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 שיקולים תחרותיים בסוגיית התאימות

19T0Fאיריס סורוקר

* 

ד. שיקולים להתערבות . ג. ניתוח כלכלי. ב. סקירה משפטית. מבוא א.
. השלכות הממשק 1; בפרקטיקה מונופוליסטית למניעת תאימות

ה. סיכום  .. השלכות ההתערבות על היעילות2; הסגור על היעילות
 .ומסקנות

 א. מבוא

) מבוססים על עבודה מתואמת. המדפסת המחוברת System Productsמוצרים מערכתיים (
למחשב צריכה לתאום לדרך פעולתו. כרטיס הזיכרון צריך לתאום למצלמה הדיגיטלית. 
תכנת מחשב יישומית צריכה לפעול לפי הקודים של מערכת ההפעלה. מכשיר הדי.וי.די. או 

רכות משולבות מעין אלה, כמה מצלמת הווידאו צריכים להקרין על מסך הטלוויזיה. במע
), על מנת להשיג את התוצאה המבוקשת. Interoperabilityרכיבים מופעלים מתוך הדדיות (

) Compatibilityהיכולת לפעול ב"שיתוף פעולה" מותנית בהתקיימותה של תכונת תאימות (
 בממשקי החיבור שבין הרכיבים.

ידי היצרן. יצרן הבוחר ההחלטה אם לאפשר תאימות בממשקי המערכת נתונה ב
בממשק פתוח יוצר מערכת מודולרית, המאפשרת המרת רכיבים. למשל, יצרן של חומרת 
מחשב (מוצר מערכתי ראשי) עשוי ליצור ממשקי התחברות "פתוחים" בין יחידת המחשב 
לכונני דיסקים, למדפסות או למצלמות מחשב (מוצרים פריפריאליים). ממשק פתוח 

ר בין מוצר פריפריאלי המיוצר על ידי יצרן המוצר הראשי, לבין מוצר מאפשר לצרכן לבחו
פריפריאלי חיצוני המיוצר על ידי מתחרה. אך היצרן עשוי לבחור במערכת סגורה, המונעת 
הצטרפות של רכיבים שאינם מיוצרים על ידו. במערכת סגורה, היצרן הוא המספק את כל 

 חיצוני ייתקל בממשק סגור.רכיבי המערכת. ניסיון לחבר למערכת רכיב 

 
 .דוקטור למשפטים. שופטת בית משפט שלום  *
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ברמה האינטואיטיבית, תכונת התאימות מקדמת את האינטרס הצרכני: היא מקנה לו 
בחירה ויכולת גיוון בין מוצרים חלופיים. תאימות תאפשר לצרכן להשתמש בכרטיסי זיכרון 
חלופיים לאותה מצלמה אלקטרונית, או במטענים חלופיים לטלפונים ניידים. גם היצרן 

להפיק תועלת מתכונת התאימות. האפשרות לחבר אל המוצר המערכתי הראשי  צפוי
מוצרים פריפריאליים חלופיים תורמת לפיזור ולהפצה טובים יותר של המוצר העיקרי. פועל 

השוק כולו צפוי לגדול, והיצרן ייהנה ממחזור מכירות גדול יותר. ואולם  –יוצא של כך 
, נתח השוק שבידו כבר גדול ממילא. המונופול יביא מקום שבו מדובר ביצרן מונופוליסטי

בחשבון הן את התועלת הצפויה לו מפיזור נוסף של המוצר, והן את האיום הנובע מכניסת 
מתחרים. התאימות עלולה לאיים על ההגמוניה של המונופול, שכן היא מזמינה כניסת 

 מתחרים. לכן יצרן מונופוליסטי עלול להעדיף ממשק סגור.
ברים זה מעלה את השאלה אם קיים בסיס להתערב בהחלטת מונופול לפעול מצב ד

זיעור לשכת שירות  1221/00בממשק סגור. שאלה זו עלתה לאחרונה בת"א (מחוזי ת"א) 
1Fלמיקרופילם בע"מ נ' מייקרוסופט ישראל בע"מ

התובעת הסבה תכנת אחזור  במקרה זה .1
ל מייקרוסופט בגרסה קודמת. בשלב מידע לשפה העברית, תוך התאמתה למערכת הפעלה ש

. התובעת Windows 95 –מסוים מייקרוסופט הוציאה גרסה חדשה של מערכת ההפעלה 
את תכנת אחזור המידע על גבי הגרסה החדשה אך נתקלה בבעיות תאימות,  םליישביקשה 

שלטענתה לא נצפו קודם לכן. התובעת טענה כי מייקרוסופט ניצלה לרעה את מעמדה 
ליסטי בשוק מערכות ההפעלה, בכך שלא דאגה לתאימות בין הגרסה החדשה של המונופו

מערכת ההפעלה לבין התכנה היישומית של התובעת. לטענת התובעת, היעדר התאימות 
אילץ אותה להפסיק את שיווקה המוצלח של התכנה וגרם לה להפסדים כלכליים. לפיכך 

2Fדרשה התובעת לחייב את מייקרוסופט לפצותה

2. 
עה מעין זו מעוררת שאלה עקרונית, בדבר מדיניות ההתערבות הראויה בהחלטת תבי

יצרן בדבר ממשק פתוח או סגור. מטרתה של  רשימה זו היא לעמוד על השלכותיה של 
התאימות על היעילות, ולבחון אם קיים בסיס כלכלי המצדיק התערבות בפרקטיקה 

 מונופוליסטית למניעת תאימות. 
בסקירה קצרה של הדין הרלוונטי. החלק השני יוקדש לניתוח  בחלק הראשון אפתח

כלכלי של הסוגיה. בחלק השלישי אעמוד על השיקולים להתערבות שיפוטית. כפי שאראה, 
ראוי בדרך כלל להימנע מהתערבות בבחירותיו הטכנולוגיות של היצרן, וזאת גם מקום שבו 

 
  .1.7.2007 פורסם בנבו, 1
ביעה על רקע עובדתי. נפסק כי מקור ה"תקלה" הוא בשורת קוד בית המשפט דחה את הת 2

ושניתן לתקנה בעלות נמוכה. מומחה הנתבעת הצליח להביא את  שגויהשנכתבה בצורה 
 . שם.Windows 95 התכנה של התובעת למצב שתפעל בסביבת
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ת ההתערבות על המשך התהליך מדובר במונופול. הטעם לכך הוא, כפי שאטען, שהשלכו
החדשני אינן ודאיות. החשש הוא כי בטווח הארוך ההתערבות עלולה להזיק, ועלותה תגבר 

 על התועלת שלכאורה עשויה לצמוח בטווח הקצר. 

 ב. סקירה משפטית

(להלן: "חוק ההגבלים העסקיים"),  1988-א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח29סעיף 
לין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את קובע כי "בעל מונופו

(א) לחוק מקנה לממונה על הגבלים עסקיים 30התחרות בעסקים או לפגוע בציבור". סעיף 
סמכות "לתת לבעל מונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את 

(ב) 30בציבור. סעיף הפגיעה", במקרה של התנהגות מונופוליסטית הפוגעת בתחרות או 
לחוק מרחיב את הסמכות למקרה של "חשש לפגיעה משמעותית". לצד הסמכות השלטונית 
המוקנה לממונה על הגבלים עסקיים, החוק מקנה עילת תביעה פרטית לצרכן או למתחרה 

לחוק קובע, כי "דין מעשה ומחדל בניגוד להוראות חוק זה, כדין עוולה  50שניזוק. סעיף 
 הנזיקין [נוסח חדש]".  לפי פקודת

הוראות חוק אלה מאפשרות להתערב בפרקטיקה אסטרטגית של מונופול, שייעודה 
דחיקת מתחרים. כמובן, מעמד של מונופול מהווה תנאי מוקדם להתערבות. ההנחה היא, כי 
אם לא קיים כוח שוק מונופוליסטי, השוק עצמו יפעל כגורם שיטור מרסן כלפי התנהלות 

וימנע את הפרקטיקה הבלתי יעילה. לעומת זאת, מקום שבו קיים בשוק יצרן אסטרטגית, 
מנגנון השוק צפוי שלא לפעול.  –מונופוליסטי, שאינו סובל מאיום של ממש מצד מתחרים 
3Fכשל שוק זה הוא שעשוי להצדיק התערבות רגולטיבית

3. 
בתי כאמור, חוק ההגבלים העסקיים מצייד את הממונה על הגבלים עסקיים ואת 

המשפט בסמכות להתערב בפרקטיקה מונופוליסטית לדחיקת מתחרים. כיצד יש להפעיל 
סמכויות אלה, מקום שבו מדובר בפרקטיקה למניעת תאימות? סוגיה זו טרם זכתה לליבון 
משמעותי במשפט הישראלי. עם זאת, בהקשרים משפטיים שונים אפשר למצוא ביטוי 

סיסה בהנחה כי יש בה כדי לעודד תחרות. למשל, למגמה של תמיכה בתכונת התאימות, שב
, שהתקבל לאחרונה, נקבע כי העתקת מחשב היא 2007-תשס"חהבחוק זכות יוצרים, 

מותרת למי שמחזיק בעותק מורשה, בין השאר למטרה של "השגת מידע הדרוש לצורך 

 
-ח שוק מונופוליסטי כתנאי להתערבות בפרקטיקה של איועל הדרישה המוקדמת לקיום כ 3

 HERBERT HOVENKAMP, MARK D. JANIS & MARK A. LEMLEY, IP AND 1 למשל: אוימות רתא
ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW, ch. 12.1, 12.3b (2002 & Supp. 2004). 
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 התאמת מערכת מחשב או תוכנת מחשב אחרת, המפותחת באופן עצמאי, כך שתוכל לפעול
4Fעם תוכנת מחשב זו"

) לחוק התקנים, 5(א)(8. ראוי להזכיר בהקשר זה גם את הוראת סעיף 4
עליהן מופקד שר התעשייה ש. הוראה זו קובעת כי אחת ממטרות התקינה, 1953-תשי"גה

 והמסחר, היא "הבטחת תאימות או חלופיות של מוצרים". 

