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הקדמה.א

הכלכלייםהחוקיםממארגוחשובאינטגרליחלקמהווה1העסקייםההגבליםחוק
אהרןהשופט,(אזכתוארו)העליוןהמשפטביתנשיאשלבלשונו.בישראלהחלים
.2"החופשיתוהתחרותהצרכןזכויותשלקרטההמגנה"הנוההגבליםחוק,ברק
מנתעל,בשוקלפעולמסחרייםגופיםעלפיהםשעלהמשחקכלליאתקובעהחוק
.אותהולעודדלקדם,בשווקיםהתחרותעללהגן

מטרותלהשגתאמצעיהיא.עצמהבפנימטרהאינה,להדגישחשוב,התחרות
הכלכליתהרווחהלהגרלתלהביאעשויהחופשיתתחרות.חברתיות-כלכליות
שליעילניצול;בשוקהנמכרותהכמויותוהגדלתמחיריםהורדת:דרכיםבכמה

התחרותשלערכה.ולחדשנותלהתייעלותתמריציםויצירת;הטבעייםהמשאבים

שווהאפשרותמעניקההתחרות,למשל,כך.גרידאכלכליותבסיבותרקלאטמון
אתמחזקתוהיא,העיסוקחופשאתלקדםבהיש,בשוקלהתחרותאזרחלכל

בידיהתקשורתאמצעיעלהשליטהריכוזאתלמנועעשויההתחרות.הדמוקרטיה
לקיומההבסיסייםמהתנאיםאחדשהנו,ביטויחופשלאפשרמנתעל,אחדגורם
מוקדילביזורלהביאגםעשויההחופשיתהתחרותהגשמת.דמוקרטיתחברהשל

בידיאוהשלטוןבידיכלכליכוחשליתר-ריכוזולמניעתהחברתייםההכרעה
,אפשריתאיננההשוקבתוךתחרותשבומקום.פרטייםמונופוליסטייםגופים
התחרותכילהבטיחמנתעל,השוק"על"לתחרותתנאיםשיתקיימוהחוקמוודא

שניצחמישלכוחולהקטנתתביאבשוקלפעולהאפשרותעלהפוטנציאלית
.זובתחרות
העסקייםמהגופיםמונעיםהעסקייםההגבליםדיני,אלומטרותלהשיגכדי

המסדירותהחוקהוראות.לתחרותמלאכותיותמכשלותליצורבשוקהפועלים
מניעתעיקרו,הראשוןהחלק.עיקרייםחלקיםלשלושהמחולקותעסקיתהתנהגות
,להסדרמהצדדיםאחדלפחותשלהעסקיתהתנהגותואתהמגביליםהסדרים

ביןקרטלעריכתאוסרהחוק,למשל.מאזניםיתרונותללאבתחרותפוגעיםאשר
ניצולמניעתעניינו,השניהחלק.ידםעלשייגבההמחירתיאוםשעיקרומתחרים
לקשורמונופוליסטיתחברהעלאוסרהחוק,למשל.מונופוליסטיכוחשללרעה
במקרים,נוסףשירותאומוצרעםשבמונופוליןשירותאומוצרשלמכירתואת

.("החוק"או"העסקייםההגבליםחוק":להלן)1988-ח"התשמ,העסקייםההגבליםחוק1
ומשפטיכלכליניתוח"מבוא"פרלמןומנחםגל(שיצר)מיכלעלמבוססיםמההקדמהחלקים

,בנבולהתפרסםצפוי,עורכיםפרלמןומנחםגל(שיצר)מיכל)העסקייםההגבליםדינישל
2008).

חקלאותתוצרתלשיווקשיתוףמרכזתנובה'נהעסקייםההגבליםעלהממונה95/2247א"ע2
u.s.אמריקנידיןפסקעלמתבססזהמשפט.(1998)17'פס,213(5)נבר"פ,מ"בעבישראל

(1972)596.5.0405,)"7ropco Associates1.וכדיניקובעהמקוראמנםכי,לצייןמעניין
השופטאולם,("טטזenterprise1"(החופשיתהיזמהשלקרטאהמגנאהםהעסקייםההגבלים

."החופשיתוהתחרותהצרכןזכויות"לזאתמשנהברק
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לתנאיםבהתאםנעשיתאינהאוהמוצרשלמטבעומתחייבתאיננההקשירהשבהם

בוחואתלנצלמהמונופוליןלמנועהיאזהאיסורשלמטרתו.בשוקהמקובלים

החלק.אחרבשוקמתחריועלהוגןבלתייתרוןלקבלכדישבמונופוליןבשוק
כלכלייםיתרונותבלאבתחרותיפגעואשרמיזוגיםלמניעתהוראותקובעהשלישי

.מאזניםחברתייםאו
בתחרותהפוגעותפעולותאותןלאסורהמחוקקעל,החוקמטרותקידוםלשם

שאומצובהסדריםאיןכילוודאעליו,חשובפחותולא,זמנית-בו.הצדקהללא
רווחתאתהמקדמתתקינהעסקיתפעילותעלמיותרותמגבלותלהטילכדיידועל

אינו,הנוכחיבנוסחו,העסקייםההגבליםחוק,פעםלאנטעןשכברכפי.הציבור
.4"ושניראשוןמסוגטעויות"בכלכלהשמכונהבמהלוקההוא.3אלהמטרותמשיג
בהתנהגותמדובר.המוגניםבערכיםהפוגעתהתנהגותהתרתהיאראשוןמסוגטעות

מונופוליסטיכוחשללרעהניצולמניעת-אידוגמת,הצדקהללאבתחרותהפוגעת
.הציבורלטובתמאזניםיתרונותללאבתחרותלפגיעההגורם,מונופוליןבעלידיעל

איסורדוגמת,המוגןבערךפוגעתשאינהתקינההתנהגותאיסורהיאשנימסוגטעות
.מחיריםוהורדתהתייעלותלאפשרבושישאך,בתחרותפוגעשאינוכובלהסדר
מהסוגכטעויותכעיקרלוקההנוכחיבנוסחוההגבליםחוק,בהמשךשאראהכפי
ובעיקר,מהוראותיוחלקהןאףמאפיינותהראשוןמהסוגטעויות,זאתעם.השני
.לוהנלווההאכיפהמערךאת

,לעתים,מתיישבתאינהאשררחבהבלשוןמנוסחותהחוקמהוראותרבות,אכן
בלשונוחשיןהשופטזאתלבטאהיטיב.הגשמתהעלהמקשהאותכליתועם

:כובלהסדרעריכתבדברבאיסורבדונו,טבעולנוסףבדיוןהציורית

ויש,ביותרהוארחבפרישהתחום-החוקאיסורישלפרישתםתחום"
במבנההמוטחתבביקורתנאמרשמא-בחוקהמוטחתבביקורתממש

-מהתבןהמרןאתלבור"גל(שיצר)מיכל:האחרונהמהעתופסיקהמאמרים,למשל,ראו3
533אודבריםדין"האחרונהלפסיקהבהתאםכובלהסדרלערוךהאיסורשלתחולתוהיקף

השיטפוןאתולחסוםהכובליםההסדריםסכראתלפרוץראויהאם"גילהדיויד;(2004)
751כזמשפטעיוני"לאנכייםאופקייםהסדריםביןלחצוץהשעההגיעה?הוק-אדבגדרות

משפטעיוני"למתחריוממנההנהנההצדכיןכתחרותהפוגעתככילה"גילהדיויד;(2004)
בתחוםוחוקתיותמבניותבעיות:העסקייםההגבליםחוק"ליכנהאמיר;(2004)517כח

אוערכיםבליתחרות"ישראליאמיר;(2005)257חוממשלמשפט"הכובליםההסדרים
297בודבריםדין"לחוזהצדבידיהמועלותכובלהסדרשלטענות-ערכיםביןתחרות

(2001)56(נתור"פ,מ"בע(1994)הים-שף'נמ"כע(1993)טבעול98/4465א"דנ;(2006)

,ירושליםעיריית'נמ"בע1993(ירושלים)חניות.מ.א98/3700א"ע;(טבעולעניין:להלן)
קאלמא'נמ"בעאקסטל02/6233א"רע;(חניוה.מ.אעניין:להלן)(2003)590(2)נזד"פ

.(2004)634(2)נחד"פ,מ"כעתעשיהווי
תFisher.114וש:הבאבמאמרהעסקייםההגבליםבתחוםלראשונההוחלזהמסוגניתוח4
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גל(שיצר)מיכל

יילכדוכילהםראויהיהשלאמערכיםבמצודהנלכדיםולפיה-החוק
.5"בה

,והכלכלההמסחרמחייחלקשהםרצוייםמשפטייםהסדריםזאתבעקבות
,בעייתיזהמצב.וכאסוריםכפסוליםלהיחשבעלולים,שבשגרהכדברהמתקיימים

:חניותבענייןאורהשופטכדברי

שאינהעסקיתפעילותעלהעסקייםההגבליםדיניאתלהחילטעםאין"
בפעילותהתערבות.במשקאובענףלתחרותכלשהיממשיתפגיעהגורמת

כלבצידהואיןצדדיםשלההתקשרותבחופשלצורךשלאפוגעתכזו
.6"לציבורתועלת

משמעותיתפגיעהכנגדלהתרחשצריכההשווקיםבפעילותהשלטוןהתערבות,אכן
עסקיתבפעילותהתערבות.הציבורלטובתמאזניםיתרונותבצדהשאיןבתחרות

אלא,לציבורתועלתבצדהשאיןרקלא,בתחרותמשמעותיתפגיעהגורמתשאינה
ברווחת,השווקיםשלהכלכליתביעילותםלפגועועלולה,לציבורמזיקהשהיא

אכיפהחשבוןעלבאהשכזוהתערבות,מזויתרה.המשקובצמיחתהצרכנים
.בתחרותומשמעותיותממשיותפגיעותנגדהנחוצהאפקטיבית
שלובהשפעתםבחשיבותםהעלייהמגמתנוכחתוקףמשנהמקבלתזוביקורת

,התשעיםשנותתחילתמאז.במשקהעסקיתהפעילותעלהעסקייםההגבליםדיני
עסקייםגופיםשלפעולותיהםעלרבההשפעההעסקייםההגבליםלחוקיש

עלתה-הפרטיתוהןהציבוריתהן-האכיפהרמת.הישראלי7בשוקהפועלים
וביןבשוקהפועליםעסקייםגופיםשלבין,לחוקהמודעותרמתגםכך.משמעותית

.העסקייםההגבליםמשקפידרךרבותעסקיותהתנהגויותהבוחנים,צרכניםשל
המודעותלהגברתעסקייםלהגבליםהרשותשלפעולותיה,היתרבין,לכךתרמו

אשרהשונותברמותיהםהמשפטבתישלדיןפסקיגםכמו,החוקשללחשיבותו
המוטליםהעונשיםברמתהעלייהגםלכךתרמה.החוקהוראותאתוהחילופירשו

המחייבתההלכהכיום.בפסיקהוהןבחקיקההן,ההגבליםחוקיעלהעובריםעל
עלייתזוהי.בפועלימאסרשלעונשהנוכובלהסדרלעברתהראויהעונשכיקובעת
שישבחשיבותההכרהעל,היתרבין,מתבססתאשר,בענישהמשמעותיתמדרגה

.הישראליתהכלכלהשלהתקינהלפעילותההעסקייםההגבליםשבחוקלאיסורים

.90'בעמ,3ש"הלעיל,טבעולעניין5
.601'בעמ,3ש"הלעיל,חניות.מ.אעניין6
הוראותיושלהנמוכההאכיפהלרמתהסיכותלרבות,החוקשלההיסטוריהבשאלתלהרחבה7

ההגבליםחוק:לפורמאיקהגוונים50"גל(שיצר)מיכלראו,המוקדמותהתשעיםלשנותעד
.(2007)709(3)23משפטמחקרי"ישראלבמדינתהאידיאולוגיותלהשקפותכראיהעסקיים

,ישראלמדינת'נמ"בעמוגבלתשותפוהמצרפלס03/1042פ"בענאורמריםהשופטתדברי8
.(2003)26'פס,721(1)נחר"פ
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ומנגנוניהעסקייםההגבליםחוקהוראותעל,מטרותיואתלהשיגמנתעלאולם

.כיוםהמצבזהאין,זהבמאמרכמפורט.לכךמותאמיםלהיותאכיפתו
זהברשימהמטרתי,העסקייםההגבליםחוקעלהנמתחתלביקורתבהמשך

הנדרשותהסוגיותהןרבות.בוהדרושיםהעיקרייםבתיקונים,בקצרה,לדוןהיא
עומדותשכברהרפורמותאתבמהרהיקדםאםיעשהוטוב,המחוקקשללטיפולו
לבחינהועדההוקמה2005במרץ.בחוקהנדרשיםנוספיםשינוייםויקדםלפתחו

המלצתה.החוקהוראותאתלשנותבמטרההעסקייםההגבליםחוקשלמחודשת
הגדרהבוולכלול,לחוק2סעיףהוראותאתלשנותהייתההוועדהשלהראשונה
וישנם,אושרהטרםזוהמלצהגםאולם.9"כובלהסדר"למונחבעיקרהמצמצמת
הרומילקיסרבדומה.בהקדםלקדמםשיש,פחותלאחשובים,נוספיםרביםשינויים

ועדכוןתיקוןדורשהמומחיםטוביבידישנכתבחוקגםבילמדאשר,יוסטיניאנוס
העסקייםההגבליםחוקגםכך,בחוקפרצותשלגילויןועםהעתיםהשתנותעם

מנתעלדיהרחבהאינהזהבמאמרשהיריעההיות.תחיקתישיפוריםלמקצהנדרש
מעוררשהחוקהעיקרייםבקשייםאתמקד,בחוקהדרושיםהתיקוניםכלאתלהציג

