
 ,)תיקון) (פטור סוג להסכמי זכיינות(כללי ההגבלים העסקיים 

 2003 –ג "התשס

 

 ובאישור הועדה לפטורים 1 1988 -ח "התשמ, א לחוק ההגבלים העסקיים15בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :אני מתקין כללים אלה, ולמיזוגים

 
 א"התשס, )פטור סוג להסכמי זכיינות( לכללי ההגבלים העסקיים 2בסעיף  .1 תיקון
 . בטל–) ג(סעיף קטן , ) הכללים העיקריים–להלן  (2 2001  2סעיף 

 
 :  לכללים העיקריים יבוא2אחרי סעיף  .2 הוספת

פטור לפי כללים אלה יחול על הסכם זכיינות הכולל . א2 כבילות נלוות"  א2סעיף 

ובלבד , כבילות נוספות על אלה המנויות בכללים אלה

 למימוש עיקרו של הסכם שהכבילות הנוספות דרושות

הזכיינות ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק 

 ."המוצר או בחלק ממנו

 
 ".בפועל"לכללים העיקריים בסופו יבוא ) 1 (3בסעיף  .3 תיקון
 3סעיף 

 
 .תחילתם של כללים אלה ביום פרסומם .4 תחילה

 

 
 ג"התשס

2003 
 )3090-3חמ  (

 
 אהוד אולמרט

 המסחרשר התעשייה ו
 דרור שטרום 

 הממונה על הגבלים עסקיים

 

                                                      

 .165' עמ, ב"התשס, 113' עמ, ס"התש; 128' עמ, ח"ח התשמ"ס 1
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 ,)תיקון) (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית(כללי ההגבלים העסקיים 
 2003 –ג "התשס

 
 ובאישור הועדה לפטורים 1 1988 -ח "התשמ, א לחוק ההגבלים העסקיים15בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :אני מתקין כללים אלה, ולמיזוגים

 
 , )פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית(כללי ההגבלים העסקיים  ל2בסעיף  .1 תיקון
 . בטל–) ג(סעיף קטן , ) הכללים העיקריים–להלן  (2 2001 –א "התשס  2סעיף 

 
 :  לכללים העיקריים יבוא2אחרי סעיף  .2 הוספת

על הסכם הפצה בלעדית הכולל  פטור לפי כללים אלה יחול גם. א2 כבילות נלוות" א2סעיף 

ספות ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות למימוש כבילות נו

עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות 

    ."בשוק המוצר או בחלק ממנו
 ".בפועל"לכללים העיקריים בסופו יבוא ) 1(3בסעיף  .3 תיקון
 3סעיף 

 
 .תחילתם של כללים אלה ביום פרסומם .4 תחילה

 

 
 ג"התשס

2003 
 )3090-3חמ  (

 

 
 אהוד אולמרט

 שר התעשייה והמסחר
 דרור שטרום 

 הממונה על הגבלים עסקיים
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 ,)תיקון) (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית(כללי ההגבלים העסקיים 

 2003 –ג "התשס

 
 ובאישור הועדה לפטורים 1 1988 -ח "התשמ, א לחוק ההגבלים העסקיים15בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 : כללים אלהאני מתקין, ולמיזוגים

 
 ,)פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית( לכללי ההגבלים העסקיים 2בסעיף  .1 תיקון 
 . בטל–) ג(סעיף קטן , ) הכללים העיקריים–להלן  (2 2001 –א "התשס  2סעיף 

 
 :  לכללים העיקריים יבוא2אחרי סעיף  .2 הוספת

 הסכם רכישה פטור לפי כללים אלה יחול גם על. א2 כבילות נלוות"  א2סעיף 

בלעדית הכולל כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוספות 

דרושות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה 

 ."של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו

 
 ".בפועל"בסופו יבוא , לכללים העיקריים) 1 (3סעיף  .3 תיקון
 3סעיף 

 
 .פרסומםתחילתם של כללים אלה ביום  .4 תחילה

 

 
 ג"התשס, 

2003 
 )3090-3חמ  (

 
 אהוד אולמרט

 שר התעשייה והמסחר
 דרור שטרום 

 הממונה על הגבלים עסקיים
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 ,)תיקון) (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח(כללי ההגבלים העסקיים 
 2003 –ג "התשס

 
אישור הועדה לפטורים  וב1 1988 -ח "התשמ, א לחוק ההגבלים העסקיים15בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :אני מתקין כללים אלה, ולמיזוגים

 
 פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח( לכללי ההגבלים העסקיים 2בסעיף  .1 תיקון
 . בטל–) ד(סעיף קטן , ) הכללים העיקריים–להלן  (2 2001 –א "התשס  2סעיף 

 
 :   לכללים העיקריים יבוא2אחרי סעיף  .2 הוספת

פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם .   א2 בילות נלוותכ"  א2סעיף 

כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות  פ הכולל "מו

למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש 

 ."בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו

 
 . ביום פרסומםאלה של כללים תחילתם .3 תחילה

 

 
 ג"התשס

2003 
 )3090-3מ ח (

 
 אהוד אולמרט

 שר התעשייה והמסחר
 דרור שטרום 

 הממונה על הגבלים עסקיים
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 דברי הסבר לתיקון פטורי הסוג להסדרים אנכיים 
 )הפצה ורכישה בלעדית וזכיינות(

בנוסחם , הסכם הפצה בלעדית והסכם רכישה בלעדית, בפטורי הסוג בעניין הסכמי זכיינות.  1

 .לה כי אלה לא יחולו על הסכמים בין מתחריםישנה הגב, הנוכחי

הגדרתו של מתחרה בכוח .  מתחרים מוגדרים בהוראות וההגדרות הכלליות כמתחרים בפועל או בכוח

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

 .יים לעילהוא צמצום תחולתם של פטורי הסוג המנו, של מתחרה

הנוגעות לנתחי השוק של הצדדים להסדרים , נוכח המגבלות השונות על תחולתם של פטורי סוג אלה

כי ניתן לאפשר תחולתם של פטורי סוג , נמצא, אלה ולתוכנן של ההסכמות בין הצדדים להסדרים אלה

  לפיכך .אלה גם על הסכמים שהצדדים להם אינם מתחרים בפועל והם רק נחשבים כמתחרים בכוח

 . בלבדבפועלישונה בפטורים אלה ההסדר הקיים כך שיוציא מתחולתם הסדר בין מתחרים 

 

קובע כי אם כלל הסכם נשוא פטור הסוג , בנוסחו הנוכחי, בכל אחד מפטורי סוג אלה) ג (2סעיף . 2

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

עוד קובע הסעיף בנוסחו ".  בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו

...".   לא יחול פטור הסוג על ההסכם, לא יראו הצדדים כי מתקיימים כל תנאי סעיף זה"הנוכחי 

ד שאינן הנוסח המתוקן  בא להבהיר כי ניתן לכלול בהסכם נשוא פטורי סוג אלה כבילות נוספות ובלב

תימחק  הסיפא לסעיף הנוכחי מכיוון שממילא במנגנון , כמו כן. (naked restraints)כבילות עירומות 

פטורי הסוג צדדים להסדר כובל לוקחים על עצמם את האחריות כי מתקיימות בעניינם כל הוראות 

יתוח אשר זהה לפטור הסוג להסכמים לביצוע מחקר ופ) ד(2שנוי זה יבוצע גם בסעיף .  פטור הסוג

 .בפטורי הסוג להסדרים אנכיים) ג(2לסעיפים 

 

 

 

 


