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החוקיםממארגוחשובאינטגרליחלקמהווה lהעסקייםההגבליםחוק

(כתוארוהעליוןהמשפטביתנשיאשלבלשונובישראל.החליםהכלכליים

הצרכןזכויותשלקרטההמגנהייהנוההגבליםחוק ,ברקאהרןהשופט ,אז)

גופיםעלפיהםשעלהמשחקכלליאתקובעהחוק . 2החופשית"והתחרות

ולעודדלקדם ,בשווקיםהתחרותעללהגןמנתעל ,בשוקלפעולמסחריים

 .אותה

להשגתאמצעיהיאעצמה.בפנימטרהאינה ,להדגישחשוב ,התחרות

הרווחהלהגדלתלהביאעשויהחופשיתתחרותכלכליות-חברתיות.מטרות

הנמכרותהכמויותוהגדלתמחיריםהורדתדרכים:בכמההכלכלית

להתייעלותתמריציםויצירתהטבעיים;המשאביםשליעילניצול ;בשוק

 ,כןגרידא.כלכליותבסיבותרקלאטמוןהתחרותשלערכה .ולחדשנות

בהישבשוק,להתחרותאזרחלכלשווהאפשרותמעניקההתחרות ,למשל

עשויההתחרותהדמוקרטיה.אתמחזקתוהיאהעיסוק,חופשאתלקדם

מנתעל ,אחדגורםבידיהתקשורתאמצעיעלהשליטהריכוזאתלמנוע

חברהשללקיומההבסיסייםמהתנאיםאחדשהנו ,ביטויחופשלאפשר

מוקדילביזורלהביאגםעשויההחופשיתהתחרותהגשמתדמוקרטית.

השלטוןבידיכלכליכוחשלריכוז-יתרולמניעתהחמתייםההכרעה

השוקבתוןתחרותשבומקוםפרטיים.מונופוליסטייםגופיםבידיאו

עלהשוק, "עליילתחרותתנאיםשיתקיימוהחוקמוודא ,אפשריתאיננה

תביאבשוקלפעולהאפשרותעלהפוטנציאליתהתחרותכילהבטיחמנת

 .זובתחרותשניצחמישלכוחולהקטנת

מהגופיםמונעיםהעסקייםההגבליםדיני ,אלומטרותלהשיגכדי

הוראותלתחרות.מלאכותיותמכשלותליצורבשוקהפועליםהעסקיים

עיקריים.חלקיםלשלושהמחולקותעסקיתהתנהגותהמסדירותהחוק

העסקיתהתנהגותואתהמגביליםהסדריםמניעתעיקרו ,הראשוןהחלק

יתרונותללאבתחרותפוגעיםאשרלהסדר,מהצדדיםאחדלפחותשל

תיאוםשעיקרומתחריםביןקרטלעריכתאוסרהחוק ,למשל .מאזנים

כוחשללרעהניצולמניעתעניינו ,השניהחלקידם.עלשייגבההמחיר

אתלקשורמונופוליסטיתחברהעלאוסרהחוק ,למשל .מונופוליסטי

במקרים ,נוסףשירותאומוצרעםשבמונופוליןשירותאומוצרשלמכירתו

בהתאםנעשיתאינהאוהמוצרשלמטבעומתחייבתאיננההקשירהשבהם

 Visiting Global Hauser ;חיפהמסיטתאוני ,למשפטיםהפקולטה ,בכירהמרצה
Professor, NYU School of Lalv 2006, 2007; Academic Fellolv, NYU Center 

for Lalv and Business . זקלרלניב ,אייללעזי ,תורלאבישלוםלהוזותמבקשתהמחמת

למאמרהאחריותחלקו.אוכולוהמאמרעלעינייםמאירותהערותעלישראליולאמיר

בלבז.המחמתשל ,כמובו ,היא

מהמונופוליןלמנועהיאזהאיסורשלמטרתובשוק.המקובליםלתנאים

מתחריועלהוגןבלתייתרוןלקבלכדישבמונופוליןבשוקכוחואתלנצל

יפגעואשרמיזוגיםלמניעתהוראותקובעהשלישיהחלקאחר.בשוק

 .מאזניםחברתייםאוכלכלייםיתרונותבלאבתחרות

פעולותאותןלאסורהמחוקקעל ,החוקמטרותקידוםלשם

לוודאעליו ,חשובפחותולא ,בו-זמנית .הצדקהללאבתחרותהפוגעות

פעילותעלמיותרותמגבלותלהטילכדיידועלשאומצובהסדריםאיןכי

חוק ,פעםלאנטעןשכברכפיהציבור.רווחתאתהמקדמתתקינהעסקית

לוקההוא . Jאלהמטרותמשיגאינו ,הנוכחיבנוסחו ,העסקייםההגבלים

ראשוןמסוגטעות . 4 "ושניראשוןמסוגטעויותייבכלכלהשמכונהבמה

הפוגעתבהתנהגותמדוברהמוגנים.בערכיםהפוגעתהתנהגותהתרתהיא

מונופוליסטיכוחשללרעהניצולאי-מניעתדוגמת ,הצדקהללאבתחרות

לטובתמאזניםיתרונותללאבתחרותלפגיעההגורםמונופולין,בעלידיעל

בערןפוגעתשאינהתקינההתנהגותאיסורהיאשנימסוגטעותהציבור.

לאפשרבושישאן ,בתחרותפוגעשאינוכובלהסדראיסורדוגמת ,המוגן

 oבנוסחוההגבליםחוקבהמש,ךשאראהכפימחירים.והורדתהתייעלות

 ·)"החוקייאו "העסקייםההגבליםחוקיי(להלו,-1988ח"התשמ ,העסקייםההגבליםחוק

כלכליניתוח "מבואייפרלמוומנחםגל(שיצר)מיכלעלםימבוססמההקדמהחלקים

צפוי ,עורכיםפרלמוחםנומגל(שיצר)(מיכלהעסקייפההגבליפזינישלומשפטי

 .) 2008 ,בנבולהתפרסם

/2247א"ע תוצרתלשיווקשיתוףמרכזתנובהנ'העסקייפההגבליפעלהממונה 95

זיופסקעלמתבססזהמשפט .) 1998 ( 17פסי , 213 ) 5נב(ז"פבע"מ,בישראלחקלאות

כי ,לצייומענייו . U.S. v. Topco Associates lnc., 405 U.S . 596 ) 1972 (אמריקני

 " free (החופשיתהיזמהשלקרטאהמגנאהםהעסקייםההגבליםשזיניקובעהמקוראמנם
" enterprise (, החופשיתוהתחרותהצרכוזכויותיילזאתמשנהמקהשופטאולם". 

מהתבוהמוץאתלבור"גל(שיצר)מיכלהאחרונה,מהעתופסיקהמאמרים ,למשל ,ראו

אוזבריפזין "האחרונהלפסיקהבהתאםכובלהסזרלערוןהאיסורשלתחולתוהיקף-

השיטפוואתולחסוםהכובליםההסזריםסכראתלפרוץראויהאםייגילהזיויז ;) 2004 ( 533

 751כזמשפטעיוני "לאנכייםאופקייםהסזריםביולחצוץהשעההגיעהאז-הוק'בגזרות

משפטעיוני "למתחריוממנההנהנההצזביובתחרותהפוגעתייכבילהגילהזיויז ;) 2004 (

בתחוםוחוקתיותמבניותבעיותהעסקיים,ההגבליםחוקייליבנהאמיר ;) 2004 ( 517כח

ערכיםבליתחרותייישראליאמיר ;) 2005 ( 257חוממשלמשפט "הכובליםההסזרים

בוזבריפזין "לחוזהצזביזיהמועלותכובלהסזרשלטענות-ערכיםביותחרותאו

4465א"זנ ;) 2006 ( 297 /  l) 56נו(ז"פ ,בע"מ ) 1994 (שף-היפנ'בע"מ ) 1993 (טבעול 98

/3700ע"אטבעול);ענייו(להלו: ) 2001 ( עירייתנ'בע"מ 1993(ירושליפ)חניותא.מ. 98

/6233א"רעחניות);א.מ.ענייו(להלו: ) 2003 ( 590 ) 2נז(פ"ז ,ירושליפ בע"מאקסטל 02

 .) 2004 ( 634 ) 2נח(ז"פ ,בע"מתעשיהוויקאלמאנ'

 lan A. Fisherהבא,במאמרהעסקייםההגבליםבתחוםלראשונההוחלזהמסוגניתוח 4
71 , Robert H. Lande, Ejficiency Considerations in Merger Enjorcement & 

) 1983 ( 1580 . C AL. L. REV . 
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ולידךרנילןם:יצ

