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התחרותדינימערכתשלכלליתבסקירהנפתח .האירופיתהקהילה
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להוזותרבצונילונזוו.אונירבסיטתמארי,קוויולתחרות,הביו-תחומיהמרכזזירקטור
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רבותמדינותגסאך ,האירופימהאיחודחלקשהנוהמדינות-27מרבות
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לקדסמנתעל ,החברותבמדינותהמדינתיותהרשויותלביןהנציבות

שללאכיפתסהקשורבכל ,יותרוהדוקאפקטיביפעולהושיתוףתיאוס

יצירתשלהמיוחדתלחשיבותהתייחסותישנה ,כןכמו .-82ו 81סעיפיס
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 ,כוללותהמסורתיותהשיטותיותר.מודרניותשיטותוהןמסורתיותשיטות

עספשיטותביצועלרבות ,ומקיפותמעמיקותחקירותביצוע ,היתרבין

חוקיבהפרתאשמותנמצאותחרבותבומקוסכבדיסקנסותוהטלתשחר

 oלהודותחברותעידוד ,היתרביןכוללות,המודרניותהשיטות . 20התחרות
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PROTECTING PROMETHEUS (1998); MAHER DABBAH, EC and UK COMPETITION 
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GERBER , 1ה"שלעיל . 

, Arts. 2 & 3 of the Treaty Establishing the European Economic Community 

11 . Mar. 25, 298 U.N.T.S . 

האירופי.בשוקבתחרותלפגועכדיטשישכובלהסדרשלצורהכלעלאיסורמטיל 81סי 4

דומיננטיותפירמותשבהסמקריסועניינו , 81סיעוסקשטמזהשונהבמצבדו 82סי

ביוהפליההוגניס,בלתימחיריסקביעתכגוובתחרות,הפוגעבאופולרעהמעמדואתמנצלות

סביר.בלתיהנוזהכשסירובלקוח,עסלהתקשרותאומסויסללקוחלספקסירובלקוחות,

24/1 Regulation 139/200401 [2004] L . והחליפה 2004במאילתוקףנכנסההתקנה

הנו,לאזכרוהראוימואשרנוספותתקנות . 4064/89הקודמת,החרבותמיזוגתקנתאת

כובליסלהסדריסהסוגפטורותקנת Regulation 772/2004טכנולוגיההערבתתקנת

 . Regulation 2790/99אנכייס

 . MAHER DABBAH, THE INTERNATIONALIZATION OF ANTITRUST POLICY ) 2003 (ראו,

 . MAHER DABBAH, COMPETITION LAW & POLICY IN 'lHE MIDDLE EAST ) 2007 (ראו,

בית E. C . 1 .ה-בפנישנוצרהעבוזהבעומסלהקלמנתעל 1989בשנתהוקסזהמשפטבית

סעיףראו . Competition Cases and Staff Casesתיקיס,שלסוגיסבשניזוהמשפט

הנציבות.החלטותכנגדבערעורהזורומא,לאמנת 230

 ALISON 10NES & BRENDA SUFRIN, EC COMPETITION LA\V: COMMENTARY ,ראו,

) 2004 ,. CASES AND MATERIALS (2'" ED . 

כנגזחרבותיזיעלפרטיותתביעותהגשתמשמעותהפרטיתאכיפהלהלו.ג(ב)סעיףראו 10

לרעה,(הזומיננטי)מעמזואתהמנצלותחרבותאוכובליסבהסזריסהמשתתפותחברות

רומא.לאמנת 82או 81סיאתהמפרותחברותזהיינו

הנציבות.שלבאתרהעמדהנייראתלמצואאפשר 11

 . 5ש IIהלעילראו 12

13 123/11 Regulation 772/2004 01 [2004] L . 240/96תקנהאתהחליפההתקנה . 

14 1/1 Regulation 1/200301 [2003] L . 

