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 י הסבר לתיקון ההוראות והגדרות כלליות לפטורי סוגרבד

 
 : להוראות וההגדרות הכלליות בנוסחו המקורי קובע כי) 5(4יף עס.  1

במישרין או בעקיפין כבילה , וג על הסכם הכוללס ר יחול פטואל"...

 :באחד או יותר מעניינים אלה

מכרז או פרט כלשהו דר שענינו הגשה או אי הגשה של הצעה לסה) 5(

 ."ן הצעהוכבת

הייתה לתיאום בין מתחרים המתאמים ביניהם שלא להגיש הצעות נפרדות ) 5(נת סעיף קטן ווכ

 Bid(תיאומים כאלה . ם למניעת הגשת הצעות מתחרותואיבמטרה לתאם את תוצאות המכרז ולת

rigging (שב חמור במיוחד ובדין האמריקאי הוא אסור חנPer Se .תקופה אשר חלפה הלך המב

חזרה רשות ההגבלים העסקיים ונשאלה האם יש לפרש , קףותל מאז כניסתם של כללי פטור הסוג

אף ,  הסדר שעניינו הגשת הצעה למכרזלכ ר הסוג עלוכמונע תחולתם של כללי פט) 5(4את סעיף 

 אשר מטרתו הגשת הצעה משותפת של קבוצת, תחרותי-אם מדובר במיזם משותף לגיטימי ופרו

אשר לכל צד יתרונות יחסיים בחלק מתחומי המכרז או שהצדדים רוצים  כ,למשל(מציעים למכרז 

 ). לחלוק בסיכון הכלכלי

תף לגיטימי המקיים את ושמ  הגשת הצעה על ידי מיזםעונהכוונה למ כי אין, מוצע להבהיר, כךלפי

 .  פטור הסוג בדבר מיזמים משותפים

 :קובע כיי הכלליות בנוסחו הנוכחלהוראות וההגדרות ) 2(8עיף ס.  2

שה ההסכם בכתב ולא נכתבו בו תנאים שהתנה פטור הסוג ענ"

 ."קה כי התנאים האמורים לא התקיימו חז–לתחולתו 

תפרש בעולם המעשה כאילו צריכים צדדים להסדר להעלות על הכתב בגוף מ הף בנוסח זעיסה

להם  שכדוגמת מספר המתחרים, ההסכם שביניהם את עובדת התקיימותן של נסיבות שונות

כיוון שלא זאת . על מנת שתתקיים החזקה כי תנאים אלה אכן התקיימו, ונתחי השוק שלהם

עים יצמ אנו,  והניסיון לימד כי אין יתרון ביישומו של תנאי זהההיתה כוונת נוסח הפטור לכתחיל

 מוטלת) דיתעלב  י הפצהפטור סוג  להסכמ( לכללי ההגבלים העסקיים 4כי בסעיף , יצוין. לבטלו

ובה מהותית על המפיץ הבלעדי אשר מהווה תנאי לתחולת פטור הסוג וחובה זו שומה על ח

...  בהסכם להפצה בלעדית להציע בעצמוביום המפיץ חארק : "הצדדים לכלול בכתב בגוף ההסכם

 4שבסעיף כדי לפגוע בחובה ) 2(8כמובן שאין בביטולו של סעיף ... "). שירותי אחזקה ותיקון

 .צה בלעדיתהפלפטור הסוג ל
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 :ח הפטורסונ
 ,)תיקון) (הוראות והגדרות כלליות(לי ההגבלים העסקיים לכ

 2002 –ב "שסתה
, )וק הח–ן להל (19881 -ח "התשמ, לחוק ההגבלים העסקיים א15קף סמכותי לפי סעיף ותב

אני מתקין כללים אלה אשר יחולו על כללי ההגבלים , ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים

 :העסקיים הקובעים פטורי סוג

 
 א"התשס, )הוראות והגדרות כלליות(לכללי ההגבלים העסקיים  1עיף סב .1 פתסות
 -" מתחרה בפועל: "תתווסף ההגדרה)  העיקרייםםילל הכ–הלן ל (2001  יףעסל
 .ו מתחרה בכוחינחרה שאתמ  דרותגהה

 
 זולת הסדר שעניינו : "יבוא) 5( לכללים העיקריים בסופה של פסקה 4עיף סב .2 ון קית
 ותפת למכרז אם מתקיימים בהסדר התנאים לפטור לפי ששה של הצעה מגה  ףיעס
, 2001 –א "התשס, )למיזמים משותפים גופטור ס(לי ההגבלים העסקיים לכ  4

 ."ן במפורש בהצעה שהוגשה למכרזייבר שיתוף הפעולה צולבד שדוב

 
 .ל בט–) 2(פסקה ,  לכללים העיקריים8עיף סב .3 וןקית
 8ף יעס

 
 ג"תשס,  תשריא"י

 2002, טמבר ספ17

 
 ה איציקילד

 ת התעשייה והמסחררש
 ר שטרוםורד 

 מונה על הגבלים עסקייםמה
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 ,)תיקון) (ביצוע מחקר ופיתוחפטור סוג להסכמים ל(י ההגבלים העסקיים ללכ
 2002 –ב "שסתה

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

 :אני מתקין כללים אלה, ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים

 
 צוע מחקר ופיתוחביפטור סוג להסכמים ל(סקיים עה  לכללי ההגבלים2עיף סב .1 וןקית
 .ל בט–) ד(סעיף קטן , )ללים העיקריים הכ–לן לה (2001 –א "שסתה  2ף יעס

 
 פטור זה יחול גם . "א2 לות נלוותיבכ:   לכללים העיקריים יבוא2רי סעיף חא .2 פתסוה
 בילות כהשל כבילות נוספות ובלבד  הסכם לביצוע מחקר ופיתוח הכוללע  א2ף יעס

 וספות דרושות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של נה  
 ."נומש בתחרות בשוק המוצר או בחלק מממ  

 
 ג"תשס,  תשריא"י

 2002, טמבר ספ17

 
 ה איציקילד

 ת התעשייה והמסחררש
 ר שטרוםורד 

 מונה על הגבלים עסקייםמה
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