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א .מבוא
פרק ב לחוק ההגבלי העסקיי ,המסדיר עריכת הסדרי כובלי ,הוא הפרק החשוב
ביותר בחוק מבחינת היק תחולתו והשפעתו על המשק הישראלי .הסדרי כובלי
"עירומי" )דהיינו הסדרי ללא יתרונות מאזני לרווחת הציבור ,הקרויי ג "קרטלי"(
היוו מאז ומעול רעה חולה במשק הישראלי .זאת ,בי היתר ,בשל ריכוזיות הגבוהה של
שווקי רבי וגובה של חסמי הכניסה אליה ,המגבירי את יכולת של גופי עסקיי
לתא את התנהגות לש פגיעה בתחרות 1.תיאו כאמור פוגע באופ מובהק באושיות
היסוד של המשק הקפיטליסטי ושל הדינמיקה התחרותית המניעה את גלגליו .בהתא
לרעיו שעליו מבוססת כלכלת השוק ,גופי כלכליי מתחרי ע גופי אחרי על לבו
וכיסו של הצרכ .תחרות זו היא הגורמת לירידת המחיר ,לעליית הכמות והאיכות ולהגדלת
הרווחה המצרפית .תיאו עירו בי מתחרי פועל בצורה הפוכה ,בהגבילו בהסכמה את
התחרות בי הפועלי בשוק ,לש הגדלת הרווח של חבריו ,על חשבו הרווחה המצרפית.
כפי שקבע בית המשפט העליו בארצותהברית ,קרטלי ה הרעה האולטימטיבית של דיני
ההגבלי העסקיי2.
בה בעת ,הסדרי בי גופי כלכליי – א מתחרי וא אחרי – עשויי להועיל
לרווחה החברתית במגוו דרכי .כ למשל הסדר בי מספר מתחרי קטני או בינוניי
המאפשר לה ליהנות מיתרונות לגודל עשוי להגביר את התחרות בי הצדדי להסדר לבי

*
1
2

מיכל גל ,פרופסור חבר ,הפקולטה למשפטי אוניברסיטת חיפה; אמיר ישראלי ,עור די,
שות במשרד עורכי די כה ,ישראלי ושות'; מנח פרלמ ,כלכל ,שות במשרד הייעו
הכלכלי סוארי ושות'.
ראו .M.S. Gal Competition Policy for Small Market Economies (2003), chapter 1
Verizon Communications Inc. v. Law offices of Curtis V. Trinko, 540 U.S. 398, 124 S.
Ct. 872 (2004) (“Negotiation between competitors may facilitate the supreme evil of
)”.antitrust: collusion
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צדדי שלישיי .בדומה ,מיז משות בי כמה גופי בעלי טכנולוגיות או אמצעי ייצור
משלימי הוא בעל פוטנציאל להגדיל את היעילות בייצור וא לגרו ליעילות דינמית בדר
של יצירת מוצרי חדשי וטובי יותר .ג חוק ההגבלי העסקיי מכיר בתועלות לציבור
הטמונות במיזמי משותפי .על כ הוראותיו פותחות פתח להוצאת הסדרי מסוג זה מגדר
האיסור החל על עריכת הסדרי כובלי 3.בהתא לכ ,המטרה העיקרית של דיני התחרות
היא למנוע הסדרי כובלי כשפגיעת בתחרות עולה על יתרונותיה לטובת הציבור.
לצור כ יש הכרח לקבוע קריטריוני על מנת לאבח הסדרי כובלי אסורי אל מול
הסדרי המשרתי את טובת הציבור .כל רשויות התחרות בעול מתמודדות ע הצור
בהגשמת מטרה זו .בעוד שטר נמצא לצור כ "פיתרו קס" ,ישנ כלי אחדי ,אשר
בחלק ג נעשה שימוש בישראל ,המקלי על האבחנה האמורה.
הסדרי כובלי עירומי )"קרטלי"( גרמו בעבר ,ויש להניח שגורמי ה ג כיו ,נזק
רב לכלכלה הישראלית בהגדיל את רווחת הצדדי להסדר על חשבו הגופי הפועלי
עמ ,א צרכני וא ספקי .למעשה ,בעיית ההסדרי הכובלי העירומי היא שהובילה
את המחוקק הישראלי לחקיקת חוק ההגבלי העסקיי הראשו משנת  1959מלכתחילה4.
במהל השני נתגלו במשק הישראלי הסדרי כובלי חמורי ,דוגמת הקרטל בשוק
הביטוח ,בשוק חומרי ההדברה ,בשוק המרצפות ובשוק הירקות הקפואי .בגי קרטלי אלו
הוגשו כתבי אישו והוטלו על המבצעי קנסות גבוהי וא עונשי מאסר .לפני שני
אחדות קבע בית המשפט העליו כי העונש הראוי למי שנתפס מבצע עבירה של קרטל הוא
מאסר בפועל 5.קביעה זו היא קביעה ראויה .בשל הנזק העצו שגורמי קרטלי למשק,
הנעדרי יתרונות מאזני לטובת הציבור ,יש לקבוע רמת ענישה שיהיה בה כדי להרתיע
מפני יצירת קרטל מלכתחילה .אכ ,אי זה מפתיע כי במדינות רבות עלה בשני האחרונות
ר הענישה בעבירות של הסדרי כובלי ומדינות רבות אימצו ,או שוקלות לאמ ,מודל
ענישה פלילית בדומה לזה הקיי בישראל.
פרק זה מנתח את היסודות הנדרשי להתקיימות הסדר כובל בהתא להוראות סעי 2
לחוק ההגבלי העסקיי ,בעוד שהפרק הבא יתמקד באות מקרי הנופלי לגדר הסעי,
א פטורי מתחולת האיסור על עריכתו .בצד התיאור הדסקרפטיבי של הדי הקיי ייער
ג ניתוח נורמטיבי ,בדבר הדי הרצוי .בבסיסו של הניתוח הנורמטיבי תעמוד מטרת החוק,
המקרינה מטבע הדברי על פרשנות הראויה של סעיפיו .מטרה זו היא ההגנה על התחרות

3
4
5

סעיפי  9ו 10לחוק ההגבלי העסקיי  ,תשמ"ח .1988ראו ג דברי השופט לוי בבג"
 ,ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏ·‚‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ' Ó"Ú· ËÒ·Ò‡ ¯ÁÒ ¯.˘.˜ 588/84פ"ד מ)(1
.3938 ,29
מ' )שיצר( גל "חמישי גווני לפורמאיקה :ריאליז משפטי בדיני ההגבלי העסקיי "
 ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכג )תשס"ז( .709
ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· ˙Ï·‚ÂÓ ˙ÂÙ˙Â˘ ÒÏÙ¯ˆÓ 1042/03פ"ד נח)) 721 (1להל :עניי
.(ÒÏÙ¯ˆÓ
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החופשית במשק במקו שבו היא מקדמת את הרווחה החברתית .נציי כבר עתה כי
פרשנות של הסעיפי המסדירי את פעולת של הסדרי כובלי איננה פשוטה .אכ,
המחוקק הציב בפנינו אתגר לשוני ומבני קשה .סעי  2לחוק מרחיב במקרי רבי היכ
שראוי להצר ,ומצר במקרי שראוי להרחיב .לשונו של הסעי זכתה לביקורת רבה בכתיבה
האקדמית ובפסיקת של בתי המשפט השוני 6.לשונו הבעייתית של הסעי א חייבה את
בתי המשפט ורשויות האכיפה לחפש דרכי אשר יעקפו את לשונו הברורה ,בעת שזו לא
עלתה בקנה אחד ע מטרות החוק .כפי שיפורט בהרחבה להל ,חלק מדרכי אלו ה
בעייתיות ,א חלק מצביעות על כמה מגמות חיוביות בפרשנות החוק 7.המגמה העולה
מהפסיקה האחרונה היא מת פרשנות תכליתית ,להבדיל מפרשנות מילולית פשטנית,
לסעיפי החוק .זוהי מגמה ראויה ,והיא שתדריכנו בניתוח הנורמטיבי של הוראות החוק.
כלשונו הציורית של השופט מישאל חשי ·„"‡ ‡8:˙ÂÈÁ Ó.
"חוק ההגבלי העסקיי פורש עצמו על פני מרחבי אדירי ,וכבודו
מאופקאלאופק .המחוקק יכול היה לטפל בנושא ההגבלי העסקיי בדר
אחרת משבחר ללכת בה ,ואול משבחר ללכת בדר שבחר בה ,נטל הוא
המוטל עלינו – ככל מעשה פרשנות דבר אמנות – לפרש את החוק ולהחיל
הוראותיו על ארועי החיי בשו שכל ובטוב טע‰˜ÒÚ ÌÈ˙Î ‡ÏÂ ...
Ï˘ ˙È˙˘˙‰ – ÔÂ¯˜Ú· ‡È‰ ˙Ú‚ÂÙ ÈÎ ÂÏ ¯¯·˙ Ì‡ Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ‰˙ÂÈ‰Ï
˘‡‰ „ÂÓÚ ‡È‰ ÂÊ ˙ÈÏÎ˙ ...˙È˘ÙÂÁ‰ ˙Â¯Á˙‰ ÔÂ¯˜Ú ‡Â‰ È¯‰ ,˜ÂÁ‰
."...Í¯„‰ ÂÎÈÏÂ‰Ï ÔÚ‰ „ÂÓÚÂ
כיו מונחת על שולחנו של המחוקק הצעה לתיקו חוק ההגבלי העסקיי שעיקרה
תיקו ההגדרה של הסדר כובל בחוק .הצעת החוק היא פרי עבודתה של ועדה מיוחדת
שמינה שר התעשייה והמסחר בתחילת שנת  ,2005שמסקנתה הייתה כי קיי צור ברור

6
7

8

ראו למשל א' לבנה "חוק ההגבלי העסקיי  :בעיות מבניות וחוקתיות בתחו ההסדרי
הכובלי "  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óח )תשס"ה( .257
ראו ד' גילה "הא ראוי לפרו את סכר ההסדרי הכובלי ולחסו את השיטפו בגדרות אד
הוקיי ? הגיעה השעה לחצו בי הסדרי אופקיי לאנכיי "  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכז )תשס"ד( ;751
מ' )שיצר( גל "לבור את המו מהתב – היק תחולתו של האיסור לערו הסדר כובל בהתא
לפסיקה האחרונה" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈא ) ;533 (2004ד' גילה "כבילה הפוגעת בתחרות בי הצד
הנהנה ממנה למתחריו"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכח ) ;517 (2005א' ישראלי "תחרות בלי ערכי או תחרות
בי ערכי – טענות של הסדר כובל המועלות בידי צד לחוזה" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈב ).297 (2006
דנ"א  ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙È¯ÈÚ ' Ó"Ú· (1993) (ÌÈÏ˘Â¯È) ˙ÂÈÁ .Ó.‡ 3113/03פורס בנבו ,בפס'
 10לפסק הדי.
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ומידי בתיקו ההגדרה 9.בעקבות ההמלצה ,הוחלט לקד הלי חקיקה נפרד לתיקו הגדרת
ההסדר הכובל בחוק ,ג בטר השלמת עבודת הוועדה בנושאי אחרי .על השינוי
החקיקתי הצפוי ,אשר יש בו כדי לפתור את מרבית הקשיי שבלשו החוק ,יש בהחלט
לבר .פרק זה יסקור את יתרונותיו של התיקו הצפוי ,כמו ג את הבעיות שהוא איננו פותר.
ע זאת אי בשינוי החקיקתי כדי לייתר את הדיו בפרשנות הראויה של החוק הקיי ,אשר
ימשי לחול על מקרי שהתרחשו בטר התיקו .בנוס ,חלק גדול מיסודות האיסור
בנוסחו הקיי ימשיכו להתקיי ג בהתא לנוסח המוצע ,ועל כ פרשנות תמשי ותושפע
מהדי הקיי.

ב .ניתוח כלכלי של הסדרי כובלי
את הדיו הכלכלי בהסדרי כובלי מועיל לפתוח מציטוט של השופט האמריקני
ברנדייס מלפני כמאה שני:
“Every agreement concerning trade, every regulation of trade, restrains.
To bind, to restrain, is of their very essence. The true test of legality is
whether the restraint imposed is such as merely regulates and perhaps
thereby promotes competition or whether it is such as may suppress or
even destroy competition”.10

כדברי השופט ,ניתוח מילולי של המושג "כבילה" אינו מספיק ואינו מסייע להבנת
מטרת הפיקוח על הסדרי כובלי .לצור כ יש צור בניתוח כלכלי והבנה של האופ שבו
הסדרי בי בני אד עשויי להביא לפגיעה בתחרות החופשית .לצור הפשטות נציג את
העקרונות הבסיסיי של ניתוח כלכלי שכזה באמצעות דוגמה של בית קפה שכונתי .כמות
כוסות הקפה שיימכרו בבית הקפה נגזרת ישירות מהמחיר לכוס ,וככל שהמחיר ייעלה,
כמות הכוסות שיימכרו תקט .את הקשר שבי כמות הכוסות שיימכרו למחיר לכוס נית
לתאר באמצעות "עקומת הביקוש" העומדת בפני בית הקפה ,המתוארת בתרשי .1

9
10

הממונה על ההגבלי העסקיי ˙ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁ :ÚˆÂÓ‰ ˜ÂÁ‰ Ì˘ – ˜ÂÁ ¯ÈÎÊ

)˙ 2005-‰"Ò˘˙‰ (9 'ÒÓ ÔÂ˜Èפרסו http://www.antitrust.gov.il/ ,(21.9.05) 5000166
.NR/rdonlyres/3FA0A882-744E-4F30-B9E4-BE8BD6F8A11D/255/Tazkirlaw.DOC
).Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. 231 (1918
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תרשי  :1עקומת הביקוש לשירותי בית הקפה
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כ ,לדוגמה ,במחיר של  10ש"ח לכוס ,ימכור בית הקפה מידי יו  100כוסות )נקודה
בתרשי  .(1א במידה והמחיר יעלה ל 12.5ש"ח ירכשו הלקוחות רק  50כוסות ביו
)נקודה  .(aנית להניח כי חלק מאות  50לקוחות שיפסיקו לרכוש קפה באותו בית קפה
כתוצאה מעליית המחיר ,יעדיפו לרכוש את הקפה בבית קפה אחרי בשכונה וחלק
מהלקוחות יחדלו כלל מלרכוש קפה מחו לבית או שיצמצמו את כמות הרכישות.
בהנחה שעלות הכנת כוס קפה לבית הקפה היא  5ש"ח )"עלות משתנה"( נית לחשב את
השינוי ברווח שיפיק בית הקפה כתוצאה מהשינוי ברכישת הקפה על ידי הלקוחות :במחיר
של  10ש"ח לכוס נמכרות  100כוסות ,ולכ הרווח )לפני הוצאות קבועות( הוא המכפלה של
 100כוסות ב 5ש"ח )המחיר של  10ש"ח פחות העלות המשתנה של  5ש"ח( ,דהיינו 500
ש"ח; לעומת זאת א יעלה המחיר ל 12.5ש"ח לכוס ,הרווח יסתכ במכפלה של  50כוסות
ב 7.5ש"ח ,דהיינו  375ש"ח .נית לראות כי בדוגמה זו ירוויח בית הקפה יותר א מחירה
של כוס קפה יעמוד על ס של  10ש"ח ולכ הוא יימנע מהעלאת המחירי ל 12.5ש"ח
לכוס.
כעת ,נית להציג לצד עקומת הביקוש העומדת בפני בית הקפה ג את עקומת הביקוש
הכוללת לקפה באותה שכונה ,המתוארת בתרשי .2
b
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תרשי  :2עקומת הביקוש לשירותי בית הקפה
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מתרשי  2נית לראות שכאשר כל בתי הקפה בשכונה גובי מחיר של  10ש"ח לכוס,
ה מוכרי יחדיו  1,000כוסות )נקודה  .(Bכאשר כל בתי הקפה יגבו מחיר של  12.5ש"ח,
ה ימכרו ביחד  900כוסות )נקודה  .(Aאות  100לקוחות שיפסיקו לרכוש קפה בעקבות
עליית המחיר לא יפנו לבתי קפה אחרי בשכונה )שהרי כל בתי הקפה בשכונה העלו את
המחיר( ,וסביר כי ה יפסיקו לרכוש קפה מחו לבית או שיצמצמו את כמות הרכישות
)תחת ההנחה כי שאר בתי הקפה הפזורי ביתר השכונות אינ מהווי תחלי לתושבי
השכונה לקפה השכונתי( .זו הסיבה לכ שכאשר השוק כולו מעלה את המחיר ,קטנה
הכמות המבוקשת ב 10%בלבד; ואילו כאשר בית קפה מסוי לבדו מעלה מחיר קטנה
הכמות המבוקשת באותו בית קפה ב.50%
כאשר המחיר )הזהה לכלל בתי הקפה בשכונה( הוא  10ש"ח הרווח הכולל של בתי
הקפה בשכונה הוא  5,000ש"ח ) 1,000כוסות כפול רווח של  5ש"ח לכוס( .לעומת זאת א
המחיר יעלה ל 12.5ש"ח הרווח הכולל של בתי הקפה יהיה  6,750ש"ח ) 900כוסות כפול
 7.5ש"ח לכוס( .כלומר ,א בתי הקפה יקבלו החלטה משותפת לגבות מחיר זהה עבור
הקפה הנמכר בשכונה ,ישתל לה לקבוע מחיר של  12.5ש"ח לכוס .כזכור ,כאשר בית
קפה מסויי נדרש להחליט לבדו מהו מחיר הקפה ,בהתעל מתגובת יתר בתי הקפה
בשכונה ,הוא יבחר לקבוע מחיר של  10ש"ח לכוס.
את הנזק לציבור כתוצאה מפעילות המתואמת של בעלי בתי הקפה נית להציג
באמצעות התרשי הבא:
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העברת עושר מצרכנים
ליצרנים

15.0

נטל עודף
12.5

מחיר
10.0

900

1000
כמות

את הנזק לציבור כתוצאה מההחלטה המשותפת של בתי הקפה על המחיר נית לחלק
לשני חלקי :ראשית ,הנזק שנגר לחברה כתוצאה מהירידה בצריכה של כוסות הקפה
מ 1,000כוסות קפה ל 900כוסות בלבד מתואר במשולש שבתרשי לעיל .נזק זה מכונה
ה"נטל העוד" )” (“deadweightlossוהוא הנזק שנגר לאות  100צרכני שלולא העלאת
המחיר היו נהני מצריכת כוס קפה בבית הקפה )בדוגמה זו נית לכמתו בס של 125
ש"ח(; שנית ,הנזק שנגר לצרכני שממשיכי לרכוש קפה ,א במחיר גבוה יותר ,המתואר
במלב שבתרשי .כתוצאה מכ נגרמת העברת עושר מהצרכני לבתי הקפה בהשוואה
למחיר התחרותי )בדוגמה זו הוא שווה ל 2,250ש"ח(.
דוגמה זו מבהירה את הכלל הבסיסי שלפיו ,ככלל ,בשוק תחרותי המחירי נמוכי יותר
והתפוקה גדולה יותר מבשוק הנשלט על ידי יצר יחיד )מונופול( .התוצאה התחרותית היא
התוצאה היעילה ואילו תוצאת המונופול מביאה לפגיעה בצרכני ,לפגיעה ביעילות
הכלכלית ולפגיעה ברווחה הכוללת .תוצאה זו נובעת מכ שבשוק תחרותי ,הפחתת
התפוקה גורמת לעלייה במחיר ולהגדלת הרווח הכולל של כל הפירמות )כמו בדוגמה
לעיל( .אלא שבהיעדר תיאו ,כל פירמה בשוק תשקול מול ההפסד הנובע מהפחתת
התפוקה שלה רק את הגידול ברווחיה שלה ותתעל מה"תועלת" שתיגר לשאר הפירמות
בענ .ובקרטל ,באופ הפו – כלל הפירמות בענ מחליטות במשות להגביל את תפוקת
על מנת להגדיל את ס רווחיה .במילי אחרות ,הקרטל מאפשר לפירמות העצמאיות בענ
להפני את ההשפעות החיצוניות ) (Externalitiesשיש להפחתת התפוקה של כל אחת מה
על הרווחי של כול .לא למותר לציי כי א שדוגמת בית הקפה שהובאה עסקה רק
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בהקטנת הכמות והעלאת המחיר כתוצאה מהסכ בי מתחרי ,פגיעתו של ההסדר יכולה
להיות ג באיכות המוצרי .כ למשל עלולי מתחרי להסכי כי איש לא ייצר מוצרי
באיכות גבוהה יותר או ישקיע במחקר ופיתוח ,על מנת שלא לערער את הסטטוס קוו הקיי.
ייתכ כי הפגיעה באיכות היא החמורה מכול.
לכ ,הגרעי הקשה של הסדרי כובלי הפוגעי בתחרות ה הקרטלי ,שאות בראש
ובראשונה מבקש חוק ההגבלי העסקיי למנוע .קרטלי כוללי ,בי היתר ,הסדרי בי
מתחרי לקבע מחירי ,לתא הצעות במכרזי ,לקבוע מכסות תפוקה ,להגביל תפוקה,
לשת או לחלק שווקי על ידי הקצאת צרכני ,ספקי ,טריטוריות או סוג פעילויות
עסקיות ,ללא יתרונות מאזני .הסדרי אלו מכוני ג בש הסדרי בעלי "כבילות
עירומות" ,הואיל ולא נית להצדיק בשיקולי עסקיי לגיטימיי או בתועלות כלשה,
זולת הרצו להשיא רווחי תו פגיעה בתחרות החופשית .כאמור ,הסדרי מסוג קרטל
חמורי במיוחד ורמת הענישה בגינ היא הגבוהה ביותר מקרב העבירות ההגבליות.
אול אפילו א נתעל מהעובדה שלקיחת חלק בקרטל אינה חוקית ,יש לכל אחד
מהחברי כשלעצמו בקרטל תמרי ל"רמות" ולסטות מהסכמות הקרטל ג בהתעל
מהחשש מענישה פלילית .א נשוב לדוגמת בתי הקפה בשכונה ,הרי שלאחר העלאת
המחירי המתואמת ,ישתל לכל אחד מבתי הקפה להוריד במעט את המחיר ולהגדיל בכ
באופ משמעותי את מכירותיו ורווחיו .כל זאת כמוב בתנאי שרק אותו בית קפה נוהג כ
ואילו שאר בתי הקפה ממשיכי לנהוג על פי המחיר המוסכ .תמרי זה יוביל לכ שכל
בית קפה הסבור כי הוא מסוגל להוריד מחיר בחשאי מבלי שמתחריו/שותפיו יגלו זאת,
יעשה כ .לפירמות בשוק יש תמרי ליצור קרטל ,א בד בבד ג לסטות מהסכמה
ו"לרמות" את שותפיה .במידה ורבי מחברי הקרטל יסטו מההסכמות סופו של הקרטל
להתפרק .מכא ,שהאויב הגדול ביותר של הקרטל אינ בהכרח רשויות האכיפה כי א
הצדדי לו .קרטל אשר אינו מסוגל לעקוב אחרי התנהגות חבריו ו"להעניש" אות על
סטייה מהמחיר המוסכ נדו אפוא לכישלו.
כאמור ,לפירמות החברות בקרטל יש תמרי לסטות בסתר מהסכמות התיאו ול"רמות"
את שותפותיה לקרטל .הניסיו האמפירי מראה שישנ קרטלי ששרדו לאור זמ
ממוש 11,לעומת קרטלי שהתפרקו מיד לאחר היווצרות 12.כישלונו של קרטל לאחר זמ
רב עשוי לנבוע משינויי בביקושי ,מהופעת תחליפי למוצרי הקרטל ,מכניסת מתחרי
לשוק שלא חוברי לקרטל ומעוד סיבות .כישלונו המידי של קרטל עשוי לנבוע מתנאי שוק
המקשי על התיאו בי חבריו.

11
12

דוגמה מקומית לכ הוא קרטל יצרני המרצפות שהתקיי בישראל במש  14שני ,להל
הערה .42
M.C. Levenstein, V.Y. Suslow “What Determines Cartel Success” J. Econ. Literature
.(2006) 44
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הכלכל ,חת פרס הנובל ,ג'ורג' סטיגלר 13חיפש את הגור המונע מפירמות מלתא,
ומצא שהגור העיקרי הוא עלות המידע וההגעה להסכ ,שכ על הגופי הפועלי בשוק
להיות מודעי היטב לפעולות מתחריה על מנת שהתיאו יצלח .הבנה זו הובילה לזיהוי
שלושת השלבי המחזוריי הנדרשי על מנת שפירמות בשוק יתאמו בהצלחה את
פעולותיה (1) :הגעה לתנאי התיאו )במפורש או במרומז( בי הפירמות בשוק; ) (2יכולת
זיהוי של סטיית מתחרי מההתנהגות המוסכמת; ) (3יכולת הענשה של המתחרי בגי
סטייה מההתנהגות המתואמת 14,כפי שמודג בדיאגרמה מס' .1
דיאגרמה  :1שלושת השלבי המחזוריי של התנהגות מתואמת
הגעה להסכ
גילוי סטייה מההסכ

ענישה

התנאי הראשו 15מחייב כי החברות יסכימו על רמת המחירי ועל יתר התנאי
העסקיי למכירה ,שכ אחרת תתכ שונות במחיר ,בתנאי האספקה וכדומה ,אשר עלולי
לגרו לתחרות בשוק .על מנת שתנאי זה יתמלא ,יש להבטיח כי כל אחד מהמתחרי ייהנה
מ ההסדר ,שא לא כ הוא לא יית הסכמתו לו מלכתחילה .למשל ,קביעת מכסת הכמויות
שאות ייצרו היצרני המשתתפי בהסדר תיעשה לרוב ביחס ישר לנתח השוק המוחזק על
יד בטר ההסכמה ,שכ אחרת עלול יצר שנתח השוק שלו תחת תנאי ההסדר קט מנתחו
טר ההסדר ,שלא להסכי להגביל את תפוקתו 16.לא למותר להדגיש כי ההתנהגות
המתואמת איננה מחייבת התנהגות זהה .כ למשל ייתכ כי החברות יסכימו ביניה כי כל
אחת תייצר כמות שונה מהמוצר או מוצר שונה במקצת .אי בכ כדי לפגוע בקיומו של
הסדר ,א שייתכ שיהא בעובדה זו כדי להקשות על הוכחתו ואכיפתו.
שני התנאי הנוספי מטרת להבטיח כי לכל חברה יהיה תמרי חזק שלא לסטות
מההסכמה האמורה .בשל העובדה שג בהיותה שותפה בקרטל כל חברה עדיי מפעילה
שיקול דעת עצמאי ,יש צור כי הסטטוס קוו ימקס את רווחיה בכל רגע נתו ,בהשוואה
13
14
15
16

.G.J. Stigler “A Theory of Oligopoly” 44 J. Pol. Econ. (1964) 72
˘.Ì
שתי הפסקאות הבאות לקוחות מתו מ' )שיצר( גל "מהו הסדר? קו התפר בי תאו והתאמה
בחוק ההגבלי העסקיי"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכט )תשס"ו( .591
אלא א רווחיו תחת האסטרטגיה החדשה גבוהי יותר ,כיוו שמחיר כל מוצר גבוה יותר או
כיוו שיתר חברי הקרטל משלמי לו פיצויי עבור הקטנת רווחיו תמורת הגדל הרווח הכולל
של חברי הקרטל.
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למצבי אפשריי אחרי בתנאי השוק הקיימי .הקרטל יוצר שיווי משקל לא יציב
אינהרנטית ,שכ כל חברה שוקלת בכל רגע נתו את העובדה כי א תסטה מהסטטוס קוו
ותוריד מחירי ,ולו במעט ,יגדל נתח השוק שלה על חשבו מתחרותיה .זאת ,כיוו שא אי
הבדל משמעותי בי המוצרי בעיני הצרכני ,ג הבדל קט במחיר יגרו לה לעבור
ולרכוש את המוצר הזול יותר .על כ חיוני ונחו שיהיו לקרטל מערכי מעקב ופקוח על
חבריו ,וכי סטייה מההסכמה תלווה בענישה אשר תוריד את רווחיה של החברה אל מתחת
לרווחי שהייתה גורפת אילולא הייתה סוטה מההסדר .ניתוח תמריציה של חברה לסטות
מהסטטוס קוו הוא דינמי וארו טווח .בהתא לכ ,כל חברה תשקול לא רק את התוצאה
המידית של חיתו מחיר ,דהיינו גידול בכמות הלקוחות ,כי א ג את התנהגות הצפויה
של מתחריה ואת הקטנת רווחיה כתוצאה מתגובה זו .נניח למשל כי העונש על גילוי סטייה
מהקרטל הוא מלחמת מחירי .בעוד שמלחמת מחירי עשויה להפחית את הכדאיות
שבסטייה מהקרטל ,תוצאה זו מותנית במשכה ובאמינותה .ראשית ,על שאר החברות להיות
בעלות יכולת להגדלת כושר הייצור שלה באופ מידי על מנת להגדיל את הכמות בשוק
ובדר זו להוריד את מחיריה .שנית ,אסטרטגיה זו אמינה רק א כדאי לשאר החברות
לפתוח במלחמת מחירי מאשר פשוט לאפשר לחברה הסוטה להמשי ולייצר יותר 17.ישנ
אסטרטגיות שונות שחברות עשויות לאמ על מנת להגביר את אמינות ההענשה .כ למשל
ה עשויות לכלול בחוזיה התחייבות לדרוש את המחיר הנמו ביותר הקיי בשוק ובדר זו
להתחייב ,בעצ ,להענשת מתחרה אשר יסטה מהמחיר המוסכ .בבסיס פעולות אלו עומד
פרדוקס :כל פעולה אשר תאפשר לחברה או תחייבה במצבי מסוימי לפעול באופ יותר
תחרותי ,עשויה למעשה לחזק את ההתנהגות המתואמת או המותאמת על ידי יצירת אמינות
גבוהה יותר להענשה של הסוטה.
על מנת ששלושת השלבי של סטיגלר התומכי בתיאו יוכלו להתקיי ,יש צור
בקיומ של כמה תנאי בשוק .ככל שרבי מאות תנאי מתקיימי ,כ יהיה השוק יותר
מועד לתיאו )וג להתאמה אוליגופוליסטית( .להל יפורטו כמה מהתנאי הרלוונטיי
והשכיחי להקלה על תיאו18:

 – ÌÂ‡È˙ ÏÚ ‰Ï˜Ó ÌÈ¯ˆÂÓ‰Â ˙ÂÓ¯ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈ‚ÂÓÂ‰ .1א סימטריה במבנה העלויות של
המתחרי או שונות באיכות המוצרי מקשי על התאמה אוליגופוליסטית .בשוק כזה
קשה יותר "להעניש" ולמנוע מהמתחרי בעלי מבנה העלויות הנמו מלסטות

17
18

J.B. Baker “Two Sherman Act Section 1 Dilemmas: Parallel Pricing, the Oligopoly
.Problem, and Contemporary Economic Theory” 38 Antitrust Bull. (1993) 143
הניתוח מתבסס עלM. Ivaldi, B. Jullien, P. Rey, P. Seabright, J. Tirole “The :
Economics of Tacit Collusion” Final Report for DG Competition, EC
_(2003) http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/review/the_economics_of_tacit
 ;collusion_en.pdfחלק מהתנאי האמורי הוזכרו ג בפסק דינו של בית הדי בעניי ערר

 ,ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' Ó"Ú· ·‡Ï˜ „ÂÙ 1/00פורס בנבו ,פס'  131לפסק הדי.
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הסדרי כובלי – יסודות האיסור

מההסכמות ,שכ הענישה תידרש להיות חמורה דיה על מנת לקזז את רווחיה
מהסטייה .שנית ,הומוגניות במוצרי מקלה על זיהוי סטייה ממחירי הקרטל.
 – ¯˙ÂÈ Ï˜ ÌÂ‡È˙‰ ,¯˙ÂÈ ÔË˜ ˜Â˘· ÌÈ¯Á˙Ó‰ ¯ÙÒÓ˘ ÏÎÎתוצאה אינטואיטיבית
וברורה ,שהיא למעשה התוצאה היחידה שאוששה ג במחקרי אמפיריי19.
 – ÌÂ‡È˙ ÈÙÓ ˘˘Á‰ ˙‡ ÌÈ¯È·‚Ó ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÒÈÎ ÈÓÒÁבהיעדר חסמי כניסה
משמעותיי ,הרווחי העלתחרותיי של המתחרי יתמרצו מתחרי חדשי להיכנס
לשוק .כניסת מתחרי נוספי תוביל לשחיקה ברווחיות הקרטל.
˘˜ – ÌÂ‡È˙‰ ÏÚ ‰Ï˜Ó ˜Â˘· ˙Â‡˜ÒÚ‰ ˙ÂÙÈככל שזיהוי סטייה מתנאי ההתאמה יהיה
מהיר יותר ,הענישה עשויה להיות אפקטיבית יותר .לכ ,שקיפות בשוק המאפשרת
למתחרי להשיג מידע ,תו פרק זמ קצר ,בנוגע למחירי ולכמויות שנוקבי
מתחריה בעסקאות קונקרטיות ,תזרז את זיהוי הסטייה מהסכמות הקרטל ותקל עליו.
 – ÌÂ‡È˙ ÏÚ ÌÈ˘˜Ó ˘Â˜È·· ‰‰Â·‚ ˙ÂÂ˘Â ÌÈ˜ÒÚ È¯ÂÊÁÓכאשר הביקוש יציב על פני
זמ ,מתחרה שמגלה שמכירותיו קטנו באופ משמעותי יוכל לייחס עובדה זו לסטייה
של המתחרי מהסכמות הקרטל בשוק .לעומת זאת כאשר הביקוש אינו יציב ,לא יוכל
המתחרה לדעת בבירור א הירידה במכירותיו היא תוצאה של סטייה או של שינוי
בביקוש הצרכני ויכולת איתור הסטייה והענישה עליה תהיה קטנה יותר.
·˘ – ¯˙ÂÈ ‰˘˜ ˙ÈËÒÈÏÂÙÂ‚ÈÏÂ‡‰ ‰Ó‡˙‰‰ (“Declining Market”) ‰‚ÈÒ· ˜Âקיימי
שווקי ,ובפרט שווקי מסורתיי ,שקיימת ירידה משמעותית בביקוש למוצריה או
לשירותיה .בשווקי שכאלה המתחרי ייתנו משקל גדול יותר לרווחי המידיי
מאשר להפסדי העתידיי .מאחר והבסיס ליציבות הקרטל הוא הציפייה לרווחי
העתידיי והחשש מפני ענישה בעתיד ,יהיה קשה יותר בשווקי כאלה לקיי התאמה
כאמור.
 – ÌÂ‡È˙Ï ˙ÂÚÈÈÒÓ ˙Â¯ÊÂÁÂ ˙ÂË˜ ˙ÂÓÊ‰כאשר השוק מאופיי במספר גדול של
עסקאות שכיחות וחוזרות קל יותר למתחרי להעניש על סטייה .לעומת זאת כאשר
השוק מאופיי בעסקאות גדולות המתרחשות לעתי רחוקות יהיה קשה יותר להעניש
בגינה.
 – ÌÂ‡È˙ ÏÚ Ï˜Ó ˙ÂÏÈ·ÂÓ ˙ÂÓ¯ÈÙ È„È· ¯ÂˆÈÈ ¯˘ÂÎ Û„ÂÚעוד כושר הייצור יאפשר
לפירמות להגדיל את הכמות המיוצרת על יד בתו תקופת זמ קצרה .יכולת זו
מאפשרת לפתוח ב"מלחמת מחירי" ולהעניש את מי שסוטה מהקרטל באופ
משמעותי ,ולכ היא יוצרת תמרי חזק יותר שלא לסטות מההסכמה.
ÏÚ ‰Ï˜Ó (Multi Market Contact – ÌÈ·Â¯Ó ÌÈ˜ÂÂ˘) ÏÈ·˜Ó· ÌÈ˜ÂÂ˘ ¯ÙÒÓ· ˙ÂÏÈÚÙ
˙ – ÌÂ‡Èכאשר אות פירמות פועלות במקביל בכמה שווקי ,יכול מתחרה לבחור לקיי
את הענישה בשוק או בשווקי בה היא תכאיב ביותר למתחרה שסטה מתנאי הקרטל.

