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 מר ליאור לוי, 
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 ביישש התאחדות התעשיינים

 
 
 ,.נ.ג.א
  

 

 הקורונהבתקופת משבר וסיוע שיתופי פעולה  :נדוןה
 

התאחדות חברי בהיר את המצב המשפטי ביחס לשיתופי פעולה בין אנו מבקשים להבהתאם לבקשתך,   1.

מצוקה אליה עשויים להיקלע ככל שיידרשו, עקב לרבות בין מתחרים, , ההתאחדות"(התעשיינים בישראל )"

 משבר הקורונה.  תעשיינים בעקבות

להמשכיות עסקית, נשאלנו על ידך, האם סיוע של חבר התאחדות למתחרה,  בהמשך לדיון שהתקיים בפורום  2.

קו באופן סדיר, גביל את יכולתו להמשיך ולהפעיל את עסקשה או משנקלע למצוקה עקב המגפה, באופן המ

 "(. חוק התחרות)" 1988 –עולה בקנה אחד עם הוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח 

משמעותי מחסור עם )וחלקם כבר התמודדו( בעקבות המשבר עלולים תעשיינים להתמודד ברור מאליו, כי   3.

 של המפעל.  באופן שעשוי להקשות או למנוע את המשך הפעילות הסדירהבכוח אדם או מחסור בסחורות, 

או השאלה  ,למספר ימיםמספר עובדי ייצור  תהשאלכדוגמת  בהקשר הזה נשאלנו, האם סיוע מצד מתחרה,  4.

דורשת פנייה לממונה לקבלת אישור , חוסרים )חומרי גלם, ציוד( בדרך של רכישה ם, או השלמתשל טכנאי

 להלן התייחסותנו. או הינה מותרת ובאיזה תנאים. 

      נא להזכיר: 
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"(, פטור הסוג" –)להלן  2006 –העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים(, התשס"ו  כללי ההגבליםככלל,   5.

קבלת אישור ממונה שיתופי פעולה בין מתחרים, שמבקשים להגשים מטרה לגיטימית במהצורך  יםפוטר

 . (מצוינים באותו פטורקים הבהתאם לתנאים המדוי) ואין בהן כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות

עת מעבר לתנאים קשיחים לתחולתו, כפי שהיו יובהר, כי פטור הסוג האמור הורחב לפני כשנתיים, באופן שכ  6.

תחולת באופן המאפשר (, Self-Assessmentקיימים קודם, הוא כולל כעת גם מנגנון של "בחינה עצמית" )

מעלה חשש תחרותי אינו  הואכי עולה בניתוח תחרותי עצמאי, שככל )ולכן אי איסור שיתוף הפעולה( הפטור 

 .כמוגדר בפטור

התייתר למעשה, במרבית המקרים, הצורך לפנות לקבל אישור מנגנון ההערכה העצמית, האמור, בעקבות   7.

תחולת פטור באופן עצמאי, הממונה לשיתופי פעולה בין מתחרים, אך קם הצורך לבחון, בכל מקרה לגופו, 

 . בנסיבות הקונקרטיות הסוג

.8 כי בבסיס שיתוף הפעולה עומד רציונלתנאי מקדים לתחולת פטור הסוג האמור הוא חשוב עוד לציין, כי  

מגבלות שאינן נחוצות בהסדר אין כי )בלשון הפטור "עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות"(  ולגיטימי 

 לצורך מימוש עיקרו. 

, עם פרוץ משבר הקורונה, פרסמה הממונה מסמך הבהרות )"הבהרות מאת הממונה על 2020במרץ  17ביום   9.

 הרשות מודעת לכך, כיכי , בו עמדה על כך, כי 1ההתמודדות עם נגיף הקורונה בישראל"(,התחרות על רקע 

בהכרח  הלא רק שאינ. תופעה זו המצב המשברי עשוי להוביל להגברת הצורך בשיתופי פעולה בין מתחרים

עשויה להיות לה , ולכן ית בהקשר התחרותי, היא במקרים מסוימים תורמת להישרדותם של עסקיםלשלי

   - כי מעבר לכך, עוד נאמר במסמך ההבהרות האמור,. תתחרותי -פרואף תרומה 

"ככל שמדובר בשיתופי פעולה אשר נדרשים על מנת לאפשר לעסקים להתמודד עם 

לא ייחשבו שיתופי פעולה שנועדו , המצוקה שנובעת מהתמודדות עם משבר הקורונה

בלבד, בכפוף לעמידתם בכל יתר להפחית את התחרות ולמנוע אותה ולא ייפסלו בשל כך 

  2".תנאי פטור הסוג

כי קטגורית, נקבע כאמור לעיל, במילים אחרות, לכל הפחות, ביחס לתנאי המקדים הנדרש בפטור הסוג,   10.

מדובר בשיתוף פעולה אשר נוצר על מנת לאפשר לעסקים להתמודד עם המצוקה הנובעת אכן ככל ש

 מהמשבר, ניתן לקבוע כי תנאי מקדים זה מתקיים. 

בהתאם כל מקרה לגופו,  אלה ייבחנו בזמן אמת,כאמור, ככל שיידרשו שיתופי פעולה, על כן, אם נסכם,   11.

סיוע המתבקש, האם עשוי להוביל לחשיפה של הבחינה הפרטנית תבחן את מהות ה. פטור הסוגמבחני ל

 מידע מסחרי רגיש, האם עשוי לפגוע במתחרים אחרים, וכן הלאה. 

                                                           
"מסמך  –להלן ) 2020במרץ  17הבהרות מאת הממונה על התחרות על רקע ההתמודדות עם נגיף הקורונה בישראל, הגבלים עסקים,  1

 . "(ההבהרות
 למסמך ההבהרות.  7בסעיף  2
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, מדובר בבחינה עצמית של הצדדים בזמן אמת. פנייה מוקדמת לרשות פורוםאופן, ובמענה לשאלת הבכל   12.

, על מנת שתאשר באופן גורף שיתופי פעולה מסוג זה, (ן צוק איתן למשלבעניי תה בעברשכפי שנע) התחרות

; ונוכח לפיו הצורך לבחון כל מקרה לגופומנגנון ההערכה העצמית, בשל הערכתנו )בשל אינה נדרשת ואף ל

העובדה כי הרשות כבר הביעה גישתה הכללית האוהדת לשיתופי פעולה מהסוג האמור הנדרשים עקב 

 מצוקה אליו נקלע עסק בעקבות המשבר(, לא תועיל. 

שרות לקבל לאור האמור, חשוב, כי חברי ההתאחדות יידעו, כי ככל שיידרשו, יש טעם רב לבדוק את האפ  13.

הוק )מסוגים שונים( ממתחרה. דיני התחרות אינם שוללים זאת. עם זאת, ככל שיידרש, יש לבחון -סיוע אד

 . קודם לביצועועל נסיבותיו הקונקרטיות, את שיתוף הפעולה 

.14 בכל שאלה ו/או הבהרה, ככל שיידרשו. אנו עומדים לרשותכם,  
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