.עמםלהתמודדמנתעלהנדרשיםובשינויים
פשוטהסוגיהאינהההגבליםחוקהוראותעיצובסוגייתכילצייןלמותרלא
כינניחאםגם.כולןהבעיותאתפותראשר,אופטימלי,אחדמודלאין.ועיקרכלל

נוסחת"תמצאלאעדיין,מטרותיובהשגתהיעילותהגברתהיאהחוקשינוימטרת
,כך.ביניהםלאזןהמחוקקשעלמתנגשיםכוחותכמהישנם.כאמורלהסדרה"קסם

קוויםיתוואשרמשמעיים-וחדברוריםכלליםליצורהחוקעל,גיסאמחד,למשל
אויתר-הכללת,לעתים,הנההבהירותמחיר,גיסאמאידך.בשוקלפועליםאדומים

נוספתדוגמה.חלוטותחזקותמוחלותשבומקוםבכלקיימתזומעיןדילמה.חסר

לרשותכילוודאמבקשהמחוקק,גיסאמחד:החוקשלניסוחושמעוררלקושי
על,כךלשמ.תחרותי-אנטיפוטנציאלבעלותפעולותעלמלאמידעיגיעהאוכפת
ליצוראולהתמזגלצדדיםשלילייםתמריציםהיוצריםמנגנוניםלאמץהמחוקק

אלומנגנונים,גיסאמאידך.האוכפתמהרשות"רשותקבלת"בלאכובלהסדר
אינןהעסקיותשפעולותיהםבמקריםגם,להםהצרדיםעלכבדותעלויותמטילים
המשפטביתנשיאשלכלשונו,למצואאפואהואהאתגר.הציבורבטובתפוגעות
ביןנכונההמאזנתהארכימדיתהמשקלשיווינקודתאת,ברק(לשעבר)העליון

כמהומציעאלומקשייםחלקעםלהתמודדמבקשהמאמר.השוניםהשיקולים
.כנועלהנדרשהאיזוןאתלהחזירמנתעלנדרשותרפורמות

http.2005-ה"התשס,(9'מסתיקון)העסקייםההגבליםחוקתזכיר9 ://www.antitrust .gov. iU
lfazkirlaw.DOC255/B8A11DDGFB8E-8914-4530-744א-F882AOA3/NVrdonlyres.
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10כובליםהסדריםשלההסדרהבמערךנדרשיםשינויים.ב

כללי.1
,הציבורלרווחתמאזניםיתרונותללאהסדרים,דהיינו)"עירומים"כובליםהסדרים
,זאת.הישראליבמשקחולהרעהומעולםמאזהיוו("קרטלים"גםהקרויים

הכניסהחסמישלוגובהםרביםשווקיםשלהגבוההריכוזיותםבשל,היתרבין
לשםהתנהגותםאתלתאםעסקייםגופיםשליכולתםאתהמגבירים,אליהם
המשקשלהיסודבאושיותמובהקבאופןפוגעכאמורתיאום.בתחרותיפגיעה

שעליולרעיוןבהתאם.גלגליואתהמניעההתחרותיתובדינמיקההקפיטליסטי
ועללבועלאחריםגופיםעםמתחריםכלכלייםגופים,השוקכלכלתמבוססת

והאיכותהכמותלעליית,המחירלירידתהגורמתהיאזותחרות.הצרכןשלכיסו
פועלבשוקהפועליםמתחריםבין"עירום"תיאום.המצרפיתהרווחהולהגדלת

חשבוןעלרווחיהםהגדלתלשם,ביניהםהתחרותאתבהסכמהבהגבילו,הפוך
שהםכךעלמעידיםשנחשפוקרטליםעלשנערכומחקרים.המצרפיתהרווחה
כפי.שנים12לאורךזוגבוההרמהעלולשמור,משמעותיתמחיריםלהעלותיכולים
האולטימטיביתהרעההםקרטלים,הברית-ארצותשלהעליוןהמשפטביתשקבע

אשררביםקרטליםהתגלוהישראליבמשקגם,אכן.'העסקיים3ההגבליםרינישל
ההגבליםדינישלביותרהחשובהמשימתםכןעל.רבה14הייתהבמשקפגיעתם

.זהמסוגהסדריםלמנועהיאהעסקיים
ביןעזהתחרותבשוקקיימתלעתים.בתחרותפוגעכובלהסדרכללא,בעתבה
.עליהמשמעותיתהשפעהתהיהלאמהםקטןחלקביןלהסדראשרעסקייםגורמים
יכולים-אחריםוביןמתחריםבין-כלכלייםגופיםביןהסדרים,מכךחשוב

קטניםמתחריםכמהביןהסדר,למשל:דרכיםבמגווןהחברתיתלרווחהלהועיל
התחרותאתלהגבירעשויהגודלמיתרונותליהנותלהםהמאפשרבינונייםאו
גופיםכמהביןמשותףמיזם,בדומה.שלישייםצדדיםלביןלהסדרהצדדיםבין

בייצורהיעילותאתלהגדיליכולמשלימיםייצוראמצעיאוטכנולוגיותבעלי

כובליםהסדרים"פרלמןומנחםישראליאמיר,גל(שיצר)מיכלעלמבוססיםזהמפרקחלקים10
גל(שיצו)מיכל)193העסקייםההגבליםדינישלומשפטיכלכליניתוח"האיסוריסודות-

.(2008,עורכיםפרלמןומנחם
.1GAL(2003):ראו11

I

CoMeenTION POLICY FOR ;SMALL

i

MARKET

I

' ECONOMES , chapter.5

:

MIcaAL.
Operation,למשל,ראו12 and Development-0]OECD, Organisatoin for Economic

Recommendation Concerning EFective Action Against Hard core Cartels, COMPETITION

98ה)4א1שavailable,(1998,25.Mar(]35תם

~

POLICY40א

.

LAW

35)98(http://weNominol .oecd .orgAorizontaVoecdacts .nsfninkto/C.
13]].5124398.U . S540,Trinko)וoffices of

~

CIIftlS0ח1.ץ.["עיVerizon Communications

:Negotiation between competitors may facilitate the suprerne evil of

antitrust

"((2004)872

)"collusion.
.החשמלצנרתוקרטלהביטוחחברותקרטל,המרצפותקרטל,לדוגמה14
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גם.יותר15וטוביםחדשיםמוצריםיצירתשלבררךדינמיתליעילותלהביאואף
על.משותפיםבמיזמיםהטמונותלציבורבתועלותמכירהעסקייםההגבליםחוק

עריכתעלהחלהאיסורמגדרזהמסוגהסדריםלהוצאתפתחפותחותהוראותיוכן
למנועהיאהתחרותדינישלהעיקריתהמטרה,לכךכהתאם.כוכלים6ןהסדרים
אולם.הציבורלטובתיתרונותיהםעלעולהבתחרותכשפגיעתםכובליםהסדרים

.אלומטרותהגשמתעלביותרמקשים,כיוםכנוסחם,העסקייםההגבליםדיני
המודלעל,צדיין,מבוססותכובליםבהסדריםהעוסקהפרקמהוראותרבות

,אחרבמקוםשפירטתיכפי.195917בשנתעודהישראליהמחוקקאימץאשר
שלהגדרתו,רא12ית.ממאפייניו8נחמישהשילובבשלרבהבעייתיותיוצרזהמודל

ארוכהרשימהובצדהרחבהסלהוראתכוללתהיא.מאודעדרחבההכובלההסדר
האיסור,שנית.בתחרותהפגיעתםלענייןחלוטותחזקותמקימיםאשרהסדריםשל

איסורהואהדיןמביתאישוראומהממונהפטורקיבלשלאכובלהסדרלערוך
בסוגיההדןאחרמשפטביתשלשוםהיאזהכללשלהמעשיתהנפקות.מוחלט

תביעהבמסגרתוביןפליליתתביעהבמסגרתבין-העסקייםההגבליםמתחום
הרחבהההגדרהבגדרהנופלהסדרבדיעבדלהכשיראפשרותאין-אזרחית

לומוכשרוהיהבתחרותפוגעאינוהכובלההסדראםגם,זאת.כובלהסדרשל
הפגיעהאתלאזןאפשרותהמשפטלביתאין,כןכמו.מלכתחילהנתבקשאישורו
רישויהדורש,רישוישלמודלמחילהחוק,שלישית.אחרשיקולכלעםבתחרות
אולם.אישוראופטוריקבלוחלקןאשרהתנהגויותשלמאודרחבהלקשתמראש
להתעלםבוחריםבשוקמהגורמיםרביםכןועל,ויקרממושךהנוהרישוימנגנון

פרטייםתובעים,חמישית.חמורהנוהאיסורהפרתעלהעונש,רביעית.מהוראותיו
בהתאם,כחרבאוכמגןהעסקייםההגבליםמתחוםבטענותלהשתמשיכולים

.הציבוראינטרסאתמשרתלאזהאינטרסאםגם,שלהםהפרטילאינטרס
התחרותעלשמירהשלהערךביןאיזוןלחוסרגרםאלוגורמיםשלשילובם

,גיסאמחד.קשהדילמהבפניהמשפטבתיעמדוזאתבעקבות.אחריםערכיםלבין
.להסדרהצדדיםעלקשותתוצאותהחלתוחייבוההסדראתאסרוהחוקהוראות
עלשמירהלשםמהמקריםברביםמוצדקתהייתהלאהאיסורהטלת,גיסאמאידך

השתמשולחוזהצדדיםשבהםבמקריםקיצוניביטוילידיבאהזודילמה.התחרות
כמקרים,החוזייםמחיוביהםלהשתחררמנתעלההגבליםמדיניהלקוחותבטענות
הלבתוםבאינטרסחמורהפגיעהתוך,בתחרותמשמעותיתפגעלאהחוזהשבהם

ויצירתיותחדשנותעידודשביןהאיזון:בתחרותמונרפולים"גל(שיצר)מיכל,למשל,ראו15
.(2006)גפרק,425כודבריםדין"העסקייםההגבליםבדיניבתחרותהפגיעהלבין

סחרר.ש.ק84/588ץ"כבגלויןהשופטדבריגםראו.העסקייםההגבליםלחוק10-ו9'ס16
.(1986)29,38-39(1)מר"פ,לפיקוחהמועצהר"יו'נמ"בעאסבסט

ראוהעסקייםההגבליםחוקשלבהיסטוריהלדיון.1959-ח"התשי,העסקייםההגבליםחוק17
.7ש"הלעיל,גל

.3ש"הלעיל,גל18
.3ש"הלעיל,טבעולבענייןהיתרבין,נקבעההחזקהשלמוחלטותה19
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יצירתייםבפתרונותהמשפטבתיהשתמשוזודילמהלפתורכדי.20חוזהבקיום
שהסדרקביעהדרך,י2החוקלגדרנכנסאינואנכיהסדרשלפיהמקביעה:מגוונים
כללשלמשמעותיתלהרחבהועדכובל22הסדראיננוקנייניתזכותעלהמבוסס

במקוםשפירטתיכפי.החלוטות23החזקותבמסגרתגםשיחולכךהדבריםזוטי
אך,הוחלושבהםהדיןבפסקצודקתלתוצאההביאואלומפתרונותחלק,אחר24

תיקוןנדרשאלובעיותלפתרון.לקדמובמקוםהתחרותעלהשמירהבאינטרספגעו
.בחוקנדרשיםשינוייםכמהאציעלהלן,אלובעיותלנוכח.לחוקדחוף

לחוק2סעיףשללשונותיקון.2
,((א)2סעיף)כובליםלהסדריםסל-הגדרת:חלקיםמשנימורכבלחוק2סעיף

מקימותאשרכבילותורשימת,(הסבירותכלל)בתחרותפגיעהלהוכיחיששבמסגרתו
דורשתכובללהסדרהסל-הגדרת.((ב)2סעיף)בתחרותלפגיעהחלוטותחזקות

(2);הסדר(1):כאמורהסדרשיתקייםמנתעלמצטבריםתנאיםארבעהשלקיומם

העלולבאופן(4);לפחותהצדדיםאחדשלהגבלה(3);עסקיםהמנהליםאדםבניבין
.25בחוקהמפורטיםמסוימיםבמישוריםבעסקיםהתחרותאתלהפחיתאולמנוע

הכבילהיסוד.בתחרותכפוגעיםואףכמיותריםהתבררואלומתנאיםשניים
שלכלשהימידהכוללצדדיםביןהסדרשכלכיוון,להגדרהדברמוסיףאינו

זודירהבמכירתמוגבלאלמוני,מאלמונידירהרוכשפלוניאם,למשל,כך.כבילה
דורש,דהיוםבנוסחו,החוק.בתחרותהפגיעהבמישוריעוסקהשניהיסוד.'גלצד

אתלהפחיתאולמנוע"העלולבאופןעצמואתיגביללהסדרהצדדיםאחדכי
לביןבינואו,מהםחלקאו,להסדרהאחריםהצדדיםלביןבינובעסקיםהתחרות

על,לשונולפי,חלהסעיף.רבותבעיותיצרזהניסוח.26"להסדרצדשאינואדם
.בשוקמתחריווביןעצמואתהמגבילהצדביןהיאבתחרותהפגיעהשבהםהסדרים

הנהנההצדשביןבתחרותהיאהפגיעהשבהםהסדריםעל,לשונולפי,חלאינוהוא
החוקשלמגדרואפואמוציאהדווקנית-לשוניתפרשנות.מתחריווביןמהכבילה
.משמעותית27להיותעשויהבתחרותפגיעתםאשר,רביםאנכייםכובליםהסדרים

.3ש"הלעיל,גל20
ההחלטהלניתוח.(2003)676(2)03פדאור,מ"כעהגולןרמתיקבי'נשטרן02/10638א"ע21

