
ם IIאנכם Iכוגלם Iלהסדר

מבואא.

מוצריצרןביןהסדרכגוןללקוח,ספקביןהסדריםהםאנכייםהסדרים

יצרןלביןגלםחומרשליצרןביןהסדרהלאה;אותוהמוכרמוצר,מפיץלבין

תשומהספקביןהסדרחדש;מוצרלייצרמנתעלהגלםבחומרהמשתמש

עסקיה!,לצורךבשירותאובתשומההמשתמשתפירמהלביןשירותאו

ההגבליםבדיניאנכייםהסדריםאלההתייחסותשלהאבולוציה

עיקריות:תקופותלשלושלהתחלקיכולההישראלייםהעסקיים

ההסדריםכלשלפיהרחבהבפרשנותמתאפיינתהראשונההתקופה

זהבמאמר ,התחרותעללהשפעתםקשרללאכובלים,הםהאנכיים

רשותשלרצונהאתביניהןואמנהזו,לפרשנותהסיבותאחראתחקה

להרחיבזו,רחבהלפרשנותרבהבמידההאחראיתהעסקיים,ההגבלים

תחתיעברוהסדריםשליותררחבהקבוצהכיולהבטיחסמכויותיהאת

הנגדבתגובתביטוילידיבאההשנייההתקופההפיקוחית,סמכותה

בתקופההראשונה,התקופהשללאנומליותהאזרחייםהמשפטבתישל

כילהכריעמנתעלבחוקלשוניותבפרצותלהשתמשהייתההנטייהזו

עללהשפעתםקשרללאשוב,כובלים,יהיולאלעולםאנכייםהסדרים

שלהנגדבתגובתמתאפיינתהנוכחית,השלישית,התקופההתחרות,

האזרחייםהמשפטבתישלהנגדלתגובתהעסקייםההגבליםרשות

המבהירותהחוק,לתיקוןביזמותזותקופהשלביטויההשנייה,בתקופה

כלכליניתוחסמךעלרקככובליםייחשבומתחריםביןשאינםהסדריםכי

בתחרות,פגיעתםמידתשלמעמיק

תוצאתגםכמוהשלישית,התקופהנשואהחקיקתיתהיזמהתוצאת

הטלתהיאהחקיקתית,היזמהבצדלהמטיףשאניהתכליתיתהפרשנות

ישכיהיאטענתיהאזרחיים,המשפטבתיעלכלכליניתוחשלכבדנטל

תכליתיתולאטכניתפרשנותלהנציחמבלילמנעו,יצירתיותדרכיםלחפש

בעייתיותעלבמאמראעמודלכ,ךבנוסףככובל,אנכיהסדרהגדרתשל

הסדריםביןלהבחנהלקריטריוןהנוגעתזו,חקיקתיתביזמהשקיימת

הסדריםלביןככובליםהכתמתםטרםמעמיקכלכלילניתוחהראויים

מציעההחקיקתיתהיזמהכובלים,הסדריםבחזקתלהיותהראויים

ולקבועמתחרים"ביןיישאינםהסדריםעלרקמעמיקכלכליניתוחלהחיל

מתחרים",ייביןשהםלהסדריםבאשרכובלההסדרלהיותחלוטהחזקה

מבחינתהןאנכיים,להיותיכוליםרביםהסדריםבהמש,ךשאסבירכפי

להסדריםהצדדיםאםגםהתחרות,עלהשלכותיהםמבחינתוהןאופיים

ליימתחרים",נחשביםאלה

להוזותמצוניתל-אביב,אונימסיטת ,בוכמועיישלמשפטיםהפקולטהחמ,פרופסור

המועילות,והערותיהעזרתהעללב-שזהנופרהמחקרלעוזרת

רחבהפרשנותהראשונה:התקופהב.

האפשרוותוהסובותבובלוםלהסדרום
זולפרשנות

ותוצאותיההרחבההפרשנות . 1

ההגבליםלחוק )ב(-2ו )א( 2בסעיפיםקבועהכובל"ייהסדרהגדרת

כי:קובע )א( 2סעיףייהחוק"),(להלן:-1988התשמ"חהעסקיים,

לפיועסקים,המנהליםאדםבניביןהנעשההסדרהואכובלייהסדר

אתלהפחיתאולמנועהעלולבאופןעצמומגביללפחותהצדדיםאחד

אומהם,חלקאולהסדר,האחריםהצדדיםלביןבינובעסקיםהתחרות

להסדר",צדשאינואדםלביןבינו

ככובל,הסדרייחשבשבהםמקריםשלרשימהכולללחוק )ב( 2סעיף

לפגיעתקשרבליוזאתבסעיף,המנוייםלענייניםנוגעתהכבילהבהםואשר

כוללות:אלהכבילותבתחרותן,ההסדר

שישולם;אושיוצאשיידרש,המחיר ) 1 ("

שיופק;הריווח ) 2 (

אוהאנשיםלפיאוהעיסוקמקוםלפיחלקו,אוכולוהשוק,חלוקת ) 3 (

יעסקו;שעמםהאנשיםסוג

סוגם",אואיכותםשבעסק,השירותיםאוהנכסיםכמות ) 4 (

מצדרחבהלפרשנותזכולחוק )ב( 2סעיףוהןלחוק )א( 2סעיףהן

מאוחרותבהחלטותאומצהזופרשנות ,-90השנותבתחילתכברהממונה

בתיושלעסקייםלהגבליםהדיןביתשלובהחלטותהממונהשליותר

האזרחיים,המשפט

ייהסדרבענייןבהחלטתודאז,הממונהקבע 1993בשנת ,)ב( 2לסעיףאשר

כי , 3תדלוק"תחנותמפעילילביןהדלקחרבותביןהבלעדיותבהסכמיכובל

זובפרשהאנכיים,הסדריםעלחלותלחוק )ב( 2שבסעיףהחלוטותהחזקות

התחייבהטיפוסי,באופןאלה,בהסדרים ,בלעדית"יירכישההסדרינידונו

דלקמחרבתרקארוכותתקופותבמשךדלקלרכושעצמאיתדלקתחנת

ו"סונול"),יידלק"ייפז",הוותיקותהדלקמחרבותאחת(ובפרט,מסוימת

ביןהממונה,קבעאסורים,כובליםכהסדריםאלההסדריםשתקףלאחר

כבילהכיהקובעלחוק, ) 3 ()ב( 2לסעיףמנוגדיםאלההסדריםכיהיתר,

היאעמויעסוקלהסדרשצדהאנשיםסוגלפיהשוקחלוקתשלמהסוג

זה,מסוגבלעדית"יירכישהבהסדרדממונה,אליבאכובל,הסדרבחזקת

השוק"אתיימחלקים-הדלקוחרבתהדלקתחנת-להסדרהצדדים

בגדרינכנסההסדרכןועלמהם,תרכושהדלקשתחנתהאנשים"ייסוגלפי

 ,החלוטותהחזקותסעיףמדועשתסבירמיוחדתהנמקהוללאבכ,ךהסעיף,

אתהממונהפתחאנכיים,הסדריםעלגםשיחולראוילחוק, )ב( 2סעיףהוא

האנכיים,ההסדריםסוגיכלעללחוק )ב( 2סעיףשלגורפתלהחלההפתח
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בלעדית",הפצה IIהסדרעלכחלפורשלחוק ) 3 ()ב( 2סעיףדומה,ברוח

