
התאומותבסוגוות

מבואא.

מתואמת,עבודהעלמבוטטים ) System Products (מערכתייםמוצרים

הזיכרוןכרטיטפעולתו,לדרךלתאוםצריכהלמחשבהמחוברתהמדפטת

לפילפעולצריכהיישומיתמחשבתכנתהדיגיטלית,למצלמהלתאוםצריך

צריכיםהווידאומצלמתאודי,,הדי,וימכשיר ,ההפעלהמערכתשלהקודים

רכיביםכמהאלה,מעיןמשולבותבמערכותהטלוויזיה,מטךעללהקרין

התוצאהאתלהשיגמנתעל ,) Interoperability (הדדיותמתוךמופעלים

שלבהתקיימותהמותנית IIפעולהב"שיתוףלפעולהיכולתהמבוקשת,

הרכיבים,שביןהחיבורבממשקי ) Compatibility (תאימותתכונת

היצרן,בידינתונההמערכתבממשקיתאימותלאפשראםההחלטה

המרתהמאפשרתמודולרית,מערכתיוצרפתוחבממשקהבוחריצרן

ליצורעשויראשי)מערכתי(מוצרמחשבחומרתשליצרן ,למשלרכיבים,

למדפטותדיטקים,לכונניהמחשביחידתבין IIפתוחים IIהתחברותממשקי

לצרכןמאפשרפתוחממשקים),פריפריאלי(מוצריםמחשבלמצלמותאו

מוצרלביןהראשי,המוצריצרןידיעלהמיוצרפריפריאלימוצרביןלבחור

במערכתלבחורעשויהיצרןאךמתחרה,ידיעלהמיוצרחיצוניפריפריאלי

במערכתידו,עלמיוצריםשאינםרכיביםשלהצטרפותהמונעתטגורה,

למערכתלחברניטיוןהמערכת,רכיביכלאתהמטפקהואהיצרןטגורה,

טגור,בממשקייתקלחיצונירכיב

האינטרטאתמקדמתהתאימותתכונתהאינטואיטיבית,ברמה

תאימותחלופיים,מוצריםביןגיווןויכולתבחירהלומקנההיאהצרכני:

מצלמהלאותהחלופייםזיכרוןבכרטיטילהשתמשלצרכןתאפשר

צפויהיצרןגםניידים,לטלפוניםחלופייםבמטעניםאואלקטרונית,

המערכתיהמוצראללחברהאפשרותהתאימות,מתכונתתועלתלהפיק

טוביםולהפצהלפיזורתורמתחלופייםפריפריאלייםמוצריםהראשי

 ,לגדולצפויכולוהשוק-כךשליוצאפועלהעיקרי,המוצרשליותר

ביצרןמדוברשבומקוםואולםיותר,גדולמכירותממחזורייהנהוהיצרן

בחשבוןיביאהמונופולממילא,גדולכברשבידוהשוקנתחמונופוליטטי,

הנובעהאיוםאתוהןהמוצר,שלנוטףמפיזורלוהצפויההתועלתאתהן

 ,המונופולשלההגמוניהעללאייםעלולההתאימות ,מתחריםמכניטת

להעדיףעלולמונופוליטטייצרןלכןמתחרים,כניטתמזמינההיאשכן

טגור,ממשק

בהחלטתלהתערבבטיטקייםאםהשאלהאתמעלהזהדבריםמצב

א) IIת(מחוזיא IIבתלאחרונהעלתהזושאלהטגור,בממשקלפעולמונופול

שלוס,משפטביתשופטתלמשפטיס,יוקטור

ישראלמייקרוסופט Iבבע"מלמיקרופילםשירותלשכתזיעור 1221/00

תוךהעברית,לשפהמידעאחזורתכנתהטבההתובעתזהבמקרה , lבע"מ

מטויםבשלבקודמת,בגרטהמייקרוטופטשלהפעלהלמערכתהתאמתה

 , Windows 95-ההפעלהמערכתשלחדשהגרטההוציאהמייקרוטופט
אךהחדשההגרטהגביעלהמידעאחזורתכנתאתלישםביקשההתובעת

טענההתובעתלכן,קודםנצפולאשלטענתהתאימות,בבעיותנתקלה

מערכותבשוקהמונופוליטטימעמדהאתלרעהניצלהמייקרוטופטכי

ההפעלהמערכתשלהחדשההגרטהביןלתאימותדאגהשלאבכךההפעלה,

התאימותהיעדרהתובעת,לטענתהתובעת,שלהיישומיתהתכנהלבין

להפטדיםלהוגרםהתכנהשלהמוצלחשיווקהאתלהפטיקאותהאילץ

 , 2לפצותהמייקרוטופטאתלחייבהתובעתדרשהלפיכךכלכליים,

ההתערבותמדיניותבדברעקרונית,שאלהמעוררתזומעיןתביעה

רשימהשלמטרתהטגור,אופתוחממשקבדבריצרןבהחלטתהראויה

אםולבחוןהיעילות,עלהתאימותשלהשלכותיהעללעמודהיאזו

למניעתמונופוליטטיתבפרקטיקההתערבותהמצדיקכלכליבטיטקיים

תאימות,

השניהחלקהרלוונטי,הדיןשלקצרהבטקירהאפתחהראשוןבחלק

השיקוליםעלאעמודהשלישיבחלקהטוגיה,שלכלכלילניתוחיוקדש

מהתערבותלהימנעכללבדרךראוישאראה,כפישיפוטית,להתערבות

במונופול,מדוברשבומקוםגםוזאתהיצרן,שלהטכנולוגיותבבחירותיו

התהליךהמשךעלההתערבותשהשלכותשאטען,כפיהוא,לכךהטעם

עלולהההתערבותהארוךבטווחכיהואהחששודאיות,אינןהחדשני

הקצר,בטווחלצמוחעשויהשלכאורההתועלתעלתגרבועלותהלהזיק,

משפטותסקורהב.

בעל IIכיקובע ,-1988ח IIהתשמהעטקיים,ההגבליםלחוקא 29טעיף

אתלהפחיתהעלולבאופןבשוקמעמדואתלרעהינצללאמונופולין

לממונהמקנהלחוק )א( 30טעיף , IIבציבורלפגועאובעטקיםהתחרות

הצעדיםבדברהוראותמונופוליןלבעללתת IIטמכותעטקייםהגבליםעל

מונופוליטטיתהתנהגותשלבמקרההפגיעה",אתלמנועכדילנקוטשעליו

למקרההטמכותאתמרחיבלחוק )ב( 30טעיףבציבור,אובתחרותהפוגעת

לממונההמוקנההשלטוניתהטמכותלצד , IIמשמעותיתלפגיעהחשש IIשל

למתחרהאולצרכןפרטיתתביעהעילתמקנההחוקעטקיים,הגבליםעל

חוקלהוראותבניגודומחדלמעשה"דיןכיקובע,לחוק 50טעיף ,שניזוק

 , IIחדש][נוטחהנזיקיןפקודתלפיעוולהכדיןזה,

שלאטטרטגיתבפרקטיקהלהתערבמאפשרותאלהחוקהוראות

תנאימהווהמונופולשלמעמדכמובן,מתחרים,דחיקתשייעודה ,מונופול
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 ,מונופוליסטישוקכוחקווםלאאםכיהיא,ההנחהלהתערבות.מוקדם

וימנעאסטרטגית,התנהלותכלפימרסןשיטורכגורםיפעלעצמוהשוק

יצרןבשוקקווםשבומקוםזאת,לעומתיעילה.הבלתיהפרקטיקהאת

מנגנון-םימתחרמצדממששלמאיוםסובלשאינו ,מונופוליסטי

התערבותלהצדיקשעשויהואזהשוקכשל .לפעולשלאצפויהשוק

 . 3רגולטיבית

הגבליםעלהממונהאתמצוודהעסקייםההגבליםחוק ,כאמור

מונופוליסטיתבפרקטיקהלהתערבבסמכותהמשפטבתיואתעסקיים

מדורבשבומקום ,אלהסמכויותלהפעילישכיצדמתחרים.לדחיקת

משמעותילליבוןזכתהטרםזוסוגיהתאימות?למניעתבפרקטיקה

למצואאפשרשוניםמשפטייםבהקשרים ,זאתעם .הישראליבמשפט

בהישכיבהנחהשבסיסה ,התאימותבתכונתתמיכהשללמגמהביטוי

שהתקבל ,-2007ח IIתשס ,יוצריםזכויותבחוק ,למשלתחרות.לעודדכדי

 ,מורשהבעותקשמחזיקלמימותרתהיאמחשבהעתקתכינקבע ,לאחרונה

מחשבמערכתהתאמתלצורךהדרושמידעהשגת IIשללמטרההשארבין

עםלפעולשתוכלכך ,עצמאיבאופןהמפותחת ,אחרתמחשבתוכנתאו

 ) 5 ()א( 8סעיףהוראתאתגםזהבהקשרלהזכירראוי . 411זומחשבתוכנת

 ,התקינהממטרותאחתכיקובעתזוהוראה .-1953ג IIתשי ,התקניםלחוק

חלופיותאותאימותהבטחת IIהיא ,והמסחרהתעשייהשרמופקדעליהן

 • IIמוצריםשל

שלותיקןידבפסקהאמריקנית.בפסיקהלדיוןעלתההתאימותסוגיית

 Transamerica Computer-קליפורניהבצפוןהמחוזיהמשפטבית
s.Co. v. IBM Corp מונופולהתנהלותנדונה) IBM ( בעיצוב-מחדש

