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 הריכוזיות חוקיישום פרק ד' ל השפעותל הציבור התייחסות לקבלת קורא קול

 וסוגיות נוספות בחוק הריכוזיות  במשק הריכוזיותצמצום  על

 

 ביום פורסם (הריכוזיות חוק - להלן) 2013-ד"תשעה, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום חוקה

חדשים  פתרונות כולל והוא במשק הריכוזיות תופעת עם להתמודד ביקש החוק. 2013 בדצמבר 11

 .משקית-הכלל הריכוזיות לתופעת

 :תחומים בשלושה התמקד החוק

בתחומי תשתיות חיוניים  זכויות שמקצים מאסדרים על חובה – זכויות בהקצאת ריכוזיות

 הריכוזיות לצמצום הוועדה עם בהתייעצות משקית-כלל ריכוזיות שיקולי לשקול כהגדרתם בחוק,

 (.הריכוזיות לחוק' ב פרק) התחרות על הממונה עם בהתייעצות ענפיתה תחרותיותה קידום ושיקולי

 שליטה בחברת לשלוט שנייה שכבה חברת על איסור – פירמידלי במבנה בחברות השליטה הגבלת

   . (הריכוזיות לחוק' ג פרק) החוק מפרסום שנים שש בתום מלא באופן לתוקף נכנס האיסור .אחרת

 תאגידים על איסור – משמעותיים פיננסיים גופים ובין משמעותיים ריאליים תאגידים בין הפרדה

 למע להחזיק וא) לשלוט (מסוים שיעור מעל מחזיקים או) בהם השולטים ועל משמעותיים ריאליים

. כאמור הפרדה ליצור שמטרתן נוספות והוראות, משמעותיים פיננסיים בגופים( מסוים לשיעור

 (.הריכוזיות לחוק' ד פרק) החוק מפרסום שנים שש בתום מלא לתוקף נכנס האיסור

צוות שכולל את ראש מיום פרסום החוק יוקם שש שנים בתום  ,חוק הריכוזיות)י( ל39לפי סעיף 

המועצה הלאומית לכלכלה, יו"ר רשות ניירות ערך, המפקח על הבנקים, הממונה על התחרות, 

האוצר, והממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, אשר יבחן את יישום הוראות פרק  דמנכ"ל משר

תו על ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים, ואת השפע

בהתאם לחוק, מסקנות הצוות והמלצותיו יוגשו  (.צוות היישום -מידת הריכוזיות במשק  )להלן 

 לוועדת הכספים של הכנסת.

מבקש צוות  ,לתוקף נכנסו הוראותיו שכלל אחרי ,הריכוזיות חוק מפרסום שנים שש חלוףבכעת, 

וההפרדה בין  תשל פרק ד' לחוק הריכוזיו להשפעות בנוגע מהציבור התייחסות לקבל היישום

הצוות . משמעותיים על מידת הריכוזיות במשק םיפיננסיגופים ומשמעותיים ים יתאגידים ריאל

יתמקד בראש ובראשונה בנושא זה, עם זאת, ככל שימצא לנכון ירחיב את היריעה גם לסוגיות 

 לא הריכוזיות חוק הוראות שבהן ריכוזיות לכשלי התייחסויות הצוות יקבל גם כן, נוספות. על

 או טיפלו בצורה שאינה מיטבית. טיפלו

במסגרת הקול  תחומים שבהם ניתן למקד את ההתייחסויותממצות ל שאינןלהלן מספר דוגמאות 

 הקורא:

 לעניין פרק ד' לחוק:

יישום הוראות פרק ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים  .א

 והשפעתו על מידת הריכוזיות במשק.משמעותיים, 
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האם חוק הריכוזיות, ובפרט פרק ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים  .ב

פיננסיים משמעותיים כוללים הסדרים שמטילים נטל רגולטורי עודף ויש לבחון את 

בפרט, האם נכון להחריג את השקעות כספי העמיתים מתחולת מגבלות נחיצותם? 

 הקבועות בפרק ההפרדה האמור, ולהבחין בינן ובין כספי הנוסטרו? ההשקעה 

האם ההוראות שנקבעו בחוק הריכוזיות בעניין הפרדה בין תאגידים ריאליים וגופים  .ג

פיננסיים מספקות, והאם יש לשקול אמצעים נוספים ביחס לפעילותם של תאגידים וגופים 

 ת הריכוזיות במשק? אלו במטרה לעודד תחרות ולצמצם את השפעתם על מיד

 לעניין סוגיות נוספות הנוגעות לריכוזיות:

האם  -  לחוק הריכוזיות 4המדדים שקבע חוק הריכוזיות להגדרת "גורם ריכוזי" שבסעיף  .ד

התפתחויות במשק, האם הם דורשים בחינה מחודשת והאם האת מדדים אלה תואמים 

 הם ממצים?

של הוראות חוק הריכוזיות ויישומו על המשק הישראלי, לרבות הצמיחה  תהשפעות חיוביו .ה

 הכלכלית של המשק, הקצאת האשראי במשק וגיוון מקורות האשראי.

של לתקן את ההגדרות האם ראוי  - גורמים שאינם נכללים ברשימת הגורמים הריכוזיים .ו

השקעה ופלטפורמות  כגון: קרנות ,גופים נוספיםההגדרה תורחב וכך שבחוק גורם ריכוזי 

מתיקון שתיגזר  האופרטיביתמה המשמעות , יכללו ברשימת הגופים הריכוזים. דיגיטליות

 ?כאמור

נכון שיישקלו שיקולי האם  - הריכוזיות תחומי התשתית החיונית שמופיעים בתוספת לחוק .ז

יש , האם מאידך משקית ביחס להקצאת זכויות בתחומי תשתית נוספים?-ריכוזיות כלל

 . תשתית חיונית הקבועים בחוק תחומים של משקללבחון את 

האם המנגנונים להפעלת כוח מיקוח,  – תמנגנונים להפעלת כוח מיקוח כלפי קובעי מדיניו .ח

 ועדת הריכוזיותמשקית שפרסמה -לבחינת ריכוזיות כללכפי שמפורטים במתודולוגיה 
 מאוזנים ומשרתים באופן אפקטיבי את עבודתה של ועדת הריכוזיות בבחינת התחום. 1

בתיקונים או השלמות להוראות חוק הריכוזיות לצורך הגשמה נאותה של  זיהוי של הצורך .ט

 תכלית ההסדרים הקבועים בו, לרבות מניעת מעקפים של הוראותיו. 

 . הישראלי ריכוזיות במשקצמצום האמצעים נוספים ל .י

)י( לחוק 39גיבוש עמדתו כנדרש לפי סעיף ל חברי צוות היישוםהמידע שיתקבל ישמש את 

 יחס לענייניםהצעות לחקיקה או הליכים פנים ממשלתיים אחרים ב לקידום, וכן הריכוזיות

 ובהתאם למכלול הנסיבות הרלוונטיות.   שמתאימים לכך רויסבוועדת הריכוזיות שהצוות 

                                                           
: 2019במרץ  3משקית שפרסמה הוועדה ביום -בעניין זה ראו את המתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל 1

methodology-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/concentrationcommittee. 
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בדואר  (התשפ"א שבטב ה') בינואר 18 ליום עד בנושא התייחסויות להגיש מוזמן הרחב הציבור

במייל , לרשות התחרות shacharb@mof.gov.ilאלקטרוני למשרד האוצר במייל: 

imanuelb@competition.gov.il . 

 

 חברי צוות היישום 

 בטבת התשפ"א' גי, ירושלים

 2020בדצמבר,  28

 


