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דבר השר

ממשלת ישראל פועלת להפחתת יוקר המחיה ולהגברת הצמיחה הכלכלית במדינה  על מנת 

למצב את כלכלת ישראל בשורה הראשונה של כלכלות העולם. קידום התחרות בשוק הוא גורם 

מפתח להורדת מחירים, לחיזוק הכלכלה הישראלית, להפחתת תלותה בכלכלות זרות ולהפיכתה 

לעצמאית יותר. לפיכך, להגברת התחרות ולפתיחת הכלכלה לשווקים הגלובליים יש חשיבות 

רבה. רשות התחרות אחראית לשמירה על עקרונות התחרותיות במשק ופועלת למנוע יצירת 

קרטלים וכשלי שוק שפוגעים בכלכלה חופשית. 

הדרך להשגת הפחתה ביוקר המחיה היא באמצעות פתיחת השוק הישראלי לתחרות. בישראל 

קיימים כשלי שוק רבים: יבואנים שמונעים כניסה של תחרות מיבוא מקביל, בנקים שחוסמים 

את התחרות בתחומי פעילותם, קמעונאים שמנצלים את גודלם ואת הכוח המונופוליסטי שלהם 

כדי לגבות מחירים לא הוגנים. בכל הכשלים האלה מתפקידה של רשות התחרות להיאבק. 

כחלק מהצעדים שנוקטת רשות התחרות לצמצום הנטל הרגולטורי והביורוקרטי המיותר, חקקה 

השנה את הרפורמה בחוק ההגבלים המאפשרת לה להגביר את פעילות האכיפה האפקטיבית 

שלה ולהפנות את משאביה לקידום התחרות ולחיזוק ההרתעה נגד מונופולים וגופים אחרים 

הפוגעים בתחרות בישראל. 

רשות התחרות מקצועית, נחושה, עצמאית ואפקטיבית היא מפתח לכלכלה מתקדמת יותר ולהורדת 

יוקר המחיה. בטוחני שהעשיה של רשות התחרות ייתנו מענה לכמה מבעיות היסוד של המשק 

הישראלי וצפויות להביא להוזלה של יוקר המחיה בישראל ולהגברת התחרות לטובת הצרכן. 

בברכה,

אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה
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דבר הממונה על התחרות 

עם סיומה של שנת 2018 נפרדה הרשות משמה הקודם רשות ההגבלים העסקיים והפכה לרשות 

התחרות. 

בצד השינוי בשם הושלם תיקון חוק ההגבלים העסקיים, ושינויים מרחיקי לכת במשטר הפיקוח 

על התחרות יצאו לדרך. התיקון בחוק מאפשר לרשות התחרות להיות ממוקדת יותר ואפקטיבית 

יותר ומציב בפניה את האתגר לממש את הכוונה האמיתית שבבסיס התיקון. 

עוד קודם לתיקון החוק החלה רשות התחרות בהליך של מיקוד ובהגברה של פעילות בתחום 

של קידום התחרות ובתחומי האכיפה. כך, למשל, בנובמבר 2018 נכנסו לתוקף תיקונים לכללי 

פטור סוג, אשר הרחיבו בצורה ניכרת את משטר ההערכה העצמית. יישומם של כללים מתוקנים 

אלה ִצמצם את עיסוקה של הרשות ברישוי עסקאות שאינן עסקאות מיזוג. 

רשות התחרות גם עסקה בצורה מוגברת בפעילות פנים-ממשלתית במטרה לקדם תהליכים 

תחרותיים ולאפשר רפורמות פרו-תחרותיות. הרשות השקיעה משאבים ניכרים בקידום הרפורמה 

בחשמל, בייעוץ לקראת הגעה להסכם עם חברת חשמל ובייעוץ בנוגע למכירת תחנות הכוח של 

חברת חשמל לצדדים שלישיים. הרשות גם הייתה מעורבת בייעוץ בנושא הרפורמה בנמלים, 

בייעוץ לחנ"י בנוגע למכרז על הקצאת רציף כימיקלים, בייעוץ בנוגע להקמה של מתקני התפלה 

חדשים, בוועדות העוסקות בקידום אמצעי תשלום מתקדמים, בייעוץ בנוגע לסוגיות העולות 

מהפרדה של חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, ביצירת ממשק API, בייעוץ במכרז הרכבת הקלה 

בירושלים, בייעוץ בנושא הטלה של היטל היצף על המלט ובנושאים רבים נוספים.

גם בתחומי האכיפה הייתה 2018 שנה רוויית פעילות. ארבעה כתבי אישום בפרשות שונות ובהן 

גם פרשת המסעות לפולין הוגשו לבית המשפט. ניתנה הכרעתו של בית המשפט העליון בפרשת 

הקרטל של מדי המים, וניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בנושא קרטל הגיזום. 

בד בבד נפתחו הליכי אכיפה מנהלית נגד בזק בשל ניסיונה לעכב ולמנוע פריסה של מערכת 

סיבים אופטיים על ידי מתחרותיה. כמו כן הושגו צווים מוסכמים עם שופרסל בשל הפרת חוק 

המזון ועם שנפ ו-JCI. בתוך כל התהליכים האלה והליכי אכיפה נוספים מצאה הרשות את הכוחות 

 ,International Competition Network -והזמן לארח סדנת קרטלים בין-לאומית של ארגון ה

שבה השתתפו מעל 40 רשויות תחרות בשלושה ימים מרוכזים של דיונים. 

בתחום הפיקוח על המיזוגים הייתה שנת 2018 שנה מאתגרת לרשות התחרות. ארבע התנגדויות 

למיזוגים, ובהם המיזוג שבין אל על לישראייר והמיזוג שבין מזרחי לבנק איגוד, האישור של 

מיזוג ערוצי רשת ועשר ומעל 200 מיזוגים נוספים שבדקה הרשות, הפכו את 2018 לשנה מרובת 

עשייה בתחום זה.
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בתחומי הריכוזיות הייתה ועדת הריכוזיות מעורבת בשלל נושאים החל מהרפורמה בחשמל, המשך 

בהקמה של מתקני ההתפלה, הפרטת הדואר, מיזוג של ערוצי הטלוויזיה רשת ועשר ונושאים 

רבים נוספים. שיא בפעילות של ועדת הריכוזיות היה ההגעה להסכמה עם קבוצת עידן עופר 

על יציאתה מתחום התקשורת והתחייבותה שלא לפעול בתחום בעתיד בתמורה למתן אפשרות 

להתרחבות בתחומי החשמל. 

בפתח ניצבת שנה מאתגרת לא פחות. בפני הרשות ניצב אתגר של הטמעת התיקון לחוק התחרות 

הכלכלית והנחיית הציבור באשר לאופן שבו יש ליישם אותו. על הרשות להשלים מחקרי שווקים 

שמונחים לפתחה ולעשות שימוש מושכל, מדוד וראוי בכלי האכיפה החדשים שניתנו לה. 

מאחורי העשייה הרבה של רשות התחרות בשנת 2018 והאתגרים שנכונו לשנת 2019 עומד צוות 

מסור, מקצועי, איכותי ומיומן של עובדים. בחריצות ומתוך מוטיבציה ואמונה במטרה עובדי הרשות, 

שהם שמנה וסלתה של השירות הציבורי, פועלים כדי לקדם את התחרות בישראל לטובת הצרכן 

הישראלי ולטובת כלכלה חופשית ומשגשגת. הם ראויים לכל שבח, וזאת ההזדמנות הצנועה שלי 

להביע את תודתי והערכתי העמוקה אליהם. 

בברכה

עו"ד מיכל הלפרין

הממונה על התחרות
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חלק א‘ - חזון ויעדי הרשות

רשות התחרות מופקדת על שמירת התחרות 
החופשית במשק ועל קידומה. עשיית הרשות 
מתפרׂשת על פני מגוון תחומים, בהם פיקוח על 
עסקאות, אכיפה, ייעוץ לגופי ממשלה ולכנסת – 
והכול על מנת לאפשר את התחרות החופשית 
והתועלות שהיא טומנת בחובה לרווחת הצרכן 

ולטובת הצמיחה הכלכלית והרווחה החברתית.

הרשות פועלת על מנת למקד את הפיקוח ואת 
אכיפת החוק בפרקטיקות אשר מקימות חשש 
משמעותי לפגיעה בתחרות בשאיפה לצמצם ככל 
הניתן את הנטל האסדרתי והביורוקרטי בנוגע 
לפעילות עסקית לגיטימית, שאינה מסכנת את 

התחרות החופשית. 

יעדי הרשות
מניעת פגיעה בתחרות מצד גופים עסקיים באופן 

יזום ובמענה לפניות המוגשות אליה;

קידום והטמעה של שיקולי תחרות בפעילות הכנסת 

והממשלה;

מתן שירות יעיל וזמין לציבור תוך צמצום הנטל 

הביורוקרטי והאסדרתי. 

עצמאות הרשות 
הכרה בחשיבות של ערך התחרות מחייבת רשות 

עצמאית, שתהא נטולת השפעות זרות וחסרת פניות. 

עצמאות זו נדרשת, בין היתר, משום שתפקידה 

מחייב התייצבות מול גופים עסקיים בעלי עוצמה 

כלכלית משמעותית, שעלולים להפעיל לחצים על 

תהליך של קבלת החלטות בעניינם. עצמאותה של 

רשות התחרות מאפשרת לה לקבל החלטות בצורה 

עניינית על בסיס שיקולים מקצועיים ולאכוף את 

החוק באופן יעיל וענייני. 
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התיאור בדין וחשבון שנתי זה לא בא למצות את הדין; הוא אינו בגדר ייעוץ משפטי או הבעת 

עמדה מחייבת מטעם רשות התחרות באשר למדיניותה. מטרת התיאור להקנות לקורא מושג כללי 

בדבר תפקידיו של מערך התחרות הוראות חוק התחרות הכלכלית וכיוצא באלה. ככזה התיאור 

כללי ונכתב בהפשטה רבה. מטרת התיאור אינה להקים בסיס שעליו ניתן להסתמך לצורך ביצוע 

עסקאות או אי-ביצוען או לכל צורך מסחרי או משפטי אחר. על גוף המבקש לעשות פעולה או 

להימנע מעשייתה, ויש לו עניין לבחון את הוראות דיני התחרות בהקשר לאותה סוגיה, לקבל 

ייעוץ משפטי באשר לכך ולא להסתמך על האמור בדו"ח שנתי זה.

פעולות בשנת 2018

9

דברי חקיקה
היינו מעורבים בכנסת ובוועדת 
שרים לעינייני חקיקה ל-9 דברי 

חקיקה שונים.

1

סדנת קרטלים 
בינלאומית

הגיעו נציגים מ-40 מדינות ל-3 
ימים אינטנסיביים של דיונים 

על קרטלים.

5

פטורי סוג
התקנו פטור סוג חדש, חידשנו 
ותיקנו ארבעה פטורי סוג נוספים.

6

עיצומים
2 שימועים בגין ניצול מעמד 
לרעה, 4 עיצומים על הפרות 

חוק המזון.

2

תיקוני חוק
העברנו 2 תיקונים לחוק 
ההגבלים העסקיים - חוק 

התחרות הכלכלית.

5

עררים
הוגשו חמישה עררים על 

החלטות של הרשות לבית הדין.

3

דוחות מחקר
פרסמנו 3 דוחות לשימוע ציבורי 

ופתחנו 3 מחקרים נוספי.

17

ועדת הריכוזיות
קיבלנו 17 פניות לייעוצים 
והענקנו יעוץ ב-3 מקרים.

18

יעוץ
יעצנו לרגולטורים וקובעי 

מדיניות פנים ממשלתיים ב-18 
מקרים שונים.

7

צווים מסוכמים
הגענו להסכמה על 7 צווים 

מוסכמים.

4

חקירות

פתחנו 4 חקירות חדשות.

1

גילויי דעת
פרסמנו גילוי דעת אחד.

68

בקשות פטור
טיפלנו ב-68 בקשות פטור.

1

מתן הוראות
שימוע לפני מתן הוראות בגין 

פגיעה ביבוא מקביל.

5

תיקים פליליים
הגשנו 4 כתבי אישום פליליים 

ויצאנו בשימוע לקראת הגשת כתב 
אישום נוסף.

205

מיזוגים

בדקנו 205 מיזוגים, מתוכם 
התנגדנו לארבעה.
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הממונה
על

התחרות

עוזר
בכיר 
לממונה

אחראית 
פניות 
הציבור

דוברות

ממונה על 
קשרים 

בינלאומיים

שווקים מחלקה 
משפטית

מחלקת
מנהלה

המחלקה 
הכלכלית

חקירות 
ומודיעין

חטיבת 
הריכוזיות

חטיבת 
כלכלן 
ראשי

חקירות צוות 
תקשורת

אכיפה 
פלילית

צוות 
תחבורה

צוות
מזון

צוות 
אנרגיה

אכיפה 
מנהלית

צוות 
פיננסים

חטיבת 
מחקר

משאבי מודיעין
אנוש

בנא״מ

מחשוב

בשנת 2018 עברה רשות התחרות הליך ארגון מחדש של חלק ממחלקותיה. 

תחת ניהולה של הממונה על התחרות פועלות חמש מחלקות מקצועיות: מחלקה משפטית, מחלקה 

כלכלית, מחלקת שווקים, מחלקת חקירות ומחלקת ִמנהל ומשאבי אנוש. 

חלק ב - מבנה הרשות 

מבנה הרשות
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הנהלת רשות התחרות
הנהלת רשות התחרות כוללת את הממונה על 

התחרות ואת מנהלי המחלקות

עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות	 

עו"ד מיכל כהן, יועצת משפטית לרשות ומנהלת 	 

המחלקה המשפטית 

ד"ר יאיר אילת, כלכלן ראשי ומנהל המחלקה 	 

הכלכלית וממלא מקום הממונה 

עו"ד חיים ארביב, מנהל מחלקת חקירות	 

מר אוריאל סיטרואן, מנהל מחלקת שווקים	 

מר ניסים מזרחי, סמנכ"ל רשות התחרות ומנהל 	 

מחלקת ִמנהל ומשאבי אנוש

בהנהלה המורחבת של הרשות חברים גם ראש 

חטיבת הריכוזיות, עו"ד עמנואל ברכפלד; עוזר 

בכיר לממונה, עו"ד איל שפירא; ודוברת הרשות, 

גב' סיון כרמון. 

לשכת הממונה על התחרות 
עו"ד איל שפירא, עוזר בכיר לממונה על התחרות; 

גב' סיון כרמון, דוברת הרשות, אחראית לניהול 

תחום הדוברות וההסברה; עו"ד שירה גילת, 

מנהלת שיתופי פעולה וקשרים בינלאומיים;  גב' 

יפה נוריאל, ממונה על פניות הציבור; גב' אנג'לה 

טטרואשוילי, מנהלת לשכת הממונה על התחרות 

ורשמת הרשות.

מחלקת ִמנהל ומשאבי אנוש
מחלקת ִמנהל ומשאבי אנוש שבראשה עומד סמנכ"ל 

רשות התחרות, מר ניסים מזרחי, אחראית לתפעול 

של רשות התחרות ולמכלול הנושאים התקציביים 

והִמנהליים הכרוכים בפעילותה. מאחר שהרשות 

מהווה יחידת סמך עצמאית, פעילותה של מחלקת 

ִמנהל ומשאבי אנוש כוללת ניהול ועדות רכש, מכרזים 

וכוח אדם נפרדות ופעילות תקציבית ללא תלות 

במשרד האם, לרבות התנהלות ישירה מול יחידות 

המטה באוצר ובמשרד ראש הממשלה. בעקבות 

החלת הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות 

המדינה המחלקה קיבלה סמכויות מנציבות שירות 

המדינה לתפקוד עצמאי של הרשות בסוגיות של 

ניהול ההון האנושי.

המחלקה כוללת צוותים מקצועיים לפי תחומים: 

משאבי אנוש, הדרכה ושכר; רכש נכסים ולוגיסטיקה; 

מידענות, ספרייה וארכיב; מערכות מידע ותקשורת.

המחלקה המשפטית
המחלקה המשפטית מרכזת את הטיפול בהליכי אכיפה 

מנהליים ופליליים שבהם הרשות נוקטת כנגד הפרות 

של חוק התחרות הכלכלית וחוק המזון ומייצגת את 

הממונה על התחרות בערכאות משפטיות. 

הצוותים המנהליים מרכזים את הפעילות המשפטית 

בכל הנוגע להפעלת סמכויות האכיפה המנהלית 

הנתונות לממונה על התחרות, כגון קביעות על 

הפרות של החוק, הטלת עיצומים כספיים, הוראות 

לקבוצת ריכוז, בעל מונופולין או יבואן ישיר וצווים 

מוסכמים. עורכי הדין בצוותים המנהליים מייצגים 

את הממונה על התחרות בפני בית הדין לתחרות. 

עורכי הדין בצוותים הפליליים הם תובעים באי 

כוח היועץ המשפטי לממשלה המוסמכים להגיש 

של כתבי אישום ומנהלים הליכים פליליים בגין 

עבירות על החוק.

המחלקה המשפטית גם מלווה תהליכי חקיקה של 

חוקים שעליהם מופקדת הממונה על התחרות 

ומעניקה ייעוץ משפטי להנהלת רשות התחרות.
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המחלקה המשפטית מונה 31 עורכי דין, שבעה 

מתמחים ושני סטודנטים, אשר לחלקם הגדול 

תארים אקדמיים בכלכלה ובִמנהל עסקים נוסף 

על התמחותם המשפטית, ובראשה עומדת היועצת 

המשפטית של רשות התחרות, עו"ד מיכל כהן. 

המחלקה הכלכלית 
דיני ההגבלים העסקיים הם מערכת של נורמות 

משפטיות העוסקות בתופעה כלכלית הנקראת כוח 

שוק. מטבע הדברים במקרים מתאימים יש זיקת 

גומלין הדוקה בין ניתוח כלכלי-תחרותי לבין אכיפה 

ויישום של חוק התחרות. הניתוח הכלכלי-תחרותי 

מהווה נדבך מרכזי בהחלטה אם לאשר מיזוג חברות, 

באכיפה כנגד בעל מונופולין ובהחלטה אם ליתן 

פטור להסדר כובל.

כלכלני המחלקה מעניקים תמיכה כלכלית לכל 

עבודת הרשות. כלכלני המחלקה מעידים, במקרים 

המתאימים, במסגרת הליכים משפטיים שבהם 

מיוצגת הממונה על התחרות. 

המחלקה הכלכלית גם כוללת את חטיבת המחקר. 

חטיבה זו הוקמה במחצית שנת 2012 בעקבות 

המלצות "ועדת טרכטנברג". החטיבה מופקדת על 

ביצוע של מחקרי שוק יזומים. המחלקה אוספת 

נתונים על שווקים נבחרים ומבצעת ניתוחים 

מעמיקים של נתונים אלו כדי להבין את הדינמיקה 

התחרותית בשוק וכך לחשוף כשלים תחרותיים. על 

סמך הממצאים החטיבה מגבשת המלצות מדיניות 

ודרכי פעולה לפתרון הכשלים הללו. ההמלצות 

נמסרות לממונה ולמשרדי הממשלה ומפורסמות 

לציבור. החטיבה גם מסייעת ביישום ההמלצות.

המחלקה הכלכלית מונה 16 כלכלנים )מהם כעשרה 

בחטיבת המחקר( וגיאוגרף אחד. בראש המחלקה 

הכלכלית עומד הכלכלן הראשי של רשות התחרות, ד"ר 

יאיר אילת. בראש חטיבת המחקר עומד ד"ר אורן רגבי.

מחלקת שווקים
מחלקת שווקים הוקמה בשנת 2018. מחלקת שווקים 

מרכזת את פעילות הרשות בכל הנוגע לאישור 

עסקאות, ייעוץ תחרותי למשרדי ממשלה ולוועדות 

הכנסת וקידום תחרות בענפי המשק השונים.

