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 -11.09.2007חבירת דלק/אבנר לרציו בהיתר מוקדם "רציו-ים" )לימים "לוויתן"(
 -23.1.2008חבירת נובל לשותפים בהיתר מוקדם "רציו-ים" )לימים "לוויתן"(
 -15.12.2008קבלת  5רשיונות החיפוש המחליפים את היתר מוקדם "רציו-ים"
)לימים "לוויתן"(
 – 18.1.2009תגלית "תמר"
 – 29.12.2010תגלית "לוויתן"
 – 3.1.2011פרסום המלצותיה הסופיות של וועדת ששינסקי
 – 30.3.2011חוק מיסוי רווחי נפט התשע"א –  – 2011עבר בכנסת
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 – 3.4.2011דיוויד גילה מתמנה כממונה על ההגבלים
 – 23.5.2011פניית אייל גבאי לרשות ההגבלים
 - 14.7.2011המאהל הראשון של המחאה החברתית
 – 8.8.2011מינוי וועדת טרכטנברג
 – 3.9.2011שיא המחאה החברתית  /הפגנת ה400,000-
 – 6.9.2011קבלת מכתב רשות ההגבלים המודיעה כי שוקלת:
 )א( הכרזת שותפי "ים תטיס" כבעלי מונופולין והכרזת שותפי "תמר" כבעלי מונופולין ממחצית
השניה של 2013
 )ב( קביעה בדבר הסדר כובל לגבי חבירתם של השותפים "לוויתן" ב2007-





 – 2.10.2011מינוי וועדת צמח
 – 13.11.2012הכרזת רשות ההגבלים על בעלי מונופולין באספקת גז טבעי
לישראל החל ממחצית שניה .2013
 – 23.6.2013החלטה  442של הממשלה  -אימוץ עיקרי המלצות וועדת צמח
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  – 30.1.2014הממונה על ההגבלים מופיע בועדת הכלכלה הדנה
במאגר "לוויתן" ומדווח על הטענה ההגבלית כמנוף ועל הצו המוסכם
המתגבש כהישג פנומנלי
  – 27.3.2014הודעת רשות ההגבלים על גיבוש הצו המוסכם
 – 5.4.2014בריאיון ל"גלובס" הממונה על ההגבלים מתגאה בהישג
שהושג בצו המוסכם
  – 04-05.2014תגובות ציבוריות נגד הצו המוסכם
  – 16.9.2014יועמ"ש רשות ההגבלים מופיע בפני מועצת הנפט לענין
אישור שינוי גבולות "תנין""/כריש" )הנחוץ לטובת מימוש הצו
המוסכם(
  – 27.10.2014הממונה משבח את הצו המוסכם בדיון
ועדת הכספים בדיון על ריכוזיות במשק ויוקר המחיה
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  – 2.12.2014ברקע....הודעת נתניהו על הקדמת הבחירות!
  – 15.12.2014עמדת ליכט בסוגיית זכות עמידתם בבית-הדין של
המגיבים נגד הצו המוסכם
  – 15.12.2014מכתב יו"ר רשות החשמל )פרקש הכהן( לרוה"מ
ולשר האנרגיה
  – 16.12.2014מכתב ליכט לגורמי הממשלה  -קורא לחשיבה
מחודשת בנושא אסדרת משק הגז" .יש לוויתן בחדר"
  – 23.12.2014הודעת רשות ההגבלים על נסיגה מהצו המוסכם
  – 31.12.2014מכתב יועמ"ש רשות ההגבלים
  – 07/2015דו"ח מבקר המדינה
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 וועדת הכלכלה 30/1/2014

]דיוויד גילה[...אני רוצה לחדד ולהדגיש שההסדר שמתגבש
הוא לא מה ש"דלק" הציעה .זה מה שהתעקשנו .הם הציעו
הרבה פחות .לא היתה להם ברירה אלא לקבל את מה
שהתעקשנו עליו .הטענה שלנו ,שמדובר בהסדר כובל ,היא
היתה המנוף .האיום שלנו להילחם עם זה עד הסוף היה
המנוף כדי להשיג את ההישג הפנומנלי הזה לתחרות
שאנחנו משיגים כאן...
לא מדובר בחשש שלנו להילחם ,אלא בניתוח קר ומקצועי
שלנו של האופציות שעומדות לנגד עינינו.
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 "גלובס" 5/4/2014
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 מועצת הנפט 16/09/2014
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 וועדת הכספים 27/10/2014

