
 3102לשנת  המחלקההישגי 

 3102-ד"התשע, חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות .א

, ללא לאות ,אשר פעלה מעל לשלוש שנים, אישור החוק הינו הישג של מאבק ממושך של התנועה

החל מדחיפה  –באופן רציף מול כלל הגורמים המעורבים בעיצובה והכנתה של הצעת החוק 

דרך הגשת ניירות עמדה , להקמת ועדה מקצועית בנושא כנגד הלחצים שהפעילו אנשי ההון

והופעה בפני הועדה שישבה על המדוכה במשך שנה והציגה המלצותיה ובהמשך דרך עבודה 

עדת הכספים שדנו בחוק ואף חברי כנסת נוספים שהנושא יקר לליבם וכלה משותפת עם חברי ו

 . בהתייעצות עם אנשי מקצוע שונים על מנת לייצר חלופות ראויות לסוגיות שונות בהצעת החוק

 

אשר , להלן ההישגים המשמעותיים ביותר והתמורות המרכזיות שקידמה התנועה בהצעת החוק

 :ת החקיקהנעשו תוך עבודה משותפת עם מחלק

 

  הקצאת נכסי מדינה -'פרק ב

הקצאת זכויות של המדינה תיעשה תוך שקילת שיקולי ריכוזיות משקית ושיקולי , מעתה והלאה

לגישת התנועה כל הרחבה של תחולת פרק זה מבורכת לאור העובדה שמטרתו  .תחרות תוך ענפית

 .האחרים של הצעת החוק זאת בניגוד לפרקים, ולא לתקן ריכוזיות קיימת ריכוזיות למנוע

גורם ממשלתי במצבים בהם  פרק זה אמור היה לחול רק , בעוד שבהצעת החוק המקורית .1

על מקרים בהם תאגיד  הוחלט להרחיב את תחולתו ולהחילו אף, זכות לגורם פרטי מקצה

שינוי . מועבר לגורם ריכוזי,  שהיה בעבר בהחזקתה של חברה ממשלתית, בהחזקה פרטית

המעלים חשש שהגורם הפרטי יעביר את " העברות המשך"זה נועד להתגבר על מקרים של 

 . התאגיד לגורם פרטי ריכוזי

בעקבות מעורבות , הארכת רישיון להצעה המקורית שהציעה להחריג מקרים שלבניגוד  .2

 תוקפה שללהחיל את החוק על כל המקרים בהם מוארך הוחלט לבטל סייג זה ו, התנועה

  .צאת זכותהק

גורם כך שתחול אף על " גורם ריכוזי"התקבלה הצעת התנועה להרחיב את הגדרתו של  .3

החלופות  שגודלן היחסי אינו מספיק גבוה כדי ליפול לאחת, המחזיק במספר רב של זכויות

 . האחרות של החוק

נפרדת לממונה על צמצום הייעודית והמשרה ה לבטל את בהמלצת התנועה הוחלט .4

הוחלט כי הסמכויות הללו יועברו . שהופיעה במבנה הראשוני של הצעת החוק, הריכוזיות

, לממונה על הגבלים עסקיים שיבצע את תפקידו בהתייעצות עם הרגולטורים הרלוונטיים

אשר עשוי היה לסרבל את ההליך ולבזבז את כספי , על מנת לא ליצור מנגנון בירוקרטי נוסף

 . הציבור

 5'ס)שיקולי הריכוזיות לפיהם יש להקצות זכות לגורם ריכוזי  רוובהה, לאור בקשת התנועה .5

 .(לחוק



מנגנונים אשר היו , (15'ס)מנגנוני פיקוח על יישום החוק ועל שינוי התוספת לחוק  הוספו .6

חסרים בהצעה המקורית והעדרם עשוי היה להפחית במידה משמעותית את אפקטיביות 

 . החוק

 

 מידאלייםשליטה על ידי מבנים פיר -'פרק ג

בניגוד , פירוק הפירמידות לשתי שכבות גם לגבי שכבות עתידיות וגם לגבי שכבות קיימות .1