(ביןנסבההתובעטענתמערכתיים.חיבורממשקיובשינוימוצריושל

 ,ההתחברותבממשקיערכה IBMש-שוניםטכנולוגייםשינוייםעלהשאר)

שלהפריפריאליהציודלביןשלההמחשביחידתביןתאימותשמנעבאופן

 ,הפריפריאליהציודבייצורהיאאףעסקהעצמה IBM ,כמובן .התובע

אבדןבגיןלפצותו IBMאתלחייבדרשהתובעהתובע.לפעילותבתחרות

לסעיףגודיבנ ,פסולהציהליזמונופושלטענהעלהתבססהתביעתורווחיו.

 • 6האמריקני "שרמןחוק IIב 2

באשרבמוצר.ביצעה IBMש-הטכנולוגייםבשינוייםדןהמשפטבית

הפחתהכגון ,ביצועייתרוןנשאוהםכי ,עובדתית ,נמצאהשינוייםלמרבית

מקוםכינפסק . 7ההפעלהבעתהרעשבעצמתאוהנדרשתהחיווטברמת

הבסיסנשמט ,השינוימןהנובעטכנולוגישיפורעלמצביעהמונופולשבו

ישכיצייןהמשפטבית ,זאתעם .פסולהציהליזמונופובדברלטענה

להוציאכדיבוהיהאם-התחרותעלהמוצרעיצובהשפעתאתלבחון

תיבחןמכך,כחלק .הצרכןרווחתעלהשפיעוכיצד ,השוקמןמתחרים

מהשאיפהשנבעהאו ,יצירתיתהייתהמטרתואם-היצרןכוונתגם

 ,נמצאהטכנולוגייםמהשינוייםלאחדבאשר . 8מתחריםלדחוקהיחידה

האטהדווקאהוכחה :להפךהמוצר.ביצועיאתלשפרכדיבוהיהלאכי

ממשקשינויכי ,הייתההמשפטביתשלהעובדתיתהמסקנה . 9בביצוע

מזירתהתובעאתלדחוקכדיאלאנועדלאמקרהבאותוההתחברות

שכן ,פיצוייםלתובעמלפסוקנמנעהמשפטבית ,זאתלמרות .התחרות

 .!סנזקהוכיחלאהאחרון

 C.R. Bard Inc., v. M3 Sys .הואבסוגיהשעסקנוסףדיןפסק
Inc !!. לנטילתפטנטמוגןרפואימתקןהדיוןבמרכזעמדזהבמקרה

באופן ,המתקןשלהמחודשעיצובועלנסבההתביעהמחולים.ופסיותיב

עלהמשווקותמחטיםודחה ,צרןיהמתוצרתרפואיותמחטיםרקשתאם

ואולם ,המתקןביצועיאתמשפרהחדשהעיצובכיטעןהיצרן .מתחריםידי

מהמסמכיםאחדלהפך:עובדתיים.סימוכיןלכךמצאלאהמשפטבית

ביתהיצרן.שללמחטיהירפואיתרוןהיעדרעלהצביעהיצרןשלהפנימיים

להעלותהיצרןרצוןהיההעיצובלשינויהאמיתיהמניעכי ,סברהמשפט

אתולדחוק ,הרפואיותהמחטיםלשוקיריביושלהכניסהעלויותאת

לתובעפסקההראשונההערכאההשוק.מןהחוצההמתחרותהמחטים

הערכאהשלדינהפסקאתאישרה ,רובבדעת ,הערעורערכאתפיצויים.

 ,טכנולוגישיפורמהווההממשקסגירתאם ,הואשיושםהמבחן .הראשונה

 .מתחריםלדחוקפרקטיקהאלאהיאשאיןאו

אם ,היצרןבהחלטתיתערבולאהמשפטבתי ,מהפסיקהשעולהכפי

הצומחיעילותשליתרוןעלאוטכנולוגישיפורעללהצביעיכולהוא

 ! 2California Computer Products v. IBMעניין .הסגורהממשקמן

- IBMשפיתחהחדשבמוצר ,השארבין ,עסק disk driver controller . 
ניכרתלהפחתהגרםהחידוש .מתוצרתהבמחשבאינטגרליתשולבזהמוצר

 oליחידתהתחברעתאותהעדאשר ,המתחרההיצרןשללמוצרבביקוש

 .) 2007 ( 12209 ) 2 ( 07תק'מח

קוזבשורתהואה"תקלה"מקורכינפסקעובזתי.רקעעלהתביעהאתזחההמשפטבית

אתלהביאהצליחהנתבעתמומחהנמוכה.בעלותלתקנהושניתןשגויהבצורהשנכתבה

 . 6בעמישס, . Windo\vs 95בסביבתשתפעללמצבהתובעתשלהתכנה

בפרקטיקהלהתערבותכתנאימונופוליסטישוקכוחלקיוסהמוקזמתהזרישהעל

 HERBERT HOVENKAMP, MARK D. JANIS & MARK Aלמשל,.ראואי'תאימותשל
LEMLEY, IP AND ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES ApPLIED TO 

) uAL PROPERTY LAW, ch. 12.1, 12.3b (2002, 2004 supplement זcINTELLE . 
 .) 25.11.2007 ( 196ה"ח ,-2007התשס"היוצריס,זכויותחוקלהצעת ) 3 )(ג( 24סי 4

(להלן, F. Supp . 965 ) 1979 ( 184ראו,קליפורניה.צפוןשלהמחוזיתבערכאהמזורב 5

 .) Transamericaפרשת
אתמהווהשרמן")ייחוק(להלן, Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C . ) 2000 (כיזוע,

זהלחוק 2סיהעסקייס.ההגבליסבתחוסהאמריקניהפזרליבזיןהמרכזייסהחוקיסאחז

 " Every person who shall monopolize, or attempt to monopolizeכזלקמן,קובע
any part of the trade or commerce among the several States, [ ... ] shall be ] ... [ 

" deemed guilty of a felony . 
שלושהשלהוכחהטעונהלחוק 2סילפיאזרחיתתביעההאמריקנית,הפסיקהפיעל

ייבלתיבזרכיסעליושמירהאוהמעמזהשגת )ב(יימונופול";שלמעמזקיוס )א(יסוזות,

אועסקיניהולהמוצר,מעליונותהנובעתותחרותיתטבעיתמצמיחהלהבזילכשרות",

קיומועצסכייוזגש,סיבתי.בקשרהקשורנזקגרימת-וכן )ג(היסטורית;התפתחות

למעמזלהגיעהיצרןשלהלגיטימיתהאפשרותאתשוללהזיןואיןאסור,אינומונופולשל

לחסלניסיוןאלאבהשאיןזוהיאשתיפסלהפרקטיקהתחרותיות.בזרכיסמונופוליסטי

הוזלתאוהמוצרשלביצועשיפוריכגוןיעילות,שליתרוןמציגהשהיאמבליתחרות,

 United States v. Grinnell Corp ., 384הוא,זובסוגיהמנחהזיןפסקייצור.עלויות
) 1966 ( 563 . U.S . 

 . 993בעמי , 5ה"שלעיל Transalnerica ,פרשת

 . 992בעמישס,

 . 996בעמישס,

 . 996בעמישס, 10

11 ) 1998 , 157 F.3d 1340. (Fed Cir . 
 . F. 2d 727. (9th Cir , 1979 ( 613ראו 12
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מניפולציהיילטעןהתובעעמה.בתאימותועבד IBMשלהמרכזיתהמחשב

 .רווחיואבדןבגיןכספיפיצויודרשהממשק,בשינוי IBMשלטכנולוגית"

מאלהנמוכותהחדשהמוצרשלהייצורעלויותכי ,מצאהמשפטבית

כך ,כאלהבנסיבותלצרכן.מחירהוזלתהמאפשרבאופן-המתחרהשל

אתמחדשלעצברשאיהמונופולכי ,הודגש .יתערבלאהמשפטבית ,נקבע

עלויותהוזלתלשםאו ,לצרכןשלוהאטרקטיביותהגברתלשםהמוצר

אףהמונופוללשרוד.למתחרהלאפשרחובהאיןלמונופולאולםהייצור.

