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דוח רשות התחרות לשנת 2019

דבר הממונה על התחרות 

שנת  2019 היתה שנה מיוחדת במינה עבור רשות התחרות.

השנה נפתחה )ביומה הראשון( עם השלמת חקיקת הרפורמה לחוק ההגבלים העסקיים, שהפך 
לחוק התחרות הכלכלית. רשות התחרות התחדשה בשם חדש, בחוק מתוקן ומתקדם, בלוגו חדש, 

באתר אינטרנט חדש וחשוב מכל - יצאה לדרך חדשה. 

השנה עמדה בסימן של הטמעת הרפורמה של חוק התחרות הכלכלית, ונראה שכיום התיקונים 
המשמעותיים שנעשו בחוק כבר נראים מובנים מאליהם וחלק מהמקובל והמוסכם. 

בשנה זאת פרסמה הרשות גילוי דעת חדש, המסביר מהו כוח שוק על רקע התיקון שנעשה 
בהגדרה של בעל מונופולין בחוק. הרשות פרסמה גילוי דעת מתוקן באשר לאופן שבו היא 
תעשה שימוש בסמכותה להטיל עיצומים מנהליים וזאת על רקע העלאת רף העיצום הכספי 
העליון מ- 24 מיליון ₪ ל-100 מיליון ₪. הרשות פרסמה טיוטה של תקנות מיזוגים חדשות ואף 

זאת כמהלך משלים לרפורמה. 

פירותיה של הרפורמה ניכרים כבר כעת: החוק החדש מחייב פחות עסקאות להגיע לביקורת 
אצל הממונה על התחרות. החוק מסיט בהדרגה את הדיון על מונופולים מדיון העוסק בנתחי שוק 
לדיון העוסק בתופעה המטרידה של כוח שוק. הליכי אכיפה ראשונים שעליהם יחולו הסנקציות 
העונשיות והמנהליות החמורות יותר כבר נפתחו והבירור של חלקם יסתיים, יש לקוות, לפני סוף 

שנת העבודה הנוכחית. 

אומנם שנת 2019 התאפיינה בהיעדר פעילות פרלמנטרית, אך הרשות הוסיפה לשקוד על קידום 
מהלכי חקיקה בתחומי הפיננסים, האנרגיה, התחבורה והתקשורת. כמו כן השקיעה הרשות 

משאבים רבים בייעוץ למשרדי ממשלה בשלל נושאים הקשורים בתחרות. 

משנת 2019 שמה רשות התחרות במרכז תשומת ליבה את נושא הכלכלה הדיגיטלית. הכלכלה 
הדיגיטלית מזמנת לרשויות תחרות בכל העולם ובהן גם ישראל אתגרים מסוג חדש, ומחייבת 
מחשבה פתוחה ומחודשת על הניתוח הכלכלי של התחרות ועל גבולות המותר והאסור המשפטיים 
בעולמות של תחרות טכנולוגית. ברשות הוקם צוות הכולל נציגים ממחלקות שונות כדי ללמוד 
את התחום. צוות חשיבה רב תחומי, פתוח ויצירתי יאפשר לרשות להתמודד עם האתגרים של 
הכלכלה הדיגיטלית. כמו כן הוקם צוות בין-רשותי של רשות הגנת הצרכן, רשות הגנת הפרטיות 
ורשות התחרות בניסיון לייצר ולהתוות מדיניות בתחומים אלה. במסגרת זאת אירחה הרשות 
בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב ועם פרופ' ברק אורבך ביוני 2019 כנס בין-לאומי בהשתתפות 
טובי המומחים בעולם, ובו התמודדו עם כמה מהסוגיות שמציבה הכלכלה הדיגיטלית בפני עולמות 
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התחרות. אנו מקווים להפוך כנס זה למסורת נמשכת. נושא הכלכלה הדיגיטלית יוסיף להעסיק 
את הרשות רבות גם בשנת 2020. 

בשעה שדברי הסיכום האלה של שנת 2019 נכתבים, ישראל מצויה במשבר כלכלי שלא ידעה 
כמוהו שנים רבות. משבר זה מציב גם לרשות התחרות אתגרים לא מעטים. מאמציה של רשות 
התחרות יכוונו להגנה על התחרות ועל הצרכן גם בעיתות משבר ואף ביתר שאת. בלי לגרוע 
מהמשך המהלכים שהחלו בשנת 2019, תידרש רשות התחרות להתמודד גם עם הצורך לגייס את 

התחרות על מנת לחלץ את ישראל מהקשיים הכלכליים שבהם היא נתונה.

לעובדיה המסורים והנחושים של רשות התחרות אני אומרת: התגאו במעשי ידיכם ובהישגים 
הרבים שלכם ותשאבו מהם את הכוח לאתגרים שצפויים לכם בהמשך הדרך. מאמציכם ועבודתכם 

הקשה ניכרים ומוערכים ועל כך אני מודה לכם בכל ליבי. 

בברכה

עו"ד מיכל הלפרין

הממונה על התחרות
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דוח רשות התחרות לשנת 2019

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.

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

הכלכלית והרווחה החברתית.

ׂ

הרשות פועלת למקד את הפיקוח ואת אכיפת 
החוק בפרקטיקות אשר מקימות חשש משמעותי 
לפגיעה בתחרות. זאת בשאיפה לצמצם ככל 
האפשר את הנטל האסדרתי והביורוקרטי הנוגע 
לפעילות עסקית לגיטימית, שאינה מסכנת את 

התחרות החופשית. 

יעדי הרשות:

מניעת פגיעה בתחרות מצד גופים עסקיים באופן 
יזום ובמענה לפניות המוגשות אליה;

חלק א - חזון הרשות ויעדיה

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  שהרשות 
מתייצבת מול גופים עסקיים בעלי עוצמה כלכלית 
משמעותית, שעלולים להפעיל לחצים על תהליך 
של קבלת החלטות בעניינם. עצמאותה של רשות 
התחרות מאפשרת לה לקבל החלטות ענייניות 
המבוססות על שיקולים מקצועיים ולאכוף את 

החוק ביעילות. 
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חלק א

במספרים 2019

4
4פתחנו 

חדשות.חקירות 

5
 חדש,סוג פטור התקנו 

 ארבעהותיקנו חידשנו 
נוספים.סוג פטורי 

70
 בסכוםעיצומים הוטלו 

שקלים.מליון  70כ-של 

5
 5על להסכמה הגענו 

מוסכמים.צווים 

5
הקצאות  5ל-ביחס ייעצנו 

חיוניות.בתשתיות 

20
 לגופיםהרצאות  20כ-התקיימו 

 פרויקטבמסגרת ממשלתיים 
אדומים״.״אורות 

3
 ציבורילשימוע דוחות  3פרסמנו 

נוספים.מחקרים  3ופתחנו 

7
 מאסר,לעונשי נשלחו אנשים  7

 מאסר.חודשי  11היה המירבי העונש 

16
 16וב-לפטור בקשות  17הוגשו 

הטיפול.הסתיים מתוכם 

8
 הדיןלבית עררים  8הוגשו 
הרשות.החלטות על לתחרות 

1
 לחוקאחד תיקון העברנו 

 חוק- העסקיים ההגבלים 
הכלכלית.התחרות 

2
2הוגשו 

אישום.כתבי 

5
דעת.גילויי  5פרסמנו 

1
 בגיןהוראות ניתנו 
מקביל.ביבוא פגיעה 

1
 מהתחוםהמומחים מיטב עם בינלאומי כנס ערכנו 

 ת״אאוניברסיטת עם בשיתוף ובעולם בארץ 
וחיפה.

220
מיזוגים.  220לבדיקתנו הוגשו 

2
 כוונהעל הודעות  2נשלחו 

כספי.עיצום להטיל 

70
 מדיניותוקובעי לרגולטורים יעצנו 

נושאי  70בכ-ממשלתיים פנים 
תחרות.

1
 לפניאחד שימוע התקיים 

אישום.כתב הגשת 
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הממונה
על התחרות

עוזר
בכיר 

לממונה

ממונה
על קשרים 
בינלאומיים

אחראית פניות 
הציבור

דוברת

המחלקה 
הכלכלית

מחלקת 
מנהלה

שווקים חטיבת 
הריכוזיות

חקירות 
ומודיעין

המחלקה 
המשפטית

חטיבת 
מחקר

צוות
תחבורה

אכיפה 
חקירותמנהלית

צוות
תקשורת

צוות
פיננסים

רכש,
נכסים

ולוגיסטיקה
חטיבת 
כלכלן 
ראשי

צוות 
אנרגיה

אכיפה 
מודיעיןפלילית

צוות
מזון

משאבי 
אנוש

טכנולוגיות
דיגיטליות

ומידע

בניהולה 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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חלק ב

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, מנהל המחלקה   •
הכלכלית וממלא מקום הממונה )עזב בינואר 

)2020

עו"ד חיים ארביב, מנהל מחלקת חקירות  •

מר אוריאל סיטרואן, מנהל מחלקת שווקים  •

גב' מיטל פוירשטיין עמר, סמנכ"לית רשות   •
ִהתחרות ומנהלת 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, ממונה 
על התחום הבין-לאומי ברשות;  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 עומדת 
סמנכ"לית רשות התחרות, הגב' מיטל פוירשטיין 
עמר, אחראית לתפעול של רשות התחרות ולמכלול 
ִהמנהליים הכרוכים בפעילותה.  הנושאים התקציביים ו

מאחר שהרשות היא 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 קיבלה המחלקה 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 שהרשות נוקטת במקרים 
של הפרת 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 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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 שבעהדין, עורכי  31מונה המשפטית המחלקה 
 תאריםמהם שלרבים סטודנטים, ושני מתמחים 

 םתוחמתה לע ףסונ םיקסע להנִמבו הלכלכב םיימדקא
 המשפטיתהיועצת עומדת ובראשה המשפטית, 

כהן. מיכל עו"ד התחרות, רשות של 

המחלקה הכלכלית 

 נורמותשל מערכת הם העסקיים ההגבלים דיני 
 הנקראתכלכלית בתופעה העוסקות משפטיות 

 ישמתאימים במקרים הדברים מטבע שוק. כוח 
 כלכלי-תחרותיניתוח בין הדוקים גומלין ויחסי זיקה 

 וחיתהנ. ותחרהתוק ח שלם ישוויה יפאכין בו
אם בהחלטה מרכזי נדבך מהווה הכלכלי-תחרותי 

מונופולין בעל כנגד באכיפה חברות, מיזוג לאשר 
כובל.להסדר פטור ליתן אם ובהחלטה 

 לכלית כלכלתמיכה ם מעניקיקה חלהמלכלני כ
 במקריםמעידים, המחלקה כלכלני הרשות. עבודת 

 מיוצגתשבהם משפטיים בהליכים המתאימים, 
התחרות. על הממונה 

 המחקר.חטיבת את גם כוללת הכלכלית המחלקה 
 היאיזומים. שוק מחקרי ביצוע על מופקדת החטיבה 

 ניתוחיםומבצעת נבחרים שווקים על נתונים אוספת 
 הדינמיקהאת להבין כדי אלו נתונים של מעמיקים 

 עלתחרותיים. כשלים ולחשוף בשוק התחרותית 
 מדיניותהמלצות מגבשת החטיבה הממצאים סמך 

 נמסרותההמלצות הכשלים. לפתרון פעולה ודרכי 
 לציבור.ומפורסמות הממשלה ולמשרדי לממונה 

ההמלצות.ביישום מסייעת גם החטיבה 

 כעשרה)מהם כלכלנים  16מונה הכלכלית המחלקה 
המחלקה בראש אחד. וגיאוגרף המחקר( בחטיבת 

הכלכלית עמד הכלכלן הראשי של רשות התחרות, 
ד"ר יאיר אילת )עזב בינואר 2020(. בראש חטיבת 
המחקר עומד ד"ר אורן רגבי שמונה במאי 2020 

לכלכלן הראשי ברשות.

מחלקת שווקים

מחלקת שווקים מרכזת את פעילות הרשות בכל 
הנוגע לאישור עסקאות, ייעוץ תחרותי למשרדי 
ממשלה ולוועדות הכנסת וקידום תחרות בענפי 

המשק למיניהם.

עובדי המחלקה עוסקים בבחינת ההשפעה התחרותית 
של מיזוגים והסדרים כובלים המובאים לאישור 
הממונה מכוח חוק התחרות הכלכלית ושל עסקאות 
נוספות המובאים 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 
ייעוץ תחרותי  סמכויות הממונה, הן במסגרת 
לגופים ממשלתיים ולוועדות הכנסת. בכלל זה עובדי 
המחלקה משתתפים בעבודת צוותים ממשלתיים, 
מלווים תהליכי חקיקה, מייצגים את הממונה בוועדת 
שרים לענייני חקיקה ובוועדות הכנסת ועוסקים 

בייעוץ ענפי פרטני למשרדי הממשלה.

22 כלכלנים ועורכי דין  מחלקת שווקים מונה 
ושלושה סטודנטים, והם פועלים בחמישה צוותים 
המתמחים בענפי המשק השונים: צוות תקשורת 
וזכויות יוצרים, צוות תחבורה ובריאות, צוות אנרגיה 
ואיכות הסביבה, צוות פיננסים וצוות מזון וקמעונאות. 

בראש המחלקה עומד מר אוריאל סיטרואן.
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חלק ב

מחלקת חקירות

תפקידה של מחלקת החקירות של רשות התחרות 
הוא לחקור חשדות לביצוע עבירות על חוק התחרות 

הכלכלית. 

לביצוע תפקידם הוסמכו חוקרי רשות התחרות, לפי 
סעיפים 45 ו-46)א( לחוק התחרות הכלכלית, לחקור 
כל אדם בשל עבירה על החוק, לדרוש מכל אדם 
הקשור לעבירה להתייצב לשם חקירה, להתלוות 
לחוקר רשות לחקירה ולמסור לו כל פרט, מסמך 
וידיעה הנוגעים לאותה עבירה. כמו כן הם הוסמכו 
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, וזו מחליטה 
על פי חומר 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, 
ִובמנהל עסקים. בראשה  בכלכלה, בחשבונאות 

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 באב"ד, וראש המועצה 

הלאומית לכלכלה, הפרופ' 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 

ִובמנהל עסקים. 



12

דוח רשות התחרות לשנת 2019

מקצועות

כלכלנים: 30
עו"ד: 36

חוקרים: 28
10 לשכה: 
מנהלה: 13

אחר: 11

גיל

ממוצע גילים
ברשות: 36 שנים

ותק

ותק ממוצע:
6 שנים

השכלה

תיכון: 14
תואר ראשון: 48

תואר שני: 62
תואר שלישי: 4

משרות ייעודיות

יוצאי אתיופיה: 2
ערבים/דרוזים/

צ’רקסים: 7
בעלי מוגבלויות: 3

פילוח הון אנושי ברשות

מגדר

גברים: 72 
נשים: 56
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חלק ג

חלק ג - סמכויות האכיפה
של דיני התחרות הכלכלית

מלבד סמכויות הפיקוח העמיד החוק לרשות 
הממונה על התחרות כלים שונים לקידום אכיפת 
החוק ולהגשמת מטרותיו. כלים אלה כוללים אכיפה 
ִמנהלית-אזרחית, הכרזות ומתן הוראות, אכיפה 
פלילית וכן סמכויות המאפשרות לממונה ליזום 

הליך שיפוטי.

ִג.1. אכיפה מנהלית-אזרחית

עיצום כספי: חוק התחרות הכלכלית מסמיך את 

הממונה על התחרות להטיל עיצומים כספיים בגין 
הפרות שונות של הוראות החוק. כלי אכיפה זה 
הוא תוספת רבת-משמעות למערך האכיפה של 

דיני התחרות הכלכלית.

החוק קובע ִספים מרביים לגובהם של העיצומים 
ומונה שיקולים מנחים לשיקול הדעת של הממונה. 
בהתאם וכפוף לזאת את גובהו המדויק של העיצום 
קובעת הממונה. טרם ההחלטה על הטלת עיצום 
כספי מתנהל הליך שימוע, כמקובל בהליכים 
ִמנהליים, והמפר זכאי להגיש ערר על ההחלטה 

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. מושאי הקביעה רשאים לערור עליה 
בפני בית הדין לתחרות. 