.שם,גלראו
.3ש"הלעיל,גלראוההחלטהלניתוח.4ש"הלעיל,חניות.מ.אבענייןריבליןהשופטדברי22
.(2005)76'בפס,776(6)נטר"פ,בורוביץ'נישראלמדינת02/4855פ"ע23
.3ש"הלעיל,גל24
לפירוט.העברהרכיבילקיוםמודעותמסוגנפשייסודשלהוכחתוגםנדרשתפלילילתיק25

.12ש"הלעיל,ופרלמןישראלי,גלראוהעברהיסודות
.העסקייםההגבליםלחוק(א)2'ססיפת26
'בעמ,4ש"הלעיל,"למתחריוממנההנהנההצדכיןבתחרותהפוגעתכבילה"גילהראו27

המצוייםיותראוצדדיםשניביןהסדריםהםאנכייםהסדרים.4ש"הלעיל,גל;517-553
מהסדרנבדלהוא.מסויםשירותאומוצרשלהשיווקאוהייצורשרשרתשלשונותבחוליות
.מתחריםביןהסדרשהנו,אופקי
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שבו,השיווקרשתותוביןגדולהמזוןיצרניתביןבלעדיותהסדרלדוגמהניקח
הפגיעה,שכזהבהסדר.המזוןיצרניתכלפילבלעדיותהשיווקרשתותמתחייבות

דווקאאםכי,מתחרותיהוביןעצמהאתהמגבילההשיווקרשתביןאיננהבתחרות
שללשוניתפרשנות.מתחרותיהובין,מהכבילההנהנההצד,המזוןיצרניתבין

זולשוניתפרשנות.החוקמגדרי,כמותורביםוהסדרים,זההסדרתוציאהסעיף
ממנהסטוהמשפטשבתינראהאולם,28שטרןבענייןהעליוןהמשפטבביתאומצה

.29מאוחרותבהחלטות
מהגדרתאלויסודותשניהשמטתידיעלזהקושיפותרתהחוקלתיקוןההצעה

:30הבאבאופן"כובלהסדר"יוגדרהחדשהלהצעהבהתאם."כובלהסדר"

אולמנועהעלול,עסקיםהמנהליםאדםבניביןהסדרהואכובלהסדר"
."בעסקיםהתחרותאתלהפחית

אשרמרכיביםאותםאתהקייםמהנוסחבהשמיטורצוידיןמהווההמוצעהשינוי
.החוקמטרתאתששירתובלא,החלתועלהכבידו

החזקותתחולתאתבבטלהנוסףמבורךשינויעורכתהחוקלתיקוןההצעה

בתחרותפגיעתם,אנכייםהסדרים,אכן.31אנכייםהסדריםעל,בתחרותלפגיעה
חזקותעליהםלהחילמקוםאיןכןעל.אופקייםהסדריםכמומסתברתכהאינה

.סכירות32שלכללתחתלבחנםויש,בתחרותלפגיעהחלוטות
בתחולתנוסףלצמצוםמקוםיש.דיאיןהחוקבהצעתהמוצעבתיקוןאולם
כמעטחלותהחזקות-המוצעלתיקוןבהתאםוגם-כיום.החלוטותהחזקות

,בעקיפיןאובמישרין,נוגעשלאהסדרשאיןכמעטשהרי,עסקיהסדרכלעל
אלוחזקותשלרוחבן.המוצריימכרשבובשוקאובסוג,באיכות,בכמות,במחיר
פגיעתםאשרהסדריםביןמבחינותאינןשהןכיוון,מטרתןאתלהגשיםמהןמונע

אבהיר.33לגביהםנכוןהדברשאיןהסדריםלביןמובהקתהיאבתחרותהמסתכרת
.טענתיאת

.21ש"הלעיל,שטרןעניין28
ובחוסרבאפשרותמפורטלדיון.3ש"הלעיל,חניות.מ.אעניין;3ש"הלעיל,אקסטלעניין29

הלשוניתהפרשנותתחולתלצורךהשונותההחלטותביןהקליםהשינוייםשלהרלוונטיות
(ם-ימחוזי)א"בשראוהמחוזיהמשפטביתשלמפורשתלסטייה.3ש"הלעיל,גלראוזו

'פס,8868(1)2006מח-חק,מ"בעהראלקניוןחברת'נמ"בעלישראלדיסקונטבנק06/250
21(2006).

.אסעיף,9ש"הלעילהחוקלתיקוןההצעהתזכיר30
.בסעיף,שם31
ולחסוםהכובליםההסדריםסכראתלפריןראויהאם"גילהדיוידראוזהבענייןלהרחבה32

אינההחוקהצעתכילטענה.(2003)751כזמשפטעיוני"?הוק-אדבגדרותהשיטפוןאת
ההגבליםלחוק9'מסלתיקוןההצעהשלחשיבותה"גילהדיוידראוהקייםהדיןאתמשנה

המשפטבתישלמכתפיהםהכלכליהניתוחנטללהסרתוהצעה,שלהההצהרתיות,העסקיים
.(2006)641כסמשפטעיוני"האזרחיים

.10ש"הלעיל,ופרלמןישראלי,גלראולהרחבה33

75ט"תשסןג"יהמשפט
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לשלבמעל"דילוג"שמטרתוראייתיכלליוצרותהחלוטותהחזקות,כידוע

לתחולתןהצדקהיש.בתחרותההתנהגותשלפגיעתהמוכחתשבאמצעותןהראיות
איןומשכך,בתחרותפוגעתלגדרןהנכנסתההתנהגותכיברורשבהםבמקריםרק

ניתוחלערוךטעםאין,למשל,כך.ומקרהמקרהבכלמחודשתבדיקהלערוךטעם
הסדריםשלהשפעתםועלטיבםעללעמודמנתעלבתחרותפגיעהשלמחודש
אלההן-החלוטותהחזקותאולם.34שוקכוחבעלימתחריםביןמחירלקביעת
,רחבותכההנן-החוקלתיקוןבתזכירהמוצעותאלווהןבחוקכיוםהכלולות

מובהקתאיננהבתחרותהפגיעהשבהם,אחריםרביםמקריםגםבגדרןשנכלליםעד
מחיר"להנוגעתהחזקהאת,לדוגמה,ניקח.להוכיחהבלאלהניחהאפשרכיעד

הסוגיםאחדהואלמחירהנוגעמתחריםביןהסדר,אכן."שישולםאושיוצע,שיידרש

מהווההשירותאוהמוצרמחירשכן,בתחרותהפוגעכובלהסדרשלהמובהקים
באשראופקיהסדרכללא,זאתעם.הצרכןלבעללתחרותהעיקריותהדרכיםאחת

להגבירמנתעללהידרשעשוימחיריםתיאום,למשל,כך.בתחרותפוגעלמחיר
יתרונותהשגתלמען,קטניםמתחריםשלכוחותאיחודידיעלבשוקהתחרותאת

דוגמהמהווהיעדיםמקרה.הגדוליםהמתחריםרקנהניםשמהםלגודלמשמעותיים
הצעותהגשתלשםקטנותאוטובוסיםחברותכמהחברוזהבמקרה.35לכךמובהקת
לחברותלאפשרמנתעל,זאת.אוטובוסיםצישלארציתפרישהחייבואשרבמכרזים

הצדדים.אלובמברזיםאגדשלהמוחלטהמונופוליןאתולצמצםלהתחרותאלה
הייתהזוכבילהאולם.במכרזידםעלשהוצעלמחירבקשר,היתרבין,עצמםכבלו
התחרותלהגברתדווקאתרמהאשר,המשותףהמיזםלהקמתונלוויתהכרחיתכבילה
.החלוטההחזקהתחתייכנסזהמסוגהסדר,הנוכחיבנוסחולחוקבהתאם.בשוק

:החלוטותהחזקותשבהחלתהבעייתיותאתהישראליהמחוקקפתר,לכאורה

השיקוליםאתלהעלותאפשרותלהסדרלצדדיםשנתןבכךהכללאתריכךהוא
הנוזהפתרון,בהמשךשיפורטכפיאולם.36הממונהאוהדיןביתבפניהמאזנים

.החלוטותהחזקותשלפרישתןתחוםאתלצמצםראוי,כןעל.ביותרבעייתי
המשפטבתייאמצו,שנימסוגהטעויותמספראתלהקטיןכדיכימוצע,כןכמו
Quick("המהירהמבטדוקטרינת"אתהשונים Look Doctrine(37,לבתיבדומה
לשוקמשמעותייםיתרונותישנםלכאורהאםלבחוןמנתעל,האמריקנייםהמשפט
לחזקהתחולהאיןכילקבועיש,אלומעיןיתרונותישנםאם.מחיריםמתיאום

.הצעתיאתאסביר.לחוק(א)2סעיףהוראותתחתההסדראתולבחון,החלוטה

אריאל,נישראלמדינת03/7829פ"בע,היתרבין,בהסכמהצוטט.4ש"הלעיל,גלראו34
.23ש"הלעיל,בורוביץ;(2005)420(3)2005על-חק,מ"בעובקרהרמזוריםהנדסת

העסקייםההגבליםלחוק43'סלפיקביעה"העסקייםההגבליםעלהממונה3012980החלטה35
.(2001)"מ"בעלתיורביעדיםהסעהחברותביןכובלהסדרבדבר

.העסקייםההגבליםלחוק14-ו9,10'ס36
,ופרלמןישראלי,גלראולהחילאפשראשרנוספיםכליםשלולניתוחםזובנקודהלפירוט37

.10ש"הלעיל
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,חיוניתהכבילהאםלבחוןמאפשרתאינההחלוטותהחזקותשלנוקשותן
במשפטהתפתחהלפיכך.התחרותאתלעודדדווקאעשויההיאשלעתיםאף

המבט"דוקטרינת,העסקייםההגבליםבדיניהחלוטותהחזקותמולדת,האמריקני
כלכליתבדיקהלאחר,לבחורהמשפטלבתימאפשרתזודוקטרינה."המהיר
מבחן:המקרהבנסיבותליישוםהראויהכללאת,לפניהםהמקרהשלשטחית
העליוןהמשפטביתבפסיקתהדוקטרינהשליסודה.חלוטהחזקהאוהסבירות
ביןהמבחיןברורגבולקואיןכיבמפורשנקבעשם,NCAA38בענייןהאמריקני
להיעשותצריכההבחינהוכי,חלוטהחדקההחלתלביןהסבירותבכללהשימוש

לביתאפואמאפשרת"המהירהמבט"דוקטרינת.ומקרהמקרהכלשלבנסיבותיו
הנדרשתזומאשרפחותההוכחהברמתהרלוונטייםהשיקוליםאתלשקולהמשפט
מוחלתאינההחלוטההחזקהכילוודאהמשפטביתיכולזהבאופן.הסבירותבכלל
ההסדרכיסבירהאפשרותעלבבירורהמצביעותעובדותקיימותשבהםמקריםעל

.הציבורלטובת,למעשה,פועל

הרגולטוריהמודלתיקון.3
הרגולטוריהמודלשינויהואבחוקלערוךיששלטעמי,ביותרחשוב,נוסףתיקון
המנגנון.מקדיםאישוראופטורהליךיידרששלאכך,העסקייםההגבליםדינישל

היה,אישוראופטורשקיבלעדאסורהנוכובלהסדרשלפיובהוקכיוםהקיים
ידיעלמכברזהנזנחזהמודל.הישראלילחוקהועתקומשם,באירופהמקובל

הסדרלפיו,שונההסדרתימנגנוןהאירופאיםאימצובמקומו.האירופיותהמדינות
,אסוראינוהסדרכיההנחהעלמבוססהחדשהמנגנון.מקדיםלרישוםנדרשאינו

חזקותכמהגםכוללהמודל.כךשטועןמיידיעלאחרתהוכחכןאםאלא
המודלאתולזנוחזודרךלאמץעלינו,לדעתי.כאמורההוכחהנטלאתהמקלות

.מראשאישורוקבלתרישוםהדורשהארכאי
,למעשה,משמשהאישורמנגנון.מסוימיםיתרונותמראשהאישורלמנגנון,אכן

ביתבפנילבחינהלהביאולהסדרצדדיםומתמרץ,במשקהתחרותעללפיקוחכלי
שבומצבומונע,משפטיתודאותשלמסוימתמידהמבטיחהוא,כןכמו.הדין

כללשלכתנאיועומדההסדראםבשאלהבעצמםלהכריעלהסדרהצדדיםיידרשו
ההכרעהיכולתאתמיוחדתמומחיותעםדיןלביתמעניקהוא,בנוסף.הסבירות

מנגנון.יתרונותיועלעוליםהמנגנוןשלחסרונותיו,זאתעם.נוגדיםשיקוליםבין
כובליםלהסדריםמתאיםאוליהוא.וממושךמסובךהנוהדיןביתבפניהאישור

להסדריםמתאיםאינוהואאך,שוקמכוחהנהנות,בשוקגדולותפירמותבין
בלעדיותוהסדריתחרות-איחניות,אחתלא,הכוללים,במשקקטניםשחקניםבין

ישתמשולהסדרצדדיםכיהציפייה,אלובמקרים.רבהבמשקשכיחותןאשר
הקייםהמודלשלידולאזלתביותרהטובההראיה.מעשיתאינההאישורבמנגנון

38(1984)85.u . s468,Board of

Regrents

.NCMו

ט"תשסןג"יהמשפט



גל(שיצר)מיכל

בממוצעחמישה-הדיןביתלאישורהמובאיםהסדריםשלהמועטהמספרהיא
שהנםאך,בתחרותהפוגעיםיותררביםהסדריםשאיןלהניחסבירהאם.בשנה