עובדי המחלקה עוסקים בבחינת ההשפעה התחרותית 

של מיזוגים והסדרים כובלים המובאים לאישור 

הממונה מכוח חוק התחרות הכלכלית ושל עסקאות 

נוספות המובאות לאישור הממונה מכוח חוק קידום 

התחרות בענף המזון. נוסף על כך, עובדי המחלקה 

עוסקים בגיבוש צעדים הנדרשים למניעת פגיעה 

בתחרות ולקידום התחרות בענפי המשק שעליהם הם 

מופקדים, הן במסגרת הפעלה של סמכויות הממונה 

והן במסגרת ייעוץ תחרותי לגופים ממשלתיים 

ולוועדות הכנסת. בכלל זה עובדי המחלקה לוקחים 

חלק בעבודת צוותים ממשלתיים, מלווים תהליכי 

חקיקה, מייצגים את הממונה בוועדת שרים לענייני 

חקיקה ובוועדות הכנסת ועוסקים בייעוץ ענפי 

פרטני למשרדי הממשלה השונים.

מחלקת שווקים מונה 24 כלכלנים ועורכי דין 

ושלושה סטודנטים, אשר פועלים בחמישה צוותים 

המתמחים בענפי המשק השונים: צוות תקשורת 

וזכויות יוצרים, צוות תחבורה, צוות אנרגיה ואיכות 

הסביבה, צוות פיננסים וצוות מזון וקמעונאות. בראש 

המחלקה עומד מר אוריאל סיטרואן.

מחלקת חקירות
תפקידה של מחלקת החקירות של רשות התחרות 

הוא לחקור חשדות לביצוע עבירות על חוק התחרות 

הכלכלית. 
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לביצוע תפקידם הוסמכו חוקרי רשות התחרות, לפי 

סעיפים 45 ו-46 לחוק התחרות הכלכלית, לדרוש 

מכל אדם להעביר לידיהם ידיעות, מסמכים, פנקסים 

ושאר תעודות שיש בהם כדי להבטיח את ביצועו 

של החוק. כמו כן הם הוסמכו לחקור כל אדם בשל 

עבירה על החוק, להיכנס לכל מקום שבו מתנהל 

עסק, לערוך בו חיפוש ולתפוס כל חפץ שיש יסוד 

סביר להניח כי ישמש ראיה במשפט בגין עבירה 

על הוראות החוק. החוקרים רשאים לעכב, לעצור 

ולשחרר חשודים בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי 

)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996. 

בתום כל חקירה מחלקת החקירות מעבירה את 

חומר החקירה לידי המחלקה המשפטית של רשות 

התחרות, אשר מחליטה בהתאם לחומר הראיות אם 

יש בנסיבות המקרה מקום להגיש כתב אישום נגד 

החשודים בביצוע העבירות.

מחלקת החקירות כוללת צוותי מודיעין וצוותי חקירות 

ובהם חוקרים בעלי תארים אקדמיים במשפטים, 

בכלכלה, בחשבונאות ובִמנהל עסקים. בראשה 

עומד עו"ד חיים ארביב, מנהל מחלקת חקירות. 

חטיבת הריכוזיות  
החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות שנחקק 

בשנת 2013, קבע כי משרדי ממשלה המבקשים 

להקצות נכסים ציבוריים )רישיונות, חוזים או הפרטות 

של חברות ממשלתיות( לגורמים ריכוזיים במשק, 

מחויבים לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית 

בהתייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות. הממונה 

על התחרות היא יו"ר הוועדה, ולצידה חברים בוועדה 

מנכ"ל משרד האוצר, מר שי באבד, וראש המועצה 

הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון.

חטיבת הריכוזיות שברשות התחרות מופקדת על 

ריכוז עבודת המטה המקצועית והאדמיניסטרטיבית 

של ועדת הריכוזיות, לרבות גיבוש המלצות לחוות 

דעתה של הוועדה. החטיבה מטפלת גם בגיבוש 

ובפרסום רשימות של קבוצות עסקיות בעלות 

היקפי פעילות משמעותיים )תאגידים ריאליים 

משמעותיים וגופים פיננסיים משמעותיים( או 

קבוצות המחזיקות בזכויות בתשתיות חיוניות 

במשק או בכלי תקשורת בהתאם להוראות החוק.

בראש החטיבה עומד עו"ד עמנואל ברכפלד, 

וחברי הצוות הם בעלי תארים בכלכלה, במשפטים 

ובִמנהל עסקים. 

פילוח הון אנושי ברשות

גיל
ממוצע גילאים 

ברשות:
35 שנים

ותק
ותק ממוצע:

4.9 שנים

מגדר
נשים: 72 
גברים: 82

מקצועות
כלכלנים: 32 
משפטנים: 43

חוקרים: 38
לשכה: 11

מנהלה: 23

השכלה
תיכון: 36

תואר ראשון: 45
תואר שני: 57

תואר שלישי: 4

משרות ייעודיות
אתיופים: 2

ערבים/דרוזים/
צ’רקסים: 7
אנשים עם

מוגבלויות: 3
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מלבד סמכויות הפיקוח העמיד החוק לרשות הממונה 

על התחרות כלים שונים על מנת לקדם את אכיפת 

החוק ולהגשים את מטרותיו. כלים אלו כוללים 

ִאכיפה מנהלית-אזרחית, הכרזות ומתן הוראות, 

אכיפה פלילית וכן סמכויות המאפשרות לממונה 

ליזום הליך שיפוטי. הסקירה שלהלן מתייחסת 

גם לתיקון מס' 21 לחוק ההגבלים העסקיים, 

התשמ"ח-1988, שעבר בקריאה שניה ושלישית ביום 

1 בינואר 2019, ובמסגרתו שונו חלק מסמכויות 

האכיפה של הממונה.

ג.1. אכיפה ִמנהלית-אזרחית
עיצום כספי: תיקון מס' 13 לחוק ההגבלים העסקיים, 

התשמ"ח 1988, מסמיך את הממונה על התחרות 

להטיל עיצומים כספיים בגין הפרה של הוראות 

החוק. כלי אכיפה זה מהווה תוספת רבת-משמעות 

למערך האכיפה של דיני התחרות הכלכלית.

החוק קובע ִספים מרביים לגובהם של העיצומים 

ומונה שיקולים מנחים לשיקול הדעת של הממונה. 

בהתאם ובכפוף לזאת קביעת גובהו המדויק של 

העיצום נעשית על ידי הממונה. טרם ההחלטה על 

הטלת עיצום כספי מתקיים הליך שימוע, כמקובל 

בהליכים ִמנהליים, ועל ההחלטה המפר זכאי להגיש 

ערר לבית הדין לתחרות. 

קביעה על הפרת חוק: בסמכותה של הממונה על 

התחרות לקבוע, על פי סעיף 43)א( לחוק, בין היתר, 

כי הסדר מסוים או קו פעולה של איגוד עסקי הם 

הסדר כובל, כי מיזוג חברות מסוים חייב בדיווח 

לממונה או כי בעל מונופולין ניצל את מעמדו 

לרעה. קביעה היא ראיה לכאורה לנקבע בה בכל 

הליך משפטי. מושאיה של הקביעה רשאים לערור 

עליה בפני בית הדין לתחרות. 

צו מוסכם: בהתאם לסעיף 50ב לחוק רשאי בית 

הדין, לפי בקשת הממונה על התחרות וחלף נקיטת 

צעדי אכיפה אחרים על ידי הממונה, ליתן להסכמה 

שבין הממונה לבין אדם אחר תוקף של "צו מוסכם". 

במסגרת הצו אדם יכול להתחייב לעשות מעשה 

מסוים או להימנע מעשותו, וכן הוא יכול להתחייב 

להעביר כספים לאוצר המדינה. סמכות אכיפה 

ִמנהלית זו מרחיבה את טווח האמצעים שהממונה 

על התחרות יכולה לנקוט לקידום מטרות החוק.

ג.2. הכרזות ומתן הוראות
הכרזה על קיומו של בעל מונופולין: סעיף 26)א( 

סיפא מאפשר לממונה להכריז על קיומו של 

מונופולין. אופייה של הכרזה על פי סעיף 26)א( 

סיפא הינו הצהרתי, ואין בהיעדרה של הכרזה כדי 

לגרוע במאומה מן החובות המוטלות ממילא על 

בעל המונופולין. הנפקות המשפטית העיקרית 

של ההכרזה היא היותה ראיה לכאורה לקיומו של 

מונופולין בכל הליך משפטי.

הוראות לבעל מונופולין: סעיף 30 לחוק מאפשר 

לממונה לתת הוראות לבעל מונופולין, אם ראה כי 

עקב קיומו או התנהגותו של בעל מונופולין נפגעת 

התחרות בעסקים או נפגע הציבור, או שקיים חשש 

לפגיעה משמעותית בתחרות או לפגיעה משמעותית 

בציבור. פגיעה מסוג זה עשויה להתבטא, בין 

היתר, במחיר של נכס או שירות, באיכותו, בכמות 

חלק ג – סמכויות האכיפה של דיני התחרות הכלכלית
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המסופקת או בקיומו של מכשול בפני מעבר של 

לקוחות בין פירמות בענף או מכשול בפני כניסה 

של פירמות חדשות לענף. 

הכרזה על קיום קבוצת ריכוז ומתן הוראות לחבריה: 

סעיף 31ב מאפשר לממונה לקבוע כי קבוצה מצומצמת 

של בני אדם המנהלים עסקים, שבידיהם נתון ריכוז 

של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל 

מתן שירותים או מכלל רכישתם, היא קבוצת ריכוז. 

סעיף 31ג מסמיך את הממונה לתת הוראות לחברי 

קבוצת ריכוז בדבר צעדים שעליהם לנקוט כדי 

למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור 

או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף 

שבו הם פועלים או כדי להגביר באופן משמעותי 

את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור 

תנאים להגברה משמעותית של התחרות בענף. 

רשימה פתוחה של הוראות אשר בסמכות הממונה 

לתת לחברי קבוצת ריכוז מופיעה בסעיף 31ג)א(, 

והיא כוללת הסרה או צמצום של מכשולים בפני 

כניסה לענף או מעבר לקוחות בין פירמות בענף, 

הפסקת פעילות מסוימת של חבר הקבוצה המקילה 

על התאמת ההתנהגות בין חברי הקבוצה ואיסור 

על העברה או פרסום של מידע בין חברי הקבוצה 

או בין חברי הקבוצה לבין אדם אחר, אם יש בכך 

כדי להקל על התאמת ההתנהגות בין חברי הקבוצה.  

ג.3. אכיפה פלילית
רשות התחרות רואה באכיפה הפלילית כלי אכיפה 

מרכזי נגד עבירות על חוק התחרות הכלכלית. תפיסת 

היסוד המנחה באכיפה פלילית היא עקירתו מהיסוד 

של התמריץ של מנהלי העסקים לעבור על החוק 

ולפגוע בתחרות וגמול הולם למי שהפר את החוק. 

כחלק מהחשיבות שמיוחסת על פי חוק למניעת 

עבירות על חוק ההגבלים העסקיים, נקבעה בחוק 

חובת פיקוח על מנהלי תאגידים. על פי מצוותו 

של סעיף 48 לחוק, שעודכן בשנת 2019 )תיקון 

מס' 21(, מנהל פעיל בתאגיד חייב לפקח ולעשות 

כל שניתן למנוע עבירה לפי החוק.

ג.4. ייזום הליכים שיפוטיים
חוק התחרות הכלכלית מסמיך את הממונה על 

התחרות ליזום פנייה אל בית הדין לתחרות כדי 

לפעול בנושאים מסוימים. כך פני הדברים בעניין 

סמכות בית הדין להורות על הפרדת חברות שהתמזגו 

בניגוד להוראות החוק )ס' 44 ו-25 לחוק(; בעניין 

סמכות בית הדין להורות על הפרדת בעל מונופולין 

לכמה תאגידים או להורות לבעל מונופולין על 

מכירת נכס )ס' 44, 30א ו-31 לחוק(; בעניין סמכות 

בית הדין להורות על מכירת החזקות צולבות או 

משותפות של חברי קבוצת ריכוז או על מכירת 

נכס של חבר קבוצת ריכוז )ס' 31ג לחוק(; בעניין 

סמכות אב בית הדין לתת צו לא תעשה לפי סעיף 

50א לחוק במטרה למנוע הפרה של החוק; ובעניין 

סמכות בית הדין ליתן תוקף של צו מוסכם להסכמה 

שגובשה בין הממונה על התחרות לבין אדם שהפר 

את הוראות החוק )ס' 50ב לחוק(. 

ג.5. כלי אכיפה שבידי אחרים 
מאמצי האכיפה מצד רשות התחרות מכוונים להגנה 

על אינטרס הציבור בכללותו, ובדרך כלל אין די 

בהם כדי להביא להשבת נזקים בגין הפרת החוק 

לניזוקים. לפיכך בצד סמכויות הממונה על התחרות 

החוק קובע דרכים חלופיות נוספות לקבלת סעדים 

על דרך של אכיפה פרטית. 

לרשות כל אדם או תאגיד עומדים סעדים אזרחיים 

בגין הפרה של חוק התחרות הכלכלית. סעדים 

אלה כוללים את הוראת סעיף 50 לחוק התחרות 
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הכלכלית, ולפיה הפרה של הוראה מהוראות 

החוק דינה כדין עוולה בנזיקין. הסעיף פותח בפני 

פרטים ותאגידים הניזוקים מהפרה של הוראות 

החוק על ידי אחר אפשרות לפרוע ממנו את נזקם 

באמצעות תביעה נזיקית רגילה. נוסף על כך, הדין 

מתיר לאדם, לרשות ציבורית או לארגון העומדים 

בתנאים מסוימים להגיש בקשה לאישור תובענה 

ייצוגית בשם קבוצת אנשים בעילה של הפרה של 

הוראות חוק התחרות הכלכלית. 

לצד העמדת אפשרות לניזוק לקבל סעד בגין נזק 

שנגרם לו בשל הפרה של החוק, האכיפה הפרטית 

תורמת למודל האכיפה של החוק בשני היבטים 

מרכזיים: ראשית, היא מפחיתה מלכתחילה את 

התמריץ להפר את החוק; שנית, האכיפה הפרטית 

משלימה את האכיפה הציבורית במקרים המתאימים.

ההיבט הראשון, פגיעה בתמריץ להפר את החוק, 

עוסק במטרות שהמפירים הפוטנציאליים של הוראות 

החוק רואים לפניהם – רווחים על-תחרותיים. הואיל 

והפרת החוק נעשית בשל הרווח הכלכלי שצפוי ממנה, 

קיומה של חבות כלפי מי שניזוק מההפרה מפחית 

את תוחלת הרווח מביצוע ההפרה. ההיבט השני, 

ההשלמה לאכיפה הציבורית, נגזר מתחולתו הרחבה 

של החוק, אשר מונעת אפשרות לאכיפה ציבורית 

שלמה על כלל ההגבלים העסקיים שמתעוררים בחיי 

המשק והכלכלה. תחולתו של חוק התחרות הכלכלית 

משתרעת על פני הפעילות הכלכלית במשק כולו. 

אשר על כן כמות המקרים והסוגיות שמתעוררים 

באכיפת החוק גדולה מאוד ואינה מאפשרת אכיפה 

בידי רשויות המדינה בלבד. זאת ועוד, האינטרס 

של הציבור הרחב באכיפת הדין – בידי זרוע של 

המדינה דווקא – משתנה בהתאם לנסיבות של כל 

הגבל עסקי. האכיפה הפרטית מאפשרת אכיפה של 

החוק, גם כאשר אין אינטרס מובהק באכיפה על 

ידי המדינה דווקא. שיקולים דומים הובילו מדינות 

רבות בעולם לאמץ מודל של אכיפה פרטית לצד 

האכיפה הציבורית. מגמה זו הולכת ומתרחבת. 

כך, למשל, חלק מהתובענות הייצוגיות בגין הפרת 

הוראות חוק התחרות הכלכלית מוגשות לאחר 

שהפעילה הממונה את סמכותה לפי סעיף 43)א( 

או לפי סעיף 26 לחוק וקבעה כי עניין מסוים מהווה 

הגבל עסקי. קביעת הממונה על התחרות מאפשרת 

לתובעים הייצוגיים להשתמש בקביעות הממונה 

על התחרות כראיה לכאורה במסגרת התביעה וכך 

מסייעת להם לעמוד בנטל המורכב של הוכחת 

ההגבל העסקי. ברשות התקבלו שמונה הודעות על 

בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בנושא הגבלים 

עסקיים שהתבקשו בשנת 2018. 

לרשות התחרות נציג בקרן למימון תובענות ייצוגיות 

במשרד המשפטים המעניקה מימון לתובענות שיש 

עניין ציבורי בבירורן. בשנת 2018 נודע לרשות על 

הגשת עשר תובענות ייצוגיות בתחום ההגבלים 

העסקיים. נוסף על כך, הוגשו שש בקשות למימון 

תובענות ייצוגיות בתחום ההגבלים העסקיים. מתוך 

הבקשות למימון אושרו שלוש כמפורט להלן:

חוות דעת מומחה בסך 50,000 שקל והוצאות . 1

משפט עד סך של 50,000 שקל או 80% מסך 

ההוצאות, לפי הנמוך.

חוות דעת מומחה בסך 45,000 שקל, הוצאות . 2

תרגום ושילוח בסך 20,000 שקל והוצאות משפט 

עד סך של 40,000 שקל או 80% מסך ההוצאות, 

לפי הנמוך.

חוות דעת מומחה בסך 45,000 שקל והוצאות . 3

חוקר פרטי בסך 10,000 שקל. 
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חלק ד’ - פעילות רשות התחרות

ד.1 מיזוגים ועסקאות
ד.1.א. פעילות בתחום המיזוגים 

התפלגות מיזוגים לפי סוג

46% מהמיזוגים היו מיזוגים אופקיים בלבד, קרי, מיזוגים בין מתחרים; 16% מהמיזוגים היו מיזוגים אנכיים 

בלבד, קרי, מיזוגים בין ספק ללקוח; 17% מהמיזוגים היו הן אופקיים והן אנכיים; 21% מהמיזוגים היו 

מיזוגים קונגלומרטיים, קרי, מיזוגים שאינם אופקיים ואינם אנכיים.

מיזוגים אנכיים -
מיזוגים בין ספק ללקוח

מיזוגים אופקיים -
מיזוגים בין מתחרים

מיזוגים קונגלומרטיים - מיזוגים
שאינם אופקיים ואינם אנכיים

מיזוגים אנכיים ואופקיים

התפלגות מיזוגים לפי סוג

21%

46%

16%

17%

נתונים על עבודת המיזוגים ברשות התחרות בשנת 2018

2014201520162017

זמן טיפול זמן טיפול זמן טיפול זמן טיפול

שנה נוכחית
2018

22.5 ימים 
בממוצע

21.4 ימים 
בממוצע

26.3 ימים 
בממוצע

29.2 ימים 
בממוצע

27.5 ימים 
בממוצע

מספר פניות: 205

זמן טיפול
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חלוקה לפי החלטות

מתוך סך כל המיזוגים שהגיעו לפתחה, רשות 

התחרות התנגדה לארבעה מיזוגים שהעלו חששות 

תחרותיים. כמו כן הרשות הטילה תנאים לגבי מיזוג 

אחד, ומיזוג אחד נמשך על ידי הצדדים עקב חששות 

שהעלתה הרשות בפני הצדדים למיזוג.

השוואה רב שנתית - אישור בתנאים
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השוואה רב שנתית - התנגדויות
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מיזוגים בין-לאומיים

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100%

75%

50%

25%

0%

90% 90% 90% 90% 91% 89% 89% 88% 85% 87% 88% 82% 81% 83%

 בין-לאומי    מקומי

בקשות מיזוג שהוגשו ובקשות מיזוג שהטיפול בהן הסתיים
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ד.1.ב. טיפול בבקשות פטור

נתונים על עבודת פטורים מאישור הסדר כובל ברשות התחרות בשנת 2018

2017

זמן טיפול

43 ימים בממוצע

2016

זמן טיפול

86 ימים בממוצע

שנה נוכחית 2018

57 ימים בממוצע

מספר בקשות 
שהוגשו: 63

זמן טיפול

התפלגות סיבות סיום הטיפול בבקשות פטור:

  מתן פטור

  מתן פטור בתנאים

  הועבר להערכה עצמית

  נמשכו

  אחר

  אי-מתן פטור

1%

37%

10%10%

10%

31%

סיום טיפול בבקשות הפטור ב-2018 - חלוקה לפי החלטות
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בקשות פטור שהוגשו ובקשות פטור שהטיפול בהם הסתיים

90

68

45

23

0
20172016 2018

 הסתיימו    הוגשו

ד.1.ג. החלטות מרכזיות

התנגדות למיזוג בין בנק מזרחי-טפחות 

לבנק אגוד

ביום 30 במאי 2018 הודיע ממלא מקום הממונה 

על החלטתו להתנגד למיזוג בין בנק מזרחי-טפחות 

לבנק איגוד, לאחר שמצא שהמיזוג מעלה חשש סביר 

לפגיעה משמעותית בתחרות ובציבור בתחום הבנקאות 

הקמעונאית ובתחום מתן האשראי לענף היהלומים. 