 ,אותםלבדוקמנתעללמוצריוגישהאומידעלמתחרהלספקמחויבאינו

לשאוףזכאי ,יצרןככל ,המונופול .מכירותיואתלהקלאולהעתיקם

 .!(הציבוריתהרווחהאתהמקדמת ,טכנולוגיתלהתפתחות

 . ! 4Berkey Photo v. Eastman Kodakבענייןהוצגהדומהעמדה

בפיתוחהעוסקת ,"קודקייהידועההמצלמותביצרניתעסקזהמקרה

לפילם.פיתוחבציודוכלהממצלמותהחלצילום,מוצרישלקוובייצור

שירותיסיפקהלכךובנוסףהמצלמותבתחוםבקודקהתחרתההתובעת

הפועלתחדשהכיסמצלמתהציגהקודק ,מסוימתזמןבנקודת .פיתוח

כימיקליםבאמצעותלפתחהיהאפשרהחדשהפילםאתחדש.פילםעם

החדשהמוצרכיטענה,התובעתקודק.ידיעלהמסופקיםפיתוחוציוד

לשימושחדשפילםלפתחעליהעתהשכן ,אנכיתכמתחרהבהפוגע

ובינתיים ,נטעןכךארו,ךתהליךהנוזהתהליך .החדשההמצלמהעם

 ,קודקאתלחייבעתרההתובעתהפיתוח.מחיריאתלהפקיעתוכלקודק

אתקיבלההראשונההערכאהרווחים.אבדןבגיןבפיצויים ,השארבין

כינפסקקודק.שלערעורהאתקיבלההערעורערכאתואילו ,התביעה

דינישלהפרהלטענתבסיסלשמש ,כשלעצמו ,יכולאינוחדשמוצרפיתוח

ואף ,והפילםהמצלמותבשוקמונופולהיאשקודקאףהעסקיים.ההגבלים

 ,לגיטימיתחרותימהלךזהוהרי ,קודםמוצרלדחוקעלולהחדששהמוצר

מראשלמסורמונופוללחייבאי-אפשרכינפסקעודבו.להתערבשאין

להםלאפשרמנתעל ,הצפויהחידושאודותעלטכנולוגימידעלמתחרים

והסודהפטנטהגנתאתסותרתכזוגילויחובתתואם.מוצרעםלהיערך

חידושים.לפתחהיצרןשלבתמריץלפגועצפויהוהיא ,המסחרי

עלתההתחסותממשקיוסגירתטכנולוגיתקשירהשלהסוגיה

 USA v. Microsoftבענייןהמפורסמתהפרשהבעקבותציבורילדיון
. 5COrp ! . נגדתביעההאמריקניהמשפטיםמשרדהגישמקרהבאותו

למחשביםההפעלהמערכותבשוקהדומיננטיתהיצרנית-מייקרוסופט

השוקמןמתחריםהדוחקת ,אנטי-תחרותיתלהתנהלותבטענה-

הייתהשיפוטיתלביקורתשהועמדוהפרקטיקותמןאחת .הרלוונטי

שלהאינטרנטדפדפןלבין Windowsביןהטכנולוגיתהאינטגרציה

באופןזהבענייןפעלהמייקרוסופט .) Internet Explorer (מייקרוסופט

למשתמשהמאפשרתמהתכנהשלההדפדפןאתמחקההיא )א( :משולב

באופןההפעלהמערכתאתעיצבההיא )ב( ;"תכניותלהסיר/להוסיף"

עיצבההיא )ג( ;שלהמהדפדפןהשונהבדפדפןהצרכןבחירתעלהמתגבר

הדפדפןאתלמחוקהמשתמשמצדניסיוןשכלבאופןההפעלהמערכתאת

 .המחשבבתפקודילפגיעהיגרוםשלה

 95ס mבאוחזתקרוסופטימיכינפסק,המונופוליסטיהמעמדבמישור

וככזאת , Windowsההפעלהמערכתבאמצעות ,ההפעלהמערכותמשוק

לאמייקרוסופטכי ,המחוזיהמשפטביתפסקעודמונופול.מהווההיא

המוצר.בתפקודישיפורבסיסעלהטכנולוגיתהאינטגרציהאתהצדיקה

חיסולשל ,גרידאאסטרטגייםממניעיםנבעההממשקסגירתכינפסק

הדפדפןכגון-מתחריםדפדפניםלביןמייקרוסופטביןהתחרות

Navigator שזירתהעובדהעלהתבססהזופסיקה .נטסקייפחברתשל

אלא ,הדפדפניםבשוקהתמצתהלאלנטסקייפמייקרוסופטביןהמאבק

הדפדפןשלהמיוחדותתכונותיוההפעלה.מערכותבשוקהשליטהעלנסבה

מערכתשללתפקידהבדומה ,שוניםמחשביישומיעליולהפעילמאפשרות
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תיצורהמתחרההדפדפןשלשתפוצתואפואחששהמייקרוסופט .הפעלה

טינהדומינמעמדהעלותאייס Windowsל-משמעותיתתחרותחלופת

תיהטכנולוגהאינטרגציהאתלפתחשהניעההואזהוחשש ,זהבשוק

החדשה.

 ,המחוזיהמשפטביתשלממצאיואתאישרההערעורערכאת

בדפדפניסהשימושאתבפועלהפחיתההטכנולוגיתהאינטגרציהשלפיהס

הפעולותשלושכלאתשגינתההראשונההערכאהלעומתואולסמתחריס.

מצאה ,מתחריסלדחיקתכאסטרטגיותמייקרוסופטשנקטההטכנולוגיות

להסירהאפשרותחסימת-האחתמהן:בשתייסרקפסולהערעורערכאת

במקרההמחשבלתפקודינזקגרימת-והשנייה , Explorerדפדפןאת

מייקרוסופטכי ,נפסקלהןבאשרהדפדפן.אתלהסירניסיוןשנעשה

 ,זאתלעומתזה.מעיצובהנובעטכנולוגייתרוןכלעלהצביעהלאאמנס

המתגרבבאופן Windowsאתלעצבהכרחקייסכיטענהמייקרוסופט

לאזהעובדתיטיעוןכיסברהמשפטובית ,בדפדפןהצרכןבחירתעל

הרתיעהאתהדיןבפסקהערעורערכאתהדגישהנשימהבאותה . l6נסתר

 . lןיצרןשלטכנולוגיותבהחלטותמלהתערבהשיפוטית

נסיאסיהאמריקניהמשפטבתיכי ,מלמדיסשנסקרוהדיןפסקי

עלדהיעמתוך ,לגופוהיצרןבחרשבוהטכנולוגיבעיצובמדיוןנרתעיס

ביןהיאהאמריקניתבפסיקההרווחתההבחנההשלכותיו.ועלטעמיו

הנעדרסגורממשקלביןלגיטימית,עסקיתמהצדקההנהנהסגורשקממ

נטל .לאותוסימתחרלדחיקתאסטרטגימהלךהמהווה ,זומעיןהצדקה

אתלהציגעליוכיומשמעותו ,המונופולעלמוטלזהבענייןההוכחה

הוזלתבתחוסאוהמוצרביצועיבתחוסהסגורהממשקשלתועלותיו

מהווהאינהכשלעצמהטכנולוגיתחדשנות ,זוגישהפיעלהייצור.עלויות

בממשקישאסגס ,הדיןהואכךקייס.העסההגבליסדינילהפעלתבסיס

נחותיסמוצריסדחיקתמתחריס.במוצריסבפועללפגועכדיהסגור

לאבולוציהחיוניתהיא ,פניהסעלחדישיסמוצריסוהעדפת ,השוקמן

הסבראיןשבומקוסואולסהדינמית.היעילותביסודועומדתהטכנולוגית

נפתח-מתחרהמוצרלחסלמונופוליסטילניסיוןפרט ,התאימותלמניעת

שיפוטית.להתערבותהפתח

יאפשרוהכלכלייסהשיקוליס .הסוגיהשלכלכלילניתוחאעבורעתה

ראויהשיפוטיתמדיניותעיצובויאפשרו ,הדילמהשליותרעמוקההבנה

שבהן ,) Network Industries (רשתבתעשיותיתמקדהניתוחבישראל.

התאימות.תכונתשלהמשמעותמתחדדת

כלכלו[ותוחג.

