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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק ההגבלים העסקיים )מתן הוראות ליבואן ישיר - הוראת שעה(, 
התשע"ח-2017

תיקוןחוק
ההגבליםהעסקיים

-הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדתוםשלוששניםמהמועדהאמור)להלן-1צ
תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-11988,כך:

אחריסעיף31דיבוא: )1(

מרכזי תפקיד ליבוא יש הישראלי במשק  כללי
כמחוללתחרות,בהיותוגורםהמשפיעעלמגוון 

המוצריםומחיריהםצ

קיימיםשנימסלולייבואעיקריים:יבואישירויבוא
מקבילצבדרךכלל,יבואןשלסחורהמתקשרבחוזהעםספק
הטובין,וספקהטוביןמעניקלומעמדשליבואןישירשל
מוצריוצלעומתזאת,יבואןמקבילאינוקונהאתהסחורה
ישירותמספקהטוביןהמקוריאלאבדרכיםאחרות,למשל
מעודפימלאישלמפיציםשלספקהטוביןבמדינותאחרות,

אומרשתותקמעונאיותצ

מסלוליבואנוסף,אשרחשיבותוהתחרותיתגוברת
בשניםהאחרונות,הואיבואאישיעלידיהצרכןהסופי

שלהמוצר,בעיקרבאמצעותהאינטרנטצ

התחרותמצדהיבואהמקבילהיאבעלתמשמעות
רבה,בעיקרבהיבטהתחרותעלהמחירציבואמקביליכול
ניצול ידי על מתאימות, בנסיבות לצרכן, מחיר להוזיל
שלפערבמחירושלמוצרמסויםבשנישווקיםאויותר
מקביל יבואן יכול הבין–לאומי, במישור )ארביטרז'(צ
שלקנייתמוצרבשווקים כאמורבדרך לנצלאתהפער
שהוא מזה נמוך בין–לאומי יצרן שגובה המחיר שבהם
גובהבעבורמוצריםהמיועדיםלשוקהישראלי,אוקניית
עודפיםמסיטונאיגדולבעלכוחקנייהמשמעותיצרכישת
לצרכן בתורה, להתגלגל, עשויה המוזל במחיר המוצר
הישראליצהתחרותמיבואמקבילאףעשויהלהיותמקור
התחרותהעיקריעללבושלהצרכןכאשרמסיבותשונות
לאמתקיימתתחרותבין־מותגיתמשמעותיתויבואןישיר

מחזיקבכוחשוקביחסלמותגיםשהואמייבאצ

הדיןהישראליהכירבחשיבותושלהיבואהמקביל
כמחוללתחרותובחוקיותושליבואמקבילצ

נ' סויסה מנחם אלעד 7629/12 בע"א למשל כך
TOMMYHILFIGERLICENSINGLLC)פורסםבנבו,

2014צ11צ16(,הסבירביתהמשפטהעליוןכי-

צצצנקודתהמוצאלדיוןביבואמקבילהיא "בישראל
שפעולהבמתכונתזוהיאמותרת,במישורהעקרוניצלמעשה,
בחירהזונראיתחיוניתבמיוחדבהקשרהישראלילנוכח
הנתוניםהמאפייניםאתהמשקהישראלי-שבוהתנאים
התחרותייםהםמוגבלים)ואףמעורריםחששלריכוזיות–

יתרהפוגעתבתחרותבהתחשב,ביןהשאר,בגודלוהקטן
יחסית,בתלותהכמעטמוחלטתביבואבמגזריםתעשייתיים
רבים,ובהיותומבודדמבחינהכלכליתמסביבתוהקרובהצ"

למנוע היא המוצע התיקון של המרכזית תכליתו
של בדרך הטובין של ישיר יבואן בידי בתחרות פגיעה
סיכולאוצמצוםהתחרותמיבואמקבילצכך,למשל,מדוח
הוועדהלהגברתהתחרותוהסרתחסמיםבתחוםהיבוא,
שמונתהביוםכ'באלולהתשע"ג)26באוגוסט2013(בידי
שרהכלכלהושרהאוצר,אשרהוגשלשריםכאמורביום
י"חבחשווןהתשע"ה)11בנובמבר2014(עולה,כייבואנים
ישיריםעלוליםלנקוטפעולותכדילמנועגישהשליבואנים
מקביליםלערוציההפצההקמעונאיים,תוךניצוללרעה
המוצע התיקון כן, כמו בידיהםצ המצוי השוק כוח של
מבקשלמנועפגיעהבתחרותבידייבואןישירבדרךשל
סיכולאוצמצוםהתחרותמיבואאישיצכךלמשליבואן
של גישה למנוע שתכליתן פעולות לנקוט עלול ישיר
צרכניםישראליםלרכישתמוצריםבאתריאינטרנטזריםצ