בהתאם לסעיף 50ב לחוק בית הדין  צו מוסכם: 

רשאי, לפי בקשת הממונה על התחרות וחלף נקיטת 
צעדי אכיפה אחרים בידי הממונה, ליתן להסכמה 
שבין הממונה ובין 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. עם אישורו של צו 
מוסכם על ידי בית הדין לתחרות ניתן לצו תוקף 
של פסק דין. 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 מאומה 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 
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התחרות בעסקים או נפגע הציבור, או קיים חשש 
לפגיעה משמעותית בתחרות או לפגיעה משמעותית 
בציבור. פגיעה מסוג זה עשויה להתבטא, בין 
היתר, במחיר של נכס או שירות, באיכותו, בכמות 
המסופקת או בקיומו של מכשול בפני מעבר של 
לקוחות בין פירמות בענף או מכשול בפני כניסה 

של פירמות חדשות לענף. 

הכרזה על קבוצת ריכוז ומתן הוראות לחבריה:      

31ב מאפשר לממונה לקבוע כי קבוצה  סעיף 
מצומצמת של בני אדם המנהלים עסקים, ובידיהם 
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 משמעותית 
את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור 

תנאים להגברה משמעותית של התחרות בענף. 

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 התחרות הכלכלית, 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 לאדם 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 
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 
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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 הפרת החוק, אכיפה פרטית 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 שמתגבשים 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 מתרחבת והולכת. 
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 בתחום דיני 

התחרות שהוגשו בשנת 2019. 

לרשות התחרות נציג בקרן למימון תובענות ייצוגיות 
במשרד המשפטים, המעניקה מימון לתובענות שיש 
עניין ציבורי בבירורן. נוסף על כך הוגשו שבע בקשות 
למימון תובענות ייצוגיות בתחום דיני התחרות. 
מתוך הבקשות למימון אושרו שלוש כמפורט להלן:

שתי בקשות מימון לתובענות ייצוגיות בישראל על   .1
שני קרטלים בין-לאומיים. לכל אחת מהבקשות 
אושר מימון חוות דעת מומחה בסך 10,000 שקל, 
20,000 למימון תרגום כתבי טענות והוצאות 
משפט עד סך של 10,000 שקל או 80% מסך 

ההוצאות, לפי הנמוך שבהם.

בקשת מימון בתביעה ייצוגית על הסדרים כובלים   .2
בתחום הקולנוע )בקשת המימון הוגשה קודם 
להגשת בקשת האישור(. חוות דעת מומחה בסך 
15,000 שקל ומימון אגרת הגשת התביעה ע"ס 

.₪ 5,500
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חלק ד - פעילות רשות התחרות

ד.1 מיזוגים ועסקאות

נתונים על עבודת המיזוגים ברשות התחרות בשנת 2019

ד.1.א. פעילות בתחום המיזוגים 

בקשות מיזוג שהוגשו ובקשות מיזוג שהטיפול בהן הסתיים
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הוגשוהסתיימו

מספר פניות: 220
שנה נוכחית

2019 2018 2016 20152017

זמן טיפול

21 ימים בממוצע 22 ימים בממוצע21 ימים בממוצע 26 ימים בממוצע 29 ימים בממוצע

זמן טיפול זמן טיפול זמן טיפול זמן טיפול
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צהוב
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התפלגות מיזוגים לפי סוג
40% מהמיזוגים היו מיזוגים אופקיים בלבד, קרי מיזוגים 
בין מתחרים; 12% מהמיזוגים היו מיזוגים אנכיים בלבד, קרי 
מיזוגים בין ספק ללקוח; 15% מהמיזוגים היו הן אופקיים 
הן אנכיים; 33% מהמיזוגים היו מיזוגים קונגלומרטיים, 

קרי מיזוגים שאינם אופקיים ואינם אנכיים.

החלטות במיזוגים
מתוך סך כל המיזוגים שהגיעו לפתחה, לא התנגדה 
רשות התחרות לשום מיזוג. כמו כן הטילה הרשות 
תנאים לגבי שלושה מיזוגים, ומיזוג אחד נמשך 
על ידי הצדדים עקב חששות שהעלתה הרשות 

בפני הצדדים במקרה של מיזוג.

שיעור בקשות מיזוג שהוגשו בחלוקה לענפי משק

נדל״ן ותשומות הבנייה

מסחר ושוק קמעונאי

בריאות

מחשבים והייטק

תעשייה וטקסטיל

מזון

אנרגיה

תיירות

תחבורה

ביטחון

תקשורת

ביטוח

מקצועות חופשיים

כימיה ופטרוכימיה

רשתות שיווק

שוק ההון ובנקים

מים ואיכות הסביבה

אחר

חקלאות

חינוך, בידור ופנאי

11.5%

11.1%

11.1%

10.1%
7.4%

7.4%

6.9%

6.5%

6.0%

5.5%
3.2%

1.8%

1.8%

1.8%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

0.6%
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6%
18%

מתן פטור

אי מתן פטור 59%
אושר בתנאי התנהגותי18%

נמשך לפי התנגדות
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הוגשוהסתיימו

בקשות פטור שהוגשו ובקשות פטור שהטיפול בהן הסתיים

התפלגות סיבות סיום הטיפול בבקשות פטור

ד.1.ב. טיפול בבקשות פטור

סיום טיפול בבקשות הפטור ב-2019 - חלוקה לפי החלטות
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ד.1.ג. החלטות מרכזיות

אישור על תנאי למיזוג בין בנק דיסקונט לבנק דקסיה

ביום 23 במאי ובתום בדיקה מעמיקה, החליטה 
הממונה לאשר את המיזוג כפוף לתנאים שיחייבו 
מכירת חלק מתיק האשראי לרשויות מקומיות של 
המתמזגות לגוף שאינו קשור לצד למיזוג שיאושר 
על ידי הממונה, ואשר יש לו כוונות ויכולות מוכחות 
להמשיך ולפעול בתחום מתן האשראי לכלל סוגי 
הרשויות המקומיות. התנאים חייבו שהמיזוג לא ייצא 
  .)'fix it first'( לפועל טרם מכירת תיק האשראי

בדיקת המיזוג העלתה כי דיסקונט ודקסיה מתחרים 
זה בזה בשוק מתן אשראי לרשויות מקומיות. כמו 
כן העלתה הבדיקה כי ככל שהרשות המקומית 
שמקבלת אשראי נמצאת בדרגת סיכון אשראי גבוהה 
יותר, מספר המתחרים האחרים המעניקים אשראי 
לרשויות אלה פוחת והולך. משכך, נמצא כי המיזוג 
עלול להעלות חשש לפגיעה בתחרות שהרשות 
רואה לנגד עיניה, שכן מספר הגורמים שיסכימו 

להעניק אשראי לרשויות מקומיות כאלה יקטן.  

התנאי שהציבה הרשות לעסקת המיזוג צפוי להכניס 
לתחום האשראי לרשויות המקומיות שחקן חדש, 
כך שהמיזוג לא יגרום לאובדן שחקן ביחס לרשויות 
המקומיות הללו. בהמשך להחלטה אישרה הממונה 
רוכש והמיזוג יצא לפועל. ערר על החלטת הממונה 
סולק על הסף, ועל החלטת הסילוק תלוי ועומד 

ערעור בפני בית המשפט העליון. 

ערר מזרחי אגוד 

ביום 30 במאי 2018 הודיע מ"מ הממונה על החלטתו 
להתנגד למיזוג בין בנק מזרחי-טפחות לבנק אגוד, 
לאחר שמצא שהמיזוג מעלה חשש סביר לפגיעה 
משמעותית בתחרות בציבור בתחום הבנקאות 

הקמעונאית ובתחום מתן האשראי לענף היהלומים. 
בחודש ספטמבר 2018 עררו הצדדים למיזוג על 
החלטת מ"מ הממונה לבית הדין לתחרות, ורוב 

הליך הערר התנהל במהלך שנת 2019.

כחלק מהליך הערר, ביקשו העוררים לעיין בחומרים 
ובמסמכים הקיימים בתיק המיזוג. צדדים שלישיים 
אשר חומריהם נמצאו בין מסמכי התיק התנגדו 
לחשיפת החומרים בפניי הצדדים למיזוג, ובשל כך 
ערערו לבית המשפט העליון על החלטת בית הדין 
לפיה החומרים יוצגו במסגרת מוגבלת של חדר מידע 
במשרדי הרשות )בו ייחשפו החומרים אך ורק לבאי 
כוח הצדדים ומומחה כלכלי מטעמם לאחר שאלו 
חתמו על התחייבות לשמירה על סודיות(. לאחר 
דיון שהתקיים בבית המשפט העליון בעניין בחודש 
אפריל 2019 משכו הצדדים השלישיים את ערעורם.

ביום 28 בנובמבר 2019 נתן בית הדין פסק דין אשר 
קיבל את הערר וביטל את החלטת ההתנגדות למיזוג. 
בית הדין פסק כי חרף הבדיקה היסודית והנרחבת 
שביצע מ"מ הממונה אשר נשענה על מסד נתונים 
מקיף ורחב, העמדה לפיה המיזוג מעלה חשש סביר 
לפגיעה משמעותית בתחרות לא יכולה לעמוד. בפסק 
דינו, ציין בית הדין כי יש בענף הבנקאות הקמעונאית 
חסמי מעבר ויש יסוד להבחנה שביצע הממונה בין 
לקוחות שבויים ולא שבויים, אך קבע כי לא הונחה 
תשתית מספקת לצורך ביסוסה של הגדרת שוק של 
לקוחות שאינם שבויים, עליה נסמכה ההחלטה. 
בנוסף, ביקר בית הדין את בדיקת המעברים שנעשתה 
על ידי מ"מ הממונה במסגרת בדיקת המיזוג, וקבע 
כי היא מעוררת קשיים במישור המושגי, היישומי 
והמתודולוגי. לעניין החששות התחרותיים מהמיזוג, 
קבע בית הדין כי בנק אגוד אינו מהווה בפועל רסן 

תחרותי ממשי על הפעלת כוח שוק.
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בית הדין החזיר לפתחה של הממונה שני נושאים. 
הראשון הוא נושא האשראי לענף היהלומים, לגביו 
קבע בית הדין כי יש יסוד לקביעת מ"מ הממונה בדבר 
חשש סביר לפגיעה בתחרות בתחום זה, ולכן החזיר 
את העניין לממונה על מנת שתידרש לשאלה האם 
ניתן להפיג את החשש האמור באמצעות קביעת 
תנאים. הנושא השני הוא שינוי הוראת הפיקוח על 
הבנקים בדבר הלימות ההון של בנקים גדולים, אשר 
לא לובן בהחלטה ובעררים, שגם הוא הוחזר לממונה 
לצורך מתן החלטה משלימה. ביום 8 בינואר 2020 
פרסמה הממונה החלטת משלימה בנושאים אלו, 
בה הוטלו תנאים אשר רק בהתקיימם יוכל המיזוג 
לצאת לפועל. על פי התנאים, השלמת המיזוג 
מותנית במכירת פעילות האשראי לענף היהלומים 
של אחד מהבנקים המתמזגים, וכן בהעלאת רף סך 
הנכסים בהוראת הפיקוח על הבנקים בגינו מוחלות 

דרישות הון מחמירות יותר.

בית הדין לתחרות סילק על הסף את ערר גמא על 
החלטת הממונה בעניין הפטור המקומי

ביום 12 באוגוסט 2019 סילק בית הדין לתחרות ערר 
שהגישה גמא ניהול וסליקה בע"מ על החלטת הממונה 
על התחרות בעניין הסדר הסליקה הצולבת בין 

 גמא, העוסקת בין השאר במתן סולקים ומנפיקים
שירותי ניכיון לבתי עסק, ביקשה לערור על התנאי 
שנקבע בהחלטת הפטור ולפיו העברת כספים בין 
מנפיק וסולק בגין עסקאות המבוצעות בתשלום אחד 
תתבצע לא יאוחר מיום שידור העסקה לבית העסק. 
בית הדין לתחרות קיבל את טענות הממונה וקבע 

.1

כי גמא לא הציגה טיעון מספק בדבר פגיעת הגבל 
עסקי בה, וכן משום שעל פי החוק לא נתונה זכות 
ערר על החלטת הממונה שלא ליתן פטור. משכך 
סילק בית הדין את הערר ללא צו להוצאות )ת"כ 
15629-06-18 גמא ניהול וסליקה בע"מ נ' הממונה 

על התחרות פורסם בנבו, 12.08.2019(.    

ִ

 IBC-מיזוג בין סלקום-קרן תש"י ו

ביום 19 ביוני 2019 אישרה הממונה מיזוג בין סלקום 
ישראל בע"מ )להלן סלקום( ובין קרן תשתיות 
ישראל ו-איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני 
)2013( בע"מ )להלן IBC(. IBC הוקמה בשנת 2013 
כמיזם משותף של חברת החשמל וכמה תאגידים 
נוספים כדי לספק שירותי תשתית תקשורת על 
גבי סיבים אופטיים ללקוחות סיטונאיים. פריסת 
הסיבים של IBC מתבצעת על גבי תשתית החשמל 
של חברת החשמל. פריסת תשתית תקשורת 
מתקדמת בטכנולוגיית סיבים חשובה לעידוד 
התחרות והחדשנות במקטע התשתית ותאפשר 
מתן שירותי תקשורת מתקדמים ללקוחות הקצה. 
עם זאת, לאורך שנות פעילותה פרשה IBC תשתית 
סיבים בהיקפים מצומצמים בלבד, ובעקבות זאת 

היקף הלקוחות המשתמשים בשירותיה זניח.  

החלטת הממונה לאשר את המיזוג התבססה על 
דוקטרינת "החברה הכושלת", וזאת על אף חששות 
תחרותיים שעלו ממנו. ממצאי הבדיקה של הרשות 
העלו שבהיעדר המיזוג, IBC עלולה לצאת מהשוק 
 IBC בסבירות גבוהה. בדיקת מכלול הנתונים של
לרבות מצבה הפיננסי, הצביעה על ספק משמעותי 
בדבר יכולתה להמשיך ולפעול אלמלא המיזוג. 
נוסף על כך, מכלול הנסיבות שנבחנו הביאו את 
הממונה לידי מסקנה כי אין בנמצא קונה חלופי 

החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל  1 
להסדר חברות כרטיסי האשראי בנוגע להסדר לסליקה 
צולבת: לאומי קארד בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, 
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל 
בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, ישראכרט 

בע"מ )25.4.2018( רשות התחרות 501497
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שרכישתו את IBC תסב פגיעה פחותה בתחרות. 
הבחינה העלתה עוד כי בהיעדר המיזוג יש סיכוי 
לא מבוטל כי בשנים הקרובות לא ייעשה כל שימוש 
בתשתית הפסיבית של חברת החשמל לצורך 
פריסת תשתית תקשורת אקטיבית. תרחיש זה 
נחות מבחינה תחרותית בהשוואה למיזוג, שכן 
באמצעות רכישת IBC תוכל סלקום להרחיב את 
התשתית האקטיבית שלה באופן נרחב ומהיר, 
ולהתחרות בתשתיות האקטיביות הקיימות של 
נרחבת של סלקום  כניסה  כן  והוט. כמו  בזק 
עשויה לעורר מתח תחרותי בין בעלות התשתית 
האקטיבית הקיימות ולעודד את בזק "להדליק" 
את רשת הסיבים שבבעלותה. נוכח נסיבות אלה 
סברה הממונה כי מוטב להעדיף את המשך קיומה 
של רשת תקשורת על גבי מערך הולכת החשמל 

.IBC על פני סיום פעילותה העסקית של

אי מתן פטור לשיתוף פעולה בין חברות חיפוש 
והפקה של נכסי גז טבעי במסגרת רישיון 399/רועי

ביום 28 ביולי 2019 פרסמה הממונה החלטה שלא 
לתת פטור לשיתוף פעולה בין חברת דלק קידוחים 
שותפות מוגבלת; רציו חיפושי נפט )1992( שותפות 
מוגבלת; אדיסון אינטרנשיונאל אס.פי.איי; והזדמנות 
ישראלית מקורות אנרגיה, לצורך חיפוש גז טבעי 
בשטחי רישיון 399/רועי במימי הים התיכון, כמו 
גם הפקתו ושיווקו היה ויימצא. על פי מידע גלוי, 
 .BCM 100-מדובר בסיכויים של 36% ובכמות של כ
דלק קידוחים ביקשה להצטרף לשותפות הקיימת 
של 3 החברות האחרות. אלא שחברות אלו מתחרות 
בתחום חיפוש, פיתוח, הפקה ושיווק של נכסי גז 
טבעי ונפט, ודלק קידוחים אף מוכרזת כבעלת 
מונופולין באספקת גז טבעי שלא עבר תהליך 
הנזלה בישראל. זאת ועוד; דלק קידוחים ורציו הן 

כבר כיום בעלות אחזקות בשדה הגז "לווייתן" )45% 
ו-15% בהתאמה(, שהוא שדה הגז בעל העתודות 
הגדולות ביותר בישראל, וצפוי כי יפעל בתחום שנים 
ארוכות. לעומתו, יתר שדות הגז שנמצאו בישראל 
קטנים יותר והעתודות הפנויות שלהם מצומצמות. 
מבדיקה שערכה הרשות נמצא כי בסבירות גדולה 
הגז שיימצא בשטחי רישיון 399/רועי עשוי לייצר 
לחץ תחרותי על שדה "לווייתן" ולהביא לידי ירידת 
מחירים. במקרה שהיה מאושר ההסדר התחרות 
הייתה עלולה להיפגע, ומשכך אין הוא ראוי לפטור. 

