4 

 

 �בקשה לפטור וכל החלטה שנת� בית הדי�, אב בית הדי� או בית המשפט העליו
  לגבי בקשה לפטור כאמור.

או קבע כי קבוצת  לחוק 26מונופולי� לפי סעי   בעל הכריז הממונה על קיו�  (א)  .6
  , יפתח הממונה תיק מונופולי�.(א) לחוק43היא בעל  לפי סעי  ריכוז 

  תיק מונופולי� יכיל את המסמכי� האלה לגבי אותו בעל מונופולי�:  (ב)  

  כל הכרזה או קביעה כאמור בתקנת משנה (א);  )1(

 מכל פרסו� שפרס� הממונה ברשומות ובעיתוני� יומיי�העתק צילו�   )2(
  ;לחוק 27סעי  ומכל דרישה שדרש הממונה לפי 

(ה) לחוק, וכל 30נוסח ההוראות שהועמדו לעיו� הציבור לפי סעי    )3(
  לחוק; 31פניה של הממונה לבית הדי� לפי סעי  

כל ערר שהגיש בעל מונופולי�, או שהגישו חברי קבוצת ריכוז,   )4()4(
�  ;(בוטלה) לבית הדי

)5(   �וכל  )5( כאמור בפסקהכל החלטה של בית הדי� או של אב בית הדי
בעני� הכרזה  לחוק 39החלטה שנת� בית המשפט העליו�, בערעור לפי סעי  

�  .על בעל מונופולי

(א) קבע הממונה כי קבוצה מצומצמת של בני אד� היא קבוצת ריכוז לפי סעי    א.6
  ) לחוק יפתח הממונה תיק קבוצת ריכוז.6(א)(43

  תה קבוצת ריכוז:תיק קבוצת ריכוז יכיל את המסמכי� האלה לגבי או  (ב)  

  כל קביעה כאמור בתקנת משנה (א);  )1(

י� ימכל פרסו� שפרס� הממונה ברשומות ובעיתוני� יומיי� בענ העתק  )2(
  קבוצת הריכוז;

ג לחוק, וכל פניה 31נוסח ההוראות שהועמדו לעיו� הציבור לפי סעי    )3(
  ) לחוק;1ג(ב31של הממונה לבית הדי� לפי סעי  

ית הדי� או של אב בית הדי� וכל החלטה שנת� בית כל החלטה של ב  )4(
  .בעני� אותה קבוצת ריכוז לחוק 39המשפט העליו�, בערעור לפי סעי  

  

 7ההודעה שעל הממונה לפרס� ברשומות ובשני עיתוני� יומיי� לפי סעי    (א)  .7
  לחוק בקשר לרישו� בקשה לאישור הסדר כובל, תכלול פרטי� אלה:

  דר;שמות הצדדי� להס  )1(

  הנכס או השירות שלגביו נעשה ההסדר;  )2(

  מהות הכבילה;  )3(

  המקו� והזמ� שבה� יכול הציבור לעיי� בפרטי ההסדר.  )4(

(ג) לחוק בקשר 42ההודעה שעל הממונה לפרס� ברשומות לפי סעי    (ב)  
  לאישור הסדר כובל, תכלול פרטי� אלה:

  שמות הצדדי� להסדר;  )1(

  לאישור;החלטת בית הדי� בבקשה   )2(

  תארי, מת� ההחלטה.  )3(

 21ההודעה שעל הממונה לפרס� ברשומות ובשני עיתוני� יומיי� לפי סעי    (ג)  
  לחוק בקשר להודעת מיזוג, תכלול פרטי� אלה:

  שמות החברות המתמזגות;  )1(

  הנכס או השירות שבו עוסקות החברות המתמזגות;  )2(

  שהותנו; החלטת הממונה, לרבות עיקר� של תנאי� ככל  )3(

  כל החלטה בדבר שינוי או ביטול תנאי�;  )4(

  המקו� והזמ� שבה� יכול הציבור לעיי� בתיק המיזוג.  )5(

  תיקי מונופולי�

פרטי הפרסו� 
ברשומות ובעיתוני� 

  היומיי�

  תיקי קבוצת ריכוז
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לחוק יציי� הממונה את  26בפרסו� הכרזה על מונופולי� ברשומות לפי סעי    (ד)  
.�  ש� בעל המונופולי� ואת הנכס או השירות שלגביו קיי� המונופולי

לחוק בקשר לבקשה  14לפרס� ברשומות לפי סעי  הודעה שעל הממונה   (ה)  
  לפטור, תכלול פרטי� אלה:

  שמות הצדדי� להסדר;  )1(

  הנכס או השירות שלגביו נעשה ההסדר;  )2(

  מהות הכבילה;  )3(

  עיקרי החלטת הממונה, לרבות תנאי�, ככל שהותנו;  )4(

  כל החלטה בדבר שינוי או ביטול תנאי�;  )5(

  ול הציבור לעיי� בפרטי ההסדר.המקו� והזמ� שבה� יכ  )6(

תיקי בקשות לאישור הסדרי� כובלי�, תיקי בקשות לפטורי� שניתנו לפי סעי     .8
ותיקי  תיקי מונופולי�ו ,הממונה הסכמתבה� החלטתעליה� לחוק, תיקי מיזוג שניתנה  14

 תחרותגבלי� העסקיי� ההיהיו פתוחי� לעיו� הציבור במשרדי רשות  – קבוצת ריכוז
  הממונה וכ� באתר האינטרנט של הרשות.שיורה שיקבע ושלי�, בימי� ובשעות ביר

) לחוק, יהיה מחזור המכירות של חברות מתמזגות כמפורט 2(א)(17לעני� סעי    .9
:�  להל

מחזור המכירות של כל חברה מתמזגת יכלול את ער, מכירותיה לפי דוחות   )1(
יה; היו לחברה המתמזגת כספיי� מבוקרי�, בלא מס ער, מוס  ובלא מס קנ

  בת, ייקבע מחזורה על פי הדוחות הכספיי� המאוחדי�;�א� או חברות�חברות

 �10מחזור המכירות של שתיי� לפחות מ� החברות המתמזגות לא יפחת מ  )2( 
, ומחזור לי)מחזור המכירות המינימ –(להל�  מיליו� שקלי� חדשי� לכל אחת 20

מיליו� שקלי�  �150לא יפחת מ צד למיזוגהחברות שה� המכירות המצרפי של כל 
  .חדשי�

יו�  �  ל�כל שנה (להבבינואר  1יו� לי יעודכ� במינימ(א) מחזור המכירות ה          .א9
  לעומת המדד היסודי;  שיעור שינוי המדדהעדכו�) לפי 

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

מונה יפרס� הודעה על סכו� מעודכ� כאמור באתר האינטרנט ) המג( 
  ;וברשומות

  –סעי  זה ב  (ד)

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

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

המדד שפורס� לאחרונה לפני יו� העדכו� הקוד�,  � מדד היסודי""ה      
 �המדד  � � של תקנות הדיווחתחילתשלאחר ולעני� יו� העדכו� הראשו

