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חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 21(, התשע"ט-2019*

בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-11988)להלן-החוקהעיקרי(,בשםהחוק,במקום1רתיקוןשםהחוק
"ההגבליםהעסקיים"יבוא"התחרותהכלכלית"ר

בסעיף1לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"ארגוןצרכנים"יבוא: )1(

""אתרהאינטרנט"-אתרהאינטרנטשלרשותהתחרות;";

בהגדרה"ביתהדין",במקום"ביתהדיןלהגבליםעסקיים"יבוא"ביתהדיןלתחרות"; )2(

בהגדרה"חברה",במקוםהסיפההחלבמילים"ושותפותשנרשמה"יבוא"עמותה )3(
כמשמעותהבחוקהעמותות,התש"ם-21980,ושותפותכהגדרתהבפקודתהשותפויות

]נוסחחדש[,התשל"ה-31975;";

בהגדרה"הממונה",במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )4(
התחרות"ר

בסעיף3)4()ד(לחוקהעיקרי,בהגדרה""סוג"שלתוצרתחקלאית",בסיפה,במקוםב"אתר3רתיקוןסעיף3
האינטרנטשלהרשות"יבוא"באתרהאינטרנט"ר

במקוםסעיף14אלחוקהעיקרייבוא:4רהחלפתסעיף14א

"מועדלמתן
החלטתהממונה

הממונהייתןאתהחלטתובתוך30ימיםמהיוםשבוהגיעה14אר
לידיובקשהלפיסעיף14,אלאאםכןמצאכיבדיקתבקשת
הפטורמצדיקהאתהארכתהתקופהבפרקיזמןשלאיעלו
ימסור כאמור הארכה על נוספים; ימים 120 על במצטבר

הממונהלצדדיםהודעהמנומקת,בכתבר"

בסעיף15א)ז(לחוקהעיקרי,המילים"עלקביעהכאמוריחולוהוראותסעיף43)ב(עד5רתיקוןסעיף15א
)ה("-יימחקור

בסעיף16לחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף16

בסעיףקטן)א(,אחרי"לפיסעיף7"יבוא"בקשהלהיתרזמנילפיסעיף13,אובקשה )1(
לפטורלפיסעיף14";

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

בסעיף17לחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף17

בסעיףקטן)א(- )1(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

מונופולין, לבעל המתמזגות החברות יהפכו מהמיזוג כתוצאה )1("
כמשמעותובסעיף26)א()1(;";

בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"עולהעל"יבוא"עולהעלסכום )ב(
של360מיליוןשקליםחדשים";

בפסקה)3(,במקום"כמשמעותובסעיף26"יבוא"כמשמעותובסעיף26)א()1("; )ג(

2019(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )1בינואר התקבלבכנסתביוםכ"דבטבתהתשע"ט *
הממשלה-1221,מיוםט"ובאיירהתשע"ח)30באפריל2018(,עמ'890ר

ס"חהתשמ"ח,עמ'128;התשע"ח,עמ'911ר 1

ס"חהתש"ם,עמ'210ר 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש28,עמ'549ר 3
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בסעיףקטן)ב(- )2(

המדד" שינוי "שיעור יבוא המדד" עליית "שיעור במקום ,)1( בפסקה )א(
והמילים"ובלבדששיעורעלייתהמדדכאמורעלהעל10אחוזים"-יימחקו;

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

למועד בסמוך כאמור, מעודכן סכום על הודעה יפרסם הממונה )3("
עדכונו,באתרהאינטרנטוברשומות;";

בפסקה)4(,בהגדרה"המדדהיסודי",במקוםהסיפההחלבמילים"שלאחר )ג(
תחילתושלחוקזה"יבוא"המדדשפורסםבחודשספטמבר2018";

בסעיףקטן)ג(,במקום"כאמורבסעיףקטן)א()1("יבוא"לענייןסעיףקטן)א()1("; )3(

סעיףקטן)ד(-בטלר )4(

בסעיף20לחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף20

בסעיףקטן)ב(,בסיפה,אחרי"הוארךהמועד"יבוא"לפיסעיףקטן)ב1(או"; )1(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

מצאהממונהכיבדיקתהודעתמיזוגמצדיקהאתהארכתהתקופה ")ב1(
הקבועהבסעיףקטן)ב(,רשאיהואלהאריכהבשתיתקופותנוספותשלשלושים
ימיםכלאחת;האריךהממונהאתהתקופהבשישיםימים,רשאיהוא,לאחר
התייעצותעםהוועדהלפטוריםולמיזוגים,להאריךאתהתקופהבשישיםימים

נוספים;עלהארכותכאמורימסורהממונהלצדדיםהודעהמנומקת,בכתבר"

בסעיף21)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"ברשומות"יבוא"באתרהאינטרנט"ר9רתיקוןסעיף21