ראו  ÏÈÚÏ ,Levenstein & Suslowהערה .12
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לסיכו חלק זה ,הסדרי עירומי בי מתחרי ה בעלי השפעות שליליות רבות על
הרווחה החברתית .לא בכדי ה אסורי במרבית מדינות העול .בה בעת ,על מנת שה
יתקיימו ,יש צור בקיו שלושה תנאי בסיסיי המושפעי בחלק מתנאי השוק .בכלכלה
קטנה דוגמת ישראל שכיחות התנאי הללו הינה גבוהה יחסית ,ולכ חשוב ביותר להשקיע
את המשאבי הנדרשי על מנת לאכו באופ אופטימלי את הוראות החוק 20.נעבור עתה
לבחינת הוראות החוק על רקע מטרתו.

ג .הסדר כובל – כללי
 .1מבנה החוק
הוראות חוק ההגבלי העסקיי המסדירות את הדי המהותי החל על הסדרי כובלי
כלולות בפרק ב לחוק .עיקרו של הפרק הוא האיסור על עריכת הסדר כובל ,הכלול בסעי 4
לחוק ,הקובע כדלקמ:
"לא יהיה אד צד להסדר כובל ,כולו או מקצתו ,אלא א כ קיבל מאת בית
הדי אישור לפי סעי  9או היתר זמני לפי סעי  13או פטור לפי סעי ,14
או שכל הכבילות שבהסדר פטורות בהתא לפטור סוג שנקבע לפי סעי
15א; היו האישור ,ההיתר הזמני ,הפטור או פטור הסוג מותני – לא יהיה
לה תוק ,אלא א כ נתמלאו תנאיה".
הפרת הוראה זו מהווה עבירה פלילית ,שדינה עונשי מאסר וקנס 21.בנוס ,הנפגע
מהסדר כובל רשאי להגיש תביעה נזיקית בגי הנזקי שנגרמו לו 22.חוק ההגבלי העסקיי
כולל ג מנגנו המאפשר הגשת תובענה ייצוגית בשמ של כלל הנפגעי כתוצאה מעריכת
הסדר כובל 23.בנוס ,בהתא לפסיקתו של בית המשפט המחוזי ,חברה ציבורית שהייתה
צד להסדר כובל ולא הודיעה על כ למשקיעיה עוברת ג על הוראות חוק ניירות ער24

20
21
22
23
24

ראו  ÏÈÚÏ ,Galהערה  ,1בפרקי  1ו.5
ס'  27לחוק ההגבלי העסקיי ,תשמ"ח ,1988ס"ח ) 128להל :חוק ההגבלי העסקיי(.
˘ ,Ìס' .50
˘ ,Ìס' 46א .להרחבה ראו א' ישראלי "כוחו של השוק :על התביעה הייצוגית מכוח חוק
ההגבלי העסקיי"  ÌÈËÙ˘Óלז )תשס"ז( .131
ס'  36לחוק ניירות ער  ,תשכ"ח ,1968ס"ח .541
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הסדרי כובלי – יסודות האיסור

וצפויה לעונשי הקבועי בו 25.לבסו ,המתקשרי צפויי להכרזת ההסדר – כולו או
חלקו – כבטל בשל איחוקיותו בהתא להוראות סעי  30לחוק החוזי26.
הסדר כובל מוגדר בסעי  2לחוק ההגבלי העסקיי ,כדלקמ:
") .2א( הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בי בני אד המנהלי עסקי ,לפי
אחד הצדדי לפחות מגביל עצמו באופ העלול למנוע או להפחית את
התחרות בעסקי בינו לבי הצדדי האחרי להסדר ,או חלק מה ,או בינו
לבי אד שאינו צד להסדר.
)ב( מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי קט )א( יראו כהסדר כובל הסדר
שבו הכבילה נוגעת לאחד הענייני הבאי:
) (1המחיר שיידרש ,שיוצע או שישול;
) (2הריווח שיופק;
) (3חלוקת השוק ,כולו או חלקו ,לפי מקו העיסוק או לפי האנשי או
סוג האנשי שעמ יעסקו;
) (4כמות הנכסי או השירותי בעסק ,איכות או סוג".
כפי שיפורט להל ,ההגדרה מבחינה בי שני סוגי הסדרי .סעי )2א( מהווה הוראה
כללית ,הוראת סל ,החלה על כל סוגי ההסדרי הכובלי .הדגש בסעי זה הוא הפגיעה
הפוטנציאלית של ההסדר בתחרות .סעי )2ב( חל רק על סוג מסוי של הסדרי ,הכוללי
כבילות המנויות בסעי .במקרי הנופלי בגדרו ,יראו את ההסדר כפוגע בתחרות .בכל יתר
המקרי ,יש צור להוכיח פוטנציאל לפגיעה בתחרות על מנת שההסדר יוגדר כהסדר כובל.
במקביל לאיסור הרחב על עריכת הסדרי כובלי ,אימ המחוקק הישראלי מנגנו
לאישור אות הסדרי אשר יתרונותיה לטובת הציבור עולי על פגיעת בתחרות .מנגנו
זה מחייב את אישור של הסדרי כאמור בפני בית הדי להגבלי עסקיי .לבית הדי
נתונה הסמכות לאשר את ההסדר ,כולו או חלקו ,ולהתנותו בתנאי ,א הוא לטובת
הציבור 27.כ נתונה לממונה על ההגבלי העסקיי סמכות לפטור מאישור בית הדי
הסדרי בה הפגיעה בתחרות איננה משמעותית .מכוח סמכות זו ,ועל מנת למנוע את
הצפת רשות ההגבלי בבקשות למת פטור להסדרי אשר פגיעת בתחרות זניחה ,פורסמו
מספר כללי פטורסוג ,אשר כשמ כ ה ,חלי ה על סוגי מסוימי של הסדרי
ופוטרי אות באופ אוטומטי מתחולת האיסור ההגבלי .תרשי  1מייצג באופ גרפי את
האיסור על עריכת הסדר כובל.

25
26
27

ת"פ )י(  ,˙ÈÒ„‰Â ˙ÈÎË ‰˜ÙÒ‰ ,ÔÂÒÏ„Ó Ï‡¯˘È ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1274/00פורס בנבו
)החלטת ביניי מיו .(23.4.02
ס'  30לחוק החוזי )חלק כללי( ,תשל"ג ,1973ס"ח ) 118להל :חוק החוזי(.
ס'  9לחוק ההגבלי העסקיי.
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תרשי זרימה  :1תרשי זרימה של האיסור על עריכת הסדר כובל
הא התקיימו כל יסודות ההסדר הכובל
)סעי (2

כ

הא ההסדר נופל בגדר אחד מפטורי הסוג
)סעי 15א(
לא

כ

הא ההסדר קיבל פטור ספציפי מהממונה
)סעי (14
לא

כ

הא ההסדר קיבל את אישורו של בית
הדי )סעי  (9או היתר זמני )סעי (13

כ

אי הסדר כובל אסור

לא
¯ÂÒ‡ Ï·ÂÎ ¯„Ò‰
נציי כבר עתה כי מנגנו זה ,המחייב מת אישור או פטור לכל הסדר כובל אשר פגיעתו
בתחרות איננה זניחה או אשר כבילתו נופלת תחת החזקות החלוטות לפגיעה בתחרות
הקבועות בחוק ,הוא אחד השאירי היחידי לשיטת הסדרה זו בעול .מרבית המדינות
אשר שיטת הסדרה דומה אומצה על ידיה בעבר ,דוגמת אנגליה והקהילה האירופית,
ביטלו אותה בשל הנטל הכבד שהיא מטילה על הצדדי להסדר כובל להכשירו ,ג א הוא
עולה בקנה אחד ע מטרת החוק .כפי שיפורט בהרחבה להל ,שינוי שיטת ההסדרה ואימו
שיטה הכוללת איסור כללי של כל הסדר כובל הפוגע ברווחת הציבור בלא לחייב הסדרי
כובלי רבי לעמוד מראש לביקורת הממונה או בית הדי ,עשויה לייעל באופ משמעותי
את מנגנו האיסור ההגבלי .ההצעה לתיקו החוק מותירה בעינה שיטת הסדרה זו ,ובכ
חולשתה.

 .2התנאי לקיומו של הסדר כובל לפי סעי )2א(
סעי )2א( כולל מספר תנאי מצטברי (1) :הסדר; ) (2בי בני אד המנהלי עסקי;
) (3הגבלה של אחד הצדדי לפחות; ) (4באופ העלול למנוע או להפחית את התחרות
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בעסקי .ארבעת תנאי אלו נלמדי מלשו הסעי .במשפט פלילי יש צור להוכיח ג יסוד
חמישי ,שעניינו היסוד הנפשי בבצוע העבירה.
בהתא להצעה לתיקו החוק יוגדר "הסדר כובל" באופ הבא:
"הסדר כובל הוא הסדר בי בני אד המנהלי עסקי ,העלול למנוע או
להפחית את התחרות בעסקי".
ההגדרה המוצעת משמיטה מההגדרה הקיימת שני יסודות .ראשית ,הושמטה הדרישה
להגבלה של אחד הצדדי לפחות .שנית ,הושמטה הסיפא של התנאי להפחתה בתחרות
בעסקי ,המחייבת פגיעה בתחרות בי צדדי מסוימי להסדר .כפי שפורט להל ,השינוי
המוצע מהווה די רצוי בהשמיטו מהנוסח הקיי את אות מרכיבי אשר הכבידו על
החלתו ,בלא ששירתו את מטרת החוק.
תרשי זרימה  :2תרשי זרימה של הגדרת הסדר כובל
הסדר

לא

כ
בי בני אד המנהלי עסקי
כ

לא

הגבלה של אחד הצדדי לפחות

לא
אי הסדר כובל

כ
העלול לפגוע בתחרות "בי אחד
הצדדי להסדר"...
כ

לא

במשפט פלילי :מודעות להתקיימות
של רכיבי העבירה
כ

לא

Ï·ÂÎ ¯„Ò‰
נעבור עתה על יסודות ההסדר הכובל כסדר.
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.3

"הסדר"28

)א( מהו הסדר?
הנדב הראשו בהגדרתו של הסדר כובל מחייב קיומו של "הסדר" .יסוד ההסדר הוא
הרכיב ההתנהגותיעובדתי של האיסור על עריכת הסדר כובל .מת מענה לשאלה מה מהווה
הסדר לצור חוק ההגבלי העסקיי הוא משימה לא פשוטה ,המחייבת הבנה של תנאי
השוק .אי חולק כי לקיומו של הסדר נדרשת מידה מסוימת של הסכמה ,וכי נדרשי לו
לפחות שני צדדי ,אול עדיי נשאלת השאלה מהי אותה רמה של הסכמה הנדרשת לש
קיומו .כ למשל הא העלאת מחיר של חברה שבאה כתגובה להעלאת מחיר של מתחרה
מהווה הסדר ,א הראשונה יכלה להניח ברמה גבוהה של סבירות כי השנייה תחרהתחזיק
אחריה ותשנה את מחירה?
חוק ההגבלי העסקיי אינו כולל הגדרה ממצה למונח הסדר .ע זאת סעי  1לחוק
קובע כי הסדר יכול שיהיה "בי במפורש ובי מכללא ,בי בכתב ובי בעל פה או
בהתנהגות ,בי א הוא מחייב על פי די ובי א לאו" .מהגדרה זו משתמע כי המחוקק
התכוו להעניק פרשנות מרחיבה ככל שנית למונח הסדר ,בכדי ללכוד ברשת את כל
הדרכי האפשריות שבה נית ליצור הסדרי כובלי .ע חלו הזמ והגברת יעילות של
מנגנוני האכיפה ,גופי עסקיי מאמצי דרכי מתוחכמות יותר ויותר ליצירת הסדר ,תו
ניסיו לחמוק מההגדרות בחוק .פרשנות רחבה ודינמית למונח הסדר היא אפוא הכרחית על
מנת שגורמי האכיפה יוכלו להתמודד כראוי ע ניסיונות התחמקות אלה .כדבריו של הנשיא
זילר בפסק די ˜ ,ÔÈÒÈשצוטטו בהסכמה בידי השופט חשי בדנ"א 29:ÏÂÚ·Ë
"המחוקק נאל להשתמש להשתמש בהגדרות רחבות מאוד בחוק .הוא רצה
להבטיח לעצמו את 'לכידת' כל הווריאציות והאפשרויות הלארצויות,
והכמעט איסופיות ,הקיימות בעשיית הסדרי ובניהול עסקי .ניסיו
החיי מורה כי כל סדק בחוק מנוצל על ידי מעונייני כדי להתחמק
מהוראותיו .החוק קא עסקינ נועד 'לדכא' ,בי השאר ,עוצמות כלכליות
גדולות ,והניסיו למצוא דרכי אי 'לחלחל' חוצה מהמעטה שהחוק עט
בו את הוראותיו ,חזק לכ שבעתיי ,והוא צפוי מראש".

28
29

להרחבה בשאלה זו ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה .15
דנ"א  ,Ó"Ú· (1994) ÌÈ‰ Û˘ ' Ó"Ú· (1993) ÏÂÚ·Ë 4465/98פ"ד נו) ,56 (1פס'  28לפסק
דינו של השופט חשי.
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הסדר כובל יכול להשתכלל במפורש ,א ג במשתמע .כאמור ,לא הדר שבה מגיעי
להסדר היא העיקר ,אלא העיקר הוא קיומו של הסדר שהושג בדר כלשהי 30.ישנ דרכי
רבות שבה צדדי יכולי לאותת זה לזה על הסכמת להצטר להסדר .עמד על כ השופט
זיילר באמירתו המפורסמת בפסק די ˜31:ÔÈÒÈ
"המילה הסדר כוללת כל דר מתואמת שמגמתה השלטת הסדר כובל .אי
זה מעניינו של החוק א הושג בדרכי קונספירציה ,או בדרכי הסדר ,או
באמצעות צד ג או על ידי קריצת עי ,או על ידי צחוק של הבנה ,או על ידי
מתא שהוא זר להסדר ,או על ידי דברי שנאמרו למא דהוא שאינו שיי
לעני ,כדי שהדברי יישמעו על ידי מי ששיי לעני ,או בכל דר אחרת...
החוק דובר אל קוראיו כ :כל דר שתנקטו אותה ושיש בה ,או שהיא
מובילה ,לתיאו המוביל להסדר כובל ,הוא ה'הסדר' הכתוב בחוק".
ברור אפוא כי לש קיומו של הסדר כובל אי הכרח בקיו מסמ חתו בכתב וג אי
צור בתקשורת מילולית מפורשת 32.הסדר יכול שיווצר על ידי כל דר המהווה שפה
משותפת בי הצדדי ,בי על סמ הבנות מוסכמות ובי בדר של התנהגות .די בקיו הבנה
וציפייה שמקור ב"אווירה של נעשה ונשמע" לש יצירת הסדר 33.זאת ועוד :לש קיומו
של הסדר אי צור כי הצדדי כלל ייפגשו זה ע זה .בהתא לכ ,הסדרי כובלי עשויי
להיווצר ג במקו שבו הצדדי פועלי באמצעות גור שלישי מתא או מתוו 34.כ
למשל יצרני המרצפות מינו מתא לקרטל על מנת שישמור על רמת מחירי אחידה ויעקוב
אחר הכמויות שכל יצר מכר דרכו 35.נציי כי גור שלישי יכול לתוו ג ללא ידיעתו וא
ללא הסכמתו .כ למשל ייתכ כי הגור המתוו הוא כלי תקשורת ,אשר הצדדי להסדר
מנצלי את שירותיו כלל ללא ידיעתו ושולחי זה לזה דרכו מסרי מוסכמי36.

30
31
32
33
34
35
36

˘.Ì
ת"א )י(  ,Ó"Ú· (1969) ˙ÈÏ‡¯˘È‰ Ê‚‰ ˙¯·Á Ê‚ÏÂ¯ËÙ ' ÔÈÒÈ˜ 396/87פורס בנבו.
ראו עניי  ÏÈÚÏ ,ÒÏÙ¯ˆÓהערה .5
ת"פ )י(  ,ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ò˜ÈÙ‰ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 417/97פורס בנבו )החלטה מיו
) (18.12.01להל :ת"פ .(Ò˜ÈÙ‰
˘.Ì
עניי ˜¯ ,˙ÂÙˆ¯Ó‰ ÏËלהל הערה  ;42הממונה על ההגבלי העסקיי ÔÈ· ÌÈÏ·ÂÎ ÌÈ¯„Ò‰
 Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ¯·„· ‰ÚÈ·˜ – ÈÏ‚ ÔÂË¯˜Ó ˙ÂÊÈ¯‡ È¯ˆÈפרסו  ,(1995) 3001361הערה .19
כ למשל רשתות השיווק הטילו קנסות על ספקי המזו במקו שבו נתגלו הפרשי במחיר
המוצר בי הרשתות .פרקטיקה זו הובילה את הספקי לשמש כמתאמי מחירי בי הרשתות,
מחשש כי יוטלו עליה קנסות נוספי; ראו הממונה על ההגבלי העסקיי ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÓÚ
 ˙ÂÈ‡ÂÚÓ˜ ˙Â˙˘¯Â ÌÈ˜ÙÒ ÔÈ· ¯ÁÒ È¯„Ò‰ ÔÈÈÚ· ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰פרסו 5000007
).(2005
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כאמור ,לא הדר שבה משתכלל ההסדר היא העיקר לצור תחולת סעי  2לחוק
ההגבלי .ע זאת לדר שבה משתכלל ההסדר קיימת חשיבות במישור הראייתי ,שכ ככל
שנית להצביע על ראיות ברורות יותר לקיומו של הסדר ,כ יקל על המבקש להוכיחו37.
אול לא בכל המקרי יש צור בקיומ של ראיות ישירות על מנת להוכיח קיומו של הסדר.
דרישה זו הייתה מעמיסה קשיי רבי מדי על רשויות האכיפה ,בפרט כאשר מדובר
במעוולי מתוחכמי .קיימי מקרי שבה נית להוכיח קיומו של הסדר על סמ ראיות
נסיבתיות של פעולה מקבילה ,אשר אי לה רציונל עסקי אחר זולת הסדר מקדי בי
החברות .כ למשל בפסק די  Ò˜ÈÙ‰קבע בית המשפט כי הפצה סימולטנית של תעריפי
זהי כמעט לחלוטי בידי כל החברות השונות וכ מת הוראה זהה מטעמ בדבר מועד
כניסת התעריפי החדשי לפועל ,לא הייתה יכולה להיות מקרית ,בהיעדר אירוע חיצוני
להעלאת התעריפי בשיעורי זהי ובתארי דומה ,והיא מצביעה על קיומו של הסדר בי
החברות38.
מלשונו של סעי  1לחוק וממטרתו עולי כמה כללי משפטיי נוספי 39.ראשית,
הסדר יכול להתקיי בי כל שני גופי עסקיי או יותר ,ואי צור שה יתחרו זה בזה
ויפעלו באותו שוק 40.שנית ,הסדר איננו כולל פעולה חדצדדית של אחד הצדדי הפועלי
בשוק .פעולות מסוג זה עשויות להיות מוסדרות בהתא לפרק המונופולי בחוק ההגבלי,
א מי שמבצע הוא בעל מעמד מונופוליסטי בשוק הרלוונטי 41.שלישית ,ג א השתכלל
הסדר ,אי חובה כי הוא יהיה מחייב משפטית .לכלל זה היגיו רב שכ דרישה הפוכה הייתה
מקהה משמעותית את שיניו של החוק .רביעית ,הסדר משתכלל בעצ ההסכמה על תנאיו.
בדומה לעבירת הקשר ,ברגע שהושגה הסכמה באי יסודות ההסדר על סיפוק ואי צור
כי הצדדי יפעלו בהתא לו 42.יתירה מכ ,אי בעובדה כי אחד הצדדי או יותר נסוגו
מביצוע ההסדר הכובל לאחר מת הסכמת לו כדי להעלות או להוריד לעניי השלמת היסוד
של עריכת הסדר .ניסיו להגיע להסכמה אשר לא צלח לא יגבש את יסודות ההסדר ,אול

37
38
39
40

ע"פ  ,ıÈ·Â¯Â· ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 4855/02פ"ד נט)) 776 (6להל :ע"פ  ,(Ò˜ÈÙ‰בפס'  76לפסק
הדי..." :החשיבות הנוגעת לאופ הבעת ההסכמה איננה ,א כ ,במישור המהותי אלא
במישור הראייתי גרידא".
ת"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה .33
להרחבה ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה .15
להלכה ברוח זו במשפט האירופי ראו החלטת בית הדי האירופי בעניי Establissements
Consten SA and Grundig-Verkaufs GMBH v. Commission (1966) ECR 299, 399-40,
 .(1966) CMLR 418, 469-71ברוח זו פסקו ג בתי המשפט בישראל .ראו לדוגמה ע"פ

41
42

 ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÔÓ¯„ÈÈ˘ 7495/02פורס בנבו.
פרק ד לחוק ההגבלי העסקיי.
ראו ע"פ  ,È˜Ò¯È·Ò ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 2929/02פ"ד נז)) (2003) 142 ,135 (3להל :עניי ˜¯ÏË
.(˙ÂÙˆ¯Ó‰
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הוא עשוי לגבש את יסודותיה של עבירת הניסיו 43.בהתא לכ ,ג המלצה על קו פעולה
אשר מתחריו פועלי על פיו ,ואשר איננו מחייב חוזית את הפועלי על פיו ,יכול לעלות
לכדי הסדר 44.לבסו ,ההסדר אינו צרי להיות חוקי על מנת שייחשב כהסדר לצור חוק
ההגבלי .בעניי  ÒÏÙ¯ˆÓהעלה הנאש את הטענה כי לא נית להרשיעו על בסיס הסכ
שאי לו תוק משפטי .בית המשפט העליו ,מפי השופטת נאור ,דחה טענה זו בקובעו כי
"אכ ,הסדר כובל בטל הוא ,כאמור בהלכת טבעול .אול מכ אי להסיק שלא נית
להעמיד לדי ולהרשיע מי שהיה צד להסדר כובל .קבלת הטענה שהעלה הר תביא לריקו
כל ההוראות הפליליות שבחוק ההגבלי העסקיי מתוכנ .בטלות ההסדר היא לגבי
תוצאותיו האזרחיות ,ולא לגבי הפליליות שבעשייתו"45.
ב

)ב( מה בי הסדר לחוזה?
מה בי הסדר לבי חוזה? בהתא ללשו החוק וההלכה הקיימת ,אי כל הכרח כי הסדר,
כמשמעותו בחוק ההגבלי העסקיי ,יעלה עד לכדי חוזה כמשמעותו בחוק החוזי 46.נית
לטעו כי אילו ביקש המחוקק להחיל את דיני ההגבלי על חוזי כהגדרת בחוק החוזי,
היה בוחר להשתמש במונח חוזה ג בחוק ההגבלי .אכ ,כמה בתי משפט סברו כי הבחירה
במונח "הסדר" הייתה מכוונת ,על מנת להרחיב את הגדרת ההסדר אל מעבר להגדרת חוזה
בדיני החוזי 47.ע זאת אי בעצ השימוש במונח אחר משו קביעה פוזיטיבית כי
התנאי ליצירת חוזה אינ רלוונטיי לצור יצירת הסדר ,ונראה לנו כי יש לבחו לעניי זה
כל תנאי לגופו .כ יש לבחו א בהתא לדיני החוזי המקובלי כיו אכ קיי הבדל
משמעותי בי הסדר לבי חוזה.
הערכי והמטרות העומדי בבסיס דיני החוזי שוני בתכלית מהערכי והמטרות
העומדי בבסיס דיני ההגבלי העסקיי .דיני החוזי נועדו בעיקר לאפשר לצדדי לממש
את חופש ההתקשרות שלה ולוודא כי רצונ הוא שמשתק בהוראות החוזה שעליו ה
חתומי .מטרת העיקרית של דיני החוזי היא אפוא לשמר את הביטחו המסחרי ולהעניק
משקל לצור המוסרי בקיו הבטחות 48.לעומת זאת מטרת העיקרית של דיני ההגבלי
העסקיי היא להג על התחרות בשוק .דיני ההגבלי העסקיי שמי פחות דגש ,א בכלל,

43
44
45
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48

ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· ˙ÂÈÏÚÓ ˙ÂÈ˘Ú˙ Ô˙˘ÂÁ 7399/95פ"ד נב).(1998) 105 (2
ראו למשל הממונה על ההגבלי העסקיי ¯„Ò‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈ·˜ – ÌÂÒ¯ÙÏ ÈÏ‡¯˘È‰ „Â‚È‡‰
 Ï·ÂÎפרסו  .(1993) 3003671בהתא לכ  ,ג אוסר החוק על קביעת קו פעולה על ידי איגוד
עסקי )ס'  5לחוק( ועל התאמה של פעילות לזו של הסדר כובל )ס'  6לחוק(.
עניי  ÏÈÚÏ ,ÒÏÙ¯ˆÓהערה  ,5פסקה .14
˘ ;Ìעניי ˜ ÏÈÚÏ ,ÔÈÒÈהערה .31
ת"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,33בשער הראשו לפסק הדי ,חלק שני ,פס'  ;5עניי ˜.Ì˘ ,ÔÈÒÈ
ג' שלו „) ÈÏÏÎ ˜ÏÁ – ÌÈÊÂÁ ÈÈתשס"ה(.16 ,
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על חופש ההתקשרות של הצדדי ,ועניינ הוא בעיקר בהגנה על הציבור הרחב ,המעוניי
בקיו התחרות חופשית בענפי המשק .בשל המטרות השונות העומדות בבסיס הדיני,
עלינו לשקול במשנה זהירות אלו מהתנאי הנדרשי לצור יצירת חוזה עלינו לאמ
במסגרת סעי  2לחוק ההגבלי העסקיי.
הפסיקה קבעה כי הסדר כובל איננו חייב למלא אחר הדרישות הקונסטיטוטיביות של
דיני החוזי "בדבר הצעה וקיבול או מסוימות ...די ברמה מינימלית כלשהי של הבנה
משותפת ,הסכמה או שיתו פעולה בי הצדדי לש יצירתו" 49.ע זאת נראה כי בהתא
להתפתחויות בדיני החוזי המודרניי ,המוצאות ביטוי בהגמשת התנאי לכריתתו של
חוזה ,ההבחנה בי הסדר ובי חוזה אינה כה חדה כפי שהיא מצטיירת מאמירה זו50.
בעשורי האחרוני הוגמשו באופ משמעותי התנאי הקונסטיטוטיביי לכריתת חוזה.
כיו חוזה יכול לרוב להיכרת בעל פה ולאו דווקא בכתב ,וכ הוא יכול להיכרת בהתנהגות
או בשתיקה .פעולות מסוימות שאות מבצעי הצדדי עשויות ללמד על ההסכמה הנדרשת
לכריתת חוזה ,ללא שתיווצר ביניה כל אינטראקציה טר הכריתה .הפרשנות הניתנת כיו
לדרישות ההצעה והקיבול בחוק החוזי היא פרשנות רחבה ,וא יש מלומדי הטועני כי
מדובר בסעי דקלרטיבי בלבד51.
מה ה אפוא תנאי הס לצור יצירת חוזה ,והא יש מקו ליישמ ג על הגדרת
ההסדר? כלל הבסיס בדיני החוזי הוא כי חוזה נכרת בדר של הצעה וקיבול ,ע זאת בדיני
החוזי המודרניי אי הכרח לאבח את רגע מת ההצעה ואת רגע הקיבול .בחוזי רבי
אי זה כלל אפשרי .מקובל לומר כי על מנת שייווצר חוזה קיי הכרח בהתקיימות "מפגש
רצונות" בי הצדדי .דרישה זו שרירה וקיימת ג בהגדירנו הסדר.
דרישה קונסטיטוטיבית נוספת היא דרישת המסוימות :על החוזה להיות מסוי דיו על
מנת שיוכל הוא להוות ראיה לרצונ של הצדדי .הא מ הראוי לאמ את דרישת
המסוימות ג לעניי יצירת הסדר כובל? הא קיימי פרטי מסוימי שאות חייב ההסדר
לכלול על מנת שייחשב ככזה? הא למשל חייב הסדר לכלול פרטי מדויקי בדבר מהות
הכבילה? הא חייב ההסדר לכלול פרטי בדבר מועד התחלה וסיו? הא חייב ההסדר
לכלול פרטי בדבר קיומ של גורמי המפקחי על אכיפתו? אנו סבורי כי באופ עקרוני
התשובה לשאלות אלו היא בשלילה .קיי הבדל משמעותי בי האינטרסי של צדדי
המבקשי להיקשר בחוזה לבי גופי המבקשי ליצור הסדר כובל .ביוצר חוזה ,האינטרס
של הצדדי לו הוא להגיע לרמת פירוט גבוהה מספיק על מנת שבמידה ויתעורר סכסו
משפטי ,משמעותו של החוזה תהיה ברורה לכל .בתי המשפט יימנעו מלאכו חוזה בלתי

49
50
51

ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,37בפסקה  79לפסק הדי.
ראו בהרחבה גל ÏÈÚÏ ,הערה .15
ראו ג' שלו „) ÌÈÊÂÁ ÈÈמהדורה שנייה ,תשנ"ה(.83 ,
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מסוי ,בשל החשש כי כוונת הצדדי אינה משתקפת ממנו .דרישת המסוימות נועדה לעודד
צדדי לחוזה להסדיר את יחסיה תו פירוט מקסימלי ,וזאת על מנת לשמור על הביטחו
המסחרי במשק ולמנוע סכסוכי משפטיי .הדי החל על יצירת הסדר כובל שונה בתכלית.
בהתא להוראות הדי ,הסדרי כובלי אינ אכיפי וסוגיית אכיפת אינה אמורה לעמוד
להכרעת בית המשפט במקרה של סכסו .בנוס ,על מנת לחמוק מאחריות פלילית תו
הקטנת סיכויי ההרשעה ,סביר כי מטרת הצדדי להסדר תהיה לשמור על רמת מסוימות
מינימלית ככל שנית .במרבית המקרי יסתפקו הצדדי בגיבוש של כמה הסכמות בסיס,
אשר יהיה די בה על מנת להשיג את המטרה המיוחלת ,היא הפחתת התחרות החופשית
והשגת רווחי עלתחרותיי .במרבית המקרי יתר תניות ההסדר יתבססו על הבנות
שבשתיקה .לעתי די בנקודת ייחוס ) (focal pointהמאותתת למתחרי על התוצאה
המועדפת ,אשר תמקס את רווחיה 52.כ למשל נניח כי הצדדי מבקשי לתא ביניה
את עלויות ההובלה ,על מנת שמחיר מוצריה לא ישתנה בהתא למיקומ היחסי ללקוח.
לעתי די בהסכמה על נקודת מוצא ממנה מחושבות עלויות ההובלה ,א נוסחת החישוב
ידועה מראש ומקובלת בתחו .זאת ועוד ,מטבע של דברי ,קיימי פרטי מסוימי אשר
מעצ טבע צדדי להסדר נמנעי מלהסכי עליה .כ למשל הסדרי כובלי לרוב אינ
קובעי את מועד סיומ .הטע לכ הוא שכדי להקטי את תמריצי הצדדי לסטות
מהסכמותיה ,על משכו של ההסדר להיות בלתי מוגבל בזמ ,לפחות בנקודת כריתתו 53.על
כ אי לדרוש פרטי אלו לצור קיו דרישת ה"הסדר"
בהתא לכ אנו סבורי כי כל הסכמה שהיא בי גופי עסקיי יכולה לעלות לכדי
הסדר ,כל עוד היא מסייעת לצדדי לקיו שלושת התנאי של סטיגלר .להוכחת הסדר אי
הכרח להראות כי הצדדי הסכימו בנוגע לכל הפרטי הדרושי ליצירתו ולאכיפתו של
ההסדר ,או א בנוגע למרבית .לסיכו נקודה זו ,בהתחשב בהבדלי בי מטרות דיני
החוזי לדיני ההגבלי העסקיי ובתמריצי הצדדי ,דרישת המסוימות היא פחות נוקשה
בנוגע לרכיב ההסדר בהגדרת ההסדר הכובל .כפי שקבע בית המשפט העליו בפרשת
" ,Ò˜ÈÙ‰די ברמה מינימלית כלשהי של הבנה משותפת ,הסכמה או שיתו פעולה בי
הצדדי לש יצירתו" 54.ע זאת חשוב לציי כי ג בהתא לדיני החוזי המודרניי

52
53
54

T. Schelling The Strategy of Conflict (1960); F.M. Scherer “Focal Point Pricing and
Conscious Parallelism” in F.M. Scherer Competition Policy, Domestic and International
.(2000) 89

גל ÏÈÚÏ ,הערה  ,15בעמ' .600
ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה .37
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דרישת המסוימות הוגמשה רבות ולעתי די בשלד של הסכמה על מנת שבית המשפט יית
לה תוק ,ג בהתא לדיני החוזי55.
נראה אפוא כי המקרי שבה ייחשב כ"הסדר" מה שאיננו "חוזה" ה יחסית נדירי,
א כי ה בהחלט ייתכנו .כ למשל הסדר כובל יכול שיהיה הסכ ג'נטלמני ,אשר אי לו כל
משמעות מחייבת בהתא לדיני החוזי 56.ייתכ במקרי מסוימי כי חוזה למראית עי
יהיה הסדר כובל ,הג שמבחינה חוזית הוא נעדר תוק .הסדר כובל יכול ג להתקיי
במנותק מדרישות קונסטיטוטיביות ליצירת חוזה הקבועות בדיני אחרי ,כדוגמת הדרישה
כי הסכ המעביר זכות בנכס מקרקעי יווצר בכתב57.
)ג( הסדר מול פעולה חדצדדית
התנאי כי יתקיי הסדר בי הצדדי מחייב הבחנה בי פעולות הנעשות בהסכמה לבי
פעולות חדצדדיות ,אשר אינ עולות לכדי הסדר ,הג שה עשויות להוביל לפגיעה
בתחרות 58.קיימות פעולות אנטיתחרותית רבות המבוצעות בידי מתחרי בשוק ,הנעשות
מכוח שיקולי עצמאיי וללא הסכמה מצד יתר הגורמי הפועלי בשוק .כ לדוגמה,
ייתכ כי משווק כלשהו יחליט באופ עצמאי וללא הסדר ,משיקולי של מוניטי ,נוחות או
בטיחות ,לשווק א ורק את מוצריו של ספק אחד בשוק .ברור כי פעולה שכזו אינה מהווה
הסדר כובל ,וזאת בניגוד למצב שבו המשווק מתחייב לבלעדיות כלפי הספק .אול לא
תמיד ההבחנה האמורה פשוטה .מה הדי למשל במקו שבו הספק מחליט על מדיניות
תימחור או שיווק אחידה לכל משווקיו ואלו מאמצי מדיניות זו כחלק ממער היחסי
ביניה? שאלה זו טר זכתה לליבו ממצה בישראל והיא מהווה סלע מחלוקת בי גישות
פרשנויות שונות ברחבי העול.
59
הפסיקה האמריקנית אימצה בשאלה זו גישה נוקשה ודווקנית .בפסק הדי המנחה
בעניי  60,Colgateקבע בית המשפט העליו כי החלטה חדצדדית מוקדמת של ספק

55

56
57
58
59
60

בהקשר זה מ הראוי לציי את דבריה של השופטת דורנר ברע"א ' ¯˙ÒÙ‰ ˙È· 4976/00
„ ,¯ÂÓ ‰ÈÏפ"ד נו) ,577 (1שלפיה במשפט המודרני דרישת המסוימות איבדה מחשיבותה,
ותחתיה נקבעי קני מידה גמישי יותר המתמקדי בצור להשלי את החוזה שנכרת ,ככל
שהוא חסר.
כ נקבע בפסיקת בתי הדי האירופאי ,ראו )ACF Chemiefarma NV v. Commission (41/69
.(1970) ECR 661, paras 110-114
ראו ס'  8לחוק המקרקעי ,תשכ"ט ,1969ס"ח .575
לדיו מקי ראו א' ישראלי "על רשתות גדולות וספקי קטני :הגיעה העת כי דיני ההגבלי
העסקיי יכירו בקיומו של 'כוח חוזי יחסי'"  ËÙ˘Ó ÈÏÚד )תשס"ה( .279
ד' פרידמ ,נ' כה ) ÌÈÊÂÁתשס"א(.673 ,
ראו ).U.S. v. Colgate & Co. 250 U.S. 300, 307 (1919
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להתקשר א ורק ע משווקי אשר יסכימו מראש לדרישותיו המוקדמות ,לרבות הדרישה
למכור את המוצר במחיר מוכתב ,מהווה פעולה חדצדדית אשר אינה עולה לכדי הסדר ,ג
א משווקיו התקשרו עמו מאוחר יותר בקבל תנאי מוכתבי אלו61.
לטעמנו ,ההלכה האמריקנית היא בעייתית ,כיוו שהיא מאפשרת למשווקי להתחמק
מהוראות החוק ולהשתמש בספקי כגו מתא ,זאת ,בי היתר ,לאור הקושי הראייתי
בהוכחת קיומו של הסדר כובל .אנו סבורי כי ההסדר מתגבש בעצ ההסכמה של משווק
להיכנס להסדר ע ספק אשר הצהיר – טר כריתת החוזה או במהלכו – כי יתקשר א ורק
ע ספקי אשר יסכימו לשמור על תנאי המגבילי את התחרות .במקרה שכזה ,הסכמת
המשווק להתקשר ע הספק בתנאי המגבילי ממלאת אחר הדרישה כי התקיי הסדר בי
הצדדי ,כיוו שתמיד עומדת בפניו האפשרות שלא להסכי לתנאי ההסדר .ע זאת במקרה
שהספק הוא בעל כוח שוק משמעותי – דהיינו הוא בעל מונופולי במוב הכלכלי –
ולמשווקי אי ברירה אלא להסכי לתנאיו ,יש מקו לבחו את ההסדר בייחוד תחת
הוראותיו של פרק ד לחוק העוסק בהסדרת פעולותיו של בעל מונופולי.
דומה כי בדר זו הלכו בתי המשפט האירופיי 62,כ למשל בעניי  63Bayerנדונה
מדיניות השיווק של יצרנית תרופות .בחלק ממדינות אירופה נקבעו מחירי התרופות
מתוצרתה על ידי הממשל .כתוצאה מכ ,נוצרו פערי מחירי גדולי בי המדינות השונות
אשר הובילו לסחר בתרופה בי המדינות השונות ולפגיעה ברווחיה של  .Bayerבתגובה,
הגבילה  Bayerאת כמות התרופות שסופקו למשווקי במדינות שבה מחיר התרופות היה
נמו ,על מנת שלא יוכלו לייצא את עודפיה למדינות אחרות .כתוצאה מכ עלה מחיר
התרופות בשנית .רשות ההגבלי העסקיי האירופאית טענה כי מדובר בהסדר בלתי חוקי
בי  Bayerלבי המשווקי המוגבלי .בית הדי דחה טענות אלו ,בקובעו כי פעולותיה של
 Bayerושל הספקי ,הג שהשפיעו על התחרות ,ה פעולות חדצדדיות אשר אינ עולות
לכדי הסדר ,כיוו שלמשווקי לא היה כל אינטרס בשמירה על מחיר אחיד ולא הייתה לה
ברירה אלא לשנות את תנאי ההתקשרות ע  Bayerבשל מעמדה המונופוליסטי בשוק.

