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תקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע( )תיקון(, התשע"א-2011

התשל"ח-11978,	 הכללי,	 האפוטרופוס	 לחוק	 ו–23	 9)ג()2(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בסעיף	41א	לתקנות	האפוטרופוס	הכללי	)סדרי	דין	וביצוע(,	התשל"ח-21978	- 	�1

וב–1	 באוקטובר	 ב–1	 ביולי,	 ב–1	 באפריל,	 ב–1	 "ישתנו	 במקום	 )א(	 	בתקנת	משנה	 )1(
בינואר"	יבוא	"ישתנו	ב–1	בינואר"	ובמקום	"עליית"	יבוא	"שינוי"�

	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )2(

הסכומים	 בסיס	 על	 ייעשה	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 הסכומים	 	שינוי	 ")ג(
שנקבעו	ליום	השינוי	הקודם,	לפני	שעוגלו	לפי	תקנת	משנה	)ד(�

	סכום	שהשתנה	כאמור,	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב	וסכום	של	מחצית	 )ד(
השקל	החדש	יעוגל	כלפי	מעלה�

	האפוטרופוס	הכללי	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	תקנות	16א,	31)ב(	 )ה(
ו–38)א()2(	כפי	שהשתנו	עקב	האמור	בתקנה	זו�"

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-218(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשל"ח,	עמ'	61� 	1
ק"ת	התשל"ח,	עמ'	1600;	התשמ"ה,	עמ'	1107� 	2

צו האפוטרופוס הכללי )ניהול ללא צו ניהול( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	7	לחוק	האפוטרופוס	הכללי,	התשל"ח-11978,	ובאישור	ועדת	 	
החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

בסעיף	2	לצו	האפוטרופוס	הכללי	)ניהול	ללא	צו	ניהול(,	התשמ"ד-21983	- 	�1

וב–1	 באוקטובר	 ב–1	 ביולי,	 ב–1	 באפריל,	 ב–1	 "ישתנה	 במקום	 )א(,	 קטן	 	בסעיף	 )1(
בינואר"	יבוא	"ישתנה	ב–1	בינואר"	ובמקום	"עליית"	יבוא	"שינוי";

	אחרי	סעיף	קטן	)ב(	יבוא: )2(

	שינוי	הסכומים	כאמור	בסעיף	קטן	)א(	ייעשה	על	בסיס	הסכומים	שנקבעו	 ")ג(
ליום	השינוי	הקודם,	לפני	שעוגלו	לפי	סעיף	קטן	)ד(�

	סכום	שהשתנה	כאמור,	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב	וסכום	של	מחצית	 )ד(
השקל	החדש	יעוגל	כלפי	מעלה�

כפי	 	1 סעיף	 נוסח	 את	 ברשומות	 בהודעה	 יפרסם	 הכללי	 	האפוטרופוס	 )ה(
שהשתנה	עקב	האמור	בסעיף	זה�"

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1851(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשל"ח,	עמ'	61� 	1
ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	524� 	2

תיקון	סעיף	41א

תיקון	סעיף	2
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך( 
)תיקון(, התשע"א-2011

ובאישור	 התשמ"ח-11988,	 העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 15א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הועדה	לפטורים	ולמיזוגים,	אני	מתקין	כללי	פטור	סוג	אלה:	

במקום	סעיף	2	לכללי	ההגבלים	העסקיים	)פטור	סוג	להסכמים	שפגיעתם	בתחרות	קלת	 	�1
ערך(,	התשס"ו-22006	)להלן	-	הכללים	העיקריים(,	יבוא:	

"הסכמים	שפגיעתם	
קלת	ערך

הסכם	פוגע	פגיעה	קלת	ערך	בתחרות	אם	מתקיימים	שני	אלה:2�

	נתח	השוק	המצרפי	של	כל	הצדדים	לו	בכל	אחד	משוקי	 )1(
המוצר	שההסכם	נוגע	להם	אינו	עולה	על	שיעור	של	15%;