  .9201דצמבר בחודש � שפורס

תקנות ההגבלי� העסקיי� (מרש�, הודעת מיזוג, הודעת הממונה לציבור וקביעת   .10
  בטלות. – �1989מחזור המכירות במיזוג חברות), התשמ"ט

ימי�  30בתקנת משנה (ב),  תחילת� של תקנות אלה, למעט לעני� האמור  (א)  .11
.�  מיו� פרסומ

 1, לעני� פרסו� באינטרנט, ביו� כ' בטבת התשס"ה (8תחילתה של תקנה   (ב)  
  ), והחובה לפיה תחול על תיקי� שנפתחו החל באותו יו�.2005בינואר 

  

  תוספת

  1טופס 

  (א))3(תקנה 

  עיו� הציבור

קביעת מחזור 
המכירות במיזוג 

  חברות

 מחזור �עדכו
 המכירות

  המינימאלי
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  ]בקשת פטור מאישור הסדר כובל[

  

  2טופס 

  )(ב)�ו(א) �4(א) ו3(תקנות 

  הודעה

  

  

  3טופס 

  (ג))�4(א) ו3 (תקנות

  הודעת מיזוג מקוצרת

  

  

  

  אהוד אולמרט  )2004ביולי  6י"ז בתמוז התשס"ד (

  שר התעשיה המסחר והתעסוקה  

  הודעת מיזוג

חוק התחרות הכלכלית ה תהיה כמשמעות� במשמעות המונחי� המופיעי� בטופס ז

) ובכללי ההגבלי� העסקיי� (הוראות והגדרות כלליות), החוק(להל�  1988 – התשמ"ח

  ), ככל שלא ניתנה לה� הגדרה אחרת. הכללי(להל�  2006 –התשס"א 

  מה צרי, למלא בטופס:  –הוראות מילוי 

טרית), יש למלא את כל א� למיזוג יותר מזיקה אחת (אופקית, אנכית או קונגלומ -

  הפרקי� הרלוונטיי� למיזוג.

הרשות תעמוד על מילוי מדויק וקפדני של הודעת המיזוג. הודעת מיזוג שתוגש  -

 באופ� חסר או לא מתאי� תוחזר למגיש, שכ� לאו הודעת מיזוג היא.

יש להגיש את הטפסי� כקוב. סרוק וחתו� דיגיטלית וכ� לצר
 את הודעת המיזוג  -

). אי� צור, לצר
 כקוב. בר Wordוב. בר העתקה (כדוגמת קוב. ונספחיה כק

 1העתקה את הדוחות הכספיי� או את ההסכ� (לרבות נספחיו).

 .ו� לגבייימלא את הפרטי� הרלוונטימגיש הודעת המיזוג כל למע� הסר ספק,  -

   הגדרות המונחי בטופס זה

כאמור וכל תאגיד הנשלט בידי , תאגיד הנשלט על ידי אד� בתאגידאד� השולט  - "אד קשור"

  מי מה�.

  כהגדרתה בתקנות. -" חברה מתמזגת"

                                                      
  באתר רשות התחרות: ובקשות פטור באמצעות הדוא"ללפרטי� נוספי� ראו נוהל הגשת הודעת מיזוג  1

http://www.antitrust.gov.il/Approval%20of%20transactions/Mizugmail.aspx 
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מיזוג בי� חברות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות  -" מיזוג בעל זיקה אופקית"

 ).מיזוג אופקיטובי� תחליפיי� וכ� מיזוג בי� מתחרי� (כהגדרת המונח בכללי�) (להל� ג� 

זוג בי� חברות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק מי - " מיזוג בעל זיקה אנכית"

  ).מיזוג אנכיוהמכירה של טובי� תחליפיי� (להל� ג� 

מיזוג בי� חברות המייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובי�  - מיזוג קונגלומרטי""

 משלימי�. 

 2004.2- ), התשס"דתקנות התחרות הכלכלית (מרש�, פרסו� ודיווח על עסקאות -" התקנות"

  "חברה", כמובנה בחוק. -" תאגיד"

"טובי� אשר מטבע�, או בהתא� לתנאי מסחר מקובלי�, מיוצרי�,  - " טובי� משלימי

  משווקי�, מופצי�, מסופקי� או נצרכי� יחד או שה� נמכרי� לאותו סוג לקוחות.

"הצרכ� תחלי
 הקבוצה המצומצמת של טובי� שאספקת� מהווה בעיני  -" טובי� תחליפיי

  .ישיר ומשמעותי לטובי� מסוימי�, לרבות בהיבט הגאוגרפי

"טובי� המשמשי�, או העשויי� לשמש, תשומה בייצור� או בשיווק� של טובי�  -" טובי� אנכיי

  אחרי�.

זיקה בי� החברות המתמזגות הנוצרת כתוצאה מקיומ� של טובי�  -" זיקה תחרותית"

� משלימי� המיוצרי�, מסופקי� או משווקי� על יד�.תחליפיי�, טובי� אנכיי� או טובי  

  .1968-כהגדרתה בחוק ניירות ער,, תשכ"ח -" שליטה"

  ק א': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוגפר
  פרק זה בכל המיזוגי�יש למלא 

  פרטי� כלליי� על אודות מגיש הודעת המיזוג:

 פרטי המגיש  .1

ו� נוס
, רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד ש� המגיש, מספר החברה, מספר טלפו�, מספר טלפ

  וכתובת דואר אלקטרוני.

 המגיש הוא  .2

  הצד הרוכש במיזוג 

 הצד הנרכש במיזוג 

  

3.   כתובת למסירת מסמכי

  רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

                                                      
 בכפו
 לשינויי� שייערכו בתקנות הדיווח, מעת לעת. 2
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(עו"ד, רו"ח או כל אד אחר פרטי איש הקשר מטע מגיש ההודעה   .4

  המשמש בתפקיד)

ש�, תפקיד, מספר טלפו�, מספר פקס, רחוב/ת"ד (א� שונה מהרשו� לעיל), מספר בית, יישוב, 

  מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

 פירוט הצדדי האחרי לעסקת המיזוג .5

  א.  

  ב.  
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  ק ב': עסקת המיזוג ופרטי נוספי על אודותיהפר
  המיזוגי� פרק זה בכליש למלא 

  עיקרי עסקת המיזוג .6

  יש לתאר בקצרה את מהות המהל, העסקי הגלו� בעסקת המיזוג.

יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחו� פעילות חדש באמצעות 

רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת 

  ו'). פעילות בשוק מסוי� וכ

כמו כ�, יש לרשו� את האופ� בו מתבצעת העסקה (מזומ�, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת 

  התמורה בגי� העסקה, או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

   תרשי המתאר את העסקה .7

יש לצר
 תרשי� מפורט שמתאר את מצב ההחזקות לפני ואחרי ביצוע המהל, העסקי הגלו� 

  בעסקת המיזוג. 

  � זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.בתרשי

   הגשה במדינות נוספות .8

א� עסקת המיזוג חייבת בדיווח בהתא� לדיני הפיקוח על מיזוגי� במדינות נוספות או שבכוונת 

החברות המתמזגות להגיש הודעות מיזוג במדינות נוספות, יש לציי� רשימה מלאה של מדינות 

התחרות שבה� הוגש או יוגש דיווח כאמור; הא� הוגשה הודעת מיזוג והא�  אלה ושמות רשויות

  ניתנה החלטה. 

יש לצר
 טבלה המפרטת את הרשויות לה� הוגשו (או יוגשו) הודעות מיזוג ואת סטטוס הבקשה 

  אצל הרשות הרלוונטית.

  4הא ניתנה החלטה   3הא הוגשה הודעה  ש הרשות  ש המדינה 

        

       

        

        

  

  במסגרת העסקה –אישור אופציה  .9

 יש לסמ� חלק זה, א� רלוונטי.

מגיש הודעת המיזוג מבקש לקבל, במסגרת המיזוג, ג� אישור לאופציה המוענקת  �

  במסגרת עסקת המיזוג ושמימושה יביא לשינוי החזקות בעסק הנרכש העולה כדי מיזוג חברות.

ציה, מהו מועד מימוש האופציה ולפרט יש לציי� בחלק זה היכ� בהסכ� המיזוג מוקנית האופ

  בקצרה מדוע מימוש האופציה המוקנית עולה כדי "מיזוג חברות" חייב בדיווח.

                                                      
 א� הוגשה הודעה, יש לציי� תארי, הגשה. 3

   לציי� את טיבה. יש ,החלטהא� ניתנה  4
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  ק ג': הסיבות להגשת הודעת המיזוגפר
   יש למלא פרק זה בכל המיזוגי�

   הסיבות בגינ� מדובר ב"מיזוג חברות" .10

  לחוק: 1מור בסעי
 יש לסמ� את כל הסיבות שמכוח� העסקה היא "מיזוג חברות" כא

�  �בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הער, הנקוב של הו

 המניות המוצא.

  בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. �

  בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורי� בחברה הנרכשת.  �

  ווחי החברה הנרכשת.בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מר �

  עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על ס
 הקבוע בחוק. �

  בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. �

 סיבה אחרת. ככל שקיימת סיבה אחרת, יש לפרטה. �

  הסיבות מה� נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג" .11

 
  וג:(א) לחוק מה� נובעת החובה להגיש הודעת מיז17יש לסמ� את כל הסיבות שבסעי

�  
כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולי�, כמשמעותו בסעי

  . יש לציי� מהו המונופולי� כאמור: ____________________.)1(א)(26

מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאז� שקדמה למיזוג,  �

 
ירות של לפחות שתיי� מ� ) לחוק ומחזור המכ2(א)(17עולה על הסכו� שנקבע בסעי

  לתקנות הדיווח. 9החברות המתמזגות אינו נופל מ� הסכו� הקבוע בתקנה 

 ).1(א)(26מונופולי� כמשמעותו בסעי
  תאחת החברות המתמזגות היא בעל �

  יש לציי� מהו המונופולי� כאמור: ____________________.

  הגשת הודעת מיזוג למע� הזהירות והצהרה .12

יש לפרט מדוע קיי� ספק באשר לצור,  –ג מוגשת למע� הזהירות א� הודעת המיזו .א

 בהגשת הודעת המיזוג.

  על מגיש הודעת מיזוג למע� הזהירות לחתו� על נוסח ההצהרה המפורט להל�: .ב

"מגיש הודעת המיזוג מתחייב, כי יכבד את החלטת הממונה במיזוג דנ�, כל עוד לא ניתנה 

 או ערכאה מוסמכת אחרת. קביעה אחרת על ידי בית הדי� לתחרות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגיש הודעת המיזוג שומר לעצמו את כל הזכויות הנתונות 

 
(א) לחוק או 22לו על פי כל די�, ובכלל זה את הזכות לערור על החלטת הממונה לפי סעי

 לתקו
 אותה בכל ערכאה אחרת, על פי כל די�, ולהעלות במסגרת תקיפה כזו, בי� היתר,
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  השגות על סמכות הממונה לדו� בעסקת המיזוג. "

   

 חתימה:

    

  תארי,:

  

 מיזוגי קודמי שהיו חייבי באישור הממונה  .13

יש לפרט על מיזוגי� קודמי� שהיו חייבי� באישור הממונה על התחרות שהחברות המתמזגות 

  היו צד לה� בשלוש השני� האחרונות.
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אודות מחזיקי במגיש הודעת ק ד': פרטי נוספי על פר

  המיזוג, עיסוקי ותחומי פעילות מושא עסקת המיזוג

  יש למלא פרק זה בכל המיזוגי�

 –, כהגדרתו להל�, בי� החברה המתמזגת לבי� העסק הנמכר א מתקיי ניתוק זיקות

  להל�. 17-19לא ימולאו סעיפי� 

 הגדרות

:�  בפרק זה יראו במונחי� הבאי� את המשמעות כדלקמ

האד� המצוי בראש שרשרת השליטה במגיש הודעת המיזוג  –" בעל השליטה הסופי"

)Ultimate Controlling Owner(.  

חזקה בהו� מניות מונפק, זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות הלרבות  –" זכויות בתאגיד"

  .למינוי נושאי משרה וזכויות בחלוקת יתרת נכסי התאגיד בפירוק

תאגיד שהתאגד בישראל וכ� תאגיד שהתאגד מחו.  –" זוג לישראלחברה בעלת זיקת מי"

 ) הוא2; (א חברת חו. הרשומה בישראלוה) 1לישראל ואשר מתקיי� בו אחד או יותר מהבאי�: (

, עובר לעסקה מושא הודעת ישראלי תאגידא מצוי בזיקת מיזוג ע� ואול� ה ,בישראל �רשו ואינ

  .בישראלמחזיק מקו� עסקי�  ) הוא3(-המיזוג; ו

היפרדות מוחלטת של המוכר, לרבות אד� קשור לו, מכל קשר לפעילות  –" ניתוק זיקות"

  העסקית מושא עסקת המיזוג לרבות זכויות בתאגיד, זכויות ניהול, הכנסות ורווחי�. 

  

  העסקית הפעילות .14

  יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג. 

  של תחומי הפעילות הנרכשי�/נמכרי� במסגרת המיזוג. הכוונה היא לתיאור תמציתי 

   אזור הפעילות העסקית .15

יש לציי� הא� הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל ארצית או שהיא מתקיימת באזורי� 

  גאוגרפיי� מסוימי�. ככל שמתקיימת באזורי� מסוימי�, יש לפרט�.
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  חסוי $מחלק זה והלאה

  המיזוג בעלי הזכויות במגיש הודעת  .16

ויותר במישרי� או בעקיפי�, מ�  5%יש לפרט מיה� כל המחזיקי� במגיש הודעת המיזוג אשר לה� 

  הזכויות במגיש הודעת המיזוג ולציי� את חלק�. 