רשתתעשיית .רשתבתעשיותבולטותמותיהתאתכונתשלהשלכותיה

מערכותאואינטרנט ,טלפוניהכגוןפרטיס,ביןתקשורתעלמבוססת

 ,יותרגדולההמשתמשיסשכמותככלאלה,במערכותלמחשביס.הפעלה

מסויס).לגבול(עדהמערכתמןהאינדיבידואליהפרטשלתועלתוגדלהכך

הואאס ,בפקסימיליהאוטלפוןבמכשירטעסהיהלא ,הסתסמן ,לצרכן

חיוניתבמערכתנוספיספרטיסשלהשתתפותסהיחיד.המשתמשהיה

אפשרויותבהרחבתרקלאנעוץלכךהטעספרטית.תועלתליצירת

ברמתולעלייההמוצרשלנוסףלפיתוחהגדלבסיכויגסאסכי ,התקשורת

ההפעלהשמערכתככל .למחשבהפעלהמערכותהיאלכךדוגמה .השירות

בתחוסיותר.רביסיישומיסעבורהייכתבוכילצפותישכך ,יותרנפוצה

לכןהתמיכה.שירותישלהכלכליותאתמגדילהמשתתפיסבוייר ,השירות

 ,מסיביתמשתמשיסמסתשלוקיומההמערכתנפוצותכילהניחאפשר

lצרכןכלעבורהפרטיתהצרכניתהתועלתאתמקדמיס 8 . 

על ) Network Effect) IIהרשתאפקט IIהמונחאתטבעוכלכלניס

משתתפיסריבויבעקבותעולהלפרטהמוצרערךשבומצבלתארמנת

lבצריכתו כלליסלפיהבסיסייס.וההיצעהביקושכלליאתסותרזהמצב . 9

כןועל ,השוליתהייצוריחידתערךאתלהפחיתצפויבהיצעגידול ,אלה

ערך :הפוכהכלכליתתופעהנצפיתרשתבתעשייתואולס .מחירהאתגס

ערךאתמעלהבהיצעהגידולההיצע.התרחבותעסעולההשוליתהיחידה

להתנהגות ,רשתבתעשייתלשלס.הפרטשלנכונותואתומגדילהשימוש

משמעותה .) Positive Externality ( "חיוביתחיצוניתהשפעה IIישנההפרט

רווחתעלומשפיעה ,שלולתועלתומעברמקרינההפרטשלשהפעילותהיא

 . 20האחר

להובילצפויהרשתאפקט :יתרונותלרשתישהיצרןמבחינתגס

2הייצורערךאתלהעלותוכך ,כולוהשוקבהיקףלגידול l . צרכניסריבוי

חזקתמריץליצורצפויהזותופעההיחידה.ריבמחיהילעללהובילצפוי

 ,להניחאפשרכיטען Economidesהכלכלןהכולל.השוקבהיקףלגידול

אוליגופוליסטימבנהיעדיףרשתבתעשייתשהיצרן ,פרדוקסליבאופן

מבוססזהטיעוןמונופוליסטי.מבנהפניעל ,רמותיפכמהפועלותשבו-

 . 22הכוללהשוקבהיקףלגידולתוביליצרניסקבוצתשלפיוהרעיוןעל

משתתפיס.של IIקריטיתמסה IIללשאוףהיצרןאתדוחףהרשתאפקט

אתהנויבימשיךהשוקואיל,ךמסוימתחדירהשמנקודת ,היאההנחה

 " ,כשלעצמההצרכניתלציפייהשישבהשפעהנעוץלכךהטעס . 23עצמו

 . 29בעמ'שם, 13

 . F.2d 263 "d (2d Cir 1979 ( 603ראו 14
 ; F. Supp. 2d 30 ) 2000 ( 87ראו,קולומביהבמחוזהראשונההערכאהשלהזיולפסק 15

 United Stats v .ראו,קולומביהמחוזשלהפזרליתהערעורערכאתשלהזיולפסק
) 2001 ( 34 Microsoft Corp. 253 F.3d . 

 . 47בעמ'שם, 16

 . 43בעמ'שם, 17

 Michel L. Katz andלמשל,ראוהרשתאפקטשלועקיפיםישיריםצרכנייםליתרונות 18
75 , Carl Shapiro, Network Externalities, Competition, and C0l11patibility 

AM. ECON. REv. 424 (1985);S. J. Liebo\vitz & Stephen E. Margolis, Network 
) 1994 ( 133 . Externality: An UnCOml110n Tragedy 8 J. ECON. PERSP . 

 Nicholas Economides, COlnpetition Policy in Neflvork Industriesלמשל,:ראו 19
, An Introdllction, in THE NE\V ECONOMY AND BEYOND: PAST, PRESENT AND FUTURE 
) 2003 ( , 3.1 . DENNIS W. JANSEN sec . 

 . 135-133בעמי , 18ה"שלעיל Liebo\vitz & ,Margolisראו, 20

 Carmen Matutes & Pierre Regibeau, "Col11patibility and Bundlingלמשל,ראו 21
37 01 C0l11plel11entary Goods in Duopoly" 40 J. OF INDusTRIAL ECONOMICS 

) 1992 (. 
אתלהגזילחלופיתזרךאיולמונופולשלפיההנחה,מתוךכמובויוצאזהטיעוו 22

 Nicholas Economides, Network Externalities ,ראו,בשוק.התפוקההיקף
COI1Jplementarities, and Invitation to Enter, 12 EUROPEAN J. OF POLITICAL 

) 1996 ( 212 ECONOMY . 
 CARL. SHAPIRO & HAL R. V ARIAN, INFORMATION RULES: A STRATEGICלמשל,ראו 23

) 1999 ( 14 GUIDE TO THE NETWORK ECONOMY . 
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צרכניםלדחוףצפויהזוציפייהלסטנדרט,תהפוךמסוימתשטכנולוגיה