ותיק של בית המשפט  סוגיית התאימות עלתה לדיון בפסיקה האמריקנית. בפסק דין
Transamerica Computer Co. v. IBM Corp –המחוזי בצפון קליפורניה  5F

. נדונה התנהלות 5
מחדש של מוצריו ובשינוי ממשקי חיבור מערכתיים. טענת התובע -) בעיצובIBMמונופול (

ערכה בממשקי ההתחברות, באופן  IBM-נסבה (בין השאר) על שינויים טכנולוגיים שונים ש
 IBMע תאימות בין יחידת המחשב שלה לבין הציוד הפריפריאלי של התובע. כמובן, שמנ

עצמה עסקה אף היא בייצור הציוד הפריפריאלי, בתחרות לפעילות התובע. התובע דרש 
לפצותו בגין אבדן רווחיו. תביעתו התבססה על טענה של מונופוליזציה  IBMלחייב את 

6Fהאמריקניב"חוק שרמן"  2פסולה, בניגוד לסעיף 

6 . 
ביצעה במוצר. באשר למרבית השינויים  IBM-בית המשפט דן בשינויים הטכנולוגיים ש

נמצא, עובדתית, כי הם נשאו יתרון ביצועי, כגון הפחתה ברמת החיווט הנדרשת או בעצמת 
7Fהרעש בעת ההפעלה

. נפסק כי מקום שבו המונופול מצביע על שיפור טכנולוגי הנובע מן 7
בסיס לטענה בדבר מונופוליזציה פסולה. עם זאת, בית המשפט ציין כי יש השינוי, נשמט ה

אם היה בו כדי להוציא מתחרים מן השוק,  –לבחון את השפעת עיצוב המוצר על התחרות 
אם מטרתו הייתה  –וכיצד השפיע על רווחת הצרכן. כחלק מכך, תיבחן גם כוונת היצרן 

 
 .2007-ח) לחוק זכות יוצרים, התשס"3)(ג(24ס'  4
5 F. Supp. 965 (1979) 481  להלן: פרשת)Transamerica( . מדובר בערכאה המחוזית של צפון

 קליפורניה.
מהווה את אחד  ")חוק שרמן(להלן: " .Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C) 2000( כידוע, 6

לחוק זה קובע  2 'החוקים המרכזיים בדין הפדרלי האמריקני בתחום ההגבלים העסקיים. ס
 Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize […] any part of“ כדלקמן:

the trade or commerce among the several States, […] shall be deemed guilty of a 
felony” .לחוק טעונה הוכחה של שלושה  2 'על פי הפסיקה האמריקנית, תביעה אזרחית לפי ס

נופול"; (ב) השגת המעמד או שמירה עליו בדרכים "בלתי יסודות: (א) קיום מעמד של "מו
כשרות", להבדיל מצמיחה טבעית ותחרותית הנובעת מעליונות המוצר, ניהול עסקי או 

גרימת נזק הקשור בקשר סיבתי. יודגש, כי עצם קיומו של  –התפתחות היסטורית; (ג) וכן 
ת של היצרן להגיע למעמד מונופול אינו אסור, ואין הדין שולל את האפשרות הלגיטימי

מונופוליסטי בדרכים תחרותיות. הפרקטיקה שתיפסל היא זו שאין בה אלא ניסיון לחסל 
תחרות, מבלי שהיא מציגה יתרון של יעילות, כגון שיפורי ביצוע של המוצר או הוזלת עלויות 

 United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 ייצור. פסק דין מנחה בסוגיה זו הוא:
(1966). 

 .993, בעמ' 5לעיל ה"ש  Transamerica,פרשת  7
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8Fתחריםיצירתית או שנבעה מהשאיפה היחידה לדחוק מ

. באשר לאחד מהשינויים 8
הטכנולוגיים נמצא, כי לא היה בו כדי לשפר את ביצועי המוצר. להפך: הוכחה דווקא 

9Fהאטה בביצוע

. המסקנה העובדתית של בית המשפט הייתה, כי שינוי ממשק ההתחברות 9
באותו מקרה לא נועד אלא כדי לדחוק את התובע מזירת התחרות. למרות זאת, בית המשפט 

10Fע מלפסוק לתובע פיצויים, שכן האחרון לא הוכיח נזקנמנ

10. 
11Fפסק דין נוסף שעסק בסוגיה הוא 

11C.R. Bard Inc., v. M3 Sys. Inc. במקרה זה עמד .
במרכז הדיון מתקן רפואי מוגן פטנט לנטילת ביופסיות מחולים. התביעה נסבה על עיצובו 

היצרן, ודחה מחטים  המחודש של המתקן, באופן שתאם רק מחטים רפואיות מתוצרת
המשווקות על ידי מתחרים. היצרן טען כי העיצוב החדש משפר את ביצועי המתקן, ואולם 
בית המשפט לא מצא לכך סימוכין עובדתיים. להפך: אחד  מהמסמכים הפנימיים של היצרן 
הצביע על היעדר יתרון רפואי למחטיה של היצרן. בית המשפט סבר, כי המניע האמיתי 

עיצוב היה רצון היצרן להעלות את עלויות הכניסה של יריביו לשוק המחטים לשינוי ה
הרפואיות, ולדחוק את המחטים המתחרות החוצה מן השוק. הערכאה הראשונה פסקה 
לתובע פיצויים. ערכאת הערעור, בדעת רוב, אישרה את פסק דינה של הערכאה הראשונה. 

טכנולוגי או שאין היא אלא פרקטיקה  המבחן שיושם הוא, אם סגירת הממשק מהווה שיפור
 לדחוק מתחרים. 

כפי שעולה מהפסיקה, בתי המשפט לא יתערבו בהחלטת היצרן, אם הוא יכול להצביע 
 Californiaעל שיפור טכנולוגי או על יתרון של יעילות הצומח מן הממשק הסגור. עניין 

Computer Products v. IBM 19T12F

12
19T חה עסק, בין השאר, במוצר חדש שפיתIBM – Disk Driver 

Controller מוצר זה שולב אינטגרלית במחשב מתוצרתה. החידוש גרם להפחתה ניכרת .
בביקוש למוצר של היצרן המתחרה, אשר עד אותה עת התחבר ליחידת המחשב המרכזית 

בשינוי  IBMועבד בתאימות עמה. התובע טען ל"מניפולציה טכנולוגית" של  IBMשל 
כספי בגין אבדן רווחיו. בית המשפט מצא, כי עלויות הייצור של  הממשק, ודרש פיצוי

באופן המאפשר הוזלת מחיר לצרכן. בנסיבות  –המוצר החדש נמוכות  מאלה של המתחרה 
כאלה, כך נקבע, בית המשפט לא יתערב. הודגש כי המונופול רשאי לעצב מחדש את 

עלויות הייצור. אולם  המוצר לשם הגברת האטרקטיביות שלו לצרכן, או לשם הוזלת
למונופול אין חובה לאפשר למתחרה לשרוד. המונופול אף אינו מחויב לספק למתחרה 

 
 .992בעמ'  שם, 8
 . 996, בעמ' שם 9

 . 996, בעמ' שם 10
11 157 F.3d 1340 (Fed. Cir. 1998). 
12 613 F.2d 727 (9th Cir. 1979).    
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מידע או גישה למוצריו על מנת לבדוק אותם, להעתיקם או להקל את מכירותיו. המונופול, 
19T13Fככל יצרן, זכאי לשאוף להתפתחות טכנולוגית, המקדמת את הרווחה הציבורית

13
19T. 

