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מבוא.א

האפשריותוהסיבותכובליםלהסדריםרחבהפרשנות:הראשונההתקופה.ב
זולפרשנות

ותוצאותיההרחבההפרשנות.1
הרחבהלפרשנותהטעמים.2

האזרחייםהמשפטבתישלהנגדתגובת:שנייהתקופה.ג
9מספרתיקוןיזמת:שלישיתתקופה.ד

האזרחייםהמשפטבתיעלהכלכליהניתוחנטלהטלת:התוצאה.ה
ביןההבחנהלצורךכקריטריון=הצדדיםאופקיות=לעומת"ההסדראופקיות".ו

לחוק(ב)2סעיףלביןלחוק(א)2סעיף
סיכום.ז

מבוא.א

מפיץלביןמוצריצרןביןהסדרכגון,ללקוחספקביןהסדריםהםאנכייםהסדרים
המשתמשיצרןלביןגלםחומרשליצרןביןהסדר;הלאהאותוהמוכר,מוצר
לביןשירותאותשומהספקביןהסדר;חדשמוצרלייצרמנתעלהגלםבחומר
.!עסקיהלצורךבשירותאובתשומההמשתמשתפירמה

העסקייםההגבליםבדיניאנכייםהסדריםאלההתייחסותשלהאבולוציה
מתאפיינתהראשונההתקופה:עיקריותתקופותלשלושלהתחלקיכולההישראליים
להשפעתםקשרללא,כובליםהםהאנכייםההסדריםכלשלפיהרחבהבפרשנות

אתביניהןואמנה,זולפרשנותהסיבותאחראתחקהזהבמאמר.התחרותעל

להודותברצוני.אביב-תלאוניברסיטת,בוכמןש"עלמשפטיםהפקולטה,חברפרופסור* .המועילותוהערותיהעזרתהעלשדה-לבנופרהמחקרלעוזרת

כלכליבניתוחלהתפרסםעתיד"אנכייםהסדרים"שפיגלויוסיגילהדיויד,כללית,ראו1

סורוקראיריס;(2007,עורכיםפרלמןומנחםגלמיכל)העסקייםההגבליםדינישלומשפטי
.(2007)23,58המשפט"שאחרי-השוק"
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,זורחבהלפרשנותרבהבמידההאחראית,העסקייםההגבליםרשותשלרצונה

תחתיעברוהסדריםשליותררחבהקבוצהכיולהבטיחסמכויותיהאתלהרחיב
בתישלהנגדבתגובתביטוילידיבאההשנייההתקופה.הפיקוחיתסמכותה
הייתההנטייהזובתקופה.הראשונההתקופהשללאנומליותהאזרחייםהמשפט

לעולםאנכייםהסדריםכילהכריעמנתעלבחוקלשוניותבפרצותלהשתמש

,השלישיתהתקופה.התחרותעללהשפעתםקשרללא,שוב,כובליםיהיולא
שלהנגדלתגובתהעסקייםההגבליםרשותשלהנגדבתגובתמתאפיינת,הנוכחית

לתיקוןביזמותזותקופהשלביטויה.השנייהבתקופההאזרחייםהמשפטבתי
סמךעלרקככובליםייחשבומתחריםביןשאינםהסדריםכיהמבהירות,החוק
.בתחרותפגיעתםמידתשלמעמיקכלכליניתוח

הפרשנותתוצאתגםכמו,השלישיתהתקופהנשואהחקיקתיתהיזמהתוצאת
ניתוחשלכבדנטלהטלתהיא,החקיקתיתהיזמהבצדלהמטיףשאניהתכליתית

,למנעויצירתיותדרכיםלחפשישכיהיאטענתי.האזרחייםהמשפטבתיעלכלכלי
בנוסף.ככובלאנכיהסדרהגדרתשלתכליתיתולאטכניתפרשנותלהנציחמבלי
לקריטריוןהנוגעת,זוחקיקתיתביזמהשקיימתבעייתיותעלבמאמראעמוד,לכך

לביןככובליםהכתמתםטרםמעמיקכלכלילניתוחהראוייםהסדריםביןלהבחנה
להחילמציעההחקיקתיתהיזמה.כובליםהסדריםבחזקתלהיותהראוייםהסדרים
חלוטהחזקהולקבוע"מתחריםביןשאינם"הסדריםעלרקמעמיקכלכליניתוח
,בהמשךשאסבירכפי."מתחריםבין"שהםלהסדריםבאשרכובלההסדרלהיות

השלכותיהםמבחינתוהןאופייםמבחינתהן,אנכייםלהיותיכוליםרביםהסדרים
."מתחרים"לנחשביםאלהלהסדריםהצדדיםאםגם,התחרותעל

:הראשונההתקופה.ב

זולפרשנותהאפשריותוהסיבותכוסליםלהסדריםרחבהפרשנות

ותוצאותיההרחבההפרשנות.1
,העסקייםההגבליםלחוק(ב)2-ו(א)2בסעיפיםקבועה"כובלהסדר"הגדרת
:כיקובע(א)2סעיף.("החוק":להלן)1988-ח"התשמ

אחדלפיו,עסקיםהמנהליםאדםבניביןהנעשההסדרהואכובלהסדר"
התחרותאתלהפחיתאולמנועהעלולבאופןעצמומגביללפחותהצדדים
לביןבינואו,מהםחלקאו,להסדרהאחריםהצדדיםלביןבינובעסקים

."להסדרצדשאינואדם

בהםואשר,ככובלהסדרייחשכשכהםמקריםשלרשימהכולללהוק(ב)2סעיף
.בתחרותיההסדרלפגיעתקשרבליוזאת,בסעיףהמנוייםלענייניםנוגעתהכבילה
:כוללותאלהכבילות

.כובלהסדרבגדר(ב)2סעיףלגדרהנכנסותהכבילותלהיותחלוטותבחזקותמדוברכלומר2
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;שישולםאושיוצא,שיידרשהמחיר(1)"

;שיופקהריווח(2)

אוהאנשיםלפיאוהעיסוקמקוםלפי,חלקואוכולו,השוקחלוקת(3)
;יעסקושעמםהאנשיםסוג

."סוגםאואיכותם,שבעסקהשירותיםאוהנכסיםכמות(4)
עלהממונהמצדרחבהלפרשנותזכולחוק(ב)2סעיףוהןלחוק(א)2סעיףהן

אומצהזופרשנות.90-השנותבתחילתכבר.(הממונה:להלן)העסקייםההגבלים
עסקייםלהגבליםהדיןביתשלובהחלטותהממונהשליותרמאוחרותבהחלטות

.האזרחייםהמשפטבתיושל
כובלהסדר"בענייןבהחלטתו,דאזהממונהקבע1993בשנת,(ב)2לסעיףאשר

החזקותכי,3"תדלוקתחנותמפעילילביןהדלקחברותביןהבלעדיותבהסכמי
הסדרינידונוזובפרשה.אנכייםהסדריםעלחלותלחוק(ב)2שבסעיףהחלוטות

עצמאיתדלקתחנתהתחייבה,טיפוסיבאופן,אלהבהסדרים."בלעדיתרכישה"
מחברותאחת,ובפרט)מסוימתדלקמחברתרקארוכותתקופותבמשךדלקלרכוש

כהסדריםאלההסדריםשתקףלאחר.("סונול"ו"דלק","פז"הוותיקותהדלק
(3)(ב)2לסעיףמנוגדיםאלההסדריםכי,היתרבין,הממונהקבע,אסוריםכובלים

להסדרשצדהאנשיםסוגלפיהשוקחלוקתשלמהסוגכבילהכיהקובע,לחוק
"בלעדיתרכישה"בהסדר,דממונהאליבא.כובלהסדרבחזקתהיאעמםיעסוק
"השוקאתמחלקים"-הדלקוחברתהדלקתחנת-להסדרהצדדים,זהמסוג

.הסעיףבגדרינכנסההסדרכןועל,מהםתרכושהדלקשתחנת"האנשיםסוג"לפי
(ב)2סעיףהוא,החלוטותהחזקותסעיףמדועשתסבירמיוחדתהנמקהוללא,בכך

גורפתלהחלההפתחאתהממונהפתח,אנכייםהסדריםעלגםשיחולראוי,לחוק
.האנכייםההסדריםסוגיכלעללחוק(ב)2סעיףשל

הסדר,"בלעדיתהפצה"הסדרעלכחלפורשלחוק(3)(ב)2סעיף,דומהברוח
חלוקה"הסדרעלאו,לאחרים4ולאמסויםללקוחרקלמכורהספקמתחייבשבו

,145(3)נבד"פ,מ"בע(1994)היםשף'נמ"בע(1993)טכעול97/6222א"עלמשלראו

'נמ"בע(1993)טבעול98/4465א"בדנשאושר,(טבעולעניין:להלן)(1998)176-178
.(2001)56(נתוד"פ,מ"בע(1994)הים-שף

ההגבליםעלהממונההחלטות-העסקייםההגבליםבישראלהדיןעורכיבלשכתפורסם3
הגבליםבענייןהמשפטבתי-דיןפסקיעסקיימילהגבליםהדיןבית-דיןפסקי,העסקיים
.(1994)19אכרךעסקיים

כובלהסדר"בענייןהממונהידיעלשניתנהלחוק(א)43'סלפיהחלטה,למשל,ראו4
עורכיכלשכתשפורסמה"ד"התשנלפסחכשרקמחשלולרכישהלאספקהבהתקשרויות

-דיןפסקי,העסקייםההגבליםעלהממונההחלטות-העסקייםההגבליםבישראלהדין
,57אכרךעסקייםהגבליםבענייןהמשפטבתי-דיןפסקי,עסקייםלהגבליםהדיןבית
מ"בעהראלקניוןביןבמקרקעיןבלעדיותהסדר"בענייןהממונההחלטת;(1994)62-63

06/250(ם-ימחוזי)א"בש;(הראלקניוןעניין:להלן)"מ"בעלישראלדיסקונטבנקלבין

.(2006)8868(1)06מח-חק,מ"בעהראלקניוןהברת'נמ"בעלישראלדיסקונטבנק
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במוצריעסוקמהםאחדכלכיללקוחותיוהספקמכתיבשבוהסדר,"טריטוריאלית
לענייןבכבילותהדןלחוק(1)(ב)2סעיף,בנוסף.אחרת5בטריטוריההספקשל

יפלהלאכילמפיץהספקמבטיחשבואנכיהסדרעלכחלפורש,"שיידרשהמחיר"
(1)(ב)2סעיףאתלהחילאפשר,הרוחבאותה.6("מועדףלקוחהסדר")לרעהאותו

שללהנחותהתאמהיערוךהואכיללקוחומבטיחהספקשבואנכיהסדרעללחוק
"הנחותהתאמתהסדר")בשוקביותרהנמוכיםלמחיריםמתחייבאומתחרהספק
Pticeאו Matching(.

