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'נלשיווקשיתופימרכזתנובה94/2ערר:פסיקההערת
העסקייםההגבליםעלהממונה

*גילהדיוידר"ד

מבוא1

עסקייםלהגבליםהדיןביתשלהחלטתואתביקורתיבאופןבוחןזהמאמר
ההגבליםעלהממונה'נלשיווקשיתופימרכזתנובה94/2בערר(הדיןבית:להלן)

תנובהביןהמיזוגאתהדיןביתאישר,זובהחלטתו.ן(תנובהערר:להלן)העסקיים
,(הנגבעוף:להלן)הנגבעוףמשחטתלבין(תנובה:להלן)לשיווקשיתופימרכז

הסתמךהדיןכיח,ראשית:בשנייםמתמקדהביקורתעיקר.1994בתחילתשאירע
המיווגאתבחשבוןלקחתמבלי,המיזוגהשפעתשל"סטטי"ניתוחעלבמשתמע
המיזוגאתבחןלאהדיןבית,שנית.ארוךלטווחהשוקמבנהבהתפתחותכחוליה

מהנתוניםשעולהלמרות,האלטרנטיביותהרוכשותשלבאספקלריהתנובהעם
עדיףהיהאלהאלטרנטיביותרוכשותעםהנגבעוףמיזוגכיהדץביתבפנישהיו
.תנובהעםמיזוגפניעל,בתחרותהפגיעהמבחינת,משמעותיבאופן

לוקחשאינו,המיזוגהשפעתשלסטטיניתוחפיעלכימראהלמאמר2.3סעיף
פירמהעםתנובהשלמיזוג,ארוךלטווחהשוקמבנההתפתחותמגמתאתבחשבון
כפי,אולם.בתחרותמשמעותיבאופןפוגעאינואכן,הנגבעוףכמויחסיתקטנה
כימגלהארוךלטווחהשוקמבנהשלההתפתחותמגמתניתוח,מראה3.3שסעיף
,התחרותאתמשמעותיבאופןיפחיתהנגבעוףעםתנובהשמיזוגסבירחששקיים
שלתנובההיא,לכךהסיבה.הנגבעוףשליחסיתהקטןהשוקנתחלמרותוזאת
ושיווקשחיטתם,למשחטותחייםוהודועוףשיווקבענפיהמובילהכפירמה-

,שלהקטנותמתחרותהדרגתיבאופןלבלועאינטרסקיים-המשחטותתוצרת
,כךאם.הארוךבטווחמתחרותאותןשלריבויןאוצמיחתןאתלמנועמנתעל

.למשפטיםהספרבית,למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,מרצה* ט)העסקייםההגבלים1
.159(בכרך,ו"תשנ,עורכתאולשטיין'
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ולביצורתנובהשלכוחהלהאדרתלתרוםעשויהיחסיתקטנהפירמהרכישתאף
עלהנגבעוףברכישת,4.3כסעיףשמובהרכפי,מזויתרה.הדומיננטימעמדה

הארוךבטווחלתרוםכדיהיה,לשוקחדשהנכנסתידיעלאוקטנהמתחרהידי
לכוחהחסםליצירתלתרוםוכך,תנובהשלהדומיננטימעמדהאיזוןשללמגמה

הכניסה-מחסומיכיהסיקכאשרטעההדיןבית.בענףמהיריםלהעלותתנובהשל
ביתבפנישהיומהנתוניםעולה,למעשה.משמעותייםלאהםהרלבנטייםלענפים

קטנותפירמותשלהתרחבותאוחדשהכניסהמפניתמיריםמחסומיםהיוכיהדין
מתחרהידיעלאוחדשהנכנסתידיעלהנגבעוףשלרכישה,כןעל.קיימות
אףחשובההייתה,הגבוהיםהכניסה-מחסומיעלהתגברותתוך,מתנובהקטנה
מבחינה,משמעותיבאופןעדיפהוהייתה,בענףהתחרותיותלקידוםשאתביתר

הדיןביתבפנישהיוהנתוניםשמןכיוון.תנובהידיעלרכישהפניעל,תחרותית
עוףאתלרכושחפצו,קיימתקטנהמתחרהוהןלשוקחדשהנכנסתהןכיעולה
מגמתאלמבטומתוך,אלהאלטרנטיביותרוכשותשלשבאספקלריההרי,הנגב
.תנובהעםהמיזוגאתבאשרוהדיןביתטעה,ארוךלטווחהשוקמבנה

המקרהעובדות2

:הבאותהעובדותמתוארותהדיןביתבהחלטת

נערך1994בשנת.נכסיםכונסידיעל1990משנתהופעלההנגבעוףמשחטת
למכרז.המשהטהלמכירתמכרזשבע-בבארהמהוזיהמשפטביתהוראותפיעל

,תנובה.מ"בעמזוןוכורמ"בעהנגבמשקינכסי,תנובה:מציעותשלושניגשו
בדיוןעוד,אולם.במכרזזכתה,המשחטהעבורביותרהגבוההמחיראתשהציעה
וטען,(הממונה:להלן)העסקייםההגבליםעלהממונהשלנציגוהופיעבמכרז

אישורהטעונהחברותמיזוגעסקתהנהתנובהידיעלהנגבעוףשלרכישהכי
הגישובמכרזהזכייהבעקבות,ואכן.העסקיימ2ההגבליםחוקפיעלהממונהשל

אישוראתלקבלמנתעל,ההגבליםבחוקבנדרש,מיזוגהודעתהנגבועוףתנובה
(א)21בסעיףסמכותומכוחלמיזוגהתנגד,בהחלטתו3,הממונה.למיזוגהממונה
החלטהעל.בתחרותיפגעשהמיזוגממשיחששקייםכיבקובעו,ההגבלים4לחוק
נשואהערר-עסקייםלהגבליםהדיןלביתעררתנובההגישההממונהשלוו

הנמקות.המתוגאתואישרהממונההחלטתאתהפךהדיןבית.הנידונהההחלטה
.להלןיובאו-עליהןוביקורתהדיןבית

.(ההגבליםחוק:להלן)1988-ח"תשמ,העסקייםההגבליםחוק2
שיתופיתחקלאיתאגודהעוףלמוצרימפעלהנגבעוףרגישת:מיזוגבבקשתהממונההחלטת3

מ"בעבישראלחקלאיתתוצרתלשיווקשיתופימרכזתנובהידיעל(נכסיםבכינוס)מ"בע
.249(ה"תשנ,עורכתאולשטיין'ט)העסקייםההגבלים,(הממונההחלטת:להלן)

חששקייםלדעתואם...חברותלמיזוגיתנגדהממונה"כיקובעההגבליםלחוק(א)21סעיף4
."...ענףבאותוהתחרותמשמעותיבאופןתיפגעשהוצעכפיהמיזוגמןכתוצאהכיסביר
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המיזוגאישורלענייןהשיקולים3

דברפתח1.3
מיזוגשלאלמנטיםהןבתוכהכורכתל"הנתנובהבעררשנידונההמיזוגעסקת

ביןמיזוג,קרי)אנכימיזוגשלאלמנטיםוהן(מתחריםביןמיזוג,קרי)אופקי
הייתהוגם)השתתפהשתנובהמכךנובעהמיזוגשלהאנכיהממד.(ללקוחוספק

שלוהאספקההייצורבשרשרתעוקבותחוליותבשלוש(הדומיננטיתהפירמה
המשחטותתוצרתושיווקשחיטה,למשחטות5חייםוהודועוףשיווק:והודועוף

היא:ל"הנהאספקהשלביבשלושתהיאאףעסקה,מצדההנגבעוף.לסיטונאים
,ובנוסףבשחיטהעסקה,למשחטהחייםוהודועוףשל"מורשהמשווקת"הייתה

.המשחטה6תוצרתבשיווקגם
הנוגעיםאנכייםהיבטיםשללהיותנובהידיעלהנגבעוףלרכישת,כךאם
ספקגםהיא,השוניםבכובעיה,שתנובהמשוםזאת.לקותולביןספקביןלמיזוג

האינטגרציהשלהאספקט.השוניםבכובעיה,הנגבלעוףלקוחוגםפוטנציאלי
לענפיםהכניסהבמחסומינתמקדכאשר,להלןיידוןהרלבנטייםבענפיםהאנכית
.אלה7

