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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

 הצעת חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 20( )חיזוק האכיפה והקלת
נטל האסדרה(, התשע"ח-2018

בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-11988)להלן-החוקהעיקרי(,במקום"ההגבלים1עתיקוןשםהחוק
העסקיים"יבוא"התחרותהכלכלית"ע

בסעיף1לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"ארגוןצרכנים"יבוא: )1(

""אתרהאינטרנט"-אתרהאינטרנטשלרשותהתחרות;";

בהגדרה"ביתהדין",במקום"ביתהדיןלהגבליםעסקיים"יבוא"ביתהדיןלתחרות"; )2(

בהגדרה"חברה",במקוםהסיפההחלבמילים"ושותפותשנרשמה"יבוא"עמותה )3(
כמשמעותהבחוקהעמותות,התש"ם-21980,ושותפותכהגדרתהבפקודתהשותפויות

]נוסחחדש[,התשל"ה-31975;";

העסקיים, ההגבלים לחוק המוצע התיקון  כללי
התשמ"ח-1988)להלן-החוק,אוחוקההגבלים 
העסקיים(,עוסקבעיקרובהוראותשבליבתהחוק:תחומי
הפיקוחעלמונופולין,מיזוגיםואופןהאכיפהשלהחוקע
התיקוןמבקשמצדאחדלהעמיקולמקדאתפעילותהשל
רשותההגבליםהעסקיים,שתיקראמעתהרשותהתחרות,
בפעילויותשטמוןבהןנזקפוטנציאלילתחרותולציבור,
והרגולטורי הבירוקרטי הנטל את להקטין שני ומצד
שמייצריםמנגנוניהפיקוחהקיימיםכיוםבחוקעהתיקון
המוצעמקרבאתהדיןהישראלילמקובלבדיניהתחרות

בכלכלותמפותחותבעולםע

המטרההמרכזיתשביסודהתיקוניםהמוצעיםהיא
מיקודהאיסוריםשבחוקבפעילויותהעסקיותשמקימות
חששלפגיעהמשמעותיתבתחרותאובפעילויותשמטרתן
את תחזק החוק הצעת במשקע התחרות את להפחית
יכולתהשלרשותההגבליםהעסקייםלפעולבמלואהכוח
ובאפקטיביותלטובתקידוםהתחרותעבהבעת,יוסרנטל
רגולטוריובירוקרטימיותרמפעילותעסקיתשאינהמעלה
חששלפגיעהבתחרות,כדילאפשרלעסקיםהפועלים

באופןתחרותילקדםצמיחהכלכליתבמשקע

הצורךבתיקוןהחוקנובעגםמכךשהיבטיםרבים
שלמסגרתהפיקוחהקבועהבחוקאינםעוליםבקנהאחד
עםהמקובלבעולם,והוראותיואינןמתאימותלשינויים
המשמעותייםשעברההכלכלההישראליתמאזשנקבעועכך
למשלבהקשרשלמונופולין-כמעטשאיןבעולםמדינות
אשרקובעותאתקיומושלמונופוליןעלבסיסנתחשוק
בלבד,כמובישראלעכמוכן,ביחסלפיקוחעלהמיזוגים-הסף
הכספישלחובתהדיווחלאעודכןמאז1999,אףשהכלכלה
הישראליתצמחהביותרמפישנייםבתקופהשחלפהמאזע
ואכן-כמותהמיזוגיםהמוגשיםלרשותהישראליתגבוהה

באופןחריגלעומתממוצעמדינותה–OECDע

תיקוניהחקיקההמבוקשיםיצמצמועלויותאסדרה
שאינן ופעולות לעסקאות ביחס מיותרות ובירוקרטיה
יוצרותסיכוןלתחרותעעלויותמיותרותאלהפוגעותבמידה
רבהדווקאבעסקיםהקטנים,מחולליהתחרותעדרישות
האסדרההמיותרתגםמביאותלהסטתמשאביהרשות
מפעילותמקדמתתחרותלבירוקרטיהשאיןבצדהתועלת
למשקאולעסקיםעבצדההקלהבדרישותהאסדרה,וכדי
לוודאיכולתהרתעההולמתלרשותההגבליםהעסקיים,
מוצעלחזקאתההרתעהביחסלהפרותמהותיותשלהחוקע

כדילייצרבהירותבציבורהרחבלגבימהות  סעיף 1
החוקותכליתו,ולגביעיקרתפקידםשלהממונה 
ושלרשותהגבליםעסקיים,מוצעלשנותאתשמושלחוק
ההגבליםהעסקייםל"חוקהתחרותהכלכלית"עתכליתו
שלחוקההגבליםהעסקייםהיאקידוםהתחרותהחופשית
רשות הייעודשל גם זהו בהע הפגיעה ומניעת במשק
ההגבליםהעסקיים,כגוףהמופקדעלאכיפתחוקזהעמן
הראויכיהדבריקבלביטויברורבחוק-ובראשובראשונה

בשםהחוקע

להגדרה "אתר אינטרנט" -מוצעלהוסיףלחוק  סעיף 2 
כאתר האינטרנט" "אתר המונח הגדרת את 
האינטרנטשלהרשות,בשלהוספתהמונחבסעיפיםאחרים

שלהחוקכמוצעבמסגרתתיקוןזהע

תיקון ההגדרה "בית הדין" -מוצעלשנותאתהגדרת"בית
הדין",בעקבותשינויהשםהמוצעלביתהדיןלתחרותע

חברה מגדיר לחוק 1 סעיף - "חברה"  ההגדרה  תיקון 
]נוסח החברות פקודת לפי ונרשמה שנוסדה כ"חברה
חדש[,התשמ"ג-1983,לרבותחברתחוץשנרשמהכאמור,
אגודהשיתופיתרשומהכמשמעותהבפקודתהאגודות
השיתופיותושותפותשנרשמהלפיפקודתהשותפויות

]נוסחחדש[,התשל"ה-1975"ע

ס"חהתשמ"חעמ'128;התשע"ז,עמ'1,200ע 1

ס"חהתש"ם,עמ'210ע 2

דינימדינתישראל]נוסחחדש[,עמ'9ו5ע 3

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בהגדרה"הממונה",במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )ו(
התחרות"ע

בסעיף3)ו()ד(לחוקהעיקרי,בהגדרה""סוג"שלתוצרתחקלאית",בסיפה,במקוםב"אתר3עתיקוןסעיף3
האינטרנטשלהרשות"יבוא"באתרהאינטרנט"ע

במקוםסעיףו1אלחוקהעיקרייבוא:ועהחלפתסעיףו1א

"מועדלמתן
החלטתהממונה

הממונהייתןאתהחלטתובתוך30ימיםמהיוםשבוהגיעהו1אע
לידיובקשהלפיסעיףו1,אלאאםכןמצאכיבדיקתבקשת
הפטורמצדיקהאתהארכתהתקופהבפרקיזמןשלאיעלו
נוספים;עלהארכהכאמורימסור 120ימים במצטברעל

הממונהלצדדיםהודעהמנומקת,בכתבע"

)ז(,המילים"עלקביעהכאמוריחולוהוראות5עתיקוןסעיף15א בסעיף15אלחוקהעיקרי,בסעיףקטן
סעיף3ו)ב(עד)ה("-יימחקוע

בהגדרה"הממונה",במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )ו(
התחרות"ע

בסעיף3)ו()ד(לחוקהעיקרי,בהגדרה""סוג"שלתוצרתחקלאית",בסיפה,במקוםב"אתר3ע
האינטרנטשלהרשות"יבוא"באתרהאינטרנט"ע

תיקוןסעיף3

החלפתסעיףו1אבמקוםסעיףו1אלחוקהעיקרייבוא:וע

"מועדלמתן
החלטתהממונה

הממונהייתןאתהחלטתובתוך30ימיםמהיוםשבוהגיעהו1אע
לידיובקשהלפיסעיףו1,אלאאםכןמצאכיבדיקתבקשת
הפטורמצדיקהאתהארכתהתקופהבפרקיזמןשלאיעלו
נוספים;עלהארכהכאמורימסור 120ימים במצטברעל

הממונהלצדדיםהודעהמנומקת,בכתבע"

)ז(,המילים"עלקביעהכאמוריחולוהוראות5ע בסעיף15אלחוקהעיקרי,בסעיףקטן
סעיף3ו)ב(עד)ה("-יימחקוע

תיקוןסעיף15א

המונח"חברה"נמצאבבסיסהגדרת"מיזוגחברות"
בסעיף1לחוק,כדלקמן:"לרבותרכישתעיקרנכסיחברה
בידיחברהאחרתאורכישתמניותבחברהבידיחברה
אחרתהמקנותלחברההרוכשתיותרמרבעמהערךהנקוב
שלהוןהמניותהמוצא,אומכוחההצבעהאומהכוח
יותרמרבעמהדירקטוריםאוהשתתפותביותר למנות

