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פולין תוך התנהלות בניגוד  למתחייב מהמעמד מעמדה בשוק כבעלת מונו
 358 .................................................... ל מונופוליןהמיוחד המוקנה לבע

נדחתה תובענה כנגד חברת מעליות מאחר ואין להגדיר את פעילותה . 82
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) פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות(קיים הגבלים העסכללי ה. 12
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 471 ................................................................... 2006-ו"התשס, )שעה
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 475 ............................................................................ 2009-ט"התשס
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 479 ............................................................................ 2004-ד"התשס
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 485 ............................................................. 1988-ט"התשמ, )ובערעור
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 532 ..................................................................................... אופקיים
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 558 ..................................................................................... דוגמאות
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	11. בקשה לקבלת צו לפיו רשות ההגבלים והממונה יהיו מנועים מלבחון או לאשר את האופציה של חברת דלק לפי הסכם השכירות וצו לפיו חברת דלק תהיה מנועה מלחדש את הסכם השכירות בתחנת הדלק לתקופת האופציה
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	14. עתירה כי בית-המשפט יחייב את המשיב 1, הממונה על הגבלים עסקיים לקבוע, כי ההתקשרות בין חלק מחברות הדלק לבין מאות תחנות תדלוק הפועלות ברחבי ישראל מהוה הסדר כובל
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	16. האם צדק בית-הדין בקובעו כי הערר שהגישה המערערת על החלטת הממונה הפך תיאורטי משעה שהתברר כי הסכם המיזוג בין הצדדים בוטל בעקבות התנגדות הממונה למיזוג?
	17. באילו מקרים החברה רשאית, אם בכלל, לסרב לספק שירות מבוקש על יסוד הטענה שהספקתו בדרך המבוקשת אינה כדאית עבורה מבחינה כלכלית? - הספקת שירותי הטענה ושינוע של סחורות בנמל
	18. ערעור על דחיית תביעה לפיצויים בגיין הסדר כובל
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	20. השתתפות בהסדר כובל להימנע מלהגיש הצעות במכרז לבניית חדרי מיגון ביישובי עוטף עזה - האם אכן היתה הצדקה לביטולו של כתב האישום על יסוד טענה של אכיפה בררנית?
	21. מה צריכים להיות העקרונות המדריכים את פעילותה של אקו"ם בכל הנוגע לניהול זכויות יוצרים ביצירות מוסיקליות בישראל?
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	24. האם נפל פגם בכך שחוות-דעת כלכלית, לצד מסמכים נוספים (צורפו לראשונה על-ידי המשיב רק לתשובתו לתשובת תנובה לבקשת האישור?
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	27. עתירה לדיון נוסף - הטלת אחריות על נושא משרה בהסדר כובל של מכירת מוצרי טמבור ברשתות עשה זאת בעצמך
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	29. שירותי טלפון בינלאומיים
	30. צדדים להסדרים כובלים שנעשו בשוק המעטפות - ערעור על גזר-דין
	31. האם החלטת בית-הדין להגבלים עסקיים הינה "פסק-דין" אשר מסיים את הדיון לפני בית-הדין ומעניק למערערת זכות ערעור או שמא "החלטה אחרת" שלא ניתן להשיג עליה לבית-משפט?
	32. החלטית בית-הדין להגבלים עסקיים על מינוי מומחה-בקשה לסילוק על-הסף - החלטה סופית של בית-הדין
	33. ערעור על הכרעת הדין - אי-קיומו של יסוד נפשי בקיום העבירה
	34. ביצוע עבירות על-פי חוק ההגבלים העסקיים - עיכוב ביצוע עונש מאסר - תקופת מאסר קצרה
	35. ערעורים של הכרעת דין וגזר-דין - סדרה של הסדרים כובלים במספר פרשות של רכישה ומכירה של חלקי חילוף תעופתיים
	36. האם ובאילו נסיבות יוכל אדם להסתמך על חוות-דעת משפטית בדבר חוקיותו של מעשה מסויים כדי ליהנות מההגנה של טעות במצב משפטי?