הן,למשחטותחייםוהודועוףבשיווקהןעסקה,כאמור,שתנובהכיוון
שלביכשלושתעסקההנגבעוףוגם,המשחטותתוצרתבשיווקוהןבשחיטה
אופקימיזוגגםהואהנגבלעוףתנובהביןשהמיזוגהרי,הללווהאספקההייצור

התחרוהנגבועוףתנובההמיזוגשלפניהיא,לכךהסיבה.(מתחריםביןמיזוג,קרי)
והןבשחיטההן,למשחטותחייםוהודועוףשיווקבתחוםהן,בזוזופוטנציאלית

.המשחטות8תוצרתבשיווק

,[ושיווקייצור]הלוללענףהמועצהחוק)הלוללענףהמועצהלחוק46סעיףפיעל5
.בעצמםתוצרתםאתלשווקרשאיםאינםההודוותרנגוליהעוטותמגדלי,(1963-ד"תשכ
המושגנטבעהממונהבהחלטת)"מורשיםקבלנים"באמצעותלהיעשותזהשיווקעל

הגדולההמורשההמשווקתהייתהתנובה.(259'בע,3הערהלעיל,"מורשיםמשווקים"
.263'בע,3הערהלעיל,(ממתחריהבהרבהגדולה)ביותר

.179,183-184'בע,1הערהלעיל6
.לטקסט1.4.3פסקהלהלן7
המבחן.הרלבנטיהשוקלאותושייכותהפירמותשתיאםאופקייהיהפירמותשתיביןמיזוג8

מוצרישלהתחליפיותמבחןהואהשוקלאותושייכותהפירמותאםהשאלהלבחינתהמרכזי
ההגחה,למשלכך.(172'בע,1הערהלעיל;257'בע,3הערהלעיל)הקוניםבעיניהפירמות
הנגבעוףמיזוגכיהייתה,שלפנינובפרשההדיןביתואתהממונהאתשהנחתההעובדתית

וההודושהעוףהיא,לכךהסיבה.וההודוהעוףשחיטתבענףאופקימיזוגהואתנובהעם
,השחוטיםוההודוהעוףקוניכעיני,מספיקתחליפיים,תנובהמשחטותשמכרוהשחוטים

הנגבעוףמיזוגניהייתהההנחה,בנוסף.הנגבעוףמשחטתשמכרההשחוטיםולהודולעוף
,לכךהסיבה.לסיטונאיםהשחוטיםמההודוהעוףשיווקבענףאופקימיזוגגםהואתנובהעם
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"סטטי"ניתוח-יחסיתקטנהפירמהעםאופקימיזוג2.3
לוקחשאינו,סטטיבמבטהנידוניםהשווקיםאתנסקוראםכי,נראהזובפסקה
את,לכאורה,להצדיקניתן,ארוךלטווחהשוקבמבנהושינוייםמגמותבחשבון
בפסקהלנושיתבהרכפי,זאתעם.הנידוןהמיזוגאתבאשרוהדיןביתשלקביעתו

אתגםאלא,השוקשלזהמעיןסטטיניתוחרקלאבחשבוןלקחתיש,להלן3.3
,זהמעץדינמיניתוח.הרלבנטייםהשווקיםבמבנהארוךלטווחלשינוייםהמגמות
מנתעל.המיזוגאתלאשרמוצדקהיהלאלפיההפוכהמסקנהלדעתנומצדיק

תחילהלפרושחשוב,המיזוגאתבאשרוהדיןביתשלהמחשבהדרךאתלהבין
.הרלבנטייםבענפיםלריכוזיותבאשרהעובדתיותמסקנותיואת

תנובהשלחלקה,לסיטונאיםההודושיווקבענף,הדיןביתשלהניתוחפיעל
,חפרהוד-זהבתחוםתנובהשלביותרהגדולהשהמתחרהבעוד,%7.38היה

,זוגלובק-השנייההגדולההמתחרה.בלבד%8.17שלשוקנתחבעלתהייתה
המתחרותושאר,השוקמן%7.4שתפסההנגבעוף,אחריה.השוקמן%6.9תפסה
.%3.91-ל%1.2שביןשוקנתחיעם-בהרבהקטנותהיו

היה,הדיןביתממצאיפיעל,תנובהשלחלקה,לסיטונאיםהעוףשיווקבענף

שוקנתחבעלתהייתה,חפרעוף-תנובהשלביותרהגדולההמתחרה%7.37
,בהתאמה%4.4-ו%6.4שלנתחיםעםעוזועוףחיפהעוף,אחריה.%5.6של

-מאודקטנותהיוהמתחרותשאר.%3שלשוקנתחעםהנגבעוף,ואחריהן
.אחת10כל%1.1-מיותרלאשלשוקנתחעם

באופןיפגעהמיזוגכיסבירחששאיןלפיההדיןביתשלמסקנתוכינראה

הייתה,הנגבעוף-הנרכשתשהפירמהכךעלמבוססת,בתחרותמשמעותי
הסיקמכאן.(עוףבשיווק%3-ו,הודובשיווק%7.4)יחסיתקטןשוקנתחבעלת
לאהמיזוג,הרלבנטייםבשווקיםתנובהשלהדומיננטימעמדהלמרותכיהדיןבית
קטןשוקנתחלתנובהמוסיףהמיזוגשהרי,בתחרותמשמעותיבאופןלפגועיכול

,הסיטונאיםבעיני,מספיקתחליפיים,תנובהידיעלהמשווקיםהשחוטיםוההודושהעוףהיא
.הנגבעוףידיעלהמשווקיםהשחוטיםולהודולעוף
היא(הודושיווקאו)הודושחיטתאםבשאלהמסמרותקבעלאהדיןביתכי,לצייןיש

נגיעאםשליליתתהיהזושאלהעלהתשובה.(עוףשיווקאו)עוףמשחיטתנפרדענףבגדר
כיעדגדולהדי,אלהמוצריםשלהקוניםבעיני,לעוףהודוביןהתחליפיותכילמסקנה
.השוקבאותולכוללםמוצדק

.184'בע,1הערהלעיל9
נתונים.לסיטונאיםבשיווקהריכוזיותבנתוניהיאבטקסטההתמקדות.183'בע,1הערהלעיל10

השחיטהבענףקיימיםהיו,(העוףבשוקבמיוחד)יותרמתוניםכיאם,דומהמגמהבעלי
דינימבחינת,במפורשמצייןהדיןשביתכפי,מקוסמכל.(183-184'בע,1הערהלעיל)

בשלבכתחרותמשמעותיתלפגיעהסבירחששקייםכילהראותדי,העסקייםההגבלים
'בע,1הערהלעיל)דנןבמקרהלסיטונאיםהשיווקבשלבכגון,האספקהבשרשרתמסוים

184-185).
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גבוהיםמחיריםלדרושתנובהשלהשוקכוחכילטעוןניתן,למשלכך.יחסית
כהשלההשוקשנתחפירמהעםממיזוגמשמעותיבאופןמושפעלהיותיכוללא

.'קטן1
במיזוגיםהטמונהבתחרותלפגיעההמרכזייםהחששותמהםלפרטהמקוםכאן
.שלפנינובמקרהמשמעותייםאינםאלהחששותכיהדיןביתסברומדוע,אופקיים
לתכונותיונוגעים,אופקיבמיזוגמדוברכאשרבתחרותלפגיעההמרכזייםהחששות

מעטיםביןבתחרות.(אוליגופוליסטישוק)קטןהואהפירמותמספרשבושוקשל
ביניהןמתאמותאינןהפירמותאםאףמקריםבהרבה,(אוליגופוליסטיתתחרות)

מןאחתכלאם,למשלכך.!התחרותההמחירמןגבוהיהיההמחיר,מחירים
קוניםכיייתכן,המדינהשלאחרגיאוגרפיבאזורממוקמתהרלבנטיבשוקהפירמות
הפירמהשלהמחיראםגם,אליהםהקרובהפירמהשלמוצריהאתלרכושיעדיפו
,להראותשניתןכפי.!הרחוקה3הפירמהממחירימהבמירתגבוהאליהםהקרובה
.!המוצר4לייצורהשוליתהעלותמןגבוהיהיהבשוקהמחירכוהבמקרה
,יותרקטןהמשמעותיותהמתחרותשמספרככל,זהמעיןבשוק?מאיאלא

מתחרה"המושג.יותר16עודגבוהיהיהבשוקהמחיר,להראות15שניתןכפיהרי
שלההייצורוכושרהשוקשנתחמתחרהלכלומכוון,לענייננוחשוב"משמעותית