מרבעברווחיהחברהעעע"ע

הצעתהחוקמבקשתלתקןאתהגדרת"חברה"בסעיף1
לחוקביחסלשותפויות,כךשיהיהברורכיזוכוללתכל
]נוסח שותפות,כהגדרתהבסעיף1לפקודתהשותפויות
חדש[,התשל"ה-1975,דהיינו:"חברבניאדםשהתקשרו
בקשרישותפות",ולארקשותפותרשומהעכמוכן,מוצע
להוסיףמפורשותלהגדרתחברהגם"עמותה"כמשמעותה
בחוקהעמותות,התש"ם-1980עזאת,משוםשאיןהצדקה
מהותיתלכךשהפיקוחעלמיזוגיםומונופוליןלאיחולעל

מיזוגיםשעמותההיאצדלהםע

-מוצעלשנותאתהגדרת תיקון ההגדרה "הממונה" 
של תפקידו בשם המוצע השינוי בעקבות "הממונה"

הממונה,ל"ממונהעלהתחרות"ע

האינטרנט" "אתר ההגדרה הוספת בעקבות  סעיף 3
בסעיף1המוצעבסעיף2להצעתחוקזו,מוצע 

להשתמשבמונחמוגדרזהבסעיף3)ו()ד(לחוקע

מוצעלתקןאתסעיףו1אלחוק,העוסקבמועד  סעיף 4
את לפטור בבקשה הממונה החלטת למתן 
הצדדיםלהסדרכובלמהחובהלקבלאתאישורביתהדין
זו להסדרעמוצעכיהמועדיםלקבלתההחלטהבבקשה
יושוולקבועבחוקביחסלהחלטתהממונהבמיזוג,בהתאם
לסעיף20לחוק,ויעמדוככללעל30יום,אלאאםכןמצא
הממונהכיבדיקתבקשתהפטורמצדיקהאתהארכת
התקופהבפרקיזמןשאינםעולים,במצטבר,על120ימים
נוספיםעעלהארכתהתקופהכאמוריודיעהממונהלצדדים

בכתב,בהודעהמנומקתע

כמוכןמוצעלבטלאתסעיףקטן)ב(שלסעיףו1א
לחוק,העוסקבזמניבדיקתבקשותפטורשעניינןגידולאו

שיווקתוצרתחקלאית,המוגשותבידימגדליםעהסעיף
מתייתרבשלהשינויבמסגרתהזמניםלטיפולבכללבקשות

הפטורע

וזהנוסחושלסעיףקטן)ב(לסעיףו1אלחוק,שאותו
מוצעלבטל:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בבקשהלפיסעיף ")ב(
ו1שעניינהגידולאושיווקסיטונאישלתוצרתחקלאית
3)ו()ד(,יקראואתסעיף שהגישמגדלכהגדרתובסעיף

קטן)א(כךשבמקום"90ימים"יבוא"60ימים"ע

בסעיף לתקןאתהפרוצדורההקבועה מוצע  סעיף 5
15א)ז(לחוקביחסלהחרגתהסדרמפטורהסוגע 
סעיף15א)ז(לחוקקובעכילממונהסמכותלהחריגהסדר
ממועד סוג פטור בכללי שהתקין מפטור מסוים כובל
שיקבע,ולהורותלצדדיםלהסדרלפנותלקבלתאישור
להסדרענוסףעלכך,עלפיסעיףזה,עלהחלטתהממונה
סעיפים הוראות יחולו פרטני הסדר כאמור להחריג
הממונה בסמכות עוסקים אשר לחוק, )ה( עד 3ו)ב(
לפרסםקביעותלפיסעיף3ו)א(לחוקעסעיף3ו)ב(עוסק
באופןמסירתההודעהעלקביעהשלהממונה,סעיפים
ו)ד(עוסקיםבעררעלקביעהשלהממונה,וסעיף 3ו)ג(
)ה(קובעכיקביעתהממונהתהיהראיהלכאורה קטן

לנקבעבהבכלהליךמשפטיע

אלאשהחלטתהממונהלהחריגהסדרמפטורסוג
במהותהאינהדומהלקביעתממונהמןהסוגשראוילהחיל
לגביואתהוראותסעיפים3ו)ב(עד)ה(לחוקעזאתכיוון
שהחלטהלהחריגהסדרמפטורהסוגהיאהחלטהמינהלית
שמשמעותההיאשעלהצדדיםלפעולבמסגרתהמסלול
הרגיללהסדרתחוקיותושלהסדרכובלעקרי,לאחרקבלת
החלטתהממונהעלהחרגתהסדרכובלמסויםמכלליפטור
סוג,יוכלוהצדדיםלפתוחבהליךנפרדועצמאיולהביאאת
ההסדרלאישורביתהדיןלפיסעיף7לחוקאולבקשפטור
מאתהממונהלפיסעיףו1לחוקעכךשלמעשהלפנינושני
שלבים-שלבראשון,שעניינוהחלטהלהחריגהסדרמפטור
סוג,ושלבשני,שעניינואישורההסדרבמסגרתהליךאישור

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף16לחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף16

בסעיףקטן)א(,אחרי"לפיסעיף7"יבוא"אובקשהלהיתרזמנילפיסעיף13,או )1(
בקשהלפטורלפיסעיףו1";

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

בסעיף17לחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף17

בסעיףקטן)א(- )1(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

נפרדועצמאי,אולחלופיןבקשתפטורמהממונהגםהיא
במסגרתהליךנפרדועצמאיעכלומר,ההחלטההמתקבלת
בשלבהראשוןהיאהחלטהמינהלית,שאינהחורצתאת
גורלושלההסדרכהסדראסורואינהמציבהאתהצדדים
בפנימצבסופי,אלאקובעתשהואייבחןבמסלולהרגיל
ככלהסדרכובלאחר,היינו,יהיהטעוןפטוראואישורעזאת
בניגודלקביעהשלהממונהלפיסעיף3ו)א(לחוקכאמור
לעילעעלכןמוצעשלאלהחילעלהחלטתהממונהלהחריג
הסדרמפטורסוגאתההסדריםהמיוחדיםבחוקלהליכי
קביעה,כךשהחלטהזושלהממונהתהיהכפופהלביקורת
שיפוטיתלפיכלליהמשפטהמינהליהמהותי,ויובהרכי

איןלהערךראייתימיוחדבדומהלקביעהשלהממונהע

הצורךבתיקוןהאמורמתחדדלאורהמגמההקיימת
להרחיבאתכלליפטורהסוגעלמעשההתיקוניםהמוצעים
5להצעתהחוקהםחלקממהלךרחביותרשל בסעיף
שינוייםביחסלהסדריםכובליםעבהליךנפרדמתיקוןהחוק,
בכוונתרשותהגבליםעסקייםלפעוללצמצוםמהותי
שלחובתצדדיםלהסדרכובללקבלפטורפרטנילהסדר,
באמצעותהרחבתכלליפטורסוגמכוחסעיף15אלחוק,כך
שיפטרומןהחובהלקבלפטורפרטנילסוגיםמסוימיםשל
הסדריםכובליםאשרעומדיםבתנאיםהמהותייםשלסעיף
ו1)א(לחוקוסעיף15א)א(לחוקעכוונהזוהיאהמשךהמגמה
הקיימתבשניםהאחרונותבכלליפטורהסוג,שלמעבר
לבחינהמהותיתשלההשלכותהתחרותיותשלההסדר
הנבחן,ואחריותהצדדיםלבחוןאתעמידתםבדרישות

להיותושלהסדרכובלמותרע

מוצעלתקןאתסעיף16לחוק,שעניינושינוי  סעיף 6
סעיף את לתקן מוצע ראשית, כובלע בהסדר 
16)א(לחוקכךשיהיהברורכישינויבפרטמהותיבהסדר
כובלשניתןלואישור,מחייבאתהצדדיםלפעוללהכשרת
ההסדרהכובל-ביןאםבפנייהלאישורביתהדין,כאמור
בנוסחהחוקהקיים,וביןאםבבקשהלהיתרזמניאולפטור
כפישמוצעבתיקוןהסעיף,לפיהמתאיםבנסיבותהענייןע

)ב(,אשרמקים כמוכןמוצעלבטלאתסעיףקטן
חובהעלצדדיםלהסדרכובללהודיעלממונהעלכלשינוי
בושלדעתםאינושינוימהותי,וקובעאפשרותלבירור
מחלוקותבפניאבביתהדיןבמקרהשהממונהסבורכי
השינוישדווחהואשינוימהותיעהסיבהלתיקוןהיאכידי
בהוראההקבועהבסעיף16)א(לחוק,כאמור,ולפיהשינוי
בפרטמהותיבהסדרכובלשניתןלואישור,פטוראוהיתר

זמנידינוכדיןהסדרכובלחדש,הטעוןבקשהלאישור,פטור
אוהיתרזמני,בתוך30ימיםמיוםהשינויעמטבעהדברים,
אםהשינויבהסדרהכובלאינומהותי,הטלתחובתדיווח

בעניינוהיאמיותרתע

וזהנוסחושלסעיףקטן)ב(שלסעיף16לחוק,שאותו
מוצעלבטל:

הצדדיםלהסדרכובלכאמוריודיעולממונה ")ב(
עלכלשינויבושלדעתםאינושינוימהותי;סברהממונה
כיהשינויהואמהותי,יפנהלאבביתהדיןכדישיכריע