בשלאולם.שליליתזולשאלהשהתשובהמאליומובן?מאזניםיתרונותבעלי
כלכמומתנהלזהשהליךבעובדהשמקורם,האישורהליךשלואורכועלותו

מעדיפים,הדיןביתשלהרגילההתיקיםממסכתחלקומהווהאחרמשפטיהליך
הגבליתעילהסמךעלתביעהבעתידתוגשכיהסיכוןאתליטולרביםצדדים
העלותבשלמראשנזנחיםרביםהסדרים,בנוסף.לאישורההסדראתלהגישולא

הסדרכללו,מכךיתרה.אישורםבאיהכרוךוהסיכוןבאישורםהכרוכההרבה
הדיןביתהיה,עסקייםלהגבליםהדיןביתבפנימובאהיהבתחרותהפוגעכובל

עודמתעכבתהייתהבמשקרצויהעסקיתופעילות,התיקיםבעומסלעמודמתקשה
אפשר-איבהאשר,יותר"צעירה"לשיטהיותרמתאיםהקייםהמודל,לבסוף.יותר

צורךויש,ההגבלילאיסורמודעהעסקיהציבורמרביתכיההנחהעללהסתמך
.מותרתעסקיתפעילותלביןאסורכובלהסדרביןלהבחנההיסודכלליאתלקבוע
ההגבליםדינישללאיסוריםמודעהציבורמרביתכילהניחאפשרשבומקום

,ראוישאינוהסדרלביןראויהסדרביןלהבחין,המקריםבמרבית,ויודעהעסקיים
.מראש39רישוישללמנגנוןבמקוםבדיעבדאיסורשללשיטהלעבורעדיף

העסקייםההגבליםחוקהוראותאתישנההישראלישהמחוקקהעתהגיעה,אכן
המשפטלבתילהעניקהראוימן.בחוקהקבועמראשהאישורמנגנוןאתויבטל

-עסקייםלהגבליםהדיןביתבפנייאושרשההסררבלאגם-הסמכותאת
הנובעיםנוספיםיתרונותוכןההסדרשלתחרותיים-הפרויתרונותיואתלבחון
הצעתכי,אלהמדבריםעולהממילא.לחוק10סעיףבהוראותכמפורט,ממנו
קשתאתמצמצמתאמנםהחוקהצעת.מספקתאיננהלדיוןכיוםהעומדתהחוק

הבעייתיותאתפותרתאינההיאאולם,החלוטותהחזקותיחולושבהםהמקרים

השגתלשםהנדרשכוללמהסדרחיוניחלקהמהוות,נחוצותכבילותשבאישור

.תחרותית-פרומטרה
,הדיןביתבמקום,הממונההסמכתהיאלדיוןכיוםהעומדתההצעותאחת

מאזניםיתרונותבושישאך,בתחרותפוגעאשרכובללהסדרמראשאישורליחן
אינההיאאולם,ולקצרוהאישורהליךאתלהקלעשויהזוהצעה.הציבורלטובת
עדייןעלולהאישורהליך-מכולחשוב.שמנינוהבעיותמכלולאתפותרת
בפניהמתנהלהאישורמהליךיותרקצריהיהשלבטחאף-ואורכו,יקרלהיות
רווחתאתהמקדמיםכובליםבהסדריםלהתקשרמצדדיםלמנועעלול-הדיןבית

מעמדושעולהככלאשר-לממונהאםלבחוןמקוםיש,לכךנוסף.הציבור

לאזןדמוקרטימנדטיש-פוליטיתדמותלהיותעלולשהואהחששגוברכך
המדינהביטחוןעלשמירהלרבות,הציבורלרווחתהנוגעיםשוניםשיקוליםבין

אםהשאלהעולה,למשל,כך.לאומיתחשיבותבעליבאזוריםהאבטלהוהקטנת

.10ש"הלעיל,ופרלמןישראלי,גל39
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אתמקטיןשהואמאחרבתחרותהפוגעכובלהסדרלאשריוסמךהממונהכיראוי
,לפתרוןניתנתזובעיהכילהעירחשוב,זאתעם.מסויםבאזורהאבטלהבעיית

.הדיןביתבפניעררשללהליךהממונההחלטותבהכפפת,חלקיולו
ההסדרהמנגנוןשלמהותישינויהיאבהלבחורשישהדרךכיסבורהאני
מראשאיסורשלהליך.מראשאיסורשללהליךמראשרישוישלמהליךומעבר
הצדדיםאתמחייבאינואך,החוקהוראותאתהמפריםכובליםהסדריםקיוםאוסר
אזאו.לממשםיהאאפשרבטרםכלשהורגולטוריגוףשלמראשאישורלקבל
אם,הממונהשלאו)הדיןביתשלמראשהאישורמנגנוןאתלהותיריהיהאפשר
בחוקיותבטוחיםאינםאשרלצדדיםהנתונהכאפשרות(החוקשינויעליוחלט

משפטשביתהסיכוןאתלהקטיןרוציםואשר,להתקשרמבקשיםהםשבוההסדר

.אסורכהסדרעסקיךכייחליטמשפטיתכתביעההדן
חיונייםתיקוניםבכמה,המזלגקצהעללדוןמבקשתאני,אלותיקוניםעלנוסף
.החוקמטרתהגשמתלשםהנדרשיםנוספים

הסטטוטורייםהפטורים.4
שללתחולתםההצדקותאת,לעומק,לבחוןמקוםישבחוקרפורמהבמסגרת
חוקכולל,כובליםהסדריםעלהגורףהאיסורבצד.הסטטוטורייםהפטורים
רבים.האיסור40מתחולתאוטומטיתפטוריםאשרמקריםשלרשימהההגבלים
התווספוואחרים,1959בשנת,הראשוןבנוסחועודלחוקהוכנסואלומפטורים

הפטוריםלקיוםההצדקותאתשניתלבחוןהשעההגיעהכיסבורתני.השניםעם
פוגעיםואשר,נדרשיםאינםאשראלואתולבטל,החוקמטרותלאורהאמורים

שיקוליםעלמבוססיםבחוקכיוםהמנוייםמהפטוריםחלק.אלומטרותבקידום
,למשל,כך.הציבורכללשלטובתוחשבוןעלאינטרסיםקבוצותקידוםשל

באופןהפוגעיםרביםהסדריםמכשירוהוא,מדירחבהנוחקלאיתלתוצרתהפטור
פוגעניתלפעילותחוקימסתורמהווהאףזהפטור,למעשה.י4בתחרותמובהק
שלאמעדיפותחקלאיתתוצרתבשיווקאובייצורהעוסקותחברותכאשר,כאמור
הקבועהאיסורמתחולתלחלוטיןהפוטרן,משותףלמיזםלהיכנסאלאלהתמזג
לפטוריםבחוקמקוםאין.מתחריםביןהסדריםלערוךהעסקייםההגבליםבחוק
.יבטלםאםהמחוקקיעשהוטוב,זהמסוג

,כיוםומוחליםמנוסחיםשהםכפי,הסוגפטוריאםלבחוןמקוםישבמקביל
אינםהםולפיה,הסוגפטוריעלנמתחתרבהביקורת.החוקמטרתאתמשרתים
נטעןלכךבהמשך.בחלקןמיותרותבגדרןהמוטלותוההגבלות,דייםרחבים

,למשל,כך.נוצרושלשלמההמטרהאתנאמנהמשרתיםאינםאלהפטוריםכי
שעולהכפי.הסוגפטוריבגדרבאאינולמחירהנוגעתכבילההכוללהסדרכל

.העסקייםההגבליםלחוק3'ס40
.העסקייםההגבליםלחוק(4)3'ס41
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תחרותיים-פרוהסדריםהסוגפטורימגדרימוציאזהתנאי,לעילמהאמור
.42רבים

אכיפה.5
ההתמודדותעשויהכיום.אכיפהשלאחתבסוגיהגםבקצרהאגעזהפרקלסיכום

,לעתים.מאודממושךזמןלארוךעסקייםהגבליםלדיניהנוגעותעברותעם
לאכיפהעדאואישוםכתבלהגשתועדחקירהמפתיחתרבותשניםחולפות

ההליכיםלניהולהנדרשתהתקופהאתלכךמוסיפיםכאשר.אחריםבאמצעים

האכיפהשלהאפקטיביותמבחינתמאודבעייתיתתוצאהמתקבלת,משפטבבית
חדשיםרביםהליכיםנפתחולאהאחרונותבשנים,מזאתיתרה.לצרכניםוהתועלת

הנראהככל.להאמיןקשה?הישראלימהשוקפסואלוכיהייתכן.קרטליםנגד
אינההמשאביםשהשקעתאו,כאמורקרטליםבחשיפתמשאביםדימושקעיםלא

שצמצוםמובן.האפשריבהקדםולתקנוהדעתאתלולתתשחשובדבר,יעילה
תפחית,ההגבליםחוקלתיקוןבהצעהשמוצעכפי,"כובלהסדר"שלההגדרה

אין,לעילמדבריישעולהכפי,זאתעם.האכיפהמערכתעלהעומסאתמעט

.43משמעותיתזהעומסלהפחיתכדידיהמוצעבתיקון

המיזוגיםבדינינדרשיםשינויים.ג

כללי.1
השוקבמבנהשינוייםעלדהיינו,מיזוגיםעלהפיקוח,אחרבמקוםשפירטתיכפי

,עצמאיבאופןפעלולכןשקודםגופיםביןהעסקיהדעתשיקוללאיחודהגורמים
.תחרותיים44שווקיםשלפעולתםלהסדרתביותרהחשוביםהכליםאחדהוא

יצירתבפניכחסםהפועל,מונעפיקוחבעיקרוהנוהמיזוגיםשלההסדרהמנגנון

להובילעלוליםאשר,חברותשלפנימיתבצמיחהאינושמקורםריכוזייםשוקמבני
כיהואהחוקבבסיסהעומדהחשש.החברתיתברווחהשיפגעשוקכוחלצבירת
.מאזניםיתרונותבלאבתוצאותיהאובתחרותלפגועעלוליםהשוקבמבנההשינויים

מספראתהגדרתופיעלמפחית,שוקבאותומתחריםבין,אופקימיזוג,למשל,כך
אחתלכלמשהיהיותרגדולשוקנתחהממוזגתלישותומעניק,בשוקהמתחרים
עלולהבשוקהמתחרותהחברותמספרהקטנת.למיזוגעובר,המתמזגותמהחברות
הכמותאתלהגביל,צדדי-חדבאופןמחיריםלהעלותהממוזגתלישותלאפשר
מיזוג,בנוסף.45השוקשלהדינמיתביעילותולפגועגםולעתים,ידהעלהנמכרת

.לעיל,2סעיף1בפרקדיוןראו42
.שם43
.6בפרק,11ש"הלעיל,GAL:על,רבהבמידה,מבוססזהבפרקהמיזוגיםמדיניותניתוח44

.'גבפרק,15ש"הלעיל,גלעלוכן
שלמעמדהאתהשוקכוחותישחקו,יעילותליתרמביאהלאהשוקנתחהגדלתאם,כמובן45
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התחרותאתלהקטיןבשוקהפועלותהחברותשליכולתןאתלחזקעלולאופקי

חוקשלבגדרוברגילנתפסתאינהאשר,אוליגופוליסטיתהתאמהשלבדרךביניהן
שונותבחוליותנמצאיםהמתמזגיםהצדדיםשבו,אנכימיזוג.46העסקייםההגבלים

מפניחששמעלה,מסויםשירותאומוצרשלהשיווקאוהייצורשרשרתשל
למיזוגמהצדדיםלאחדאםמתחריםשללהתרחבותםאולכניסתםחסמיםיצירת
העיקריהמשווקעםיתמזגמסויםמוצרשליצרןאם,לדוגמה.ניכרשוקכוחיש

בפניכניסהחסמיהמיזוגיציב,דרכומתחריושלמוצריהםשיווקאתוימנעבשוק
,בנוסף.פשוטהאינהמתחרהשיווקרשתהקמתאם,הממוזגהגוףשלמתחריו

כוחןאתלתרגםעלולותמיזוגבעקבותהנוצרותגדולותחברותכיחששקיים

קובעלפיכך.לטובתןהרגולטורעלאוהמחוקקעלולהשפיעפוליטילכוחהכלכלי
הסכמתבקבלתמותנההחוקבספיהעומדחברותמיזוגכיהעסקייםההגבליםחוק

,ופליליותאזרחיותסנקציותלגרורביצועועלול-ולא,למיזוגעוברהממונה
.47החברותהפרדתלרבות
עשויהמיזוג.המתמזגותהחברותשלפעילותןאתלייעליכולמיזוג,בעתבה
יותרוטובהיעילה,רחבהתשתיתיצירתבאמצעותהדינמיתהיעילותאתלקדם

,למשל,משלימהטכנולוגיהבעלותחברותשלמיזוג.ופיתוחמחקרלפעילות
זכויותבעלילרבות)שוניםידעאומומחיותבעלישלמשותפתחבירהמאפשר
.חדשיםמוצריםלפתחכדיאוקיימיםייצורהליכילייעלכדי(משליםרוחניקניין
פיזורבאמצעותגבוהותבעלויותהכרוכיםופיתוחמחקרלקדםעשויגםמיזוג

אתלקדםעשוימיזוג,כןכמו.מוצריםשליותרגדולמספרפניעלהעלויות
לאאשרלגודליתרונותניצולמאפשרהואשבהםבמקריםזאת,היצרניתהיעילות
,אשרמיזוגיםאותםאתתמנעלאראויהמיזוגיםמדיניותלפיכך.לכןקודםנוצלו
.במשקהחברתיתהרווחהאתיגדילו,בשוקהריכוזיותאתמגביריםשהםאף