61

62
63

ראו בדומה ) ,Monsanto co. v. Spray-Rite Service corp., 465 U.S. 752 (1984ש נקבע כי
אי מדובר בהסדר במקו שבו ספק החליט שלא לחדש חוזה ע משווק ,אפילו נבע הסירוב
מתלונות של משווקי אחרי על סטייתו של אותו משווק מרמת מחירי קבועה שנגבתה
בעבור המוצרWare House Corp v. Esprit De Corp and Federated Department Stores, .
) ,769 F. 2d 919 (2d Cir. 1985ש נדחתה טענתו של מפי בגדי לקיו הסדר בי ספק
בגדי גדול ורשת גדולה להפצת בגדי שלפיו יימנע הספק ממכירת בגדיו לאותו מפי.
בהתא להלכת מונסנטו ,נקבע כי המפי לא הצליח להראות כי פעולותיו של הספק לא נעשו
משיקולי כלכליי עצמאיי.
.V. Korah Introduction to EC Competition Law and Practice (2004), 45-47
& Bundesverband der Arzneimittel-Importeure e.V. and Commission v. Bayer (C-2
).3/01P, 6 Jan 2004
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בה בעת ,במקו שבו עומדת בפני הצדדי להסדר ברירה כלכלית אמיתית א להתקשר
בחוזה א לאו ,מתקיי הסדר .את שאלת הברירה הכלכלית העומדת בפני צדדי לחוזה יש
לבחו תו התבוננות על מערכת היחסי הכוללת שבי הצדדי .בהתא לכ ,התנהגות
הצדדי עשויה להוות הסדר ג במקו שבו לכאורה ביצעו הצדדי פעולות חדצדדיות,
במקו שבו נית לראות את אות פעולות כחלק ממערכת היחסי המתמשכת בי הצדדי.
גישה זו עולה בקנה אחד ע התאוריה החוזית בדבר קיו "מערכת חוזית יחסנית"
)” 64.(“Relational Contractמאפייניו העיקריי של החוזה היחסני ה מש הרצה ארו
וגמישות .בניגוד לחוזי סטנדרטיי ,הרי שמרבית תנאיו של החוזה היחסני אינ נקבעי
מראש ,אלא במהל ההתקשרות ,בהתא להשתנות הנסיבות 65.החוזה היחסני עובר
שינויי רבי במהל תקופתו ,וכאשר מתגלע סכסו בי הצדדי ,ייתכ ונוסחו המקורי לא
יהיה רלוונטי לפתרו ההתרחשויות העדכניות בי הצדדי לו 66.על בסיס תאוריות חוזיות
אלו ,ג שינוי מאוחר המוכתב על ידי אחד הצדדי א מתקבל על ידי הצדדי האחרי לו
מהווה חלק מההסדר בי הצדדי .זאת כיוו שבעת בה מתרחש כל שינוי מאוחר במערכת
היחסי בי הצדדי ,עור כל צד חישוב כדאיות :הא משתל לו להמשי בהתקשרות
בתנאי הנוכחיי או שמא המש ההתקשרות בתנאי הקיימי איננה כדאית.
גישה זו מודגמת בעניי  Sandozאשר נדו בפני בית הדי האירופאי 67,ש ניסתה
הנתבעת למנוע יבוא מתחרה של מוצריה בי מדינות אירופה השונות על ידי מת הנחיות
למשווקיה אשר הגבילו את יכולת לסחור במוצריה בי מדינות אירופה .בי הצדדי

64

65
66

67

הורו מולידו של המחקר על חוזי אלו הוא איא מקניל .ראו למשל I.R. Macneil “Contracts:
Adjustment of Long-term Economic Relations under Classical NeoClassical and
Relational Contract Law” 72 Nw. U. L. Rev. (1995) 854; I.R. Macneil “Economic
Analysis of Contractual Relations, its Shortfalls and the Need for a ‘Rich Classificatory
Appartus’” 75 Nw. U. L. Rev. (1981) 1018; V. Goldberg “Towards an Expanded
 .Economic Theory of Contracts” 10 J. Econ. Issues (1976) 45ראו ג ישראלי ÏÈÚÏ ,הערה

 ,58בעמ' .287
נראה כי בית המשפט העליו מכיר בכ בקובעו כי "הסדרי כובלי אינ מתגבשי ,בהכרח,
באחת ...יש והסכמה מתגבשת בהדרגה ,ולאור זמ"; ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,37בפס' 133
לפסק הדי.
לכמה גישות המבקשות להתמודד ע בעייתיות זו ראו למשל I.R. Macneil “Values in

Contract, Internal and External” 78 Nw. U. L. Rev. (1983) 340, 383; C. Goets, R. Scott
“Principles in Relational Contracts, 67 Va. L. Rev. (1981) 1089; R. Scott, A. Relational
;Theory of Default Rules for Commercial Contracts” 19 J. Legal Stud. (1990) 597
A. Schwartz “Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete
.Agreements and Judicial Strategies” 21 J. Legal Stud. (1992) 271
]Sandoz Prodotti Farmaceutici SpA v. Commission (277/87), 11 January 1990, [1990
.ECR I-45
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מעול לא נחת הסכ פורמלי בדבר מילוי ההנחיות .בנוס ,מילוי אחר הוראותיה של
הנתבעת לא שירת את האינטרס הישיר של המשווקי ,כיוו שהוא פגע ברווחיה מייצוא
מקביל .למרות זאת ,מרבית המשווקי מילאו אחר ההנחיות .בית הדי קבע כי מת ההנחיות
הווה חלק ממערכת יחסי ארוכת טווח ומורכבת בי הנתבעת והמשווקי ,המהווה הסדר,
וכי אות המשווקי אשר אימצו בשתיקה את הוראותיה של  Sandozעברו על הוראות
החוק .גישה דומה ,המבוססת על התבוננות במכלול היחסי בי הצדדי נקט בית הדי
האירופאי ג במקרי נוספי 68.חשוב להדגיש כי עניי  ,Bayerהמאוחר יותר ,אשר נדו
לעיל ,מהווה אבחו של עניי  ,Sandozהואיל וש הגיע בית המשפט למסקנה כי התניה
המגבילה אשר השיתה  Bayerעל משווקיה סטתה באופ משמעותי מההסדר הקיי בי
הצדדי ולא היוותה חלק אינטגרלי ממנו ,ולמשווקי הקיימי ,אשר היו קשורי עמה
בחוזי ארוכי טווח שבגדר השקיעו המשווקי השקעות רבות ,לא הייתה כל ברירה
כלכלית אלא לפעול על פי הנחייתה.
שאלת קו הגבול בי פעולה חדצדדית לבי הסדר טר נדונה בהרחבה בדי הישראלי,
אול נראה כי באופ עקרוני הדי הישראלי מכיר בהבחנה זו .כפי שיפורט להל ,ההבחנה
שעור הדי הישראלי בי תיאו מחירי לבי התאמה אוליגפוליסטית מבוססת על כ .אנו
סבורי כי על הדי הישראלי לאמ את הגישה האירופאית הבוחנת את התניה הרלוונטית
על רקע מערכת היחסי הכוללת בי הצדדי .בעול העסקי המודרני מורכב השוק
מגופי עסקיי הקשורי זה ע זה במערכות יחסי חוזיות מורכבות .התבוננות בתניה
חוזית אחת לצור בחינה א מתקיי הסדר ,במנותק ממערכת היחסי בכללותה ,בהכרח
תיצור תמונה חלקית ומעוותת של מהות היחסי בי הצדדי ,והתמריצי השוני
המכתיבי את פעילות .את השאלה א נוצר "הסדר" בנסיבות העניי יש אפוא לבחו על
רקע מערכת היחסי העסקית בכללותה ,לרבות תמריצי הצדדי והסכמות דומות שנוצרו
ביניה בעבר .נניח לדוגמה כי חברת קוקהקולה ממליצה למשווקי למכור את מוצריה
במחיר מומל .בהתא להחלטת הממונה ,התנהגות כזו מהווה פעולה חדצדדית 69.ע
זאת נניח כי המשווקי יודעי כי א יאמצו את המלצת קוקהקולה ,ייזכו ה בעתיד לתנאי
אשראי מועדפי ולהטבות נוספות על פני אות משווקי אשר ימכרו את המוצר בהנחה.
ברור כי התבוננות בהמלצה בלבד לצור בחינה א מדובר בהסדר ,ללא בחינה מעמיקה של
מערכת היחסי בי הצדדי ,תוביל לתוצאה המנותקת מהמציאות העסקית במסגרתה

68
69

ראו AEG – Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft AEG-Telefunken AG v. Commission
 ,(107/02) [1983] ECR 3151וכ Ford Werke AG and Ford of Europe Inc v. Commission
.(25 & 26/84) [1985] ECR 2725, [1985] 3 CMLR 528, CMR 14144

הממונה על ההגבלי העסקיי  ÔÈÏÂÙÂÂÓ ÏÚ·Ï ˙Â‡¯Â‰ – Ó"Ú· ‰¯È· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÂÙÓËפרסו
.(1998) 3006301
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פועלי הצדדי .ע זאת מ הראוי להפעיל ניתוח זה במידת הזהירות הראויה .יש לבחו
א ההתנהגות הקונקרטית העומדת לדיו היא אכ חלק אינטגרלי מאותה מערכת יחסי
מוסכמת ,או שמא מדובר בפעולות חדצדדיות בעלות אופי ייחודי החורגות מההסכמות
הכלליות על בסיס פועלי הצדדי .בחינה זו יש לעשות תו ניתוח נסיבותיו של כל מקרה
ומקרה.
גישה זו באה לידי ביטוי בהחלטת הממונה בעניי ¯˘˙ 70,Ô‰È˜ÙÒÂ ˜ÂÂÈ˘‰ ˙Âש נקטו
רשתות השיווק הגדולות בפרקטיקות עסקיות נוקשות כלפי חלק מספקיה .בי השאר,
כאשר גילתה רשת שיווק כי מוצריו של ספק פלוני נמכרי במחיר נמו יותר ברשת שיווק
מתחרה ,היא הטילה על הספק קנס בגובה ההפרש במחיר .חלק מהספקי ספגו את הקנס
ונמנעו בעתיד ממת הנחות לרשתות השיווק האחרות .הממונה על ההגבלי העסקיי קבע
כי הטלת הקנס על ידי הרשת והימנעות הספקי בתגובה מלהעניק הנחות בעתיד ,מגבשי
הסדר כובל אסור .א בוחני פעולות אלו במנותק ממערכת היחסי הכוללת בי הצדדי,
נית לטעו כי לא התקיי הסדר .אמנ ,תגובת הספקי הונעה על ידי הטלת הקנס על ידי
רשתות השיווק ,ותגובה זו הייתה צפויה ועל כ נקטו אותה רשתות השיווק מלכתחילה ,א
בכ אי די על מנת לבסס קיומו של הסדר .רשתות השיווק כפו את תשלו הקנס על
הספקי ,ואלו הגיבו לשינוי בתנאי השוק בהחלטה חדצדדית לא להעמיד עצמ שוב
במצב דומה .אול בהתא לאמור לעיל ,יש לבחו את פעולות הצדדי במערכת יחסי
הנמשכת בי הצדדי .בהתא למבח זה נית לטעו כי הפעולות האמורות מהוות חלק
אינטגרלי ממערכת היחסי כאמור ,הג שה פוגעות בספקי ואלו לא היו מסכימי לאמצ
אילו ה עמדו בדד ,ולא במסגרת היחסי הנמשכי בי הצדדי .אול כדי לבסס קיומו של
הסדר ,על הרשות האוכפת להשתכנע כי ה הטלת הקנסות מצד הרשתות ה ההימנעות
בדיעבד ממת הנחות על ידי הספקי ,ה פעולות המהוות חלק אינטגרלי ממערכת העסקית
ארוכת הטווח בי הצדדי .לו הוכח כי הספקי פעלו בשל הפחד כי רשתות השיווק יפסיקו
למכור את מוצריה ,וכי לא הייתה לה ברירה במערכת היחסי שנוצרה אלא להגיב
בהתא למרות הפגיעה באינטרסיה ,וכי הטלת הקנסות חורגת משמעותית מציפיית
הסבירה של הספקי עת התקשרו בחוזה מלכתחילה ,הרי תגובת הייתה צריכה להיחשב
כפעולה חדצדדית ,המנותקת ממערכת היחסי הכוללת בי הצדדי ,בדומה להלכת
71.Bayer
חולשתו העיקרית של מבח מערכת היחסי הכוללת ,הוא בעובדה שהוא יוצר ואקו
הגבלי בנוגע לפעולות של חברות שאינ בעלות מונופולי א ה בעלות כוח רב כופה
במערכות היחסי ביניה לבי ספקיה ,משווקיה או גופי אחרי שעמ ה מצויות

70
71

לדיו נרחב בהחלטה זו ראו ישראלי ÏÈÚÏ ,הערה .58
˘ ,Ìבעמ' .316315
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בקשרי מסחריי .זאת כיוו שא לא נראה בפעולות אלו הסדר ,הרי ה לא תיתפסנה תחת
הוראותיו של פרק ב לחוק .א הצד הכופה אינו בעל מונופולי ,כהגדרתו בחוק ,לא יחולו
ג האיסורי הקבועי בפרק ד לחוק ועל כ פעולותיו לא תיבחנה לאור הוראות חוק
ההגבלי העסקיי ,למרות שה עלולות לפגוע באופ משמעותי בתחרות .לאור בעייתיות זו
נבח בתתהפרק הבא את האפשרות להגדיר הפעלת כוח כופה כהסדר.
הפעלת כוח כהסדר?

כאמור לעיל ,הגענו למסקנה כי יש לראות בפעולות כופות ,המהוות חלק ממערכת
היחסי המתמשכת בי הצדדי ,הסדר כובל כהגדרתו בחוק ההגבלי העסקיי .מטרתנו
בחלק זה היא לבחו שנית הנחה זו ,והפע לאור ההוראות לעניי כריתת חוזה בכפייה
המופיעות בחוק חוק החוזי .השאלה שאותה נשאל היא א במקו שבו נוצר הסדר
בעקבות הפעלה של כוח כופה ,יש מקו להחיל עליו את העקרונות הכללי של חוק
החוזי ולא להתייחס אליו כאל הסדר? חוק החוזי דורש כי הסכמה ליצירת חוזה תהיה
הסכמה מרצו ,ואינו מאפשר לאכו חוזי אשר מקור בהפעלת לחצי אשר אינה
לגיטימית 72.נשאלת השאלה א ג לצור הוכחת הסדר כובל יש להראות כי ההסכמה
להסדר ניתנה מרצו ,או שמא ג הסכמה שהושגה כתוצאה מהפעלה של כוח כלכלי מהווה
הסכמה לצור תחולת החוק .כ למשל נניח כי יצר כלשהו מאיי על אחד ממשווקיו כי
במידה והאחרו יסרב למכור את המוצר במחיר קבוע ,תופסק באופ חדצדדי אספקת
המוצר אליו .הא במידה והמשווק נאל להיעתר לדרישה קיי הסדר בי הצדדי?
מחד גיסא ,קיימת בעייתיות להגדיר הסכ שמקורו בכפייה כהסדר ,המחייב הסכמה
מרצו של הצדדי לו .זאת ועוד :כאמור לעיל ,חוק ההגבלי העסקיי כולל כלי
אלטרנטיביי להסדרת כפייה כלכלית במקו שבו לחברה הכופה יש כוח מונופוליסטי,
במסגרת פרק ד לחוק .להבדיל מהפרק שעניינו הסדרי כובלי שמקור בהסכמה ,פרק
המונופולי נועד להסדיר פעילות חדצדדית מצד גופי בעלי עוצמה כלכלית משמעותית
בשוק .בהתא לכ ,לרוב אי צור להרחיב את דיני ההסדרי הכובלי על מנת לתפוס
בגדרו של החוק ג פעולות הפוגעות בתחרות אשר נכפות על הפועלי בשוק כתוצאה
מהמעמד המונופוליסטי של הגו הכופה .בה בעת ,כפייה יכולה להתקיי ג במקו שבו
לכופה אי כוח מונופוליסטי כהגדרתו בחוק73.
מאיד גיסא ,נית לטעו כי אי להחיל את דרישת ההסכמה מרצו במובנה הצר
במישור ההגבלי ,הואיל וביסוד הדיני עומדות מטרות שונות בתכלית :מטרת דוקטרינת
ההסכמה מרצו שבדיני החוזי היא לוודא כי אכ רצונ של הצדדי הוא שמשתק מלשו

72
73

ס'  15לחוק החוזי.
ראו בהרחבה ישראלי ÏÈÚÏ ,הערה .58

219
6/19/2008 11:54:00 AM t:\books\gal\07-12-12\06.doc

ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי העסקיי

החוזה שעליו חתמו .ברי כי חוזה אשר הושג תו כפייה או בדר של עושק אי בו בכדי
לבטא הסכמה זו ועל כ אי לאוכפו ,ע זאת מטרת של דיני ההגבלי העסקיי היא
ההגנה על התחרות החופשית ולא שמירה על כוונת המקורית של הצדדי להסדר .לעניי
הפגיעה בתחרות החופשית ,אי זה משנה א ההסכמה בעטיה נפגמה התחרות מקורה
ברצו או בלח כלכלי.
סוגיה זו ,של הפעלת כוח כהסדר ,התעוררה בדי האמריקני בעניי 74Garment District.
באותו עניי כפתה רשת גדולה לשיווק בגדי על אחד מספקיה להימנע ממכירת מוצריו
לרשת מתחרה .בית המשפט לערעורי האמריקני קבע כי אי לטעו לקיו הסדר במקו
שבו הספק פועל תחת כפייה .מכנגד ,נראה לנו – בהיעדר הסדרה מיוחדת בדי הישראלי –
כי יש דווקא לאמ פרשנות מרחיבה לדיני ההסדרי הכובלי ,ולאסור ,במקרי
המתאימי ,ג על הסדרי אשר נוצרו כתוצאה מניצול של יחסי תלות כלכלית .מקרי
מתאימי כאמור יתקיימו ,כפי שצוי לעיל ,במקו שבו נית לראות בפעולה הכופה חלק
ממערכת היחסי החוזית המתמשכת בי הצדדי .האלטרנטיבה ,שלפיה יותרו פגיעות
קשות בתחרות רק בשל העובדה שצד אחד מפעיל כוח על הצד האחר ,נראית לנו בלתי
רצויה ואינה מתיישבת ע מטרת החוק .ע זאת נראה לנו כי מ הראוי לראות בהסדרי
שמקור בניצול תלות כלכלית הסדרי הלוקי באיחוקיות של צד אחד בלבד – הצד בעל
הכוח – ובהתא לכ יש להטיל את הסנקציות ,במישור האזרחי או הפלילי ,א ורק על גו
העסקי אשר עשה שימוש בכוחו החוזי היחסי לש פגיעה בתחרות החופשית .אפשרות זו
של איחוקיות חדצדדית קיימת ג בדיני החוזי 75.ע זאת לא למותר להדגיש כי בטלות
החוזה צריכה לחול על כל הצדדי לחוזה.
)ד( תיאו מחירי מול התאמה אוליגפוליסטית76

) (1כללי

תחת תנאי תחרות מושלמת יכולתה של פירמה להעלות את מחיר המוצר מעל למחיר
השוק מוגבלת על ידי היד הנעלמה של השוק .מוכר אשר יעלה את מחירו מעל למחיר
השוק ,ולו במעט ,יאבד מיד את כל לקוחותיו .בתנאי אלו נהנה הצרכ ממוצר באיכות
גבוהה ובמחיר נמו והרווחה המצרפית במשק ממוקסמת ,אול מצב זה אינו אופטימלי

74
75
76

) .Germant District, Inc., v. Belk Stores Services 799 F. 2d 905 (4th Cir. 1986באותו מקרה
כפתה רשת בגדי גדולה על ספק בגדי להימנע ממכירת מוצריו לרשת מתחרה .בית המשפט
לערעורי הפעיל את הלכת  Monsantoוקבע כי המדובר בפעולות חדצדדיות.
לעניי הסדרי הלוקי באיחוקיות של צד אחד בלבד ראו פרידמ וכה ÏÈÚÏ ,הערה ,59
בעמ' .703
פרק זה מבוסס ברובו על גל ÏÈÚÏ ,הערה  .15להרחבה בנושא זה ראו ˘.Ì
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מבחינתו של היצר .במצב של תחרות מושלמת נותר בידיו של היצר רווח מינימלי לאחר
הפחתת עלויות הייצור .כ הוא נאל להשקיע מאמצי בהתייעלות ובשיפור המוצר ,לבל
ימכרו מתחריו מוצר באיכות גבוהה יותר או במחיר נמו יותר והוא ייאל לצאת מהשוק.
ג במקו שבו תנאי התחרות אינ אופטימליי תחרות פוגעת ברווחיות של לפחות חלק
מהיצרני.
במצב דברי זה קיי חשש כי המתחרי בשוק יחפשו דרכי אשר יסייעו לה להפחית
את הלח התחרותי ולהגדיל את רווחיה .חשש זה מתעצ כאשר מדובר בשווקי
אוליגפוליסטיי .שווקי אוליגפוליסטיי ה שווקי המתאפייני במיעוט מתחרי ,כאשר
בידי כל אחד מה מצוי נתח שוק משמעותי .בשווקי אלו קיי חשש כי הגופי הפועלי
בשוק ינקטו בפעולות מתואמות על מנת להפחית את התחרות ולהגדיל את רווחיה על
חשבו הצרכ .הדר הישירה ביותר להפחתת התחרות היא יצירה של קרטל .הקרטל עשוי
להתבטא בתיאו מחירי ,תיאו כמויות ייצור ,חר על מתחרי או פעולות מוסכמות
אחרות אשר יש בה כדי להוביל להפחתת התחרות ולעלייה ברווחי .יצירת קרטל היא
אפוא כדאית מאוד מבחינה כלכלית ,א מתלווה אליה הסיכו בענישה פלילית העשויה
לכלול מאסר בפועל ,קנסות גבוהי וכ סיכו לחשיפה לאחריות אזרחית ,ובכלל זאת
לתביעות ייצוגיות.
בשל גובהו של הסיכו הכרו בעשיית קרטל ,גופי עסקיי מחפשי דרכי
אלטרנטיביות להגבלת התחרות החופשית ולהגדלת רווחיה ,תו מיזעור הסיכו לחשיפה
לסנקציות הקבועות בחוק .אחת מדרכי אלו מכונה  .˙ÈËÒÈÏÂÙ‚ÈÏÂ‡ ‰Ó‡˙‰התאמה
אוליגפוליסטית מתרחשת במקו שבו חברה מקבלת את החלטותיה באופ עצמאי ,א היא
לוקחת במכלול שיקוליה את תגובת הצפויה של מתחרותיה לפעולה זו .לש המחשה
נשתמש בדוגמה ההיפותטית הבאה 77:שתי תחנות דלק ממוקמות זו מול זו ,משני עבריו של
כביש ארו ללא גדר הפרדה .תחנות דלק נוספות מצויות במרחק רב מה ואינ מהוות מוצר
חלופי בעיני הצרכני .שתי התחנות מעניקות שרות זהה ועל כ החלטתו של הצרכ לתדלק
בתחנה אחת ולא ברעותה אינה מושפעת על ידי פרמטר זה .מש זמ רב מחיר הדלק בשתי
התחנות היה זהה .בהתא לכ ,השיקול היחיד אשר השפיע על הנהגי באיזו תחנה לתדלק
היה כיוו נסיעת .יו אחד בעלת אחת מתחנות הדלק מחליטה להעלות את מחיר הדלק
בעשר אגורות לליטר .זו החלטה עסקית ,שאי בסיסה בהסכמה מוקדמת בי החברות .בעלת
תחנת הדלק שמעבר לכביש רואה את השלט הגדול ע המחיר החדש .עומדות בפניה שתי
אפשרויות עיקריות :להשאיר את מחיר הדלק על כנו או להעלותו בשיעור שהעלתה אותו
יריבתה .ברור לה כי א לא תתאי את המחיר לזה של יריבתה ,ג היא תוריד שוב את
המחיר .שא לא כ ,יעברו כל הנהגי לתדלק בתחנה בעלת המחיר הנמו והעלאת המחיר

77

הדוגמה לקוחה ממאמרה של גל.Ì˘ ,
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לא תהיה רווחית עבורה 78.על כ אימו אסטרטגיה זאת היא נכונה עבור תחנת הדלק
השנייה א הרווחי הזמניי מהסטת כל השוק אליה ,עד שהתחנה הראשונה תוריד שוב את
המחיר ,גדולי מהפוטנציאל לרווח עתידי .האפשרות השנייה העומדת בפני התחנה השנייה
היא להעלות את המחיר באותו שיעור .במקרה זה ,הסטטוס קוו ביניה יישאר על כנו ,א
שתיה ייהנו מרווחי גבוהי יותר ,בהנחה שתנאי הביקוש השוק ה כאלה שהחברות לא
יאבדו במחיר הגבוה מספר רב של צרכני עד כי העלאת המחיר לא תהיה רווחית עבור.
למעשה ,ג תחנת הדלק הראשונה הביאה בחשבו שיקולי אלו של יריבתה ,ויש להניח כי
לא הייתה מעלה את המחיר מלכתחילה אילולא ידעה כי ליריבתה יש אינטרס עסקי מובהק
ללכת בעקבותיה 79.בשל תנאי שוק הדלק שתוארו לעיל – שבו המחיר מפורס באופ ברור
וגלוי לכל ,המוצר הוא אחיד והתחנות סמוכות זו לזו – כל אחת מחברות הדלק חייבת
לקחת במכלול שיקוליה העסקיי את תגובתה הצפויה של יריבתה .כל חברה פועלת באופ
עצמאי במוב זה שהיא ‡ ˙ˆÚÈÈ˙Ó ‰Èע האחרת ,א החלטתה ˙ ‰ÈÂÏבאחרת במוב זה
שהיא פועלת בהסתמ על התנהגותה הצפויה של האחרת .התנהגות אסטרטגית זו ,המצויה
בטווח בי התנהגות תחרותית טהורה לבי תאו קרויה התאמה אוליגופוליסטית 80.הסכנה
הטמונה בה מצויה באפשרותה ליצור כוח לחברות הפועלות בשוק אוליגופוליסטי בלא
הסדר מפורש .השאלה העולה בהקשר זה היא א התאמה אוליגופוליסטית מהווה הסדר,
כהגדרתו בחוק ההגבלי.
) (2התאמה אוליגפוליסטית – ניתוח כלכלי

המאפיי העיקרי של שווקי אוליגופוליסטיי )שווקי מועטי מתחרי( הוא התלות
ההדדית בי הפירמות הפועלות בו :החלטותיה של כל פירמה משפיעות מידית על יריבותיה.
בהתא לכ ,כל פירמה מקבלת את החלטותיה העסקיות תו התחשבות בתגובת הצפויה
של מתחריה .מאפיי זה גור לכ שפעמי רבות קיימת בי הפועלי בשוק אוליגופוליסטי
תחרות מועטה ,הנגזרת מההכרה של כל אחד מהשחקני בשוק בקיומו של אינטרס משות
לשמירה על סטטוס קוו של מחיר ,כמות ,איכות או פרמטרי עסקיי אחרי ,מעל למחיר
התחרותי 81.בשוק תחרותי ,כל חברה אשר תעלה מחיר מעל המחיר התחרותי צפויה לעמוד
בפני אבד חלק משמעותי מקהל לקוחותיה .לעומת זאת בשוק אוליגופוליסטי ,חברה
המעוניינת להעלות את מחיריה תכלול במסגרת שיקוליה את האפשרות כי ג יתר מתחריה
יבינו כי קיי אינטרס משות לכלל המתחרי בהעלאת המחיר .יתר המתחרי מודעי

78
79
80
81

זאת בהנחה שיריבתה יכולה לעמוד בביקוש המוגדל.
ראו לדוגמה .A. Rapoport Two-Person Game Theory: The Essential Ideas (1966), 127
.P. Areeda, H. Hovenkamp Antitrust Law (vol. VI, 2nd ed., 2003), 286
C. Shapiro “Theories of Oligopoly Behavior” Handbook of Industrial Organization

 ÏÈÚÏ ,Ivaldi, Jullien, Rey, Seabright & Tirole ;(1989) 329הערה  ÏÈÚÏ ,Gal ;18הערה ,1
בעמ' .166156
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היטב לכ שבמידה ולא יעלו א ה מחירי ,הרי שהחברה המובילה תוריד במהרה את
מחיריה לרמת הקודמת .לעומת זאת א ילכו בעקבותיה ,ייהנו כול מרווחי גבוהי יותר.
על כ ג ללא תקשורת ישירה ,חברות בשוק אוליגופוליסטי יכולות להפחית את התחרות
ביניה דר התאמה הדדית .כפי שציי בית הדי בעניי „:˜Ï
"ככלל ,שוק אוליגופוליסטי מתאפיי בהעדר מוטיבציה של המתחרי
המעטי השולטי בשוק להתחרות זה בזה .זאת משו שהפחתת מחיר על
ידי אחד המתחרי תגרור אחריה הפחתת מחיר על ידי המתחרי האחרי,
דבר שיביא להקטנת הרווח של כל המתחרי ,בלא לשנות את חלקו בשוק
של מי מה"82.
התאמה אוליגופוליסטית מפחיתה את התחרות ,לעתי עד להיעדרה .רמת המחיר בשוק
אוליגופוליסטי עשויה לעלות א למחיר שאותו היה קובע מונופולי.
שלושת התנאי של סטיגלר שנותחו לעיל רלוונטיי ג לש הצלחתה של התאמה
אוליגופוליסטית .בראש ובראשונה ,על החברות ל"הסכי" על רמת המחירי ועל יתר
התנאי לאספקה ,שכ אחרת תיתכ שונות בי החברות במחיר ,בתכונותיה של המוצרי,
בתנאי האספקה וכדומה ,אשר עשויי להשיב את השוק למצב של תחרות חופשית .כפי
שצוי לעיל ,בשוק אוליגופוליסטי ההסכמה איננה חייבת להיות מפורשת .בשל מיעוט
המתחרי ,פעולתו של כל אחד מה עשויה להניע פעולה מקבילה על ידי כל יתר
המתחרי ,א היא מביאה להגדלת רווחיות .כ למשל העלאת מחיר על ידי אחד
מהמתחרי ,אשר תשנה את הסטטוס קוו ותגדיל את רווחי הקבוצה כולה א כול יצטרפו
לה ,עשויה לגרור אחריה העלאה מקבילה של מחירי על ידי כל המתחרי .אנו עדי
לתופעה זו בשווקי רבי בישראל .כ למשל כאשר אחת מחברות הוויזה החלה לגבות דמי
שימוש חודשיי ,החרוהחזיקו אחריה מתחרותיה העיקריות .כ ניכרת תופעה דומה ג
ביחס לשינויי העוקבי במחירי העיתוני "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" .ע זאת ,וכפי
שנבהיר בהמש ,אי בעצ השינויי המקבילי או העוקבי במחירי על מנת לבסס,
כשלעצמ ,מסקנה בדבר קיו תחרות מועטה ,א בכלל.
בנוס ,יש צור כי לכל פירמה בקבוצה יהיה תמרי חזק שלא לסטות מההסכמה
האמורה .כיוו שכל פירמה בשוק אוליגופוליסטי מפעילה שיקול דעת עצמאי ,קיי הכרח
כי הסטטוס קוו ימקס את רווחיה ,בהשוואה למצבי אחרי אפשריי בתנאי השוק
הקיימי .בי שיקוליה תשקול כל חברה את העובדה כי במידה ותסטה מהסטטוס קוו
וסטייה זו תתגלה ,צפויות שאר המתחרות בשוק לסטות א ה מהסטטוס קוו ורווחיה של

82

ה"ע  ,·˜ÚÈ ¯‡· ˜Ï„ ˙Á˙ ' Ó"Ú· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˜Ï„‰ ˙¯·Á ˜Ï„ 469/98פורס בנבו ,בפס'
 132לפסק הדי.
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כל המתחרות ייפגעו .ניתוח תמריציה של פירמה לסטות מהסטטוס קוו הוא דינמי וארו
טווח .כ למשל תשקול כל פירמה לא רק את התוצאה המידית של חיתו מחיר ,דהיינו
גידול בכמות הלקוחות ,כי א ג את התנהגות הצפויה של מתחרותיה ,אשר יורידו ג ה
מחירי על מנת לשמור על נתח השוק שלה ,ואת הקטנת רווחיה כתוצאה מתגובה זו.
בניגוד למונופולי או לתחרות מושלמת ,תורת הכלכלה איננה יוצרת מודל יחיד של
התנהגות בשוק אוליגופוליסטי ,והתוצאה תלויה לרוב בתנאי השוק הקיימי ובמבנהו .על
כ לא נית ליצור כללי כלליי אשר יחזו את התנהגות השווקי האוליגופוליסטיי על פני
כל התעשיות ,אול בה בעת נית לומר בביטחה שבשווקי אוליגופוליסטיי קיימת נטייה
להתנהגות מותאמת אשר מימושה ,הלכה למעשה ,תלוי בתנאי השוק הספציפיי.
) (3התאמה אוליגפוליסטית – הדי המצוי