במחלוקתע"

מוצעלתקןאתסעיף17לחוקאשרקובעעל  סעיף 7
אילומיזוגיחברותיחולוהוראותפרקג'לחוקע 
סעיף17)א(לחוקקובעשלושהתנאיסף,אשראםאחד
מהםלפחותמתקיים,חובהעלצדדיםלמיזוגלפנותלקבלת
אישורהממונה:)1(כאשרצדלמיזוגמחזיקבנתחשוקשל
מעל50%,ובהתאםהואבעלמונופולין;)2(כאשרבעקבות
ייווצרלצדדיםנתחשוקמשותףשלמעל50%; המיזוג
)3(כאשרהמחזורהמשותףשלהצדדיםלמיזוגבשנה

שקדמהלמיזוגעולהעל150מיליוןש"חע

מרביתהמיזוגיםהמוגשיםלאישורהממונהמוגשים
סעיף את לעדכן מוצע המכירותע מחזור חלופת מכוח
17)א()2(לחוק,כךשמיזוגיםשמחזורהמכירותהמשותף
שלהצדדיםלהםעולהעל360מיליוןש"ח)במקום150
מיליוןש"חכפיהקבועכיום(יידרשולקבלאישורמראש

מאתהממונהע

הצורךבהעלאתסףהדיווחשעניינומחזורהמכירות
המשותףשלהצדדיםנובעמכךשמאזשנקבעהסכום
בחוק,בשנת1999,השתנההמשקהישראליוצמחמאודע
למעשה,התוצרהמקומיהגולמיגדלבתקופהשבין1999
ל־2015ביותרמפישנייםעתנאיהסףאשרמתבססעל
מחזורהמכירותהמשותףשלהצדדיםלמיזוגאמורלשמש
כאינדיקציהלגודלעסקהשעשויהלהיותמשמעותית
למשק,אךלאורהשינוייםהגדוליםבכלכלההישראלית,
הואנמוךמדיואינוממלאאחרייעודובאופןמיטביעגםלפי
דו"חשלארגוןה–OECD)הארגוןלשיתוףפעולהולפיתוח
כלכלי(משנת2016,בחינההשוואתיתשלרףהדיווחעל
מיזוגיםביןהמדינותהחברותבארגוןמראהכיהרשות
הישראליתנדרשתלטפלבמספרגבוהשלהודעותמיזוג
יחסיתלגודלהאוכלוסייהעבהתאםלכך,מוצעלהעלותאת
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מונופולין, לבעל המתמזגות החברות יהפכו מהמיזוג כתוצאה )1("
כמשמעותובסעיף26)א()1(";

בפסקה)2(,במקום"150מיליוןשקליםחדשים"יבוא"360מיליוןשקלים )ב(
חדשים",והמילים"השררשאי,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,לשנותאת

הסכוםהאמור"-יימחקו;

בפסקה)3(,במקום"כמשמעותובסעיף26"יבוא"כמשמעותובסעיף26)א()1("; )ג(

בסעיףקטן)ב(- )2(

)1(,במקום"שיעורעלייתהמדד"יבוא"שיעורשינויהמדד", בפסקה )א(
והמילים"ובלבדששיעורעלייתהמדדכאמורעלהעל10אחוזים"-ימחקו;

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

הממונהיפרסםהודעהעלסכוםמעודכןכאמורבאתרהאינטרנט )3("
וברשומות";

בפסקה)ו(,בהגדרה"המדדהיסודי",במקום"שלאחרתחילתושלחוקזה" )ג(
יבוא"שלאחרתחילתושלחוקההגבליםהעסקיים)תיקוןמס'20()חיזוקהאכיפה
והקלתנטלהאסדרה(,התשע"ח-2018",ובמקום"אוקטובר1988"יבוא"דצמבר

;"2017

בסעיףקטן)ג(,במקום"כאמורבסעיףקטן)א()1("יבוא"לענייןסעיףקטן)א()1("; )3(

סעיףקטן)ד(-בטלע )ו(

בסעיף20לחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף20

בסעיףקטן)ב(,בסיפה,אחרי"הוארךהמועד"יבוא"לפיסעיףקטן)ב1(או"; )1(

מונופולין, לבעל המתמזגות החברות יהפכו מהמיזוג כתוצאה )1("
כמשמעותובסעיף26)א()1(";

בפסקה)2(,במקום"150מיליוןשקליםחדשים"יבוא"360מיליוןשקלים )ב(
חדשים",והמילים"השררשאי,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,לשנותאת

הסכוםהאמור"-יימחקו;

בפסקה)3(,במקום"כמשמעותובסעיף26"יבוא"כמשמעותובסעיף26)א()1("; )ג(

בסעיףקטן)ב(- )2(

)1(,במקום"שיעורעלייתהמדד"יבוא"שיעורשינויהמדד", בפסקה )א(
והמילים"ובלבדששיעורעלייתהמדדכאמורעלהעל10אחוזים"-ימחקו;

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

הממונהיפרסםהודעהעלסכוםמעודכןכאמורבאתרהאינטרנט )3("
וברשומות";

בפסקה)ו(,בהגדרה"המדדהיסודי",במקום"שלאחרתחילתושלחוקזה" )ג(
יבוא"שלאחרתחילתושלחוקההגבליםהעסקיים)תיקוןמס'20()חיזוקהאכיפה
והקלתנטלהאסדרה(,התשע"ח-2018",ובמקום"אוקטובר1988"יבוא"דצמבר

;"2017

בסעיףקטן)ג(,במקום"כאמורבסעיףקטן)א()1("יבוא"לענייןסעיףקטן)א()1("; )3(

סעיףקטן)ד(-בטלע )ו(

תיקוןסעיף20בסעיף20לחוקהעיקרי-8ע

בסעיףקטן)ב(,בסיפה,אחרי"הוארךהמועד"יבוא"לפיסעיףקטן)ב1(או"; )1(

רףהדיווחהמבוססעלמחזורמכירותמשותףלסכוםשל
360מיליוןש"חעסכוםזהמשקףבקירובהצמדהלשינוי

בתוצרהמקומיהגולמישלהסכוםשבחוקהקייםע

בהתאמהלתיקוןהמוצעלסעיף17)א()1(,מוצעלבטל
אתסעיףקטן)ד(שבוהיוקבועותהגדרותהמשמשותאת
פסקה)1(שאותהמוצעלהחליףואשרבנוסחההמוצעאין

שימושבמונחיםהמוגדריםבסעיףקטן)ד(ע

וזהנוסחושלסעיףקטן)ד(שאותומוצעלבטל:

בסעיףזה- ")ד(

"נכסדומה"-נכסבעלתכונותדומותאףאם
אינוזההמכלהבחינות;

"שירותדומה"-שירותבעלתכונותדומותאף
אםאינוזההמכלהבחינותע"

כאמורלעיל,לאמוצעלשנותאתשתיהחלופות
למיזוגע הממונה אישור קבלת את הדורשות האחרות
לפיכךמיזוגיםקטניםיותרעדייןעשוייםלהידרשלאישור
הממונהאםמתקייםבהםאחדמשניתנאיהסףהאחרים:
נתחשוקמשותףלצדדיםלמיזוגשלמעל50%)דהיינו,
מיזוגהמובילליצירתמונופולעלבסיסנתחשוק,לפיסעיף
26)א()1(המוצעבסעיף11להצעתהחוק(,אונתחשוקשל
מעל50%שמחזיקאחדמהצדדיםלמיזוג)דהיינו,מיזוג

שצדלוהואבעלמונופוליןעלבסיסנתחשוק,לפיסעיף
26)א()1(המוצעבסעיף11להצעתהחוק(עהשארתשניתנאי
סףאלהנועדהלתפוסמיזוגיםשאינםעומדיםבסףמחזורי
המכירות,אךעלוליםלפגועמשמעותיתבתחרות,ולכןהם

ימשיכולהיותמוגשיםלבחינתהרשותע

17)ב(לחוקכך נוסףעלכך,מוצעלתקןאתסעיף
שייקבעמנגנוןעדכוןסכוםאוטומטיבחוקבהתאםלשינויי
המדדעעלפימנגנוןעדכוןהסכוםהמוצע,הסכוםהקבוע
17)א()2(לחוקיתעדכןמדישנהבשנהבהתאם בסעיף
מדד עליית של במקרה רק ולא המדד, שינוי לשיעור
בשיעורשלמעל10%כאמורבחוקכיוםעבשונהמהמנגנון
הקייםבחוק,מוצעלקבועכיפרסוםברשומותשלהסכום
המעודכןלאיידרשכתנאילכניסתהעדכוןלתוקפואלא
יהיההצהרתיבלבדעהעדכוןיתבצעב־1בינוארמדישנה,
ובשנההראשונהשלאחרתחילתושלתיקוןחוקזההמדד