 .לחברה קיימת להחזיק בשלוש שכבות שביקשה לאפשרהצעה המקורית ל

, היא לא נספרה כשכבהבעוד שבהצעה המקורית , בפירמידה שכבהכח "הכללת חברת אג .2

 .ח"מעלה את מספר השכבות בכל פירמידה הכוללת חברת אג היתהכך שבפועל 

לקביעת , נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים ם שלועדה בראשות הוסף לחוק כי תוקם .3

 .גובה המינוף המקסימלי בפירמידה

רוק יעמדה בהתחייבויותיה לפ מינוי נאמן לחברה שלא הקובעהכנסת תיקונים בסעיף  .4

 :הפירמידה

 טרםלבקש ביטול חלוקת דיבידנדים שנעשו שלא לטובת החברה  הנאמן רשאי .א

 .מינויו

 .חובות דווח של הנאמן לבית המשפט לגבי פעילותו .ב

ויתקבלו הוראות , פט בתום ארבע שנים ממינויולבית המשתדווח פעילות הנאמן  .ג

 .אמצעי השליטה בחברה בית המשפט באשר למכירת

בכפוף לחריגים , החוקפו מיום פרסום הקדמת תחולה החוק כך שפרק זה ייכנס לתוק .5

המשמעות העיקרית של תיקון זה הינה שמיום . ולא בחלוף שנה מיום פרסומו, מסוימים

 .פרסום החוק אסור להקים פירמידות חדשות בישראל

בי .די.ההצעה של קבוצת דנקנר להסדר החוב באי  ,יש לציין כי בזכות תיקון סעיף זה

יוון שבמתכונת בה הוגשה היא לא עמדה בתנאיו של חוק מכ, לא נבחרה על ידי הנושים

 . הריכוזיות

 

 החזקות ריאליות ופיננסיות -'פרק ד

בעוד שבהצעת , לא תהיה הבחנה בין גופים קיימים לחדשיםהוחלט כי , צמיחה אורגנית .1

החוק המקורית ניתנה לגופים קיימים אפשרות לגדול לרף גבוה יותר מאשר לגופים 

 . הוקטן הרף של גופים פיננסים וריאלים, הלכה למעשה, באמצעות התיקון. חדשים

לקטגוריית גופים ריאלים משמעותיים נוסף גם תאגיד בשווי של : הגדרת תאגיד ריאלי .2

 .₪מיליון  333כאשר המונופוליסט מגלגל לפחות , נופוליסטיבשוק מו₪ מיליארד  2מעל 

לשלוט בפיננסי משמעותי , בריאלי משמעותי 5%-הוספת איסור על המחזיק ביותר מ .3

 (.ללא ספירה של החזקות הפיננסי המשמעותי בריאלי המשמעותי)

 .בגוף ריאלי משמעותי 13%-קביעת הגבלה נוספת על גוף פיננסי שלא יחזיק יותר מ .4

בריאלי משמעותי או במבטח שהוא פיננסי  1%-ספת תנאי לפיו בנק לא יחזיק יותר מהו .5

אך לא יותר מאשר , ובמבטח אחד, בריאלי אחד 1%-ניתן להחזיק ביותר מ; משמעותי

13%. 



הוספת סעיף לפיו השולט בבנק שהוא פיננסי משמעותי לא ישלוט במבטח שהוא פיננסי  .6

 .משמעותי

המחויבת לבחון את יעילות הוראות החוק " ועדת ההמשך"להקים את  התקבלה ההצעה .7

  .ויישומו ולהביא מסקנותיה בפני ועדת הכספים

 

 עתירה נגד מרכז ההשקעות .ב

צ "נושא שהמחלקה החלה לטפל בו לפני קרוב לעשר שנים ובימים אלו מתנהל במסגרת עתירה לבג

