
התש"ס2000* ,(6 מס' (תיקון העסקיים ההגבלים חוק

1. בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח1 1988(להלן  החוק העיקרי), בסעיף 4, במקום
בהתאם פטורות שבהסדר הכבילות שכל "או יבוא האישור" היו "ואם במילים החל הסיפה
הסוג פטור או הפטור הזמני, ההיתר האישור, היו 15א; סעיף לפי שנקבע סוג לפטור

תנאיהם". נתמלאו כן אם אלא תוקף, להם יהיה לא  מותנים

4 סעיף תיקון

העלול "אדם יבוא נפגע" עצמו "הרואה במקום העיקרי, לחוק 8(ב) בסעיף .2
להיפגע".

8 סעיף תיקון

העלול "אדם יבוא נפגע" עצמו "הרואה במקום העיקרי, לחוק 12(ב) בסעיף .3
להיפגע".

12 סעיף תיקון

4. בסעיף 14 לחוק העיקרי, במקום סעיפים קטנים (א) ו(ב) יבוא.
הועדה עם התייעצות ולאחר כובל להסדר צד לבקשת רשאי, הממונה "(א)
צדדים מנומקת, בהחלטה לפטור, הועדה),  (להלן 23 סעיף לפי ולמיזוגים לפטורים
כל התקיימו כי שוכנע אם להסדר, הרין בית אישור את לקבל מהחובה כובל להסדר

אלה:

תיקון סעיף 14

* נתקבל בכנסת ביום ג' באדר א' התש"ס (9 בפברואר 2000): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2805, מיום כ"ח בניסן התשנט (14 באפריל 1999), עמ' 386.

1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשנ"ט, עמ' 90.



שוק של ניכר בחלק התחרות את מגבילות אינן הכובל שבהסדר הכבילות (1)

משוק ניכר בחלק התחרות את להגביל עלולות שהן או ההסדר, מן המושפע
כאמור, בשוק בתחרות ממש של פגיעה לפגוע כדי בהן אין אך כאמור,

בו ואין במניעתה, או התחרות בהפחתת אינו הכובל ההסדר של עיקרו (2)

עיקרו. למימוש נחוצות שאינן כבילות
בתנאים, הפטור את להתנות הועדה, עם התייעצות לאחר רשאי, הממונה (ב)

לבטלו." או לשנותו

14א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 14 סעיף אחרי .5

למתן "מועד
הממונה החלטת

לידיו הגיעה שבו מהיום ימים 90 בתוך החלטתו את ייתן הממונה 4וא.
ימים ב60 התקופה את להאריך החליט כן אם אלא ,14 סעיף לפי בקשה
הזמן בחשבון יובא לא האמורים הימים במנין שיירשמו, מטעמים נוספים,
לבדיקת לו הדרושים נוספים פרטים הממונה דרש שבו מהמועד שחלף

לקבלתם." ועד הבקשה,

15 סעיף העלולתיקון "אדם יבוא נפגע" עצמו "הרואה במקום העיקרי, לחוק 15(א) בסעיף .6
להיפגע".

15א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 15 סעיף אחרי .7

סוג 15א. (א) הממונה רשאי, באישור הועדה, לקבוע כללים לסוגי הסדריםפטור
 (להלן הדין בית אישור מקבלת פטורים יהיו להם צדדים אשר כובלים

אלה: כל בהם שמתקיימים ובלבד סוג), פטור כללי
בחלק התחרות את מגבילות אינן שבהסדרים הכבילות 0)
להגביל עלולות שהן או ההסדרים, מן המושפע שוק של ניכר
לפגוע כדי בהן אין אך כאמור, משוק ניכר בחלק התחרות את

כאמור, בשוק בתחרות משמעותית פגיעה
במניעתה או התחרות בהפחתת אינו ההסדרים של עיקרם (2)

