
 

 

 

 

 

  תמוז, תשע"ט ה"כירושלים, 

  2019יולי,  28

  -הודעה לעיתונות-

        לשימוע תקנות מיזוגים חדשותלשימוע תקנות מיזוגים חדשותלשימוע תקנות מיזוגים חדשותלשימוע תקנות מיזוגים חדשותרשות התחרות מפרסמת רשות התחרות מפרסמת רשות התחרות מפרסמת רשות התחרות מפרסמת 

    עלות את רף הדיווח המינימאליעלות את רף הדיווח המינימאליעלות את רף הדיווח המינימאליעלות את רף הדיווח המינימאליההההומבקשת לומבקשת לומבקשת לומבקשת ל
  

מבקשת  תקנות מיזוגים חדשות. במסגרת טיוטה זאתטיוטת רשות התחרות מפרסמת להערות הציבור 

כך שתידרש הסכמת הממונה למיזוג רק אם המחזור לעלות את רף הדיווח על מיזוגים רשות התחרות 

  .מיליון ש"ח 20השנתי המינימלי של כל אחת משתי החברות המתמזגות עולה על 

שמטרתו בכנסת הכלכלית  חוק התחרות לרפורמה שעברהשינויים המוצעים מהווים מהלך משלים 

  מיקוד וייעול הליכי בדיקת המיזוגים ברשות התחרות.היתה, בין היתר, 

  השינויים המוצעים: להלן עיקרי

קיימת חובה לדווח על מיזוג כיום  – המיזוגים הדורשים דיווח וקבלת אישור מאת הממונההמיזוגים הדורשים דיווח וקבלת אישור מאת הממונההמיזוגים הדורשים דיווח וקבלת אישור מאת הממונההמיזוגים הדורשים דיווח וקבלת אישור מאת הממונההעלאת רף העלאת רף העלאת רף העלאת רף 

 360המצרפי של הצדדים למיזוג עולה על כאשר מחזור המכירות ולקבל את אישור הממונה למיזוג 

מיליון ש"ח,  10ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מתוך החברות המתמזגות עולה על  ןמיליו

 כל אחת. 

כתוצאה מתיקון זה יימנע  .ש"ח מיליון 20-ל ש"חון ימיל 10-השינוי המוצע יביא להעלאת הרף מ

מדובר בעדכון  אישורה של הממונה עיסקאות מיזוג.הצורך של חברות קטנות שמחזורן נמוך להגיש ל

. על פי 2019לתיקון שנעשה במסגרת הרפורמה שתיקנה את חוק התחרות הכלכלית בינואר משלים 

תיקון זה נדרש אישור הממונה למיזוג רק אם המחזור המשותף של החברות המתמזגות עולה על 

  . )טרם תיקון החוק מחזור משותף ש"חמיליון  150(במקום  ש"חמיליון  360

שנה מעת שפורסמו לאחרונה  15בחלוף  –    שינוי דרישות הדיווח לרשות בעת הגשת מיזוג לבחינתהשינוי דרישות הדיווח לרשות בעת הגשת מיזוג לבחינתהשינוי דרישות הדיווח לרשות בעת הגשת מיזוג לבחינתהשינוי דרישות הדיווח לרשות בעת הגשת מיזוג לבחינתה

מציעה הרשות לערוך התקנות הקובעות את האופן שבו יש לדווח לרשות התחרות על עיסקת מיזוג 

מהניסיון שינוי באופן הדיווח על מיזוגים. בתקנות הקודמות התאפשר דיווח מקוצר ודיווח מלא. 

הדיווחים הקבועים בתקנות ובעיקר הדיווח השנה האחרונות עלה כי  15-שנצבר ברשות התחרות ב

הרשות. הדבר , אינם מספקים את מלוא המידע הדרוש לבחינת המיזוגים המגיעים לידי המקוצר

הוביל לעיכוב בבדיקות המיזוגים ופניות בבקשה לקבלת מידע מן הצדדים למיזוגים ומצדדים 

  .שלישיים גם במיזוגים שלא העלו חשש תחרותי

במיזוגים  .לרשות לקבל מבעוד מועד את מלוא המידע הדרוש לה שיטת הדיווח החדשה תאפשר

שר לקצר את משך הזמן שנבדקים מיזוגים על שאינם עשויים לעלות חששות תחרותיים, הדבר יאפ

ידי הרשות ויתקצר פרק הזמן בו החברות המתמזגות מצויות באי ודאות בין שלב הגשת הודעת 

  המיזוג למתן החלטת הממונה על התחרות.

לרשות התחרות באמצעות פקס  תקנותהת כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר את הערותיו לטיוט

) או בדואר אלקטרוני לכתובת (לידי עו"ד צחי ברקוביץ 02-5458555שמספרו 

 berko@competition@gov.il 2019 באוגוסט 25, עד ליום.  

במהלך חודש ספטמבר, ולאחר קבלת הערות הציבור, תקיים הרשות מפגש "שולחנות עגולים" 

  לשינויים המוצעים. בנוגע הערותיהםבמטרה לדון עם הגורמים שהגישו את 

  