רת האחרונה לאור התיק נמצא בישו, כעת. 2313שהוגשה על ידי המחלקה המשפטית בשנת 

להלן . העובדה שהמרכז החל לשנות את נהליו ואף החל לפעול להשבת כספים המגיעים לו

 :ההישגים שהושגו עד כה

נדרשו  2332 -2332בין השנים  - עלייה חדה בהיקף גביית החובות על ידי מרכז ההשקעות .1

הושבו  – 2313יולי עת הוגשה העתירה עד לחודש , 2313מאז שנת  .₪מיליון  5 -והושבו רק כ

 .!()₪ מיליון  6..2קעות חובות בסך של למרכז ההש

, בתחילת המחקר - עלייה דרסטית בביטול כתבי אישור לחברות שלא עמדו בהתחייבויותיהן .2

נותרו  כיום. מבלי שבוטל להן כתב האישור, חברות שלא עמדו בהתחייבויותיהן 233-כ נמנו

סוף ההשקעות התחייב כי הטיפול בעניינן יסתיים עד  מרכזויש לציין ש, חברות שכאלה 44רק 

 . 2314 שנת

 במספר 2%.ירידה של  - שיפור דרמטי באי וויתור מרכז ההשקעות על השבת מענקים .3

בלבד במשך  לחברה אחת, שנים 7-חברות ב 133-מ, נדרש החזר מענקים לאהחברות מהן 

 .לה ויתרו על השבת מענקים, שנתיים

 שנת ם עד סוףמהתחייבות לסייתוך  -גיבוש ופרסום נהלי עבודה, ויתחילת עבודה של מיפ .4

 .נקבעו אמות מידה התוחמות את שיקול הדעת של מרכז ההשקעות, בין השאר. 2314

 .לקבלת החלטות וטיפול בענייניהןשקופים וברורים ם התחייבות לקביעת נהלי .5

 .פרסום תוכנית עבודה וסיכום שנתי .6

יפורסמו כי התחייבות כי כתבי האישור יפורסמו וכן  - ר הרחבשקיפות וזמינות מידע לציבו .7

  .פעמיים בשנה ,שינויים בעלי משמעות תקציבית החלים בהם

כך למשל הושלמו כמעט כל הנתונים הרבים שהיו חסרים וכן  -עדכון ושיפור מאגר הנתונים  .8

פועלת מערכת מחשוב חדשה  ,בעקבות פעילות התנועה, כיום. תוקנו ליקויים ונתונים סותרים

 .במרכז ההשקעות

 

 הסדרי חוב  .ג

 .החוב לבחינת הסדרי  הוקמה וועדת אנדורן, שהתנועה היתה שותפה לו, בעקבות לחץ ציבורי

 

 (הסדר החוב) בי.די.קבוצת אי .ד

קראה התנועה לרגולטורים השונים להתערב בהליך ולמנוע , בשלב הראשון של הסדר החוב

לאור התנאים המבישים שהוצעו לנושי החברה ובייחוד , מקבוצתו של מר דנקנר לזכות בהסדר

קראה , בנוסף. לאור קיום תניית פטור הפוטרת את החברה מתביעות בגין התנהלות העבר שלה



לא להסכים להצעה של ש, בי.די.המהווים נושה מהותי של אי, יםהתנועה לגופים המוסדי

הצעת החברה שופרה ותניית הפטור , לאור הלחץ הציבורי שנוצר. החברה בשל כשלים אלה

 .נזנחה

 

וזאת כדי לייצג את , המשיכה התנועה להיות מעורבת בהליך הסדר החוב, לאורך השנה

העומדות בפני בית  ,ההצעות להסדרהתנועה הודגש כי בפניות . האינטרסים של הציבור הרחב

המאפשר קיומן של שתי שכבות בלבד  חייבות לעמוד בתנאי הצעת חוק הריכוזיות ,המשפט

התנועה פנתה בדרישה לדחות את הצבעת הנושים על הסדר , בהקשר זה. במבנה פירמידאלי

שות לניירות ערך פנתה הר, בעקבות פניית התנועה. החוב עד לאחר חקיקת חוק הריכוזיות

והביעה את עמדת המדינה בנוגע להתנגשות הצעות ההסדר של מר  לבית המשפט בבקשה זו

 . דנקנר עם חוק הריכוזיות

 