עיקרם. למימוש נחוצות שאינן כבילות בוללים אינם והם
כוונתו בדבר הודעה יומיים, עיתונים בשני יפרסם, הממונה (ב)
הגשתם, בטרם ימים 60 לפחות הועדה, לאישור סוג פטור כללי להגיש

הציבור. לעיון נוסחם את ויעמיד
הממונה, יפרט סוג, פטור לכללי בקשר הציבור מן טענות נתקבלו (ג)

לטענות. תגובתו את הועדה, לאישור הכללים הגשת בעת
לחתימת הממונה יגישם הסוג, פטור כללי את הועדה אישרה (ד)
כי מיוחדים, מטעמים שוכנע, כן אם אלא הכללים על יחתום השר השר;

לאשרם. אין
מועד נקבע בן אם אלא שנים לחמש יהיה סוג פטור של תוקפו (ה)

הסוג. פטור בכללי מכך מוקדם
מעת הסוג פטור כללי את לתקן הועדה, באישור רשאי, הממונה (ו)
פעם, בכל שנים חמש על יעלו שלא נוספות לתקופות לחדשם ובן לעת,
או תיקון לענין גם יחולו זה סעיף הוראות שינויים, בלא או בשינויים

הכללים. חידוש



לא הסוג פטור בכללי המוענק פטור כי לקבוע רשאי הממונה (ז)
לקבל לו לצדדים ולהורות שיקבע, ממועד מסוים כובל הסדר על יחול
43(ב) סעיף הוראות יחולו באמור קביעה על ;9 סעיף לפי הדין מבית אישור

(ה)." עד

יבוא: העיקרי לחוק 23 סעיף במקום .823 סעיף החלפת

לפטורים "ועדה
ולמיזוגים

ולמיזוגים. לפטורים ועדה תוקם (א) .23

ידע בעלי המדינה עובדי חברים חמישה של רשימה יקבע השר (ב)
(בסעיף במשפט או עסקים במינהל חשבון, בראיית בכלכלה, ומומחיות
נציגי חברים שמונה של רשימה וכן הועדה), של עיסוקה תחומי  זה

 ובהם ציבור

בתחומי והוראה במחקר מוניטין בעלי שהם חברים ארבעה (1)
הועדה; של עיסוקה

אקדמי תואר בעלי שהם הציבור מקרב חברים ארבעה (2)

שבע של מצטבר וניסיון ידע ולהם הועדה, של עיסוקה בתחומי
האמורים. בתחומים לפחות שנים

הציבור, נציגי הועדה חברי מבין לועדה ראש יושב ימנה השר (ג)
ברשומות. תפורסם חבריה מינוי ועל הועדה ראש יושב מינוי על הודעה
כמפורט חבריה מבין הועדה מותבי את ימנה הועדה ראש יושב (ד)

להלן:
ארבעה מהם חברים, שבעה  סוג פטור כללי אישור לענין (1)
הועדה, ראש יושב ובהם הציבור נציגי החברים מרשימת

שיהיה יושב ראש המותב:

שלושה  14 סעיף לפי פטור ובקשת מיזוג הודעת לענין (2)

שאחד הציבור, נציגי החברים מרשימת שניים מהם חברים,
המותב. ראש כיושב ידיו על ימונה מהם

חברי מקרב משנה ועדות למנות רשאי הועדה ראש יושב (ה)
הועדה. תפקידי מילוי לשם הועדה

סעיף לפי סוג פטור לכללי בנוגע הציבור מן שיתקבלו טענות (ו)
ראש יושב ימנה אשר משנה ועדת בפני או הועדה בפני יובאו 15א(ג),
בפני והמלצותיה מסקנותיה יובאו כאמור, משנה ועדת נתמנתה הועדה;

הכללים." באישור הריון מועד לפני לפחות ימים שבעה המותב חברי

יבוא: העיקרי לחוק 23 סעיף אחרי סעיפים9. הוספת
23ד עד 23א

ענינים או"ניגוד במישרין להימצא, שעלול מי הועדה כחבר יכהן לא (א) 23א.
ענין לבין הועדה כחבר תפקידו בין ענינים ניגוד של תדיר במצב בעקיפין,
אחר שלו או של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם:

 זה סעיף לענין
על הסמוך אדם וכל מאלה אחד של צאצא או הורה זוג, בן  "קרוב"

שולחנו;
התשכ"ח21968. ערך, ניירות בחוק כמשמעותו  ענין" "בעל

2 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.