ההסדריםכלכינראה,המסורתיתהפסיקהשלזומרחיבהגישהלפי,אכן
שבאיםכמיפורשו,עסקייםהגבליםשלשאלותלהעלותלכאורההיכוליםהאנכיים

כובליםהסדריםבחזקתלהיותוהפכו,לחוק(ב)2שבסעיףהחלוטותהחזקותבגדר
.בתחרותלפגיעתםקשרללאאסורים
שלצרהקבוצהשתהיהראויעסקייםהגבליםבדיני.רצויאינוזהדבריםמצב
פגיעתםשלכלכליבניתוחצורךללאכאסוריםשייחשבו,במיוחדבוטים,הסדרים
perהאסורה,שכזוצרהקבוצהישנההמשווהבמשפטגם.בתחרות se.ההצדקה
למנועמבקשיםשאנוהיאהסדריםשלזומעין"שחורהרשימה"שללקיומה

,ובעצם,בתחרותלפגועעלולאינושערכוההסדרכי"עצמםאתלשכנע"מהצדדים
,זאתלעומת.מאליהמובנתכמעטבתחרותשפגיעתםההסדריםממיןהוא,למעשה
מן,מאליהמובנתפחותבתחרותשפגיעתםזו,"שחורהרשימה"לשמחוץהסדרים

זהו.בתחרותפגיעתםשלמעמיקכלכליניתוחמכוחרקכאסוריםשיוכרזוהראוי
השאיפהלבין,התדיינותבעלויותולחיסכוןלוודאותהשאיפהביןהראויהאיזון
ההגבליםשדינימבלי,בחופשיותולהתנהללהיערךלגיטימיותלעסקאותלאפשר
.לצורךשלאקיומןאתירתיעואואחריהןיעקבוהעסקיים
הסדריםעל(ב)2סעיףשלהחלוטותהחזקותהחלת,אחר7במקוםשציינתיכפי
אלהחלוטותחזקותכי,הפרשנותדרךעל,לקבועהיהראוי.ראויהאינהאנכיים
אנכייםהסדריםלנתחאףהיהראוי.מתחריםבין-אופקייםהסדריםעלרקחלות
מסתברתפגיעה,כזכור,הדורש,בלבד(א)2סעיףפיעל-ללקוחספקבין-

המשפטגישתגםזוהי.פניועלכובללהסדריהיהשההסדרמנתעלבתחרות
,הממונההחלטותבעקבות-ושוב,המסורתיתשהפסיקהאלא.האמריקנים

,הסעיףהופךזהפירושפיעל.תכליתילאבאופןלחוק(א)2סעיףאתגםפירשה

,פורסםלא)מ"בעניקוטרוןחכרת'נברמן99/84798(א"תשלום)א"תלמשלראו5
2003.9.18).

וויקאלמא'נמ"בעאקסטל02/6233א"רעבענייןנאורהשופטתשלהיחידדעתאתראו6
.(2004)634(2)נחד"פ,מ"בעופרזולזכוכיתאלומיניוםשיווק,תעשיה

בגדרותהשיטפוןאתולחסוםהכובליםההסדריםסכראתלפרעןראויהאמ"גילהדיויד7
.(2004)751כזמשפטעיוני"לאנכייםאופקייםהסדריםביןלחצבןהשעההגיעה?הוק-אד

Leegin.1:בענייןהאמריקניהעליוןהמשפטביתהחיללאחרונה8 Creative Leather Prods

שעדייןהאנכייםההסדריםאחרוןעלהסבירותכללאתPSKS,0מ1.,5127.[[2705(2007)

perאסורהיה seמינימוםמחירלהכתבתהסדר-הברית-בארצות.
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קשרבלי,וזאת,"כובלהסדר"הסדרלהיותנוספתחלוטהלחזקה,למעשההלכה
בהחלטתוהממונהקבע1998בשנת,כך.כלשהובענףבתחרותהאמיתיתלפגיעתו

די,(א)2סעיףלפיכובלהנושהסדרלקבועמנתעלכי,9'קלארירג-כורבעניין

מלחטוףפירמהשמרתיעהידייםכבילתהיינו,התחרותיבההליךפגיעהלהוכיח
בענףבתחרותפגיעהשלתוצאהלהוכיחצורךאין.אחרותלפירמותשוקנתח

הפגיעהעקבהרלוונטיבענףהצרכניםבמרביתלפגיעהחששהיינו,הרלוונטי
גבוהותערכאותשללפסיקתןהיאגםחלחלהזוגישה.התחרותיבתהליךהאמורה

.0ןיותר
ספקיעשרהשבושוקקייםכינניח:זומהחלטההעולההכללאתנדגים
,וזהותגודלשוותפיצוציותלעשרזהיםפיצוחיםהמספקים,גודלשוויפיצוחים
אחדכינניח.מסוימתשכונהבלבהמצוימסחרימרכזבאותוממוקמותשכולן
ופיצוצייה'אפיצוצייה-מהפיצוציותלשתייםמכתיב,'אספק,הפיצוחיםמספקי

ספקביןהאחד-אנכייםהסדריםשניכאןישכלומר.לצרכןמינימוםמחיר,'ב
לפיצוציותמאפשריםשאינם-'בלפיצוצייה'אספקביןוהשני'אלפיצוצייה'א
בהסדרמדוברהאם.'אספקשלהפיצוחיםעללצרכןהמחיראתלהוריד'ב-ו'א

מענייןעולהשהיאכפי,הממונהגישתפיעל?לחוק(א)2סעיףלפיכובל

המחיראתמלהורידמנועות'ב-ו'אפיצוציות.חיוביתהתשובה,'קלארידג-כור

כבילתשאירעהמשוםהתחרותיהתהליךנפגעובכך,'אספקפיצוחישללצרכן
.מחיריםלהורידמהןשמונעתידיים

הצרכניםהאם,כלומר?התחרותיתהתוצאהגםנפגעההאם,זובדוגמה,אולם
כלכליבניתוחצורךשאיןנראה?הללוההסדריםמןלהיפגעעלוליםבשכונה
גורמיםאלוהסדריםכינניחאםאף.זושאלהעלבשלילהלענותמנתעלמורכב
אלמלאמאשריותרגבוהלהיות'ב-ו'אבפיצוציות'אספקשלהפיצוחיםלמחיר

פיצוחיםלרכושיכוליםשהצרכניםמהעובדהלהתעלםאפשר-אי,הללוההסדרים
הפיצוציותבשמונהוהן,'וב'אבפיצוציותהן,האחריםהספקיםמתשעתחליפיים
סבירזהאיןגם,שכךכיוון.עצמוהמסחריהמרכזבאותוהממוקמותהאחרות
שהיומכפילצרכןיותריקריםיהיו'אספקשלשהפיצוחיםלכךגורםשההסדר
יותריקריםבאמתהיו'אספקשלפיצוחיושאילומשום,ואת.ההסדראלמלא
שוקנתחואבדןהפסדים'אלספקלגרוםכדיבכךהיה,המתחריםהספקיםמשל

ניתוח,כךאם.לשלוזההמוצרהמספקים,הגודלשווי,מתחריותשעתלטובת
בשוקהצרכניםעלאלהאנכייםהסדריםשלהצפויההשפעתםשליחסיתפשוט

מוביל-בשכונהבפיצוציותפיצוחיםהרוכשיםהצרכניםציבורהוא-הרלוונטי
מסתברתפגיעהאין,התחרותיבתהליךפגיעהישלכאורהאםגםכילמסקנה

Columbusבתנאיםהמיזוגאישור"העסקייםההגבליםעלהממונהשל3001322פרסום'מס9

Capital('קלארידג-כורעניין:להלן)(1998)"מ"בעתעשיותכורלבין,'קלארידגמקבוצת.
(2)99מח-חק,העסקייםההגבליםעלהממונה'נמזרחי97/2(ם-ימחוזי)ע"ה:לדוגמהראו10

.(1999)43'פס,3988
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כמי,תכליתיבאופןלחוק(א)2סעיףאתלפרשיש,לגישתי.התחרותיתבתוצאה
כתנאי,התחרותיתבתוצאהוהןהתחרותיבתהליךהןמסתברתפגיעהשדורש
,'קלארידג-כורמענייןהעולההממונהגישתפיעל.פניועלכובלההסדרלהיות

החזקותאתלמעשההמייתרת,נוספתחלוטהחזקהאלאאינולחוק(א)2סעיף

-לחוק(ב)2שבסעיףהחלוטותהחזקותכל.לחוק(ב)2שבסעיףהחלוטות
-המוצראיכותאוהסוג,הכמות,השוקחלוקת,הרווח,המחירבענייןכבילה
מהטועןלדרושהייתהלחוק(א)2סעיףשלמטרתו.התחרותיבתהליךפוגעות
ראיותלהביאלחוק(ב)2שבסעיףהחלוטותהחזקותבגדרבאשאינוכובללהסדר
בענףהתחרותיתבתוצאהגםאלא,התחרותיבתהליךרקלאמסתברתלפגיעה