אשרעלכן,מוצעלתקןאתחוקההגבליםהעסקיים,
התשמ"ח-1988)להלן-החוק(,ולהסמיךאתהממונהעל
הגבליםעסקיים)להלן-הממונה(להורותליבואןישיר
בדברצעדיםקונקרטייםשעליולנקוטכדילמנועפגיעה
בתחרותשנוצרתמיבואמקבילאומיבואאישיצזאת,מאחר
שיבואןישירשלמותגמסויםעשוילהחזיקבכוחשוקגם
אםאינובעלמונופוליןבשוקהמוצרהרחבונתחהשוק
שלונמוךמ־50%ציתרונוהמרכזישלהתיקוןהמוצעהוא
הוראות ולתת לפעולנקודתית לממונה שיתאפשר בכך
ליבואןישירכאשרקייםחששלפגיעהבתחרותכאמורצבה
בעת,איןבתיקוןהמוצעאיסורהתנהגותגורףהחלעלכלל
היבואניםהישיריםואשרעלוללמנועשימושבפעולות

עסקיותלגיטימיותופרו־תחרותיותצ

לפסקה )1( סעיף 1

את, העסקיים ההגבלים לחוק להוסיף מוצע  כללי
פרקד'2שעניינוהוראותהממונהליבואןישירצ 
הפרקהאמורמוצעכהוראתשעהלתקופהשלשלוששנים,

שניתןלהאריכהלפיהוראותסעיף2להצעתהחוקצ

ס"חהתשמ"חעמ'128;התשע"ז,עמ'1200צ 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"פרק ד'2 : מתן הוראות ליבואן ישיר

בפרקזה-31הצהגדרות

"אדם"-כהגדרתובסעיף26ו;

חופשי, יבוא לצו 2)ג()1( בסעיף כהגדרתו - אישי" "יבוא
התשע"ד-2014,אשרהוצאלפיסעיף2לפקודתהיבוא

והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-21979;

"יבואמקביל"-יבואלישראלשאינויבואאישי,שלטובין
המיוצריםעלידייצרןבמדינתחוץ,בידימישאינו

יבואןישיר;

"יבואןישיר"-אדםשמתקייםלגביואחדמאלה:

הואמייבאלישראלטוביןאומפיץטוביןשיובאו )1(
לישראל,בהתאםלהסדרעםיצרןהטוביןבמדינתחוץ;

הואמייצראומפיץטובין,בישראל,לפיזיכיון )2(
שניתןלומאדםבמדינתחוץצ

מתןהוראות
ליבואןישיר

ראההממונהכיכתוצאהמקיומואומהתנהגותושל31וצ )א(
יבואןישיר,קייםחששכיייפגעבאופןמשמעותייבואמקביל
משמעותי באופן להיפגע עלולה כך ובשל אישי יבוא או
התחרותבענףשבופועלהיבואןהישיר,רשאיהממונהלתת
הוראותליבואןהישירבדברהצעדיםשעליולנקוטכדילמנוע

אתהפגיעהבתחרותכאמורצ

"פרק ד'2 : מתן הוראות ליבואן ישיר

בפרקזה-31הצהגדרות

"אדם"-כהגדרתובסעיף26ו;

חופשי, יבוא לצו 2)ג()1( בסעיף כהגדרתו - אישי" "יבוא
התשע"ד-2014,אשרהוצאלפיסעיף2לפקודתהיבוא

והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-21979;

"יבואמקביל"-יבואלישראלשאינויבואאישי,שלטובין
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הואמייצראומפיץטובין,בישראל,לפיזיכיון )2(
שניתןלומאדםבמדינתחוץצ
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ליבואןישיר

ראההממונהכיכתוצאהמקיומואומהתנהגותושל31וצ )א(
יבואןישיר,קייםחששכיייפגעבאופןמשמעותייבואמקביל
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לסעיף 31ה המוצע 

שימוש בהם הגדרותשלמונחיםשנעשה מוצעות
בפרקד'2צ

להגדרה "אדם" -מוצעלאמץאתההגדרההקבועהבסעיף
26)ו(לחוק,ולפיה""אדם"-לרבותחברהובנותיה,בנות

שלחברהאחתוכןאדםוחברהשהואשולטבה;

להגדרה "יבוא אישי" -מוצעלאמץאתההגדרההקבועה
בסעיף2)ג()1(לצויבואחופשי,התשע"ד-2014,שהוצאלפי
סעיף2לפקודתהיבואוהיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-1979צ
לפיההגדרההאמורה"יבואאישי"הואיבואטוביןבידי
יחידשאינועוסק,שאינםמיועדיםלצורכיאספקה,ייצור
אומתןשירותים,והםמיובאיםבכמותסבירהלשימושו

האישיאוהמשפחתישלאותויחיד;

מקביל" "יבוא להגדיר מוצע - "יבוא מקביל"  להגדרה 
כיבואלישראלשאינויבואאישי,שלטוביןהמיוצריםעל

ידייצרןמחוץלישראל,בידימישאינויבואןישיר;