בענף הבנקאות פועל מספר מתחרים מצומצם, והוא 

מאופיין בחסמי כניסה תמירים, שהובילו לכך שלא 

קם בנק חדש בישראל זה עשורים רבים. תחום 

הבנקאות הקמעונאית מאופיין בחסמי מעבר גבוהים 

מאוד, ובפועל כמות הלקוחות שעוברים בין בנקים 

קטנה מאוד. מבדיקת הרשות עולה שקיים חשש 

סביר כי המיזוג יביא לעליית מחירים עקב יצירת 

שיווי משקל חדש, כתוצאה מגריעת בנק אגוד שהוא 

בעל תמריץ לפעול באופן שונה מהבנקים האחרים, 

לרבות בנק מזרחי. מהניתוח עולה גם חשש כי לאחר 

המיזוג תגדל יכולתם של הבנקים הקיימים להגיע 

לשיווי משקל מתואם. חשש זה עשוי להתבטא 

ביתר שאת לאחר שיושלמו הצעדים הננקטים כיום 

להקטנת חסמי המעבר בין הבנקים ולהגדלת פריקות 

המוצרים הבנקאיים. בנוסף, בתחום מתן האשראי 

לענף היהלומים, כמות המתחרים מצומצמת וחלקם 

המצרפי של הצדדים למיזוג בשוק זה משמעותי 

ועולה על 50%. בדיקת הרשות העלתה שקיים חשש 

סביר כי כתוצאה מהמיזוג תיפגע באופן משמעותי 

התחרות גם בשוק זה.
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אי-מתן פטור לשיתוף פעולה של חברות רכש 
המדיה פובליסיס ומדיה קום

ביום 16 במאי 2018 פרסמה הממונה החלטה שלא 

לתת פטור לקיום משא ומתן משותף של חברות רכש 

המדיה פובליסיס ומדיה קום מול ערוצי הטלוויזיה 

המסחריים. הצדדים לשיתוף הפעולה הם מתחרים 

בתחום רכש המדיה. כחלק מתחרות זו חברות רכש 

המדיה מתחרות על רכישה של זמן פרסום מערוצי 

הטלוויזיה המסחריים )קשת, רשת, ערוץ 10 ועוד(, 

שאותו הן מוכרות לאחר מכן ללקוחותיהן, חברות 

הפרסום והמפרסמים. מעיון בטענות הצדדים עלה 

ששיתוף הפעולה המבוקש נועד בעיקרו לרכז בידי 

הצדדים לו כוח שוק, שישמש אותם בבואם לשאת 

ולתת עם ערוצי הטלוויזיה המסחריים. כוח שוק 

מאוחד זה יושג באמצעות ביטול התחרות ביניהם 

אל מול הערוצים המסחריים, והסכנה הברורה היא 

הגדלת הריכוזיות בתחום רכש המדיה. המשמעות 

של ההסדר המבוקש היא פגיעה בהכנסות של 

ערוצי הטלוויזיה המסחריים המתקבלות מהצדדים, 

שעלולה בתורה לפגוע באיכות השידורים ובמגוון 

שלהם וכך להביא לפגיעה בציבור. כל זאת מבלי 

שהצדדים הראו כי הצרכן ייצא נשכר מניהול המשא 

ומתן המשותף מול הערוצים המסחריים. נוכח האמור 

הממונה מצאה כי עיקרו של ההסדר הוא פגיעה 

בתחרות, ומשכך הוא אינו ראוי לפטור. 

התנגדות למיזוג בין חברות רכש המדיה יוניון 
TMF-ו

ביום 11 ביולי 2018 הודיעה הממונה על התנגדותה 

למיזוג בין חברות רכש המדיה יוניון ל-TMF. חברות 

רכש המדיה רוכשות שטחי פרסום באמצעי המדיה 

השונים, כגון טלוויזיה, עיתונות, דיגיטל, שילוט 

חוצות, רדיו וקולנוע, ומוכרות אותם למפרסמים. 

הן גם מציעות למפרסמים שירותי תכנון ושיבוץ 

של התוכן הפרסומי באמצעי המדיה השונים. תחום 

רכש המדיה הוא תחום ריכוזי הנשלט על ידי חמש 

  TMF,חברות – יוניון מדיה, זניט, יוניברסל מקאן

ומדיה קום. ערוצי הטלוויזיה המסחריים העיקריים, 

שמקור הכנסתם העיקרי הוא מפרסום, הם ערוץ 

עשר, קשת ורשת. הם משמשים כלי פרסום מרכזי 

עבור מפרסמים. ערוצי הטלוויזיה נסמכים על חברות 

רכש המדיה למכירת פרסומות ומוכרים באמצעותן 

את מרבית זמן הפרסום. בדיקות הרשות העלו 

שהמיזוג עלול להעצים את כוח השוק של חברות 

רכש המדיה באופן שיתאפשר להן להוריד את 

המחיר שהן משלמות לערוצים, שכן מספר חברות 

רכש המדיה ירד מחמש חברות כיום לארבע חברות 

לאחר המיזוג. ירידה של מחירי הפרסום בטלוויזיה 

עלולה בתורה לפגוע בתמריץ של הערוצים להשקיע 

בתכנים המשודרים וכך להביא לפגיעה בציבור 

הצופים. נוסף על כך, המיזוג עלול להעלות את 

כוח השוק של חברות רכש המדיה מול המפרסמים 

במכירת זמן פרסום בטלוויזיה. בפרט, עבור חלק 

מהמפרסמים חברות רכש מדיה המשרתות מתחרה 

קרוב הן חלופה נחותה בהשוואה לחברות רכש 

מדיה שאינן משרתות מתחרה קרוב, ולכן מתעצם 

החשש להפעלת כוח שוק כלפיהם בדמות העלאת 

מחיר או פגיעה באיכות השירותים. נימוקי החלטת 

הממונה פורסמו ביום 23 ביולי 2018. 

אישור המיזוג בין רשת לערוץ 10 

ביום 8 באוגוסט 2018 אישרה הממונה מיזוג בין רשת 

מדיה בע"מ לבין ערוץ 10 החדש בע"מ. בעקבות 

שינוי שחל במתווה העסקה, נדרש אישור חדש 

לעסקה, והוא ניתן ביום 9 בינואר 2019. אישור 

המיזוג ניתן בכפוף לתנאי שמחייב את רשת 

במכירת אחזקותיה בחברת החדשות הישראלית 

בע"מ, שבה היא מחזיקה במשותף עם שידורי קשת 
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בע"מ. מכירת האחזקות בחברת החדשות תיעשה 

 .)"fix it first"( עוד טרם ביצוע המיזוג בין הצדדים

החלטת הממונה לאשר את המיזוג מבוססת על 

דוקטרינת "הפירמה הכושלת". ממצאי הבדיקה 

של הרשות העלו שבהיעדר המיזוג, ערוץ 10 עלול 

לצאת מהשוק בסבירות גבוהה. בדיקת מכלול 

הנתונים של ערוץ 10 לרבות מצבו הפיננסי של 

הערוץ  הצביעה על קיומו של ספק משמעותי בדבר 

יכולתו להמשיך ולפעול אלמלא המיזוג. נוסף על 

כך, מכלול הנסיבות שנבחנו הביאו את הממונה 

למסקנה כי אין בנמצא קונה חלופי שרכישתו את 

ערוץ 10 תסב פגיעה פחותה בתחרות. על רקע זה 

הוברר כי אישור המיזוג אינו מביא למספר קטן 

יותר של מתחרים בהשוואה להתנגדות אליו, שכן 

בין כך ובין כך צפויים להיוותר בשוק שני ערוצים 

מסחריים בלבד. זאת ועוד, הבחינה העלתה כי 

בהיעדר המיזוג, ישנו סיכוי לא מבוטל כי בשנים 

הקרובות תיוותר בשוק חברת חדשות מרכזית יחידה 

)שתוחזק במשותף על ידי רשת וקשת( – היינו, 

מצב תחרותי נחות משמעותית בהשוואה למיזוג. 

התנאי שהוטל יבטיח קיומן של שתי חברות חדשות 

מרכזיות ועצמאיות וינתק את הזיקה הקיימת בין 

קשת לרשת. לפיכך אישורו של המיזוג בכפוף 

לתנאי עדיף מבחינה תחרותית על סגירת ערוץ 

10 וחברת החדשות שלו. 

תיקון תנאי מיזוג חברות כבלים

ביום 12 בספטמבר 2018 פרסמה הרשות פרסמה 

את החלטת הממונה בדבר תיקון תנאי מיזוג חברות 

הכבלים. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם 

ועדת הפטורים והמיזוגים ברשות ולאחר שפורסם 

התיקון לשימוע ציבורי בתחילת חודש יוני 2018. 

התנאים הוטלו לפני כ-16 שנים במסגרת מיזוג 

חברות הכבלים שהפכו לחברת "הוט". בדיקת 

הרשות את הנושא העלתה כי החששות שהתעוררו 

בעת בחינת המיזוג בשנת 2002 בתחום רכש התוכן 

הרב-ערוצי, עומדים בעינם גם היום בנוגע לכל סוגי 

הערוצים, למעט ערוצים המשדרים תכנים זרים 

בלבד. החשש שעמד בשעתו לנגד עיני הממונה הוא 

החשש מפני דחיקת מתחרים בתחום הרב-ערוצי 

והעלאה של חסמי הכניסה וההתרחבות שלהם, 

וכן חשש מפני פגיעה במגוון התכנים והדעות עקב 

דחיקה של מפיקי ערוצים עצמאיים. לפיכך החליטה 

הממונה שלא לבטל את תנאי המיזוג שנועדו למנוע 

מהוט החזקה, הפקה ושיווק של ערוצים המשדרים 

תוכני ספורט ותוכני מקור מקומיים. תנאים אלה 

נותרו על כנם. לעומת זאת, בנוגע לתכנים זרים 

שלגביהם הופגו החששות התחרותיים שעורר המיזוג, 

החליטה הממונה לתקן את תנאי המיזוג, וכך הוט 

תוכל להחזיק בעצמה בערוצים המשדרים תכנים 

זרים בלבד. עוד תוקנו במסגרת ההחלטה תנאים 

שבהם אושר המיזוג שאינם נדרשים או שהפכו לא 

רלוונטיים היום.

התנגדות למיזוג בין אל על לישראייר 

ביום 10 בינואר 2018 הודיע ממלא מקום הממונה, 

עו"ד אורי שוורץ, על התנגדותו למיזוג בין סאן 

דור נתיבי אוויר בינלאומיים בע"מ, שהיא חברת 

בת של אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ )להלן: 

"אל על"( - חברת התעופה הישראלית הגדולה 

ביותר, ובין ישראייר תעופה ותיירות בע"מ )להלן: 

"ישראייר"( - אחת משתי המתחרות הישראליות 

היחידות של אל על. שני טעמים עמדו ביסוד 

התנגדות הממונה למיזוג. ראשית, המיזוג היה 

מונע כל אפשרות לפעילות עצמאית של אל על 

בקווי התעופה לאילת והיה מקבע את הדואופול 

של ישראייר וארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ 

)להלן: "ארקיע"( בקווים אלה. אל על הפעילה 
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דו”ח רשות התחרות
                                       לשנת 2018

קו טיסות סדיר מנמל התעופה בן גוריון לאילת 

משנת 2010 ועד יציאתה מהפעילות בקו בשנת 

2013. יציאתה של אל על מהקו נעשתה משיקולים 

תפעוליים ובטיחותיים ולא משיקולים כלכליים. 

בידי הרשות הצטברו ראיות המלמדות על כוונות 

קונקרטיות של אל על לחזור ולפעול בקו בעתיד 

עם פתיחתו של שדה התעופה ע"ש אילן ואסף 

רמון בתמנע, כאשר אישור המיזוג היה מותיר את 

ישראייר וארקיע כמתחרות יחידות בקו. שנית, 

המיזוג מעורר חשש גם לגבי הפעילות הבין-לאומית, 

בפרט על רקע החששות לדחיקת מתחרים הנובעים 

מהתלות המוחלטת של חברות התעופה הישראליות, 

ובפרט של ארקיע, בשירותי אבטחת תעופה בחו"ל, 

הניתנים באופן בלעדי על ידי אל על, שהיא בעלת 

מונופולין מוכרז בתחום. המיזוג עם ישראייר היה 

מעצים חשש זה, בין היתר, נוכח הדמיון במאפייני 

הפעילות של ישראייר וארקיע, אשר עוסקות בעיקר 

במכירה ובשיווק של חבילות נופש וכן בהפעלה 

של טיסות שכר עבור סיטונאי תיירות. עקב המיזוג 

התועלת של אל על מדחיקה אפשרית של ארקיע 

באמצעות שירותי אבטחת התעופה צפויה הייתה 

לגדול ולהגביר את התמריץ של אל על לדחוק את 

ארקיע. אל על וישראייר הגישו עררים על החלטת 

הממונה, אולם ביום 20 ביוני 2018, שבועות ספורים 

אחרי הגשת תשובתו של מ"מ הממונה לערר ושעות 

ספורות בטרם דיון מקדמי בבית הדין לתחרות 

שהיה קבוע בתיק, הודיעו חברות התעופה כי אינן 

עומדות עוד על הערר מטעמן, ובהתאם להחלטת 

מ"מ הממונה לא יתמזגו. 

אישור מיזוג בין אלביט לתעש

ביום 19 באוגוסט 2018 הודיעה הממונה על החלטתה 

לאשר את רכישת תעש מערכות בע"מ על ידי 

אלביט מערכות בע"מ. בדיקת המיזוג העלתה כי 

הוא אינו מעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית 

בתחרות. בפרט, נמצא כי החפיפה בין פעילויותיהן 

של אלביט ותעש היא שולית יחסית, וכי בתחומי 

החפיפה קיימת תחרות מצידם של ספקים מישראל 

או מחו"ל. גם החשש מהגברת התלות של משרד 

הביטחון באלביט מערכות, בפרט בכל הנוגע לאספקת 

מערכות לחימה לצבא היבשה, הופג. ראשית, קיימת 

תחרות בחלק נכבד מהתחומים שבהם החברה 

הממוזגת פועלת. שנית, למשרד הביטחון מעמד 

ייחודי בענף התעשיות הביטחוניות – מעמד שאין 

דומה לו בקרב משרדי ממשלה אחרים המופקדים 

על ענפים שונים במשק. הלכה למעשה משרד 

הביטחון חובש שלושה כובעים: לקוח מרכזי, ְמאסדר 

)רגולטור( ומקדם מכירות בחו"ל. מעמד זה צפוי 

להפיג כל חשש להפעלת כוח שוק על ידי החברה 

הממוזגת כלפי משרד הביטחון. עוד העלתה הבדיקה 

כי החברה הממוזגת לא צפויה לחסום מתחרים על 

ידי פגיעה באספקת תשומות שונות הנדרשות להם 

לצורך ייצור מערכות אחרות, בפרט משום שלחברה 

הממוזגת אין תמריץ מספיק לעשות כן. נוסף על 

כך, ניתן משקל גם בהקשר זה לתלות הייחודית 

של התעשיות הביטחוניות במשרד הביטחון, המקנה 

למשרד את היכולת והתמריץ למנוע פגיעה של 

החברה הממוזגת באספקת תשומות הנדרשות 

למתחריה. על פי הסכם ההפרטה החברה הממוזגת 

מקבלת, בין היתר, את הידע הדרוש לייצור מערכות 

הנעה רקטית קלה, אך הפעילות הקשורה במערכות 

ההנעה הקלה יישארו בידי תומר חברה ממשלתית 

בע"מ )שהוקמה במסגרת ההפרטה, בין היתר, לצורך 

ייצור של מערכות הנעה רקטית(.  הסכם ההפרטה 

כולל הסדר פרטני שיבטיח אספקה של מערכות 

הנעה רקטית קלה לתעשייה האווירית ולרפאל. 

במסגרת ההסדר ניתנה לתומר חברה ממשלתית 
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בע"מ  הרשאה לייצר מערכות הנעה רקטית קלה 

על בסיס הידע השייך לחברה הממוזגת, ואף נאסר 

על החברה הממוזגת להתערב בענייניה של תומר 

הנוגעים לאספקה של מערכות ההנעה הרקטית 

הקלה לרפאל ולתעשייה האווירית. גם החשש שמא 

בעקבות רכישת תעש יגבר התמריץ של אלביט, 

ספקית מערכת צי"ד )צבא יבשה דיגיטלי(, לפגוע 

ביכולתם של המתחרים להתממשק עם צי"ד וכך 

לחסום תחרות בתחום אספקת המערכות לצבא 

היבשה, הופג. משרד הביטחון הבהיר לממונה לבקשתה 

כי הוא פועל להנהיג במערכת הצי"ד "ארכיטקטורה 

פתוחה", אשר תאפשר שילוב קל ומהיר של מערכות 

בצי"ד ותפחית את התלות בשיתוף הפעולה עם 

אלביט. בחינת המיזוג על ידי הממונה על הגבלים 

העסקיים החלה בפועל עוד טרם קבלה של הודעות 

המיזוג הפורמליות על ידי הצדדים. הצוות מטעם 

המדינה שהיה אחראי להשלמה של הליך ההפרטה 

עמד בקשר רצוף עם הרשות עוד קודם לחתימת 

הסכם ההפרטה על מנת לעמוד על בעיות תחרותיות 

שעשויות לנבוע מההסכם ועל מנת ליישם פתרונות 

שיפיגו חששות תחרותיים. לפיכך חלק מן החששות 

הפוטנציאליים שהסכם ההפרטה עשוי היה להעלות, 

מצאו את פתרונם עוד בשלב גיבוש ההסכם. עקב 

כך התאפשר אישור המיזוג בפרק זמן קצר יחסית 

לאחר הגשתו לרשות לבחינה. 

התניית הסדר הסליקה הצולבת במעבר לסליקה 
יומית תוך שלוש שנים

ביום 25 באפריל 2018 הודיעה הרשות על יישום 

המלצה מרכזית של וועדת שטרום – מעבר לסליקה 

יומית – ועל שורה של הוראות נוספות בתחום 

כרטיסי החיוב. החל מיום 1 ביולי 2021, מנפיקים 

יחויבו להעביר את התשלומים בתוך יום ממועד 

ביצוע העסקה ולא פעם בחודש, כפי שנהגו עד 

כה. העברת התשלום המאוחרת במסגרת הסדר 

הסליקה הצולבת היא מנגנון התחשבנות ייחודי 

למדינת ישראל אשר דוחה את המועד שבו ניתן 

להעביר את התשלום מהסולק לבתי העסק. כך 

מוטלת עלות האשראי על בתי העסק במקום על 

הבנקים ועל חברות כרטיסי האשראי. עלות עודפת 

זו מתגלגלת, מטבע הדברים, למחירים שהצרכנים 

משלמים. מועד המעבר לסליקה יומית נקבע, בתיאום 

עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ליולי 2021 

על מנת לאפשר לחברות כרטיסי האשראי בבעלותן 

החדשה שהות מספקת להיערך לשינוי. 

כמו כן הודיעה הרשות על שורה של הוראות 

נוספות בתחום כרטיסי החיוב, ובהן הטלת חובה 

על חברות כרטיסי האשראי לצרף להסכם ביניהן, 

ללא עלות, מנפיקים או סולקים חדשים ואיסור על 

חברות כרטיסי האשראי הקיימות לנקוט פרקטיקות 

אנטי-תחרותיות העלולות להקשות על כניסה של 

מתחרים חדשים לתחום ההנפקה או לתחום הסליקה 

או על חדירה של אמצעי תשלום חלופיים לכרטיסי 

אשראי, כגון כרטיסי חיוב מיידי.