עלאו , 4לאחריםולאמסויםללקוחרקלמכורהספקמתחייבשבוהסדר

כלכיללקוחותיוהספקמכתיבשבוהסדרטריטוריאלית",חלוקה IIהסדר

 )ב( 2סעיףבנוסף, . 5אחרתבטריטוריההספקשלבמוצריעסוקמהםאחד

אנכיהסדרעלכחלפורששיידרש","המחירלענייובכבילותהדולחוק ) 1 (

 . II)6מועדףלקוחהסדר II (לרעהאותויפלהלאכילמפיץהספקמבטיחשבו

שבואנכיהסדרעללחוק ) 1 )(ב( 2סעיףאתלהחילאפשרהרוח,באותה

מתחרהספקשללהנחותהתאמהיערוךהואכיללקוחומבטיחהספק

או IIהנחותהתאמתהסדר II (בשוקביותרהנמוכיםלמחיריםמתחייבאו

Price Matching (. 
כלכינראההמסורתית,הפסיקהשלזומרחיבהגישהלפיאכו,

 ,עסקייםהגבליםשלשאלותלהעלותלכאורההיכוליםהאנכייםההסדרים

והפכולחוק, )ב( 2שבסעיףהחלוטותהחזקותבגדרשבאיםכמיפורשו

בתחרות.לפגיעתםקשרללאאסוריםכובליםהסדריםבחזקתלהיות

קבוצהשתהיהראויעסקייםהגבליםבדינירצוי.אינוזהדבריםמצב

בניתוחצורךללאכאסוריםשייחשבובמיוח,דבוטיםהסדרים,שלצרה

 ,שכזוצרהקבוצהישנההמשווהבמשפטגםבתחרות.פגיעתםשלכלכלי

הסדריםשלזומעיו IIשחורהרשימה IIשללקיומהההצדקה . per seהאסורה

שערכוההסדרכי IIעצמםאתלשכנע IIמהצדדיםלמנועמבקשיםשאנוהיא

שפגיעתםההסדריםממיוהואלמעשה,ובעצם,בתחרות,לפגועעלולאינו

רשימה IIלשמחוץהסדריםזאת,לעומתמאליה.מובנתכמעטבתחרות

שיוכרזוהראוימומאליה,מובנתפחותבתחרותשפגיעתםזושחורה",

האיזווזהובתחרות.פגיעתםשלמעמיקכלכליניתוחמכוחרקכאסורים

השאיפהלביוהתדיינות,בעלויותולחיסכוולוודאותהשאיפהביוהראוי

שדינימבליבחופשיות,ולהתנהללהיערךלגיטימיותלעסקאותלאפשר

לצורך.שלאקיומואתירתיעואואחריהויעקבוהעסקייםההגבלים

 )ב( 2סעיףשלהחלוטותהחזקותהחלת , 7אחרבמקוםשציינתיכפי

כיהפרשנות,דרךעללקבוע,היהראויראויה.אינהאנכייםהסדריםעל

ראוי .מתחריםביו-אופקייםהסדריםעלרקחלותאלהחלוטותחזקות

 )א( 2סעיףפיעל-ללקוחספקביו-אנכייםהסדריםלנתחאףהיה

יהיהשההסדרמנתעלבתחרותמסתברתפגיעהכזכור,הדורש,בלב,ד

 . 8האמריקניהמשפטגישתגםזוהיפיו.עלכובללהסדר

פירשההממונה,פסיקותבעקבות-ושובהמסורתית,שהפסיקהאלא

 ,הסעיףהופךזהפירושפיעלתכליתי.לאבאופולחוק )א( 2סעיףאתגם

וזאת, , IIכובלהסדר IIהסדרלהיותנוספתחלוטהלחזקהלמעשה,הלכה

קבע 1998בשנתכ,ךכלשהו.בענףבתחרותהאמיתיתלפגיעתוקשרבלי

הנושהסדרלקבועמנתעלכי , 9Iכור-קלארידגבענייובהחלטתוהממונה

כבילתהיינוהתחרותי,בתהליךפגיעהלהוכיחדי ,)א( 2סעיףלפיכובל

צורךאיואחרות.לפירמותשוקנתחמלחטוףפירמהשמרתיעהידיים

לפגיעהחששהיינוהרלוונטי,בענףבתחרותפגיעהשלתוצאהלהוכיח

התחרותי.בתהליךהאמורההפגיעהעקבהרלוונטיבענףהצרכניםבמרבית

 . lיותרסגבוהותערכאותשללפסיקתוהיאגםחלחלהזוגישה

ספקיעשרהשבושוקקייםכינניחזו:מהחלטההעולההכללאתנדגים

גודלשוותפיצוציותלעשרזהיםפיצוחיםהמספקיםגודל,שוויפיצוחים

מסוימת.שכונהבלבהמצוימסחרימרכזבאותוממוקמותשכולווזהות,

מהפיצוציותלשתייםמכתיב ,'אספקהפיצוחים,מספקיאחדכינניח

שניכאוישכלומרלצרכו.מינימוםמחיר ,'בופיצוצייהא'פיצוצייה-

 oא'ספקביווהשניא'לפיצוצייהא'ספקביוהאחד-אנכייםהסדרים

כלכליבניתוחלהתפרססעתיז "אנכייסייהסזריסשפיגלויוסיגילהזיויז ,כללית ,ראו

איריס ;) 2007 ,עורכיספרלםןוםנחסגל(םיכלהעסקייםההגבליםזינישלומשפטי

 .) 2007 ( 58 , 23המשפט "ייהשוק-שאחריסורוקר

כובל.הסזרבגזר )ב( 2סעיףלגזרהנכנסותהכבילותלהיותחלוטותבחזקותםזורבכלוםר

6222א"עלםשלראו /  , 145 ) 3נב(ז"פ ,בע"מ ) 1994 (היםשףנ'מ IIבע ) 1993 (טבעול 97

4465א"בזנשאושר ,טבעול)עניין(להלן: ) 1998 ( 178-176 / נ'מ IIבע ) 1993 (טבעול 98

 .) l) 56 (2001נו(ז"פבע"מ, ) 1994 (שף-הים

ההגבליםעלהממונההחלטות-העסקייםההגבליםבישראלהזיןעורכיבלשכתפורסס

בענייןהמשפטבתי-זיןפסקיעסקיים,להגבליםהזיןבית-זיןפסקיהעסקיים,

 .) 1994 ( 19אכרךעסקייםהגבלים

כובלהסזרייבענייןהםםונהיזיעלשניתנהלחוק ) 1 ( 43סילפיהחלטה ,לםשל ,ראו 4

עורכיבלשכתשפורסםה "התשנ"זלפסחכשרקםחשלולרכישהלאספקהבהתקשרויות

פסקיהעסקיים,ההגבליםעלהממונההחלטות-העסקייםההגבליםבישראלהזין

עסקייםהגבליםבענייוהמשפטבתי-זיו,פסקיעסקייםלהגבליםהזיןבית-זין

קניוןביןבםקרקעיןבלעזיותהסזרייבענייןהםםונההחלטת ;) 1994 ( 63-62 , 57אכרך

(םחוזיבש"א ;הראל)קניוןעניין(להלן: "ם"בעלישראלזיסקונטבנקלביןבע"םהראל

/250י-ס)  ) 1 ( 06תק-םחמ, IIבעהראלקניוןחברתנ'מ IIבעלישראלזיסקונטבנק 06

8868 ) 2006 (. 

84798א)"ת(שלוסא"תלםשלראו /  , 0פורס(לאמ IIבעניקוטרווחברתנ'ברמן 99

18.9.2003 (. 

6233א"רעבענייןנאורהשופטתשלהיחיזזעתאתראו / וויקאלמא 'נמ IIבעאקסטל 02

 .) 2004 ( 634 ) 2נח(ז"פ ,מ IIבעופרזולזכוכיתאלומיניוםשיווקתעשיה,

בגזרותהשיטפוןאתולחסוסהכובליסההסזריססכראתלפרוץראויהאסייגילהזיויז

 751כזמשפטעיוני "לאנכייסאופקייסהסזריסביןלחצוץהשעההגיעהאז-הוק?

) 2004 (. 

 Leegin Creative Leather Prods .בעניין:האםריקניהעליוןהםשפטביתהחיללאחרונה
) 2007 ( 2705 . v. PSKS, Inc. , 127 S. Ct . ההסזריסאחרוןעלהסבירותכללאת

םיניםוס.םחירלהכתבתהסזר-בארצות-הרבית per seאסורהיהשעזייןהאנכייס

בתנאיסהםיזוגאישורייהעסקייסההגבליסעלהםםונהשל 3001322החלטה

Columbus Capital עניין(להלן: ) 1998 ( "ם"בעתעשיותכורלביןי,קלאריזגםקבוצת

כור-קלאריזג').

/2י-ס)(םחוזיע"הלזוגםה:ראו 10 תק-םח ,העסקייםההגבליםעלהממונהנ'מזרחי 97

 .) 1999 ( 43פסי , 3988 ) 2 ( 99
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המחיראתלהוריד 'ו-ב 'אלפיצוציותמאפשריםשאינם- 'בלפיצוצייה

טעיףלפיכובלבהטדרמדוברהאם .'אטפקשלהפיצוחיםעללצרכן

 ,בור-קלארידג'מענייןעולהשהיאכפי ,הממונהגישתפיעללחוק? )א( 2

לצרכןריהמחאתמלהורידמנועות 'ו-ב 'אותיפיצוצ .חיוביתהתשובה

כבילתשאירעהמשוםהתחרותיהתהליךנפגעובכך ,'אטפקפיצוחישל

 .מחיריםלהורידמהןשמונעתידיים

 ,כלומר ?התחרותיתהתוצאהגםנפגעההאם ,זובדוגמה ,אולם

ןישאנראה 1הללוםיההטדרמןלהיפגעעלוליםבשכונההצרכניםהאם

אםאף .זושאלהעלבשלילהלענותמנתעלמורכבכלכליבניתוחצורך

 'אבפיצוציות 'אטפקשלהפיצוחיםלמחירגורמיםאלוהטדריםכינניח

להתעלםאי-אפשר ,הללוההטדריםאלמלאמאשריותרגבוהלהיות 'ו-ב

הטפקיםמתשעתיםיחליפפיצוחיםלרכושיכוליםשהצרכניםמהעובדה

הממוקמותהאחרותהפיצוציותבשמונהוהן ,'וב'אותיבפיצוצהן ,האחרים

גורםשההטדרטבירזהאיןגםשכ,ךכיוון .עצמוהמטחריהמרכזבאותו

אלמלאשהיומכפילצרכןיותריקריםיהיו 'אטפקשלשהפיצוחיםלכך

יותריקריםבאמתהיו 'אטפקשלפיצוחיושאילומשום ,זאת .ההטדר

ואבדןהפטדים 'אלטפקלגרוםיכדבכךהיה ,המתחריםהטפקיםמשל

לשלו.זההמוצרהמטפקים ,הגודלישוו ,מתחריותשעתלטובתשוקנתח

אלהאנכייםהטדריםשלהצפויההשפעתםשליחטיתפשוטניתוח ,כךאם

פיצוחיםהרוכשיםהצרכניםציבורהוא-הרלוונטיבשוקהצרכניםעל

בתהליךפגיעהישלכאורהאםםגכילמטקנהמוביל-בשכונהבפיצוציות

 .התחרותיתבתוצאהמטתברתפגיעהאין ,התחרותי

שדורשכמי ,תכליתיבאופןלחוק )א( 2טעיףאתלפרשיש ,לגישתי

כתנאי ,התחרותיתבתוצאהוהןהתחרותיבתהליךהןמטתטתפגיעה

בור-ןימעניהעולההממונהגישתפיעלפיו.עלכובלההטדרלהיות

המייתרת ,נוטפתחלוטהחזקהאלאאינולחוק )א( 2טעיף ,קלארידג'

החלוטותהחזקותכל .לחוק )ב( 2שבטעיףהחלוטותהחזקותאתלמעשה

 ,הכמות ,השוקחלוקת ,הרווח ,המחירבענייןכבילה-לחוק )ב( 2שבטעיף

טעיףשלמטרתו .התחרותיבתהליךפוגעות-המוצראיכותאוהטוג

החזקותבגדרבאשאינוכובללהטדרמהטועןלדרושהייתהלחוק )א( 2

רקלאמטתברתלפגיעהראיותלהביאלחוק )ב( 2שבטעיףהחלוטות

 .כלשהורלוונטיבענףהתחרותיתבתוצאהגםאלא ,התחרותיבתהליך

בהטדריםכשמדוברזונקודהחשובהכמהעדמבהירהשלעילהדוגמה

יםיהאנכההטדריםכל ,לחוק )א( 2ףילטעהממונהפרשנותפיעלאנכיים.

