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  סדרי עבודה לפעילות הוועדה לצמצו	 הריכוזיות

  

2013� לקידו� התחרות ולצמצו� הריכוזיות, התשע"ד(ב) לחוק 40להוראות סעי� בהתא�  

 40לצמצו� הריכוזיות שהוקמה מכח סעי� הוועדה  להל! סדרי העבודה של"), החוק(להל!: "

  "):הוועדה(להל!: " לחוק

  

  :כללי

הוועדה יו"ר יפנה , ולא נתמנה חבר ועדה אחר במקומו הופסקה כהונתו של חבר ועדה .1

�) ו2(א)(40לגור� הממנה הרלוונטי (בהתא� להוראות סעי� האפשרי בהקד� )3 (

 . ועדה בהקד� האפשרי בבקשה למינוי חבר )לחוק

  .הוועדה חבריייקבעו וישונו א' ורק בהסכמת כל  הוועדה של העבודה סדרי .2

 

   :פקידי� נוספי�תובעלי  עבודת הוועדה

חוק, ובכלל זה בענייני� בהוועדה תדו! ותקבל החלטות בכל הנושאי� הקבועי�  .3

  המנויי� להל!:

 .לחוק 4סעי� בהתא� ל ,גיבוש ופרסו� רשימת הגורמי� הריכוזיי�  .א

, א� בכוונת הוועדה לייע) לו המבקש להקצות זכות לגור� ריכוזי הודעה למאסדר  .ב

 (ב) לחוק. 6בעניי! ההקצאה נושא פנייתו, בהתא� לסעי� 

 הכוללת, למאסדר משקית�כלל ריכוזיות שיקולי בעניי! דעת חוות מסירתו גיבוש  .ג

; לחוק) ג(6�ו )ב(5 לסעיפי� בהתא� ,מנומקות והמלצות מנומקות מסקנות

 . לחוק) ד(6 לסעי� בהתא� הדעת חוות ופרסו�

ריכוזיות  הוראות ותנאי� בכללי� שיבטאו שיקוליייעו) למאסדר בעניי! קביעת   .ד

לסעי� , בהתא� לגור� ריכוזי זכותעל הקצאת ההגבלות ובכלל זה משקית �כלל

 . ) לחוק1((ג5

בעניי! הקצאת זכות לגור� ריכוזי בהתא� לכללי�  י�קבלת דיווחי� ממאסדר  .ה

) 2(ג)(5בהתא� לסעי�  ,שנקבעו, כשההקצאה נעשתה בלא התייעצות ע� הוועדה

 לחוק.
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החלטה לפיה הקצאה שנערכה בלא התייעצות ע� הוועדה מצדיקה בחינה חוזרת   .ו

בהתא� לסעי�  ,של הכללי�, הודעה על כ' למאסדר וקיו� היוועצות חוזרת בעניי!

 ) לחוק. 3(ג)(5

לקבלת עמדות ומידע הדרוש לוועדה לצור' תפקידה ממאסדרי� ומרשות פנייה   .ז

 (ב) לחוק. �(א)7בהתא� לסעיפי�  ,החברות הממשלתיות

לרשות החברות הממשלתיות לעניי! הצעה לאשר החלטה דעת מסירת חוות   .ח

שבלעדיה לא תוכל חברה ממשלתית לפעול בתחו� תשתית חיונית נוס�, בהתא� 

(א) לחוק; לעניי! אפשרות להקצות זכות לגור� ריכוזי במסגרת הפרטה, 8לסעי� 

(ב) לחוק; לעניי! הכרזה בצו כי למדינה אינטרס חיוני, בהתא� 8בהתא� לסעי� 

(ג) לחוק; וקיו� התייעצות של ועדת השרי� ע� הוועדה בעניי! העברת 8לסעי� 

 (ד) לחוק.  8לסעי� שליטה כשנקבע בצו כי למדינה אינטרס חיוני, בהתא� 

מסירת חוות דעת למועצת רשות המי� לעניי! האפשרות להעביר שליטה או   .ט

 (א) לחוק. 9אמצעי שליטה לגור� ריכוזי והתנאי� לכ', בהתא� לסעי� 

העברת דיווח לממשלה ולוועדת הכספי� של הכנסת על הליכי� שהתקיימו   .י

דעתה, אחת לשנה בהתייעצות ע� הוועדה ושיקולי� ששקלה לש� גיבוש חוות 

 לחוק.  15"), בהתא� לסעי� הדיווח השנתי("

חוות דעתה והמלצתה של הוועדה לפני הממשלה בדבר הצור' בתיקו!  הבאת  .יא

 לחוק.  16התוספת, אחת לשנתיי�, בהתא� לסעי� 

 לחוק.  29גיבוש ופרסו� רשימת הגופי� הפיננסיי� המשמעותיי�, בהתא� לסעי�   .יב

 30י� הריאליי� המשמעותיי�, בהתא� לסעי� גיבוש ופרסו� רשימת התאגיד  .יג

 לחוק. 