.כלשהורלוונטי
.אנכייםבהסדריםכשמדוברזונקודהחשובהכמהעדמבהירהשלעילהדוגמה

לכאורהשמעליםהאנכייםההסדריםכל,לחוק(א)2לסעיףהממונהפרשנותפיעל
לחזקותלהיזקקמבליאף,לכובליםאוטומטיתייחשבועסקייםהגבליםשלשאלות

ביטוילידיבאהדברכיצדראינולעילשהובאהבדוגמה.(ב)2שבסעיףהחלוטות
.אחריםאנכייםהסדריםעלגםחלדומהדין.מינימוםמחירהכתבתשלבמקרה

אם:התחרותיבתהליךתמידיפגעללקוחספקביןבלעדיותהסדר,למשל,כך
מפסיקשהואבכךידיואתכובלהוא,מסויםללקוחרקלמכורמתחייבהספק

לרכושמתחייבלקוחאם.אחריםלקוחותחסדיעלאחריםספקיםעםלהתחרות

לקוחותעםלהתחרותמפסיקשהואבכךידיואתכובלהלקוח,מסויםמספקרק
:מועדףלקוחלהסדרבאשרגםהדברכך.11אחריםספקיםשלהמוצרעלאחרים

בתהליךלפגועעלולהדבר,לרעהאותויפלהשלאלקוחכלפימתחייבהספקאם

ללקוחותוהטבותהנחותמלתתיירתעהספקשהרי,למתחריוהספקביןהתחרותי
Price(הנחותהתאמתלהסדרבאשרהדיןהוא.אחרים Matching

(

הספקאם:

בתהליךלפגועעלולהדבר,מתחרהספקשלהנחותיתאיםכילקוחכלפימתחייב

להירתעעלוליםהספקשלשמתחריומשום,מתחריולביןהספקשביןהתחרותי
.הנחותמלתת
אוטומטיתייחשבוהאנכייםההסדריםכל,הממונהפרשנותפיעל,כךאם

שלכלשהומעמיקכלכליניתוחשייערךמבלי,לחוק(א)2סעיףלפילכובלים
עלההסדרהשפעתושלההסדרמןלהיפגעהעלוליםהרלוונטייםהשווקיםמבנה

.אלהקונקרטייםשווקים

הרחבהלפרשנותהטעמים.2
שלהיוצרמביתבאולחוק(ב)2-ו(א)2סעיפיםשלאלהרחבותפרשנויות,כאמור

המסתברתהפגיעהכאשרגם(א)2סעיףאתלהחילראוי,אחרבמקוםמראהשאניכפי11
ראו.(הספקשלהשוק-בטקסטבדוגמה)הכבילהמןשנהנההצדשלבשוקהיאבתחרות
517כחמשפטעיוני"למתחריוממנההנהנההצדביןבתחרותהפוגעתכבילה"גילהדיויד

.לההנלווהוהטקסט20ש"הלהלן;(2004)
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הסבריםייתכנו.יותרגבוהותערכאותידיעלגםאומצולאחרונהועד,הממונה
פורמליסטיבניתוחמדוברכיהואאחדאפשריהסבר.זורחבהלפרשנותשונים
הסדריםביןבמפורשמבחינהאינהלחוק(ב)2סעיףלשון,אכן.הסעיףלשוןשל

כלכליניתוחבמפורשדורשתאינהלחוק(א)2סעיףולשון,!2לאופקייםאנכיים
אתהמשפטבתילפרשנותבאשרהדעתאתלהניחאוליעשויזההסבר.הענףשל

.הממונהלפרשנותנוגעשהדברככלרלוונטיפחותהואכידומהאך,דנןהסעיפים
אתלקדםהמוצהרתמטרתולאור,החוקשליותרתכליתייישוםמצופהממנו

.התחרותיתהתוצאה
הניתוחנטלאתמקלהזושפרשנותהואהרחבהלפרשנותאחראפשריהסבר

שמייחדמה.בכךמיומניםשאינם,האזרחייםהמשפטבתיעלהמוטלהכלכלי
פוטרותששתיהןהואלחוק(ב)2-ו(א)2סעיפיםשלהרחבותהפרשנויותאת
כל.הרלוונטיהענףעלההסדרהשפעתשלכלכלימניתוחהמחליטהגורםאת

לגדרנכנסתהיאאםולבחוןשבהסדר"הידייםכבילת"עללהתבונןהואשצריך

קרי-התחרותיבתהליךפוגעתאולחוק(ב)2בסעיףהמנויותהכבילותסוגי
הכלכליהניתוח,כך.שוקנתח"לחטוף"מנתעלצעדיםלנקוטהצדדיםבתמריץ

-הממונה:המומחיםהגורמיםידיעלרקתיעשההענףעלההסדרהשפעתשל
להגבליםהדיןובית;3ןלחוק14סעיףלפיכובללהסדרמראשפטורשלבהליך
.'לחוק94סעיףמכוחכובללהסדרמראשאישורשלבהליך-עסקיים

שהפרשנותלכךנוגעיםאלהרחבותלפרשנויותנוספיםאפשרייםהסברים
הפרשנות,ראשית.הממונהשלוההשפעההסמכויותגדראתמרחיבההרחבה
שבהםליטיגציהבהליכיהממונהעלהמוטלההוכחהנטללהקלתמביאההרחבה

אכןמסויםהסדר,הממונהלדעתאם,כך.ככובלהסדרלתקוףהחלטתועלמגןהוא
כובלכהסדרעליולהכריז,לחוק43סעיףלפי,יכולהוא,לתחרותומסוכןכובל
הפרשנותלפיאזי,הממונההחלטתעלעררמגישיםלהסדרהצדדיםאם.אסור

פיעל,אנכיהסדרכלהרי.קלושיםסיכוייהם,(ב)2-ו(א)2סעיפיםשלהרחבה
סעיףלפיוהן(א)2סעיףלפיהן,כובלהסדרבגדרהוא,אלהרחבותפרשנויות

הראלקניוןבעניין,למשל,כך.בצרכניםהמסתברתלפגיעתוקשרללאוזאת,(ב)2
שטחלהשכירשלאדיסקונטבנקכלפיהראלקניוןשלהתחייבותוכיהממונהקבע

שלהחלוטותהחזקותמכוחגםהיתרבין,כובלהסדרמהווהמתחרהבנקלסניף

.659'בעמ,6ש"הלעיל,אקסטלבענייןנאורהשופטתדעתאתלמשלראו12
אתלקבלמהחובהכובללהסדרצדדימ"מראשלפטורלממונהמאפשרלחוק(א)14'ס13

אינןהכובלשבהסדרהכבילות(1):אלהכלהתקיימוכישוכנעאם,להסדרהדיןביתאישור
אתלהגבילעלולותשהןאו,ההסדרמןהמושפעהשוקשלניכרבחלקהתחרותאתמגבילות
בשוקבתחרותממששלפגיעהלפגועכדיבהןאיןאך,כאמורמשוקניכרבחלקהתחרות
כבילותבוואין,במניעתהאוהתחרותבהפחתתאינוהכובלההסדרשלעיקרו(2);כאמור
."עיקרולמימושנחוצותשאינן

בתחרותפגיעתואםגם,כובלהסדרלאשרעסקייםלהגבליםהדיןלביתמאפשרלחוק9'ס14
.הציבורטובתשלמשיקולים,משמעותית
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סיכוייו,אנכייםהסדריםעלגםכחלמתפרשאכן(ב)2סעיףאם.15לחוק(ב)2סעיף
משקבע,90-השנותבתחילת,כך.אפסייםזוהכרעהעללערורדיסקונטבנקשל

הםאנכייםהסדריםשלפיהההלכהאת,שיפוטיתמעיןכסמכותבכובעו,הממונה

.קביעותיועלהמגןכליטיגטורבכובעו,יתרוןלעצמונתן,לחוק(ב)2סעיףבגדר
כובלכהסדרהסדרעללהכריזסמכותואתלהפעילחייבלאהממונה,שנית
רחבהכובלהסדרשהגדרתככל.כןלעשותאמיןאיוםבידיושישדי.רשמיבאופן
יכולהממונה,זהאיוםבאמצעות.יותרואמיןלמוחשיהופךהאיוםכך,יותר

אתישנוכיחפץשהואפירמותמוליתרון,המשפטביתלכותלימחוץגם,להשיג

גדולייענושהןוהסיכוי,רשמילאבאופןמהןזאתלדרושיכולהוא.התנהגותן
.יותררחבהכובלהסדרשהגדרתככליותר

יידרשויותררביםשהסדריםלכךגורמתכובללהסדררחבההגדרה,שלישית
מכוחכובללהסדרפטורלתתסמכותולאורוזאת,הממונהשלמראשלאישור
הנוגעיםבתנאיםהפטוראתלהתנותהסמכותלממונה,זובמסגרת.לחוק14סעיף

אתלהרחיבהממונהיכול,תנאיםלהתנותהסמכותבאמצעות.הפירמותלפעילות

,כך.בחוקישירותלושניתנולאלהמעבראלשווקיםעלשלוהפיקוחסמכויות
מוצרקשירתכגון,הפירמותשלצדדיים-חדאקטיםגםלהגביליכולהוא,למשל
.'6החוקידיעלאסוריםאינםאלומעיןאקטיםאםגם,הפליהאובמוצר
באמתהואכאשררקאלהבסמכויותיומשתמשאכןשהממונהמובןאך
אולם.בתחרותמשמעותיבאופןלפגועעלולותאכןמסוימותהתנהגויותכימאמין

,למשל,כך.הפיקוחלרשויותיתרסמכויותבהקנייתבעייתיותשיששיטענויש
.בתחרותלפגועעלולהמסוימתהתנהגותכיבהערכתולטעותגםעלולהממונה