בסעיף26לחוקהעיקרי-10רתיקוןסעיף26

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בחוקזה,"בעלמונופולין",כלאחדמאלה: ")א(

אדםשחלקובכללהאספקהשלנכסיםאובכללרכישתם,בכללמתן )1(
שירותיםאובכללרכישתם,עולהעלמחצית;

אדםהמחזיקכוחשוקמשמעותיביחסלאספקתנכסיםאורכישתם, )2(
אוביחסלמתןשירותיםאורכישתםר

ובאתר ברשומות בהודעה מונופולין בעל של קיומו על יכריז הממונה )א1(
43)ב(עד)ה(,כאילוהיתה האינטרנט;עלהכרזהכאמוריחולוהוראותסעיף

קביעהלפיסעיף43)א(ר";

סעיףקטן)ג(-בטלר )2(

ביטולסעיפים
27ו־28

סעיפים27ו־28לחוקהעיקרי-בטליםר11ר

בסעיף30לחוקהעיקרי-12רתיקוןסעיף30

בסעיףקטן)ד(,אחרי"בשניעיתוניםיומיים"יבוא"ובאתרהאינטרנט"; )1(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"בשניעיתוניםיומיים"יבוא"ובאתרהאינטרנט"ואחרי )2(
"יפרסמןבעיתוניםכאמור"יבוא"ובאתרהאינטרנט";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"ממועדפרסוםדברמתןההוראות"יבוא"בעיתונים"; )3(

בסעיףקטן)ב(- )2(

המדד" שינוי "שיעור יבוא המדד" עליית "שיעור במקום ,)1( בפסקה )א(
והמילים"ובלבדששיעורעלייתהמדדכאמורעלהעל10אחוזים"-יימחקו;

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

למועד בסמוך כאמור, מעודכן סכום על הודעה יפרסם הממונה )3("
עדכונו,באתרהאינטרנטוברשומות;";

בפסקה)4(,בהגדרה"המדדהיסודי",במקוםהסיפההחלבמילים"שלאחר )ג(
תחילתושלחוקזה"יבוא"המדדשפורסםבחודשספטמבר2018";

בסעיףקטן)ג(,במקום"כאמורבסעיףקטן)א()1("יבוא"לענייןסעיףקטן)א()1("; )3(

סעיףקטן)ד(-בטלר )4(

תיקוןסעיף20בסעיף20לחוקהעיקרי-8ר

בסעיףקטן)ב(,בסיפה,אחרי"הוארךהמועד"יבוא"לפיסעיףקטן)ב1(או"; )1(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

מצאהממונהכיבדיקתהודעתמיזוגמצדיקהאתהארכתהתקופה ")ב1(
הקבועהבסעיףקטן)ב(,רשאיהואלהאריכהבשתיתקופותנוספותשלשלושים
ימיםכלאחת;האריךהממונהאתהתקופהבשישיםימים,רשאיהוא,לאחר
התייעצותעםהוועדהלפטוריםולמיזוגים,להאריךאתהתקופהבשישיםימים

נוספים;עלהארכותכאמורימסורהממונהלצדדיםהודעהמנומקת,בכתבר"

תיקוןסעיף21בסעיף21)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"ברשומות"יבוא"באתרהאינטרנט"ר9ר

תיקוןסעיף26בסעיף26לחוקהעיקרי-10ר

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בחוקזה,"בעלמונופולין",כלאחדמאלה: ")א(

אדםשחלקובכללהאספקהשלנכסיםאובכללרכישתם,בכללמתן )1(
שירותיםאובכללרכישתם,עולהעלמחצית;

אדםהמחזיקכוחשוקמשמעותיביחסלאספקתנכסיםאורכישתם, )2(
אוביחסלמתןשירותיםאורכישתםר

ובאתר ברשומות בהודעה מונופולין בעל של קיומו על יכריז הממונה )א1(
43)ב(עד)ה(,כאילוהיתה האינטרנט;עלהכרזהכאמוריחולוהוראותסעיף

קביעהלפיסעיף43)א(ר";

סעיףקטן)ג(-בטלר )2(

ביטולסעיפיםסעיפים27ו־28לחוקהעיקרי-בטליםר11ר
27ו־28

תיקוןסעיף30בסעיף30לחוקהעיקרי-12ר

בסעיףקטן)ד(,אחרי"בשניעיתוניםיומיים"יבוא"ובאתרהאינטרנט"; )1(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"בשניעיתוניםיומיים"יבוא"ובאתרהאינטרנט"ואחרי )2(
"יפרסמןבעיתוניםכאמור"יבוא"ובאתרהאינטרנט";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"ממועדפרסוםדברמתןההוראות"יבוא"בעיתונים"; )3(
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בסעיףקטן)ז(,אחרי"ממועדהפרסום"יבוא"בשניעיתוניםיומיים"ר )4(

"באתר13רתיקוןסעיף31ד 31ד)ג()1(לחוקהעיקרי,במקוםב"אתרהאינטרנטשלהרשות"יבוא בסעיף
האינטרנט"ר

החלפתכותרת
פרקה'

במקוםכותרתפרקה'לחוקהעיקרייבוא:14ר

"פרק ה': בית הדין לתחרות".