בנושא בעקיפין, או במישרין ענין, לו להיות שעשוי הועדה חבר (ב)
מיד הועדה ראש ליושב כך על יודיע הועדה, של במותב לדיון העומד

נושא. באותו דיון בכל נוכח יהיה ולא כך על לו שנודע לאחר

דין המותב.סדרי חברי רוב הוא הועדה בישיבות החוקי המנין (א) 25ב.

המותב חברי של דעות ברוב יתקבלו הועדה החלטות (ב)
יהיה שקולים קולות של ובמקרה ישיבה, באותה הנוכחים המצביעים

נוסף. קול הועדה ראש ליושב
המסמכים יירשמו שבו פרוטוקול ייערך הועדה בישיבות (ג)

סוג פטור כללי לאישור בישיבות שנתקבלו, וההחלטות בפניה שהובאו
הציבור. לעיון פתוח יהיה הפרוטוקול הדיונים; תקציר גם יירשם

הועדה. של דיון לבל יוזמן הממונה (ד)

ככל הועדה של עבודתה סדרי את יקבע הועדה ראש יושב (ה)
זה. בסעיף נקבעו שלא

מחמת ייפגעו לא החלטותיה ותוקף סמכויותיה הועדה, קיום (ו)
חבר. של מקומו שנתפנה

הועדה חברי דין
עוברי שאינם

המדינה

לענין המדינה עובדי כדין דינם המדינה, עובדי שאינם הועדה חברי 23ג.
אלה: חיקוקים

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם3 1979;
לעובדי הנוגעות ההוראות לענין התשלז41977, העונשין, חוק (2)

הציבור,

חדש]8. [נוסח הנזיקין פקודת (3)

וחדילה סיום
מכהונה

לחזור וניתן שנים שלוש של לתקופה ימונו הועדה חברי (א) 23ד.
רצופות. כהונה תקופות משלוש יותר יכהנו שלא ובלבד ולמנותם,

אם כהונתו, תקופת תום לפני בה לכהן יחדל הועדה חבר (ב)
מאלה: אחד נתקיים

הועדה; ראש ליושב התפטרות כתב במסירת התפטר (1)

בהסכמת והשר, תפקידו, את למלא קבע דרך ממנו נבצר (2)

יושב ראש הועדה, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב:
נסיבותיה או חומרתה מהותה, שמפאת בעבירה הורשע (ג)

אין הוא ראוי לשמש חבר ועדה:
חבר להתמנות כשיר היה לפיהם התנאים לגביו חדלו (4)

ועדה.

השר שלדעת בעבירה, הועדה חבר נגר אישום כתב הוגש (ג)
מתקיים בה לכאורה, האמור בסעיף קטן (ב)(3), רשאי השר להשעותו

בענינו." סופי דין פסק למתן עד מכהונתו

3 ס"ח התש"ם, עמ' 2.
4 ס"ח התשל"ז, עמ' 322.

5 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 10, עמ' 266.