עליומוטלהיהכובלהסדרהואאנכיהסדרכיהממונהטועןשבופעםבכלאילו
על-רלוונטישוקבאיזשהובתחרותלפגועעלולאכןההסדרכילהוכיחהנטל
והאיזון,קטנההייתהמצדולטעויותההסתברות-מעמיקכלכליניתוחסמך

העיסוקחופשעללשמורהצורךלביןהתחרותעלבשמירההצורךביןהעדין
.נשמרהיההפירמותשללקנייןוהזכותוהחוזים

האזרחייםהמשפטבתישלהנגדתגובת:שנייהתקופה.ג

שלהרחבהלפרשנותנגדבתגובתהאזרחייםהמשפטבתייצאוהאחרונותבשנים
,מאולצתאףולעתים,החוקשלדווקניתפרשנותמצדםונקטו,הכובלההסדר

פעמים.כלכליניתוהללא,אוטומטיבאופןהחוקמגדררביםהסדריםשמוציאה
האזרחייםהמשפטבתירתיעתהיהזונגדתגובתביסודשעמדהמניעכינראהרבות

.להחלטה6'פס,4ש"הלעיל,הראלקניוןעניין15
חלקמכוח,מונופוליןבעלתשהיאפירמהעלרקאסוריםלהיותיכוליםצדדיים-חדאקטים16

.לחוק'דבפרקהקבועיםהאיסוריםמן
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באופןלהתנערמנתעלכובלהסדרשלהרחבהבהגדרהלרעההצדדיםמשימוש

.מהסכמיםאופורטוניסטי
(ירושלים)חניותמ.א98/3700א"עאת,למשל,להזכיראפשרזהבעניין

לביןחניוןבעלביןאנכיהסדרנידוןשבו,ירושלים7ןעיריית'נמ"בע1993

לאכיבקבעו.מינימליתוכמותמרבימחירהחניוןלמפעילשהכתיבהחניוןמפעיל

לשימושונרחבגורףפטור(אזכתוארו)ריבליןהשופטהחיל,כובלבהסדרמדובר

להסכמיםהסוגפטוראתלהחילואורטירקלהשופטיםבחרו,לעומתו.במקרקעין
.כלכליניתוחכלללא,!8ערךקלתבתחרותשפגיעתם

הגולןרמתיקבי02/2011(א"תמחוזי)א"תבענייןגםהדבריםמצבהיהזה
כלפיעצמאיתייעוץחברתבעליינןשלהתחייבותנידונהזהבמקרה.'9שטרן'נ

היחסיםסיוםלאחרמתחרהלחברהייעוץשירותיייתןלאכיהגולןרמתיקבי
,לחוק(א)2בסעיףלשוניתפרצהמצאופטהשופט.הגולןרמתיקבילביןבינו

הצדשלבשוקלפגיעהשגורמיםלהסדריםומלאכותירחבפטורמתןהמאפשרת
,הגולןרמתיקביבענייןזפטהשופטשלהדיןמפסק.עצמו20אתכבללאאשר

השופטשלדינופסקאתבקצרהשאישרהעליוןהמשפטביתשלהדיןמפסק
עולה,22הגולןרמתיקביענייןבעקבותשצעדלפחותנוסףאחדדיןומפסק21זפט

האזרחייםהמשפטבתישלפורמליסטיתבגישהאלההכרעותשלמקורןאיןכי
צדדיםשלאופורטוניסטיתמהתנערות,שהזכרנובחששמקורן.החוקבפרשנות
.מהסכמים

9מספרתיקוןיזמת:שלישיתתקופה.ד

.לחוק9מספרתיקוןיזמת,העסקייםההגבליםרשותבברכת,הוצעה2005בשנת
רקכפופיםיהיואנכייםהסדריםכיהצעתיאתמקורבבאופןמיישמתזויזמה

.(2003)590(2)נזד"פ17
,2006-ו"התשס,(ערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסכמיםסוגפטור)העסקייםההגבליםכללי18

הםסוגפטורי.("ערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסכמיםהסוגפטור":להלן)6483ת"ק
לעמידתכפוף,הסדריםשללסוגים,לחוק15אסעיףמכוחהממונהשמוציאגורפיםפטורים
בתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגפטור.הסוגפטורהוראותשלובסייגיםבתנאיםההסדר
להסדרפטורמעניקהואמסוימיםלסייגיםובכפוף,הללוהסוגמפטוריאחדהואערךקלת

.ערךקלתבתחרותשפגיעתו
.(2002)3379(3)2002מח-חק19
שהמחוקקמעידהלחוק(א)2סעיףשלהחקיקתיתההיסטוריה,אחרבמקוםמראהשאניכפי20

החוקאתלפרשישכיהדעהאתהבעתי,אחרתאוכך.הזוהלשוניתלפרצההתכווןלא
לעיל,גילהראו.התחרותנפגעתשוקבאיזהלשאלהנפקותשאיןולקבועתכליתיתפרשנות

.11ש"ה
.(2003)2058(!)2003על-תק,הגולןרמתיקבי'נשטרן!02/0638א"ע2!

,(2003)12552(1)2003מח-תק,מ"בעאשדודלב'נסירו03/1160(א"תמחוזי)א"תראו22
.מתחרהלחנותשטחישכירלאכיחנותכלפיקניוןשלהתחייבותנידונהשבו
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רקכובליםוייחשבו,לחוק(ב)2סעיףשלהחלוטותלחזקותולאלחוק(א)2לסעיף
,בפרט.מעמיקכלכליניתוחפיעל,כלשהואבענףבתחרותלפגועעלוליםהםאם

."מתחריםבין"שהםהסדריםעלרקיחוללחוק(ב)2סעיףכיקובעתההצעה
,הגולןרמתיקבימענייןשעולההלשוניתהפרצהאתמונעהתיקוןנוסח,כןכמו

,בתחרותלפגועהעלולהסדרהואלחוק(א)2סעיףפיעלכובלשהסדרומבהיר
שלהענף-להיפגעהתחרותעלולהענףבאיזהבשאלהתלוישאינובאופן
שלההסברדברילפי,בנוסף.להסדרהשניהצדשלהענףאועצמושהגבילהצד

ולאהרלוונטיבשוקפגיעהשלכלכליניתוחלחוק(א)2סעיףידרוש,ההצעה
.גרידאהתחרותיבתהליךבפגיעהיסתפק
אתקובעאינושהואהיאהמוצעהניסוחשלהתורפהמנקודותאחת,זאתעם

נדרשתזומעיןפגיעהכיההבהרה.במפורשהתחרותיתבתוצאההפגיעהדרישת
כלשונוהתיקוןיאומץאםכיחששקייםלפיכך.ההסברבדבריורקאךמופיעה
פגיעהשדורשכמידהיינו-מילוליבאופןהאזרחייםהמשפטבתיאותויפרשו

,שהדגמתיכפי,אכן.לעילשהובאההפיצוחיםכדוגמת,בלבדהתחרותיבתהליך

ההגבליםחוקסעיפיאתלפרש,קרובותלעתים,נוטיםהאזרחייםהמשפטבתי
ניתוחמביצועהמשפטביתאתהפוטרבאופןותמיד,דווקנילשוניבאופןהעסקיים

ראוי.החוקתיקוןאףעלעצמהעלתחזורזובעיהכיחששיש.מעמיקכלכלי
.לספקמקוםיותירשלאבאופןהסעיףאתלנסחאפואהיה

:קובעהעכשוויכנוסחהבהצעהמופיעשהואכפי,החדש(א)2סעיף

אולמנועהעלול,עסקיםהמנהליםאדםבניביןהסדרהואכובלהסדר"
."בעסקיםהתחרותאתלהפחית

,התחרותיבתהליךמסתברתבפגיעהדישלפיהפרשנותגם,כאמור,סובלתזולשון
,מציעהייתיכןעל.התחרותיתבתוצאההמסתברתהפגיעהשלכלכליניתוחללא

:החדש(א)2סעיףפיעלכילהבהיר,למשל

בעסקיםהתחרותאתלהפחיתאולמנועהעלול[...]הסדרהואכובלהסדר"
."כלשהורלוונטיבשוקמהצרכניםמשמעותיבחלקלפגועהעלולבאופן

הניסוחפניעלעדיףבחוקכיוםהקייםהעמוםשהניסוחדווקאייתכן,לחלופין
פרשנותנדרשתעמימותובשלדווקאכיברורשכיוםמשום,זאת.המוצע

העכשוויכנוסחו,החדשהנוסחקבלתלאחרכיחששישנו.יצירתית-תכליתית
אחרהמתחקהמילוליתפרשנותהסעיףאתלפרשהלגיטימציהתגבר,בהצעה
שהובאהכפיהמפורשתלכוונתובניגוד,הכתובמןעולהשהיאכפיהמחוקקכוונת
נוסחוהותרתהיאנוספתאפשרותכימדברייעולהממילא.להצעהההסכרבדברי
.כנועללחוק(א)2סעיףשל

ההלכהשהרי,כעתרקזוחקיקהיזמתעלתהמדועהשאלהעולה,זהבהקשר
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כברנוצרהאנכייםהסדריםעלגםכחללחוק(ב)2סעיףאתהמפרשתהנוקשה

הדלקחברותשביןהבלעדיותהסדריבענייןההחלטהניתנהעת,1993בשנת

ועדהראשונההתקופהמאזכיהיאלכךהסיבותאחתכינראה.התדלוקלתחנות
הרחבהלפרשנותהאזרחייםהמשפטבתישלהנגדתגובת-השנייההתקופה

הנגדתגובת.הממונהמבחינתהאופטימליהמצבהיה-כובלהסדרהגדרתשל
הפרשנותמןלהפיקהממונההיהשיכולהיתרונותמןהפחיתההמשפטבתישל

