
 

 

 

 תיקון חוק ההגבלים העסקיים

חוק ", אשר מכונה מעתה 1988-אושר בכנסת תיקון מקיף לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1.1.2019ביום 

שנה, והוא כולל מספר שינויים  . זהו התיקון המקיף ביותר לחוק מאז חיקוקו לפני כשלושים"התחרות הכלכלית

בעלי השלכות של ממש על התנהלותם של תאגידים בהיבט ההגבלים העסקיים. עדכון זה מתמקד בתיקונים 

 משמעויותיהם בחיי המעשה.המרכזיים לחוק ו

 עו"ד בועז גולן, ראש מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות במשרדנו, שימש יועץ חיצוני לממונה על הגבלים עסקיים

 במסגרת ניסוח תזכיר החוק. 

 אכיפה

פוזיטיבית על נושא משרה לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע ביצוע עבירה לפי חוק ההגבלים  החובהטלת  ▪

 העסקיים, לצד השתת סנקציה פלילית וכספית על נושא משרה שהפר את הוראת החוק. 

מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל,  החוק משית על נושאי המשרה בתאגיד )שהם על פי התיקון לחוק, כל

על מנת למנוע ביצוע  כל שניתןופקיד אחראי מטעם התאגיד על התחום בו בוצעה העבירה( חובה לפקח ולעשות 

ידי אחד מעובדיו. החוק קובע כי ככל שבוצעה עבירה על -ידי התאגיד או על-עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים על

חזקה על נושא המשרה כי הוא הפר את חובתו, אלא אם הוכיח כי הוא  –ו עובד מעובדיו ידי התאגיד א-החוק על

עשה כל שניתן בכדי למלא את חובתו. דין נושא משרה אשר הפר את חובתו הוא שנה מאסר והקנס הקבוע בחוק 

 בשל אותה עבירה.

התיקון משנה מהיסוד את היקף החובה שמוטלת על נושאי המשרה בתאגיד: אם בעבר הנשיאה באחריות מנהלים 

נגזרה מכך שהתאגיד ביצע עבירה על חוק ההגבלים העסקיים, הרי שהתיקון קובע עבירה עצמאית של העדר פיקוח 

יטת פעולות פוזיטיביות למנוע הפרות נק-עשיית כל שניתן על מנת למנוע עבירה על החוק. במילים אחרות, אי-ואי

 של חוק ההגבלים העסקיים מקים עבירה על החוק, אפילו אם התאגיד לא עבר על החוק. 

ראוי לציין כי התיקון בעניין אחריות נושאי משרה לא נכלל בנוסח תזכיר חוק ההגבלים העסקיים, אלא נוסף לנוסחה 

 סופי. הסופי של הצעת החוק ימים ספורים טרם אישורו ה

 מיליון ש"ח. 100-העלאת תקרת הסכום המוחלט בעיצום כספי ל ▪

ממחזור המכירות המאוחד של  8%עובר לתיקון החוק, לממונה הוקנתה סמכות להשית עיצום כספי בשיעור של עד 

 מיליון ש"ח לסך העיצום 24-תאגיד שהפר איסורים שונים בחוק )בכללם איסורים טכניים במהותם(, עד לתקרה של כ

הכספי, עבור כל הפרה. התיקון לחוק הגביה את התקרה הקיימת, כך שכיום גובה תקרת העיצום הכספי עומדת על 

 מיליון ש"ח. 100-כ

פי גילוי דעת של הרשות, "נקודת ההתחלה" בקביעת גובה העיצום במקרה קונקרטי, היא גובה העיצום -יצוין כי על

הת התקרה צפויה להשפיע על גובהם של כל העיצומים הכספיים, המירבי שניתן להטיל על אותה חברה, כך שהגב

 ולא רק על עיצומים בגין הפרות שנמנות על רף החומרה העליון. 