בסעיף32)א(לחוקהעיקרי,במקום"ביתדיןלהגבליםעסקיים"יבוא"ביתדיןלתחרות"ר15רתיקוןסעיף32

בסעיף35לחוקהעיקרי,במקום"הגבלעסקי"יבוא"שהובאלפניו"ר16רתיקוןסעיף35

החלפתכותרת
פרקו'

במקוםכותרתפרקו'לחוקהעיקרייבוא:17ר

"פרק ו': רשות התחרות והממונה, תפקידו וסמכויותיו".

על18רתיקוןסעיף41 "ממונה יבוא עסקיים" הגבלים על "ממונה במקום העיקרי, לחוק 41)א( בסעיף
התחרות"ר

בסעיף41א)א(לחוקהעיקרי,במקום"רשותהגבליםעסקיים"יבוא"רשותהתחרות"ר19רתיקוןסעיף41א

"באתר20רתיקוןסעיף44א יבוא הרשות" של האינטרנט ב"אתר במקום העיקרי, לחוק 44א)ב( בסעיף
האינטרנט"ר

בסעיף46)א(לחוקהעיקרי,במקום"אוהתעוררחשדכיאגבחקירהבעבירהלפיחוק21רתיקוןסעיף46
זהנעברהעבירהלפיסעיפים246,245,244,242ו־249לחוקהעונשין,התשל"ז-1977"
יבוא"אוהתעוררחשדאגבחקירהבעבירהלפיחוקזהכינעברהעבירהלפיסעיפים

246,245,244,242ו־249לחוקהעונשין,התשל"ז-1977,בקשרלעבירההנחקרת"ר

בסעיף47לחוקהעיקרי-22רתיקוןסעיף47

בסעיףקטן)א(- )1(

פסקה)1(-תימחק; )א(

בסיפה,במקום"ואםהיתהעבירהעלפסקאות)1(או)3("יבוא"ואםהיתה )ב(
עבירהעלפסקה)3(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

מישהיהצדלהסדרכובלשלאאושרכדיןלפיסעיף9ולאניתןלוהיתר ")א1(
זמנילפיסעיף13אופטורלפיסעיף14,ואינופטורבכלליפטורסוגלפיסעיף
15א,דינו-מאסרחמששניםאוקנספיעשרהמןהקנסכאמורבסעיף61)א()4(
לחוקהעונשין,וקנסנוסףלכליוםשבונמשכתהעבירהלאחרשנמסרההודעת
הממונהכאמורבסעיף43;אםהיהתאגיד-כפלהקנסאוהקנסהנוסף,לפי

הענייןר"

במקוםסעיף48לחוקהעיקרייבוא:23רהחלפתסעיף48

"אחריותנושא
משרה

שניתן48ר כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
עובד בידי או התאגיד בידי זה חוק לפי עבירה למניעת
מעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-מאסרשנהוהקנסהקבוע

ליחידבשלאותהעבירהר
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נעברהעבירהלפיחוקזהבידיתאגידאובידיעובד )ב(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתו
לפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדי

למלאאתחובתור

בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותף )ג(
על התאגיד מטעם האחראי פקיד או מוגבל, שותף למעט

התחוםשבובוצעההעבירהר"

בסעיף50ב)ד()1(לחוקהעיקרי,במקום"הודעהבשניעיתוניםיומיים"יבוא"הודעה24רתיקוןסעיף50ב
באתרהאינטרנטובשניעיתוניםיומיים"ר

בסעיף50גלחוקהעיקרי,המילים"במידתהאפשר"והמילים"שלהרשות"-יימחקור25רתיקוןסעיף50ג

בסעיף50ד)א(לחוקהעיקרי,ברישה,במקוםהקטעהחלבמילה"ובלבד"ועדהמילה26רתיקוןסעיף50ד
"חדשים"יבוא"ובלבדשסכוםהעיצוםלאיעלהעל100מיליוןשקליםחדשים"ר

אחריסעיף55לחוקהעיקרייבוא:27רהוספתסעיף55א

"הוראתמעבר
לענייןעבירה

שלהסדרכובל
בנסיבותמחמירות

בסעיףזה-55אר )א(

"תיקוןמס'21"-חוקההגבליםהעסקיים)תיקוןמס'21()חיזוק
האכיפהוהקלתנטלהאסדרה(,התשע"ט-2019;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלתיקוןמס'21ר