ההסדרכילטעוןלהסדריםלצדדיםאפשרההנגדשתגובתמשום,זאת.הרחבה
שוניםפטוריםבאמצעותוביןבחוקשונותפרצותבאמצעותבין,כובלאינושערכו
לטעוןאפשרלכךבהמשך.בתחרותפגיעתולמידתקשרללא,הפסיקהמתוצרת

הממונהבחר,וכרגולטורכליטיגטורבמעמדוהכרסוםהמשךמניעתלשםכי
המשפטבתישלהנגדתגובתאתלרסןמנתעל,לחוק9תיקוןביזמתחלקלקחת

.האזרחיים
אתמשנהואינובלבדהצהרתיהנוהמוצע9מספרתיקון,לגישתי,מקוםמכל

אתלפרשיש,התיקוןהתקבלבטרםעוד,לדעתי,כיוםכברשהרי.הקייםהדין
בענייןהנוסףהדיוןכמצוות,הישרהשכללפי,תכליתיתפרשנותלחוק2סעיף

.23טבעול
תיקון,העליוןהמשפטביתשלפסיקתופיעלגםכילטעוןאפשר,למעשה

ההלכהאתטבעוללענייןהמייחסיםישאמנם.בלבדהצהרתיהואהמוצע9מספר
גישהעלחולקאניאולם,אנכיים24הסדריםעלחללחוק(ב)2סעיףשלפיה

שאלתעלאחתמילהולובוואין,בלבדאופקייםבהסדריםדןטבעולעניין.זו
ביןהסדרעלנסובהדיןפסק.אנכייםהסדריםעללחוק(ב)2סעיףשלתחולתו
קבעהמשפטבית.האחרשללשוקיחדרולא,השותפותפירוקעםשלפיושותפים

מהווההואבאשר,לחוק(ב)2סעיףשלהחלוטותהחזקותלגדרנכנסההסדרכי
,קלאסיאופקיבהסדרמדובר,אומרהווה.פוטנציאלייםמתחריםביןשוקחלוקת
,הואנהפוך.אנכייםהסדריםעללחוק(ב)2סעיףבתחולתכלשהודיוןבוואין
,המצדיקדבר,הישרהשכלפיעללחוק2סעיףאתלפרשמצווההנוסףהדיון

תחולתבסוגייתשעסקהדיןפסק.ידיעלהמוצעתהפרשנותאתדווקא,לדעתי
נחלקובווהשופטים,אקסטל25ענייןהואאנכייםהסדריםעללחוק(ב)2סעיף

,מסורתית-לשוניתגישהנקטה,זהלענייןיחידבדעת,נאורהשופטת.בדעותיהם
אתקיבלטירקלהשופט,לעומתה.אנכייםהסדריםעלחללחוק(ב)2סעיףשלפיה

יה'פרוקצהשופטת.אנכייםהסדריםעלחלאינולחוק(ב)2סעיףכיוגרס,גישתי
אתניתוחהבמסגרתואולם,העסקייםההגבליםדינילפילהכריעשלאבחרה

ביתבפנישהובאההסכםחוקיות-איכיהשופטתקבעה,הבוררותדינילפיהמקרה

.86'בעמ,2ש"הלעיל,טבעולעניין23
.658'בעמ,6ש"הלעיל,אקסטלבענייןנאורהשופטתשלדינהפסקאתלמשלראו24
.659'בעמ,שם25
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שקבעהכפי.ביסוסהלצורךובחינהבירורומחייבת,פניועלעולהאינההמשפט
:יה'פרוקצהשופטת

במקרה[...]הכובלההסדרבסוגייתהנוגעתחוקיות-איבטענתעוסקענייננו"
אחתהיאהכובלההסדרסוגיית.פניהעלהברורהחוקיות-באימדובראיןזה

משפטיתפרשנותרקלאטעוןבירורה.במשפטוהסבוכותהקשותהסוגיות
בחינתהבההקשוריםהממדיםרביעסקיים-הכלכלייםההיבטיםבשל.עיונית
נרחבתמקצועית-ראייתיתולתשתיתלמומחיםהיזקקותגםאחתלאמחייבת

.26"ומעמיקהמורכבתבחינהמתחייבת[...]

השופטגישתעםלהסכיםנוטהיה'פרוקצהשופטתשלקביעתה,לדעתי,כךאם
,יה'פרוקצהשופטתלשיטתשהרי,נאורהשופטתעמדתעםמאשריותרטירקל

(ב)2שבסעיףהחלוטותלחזקותבדומה)מאליוברורהאינהההסכםחוקיות-אי
.חוקיותה-איבשאלתלהכריעמנתעלומורכבמעמיקכלכליניתוחונדרש,(לחוק
החלוטותהחזקותבמסגרתנכללההסכםכיהגישהאתנאורהשופטתאימצה,מנגד

במפורשנקבעהשלאאף,כןאם.כלכליניתוחדורשאינוולכן(ב)2שבסעיף
אםכינראה,אנכייםהסדריםעללחוק(ב)2סעיףתחולתלענייןהדיןבפסקהלכה
(ב)2סעיףשלפיהגישתיאתמאמצתזוהרי,כלשהיהלכהממנולדלותאפשר

.אנכייםהסרריםעל,כיוםכבר,חלאינולחוק
אין,אקסטלבענייןנאורהשופטתשלהיחידדעתאתנאמץאםגם,למעשה

מעמיקכלכליניתוחבאמצעותאנכיהסדר"להציל"אפשרכימחלוקתכיום
העסקייםההגבליםלכללי4סעיף.ערךקלתהנהבתחרותפגיעתוכיהמראה

לפטורילזכותיוכלושלאהסכמיםשלרשימהמונה27(כלליותוהגדרותהוראות)
,ליהנותתוכללאהסכמיםשלזושרשימההיאזוהוראהשלהסבירההפרשנות.סוג

תיקנההממונה.ערך28קלתבתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגמפטור,למעשה
שביןהסדריםעלחלהזו"שחורהרשימה"כיבהבהירה,הסעיףאתלאחרונה
הגישהפיעלשגםהיאזוהבהרהשלהאופרטיביתמשמעותה.בלבדמתחרים
באמצעות"להצילם"אפשר,לחוק(ב)2סעיףלגדרנכנסיםאנכייםהסדריםשלפיה
.ערך29קלת,נתוןבמקרה,בתחרותפגיעתםאם,כלכליניתוח

היההמשווהשבמשפט,מינימוםמחיריהכתבתשלהסדרגםכי,לצייןראוי

.'ג-ו'ב'פס,שםראוהכללילדיון.יה'פרוקצהשופטתשלדינהלפסק'ז'פס,שם26
:להלן)6483ת"ק,2006-ו"התשס,(כלליותוהגדרותהוראות)העסקייםההגבליםכללי27

.("כלליותהוראותהסוגפטורי"
דניאל"ומונופולין,עסקייםהגבלים,תחרותהמגביליםחוזים"גילהדיויד,זהלעניין,ראו28

.(2003)635,728גכרךהוזיםכהןוניליפרידמן
(%50מעלשלנתחבעלכלומר)מונופוליןבעלאינולהסדרהצדדיםמןשאחדובלבד,זאת29

להסדריםהסוגפטורשלתחולתונמנעתשאז,לומשיקמשוקאוההסדרנשואהשוקמן
לעיל,ערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסכמיםהסוגפטורראו.ערךקלתבתחרותשפגיעתם
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per(כשלעצמואסורמסורתיכאופן se(,מכוחהצלהברלהיותדומהבאופןראוי
per,אסורלהיותראויולא,ערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגפטור se

"עולמיתחלוציות"משוםמהווהזושגישהמכאןעולה.החלוטותהחוקותבמסגרת
perמאיסורמינימוםמחיריהכתבתהעברתשל se(המחמירההגישהפיעללפחות,

זהו,אכן.30(הסבירותלכלל(לחוק(ב)2סעיףלגדרנכנסיםאנכייםהסדריםשלפיה
כימראהמינימוםמחירלהכתבתהסדרשלהכלכלישהניתוחמשום,הרצויהמצב
.3!אחריםאנכייםהסדריםמאשריותרמאליהמובנתאיננהבתחרותפגיעתו

להצילושאפשרכובלהסדרבחזקתהואאנכיהסדרשלפיהגישהישנה,כאמור
במקרה,זוגישהפיעל.ערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגפטורמכוח

הוכחהלשםהדרושהמעמיקהכלכליהניתוחלביצועהנטל,משפטיסכסוךשל

על.ההסדראתלקייםהרוצההצדעלמוטל,ערךקלתהיאבתחרותהפגיעהכי
פיעלרקכובליםלהיותיכוליםאנכייםהסדריםשלפיה,זאתלעומת,גישתיפי

ההסדרכיהטועןהצדעלמוטלהכלכליהניתוחלביצועהנטל,לחוק(א)2סעיף
.כובלהוא

האזרחייםהמשפטבתיעלהכלכליהניתוחנטלהטלת:התוצאה.ה

מספרתיקוןאימוץטרםעתהכברהקיימת-הגישהוכן9מספרתיקוןיזמת
סעיףאתולהחילתכליתיתפרשנותלחוק(א)2סעיףאתלפרשיששלפיה-9
בהןישכיהואלכךהטעם.קושייוצרות,בלבדאופקייםהסדריםעללחוק(ב)2

לשםמעמיקכלכליניתוחלערוךהנטלאתהאזרחייםהמשפטבתיעללהטיל
בתיכימוכיחהניסיון,אכן.כובלתהסדרהואאנכיהסדראםבשאלההכרעה
היאלכךראיה.הנדרשהכלכליהניתוחאתמלערוךנרתעיםהאזרחייםהמשפט

האזרחייםהמשפטבתיניתבו,"השנייהתקופה"בוהן"הראשונהתקופה"בשהן
.מעמיקכלכליניתוחלבצעמהצורךאותםהפוטריםלאפיקיםהחוקפרשנותאת