בשוקי	 מתחרים	 הם	 מהם	 חלק	 או	 להסכם	 הצדדים	 	אם	 )2(
מוצר	שההסכם	אינו	נוגע	להם,	נתח	השוק	המצרפי	של	אותם	

צדדים	בכל	אחד	מאותם	שוקי	מוצר	אינו	עולה	על	30%�"

בסעיף	7	לכללים	העיקריים,	במקום	"י"ט	באדר	ב'	התשע"א	)25	במרס	2011("	יבוא	"ה'	 	�2
באדר	ב'	התשע"ו	)15	במרס	2016("�

סעיף	8	לכללים	העיקריים	-	בטל�	 	�3

הסכם	שנעשה	עובר	לתחילתם	של	כללים	אלה,	ועמד	בתנאים	שנקבעו	בכללים	העיקריים	 	�4
יחד	עם	כללי	ההגבלים	העסקיים	)הוראות	והגדרות	כלליות(,	התשס"ו-32006,	אך	אינו	
עומד	בתנאים	שנקבעו	בכללים	אלה,	יחד	עם	ההוראות	הכלליות,	ימשיך	להיות	פטור	
מן	החובה	לקבל	אישור	של	בית	הדין	להגבלים	עסקיים	עד	תום	תוקפו	של	ההסכם	או	
עד	תום	5	שנים	מיום	תחילתם	של	כללים	אלה,	לפי	המוקדם;	הוארך	ההסכם	לאחר	יום	

תחילתם	של	כללים	אלה,	יחולו	עליו	כללים	אלה	ממועד	ההארכה�

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
)חמ	3-3090(

נתאשר�
ן שלום	שמחו

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

זט פרי 	 מי שלו
הממונה	על	הגבלים	עסקיים	)בפועל(

__________
ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	128� 	1
ק"ת	התשס"ו,	עמ'	796� 	2
ק"ת	התשס"ו,	עמ'	786� 	3

 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים( )תיקון(,
התשע"א-2011

ובאישור	 התשמ"ח-11988,	 העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 15א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הוועדה	לפטורים	ולמיזוגים,	אני	מתקין	כללי	פטור	סוג	אלה:	

התשס"ו-22006	 משותפים(,	 למיזמים	 סוג	 )פטור	 העסקיים	 ההגבלים	 לכללי	 	2 בסעיף	 	�1
)להלן	-	הכללים	העיקריים(	-

__________
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	128� 	1
ק"ת	התשס"ו,	עמ'	793� 	2

החלפת	סעיף	2

תיקון	סעיף	7

ביטול	סעיף	8

הוראת	מעבר

תיקון	סעיף	2
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	בסעיף	קטן	)א(,	במקום	פסקה	)1(	יבוא: )1(

	חלקם	המצרפי	של	הצדדים	למיזם	המשותף,	שהם	מתחרים,	אינו	עולה	על	 )1("
30%	משוק	המוצר	שהם	מתחרים	בו";	

	בסעיף	קטן	)ב(	-	 )2(

	אחרי	פסקה	8	יבוא: )א(

של	 מסוימת	 כמות	 לספק	 טובין	 ייצור	 על	 שהופקד	 צד	 	התחייבות	 ")8א(
הטובין	לצדדים	למיזם	המשותף;

של	 מסוימת	 כמות	 לרכוש	 טובין	 ייצור	 על	 שהופקד	 צד	 	התחייבות	 )8ב(
תשומות	הדרושות	לו	לשם	ייצור	הטובין	מן	הצדדים	למיזם	המשותף;";