	37. האם מתקיים הפטור החקלאי הניתן לפי תנאי סעיף 3(4) לחוק ההגבלים העסקיים? שיווק ירקות מוקפאים
	38. ערעור על גזר-דין - יצירת הסדר כובל - הפעלת מערכות רמזורים
	39. בקשה לעיכוב ביצוע -  מיזוג חברות דלק
	40. בקשה לדיון נוסף - הרשעה בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים של נושאי משרה בחברות ביטוח
	41. סוגיית תוקפה של ההתחייבות כהסדר כובל
	42. ערעור על זיכוי המשיבות - הסדר כובל, אשר מטרתו היתה חלוקת שוק של הסדרת אחזקת הרמזורים
	43. ערעור על דחיית תביעה למתן למתן צו מניעה קבוע בעניין הפעלתה של חנות למכירת משקפיים - בחינת ההסכם לאור דיני ההגבלים העסקיים
	44. דחיית בקשה לעיכוב ביצוע - הובלת חלב
	45. בקשה להורות להעמיד חומר חקירה בטרם שיום שימוע לפי סעיף 43 לחוק ההגבלים העסקיים
	46. בקשה לצו על-תנאי המורה לממונה לנמק הודעתו - שיתוף פעולה בניהול הנפקה בין מנהלי הנפקות מתחרים עולה כדי "הסדר כובל" כהגדרתו בסעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים
	47. ערעור על הכרעת הדין - צדקת חיוב באחריות לעבירותיה של החברה
	48. ערעור על הכרעת דין - בעבירות של הסדרים כובלים בתחום הייצור והשיווק של צנרת
	49. דיון במסגרת של בקשה לסעד זמני בשאלת הסדר הכובל - הסכם הפעלת תחנת דלק
	50. האם איזן בית-הדין כראוי בין האינטרס של ידיעות ושל הציבור בגילוי המידע לשם עשיית צדק, לבין האינטרס של מעריב בחסיונו?
	51. דחיית ערר כנגד החלטת מיזוג בשל איחור בהגשתו
	52. ערעור על הרשעת המשיב כמסייע
	53. הכללת תניה מגבילה בחוזה בין הצדדים המבוססת על הסכמתם של המערערים
	54. ערעור על גזר-דין - איזון בין חומרת התנהגות ונסיבות משפחתיות
	55. בקשה להורות לבטל כתב אישום בטענה שהרשות להגבלים עסקיים לא הוסמכה מעולם להגיש כתבי-אישום פליליים
	56. ערעור על הכרעת וגזר-הדין - הסדר כובל של מורי נהיגה
	57. דיון נוסף - האם תניית האי-תחרות תניית הסדר כובל היא, אם לאו?
	58. גזר-דין - התייחסות כוללת לעבירות בהן הורשע כל נאשם ונאשם, לעניין קביעתו של מתחם הענישה, ולעניין הטלתו של העונש המתאים
	59. גזר-דין  בעניין נאשמים 5 ו- 6 - הסדרים כובלים בין בעלי חברות גיזום
	60. גזר-דין בעניינם של הנאשמים 2 ו- 4 - הסדרים כובלים במסגרת מכרזי גיזום שפרסמו חברת החשמל ורשויות מקומיות שונות - אימוץ הסדרי טיעון
	61. בקשה לאישור הסדר פשרה - ייצור ושיווק נעליים
	62. הכרעת דין - 21 אישומים
	63. גזר-דין בעניין נאשמים 3 ו- 4  - מצגים כוזבים במכרזי גיזום וכריתת עצים
	64. גזר-דין - התמחרות בתיק פירוקים בעניין רכישת מכבסה
	65. על-אף השיהוי הברור בהגשת הבקשה לקבלת עמדת היוע"ש יש בה חשיבות העולה על הקושי שבשיהוי ומשום כך יש להיעתר לה
	66. אושרה ייצוגית נגד תנובה בגין גביית מחיר מופרז ובלתי-הוגן על קוטג' באופן המהווה ניצול לרעה של מעמדה כמונופול
	67. אושר הסדר פשרה בגין גביית מחיר מופרז של אשלגן בכפוף למינוי בודק שיבחן את סבירות הסדר הפשרה
	68. אושרה בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית מאחר והטענות שהועלו במסגרת התובענה אינן מגובשות בצורה משכנעת מבחינה משפטית
	69. נדחתה עתירה להורות לממונה על ההגבלים לקבוע כי ההתקשרות בין חברות הדלק לבין תחנות תדלוק היא הסדר כובל
	70. נדחתה בקשה לעיון חוזר מאחר ונקבע הגשת ערר אינה עולה כדי שינוי נסיבות ממשי המצדיק עיון מחדש בה
	71. בית-המשפט אישר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית כנגד בנקים מאחר והסכומים עליהם המליצו הצדדים הינם סבירים וניתן לאשרם
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