לנציבותלהגישהיהכובל,להסזרלהיכנסהתכוונואשרחרבותעלשהוחלף,המנגנוופיעל 15

תחת , 1962בשנתלתוקףנכנסזהמנגנווההסזר.לאישורבקשההיאשמשמעותההוזעה

להגישמחרבותמונעתאינההתקנהההוזעה,מנגנווביטולשלמרותלצייויש . 17/62תקנה

הנציבותהזרביסשמטבעאלא .) Novel Questions (חשיבות"בעלותיישאלותלנציבות

זאת.יאפשרוהעבודהועומסהזמניסלוחאסכותעשהוהיאמענה,במתוחייבתאינה

משמעותופטורשמתומאחרביותר,לחשובהנחשבתפטורלמתוהסמכותלתקנה. 6סיראו 16

באופומובא 81 ) 3 (סעיףשלשהמלללצייויש ,בנוסףחל.אינו 81 ) 1 (בסעיףהקבועשהאיסור

כגוותחרותייס,בלתישיקוליסבחשבוולקחתמאפשרשהסעיףלטעוואפשרכועל-רחב

התחרות.מזיניותעלולאהתעשייה,מזיניותעלהמבוססיסשיקוליס

17 101/43 01 [2004] C . 

18 101/54 01 [2004] C . 

לתקנה. 21סיראו 19

 . 1/2003לתקנה-24ו 23 , 20סיראו 20
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יכפררכי :זםילצ .איסיטזכזקש

להקלהבתמורה ,קרטלים)(כגוןהחוקשלמשמעותיותבהפרותבמעורבותן
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ומדרגותהדרישותהבהרת :כגון 2 'חדשיםעקרונותהצגתידיעלנוטפת
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 ,כתבעלהודאתןאתלהעלותשתצטרכנה

להימנעמבקשתשהנציבותהיאבכתבהודאהעללוויתורהטיבה

שעשויים ,שלישייםלצדדיםיתגלגלומטמכיםשבעטייהמטיטואציה

אףזאתשבנדון,החברותכלפיאזרחיתתביעההגשתלשםבהםלהשתמש
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בעיקרושהוא ,חשובכליעלמטריהבהפצתהנציבותמטתמכת ,בנוטף

 ,חברות ,עטקיםהדרכת ,לאמור ,התחרותדיניבתחוםוחינוךמידעהפצת

וערכהחשיבותהעל-בכללותווהציבורהצרכניםחינוך-מכךוחשוב

באמצעותזהיעדמשיגההנציבות ,התחרותדיניבתחוםהמדיניותשל

ואירועיםכנטיםארגון ,אינפורמטיבייםפרטומיםכלים:בכמהשימוש

אלהכלים ,בזהוכיוצאציבורייםשימועיםעריכת ,אירופהברחביבתחום
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האיחודשלהאינטרנטבאתרמתוארותשהוזכרוההתפתחויותכל