	בפסקה	)9(,	במקום	"עד	)8("	יבוא	"עד	)8ב("� )ב(

בסעיף	3)ב(	לכללים	העיקריים,	במקום	"עד	)8("	יבוא	"עד	)8ב("� 	�2

בסעיף	6	לכללים	העיקריים,	במקום	"דרושות"	יבוא	"נחוצות"� 	�3

בסעיף	7	לכללים	העיקריים,	בפסקה	)1(,	במקום	"המיזם	המשותף	שעניינו"	יבוא	"המיזם	 	�4
המשותף	שלא	פורסם	בפומבי	ושעניינו"�	

יבוא 	")2011 )25	במרס	 ב'	התשע"א	 "י"ט	באדר	 10	לכללים	העיקריים,	במקום	 בסעיף	 	�5	
"ה'	באדר	ב'	התשע"ו	)15	במרס	2016("�	

סעיף	11	לכללים	העיקריים	-	בטל� 	�6

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
)חמ	3-3090(

נתאשר�
ן שלום	שמחו

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

זט פרי 	 מי שלו
הממונה	על	הגבלים	עסקיים	)בפועל(

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח( )תיקון(, 
התשע"א-2011

ובאישור	 התשמ"ח-11988,	 העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 15א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הוועדה	לפטורים	ולמיזוגים,	אני	מתקין	כללי	פטור	סוג	אלה:

ופיתוח(,	 מחקר	 לביצוע	 להסכמים	 סוג	 )פטור	 העסקיים	 ההגבלים	 לכללי	 2)ב(	 בסעיף	 	�1
"או	 יבוא	 "קבלת"	 במקום	 	,)7( בפסקה	 העיקריים(,	 הכללים	 	- )להלן	 התשס"ו-22006	

הענקת"�	

בסעיף	4	לכללים	העיקריים,	במקום	"דרושות"	יבוא	"נחוצות"� 	�2

יבוא	 שעניינו"	 והפיתוח	 "המחקר	 במקום	 	,)1( בפסקה	 העיקריים,	 לכללים	 	6 בסעיף	 	�3
"המחקר	והפיתוח	שלא	פורסם	בפומבי	ושעניינו"�	

בסעיף	9	לכללים	העיקריים,	במקום	"י"ט	באדר	ב'	התשע"א	)25	במרס	2011("	יבוא	"ה'	 	�4
באדר	ב'	התשע"ו	)15	במרס	2016("�	

תיקון	סעיף	3

תיקון	סעיף	6

תיקון	סעיף	7

תיקון	סעיף	10

ביטול	סעיף	11

תיקון	סעיף	2

תיקון	סעיף	4

תיקון	סעיף	6

תיקון	סעיף	9

__________
ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	128� 	1
ק"ת	התשס"ו,	עמ'	789� 	2
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סעיף	10	לכללים	העיקריים	-	בטל� 	�5

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
)חמ	3-3090(

נתאשר�
ן שלום	שמחו

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

זט פרי 	 מי שלו
הממונה	על	הגבלים	עסקיים	)בפועל(

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי זכיינות( )תיקון(, התשע"א-2011

ובאישור	 התשמ"ח-11988,	 העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 15א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הוועדה	לפטורים	ולמיזוגים,	אני	מתקין	כללי	פטור	סוג	אלה:

התשס"א-22001	 זכיינות(,	 להסכמי	 סוג	 )פטור	 העסקיים	 ההגבלים	 לכללי	 2א	 בסעיף	 	�1
)להלן	-	הכללים	העיקריים(,	במקום	"דרושות"	יבוא	"נחוצות"�

בסעיף	5	לכללים	העיקריים,	במקום	"י"ט	באדר	ב'	התשע"א	)25	במרס	2011("	יבוא	"ה'	 	�2
באדר	ב'	התשע"ו	)15	במרס	2016("�	

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
)חמ	3-3090(

נתאשר�
ן שלום	שמחו

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

זט פרי 	 מי שלו
הממונה	על	הגבלים	עסקיים	)בפועל(

__________
ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	128� 	1

ק"ת	התשס"א,	עמ'	672;	התשס"ד,	עמ'	750;	התשס"ו,	עמ'	799� 	2

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית( )תיקון(, 
התשע"א-2011

ובאישור	 התשמ"ח-11988,	 העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 15א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הוועדה	לפטורים	ולמיזוגים,	אני	מתקין	כללי	פטור	סוג	אלה:

סוג	להסכמי	הפצה	בלעדית(,	התשס"א- )פטור	 לכללי	ההגבלים	העסקיים	 	1 בסעיף	 	�1
22001	)להלן	-	הכללים	העיקריים(	-	

	לאחר	ההגדרה	"הסכם	הפצה"	יבוא: )1(

""הסכם	סוכנות"	-	חוזה	בין	סוכן	לבין	ספק	למכירת	הטובין	של	הספק	באמצעות	
הסוכן	תמורת	עמלה;";

	לאחר	ההגדרה	"מפיץ"	יבוא: )2(

""סוכן"	-	צד	להסכם	סוכנות	הפועל	למכירת	טובין	של	הספק	תמורת	עמלה;";

באמצעות	 טובין	 המוכר	 סוכנות	 להסכם	 צד	 "או	 יבוא	 בסופה	 "ספק",	 	בהגדרה	 )3(
הסוכן�";

ביטול	סעיף	10

תיקון	סעיף	2א

__________
ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	128� 	1

ק"ת	התשס"א,	עמ'	669;	התשס"ד,	עמ'	749;	התשס"ו,	עמ'	798� 	2

תיקון	סעיף	5

תיקון	סעיף	1
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	בהגדרה	"שטח	ההסכם",	בסופה	יבוא	"או	הסכם	הסוכנות,	לפי	העניין"� )4(

אותם	 "ולמכור	 יבוא	 בסופה	 )ג(	 משנה	 בפסקת	 העיקריים,	 לכללים	 2)ב()4(	 בסעיף	 	�2
כאמור"�

בסעיף	2א	לכללים	העיקריים,	במקום	"דרושות"	יבוא	"נחוצות"� 	�3

בסעיף	3	לכללים	העיקריים,	בכותרת	השוליים,	במקום	"אי	תחולת	הכללים"	יבוא	"סייג	 	�4
לתחולת	הכללים"�	

אחרי	סעיף	4	יבוא: 	�5

"תחולת	הפטור	
על	הסכם	סוכנות	

בלעדית

בשטח	4א� טובין	 למכור	 הספק	 מתחייב	 שבו	 סוכנות	 	הסכם	 )א(
ההסכם	באמצעות	הסוכן	בלבד	)להלן	-	הסכם	לסוכנות	בלעדית(	
פטור	מקבלת	אישור	בית	הדין	להגבלים	עסקיים,	אם	התקיימו	

לגביו	כל	התנאים	שבכללים	אלה,	בשינויים	המחויבים�

בלעדית	 סוכנות	 בהסכם	 )א(,	 קטן	 בסעיף	 האמור	 אף	 	על	 )ב(
	)4(3 בסעיף	 כאמור	 כבילות	 המחויבים,	 בשינויים	 לכלול,	 ניתן	
ובלבד	שהסוכן	אינו	סוכן	עצמאי;	לעניין	סעיף	זה,	"סוכן	עצמאי"	
-	סוכן	שהוא	צד	להסכם	סוכנות	בלעדית	שביצועו	דורש	ממנו	
סיכונים	 נטילת	 או	 להסכם	 ומיוחדות	 משמעותיות	 השקעות	

משמעותיים	ומיוחדים	להסכם�"

יבוא 	")2011 במרס	 	25( התשע"א	 ב'	 באדר	 "י"ט	 במקום	 העיקריים,	 לכללים	 	5 בסעיף	 	�6	
"ה'	באדר	ב'	התשע"ו	)15	במרס	2016("�	

