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 )באווירפטור סוג להסדרי� בי� מובילי� ( כללי ההגבלי� העסקיי� תטיוט

ובאישור הועדה לפטורי� , 1988	ח"התשמ, א לחוק ההגבלי� העסקיי�15בתוק! סמכותי לפי סעי! 

  :אני מתקינה כללי פטור סוג אלה, ולמיזוגי�

   	בכללי� אלה . 1  רותהגד

 מוביל באוויר בעל רישיו� להפעלת טיסה מסחרית לישראל וממנה בהתא� לחוק רישוי – "מוביל"

  . וכל אד� קשור בו1963 –ג "התשכ, שירותי התעופה

מקו� מושבו , ובהעדר מקו� כזה,  מוביל שמקו� עיסוקו העיקרי בישראל– "מוביל ישראלי"

  . הקבוע

ל באוויר המפעיל טיסה סדירה לישראל וממנה כמובנו של מונח זה בתקנות  מובי	 "מוביל סדיר"

  .1981	ב"התשמ, )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(הטיס 

 מס- ההמראות והנחיתות שלו בטיסות 20%	 נמל תעופה בו מבצע המוביל למעלה מ– "נמל בית"

שלושת , עופה כזהבהעדר נמל ת. מ ממנו" ק120בינלאומיות לרבות כל נמל תעופה במרחק של 

  .המספר הגדול ביותר של המראות והנחיתות שלובה� מבצע המוביל את שהנמלי� 

 הסדר בי� מובילי� לפיו יוכל מוביל לעשות שימוש בקוד הטיסה הנקוב – "הסדר קוד משות!"

  . שלו בטיסה שמפעיל מוביל אחר שבהסדר

על פי היק! , הטבות לנוסעי� שטסו הסדר בי� מובילי� לפיו יעניק מוביל – "הסדר נוסע מתמיד"

  .  ע� מי מה�טיסותיה�

  . מושבי טיסה או קיבולת מטע�–" קיבולת טיסה"

 הסדר בי� מובילי� לפיו מוכר מוביל חלק מקיבולת טיסה – "הסדר למכירת קיבולת טיסה"

  .אותה הוא מבצע

מתחייב להטיס בו הוא ,  אישור שמונפק על ידי מוביל או בהתא� לדרישותיו– "כרטיס טיסה"

�  .נוסע או מטע

"�  . בית הדי� להגבלי� עסקיי�– "בית הדי

  

תחזוקתו של , הסדר בי� מובילי� שכל עניינו בתפעול טכני של טיסה או מטוס או של מי מה�. 2  הסדר טכני

 אחד או עניינו הואהמטוס וצוות העובדי� יהיה פטור מ� החובה לקבל את אישור בית הדי� א� 

  : יותר מאלה

  .לרבות דיווח על תאונות וחקירת�, נוהל בטיחותביעה או שימוש בתק� או בק )1(

או התקני� , מוס-, ציוד, חכירה או תחזוקה של חלקי חילו! של מטוס, השכרה, החלפה )2(

  .קבועי� למטוס הנדרשי� לצור- הפעלת טיסה או תחזוקה של מטוס
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  . ביטחוניי�טכניי� ו, י�י תפעול�חכירה או הכשרה של עובדי, השכרה, החלפה )3(

  . טכניי� וביטחוניי� ורכישה וכיבוד כרטיסי טיסה לעובדי�, הטסה של עובדי� תפעוליי� )4(

  . אספקה של מזו� למטוסי� )5(

שינוע של מטוס בשדה , ניקוי, )למעט רכישה ומכירה של דלק (אספקה של שירותי תדלוק )6(

�  . תעופה ושירותי פריקה והעמסה של נוסעי� ומטע

 במטוס בו היו תקלה טכניתת לנוסעי� או מטע� במקרה של אספקה של הובלה חלופי )7(

  .    שלה�עיכוב הטיסהאמורי� לטוס או במקרה של 

  . רכישה ואספקה של שירותי הצלה וסיוע במקרה חירו� )8(

  

  השכרה או החלפה של מטוס יהיה פטור מ� החובה לקבל את אישור בית , הסדר לחכירה. א. 3  הסדר חכירה

    �  . הדי

   –שבסעי! זה לא יחול על הסדר שמקיי� אחד או יותר מאלה פטור . ב 

, כול� או חלק�, הושכר או הוחל! המטוס ע� עובדי� להפעלתו, על פי ההסדר הוחכר )1(

  . מישראל או אליה, לש� הפעלתה של טיסה בישראל

 .י� או יותר מ� הצדדי� להסדר ה� מובילי� ישראליי�ישנ )2(

  