כלכליבניתוחצורךללאכובליםהםשהסדרים,כזכור,נקבעהראשונהבתקופה

אבל,כובליםאינםהסדריםכינקבע,זאתלעומת,השנייהבתקופה.שלהםמעמיק
.מעמיקכלכליבניתוחצורךללא,שוב,זאת

עלמעמיקכלכליניתוחשלזהנטלהטלתאםהשאלהמכאןעולהממילא

הוא,עסקייםלהגבליםמיוחדתמומחיותבעלישאינם,האזרחייםהמשפטבתי
עםלהתמודדיכוליםהאזרחייםהמשפטבתיכילטעוןאפשר,גיסאמחד.ראוי
מורכבותסוגיותעםמתמודדיםשהםכפיממש,זהמסוגמעמיקכלכליניתוח

האנכייםההסדריםעלחלערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגפטורכיבהבהירה30
הסדרעל,לאחרונהרק,שהחיל,האמריקניהעליוןהמשפטביתאתהממונההקדימה,כולם

perהאיסורכללאתבמקוםהסבירותכללאתמינימוםמחירילהכתבת se.8ש"הלעילראו.
.1ש"הלעיל,ושפיגלגילה,למשל,ראו31
.דינהלפסק12'פס,6ש"הלעיל,אקסטלבענייןנאורהשופטתדבריאת,למשל,ראו32

59ט"תשסןג"יהמשפט



גילהדיויד

הבה,מכךיתרה.ועוד,רפואיתרשלנות,סבוכותנזיקיותתביעותכגון,פחותלא
,'בפירמהעםחוזההפרה'אשפירמהנניח.הבאהבדוגמה,למשל,נתבונן

המשפטבית.מסויםבשוקלפעול'בפירמהשלהאפשרותנמנעהזאתובעקבות
עלאולם.ההפרהבעקבות'בלפירמהשנגרםהנזקאתלחשביצטרךהאזרחי

הצפוייםרווחיהאתלאמודהאזרחיהמשפטביתעליהיהזהנזקלחשבמנת
הצפויותעלויותיהמהןלהעריךהמשפטביתעליהיה,כךלצורך.'בפירמהשל
הצפויכוחהומהוהצפויותהכנסותיהמהן,זהבשוקמפעילות'בפירמהשל

שלגבולותיובהגדרתתלוידהכוח.השוליותעלויותיהעלהעולהמחירלגבות
,היחסיבחוזקם,'בפירמהשלהמתחריםבמספר,'בפירמהפועלתשבוהשוק

זהניתוח.ועוד,לעיןהנראהבטווחהשוקאלחדשותפירמותשללכניסהבצפי
הסתברותאוהפגיעהמידתאמידתלצורךהנדרשהטיפוסילניתוחלהפליאדומה

מוכניםהאזרחייםהמשפטבתיזאתובכל,עסקייםבהגבליםבתחרותהפגיעה
.אותולערוךומזומנים
יחפצואכןהאזרחייםהמשפטבתיכיתקווהשאיןהיאאפשריתחלופיתגישה
.לחוק(א)2סעיףשלראוייישוםלצורךהדרושמעמיקכלכליניתוחליישם

מחד:"העולמותמכלליהנות"זאתבכלאפשראםהשאלהאתמעלהזוגישה
,מעמיקכלכליניתוחלערוךמהצורךהאזרחייםהמשפטבתיאתלפטור,גימא

אכןכדהכלכלישניתוחבאופן,כראוילחוק(א)2סעיףאתליישם,גיסאומאידך
תוצאההמשיגבאופןהחוקאתלתקןאפשר,אחרטבמקוםשהצעתיכפי?ייושם
השאלהאזרחימשפטביתבפניעולהכאשר,ידיעלהמוצעהתיקוןפיעל.זומעין
ביתאתהחוקיחייב,לחוק(א)2סעיףפיעלכובלהסדרהואמסויםהסדראם

להגבליםהדיןביתכגון)מומחהלגוףלפנות,(לויתירלפחותאו)האזרחיהמשפט
שלמעמיקכלכליניתוחהדורשותבשאלותהכרעהלצורך,(הממונהאועסקיים
עדויותשמיעתלרבות,כולוהכלכליהניתוח,בהתאם.בתחרותהפגיעהמידת

לבית,הבדיקהבתום,מסקנותיואתשיגיש,המומחההגוףידיעלייערך,מקצועיות
,לכאורה,העולהאחדקושי.מקשייםנקייהאינההצעתי,זאתעם.האזרחיהמשפט

כלכלימדיוןיחששוכובלהסדרעלפוטנציאליים"מתלוננים"כיהואמהצעתי
להסדרצדבהיותםיואשמושמא,עסקייםלהגבליםהדיןבביתבתלונתםמעמיק
שרוצה"המתלונןצד"לחסינותמתןשלפתרוןלהציעאפשרלכן.פוגעניכובל

.כובלההסדרכיבטענהאנכיהסדרמאותולהתנער
לצורךכברבתחרותהאנכיההסדרפגיעתשלמעמיקכלכליניתוחלבצעהצורך
נובעזהקושי.נוסףקושימעורר,לחוק(א)2סעיףלפיכובלההסדראםהשאלה

בהקשרמעמיקכלכליניתוחנדרששבהםנוספיםמצביםכמהשישנםהעובדהמן

ההצהרתיות,העסקייםההגבליםלחוק9'מסלתיקוןההצעהשלחשיבותה"גילהדיוידראו33
משפטעיוני"האזרחייםהמשפט-בתישלמכתפיהםהכלכליהניתוחנטללהסרתוהצעה,שלה
.(2006)641כס
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הפגיעהמידתהחוקשלהלשונינוסחופיועל,כובלהסדרעלהחוקתחולתשל
,למשל,כך.למצבממצב,לכאורה,שונהזהלענייןבוחןאבןהמהווהבתחרות
בתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגפטורמכוחלפטורראויהסדראםבדיקהלצורך
בתחרותההסדרפגיעתאםלבדוקמנתעלמעמיקכלכליניתוחלבצעיש,ערךקלת

,לחוק14סעיףלפי,לפטורראויהסדראםהממונהשלבדיקהלצורך."ערךקלת"
שלושהלפנינו,כךאם.בתחרות"ממששלפגיעה"פוגעההסדראםלבדוקיש

הסדר:בתחרותהפגיעהמידתשלכלכליניתוחהמחייביםשוניםלשונייםנוסחים
שפגיעתוכובלהסדר;לחוק(א)2סעיףלפיכובלהוא"בתחרותלפגועעלול"ש

;ערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגלפטורראוי"ערךקלת"בתחרות

,לכאורה.הממונהמןלפטורראויבתחרות"ממששלפגיעה"פוגעשאיננווהסדר
,אומרהווה."הכבדאלמהקל"מסודריםהללוהנוסחיםששלושתלטעוןאפשר

שהואכזותהאבתחרותשפגיעתודי,לחוק(א)2סעיףלפיכובליהיהשהסדרכדי

כדי,מספקתבתחרותשפגיעתוהסדרייתכן,גיסאמאידך."בתחרותלפגועעלול"
ועל,"ערךקלת"בתחרותפגיעתואך,לחוק(א)2סעיףלפיכובליהיהשהוא

ייתכן,לבסוף.ערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגלפטורזכאיהואכן
ועל,"ערךקלתפגיעה"שמהווההפגיעהדרגתעלעולהבתחרותשפגיעתוהסדר

אםפטורלוליתןמוסמךהממונהאך,ל"הנהסוגפטורבגדרבאאינוהואכן
."ממששלפגיעה=איננהבתחרותהפגיעה
,בתחרותפגיעהשלהדרגותשלוששלזה"דירוג"שלהאנליטיהקסםאףעל

הואלענייננוהנדרשהמעמיקהכלכליהניתוחביצוע.מעשיתאינהזומעיןפרשנות
שלהמסתברתפגיעתואם,נתוןבמקרה,לקבועאפשריבלתיויהיה,דיומורכב
קלתשאינהפגיעה")השנייה,("עלול")הראשונהלדרגהשייכתבתחרותהסדר

מעשיתגישהלנקוטיש,לטעמי,לפיכך.("ממששלפגיעה")השלישיתאו("ערך
עלאחידסטנדרטהחלתתוך,לכאורהשוניםשהנםאלהסטנדרטיםביןולהשוות

לעניין"בתחרותלפגועעלול"שאינוהסדרכל,אומרהווה.המקריםשלושתכל

לפימהממונהלפטורזכאייהיהממילא,כובלהסדראינוכןועל,לחוק(א)2סעיף
,בסעיףכנדרש,"ממששלפגיעה"אינהבתחרותשהפגיעהכיוון,לחוק14סעיף

היאבתחרותשפגיעתומשום,ערךקלותלפגיעותהסוגלפטורזכאייהיהוממילא

שתפקירומיעלנסבלבלתינטלהטלתתמנעהסטנדרטיםהשוואת."ערךקלת"
שונותרמותביןלהבחיןיתקשהעסקייםלהגבליםמומחהגם.זהניתוחלבצע

,לדעתי.אלהכלליםשלדיפרנציאלייישוםלצורךבתחרותמסתברתפגיעהשל
אלהנורמותלשלוששהסטנדרטיםהיאשתאומץההלכהשאםסבירחששיש

המשפטבתימצדכלשהוכלכלימניתוחמוחלטתלהימנעותהדרךתקצר,שונים
עלול"כ"בתחרותלפגועעלול"הדיבורשל"מילולית"פרשנותתוך,האזרחיים

התוצאהשלמעמיקכלכליניתוחשייערךמבלי,"גרידאהתחרותיבתהליךלפגוע
.התחרותית

61ט"תשסןג"יהמשפט



גילהדיויד

ההבחנהלצורךכקריטריון"הצדדיםאופקיות"לעומת"ההסדראופקיות".ו
לחוק(ב)2סעיףלביןלחוק(א)2סעיףבין