Berkey Photo v. Eastman Kodak14Fגה בעניין עמדה דומה הוצ

ביצרנית  מקרה זה עסק .13
ק", העוסקת בפיתוח ובייצור קו של מוצרי צילום, החל ממצלמות אהמצלמות הידועה "קוד

בתחום המצלמות ובנוסף לכך סיפקה  קודאקוכלה בציוד פיתוח לפילם. התובעת התחרתה ב
יגה מצלמת כיס חדשה הפועלת עם פילם ק הצאשירותי פיתוח. בנקודת זמן מסוימת, קוד

חדש. את הפילם החדש אפשר היה לפתח באמצעות כימיקלים וציוד פיתוח המסופקים על 
. התובעת טענה, כי המוצר החדש פוגע בה כמתחרה אנכית, שכן עתה עליה קודאקידי 

לפתח פילם חדש לשימוש עם המצלמה החדשה. תהליך זה הנו תהליך ארוך, כך נטען, 
ק, בין אק תוכל להפקיע את מחירי הפיתוח. התובעת עתרה לחייב את קודאנתיים קודובי

השאר, בפיצויים בגין אבדן רווחים. הערכאה הראשונה קיבלה את התביעה, ואילו ערכאת 
. נפסק כי פיתוח מוצר חדש אינו יכול, כשלעצמו, קודאקהערעור קיבלה את ערעורה של 

היא מונופול בשוק  קודאקהגבלים העסקיים. אף שלשמש בסיס לטענת הפרה של דיני ה
המצלמות והפילם, ואף שהמוצר החדש עלול לדחוק מוצר קודם, הרי זהו מהלך תחרותי 

אפשר לחייב מונופול למסור מראש למתחרים -לגיטימי, שאין להתערב בו. עוד נפסק כי אי
עם מוצר תואם. מידע טכנולוגי על אודות החידוש הצפוי, על מנת לאפשר להם להיערך 

חובת גילוי כזו סותרת את הגנת הפטנט והסוד המסחרי, והיא צפויה לפגוע בתמריץ של 
 היצרן לפתח חידושים.

הסוגיה של קשירה טכנולוגית וסגירת ממשקי התחברות עלתה לדיון ציבורי בעקבות 
.USA v. Microsoft Corpהפרשה המפורסמת בעניין  15F

. באותו מקרה הגיש משרד 14
היצרנית הדומיננטית בשוק מערכות  –ם האמריקני תביעה נגד מייקרוסופט המשפטי

תחרותית, הדוחקת מתחרים מן השוק -בטענה להתנהלות אנטי –ההפעלה למחשבים 
הרלוונטי. אחת מן הפרקטיקות שהועמדו לביקורת שיפוטית הייתה האינטגרציה 

). Internet Explorerט (לבין דפדפן האינטרנט של מייקרוסופ Windowsהטכנולוגית בין 
מייקרוסופט פעלה בעניין זה באופן משולב: (א) היא מחקה את הדפדפן שלה מהתכנה 
המאפשרת למשתמש "להוסיף/להסיר תכניות"; (ב) היא עיצבה את מערכת ההפעלה באופן 
המתגבר על בחירת הצרכן בדפדפן השונה מהדפדפן שלה; (ג) היא עיצבה את מערכת 

 
 . 29 שם, בעמ'  13
13 603 F.2d 263 (2nd Cir. 1979).        
14 87 F. Supp. 2d 30 (D.D.C 2000) – פסק הדין של הערכאה הראשונה במחוז קולומביה .

 .United States v לפסק הדין של ערכאת הערעור הפדרלית של מחוז קולומביה ראו:
Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C.Cir 2001).  
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ל ניסיון מצד המשתמש למחוק את הדפדפן שלה יגרום לפגיעה ההפעלה באופן שכ
 בתפקודי המחשב. 

משוק מערכות  95%-במישור המעמד המונופוליסטי נפסק, כי מייקרוסופט אוחזת ב
, וככזאת היא מהווה מונופול. עוד פסק בית Windowsההפעלה, באמצעות מערכת ההפעלה 

האינטגרציה הטכנולוגית על בסיס שיפור המשפט המחוזי, כי מייקרוסופט לא הצדיקה את 
בתפקודי המוצר. נפסק כי סגירת הממשק נבעה ממניעים אסטרטגיים גרידא, של חיסול 

של חברת  Navigatorכגון הדפדפן  –התחרות בין מייקרוסופט לבין דפדפנים מתחרים 
א נטסקייפ. פסיקה זו התבססה על העובדה שזירת המאבק בין מייקרוסופט לנטסקייפ ל

התמצתה בשוק הדפדפנים, אלא נסבה על השליטה בשוק מערכות ההפעלה. תכונותיו 
המיוחדות של הדפדפן מאפשרות להפעיל עליו יישומי מחשב שונים, בדומה לתפקידה של 
מערכת הפעלה. מייקרוסופט חששה אפוא שתפוצתו של הדפדפן המתחרה תיצור חלופת 

דה הדומיננטי בשוק זה, וחשש זה הוא ותאיים על מעמ Windows-תחרות משמעותית ל
 שהניעה לפתח את האינטרגציה הטכנולוגית החדשה.

ערכאת הערעור אישרה את ממצאיו של בית המשפט המחוזי, שלפיהם האינטגרציה 
הטכנולוגית הפחיתה בפועל את השימוש בדפדפנים מתחרים. ואולם לעומת הערכאה 

וגיות שנקטה מייקרוסופט כאסטרטגיות הראשונה שגינתה את כל שלוש הפעולות הטכנול
חסימת האפשרות  –לדחיקת מתחרים, מצאה ערכאת הערעור פסול רק בשתיים מהן: האחת 

גרימת נזק לתפקודי המחשב במקרה שנעשה ניסיון  –והשנייה ; Explorerלהסיר את דפדפן 
ון להסיר את הדפדפן. באשר להן נפסק, כי מייקרוסופט אמנם לא הצביעה על כל יתר

טכנולוגי הנובע מעיצוב זה. לעומת זאת, מייקרוסופט טענה כי קיים הכרח לעצב את 
Windows  באופן המתגבר על בחירת הצרכן בדפדפן, ובית המשפט סבר כי טיעון עובדתי

16Fזה לא נסתר

. באותה נשימה הדגישה ערכאת הערעור בפסק הדין את הרתיעה השיפוטית 15
17Fיצרןמלהתערב בהחלטות טכנולוגיות של 

16. 
פסקי הדין שנסקרו מלמדים, כי בתי המשפט האמריקניים אינם נרתעים מדיון בעיצוב 
הטכנולוגי שבו בחר היצרן לגופו, תוך עמידה על טעמיו ועל השלכותיו. ההבחנה הרווחת 
בפסיקה האמריקנית היא בין ממשק סגור הנהנה מהצדקה עסקית לגיטימית, לבין ממשק 

ו, המהווה מהלך אסטרטגי לדחיקת מתחרים ותו לא. נטל סגור הנעדר הצדקה מעין ז
ההוכחה בעניין זה מוטל על המונופול, ומשמעותו כי עליו להציג את תועלותיו של הממשק 
הסגור בתחום ביצועי המוצר או בתחום הוזלת עלויות הייצור. על פי גישה זו, חדשנות 

ים העסקיים. כך הוא הדין, גם טכנולוגית כשלעצמה אינה מהווה בסיס להפעלת דיני ההגבל

 
 . 47בעמ' , םש 15  

 . 43בעמ'  ,שם 16
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אם יש בממשק הסגור כדי לפגוע בפועל במוצרים מתחרים. דחיקת מוצרים נחותים מן 
השוק, והעדפת מוצרים חדישים על פניהם, היא חיונית לאבולוציה הטכנולוגית ועומדת 
ביסוד היעילות הדינמית. ואולם מקום שבו אין הסבר למניעת התאימות, פרט לניסיון 

 נפתח הפתח להתערבות שיפוטית.  –פוליסטי לחסל מוצר מתחרה מונו
עתה אעבור לניתוח כלכלי של הסוגיה. השיקולים הכלכליים יאפשרו הבנה עמוקה יותר 
של הדילמה, ויאפשרו עיצוב מדיניות שיפוטית ראויה בישראל. הניתוח יתמקד בתעשיות 

 כונת התאימות. ), שבהן מתחדדת המשמעות של תNetwork Industriesרשת (

 ג. ניתוח כלכלי

השלכותיה של תכונת התאימות בולטות בתעשיות רשת. תעשיית רשת מבוססת על תקשורת 
בין פרטים, כגון טלפוניה, אינטרנט או מערכות הפעלה למחשבים. במערכות אלה, ככל 
שכמות המשתמשים גדולה יותר, כך גדלה תועלתו של הפרט האינדיבידואלי מן המערכת 

לגבול מסוים). לצרכן, מן הסתם, לא היה טעם במכשיר טלפון או בפקסימיליה, אם הוא  (עד
היה המשתמש היחיד. השתתפותם של פרטים נוספים במערכת חיונית ליצירת תועלת 
פרטית. הטעם לכך נעוץ לא רק בהרחבת אפשרויות התקשורת, כי אם גם בסיכוי הגדל 

ירות. דוגמה לכך היא מערכות הפעלה למחשב. לפיתוח נוסף של המוצר ולעלייה ברמת הש
ככל שמערכת ההפעלה נפוצה יותר, כך יש לצפות כי ייכתבו עבורה יישומים רבים יותר. 
בתחום השירות, ריבוי המשתתפים מגדיל את הכלכליות של שירותי התמיכה. לכן אפשר 

