
 

 

פטורי סוג חדשים בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים

או מבקשים לעדככם, כי ביום 23 במרץ 2011 פורסמו ברשומות פטורי סוג חדשים, אשר

מחליפים את פטורי הסוג אשר תוקפם פקע ביום 25 במרץ 2011.

פטורי הסוג הם כללים שמותקים בהליך חקיקתי ייחודי ואשר קובעים סוגים שוים של

חשבים כללים,  באותם  הקבועים  תאים  של  בשורה  שעומדים  בהחה  אשר  הסדרים, 

כהסדרים כובלים הפטורים מהצורך לקבל אישור או פטור על פי חוק ההגבלים העסקיים,

התשמ"ח - 1988. המדובר במעין כללי "חוף מבטחים".

להלן תמצית השיויים המרכזיים שכללים בטיוטת פטורי הסוג:

התיקון במסגרת  קשורות):  חברות  בין  להסכמים  סוג  (פטור  עסקיים  הגבלים  כללי  א. 

חברות בין  בהסדרים  עוסק  ואשר  לכן,  קודם  קיים  היה  לא  אשר  חדש,  סוג  פטור  הותקן 

שאין ובלבד  קשורות,  חברות  בין  כובלים  הסדרים  לערוך  מאפשר  הסוג  פטור  קשורות. 

להסדר צדדים וספים. חברות קשורות מוגדרות כחברה אם, חברה בת או חברות בת של

שהגדרת לב  לשים  יש  אחרת.  בחברה  השולט  אדם  היא  אם,  חברה  אם.  חברה  אותה 

"שליטה" בחוק ההגבלים עסקיים, התשמ"ח – 1988 שוה מהמקובל בדיים אחרים והיא

יותר ממחצית באחד מאלה: זכות ההצבעה באסיפה הכללית או זכות כוללת החזקה של 

למות דירקטורים.
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פטור זה חל בבסיסו על הסדר כובל ב. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך): 

שעשה בין צדדים שתח השוק שלהם קטן מספיק, עד שהסדר כובל בייהם איו יכול לגרום לפגיעה בתחרות. במסגרת

התיקון לפטור הסוג קבע, כי פטור הסוג יחול במידה ומתקיימים שי התאים הבאים:  (1)תח השוק המצרפי של כל

הצדדים לו איו עולה על שיעור של 15% בכל אחד משוקי המוצר להם וגע ההסכם; (2) אם הצדדים להסכם או חלקם

מתחרים, תח השוק המצרפי של אותם צדדים איו עולה על 30% בכל אחד משוקי המוצר שבהם הם מתחרים.

גורמים בין  משותף  מיזם  על  בבסיסו  חל  זה  סוג  פטור  משותפים):  למיזמים  סוג  (פטור  העסקיים  ההגבלים  כללי  ג. 

מתחרים והוא מסדיר אילו סוגי מיזמים משותפים בין מתחרים יותרו ואילו כבילות מותר לכלול בהסדר למיזם משותף

בין מתחרים. פטור הסוג מפריד בין שי סוגי מיזמים משותפים: האחד, מיזם משותף בין מתחרים שלא בתחום התחרות

שלהם; השי, מיזם משותף בין מתחרים בתחום התחרות שלהם. במסגרת התיקון קבע, כי מיזם משותף בין מתחרים

שלא בתחום התחרות שלהם ייהה מפטור הסוג, אם תח השוק המצרפי של הצדדים למיזם המשותף, שהם מתחרים, לא

יעלה על 30% משוק המוצר שבו הם מתחרים. מדובר על הקלה ביחס למצב שקיים היה טרם התיקון. בוסף, וספו שתי

כבילות שיתן לכלול במסגרת מיזמים משותפים ואלו הן: (1) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין לספק כמות מסוימת

תשומות של  מסוימת  כמות  לרכוש  טובין  ייצור  על  שהופקד  צד  התחייבות   (2) המשותף;  למיזם  לצדדים  הטובין  של 

הדרושות לו לשם ייצור הטובין מן הצדדים למיזם המשותף.

ד. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית) וכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה

פטורי סוג אלה ועדו להסדרים, על פיהם ספק ממה מפיץ בלעדי להפצת מוצריו או להסדרים שבהם מתחייב בלעדית): 

מפיץ שמוה על ידי ספק, להפיץ את מוצריו של הספק שמיה אותו בלבד. במסגרת התיקון לפטורי סוג אלו הוחלו פטורי

הסוג גם על הסכמי סוכות. לאמור – אם קודם לכן חלו פטורי הסוג רק על הסדרים, לפיהם המפיץ רוכש את הטובין מן

הספק ומוכר את הטובין לצדדים שלישיים, כעת חלים פטורים אלה גם על הסדר שבו המכירה מבוצעת ישירות בין הספק

לבין צד שלישי והמפיץ זכאי לעמלה מתוך המכירה. 
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ה. כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות): מהותם של כללים אלה הוא לקבוע את כללי התחולה של פטורי

הסוג השוים. התיקון לכללים מאפשר לצדדים להמשיך וליהות מתחולת פטורי הסוג, גם אם תח השוק של הצדדים

מיום שים  חמש  של  תקופה  למשך   10% על  עולה  שאיה  במידה  הסתמכו  שעליו  הסוג  בפטור  מהמותר  חורג  להסכם 

החריגה.

מובהר, כי האמור לעיל הוא תמצית עיקר התיקוים בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי. תחולתם של פטורי

הסוג כפופה לסייגים רבים ובכל מקרה שבו שקלת הסתמכות על פטור הסוג, יש לפות לייעוץ משפטי ספציפי.

מצורף בזאת לעיוכם הוסח המלא של פטורי הסוג החדשים.

שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה הוגעת לפרשות פטורי הסוג.

. יעוץ משפטי ו/או  בו מתן חוות דעת  ן לראות  ואי ועובדות ספציפיות  לסיבות  בו התייחסות  ן  אי  , כללי ו מידע   הי לעיל  כי האמור  מובהר 
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