 
 

 

 העלאת העונש המרבי על עבירת הסדר כובל לעד חמש שנות מאסר, בלא תלות בנסיבות עריכתה.   ▪

ו אם הן נעשו בנסיבות ביטול האפשרות להשית חמש שנות מאסר על יתרת העבירות בחוק, אפיל ▪
 מחמירות.

עובר לתיקון, העונש המרבי על עבירות הליבה של החוק, עמד על שלוש שנות מאסר ללא הבחנה בין עבירת הסדר 

כובל ליתרת עבירות הליבה. אם עבירה נעברה בנסיבות מחמירות, העונש המרבי עמד על חמש שנות מאסר. לאחר 

הסדר כובל, לבין יתרת העבירות, וקובע עונש מרבי של עד חמש שנות מאסר  התיקון, החוק מבחין כיום בין עבירת

בגין עבירת הסדר כובל, בלא תלות בנסיבות העבירה. במקביל, התיקון ביטל את האפשרות להשית עונש מאסר של 

 עד חמש שנות מאסר על יתרת העבירות שבחוק, ולכן העונש המרבי עליהן מעתה הוא עד שלוש שנות מאסר. 

מעבר להשפעה הישירה של קביעת עונש מרבי חמור יותר, לתיקון יש גם השלכות עקיפות: כיון שכל עבירת הסדר 

כובל מסווגת עתה כפשע, תקופת ההתיישנות בפני העמדה לדין פלילי היא עשר שנים. בנוסף, הרשות תוכל לבקש צו 

מבלי שהיא תידרש להראות כי החשד הוא  לביצוע האזנות סתר בגין חשד לקיומו של כל הסדר כובל באשר הוא,

 להסדר כובל בנסיבות מחמירות. 

 פרק המונופולין 

 תיקון הגדרת "בעל מונופולין", כך שההגדרה תחול גם על פירמות אשר מחזיקות בכוח שוק משמעותי.  ▪

וכשת למעלה כל פירמה אשר מספקת או ר –עובר לתיקון, המבחן לקיומו של מונופולין התבסס על נתח שוק בלבד 

ממחצית מהשוק הרלוונטי, היא בעלת מונופולין. התיקון מרחיב את הגדרת בעל מונופולין באופן שזו תכלול גם 

פירמות אשר מחזיקות בכוח שוק משמעותי, כך שגם פירמה כאמור תהיה בעלת מונופולין, אפילו אם נתח השוק 

 שלה לא חוצה את המחצית. 

תיאורטי שבליבת דיני ההגבלים העסקיים, אלא -בעולם והן עם הבסיס הכלכלי תוספת זו מתיישבת הן עם הנהוג

שלצד המעבר למבחן כח השוק, החוק משמר את מבחן נתח השוק והוא ימשיך להוות חזקה חלוטה לקיומו של 

 מונופולין גם במקרים בהם לא ניתן להצביע על קיומו של כוח שוק )וזאת בשונה משיטות משפט אחרות(. 

 מיזוגיםפרק ה

 מיליון ש"ח.  360-עדכון הסכום הקובע ל –חובת הגשת הודעת מיזוג  ▪

( לחוק, תיקון 2)א()17לאחר שנים ארוכות בהם לא עודכנו הסכומים הקובעים להגשת הודעות מיזוג, מכוח סעיף 

החוק קובע כי החובה להגיש הודעת מיזוג בשל מחזור המכירות המצרפי של כל הצדדים למיזוג, בשנה שקדמה 

 ₪.יון מיל 150במקום , ₪מיליון  360למיזוג, תעודכן והסכום הקובע יעמוד על 

, להוראת מחזור המכירות 2004-תשס"דהמכוח תקנות ההגבלים העסקיים )מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות(, 

מיליון  10-בחוק, מצטרפת הוראה משלימה, לפיה לפחות לשניים מן הצדדים למיזוג יש מחזור מכירות שאינו פחות מ

המכירות המצרפי של כל הצדדים למיזוג, בשנה שקדמה על כן, מבחן מחזור המכירות כולל מבחן כפול: )א( מחזור . ₪

)ב( מחזור המכירות של לפחות שני צדדים למיזוג, בשנה שקדמה למיזוג, לא פחת -ו; ₪מיליון  360למיזוג, עולה על 

     ₪.מיליון  10-מ

נות כך ידי הממונה על הגבלים בדיוני החקיקה בכנסת, אנו צופים תיקון גם לתק-בהתאם לדברים שנאמרו על

 שהסכום הקובע ישתנה בהתאם. 

