
* תשכ"ג1963 ,(2 מס' (תיקון העסקיים ההגבלים חוק

במקום העיקרי)' החוק  (להלן 1 תשי"ט1959 העסקיים, ההגבלים לחוק 2 בסעיף . 1

א". 10. ו "סעיפים יבוא "10. ו "סעיפים
2 סעיף תיקון

:. יבוא העיקרי לחוק 4 סעיף כמקום . 24 סעיף החלפת

פעולה קו "קביעת
חבר ידי על

בניאדם

שאינו וכין מואגד כין בניאדם חכר ידי על פעולה קו קביעת . ו
המפורטים מהענינים בענין חבריו של מסויים לסוג או לחבריו מואגד'

כהסדר אותה יראו לאו, אם וכין אותם מחייכת הקביעה אם בין '2 בסעיף
". הסדר לאותו כצד מחבריו אחד וכל כובל

מעבידים". או עובדים "שארגון יבוא מקצועי" "שאיגוד כמקום העיקרי, לחוק 7 בסעיף . 37 סעיף תיקין

 העיקרי לחוק 8 בסעיף . 4

יבוא: (א) קטן סעיף כמקום (1)
לגידול או מקומית לתוצרת נוגעות כבילותיו שכל הסדר "(א)
שדה' גידולי וכן חלב ומוצרי חלב : אלה חקלאיים מצרכים של מקומי

מוצרי למעט דבש, או ביצים בשר, דגים, עופות, . צאן בקר. סירות'
או יצרנים הם להסדר הצדדים כשכל כובל הסדר אינו  שלהם תעשיה

; ". עליו חל שההסדר המצרך של בסיטונות, משווקים

יבוא: אדם" למזון המשמשים חקלאות "מוצרי במקום (ב), קטן בסעיף (2)
אחרים". חקלאיים "מצרכים

8 סעיף תיקון

יבוא. העיקרי לחוק 9 סעיף כמקום . 59 סעיף החלפת

חברות של "הסדר
מסונפות

 בלבד אחת וחברהכת חברהאם הם לו שהצדדים הסדר (א) ו!.

כובל. הסדר אינו

נפרעות מניות אחרת בחברה המחזיקה חברה זה, סעיף לענין (ב)

של הרשום ההון מחצית על עולה הנקוב שערכן סטוק' לרבות במלואן,
חברהבת. היא אחרת חברה ואותה חכרהאם היא האחרת' החברה

יבוא: (א) קטן סעיף במקום העיקרי' לחוק 10 בסעיף .6

איגוד שאינם  כלבד ארם בני שני הם לו שהצדדים הסדר "(א)

לשם רוכשם והשני מסויים שירות או מצרך מספק מהם והאחד  מסחרי

אלא השירות או המצרך את לספק לא המספק מתחייב ההסכם ולפי הספקה'

שירות. או מצרך אותו לרכוש לא מתחייב והרוכש בלבד, רוכש לאותו

הסדר אינו  כלבד מספק מאותו אלא להם, דומים שירות או מצרך או
לחלק או כולה המדינה לשטח להיות יכול זה סעיף לפי הסדר כובל;

". ממנה מסויים

יבוא: העיקרי לחוק א 10 סעיף כמקום . 7

10 סעיף תיקון

לתובלה "הסדר
בים ביןלאומית

גאויר או

באויר, או בים ביןלאומית, לתובלה נוגעות כבילותיו שכל הסדר א. 10

 בתקנות התחבורה שר שקבע בטופס התחבורה לשר נמסרה עליו והודעה
". כובל הסדר איננו

א 10 סעיף החלפת

, תשכ"ג ,530 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1963 באוגוסט 6) תשכ"ג באב ט"ז ביום בכנסת נתקבל *
.2 עמ'

.34 עמ' תשכ''א, ,328 ס"ח ; 152 עמ' תשי"ט, ,286 ס''ח 1



אשכול לוי
הממשלה ראש
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והתעשיה המסחר שר