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
)חמ	3-3090(

נתאשר�
ן שלום	שמחו

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

זט פרי 	 מי שלו
הממונה	על	הגבלים	עסקיים	)בפועל(

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית( )תיקון(, 
התשע"א-2011

ובאישור	 התשמ"ח-11988,	 העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 15א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הוועדה	לפטורים	ולמיזוגים,	אני	מתקין	כללי	פטור	סוג	אלה:

בסעיף	1	לכללי	ההגבלים	העסקיים	)פטור	סוג	להסכמי	רכישה	בלעדית(,	התשס"א- 	�1
22001	)להלן	-	הכללים	העיקריים(	-	

	אחרי	ההגדרה	"הסכם	רכישה"	יבוא: )1(

""הסכם	סוכנות"	-	חוזה	בין	סוכן	לבין	ספק	למכירת	טובין,	תמורת	עמלה;";

	בהגדרה	"מוכר",	במקום	"לרכישה"	יבוא	"רכישה"; )2(

	אחרי	ההגדרה	"מוכר"	יבוא: )3(

"סוכן"	-	צד	להסכם	סוכנות	הפועל	למכירת	טובין	של	הספק	תמורת	עמלה;";

תיקון	סעיף	2

תיקון	סעיף	2א

תיקון	סעיף	3

הוספת	סעיף	4א

תיקון	סעיף	5

תיקון	סעיף	1

__________
ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	128� 	1

ק"ת	התשס"א,	עמ'	668;	התשס"ד,	עמ'	749;	התשס"ו,	עמ'	797� 	2
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באמצעות	 טובין	 המוכר	 סוכנות	 להסכם	 צד	 "או	 יבוא	 בסופה	 "ספק",	 	בהגדרה	 )4(
הסוכן;";

	אחרי	ההגדרה	"ספק"	יבוא: )5(

""רכישה"	בידי	מוכר	-	לרבות	קבלת	טובין	להחזקתו,	לשם	מכירתם;"�	

בסעיף	2א	לכללים	העיקריים,	במקום	"דרושות"	יבוא	"נחוצות"� 	�2

אחרי	סעיף	4	יבוא: 	�3

"תחולת	הפטור	
על	הסכם	סוכנות	

בלעדית

בשטח	4א� טובין	 למכור	 הספק	 מתחייב	 שבו	 סוכנות	 	הסכם	 )א(
ההסכם	באמצעות	הסוכן	בלבד	)להלן	-	הסכם	לסוכנות	בלעדית(	
פטור	מקבלת	אישור	בית	הדין	להגבלים	עסקיים,	אם	התקיימו	

לגביו	כל	התנאים	שבכללים	אלה,	בשינויים	המחויבים�

בלעדית	 סוכנות	 בהסכם	 )א(,	 קטן	 בסעיף	 האמור	 אף	 	על	 )ב(
	)4(3 בסעיף	 כאמור	 כבילות	 המחויבים,	 בשינויים	 לכלול,	 ניתן	
ובלבד	שהסוכן	אינו	סוכן	עצמאי;	לעניין	סעיף	זה,	"סוכן	עצמאי"	
-	סוכן	שהוא	צד	להסכם	סוכנות	בלעדית	שביצועו	דורש	ממנו	
סיכונים	 נטילת	 או	 להסכם	 ומיוחדות	 משמעותיות	 השקעות	

משמעותיים	ומיוחדים	להסכם�"

יבוא 	")2011 במרס	 	25( התשע"א	 ב'	 באדר	 "י"ט	 במקום	 העיקריים,	 לכללים	 	5 בסעיף	 	�4	
"ה'	באדר	ב'	התשע"ו	)15	במרס	2016("�	

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
)חמ	3-3090(

נתאשר�
ן שלום	שמחו

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

זט פרי 	 מי שלו
הממונה	על	הגבלים	עסקיים	)בפועל(

 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות(
)הוראת שעה(, התשע"א-2011

	- )להלן	 התשמ"ח-11988	 העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 15א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
החוק(,	ובאישור	הוועדה	לפטורים	ולמיזוגים,	אני	מתקין	כללי	פטור	סוג	אלה:

בכללים	אלה	- 	�1

שליטה	 באמצעות	 ובין	 במישרין	 בין	 אחרת,	 בחברה	 השולט	 אדם	 	- אם"	 "חברה	
בתאגידים	אחרים;	

"חברות	קשורות"	-	חברה	אם	וחברת	בת	או	חברות–בת	של	אותה	חברה	אם,	ויראו	
לעניין	פטור	סוג	זה	חברות	הקשורות	עם	אותה	חברה	כחברות	הקשורות	ביניהן;

"שליטה"-	כהגדרתה	בחוק�

תיקון	סעיף	2א

הוספת	סעיף	4א

תיקון	סעיף	5

הגדרות

__________
ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	128� 	1
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הסכם	שנערך	בין	חברות	קשורות,	פטור	מן	החובה	לקבל	אישור	של	בית	הדין	להגבלים	 	�2
עסקיים,	אם	אין	להסכם	צדדים	נוספים�

כהגדרתו	 מוגבל,	 בשותף	 יראו	 לא	 מוגבלת,	 שותפות	 על	 אלה	 כללים	 תחולת	 לעניין	 	�3
בפקודת	השותפויות	]נוסח	חדש[,	התשל"ה-21975,	בעל	שליטה�	

הוראות	סעיפים	4	ו–9	לכללי	ההגבלים	העסקיים	)הוראות	והגדרות	כלליות(,	התשס"ו- 	�4
32006,	לא	יחולו	על	פטור	סוג	זה�

תוקף	כללים	אלה	עד	יום	ה'	באדר	ב'	התשע"ו	)15	במרס	2016(� 	�5

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
)חמ	3-3090(

נתאשר�
ן שלום	שמחו

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

זט פרי 	 מי שלו
הממונה	על	הגבלים	עסקיים	)בפועל(

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	28,	עמ'	549� 	2

ק"ת	התשס"ו,	עמ'	786� 	3

כללי ההגבלים העסקיים )הוראות והגדרות כלליות( )תיקון(, התשע"א-2011

ובאישור	 התשמ"ח-11988,	 העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 15א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הוועדה	לפטורים	ולמיזוגים,	אני	מתקין	הוראות	והגדרות	כלליות	אלה,	אשר	יחולו	על	כללי	

ההגבלים	העסקיים	הקובעים	פטורי	סוג	)להלן	-	כללי	פטור	סוג(,	אלא	אם	כן	נקבע	אחרת:

התשס"ו-22006	 כלליות(,	 והגדרות	 )הוראות	 העסקיים	 ההגבלים	 לכללי	 8)ב(	 בסעיף	 	�1
)להלן	-	הכללים	העיקריים(	-	

	בפסקה	)1(,	במקום	"5%"	יבוא	"10%",	ובסופה,	במקום	"שנה"	יבוא	"5	שנים"; )1(

	בפסקה	)2(,	ברישה,	במקום	"5%"	יבוא	"10%"� )2(

יבוא 	")2011 )25	במרס	 ב'	התשע"א	 "י"ט	באדר	 10	לכללים	העיקריים,	במקום	 בסעיף	 	�2	
"ה'	באדר	ב'	התשע"ו	)15	במרס	2016("�	

י"א	באדר	ב'	התשע"א	)17	במרס	2011(
)חמ	3-3090(

נתאשר�
ן שלום	שמחו

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

זט פרי 	 מי שלו
הממונה	על	הגבלים	עסקיים	)בפועל(

__________
ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	128� 	1

ק"ת	התשס"ו,	עמ'	786;	התשס"ו,	עמ'	828� 	2

פטור	מקבלת	
אישור

שותפויות

סייג	לתחולת	
כללי	ההגבלים	

העסקיים	)הוראות	
והגדרות	כלליות(

תוקף
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תיקון	סעיף	10