שלעתיםלהראותכדיבהןשישמשוםלהביאןבחרתיאולם ,האירופי

והבריאהיעילתפקודהלהבטחתכאמצעינחוץצעדהןרדיקליותרפורמות

למערכתחשיבותבעלמטרלמצואאפשרכאןהתחרות,דינימערכתשל

הישראלית,המשפט

ם lnpהלג.
האיחודשלהתחרותבדינישונותהתפתחויותבקצרהונשטקרלאחר

עםזו,ממערכתללמודשאפשרהלקחיםמהםלבחוןהראוימן ,האירופי

האירופיהאיחודמערכתאתלשווקאינהשמטרתילהדגישחשוב ,זאת

שמדינותאף , IIהדבק IIו "העתק"שלתחוםאינםתחרותדיני ,לישראל

מטוימותשבמדינותואף ,אחתלאכןעשובתחוםהפועלותורשויותרבות

ולאהםלמומחיותםהמערכתלהתאמתאלוברשויותמשרהנושאיפעלו

וכול,מכולהפטולהתופעהזו ,המקוםילצורכ

לחלופיןאו ,התחרותדיניבתחוםפהימקמערכתהקמתלשקולבבואנו

ללמודונכוןמועילזהיהיה ,הקיימיםבדיניםרפורמהביצועלשקולבבואנו

תצמחהחדשהשהמערכתלהבטיחחשובזאת,עם ,אחריםשלמניטיונם

הנפוצהלתרבותלהתאיםצריכיםהתחרותדיניהמקומיים,מהשורשים

הכלכליותולנטיבותשלההמשפטלמערכת ,מיושמיםהםשבהבמדינה

שלה,הטפציפיות

בהשפעותיהםלהבחיןאפשרבישראלהעטקייםההגבליםדיניבטקירת

אך ,בקנדהאףואוליבארצות-הברית ,האירופיבאיחודהתחרותדינישל

אתכדוגמהלהביאאפשר ,למשלכ,ךחיובית,השפעהזוהייתהתמידלא

המחוקקכוונת ,-262006בושתוקנו-2001בלראשונהשאומצוהטוגפטורי

שישראלברורלאאך ,האירופיהאיחודשלהדגםפיעללפעולהייתה

םימתפקדבפרקטיקההאםמכ,ךוחשוב ,פטוריםשלכזהלטוגזקוקה

הראוימןזהבהקשר , 27שלאנראהליביותר?הטובבאופןאלהפטורים

בתחוםשחקיקתה ,האירופיהאיחודבלבהממוקמת ,בבריטניהכירילהע

וכי-בלבדאחדטוגפטורקיים , 28האיחודדיניעלרבהבמידהמבוטטת

 ,עצמוהאירופיהאיחודשלבמערכתלהימקבאיןזהטוגלפטור

וההגבליםהתחרותדיניבמערכתלאמץהראוימןאשרהשינוייםמהם

 ?אחריםשלמניטיונםלימודתוךבישראלהעטקיים

ומינוחשפה . 1

מהמונחיםחלקכיעולה ,-1988ח IIהתשמ ,העטקייםההגבליםחוקמבחינת

מעודכנים,אינםכללבחוק

הכלכליוהניתוח ,בתחוםהרלוונטיהמונחיםועולםהתחרותדיני

 ,השניםבמהלךניכרתהתקדמותחוו ,אלולדיניםהבטיטאתשמהווה

בנוטחביטוילידישתבואהראוימןאשרהתקדמות ,החוקשנחקקמאז

 ,החקיקה

הצורךאתמייתרואינוחופףאינו IIעטקייםהגבליםחוק IIשלקיומו

בהטדרתלהתרכזהעטקייםההגבליםחוקעל ".התחרותחוק IIשלבקיומו
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בהסרתופחותשלהו,השוקבכוחמשתמשותגדולותחברותשבוהאופו

התחרות.חוקשיעסוקרצוישבונושאהחופשי,בשוקלתחרותמעצורים

להמחישיכולההאירופיהאיחודושלבריטניהשלניסיונובחינת

בדמעקרונותעלשהתבססהמערכתהייתהבבריטניהאלה.נקודותהיטב

 . 29התחרותדיניעלמבוססתהמערכתכיוםעסקיים".ייהגבליםעלפיקוח

האיחודבמערכת . 30בבריטניההמערכתבכלעצוםלשינויגרםזההבדל

מעורבותשחייבהבמדיניותרבות,שניםבמשןהנציבות,החזיקההאירופי

אוההסכמיםצורת-מאודפורמליתגישהעלמבוססתשהייתהגבוהה,

הרלוונטיים.החוקיםובהחלתביישוםהמכריעהגורםהייתהההתנהגות

עלהכלכליתהמשמעותעלדגשהשמהגישהאימוץעםהשתנתהזוגישה

 . 3המוקדמת!ההודעהמנגנווביטולעםולאחרונההנציבותידי

 ,התחרותבתחוםדיניםמערכתבישראלולעצבליצורבכוונתנואם

שיהאצריןהלבותשומתהעבודהעיקרובהצלחה,ביעילותשתתפקד

-20המהמאהבתחוםהחשיבהעםיחדהחקיקהבהעברתתחילה

 .-21הלמאה

כובל."ייהסדרכגוובחוקהקיימיםהמונחיםאתלהבהירצורןיש

מבורכתיותר.ומדויקברורבאופוזהמונחלהגדיראפשרדעתי,לעניות

חוקשלמחודשתלבחינההוועדהשלהמלצתההיתר,ביובעיניי,

ייהסדרהמונחהגדרתאתלשנות ,-2005בשמונתההעסקיים,ההגבלים

 . 32לחוק 2בסעיףכובל"