ועלת להניח כי נפוצות המערכת וקיומה של מסת משתמשים מסיבית, מקדמים את הת
18Fהצרכנית הפרטית עבור כל צרכן 

17 . 
) על מנת לתאר מצב שבו Network Effectכלכלנים טבעו את המונח "אפקט הרשת" (

19Fערך המוצר לפרט עולה בעקבות ריבוי משתתפים בצריכתו

. מצב זה סותר את כללי 18
הביקוש וההיצע הבסיסיים. לפי כללים אלה, גידול בהיצע צפוי להפחית את ערך יחידת 

ייצור השולית, ועל כן גם את מחירה. ואולם בתעשיית רשת נצפית תופעה כלכלית הפוכה: ה
ערך היחידה השולית עולה עם התרחבות ההיצע. הגידול בהיצע מעלה את ערך השימוש 

 
 Michael L. Katz & Carl למשל: אור ליתרונות צרכניים ישירים ועקיפים של אפקט הרשת 17

Shapiro, Network Externalities, Competition, and Compatibility, 75 AM. ECON. REV. 
424 (1985); S.J. Liebowitz & Stephen E. Margolis, Network Externality: An Uncommon 

Tragedy 8 J. ECON. PERSP. 133 (1994). 
 Nicholas Economides, Competition Policy in Network Industries: An ראו למשל: 18

Introduction, in THE NEW ECONOMY AND BEYOND: PAST, PRESENT AND FUTURE 96 sec. 
3.1 (Dennis W. Jansen ed., 2003). 
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ומגדיל את נכונותו של הפרט לשלם. בתעשיית רשת, להתנהגות הפרט ישנה "השפעה 
). משמעותה היא שהפעילות של הפרט מקרינה Positive Externalityחיצונית חיובית" (

20Fמעבר לתועלתו שלו, ומשפיעה על רווחת האחר

19. 
גם מבחינת היצרן יש לרשת יתרונות: אפקט הרשת צפוי להוביל לגידול בהיקף השוק 

21Fכולו, וכך להעלות את ערך הייצור

ריבוי צרכנים צפוי להוביל לעלייה במחיר היחידה.  .20
טען  Economidesתמריץ חזק לגידול בהיקף השוק הכולל. הכלכלן  תופעה זו צפויה ליצור

 –כי אפשר להניח, באופן פרדוקסלי, שהיצרן בתעשיית רשת יעדיף מבנה אוליגופוליסטי 
שבו פועלות כמה פירמות, על פני מבנה מונופוליסטי. טיעון זה מבוסס על הרעיון שלפיו 

22Fקבוצת יצרנים תוביל לגידול בהיקף השוק הכולל

21. 
אפקט הרשת דוחף את היצרן לשאוף ל"מסה קריטית" של משתתפים. ההנחה היא, 

23Fשמנקודת חדירה מסוימת ואילך, השוק ימשיך ויבנה את עצמו

. הטעם לכך נעוץ בהשפעה 22
שיש לציפייה הצרכנית כשלעצמה,  שטכנולוגיה מסוימת תהפוך לסטנדרט. ציפייה זו 

צר נשוא הטכנולוגיה הרלוונטית, משום עצם צפויה לדחוף צרכנים חדשים לרכוש את המו
העובדה שאחרים כבר משתתפים ברשת, או צפויים להשתתף בה. הפרט משקלל בהחלטתו 
הפרטית את החלטותיהם של הפרטים האחרים. תהליך זה יוצר "נבואה המגשימה את 
עצמה": אם צרכנים מצפים כי פירמה מסוימת תהפוך לדומיננטית, היא אמנם תהפוך 

24Fמיננטית באמצעות התהליך הנמשך של הצטרפות צרכניםלדו

23. 
פקטו הנצפית בתעשיות רשת מביאה עמה את ברכת הרשת, אך בד -הסטנדרטיזציה דה

בבד חושפת את עלותה: הטכנולוגיה הראשונה בשוק זוכה ביתרון מעצם היותה ראשונה. 
לול להילכד טכנולוגיה שנייה תתקשה לחדור פנימה, אף אם היא עדיפה. כך, השוק ע

בטכנולוגיה נחותה, בשל "אירועים היסטוריים" שהובילו לחדירה של טכנולוגיה 
25Fמסוימת

. הטעם לתופעה זו נעוץ בתלות של החלטת הפרט בהחלטותיהם של פרטים 24

 
19 Liebowitz & Margolis 135–133, בעמ' 18, לעיל ה"ש. 
 Carmen Matutes & Pierre Regibeau, Compatibility and Bundling of למשל: ראו 20

Complementary Goods in Duopoly, 40 THE J. OF INDUSTRIAL ECONOMICS 37 (1992). 
לפיה למונופול אין דרך חלופית להגדיל את היקף שטיעון זה יוצא כמובן מתוך הנחה,  21

 ,Nicholas Economides, Network Externalities, Complementarities התפוקה בשוק. ראו:
and Invitations to Enter, 12 EUROPEAN J. OF POLITICAL ECONOMY 212 (1996). 

 CARL SHAPIRO & HAL R. VARIAN, INFORMATION RULES: A STRATEGIC GUIDE :ראו למשל 22
TO THE NETWORK ECONOMY 14 (1999). 

23 Katz & Shapiro 18, לעיל ה"ש. 
. 3.3.10, ס' 19, לעיל ה"ש Path Dependence .Economides –בפי כלכלנים  תופעה זו מכונה 24

 W. Brian Arthur, Competing ית הקהל השבוי כגורם ל"לכידת השוק" ראו למשל:ילבע
Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events, 99 THE ECON. J. 
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אחרים. צרכן שיעבור לבדו לטכנולוגיה חדשה מסתכן באבדן היתרונות שצמחו לו מן 
26Fאחרים הרשת, הצפוי מניתוק הקשר עם צרכנים

. על כן תהליך של המרת סטנדרט הוא 25
בדרך כלל הדרגתי. הוא כרוך בעלויות מעבר בין הטכנולוגיות. בעיות מידע, הצורך להשוות 
בין החדש לקיים, הקושי בהפנמת הטכנולוגיה החדשה והחשש מפני אבדן יתרונות הרשת 

) ברשת הקיימת, Installed Baseצפויים להקשות על המעבר. בינתיים נוצר "קהל שבוי" (
27Fהמחזק את מעמדה ומקשה על תזוזה אופטימלית בין טכנולוגיות

26 . 
היתרון הצפוי לטכנולוגיה הראשונה מצית תחרות עזה על החדירה הראשונית אל 

28Fהשוק

. כלכלנים דימו את התהליך למעין "מכרז" שבו המתחרים מתמודדים על מעמד 27
29Fהמובטח לזוכה בסוף הדרך –המונופול 

לם אף כי תחרות על מעמד הבכורה היא . ואו28
תהליך רצוי, הרי אפשר לצפות לאימוצן של אסטרטגיות חדירה אגרסיביות ובלתי 
תחרותיות. למשל, הכרזה מוקדמת על טכנולוגיה צפויה או מחירי היצף זמניים עשויים 

30Fלהרתיע כניסה של מתחרים פוטנציאליים

. כמובן, החשש מפני התנהלות אסטרטגית אינו 29
פוסק בשלב המאבק הראשוני על השוק; אפשר לצפות כי יצרן שהטכנולוגיה שלו התבססה 
בשוק, ינסה להדוף ניסיונות לחדירת טכנולוגיה חדשה. מעמדו המונופוליסטי נותן בידו 
כוח שוק לנקיטת אסטרטגיות שמטרתן הגדלת עלויות היריב ויצירת קושי על כניסתו לשוק. 

מחוזק על ידי מבנהו של שוק הרשת: היתרון האינהרנטי  יתרה מכך, מעמדו כמונופול
 לראשון ותופעת הקהל השבוי יוצרים תשתית נוחה להפעלת פרקטיקות מונופוליסטיות.

 
116 (1989); Matthew F. Mitchell & Andrzej  Skrzypacz, Network Externalities and 

Long-Run Market Shares, 29 ECON. THEORY 621 (2006). 
 Matthew T. Clement, Inefficient Standard Adoption: Inertia and Momentum למשל: ראו 25

Revisited, 43 ECON. INQUIRY 507 (2005); Ida Takanori, Bottleneck Monopolies and 
Network Externalities in Network Industries, 1(1) EVOL. INST. ECON. 95 (2004). 

 ,Joseph Farrell & Garth Saloner, Standardization לבעיות מידע ועלויות מעבר ראו: 26
Compatibility, and Innovation, 16 RAND J. ECON. 70 (1985); William. E. Cohen,  
Competition and Foreclosure in the Context of Installed Base and Compatibility Effects, 

64 ANTITRUST L.J. 535 (1996). 
 Mark A. Lemley & David . ראו:the winner takes it all –מר, כי בתעשיית רשת ונהוג ל 27

McGowan, Legal Implications of Network Economic Effects, 86 CAL. L. REV. 479 
(1998). 