עלאףהוראותסעיף22לתיקוןמס'21,עלעבירהשל )ב(
47)א()1(שנעברהערביוםהתחילה הסדרכובללפיסעיף
יוםהתחילה,ואם 47)א(כנוסחוערב סעיף יחולוהוראות
נעברההעבירהבנסיבותמחמירותכאמורבסעיף47א,יחולו

הוראותסעיף47אר

נעברהערביוםהתחילהעבירהלפיחוקזה,לאיראו )ג(
-לענייןסעיף4לחוקהעונשין-אתתיקוןסעיף48בתיקון
מס'21כביטולווהואיחולעלעבירהכאמורכנוסחומיום

התחילהואילךר"

תיקוןחוקהתקנים
-מס'15

3יט)ו()1(,במקום"לחוקההגבליםהעסקיים,28ר בחוקהתקנים,התשי"ג-41953,בסעיף
התשמ"ח-1988"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןפקודת
הסטטיסטיקה-

מס'6

בפקודתהסטטיסטיקה]נוסחחדש[,התשל"ב-51972,בסעיף18)ב()3()ב(,במקום"הממונה29ר
יבוא התשמ"ח-1988" העסקיים, ההגבלים בחוק כמשמעותו עסקיים הגבלים על

"הממונהעלהתחרותכמשמעותובחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

-מס'26

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-30-61981ר

בסעיף11ג- )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"והממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"והממונהעל )א(
התחרות";

בסעיףקטן)ז(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"חוק )ב(
התחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988";

נעברהעבירהלפיחוקזהבידיתאגידאובידיעובד )ב(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתו
לפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדי

למלאאתחובתור

בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותף )ג(
על התאגיד מטעם האחראי פקיד או מוגבל, שותף למעט

התחוםשבובוצעההעבירהר"

בסעיף50ב)ד()1(לחוקהעיקרי,במקום"הודעהבשניעיתוניםיומיים"יבוא"הודעה24ר
באתרהאינטרנטובשניעיתוניםיומיים"ר

תיקוןסעיף50ב

תיקוןסעיף50גבסעיף50גלחוקהעיקרי,המילים"במידתהאפשר"והמילים"שלהרשות"-יימחקור25ר

בסעיף50ד)א(לחוקהעיקרי,ברישה,במקוםהקטעהחלבמילה"ובלבד"ועדהמילה26ר
"חדשים"יבוא"ובלבדשסכוםהעיצוםלאיעלהעל100מיליוןשקליםחדשים"ר

תיקוןסעיף50ד

הוספתסעיף55אאחריסעיף55לחוקהעיקרייבוא:27ר

"הוראתמעבר
לענייןעבירה

שלהסדרכובל
בנסיבותמחמירות

בסעיףזה-55אר )א(

"תיקוןמס'21"-חוקההגבליםהעסקיים)תיקוןמס'21()חיזוק
האכיפהוהקלתנטלהאסדרה(,התשע"ט-2019;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלתיקוןמס'21ר

עלאףהוראותסעיף22לתיקוןמס'21,עלעבירהשל )ב(
47)א()1(שנעברהערביוםהתחילה הסדרכובללפיסעיף
יוםהתחילה,ואם 47)א(כנוסחוערב סעיף יחולוהוראות
נעברההעבירהבנסיבותמחמירותכאמורבסעיף47א,יחולו

הוראותסעיף47אר

נעברהערביוםהתחילהעבירהלפיחוקזה,לאיראו )ג(
-לענייןסעיף4לחוקהעונשין-אתתיקוןסעיף48בתיקון
מס'21כביטולווהואיחולעלעבירהכאמורכנוסחומיום

התחילהואילךר"

3יט)ו()1(,במקום"לחוקההגבליםהעסקיים,28ר בחוקהתקנים,התשי"ג-41953,בסעיף
התשמ"ח-1988"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוקהתקנים
-מס'15

בפקודתהסטטיסטיקה]נוסחחדש[,התשל"ב-51972,בסעיף18)ב()3()ב(,במקום"הממונה29ר
יבוא התשמ"ח-1988" העסקיים, ההגבלים בחוק כמשמעותו עסקיים הגבלים על

"הממונהעלהתחרותכמשמעותובחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןפקודת
הסטטיסטיקה-

מס'6

תיקוןחוקבחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-30-61981ר
הבנקאות)רישוי(

-מס'26 בסעיף11ג- )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"והממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"והממונהעל )א(
התחרות";

בסעיףקטן)ז(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"חוק )ב(
התחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988";

ס"חהתשי"ג,עמ'30;התשע"ח,עמ'458ר 4

דינימדינתישראל,נוסחחדש24,עמ'500;ס"חהתשע"ז,עמ'419ר 5

ס"חהתשמ"א,עמ'232;התשע"ט,עמ'221ר 6
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בסעיף35ב)א(,בהגדרה"תאגידריאלימשמעותי",בפסקה)2(,במקום"לממונה )2(
עלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעלהתחרות";