יימחקו.  "23 סעיף לפי "המייעצת המילים העיקרי, לחוק 24(א) בסעיף .1024 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 32 בסעיף .11

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (1)

תקופה למשך תפקידיהם, את למלא ממשנהו או הדין בית מאב נבצר "(גו)
המשפט בית נשיא עם בהתייעצות המשפטים שר רשאי שנה, על תעלה שלא
לאותה מחתי, משפט בית של שופט שהוא מקום, ממלא להם למנות העליון,

תקופה או לחלקה.":

(2) בסעיף קטן (ה), במקום "שנתיים" יבוא "שלוש שנים", ואחרי "יכהן חבר" יבוא
משנהו". או הדין בית אב "שאינו

32 סעיף תיקון

1233. במקום סעיף 33 לחוק העיקרי יבוא: סעיף החלפת
הדין בית בישיבהמותב לדין היושב השופט רשאי ואולם בשלושה, ירון הדין בית .33

משנהו; או הדין בית אב והוא יחיד בדן יתקיים הדיון כי להורות מקדמית
הצדדים." שמיעת לאחר תינתן יחיד בדן הדיון קיום על החלטה

"שנפגע". יבוא נפגע" עצמו "הרואה במקום העיקרי, לחוק 39 בסעיף .1339 סעיף תיקון

החוק לענין זה, תקציב סעיף על "הממונה יבוא בסופו העיקרי, לחוק 41א(ג) בסעיף .14
הרשות". מנהל יהיה האמור,

41א סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 41א סעיף אחרי 41ב15. סעיף הוספת

הרשות חוקעובדי הוראות עליהם ויחולו המדינה עובדי יהיו הרשות עובדי (א) 41ב.
שירות המדינה (מינויים), התשי''ט6 1959, ואולם מנהל הרשות מורשה,
חוזים בעשיית המדינה את לייצג הרשות, חשב עם יחד השר, באישור

עובדים. עם מיוחדים

ובפיקוחו." הרשות מנהל הוראות לפי יפעלו הרשות עובדי (ב)

יבוא: העיקרי לחוק 43 סעיף אחרי 43א16. סעיף הוספת
דעת "חוות
מקדמיות

נוהל ולפרסם לקבוע וכן מקדמיות דעת חוות ליתן רשאי הממונה 43א.
דעתו בשיקול לפגוע כדי זה סעיף בהוראות אין כאמור; דעת חוות למתן
להביא הממונה רשאי זה ולענין מקדמית, דעת חוות ליתן אם הממונה של
הרשות." בפעילות העדיפויות סדרי ואת המקרה נסיבות את גם בחשבון

 העיקרי לחוק 45 בסעיף .1745 סעיף תיקון

המדינה"; עוברי "מבין יבוא לכך" הסמיך שהוא מי "או אחרי (א), קטן בסעיף (1)

עד  אישום כתב הוגש טרם "ואם יבוא חפץ" "באותו אחרי (ב), קטן בסעיף (2)
"לא ובמקום חפץ", באותו הקשורה בקשה הוגשה שאליו המשפט בית או הדין שבית
בקשה או אישום כתב הוגשו "לא יבוא ימים" שישים בתוך כאמור אישום כתב הוגש

חודשים"; שישה בתוך כאמור
(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

6 ס"ח התשי"ט, עמ' 86.



האמורה התקופה את להאריך הממונה, לבקשת רשאי, שלום משפט בית (1 "(ב
בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות, ורשאי הוא לעשות כן בתנאים.":

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (4)

המחשבים, בחוק כהגדרתו מחשב חומר לרבות  "מסמך" זה, בחוק (1) "(ג)

התשנ"ה7 1995;

אותו לבקשת התופס, יאפשר (א), קטן סעיף לפי ארם של מסמך נתפס ■ (2)

המסמך, את להעתיק ארם,
שלושה של לתקופה (2) בפסקה כאמור בקשה לדחות רשאי הממונה (3)
חקירה לשבש עלולה המסמך העתקת לדעתו אם התפיסה, מיום חודשים

זה, חוק לפי לעבירה בקשר

התקופה את להאריך הממונה, לבקשת רשאי, שלום משפט בית (4)

בתנאים."; כן לעשות הוא ורשאי נוספות, בתקופות (3) בפסקה האמורה
(5) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