המחיריםכגון)התנהגותההשפעתאתתרגישוושמתחרהמנתעלדייםגדולים
כלללאכיאם,הסיקהדיןביתכינראה.מתחרותיהועלהשוקעל(גובהשהיא

וייתכן,נכסיםבכינוסהרכישהערבהייתההנגבשעוףמכךגםהושפעהדיןביתביייתכן!1
.נרכשתהייתהאלמלאזמןלאורךמעמדמחזיקההייתהשלא

.המוצרלייצורהשוליתלעלותהשווהלמחירכאןהכוונה-"התחרותיהמחיר"במושג12
כההןפירמותשתישבה,יותרקיצוניתסיטואציהלביןזומעיןסיטואציהביןלהבחץיש13

בזוזומתחרותאינןוהן,לזהזהתחליפייםאינםמוצריהןכיעד,מזוזוגיאוגרפיתרחוקות
לגעותתנסה,למשל,'אפירמהאם,בטקסטהמתוארתבסיטואציה.(לעיל8להערההשווה)

'אלפירמהבסמוךהממוקמיםהצרכניםאף,'בפירמהממחירימשמעותיתהגבוהיםמחירים
.'אלפירמהרווחיתתהיהלאהמוגדלהמחירשגבייתכך,'בפירמהמוצריאתלרכושיעברו
שייכות,זובדוגמא'בופירמה'אפירמה,לעיל8הערהשלהטרמינולוגיהפיעל,כןעל

מןלגבותמסוגלותהפירמותשתי,השונההגיאוגרפימיקומןעקב,עדיןאך.השוקלאותו
.המוצרלייצורהשוליתהעלותמןמהבמידתהגבוהיםמחיריםאליהןהקרוביםהצרכנים

,Cambridge,,למשלראו14 Massachusetts(0188ח69אאTirole The Theo~y Of ,~ lndushiktl.3

1988)דד303-2

.עט,קא.15.283
לאפירמותאםאף,השוליתהעלותמןגבוהלהיותעשויבשוקהמחירשבהנוספתנסיבה16

במקרה.מוגבלהמעורבותהפירמותשלהייצורכושרכאשרהיא,ביניהןמחיריםמתאמות
ממתחרותיהנמוכיםמחיריםהדורשתשפירמההצרכניםלמספרהגבלהקיימת,זהמעין
מןהגבוהיםמחיריםלדרושהכוחאתבשוקלפירמותמעניקהשוב,זועובדה.לשרתיכולה
שלכוחןלהגדלתתביאהפירמותמספרשלהקטנה,זהמעיןבמקרהגם.השוליתהעלות

,14Tirole,אקק.0Depallaent;238-209,;מחיריםלהעלותהנותרותהפירמות supna note

,41552FR57lioriaontai Merger Ouidelines1992,Justice, Federal Trade Commission

.)"meseinafter- "Horizontal Merger Guidelines.(2.2.sec(41561-41560
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מתחרהבגדרהייתהלאהנגבעוףכי,לעילשהובאמהסוגכלכליניתוחבהחלטתו
.שלה17יחסיתהקטןהשוקנתחמשום,ל"הנהניתוחלצורךמשמעותית
לאחרכיהוא,ריכוזיבשוקאופקיבמיזוגהגלומהבתחרותלפגיעהנוסףחשש
להחזיקיותרקליהיה,יותרקטןבשוקהרציניותהפירמותשמספרמשום,המיזוג
.!בשוק8קרטל
ברווחיםחלקן-יותרקטןהפירמותשמספרככל:כדלהלןהיאלכךהסיבה

מחיריםוחיתוך,יותרלהןקוסמתהקרטלהתמשכות,יותרגדולהקרטליסטיים
-יותררבבענףהפירמותשמספרככל,מנגד.עבורןאטרקטיבילפחותהופך

ו,חלקה
~
שמספרככל,כןעל.יותרקטןהקרטליסטייםברווחיםפירמהכלל
במחירתחתוךאםלהפסידמהפחותפירמהלכליש,יותררבבענףהפירמות
מספרבובשוק,בודדתלפירמה.הקרטלולקריסתמחיריםלמלחמתותוביל

,החותכתהפירמה:במחירתחתוךאםלהרוויחמהיותרגםיש,גדולהפירמות
באופןלהגדיל,במחירהחיתוךדרך,תוכל,הרבותמתחרותיהעםבשוקהמתחלקת

.הקצרבטווחלפחות,מתחרותיהחשבוןעלשלההשוקנתחאתמשמעותי
מיזוגדרךעללמשל,בענף"הרציניותהשחקניות"מספרשהקטנת,מכאן
,אולם.להשגהיותרלקלקרטלהופכתשהיאמפני,בתחרותפוגעת,מהןשתיים
השפעתו,בשוקרציניתשחקניתבגדרשאינהקטנהפירמהעםגדולהפירמהמיזוג
כמהעד,הנהלשאולשישהשאלה,בענייננו.זניחה-קרטלהשגתקלותעל

שלהמוצלחקיומואתסיכנה,הנגבעוףכגון,קטנהפירמהשלהעצמאיקיומה
סמויבין)קרטלהיהשקייםבמידה,אחרותבמילים.הרלבנטייםבשווקיםקרטל
לקריסתותגרוםמחיריםתחתוךהנגבשעוףהחששהיהחזקכמהעד,!9(גלויובין

.מחיריםולמלחמתהקרטל
,קרטללקריסתיגרוםהנגבעוףידיעלהמתבצעבמחירשחיתוךמנתעל
משמעותייםשוקנתחילחטוףהנגבלעוףיאפשרכזהשחיתוךלהראותצריך

הןגםותחתוכנהשערהמלחמהתשבנההמתחרות,כזהבמקרה.ממתחרותיה
תגובות.להןחטפההנגבשעוףהשוקנתחיאתלעצמןלהשיבמנתעל,במחיר

שלהייצורכושראם,אולם.הקרטלולקריסתמחיריםלמלחמתתבאנהאלהנגד
שוקנתחילחטוףמסוגלתתהיהלאהנגבשעוףהרי,יחסיתקטןהואהנגבעוף

שלהעצמאיקיומה,כזהבמקרה.במחירתחתוךאםגםממתחרותיהמשמעותיים

17(21.2.sec(41560.א5,אק,Horizontal Merger Guidelines.
גםהכוונהאולם.באוליגופולהמתחרותביןמחיריםלתיאוםמכוון-"קרטל"המושג18

תוצאהכימראהאוליגופוליםשלהכלכליתהתיאוריה.)"tacitח00110510")"סמויקרטל"ל
,אגוזבקליפת.הפירמותביןתיאוםכלללאגםלהשגהניתנתקרטליסטייםלמחיריםהמשולה
מלחמתיגרורשהחיתוךידיעהמתוך,במחירלחתוךחוששתמתחרהשכלהיאלכךהסיבה
,CEroleבמחירשחתכההפירמהכולל,הפירמותכלללרווחיותתזיקאשרמחירים supra

.14note,אקק.276-239)
19.ibid,2614
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בליעתה,בהתאם.גלויאוסמויקרטלשללקיומואיוםלהוותיכוללאהנגבעוף
.קרטלשלקיומועלמשמעותיבאופןלהקליכולהלאתנובהידיעלהנגבעוףשל
%2.9היהבענףהכוללהייצורבכושרהנגבעוףשלחלקהכימצייןהדיןבית

ביתבפנינושפרשהנתוניםפיעל,כךאם.עוף20בשחיטת%3.4-והודובשחיטת

הייצורשכושרלמרות,יחסיתמוגבלהיההנגבעוףשלהייצורכושר,אכן,הדין
נראה,מקוםמכל.ההודובתחוםבמיוחד,בפועלשלההייצוררמתעלבהרבהעלה

הייצורושכושרהשוקשנתח,במפורשזאתאמרלא(שוב)כיאם,הסיקהדיןביתכי
.קרטלשלקיומועלתקלשרכישתהמכדיקטניםהנגבעוףשל

ארוךלטווחהשוקמבנהמגמת-הדינמיההיבטמןהדיןביתהתעלמות3.3
לטווחהשוקמבנההתפתחותשלממגמותנתעלםאםכיהראינוהקודמתבפסקה

.הנידוןהמיזוגאתלאשרהדיןביתלהחלטתכלכליביסוסלכאורהיש,ארוך
שלארוךלטווחלמגמההנוגע,דינמי-נוסףהיבטעלנצביעזובפסקה,אולם

