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 שלום רב,

 8811-לבקשה על פי חוק חופש המידע תשנ"ח מענה הנדון:
 21.7.34פנייתך מיום  סימוכין:

 

 בתגובה לפנייתך שבסימוכין, הנני לפנות אליך כדלקמן:

, ביקשת לקבל "(החוק)להלן: " 3144-בפנייתך שהוגשה בהתאם לחוק חופש המידע תשנ"ח .3

"( הרשותהעסקיים )להלן: "על ידי רשות ההגבלים אישום שהוגשו העל כתבי שונים נתונים 

וכן  חוק ההגבלים העסקייםפרות של הבגין ונושאי משרה בהם כנגד חברות ציבוריות 

חברות ציבוריות ונושאי משרה שנגדם נפתח בירור פלילי בהקשר לעבירות על  עלנתונים 

 .2225-2234לשנים בחלוקה הכל ו חוק ההגבלים העסקיים שהסתיימו באכיפה מנהלית,

הפליליים בהן נוקטת הרשות וכן הליכים מנהליים מפורסמים דרך קבע באתר ההליכים  .2

תחת הקישור "מאגר המידע" באתר  .http://www.antitrust.gov.ilהאינטרנט של הרשות, 

כים פליליים בהליבערכאה הדיונית ובערכאת ערעור ניתן למצוא כתבי אישום ופסקי דין זה 

על ההגבלים הממונה של חלטות צווים מוסכמים של בית הדין להגבלים עסקיים והוכן 

בהליכים של אכיפה מנהלית. באתר האמור קיימת גם על הטלת עיצומים כספיים העסקיים 

, המאפשרת להתאים את החיפוש לצרכים הספציפיים של אפשרות של "חיפוש מתקדם"

 .המשתמש

במאגרים המשפטיים השונים כגון: נבו, תקדין גם נ"ל מפורסמים בנוסף, ההליכים ה .1

 וכיוצ"ב.

( לחוק שכן המידע המבוקש פורסם 4)4על כן, בקשתך נדחית בהתאם להוראות סעיף  .4

 ועומד לרשות הציבור.במקומות המפורטים לעיל 

מפורט אם צווים עצמם נציין כי צווים מוסכמים מאושרים על ידי בית הדין להגבלים וב .5

לגבי עיצומים כספיים נציין  מדובר בצו מוסכם חלף אכיפה פלילית או חלף אכיפה מנהלית.

 כי עד עתה לא הוטלו עיצומים כספיים שהחלו במסגרת חקירה פלילית.
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נבהיר כי המידע הקיים בידי הרשות בנוגע להליכים המבוקשים אינו מחולק לפי קטגוריה  .6

על כן הרשות אינה חייבת לעבד את המידע  .של חברות פרטיות לעומת חברות ציבוריות

 )ה( לחוק.7חברות ציבוריות בלבד כאמור בסעיף של ולאפיין את ההליכים 

לחוק, באפשרותך לעתור על החלטה זו, בהתאם לחוק בתי משפט  37בהתאם לסעיף  .7

 יום מיום קבלת מכתב זה. 45, בתוך 2222-נים מנהליים, תש"סילעני

 

 הבהרה, ככל שתידרשנה. אנו לרשותך לכל שאלה או

 

  בכבוד רב,

 
 יצחק שפיגלר, עו"ד    
 המחלקה המשפטית   

 רשות ההגבלים העסקיים
 