  הנחיות נוספות למענה לסעי
 זה: 

א� מגיש הודעת המיזוג הוא שותפות יש לפרט מיה� השותפי� הכלליי� ומיה� השותפי� 

או יותר ברווחי� או בקבלת החלטות  5%חלק�, במישרי� או בעקיפי�, עולה על המוגבלי� אשר 

השותפות ולציי� את חלק� א� מגיש הודעת המיזוג הוא חברה יש להעביר רשימה של כל בעלי 

או יותר (ללא התחשבות בדילול עתידי, מלא או  5% במישרי� או בעקיפי�, המניות אשר מחזיקי�,

  וג.חלקי) במגיש הודעת המיז

בעסקה בה מגיש הודעת המיזוג הוא חברה שהוקמה לצור, העסקה מושא הודעת המיזוג (לרבות 

  חברת "מד
"), יש לספק את הפרטי� האמורי� ביחס לחברה המחזיקה בה.

דוגמה: חברה א' רוכשת את מניותיה של חברה ב' ולש� כ, מקימה חברה א' תאגיד באמצעותו תתבצע 

), או עושה שימוש בחברת "מד
" לש� כ,. במקרה זה מגיש הודעת המיזוג "Merger vehicle"הרכישה (

מטע� חברה א' יפרט מיה� בעלי המניות של חברה א'. באופ� דומה, א� חברה א' וחברה ב' רוכשות 

 ("
יש לפרט את  –באמצעות חברה שתוק� לצור, העסקה את חברה ג' (או עושות שימוש בחברת "מד

  ב'.-ברות א' וויותר בח 5%-המחזיקי� ב

לעניי� החזקות בעקיפי�, אי� צור, לפרט על אודות בעל הזכויות במחזיק במגיש הודעת המיזוג 

כאשר כל החזקותיו במגיש הודעת המיזוג נובעות מהיותו בעל זכויות באותו המחזיק ובלבד 

  שפורטו החזקותיו של המחזיק עצמו. 

), חברה ג' 80%והמחזיקי� במניותיה ה� חברה ב' ( דוגמה: מגישת הודעת המיזוג היא חברה א' (רוכשת)

) ואלמוני 80%בעלי המניות בחברה ד' ה� פלוני ( –) 12%) וחברה ד' (4%), בעל השליטה בחברה ב' (4%(

  ). פלוני ואלמוני אינ� בעלי מניות בחברות ב' או ג'.20%(
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(במשרי�  84%דהיינו  –' במקרה זה יש לפרט את ס, החזקותיו של בעל השליטה בחברה ב' בחברה א

מהו� מניותיה  5%-ובעקיפי� באמצעות חברה ב'); לא נדרש לציי� את חברה ג' שכ� היא מחזיקה פחות מ

 �של חברה א'; יש לפרט את חברה ד', אול� אי� צור, לפרט על אודות החזקותיו של פלוני בחברה ד', שכ

זקתו בחברה א' נובעת מעצ� היותו בעל מניות , כל הח5%על א
 שהחזקותיו בעקיפי� בחברה א' עולות על 

-בחברה ד'. אי� צור, לפרט על אודות החזקותיו של אלמוני בחברה א', שכ� הוא מחזיק (בעקיפי�) פחות מ

  ממניותיה של חברה א'.  5%

שיעור החזקותיו   המחזיק          

(לפי סוג) בזכויות 

   5בתאגיד

    

    

    

    

 דעת המיזוגבעל השליטה הסופי במגיש הו .17

יש לפרט מיהו בעל השליטה הסופי במגיש הודעת המיזוג ואת כל התאגידי� בה� מחזיק בעל 

זכות למנות ב, או � הזכויות בתאגידמ 20%לפחות בבמישרי� או בעקיפי�, השליטה הסופי כאמור, 

) וזאת רק ביחס לחברות המוחזקות החברות המוחזקות(להל�  נושא משרה אחד לפחות בו

  שקיימת זיקה תחרותית בינ� לבי� חברה מתמזגת אחרת.  

ביחס לחברות המוחזקות, יש לפרט מהי הזיקה התחרותית בינ� לבי� חברה מתמזגת אחרת 

  ומיהו בעל השליטה הסופי בכל אחת מ� החברות המחוזקות.  

  הנחיות נוספות למענה לסעי
 זה: 

  בעלות זיקת מיזוג לישראל בלבד.יש לציי� חברות 

  אי� למלא את הסעי
 ביחס לעסק הנמכר בהתקיי� ניתוק זיקות.

  יש לצר
 תרשי� החזקות (ע. החזקות) וטבלת החזקות כנספח להודעה זאת.

  :בעל השליטה הסופי במגיש הודעת המיזוג הוא

_________________________________________________________  

  ה של החזקות בעל השליטה הסופי להמחשה:מצ"ב טבל

שיעור החזקותיו התאגיד המוחזק         

(לפי סוג) בזכויות 

   בתאגיד

בעל השליטה הסופי 

   בתאגיד המוחזק

  הזיקה (אופקית/אנכית/משלימה)

        

        

        

       

 

                                                      
  .יש לציי� א� מדובר בשות
 כללי או מוגבלא� המחזיק הוא חלק משותפות  5
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  החזקות מגיש הודעת המיזוג .18

 10% לפחותבבמישרי� או בעקיפי�, זוג, יש לפרט את כל התאגידי� בה� מחזיק מגיש הודעת המי

ה�; את בעל השליטה הסופי באות� זכות למנות נושא משרה אחד לפחות בבאו  � הזכויותמ

תאגידי�; את תחו� הפעילות של אות� תאגידי� והא� קיימת זיקה תחרותית בי� כל אחד 

קה תחרותית מהתאגידי� המצויני� לבי� חברה מתמזגת אחרת וכ� את ש� התאגיד שקיימת זי

  אליו כאמור.

  הנחיות נוספות למענה לסעי
 זה: 

  יש לציי� חברות בעלות זיקת מיזוג לישראל בלבד.

  אי� למלא את הסעי
 ביחס לעסק הנמכר בהתקיי� ניתוק זיקות.

  יש לצר
 תרשי� החזקות (ע. החזקות) וטבלת החזקות כנספח להודעה זאת. 

  הודעת המיזוג להמחשה:מצ"ב טבלה המפרטת את החזקותיו של מגיש 

  

 במגיש הודעת המיזוג פרטי על אודות בעלי הזכויות .19

בכל אחד מ� המחזיקי� במגיש הודעת המיזוג  יש לפרט, בטבלה להל�, מיהו בעל השליטה הסופי

ויותר, במישרי� או בעקיפי�, מ� הזכויות במגיש הודעת  20%לעיל המחזיקי�  16 שפורטו בשאלה

�יי� לגבי כל ) ולציי� מה מבי� האפשרויות הבאות מתקהמחזיקי במגיש ההודעה המיזוג (להל

 אחד מהמחזיקי� במגיש ההודעה:

 לא מתקיימת זיקה תחרותית בי� המחזיקי� במגיש ההודעה לבי� חברה מתמזגת אחרת. .א

קיימת זיקה תחרותית בי� המחזיקי� במגיש ההודעה לבי� חברה מתמזגת אחרת (יש  .ב

 לפרט מהי הזיקה התחרותית שנוצרת כתוצאה מ� המיזוג).

