
תאריך ביטול מועדשם/נושאמס"ד
הערותהחליף נוהל קודם?(אם ידוע)

חודש/שנה
מרץ-18נוהל נסיעות לחו"ל1
מאי-17נוהל סלולאר חול 22017
ספט-16נוהל קבלת מכשירי סלולאר 32016
דצמ-18מאי-17נוהל הכנסות4
ללא שינויים מהותייםנוהל הכנסות ממאי 2017דצמ-18נוהל הכנסות5
דצמ-11נוהל מינוי חברי ועדת מיזוגים6
ספט-11נוהל מניעת ניגודי עניינים7
מבוסס על נוהל שהופץ ביום 3.7.16, בשינוי הפורמט ובהשמטת הערות פנימיותדצמ-19נוהל מכתבים נלווים לבקשות פטור8
מרץ-13נוהל השקעה בניירות ערך9

זהה לנוהל שהופץ ביום 18.12.12, תוך שינוי הפורמטדצמ-19נוהל מתן הודעה בדבר זכות ערר במקרים של החלטה לא לחקור10
פורסם לציבור. לעניין הביטול, ראו החלטות בבג"ץ 4214/16 מיום 9.6.16 ומיום 28.9.16ראו הערותאפר-14גילוי דעת 1/14 - האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופולין11
פורסם לציבורגילוי דעת 1/14פבר-17גילוי דעת 1/17 - שיקולי הממונה באכיפת האיסור על מחיר בלתי הוגן12
פורסם לציבורינו-15גילוי דעת הגדרת "מצרך חדש" בחוק קידום התחרות בענף המזון13
פורסם לציבורדצמ-14הנחיות לעניין חישוב עלות שולית14
פורסם לציבורדצמ-14הנחיות לחישוב שיעור משטח המדף15
פורסם לציבוראוג-04כללי מתן חוות דעת מקדמיות מטעם הממונה16
פורסם לציבוראוק-16יול-12גילוי דעת 2/12 - שיקולי הממונה על הגבלים עסקיים בקביעת גובה עיצום כספי17
פורסם לציבורגילוי דעת 2/12נוב-19אוק-16גילוי דעת 1/16 - שיקולי הממונה בקביעת גובה עיצום כספי18
פורסם לציבורגילוי דעת 1/16נוב-19תיקון גילוי דעת 1/16: שיקולי הממונה על התחרות בקביעת גובה עיצום כספי19
פורסם לציבוריול-12גילוי דעת 1/12 - הנחיות בדבר השימוש בהליכי אכיפה של עיצומים כספיים20
פורסם לציבוריול-13גילוי דעת 1/13 - הסדרים כובלים בתובלה בינלאומית21
תחולה מקבילה של חוק ההגבלים העסקיים וחוק המזון22 פורסם לציבורדצמ-15גילוי דעת 1/15 - 

גילוי דעת 1/18 - פרשנות ס' 14(א)(2) וס' 15א(א)(2) לחוק וסעיפים מקבילים 23
פורסם לציבורנוב-18בכללי פטור סוג

פורסם לציבוריול-11גילוי דעת 2/11 - תרופות למיזוגים24
25(RPM) פורסם לציבוריונ-17גילוי דעת 2/17 - הסדרי הכתבת מחיר אנכית
פורסם לציבוריול-19גילוי דעת 2/19 - אופן בחינת כוח שוק משמעותי26
פורסם לציבוראוק-19ספט-14גילוי דעת 3/14 - איגודים עסקיים ופעילותם27
פורסם לציבורגילוי דעת 3/14אוק-19גילוי דעת 3/14 (נוסח מתוקן) - איגודים עסקיים ופעילותם28
פורסם לציבוריונ-19גילוי דעת 1/19 - שת"פ בין משקיעים מוסדיים שלא בתחום התחרות29
פורסם לציבוריול-17גילוי דעת 3/17 - שיתוף מידע לצורך התמודדות עם איומי סייבר30
פורסם לציבורמאי-14גילוי דעת 2/14 - חשיפת מידע טרם עסקה בין מתחרים31
טיוטה שפורסמה להערות הציבוראוק-19טיוטת גילוי דעת בעניין פרשנות המונחים "מחזור מכירות קובע" ו"אשראי קובע"32
פורסם לציבור, הנחיית יועמ"ש 4.7000 מיום 18.6.05יונ-05תכנית החסינות בעבירות הגבלים עסקיים33
פורסם לציבורינו-11גילוי דעת 1/11 - הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים אופקיים34
פורסם לציבורפבר-06גילוי דעת 1/06 - יחסי נשייה בין מתחרים כהסדר כובל35
פורסם לציבורינו-10גילוי דעת 1/10 - דוקטרינת החברה הכושלת36
פורסם לציבוריונ-00גילוי דעת 2/00 - החובה להגיש הודעת מיזוג אגב רכישה עצמית של מניות37
פורסם לציבורפבר-00גילוי דעת - שיתופי פעולה בין מתחרים בפעולה מול רשויות השלטון38
פורסם לציבורינו-08הנחיות הממונה לגבי הליכי הדיווח והבדיקה של מיזוגי חברות39
פורסם לציבורינו-06שאלות ותשובות בעניין המתכונת החדשה לדיווח על מיזוגים40
טיוטה שפורסמה להערות הציבוריול-17תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין41
טיוטה שפורסמה להערות הציבורדצמ-17תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי סולר42
פורסם לציבורדצמ-19גילוי דעת 3/19 - שיתופי פעולה בין ספקי אשראי בהסדרי חוב43
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