מהסוגטעויותזאת,עםהשני,מהסוגבטעויותבעיקרלוקההנוכחי

האכיפהמערךאתובעיקרמהוראותיו,חלקהןאףמאפיינותהראשון

לו,הנלווה

אינהאשררחבהבלשוןמנוסחותהחוקמהוראותרבותאכן,

לבטאהיטיבהגשמתה,עלהמקשהאותכליתועם ,לעתים ,מתיישבת

בדמבאיסורבדונוטבעול,נוסףבדיוןהציוריתבלשונוחשיןהשופטזאת

כובל:הסדרעריכת

 ,ביותרהוארחבפרישהתחום-החוקאיסורישלפרישתםתחוםיי

המוטחתבביקורתנאמרשמא-בחוקהמוטחתבביקורתממשויש

כילהםראויהיהשלאמערכיםבמצודהנלכדיםולפיה-החוקבמבנה

 , s "בהיילכדו

המסחרמחייחלקשהםרצוייםמשפטייםהסדריםזאתבעקבות

כפסוליםלהיחשבעלוליםשבשגרה,כדמהמתקיימים ,והכלכלה

חניות:בענייןאורהשופטכדמי ,בעייתיזהמצבוכאסורים,

עסקיתפעילותעלהעסקייםההגבליםדיניאתלהחילטעםייאין

התערבותבמשק,אובענףלתחרותכלשהיממשיתפגיעהגורמתשאינה

בצידהואיןצדדיםשלההתקשרותבחופשלצורךשלאפוגעתכזובפעילות

 , 6לציבור"תועלתכל

כנגדלהתרחשצריכההשווקיםבפעילותהשלטוןהתערבותאכן,

הציבור,לטובתמאזניםיתרונותבצדהשאיןבתחרותמשמעותיתפגיעה

לאבתחרות,משמעותיתפגיעהגורמתשאינהעסקיתבפעילותהתערבות

לפגועועלולהלציבור,מזיקהשהיאאלאלציבור,תועלתבצדהשאיןרק

המשק,ובצמיחתהצרכניםברווחתהשווקים,שלהכלכליתביעילותם

נגדהנחוצהאפקטיביתאכיפהחשבוןעלבאהשכזוהתערבות ,מזויתרה

בתחרות,ומשמעותיותממשיותפגיעות

בחשיבותםהעלייהמגמתנוכחתוקףמשנהמקבלתזוביקורת

במשק,העסקיתהפעילותעלהעסקייםההגבליםדינישלובהשפעתם

עלרבההשפעההעסקייםההגבליםלחוקישהתשעים,שנותתחילתמאז

האכיפהרמת ,ןהישראליבשוקהפועליםעסקייםגופיםשלפעולותיהם

המודעותרמתגםכך ,משמעותיתעלתה-הפרטיתוהןהציבוריתהן-

הבוחנים ,צרכניםשלוביןבשוקהפועליםעסקייםגופיםשלביןלחוק,

ביןלכ,ךתרמוהעסקיים,ההגבליםמשקפידרךרבותעסקיותהתנהגויות

לחשיבותוהמודעותלהגברתעסקייםלהגבליםהרשותשלפעולותיההיתר,

אשרהשונותברמותיהםהמשפטבתישלדיןפסקיגםכמו ,החוקשל

העונשיםברמתהעלייהגםלכךתרמההחוק,הוראותאתוהחילופירשו

כיוםבפסיקה,והןבחקיקההן ,ההגבליםחוקיעלהעובריםעלהמוטלים

שלעונשהנוכובלהסדרלעמתהראויהעונשכיקובעתהמחייבתההלכה

בין ,מתבססתאשר ,בענישהמשמעותיתמדרגהעלייתזוהי , 8בפועלמאסר

העסקייםההגבליםשבחוקלאיסוריםשישבחשיבותההכרהעל ,היתר

אתלהשיגמנתעלאולם ,הישראליתהכלכלהשלהתקינהלפעילותה

להיותאכיפתוומנגנוניהעסקייםההגבליםחוקהוראותעל ,מטרותיו

כיום,המצבזהאין ,זהבמאמרכמפורטלכך,מותאמים

מטרתי ,העסקייםההגבליםחוקעלהנמתחתלביקורתבהמשך

הןרבות ,בוהדרושיםהעיקרייםבתיקונים ,בקצרה ,לדוןהיאזהברשימה

אתבמהרהיקדםאםיעשהוטוב ,המחוקקשללטיפולוהנדרשותהסוגיות

בחוק,הנדרשיםנוספיםשינוייםויקדםלפתחועומדותשכברהרפורמות

העסקייםההגבליםחוקשלמחודשתלבחינהועדההוקמה 2005במרץ

הייתההוועדהשלהראשונההמלצתה ,החוקהוראותאתלשנותבמטרה

בעיקרהמצמצמתהגדרהבוולכלול ,לחוק 2סעיףהוראותאתלשנות

שינוייםוישנם ,אושרהטרםזוהמלצהגםאולם , 9 "כובלהסדריילמונח

לקיסרבדומה ,בהקדםלקדמםשישפחות,לאחשובים ,נוספיםרבים

המומחיםטוביבידישנכתבחוקגםכילמדאשר ,יוסטיניאנוסהרומי

גםכך ,בחוקפרצותשלגילויןועםהעתיםהשתנותעםועדכוןתיקוןדורש

שהיריעההיות ,תחיקתישיפוריםלמקצהנדרשהעסקייםההגבליםחוק

הדרושיםהתיקוניםכלאתלהציגמנתעלדיהרחבהאינהזהבמאמר

עלהנדרשיםובשינוייםמעוררשהחוקהעיקרייםבקשייםאתמקד ,בחוק

עמם,להתמודדמנת

סוגיהאינהההגבליםחוקהוראותעיצובסוגייתכילצייןלמותרלא

הבעיותאתפותראשר ,אופטימלי ,אחדמודלאיןועיקר,כללפשוטה

בהשגתהיעילותהגברתהיאהחוקשינוימטרתכינניחאםגםכולן,

כמהישנם ,כאמורלהסדרה "קסםנוסחתייתמצאלאעדיין ,מטרותיו

על ,גיסאמחד ,למשלכ,ךביניהם,לאזןהמחוקקשעלמתנגשיםכוחות

אדומיםקוויםיתוואשרוחד-משמעייםברוריםכלליםליצורהחוק

הכללת- ,לעתים ,הנההבהירותמחיר ,גיסאמאידךבשוק,לפועלים

חזקותמוחלותשבומקוםבכלקיימתזומעיןדילמהחסר,אויתר

 ,גיסאמחד :החוקשלניסוחושמעוררלקושינוספתדוגמהחלוטות,

פעולותעלמלאמידעיגיעהאוכפתלרשותכילוודאמבקשהמחוקק

מנגנוניםלאמץהמחוקקעלכ,ךלשםאנטי-תחרותי,פוטנציאלבעלות

בלאכובלהסדרליצוראולהתמזגלצדדיםשלילייםתמריציםהיוצרים

מטיליםאלומנגנונים ,גיסאמאידךהאוכפת,מהרשות "רשותקבלתיי

העסקיותשפעולותיהםבמקריםגם ,להםהצדדיםעלכבדותעלויות

נשיאשלכלשונו ,למצואאפואהואהאתגר ,הציבורבטובתפוגעותאינן
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הארכימדיתהמשקלשיווינקודתאת ,ברק(לשעבר)העליוןהמשפטבית

חלקעםלהתמודדמבקשהמאמרהשונים,םיהשיקולביןנכונההמאזנת

האיזוןאתלהחזירתנמעלנדרשותרפורמותכמהומציעאלומקשיים

 ,כנועלהנדרש

ההסדרהבמערךם I[דרשם II[ו Iשב.

 1רנ Iכובלהסדר'סשל

כללי . 1

מאזניםיתרונותללאהסדרים ,(דהיינו "עירומיםייכובליםהסדרים

חולהרעהומעולםמאזהיוו )"קרטליםייגםהקרויים ,הציבורלרווחת

שווקיםשלהגבוההריכוזיותםבשל ,היתרבין ,זאתהישראלי,במשק

גופיםשליכולתםאתהמגבירים ,אליהםהכניסהחסמישלוגובהםרבים

כאמורתיאום ,!!בתחרותפגיעהלשםהתנהגותםאתלתאםעסקיים

בדינמיקההקפיטליסטיהמשקשלהיסודבאושיותמובהקבאופןפוגע

כלכלתמבוססתשעליולרעיוןבהתאםגלגליו,אתהמניעההתחרותית

שלכיסוועללבועלאחריםגופיםעםמתחריםכלכלייםגופים ,השוק

והאיכותהכמותלעליית ,המחירלירידתהגורמתהיאזותחרות ,הצרכן

בשוקהפועליםםימתחרןיב "עירוםייתיאוםהמצרפית,הרווחהולהגדלת

רווחיהםהגדלתלשם ,ביניהםהתחרותאתבהסכמהבהגבילוהפו,ןפועל

שנחשפוקרטליםעלשנערכומחקריםהמצרפית,הרווחהחשבוןעל

רמהעלולשמור ,משמעותיתמחיריםלהעלותםייכולשהםכךעלמעידים

 ,ארצות-הבריתשלהעליוןהמשפטביתשקבעכפי ,! 2שניםלאורךזוגבוהה

גם ,אכן ,! 3העסקייםההגבליםדינישלהאולטימטיביתהרעההםקרטלים

 ,!'רבההייתהבמשקפגיעתםאשררביםםיקרטלהתגלוהישראליבמשק

למנועהיאהעסקייםההגבליםדינישלביותרהחשובהמשימתםכןעל

זה,מסוגהסדרים

בשוקקיימתלעתים ,בתחרותפוגעכובלהסדרכללא ,בעתבה

תהיהלאמהםקטןחלקביןלהסדראשרעסקייםגורמיםביןעזהתחרות

ןיב-כלכלייםגופיםביןהסדריםמכ,ןחשוב ,עליהמשמעותיתהשפעה

 :םידרכבמגווןהחמתיתלרווחהלהועיליכולים-אחריםוביןמתחרים

ליהנותלהםהמאפשרבינונייםאוקטניםמתחריםכמהביןהסדר ,למשל

לביןלהסדרהצדדיםביןהתחרותאתלהגבירעשויהגודלמיתרונות

טכנולוגיותבעליגופיםכמהביןמשותףמיזם ,בדומה ,שלישייםצדדים

להביאואףבייצורהיעילותאתלהגדיליכולמשלימיםייצוריאמצעאו

חוקגם ,! sיותרוטוביםחדשיםמוצריםיצירתשלבדרךדינמיתליעילות

משותפים,במיזמיםהטמונותלציבורבתועלותמכירהעסקייםההגבלים

האיסורמגדרזהמסוגהסדריםלהוצאתפתחפותחותהוראותיוכןעל

שלהעיקריתהמטרהלכ,ןבהתאם ,! 6כובליםםיהסדרעריכתעלהחל

עלעולהבתחרותעתםיכשפגכובליםהסדריםלמנועהיאהתחרותדיני

 ,כיוםבנוסחם ,העסקייםההגבליםדיניאולםהציבור,לטובתיתרונותיהם

 ,אלומטרותהגשמתעלביותרמקשים

על ,עדיין ,מבוססותכובליםבהסדריםהעוסקהפרקמהוראותרבות

שפירטתיכפי ,! 71959בשנתעודהישראליהמחוקקאימץאשרהמודל

 ,! 8ממאפייניוחמישהשילובבשלרבהבעייתיותיוצרזהמודל ,אחרבמקום

הוראתכוללתהיאמאוד,עדרחבההכובלההסדרשלהגדרתו ,ראשית

חלוטותחזקותמקימיםאשרהסדריםשלארוכהרשימהובצדהרחבהסל

קיבלשלאכובלהסדרלערוךהאיסור ,שנית ,! 9בתחרותעתםיפגלעניין

המעשיתהנפקותמוחלט,איסורהואהדיןמביתאישוראומהממונהפטור

ההגבליםמתחוםבסוגיההדןאחרמשפטביתשלשוםהיאזהכללשל

אזרחיתתביעהבמסגרתוביןפליליתתביעהבמסגרתבין-העסקיים

שלהרחבהההגדרהבגדרופלנההסדרבדיעבדלהכשיראפשרותאין-

מוכשרוהיהבתחרותפוגעאינוהכובלההסדראםגם ,זאת ,כובלהסדר

לאזןאפשרותהמשפטלביתאין ,כןכמו ,מלכתחילהנתבקשאישורו ,לו

שלמודלמחילהחוק ,שיתישלאחר,שיקולכלעםבתחרותהפגיעהאת

חלקןאשרהתנהגויותשלמאודרחבהלקשתמראשרישויהדורש ,רישוי

םירבכןועל ,ויקרממושךהנושוייהרמנגנוןאולםאישור,אופטוריקבלו

הפרתעלהעונש ,רביעיתמהוראותיו,להתעלםבוחריםבשוקמהגורמים

בטענותלהשתמשיכוליםפרטייםתובעים ,חמישית ,חמורהנוהאיסור

הפרטילאינטרסבהתאם ,כחרבאוכמגוהעסקייםההגבליםמתחום

 o ,הציבוראינטרסאתמשרתלאזהאינטרסאםגם ,שלהם

 , 90בעמ' , 3ה"שלעילטבעול,ענייו

 , 601בעמ' , 3ה"שלעילחניות,א,מ,ענייו

שלהנמוכההאכיפהלרמתהסיבותלרבותהחו,קשלההיסטוריהבשאלתלהרחבה

לפורמאיקה,גוונים 50 "גל(שיצר)מיכלראוהמוקזמות,התשעיםלשנותעזהוראותיו

להתפרסם(צפויישראל"במזינתהאיזיאולוגיותלהשקפותכראיהעסקייםההגבליםחוק

 ,) 2007 ,משפטבמחקוי

1042בע"פנאורמריםהשופטתזרבי מזינת Iנמ IIבעמוגבלתשותפותמצופלס 03/

 ,) 2003 ( 26פס' , l) 721נח(פ"זישואל,

 http://ww\v,antitrust , ,-2005התשס"ה ,) 9מס'(תיקווהעסקייםההגבליםחוקתזכיר
0/2551 11 gov,il/NR/rdonlyres/3FAOA882-7 44E-4F30-B9E4-BE8B06F8A 

Tazkirla\v,OOC , 
ייהסזריםפרלמוומנחםישראליאמיר ,גל(שיצר)מיכלעלמבוססיםזהמפרקחלקים 10

(מיכלהעסקייםההגבליםזינישלומשפטיכלכליניתוחהאיסור"יסוזותכובלים

 ,) 2008 ,בנבולהתפרסםצפויעורכים,פרלמוומנחםגל(שיצר)

 MICHAL S, GAL, COMPETITION POLICY FOR SMALL MARKET ECONOMIES ,ראו, 11
) 2003 ( 1 chapter , 

 OECO, Organization for Economic Co-Operation and ,למשל ,ראו 12
lendation Concerning Effective Action Against Hard חOevelopment, Recom 

,) 1998 , 25 , Core Carte/s, COMPETITION LAW AND POLICY C(98)35/FINAL (Mar 
/ available at: http: //webdominol,oecd,org!horizontal!oecdacts,nsf/linkto 

35 ) 98 ( C , 
13 , Verizon Communications Inc, v, Law offices of Curtis V, Trinko, 540 U,S 

398 124 S, Ct, 872 (2004) ("Negotiation between competitors may facilitate 
)" the supreme evil of antitrust: collusion , 

החשמל,צנרתוקרטלהביטוחחברותקרטל ,המרצפותקרטללזוגמה, 14

ויצירתיותחזשנותעיזוזשביוהאיזוובתחרות,מונופוליםייגל(שיצר)מיכל ,למשל ,ראו 15

 ,) 2006 (גפרק , 425בוזבויםזיןהעסקיים"ההגבליםבזיניבתחרותהפגיעהלביו

588בבג"ץלויוהשופטזרביגםראוהעסקיים,ההגבליםלחוק-10ו 9 'ס 16 סחוק,ש,ו 84/

 ,) l) 29, 39-38 (1986מ(ז"פ ,לפיקוחהמועצהו IIיו Iנמ IIבעאסבסט

העסקייםההגבליםחוקשלבהיסטוריהלזיוו ,-1959חייהתש" ,העסקייםההגבליםחוק 17

 , 7ש"הלעילגל,ראו

 , 3ה"שלעילגל, 18

 , 4ש"הלעיל ,טבעולבענייוהיתרביונקבעה,החזקהשלמוחלטותה 19
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שמירהשלהערךביואיזוןלחוסרגרםאלוםיגורמשלשילובם