 ,לכובליםתיאוטומטייחשבועטקייםהגבליםשלשאלותלכאורהשמעלים

לעילשהובאהבדוגמה .)ב( 2שבטעיףהחלוטותלחזקותלהיזקקמבליאף

ןיד .מינימוםמחירהכתבתשלבמקרהטוייבלידיבאהדברכיצדראינו

ביןבלעדיותהטדר ,למשלכ,ך .אחריםאנכייםהטדריםעלגםחלדומה

רקלמכורמתחייבהטפקאםהתחרותי:בתהליךתמידיפגעללקוחטפק

טפקיםעםלהתחרותמפטיקשהואבכךידיואתכובלהוא ,מטויםללקוח

מטפקרקלרכושמתחייבלקוחאםאחרים.לקוחותחטדיעלאחרים

לקוחותעםלהתחרותמפטיקשהואבכךידיואתכובלהלקוח ,מטוים

לקוחלהטדרבאשרגםהדברכךאחרים!!.טפקיםשלהמוצרעלאחרים

עלולהדבר ,לרעהאותויפלהשלאלקוחכלפימתחייבהטפקאםמועדף:

מלתתרתעייהטפקשהרי ,למתחריוהטפקביןהתחרותיךיבתהללפגוע

הנחותהתאמתלהטדרבאשרהדיןהואאחרים.ללקוחותוהטבותהנחות

) Price Matching (: הנחותיתאיםכילקוחכלפימתחייבהטפקאם

לביןהטפקשביןהתחרותיבתהליךלפגועעלולהדבר ,מתחרהטפקשל

הנחות.מלתתלהירתעעלוליםהטפקשלשמתחריומשום ,מתחריו

ייחשבוהאנכייםההטדריםכל ,הממונהפרשנותפיעלכ,ךאם

כלכליניתוחשייערךמבלי ,לחוק )א( 2טעיףלפילכובליםאוטומטית

מןלהיפגעהעלוליםהרלוונטייםהשווקיםמבנהשלכלשהוקימעמ

אלה.קונקרטייםשווקיםעלההטדרהשפעתושלההטדר

הרחבהלפרשנותהטעמים • 2

מביתבאולחוק )ב(-2ו )א( 2טעיפיםשלאלהרחבותפרשנויות ,כאמור

 .יותרגבוהותערכאותידיעלגםאומצולאחרונהועד ,הממונהשלהיוצר

כיהואאחדאפשריהטטזו.רחבהלפרשנותשוניםהטבריםייתכנו

לחוק )ב( 2ףיטעלשון ,אכןהטעיף.לשוןשלפורמליטטיבניתוחמדוט

 )א( 2טעיףולשון ,! zלאופקייםאנכייםהטדריםביןבמפורשמבחינהאינה

אוליעשויזההטט .הענףשלכלכליניתוחבמפורשדורשתאינהלחוק

דומהאך ,דנןהטעיפיםאתהמשפטבתילפרשנותבאשרהדעתאתלהניח

מצופהממנו .הממונהלפרשנותנוגעשהדטככלרלוונטיפחותהואכי

התוצאהאתלקדםהמוצהרתמטרתולאור ,החוקשליותרתכליתייישום

 .התחרותית

נטלאתמקלהזושפרשנותהואהרחבהלפרשנותאחראפשריהטבר

בכך.מיומניםשאינם ,יםיהאזרחהמשפטבתיעלהמוטלהכלכליהניתוח

הואלחוק )ב(-2ו )א( 2טעיפיםשלהרחבותהפרשנויותאתשמייחדמה

ההטדרהשפעתשלכלכלימניתוחהמחליטהגורםאתפוטרותששתיהן

שבהטדר "הידייםכבילתייעללהתבונןהואשצריךכלהרלוונטי.הענףעל

לחוק )ב( 2בטעיףהמנויותהכבילותטוגילגדרנכנטתהיאאםולבחון

עלצעדיםלנקוטהצדדיםבתמריץקרי-התחרותיבתהליךפוגעתאו

הענףעלההטדרהשפעתשלהכלכליהניתוחכ,ך .שוקנתח "לחטוף"מנת

מראשפטורשלבהליך-הממונההמומחים:הגורמיםידיעלרקתיעשה

בהליך-עטקייםלהגבליםהדיןובית ;! 3לחוק 14טעיףלפיכובללהטדר

 .! 4לחוק 9טעיףמכוחכובללהטדרמראשאישורשל

לכךנוגעיםאלהרחבותלפרשנויותנוטפיםאפשרייםהטברים

 .הממונהשלוההשפעההטמכויותגדראתמרחיבההרחבהשהפרשנות

הממונהעלהמוטלההוכחהנטללהקלתמביאההרחבההפרשנות ,ראשית

כ,ךככובל.הטדרלתקוףהחלטתועלמגןהואשבהםליטיגציהבהליכי

 ,יכולהוא ,לתחרותומטוכןכובלאכןמטויםהטדר ,הממונהלדעתאם

להטדרהצדדיםאם .אטורכובלכהטדרעליולהכריז ,לחוק 43טעיףלפי

םיטעיפשלהרחבההפרשנותלפיאזי ,הממונההחלטתעלעררםימגיש

רחבותפרשנויותפיעל ,אנכיהטדרכלהריקלושים.טיכוייהם ,)ב(-2ו )א( 2

וזאת ,)ב( 2טעיףלפיוהן )א( 2טעיףלפיהן ,כובלהטדרבגדרהוא ,אלה

קבעהראלקניוןבעניין ,למשל ,כךבצרכנים.המטתברתלפגיעתוקשרללא

להשכירשלאדיטקונטבנקכלפיהראלקניוןשלהתחייבותוכיהממונה

החזקותמכוחגםהיתרבין ,כובלהטדרמהווהמתחרהבנקלטניףשטח

עלגםכחלמתפרשאכן )ב( 2טעיףאם .! 5לחוק )ב( 2טעיףשלהחלוטות
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אפסיים,זוהכרעהעללערורדיסקונטבנקשלסיכוייו ,אנכייםהסדרים

 ,שיפוטיתמעיןכסמכותבכובעו ,הממונהמשקבע ,-90השנותבתחילתכ,ך

לעצמונתןלחוק, )ב( 2סעיףבגדרהםאנכייםהסדריםשלפיהההלכהאת

קביעותיו,עלהמגןכליטיגטורבכובעו ,תרוןי

כהסדרהסדרעללהכריזסמכותואתלהפעילחייבלאהממונה ,שנית

הסדרשהגדרתככלכן,לעשותאמיןאיוםבידיושישדי ,רשמיבאופןכובל

איוםבאמצעותיותר,ואמיןלמוחשיהופךהאיוםכךיותר,רחבהכובל

פירמותמוליתרון ,המשפטביתלכותלימחוץגם ,להשיגיכולהממונה ,זה

לאבאופןמהןזאתלדרושיכולהואהתנהגותן,אתישנוכיץחפשהוא

יותר,רחבהכובלהסדרשהגדרתככליותרגדולייענושהןוהסיכוי ,רשמי

יותררביםשהסדריםלכךגורמתכובללהסדררחבההגדרה ,שלישית

להסדרפטורלתתסמכותולאורוזאת ,הממונהשלמראשלאישוריידרשו

אתלהתנותהסמכותלממונה ,זובמסגרת ,לחוק 14סעיףמכוחכובל

להתנותהסמכותבאמצעותהפירמות,לפעילותהנוגעיםבתנאיםהפטור

אלשווקיםעלשלוהפיקוחסמכויותאתלהרחיבהממונהיכול ,תנאים

גםלהגביליכולהואלמשל, ,כך ,בחוקישירותלושניתנולאלהמעבר

גם ,הפליהאובמוצרמוצרקשירתכגון ,הפירמותשלחד-צדדייםאקטים

 , 16החוקידיעלאסוריםאינםאלומעיןאקטיםאם

הואכאשררקאלהבסמכויותיומשתמשאכןשהממונהמובןאך

משמעותיבאופןלפגועעלולותאכןמסוימותהתנהגויותכימאמיןבאמת

לרשויותיתרסמכויותבהקנייתבעייתיותשיששיטענוישאולםבתחרות,

התנהגותכיבהערכתולטעותגםעלולהממונהלמשל,כ,ך ,הפיקוח

כיהממונהטועןשבופעםבכלאילובתחרות,לפגועעלולהמסוימת

ההסדרכילהוכיחהנטלעליומוטלהיהכובלהסדרהואאנכיהסדר

כלכליניתוחסמךעל-רלוונטישוקבאיזשהובתחרותלפגועעלולאכן

ביןהעדיןוהאיזון ,קטנההייתהמצדולטעויותההסתברות-מעמיק

והחוזיםהעיסוקחופשעללשמורהצורךלביןהתחרותעלבשמירההצורך

נשמר,היההפירמותשללקנייןוהזכות

שלהנגדגתובתשנווה:תקופהג.
ווס nהאזרהמשפטבתו

לפרשנותנגדבתגובתהאזרחייםהמשפטבתייצאוהאחרונותבשנים

ולעתים ,החוקשלדווקניתפרשנותמצדםונקטוהכובל,ההסדרשלהרחבה

ללא ,אוטומטיבאופןהחוקמגדררביםהסדריםשמוציאה ,מאולצתאף

היהזונגדתגובתביסודשעמדהמניעכינראהרבותפעמיםכלכלי,ניתוח

הרחבהבהגדרהלרעההצדדיםמשימושהאזרחייםהמשפטבתירתיעת

 ,מהסכמיםאופורטוניסטיבאופןלהתנערמנתעלכובלהסדרשל

3700א IIעאת ,למשל ,להזכיראפשרזהבעניין חניותא.מ 98/

ביןאנכיהסדרנידוןשבו , 17ירושליםעיריית Iנבע"מ 1993(ירושלים)

וכמותמרבימחירהחניוןלמפעילשהכתיבהחניוןמפעיללביןחניוןבעל

(כתוארוריבליןהשופטהחיל ,כובלבהסדרמדוברלאכיבקבעומינימלית,

טירקלהשופטיםבחרו ,לעומתובמקרקעין,לשימושונרחבגורףפטוראז)

ללא , 18ערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסכמיםהסוגפטוראתלהחילואור