 "EMG" אישור בתנאים של רכישת צינור הגז הטבעי
על ידי דלק ונובל אנרג'י 

ביום 31 ביולי 2019 אישרה הממונה רכישת חלק 
מצינור הגז שבין ישראל למצרים על ידי דלק ונובל 
בתנאים שעל פיהם לווייתן ותמר יחויבו לאפשר 
עסקת החלפת גז )SWAP(, ובעלי הצינור יחויבו 
 .)open access( להוליך גז טבעי גם למאגרים אחרים
עוד חייבה הממונה את הצדדים להביא בפניה את 
הסכם ההפעלה של הצינור לבחינה מחודשת בעוד 
10 שנים. EMG היא הבעלים של צינור להולכת גז 
טבעי המחבר בין אל עריש שבמצרים לאשקלון. 
משנת 2012 הצינור אינו נמצא בשימוש בשל כמה 
אירועים ביטחוניים שהובילו לפיצוצו בכמה אתרים. 
דלק, נובל וחברה בבעלות ממשלת מצרים ביקשו 
לרכוש 39% מהון המניות של EMG וכן לקבל זכויות 
להפעלת הצינור לתקופה של 10 שנים עם אופציה 
להארכה ב-10 שנים נוספות. רכישת הצינור נועדה 
לאפשר אספקה סדירה של גז מלווייתן ותמר למצרים 
במסגרת ההסכמים שחתמו השותפות במאגרים עם 
לקוחות במצרים. בתום בדיקה מעמיקה החליטה 
הממונה להתנות את אישור העסקה בתנאים 
שיבטיחו כי לא ייחסם יבוא גז עתידי ממצרים וכי 
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חלק ד

מאגרים ישראליים שאינם של דלק ונובל יוכלו אף 
הם לייצא גז למצרים באמצעות הצינור. בחינת 
המיזוג העלתה שאין היתכנות של יבוא גז ממצרים 
לישראל בטווח הנראה לעין, ועל כן לא עולה חשש 
שדלק ונובל ימנעו באמצעות העסקה יבוא גז טבעי 
ממצרים לישראל. עם זאת, לנוכח העובדה שמדובר 
בהסכם לשנים רבות קדימה ואין לרשות יכולת 
לחזות שינויים גיאופוליטיים או כלכליים שישפיעו 
על היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בעתיד, 
הוטלו תנאים שיבטיחו היתכנות לייבוא גז ממצרים 

לישראל ככל שאכן תהיה אפשרות כזו. 

לובי 99 ועמותת הצלחה הגישו ערר על החלטת 
הממונה במיזוג. הערר מתנהל בבית הדין לתחרות.

מיזוג ברכל ונתיב החסד

ביום 6 ביוני 2019 אישרה הממונה מיזוג בין רשת 
ברכל בע"מ לרשת נתיב החסד בע"מ כפוף למכירת 

3 סניפים באזור בני ברק וסניף באזור רכסים. 

בחינת המיזוג העלתה כי נתיב החסד וברכל מתחרות 
זו בזו בתחום המכירה הקמעונאית של מוצרי מזון 
וצריכה בשמונה יישובים, בהיותן פונות בעיקר 

לאוכלוסייה מהמגזר החרדי-דתי. 

הבדיקות שנעשו ברשות העלו חשש שהרשת 
הממוזגת תהיה בעלת נתח שוק משמעותי בכמה 
אזורים בבני ברק וביישוב רכסים, ולפיכך המיזוג 
עלול לגרום לפגיעה בתחרות ובצרכנים באותם 
אזורים, בייחוד עבור צרכנים שאין ברשותם כלי 
רכב. בשל כך הותנה המיזוג במכירה של שלושה 
סניפים של רשת ברכל בבני ברק ושל סניף אחד 
ביישוב רכסים, מתוך שני סניפים שהוצעו לבחירת 
החברות המתמזגות, לרוכש או רוכשים שאינם קשורים 
לחברות המתמזגות ויש לו או להם היכולת להפעיל 

את הסניפים שיימכרו. התנאים חייבו שהמיזוג לא 
.)"fix it first"( ייצא לפועל טרם מכירת החנויות

ביום 22.7.19 אישרה הממונה את מכירת ארבעת 
הסניפים האמורים לרשת ג.מ מעיין אלפיים )07( בע"מ.

מיזוג קואופ ומחסני השוק

ביום 10 במרץ 2019 אישרה הממונה מיזוג בין רשת 
כ.נ. מחסני השוק בע"מ )להלן מחסני השוק( לרשת 
קואופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ בהקפאת 
הליכים(. אישור המיזוג ניתן בתנאי ובמסגרתו נקבע 
כי מכירה של נכסי המקרקעין של קואופ באזור 
ירושלים ידרוש את אישור הממונה אם הרוכש הוא 

מפעיל חנות מזון ואינו מחסני השוק. 

יצוין כי קואופ ישראל נכנסה  ברקע האישור 
להקפאת הליכים ונוכח ההשפעה האפשרית של 
המיזוג על אזור ירושלים החלה הרשות בבחינת 
השפעת המיזוג על התחרות עוד בטרם נבחרה 
מחסני השוק כרוכשת, על מנת לקצר את פרק 
הזמן של הבדיקה ולאפשר לרשת לשרוד כעסק חי. 

ד.2 ייעוצים
קידום המלצות הוועדה להגברת התחרותיות 
בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל 

רשות התחרות ממשיכה לפעול בשיתוף עם גורמים 
ממשלתיים אחרים לקידום המלצות הוועדה להגברת 
התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים 
הנפוצים בישראל )ועדת שטרום(, שבה השתתפה 
הרשות. בכלל זה, הרשות חברה בוועדת היישום 
של חוק שטרום, אשר עוקבת אחר התפתחות 
התחרות בתחום שירותי הבנקאות והפיננסים 
הנפוצים, וסייעה במהלך שנת 2019 בכתיבת דוח 

וועדת היישום שפורסם ביום 27.3.2020. 
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עם ההמלצות המרכזיות של הוועדה, שהרשות 
פעלה לקידומן במהלך השנה החולפת נמנית 
אסדרת פעולתם של נותני שירותי התשלום, נותני 
שירותי מידע )הנגשת מידע פיננסי ללקוחות( ונותני 
שירותי ייזום פעולות )סיוע לצד ג' ליזום העברה 

בנקאית מחשבון לקוח למוטב(.

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. בסוף שנת 2018 אושר במליאת הכנסת 
חוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019, המסדיר את 
ההיבטים הצרכניים של השירות. תזכיר נוסף שפרסמה 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נועד להסדיר את 
היבטי הרישוי של שירותים אלה. במהלך שנת 2019 
השתתפה הרשות בדיונים הנוגעים להיבטים שונים 

של התזכיר, לקראת הכנתו לפרסום סופי. 

שירותי מידע: נותני שירותי מידע יוכלו לאגד את 
המידע על הלקוח מהגופים הפיננסיים למיניהם 
ולספק לו שירותים, כמו ריכוז מידע, השוואת 
עלויות 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 בין-משרדי שגיבש תזכיר 
חוק, שיאפשר התפתחות של שירותי מידע הצפויים 
לפעול על פי סטנדרט API לבנקאות פתוחה. תזכיר 
החוק התפרסם ביום 24.6.2020 להערות הציבור. 

ייזום פעולות תשלום: מדובר בשירות  שירותי 
המאפשר לצד ג' ליזום הוראה על העברה בנקאית 
ישירות מחשבון הלקוח אל המוטב, באופן שצפוי 
להיות אמצעי תשלום נוח, יעיל וזול. רשות התחרות 
חברה בצוות בין-משרדי, המנסח תזכיר חוק שיסדיר 
את פעילותם של גופים אלה ואת חובות מנהלי 

החשבונות כלפיהם. 

במסגרת הטיפול בסוגיות אלה השתתפה הרשות 
בדיונים פנימיים בנוגע לזהות המאסדר הראוי 
לפקח על נותני שירותים אלה. כן השתתפה הרשות 
בדיונים הפנים-ממשלתיים בנוגע למתן רישיונות 
מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים 
פיננסיים מוסדרים(, תשע"ו-2016, לרבות לנותני 
שירותי אשראי חוץ-בנקאי ולמפעילי פלטפורמות 
לתיווך אשראי )הלוואות p2p(. זאת כדי להאיץ את 
השלמת בדיקת הבקשות התלויות ועומדות ולקדם 

כניסת מתחרים חדשים לתחום. 

כניסת האפליקציות הבנקאיות לתחום התשלום 
לבתי עסק

במהלך שנת 2019 ייעצה רשות התחרות לבנק ישראל 
בנוגע לכניסת אפליקציות התשלום הבנקאיות )ביט, 
פפר ופייבוקס( לתחום התשלום לבתי עסק. עד 
לאחרונה הוגבלו האפליקציות שבבעלות הבנקים 
להעברות בין יחידים. הבנקים ביקשו להרחיב את 
פעילותם, כך שהאפליקציות ישמשו כאמצעי 
תשלום חלופי גם ברכישות בבתי עסק. על רקע 
האמור התעורר דיון בין גורמי ממשלה על המתווה 
הראוי לפעילות זאת, אשר יאזן בין קידום התחרות 
בתחום התשלומים ובין ההגנה על חברות כרטיסי 
האשראי המופרדות. בעקבות הדיונים הפנימיים 
שבהם השתתפה הרשות פרסם בנק ישראל נייר 
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עמדה ביום 9.7.2019, המתווה פתרון של כניסה 
מדורגת לתחום, כפוף למגבלות הקבועות בנייר. 

הבנק הדיגיטלי
בספטמבר 2019 העניק בנק ישראל רישיון להקמת 
בנק דיגיטלי – הרישיון הראשון שניתן להקמת בנק 
זה עשרות שנים. בד בבד עם האמור הקים בנק 
ישראל צוות ליווי משותף עם רשות התחרות, והוא 
יתכנס אחת לתקופה על מנת לדון בהיבטי תחרות 
הנוגעים לפעילותו של הבנק הדיגיטלי ובנקים 

חדשים ככל שיקומו.

כניסת מקס לשיווק ביטוח

לקראת סוף שנת 2019 התייעצה רשות שוק ההון, 
הביטוח והחיסכון עם רשות התחרות בנוגע לבקשה 
של חברת כרטיסי אשראי מקס להתחיל לשווק 
מוצרי ביטוח ללקוחותיה. הרקע לבקשה הוא תהליך 
הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, שהחל 
בשנת 2019. ביום 8 בינואר 2020, לאחר שבדקה 
את הנושא, הודיעה הממונה לממונה על שוק 
ההון כי כניסת מקס לתחום הפצת מוצרי הביטוח 
והחיסכון אינה מעלה חשש לפגיעה בתחרות ואף 

עשויה לתרום לתחרות. 

הצוות הבין-משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות 
תקשורת אולטרה רחבות פס נייחות במדינת ישראל

בחודש פברואר 2019 מינה מנכ"ל משרד התקשורת 
צוות בין-משרדי המורכב  מאנשי משרד התקשורת, 
נציג אגף תקציבים ממשרד האוצר ונציג מרשות 
התחרות. מטרת הצוות הייתה לקדם פריסת תשתיות 
תקשורת אולטרה רחבות פס ובכללן סיבים אופטיים 

ברחבי מדינת ישראל. 

קידום פריסת הסיבים ברחבי המדינה נועד להביא 
לידי קפיצה טכנולוגית שתציב את ישראל בקבוצת 

המדינות המתקדמות ביותר מבחינת רשתות תקשורת 
נייחות. בטווח הארוך מטרת האסדרה המוצעת 
היא לפרוס רשתות תקשורת רחבות פס מתקדמות 
בכל הארץ וליצור תשתית לשוק תחרותי. השינויים 
המוצעים יובילו לפריסה ולהפעלה רחבות היקף של 
רשתות תקשורת מתקדמות וזאת בפרק זמן קצר. 

הצוות בחן את חובת הפריסה האוניברסלית 
החלה על חברת בזק ומצא כי במצב השוק, סביר 
שאין כדאיות כלכלית בפריסה כלל ארצית של 
תשתית סיבים אופטיים. בהיעדר לחץ תחרותי 
משמעותי, ובהינתן חובת הפריסה האוניברסלית, 
בזק מעדיפה להימנע מהצעת שירות למשקי 
הבית בישראל על גבי סיב אופטי. על כן המליץ 
כי חלף חובת הפריסה האוניברסלית  הצוות 
הקיימת כיום, תינתן לבזק האפשרות לבחור 
את היקף חובת הפריסה שתחול עליה, בהתאם 
לשיקולים הכלכליים והעסקיים שלה, תחת כללי 
אסדרה שיוגדרו מראש. בד בבד תתמרץ המדינה 
את הפריסה במקומות שבהם בחרה בזק להימנע 
באמצעות קרן ייעודית, אשר תמומן באמצעות 
התקשורת  בשוק  השונים  הרישיונות  בעלי 

שלפעילותם יש זיקה לתשתית נייחת.

כספי הקרן הייעודית ישמשו לעידוד פריסה 
באזורי התמרוץ ויחולקו במנגנון מכרזי מבוסס 
שיקולי כדאיות כלכלית, המבטיח קצב פריסה 
וכיסוי מרבי של כלל משקי הבית בישראל. בזק 
לא תורשה להשתתף במנגנון מכרזי זה. הן בזק 
הן הזוכות במכרזים יחויבו להציע שירות סיטונאי 
על גבי הסיב שייפרס. מנגנון התמרוץ יימשך עד 
לפריסה כלל ארצית של תשתיות סיבים אופטיים. 

המלצות הצוות פורסמו להערות הציבור ובמהלך שנת 
2020 יפרסם הצוות דוח סופי ובו המלצותיו הסופיות. 
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ייעוץ ענפי בהליך מכירת תחנות הכוח "אלון תבור" 
ו-"רמת חובב"

בשנת 2019 הממונה פרסמה מסמך עקרונות שינחה 
אותה ויציג לעוסקים בתחום ולציבור את השיקולים 
שינחו אותה בחוות דעתה באשר לשיקולי תחרות 
במכירת אתרי הייצור של חברת החשמל במסגרת 
הרפורמה במשק החשמל. המסמך מפרט כי בבחינת 
שיקולי תחרות בהליכים למכירת תחנות ייצור, 
הממונה תאזן בין שיקולים שנועדו לקדם תחרות 
על השוק ולהגדיל את כמות ואיכות ההצעות ובין 
התחרות בתוך השוק בין יצרני החשמל על מכירת 
החשמל למנהל המערכת או לצרכנים, שמטרתם 
למנוע דומיננטיות ולאפשר תחרות בין מספר גדול 
של שחקנים לאחר הרפורמה. הממונה שמרה 
לעצמה את הזכות לשקול שיקולים פרטניים ביחס 

להליך תחרותי שמובא לפניה. 

בחוות הדעת שנגעה להליך מכירת תחנת הכוח 
ברמת חובב, בחנה הממונה את זהות המשתתפים 
בהליך, החזקותיהם בתחום החשמל, ועמידתם 
בכללים שגיבשה במסמך העקרונות, והגיעה למסקנה 
כי משיקולים של קידום התחרותיות הענפית אין 
מניעה כי כלל המשתתפות שהגישו הצעות לשלב 

המיון המוקדם יתמודדו במכרז.