בפניהמשפטבתיעמדוזאתבעקבות ,אחריםערכיםלביוהתחרותעל

החלתוחייבוההסדראתאסרוהחוקהוראות ,גיסאמחדקשה,דילמה

הייתהלאהאיסורהטלת ,סאיגמאידךלהסדר,הצדדיםעלקשותתוצאות

לידיבאהזודילמה ,התחרותעלשמירהלשםמהמקריםרבביםמוצדקת

הלקוחותבטענותהשתמשולחוזהצדדיםשבהםבמקריםקיצוניביטוי

שבהםבמקרים ,החוזייםמחיוביהםלהשתחררמנתעלההגבליםמדיני

תוםבאינטרסחמורהעהיפגתוך ,בתחרותמשמעותיתפגעלאהחוזה

בפתרונותהמשפטבתיהשתמשוזודילמהלפתורכדי , 20חוזהבקיוםהלב

 , 2 !החוקלגדרנכנסאינואנכיהסדרשלפיהמקביעהמגוונים:יצירתיים

ועד 22כובלהסדראיננוקנייניתזכותעלהמבוססשהסדרקביעהדרך

החזקותבמסגרתגםשיחולכךהדבריםזוטיכללשלמשמעותיתלהרחבה

הביאואלומפתרונותחלק , 24אחרבמקוםשפירטתיכפי , 23החלוטות

עלהשמירהבאינטרספגעואך ,הוחלושבהםהדיובפסקצודקתלתוצאה

לנוכחלחוק,דחוףתיקוונדרשאלובעיותלפתרוןלקדמו,במקוםהתחרות

בחוק,נדרשיםשינוייםכמהאציעלהלן ,אלובעיות

לחוק 2סעיףשללשונותיקוו . 2

(סעיףכובליםלהסדריםהגדרת-סל :חלקיםמשנימורכבלחוק 2סעיף

ורשימה ,הסבירות)(כללבתחרותפגיעהחילהוכיששבמסגרתו ,))א( 2

 ,))ב( 2(סעיףבתחרותלפגיעהחלוטותחזקותמקימותאשרכבילותשל

עלמצטבריםתנאיםארבעהשלקיומםדורשתכובללהסדרהגדרת-הסל

 ;עסקיםהמנהליםאדםיבנביו ) 2 ( ;הסדר ) 1 ( :כאמורהסדרשיתקייםמנת

להפחיתאולמנועהעלולבאופו ) 4 ( ;לפחותהצדדיםאחדשלהגבלה ) 3 (

 , 2Sבחוקהמפורטיםמסוימיםבמישוריםבעסקיםהתחרותאת

יסוד ,בתחרותכפוגעיםואףכמיותריםהתבררואלומתנאיםשניים

מידהכוללצדדיםביוהסדרשכלכיוון ,להגדרהדרבמוסיףאינוהכבילה

מוגבלאלמוני ,מאלמונידירהרוכשפלוניאם ,למשלכ,ךכבילה,שלכלשהי

 ,בתחרותהפגיעהבמישוריעוסקהשניהיסודוגלצדזודירהבמכירת

באופועצמואתיגביללהסדרהצדדיםאחדיכדורש ,דהיוםבנוסחו ,החוק

האחריםהצדדיםלביובינובעסקיםהתחרותאתלהפחיתאולמנוע"העלול

יצרזהניסוח , 26 "להסדרצדשאינואדםלביובינואו ,מהםחלקאו ,להסדר

בתחרותהפגיעהשבהםהסדריםעל ,לשונולפי ,חלהסעיףרבות,בעיות

 ,לשונולפי ,חלאינוהואבשוק,וימתחרוביועצמואתהמגבילהצדביוהיא

וביומהכבילההנהנההצדשביובתחרותהיאהפגיעהשבהםהסדריםעל

הסדריםהחוקשלמגדרואפואמוציאהלשונית-דווקניתפרשנות ,מתחריו

 , 27משמעותיתלהיותעשויהבתחרותפגיעתםאשר ,רביםאנכייםכובלים

 ,השיווקרשתותוביוגדולהמזוויצרניתויבבלעדיותהסדרלדוגמהניקח

בהסדרהמזון,יצרניתכלפילבלעדיותהשיווקרשתותמתחייבותשבו

וביועצמהאתהמגבילההשיווקרשתביואיננהבתחרותהפגיעה ,שכזה

וביו ,מהכבילההנהנההצד ,המזוןיצרניתביודווקאאםכי ,מתחרותיה

רביםוהסדרים ,זההסדרתוציאהסעיףשללשוניתפרשנותמתחרותיה,

בענייוהעליוןהמשפטביתאומצהזולשוניתפרשנותהחוק,מגדרי ,כמותו

 , 29מאוחרותבהחלטותממנהסטוהמשפטשבתינראהאולם , 28שטרו

יסודותשניהשמטתידיעלזהקושיפותרתהחוקקוןילתההצעה

 "כובלהסדריייוגדרהחדשהלהצעהבהתאם ,,,כובלהסדריימהגדרתאלו

 : 30הבאבאופו

למנועהעלול ,עסקיםהמנהליםאדםבניביוהסדרהואכובלהסדריי

 ,"בעסקיםהתחרותאתלהפחיתאו

אותםאתהקייםמהנוסחבהשמיטורצוידיומהווההמוצעהשינוי

 ,החוקמטרתאתששירתובלא ,החלתועלהכבידואשרמרכיבים

תחולתאתבבטלהנוסףמבורךשינויעורכתהחוקלתיקוןההצעה

 ,אנכייםהסדרים ,אכו , 3 !אנכייםהסדריםעל ,בתחרותלפגיעההחזקות

איוכועל ,אופקייםהסדריםכמומסתברתכהאינהבתחרותפגיעתם

תחתלבחנםויש ,בתחרותלפגיעהחלוטותחזקותעליהםלהחילמקום

 , 32סבירותשלכלל

לצמצוםמקוםישדי,איוהחוקבהצעתהמוצעבתיקוןאולם

המוצעלתיקוןבהתאםוגם-כיוםהחלוטות,החזקותבתחולתנוסף

שלאהסדרשאיוכמעטשהרי ,עסקיהסדרכלעלכמעטחלותהחזקות-

שבובשוקאובסוג ,באיכות ,בכמות ,במחיר ,בעקיפיןאובמישרין ,נוגע

כיוון ,מטרתואתלהגשיםמהומונעאלוחזקותשלרוחבוהמוצר,יימכר

היאבתחרותהמסתברתפגיעתםאשרהסדריםביומבחינותאינושהו

 ,טענתיאתאבהיר , 33לגביהםנכווהדברשאיוהסדריםלביומובהקת

מעל "דילוגיישמטרתוראייתיכלליוצרותהחלוטותהחזקות ,כידוע

שיבתחרות,ההתנהגותשלפגיעתהמוכחתשבאמצעותוהראיותלשלב

לגדרוהנכנסתההתנהגותכיברורשבהםבמקריםרקלתחולתוהצדקה

מקרהבכלמחודשתבדיקהלערוךטעםאיוומשכך ,בתחרותפוגעת

בתחרותפגיעהשלמחודשניתוחלערוךטעםאיו ,למשלכ,ך ,ומקרה

ביומחירלקביעתהסדריםשלהשפעתםועלטיבםעללעמודמנתעל

הכלולותאלההו-החלוטותהחזקותאולם , 34שוקכוחבעלימתחרים

עד ,רחבותכההנו-החוקלתיקוןבתזכירהמוצעותאלווהובחוקכיום

איננהבתחרותהפגיעהשבהם ,אחריםרביםמקריםגםבגדרושנכללים

החזקהאת ,לדוגמה ,ניקחלהוכיחה,בלאלהניחהאפשרכיעדמובהקת

מתחריםביוהסדר ,אכו ,"שישולםאושיוצע ,שיידרשמחיריילהנוגעת

 ,בתחרותהפוגעכובלהסדרשלהמובהקיםהסוגיםאחדהואלמחירהנוגע

לתחרותהעיקריותהדרכיםאחתמהווההשירותאוהמוצרמחירשכו

 ,בתחרותפוגעלמחירבאשראופקיהסדרכללא ,זאתעם ,הצרכןלבעל

התחרותאתרילהגבמנתעללהידרשעשויםימחירתיאום ,למשלכ,ך

יתרונותהשגתלמען ,קטניםמתחריםשלכוחותאיחודיידעלבשוק

יעזיםמקרה ,הגדוליםהמתחריםרקנהניםשמהםלגודלמשמעותיים

אוטובוסיםחרבותכמהחרבוזהבמקרה , 3Sלכךמובהקתדוגמהמהווה

צישלארציתפרישהחייבואשרבמכרזיםהצעותהגשתלשםקטנות

אתולצמצםלהתחרותאלהלחרבותלאפשרמנתעל ,זאת ,אוטובוסים

ביו ,עצמםכבלוהצדדיםאלו,במכרזיםאגדשלהמוחלטהמונופולין

כבילההייתהזוכבילהאולם ,במכרזידםעלשהוצעלמחירבקשר ,היתר

להגרבתדווקאתרמהאשר ,המשותףהמיזםלהקמתונלוויתהכרחית

תחתייכנסזהמסוגהסדר ,הנוכחיבנוסחולחוקבהתאםבשוק,התחרות

החלוטה,החזקה
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החזקותשבהחלתיתיותיהבעאתהישראליהמחוקקפתר ,לכאורה

להעלותאפשרותלהטדרלצדדיסשנתןבכךהכללאתריכךהוא :החלוטות

שיפורטכפיאולס . 36הממונהאוןיהדביתבפניהמאזניסהשיקוליסאת

תחוסאתלצמצסראוי ,כןעל .ביותרבעייתיהנוזהפתרוןבהמש,ך

החלוטות.החזקותשלפרישתן

יאמצו ,שנימטוגהטעויותמטפראתלהקטיןכדיכימוצע ,כןכמו

 Quick Look ( "המהירהמבטדוקטרינתייאתהשוניסהמשפטבתי
37(Doctrine , אסלבחוןמנתעל ,האמריקנייסהמשפטלבתיבדומה

ישנסאסמחיריס.מתיאוסלשוקמשמעותייסיתרונותישנסלכאורה

אתולבחון ,החלוטהלחזקהתחולהאיןכילקבועיש ,אלומעיןיתרונות

הצעתי.אתאטבירלחוק. )א( 2טעיףהוראותתחתההטדר

הכבילהאסלבחוןמאפשרתאינההחלוטותהחזקותשלנוקשותן

התפתחהלפיכךהתחרות.אתלעודדדווקאעשויההיאשלעתיסאף ,חיונית

 ,העטקייסההגבליסנייבדהחלוטותהחזקותמולדתהאמריקני,במשפט

 ,לבחורהמשפטלבתימאפשרתזודוקטרינה ."המהירהמבטיידוקטרינת

הראויהכללאת ,לפניהסהמקרהשלשטחיתכלכליתבדיקהלאחר

שליטודהחלוטה.חזקהאוהטבירותמבחןהמקרה:בנטיבותליישוס

שס , 38NCAAבענייןהאמריקניהעליוןהמשפטביתבפטיקתהדוקטרינה

הטבירותבכללהשימושביןהמבחיןברורגבולקואיןכיבמפורשנקבע

כלשלבנטיבותיולהיעשותצריכההבחינהוכי ,חלוטהחזקההחלתלבין

המשפטלביתאפואמאפשרת "המהירהמבטיידוקטרינתומקרה.מקרה

הנדרשתזומאשרפחותההוכחהממתהרלוונטייסהשיקוליסאתלשקול

החלוטההחזקהכילוודאהמשפטביתיכולזהבאופן .הטבירותבכלל

עלבבירורהמצביעותעובדותקיימותשבהסמקריסעלמוחלתאינה

 .הציבורלטובת ,למעשה ,פועלההטדרכירהיטבאפשרות

הרגולטוריהמודלתיקוו , 3

המודלשינויהואבחוקלערוךיששלטעמי ,ביותרחשוב ,נוטףתיקון

אופטורהליךיידרששלאכך ,קייסהעטההגבליסדינישלהרגולטורי

אטורהנוכובלהטדרשלפיובחוקכיוסהקייסהמנגנוןמקדיס.אישור

לחוקהועתקומשס ,באירופהמקובלהיה ,אישוראופטורשקיבלעד

במקומוהאירופיות.המדינותידיעלמכברזהנזנחזהמודלהישראלי.

לרישוסנדרשאינוהטדרלפיו ,שונההטדרתימנגנוןהאירופאיסאימצו

אסאלא ,אטוראינוהטדרכיההנחהעלמבוטטהחדשהמנגנוןמקדיס.