לערור נתפס שמסמכו האדם רשאי (ג) קטן סעיף לפי הממונה החלטת על "(ג1)
שלום." משפט בית בפני

45א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 45 סעיף אחרי .18

עובר"מינוי חוקר הוא כן אם אלא 46(א), בסעיף כאמור חוקר הממונה יסמיך לא 45א.
אלה: שניים והתקיימו המרינה

של מפנייתה חודש בתוך הודיעה, לא ישראל משטרת 0)
ביטחון של מטעמים למינויו מתנגדת היא בי אליה, הרשות

הציבור;

הממונה בין שנקבעה כפי מתאימה, הכשרה קיבל הוא (2)
ישראל." משטרת לבין

46 סעיף תיקון העיקרי לחוק 46 בסעיף .19
אדם בל לחקור רשאי לכך, הסמיך שהוא מי או "הממונה במקום (א), קטן בסעיף (1)

התעורר או זה חוק לפי עבירה לביצוע חשד "התעורר יבוא זה" חוק לפי עבירה בשל
,245 ,244 ,242 סעיפים לפי עבירה נעברה זה, חוק לפי בעבירה חקירה אגב כי חשד
לכך הסמיך שהוא מי או הממונה, רשאי התשל"ז81977, העונשין, לחוק ו249 246
להיות שעשויות או באמור, מעבירות לעבירה הקשור ארם כל לחקור חוקר),  (להלן
חקירה לשם בפניו להתייצב כאמור אדם מכל ולדרוש להן, הנוגעות ידיעות לו
לאותה הנוגעים וידיעה מסמך פרט, כל לו ולמסור לחקירה אליו להתלוות כאמור,

עבירה",

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "או מי שהוא הסמיך לכך" יבוא ''מבין עובדי המדינה";
;"45" יבוא ו(ה)" (ד) (ג), "45(ב), במקום (ג), קטן בסעיף (3)

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (4)

7 ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.
8 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.



"(ד) בעבירה שניתן לחקור בה לפי סעיף קטן (א), שהיא בת מעצר לפי חוק סדר הדין
הפלילי (סמכויות אכיפה  מעצרים), התשנ"ו9 1996 (להלן  חוק המעצרים), יהיו
שהממונה אחרים ולחוקרים ולסגנו הרשות של החקירות מחלקת למנהל לממונה,
הסמיך לכך, סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור לפי סעיפים 23(א)(2), (3) ו(6), 23(ב) ו(ג),
המעצרים, לחוק 68 וסעיף עבירה, לעבור העומד אדם לעכב הסמכות למעט  67,27

המחויבים. בשינויים יחולו המעצרים לחוק ב' פרק והוראות
הממונה" כ"קצין סגנו ואת ברשות החקירות מחלקת מנהל את יראו זה לענין (ה)
לפי חוק המעצרים, ומשרדי הרשות שהוכרזו בצו של הממונה כ''תחנת משטרה",
לאחר הרשות במשרדי עת, באותה בחקירה נתון שאינו עצור יוחזק שלא ובלבד

משטרה." לתחנת יובא אלא ,20.00 השעה

שנים". "שלוש יבוא "שנתיים" במקום בסיפה, העיקרי, לחוק 47(א) בסעיף .2047 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 47 סעיף אחרי 47א21. סעיף הוספת

מחמירות מאסרנסיבות  דינו מחמירות, בנסיבות 47(א) סעיף לפי עבירה העובר 47א.
"נסיבות זה, סעיף לענין 47(א); לסעיף בסיפה באמור קנס או שנים חמש
בתחרות משמעותית פגיעה להיגרם עלולה שבהן נסיבות  מחמירות"

מאלה: יותר או אחד בשל השאר בין בעסקים,
העבירה, מן המושפע בענף הנאשם של ומעמדו חלקו (1)

העבירה; התקיימה שבו הזמן פרק (2)