כלכלי,ניתוחכל

2011א) IIת(מחוזיא IIתבענייןגםהדבריםמצבהיהזה / רמתיקבי 02

ייעוץחברתבעליינןשלהתחייבותנידונהזהבמקרה , 19שטרו Iנהגולו

מתחרהלחברהייעוץשירותיייתןלאכיהגולןרמתיקביכלפיעצמאית

פרצהמצאזפטהשופטהגולן,רמתיקבילביןבינוהיחסיםסיוםלאחר

להסדריםומלאכותירחבפטורמתןהמאפשרת ,לחוק )א( 2בסעיףלשונית

שלהדיןמפסק , 20עצמואתכבללאאשרהצדשלבשוקלפגיעהשגורמים

העליוןהמשפטביתשלהדיןמפסק ,הגולורמתיקביבענייןזפטהשופט

נוסףאחדדיןומפסק 21זפטהשופטשלדינופסקאתבקצרהשאישר

שלמקורןאיןכיעולה , 22הגולורמתיקביענייןבעקבותשצעדלפחות

בפרשנותהאזרחייםהמשפטבתישלפורמליסטיתבגישהאלההכרעות

צדדיםשלאופורטוניסטיתמהתנערות ,שהזכרנובחששמקורןהחוק,

 ,מהסכמים

 9מספרתוקוןוזמתשלושות:ד.תקופה
 9מספרתיקוןיזמת ,העסקייםההגבליםרשותבברכת ,הוצעה 2005בשנת

יהיואנכייםהסדריםכיהצעתיאתמקורבבאופןמיישמתזויזמהלחוק,

 ,לחוק )ב( 2סעיףשלהחלוטותלחזקותולאלחוק )א( 2לסעיףרקכפופים

 "פיעל ,כלשהואבענףבתחרותלפגועעלוליםהםאםרקכובליםוייחשבו

המסתרבתהפגיעהכאשרגם )א( 2סעיףאתלהחילראויאחר,במקוםמראהשאניכפי 11

ראוהספק),שלהשוק-בטקסט(בזוגמההכבילהמןשנהנההצזשלבשוקהיאבתחרות

 517כחמשפטעיונילמתחריו"ממנההנהנההצזביןבתחרותהפוגעתכבילהייגילהזיויז

לה,הנלווהוהטקסט 20ה"שלהלן ,) 2004 (

 , 659בעמ' , 6ה"שלעילאקסטל,בענייןנאורהשופטתזעתאתלמשלראו 12

אתלקבלמהחובהכובללהסזרצזזיםיימראשלפטורלממונהמאפשרלחוק )א( 14סי 13

אינןהכובלשבהסזרהכבילות ) 1 (אלה:כלהתקיימוכישוכנעאםלהסזר,הזיןביתאישור

אתלהגבילעלולותשהןאוההסזר,מןהמושפעשוקשלניכרבחלקהתחרותאתמגבילות

בשוקבתחרותממששלפגיעהלפגועכזיבהןאיןאךכאמור,משוקניכרבחלקהתחרות

כבילותבוואיןבמניעתה,אוהתחרותבהפחתתאינוהכובלההסזרשלעיקרו ) 2 (כאמו;ר

עיקרו",למימושנחוצותשאינן

בתחרותפגיעתואםגםכובל,הסזרלאשרעסקייםלהגבליםהזיןלביתמאפשרלחוק 9סי 14

הציבור,טובתשלמשיקוליםמשמעותית,

להחלטה, 6פסי , 4ה"שלעילהראל,קניוןעניין 15

חלקמכוח,מונופוליןבעלתשהיאפירמהעלרקאסוריםלהיותיכוליםחז-צזזייםאקטים 16

לחוק,זיבפרקהקבועיםהאיסוריםמן

 ,) 2003 ( 590 ) 2נז(פ"ז 17

-התשס"וערך),קלתבתחרותשפגיעתםלהסכמיםסוג(פטורהעסקייםההגבליםכללי 18

סוגפטוריערך"),קלתבתחרותשפגיעתםלהסכמיםהסוגפטוריי(להלן: 6483ק"ת , 2006

כפוףהסזרים,שללסוגיםלחוק,א 15סעיףמכוחהממונהשמוציאגורפיםפטוריםהם

שפגיעתםלהסזריםהסוגפטורהסוג,פטורהוראותשלובסייגיםבתנאיםההסזרלעמיזת

מעניקהואמסוימיםלסייגיםובכפוףהללו,הסוגמפטוריאחזהואערךקלתבתחרות

ערך,קלתבתחרותשפגיעתולהסזרפטור

 ,) 2002 ( 3379 ) 3 ( 2002תק-מח 19

מעיזהלחוק )א( 2סעיףשלהחקיקתיתההיסטוריהאחר,במקוםמראהשאניכפי 20

לפרשישכיהזעהאתהבעתיאחרת,אוכךהזו,הלשוניתלפרצההתכווןלאשהמחוקק

ראוהתחרות,נפגעתשוקבאיזהלשאלהנפקותשאיןולקטעתכליתיתפרשנותהחוקאת

 ,) 2004 ( 517 , 11ה"שלעילגילה,

 ,) 2003 ( 2058 ) 1 ( 2003תק-עלהגולן,רמתיקבינןשטרן 10638/02ע"א 21

 ,) 2003 ( 12552 ) 1 ( 2003תק-מחבע"מ,אשדודלבנ'סירו 1160103ת"א)(מחוזית"אראו 22

מתחרה,לחנותישכירלאכיחנותכלפיקניוןשלהתחייבותניזונהשבו
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רקיחוללחוק )ב( Zסעיףכיקובעתההצעה ,בפרטמעמיק,יכלכלניתוח

