
 

 

 

 לקוחות וידידים נכבדים,

חוק ההגבלים ( בקריאה שניה ושלישית את 18.7.2018)לאחרונה הכנסת אישרה  

 על -"(, שמטרתו התיקון)" 2018–הוראת שעה(, התשע"ח – 20העסקיים )תיקון מס' 

ע בהסרת חסמים בתחום הייבוא ולמנוע פגיעה בתחרות לסיי -פי דברי הצעת החוק 

  . מצד יבוא מקביל לישראל על ידי יבואנים רשמיים

"( מסמיך את החוק)" 1988-בתמצית, התיקון לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

"(, במקרים מסוימים, לתת הוראות ליבואן הממונההממונה על הגבלים עסקיים )"

ט למניעת חשש לפגיעה משמעותית בתחרות. על פי רשמי בדבר צעדים שעליו לנקו

התיקון לחוק, הפרה של הוראות הממונה כאמור, עשויה לגרור סנקציות פליליות ו/או 

 מנהליות. 

 הרקע לתיקון החוק  

 עיקרו של הייבוא לישראל נעשה כיום בשתי דרכים עיקריות: 

רי בחו"ל; פעמים ייבוא על ידי יבואנים רשמיים הקשורים בהסכם עם היצרן המקו -

 רבות היבואן הרשמי מקבל בלעדיות על הפצת מוצרי היצרן המקורי בישראל. 

ייבוא על ידי יבואן מקביל, שאינו רוכש את המוצרים ישירות מן היצרן המקורי,  -

לדוגמה: עודפי מלאי של מפיצים במדינות אחרות,  –אלא מגורמים אחרים 

 רשתות קמעונאיות, וכיוצ"ב.

לחוק נשען על המלצות הוועדה להגברת התחרותיות והסרת החסמים  הרקע לתיקון

, אשר סברה שיבואנים רשמיים 2014"( מחודש נובמבר הוועדהבתחום הייבוא )"

עלולים לנצל לרעה את כוח השוק שבידם ולנקוט בפרקטיקות המכוונות למנוע או 

הוועדה אומצו  המלצות .להקשות על הגישה של יבואנים מקבילים לערוצי הפצה שונים

 (.2318)החלטת ממשלה מס'  2014בהחלטת ממשלה בראשית חודש דצמבר 

על רקע המלצות הוועדה והחלטת הממשלה, רשות ההגבלים העסקיים פרסמה בשנת 

תזכיר חוק שהציע להקנות לממונה סמכות לתת הוראות ליבואן רשמי, במקרים  2017

 המוצר הרלבנטי, ונתח השוק שלו נמוך מסוימים, גם אם הוא אינו בעל מונופולין בשוק
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 . תזכיר זה אומץ כעת, בשינויים קלים, כתיקון לחוק.50%-מ

 עיקרי התיקון לחוק: מתן כלים לממונה לפקח על יבואנים רשמיים  

 להלן עיקרי החידושים בתיקון לחוק: 

 כאחד משניים:  –( שמיריבואן ישיר" )יבואן "החוק מגדיר  -

ובין או מפיץ טובין שיובאו לישראל, בהתאם אדם המייבא לישראל ט .1

 להסדר עם יצרן הטובין במדינת חוץ;

 אדם המייצר טובין בישראל, מכוח הסדר עם אדם במדינת חוץ; .2

 שאינוכיבוא לישראל של טובין בידי מי  -בד בבד, החוק מגדיר יבוא מקביל 

 1מבצע יבוא אישי. שאינויבואן ישיר או בידי מי 

ליבואן הישיר אם היא  לקבוע הוראותשהממונה רשאית  התיקון לחוק קובע -

קיים חשש שייפגע של יבואן ישיר  שכתוצאה ממעמדו או מהתנהגותוראתה 

עלולה להיפגע באופן , ובשל כך באופן משמעותי יבוא מקביל או יבוא אישי

 .משמעותי התחרות בענף הרלבנטי

שעל  ונקרטייםתורה על צעדים קבהקשר זה, התיקון לחוק קובע שהממונה  -

היבואן הישיר לנקוט, כדי למנוע את החשש לפגיעה בתחרות )בדומה לסמכות 

 הממונה לתת הוראות לבעל מונופולין או לחברי קבוצת ריכוז(. 

כלומר, התיקון לחוק מאפשר לממונה לפעול נקודתית נגד יבואן ישיר מסוים, 

יקון לחוק, אם כן, מבלי להטיל איסור התנהגות על כלל היבואנים הישירים. הת

אינו מתערב באופן כללי וגורף במערכת היחסים שבין היבואנים הישירים ובין 

היצרנים המקוריים. כך לדוגמה, התיקון לחוק אינו אוסר באופן קטגורי על 

הסדרי בלעדיות בין יבואן ישיר ובין יצרן מקורי, כל עוד מערכת יחסים כאמור 

 עומדת בדרישות החוק.

עוד קובע, כי יבואנים ישירים אשר יפרו את הוראות הממונה  התיקון לחוק -

עשויים להיות חשופים לסנקציות פליליות ו/או מנהליות )דוגמת עיצומים 

 .כספיים(

לבסוף יצוין, כי התיקון לחוק נעשה על דרך של הוראת שעה מוגבלת בזמן,  -

 כילמשך שלוש שנים אשר ניתן יהיה להאריך בשלוש שנים נוספות. יצוין 

                                                 

ו מיועד לצורכי אספקה, ייצור או מתן בוא של טובין על ידי יחיד, שאיניבוא אישי הוגדר כיי 1

שירותים ואינו במסגרת של פעילות מסחרית, ובלבד שהטובין מיובאים בכמות סבירה לשימושו 

 האישי או המשפחתי של אותו יחיד
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התיקון נעשה על דרך של הוראת שעה על מנת שיהיה ניתן להעריך במהלך 

תקופה זו אם עדיין עומד הצורך בסמכות כאמור, ולבחון את השלכותיה 

 ותועלתה.

החידוש המרכזי במתן הוראות קונקרטיות מצד הממונה ליבואן הישיר צפוי להתחדד 

 בנסיבות הבאות: 

ישיר לבין היצרן המקורי מחו"ל, היא ה פרקטיקה מסוימת נוהגת בין היבואן (א)

מפרה את דיני ההגבלים העסקיים המסורתיים )לדוגמא, לא מדובר  אינה

בהסדר כובל, או בניצול מעמד לרעה על ידי בעל מונופולין(, אך הפרקטיקה 

מעלה חשש לפגיעה משמעותית ביבוא מקביל )או יבוא אישי(, כך שהתחרות 

 ופן משמעותי.בענף הרלבנטי עלולה להיפגע בא

)לדוגמא, נתח שוק משמעותי,  מעמדוהיבואן הישיר אינו בעל מונופולין, אך  (ב)

( מעלה חשש שייפגע באופן משמעותי יבוא מקביל )או 50% -גם אם נמוך מ

יבוא אישי(, ובשל כך עלולה להיפגע באופן משמעותי התחרות בענף 

 הרלבנטי.

 חרותהגבלים עסקיים ות מחלקת

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנולמידע נוסף 

 

 teyal@fbclawyers.com   03-6944141 בוגר-טל איילעו"ד 

    zschwartz@fbclawyers.com                          03-6944141 זיו שוורץעו"ד 
............................................................................................................................... 

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. ות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חו

  news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  
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