להגדרה "יבואן ישיר" -מוצעלהגדיר"יבואןישיר"כאדם
שמתקייםלגביואחדמאלה:

הואמייבאלישראלמוצריםהמיוצריםבחו"לעלפי )1(
הסדרעםהיצרןהזראומפיץטוביןשיובאולישראלעלפי

הסדרעםהיצרןהזר;

הואמייצרבישראלאומפיץבישראלמוצריםלפי )2(
זר,למשלמוצריםשלמותגבין– זיכיוןשניתןלומגורם

לאומיצ

שניהמנוייםלהלןייחשבול"יבואןישיר",שכןבשני
המקריםעלולהלהתבצעפעילותלצמצוםהתחרותמיבוא
מקבילאואישי,אשרעלולהלפגועמשמעותיתבתחרות

בענףצ

לסעיף 31ו המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלהסמיךאתהממונהלתתהוראותליבואןישיר
בדברצעדיםאשרעליולנקוטכדילמנועפגיעהבתחרותצ
סמכותזותקוםלממונהאםראהכיכתוצאהמקיומושל
יבואןישיראומהתנהגותושליבואןישיר,קייםחששכי
ייפגעבאופןמשמעותייבואמקבילאויבואאישיובשל
כךעלולהלהיפגעבאופןמשמעותיהתחרותבענףשבו

פועלהיבואןהישירצ

סמכותדומהלמתןהוראותקיימתכברלממונהביחס
לקבוצותריכוז לחוק(וביחס 30 )סעיף מונופולין לבעלי
)סעיף31גלחוק(צלפיכך,הסמכותהמוצעתמשתלבתבמארג

הסמכויותשלהממונהבהקשריםדומיםלפיהחוקצ

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625צ 2
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הוראותסעיף30)ג(עד)ח(יחולו,בשינוייםהמחויבים, )ב(
לענייןהוראותהממונהלפיסעיףקטן)א(צ";

בסעיף47)א(,בפסקה)5(,במקום"לפיסעיפים30או31ג"יבוא"לפיסעיפים30, )2(
31גאו31ו";

בסעיף50ד)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)5(יבוא: )3(

הפרהוראהשנתןהממונהליבואןישירלפיסעיף31וצ" ")5א(

הארכתתקופת
הוראתהשעה

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בהמלצתהממונהובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,2צ
להאריךאתתקופתהוראתהשעהבתקופהנוספתשלאתעלהעלשלוששניםצ

לסעיף קטן )ב(

בעניין לחוק, )ח( עד 30)ג( סעיף הוראות כי מוצע
הסדרתפעולותמונופולין,יחולולענייןהוראותהממונה
כפגיעה יראו לכך בהתאם המוצעצ )א( קטן סעיף לפי
המפורטים העניינים לאחד הנוגעת פגיעה בתחרותכל
בסעיף30)ג(;הממונהיפרסםאתדברכוונתולתתהוראות
30)ד(; בסעיף כמפורט הציבור לעיון נוסחן את ויעמיד
הממונהימסורויפרסםאתההוראותכמפורטבסעיף30)ה(;
וכןיהיהניתןלפנותאלביתהדיןבהתנגדותלהוראותלפי

המפורטבסעיף30)ו(,הכולבשינוייםהמחויביםצ

לפסקה 2

לחוק(, 47 )סעיף העונשין סעיף את לתקן מוצע
ליבואן הממונה הוראת את )א()5( קטן בסעיף ולהוסיף
ישירשניתנהלפיפרקד'2המוצעלרשימתההוראותלפי
החוקשמישלאקיימןחשוףלסנקציותהפליליותהקבועות

בסעיף47לחוקצ

 לפסקה 3

מוצעלתקןאתסעיףהעיצוםהכספי)סעיף50דלחוק(,
ישיר ליבואן הממונה אתהוראת )5א( בפסקה ולהוסיף
שניתנהלפיפרקד'2המוצעלרשימתההוראותלפיהחוק
הפרתןצזאת, כספיבשל רשאילהטילעיצום שהממונה
בדומהלסמכותהממונהלהטילעיצוםכספיעלמישהפר

הוראהשניתנהלבעלמונופוליןאולחבריקבוצתריכוזצ

מוצעכיסמכותהממונהלתתהוראותליבואן  סעיף 2
ישירכאמורבפרקד'2המוצעתיקבעבמסגרת 
הוראתשעההמוגבלתלתקופהשלשלוששנים,שיהיה
אפשרלהאריכהבשלוששניםנוספותצזאת,כדישיהיה
צורך קיים עדיין אם זו תקופה במהלך להעריך ניתן
השלכותיה את ולבחון כאמור, הסמכות של בקיומה

ותועלתהצ

משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי רשומות, סודרבמח'  ISSN 0334-3030  62צ1שקלחדש המחיר

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הצעותחוקהממשלה-1174,ט"זבכסלוהתשע"ח,2017צ12צ4