  .ה פטור מ� החובה לקבל את אישור בית הדי�הסדר הנוסע המתמיד יהי. 4  הסדר נוסע

  מתמיד

  

  דר- תחנת ביניי� אחת , הסדר בי� מובילי� לפיו יוכל מוביל לשווק כרטיס טיסה אל יעד מסוי�. 5  הסדר 

שילוב טיסה שלו יחד ע� טיסה של מוביל אחר פטור מ� החובה לקבל את אישור  תו-, או יותר   קישוריות

ר לחייב את המוביל המפעיל את הטיסה להעביר למוביל המשווק בית הדי� ובלבד שאי� בהסד

  .כמות מינימאלית של כרטיסי טיסה, או למי מטעמו

  

   ,הסדר למכירת קיבולת טיסה בי� מובילי� פטור מ� החובה לקבל את אישור בית הדי�. א. 6  הסדר למכירת 

   .בו הסדר לשיתו! בקוד ומותר לכלול   קיבולת טיסה

  :  לא יחול על הסדר המקיי� אחד או יותר מאלהפטור שבסעי! זה  .ב

  .ההסדר נוגע לקו שבי� נמלי בית של שניי� או יותר מ� הצדדי� להסדר )1(
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  . ההסדר נוגע לקו בי� ישראל לנמל בית שהוא משות! לשניי� או יותר מ� הצדדי� להסדר )2(

  .י� או יותר מ� הצדדי� להסדר ה� מובילי� ישראליי�ישנ )3(

    

  טור הסוג שבכללי� אלו לא יחול על הסדר בי� מובילי� שכולל כבילה באחד או יותר פ .7   לגביה�סדרי�ה

  :אלה� ימעניינ  לא יחול

  . או הרווח שיופק, לרבות הנחה שתוצע או תינת�, ו או ישולמועיוצ, המחירי� שידרשו) 1(. א  פטור הסוג

       יספק או , יציעהאיכות או המגוו� של השירותי� או הנכסי� שמוביל , הגבלת הכמות) 2 (  
  . ירכוש                     

לפי מקו� , לפי האנשי� או סוג האנשי� שעמ� יעסקו, חלוקת השוק כולו או חלקו) 3(

לפי סוג הנכס או השירות שיסופקו או שירכשו או לפי , לפי מועד העיסוק, העיסוק

  . או לפי אמת מידה אחרת, איכות�

לרבות הימנעות מהגשת , על ידי מוביל, רות או מרכישת�הימנעות מאספקת נכס או שי) 4(

 .  הצעה על ידו לאספקה או לרכישה כאמור

 הסדר שיש שבכללי� אלו לא יחול עללעיל פטור סוג ' מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי! א. ב

   	בו אחד או יותר מאלה 

ילי� התמורה שנקבעה בו הינה ביחס לשיעור הרווח או ההכנסות של מי מהמוב )1(

  .שבהסדר

  .להתקשר ע� מוביל אחר בהסדר דומהמ מוביל מונע או מגבילההסדר  )2(
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  דברי הסבר לטיוטת פטור סוג להסדרי� בי� מובילי� אוויריי�

ישנה חשיבות יתרה לעידודה ושמירתה של התחרות בכלל ובתחו� התעופה בפרט משק הישראלי ב

כ- במיוחד כיוו� . מיחההתיירות ולהגברת הצ, המסחר, הודות לתרומתה להתפתחות הכלכלה

 � חברות תעופה 2שבהתא� לרגולציה בתחו� התעופה הנהוגה כיו� מתאפשרת על פי רוב תחרות בי

  . סדירות בלבד בכל קו תעופה

 אווירהי� ודר- היבוא ויצוא המשק מסתמ- רבות על . משק מבודדהמשק הישראלי הוא בעיקרו 

 הגברת .המדינות השכנות לתחרות מצד צומצמתמ חשיפה  תו-,)ולא על תנועת סחורות יבשתית(

התחרות בי� חברות תעופה צפויה לתרו� להורדת מחירי כרטיסי הטיסה ולהעלאת איכות השירות 

לרווחת� של כלל הנוסעי� וכ� היא צפויה  להגדיל את כמות התיירי� הנכנסי� שיתרמו לקידו� ענ! 