היסודייהיההמדדשיתפרסםבדצמבר2017ע

ארכה לעניין לחוק 20 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 8
לקבלתהחלטתהממונהלגבימיזוגעפרקהזמן 
הקבועבחוקכיוםלקבלתהחלטהבמיזוגעומדעל30ימים;
סמכותהארכתתקופהזונתונהבידיאבביתהדיןלהגבלים
עסקייםלפיסעיף38לחוקוכןקיימתהאפשרותלהאריך
אתהמועדעלפיהסכמתהצדדיםעהניסיוןמראהכיפרק
זמןזה,הגםשהואהולםאתמרביתהמיזוגיםהמוגשים
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

מצאהממונה,כיבדיקתהודעתמיזוגמצדיקהאתהארכתהתקופה ")ב1(
הקבועהבסעיףקטן)ב(,רשאיהממונהלהאריךאתהמועדבסעיףקטן)א(לפרקי
זמןשלאיעלובמצטברעל120ימיםנוספים;עלהארכהכאמורימסורהממונה

לצדדיםהודעהמנומקת,בכתב"ע

בסעיף21לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ב(,אחרי"ברשומות"יבוא"באתרהאינטרנט"ע9עתיקוןסעיף21

בסעיף22לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ב(,במקום"בשניעיתוניםיומיים"יבוא"באתר10עתיקוןסעיף22
האינטרנט"ע

בסעיף26לחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף26

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בחוקזה,"בעלמונופולין",כלאחדמאלה: ")א(

אדםשחלקובכללהאספקהשלנכסיםאובכללרכישתם,אובכלל )1(
מתןשירותים,אובכללרכישתם,עולהעלמחצית;

אדםהמחזיקכוחשוקמשמעותיביחסלאספקתנכסיםאורכישתם, )2(
אוביחסלמתןשירותיםאורכישתםע

עלקיומושלבעלמונופוליןכאמוריכריזהממונהבהודעהברשומות; )א1(
עלהכרזהכאמוריחולוהוראותסעיף3ו)ב(עד)ה(,כאילוהיתהקביעהלפי

סעיף3ו)א(ע";

סעיףקטן)ג(-בטלע )2(

לאישור הממונה, אינו מתאים למיזוגים מורכבים המעלים 
שאלות של ממש. על כן מוצע לאפשר הארכה של פרק הזמן 
הקבוע בחוק לקבלת החלטה בבקשה לאישור מיזוג, אם 
מצא הממונה כי הדבר נדרש. כלומר לפי המוצע, הארכת 
התקופה לא תדרוש הליך שיפוטי או הסכמת הצדדים, אלא 
החלטה מינהלית מנומקת של הממונה. הממונה יוכל לעשות 
שימוש בסמכות זו כדי להאריך את מועד בדיקת המיזוג 
כמה פעמים, בכל פעם לפרק הזמן הסביר בנסיבות העניין, 
ובלבד שהארכה המצטברת לא תעלה על 120 ימים נוספים. 
זאת, בדומה למקובל בעולם ביחס למיזוגים המעוררים 
שאלות תחרותיות משמעותיות. מוצע לערוך תיקון דומה 
בסעיף 14א המוצע בסעיף 4 להצעת החוק, לעניין המועד 

להחלטת הממונה בבקשת פטור בהסדר כובל. 

מוצעלתקןאתסעיף21)ב(לחוק,כךשייקבעכי  סעיף 9
החלטתהממונהבדברהסכמהלמיזוגחברות, 
התנגדותלואוהתנייתובתנאים,צריכהלהתפרסםבאתר
האינטרנטשלהרשות,נוסףעלהפרסוםברשומותובשני

עיתוניםיומייםע

מוצעלתקןאתסעיף22)ב(לחוקבאופןשיבהיר,  סעיף 10
כיהמועדהקובעלצורךחישובזמניערריםעל 
החלטותהממונההמאשרותמיזוגחברות,הואמועדפרסום
ההחלטהבאתרהאינטרנטשלהרשותעזאת,משוםשכעניין
פרקטי,סבירכיאישורהמיזוגיבואלידיעתושלהציבור
הרלוונטיכברבעקבותעדכוןהדברבאתרהאינטרנטשל

הרשותע

מוצעלתקןאתההגדרהבעלמונופוליןבסעיף  סעיף 11
26)א(לחוקכךשלצדההגדרההקיימת,ולפיהמי 
שישלונתחשוקשלמעל50%הואבעלמונופולין,ייקבע
כיגםמישמחזיקבכוחשוקמשמעותיהואבעלמונופוליןע

כיום,כתנאילתחולתושלפרקהמונופוליןעלאדם
עומדתדרישהבדברנתחשוקשלמעל50%שאותואדם
בנתח בידיועאלאשבעודשהדיןהקייםמתמקד מרכז
השוק,התופעההכלכליתהמרכזיתשאותהמבקשיםדיני
המונופוליןלרסןהיאשימושלרעהבכוחשוקמשמעותי,
המהווהמונחמקובלבדיניההגבליםהעסקייםעכדבריבית
הדיןלהגבליםעסקייםבה"ע2/96הממונהעלהגבלים

עסקייםנ'ידיעותאחרונות,פ"מהתשנ"ט)2(529)2000(:

נובע בתחרות לפגיעה כלכלית,החשש "מבחינה
זה מקיומושלכוחשוק,המאפשרלמישמחזיקבכוח
להשפיעעלמחירהשוקועלנתוניםאחריםהנקבעים
בשוקתחרותיעלידיכוחותהשוקעהחששמפנימונופולין
נובעמהחששמפניהפעלתכוחהשוקהנתוןבידיבעל

המונופוליןע"

באופןחריגלמקובלבעולם,הדיןהישראליהקיים
מבססאתקיומושלמעמדמונופוליסטירקעלנתחהשוק
במקוםעלכוחהשוקעצמועכתוצאהמכך,לאניתןלפעול
כנגדגופיםבעליכוחשוקמשמעותיאשרמנצליםאת
כוחםלרעה,דוחקיםמתחריםופוגעיםבתחרותובצרכן,

אםנתחהשוקשלהםנמוךמ–50%ע
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ביטולסעיפים
27ו־28

סעיפים27ו–28לחוקהעיקרי-בטליםע12ע

בסעיף30לחוקהעיקרי-13עתיקוןסעיף30

בסעיףקטן)ד(,אחרי"בשניעיתוניםיומיים"יבוא"ובאתרהאינטרנט"; )1(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"בשניעיתוניםיומיים"יבוא"ובאתרהאינטרנט"ואחרי )2(
"יפרסמןבעיתונים"יבוא"ובאתרהאינטרנט";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"ממועדפרסוםדברמתןההוראות"יבוא"באתרהאינטרנט"; )3(

בסעיףקטן)ז(,אחרי"ממועדהפרסום"יבוא"באתרהאינטרנט"ע )ו(

בסעיף31ד)ג()1(לחוקהעיקרי,במקוםב"אתרהאינטרנטשלהרשות"יבוא"באתרו1עתיקוןסעיף31ד
האינטרנט"ע

החלפתכותרת
פרקה'

במקוםכותרתפרקה'לחוקהעיקרייבוא:15ע

"פרק ה': בית הדין לתחרות"

בסעיף32)א(לחוקהעיקרי,במקום"ביתדיןלהגבליםעסקיים"יבוא"ביתדיןלתחרות"ע16עתיקוןסעיף32

ביטולסעיפיםסעיפים27ו–28לחוקהעיקרי-בטליםע12ע
27ו־28

תיקוןסעיף30בסעיף30לחוקהעיקרי-13ע

בסעיףקטן)ד(,אחרי"בשניעיתוניםיומיים"יבוא"ובאתרהאינטרנט"; )1(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"בשניעיתוניםיומיים"יבוא"ובאתרהאינטרנט"ואחרי )2(
"יפרסמןבעיתונים"יבוא"ובאתרהאינטרנט";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"ממועדפרסוםדברמתןההוראות"יבוא"באתרהאינטרנט"; )3(

בסעיףקטן)ז(,אחרי"ממועדהפרסום"יבוא"באתרהאינטרנט"ע )ו(

בסעיף31ד)ג()1(לחוקהעיקרי,במקוםב"אתרהאינטרנטשלהרשות"יבוא"באתרו1ע
האינטרנט"ע

תיקוןסעיף31ד

החלפתכותרתבמקוםכותרתפרקה'לחוקהעיקרייבוא:15ע
פרקה'

"פרק ה': בית הדין לתחרות"

תיקוןסעיף32בסעיף32)א(לחוקהעיקרי,במקום"ביתדיןלהגבליםעסקיים"יבוא"ביתדיןלתחרות"ע16ע

לפיכך,מוצעלהוסיףלהגדרתהמונופוליןהקיימתאת
מישמרכזבידיוכוחשוקמשמעותי,אףאםאינומחזיק

ביותרממחציתמהשוקע

גוףמחזיקבכוחשוקכאמוריש כדילהעריךאם
להביאבחשבוןאתנתחהשוקשבוהואמחזיק,כמוגם
מדדיםרלוונטייםאחרים,כגוןהאםכוחהשוקהואזמני,
אושמטבעוהואאינוקצרטווח,שאלתקיומםשלחסמי
כניסהוחסמיהתרחבותבתחום,ועודעלצדתיקוןהחקיקה,
רשותההגבליםהעסקייםמתעתדתלפרסםלציבורגילוי
דעתאשריפרטמדדיםרלוונטייםויכלולהנחיותלהערכת

