ביום  1.1.2019התקבל בכ סת תיקון חדש לחוק ההגבלים העסקיים – שייקרא מעתה חוק
התחרות הכללית .מדובר באחד התיקו ים המשמעותיים ביותר לחוק מאז חיקוקו בש ת ,1988
והוא כולל שי ויים מהותיים אשר צפויים להשפיע על פעילותן העסקית של חברות רבות
במשק ועל ושאי המשרה בהן.

עדכון זה יסקור את השי ויים המרכזיים בחוק ואת השפעתם על חיי המעשה:

עבירה חדשה  -חובת הפיקוח ומ יעת עבירות על די י התחרות – התיקון מוסיף עבירה פלילית
חדשה לספר החוקים לפיה קיימת לכל ושא משרה בחברה החובה לפקח ולמ וע קיום עבירות
על די י התחרות בחברה .אי פיקוח מהווה עבירה עצמאית )מעבר לאחריות ושא משרה בגין
עבירה שעבר התאגיד( אשר עשויה לגרור עו ש של עד ש ת מאסר או ק ס.

החמרת הע ישה הפלילית המירבית בגין עבירת ההסדר הכובל – התיקון החמיר את עו ש
המאסר המקסימלי בגין עבירת ההסדר הכובל )שעמד על  3ש ים ו 5-ש ים ב סיבות מחמירות
בלבד( ,כך שהרף העליון לכל עבירת הסדר כובל יעמוד מעתה על  5ש ים )גם ללא הוכחת
סיבות מחמירות(.

הרחבת ההגדרה של בעל מו ופולין – בהתאם לתיקון ,בעל מו ופולין אי ו רק מי שמחזיק
ב תח שוק העולה על  50%בשוק מסוים )כפי שקובע החוק כיום( ,אלא גם מי שמחזיק ב"כוח
שוק משמעותי" – וזאת גם אם תח השוק שלו מוך מ.50%-

יחד עם זאת ,לאור חוסר הבהירות באשר ליכולת להעריך קיומו של כוח שוק ,הודיעה הרשות
כי תפרסם גילוי דעת בע יין בטרם תחל באכיפה.

הגדלת הרף המקסימלי לעיצומים כספיים – התיקון מעלה את העיצום הכספי המרבי ש יתן
להטיל על תאגיד בגין הפרה של הוראות החוק מרף מקסימלי של  24.5מיליון  ₪ל 100-מיליון
 .₪תיקון זה מרחיב משמעותית את היקף החשיפה והסיכו ים של תאגידים בעלי מחזור גדול
בגין הפרה של הוראות החוק.

העלאת רף חובת הדיווח של מיזוגים – רף הדיווח המחייב צדדים לעסקת מיזוג עולה ,על פי
התיקון מ 150 -מיליון  ₪בש ה ל 360-מיליון  ,₪כך שחברות מתמזגות שמחזור המכירות
המשותף שלהן אי ו עולה על  360מיליון ש"ח בש ה לא חייבות בדיווח המיזוג לרשות
ההגבלים )זאת בלבד שהחברות אי ן עו ות על ת אי אחר המקים חובת דיווח( .ביתר הת אים
המקימים חובת דיווח )כאשר אחד הצדדים למיזוג הוא מו ופול או כשהמיזוג מביא להיווצרות
מו ופול( לא יחול שי וי.

התיקון לחוק כולל תיקו ים חשובים וספים כגון שי וי הגדרת המו ח "חברה" בחוק כך
שתכלול בתוכה גם עמותות וכל סוג של שותפות )לרבות שותפות שאי ה רשומה(; הרחבת
סמכויות החקירה הפלילית של הרשות; קיצור המועד למתן החלטת הרשות בבקשות פטור
מאישור הסדרים כובלים מ 90-יום ל) 30-כאשר בש י המקרים תי תן לממו ה אפשרות הארכה
ל 120-יום ללא צורך בקבלת אישור הצדדים או בית הדין(; שי וי לוחות הזמ ים לקבלת
החלטה בבקשות מיזוג ועוד.

חובת הפיקוח המוטלת על ושאי המשרה היא שי וי משמעותי שמצריך התייחסות דחופה
ומשמעותית מצד ושאי המשרה בחברה .על מ ת ש ושאי החברה לא יהיו חשופים לס קציה
פלילית בשל אי פיקוח )כמו גם לס קציה כאשר במשמרת שלהם עברה עבירה על ידי מי
מעובדי החברה( עליהם לוודא קיומה של תכ ית אכיפה אפקטיבית וע יי ית בחברה .תוכ ית
כזו צריכה לכלול בחי ה מהותית של פעילות החברה ו ושאי המשרה בה ,ומיפוי ובחי ת
הסיכו ים שהיא חשפת אליהם בפעילותה ,כמו גם מערך הדרכה מסודר ,אשר יוודא פיקוח
ואכיפה שוטפים ואפקטיביים במהלך חיי החברה.
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תיקון זה ובעיקר הטלת חובת פיקוח על ושאי משרה והחרפת הס קציות על מפירים ,מהווים
את גולת הכותרת ברפורמה כוללת שמקדמת הרשות בש ים האחרו ות ש ועדה להעמיק את
פעילות הרשות בפעילויות בעלות זק פוט ציאלי בתחרות ,תוך מעבר למשטר של הערכה
עצמית ) (Self-Assessmentלפיו צדדים להסדר שאי ם מעלים חשש תחרותי ממשי יבח ו
באופן עצמאי את חוקיותו ללא צורך בפ ייה לממו ה .כחלק ממגמה זו ,תוק ו לאחרו ה גם
פטורי הסוג למיזמים משותפים ולכבילות לוות למיזוגים באופן שמאפשר לצדדים לבצע
בחי ה עצמית מהותית ולקבוע כי הסדר אי ו מעלה חשש תחרותי גם אם אי ו עומד בת אים
הקבועים בפטור.

המעבר למשטר של הערכה עצמית ,על אי הוודאות שהוא מביא עמו ,לצד אי הוודאות ה וצרת
מהגמשת הגדרת המו ופולין ,ומאידך החרפת הס קציות הפליליות והמ הליות על החברה ,על
עובדיה ועל ושאי החברה בה ,מהווים אתגר של ממש .שמח לסייע לכם לעמוד בו.
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