יזוג א� מתקיימת זיקה תחרותית בי� המחזיקי� במגיש לא ידוע למגיש הודעת המ .ג

 ההודעה, לבי� חברה מתמזגת אחרת.

) ולא 5%ג' (–) ו35%), ב' (60%דוגמה: אחד ממגישי הודעת המיזוג מוחזק על ידי בעלי מניות א' (

ידוע על הסכמי הצבעה או קשרי� נוספי� בי� בעלי המניות. בנסיבות אלו יציי� מגיש הודעת 

בסעי
 קט� א', מיהו בעל השליטה הסופי בחברה ב'. בסעי
 קט� ב' יש לבחו� הא� קיימת  המיזוג,

התאגיד 

  המוחזק         

שיעור החזקותיו 

של מגיש הודעת 

המיזוג (לפי סוג) 

   בזכויות בתאגיד

בעל השליטה הסופי 

   בתאגיד

הזיקה 

  (אופקית/אנכית/משלימה)

 ש התאגיד שמקיי

זיקה תחרותית לתאגיד 

  המוחזק
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ב', לבי� חברה מתמזגת אחרת. מידע על -זיקה תחרותית בי� בעל השליטה הסופי בבעל מניות

בחברות המתמזגות ומידע  20%אודות החזקות בעל מניות ג' אינו נדרש משו� שאינו מחזיק מעל 

  לעיל. 17ניות א' יש לספק בשאלה על אודות בעל מ

  הנחיות נוספות למענה לסעי
 זה: 

  יש לציי� חברות בעלות זיקת מיזוג לישראל בלבד.

  אי� למלא את הסעי
 ביחס לעסק הנמכר בהתקיי� ניתוק זיקות.

  יש לצר
 תרשי� החזקות (ע. החזקות) וטבלת החזקות כנספח להודעה זאת.

   לא מתקיימת זיקה/קיימת זיקה(נא לפרט)/לא ידוע    ש המחזיק במגיש ההודעה        

    

    

    

    

    

 

 מחזור מכירות  .20

יש לפרט מהו מחזור המכירות של החברה המתמזגת בשנה הקלנדארית שקדמה להודעת המיזוג, 

בישראל ובעול�. יש לפרט בנפרד את מחזור המכירות העולמי של החברה המתמזגת; את מחזור 

  החברה המתמזגת ואת מחזור המכירות בישראל של מגיש הודעת המיזוג.המכירות בישראל של 

הוראות לחלק זה: א� מתקיי� ניתוק זיקות בי� המוכר לעסק הנמכר, על החברה המתמזגת 

  מטע� העסק הנמכר לציי� את מחזור המכירות של העסק הנמכר, במסגרת עסקת המיזוג בלבד. 

ג', רוכשת באמצעות חברה א' את -ות א', ב' ו, השולטת בישראל בחברAלדוגמה: חברה זרה 

  מניות חברה ד', הנשלטת על ידי חברה ה'.

) מחזור 2) מחזור המכירות שלה בעול� (לרבות כל אד� קשור לה); (1לדווח: (  Aבמקרה זה על

) מחזור המכירות בישראל של חברה א' 3(-ג'); ו-המכירות שלה בישראל (דהיינו מחברות א', ב' ו

  תה מתבצעת רכישת חברה ד'. באמצעו –

א� במסגרת עסקת המיזוג ניתקות מלוא הזיקות בי� בעל השליטה בחברה ד' לבי� חברה ד', 

חברה ד' תפרט את הכנסותיה בישראל ללא הכנסות חברה ה' (או כל גו
 הנשלט על ידה או שולט 

  בה).

21.   מוצרי הצדדי

�". תכליתה של דרישת הפירוט היא יש לפרט את כל המוצרי� הנכללי� בהגדרת "מוצרי הצדדי

ידי החברות -לקוח או יחסי השלמה, בי� המוצרי� המסופקי� על-לזהות יחסי תחרות, יחסי ספק

  המתמזגות.
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  :הגדרות

"ידי חברה מתמזגת, -טובי� המיוצרי�, משווקי�, מופצי� או מסופקי� על - " מוצרי הצדדי

לה� מיוצרי�, משווקי�, מופצי� או אשר ה� או טובי� תחליפיי�, אנכיי� או משלימי� 

  ידי חברה מתמזגת אחרת.- מסופקי� על

  

  

  טובי� משלימי  טובי� אנכיי  טובי� תחליפיי (אופקי)
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  ק ה': מיזוג אופקיפר

  פרק זה ימלא מי שהוא צד למיזוג בעל זיקה אופקית

  חלקה של החברה המתמזגת מכלל הפעילות מושא עסקת המיזוג .22

קה של החברה המתמזגת, מכלל המכירות בשוק במונחי� כספיי� יש לפרט מה חל .א

וכמותיי�, בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, בשנתיי� הקלנדריות 

  שקדמו להודעת המיזוג. 

  בהצגת נתח שוק בהיק
 המכירות במונחי� כמותיי� יש לציי� את יחידת המידה.

    

  שנת _____________ שנת ________ 

  %-נתח שוק ב  היק
 מכירות %-נתח שוק ב כירות היק
 מ

  כמותי  כספי

  

  כמותי  כספי  כמותי  כספי  כמותי  כספי

  תחו� הפעילות:

____________  

                

  תחו� הפעילות:

____________  

                

  

ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצר
 או להפנות למידע אובייקטיבי  .ב

השוק. א� לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי התומ, בהערכת נתח 

כאמור, יש לציי� מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקו של מגיש 

 הודעת המיזוג.  

  תיאור כללי של התחרות בשוק .23

  יש לציי� בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, מה� מאפייני התחרות בו. 

  יש להתייחס למאפייני� הבאי�: בחלק זה

 כיצד הלקוחות נוהגי� לַתֲחר בי� המתחרי�; .ד

 הא� קיימות קבוצות מובחנות של לקוחות וא� כ�, מה� מאפייני אות� קבוצות; .ה

 הא� יש פרמטר דומיננטי לתחרות בתחו� (מחיר, איכות, כמות ,שירות וכדומה); .ו

 הא� קיי� בידול בשוק בי� המתחרי� השוני�; .ז

 ות מאופיינת בקבלת הצעות מחיר/מכרזי�.הא� התחר .ח
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24.  מתחרי

לעיל, את זהות� וחלק�  22יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה  .א

במונחי נתחי שוק (כמותיי� וכספיי�) של כל המתחרי� המשמעותיי� במגיש הודעת 

  המיזוג.

ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצר
 או להפנות למידע אובייקטיבי  .ב

התומ, בהערכת נתח השוק. א� לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי 

הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלק� של כאמור, יש לציי� מהו 

 המתחרי�.  