מזוהפוכהמסקנה,לדעתנו,מצדיקזהמעיןדינמיניתוח.השוקמבנההתפתחות
.הדיןביתהגיעשאליה
הפירמההיאתנובהכינראה,הדיןביתהגיעאליהםהריכוזיותנתוניפיעל

המתחרותשארשבהם,הנידוניםבשווקיםהמשחקכלליאתהקובעתהדומיננטית

,מדיקטנותהמתחרותשארכאשר.משמעותיתחרותיכוחלהוותמכדיקטנות
מתחרהשאיןמשום,גבוהיםמחיריםלגבותתנובהשלכוחהאתשיחסוםמיאין
משליותרנמוכיםמחיריםלגבותשיכולה,דייםגדוליםשיווקאוייצורכושרעם

כושרעםמתחרותלתנובהקמולו.משמעותייםשוקנתחילהולחטוףתנובה
,משמעותייםשוקנתחילהולחטוףממחיריהלחתוךהמסוגלות,משמעותיייצור
.שלההשוקבנתחלפגיעהמחששגבוהיםמחיריםמלגבותנרתעתהייתההיא

נתחלאורסבירהנראית,זהמסוגרציניותמתחרותלתנובההיושלאהאפשרות
כשיווקתנובהשלהשוקנתח,כזכור.למתחרותיהביחסשלההמשמעותיהשוק
קטנההייתהשלהביותרהגדולהשהמתחרהבעוד,%7.38היהלסיטונאיםהודו
בשיווק,דומהבאופן.%8.17שלשוקנתחעם,שנייםפימאשרביותרממנה
ביותרהגדולהשלמתחרהבעוד%7.37שלשוקנתחלתנובההיהלסיטונאיםעוף
מראה,לעיל2.3פסקהשלהסטטיהניתוח.בלבד%5.621שלשוקנתחהיהשלה
חסםהמיזוגלפניהיוותהשלא,שלהקטנהמתחרהרוכשתתנובהאם,לכאורהכי

להורידכדיבמיזוגשאיןהרי,מחיריםלהעלותתנובהשליכולתהמפניאפקטיבי
המובילההפירמההיאשתנובהכיוון.ממילאהנמוכה,בשוקהתחרותיותרמתאת

20'
~

.179,183'בע,1הערהמל
אתלמטעכדיבלבדבהאץ,השוקממחצהקטמםהםתמכהשלהשוקשנשיהעמדה21

זהלענייןשחשובמה.רציניותמתחרותללאבשוקהמובילהגורםהיאשתנובההאפשרות
כלשלהשוקלנתחיבהשוואההרבהיחסיגודלואלא,תנובהשלהמוחלטהשוקנתחאינו
.ממתחרותיהאחת
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,לכאורהמכאן.המיזוגאחריגםכשהיהנשארגבוהיםמחיריםלגבותכוחה,בשוק
.בתחרותפגעלאשהמיזוג
יעלהקטנהלפירמהמובילהפירמהביןמיזוגגם,זואינטואיציהלמרות
התפתחותלמגמתהנוגעהדינמיההיבטאתגםנבחןאם,בתחרותלפגיעהחששות
בטווחעצמהאתלמצואעשויהבשוקמובילהפירמה.ארוךלטווחהשוקמבנה
גבוהיםמחיריםלררוששלההשוקוכוח,ממנהנשללתהבכורהשבובמצבהארוך
,הזמןעםתתאחדנהשלהקטנותמתחרותמספראםהדבריםפנייהיוכך.קמל
להתרחבותצליחאליותיכנספיננסיתעוצמהבעלתלענףחיצוניתשפירמהאו

המובילההפירמה,כאלהבמקרים.(בענףקטנותמתחרותשלרכישהדרך,למשל)
השוקכוחאתלדללהיכולות,רציניותמתחרותאומתחרהמולעצמהאתתמצא

לבלועלרצותעלולההדומיננטיתהפירמה,זהתהליךמראשלמנועוכדי,שלה22

דומיננטיתפירמהביןבודדמיזוגאםגם,כןעל.אחתאחתהקטנותהפירמותאת
כאלהמיזוגיםשללסדרה,משמעותיבאופןהשוקמצבאתמשנהלאקטנהלפירמה

תחרותיתאנטיהשפעהומןלאורךישקטנותלפירמותהדומיננטיתהפירמהבין
הצטיירהאכן,זהחיבורנשואתבפרשההדיןוביתהממונהמהחלטות.מצטברת

ישמתי,כןאםהיאהשאלה.הענף23עלתנובהמצד"זוחלתהשתלטות"שלמגמה
הממונה.תנובהשלהדומיננטיותובהעצמתבשריוןהמשולבת,זומגמהלהפסיק

.בפניו24התהליךעמדבוהשלבבאותוזהתהליךלעצורשיש,שלפנינובמקרהסבר
אתומעצימותהמשריינותהרכישותמסכתאתלצררישמתי-השאלה

צדקכינראה,אולם.קשההיא-המובילההפירמהשלהדומיננטימעמדה
.הנגבעוףרכישתבשלבהתהליךאתשעצרבכךהממונה
בשלבדומיננטימעמדבעלתהייתהתנובה,לעילכאמור,הרכישהלפניכבר
.לסיטונאיםהשיווקובשלבהשחיטהבשלב,למשחטותהחייםוההודוהעוףשיווק

המתחרההייתה,שלהגדולהלאהשוקנתחלמרות,הנגבעוף-הנרכשתהפירמה
שיווקבענףבגודלהוהרביעית,ההודושיווקבענףתנובהשלבגודלההשלישית

העולהייצורכושרעם,בענףמהמשוכללותמשחטההייתההנגבעוף.העוף
המגמהעלבהסתכלות,כןעל.בפועלתהייצוררמתעל,לעילכאמור,בהרבה

תירכשאם,שעשויהפירמההייתההנגבעוף,ארוךלטווחהענףמבנהשלהמסתברת
להעלותתנובהשללכוההחסםולהוותבעתידלהתרחב,המתאיםהגורםידיעל

תגרומנההסביבהאיכותתקנותלפיוצפיקייםכיקבעהדיןבית,כןעליתר.מחירים

andהשווה22

.

' Economic .'

Pedotmanee

Inaustrial;שץ18ששהם5

~

~ Mtwket055)1.,]11

~

RM. Scherer

81(1994roaiy aowa cityt1ןשו

Hovenkafap.עת14" Federal.3[6ס(,1990)226-221;א).
.179'בע,1הערהלעיל;252,264,269'בע,3הערהלעיל23
:המיזוגאתהממונהאישר,תנובהידיעלמשחטהשלקודמתברכישהכילצייןהמקוםכאן24

ירושליםעוףמשחטתאתתנובהרכשה,הנגבעוףרכישתלפניוחציכשנה,1992ביוניעוד
.(251'בע,3הערהלעיל)הממונהשלאישורואתקיבלהוהעסקה,מ"בע

.179,183'בע,1הערהלעיל25
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.(בעריםהפועלותיותרקטנותמשחטות)עירוניותמשחטותשלפעולתןלהפסקת
המשחטאתידיעלכולוייתפסהשחיטהשוקבילהניחניתןהארוךבטווח,כןעל

הנגבעוף,הממונהממצאיפיעל.בערים26פועלותשאינןהגדולותהתעשייתיות

שבשליטתהמשחטותאחריביותרהגדולותהתעשייתיותהמשחטותביןהייתה
הארוךבטווחלתנובהלשמשיכולההנגבעוףעלהשתלטות,כןעל.תנובה

התעשייתיותהמשחטותכאשר,בשוקשלההדומיננטיותולהעצמתלשריוןכמנוף
.העירוניותהמשחטותשלחלקןאתתתפוסנה
:הבאההנקודהלאורתוקףמשנהמקבלהמיזוגשלזהתחרותי-אנטיאספקט

המתבצעתכעסקהתנובהידיעלהנגבעוףרכישתאתבחןכאשרטעההדיןבית
הנתוניםמן.הפרקעלשעמדולאלטרנטיבותאותהלהשוותמבלי,הריקבחלל

כללואלהאלטרנטיבות,הדיןביתושלהממונהשלבהחלטותיהםהמסתמנים
רכישה.קטנהמתחרהידיעלאולענףחיצוניגורםידיעלהנגבעוףשלרכישה