]דייויד גילה[...מה שמצאנו זה שעוד בתקופה שלא היה שום גז,
לא ב"תמר" ולא ב"לווייתן" – שאלו כיום שני המאגרים הגדולים,
הבעלים של "תמר"" :דלק" ו"נובל" נכנסו ל"לווייתן" – והגענו
למסקנה שהם היו צריכים לעבור דרכנו לפני שהם עשו את זה.
הגענו למסקנה שהם היו צריכים לבקש אישור והם לא ביקשו,
ומזה עשינו תיק משפטי מאוד מורכב נגדם...
הכמות הזו שכפינו עליהם דרך המתווה הזה למכור לגורם
חדש שווה היום  15מיליארד דולר .אני לא מכיר רשות
הגבלים עסקיים בארץ או בעולם שהוציאה ממונופול נכס של
 15מיליארד דולר במכירת חיסול כמו שעשינו....
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 הודעת הרשות על נסיגה מהצו המוסכם 23/12/2014
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 מכתב יועמ"ש הרשות 31/12/2014
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 דו"ח מבקר המדינה 07/2015
"...בתשובתה מיולי  2015השיבה המועצה הלאומית לכלכלה כי כאשר החליט הממונה לחזור בו
מכוונתו להוציא את הצו המוסכם ,הוא בחר שלא להיוועץ במשרדי ממשלה אחרים אלא כמה
שעות לפני ההודעה הרשמית ,באופן שלא הותיר מקום לדיון או לבחינה משותפת.
ברשות ההגבלים לא נמצאו אסמכתאות לבחינת היקף התחרות האפשרית בתחום אספקת
הגז הטבעי בישראל ,בהתחשב בגודלו של המשק הישראלי ,במיעוט המשתתפים בו וביתר
מאפייניו הייחודיים .יצוין כי תחרות מצומצמת בתחום אספקת הגז הטבעי אופיינית למדינות
אחדות .נוסף על כך ,לא נמצאו אסמכתאות לדיונים שקיימה רשות ההגבלים עם יתר משרדי
הממשלה הנוגעים בדבר ,שבהם נידונו חלופות העשויות להתמודד עם ההסדר הכובל הקיים
לכאורה ,וכן היתרונות והחסרונות של כל חלופה .לא נמצאו גם אסמכתאות לעבודת מטה,
ובכלל זה התייעצות עם גורמים בין-לאומיים .בהקשר זה יצוין כי מאחר שהתחום חדש
ומתפתח ,משרדי הממשלה הבינו שיש ללמוד אותו ונעזרו כאמור ביועצים
בין-לאומיים...
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 דו"ח מבקר המדינה 2015
"...משרד מבקר המדינה מעיר לממונה על ההגבלים כי משנת  ,2011בתקופה
הארוכה שבמהלכה שקל את שיקולי התחרות ,דהיינו בפרק הזמן שממועד
הודעתו על כוונתו לשקול הכרזה על השותפים בשדה לווייתן כצדדים קשורים
להסדר כובל ועד שחזר בו מטיוטת הצו המוסכם בדצמבר  ,2014העמיקה אי-
הוודאות בענף הגז הטבעי .נוסף על כך ,בפרק הזמן שבין מרץ עד דצמבר
 2014הסתמכו הגופים הממשלתיים וזרועות הממשלה הרלוונטיות על ההנחה
שפעילותם במשק תימשך ברוח הצו המוסכם שהציע הממונה....
...משרד מבקר המדינה מעיר לרשות ההגבלים כי מן הראוי היה שההחלטות
בנושאים שבתחום סמכותה ,ולא כל שכן בנושא כה רגיש וגורלי לעתיד
המדינה ,יתקבלו לאחר עבודת מטה מסודרת ומעמיקה ובתוך פרק זמן
סביר.
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חומר מקצועי
וקבוצות דיון
באתר פורום הגבלים עסקיים ורגולציה:
http://recanati.tau.ac.il/hurvitz-forum_about

