יולי 5102
מזכר
אל :לקוחות המשרד
מאת :יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין

הנדון :תיקון לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח0811-
חוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח – "( 8811החוק") אוסר על עשיית הסדרים כובלים ,קרי:

"הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים ,לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן
העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר ,או חלק מהם ,או בינו
לבין אדם שאינו צד להסדר"
יחד עם זאת ,החוק קובע מספר פטורים וסייגים ,אשר בהתקיימם ,יהיה הסדר מוחרג מן האיסור על יצירת
הסדרים כובלים כאמור.
אחד הן הפטורים המשמעותיים נקבע בסעיף  )6(3לחוק ,אשר החריג הסדרי בלעדיות הדדית בין ספק
למפיץ מן האיסור על יצירת הסדרים כובלים ,וזאת בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף ,ללא קשר למידה
שבה משפיע ההסדר על התחרות :1

"...לא ייחשבו כהסדרים כובלים ההסדרים הבאים:
...
הסדר בין רוכש נכס או שירות לבין ספק ,שכל כבילותיו הם התחייבות הספק שלא יספק נכסים או
()6
שירותים מסויימים ,לשם שיווק ,אלא לרוכש ,ובהתחייבות הרוכש לרכוש אותם נכסים או שירותים רק
מהספק ,ובלבד שהספק והרוכש ,שניהם ,אינם עוסקים בייצור אותם נכסים או במתן אותם שירותים;
הסדר כאמור יכול שיהיה לכל שטח המדינה או לחלק ממנו;"
במסגרת תיקון מס'  86לחוק ("התיקון") ,בוטל סעיף  )6(3הנ"ל ,כלומר בוטל הפטור מהסדר כובל להסדר
של בלעדיות הדדית בין ספק למפיץ .מועד כניסתו לתוקף של תיקון זה יחול ביום  52באוגוסט.5102 ,
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יודגש כי החוק לא פטר הסדרי בלעדיות חד-צדדית (על ידי הספק או על ידי המפיץ) מן האיסור על יצירת הסדרים
כובלים הסדרים ,ואלו נבחנים על פי הוראות החוק ,לרבות ובמיוחד בכל הנוגע להשפעת ההסדר על התחרות בשוק
הרלוונטי.

לאחר כניסת התיקון לתוקף ,הסדרי בלעדיות הדדית בהפצה או רכישה ,יידרשו לאישור בית הדין
להגבלים עסקיים או לפטור פרטני מאת הממונה ,או לפטור אחר בהתאם להוראות החוק ,בדומה לכל
הסדר כובל אחר ,וייבחנו ,בין היתר ,על סמך הנזק התחרותי שעלול לנבוע מהם.
לאור האמור לעיל ,אנו ממליצים לבחון את הסכמי ההפצה ו/או הרכישה הכוללים הסדרי בלעדיות
הדדית ,ולבדוק האם אלו יכולים להיכנס תחת כנפי אחד מן הפטורים האחרים הקבועים בחוק ,2וככל
שלא ,להכשיר את ההסדרים בדרך של קבלת אישור להסדר מבית הדין להגבלים עסקיים או קבלת פטור
פרטני מן הממונה על ההגבלים העסקיים מן הצורך באישור בית הדין כאמור בהתאם להוראות החוק.
****
כל המידע הנכלל במזכר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת משפטית .נשמח לעמוד
לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ,או למתן ייעוץ משפטי מוסמך לכל שאלה או בעיה ספציפית שתתעורר
בנושא ,לגופה ולנסיבותיה.

בכבוד רב,
יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין
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לרבות פטור סוג בהתאם להוראות כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית) ,תשס"א 1002-וכללי
ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית) ,תשס"א.1002-
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