בסעיף36יב)ב(,ברישה,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )3(
התחרות";

בסעיף36יג- )4(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונה )א(
עלהתחרות";

)ג(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל בסעיףקטן )ב(
התחרות"ר

תיקוןחוקהגנת
הצרכן-מס'60

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-71981,בתוספתהראשונה,בחלקב',בפרט3,במקום"בחוק31ר
ההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוק
המרשםהפלילי

ותקנתהשבים-
מס'23

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-81981,בתוספתהראשונה,בפרט)לו(,32ר
במקום"ברשותהגבליםעסקיים"יבוא"ברשותהתחרות"ובמקום"לחוקההגבלים

העסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(-
מס'73

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-91982,בסעיף6יב8,בסיפה,במקום"הממונה33ר
עלההגבליםהעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ר

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

מס'88

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-34-101982ר

בסעיף6)ג1(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"חוקהתחרות )1(
הכלכלית,התשמ"ח-1988";

בסעיף74)א()2(,בהגדרה"רשותמודיעין",במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא )2(
"רשותהתחרות"ר

תיקוןחוקבתי
המשפט-מס'98

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-111984,בסעיף51)א()1()א(,במקום"חוק35ר
ההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוקהרשות
השנייהלטלוויזיה

ורדיו-מס'46

בחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-36-121990ר

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )1(

""חוקהתחרותהכלכלית"-חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"א-1988;";

בסעיף34א- )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא )א(
"בחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיףקטן)ה()4(,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא )ב(
"חוקהתחרותהכלכלית";

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשע"ט,עמ'222ר 7

ס"חהתשמ"א,עמ'322;התשע"ט,עמ'33ר 8

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ח,עמ'670ר 9

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ט,עמ'238ר 10

ס"חהתשמ"ד,עמ'198;התשע"ט,עמ'233ר 11

ס"חהתש"ן,עמ'59;התשע"ח,עמ'490ר 12
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"חוק יבוא התשמ"ח-1988" העסקיים, ההגבלים "חוק במקום 62א)ג(, בסעיף )3(
התחרותהכלכלית";

בסעיף71ב)ד(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)להלן-חוק )4(
ההגבלים "לחוק ובמקום הכלכלית" התחרות "בחוק יבוא העסקיים(" ההגבלים

העסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף72ט,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)בפרקזה-חוק )5(
ההגבליםהעסקיים("יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

התחרות "חוק יבוא העסקיים" ההגבלים "חוק במקום ברישה, 72י, בסעיף )6(
הכלכלית"ר

תיקוןחוק
בתידיןמינהליים

-מס'16

בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-131992,בתוספת,בפרט15,במקום"ביתהדיןלהגבלים37ר
עסקיים"יבוא"ביתהדיןלתחרות"ובמקום"לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"

יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוק
השקעותמשותפות

בנאמנות-מס'30

בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-38-141994ר

בסעיף9א)ד(,בהגדרה"עבירה",במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988" )1(
יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988";

בסעיף23ב2)א(,בהגדרה"תאגידריאלימשמעותי",בפסקה)2(,במקום"לממונה )2(
עלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעלהתחרות"ר

תיקוןחוקמשק
הדלק)קידום

התחרות(-מס'5

בחוקמשקהדלק)קידוםהתחרות(,התשנ"ד-39-151994ר

בסעיף1,בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",בכלמקום,במקום"חוקההגבלים )1(
העסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף4- )2(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה""הממונה"ו"ביתהדין"",במקום"בחוקההגבלים )א(
העסקיים"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית";

)ו(,במקום"לחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"לחוקהתחרות בסעיףקטן )ב(
הכלכלית"ר

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול
תיקיהשקעות-

מס'27

השקעות,40ר תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-161995,בסעיף4א)א(,בהגדרה"תאגידריאלימשמעותי",בפסקה)2(,במקום

"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעלהתחרות"ר

תיקוןחוקפיקוח
עלמחירימצרכים
ושירותים-מס'4

בחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-41-171996ר

בסעיף1)א(,בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",בכלמקום,במקום"חוקההגבלים )1(
העסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף5)ב(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית"; )2(

בסעיף6- )3(

בסעיףקטן)א()1(,במקום"לחוקהגבליםעסקיים"יבוא"לחוקהתחרות )א(
הכלכלית";

"חוק יבוא התשמ"ח-1988" העסקיים, ההגבלים "חוק במקום 62א)ג(, בסעיף )3(
התחרותהכלכלית";

בסעיף71ב)ד(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)להלן-חוק )4(
ההגבלים "לחוק ובמקום הכלכלית" התחרות "בחוק יבוא העסקיים(" ההגבלים

העסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף72ט,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)בפרקזה-חוק )5(
ההגבליםהעסקיים("יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

התחרות "חוק יבוא העסקיים" ההגבלים "חוק במקום ברישה, 72י, בסעיף )6(
הכלכלית"ר

בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-131992,בתוספת,בפרט15,במקום"ביתהדיןלהגבלים37ר
עסקיים"יבוא"ביתהדיןלתחרות"ובמקום"לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"

יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוק
בתידיןמינהליים

-מס'16

תיקוןחוקבחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-38-141994ר
השקעות

משותפות
בנאמנות-מס'30

בסעיף9א)ד(,בהגדרה"עבירה",במקום"חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988" )1(
יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988";

בסעיף23ב2)א(,בהגדרה"תאגידריאלימשמעותי",בפסקה)2(,במקום"לממונה )2(
עלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעלהתחרות"ר

תיקוןחוקמשקבחוקמשקהדלק)קידוםהתחרות(,התשנ"ד-39-151994ר
הדלק)קידום

התחרות(-מס'5 בסעיף1,בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",בכלמקום,במקום"חוקההגבלים )1(
העסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף4- )2(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה""הממונה"ו"ביתהדין"",במקום"בחוקההגבלים )א(
העסקיים"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית";

)ו(,במקום"לחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"לחוקהתחרות בסעיףקטן )ב(
הכלכלית"ר

השקעות,40ר תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-161995,בסעיף4א)א(,בהגדרה"תאגידריאלימשמעותי",בפסקה)2(,במקום

"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעלהתחרות"ר

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול
תיקיהשקעות-

מס'27

תיקוןחוקפיקוחבחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-41-171996ר
עלמחירימצרכים
ושירותים-מס'4 בסעיף1)א(,בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",בכלמקום,במקום"חוקההגבלים )1(

העסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף5)ב(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית"; )2(

בסעיף6- )3(

בסעיףקטן)א()1(,במקום"לחוקהגבליםעסקיים"יבוא"לחוקהתחרות )א(
הכלכלית";

ס"חהתשנ"ב,עמ'90;התשע"ט,עמ'33ר 13

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשע"ח,עמ'63ר 14

ס"חהתשנ"ד,עמ'270;התש"ע,עמ'593ר 15

ס"חהתשנ"ה,עמ'416;התשע"ט,עמ'63ר 16

ס"חהתשנ"ו,עמ'192;התשס"ז,עמ'79ר 17
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התחרות "חוק יבוא העסקיים" ההגבלים "חוק במקום )ג(, קטן בסעיף )ב(
הכלכלית"ר

תיקוןחוקהחברות
-מס'33

בחוקהחברות,התשנ"ט-181999,בסעיף42-322ר

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הודעהשלהממונהעלהתחרות"; )1(

התחרות", על "הממונה יבוא העסקיים" ההגבלים על "הממונה במקום )2(
ובמקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,

התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוקהקולנוע
-מס'6

העסקיים,43ר ההגבלים "חוק במקום 12א)ג(, בסעיף התשנ"ט-191999, הקולנוע, בחוק
התשמ"ח-1988"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ובמקום"חוקההגבלים

העסקיים"יבוא"החוקהאמור"ר

תיקוןחוקעוולות
מסחריות

בחוקעוולותמסחריות,התשנ"ט-201999,בסעיף24,במקום"חוקההגבליםהעסקיים,44ר
התשמ"ח-1988"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'122

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-212000,בתוספתהראשונה,בפרט45,50ר
במקום"הממונהעלההגבליםהעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ר

תיקוןחוקמשק
הגזהטבעי-

מס'9

בחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-222002,בסעיף4)ד()6()ג(,במקום"הממונהעלהגבלים46ר
עסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ר

תיקוןחוקרשות
הספנותוהנמלים

-מס'6

בחוקרשותהספנותוהנמלים,התשס"ד-232004,בסעיף35,בכלמקום,במקום"בחוק47ר
ההגבליםהעסקיים"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סליקהפנסיוניים(
-מס'10

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-48ר
242005,בסעיף11)ב(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"
ובמקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988)בחוקזה-חוקההגבליםהעסקיים("

יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוק
התאגידים

הביטחוניים)הגנה
עלאינטרסים
ביטחוניים(-

מס'2

התשס"ו-49,252006ר ביטחוניים(, אינטרסים על )הגנה הביטחוניים התאגידים בחוק
בסעיף2,בהגדרה"מיזוג",בפסקה)3(,במקום"בחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"

יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוק
תובענותייצוגיות

-מס'13

בחוקתובענותייצוגיות,התשס"ו-50-262006ר

בכלמקום,במקום"חוקההגבליםהעסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית"; )1(