 ,העסקייםההגבליםחוקלפייימונופול":המונחהגדרתגםלכןבדומה

קובעהחוקהרלוונטי.בשוקגדולשוקנתחבעלתחברההואמונופול

נכסיםאספקתמכלל SO %-מביותרשולטהואאםמונופולהואשגוף

קושימעוררתזוהגדרהרכישתם.אואחדאדםבובידישירותיםאו

 ,עצמהלמצואיכולהלדוגמה,-55%כשלשוקנתחבעלתחברהשכו

ולכותחרותייםמלחציםמושפעת ,בשוקהגדולהיחסיחלקהלמרות

הספציפיותבנסיבותבהתחשבנכונהאיננהכמונופולשהגדרתהייתכו

עליה.החלות

המונחהגדרתאתלהחליףהנההאמורהקושיעםלהתמודדאחתדרן

בעלתחמה-לאמורלסתירה,הניתנתבחזקהלחוק 26בסעיףמונופול

חזקהלסתורתוכלהחברהאןכמונופול,תוגדריותראו 50%שלשוקנתח

כאמור.החזקהלסתירתהנדרשותההוכחותאתלספקתוכלהיאאםזו,

 . 33האירופיבאיחודכיוםהמקובלהנוהגזהו

החוקאכיפת . 2

דינישלוביצירתםבעיצובםלדוותכליתכלוחסרמיותרזהשיהאברור

נושאושוטף.יעילבאופואכיפתםאתלהבטיחמבלימתקדמיםתחרות

לדיוניםמושאוהואתחרותשלמדיניותבקידוםמרכזינושאהנוהאכיפה

מערכתליצוראפשריבלתיהקיימות.המערכותבכלניכרתוהתעסקות

כאמור.אכיפתםאתלהבטיחמבליהתחרותדיניבתחוםיעילה

ומקבלתביותרהיעילבאופומבוצעתבישראלהאכיפהכיבטוחאינני

ביצעההעסקייםההגבליםרשותכיחולקאיוהראויה.הלבתשומתאת

אפשרכיייתכואןהשנים,במרוצתאפקטיביותאכיפהפעולותמעטלא

שבהודרכיםכמהישיותר.יעילבאופואכיפהפעולותאותואתלבצעהיה

זו:למטרהלפעולאפשר

המרכזיתכדמותהעסקייםההגבליםעלהממונהאתממקםהחוקא.

הענקתהעסקיים.ההגבליםדיניבתחוםהמשטרביישוםוהעיקרית

 . 34ולדאגהלחששמקורהואאחדאדםשלבידיומדירחבדעתשיקול

עלהממונהתפקידכאשרנפתרההיאאןדומה,בעיההייתהבבריטניה

להגבליםהרשותבמסגרתשפועלמנהללוועדניתוהעסקייםההגבלים

 ,מנכ"לישכאמורלוועד .) OFT) Office of Fair Trading-עסקיים

 . 35ודירקטוריםיו"ר

ידיעלבעברשהתקבלומיזוגים,בנושאהחלטות ,האירופיבאיחודגם

הרפורמהלאחרנבדקותהנדווהתיקבכלשטיפלוהמשרהנושאיאותם

לאמור ,לתיקזריםמשרהנושאיבידי , 362004בשנתהמיזוגיםבתחום

שההחלטותלהבטיחמנתעלוזאתבתיק,טיפלושלאמשרהנושאי

 . 37האפשרככלוהוגנותהיטבמבוססותבתחוםשמתקבלות

להבטיחכדיבישראל,גםוראוימבורןסמכויותביזורשלדומהשינוי

תהיינהולאקולקטיביתבראייהתתקבלנהכאמורבנושאיםשהחלטות

נכווזהיהיהיחיד.משרהנושאשלמבטונקודתשלתולדהלמעשה

גיבושעלאמוושיהיהמנהלועדיוקםבישראלגםבבריטניה,שכמולהציע

עסקיים.להגבליםהרשותשלהתחרותמדיניות

לפתחחשובהתחרותדיניאכיפתשיפורבתחוםהפעילותעםיחדב.