המקלותחזקותכמהגסכוללהמודל .כךשטועןמייידעלאחרתהוכחכן

המודלאתולזנוחזודרךלאמץעלינו ,לדעתיכאמור.ההוכחהנטלאת

מראש.אישורוקבלתרישוסהדורשהארכאי

האישורמנגנוןמטוימיס.יתרונותמראשהאישורלמנגנון ,אכן

להטדרצדדיסומתמרץ ,במשקהתחרותעללפיקוחכלילמעשה, ,משמש

שלמטוימתמידהמבטיחהוא ,כןכמוהדין.ביתבפנילבחינהלהביאו

בעצמסלהכריעלהטדרהצדדיסיידרשושבומצבומונע ,משפטיתודאות

מעניקהוא ,בנוטףהטבירות.כללשלבתנאיועומדההטדראסבשאלה

נוגדיס.שיקוליסביןההכרעהיכולתאתמיוחדתמומחיותעסדיןלבית

בפניהאישורמנגנון .יתרונותיועלעוליסהמנגנוןשלחטרונותיו ,זאתעס

ביןכובליסלהטדריסמתאיסאוליהוא .וממושךמטובךהנוןיהדבית

להטדריסמתאיסאינוהואאך ,שוקמכוחהנהנות ,בשוקגדולותפירמות

והטדריאי-תחרותתניות ,אחתלא ,הכולליס ,במשקקטניסשחקניסבין

סיצדדכיהציפייה ,אלובמקריס .רבהבמשקשכיחותןאשרבלעדיות

ביותרהטובההראיה .מעשיתאינההאישורבמנגנוןישתמשולהטדר

המובאיסהטדריסשלהמועטהמטפרהיאהקייסהמודלשלידולאזלת

שאיןלהניחטבירהאס .בשנהבממוצעחמישה-הדיןביתלאישור

מאזניס?יתרונותבעלישהנסאך ,בתחרותהפוגעיסיותררביסהטדריס

שלואורכועלותובשלאולסשלילית.זולשאלהשהתשובהמאליומובן

משפטיהליךכלכמומתנהלזהשהליךבעובדהשמקורס ,האישורהליך

צדדיסמעדיפיס ,הדיןביתשלהרגילההתיקיסממטכתחלקומהווהאחר

הגבליתעילהטמןעלתביעהבעתידתוגשכיהטיכוןאתליטולרביס

בשלמראשנזנחיסרביסהטדריס ,בנוטף .לאישורההטדראתלהגישולא

מכ,ךיתרה .אישורסבאיהכרוךוהטיכוןבאישורסהכרוכההרבההעלות

 oלהגבליסהדיןביתבפנימובאהיהבתחרותהפוגעכובלהטדרכללו

 . 3היישלעילגל, 20

ההחלטהלניתוח .) 2003 ( 676 ) 2 ( 03פזאורמ, IIבעהגולןרמתיקבינןשטרן 10638/02עייא 21

שם.גל,ראו

היישלעילגל,ראוההחלטהלניתוח . 4היישלעילחניות,א,מ,בענייןריבליןהשופטזרבי 22

3 . 

 .) 2005 ( 76בפטי , 776 ) 6נט(פייזבורוביץ,נ'ישראלמזינת 4855/02עייפ 23

 . 3היישלעילגל, 24

לפירוטהערבה.רכיבילקיוםמוזעותמטוגנפשייטוזשלהוכחתוגםנזרשתפלילילתיק 25

 . 12היישלעילופרלמן,ישראליגל,ראוהערבהיטוזות

העטקיים.ההגבליםלחוק )א( 2טיטיפת 26

כחמשפטעיונילמתחריוייממנההנהנההצזביןבתחרותהפוגעתייכבילהגילהזיויזראו 27

יותראוצזזיםשניביןהטזריםהםאנכייםהטזרים . 4היישלעילגל, ;) 2004 ( 553-517

הואמטוים.שירותאומוצרשלהשיווקאוהייצורשרשרתשלשונותבחוליותהמצויים

מתחרים.ביןהטזרשהנואופקי,מהטזרנבזל

 . 21היישלעילשטרן,עניין 28

ובחוטרבאפשרותמפורטלזיון . 4ה"שלעילחניות,א,מ,עניין ; 3ה"שלעילאקסטל,עניין 29

הלשוניתהפרשנותתחולתלצורןהשונותההחלטותביןהקליםהשינוייםשלהרלוונטיות

י-ם)(מחוזיבשייאראוהמחוזיהמשפטביתשלמפורשתלטטייה . 3ה"שלעילגל,ראוזו

 , 8868 ) 1 ( 2006תק-מחמ, IIבעהראלקניוןחברתנןמ IIבעלישראלזיסקונטבנק 250106

 .) 2006 ( 21פט'

א.טעיף , 9היישלעילהחוק,לתיקוןההצעהתזכיר 30

ב.טעיףשם, 31

ולחטוםהכובליםההטזריםטכראתלפרוץראויייהאםגילהזיויזראוזהבענייןלהרחבה 32

החוקהצעתכילטענה .) 2003 ( 751כזמשפטעיוניאז-הוק!"בגזרותהשיטפוןאת

לחוק 9מטילתיקוןההצעהשלייחשיטתהגילהזיויזראוהקייםהזיןאתמשנהאינה

שלמכתפיהםהכלכליהניתוחנטללהטרתוהצעהשלה,ההצהרתיותהעטקיים,ההגבלים

 .) 2006 ( 641כטמשפטעיוניהאזרחייםייהמשפטבתי

 . 10ה"שלעילופרלמן,ישראליגל,ראולהרחבה 33

רמזוריםהנזסתאריאלנ'ישראלמזינת 7829/03בע"פהיתר,בין . 4ה"שלעילגל,ראו 34

 . 23ה"שלעילבורוביץ, ;) 2005 ( 420 ) 3 ( 2005תק-עלמ, IIבעובקרה

ההגבליםלחוק 43ס'לפיקביעההעטקייםההגבליםעלהממונה 3012980החלטה 35

 .) 2001 (מ IIבעתיורביעזיםהסעהחברותביןכובלהסזרבזברהעסקיים

העטקיים.ההגבליםלחוק-14ו 10 , 9ט' 36

ופרלמן,ישראליגל,ראולהחילאפשראשרנוטפיםכליםשלולניתוחםזובנקוזהלפירוט 37

 . 10היישלעיל

38 ) 1984 ( 85 . NCAA v. Board ofRegrents, 468 U.S . 
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עטקיתופעילות ,התיקיםבעומטלעמודמתקשההדיןביתהיה ,יםיעטק

מתאיםהקייםהמודל ,לבטוף .יותרעודמתעכבתהייתהבמשקרצויה

כיההנחהעללהטתמךאי-אפשרבהאשר ,יותר "צעירהיילשיטהיותר

כלליאתלקבועצורךויש ,ההגבלילאיטורמודעהעטקיהציבורמרבית

מקום .מותרתעטקיתפעילותלביןאטורכובלהטדרביןלהבחנההיטוד

ההגבליםדינישללאיטוריםמודעהציבורמרביתכילהניחאפשרשבו

הטדרלביןראויהטדרביןלהבחין ,המקריםבמרבית ,ויודעהעטקיים

שללמנגנוןבמקוםבדיעבדאיטורשללשיטהלעבורעדיף ,ראוישאינו

 • J9מראשרישוי

ההגבליםחוקהוראותאתישנההישראלישהמחוקקהעתהגיעה ,אכן

להעניקהראוימןבחוק.הקבועמראשהאישורמנגנוןאתויבטלהעטקיים

ןיהדביתבפנייאושרשההטדרבלאגם-הטמכותאתהמשפטלבתי

ההטדרשלהפרו-תחרותייםיתרונותיואתלבחון-עטקייםלהגבלים

לחוק. 10טעיףבהוראותכמפורט ,ממנוהנובעיםםינוטפיתרונותוכן

איננהלדיוןכיוםהעומדתהחוקהצעתכי ,אלהמדבריםעולהממילא

יחולושבהםהמקריםקשתאתמצמצמתאמנםהחוקהצעת .מטפקת

שבאישורתיותיהבעיאתפותרתאינההיאאולם ,החלוטותהחזקות

מטרההשגתלשםהנדרשכוללמהטדרחיוניחלקהמהוות ,נחוצותכבילות

 .פרו-תחרותית

ביתבמקוםהממונה,הטמכתהיאלדיוןכיוםהעומדתההצעותאחת

יתרונותבושישאך ,בתחרותפוגעאשרכובללהטדרמראשאישורליתן ,הדין

 ,ולקצרוהאישורהליךאתלהקלעשויהזוהצעההציטר.לטובתמאזנים

הליך-מכולחשובשמנינו.הבעיותמכלולאתפותרתאינההיאאולם

מהליךיותרקצריהיהשלבטחאף-ואורכו ,יקרלהיותעדייןעלולהאישור

בהטדריםלהתקשרמצדדיםלמנועעלול-הדיןביתבפניהמתנהלשוריהא

לממונהאםלבחוןמקוםישלכ,ךנוטףהציטר.רווחתאתהמקדמיםכובלים

פוליטיתדמותלהיותעלולשהואהחששגורבכךמעמדושעולהככלאשר-

 ,הציטרלרווחתהנוגעיםשוניםשיקוליםביןלאזןדמוקרטימנדטיש-

חשיבותבעליבאזוריםהאבטלהוהקטנתהמדינהביטחוןעלשמירהלרבות

הטדרלאשריוטמךהממונהכיראויאםהשאלהעולה ,למשלכ,ךלאומית.

ם.ימטובאזורהאבטלהבעייתאתמקטיןשהואמאחרבתחרותהפוגעכובל

החלטותבהכפפת ,חלקיולו ,לפתרוןניתנתזובעיהכילהעירחשוב ,זאתעם

 .הדיןביתבפניעררשללהליךהממונה

מנגנוןשלימהותנויישהיאבהלבחורשישהדרךכיטבורהאני

הליךמראש.איטורשללהליךמראשרישוישלךימהלומעברההטדרה

החו,קהוראותאתהמפריםכובליםהטדריםקיוםאוטרמראשאיטורשל

כלשהורגולטוריגוףשלמראשאישורלקבלהצדדיםאתמחייבנויאאך

האישורמנגנוןאתלהותיריהיהאפשראזאולממשם.יהאאפשרבטרם

כאפשרותהחוק)שינויעליוחלטאם ,הממונהשל(אוהדיןביתשלמראש

מבקשיםהםשבוההטדרבחוקיותבטוחיםאינםאשרלצדדיםהנתונה

בתביעההדןמשפטשביתהטיכוןאתלהקטיןמבקשיםואשר ,להתקשר

אטור.בהטדרעטקינןכייחליטמשפטית

בכמה ,המזלגקצהעללדוןמבקשתאני ,אלותיקוניםעלנוטף

החוק.מטרתהגשמתלשםהנדרשיםנוטפיםחיונייםתיקונים

הסטטוטורייםהפטורים . 4

לתחולתםההצדקותאת ,לעומק ,לבחוןמקוםישבחוקרפורמהבמטגרת

 ,כובליםהטדריםעלהגורףהאיטורבצדהטטטוטוריים.הפטוריםשל

מתחולתאוטומטיתפטוריםאשרמקריםשלרשימהםיההגבלחוקכולל

בשנת ,הראשוןבנוטחועודלחוקהוכנטואלומפטוריםרבים . 40האיטור

שניתלבחוןהשעההגיעהכיטבורתני .השניםעםהתווטפוואחרים , 1959

אתולבטל ,החוקמטרותלאורהאמוריםהפטוריםלקיוםההצדקותאת

מהפטוריםחלקאלו.מטרותבקידוםפוגעיםואשר ,נדרשיםאינםאשראלו

אינטרטיםקבוצותקידוםשלשיקוליםעלמבוטטיםבחוקכיוםהמנויים

הנוחקלאיתלתוצרתהפטור ,למשלכ,ךהציבור.כללשלטובתוחשבוןעל

 . 41בתחרותמובהקבאופןהפוגעיםרביםהטדריםמכשירוהוא ,מדירחב

כאשר ,כאמורפוגעניתלפעילותחוקימטתורמהווהאףזהפטור ,למעשה

שלאמעדיפותחקלאיתתוצרתבשיווקאובייצורהעוטקותחרבות

האיטורמתחולתלחלוטיןהפוטרן ,משותףלמיזםלהיכנטאלאלהתמזג

מקוםאיןמתחרים.ביןהטדריםלערוךהעטקייםההגבליםבחוקהקבוע

 .יבטלםאםהמחוקקיעשהוטוב ,זהמטוגםילפטורבחוק

ומוחליםמנוטחיםשהםכפי ,הטוגפטוריאםלבחוןמקוםישבמקביל

 ,הטוגיפטורעלנמתחתרבהביקורת .החוקמטרתאתמשרתים ,כיום

בחלקן.מיותרותבגדרןהמוטלותוההגבלות ,דייםרחביםאינםהםלפיה

המטרהאתנאמנהמשרתיםאינםאלהפטוריםכינטעןלכךבהמשך

באאינולמחירהנוגעתכבילההכוללהטדרכל ,למשלכ,ךנוצרו.שלשלמה

פטורימגדרימוציאזהתנאי ,לעילמהאמורשעולהכפי .הטוגפטוריבגדר

 • 41רביםפרו-תחרותייםהטדריםהטוג

S . אכיפה

עשויהכיום .אכיפהשלאחתבטוגיהגםבקצרהאגעזהפרקלטיכום

ממושךזמןלארוךעטקייםהגבליםלדיניהנוגעותעברותעםההתמודדות

אישוםכתבלהגשתועדחקירהמפתיחתרבותשניםחולפותלעתיםמאוד.