ייעוץ למשרד האנרגיה בנושא חלוקת גז טבעי 
ללקוחות ביתיים

בשנת 2019 ניהלה הממונה דיונים רבים עם משרד 
האנרגיה ועם רשות הגז הטבעי, כדי לקדם את 
ההפרדה בין מקטע החלוקה למקטע השיווק 
ללקוחות ביתיים של גז טבעי. משק הגז הטבעי 
ייצור,  ובהם  בישראל מורכב מכמה מקטעים 
הולכה, חלוקה ושיווק. בין 2009 ל-2016 העניק 

משרד האנרגיה 6 רישיונות חלוקה ב-6 אזורים. 
לפריסתה של רשת החלוקה והמעבר לגז טבעי 
יתרונות רבים, שכן הם מאפשרים חיסכון כספי 
מיידי ותורמים בין היתר להפחתת זיהום האוויר, 
לשיפור כושר התחרות, להפחתת יוקר המחיה 
ולחיזוק מרכזי תעסוקה ואוכלוסייה. בכל הנוגע 
לבעלות משותפת על מקטעי השיווק והחלוקה 
של גז טבעי ללקוחות ביתיים, נקבע בחוק משק 
הגז הטבעי כי נדרשת הפרדה חוקית מסוימת בין 
פעילות החברות במקטעי החלוקה והשיווק. עם זאת, 
מנוסח החוק עולה כי אין הכרח בהפרדת בעלותן 
של שתי הפעילויות. מבדיקת רשות התחרות עולה 
כי ב-4 מתוך 6 רישיונות החלוקה, זכו חברות שיש 
להן קשרי בעלות עם חברות אשר עוסקות בשיווק 
גז טבעי. בעלות על כמה מקטעים עשויה לפגוע 
בתחרות – בדגש על דחיקת מתחרים ועליית מחירים 
בטווח הארוך. הסיבה המרכזית לכך היא כי בעלות 
המונופול הטבעי בחלוקה על חברת שיווק מייצרת 
ניגוד אינטרסים בין המקטעים. החשש המרכזי הוא 
כי פעילות המונופול הטבעי בחלוקה תביא לדחיקתם 
של מתחריו בשיווק או לצמצום התחרות. צמצום 
זה יכול לבוא לידי ביטוי במחיר גבוה למתחרים 
ובכמה אופנים, שלאו דווקא קשורים למחיר, לרבות 
פגיעה באיכות שירותי החלוקה, צמצום כמות הגז 
המחולק, דליפה של מידע בין חברות קשורות ועוד. 
יש להדגיש כי הבעיות מתחזקות ביתר שאת בכל 
הנוגע לצרכנים ביתיים, משום שבעבור צרכנים 
גדולים הגז הטבעי מהווה תשומה משמעותית 
בייצור ולפיכך הרגישות והקשב שהם מקדישים 
לתחום גבוהים לאין ערוך מאשר צרכנים ביתיים. 
לצד הפגיעה בתחרות, לאינטגרציה האנכית יש 
השפעה על תמריצי ההשקעה ברשת החלוקה 
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ובשיווק. מחד, עולה הסברה כי חוסר הוודאות לגבי 
היישום של מדיניות הפרדה בין מקטעי החלוקה 
והשיווק, עשויה לפגוע בתמריצי ההשקעה. מנגד, 
כניסתם של מתחרים חדשים למקטע השיווק צפויה 
להגדיל את ההשקעה במקטע זה וכך לתמוך בפריסת 
הרשת בטווח הארוך. המסקנה המתבקשת היא 
שבתנאים מסוימים לא רק שהאינטגרציה האנכית 

לא תועיל לעידוד הפריסה, אלא להיפך. 

קול קורא - כשלי תחרות הנובעים מרגולציה

לאחר הקמת מחלקת שווקים, פורסם במרץ 2019 
קול קורא המבקש מהציבור להצביע על רגולציה 
קיימת שעלולה לפגוע בתחרות בשווקים השונים 
במשק הישראלי. מטרת הקול הקורא הייתה מיפוי 
כשלי הרגולציה במטרה לפעול להפחתת הפגיעה 

בתחרות, לצד שמירה על האינטרס שהרגולטור 

מבקש להגן עליו.

במסגרת הקול הקורא התקבלו יותר מ-90 התייחסויות 

בנושאים שונים מ-52 גורמים. ההתייחסויות שהתקבלו 

במסגרת הקול הקורא עסקו במגוון ענפי המשק – 

פיננסים, מזון, תחבורה, תקשורת, בריאות, אנרגיה 

ועוד. התייחסויות אלו הצביעו על מגוון רחב של כשלי 

תחרות, ובהם הגבהת חסמי הכניסה וההתרחבות 

לשחקנים חדשים, הגבהת חסמי המעבר העומדים 

בפני לקוחות, הגבלת מספר השחקנים בשוק וכן 

רגולציה המפלה בין סוגי שחקנים ועלולה ליצור 

מגרש משחקים לא מאוזן. 

לאחר מיפוי ההתייחסויות השונות שהתקבלו, 
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התפלגות ההתייחסויות לפי סוג הכשל התחרותי )באחוזים(

הוכנסו חלק מהנושאים שעלו בהן לתוכניות העבודה 
כבר בשנת 2019 וחלקם צפויים להיכלל בתוכניות 

העבודה לשנת 2020.

ִד.3. אכיפה מנהלית

מתן הוראות ליבואן ישיר - שסטוביץ 

ביום 12 במרץ 2019 החליטה הממונה על מתן הוראה 
לחברת ש.שסטוביץ בע"מ )שסטוביץ( בהתאם לסעיף 
31ו)א( לחוק, ולפיה שסטוביץ לא תספק מידע לחברת 
קולגייט-פלמוליב העולמית על הימצאות משחות 
שיניים מיבוא מקביל בישראל. החלטה זו התקבלה 
לאחר בדיקה שערכה רשות התחרות, וממנה עלה 

כי בהתאם להנחיות חברת קולגייט-פלמוליב ולנוהל 
שנשלחו על ידה, שסטוביץ נוהגת לדווח לקולגייט-

פלמוליב על מוצריה שיובאו לארץ ביבוא מקביל 
ובכלל זה על משחות שיניים הנמכרות בארץ תחת 
המותג קולגייט. קיומם של הנוהל והדיווחים לפיו 
העלו חשש לפגיעה משמעותית ביבוא מקביל של 
משחות שיניים. זוהי הפעם הראשונה שבה עשתה 
הממונה שימוש בסמכותה להטיל הוראות על יבואן 
ישיר, סמכות שניתנה לה על פי סעיף 31ו לחוק. ביום 
21 באפריל 2019 הגישה שסטוביץ את התנגדותה 
להוראת הממונה. הליך ההתנגדות להוראה מתנהל 
בימים אלו בבית הדין לתחרות. זאת לאחר שביום 
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21 באוגוסט 2019, במסגרת בקשתה של שסטוביץ 
להתליית תוקף ההוראה לתקופת הביניים, החליט 
בית הדין לתחרות להתיר לשסטוביץ לנהל שיח בעניין 
יבוא מקביל עם קולגייט. מטרת השיח היא לקבל 
הצעות ערך תחרותיות מקולגייט בתקופת הביניים 

כפוף למגבלות ולקריטריונים שקבע בית הדין. 

צו מוסכם - חוליות 

ביום 17 באפריל 2019 אישר בית הדין לתחרות את 
הצו המוסכם בין הממונה לחברת חוליות )אגש"ח( 
בע"מ )חוליות( ונושא משרה בחוליות. חוליות מייצרת, 
בין היתר, מוצרי צנרת לסילוק שפכים מתוך הבית, 
ובין היתר צנרת שופכין שקטים מפוליפרופילן. 
לאחר שאחד מבתי המסחר המרכזיים הרוכשים 
מחוליות החל לרכוש מוצרי צנרת שופכין שקטים 
מפוליפרופילן מהמתחרה החדש שנכנס לשוק, 
הפסיקה חוליות לספק לו את מוצריה. כמו כן 
ביטלה חוליות את ההנחות שנהגה להעניק לבית 
מסחר מרכזי נוסף שהחל לרכוש מאותו מתחרה את 
המוצרים האלה. הממונה חששה כי מדובר בצעד 
שנועד להעביר מסר לבתי המסחר לבל ירכשו את 
המוצרים המתחרים, וכך עלול להקשות על כניסתה 

והתבססותה של מתחרה בשוק. 

על פי הצו המוסכם הודו חוליות ונושא משרה בכיר 
כי בסמוך לכניסת  מתחרה של חוליות לשוק ניצלו 
לרעה את מעמדה המונופוליסטי של חוליות בניגוד 
להוראות סעיף 29א לחוק התחרות הכלכלית. 
בעקבות זאת שילמה חוליות 2.5 מיליון שקל לאוצר 
המדינה, ונושא המשרה שילם 95 אלף שקל. על 
פי הצו המוסכם, כפוף לקיום האמור בו לא תנקוט 
הממונה צעדי אכיפה נגד חוליות ומי מטעמה ונגד 

נושא המשרה.

הטלת עיצומים כספיים בסך של 30 מיליון שקל 
על בזק ו-500 אלף שקל על נושא משרה

 ביום 4 בספטמבר 2019 קבעה הממונה שבזק, 
כבעלת מונופולין, ניצלה לרעה את שליטתה 
בתשתיות תקשורת פסיביות. בשתי הפרות של 
החוק שביצעה הציבה בזק חסמים בפני מתחרות 
המבקשות לפרוס רשת תקשורת קווית בתשתית 
הפסיבית של בזק. הפרקטיקות שנקטה בזק היו 
עלולות לפגוע בהתפתחות התחרות באספקת 
שירותי תקשורת מסוג של אינטרנט, טלוויזיה 
וטלפוניה קווית. בגין זאת הטילה הממונה על בזק 
עיצומים כספיים בסכום מצטבר של 30 מיליון שקל. 
עוד החליטה הממונה להטיל עיצומים כספיים 
בסך 500 אלף שקל על נושא משרה בכיר בבזק, 
שנמצא כי היה מודע למדיניות החברה ולמעשי 
בזק המפרים את החוק ולא מנע את ההפרות אף 

שהיה בסמכותו ובאפשרותו לעשות זאת.

בדיקת הרשות התמקדה בשני קשיים מרכזיים 
שהציבה בזק, כעניין שבמדיניות, בפני המתחרות 
שביקשו להשתמש בתשתית הפסיבית שלה על מנת 
לפרוס רשת תקשורת קווית. ראשית חסמה בזק 
בפני מתחרותיה את המעבר אל המקטעים הסופיים 
המחברים בין התשתית ברחוב לבנייני לקוחות הקצה 
)מקטע הגישה לבניין(, אשר נחוצים על מנת להגיע 
לבתי הצרכנים. שנית סירבה בזק לשיטת השחלת 
הסיבים שהתבקשה על ידי המתחרות המעוניינות 
לפרוס רשת תקשורת ודרשה כי כבל הסיבים שכולל 
עשרות ואף מאות סיבים אופטיים ייחתך במלואו 
ויחובר מחדש בכל נקודת פיצול בדרכו אל נקודת 
היעד, היא בית הלקוח. דרישה זו לחיתוך הסיבים 
משמעותה השתת עלויות ניכרות ובלתי נחוצות 
על החברות, יצירת נקודות כשל הנדסיות ברשת 
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הפוגעות באמינותה וכן הארכה מלאכותית של 
פריסת הרשת הגורמת לעיכוב בזמני הקמתה.

ביום 7 במאי 2020 הגישו בזק ונושא המשרה בה 
ערר על קביעת הממונה ודרישות התשלום שבה 

וההליך מתנהל בימים אלה.

בזק מודה שלא מסרה לממונה מידע מלא ותשלם 
4.2 מיליון שקל במסגרת צו מוסכם

ביום 4 בספטמבר 2019 הודיעה הממונה כי היא 
שוקלת להטיל על בזק עיצום כספי נוסף בסך כ-8 
מיליון שקל, כפוף לשימוע, לאחר שבזק העבירה 
לרשות מידע מוטעה לכאורה ביחס לשיטות השחלת 
הסיבים שהיא משתמשת בהן. בהמשך לשימוע 
שנערך לחברה, ביום 13 במאי 2020 פרסמה הממונה 
להערות הציבור צו מוסכם שאליו הגיעה עם בזק. 

במהלך הבדיקה שנערכה ברשות בגין ניצול לרעה 
של מעמדה המונופוליסטי של בזק בתשתיות 
תקשורת ופגיעה בתחרות באספקת שירותי תקשורת 
)שהסתיימה בהטלת עיצום כספי בסך 30 מיליון 
ש"ח(, נשלחו לבזק דרישות נתונים לפי סעיף 46)ב( 

לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988. 

על פי הצו המוסכם, בזק מודה שלא מסרה מידע 
מלא כנדרש במסגרת המענים לדרישת הנתונים, 
ובכך הפרה את הוראות סעיף 46)ב( לחוק, כמפורט 
בנוסח הצו. נוסף על הודאתה התחייבה בזק לשלם 

4,200,000 ש"ח לאוצר המדינה. 

הטלת עיצומים כספיים בסך כ-39 מיליון שקל על 
החברה המרכזית

ביום 24 בדצמבר 2019 קבעה הממונה על התחרות כי 
החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ )המפיצה 
את מוצרי קוקה קולה בישראל( ניצלה לרעה את 
מעמדה כבעלת מונופולין בשוק משקאות הקולה 

וכן סירבה סירוב בלתי-סביר לספק את המוצר. עוד 
קבעה הממונה כי החברה המרכזית הפרה הוראות 
שניתנו לה כבעלת מונופולין, הפרה תנאים למיזוג 
שהוטלו עליה במסגרת מיזוג עם חברת נביעות 
והפרה הוראות של צו מוסכם שנחתם עימה. בגין כל 
אלה הטילה הממונה על החברה המרכזית עיצומים 

כספיים בסכום מצטבר של כ-39 מיליון שקל.

החברה המרכזית ניצלה לרעה את כוחה כלפי 
נקודות המכירה הקמעוניות בשוק הקר – על מנת 
לדחוק את מוצרי המתחרים מהן. החברה המרכזית 

עשתה זאת בדרכים שונות ומגוונות. 

בהסכמי הסחר שלה עם נקודות מכירה כללה החברה 
תנאי ולפיו החברה רשאית לבטל את ההסכם אם 
נקודת המכירה תצמצם את רכישותיה מהחברה 

במידה ניכרת.  

החברה אסרה )או לפחות הגבילה מאוד( הכנסת 
מוצרים מתחרים למקררים שהיא משאילה ללקוחותיה; 
בדיקת הרשות העלתה כי בנקודות מכירה רבות אין 
מקרר אחר לתצוגת משקאות שבו ניתן להציג לצרכן 
מוצרים מתחרים פרט למקרר החברה המרכזית. 
בד בבד פעלה החברה להוציא מנקודות מכירה 
מקררים שהשאילו יפאורה וטמפו לצורך קירור 

המוצרים שלהן והצגתם לצרכנים.

החברה פעלה ספציפית כנגד מכשירי מזיגה של 
נסטי, אשר הפיצה החברה המתחרה אסם. במסגרת 
זו ניהלה החברה מעקב מדוקדק אחר הצבת מכשירי 
המזיגה בבתי עסק ודחקה בעובדיה לעשות מאמץ 

להוצאת מכשירי הנסטי מנקודות המכירה.

 כמו כן ניצלה החברה לרעה את מעמדה כאשר 
אימצה מדיניות של הפסקת אספקת משקאות מוגזים 
ללקוחות שמכרו מוצרי קוקה קולה מיבוא מקביל. 
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החברה גם הפרה הוראות שניתנו לה, תנאים שהותנו 
למיזוג שלה עם חברת נביעות וכן צו מוסכם שנחתם 
איתה בעבר, בכך שסיכמה הסכמות בלעדיות עם 
לקוחות מסוימים וגם השתמשה בשיטת תמחור 
שלפיה לקוח עשוי לקבל הנחה גדולה יותר על 
קוקה קולה אם ירכוש מהחברה גם מוצרי נביעות.

ביום 8 במרץ 2020 הגישה החברה המרכזית לבית הדין 
לתחרות ערר על החלטת הממונה. הערר תלוי ועומד. 