העבירה, בשל לציבור להיגרם הצפוי או שנגרם הנזק (3)

הנאשם." שהפיק ההנאה טובת (4)

יבוא: העיקרי לחוק 50א סעיף אחרי סעיפים22. הוספת
50ב ו50ג

מוסכם הדיןצו בית או זה חוק לפי בעבירות לדון המוסמך המשפט בית (א) 50ב.
הליכים וחלף הממונה בקשת לפי רשאי, המשפט) בית  זה בסעיף (להלן
אדם לבין הממונה בין להסכמה לתת ס5א, או 48 ,47 ,43 ,26 סעיפים לפי
אחר תוקף של צו (להלן  צו מוסכם): צו מוסכם כאמור יכול שיהיה בלא
בין שיכלול, ויכול נתינתו למועד שקדמה לתקופה בנוגע בחבות הודאה
וחיוב אדם, אותו מצד המדינה לאוצר כסף סכום בתשלום חיוב השאר,

מעשייתו. להימנע או דבר לעשות מצדו
בין בה, ויפורטו מנומקת תהיה מוסכם צו למתן הממונה בקשת (ב)

מוסכם. צו למתן ידו על שנשקלו חלופות השאר,
כתוקפו יהיה המשפט בית בידי שאושר מוסכם צו של תוקפו (ג)

וענין. דבר לכל מחוזי משפט בית בידי שניתן דין פסק של
לאחר רק המשפט בבית תידון מוסכם צו לאישור בקשה (ד)

אלה: כל שנתקיימו
הבקשה, הגשת טרם לפחות ימים שלושים פרסם, הממונה 0)
מוסכם צו להגיש כוונתו בדבר יומיים עיתונים בשני הורעה
העלול ארם כל יוזמן כאמור בהודעה המשפט; בית לאישור
עסקי, איגוד או צרכנים ארגון וכן המוסכם הצו מן להיפגע

הממונה; בפני לצו בקשר טענותיהם את להביא

9 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.



פירוט המוסכם הצו לאישור לבקשה צירף הממונה (2)

לטענות תגובתו ואת (ו), פסקה לפי בפניו שהובאו הטענות
אלה.

המוסכם הצו הוראות את עת בכל לשנות רשאי המשפט בית (ה)
מאלה: באחר

לשינוי בהסכמה בקשה הגישו המוסכם לצו הצדדים בל (1)

הצו;

הגיש מוסכם, לצו הממונה הגיע שעמו האדם או הממונה (2)

מהותי שינוי חל כי שוכנע המשפט ובית הצו לשינוי בקשה
המוסכם; הצו מתן בעת קיימות שהיו בנסיבות

(1) פסקה לפי שהוגשה מוסכם צו הוראות לשינוי בקשה הגשת על
(ד). קטן סעיף הוראות יחולו ,(2) פסקה לפי הממונה שהגיש או

מה כל הצו, יהיו לא מוסכם, צו לאשר שלא המשפט בית החליט (ו)
האדם בירי הממונה לבקשת הוכן אשר מסמך וכל באישורו, בדיון שנאמר
כראיה קבילים הדיון, לצורך מוסכם לצו להגיע הממונה מבקש שעמו
למנוע כדי המוסכם הצו של באיאישורו אין ואולם אחר, משפטי בהליך

זה. חוק לפי אחר בהליך לפתוח הממונה מן
הודעה יומיים,פרסום עיתונים בשני זה חוק לפי לפרסם הממונה שעל הודעה כל 50ג.

העברית, בשפה רחבה תפוצה בעל אחד יומי בעיתון לפחות תפורסם
רחבה תפוצה בעל לפחות שבוע מדי המתפרסם עיתון או יומי ובעיתון
תפורסם האפשר, במידת וכן, הערבית, בשפה בישראל לאור היוצא

הרשות." של האינטרנט באתר גם ההודעה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

בהן רן
והמסחר התעשיה שר