סוגיית מעמדה המשפטי של ההתאמה האוליגפוליסטית הוכרעה לאחרונה ·˙˘¯Ù
 83.Ò˜ÈÙ‰באותו עניי הואשמו שתי חברות ביטוח ומנהליה בעבירות של עשיית הסדרי
כובלי בענפי ביטוח שוני .אחת מטענות ההגנה המרכזיות של חברות הביטוח הייתה כי
בשוק הביטוח קייי דפוס של "העתקת התנהגות מובילה" ,שיש בו בכדי להסביר את
הדמיו בהתנהגות של חברות הביטוח השונות .השופט דוד חשי ,בבית המשפט המחוזי,
קבע מפורשות כי לש הרשעה בעבירה של הסדר כובל אי די בביצוע פעולות של התאמת
מחירי ,וכי יש צור להוכיח תיאו מחירי מצד המתחרי בשוק:
"עבירת ההסדר הכובל עניינה בתיאו פעילות עסקית בי מתחרי שוני.
האיסור שבעבירה מתמקד בקיומו של הסדר בי המתחרי ,אשר עלול
למנוע או להפחית את התחרות החופשית והטבעית בעסקי .הסדר זה עלול
להיווצר כאמור על ידי הסכמה ,סיכו ,הבנה משותפת ,תיאו או שיתו
פעולה בי המתחרי השוני )והכול במפורש או מכללא(ÈÎ È¯· ÔÎ ÏÎ .
,ÌÈ¯Á˙Ó ÔÈ· ‰‰Ê Â‡ ‰ÓÂ„ ˙È˜ÒÚ ˙ÂÏÈÚÙ ‰˙˘¯· ˙„ÎÂÏ ‰È‡ ‰¯È·Ú‰
¯˘‡Î ˙˘·‚˙Ó ‰È‡ ‰¯È·Ú‰ ÔÎ .¯„Ò‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ó ˙Ú·Â ‰È‡ ÂÊ ¯˘‡Î
Â‡ ,ÏÈ·˜Ó· Ì‰È¯ÈÁÓ ˙‡ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÌÈÏÚÓ ˜Â˘ Â˙Â‡· ÌÈ¯Á˙Ó
·ÏÎ Ï˘ ˙È‡ÓˆÚ ‰ËÏÁ‰ ÍÂ˙ÓÂ Ì‰ÈÈ· ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ ,ÌÈÎÂÓÒ ÌÈ„ÚÂÓ
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ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  .37קוד לכ נדונה הסוגיה בעניי ˜ ÏÈÚÏ ,ÔÈÒÈהערה  31וכ בת"א
)ת"א(  ,Ó"Ú· ˙¯Â˘˜˙ ÔÂÙ‡ÏÙ ' È·‡˘ 2738/99פורס בנבו .דומה כי ההחלטה בעניי
˜ ÔÈÒÈתומכת בהלכה שלפיה התאמה אוליגופוליסטית אסורה ,בעוד ההחלטה בעניי ˘‡·È
מאמצת גישה הפוכה.
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Ì‰È˙ÂËÏÁ‰Ó – ‰È‰È ÍÎ˘ ¯È·ÒÂ – ˙ÚÙ˘ÂÓ ÂÊ Ì‡ Ì‚ ,‰¯Á˙ÓÂ ‰¯Á˙Ó
˘84."...ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ¯Á˙Ó‰ Ï
על החלטתו של השופט חשי הוגש ערעור לבית המשפט העליו .בית המשפט העליו
דחה את הערעור בקובעו כי "התנהגות דומה או זהה של מתחרי ,אשר כל אחד מה
מחליט עליה באופ עצמאי ,א א הוא מושפע מהתנהגות המתחרי האחרי ,אינה מהווה
הפרה של דיני ההגבלי העסקיי 85."...מכא ,שהתאמה אוליגפוליסטית איננה אסורה
בהתא לדי הישראלי.
לכלל האמור קיי חריג הקבוע בסעי  6לחוק ,הקובע כי "אד המנהל עסק וביודעו על
קיו הסדר כובל מתאי את פעולותיו להסדר ,כולו או מקצתו ,יראו אותו כצד להסדר" .זהו
חריג ייחודי לדי הישראלי והגיונו בצדו ,שא לא כ ,יופטרו צדדי מתחולת החוק רק בשל
העובדה שלא היו צד להסדר המקורי ,וכי ה מתאימי התנהגות לו ,א שהתאמה זו
עלולה לפגוע בתחרות בשוק והיא א עשויה להיות ה"מלט" המחזק את ההסדר ומונע ממנו
מלקרוס .נראה לנו כי לאור מטרת החוק ,מבח ההתאמה להסדר כובל איננו מחייב התאמה
מוחלטת ,אלא די בפעולה חקיינית במידה רבה ,אשר מחזקת את ההסדר הקיי ואת תמרי
החברות בו שלא לסטות ממנו86.
) (4הא ראוי לאסור על התאמה אוליגפוליסטית?87

ההלכה שלפיה אי לאסור על התאמה אוליגפוליסטית איננה ייחודית לדי הישראלי.
למעשה ,היא משותפת למרבית המדינות בעול .כאמור ,התאמה אוליגפוליסטית עשויה
להשפיע על התחרות החופשית באופ שלילי בדומה לתיאו מחירי ,הנחשב לצורה
הגרועה ביותר של התנהגות אנטיתחרותית .מדוע אפוא מבחיני בתי המשפט בי תיאו
לבי התאמה? שאלה זו מקבלת משנה תוק במשק הישראלי ,המשופע בשווקי ריכוזיי
המאופייני בחסמי כניסה גבוהי .בשל מבנהו הריכוזי של המשק הישראלי ,די לעתי
בהתאמה אוליגפוליסטית על מנת לגרו להעלאת מחירי או לפגיעה אחרת בתחרות
בשווקי השוני 88.בעייתיות זו מתחזקת לאור העובדה שככל שתנאי השוק נוחי יותר
להתאמה אוליגופוליסטית ,כ ג קט הצור בהסדר מפורש 89.בנוס ,קביעה כי התאמה
אוליגופוליסטית מותרת ,אינה עולה בקנה אחד ע הצור בהגנת הצרכ מפני עליית

84
85
86
87
88
89

ע"פ  ,Ì˘ ,Ò˜ÈÙ‰בפס'  1לפסק הדי.
˘ ,Ìבפס'  80לפסק הדי.
גל ÏÈÚÏ ,הערה  ,15בעמ' .17
פרק זה מבוסס במידה רבה על גל.Ì˘ ,
 ÏÈÚÏ ,Galהערה  ,1בפרק .5
 ÏÈÚÏ ,Areeda & Hovenkapהערה  ,80בעמ' .157
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מחירי ופגיעה באיכות ,שכ הכלל הנוכחי עלול להכשיר התאמה אוליגופוליסטית
שפגיעתה בצרכני ובתחרות עשויה להיות גדולה מזו של קרטל ע כוח שוק קט יותר.
יתירה מזאת ,כלל זה מטיל קשיי מרובי על רשויות האכיפה .ע התגברות המודעות
להוראות חוק ההגבלי העסקיי ,צומצמו המקרי שבה יימצא הסדר כובל מפורש בי
חברות בשוק .סיווג ההתאמה כפעילות חוקית קשה מאוד על רשויות האכיפה בבוא למנוע
התנהגות מקבילה של חברות .בנוס ,נדרשות רשויות האכיפה להשקיע משאבי רבי על
מנת לבחו בכל מקרה לגופו א בתיאו אסור עסקינ ,או שמא בהתאמה מותרת .לבסו,
ארגז הכלי של דיני ההגבלי העסקיי לטיפול בהתאמה אוליגופוליסטית בדר אחרת הוא
כמעט ריק90.
זאת ועוד :מבחינה לשונית נראה כי סעי  2לחוק סובל פרשנות אשר בהתא לה
התאמה אוליגפוליסטית אסורה היא 91.התאמה היא פעולה מודעת ,מכוונת ורצונית ,אשר
תלויה בפעולה מקבילה וצפויה של הצד השני .בדומה לתיאו מחירי ,ג התאמה
אוליגופוליסטית מחייבת קיומ של שלושת התנאי המחזוריי של סטיגלר ,ובראש הגעה
להסכמה כלשהי על תנאי השוק .העובדה כי כל צד יודע לחשב מראש את תגובתו הצפויה
של יריבו והוא מביא עובדה זו בחשבו בעת קבלת החלטותיו העסקיות ,אי בה ,כשלעצמה,
כדי להוציא התנהגות זו מגדר הסדר .טענה זו מתחזקת לאור העובדה שא הצד השני לא
פועל כפי שמצופה ממנו ,הראשו ישוב ,לרוב ,לסטטוס קוו הקוד .בנוס ,ג בהתא
לדיני החוזי ייתכ ונית לראות בהתאמה אוליגפוליסטית הצעה ,אשר קיבולה נעשה בדר
של התנהגות 92.מדוע אפוא הדי הנוהג ברחבי העול ,אשר אומ ג בישראל ,אינו אוסר
על התאמה אוליגפוליסטית?
בתי המשפט השוני אשר דנו בחוקיותה של התאמה אוליגופוליסטית לא פרטו את
הנימוקי אשר עמדו בבסיס הכרעת .נראה לנו כי למרות הטעמי כבדי המשקל שהובאו
לעיל ,ההחלטה שלא לאסור על התאמה אוליגפוליסטית ,להבדיל מתיאו ,מהווה די רצוי.
קיימי שלושה נימוקי מרכזיי כנגד הטלת איסור על התאמה אוליגפוליסטית :שיקולי
הגינות ,בעיות אכיפה ונימוק לשוני .בראש התומכי בטע הראשו עומד המלומד
האמריקני דונלד טרנר .לשיטתו ,אי זה הוג לאסור על התאמה כיוו שהיא מתחייבת
ממבנה השוק ותנאיו .בשוק אוליגופוליסטי החלטותיה העסקיות של חברה אחת משפיעות
באופ ישיר על החלטותיה של חברה אחרת .על כ חברות המתאימות התנהגות פועלות

90
91
92

לבעייתיות ההכרזה על קבוצת ריכוז ראו מ' )שיצר( גל ,מ' פרלמ ,ט' סלומו "קבוצת ריכוז –
פתרו לעקב אכילס של דיני ההגבלי העסקיי?"  ÌÈËÙ˘Óלו )תשס"ו( .13
לטענה ברוח זו ראו R.A. Posner “Oligopoly and the Antitrust Laws: A Suggested
 .Approach” 21 Stan. L. Rev. (1969) 1562לפרסו עדכני של עמדתו ראו R.A. Posner
.Antitrust Law (2nd ed., 2001), 55-60
 Posnerבמאמרו ובספרו.Ì˘ ,
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באופ רציונלי לאור תנאי השוק .זאת ועוד :חברות בשוק אוליגופוליסטי פועלות בדומה
לחברות בשוק תחרותי :ה קובעות את מחיר ואת כמויותיה בדר אשר תמקס את
רווחיה בתנאי השוק שבה ה פועלות .אלא שלמתחרה בשוק אוליגופוליסטי יש עוד גור
שעליה לשקול – השפעת התנהגותה על יריבותיה .משו שזהו שיקול הנגזר מתנאי השוק,
אי להטיל סנקציות בגי התנהגות המתחשבת בו .שיקול זה מקבל משנה תוק לאור
העובדה כי בדי הישראלי האיסור על עריכת הסדר כובל גורר אחריו סטיגמה וסנקציות
פליליות 93.בעייתיות זו הובילה את טרנר להציע לאמ חקיקה שתאפשר לפרק חברות
אוליגופוליסטיות גדולות ליחידות עסקיות קטנות יותר 94.מלומדי אחדי ביקרו את טיעוני
ההגינות 95,בטענה כי התאמה אוליגופוליסטית מחייבת פעולה מכוונת ,רצונית ומודעת,
ועל כ אי זה בלתי הוג לאוסרה .מפגש הרצונות של מתחרי אוליגופוליסטיי המכירי
באינטרס המשות לוויתור על רווחי קצרי מועד לטובת רווחי מונופוליסטיי ארוכי
טווח שיושגו רק א כל הפועלי בשוק יפעלו בצורה מקבילה ,איננו שונה מהסדר
קרטליסטי רגיל .מדובר בפעולה המחייבת אינטראקציה ממשית בי מתחרי פוטנציאליי
אשר כל חברה יכולה למונעה בדר של אימת הסכמתה לסטייה מהסטטוס קוו96.
אול ג א נניח כי התאמה אוליגופוליסטית איננה שונה מהסכמה מפורשת ,ועל כ
אי זה בלתי הוג לאוסרה ,עדיי נותרת על כנה בעית האכיפה :כיצד נית לרפא התאמה
אוליגופוליסטית בדר יעילה ואפקטיבית בכלי העומדי לרשות רשויות האכיפה
ההגבליות? הדר היחידה למנוע מחברה הפועלת בשוק להגיב להחלטה עסקית ,עצמאית,
של חברה אחרת ,היא באמצעות צו המונע ממתחרי בשוק להגיב לשינויי .צו שכזה יעצור
את כל מנגנו השוק החופשי .מדובר למעשה בהטלת איסורי חמורי א יותר מאלו
החלי על חברות בשוק מונופוליסטי 97.צו המחייב גבייה של מחיר מסוי יחייב את
רשויות האכיפה לנהוג כרגולטור של מחירי ,ויחייב התערבות נמשכת בתנאי השוק
בשווקי רבי ומגווני .בעייתיות זו היא שהביאה לכ שמרבית המדינות השאירו את
ההתאמה האוליגופוליסטית לכוחותיה )המוגבלי( של היד הנעלמה.
לנימוקי שצוינו לעיל נית למצוא חיזוק בלשונו של חוק ההגבלי העסקיי .סעי 6
לחוק מטיל איסור על התאמת פעילות להסדר כובל קיי ,בקובעו כי "אד המנהל עסק
וביודעו על הסדר כובל מתאי את פעולותיו להסדר ,כולו או מקצתו ,יראו אותו כצד

93
94
95
96
97

D.F. Turner “The Definition of Agreement under the Sherman Act: Conscious
.parallelism and Refusals to Deal” 75 Harv. L. Rev. (1962) 655, 671, 681
D.F. Turner “The Scope of Antitrust and Other Economic Regulatory Policies” 82 Harv.
.L. Rev. (1969) 1207
” ÏÈÚÏ ,Posner “Oligopoly and the Antitrust Laws: A Suggested Approachהערה .91

˘ ,Ìבעמ' .1575

 ÏÈÚÏ ,Areeda & Hovenkapהערה  ,80בעמ' .232
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להסדר" .בא ייקבע כי התאמה אוליגפוליסטית היא אסורה ,הרי שסעי  6יתייתר ,שכ
בהתא לכלל האוסר על התאמה ,אי זה כלל משנה א הצדדי מתאימי עצמ להסדר
כובל קיי ,או שה מתאימי את עצמ לפעולות חדצדדיות מצד מתחרה בשוק ,ושני
המקרי ה אסורי באותה המידה .כ למשל נניח כי בי שתי חברות ביטוח קיי הסדר
לתיאו מחירי הפוליסות .בשלב מאוחר יותר ,מתאימה חברת ביטוח שלישית את מחירי
הפוליסות למחירי המתחרות .פעולה שכזו היא אסורה בהתא לסעי  6לחוק ,אול במידה
ונמצא כי התאמה אוליגפוליסטית שלעצמה נופלת בגדרי סעי  ,2הרי שפעילותה של חברת
הביטוח השלישית אסורה מלכתחילה בהתא לסעי  ,2בי שחברת הביטוח התאימה את
עצמה להסדר כובל קיי ובי שחברת הביטוח התאימה את פעולותיה לפעולות של
ממתחריה ,והוראת סעי  6מתייתרת.
) (5קביעת קו הגבול בי תיאו להתאמה

משנקבע כי התאמה אוליגפוליסטית מותרת היא ,יש למתוח את קו הגבול בי המותר
לאסור ,בי תיאו להתאמה .בפרק זה נציג כמה מבחני עזר לקביעת קו הגבול כאמור,
המפורטי במקו אחר98.
ראשית ,נשלול כמה מבחני פוטנציאליי .לא נית להבחי בי האסטרטגיות העסקיות
על סמ קיומה של התנהגות מקבילה גרדא ,שכ ייתכ שקיי הסבר אלטרנטיבי הגיוני
להתנהגות זו ,שאיננו קיומו של הסדר 99.כ למשל ,עלייה מקבילה של מחירי האב באר
יכולה להיות תוצאתו של שינוי חיצוני בשוק או של התאמה אוליגופוליסטית ,שתיה
התנהגויות חוקיות .כ לא נית לבססה על תוצאות הפעולה המקבילה ,שהרי בשני המקרי
התוצאה – צמצו הכמות והעלאת המחיר בשוק – זהה .ג לא נית לבסס את האבחנה על
המוטיבציה של החברות לרווח או על הכוונה לצמצ את התחרות בשוק .כ לא נית
לבססה על התחשבות בתגובתו של היריב ,שהרי תלות בתגובת היריב לפעולה היא
אינהרנטית למבנה השוק האוליגופוליסטי .בנוס ,ג אי להבחי בי השתיי על סמ
פעולה בניגוד לאינטרס הפרטי ,כיוו שג תחת התאמה חברות יכולות לפעול באופ הנוגד
את האינטרס הפרטי של כל אחת מה לו פעלה ללא התחשבות בתגובת יריבותיה ,אול
איננו נוגד את האינטרס שלה כאשר מביאי בחשבו את השפעת החלטתה על תגובת של
יריבותיה 100.ג אפשרות תאורטית לתיאו ,כשלעצמה ,דוגמת השתתפות באיגודי
מקצועיי ,אי בה די.

 98פרק זה מבוסס במידה רבה על גל ÏÈÚÏ ,הערה .15
 99לכלל זה במשפט האמריקני ראו  ÏÈÚÏ ,Areeda & Hovenkapהערה  ,80בעמ' .236
 100ראו למשל Weit v. Continental Illinois Natl. Bank, 641 F. 2d 457, 463 (7th Cir. 1981),
).cert.denied 455 U.S. 988 (1982
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א כ על מה נית לבסס את ההבחנה ,במקו שבו אי ראיות להסדר מפורש? המבח
המקובל במרבית המדינות בעול להבחנה בי תיאו לבי התאמה הוא א ההתנהגות
המקבילה נגזרת ממבנה השוק בלבד או שמא ננקטו פעולות רצוניות ההולכות מעבר לכ
אשר מסייעות לחברות להגיע להבנה שאחרת לא הייתה נרקמת או שאחרת הייתה פחות
יציבה .מבח זה מהווה די ראוי .בעוד שישנ טעמי חזקי שלא לאסור על התאמה
אוליגופוליסטית ,כשלעצמה ,הרי יש לבחו תחת הוראות החוק כל פעולה החורגת מתנאי
השוק הטבעיי ומסייעת לצדדי לשמור על סטטוס קוו עלתחרותי אשר לא היה נשמר
לולא פעולותיה היזומות והמכוונות של הצדדי .מבח זה ג מאז נכונה בי שמירה על
תנאי תחרות בשוק לבי זכות של הפועלי בשוק להתאי עצמ באופ אינטיליגנטי
להתנהגות הקיימת והצפויה של מתחריה.
אול כיצד נית לבחו א פעילות מקבילה מקורה בתנאי השוק בלבד? הבעייתיות
מתעוררת במקו שבו אי ראיות ישירות לפעולות ההולכות צעד אחד נוס מעבר להתאמה
אוליגופוליסטית .במקרי אלו ,בתי משפט רבי ברחבי העול נוקטי במבח עזר המכונה
"מבח תנאי השוק" :הא בתנאי השוק הקיימי סביר להניח כי הצדדי יכלו לנקוט
בהתנהגות מקבילה ,הממקסמת את רווחיה ,ללא התערבות ושינוי של תנאי השוק
הקיימי .א התשובה היא בשלילה ,עסקינ בהסדר 101.א התשובה היא בחיוב ,עדיי יש
לבחו א הצדדי נקטו בכל זאת בפעולות אשר הקלו על ההתאמה האוליגופוליסטית,
כמפורט להל .המציאות העסקית לרוב מורכבת :פעמי רבות קיימת שונות בי מתחרי
פוטנציאליי במחיר ,באחידות המוצר ,במיצובו ,במוניטי וכיוצא בזה .כדי ליצור תנאי
עלתחרותיי הממקסמי את הרווח של כל שחק הפועל בשוק יש צור להסכי על
פרמטרי עסקיי מורכבי ,אשר לא תמיד נית להגיע אליה ללא תיאו .בהתא לכ,
במקו שבו ניתוח התנאי הכלכליי השוררי בשוק מוכיח כי ללא הסדר מפורש לא היו
הצדדי מצליחי לשמור על תנאי שוק הממקסמי את רווחיה המצרפיי ,מוכיחה עובדה
זו את קיומו של הסדר ,הג בדר עקיפה .כפי שקבע בית הדי להגבלי עסקיי בעניי
102:Ï˜ÙÂÚ
"התנהגות מקבילה מודעת עשויה להצביע על קיומו של הסדר כובל ,בעיקר
כאשר מדובר בהתנהגות ,שבהעדר תיאו ,איננה התנהגות סבירה .התנהגות
מקבילה מודעת אינה יכולה ללמד על קיומו של הסדר כובל ,כאשר קיימי
שיקולי עסקיי העשויי להביא לאותה התנהגות ג ללא תיאו".

 101להחלטות אשר נסמכות על ניתוח תנאי השוק ראו למשל American Tobacco Co. v. U.S.,
328 U.S. 781, 66 S. Ct. 1125 (1946); Brand Name Prescription Drug Antitrust
).Litigation, 288 F. 3d 1028 (7th Cir. 2002

 102ערר  ÏÈÚÏ ,·‡Ï˜ „ÂÙהערה  ,18בפס'  167לפסק הדי.
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מבח תנאי השוק מחייב ניתוח כלכלי של התנאי המאפשרי למתחרי בשוק לפעול
באופ מקביל .כ למשל א מספר החברות הפועלות בשוק גבוה יחסית ומוצריה שוני
משמעותית זה מזה ,נית להניח כי המחירי הזהי ה תוצאתו של הסדר ולא תוצאה של
תנאי השוק הטבעיי .בדומה ,א מבנה השוק ותנאיו מצביעי על כ שההתנהגות הנבחנת
איננה רציונלית ללא תיאו מוקד ,כיוו שההוצאות והסיכוני הכרוכי בפעולה חד
צדדית ה כה גבוהי עד כי מתחרה לא היה נוקט בה ללא ידיעה מפורשת מראש כי מתחריו
ינקטו דר דומה ,הרי יש בכ אינדיקציה לקיומו של הסדר מקדי .לצור החלת מבח תנאי
השוק בית המשפט יבח את הראיות לפי המכלול שלה וההקשר הכולל .לעתי אי צור
בניתוח שוק מעמיק על מנת להגיע למסקנה כי תנאיו הטבעיי בלבד לא יכולי לית הסבר
מספק להתנהגות המקבילה .כ למשל הצעות זהות במכרז לייצור מוצרי ייחודיי וחד
פעמיי מהוות ראיה חדמשמעית ,ג א עקיפה ,לקיומו של הסדר103.
הפסיקה האמריקנית פיתחה מבח עזר לזיהוי הנפקות הראייתית של התנהגות מקבילה
מודעת ,מבח הגור המצרפי ) 104.(Plus factorמבח זה בוח את קיומה של ראיה נוספת,
מעבר להתנהגות המקבילה גרדא ,אשר מקלה על ההתנהגות כאמור ומעלה את הסבירות
ואת הקלות להגיע אליה ,מעבר לתנאי השוק הקיימי .במקו שבו לא הוכח קיומו של גור
מצרפי ,לא תיאסר ההתנהגות והיא תיחשב כהתאמה אוליגופוליסטית מותרת .במקו שבו
הוכח קיומו של גור מצרפי אשר אי בו תועלת למעט הקלה על תאו ,מהווה עובדה זו
ראיה לכאורה לקיומו של הסכ אסור .כ למשל בהחלטה בעניי  Morton Saltבית המשפט
הסיק את קיומו של הסכ מראיות על חילופי אינפורמציה מקדימי בי הצדדי ,הסכמה
על משקלות וקודי ושיחות טלפוניות לווידוא א תנודות מחיר ה טעויות או שינוי מחירי
מכוו 105.במלי אחרות ,הגור המצרפי מהווה ראיה נסיבתית המצביעה על קיומו של
תיאו אשר לא היה מתקיי ללא פעולה רצונית של הצדדי.
למעשה ,כל פעולה שמטרתה להקל על התקיימות של שלושת התנאי המחזוריי של
סטיגלר עשויה להוות גור מצרפי ,דוגמת תלונות הדדיות בי החברות על איקיומו של
הסדר ,קביעת מנגנו שיטור – בי חיצוני ובי פנימי – לשמירה על הסטטוס קוו ,פגישות
בי מתחרי שאי לה כל הסבר חילופי או יצירת עוד היצע החורג משמעותית מהגידול
הצפוי לביקוש למוצרי החברה .ככל שתנאי השוק ומבנהו מצביעי על סבירות גבוהה יותר
להתנהגות מקבילה ,כ הגור המצרפי יכול להיות פחות משמעותי .בה בעת ,הגור
 103להמחשה ראו ההחלטה האמריקנית בעניי
) Ì˘ .S. Ct. 793 (1948ההצעות במכרז היו זהות עד ל 1/10,000הסנט.
 104לפסיקה מהעת האחרונה ראו למשל Williamson Oil Co., Inc. v. Phillip Morris USA, 2003
FTC v. Cement Institute, 333 U.S. 683, 713, 68

WL 22171708 (11th Cir. 2003); Twombly v. Bell Atlantic Corp., 2003 WL 22304824
).(S.D.N.Y., 2003
.U.S. v. Morton Salt Co., 235 F. 2d 573, 577 (10th Cir. 1956) 105
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המצרפי צרי לבסס היפותזה לקיו הסתברות כי ההתנהגות המקבילה היא תוצאה של
הסדר ,וכי היפותזה זו סבירה יותר )בהתא למאז ההסתברויות הנדרש( מזו של פעולה
מקבילה שהיא תוצאה של החלטות עסקיות עצמאיות .לא כל ההחלטות של הערכאות
האמריקניות עומדות במבח זה106.
מבח הגור המצרפי מייש למעשה את מבח תנאי השוק המפורט לעיל ומבוסס על
ההבחנה הכלכלית בי תיאו לבי התאמה .בהקשר זה עולה שאלת נטל ההוכחה המוטל
על התביעה .הא מוטל עליה להוכיח כי אכ בפועל הגור הנוס שינה את תנאי השוק ,או
עמד לשנות ,בדר אשר בלעדיה לא הייתה התאמה אוליגופוליסטית מתקיימת ,או שמא די
בקיומו של גור מצרפי ,אשר עשוי היה להוות בסיס לתיאו כדי לעמוד בנטל ההוכחה.
מרבית הערכאות האמריקניות קבעו כי די בהוכחת התנאי השני .לדעתנו ,זהו ג הדי
הרצוי .הטע לכ הוא משולש :ראשית ,עול ההוכחה של התנאי הראשו כבד מנשוא
וייקשה על רשויות האכיפה לעמוד בו ,שהרי א מותחי את גבולות תורת הכלכלה ,נית
להוכיח כי כמעט בכל מקרה של שוק אוליגופוליסטי נית היה להגיע לתוצאה דומה
באמצעי אחרי .שנית ,משנקטו הצדדי בפעולה נוספת לש הקלה על התיאו ביניה,
יש בכ אינדיקציה לכוונת להתערב בתנאי השוק על מנת להפחית את התחרות .א לא
תיאסר פעולה זו ,הכלל המשפטי לא יהא חדמשמעי ויפתח פתח למניפולציה על ידי
הנתבעי .בנוס ,וחשוב מכל ,עלות הטעויות מסדר ראשו )א לא תאסר הפעולה א
שהיא פוגעת בתחרות( עלול להיות גדול משמעותית מעלות טעויות מסדר שני )א נאסור
ג מקרי שבה היה נית להגיע להתאמה אוליגופוליסטית ג ללא הגור המצרפי( .זאת
כיוו שסביר להניח שצדדי יאמצו פעולות המקילות על תיאו רק במקרה שבו ה סבורי
כי בתנאי השוק הקיימי אי די כדי ליצור תיאו .לבסו ,כפי שפורט לעיל ,אחד השיקולי
העיקריי בהכשרתה של התאמה אוליגופוליסטית הוא הקושי באכיפת סעדי למניעתה.
קושי זה אינו מתעורר במקו שבו הדי מונע התנהגות מקילה שאי יתרונה לציבור בצדה.
על מנת שמבח תנאי השוק ,כמו ג מבח הגור המצרפי ,לא יפגעו ברווחה החברתית,
יש צור לערו בחינה נוספת שעניינה קיומו של הסבר אלטרנטיבי לגור המצרפי )להל:
"מבח חוסר ההצדקה העסקית"( ,דוגמת עוד היצע שהוא תוצאה של תחזיות שגויות
בדבר הגידול בביקוש הצפוי בשוק ,או הודעות מחיר מקדימות שה תוצאת של דרישות
צרכני המבקשי לדעת מראש את עלויותיה הצפויות .בא לא נחיל מבח זה ,יתפוס
מבח תנאי השוק ג פעולות המקדמות את הרווחה החברתית ,בניגוד למטרת החוק.
לשיטתנו ,על התביעה יוטל הנטל להוכיח כי על פני הדברי ,אי הצדקה לפעולה החורגת
מהרצו להקל על התיאו .חוזק הראיות אשר יידרשו מהתביעה יעלה ככל שההתנהגות

Matsushita Electronic Industrial Co. v. Zenith Radio Corp., 475 U.S. 579, 106 S. Ct. 106
).1348 (1986
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הנבחנת מקובלת בשוק ונורמטיבית .בשלב השני יוטל הנטל על הנתבע להוכיח כי במקרה
הספציפי הייתה הצדקה כאמור .סירובו או חוסר יכולתו של הנאש לתת הסבר אלטרנטיבי
להתנהגות מקילה די בו כדי להוכיח קיומו של תיאו .חלוקת נטלי זו ג תפתור ,ולו
במעט ,את הקושי בפניו עומדת התביעה ,להוכיח חדמשמעית כי פעולה מקבילה בשוק לא
הייתה מתאפשרת ללא פעולה נוספת107.
ג בתי המשפט הישראליי בפסיקת בעניי  Ò˜ÈÙ‰הלכו בדר דומה ודרשו "דבר מה
נוס" על ההתנהגות המקבילה ,אשר יעיד כי ההתנהגות היא תוצאתו של תיאו ולא של
התאמה .בית המשפט המחוזי קבע מפורשות כי בזהות מחירי בשוק אוליגופוליסטי אי די
כדי לשכלל קיו הסדר כובל 108.יתירה מזאת ,בשוק אוליגופוליסטי אשר הוכחה נטייתו
להתאמה ,תקו חזקה ניתנת לסתירה ,שלפיה זהות מחירי היא תוצאה של התנהגות
מקבילה ולא מגבילה 109.בה בעת ,במקו שאי ראיות ישירות לקיומו של הסדר בפועל,
נית להסתמ על ראיות עקיפות ,המקימות תשתית ראייתית מספקת לקביעה כי התנהגות
עסקית דומה איננה נובעת מתאו בי מתחרי .לא הונחה תשתית מספקת כאמור ,יקו ספק
סביר שיפעל במשפט הפלילי לטובת הנאשמי ,שלפיה התנהגות המקבילה היא תוצאה
של התאמה ולא של תאו110.
כ למשל באישו עריכת הסדר כובל בענ בתי העסק ,מסתמ בית המשפט בהכרעתו
על כ כי בי החברות התקיי הסדר כובל בעיקר על החלת התערי הסימולטנית ,אשר לא
התחייבה מתנאי השוק 111.בענ ביטוח הציוד המיכני ההנדסי הוכח קיומו של הסדר כובל
בעיקר לאור הראיות בדבר מגעי אינטנסיביי בי הצדדי בדבר תעריפי הביטוח ותנאיו,
אשר באו לידי ביטוי ,בי היתר ,בהחלפת חוזרי בנושאי האמורי בי החברות .בית
המשפט קבע כי מגעי אלו אינ יכולי להיחשב כחילופי אינפורמציה לגיטימיי בי
מתחרי 112.בענ ביטוח הדירות קבע בית המשפט כי ראיות בדבר פגישות ודיוני בי
חברות הביטוח אשר כללו החלפת מידע ונקיטת מדיניות תעריפית זהה לאחר החלפה זו

107
108
109
110
111
112

להרחבה ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה  .15לחהלת המבח המוצע ראו ת"פ )י( Ï‡¯˘È ˙È„Ó 377/04
'  ,ÏÂÂפורס בנבו ).(3.7.07
ת"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,33שער ראשו ,חלק שני ,פס'  55לפסק הדי.
˘ ,Ìש.
˘ ,Ìש.
˘ ,Ìשער שני ,חלק ראשו ,פס'  .3936ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,37בפס'  157156לפסק
הדי.
ת"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,33שער חמישי ,פס'  .52ההכרעה אושרה בעליו .ע"פ ,Ò˜ÈÙ‰
לעיל הערה  ,37בפס'  169165לפסק הדי.
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מגבשות מסקנה שלפיה התקיי בי המתחרות הסדר כובל 113.לכ הצטרפו ראיות בדבר
נוהל שיטור תנאי ההסכ אשר התגבש בי החברות114.
בדר דומה הל בית המשפט בהכרעת הדי שעניינה הסדרי כובלי בשוק
המעטפות 115.באותו עניי נשללה טענת הנאשמי ,שלפיה זהות המחירי מקורה בתיאו
אוליגפוליסטי ,בשל קיומ של ישיבות משותפות בי הצדדי .בית המשפט קבע כי "ישיבות
משותפות אשר לא נית לגביה הסבר חלופי העומד בתנאי ההצדקה החברתית ,מהוות
התנהגות מקילה הסותרת את טענת ההתאמה האוליגופוליסטית" .בית המשפט הבחי בי
מפגשי אקראיי במפעל זה או אחר ,או במסגרת כינוס ,שאינ מהווי ראיה לתיאו לבי
מפגשי מתוכנני .ראוי לציי כי בית המשפט הדגיש גורמי מצרפיי נוספי ,כגו שיחות
טלפוניות שהתקיימו בי הנאשמי ומסמכי בכתב יד של הצדדי ,המעידי על קיומו של
"מנגנו להסדרת תמריצי" לקיו ההסדר.
נציי כי בישראל יש להביא בחשבו ,בקביעת המבח הרצוי ,ג את רוחב יריעתו של
החוק ,כפי שהוא מפורש על ידי בתי המשפט ,את נטל ההוכחה בטר ענישה ואת רמת
הענישה .שילוב של איסורי מוחלטי ע רמת ענישה גבוהה על עבירות של הסדרי
כובלי יכול לגרו להעלאת נטל ההוכחה הנדרש על מנת להקטי את בעיית אכיפת היתר.
על כ יש לשנות את הוראות החוק או להעלות את רמת ההוכחה הנדרשת לש הוכחת
קיומו של הסדר כובל.
לא למותר לציי כי לאור קשיי התביעה להוכיח את יסוד ההסדר ,נוקטות רשויות
הגבליות רבות ברחבי העול ,לרבות ישראל ,בשיטת ה"גזר" על מנת לעודד איתור
והבאת לדי של הסדרי כובלי הנסתרי מהעי .תוכניות חסינות )(Leniency Programs
מנצלות את המתחי התחרותיי בי החברי בהסדר כובל על מנת לעודד הלשנה של אחד
הצדדי לו לרשויות האכיפה על קיומו בדר של הענקת חסינות מלאה לראשו אשר מדווח
על קיו ההסדר ומספק פרטי מספיקי על מנת לאפשר לרשויות האכיפה להעמיד לדי את
שאר החברי בו 116.הרעיו העומד בבסיס תוכניות אלו דומה לזה העומד בבסיס משחק
האסיר :א אחד מהצדדי אינו יודע כיצד ינהג יריבו ומתי יחליט להפלילו ,ועל כ גדל
התמרי לרו ראשו לרשויות האכיפה וקט התמרי לערו הסדר כובל מלכתחילה.
הניסיו המוכח של תוכניות האכיפה ברחבי העול מעיד על הצלחת באיתור הסדרי
כובלי .לא למותר להדגיש כי תוכניות החסינות אינ תופסות בגדר התאמה
אוליגופוליסטית ועל כ אי בה כדי למונעה.