 .Michael. L. Katz & Carl Shapiro, Systems Competition and Network Effects, 8 J ראו: 28
ECON. PERSP. 93 (1994). 

 Joseph Farrell & Garth Saloner, Installed Base and אסטרטגיות חדירה ראו למשל: על 29
Compatibility: Innovation, Product Preannouncements, and Predation, 76 AM. ECON. 

REV. 940 (1986); Shapiro & Varian 133–111, בעמ' 23, לעיל ה"ש . 
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הנה כי כן, אפקט הרשת צפוי לדחוף את השוק למבנה של מונופול. זהו מונופול המוגן 
ה מכך, בתעשיית רשת יחסית מאיום תחרותי, על רקע התופעה של "יתרון לראשון". יתר

המונופול הנו, בדרך כלל, בעל קניין רוחני המגן על תוצריו, דבר המקשה עוד יותר על 
31Fחדירת מתחרים

. ודוק: המבנה המונופוליסטי הצפוי להתקבל עשוי לתרום ליעילות 30
פקטו. בתהליך זה, השוק מתכנס -השוק. המונופול צפוי לקדם תהליך של סטנדרטיזציה דה

זו של המונופול. הסטנדרטיזציה צפויה להעצים את  –וגיה דומיננטית אחת סביב טכנול
היתרון לגודל מצד הצרכנים. ואולם בד בבד עם היווצרותו של מונופול צומח החשש 
מעלויותיו החברתיות. חשש זה נעוץ בעובדה שמדובר  במבנה שוק מיוחד, הממריץ את 

מנת לזכות במעמד הבכורה, ולשמרו מעת  היצרן המונופוליסטי ליטול סיכונים כלכליים על
שהושג. החשש מפני פרקטיקות מונופוליסטיות מתחזק, משום התלות המתפתחת 
בטכנולוגיה הדומיננטית. בנסיבות כאלה, האחיזה הבלעדית במוצר מערכתי עיקרי עלולה 

 ליצור "צוואר בקבוק", המחזק את אופייה הבלתי תחרותי של הרשת. 
תלבת תכונת התאימות. תאימות בין מוצרים פריפריאליים למוצר בנקודת צומת זו מש

העיקרי מהווה מעין "מפתח" לכניסה לשוק של יצרנים של רכיבי מערכת מתחרים. כאמור, 
היצרן עשוי לחפוץ בתאימות: זו עשויה לקדם את הפצתו ופיזורו של מוצר המערכת 

32Fהעיקרי, ולתרום להתרחבותו הכוללת של השוק

ם שבו מדובר ביצרן . ואולם מקו31
מונופליסטי בעל רשת רחבה, עליו לשקלל בין הגידול הנוסף הצפוי ברשת בשל תכונת 
התאימות, לבין האיום התחרותי הצפוי מכניסת מתחרים לשוק. אצל יצרן דומיננטי בעל 
רשת גדולה ממילא, עלול להימצא חסר בתמריץ ליצירת תאימות. ככל שהיצרן בטוח יותר 

ת שייצר, כך תגדל נטייתו לדחות תאימות. ככל שמעמד היצרן מבוסס, כך בהצלחת המערכ
33Fצפוי האיום התחרותי לגבור על השיקול שבהפצה נוספת של המוצר

. על כן יצרן 32
מונופוליסטי עלול לנקוט פרקטיקה של מניעת תאימות על מנת לשמר את התלות במוצר 

 המערכתי הראשי שייצר. 
מעניינת בין הנטייה הטבעית של הצרכן להישאר בתעשיות רשת מתקיימת חפיפה 

לבין האינטרס היצרני לשמר את מעמד המונופול.  –משום עלויות המעבר  –ברשת הקיימת 
מבנה מיוחד זה צפוי לפגוע בכוח השיטור של השוק כגורם המרסן מונופוליזציה, ולהצדיק 

" מחייבים, לדעתי, התערבות חיצונית. עם זאת, בעיות מידע והחשש מפני "חרב פיפיות

 
בתוצרים פרי  רך כללנים בדיהכלכלה החדשה" מאופי"המלומד פוזנר עמד על כך ששוקי  30

 Richard A. Posner, Antitrust in the New Economy, 68 ANTITRUST ין הרוחני. ראו:יהקנ
L.J. 925, 926 (2001). 

 Baohong Sun, Jinhong Xie & Henry H. Cao, Product Strategy for למשל: אור 31
Innovators in Markets with Network Effects, 23 MKT. SCIENCE 243 (2004). 

32 Katz & Shapiro , 18לעיל ה"ש ;Katz & Shapiro 29, לעיל ה"ש. 
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גיבוש מדיניות שיפוטית זהירה ומרוסנת בכל הקשור להתערבות בהחלטות טכנולוגיות של 
 יצרן. אעמוד על כך בפרק הבא.

 ד. שיקולים להתערבות בפרקטיקה מונופוליסטית למניעת תאימות 

בפרק זה אציע שני ראשי שיקולים להתערבות שיפוטית בפרקטיקה מונופוליסטית למניעת 
תאימות. אטען כי בשלב הראשון יש לבחון את השלכות ההחלטה הטכנולוגית לבחור 

אין מקום  –בממשק סגור. מקום שבו המונופול מצביע על הצדקה של יעילות לפרקטיקה זו 
להתערבות. אמשיך ואטען כי גם אם יתברר כי מניעת התאימות אינה נהנית מהצדקת 

בות בהחלטת היצרן משום בעיות מידע. כפי היעילות, יש לנקוט משנה זהירות בהתער
משמעיות. מן הצד האחד, התערבות -שנראה, השלכות ההתערבות על יעילות השוק אינן חד

המחזקת את הרשת הקיימת תורמת למיצוי היתרון לגודל, ובכך משפרת את יעילות השוק. 
ת חדישה ואולם לטווח הארוך, חיזוק הרשת הקיימת עלול להחליש את התמריץ לפתח רש

וחלופית. מכאן שהתערבות חיצונית המחזקת רשת קיימת עלולה לקבע את הטכנולוגיה 
הקיימת, ולעכב התפתחות אופטימלית של רשת מתחרה. נדון בכל אחד משיקולים אלה 

 בפירוט.

 . השלכות הממשק הסגור על היעילות1

) או בממשק סגור מה מניע יצרן מונופוליסטי לבחור בממשק פתוח (המקיים תכונת תאימות
(השולל תאימות)? נקודת המוצא היא כי ליצרן יש אינטרס בהרחבת הרשת. עבור היצרן, 
רשת רחבה פירושה מחזור מכירות גדול יותר ונתח שוק רחב יותר. ממשק פתוח, המקיים 
תכונת תאימות, צפוי לתרום לכך. על כן, לכאורה, יש ליצרן אינטרס לייצר מוצר מערכתי 

34Fהמאפשר התחברות של רכיבים של יצרנים חיצונייםמודולרי, 

33 . 
כאמור, האינטרס היצרני בממשק פתוח מתעמעם מקום שבו מדובר במונופול. עבורו, 
הרווח הצפוי מהרחבה נוספת של הרשת עלול ליפול מהסיכון שבכניסת מתחרים. ממשק 

ספקי  –מערכת פתוח מזמין כניסת מתחרים. מקום שבו המונופול מספק את מגוון מוצרי ה
המשנה עשויים לאיים על מעמדו בשוק המוצרים המשניים. לטווח הארוך, האיום עשוי 
לחול גם על המוצר המערכתי הראשי. מתחרים הפועלים בענפי המשנה עשויים לחדור גם 
לשוק זה. באופן זה הממשק הפתוח עשוי להקים מאגר פוטנציאלי של מתחרים, המאיימים 

נופול. על כן המונופול עלול לבחור בממשק סגור כאסטרטגיה על ההגמוניה של המו

 
33 Sun, Xie & Cao, 32ל ה"ש לעי. 
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לדחיקת מתחרים. ואכן, כלכלנים עמדו על כך שרמת המוטיבציה של המונופול לייצר מוצר 
35Fבעל ממשק פתוח צפויה ליפול מהרמה החברתית האופטימלית

34 . 
הקושי המתעורר במקרים מסוג זה, עניינו הצורך להכריע אם מדובר בהתנהלות 

נופוליסטית פסולה, או שמא בהתנהלות עסקית הנהנית מיתרונות של יעילות. המונופול מו
עשוי להצביע על הצדקה לגיטימית לממשק סגור. למשל, ממשק סגור עשוי להידרש כדי 
להבטיח רמת תיאום טובה יותר בין רכיבי הרשת; הוא עשוי לתמוך בעיצוב האינטגרלי של 

ה זרימת מידע טובה יותר מהצרכן ליצרן בנוגע לשני המוצר; ממשק סגור מאפשר לכאור
המוצרים ולהפעלתם המשותפת; יש בו לאפשר טיפול יעיל יותר בבעיות המתעוררות 
ולשפר את איכות המוצרים; ממשק סגור עשוי לתרום לחיסכון בעלויות ייצור, מקום שבו 