שדחפה לכך שהחוק יוגש להצבעה במליאה טרם  התנועה היאניכר כי הפעילות הממושכת של 

הצדדים כי אין אפשרות  ברור היה לכל, לאחר חקיקת החוק. אישור הסדר החוב בבית המשפט

חוק , לצערנו. שהיתה מנוגדת להוראות חוק הריכוזיות, לאשר את הצעתו של מר דנקנר

בן משה -ל ולכן לא היתה מניעה משפטית כי הצעת אלשטיין"הריכוזיות לא חל על פירמידות בחו

 . מדובר בפירמידה על כל תחלואיה, תיבחר למרות העובדה שמבחינה מעשית

 

אקסטרה מוכיחה במידה רבה כי -אין ספק כי בחירת הנושים בקבוצת אלשטיין ,למרות זאת

באשר לנזקים הטמונים , המודעות הציבורית אשר הנחילה התנועה לאורך השנים האחרונות

התבססה בתודעתם של השחקנים השונים , שלטון של בעלי ההון-בריכוזיות במשק וביחסי ההון

 .בי באשר לטובת הקבוצה.די.שינוי בתפיסתם של נושי איבשוק ההון הישראלי ועזרה להוביל ל

 

 ריכוזיות בענף הבנקאות .ה

, כמנוף לתחרות לפעול להקמת בנקאות אינטרנטיתח זקן הסופי אימץ את המלצת התנועה "דו

 .ח לעניין זה"ואף הוקדש פרק שלם מהדו

 

 קרקעות המלח .ו

הוענקו לחברות המלח זכויות  ,6..1בשנת  המנהלהסכם שנחתם בין חברות המלח לבין  על פי

מהקרקעות באילת לאחר שינוי יעודן לקרקע  33%-מהקרקעות בעתלית ו 53%בנייה של 

 .המשמשת למגורים

 

, אשר מובילה המחלקה המשפטית, עשר שנים לאחר עתירת התנועה בנושא, לפני מספר חודשים

מינהל לפיה , עקב קוינטד י"עו, פורסמה חוות דעתו של היועץ המשפטי למינהל מקרקעי ישראל

כגון  מקרקעי ישראל מקבל את עמדת התנועה לאיכות השלטון בנוגע לרוב הסוגיות שבמחלוקת

וביחס לצורך בגיבוש מדיניות כללית טרם , שאלת סיווג הקרקעות כקרקעות שאינן עירוניות

 . אישור עסקאות בהיקפים כה גדולים של קרקע

 



בעייתי שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל למשפחת ה בוטל ההסכם, על סמך חוות דעת זו

בוטלה עסקה  למעשהבכך  .הודיעה כי שר האוצר לא יחתום על הסכם נוסף והמדינה דנקנר

היסטורית אשר שימשה בטוחה למשפחת דנקנר ללקיחת הלוואה מבנק לאומי לצורך רכישת 

 .בנק הפועלים

 

  זיכיון ים המלח .ז

 בנוגע לבקשת חופש המידע ,על ידי המחלקה המשפטית אשר הוגשה, זכייה בעתירה המנהלית

בין לבין חברת כיל במחשכים  התנהל הבוררות אשר מסמכים וחומר בהסכםחשיפת הנוגעת ל

 .ההליך נמצא כרגע בערעור בבית משפט עליון, כי על אף זכייתנו, יש לציין. מדינת ישראל

  

  מינויים .ח

  ר "ליו חזי צאיג מר את מינויו שלהיועץ המשפטי הורה לעצור בעקבות פניית התנועה

 . וזאת בשל חשש למינוי פוליטי הנגוע באינטרסים זרים, רשות הטבע והגנים

  חיצוני להסדר החוב ' מומחה חוב'ל דורית סלינגרע כנגד מינוי "נילהתנועה פנתה לרשות

 .לתפקידבית המשפט פסל את מועמדותה . ח"בי למחזיקי האג.די.בין אי

 

