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  31988ח"התשמ,  לחוק ההגבלי+ העסקיי+14 לפי סעי% החלטה

  בי7 כובלהסדר בית הדי7 למת7 פטור מאישור אי בדבר 

 התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל והחברי+ בה

 דברפתח . 1

,  לחוק ההגבלי! העסקיי!14סעי1 בהתא! ל הוגשה בקשה למת* פטור 2000 במאי 9 ביו!

להסדר שבי* התאחדות סוכני הנסיעות  ,")חוק ההגבלי+ העסקיי+: "להל* (51988ח"התשמ

בדבר ניהול משא ומת* משות1 על ידי ,  והחברי! בה")ההתאחדות: "להל*(והתיירות בישראל 

 . במקרי! בה! חברות התעופה פועלות תו: שיתו1 פעולה בינ* לבי* עצמ*, ההתאחדות

האפשרית על התחרות בשוק ו פעתכמו ג! את הש, על כבילותיו את ההסדר שבחנתי לאחר

שוכנעתי כי ההסדר האמור אינו עומד , ולאחר שנועצתי בועדה לפטורי! ולמיזוגי!, הרלוונטי

 .בשל הנימוקי! שיפורטו להל*,  לחוק14בתנאי! הקבועי! בסעי1 

 ההסדר. 2

.  סוכני נסיעות612אשר בי* חבריה נמני! , התאחדות סוכני הנסיעות היא עמותה ציבורית

לשפר ולהעמיק את תרבות הנסיעות והתיירות בישראל ולהרחיב את "עמותה שמה לה למטרה ה

, הכל לרווחת הציבור הרחב, הידע והשימוש באמצעי! מדעיי! מתקדמי! ומעודכני!

 פעילות העמותה מתבצעת באמצעות 1".המשתמשי! והעוסקי! בענ1 הנסיעות והתיירות בישראל

לצדו של הועד פועלות . חרי! אחת לשנתיי! באסיפה כלליתהנב, עשר חברי!5ועד המונה שני!

כ* פועלי! במסגרת . שחבריה* נבחרי! על ידי הועד מידי שנתיי!, כמה ועדות מקצועיות

ההתאחדות מוסד הבוררות המוסמ: לדו* בסכסוכי! שבי* חבריו לבי* אד! או תאגיד אשר 

אשר מתווה את ,  בתיירותוהמרכז להכשרת כוח אד!, מסכי! להביא את הסכסו: להכרעתו

 ".סוכ* הנסיעות"הקריטריוני! על פיה! מלמדי! במוסדות בה! נית* לרכוש את מקצוע 

 טיסה 5סוכני הנסיעות מהווי! חוליה קמעונאית עיקרית בשרשרת האספקה של שירותי התיירות 

ל מול פועלי! הסוכני! לא אחת א, כמי שמספקי! שירותי! אלה.  לציבור הרחב5ושירותי קרקע 

:  להל*International Air Transport Association(חברות התעופה החברות בארגו* התעופה הבינלאומי 

 3".פאנל חברות התעופה"אשר משתייכות לאיגוד עסקי המתקרא  2,")א"יאט"

                                                           
 .2000 ביוני 20מיו! , כ: נמסר לנו בנספח שצור1 למכתב מטע! ההתאחדות1
את רוב חברות התעופה , 51945אשר נוסד ב, מאגד הארגו*על פי נתוני! שנמסרו לרשות ההגבלי! העסקיי!  2

 .איות" חברות תעופה יאט540בישראל פועלות כ. הסדירות הפועלות בעול!
ובראשה עומדת חברת התעופה הלאומית של אותה , הקיימת בכל מדינה, א" הפאנל מהווה מסגרת של ארגו* יאט3

, )לא פורס! (פאנל חברות התעופה' נ' ירות בישראל ואחהתאחדות סוכני נסיעות ותי 2491/90א "ראו ע. מדינה
 . לפסק הדי*1פסקה 
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מבקשת ההתאחדות לשאת ולתת אל מול חברות התעופה , על פי בקשת הפטור שהונחה על שולחני

רוב הפעילות , על פי הטענה. כל אימת שהחברות פועלות במשות1, כני הנסיעותבשמ! של כלל סו

ההתאחדות גורסת כי בעוד . המשותפת של החברות מתבצעת באמצעות פאנל חברות התעופה

ניהול משא , שהסוכ* הבודד אינו יכול לפעול אל מול חברות התעופה או לייצג את ענייניו ביעילות