אתמשמעותיבאופןלקדםיכולההייתהאלהמעיןאלטרנטיבייםגורמיםידיעל
בהסתכלות,לשרייןכדיישקטנהמתחרהשברכישתרקלא,כךאם.התחרות
,מונעתזושרכישהאלא,בענףתנובהשלהמובילמעמדהאת,הארוךלטווח
לטווחבהסתכללת,לתרוםיכולהשהייתה,אחרגורםידיעלרכישה,הדבריםמטבע

שחסימתרקלא,אחרותבמלים.בענףהתחרותיותשלמשמעותילשיפוה,הארוך
שהיההירודהתחרותיהמצבשלקווהסטטוסלשימורתתרוםתנובהעםהמיזוג
השוקאתשתניע,אחרגוףידיעלרכישהתאפשרגםשהיאאלא,בשוקקיים

.להלןבפרוטרוטינותחזהעניין.המיזוגלפנימשהייתהגדולהלתחרותיות

אלטרנטיביותרוכשותשלבאספקלריההמיזוגבחינה4.3
מכלולשלבאספקלריהאלאהריקבחלללבחוןאיןבתחרותהפגיעהשאלתאת

כניםויכולתרצוןשהפגינהאחרתפוטנציאליתרוכשתקיימתהייתהאם.הנסיבות
ראותמנקודת,משמעותיבאופןעדיפההייתהזוורכישה,הנגבעוףאתלרכוש

לאשרמקוםהיהשלאהרי,תנובהידיעלהרכישהמן,העסקייםההגבליםדיני
,למיזוגהאלטרנטיבותראידרךהמיזוגאתלבחוןיש,אומרהווה.המיזוג27את

אלהמעיןאלטרנטיבותכאילומבודדבאופןולא,חלופיותרוכשותשלבדמותן

.187-188'בע,1הערהלעיל26
פירמהשללרכישהשניתנתלהגנההקשורההאמריקאיתלהלכהדומהזומחשבהדרך27

comupany"(פיננסיתשנכשלה defenseבין,תוענקלאההגנה,זוהלכהפיעל.("ש14/עאאש
מפירמותסבירותהצעותלקבלכניםמאמציםהנכשלתהפירמהידיעלנעשולאאם,השאר
t?h.%בתחרותחמורהפחותפגיעהתהווהידןעלשרכישתה,אחרות

~
zen Fhb

~

shing co

Horizontal;496.22,אקHovenkamp, supra note;(1969)138,131.u .s394tinited

Slutes

16Merger,אן41563) Guidelines, supra note.
'בע,3הערהלעיל,בהחלטתואותהומיישםזולהלכהבמפורשמתייחסהממונה,אכן
266-267.
כיןלהשוותהצורך,המחברשלנפרדתברשימהבהרחבהויפורטלהלןבטקסטשמובהרכפי
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,שלפנינובמקרהכילמסקנהתביאנוזומחשבהדרךשלקונקרטיזציה.קיימותאינן
אלמלא.הרלבנטיותהעובדותמכלולאתכחשבוןלוקחאינוהדץביתשלהניתוח
עלבוודאינרכשתהייתה,נכסיםבכינוסשהייתה,הנגבעוף,תנובהידיעלהרכישה

משמעותיבאופןעדיפההאחרהגורםידיעלהנגבעוףרכישתאם.אחרגורםידי
,תנובהידיעלרכישהפניעלהמיזוגיתרונותמבחינתאובשוקהתחרותמבחינת

אותהעםהמיזוגאתלאפשרוכך,תנובהעםהמיזוגאתלשלוללדעתנושישהרי
.חלופית28רוכשת
:תנובהמלבדפירמותשתיעודהשתתפוהנגבעוףלמכירתשנערךבמכרז,אכן

מהחלטתהעוליםהנתוניםפישעל,מ"בעהנגבמשקינכסיחברת-האחת
שהייתה,מ=בעמזוןכורחברת-והשנייה;בענףהמתחרותאחתהייתההממונה
שהשתתפוהללוהאלטרנטיביותמהרוכשותאחתכלכי,נראה.לענףחיצונית
,משמעותיבאופןעדיפההייתה,לרוכשהרצוןוהביעוהנגבעוףלרכישתבמכרז
תנובהידיעלהנגבעוףרכישת,לעילשצויןכפי.תנובהפניעל,תחרותיתמבחינה
בטווח,לבצרכדיבהיש,זהבענףמתחרותפירמותרכישתשלמגמהבמסגרת
.מחיריםלהעלותיכולתהואתבענףתנובהשלהדומיננטימעמדהאת,הארוך
על-להתרחבותפוטנציאלעםמודרניתמשחטה-הנגבעוףרכישת,מנגד

חדשהנכנסתידיעלאו(הנגבמשקינכסיכגון)מתנובהיותרקטנהמתחרהידי
בטווחרציניתמתחרהליצירתכמנוףלשמשהייתהיכולה,(מנוןכורכגון)לענף
אתולהחליש,מחיריםלהעלותתנובהשלכוחהאתלחסוםתוכלאשר,הארוך
.הדומיננטימעמדה
מבנההתפתחותשלמגמותבחשבוןלוקחשאינוסטטיניתוחפיעל,אמנם

מכדיקטןשוקנתחבעלתהייתההנגבשעוףלטעוןניתן,ארוךלטווחהשוק
תוכלבעזרתואשר,חדשהנכנסתבידיאוקטנהפירמהבידיכמנוףלשמששתוכל
,אולם.תנובהשלהשוקכוחאתלחסוםשתוכלרציניתמתחרהלמדרגתלעלות

3.3בפסקההמובהרתהנקודהעםיחדזובפסקההמובהרתהנקודהאתלקרואיש

לאבהשבוןלקחתצריך,עסקייםהגבליםדינימבחינת,הרלבנטיהניתוח:לעיל
לטווחמגמותבמסגרתהשפעתואתגםאלא,המיזוגשלהסטטיתהשפעתואתרק

אינהחלופיתרוכשתידיעלרכישה,סטטיניתוחפיעלאםגם,כןעל.ארוך
היאאםלבדוקיש,בשוקהעכשוויתהתחרותיותאתמשמעותיבאופןמשפרת

פירמהרכישתבמישוררקלאישים,הפרקעלהעומדותהאלטרנטיבותלביןהמוצעהמיזוג
.נכשלתפירמהכגדרשאינהפירמהרכישתלגביגםאלא,נכשלת

אלמלאכינמת:(4הערהלעיל)ההגבליםלחוק21סעיףלשתעםמתיישבתזוניתוחדרך28
גורםידיעלורכישה,אחרגורםידיעלנרכשתהייתההנגבעוף,הנגבעוףעםתנובהמיזוג

פניהםכךאם.תנובהעםמיזוגפניעל,תחרותיתמבחינה,משמעותיתעדיפהזהאלטרנטיבי
,בענףהתחרותאתמשמעותיבאופןיפחיתתנובהעםהמיזוגכיסבירחששקיים,הדברים
.המיזוגאלמלאלמצבביחס
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עוףרכישת,אכן.יותרתחרותישוקמבנהיצירתשלארוךלטווחלמגמהתורמת
,(מתנובהקטנהאך)קיימתמתחרהידיעלאולשוקחדשהנכנסתידיעלהנגב
שצויןכפי.יותרתחרותישוקמבנהכינוןשלטווחארוכתלמגמהלתרוםתוכל

בטווחלהיחלשעשויההמובילההפירמהשלהדומיננטיות,לעיל3.3בפסקה
ולחסוםלהתרחבתצלחנהלשוקחדשותנכנסותאוקטנותמתחרותאם,הארוך

ידיעלאוקטנהמתחרהידיעלהנגבעוףרכישת.המובילההפירמהשלכוחהאת
ברכישהאםגם.זומעיןהתרחבותבמגמתחשובנדבךלהוותיכולה,חדשהנכנסת

רציניתלמתחרה,מידית,חדשהנכנסתאוקטנהמתחרהלהפוךכדיאיןבלבדזו
מעיןרציניותלמתחרותהפיכתןבכיווןחשובצעדהנהזושרכישההרי,לתנובה

מתחרותשלנוספותרכישותידיעלביןלבצעניתןההתרחבותהמשךאת.אלה
.הפירמהפעילותשלפנימיתהרחבהידיעלובין,הנגבעוףרכישתדוגמת,קטנות
עוףלרכישתאפשרותמתןתוך,תנובהידיעלהנגבעוףרכישתאיסור,מקוםמכל
מגמהבהבטחתהכרחיתחוליההוא,חדשהנכנסתאוקטנהמתחרהידיעלהנגב