התקופהאתלכךמוטיפיםכאשר .אחריםבאמצעיםלאכיפהעדאו

מאודבעייתיתתוצאהמתקבלת ,משפטבביתההליכיםלניהולהנדרשת

 ,מזאתיתרה .לצרכניםוהתועלתהאכיפהשלהאפקטיביותמבחינת

הייתכןקרטלים.נגדחדשיםרביםהליכיםנפתחולאהאחרונותבשנים

דימושקעיםלאהנראהככל .להאמיןקשההישראלי!מהשוקפטואלוכי

 ,יעילהנהיאהמשאביםשהשקעתאו ,כאמורקרטליםבחשיפתמשאבים

שצמצוםמובןהאפשרי.בהקדםולתקנוהדעתאתלולתתשחשובדרב

 ,ההגבליםחוקלתיקוןבהצעהשמוצעכפי ,,,כובלהטדריישלההגדרה

מדרביישעולהכפי ,זאתעם .האכיפהמערכתעלהעומטאתמעטתפחית

 • 4Jמשמעותיתזהעומטתילהפחכדידיהמוצעבתיקוןאין ,לעיל

בום Iהםוזבדובובדרשוםוום Iשובב.

כללי . 1

במבנהשינוייםעלדהיינו ,מיזוגיםעלהפיקוח ,אחרבמקוםשפירטתיכפי

פעלולכןשקודםגופיםביןהעטקיהדעתשיקוללאיחודהגורמיםהשוק

שלפעולתםלהטדרתביותרהחשוביםהכליםאחדהוא ,עצמאיבאופן
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פיקוחבעיקרוהנוהמיזוגיםשלההטדרהמנגנון . 44תחרותייםשווקים

בצמיחהאינושמקורםריכוזייםשוקמבנייצירתבפניכחטםהפועלמונע,

ברווחהשיפגעשוקכוחלצבירתלהובילעלוליםאשרחברות,שלפנימית

השוקבמבנההשינוייםכיהואהחוקבבטיטהעומדהחששהחרבתית.

 ,למשלכ,ךמאזנים.יתרונותבלאבתוצאותיהאובתחרותלפגועעלולים

מטפראתהגדרתופיעלמפחית ,שוקבאותומתחריםביו ,אופקימיזוג

לכלמשהיהיותרגדולשוקנתחהממוזגתלישותומעניקבשוק,המתחרים

המתחרותהחרבותמטפרהקטנתלמיזוג.עובר ,המתמזגותמהחברותאחת

 ,חד-צדדיבאופומחיריםלהעלותהממוזגתלישותלאפשרעלולהבשוק

הדינמיתביעילותולפגועגםולעתיםידה,עלהנמכרתהכמותאתלהגביל

הפועלותהחברותשליכולתואתלחזקעלולאופקימיזוגבנוטף, . 4Sהשוקשל

 ,אוליגופוליטטיתהתאמהשלבדרךביניהןהתחרותאתלהקטיןבשוק

 ,אנכימיזוג . 46העטקייםההגבליםחוקשלבגדרורבגילנתפטתאינהאשר

הייצורשרשרתשלשונותבחוליותנמצאיםהמתמזגיםהצדדיםשבו

חטמיםיצירתמפניחששמעלהמטוים,שירותאומוצרשלהשיווקאו

כוחישלמיזוגמהצדדיםלאחדאםמתחריםשללהתרחבותםאולכניטתם

העיקריהמשווקעםיתמזגמטויםמוצרשליצרואםלדוגמה,ניכר.שוק

חטמיהמיזוגיציבדרכו,מתחריושלמוצריהםשיווקאתוימנעבשוק

מתחרהשיווקרשתהקמתאםהממוזג,הגוףשלמתחריובפניכניטה

מיזוגבעקבותהנוצרותגדולותחברותכיחששקיים ,בנוטף .פשוטהאינה

עלאוהמחוקקעלולהשפיעפוליטילכוחהכלכליכוחואתלתרגםעלולות

חברותמיזוגכיהעטקייםההגבליםחוקקובעלפיכךלטובתו.הרגולטור

-ולאלמיזוג,עוברהממונההטכמתבקבלתמותנההחוקבטפיהעומד

 • 47החברותהפרדתלרבות ,ופליליותאזרחיותטנקציותלגרורביצועועלול

המיזוגהמתמזגות.החברותשלפעילותואתלייעליכולמיזוגבעת,בה

יעילהרחבה,תשתיתיצירתבאמצעותהדינמיתהיעילותאתלקדםעשוי

טכנולוגיהבעלותחברותשלמיזוגופיתוח.מחקרלפעילותיותרוטובה

שוניםידעאומומחיותבעלישלמשותפתחבירהמאפשרלמשל,משלימה,

אוקיימיםייצורהליכילייעלכדימשלים)רוחניקנייןזכויותבעלי(לרבות

הכרוכיםופיתוחמחקרלקדםעשויגםמיזוגחדשים.מוצריםלפתחכדי

שליותרגדולמטפרפניעלהעלויותפיזורבאמצעותגבוהותבעלויות

במקריםזאתהיצרנית,היעילותאתלקדםעשוימיזוגכו,כמומוצרים.

לפיכך .לכוקודםנוצלולאאשרלגודליתרונותניצולמאפשרהואשבהם

שהםאף ,אשרמיזוגיםאותםאתתמנעלאראויהמיזוגיםמדיניות

במשק.החרבתיתהרווחהאתיגדילו ,בשוקהריכוזיותאתמגבירים

שלההטדרהממערךבעייתיתפחותשהיאאףהקיימת,המטגרת

לתקנם.מקוםישאשרמהותייםפגמיםבכמהלוקההכובלים,ההטדרים

תיקוו.הדורשיםהפגמיםעלנעמוד

מיזוגהגזות . 2

גםככוללתבחוקמוגדרתייחברה" . 4Sחברות"כ"מיזוגבחוקמוגדרמיזוג

כוללתלאמה . 49בישראלשנרשמהחוץחברתוכושיתופיתאגודהשותפות,

חברותשתיביושמיזוגמכאוזרה.חברהכוללתאיננההיאההגדרה?

הישראליתהחברהתבקשאםאולם ,ההגדרהתחתייכנטישראליות

שקלהאםגםהחוק,מתחולתפטורזהמיזוגאזיזרהחברהעםלהתמזג

כיווןבעייתימצבזהואחרת.בדרךהישראלילשוקלחדורהזרההחברה

עםמיזוגפניעלזרהחברהעםמיזוגלהעדיףעשויותישראליותשחברות

מהממונהאישוראתלקבלמהחובהלהימנעכדירק ,ישראליתחרבה

אתהמקדמיםמיזוגיםלמנועעלולוהוארצוי,אינוזהמצבהמיזוג.בטרם

חברותגםבהולכלולההגדרהאתלהרחיבראויכועל . sהעטקיתסהיעילות

כדיאפואנדרשתההגדרההרחבתהישראלי.השוקעלמשפיעותאשרזרות

לזרות.ישראליותחרבותביומיזוגיםעלהפיקוחאתלהחיל

להטיללממונהלאפשרמנתעלהמוצעהתיקוןנדרשלכךנוטף

השפעהלהםאשרזרות,חברותביוביו-לאומייםמיזוגיםעלמגבלות

ישראלדוגמתקטנהלכלכלהאמנםהישראלי.במשקהתחרותעלמהותית

לעתיםאולםכאמור,מיזוגשלהיווצרועללהשפיעמוגבלתאפשרותישנה

 . SIהישראליבשוקבתחרותהמיזוגשלפגיעתואתלהפחיתאפשרותקיימת

הזרותהחברותלאחתלהורותהממונהיכולמתאיםבמקרהלמשל,כ,ך

להבטיחובכךאחרת,לחברהבישראלהמצוייםהייצורמפעליאתלמכור

טמכותתהאשלממונהכדיאולם . S2בשוקתחרותשלהמשכיותהאת

יכלולשהואכךחברות",יימיזוגהמונחהגדרתאתלהרחיבישכו,לעשות

עםאחדבקנהעולהזוהרחבהכילצייו,למותרלאזרות.חברותגם

 . SJהפומביהבין-לאומימהמשפטחלקהמהווהההשפעות"יידוקטרינת

גופיםעלחוקיהאתלהחילמדינהשלטמכותהאתמרחיבהזודוקטרינה

 oהשוקעללרעהמשפיעותפעולותיהםאםשלה,לטריטוריהמחוץהמצויים

 . 10ה"שלעילופרלמו,ישראליגל, 39

העסקיים.ההגבליםלחוק 3סי 40

העסקיים.ההגבליםלחוק ) 4 ( 3סי 41

לעיל. 12בעמוזזיווראו 42

לעיל. 12-14בעמוזיםזיווראו 43

 . 6בפרק , 11ה"שלעיל , Galעל,רבה,במיזהמטסס,זהבפרקהמיזוגיםמזיניותניתוח 44

ג!בפרק , 15ה"שלעילגל,עלוכו

שלמעמזהאתהשוקכוחותישחקו ,יעילותליתרמביאהלאהשוקנתחהגזלתאםכמובו, 45

אוטבעייםמכשוליםיזיעלמרוסואוארוךלהיותעלולזהתהליךאולם ,הממוזגתהישות

מלאכותיים.

כמעטהיאהאוליגופוליסטיתההתאמהשבהםחריגיםבמקרים . 23ה"שלעילבורוביץ,ראו 46

פרקהוראותאתעליוולהחילריכוזכקבוצתהאוליגופולאתלהגזיראפשר ,מוחלטת

העסקיים.ההגבליםלחוק 26סי ,המונופוליו

העסקיים.ההגבליםלחוקגיפרק 47

העסקיים.ההגבליםלחוק 17יס 48

העסקיים.ההגבליםלחוק 1סי 49

מוביליםזיועורכיעםהמחרבתשלמשיחותיהעלההואבלבז.תאורטיאינוזהחשש 50

ההיי-טק.בתחום

ביו-גזולותחרבותביומיזוגיםלעצירתקטנותכלכלותבפניהעומזיםבקשייםלזיוו 51

 . 6בפרק , 11ש"הלעיל , Galראוהאפשרייםוהפתרונותלאומיות

 Rothmans/British Americanבענייוהאוסטרליהזיופסקאתראוכאמורלפתרוו 52
Tobacco (ACCC, unpublished, 3 June 1999). cc v British American Tobacco 

103 holdings (NZ) Ltd (2002) 7 NZBLC . 
מקומויילפיזותרות ,לזוגמה ,ראוהישראליבזיוהפומביביו-לאומיההמשפטכללילהחלת 53

זילרבשץיפה ; 807ו)"(תשיטמשפטים "הישראליבחוקהפומביהביו-לאומיהמשפטשל

 317כזמשפטיםרצוי"המצוי,הזיו-הישראלילמשפטהבינלאומיהמשפטקליטתיי

 L. Oppenheim, Internationalראו,נוספותבמזינותזהעיקרוושללאימוצו ;)ז"נ(תש
) 1992 , La\v (London, 91h ed by R. Jennings & A. Watts . 
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הכלולההלשוניתההגבלהלולאהמקומי,החוקשלהפרהומהוותיהמקומ