עיצום כספי - הפרת דרישת הדיווח של קמעונאי 
בחוק המזון

ביום 25 בדצמבר 2019 הטילה הממונה על התחרות 
עיצום כספי בסך 60,000 שקל, בהסכמה, על הרשת 
הקמעונאית ג.מ מעיין אלפיים )07( בע"מ, בגין 
הפרה של חובת הדיווח השנתית של "קמעונאי 
גדול" הקבועה בסעיף 12 לחוק קידום התחרות בענף 
המזון, התשע"ד-2014 ובתקנות קידום התחרות בענף 
המזון )דיווח של ספקים גדולים ושל קמעונאים 

גדולים(, תשע"ד-2014.

חובת הדיווח השנתי של קמעונאים וספקים גדולים 
היא הבסיס לפרסום רשימות הקמעונאים והספקים 
הגדולים – שמאפשרות לכל הצדדים העוסקים 
בתחום קמעונאות המזון לדעת מי הם הגורמים 

שחלים עליהם האיסורים הקבועים בחוק המזון. 

פרסום רשימה עדכנית ומלאה, בכל שנה, הכרחי 
לקיום הוראות חוק המזון ולקיום תכליותיו והממונה 
מקפידה הקפדה יתרה על מילוי חובת הדיווח החלה 

על קמעונאים וספקים גדולים.

SOS - הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי בגובה 

כ-8 מיליון שקל על חברת אס או אס וכן עיצום כספי 
בגובה כ-400,000 שקל על נושא משרה

ביום 29 בדצמבר 2019 הודיעה הממונה כי היא 

שוקלת להטיל על חברת אס או אס אנרגיה אקספרס 
בע"מ )להלן SOS( עיצומים בסכום של כ-8 מיליון 
שקל ועיצומים בסך של כ-400 אלף שקל על נושא 

 .SOS-משרה בכירה ב

חברת SOS )מקבוצת פימי( היא בעלת מונופולין 
בשוק תדלוקי השטח. שירות תדלוקי שטח ניתן 
לרוב לקבלני בניין, תשתיות ועבודות עפר הנדרשים 
לתדלק את כלי הצמ"ה )ציוד מכני הנדסי( שלהם 
בשטח. השירות מסופק בעזרת מכליות שמגיעות 
לכלי הרכב המצויים באתר. חברת SOS היא החברה 
היחידה המספקת את שירות תדלוקי השטח בפריסה 

ארצית מלאה.

מבדיקה שערכה הרשות עולה כי חברת SOS הנהיגה 
מדיניות ולפיה לא תמשיך לספק שירותי תדלוקי 
שטח ללקוחותיה אשר מעוניינים לרכוש שירותים 
אלו גם מספקים מתחרים. משמעות הדבר היא שאם 
מתחרה מבקש להתחרות ב-SOS מבלי לספק שירות 
בכל רחבי הארץ, הוא יתקשה להתחרות על ליבו 
של הלקוח,  בשל המגבלה שהטילה SOS כדי לשמר 
את לקוחותיה. מדיניות זו, אשר משמעותה דרישה 
להעניק בלעדיות ל-SOS באספקת השירות בכל 
אתרי הלקוח, התבטאה בפנייה ישירה ללקוחות 
ואיום בהפסקת השירות ללקוח בכל אתריו ברחבי 
הארץ אם לא יחדל מלרכוש תדלוקי שטח ממתחריה. 

ד.4. אכיפה פלילית 
חקירת קרטל הגז 

בהמשך לשימועים שנערכו בחודשים אפריל ומאי 
2019, והשימוע הנוסף בחודש דצמבר 2019, הוגש 
2020 כתב אישום נגד חברת  בחודש פברואר 
אמישראגז, סמנכ"ל השיווק מר שמעון הורוביץ 
וסוכן מכירות בחברה, ונגד מנהל רכישה ושימור 
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לקוחות בחברת פזגז, בגין הסדר לחלוקת שוק 
בתחום אספקת גפ"מ )גז בישול( ללקוחות ביתיים 

בבאר שבע.

על פי כתב האישום היו הנאשמים צדדים להסדר 
ולפיו בין היתר אמישראגז לא תתחרה בפזגז על 
לקוחות ביתיים בבאר שבע. ההסדר בא על רקע 
היעדר מעבר למעשה של לקוחות ביתיים בין החברות 
המרכזיות בבאר שבע, אמישראגז, פזגז וסופרגז, 
המספקות יחדיו יותר מ-85% מכמות הגז שסופקה 

באמצעות צובר ללקוחות ביתיים בבאר שבע. 

ההסדר התגבש נוכח פעילות תחרותית מוגברת 
שנקטה חברת כלבוגז, שפנתה במחצית השנייה של 
2016 ללקוחות ביתיים של אמישראגז ופזגז בבאר 
שבע והציעה מחירים נמוכים על מנת להעביר אליה 
את הלקוחות. על רקע התחרות העבירו הנאשמים 
זה לזה מידע על פעולותיה התחרותיות של כלבוגז 
ועל המהלכים שהם מתכוננים לנקוט נגד כלבוגז. 
במסגרת זו הגיעו גם להסדר אי תחרות ביניהם 
ביחס ללקוחות הקיימים של החברות בבאר שבע.  

קרטל הגיזום 

בחודש יולי 2019 שמע בית-המשפט העליון את 
טיעוני הצדדים בערעורים ההדדיים שהוגשו בקשר 
למורשעים מרכזיים בפרשת קרטל גיזום העצים. 
בפרשת קרטל גיזום העצים נחשפה התארגנות 
רחבת-היקף של קבלני גיזום עצים לתאם מכרזים 
בשווי מצטבר של עשרות מיליוני שקלים שפרסמו 
חברת החשמל לישראל ועיריות שונות. בגין מעשיהם 
הורשעו כמה קבלני גיזום בבית-המשפט המחוזי 
בעבירות של הסדר כובל בנסיבות מחמירות וקבלת 
דבר בנסיבות מחמירות, ובחלק מהמקרים גם 
בעבירות על חוק איסור הלבנת הון. ביום 15.1.20 

נתן בית-המשפט העליון את פסק-דינו בערעורים. 
בית-המשפט דחה את ערעורי הנאשמים ואישר 
את הרשעותיהם ואת העונשים שנגזרו עליהם 
בבית-המשפט המחוזי. עונשים אלה כללו בין 
השאר תקופות מאסר של 11 חודשים, 8 חודשים 
ו-7 חודשים למעורבים מרכזיים. כמו כן  קיבל בית 
המשפט חלקית ערעור שהגישה המדינה והגדיל 
את הסכומים שיחולטו מן המורשעים במידה ניכרת; 
זאת על בסיס הקביעה שאין לנכות מסכום החילוט 
את הוצאות המורשעים בביצוע העבודות במסגרת 

המכרזים שתיאמו. 

ביום 17.6.20 דחתה נשיאת בית-המשפט העליון 
בקשה שהגישו הנאשמים הרלוונטיים לדיון נוסף 

בשאלת היקף החילוט.

נוסף על כך, ביום 3.5.2020 בית המשפט העליון 
הותיר על כנו עונש של 11 חודשי מאסר לנאשם 
זוהר כץ, שהורשע בעבירות של הסדר כובל, קבלת 
דבר במרמה והלבנת הון. הצדדים הגישו ערעורים 
הדדיים על העונש. בפסק הדין דחה ביהמ"ש 
העליון את הערעורים על אף מצבו הבריאותי 
הקשה של מר כץ וחזר על קביעתו ולפיה עונשי 
המאסר שנגזרו בפרשה "מצויים על הצד המקל", 
והבהיר כי מדובר בעבירות חמורות, וכי יש לנהוג 
בעבירות על דיני התחרות "גישה מחמירה ברורה, 
המתבטאת בהטלת עונשי מאסר בפועל מאחורי 

סורג ובריח" לצד קנסות משמעותיים. 

גיזום העצים נחקרה במחלקת  פרשת קרטל 
החקירות של רשות התחרות בשיתוף היחידה 
הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל. את 
ההליכים בבית-המשפט המחוזי ובערעור לבית-

ניהלה המחלקה המשפטית  המשפט העליון 
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של רשות התחרות בשיתוף המחלקה הכלכלית 
שבפרקליטות המדינה.

התאחדות הקבלנים

ב-26 במאי 2019 גזר בית המשפט המחוזי )כבוד 
3 חודשי מאסר  השופט משה כדורי( עונש של 
בעבודות שירות וכן קנס בסך 60,000 ₪ על מר 
ניסים בובליל, נשיא התאחדות הקבלנים לשעבר. 

העונש הוטל במסגרת הסדר טיעון. 

ב-24 בנובמבר 2019 גזר בית המשפט המחוזי )כבוד 
השופט מרדכי כדורי( עונשי מאסר של 4-2 חודשים 
שירוצו בעבודות שירות וקנסות בסך מאות אלפי 
שקלים על קבלנים וחברות קבלניות שהורשעו 

בעבירות על חוק התחרות. 

בית המשפט קבע כי מדובר בהסדר כובל אופקי 
בין מתחרים במכרז חשוב ביותר שהוגדר פרויקט 
מציל חיים, נגע למיגון עוטף עזה ופורסם בתקופה 
שנורו טילים על יישובי העוטף. המועדים שנקבעו 
לביצוע העבודה היו בעלי חשיבות רבה, והעבודות 
במסגרת המכרז היו צפויות להגיע לסדר גודל של 
עשרות ואולי מאות מיליוני שקלים. עוד קבע בית 
המשפט כי הנאשמים לא קיבלו אחריות על מעשיהם. 

הנאשמים יואב קן תור, אברהם יקואל, רועי נגרי, 
אופיר אשר, יוסף נוימן, אלי קולן, אלישי נחום, 
יוסף קנר, סימון אוזן ועיסאם סלטי נדונו לעונשי 
מאסר של 4-2 חודשים שירוצו בעבודות שירות, 

וכן לקנסות של 25,000 100,000-₪ ₪. 

החברות קן תור הנדסה, חברת י.ע.ז, טר ארמה, 
מנרב הנדסה, נחום עמוס, שומרוני, אחים סלטי,  
קיסר, אוולון, דיורין ושומרוני נדונו לקנסות של 

 .₪ ₪-200,000 50,000

כמו כן גזר בית המשפט את דינו של יוסף גורדון – 
שהיה מנכ"ל התאחדות הקבלנים והורשע בהמלצה 
על קו פעולה שלא לגשת למכרזים שאין בהם פיצוי על 
עליית מחירי התשומות לבנייה. גורדון נדון ל-40 ימי 
מאסר שירוצו בעבודות שירות ולקנס של 30,000 ₪. 

הנאשמים שהורשעו ונדונו לעונשי מאסר ולקנסות 
הגישו ערעורים על הכרעת הדין ועל גזר הדין לבית 

המשפט העליון.

חוליות אגודה שיתופית

ביום 26 בפברואר 2019 גזר בית המשפט המחוזי 
בירושלים )כבוד השופט דוד גדעוני( את דינם של 
חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ושל מנכ"ל 
החברה, פול שטיינר, לאחר שהרשיע אותם בגין 
עבירה של אי מסירת נתונים לפי דרישת הרשות. בית 
המשפט קיבל את הסדר הטיעון שבמסגרתו הודו 
הנאשמים בכתב האישום, וגזר על שטיינר מאסר 
לריצוי בעבודות שירות לתקופה של שבועיים, קנס 
כספי בסך 50,000 ₪ ומאסר על תנאי, ועל חוליות 

גזר  קנס כספי בסך של 150,000 ₪.

תחילת הפרשה בשנת 2016, אז דרשה רשות התחרות 
מסמכים ונתונים מחוליות ומהמנכ"ל פול שטיינר 
לאחר שהתקבלו תלונות על התנהלות חוליות 
בניגוד לחוק התחרות הכלכלית. לאחר שברשות 
התעורר חשד כי הם נמנעים מלמסור מסמכים, היא 
פתחה בחקירה ותפסה עשרות מסמכים רלוונטיים 

שחוליות נמנעה מלמסור.

זוהי הפעם הראשונה שמנכ"ל ותאגיד מורשעים 
בעבירה של אי מענה לדרישת נתונים של רשות 

התחרות.

עד פרשה זו תאגידים ומנהליהם שנמנעו מלמסור 
נתונים שדרשה מהם הרשות שילמו לאוצר המדינה 
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עיצומים כספיים במסגרת הסדרים מנהליים, שלא 
כללו הרשעה או מאסר.

בעניינם של חוליות ושטיינר הוחלט לנקוט הליך 
פלילי, מאחר שבחקירת הרשות עלתה אינדיקציה 

לכך שאי מסירת המסמכים נעשתה במתכוון.

תיק השרתים

בית המשפט המחוזי בי-ם )כבוד השופטת חיה 
זנדברג( הרשיע את חברת טריפל סי, את מנכ"ל 
החברה ובעליה רמי נחום ואת סמנכ"לית המכירות 
דאז בחברה חסיה נחום בבלפר, בכך שתיאמו ארבעה 
מכרזים למכירת שרתי מחשוב בין השנים 2012-2010. 
ארבעת המכרזים נערכו ע"י חברת בזק וחברת החשמל 

וערכם המצטבר עמד על כמה מיליוני שקלים. 

כן הרשיע בית המשפט את הנאשמים בכך שזכו 
במרמה בשני מכרזים שערכה חברת החשמל.

בעקבות התיאומים ובהתאם להם, זכתה באחד 
מהמכרזים חברת חיון )העוסקת אף היא בתחום 
אספקת שרתי מחשוב( לאחר שטריפל סי הגישה 
למכרז הצעה למראית עין, ובשלושת המכרזים 
האחרים )מכרזי חברת החשמל( זכתה טריפל סי 
לאחר שחיון הגישה למכרזים הצעות למראית עין.

בית המשפט הרשיע את הנאשמים ב-4 עבירות 
של צד להסדר כובל ובשתי עבירות של קבלת דבר 
במרמה, וזיכה את הנאשמים מעבירה אחת של 
קבלת דבר במרמה ביחס למכרז שערכה חברת בזק.

הטיעונים לעונש היו בחודש דצמבר 2019 והצדדים 
ממתינים לגזר הדין.

תיק מגנזי

רשות התחרות ופרקליטות מחוז ת"א )מיסוי 
וכלכלה( הגישו בחודש אוגוסט 2019 כתב אישום 

נגד איש העסקים גבריאל מגנזי ונאשמים נוספים. 
18 אישומים ושלושה מהם  כתב האישום כולל 
עוסקים בתיאומי מכרזים שמגנזי היה מעורב בהם. 

על פי כתב האישום, איש העסקים גבריאל מגנזי, 
בעליה של קבוצת מגנזי הפועלת בישראל בעיקר 
בתחומי הנדל"ן, התשתיות והבנייה,  תיאם את 
בתחום  ציבוריים  מכרזים  לשלושה  ההצעות 
2/2011 של החברה הכלכלית  התשתיות: מכרז 
לשוהם, מכרז 8/2015 של תאגיד המים "מי חדרה" 
4/2015 של תאגיד המים "פלגי השרון".  ומכרז 
על פי כתב האישום תיאם מגנזי בין הצעותיהם 
של המתמודדים האחרים במכרזים אלה כדי 
לקבוע את ההצעה הזוכה ולקבל לכיסו את כספי 
המכרזים, בין כזוכה ובין כקבלן משנה של הזוכה. 
באישומים אלה נאשמים עם מגנזי גם החברות 
והמנהלים שהתמודדו מול מגנזי במכרזים אלה 
והשתתפו איתו בתיאום ההצעות, כל אחד על פי 
חלקו באירועים המתוארים בכתב האישום: חברת 
דניה סיבוס בע"מ והמנכ"ל שלה רונן גינצבורג; 
חברת רולידר בע"מ והמנכ"ל שלה לשעבר ניר 
עפרוני; חברת אולניק חברה להובלה, עבודות 
עפר וכבישים בע"מ והמנכ"ל המשותף שלה דוד 
אולניק; חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ והמנכ"ל 
שלה מיכאל בראשי; חברת י.ע.ז חברה לבנייה 
ופיתוח בע"מ והמנכ"ל שלה אברהם יקואל. ביחס 
לחלק מהמעורבים כתב האישום כולל גם עבירות 

מרמה והלבנת הון. 