ההסדריםשלההסדרהממערךבעייתיתפחותשהיאאף,הקיימתהמסגרת
הפגמיםעלנעמוד.לתקנםמקוםישאשרמהותייםפגמיםבכמהלוקה,הכובלים
.תיקוןהדורשים

מיזוגהגדרת.2
,שותפותגםככוללתבחוקמוגדרת"חברה".48"חברותמיזוג"כבחוקמוגדרמיזוג

?ההגדרהכוללתלאמה.בישראל49שנרשמהחוץחברתוכןשיתופיתאגודה

אוטבעייםמכשוליםידיעלמרוסןאוארוךלהיותעלולזהתהליךאולם,הממוזגתהישות
.מלאכותיים

כמעטהיאהאוליגופוליסטיתההתאמהשבהםחריגיםבמקרים.23ש"הלעיל,בורוביץראו46
פרקהוראותאתעליוולהחילריכוזכקבוצתהאוליגופולאתלהגדיראפשר,מוחלטת

.העסקייםההגבליםלחוק26'ס,המונופולין
.העסקייםההגבליםלחוק'גפרק47
.העסקייםההגבליםלחוק17'ס48
.העסקייםההגבליםלחוק1'ס49
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תחתייכנסישראליותחברותשתיביןשמיזוגמכאן.זרהחברהכוללתאיננההיא
זהמיזוגאזיזרהחברהעםלהתמזגהישראליתהחברהתבקשאםאולם,ההגדרה
בדרךהישראלילשוקלחדורהזרההחברהשקלהאםגם,החוקמתחולתפטור
חברהעםמיזוגלהעדיףעשויותישראליותשחברותכיווןבעייתימצבזהו.אחרת
אישוראתלקבלמהחובהלהימנעכדירק,ישראליתחברהעםמיזוגפניעלזרה

המקדמיםמיזוגיםלמנועעלולוהוא,רצויאינוזהמצב.המיזוגבטרםמהממונה
חברותגםבהולכלולההגדרהאתלהרחיבראויכןעל.העסקית50היעילותאת
להחילכדיאפואנדרשתההגררההרחבת.הישראליהשוקעלמשפיעותאשרזרות
.לזרותישראליותחברותביןמיזוגיםעלהפיקוחאת

עלמגבלותלהטיללממונהלאפשרמנתעלהמוצעהתיקוןנדרשלכךנוסף
התחרותעלמהותיתהשפעהלהםאשר,זרותחברותכיןלאומיים-ביןמיזוגים
מוגבלתאפשרותישנהישראלדוגמתקטנהלכלכלהאמנם.הישראליבמשק

אתלהפחיתאפשרותקיימתלעתיםאולם,כאמורמיזוגשלהיווצרועללהשפיע

יכולמתאיםבמקרה,למשל,כך.51הישראליבשוקבתחרותהמיזוגשלפגיעתו
בישראלהמצוייםהייצורמפעליאתלמכורהזרותהחברותלאחתלהורותהממונה
כדיאולם.בשוק52תחרותשלהמשכיותהאתלהבטיחובכך,אחרתלחברה

,"חברותמיזוג"המונחהגדרתאתלהרחיביש,כןלעשותסמכותתהאשלממונה
בקנהעולהזוהרחבהכי,לצייןלמותרלא.זרותחברותגםיכלולשהואכך

.הפומביתלאומי-הביןמהמשפטחלקהמהווה"ההשפעותדוקטרינת"עםאחד
המצוייםגופיםעלחוקיהאתלהחילמדינהשלסמכותהאתמרחיבהזודוקטרינה

ומהוותהמקומיהשוקעללרעהמשפיעותפעולותיהםאם,שלהלטריטוריהמחוץ
בפרק"חברה"בהגדרתהכלולההלשוניתההגבלהלולא.המקומיהחוקשלהפרה

באמצעותזרותחברותעלהמיזוגיםפרקהוראותאתלהחילהיהאפשר,המיזוגים
.כובלבהסדרשעסקרדסון54'ריציימס'גבענייןהממונהשעשהכפי,זודוקטרינה

בתחוםמוביליםדיןעורכיעםהמחברתשלמשיחותיהעלההוא.בלבדתאורטיאינוזהחשש50

.סק-ההיי
לאומיות-ביןגדולותחברותביןמיזוגיםלעצירתקטנותכלכלותבפניהעומדיםבקשייםלדיון51

.6בפרק,11ש"הלעיל,GALראוהאפשרייםוהפתרונות
Americanכענייןטרליהאוםהדיןפסקאתראוכאמורלפתרון52 Tobacco"65אRothmans/BI

.Ltd(2א)British American Tobacco holdings1999).00יJune3,(ACCC, unpublished

103NZBLC(2002)ך.
מקומו"לפידותרות,לדוגמה,ראוהישראליבדיןהפומבילאומי-הביןהמשפטכללילהחלת53

זילברשץיפה;807(ן"חש)יטמשפטים"הישראליבחוקהפומבילאומי-הביןהמשפטשל
317כדמשפטים"רצוי,המצויהדין-הישראלילמשפטהבינלאומיהמשפטקליטת"

[:ראונוספותבמדינותזהעיקרוןשללאימוצו;(ד"תשנ) . Oppenheim, hternational Law

(1992,Watts.4)1(.85שתפט7שgth ed . by,0040ת]).
-הסלקטיביםהבשמיםשוקבענייןהחלטה"העסקייםההגבליםעלהממונהשלההלטה54

,העסקייםההגבליםעלהממונההחלטות-העסקייםההגבלים)(1999)"רדסון'ריציימס'ג

.([2002]19דעסקייםהגבליםבענייןהמשפטבית-דיןפסקי
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המיזוגאישורלבחינתהמהותיהמבחן.3
לבחינתהמהותילמבחןנוגע,הקייםבדיןהנדרש,יותרהרבהחשוב,נוסףשינוי
השיקוליםאתהקובעתהנורמטיביתהמסגרתאתקובעלחוק21סעיף.מיזוגאישור

:כדלקמן,המיזוגאישורבשאלתהכרעהבעתהממונהאתהמנחים

חששקייםלדעתואםבתנאיםאותויתנהאוחברותלמיזוגיתנגדהממונה"
התחרותמשמעותיבאופןתיפגעשהוצעכפיהמיזוגמןכתוצאהכיסביר
שלאונכסשלהמחיריםרמת(1):מאלהבאחתהצבוריפגעאוענףבאותו
שלהמסופקתהכמות(3);שרותשלאונכסשלנמוכהאיכות(2);שרות
."ותנאיההאספקהסדירותאו,השרותהיקףאוהנכס

שיקולהיקףאתמשמעי-חדבאופןמבהיראינואשר,בעייתיבאופןמנוסחהסעיף
בישבוהדיןביתשלדעתושיקולהיקףואת,מיזוגלאשרבבואוהממונהשלדעתו

לכללהתנגדהחובהמוטלתהממונהעלהאם.55הממונההחלטתעלעררכערכאת
הפועליםאחריםגורמיםשלאולוהצדדיםשלהשוקכוחאתמגדילאשרמיזוג
כגוןמאזניםשיקוליםלשקול-הדיןביתאו-הממונהרשאישמאאו,בשוק
הערךגישתאתמאמץהחוקהאם-אחרותבמילים?והפיתוחהמחקרקידום

הגישהאת;בשוקתחרותלשיקולימוחלטמשקלהנותנתתחרותשלהמוחלט
מגדרהחורגיםהציבורלרווחתבמיזוגהטמוניםליתרונותמשקלהנותנתהמאזנת
.בינייםגישתשמאאו;גרידאבתחרותהפגיעה
,"...הממונהיתנגד":משמעית-חדלשוןנוקטהסעיףכילטעוןאפשר,גיסאמחד

על.מאזניםיתרונותלשקוללוהמאפשרדעתשיקולכללממונהמעניקהאינהאשר

אובתחרותלפגועעלולשזהאימתכללמיזוגלהתנגדהממונהעל,זופרשנותפי
פגיעהאובכמותפגיעה,האיכותהורדת,מחיריםהעלאתשלבדרךבציבורלפגוע

רקהאיכותשיקולאתמונההסעיף,ודוק.השירותאוהנכסשלההספקהבתנאי
זוברוח.בכמותאובמחירלפגיעהמאוןכשיקולולא,באיכותפגיעהשלבהקשר

הפגיעהמלבד,מאזניםשיקוליםלשקולסמכותאיןהדיןלביתגםכילטעוןאפשר
אתמפרטאינושהחוקמאחר,זהטיעוןפיעל.בסעיףכהגדרתןובציבורבתחרות

כערכאתלהנחותושצריכיםשהשיקוליםהרי,לשקולרשאיהדיןשביתהשיקולים
ידיעלתוקףמשנהמקבלתזופרשנות.לממונההנתוניםשיקוליםאותםהםערר

ההסדריםעלהפיקוחאתהמסדיר,לחוק'בבפרקהמחוקקשלהמפורשתקביעתו
משלא.הציבורטובתשלמאזניםשיקוליםלשקולרשאיהדיןביתשלפיה,הכובלים

.שלילילהסדרלטעוןאפשר,המיזוגיםבפרקדומההוראההמחוקקכלל
העניק,הראשונההאפשריתהפרשניתהגישהפישעלעולהאלהמדברים
אשר,בציבוואובתחרותהפוטנציאליתאוהממשיתלפגיעהמכריעערךהמחוקק
.מהמיזוגלהיגרםעלולה

.העסקייםההגבליםלחוק22'ס55
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לא,למשל,כך.לתחרותמוחלטערךיוענקלאזוגישהפיעלגם,זאתעם
הממוזגתהחברהשליעילותהאתמגבירשהואמפנירקחברותביןמיזוגייאסר

אתמעלהאינוהמיזוגאם,זאת.עמההחברותשארשלהתחרותאתמקשהוכך
ייאסרלא,בדומה.וסדירותה56ההספקהבתנאיאובאיכותפוגעואינוהמחיר
.בשוקהפועלותהחברותמספראתניכרתבמידהמקטיןשהואמשוםרקמיזוג
היעילותאתניכרתבמידהיגביראשרמיזוג,זולפרשנותובהתאם,בעתבה

המחיראתלהעלותצפויהואאםיאושרלא,ופיתוחמחקרבאמצעותהדינמית

עלייתעלבהרבהעולההדינמיתשיעילותוחברותמיזוגכןעל.במעטולו,לצרכן
קטןחלקומהווהמזעריהואהישראליהשוקאםגםוזאת,יאושרלאהמחיר
.המתמזגותהחברותשלמפעילותןביותר

פרשנותכיהיאעתהזהשהוצגההראשונההפרשניתהגישהנגדאפשריתטענה
באמצעותהכלליתהרווחהקידוםשהיא,החוקתכליתעםאחדבקנהעולהאינהזו

טובת.הציבורטובתאתמקדמתכאמורשמירהכאשררקהתחרותעלשמירה
ובראשם,מאזנימגורמיםגםיישקלוהמיזוגאישורבהליךכימחייבתהציבור

יכולהזויעילות.המיזוגבעקבותבשוקהפועלותהחברותשלהיעילותהגברת
השיווקאוהייצורעלויותאתיפחיתשהמיזוגמאחר,בייצורביעילותלהתבטא

מוצריצירתיאפשרהמיזוגכאשר,דינמיתביעילותאו,הגודליתרונותניצולבשל
קייםשהיהמזהיעיל,חדששיווקתהליךאימוץאוחדשייצורהליךפיתוח,חדש
.המיזוגלפני

בראשות,הדיןביתקבעשם.תנובהבענייןהדיןביתידיעלאומצהזופרשנות
הממונהרשאים"בציבורפגיעה"שלהשיקולבמסגרתכי,נאורמריםהשופטת

לעומתבתחרותהאפשריתהפגיעהאתהמאזנייםכפותעללהעמידהדיןובית
יאושר-החסרונותעלעוליםהיתרונותאם.57המיזוגשלהכלכלייםהיתרונות
השאיר,תנובהבענייןהדיןביתהחלטתעלבערעור,העליוןהמשפטבית.המיזוג
.מאוחרת59בפסיקההדיןביתגםהלךזובדרך.58עיוןבצריךזושאלה

,הממונהידיעלשאומצה,תנובהבענייןהדיןביתשלהמאזנתפרשנותו,לדעתי

מ"בעלבודעץ:ביןבתנאיםמיזוגאישור"העסקייםההגבליםעלהממונהשלהחלטת56
ההגבליםעלהממוגההחלטות-העסקייםההגבלים)"מ"בעספןשלוהשקעותתעשיות
ההגבליםבענייןהמשפטבית-דיןפסקי,עסקייםלהגבליםהדיןבית-דיןפסקי,עסקיים
Brown:ראו.הברית-בארצותבעברמקובלתהייתההפוכהגישה.([1996]104גהעסקיים

Gamble1Frc(386.0ט.5. , Procter;(1962)294.5.370עUnited States1.0)5ט0א

(1967)568.
ההגבלים)(1995)העסקייםההגבליםעלהממונה'נלשיווקשיתופימרכזתנובה94/2ערר57

להגבליםהדיןבית-דיןפסקי,העסקייםההגבליםעלהממונההחלטות-העסקיים
.(תנוכהערר:להלן)([1996]159בעסקייםהגבליםבענייןהמשפטבית-דיןפסקי,עסקיים

.2ש"הלעיל,תנובהא"ע58
5587(2)2003מח-חק,העסקייםההגבליםעלהממונה'נמ"כעקלאבפור00/1(ם-י)ערר59

(2003).
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החוקתכליתאתמקדמתזופרשנות.60ראויהפרשנותהיא,העקרוניתברמהלפחות