פרקהוראותאתלהחילהיהאפשר ,המיזוגיסבפרק "חברהייבהגדרת

הממונהשעשהכפיזו,דוקטרינהבאמצעותזרותחברותעלהמיזוגיס

 ,כובלבהסדרשעסק 54ריצ'רדסוןיימס'גבעניין

המיזוגאישורלבחינתהמהותיהמבחו . 3

המהותילמבחןנוגע ,הקייסבדיןהנדרש ,יותרהרבהחשוב ,נוסףשינוי

הנורמטיביתהמסגרתאתקובעלחוק 21סעיף ,מיזוגאישורלבחינת

אישורבשאלתהכרעהבעתהממונהאתהמנחיסהשיקוליסאתהקובעת

 :כדלקמן ,המיזוג

לדעתואסבתנאיסאותויתנהאוחברותלמיזוגיתנגדהממונהיי

באופןתיפגעשהוצעכפיהמיזוגמןכתוצאהכיסבירחששקייס

רמת ) 1 (מאלה:באחתהצבוריפגעאוענףבאותוהתחרותמשמעותי

 ;שרותשלאונכסשלנמוכהאיכות ) 2 ( ;שרותשלאונכסשלהמחיריס

האספקהסדירותאו ,השרותהיקףאוהנכסשלהמסופקתהכמות ) 3 (

 !'ותנאיה

חד-משמעיבאופןמבהיראינואשר ,בעייתיבאופןמנוסחהסעיף

שיקולהיקףואת ,מיזוגלאשרבבואוהממונהשלדעתושיקולהיקףאת

עלהאס , 55הממונההחלטתעלעררכערכאתבישבוהדיןביתשלדעתו

שלהשוקכוחאתמגדילאשרמיזוגלכללהתנגדהחובהמוטלתהממונה

הממונהרשאישמאאו ,בשוקהפועליסאחריסגורמיסשלאולוהצדדיס

והפיתוח?המחקרקידוסכגוןמאזניסשיקוליסלשקול-הדיןביתאו-

תחרותשלהמוחלטהערךגישתאתמאמץהחוקהאס-אחרותבמיליס

הנותנתהמאזנתהגישהאתבשוק;תחרותלשיקולימוחלטמשקלהנותנת

הפגיעהמגדרהחורגיסהציבורלרווחתבמיזוגהטמוניסליתרונותמשקל

 ,בינייסגישתשמאאו ;גרידאבתחרות

יתנגדייחד-משמעית:לשוןנוקטהסעיףכילטעוןאפשרגיסא,מחד

לשקוללוהמאפשרדעתשיקולכללממונהמעניקהאינהאשר ,"הממונה,"

אימתכללמיזוגלהתנגדהממונהעל ,זופרשנותפיעלמאזניס,יתרונות

 ,מחיריסהעלאתשלבדרךבציבורלפגועאובתחרותלפגועעלולשזה

אוהנכסשלההספקהבתנאיפגיעהאובכמותפגיעה ,האיכותהורדת

פגיעהשלבהקשררקהאיכותשיקולאתמונההסעיף ,ודוקהשירות,

לטעוןאפשרזוברוחבכמות,אובמחירלפגיעהמאזןכשיקולולא ,באיכות

הפגיעהמלבד ,מאזניסשיקוליסלשקולסמכותאיןהדיןלביתגסכי

אינושהחוקמאחר ,זהטיעוןפיעלבסעיף,כהגדרתןבוריובצבתחרות

שצריכיסשהשיקוליסהרי ,לשקולרשאיהדיןשביתהשיקוליסאתמפרט

פרשנותלממונה,הנתוניסשיקוליסאותסהסעררכערכאתלהנחותו

 'בבפרקהמחוקקשלהמפורשתקביעתוידיעלתוקףמשנהמקבלתזו

רשאיהדיןביתשלפיה ,הכובליסההסדריסעלהפיקוחאתהמסדיר ,לחוק

הוראההמחוקקכללמשלאהציבור,טובתשלמאזניסשיקוליסלשקול

 ,שלילילהסדרלטעוןאפשר ,המיזוגיסבפרקדומה

 ,הראשונההאפשריתהפרשניתהגישהפישעלעולהאלהמדבריס

בתחרותהפוטנציאליתאוהממשיתלפגיעהמכריעערךהמחוקקהעניק

 ,מהמיזוגלהיגרסעלולהאשר ,בציבוראו

 ,למשלכ,ךלתחרות,מוחלטערךיוענקלאזוגישהפיעלגס ,זאתעס

החברהשליעילותהאתמגבירשהואמפנירקחברותביןמיזוגייאסרלא

המיזוגאס ,זאתעמה,החברותשארשלהתחרותאתמקשהוכךהממוזגת

 , 5 !וסדירותהההספקהבתנאיאובאיכותפוגעואינוהמחיראתמעלהאינו

מספראתניכרתבמידהמקטיןשהואמשוסרקמיזוגייאסרלא ,בדומה

 ,בשוקהפועלותהחברות

אתניכרתבמידהיגביראשרמיזוג ,זולפרשנותובהתאס ,בעתבה

להעלותצפויהואאסיאושרלאופיתוח,מחקרבאמצעותהדינמיתהיעילות

עולההדינמיתשיעילותוחברותמיזוגכןעלבמעט,ולו ,לצרכןהמחיראת

הואהישראליהשוקאסגסוזאתיאושרלאהמחירעלייתעלבהרבה

המתמזגות,החברותשלמפעילותןביותרקטןחלקומהווהמזערי

כיהיאעתהזהשהוצגההראשונההפרשניתהגישהנגדאפשריתטענה

הרווחהקידוסשהיא ,החוקתכליתעסאחדבקנהעולהאינהזופרשנות

מקדמתכאמורשמירהכאשררקהתחרותעלשמירהבאמצעותהכללית

יישקלוהמיזוגאישורבהליךכימחייבתהציבורטובתהציבור,טובתאת

בשוקהפועלותהחברותשלהיעילותהגברתובראשס ,מאזניסגורמיסגס

שהמיזוגמאחר ,בייצורביעילותלהתבטאיכולהזויעילותהמיזוג,בעקבות

ביעילותאו ,הגודלתרונותיניצולבשלהשיווקאוהייצורעלויותאתתייפח

אוחדשייצורהליךפיתוחחדש,מוצריצירתיאפשרהמיזוגכאשר ,דינמית

 ,המיזוגלפניקייסשהיהמזהיעיל ,חדששיווקתהליךאימוץ

 ,הדיןביתקבעשסתנובה,בענייןהדיןביתידיעלאומצהזופרשנות

 "בציבורייפגיעהשלהשיקולבמסגרתכי ,נאורמריסהשופטתבראשות

הפגיעהאתהמאזנייסכפותעללהעמידהדיןוביתהממונהרשאיס

היתרונותאס , 57המיזוגשלהכלכלייסהיתרונותלעומתבתחרותהאפשרית

עלבערעור ,העליוןהמשפטבית ,המיזוגיאושר-החסרונותעלעוליס

זובדרך , 58עיוןבצריךזושאלההשאיר ,תנובהבענייןהדיןביתהחלטת

 , 59מאוחרתבפסיקההדיןביתגסהלך

ידיעלשאומצה ,תנובהבענייןהדיןביתשלהמאזנתפרשנותו ,לדעתי

מקדמתזופרשנות ,!סראויהפרשנותהיא ,העקרוניתברמהלפחות ,הממונה

ולשיקוליבייצוריעילותלשיקוליראוימשקלבהעניקההחוקתכליתאת

שהחוקהתחרותמתוצאותנפרדובלתיחשובחלקהמהוויס ,דינמיתיעילות

תבלוס ,גרידאבשוקהמחיררמתעלהמבוססת ,תחרותיתבחינה ,לקדסבא

 ,החברתיתהרווחהעלחיוביתהשפעהבעלילהיותהעשוייסרביסמיזוגיס

 ,שלהסהייצורעלויותהורדתתוךמרביתיעילותלהשיגיוכלולאיצרניס

לאאס ,מזויתרה ,!!יותרטוביסממוצריסהנותיליוכלולאולקוחות

ישראליותחברותלהכשילהמיזוגיספרקעלולמאזנת,פרשנותנאמץ

 ,פנימייסבשווקיסגסכמו ,חוץבשוקיביעילותלהתחרותינותיהמעונ

 ,ן-לאומייסיבבשווקיסתחרותגסלקדסעשויהמביתתחרות ,נכוןאמנס

באמצעותתחרותייתרוןליצוריוכלושהחברותגסנדרשכךלשסאולס

גרידאהתחרותעלהגנה ,! 1דינמיתיעילותבאמצעותאובייצוריעילות

תוך ,קטנותכלכלותשלהאינהרנטיותהבעיותאתלהגדילאפואעלולה

המקומי,הייצורשלמוחלטביטולתוךולעתיסהחוץסחררמותהעלאת

בשוקפעילות ,לגדרוכניסהכתנאי ,דורשהמיזוגיסשפרקכיוון ,ועודזאת

קטןלמוצריהןהמקומיהשוקואשר ,להתמזגהמעוניינותחברות ,המקומי
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מוצריהןאתימכרולאכילהחליטעלולות ,תין-לאומיהבלפעילותותייחס

שתוצאהמובוהחוק.הוראותאתיעקפוזוובדרךכלל,הישראליבשוק

המקומי.בשוקוההיצעהתחרותהקטנתבשלהישראליבצרכותפגעזו

שלהחקיקתיתהיההיסטורעסגסאחדבקנהעולההמאזנתהפרשנות

המלצותיהפיעלאשר ,וקונגלומרטיסלמיזוגיסהוועדהההגבליס.חוק

התועלתביוהמאזנתגישהאימוץעלהמליצהלחוק,המיזוגיספרקהוסף

 ,המיזוגלאחרהחברהשלהתחרותכוחאוהכלכליתהיעילותשבהגדלת

דומהגישה . 6Jהגידולבעקבותהשוקכוחבהגברתהכרוכותהסכנותוביו

היעילותבהגנתהמכירהגישה ,בנוסף . 64החוקלהצעתההסממדבריעולה

כיוסשכברכיווןזאת ,החוקפרקיביוהקוהרנטיותאתתקדסבמיזוגיס

בהגנהלהכירהצדקהאיו . 65הכובליסההסדריסבפרקכאמורהגנהקיימת

אתלקדסעשוייסאשר ,במיזוגיסבהלהכירולאכובליסבהסדריסזו

כובליס.מהסדריסיותראףהיעילות

החוקאתלתקןבבדובד ,לחוקהמאזנתהפרשנותאתלאמץישלכו

כמוזו.פרשנותלאמץהמחוקקכוונתבדברספקכליהאשלאבאופו

רשאיסהדיוביתוהוהממונההוכיחד-משמעיבאופולקבועיש ,כו

הזמומרכיבחשיבותבשלנדרשתזוהוראהמאזניס.שיקוליסלשקול

סישיקוללשקולהסמכותאתלממונהבהעניקהמיזוג.עלהחלטהבקבלת

עלהיעילותגוברתשבוענייובכלהדיולביתלפנותצורךבלאמאזניס

השו,קשלפעולתויעילותאתהמוצעתההוראהמגבירה ,בתחרותהפגיעה

מועדאשר ,החמתיתהרווחהאתהמגדיליסמיזוגיסמונעתשאינהמשוס

מקצרתהמוצעתההוראהלכ,ךבנוסףיחסית.וקצרקצובהעסקיצועסיב

עללהשפיעהעשויהתקופה ,המיזוגאישורבדבראי-הוודאותתקופתאת

 .כולוהשוקהתנהגות

המיזוגחוקיותאתהקובעמהמבחןחלקיםביטול . 4

מקוסיש ,מטרותיוהגשמתלשסבחוקהדרושמהתיקוןוכחלק ,בנוסף

לחוק 21סעיף ,כאמורהמיזוג.חוקיותאתהקובעמהמבחןחלקיסלבטל

חששקייסייאסבתנאיסאותויתנהאולמיזוגיתנגדהממונהכיקובע

התחרותמשמעותיבאופותיפגעשהוצעכפיהמיזוגמוכתוצאהכיסביר

רמת ) 1 (" :בסעיףהמנויותהדרכיסבאחת "הצבוריפגעאוענףבאותו

שרותשלאונכסשלנמוכהאיכות ) 2 (שרותשלאונכסשלהמחיריס

האספקהסדירותאו ,השרותהיקףאוהנכסשלהמסופקתהכמות ) 3 (

 ."ותנאיה

 Significant Lessening of (בתחרותהמשמעותיתהפגיעהמבחן
Competition ( למנועורצויראוישבהסהמצביסכלאתבגדרותופס

לרבות-העולסמדינותמרביתידיעלכיוסץשאומהמבחןגסזהומיזוג.

בטובתהפגיעהמבחן . 66בעיקרהדומהבגרסה-ואירופהארצות-המית

אשר .בפרשנותובתלותמזיקה,תוספתאומיותרתכפילותמהווההציבור

הציבור.בטובתהפגיעהמבחןאתלבטליש ,כועל

המיזוגבעקבותבתחרותהפגיעהכיהדרישהאתלבטלישלכ,ךבנוסף

לא ,פרשניתמבחינהומהותייס.פרשנייסמטעמיס ,"ענףבאותוייתהא

בענףמדומהאס ."ענףאותויילהפנהכאשרהמחוקקכיווןלמהברור

 oבענףעוסקתהחברותאחתכידיהאסהמתמזגות?החברותעוסקותשבו

אדרילימוריווס:צ

הטלקטיביםהבשמיםשוקבענייןייהחלטההעטקייםההגבליםעלהממונההחלטת 54

ההגבליםעלהממונההחלטות-העסקיים(ההגבלים ) 1999 ( "ריצירדטוןגייימט-

 .)] 2001 [ 97דעסקייםלהגבליםהזיןבית-זיןפסקיהעסקיים,

העטקיים.ההגבליםלחוק 22יט 55

תעשיותמ"בעלבודעץבין:בתנאיםמיווגייאישורהעטקייםםיההגבלעלהממונההחלטת 56

ההגבליםעלהממונההחלטות-העסקיים(ההגבליםמ""בעטפןשלוהשקעות

בענייןהמשפטבתי-זיןפסקיעסקיים,להגבליםהזיןבית-זיןפסקיהעסקיים,

ראו:בארצות-הרבית.בערבמקובלתהייתההפוכהגישה .)] 1996 [ 104געסקייםהגבלים

& Bro\vn Shoe Co. v. United States 370 U. S. 294 (1962); FTC v. Procter 
) 1967 ( 568 . Gamble Co. 386 U. S . 