113
114
115
116

ת"פ  ,Ì˘ ,Ò˜ÈÙ‰שער רביעי ,פס' .51
˘ ,Ìשער רביעי ,פס'  .6057ההכרעה אושרה בעליו .ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,37בפס'
 112108לפסק הדי.
ת"פ  ÏÈÚÏ ,377/04הערה  ,107בפס'  41לפסק הדי.
ראו למשל .www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/lencorp.htm
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 .4בי בני אד המנהלי עסקי
)א(כללי
סעי )2א( לחוק מתנה את קיומו של הסדר כובל בכ שההסדר ייער בי ·Ì„‡ È
 .ÌÈ˜ÒÚ ÌÈÏ‰Ó‰מכא שהסדר שנער בי מי שאינ מנהלי עסקי בעניי הרלוונטי )או
לפחות אחד מהצדדי אינו מנהל עסקי בהסדר שנער בי שני צדדי( לא ימלא אחר
התנאי הקבוע בחוק .ג בהצעה לתיקו החוק הושאר תנאי זה על כנו.
המונח "בני אד" מוגדר בדי הישראלי ככולל ה אישיות טבעית ה אישיות משפטית
מלאכותית ,לרבות חברה ,שותפות ועמותה .המונח "עסק" מוגדר בסעי  1לחוק על דר
ההרחבה כ"עיסוק בייצור נכס ,במכירתו ,בשיווקו ,ברכישתו ,ביבואו או בייצואו ,וכ עיסוק
במת שירות או בקבלתו" .ג המונח "נכס" מוגדר על דר ההרחבה כ"מטלטלי ,מקרקעי
וזכויות" ,ומכיל בתוכו כל סוג שהוא של נכס ,א גשמי וא ערטילאי117.
מהי הפרשנות הראויה למונח "מנהלי עסקי"? הא צרכ סופי "מנהל עסקי" כיוו
שהוא "עושה עסק" ברוכשו מוצר או שירות או שמא נאמר כי הוא אינו "מנהל עסקי"
כיוו שהוא אינו מוכר את הנכס הלאה? הא אד מנהל עסקי כאשר הוא איננו פועל
בתחו עיסוקו העיקרי? עד היו טר נער בדי הישראלי דיו מקי במונח "מנהלי
עסקי" ,ופסקי הדי שבה נדו המונח התמקדו בהיבטי צרי יחסית שלו .נקודת המוצא
לפרשנות המונח היא תכלית החוק :ההגנה על התחרות החופשית .בהתא לה ,על פרשנות
המונח להיות רחבה במידה מספקת ,על מנת שלא יחמקו ממסגרת החוק הסדרי אשר יש
בה כדי לפגוע בתחרות החופשית .בה בעת ,אי להרחיב את האיסור על עריכת הסדרי
כובלי מעבר לנדרש ,על מנת שלא לפגוע יתר על המידה בפעילות עסקית שגרתית
ומועילה.
בעניי  ÏÂÚ·Ëקבע השופט חשי כי את "הביטוי "בני אד המנהלי עסקי" יש לפרש
כפשוטו :כמכוו הוא עצמו לאנשי עסקי ,להבדיל ממי שאינ אנשי עסקי .קרא :להסדר
שהוא בטיבו הסדר עסקי להבדילו מהסדר שאי הוא הסדר עסקי"118.
בית הדי האירופי לצדק הגדיר את המונח ” ,“Undertakingהקבוע בדיני ההגבלי
האירופיי הדומה למונח "עוסק" הקבוע בדי הישראלי ,באופ הבא119:

 117ראו ה"פ  ,Ó"Ú· Ï‡¯˘È Ó.·.È ' Ó"Ú· ‰ÎÂ˙Â ÌÈ·˘ÁÓ ¯‡.Ó‡.Ù‡ 961/96פורס בנבו ,ש
נדחתה בידי השופט קלינג טענה כי זכויות בקני רוחני אינ מהוות "נכס" שמשמעותו בחוק.
 118דנ"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ,29בס' .35
.Case C-41/90 [1991] ECR 1-1979, [1993] 4 CMLR 306, para 21 119
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“The concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an
economic activity regardless of the legal status of the entity and the way
in which it is financed”.

את המבח האירופאי נית להגדיר בש " ."˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÁ·Óזהו מבח רחב
מאוד אשר בהתא לו כל גו העוסק בפעילות כלכלית כלשהי ,בהתעל ממעמדו המשפטי
ומדר מימונו ,עונה על דרישת החוק ,לרבות אד פרטי המבצע פעילות עסקית וגו משפטי
דוגמת חברה או שותפות .כעיקרו ,מבח הפעילות הכלכלית הוא מבח ראוי ,ע זאת מבח
כללי זה מהווה נקודת מוצא ולא נקודת סיו .בפרקי הבאי נבח את תחולתו בכמה
מקרי העשויי לעורר קשיי מיוחדי בהגדרת המונח "מנהלי עסקי".
נציי כי קיימי סוגי שוני של הסדרי אשר ,מעצ טבע ,אינ מקיימי את התנאי
כי ה נעשי "בי בני אד המנהלי עסקי" .לדוגמה ,הסדר פוליטי בי מפלגות לא מקיי
תנאי זה .ג הסדר בי בני זוג ,שלא במסגרת עסקי שה מנהלי ,לא ייכנס למסגרתו.
תוצאה זו עולה בקנה אחד ע תכלית החוק ,אשר אינו בא להסדיר את כל סוגי ההסדרי,
הג שייתכ כי טמו בה פוטנציאל פגיעה בתחרות .הוא מסדיר את התחרות א ורק בזירה
המסחריתהכלכלית ומותיר את יתר הזירות להסדרה על ידי חוקי או נורמות ציבוריות
אחרי.
)ב( עיסוק ראשי או משני?
בעבר הייתה מקובלת ההלכה כי התנאי "מנהל עסקי" מחייב כי צד להסדר יגביל את
עצמו בעיסוקו הראשי ,ולא בעיסוקי נלווי 120.בפסק הדי המנחה ˘ÈÓÏÂ‡ ' ÈÂÚÓ
 ,ÌÈÈÁÏנקבע כי בעל אול חתונות המתקשר בהסדר בלעדיות ע צלמת ,אינו כובל את
עצמו ,שכ "צילו" אינו נכלל בגדר "עיסוקו" של בעל האול ,לבטח שלא בגדר עיסוק
ראשי .פרשנות זאת היא בעייתית ועשויה להוביל לתוצאות אבסורדיות .כ למשל בהתא
לה ,נית לטעו כי חברת תנובה אינה "מנהלת עסקי" כאשר היא מתקשרת בהסדר
בלעדיות ע יצרני קרטוני לחלב ,וזאת משו שתנובה אינה עוסקת בייצור קרטוני .נקל
לראות כי פרשנות זו למונח "מנהלי עסקי" תוציא מגדרי הסעי את מרבית ההסדרי
האנכיי 121.זאת ועוד ,היא תאפשר הכשרה גורפת של כל ההסדרי הנלווי לפעילות

 120ע"א  ,ÌÈÈÁÏ ÈÓÏÂ‡ ' ÈÂÚÓ˘ 626/70פ"ד כה) ;833 ,824 (1ראו בנוס ע"א 63/82
 ,Ó"Ú· Â˜¯· ÒÏÙÏÎÈ¯Ë ÈÏÎÈÓ ' Lines Inc.פורס בנבו.
 121עמד על כ ג הממונה על ההגבלי העסקיי; ראו הממונה על ההגבלי העסקיי ‰Ê¯Î‰
·„·¯  Ó"Ú· 1995 ˙Â˜ÊÁ‰ ‡"·ˆ :ÔÈÏÂÙÂÂÓ ÌÂÈ˜Â Ï·ÂÎ ¯„Ò‰פרסו (1999) 3003820
)להל עניי ˆ·‡(.www.etype.co.il/Anti1/Files/1548/3065.pdf ,
Farrel
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הכלכלית הראשית של הצד להסדר ,על א פוטנציאל פגיעת בתחרות .ואכ ,הלכת ˘ÈÂÚÓ
נהפכה בעניי  ,Ê‚Â¯ËÙש נקבע כי העיסוק נשוא ההסדר אינו חייב להיות עיסוקו הראשי
של הצד הנכבל 122 .כדברי הנשיא שמגר באותו עניי123:
"ג מטרת החוק עולה בקנה אחד ע הפרשנות הרחבה ,שהרי החוק נועד
להג על כלל הציבור ...בהתא ,אי נפקא מינה ,א ההסדר הכובל עניינו
בתחו עיסוקו העיקרי של הצד לו א לאו .הסדר כובל אפשר שיגביל בעל
עסק שלא בתחו עיסוקו העיקרי ,וע זאת יפגע במבנה התחרות ובטובת
הכלל .כל עוד מדובר בגו עסקי ,שהוא מנהל עסקי ,להבדיל למשל מגו
צרכני ,אפשר שייכנס בגדר הסעי ,ובלבד שיתקיימו שאר התנאי שבו."...
על הלכה זו חזר בית המשפט בעניי ˜¯ 124.ÌÈ·ÏÂÏ‰ ÏËהלכת  Ê‚Â¯ËÙהיא הלכה
ראויה .במקו שבו קיימת פגיעה משמעותית בתחרות ,אי כל היגיו בהבחנה בי "עיסוק
ראשי" לבי "עיסוק משני" של הצדדי להסדר .בהתא "למבח הפעילות הכלכלית" ,אי
ספק כי ג עיסוק משני מהווה פעילות כלכלית של חברה ,ועל כ אי כל מניעה מלראותה
כמנהלת עסקי לצור תחולת החוק.
)ג( הסכ בי ספק וצרכ
שאלה חשובה במיוחד היא א הסכ בי צרכ הסופי לבי ספק היא הסדר "בי בני אד
המנהלי עסקי" כדרישת החוק .בשל הסכנה לפגיעה בתחרות החופשית הנובעת
מהסדרי מסוימי שבה מעורב הצרכ ,עולה השאלה הא – וא כ באלו תנאי – נית
לראות בצרכ צד להסדר כובל .ראשית נציי כי צרכני שאינ צרכני קצה אלא משתמשי
במוצר או בשירות הנרכש כתשומה בעסקיה ,אינ פטורי מעולו של חוק ההגבלי
העסקיי .כ למשל בעניי  ,¯‚Ëטענו כמה בעלי עסקי כי הסדר לרכישה משותפת של
ציוד ממשרד הביטחו אינו מהווה הסדר כובל ,שכ החוק נועד להג על הצרכני ,ה
הרוכשי ,ולא להחיל עליה איסורי .בית המשפט דחה טענה זו בקובעו כי "אי בסיס

 122ע"א  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· (1969) ˙ÈÏ‡¯˘È‰ Ê‚‰ ˙¯·Á Ê‚ÏÂ¯ËÙ 2768/90פ"ד מו)(3
 .603 ,599ראו ג הממונה על ההגבלי העסקיי ‡„"˘˙‰ ÁÒÙÏ ¯˘Î ÁÓ˜ ˙˘ÈÎ¯Â ˙˜ÙÒ
– ˜· Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈפרסו ) (1993) 3005870להל ,(ÁÒÙÏ ¯˘Î ÁÓ˜ :וכ הממונה על
ההגבלי העסקיי Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ÌÂÈ˜ ¯·„· ‰ÚÈ·˜ ,ÌÈ˜Á˘‰ „Â‚È‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰
קוב החלטות בענייני הגבלי עסקיי א  ;96 ,86ת"א Ó"Ú· ˙È‡Ï˜Á ‰˜ÙÒ‡ ıÎ .È 1633/94
'  ,˙È‡Ï˜Á ˙ÈÙÂ˙È˘ ‰„Â‚‡ ÌÈ¯ÈÚÊ ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ˜˘Ó ÔÏÂÏ‰פורס בנבו.
 123עניי  ,Ì˘ ,Ê‚ÏÂ¯ËÙבעמ' .604603
 124פרשת ˜¯ ,ÌÈ·ÏÂÏ‰ ÏËלהל הערה .152
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לטענה שהסדרי כובלי בי צרכני ,לפחות כאשר אי מדובר בצרכני קצה ,פטורי מעולו
של החוק"125.
פסק די  ¯‚Ëאינו נות מענה לשאלה א הסדרי – שצד לה הוא צרכ הקצה –
נכללי במסגרת החוק ,או שמא אי לראות בצרכ הסופי כמי שמנהל עסקי .נראה כי
הגישה בפסיקה היא כי הצרכ הסופי אינו מהווה גו המנהל עסקי .כ למשל נקבע בעניי
˜ ÔÈÒÈכי הסדרי ע צרכ סופי אינ נכללי במסגרת החוק:
"עצ העובדה שהמחוקק לא הסתפק בקביעה שהצדדי להסכ יהיו בני
אד ,ודרש שה יהיו ג 'מנהלי עסקי' ,מצביעה על רצו להגביל את
תחולת החוק רק על חלק מבני האד .המחוקק היה יכול לומר 'בני אד'
סת מבלי להצמיד לה תואר של 'מנהלי עסקי' .הוא לא עשה כ ובכ
גילה דעתו ,כפי שגילה המחוקק האנגלי בRestrictive Trade Practice Act
)משני  1956ו (1976שהוא מחיל את החוק רק על מנהלי עסקי .הדברי
ג מובני א נותני את הדעת למטרת החוק כפי שהובהרה לעיל ,ולסכנה
שעקב שימוש בלשו רחבה מידי ,הוא יכלול עול ומלואו ,מבלי שהחוק
התכוו לכÌÈ˘‡Ó' ÏÈ„·‰Ï ,ÌÈ˜ÒÚ ÈÏ‰ÓÏ ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰· .
 ,‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ ,ÌÈÎ¯ˆ 'ÌÈËÂ˘Ùצמצ המחוקק את תחולתו על מי
שאי צור בו למטרת החוק ,וצמצ את האפשרות לתחולה בלתי מבוקרת
שלו על עול ומלואו) "...ההדגשות שלנו(.
הלכה דומה עולה מהחלטתו של בית המשפט העליו בעניי :Ê‚ÏÂ¯ËÙ
"כל עוד מדובר בגו עסקי ,שהוא מנהל עסקיÛÂ‚Ó Ï˘ÓÏ ÏÈ„·‰Ï ,
ˆ¯ ,ÈÎאפשר שייכנס בגדר הסעי ,ובלבד שיתקיימו שאר התנאי שבו"
)ההדגשות שלנו(.
באופ דומה ,נאמרו הדברי הבאי ג בעניי ·126:ıÈ·Â¯Â

"מטרת הדרישה ,לפיה על ההסדר להיעשות בי "בני אד המנהלי
עסקי" ,איננה להבחי בי תחומי שוני של עיסוק אלא להבחי בי
גופי עסקיי לבי גופי שאינ כאלה ,כגו גופי צרכניי או המדינה
בתפקידה השלטוני".
ג מעניי  ÏÂÚ·Ëעולה גישה דומה127.

 125ת"פ )י(  ,Ó"Ú· ¯‚Ë ˙¯·Á ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 385/98פורס בנבו ,בפס'  7להכרעת הדי.
 ,Ì˘ 126בפס'  81להכרעת הדי.
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עד לעת זו לא נדרשו בתי המשפט להכריע באופ פוזיטיבי א צרכ סופי מנהל עסקי.
ע זאת כפי שראינו לעיל ,מאמרות האגב השונות נית להסיק כי הדעה המקובלת היא
שצרכ סופי אינו "מנהל עסקי" כמשמעותו בחוק ,אול הא פרשנות זו היא פרשנות
ראויה? בשאלה זו נדו להל.
נראה לנו כי מבחינת הדי הרצוי אי כל הצדקה להוציא מגדר האיסור ההגבלי הסדרי
ע הצרכ הסופי ,במידה ונשקפת מה סכנה לתחרות החופשית .קיימי כמה סוגי של
הסדרי שבה צרכ הקצה הוא צד להסדר ,אשר עשוי להשפיע משמעותית על התחרות
בשוק .דוגמה אחת להסדרי בי צרכ סופי לעוסק ה " ,"„ÈÓ˙Ó ÁÂ˜Ï È¯„Ò‰שבה
מתומר הצרכ לשמור על נאמנות כלפי עוסק מסוי ,ובתמורה הוא זוכה להטבות בהתא
לכמות הרכישות שאות ביצע .הסדרי לקוח מתמיד נפוצי למשל בהתקשרויות שבי
חברות תעופה וצרכני .הסדרי אלו עשויי לפגוע בתחרות בשוק ,שכ ה עלולי לבסס
יחסי בלעדיות בי הצרכ והספק ,הג בצורה עקיפה .נבח לדוגמה הסדר שבו מתחייבת
חברת תעופה להעניק על כל תשע טיסות בתשלו טיסה אחת בחינ .הסדר שכזה למעשה
"כובל" כלכלית את הצרכ אל חברת התעופה ,שכ א הוא יחליט לאחר מספר טיסות לטוס
ע חברת תעופה אחרת ,הוא יאבד את האפשרות לזכות בטיסה העשירית ללא תשלו.
הסדר שכזה מעלה אפוא את עלות המעבר של הלקוח לחברת תעופה מתחרה ועשוי לשמש
כחס כניסה משמעותי בפני מתחרי חדשי ,אשר ייתקלו בקשיי בניסיו להשיג בסיס
לקוחות התחלתי .קיימי סוגי נוספי של הסדרי אשר יש בה כדי להעניק בלעדיות
למתחרה ,ולו באופ עקי ,הפוגמי בתחרות בשווקי השוני .בעניי „ Ò¯ÂËÂÓ ˜Ïלמשל
הוגשה תביעה ייצוגית כנגד מרבית יבואני הרכבי באר 128.בתביעה נטע כי החוזה בי
היבוא לבי הצרכ הסופי הוא הסדר כובל ,שכ הצרכ מתחייב בו – בתמורה לקבלת
אחריות לשלוש שני – להשתמש א ורק במוסכי המורשי על ידי היבוא .בהסדרי אלו
יש משו פגיעה בתחרות שבי בעלי המוסכי המורשי ובי בעלי מוסכי אחרי 129.יוער
כי התביעה בעניי „ Ò¯ÂËÂÓ ˜Ïהוגשה בעקבות צו מוסכ בי הממונה על ההגבלי
העסקיי לבי יבואני הרכב שאושר בבית הדי להגבלי עסקיי 130.במסגרת הצו המוסכ

127
128
129

130

דנ"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ,29בס'  35לפסק הדי.
ת"א )ת"א(  ,˙ÚÙÈ ' ˙ÂÎ¯ˆÏ ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ 1012/02פורס בנבו.
בעניי זה הושגה פשרה ,א שטענה אפשרית של היבואני הייתה יכולה להיות כי אי מדובר
בהסדר בי בני אד "המנהלי עסקי" ,בהיות אחד הצדדי להסדר הצרכ הסופי .לניתוח של
הסכ הפשרה באספקלריה של דיני ההגבלי העסקיי ראו א' ישראלי "פשרה בתובענה
ייצוגית הפוגעת בתחרות החופשית בעקבות ת"א  1012/02יפעת נ' דלק מוטורס בע"מ" ˙¯‡‰
„ ÔÈב ).112 (2005
ה"ע )י( ,Ó"Ú· ˙ÂÈÂÎÓ ÈˆÈÙÓ ÂÒ¯˜ ‰˘Ó È· ' ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ 28/01
פורס בנבו.
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הוטלו מגבלות שונות על יבואני הרכב ובכלל זאת נאסר עליה להתנות את תוקפה של
האחריות לרכב בקבלת שרות במוסכי שרות בלבד או בשימוש במוצרי תעבורה מסוימי
בלבד .הא נית להסיק מהחלטה זו כי עמדתו של הממונה על ההגבלי העסקיי היא כי
ההסכמי בי יבואני הרכב לבי הצרכ הסופי נופלי לגדרי החוק? לכאורה ,התשובה לכ
היא בחיוב ,אול באותו עניי נדונו ג הסדרי כובלי בי יבואני הרכב לבי המוסכי
המורשי ,אשר אי חולק כי ה נופלי לגדרי החוק .נית לטעו כי הממונה על ההגבלי
העסקיי ראה בהגבלות שהוטלו על הצרכ הסופי חלק מההסדרי בי היבואני והמוסכי,
וכי זהו למעשה המקור להחלת האיסור במישור היחסי שבי היבואני לצרכ הסופי.
סוג נוס של הסדרי בי הצרכ הסופי ליצר אשר עלולי לפגוע בתחרות ה "È¯„Ò‰
 .(Price Matching) "˙ÂÁ‰ ˙Ó‡˙‰בהסדרי מסוג זה מתחייב בעל עסק כלפי הצרכ
להשוות כל הנחה שמציע בעל עסק מתחרה .הסדרי שכאלו עלולי להוות חס מפני
כניסה לשוק של מתחרי חדשי ,ביודע כי כל הנחה שאותה יציעו ,במחירי חדירה לשוק,
תזכה למענה בדמות הנחה זהה מצד המתחרי הפועלי בו .הסדרי אלו עשויי ג להקל
על תיאו מחירי או על התאמה אוליגפוליסטית .ג להסדרי מסוג זה ,במידה וה נפוצי
בשוק ,עשויה להיות השפעה שלילית על התחרות החופשית.
כאמור לעיל ,תכליתו של חוק ההגבלי העסקיי היא הגנה על התחרות החופשית.
קיימי הסדרי רבי ע צרכ סופי אשר עשויי לסכל תכלית זו .פרשנות ראויה היא זו
המגשימה את תכלית החוק ,ומונעת את הפגיעה בתחרות 131.אמנ רבי מהסדרי אלו
אסורי מכוח הוראות פרק ד לחוק א ה נעשי על ידי בעל מונופולי ,אול איסור זה
אינו רחב דיו על מנת למנוע את כל ההסדרי הפוגעי בתחרות .זאת משו שבשוק קט
וריכוזי דוגמת השוק הישראלי פעמי רבות מתאפיי השוק במספר מועט של מתחרי ,אשר
למרות שא אחד מה אינו בעל מונופולי ,יש לה ביחד או לחוד כוח שוק רב .זאת ועוד.
מבחינה לשונית ,המונח "בני אד המנהלי עסקי" סובל פרשנות שלפיה ג הצרכ עשוי
להיחשב כמנהל עסק )במוב של מי שעושה  dealאו  (bargainכאשר הוא מתקשר בעסקאות
אשר נועדו לשפר את מצבו הכלכלי תו מיקסו יתרונותיו האינדווידואליי אל מול
התנאי הניתני לצרכני אחרי .עיגו לפרשנות זו נית למצוא בהגדרה הרחבה למונח
"עסק" בסעי  1לחוק ,ש מוגדר עסק כ" ˜ÂÒÈÚבייצור נכס ,במכירתו ,בשיווקו,Â˙˘ÈÎ¯· ,
ביבואו או ביצואו ,וכ עיסוק במת שירות או בקבלתו" .המונח "עיסוק ברכישתו" סובל
לטעמנו פרשנות רחבה ,במסגרתה נית לראות ג התקשרויות ע צרכ סופי כנופלות תחת
התנאי "מנהלי עסקי" .מ הראוי לציי כי הדי האירופאי אינו רואה בצרכ הסופי צד

 131ד' גילה "חוזי המגבילי תחרות וחוזי של בעל מונופולי" ) ÌÈÊÂÁכר ג ,ד' פרידמ ,נ' כה
עורכי ,תשס"ג( .647645 ,635
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להסדר כובל .ע זאת המונח "בני אד המנהלי עסקי" נראה לנו כסובל פרשנות מרחיבה
יותר מאשר המונח המקביל בדי האירופאי )”.(“Undertaking
ע זאת אי לטעמנו מקו לפרש את הוראות חוק ההגבלי העסקיי כמטילות אחריות
משפטית על הצרכ המתקשר בהסדר כובל .במקרי מסוג זה ,יש להתייחס להסדר כלוקה
באיחוקיות של צד אחד בלבד ולהגביל את הטלת הסנקציות א ורק לגו העסקי האחראי
לניסוח התניה הכובלת ולאכיפתה .שא לא כ ,נטיל על הצרכני הסופיי עול כבד לבדוק
א כל התקשרות לרכישת מוצר או שירות מהווה הסדר כובל.
)ד( גופי שאינ "מנהלי עסקי" :פעולות שלטוניות
קיימי גופי שוני ,בייחוד גופי שלטוניי ,אשר בנסיבות מסוימות אינ "מנהלי
עסקי" כנדרש בחוק ההגבלי העסקיי .כ הוא הדבר למשל כאשר מבצעת המדינה ,או
רשות מרשויותיה ,פעולה בכשירותה השלטונית .במקרי אלה חוק ההגבלי העסקיי
נסוג ,והדר לתקיפת פעולות המדינה היא במישור המשפט המנהלי ,תו פנייה לבית הדי
הגבוה לצדק או לבתי המשפט המנהליי בעילות הרלוונטיות .הטע לכ הוא ברור:
המדינה ,בכשירותה השלטונית ,רשאית לית משקל מכריע לשיקולי אחרי ,מלבד שיקולי
תחרות .כל פרשנות אחרת הייתה מכפיפה כל פעולה שלטונית לשיקולי התחרות ,תו
פגיעה אפשרית ברווחת הכלל וביכולת של רשויות השלטו להגשי את מטרותיה .בדר
זו הלכו בתי המשפט שנדרשו לסוגיה זו .כ למשל בעניי  132Ê‚Â¯ËÙנטע כי המדינה
הייתה צד להסדר כובל ,במסגרתו נקבעו מחירי הגז המקסימליי לצרכ .בית המשפט
העליו דחה טענות אלו ,בקובעו:
"פעולתה של המדינה היתה פעולה שלטונית ,שמיקומה במשפט הציבורי.
אכ בידוע הוא ,כי 'הממשל יכול להופיע פע בדמות של מבצע פעולות
בעלות אופי שלטוני מובהק ופע בדמות של בעל רכוש או עסק העוסק
בפעולות רכושניות ,מסחריות או עסקאות גרידא ,ולעיתי עשוי הוא
להופיע חליפות בדמות זו או זו א באותו עני בשלביו או בפרטיו
השוני' ...לא נית לומר ,בענייננו ,כי המדינה עסקה בפעולה מסחרית.
פעולתה הייתה פעולה בעלת אופי שלטוני ,שמטרתה ברורה ,והיא השמירה
על מחיר מירבי לגז לצרכ .התערבותה של המדינה בפתרו סכסוכי שוני
שהתעוררו במערכת המורכבת של אספקת גז ,א א עלתה כדי הסכ ע
בעלי פרקציות כלשה ,לא הייתה פעולה מסחרית ,כי א פעולה שלטונית,
שמטרתה ,במקרה ספציפי זה או אחר ,להג על אינטרסי שוני של
 132עניי  ,Ê‚ÏÂ¯ËÙלהל הערה  ,144בפס' .6
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סקטורי שוני ,מתו ראייה כוללת של הצור באספקת גז לרחבי
המדינה."...
השאלה היכ עובר קו הגבול בי פעולה שלטונית לבי פעילות עסקית לצור הגשמת
מטרותיה ,היא שאלה מורכבת .כ למשל הא משרד החינו מנהל עסקי כאשר הוא
מתקשר בבלעדיות ע קבל לצור בניית בתי ספר? ראשית נציי כי המבחני שנקבעו
בעבר בדי הכללי על מנת להבחי בי פעילות שלטונית לבי פעילות מסחרית שמבצעי
גופי שלטוניי ה בעייתיי .נהוג היה להבחי בי "חוזי רשות מסחריי" ,הכפופי לדיני
משפט הפרטי ,לבי "חוזי רשות שלטוניי" ,הכפופי למשפט הציבורימנהלי 133.כ
למשל נקבע כי חוזי שבה מעניקה המדינה התחייבות שלטונית ,כגו חוזה להעדי יבוא
או יצר מסוי או שלא להפקיע קרקע מסוימת ,ה חוזי שלטוניי 134.לעומת זאת במקו
שבו פעלה המדינה כבעלת נכסי ,הנטייה בפסיקה הייתה לראות את החוזה כחוזה מסחרי,
אול הבחנה זו איננה מסרטטת תמיד קו גבול ברור .במרבית המקרי ההבחנה בי חוזי
רשות שלטוניי למסחריי איננה פשוטה ועדיי לא נמצא מבח המאפשר להבחי כראוי
בי חוזי שלטוניי וחוזי מסחריי 135.במרבית המקרי ,תכלית של חוזי שהמדינה צד
לה היא "תכלית מעורבת" ,מסחרית ושלטונית כאחת .כיו ,ההבחנה בי חוזי שלטוניי
לחוזי בעלי אופי מסחרי כבר כמעט ואיננה רלוונטית ,ומקובל לומר כי חוזי אלו כפופי
למשטר של "דואליות נורמטיבית" :הווה אומר תחולה מקבילה של דיני המשפט המנהלי
ודיני החוזי 136.מכא ,שאי בהבחנות שנעשו בדי הכללי על מנת לסייע בחיפוש מבח
מתאי ל"ניהול עסקי".
שאלה דומה לענייננו התעוררה בעת הגדרת המונח "עוסק" ,כמשמעותו בחוק הגנת
הצרכ .בכמה פסקי די אומ "מבח מטרת הרווח" ,אשר בהתא לו המדינה תחשב כעוסק
במקו שבו מטרת הפעולה היא להשיא רווחי 137.מבח מטרת הרווח מתמקד בתכליתה
של הפעילות השלטונית .בהתא לו ,אי לראות במדינה כעוסק במקו שבו תכלית
הפעילות היא קידו האינטרס הציבורי ורווחת הציבור .לעומת זאת במקו שבו המדינה
פועלת ככל גו אחר למטרה של השאת רווחי ,הרי שהוראות חוק הגנת הצרכ יחולו

133
134
135
136
137

שלו ÏÈÚÏ ,הערה  ,51בעמ'  ,14המפנה לבג"  ,·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' Ô·Ï· 30/51פ"ד ו ;257
ע"א  ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ' ‰„Ï·Ï‡ 319/65פ"ד כ) ;204 (1בג" ‰¯Ë˜Ï‡ 121/68
) ,‰ÈÈ˘Ú˙‰Â ¯ÁÒÓ‰ ¯˘ ' Ó"Ú· (Ï‡¯˘Èפ"ד כב).551 (2
שלו.Ì˘ ,
˘.Ì
המונח "דואליות נורמטיבית" נטבע לראשונה בפסק דינו של בית המשפט העליו בבג"
 ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Ï‡¯˘È· ÌÈÂ·‰Â ÌÈÏ·˜‰ ÊÎ¯Ó 840/79פ"ד לד).729 (3
ראו למשל ת"א )חי'(  ,‰¯„Á ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ı¯ÂÂ˘ 1174/98פורס בנבו; בש"א )ב"ש( 7876/00
 ,ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ÏÂÙפורס בנבו.
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עליה .מבח זה עשוי להיות לעזר בהבחנה האמורה ,א מחילי אותו על המטרה העיקרית
של הפעולה הספציפית ולא בהקשר רחב יותר ,שכ ככלל מטרת של רשויות השלטו איננה
להשיא רווחי כי א לקיי את האינטרס הציבורי ולדאוג לרווחת הציבור138.
בהחלטת הממונה על ההגבלי העסקיי בעניי ‡˙Â˘¯Â ÔÂ‚„ ÔÈ· ÌÎÒ‰Ï ¯ÂËÙ Ô˙ÓÈ
 139ÌÈÏÓ‰הציע הממונה לקבוע מבח מרחיב במיוחד ולהעניק למדינה פטור מהוראות
החוק רק במקו שבו המדינה מבצעת פעולה משפטית נורמטיבית ,הווה אומר חקיקת חוק,
התקנת תקנה ,הוצאת צו או יצירת כל נורמה משפטית אחרת .ביתר המקרי ,הציע הממונה
לראות את המדינה כמנהלת עסקי ג במידה ומעורבי בפעולותיה שיקולי שלטוניי
כלשה .המבח המוצע מחיל למעשה את הוראות חוק ההגבלי העסקיי על חוזי
שלטוניי באשר ה ,שכ כריתת חוזי איננה "פעולה משפטית נורמטיבית" .נראה לנו כי
מדובר במבח מרחיב מדי ,המחיל את חוק ההגבלי העסקיי ג במקרי אשר מ הראוי
להימנע מהסדרת בדר זו ,שכ אחרת נמנע מהמדינה שקילת אינטרסי המתנגשי ע
עקרו התחרות החופשית.
נראה לנו כי מ ראוי לאמ את "מבח התכלית הדומיננטית" ולהוציא את המדינה
מגדרי חוק ההגבלי העסקיי ,רק במקו שבו התכלית השלטונית ביסוד החוזה היא
דומיננטית במיוחד ומאפילה באופ מכריע על תכליתו המסחרית .גישתנו עולה בקנה אחד
ע גישתו של השופט אור בעניי ‡ ,˙ÂÈÁ .Ó.אשר בח מהי התכלית הדומיננטית ביסוד
פעולת העירייה והגיע למסקנה כי זו איננה התכלית השלטונית של הסדרת החניה בעיר140.
השאלה אימתי התכלית השלטונית היא התכלית הדומיננטית ,תלוית נסיבות .כ למשל
הסכ בלעדיות בי משרד הביטחו לספק ציוד תכליתו העיקרית היא מסחרית .לעומת זאת
ייתכ כי בעת מלחמה תכליתו של ההסדר היא בעיקרה שלטונית .על בתי המשפט להפעיל
את מבח "התכלית הדומיננטית" באופ זהיר ולהימנע מלהוציא הסדרי אשר אינ באופ
מובהק בעלי תכלית שלטונית מגדרי החוק.
נית להשתמש בשני מבחני עזר לצור הבחנה בי פעילות שלטונית לבי ניהול עסקי,
בהסתמ על המבחני שנעשה בה שימוש בדי האירופאי ובדי הישראלי בסוגיות אחרות.
מבחני אלו אינ מהווי רשימה סגורה ומשקל עשוי להשתנות ממקרה למקרה .בהתא
למבח העזר הראשו ,"˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ÔÁ·Ó" ,יש לבחו א מדובר בפעילות אשר יש

 138לביקורת על המבח ראו למשל ס' דויטש „) ÔÎ¯ˆ‰ ˙‚‰ ÈÈתשס"א( ;245 ,רע"א 7092/94
 ,ÔÂÒÏ„‡ ' Her Majesty the queen in right of Canadaפ"ד נא).625 (1
 139הממונה על ההגבלי העסקיי ˙Â¯Â‚ÓÓ È˙· "ÔÂ‚„"Ï ˙Â·Î¯‰Â ÌÈÏÓ‰ ˙Â˘¯ ÔÈ· ¯„Ò‰
 Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ¯Â˘È‡Ó ¯ÂËÙ Ô˙Ó È‡ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ – Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏהגבלי עסקיי
.(2002) 4569/269918
 140ע"א  ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ' Ó"Ú· 1993 (ÌÈÏ˘Â¯È) ˙ÂÈÁ .Ó.‡ 3700/98פ"ד נז).590 (2
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לה תחלי בשוק האזרחי 141.כ למשל פעילות משטרתית או צבאית היא פעילות אותה אי
האזרח רשאי או מסוגל לבצע .מנגד ,הפעלת בית חולי היא פעולה אשר יש לה תחלי
בשוק הפרטי .במקרי שבה קיימת חלופה בשוק האזרחי ,קל יותר לראות את המדינה כמי
שמנהלת עסקי .בבוחנו א מתקיי "מבח החלופה האזרחית" בית המשפט אינו יכול
להסתפק בשאלה הא חלופה אזרחית קיימת בפועל ,אלא עליו לבחו באופ רחב יותר הא
מדובר בפעילות אשר כעיקרו ג גו אזרחי מסוגל לבצע ,א ייווצרו תמריצי כלכליי
מספיקי לפעולה כאמור.
בהתא למבח העזר השני ,"‰ËÈÏ˘‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÁ·Ó" ,יש לבחו א המדינה פועלת
כמפעילה של שירות או כיצרנית של מוצר ,או שמא פעילותה מסתכמת בפיקוח שלטוני
ובהתווית מדיניות בלבד .במקרי שבה תפקיד המדינה הוא בעיקרו הסדרת השוק ופיקוח
על הפעילות המתרחשת בו ,הרי תהא זו אינדיקציה לכ שעסקינ בפעילות שלטונית
הפטורה מעולו של חוק ההגבלי ,לעומת זאת כאשר פעילות המדינה כרוכה במת שירות,
קבלת שירות או רכישת נכסי ,או בייצור בעצמה ,הרי תגבר הנטייה לראותה כמי שמנהלת
עסקי לצור תחולת החוק .מבח זה הוחל במקרי אחדי על ידי בית הדי האירופאי.
בעניי  142Aeroports de Paris v. Commissionלמשל נקבע כי הפעלת נמל התעופה בפריס
תו שימוש בכוחות שלטוניי ובקרקע ממשלתית אינה מונעת את תחולת האיסורי
ההגבליי .באותו עניי ,הבחינה המועצה האירופאית בי פעולות שלטוניות טהורות של
פיקוח שלטוני ,לבי ניהול והפעלה של נמל תעופה העולה לכדי ניהול עסקי .מבח דומה
הוחל בדי הישראלי לצור ההכרעה א מ הראוי להטיל אחריות נזיקית על גופי
שלטוניי 143,אול כאמור אי במבח זה כדי לתת מענה לכל המקרי ,בשל האופי הדואלי
של חלק מפעולות המדינה.
)ה( גופי אשר אינ "מנהלי עסקי":
מעמד של פעולות שלא למטרת רווח
המונח "עסק" מתקשר לרוב ע תכלית עשיית רווח .א כ הא גופי אשר פועלי –
לעניי מסוי או בכל עת – ללא מטרת רווח נכנסי להגדרת "מנהלי עסקי"? קיימי
גופי רבי אשר פועלי שלא למטרות רווח ,ביניה איגודי מקצועיי וארגוני עובדי.
בנוס ,ייתכנו מקרי שבה גופי עסקיי פועלי שלא למטרת רווח ,כדוגמת מת תרומה