 לקוחות  .25

לעיל, מיה� חמשת הלקוחות  22יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 

חרוני� (שאינ� הגדולי� ביותר בשנה שקדמה להגשת הודעת המיזוג ומיה� חמשת הלקוחות הא

מבי� חמשת הלקוחות הגדולי�) אשר רכשו מוצרי� או שירותי� ממגיש הודעת המיזוג, עובר 

  להגשת ההודעה (הכל במונחי� כספיי�).

  תחו פעילות

  

  

חמשת 

הלקוחות 

  הגדולי

 פרטי קשר (טלפו�, נייד ודוא"ל)  ש הלקוח

    

    

    

    

    

  

חמשת 

הלקוחות 

 האחרוני

   6שרכשו

    

    

    

    

    

  .בנפרד לפי תחו� פעילותיש לספק שמות מלאי� של הלקוחות ופרטי קשר עמ�, 

   
  תתחו פעילו  

  ש� המתחרה
, %-נתח שוק ב

  כמותי
  בסיס להערכה  %, כספי-נתח שוק ב
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26.   ספקי

לעיל, מיה� חמשת הספקי�  22מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה יש לפרט ביחס לכל אחד 

הגדולי� ומיה� חמשת הספקי� האחרוני� (שאינ� מבי� חמשת הספקי� הגדולי�) של מגיש 

  הודעת המיזוג (הכל במונחי� כספיי�).

  .פרד לפי תחו� פעילותבניש לספק שמות מלאי� של הספקי� ופרטי קשר עמ�, 

   תחומי נוספי בתחרות .27

במיזוג שבו לא מתנתקות מלוא הזיקות בי� תחו� הפעילות מושא עסקת המיזוג לבי� המוכר, יש 

לפרט את כל תחומי הפעילות בה� מתחרות החברות המתמזגות שאינ� מושא עסקת המיזוג, 

  ואת חלקו של כל צד בשוק כאמור. 

28.   הסדרי ע צדדי קשורי

החברה המתמזגת נדרשת לפרט בהודעות המיזוג הסדרי� הקיימי� בינה לבי� מתחרי�. דרישת 

  הפירוט ממוקדת להסדרי� בתחומי הפעילות הנוגעי� לעסקת המיזוג. 

                                                                                                                                                        

 חמשת הלקוחות הגדולי�.מבי� שאינ�  6

  שאינ� מבי� חמשת הספקי� הגדולי�. 7

  תחו פעילות

  

  

חמשת 

 הספקי

  הגדולי

  פרטי קשר (טלפו�, נייד ודוא"ל)  ש הספק

    

    

    

    

    

  

חמשת 

 הספקי

 האחרוני

  7שמכרו

    

    

    

    

    

  

 "או "הסדר "לרבות הסדר שיתו
 פעולה ארעי או נקודתי, הסדר שעניינו פיננסי גרידא  - "הסכ
 ) והסדרי� לרכישה משותפת של חומרי גל�.(הלוואה או קשרי� פיננסיי� אחרי�

  

הא� ישנ� הסכמי� או הסדרי� בי� החברות המתמזגות לבי� מתחרה (או אד� קשור אליו) בתחומי הפעילות נשוא עסקת 

  הסדר כובל). –המיזוג? (אי� באמור כשלעצמו להוות אינדיקציה להיות הסכ�/הסדר זה 

  

  האחרונות כל הסכ� או הסדר כאמור אי� ולא היה בשנתיי� 

 היה הסכ� או הסדר כאמור בשנתיי� האחרונות ותוקפו פג 

            ההסדר צפוי להסתיי� בתארי,              בנוגע ל              קיי� הסכ� או הסדר כאמור ע�  
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  ': מיזוג אנכיק ופר

  למיזוג בעל זיקה אנכית. צדפרק זה ימלא מי שהוא 

הנחיה כללית: במיזוג כאמור, כל אחד ממגישי הודעת המיזוג יפרט את המידע בראי תחו� 

הפעילות הרלוונטי אליו (במעלה או במורד שרשרת הער,). לדוגמה: במיזוג אנכי בי� יצר� למפי. 

�; את כל מתחריו בייצור הטובי� ואת לקוחותיו, כמפורט יפרט היצר� את חלקו בייצור הטובי

להל� ואילו המפי. יפרט את חלקו בהפצת הטובי�; את מתחריו בהפצה של הטובי�; את 

  לקוחותיו ואת ספקיו.  

 זיקה אנכית .29

יש לפרט מה� תחומי הפעילות בה� קיימת, או עשויה להתקיי�, זיקה אנכית בי� החברות 

  זוג ומהו טיב הזיקה בכל אחד מה�.המתמזגות כתוצאה מ� המי

 חלקה של החברה המתמזגת מכלל הפעילות מושא עסקת המיזוג  .30

יש לפרט מה חלקה של החברה המתמזגת, מכלל המכירות בשוק במונחי� כספיי�  .א

 לעיל.  29וכמותיי�, בכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 

  צד לפרט את חלקו בכל שוק בו מתקיימת זיקה אנכית. על כל

  בהצגת נתח שוק בהיק
 המכירות במונחי� כמותיי�, יש לציי� את יחידת המידה.

ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצר
 או להפנות למידע אובייקטיבי  .ב

התומ, בהערכת נתח השוק. א� לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי 

שוק ולפרט כיצד חושב חלקו של מגיש כאמור, יש לציי� מהו הבסיס להערכה בדבר נתח ה

 הודעת המיזוג.

31.  מתחרי

את זהות� וחלק�  לעיל, 29יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה  .א

  במונחי נתחי שוק (כספי וכמותי), של כל המתחרי� המשמעותיי� בחברה המתמזגת.

מייצרת מוצר מסוי� אותו מפיצה חברה ב'. בחלק זה תפרט חברה א'  לדוגמה: חברה א'

  שנת _____________ שנת ________ 

  %-נתח שוק ב  היק
 מכירות %-נתח שוק ב היק
 מכירות 

  כמותי  כספי

  

  כמותי  כספי  כמותי  כספי  כמותי  כספי

  עילות:תחו� הפ

____________  

                

  תחו� הפעילות:

____________  
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את מתחריה המשמעותיי� בייצור המוצר (או מוצרי� דומי�) וחברה ב' את כל מתחריה 

  בהפצת אותו המוצר (או מוצרי� דומי�).

ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצר
 או להפנות למידע אובייקטיבי  .ב

התומ, בהערכת נתח השוק. א� לא מצוי ביידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי 

כאמור, יש לציי� מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלק� של 

 המתחרי�.  

  לקוחות  .32

לעיל מיה� חמשת הלקוחות  29ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה יש לפרט 

הגדולי� ביותר בשנה שקדמה להגשת הודעת המיזוג ומיה� חמשת הלקוחות האחרוני� (שאינ� 

מבי� חמשת הלקוחות הגדולי�) אשר רכשו מוצרי� או שירותי� ממגיש הודעת המיזוג, עובר 

  �).להגשת ההודעה (הכל במונחי� כספיי

  תחו פעילות

  

  

חמשת הלקוחות 

  הגדולי

 פרטי קשר (טלפו�, נייד ודוא"ל)  ש הלקוח

    

    

    

    

    

  

חמשת הלקוחות 

  8האחרוני שרכשו

    

    

    

    

    

  יש לספק שמות מלאי� של הלקוחות ופרטי קשר עמ� בנפרד לפי תחו� פעילות.