ציבה של רכיבים; שני המוצרים מיוצרים יחדיו; הוא עשוי להבטיח מלאי שוטף ואספקה י
36Fלבסוף, יש בו להקל לכאורה את הפיתוח ואת ההתרחבות למוצרים משלימים חדשים

35 . 
מובן שקיים קושי להעריך אם הפרקטיקה שאומצה הנה בעלת הצדקה של יעילות, או 
שמא היא מהווה אסטרטגיה לדחיקת מתחרים. בעיות מידע מקשות על קבלת החלטה 

דומה כי רק במקרים קיצוניים אפשר יהיה לסווג את שיפוטית "נכונה" בעניין זה. 
פרקטיקה יעילה (ועל כן מותרת)  –הפרקטיקה כמי שמשתייכת לאחד מן הקצוות הברורים 

או אסטרטגיה לדחיקת מתחרים (ועל כן פסולה). במרבית המקרים, שיקולי יעילות 
חר. במקרים אלה על בית זמנית, במינון יחסי כזה או א-ושיקולים אסטרטגיים משמשים בו

המשפט לבחון אם שיקול היעילות הוא דומיננטי. אם הדבר הוא כך, הרי שאין מקום 
להתערבות שיפוטית, והחברה תספוג את "דחיקת המתחרים" הנלווית לממשק הסגור. אם 

 לעומת זאת מתברר כי אין שיקולי יעילות של ממש, נפתח הפתח להתערבות שיפוטית.
. מלומדים אלה סברו שככלל Ordover & Willigלהזכיר את גישתם של בהקשר זה כדאי 

אין להתערב בהחלטה טכנולוגית של המונופול. שונה המצב מקום שבו מדובר בעיצוב 
מחדש של מוצר, מממשק פתוח לממשק סגור. אם בעקבות השינוי נאלץ המתחרה לצאת 

עדה לגרום נזק למתחרה. מהשוק, צומחת חזקה כנגד המונופול שלפיה סגירת הממשק נו

 
בשני  Katz & Shapiroעל שיקולי המונופול בתעשיית רשת ראו את הניתוח הכלכלי שמציעים  34

 Systems; 18, לעיל ה"ש Network Externalities, Competition, and Compatibility מאמרים:
Competition and Network Effects 29, לעיל ה"ש. 

 ,Nicholas Economides ן בממשק סגור ראו:על שיקולים של יעילות לבחירת היצר 35
Competition, Compatibility, and Vertical Integration in the Computing Industry, in 
COMPETITION, INNOVATION AND THE MICROSOFT MONOPOLY: ANTITRUST IN THE DIGITAL 

MARKETPLACE 210–211 (Jeffrey A. Eisenach & Thomas M. Lenard eds., 1999). 
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במקרה כזה נטל השכנוע עובר אל המונופול, להוכיח כי הממשק הסגור מקדם את 
37Fהטכנולוגיה הרלוונטית

36. 
גישתי היא שמן הראוי לאמץ מדיניות מאופקת הנרתעת מהתערבות. הכלל הראייתי, 

החלטה המעביר את נטל ההוכחה אל המונופול, הוא כלל ראוי. המונופול הוא שקיבל את ה
הטכנולוגית לסגור את ממשק החיבור למוצר מתחרה. הוא האוחז במידע הרלוונטי על 
אודות נפקות החלטתו במישור ביצועי המוצר או במישור הוזלת עלויות הייצור. אם יש 

יציגם. עם זאת, אין מקום לדרוש מהמונופול  –בסגירת הממשק הסגור יתרונות של יעילות 
והה, או שיראה שיתרון היעילות הוא דומיננטי וגובר על החשש שיציג התייעלות ברמה גב

לפגיעה במתחרים. די בכך שיצביע על יתרון לגופו של עניין, על מנת להדוף טענה 
למונופוליזציה פסולה. יש לזכור כי ההתפתחות הטכנולוגית היא תנאי לתהליך אפקטיבי 

צעד קטן", או בהתייעלות של יעילות דינמית. אין מקום לחסמה רק משום שמדובר ב"
פעוטה. התערבות רגולטיבית יתרה עלולה לפגוע בתמריצי החידוש. כמו כן, אין להתעלם 
ממידת הספקולציה הנדרשת על מנת להעריך את השלכתו של העיצוב הטכנולוגי על 
היעילות ולכמת את תרומתו. על כן ראוי שככלל החלטות שעניינן עיצוב טכנולוגי יותרו 

 עתו של היצרן. לשיקול ד
בנוסף, נראה לי כי אין לתת משקל לעצם כוונת המונופול לדחוק מתחרים. יש לזכור, כי 
כוונת יצרן לדחוק את מתחריו עומדת בלב התהליך התחרותי. אנו מצפים מהיצרן שינסה 
לגרוף נתח שוק על חשבון מתחריו, וזאת באמצעות שיפור איכות המוצר או באמצעות 

ל כן מניע הדחיקה עצמו איננו פסול, ואין מקום לייחס לו משקל עצמאי. הוזלת מחירו. ע
עם זאת, מקום שבו המונופול אינו מסוגל להצביע על כל הצדקה עניינית לסגירת הממשק, 
זולת הרצון לחסל איום תחרותי, עולה חשש לניצול לרעה של כוח השוק של המונופול. 

ים חסר את מנגנון הבקרה התחרותי, ככלי כידוע, שוק הסובל ממאפיינים מונופוליסטי
פיקוח על התנהלות היצרן. במקרים כאלה, "העין המפקחת" היא בית המשפט. ואולם גם 
במקרים כאלה יש לשים לב להשלכות הצפויות של ההתערבות השיפוטית על יעילות 

 השוק. השלכות אלה אינן עשויות מקשה אחת. אעמוד על כך בפרק הבא. 
 

 
 :Janusz A. Ordover & Robert D. Willig, An Economic Definition of Predation ראו: 36

Pricing and Product Innovation, 91 YALE L.J. 8 (1981); J. Ordover & W. Baumol, 
Antitrust Policy and High-Technology Industries, in COLLABORATIONS AMONG 
COMPETITORS: ANTITRUST POLICY & ECONOMICS 949, 953–957 (Eleanor M. Fox & 

James T. Halverson eds., 1991). 
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 התערבות על היעילות. השלכות ה2

34T2.1 כללי 

התערבות שיפוטית בפרקטיקה של מניעת תאימות צריכה להתחשב בדואליות של 
השלכותיה על המשך התפתחותו של השוק. החלטה שיפוטית עשויה לגנות את סגירת 
הממשק, ולחייב את המונופול בתשלום פיצויים למתחרה הנפגע. החלטה כזו צפויה 

מונופול ליצור ממשק סגור, ולעודד אותו לקיים תאימות להחליש את התמריץ של ה
מערכתית. משמעותה של החלטה כזו היא תמיכה ברשת הקיימת שכבר פועלת בשוק. 
בנקודה זו נעוצה הדואליות של השלכות ההחלטה: חיזוק הרשת הקיימת מעודד תחרות 

ת התמריץ רשתית, וכך מרחיב את הרשת ומחזקה. בה בעת, עלול הדבר להחליש א-פנים
רשתית. בעקבות כך, עידוד התאימות עלול לעכב -להתחרות עם היצרן ברמה הבין

התפתחות אופטימלית של מערכת חלופית, אשר עשויה להציע לצרכן טכנולוגיה רשתית 
 עדיפה.

רשתי, תכונת התאימות נוגעת לאפשרות להמיר בין רכיבי מערכת -במישור הפנים
. התאימות מאפשרת להחליף מוצר של המערכת במוצר פנימיים לרכיבי מערכת חיצוניים

חיצוני, שמקורו בספק אחר. היא מגדילה את היצע הרכיבים החלופיים ומקדמת תחרות בין 
יצרני הרכיבים. קידום התחרות הפנימית מאיר את תכונת התאימות באור חיובי. ואולם 

צרת תהליך של בנקודת "יתרון" זו עלול להימצא גם החיסרון. התרחבות הרשת יו
38Fפקטו: הכול משתמשים באותה מערכת-סטנדרטיזציה דה

. מאחר שקיימת מערכת שהכול 37
נחלש התמריץ לפתח מערכת חלופית. הסטנדרטיזציה עלולה להוביל  –משתמשים בה 

 לקיבוע של השוק בטכנולוגיה הקיימת.
 סטנדרטים".-הסטנדרט" לבין תחרות "בין-כלכלנים מבחינים בין תחרות "בתוך

39Fסטנדרטים-הסטנדרט, אך עלולה להחליש תחרות בין-תאימות מקדמת תחרות בתוך

38 .
דווקא היעדרה של תאימות עשוי לדחוף את היזמים לפתח סטנדרט חלופי, שיעמוד 

 בתחרות לסטנדרט הקיים. 
סטנדרטית ליעילות הדינמית של השוק אינה מוטלת -חשיבותה של התחרות הבין

תאימות עשויות להתמודד זו מול זו "עד מוות" (למשל וידאו  בספק: שתי טכנולוגיות בלתי
לעומת די.וי.די או קלטות אודיו לעומת דיסקים). אף בהיעדר "ניצחון" של הטכנולוגיה 

 
 & Lemley ראו למשל: .”Tipping“מכונה הפקטו -תהליך של סטנדרטיזציה דהלעניין  37

McGowan 28, לעיל ה"ש. 
-Douglas D. Leeds, Raising the Standard: Antitrust Scrutiny of Standard למשל: אור 38

Setting Consortia in High Technology Industries, 7 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & 
ENT. L.J. 641 (1997). 
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המועדפת, מלחמת סטנדרטים מקדמת קיומן של כמה אלטרנטיבות ברמה הרשתית, כגון: 
40Fחקים חלופיותטלוויזיה בכבלים לעומת שידורי לוויין או קונסולות מש

. כאשר סטנדרט 39
-אחד עומד מול אחר, גדל סל ההיצע ברמת המערכת הכוללת. בדרך זו יש בתחרות הבין

 סטנדרטית כדי לקדם את היעילות הדינמית של השוק.  