עלשלפיה,גישתיאת,לכאורה,אימצהלחוק9מספרלתיקוןההצעה,כאמור
שלמעמיקכלכליניתוחהדורש,בלבדלחוק(א)2סעיףיחולאנכייםהסדרים
ההלוטותהחזקותיחולוולא,רלוונטיענףבאיזשהובתחרותההסדרפגיעתמידת

הסדרים"עלזהדיןמחילהאינההמוצעהתיקוןלשוןאולם.לחוק(ב)2שבסעיף
."מתחריםביןשאינםהסדרים"עלאלא,"אנכיים

עלולאלהסדרהצדדיםאופקיותעלהואאפואהמוצע9מספרבתיקוןהדגש

הראשוןהמקרה:עיקרייםמקריםבשלושהקושייוצרזהמצב.ההסדראופקיות
,ההסדרנשואבשוקמתחריםאינםההסדרנשואוהלקוחהספקשבוהמקרההוא
אחריםבשווקיםביניהןמתחרותשליטהבקשריאליהםהקשורותחברותאלא
הגבליםבדיניהמקובלתהגישהלפי.ההסדרנשוא,אנכיתהקשוריםהשווקיםמן

כאותושליטהבקשריאליההקשורהאחרתוחברהחברהנחשבות,עסקיים
מתחריםאינםאמנםההסדרנשואוהלקותהספקשבובמקרה,כךאם.'הגוף4

השולטותחברות,בהםהשולטותחברותאולם,האנכייםקשריהםנשואבשווקים
חברותידיעלהנשלטותחברות,ידםעלהנשלטותחברות,בהםהשולטותבחברות
מתחרים,בהםהשולטתהחברהאותהידיעלהנשלטותחברותאוידםעלהנשלטות

,בהתאם."מתחריםצדדים"לייחשבולהסדרהצדדיםאף-כלשהובענףבזהזה
צדדיםכיהיאהכוונה,לחוק9מספרתיקוןתחולתלצורךשגםנותנתהדעת
מכוחכובליםהסדריםבחזקתיהיוביניהםאנכייםוהסדריםמתחריםייחשבואלה

.לחוק(ב)2סעיףשלהחלוטותהחזקות
של"נינה"חברהביןתחרותקשרי,למשל,אםהשאלהמכאןעולהממילא

הסדרעלחלוטהחזקההחלתמצדיקיםאכןהלקוחשל"נינה"חברהלביןהספק

אםגם.שליליתזולשאלההתשובהלדעתי.כובלהואשלפיההשנייםביןאנכי
זיקהביניהםליצוריכוליםלהסדרהצדדיםשביןלקוח-ספקיחסיכיסבוריםנהיה

נובעזהחששהרי,שלהם"נינות"ההחברותביןהתחרותאתלרכךהעלולה
.לקוח-ספקיחסיהמלווההאנכיתהכבילהמןולאביניהםלקוח-ספקיחסימעצם

רכישההסדריש"חינםחצימחסני"לבין"גד"מחלבותשביןנניח,למשל,כך
רקמסויםחלבמוצרלרכושמתחייבת"חינםחצימחסני",ההסדרלפי.בלעדית

"נינה"חברהיש"גד"של"סבתא"שלחברהגםנניח.ממתחריהולא"גד"מ
חברהיש"חינםחצימחסני"של"סבתא"ולחברה,המנעוליםבשוקהפועלת

כללימכוחהחליםתנאיאוהגבלה",כלליותהוראותהסוגלפטורי2סעיףפיעל,למשל,כך34
אובהגבלהעמידה-איויראו,כאמורלצדהקשוראדםעלגסיחולולהסכםצדעלסוגפטור
'ס."קשורהואשאליוהצדשלבהםעמידה-כאי,עמויחדאוקשוראדםשלכאמורבתנאי

השולטאדם":היתרבין,כולל"קשוראדם"כי,מצדו,קובעכלליותהוראותהסוגלפטורי1
."מהםמיבידיהנשלטתאגידוכללהסכםצדידיעלהנשלטתאגיד,להסכםבצד
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מחסני"ו"גד"ייחשבוכזהבמקרה.המנעוליםבשוקהיאגםהפועלת"נינה"
ייחשבו,המוצע9מספרתיקוןנוסחפיעל,כןעל."מתחרים"ל"חינםחצי

מכוח"כובלהסדר"בחזקתיבואביניהםהבלעדיותוהסדר,למתחריםהצדדים

ביןהתחרותיחסיכיצדהשאלהאתמעוררזהדבריםמצב.לחוק(ב)2סעיף
אתמגדילים"חינםחצימחסני"ושל"גד"של"סבתות"השל"נינות"ההחברות
לשאלההתשובה?ל"הנהבלעדיותשבהסדרבתחרותהמסתברתהפגיעהמידת

יגרמו"חינםחצימחסני"לבין"גד"ביןהחוזייםשהיחסיםחשששישנוהיאזו
מתוןבאופןלהתחרותשלהן"נינות"הלחברותלגרוםשלהן"סבתות"הלחברות

-הבלעדיותהסדראלמלאגםקייםזהחששאולם.המנעוליםבשוקיותר
אפשר-איוהרי-"גד"לבין"חינםחצימחסני"שביןלקוח-ספקיחסימעצם

שאפשרייתכן.כובלהסדרמהוויםהצדדיםביןלקוח-ספקיחסיעצםכילטעון
תלותיוצרת"גד"מרקלרכושהתחייבה"חינםחצימחסני"שהעובדהכילטעון

"סבתא"ההחברהשלשהנטייהמכאן."גד"ב"חינםחצימחסני"שליותרגדולה
במתינותלהתחרותשלה"נינה"הלחברהלגרוםתהיה"חינםחצימחסני"של
.המנעוליםבשוק"גד"של"הסבתא"החברהשל"הנינה"בחברהיותררבה
אםבשאלהכגון,רבותבנסיבותותלויהבמחלוקתשנויהזומעיןטענהאולם

הנטייהעםהחברההיא"חינםחצימחסני"של"הסבתא"של"הנינה"החברה
,רלוונטיתהטענה,מזויתרה.35המנעוליםבשוקמחיריםלהורידביותרהחזקה

בלעדיותשהבטיחהצדשלזומעיןתלותהיוצרים,בלעדיותלהסדרירק,בכללאם
כגון,אחריםמסוגיםאנכייםבהסדריםעולהאינההיא.הבלעדיותמןשנהנהבצד

.'וכוהנחותהתאמתהסדר,מועדףלקוחהסדר,מחיריםהכתבת
,מספקשהואהמוצרשלמפיץגםשהואספקשבהםבמקריםעולהשניקושי
t(ההפצהבחולייתוהןהאספקהבחולייתהןפועל,כלומר (Dual Distribution

החזקותיחולוזהבמקרהגם,המוצעהתיקוןלפי.עצמאימפיץעםהסדרעושה
שההסדראף,"מתחרים"הםלהסדרהצדדיםבאשר,(ב)2סעיףשלהחלוטות

הבטיחזהשספקנניח,למשל,כך.ראויהאיננהזותוצאהגם,לדעתי.אנכיעצמו

מדובר,אומרהווה.לומוכרשהספקהיחידהעצמאיהמפיץיהיהשהואלמפיזן
שהספקמשום,מוחלטתאיננהשהבלעדיותאלא,בלעדיתהפצההסדרשלבסוג
הפצההסדרשלהפגיעההאם."כלעדי"הלמפיץרקולא"לעצמו"גםמספק

?ההפצהבמישורגםפועלהספקכאשריותרגדולהבתחרותזהמעיןבלעדית

היההבלעדיתההפצההסדר,ההפצהבתחוםהספקפעלאילולא.הנכוןהואההפך
הואהספקכאשרואילו,הספקשלהמוצראתמפיץאחדמפיץרקשבומצביוצר
הוא-הספקשללמוצרמפיץעודקיים,ההסדרלמרותאזי,בעצמומפיץגם

.MICH~:השוו35 ] . RE99ג!שאענשע"הDavid Gno, Ihe Anticompetitive E]fect of Passive

מחיריםלהורידביותרהגדולההנטייהעםהפירמהשלתמריציהשרקהמראה,1(2000)
ללאקרטלים)"סמוייםקרטלים"אםהשאלהלצורךהחשוביםהםתחרותילאלמחיריחסית

.יציביםהם(המתחריםביןקומוניקציה
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ההסדרכינטעןתאוריהאיזוסמךעללשאלהקשרבלי,כךמשום.עצמוהספק
שבובמקרהמאשרפחותהזושפגיעההמסקנהמתחייבת,בתחרותלפגועעלול
לגדרנכנסאינושההסדרמחלוקתאיןשבומקרה-בעצמומפיץאינוהספק

.המוצעהתיקוןפיעלהחלוטותהחזקות
,כך.בלעדיותהמפיץמןקיבל,ההפצהבשוקגםהפועל,שהספקעתהנניח
,"פז"מחברתבלעדיבאופןדלקלרכושמתחייבתדלקשתחנתנניח,למשל

.הרוכשתהדלקתחנתשלבאזורמתחרותדלקתחנותעצמהבכוחותשמפעילה
שבובמקרהמאשריותרגדולבתחרותפגיעהמפניהחששאכן,לכאורה,הפעם

הדלקתחנתשלשבאזורמשום,הרלוונטיהדלקתחנותבשוקפועלתאינה"פז"
רקלרכוששצפויות("פז"שלהתחנות)נוספותדלקתחנותקיימותהרוכשת

האזורבאותומפעילותמתחרותדלקתכרותדחיקתשלהאפקט,זהבאופן."פז"מ
קיימיםשבומצבלביןזהדבריםמצבביןהבדלשאיןנראה,זאתעם.יותרגדול

.הספקמןבלעדיתלרכוששהבטיחוהרלוונטיההפצהבענףעצמאייםמפיציםשני
בגדראינםההסדריםכיהמוצע9מספרתיקוןקובע,האחרוןבמצב,כןפיעלאף