המהווים,דינמיתיעילותולשיקוליבייצוריעילותלשיקוליראוימשקלבהעניקה

,תחרותיתבחינה.לקדםבאשהחוקהתחרותמתוצאותנפרדובלחיחשובחלק
בעלילהיותהעשוייםרביםמיזוגיםתבלום,גרידאבשוקהמחיררמתעלהמבוססת
תוךמרביתיעילותלהשיגיוכלולאיצרנים.החברתיתהרווחהעלחיוביתהשפעה
.י6יותרטוביםממרצריםליהנותיוכלולאולקוחות,שלהםהייצורעלויותהורדת
חברותלהכשילהמיזוגיםפרקעלול,מאזנתפרשנותנאמץלאאם,מזויתרה

.פנימייםבשווקיםגםכמו,חוץבשוקיביעילותלהתחרותהמעוניינותישראליות
אולם,לאומיים-ביןבשווקיםתחרותגםלקדםעשויהמביתתחרות,נכוןאמנם
בייצוריעילותבאמצעותתחרותייתרוןליצוריוכלושהחברותגםנדרשכךלשם
אתלהגדילאפואעלולהגרידאהתחרותעלהגנה.דינמית62יעילותבאמצעותאו

ולעתיםהחוץסחררמותהעלאתתוך,קטנותכלכלותשלהאינהרנטיותהבעיות
,דורשהמיזוגיםשפרקכיוון,ועודזאת.המקומיהייצורשלמוחלטביטולתוך

ואשר,להתמזגהמעוניינותחברות,המקומיבשוקפעילות,לגדרוכניסהכתנאי
כילהחליטעלולות,לאומית-הביןלפעילותןיחסיתקטןלמוצריהןהמקומיהשוק
.החוקהוראותאתיעקפוזוובדרך,כללהישראליבשוקמוצריהןאתימכרולא

בשוקוההיצעהתחרותהקטנתבשלהישראליבצרכןתפגעזושתוצאהמובן

שלהחקיקתיתההיסטוריהעםגםאחדבקנהעולההמאזנתהפרשנות.המקומי
פרקהוסףהמלצותיהפיעלאשר,וקונגלומרטיםלמיזוגיםהוועדה.ההגבליםחוק

היעילותשבהגדלתהתועלתביןהמאזנתגישהאימוץעלהמליצה,לחוקהמיזוגים

בהגברתהכרוכותהסכנותובין,המיזוגלאחרההברהשלהתחרותכוחאוהכלכלית
.החוק64להצעתההסברמדבריעולהדומהגישה.הגידול63בעקבותהשוקכוח

פרקיביןהקוהרנטיותאתתקדםבמיזוגיםהיעילותבהגנתהמכירהגישה,בנוסף
אין.65הכובליםההסדריםבפרקכאמורהגנהקיימתכיוםשכברכיווןזאת,החוק

עשוייםאשר,במיזוגיםבהלהכירולאכובליםבהסדריםזובהגנהלהכירהצדקה
.כובליםמהסדריםיותראףהיעילותאתלקדם

סיטונאות(2000פלוס)ירקון,מ"בעהכחולהריבוע-למיזוגהתנגדותנימוקי,למשל,ראו60
.'גחלק,15ש"הלעיל,גלראוזהבענייןהממונהשלגישתולפירוט.(פורסםטרם)מ"בעמזון

61GAL,11ש"הלעיל.
.שם,שםראוזובנקודהמפורטלדיון62
.(1990)559לטהפרקליט"ולקונגלומרטיםלמיזוגיםהוועדהח"דו"63
'יתנגד'המלהאתלפרשאין")41ח"ה,1985-ד"התשמ,העסקייםההגבליםחוקהצעת64

לפגיעהסבירחשששקייםמקוםבכללהתנגדהממונהעלחיובכמטילהזהשכסעיף
,ונגדבעד,השיקוליםכלאתולשקולדעתשיקוללהפעילעליו.בתחרותמשמעותית
התנייתואוסירובו,המיזוגאישורבענייןהחלטתועלולשלילהלחיובלהשפיעהעשויים
ישאםלפיה,נוסחההפעלתשלאוטומטיתבצורהלפעולצריךאינוהממונה[...]בתנאים
שעליוהשיקוליםקשת.למיזוגלהתנגדעליוחובה,בתחרותמשמעותיתלפגיעהסבירחשש
.("יותררחבהלשקול

.העסקייםההגבליםלחוק10'ס65
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באופןהחוקאתלתקןבבדובד,לחוקהמאזנתהפרשנותאתלאמץישלכן
לקבועיש,כןכמו.זופרשנותלאמץהמחוקקכוונתבדברספקכליהאשלא

.מאזניםשיקוליםלשקולרשאיםהדיןביתוהןהממונההןכימשמעי-חדבאופן
בהעניקה.מיזוגעלהחלטהבקבלתהזמןמרכיבחשיבותבשלנדרשתזוהוראה
בכלהדיןלביתלפנותצורךבלאמאזניםשיקוליםלשקולהסמכותאתלממונה
אתהמוצעתההוראהמגבירה,בתחרותהפגיעהעלהיעילותגוברתשבועניין

הרווחהאתהמגדיליםמיזוגיםמונעתשאינהמשום,השוקשלפעולתויעילות
ההוראה,לכךבנוסף.יחסיתוקצרקצובהעסקיביצועםמועדאשר,החברתית
העשויהתקופה,המיזוגאישורבדברהוודאות-איתקופתאתמקצרתהמוצעת
.כולוהשוקהתנהגותעללהשפיע

המיזוגחוקיותאתהקובעמהמבחןחלקיםביטול.4
לבטלמקוםיש,מטרותיוהגשמתלשםבחוקהדרושמהתיקוןוכחלק,בנוסף
כיקובעלחוק21סעיף,כאמור.המיזוגחוקיותאתהקובעמהמבחןחלקים
מןכתוצאהכיסבירחששקיים"אםבתנאיםאותויתנהאולמיזוגיתנגדהממונה
"הצבוריפגעאוענףכאותוהתחרותמשמעותיכאופןתיפגעשהוצעכפיהמיזוג
(2)שרותשלאונכסשלהמחיריםרמת(1)":בסעיףהמנויותהדרכיםבאחת

,השרותהיקףאוהנכסשלהמסופקתהכמות(3)שרותשלאונכסשלנמוכהאיכות
Significant(בתחרותהמשמעותיתהפגיעהמבחן."ותנאיההאספקהסדירותאו

Lessening of

Competition

למנועורצויראוישבהםהמצביםכלאתבגדרותופס)

לרבות-העולםמדינותמרביתידיעלכיוםשאומץהמבחןגםזהו.מיזוג
הציבורבטובתהפגיעהמבחן.66בעיקרהדומהבגרסה-ואירופההברית-ארצות
לבטליש,כןעלאשר.בפרשנותובתלות,מזיקהתוספתאומיותרתכפילותמהווה

הפגיעהכיהדרישהאתלבטליש,לכךבנוסף.הציבורבטובתהפגיעהמבחןאת
מבחינה.ומהותייםפרשנייםמטעמים,"ענףבאותו"תהאהמיזוגבעקבותבתחרות
בענףמדוברהאם."ענףאותו"להפנהכאשרהמחוקקכיווןלמהברורלא,פרשנית

האם?זהבענףעוסקתהחברותאחתכידיהאם?המתמזגותהחברותעוסקותשבו
המהווה,מהותיתמבחינה?החברותעוסקותשבוהעיקריהענףלהיותצריךהענף
באותו"תפגעהתחרותכיהדרישהמעוררת,זודרישהלביטולהעיקריהטעםאת
לפגועעלולהאףוהיא,החוקמטרתאתלקדםכדיבהשאיןמאחרקושי"ענף

לשאלה,התחרותעלהמיזוגהשפעתבחינתלשם,חשיבותאין.מטרותיובקידום
,המתמזגותהחברותפועלותשבובענףהמתקיימתזוהיאהנפגעתהתחרותאם
להיכנסהמעוניינתמסוימתחברהכינניח,למשל,כך.אחרבענףאו,מהןחלקאו

פוגעזהמיזוג.שוקבאותוהפועלתחברהעםמתמזגתמסויםבשוקולפעול

:internationalcompetitionnet:בעולםהתחרותרשויותארגוןאתראת,למשל,ראו66 1.www

work.org.
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.המיזוגבעתהחברותפועלותשבובענףפוגעשאינואף,פוטנציאליתבתחרות
הגיוניתבעברשנראתהחקיקתיתהגבלהקיימת,ההסדריםלפרקבדומה,כאןגם

שלהעכשוויתלמגמהמתאימהשאינה,הכלכלהמאפיינישלהשטחיתההבנהבשל
.לצורךשלאמצמצמותטכניותהגדרותדרך"בריחה",כוללתתחרותיתבחינה

המונופוליןבדינינדרשיםשינויים.ד

כללי.1
ההגבליםבדיניכיוםביותר"חמים"ההנושאיםאחדהואמונופוליםהסדרתנושא

להכריעבניסיוןהמדוכהעלכיוםיושביםהאמריקניםוהןהאירופאיםהן.העסקיים
.מונופוליסטי67כוחשללרעהניצוללבץניצולביןלהבחץאפשרכיצדבשאלה
הוראותאתלנסחראויכיצד,משמעית-חד,עדייןלקבועמקוםאיןאלהדיוניםבשל
המסדירבפרקתיקוניםשלושה,המזלגקצהעל,להציגליהרשואולם.ולהחילןהחוק
.עתהכברלבצעראוישלדעתי,מונופוליןבעלישלהתנהגותםאת

החלוטותהחזקותשלתוקפן.2
,לחוק29אבסעיףהמנויותהחלוטותהחזקותשלתוקפןעניינו,הראשוןהתיקון
ספינת"הנוההגבליםלחוק29אסעיף.מונופוליסטיכוחשללרעהניצולהאוסר
,68רומאלאמנת82מסעיףבמילהמילהכמעטשהועתק,הסעיף.הפרקשל"הדגל
ניצולשלכלליאיסורהכוללסלסעיףמהווההראשוןחלקו.חלקיםשניכולל
מקריםשלסגורהרשימהמכילהשניחלקו.((א)29א)מונופוליסטיכוחשללרעה
ההתקשרותהתנייתדוגמת,לרעהכניצוללגדרםהנופלתההתנהגותאתיראושבהם
לנושאקשוריםאינםמקובליםמסחרלתנאיבהתאםאומטבעםאשרבתנאים

שלהשניחלקואתהדיןביתפירשאחרונותידיעותבעניין.((ב)29א)ההתקשרות
.69בתחרותלפגיעהחלוטותחזקותכמחילהסעיף

שלפיההנוהגתההלכהאתלבטליש,וונגשגיאשללדעתםבדומה,לדעתי
בהלכהולהחליפה,חלוטותחזקותהנןלחוק(ב)א29בסעיףהקבועותהחזקות
כוללותהחלוטותמהחזקותחלקאמנם.70לסתירההניתנותבחזקותעסקינןשלפיה

שסתומיםאולם,נוקשותןאתלמתןאפשרשדרכן,"הגינות"דוגמת,שסתוםמושגי
תוקפןבמיתוןהצורך.רבותפרשניותבעיותליצורבהםויש,דייםרחביםאינםאלו

Americanבנושאהאירופיהאיחודשלהעמדהמסמךאת,למשל,ראו67 Modernization

Committee http ://www .abanet .org/antitrusdat-links/at -mod.html.
68,9/183Doc . NCONF.1998,ט.אJuly17,Rome Statute of

the

International Criminal Court

(1998).I .L .M37תוreprinted.
מ"פ,אחרונותידיעות'נהעסקייםההגבליםעלהממונה96/2(ם-ימחוזי)ע"ה,למשל,ראו69

.(2000)529,560-561(2)ט"תשנ
האומנם-מונופוליןבעלידיעללרעהמעמדניצול"וגגואמירשגיאאיילראודומהלדעה70

.(2006)547כסמשפטעיוני"?חלוטותחזקותקובעהעסקייםההגבליםלחוק(ב)א29'ס
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גל(שיצר)מיכל

הפדרציהבענייןהדיןביתשלדינובפסקמובהקביטוילידיבאהחזקותשל

גבייתכיהטענהעםלהתמודדהדיןביתנדרשזהבמקרה.וקלטות71לתקליטים
המהווה-הפדרציהידיעלהשמעהזכויותעבורשוניםממוסדותשונהמחיר

בהתאםזאת,המונופוליסטיכוחהשללרעהניצולמהווה-בתחומהמונופולין
מעמדואתלרעהכמנצלמונופוליןבעליראו"כיהקובעתהחלוטהלחזקה
עשוייםאשרדומותלעסקאותשוניםהתקשרותתנאיקביעת[ידיעל][...]בשוק

.72"בהםהמתחריםכלפיהוגןבלתייתרוןמסוימיםלספקיםאוללקוחותלהעניק
הדיןביתנדרשלכאורהכןעל.התקיימותהחלוטההחזקהיסודותכל,לכאורה
.מונופוליסטיכוחשללרעהניצוללכדיהעולה,אסורהבהתנהגותמדוברכילקבוע
:החוקשלהעל-מטרתעםהתנגשהשהיאכיוון,בעייתיתהייתהזותוצאהאולם

,נקטהשהפדרציההמחיריםהפליית,הדיןביתשקבעכפי.החברתיתהרווחהקידום
הרווחהאתלהגדילדווקאיכולה,שוניםצרכניםשלהביקושבגמישותהמתחשבת
הפרשנותאתהדיןביתדחה,לפיכך.לרעהניצולמהווהאינהכןועל,החברתית
יותריעילהההפליהכיבקבעוהשונההתמחוראתוהכשיר,הסעיףשלהלשונית
,השמעהרישיוןלרכושיותררביםלמשתמשיםמאפשרתהיאשכן,אחידמתמחור