.יותרתחרותישוקלמבנהחיובית

הרלבנטייםבענפיםההתרחבותומגבלותהכניסהמגבלותכפקות1.4.3
שלשכניסההעובדהלאורחשיבותמשנהמקבליםעתהעדשנאמרוהדברים
היו-קטנהמתחרהשלהתרחבותגםכמו,הרלבנטייםלענפיםחדשהמתחרה
.לביצועקשים
אלכניסה-כחסםבענףהייצורכושרעודףאתבהסכמהצייןהדיןבית,כך

ייצורשכושרהיא,כניסה-חסםלהוותעלולייצורכושרשעודףהסיבה.השוק29

לאלהיותעלולהשכניסתופוטנציאלילנכנסמסמןהקיימותהפירמותשלעודף
תנובהבמיוחד,שלנוובמקרה)בשוקהקיימותהפירמות,הכניסהעם.רווחית30

.שלהןהעודףהייצורבכושרשימושתוךמחיריםלחתוךמסוגלותתהיינה(עצמה
שוקנתחעללשמורמנתעל,מחיריםלחתוךהיאגםתצטרךהנכנסתהפירמה
אתיצדיקולאכיעד,קטניםכהלהיותכךעקבעשוייםהצפוייםרווחיה.מינימלי
.לשוקכניסהלצורךהדרושההקבועהההשקעה
אלא,חדשהפירמהשלכניסהעלרקלאמגבלהקיימת,ממשסיבהמאותה

לאהדיןשביתלמרות.בשוקקיימתשכברקטנהפירמהשלהתרחבותעלגם
לניתוחפחותלאחשובהווסמיה,קיימתפירמהשלההתרחבותלסוגייתהתייחס

ואתהייצורכושראתלהגדילמצליחהקטנהפירמהאם,כך.בשוקהתחרותיות
שלהדומיננטימעמדהאתלאזןיכולההיאגם,ולהתרחבשלההשיווקמערך
.גבוהיםמחיריםלדרושתנובהשלכוחהנגדיותרטובחסםולהוות,תנובה

.187'בע,1הערהלעיל29
30(1980),.The Btonomic90"Deterrence-81תו7חDixit "The Role of

hlvestment

ג.
14supna,אק.320 note,85;11016ן.
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גםמהווים,חדשותלפירמותכניסה-חסםהמהוויםהאלמנטיםכלכמעט,למעשה
גםמרתיעבענףהייצודכושרעודף,כך.קיימות31פירמותשללהתרחבותחסם

בהגרלהולהשקיעלהתרחבחפצהקטנהמשחטהכינניח.מלהתרחבקיימתפירמה
ייצורפסיהוספת,המשחטההגדלתידיעל)שלההייצורכושרשלמשמעותית

שוקנתחולחטוףלנסותמנתעל,במחירחיתוךדורשתזומעיןהתרחבות.('וכד
מלחמהתשבנה,תנובהלרבות,המתחרותהפירמות,אולם.המתחרותהפירמותמן

אתלשרתמנתעלשלהןהייצורכושרבעודףותשתמשנהמחיריםתורדנה,שערה
זוהתנהגות.שהתרחבההפירמהאלקוניםשלמעברולמנועהמוגרליםהביקושים

,קטנהכהלהיותעלולהאשר,שהתרחבההפירמהשלהצפויהברווחיותהפוגעת
הכרוכההקבועהההשקעהעל)מלהתרחבמלכתחילהתירתעהקטנההפירמהכיעד
.(בכך

יהווהלאשלפניובמקרההייצורכושרעודףכיהשתכנעהדיןבית,אולם
ביתשלזוקביעה.קיימת32משחטהרכישתשלבדרךהנכנסתלפירמהכניסה-חסם
כניסה-חסםלהוותעשויייצורכושרעודף,ראשית:בחינותמשתיבעייתיתהדין
עלכניסהעודכל.קיימתמשחטהרכישתדרךעלהיאלשוקהכניסהכאשרגם
עודוכל,מבוטלתלאקבועהבהשקעההיאגםכרוכהקיימתמשחטהרכישתדרך
הייצורכושרבעודףישתמשו(תנובהובמיוחד)האחרותהמשחטותכיאיוםקיים
,רווחיתלפחותההתרחבותאוהכניסהאתולהפוךמחיריםלחתוךמנתעלשלהן
ררךעלגם,התרחבותאוכניסהלהרתיעעלולעדייןבשוקהייצורכושרשעודףהרי

כושרמעודףחלקמעבירהקיימתמשחטהרכישת,אמנם.קיימתמשחטהרכישת
ייצורכושרעודףשלהאפקטקמעאנחלשובכך,הנכנסתהפירמהלידיהייצור
.זהכניסה-חוסםאפקטלחלוטיןלבטלכדיבכךאיןאולם,כניסה-כחסם

הייצורכושרעודףלפיה,הדיןביתשלהמחשבהדרךאתנאמץאםגם,שנית
עצם,קיימתמשחטהרכישתשלבדרךאליומלהיכנספירמותמרתיעאינובשוק
שמשחטהאימתכלכיהחששעלמצביעים,שלפנינובפרשהוההחלטהההליך
זאתלעשותתצליחהיא.לרוכשהשתצליחזוהיאתנובה,למכירהתעמודקיימת

פירמותאו,אליולהיכנסהחפצותלענףחיצוניותפירמותשלחמתןועלאפןעל
העומדתהמשחטהשלרכישתהדרךלהתרחבוחפצותבענףהקיימותקטנות
,לענףלהיכנסשחפצה-מ"בעמזוןכור,כאןהנידוןבהליךגם:הראיה,למכירה

שללמכירתהבמכרזהמציעותביןהיו,להתרחבשחפצה-הנגבמשקיונכסי
שהצעתהמשוםבוזכתה,במכרזהשתתפההיאשגם,תנובהאולם.הנגבעוף

,למכירהאחרתמשחטהתעמודכאשרשגםנותנתהדעת.'ביותר3הגבוהההייתה

Ross!2,שתלעגnoteג812ק.31374

.

Scherer.
.187'בע,1הערהלעיל32
כהכרחאינה,ביותרהגבוהההייתהתנובהשלשהצעתההעובדהעצם,להלןשיובהרכפי33

משוםדווקאיותרגבוהמחירמציעהשתנובהייתכן.תנוכהעםהמיזוגאישורלטובתפועלת
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,בשוקשלההדומיננטיותאתולהאדירלבצרמנתעלרכישתהעלתתחרהתנובה
.(זאתימנעהעסקייםההגבליםעלהממונהאםאלא)ותוכה
אם.בענףהאנכיתהאינטגרציההוא,הדיןביתידיעלשנידוןכניסה-חסםעוד
בשרשרתלהןעוקבותחוליותעםאנכיתמשולבותמסויםבענףמהפירמותרבות
התרחבותגםכמו,לענףחדשהכניסהלהרתיעעלולהדבר,והאספקההייצור

המשווקתפירמהעםאנכיתהמשולבתמשחטה,למשל.קיימותפירמותשל
.עמההמשולבתלמשווקתובראשונהבראשלמכורכמובןתעדיף,תוצרתהאת

אתלהגדילשתרצהקיימתמשווקתאולשוקלהיכנסשתרצהחדשהמשווקת
שאינןממשחטותברכישהלהסתפקרבותפעמיםתצטרכנה,שלההשיווקמערך

משווקותעםהמשולבותהמשחטותשנתחככל.אחרותמשווקותעםמשולבות
עלולות,להתרחבהחפצהמשווקתאוחדשהמשווקתכך,יותרגדולקיימות
עלולמדיקטןפעילותהיקף,אולם.יותרקטןבהיקףפועלותעצמןלמצוא
הקבועהההשקעהאתמלהשקיעתירתעהפירמהמכךוכתוצאה,רווחילאלהיות

יחדיוהשחיטהולענףהשיווקלענףכניסה,מנגד.בהתרחבות34אובכניסההכרוכה
,יותרעודגבוההקבועהבהשקעהכרוכות,יחדיואלהענפיםבשניהתרחבותאו

.להלןשיובהרכפי,כניסה-מחסוםכשלעצמההמהווה
בענפיםכניסה-מחסוםמהווהאנכיתאינטגרציהכיהטענהאתפסלהדיןבית