קיומושלכוחשוקמשמעותיע

"בעל הגדרת להרחיבאת בשלההצעההאמורה
מונופלין"מתייתרהצורךבהוראתסעיףקטן)ג(לחוקאשר

קובעתכי:

השררשאי,לפיהמלצתהממונה,לקבועכי ")ג(
לגבינכסיםמסוימיםאושירותמסוים,יראוכמונופולין
ריכוזבשיעורנמוךממחציתאםראהכילמישבידיוריכוז
כאמורישהשפעהמכרעתבשוקלגביאותםנכסיםאו

אותםשירותיםע"

מוצעלבטלאתסעיפים27ו־28לחוק,שעניינם  סעיף 12
מונופולין מבעל לדרוש הממונה בסמכות 
המייצראוהמייבאנכסאוהנותןשירותשהמפרטשלו
נקבעכתקןלפיחוקהתקנים,התשי"ג-1953,כילאייצר,לא
ייבאולאימכוראתהנכסאולאימכוראתהשירות,אלא
אםכןהתאימולדרישותהתקן,ובעררעלדרישהכאמור
שלהממונהעמאזהוקמהרשותההגבליםהעסקייםבשנת
ו199לאנעשהכלשימושבסמכותזושלהממונה,והיא
אינהקשורהלתכליתהחוקולייעודושלמוסדהממונה,

בקידוםהתחרותבמשקולכןמוצעלבטלסעיפיםאלהע

וזהנוסחםשלסעיפים27ו–28שאותםמוצעלבטל:

"הגבלות לגבי בעל מונופולין

הממונהרשאי- 27ע)א(

)נמחקה(; )1(

לדרושמבעלמונופוליןהמייצראומייבא )2(
נכסאונותןשירותשהמפרטשלונקבעכתקן
לפיחוקהתקנים,תשי"ג-1953,כילאייצר,לא
ייבאולאימכוראתהנכסאולאיתןאתהשירות

אלאאםכןהתאימולדרישתהתקןע

ערר על הגבלת המונופולין

על הדין בית לפני לערור רשאי המונופולין בעל 28ע
דרישתהממונהלפיסעיף27תוךשלושיםימיםמקבלת
הדרישה;הגשתעררלאתעכבביצועדרישתהממונהאלא

אםכןהחליטביתהדיןאחרתע"

מוצעלתקןאתסעיף30לחוקבאופןשיבהיר,  סעיף 13
כיהמועדהקובעלצורךחישובזמניערריםעל 
החלטותהממונהבענייןהוראותלבעלמונופוליןוכןלעניין
מועדכניסתןלתוקףהואמועדפרסוםההחלטהבאתר
האינטרנטשלהרשותעזאת,משוםשכענייןפרקטי,סביר
כיהחלטתהממונהתבואלידיעתושלהציבורהרלוונטי

כברבעקבותפרסומובאתרהאינטרנטשלהרשותע

האינטרנט" "אתר ההגדרה הוספת בעקבות  סעיף 14
בסעיף1המוצעבסעיף2להצעתחוקזו,מוצע 

להשתמשבמונחמוגדרזהבסעיף31ד)ג()1(לחוקע

התחרות לחוק החוק שם לשינוי בהתאמה  סעיפים  
חוק להצעת 1 בסעיף כאמור הכלכלית ,18 ,16 ,15 
הדין בית של שמו את לשנות מוצע זו,  19 ו–20
להגבליםעסקייםל"ביתהדיןלתחרות",את 
שמושלתפקידהממונהעלהגבליםעסקייםל"ממונהעל

התחרות"ע
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בסעיף35לחוקהעיקרי,במקום"הגבלעסקי"יבוא"שהובאלפניו"ע17עתיקוןסעיף35

החלפתכותרת
פרקו'

במקוםכותרתפרקו'לחוקהעיקרייבוא:18ע

"פרק ו': רשות התחרות והממונה, תפקידו וסמכויותיו"

1ו)א(לחוקהעיקרי,במקום"ממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"ממונהעל19עתיקוןסעיף1ו בסעיף
התחרות"ע

בסעיף1וא)א(לחוקהעיקרי,במקום"רשותהגבליםעסקיים"יבוא"רשותהתחרות"ע20עתיקוןסעיף1וא

יבוא"באתר21עתיקוןסעיףווא ווא)ב(לחוקהעיקרי,במקוםב"אתרהאינטרנטשלהרשות" בסעיף
האינטרנט"ע

)א(,במקום"אוהתעוררחשדכיאגבחקירה22עתיקוןסעיף6ו בסעיף6ולחוקהעיקרי,בסעיףקטן
בעבירהלפיחוקזהנעברהעבירהלפיסעיפים2ו2,וו5,2ו6,2ו2ו־9ו2לחוקהעונשין,
התשל"ז-1977"יבוא"אוהתעוררחשדאגבחקירהבעבירהלפיחוקזהכינעברה
עבירהלפיסעיפים2ו2,וו5,2ו6,2ו2ו־9ו2לחוקהעונשין,התשל"ז-1977,בקשר

לעבירההנחקרת"ע

בסעיף7ולחוקהעיקרי-23עתיקוןסעיף7ו

בסעיףקטן)א(- )1(

פסקה)1(-תימחק; )א(

בסיפה,במקום"ואםהיתהעבירהעלפסקאות)1(או)3("יבוא"ואםהיתה )ב(
עבירהעלפסקה)3(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

מישהיהצדלהסדרכובלשלאאושרכדיןלפיסעיף9ושלאניתןלוהיתרזמני ")א1(
לפיסעיף13אופטורלפיסעיףו1,ושאינופטורבכלליפטורסוגלפיסעיף15א,דינו
מאסרחמששנים,אוקנסשהואפיעשרהמןהקנסכאמורבסעיף61)א()ו(לחוק
העונשין,וקנסנוסףלכליוםשבונמשכתהעבירהלאחרשנמסרההודעתהממונה

כאמורבסעיף3ו;אםהיהתאגיד-כפלהקנסאוהקנסהנוסף,לפיהענייןע"

מוצעלהבהירכיסמכותושלביתהדיןקמה  סעיף 17
ביחסלכלענייןשהובאלפניביתהדיןע 

האינטרנט" "אתר ההגדרה הוספת בעקבות   סעיף 21
בסעיף1המוצעבסעיף2להצעתחוקזו,מוצע 

להשתמשבמונחמוגדרזהבסעיףווא)ב(לחוקע

סעיף6ולחוק,שעניינוחקירותומסירתמידע,  סעיף 22
)א(שבואתהממונהואת מסמיךבסעיףקטן 
משפט עשיית שיבוש בעבירות לחקור הרשות חוקרי
לפיחוקהעונשין,התשל"ז-1977)להלן-חוקהעונשין(,
השיבוש עבירת כי חשד במקרהשל בסעיף, המנויות
נעברהאגבחקירהלפיחוקההגבליםהעסקייםעניסוחזה
עשוילהתפרשכךשהסמכותלחקורקמהרקאםעבירת
השיבושנעברהלאחרפתיחתהחקירהלפיחוקההגבלים
העסקייםעאלאשהגיונםשלדבריםמחייבכילממונה
ולחוקריהרשותתהיההסמכותלחקורבכלמקרהשבו
התעוררחשדכינעברהעבירתשיבושבמועדכלשהו-בין
אםהשיבושנעשהלאחרשנפתחהכברחקירתהגבלים

עסקייםוביןאםהשיבושנעשהלפנישנפתחהחקירה-
למשל,פעולתהעלמתראיותביחסלקרטלאסורשנעשתה
לפנישנפתחהחקירהבענייןהקרטל,ומתוךמטרהלהכשיל
חקירהעתידיתעמכוחאותוהיגיוןקיומהשלחקירהאינה
מהווהאחדמיסודותהעבירהבעבירותהשיבושהקבועות
בסעיפים2ו2,וו5,2ו6,2ו2ו־9ו2לחוקהעונשין,הנזכרים

בסעיף6ולחוקכאמורע

לפיכך,מוצעלתקןאתנוסחהסעיףבאופןשיבהירכי
סמכותהחקירהקמהכאשר,אגבחקירהלפיחוקההגבלים
העסקיים,התעוררחשדכינעברהאחתמעבירותשיבוש

עשייתמשפטהקבועותבסעיףבקשרלעבירההנחקרתע

בסעיף קובע עונשין, לחוקשעניינו 7ו סעיף  סעיפים
קטן)א(שבועונשמאסרמרביאחידשלשלוש  23 ו־24
חוק על הפליליות העבירות לכלל שנים 
ההגבליםהעסקייםהמפורטותבו;בנוסף,סעיף7ואלחוק
קובעלעבירהלפיסעיף7ו)א(שנעברהבנסיבותמחמירות

עונשמאסרמרבישלחמששניםע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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סעיף7ואלחוקהעיקרי-בטלעו2עביטולסעיף7וא

)1(,במקום"הודעהבשניעיתונים25עתיקוןסעיף50ב בסעיף50בלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ד(,בפסקה
יומיים"יבוא"הודעהבאתרהאינטרנטובשניעיתוניםיומיים"ע