ערכהואתהתחרותדינימערכתשלחשיבותהאתוידגיששיטמיעמערן

 I}נעדרשכזהמערןכיקובעאינוזהמאמרותחרותי.יעילמשקשללקידומו

21 207/04 OJ [1996] C . 
22 45/03 OJ [2002] C . 
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25 21 , lpetition LaIV חl 01 CO חMaher Dabbah, Measuring the Success 01 a Syste 

) 2000 ( 369 ECLR . 
עסקיים").הגבליםייחוק(להלן,-1988התשמ"חהעסקיים,ההגבליםלחוקא 15סיראו 26

קבעהעסקייםההגבליםעלהממונהאשרכובליםהסזריםלסוגיכלליםהםהסוגפטורי

עסקיים.להגבליםהזיןביתאישורמקבלתפטוריםלהםהצזזיםואשרואישר,

27 DABBAH , 3פרק , 7ה"שלעיל . 
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 . Enterprise Act (Amendment 2007), 2002 (Eng.) iשםראו, 29
ממוקזאינוהמערכתשלשהפוקוסהעובזהלאורלראותאפשרכאןהמאוזכרההבזלאת 30

התחרותובעיזוזבפיתוחאלאמתמשכת,ורבגולציההגזולותהחרבותשלבהתנהגותןעוז

בשוק·

 . 15ה"שלעיל.ראו 31

כלליחלקחלקים,שנייכלולשזהכןכובל"הסזרייהמונחהגזרתאתלנסחהציעההוועזה 32

כזיבושישהסזרשלסוגכלילכוזהכללישהחלקהיאזהמוצעשינוימטרתפרטני.וחלק

ההשפעהבחינתזהיינו,כללי,הנוזהחלקשלבסיסובשוק.התחרותאתלמנועאולהפחית

בשוק.התחרותעלההסזרשלהכלכלית

שהחזקהמסוימיםהסזריםסוגיעלרקיחולהמוצעבשינויהפרטניהחלקהאחר,מהקצה

בבחינהצורןיהיהלאלכןומתמיז.מאזבתחרותפוגעיםאלושהסזריםהיאכלפיהם

התחרותעלאלוהסזריםשלהכלכליתהשפעתםאתלמזוזמנתעלכלשהיכלכלית

בשוק·

33 ) Case C-62/86 AKZO Chemie v. Commission, 1991 E.C.R. 1-3359 (ECJ . 
אחז.אזםשלביזיומזירבהסמכותרביכוזהקושינוכח 34

 . Enterprise Act-2002השל-2ו 1סיראו 35
 . 5ה"שלעיל 36

 . 2002בשנתלראשונהשנעשהמהלן-ראשיכלכלןשללמינויבנוסףזאת 37
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החוקלטעיפימודעהנניעטקיים.להגבליםהרשותשלמפועלהלחלוטין

הרחב.ולציבורלממשלה ,לכנטתהרשותביןהיחטיםשעניינם

 " Competitionה-שלהפעילותהיקףכיוםכידומניאולם
" Advocacy הרעיוןכיוייתכןלמדימצומצם ,עטקייםלהגבליםברשות