תיאום מכרז תשתיות של תאגיד המים "מי חדרה"

רשות התחרות ופרקליטות מחוז ת"א )מיסוי וכלכלה( 
הגישו כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז נגד 
איש העסקים ירון רן, בעבירות תיאום מכרז וקבלת 

דבר במרמה בנסיבות מחמירות. 
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על פי כתב האישום רן, יועץ לענייני מכרזים בתחומים 
שונים בחברת מגנזי תשתיות, תיאם מכרז לביצוע 
עבודות תשתית, מים וביוב של תאגיד המים "מי 

חדרה" בשנת 2015.

בשם מגנזי תשתיות נפגש רן עם חברות מתחרות 
טרם הגשת ההצעות במכרז, שם חילקו ביניהן 
החברות את הזכייה במכרז כך שמגנזי תשתיות 
תהיה אחת הזוכות בו וקבעו את המחירים שבהם 
ייגשו למכרז כל אחת מהחברות. רן, מגנזי תשתיות 
ויתר החברות פעלו כפי שסוכם ומגנזי תשתיות 

נבחרה כאחת הזוכות במכרז.

ההיקף הכספי של המכרז עמד על כ-30 מיליון שקלים 
והתיאום גרם לעלייה של כ-10% מאומדן התאגיד, 
דבר המשקף נזק פוטנציאלי של כ-3 מיליון שקלים. 

לרן מיוחסות עבירות של עשיית הסדר כובל בניגוד 
לחוק התחרות הכלכלית וכן קבלת דבר במרמה.

חקירות 

חקירת הפרת תנאי מיזוג בתחום הקולנוע: בפברואר 
2019 נפתחה חקירה בחשד להפרה של תנאי מיזוג 
אשר הוטלו על חברת הפצת סרטים. החקירה 
נסתיימה ותיק החקירה הועבר למחלקה המשפטית 
בספטמבר 2019 ובאפריל 2020 נערך שימוע לחשודים.

חקירת קרטל המעליות: לאחר חקירה סמויה נפתחה 
במרץ 2019 חקירה גלויה בחשד להסדרים כובלים 
בין חברות המעליות בארץ. החקירה נסתיימה ותיק 
החקירה הועבר למחלקה המשפטית בדצמבר 2019. 
כתב החשדות נשלח במהלך חודש ינואר ורשות התחרות 
הזמינה את החשודים לשימועים במהלך חודש יוני.  

חקירת הסדר כובל בין חברות כוח אדם לעגורנאים 
)מנופאים(: בנובמבר 2019 נפתחה חקירה בחשד 

להסדר תיאום מחירים בין חברות הנותנות שירותי 
מנופאים. החקירה הסתיימה והתיק עבר למחלקה 

המשפטית. 

חקירת קו פעולה באיגוד עסקי: בדצמבר 2019 
נפתחה חקירה בחשד שהשוק הסיטונאי בצריפין, 
באמצעות האיגוד העסקי שלו, החרים ספק של 
השוק. החקירה הסתיימה והתיק עבר למחלקה 

המשפטית.

ד.5 מחקרי הרשות

מחקר חוק המזון

בשנת 2019 נמשכה עבודת חטיבת המחקר לבחינת 
השפעת יישום סעיף 8)ד( לחוק המזון על שיווי 
המשקל בענף קמעונאות המזון בישראל. המחקר, 
שהחל בשנת 2018 והושלם ב-2019, התמקד באופן 
שבו האיסור על ספק מזון להעביר תשלומים מסוימים 
לקמעונאי גדול )כפי שמוגדר בחוק המזון( השפיע 
על: מחירי המוצרים שרכשו הצרכנים, המרווח 
הקמעונאי, המחירים הסיטונאיים, ולבסוף גם על 
נתחי השוק של הספקים. השפעת האיסור להעביר 
תשלומי ספק לקמעונאי על שיווי המשקל נאמדה 
באמצעות שימוש בבסיס נתונים עשיר וייחודי, 
המשלב נתוני קמעונאים וסיטונאים בענף וכולל 
יותר מ-100 מיליון תצפיות המכסות תקופה של 

כ-7 שנים. 

8)ד( לחוק  תוצאות המחקר מלמדות כי סעיף 
המזון גרם לירידה של 1.1 אחוזים במחיר הסיטונאי 
וכן לירידה קטנה של 0.3 אחוזים במחיר לצרכן. 
עוד נמצא כי יישומו של סעיף 8)ד( הוביל לעלייה 
ממוצעת של 0.9 אחוזים בשיעור המרווח גולמי של 
הקמעונאים. עלייה זו במרווח הקמעונאי הגולמי, 
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המוסברת ביישומו של הסעיף, מהווה כחמישית מסך 
העלייה בשיעור הרווחיות הגולמית של קמעונאי 

המזון בתקופה הנבחנת. 

בחינת השפעתו של סעיף 8)ד( על רמת הריכוזיות 
בקטגוריות המזון השונות )כפי שבאה לידי ביטוי 
בערכו של המדד HHI( לא העלתה השפעה מובהקת 
- קרי, לא ניכר כי יישומו של סעיף 8)ד( לחוק השפיע 
על רמת הריכוזיות בקטגוריות השונות. כמו כן לא 
נמצא קשר מובהק בין גודל הספק להשפעה של 

סעיף 8)ד( על המחירים לצרכן של מוצריו.      

מנגד, נמצאה עדות לירידה גדולה יותר במחיר 
הסיטונאי של הספקים הגדולים ולעלייה גדולה יותר 
במרווח הקמעונאי על מוצריהם, ביחס לספקים 
קטנים, בעקבות יישומו של סעיף 8)ד(. עם זאת, 
חלקם של הספקים הגדולים בענף לא גדל על 

חשבון הספקים הקטנים.

מחקרי רווחיות קמעונאית בתוצרת חקלאית טרייה

תוצרת חקלאית טרייה המשווקת ברשתות קמעונאות 
המזון - ובכללה פירות, ירקות ומוצרי פטם - מתאפיינת 
בין היתר בחיי מדף קצרים, בעונתיות בהיצע ובביקוש 
וכן בפערי איכות קשים לאפיון, מנקודת מבט כמותית. 
בשל מאפיינים אלה ואחרים, המוצרים מתאפיינים 
בשונות מחירים משמעותית - בין קמעונאים ועל 
פני עונות השנה. לרוב משקלם של מוצרים אלה 
בסל התצרוכת של משק הבית הממוצע גבוה, ולכן 
הרגישות לעליות במחירם גבוהה. במהלך השנה 
החלה הרשות לערוך מספר מחקרים שנועדו לבחון 
מגמות ברווחיות הגולמית על התוצרת החקלאית 
הטרייה, בניסיון לאפיין שינויים בה ולזהות גם את 
מקורם )ככל שקיימים(. לצורך בחינות אלה נאספו 
מ-4 קמעונאים גדולים נתוני מכר קמעונאי ורכש 
סיטונאי של כלל התוצרת החקלאית הטרייה בתחומי 

הפירות, הירקות והפטם בין השנים 2018-2016. בד 
בבד נאספו לגבי תקופה זו גם נתוני רכש ומכר ברמה 
הסיטונאית, בעבור הפירות והירקות, מ- 4 שחקנים 
במקטע הספקים - בתי אריזה וסיטונאים גדולים.  

מחקר חלקי חילוף לרכבים

השוואה בין-לאומית של רמת המחירים בשוק חלקי 
החילוף לרכבים בישראל ביחס למדינות מפותחות 
בעולם העלתה מספר ממצאים: )1( רמת המחירים 
בארץ גבוהה; )2( נתח השוק של חלקי החילוף 
המקוריים גבוה, בין היתר מאחר שפער המחירים 
בין החלפים המקוריים לתחליפיים נמוך )והרי ככל 
שפער המחירים גדול הוא אמור, לפחות תיאורטית, 
לייצר תמריץ לרכוש את החלפים התחליפיים על 
פני המקוריים, ככל שאלה נתפסים כ"תחליפיים" 
למקוריים(. תמונת מצב זו הייתה הרקע לבדיקת 
התנאים שמאפשרים את שיווי המשקל הזה. הסברים 
אפשריים שהוצעו לתיאור התופעה כוללים עלויות 
רגולציה גבוהות בישראל בהשוואה בין-לאומית, 
העדפות צרכניות שונות או כשלים תחרותיים, 
לפחות באחת מהחוליות בשרשרת הערך של חלקי 

החילוף לרכבים בישראל. 

המחקר שהחל בשנת 2019 שואף אפוא לענות 
על שאלת השפעתם של החלפים התחליפיים על 
מחירי החלפים המקוריים – האם הראשונים מהווים 
רסן תחרותי למחיריהם של האחרונים? כדי לענות 
על שאלה זו נאספו מחירי מחירון של חלקי חילוף 
מקוריים ותחליפיים. מחירי המחירון של החלפים 
השונים )מחיר מרבי לצרכן(, שאותם מחויבים לפרסם 
בעלי רישיון לסחר במוצרי תעבורה, מציגים תמונת 
מצב משוערת של הדינמיקה של מחירי החלפים 
בישראל, עוד טרם ההתבוננות במחירם בפועל או 

בהיקפי המכירה של החלפים. 
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הנתונים נאספו במדגם מייצג של חלקי חילוף 
לרכב: 20 סוגי חלפים נפוצים המשתייכים לשלושה 
סוגים עיקריים – חלקי טיפול, חלקים מכניים וחלקי 
פח ומעטפת. כלל החלפים שנבחרו נבחנו על פני 
20 דגמי הרכב נפוצים בישראל, והמעקב אחר 
המחירונים נעשה מעלייתו הראשונית של הרכב 

לכביש בישראל ולמשך כ-4 שנים לאחר מכן.

ד.6 פעילות הוועדה לצמצום 
הריכוזיות 

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות נחקק 
בשנת 2013 על מנת 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 הוועדה לצמצום 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". 

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 הוועדה לצמצום 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 2019 פרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות 
מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית. המתודולוגיה 
נועדה לשמש כלי מנחה להפעלת שיקול דעתה של 
הוועדה עת היא נדרשת לייעץ למאסדר בהקצאת 
זכות, במטרה להבטיח שתי תכליות עיקריות: האחת, 
קבלת החלטות ראויות לאור מטרות החוק ורוחו – 
צמצום הריכוזיות הכלל-משקית על השלכותיה 
השליליות על המשק, ובו-בזמן לאפשר הקצאת 
זכות לגורם ריכוזי בנסיבות שבהן הקצאתה לגורם 
זה צפויה להועיל לענף ולמשק; והשנייה, הגדלת 
הוודאות והשקיפות באשר לשיקולים שמנחים את 
הוועדה כמתחייב מעקרונות הדין המינהלי. תכליות 
אלה ישרתו כמובן את הוועדה, אך בה בעת צפויות 
להועיל גם למאסדרים השוקלים שיקולי ריכוזיות 
כלל-משקית כנדרש בחוק, ולהיטיב עם חברות 
עסקיות המבקשות לתכנן את התנהלותן העסקית. 
מעבר לכך, המתודולוגיה תקנה לציבור הרחב 
ולקבוצות עניין כלים שיאפשרו הכרה והבנה של 
שיקולי ריכוזיות כלל-משקית שמנחים את הוועדה 

בייעוצים שהיא מעניקה למאסדרים.
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המתודולוגיה כוללת ניתוח של המונח ריכוזיות 
כלל-משקית, פרמטרים למדידת כוח כלל-משקי 
של גורם ריכוזי, הנחיות לניתוח הקצאות והשפעת 
הקצאתן לגורם ריכוזי, בחינה של החשש מפגיעה 
ברווחת הצרכנים ואופן עריכת איזון בינה לבין 

הגדלת הריכוזיות.   

הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה בשנת 2019 
חמש חוות דעת, שעוסקות בהקצאת זכויות לגורמים 
ריכוזיים. חוות דעת הוועדה בעניין נמל חיפה ביקשה 
כי המאסדר יוועץ בה לאחר שיתברר אלו גורמים 
צפויים להשתתף בהליך ההקצאה, ואם יש ביניהם 

גורמים ריכוזיים.

הענקת זכויות ברישיונות חיפוש נפט יבשתיים 
לדלק קידוחים

מנהל אוצרות הנפט שבמשרד האנרגיה פנה לוועדה 
לצמצום הריכוזיות ביום 25 ביוני 2019 להתייעצות על 
מתן אישור רכישת החזקות בשני רישיונות חיפוש 

נפט יבשתיים לדלק קידוחים שותפות מוגבלת.  

דלק ביקשה לרכוש 25% מהזכויות בשני רישיונות 
חיפוש נפט יבשתיים - "אופק חדש" ו"יהל חדש".  
 Soa Energy לאחר הרכישה יחזיקו יחד עם דלק
Israel Ltd, גלוב אקספלוריישן ש.מ. וקפיטל פוינט 

בע"מ. 

חוות דעת הוועדה הייתה כי אין מניעה משיקולי 
ריכוזיות כלל-משקית להקצות את הזכויות לדלק. 
זאת היות שדלק תחזיק זכויות ב-25% מהזכויות 
ולא תשמש כמפעילה, כמויות הנפט המוגבלות 
שצפויות להימצא במאגרים רק ייתווספו ליבוא 
הנפט שמחירו נקבע בשוק הבין-לאומי, כך שלא 
צפוי להינתן למאגרים כוח מיקוח משמעותי במשק. 
יתר על כן, מציאת מאגרי נפט עשויה להוזיל את 

מחירי הנפט, לתרום לפיתוח משאבי הטבע של 
ישראל ולמשוך משקיעים זרים לפעילות בתחומי 
אנרגיה בישראל. עוד יש חשש כי מניעת ההקצאה 
לדלק תוביל לפגיעה בתחום חיפושי הנפט בישראל.     

מתן רישיונות לייצור חשמל לקבוצת עידן עופר 
כפוף להתחייבותה שלא לפעול בתחום התקשורת 

בישראל

בהמשך להמלצת הוועדה מיום 7 באוגוסט 2017 שלא 
להקצות רישיון מותנה לייצור חשמל בטכנולוגיה 
קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של 400 מגה 
ואט בצומת פלוגות לחברת צומת אנרגיה בע"מ 
מקבוצת עידן עופר, הציעה קבוצת עידן עופר 
מתווה שיאפשר את התפתחות הקבוצה בתחום 
ייצור החשמל. זאת עד לגבול שתקבע רשות התחרות 
ביחס לתחרות הענפית אם התרחבות זו תתבצע 
לאחר שהקבוצה תמכור את מלוא החזקותיה 
בתחום התקשורת )FIX IT FIRST( ותתחייב באופן 
בלתי חוזר שלא לפעול בתחום ב-25 השנים הבאות 

)לרבות באינטרנט ובמדיה אלקטרונית(.

לאחר דיון במתווה ולאחר מגעים ממושכים עם 
הקבוצה באה הוועדה לידי מסקנה כי המתווה 
צפוי להפחית את הריכוזיות הכלל-משקית של 
הקבוצה. על כן המליצה הוועדה לרשות החשמל 
כי כפוף לעמידת קבוצת עידן עופר בהתחייבויות 
שבמתווה אין למנוע את התרחבות הקבוצה בתחום 
ייצור החשמל משיקולי ריכוזיות כלל-משקית עד 
לגבול שייקבע בהסדרה הענפית של רשות התחרות. 

הענקת רישיונות שידור במסגרת מיזוג רשת מדיה–
ערוץ עשר  

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו פנתה להיוועץ 
בוועדה בעניין העברת אמצעי השליטה ברשת 
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מדיה בע"מ למר לאוניד בלווטניק במסגרת מיזוג 
בין רשת לערוץ 10 החדש בע"מ. הוועדה סברה כי 
צבר הפעילויות של קבוצת בלווטניק במסגרת כלל 
תעשיות ונשר מפעלי מלט ופעילותה השדלנית 
מצביעים על היותה קבוצה ריכוזית מאוד, והקצאה 

לקבוצה מחייבת בחינה מעמיקה וזהירה.  

