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 מבוא .1

הוא חשיפתם של הסדרים כובלים בין ") הרשות("אחד מיעדיה המרכזיים של רשות ההגבלים העסקיים 

 . ימתחרים והעמדת המעורבים בהם לדין פליל

מנהל , כל אדם לרבות תאגיד: רשות ההגבלים העסקיים מכריזה על תכנית חסינות, במסגרת קידום מטרותיה

, יזכה בחסינות מפני העמדה לדין בעבירה של הסדר כובל על פי חוק ההגבלים העסקיים, בתאגיד או עובד בו

ר להסדר הכובל שהוא היה אם יהיה הראשון שפונה לרשות ומוסר לה את מלוא הפרטים הידועים לו בקש

 ").החסינות("מעורב בו 

 

 התנאים להענקת חסינות  .2

 :החסינות תינתן בהתאם לתנאים ולכללים הבאים

וכן על עבירות של תוכנית החסינות חלה רק על העמדה לדין בעבירת הסדר כובל בין מתחרים  .2.1

מנויות בחוק הדחה בעדות והטרדת עד ה, הדחה בחקירה, שיבוש מהלכי משפט, השמדת ראיה

, חוק ההגבלים העסקיים. שנעברו בקשר לעבירת הסדר כובל כאמור, 1977 -ז "התשל, העונשין

תוכנית החסינות לא תחול בקשר לעבירות נוספות .  קובע שורה נוספת של עבירות1988 –ח "התשמ

,  1988 –ח "התשמ, או בקשר לכל עבירה אחרת המצויה מחוץ לחוק ההגבלים העסקיים, אלה

  . מעט כמפורט לעילל

הוא  הסדר בין , לצורך מסמך זה, קרטל. תוכנית החסינות חלה על הסדר כובל מסוג של קרטל
קובעים מכסות או מחלקים את , שבמסגרתו מתאמים המתחרים ביניהם את המחירים, מתחרים

ן בין  תיאומים אלה עשויים להתבצע במישרי.לקוחות או סוגי מוצרים, השוק ביניהם לפי אזורים

כגון ספק המספק את תוצרתו למתחרים או לקוח , המתחרים לבין עצמם או באמצעות צד שלישי

כגון הסדר בין , נמנה גם תיאום מכרזים בין מתחרים" קרטל"על עבירת הסדר כובל מסוג . שלהם

את זהות אלה אשר יגישו הצעות למכרז או , מתחרים בו מתאמים המתחרים את זהותו של הזוכה

 . בה מחיר ההצעותאת גו
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אשר עומד בכל התנאים ,  אל הרשות מבין המעורבים בקרטלחסינות תינתן רק לפונה הראשון .2.2

 . כמפורט בתוכנית זו

את כל הראיות , רק אם הפונה ימסור לרשות באופן מלא את כל המידע הידוע לו , החסינות תינתן .2.3

ובלבד , קשר לקרטל שהוא מעורב בוהמצויות בשליטתו וכן את כל המידע והראיות שיגיעו לרשותו ב

 . שמדובר במידע ובראיות של ממש

חסינות תינתן רק אם מוסר המידע בדבר הקרטל פנה בשעה שעדיין לא נפתחה חקירה גלויה  .2.4
 . בעניין

הפניה של התאגיד לרשות צריכה להיות בעקבות החלטה ברורה , כאשר מוסר המידע הוא תאגיד .2.5
להבדיל מפניה של מנהל או , ת ולמסור לה את המידע הנדרשומחייבת של התאגיד לפנות לרשו

יזכו , כאשר עומד התאגיד בכל יתר התנאים לקבלת חסינות,   במקרה כזה.עובד בודד בתאגיד
למעט עובדים ומנהלים אשר אינם משתפים פעולה , בחסינות הן התאגיד עצמו והן מנהליו ועובדיו

מידת שיתוף פעולה של תאגיד תיבחן על פי . הלן ל2.8עם הרשות בצורה מלאה כמפורט בסעיף 

 . חשיבותם ומידת מעורבותם בקרטל של מנהלי התאגיד ועובדיו המשתפים פעולה, מעמדם, מספרם

, בעבר או בהווה, רשאי מנהל או עובד בתאגיד, כאשר אין פניה כאמור לרשות מטעם התאגיד .2.6
אם יתקיימו בו , ות בחסינות אישיתלפנות לרשות ולמסור את המידע שלא על דעת התאגיד ולזכ

 . כל יתר התנאים הדרושים לקבלת חסינות

הפונה לרשות לקבלת חסינות . חסינות תינתן רק למי שהפסיק את חלקו או השתתפותו בקרטל .2.7

אופן . עד שלא קיבל לכך את הסכמת הרשות, את עצם הפניה) למעט לבא כוחו(לא יגלה לצד שלישי 

