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תוכן עניינים

מבוא�

חסמים ליבוא מקביל�

כוח שוק וניצול מעמד לרעה  �

ניצול מעמד לרעה והסרת חסמים �

תחרותיות-השלכות אנטי�

סיכום�

 .  מצגת זו ועדה לדיון ולהצגה כללית של הסוגיות ואין בה משום תחליף לייעוץ משפטי•

 .  אין להעתיק או להעביר מצגת זו ללא קבלת הסכמה מראש•



" :יבואן רשמי"-ההגדרה המוצעת ל

;שוק לכח התייחסות כוללת איננה )א(

;מהיצרן מיוחדת זכות קיבל בהכרח לא הרשמי היבואן )ב(

.מינימאלי יבוא להיקף או שוק לנתח מתייחסת איננה )ג(

תזכיר החוק המוצע -מבוא 

בעקבות המלצת הוועדה להגברת התחרות והסרת החסמים בתחום  �

הסרת  (תזכיר חוק ההגבלים העסקיים  �") לנגועדת ("היבוא 

):חסמים בתחום היבוא

יבואן רשמי של טובין לא ינצל  , א לחוק זה29בלי לגרוע מן האמור בסעיף ). א(ב29

לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים מיבוא מקביל  

.  של הטובין

מי שמורשה על ידי יצרן של טובין המיוצרים מחוץ לישראל לייבא   –" יבואן רשמי"

;לישראל ולהפיץ בה את הטובין



תוכן עניינים

מבוא�

חסמים ליבוא מקביל�

כוח שוק וניצול מעמד לרעה  �

ניצול מעמד לרעה והסרת חסמים �

תחרותיות-השלכות אנטי�

סיכום�



חסמים  

רגולטורים

פרי הגנה על   חסמים

אינטרסים פרטיים

"שוקיים"חסמים 
)אקטיביות של היצרן והיבואן רשמי-פרו פעולות(

חקיקה •
שוק הרכב עד שנת  (

)הגנת הצרכן ,2010

תקינה  •
)מכון התקנים(

עוולות מסחריות   •
)הילפינגר ד"פס(

גניבת עין-

תיאור כוזב-

בלתי הוגנת הכבדה-

של המותג" הפחתה"-

סימני המסחר •
סימן המסחר" דילול" -

עשיית עושר ולא   •

)Free Riding(במשפט 

יצרן

)'ארביטראז מניעת( אחיד מחיר •

)ספרד Glaxo( דיפרנציאלי מחיר •

)Bayer( צרכני כח לפי כמות הגבלת •

)Geoblocking( טכנולוגיה •

  מגבלות ,מסחר בסימני זכויות המחאת( חוזיות מגבלות •

)מחדש מכירה על

רשמי יבואן או/ו יצרן

מטרה הנחות או כמות הנחות •

Bonus( מוצר שינוי • Track(

Certification( אריזה שינוי • Marks(

מקביל יבוא למוכר מכירה סירוב •

פרקטיקה שלא עולה כדי הסדר כובל: החה  

חסמים ליבוא מקביל



תוכן עניינים

מבוא�

חסמים ליבוא מקביל�

כוח שוק וניצול מעמד לרעה  �

ניצול מעמד לרעה והסרת חסמים �

תחרותיות-השלכות אנטי�

סיכום�



כח שוק

)דחיקת רגלי מתחרים: לדוגמא(היכולת לפגוע בתחרות 

:בישראל*

מוגדר מי שמחזיק  

מנתח   50%-למעלה מ

השוק

היכולת להעלות את מחיר השוק על ידי הקטנת הכמות הנמכרת
בעל

מונופולין

מגבלות

על

בעל

מונופולין

)א29( לרעה ניצול איסור•

.ועוד ,שירות או נכס בדבר התקשרות התניית ,גבוה מחיר יצירת :ניצול•

 ,דומות לעסקות שונים התקשרות תנאי קביעת ,טורפני מחיר :מתחרים חסימת•

.ועוד

)29( סביר בלתי סירוב לסרב איסור•

כח שוק וניצול מעמד לרעה על ידי מונופולין

הוכחת כח שוק כתנאי להוכחת היכולת לנצל מעמד לרעה  �
)ד ידיעות אחרונות"פס -ולצורך קביעת הוראות ) א(א29לפי סעיף (