  

  

                                                      
  שאינ� מבי� חמשת הלקוחות הגדולי�. 8

  תחו פעילות  

  בסיס להערכה  %, כספי -נתח שוק ב  כמותי, %-נתח שוק ב  ש� המתחרה
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33.   ספקי

לעיל, מיה� חמשת הספקי�  29ילות שפורטו בשאלה יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפע

הגדולי� ומיה� חמשת הספקי� האחרוני� (שאינ� מבי� חמשת הספקי� הגדולי�) של מגיש 

  הודעת המיזוג (הכל במונחי� כספיי�).

 �בעבור החברה המתמזגת הנמצאת במורד שרשרת הער, יש לפרט את הספקי� המשווקי� טובי

  מעלה שרשרת הער,. תחליפיי� לחברה המתמזגת ב

 .�  לדוגמה: במיזוג בי� יצר� למפי., המפי. יספק פרטי� על אודות מתחרי היצר

  קי� ופרטי קשר עמ� בנפרד לפי תחו� פעילות.יש לספק שמות מלאי� של הספ

34.    הסדרי ע צדדי קשורי

החברה המתמזגת נדרשת לפרט בהודעות המיזוג הסדרי� הקיימי� בינה לבי� מתחרי�. 

  דרישת הפירוט ממוקדת להסדרי� בתחומי הפעילות הנוגעי� לעסקת המיזוג.

                                                      
  שאינ� מבי� חמשת הספקי� הגדולי�. 9

  תחו פעילות

  

  

חמשת 

 הספקי

  הגדולי

  פרטי קשר (טלפו�, נייד ודוא"ל)  ש הספק

    

    

    

    

    

  

חמשת 

 הספקי

 האחרוני

  9שמכרו

    

    

    

    

    

  

 "או "הסדר "קודתי, הסדר שעניינו פיננסי גרידא לרבות הסדר שיתו
 פעולה ארעי או נ - "הסכ
 (הלוואה או קשרי� פיננסיי� אחרי�) והסדרי� לרכישה משותפת של חומרי גל�.

  

הא� ישנ� הסכמי� או הסדרי� בי� החברות המתמזגות לבי� מתחרה (או אד� קשור אליו) בתחומי הפעילות נשוא עסקת 

  הסדר כובל). –כ�/הסדר זה המיזוג? (אי� באמור כשלעצמו להוות אינדיקציה להיות הס

  

  אי� ולא היה בשנתיי� האחרונות כל הסכ� או הסדר כאמור 

 היה הסכ� או הסדר כאמור בשנתיי� האחרונות ותוקפו פג 

            ההסדר צפוי להסתיי� בתארי,              בנוגע ל              קיי� הסכ� או הסדר כאמור ע�  
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  ק ז': מיזוג קונגלומרטיפר

פרק זה ימלא מי שהוא צד למיזוג קונגלומרטי בו חלק� של אחת לפחות מבי� החברות 

  מכלל השוק, במונחי� כמותיי� או כספיי�.  25%המתמזגות עולה על 

  ה ב'דוגמאות: חברה א' קונה את פעילותה של חבר

בשוק מוצר  10%ולחברה ב' נתח שוק של  30%יש לחברה א' נתח שוק של  1בשוק מוצר  )א(

  ב' למלא את פרק זה.-. במקרה זה על חברות א' ו1משלי� לשוק 

משוק מוצר  15%ולחברה ב' נתח של  20%יש לחברה א' נתח שוק של  2בשוק מוצר  )ב(

  י� למלא את פרק זה.. במקרה זה מגישי הודעת המיזוג אינ� נדרש2משלי� לשוק 

 זיקה משלימה   .35

החברות הטובי� המשלימי� בי� , בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, מה� יש לפרט

  המתמזגות ולהסביר מה� יחסי ההשלמה המתקיימי�.

 חלקה של החברה המתמזגת מכלל הפעילות מושא עסקת המיזוג  .36

ת בשוק שבו נמכרי� טובי� יש לפרט מה חלקה של החברה המתמזגת, מכלל המכירו .א

 משלימי�, במונחי� כספיי� וכמותיי�, בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג. 

 בהצגת נתח שוק בהיק
 המכירות במונחי� כמותיי� יש לציי� את יחידות המידה.

  שנת _____________ שנת ________ 

  %-נתח שוק ב  היק
 מכירות %-נתח שוק ב היק
 מכירות 

  כמותי  ספיכ

  

  כמותי  כספי  כמותי  כספי  כמותי  כספי

  תחו� הפעילות:

____________  

                

  תחו� הפעילות:

____________  

                

 

ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצר
 או להפנות למידע אובייקטיבי  .ב

ובייקטיבי התומ, בהערכת נתח השוק. א� לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע א

כאמור, יש לציי� מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקו של מגיש 

 הודעת המיזוג.
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37.    מתחרי

לעיל, את זהות� וחלק�  35יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה  .א

 במונחי נתחי שוק (כספי וכמותי), של כל המתחרי� המשמעותיי� בחברה המתמזגת. 

  

  חו פעילותת  

  בסיס להערכה  %, כספי -נתח שוק ב  כמותי, %-נתח שוק ב  ש� המתחרה

        

        

        

        

        

  

ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצר
 או להפנות למידע אובייקטיבי  .ב

התומ, בהערכת נתח השוק. א� לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי 

לציי� מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקו  כאמור, יש

 המתחרי�. 

 לקוחות  .38

לעיל, מיה� חמשת הלקוחות  35יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 

הגדולי� ביותר בשנה שקדמה להגשת הודעת המיזוג ומיה� חמשת הלקוחות האחרוני� (שאינ� 

�) אשר רכשו מוצרי� או שירותי� ממגיש הודעת המיזוג, עובר מבי� חמשת הלקוחות הגדולי

  להגשת ההודעה (הכל במונחי� כספיי�).

  תחו פעילות

  

  

חמשת 

הלקוחות 

  הגדולי

  פרטי קשר (טלפו�, נייד ודוא"ל)  ש הלקוח

    

    

    

    

    

  

חמשת 

הלקוחות 

  10האחרוני

    

    

    

    

    

  ות ופרטי קשר עמ� בנפרד לפי תחו� פעילות.יש לספק שמות מלאי� של הלקוח

                                                      
  הגדולי�. שאינ� מבי� חמשת הלקוחות 10
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  ק ח': חסמי פר

  פרק זה ימלא צד למיזוג בעל זיקה אופקית או אנכית

 כניסה ויציאה מהשוק  .39

יש לפרט, בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, על אודות כניסה ויציאה של מתחרי� 

סת� או יציאת�. בשווקי� בה� היו השני� שקדמו להודעת המיזוג, לרבות זהות� ומועד כני 5-ב

השני� שקדמו להגשת הודעת המיזוג,  5- כניסות או יציאות של מתחרי� מ� השוק ב 10-יותר מ

  הכניסות והיציאות האחרונות של מתחרי� בשוק. 10יש לפרט על אודות 

 חסמי כניסה .40

ילות מושא יש לפרט הא� ישנ� חסמי� לכניסה לפעילות בשוק המוצר לגבי כל אחד מתחומי הפע

עסקת המיזוג. חסמי כניסה ה� מכשולי� הניצבי� בפני חברה הפועלת מחו. לשוק רלוונטי 

מסוי� אשר מבקשת להיכנס לפעילות בשוק המוצר הרלוונטי. דוגמאות לחסמי כניסה: כניסה 

לשוק הרלוונטי מחייבת הקמת מער, הפצה כלל ארצי בעלות גבוהה, כניסה לשוק הרלוונטי 

ות משמעותיות בפרסו�, נאמנות חזקה של הלקוחות למותגי� הקיימי� בשוק מחייבת השקע

  הרלוונטי.