מרשםהולינבדברלחוק 42טעיף ,לדוגמה .בישראלבחיתוליועדייןמצוי

הרשותעלמטילשאינווכמעטמאודכלליטעיףהנוברשומותופרטום

הציבוראתלחנךמנתעלממשאקטיביותפעולותלנקוטעטקייםלהגבלים

כילקבועשטבירנראההתחרות.דיניבדברבפרטעטקיותוחברותבכלל

התחרות.דינילתחוםחשוףאומודעדיאינובישראלמהציבורנכבדחלק

במדינהוהחברתיותהפוליטיות ,הכלכליותהמערכותכיבטוחאינני ,בנוטף

עודשזומאמיןהנני ."תחרותיישלמדיניותשלחשיבותהאתמעריכות

עטקיים.להגבליםהרשותשלממשימותיהאחת

דיניאכיפתבנושאומחשבותייהבחנותייבמטגרתהמובאתהביקורת

מופניתאינה ,בפרטעטקיותובחברותבכללבציבורוהטמעתםהתחרות

עבודהעשתהשהרשותלומראפשרעטקיים.להגבליםלרשותורקאך

 .פועלתהיאשבהובטביבהבנטיבותבהתחשבהשניםלאורךמאודטובה

התקופהאתבוודאייזכורהרשותשלההיטטוריהאתשמכיראדםכל

כחכלמחוטרתהרשותהייתהשבההראשונות-90הלשנותשקדמה

מחוטרתואינהחלשהאינהכיוםהרשותכללי.באופןוחלשהממשיאכיפה

חיוניתפקידעטקייםלהגבליםלרשות ,זאתובכלאכיפה.טמכויות

שהטטטוטהמעורביםהצדדיםלכלחד-משמעימטרבהעברתומשמעותי

וזאת ,ובאכיפהבמדיניותברפורמהתומכתהרשותמטפק.אינוהנוכחיקוו

 .דיהומוכרתמקיפהשהמערכתלהבטיחמנתעל

עלשתיעשינהשראוישיכולנוטפותרבותפעולותישנן ,הרחוקבטווח

שבההפוטנציאלמלואאתלממשמנתעלעטקייםלהגבליםהרשותידי

בתחום.החוקיםשלאכיפתםאתולהבטיח

מסקנות . 7

בחוקבישראל 1988משנתהחוקכלאתלהחליףיהאנכוןאםהשאלה

שאלההנהבעתי,דלחוקנוטפיםתיקוניםבהכנטתלהטתפקבמקום ,חדש

הבחינהלאורבמיוחדרלוונטיתהשאלהונחוצה.רלוונטית ,לגיטימית

מחודשתלבחינההוועדהידיעלמכוחושפועלוהמשטרהחוקשלהנוכחית

מכ,ךחשובאך . 2005בשנתכאמורשמונתההעטקייםההגבליםחוקשל

לבקורתמענהלתתשקייםוהברורהגלויהצורךלאוררלוונטיתהשאלה

בישראל.התחרותדינימשטרשלבתחוםהעוטקיםןיבהרווחת

רדיקליתברפורמהצורךישהאם ,היאשנשאלתהשאלה ,זאתלאור

קוטמטייםםיבתיקונלהטתפקאפשרשמאאובישראלהתחרותיבדינ

לחוק·

 ,ומתמידמאזהייתה ,ישראלמדינתשלממטרותיהאחתכיחולקאין

נמרץשחקןוכןהתיכוןהמזרחבכלכלתומשפיעמעצב ,מובילכוחלהיות

יצירתהיתרביןדורשותשכאלושאפתניותמטרות .הגלובליבעולם

והבטחתוחזקהיציבהצמיחהעםיחדכלכליתיציבותשלפלטפורמה

 ,כלכליתלרפורמהמקיפהתיתכנדורשאלומעיןמטרותקידוםתעטוקה.

בישראל.התחרותדיניבתחוםחדשהמערכתגםשכוללת

ככולןשרובן ,אלומטרותשלהשגתןלעיכובראליתטיבהכלןיא

שתאפשר ,בישראלובטוחהיציבהנמרצת,כלכלהשלליצירתהמובילות

לניהולביותרהמועדפיםהמקומותאחדלהיותהימיםברבותלהפוךלה

 .נחוצהבחוקרדיקליתרפורמהכידומההתיכון.במזרחעטקים

לממשלהתמליץהחוקשלמחודשתלבחינההוועדהכיהיאתקוותי

 .בכללותובתחוםולמשטרבומקיפהרפורמהשללביצועהבמטעלהתחיל

כוחםאתוכןהתחרותדיניאתותעצבתחזקבחוקרדיקליתרפורמה

החופשיתהתחרותתוגמכאמורהרפורמהדרך .בשוקהצרכניםשל

התחרותבמדיניותמרכזימקוםלהתקנהככללהצרכניםטובת ,בשוק

כליותר.יעילויהאיתחזקעטקייםלהגבליםהרשותשלוכוחה ,בישראל

טטטוטוריותחובותוהטלתהמתאימיםהמשאביםהקצאתעםיחד ,זאת

שלאקטיביתבפעילותשימושידיעלבכלכלהתחרותלעודדהרשותעל

 ,היתרבין ,תהאשכזהמהלךשלהתוצאה ." CompetitionAdvocacY "-ה

שלהמשפטיתהוודאותהגדלת ,במשקהעטקיתלפעילותהמטגרותשיפור

השיעורלמעשהזהו .הצרכניםזכויותעליותרטובהוהגנה ,בשוקהפעילות

 • .בתחוםהאירופיהאיחודשלמהניטיוןללמודשאפשר
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