המיזוגשליחסיתהצנועהבתרומתוזוהחלטתואתנימקהדיןבית.הרלבנטיים
הכניסה-מחסומי,אולם.הרלבנטיים35בשווקיםהאנכיתהאינטגרציהלרמתעצמו
הם.האנכיתלאינטגרציההמיזוגשלהנקודתיתתרומתושלפונקציהאינםלשוק

.הרלבנטייםבשווקיםבכללותההאנכיתהאינטגרציהמידתשלפונקציה
החוליותביןהאנכיתהאינטגרציהכיעולה,הדיןביתלפנינושפורשהנתוניםמן
.היקףרבתהיא-המשחטותתוצרתושיווקהשחיטה,החייםהעופותשיווקשל
,המשחטותתוצרתעוףשלכמשווקותהדיןביתבהןשנוקבהפירמותכל,כך

תנובהביןשהמיזוגבעודכי,מכאן.העוף36בשחיטתגםעסקו,אחתלמעט
רקושיווקוהעוףשחיטתבתחומיתנובהשלהאנכיתלאינטגרציהתרםהנגבלעוף

שיווקלשלבהשחיטהשלבבין,בכללותההאנכיתהאינטגרציהשמידתהרי,%3
תוצרתשיווקמכלל%5.52לפחות:יותרהרבהגדולההייתה,המשחטותתוצרת

עליתר;אחרתאוזומשחטהעםאנכיתהמשולבותפירמותידיעלנעשההמשחטות

להלן)מחיריםלהעלותכוחהואתנשוקהדומיננטימעמדהאתלבצרכדייששבזכייתה
.(267'בע,3הערהלעיל;לטקסט2.4.3פסקה

34Tir~le "Vertical Integration and.71Hart.0;9722,אקsupra nobe,805531Scherer

1990Market(1990)212,205;ע.א. Foreclosure" Brookings Pqpers? Microeconomics

63"Post - Chicago ApprDachג:Salop "Evaluating Vertical Mergers.].5ושRiordan

.554,513(1995).7*1

.

AnNkwt

.189'בע,1הערהלעיל35
.183'בע,שם36
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משווקתעםהממוזגותמשחטותידיעלנעשתההעוףמשחיטת%3.29לפחות,כן
.אחרת37אוזו

הפירמותכל,ראשית.ההודובתחוםקייםהיה,יותרקיצוניואףדומהמצב
בשחיטתגםעסקו,המשחטותתוצרתהודושלכמשווקותהדיןביתבהןשנוקב
לאינטגרציהנקודתיתמוסיףהנגבלעוףתנובהביןשהמיזוגבעוד,שנית.ההודות

,המשחטותתוצרתושיווקההודושחיטתבתחומי%7.4רקתנובהשלהאנכית

משחטהעםהממוזגותפירמותידיעלנעשהההודומשיווק%9.72שלפחותהרי
משחטותידיעלנעשתהההודומשחיטת%2.64לפחות,מזויתרה;אחרתאוזו

.אחרת39אוזומשווקתעםהממוזגות
גםמשמעותיתאנכיתאינטגרציהקיימתהייתהכיעולההממונהמהחלטת

מהניתוח.השחיטהשלבלביןלמשחטותהחייםהעופותשיווקשביןבממשק

שוקכנתחהמחזיקות)משחטותארבעלפחותכיעולההממונהשלהעובדתי
בשיווקגםעסקו(ההורושחיטתמכלל%4.37-והעוףשחיטתמכלל%4.26של

.למשחטות40החייםהעופות
בשווקיםבכללותההאנכיתהאינטגרציהמידתכיהרואותעינינו,כןאם

-חסםאוכניסה-חסםלהוות,בהחלט,הייתהויכולה,גדולההייתההרלבנטיים
.הוןעתירותהיהבודןהדיןשביתנוסףכניסה-חסם,לבסוף.משמעותייםהתרחבות

להיכנסמנתעלהדרושה41(2תטinvestment5(השקועההקבועהשההשקעהככל
תרתענהשפירמותהחששגדלכך,יותרגבוהה-בוהפעילותלהרחיבאולשוק

שפירמותהיא,אגוזבקליפת,לכךהסיבה.בף4פעילותןמלהרהיבאולענףמלהיכנס
ההתרחבותאוהכניסהלאחרשרווחיהןתחשושנה,התרחבותאוכניסההשוקלות

לרווחיותצפיבהינתן.כדאיתתהיההשקועההקבועהשההשקעהמכדיקטניםיהיו
גדולההשקועההקבועהשההשקעהשככלהרי,התרחבותאוכניסהלאחרהפירמה

הדיןבית.בומלהתרחבאולשוקמלהיכנסתירתעהפירמהכייותרסבירכך,יותר
קיימתמשחטהשלשרכישתההעובדהלאור,טשמעותיאינוזהכניסה-שחסםמסיק
המשמעותיתהאנכיתהאינטגרציהלאור,אולם.4'משמעותיתבהשקעהכרוכהאינה

.183'בע,שם37
.184'בע,שם38
.184'בע,שם39
ל"הנמהמשחטותאחתכי,לצייןיש.179,183'בע,1הערהלעיל;263'בע,3הערהלעיל40

הנזכריםהנתוניםפיעלהתופסת,עצמהתנובההיא-(חייםעופותבשיווקגםהעוסקות)
החלטת)למשחטותהחייםוההודוהעוףמשיווק%40-להמתקרבנתחהממונהכהחלטת
.(שם,הממונה

sunk("שקועה"השקעההמונח41 investment(-עליהלקבלניתןשלאהשקעהכוונתו
Tirole),הנידוןבשוקהפירמהלתפקודתשמשאםאלא,ערכהרובשלהחזראותשואה

upra~14,אק.308) note

,14Tirole,אקק.42317-315 supra note

.188'בע,1הערהלעיל43
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,בוהתרחבותאוהענפיםלאחדשכניסה,לעילכאמור,ייתכן,הרלבנטייםבשווקים
.והשיווקהייצורבשרשרתאחרתלחוליהמקבילותהתרחבותאוכניסהתצרכנה

ייתכן,תוצרתןלמשווקימשחטותביןהמשמעותיהאנכיהשילובלאור,למשלכך

אוכניסהללאאפשריותאינן,בענףהתרחבותאו,השחיטהלענףחדשהכניסהכי
הקבועהההשקעה,זאתלאור.המשחטותתוצרתשיווקבתחוםמקבילותהתרחבות
אלא,הדיןביתשמניחכפי,משחטהשלרכישתהבעלותמסתכמתאינההנדרשת

.הדיןביתידיעלבחשבוןנלקחהלאזוסוגיהגם.עצמאיתשיווקמערךביצירתגם
עלהנגבעוףרכישת,הרלבנטייםבענפיםוההתרחבותהכניסהמגבלותלאור

נכסיכגון)קטנהמתחרהידיעלאו(מזוןכורכגון)לענףחיצוניתפירמהידי
להתרחבותאוחדשהלכניסהחשובאפיקליצורהייתהיכולה,(הנגבמשקי
כניסהלאפשרפזהזדמנותקמה,קשהכההכניסהאליובשוק,והנה.בענף
מודרניתתעשייתיתמשחטהרכישתדרך,קיימתקטנהפירמהשלהתרחבותאו

מערךהיההנגבלעוף,מזויתרה.הנגבעוףכמו,להתרהבותפוטנציאלבעלת
עופותשלמורשהמשווקתהייתהוהיא,המוכןמן,משלהלסיטונאיםשיווק

לשלושסימולטניתכניסה,אחתברכישה,אפשרההנגבעוףרכישת,כןעל.חיים45

ושיווקשחיטה,למשחטההחייםוההודוהעוףשיווק:האנכיתשבשרשרתהחוליות
האנכיתבאינטגרציההכרוכותוההתרחבותהכניסהמגבלותלאור.המשחטהתוצרת
גורםידיעלהנגבעוףרכישתכיהטענהמתחזקתרק,אלהבשווקיםההיקףרבת

למגמהלתרוםהייתהיכולה,מתנובהיותרקטנהמתחרהידיעלאולענףחיצוני
אתנוגדתזומעיןשכניסהמובן.תנובהשלהמובילמעמדה'איזוןשלארוךלטווה

,היתרבין,הנובעיםרווחיםולגרוףבשוקהמובילהלהישארתנובהשלהאינטרסים
והציעהבמכרזהשתתפהשתנובה,אפואפלאאין.גבוהיםמחיריםלדרושמיכולתה

אתלבצרתנובהשלברצונהמוסברלהיותיכולזהמחיר.ביותרהגבוההמחיראת
ומעברמעל.מחיריםלגבותיכולתהאתלחוקבבדובד,בשוקהדומיננטימעמדה