בסעיף50גלחוקהעיקרי,במקוםב"אתרהאינטרנטשלהרשות"יבוא"באתרהאינטרנט"ע26עתיקוןסעיף50ג

בסעיף50דלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,המילים"ובלבדשסכוםהעיצוםלאיעלהעל27עתיקוןסעיף50ד
90,070ו,ו2שקליםחדשים"-יימחקו"ע

אחריסעיף55לחוקהעיקרייבוא:28עהוספתסעיף55א

ביטולסעיף7ואסעיף7ואלחוקהעיקרי-בטלעו2ע

)1(,במקום"הודעהבשניעיתונים25ע בסעיף50בלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ד(,בפסקה
יומיים"יבוא"הודעהבאתרהאינטרנטובשניעיתוניםיומיים"ע

תיקוןסעיף50ב

תיקוןסעיף50גבסעיף50גלחוקהעיקרי,במקוםב"אתרהאינטרנטשלהרשות"יבוא"באתרהאינטרנט"ע26ע

בסעיף50דלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,המילים"ובלבדשסכוםהעיצוםלאיעלהעל27ע
90,070ו,ו2שקליםחדשים"-יימחקו"ע

תיקוןסעיף50ד

הוספתסעיף55אאחריסעיף55לחוקהעיקרייבוא:28ע

הניסיוןהמצטברלאורךשניםמראהכיהרובהמוחלט
שלכתביהאישוםהמוגשיםביחסלהסדריםכובליםלפי
סעיף7ו)א()1(לחוק,עוסקיםבעבירהבנסיבותמחמירות,
שהעונשהממרביעליההואכאמור,חמששניםעלפיכך,
מוצעלקבועכיהרףהעליוןלעונשמאסרעלעבירתהסדר
ביותר יהיההחמור העבירה, חומרת את יהלום כובל
שניםע חמש על ויעמוד העסקיים ההגבלים בעבירות
בהתאםלתיקוןהמוצעובהתאםלחוקהעונשין)תיקון
113(,התשע"ב-2012,בענייןהבנייתשיקולהדעתבענישה,
המקוםלבחינתהנסיבותהמגבשותאתחומרתהמעשים
יהיה,לאחרכניסתולתוקףשלתיקוןזה-בשלבהטיעונים

לעונשע

כמוכןמוצעלהבהירכילאייחשבלמבצעעבירה,
צדלהסדרכובלשקיבלפטורבכלליפטורסוגילפיסעיף

15אלחוקע

ביחסלעבירותאחרותהקבועותבסעיף7ו)א(,שעניינן
אי־קיוםתנאיםבאישורשנתןהממונהלהסדרכובלאו
תנאים אי־קיום מיזוגים, על אי–דיווח עבירות מיזוג,
באישורשניתןלמיזוג,ניצולמעמדמונופוליסטילרעה,
הפרתהוראותשלהממונהשניתנולפיסעיפים30או31ג
לחוקאוהפרתצושניתןלפיסעיפים35,31,25או36,
מוצעלהותיראתהעונשהמרביעלשלוששנותמאסר,
שהואהרףהקבועכיוםביחסלעבירותאלהבהעדרנסיבות

מחמירותע

וזהנוסחושלסעיף7ואשאותומוצעלבטל:

"נסיבות מחמירות

7ו)א(בנסיבותמחמירות, העוברעבירהלפיסעיף 7ואע
דינו-מאסרחמששניםאוקנסכאמורבסיפהלסעיף7ו)א(;
לעניןסעיףזה,"נסיבותמחמירות"-נסיבותשבהןעלולה
להיגרםפגיעהמשמעותיתבתחרותבעסקים,ביןהשאר

בשלאחדאויותרמאלה:

מן בענףהמושפע הנאשם ומעמדושל )1(חלקו
העבירה;

)2(פרקהזמןשבוהתקיימההעבירה;

)3(הנזקשנגרם,אוהצפוילהיגרםלציבור,בשל
העבירה;

)ו(טובתההנאהשהפיקהנאשםע"

מוצעלתקןאתסעיף50בלחוק,כךשיקבעכי  סעיף 25
הודעהבדברכוונהלהגישצומוסכםלאישור 

 ביתהמשפטתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלהרשותע

בעקבותהגדרתהמונח"אתרהאינטרנט"בתיקון  סעיף 26
לסעיף1המוצעבסעיף2להצעתחוקזו,מוצע 

לתקןבהתאםלכךמונחזהבסעיף50גלחוקע

המטרההמרכזיתשלמכלולהתיקוניםהמוצעים  סעיף 27
בתיקוןחקיקהזההיאלמקדאתהאיסוריםואת 
פעילותהאכיפהשבחוק,בפעולותהעסקיותהמצויות
בגרעיןהקשהשלדיניההגבליםהעסקייםעמוצעכילצד
השינויים דוגמת מראש, הפיקוח בסמכויות ההפחתה
בחובתהדיווחעלמיזוגיםוההקלהעלנקיטהשלפעולות
עסקיותשאינןעלולותלפגועבאופןמשמעותיבתחרות,

תתחזקהאפשרותלמצותאתהדיןעםהמפריםע

לגביהפרותמהותיותשל קובע, לחוק 50ד סעיף
החוקהמנויותבסעיף,עיצוםמרבישלשמונהאחוזים
ממחזורהמכירותשלהמפר"ובלבדשהעיצוםלאיעלה
על90,070ו,ו2ש"ח"עלאורהאמורלעיל,מוצעלתקןאת
סעיף50דלחוק,ולהסיראתהמגבלהעלהסכוםהמרבי
שניתןלהטילכעיצוםעלתאגיד,מעברלשיעורהמרבישל

העיצוםכ–8אחוזיםממחזורהמכירותשלהתאגידע

קביעתהעיצוםהמרביכאחוזמסויםממחזורהמכירות
בלישתוגבלבסכוםמרבימבטאתאתעקרוןהמידתיותע
רשותההגבליםהעסקייםמפקחתעלקיומןשלהוראות
ידיכללהגופיםבמשק,גדוליםכקטניםעכדי החוקעל
לייצרהרתעהאפקטיבית,ובהבעתלהימנעמחיובהמפר
בסכומיםשבהםלאיוכללעמוד,ישצורךבהתאמתגובה
העיצוםלזהותושלהמפרעלכן,החוקיוצרזיקהביןמחזור
המכירותשלהתאגיד,המהווהאינדיקציהלהיקףפעילותו
וליכולתוהכלכלית,לביןהעיצוםהמרבישניתןלהטיל
עליועקביעתסכוםמרבישרירותיעלגובההעיצום,מיטיב
דווקאעםהחברותהגדולותבמשקשלהןמחזוריםגבוהים,
כךשלמעשהגופיםאלהחשופיםלעיצוםבשיעורנמוך
יחסיתלגודלהמחזוריםשלהםבשלגובההעיצוםהמרבי

שאינומאפשרהתאמתהעיצוםלגובההמחזורשלהםע

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף55אהמוצעאשר  סעיף 28
יקבעהוראתמעברהמבהירהכימישהיהצד 
יוםהתחילהשלתיקוןהחוק, להסדרכובלאסורלפני
ימשיךלהיותכפוףלדיןאשרהיהבתוקףבעתביצוע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"הוראתמעבר
לענייןעבירה

שלהסדרכובל
בנסיבותמחמירות

בסעיףזה-55אע )א(

"תיקון20"-חוקההגבליםהעסקיים)תיקוןמס'20()חיזוק
האכיפהוהקלתנטלהאסדרה(,התשע"ח-2018;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלתיקון20ע

עלאףהוראותסעיפים23ו–ו2לתיקון20,עלעבירה )ב(
שלהסדרכובלשנעברהבנסיבותמחמירות,כאמורבסעיפים
7ו)א()1(ו–7ואכנוסחםערביוםהתחילה,יחולהדיןכאמור

בסעיף7ואכנוסחוערביוםהתחילהע"

בחוקהתקנים,התשי"ג-1953ו,בסעיף3יט)ו()1(,במקום"לחוקההגבליםהעסקיים,29עתיקוןחוקהתקנים
התשמ"ח-1988"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוק
הבנקאות

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-30-51981ע

בסעיף11ג- )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"והממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"והממונהעל )א(
התחרות";

בסעיףקטן)ז(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"חוק )ב(
התחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988";

בסעיף35ב)א(,בהגדרה"תאגידריאלימשמעותי",בפסקה)2(,במקום"לממונה )2(
עלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעלהתחרות";

בסעיף36יב)ב(,ברישה,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )3(
התחרות";

העבירה, כך שאם העבירה בוצעה בהעדר נסיבות מחמירות 
העונש המרבי לגביה הוא שלוש שנות מאסר, ואם בוצעה 
העבירה בנסיבות מחמירות כמפורט בסעיף 47א כנוסחו 
עובר לתיקון, העונש המרבי יעמוד על חמש שנות מאסר.