הסבירכך,אחידמחירשלגבייתו.לרישיוןאחידמחירנקבעשבולמצבבניגודזאת
מחירשברמתמאחר,בשוקהמוגנותביצירותהשימושרמתאתתוריד,המשפטבית
הפליית,כןעל.ההשמעהזכותאתלרכוששלאיעדיפואשרמשתמשיםיהיוזו

הכמותהגדלתבאמצעותהחברתיתהרווחהאתמקדמתנקטהשהפדרציההמחירים

העדפותיהםסיפוקשלבדרךהצרכניתהיעילותהגדלתעלהמעידה,בשוקהנרכשת

.74צרכניםשליותררבמספרשל
עם.החוקמטרתאתמקדמתאשרהתנהגותבהתירה,וראויהנכונהזוהחלטה

עםמתיישבתאינהזוהחלטהכיהאפשריתמהטענהלהתעלםאפשר-אי,זאת
כמכילהההחלטהאתלקרואאפשר,למעשה.בסעיףהגלומההחלוטההחזקה

Rule(סבירותשלכלל of reason(הצדקהשלקיומהאת,היתרבין,הבוחן
Objective(אובייקטיבית Justification(מוחלדומהכלל.הנבחנתלהתנהגות,

.75והאירופיהאמריקניבדיןגם,רבותפעמים
שבומקום,החברתיתהרווחהקידוםושליעילותשללשיקוליםהדלתפתיחת

עלהממונה'נמ"בעוקלטותלתקליטיםהישראליתהפדרציה00/3574(ם-ימחוזי)ע"ה71
.(2004)175(4)לדמחוזידינים,העסקייםההגבלים

.העסקייםההגבליםלחוק(3)(ב)29א'ס72
יתרוןמסוימיםללקוחותהעניקלאהפדרציהשגבתההשונההמחירכילטעוןאוליאפשר73

בהתאםשוניםצרכניםביןהבחיןהפדרציהשמחירוןכיוון,מתחריהםפניעלהוגןבלתי
להחלתההתנאיםכלמתקיימיםלא,אזאו.העסקשלוגודלוהשיריםשלההשמעהלמידת

.החלוטההחזקהשל
.102'בפס,71ש"הלעיל,הפדרציהפרשת74
392393HERBERT(2"נ1999,.ed);RICHARDראו75 HOVENKAMP, FEDERAI ANTfIRUST POLICY

208-199WHISH(ש045.,2003) .

~

COMeETTnON ,LAW.
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וברווחהבתחרותהפגיעהשבהםהמקריםאותםאתבבירורלתחוםאפשר-אי
הטעם.המונופוליןבפרקחשיבותמשנהמקבלת,ומובהקתמסתברתהחברתית

הפוגעכובלהסדראישורשלמנגנוןכוללהכובליםההסדריםשפרקהואלכך

מנגנוןכוללאינוהמונופוליןפרקואילו,החברתיתהרווחהעםמיטיבאךבתחרות

חזקותהן(ב)29אשבסעיףהחזקותשלפיוהכללאתלבטלאפואיש.מקביל
.לסתירההניתנותחזקותשלבכללולהחליפו,חלוטות

ריכוזקבוצתשלההסדרהמנגנון.3

הנדוניםהסעיפיםאחד.76ריכוזקבוצתשלההסדרהלמנגנוןנוגעתהשנייההערתי
לחוק(ד)26סעיףהואהאחרונותבשניםהכנסתובוועדותבעיתונותבהרחבה
שאין"כךהפועליםעסקייםגופיםקבוצתעללהכריזלממונההמאפשר,ההגבלים
כעל-"(ריכוזקבוצת)בלבדמועטהתחרותביניהםקיימתאותחרותביניהן

זהסעיףביסודהעומדהרעיון.77החוקאיסוריאתעליהןלהחילוכך,מונופולין
חומקתהייתהאחרתאשראוליגופוליסטיתהתאמהגםהחוקבגדרלתפוס:ברור

ראייתיתלהוכיחאפשר-שאיכובליםהסדריםעלהחוקאתולהחיל,החוקמהוראות
.78בשוקהתחרותאת,רבהבמידהלפחותאו,כלילמבטליםשהםאף,קיומםאת

היאהחוקשלהנוכחינוסחושיוצרהבעיותאחת,אחר79במקוםשפירטתיכפי
ולא,מסוימיםבמקרים,בתחרותלפגועדווקאיכולהריכוזקבוצתעלשהכרזה
חלוטותחזקותכקובעפורשהעסקייםההגבליםלחוק29אסעיף,כאמור.לקדמה
רבותפעולות,זוהלכהתשונהלאעודכל.מונופוליסטיכוחשללרעהלניצול

התחרותאתלהגבירעשויותשהןאף,להיאסרעלולותהריכוזקבוצתחברישל
.ביניהםהשוררתהאוליגופוליסטיתההתאמהאתלשבורוכך,בקבוצההחבריםבין
באופןדומותבעסקאותצרכניוביןלהפלותמונופוליןעלאוסרהחוק,למשל,כך

בוחןבחוקהקבועהאיסור:ודוק.בשוקמתחריםאלהאם,ביניהםבתחרותהפוגע

יחידותביןולא,המונופוליןבעלשלהצרכניםביןהתחרותעלההפליההשפעתאת
אתתקדםשלארקלא,ריכוזקבוצתעלזהאיסורהחלת.עצמןלביןהמונופולין
המרכיבותהחברותעלייאסראם.בהתפגעאםכי,הכללטובתואתהתחרות

הפתוחותהמרכזיותמהדרכיםאחתתיפגע,צרכניםביןלהפלותהריכוזקבוצתאת

סולומוןוטליהפרלמןמנחם,גל(שיצר)מיכלעל,בעיקר,מבוססותהכאותהפסקאות76

לומשפטים"?האוליגופוליסטיתההתאמהלבעייתחלקיפיתרון-ריכוזקבוצתעלהכרזה"
13(2006).

.להלן84ש"ה,החוקהצעותראו77
בעתבחשבוןמביאריכוזיבשוקמתחרהכלשבומקוםמתקיימתאוליגופוליסטיתהתאמה78

הידברותללאגם,פיהעלופועל,מתחריושלהצפויהתגובתםאתהעסקיתמדיניותוקביעת
ראולקיומהולתנאיםאוליגופוליסטיתהתאמהשללניתוחה.השוניםהמתחריםביןכלשהי
בחוקאוליגופוליסטיתהתאמהלביןתיאוםביןהגבולקו?הסדרמהו"גל(שיצר)מיכל

.(2006)591כסמשפטעיוני"העסקייםההגבלים
.76ש"הלעיל,וסלומוןפרלמן,גלראוריכוזקבוצתעלההכרזהכמנגנוןלדיון79
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גל(שיצר)מיכל

הפלייתעלבחוקהאיסור,למעשה.האוליגופוליסטית80מההתאמהלסטייהבפניהן
,בדומה.כאמורלהתאמהומחזקאוכףגורםלשמשעלולדומותבעסקאותמחירים

עלמוחלהואעודכל,מוצריםקשירתעלאוטורפנייםמחיריםעלהאיסורגם
,האוליגופוליסטיתמההתאמהסטייהלמנועעלול,בנפרדהקבוצהמחבריאחדכל

שלפיהבחוקמבהירההוראההכללתלשקולישכןעל.בהפסדנושכרנוונמצא
,בחוקכאמורהבהרהנכללתלאעודכל.ריכוזקבוצתעליחולולאאלואיסורים
,ריכוזקבוצתעלאלוסעיפיםיאכפולאהאכיפהרשויותאםגםכיסכנהמרחפת

מצב.הריכוזקבוצתחברינגדפרטיותנזיקיותתביעותבמסגרתייאכפואלההרי
.81בתחרות,ממשיבאופן,לפגועעלולזהדברים

החליםהאיסוריםשלרוחבםאתולהגבילהחוקאתלתקןיש,לכךבהתאם
נמצאאזאו.אוליגופוליסטיתמהתאמהסטייהתמנעשלאבדרךריכוזקבוצתעל

ההתאמהבעייתעםהתמודדותפוטנציאלבעלהנוריכוזקבוצתעלההכרזהשכלי
,אוליגופוליסטיתהתאמהעםהתמודדותשיאפשרהעיקריהמשפטיהכלי.כאמור
לבעלליחןהממונהאתהמסמיך,לחוק30בסעיףמקורו,כאמורהחוקתיקוןלאחר

אלוהוראותשלמטרתן.בתחרותהפגיעהאתלמנועמנתעלהוראותמונופולין
מההסכמהסטיותלגלות,להסכמהלהגיעהפירמותשליכולתןאתלהפחיתהיא

השוקלתנאימותאמותלהיותצריכותההוראות.כאלהסטיותבעקבותולהעניש
בהודעההמתאפייןבשוק,למשל.בוהפועלותהחברותולהתנהגותהספציפיים

עשויהממונה,מתחרותיהידיעלגםתינתןמעניקהשחברההנחהשכללציבור
להתנהגותתנאיםלקבועהממונהמוסמך,כןכמו.זהנוהגעלמגבלותלהטיל

ברוח.בשוקלתחרותמלאכותייםחסמיםליצוריכולתןאתיגבילואשר,החברות
אחתמחברהלעבורהלקוחעללהקלשמטרתןהוראותליחןמוסמךהממונהזו

בקבוצתהחבריםעללהחיליהיהאפשר,לכךבנוסף.לרעותהבשוקהפועלת
התאמהלמנועכדימונופוליסטיכוחשללרעהניצולעלהאיסוריםאתהריכוז

למנועיהיהאפשר,לדוגמה.לתחרות82מלאכותייםכניסהחסמייצירתשמטרתה
שמטרתו,(טורפנימחיר)הוגנתבלתיבמידהנמוךמחירלגבותבקבוצהמהחברות
הוצאתושלאחרכדי,חדשמתחרהשלכניסתולמנועאומהשוקמתחרהלהוציא

שהיהמזהיותרגבוהמחירלגבותיהיהאפשרכאמורמתחרהשלכניסתומניעתאו
.כאמורהמתחרהשלכניסתונמנעהאוהוצאתונגרמהלולאנגבה
תוצאהתשיגלאהחוקהוראותשהחלתמנתעל,נאמרשכברכפי,זאתעם

החבריםשעלכך-לפרשולמצעראו-החוקאתלתקןיש,לתכליתןהפוכה
תמריציהםואתיכולתםאתיגבירושדווקאמגבלותתחולנהלאהריכוזבקבוצת
.83אוליגופוליסטיתבהתאמהלפעול

80Gal,101-103'בעמ,11ש"הלעיל.
.41'בעמ,76ש"הלעיל,וסלומוןפרלמן,גל81
.העסקייםההגבליםלחוק29א-ו29'ס82
.43-44'בעמ,76ש"הלעיל,וסולומוןפרלמן,גל83
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שולחןעלהאחרונהבעתשהונחוחוקהצעותשלושכי,לצייןלמותרלא
להרחיבומבקשות,ריכוזבקבוצתעוסקותההגבליםחוקהוראותלתיקוןהכנסת

כלים"וליצור,כאמורקבוצהשלפעולותיהלהסדרתהממונהשלסמכויותיואת

תחרותייםהאנטיוהסימפטומיםהאוליגופולתופעתעםלהתמודדותמשופרים
הממונהשלההסדרהלסמכותלהוסיףמבקשותההצעותשלוש.84"ממנההנובעים

אם,להקלתםאומעברוחסמיכניסהחסמישללהסרההוראותליתןהסמכותאת
הכליהיאזוסמכותכיספקאין.בענףהתחרותאתלהגבירבכךישכיהשתכנע

חסמיהסרת.אוליגופוליסטיבשוקתחרותשלקידומהלשםביותרוהחשובהעיקרי
-בשוקהפועלותהחברותביןמעברעמלותדוגמת-לשוקמלאכותייםכניסה
,זאתעם.החברתיתהרווחהאתוהןהתחרותאתהן,טבעיבאופן,לקדםעשויה

צורךאיןכןועל,בחוקכיוםקיימתכברזושסמכותלטעוןשאפשרלצייןכדאי
.85מיוחדבאופןלהוסיפה
כדיהקבוצהלחבריהוראותליתןהממונהאתמסמיכותגםההצעותשלוש
המחיריםעללמפקחהממונהאתבהפכה,בעייתיתזוהוראה.מקבילתמחורלמנוע

השוקתנאישלומתמדתמעמיקההבנהמחייבכאמורפיקוח.הריכוזבקבוצת
לכללקבועמנתעל,זאת.בוהחברותשלבפעילותןהכרוכותהעלויותושל

לפעוללהןלאפשרועדייןחברותיהשלמזהשונהמחירהריכוזבקבוצתחברה
,מזאתיתרה.יותרעודלריכוזיהשוקייהפךכןלאשאם-בשוקרווחיבאופן

ההברותשאר,תחרותימחירתקבעהחברותאחתאםגםכינובעהחוקמהצעות
החברותשארעל:קרי;למתחרתןמחיריהןאתלהתאיםתוכלנהלאבקבוצה
אחרתשכן,התחרותיתלרמההמחירהורדתשלבדרךלהתחרותייאסרבקבוצה
הצעותפריהיאזותוצאה.מקבילתמחורשלבעברהמואשמותלהיותהןעלולות
מקבילתמחורלביןתחרותיתברמהמקבילתמחורביןמבדילותשאינןהחוק
המחיריםעלהפיקוחכליאתלהשאיריוחלטזאתככלאם.תחרותית-עלכרמה
בתוצאותלטפלהממונהאתיסמיכושהןכךההצעותאתלשנותמומלץ,כנועל