רדת מחירי ההובלה של סחורות בדר- הגברת התחרות צפויה לתרו� ג� להו. התיירות בישראל

  .  האוויר ולהקלה על ייבוא וייצוא סחורות מישראל לרווחתו של המשק כולו

, לחוק' פטור גור! מהוראות פרק ב) 7(3סעי! במש- שני� רבות קבע חוק ההגבלי� העסקיי� ב

 רותי עלמנע כל פיקוח תחהסעי!  . להסדרי� כובלי� הנוגעי� לתובלה בינלאומית באוויר ובי�

בי� השאר ,  בתחרות ובציבור ג� א� היה בה� כדי לפגוע�בי� מובילי� אווירייהסדרי� כובלי� 

   . בדר- של תיאו� מחירי� וחלוקת שוק

פתיחת� של '	סותר את מדיניות הממשלה ומאמציה להוביל לכינונ� של הסדרי� פוגעניי� כגו� אלו 

  .לרווחת� של הצרכני�לתחרות ' השמי�

הוראה זו מחילה על הסדרי� . א3 תוק� חוק ההגבלי� העסקיי� והוס! בו סעי! 11.1.2007ביו� 

  .לחוק ואת מנגנו� הפיקוח שנקבע בעניי� זה' כובלי� בי� מובילי� אוויריי� את הוראות פרק ב

, בעקבות תיקונו של החוק ובהתא� להוראות בחוק המסדירות את כניסתו של התיקו� לתוק!

להתקנתו של פטור סוג להסדרי� כובלי� שבי� מובילי� וונתה לפעול הודיעה הממונה כי בכ

שעל פניה� אינ� , פטור סוג זה יפטור חלק מ� ההסדרי� הכובלי� שקיימי� בי� המובילי�. אוויריי�

  .וזאת כדי לאפשר ודאות רבה יותר ויעילות עבור חברות התעופה, פוגעי� בתחרות ובצרכני�

 הגדרה המבקשת –" נמל בית: "בי� היתר הוגדרו בו מונחי�. ות לכללי� הוא סעי! הגדר1סעי� 

להתחקות אחר נמלי התעופה בו מרוכזת פעילות משמעותית של מוביל ומה� הוא ממפעיל את 

  הסדר אשר מתקיי� לעיתי� בי� מובילי� לפיו מוכר –" הסדר למכירת קיבולת טיסה"; טיסותיו

הסדר קוד "להסדר זה יתלווה , על פי רוב. וביל אחרמוביל חלק מקיבולת טיסה אותה הוא מבצע למ

 –" קיבולת טיסה"; לפיו ישווק המוביל את המושבי� שרכש תחת קוד הטיסה הנקוב שלו" משות!

�  ; ההגדרה מבקשת להבהיר כי פטור סוג זה חל ה� בנוגע להטסת נוסעי� וה� בנוגע להטסת מטע
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שכל עניינ� בתפעול טכני , ת של הסדרי� טכניי�ומוגבל' רשימה סגורה'	 לכללי� מתייחס ל2סעי� 

הסדרי� אלו יהיו פטורי� רק ככל שה� . תחזוקתו של המטוס ובצוות העובדי�, של טיסה או מטוס

 בי� יתר ההסדרי� הטכניי� .מוגבלי� בהיקפ� לתפעול של טיסה או מטוס של מי מהצדדי� להסדר

. ירה או תחזוקה של חלקי חילו! של מטוסחכ, השכרה, החלפהנזכרי� הסדרי� הנוגעי� ל, כאמור

 לא יחשב כהסדר טכני ותחולת הפטור השכרה או החלפה של מטוס, הסדר לחכירה, יחד ע� זאת

, כ- לדוגמא.  לפטור הסוג ותלויה בהתקיימות� של תנאי� שיפורטו להל�3לגביו מוסדרת בסעי! 

לא יחסו ,  הנדרשי� להפעלתוחכירה של מטוס יחד ע� העובדי�, היינו' חכירה רטובה'הסדרי 

הסדר טכני אחר נוגע למקרי� . במסגרתו של פטור סוג זה וידרשו לקבל פטור או אישור פרטני

נדרש המוביל לספק , שלא היו פרי תכנו� מראש, החריגי� בה� בשל תקלה טכנית או עיכוב טיסה