 141ראו עניי ]Christian Poocet v. Assurances Generals de France (AGP.), 637-I ECR [1993
ש נקבע כי הפעלת תוכנית ביטחו סוציאלי בידי משרד ממשלתי אינה מהווה ניהול עסקי,
וזאת משו שאי לה תחלי בסקטור העסקי.
(c-82/01 P), paras 75-83, appeal from the CFI, (T-128/98), [2000] ECR II – 3939, para 142
.109

 143ע"א  ,ÈÂÏ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 915/91פ"ד מח).915 (3
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ועזרה לקהילה ,ונית לטעו כי בעשות כ ה אינ "מנהלי עסקי" .האומנ התכוו
המחוקק להוציא גופי אלו באופ גור מתחולת החוק? התשובה היא בשלילה והיא
מתחייבת מלשו החוק וממטרתו.
מבחינה לשונית ,פרשנות אחרת הייתה מייתרת חלק מהוראות החוק .כ למשל סעי
 (9)3לחוק מוציא מתחולת האיסור על עריכת הסדר כובל "הסדר שארגו עובדי או ארגו
מעבידי צד לו וכל כבילותיו נוגעות להעסקת של עובדי ולתנאי העבודה" .בא ארגוני
אלו ,אשר אינ פועלי למטרת רווח של האישיות המשפטית הנפרדת )להבדיל מהרווח של
החברי בגו( ,אינ נכללי מלכתחילה בגדרי החוק ,מדוע קיי פטור ברור המוציא
ממנו?
אול חשוב מכ :הוצאת של גופי אלו מחו לגדרי החוק אינה עולה בקנה אחד ע
תכליתו .גופי הפועלי שלא למטרת רווח עשויי לפגוע בתחרות החופשית .כ למשל
איגודי מקצועיי עלולי לפגוע בתחרות א במידה רבה יותר מאשר הגופי שאות ה
מייצגי ,בשל כוח הרב .בנוס ,ג א תכליתו של הגו איננה למקס את הרווח הכלכלי
לבעליו ,הרי בהחלט ייתכ כי מטרתו היא למקס את רווחיו מהעסקה הספציפית על מנת
שהוא יוכל להשתמש בה למע מטרות שאינ כלכליות גרדא ,או שמטרתו היא מיקסו
הרווח לחבריו )אשר אינ מהווי חלק מהאישיות המשפטית של הגו הרלוונטי( .בהתא
לכ ,תכליתו של חוק ההגבלי מחייבת כי ג התנהלות של גופי אלו תיבח בהתא
להוראות החוק .אכ ,בפסיקה הישראלית נקבע במקרי אחדי ,א כי באופ אגבי ,כי
המונח "מנהלי עסקי" חל ג על עסק המתנהל שלא למטרות רווח 144.בדומה ,תיתכ
פגיעה בתחרות ג במקו שבו לכאורה פועל גו עסקי ללא כוונת רווח מידי .כ למשל
הציעה חברת מיקרוסופט לתרו לבתי ספר בארצותהברית מחשבי שבה מותקנת תוכנה
מתוצרתה בשווי כמיליארד דולר על מנת ליישב תביעה ייצוגית שהוגשה כנגדה 145.לכאורה
מדובר בתרומה ראויה ,אלא שפלח השוק של בתי הספר נשלט באותה העת בידי חברת
אפל ,חברה מתחרה למיקרוסופט וקטנה ממנה באופ משמעותי .משמעות קבלת הצעתה
של מיקרוסופט הייתה השתלטות של החברה ג על פלח שוק זה תו פגיעה משמעותית
בתחרות בשוק .נראה לנו כי ג מקרי אלו אי מקו להוציא מתחולת החוק.
)ו( דוקטרינת "היישות הכלכלית האחת"
שאלה נוספת העולה בהקשר זה היא א התנאי כי מדובר ב"בני אד המנהלי עסקי"
מתקיי במקו שבו עסקינ בהסדר פנימי בי יחידות שונות המהוות חלק מאישיות

 144עניי  ÏÈÚÏ ,Ê‚ÏÂ¯ËÙהערה  ,122בעמ'  ;603הממונה על ההגבלי העסקיי ¯„Ò‰ ÏÚ ‰Ê¯Î‰
 ˜Ê· Ê¯ÎÓ· ÌÈ¯Á˙Ó‰ ÔÈ· Ï·ÂÎקוב החלטות .84 ,71
.In re Corp. Microsoft Antitrust Litigation, 185 F. Supp. 2d 519 (D. Md. 2002) 145
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משפטית נפרדת אחת או בי גופי המהווי חלק מאשכול חברות .כאשר מדובר ביחידות
עסקיות המהוות חלק מאישיות משפטית כלכלית אחת ,נית לטעו טענה פרשנית כפולה,
המובילה למסקנה כי התשובה לכ היא בשלילה .ראשית ,אי המדובר בבני אד המנהלי
 ,ÌÈ˜ÒÚשכ גורמי שוני בתו יחידה עסקית אחת מנהלי עסק אחד במשות .שנית
ובדומה ,נית לטעו כי אי המדובר ·· Ì„‡ Èהמנהלי עסקי כי א בב אד אחד ,הג
שהוא פועל באמצעות אורגני רבי ,אשר מטבע הדברי איננו מסוגל לנהל עסקי ע
עצמו .בהתא לכ ,יחידות עסקיות שונות בתו אותו גו משפטי לא יקיימו את התנאי כי
מדובר בבני אד המנהלי עסקי.
מה הדי במקו שבו עסקינ באישיות משפטיות נפרדות ,המהוות חלק מיישות כלכלית
אחת ,למרות ההבחנה המשפטיתטכנית ביניה? במקרה זה יתפוס רק הטיעו הראשו ולא
השני המפורטי לעיל ,אול עדיי הדי הרצוי הוא כי ה לא ייחשבו כבני אד המנהלי
עסקי לצור החלת הוראות חוק ההגבלי העסקיי .הטע לכ הוא שמבחינה כלכלית
הגופי פועלי יחדיו ,למע מיקסו הרווח המצרפי ,ועל כ יש לאפשר לה לבצע פעולות
פנימיות ללא החלת האיסור על עריכת הסדר כובל על פעולות אלו .כלל אחר היה פוגע
בפעילות התקינה של גופי עסקיי והיה מונע פיצול טכני של הגו העסקי למספר
אישיויות משפטיות נפרדות ,ג במקו שפיצול כאמור יעיל לגו המתפצל ואיננו משפיע
על מידת הפגיעה בתחרות .לשו אחר ,הדי הרצוי "מרי מס" ובוח את מערכת היחסי
הכלכלית בי הצדדי מעבר למבנה המשפטי הפורמלי.
הדי האירופאי מאמ הלכה דומה ,הקרויה דוקטרינת "היישות הכלכלית האחת".
בעניי  146Hydrotherm v. Andreoliלמשל קבע בית הדי האירופאי כי קבוצה של תאגידי
הנשלטי בידי אד אחד ה לצור תחולתו של החוק "אד" אחד .הדוקטרינה חלה רק
במקו שבו מתקיימי בי הצדדי יחסי שליטה .כ למשל בעניי  147Gosmrl Mortelנקבע
כי שליטה של  50%במיז משות אינה מספקת על מנת שיראו אחת מחברות הא ואת
המיז כאד אחד.
הדי הישראלי מכיר א הוא בהצצה מעבר למס ההתאגדות הפורמלית לצור תחולת
האיסור על עריכת הסדר כובל .סעי  (5)3לחוק מוציא באופ מפורש מגדר סעי  2לחוק
"הסדר שהצדדי לו ה חברה וחברת בת שלה" .סעי  1לחוק מגדיר חברת בת כ"חברה
שחברה אחרת שולטת בה" .מכא ,שחברה שולטת וחברה נשלטת נחשבות בהתא לחוק
כגו עסקי אחד ופטורי מתחולתו 148.המחוקק בחר אפוא להרי את מס ההתאגדות

.(170/83) [1984] ECR 2999 146
.[1992] 5 CMLR 586 147
 148הממונה על ההגבלי העסקיי ËÈÒÏ‡Â Picker International Inc. – Ó"Ú· ËÈÒÏ‡ ˙Â‡˜ÒÚ
· Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ¯Â˘È‡Ó ¯ÂËÙ Ô˙Ó ¯·„· ‰ËÏÁ‰ – GE Medical Systems – Ó"Úפרסו
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ולהצי מעבר למבנה הפורמלי של אשכול חברות אל עבר מהות היחסי בי החברות
השונות על מנת לקבוע א מדובר בגו עסקי אחד .נשאלת השאלה א תחולתה של
דוקטרינת היישות הכלכלית האחת בדי הישראלי מוגבלת א ורק לחריג הקבוע בסעי
 (5)3לחוק ,או שמא נית לייש ג היבטי אחרי של הדוקטרינה במסגרת פרשנות התיבה
"בני אד המנהלי עסקי" .מחד ,נית לטעו כי החריג מהווה הסדר שלילי ועל כ כל
מבנה עסקי אחר ,הג שהוא פורמלי בלבד ,לא יופטר מהוראות החוק .מאיד ,נית לטעו
כי פרשנות זו אינה עולה בקנה אחד ע דרישת החוק כי ההסדר יתקיי בי "בני אד
המנהלי עסקי" וכ הוא יפריע לפעילות התקינה של עול העסקי ,אשר לעתי מפריד
טכנית בי גופי משפטיי שוני ,לצרכי אשר אי לה ולא כלו ע פגיעה בתחרות,
דוגמת שיקולי מיסוי וניהול סיכוני .לדעתנו ,הפרשנות השנייה ,הבוחנת את קיומ של
יחסי עסקיי בי הצדדי מעבר לחריג הקבוע בסעי  ,3מהווה די רצוי .בהתא לפרשנות
זו ,החריג הקבוע בחוק מיועד להבהיר כי חוק ההגבלי אינו מתייחס רק למבנה הפורמלי
של השוק אלא בוח את מהות היחסי בי הגופי העסקיי לבי עצמ ,וכ ליצור ודאות
ביחס לחברת א ובנותיה .פרשנות אחרת הייתה מביאה לתוצאות אבסורדיות .כ למשל
הסדר כובל בי חברת א לבי חברת בת שאיננה בשליטתה המלאה היה פטור מתחולת
החוק ,א הסדר בי שתי חברות בנות הנמצאות בבעלות מלאה של חברת הא ,או בי
חברת הא לבי חברה נכדה המצויה בבעלות מלאה של חברת הבת המצויה בבעלות מלאה
של חברת הא ,לא היה פטור כיוו שאינו נכנס לגדר הפטור המפורש הקבוע בחוק .אכ,
דומה כי הפסיקה בישראל אימצה את הפרשנות השנייה149.
בה בעת ,אי לתת לדוקטרינה פרוש מרחיב ויש להחילה רק במקו שבו היא מתיישבת
ע תכלית החוק .בבואו לבחו א הדוקטרינה חלה במקרה מסוי ,על בית המשפט לנתח
את מערכת היחסי העסקית החלה בי הצדדי בפועל .א חלי בי הצדדי יחסי שליטה,
או במידה ושתי החברות מהוות חלק אינטגרלי מיחידה עסקית הפועלת כגו אחד ,אי
לקבוע כי התנאי של "בני אד המנהלי עסקי" התקיי .אול במקו שבו האינטרס של
הגופי השוני איננו זהה כ שאי לראות בגופי שה צד להסדר חלק מאורג הפועל
יחדיו למע מטרה משותפת בכל האספקטי העסקיי הרלוונטיי ,יש לקבוע כי התקיי
התנאי האמור .המבח צרי להיות מהותיכלכלי ולא להסתמ רק על הבחנות שעור הדי
לצרכי אחרי150.

 .(1999) 3001950נקבע כי ג במידה ואחוזי השליטה בחברת הבת נמוכי מ ,50%א
שליטה אפקטיבית עדיי קיימת ,ההסדר יוצא מתחולת החוק.
 149ראו למשל עניי  ÏÈÚÏ ,¯‚Ëהערה  ,125בפס'  84להכרעת הדי; ת"פ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 149/96
˙ ,Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ˜ÂÂÈ˘Ï ÈÙÂ˙È˘ ÊÎ¯Ó ,‰·Âפורס בנבו.
 150ראו ישראלי ÏÈÚÏ ,הערה .7
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ההבחנה האמורה עשויה להשתנות ג על פני ציר הזמ .כ למשל בדנ"א  ,ÏÂÚ·Ëנקבע
כי הסכ פרידה בי חברות למיז משות מהווה הסדר "בי בני אד המנהלי עסקי",
כיוו שהוא קובע את גדרי התחרות בי שתי אישויות משפטיות נפרדות אשר לא מהוות
חלק מיחידה עסקית אחת .החלטה זו מהווה די ראוי ,בהבחינה בי תניות פנימיות למיז
החלות בעת פעילותו ,לבי תניות חיצוניות לפעילות המיז החלות ,בי היתר ,לאחר תו
תקופת פעילותו .בית הדי להגבלי עסקיי אימ גישה דומה בעניי ˙ ,‰·Âש נקבע כי
צדדי למיז משות אינ מהווי חלק מישות כלכלית אחת בכל הנוגע לפעילות החורגת
מגדרו של המיז המשות 151.נציי כי עצ הקמת המיז עשויה להוות ,כשלעצמה ,הסדר
"בי בני אד המנהלי עסקי" .בעניי ˜¯ ÌÈ·ÏÂÏ‰ ÏËלמשל ,טענו הצדדי ,אשר
התקשרו במיז משות לממכר לולבי ובכ מנעו את התחרות ביניה שהייתה קיימת טר
הקמת המיז ,כי עצ עובדה שה פועלי במסגרת מיז משות מאיינת את התקיימותו
של התנאי של "בני אד המנהלי עסקי" ,בהיות המיז "אד אחד" .בית הדי דחה טענה
זו בקובעו כי עבירת ההסדר הכובל התגבשה בעצ כניסת של הצדדי ,אשר פעלו קוד
לכ כאישיות משפטיות נפרדות ,למיז המשות .פרשנות אחרת הייתה מאפשרת למתחרי
להתחמק מקיו הוראות החוק על ידי הקמת מיז משות 152.בדומה ,ייתכ כי שינויי
בבעלות בי גופי שוני במשק ,היוצרי יחסי שליטה של גו אחד במשנהו ,ה,
שלעצמ ,הסדר כובל או מיזוג )בהתקיי התנאי הקבועי לכ בחוק( .ג במקרי אלו
דוקטרינת הישות הכלכלית האחת לא פוטרת מתחולת החוק שינויי בעלות אשר יש בה
בכדי להגביר את הריכוזיות בשוק ולפגוע ,פוטנציאלית ,בתחרות בו.
שאלה המתעוררת לעתי קרובות היא א תניות איתחרות בחוזה העסקה אשר נחת
בי עובד למעביד ,עונות על התנאי הקבוע בחוק .בית המשפט העליו קבע בדנ"א
 153ÏÂÚ·Ëכי תניות איתחרות בי צדדי למיז משות נכללות במסגרת סעי )2א( ,כיוו
שמדובר בתניות אשר מיועדות מלכתחילה לחול לאחר סיו יחסי השותפות ,בעת שלא יהיו
ה חלק מה"עסק" .לשיטתנו ,הרציונל של החלטה זו חל ג על תניות איתחרות בי עובד
למעביד ,מהטע שעליו עמד בית המשפט .ע זאת בתי הדי לעבודה מתעלמי באופ
שיטתי מהלכת  ÏÂÚ·Ëבבחינת תוקפ של תניות איתחרות ,בקובע כי התניה מהווה חלק
אינטגרלי מיחסי העבודה בגדר עסק אחד 154.פרשנות מרחיבה זו לדוקטרינת הישות

151
152
153
154

ת"פ ˙ ÏÈÚÏ ,‰·Âהערה  ,149פס'  87להכרעת הדי; עניי  ÏÈÚÏ ,¯‚Ëהערה  ,125פסקה 84
להכרעת הדי.
ת"פ  ,ÈÏÈÏ· ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1126/00פורס בנבו )להל :פרשת ˜¯.(ÌÈ·ÏÂÏ‰ ÏË
דנ"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ,29בס'  3534לפסק דינו של השופט חשי.
ישראלי ÏÈÚÏ ,הערה  ,7המפנה לבש"א )ת"א(  ,·È·‡ ÈËÂÓ ' Ó"Ú· ˙È¯È‚ 3308/02פורס
בנבו; בש"א )ת"א(  ,ÔÁ ' Ó"Ú· ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË ‰È„ÓÂÏÂ‰ 5372/02פורס בנבו; בש"א )ת"א(
) ·ÂÂ¯‰‡ ' Ó"Ú· ‰ÈÓÈ· È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó 881/03לא פורס ,נית ביו .(2.4.03
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הכלכלית האחת ,המוציאה מגדרי סעי  2את כל תניות איהתחרות ,איננה ראויה ,והיא
עומדת בסתירה ללשו החוק ולתכליתו ,כמו ג להלכת  .ÏÂÚ·Ëפרשנות שכזו מתעלמת
ממועד יצירת ההסדר וממועד תחולתו .בעוד שאי כל ספק כי הסדרי שמועד תחולת הוא
בעת שהצדדי פועלי כחלק מיחידה עסקית אחת עשויי להיכלל במסגרת הדוקטרינה,
אי כ הדבר בכל הנוגע להסדרי שנכרתו עוד בטר היות הצדדי במסגרת יחידה כלכלית
אחת או מועד תחולת הוא בעת שהצדדי אמורי להתחיל להתחרות זה בזה ,דוגמת
תניות איתחרות החלות ע תו יחסי העבודה 155.כמוב שבמרבית הסדרי אלו לא יתקיי
תנאי הפגיעה בתחרות שיפורט להל.

 .5יסוד הכבילה" :לפחות אחד הצדדי מגביל את עצמו"
התנאי השלישי הקבוע בסעי  2לחוק מחייב שלפחות אחד הצדדי להסדר יגביל את
עצמו באופ העלול לפגוע בתחרות .כפי שיפורט להל ,יסוד הכבילה הוא אחד מהיסודות
הבעייתיי ביותר בסעי )2א( לחוק .הסיבה לכ היא שכבילה מסוימת קיימת בכל מערכת
יחסי הסכמית באשר היא .על כ הצעת החוק החדשה ,המבקשת למחוק תנאי זה היא
הצעה ראויה .מ הראוי לציי כי דרישת הכבילה היא ייחודית לדי הישראלי .הדי
האירופאי והאמריקני אינ מתני את האיסור ההגבלי בקיומה של "כבילה" ,ומסתפקי
בכ שההסדר עשוי להגביל את התחרות בשוק 156.עד שיימחק יסוד זה מספר החוקי ,נציע
לו פרשנות ראויה.
חלק מבתי המשפט ומהמלומדי העוסקי בתחו אימצו פירוש מילולי ליסוד הכבילה.
כ למשל בפרשת  Ò˜ÈÙ‰קבע בית המשפט המחוזי כי כבילה משמעותה צמצו חופש
הבחירה ,וכי כאשר מצטמצמות אפשרויות הבחירה של צד להסדר ,יש לומר כי אותו צד
הגביל את עצמו 157.פרשנות מרחיבה ליסוד הכבילה הוצעה ג על ידי השופטת מזרחי158:
"נמצאנו למדי ,שהמונח 'מגביל עצמו' )בסעי )2א(( לוכד ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÎ
· .ÌÈ˜ÒÚ ÔÈכל התקשרות 'מגבילה' את העסק במידה זו או אחרת ,אפילו א
נשמר חופש הפעולה המשפטי שלו בשוק .אמנ ,מ ההיבט של השמירה
על התחרות אי צור שמונח זה ילכוד כל עסקה פעוטה בי עסקי ,א יש

155
156
157
158

ראו דבריו של השופט חשי בדנ"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ,29בעמ' .92
.Section 82 of the Treaty of Rome, 1957; Section 1 of the Sherman Act 1890
ת"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה .33
מ' מזרחי "מיז משות כהסדר כובל"  ÌÈËÙ˘Óכג )תשנ"ד(  .223 ,213ראו ג מ' בורונובסקי
"על יסודות הכבילה שבהסדר ותוצאתה – חדש ואי חדש"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓה )תשמ"ז( ,125
 ;132הממונה על ההגבלי העסקיי ˜ÂÂÈ˘Ï "ÏÂÂÒ"Â "˜Ï„" ˜Ï„‰ ˙Â¯·Á ÔÈ· ÌÎÒ‰
 Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈ·˜ – "2000 Ô˜Ï„" ˙Î¯ÚÓ Ï˘ Û˙Â˘Óפרסו .(1997) 3001363
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טע בכ שכל עסקה ,שיש לה חשיבות מבחינת גריעה ממשאביו החופשיי
של העסק ,לא תצא ממעגל הפיקוח."...
המבחני האמורי יחייבו למעשה את בתי המשפט לקבוע כי קיימת כבילה בכל הסכ
באשר הוא ,שכ כל הסכ שהוא מצמצ את האפשרויות העומדות בפני אחד הצדדי
לחוזה.
אול פירוש מילולי זה ליסוד הכבילה אינו מוסי דבר לתניות החוק ,ולמעשה ייתר את
יסוד הכבילה 159.על בעייתיות זו ביסוד הכבילה עמד הנשיא זילר בעניי ˜160:ÔÈÒÈ
"פירוש מילולי גרידא של הוראות החוק ,לא רק שיביא לתוצאות אבסורדיות
שתשטופנה את בתי המשפט בתביעות פליליות ואזרחיות אלא הוא יהפו
חלק מההסדרי המקובלי בי הבריות ובתו החברה לאסורי ובלתי
כשרי .יתרה מכ ,אינני בטוח א פירוש מילולי גרידא של החוק לא יכניס
חלק גדול של התקשרויות חוזיות למסגרת החוק ,שהרי מכוח המילה 'חוזה'
יש בכל חוזה הגבלה מסוימת של החירות והחופש לעשות פעולה בעתיד,
זאת נוכח ההתחייבויות המוטלות על הצדדי או צד לחוזה .פירושי אלה,
על א היות עולי אולי בקנה אחד ע מילות החוק ,מחטיאי בעליל את
הכוונה המוצהרת שלו ,ומרוקני אותו מכל תכלית אפקטיבית".
כמה בתי משפט ניסו לצמצ את היק תחולתו של האיסור ההגבלי על ידי מת פרשנות
מצמצמת ליסוד הכבילה .כ למשל בעניי ‡ 161,ÌÈÈÁÏ ÈÓÏÂשבו דובר בהסדר בלעדיות בי
בעל אול חתונות לבי צלמת ,קבע השופט לנדוי כי יסוד הכבילה אינו מתקיי ,שכ "בעל
המקרקעי הינו בחורי שלא לתת את הזכיו בכלל ,וא הוא נותנו בכפו לתנאי
]מגבילי[ ,אי הוא נוטל דבר ממקבל הזכיו שהיה בידיו של הלה קוד לכ" 162.על הלכה
זו חזר ג השופט ריבלי בעניי  163.˙ÂÈÁכפי שפרטנו במקו אחר ,פרשנות זו ליסוד

159
160
161
162
163

ראו דבריו של הנשיא זילר בת"א )י( ‰È‚¯‡ ¯Â„ ' Ó"Ú· ˜ÂÂÈ˘Ï ‰¯·Á Ê‚ÊÙ 961/91
) ,Ó"Ú· (1988פורס בנבו.
˘.Ì
ע"א  ÏÈÚÏ ,626/70הערה .120
˘ ,Ìבעמ' .829
ע"א ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÁ Ó.הערה  .140לא למותר לציי כי בעקבות ההחלטה בע"א  626/70תוק
חוק ההגבלי העסקיי והוס לו הפטור הקבוע בס'  (3)3לחוק ,הפוטר מתחולת החוק,
בשונה מהלכת ˘" ,ÈÂÚÓהסדר שנעשה בי מי שמקנה זכות במקרקעי לבי מי שרוכש את
הזכות ,שכל כבילותיו נוגעות לסוג הנכסי בה יעסוק רוכש הזכות באות מקרקעי" .נקל
לראות כי מדובר בהסדר מצומצ יותר ,אשר יש בו כדי להכשיר רק הסדרי הנוגעי לסוג
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הכבילה היא בעייתית 164שכ היא אינה עולה בקנה אחד ע תכלית של דיני ההגבלי
העסקיי .דיני ההגבלי העסקיי נועדו להג על אינטרס של צד שלישי להסדר כובל,
הציבור הרחב ,מפני פגיעה בתחרות ג במקרי שזכות זו מתנגשת ע החופש החוזי
והקנייני של הצדדי להסדר .ג א מקבל הזכות בנכס לא נפגע במקרה שמתקשרי עמו
בתנאי ,הרי נפגע חופש ההתקשרות של נות הזכות להתקשר ע צדדי שלישיי שה
מתקשרי פוטנציאליי בדבר הענקת הזכות ,וכ נפגע חופש ההתקשרות של אות
מתקשרי פוטנציאליי להתקשר ע נות הזכות .על כ הנמקה זו ,המכשירה הסדרי רק
מ הטע שבעל הקניי יכול היה לעשות את הפעולה נשוא ההסדר בעצמו ,בלא לבחו את
השלכותיה האפשריות על התחרות בשוק ,אינה עולה בקנה אחד ע תכלית חוק ההגבלי.
כמו כ ,ניתוחו של בית המשפט מתייחס למצב טרו הכבילה ולא לתוצאתו של ההסכ,
לאחר שנחת .שכ ,לאחר שנחת החוזה חופש ההתקשרות של בעל המקרקעי ,כמו ג
של צדדי שלישיי ,מוגבל בעניי נשוא הכבילה 165.נוס על כ ,א מפרשי את הלכתו
של השופט ריבלי כחלה רק על הגבלה על מקרקעי ,הרי מקרקעי ה ככל תשומה אחרת
בפעילות עסקית ,ועל כ אי מקו לית לה הגנה מיוחדת 166.החלטתו המורכבת
והבעייתית של בית המשפט נבעה מהרצו שלא יצא חוטא נשכר – שצד המפר חוזה
שביטולו אינו נדרש להגנה על התחרות ,לא יוכל לבטלו וליהנות מכ – אול הפתרו של
בית המשפט אי לו ולא כלו ע מטרות חוק ההגבלי ולשונו המפורשת .אי בסיס בלשו
החוק או במטרותיו לפטור גור להסכמי הנובעי מבעלות מקרקעיניתקניינית.
פרשנות מצמצמת נוספת ליסוד הכבילה אומצה על ידי השופטת חיות בעניי ˙Î˘Ï
˘ 167.Ï‡¯˘È· ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Óבאותו מקרה נדונה חוקיותו של מכרז שהוציאה המדינה
ושנועד לבחירת ולקביעת שכר של שמאי פרטיי במת שירותי שמאות מקרקעי
בעבור משרדי ממשלה .בקובעה כי לא הוכחו היסודות הנדרשי לקיומו של הסדר כובל,
קבעה השופטת חיות כי אי לראות "ככבילה" קביעת תנאי ס של מחיר מקסימו באותו
מכרז 168.כדבריה:

164
165
166
167

168

העסק .לבטח אי בסעי הפטור בכדי להכשיר הסדר להכתבת מחירי שייגבו בחניו .גל,
 ÏÈÚÏהערה .7
גל.Ì˘ ,
גל.Ì˘ ,
ראו גילה "הא ראוי לפרו את סכר ההסדרי הכובלי ולחסו את השיטפו בגדרות אד
הוק?" ÏÈÚÏ ,הערה  ,7בעמ' .771770
עע"מ ˙ÓÂ˘ Û‚‡ – ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ' Ï‡¯˘È· ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Ó˘ ˙Î˘Ï 6464/03
 ,ÔÈÚ˜¯˜Óפ"ד נח) ,293 (3בפס'  15לפסק הדי ,ראו בנוס את דבריו של השופט חשי
בבקשה לדיו נוס ,דנ"מ – ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ' Ï‡¯˘È· ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Ó˘ ˙Î˘Ï 2142/04
‡‚ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙ÓÂ˘ Ûפורס בנבו ,בפס'  7להחלטה.
עניי .Ì˘ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Ó˘ ˙Î˘Ï
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"השאלה העקרונית מהי 'כבילה' כמשמעותה בסעי )2ב( רישא ,היא שאלה
מורכבת ולצור המקרה שלפנינו ,לא ראיתי צור לקבוע בה מסמרות .די א
אומר כי על פי הפירוש התכליתי והראוי של מונח זה ,אי לראות כ'כבילה'
את 'מחיר המקסימו' שנקבע כ'תנאי ס' במכרז הנדו ...קביעת ר עליו
של מחיר ...איננה מהווה בעיני כבילה .קל וחומר כאשר במכרז עסקינ...
המאופיי ,מעצ טבעו ,בהלי תחרותי ...פירוש אחר של חזקת המחיר...
עלול להוביל לתוצאה לפיה כל התמקחות בי מזמי שירות לבי נות שירות
זה או אחר ,אשר במהלכה מבקש מזמי השירות לקבוע ר עליו למחיר
העסקה בשלב הטרו חוזי ,תיצור 'הסדר כובל'".
השופטת חיות מציעה אפוא לאמ פרשנות תכליתית למונח "כבילה" ,המבוססת על
עקרונות של תבונה ושכל ישר .ההחלטה איננה מפרטת את הקריטריוני אשר שימשו
כבסיס לתוצאה זו 169,אול נית להניח כי תוצאה זו נגזרת מ העובדה שהגבלת המחיר
נדרשה לש קיו הליכי מכרז יעילי והיא לא כבלה את המציע בהצעתו ,למעט בדר של
קביעת ר עליו למחיר שבעל המכרז מוכ לשל .פרשנות דומה נית למצוא בפסק דינו של
השופט עדיאל בעניי ‡170.„ÚÒ‰ È˙Â¯È˘ È˙Â „Â‚È
מבחינת הדי הרצוי ,אנו סבורי כי יש לבטל את דרישת הכבילה .במקביל יש ג
לצמצ את היקפ של החזקות החלוטות לאות מקרי שבה הפגיעה בתחרות היא
מוכחת .בדר זו ,ייכנסו לגדרי החוק רק אות מקרי אשר פוגעי בתחרות ולא יהא צור
ביסוד הכבילה ,אשר כאמור הוא חלק אינהרנטי מכל עסקה ולא מוסי דבר על יתר יסודות
החוק .דר זו אומצה בהצעת החוק.
ע זאת עולה השאלה א במגבלות הדי המצוי אי זה מ ההכרח להעניק פרשנות
תכליתית ליסוד הכבילה .בשאלה זו התחבטנו רבות .מחד גיסא ,פרשנותו הרחבה של החוק
עשויה להכתי ג הסדרי מכר פשוטי ולגיטימיי כהסדרי כובלי אסורי ,אשר הצדדי
לעשיית כפופי לאחריות פלילית .פרשנות תכליתית ליסוד הכבילה עשויה לסייע למנוע
תוצאה זו ,אול מאיד גיסא ,נראה כי כל ניסיו להעניק פרשנות מצמצמת ליסוד הכבילה
נעשה באמצעות החדרת יסוד הפגיעה בתחרות למקו שאליו הוא איננו שיי .במילי
אחרות ,בתי המשפט השוני אשר צמצמו את יסוד הכבילה ,בחנו למעשה במסגרת יסוד זה
את מידת פגיעתו של ההסדר בתחרות והגיעו למסקנה כי אי לאסרו .תוצאה זו איננה רצויה.
עמדתנו היא כי הדר העדיפה ליל בה ,עד לתיקו החוק ,היא עשיית שימוש נרחב
בפרשנות תכליתית של היסוד הרביעי של עבירת ההסדר הכובל ובכלל זוטי הדברי על מנת

.Ì˘ 169
 170עת"מ )י(  ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ' „ÚÒ‰ È˙Â¯È˘ È˙Â „Â‚È‡ 201/01פורס בנבו.
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לפטור מתחולת החוק הסדרי שפגיעת בתחרות אינה משמעותית .מסקנתנו היא אפוא כי
יסוד הכבילה אינו המקו המתאי לצור צמצו הוראות החוק ,וכי הפרשנות הראויה לו
היא הפרשנות המילולית ,אשר בהתא לה כבילה משמעותה צמצו חופש הבחירה.