הניתוחבמסגרתבחשבוןאלהגורמיםלקחתצריךהיההדיןבית.השוליתלעלות
בחללהמבוצעתכעסקהתנובהידיעלהנגבעוףברכישתדןהוא,זאתבמקום.שלו
ידיעלנרכשתהייתהלאהנגבעוף,תנובהידיעלהרכישהאלמלאכאילו,הריק

.כלשהיפירמה

חלופיתרוכשתעםהמיזוגיתרונותמולתנובהעםהמיזוגיתרונות2.4.3
שלבאספקלריהתנובהידיעלשברכישהבתחרותהפגיעהאתלבדוקשישכשם

המשווקות)החייםהעופותמשווקותביןהיקףרכתאנכיתאינטגרציהגםשקיימתבמידה44
,דומותשמסיכותהרי,(אליההנלווהוהטקסט40הערהולעילהמשחטותלבין(המורשות

עופותשלמורשהמשווקתגםלהיותהנכנסתאתתחייבהמשחטותלענףכניסהכיייתכן
מעלותביותרכרוכהלכניסההדרושההקבועהההשקעה,כזהבמקרהגם.למשחטותחיים

.המשחטהרכישת
.179,183-184'בע,1הערהלעיל45
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עםלמיזוגיעילויותאויתרונותקיימיםאםלבדוקישגםכך,החלופיותהרוכשות
ניתוחבמישוראםגם.החלופיותהרוכשותידיעלברכישהקיימיםשלא,תנובה

נכנסתאוקטנהמתחרהכגון)חלופיתשרוכשתלמסקנההגענוגרידאהתחרות
רוכשותעלעדיפהשתנובהייתכן,תנובהעלמשמעותיבאופןעדיפה(חדשה

ולאתנובהעםבמיזוגשקיימים,לציבוריתרונותאויעילויותעקבחלופיות
שתנובהשכיווןמצייןהדיןבית,למשלכך.החלופיתהרוכשתעםבמיזוגקיימים

שלגדולהמשווקתוגם,למשחטותחייםעופותשלגדולהמורשהמשווקתהיא
,זהיתרון.משחטהעםבמיזוגהמשמעותיתיעילותקיימת,המשחטותתוצרת
,לשחיטתוהעוףגידולביןהדוקבתיאוםהצורךמןנובע",הדיןביתכלשון
עדיפותהביןלאזןיש,כזהבמקרה.46"לקמעונאיםהתוצרתלשיווקאלהשניובין
החלופיתהרוכשתעדיפותלבין,האלההמיוחדיםהיתרונותבמישורתנובהשל

עצמםיתרונותאותםאםלבדוקגםישזהאיזוןלצורך.בשוקהתחרותיותבמישור
הממונהבהחלטותנתוניםאין,כך.החלופיתהרוכשתידיעלברכישהקיימיםלא

לא,חלופיתכרוכשת-הנגבמשקינכסיאםלבררנוכלשבעזרתםהדיןובית
שיתרונותכך,המשחטותתוצרתבשיווקאו/והחייםהענפותבשיווקגםעסקה

,ענייןשללגופוגםאך.עמהבמיזוגגםמידהבאותהקיימיםהיוהאנכיהתיאום
ובשיווקהחיהעוףבשיווקגםהעוסקתלפירמהמשחטהביןמיזוגשל-זהיתרון
הובררלא,למשלכך.הדיןביתידיעלצרכוכלהובררלא-המשחטותתוצרת

ביןחוזיםדרךעלאלא,מיזוגדרךעלשלאלהשגהניתןממשיתרוןאותואם
המשווקתלביןהמשחטהובין,עצמםלביןוהמשחטההחיהעוףמשווקת,המגדל

.משותפתלשליטהויעברויתמזגואלהשכלצורךבליגם,תוצרתהשל
פיעל.עמהבמיזוגנוסףליתרון,הממונהבפניבהליךבעיקר,טענהתנובה

,הנגבעוףלרכישתביותרהגבוההמחיראתהציעהשהיאכיוון,תנובהטענת

,הנגבעוףשלהנכסיםכינוסלקופתיותררבכסףתזריםידהעלשרכישההרי
שליותרגדולבחלקלהיפרעיוכלוהנכסיםכינוסכהליךהמשתתפיםהנושים,וכך

אולם,משקלזהלטיעוןנתןדווקא,בהחלטתו,הממונה.להםהמגיעיםהחובות
אישוראתמצדיקאינוכןועל,בתחרותהפגיעהממשקלקטןזהמשקלכיהכריע

ידיעלמרכישהלנושיםהצומחהיתרון,הכלכליתהיעילותמבחינתאולם.המיזוג47

,הכלככלות.רלבנטיאינו-ביותרהגבוההמחיראתשהציעהכמי-תנובה
כינוסקופתדרך)הנושיםלכיסונכנסיםתנובהמקופתהיוצאיםבכספיםמדובר
יעילותמשום,החברתיתהרווחהכללמבחינת,הנושיםשלזהביתרוןאין.(הנכסים

.('וכדיותראופטימליאנכיתיאום,ייצורבעלויותחיסכוןכמושלא)יתרתאו
אותומקבליםהנושים,ומאידך,אלהכספיםמאבדתתנובה,שמחדמשוםזאת

,החברתיתהרווחהשלהתחשיבבמסגרתתנובהאתגםנכלולאם.ממשהסכום

.189'בע,שם46
.267'בע,3הערהלעיל47
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בקבלתהנושיםשליתרונםעםמתקזזהכספיםבתשלוםשחסרונההרי
.הכספים48

תוצאהלהיותעלולהציעהשתנובההמחירגובה,לעילהוזכרשכברכפי,מזויתרה
לנצליכולתהאתולבצר,בשוקהדומיננטימעמדהאתולהעציםלשרייןרצונהשל
אותוהגבוההמחירכיכמובןלטעוןניתן.מחיריםולהעלותשלההשוקכוחאת

הרווחיםשלרקולא,המיזוגיתרונותשלתוצרהיתרביןהוא,תנובההציעה
רציניבאופןנתבררהלא,לעילכאמוראולם.להםציפתהשתנובהתחרותיים-האנטי
בענפיםהשגהבניאינםואם,משמעותייםהםלהםשנטעןהיתרונותאםהשאלה

.חלופיתרוכשתעםאותנובהעםמיזוגדרךעלשלאגםהרלבנטיים

סיכום4

,הנגבלעוףתנובהביןהמיזוגאתלאשר-תנובהבעררהדיןביתהחלטת
בעיקרנוגעתהדיןביתשגיאת.הנגבעוףשליחסיתהקטןהשוקנתחעלהתבססה

,השוקשלסטטיניתוחעלבמשתמעמתבססהדיןבית,ראשית:אספקטיםבשני
מבנהבהתפתחותארוךלטווחמגמותעלתנובהעםהמיזוגמהשפעתומתעלם
עוףשלהאלטרנטיביותהרוכשותמןבהתעלמותושוגההדיןבית,שנית.השוק
פירמההיו,הנגבעוףאתלרכושהןגםשחפצוהאלטרנטיביותהרוכשותבין.הנגב

יכולההייתהמהןאחתכלידיעלרכישה.מתנובהקטנהומתחרהלענףחיצונית
בווההתרחבותהכניסה-שחסמיבשוקהתרחבותאוכניסהצוהרלרוכשתלפתוח
היו,וובדרך,קיימתפירמהשלהתרחבותאוחדשהפירמהשלכניסה.תמירים
לאיזוןלתרום,השוקמבנההתפתחותשלארוךלטווחמגמהבמסגרת,יכולות
אתמשמעותיתלשפרובכך,הרלבנטייםבענפיםתנובהשלהדומיננטימעמדה

התעלםהוא,זאתבמקום.אלהלסוגיותדעתולתתצריךהיההדיןבית.התחרותיות
.מהן

שחלקםהנגבעוףנושישלרווחתםאתדווקאלהעדיףשישנראהלא,חלוקתיצדקמבחינתגם48
זאת.הצרכניםציבוררווחתפניעל,('וכדגדוליםספקים,בנקים:כגון)ומתוחכמיםגדולים

והקרבן,בתחרות,לעילשהראינוכפי,משמעותיבאופןלפגועעלולהמיזוגאישור:לזכוריש
.והודוהעוףרוכשי-הצרכניםציבוריהיההעיקרי