,הממונהיוכלזובדרך.החברתיתברווחההפוגעותהאוליגופוליסטיתההתאמה
מחיריהאתלהורידולחייבהבשוקהחברותאחתעלרקפיקוחלהחיל,למשל
באבדןיסתכנו-ולא,בעקבותיהלילךייאלצוהחברותשאר.התחרותיתלרמה

.86לקוחותיהן
ניצולתיחשבאוליגופוליסטיתהתאמהכילקבועההצעההיאבמיוחדבעייתית

,2004-ד"התשס,(שונותהוראות-תיקון)העסקייםההגבליםחוקלתיקוןחוקהצעתראו84
תחרותיתשאיננההתנהגותמניעת-תיקון)העסקייםההגבליםחוקהצעת;2497/פ
,(תיקון)העסקייםההגבליםחוקהצעת;3581/פ,2005-ה"התשס,(ריכוזקבוצתידיעל

.3608/פ,2005-ה"התשס
.45'בעמ,76ש"הלעיל,וסולומוןפרלמן,גל85
,Gal:ראוזוברוחלהצעה86 Reducing Rivals

'

Prices: Government-Supported.5]Micha

(2001)73.F~g)4.Bus.].3.7אגזם,Mavericks as

_

New solutionsrfor oligopoly Pricing"

91ט"תשסןג"יהמשפט



גל(שיצר)מיכל

הופכתזוהצעה.לחוק2987אסעיףלהוראותבהתאםמונופוליסטיכוחשללרעה
תאורטיותבעיותשללויוצרתונזיקיפלילילאיסורהאוליגופוליסטיתההתאמהאת

שללזהדומהבאופןמתנהגותאוליגופוליסטיבשוקחברות,ראשית.ופרקטיות88

,בעובדהמתחשבותהןשיקוליהןבין:אחדעיקריבהבדלתחרותיבשוקחברות
עובדה.השוקעלוישירהמידיתהשפעהישלהחלטותיהןכי,השוקממבנההנובעת

המונופוליסטכיההנחהעלהמבוססת,פליליאיסורהטלתעםמתיישבתאינהזו
שאינםאדמיניסטרטיבייםופיקוחהסדרה.חוקיבלתיבאופןכוהואתלרעהניצל

,מקובלותחברתיותנורמותשלהפרהמהווההפעולהכיההנחהעלמבוססים
זוהצעה,לעילשציינתיכפי,שנית.זוהתנהגותלמניעתיותרהרבהמתאימה
פרקטיקותמניעתתוך,מלאכותיבאופןלפעולהריכוזבקבוצתהחברותאתתחייב
נזיקיתואכיפהפליליתאכיפה,שלישית.השוקמתנאיהנובעותמקובלותעסקיות
שללשאלותבציבורהפגיעהלהקטנתהמתאיםהסעדמשאלתהניתוחאתמסיטות
יחידמונופוליסטעלאוסראינוההגבליםחוק,חשובפחותולא,לבסוף.אחריות
במידהגבוהכשהמחיררקכזהאיסורחלהיותרלכל;תחרותי-עלמחירלגבות

עלאוסריםנמצאנו,מחיריםהתאמתשלהגבליאיסורנחילאם.89"הוגנת-בלתי"
שלגבייתוכי,לצייןלמותרלא.יחידלמונופוליןשמותרמהאתריכוזקבוצת
כימוכיחטווח-ארוךניתוח.החברתיתלרווחהמזיקהתמידאינהתחרותי-עלמחיר

לפעולבמטרהלהשקיעלחברותתמריץמהווהתחרותי-עלמחירלגבותהאפשרות
התחרותאתהמניעההיאזוואפשרות,כאלהמהיריםבהםלגבותשאפשרבשווקים
,הנדרשתהטכנולוגיתההתחדשותאתגםכמו,אלובשווקיםולפעולהלכניסה
אלומטעמים.התחרות90אתהמקטיניםתנאיוולשינוישוקמבנהלשינוי,לעתים

כליםלהצעותלהוסיףישבמקומה.האמורהההצעהאתלדחותישכיסבורהאני
.91לעילכמפורט,בחוקכיוםהקיימיםהלוגייםהכשליםלתיקון

מונופוליןבעלעלההכרזהמנגנון.4

כעלמונופוליןבעלעללהכרזהנוגעתהמונופוליםלפרקבנוגעהאחרונההערתי
יש,לדעתי.לחוק26בסעיףהמעוגנת,העסקייםההגבליםעלהממונהידיעלכזה

שיקולשלפיה,הדיןביתשלמדרשומבית,הנוהגתההלכהאתמהותיתלשנות

ההגבליםחוקוהצעת(שונותהוראות-תיקון)העסקייםההגבליםחוקלתיקוןחוקהצעת87
.84ש"הלעיל,(תיקון)העסקיים

.78ש"הלעיל,?הסדרמהו,גלגםראו88
מהווה"הוגניםבלתימחירים"גבייתכיקובעהעסקייםההגבליםלחוק(1)(ב)29א'ס89

הגבוהמחיראםמשמעי-חדבאופןבפסיקההוכרעטרם.מונופוליסטיכוחשללרעהניצול
,רייס'נמ"בעישראכרט03/2616א"רעראו."הוגןבלתי"הנוהשוקממחירמשמעותית

.(2005)3195(1)2005על-חק
the,למשל,ראו90 u. s. and theאןAntitrust O]iense1!םGal , Monopoly~

pricing

as.5Michal

(2004)343ANTITRUST .BULLETIN49

?

systems ofl' Beliefabout Monopoly70קי:EC.
.47'בעמ,78מ"הלעיל,וסולומוןפרלמן,גל91

92



העסקייםההגבליםבחוקנדרשותרפורמות:יוסטיניאנוסשללקחו

,ביותרמצומצםהנולאואםמונופוליןעללהכריזאםלממונההנתוןהרעת

.כאמורתלהכריזישלהכרזההטכנייםהתנאיםמתקיימיםשבומקוםבכלושלפיה
בעלבפניאזהרהתמרורמציבההיא.חשוביםיתרונותלהכרזה,נכון,אמנם

.התקייםהאיסוריםלהחלתשהתנאיכיווןהחוקבאיסוריהיזהר:לאמור,המונופולין
,המונופוליןפעולותאחרבמעקבלהשקיעפרטייםלצדדיםירוקאורגםמהווההיא

בשליורדתזהמעמדהוכחתשעלותומאחר,למעמדועתהמודעיםשהםמאחר
.93ההכרזהעםהנוצרתהמונופוליןבעלשלמעמדובדברלסתירההניתנתהחזקה
פעולותולהגבלתעצמיתלהסדרההמונופוליןתמריץאתיותרעודמחזקזהתמריץ

רחביםבשיקוליםלהתחשבלממונהמאפשרתשאינההלכהאולם.לרעהניצולשל
משאבילהסטתגורמת,לאואםכמונופוליןחברהעללהכריזאםההחלטהבמסגרת
כיהעובדהבשלבין-בהכרזהממשיצורךכלאיןשבהםבמקריםגםציבור

לפיכך.94קטנהלרעההניצולשסכנתמאחרובין,קטנהבצרכןהאבסולוטיתהפגיעה
מונופוליןבעלעללהכריזאםלהחליטבבואורחבדעתשיקוללממונהלהקנותיש

כדיבהיששבהםמקריםלאותםבהכרזההשימושאתלהגבילמנתעל,לאואםככזה
דעתשיקולמפעילהממונהבפועל,נכוןאמנם.המצרפיתהרווחהלהגדלתלתרום
,המשפטיתההלכהאתבמפורשלשנותמקוםישאולם,כאמורההכרזהטרםרחב

.הנוהגתהפרקטיקהעםתתיישבשזוכך

ההגבליםבחוקהאיסוריםהפרתעלהסנקציותמערךהרחבת.ה

לאכיפתשחשיבותואךהמהותייםבאיסוריםעוסקשאינובחוקהנדרשנוסףתיקון
האם.החוקהפרתעלהסנקציותמערךהרחבתעניינו,בחשיבותהפחותהאינההחוק

הוראותעלמלעבורעסקייםגורמיםלהרתיעכדיבחוקכיוםהמנויותבסנקציותדי
אפשרויותשתיהממונהבפניעומדותכיום.שליליתלכךהתשובה,לדעתי?החוק

הגשת:ההגבליםדיניבתחוםעברהנעברהכיסבורשהואמקוםובעייתיותקיצוניות
.החוקהוראותעלעברהנעברהכיקביעהפרסוםאופליליתתביעה

,וממושךיקר,ארוךהליךמחייבתאך,בתוצאותיהחמורההראשונההאפשרות

התביעותמספרבפועל,ואכן.סנקציהתוטלאשרעד,ביותרגבוההוכחהרףבעל
לשםננקטשאינוכמעטפליליהליך:ועודזאת.ביותרקטןהמוגשותהפליליות

,מניעתולשםאומונופוליסטיכוחשללרעהניצולכדיהעולההתנהגותמניעת
.95אסורמיזוגשל,בדיעבד

'פס,העסקייםההגבליםעלהממונה'נמ"כעלתקשורתהישראליתהחברהבזק01/1ערר92
1אש=151,1489,1493,1491](2006.6.9,פורסםטרם)7-8

~

1ש"ץי.01)8ק.1.00חבע1[1/?4םח=ש4

.(07.8.20-באחרונהכניסה)
.העסקייםההגבליםלחוק43-ו(א)26'ס93
מונופוליןשלקיומועלהכרזה:החתולצווארעלפעמון"ישראליואמירגל(שיצר)מיכלראו94

.(2008,ועסקיםבמשפטלהתפרסםצפוי)"העסקיימההגבליםחוקלהוראותבהתאם
פעםמונופוליסטיכוחשללרעהניצולשלבעברהפליליאישוםכתבטיוטתהגישהממונה95

.מוסכםבצולבסוףהענייןהסתייםשםגם.קדבורי-עליתבעניין,בלבדאחת

93ט"תשסןג"יהמשפט



גל(שיצר)מיכל

תשמשהקביעההיותרשלכלכיוון,שינייםחסרתאךמידיתהשנייההאפשרות
בעניינושהתקבלהמינגדלהתנהלעלולאשרמשפטיהליךבכללכאורהכראיה
.96כאמורקביעה

אףבעייתיתזואפשרותאולם.97מוסכםלצולהגיעאפשרותגםקיימתאמנם
המוגבלהסנקציותלמערךמודעיםלצושהצדדיםהעובדהבשלהיתרבין,היא

אזרחייםקנסותלהשיתהממונהאתלהסמיךיש,כןעלאשר.הממונהבידיהנתון
כאמורקנסעליושהושתלמיאפשרותמתןתוך,החוקהוראותאתשהפרמיעל

,למשל,כך.העולםמדינותבמרביתשמקובלכפי,מתאיםאזרחיבהליךעליולערער
ממחזור%10שללסךעדהממונהידיעלייקבעהכספיהקנסשסכוםלקבועאפשר

לדיןבדומה,החוקהוראותאתשהפרוהחברותשלהרלוונטיהשנתיהמכירות

אובפועלברווה,היתרכין,להתחשבצריךהמושתהקנסשגובהמוכן.האירופי
על,הגבליתעברהעלוהענישההתפיסהובסיכויי,ההגבליתמהעברההצפויברווח
הסנקציותבמערךזהשינוי.כאמורעבירותשלהישנותימנעהקנסכילוודאמנת
איסוריהפרתמפנימשמעותיתהרתעהוליצירתההגבליהאכיפהמערךלייעולחיוני
עשויההעסקייםההגבליםלרשותהנתוניםהאכיפהתקציבישהגדלתמובן.החוק
.ההרתעהרמתבהגברתלהועילהיאאף

סיכום.ו

התיקוןמלאכת.החוקבתיקוןרבהעבודהעודלמחוקק,זהבמאמרשטענתיכפי
הואעתהעדשנעשהמהשכן,במלאכההעושיםאתלזרזראויאולם,קלהאינה
עד.נוספתנקודה,בחטףולו,להאירברצוניאסייםבטרם.מדיומאוחרמדימעט

.השווקיםהתנהגותעלהשפעההחוקשלשלמילותיובהנחההדיוןהתנהלעתה
מנתעל.בדדעומדאינו-שיהיהככלטוב-חוק,יודעיםשכולנוכפי,אולם

אנושייםמשאביםכעלת,חזקהאוכפתברשותצורךישמטרתואתישיגשהחוק
לחשיבותציבוריתבמודעותצורךיש.ביעילותלפעוללההמאפשריםוכלכליים
של-בסיסיתולו-הבנהלואשרמשפטבביתצורךיש.התחרותעלההגנה
התנאים"הםאלותנאים-תרצואם.השווקיםהתנהגותלניתוחהכלכליהבסיס

הלכה,אלותנאיםקיוםעללהקפידיש.הגבלי98חוקשללצמיחתו"האקולוגיים
.הקייםהמצבאתישנולאבחוקהנדרשיםהתיקוניםכןלאשאם,למעשה

.העסקייםההגבליםלחוק(ה)43'ס96
הסכםעלהמבוסס,הדיןביתידיעלהניתןצוהנומוסכםצו.העסקייםההגבליםלחוק50ב'ס97

.הרלוונטיבתיקההליכיםאתוהמסייםהגבליתבעברהשהואשםמיעםאליוהגיעשהממונה
he:ראוהגבליחוקשללצמיחתוהאקולוגייםהתנאיםלפירוט98 Ecology of Antitlast7

,COMPETTftONול,Developing Countries2לPreconditions for antitrwst Enforcement

,,Brus,sick(22CoMPETmvE'ENESS AND DEVELOPMENT: LESSONS FROM DEVELOPWG COUNTRIES

.papers/h3ttp://papers . ssrn .com/sol:אavailable(%20,אט,.Holmes ed1

~

Alvarez, Cernat

1816651=cfm?abstract_id.

94