ד.2. אכיפה ִמנהלית
צו מוסכם ועיצום כספי - שופרסל

ביום 30 ביולי 2018 הגיעו הממונה וחברת שופרסל 

להסכמה, לפיה יבוטלו כל הסדרי הבלעדיות במקרקעין 

ששופרסל צד להם. ביום 19 בנובמבר 2018 נתן בית 

הדין לתחרות תוקף של צו להסכמות אלו. במסגרת 

הצו המוסכם שופרסל מתחייבת לבטל בתוך שישה 

חודשים כ-180 הסדרי בלעדיות בהם התקשרה 

בנכסי מקרקעין שכורים בהם היא מפעילה את סניפי 

הרשת, וכן להודיע לבעלי נכסים נוספים במקרקעין 

שבבעלותה כי היא אינה עומדת על זכותה לבלעדיות 

בנכסים אלו וכי לא תנקוט הליכים למימוש זכות זו. 
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שופרסל תוכל להיות צד להסדרי בלעדיות עתידיים 

בנוגע ל-25 סניפים חדשים בלבד ולמשך שלוש שנים 

לכל היותר, ואחריהן לא תוכל שופרסל להתקשר 

כלל בהסדרי בלעדיות במקרקעין . 

הסדרי הבלעדיות שבהם הצו המוסכם עוסק הם 

הסדרי שכירות והסדרים דומים שמונעים מבעליו 

של קניון או מרכז מסחרי להשכיר חנויות לעסק 

המתחרה בשופרסל. כך הבטיחה שופרסל, קמעונאית 

המזון בעלת רשת הסופרמרקטים הגדולה בישראל, 

את הגבלת התחרות בסביבתה המסחרית באופן 

העלול לפגוע בתחרות ובצרכנים. בד בבד שופרסל 

שילמה עיצום כספי מוסכם בגובה של כ-9 מיליון 

שקל בגין הפרה של הוראות חוק המזון. לפי בדיקת 

הרשות שופרסל האריכה 19 הסדרי בלעדיות שהייתה 

צד להם בניגוד לחוק המזון, שאוסר על התקשרות 

בהסדרי בלעדיות במקרקעין או בהארכת הסדרי 

בלעדיות קיימים באזורים שבהם יש לקמעונאי 

נוכחות משמעותית של מעל 30% מהחנויות באזור. 

צו מוסכם שופרסל

ביום 12 בפברואר 2018 אישר בית הדין את הצו 

המוסכם בין הממונה לשופרסל בע"מ, שעניינו 

הפרת החובה שהוטלה על שופרסל כתנאי למיזוג 

שלה עם ניו פארם דראגסטורס בע"מ להמשיך 

להפעיל את סניף שופרסל בקניון חיפה כעסק חי 

עד העברתו לרוכש בלתי תלוי. על פי ההסכמה, 

שניתן לה תוקף של פסק דין כאמור, התחייבה 

שופרסל לשלם 290 אלף שקל לאוצר המדינה. 

בכפוף לתשלום זה התחייבה הממונה שלא לנקוט 

צעדי אכיפה נוספים נגד שופרסל בגין ההפרה. 

צו מוסכם דלק

ביום 24 באפריל 2018 אישר בית הדין את הצו 

המוסכם בין הממונה לבין חברת "דלק", החברה 

הישראלית לדלק בע"מ )להלן: "דלק"(. עניינו של 

הצו המוסכם בהפעלת תחנת תדלוק על ידי דלק 

בניגוד להוראות צו המוסכם לפי סעיף 50ב לחוק 

שאושר ביום 20 בנובמבר 2003. על פי ההסכמה, 

שניתן לה תוקף של פסק דין כאמור, התחייבה 

דלק לשלם 257 אלף שקל לקופת המדינה, ובכפוף 

לכך לא תנקוט הממונה צעדי אכיפה נגד דלק בגין 

מעשים אלה.

צו מוסכם אס או אס מססה

ביום 4 באוקטובר 2018 אישר בית הדין את הצו 

המוסכם בין הממונה לבין אס או אס אנרגיה אקספרס 

בע"מ )להלן: "אס או אס"(, אגלים השקעות בע"מ 

)להלן: "אגלים"( והגב' עדינה מססה. עניינו של 

הצו ההמוסכם בהעברת מניות בחברה הפרטית 

בטרם התקבל אישור הממונה על פי פרק ג לחוק. 

במסגרת הצו המוסכם הסכימה אס או אס לשלם 

83 אלף שקל, ואילו אגלים והגב' מססה הסכימו 

לשלם 45 אלף שקל, יחד ולחוד. בכפוף לתשלום 

הסכומים, כאמור, התחייבה הממונה לא לנקוט 

צעדי אכיפה נגד הצדדים או מי מטעמם.

צו מוסכם חוליות

ביום 10 באפריל 2018 הודיעה הממונה לחברת 

חוליות )אגש"ח( בע"מ )להלן: "חוליות"( ונושא 

משרה בחברה על כוונתה לקבוע כי החברה ניצלה 

את מעמדה המונופוליסטי לרעה בניגוד להוראות 

סעיף 29)א( לחוק וסירבה סירוב בלתי סביר לספק 

את מוצריה בניגוד להוראות סעיף 29 לחוק וכן על 

כוונתה להטיל על חוליות ונושא המשרה עיצומים 

כספיים בסך 4.8 מיליון שקל ו-360 אלף שקל. 

חוליות מייצרת, בין היתר, מוצרי צנרת לסילוק 

שפכים מתוך הבית. על פי מכתב השימוע, חוליות 

מתמחה בייצור ושיווק של מוצרי צנרת לבתי מגורים, 
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בין היתר, צנרת שופכין שקטים מפוליפרופילן. 

לאחר שאחד מבתי המסחר המשמעותיים הרוכשים 

מחוליות החל לרכוש מוצרי צנרת שופכין שקטים 

מפוליפרופילן ממתחרה חדש של חוליות, הפסיקה 

חוליות לספק לו את מוצריה. כמו כן ביטלה חוליות 

את ההנחות שנהגה להעניק לבית מסחר משמעותי 

נוסף, שהחל לרכוש מוצרים אלו מהמתחרה החדש. 

לאחר שמיעת הטיעונים הגיעו ביום 23 בינואר 

2019 הממונה, חוליות ונושא המשרה להסכמה, 

שפורסמה להערות הציבור, לפיה חוליות ונושא 

המשרה מודים בהפרת הוראות סעיף 29)א( לחוק. 

חוליות מתחייבת לשלם 2.5 מיליון שקל לאוצר 

המדינה, ונושא המשרה מתחייב לשלם 95 אלף 

שקל. בכפוף לכך לא תנקוט הממונה צעדי אכיפה 

נגד חוליות ומי מטעמה ונגד נושא המשרה.

צו מוסכם טל הל יסכה

ביום 10 באפריל 2018 אישר בית הדין את הצו 

המוסכם בין הממונה לחברות טל הל יסכה וטרי 

וחלק 1 בע"מ. עניינו של הצו הוא בביצוע פעולות 

שעולות כדי תחילת ביצוע מיזוג )העברת סכום 

כסף עם החתימה על הסכם המיזוג( מבלי שניתנה 

קודם לכן הסכמת הממונה לביצוע עסקת המיזוג. 

במסגרת הצו שילמה טל הל יסכה 170 אלף שקל, 

וחברת טרי וחלק 1 בע"מ שילמו 40 אלף שקל. 

צו מוסכם עם יינות ביתן

ביום 13 במארס 2018 הגיעו הרשות ורשת יינות 

ביתן בע"מ לצו מוסכם, ובמסגרתו העבירה יינות 

ביתן את שני הסניפים שהייתה אמורה למכור 

כתנאי לאישור המיזוג עם רשת מגה, אך נותרו 

ברשותה ללא תמורה, לקונה שמצאה, והרשות 

אישרה. כמו כן הוסכם כי רשת יינות ביתן תעניק 

לרוכש אשראי למשך 18 חודשים, תאפשר לו 

להזמין סחורה בתנאים המסחריים המגיעים לה 

)וכך תאפשר לו ליהנות מיתרונות לגודל( וכן 

תשלם סך של 2 מיליון שקל לאוצר המדינה. 

בעקבות דיון שהתקיים בבית הדין לתחרות על 

ההסכמות שאליהן הגיעו הצדדים, תוקן ההסכם 

והוגש לאישור בית הדין ביום 2 בדצמבר, 2018. 

במסגרת הצו המתוקן הוסכם עוד כי יינות ביתן 

לא תעסיק את הקונה או בן משפחתו במשך 

חמש שנים ממועד החלטת בית הדין. כן התחייב 

הקונה כי לא יועסק בידי יינות ביתן. עוד הוסכם 

כי יינות ביתן והקונה וכן כל אדם קשור להם לא 

יקיימו כל שותפות עסקית או קשר עסקי למשך 

חמש שנים ממועד מתן תוקף של צו להסכמות בין 

הממונה למשיבה. כמו כן הוסכם על תנאים נוספים 

שנועדו להבטיח שהממשק בין הקונה למשיבה 

יהיה מינימלי בתקופה שבה יינות ביתן מחויבת 

לאפשר לו את תנאי הסחר שהוא זכאי להם.

הטלת עיצומים כספיים על שלוש קמעונאיות 
מזון שלא עמדו בדרישת חוק המזון

ביום 16 באפריל 2018 הודיעה הממונה על כוונתה 

לעשות שימוש בסמכות המוקנית לה בסעיף 27)ב( 

בחוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-2014, 

ולהטיל עיצום כספי על פרשמרקט בע"מ, כלבו 

חצי חינם בע"מ וקשת טעמים בע"מ בסך 100 אלף 

שקל לכל אחת בשל הפרה של חובת הדיווח החלה 

על החברות בהתאם להוראות חוק המזון והתקנות 

מכוחו. לאחר דין ודברים עם הצדדים באשר למעשה 

ההפרה וכדי לסיים את הליך האכיפה במהירות 

וביעילות, הסכימו הצדדים לוותר על הזכות המוקנית 

להם לטעון טענותיהם בפני הממונה ועל הזכות 

להגיש ערר בפני בית הדין, ובכפוף לכך הממונה 

הסכימה להפחית את גובה העיצום הכספי שיוטל 

על החברות ל-60  אלף שקל.
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הכוונה להטיל עיצומים כספיים בסך של כ-30 
מיליון שקל על בזק

ביום 7 במארס 2018 הודיעה הממונה לבזק שהיא 

שוקלת לקבוע שהתנהגותה של בזק כבעלת מונופולין 

הפרה את הוראות פרק ד לחוק. כמו כן הודיעה 

הממונה שהיא מתכוונת להטיל בגין כך עיצום כספי 

בסך כ-30 מיליון שקל על בזק ועיצום כספי בסך 

כ-700 אלף שקל על נושא משרה בכיר בחברה. 

הרקע לפרשה הוא כוונתן של שחקניות חדשות 

לפרוס רשת תקשורת קווית עצמאית מבוססת 

סיבים אופטיים בישראל במסגרת רפורמת השוק 

הסיטונאי שיזם משרד התקשורת עוד בשנת 2012. 

במקומות רבים בארץ התשתית הפסיבית הזמינה 

היחידה לפריסה של כבלי תקשורת היא התשתית 

של בזק. הקמת תשתית פסיבית עצמאית נוספת על 

התשתית של בזק ביישובים מאוכלסים היא בעייתית 

ביותר. משום כך תשתית התקשורת הפסיבית של 

בזק הכרחית על מנת לפרוס ביישובים מאוכלסים 

רשת תקשורת קווית חדשה אל בתי הלקוחות. בדיקת 

הרשות התמקדה בשני קשיים מרכזיים שהציבה בזק 

בפני המתחרות שביקשו לעשות שימוש בתשתית 

הפסיבית שלה על מנת לפרוס רשת תקשורת קווית. 

הקושי הראשון, סירוב של בזק לתת למתחרות 

גישה למקטעים הסופיים של התשתית הפסיבית 

המחברים בין התשתית ברחוב לבניינים. משמעות 

סירובה של בזק הוא שעל המתחרות בבזק לחפור 

ולהניח תשתית פסיבית עצמאית מהגוב האחרון 

שלפני הכניסה לשטח בבעלות פרטית ועד למבנה, 

דבר הכרוך בעלויות ניכרות המיתֹוספות לפרויקט 

יקר ועתיר סיכונים וביצירת עיכוב משמעותי בהקמה 

של רשת תקשורת קווית. הקושי השני, בזק דרשה 

מהמתחרות המעוניינות לפרוס סיבים אופטיים 

בתשתית הפסיבית שלה, לחתוך ולחבר מחדש 

במספר רב של נקודות והתנגדה שהסיבים ייפרסו 

באופן רציף מגוב לגוב. כל זאת בעוד בזק לא חתכה 

את הסיבים לעצמה באותה תדירות ובאותו היקף, 

כפי שדרשה ממתחרותיה. סירוב זה משמעותו 

השתת עלויות ניכרות על החברות, עיכוב בזמן 

פריסת הרשת וכן פגיעה באיכות של רשת התקשורת 

הנפרסת. עקב מדיניותה של בזק מתחרותיה נמנעו 

מפריסה של סיבים ברשת התקשורת הפסיבית 

שלה עד הכרעת משרד התקשורת בנושא, לפיה אין 

הצדקה למדיניות שנקטה בזק. דרכי פעולה אלה של 

בזק לכאורה עלולות לפגוע בהתפתחות התחרות 

באספקה של שירותי תקשורת. הקשיים שהערימה 

בזק  עלולים להרתיע, לעכב ואף למנוע ממתחרות 

חדשות לפרוס רשתות תקשורת או להרחיב את 

פעילותן בתחום. כך נמנעת מהציבור, או לכל הפחות 

נדחית, התפתחות של תחרות באספקה של שירותי 

תקשורת, שביכולתה לגרום לשיפור ניכר באיכות 

הרשת המסופקת ללקוחות ובמחירים של שירותי 

תקשורת שונים, כמו טלוויזיה, אינטרנט וטלפוניה 

נייחת. לבזק עומדת הזכות להשמיע את טענותיה 

בפני הממונה בטרם תגבש הממונה את עמדתה 

הסופית. הליך השימוע ובדיקת הטענות שהועלו 

במסגרתו מתקיימים בימים אלה.

אי-נקיטת צעדי אכיפה בעניין התאחדות משרדי 
הנסיעות דינזהאוז ואמסלם 

ביום 27 ביולי 2018 הודיעה הממונה כין אין בכוונתה 

לנקוט צעדי אכיפה נגד התאחדות משרדי הנסיעות 

ויועצי התיירות בישראל )ע"ר( חברת אמסלם 

תיירות ונופש בע"מ, חברת דיזנהאוז - בי.טי.סי. 

בע"מ ונושאי משרה בהן בגין מעורבותם, כל אחד 

כפי חלקו, בקביעת קו פעולה אסור של איגוד עסקי 

ובפעולה על פיו. במוקד הפרשה עמדו פעולות 

שנקטה ההתאחדות בעקבות תלונות שהגישו 

אמסלם ודיזנהאוז, שמטרתן לאכוף על חברת 
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תלמה נסיעות ותיירות בע"מ את כללי האתיקה 

שהיו קבועים אז בתקנון ואסרו, בין היתר, על 

שידול עובדים של מתחרים החברים בהתאחדות. 

החלטת הממונה שלא לנקוט צעדי אכיפה נובעת 

מכך שבשנת 1991, בעת רישום ההתאחדות כעמותה 

ברשם העמותות, הרשות הציגה בפני ההתאחדות 

מצג לפיו כללי האתיקה אינם הגבל עסקי, וכי 

ניתן לרשום אותם בתקנון ובמשתמע אף לפעול 

על פיהם. על רקע זה בלבד שוכנעה הממונה כי 

קיימות נסיבות מיוחדות וחריגות המטות את הכף 

לכיוון אי-נקיטה של צעדי אכיפה. 

צו מוסכם עם שנפ 

ביום 26 בנובמבר 2018 אושר צו מוסכם בין הרשות 

לבין שנפ ו-JCI, ובמסגרתו יתוקן ההסדר בין 

הצדדים באופן שמונע את החשש לפגיעה בתחרות 

שראתה הממונה, והוסכם שהצדדים ישלמו סך של 

1.35 מיליון שקל  לאוצר המדינה. עניינו של הצו 

בהסכם שחתמה הרשות לבין מפעלי ע. שנפ ושות' 

בע"מ )להלן שנפ(, יצרנית המצברים הישראלית 

המובילה, ליבוא ושיווק של מצברי התנעה לרכב 

מתוצרת JCI, יצרנית בין-לאומית משמעותית של 

מצברים, שמוצריה יובאו לישראל על ידי גורמים 

שהתחרו בשנפ. לפי עמדת הרשות, לאור היקפי 

הפעילות של הצדדים ובהתחשב ביעדים הכמותיים 

הגבוהים שנקבעו בהסכם ובמבנה הענף, ההסדר 

העלה לכאורה חשש לפגיעה בתחרות בתחום מצברי 

ההתנעה לרכב. במסגרת הצו המוסכם מצומצם 

היקף שיתוף הפעולה שבין הצדדים, כך שלא יעלה 

על 20% מכלל האספקה השנתית של שנפ בתחום 

מצברי הרכב – מגבלה אשר לפי עמדתה של הרשות, 

יש בה כדי להפיג את החששות לפגיעה בתחרות 

העלולים לעלות מן ההסדר. כמו כן שנפ תשלם 

סכום של 1 מיליון ו-100 אלף שקל לאוצר המדינה, 

ואילו JCI תשלם סכום של 250 אלף שקל. טיוטת 

הצו המוסכם פורסמה להערות הציבור ביום 28 

בפברואר 2018, והצו אושר על ידי בית הדין ביום 

13 בנובמבר 2018 תוך דחיית התנגדות לאישור 

הצו המוסכם שהוגשה על ידי מתחרה של שנפ. 

צו מוסכם עם חברת החשמל  

ביום 25 באפריל 2018 הגיעו הרשות וחברת החשמל 

לישראל בע"מ )להלן חברת החשמל( להסכמות 

על צו מוסכם, לפיו חברת החשמל תשלם לאוצר 

המדינה 3 מיליון שקל. במסגרת הצו המוסכם חברת 

החשמל מודה כי בדיעבד התברר לה שבמהלך 

בדיקה שערכה הרשות לפני כשנה, שעניינה ניצול 

מעמדה המונופוליסטי של חברת החשמל לרעה, 

לא העבירה חברת החשמל מסמכים לרשות. הצו 

המוסכם טרם אושר על ידי בית הדין.

ד.3. אכיפה פלילית 
חקירת קרטל ההסעות: לאחר חקירה סמויה 

מעמיקה נפתחה במאי 2018 חקירה גלויה בחשד 

להסדרים כובלים בין חברות הסעות רבות בכל 

רחבי הארץ. החשד הוא כי החברות חילקו ביניהן 

את השוק ותיאמו את המכרזים השונים בתחום 

ובשל כך עברו גם עבירות של קבלת דבר במרמה 

והלבנת הון. החקירה בוצעה בשיתוף פעולה עם 

היחידה הארצית לחקירות הונאה. 

חקירת הסדרים כובלים במותג כלי העבודה 

"מקיטה": בספטמבר 2018 נפתחה חקירה גלויה 

בחשד להסדרים כובלים, בהם תיאומי מחירים, בין 

החנויות המשווקות את מותג כלי העבודה "מקיטה" 

לבין עצמן ובינן לבין יבואן המותג.  

חקירת חשד להסדר כובל בתחום מבחני לשכת 

עורכי הדין: בנובמבר 2018 נפתחה חקירה בחשד 
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להסדר כובל בתחום מבחני לשכת עורכי הדין. 

תיק החקירה נסגר.  

חקירת מנכ"ל ויקטורי על התבטאויות פומביות: 

2018 נחקר מנכ"ל ויקטורי בחשד  בדצמבר 

להסדרים כובלים ועבירות על חוק המזון באמצעות 

התבטאויות פומביות שהתפרסמו בעיתון. 

קרטל הגז 

בספטמבר 2016 נפתחה חקירה בחשד כי חברות 

הגז הגדולות חברו יחד ופעלו בצורה מתואמת על 

מנת להקשות על המתחרות הקטנות להיכנס לשוק. 