דלקתחנתשלבעליםהיאהדלקחברתכאשרדווקאואילו,החלוטותהחזקות

(באזורנוספתעצמאיתדלקתחנתמצדמבלעדיותנהניתרקולא)באזוראחרת

בתחרותהמסתברתהפגיעהשלהניתוחבמסגרת,כךאם.החלוטותהחזקותחלות
גםפועלשהספקהעובדהאתבחשבוןלהביאהיהראוי,לחוק(א)2סעיףפיעל

.ההסדרעל(ב)2סעיףשלגורפתלהחלהלגרוםבליבשוק
בשוקגםפועלגימאשמחדספקשלאחריםהסדריםעלגםחלדומהניתוח
הסדרים,כך.עצמאייםמפיציםעםאנכייםהסדריםעורךגיסאומאידך,ההפצה

כגון,ההפצהבתחוםתחרותהשולליםשלוהעצמאייםהמפיציםלביןזהספקבין
יותרפוגענייםלהיותעלולים,בלעדיותטריטוריותאומינימוםמחיריהכתבת

,מפיץגםהואהספקשכאשרמשום,זאת.ההפצהבתחוםגםפועלהספקאם
רווחיואתגםאלאהאספקהבתחוםרווחיואתרקלאלהשיאאינטרסלויש

כדיבוישאםגם-ההפצהבתחוםהתחרותאיון,בהתאם.ההפצהבתחום
בתחוםרווחיואתלהגדילעשוי-האספקהבתחוםהספקרווחיאתלהקטין
(א)2סעיףיישוםבמסגרתשיידון,לדעתי,לוראויזהניתוחגםאולם.ההפצה

עלהחלוטותהחזקותשלגורפתמההלהלהבדיל,הספציפיההסדרעללחוק
ניתוחהחלתהמצדיקיםשהשיקוליםלהניחסביראלהמעיןבמקרים.המקרה
,לחולממשיכים,חלוטותמחזקותלהבדיל,אנכייםהסדריםעלפרטניכלכלי
,לכלולאפשרמפיץגםהספקבהיותשמקורםלחומרההמיוחדיםהשיקוליםואת

.הפרטניהכלכליהניתוחבמסגרת,מתאימיםבמקרים
ההפצהבשוקגםפועלהספקשבהםמקריםעלהצבענוהקודמותבפסקאות

)Dual Distribution(.כאשרקייםלמפיץהספקביןתחרותיחסישלאחרסוג

שהמפיץהמותגיםלצדשבו,למשל,המקרהזהו.האספקהבשוקגםפועלהמפיץ
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אנכייםכובליםלהסדריםבהתייחסותתמורות

Private("פרטימותג"בעלהוא,עצמאייםמספקיםרוכש Label(מספקשהוא
החזקותלהחלתהמוצעהתיקוןפיעלהמובילים,תחרותיחסיהםאלהגם.לעצמו

ל"הנהמפיץביןבאופייםאנכייםהסדריםעללחוק(ב)2סעיףשלהחלוטות
שהמפיץנניח,למשל,כך.מוטעיתתוצאהלגישתיווגם.העצמאייםלספקים

.אחרספקעםבלעדיתרכישהבהסכםמתקשר,פרטימותגבעלגםשהוא,ל"הנ
בהסדרמאשריותרבתחרותלפגועכדייהיהזהבלעדיתרכישהבהסדרהאם

פיעל.הנכוןהואההפך?פרטימותגלושאיןמפיץעליושחתםבלעדיתרכישה
ואילו,הבלעדיהספקשלהמותגאתרקמוכרהמפיץ,האחרוןהסוגמןהסדר

זההמתחריםמותגיםשנימוכרהוא-הפרטימותגואתגםמוכרהמפיץכאשר
ידחקפרטימותגללאבלעדיתרכישההסדרכיחששישלמשלאם,בהתאם.בזה

בהסדרהרי,יותרלריכוזיהספקיםשוקאתיהפוךוכךהשוקמןמתחריםספקים

,מובנהבאופןגבוההפחותהספקיםשוקריכוזיותפרטימותגעםבלעדיתרכישה

מתחייבספקשבובמקרה,זאתלעומת.הפרטיהמותגגםקייםזהבשוקשהרי
עשויבתחרותלפגיעההחששאכן,פרטימותגגםלושישלמפיץבלעדיתלהפצה
שהוא,שהמפיץמשוםזאת.פרטימותגללאבלעדיתהפצהלהסדרביחסלגדול
המותגשביןהתחרותאתלאייןעלול,הספקשלהמותגאתשמפיץהיחידהמפיץ

שנישלההפצהמחיריבאמצעות,ל"הנהספקשלהמותגלביןשבבעלותוהפרטי
יישוםבמסגרתנקודתיתזהחששגםללבןאפשר,לדעתי,אולם.אלהמוצרים
מפיץעםהנעשיםהאנכייםההסדריםכלאתגורףבאופןלגרורמבלי,(א)2סעיף

.לחוק(ב)2סעיףשלהחלוטותהחזקותגדריאל,פרטימותגלושיש
שישמפיץעםהנערכיםאחריםמסוגיםאנכייםהסדריםעלחלדומהניתוח

ביןהתחרותאתהמסיריםהסדרים,כך.הספקשלבמותגהמתחרהפרטימותגלו

,בלעדיותטריטוריותאומינימוםמחיריהכתבתכגון,הספקשלהמותגמפיצי
המותגלביןהספקשלהמותגביןהתחרותאתלרכךגם,מסוימיםבמקרים,עלולים

מינימוםמחיריהכתבתשלפיהןתאוריותישנן,למשל,כך.36המפיץשלהפרטי
ברורלאאולם.קרטל37ליצורהספקיםעללהקלעלולהמצרכניםיגבושהמפיצים

,המפיץבבעלותדווקאהואהמתחרההמותגכאשריותרגדולזהחששמדוע

,מקוםמכל.אחרעצמאיספקידיעללמפיץנמכרהמתחרהשהמותגממצבלהבדיל
עלוהמשליכיםהמתחרההמותגעלהמפיץשלהבעלותמןהנובעיםניואנסים

במסגרתמעמיקלליבוןראויים,בתחרותלפגועעלולקונקרטיהסדרשבוהאופן
.חלוטותחזקותשלגורפתלתחולהולא,לחוק(א)2סעיף
סעיףלביןלחוק(א)2סעיףביןההבחנה,נשמעתהייתהדעתילו,כךאם

אופקיותעלאלא,להסדרהצדדיםאופקיותעללאשתתבססלהראוי,לחוק(ב)2

JosephחןProducers'':למשל,ראו36 Stigfia , The Role ofExclusive Territories11PaUick Rey

(1995)431RAND .IOURNAL

'
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,EcoN.].[3.,למשל,ראו37

?
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Manufacturers

Want Fair Trade(4יע,Lester )( . Telser
(1960)86.
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לוראוי,הצדדיםשללקוח-ספקליחסינוגעכלומר,אנכישהואהסדר.ההסדר
ואילו,לחוק(א)2סעיףמכוחהמצווההמעמיקהכלכליהניתוחפיעלשיידון
החלוטותהחזקותלגדרשייכנסלוראוי,הצדדיםביןהתחרותיחסישעניינוהסדר
.זהקטןבסעיףהמנויותהחמורותהכבילותבאותןעוסקהואאם,(ב)2סעיףשל

סיכום.ז

הסדריםעלבישראלהעסקייםההגבליםדיניתחולתשלהאבולוציהשמןנראה
אתהאוכפתהרשותכילצפותאפשר,ראשית.דבריםכמהללמודאפשראנכיים

רחבהבתחולהלכאורהתחפוץ,העסקייםההגבליםרשות,העסקייםההגבליםדיני
,מסויםגבולחוצההחוקתחולתהיקףשכאשראלא.החוקשלהאפשרככלרבה

מצרהנגדתגובתמזמינהשהיאמשום,בהפסדהלצאתעלולזוהרחבהשלשכרה
החוקשלרחבהבתחולהשחפצהאכיפהרשותגם,בהתאם.המשפטבתימצד

אתתעבורשלאכזאת,דיהמתונהבתחולהלתמוךעשויהלאכוףמצווהשהיא
מעונייניםאינםבישראלהאזרחייםהמשפטבתיכיללמודאפשרעוד.הרצויהגבול
מעיןבדיקהשלעתיםאף,בתחרותהפגיעהמידתשלמעמיקכלכליניתוחלבצע

בעיהלפתורכיצדהדעתאתלתתיש.נתוןבמקרהלהכריעמנתעלחיוניתזו
סבוכותכלכליותשאלותלהפנותאזרחייםמשפטבתילחייבהצעתי.זומוסדית
.זהמעיןבפתרוןצעדלהיותיכולה,מומחהלגוף

אתהופכיםדווקאלאולקוחלביןספקביןתחרותשיחסיהראיתי,לבסוף
ביןתחרותיחסישלההשלכה,בפרט.יותרתחרותיים-לאנטישביניהםההסדרים

אינה,שלהםהאנכיההסדרנשואהשוקמןאחריםבשווקיםהלקוחלביןהספק
.כובלהסדרלהיותהחלוטותלחזקותהסדרהכפפתלהצדיקמנתעלדיהחדה

[Dua(ההפצהבתחוםגםספקשלפעילותו,בנוסף Distribution(,פעילותוגםכמו
Private(האספקהבתחוםגםהמפיץשל Label(,הפגיעהאתמגדילותבהכרחאינן

נהפוך.האמוריםהמפיץאוהספקמעורבשבואנכיהסדרשלבתחרותהמסתברת
צפויהשוניםמסוגיםאנכייםהסדריםשלבתחרותהמסתברתהפגיעהלעתים,הוא

רקעוסקהספקשבהם,קלאסייםבמצביםמאשריותרקטנה,אלהבמצבים,להיות
.בהפצהרקוהמפיץבאספקה
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