לחוק 5)א( בסעיף נעוץ זו מעבר להוראת הטעם
העונשין,הקובעכי"נעברהעבירהובטרםניתןפסקדין
חלוטלגביה,חלשינויבנוגעלהגדרתהאולאחריותלה,
אובנוגעלעונששנקבעלה,יחולעלהענייןהחיקוקהמקל
עםהעושה;'אחריותלה'-לרבותתחולתסייגיםלאחריות
הפליליתלמעשה"עבתיקוןהנוכחינעשהשינויברמת
הענישההקבועהלעבירותלפיסעיף7ו)א(לחוקההגבלים
העסקיים,כךשהענישההמרביתלעבירהשלהסדרכובל
ביןעבירה תעמודעלחמששנותמאסר,בלאהבחנה
שנעברהבנסיבותמחמירותלעבירהאחרתעזאת,בשל
הנסיבותהאופייניותלביצועהשלעבירתההסדרהכובל,
כאמורלעילבדבריההסברלתיקוןסעיף7ושבסעיפים23
ו–ו2להצעתהחוקעכמוכןהעונשהמרביעלהעבירות

האחרותהמפורטותבסעיף7ו)א(יעמודעלשלוששניםע

העונש העונשין, לחוק 5 סעיף להוראות בהתאם
7ו)א()2( המרבילעבירהמהעבירותהמנויותבסעיפים

)6(,שנעברולפניכניסתולתוקףשלהחוקוההליך עד
הפלילילגביהןלאהושלם,ימשיךלעמודעלשלוששנות

מאסר,גםאםנעברההעבירהבנסיבותמחמירותע

בכלהנוגעלעבירהלפיסעיף7ו)א()1(,הדיןהמתוקן
אינומקלעםהעושה,אלאמשווהאתהעונשבדיןהחדש
בנסיבותמחמירות מישעבראתהעבירה לעונשושל
לפיהדיןהקודם,והואמהווההחמרהלגבימישעבר
אתהעבירהשלאבנסיבותמחמירותעלפיכך,מישעבר
עבירהכאמור,בנסיבותמחמירות,ערבכניסתולתוקףשל
התיקוןלחוק-לגביוהדיןאינומשתנהואינומוחמרמאחר
שהואעומדעלחמששנים,ולפיכךלגביוימשיךלחול
העונשהמרבישהיהקבועהןלפיהדיןהקודםוהןלפי
סעיף7ו)א()1(בנוסחוהמתוקן,ובמקרהזהישלהוכיחאת

הנסיבותהמחמירותע

בשלשינוישםהחוקמ"חוקההגבליםהעסקיים"  סעיפים
שינוי בשל וכן הכלכלית" התחרות ל"חוק  29 עד56
המונח"הגבליםעסקיים"ל"תחרות"המופיע 
בתוארושלהממונה,בשםהרשותובשםביתהדין,מוצע
לשנותבהתאם,בתיקוניםעקיפים,אתאזכורםשלאלה

בחוקיםאחריםע

ס"חהתשי"ג,עמ'30ע ו

ס"חהתשמ"א,עמ'232ע 5

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף36יג- )ו(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונה )א(
עלהתחרות";

)ג(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל בסעיףקטן )ב(
התחרות"ע

תיקוןחוקהגנת
הצרכן

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-61981,בתוספתהראשונה,בחלקב',בפרט3,במקום"בחוק31ע
ההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוק
המרשםהפלילי

ותקנתהשבים

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-71981,בתוספתהראשונה,בפרטלו,32ע
במקום"ברשותהגבליםעסקיים"יבוא"ברשותהתחרות"ובמקום"לחוקההגבלים

העסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-81982,בסעיף6יב8,בסיפה,במקום"הממונה33ע
עלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ע

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-91982-ו3ע

בסעיף6)ג1(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"חוקהתחרות )1(
הכלכלית,התשמ"ח-1988";

בסעיףו7)א()2(,בהגדרה"רשותמודיעין",במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא )2(
"רשותהתחרות"ע

תיקוןחוקבתי
המשפט

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-ו10198,בסעיף51)א()1()א(,במקום"חוק35ע
ההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוקהרשות
השניהלטלויזיה

ורדיו

בחוקהרשותהשניהלטלויזיהורדיו,התש"ן-36-111990ע

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )1(

""חוקהתחרותהכלכלית"-חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"א-1988;";

בסעיפיםו3א)ב(,ו3א)ה()ו(,62א)ג(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח- )2(
1988"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף71ב)ד(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)להלן-חוק )3(
ההגבליםהעסקיים("יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף72ט,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)בפרקזה-חוק )ו(
ההגבליםהעסקיים("יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף72יברישה,במקום"חוקההגבליםהעסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית"ע )5(

תיקוןחוק
בתידיןמינהליים

בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-121992,בפרט15לתוספת,במקום"ביתהדיןלהגבלים37ע
עסקיים"יבוא"ביתהדיןלתחרות"ע

תיקוןחוק
השקעותמשותפות

בנאמנות

בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-ו38-13199ע

בסעיף9א)ד(,בהגדרה"עבירה",במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988" )1(
יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988";

בסעיף36יג- )ו(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונה )א(
עלהתחרות";

)ג(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל בסעיףקטן )ב(
התחרות"ע

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-61981,בתוספתהראשונה,בחלקב',בפרט3,במקום"בחוק31ע
ההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוקהגנת
הצרכן

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-71981,בתוספתהראשונה,בפרטלו,32ע
במקום"ברשותהגבליםעסקיים"יבוא"ברשותהתחרות"ובמקום"לחוקההגבלים

העסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוק
המרשםהפלילי

ותקנתהשבים

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-81982,בסעיף6יב8,בסיפה,במקום"הממונה33ע
עלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ע

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(

תיקוןחוקסדרבחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-91982-ו3ע
הדיןהפלילי

בסעיף6)ג1(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"חוקהתחרות )1(
הכלכלית,התשמ"ח-1988";

בסעיףו7)א()2(,בהגדרה"רשותמודיעין",במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא )2(
"רשותהתחרות"ע

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-ו10198,בסעיף51)א()1()א(,במקום"חוק35ע
ההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוקבתי
המשפט

תיקוןחוקהרשותבחוקהרשותהשניהלטלויזיהורדיו,התש"ן-36-111990ע
השניהלטלויזיה

ורדיו בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )1(

""חוקהתחרותהכלכלית"-חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"א-1988;";

בסעיפיםו3א)ב(,ו3א)ה()ו(,62א)ג(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח- )2(
1988"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף71ב)ד(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)להלן-חוק )3(
ההגבליםהעסקיים("יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף72ט,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)בפרקזה-חוק )ו(
ההגבליםהעסקיים("יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף72יברישה,במקום"חוקההגבליםהעסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית"ע )5(

בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-121992,בפרט15לתוספת,במקום"ביתהדיןלהגבלים37ע
עסקיים"יבוא"ביתהדיןלתחרות"ע

תיקוןחוק
בתידיןמינהליים

תיקוןחוקבחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-ו38-13199ע
השקעותמשותפות

בנאמנות בסעיף9א)ד(,בהגדרה"עבירה",במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988" )1(
יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988";

ס"חהתשמ"א,עמ'8ו2ע 6

ס"חהתשמ"א,עמ'322ע 7

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ע 8

ס"חהתשמ"ב,עמ'3וע 9

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ע 10

ס"חהתש"ן,עמ'59ע 11

ס"חהתשנ"ב,עמ'90ע 12

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ע 13

הערות
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בסעיף23ב2)א(,בהגדרה"תאגידריאלימשמעותי",בפסקה)2(,במקום"לממונה )2(
עלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעלהתחרות"ע

תיקוןחוקמשק
הדלק)קידום

התחרות(

בחוקמשקהדלק)קידוםהתחרות(,התשנ"ד-ו199ו39-1ע

בסעיף1,בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",במקום"חוקההגבליםהעסקיים" )1(
יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיףו)א(,בהגדרה""הממונה"ו"ביתהדין"",במקום"בחוקההגבליםהעסקיים" )2(
יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיףו)ו(,במקום"לחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית"ע )3(

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול

תיקיהשקעות

בחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,0וע
התשנ"ה-151995,בסעיףוא)א(,בהגדרה"תאגידריאלימשמעותי",בפסקה)2(,במקום

"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעלהתחרות"ע

תיקוןחוקפיקוח
עלמצרכים

ושירותים

בחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-1-161996וע

בסעיף1)א(,בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",במקום"חוקההגבליםהעסקיים" )1(
יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף5)ב(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית"; )2(

בסעיף6- )3(

בסעיףקטן)א()1(,במקום"לחוקהגבליםעסקיים"יבוא"לחוקהתחרות )א(
הכלכלית";

6)ג(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים"יבוא"חוקהתחרות בסעיףקטן )ב(
הכלכלית"ע

בחוקהחברות,התשנ"ט-171999,בסעיף2-322ועתיקוןחוקהחברות

בכותרתהשוליים,במקום"הגבליםעסקיים"יבוא"הודעהשלהממונהעל )1(
התחרות";

התחרות", על "הממונה יבוא העסקיים" ההגבלים על "הממונה במקום )2(
ובמקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,