בפברואר 2018 הועבר תיק החקירה  למחלקה 

המשפטית. ביום 31 בדצמבר 2018 זימנה הרשות 

לשימוע לפני הגשת כתבי אישום את המנכ"לים 

של החברות אמישראגז ופזגז, סמנכ"ל השיווק של 

אמישראגז ונושאי משרה נוספים בחברות. על פי 

מכתבי השימוע, פזגז ואמישראגז שיתפו ביניהן 

פעולה כדי לפגוע בפעילותה התחרותית של כלבוגז. 

כחלק מההסדר הן הסכימו לא להתחרות זו בזו על 

בסיס המידע שיעבירו במסגרת שיתוף הפעולה.

קרטל הספרים 

ביום 1 בינואר 2018 הודה אחד הנאשמים בתיק 

קרטל הספרים בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום. 

הנאשם הודה בעריכת הסדרים כובלים בנוגע למכרזים 

להפצת ספרים לצורך פרויקט השאלת ספרי לימוד 

בבתי ספר בשנים 2009-2008. עוד הודה בהחרמת 

מכרזים להפצת ספרים לצורך פרויקט השאלת ספרי 

לימוד בבתי ספר שהוציא משרד החינוך בשנים 

2013-2012. הוסכם כי הכרעת הדין וגזר הדין יינתנו 

בסיום ההליך של שאר הנאשמים שנותרו בתיק. 

קרטל המכבסות 

ביום 24 במאי 2018 חזרו בהם הנאשמים בקרטל 

המכבסות מהערעורים שהגישו לבית המשפט העליון. 

הנאשמים בתיק זה הגישו לבית המשפט העליון שני 

ערעורים על הכרעת הדין ועל העונש. הערעורים 

נמחקו, והנאשמים הופנו לריצוי העונשים שהוטלו 

עליהם בבית המשפט המחוזי. 

קרטל הגיזום 

ביום 23 בינואר 2018 הרשיע בית המשפט המחוזי 

)כבוד השופטת נאוה בן-אור( 17 נאשמים בפרשת 

הגיזום שנגדם התנהל המשפט במלואו )יתר 

הנאשמים בפרשת הגיזום הודו במסגרת הסדרי 

טיעון(. בהמשך ישיר להרשעתם, ביום 13 ביוני 

2018 גזר בית המשפט את דינם והטיל על חלקם 

עונשי מאסר בכלא, כמפורט להלן: ירון בלווא - 

11 חודשי מאסר בפועל; ארז מיארה - 8 חודשי 

מאסר בפועל; רמי ברזילאי - 7 חודשי מאסר 

בפועל; אסא קופר - חודשיים מאסר בפועל; פרץ 

קופר - חודש וחצי מאסר בפועל. רשות התחרות 

והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישו 

לבית המשפט העליון ערעור על קולת גזר הדין, 

והדברים עודם תלויים ועומדים.  

עוד יצוין כי ביום 2 ביולי 2018 דחה בית המשפט 

העליון ערעור שהגיש אחד ממורשעי קרטל הגיזום 

שהודה בהסדר טיעון. במסגרת פסק הדין בית 

המשפט העליון עמד על כך שעבירות על חוק 

התחרות הכלכלית פוגעות בפעילות הכלכלית 

במדינה ובכיסם של אזרחיה, וכי יש לנקוט "יד 

חזקה" נגד עבריינים שמפירים את החוק. 

פרשת קרטל המסעות לפולין

ביום 4 ביולי 2018 הוגש כתב אישום נגד חברות 

המוציאות משלחות נוער לפולין בגין חלוקת שוק 

)בתי הספר( ותיאומי מכרזים משנת 2010 עד 

2016. כתב האישום כולל גם אישום בגין קבלת 

דבר במרמה הלבנת הון ושוחד. על פי כתב האישום 
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הסכימו החברות הנאשמות שלא להתחרות זו בזו 

על משלחות בתי ספר, שאחת מהן הוציאה בשנה 

קודמת. בכתב האישום הודיעה המאשימה כי 

בכוונתה לבקש את חילוטם של נכסים בשווי של 

עשרות מיליוני שקלים.

קרטל מדי המים 

ביום 21 באוגוסט 2018 נתן בית המשפט העליון 

את פסק דינו בתיק קרטל המים. חברות מדי המים 

ומנהליהן הורשעו בחלקות שוק ובתיאומי מכרזים 

בשנים 2004 עד 2009 בבית המשפט המחוזי 

בירושלים. כמו כן החברות הורשעו בקבלת דבר 

במרמה. בית המשפט העליון השאיר על כנם את 

עונשי המאסר והקנסות שנגזרו בבית המשפט 

המחוזי תוך קביעה כי ראוי להחמיר עוד יותר את 

עונשי המאסר מאחורי סורג ובריח )ולא בעבודות 

שירות(. בית המשפט העליון חזר והדגיש כי "נקודת 

המוצא לענישה בתחום ההגבלים העסקיים חייבת 

להיות גישה מחמירה ברורה המתבטאת בהטלתם 

של עונשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח", וכי 

עבירות כנגד התחרות "פוגעות בנשמת אפה של 

הכלכלה החופשית וברווחתם של יחידים כאחד".

תיק המוניות 

ביום 6 בספטמבר 2018 דחה בית המשפט המחוזי 

בירושלים )כבוד השופטת חני לומפ( את הטענות 

המקדמיות של הנאשמים בתיק המוניות ואימץ 

במלואה את עמדתה של הרשות. כתב האישום הוגש 

נגד איגוד נהגי המוניות והעומד בראשו בעבירה של 

המלצה על קו פעולה של איגוד עסקי, לפיו נהגי 

מוניות לא ייתנו הנחה ממחיר המחירון לנוסעים 

מנתב"ג. הנאשמים ביקשו לבטל את כתב האישום 

בשל טענות הגנה מן הצדק שעיקרן אכיפה בררנית 

ביחס לחשודים אחרים העומדים בתיק בראשות 

ועד נהגי המוניות, ביחס להחלטות דומות של 

הרשות שבהן לא הייתה אכיפה פלילית וכן בטענה 

כי המעשים המתוארים בכתב האישום אינם מגלים 

עבירה. בית המשפט בהחלטתו דחה את טענות 

הנאשמים מאחר שלא עמדו בנטל הראשוני לבסס 

כי הם מצויים באותה קבוצת שוויון ביחס לחשודים 

האחרים בתיק. לשיטת בית המשפט דינם של עמותה 

הקיימת 22 שנה, שהשפיעה רבות על מעמד נהגי 

המוניות בישראל  ומייצגת אלפי נהגים ואת העומד 

בראשה, אינו כדין החשודים האחרים. באשר ליתר 

המקרים קבע בית המשפט כי הנאשמים לא הניחו 

תשתית ראייתית מתאימה או נתונים שמהם ניתן 

ללמוד על אכיפה בררנית. בית המשפט השתכנע 

מהשיקולים שהציגה הרשות לנקיטת ההליך ומכך 

שהרשות פעלה בהגינות תוך הפעלת שיקול דעת 

ולא באופן שרירותי ובחוסר סבירות.

התאחדות הקבלנים

ביום 13 בספטמבר 2018 הרשיע בית המשפט המחוזי 

)כבוד השופט משה יועד הכהן( את התאחדות 

הקבלנים ונושאי משרה בה בשל המלצה לחברי 

ההתאחדות, במודעות בעיתונות ובמכתב מנכ"ל 

ההתאחדות, על קו פעולה, לפיו לא יבצעו עבודות, 

ובכלל זה לא יגישו הצעות למכרזים ממשלתיים, 

במקום שבו לא ניתן פיצוי על עלייה במחירי 

התשומות לבנייה. 

כמו כן בית המשפט הרשיע 11 חברות קבלניות 

ונושאי משרה בהן בהחרמת מכרז למיגון יישובי 

עוטף עזה שהוציא משרד השיכון בשנת 2008. מדובר 

בהסדר כובל, לפיו כל החברות אשר נבחרו בשלב א 

של המכרז להתחרות ביניהן ולבצע את מיגון ישובי 

עוטף עזה, לא תגשנה הצעות לשלב ב במכרז. אל 

ההסדר הגיעו החברות במסגרת פגישות שהתקיימו 
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במשרדי התאחדות הקבלנים ובחילופי תכתובות 

פקס ביניהן. בהתאם להסכמה האמורה, 13 מתוך 

14 החברות הקבלניות שנבחרו בשלב א במכרז, לא 

הגישו הצעות לשלב ב של המכרז למיגון של יישובי 

עוטף עזה. התאחדות הקבלנים ונושאי משרה בה 

הורשעו גם בהמלצה על קו פעולה נוסף שפורסם 

בעלון קבלני בנייה חוזית ותשתיות של ההתאחדות. 

בית הדין לתחרות אישר את הצו המוסכם עם 
חברת תנובה

ביום 19 באוגוסט 2018 נתן בית הדין לתחרות תוקף 

לצו המוסכם, שאליו הגיעו הרשות וחברת תנובה, לפיו 

תנובה מודה באחריותה לשלושה הסדרים כובלים 

ותשלם 25 מיליון שקל. זהו הסכום הגבוה ביותר 

ששילמה חברה על הפרת חוק ההגבלים העסקיים. 

לאחר אישור הצו הכסף הועבר באופן אוטומטי וללא 

צורך בכל פעולה מצד הצרכנים ישירות לכיסם של 

צרכנים של רשתות השיווק דרך כרטיסי האשראי. 

נוסף על כך, הודאת תנובה בעבירות צפויה להקל 

משמעותית על תובעים ייצוגיים בקשר לתביעות 

פיצוי הנוגעות להפרות שבצו.

על פי הצו, תנובה הייתה צד לשני הסדרים כובלים, 

האחד מול שופרסל והאחר מול מגה, שבמסגרתם 

הסכימה תנובה עם שתי הרשתות להעלות את המחיר 

לצרכן של מוצריה. הסיכום עם מגה נגע למרבית 

מוצרי הגבינה הצהובה של תנובה ולכמה מוצרים 

אחרים. הסיכום עם שופרסל התייחס למוצרי מאמא 

עוף, סנפרוסט ומעדנות.

כמו כן הודתה תנובה בהיותה צד להסדר נוסף, 

שבמסגרתו ביקשה מרשתות שופרסל ומגה לערוך 

מבצע אחיד על מוצרי גבינה לבנה 250 גר' של 

שלוש ספקיות החלב הגדולות )תנובה, שטראוס 

וטרה( לקראת חג שבועות 2011, כך שלא תתקיים 

תחרות מבצעים בין הספקיות. כן הודתה תנובה כי 

הרשתות נענו להצעה וביצעו מבצעים אחידים על 

המוצר לכל הספקיות.

במסגרת הצו המוסכם שילמה תנובה סכום של 25 

מיליון שקל ישירות לצרכנים באמצעות זיכוי בכרטיסי 

האשראי. הזיכוי הועבר אוטומטית ללקוחות שרכשו 

מוצרים ברשתות מגה ושופרסל בספטמבר 2017.

נוסף על כך, שני נושאי משרה בכירים לשעבר 

בתנובה שילמו קנס אישי בגובה של 75 אלף שקל 

כל אחד.

כבוד השופט שחם שנתן את ההחלטה, ציין כי 

אישור הצו נעשה על סמך שיקולים רבים, ובהם 

העובדה כי זהו הסכום הגבוה ביותר ששילם מפר 

בודד על הפרת חוק התחרות הכלכלית, וכי הכסף 

צפוי להגיע לכיסם של הצרכנים, וכן לנוכח העובדה 

שהודיית תנובה צפויה להקל על הגשת תובענות 

ייצוגיות בנוגע להפרות החוק מצדה.

הצו המוסכם שגובש הוא סיומה של חקירת מחלקת 

החקירות ברשות התחרות, שהחלה ביום 16 ביולי 

2012. במהלך החקירה נחקרו חשדות להסדרים 

כובלים ולהפרות של צו הספקים.

חוליות אגודה שיתופית

ביום 14 בינואר 2019 הרשיע בית המשפט את חוליות 

ומנהלה על פי הודאתם, במסגרת הסדר טיעון שהוגש 

ביום 10 בדצמבר 2018, בעבירה של אי-מסירת נתונים 

לרשות התחרות. לפי ההסדר, ביקשו הצדדים מבית 

המשפט להשית עונש של שבועיים עבודות שירות על 

המנכ"ל וקנס של 50 אלף שקל וקנס של 150 אלף 

שקל על התאגיד. גזר דין טרם ניתן. מדובר בתיק 

תקדימי הכולל הרשעה ראשונה בעבירה מסוג זה.
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ד. 4. קידום תחרות וייעוץ למשרדי 
ממשלה

קידום המלצות הוועדה להגברת התחרותיות 
בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים 

בישראל 

רשות התחרות הייתה שותפה בוועדה להגברת 

התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים 

בישראל )ועדת שטרום( ופועלת, בשיתוף עם גורמים 

ממשלתיים נוספים, לקידום של המלצות הוועדה.

בין ההמלצות המרכזיות של הוועדה, שהרשות פעלה 

לקידומן במהלך השנה החולפת ושיתוארו להלן: 

אסדרה של מכלול שירותי התשלום שתתבסס על 

אסדרה בין-לאומית תוך שימת דגש על האסדרה 

האירופית )ה-PSD(, אסדרת פעולתם של גופים 

שינגישו ללקוחות את המידע הפיננסי שלהם )שירותי 

מידע( ושל גופים שיאפשרו לצדדי ג ליזום ביצוע 

העברה בנקאית מחשבון לקוח למוטב )שירותי 

ייזום פעולות(.  

רשות התחרות חברה בוועדת היישום של חוק 

שטרום, אשר עוקבת אחר התפתחות התחרות 

בתחום שירותי הבנקאות והפיננסים הנפוצים.

שירותי תשלום

שירותי תשלום כוללים ניהול חשבונות תשלום 

ופעילויות נלוות, כגון העברות כספים, הפקדות 

לחשבון, משיכות מהחשבון ועוד; הנפקה של 

אמצעי תשלום לרבות כרטיסי חיוב; וכן סליקה של 

עסקאות תשלום. אסדרת התחום תאפשר לגופים 

שאינם בנקים לספק שירותים בנקאיים וליצור איום 

תחרותי חיצוני על המערכת הבנקאית. 

בשנת 2016, בהתאם להמלצות וועדת שטרום, 

הוקמה ועדת משנה לוועדה הבין-משרדית לאמצעי 

תשלום מתקדמים )להלן: ועדת המשנה( בהשתתפות 

בנק ישראל, רשות התחרות, משרד המשפטים 

ומשרד האוצר. במהלך דיוניה של ועדת המשנה 

גובשו העקרונות לאסדרה של שירותי התשלום, 

בין היתר, בהתבסס על הדירקטיבה האירופית תוך 

יצירת התאמות לשוק המקומי. העקרונות שנקבעו 

הם הגברת התחרות בשוק שירותי התשלום על 

ידי פתיחת השוק לשחקנים חוץ-בנקאיים; שמירה 

על יציבות של מערך התשלומים; מתן הגנות 

צרכניות ללקוחות של נותנים שירותי תשלום; 

וכן קידום חדשנות טכנולוגית ועסקית. עקרונות 

אלו היוו בסיס לגיבוש שני תזכירי חוק בתחום 

שירותי התשלום אשר פורסמו להערות הציבור 

במהלך שנת 2018. 

התזכיר הראשון, תזכיר חוק של משרד המפשטים, 

נועד להסדיר את הפן הצרכני של החדרת שירותי 

תשלום מתקדמים למערך התשלומים הישראלי. 

לאחר שנערכו שימועים לתזכיר, גובשה הצעת 

חוק שאושרה על ידי ועדת השרים לחקיקה ועברה 

שינויים נוספים במסגרת דיונים רבים בכנסת 

ובצוותים בין-משרדים שהתקיימו בעקבותיהם. 

במסגרת דיונים אלה חזרה הרשות על גישתה, 

לפיה לצד הרצון להגן על הצרכן הספציפי יש 

לשאוף לאחידות רבה ככל האפשר עם הוראות 

הדירקטיבה האירופית. בסוף שנת 2018 אושר חוק 

שירותי תשלום במליאת הכנסת.

התזכיר השני, תזכיר חוק של רשות שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון, נועד להסדיר את הרישוי של נותני 

שירותי תשלום על ידי הְמאסדר הייעודי. התזכיר 

עבר שימועים ציבוריים, שבהם השתתפה גם רשות 

התחרות. במהלכם הציגה הרשות את גישתה, 

לפיה יש להעמיד כמה שפחות חסמים אסדרתיים 

בפני המתחרים הפוטנציאליים החדשים שצפויים 
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להיכנס לשוק של שירותי התשלום המקומי תוך 

הבטחת יציבות של מערך התשלומים הישראלי. 

תזכיר החוק צפוי לעבור לאישורה של ועדת שרים 

לחקיקה לאחר הבחירות. 

שירותי מידע וייזום פעולות

נותנים של שירותי מידע יוכלו לקבץ את המידע 

על הלקוח מהגופים הפיננסיים השונים ולספק לו 

שירותים, כמו השוואת עלויות, ריכוז מידע וייעוץ 

להתנהלות פיננסית. פעילות זו תסייע להתמודד עם 

אחד החסמים המרכזיים להתפתחותה של תחרות 

בתחום השירותים הבנקאיים: מורכבות המידע והקושי 

של לקוחות רבים להעריך את המחיר שישלמו בעבור 

השירותים הבנקאיים שהם צורכים. רשות התחרות 

חברה בצוות ממשלתי המגבש תזכיר חוק, שיאפשר 

התפתחות של שירותי מידע, הצפויים לפעול על 

פי סטנדרט API לבנקאות פתוחה.

שירותי ייזום פעולות תשלום הם שירותים שהתפתחו 

בשנים האחרונות במקומות שונים בעולם ומאפשרים 

לצדדי ג ליזום ביצוע העברה בנקאית ישירות 

מחשבון הלקוח אל המוטב וכך לייעל ולהוזיל את 

תהליך התשלום בעבור מוצרים ושירותים שונים. 

ישנן מדינות שבהן אפשרות תשלום זו הפכה להיות 

אחד האמצעים המובילים לביצוע רכישות מקוונות. 

רשות התחרות מקדמת אסדרה אשר תאפשר הפעלה 

של שירות דומה בישראל, מה שצפוי להוזיל את 

עלויות התשלום ללקוחות ובתי עסק.

רפורמה במשק החשמל  

במהלך שנת 2018 התגבשה רפורמה במשק החשמל. 

במסגרת הרפורמה הוחלט על הוצאת ניהול המערכת 

לחברה ממשלתית נפרדת מחברת החשמל וכן על 

מכירה של חמישה אתרי ייצור של חברת החשמל 

לשוק הפרטי. חברת החשמל התחייבה להשקיע 

בתשתיות ההולכה והחלוקה אשר ייוותרו בידיה. 

נציגי הרשות היו שותפים בדיוני הרפורמה ובגיבוש 

תזכיר החוק והדיונים עליו בכנסת. נציגי הרשות גם 

ייעצו לגבי השתתפותם של גורמים שונים בהליך 

למכירה של אתרי הייצור ועל השפעתם על תחרות 

ענפית ועל ריכוזיות כלל-משקית.

ייעוץ בעניין הקצאת מסוף הכימיקלים הדרומי 
בנמל חיפה

ביום 15 במאי 2018 ייעצה הממונה לחברת נמלי 

ישראל בעניין המכרז למתן הרשאה להפעלה של 

מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל חיפה. חוות דעתה 

המייעצת של הממונה, שניתנה בהתאם להוראות 

חוק הריכוזיות, בחנה את היבטי התחרות הענפית 

בהפעלת המסוף על ידי גורמים שונים שהביעו 

התעניינות בנוגע למכרז. ממצאי הבחינה של הממונה 

העלו כי הפעלת המסוף על ידי סוחר כימיקלים 

בהיקף רחב העוסק בסחר בכימיקלים שאינם 

דליקים, מעלה חשש לדחיקת מתחרים בפעילות 

הסחר וכן עלולה להניא לקוחות קצה מיבוא עצמאי. 