התערבות שיפוטית בפרקטיקה של מניעת תאימות: היקש מהמקרה של דוקטרינת  2.2
 )34T )Essential Facility"המשאב החיוני"

דיון בהשלכות ההתערבות השיפוטית בפרקטיקה של מניעת תאימות מזכיר את המלכוד ה
). כידוע, דוקטרינה זו מאפשרת Essential Facilityשל דוקטרינת "המשאב החיוני" (

להתערב בפרקטיקה של "סירוב לסחור" מצד מונופול, ולחייבו להעמיד את "המשאב 
41Fמתחריו זמני של-החיוני" שבו הוא אוחז לשימוש בו

. בתי המשפט הציבו ארבעה תנאים 40
אפשר לשכפל -להפעלת הדוקטרינה: (א) מדובר במונופול שמחזיק ב"משאב חיוני"; (ב) אי

את המשאב או ששכפולו כרוך בעלות בלתי סבירה; (ג) שלילת הגישה של המתחרים 
42Fלמשאב צפויה לפגוע בתחרות באופן משמעותי; (ד) העמדת גישה למשאב היא אפשרית

41 . 
United States v. Terminal R.R. Ass’n43F –הפרשה הידועה בעניין "טרמינל הרכבות" 

42 – 
עסקה בתאגיד שאיחד קבוצת חברות, ואשר שלט בטרמינל רכבות מרכזי. התאגיד סירב 
לאפשר לחברת רכבות חיצונית להשתמש בטרמינל, וכך דחק אותה החוצה מזירת התחרות. 

ט העליון בארצות הברית, כי על התאגיד מוטלת חובה בפסק דין מנחה פסק בית המשפ
לאפשר למתחרה שימוש בטרמינל. בית המשפט הושפע, כמובן, במקרה זה מעובדת שיתוף 
הפעולה שבין חברות הרכבות שהקימו תאגיד והחזיקו טרמינל במשותף. ואולם אף שהטלת 

ם, הרי שההלכה אינה חובה לסחור קלה יותר מקום שבו קיים כבר שיתוף פעולה בין מתחרי

 
של   Wiiקונסולות המשחקים הידועות המתחרות ביניהן כיום הן: פלייסטיישן של סוני; 39

 של מייקרוסופט. Xbox360נינטנדו; 
הממונה על הגבלים עסקיים נ'  1/93תיק מונ' או: משפט הישראלי רלאימוץ הדוקטרינה ב 40

 פסקי דין, על ההגבלים העסקיים החלטות הממונה –ההגבלים העסקיים [חברת דובק בע"מ 
 ;]194ב'  בית המשפט בעניין ההגבלים העסקיים –בית הדין להגבלים עסקיים, פסקי דין  –

בע"מ, מפעלי תחנות בע"מ,  1995"א החזקות החלטת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין נצב
(א) לחוק 26הכרזה על בעלי מונופולין לפי ס'  –אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

 /demo.ort.org.il/clickit2/files/forums 84–73 ,1988-ההגבלים העסקיים, התשמ"ח
359654676/750293207.doc שיווק  סברינה 748/96ע"פ ); 16.6.2009-(נבדק לאחרונה ב

 ).5.7.1999פורסם בנבו, ( פס' ח לפסק הדין, נ' מדינת ישראל בע"מ
 .Glen O. Robinson, On Refusing to Deal with Rivals, 87 CORNELL L. REV: ראו למשל 41

1177, 1207 (2002) .      
 .U.S. 383 (1912) 224 ראו: 42
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Otter Tail Power Co. v. USמוגבלת לכך. כך, בפסק הדין בעניין  44F

דובר בחברה ששלטה  43
בתשתית להולכת חשמל באזור גיאוגרפי מסוים. ישובים מסוימים ביקשו לספק לעצמם 

החברה סירבה לאפשר גישה . חשמל, אך לשם כך נזקקו לתשתית ההולכה של המונופול
שפט כפה זאת עליה. נפסק כי הגישה לתשתית ההולכה היא חיונית לצורך לתשתית. בית המ

יצירת אלטרנטיבה תחרותית להספקת חשמל, וכי אין הצדקה כלכלית ליצירת תשתית 
 נוספת, נוכח העלויות הגבוהות שבהן מדובר.

.Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corpראוי להזכיר גם את פרשת  45F

44 .
יין דובר באתר סקי בעל שלושה הרי גלישה, שנהג לשתף פעולה עם אתר סקי באותו ענ

סמוך, בעל הר גלישה בודד. שיתוף הפעולה התבטא במתן אפשרות לגולש לרכוש כרטיס 
כניסה משותף, המאפשר גלישה בשני האתרים. הסדר זה נהג משך שנים. בשלב מסוים 

נוע מגולשי ההר הבודד את להפסיק את ההסדר ולמ Aspen Skiingהחליטה חברת 
האפשרות להיכנס להריה. סירוב זה פגע, כמובן, בחברה המתחרה בעלת ההר הבודד. בית 

אינו חוקי, משום שהיא מונופול האוחז באתר  Aspen Skiingהמשפט פסק, כי סירובה של 
46Fאפשר לשכפלו-גלישה שאי

45 . 
 Olympia Equip. Leasing v. Western Unionלעומת פסיקה מרחיבה זו, פסק הדין בעניין 

Tel. Co. 47F

הצר את היקפה של הדוקטרינה. באותה פרשה דובר בחברה לייצור ולשיווק   46
מדפסות. עד לשלב מסוים, אנשי המכירות של החברה שיווקו גם מדפסות של יצרנים 
מתחרים. במועד מסוים, על רקע שאיפת החברה לצאת משוק המדפסות, הפסיקו אנשי 

לשווק מדפסות מתחרות וקידמו את מכירת המדפסות של החברה. אף כי  המכירות מטעמה
המהלך פגע במתחרים, נמנע בית המשפט מלהטיל על החברה חובה להמשיך ולהעמיד את 
מערך השיווק שלה לטובת מתחריה. נפסק כי מערך שיווק אינו יכול להיחשב ל"משאב 

48Fווק עצמאי משלוחיוני", וזאת משום שלמתחרה יש אפשרות להקים מערך שי

47 . 

 
  .U.S. 366 (1973) 410: ראו 43
 . U.S. 585 (1985) 472: ראו 44
  .41החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים, לעיל ה"ש  45
 . F.2d 370 (1987) 797 ראו: 46
, לעיל Robinson לסקירת פסיקה אמריקנית ואירופית ותיאור התפתחותו של הדין ראו למשל: 47

 ; 42ה"ש 
Sergio Baches Opi, The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual 
Property Licensing in the EU and the US:  Are Intellectual Property Rights Still 
Sacrosanct?, 11 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J 409 (2001); M. Hirsh, G.A. 
Richeimer, The Essential Facilities Doctrine: Keeping the Word 'Epithet' from 

becoming one (2003) ,papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=389200 ) נבדק
 M.A. Bergman, The Role of the Essential facilities Doctrine, 46); 11.6.2009-ב לאחרונה
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ניתוח כלכלי של דוקטרינת "המשאב החיוני" מלמד על קיומו של מתח בין שתי קבוצות 
שיקולים: מן הצד האחד  קיים האינטרס שבקיום תחרות. לשם כך יש לאפשר למתחרים 
גישה ל"משאבים חיוניים" בלתי זמינים. מן הצד השני קיים חשש, כי כפיית גישה למשאב 

ונופול תחליש את המוטיבציה של היזמים המתחרים ליזום וליצור מקור המצוי בידי מ
חלופי לפעילותם. אם המתחרים הפוטנציאליים יודעים כי בכוחם לחייב את המונופול 

מדוע שיתאמצו ליצור "משאב" עצמאי משלהם, שיעמוד בתחרות  –לחלוק את נכסיו עמם 
נת "המשאב החיוני" עלולה מול ה"משאב" הקיים? אכן, במקרים מסוימים, דוקטרי