 ) 1995 (העסקייםההגבליםעלהממונהנ'לשיווקשיתופימרכזתנובה 2/94ערר 57

בית-זיןפסקיהעסקיים,ההגבליםעלהממונההחלטות-העסקיים(ההגבלים

 159בהעסקייםההגבליםבענייןהמשפטבתי-זיןפסקיעסקיים,להגבליםהזין

תנובה).ערר(להלן: )] 1996 [

 . 2ש"הלעילתנובה,א"ע 58

 ) 2 ( 2003תק-מחהעסקיים,ההגבליםעלהממונהנ'בע"מקלאבפוז 1/00 )ם-י(ערר 59

5587 ) 2003 (; 

מווןטיטונאות ) 2000(פלוטירקון ,מ"בעהכחולהריבוע-למיווגהתנגדותנימוקילמשל, ,ראו 60

 !גחלק , 15ה"שלעיל ,גלראווהבענייןהממונהשלגישתולפירוטפורטם).(טרםמ"בע

61 GAL , 11ש"הלעיל . 

שם. ,שםראווובנקודהמפורטלדיון 62

 .) 1990 ( 559לטהפרקליט "ולקונגלומרטיםלמיווגיםהוועדהדו"חיי 63

שבטעיףיייתנגדהמלהאתלפרשאיןיי( 41ה"ח ,-1985ד"התשמ ,העטקייםההגבליםחוקהצעת 64

 .בתחרותמשמעותיתלפגיעהטבירחשששקייםמקוםבכללהתנגדהממונהעלחיובכמטילהוה

ולשלילהלחיובלהשפיעהעשויים,ונגדבעד ,השיקוליםכלאתולשקולדעתשיקוללהפעילעליו

לפעולצריןאינוהממונה ] ... [בתנאיםהתנייתואוטירובוהמיווג,אישורבענייןהחלטתועל

 ,בתחרותתימשמעותלפגיעהטבירחששישאםלפיה ,נוטחההפעלתשלאוטומטיתבצורה

 .)"יותררחבהלשקולשעליוהשיקוליםקשתלמיווג.להתנגדעליוחובה

העטקיים.ההגבליםלחוק 10יט 65

 \ vww.internationa]competitionnבעולם:התחרותרשויותארגוןאתראת ,למשל ,ראו 66
etlvork.org . 
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מבחינה ?החברותעוסקותשבוהעיקריהענףלהיותצריךהענףהאםזה?

הדרישהמעוררת ,זודרישהלביטולקרייהעהטעםאתהמהווה ,מהותית

אתלקדםכדיבהשאיןאחרמיקוש "ענףבאותו IIתפגעהתחרותכי

לשם ,בותיחשאין .מטרותיובקידוםלפגועעלולהאףוהיאהחוק,מטרת

זוהיאהנפגעתהתחרותאםלשאלה ,התחרותעלהמיזוגהשפעתבחינת

בענףאו ,מהןחלקאו ,המתמזגותהחברותפועלותשבובענףהמתקיימת

בשוקולפעוללהיכנסהמעוניינתמסוימתחברהכינניח ,למשלכ,ך .אחר

בתחרותפוגעזהמיזוג .שוקבאותוהפועלתחברהעםמתמזגתמסוים

גם .המיזוגבעתהחברותפועלותשבובענףפוגעשאינואף ,תיפוטנציאל

בעברשנראתהחקיקתיתהגבלהקיימת ,םיההסדרלפרקבדומה ,כאן

מתאימהשאינה ,הכלכלהמאפיינישלהשטחיתההבנהבשלהגיונית

הגדרותדרך 'בריחה' ,כוללתתחרותיתנהיבחשלהעכשוויתלמגמה

 .לצורךשלאמצמצמותטכניות

המונופולן(נדןנןנדרשןםשןנוןןם .ד

כללי . 1

וםיכביותר IIחמים IIההנושאיםאחדהואמונופוליםשלהסדרתםנושא

עלכיוםיושביםהאמריקניםוהןהאירופאיםהן .העסקייםההגבליםבדיני

ניצוללביןניצולביןלהבחיןאפשרכיצדבשאלהעילהכרבניסיוןהמדוכה

 ,עדייןלקבועמקוםאיןאלהדיוניםבשל . 67מונופוליסטיכוחשללרעה

ליהרשואולם .ולהחילןהחוקהוראותאתלנסחראויכיצד ,חד-משמעית

שלהתנהגותםאתהמסדירבפרקתיקוניםשלושה ,המזלגקצהעל ,להציג

 .עתהכברלבצעראוישלדעתי ,ןימונופולבעלי

החלוטותהחזקותשלתוקפן . 2

א 29בסעיףהמנויותהחלוטותהחזקותשלתוקפןעניינו ,הראשוןהתיקון

ההגבליםלחוקא 29ףיסע .מונופוליסטיכוחשללרעהניצולהאוסר ,לחוק

מסעיףבמילהמילהכמעטשהועתק ,הסעיףהפרק.של IIהדגלספינת IIהנו

הכוללסלסעיףמהווההראשוןחלקו .חלקיםשניכולל , 68רומאלאמנת 82

השניחלקו .))א(א 29 (מונופוליסטיכוחשללרעהניצולשלכלליאיסור

לגדרםהנופלתההתנהגותאתיראושבהםמקריםשלסגורהרשימהמכיל

בהתאםאומטבעםאשרבתנאיםההתקשרותהתנייתדוגמת ,לרעהכניצול

בעניין .))ב(א 29 (ההתקשרותלנושאקשוריםאינםמקובליםמסחרלתנאי

חזקותכמחילהסעיףשלהשניחלקואתהדיןביתפירשאחרונותידיעות

 . 69בתחרותלפגיעהחלוטות

הנוהגתההלכהאתלבטלשי ,וונגשגיאשללדעתםבדומהלדעתי,

 ,חלוטותחזקותהנןלחוקא(ב) 29בסעיףהקבועותהחזקותשלפיה

אמנם . 70לסתירההניתנותבחזקותעסקינןשלפיהבהלכהולהחליפה

 ,"הגינות"דוגמת ,שסתוםמושגיכוללותהחלוטותמהחזקותחלק

רחביםנםיאאלוםישסתומאולם ,נוקשותןאתלמתןאפשרשדרכן

תוקפןבמיתוןהצורך .רבותפרשניותבעיותליצורבהםויש ,דיים

יןיבענהדיןביתשלדינובפסקמובהקביטוידיילבאהחזקותשל

להתמודדהדיןביתנדרשזהבמקרה . 71וקלטותלתקליטיםהפדרציה

עלהשמעהזכויותעבורשוניםממוסדותשונהמחירגבייתכיהטענהעם

שללרעהניצולמהווה-בתחומהמונופוליןהמהווה-הפדרציהידי

יראו IIכיהקובעתהחלוטהלחזקהבהתאםזאת ,המונופוליסטיכוחה

תנאיקביעתדי]י[על ] ... [בשוקמעמדואתלרעהכמנצלןימונופולבעל

אוללקוחותלהעניקעשוייםאשרדומותלעסקאותשוניםהתקשרות

 ,לכאורה . 72I1בהםהמתחריםיכלפהוגןבלתייתרוןמסוימיםלספקים

הדיןביתנדרשלכאורהכןעל . 7Jהתקיימוהחלוטההחזקהיסודותכל

כוחשללרעהניצולילכדהעולה ,אסורהבהתנהגותמדוברכילקבוע

התנגשהשהיאכיוון ,בעייתיתתהיהיזותוצאהאולם .מונופוליסטי

ביתשקבעכפי .החברתיתהרווחהקידום :החוקשלמטרת-העלעם

הביקושבגמישותהמתחשבת ,נקטהשהפדרציהםיהמחיריתיהפל ,הדין

כןועל ,החברתיתהרווחהאתלהגדילדווקאיכולה ,שוניםצרכניםשל

הלשוניתהפרשנותאתהדיןביתדחה ,לפיכך .לרעהניצולמהווהאינה

יותרעילהיההפליהכיבקבעוהשונההתמחוראתוהכשיר ,הסעיףשל

רישיוןלרכושיותררביםלמשתמשיםמאפשרתהיאשכןאחי,דמתמחור

שלגבייתו .לרישיוןאחידמחירנקבעשבולמצבבניגודזאת ,השמעה

ביצירותהשימושרמתאתתוריד ,המשפטביתהסבירכך ,אחידמחיר

שלאיעדיפואשרמשתמשיםיהיוזומחירשברמתמאחר ,בשוקהמוגנות

נקטהשהפדרציההמחיריםהפליית ,כןעל .ההשמעהזכותאתלרכוש

 ,בשוקהנרכשתהכמותהגדלתבאמצעותהחברתיתהרווחהאתמקדמת

שלהםיהעדפותסיפוקשלבדרךהצרכניתהיעילותהגדלתעלהמעידה

 . 74צרכניםשליותררבמספר

מטרתאתמקדמתאשרהתנהגותבהתירה ,וראויהנכונהזוהחלטה

אינהזוהחלטהכיהאפשריתמהטענהלהתעלםאי-אפשר ,זאתעם .החוק

אתלקרואאפשר ,למעשהבסעיף.הגלומההחלוטההחזקהעםמתיישבת

את ,היתרבין ,הבוחן ) Rule of reason (סבירותשלכללכמכילהההחלטה

להתנהגות ) Objective Justification (אובייקטיביתהצדקהשלקיומה

 • 7Sוהאירופיהאמריקניבדיןגם ,רבותםיפעמ ,מוחלדומהכללהנבחנת.