נוסף על כך, העלתה הבחינה כי הפעלת המסוף על 

ידי שחקן המחזיק במכלי חוף במסוף הכימיקלים 

הצפוני בנמל חיפה מעלה חשש מאובדן מתחרה 

פוטנציאלי בתחום פריקה ואחסון של כימיקלים 

בצובר. על בסיס ממצאי הבדיקה המליצה הממונה 

להימנע ממתן הרשאה להפעלת מסוף הכימיקלים 

הדרומי לשתי חברות.      

התפלה 

במהלך שנת 2018 עסקו הממונה וועדת הריכוזיות 

בייעוץ פנים-ממשלתי בתחום מתקני ההתפלה. 

לאחר כמה שנות בצורת ובשל ירידה בכמויות 

המים הטבעיים במדינת ישראל החליטה מנהלת 

ההתפלה לערוך הליך מכרזי להקמה והפעלה של 
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מתקן התפלה נוסף המכונה "שורק 2" – המתקן 

הגדול והמתקדם מסוגו בעולם. חברת איי.די.אי 

טכנולוגיות בע"מ )IDE( החזיקה עוד טרם המכרז 

בשלושה מבין חמשת מתקני ההתפלה הפועלים 

בארץ וביקשה לגשת גם למכרז על "שורק 2". לאור 

אחזקותיה של IDE בתחום התפלת המים לצרכים 

ביתיים ומעמדה כגורם ריכוזי, ייעצו הממונה וועדת 

הריכוזיות למנהלת ההתפלה להגיע למתווה מוסכם, 

לפיו על מנת להשתתף במכרז בעבור מתקן ההתפלה 

"שורק 2", יהיה עליה למכור את מלוא אחזקותיה 

במתקן התפלה אחר המכונה "שורק 1". המתווה 

המוסכם הניב לציבור רווח כפול: ראשון, אחזקותיה 

של חברת IDE מתוך סך ההספק של התפלת המים 

בישראל צפוי לרדת, אם תזכה במכרז ל"שורק 

2" ואם לאו; שני, הציבור צפוי ליהנות מהתרומה 

התחרותית למכרז של "שורק 2" נוכח השתתפותה 

.IDE-של חברה מובילה כ

מלט

רשות התחרות פעלה במהלך שנת 2018 לקידום 

ועידוד התחרות בתחום המלט, אשר מהווה חומר 

גלם בסיסי וחיוני למגוון תעשיות בנייה בישראל. 

תחום המלט בישראל נודע זה שנים רבות כתחום 

המצוי בשליטתו של המונופול המקומי - נשר מפעלי 

מלט ישראליים בע"מ )נשר(. בשנים האחרונות 

חלה התפתחות פרו-תחרותית משמעותית בשוק 

המלט הישראלי, בין היתר לאור כניסתם לתחום של 

כמה יבואנים, אשר הביאו לירידת מחירים בתחום 

המלט והציבו תחרות בפני הייצור המקומי. במהלך 

שנת 2017 הגישה מלט הר טוב בע"מ, היצרנית 

המקומית היחידה של מלט זולת נשר, תלונה 

לממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה בטענה 

שמתקיים יבוא בהיצף של מלט לישראל. עם תום 

חקירת התלונה המליץ הממונה על היטלי סחר על 

הטלת היטל היצף על יבוא המלט מרוב היצרנים 

שנחקרו בשיעורים הנעים בין 7.4% ל-22.8%. רשות 

התחרות פעלה באמצעים שונים במהלך השנה כדי 

למנוע הטלת היטל היצף על יבואני המלט, היטל 

המהווה הלכה למעשה מכס אשר מטרתו להגן על 

התעשייה המקומית, ובכלל זה על מלט הר טוב, 

אך בתוך כך צפוי לפגוע בכושרם התחרותי של 

היבואנים ולחזק את מעמדו של המונופול המקומי. 

במסגרת זו הרשות ערכה דו"ח שהתבסס על בדיקה 

מעמיקה של הענף, המסביר את החשיבות שבעידוד 

התחרות בתחום המלט על ידי יבוא וכן מציג את 

ההשלכות השליליות על התחרות נוכח הטלת היטל 

ההיצף. בתוך כך נציגי הרשות הופיעו בפני כמה 

ועדות פנים-ממשלתיות ופרלמנטריות וכן נועדו 

עם שלל גורמים רלוונטיים על מנת לפעול להגנה 

על  התחרות בתחום. שר הכלכלה החליט להטיל 

היטל היצף בשיעור של 0.25%, אך ועדת הכספים 

לא אישרה את החלטתו.   

ייעוץ ענפי במכרז הרכבת הקלה בירושלים

ביום 10 בדצמבר 2018 ייעצה הממונה לוועדת 

המכרזים הבין-משרדית לפרויקט הרכבת הקלה 

בירושלים שרצוי מבחינה תחרותית שלא לאפשר 

לאגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל להשתתף 

במכרז. המכרז מיועד להעניק, בין היתר, זכות 

להפעלת מערך של קווי הרכבת הקלה בירושלים 

למשך עשר שנים. מערך זה יכלול שני קווים, הקו 

האדום והקו הירוק, והם צפויים לשרת כ-30% מכלל 

הנסועה בעיר. אגד היא כיום מפעילת האוטובוסים 

הכמעט בלעדית בירושלים, וגם לאחר הוצאת חלק 

מקווי האוטובוס למכרז היא תתפוס חלק משמעותי 

ממערך קווי האוטובוס בעיר. בדיקת החפיפה 

הצפויה בין מערך האוטובוסים ובין מערך הרכבת 

הקלה בעיר העלתה שקיימים יחסי תחליפיות בין 
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מערך הרכבת הקלה לבין חלק משמעותי מקווי 

האוטובוסים בעיר. לאור זאת ולאחר בחינה של 

מערך התמריצים כפי שנוסח במסמכי מכרז הרכבת 

הקלה ובהסכם הסובסידיה של המדינה עם אגד, 

נמצא כי החזקתו של מפעיל אחד הן ברכבת הקלה 

בירושלים והן בנתח משמעותי של קווי אוטובוס 

בעיר נחותה מבחינה תחרותית על פני מצב שבו 

אמצעי התחבורה יופעלו על ידי גורמים שונים. 

כל זאת ככל שהדבר נוגע לתמריץ לשפר את 

תנאי השירות לנוסעים באוטובוסים וכן לתמריץ 

להציע למשרד התחבורה תוספות שירות שעשויות 

להגדיל את התחרות ולהביא לשיפור השירות 

לנוסעים. עקב כך המליצה הממונה שרצוי מבחינה 

תחרותית שלא לאפשר לאגד להשתתף במכרז 

וכן שלא לאפשר לגורם שיזכה במכרז להתמודד 

במכרזים להפעלת קווי אוטובוס בעיר בעתיד. 

ד.5 מחקרי הרשות
המלצות הצוות המשותף של רשות התחרות 

ורשות ניירות ערך בתחום הברוקראז'

בנובמבר 2018 פרסמה הרשות, במשותף עם רשות 

ניירות ערך, דו"ח בנושא התחרות בשוק הברוקראז' 

הקמעונאי להערות הציבור. 

ממצאי הדו"ח מלמדים על כך ש-97% מהלקוחות 

הפרטיים הסוחרים בניירות ערך מעדיפים לעשות 

זאת באמצעות הבנקים, אף שעמלות הבנקים 

במרבית המקרים גבוהות יותר מהעמלות שחברי 

בורסה שאינם בנקים המספקים שירותי מסחר 

)חש"בים( מציעים. במסגרת העבודה על הדו"ח 

אותרו כמה חסמים שהסרתם צפויה להביא 

להגברת התחרות על הלקוחות בין כלל השחקנים 

הפעילים בשוק זה )בנקים וחשב"ים(: )1( הבנקים 

נתפסים על ידי הציבור כגופים בטוחים יותר 

מחברי בורסה שאינם בנקים; )2( לקוחות נוטים 

לצרוך את שירותי המסחר בניירות ערך בבנק שבו 

הם מנהלים את חשבון העו"ש ושמעניק להם את 

סל השירותים הבנקאיים; )3( הבנקים מציעים 

ללקוחות שירות ייעוץ השקעות ולעומת זאת 

חש"בים יכולים לספק שירותי שיווק השקעות 

בלבד; )4( קשיים טכניים בפתיחת חשבון אצל 

חש"בים; )5( ניסיונות שימור לקוחות המופנים 

כלפי לקוחות המבקשים להעביר את פעילות 

המסחר בניירות ערך לחש"בים, ובכלל זה מתן 

הנחות אשר אינן מוצעות לכלל הלקוחות; )6( 

קושי בהשוואה בין עמלות הספקים השונים.

הדו"ח מונה שורה של המלצות שמטרתן להתמודד 

עם החסמים האמורים: )1( בחינת הקמתה של קרן 

ביטוח שיתופית אשר תעניק ביטוח למשקיעים 

במקרים של הונאה או רשלנות בתאגיד; )2( 

אסדרה של תחום הברוקר-דילר בישראל בדומה 

למקובל בשוקי הון מפותחים, כך שההגנה על 

ציבור המשקיעים תגבר ומתוך כך אמון הציבור 

בפעילות זו יגבר אף הוא; )3( מתן אפשרות לחברי 

הבורסה השונים לבצע פעולות בניירות ערך עבור 

הלקוח ישירות מחשבון הבנק שלו, ללא צורך 

בהעברת ניירות הערך וכספים אל החש"ב; )4( מתן 

אפשרות לפתיחת חשבון בחש"בים באופן מקוון; 

)5( העברת הטיפול בהעברת חשבון הלקוח לידי 

הגוף הקולט את הלקוח; )6( מתן היתר לחברי 

הבורסה להנפיק אמצעי תשלום )כרטיסי חיוב 

וכדומה( ישירות מחשבון המסחר של הלקוח, 

כך שהצורך בהעברות כספים חזרה לבנק לצורך 

שימוש בהם יתייתר; )7( יישום המלצות ועדת 

שטרום בנושא השוואת מחירים על מנת להקל 

על בדיקה של כדאיות המעבר.
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דו"ח בנושא השפעת הצו המוסכם בתחום 
תחליפים של חלב אם לתינוקות

בינואר 2018 פורסם דו"ח המתאר בדיקה מקיפה 

שנערכה ברשות בתחום של תחליפי החלב. מטרת 

הבדיקה הייתה לאמוד את השפעות הצו המוסכם 

שנחתם בפברואר 2014 בין רשות התחרות לבין 

חברות תחליפי חלב אם לתינוקות )תמ"ל(, ותכליתו 

הסדרת מערכת היחסים בין החברות לבתי החולים. 

במסגרת הצו המוסכם נקבע, בין היתר, כי חברות 

התמ"ל תהיינה רשאיות לשלם לבית החולים )עבור 

יולדת( ולחלק בקבוקי תמ"ל )RTF( ללא עלות, 

רק אם בית החולים ייתן גישה חופשית בתנאים 

שוויוניים לכל ספקיות התמ"ל אשר תחפוצנה לבוא 

בשעריו. נוסף על כך, על מנת להקל על כניסה של 

ספקיות תמ"ל חדשות וקטנות לבתי החולים, נקבע 

מנגנון תשלום, לפיו היקף התשלום של כל ספקית 

תמ"ל לבית החולים על הצעת מוצריה ליולדות ייגזר 

מחלקה היחסי באספקת התמ"ל באותו בית חולים.

המחקר התמקד בבחינת השינויים שחלו בדפוסי 

הפעילות של ספקיות תחליפי החלב בבתי חולים 

ובמקטע הקמעונאי לאחר החתימה על הצו. מסקנות 

הדו"ח מלמדות כי לאחר כניסת הצו המוסכם 

לתוקף אפשרו רובם המוחלט של בתי החולים 

גישה חופשית בתנאים שוויוניים לכל הספקיות של 

תחליפי חלב לתינוקות, ולפיכך לעת מועד פרסום 

הדו"ח כמעט בכל בתי החולים בישראל פעלו זו 

לצד זו שלוש ספקיות. מצב זה העמיד לרשות 

ההורים בבתי החולים מגוון גדול משמעותית של 

מוצרים ביחס למגוון שהיה קיים בתקופה שקדמה 

לצו המוסכם. עוד נמצא כי ספקיות שנכנסו לבתי 

חולים עקב יישום של הוראות הצו המוסכם, הצליחו 

על פי רוב לבסס נוכחות משמעותית בבתי החולים, 

לצד הספקית שנהנתה מבלעדיות בטרם כניסתן.

זאת ועוד, בדיקת הרשות העלתה כי הנוכחות 

של ספקיות תמ"ל שונות בבתי החולים מסייעת 

להפחית חסמי כניסה והתרחבות, בפרט עבור 

ספקיות חדשות וקטנות. ככל הנראה, הסיבה לכך 

היא שנוכחות של ספקית תמ"ל בבתי החולים 

מעניקה לה "לגיטימציה בריאותית". באופן זה 

כאשר הצרכן פוגש בבתי החולים מותג מסוים, נוצר 

בעיניו מוניטין למותג זה. המוניטין מהווה בהמשך 

שיקול מרכזי בבחירת הצרכן את תחליף החלב שבו 

ישתמש. עם זאת, תוצאות המחקר מראות שלאחר 

יישום הצו המוסכם לא חל שינוי חד במחירים של 

מוצרי התמ"ל לקמעונאים.

לאור הממצאים הללו רשות התחרות הגיעה להסכמות 

עם שלוש חברות התמ"ל – מטרנה, פרומדיקו 

וטבע - על הארכת תוקפו של הצו המוסכם בחמש 

שנים נוספות. 

קול קורא בנושא היבטי תחרות בכלכלת האינטרנט

בספטמבר 2018 פורסם לציבור הרחב קול קורא 

בנושא היבטי תחרות בכלכלת האינטרנט. כלכלת 

האינטרנט הופכת לחלק משמעותי מחיי היום-יום 

של הציבור הרחב וזוכה לתשומת לב ציבורית 

ומקצועית הולכת וגוברת. דוגמאות לענפים הקשורים 

לכלכלת האינטרנט הן פלטפורמות דיגיטליות, 

מנועי חיפוש, רשתות חברתיות פרטיות ועסקיות, 

אספקת שירותים ומוצרים באמצעות האינטרנט, 

מכשירי קצה המשלבים חומרה עם שירותי תוכנה 

וענן ועוד. 

מאפייניו הייחודיים של העולם המקוון והתבססותם 

של מודלים עסקיים חדשים המבוססים על משאבי 

עיבוד נתונים ותקשורת עשויים להשפיע על סוגיות 

תחרותיות. על מנת לבחון את ההשלכות התחרותיות 

של כלכלת האינטרנט פורסם קול קורא במטרה לקבל 
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את עמדת הציבור בנושא כלכלת האינטרנט בכלל 

ולגבי ארבע שאלות בפרט: )1( האם יש להגביר את 

הפיקוח על מיזוגים בתחום הכלכלה הדיגיטלית תוך 

בחינת השפעות שעשויות להיות להם על התחרות 

וכן על התמריצים להשקיע בתחום הטכנולוגיה? 

)2( האם אופן עריכת ניתוח תחרותי בענפי משק 

דיגיטליים, אופן הגדרת שווקים והערכת כוח שוק 

בשווקים אלו צריכים להשתנות? )3( מהי ההשפעה 

התחרותית של מתן הוראות אסדרתיות ספציפיות 

המגבילות התנהגויות של חברות דומיננטיות, כגון 

חובה לתת גישה לממשקי תוכנה, מסדי נתונים 

ועוד? )4( האם רשויות תחרות צריכות להתמודד 

עם החשש לחסימת הכניסה לשווקים בשל יתרון 

תחרותי הנובע מגישה למאגרי נתונים, ואם כן – כיצד?

דו"ח בנושא יבוא אישי ככלי לקידום תחרות

באוגוסט 2018 פרסמה הרשות את הדו"ח הסופי 

שעוסק ביבוא אישי ככלי לקידום תחרות. הדו"ח 

מצא כי בישראל קיימים כיום חסמים אסדרתיים 

וביורוקרטיים משמעותיים בפני צמיחת היבוא 

האישי. צמצום הנטל האסדרתי והביורוקרטי הניכר 

המוטל על יבוא אישי וכן השוואה של תנאי המגרש 

בין חברות הבלדרות לחברת הדואר צפויים לתמוך 

במגמת הצמיחה של ערוץ היבוא האישי כגורם 

שיתחרה בערוץ היבוא המסחרי.

לפיכך פורטו שש המלצות ליישום, מתוכן ארבע 

מופנות אל הְמאסדרים הרלוונטיים ועיקרן: )1( 

יצירת הגדרה ברורה למונח "יבוא אישי"; )2( 

הקלה בתנאים שמשיתים הְמאסדרים על יבוא 

אישי )דרישות "חוקיות היבוא"(; )3( הנגשת מידע 

לציבור ביתר קלות; )4( שיפור דרכי ההתקשרות עם 

הְמאסדרים השונים ובפרט מעבר להגשת בקשות 

לרשויות המוסמכות ולִמנהל המכס באופן מקוון. 

שתי ההמלצות הנוספות מופנות אל המשרדים 

הכלכליים ולשחקנים קיימים ופוטנציאליים במקטע 

השילוח ועיקרן: )5( הקמת מרכז לוגיסטי אשר 

יתמוך גם בפעילות יבוא אישי בסיוע ממשלתי;)6( 

עידוד שיתופי פעולה במערכי לוגיסטיקה מקומיים 

לפיתוח השילוח במקטע המייל האחרון ומיצוי 

יתרונות לגודל.

בחודשים האחרונים מקודם צו יבוא אישי על ידי 

משרד הכלכלה והתעשייה, ומטרתו לאסדר את 

תחום היבוא האישי תוך אימוץ צעדים ברוח ארבע 

ההמלצות הראשונות המוזכרות לעיל. 

ד.6 פעילות הוועדה לצמצום 
הריכוזיות 

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות נחקק 

בשנת 2013 במטרה ליישם את המלצות הוועדה 

הממשלתית להגברת התחרותיות במשק. רשות 

התחרות והוועדה לצמצום הריכוזיות עוסקות 

בעיקר ביישומו של פרק ב, שכותרתו "שקילת 

שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ושיקולי תחרותיות 

ענפית בהקצאת זכויות". 

פרק הקצאת הזכויות מחולק לשניים: סימן ב בפרק ב 

לחוק עוסק בחובתו של כל משרד ממשלתי המבקש 

להקצות נכסים ציבוריים לגורמים ריכוזיים במשק, 

לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית בהתייעצות 

עם ועדת הריכוזיות. 

סימן ג בפרק ב לחוק עוסק בחובתם של גורמים 

ממשלתיים המבקשים להקצות זכויות )רישיונות או 

חוזים בתשתיות חיוניות או בענפים שבהם מספר 

הפועלים מוגבל או זכויות בחברות מופרטות( 

לגורמים פרטיים לשקול שיקולים של "קידום 

התחרותיות הענפית". 
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לגבי זכות המופיעה ב"רשימת הזכויות" שהממונה 

על התחרות מפרסמת, קמה חובת התייעצות עם 

הממונה טרם הקצאתה. הרשימה כוללת זכויות 

שהמדינה מעניקה בתחומי אנרגיה ותשתיות, 

תקשורת, תחבורה, פיננסים ועוד.

יו"ר ועדת הריכוזיות היא הממונה על התחרות, 

ולצידה חברים בוועדה מנכ"ל משרד האוצר וראש 

המועצה הלאומית לכלכלה.

כמו כן הוועדה עוסקת בגיבוש ובפרסום רשימות של 

קבוצות עסקיות בעלות היקפי פעילות משמעותיים 

במשק )תאגידים ריאליים משמעותיים וגופים 

פיננסיים משמעותיים( וגופים המחזיקים בזכויות 

בתשתיות חיוניות במשק או בכלי תקשורת )כולם 

יחד – גורמים ריכוזיים( בהתאם להוראות חוק 

הריכוזיות. 

במהלך שנת 2018 פרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות 

ארבע חוות דעת, שעניינן הקצאת זכות לגורמים 

ריכוזיים. הוועדה קיבלה 14 פניות נוספות; לגבי 

תשע מהן הודיעה כי אין בכוונתה לייעץ, ולגבי 

ארבע מהן פרסמה הוועדה חוות דעת בינואר 2019.