עצםמשום ,הרלוונטיתהטכנולוגיהנשואהמוצראתלרכושחדשים

הפרט ,בהלהשתתףצפוייםאו ,ברשתמשתתפיםכברשאחריםהעובדה

תהליךהאחרים,הפרטיםשלהחלטותיהםאתהפרטיתבהחלטתומשקלל

פירמהכימצפיםצרכניםאם :"עצמהאתהמגשימהנבואהיייוצרזה

באמצעותלדומיננטיתתהפוךאמנםהיא ,לדומיננטיתתהפוךמסוימת

 , 24צרכניםהצטרפותשלהנמשךהתהליך

אתעמהמביאהרשתבתעשיותהנצפיתדה-פקטוהסטנדרטיזציה

בשוקהראשונההטכנולוגיה :עלותהאתחושפתבבדבדאך ,הרשתברכת

לחדורתתקשהשנייהטכנולוגיהראשונה,היותהמעצםביתרוןזוכה

 ,נחותהבטכנולוגיהלהילכדעלולהשוקכ,ךעדיפה,היאאםאף ,פנימה

 , 2Sמסוימתטכנולוגיהשללחדירהשהובילו "היסטורייםאירועיםייבשל

שלבהחלטותיהםהפרטהחלטתשלבתלותץנעוזולתופעההטעם

באבדןמסתכןחדשהלטכנולוגיהלבדושיעבורצרכן ,אחריםפרטים

צרכניםעםהקשרמניתוקהצפוי ,הרשתמןלושצמחוהיתרונות

הוא ,הדרגתיכללבדרךהואסטנדרטהמרתשלתהליךכןעל , 26אחרים

ביןלהשוותהצורך ,מידעבעיותהטכנולוגיות,ביןמעברבעלויותכרוך

אבדןמפניוהחששהחדשההטכנולוגיהבהפנמתהקושי ,לקייםהחדש

 "שבויקהליינוצרבינתייםהמעבר,עללהקשותצפוייםהרשתיתרונות

) Installed Base ( תזוזהעלומקשהמעמדהאתהמחזק ,הקיימתברשת

 , 27טכנולוגיותביןתיאופטימל

החדירהעלעזהתחרותמציתהראשונהלטכנולוגיההצפויהיתרון

שבו "מכרזיילמעיןהתהליךאתדימוכלכלנים , 28השוקאלהראשונית

 , 29הדרךבסוףלזוכההמובטח-המונופולמעמדעלמתמודדיםהמתחרים

לצפותאפשרהרי ,רצויתהליךהיאהבכורהמעמדעלתחרותכיאףואולם

 ,למשל ,תחרותיותובלתיאגרסיביותחדירהאסטרטגיותשללאימוצן

עשוייםזמנייםהיצףמחיריאוצפויהטכנולוגיהעלמוקדמתהכרזה

התנהלותמפניהחשש ,כמובן , 30פוטנציאלייםמתחריםשלכניסהלהרתיע

לצפותאפשר ;השוקעלהראשוניהמאבקבשלבפוסקאינואסטרטגית

לחדירתניסיונותלהדוףינסה ,בשוקהתבססהשלושהטכנולוגיהיצרןכי

לנקיטתשוקכוחבידונותןהמונופוליסטימעמדוחדשה,היטכנולוג

לשוק,כניסתועלקושיויצירתהיריבעלויותהגדלתשמטרתןאסטרטגיות

היתרון :הרשתשוקשלמבנהוידיעלמחוזקכמונופולמעמדומכ,ךיתרה

להפעלתנוחהתשתיתיוצריםהשבויהקהלותופעתלראשוןהאינהרנטי

 ,מונופוליסטיותפרקטיקות

מונופול,שללמבנההשוקאתלדחוףצפויהרשתאפקט ,כןכיהנה

שלהתופעהרקעעלתחרותי,מאיוםיחסיתהמוגןמונופולזהו

כלל,בדרך ,הנוהמונופולרשתבתעשייתמכ,ךיתרה ,"לראשוןתרוןייי

חדירתעליותרעודהמקשהדבר ,תוצריועלהמגןרוחניקנייןבעל

לתרוםעשוילהתקבלהצפויהמונופוליסטיהמבנהודוק: , 3Jמתחרים

סטנדרטיזציהשלתהליךלקדםצפויהמונופול ,השוקליעילות

דומיננטיתטכנולוגיהסביבמתכנסהשוק ,זהבתהליךדה-פקטו,

היתרוןאתלהעציםצפויההסטנדרטיזציה ,המונופולשלזו-אחת

מונופולשלהיווצרותועםבבדבדואולם ,הצרכניםמצדלגודל

שמדוברבעובדהנעוץזהחשש ,החברתיותמעלויותיוהחששצומח

סיכוניםליטולהמונופוליסטיהיצרןאתהממריץ ,מיוחדשוקבמבנה

החשששהושג,מעתולשמרו ,הבכורהבמעמדלזכותמנתעלכלכליים

המתפתחתהתלותמשום ,מתחזקמונופוליסטיותפרקטיקותמפני

במוצרתיהבלעדהאחיזהכאלה,בנסיבות ,הדומיננטיתבטכנולוגיה

אופייהאתהמחזק ,"בקבוקצווארייליצורעלולהעיקרימערכתי

 ,הרשתשלתחרותיהבלתי

מוצריםביןתאימות ,התאימותתכונתמשתלבתזוצומתבנקודת

יצרניםשללשוקלכניסה "מפתחיימעיןמהווההעיקרילמוצרפריפריאליים

עשויהזו :בתאימותלחפוץעשויהיצרן ,כאמור ,מתחריםמערכתרכיבישל

להתרחבותוולתרום ,העיקריהמערכתמוצרשלופיזורוהפצתואתלקדם

רשתבעלמונופליסטיביצרןמדוברשבומקוםואולם , 32השוקשלהכוללת

 ,התאימותתכונתבשלברשתהצפויהנוסףהגידולביןלשקללעליו ,רחבה

דומיננטייצרןאצללשוק,מתחריםמכניסתהצפויהתחרותיוםיהאלבין

תאימות,ליצירתבתמריץחסרלהימצאעלול ,ממילאגדולהרשתבעל

לדחותנטייתותגדלכך ,שייצרהמערכתבהצלחתיותרבטוחשהיצרןככל

עללגבורהתחרותיהאיוםצפויכך ,מבוססהיצרןשמעמדככלתאימות,

לנקוטעלולמונופוליסטייצרןכןעל , 33המוצרשלנוספתשבהפצההשיקול

המערכתיבמוצרהתלותאתלשמרמנתעלתאימותמניעתשלפרקטיקה

 ,שייצרהראשי

שלהטבעיתהנטייהביןמעניינתחפיפהימתימתקרשתבתעשיות

האינטרסלבין-המעברעלויותמשום-הקיימתברשתלהישארהצרכן

בכוחלפגועצפויזהמיוחדמבנההמונופול,מעמדאתלשמרהיצרני

התערבותולהצדיק ,מונופוליזציההמרסןכגורםהשוקשלהשיטור

 ,מחייבים "פיפיותחרביימפניוהחששמידעבעיות ,זאתעם ,חיצונית

להתערבותהקשורבכלומרוסנתזהירהשיפוטיתמדיניותגיבוש ,לדעתי

הבא,בפרקכךעלאעמודיצרן,שלטכנולוגיותבהחלטות

בפרקטיקהלהתערבות.שיקוליםד
תאימותלמניעתמונופוליסטית

בפרקטיקהשיפוטיתלהתערבותםישיקולראשישניאציעזהבפרק

לבחוןישהראשוןבשלבכיאטעןתאימות,למניעתמונופוליסטית

שבומקום ,סגורבממשקלבחורהטכנולוגיתההחלטההשלכותאת

מקוםאין-זולפרקטיקהיעילותשלהצדקהעלמצביעהמונופול

נהיאהתאימותמניעתכייתברראםגםכיואטעןאמשיךלהתערבות,

בהחלטתבהתערבותזהירותמשנהלנקוטישהיעילות,מהצדקתנהנית

יעילותעלההתערבותהשלכות ,שנראהכפי ,מידעבעיותמשוםהיצרן

אתהמחזקתהתערבותהאח,דהצדמןחד-משמעיות,אינןהשוק

יעילותאתמשפרתובכךלגודל,היתרוןלמיצויתורמתהקיימתהרשת

להחלישעלולהקיימתהרשתחיזוקהארו,ךלטווחואולם ,השוק

חיצוניתשהתערבותמכאן ,וחלופיתחדישהרשתלפתחהתמריץאת

ולעכב ,הקיימתהטכנולוגיהאתלקבעעלולהקיימתרשתהמחזקת

משיקוליםאחדבכלנדון ,מתחרהרשתשלאופטימליתהתפתחות

בפירוט,אלה
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היעילותעלהסגורהממשקהשלכות . 1

תאימות)תכונת(המקייספתוחבממשקלבחורמונופוליטטייצרןמניעמה

אינטרטישליצרןכיהיאהמוצאנקודתתאימות)?(השוללטגורבממשקאו

יותרגדולמכירותמחזורפירושהרחבהרשתהיצרן,עבורהרשת.בהרחבת

לתרוסצפויתאימות,תכונתהמקייספתוח,ממשקיותר.רחבשוקונתח

מודולרי,מערכתימוצרלייצראינטרטליצרןישלכאורה,כן,עללכך.

 . 34חיצונייסיצרנייסשלרכיביסשלהתחברותהמאפשר

מדורבשבומקוסמתעמעספתוחבממשקהיצרניהאינטרטכאמור,

ליפולעלולהרשתשלנוטפתמהרחבההצפויהרווחעבורו,במונופול.

מקוסמתחריס.כניטתמזמיןפתוחממשקמתחריס.שבכניטתמהטיכון

עשוייסהמשנהטפקי-המערכתמוצרימגווןאתמטפקהמונופולשבו

עשויהאיוסהארו.ךלטווחהמשנייס.המוצריסבשוקמעמדועללאייס

המשנהבענפיהפועליסמתחריסהראשי.המערכתיהמוצרעלגסלחול

מאגרלהקיסעשויהפתוחהממשקזהבאופןזה.לשוקגסלחדורעשוייס

כןעלהמונופול.שלההגמוניהעלהמאיימיסמתחריס,שלפוטנציאלי

ואכן,מתחריס.לדחיקתכאטטרטגיהטגורבממשקלבחורעלולהמונופול

בעלמוצרלייצרהמונופולשלהמוטיבציהשרמתכךעלעמדוכלכלניס

 . 35האופטימליתהחברתיתמהרמהליפולצפויהפתוחממשק

מדובראסלהכריעהצורךעניינוזה,מטוגבמקריסהמתעוררהקושי

הנהניתעטקיתבהתנהלותשמאאופטולה,מונופוליטטיתבהתנהלות

לממשקלגיטימיתהצדקהעללהצביעעשויהמונופוליעילות.שלמיתרונות

טובהתיאוסרמתלהבטיחכדילהידרשעשויטגורממשקלמשל,טגור.