 

 

 



 
 

 

 הרחבת תחולת פרק המיזוגים, כך שהוא יחול גם על עמותות.  ▪

לחוק כך שהיא תחול גם על עמותות. הכללת עמותות בהגדרת "חברה",  1התיקון מרחיב את הגדרת "חברה" בסעיף 

 מחילה את פרק המיזוגים גם על מיזוג שעמותה צד לו.  

 ימים.  150-הקניית סמכות לממונה להאריך את משך הבחינה של מיזוגי חברות, עד ל ▪

התיקון מאפשר לממונה להאריך את פרק הזמן לבחינת מיזוגים, בהחלטה מנומקת, ללא צורך בהסכמת הצדדים או 

הארכה(. עובר לתיקון, ימי  120-ימים למן הגשת הודעות המיזוג )היינו, עד ל 150בפנייה לבית הדין, עד לסך כולל של 

ימים למן הגשת הודעות המיזוג, ולפנות לבית הדין להגבלים  30היה על הממונה לסיים בחינה של מיזוגים בתוך 

עסקיים לצורך הארכת תקופת הבחינה, בבקשה מתאימה. בפועל, באחוז גבוה מאוד מהמיזוגים, החלטת הממונה 

ק הזמן שקצוב בחוק, נעשות בהסתמך על הסכמת הצדדים )לרוב הימים, אולם חריגות מפר 30ניתנת בתוך תקופת 

 בחוסר ברירה אמיתית(, ורק במקרים חריגים ביותר נעשית פנייה לבית הדין. 

הרשות, בהנהגת הממונה הנוכחית, מחויבת מאוד לקיצור משך הבדיקה, במיזוגים בהם הדבר מתאפשר. אולם, לא 

דומה, ומתעורר חשש כי בהינתן סמכות להאריך בקלות את משך הבדיקה ידי מדיניות -כל הממונים בעבר הונחו על

 של מיזוגים, גם מיזוגים שבעבר נבדקו במהירות, לא יקבלו את הקדימות לה הם זכו בהקצאת משאבי הרשות.

 פרק הסדרים כובלים 

 קיצור פרק הזמן למתן החלטת הממונה בבקשת פטור.  ▪

יום. הממונה רשאי להאריך את התקופה  30החלטתו בבקשת פטור בתוך תיקון החוק קובע כי על הממונה לתת את 

 ימים נוספים, במתן הודעה מנומקת למגישי הבקשה.  120-עד ל

 60-ימים, עם אפשרות להאריך את תקופת הבדיקה ב 90התיקון קיצר את פרק הזמן שהיה עד כה, אשר עמד על 

ין הימים ייעצר כאשר הרשות ממתינה לקבלת תשובות לדרישות ימים נוספים. בנוסף, עובר לתיקון קבע החוק כי מני

 נתונים שהוציאה אגב בדיקת בקשת הפטור, בעוד שהתיקון לחוק לא כולל הוראה דומה.

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי 
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד בועז גולן, שותף וראש מחלקת הגבלים עסקיים להוות ייעוץ משפטי. 

ו/או אל עו"ד נמרוד פראוור, שותף, מחלקת הגבלים עסקיים  boaz.golan@goldfarb.com :ותחרות, בדוא"ל
 .03-6089850ו/או בטלפון  nimrod.prawer@goldfarb.com :ותחרות, בדוא"ל