הפרצהאתמונעהתיקוןנוסחכן,כמו , IIמתחריםבין IIשהםהסדריםעל

סעיףפיעלכובלשהסדרומבהיר ,הגולןרמתיקבימענייןשעולההלשונית

Z )בשאלהתלוישאינובאופןבתחרות,לפגועהעלולהסדרהואלחוק )א

הענףאועצמושהגבילהצדשלהענף-להיפגעהתחרותעלולהענףבאיזה

סעיףידרוש ,ההצעהשלההסברדברילפי ,בנוסף ,להסדרהשניהצדשל

Z )בפגיעהיסתפקולאהרלוונטיבשוקפגיעהשלכלכליניתוחלחוק )א

 ,גרידאהתחרותיבתהליך

אינושהואהיאהמוצעהניסוחשלהתורפהמנקודותאחת ,זאתעם

פגיעהכיההבהרהבמפורש,התחרותיתבתוצאההפגיעהדרישתאתקובע

אםכיחששקייםלפיכךההסבר,בדבריורקאךמופיעהנדרשתזומעין

מילוליבאופןהאזרחייםהמשפטבתיאותויפרשוכלשונוהתיקוןיאומץ

הפיצוחיםכדוגמת ,בלבדהתחרותיבתהליךפגיעהשדורשכמידהיינו-

לעתים ,נוטיםהאזרחייםהמשפטבתי ,שהדגמתיכפי ,אכןלעיל,שהובאה

 ,דווקנילשוניבאופןהעסקייםההגבליםחוקסעיפיאתלפרש ,קרובות

יש ,מעמיקכלכליניתוחמביצועהמשפטביתאתהפוטרבאופןותמיד

אפואהיהראויהחוק,תיקוןאףעלעצמהעלתחזורזובעיהיכחשש

לספק,מקוםרייותשלאבאופןהסעיףאתלנסח

קובע:העכשוויכנוסחהבהצעהמופיעשהואכפי ,החדש )א( Zסעיף

למנועהעלול ,עסקיםהמנהליםאדםבניביןהסדרהואכובלהסדריי

 ,"בעסקיםהתחרותאתלהפחיתאו

בתהליךמסתברתבפגיעהידשלפיהפרשנותגם ,כאמור ,סובלתזולשון

התחרותית,בתוצאההמסתברתהפגיעהשלכלכליניתוחללא ,התחרותי

 :החדש )א( Zסעיףפיעלכילהבהיר ,למשל ,מציעהייתיכןעל

II התחרותאתלהפחיתאולמנועהעלול ] .. ,[הסדרהואכובלהסדר

רלוונטיבשוקמהצרכניםמשמעותיבחלקלפגועהעלולבאופןבעסקים

 , IIכלשהו

עלעדיףבחוקכיוםהקייםהעמוםשהניסוחדווקאייתכן ,לחלופין

עמימותובשלדווקאכיברורשכיוםמשום ,זאתהמוצע,הניסוחפני

הנוסחקבלתלאחרכיחששישנותכליתית-יצירתית,פרשנותנדרשת

הסעיףאתלפרשהלגיטימציהתגבר ,בהצעההעכשוויכנוסחו ,החדש

מןעולהשהיאכפיהמחוקקכוונתאחרהמתחקהמילוליתותנפרש

 ,להצעהההסברבדרבישהובאהכפיהמפורשתלכוונתובניגוד ,הכתוב

 Zסעיףשלנוסחוהותרתהיאנוספתאפשרותכימדרבייעולהממילא

 ,כנועללחוק )א(

שהריכעת,רקזוחקיקהיזמתעלתהמדועהשאלהעולה ,זהבהקשר

אנכייםהסדריםעלגםכחללחוק )ב( Zסעיףאתהמפרשתהנוקשהההלכה

הבלעדיותהסדריבענייןההחלטהניתנהעת , 1993בשנתכרבנוצרה

היאלכךהסיבותאחתכינראההתדלוק,לתחנותהדלקחברותשבין

בתישלהנגדתגובת-השנייההתקופהועדהראשונההתקופהמאזכי

המצבהיה-כובלהסדרהגדרתשלהרחבהלפרשנותהאזרחייםהמשפט

מןהפחיתההמשפטבתישלהנגדתגובתהממונה,מבחינתאופטימלי

משום ,זאתהרחבה,הפרשנותמןלהפיקהממונההיהשיכולהיתרונות

אינושערכוההסדרכילטעוןלהסדריםלצדדיםאפשרההנגדשתגובת

שוניםפטוריםבאמצעותןיובבחוקשונותפרצותבאמצעותביןכובל,

אפשרלכךבהמשך ,בתחרותפגיעתולמידתקשרללא ,הפסיקהמתוצרת

בחר ,וכרגולטורכליטיגטורבמעמדוהכרסוםהמשךמניעתלשםיכלטעון

הנגדתגובתאתלרסןמנתעל ,לחוק 9תיקוןביזמתחלקלקחתהממונה

האזרחיים,המשפטבתישל

ואינובלבדהצהרתיהנוהמוצע 9מספרתיקון ,לגישתי ,מקוםמכל

 ,התיקוןהתקבלבטרםעוד ,לדעתי ,כיוםכברשהריהקיים,הדיןאתמשנה

כמצוות ,הישרהשכללפי ,תכליתיתפרשנותלחוק Zסעיףאתלפרשיש

 , 23טבעולבענייןהנוסףהדיון

 ,העליוןהמשפטביתשלפסיקתופיעלגםכילטעוןאפשר ,למעשה

לענייןהמייחסיםישאמנםבלבד,הצהרתיהואהמוצע 9מספרתיקון

 , 24אנכייםהסדריםעלחללחוק )ב( Zסעיףשלפיהההלכהאתטבעול

 ,בלבדאופקייםבהסדריםדןטבעולענייןזו,גישהעלחולקאניאולם

הסדריםעללחוק )ב( Zסעיףשלתחולתושאלתעלאחתמילהולובוואין

 ,השותפותפירוקעםשלפיושותפיםביןהסדרעלנסובהדיןפסקאנכיים,

החזקותלגדרנכנסההסדרכיקבעהמשפטביתהאחר,שללשוקיחדרולא

מתחריםביןשוקחלוקתמהווההואבאשר ,לחוק )ב( Zסעיףשלהחלוטות

דיוןבוואין ,קלאסיאופקיבהסדרמדובר ,אומרהווה ,פוטנציאליים

הדיון ,הואנהפוך ,אנכייםהסדריםעללחוק )ב( Zסעיףבתחולתכלשהו

 ,המצדיקדבר ,הישרהשכלפיעללחוק Zסעיףאתלפרשמצווההנוסף

 ,ידיעלהמוצעתהפרשנותאתדווקא ,לדעתי

אנכייםהסדריםעללחוק )ב( Zסעיףתחולתבסוגייתשעסקהדיןפסק

 ,נאורהשופטת ,בדעותיהםנחלקובווהשופטים , 25אקסטלענייןהוא

 )ב( Zסעיףשלפיה ,לשונית-מסורתיתגישהנקטה ,זהלענייןיחידבדעת

 ,גישתיאתקיבלטירקלהשופט ,לעומתה ,אנכייםהסדריםעלחללחוק

יה'פרוקצהשופטתאנכיים,הסדריםעלחלאינולחוק )ב( Zסעיףכיוגרס

ניתוחהבמסגרתואולם ,העסקייםההגבליםדינילפילהכריעשלאבחרה

ההסכםאי-חוקיותכיהשופטתקבעה ,הבוררותדינילפיהמקרהאת

ובחינהבירורומחייבת ,ויפנעלעולהאינההמשפטביתבפנישהובא

 :יה'פרוקצהשופטתשקבעהכפי ,ביסוסהלצורך

II הכובלההסדרבסוגייתהנוגעתאי-חוקיותבטענתעוסקענייננו

ההסדרסוגייתפניה,עלהברורהבאי-חוקיותמדובראיןזהבמקרה ] .. ,[

רקלאטעוןבירורה ,במשפטוהסבוכותהקשותהסוגיותאחתהיאהכובל

הממדיםרביהכלכליים-עסקייםההיבטיםבשלעיונית,משפטיתפרשנות

ולתשתיתלמומחיםהיזקקותגםאחתלאמחייבתבחינתהבההקשורים

 , 1611ומעמיקהמורכבתבחינהמתחייבת ] .. ,[נרחבתראייתית-מקצועית

עםלהסכיםנוטהיה'פרוקצהשופטתשלקביעתה ,לדעתיכ,ךאם

לשיטתשהרי ,נאורהשופטתעמדתעםמאשריותרטירקלהשופטגישת

לחזקות(בדומהמאליוברורהאינהההסכםאי-חוקיות ,פרוקצ'יההשופטת

מנתעלומורכבמעמיקכלכליניתוחונדרש ,לחוק) )ב( Zשבסעיףהחלוטות

כיהגישהאתנאורהשופטתאימצה ,מנגד ,אי-חוקיותהבשאלתלהכריע

דורשאינוולכן )ב( Zשבסעיףהחלוטותהחזקותבמסגרתנכללההסכם

לענייןהדיןבפסקהלכהבמפורשנקבעהשלאאף ,כןאם ,כלכליניתוח

לדלותאפשראםכינראה ,אנכייםהסדריםעללחוק )ב( Zסעיףתחולת
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אינולחוק )ב( 2סעיףשלפיהגישתיאתמאמצתזוהרי ,כלשהיהלכהממנו

