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הבהרת רשות התחרות על רקע משבר נגיף
הקורונה בישראל

18/03/2020

נבקש לעדכנכם כי רשות התחרות פרסמה אתמול, 17 במרץ, 2020, מסמך הבהרות
על רקע הקשיים הכלכליים והתפעוליים הצפויים לעבור על ענפים שונים במשק, לאור
ההתמודדות עם נגיף הקורונה בישראל. מטרת המסמך להבהיר כיצד ניתן להקל על

אופן פעולתם של עסקים במשק תוך שמירה על הצרכנים והתחרות:

הקלות בנוגע לשיתופי פעולה בין גופים עסקיים:
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) התשס"ו-2006 (להלן: "פטור
הסוג"), קובעים מתי יתאפשרו שיתופי פעולה בין גופים עסקיים, ובין היתר בין גופים
עסקיים המתחרים זה בזה. כללים אלו מאפשרים לצדדים להסדר לבחון את ההסדר

מבלי הצורך לפנות לקבלת היתר או פטור מהממונה, בטרם יתקשרו בו.

בעקבות הנסיבות החריגות והבלתי צפויות עימן מתמודד המשק הישראלי,
שהשלכותיהן ביחס לחלק מהגופים העסקיים במשק היא השבתת פעילות או ירידה
בכושר הייצור, צמצום פעילות של העובדים, הפרעה לפעילות הסדירה בעקבות
הנחיות גופים רגולטוריים ועוד, הבהירה הממונה על התחרות כי התקשרויות בעת
חירום, אשר נועדו להבטיח את המשך פעילותם התקינה של גופים עסקיים המושפעים
מאיום נגיף הקורונה, עשויים להבטיח את המשך קיומה של תחרות אפקטיבית בטווח
הארוך. על כן, התקשרויות כאמור יענו במרבית המקרים על דרישת הנחיצות הקיימת
בפטור הסוג, וכן לא ייחשבו כשיתופי פעולה שנועדו להפחית את התחרות ו/או למנוע

אותה, ולא ייפסלו בשל כך בלבד, וזאת בכפוף לעמידתם בכל יתר תנאי פטור הסוג.

ויודגש, על גופים עסקיים מתחרים אשר בכוונתם לקיים שיתוף פעולה הנובע מהצורך
להתמודד עם השלכות המשבר, מוטלת האחריות לוודא את חוקיותו ועמידתו בתנאי
פטור הסוג. לפיכך, אנו עומדים לרשותכם לצורך ייעוץ בדבר הדרך החוקית לקיים

שיתופי פעולה, בהתאם להבהרה לעיל.

הקלות הנוגעות לעסקאות מיזוג:
פרק המיזוגים בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק התחרות")
אוסר על חברות אשר מבצעות עסקה העולה כדי מיזוג, הדורש דיווח לרשות התחרות,
לבצע כל פעולה אשר עולה כדי מימוש העסקה בין מועד החתימה ועד לביצועה
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ניבה ברג לבנת, שותפה
מחלקת הגבלים עסקיים
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המלא, וזאת עד לקבלת אישור הממונה לעסקה (להלן: "תקופת הביניים").

לאור המשבר בו מצוי המשק ומתוך הבנה כי תקופת ביניים זו עשויה להיות רגישה
עבור עסקים וכי עצם ההמתנה עשויה לגרום להם נזק בלתי הפיך, הודיעה רשות
התחרות כי תאפשר לצדדים שהגישו הודעות מיזוג, או שבכוונתם להגיש הודעות מיזוג,
לפנות אליה במטרה למצוא פתרונות בתקופת הביניים לקשיים המתעוררים כתוצאה

מן המצב החריג במשק.

כאמור, בימים כתיקונם, צדדים לעסקת מיזוג אינם רשאים לבצע כל פעולה העולה
כדי התחלת מימוש עסקת מיזוג בטרם קבלת אישור הממונה. לפיכך, האפשרות בעת
הזו לפנות לרשות התחרות ולייצר מענה לאתגרים עימם מתמודדים בעלי עסקים, הינה
משמעותית. בהתאם, נשמח לייעץ בנוגע לאפשרויות ופתרונות העומדים בפני צדדים

לעסקת מיזוג על מנת למנוע נזקים בתקופת הביניים כאמור. 

דחיית המועד האחרון להעברת דיווח שנתי לרשות התחרות לפי חוק המזון:
חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") קובע כי על
ספק גדול וקמעונאי גדול, להגיש לממונה דיווח שנתי, וזאת עד ליום 31 במרץ, בכל
שנה. לאור הנסיבות החריגות בו מצוי המשק כיום, הודיעה הממונה כי מועד זה יידחה

ויתאפשר להגיש את הדיווח עד ליום 30 באפריל, 2020.

בתוך כך, יובהר כי על בעלי עסקים להישמר מפעולות שעלולות לפגוע
בתחרות ובציבור בתקופה קשה זו, שכן הממונה הבהירה כי הוראות חוק
התחרות חלות אף בימים אלו, וכי היא לא תהסס לנקוט צעדים כנגד גופים
עסקיים, אשר ינצלו את תקופת המשבר הזו ויתנהגו באופן שעלול לפגוע

בתחרות, בצרכנים ו/או בציבור. 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ומאחלים לכולם בריאות איתנה.

פרטי קשר

משכית רוטנשטרייך, עו"ד
מחלקת הגבלים עסקיים
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maskitr@meitar.com
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למידע נוסף אודות מחלקת הגבלים עסקיים במשרדנו, לחץ כאן.

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו
משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.
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