לאחר דיון בוועדה סברו רוב חבריה כי יש בהקצאה 
תועלת ציבורית רבה, המשך שידורי חדשות 10, 
המצדיקה את אישורה, וכי העברת אמצעי השליטה 
בנסיבות הקיימות בלתי נמנעת, ובלבד שייקבעו 
כללים שיבטיחו הגנה נוספת על האינטרס הציבורי 
בתחום שידורי הטלוויזיה. ואולם נוכח הגידול 
בריכוזיות בשוק התקשורת המשודרת, סברו 
רוב חברי הוועדה כי יש לתקן את כללי הרשות 
השנייה כך שבדירקטוריון בעלי הרישיונות יכהנו 
שני דירקטורים עצמאיים נוספים, מעבר לנדרש 
כיום, שתמנה מועצת הרשות השנייה. אם אין דרך 
חוקית לתקן את הכללים כאמור, המליצו רוב חברי 
הוועדה שימונו שני דירקטורים עצמאיים נוספים 

בדרך הקבועה בכללים לקבלת רישיון.

בדעת מיעוט סבר פרופ' אבי שמחון, יושב ראש 
המועצה הלאומית לכלכלה, כי אין לאשר את 

המיזוג משיקולי ריכוזיות כלל-משקית. 

חוות דעת הוועדה לצמצום הריכוזיות בעניין הקצאת 
רישיון הולכת גז לקבוצות דלק ונובל

מנהל רשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה פנה 
לוועדה להתייעצות ביחס להענקת רישיון הקמה 
 ,EMG-והפעלה של מערכת הולכת גז טבעי ל
המחזיקה בצינור להולכת גז טבעי המחבר בין 
מצרים לאשקלון, שדלק קידוחים ונובל אנרג'י יהיו 

בעלי זכויות בה. 

הוועדה עמדה על החזקות דלק ונובל במאגרי הגז 
הגדולים בישראל "תמר" ו"לווייתן" ועל כוח המיקוח 

וההשפעה שהחזקות אלו מקנות להן. 

מנגד הוועדה עמדה על כך שמדובר ברישיון לתקופה 
מוגבלת שחל רק לגבי מקטע מוגבל שבשטחי מדינת 
ישראל, ושהרישיון מסדיר את הפיכתו לצינור דו-
צדדי ואת אפשרות ייצוא גז על ידי גורמים אחרים.   

לצד החובה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית, 
ביקשה הוועדה להבטיח את פיתוח מאגר לווייתן 
וסברה שייצוא הגז עשוי אף להוזיל את מחירי הגז 

שגובות דלק ונובל מלקוחותיהן.  

בשל תועלות אלה המליצה הוועדה להקצות 
לדלק ונובל את הרישיון משיקולים של ריכוזיות 
כלל-משקית, כפוף לחתימה של דלק ונובל על 
התחייבות לעמוד במתווה הגז בעניין החובה להציע 
ללקוחות בישראל את מחיר הגז הטבעי שהן מציעות 

ללקוחותיהן במצרים.

ד.7 חקיקה ומדיניות
תיקון חוק ההגבלים העסקיים אושר במליאת הכנסת 

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 עסקיות 
המקימות חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או 
בהפחתתה. בין השינויים שאושרו: שינוי שמה של 
הרשות ל"רשות התחרות" ושינוי שם החוק ל"חוק 
התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988"; החמרת העונש 
על עבירת הסדר כובל; הרחבת הגדרה של בעל 
מונופולין הכפוף לחובות ולאיסורים בחוק התחרות, 
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שתחול על כל מי שיש לו כוח שוק משמעותי, גם 
אם נתח השוק שלו נמוך מ-50%; העלאת תקרת 
העיצום הכספי מ-24.5 מיליון שקל ל-100 מיליון 
שקל; העלאת סף הדיווח שעניינו מחזור המכירות 
המשותף של צדדים למיזוג שמעליו קיימת חובת 
פנייה לממונה לאישור המיזוג מ-150 מיליון שקל 

ל-360 מיליון שקל.  

פרסום תקנות מיזוגים חדשות לשימוע ציבורי

ביום 28 ליולי 2019  פרסמה רשות התחרות להערות 
הציבור טיוטה לתיקון תקנות ההגבלים העסקיים 
)מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות(, תשס"ד-2004 
– תקנות המיזוגים החדשות. תיקון תקנות המיזוגים 
עתיד להוות מהלך משלים לרפורמה בחוק התחרות, 
שנועדה בין היתר למקד ולייעל את הליכי בדיקת 
המיזוגים. בתקנות המיזוגים החדשות מוצע להעלות 
את רף הדיווח על מיזוגים כך שתידרש הסכמת 
הממונה למיזוג רק אם המחזור השנתי המינימלי 
של כל אחת משתי החברות המתמזגות עולה על 
20 מיליון שקל )וכפוף לרף הקבוע בחוק ולפיו 
המחזור השנתי של החברות המתמזגות יחד גדול 
מ-360 מיליון שקל(. כמו כן מוצע להחליף את טופסי 
הודעת המיזוג, מקוצרת וארוכה, בטופס חדש ואחוד 
שיכלול את מלוא המידע הדרוש לבחינת ההשפעה 
התחרותית של המיזוג. שינוי זה עתיד לייתר פניות 
של הרשות לקבל נתונים נוספים במיזוגים שעל 
פניהם אינם מעוררים חשש לפגיעה בתחרות, 
לקצר את משך הזמן לבדיקת מיזוגים ולהביא לידי 
חיסכון במשאבי הרשות. ביום 18 בספטמבר 2019 
יזמה רשות התחרות מפגש שולחנות עגולים בנושא 

תקנות המיזוגים החדשות.  

גילוי דעת 1/19  שיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים 
שלא בתחום התחרות

17 ביוני 2019 פרסמה רשות התחרות את  ביום 
גילוי דעת 1/19 בעניין שיתופי פעולה בין משקיעים 
מוסדיים שלא בתחום התחרות. גילוי הדעת מגדיר 
את הכללים לשיתוף פעולה בין משקיעים מוסדיים 
בהצבעה באספות כלליות. הצורך בגילוי הדעת 
התעורר לאחר שבמהלך השנים התקבלו ברשות 
התחרות פניות של משקיעים מוסדיים שביקשו 
לשתף פעולה בהצבעותיהם באספות כלליות, אך 
חששו שהדבר ייחשב להסדר כובל. שיתופי פעולה 
בין משקיעים מוסדיים עשויים לשפר את יעילות 
הפיקוח על הנהלת התאגיד, בכך שהם מקנים 
לגופים המוסדיים יכולת השפעה משמעותית 
יותר על התנהלות התאגיד, לעומת פעולה באופן 
נפרד ועצמאי. גילוי הדעת מייצר ודאות לגופים 
המוסדיים בהסדירו את אמות המידה שלפיהן 
שיתוף הפעולה בהצבעה באספות כלליות לא 

ייחשב להסדר כובל.  

גילוי דעת 2/19 בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי 

ביום 21 ביולי 2019 פרסמה רשות התחרות את גילוי 
דעת 2/19 בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי. 
גילוי הדעת פורסם בעקבות הרפורמה אשר בין 
היתר הרחיבה את הגדרת בעל מונופולין הכפוף 
לחובות ולאיסורים בחוק התחרות, שתחול על כל 
מי שיש לו כוח שוק משמעותי, גם אם נתח השוק 
שלו נמוך מ-50%. על רקע תיקון החוק התעורר 
הצורך להבהיר כיצד סבורה הרשות שיש לבחון כוח 
משמעותי. גילוי הדעת מסביר שכוח שוק משמעותי 
הוא הכוח לקבוע תנאי אספקה או רכישה טובים 
פחות מהתנאים שהיו נקבעים בשוק תחרותי. גוף 
הוא בעל כוח שוק משמעותי כאשר אין גורמים 
שמרסנים אותו – כלומר הוא יכול לפעול ללא חשש 
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משמעותי מתגובתם הצפויה של הלקוחות או של 
ספקים אחרים למעשיו. גילוי הדעת מונה שורה 
של מאפיינים רלוונטיים לבחינת כוח משמעותי, 
ובהם מאפייני השוק והמוצר המשפיעים על מידת 
הריסון מצד ההיצע ומצד הביקוש וכן אינדיקציות 
בעניין המחיר הנגבה, המרווח והתנהגות הגורם 
הנבחן בפועל. גילוי הדעת מדגיש כי רווחיות גבוהה 
כשלעצמה אינה עדות מספקת לכוח שוק משמעותי, 
וכי החוק אינו אוסר את עצם ההחזקה בכוח שוק 

משמעותי, אלא רק את ניצולו לרעה. 

3/14 בעניין איגודים עסקיים  תיקון גילוי דעת 
ופעילותם

ביום 15 באוקטובר 2019 פרסמה רשות התחרות 
נוסח מתוקן של גילוי הדעת משנת 2014, העוסק 
בפעילותם של איגודים עסקיים בהיבט דיני התחרות. 
התיקון בא על רקע התפתחויות בדיני התחרות ביחס 
לאיגודים עסקיים בפסיקה ובהחלטות של הממונה 
על התחרות וכן על רקע הערות שהוגשו לרשות 
התחרות על ידי איגודים עסקיים ובנוגע אליהם. 
בתיקון לגילוי הדעת נעשו כמה עדכונים ושינויים 
שעיקרם: גבולות המותר והאסור בנוגע לאיסוף 
מידע על ידי האיגוד העסקי; סוגיית התחרות בין 
מתחרים על עובדיהם; הבהרות בנוגע להתנהלותם 
של איגודים במסגרת מאבק ציבורי, הליכי תמחור 

והליכים משפטיים. 

תיקון גילוי דעת 1/16: שיקולי הממונה על התחרות 
בקביעת גובה עיצום כספי

ביום 24 בנובמבר 2019 פרסמה רשות התחרות 
נוסח מתוקן של גילוי דעת 1/16, העוסק בשיקולי 
הממונה על התחרות בקביעת גובה עיצום כספי. 
במסגרת הרפורמה הועלתה התקרה המרבית 

הקבועה לעיצום הכספי לתאגידים גדולים מ-24 
מיליון שקל ל-100 מיליון שקל. בגילוי הדעת עודכן 
אופן חישוב גובה העיצום הכספי שיוטל על מפרים 
וכן את שיקולי הממונה בקביעתה. התיקון כולל 
שני שינויים מרכזיים בחישוב גובה העיצום: האחד 
- שינוי נקודת המוצא לתחילת חישוב העיצומים 
המרביים כך שתעמוד על 8% מהמחזור ועל בסיס 
נקודת מוצא זו יישקלו הפחתות; האחר - גילוי 
הדעת אפשר לראשונה להחריג ממחזור המכירות 
אשר ביחס אליו מחושב העיצום הכספי הכנסות 
מסוימות, שאף שהן כלולות במחזור המכירות של 
התאגיד המפר, מקורן במוצרים או בשירותים שאינם 
נוגעים לתחום הפעילות הרלוונטי להפרה ואינם 
מושפעים ממנו. גילוי הדעת גם מפרט שיקולים 
נוספים שלא נכללו בגילוי הדעת הקודם וקובע את 
השפעתם על גובה העיצום, כגון חומרת מעשה 
ההפרה במקרה של הסדר כובל עירום וכן מידת 
ההתחשבות בייעוץ משפטי שניתן למפר והתנאים 
שבהם יהיה ראוי להתחשב בו. כמו כן גילוי הדעת 
מסדיר מנגנון נפרד לקביעת גובה העיצום שיוטל 
בגין הפרות מסוג אי-מענה לדרישת נתונים של 

הממונה על התחרות. 

גילוי דעת 3/19: שיתופי פעולה בין ספקי אשראי 
בהסדרי חוב

2019 פרסמה רשות התחרות  15 בדצמבר  ביום 
את גילוי דעת 3/19, העוסק בשיתופי פעולה בין 
משקיעים וספקי אשראי בתחום הסדרי החוב. 
מדובר בגילוי דעת נוסף העוסק בשיתופי פעולה 
בין גופים פיננסיים שלא בתחום התחרות ופורסם 
בהמשך לגילוי דעת 1/19. גילוי הדעת נועד לייצר 
הסדרה רוחבית בנושא זה ולתת לספקי האשראי 
ודאות באשר לשיתופי פעולה בהסדרי חוב, בלי 
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התחרות  חוק  הוראות  של  מהפרה  שיחששו 
הכלכלית. כאשר נושים מבקשים להגיע להסדר 
חוב עם מי שמתקשה לפרוע את חובו, כבר לא 
מתקיימים ביניהם יחסי תחרות על מתן האשראי 
לחייב. שיתוף פעולה בין ספקי האשראי בכובעם 
כנושים עשוי לייעל ולהגביר את סיכוי ההצלחה 
של הסדר החוב. גילוי הדעת מתווה את התנאים 
שבהם שיתוף פעולה בין נושים לקראת הסדר 

חוב לא ייחשב הסדר כובל.  

טיוטת גילוי דעת בעניין פרשנות המונחים "מחזור 
מכירות קובע" ו"אשראי קובע" בחוק הריכוזיות

ביום 10 בספטמבר 2019 פורסמה להערות הציבור 
טיוטת גילוי דעת בעניין פרשנות המונחים "מחזור 
מכירות קובע" ו"אשראי קובע" בחוק לקידום 
התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013. טיוטת 
גילוי הדעת בוחנת אילו אלמנטים נדרשים להיכלל 
בחישוב מחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע. 
זאת על מנת לבחון אם מחזור המכירות והאשראי של 
תאגיד בישראל עולה מעל הרף שמגדיר אותו תאגיד 
ריאלי משמעותי, ואז הוא ייכלל ברשימת התאגידים 
הריאליים המשמעותיים. הכללת תאגיד ברשימה 
תחיל עליו את הוראות החוק בעניין ההפרדה בין 
תאגידים ריאליים משמעותיים לגופים פיננסיים 
משמעותיים, ותחייב את הכנסתו לרשימת הגורמים 
הריכוזיים. הכללת גורם ברשימת הגורמים הריכוזיים 
מחייבת מאסדר שמבקש להקצות לגורם זה זכות 
לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהיוועץ 

בוועדה לצמצום הריכוזיות. 

ד.8 פעילות בין-לאומית

רשות התחרות מייחסת חשיבות רבה לביסוס 
ולחיזוק מעמדה של מדינת ישראל בזירה הבין-

לאומית בתחום התחרות ומשקיעה מאמצים 
רבים בנושא. ההשתתפות בפורומים בין-לאומיים 
שעוסקים בתחרות וטיפוח קשרי עבודה עם רשויות 
תחרות עמיתות ברחבי העולם מאפשרים להשתתף 
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 בארגון המדינות המפותחות לשיתוף 
OECD - פעולה כלכלי

2010 נעשתה מדינת ישראל  7 בספטמבר  ביום 
 OECD )Organization for-לחברה מלאה בארגון ה
Economic Co-Operation and Development(. עקב 

כך שונה גם מעמדה של רשות התחרות ממשקיפה 
 Competition( לחברה מלאה בוועדת התחרות
Committee( של 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 משתתפים בדיוני הוועדה, 
שמתכנסת פעמיים בשנה, ומציגים דרך קבע ניירות 
עבודה בנושאים מגוונים במסגרת קבוצות העבודה 
וכן דוחות שנתיים. רשות התחרות משתתפת גם 
בפורום התחרות הגלובלי )GFC( המתכנס אחת 

 .OECD-לשנה במסגרת ועדת התחרות ב

בשנת 2019 הגישה והציגה רשות התחרות כמה 
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הבינלאומיתהזירה -  2019

2
ועדתשל מפגשים  2ב-השתתפנו 

.OECDב-שלה, העבודה וקבוצות התחרות 

4
4ב-עמדתנו את הגשנו 

עגולים.שולחנות 

1
אחד.שנתי סיכום הגשנו 

1
 עמיתותתחרות רשויות הדרכנו 

במקסיקו.קרטלים, בנושא בסדנה 

3
: ICNה-של המקצועיות העבודה קבוצות של סדנאות  3ב-השתתפנו 

 פעילבאופן השתתפנו מהן אחת בכל ומיזוגים. קרטלים אדבוקאסי, 
מקצועיים.בפאנלים 

2
 שלפרוייקטים  2ב-חלק קחנו ל

.ICNה-של העבודה קבוצות 

2
 שלהשנתי בכנס השתתפנו 

 2ב-פעיל חלק לקחנו בו , ICNה-
מקצועיים.פאנלים 

20
 20מ-למעלה עם הדדיות התייעצויות עשרות קיימנו 

העולם.ברחבי עמיתות תחרות רשויות 

3
 ובחו״לבארץ כנסים  3ב-הצגנו 

דיגיטלית.כלכלה בנושא 

1
 בארץהמומחים מיטב עם בינלאומי כנס קיימנו 

 עםבשיתוף דיגיטלית כלכלה בנושא ובעולם 
וחיפה.ת״א אוניברסיטת 

2
 סחרהסכמי לקידום בדיונים השתתפנו 

האירו-אסייתי.איחוד ועם סין עם חופשי 

1
 ומחלקתהמשפתית המחלקה נציגי של משותפת עבודה סדנת קיימנו 

.DOJוה- FBIה-נציגי עם התחרות, רשות של חקירות 



44

דוח רשות התחרות לשנת 2019

ניירות עבודה ומסמכי עמדה בדיונים של ועדת 
התחרות, בין היתר בנושאים האלה: סטנדרט 
הביקורת השיפוטית בתיקים בתחום התחרות 
והגבלים עסקיים; פינטקים וטכנולוגיות משבשבות 
)disruptive( בשווקים פיננסיים; זכות העיון בתיק 
הרשות והגנה על מידע סודי; ובמסגרת דיון על 
רגולטורים סקטוריאליים עצמאיים ותחרות. עוד 
בשנת 2019 הגישה הרשות דוח שנתי מסכם לוועדת 

התחרות על פעילותה בשנת 2018. 