 .אנכייסהסדריסעל ,כיוסכבר ,חל

 ,אקסטלבענייןנאורהשופטתשלהיחידדעתאתנאמץאסגס ,למעשה

כלכליניתוחבאמצעותאנכיהסדר "להציל"אפשרכימחלוקתכיוסאין

ההגבליסלכללי 4סעיף .ערךקלתהנהבתחרותפגיעתוכיהמראהמעמיק

שלאהסכמיסשלרשימהמונה Z7כלליות)והגדרות(הוראותהעסקייס

זושרשימההיאזוהוראהשלהסבירההפרשנות .סוגלפטורילזכותיוכלו

שפגיעתסלהסדריסהסוגמפטור ,למעשה ,ליהנותתוכללאהסכמיסשל

כיבהבהירה ,הסעיףאתלאחרונהתיקנההממונה . ZBערךקלתבתחרות

משמעותהכלבד.מתחריסשביןהסדריסעלחלהזו "שחורהרשימהיי

אנכייסהסדריסשלפיההגישהפיעלשגסהיאזוהבהרהשלהאופרטיבית

 ,כלכליניתוחבאמצעות "להצילס"אפשרלחו,ק )ב( 2סעיףלגדרנכנסיס

 • Z9ערךקלת ,נתוןבמקרה ,בתחרותפגיעתסאס

המשווהשבמשפט ,מינימוסמחיריהכתבתשלהסדרגסכי ,לצייןראוי

להיותדומהבאופןראוי ,) per se (כשלעצמואסורמסורתיבאופןהיה

ולאער,ךקלתבתחרותשפגיעתסלהסדריסהסוגפטורמכוחהצלהרב

שגישהמכאןעולההחלוטות.החזקותבמסגרת , per seאסורלהיותראוי

מינימוסמחיריהכתבתהעברתשל "עולמיתחלוציותיימשוסמהווהזו

אנכייסהסדריסשלפיההמחמירה,הגישהפיעל(לפחות per seמאיסור

 ,הרצויהמצבזהו ,אכן . 30הסבירותלכלללחוק) )ב( 2סעיףלגדרנכנסיס

פגיעתוכימראהמינימוסמחירלהכתבתהסדרשלהכלכלישהניתוחמשוס

 . 31אחריסאנכייסהסדריסמאשריותרמאליומובנתאיננהבתחרות

כובלהסדרבחזקתהואאנכיהסדרשלפיהגישהישנה ,כאמור

ערך.קלתבתחרותשפגיעתסלהסדר,םיהסוגפטורמכוחלהצילושאפשר

הכלכליהניתוחלביצועהנטל ,משפטיסכסוךשלבמקרה ,זוגישהפיעל

עלמוטלער,ךקלתהיאבתחרותהפגיעהכיהוכחהלשסהדרושהמעמיק

הסדריסשלפיה ,זאתלעומת ,גישתיפיעלההסךר.אתלקייםהרוצההצך

לביצועהנטללחו,ק )א( 2סעיףפיעלרקכובליסלהיותיכוליסאנכייס

 .כובלהואההסךרכיהטועןהצךעלמוטלהכלכליהניתוח

הכלכליהניתוחנטלהטלתהתוצאה:ה.
האזרחייםהמשפטבתיעל

אימוץטרסעתהכברהקיימת-הגישהוכן 9מספרתיקוןיזמת

תכליתיתפרשנותלחוק )א( 2סעיףאתלפרשיששלפיה- 9מספרתיקון

קושי.יוצרותכלב,דאופקייסהסדריסעללחוק )ב( 2סעיףאתולהחיל

הנטלאתהאזרחייסהמשפטבתיעללהטילבהןישכיהואלכךהטעס

הסדרהואאנכיהסדראסבשאלההכרעהלשסמעמיקכלכליתוחינלערוך

מלערוךנרתעיסהאזרחייסהמשפטבתיכימוכיחהניסיון ,אכן . 3Zכובל

 "הראשונהתקופה"בשהןהיאלכךראיההנדרש.הכלכליהניתוחאת

החוקפרשנותאתהאזרחייסהמשפטבתיניתבו ,"השנייהתקופה"בוהן

בתקופה .מעמיקכלכליניתוחלבצעמהצורךאותסהפוטריסלאפיקיס

כלכליבניתוחצורךללאכובליםהסשהסדריס ,כזכור ,נקבעהראשונה

אינםהסדריסכינקבע ,זאתלעומת ,השנייהבתקופהשלהס.מעמיק

מעמיק.כלכליבניתוחצורךללא ,שוב ,זאתאבל ,כובלים

פך'כרנים;וילצו.אנויטסו;:וש

מעמיקכלכליניתוחשלזהנטלהטלתאסהשאלהמכאןעולהממילא

להגבליסמיוחדתמומחיותבעלישאינס ,האזרחייסהמשפטבתיעל

האזרחייסהמשפטבתיכילטעוןאפשרגיסא,מחד .ראויהוא ,עסקייס

שהסכפיממש ,זהמסוגקימעמכלכליניתוחעסלהתמודדיכוליס

 ,סבוכותנזיקיותתביעותכגון ,פחותלאמורכבותסוגיותעסמתמודדיס

נניחהבאה.בדוגמהלמשל, ,נתבונןהבהמכ,ךיתרהועוד. ,רפואיתרשלנות

האפשרותנמנעהזאתובעקבות ,ב'פירמהעסחוזההפרהא'שפירמה

לחשביצטרךהאזרחיהמשפטביתמסויס.בשוקלפעול 'בפירמהשל

נזקלחשבמנתעלאולסההפרה.בעקבות 'בלפירמהשנגרסהנזקאת

פירמהשלהצפוייסרווחיהאתלאמודהאזרחיהמשפטביתעליהיהזה

שלהצפויותעלויותיהמהןלהעריךהמשפטביתעליהיהכ,ךלצורך .'ב

הצפויכוחהומהוהצפויותהכנסותיהמהן ,זהבשוקמפעילות 'בפירמה

 "גבולותיובהגדרתתלויזהכוח .השוליותעלויותיהעלהעולהמחירלגבות

 . 86בעמ' , 2ה"שלעילטבעול,עניין 23

 . 658בעמ' , 6ה"שלעילאקסטל,בענייןנאורהשופטתשלזינהפסקאתלמשלראו 24

 . 659בעמ'שם, 25

 '.ג-וב'פס'שם,ראוהכללילזיוןפרוקצ'יה.השופטתשלזינהלפסקז'פס'שם, 26

(להלן, 6483ק"ת ,-2006התשס"וכלליות),והגזרות(הוראותהעסקייםההגבליםכללי 27

כלליות").הוראותהסוגפטורייי

זניאלומונופולין"עסקיים,הגבליםתחרות,המגביליםחוזיםייגילהזיויזזה,לענייןראו, 28

 .) (2003 728 , 635גכרךחוזיםכהןוניליפריזמן

 ) 50%מעלשלנתחבעל(כלומרמונופוליןבעלאינולהסזרהצזזיםמןשאחזובלבזזאת, 29

להסזריםהסוגפטורשלתחולתומנעתנשאזלו,משיקמשוקאוההסזרנשואהשוקמן

לעילערהקלתבתחרותשפגיעתםלהסכמיםהסוגפטורראוערך.קלתבתחרותשפגיעתם

 .)[( 3ס' ,[ 8ה"ש

האנכייםההסזריםעלחלערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסזריםהסוגפטורכיבהבהירה 30

עללאחרונה,רקשהחיל,האמריקני,העליוןהמשפטביתאתהממונההקזימהכולם,

ראו . per seהאיסורכללאתבמקוםהסבירותכללאתמינימוםמחירילהכתבתהסזר

 . 8ה"שלעיל

 .[ה"שלעילושפיגל,גילהלמשל,ראו, 3 [

זינה.לפסק [ 2פס' , 6ה"שלעילאקסטל,בענייןנאורהשופטתזרביאתלמשל,ראו, 32
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בחוזקם ,'בפירמהשלהמתחריםבמספר ,ב'פירמהפועלתשבוהשוקשל

 ,לעיןהנראהבטווחהשוקאלחדשותפירמותשללכניסהבצפי ,היחסי

מידתאמידתלצורךהנדרשהטיפוסילניתוחלהפליאדומהזהניתוחועוד,

בתיזאתובכל ,עסקייםבהגבליםבתחרותהפגיעההסתמותאוהפגיעה

 ,אותולערוךומזומניםמוכניםהאזרחייםהמשפט

האזרחייםהמשפטבתיכיתקווהשאיןהיאאפשריתחלופיתגישה

סעיףשלראוייישוםלצורךהדרושמעמיקכלכליניתוחליישםיחפצואכן

לחוק, )א( 2

 :"העולמותמכלליהנות"זאתבכלאפשראםהשאלהאתמעלהזוגישה

כלכליניתוחלערוךמהצורךהאזרחייםהמשפטבתיאתלפטור ,גיסאמחד

שניתוחבאופן ,כראוילחוק )א( 2סעיףאתליישם ,גיסאומאידך ,מעמיק

החוקאתלתקןאפשר , 33אחרבמקוםשהצעתיכפי ?ייושםאכןכזהכלכלי

עולהכאשרידי,עלהמוצעהתיקוןפיעלזו,מעיןתוצאההמשיגבאופן

פיעלכובלהסדרהואמסויםהסדראםהשאלהאזרחימשפטביתבפני

יתירלפחות(אוהאזרחיהמשפטביתאתהחוקיחייבלחו,ק )א( 2סעיף

 ,הממונה)אועסקייםלהגבליםהדיןבית(כגוןמומחהלגוףלפנותלו),

הפגיעהמידתשלמעמיקכלכליניתוחהדורשותבשאלותהכרעהלצורך

 ,מקצועיותעדויותשמיעתלרבותכולו,הכלכליהניתוח ,בהתאםבתחרות,

לבית ,הבדיקהבתום ,מסקנותיואתשיגיש ,המומחההגוףידיעלייערך

 ,האזרחיהמשפט

 ,לכאורה ,העולהאחדקושימקשיים,נקייהאינההצעתי ,זאתעם

מדיוןיחששוכובלהסדרעלפוטנציאליים "מתלונניםייכיהואמהצעתי

יואשמושמא ,עסקייםלהגבליםהדיןבביתבתלונתםמעמיקכלכלי

חסינותמתןשלפתרוןלהציעאפשרלכןפוגעני,כובללהסדרצדבהיותם

ההסדרכיבטענהאנכיהסדרמאותולהתנערשרוצה "המתלונןצדייל

 ,כובל

בתחרותהאנכיההסדרפגיעתשלמעמיקכלכליניתוחלבצעהצורך

קושימעורר ,לחוק )א( 2סעיףלפיכובלההסדראםהשאלהלצורךכבר

נדרששבהםנוספיםמצביםכמהשישנםהעובדהמןנובעזהקושינוסף,

פיועל ,כובלהסדרעלהחוקתחולתשלבהקשרמעמיקכלכליניתוח

לענייןבוחןאבןהמהווהבתחרותהפגיעהמידתהחוקשלהלשונינוסחו

ראויהסדראםבדיקהלצורך ,למשלכ,ןלמצב,ממצב ,לכאורה ,שונהזה

לבצעישער,ןקלתבתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגפטורמכוחלפטור

קלתייבתחרותההסדרפגיעתאםלבדוקמנתעלמעמיקכלכליניתוח

 14סעיףלפי ,לפטוריראוהסדראםהממונהשלבדיקהלצורך ,"ערך

בתחרות, "ממששלפגיעהייפוגעההסדראםלבדוקיש ,לחוק

כלכליניתוחהמחייביםשוניםלשונייםנוסחיםשלושהלפנינוכ,ןאם

לפיכובלהוא "בתחרותלפגועעלול"שהסדרבתחרות:הפגיעהמידתשל

לפטורראוי "ערךייקלתבתחרותשפגיעתוכובלהסדרלחוק; )א( 2סעיף

פגיעהייפוגעשאיננווהסדר ;ערךקלתבתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוג

ששלושתלטעוןאפשר ,לכאורההממונה,מןלפטורראויבתחרות "ממששל

יהיהשהסדרכדי ,אומרהווה ,"הכבדאלמהקליימסודריםהללוהנוסחים

עלוליישהואכזותהאבתחרותשפגיעתודי ,לחוק )א( 2סעיףלפיכובל

כדי ,מספקתבתחרותשפגיעתוהסדרייתכן ,גיסאמאידך ,"בתחרותלפגוע

ועל ,"ערךייקלתבתחרותפגיעתואךלחוק, )א( 2סעיףילפכובליהיהשהוא

 ,לבסוףערך,קלתבתחרותשפגיעתםלהסדריםהסוגלפטורזכאיהואכן

קלתפגיעהיישמהווההפגיעהדרגתעלעולהבתחרותשפגיעתוהסדרייתכן

תןילמוסמךהממונהאך ,ל"הנהסוגפטורבגדרבאאינוהואכןועל ,"ערך

 ,"ממששלפגיעהייאיננהבתחרותהפגיעהאםפטורלו

פגיעהשלהדרגותשלוששלזה "דירוגיישלהאנליטיהקסםאףעל

המעמיקהכלכליהניתוחביצועמעשית,אינהזומעיןפרשנות ,בתחרות

 ,נתוןבמקרה ,לקבועאפשריבלתיויהיה ,דיומורכבהואלענייננוהנדרש

 ,)"עלוליי(הראשונהלדרגהשייכתבתחרותהסדרשלהמסתברתפגיעתואם

לפיכ,ן ,)"ממששלפגיעהיי(השלישיתאו )"ערךקלתשאינהפגיעהיי(השנייה

שוניםשהנםאלהסטנדרטיםביןולהשוותמעשיתגישהלנקוטיש ,לטעמי

 ,אומרהווה ,המקריםשלושתכלעלאחידסטנדרטהחלתתוך ,לכאורה

אינוכןועללחו,ק )א( 2סעיףלעניין "בתחרותלפגועעלוליישאינוהסדרכל

כיוון ,לחוק 14סעיףלפימהממונהלפטורזכאייהיהממילאכובל,הסדר

יהיהוממילאבסעיף,כנדרש ,"ממששלפגיעהייאינהבתחרותשהפגיעה

קלתייהיאבתחרותשפגיעתומשוםער,ןקלותלפגיעותהסוגלפטורזכאי

שתפקידומיעלנסבלבלתינטלהטלתתמנעהסטנדרטיםהשוואת ,"ערך

רמותביןלהבחיןיתקשהעסקייםםילהגבלמומחהגםזה,ניתוחלבצע

כלליםשלדיפרנציאלייישוםלצורךבתחרותמסתברתפגיעהשלשונות

שהסטנדרטיםהיאשתאומץההלכהשאםסבירחששיש ,לדעתיאלה,

כלכלימניתוחמוחלטתלהימנעותהדרךתקצר ,שוניםאלהנורמותלשלוש

הדיבורשל "מילוליתייפרשנותתוך ,האזרחייםהמשפטבתימצדכלשהו

מבלי ,"גרידאהתחרותיבתהליךלפגועעלול"כ "בתחרותלפגועעלוליי

התחרותית,התוצאהשלמעמיקכלכליניתוחשייערך

"אופקוותלעומתההסדר""אופקוותו.
ההבחנהלצורךכקרוטרוווהצדדום"

לחוק )ב( 2סעוףלבוולחוק )א( 2סעוףבוו
שלפיה ,גישתיאת ,לכאורה ,אימצהלחוק 9מספרלתיקוןההצעה ,כאמור