המונופולין בפרק מטופל•

יבואן רשמי

אינו בעל כח שוקבעל כח שוק

  ? טורפני/חסר ? גבוה מחיר לגבות ממנו למנוע רוצים•

)פגיעה לא בזול יקנו /מתחרים אצל יקנו(

  יקנו לקוחות( ?מצרפיות הנחות ממנו למנוע רוצים•

)בתחרות פגיעה ללא בזול

?רוצים למנוע ממנו קשירה בין מוצרים •

)יקנו בזול לא פגיעה/ יקנו אצל מתחרים(

)ממתחרים יקנה המפיץ( ? מכירה סירוב למנוע רוצים•

נדרשות ואינן מתאימות אינן המגבלות ����•

איסור כללי ליצירת חסמיםהשוואת מגבלות למונופולין

! ברורה לא הוראה•

  - כובל בהסדר מדובר שלא ככל•

  או כלכלית( הצדקה קיימת לא

  לאיסור )מוסרית

  שמוביל פרקטיקות יפתור לא•

)הרשמי מהיבואן להבדיל( היצרן

יבוא חסמי ימנע לא התיקון ����•

יבואן רשמי –כח שוק וניצול מעמד לרעה 



תוכן עניינים

מבוא�

חסמים ליבוא מקביל�

כוח שוק וניצול מעמד לרעה  �

ניצול מעמד לרעה והסרת חסמים �

תחרותיות-השלכות אנטי�

סיכום�



"שוקיים"חסמים 
)אקטיביות של היצרן והיבואן רשמי-פרו פעולות(

יצרן
ייפתר לא – )'ארביטראז מניעת( אחיד מחיר •

ייפתר לא – )בספרד Glaxo( דיפרנציאלי מחיר •

ייפתר לא – )Bayer( צרכני כח לפי כמות הגבלת •

ייפתר לא – )Geoblocking( טכנולוגיה •

ייפתר לא – )מחדש מכירה על מגבלות ,מסחר בסימני זכויות המחאת( חוזיות מגבלות •

רשמי יבואן או/ו יצרן

באיסור ממשית תועלת אין – מטרה הנחות או כמות הנחות •

Bonus( מוצר שינוי • Track( – לאסור הצדקה אין

Certification( אריזה שינוי • Marks( – לאסור הצדקה אין

באיסור ממשית תועלת אין – מקביל יבוא למוכר מכירה סירוב •

ניצול מעמד והסרת חסמים ליבוא מקביל



תוכן עניינים

מבוא�

חסמים ליבוא מקביל�

כוח שוק וניצול מעמד לרעה  �

ניצול מעמד לרעה והסרת חסמים �

תחרותיות-השלכות אנטי�

סיכום�



)לא מונופול(יצרן מקומי / ספק )לא מונופול(יבואן רשמי 

מותר לסרב סירוב בלתי סביראסור לסרב סירוב בלתי סביר

גבוהים/ מותר לקבוע מחירים נמוכים גבוהים/ אסור לקבוע מחירים נמוכים 

*מטרה/ מותר להציע הנחות כמות מטרה/ אסור להציע הנחות כמות 

*מותר להפלות בין לקוחותלהפלות בין לקוחות אסור

מסוימות בנסיבות*

השתת עלויות נוספות על היבואן  

הרשמי ביחס למתחרים בשוק

יצירת חסם בתחום היבוא

תחרותיות-אנטיהשלכות 



תוכן עניינים

מבוא�

חסמים ליבוא מקביל�

כוח שוק וניצול מעמד לרעה  �

ניצול מעמד לרעה והסרת חסמים �

תחרותיות-השלכות אנטי�

סיכום�



סיכום

הגדרת היבואן המוצעת לא מתייחסת לכח שוק או מייחדת את  �

יבואן הרשמי שלגביו יחול ההסדר     

!לא מוצה  –הדיון על יתרונותיו וחסרונותיו של יבוא מקביל  �

מגבלות זהות על מונופולין ועל יבואן רשמי עלולה ליצור  החלת �

אבסורד ולא להשיג את מטרה של עידוד יבוא מקביל

באופן ייחודי ליבואן רשמי עלולה לא להוביל  " ניצול לרעה"גדרת ה�

וודאות-להסרת חסמי היבוא ותיצור אי

פגיעה משמעותית ביבואנים רשמיים ובכושרם  עלולה להיווצר �

להתחרות



ראש תחום ההגבלים העסקיים, שותף| ד גולן קנטי "עו
'אמיר ושות, ברנדס, נשיץ

GKANETI@NBLAW.COM -ל "לשאלות ולהבהרות ניתן לפנות בדוא

!תודה על ההקשבה