המוצר;שלהאינטגרליבעיצובלתמוךעשויהואהרשת;רכיביביןיותר

בנוגעליצרןמהצרכןיותרטובהמידעזרימתלכאורהמאפשרטגורממשק

יותריעילטיפוללאפשרבוישהמשותפת;ולהפעלתסהמוצריסלשני

לתרוסעשויטגורממשקהמוצריס;איכותאתולשפרהמתעוררותבבעיות

הואיחדיו;מיוצריסהמוצריסשנישבומקוסייצור,בעלויותלחיטכון

להקלבוישלבטוף,רכיביס;שליציבהואטפקהשוטףמלאילהבטיחעשוי

 . 36חדשיסמשלימיסלמוצריסההתרחבותואתהפיתוחאתלכאורה

הצדקהבעלתהנהשאומצההפרקטיקהאסלהעריךקושישקייסמובן

בעיותמתחריס.לדחיקתאטטרטגיהמהווההיאשמאאויעילות,של

רקכידומהזה.בענייןיינכונה"שיפוטיתהחלטהקבלתעלמקשותמידע

לאחדשמשתייכתכמיהפרקטיקהאתלטווגיהיהאפשרקיצונייסבמקריס

אטטרטגיהאומותרת)כן(ועליעילהפרקטיקה-הרבוריסהקצוותמן

יעילותשיקוליהמקריס,במרביתפטולה).כן(ועלמתחריסלדחיקת

אחר.אוכזהיחטיבמינוןבו-זמנית,משמשיסאטטרטגייסושיקוליס

דומיננטי.הואהיעילותשיקולאסלבחוןהמשפטביתעלאלהבמקריס

תטפוגוהחרבהשיפוטית,להתערבותמקוסשאיןהריכ.ךהואהדבראס

מתבררזאתלעומתאסהטגור.לממשקהנלוויתהמתחריס"יידחיקתאת

שיפוטית.להתערבותהפתחנפתחממש,שליעילותשיקוליאיןכי

מלומדיס . Ordover & Willigשלגישתסאתלהזכירכדאיזהבהקשר

שונההמונופול.שלטכנולוגיתבהחלטהלהתערבאיןשככללטברואלה

לממשקפתוחמממשקמוצר,שלמחדשבעיצובמדורבשבומקוסהמצב

חזקהצומחתמהשוק,לצאתהמתחרהנאלץהשינויבעקבותאסטגור.

במקרהלמתחרה.נזקלגרוסנועדההממשקטגירתשלפיההמונופולכנגד

אתמקדסהטגורהממשקכילהוכיחהמונופול,אלעוברהשכנוענטלכזה

 . 37הרלוונטיתהטכנולוגיה

מהתערבות.הנרתעתמאופקתמדיניותלאמץהראוישמןהיאגישתי

 oראוי.כללהואהמונופול,אלההוכחהנטלאתהמעבירהראייתי,הכלל

 Michel L. Katz & Carl Shapiro, Network Externalities, Competition ,ראו, 24
) 1985 ( 425 , 424 . and Conlpatibility, 75 AM. ECON. REV . 

 Nicholas Economides ,ראו, . Path Dependence-כלכלניסבפימכונהזותופעה 25
Conlpetition Policy in Network lndllstries: An lntroduction, in THE NEW 

, 3.3.10 . ECONOMY AND BEYOND: PAST, PRESENT AND FUTURE, DENNIS W. JANSEN sec 
 W. Brian Arthur ,למשל,ראוהשוקייל"לכיזתכגורסהשבויהקהללבעיית ) 2003 (

Conlpeting Technologies, lncreasing Retllrns, and Lock-in by Historical 
Events, 99 THE ECON. J. 116 (1989); Matthelv F. Mitchell and Andrzej 

. Skrzypacz, Network Externalities and Long-Rlln Market Shares, 29 ECON 
) 2006 ( 621 THEORY . 

 Matthelv T. Clement ,lnejficient Standard Adoption: lnertia andלמשל,ראו 26
Monlentllm revisited, 43 ECON. lnquiry 507 (2005); Takanori Ida, 80ttleneck 

. Monopolies and Network Externalities in Network lndllstries, EVOL. INsT 
) 2004 ( 95 ) 1 ( 1 . ECON . 

 Josep Faה e11 & Garth Saloner, Standardization ,ראו,מעטועלויותמיזעלבעיות 27
. cOlllpatibility, and innovation 16 RAND J. OF ECON. 70 (1985); William. E 

Cohen, COlnpetition and Foreclosure in the context oj lnstalled 8ase and 
) 1996 ( 535 . Compatibility Effects, 64 ANTITRUST LAW J . 

 Mark A. Lemley &ראו, . the winner takes it all-רשת,בתעשייתכילומר,נהוג 28
. David McGolven. ,Legallmplications oj Netlvork Econolnic Effects, 86 CAL 
) 1998 ( 479 . L. REV . 

 MichaeI. L. Katz & Carl Shapiro, Systenls Competition and Networkראו, 29
) 1994 ( 93 . Effects, 8 J. ECON. PERSP . 

 Joseph Faה e11 & Gatth Saloner, ,lnstalled 8aseלמשל,ראוחזירהאסטרטגיותעל 30
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76 AM. ECON. REV. 940 (1986) ;CARL SHAPIRO & H.R. V ARIAN, INFORMATION 
) 1999 ( 133-111 RULES - A STRATEGIC GUIDE TO THE NETIVORK ECONOMY . 

בתוצריסכללבזרךמאופייניסהחזשהייהכלכלהייששוקיכךעלעמזפוזנרהמלומז 31

 Richard A. Posner, Antitrust in the new EcononlY , 68ראו,הרוחני.הקנייןפרי
) 2001 ( 926 , 925 . ANTITRUST L. J . 

 Baohong Sun, Jinhong Xie & Henry H. Cao, Prodllct Strategyלמשל,ראו 32
243 jor lnnovators in Markets withollt Netlvork Effects, 23 MKT. SCIENCE 

) 2004 (. 
 Michel L. Katz & Carl Shapiro, Network Externalities, Competition ,ראו, 33

& and COlnpatibility, 75 AM. ECON. REV. 424 (1985);Michael. L. Katz 
Carl Shapiro, Systems Competition and Netlvork Effects, 8 J. ECON. PERSP . 

93 ) 1994 (. Xie & Cao , 32היישלעיל . 

 Katz and Shapiroשמציעיסהכלכליהניתוחאתראורשתבתעשייתהמונופולשיקוליעל 35
לעיל , Network Externalities, Conlpetition, and Conlpatibilityמאמריס,בשני

 . 29היישלעיל , Systenls C0l11petition and Network Effects ; 18הייש

 Nicholas Economides ,ראו,סגורבממשקהיצרןלבחירתיעילותשלשיקוליסעל 36
Conlpetition, Compatibility, and Vel·tical lntegration in the Conlputing 

: MONOPOLY חlndustry, in COMPETITION, INNOVATION AND THE MICROSO 
& ANTITRUST IN THE DIGITAL MARKETPLACE 210-211 (Jeffrey.A. Eisenach 
) 1999 ,. Thomas M. Lenard eds . 

 Janusz A. Ordover & Robert D. Willig, An Econolnic Dejinitionראו, 37
. oj Predation: Pricing and Prodllct lnnovation, 91 YALE L. J. 8 (1981);J 

Ordover & W. Baumol, Antitrust Policy and High- Technology lndustries, in 
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החיבורממשקאתלסגורהטכנולוגיתההחלטהאתשקיבלהואהמונופול

החלטתונפקותאודותעלהרלוונטיבמידעהאוחזהואמתחרה.למוצר

בסגירתישאםהייצור.עלויותהוזלתבמישוראוהמוצרביצועיבמישור

לדרושמקוםאיןזאת,עםיציגם.-יעילותשליתרונותהסגורהממשק

שיתרוןשיראהאוגבוהה,ממהיעילותיתהשפעהשיציגמהמונופול

שיצביעבכךדיבמתחרים.לפגיעההחששעלוגוברדומיננטיהואהיעילות

ישפסולה.למונופוליזציהטענהלהדוףמנתעלעניין,שללגופויתרוןעל

יעילותשלאפקטיבילתהליךתנאיהיאהטכנולוגיתההתפתחותכילזכור

בהתייעלותאוקטן",ב"צעדשמדוברמשוםרקלחסמהמקוםאיןדינמית.

 ,כןכמוהחידוש.בתמריצילפגועעלולהיתרהרגולטיביתהתערבותפעוטה.

השלכתואתלהעריךמנתעלהנדרשתהספקולציהממידתלהתעלםאין

שככללראויכןעלתרומתו.אתולכמתהיעילותעלהטכנולוגיהעיצובשל

 .היצרןשלדעתולשיקוליותרוטכנולוגיעיצובשעניינןהחלטות

לדחוקהמונופולכוונתלעצםמשקללתתאיןכילינראהבנוסף,

התהליךבלבעומדתמתחריואתלדחוקיצרןכוונתכילזכור,ישמתחרים.