 ,החברתיתהרווחהקידוםושליעילותשללשיקוליםהדלתפתיחת

הפגיעהשבהםהמקריםאותםאתבבירורלתחוםאי-אפשרשבומקום

חשיבותמשנהמקבלת ,ומובהקתמסתברתהחברתיתומווחהבתחרות

מנגנוןכוללהכובליםההסדריםשפרקהואלכךהטעםהמונופולין.בפרק

 ,החברתיתהרווחהעםמיטיבאךבתחרותהפוגעכובלהסדראישורשל

הכללאתלבטלאפואישמקביל.מנגנוןכוללאינוהמונופוליןפרקואילו

שלבכללולהחליפו ,חלוטותחזקותהןא(ב) 29שבסעיףהחזקותשלפיו

רה.ילסתהניתנותחזקות

ריכוזקבוצתשלההסדרהמנגנון . 3

םיהסעיפאחד . 76ריכוזקבוצתשלההסדרהלמנגנוןנוגעתהשנייההערתי

סעיףהואהאחרונותבשניםהכנסתובוועדותבעיתונותבהרחבההנדונים

עסקייםגופיםקבוצתעללהכריזלממונההמאפשר ,ההגבליםלחוק )ד( 26

בלבדמועטהתחרותביניהםקיימתאותחרותביניהןשאין IIכךהפועלים

 . 77החוקאיסוריאתעליהןלהחילוכך ,מונופוליןכעל- "ריכוז)(קבוצת

התאמהגםהחוקבגדרלתפוס :ברורזהסעיףביסודהעומדהרעיון

אתולהחיל ,החוקמהוראותחומקתהייתהאחרתאשראוליגופוליסטית

המשפט 32



אףקיומם,אתראייתיתלהוכיחשאי-אפשרכובליםהסדריםעלהחוק

 . 78בשוקהתחרותאתרבה,במידהלפחותאוכליל,מבטליםשהם

שלהנוכחינוסחושיוצרהבעיותאחת , 79אחרבמקוםשפירטתיכפי

במקריםבתחרות,לפגועדווקאיכולהריכוזקבוצתעלשהכרזההיאהחוק

פורשהעסקייםההגבליםלחוקא Z9סעיףכאמור,לקדמה.ולאמסוימים,

לאעודכלמונופוליסטי.כוחשללרעהלניצולחלוטותחזקותכקובע

 ,להיאסרעלולותהריכוזקבוצתחברישלרבותפעולות ,זוהלכהתשונה

לשבורוכך ,בקבוצההחבריםביוהתחרותאתלהגבירעשויותשהואף

החוקלמשל,כ,ךביניהם.השוררתהאוליגופוליסטיתההתאמהאת

הפוגעבאופודומותבעסקאותצרכניוביולהפלותמונופוליועלאוסר

בחוקהקבועהאיסורודוק:בשוק.מתחריםאלהאםביניהם,בתחרות

 ,המונופוליובעלשלהצרכניםביוהתחרותעלההפליההשפעתאתבוחו

 ,ריכוזקבוצתעלזהאיסורהחלתעצמו.לביוהמונופוליויחידותביוולא

אםבה.תפגעאםכיהכלל,טובתואתהתחרותאתתקדםשלארקלא

 ,צרכניםביולהפלותהריכוזקבוצתאתהמרכיבותהחברותעלייאסר

מההתאמהלסטייהבפניהוהפתוחותהמרכזיותמהדרכיםאחתתיפגע

בעסקאותמחיריםהפלייתעלבחוקהאיסורלמעשה, . 80האוליגופוליסטית

האיסורגםבדומה,כאמור.להתאמהומחזקאוכףגורםלשמשעלולדומות

אחדכלעלמוחלהואעודכל ,מוצריםקשירתעלאוטורפנייםמחיריםעל

 ,האוליגופוליסטיתמההתאמהסטייהלמנועעלולבנפרד,הקבוצהמחברי

בחוקמבהירההוראההכללתלשקולישכועלבהפסדנו.שכרנוונמצא

הבהרהנכללתלאעודכלריכוז.קבוצתעליחולולאאלואיסוריםשלפיה

סעיפיםיאכפולאהאכיפהרשויותאםגםכיסכנהמרחפתבחוק,כאמור

נגדפרטיותנזיקיותתביעותבמסגרתייאכפואלההריריכוז,קבוצתעלאלו

 . 8lבתחרותממשי,באופו ,לפגועעלולזהדבריםמצבהריכוז.קבוצתחברי

האיסוריםשלרוחבםאתולהגבילהחוקאתלתקוישלכ,ךבהתאם

אוליגופוליסטית.מהתאמהסטייהתמנעשלאבדרךריכוזקבוצתעלהחלים

התמודדותפוטנציאלבעלהנוריכוזקבוצתעלההכרזהשכלינמצאאזאו

התמודדותשיאפשרהעיקריהמשפטיהכלי .כאמורההתאמהבעייתעם

 30בסעיףמקורוכאמור,החוקתיקוולאחר ,אוליגופוליסטיתהתאמהעם

למנועמנתעלהוראותמונופוליולבעלליתוהממונהאתהמסמיךלחוק,

יכולתואתלהפחיתהיאאלוהוראותשלמטרתובתחרות.הפגיעהאת

בעקבותולהענישמההסכמהסטיותלגלות ,להסכמהלהגיעהפירמותשל

הספציפייםהשוקלתנאימותאמותלהיותצריכותההוראותכאלה.סטיות

לציבורבהודעההמתאפייובשוקלמשל,בו.הפועלותהחברותולהתנהגות

עשויהממונהמתחרותיה,ידיעלגםתינתומעניקהשחברההנחהשכל

תנאיםלקבועהממונהמוסמךכו,כמוזה.נוהגעלמגבלותלהטיל

מלאכותייםחסמיםליצוריכולתואתיגבילואשרהחמות,להתנהגות

עללהקלשמטרתוהוראותליתומוסמךהממונהזוברוחבשוק.לתחרות

יהיהאפשרלכך,בנוסףלרעותה.בשוקהפועלתאחתמחברהלעבורהלקוח

כוחשללרעהניצולעלהאיסוריםאתהריכוזבקבוצתהחבריםעללהחיל

מלאכותייםכניסהחסמייצירתשמטרתההתאמהלמנועכדימונופוליסטי

נמוךמחירלגבותבקבוצהמהחמותלמנועיהיהאפשרלדוגמה, . 82לתחרות

אומהשוקמתחרהלהוציאשמטרתוטורפני),(מחירהוגנתבלתיבמידה

שלכניסתומניעתאוהוצאתושלאחרכדי ,חדשמתחרהשלכניסתולמנוע

לולאנגבהשהיהמזהיותרגבוהמחירלגבותיהיהאפשרכאמורמתחרה

כאמור.המתחרהשלכניסתונמנעהאוהוצאתונגרמה

תשיגלאהחוקהוראותשהחלתמנתעל ,נאמרשכברכפי ,זאתעם

כך-לפרשולמצעראו-החוקאתלתקויש ,לתכליתוהפוכהתוצאה

אתיגבירושדווקאמגבלותתחולנהלאהריכוזבקבוצתהחבריםשעל

 • 83אוליגופוליסטיתבהתאמהלפעולתמריציהםואתיכולתם

שולחועלהאחרונהבעתשהונחוחוקהצעותשלושכי ,לצייולמותרלא

ומבקשותריכוז,בקבוצתעוסקותההגבליםחוקהוראותלתיקווהכנסת

 ,כאמורקבוצהשלפעולותיהלהסדרתהממונהשלסמכויותיואתלהרחיב

והסימפטומיםהאוליגופולתופעתעםלהתמודדותמשופריםייכליםוליצור

להוסיףמבקשותההצעותשלוש . 84ממנה"הנובעיםתחרותייםהאנטי

שללהסרההוראותליתוהסמכותאתהממונהשלההסדרהלסמכות

להגבירבכךישכיהשתכנעאםלהקלתם,אומעברוחסמיכניסהחסמי

 oוהחשובהעיקריהכליהיאזוסמכותכיספקאיובענף.התחרותאת

 American Modernizationבנושא.האירופיהאיחוזשלהעמזהמסמןאתלמשל,ראו, 67
Committee http://\vw\v.abanet.org/antitrust/at-links/at-mod.htmI . 

68 . Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, U.N. Doc 
) 1998 ( . A/CONF. 183 19, reprinted in 37 I.L.M . 

אחרונות,ידיעותניהעסקייסההגבליסעלהממונה 2/96י-ם)(מחוזיה"עלמשל,ראו, 69

 .) 2000 ( 561-560 , 529 ) 2תשנ"ט(פ"מ

האומנם-מונופוליןבעליזיעללרעהמעמזניצולייונגואמירשגיאאיילראוזומהלזעה 70

 .) 2006 ( 547כטמשפטעיוניחלוטות'"חזקותקובעהעסקייםההגבליםלחוקא(ב) 29סי

עלניהממונהמ IIבעוקלטותיטיסלתקלהישראליתהפדרציה 3574/00י-ם)(מחוזיה"ע 71

 .) 2004 ( 175 ) 4לז(מחוזיזיניםהעסקייס,ההגבליס

העסקיים.ההגבליםלחוק ) 3 ()ב(א 29סי 72

יתרוןמסוימיםללקוחותהעניקלאהפזרציהשגבתההשונההמחירכילטעוןאוליאפשר 73

בהתאםשוניםצרכניםביןהבחיןהפזרציהשמחירוןכיווןמתחריהם,פניעלהוגןבלתי

להחלתההתנאיםכלמתקיימיםלאאז,אוהעסק.שלוגוזלוהשיריםשלההשמעהלמיזת

החלוטה.החזקהשל

 . 102בפסי , 71ה"שלעילהפדרציה,פרשת 74

 HERBERT HOVENKAMP, FEDERAL ANTITRUST POLICY 392393 (2od ed ., 1999 (;ראו 75
) 2003 ,. RICHARD WHISH, COMPETITION LAW 199-208 (51h ed . 

סולומוןוטליהפרלמןמנחםגל,(שיצר)מיכלעלבעיקר,מבוססות,הבאותהפסקאות 76

משפטיסהאוליגופוליסטית?"ההתאמהלבעייתחלקיפיתרון-ריכוזקבוצתעלהכרזהיי

 .) 2006 ( 13לו

להלן. 84ה"שהחוק,הצעותראו 77

בעתבחשבוןמביאריכוזיבשוקמתחרהכלשטמקוםמתקיימתאוליגופוליסטיתהתאמה 78

היזזכותללאגםפיה,עלופועלמתחריו,שלהצפויהתגובתםאתהעסקיתמזיניותוקביעת

לקיומהולתנאיםאוליגופוליסטיתהתאמהשללניתוחההשונים.המתחריםביןכלשהי

בחוקאוליגופוליסטיתהתאמהלביןתיאוםביןהגבולקוהסזר?מהוייגל(שיצר)מיכלראו

 .) 2006 ( 591כטמשפטעיוניהעסקיים"ההגבלים

 . 76ה"שלעילוסולומון,פרלמןגל,ראוריכוזקבוצתעלההכרזהבמנגנוןלזיון 79

80 Gal , 103-101בעמי , 11ה"שלעיל . 

 . 41בעמי , 76ה"שלעיל,וסולומוןפרלמןגל, 81

העסקיים.ההגבליםלחוקא-29ו 29סי 82

 . 44-43בעמי , 76ה"שלעילוסולומון,פרלמןגל, 83

 ,-2004התשס"זשונות),הוראות-(תיקוןהעסקייםההגבליםחוקלתיקוןחוקהצעתראו 84

תחרותיתשאיננההתנהגותמניעת-(תיקוןהעסקייםההגבליםחוקהצעת ; 2497פ/

(תיקון),העסקייםההגבליםחוקהצעת ; 3581פ/ ,-2005התשס"הריכוז),קבוצתיזיעל

 . 3608 /פ ,-2005התשס"ה
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כניסהחסמיהסרתאוליגופוליסטי.בשוקתחרותשלקידומהלשםביותר

בשוקהפועלותהחברותביןמעברעמלותדוגמת-לשוקמלאכותיים

החברתית.הרווחהאתוהןהתחרותאתהן ,טבעיבאופןלקדם,עשויה-

 ,בחוקכיוםקיימתכברזושסמכותלטעוןשאפשרלצייןכדאיזאת,עם

 • 85מיוחדבאופןלהוסיפהצורךאיןכןועל

הקבוצהלחבריהוראותליתןהממונהאתמסמיכותגםההצעותשלוש

למפקחהממונהאתבהפכהבעייתית,זוהוראהמקביל.תמחורלמנועכדי

מעמיקההבנהמחייבכאמורפיקוח .הריכוזבקבוצתהמחיריםעל

החברותשלבפעילותןהכרוכותהעלויותושלהשוקתנאישלומתמדת

שלמזהשונהמחירהריכוזבקבוצתחברהלכללקבועמנתעלזאת,בו.

ייהפךכןלאשאם-בשוקרווחיבאופןלפעוללהןלאפשרועדייןחברותיה

אחתאםגםכינובעהחוקמהצעות ,מזאתיתרה .יותרעודלריכוזיהשוק

להתאיםתוכלנהלאבקבוצההחרבותשאר ,תחרותימחירתקבעהחרבות

להתחרותייאסרבקבוצההחברותשארעלקרי:למתחרתן;מחיריהןאת

להיותהןעלולותאחרתשכן ,התחרותיתלרמההמחירהורדתשלבדרך

החוקהצעותפריהיאזותוצאהמקביל.תמחורשלבעברהמואשמות

מקבילתמחורלביןתחרותיתברמהמקבילתמחורביןמבדילותשאינן

עלהפיקוחכליאתלהשאיריוחלטזאתבכלאםעל-תחרותית.ברמה

הממונהאתיסמיכושהןכךההצעותאתלשנותמומלץ ,כנועלהמחירים

 .החברתיתברווחההפוגעותהאוליגופוליסטיתההתאמהבתוצאותלטפל

בשוקהחרבותאחתעלרקפיקוחלהחיל ,למשל ,הממונהיוכלזובדרך

לילךייאלצוהחברותשארהתחרותית.לרמהמחיריהאתלהורידולחייבה

 • 86לקוחותיהןבאבדןיסתכנו-ולאבעקבותיה,

אוליגופוליסטיתהתאמהכילקבועההצעההיאבמיוחדבעייתית

א 29סעיףלהוראותבהתאםמונופוליסטיכוחשללרעהניצולתיחשב

פלילילאיסורהאוליגופוליסטיתההתאמהאתהופכתזוהצעה . 87לחוק

בשוקחברותראשית, . 88ופרקטיותתאורטיותבעיותשללויוצרתונזיקי

בהבדלתחרותיבשוקחברותשללזהדומהבאופןמתנהגותאוליגופוליסטי

 ,השוקממבנההנובעת ,בעובדהמתחשבותהןשיקוליהןביןאח:דעיקרי

אינהזועובדההשוק.עלוישירהמידיתהשפעהישלהחלטותיהןכי

המונופוליסטכיההנחהעלהמבוססת ,פליליאיסורהטלתעםמתיישבת

אדמיניסטרטיבייםופיקוחהסדרהחוקי.בלתיבאופןכוחואתלרעהניצל

חרבתיותנורמותשלהפרהמהווההפעולהכיההנחהעלמבוססיםשאינם
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