 שמירה על כספי ציבור ומניעת ניגודי עניינים .ט

 החלת חובה אישית בגין דיווחים כוזבים בעמותות .1

דרישת המחלקה להחלת חובה אישית בגין דיווחים כוזבים בעמותות המתוקצבות על ידי 

משרדי -בחודש אפריל התקבלה תשובה רשמית מנציגי הצוות הבין. התקבלה, המדינה

 .דרישתנו נכללה בנוהל החדש ומוקירה תודה לפניית התנועה ותרומתה לנושאהמאשרת כי 

 

 התנהלות החברה למפעלי כלכלה .2

בעקבות פניית הודיעה רשות החברות הממשלתיות כי , לאחר פניות רבות של המחלקה

על מנת לשמור על האינטרסים , התנועה היא מינתה דירקטורית מטעם המדינה בבנק יהב

 . דינההכלכליים של המ

 

 חשבונות רדומים .3

אשר , מיליארד שקלים 3-במערכת הבנקאות קיימים חשבונות ללא תנועה בהיקף של כ

איתור בעלי החשבונות לקה בחסר בשל כשלים ובעיות בכללים שנקבעו . שוכבים ללא דורש

פורסם , בעקבות פעילות המחלקה ופניותיה לרגולטורים השונים. בעניין בשנות השמונים

התנועה ממשיכה . תזכיר חוק אשר נועד להסדיר את עניין החשבונות הרדומים 2313באפריל 

 .במעקב אחר הנושא

 

 משרד החינוךשקיפות  .4



לית משרד החינוך לשקיפות בפרסום הרכב חברי "מנכ התחייבהבעקבות פעילות התנועה 

ורם ג, בעקבות פניית התנועה, כמו כן. הנהלת המשרד הלוקחים חלק בישיבות בפורום זה

 . הוצא מפורום זה, שלקח חלק בישיבות ההנהלה שלא כדין ומטעמים לא כשרים

 

 ארגון נפגעי פעולות איבה .5

 -במשך חמש שנים עקבה התנועה אחר התנהלותה של עמותת ארגון נפגעי פעולות האיבה 

עקב הליקויים החמורים שהתגלו . הארגון היציג של נפגעי פעולות האיבה במדינת ישראל

אל רשם  3112פנתה התנועה עוד בשנת , תה ועקב היעדר אישור ניהול תקין לעמותהבהתנהלו

לעמותה הותאמה תכנית הבראה ומונה לה . לבחינת האמור, העמותות ברשות התאגידים

השנה התבשרנו על סיומה של תכנית ההבראה ואף על . מנהל מלווה מטעם רשם העמותות

התברר כי בימים אלו אמור , בתגובה לפנייתנו ,כמו כן. ל חדש"בחירתם של ועד חדש ומנכ

תופיע בבירור אפשרותו של נפגע פעולת ובו , לעלות אתר חדש לארגון נפגעי פעולות איבה

 . איבה לבטל את חברותו בארגון
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שר האוצר והיועץ המשפטי בדרישה כי יפעילו את סמכותם , התנועה פנתה לראש הממשלה

מנוגד  זאת משום שהמיזוג. וימנעו את מכירת חברת כימיקלים לישראל לפוטאש הקנדית

זכויות ח את המשך מידור אזרחי המדינה מהמגביר את הריכוזיות במשק ומבטי, לתקנון כיל

 .בראש ובראשונה להם שייכיםה, הנלוות למשאבי הטבע

 

ולאחר שנשמעו קולות ממשרד האוצר כנגד , לאחר פנייתנו וההד התקשורתי בנושא

 .חברת פוטאש הקנדית הודיעה כי היא נסוגה מהעסקה, העסקה

 

 


