
 
 

 

 
 עצות בימי קורונה לחברי לשכת רואי החשבון בישראל

 
 17.03.20מיום  – הבהרות הממונה על התחרות

 יעקב סלומון ליפשיץ ושות'משרד  –עו"ד מרב ארד סלומון ועו"ד ירון זיגלר 
 

הגופים השונים, בארץ ובעולם, מוסיפים לעדכן את ההנחיות וסדרי העבודה לאור מגפת 
הקורונה. אנו עוקבים ברציפות אחר השינויים ועושים מאמץ להביא אליכם מידע ועדכונים 

 חיוניים.  
 

 אנו זמינים להשיב על שאלותיכם בכל עת ובפרט בימים אלו. 
 

על רקע משבר הקורונה והקשיים שחווים חלק מענפי המשק הממונה על התחרות הכלכלית 
 הבהרות בנושאים הבאים: (17.3.2020אתמול )פרסמה 

 
 אופן בחינת שיתופי פעולה בין גופים עסקיים בראי המשבר;  .א
מיזוג )אפשרות לפנות לרשות התחרות על מנת למצוא  קידום הליכים לקראת עסקאות .ב

פתרונות לתקופת הביניים, שבין הגעה להסכמה על המיזוג לבין קבלת הממונה על 
 התחרות(;

 דחיית המועד האחרון להעברת דיווח שנתי לרשות התחרות לפי חוק המזון; .ג
 תחולת הנורמות המחייבות מכוח חוק התחרות הכלכלית גם בתקופת המשבר. .ד

 
   

 שיתופי פעולה בין גופים עסקיים     א.

הממונה הזכירה בהודעה, כי כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים(  .1
"( מהווים את המסגרת החוקית המאפשרת שיתופי פטור הסוג)להלן: " 2006 -התשס"ו

כי פעולה בין גופים עסקיים אשר לא צפויה להיות להם השפעה שלילית על התחרות ו
הסדר העומד בכללים המפורטים בפטור הסוג, אינו נדרש בקבלת היתר או פטור מאת 

 הממונה או גורם אחר. 

עוד הבהירה הממונה כי בנסיבות הקשות החלות בתקופות של משבר או חירום, כגון  .2
הנסיבות בהן שרוי היום המשק הישראלי, שיתוף פעולה בין גופים עסקיים לא רק שאינו 

את התחרות הוא עשוי להבטיח את המשך קיומה של תחרות אפקטיבית  בהכרח מגביל
 בטווח הארוך.

הממונה ראתה לנכון להבהיר כי התקשרויות שנועדו להבטיח המשך פעילותם התקינה של  .3
גופים עסקיים המושפעים מאיום נגיף הקורונה כפופות לתנאי פטור הסוג, אך ברי שבעת 

 שיתופי פעולה כאמור.  חירום ירבו המקרים העשויים להצדיק
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גם על שיתופי פעולה בין מתחרים  הממונה הבהירה כי עמדתה זו חלה  .4
לצורך התמודדות עם משבר הקורונה, וכי שיתופי פעולה כאמור לא ייחשבו כשלעצמם 

 ככאלו שיש בהם כדי לפגוע בתחרות, בכפוף לעמידתם בכל יתר תנאי פטור הסוג. 
 

 ות מיזוגקידום הליכים לקראת עסקא    ב.

 1988-חרות הכלכלית, התשמ"חהממונה הבהירה בהודעתה כי פרק המיזוגים בחוק הת .1
)להלן חוק התחרות( אוסר על חברות מתמזגות )אשר המיזוג ביניהן כפוף להסכמת 
הממונה( לבצע כל פעולה אשר עולה כדי ביצוע של עסקת המיזוג בטרם תתקבל הסכמת 

 רות(לחוק התח 19הממונה למיזוג )ראו סעיף 

אמורה עשויה לגרום לעסקים נוכח העובדה כי בעתות חירום, עצם תקופת ההמתנה ה .2
המבקשים להתמזג נזק בלתי הפיך, מבהירה הממונה כי צדדים שהגישו הודעת מיזוג, או 
שבכוונתם להגיש הודעת מיזוג, רשאים לפנות אליה במטרה למצוא פתרונות בתקופת 

המצב החריג בו מצוי הביניים, ככל שניתן, לקשיים שעשויים להתעורר כתוצאה מן 
 עד לקבלת החלטת הממונה. המשק, וזאת 

 
 דחיית המועד האחרון להעברת דיווח שנתי לרשות התחרות לפי חוק המזון     ג.

 
)להלן חוק המזון( ותקנות קידום התחרות  2014-חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד

)להלן תקנות  2014-בענף המזון )דיווח של ספקים גדולים ושל קמעונאים גדולים(, תשע"ד
ווח( קובעים כי על ספק גדול וקמעונאי גדול, כהגדרתם בחוק המזון, לדווח לממונה, הדי

אחת לשנה, את המידע המפורט בחוק המזון ובתקנות הדיווח )להלן הדיווח השנתי(, עד 
במרס, כל שנה. נוכח הנסיבות החריגות והבלתי צפויות שמביא עימו משבר  31ליום 

באפריל  30אפשר להגיש את הדיווח השנתי עד ליום הקורונה בישראל ובעולם, הממונה ת
2020. 

 
 הנורמות החלות מכוח חוק התחרות עומדות בעינן    ד.
 

הממונה הבהירה בהודעתה כי הנורמות החלות מכוח חוק התחרות שרירות אף בימים 
אלה. הממונה בוחנת את ההתפתחויות במשק ולא תהסס לנקוט צעדים כנגד שיתופי 

חד צדדיות של גופים עסקיים, אשר ינצלו את מצב החירום שנוצר ויתנהגו  פעולה ופעולות
 באופן שעלול לפגוע בתחרות ובציבור.

 
  כאןלחצו  הודעה המלאה שפרסמה הממונהלקריאת ה

 
 אנו זמינים להשיב על שאלותיכם בכל עת ובפרט בימים אלו. 
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