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הגברת השקיפות של דיוני  -תיקון  ,חוק ההגבלים העסקיים

 ולמיזוגיםהוועדה לפטורים 

 תמיכה מלאה-עמדת המדד

 עיקרי הצעת החוק §

להרחיב את הפרטים שנכללים בפרוטוקול המתפרסם לציבור ביחס לדיוני הוועדה בבקשות למתן 

פטור מהסדר כובל ובהודעות מיזוג, כך שמלבד רשימת המסמכים שהובאו בפני הוועדה וההחלטות 

 ר הדיונים.שקיבלה יירשם בפרוטוקול של אותן ישיבות גם תקצי

כמו כן, יימשך המצב הנוכחי לפיו פרוטוקול דיוני הוועדה המתפרסם לציבור לא יכלול מידע שאין 

 .1998–לחוק חופש המידע, התשנ"ח 9למסרו או שאין חובה למסרו לפי סעיף 

 תמצית חוות הדעת §

 הצעת החוק מחזקת את ערך השקיפות במקום בו חיזוק כזה מתבקש.

 

 עת החוקפרטים טכניים על הצ §

 .1988–ב(ג) בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח23ההצעה מוגשת כתיקון לסעיף  .ד

ההצעה זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע עשרה על ידי ח"כ זהבה גלאון וקבוצת חברי  .ה

 )19/2782הכנסת (פ/

ההצעה הנוכחית מוגשת על ידי חברי הכנסת זהבה גלאון ומשה גפני והונחה על שולחן  .ו

 .18.5.15 -ט אייר התשע"ה הכנסת ביום כ"

 

 רקע §

הוועדה לפטורים ולמיזוגים מורכבת מחמישה חברים עובדי המדינה שהם בעלי ידע ומומחיות 

 בכלכלה, בראיית חשבון, במנהל עסקים או במשפט, וכן משמונה חברים שהם נציגי ציבור.
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יים לפטור לחוק ההגבלים העסקיים קובע כי בבואו של הממונה על ההגבלים העסק 14סעיף 

צדדים להסדר כובל מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר, עליו להתייעץ עם הוועדה לפטורים 

 ולמיזוגים. 

מיזוגים לחוק ההגבלים העסקיים מחייב את הממונה להתייעץ עם הוועדה לפטורים ול 24סעיף 

 בבואו לאשר מיזוג חברות.

 השפעה תקציבית §

 לא רלוונטי.

 פיזיבליות אכיפה §

 ירה.סב

 התאמה לערכי המדד §

בהצעת חוק זו כבכל נושא של שקיפות מתנגשים שני הערכים שקיפות והזכות לפרטיות ועל 

 המחוקק לאזן ביניהם.

הזכות לפרטיות במקרים כלכליים איננה רק בבחינת "היזק ראיה" כלומר הזכות של אדם לשמור 

לגבי סודות מסחריים שעלולים את ענייניו הפרטיים לעצמו, אלא גם שומרת על זכות הקניין 

 להיחשף בתהליך.

 על פניו נראה שהזכות לפרטיות לא נפגעת כאן בצורה משמעותית משתי סיבות עיקריות:

בחוק מדובר על קיצור הליכים ופטור מדיון בבית דין. הצדדים יכולים  14לפחות לגבי סעיף  .1

 שף מידע רגיש.להחליט לוותר על קיצור זה אם הם מרגישים שבתהליך עלול להיח

פרוטוקול דיוני הוועדה המתפרסם לציבור לא יכלול מידע שאין למסרו או שאין חובה  .2

. ייתכן ויש צורך לבחון שוב את 1998–לחוק חופש המידע, התשנ"ח 9למסרו לפי סעיף 

הנ"ל האם הוא אכן שומר על האיזון הראוי אך אין זה עניינה של הצעת חוק זו וכל  9סעיף 

 ון לגופו.רכיב יש לבח

מנגד, במידה והצעת החוק תעבור, ערך השקיפות יזכה לחיזוק חיובי, ימנע מקרים של איפה ואיפה 

בהחלטות הוועדה או של דיונים שאינם מקצועיים מספיק ויאפשר לציבור לפקח טוב יותר על 

נציגיו.


