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 י הסבר לתיקון פטורי הסוג להסדרים אנכיים רבד
 )פצה ורכישה בלעדית וזכיינותה(

בנוסחם , הסכם הפצה בלעדית והסכם רכישה בלעדית, טורי הסוג בעניין הסכמי זכיינותפב.  1

 .הסכמים בין מתחריםישנה הגבלה כי אלה לא יחולו על , הנוכחי

הגדרתו של מתחרה .  כמתחרים בפועל או בכוח תוחרים מוגדרים בהוראות וההגדרות הכלליתמ

וכנגזרת מכך אף , פועל יוצא מן ההגדרה הרחבה של מתחרה בכוח. בכוח היא הגדרה רחבה

 .הוא צמצום תחולתם של פטורי הסוג המנויים לעיל, הגדרתו הרחבה של מתחרה

צדדים ה להנוגעות לנתחי השוק ש, הל השונות על תחולתם של פטורי סוג אח המגבלותנוכ

כי ניתן לאפשר תחולתם , מצאנ, להסדרים אלה ולתוכנן של ההסכמות בין הצדדים להסדרים אלה

של פטורי סוג אלה גם על הסכמים שהצדדים להם אינם מתחרים בפועל והם רק נחשבים 

 מתחולתם אורים אלה את ההסדר הקיים כך שיוצילפיכך מוצע לשנות בפט.  כמתחרים בכוח

 .בדלב עלופבהסדר בין מתחרים 

 

קובע כי אם כלל הסכם נשוא פטור הסוג , חיוכבנוסחו הנ, בכל אחד מפטורי סוג אלה) ג (2יף עס. 2

... יחול פטור הסוג רק אם הכבילות הנוספות נחוצות למימוש עיקרו של ההסכם"כבילות נוספות 

בע הסעיף וק עוד".  לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנוואין בהן כדי 

לא יחול פטור הסוג על , יף זהסעלא יראו הצדדים כי מתקיימים כל תנאי "בנוסחו הנוכחי 

הנוסח המוצע במקומו בא להבהיר כי ניתן לכלול בהסכם נשוא פטורי סוג אלה ...".   ההסכם

זור על הסיפא שבסעיף הנוכחי חמוצע לא ל, כמו כן. בילות עירומותכבילות נוספות ובלבד שאינן כ

מכיוון שממילא שבמנגנון פטורי הסוג צדדים להסדר כובל לוקחים על עצמם את האחריות כי 

לפטור הסוג ) ד(2ל מוצע גם לגבי סעיף "שנוי כנ.  מתקיימות בעניינם כל הוראות פטור הסוג

 .בפטורי הסוג להסדרים אנכיים) ג(2ה לסעיפים להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח אשר זה
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 :םח התיקונינוס

 ,)תיקון) (פטור סוג להסכמי זכיינות(י ההגבלים העסקיים כלל

 2002 –ב "סשתה

 

, )וק הח–לן הל (19881 -ח "התשמ, א לחוק ההגבלים העסקיים15קף סמכותי לפי סעיף ותב

 :אני מתקין כללים אלה, ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים

 
 א"התשס, )כמי זכיינותסהלפטור סוג ( לכללי ההגבלים העסקיים 2עיף סב .1 וןקית
 .ל בט–) ג(סעיף קטן , )ללים העיקריים הכ–הלן ל (2001  2ף יעס

 
 פטור זה יחול. "א 2 לות נלוותיבכ:  לכללים העיקריים יבוא2רי סעיף חא .2 פתסוה
ול גם על הסכם זכיינות הכולל כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוספות חי  א2ף יעס

הסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש ה לעיקרו שש דרושות למימו

 ."בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו

 
 ".לבפוע"לכללים העיקריים יבוא ) 1 (3ופו של סעיף סב .3 וןקית
 3ף יעס

 
 ג"תשס,  תשריא"י

 2002, טמבר ספ17

 
 ה איציקילד

 ת התעשייה והמסחררש
 ר שטרוםורד 

 מונה על הגבלים עסקייםמה

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .113'מע, ס"התש; 53' עמ, ח"התשנ; 149' עמ, ו"התשנ; 128' עמ, ח" התשמח"ס 1
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 )תיקון) (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית(לים העסקיים בגהי הללכ
 2002 –ב "סשתה

 
, )וק הח–לן הל (19882 -ח "התשמ, א לחוק ההגבלים העסקיים15קף סמכותי לפי סעיף ותב

 :אני מתקין כללים אלה, ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים

 
 , )צה בלעדיתפה פטור סוג להסכמי( לכללי ההגבלים העסקיים 2עיף סב .1 וןקית
 .ל בט–) ג(סעיף קטן , )קרייםללים העי הכ–לן לה (2001 –א "שסתה  2ף יעס

 
פטור זה יחול גם . "א2 לות נלוותיבכ:  לכללים העיקריים יבוא2י סעיף רחא .2 פתסוה

 כם הפצה בלעדית הכולל כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוספות  הסלע  א2ף יעס
  ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש לש שות למימוש עיקרוורד  
    . המוצר או בחלק ממנוחרות בשוקתב  

 ".בפועל"לכללים העיקריים יבוא ) 1(3ופו של סעיף סב .3 וןקית
 3ף יעס

 
 ג"תשס,  תשריא"י

 2002, טמבר ספ17

 
 ה איציקילד

 ת התעשייה והמסחררש
 ר שטרוםורד 

 מונה על הגבלים עסקייםמה

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .113'עמ, ס"התש; 53' עמ, ח"התשנ; 149' עמ, ו"התשנ; 128' עמ, ח"ח התשמ"ס  2
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 ,)ןתיקו) (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית( ההגבלים העסקיים לילכ

 2002 –ב "סשתה

 
, )וק הח–לן הל (19883 -ח "התשמ, א לחוק ההגבלים העסקיים15קף סמכותי לפי סעיף ותב

 :אני מתקין כללים אלה, ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים

 
 ,)לעדיתבהסכמי רכישה ל גפטור סו(העסקיים  לכללי ההגבלים 2עיף סב .1 ון קית
 .ל בט–) ג(סעיף קטן , )ללים העיקריים הכ–לן לה (2001 –א "שסתה  2ף יעס

 
 פטור זה יחול גם על . "א2 לות נלוותיבכ:  לכללים העיקריים יבוא2רי סעיף חא .2 פתסוה
 פותכם רכישה בלעדית הכולל כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוססה  א2ף יעס

  עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש שומושות למירד  
 ."חרות בשוק המוצר או בחלק ממנותב  

 
 ".בפועל"לכללים העיקריים יבוא ) 1 (3ופו של סעיף סב .3 וןקית
 3ף יעס

 
 ג"תשס,  תשריא"י

 2002, טמבר ספ17

 
 ה איציקילד

 ת התעשייה והמסחררש
 ר שטרוםורד 

 הגבלים עסקייםמונה על מה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .113' עמ, ס"התש; 53' עמ, ח"התשנ; 149' עמ, ו"התשנ; 128' עמ, ח" התשמח"ס 3
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