
התשנ"ו1966* ,(2 מס' (תיקון העסקיים ההגבלים חוק

העיקרי), החוק  (להלן 1 התשמ"ח1988 העסקיים, ההגבלים לחוק 29 סעיף אחרי . 1
יבוא:

29א סעיף הוספת

מעמד ''ניצול
לרעה

העלול באופן בשוק מעמדו את לרעה ינצל לא מונופולין בעל (א) 29א.
בציבור. לפגוע או בעסקים התחרות את להפחית

באופן בשוק מעמדו את לרעה כמנצל מונופולין בעל יראו (ב)
מן אחד בכל בציבור, לפגוע או בעסקים התחרות את להפחית העלול

האלה: המקרים

של הוגנים בלתי מכירה או קניה מחירי רמת של קביעה (ו)
שבמונופולין; השירות של או הנכס

השירותים היקף או הנכסים כמות של הגדלה או צמצום (2)
פעילות במסגרת שלא מונופולין, בעל עלידי המוצעים

הוגנת; תחרותית

אשר דומות לעסקות שונים התקשרות תנאי קביעת (3)
בלתי יתרון מסויימים לספקים או ללקוחות להעניק עשויים

בהם; המתחרים בלפי הוגן

שבמונופולין השירות או הנכס בדבר ההתקשרות התניית (4)
אינם מקובלים מסחר לתנאי בהתאם או מטבעם אשר בתנאים

ההתקשרות. לנושא נוגעים

(א).'' קטן סעיף הוראות על להוסיף באות זה קטן סעיף הוראות

 העיקרי לחוק 43 בסעיף .2

(א) קטן בסעיף (1)

תימחק;  "קיים" המילה ,(1) בפסקה (א)

45 סעיף תיקון

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת במרס1996); 5) התשנ''ו באדר י"ג ביום בכנסת נתקבל *
.228 עמ' בנובמבר1995), ו 4) התשנ"ו בחשון כ''א מיום ,2446

עמ'.48 התשנ"ד, ,128 עמ' התשמ'ח, ס"ח 1



יבוא: בסופו (ב)

סעיף הוראות לפי בשוק מעמדו את לרעה ניצל מונופולין בעל (5)''
29א.''

העורר'. על היא הדין בית בפני הראיה ''חובת יבוא בסופו (ג). קטן בסעיף (2)

47 סעיף תיקון

50א סעיף הוספת

יבוא: (4) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 47(א) בסעיף .3

כוונתו שהוכחה ובלבד 29א, סעיף הוראות לפי בשוק מעמדו את לרעה ניצל "(4א)

בציבור.'' לפגוע או בעסקים התחרות את להפחית

יבוא העיקרי לחוק 50 סעיף אחרי .4

תעשה לא של"צו אחר שופט ובהעדרו, הדין בית אב רשאי הממונה, בקשת לפי 50א.
 בירושלים המחוזי המשפט בית

זה חוק לפי עבירה בו שיש ממעשה להימנע אדם בל על לצוות (1)
לכך; ערובה ולתת

כאמור.'' עבירה למניעת הדרושה פעולה כל על לצוות (2)

פרס שמעון
הממשלה ראש

ויצמן עזר
המדינה נשיא

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

חריש מיכה
והמסחר התעשיה שר