בסעיף27)ב()3(,במקום"נציגשלהממונהעלהגבליםעסקייםכמשמעותובחוק )2(
ההגבליםהעסקיים"יבוא"נציגשלהממונהעלהתחרותכמשמעותובחוקהתחרות

הכלכלית"ר

ס"חהתשנ"ט,עמ'189;התשע"ח,עמ'394ר 18

ס"חהתשנ"ט,עמ'53;התשע"ט,עמ'2ר 19

ס"חהתשנ"ט,עמ'146ר 20

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ט,עמ'116ר 21

ס"חהתשס"ב,עמ'55;התשע"ח,עמ'935ר 22

ס"חהתשס"ד,עמ'456;התשע"ז,עמ'494ר 23

ס"חהתשס"ה,עמ'918;התשע"ט,עמ'63ר 24

ס"חהתשס"ו,עמ'174;התשע"ב,עמ'508ר 25

ס"חהתשס"ו,עמ'264;התשע"ז,עמ'597ר 26
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תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
נתוניתקשורת(

התשס"ח-51,272007ר תקשורת(, נתוני - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר בחוק
בסעיף1,בהגדרה"רשותחוקרתאחרת",בפסקה)5(,במקום"רשותההגבליםהעסקיים"

יבוא"רשותהתחרות"ר

תיקוןחוקלקידום
התחרותולצמצום
הריכוזיות-מס'5

בחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-52-282013ר

בסעיף1- )1(

ההגבלים בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",בכלמקום,במקום"חוק )א(
העסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

הגבלים על "הממונה במקום עסקיים", הגבלים על "הממונה בהגדרה )ב(
עסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ובמקום"בחוקההגבליםהעסקיים"יבוא

"בחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף4,בכלמקום,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )2(
התחרות";

בסעיף7)ב(,בכלמקום,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )3(
התחרות";

בסעיף10,בהגדרה"רשימתהזכויות",במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא )4(
"הממונהעלהתחרות";

בסעיף11,בכלמקום,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )5(
התחרות";

בסעיף12- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )א(
התחרות";

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )1(
התחרות";

יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום ו–)2(, )1( בפסקאות )2(
"הממונהעלהתחרות";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )ג(
התחרות";

בסעיף13- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )א(
התחרות";

בסעיףקטן)ב(,במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא"רשותהתחרות"; )ב(

על "הממונה יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום ו–)ב(, 14)א( בסעיף )8(
התחרות";

בסעיף17,במקום"הממונהעלההגבלים"יבוא"הממונהעלהתחרות"; )9(

התשס"ח-51,272007ר תקשורת(, נתוני - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר בחוק
בסעיף1,בהגדרה"רשותחוקרתאחרת",בפסקה)5(,במקום"רשותההגבליםהעסקיים"

יבוא"רשותהתחרות"ר

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
נתוניתקשורת(

תיקוןחוקלקידוםבחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-52-282013ר
התחרותולצמצום
הריכוזיות-מס'5 בסעיף1- )1(

ההגבלים בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",בכלמקום,במקום"חוק )א(
העסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

הגבלים על "הממונה במקום עסקיים", הגבלים על "הממונה בהגדרה )ב(
עסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ובמקום"בחוקההגבליםהעסקיים"יבוא

"בחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף4,בכלמקום,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )2(
התחרות";

בסעיף7)ב(,בכלמקום,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )3(
התחרות";

בסעיף10,בהגדרה"רשימתהזכויות",במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא )4(
"הממונהעלהתחרות";

בסעיף11,בכלמקום,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )5(
התחרות";

בסעיף12- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )א(
התחרות";

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )1(
התחרות";

יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום ו–)2(, )1( בפסקאות )2(
"הממונהעלהתחרות";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )ג(
התחרות";

בסעיף13- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )א(
התחרות";

בסעיףקטן)ב(,במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא"רשותהתחרות"; )ב(

על "הממונה יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום ו–)ב(, 14)א( בסעיף )8(
התחרות";

בסעיף17,במקום"הממונהעלההגבלים"יבוא"הממונהעלהתחרות"; )9(

ס"חהתשס"ח,עמ'72ר 27

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשע"ז,עמ'983ר 28
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בסעיף30- )10(

ההגבלים "לחוק במקום מונופולין", "שוק בהגדרה )א()1(, קטן בסעיף )א(
העסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית";

"על יבוא עסקיים" הגבלים "על במקום מקום, בכל )ג()1(, קטן בסעיף )ב(
התחרות";

בסעיףקטן)ה(,בהגדרה"מחזורמכירותקובע",בכלמקום,במקום"הממונה )ג(
עלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות";

בסעיף39)י()2(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"; )11(

בסעיף40)א()1(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"; )12(

בסעיף42- )13(

בכותרתהשוליים,במקום"לממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"לממונהעל )א(
התחרות";

במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ובמקום )ב(
"לחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף43- )14(