ותי הצלה וסיוע רכישה ואספקה של שירהסדר טכני נוס! מתייחס ל. ללקוחותיו טיסה חלופית

הסדר כאמור יאפשר למוביל להסתמ- בקרות מצב חירו� על מובילי� אחרי� . במקרה חירו�

  . שיסייעו לחלצו

וקובע כי הסדרי� אלה , השכרה או החלפה של מטוסי�,  לכללי� מתייחס להסדרי� לחכירה3סעי� 

' חכירה יבשה'חל רק על מבהיר כי פטור סוג זה ) 1(ק "ס: לכ- נקבעו מספר חריגי�. יהיו פטורי�

מישראל , לש� הפעלת טיסה בישראל' חכירה רטובה'ואינו פוטר הסדרי ) חכירה של המטוס לבדו(

מבהיר כי פטור סוג זה אינו פוטר הסדר חכירה שהצדדי� לו ה� מובילי� ) 2(ק "ס. או אליה

  .  הסדרי� כגו� אלו ידרשו להביא לבחינה פרטנית–ישראליי� 

הכוונה לתוכנית . 'מועדו� הנוסע המתמיד'	הסדר בי� מובילי� בנוגע לתייחס ל לכללי� מ4סעי� 

על פי הסדר זה מסכי� מוביל . ההטבות שמעניק מוביל ללקוחותיו על פי היק! הטיסות שטסו עמו

כרטיסי טיסה , כגו�(להכיר בהיק! הטיסות שטס לקוח שלו ע� מוביל אחר לצור- קבלת ההטבות 

  ). לי�מוזלי� או שירותי טרק

הסדרי� אלו מאפשרי� למוביל . בי� מובילי�) Interline( לכללי� נוגע להסדרי קישוריות 5סעי� 

 שמוביל , משמעות הדבר היא לדוגמא.  להציע ללקוחותיו טיסת המש- ליעד אליו הוא לא טס בעצמו

. 'לעיר ג'  ב מעירהמפעילה טיסהאלמוני  יעשה הסכ� ע� מוביל 'לעיר ב'  מעיר אהמפעיל טיסהפלוני 

או (' לעיר ג' עיר אמ טיסה ו להציע לנוסעי� מהדאפשר לכל אח מובילי� אלו י בי�קישוריותהסכ� 

בהסדרי� כגו� אלו המובילי� אינ� מתחייבי� . והחלפת המטוס' עצירת ביניי� בעיר בתו- ) להפ-

  . להעביר או לשמור כמות מינימאלית של כרטיסי טיסה

בהסדרי� אלו מוכר מוביל ). Block Seat(רי� למכירת קיבולת טיסה  לכללי� נוגע להסד6סעי� 

להסדרי� אלו נלווי� לרוב הסדרי קוד משות!  .חלק מקיבולת הטיסה שלו בקו נתו� לידי מוביל אחר

. היינו תחת קוד הטיסה הנקוב שלו, לפיה� יכול המוביל הרוכש לשווק את הקיבולת שרכש כשלו

 שמטרת� להבטיח כי הפטור לא יחול על הסדרי� הנוגעי� לקו בו לפטור זה נקבעו מספר חריגי�
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נמלי התעופה בה� קובע כי א� ההסדר נוגע לקו שבי�  ) 1(ק "ס. מתחרי� המובילי� בפועל או בכוח

 יחסה אזי הוא לא, מרכזי� המובילי� פעילות משמעותית שלה� ומה� ה� מפעילי� את טיסותיה�

קובע כי הפטור לא יחול על הסדר בי� מובילי� לה� נמל בית ) 2(ק "ס. במסגרתו של פטור הסוג

קובע כי פטור זה לא יחול על הסדר שבי� מובילי� ) 3(ק "ס; משות! בנוגע לקו מנמל זה לישראל 

  .הסדרי� כגו� אלו ידרשו להגיע לבחינה פרטנית. ישראליי�

מונע תחולה של פטור ) א(ק "ס. דרי� לגביה� לא יחול פטור הסוגלכללי� מגדיר מספר הס 7סעי� 

�) ב(סעי! קט� . חלוקת שוק או תיאו� מחירי�, הסוג על הסדרי� הכוללי� כבילה בענייני� כגו

כי פטור הסוג לא יחול על , )א(מבלי לגרוע מ� האיסורי� המפורטי� בסעי! קט� , מבקש להבהיר

וכ� הוא לא יחול , מורה ביחס לשיעור הרווח או הכנסותיה�הסדרי� בה� קבעו המובילי� את הת

  .  על הסדרי� הכוללי� הוראה האוסרת על מוביל להתקשר ע� מוביל אחר בהסדר דומה

 


