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 עודד שריג' ין קנדל                                                                 פרופ'יוג' פרופ

 הביטוח והחיסכון באוצר, מ                הממונה על שוק ההון"ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה

 
 ,מכובדיי שלום

המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק ויישר כח על פעילותכם יי על אישור ברכות

והוא הכנת הצעת  -הנמצא באחריותכם  -כעת נפתח שלב חדש ומכריע  .להגעתנו עד הלום

החוק הממשלתית שתעגן את המלצות הוועדה והחלטות הממשלה בחקיקה 

ההמלצות החשובות של הוועדה הינן הכרחיות לקיומו של משק פתוח ותחרותי  .ראשית

  .הוגן -ובעיקר 

 

דווקא . פשוטה ובהירה, כמחוקקת אבקש שתעשו ככל הניתן לנסח הצעת חוק קצרה

בתחום זה שהוא מכריע לעיצוב המשק הישראלי חשוב ששפת החוק לא תשאיר מקום 

הכנסת תגיע הצעת חוק המכבדת את הנושא  אבקש שלשולחן. לפרשנויות ״יצירתיות״

הצעת חוק המנוסחת . ואת המחוקקים ולא תכלול סיבוכים ופלפולים שלא לצורך

בבהירות מרבית תבטיח גם שקיפות ביישום ההמלצות ותקשה על הנפגעים מההמלצות 

אבקש , כמו כן. להשפיע על הצעת החוק באופן שיאפשר להם לחמוק ממשמעויותיה

 .בר יהיו כאלה שלא יאפשרו לדחות את יישום החוק ללא הצדקהשהוראות המע

 

להגברת התחרותיות וצמצום  להצעת החוק ברצוני להפנות את תשומת לבכם ,בהקשר זה

במידה רבה אשר היוותה ( 4751' פ) 4101שיזמתי בשנת  סיכונים בפעילות קבוצות עסקיות

הצעת החוק מרכזת בתוכה כלים משמעותיים לפירוק . זרז להקמת ועדת הריכוזיות

מינוי דירקטורים חיצוניים , מיסוי של דיבידנדים בין חברות בפירמידה ,הפירדמידות

בהתאם לחלקו האמיתי המשורשר של ציבור בחברות הפירמידה וכלים רגולטוריים 

אך בהיותה , שונות בחלקן מהכתוב בהצעת החוקברור לי שהמלצות הוועדה . נוספים

  .לשימושכם המחברי הבית אני מצרפת אות 63קצרה ופשוטה וחתומה על ידי 

 

קראתי כי ראש הממשלה ביקש מכם לפעול להנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת עד 

אני מצרפת כמובן את תמיכתי בצורך לפעול במהירות להנחת . לתום כנס הקיץ של הכנסת

 .ליישום ההמלצות באמצעות חקיקה ראשית התשתית
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ילות הנחושה והפע, הכלכלי והחברתי, העלאת בעיית הריכוזיות למרכז סדר היום הציבורי

הזדמנות נדירה להבטיח  ולכולנ לגיבוש המלצות משמעותיות העניקו של הוועדה

שהתחרות במשק תהיה פתוחה והוגנת ותביא למיצוי מלא של הכשרון המצוי בשפע בקרב 

  .כלל אזרחי ישראל

 

 .תודה לכם ויישר כח על עבודתכם המסורה

  
  ,בכבוד רב

 

 עינת וילףר "דכ "ח

 

 

 

 : יםהעתק

 מר בנימין נתניהו ,ראש הממשלה

 ר יובל שטייניץ"ד ,שר האוצר

 מר יעקב נאמן ,שר המשפטים

 