בסעיףקטן)ב(,במקום"הממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"הממונהעל )א(
התחרות"ובמקום"לחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית";

)ג(,במקום"לחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"לחוקהתחרות בסעיףקטן )ב(
הכלכלית"ר

תיקוןחוקקידום
התחרותבענף
המזון-מס'2

בחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ד-53-292014ר

בכלמקום,במקום"לחוקההגבליםהעסקיים"יבוא"לחוקהתחרותהכלכלית"; )1(

בסעיף2- )2(

בהגדרה"אתרהאינטרנט",במקום"רשותההגבליםהעסקיים"יבוא"רשות )א(
התחרות";

ההגבלים "בחוק במקום ו"הממונה", ו"הסדר"" דין" ""בית בהגדרות )ב(
העסקיים"יבוא"בחוקהתחרותהכלכלית";

ההגבלים בהגדרה"חוקההגבליםהעסקיים",בכלמקום,במקום"חוק )ג(
העסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית";

בסעיף51,במקום"חוקההגבליםהעסקיים"יבוא"חוקהתחרותהכלכלית"ר )3(

תיקוןחוקנתוני
אשראי-מס'2

הגבלים54ר על "הממונה במקום 108)א(, בסעיף התשע"ו-302016, אשראי, נתוני בחוק
עסקיים"יבוא"הממונהעלהתחרות"ר

תיקוןחוק
רישוישירותים

ומקצועותבענף
הרכב-מס'5

בחוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,התשע"ו-312016,בסעיף10)א()8(-55ר

על יבוא"הממונה עלהגבליםעסקיים" )א(,במקום"הממונה משנה בפסקת )1(
התחרות"ובמקום"לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988"יבוא"לחוקהתחרות

הכלכלית,התשמ"ח-1988";

ס"חהתשע"ד,עמ'438;התשע"ז,עמ'210ר 29

ס"חהתשע"ו,עמ'838;התשע"ט,עמ'225ר 30

ס"חהתשע"ו,עמ'970;התשע"ט,עמ'77ר 31
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על "הממונה יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום )ב(, משנה בפסקת )2(
התחרות "חוק יבוא התשמ"ח-1988" העסקיים, ההגבלים "חוק ובמקום התחרות"

הכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

-מס'11

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-56-322016ר

על "הממונה יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום 70ד)א()4(, בסעיף )1(
התחרות";

בסעיף70ה,במקום"והממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"והממונהעלהתחרות"ר )2(

תיקוןחוקלהגברת
התחרותולצמצום

הריכוזיותבשוק
הבנקאותבישראל

)תיקוניחקיקה(

בחוקלהגברתהתחרותולצמצוםהריכוזיותבשוקהבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,57ר
התשע"ז-332017,בסעיף12-

על "הממונה יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום )א()4(, קטן בסעיף )1(
התחרות";

)ה()5()ד(,במקום"רשותההגבליםהעסקיים,לענייןמידעשנאסף בסעיףקטן )2(
מכוחסמכותהממונהעלהגבליםעסקייםלפיסעיף44אלחוקההגבליםהעסקיים,
התשמ"ח-1988"יבוא"רשותהתחרות,לענייןמידעשנאסףמכוחסמכותהממונהעל

התחרותלפיסעיף44אלחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ה כ  י ל א
שרהכלכלהוהתעשייה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

על "הממונה יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום )ב(, משנה בפסקת )2(
התחרות "חוק יבוא התשמ"ח-1988" העסקיים, ההגבלים "חוק ובמקום התחרות"

הכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-56-322016ר
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

-מס'11

על "הממונה יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום 70ד)א()4(, בסעיף )1(
התחרות";

בסעיף70ה,במקום"והממונהעלהגבליםעסקיים"יבוא"והממונהעלהתחרות"ר )2(

בחוקלהגברתהתחרותולצמצוםהריכוזיותבשוקהבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,57ר
התשע"ז-332017,בסעיף12-

תיקוןחוקלהגברת
התחרותולצמצום

הריכוזיותבשוק
הבנקאותבישראל
)תיקוניחקיקה(-

מס'2

על "הממונה יבוא עסקיים" הגבלים על "הממונה במקום )א()4(, קטן בסעיף )1(
התחרות";

)ה()5()ד(,במקום"רשותההגבליםהעסקיים,לענייןמידעשנאסף בסעיףקטן )2(
מכוחסמכותהממונהעלהגבליםעסקייםלפיסעיף44אלחוקההגבליםהעסקיים,
התשמ"ח-1988"יבוא"רשותהתחרות,לענייןמידעשנאסףמכוחסמכותהממונהעל

התחרותלפיסעיף44אלחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988"ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ה כ  י ל א
שרהכלכלהוהתעשייה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ט,עמ'225ר 32

ס"חהתשע"ז,עמ'364ר 33
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