מכרז הרכבת הקלה בירושלים

 JNET-ועדת המכרזים הבין-משרדית לפרויקט ה

פנתה לוועדה לשם התייעצות בעניין השתתפותן 

של שיכון ובינוי בע"מ מקבוצת אריסון ואלקטרה 

)זכיינות( בע"מ בשליטת משפחת זלקינד במכרז 

שיכלול מימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של 

קווי רכבת קלה בירושלים. מערך הרכבת הקלה 

בירושלים צפוי לשמש כגרעין רשת התחבורה 

של הבירה. השבתת הרכבת או פגיעה בפעילותה 

הסדירה עלולה להותיר מאות אלפי תושבים ללא 

פתרון תחבורתי נאות ובמידה רבה לשתק את תנועת 

התושבים בעיר. מכאן שמדובר בתשתית חיונית 

ביותר שעשויה להקנות כוח מיקוח והשפעה לזוכה 

בה. הוועדה מצאה כי מידת הריכוזיות של קבוצת 

אריסון גבוהה במיוחד: "מדובר בקבוצה שמחזיקה 

בזכויות בתשתיות חיוניות בתחומי המים והחשמל 

שנחשבים תחומי התשתית החיוניים ביותר, בזכויות 

משמעותיות בתחום תשתיות התחבורה – תחום בעל 

חשיבות רבה אשר בו מבוצעת ההקצאה, במונופול 

בייצור מלח, בבנק הגדול בישראל שעומד בצומת 

מרכזית ביותר במשק – מוביל ומממן פרויקטים 

בעלי חשיבות לאומית, מחזיק בחברת האשראי 

הגדולה בישראל ואף עשוי להיות בעל השפעה 

תקשורתית כאחד המפרסמים הגדולים. הקבוצה אף 

בעלת פעילות שתדלנית לא מבוטלת. הכוח הפיננסי 

האדיר של הקבוצה לצד פעילותה הריאלית הענפה 

וזכויותיה בתשתיות חיוניות משמעותיות יוצרים את 

אחת הקבוצות הריכוזיות ביותר במשק." חשיבות 

ההקצאה והריכוזיות הגבוהה של שיכון ובינוי, לצד 

העובדה שקבוצות רבות הוכרזו ככשירות להתמודד 

במכרז, הביאו את רוב חברי הוועדה להמליץ שלא 

לאפשר לשיכון ובינוי להשתתף במכרז. דעת 

המיעוט סברה כי על אף ריבוי המתמודדים אשר 

עמדו בתנאי הסף, ישנו חשש שפסילת שיכון 

ובינוי תפגע באופן משמעותי בתוצאות המכרז, וכי 

האיזון בין החשש לפגיעה בהצלחת המכרז לחשש 

מהגדלת הריכוזיות הכלל-משקית שעלולה להיגרם 

מזכייה של שיכון ובינוי במכרז מביא למסקנה כי 

יש לאפשר השתתפותה. באשר להשתתפותה של 

קבוצת אלקטרה במכרז, הסכימו חברי הוועדה פה 

אחד כי הריכוזיות הכלל-משקית של אלקטרה אינה 

גבוהה במיוחד וכי החשש להגדלת הריכוזיות הכלל-

משקית עקב הקצאת הזכות לאלקטרה, בשים לב 

לתחומי פעילותה ולזיקה ביניהם להקצאה, מצומצם 

ואינו מצדיק את מניעת השתתפותה. לאחר פרסום 
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המלצת הוועדה הודיעה שיכון ובינוי על מכירתה לנתי 

סיידוף, מהלך שהוביל לצמצום הריכוזיות הכלל-

משקית של הקבוצה ולגריעתה מרשימת הגורמים 

הריכוזיים. בעקבות המהלך הוועדה הודיעה כי אין 

מניעה ששיכון ובינוי תתמודד במכרז. 

השתתפות IDE במכרז על מתקן התפלה חדש 
שיוקם בשורק

ועדת המכרזים הבין-משרדית להתפלת מי ים פנתה 

לוועדה לשם התייעצות בעניין השתתפותה של חברת 

IDE בשליטת יצחק תשובה ואלפא מים פרטנרס 

במכרז על הקמה והפעלה של מתקן התפלה חדש 

בשורק, כפוף למכירת אחזקותיה במתקן ההתפלה 

שורק א. במסגרת המתווה IDE התחייבה למכור 

את אחזקותיה במתקן, אם תזכה במכרז ואם לאו, 

ולפיכך מכל מקום IDE לא תחזיק אחרי המכרז 

 Fix) ביותר משלושה מתקני התפלה מתוך שישה

it anyway). המתקן שיוקם במסגרת המכרז יהיה 

המתקן הגדול בישראל )כ-200 מלקמ"ש( ויתפיל 

כרבע ממי השתייה במשק. ככזה הוא יהיה בעל 

השפעה רבה על המשק, בפרט בתקופת בצורת, 

ויקנה לזוכה בו כוח מיקוח רב.

הוועדה מצאה כי קבוצת דלק כבר היום בעלת כוח 

מיקוח יוצא דופן מול הממשלה ומשרד האנרגיה 

בתחום הגז הטבעי – שולטת במונופול הגז תמר, 

בתחום התפלת המים ובשיווק דלק, וכי הקצאה 

משמעותית בתחום תשתית חיוני ביותר כמו זכות 

להקמה והפעלה של המתקן הגדול בישראל בוודאי 

תגדיל את הריכוזיות הכלל-משקית של הקבוצה 

ותגביר את החשש שהקבוצה תמנף את כוח המיקוח 

שיוענק ל-IDE ברישיון שבהקצאה זו לעבר יתר 

מתקני ההתפלה שבאחזקתה ולעבר פעילויותיה 

האחרות. כמו כן עולה חשש ממינוף כוחה הקיים 

של קבוצת דלק מפעילותיה לעבר פעילות המתקן 

שיוקם בשורק. בתחום ההתפלה כמויות ומחירי 

המים נקבעים מראש בהליכי המכרז להקמת 

מתקני ההתפלה, ומכאן החשיבות הרבה בהצלחת 

המכרז. ריבוי מתחרים במכרז יביא לתוצאה רצויה 

יותר מבחינה תחרותית ולהצלחת המכרז, בייחוד 

כשמדובר במתחרה חזקה כמו IDE שעשויה להציע 

הצעה איכותיות. מכירת מתקן קיים בתמורה לזכות 

להשתתף במכרז על הקמת מתקן חדש מאפשרת 

גם תחרות מרבית במכרז וגם צמצום החששות 

הריכוזיים. על כן המליצה הוועדה כי יש לאפשר 

ל-IDE להתמודד במכרז שורק ב, כפוף למכירת 

שורק א.

מסמך עקרונות לייעוץ כלל-משקי במכירה של 
אתרי הייצור של חברת החשמל

ביום 3 ביוני 2018 אושרה החלטת ממשלה הקובעת 

מתווה לרפורמה במשק החשמל ולשינוי מבני 

בחברת החשמל. במטרה להגביר את ודאות הגורמים 

הריכוזיים המבקשים להתמודד על מתקנים לייצור 

החשמל שיימכרו או שיוקמו במסגרת הרפורמה 

ביחס לשקילת שיקולי ריכוזיות כלל-משקית, 

פרסמה הוועדה מסמך שמשקף את העקרונות על 

פיהם תפעל בהקצאת יחידות אלו. על פי המסמך: 

ייעוץ הוועדה לגבי הקצאה של אתרי הייצור 	 

יינתן תוך פרק זמן של 30 יום מפניית הְמאסדר, 

ובלבד שהפנייה תיעשה לאחר תום השלב של 

הגשת הצעת המחיר הלא מחייבת, ועם היוודע 

זהות המתמודדים שיורשו להשתתף בשלב של 

הגשת הצעת המחיר המחייבת. 

ככלל, הוועדה תודיע שאין בכוונתה לייעץ 	 

ביחס להשתתפות גורם ריכוזי בהליכי הקצאת 

אתר הייצור הראשון שעליו הוא יתמודד, אם 
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מדובר בגורמים שאין ברשותם למעלה ממחצית 

מהפעילות בתחום תשתית חיונית, ואף לא עשר 

זכויות בארבעה תחומי תשתית חיונית. 

במסגרת הרפורמה הוסכם כי חברת החשמל 	 

תקים שתי יחידות ייצור חשמל באתר אורות 

רבין. הקמת יחידות אלו נעשית במקביל לשורה 

של צעדים שמטרתם צמצום משמעותי של ייצור 

החשמל על ידי חברת החשמל והוצאת יחידת 

הניהול של מערכת החשמל מרשותה. נוכח האמור, 

הוועדה לא תייעץ לגבי הענקת רישיונות ביחס 

ליחידות אלו לחברת החשמל. 

הפרטת דואר ישראל

ביום 5 באוקטובר 2014 קיבלה ועדת השרים לענייני 

חברה וכלכלה החלטה להפריט את שירותי חברת 

דואר ישראל, ובמסגרתה הוחלט על מכירה של 

עד 40% מאחזקות המדינה בחברת הדואר בשני 

שלבים: הכנסת משקיע אסטרטגי בשיעור של 20% 

בשלב ראשון, והנפקת 20% מאחזקות המדינה 

בחברה בבורסה לניירות ערך בשלב השני. לאור 

החלטה זו פנתה רשות החברות הממשלתיות לוועדה 

להתייעצות בנוגע להשתתפות גורמים ריכוזיים בהליכי 

המכרז להפרטת חברת הדואר וביחס לאינטרסים 

החיוניים של המדינה בחברה. ביום 7 ביוני 2015 

המליצה הוועדה לא לאפשר לשורה של גורמים, 

שבהם ראתה כבעלי מידת ריכוזיות גבוהה במיוחד, 

להשתתף בהליכי להקצאת הזכויות בחברת הדואר. 

בגורמים אלו התקיימו שניים או יותר מהתנאים 

לקביעתו של גורם כריכוזי או שהיו גופים פיננסיים 

משמעותיים אשר שווי כלל נכסיהם עלה על 120 

מיליארד שקל. חוות הדעת בעניין הפרטת הדואר 

היא ההמלצה השנייה שהעניקה הוועדה בראשית 

דרכה, עוד בטרם גובש בסיס מתודולוגי סדור לזיהוי 

ולהערכה של ריכוזיות כלל-משקית. מאז נדרשה 

הוועדה לבחון ולעסוק בעשרות הקצאות בתחומי 

תשתית שונים לגורמים ריכוזיים רבים, ופורסמה 

טיוטת מתודולוגיה לבחינה של ריכוזיות כלל-

משקית שמשמשת כלי מנחה להפעלה של שיקול 

דעת הוועדה, עת היא נדרשת לייעץ לְמאסדרים 

ביחס להקצאת זכויות. ביום 18 ביולי 2018 פנתה 

רשות החברות אל הוועדה בבקשה לבחון שוב את 

חוות דעתה. לאחר דיון בפנייה סברה הוועדה כי 

הייעוצים שנתנה מאז חוות הדעת הקודמת בעניין 

הפרטת הדואר והמתודולוגיה שפרסמה שינו באופן 

מהותי את דרך ניתוח הריכוזיות הכלל-משקית, וכי 

התרחשו מאז שינויים משמעותיים באחזקות ובמידת 

הריכוזיות הכלל-משקית של חלק מהגורמים הריכוזיים 

שנמנו בה. לאור האמור המליצה הוועדה לרשות 

החברות שלא למנוע את השתתפותו של אף גורם 

בהליכי המיון המוקדם ולשוב ולהתייעץ עימה עם 

תום הליך המיון המוקדם ביחס להשתתפות גורמים 

ריכוזיים שעמדו בתנאי הסף במכרז, ככל שיהיו.

ד.7 חקיקה ומדיניות
שנת 2018 הביאה עימה שורה של תיקוני חקיקה. 

בחקיקה ראשית נוספה האפשרות לתת הוראות 

ליבואנים בלעדיים המונעים תחרות מיבוא מקביל. 

צעד משמעותי נוסף בחקיקה ראשית היה אישור 

הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הרפורמה בחוק 

ההגבלים העסקיים שהפך לחוק התחרות הכלכלית 

)ביום 1 בינואר 2019(. 

בחקיקת משנה תוקן פטור הסוג להסדרים אנכיים, 

שם חודדה הגדרת מתחרים. נוסף על כך, הותקן 

פטור סוג להלוואות משותפות המאפשר לכמה 

גופים פיננסיים לתת הלוואה משותפת ללא צורך 

באישור מראש. תיקונים משמעותיים נוספים בחקיקת 
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המשנה היו בפטורי הסוג למיזמים משותפים, 

כבילות נלוות למיזוגים והסדרים בין מובילים 

באוויר. בפטורי סוג אלו הוסף מבחן מהותי של 

הערכה עצמית )self-assessment( לבחינת ההסדר 

לצד מבחני נמל המבטחים שבפטור הסוג, לפיו 

הצדדים נדרשים לבחון אם ההסדר עומד בשני 

תנאים מצטברים: ההסדר אינו עירום, והיעדר 

פגיעה משמעותית בתחרות בשוק. לאור תיקונים 

אלו פרסמה הרשות גילוי דעת המציג פרשנויות 

לשאלה מהו הסדר עירום על מנת להקל על צדדים 

המבצעים הערכה עצמית. 

אושר במליאת הכנסת תיקון חוק ההגבלים 
העסקיים

ביום 1 בינואר 2019 אישרה הכנסת בקריאה שנייה 

ושלישית את ההצעה הממשלתית לרפורמה בחוק 

ההגבלים העסקיים לצורך חיזוק האכיפה והקלת נטל 

האסדרה )רגולציה(. המטרה העיקרית בתיקון המוצע 

היא מיקוד האיסורים שבחוק בפעילויות העסקיות 

המקימות חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או 

בהפחתתה. בין השינויים שאושרו: שינוי שמה של 

הרשות ל"רשות התחרות הכלכלית" ושינוי שם 

החוק ל"חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח – 1988"; 

הרחבת הגדרה של בעל מונופולין הכפוף לחובות 

ולאיסורים בחוק התחרות, שתחול על כל מי שיש 

לו כוח שוק משמעותי, גם אם נתח השוק שלו נמוך 

מ-50%; העלאת תקרת העיצום הכספים מ-24.5 

מיליון שקל ל-100 מיליון שקל.

הממונה על התחרות הבהירה כי הרשות לא תבצע 

אכיפה על מונופולים לפי הגדרת כוח שוק בטרם 

תפרסם גילוי דעת העוסק בניתוח המושג "כוח שוק". 

הממונה גם הבהירה כי היא סבורה שהמונח "כוח 

שוק" יתאים גם לטיפול באוליגופולים המנצלים 

את כוח השוק שלהם כדי לדחוק מתחרים. 

תיקון לחוק התחרות בדבר הסרת חסמים בתחום 
היבוא 

ביום 17 ביולי 2018 אושרה בקריאה שנייה ושלישית 

חקיקה להגבלת יבואנים בלעדיים המונעים תחרות 

מיבוא מקביל. החוק נועד להגביל את כוחם של 

היבואנים הבלעדיים המביאים לצמצום פעילותם של 

יבואנים מקבילים תוך ניצול כוח השוק שלהם. כמו 

כן החוק יגביל את תופעת ה"geo-blocking", לפיה 

יבואן בלעדי מונע גישה של צרכנים ישראלים לרכישת 

מוצרים באתרי אינטרנט זרים על מנת שהצרכן יקנה 

דרך ערוצי ההפצה של היבואן ולא ברשת המקוונת. 

החוק מסמיך את הממונה על התחרות להורות על 

צעדים קונקרטיים שיחולו על היבואן הבלעדי. הסמכות 

נקבעה במסגרת הוראת שעה לשלוש שנים עם אפשרות 

הארכה עד שלוש שנים נוספות. 

תיקון כללי פטור הסוג למיזמים משותפים וכבילות 
נלוות למיזוגים

ביום 13 בנובמבר 2018 תוקנו כללי ההגבלים 

העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים( )הוראת 

שעה(, תשס"ו-2006 וכללי ההגבלים העסקיים )פטור 

סוג לכבילות נלוות למיזוגים(, תשס"ט-2009. תיקון 

כללי פטור הסוג מבקש להרחיבם ולהחילם על 

הסדרים כובלים מן הסוגים שבהם עוסקים הכללים 

השונים, אשר עומדים בשני תנאים מצטברים: )א( 

ההסדר אינו "עירום" )דהיינו, אין זה הסדר שעיקרו 

בהפחתת התחרות או במניעתה, והוא אינו כולל 

כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו(; )ב( עמידה 

בקריטריון מהותי של היעדר פגיעה משמעותית 

בתחרות בשוק. עם זאת, פטור הסוג למיזמים 

משותפים אינו מאפשר בחינה עצמית של כל מיזם 

משותף. מיזמים משותפים בין מתחרים בנוגע 

לשיווק יידרשו לבחינה פרטנית על ידי הממונה 

לאור החששות התחרותיים הטמונים בהם. 
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התיקונים ממשיכים מגמה של התבססות על 

self-assessment בדיני ההסדרים הכובלים, ולפיה 

הצדדים נדרשים לבחון בעצמם אם ההסדר שהם 

מעוניינים להיקשר בו הוא עירום או מעלה חשש 

לפגיעה משמעותית בתחרות בשוק. התיקונים הם 

חלק מהרפורמה בדיני ההגבלים העסקיים שמטרתה 

מיקוד האיסורים שבחוק בפרקטיקות העסקיות 

שמקימות חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או 

בפרקטיקות שמטרתן להפחית את התחרות בשוק. 

על מנת לסייע לצדדים בהערכה עצמית של ההסדר 

פרסמה רשות התחרות מסמך מדיניות בעניין התנאי 

לתחולת פטור הסוג, לפיו עיקרו של ההסדר איננו 

בהפחתת התחרות או במניעתה. 

גילוי דעת 1/18 בעניין פרשנות סעיפים 14)א(
)2( וסעיף 15 א)א()2( לחוק ההגבלים העסקיים, 
התשמ"ח-1988 וסעיפים מקבילים בכללי פטור הסוג

ביום 5 בנובמבר 2018 פרסמה רשות התחרות את גילוי 

הדעת 1/18 בעניין פרשנות סעיפים 14)א()2( וסעיף 15 

א)א()2( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 וסעיפים 

מקבילים בכללי פטורי הסוג. הצורך בגילוי הדעת עלה לאור 

הרחבת פטורי הסוג, כך שיתבססו גם על הערכה עצמית  

)self-assessment(. גילוי הדעת מציג פרשנויות 

אפשרויות לשאלה מהו הסדר שעיקרו בהפחתת 

התחרות או במניעתה )"הסדר עירום"( ומדגיש כי על 

מנת ליהנות מפטור סוג לא מספיק להראות היעדר 

פגיעה משמעותית בשוק, אלא יש לבדוק שההסדר 

אינו עירום. כלומר, מטרתו לגיטימית וכבילותיו נחוצות 

למימוש מטרתו.

חידוש ותיקון כללי פטור הסוג להסדרים שאינם 
אופקיים

ביום 16 ביולי 2018 חודשו כללי ההגבלים העסקיים 

)פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים, ואין בהם 

כבילות מחיר מסוימות( )הוראת שעה(, תשע"ג-2013. 

פטור הסוג מאפשר לצדדים שאינם מתחרים לערוך 

הסכמים מבלי לפנות לממונה על התחרות לקבלת 

אישור מראש. במסגרת חידוש פטור הסוג חודדה 

הגדרת מתחרים אשר לפיה מתחרים ייבחנו על 

פי מבחן כלכלי מקובל ומבחן עובדתי הבוחנים 

אם הצדדים התחרו במהלך התקופה הרלוונטית. 

כללי פטור הסוג להלוואות משותפות

ביום 18 ביוני 2018 הותקנו כללי ההגבלים העסקיים 

)פטור סוג להסדרי הלוואות משותפות( )הוראת 

שעה(, תשע"ח-2018. פטור הסוג מאפשר לקבוצת 

גופים פיננסיים לתת הלוואות משותפות לגופים 

עסקיים ללא צורך בקבלת אישור מראש מהממונה 

על התחרות, ומטרתו לייצר ודאות משפטית ולמנוע 

עיכובים בהלוואות משותפות שאינן מאיימות על 

התחרות. פטור הסוג מגביל את השתתפותם של 

הבנקים הגדולים למקרים שבהם השתתפותם היא 

בשיעורים נמוכים במיוחד, או כאשר השתתפותם 

נדרשת להענקה של תנאי אשראי טובים יותר. זאת 

לאור החשש מהפעלת כוח שוק על ידי הבנקים 

הגדולים וצינון התחרות ביניהם לאחר שיתוף 

פעולה מתמשך. 