כלכליניתוחהדורשבלב,דלחוק )א( 2סעיףיחולאנכייםהסדריםעל

ולא ,רלוונטיענףבאיזשהובתחרותההסדרפגיעתדתימשלמעמיק

המוצעהתיקוןלשוןאולםלחוק, )ב( 2שבסעיףהחלוטותהחזקותיחולו

ביןשאינםהסדריםייעלאלא ,"אנכייםהסדריםייעלזהדיןמחילהאינה

 ,"מתחרים

להסדרהצדדיםאופקיותעלהואאפואהמוצע 9מספרבתיקוןהדגש

 ,ההסדראופקיותעלולא

הואהראשווהמקרה :עיקרייםמקריםבשלושהקושייוצרזהמצב

נשואבשוקמתחריםאינםההסדרנשואוהלקוחהספקשבוהמקרה

ביניהןמתחרותשליטהבקשריאליהםהקשורותחברותאלא ,ההסדר

הגישהלפיההסדר,נשוא ,אנכיתהקשוריםהשווקיםמןאחריםבשווקים

הקשורהאחרתוחברהחברהנחשבות ,עסקייםהגבליםבדיניהמקובלת

והלקוחהספקשבובמקרהכ,ןאם , 34הגוףכאותושליטהבקשריאליה

 ,האנכייםקשריהםנשואבשווקיםמתחריםאינםאמנםההסדרנשוא

 ,בהםהשולטותבחברותהשולטותחברותבהם,השולטותחברותאולם
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עלהנשלטותחברותידיעלהנשלטותחברותידם,עלהנשלטותחברות

מתחרים ,בהםהשולטתהחברהאותהידיעלהנשלטותחברותאוידם

 ,"מתחריםצדדיםיילייחשבולהסדרהצדדיםאף-כלשהובענףבזהזה

הכוונה ,לחוק 9מספרתיקוותחולתלצורךשגםנותנתהדעת ,בהתאם

בחזקתיהיוביניהםאנכייםוהסדריםמתחריםייחשבואלהצדדיםכיהיא

לחוק, )ב( 2סעיףשלהחלוטותהחזקותמכוחכובליםהסדרים

 "נינהייחברהביותחרותקשרי ,למשל ,אםהשאלהמכאועולהממילא

חזקההחלטתמצדיקיםאכוהלקוחשל "נינהייחברהלביוהספקשל

התשובהלדעתיכובל,הואשלפיההשנייםביואנכיהסדרעלחלוטה

הצדדיםשביוספק-לקוחיחסיכיסבוריםנהיהאםגםשלילית,זולשאלה

החברותביוהתחרותאתלרכךהעלולהזיקהביניהםליצוריכוליםלהסדר

מוולאביניהםספק-לקוחיחסימעצםנובעזהחששהרי ,שלהםהנינות

מחלבותשביונניח ,למשלכ,ך ,ספק-לקוחיחסיהמלווההאנכיתהכבילה

 ,ההסדרלפי ,בלעדיתרכישההסדריש "חינםחצימחסנייילביו "גדיי

ולא "גד"מרקמסויםחלבמוצרלרכושמתחייבת "חינםחצימחסנייי

הפועלת "נינהייחברהיש "גדיישל "סבתאיישלחברהגםנניחממתחריה,

 "נינהייחברהיש "חינםחצימחסנייישל "סבתאייולחברההמנעולים,בשוק

חצימחסני"ו "גדייחשבוייכזהבמקרההמנעולים,בשוקאיהגםהפועלת

ייחשבו ,המוצע 9מספרתיקוונוסחפיעלכו,על ,"מתחריםייל "חינם

 "כובלהסדרייבחזקתיבואביניהםהבלעדיותוהסדרלמתחרים,הצדדים

יחסיכיצדהשאלהאתמעוררזהדבריםמצבלחוק, )ב( 2סעיףמכוח

חצימחסניייושל "ייגדשל "סבתות"השל "נינות"ההחברותביוהתחרות

הבלעדיותשבהסדרבתחרותהמסתברתהפגיעהמידתאתמגדילים "חינם

 "גדייביוהחוזייםשהיחסיםחשששישנוהיאזולשאלההתשובהל?"הנ

לחברותלגרוםשלהו "סבתות"הלחברותיגרמו "חינםחצימחסנייילביו

חששאולם ,המנעוליםבשוקיותרמתוובאופולהתחרותשלהו "נינות"ה

שביוספק-לקוחיחסימעצם-הבלעדיותהסדראלמלאגםקייםזה

ספק-יחסיעצםכילטעוןאי-אפשרוהרי- "גדיילביו "חינםחצימחסנייי

העובדהכילטעוןשאפשרייתכן ,כובלהסדרמהוויםהצדדיםביולקוח

יותרגדולהתלותיוצרת "גד"מרקלרכושהתחייבה "חינםחצימחסני"ש

של "סבתא"ההחברהשלשהנטייהמכאו ,"גד"ב "חינםחצימחסנייישל

במתינותלהתחרותשלה "נינה"הלחברהלגרוםתהיה "חינםחצימחסנייי

 ,המנעוליםבשוק "גדיישל "הסבתאייהחברהשל "הנינהייבחברהיותררבה

בשאלהכגוו ,רבותבנסיבותותלויהבמחלוקתשנויהזומעיוטענהאולם

החברההיא "חינםחצימחסנייישל "הסבתאיישל "הנינהייהחרבהאם

 ,מזויתרה ,, 5המנעוליםבשוקמחיריםלהורידביותרהחזקההנטייהעם

מעיותלותהיוצרים ,בלעדיותלהסדרירק ,בכללאם ,רלוונטיתהטענה

עולהאינההיאהבלעדיות,מושנהנהבצדבלעדיותחישהבטהצדשלזו

לקוחהסדר ,מחיריםהכתבתכגוו ,אחריםמסוגיםאנכייםבהסדרים

 ,'וכוהנחותהתאמתהסדר ,מועדף

שהואהמוצרשלמפיץגםשהואספקשבהםבמקריםעולהשניקושי

 Dual (ההפצהבחולייתוהוהאספקהבחולייתהופועל ,כלומרמספ,ק
Distribution (, גם ,המוצעהתיקוןלפיעצמאי,מפיץעםהסדרעושה

להסדרהצדדיםבאשר ,)ב( 2סעיףשלהחלוטותהחזקותיחולוזהבמקרה

ראויה,איננהזותוצאהגם ,לדעתי ,אנכיעצמושההסדראף ,"מתחריםייהם

היחידהעצמאיהמפיץיהיהשהואלמפיץהבטיחזהשספקנניח ,למשלכ,ך

אלא ,בלעדיתהפצההסדרשלבסוגמדובר ,אומרהווהלו,מוכרשהספק

רקולא "לעצמו"גםמספקשהספקמשום ,מוחלטתאיננהשהבלעדיות

בתחרותזהמעיובלעדיתהפצההסדרשלהפגיעההאם ,"בלעדי"הלמפיץ

הנכון,הואההפךההפצה?במישורגםפועלהספקכאשריותרגדולה

מצביוצרהיההבלעדיתההפצההסדר ,ההפצהבתחוםהספקפעלאילולא

גםהואהספקכאשרואילו ,הספקשלהמוצראתץמפיאחדמפיץרקשבו

הוא-הספקשללמוצרמפיץעודקיים ,ההסדרלמרותאזי ,בעצמומפיץ

כינטעותאוריהאיזוסמךעללשאלהקשרבליכ,ךמשום ,עצמוהספק

מאשרפחותהזושפגיעההמסקנהמתחייבת ,בתחרותלפגועעלולההסדר

שההסדרמחלוקתאיושבומקרה-בעצמומפיץאינוהספקשבובמקרה

המוצע,התיקוןפיעלהחלוטותהחזקותלגדרנכנסאינו

בלעדיות,ץיהמפמוקיבל ,ההפצהבשוקגםהפועלשהספק,עתהנניח

מחברתבלעדיבאופודלקלרכושמתחייבתדלקשתחנתנניח ,למשלכ,ך

תחנתשלבאזורמתחרותדלקתחנותעצמהבכוחותשמפעילה ,"פזיי

גדולבתחרותפגיעהמפניהחששאכו ,לכאורה ,הפעםהרוכשת,הדלק

 ,הרלוונטיהדלקתחנותבשוקפועלתאינה "פזיישבובמקרהמאשריותר

נוספותדלקתחנותקיימותהרוכשתהדלקתחנתשלשבאזורמשום

שלהאפקטזה,באופו ,"פז"מרקלרכוששצפויות )"פזיישל(התחנות

 ,זאתעםיותר,גדולהאזורבאותומפעילותמתחרותדלקחברותדחיקת

מפיציםשניקיימיםשבומצבלביוזהדבריםמצבביוהבדלשאיונראה

אףהספק,מובלעדיתלרכוששהבטיחוהרלוונטיההפצהבענףעצמאיים

אינםההסדריםכיהמוצע 9מספרתיקווקובעהאחרון,במצבכו,פיעל

בעליםהיאהדלקחברתכאשרדווקאואילו ,החלוטותהחזקותבגדר

דלקתחנתמצדמבלעדיותנהניתרק(ולאבאזוראחרתדלקתחנתשל

הניתוחבמסגרתכ,ךאםהחלוטות,החזקותחלותבאזור)נוספתעצמאית

להביאהיהראוי ,לחוק )א( 2סעיףפיעלבתחרותהמסתברתהפגיעהשל

שלגורפתלהחלהלגרוםבליבשוקגםפועלשהספקהעובדהאתבחשבון

ההסדר,על )ב( 2סעיף

גםפועלגיסאשמחדספקשלאחריםהסדריםעלגםחלדומהניתוח

עצמאיים,מפיציםעםאנכייםהסדריםעורךגיסאומאידך ,ההפצהבשוק

 oתחרותהשולליםשלוהעצמאייםהמפיציםלביוזהספקביוהסדריםכ,ך

ההצהרתי~תהעסקיים,ההגבליםלחוק 9מסילתיקוןההצעהשלחשיבותהייגילהדיוידראו 33

עיוניהאזרחייםייבתי-המשפטשלמכתפיהםהכלכליהניתוחנטללהסרתוהצעהשלה,

 ,) 2006 ( 641כטמשפט

כללימכוחהחליםתנאיאוהגבלהייכלליות,הוראותהסוגלפטורי Zסעיףפיעללמשל,כ.ד 34

בהגבלהאי-עמידהויראוכאמור,לצדהקשוראדםעלגםיחולולהסכםצדעלסוגפטור

קשוריי,הואשאליוהצדשלבהםכאי-עמידהעמו,יחדאוקשוראדםשלכאמורבתנאיאו

אדםייהיתר:ביןכולל,קשורייייאדםכימצדו,קובע,כלליותהוראותהסוגלפטורי 1סי

מהםיי,מיבידיהנשלטתאגידוכללהסכםצדידיעלהנשלטתאגידלהסכם,בצדהשולט

 rDavid Gilo, The Anticoו lpetitive Effect 01 Passive lnvestment, 99 MICH ,השוו: 35
) 2000 ( 1 , L, REv , להורידביותרהגדולההנטייהעםהפירמהשלתמריציהשרקהמראה