 ,מתחריוחשבוןעלשוקנתחלגרוףשינסהמהיצרןמצפיםאנוהתחרותי.

כןעלמחירו.הוזלתבאמצעותאוהמוצר,איכותשיפורבאמצעותוזאת

עם .עצמאימשקללולייחסמקוםואיןפסול,איננועצמוהדחיקהמניע

ענייניתהצדקהכלעללהצביעמסוגלאינוהמונופולשבומקום ,זאת

לרעהלניצולחששעולהתחרותי,איוםלחסלהרצוןזולת ,הממשקלסגירת

מונופוליסטייםממאפייניםהסובלשוקכידוע,המונופול.שלהשוקכוחשל

במקריםהיצרן.התנהלותעלפיקוחככליהתחרותי,הבקרהמנגנוןאתחסר

ישכאלהבמקריםגםואולםהמשפט.ביתהיאהמפקחת"העיןיי ,כאלה

השוק.יעילותעלהשיפוטיתההתערבותשלהצפויותלהשלכותלבלשים

הבא.בפרקכךעלאעמודאחת.מקשהעשויותאינןאלההשלכות

היעילותעלההתערבותהשלכות . 2

כלליא.

להתחשבצריכהתאימותמניעתשלבפרקטיקהשיפוטיתהתערבות

שיפוטיתהחלטההשוק.שלהתפתחותוהמשךעלהשלכותיהשלבדואליות

פיצוייםבתשלוםהמונופולאתולחייב ,הממשקסגירתאתלגנותעשויה

המונופולשלהתמריץאתלהחלישצפויהכזוהחלטההנפגע.למתחרה

משמעותהמערכתית.תאימותלקייםאותוולעודדסגור,ממשקליצור
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בנקודה .בשוקפועלתשכברהקיימתברשתתמיכההיאכזוהחלטהשל

מעודדהקיימתהרשתחיזוקההחלטה:השלכותשלהדואליותנעוצהזו

הדברעלול ,בעתבהומחזקה.הרשתאתמרחיבוכךפנים-רשתית,תחרות

בעקבותהבין-רשתית.ברמההיצרןעםלהתחרותהתמריץאתלהחליש

 ,חלופיתמערכתשלאופטימליתהתפתחותלעכבעלולהתאימותעידודכ,ך

עדיפה.רשתיתטכנולוגיהלצרכןלהציעעשויהאשר

ביןלהמירלאפשרותנוגעתהתאימותתכונתהפנים-רשתי,במישור

מאפשרתהתאימותחיצוניים.מערכתלרכיביפנימייםמערכתרכיבי

מגדילההיאאחר.בספקשמקורו ,חיצוניבמוצרהמערכתשלמוצרלהחליף

קידוםהרכיבים.יצרניביןתחרותומקדמתהחלופייםהרכיביםהיצעאת

בנקודתואולםחיובי.באורהתאימותתכונתאתמאירהפנימיתהתחרות

תהליךיוצרתהרשתהתרחבותהחיסרון.גםלהימצאעלולזויייתרון"

מאחר . J8מערכתבאותהמשתמשיםהכולדה-פקטו:סטנדרטיזציהשל

מערכתלפתחהתמריץנחלש-בהמשתמשיםשהכולמערכתשקיימת

בטכנולוגיההשוקשללקיבועלהובילעלולההסטנדרטיזציהחלופית.

הקיימת.

בין-ייתחרותלביןייבתוך-הסטנדרט"תחרותביןמבחיניםכלכלנים

להחלישעלולהאך ,בתוך-הסטנדרטתחרותמקדמתתאימותסטנדרטים."

אתלדחוףעשויתאימותשלהיעדרהדווקא . J9בין-סטנדרטיםתחרות

הקיים.לסטנדרטבתחרותשיעמוד ,חלופיסטנדרטלפתחהיזמים

השוקשלהדינמיתליעילותהבין-סטנדרטיתהתחרותשלחשיבותה

זולהתמודדעשויותתאימותבלתיטכנולוגיותשתי :בספקמוטלתאינה

לעומתאודיוקלטותאודי.וי.דילעומתוידאו(למשלמוות"ייעדזומול

מלחמת ,המועדפתהטכנולוגיהשל "ניצחוןייבהיעדראףדיסקים).

כגון:הרשתית,ברמהאלטרנטיבותכמהשלקיומןמקדמתסטנדרטים

 . 40חלופיותמשחקיםקונסולותאולוויין,שידורילעומתבכבליםטלוויזיה

המערכתברמתההיצעסלגדלאחר,מולעומדאחדסטנדרטכאשר

היעילותאתלקדםכדיהבין-סטנדרטיתבתחרותישזובדרךהכוללת.

השוק.שלהדינמית

מהמקרההיקשתאימות:מניעתשלבפרקטיקהשיפוטיתהתערבותב.

 ) Essential Facility (החיוני"ייהמשאבדוקטרינתשל
תאימותמניעתשלבפרקטיקההשיפוטיתההתערבותבהשלכותהדיון

 .) Essential Facility ( "החיוניהמשאביידוקטרינתשלהמלכודאתמזכיר
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 "לסחוררוביסיישלבפרקטיקהלהתערבמאפשרתזודוקטרינה ,כידוע

אוחזהואשבו "החיוניהמשאבייאתלהעמידולחייבו ,מונופולמצד

להפעלתתנאיםארבעההציבוהמשפטבתי . 4Iמתחריושלבו-זמנילשימוש

אי-אפשר )ב( ;"ונייחמשאב"בשמחזיקבמונופולמדומ )א(נה:יהדוקטר

שלילת )ג( ;סבירהבלתיבעלותכרוךששכפולואו ,המשאבאתלשכפל

 )ד( ;משמעותיבאופןבתחרותלפגועצפויהלמשאבהמתחריםשלהגישה

 . 42אפשריתהיאלמשאבגישההעמדת

 United States v. Terminal- "הרכבותטרמינלייבענייןהידועההפרשה
43R.R. Ass'n -שלטואשר ,חמותקבוצתשאיחדבתאגידעסקה

חיצוניתרכבותלחברתלאפשרסירבהתאגידמרכזי.רכבותבטרמינל

דיןבפסקהתחרות.מזירתהחוצהאותהדחקוכך ,בטרמינללהשתמש

מוטלתהתאגידעלכי ,הבריתבארצותהעליוןהמשפטביתפסקמנחה

 ,כמובן ,הושפעהמשפטביתבטרמינל.שימושלמתחרהלאפשרחובה

תאגידשהקימוהרכבותחברותשביןהפעולהשיתוףמעובדתזהבמקרה

יותרקלהלסחורחובהשהטלתאףואולם .במשותףטרמינלוהחזיקו

אינהשההלכההרי ,מתחריםביןפעולהשיתוףכברקייםשבומקום

 Otter Tail Power Co. v. US44יןיבענהדיןבפסקכ,ךלכך.מוגבלת

מסוים.גיאוגרפיבאזורחשמללהולכתבתשתיתששלטהבחברהדובר

לתשתיתנזקקוכךלשםאךחשמל,לעצמםלספקביקשומסוימיםישובים

המשפטביתלתשתית.גישהלאפשרסירבההחברההמונופול.שלההולכה

לצורךחיוניתהיאההולכהלתשתיתהגישהכינפסק .עליהזאתכפה

כלכליתהצדקהאיןוכי ,חשמללהספקתתחרותיתאלטרנטיבהיצירת

 .מדוברשבהןהגבוהותהעלויותנוכח ,נוספתתשתיתליצירת

 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlandsפרשתאתגםלהזכירראוי
. 45Skiing Corp . גלישההרישלושהבעלסקיבאתרדוברענייןבאותו, 

הפעולהשיתוף .בודדגלישההרבעלסמו,ךסקיאתרעםפעולהלשתףשנהג

המאפשר ,משותףכניסהכרטיסלרכושלגולשאפשרותבמתןהתבטא

החליטהמסויםבשלב .שניםמשךנהגזההסדר .האתריםבשניגלישה

אתהבודדההרמגולשיולמנועההסדראתלהפסיק Aspen Skiingחברת

בעלתהמתחרהבחברה ,כמובן ,פגעזהסירוב .להרריהלהיכנסהאפשרות

 ,חוקיאינו Aspen Skiingשלסירובהכי ,פסקהמשפטביתהבודד.ההר

 . 46לשכפלושאי-אפשרגלישהבאתרהאוחזמונופולשהיאמשום

 01ympia Equip .בענייןהדיןפסק ,זומרחיבהפסיקהלעומת
. 47Leasing v. Western Union Tel. CO הדוקטרינה.שלהיקפהאתהצר