 .6יסוד הסתברותי לפגיעה בתחרות
התנאי הרביעי הנדרש לקיומו של הסדר כובל הוא כי ההסדר "עלול למנוע או להפחית
את התחרות בעסקי" .משמע ,לש קיו הסדר כובל אי הכרח כי ההסדר יפגע בתחרות
בפועל ,ודי בהסתברות לפגיעה פוטנציאלית בתחרות כדי להכניסו לגדרי החוק .השפעתו
של ההסדר על התחרות אינה חייבת להיות ישירה והיא יכולה להתרחש ג בעקיפי.
בדרישה ליסוד ההסתברותי לפגיעה בתחרות היגיו רב .קיימי מקרי רבי שבה חוקיות
ההסדר נבחנת עוד בטר נבחנה השפעתו על התחרות בפועל .כ הוא המצב למשל כאשר
הסדר כובל מתגלה עוד בטר הוצא אל הפועל .מסיבה זו בחר המחוקק לקבוע בסעי )2א(
לחוק מבח הצופה פני עתיד171.
מהי דרגת ההסתברות הנדרשת לפגיעה בתחרות על מנת שיסוד זה יתקיי? בדי
הישראלי קיימי כמה מבחני הסתברותיי ,ברמות שונות .מבח אחד ,שבו נעשה שימוש
במשפט הפלילי והמנהלי ,הוא "מבח הוודאות הקרובה" 172.מבח זה דורש הסתברות
ברמה גבוהה לקיו הפעולה הנבחנת .במבח זה נעשה שימוש בייחוד בעבירות שבה
מעורבות חירויות יסוד ,כגו חופש הביטוי וחופש ההפגנה .אנו סבורי כי מבח זה אינו
מתאי למאטריה ההגבלית ,שכ הוא יטיל קשיי מרובי מדי על רשויות האכיפה ,בשל
אופיה הספקולטיבי של הפגיעה בתחרות הנגרמת בשל ההסדר .זאת ועוד ,ייתכנו מקרי
שבה ייווצרו הסדרי כובלי במטרה להפחית את התחרות החופשית ,הג שסיכויי
ההתפתחות של אותה תחרות אינ ודאיי וא רחוק מכ .כ למשל ייתכ הסדר חוס יבוא
ג במקו שבו בעתיד הקרוב לא קיימי יבואני שכוונת לייבא מוצר מתחרה .הסדרי
אלו מ הראוי לאסור ,הג שכאמור פגיעת בתחרות איננה ודאית .במקו מבח הוודאות
הקרובה ראוי לאמ מבח מקל יותר" ,מבח האפשרות הסבירה" )או הממשית( ,שבו נעשה
שימוש בעבירות מסוגי מסוימי 173.לש קיומו די בהוכחת אפשרות ריאלית לפגיעה

 171ראו הממונה על ההגבלי העסקיי  Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈ·˜ – ÔÂÁË·‰ ˙Â˙Ï„ ÛÚפרסו
 ,(1995) 3003977בפס' .77
 172בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' Ó"Ú· ÌÚ‰ ÏÂ˜ 73/53פ"ד ז  ;871ע"פ ˙È„Ó ' ÔÈ˜ˆÒÂÒ 697/98
 ,Ï‡¯˘Èפ"ד נב) .289 (3מבח הוודאות הקרובה מזכיר במידה רבה את "מבח הסכנה הברורה
ומידית" ) ,(Clear and present dangerאשר נקבע בידי השופט  Holmesבפסיקה האמריקנית;
ראו ) ,Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919וכ דעת המיעוט המפורסמת בעניי
).Abrahams v. United States, 250 U.S. 616, 624-631 (1919
 173ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ‡‰Î ÔÈÓÈ· 6696/96פ"ד נב).535 (1
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בער החברתי המוג ,במקרה זה חופש התחרות .מבח זה אומ על ידי הממונה על
ההגבלי העסקיי174.
את "האפשרות הסבירה" לפגיעה בתחרות יש לבחו בהתא לנסיבות המקרה הנדו.
בשל העובדה כי עסקינ במבח הסתברותי ,לצור החלתו אי צור לבצע ניתוח מדויק של
מצב התחרות בשוק ונית להסתפק בבחינה מעמיקה פחות ,כל עוד הוכחה אפשרות סבירה
לפגיעה בתחרות 175,אול אל לו לבית המשפט להסתפק בניתוח קצר טווח של ההשפעה
המידית של ההסדר .לצור החלת המבח יש לערו ניתוח דינמי וארו טווח של השוק
הרלוונטי ,על מנת לבחו את כל ההשפעות האפשריות של ההסדר על מצב התחרות בשוק.
על הבדיקה להתמקד בהשפעותיו של ההסדר העומד לדיו על מצב התחרות בשוק,
ולהתייחס לשאר תנאי השוק אשר אינ מושפעי מההסדר כאל תנאי נתוני ,אשר על
רקע נבחנת השפעת ההסדר .במלי אחרות ,הבדיקה מחייבת את החלת "מבח האלמלא"
– דהיינו מה יהא מצב התחרות אלמלא ההסדר .א התחרות תיפגע ג ללא קשר להסדר,
אי לקבוע כי התקיי התנאי הנבח אלא א ההסדר יחמיר את הפגיעה האמורה או
שמטרתו להנציחה .תוצאות הבחינה צריכות לשקלל את כל הגורמי אשר עשויי להשפיע
על מצב התחרות בשוק ,בהתא לסבירות היחסית ,ולא להתייחס לכל אירוע בנפרד .ככל
שהסבירות לשינוי בתנאי השוק – בי כתוצאה מההסדר ובי כתוצאה משינוי שאינו מושפע
מקיומו של ההסדר – נמוכה יותר ,כ יש להעניק לשינוי זה משקל פחות לצור חישוב
האפשרות הסבירה לפגיעה בתחרות ,וההיפ .כ למשל במקו שבו הסיכו לתחרות מותנה
בירידה במספר המתחרי הפועלי בשוק ,יש לבצע ניתוח דינמי של השוק הרלוונטי,
ולבחו מהו הסיכוי כי מספר המתחרי בשוק אכ יירד .א הסיכוי הוא גדול ,יש להעניק
לכ משקל גדול יותר בהחלטה ,ולהיפ.
אנו סבורי כי מדיניות משפטית ראויה מחייבת מת פרשנות מרחיבה למבח
ההסתברותי .במקו שבו קיי סיכו כלשהו לפגיעה בתחרות ,על בתי המשפט להתחשב,
נוס על סיכו לפגיעה בתחרות ,ג בעוצמת הפגיעה האפשרית בה .במילי אחרות ,בבואו
להכריע א יש בהסדר משו סכנה לפגיעה בתחרות בשוק על בית המשפט לבחו את
תוחלת הנזק ,קרי האפשרות להתרחשותו במכפלה בגובהו .עצ העובדה כי הסיכוי
להתרחשות פגיעה בתחרות הינו נמו יחסית ,אי די בה על מנת לקבוע כי ההסדר פטור
מעולו של החוק במקו שבו הפגיעה בתחרות ,במידה ותתרחש ,היא פגיעה משמעותית.

 174ראו בהקשר זה את החלטת הממונה בעניי ˆ·"‡ ÏÈÚÏ ,הערה  ,121ש נקבע כי די בכ
שהפגיעה בתחרות "˙ ˙¯·˙ÒÓ‰ Â˙‡ˆÂשל ההסדר" .למבח דומה בדי האירופאי ראו למשל
.R. Whish Competition Law (4th ed., 2001), 112
 175עניי  ÏÈÚÏ ,¯‚Ëהערה  ,125בפס'  16להכרעת הדי.
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)א(מישורי הפגיעה בתחרות176

סעי )2א( דורש כי אחד הצדדי להסדר יגביל את עצמו באופ העלול "למנוע או
להפחית את התחרות בעסקי ,בינו לבי הצדדי האחרי להסדר ,או חלק מה ,או בינו
לבי אד שאינו צד להסדר" .ניסוח זה יצר בעיות רבות .הסעי חל ,לפי לשונו ,על הסדרי
שבה הפגיעה בתחרות היא בי הצד המגביל את עצמו לבי מתחריו בשוק .הוא אינו חל,
לפי לשונו ,על הסדרי שבה הפגיעה היא בתחרות שבי הצד הנהנה מהכבילה לבי
מתחריו .פרשנות לשוניתדווקנית מוציאה אפוא מגדרו של החוק הסדרי כובלי אנכיי
רבי ,אשר פגיעת בתחרות עשויה להיות משמעותית .ניקח לדוגמה הסדר בלעדיות בי
חברת תנובה לבי רשתות השיווק ,שבו מתחייבות רשתות השיווק לבלעדיות כלפי תנובה.
בהסדר שכזה ,הפגיעה בתחרות איננה בי רשת השיווק המגבילה את עצמה לבי
מתחרותיה ,כי א דווקא בי תנובה ,הצד הנהנה מהכבילה ,לבי מתחרותיה .פרשנות
לשונית של הסעי תוציא הסדר זה ,והסדרי רבי כמותו ,מגדרי החוק.
פרשנות לשונית זו אומצה על ידי בית המשפט העליו בפסק הדי ˘ 177.Ô¯Ëבאותו
מקרה נדונה תנית איתחרות בחוזה ייעו שנחת בי יינ זר לבי יקב ישראלי .בית המשפט
המחוזי קבע כי אי המדובר בהסדר כובל ,שכ אי במגבלת העיסוק שמוטלת על שטר כדי
למנוע או להפחית את התחרות בי שטר )העוסק בייעו( לבי "הצדדי האחרי להסדר",
קרי יקבי רמת הגול )העוסקת בייצור ובשיווק( ,שכ אי ה מתחרי זה בזה 178.בדומה,
אי בהגבלה כדי למנוע או להפחית את התחרות בי שטר לבי "אד שאינו צד להסדר",
קרי כרמל מזרחי 179.בהחלטה לקונית אישר בית המשפט העליו את פסק דינו של בית
המשפט המחוזי ,תו שנקבע כי "בהתחשב באופי עיסוקו של המערער  ,1שאיננו יצר יי
אלא מומחהיוע לייצורו ,אי בקביעתה של התניה המגבילה משו יצירתו של הגבל
עסקי" .בית המשפט אימ בהחלטתו זו קו מנוגד לזה שננקט על ידי בתי משפט רבי

176
177
178

179

הניתוח מבוסס במידה רבה על גל ÏÈÚÏ ,הערה .7
ע"א  ,Ó"Ú· ÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯ È·˜È ' Ô¯Ë˘ 10638/02פורס בנבו.
ת"א )ת"א(  ,Ô¯Ë˘ ' Ó"Ú· ÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯ È·˜È 2011/02פורס בנבו .באופ זהה פסק ג בית
המשפט המחוזי בת"א )ת"א(  ,Ó"Ú· „Â„˘‡ ·Ï ' Â¯ÈÒ 1160/03פורס בנבו ,במקו שבו
היה מדובר בהסדר בלעדיות אנכי בי בעל קניו לאחת החנויות בו .ראו בהקשר זה ג את
הפרשנות שניתנה בת"א )ת"א( ) Ó"Ú· Ï‡¯˘È ÏÂÂÒ ' Ó"Ú· ÌÈÏ˜ÈÓÈÎ ¯Â„ 2644/89לא
פורס ,נית ביו  (20.1.90וכ את ת"א )נצ'( ,'˙Â˘Â ¯„‡˜Ï‡ „·Ú ' ÏÒ¯ÙÂ˘ 1013/04
פורס בנבו ,פסקה  54לפסק הדי.
נית לצמצ את רוחבה של הלכה זו בטענה כי הצד הנכבל מצמצ ,אמנ בדר עקיפה ,ג
את התחרות בינו לבי מתחריו .כ למשל בהחילו על עצמו את ההגבלה שלא לייע ליצרניות
יי ישראליות אחרות ,הגביל שטר את התחרות בינו לבי יינני אחרי בשוק הייעו ליצרניות
האמורות .ראו גילה ÏÈÚÏ ,הערה .7
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בערכאות התחתונות ,אשר התעלמו מהפג הלשוני בהוראות החוק והחילו את הוראות

סעי )2א( ג במקו שבו הפגיעה בתחרות היא בי הצד הנהנה מהכבילה לבי מתחריו180.

הפרשנות שהתקבלה בפסק די ˘ Ô¯Ëמנוגדת לתכלית החוק ,כיוו שהיא פוטרת
הסדרי אנכיי רבי באופ קטגורי ,ללא בדיקת השפעת על התחרות בשווקי שבה אי
הגור המוגבל פועל .זאת כיוו שהסדר אנכי ,מעצ טבעו והגדרתו ,מתקיי בי צדדי
שאינ מתחרי זה בזה 181.תוצאה זו בעייתית .א על פי שהסדרי אנכיי רבי פגיעת
בתחרות מועטה ,עדיי ייתכנו נסיבות רבות שבה הפגיעה בתחרות תהיה משמעותית182.
קחו למשל את הסדרי הבלעדיות ארוכי הטווח בי חברות הדלק הגדולות לבי מפעילי
מרבית תחנות התדלוק בישראל ,שחייבו את מפעילי תחנות הדלק לרכוש דלקי ומוצרי
נוספי רק מחברת הדלק שהתקשרו עמה ולמכר במחירי שיוכתבו על ידיה .הסדרי אלו,
שה הסדרי כובלי אנכיי ,פגעו בתחרות בשוק הדלק שכ ה חסמו כניסה משמעותית
לענ של חברות חדשות 183.בשל כ אי זה די ¯‡ ÈÂלהכשיר באופ קטגורי הסדרי
אנכיי ללא בדיקה עניינית של השפעת על תנאי התחרות בכל השווקי שה משפיעי

180

181

182

183

ראו למשל את החלטתו של בית הדי להגבלי עסקיי בה"ע ˜Ï„‰ ˙¯·Á ˜Ï„ 496/98
 ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯ ,·˜ÚÈ ¯‡· ˜Ï„ ˙Á˙ ' Ó"Ú· ˙ÈÏ‡¯˘È‰פרסו 3010588
) .(2001כ נהג הממונה על ההגבלי העסקיי במספר רב של החלטות .ראו למשל הממונה
על ההגבלי העסקיי ˜·˜Â˘ ÔÈÈÚ· ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁÏ (1)(‡)43 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰ÚÈ
 Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈ·˜ – ÌÈÈ·ÈË˜ÏÒ‰ ÌÈÓ˘·‰פרסו ,ÁÒÙÏ ¯˘Î ÁÓ˜ ;(1999) 3002438
 ÏÈÚÏהערה  ;122החלטת הממונה בעניי ˆ·"‡ ÏÈÚÏ ,הערה  ,121בעמ' .71
ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה  .7לא תמיד יהיו הסדרי אנכיי פטורי מתחולת החוק ,ג לפי הפרשנות
הדווקנית של הסיפה לס' )2א( .ראו למשל ת"פ )י( ,ÔÈÈË˘ÏÂ˘ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1142/01
פורס בנבו ,שבו הורשעו חברת טמבור ומנכ"לה בביצוע עבירות לפי חוק ההגבלי
העסקיי .טמבור הורשעה בכ שערכה ופעלה בהתא להסדרי כובלי ע רשתות שונות
של "עשה זאת בעצמ " ,שבמסגרת תיאמה טמבור וקבעה את המחירי שבה יימכרו
מוצריה המובילי ברשתות אלו .הסדרי אנכיי אלו של טמבור ע משווקיה ממלאי את
תנאי הסיפה של ס'  ,2שכ הצד המוגבל הוא רשתות השיווק וההגבלה מצמצמת את התחרות
ביניה לבי מתחריה.
ראו למשל J.B. Baker “Vertical Restraints with Horizontal Consequences: Competitive
 ,Effects of ‘Most-Favored-Customer’ Clauses” 64 Antitrust L.J. (1996) 517המצוטט ג
בפסק דינה של השופטת נאור רע"א ˜ÂÂÈ˘ ,‰È˘Ú˙ ÈÂÂ ‡ÓÏ‡˜ ' Ó"Ú· ÏËÒ˜‡ 6233/02
‡ ˙ÈÎÂÎÊ ÌÂÈÈÓÂÏופרזול בע"מ ,פ"ד נח) ,634 (2בפס'  15לפסק הדי .ראו ג גילהÏÈÚÏ ,
הערה .7
הממונה על ההגבלי העסקיי ˜·ÔÈ· ˙ÂÈ„ÚÏ·‰ ÈÓÎÒ‰· Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ :(‡)43 'Ò ÈÙÏ ‰ÚÈ
 ˜ÂÏ„˙‰ ˙ÂÁ˙ ÈÏÈÚÙÓ ÔÈ·Ï ˜Ï„‰ ˙Â¯·Áפרסו  ,3003595בעמ' ,(1993) 19
.pdfתדלוק ;www.etype.co.il/Anti1/Files/7213/ה"ע „ ÏÈÚÏ ,˜Ïהערה  ,180בפסקאות
 .156114האיזו בי יתרונותיה של חוזי אלו ביצירת תמריצי להשקעות לטווח ארו לבי
פגיעת בתחרות נמצא בהגבלת תקופת ההתקשרות; ˘ ,Ìבפס' .156
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עליה .כפי שציי השופט עדיאל בפסק די „ ,˜Ïפרשנות המוציאה הסדרי ממי זה
מתחולת החוק ,ללא בחינה עניינית של פגיעת בתחרות ,איננה פרשנות סבירה ,והיא נוגדת
לחלוטי את תכליתו של החוק184:
"הסדר כובל שבו מבטיח לעצמו הספק )שלא נטל על עצמו מגבלה על פי
ההסדר( בלעדיות על צינורות השיווק ,עשוי לפגוע בתחרות בי אותו ספק
לבי ספקי אחרי .חשש זה ,הנוגע להשפעתו האופקית של ההסדר על
מתחריו של הספק ,הקושר אליו בהסדרי בלעדיי את המפיצי וחוס את
הגישה למפיצי אלה בפני ספקי אחרי ,הוא החשש העיקרי הכרו
בהסדרי בלעדיות ...הוצאתה של פגיעה מרכזית זו הכרוכה בהסדרי
כובלי אנכיי מגדר שיקוליו של בית הדי בדונו בבקשה לאישור ההסדר,
הנה בלתי סבירה ונוגדת בעליל את תכלית החקיקה ,המחייבת התחשבות
במלוא השפעותיו של ההסדר הכובל על טובת הציבור".
יתירה מזאת ,קשה ליישב את הפרשנות שניתנה בעניי ˘ Ô¯Ëע הוראות סעי (6)3
לחוק ההגבלי הפוטר מתחולת החוק הסדרי בלעדיות הדדית בי רוכש נכס או שרות לבי
ספק 185.ההסדרי הזוכי לפטור מכוח סעי  (6)3אינ פוגעי בתחרות בי הצדדי
להסדר ,מכיוו שאלו אינ מתחרי זה בזה ,כדרישתו המפורשת של הסעי כי "הספק
והרוכש ,שניה ,אינ עוסקי בייצור אות נכסי או במת אות שירותי" .ההסדרי
אות פוטר הסעי ג אינ מגבילי את התחרות בי צד שנטל על עצמו הגבלה לבי
צדדי שלישיי המתחרי עמו ,כיוו שהחיוב לבלעדיות שכל צד נוטל על עצמו מגביל את
התחרות בי הצד השני להסדר לבי המתחרי עמו 186.על כ פרשנותו של בית המשפט
העליו בעניי ˘ Ô¯Ëמייתרת את הצור בהוראת סעי  (6)3לחוק ויוצרת סתירה פנימית בי
הוראותיו .אמנ הסיפה לסעי )2א( הוספה בעת בה נתקבל נוסחו החדש של החוק ,בשנת
 ,1988בעוד שהוראה דומה לסעי  (6)3הייתה קיימת בחוק או בנוסחו הקוד ,אול חזקה
על המחוקק כי משהשאיר את הפטור עומד בעינו ,לא התכוו ליצור סתירה בהוראותיו.
בהוסיפו את הסיפה לסעי )2א( מטרת המחוקק הייתה להבהיר כי מישורי הפגיעה בתחרות
רחבי ה ולא לצמצמ187.

184
185
186
187

˘ ,Ìבפס' .62
ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה  ,7בעמ' .5
לתחולת הפטור על הסדרי בלעדיות אנכית דוכיוונית ראו למשל רע"א ‡˜ ÏÈÚÏ ,ÏËÒהערה
 ,182ס'  18לפסק דינה של השופטת נאור.
ה"ע „ ÏÈÚÏ ,˜Ïהערה  ,180בפס' .62
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ההצעה לתיקו החוק פותרת קושי זה על ידי השמטת הסיפה המתייחסת למישורי
הפגיעה בתחרות והגבלת התנאי להסדר ש"עלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקי".
כ או כ ,ועד שייכנס החוק המתוק לתוקפו ,מ הראוי שלא להחיל את הלכת ˘ ,Ô¯Ëונראה
כי כ אכ נהג בית המשפט העליו בפסיקות מאוחרות יותר .למשל בעניי ‡˜ 188ÏËÒד
בית המשפט העליו בתוקפה של "תנית לקוח מועד" בי ספק לבי מפי .לכאורה ,נית
היה לייש את הפרשנות הלשונית ולקבוע כי אי תחולה לסעי )2א( לחוק שכ הפגיעה
בתחרות היא בי הצד הנהנה מהכבילה )המפי( לבי מתחריו ,ולא בי הצד שהעניק את
הכבילה למתחריו .ג בעניי  189˙ÂÈÁלא הוחלה הלכת ˘ ,Ô¯Ëא שג ש היה נית
להעלות טיעו דומה .נית לטעו כי ההלכות המאוחרות הופכות את הלכת ˘ ,Ô¯Ëג א
בדר עקיפה וללא דיו מפורש .אמנ ,נית לנסות ולהבחי בי ˘ Ô¯Ëלבי  ˙ÂÈÁו‡˜ÏËÒ
בהיבט אחד :בעוד ˘ Ô¯Ëעוסק בעיקר בסעי )2א( ,הרי  ˙ÂÈÁו‡˜ ÏËÒעוסקי בסעי )2ב(,
אול ג ב˘ Ô¯Ëנטע לתחולת סעי )2ב() ,(3א על פי שבית המשפט לא התייחס לכ
במישרי .יתרה מכ :קשה למצוא אחיזה תכליתית לפרשנות המחילה את הסיפה לסעי
)2א( ,הקובעת מי ה הצדדי שביניה תצומצ התחרות ,רק בגדר סעי )2א( .אמנ ,סעי
)2ב( אינו מונה במפורש את היסודות שצריכי להתקיי על מנת שמקרה מסוי ייכנס
בגדרו מלבד קיומו של הסדר וסוג הכבילה ,על כ פרשנות לשונית גרדא הייתה יכולה לבטל
את דרישת מישור הפגיעה בתחרות ,כמו ג את הדרישה כי ההסדר יהיה בי בני אד
המנהלי עסקי ,אול בבואנו לפרש את סעי )2ב( יש לזכור כי הוא אמור להוות מקרה
פרטי של סעי )2א( .לשו אחר ,סעי )2א( אמור לכלול בתוכו ג את המקרי הנכללי
בגדר סעי )2ב( ,שבה הפגיעה בתחרות היא כה ברורה ,עד כי אי צור להשקיע משאבי
בהוכחתה .אי טע תכליתי לדרישת מישור הפגיעה בתחרות במסגרת סעי )2א( א לא
במסגרת סעי )2ב( .על כ פרשנות תכליתית של הסעי תחייב התקיימות כל שאר היסודות
של סעי )2א( למעט יסוד הפגיעה בתחרות190.
בעיה נוספת הנובעת מלשו סעי )2א( נובעת מהיעדר דרישה לכאורה להשפעה של
ההסדר על התחרות בשוק .מבחינה לשונית ,על מנת לקיי את יסוד הפגיעה בתחרות כקבוע
בסעי ,די כי ההסדר יפחית את התחרות בי הצדדי לו ,כול או חלק ,ואי כל הכרח כי
הוא ישפיע ,ולו באופ מזערי ,על מידת התחרות בשוק .קריאה לשוניתדווקנית של הסעי
תוביל למסקנה כי כל הסדר אופקי באשר הוא ,אסור ,שכ מטבע הדברי הסדר אופקי
מפחית ,ולו באופ זעו ,את התחרות בי הצדדי להסדר .פרשנות דווקנית זו אומצה על ידי

 188רע"א ‡˜ ÏÈÚÏ ,ÏËÒהערה .182
 189ע"א ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÁ Ó.הערה .140
 190גל ÏÈÚÏ ,הערה .7
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בית הדי בעניי  191,ÈÁ¯ÊÓוכ עשה ג הממונה על ההגבלי העסקיי ב¯·„· ‰ËÏÁ‰
‡ 192,'‚„È¯‡Ï˜ ÔÈÈÚ· ‚ÂÊÈÓ‰ ¯Â˘Èוכ ·˜·˙¯·Á ÔÈ· Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ÔÈÈÚ· ‰ÂÓÓ‰ ˙ÚÈ
193.¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯Â È˘‰ ıÂ¯Ú‰ Ï˘ ˙Â˘„Á‰
פרשנות זו אינה רצויה ,כיוו שהיא לוכדת ברשתו של חוק ההגבלי העסקיי הסדרי
רבי אשר כלל אינ פוגעי בתחרות .כ למשל פרשנות לשוניתדווקנית עשויה לתפוס
בגדר האיסור ההגבלי ג הסכ בי שתי חנויות נעליי על מחיר של נעליי מסוג מסוי,
הג שחנויות אלו פועלות בקניו שבו ממוקמות עוד  20חנויות נעליי נוספות ,המוכרות
א ה נעליי מסוג זה .אכ ,ההסכ יפחית ,ולו במידה מזערית ,את מידת התחרות בי שתי
חנויות הנעליי ,אול להסכ זה לא תהא כל השפעה על מידת התחרות בשוק ,בשל
התחרות הרבה בשוק הנעליי בקניו האמור .למעשה ,שיקולי כלכליי רציונליי יובילו
במקרה שכזה את הצדדי לאותו הסדר לשוב ולתמחר את הנעליי לפי מדיניות התמחור
המקובלת בשוק ,וזאת על מנת להימנע מהפסד כלכלי .ונדגיש :בהתא לפרשנות
המצמצמת ,ההסדר בי שתי חנויות הנעליי יהווה עבירה פלילית בעלת השלכות נזיקיות.
למרות הקושי הלשוני ,יש לדעתנו לדחות פרשנות זו ובמקומה לפרש את הסעי באופ
תכליתי .יש לפרש את החוק כ שתנאי הפגיעה בתחרות יבחו ,הלכה למעשה ,את
האפשרות הריאלית של הצדדי להשפיע על רמת התחרות בשוק .במקו שבו הסדר אינו
פוגע כלל בתחרות בשוק ,הרי שהצדדי להסדר כלל אינ יכולי "להפחית את התחרות
ביניה" ,ודרישת הסעי כלל אינה מתקיימת 194.פרשנות זו ג עולה בקנה אחד ע תכלית
החוק ,המבקש לאסור הסדרי הפוגעי בתחרות ,אול אי לו עניי בהסדרי שאינ
פוגעי בתחרות כאמור .פרשנות זו נתמכת ג בטיעו טקסטואלי .א נקבל את הפרשנות
שניתנה לסעי בעניי  ,ÈÁ¯ÊÓהרי כל הסדר אופקי באשר הוא יהיה אסור בהתא להוראות
סעי )2א( .פרשנות זו מייתרת למעשה את ההסדר הקבוע בחזקות החלוטות בכל הנוגע
להסדרי אופקיי ,ומותירה באופ פארדוקסלי את החזקות החלוטות כבעלות משמעות רק
לעניי הסדרי אנכיי ,הנחשבי כהרבה פחות פוגעניי בתחרות .אכ ,מרבית בתי המשפט

191
192
193
194

ה"ע )י(  ,ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' ÈÁ¯ÊÓ 2/97פורס בנבו.
הממונה על ההגבלי העסקיי – Ó"Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ¯ÂÎ – Columbus Capital Corporation
 ÌÈ‡˙· ‚ÂÊÈÓ ¯Â˘È‡ ¯·„· ‰ËÏÁ‰פרסו .(1998) 3001322
הממונה על ההגבלי העסקיי ˙Â˘¯ ÔÈ·Ï È˘‰ ıÂ¯Ú‰ Ï˘ ˙Â˘„Á‰ ˙¯·Á ÔÈ· ¯„Ò‰
 Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈ·˜ – ¯Â„È˘‰פרסו  .(1998) 3001373ראו ג קביעה לפי ס'  :33הסדר
כובל "דלק" ו"סונול" ÏÈÚÏ ,הערה .158
לגישה דומה ראו ד' גילה "לקראת מדיניות משפטית חדשה כלפי תניות איתחרות" ÈÂÈÚ
 ËÙ˘Óכג )תש"ס(  ;63גילה ÏÈÚÏ ,הערה .7
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קבעו ,על א הלשו שבה נוקט הסעי ,כי סעי )2א( קובע מבח איכותי לעניי הדרישה
לפגיעה בתחרות ,וזאת ללא הבחנה בי הסדרי אופקיי לאנכיי195.
)ב( עוצמת הפגיעה בתחרות
שאלה נוספת הנוגעת ליסוד הפגיעה בתחרות ,נוגעת לעוצמת הפגיעה בתחרות הנדרשת
על מנת לאסור הסדר מכוח סעי )2א( .נראה לנו כי כל פגיעה בתחרות שהיא מעל הר של
"זוטי דברי" נתפסת בגדרי הסעי .פרשנות שכזו מתחייבת לאור סמכותו של הממונה על
ההגבלי העסקיי ,בהתא להוראות סעיפי  14ו15א לחוק ,לקבוע הסדרי פטור לכבילות
"שאי בה בכדי לפגוע פגיעות של ממש בתחרות בשוק" 196.בא נקבע כי סעי )2א(
דורש פגיעה משמעותית בתחרות ,נייתר את סמכותו של הממונה לית פטור כאמור ,כמו ג
את פטור הסוג להסדרי שפגיעת בתחרות זניחה .כמפורט להל ,מבח "זוטי הדברי"197
מאפשר לבית המשפט לאז בי העיקרו החוזי ,שלפיו יש לקיי חוזי בתו לב ,לבי
עקרו השמירה על התחרות בשוק .נציי כי הפתרו לחוסר האיזו הגלו בחוק ההגבלי
באמצעות החלת דוקטרינת זוטי הדברי הוא חלקי בלבד ,שכ אי הוא מאפשר לבתי
המשפט להכשיר בדיעבד חוזי שבאיזונ הפנימי יתרונותיה נוטי לטובת הציבור ,זולת
א הפגיעה בתחרות הנובעת מה היא אכ שולית ,אול במצב הדברי הקיי ,עד שיתוק
החוק נדמה כי זה הפתרו המועד198.
)ג( שקילת שיקולי מאזני
קושי נוס בהוראות סעי )2א( נובע מכ שהסעי אינו מאפשר לבתי המשפט הרגילי
להתחשב בשיקולי כלשה מלבד מידת פגיעתו של ההסדר בתחרות בשוק .בית הדי

195

196
197

198

דנ"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ;29ת"פ )י( ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ï„‚Ó ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 201/96
· ,Ó"Úפורס בנבו; ראו ג את פסק דינה של השופטת גרסטל בת"א )ת"א( ' Ï„Ù 8/97
) Ó"Ú· Ï‡¯˘È ÏÂÂÒלא פורס ,נית ביו  ;(30.4.00פסק דינה של השופטת פרוקצ'יה בת"א
)י(  ,ÒÂÓÚ ' Ó"Ú· ËÙ '·Á ÊÙ 1000/95פ"מ תשס"ב) ;337 (1ה"ע )י( ‰ÂÓÓ‰ 13/93
 ,˙ÂÎ¯ˆÏ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ' ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚפורס בנבו.
ת"פ ˙ ÏÈÚÏ ,‰·Âהערה  ,149בפס'  60לפסק דינו של השופט עדיאל.
השאלה עד כמה מבח זוטי הדברי שונה ממבח הפגיעה שאינה משמעותית בתחרות המעוג
בס'  14לחוק ההגבלי העסקיי ראויה לדיו מעמיק ,שאי זה המקו לעורכו .נעיר רק כי שני
המבחני בוחני פרמטרי זהי וההבדל ביניה עשוי להתבטא בדרגת הפגיעה בתחרות.
שניה מחייבי בחינה אמיתית של תנאי השוק והתחרות שבו ,המבוססת על תשתית
עובדתיתראייתית מוצקה .פרשנות רחבה מדי של מבח זוטי הדברי עלולה לרוק את
סמכותו של הממונה מכל תוכ.
ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה .7
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להגבלי עסקיי הוא הגו היחיד המוסמ לאז בי הפגיעה בתחרות לבי שיקולי לטובת
הציבור ,וג זאת א ורק במסגרת הלי של אישור מקדמי של הסדר כובל המובא בפניו.
בהתא לכ ,האיסור על עריכת הסדר כובל שלא קיבל פטור מהממונה )לרבות פטור סוג(
או אישור מבית הדי הוא איסור מוחלט ,ללא שיקול דעת לבית המשפט וללא אפשרות
לאיזו הפגיעה בתחרות ע ערכי מתחרי ,דוגמת חופש העיסוק או תו לב בקיו חוזי.
יוצא מכ שמרכיביה של העבירה מתגבשי ג א היה נית אישור או פטור ,לו נתבקשו
מלכתחילה .דהיינו ג הסדר שאינו פוגע בתחרות ,ואפילו א הוא מועיל לתחרות ,וכ
הסדר שפוגע בתחרות א יש בו יתרונות מאזני של טובת הציבור ,עשויי להיכנס בגדר
האיסור א לא נתבקש והתקבל פטור או אישור.
כמוב שבפני הצדדי להסדר פתוחה הדר לפנות לבית הדי בבקשה לאישור ההסדר
הכובל לאור יתרונותיו ,אול הבעייתיות בפנייה כאמור היא בייחוד במשאבי הנדרשי על
מנת להכשיר הסדר ובמש הזמ אשר עשוי להידרש לבית הדי על מנת להחליט בעניי.
בענייני עסקיי שיקול הזמ עשוי להיות בעל חשיבות מכרעת ,שכ דחיית הכניסה להסדר
עד למועד מת האישור על ידי בית הדי עשוי למנוע כניסה להסדר מלכתחילה .לא למותר
לציי כי כיו מובאי לאישורו של בית הדי כחמישה הסדרי כובלי בשנה בלבד לכל
היותר .אי זאת כי יתרת הסדרי אינ נכנסי לאיסור ההגבלי ,אלא שהעלויות הגבוהות
הכרוכות בהלי האישור ,מישכו והעובדה כי הוא חייב להתקיי בטר ייכנס ההסדר
לתוקפו )אלא א נית היתר זמני על ידי בית הדי( גורמי לכ שגורמי עסקיי רבי
מתעלמי מהוראותיו.
קושי זה מתחזק לאור האפשרות לשימוש לרעה בעילה ההגבלית .בעלי די פרטיי
יכולי להשתמש בהוראות חוק ההגבלי כמג או כחרב ,על מנת לנסות ולהשתחרר
מהוראות חוזה שנחת בהסכמה ,על בסיס הטענה כי ההסדר שלא אושר הוא בלתי חוקי,
ולכ הוא בטל בהתא להוראות סעי  30לחוק החוזי .במקו שבו רשויות האכיפה
אוכפות את החוק ,לרוב החלתו מוגבלת למקרי שיש בה פגיעה משמעותית בתחרות,
בשל בחירה סלקטיבית מושכלת של תיקי החקירה והאישו ,אול מקו שבו עסקינ
בתביעה אזרחית בי צדדי לחוזה ,שיקולי כלל מערכתיי אינ מובאי בחשבו על
ידיה ,ופעמי רבות ה משתמשי בטענות הגבליות בסכסוכי חוזיי על מנת להתחמק
מקיו התחייבויותיה החוזיות ,ג כאשר אי פגיעה בתחרות .בעקבות כ ,מרבית
הסכסוכי ההגבליי נדוני כיו בפני הערכאות הרגילות ,אשר כאמור אינ מוסמכות
לשקול דבר מלבד עוצמת הפגיעה בתחרות על מנת לקבוע א מדובר בהסדר כובל אסור.
בכמה ערכאות נעשו ניסיונות להתגבר ג על קושי זה ולאפשר לבתי המשפט הרגילי
להתחשב בשיקולי שוני על מנת להכשיר הסדרי העולי בקנה אחד ע טובת הציבור,
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הג שלא נתבקש – וממילא לא התקבל – אישור בית הדי לחוקיות .כ למשל בעניי „¯Â
‡¯‚ ,‰Èנטע כי אי להסתפק בבחינת הפגיעה בתחרות בי הצדדי ,וכי יש להחדיר ללשו
הסעי את "כלל הסבירות" הנוהג במשפט האמריקני 199.בית המשפט לא נדרש להכריע
בטענה זו ,שכ לטעמו באותו מקרה לא הייתה כלל פגיעה בתחרות בשוק .בעניי „‰ÈÂ
 ‰Î¯„‰הציע השופט נאמ בבית המשפט המחוזי לפרש את סעי )2א( באופ המתיר לבית
המשפט להימנע מהכרזה על בטלות ההסדר במקו שבו נית להניח כי היה מוענק פטור או
אישור להסדר במידה ואלו היו מתבקשי200.
מבחינת הדי הרצוי ,לדעתנו יש לשנות את המסגרת החוקית הקיימת כיו ולאסור
במסגרתו של סעי )2א( רק על הסדרי כובלי אשר פגיעת בתחרות עולה על יתרונותיה
לטובת הציבור .מ הראוי לציי כי בהצעה החדשה לתיקו החוק בחר המחוקק להותיר על
כנו את מנגנו האישור ,ולהותיר לבית הדי את הסמכות הבלעדית לשקול שיקולי החורגי
ממידת פגיעתו של ההסדר בתחרות .הצעה זו היא ,לדעתנו ,בעייתית ואי בה כדי לפתור את
אחד הכשלי המרכזיי במנגנו ההסדרה ההגבלי.
ג א לא תשונה המסגרת המשפטית הקבועה בחוק כמוצע לעיל ,ראוי לפחות לשנות
את החוק בדר אשר תעניק לבתי המשפט לערכאותיה את הסמכות לשקול במסגרת
ההחלטה א בהסדר כובל עסקינ ג את יתרונותיו של ההסדר לטובת הציבור .חשיבות
השינוי האמור מסתברת מ העובדה שכפי שפורט לעיל כיו מרבית הסכסוכי ההגבליי
מגיעי דווקא לפתח של בתי המשפט הרגילי ומ העובדה שמרבית של ההסדרי
הכובלי אינ מוגשי כיו לאישורו של בית הדי ,בשל הזמ והמשאבי הכרוכי בכ.
הסדרה כאמור הייתה מאפשרת ,בי היתר ,לבתי המשפט הרגילי לקבוע כי הסדר שהוא
לטובת הציבור אינו מהווה הפרה של האיסור ההגבלי והייתה מאפשרת להכשיר את כל
אות הסדרי אשר כיו ה בלתי חוקיי ,א שטובת הציבור מחייבת אישור.
אול עד לתיקו החוק אי ,לטעמנו ,אפשרות להשלי את שהמחוקק החסיר באמצעות
פרשנות שיפוטית מרחיבה אשר מעניקה לבתי המשפט הרגילי סמכות לאז בי שיקולי
שוני בבוא להכריע א בהסדר כובל עסקינ .פרשנות זו אינה עולה בקנה אחד ע לשו
הסעי והיא ג מתנגשת חזיתית ע כוונת המחוקק כפי שהיא עולה בבירור ממבנה החוק.
זאת כיוו שמת אפשרות לשקול שיקולי החורגי ממידת פגיעתו של ההסדר בתחרות

 199ת"א  ÏÈÚÏ ,Ê‚ÊÙהערה .159
 200בש"א )חי'(  ,¯Ë¯ ' Ó"Ú· ‰Î¯„‰ „‰ÈÂ 4681/98פורס בנבו.
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תייתר את הצור במנגנו האישור הקבוע בחוק .ג הדיוני בהצעת החוק בכנסת בטר
קבלתו מוכיחי כי פרשנות זו אינה עולה בקנה אחד ע כוונתו הברורה של המחוקק201.
)ד( דוקטרינת הכבילה הנלווית
באירופה ובארצותהברית פתרו בתי המשפט את נוקשות החוק ,בי היתר ,על ידי אימו
"דוקטרינת הכבילה הנלווית" ) .(Ancillary restraints doctrineדוקטרינה זו מאפשרת לבתי
המשפט לערכאותיה השונות לפטור מתחולת החוק הסדרי ,שבה הכבילה הפוגעת
בתחרות הכרחית לש קיו הסדר שמטרתו איננה פגיעה בתחרות ,ואינה עולה על הנדרש
למטרת ביצועו 202.באירופה המבח המקובל הוא חיוניות הכבילה ) (necessityומידתיותה
) .(proportionalityבנוס ,פגיעתה של הכבילה בתחרות צריכה להיות מידתית וכפופה
) (subordinateלמטרה הלגיטימית שאותה מבקש ההסדר להשיג 203.לדוגמה ,בעניי
 Gottrup-Klim Grovvareforeningעמדה לדיו כבילה של קואופרטיב דני ,שמטרתו הייתה
לקנות בצורה מרוכזת ציוד עבור חבריו בעלות מופחתת .אחד מהתנאי לחברות
בקואופרטיב היה כי חבריו לא יהיו חברי בקואופרטיבי מתחרי ,על מנת שלא יעבירו
את סודותיו המסחריי 204.בית הדי האירופאי הגבוה לצדק קבע כי ההסדר אינו אסור ,כל
עוד הגבלותיו נדרשות על מנת להשיג את מטרותיו הפרותחרותיות של הארגו אשר שימש
ככוחנגד מול ספקי חזקי .לא למותר לציי כי דוקטרינה זו התפתחה על מנת להגמיש את
הנוקשות של האיסור על הסדרי כובלי ,אשר מנגנו הסדרתו היה עד לשנת  2003דומה
במהותו לזה הישראלי ,וזאת בכדי שלא לאסור על פעולות לגיטימיות שפגיעת בתחרות
מועטה ,א בכלל 205.בארצותהברית המבח נוקשה קצת פחות ומחייב כי הכבילה תהא
דרושה באופ סביר למע השגת מטרתו הלגיטימית של ההסדר .כפי שקובעי המלומדי
ארידה והובנקמפ206:
“An apparently anticompetitive restraint can be redeemed only if
reasonably necessary to achieve a legitimate objective. To be reasonably

 201ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה .4
.Societe La Technique Miniere v. Maschinenbau Ulm GmbH (55/65), [1966] ECR 235 202
 203ראו למשל A. Jones, B. Sufrin EC Competition Law (2001), 154; P. Roth (ed.) Bellamy
.& Child, European Community Law of Competition (5th ed., 2001), 2-082
Case C-250/92 Gottrup-Klim Grovvareforening and Others v. DAnsk Landbrungs 204
.Grovvareselskab AmbA [1994] ECR I-5641, [1996] 4 CMLR 191
 ÏÈÚÏ ,Whish 205הערה  ,174בעמ' .91
.P.E. Areeda, H. Hovenkamp Antitrust Law (vol. VII, 2nd ed., 2003), section 1505, 370 206
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necessary, the restraint must not only promote the legitimate objective but
must also do so significantly better than the available less restrictive
alternatives. This is a two-part inquiry: (1) Does the restraint actually
serve the claimed legitimate objective? (2) Can that objective be achieved
in a manner that restrains competition less?”.