להתגלות כחרב פיפיות. שיקולים אלה הובילו מלומדים מתחום הניתוח הכלכלי של 
49Fהמשפט להציע להחיל את הדוקטרינה בצמצום, ולאמץ גישה של התערבות מינימלית

48 . 
עתה נחזור מדוקטרינת המשאב החיוני לתכונת התאימות. התערבות משפטית 

דומה להעמדה של "משאב חיוני" לטובת המתחרים.  בפרקטיקה של מניעת תאימות
הסטנדרט הטכנולוגי, המוכתב על ידי המוצר המערכתי הראשי, דומה ל"משאב חיוני", 

 Intergraphשהגישה אליו נדרשת לפיתוח תחרות. טענה ברוח זו עלתה בפרשת 
Corporation. v. Intel Corporation 50F

י אינטל . חברת אינטרגרף תבעה את אינטל בטענה כ49
חייבת להמשיך ולספק לה מידע טכנולוגי וגישה מוקדמת לדוגמאות של שבבי מחשב 
שהיא מייצרת. דרישה זו התבססה על טענתה של אינטרגרף שלפיה תחנות העבודה שלה 
יוצרו מתוך תאימות לסביבה הטכנולוגית של מעבדי אינטל, וכי אינטל אף תמכה בכך בעבר 

גי מוקדם. בשלב מסוים, על רקע סכסוך עסקי, הפסיקה באמצעות אספקת מידע טכנולו
אינטל לספק לאינטרגרף גישה למידע הטכנולוגי ולדוגמאות המוצר. אינטרגרף טענה כי 

 ללא אפשרות הגישה לא תוכל לשרוד בשוק תחנות העבודה. 
הערכאה המחוזית קיבלה את התביעה, תוך שימוש בדוקטרינת "המשאב החיוני". 

הפכה החלטה זו. נפסק, כי אף שאינטל היא מונופול בשוק מעבדי המחשב ערכאת הערעור 
הרלוונטי, הרי התרופה של העמדת מידע טכנולוגי סודי פוגע בנכס שבו לאינטל קניין 
רוחני, ומותנה בהפרה ברורה של דיני ההגבלים העסקיים. ערכאת הערעור סברה שלא 

הקביעה, שלפיה דוקטרינת "המשאב  הוכחה כזו הפרה. ביסוד פסק הדין שבערעור עומדת
החיוני" מותנית בקיום תחרות אופקית בין יצרן ה"משאב" לבין מתחרהו. בית המשפט סבר 
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כי הדוקטרינה אינה חלה באותו עניין, מהטעם שאינטרגרף עומדת בחוליית ייצור אנכית 
51Fבין אינטל לאינטרגרף אין תחרות באותו שוק לאינטל.

50 . 
מאירה את הרציונל שביסוד  Intergraph Corporation. v. Intel Corporationהלכת 

דוקטרינת "המשאב החיוני": הגדרת "משאב" וכפיית גישה אליו צריכה להיעשות במטרה 
לעודד תחרות אופקית, בין המחזיק במשאב לבין מתחריו. ההנחה היא, כי ללא גישה אל 

תחרות. והנה, כאשר מדובר  המשאב, המוחזק בידי המונופול, לא יהיה אפשר לפתח עמו
בסטנדרט טכנולוגי, כפיית הגישה אליו עלולה דווקא לקבע את מעמדו של המוצר 
המערכתי הראשי, ולהחליש את המוטיבציה לפיתוח חלופות. כפיית גישה למוצר מערכת 

-רשתית, אך בה בעת לעכב את התחרות הבין-ראשי עשויה לעודד פעילות תחרותית פנים

52Fרשתית

51 . 

 יכום ומסקנותה. ס

ברשימה קצרה זו בחנתי את סוגיית התאימות במערכות רשתיות. תאימות מאפשרת שיתוף 
פעולה ועבודה מתואמת בין רכיבי מערכת שונים. היא נותנת הזדמנות לספקים שונים 
להתחבר אל הרשת, וכך מגדילה את ההיצע והמגוון. ממשק פתוח עולה בקנה אחד עם 

משתתפים ברשת, כמו גם עם האינטרס היצרני שבפיזור המוצר  האינטרס הצרכני שבריבוי
 וגידול הרשת. על כן תכונת התאימות נהנית ממוניטין כבעלת תרומה חיובית לתחרות.
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 –יוער לעניין זה כי ראוי להבחין בין תאימות אופקית לתאימות אנכית. ברמה האופקית  51

נולוגיות חלופיות. כאשר קיימות בשוק שתי שיטות הפועלות במקביל מדובר בחיבור בין טכ
(למשל, שתי מערכות הפעלה למחשב, או שתי שיטות להפעלת וידאו), עשוי להתפתח רכיב 

), מתרגם את Converter), שנועד לגשר ביניהן. המתאם, או הממיר (Adaptorמתאם (
ד. להבדיל מתאימות אנכית, תאימות הטכנולוגיה האחת לשפת רעותה, ומאפשר להן לעבוד יח

ברמה האופקית מאפשרת להרחיב את הרשת, ודומה כי אין היא מעכבת התפתחותן של 
 ,Joseph Farrell & Garth Saloner :אוטכנולוגיות חלופיות. על יתרונות המתאם וחסרונותיו ר

Converters, Compatibility, and the Control of Interfaces, 40 THE J. OF INDUSTRIAL 
ECONOMICS 9 (1992). 
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על הרקע הזה מתעוררת שאלת ההתערבות השיפוטית בהחלטת מונופול לפעול בממשק 
את השלכותיה הדואליות סגור. מדיניות שיפוטית ראויה בסוגיה זו צריכה להביא בחשבון 

של ההתערבות על יעילות השוק. מן הצד האחד, חיזוק הרשת הקיימת צפוי לתרום להשאת 
היתרון לגודל מצד הביקוש. מן הצד האחר, חיזוק רשת קיימת עלול לבוא על חשבון 
התפתחות אופטימלית של רשת חלופית. בטווח הקצר, התערבות המעודדת תאימות תורמת 

. בטווח הארוך, קיים חשש לגידול התלות במערכת הקיימת. כאשר יזמים ליעילות הרשת
מסוגלים לכפות על המונופול את הגישה למוצר מערכתי עיקרי נחלש התמריץ של 
הראשונים לפתח חלופה תחרותית. חיזוקו של מוצר מערכתי קיים עשוי להתגלות אפוא 

 לאורך הזמן כחרב פיפיות.  
ההתערבות בטווח הארוך מטילה אל תוך ההכרעה בעיית המידע בדבר השלכות 

ראוי להימנע ממנו.  –השיפוטית אלמנט כבד של "ניחוש", אשר במקרי גבול או ספק 
 לגישתי, יש לגבש מדיניות שיפוטית בסוגיה זו על פי שלושה עקרונות מנחים: 

, אין לדרוש מהמונופול שיבטיח תאימות של המוצר שבמונופול למוצרי משנה ראשית
של ספקים חלופיים. העובדה כי המוצר פעל בעבר מתוך תאימות, אינה מחייבת את 
המונופול להמשיך ולהבטיח תאימות עתידית. המונופול רשאי לייצר גרסה חדשה של 
המוצר, ללא התחשבות במוצרים שהותאמו לגרסה המקורית. אמנם ייתכן כי בדרך זו, 

אין משמעות הדבר בהכרח גריעה מיעילות מוצרים מסוימים יידחקו החוצה מן השוק, אך 
השוק. תהליך החידוש והיצירתיות הוא אבולוציוני באופיו, ומטיבו שהוא עשוי לדחוק 

 מוצרים נחותים. 
, אין להחמיר עם המונופול בדרישה להציג שיקולי יעילות על מנת להצדיק שנית

בביצועי המוצר, או פרקטיקה של ממשק סגור. אין לדרוש ממנו שיוכיח התקדמות ממשית 
כי שיקול היעילות דומיננטי וגובר על השיקול לדחיקת מתחרים. נקודת המוצא צריכה 
להיות האוטונומיה של היצרן בהחלטותיו הטכנולוגיות. בכל מקרה שבו המונופול מסוגל 

 להצביע על שיקול של יעילות להצדקת החלטתו, אין מקום להתערבות. 
סווג את הסטנדרט הטכנולוגי כ"משאב חיוני". הנחת , מן ראוי להימנע מלשלישית

העבודה צריכה להיות, כי ברגיל אין מדובר בתשתית ייחודית שאינה ניתנת לפיתוח על ידי 
 המתחרה. 

כמובן, ראוי להותיר פתח להתערבות רגולטיבית במידת הצורך, ואולם יש לשמור זאת 
לנגד עיניה את היעד של שמירה  למקרים קיצוניים. ההתערבות השיפוטית צריכה להעמיד

מערכתית. -על תמריצי החידוש, הן של המונופול והן של יזמים פוטנציאליים, ברמה הבין
 .היעד איננו הגנה על מתחרה זה או אחר, אלא על המשך התהליך החדשני


