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ר     מ כ  ז

למוע מעסקים להציב מכשולים על מהלכה התקין של התחרות  ועד ,1988- חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 חוק מגדיר הסדר כובל באופן רחב ביותר וכולל כלהואוסר, בין היתר, על קיומו של הסדר כובל.   בישראל בשווקים

ת מגביל עצמו באופן העלול למוע או להפחית הסדר העשה בין בי אדם המהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחו"

".   הסדר את התחרות בעסקים ביו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או ביו לבין אדם שאיו צד להסדר

, הרווח שיופק ואף חלוקת שוק (לפי סוג המחיר שיידרש, שיוצע או שישולםכובל עשוי להיות, למשל, כבילות לגבי 

י טריטוריות, לרבות הסכמי בלעדיות).  הסדר כובל שאיו עומד בדרישות החוק ולא קיבל אישור הסחורות או לפ

מהווה עבירה פלילית שדיה מאסר וקסות ובמקרה של עבירה על ידי תאגיד מגדיר החוק גם אחריות אישית של 

לוודא שהתאגיד לא יעבור  לא הוכיח שהעבירה עברה שלא בידיעתו ושקט כל אמצעים סביריםמהל בתאגיד, ככל ש

  הסדר כובל, כהסכם בלתי חוקי, גם לא ייחשב להסכם אכיף.  .על החוק

הסדרים שמוגדרים פרטית ככאלה שאים מהווים הסדר כובל ועד לאחרוה כלל החוק פטור רשימה של החוק כולל 

ד, והספק מוכר את הכס המפיץ רוכש כס או שירות מהספק בלבהסכמי הפצה הדדיים בהם מהגדרת הסדר כובל ל

, יתבטל פטור זה והסכמי בלעדיות יהיו 2015קבע, כי החל מסוף אוגוסט, יקון לחוק בת  או השירות למפיץ בלבד.

של המגזין אפיק  171(גליון  ביטול הפטורהפרסום של כפי שהתרעו עם . כפופים להוראות חוק ההגבלים העסקיים

פרק הזמן הקצר שותר על כיסתו לתוקף של התיקון על מת להתאים את הסכמי הבלעדיות , יש לצל את משפטי)

   .הצורך במידת ,אשר יעמדו בתאי הפטורים שותרו בחוק דרישות החוק ויסוח הסכמים חדשיםל הקיימים כיום

לעמוד לרשותכם בכל שאלה או  ישמח ,וההגבלים העסקיים בין היתר גם בתחום הסכמי ההפצה, אשר עוסק ומשרד

שמח להרחיב בכל ושא מהושאים וובסוגיות אחרות  מהסוגיות המתוארות בסקירה זו הבהרה בקשר לכל אחת

   פרטיים. מסמכיםמידע והמפורטים בו, לאחר קבלת 
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M E M O R A N D U M  

To:  Clients of Afik & Co., Attorneys and Notaries 

From: Yaniv Friedhof, Adv. 

Doron Afik, Esq*  

Date: August 4, 2015  

Re: Amendment to Israeli Antitrust Law - Cancellation of the Blanket Exemption for Reciprocal 
Distribution Agreements 

The Israeli Restrictive Trade Practices Act, 1988, is designed to prevent businesses from placing 
“obstacles” on the normal course of competition in the market.  Inter alia, the Act prohibits the existence 
of a cartel (or, "restrictive agreement"). The Act defines a restrictive agreement in a very wide way to 
include any “Arrangement entered into by persons conducting business, according to which at least one 
of the parties restricts itself in a manner liable to eliminate or reduce the business competition between it 
and the other parties to the arrangement, or any of them, or between it and a person not party to the 
arrangement”. A restrictive arrangement may be, for example, a restriction on the price demanded, 
offered or paid, profit to be obtained or market allocation (by type of goods or by territories, including 
exclusivity agreements). A restrictive arrangement that does not meet the requirements of the law and 
was not preapproved by the Antitrust Authority may constitutes a criminal offense, and in the case of a 
corporation, the law imposes personal liability on directors and officers of the corporation, except where 
such director or officer proves that the offense was committed without his knowledge and he took all 
reasonable steps to ensure that the corporation does not violate the law. A restrictive arrangement, as an 
illegal agreement, is also unenforceable under law. 

The law includes a list of arrangements specifically defined as not constituting a restrictive arrangement. 
Until recently, the law exempted all reciprocal exclusive distribution agreement. A recent amendment 
stipulates that as of the end of August, 2015, this exemption is canceled and exclusive distribution 
agreements will be subject to the general provisions of the Israeli Antitrust Law. As we noted in our 
previous publication on this subject (Issue 171) the short time left until the entry of this amendment into 
force should be used to adjust  the existing exclusivity agreements to the requirements of the law and 
drafting of new agreements to comply with the law, where necessary. 
Our firm, which, inter alia, deals with distribution and antitrust issues, will be happy to answer any 
queries or required clarification and will be happy to expand on any issue described above. 

                                                 

* Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose main practice 
areas are commercial law, corporate law and immigration.  Doron Afik is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries 
(www.afiklaw.com).  He is admitted to practice law both in Israel and in New York and is also a licensed Notary Public in Israel.  Doron is 
an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice 
focuses primarily on international transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law.  Nothing 
herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 
or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com. 