התשמ"ח-1988"ע

12א)ג(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,3ועתיקוןחוקהקולנוע בחוקהקולנוע,התשנ"ט-181999,בסעיף
התשמ"ח-1988,"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ובמקום"חוקההגבלים

העסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית"ע

תיקוןחוקעוולות
מסחריות

בחוקעוולותמסחריות,התשנ"ט-191999,בסעיףו2,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,ווע
התשמ"ח-1988"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-202000,בתוספתהראשונה,בפרט5,50וע
במקום"הממונהעלההגבליםהעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ע

ס"חהתשנ"ד,עמ'270ע ו1

ס"חהתשנ"ח,עמ'16וע 15

ס"חהתשנ"ו,עמ'192; 16

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 17

ס"חהתשנ"ט,עמ'53ע 18

ס"חהתשנ"ט,עמ'6ו1ע 19

ס"חהתש"ס,עמ'190ע 20

הערות
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תיקוןחוקמשק
הגזהטבעי

בחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-212002,בסעיףו)ד()6()ג(במקום"הממונהעלהגבלים6וע
עסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-7וע
222005,בסעיף11)ב(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות",
ובמקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)בחוקזה-חוקההגבליםהעסקיים("
יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988)בחוקזה-חוקהתחרותהכלכלית("ע

תיקוןחוק
התאגידים
הביטחוניים

התשס"ו-8,232006וע ביטחוניים( אינטרסים על )הגנה הביטחוניים התאגידים בחוק
בסעיף2,בהגדרה"מיזוג",בפסקה)3(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"

יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוק
תובענותייצוגיות

בחוקתובענותייצוגיות,התשס"ו-2006ו9-2וע

2,בפרטולתוספתהשנייהובפרט1לתוספתהשלישית,במקום"חוק בסעיף )1(
ההגבליםהעסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף27)ב()3(,במקום"נציגשלהממונהעלהגבליםעסקייםכמשמעותובחוק )2(
ההגבליםהעסקיים"יבוא"נציגשלהממונהעלתחרותכמשמעותובחוקהתחרות

הכלכלית"ע

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
נתוניתקשורת(

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-252007,בסעיף50,1ע
בהגדרה"רשותחוקרתאחרת",בפסקה)5(,במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא

"רשותהתחרות"ע

תיקוןחוקלהגנת
הספרותוהסופרים

בישראל

בחוקלהגנתהספרותוהסופריםבישראל)הוראתשעה(,התשע"ג-262013,בסעיף1ו)א(,51ע
במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ע

תיקוןחוקלקידום
התחרותוצמצום

הריכוזיות

בחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-52-272013ע

בסעיף1- )1(

בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",במקום"חוקההגבליםהעסקיים"יבוא )א(
"חוקהתחרותהכלכלית";

בהגדרה"הממונהעלהגבליםעסקיים",במקום"הממונהעלהגבלים )ב(
עסקיים"יבוא"ממונהעלהתחרות";

)3(ו–)ו(ובסעיףקטן)ה(,במקום"הממונהעל ,)2( )ד()1(, ו,בסעיףקטן בסעיף )1(
ההגבליםהעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות";

בסעיף7)ב(,במקום"הממונהעלההגבליםהעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"; )2(

בסעיף10,בהגדרה"רשימתהזכויות",במקום"הממונהעלההגבליםהעסקיים" )3(
יבוא"הממונהעלהתחרות";

בסעיף11,בסעיףקטן)ב(ובסעיףקטן)ג()2(ו–)3(,במקום"הממונהעלההגבלים )ו(
העסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות";

בחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-212002,בסעיףו)ד()6()ג(במקום"הממונהעלהגבלים6וע
עסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ע

תיקוןחוקמשק
הגזהטבעי

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-7וע
222005,בסעיף11)ב(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות",
ובמקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)בחוקזה-חוקההגבליםהעסקיים("
יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988)בחוקזה-חוקהתחרותהכלכלית("ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים

התשס"ו-8,232006וע ביטחוניים( אינטרסים על )הגנה הביטחוניים התאגידים בחוק
בסעיף2,בהגדרה"מיזוג",בפסקה)3(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"

יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ע

תיקוןחוק
התאגידים
הביטחוניים

תיקוןחוקבחוקתובענותייצוגיות,התשס"ו-2006ו9-2וע
תובענותייצוגיות

2,בפרטולתוספתהשנייהובפרט1לתוספתהשלישית,במקום"חוק בסעיף )1(
ההגבליםהעסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף27)ב()3(,במקום"נציגשלהממונהעלהגבליםעסקייםכמשמעותובחוק )2(
ההגבליםהעסקיים"יבוא"נציגשלהממונהעלתחרותכמשמעותובחוקהתחרות

הכלכלית"ע

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-252007,בסעיף50,1ע
בהגדרה"רשותחוקרתאחרת",בפסקה)5(,במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא

"רשותהתחרות"ע

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
נתוניתקשורת(

בחוקלהגנתהספרותוהסופריםבישראל)הוראתשעה(,התשע"ג-262013,בסעיף1ו)א(,51ע
במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ע

תיקוןחוקלהגנת
הספרותוהסופרים

בישראל

תיקוןחוקלקידוםבחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-52-272013ע
התחרותוצמצום

הריכוזיות בסעיף1- )1(

בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",במקום"חוקההגבליםהעסקיים"יבוא )א(
"חוקהתחרותהכלכלית";

בהגדרה"הממונהעלהגבליםעסקיים",במקום"הממונהעלהגבלים )ב(
עסקיים"יבוא"ממונהעלהתחרות";

)3(ו–)ו(ובסעיףקטן)ה(,במקום"הממונהעל ,)2( )ד()1(, ו,בסעיףקטן בסעיף )1(
ההגבליםהעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות";

בסעיף7)ב(,במקום"הממונהעלההגבליםהעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"; )2(

בסעיף10,בהגדרה"רשימתהזכויות",במקום"הממונהעלההגבליםהעסקיים" )3(
יבוא"הממונהעלהתחרות";

בסעיף11,בסעיףקטן)ב(ובסעיףקטן)ג()2(ו–)3(,במקום"הממונהעלההגבלים )ו(
העסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות";

ס"חהתשס"ב,עמ'55ע 21

ס"חהתשס"ה,עמ'918ע 22

ס"חהתשס"ו,עמ'ו17ע 23

ס"חהתשס"ו,עמ'ו26ע ו2

ס"חהתשס"ח,עמ'72ע 25

ס"חהתשע"ג,עמ'208ע 26

ס"חהתשע"ד,עמ'92ע 27

הערות
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בסעיף12- )5(

בכותרתהשוליים,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )א(
התחרות";

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )1(
התחרות";

ו–)2(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא )1( בפסקאות )2(
"הממונהעלהתחרות";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )ג(
התחרות";

בסעיף13- )6(

בסעיףקטן)א(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )א(
התחרות";

בסעיףקטן)ב(,במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא"רשותהתחרות"; )ב(

ו–)ב(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל ו1)א( בסעיף )7(
התחרות";

בסעיף17,במקום"הממונהעלההגבלים"יבוא"הממונהעלהתחרות"; )8(

בסעיף30- )9(

"לחוקההגבלים )א()1(,בהגדרה"שוקמונופולין",במקום בסעיףקטן )א(
העסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיףקטן)ג()1(- )ב(

בפסקאותמשנה)א(ו–)ג(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא )1(
"הממונהעלהתחרות";

יבוא עסקיים" הגבלים על "לממונה במקום )ב(, בפסקתמשנה )2(
"לממונהעלהתחרות";

בסעיףקטן)ה(,בהגדרה"מחזורמכירותקובע",במקום"הממונהעלהגבלים )ג(
עסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות";

בסעיף39)י()2(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"; )10(

בסעיף0ו)א()1(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"; )11(

בסעיף2ו,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות" )12(
ובמקום"לחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף3ו- )13(

בסעיףקטן)ב(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )א(
התחרות";

)ג(,במקום"לחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"לחוקהתחרות בסעיףקטן )ב(
הכלכלית"ע

תיקוןחוקקידום
התחרותבענף

המזון

בחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ד-ו53-28201ע

בסעיף2- )1(

ס"חהתשע"ד,עמ'38וע 28
הערות
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בהגדרה"אתרהאינטרנט",במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא"רשות )א(
התחרות";

ההגבלים "בחוק במקום ו"הממונה", ו"הסדר"" דין" ""בית בהגדרות )ב(
העסקיים"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית";

בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",במקום"חוקההגבליםהעסקיים"יבוא )ג(
"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיפים9)ז(,11)ד(,18,13)ד(,19)ב(,22,ו27,2)ב(ו־28,במקום"לחוקההגבלים )2(
העסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף51,במקום"חוקההגבליםהעסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית"ע )3(

תיקוןחוקנתוני
אשראי

בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-292016,בסעיף108)א(,במקום"הממונהעלהגבליםו5ע
עסקיים"יבוא"הממונהעלתחרות"ע

תיקוןחוק
רישוישירותים
ומקצועותבענף

הרכב
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