פעילות בכנסת ה  – 19פירוק הריכוזיות והמונופולים במשק
מי מחברי הכנסת היוצאת פעל כדי לשנות את השיטה – לפרק את הריכוזיות החונקת את המשק ולהכניס
תחרות כדי לשבור את המונופולים בגז ,במגזר הפיננסי ובענף המזון?
סוג העשייה

אזכור

עתירה

הגשת התנגדות לצו מוסכם
לבית הדין להגבלים עסקיים
26.5.2014

כנס בכנסת

דיון

פנייה

הצעת חוק
פנייה

כנס בנושא מונופול הגז
29.12.2014
ועדת הכלכלה בנושא
מונופול הגז  -חשש לפגיעה
חמורה בתעשייה
הישראלית25.11.14 ,
פנייה לממונה על ההגבלים
העסקיים ,דיויד גילה
הצעת חוק החברות )תיקון -
איסור על גוף פיננסי להצביע
על מדיניות התגמול של גוף
פיננסי אחר( פ2477/
12.5.2014
פנייה להחלת חוק חופש
המידע על החטיבה
להתיישבות

תקציר
עתירה לבין הדין להגבלים עסקיים
בבקשה לפרק את מונופול הגז
בפרט את ההסדר הכובל במאגר
לווין

יוזמים
שלי יחימוביץ
שלי יחימוביץ

פיקוח על מונופול הגז ופיקוח על
המחירים

שלי יחימוביץ

בקשה להבין את פשר הבקשה של
שותפות תמר לפטור מהסדר כובל
בטרם הוכרעה השאלה

שלי יחימוביץ

הצעת החוק נועדה למנוע ניגוד
עניינים בו ימנע המצב בו מנהלי
קרנות הפנסיה מאשרים אחד לשני
את מדיניות התגמול.

זהבה גלאון ,איציק שמולי,
מיקי רוזנטל ,מרב מיכאלי,
גילה גמליאל

בעקבות פנייה של ח"כ גלאון
משרד המשפטים הוציא צו להחלת
חופש המידע על החטיבה

זהבה גלאון

מצטרפים
משה גפני

להתיישבות )הצו צריך להיות
מאושר על ידי ועדת חוקה חוק
ומשפט ואישור כאמור טרם הוצא(.

חוק

חוק

פנייה למבקר המדינה

חוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד2013-

חוק קידום התחרות בענף
המזון ,התשע"ד2014-
)התקבל בכנסת ב
(19.3.2014

בקשה לחוות דעת מבקר
המדינה עם"י ס'  21לחוק
מבקר המדינה .פרוטוקול
מס'  161מישיבת הוועדה
לענייני ביקורת המדינה
25.11.2014

אחד החוקים החשובים והמהותיים
למשק הישראלי ולמבנה הכוחות
בו .שינויים לא מבוטלים הוכנסו
במהלך הדיונים על הצעת החוק
הממשלתית ,לנוסחו הסופי,
באמצעות עבודה מאומצת של
חברי ועדת הכספים וח"כים נוספים
שהשתתפו בישיבות.

הצעת חוק ממשלתית.

קידום התחרות בענף המזון ,בין
היתר באמצעות מניעת ריכוזיות
גיאוגרפית והגברת התחרות
האזורית ,ובאמצעות הטלת חובה
על קמעונאי גדול לפרסם
באינטרנט את מחירי המצרכים
שהוא מוכר בכל חנות מחנויותיו,
באופן שיאפשר השוואה עדכנית
שוטפת של מחירי סל המצרכים.

נחמן שי ,ניצן הורוביץ ,דב
חנין ,מרב מיכאלי ,איילת
שקד ,עדי קול ,יצחק הרצוג,
קארין אלהרר ,עמרם מצנע,
יוני שטבון ,איתן כבל

הוועדה הגישה הצעה בנושא סל
קיום בעבור של מוצרים בסייסים וכן
שילוב נציגי ציבור בוועדת המחירים

אמנון כהן ,יו"ר הועדה

חברי ועדת הכספים -
ניסן סלומיאנסקי ,מרב
מיכאלי ,מיקי רוזנטל,
שלמה סלומון ,מיכל
בירן ,משה גפני ,בועז
טופורובסקי ,יצחק כהן,
אראל מרגלית ,אורית
סטרוק ,חמד עמאר,
ראובן ריבלין ,אלעזר
שטרן ,עפר שלח ,סתיו
שפיר.

בטיפול ועדה משותפת
של הכלכלה-כספים.

נכח :שמעון אוחיון