 ,מסויםלשלבעד .מדפסותווקיולשלייצורבחברהדוברפרשהבאותה

במועדמתחרים.יצרניםשלמדפסותגםשיווקוהחברהשלהמכירותאנשי

אנשיהפסיקו ,המדפסותמשוקלצאתהחברהשאיפתרקעעל ,מסוים

המדפסותמכירתאתוקידמומתחרותמדפסותלשווקמטעמההמכירות

עלמלהטילהמשפטביתנמנע ,במתחריםפגעהמהלךכיאףהחברה.של

מתחריה.לטובתשלההשיווקמערךאתולהעמידלהמשיךחובההחברה

משוםוזאת ,"חיונימשאבייללהיחשביכולאינושיווקמערךכינפסק

 . 48משלועצמאישיווקמערךלהקיםאפשרותיששלמתחרה

מתחשלקיומועלמלמד "החיוניהמשאביידוקטרינתשלכלכליניתוח

תחרות.שבקיוםהאינטרסקייםהאחדהצדמןשיקולים:קבוצותשתיבין

זמינים.בלתי "יםיחיונמשאביםיילגישהלמתחריםלאפשרישכךלשם

מונופולבידיהמצוילמשאבגישהכפייתכי ,חששקייםיהשנהצדמן

חלופימקורוליצורליזוםהמתחריםהיזמיםשלהמוטיבציהאתתחליש

אתלחייבבכוחםכייודעיםהפוטנציאלייםהמתחריםאם .לפעילותם

עצמאי "משאבייליצורשיתאמצומדוע-עמםנכסיואתלחלוקהמונופול

 ,מסוימיםבמקרים ,אכן ?הקיים "משאב"המולבתחרותשיעמוד ,משלהם

אלהשיקוליםות.יפיפכחרבלהתגלותעלולה "החיוניהמשאביידוקטרינת

אתלהחיללהציעהמשפטשלהכלכליתוחיהנמתחוםמלומדיםהובילו

 . 49מינימליתהתערבותשלגישהשלגישהץולאמ ,בצמצוםהדוקטרינה

התערבות .התאימותלתכונתהחיוניהמשאבמדוקטרינתנחזורעתה

 "חיונימשאביישללהעמדהדומהתאימותמניעתשלבפרקטיקהמשפטית

המערכתיהמוצרידיעלהמוכתב ,הטכנולוגיהסטנדרט .המתחריםלטובת

תחרות.לפיתוחנדרשתאליושהגישה ,"חיונימשאביילדומה ,הראשי

חברת . 5ס lntergraph Corp. v. Intel Corpבפרשתעלתהזוברוחטענה

 oלהולספקלהמשיךחייבתאינטלכיבטענהטלנאיאתתבעהאינטרגרף

 Lemley &למשל:ראו ," tipping "המכונהזה-פקטוסטנזרטיזציהשלתהליךלעניין 38
McGowen , 28ש"הלעיל , 

 Douglas D. Leeds, Raising the Standard: Antilrust Scrutiny ojלמשל:ראו 39
Standard-Selting Consortia in High Technology lndllstries, 7 FORDHAM 

) 1997 ( 641 . INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.l . 
של Wii ;סונישלפלייסטיישןהן:כיוםביניהןהמתחרותהיזועותהמשחקיםולותקונס 40

מייקרוסופט,של Xbox360 ;נינטנזו

/1ימונתיקראו:הישראליבמשפטהזוקטרינהלאימוץ 41 עסקייםהגבליםעלהממונה 93

ההגבליםעלהממונההחלטות _העסקיים[ההגבליםואח'מ IIבעזובקחברתנ'

בענייןהמשפטזין-ביתפסקיעסקיים,להגבליםהזיןבית _זיןפסקיהעסקיים,

החזקותא IIנצבבענייןעסקייםהגבליםעלהממונההחלטת ;] 194ב'העסקייםההגבלים

 _מ IIבעבישראללתחבורהשיתופיתאגוזהאגזמ, IIבעתחנותמפעלימ, IIבע 1995

 56-44 ,-1988ח"התשמ ,העסקייםההגבליםלחוק )א( 26יסלפימונופוליןבעליעלהכרזה

1000 = v\vw.etype.co.il/antil/Index.aspx?Cmd=5&amp;Subject2Expand \. 
748פ"ע /  ,) 1999 ( 2948 , 2942 ) 2 ( 71תק-מח ,ישראלמזינתנ'סברינה 96

 Glen O. Robinson ,ס n Refilsing to Deal with Rivals, 87 CORNELL Lלמשל:ראו 42
) 2002 ( 1207 , 1177 , REV . 

 . U S 383 ) 1912 ( 224ראו 43
 . US 366 ) 1973 ( 410ראו 44
 . US 472 585 ) 1985 (ראו 45
 , 41ש"הלעיל ,העסקייםההגבליםעלהממונההחלטת 46

 . f2d 370 , ) 1987 ( 797ראו 47
 Glenלמשל: ,ראוהזיןשלהתפתחותוותיאורואירופיתאמריקניתפסיקהלסקירת 48

, 1177 ,. n Refilsing to Deallvith Rivais, 87 CORNELL L. REV ס, O. Robinson 
1207 (2002). Sergio Baches Opi, The Applicalion of the Essentiai Doctrine 
to lnteilectual Property Licensing in the EU alld the US: Are lntellectuai 

. Propel'ty Rights stili sacrosant?, 11 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT 
: L.l 409 (2001); M. Hirsh, G E Richeimer, The Essential Facilities Doctrine 
. Keeping the Word Epithet jrom becoming one (2003) .http://papers.ssrn 

com/soI3/papers.cfm?abstract_id=389200; M A Bergman, The role oj 
the essential jacilities doctrine THE ANTITRUST BULLETIN 403 (2001); W 
Pengilley, Access 10 essentiai jacilities: a llnique antilrllst experience in 

) 1998 ( 519 Allstralia THE ANTITRUST BULLETIN . 
 Phillip Areeda, Essential Facilities: Anשלהמפורסםמאמרואתזהבהקשרראו 49

) 1990 ( 1.841 . Epithef in need oj Lillliting Prillciples, 58 ANTITRUST L , 
 Intergraph Corp. v .ראו:הערעורובערכאתהראשונהבערכאההדיולפסקי 50

,. rp סrp v. Intergraph C סrp. , 3 F. Supp. 2d 1255 (1998);Intel C סIntel C 
) 1999 ( . Fed. Cir . 
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מייצרת·שהיאמחשבשבבישללדוגמאותמוקדמתוגישהטכנולוגימידע

שלההעבודהתחנותשלפיהגרףאינטרשלטענתהעלהתבטטהזודרישה

אינטלוכי ,אינטלמעבדישלהטכנולוגיתלטביבהתאימותמתוךיוצרו

בשלבמוקדס.טכנולוגימידעאטפקתבאמצעותבעמבכךתמכהאף

גישהלאינטרגרףלטפקאינטלהפטיקה ,עטקיטכטוךרקעעלמטויס,

אפשרותללאכיטענהאינטרגרף .המוצרולדוגמאותהטכנולוגילמידע

העבודה.תחנותבשוקלשרודתוכללאהגישה

בדוקטרינתשימושתוך ,התביעהאתקיבלההמחוזיתהערכאה

שאינטלאףכי ,נפטקזו.החלטההפכההערעורערכאת .החיוניהמשאב

העמדתשלהתרופההרי ,הרלוונטיהמחשבמעבדיבשוקמונופולהיא

בהפרהומותנה ,רוחניקנייןלאינטלשבובנכטפוגעטודיטכנולוגימידע

הוכחהשלאטברההערעורערכאת .העטקייסההגבליסדינישלברורה

דוקטרינתשלפיה ,הקביעהעומדתשבערעורהדיןפטקביטודהפרה.כזו

לבין "משאב"היצרןביןאופקיתתחרותבקיוסמותנית "החיוניהמשאביי

מהטעס ,ייןנעבאותוחלהאינההדוקטרינהכיטברהמשפטביתמתחרהו.

לאינטרגרףאינטלבין .לאינטלאנכיתייצורבחולייתעומדתשאינטרגרף

 . Slשוקבאותותחרותאין

הרציונלאתמאירה Intergraph Cס rp. V. Intel Cס rpהלכת

אליוגישהוכפיית "משאבייהגדרת :"החיוניהמשאביידוקטרינתשביטוד

לביןבמשאבהמחזיקבין ,אופקיתתחרותלעודדבמטרהלהיעשותצריכה

 ,המונופולבידיהמוחזקהמשאב,אלגישהללאכי ,היאההנחהמתחריו.

 ,טכנולוגיבטטנדרטמדוברכאשר ,והנה .תחרותעמולפתחאפשריהיהלא
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