כ: יחול שיפור מה במידת התחרות .  לכוח* של חברות התעופהומת* משות1 יציב כוח מאז*

 . השוררת בשוק

במאמר מוסגר אעיר כי אי* זה ברור כלל וכלל כי כל היבט של הפעילות המשותפת של חברות 

 ככל שהיא אכ* 5הפעילות בגינה מבקשת ההתאחדות לנהל משא ומת* , איות"התעופה היט

ק! חשש כי , לכאורה. הוראות דיני ההגבלי! העסקיי! עולה בקנה אחד ע! 5מתבצעת במשות1 

כפי שתוארו בפניי על ידי מבקשי , בחלק מ* הנושאי! בה! משתפות חברות התעופה פעולה

מתחו החברות את גבולותיו של הפטור , ובהנחה שהתיאור מדויק מבחינה עובדתית, הפטור

בשלב זה . לא חרגו מה! לחלוטי*א! , לחוק ההגבלי! העסקיי! יתר על המידה) 7(3הקבוע בסעי1 

לא מצאתי לנכו* לנקוט בפעולות קונקרטיות כלשה* באשר לאפשרות כי חברות התעופה 

 .לבחינתו, א: תשומת לב* מופנית בזה לעניי*, איות הפרו את חוק ההגבלי! העסקיי!"היט

 הנימוקי+ לאי מת7 הפטור. 3

בעבר . יהווה בדר: כלל הסדר כובל, ניהול משא ומת* משות1 בידי צדדי! המתחרי! ביניה!

כ: ציינתי בהחלטתי . נדרשתי לבחינת שיתו1 פעולה בי* מתחרי! לצור: ניהול משא ומת* משות1

בבקשת זכייני הערו> השני לנהל משא ומת* לש! רכישה משותפת של זכויות לשידור משחקי 

 : כדורגל בישראל

ה משותפת של המשא ומת* אותו מעוניני! הזכייני! לקיי! לש! רכיש"
המשא . מהווה א1 הוא הסדר כובל, זכויות שידור משחקי הכדורגל

ומת* הוא בגדר הסדר מהטע! הפשוט שכל החלטה עתידית של כל אחד 
 א1 א! בסופו של 5מהזכייני! בסוגיית זכויות שידור משחקי הכדורגל 

 לא תהיה 5יו! המשא ומת* בי* הזכייני! לבי* ההתאחדות לא יצלח 
אלא כזו שתתקבל על בסיס המידע והנתוני! , מאיתהחלטה עצ

שהוחלפו בי* הזכייני! לבי* עצמ! במסגרת המשא ומת* שיתנהל 
  4".במשות1 בינ! לבי* ההתאחדות

מת* היתר לניהול משא ומת* משות1 עלול ליצור זהות אינטרסי! בי* גורמי! עסקיי! האמורי! 

כוח "א1 כי לטענת ההתאחדות מדובר ב. אומביא לישיבת! של מתחרי! בצוות, להתחרות זה בזה

איני משוכנע כי יצירת כוח נגד היא הדר: הנכונה , לחברות התעופה הפועלות במשות1" מאז*

ככל שיש בו עבירה על דיני ההגבלי! , למגר את שיתו1 הפעולה השורר בי* חברות התעופה

 בדר: כלל פתרו* אינו מהווה, טיפול בעיוות אחד באמצעות יצירת עיוות אחר. העסקיי!

 . אופטימלי

                                                           
 קיו+ משא ומת7 3מ "מ וטלעד אולפני ירושלי+ בע"בע) 1992(רשת חברת תקשורת והפקות , מ"שידורי קשת בע 4

 14  פטור על פי סעי3%ע+ ההתאחדות לכדורגל בדבר רכישה משותפת של זכויות לשידור משחקי כדורגל בישראל 
 פטור על פי 3מ "בנק הפועלי+ בעראו ג! ; 8פסקה , 3001344הגבלי+ עסקיי+  1997; מאישור בית הדי7 להסדר כובל

 .3001405 הגבלי+ עסקיי+ 1996;  מאישור בית הדי7 להסדר כובל14סעי% 
 



 

3731/239765 3

החלטתי כי אי* מקו! למת* הפטור , נוכח ההתרחשויות האחרונות בענ1 התעופה, כ: או כ:

 הענקתי פטור מ* החובה לקבל את אישור בית הדי* להסדר 2000 באוגוסט 23ביו! . המבוקש

 מערכת 5ר עניינו של ההסד. א וחברות התעופה החברות בו"הסדר שצדדי! לו ארגו* יאט, כובל

א לבי* "ההתחשבנות והתשלו! בי* סוכני התיירות מורשי היאט, המסדירה את הליכי הדיווח

מת* הפטור הותנה בשורה ). BSP) Billing and Settlement Planהמכונה , איות"חברות התעופה היט

, תנאי! אלה נועדו לענות על כמה חששות. שגובשו בהסכמת! של מבקשי הפטור, של תנאי!

 כמנו1 להפעלת כוח משות1 כלפי 5BSPיחוד החשש כי חברות התעופה תשתמשנה בתוכנית הובי

והחשש , סוכני הנסיעות במקרי! של סכסו: פרטני בי* חברת תעופה פלונית לסוכ* נסיעות אלמוני

 . או לביצוע תיאומי! ביניה*, כי חברות התעופה תעשנה שימוש במערכת ככלי להעברת מידע עסקי

,  על תנאיו5BSPכי משוכנע אני שהסדר ה, ואחזור על כ: ג! עתה, מת* הפטור ציינתיבנימוקיי ל

, ככל שה* מתקיימות כיו!, יעביר מ* העול! תופעות כדוגמת אלה עליה* מתלוננת ההתאחדות

סבור אני כי כ: יהא שכ* ההסדר ותנאיו יוצרי! דפוסי עבודה חדשי! בי* . וימנע הישנות* בעתיד

אימו> ההסדר על תנאיו יביא ליצירת נהלי! מוגדרי! לבירור : וכני הנסיעותחברות התעופה לס

ידגיש ביתר תוק1 את האיסור על חברות ; איות"מחלוקות בי* הסוכני! לבי* חברות התעופה היט

ויחייב כל אחת מ* החברות לפעול באופ* עצמאי ובלתי תלוי ; התעופה לפעול באופ* משות1

* ביקשתי להבהיר בנימוקיי את המותר והאסור על חברות כ. בקביעת פעולותיה העסקיות

 בצירו1 תנאיו יוכל להפו: לכלי 5BSPהסדר ה, בכל אופ*. בתקווה כי המסר שבדבריי יוב*, התעופה

למותר לציי* כי אוזני הרשות . נוח אשר יסייע לאכיפת דיני ההגבלי! העסקיי! על חברות התעופה

, 5BSPנת התקיימות! של התנאי! שנקבעו ליישו! מערכת הלבחי, תהיינה כרויות ועיניה פקוחות

 .איות בהקשרי! אלה"כמו ג! לבחינת התנהגות* של חברות התעופה היאט

איות לבי* "נוכח השינויי! העתידי! להתרחש ביחסי הגומלי* שבי* חברות התעופה היט, א! כ*

,  בהנחה5פטור שהתבקש כא*  אי* זו העת למת* ה5 כ: על פי סברתי 5סוכני הנסיעות העובדי! עמ* 

ברי כי . כי הסמכות למת* פטור כזה מצויה מלכתחילה בידי הממונה על הגבלי! עסקיי!, כמוב*

א! , התאחדות סוכני הנסיעות וחבריה יוכלו לשוב ולפנות אל רשות ההגבלי! העסקיי! בעתיד

, של פנייה כזובמקרה . יווכחו כי חברות התעופה תמשכנה לפעול במשות1 ולא תטבנה דרכיה*

 .היא תישקל ותיבח* בהתא! לנסיבות העניי*

 דברסו% . 4

ראיתי לנכו* להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעי1 לא ,  בועדה לפטורי! ומיזוגי!שנועצתי לאחר

 .וקשכולהעניק את הפטור המב,  ההגבלי! העסקיי!לחוק 14

יי! בבקשה לאישור הסדר בפני מבקשי הפטור עומדת האפשרות לפנות לבית הדי* להגבלי! העסק

 .  לחוק ההגבלי! העסקיי!7בהתא! לסעי1 , כובל

 
 תדמורר דוד "ד
  הגבלי! עסקיי!על הממונה

 א"תשס, חשו*'  י,ירושלי!
  2000,  נובמבר8  