של הפונה לרשות בקרטל יתואם עם הרשות ויעשה על דעתה ובהתאם הפסקת חלקו או השתתפותו 

אין באמור לעיל כדי למנוע את אפשרותו של מי שהפסיק את מעורבותו בקרטל קודם .  להנחיותיה

 .מקבלת חסינות בהתאם לתוכנית זו, לפנייתו לרשות וללא קשר לפנייה האמורה

 שיתוף פעולה זה צריך שיכלול  . הרשותקבלת החסינות מותנית בשיתוף פעולה מלא ומתמשך עם .2.8

על דרך של הודעות אמת מלאות ומפורטות ובכלל , מסירת המידע המצוי בידי הפונה לקבלת חסינות

אם  מדובר בתאגיד הפונה לרשות לקבלת . זה מסמכים הקשורים בקרטל ושמות המעורבים בו

כמו כן על הפונה לנהוג בהתאם . חסינות ימסרו ההודעות על ידי עובדיו ומנהליו הנוגעים לעניין

לסייע לה בחקירה ולמסור עדות מלאה בקשר עם , להוראות הרשות בתקופת החקירה ולאחריה

 .אם וככל שיידרש הדבר, הקרטל

המנהיג " לעניין סעיף זה .חסינות לא תינתן אם מוסר המידע הוא המנהיג המובהק של הקרטל .2.9

ת הקמתו של הקרטל או אילץ אחרים ליטול בו משמעו מי שבמובהק יזם א" המובהק של הקרטל

 . או שהיה לו התפקיד הדומיננטי ביותר בו, חלק

 לפונהמתן החסינות הרשות את תתנה , במקרים בהם ניתן וראוי לפצות את נפגעי העבירה 2.10
  .כאמורבפיצוי 

 או למי שקיבל חסינות על פי תוכנית זו, חסינות לא תינתן למי שהורשע בעבר בעבירת קרטל 2.11
 .בעבר
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 חסינות אגב חקירה אחרת .3

עובדו או כל גורם אחר רשאי לפנות אל הרשות תוך כדי או אגב חקירה המתנהלת נגדו על ידי , מנהלו, תאגיד

במקרה כזה . שאינו קשור בחקירה המתנהלת נגדו, הרשות ולמסור לה את מלוא הפרטים בקשר לקרטל אחר

ובלבד , דין בקשר לקרטל האחר אשר את פרטיו הוא מסריהיה מוסר המידע זכאי לחסינות מפני העמדה ל

כמו כן תראה הרשות במסירת המידע כמפורט לעיל נסיבה לקולא .  לעיל2שעמד בכל התנאים כמפורט בסעיף 

ובלבד שלא הקשה או הפריע לחקירה המתנהלת על ידי , בכל הקשור בחקירה התלויה ועומדת כנגד אותו גורם

 . הרשות

 

 הליך החסינות .4

ראש מחלקת . נייה של תאגיד או של יחיד לקבלת חסינות תיעשה לראש מחלקת החקירות ברשותפ .4.1

חקירות יעביר את דבר הפנייה לידיעת הממונה על הגבלים עסקיים והיועץ המשפטי ברשות או סגנו 

 . האחראי על אכיפה פלילית

, דע אודות הקרטליצייד את הרשות בפרטים ומי, תאגיד או יחיד הפונה לרשות בבקשת חסינות .4.2

כי הפונה אינו , אם תחליט הרשות. במידה שתספיק לרשות לבחון את התאמתו לתכנית החסינות

ובלבד שהפניה לרשות , המידע כאמור לא יוגש כראיה נגדו על ידי המדינה, מתאים לקבלת חסינות

 .נעשתה בתום לב

כי , ולאישור פרקליט מחוזקבלת חסינות מאת הרשות כפופה לאישור הממונה על הגבלים עסקיים  .4.3

 .התקיימו כל התנאים לקבלת חסינות כאמור

יחתום ראש מחלקת חקירות עם ,  לאחר שתבחן הרשות את התקיימות כל התנאים לקבלת חסינות .4.4

  .אשר יהיה על דעת הממונה ופרקליט מחוז, הפונה הסכם כתוב

או יספק מידע כוזב או , שותאם יפר הפונה הפרה מהותית את הסכם החסינות שיחתם בינו לבין הר .4.5

להפסיק את , על דעת הממונה ולאחר קבלת אישורו של פרקליט מחוז, תהא הרשות רשאית, מטעה

 . חסינותו ולהשתמש במידע שמסר כראיה נגדו

אין בקיומה של תכנית החסינות כדי לגרוע מאפשרותה של המדינה להגיע להסדרי טיעון והסדרי עד מדינה 

 .זושלא על פי תוכנית 

 

 