סמוייםייקרטליםייאםהשאלהלצורןהחשוביםהםתחרותילאלמחיריחסיתמחירים

יציבים,הםהמתחרים)ביןקומוניקציהללא(קרטלים

21 



 ,בלעדיותטוריותיטראומוםימינמחיריהכתבתכגוו ,ההפצהבתחום

 ,זאת .ההפצהבתחוםגםלעפוהטפקאםיותרפוגענייםלהיותעלולים

אתרקלאלהשיאאינטרטלויש ,מפיץגםהואהטפקשכאשרמשום

איוו ,בהתאםההפצה.בתחוםרווחיואתגםאלאהאטפקהבתחוםרווחיו

הטפקרווחיאתלהקטיוכדיבוישאםגם-ההפצהבתחוםהתחרות

אולם .ההפצהבתחוםרווחיואתלהגדילעשויים-האטפקהבתחום

עללחוק )א( 2טעיףיישוםבמטגרתשיידוו ,לדעתי ,לוראויזהניתוחגם

 .המקרהעלהחלוטותהחזקותשלגורפתמהחלהלהבדיל ,הטפציפיההטדר

ניתוחהחלתהמצדיקיםשהשיקוליםלהניחטביראלהמעיובמקרים

ממשיכים ,חלוטותמחזקותלהבדיל ,אנכייםהטדריםעלפרטניכלכלי

ץמפיגםהטפקבהיותשמקורםלחומרההמיוחדיםהשיקוליםואת ,לחול

 .הפרטניהכלכליתוחיהנבמטגרת ,מתאימיםבמקרים ,לכלולאפשר

בשוקגםפועלהטפקשבהםמקריםעלהצבענוהקודמותבפטקאות

למפיץהטפקביותחרותיחטישלאחרטוג .) Dual Distribution (ההפצה

שבו ,למשל ,המקרהזהוהאטפקה.בשוקגםפועלץהמפיכאשרקיים

 IIפרטימותג IIבעלהוא ,עצמאייםמטפקיםרוכששהמפיץהמותגיםלצד

) Private Label ( המובילים ,תחרותיחטיהםאלהגם .לעצמומטפקשהוא

עללחוק )ב( 2טעיףשלהחלוטותהחזקותלהחלתהמוצעהתיקוופיעל

זוהיגםהעצמאיים.לטפקיםל IIהנהמפיץביובאופייםאנכייםהטדרים

מותגבעלגםשהוא ,ל IIהנשהמפיץחנינ ,למשלכ,ך .מוטעיתתוצאהלגישתי

רכישהבהטדרהאםאחר.טפקעםבלעדיתשהירכבהטכםמתקשר ,פרטי

בלעדיתרכישהבהטדרמאשריותרבתחרותלפגועכדייהיהזהבלעדית

מוהטדרפיעל .הנכווהואההפךפרטי?מותגלושאיומפיץעליושחתם

כאשרואילו ,הבלעדיהטפקשלהמותגאתרקמוכרהמפיץ ,האחרווהטוג

זההמתחריםמותגיםשנימוכרהוא-הפרטימותגואתגםמוכרהמפיץ

פרטימותגללאבלעדיתרכישההטדרכיחששישלמשלאם ,בהתאםבזה.

 ,יותרלריכוזיהטפקיםשוקאתיהפוךוכךהשוקמומתחריםטפקיםידחק

פחותהטפקיםשוקריכוזיותפרטימותגעםבלעדיתרכישהבהטדרהרי

 .הפרטיהמותגגםקייםזהבשוקשהרי ,מובנהבאופוגבוהה

שישץלמפיבלעדיתלהפצהמתחייבטפקשבובמקרה ,זאתלעומת

להטדרביחטלגדולעשויבתחרותלפגיעההחששאכו ,פרטימותגגםלו

היחידהמפיץשהוא ,שהמפיץמשוםזאתפרטי.מותגללאבלעדיתהפצה

הפרטיהמותגשביוהתחרותאתלאייועלול ,הטפקשלהמותגאתשמפיץ

שנישלההפצהמחיריבאמצעות ,ל IIהנהטפקשלהמותגלביושבבעלותו

במטגרתנקודתיתזהחששגםללבואפשר ,לדעתי ,אולם .אלהםימוצר

האנכייםההטדריםבלאתגורףבאופולגרורמבלי ,)א( 2טעיףיישום

שלהחלוטותהחזקותגדריאל ,פרטימותגלושישץמפיעםהנעשים

לחוק. )ב( 2טעיף

מפיץעםהנערכיםאחריםמטוגיםאנכייםהטדריםעלחלדומהניתוח

אתהמטיריםהטדריםכ,ך .הטפקשלבמותגהמתחרהפרטימותגלושיש

אומינימוםמחיריהכתבתכגוו ,הטפקשלהמותגמפיציביוהתחרות

התחרותאתלרכךגם ,מטוימיםםיבמקר ,עלולים ,בלעדיותטריטוריות

ישנו ,למשלכ,ך . 36המפיץשלהפרטיהמותגלביוהטפקשלהמותגביו

עלולהמצרכניםיגבושהמפיציםמינימוםמחיריהכתבתשלפיהותאוריות

גדולזהחששמדועמורלאאולם . 37קרטלליצורהטפקיםעללהקל

ממצבלהבדיל ,המפיץבבעלותדווקאהואהמתחרההמותגכאשריותר

 ,מקוםמכל .אחרעצמאיטפקידיעלץלמפינמכרתחרהמהשהמותג

םיוהמשליכהמתחרההמותגעלהמפיץשלהבעלותמוהנובעיםניואנטים

מעמיקלליבווראויים ,בתחרותלפגועעלולקונקרטיהטדרשבוהאופועל

חלוטות.חזקותשלגורפתלתחולהולא ,לחוק )א( 2טעיףבמטגרת

לביולחוק )א( 2טעיףביוההבחנה ,נשמעתהייתהדעתילוכ,ךאם

אלא ,להטדרהצךךיםאופקיותעללאשתתבטטלהראוי ,לחוק )ב( 2טעיף

שלטפק-לקוחליחטינוגעכלומר ,אנכישהואהטדר .ההסךראופקיותעל

מכוחהמצווההמעמיקהכלכליהניתוחפיעלשיידוולוראוי ,הצדדים

ראוי ,הצדדיםביוהתחרותיחטישעניינוהטדרואילו ,לחוק )א( 2טעיף

באותועוטקהואאם ,)ב( 2טעיףשלהחלוטותהחזקותלגדרשייכנטלו

זה.קטובטעיףהמנויותהחמורותהכבילות

ס Iסובו.

עלבישראלהעטקייםההגבליםדיניתחולתשלהאבולוציהשמונראה

כילצפותאפשר ,ראשיתדמים.כמהללמודאפשרםיאנכיהטדרים

 ,העטקייםההגבליםרשות ,קייםהעטההגבליםידינאתהאוכפתהרשות

שכאשראלא .החוקשלשאפשרככלרבהרחבהבתחולהלכאורהתחפוץ

לצאתעלולזוהרחבהשלשכרה ,מטויםגבולחוצההחוקתחולתהיקף

 ,בהתאםהמשפט.יבתמצדמצרהנגדתגובתמזמינהשהיאמשוםבהפטדה,

לאכוףמצווהשהיאהחוקשלרחבהבתחולהשחפצהאכיפהרשותגם

הרצוי.הגבולאתתעבורשלאכזאת ,דיהמתונהבתחולהלתמוךעשויה

מעונייניםאינםבישראלהאזרחייםהמשפטבתיכיללמודאפשרעוד

בדיקהשלעתיםאף ,בתחרותהפגיעהמידתשלקימעמכלכליניתוחלבצע

כיצדהדעתאתלתתיש .נתוובמקרהלהכריעמנתעלחיוניתזומעיו

להפנותאזרחייםמשפטבתילחייבהצעתי .זומוטדיתבעיהלפתור

זה.מעיובפתרווצעדלהיותיכולה ,מומחהלגוףטבוכותכלכליותשאלות

םיהופכדווקאלאולקוחלביוטפקביותחרותשיחטיהראיתי ,לבטוף

יחטישלההשלכה ,בפרטיותר.לאנטי-תחרותייםשביניהםההטדריםאת

ההטדרנשואהשוקמואחריםבשווקיםהלקוחלביוהטפקביותחרות

לחזקותהטדרהכפפתלהצדיקמנתלעדיהחדהאינה ,שלהםהאנכי

ההפצהבתחוםגםטפקשלפעילותו ,בנוטףכובל.הטדרלהיותהחלוטות

) Dual Distribution (, האטפקהבתחוםגםהמפיץשלפעילותוגםכמו

) Private Label (, בתחרותהמטתברתהפגיעהאתמגדילותבהכרחאינו

לעתים ,הואנהפוךהאמורים.המפיץאוהטפקמעורבשבואנכיהטדרשל

צפויהשוניםמטוגיםאנכייםהטדריםשלבתחרותהמטתברתהפגיעה

הטפקשבהם ,קלאטייםםיבמצבמאשריותרקטנה ,אלהבמצביםלהיות,

 •בהפצה.רקוהמפיץבאטפקהרקעוטק
 Patrick Rey & Joseph Stiglitz, The Role oj Exclllsive Territories inלמשל,ראו, 36

) 1995 ( 431 PrOdltCers' Competilion, 26 RAND JOURNAL of ECONOMICS . 

 Lester G. Telser, Why Should Manufacturers Want Fair T"ade ?, 3למשל,ראו, 37

) 1960 ( 86 . J.L. ECON . 
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