באוגוסט 2019, לאחר עשרה חודשים, סיים את 
תפקידו במחלקת התחרות בארגון ה-OECD ראש 
צוות שהוקצה מהמחלקה הכלכלית, שם עבד במשך 
 ,OECD-עשרה חודשים. במהלך עבודתו בארגון ה
תרם לארגון מניסיונו ומומחיותו באכיפת חוק 
התחרות הכלכלית. במסגרת זו היה מעורב במהלך 
2019  בבניית בסיס נתונים של קרטלים בין-לאומיים, 
בכתיבת ניירות מדיניות שנדונו בשבוע התחרות של 
ה-OECD ביוני 2019, ובנושאים הקשורים לכלכלה 

דיגיטלית, טכנולוגיית הבלוקצ'יין, ודיני תחרות.  

בשנת 2019 המשיכה גם מחלקת החקירות של 
רשות התחרות לסייע לרשויות שונות ברחבי העולם 
בבנייה של יכולות חקירה, בין היתר, לבקשת ארגון 
ה-OECD, כמו גם במענה לבקשות פרטניות של 
רשויות תחרות עמיתות לסיוע בתחום זה. כך למשל 
הקצתה הרשות שני ראשי צוותים ממחלקת חקירות 
להדרכה של רשויות תחרות עמיתות מאמריקה 

.OECD-הלטינית בסדנת קרטלים של 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 )International-בקבוצות עבודה מקצועיות של ה
Competition Network(, ארגון 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, דוחות תקופתיים, 
שאלונים וסקרים, סדנאות וסמינרים, פרקטיקות 
מומלצות ועוד. רשות התחרות משתתפת בפרויקטים 
ובדיונים של קבוצות העבודה שבהן  השונים 
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. 

קשרים בין-לאומיים

רשות התחרות היא צד בהסכם 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 

נערכות דרך קבע לפי הצורך.

במסגרת יחסיה ההדוקים של רשות התחרות עם 
מקבילותיה בארצות הברית, נערכה בספטמבר 
2019 בארה"ב סדנת עבודה משותפת של נציגי 
המחלקה המשפטית ומחלקת חקירות של רשות 

  .DOJ-וה FBI-התחרות, עם נציגי ה

לרשות התחרות גם קשרי עבודה הדוקים ומתמשכים 
עם נציבות האיחוד האירופי ועם רשויות התחרות 
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במדינות החברות באיחוד, כמו גם עם רשויות תחרות 
עמיתות במדינות נוספות. על רקע קשרים הדוקים 
אלה הרשות מתייעצת עימן תדיר לפי העניין והצורך. 

כנס בינלאומי בתחום הכלכלה הדיגיטלית 

במאי 2019, קיימה רשות התחרות בשיתוף עם 
אוניברסיטת תל אביב ועם אוניברסיטת חיפה, 
כנס בין-לאומי בתחום הכלכלה הדיגיטלית. הכנס 
אירח מומחים מן השורה הראשונה בארץ ובעולם 
בתחום ההגבלים העסקיים וכלל דיונים הנוגעים 
לאופן שבו עולם ההגבלים העסקיים משתנה 
בעקבות הגידול בהיקפה ובחשיבותה של הכלכלה 
הדיגיטלית. שינויים אלה בכלכלה הדיגיטלית 
מאתגרים חדשות לבקרים רשויות תחרות בעולם, 
ואחת ממטרות הכנס הייתה להציף את השאלות 

המרכזיות העומדות בבסיס אתגרים אלה. 

ד.9 נושאים אסטרטגים
כלכלה דיגיטלית 

רשות התחרות סימנה את תחום הכלכלה הדיגיטלית 
כיעד אסטרטגי שהיא בוחנת ומקדמת. תחום הכלכלה 
הדיגיטלית הוא תחום רחב היקף, והוא מזמן אתגרים 
חדשים ודורש לימוד מעמיק כמו גם גיבוש צורת 
חשיבה והבנה ייחודיות. לשם כך הוקם ברשות צוות 
הכולל נציגים ממחלקות שונות, כדי ללמוד לעומק 
את התחום, להכיר את הנעשה בתחום הכלכלה 
הדיגיטלית בעולם ולאפשר לרשות להתמודד עם 
האתגרים התחרותיים שהכלכלה הדיגיטלית מזמנת.

כמו כן, מכיוון שהכלכלה הדיגיטלית היא תופעה 
המעוררת בשנים האחרונות עניין רב בהיבטי 
צרכנות, תחרות ופרטיות והנושא עולה על סדר 
יומן של רשויות רבות בעולם, הוקם צוות בין-

משרדי הכולל את הרשות להגנת הצרכן ולסחר 
הוגן, הרשות להגנת הפרטיות ורשות התחרות. 
מטרת הצוות הבין-משרדי היא לייצר ראייה כוללת 
וטיפול רוחבי בסוגיות בתחום הכלכלה הדיגיטלית, 
אשר פעמים רבות מערבות היבטים הנוגעים לתווך 

שבין פרטיות, תחרות והגנת הצרכן.

הצוות קיים כמה פגישות, גיבש תוכנית עבודה 
ונבחרו כמה נושאים לטיפול משותף של הצוות. 
נושאים אלה צפויים להבשיל לכדי פעולות אקטיביות 

במהלך שנת 2020.

"אורות אדומים"

הרשות מציעה לגופי רכש ממשלתיים להשתתף 
בהרצאה  במסגרת פרויקט "אורות אדומים" על 
אודות הסכנות שבתיאומי מכרזים, דרכים לאיתור 
מקרים כאלה, שיטות להקטנת הסיכון לתיאומי 

מכרזים ודרכי התמודדות עימם.

במהלך השנים הרצו נציגי הרשות בפני אלפי אנשי 
רכש בעשרות רבות של גופי רכש ממשלתיים - 
משרדי ממשלה, כוחות הביטחון ואכיפת החוק, 
אוניברסיטאות ציבוריות, רשויות מקומיות וחברות 
ממשלתיות. לאחר ההרצאה נציגי הרשות ממשיכים 
להיות אנשי קשר בעבור אנשי הרכש להתלבטויות 

ובעיות הקשורות בתיאומי מכרזים.

בשנת 2019 הרצו נציגי הרשות בפני כ-700 אנשי 
רכש, מנהלים וחברי ועדות מכרזים ביותר מ-20 

גופים ציבוריים בנושא "אורות אדומים". 

ד.10 סיכום נתוני הון אנושי, 
ִמנהל ותקציב לשנת 2019

במסגרת הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות 
המדינה, המיושמת בהנחיית נציבות שירות המדינה 
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והנגזרת מהחלטות הממשלה, במהלך שנת 2019 
המשיכה הרשות לתפקד באופן שוטף ועצמאי 

בטיפול במכרזים של עובדי הרשות.

רובם המכריע של עובדי רשות התחרות הם 
עובדים מקצועיים בעלי תארים אקדמיים )כלכלנים 
ומשפטנים(. כמו כן ברשות מועסקים כשנים-עשר 

סטודנטים ושבעה מתמחים.

תקציב רשות התחרות בחוק התקציב לשנת 2019 
היה כ-68.5, מלש"ח, מתוכם תקציב השכר כ-39 

מלש"ח, ותקציב תפעול ושכ"ד - 19 מלש"ח.

ד.11 קשר עם הציבור
רשות התחרות פועלת על פי עקרונות יסוד של 
מקצועיות, שקיפות ומתן שירות יעיל לציבור. הנהלת 
הרשות הציבה לה מטרה לקצר ככל האפשר את 
לוחות הזמנים של פעילותה מבלי לפגוע ביסודיות 
הבדיקה, לשתף את הגורמים הרלוונטיים ככל האפשר 
בפרטים הנוגעים לתהליך של קבלת ההחלטות 
ולנהל שיח 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 בכל שנה על ייזום כנסים וסדנאות למגזר 
הפרטי, ובהם נידונות סוגיות רלוונטיות לפרקטיקה 
בתחום התחרות הכלכלית, ומוצגת מדיניותה של 

רשות התחרות בסוגיות משפטיות וכלכליות. 

במרץ 2019 נערך הכנס השנתי של רשות התחרות 
באשקלון. הכנס כלל דיונים משותפים של עובדי 
רשות התחרות ונציגי הסקטור הפרטי, הרצאה 
של כבוד ראשת בית הדין לתחרות השופט בזק 

רפפורט ופאנל בנושא 5 שנים לחוק הריכוזיות.

במהלך השנה השתתפו הממונה, ראשי המחלקות 
ועובדי הרשות בכנסים רבים בהם הסבירו את עבודת 

הרשות ומיקודה לאור תיקון החוק. 

בשנת 2019 המשיכה רשות התחרות את המסורת 
של "פורום שולחנות עגולים". גם בשנת 2020 תוסיף 
הרשות לחפש דרכים שיאפשרו שיח פתוח ובלתי 
פורמלי בין אנשי רשות התחרות ובין משפטנים 

וכלכלנים מהתחום. 

חלק נוסף מקשר עם הציבור הוא פתיחת עמוד 
פייסבוק לרשות בו מתעדכנות החלטות הרשות 
ופעילותה. דף הפייסבוק מאפשר לענות לשאלות 
של אזרחים באופן מהיר וישיר. הרשות שמה לה 
למטרה לחזק את הקשר הבלתי אמצעי עם הציבור 

באמצעות הרשתות החברתיות.

אתר האינטרנט ומאגר המידע

www. (  
)competition.gov.il

התחרות רשות  של  האינטרנט  אתר 
 משרת הן את העובדים 
ברשות והן את הציבור הרחב, ובכלל זה את אנשי 
המקצוע בתחום. במהלך שנת 2019 עבר האתר 
gov. למסגרת האתר האחוד של משרדי הממשלה
il ונעשו בו שינויים. האתר נועד בעיקר לאפשר 
לציבור הרחב בכלל ולמנהלי עסקים ויועציהם 
בפרט להתעדכן דרך קבע בהחלטות שמפרסמים 
הממונה על התחרות, בית הדין לתחרות, בית 
המשפט המחוזי ובית המשפט העליון ובחקיקה 

העוסקת בחוק התחרות הכלכלית. 

באתר מאגר מידע מקיף בשפה העברית, ובו מגוון 
רחב של מידע מקצועי, עדכני והיסטורי בתחום 
התחרות הכלכלית. המאגר הוא שלב נוסף בפיתוחו 
של אתר האינטרנט של רשות התחרות, והוא מכיל 
את כל החלטות הממונה על התחרות )מיזוגים, 

https://www.gov.il/he/departments/competition
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פטורים, צווים מוסכמים, קביעות, הכרזות מונופולין 
וכדומה(, פסקי דין רלוונטיים וחקיקה רלוונטית 
שהתקבלה במהלך השנים. המאגר כולל בשלב 
זה למעלה משמונת אלפים פריטים ומתעדכן על 

בסיס יומי. 

נוסף על מאגר המידע בשפה העברית רשות 
התחרות מתחזקת מאגר מידע בשפה האנגלית 
המאגר 
באנגלית כולל שורה נבחרת של החלטות ממונה, 
פסקי דין, חקיקה בתחום התחרות הכלכלית 
)לרבות נוסח מעודכן באנגלית של  "חוק התחרות 
הכלכלית, התשמ"ח-1988(, הודעות לעיתונות, 

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

דוחות שנתיים ופרסומים אחרים מתורגמים 
לאנגלית ולערבית. 

על מנת להקל על הגולשים ולשפר את דרכי 
ההתקשרות לממונה על התחרות או למחלקת 
חקירות יש 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(.

http://eng-archive.antitrust.gov.il
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תקנה 7)1( לתקנות. 2 
תקנה 7)2( לתקנות. 3 

לתקנות.( 2)7תקנה  4

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 

חלק ה - דיווח על יישום חוק חופש המידע 
ברשות התחרות לשנת 2019 לפי תקנה 7 

לתקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999

בילקוט הפרסומים ובעיתונות, כנדרש על-פי חוק, 
בד בבד עם פרסומים שוטפים באתר האינטרנט 

של הרשות והפצת הודעות לעיתונות. 

להלן דיווח הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור 
ברשות התחרות לגבי הטיפול בבקשות לקבלת מידע 
בשנת 2019, בהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות 

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

מספר הבקשות שהוגשו בשנת 2019: 45 2
מספר הבקשות שנענו בשנת 2019: 42 3

אחוזיםמספר

1020הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

1836הרשת מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

1428הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

00הטיפול בבקשה הופסק בשל אי-תשלום אגרה

48הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

48הטיפול בבקשה טרם הסתיים

50100%סה״כ

מידע על אודות הבקשות )כולל חמש בקשות שהוגשו בשנת 2018 והטיפול בהן 
הסתיים בשנת 2019(:  
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חלק ה

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

סך הבקשות שנענו באופן חלקי 
או בשלילה

5 32

מספר הבקשות העילה
שנדחו בשל 

עילה זו

82)1( - הקצאת משאבים

84)2( - נוצר לפני 7 שנים

8)3( - לא ניתן לאתר

810)4( - המידע כבר פורסם

81)5( – נוצר בידי רשות אחרת

9)א()1( - פגיעה בביטחון

9)א()2( - צו

93)א()3( - פגיעה בפרטיות

91)א()4( - איסור על פי דין

914)ב()1( - שיבוש תפקוד הרשות

93)ב()2( - מדיניות בעיצוב

91)ב()3( - משא ומתן

911)ב()4( - דיונים פנימיים

91)ב()5( - ניהול פנימי

920)ב()6( - סוד מסחרי

915)ב()7( - תנאי לאי מסירה

91)ב()8( - רשות אכיפה

9)ב()9(- ניהול פנימי

9)ב()10( - פרטיות הנפטר

144 - החוק אינו חל

מידע על אודות זמני טיפול בבקשות 
6:  שנענו בשנת 2019 

באחוזיםבמספרזמן הטיפול

921.4עד 15 יום

2047.6בין 16 ל-30 יום

1023.8בין 31 ל-60 יום

37.1בין 61 ל-120 יום

0יותר מ-120 יום

42100%סה"כ 

מידע על אודות עתירות 7: בשנת 2019 הוגשו שתי 
עתירות כנגד החלטות הרשות שהתקבלו לפי חוק 
חופש המידע: עת"מ 38138-08-19 אמסלם תיירות 
ונופש בע"מ נ' רשות התחרות; עת"מ 49913-08-19 
דיזנהאוז בי.טי.סי. בע"מ נ' רשות התחרות. שתי 
העתירות הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים 
בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים על ידי 
צדדים שלישיים, שהתנגדו למסירת מידע המצוי 
בידי הרשות לידי מבקש המידע במסגרת בקשה 
על פי חוק החופש המידע. ביום 10.2.20 ניתן פסק 
דין בעתירות ונקבע שלפי סעיף 14)א()8( לחוק חוק 
חופש המידע, החוק לא חל על כל מידע שנאסף 
או נוצר לצורכי חקירה, בין שהיא חקירה פלילית 

ובין שהיא חקירה מנהלית.

חלק מהבקשות שנדחו, באופן חלקי או מלא, נומקו  5 
באמצעות יותר מעילת דחייה אחת.

תקנה 7)3( לתקנות. 6 

תקנות 7)4(7-)5( לתקנות. 7 
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