ככל שישנ� חסמי� לכניסה, יש לפרט את כל החסמי� לכניסה לגבי כל שוק משווקי מוצרי 

  הצדדי�.

41.   חסמי רגולטוריי

וק יש לפרט הא� ישנ� דרישות רגולטוריות (דרישות רישוי, תק� וכדומה) בנוגע לפעילות בש

המוצר לגבי כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג. ככל שקיימות דרישות רגולטוריות 

  יש לפרט מה� ובקשר לאיזו פעילות משווקי מוצרי הצדדי�.

 חסמי התרחבות   .42

יש לפרט הא� ישנ� חסמי� להתרחבות בשוק המוצר לגבי כל אחד מתחומי הפעילות מושא 

כשולי� הניצבי� בפני חברה הפועלת בשוק רלוונטי מסוי� עסקת המיזוג. חסמי התרחבות ה� מ

(להבדיל מחסמי כניסה המתייחסי� לגור� המצוי מחו. לשוק הרלוונטי) אשר מבקשת להרחיב 

ידה. דוגמאות -את היק
 הטובי� או סוגי הטובי� המיוצרי�, משווקי�, מופצי� או מסופקי� על

ל נוס
 בעלות גבוהה, הרחבת הייצור לחסמי התרחבות: הרחבת הייצור מחייבת הקמת מפע

מחייבת הגדלת היק
 שעות העבודה במפעל באופ� משמעותי, הרחבת הייצור מחייבת קבלת 

  היתרי בנייה והשגת� של אלה אורכת זמ� רב.

ככל שישנ� חסמי� להתרחבות, יש לפרט את כל החסמי� להתרחבות לגבי כל שוק משווקי 

  מוצרי הצדדי�.

 תחרות מייבוא   .43

כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת לפרט הא� קיימת תחרות מייבוא לגבי יש  .א

ככל שישנה תחרות מייבוא, יש לפרט את חלקה במונחי נתח שוק, ולציי� את המיזוג. 
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  שמות היבואני�.

יש לפרט מה� החסמי� העומדי� בפני ייבוא מוצרי� המתחרי� באלו משווקי המוצר  .ב

יש לרשו� ג� מגבלות רגולטוריות, בפרק ד' לעיל. ו לגבי כל אחד ממוצרי הצדדי� שפורט

א� ישנ� (מכס, היטלי� [לרבות בטוחה או היצ
], מסי קנייה, רישוי, תק� רשמי, מכסות 

 ייבוא וכו').
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  : מסמכי מצורפי ומידע נוס- ק ט'פר

 פירוט יעילויות צפויות .44

   יש לפרט מה� היעילויות הצפויות כתוצאה מעסקת המיזוג.

45.  יש לצר-  ש מסמכי

 הסכ� המיזוג סופי וחתו� וכל נספחיו. .א

 שנות הכספי� האחרונות.  2-דוחות כספיי� מבוקרי� של מגיש הודעת המיזוג ב .ב

חברות ציבוריות רשאיות להסתפק בהפנייה למסמכי�  –הוראות לעניי� חלק זה 

חברת חו. המגישה  ואשר נית� להשיג� ברשת האינטרנט. פומביי�שפורסמו בדיווחי� 

ודעת מיזוג רשאית לצר
 דוחות כספיי� מבוקרי� של התאגידי� אשר באמצעות� היא ה

   פועלת בישראל, חל
 הגשת הדוחות הכספיי� שלה.

  

 מידע נוס- רלוונטי לבחינת השלכות המיזוג על התחרות  .46

יש לפרט הא� ישנו מידע נוס
 הרלוונטי לניתוח השלכות המיזוג על התחרות שיש בו, לדעת מגיש 

ת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה על התחרות בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: הודע

ידי המדינה, למגיש הודעת המיזוג קשרי בעלות צולבת ע� מתחרי� -השוק הרלוונטי מפוקח על

  אחרי� או קשרי הלוואה ע� מתחרי� או בעלי שליטה בה�. 

מכתב נלווה באנגלית יש לצר
 יחד עימו נית� לצר
 מכתב נלווה, בעברית או באנגלית. א� הוגש 

 תרגו� לעברית ואישור עור, די� כי התרגו� הוא תרגו� נאמ� למקור של המכתב באנגלית.
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  ק י': הצהרת מגיש הודעת המיזוגפר

  יש למלא פרק זה בכל המיזוגי�

הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכו�, מלא  .47

  ועדכני

  גיד [מגיש הודעת המיזוג] מצהיר כדלקמ�:אני התא

 כל הפרטי� בהודעת המיזוג נכוני�, מלאי� ועדכניי�.  .1

המסמכי� המצורפי� להודעת המיזוג ה� נכוני� ומלאי� ואינ� חסרי� כל פרט מהותי  .2

 או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשה� בכתב או בעל פה).

ודעה ובנספחי� לה משמש את הממונה ידוע לתאגיד החתו� מטה, כי המידע הכלול בה .3

על התחרות בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לתאגיד 

 החתו� מטה חובתו למסור לרשות ההתחרות מידע נכו�, מלא ועדכני.

התאגיד החתו� מטה מתחייב להביא בפני הממונה כל שינוי במידע שנמסר בהודעת  .4

 ניתנה החלטת הממונה.המיזוג, לאחר הגשתו ובטר� 

  
  

           

ש� 

 החברה:

   

           

  

  תארי,:

  

  

           

  

  

חתימת 

 החברה:

    

  

           

  

מורשה 

  חתימה:

  
  
  

אני _____________, בא/ת כוחה החוקי של _____________[ש� התאגיד], מאשר/ת בזאת 

_____________ [ש� -חתו� לעיל ומשמש בתפקיד_____________ בכי_____________ 

התאגיד] ומכוח מסמכי ההתאגדות של _____________[ש� התאגיד] החתו� לעיל מוסמ, 

לחתו� על טופס זה ונתקבלו כל האישורי� הדרושי� על פי די� ועל פי מסמכי ההתאגדות 

על הודעת המיזוג של_____________[ש� התאגיד] לחתימתו של החתו� מעלה 

  בש�_____________[ש� התאגיד].

  