), לרבות פניה 2(א)(30קביעת התאגידי� הריאליי� שמתקיי� בה� האמור בסעי�   .יד

, בהתא� לסעי� בעניי! לתאגיד ריאלי או לשולט בו בדרישה לקבלת תצהיר

 ) לחוק. 2(ג)(30

ר של כל בינוא 16�ב (א)30�(א) ו29עדכו! ופרסו� הסכומי� הקבועי� בסעיפי�   .טו

 לחוק.  31, בהתא� לסעי� שנה

 (ב) לחוק. 40קביעת סדרי עבודת הוועדה, בהתא� לסעי�   .טז

, הודעה על דחיית בקשה והפניה לגור� אחר האחראי על קביעת רשימותעדכו!   .יז

בקשות לתיקו! או להשלמת מידע המידע נושא הפניה וקבלת החלטה, ביחס ל

 וק.לח 41ברשימות שפרסמה הוועדה, בהתא� לסעי� 
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ועדה, את הגורמי� הבאי� מבי! עובדי רשות ההגבלי� ועדה ימנה, באישור הויו"ר הו .4

 העסקיי�:

 עדה;ומרכז הו  .א

 עדה.ומזכיר הו  .ב

 ועדה יהיה אחראי, בי! השאר, לענייני� הבאי�:ומרכז ה .5

 עדה;והו המקצועית שלעבודת המטה ריכוז   .א

 עדה;וריכוז עבודת המטה האדמיניסטרטיבית של הו  .ב

  עדה;וועדה והעברת החומר הנדרש לחברי הווה הכנת ישיבות  .ג

ריכוז העבודה השוטפת מול כלל הגורמי�, ממשלתיי� ואחרי�, שאית� אמורה   .ד

 עדה לבוא במגע במסגרת ביצוע תפקידה;והו

 עדה.וכל תפקיד נוס� כפי שתטיל עליו הו  .ה

� עדה ויפעל בהתא� להנחיותיו בענייני� הקשוריוועדה יהיה כפו� למרכז הוומזכיר ה .6

 ועדה. ולהתנהלות האדמיניסטרטיבית של ה

  :ישיבות הוועדה

פי �ייקבעו בהתא� לצרכי� הנובעי� ממילוי תפקידי הוועדה על הוועדהמועדי ישיבות  .7

  .החוק

(או ממלא מקומו, ישיבות הוועדה יתקיימו בהשתתפות כל חבריה. נבצר מחבר ועדה  .8

 טלפו! באמצעות מרחוק בה ישתת�, להיות נוכח באופ! פיסי בישיבהבנסיבות העניי!) 

 .  אחר תקשורת אמצעי או

לעיל, החלטות הוועדה שעניינ! הודעת הוועדה הא� בכוונתה  8על א� האמור בסעי�  .9

(ב) לחוק, יוכלו להתקבל 6לייע) למאסדר בעניי! הקצאת זכות לגור� ריכוזי, לפי סעי� 

 באמצעות טלפו! או אמצעי תקשורת אחר.  ג� 

 ידי יו"ר הוועדה. �סדר היו� של הישיבה ייקבע על .10

במשרדי רשות ההגבלי� העסקיי� בירושלי� או בכל  נהתקיימתישיבות הוועדה  .11

 לנוחות חברי הוועדה. יו"ר הוועדה מקו� אחר שיקבע 

מועד לפני שבוע לחברי הוועדה סדר היו� וחומר הרקע לישיבות הוועדה יועברו  .12

 . עשות כ!, זולת א� לא נית! להישיבה

תקציר , בישיבות הוועדה ייער' פרוטוקול, שבו יירשמו המסמכי� שהובאו בפניה .13

 וההחלטות שנתקבלו. מרכז הוועדה יהיה אחראי לניהול פרוטוקול הישיבה. הדיוני� 
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  : ידי הוועדה�קבלת החלטות על

 החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות של חבריה. .14

עדה קול נוס� בהצבעה וברוב דעות, יהיה ליו"ר הולא היה בידי הוועדה לקבל החלטה  .15

 תקיימו התנאי� המצטברי� שלהל!:, ובלבד שהבאותו העניי!

ולא מונה לו ממלא מקו�, הופסקה כהונתו של אחד מחברי הוועדה, שאינו היו"ר,   .א

להצביע, ובלבד שמצב זה צפוי להישאר מלא מקומו ו/או מאו שנבצר ממנו 

 המועד(להל!: " חוק לקבלת החלטה באותו העניי!בתוקפו עד למועד שנקבע ב

 .")האחרו�

 הצבעת הוועדה תתקיי� לא יותר מחמישה ימי עבודה לפני המועד האחרו!.   .ב

לחוק יצוי! הא�  9או , 8, 5בהחלטה של הוועדה ביחס לחוות דעת שניתנה לפי סעיפי�  .16

יוצגו בחוות . לא נתקבלה ההחלטה האמורה פה אחד, התקבלה ברוב דעות או פה אחד

 .הדעת ג� נימוקי דעת המיעוט