חידוש ותיקון כללי פטור הסוג להסדרים בין 
מובילים באוויר

ביום 25 בנובמבר 2018 חודשו ותוקנו כללי ההגבלים 

העסקיים )פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר( 

)מס' 2(, תשע"ד-2014. תיקון כללי פטור הסוג מוסיף 

מבחן מהותי של self-assessment בנוסף למבחנים 

הקיימים בפטור הסוג, כך שככל שהצדדים להסדר 

עומדים במבחן המהותי, הם אינם נדרשים להגיש 

בקשת פטור פרטנית. כדי לעמוד במבחן המהותי 

על הצדדים לעמוד בשני תנאים מצטברים: )א( 
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ההסדר אינו "עירום" )דהיינו, אין זה הסדר שעיקרו 

בהפחתת התחרות או במניעתה, והוא אינו כולל 

כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו(; )ב( עמידה 

בקריטריון מהותי של היעדר פגיעה משמעותית 

בתחרות בשוק. 

self- התיקון ממשיך מגמה של התבססות על

assessment בדיני ההסדרים הכובלים, לפיו 

הצדדים נדרשים לבחון בעצמם אם ההסדר שהם 

מעוניינים להיקשר בו הוא עירום או מעלה חשש 

לפגיעה משמעותית בתחרות. 

ד.8 פעילות בין-לאומית

רשות התחרות מייחסת חשיבות רבה לביסוס 

ולחיזוק מעמדה של מדינת ישראל בזירה הבין-

לאומית בתחום התחרות ומקדישה לנושא מאמצים 

רבים. ההשתתפות בפורומים בין-לאומיים שעוסקים 

בתחרות וכן טיפוח של קשרי עבודה עם רשויות 

תחרות עמיתות ברחבי העולם מאפשרים ליטול 

חלק בדיונים המובילים בתחום, להתעדכן באופן 

שוטף ובלתי אמצעי בחידושים בדין ובמדיניות 

בתחום התחרות ולהיעזר ולהיוועץ ברשויות עמיתות 

לפי העניין. להלן אבני דרך מרכזיות בפעילות של 

רשות התחרות בזירה הבין-לאומית ותיאור עיקרי 

הפעילות בשנה החולפת.

פעילות במסגרת ארגון המדינות המפותחות 
OECD – לשיתוף פעולה כלכלי

ביום 7 בספטמבר 2010 הפכה מדינת ישראל לחברה 

 Organization for Economic) OECD-מלאה בארגון ה

Co-Operation and Development(. עקב כך עברה 

גם רשות התחרות ממעמד של משקיפה למעמד 

 Competition( של חברה מלאה בוועדת התחרות

Committee( של ארגון ה-OECD ובקבוצות העבודה 

של הוועדה בנושא תחרות ואסדרה ובנושא אכיפה 

ושיתוף פעולה בין-לאומי. 

ועדת התחרות של ה-OECD היא אחד הגופים 

החשובים בעולם להגבלים עסקיים ולשיתופי פעולה 

בתחומים של מדיניות תחרות. פעילותה של רשות 

התחרות בוועדה החלה כבר בשנת 2001 במעמד של 

משקיפה, ומאז נציגי רשות התחרות נוטלים חלק 

פעיל בדיוני הוועדה, שמתכנסת פעמיים בשנה, 

ומציגים דרך קבע ניירות עבודה בנושאים מגוונים 

במסגרת קבוצות העבודה וכן דו"חות שנתיים. רשות 

התחרות נוטלת חלק פעיל גם בפורום התחרות 

הגלובלי )GFC( המתכנס אחת לשנה במסגרת 

ועדת התחרות ב-OECD. בשנת 2018 הגישה רשות 

התחרות ניירות עבודה ומסמכי עמדה לדיונים של 

ועדת התחרות בנושאים האלה: אתגרים ושיתופי 

פעולה בנוגע לתוכניות חסינות, השלכות של מסחר 

אלקטרוני על מדיניות בתחום התחרות, מיזוגים 

בפועל וחובת ההמתנה הקבועה בחוק התחרות 

הכלכלית, האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי 

בעל מונופולין ושיקולי איכות בשווקים חינמיים 

.)"zero-price economy"(

באוקטובר 2018 הוקצה ראש צוות מהמחלקה 

הכלכלית ברשות התחרות לעבוד במחלקת התחרות 

בארגון ה-OECD למשך עשרה חודשים ולתרום 

לארגון מניסיונו ומומחיותו באכיפת חוק התחרות 

הכלכלית. במסגרת זו הוא מעורב, בין היתר, בפרויקט 

בנייה של בסיס נתונים של קרטלים בין-לאומיים. 

הוא צפוי להמשיך את מעורבותו בכתיבת ניירות 

 OECD-מדיניות שיידונו בשבוע התחרות של ה

העתיד להתקיים ביוני 2019, בהערכת מדיניות 

וחוק התחרות שנערכו על ידי ה-OECD במדינות 

בדרום-מזרח אירופה ובייצוג ה-OECD בסדנאות 

עבודה שונות. 
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בשנת 2018 המשיכה גם מחלקת החקירות של 

רשות התחרות לסייע לרשויות שונות ברחבי העולם 

בבנייה של יכולות חקירה, בין היתר, לבקשת ארגון 

  .OECD-ה

רשות התחרות רואה עצמה מחויבת לסייע למדינות 

אחרות בפיתוח יכולות לחשיפת קרטלים, בשיפור 

האכיפה וביצירת הרתעה בתחום זה.  

ICN - פעילות במסגרת ארגון התחרות הבין-לאומי

נוסף על פעילותה ב-OECD רשות התחרות פעילה 

 ICN-בקבוצות עבודה מקצועיות של ארגון ה

)International Competition Network( המאגד 

120 רשויות תחרות מ-106 מדינות ברחבי העולם.

עבודת הארגון נעשית באמצעות קבוצות עבודה, 

ובהן חברים ממגוון מדינות המקדמות פרויקטים 

מקצועיים שונים: מסמכי מדיניות, דו"חות תקופתיים, 

שאלונים וסקרים, סדנאות וסמינרים, פרקטיקות 

מומלצות ועוד. רשות התחרות נוטלת חלק פעיל 

בפרויקטים השונים ובדיונים של קבוצות העבודה 

שבהן היא חברה, ובכלל זה בקבוצות העבודה 

בתחום המיזוגים, Advocacy, קרטלים ומונופולין. 

בכל אחת מקבוצות העבודה הנזכרות לעיל רשות 

התחרות תורמת מהניסיון המקצועי שנצבר בתחום 

התחרות בישראל ובד בבד מתעדכנת בנעשה 

בנושאים אלה בעולם. 

ICN Cartel Workshop TLV

עקב פעילותה הענפה של רשות התחרות במסגרת 

ארגון ה-ICN בחר הארגון ברשות התחרות של 

ישראל כמארחת של סדנת הקרטלים לשנת 2018. 

הסדנה התקיימה באוקטובר 2018 בתל אביב. 

בסדנה התארחו כ-230 נציגים, בהם ראשי רשויות 

תחרות, שופטים ועורכי דין מהשוק הפרטי, מכ-45 

מדינות ברחבי העולם. הסדנה עסקה בשלושה 

רבדים עיקריים של פעילות אכיפה: מודיעין, 

חקירות והתדיינות משפטית. בכל רובד התקיימו 

מגוון דיוני עומק מקצועיים בנושאים האקטואליים 

ביותר בתחום. מלבד ארגון הסדנה נציגים של 

רשות התחרות השתתפו באורח פעיל והציגו 

מניסיונם בדיונים שונים, בין היתר, בנושאים 

האלה: איסוף ראיות בעידן הדיגיטלי, מודיעין, 

בניית יכולות חקירה, סוגיות בנושא סודיות 

ופרטיות, "Big Data", הסדרים כובלים, שימוש 

בחוות דעת כלכליות בתיקי קרטלים. נוסף על 

כך, במסגרת סדנת הקרטלים מחלקת החקירות 

של רשות התחרות יזמה והדריכה סדנת עבודה 

מעשית ייעודית בנושא חקירות וחיפושים, ובה 

תרגלו המשתתפים טכניקות חיפוש ותשאול. 

כמו כן אירחה מחלקת החקירות של רשות 

התחרות כמה רשויות תחרות עמיתות למפגש 

של שיתוף ידע ושיטות עבודה. סדנת הקרטלים 

והמפגש הובילו לפניות נוספות למפגשים עם 

חוקרי המחלקה ולהדרכות על ידם. 

קשרים בין-לאומיים

רשות התחרות היא צד להסכם של שיתוף פעולה 

דו-צדדי משנת 1999 עם הרשויות המקבילות לה 

בארצות הברית )FTC ו-DOJ(. כחלק מיישום ההסכם 

לשיתוף פעולה נציגי רשות התחרות משתתפים 

בהשתלמויות מקצועיות ובהדרכות ברשויות התחרות 

בארצות הברית. לרשות קשרי עבודה הדוקים עם 

הרשויות האמריקניות, והתייעצויות מקצועיות 

מתקיימות דרך קבע לפי הצורך.

לרשות התחרות גם קשרי עבודה הדוקים עם נציבות 

האיחוד האירופי ועם רשויות התחרות במדינות 

החברות באיחוד. 
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ד.9 סיכום נתוני הון אנושי, ִמנהל 
ותקציב לשנת 2018

במסגרת הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות 

המדינה המיושמת בהנחיית נציבות שירות המדינה 

והנגזרת מהחלטות הממשלה, במהלך שנת 2017 

המשיכה הרשות לקבל סמכויות נוספות מנציבות 

שירות המדינה בתחום של ניהול ההון האנושי 

לצורך תפקוד שוטף ועצמאי.

הרשות השלימה את היערכותה להעברה של מחלקת 

חקירות ומודיעין לאור יהודה. המעבר הושלם במהלך 

הרבעון הראשון של 2018.

במהלך שנת 2018 בוצע שינוי ארגוני משמעותי 

מול נציבות שירות המדינה, שכלל ניתוח עיסוקים 

של תקני הרשות והתאמתם לאתגרים החדשים 

של הרשות. כמו כן לאחר עבודת מטה מעמיקה 

בין אגף הון אנושי וִמנהל של הרשות לבין נציבות 

שירות המדינה אושרה הקמת אגף בכיר עסקאות 

וייעוץ )אגף שווקים(.

הרוב המכריע של עובדי רשות התחרות הם עובדים 

מקצועיים בעלי תארים אקדמיים )כלכלנים 

ומשפטנים(. כמו כן ברשות מועסקים כעשרה 

סטודנטים.

תקציב רשות התחרות בחוק התקציב לשנת 2018 

עמד על כ-60 מלש"ח, מתוכם תקציב השכר עמד על 

כ-36 מלש"ח, ותקציב תפעול ושכ"ד - 23 מלש"ח.

ד.10 קשר עם הציבור

רשות התחרות פועלת על פי עקרונות יסוד של 

מקצועיות, שקיפות ומתן שירות יעיל לציבור. 

הנהלת הרשות הציבה לעצמה מטרה לקצר ככל 

האפשר בלוחות הזמנים של פעילותה מבלי לפגוע 

ביסודיות הבדיקה, לשתף את הגורמים הרלוונטיים 

ככל האפשר בפרטים הנוגעים לתהליך של קבלת 

ההחלטות ולקיים דיאלוג ישיר עם המגזר העסקי 

על מנת לשמוע את טענותיו והערותיו. דלתה של 

הנהלת רשות התחרות, לרבות דלתה של הממונה 

על התחרות, פתוחה בפני הציבור הרחב באמצעות 

הממונה על פניות הציבור ברשות. נוסף על כך, 

רשות התחרות שוקדת מדי שנה על עריכת כנסים 

וסדנאות למגזר הפרטי, ובהם נידונות סוגיות 

רלוונטיות לפרקטיקה בתחום התחרות הכלכלית, 

ומוצגת מדיניותה של רשות התחרות בסוגיות 

משפטיות וכלכליות שונות. 

בשנת 2018 המשיכה רשות התחרות את המסורת 

של "פורום שולחנות עגולים". גם בשנת 2019 תמשיך 

הרשות לחפש דרכים שיאפשרו שיח פתוח ובלתי 

פורמלי בין אנשי רשות התחרות ובין משפטנים 

וכלכלנים מהתחום. 

אתר האינטרנט ומאגר המידע

www.antitrust.( אתר האינטרנט של רשות התחרות

gov.il( משרת הן את העובדים ברשות והן את 

הציבור הרחב, ובכלל זה את אנשי המקצוע בתחום. 

האתר נועד בעיקר לאפשר לציבור הרחב בכלל 

ולמנהלי עסקים ויועציהם בפרט להתעדכן דרך 

קבע בהחלטות שמתפרסמות על ידי הממונה על 

התחרות, בית הדין לתחרות, בית המשפט המחוזי 

ובית המשפט העליון ובחקיקה העוסקות בחוק 

התחרות הכלכלית. 

האתר כולל מאגר מידע מקיף בשפה העברית, ובו 

מגוון נרחב של מידע מקצועי, עדכני והיסטורי 

בתחום התחרות הכלכלית. המאגר הוא שלב נוסף 

בפיתוחו של אתר האינטרנט של רשות התחרות, 

http://www.antitrust.gov.il
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והוא מכיל את כל החלטות הממונה על התחרות 

)מיזוגים, פטורים, צווים מוסכמים, קביעות, הכרזות 

מונופולין וכדומה(, פסקי דין רלוונטיים וחקיקה 

רלוונטית שהתקבלה במהלך השנים. המאגר כולל 

בשלב זה למעלה משמונת אלפים פריטים, והוא 

מתעדכן על בסיס יומי. 

נוסף על מאגר המידע בשפה העברית רשות 

התחרות מתחזקת מאגר מידע בשפה האנגלית 

)http://eng-archive.antitrust.gov.il/(. המאגר 

באנגלית כולל שורה נבחרת של החלטות ממונה, 

פסקי דין, חקיקה בתחום התחרות הכלכלית 

)לרבות נוסח מעודכן באנגלית של חוק ההגבלים 

העסקיים, התשמ"ח-1988(, הודעות לעיתונות, 

דו"חות שנתיים ופרסומים אחרים מתורגמים לשפה 

האנגלית והערבית. 

על מנת להקל על הגולשים ולשפר את דרכי 

ההתקשרות לממונה על התחרות או למחלקת 

חקירות קיים בעמוד הבית של האתר "קו חם 

לממונה / למחלקת חקירות". קו זה מאפשר פנייה 

ישירה לממונה או למנהל מחלקת חקירות ברשות 

בכל מקרה או עניין, לרבות בחשדות לעבירות 

על חוק התחרות הכלכלית או בפעילות הפוגעת 

בתחרות במשק )הסדרים כובלים, ניצול מעמד 

לרעה של בעל מונופולין, הפרת תנאי לאישור מיזוג 

או לאישור הסדר, הפרה של חוק המזון וכדומה(.

במהלך שנת 2018 נמשכו עבודות לשדרוג האתר, 

ועתידות להתבצע פעולות נוספות לשינוי פניו 

לטובת קהל המשתמשים, לרבות עמידה בחובת 

הנגשתו בהתאם להוראות המחייבות.

http://eng-archive.antitrust.gov.il
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חלק ה' - דיווח על יישום חוק חופש המידע 
ברשות ההגבלים העסקיים לשנת 2017 לפי תקנה 7 

לתקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999

חוק חופש המידע
חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 קובע כי לכל 

אזרח ותושב ישראל זכות לקבל מידע על פעילותו 

של גוף ציבורי. החוק מפרט את סוגי המידע שיש 

להעביר לציבור ואת אופן העברתו. ככלל, רשות 

התחרות מקפידה להעמיד לרשות הציבור מידע 

מלא בהתאם להוראות הקבועות בדין מתוך הכרה 

בחשיבות של שקיפות התהליכים וההחלטות שהיא 

מקבלת ותוך שמירה על הסודיות המסחרית של 

הגופים המטופלים. החלטות הממונה מפורסמות 

בילקוט הפרסומים ובעיתונות, כנדרש על-פי חוק, 

במקביל לפרסומים שוטפים באתר האינטרנט של 

הרשות והפצת הודעות לעיתונות. 

הממונה על התחרות מינתה, בתוקף סמכותה לפי 

סעיף 3 לחוק חופש המידע, את עו"ד יצחק שפיגלר 

מהמחלקה המשפטית ברשות לתפקיד הממונה על 

העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות 

לקבלת מידע ועל יישום ההוראות של חוק חופש 

המידע )להלן "הממונה על חוק חופש המידע"(. 

דיווח על יישום חוק חופש המידע 
ברשות התחרות לשנת 2018 לפי 
תקנה 7 לתקנות חופש המידע, 

תשנ"ט-1999 

להלן דיווח הממונה על חוק חופש המידע באשר 

לטיפול בבקשות לקבלת מידע שקיבלה הרשות 

בשנת 2018, בהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות 

חופש המידע, תשנ"ט- 1999 )להלן "התקנות"(:

מספר הבקשות שהוגשו במהלך השנה החולפת:1 38

מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת:2 31

תקנה 7)1( לתקנות.  1

תקנה 7)2( לתקנות.  2
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תקנה 7)2( לתקנות.  3
חלק מהבקשות אשר נדחו באופן חלקי או מלא, נומקו באמצעות יותר מעילת דחייה אחת. 4 

אחוזיםמספר

1640%הרשות מסרה את כל המידע המבוקש. 

922.5%הרשת מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי.

615%הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע.

00הטיפול בבקשה הופסק בשל אי-תשלום אגרה.

410%הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה.

512.5%הטיפול בבקשה טרם הסתיים.

40100%*סך הכול

* בשנת 2018 הרשות סיימה את הטיפול בשתי בקשות שהוגשו בשנת 2017.

לעניין הבקשות שנענו באופן חלקי או בשלילה, להלן החלוקה לפי העילות בחוק:

מידע על אודות הבקשות3 

סך הבקשות שנענו באופן חלקי 
או בשלילה

452

מספר הבקשותהעילה
שנדחו בשל 

עילה זו

84)1( - הקצאת משאבים

80)2( - נוצר לפני שבע שנים

81)3( - לא ניתן לאתר

84)4( - המידע כבר פורסם

80)5( – נוצר בידי רשות אחרת

90)א()1( - פגיעה בביטחון

90)א()2( - צו

93)א()3( - פגיעה בפרטיות

90)א()4( - איסור על פי דין

מספר הבקשותהעילה
שנדחו בשל 

עילה זו

97)ב()1( - שיבוש תפקוד הרשות

92)ב()2( - מדיניות בעיצוב

90)ב()3( - משא ומתן

93)ב()4( - דיונים פנימיים

91)ב()5( - ניהול פנימי

95)ב()6( - סוד מסחרי

95)ב()7( - תנאי לאי-מסירה

93)ב()8( - רשות אכיפה

90)ב()9( - ניהול פנימי

90)ב()10( - פרטיות הנפטר

143 - החוק אינו חל
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מידע על אודות זמני טיפול בבקשות שנענו:* 5

באחוזיםבמספרזמן הטיפול

1341.9%עד 15 יום

1135.5%בין 16 ל-30 יום

516.1%בין 31 ל-60 יום

26.5%בין 61 ל-120 יום

00מעל 120 יום

31100%סך הכול 

במקרים רבים שבהם היה מדובר בבקשה שהיקפה רחב, קיימה הרשות מגעים עם המבקש והגיעה עימו   *
להסכמות בנוגע למועדים למענה לבקשתו, בין היתר, על מנת לאפשר לצדדים שלישיים להביע את עמדתם 

בנוגע לחשיפת פרטיהם.

מידע על אודות עתירות6: בשנת 2018 לא הוגשו עתירות נגד החלטות שהתקבלו לפי חוק חופש המידע.

תקנה 7)2( לתקנות.  5

תקנות 7)4( – 7)5( לתקנות.  6
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