את הדוקטרינה נית לייש למשל במקו שבו תנית איתחרות היא הכרחית לש הגנה
על סודות מסחריי הנדרשי לצור קיומה של תחרות תקינה ,כל עוד היקפה של התניה,
מבחינת מקו וזמ ,אינו עולה על הנדרש.
הא נית לייש את דוקטרינת הכבילה הנלווית במסגרת סעי  2לחוק? פטור הסוג
לכבילות נלוות למיזוגי מאמ דוקטרינה זו באופ חלקי 207.לאור העובדה שפטור הסוג
מהווה חקיקת משנה השואבת את כוחה מחוק ההגבלי העסקיי ,נית לטעו כי בעצ
אימוצה של הדוקטרינה בפטור הסוג גילה הממונה – כמו ג שר המסחר והתעשייה הנדרש
לאשר את חקיקת המשנה האמורה – את דעתו כי אי מניעה בלשו החוק מלהחיל את
הדוקטרינה .בה בעת ,לחקיקת משנה כוח פרשני מוגבל ,בשל העובדה שלא אושרה על ידי
המחוקק הראשי ,ועל כ לא נית ללמוד ממנה על כוונתו של המחוקק .בנוס ,ספק א נית
להקיש גזירה שווה מאימו הדוקטרינה בהקשר של מיזוגי לאימוצה בהקשר של הסדרי
כובלי ,בשל השוני במבנה סעיפי החוק הרלוונטיי ובסמכויות הממונה המנויות בה.
ע זאת נראה לנו כי יש מקו לאפשר שימוש בדוקטרינה במשפט הישראלי ,ולו באופ
חלקי ,ג בטר תיקו החוק .מסקנה זו מבוססת על פרשנות תכליתית של סעי  2לחוק.
במסגרת הסעי ,אי להתמקד בתניה הספציפית העומדת לדיו ,כי א במכלול הפעילות
העסקית בי הצדדי אשר התניה מהווה רק חלק ממנה ותנאי הכרחי למימושה .בא מכלול
הפעילות העסקית אי בו כדי לפגוע באופ משמעותי בתחרות ,הרי שמ הראוי להתיר את
הכבילה הנלווית במקו שבו היא אכ נדרשת לצור הגשמת הפעילות הרצויה .פרשנות זו
אי בה כדי לפגוע בשמירה על התחרות ,כי א להגדיל את יעילותה והיא פותרת ,ולו באופ
חלקי ,את הבעייתיות הנובעת מרוחבו של חוק ההגבלי העסקיי.
בפסיקה הישראלית נעשו כמה ניסיונות להחיל את דוקטרינת הכבילה הנלווית.
לראשונה עלתה האפשרות להחיל את הדוקטרינה ,לצור תיחו וצמצו ההגדרה של הסדר
כובל ,בעניי  208.ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Áבית הדי לא הכריע בשאלה ,א כי לא שלל אפשרות זו,

 207כללי ההגבלי העסקיי )פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגי( ,תשס"ד.2004
 208ה"ע )י(  ,ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á 491/98פורס
בנבו.
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במקו שבו ההסדר הוא לטובת הציבור והכבילה "חיונית ,או לפחות נדרשת באופ מובהק
לש ביצוע ההסדר ,וככל שהיא אינה על הנדרש לביצועו ,היינו ,א לא נית לבצע את
ההסדר תו פגיעה פחותה בתחרות" 209.בעניי  ÈÁ¯ÊÓטע הממונה כי יש מקו להחיל את
דוקטרינת הכבילה הנלווית במקו שבו עמדה בפני בית המשפט שאלת תוקפה של תניית
איתחרות בהסכ בי עובד למעביד 210.שוב לא דחה בית הדי אפשרות זו ,אול קבע כי
במקרה הנדו לא היה מקו להחילה כיוו שלא התמלאו תנאיה .דוקטרינה זו לא נדונה
בפסיקה מאוחרת .נית לטעו כי מכלל הה נית ללמוד את הלאו .דהיינו משלא עשו בתי
המשפט שימוש בדוקטרינה על מנת להכשיר הסדרי כובלי מאוחרי אשר הדוקטרינה
עשויה הייתה להכשיר ,ה נתנו בכ ביטוי לדעת כי אי מקו להחיל את הדוקטרינה
במשפט הישראלי .זאת ועוד :בניגוד למשפט האמריקני והאירופאי ,בישראל נדונות בקשות
למת אישור להסדר כובל לטובת הציבור בפני בית די בעל מומחיות מיוחדת .החלת
הדוקטרינה בכל מקרה שבו ההסדר משרת את טובת הציבור תרוק את בית הדי מסמכותו.
מנגד ,נית לטעו כי בתי המשפט לא היו מודעי לדוקטרינה ולכ לא החילו אותה .תחו
ההגבלי העסקיי דורש מומחיות רבה ,ואי לצפות כי בתי המשפט יכירו דוקטרינות
שמקור במשפט הזר .כפי שמפורט בפרק זה ,סבורי אנו כי הניסיו הוכיח כי המנגנו
ההסדרי הדורש אישור בית הדי מראש להסדרי לטובת הציבור אינו משרת את מטרתו .על
כ יש להרחיב את סמכות של בתי המשפט השוני לאז בי שיקולי שוני במסגרת
הדוקטרינה כל עוד לא תוק החוק .החלה זו תשרת את תכלית החוק ,כל עוד ישכילו בתי
המשפט לית את המשקל הראוי לשיקולי השמירה על התחרות החופשית.
לא למותר לציי כי התנאי אות ביקש הממונה בעניי  ÈÁ¯ÊÓכי בית הדי יחיל ,לש
קביעה כי מדובר בכבילה נלווית ,ה נוקשי הרבה יותר מאלו הנדרשי במשפט האמריקני
והאירופאי .כ למשל טע הממונה כי החלת הכבילה מותנית בכ שההסדר לא פוגע באופ
משמעותי בתחרות 211.תנאי זה מצמצ באופ משמעותי את קשת המקרי בגדר נית
להכשיר כבילות נלוות .ע זאת יש לזכור כי ההחלטה האמורה נדונה בטר נקבעו פטורי
הסוג ובטר החלו בתי המשפט להחיל את סייג זוטי הדברי ולמעשה ביקש הממונה
להחיל את הדוקטרינה על חלק גדול מאות מקרי ששני הכלי האמורי מכשירי כיו.
אנו סבורי כי אי מקו לצמצ את תחולתה של הדוקטרינה כאמור לעיל .בה בעת ,יש
להחילה רק ממקו שבו ברור על פניו כי ההסדר משרת את טובת הציבור ,וכי אכ הכבילה
נחוצה לש השגת המטרה הלגיטימית ואי דר פוגענית פחות בתחרות על מנת להשיגה.

 ,Ì˘ 209בס'  113לפסק הדי.
 210עניי  ÏÈÚÏ ,ÈÁ¯ÊÓהערה .191
 ,Ì˘ 211בפס'  21לפסק הדי.
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 .7הסדר כובל והגדרת השוק
תנאי ראשוני לבחינת פעולותיו של מונופול במסגרת דיני המונופולי הוא הגדרת השוק,
וזאת על מנת להכריע א פועל בשוק מונופול וכ על מנת לחשב את נתח השוק שבו הוא
אוחז )המשמש כאינדיקציה לכוחו של המחזיק בו( .במילי אחרות ,הגדרת השוק היא תנאי
קונסטיטוטיבי על מנת להקי עילה מכוח דיני המונופולי .טענה נפוצה שמעלי גופי
הנאשמי ביצירת הסדר כובל היא שג לצור הוכחת יסודות ההסדר הכובל על התובע
להגדיר את השוק הרלוונטי ולהוכיח מהו נתח השוק שבו אוחזי הצדדי להסדר .בהיעדר
הגדרה מדויקת של שוק ,כ נטע לעתי קרובות ,אי לראות בצדדי כמי שיצרו ביניה
הסדר כובל.
כ למשל בעניי  Ô‰Îטענו הנאשמי ,אשר הואשמו בניסיו ליצירת הסדר כובל בשוק
חטיפי הבריאות )החטיפי אנרג'י ,קורני וצ'ואי( ,כי המדינה לא הוכיחה כי השוק הרלוונטי
הוא שוק חטיפי הבריאות כפי שנטע בכתב האישו ,ומכא שיש לזכות בדי 212.כ טענו
הנאשמי כי בעת הרלוונטית כלל לא היה קיי שוק של חטיפי בריאות ,וכי השוק הרלוונטי
באות שני כלל את כלל החטיפי בשוק ,מתוקי ומלוחי ג יחד .בית המשפט דחה
טענה זו ,תו שקבע כי הגדרת השוק אינה חלק מיסודות עבירת ההסדר הכובל .כדברי בית
המשפט באותו עניי:
"הגדרת שוק רלוונטי אינה נמנית על יסודות עבירת ההסדר הכובל ,על שני
סוגיו ,הקבועי בהוראת סעי  2לחוק ההגבלי העסקיי ,ואי המאשימה
חייבת בהוכחה פורמאלית כאמור ,לצור הוכחת קיומה של עבירת הסדר
כובל ...ויודגש ,אי בשימוש שעשתה המאשימה בהיגד "שוק חטיפי
הבריאות" ,בתיאור עובדות כתב האישו ,כדי לחייב בהוכחתו ,במסגרת
הוכחת יסודות עבירת ההסדר הכובל לפי סעי  2לחוק ההגבלי העסקיי,
הנלמדי א מלשונו המפורשת של החוק".
ככלל ,נראה לנו כי קביעתו של בית המשפט היא נכונה ,במוב זה שהגדרת השוק אינה
מהווה יסוד הכרחי בעבירת ההסדר הכובל .ע זאת לא נית לומר כי הגדרת השוק כלל אינה
רלוונטית לצור הדיו ביסודות העבירה .מעבר לכ ,בעקבות התיקו הצפוי של סעי )2ב(
לחוק ,תהא הגדרת השוק רלוונטית לצור קביעה א ההסדר נכלל במסגרת החזקות
החלוטות .נסביר את דברינו.
ראשית ,אי ספק כי הגדרת השוק היא רלוונטית לצור הערכת פגיעתו הפוטנציאלית
של הסדר בתחרות .לו אכ יש אמת בטענת של הנתבעי בעניי  Ô‰Îכי השוק הרלוונטי
מכיל את מכלול החטיפי באשר ה ,הרי ברור כי פגיעתו של ההסדר אותו ביקשו ליצור
 212ת"פ )י(  ,Ô‰Î ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 167/03פורס בנבו.
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בתחרות הייתה זניחה ,לאור ריבוי יתר המתחרי בשוק אשר היו שומרי על הסטטוס קוו
התחרותי .על כ נית לומר כי הגדרת השוק רלוונטית ליסוד הפגיעה בתחרות הקבוע בסעי
)2א( לחוק.
שאלה קשה יותר נוגעת לנחיצות הגדרת השוק במקו שבו נופל ההסדר תחת אחת
החזקות החלוטות הקבועות בסעי )2ב( .החזקות החלוטות ,שבה נדו בהרחבה בהמש,
מגדירות שורה של מקרי אשר בהתקיימות חזקה על ההסדר כי פגיעתו בתחרות מוכחת.
למשל בעניי  Ô‰Îמדובר היה בניסיו ליצור הסדר לעניי מחיר של החטיפי ,הסדר
הנופל באופ ברור לגדרי החזקה הראשונה ,שעניינה הגבלה על מחיר המוצר או השירות.
קביעתו של בית המשפט שלפיה אי צור להגדיר את השוק ,נראית אפוא כקביעה נכונה,
שכ לאור החזקה החלוטה לפגיעה בתחרות אי צור בהגדרת השוק לש הוכחת פגיעה
כאמור.
אלא שלמסקנה זו מ הראוי לקבוע שני סייגי מהותיי .ראשית ,בהתא להוראות הדי
נית לעשות שימוש בסייג זוטי הדברי כטענת הגנה ג במקו שבו ההסדר נופל תחת
החזקות החלוטות 213.נטל ההוכחה כי הסדר מסוי נופל לגדר הסייג רוב לפתחו של
הנתבע .מכא ,שעל הנתבע הטוע להחלת הסייג להוכיח כי השפעת ההסדר הנבח על
התחרות היא בלתי משמעותית ,ובכלל זה להוכיח מהו השוק הרלוונטי.
שנית ,חלק מהשופטי ומהמלומדי העוסקי בתחו טועני לגישה פרשנית שלפיה
יש להבחי בי הסדרי אופקיי לבי הסדרי אנכיי לעניי תחולת החזקות 214.בהתא
לגישה זו ,רק הסדרי כובלי אופקיי ייכנסו תחת החזקות החלוטות .א נקבל את
ההבחנה האמורה ,הרי שלש הכללת הסדר במסגרת החזקות החלוטות צרי יהיה להוכיח
כי הצדדי לו ה מתחרי בשוק אופקי .לש כ לא יהיה מנוס מביצוע הגדרת שוק ,ולו
הגדרה ראשונית ובסיסית ,אשר תוכיח כי אכ במתחרי עסקינ .מ הראוי להוסי כי תזכיר
החוק מגביל את תחולת של החזקות החלוטות להסדרי בי מתחרי בלבד 215.לאחר
שינוי הוראות החוק יהיה אפוא מוטל הנטל על התביעה להראות כי ההסדר הוא בי
"מתחרי" ולש כ תידרש הגדרה של השוק.
ע זאת אי באמור לעיל כדי לרמוז כי המדינה תידרש להגדיר את השוק באותה רמת
דיוק כבדיני המונופולי .מטרתה של הגדרת השוק בדיני המונופולי היא לאפשר לקבוע
מהו נתח השוק שבו אוחז המונופול ,על מנת שיוגדר שכזה .לעומת זאת מטרתה של הגדרת
השוק ,במסגרת הדיני החלי על הסדרי כובלי ,היא לקבוע א הצדדי מתחרי
ביניה .לש כ ,אי צור בהגדרת שוק מדויקת ובכימות נתח השוק שבו אוחז כל אחד
מהמתחרי בו .די בכ שהתביעה תראה כי הצדדי נכללי באותו השוק ,תהא הגדרתו

 213ראו פרק 4א))(3ב( להל.
 214ראו פרק 4א))(3ג( להל.
 215תזכיר הצעת החוק ÏÈÚÏ ,הערה .9
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המדויקת אשר תהא ויהיו המתחרי הפועלי בו אשר יהיו .א נשוב לדוגמת ההסדר בשוק
חטיפי האנרגיה ,הרי שג א היינו מגדירי את השוק בהתא להגדרה שהציעו הנתבעי
)שוק החטיפי המתוקי והמלוחי( ,עדיי נקל לראות כי מדובר בהסדר בי גופי
המתחרי במישרי זה בזה ,שכ ה פועלי במסגרת שוק זה .הסדר שכזה יפול תחת
החזקות החלוטות ג לאחר התיקו הצפוי בחוק.

 .8יסוד נפשי ליצירת הסדר כובל
במשפט פלילי יש צור להוכיח ג יסוד נפשי ,הנלווה לרכיבי הפיזיי של העבירה.
כפי שנקבע בפסיקה ,עבירת ההסדר הכובל איננה עבירת מטרה .על מנת להרשיע אד
בקיו הסדר כובל ,לא נדרשת כוונה ליצור הסדר כובל וא לא כוונה להפחית את התחרות
בעסקי 216.עבירת ההסדר הכובל היא עבירת התנהגות .היסוד הנפשי הנדרש על מנת
להרשיע בעבירת הסדר כובל הוא מודעות לרכיביה העובדתיי של העבירה וזאת בלבד .כפי
שקבע בית המשפט העליו בע"פ 217:Ò˜ÈÙ‰
"המודעות הנדרשת הינה מודעות בפועל של עושה העבירה לטיב הפיזי של
התנהגותו ולקיו הנסיבות הרלוונטיות .כלומר ,נדרשת מודעות בפועל של
עושה העבירה ,לכ שהוא צד )או אורג של צד( ל'הסדר ,שנעשה בי בני
אד המנהלי עסקי ,לפיו אחד הצדדי לפחות מגביל עצמו באופ העלול
למנוע או להפחית את התחרות בעסקי בינו לבי הצדדי האחרי להסדר,
או חלק מה ,או בינו לבי אד שאינו צד להסדר' .א מדובר בהסדר
שעניינו אחד מהנושאי המפורטי בסעי )2ב( לחוק ההגבלי ,פוטנציאל
הפגיעה של ההסדר בתחרות איננו אחד מרכיבי היסוד העובדתי של
העבירה .אשר על כ ,לא נדרשת במצב מעי זה מודעות לפוטנציאל הפגיעה
של ההסדר בתחרות אלא די בכ שתוכח מודעות של עושה העבירה לנושא
הכבילה הרלוונטי בסעי )2ב( לחוק ההגבלי .לדוגמה ,מודעות לכ
שהכבילה נוגעת למחיר שיידרש ,שיוצע או שישול; או מודעות לכ
שהכבילה נוגעת לרווח שיופק ...יסוד המודעות הינו ,כמוב ,יסוד
סובייקטיבי .על כ ,אי די בכ שהתביעה תוכיח ברמת ההסתברות הנדרשת
במשפט פלילי את התקיימות רכיבי היסוד העובדתי של עבירת ההסדר
הכובל אלא עליה להוכיח ג את מודעות של הנאשמי לקיו רכיבי
אלה".

 216ת"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,33בשער ראשו ,חלק שני ,פס'  31לפסק הדי.
 217ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,37בפס'  92לפסק הדי.
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כבכל משפט פלילי אחר ,הנאשמי רשאי להעלות טענות הגנה ג כנגד הוכחתו של
היסוד הנפשי .בפרשת  Ò˜ÈÙ‰העלו הנאשמי טענה של טעות במצב דברי וטענו כי לא
היו מודעי למשמעות הפלילית של מעשיה בהתא להוראות חוק ההגבלי העסקיי.
משמעותה של טענה זו היא כי למרות שה היו מודעי ליסוד העובדתי ,ה לא היו מודעי
לנפקות המשפטית של הפעולות שביצעו .לש כ ביקשו הנאשמי להסתייע בחוות דעת
משפטיות שאות קיבלו מעורכי דינ בטר בוצעו ההסדרי הכובלי ,אשר הורו כי פעולות
אלו ה חוקיות .בעוד בית המשפט היה נכו להכיר בהגנת הטעות במצב דברי כהגנה
אפשרית ,הוא קבע כי בנסיבות העניי לא הייתה טעות ,והייעו המשפטי שקיבלו הנאשמי
כלל לא שלל את האפשרות כי פעילות אסורה בהתא להוראות החוק 218.טענת הטעות
במצב הדברי התקבלה בידי בית המשפט המחוזי בעניי ˙ 219,‰·Âבמקו שבו הנאשמי
אכ הסתמכו על ייעו משפטי .לגישתנו ,בטענת הטעות במצב דברי היה נית להסתייע
בתקופה שבה הוראות החוק לא יושמו בפועל ,והחוק היה מבחינת אות מתה .כיו,
המודעות לחוק גברה ואי מקו עוד להכיר בהגנת הטעות אלא במקרי חריגי ביותר.
עדיי נית להסתייע בה במקו שבו המצב המשפטי מורכב והצדדי לא יכולי להיות
מודעי לאיחוקיות ההסכ בנסיבות העניי.

ד .חזקות לפגיעה בתחרות – סעי )2ב(
 .1פרשנותו של סעי )2ב( לחוק
סעי )2ב( לחוק ההגבלי העסקיי קובע כי:
")ב( מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי קט )א(  Â‡¯Èכהסדר כובל הסדר
שבו הכבילה נוגעת לאחד הענייני הבאי:
) (1המחיר שיידרש ,שיוצע או שישול;
) (2הריווח שיופק;
) (3חלוקת השוק ,כולו או חלקו ,לפי מקו העיסוק או לפי האנשי או סוג
האנשי שעמ יעסקו;
) (4כמות הנכסי או השירותי בעסק ,איכות או סוג".
סעי )2ב( מפרט אפוא ארבעה סוגי של הסדרי הזוכי להתייחסות מיוחדת לצור
הוכחת הפגיעה בתחרות .כדברי השופט חשי בדנ"א 220:ÏÂÚ·Ë

 ,Ì˘ 218בפס'  37לפסק הדי.
 219ת"פ ˙ ÏÈÚÏ ,‰·Âהערה .149
 220דנ"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ,29בעמ' .9796
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"הוראת סעי )2א( לחוק – המגדירה הסדר כובל מהו – נחלקת לשלושה
יסודות :האחד ,הסדר הנעשה בי בני אד המנהלי עסקי; שניי ,עלפי
אותו הסדר מגביל עצמו אחד הצדדי לפחות ,שלושה ,אותה הגבלה עלולה
למנוע את התחרות בעסקי או להפחיתה .בחינת הדברי מקרוב תלמדנו כי
שני היסודות הראשוני חייבי שיוכחו ג לעניינה של הוראת סעי )2ב(;
לשו אחר ,הענייני המנויי בפיסקאות ) (1עד ) (4לפיסקה )ב( באי תחת
היסוד השלישי .פירוש :תחת היסוד השלישי די לקיומו של הסדר כובל –
היסוד הקובע כי ההגבלה עלולה למנוע את התחרות בעסקי או להפחיתה
– די להוכיח )למשל( כי ההגבלה נעשית באשר 'למחיר שיידרש ,שיוצע או
ישול' .סעי )2א( כמו נבנה באופ מודולרי ,ותחת היסוד השלישי בו –
היסוד הפונקציונלי – בא אחד הענייני 'הצורניי' המנויי בהוראת
סעיפי )2ב() (1עד )2ב()."...(4
במלי אחרות ,סעי זה מתווה את אות מקרי שבה מקל המחוקק על הוכחת יסוד
הפגיעה בתחרות .עדיי יש צור בהתקיימות יתר התנאי המנויי בסעי )2א( על מנת
להוכיח את קיומו של הסדר כובל ,אול הוכחת הפגיעה בתחרות תהא קלה יותר.
תרשי  :3יסודות סעיפי )2א( ו)2ב(
יסודות הסעי
הסדר
בי בני אד המנהלי עסקי
צד אחד מגביל עצמו
עלול לפגוע בתחרות
בפלילי :יסוד נפשי

סעי )2א(

סעי )2ב(

V

V

V

V

) Vהושמט בהצעה(

) Vהושמט בהצעה(
הגבלה מהסוג המנוי בסעי

V

X

V

V

לעניי חוזק של החזקות הקבועות בסעי )2ב( קבע בית המשפט העליו ברוב דעות כי
החזקות הקבועות בסעי מהוות חזקות חלוטות לעניי הפגיעה בתחרות ,וכי בהתקיי
המקרי המנויי בה לא רק שאי צור להוכיח את יסוד פגיעת ההסדר בתחרות ,אלא ג
לא נית להוכיח ההיפ .כדברי השופט חשי בדנ"א 221:ÏÂÚ·Ë

 ,Ì˘ 221בעמ' .97
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לו פירשנו את הוראת סעי )2ב( כקובעת א חזקה לכאורה ,כיאז גרענו
באורח ניכר מ התכלית שהוליכה לקביעתה של החזקה ,ולא נמצא לנו טע
ראוי לגריעה זו .א כ ככלל ,לאכלשכ בתתנו דעתנו על אות ענייני
המנויי בסעי )2ב( .השכל הישר וניסיו החיי יורונו כי אלה ה הסדרי
טיפוסיי שנועדו למנוע או להפחית תחרות בעסקי .לשו אחר ,כל אות
'ענייני' המוצגי בשורה עורפית בפיסקה )ב( לסעי  2לחוק ,כול נעשו
מאותו חומר גנטי ,והחומר הוא החומר הגנטי שעושה את פיסקה )א( לאותו
סעי  .2מניעת תחרות והפחתת תחרות בשוק הסחורות והשירותי ה
הממלאות חיי את הוראות סעי )2ב( כול :זו התכלית בה ,זו מטרת ,זה
העיקר בה .לא תהא זו אפוא מסקנה מרחיקת לכת באומרנו כי בחזקה
חלוטה מדבר הכתוב בהוראת סעי )2ב( לחוק
בעניי  ÏÂÚ·Ëנדונו החזקות בסכסו אזרחי בי הצדדי לחוזה .בעניי  Ò˜ÈÙ‰הוכרו

החזקות כחלוטות ג בעניי פלילי 222.על הלכה זו חזרו בתי המשפט בפסיקות רבות223.
)א( הרציונל העומד בבסיס החזקות החלוטות224

בטר נפנה לדיו בהיקפ של החזקות ובמוחלטות ,מ הראוי להתוות את המסגרת
התאורטית לבחינת .תוצאתה של חזקה חלוטה היא מת פטור לתביעה מחובת ההוכחה של
יסוד הפגיעה בתחרות .במקו שהכבילה נופלת בגדר אחת החזקות המנויות בסעי )2ב(,
קמה חזקה כי ההסדר פוגע בתחרות וההגנה מנועה מלהוכיח אחרת .חזקות אלו יוצרות
למעשה כלל ראייתי שמטרתו לדלג מעל שלב הראיות של הוכחת פגיעתה של ההתנהגות
בתחרות .לש מה החוק מחיל חזקות חלוטות אלו? חשיבות היא בעיקר בחסכו
המשאבי הכלכליי והשיפוטיי שה יוצרות .במקו שבו מדע הכלכלה מלמדנו כי
ההסתברות שפעולה כלשהי תפגע בתחרות היא מוחלטת ,כ שנוכל לדעת מראש כי תוצאת
בדיקתה של פגיעה בתחרות תהא חיובית ,קיומה של חזקה חלוטה יחסו את הזמ

 222ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,37בפס' .89
 223ראו לדוגמה ע"א ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÁ Ó.הערה  ;140עע"מ  ÏÈÚÏ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Ó˘ ˙Î˘Ïהערה
 ,167בעמ'  ;308פסק דינה של השופטת מ' נאור ברע"א ‡˜ ÏÈÚÏ ,ÏËÒהערה  ,182בעמ'
 ;660657פסק דינה של השופטת חיות בע"פ ˙Ò„‰ Ï‡È¯‡ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 7829/03
¯ ,Ó"Ú· ‰¯˜·Â ÌÈ¯ÂÊÓפורס בנבו )להל :עניי ¯ ;(ÌÈ¯ÂÊÓה"ע )י( ÊÎ¯Ó ‰·Â˙ 8011/03
˘ ,ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' Ó"Ú· ˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ˜ÂÂÈ˘Ï ÈÙÂ˙Èפורס בנבו ,בפס'
 10לפסק הדי; ה"ע )י(  ÏÈÚÏ ,469/98הערה  ;83עניי  ÏÈÚÏ ,¯‚Ëהערה .125
 224דיו זה מתבסס על גל ÏÈÚÏ ,הערה  .7דברי אלו צוטטו בהסכמה ,בי היתר ,בעניי ¯,ÌÈ¯ÂÊÓ
˘ ;Ìע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה .37
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והמשאבי הרבי הכרוכי בבדיקת הפגיעה בתחרות בכל מקרה לגופו .כ למשל אי טע
לערו ניתוח כלכלי של פגיעה בתחרות בכל פע מחדש על מנת לעמוד על טיב והשפעת
של הסדרי בי מתחרי בעלי כוח שוק ,שמטרת העיקרית היא קביעת מחיר או חלוקת
השוק ביניה .המוטיבציה היחידה של הסכמי מסוג זה היא השאת רווחי מעל למחיר
תחרותי .תוצאת המסתברת היא קביעת מחירי גבוהי לצרכני והעברת עושר מהצרכ
ליצרני .א כ החזקות החלוטות ה נייר הלקמוס של התנהגות בלתי תחרותית .עמד על
כ הממונה בעניי ˜ ,ÁÒÙÏ ¯˘Î ÁÓבקובעו שהכבילות שבחזקות225:
"נוגעות לענייני שמטבע בריית ה פוגעי בתחרות ,שכ פגיעת
והגבלת מתייחסת ישירות לעצב ממערכת עצביה החיוניי של התחרות
המסחרית".
כ ראו דברי השופט לוי בעניי ¯226:ÌÈ¯ÂÊÓ

"להסדרי הנתפסי ברשתו של סעי זה אי ,ולא יכולה להיות ,כל תכלית
ראויה ,או הסבר לגיטימי ,מלבד התכלית שעניינה פגיעה בתחרות."...
"אכ ,ניסיו החיי והשכל הישר מורי ,כי התועלת שצדדי להסדרי
המנויי בסעי )2ב( מנסי להשיג ,היא זו שתצמח לה באמצעות פגיעה
בתחרות ,ולפיכ אלה ה הסדרי האסורי מטבע בריאת .קיומ של
חזקות חלוטות במצב דברי זה ,יש בו כדי לקד את הוודאות המשפטית
של בעלי די עתידיי ,להגביר את רמת ההרתעה של האיסורי בחוק
ההגבלי העסקיי ,וא לתרו לחסכו במשאבי יקרי הנדרשי במצב
רגיל ,במסגרת סעי )2א( לחוק ,לש הוכחת תוצאתו הפוטנציאלית של
ההסדר על השוק )ראו מ' ש' גל 'לבור את המו מהתב – היק תחולתו של
האיסור לערו הסדר כובל' ÌÈ¯·„Â ÔÈ„ ,א' )תשס"ה(."(547 ,533 ,
אול לא רק תוצאה ברורה וחדמשמעית של פגיעה בתחרות מצדיקה את תחולת של
חזקות חלוטות .נית להצדיק את תחולת של חזקות כאמור ג במקו שהחזקה עלולה
לתפוס בגדרה ג מקרי שבה אי פגיעה בתחרות ,כל עוד חסכו העלויות ,הנובע מייתור
הצור להוכיח בכל מקרה פגיעה בתחרות ,עולה באופ משמעותי על עלות המקרי
הבודדי הנכנסי בגדר החזקה א על פי שאינ פוגעי בתחרות ,ועלות ההבחנה בי

 ÏÈÚÏ ,ÁÒÙÏ ¯˘Î ÁÓ˜ 225הערה .122
 226עניי ¯ ÏÈÚÏ ,ÌÈ¯ÂÊÓהערה .223
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המקרי הפוגעי בתחרות לבי אלו שאינ פוגעי בה גבוהה .כ למשל יש הצדקה
לתחולתה של חזקה חלוטה על כל ההסדרי בי מתחרי ,שמטרת היחידה היא תיאו
מחיר ,הקטנת הכמות שתיוצר או שתשווק או חלוקת השוק ביניה )הסדרי "עירומי"(,
ג כאשר אי למתחרי כוח שוק .הסדרי אלו פוגעי בשיות השוק החופשי – המבוסס
על ההנחה שכל מתחרה יפעל באופ עצמאי בחיפוש אחר יתרו תחרותי אלא א שיתו
הפעולה יהיה לטובת הציבור .ההצדקה לתחולת החזקה החלוטה טמונה בכ שעלות
הוכחתו של כוח שוק בכל מקרה לגופו עולה על המחיר החברתי שבאיסור קטגורי על
בצד כל תועלת חברתית227.
הסדרי אלו ,שאי ִ
ההצדקה לתחולת של חזקות חלוטות ג במקו שבו החזקה תופסת בגדרה מקרי
בודדי שבה אי פגיעה בתחרות מתחזקת במקו שבו קיי סיכוי משמעותי כי בית
המשפט עלול לטעות ולקבוע במקרי מסוימי כי התנהגות מסוימת איננה פוגעת בתחרות,
א על פי שזו אכ פוגעת בו .במונחי של ניתוח כלכלי של המשפט ,יש הצדקה כלכלית
לתחולת של חזקות חלוטות כאשר מחיר של טעויות מסדר ראשו – הכללת מקרי שבה
לא נפגעה התחרות תחת החזקה – נמו במידה משמעותית ממחיר של טעויות מסדר שני –
דהיינו קביעה כי התחרות לא נפגעה במקרי הפוגעי בתחרות ,בצירו חסכו עלויות
הבדיקה בכל מקרה לגופו .א כ ההצדקה לקיומ של חזקות חלוטות מתבססת ,מבחינה
כלכלית ,על מחיר בדיקת הפגיעה בתחרות בכל מקרה לגופו; על ההסתברות שההתנהגות
אכ פוגעת בתחרות; על הסיכוי לטעויות מסדר ראשו ומסדר שני; על עלות הכללת
המקרי שראוי היה להכשיר בגדר החזקה .מכא שיש חשיבות עליונה להגבלת תחולת
החזקות רק לקטגוריות של מקרי שבה הפגיעה בתחרות ברורה על פניה ונית להגדיר
באופ ברור וחדמשמעי את המקרי שבה תחול החזקה .החזקות החלוטות ג יוצרות
ודאות ה לבתי המשפט ה לקהיליה העסקית ,לגבי חוקיותו של הסדר מסוג מסוי .כ
מעלות ה את רמת ההרתעה של החוק.
במלי אחרות ,מבחינה תאורטית סעי )2ב( לחוק מהווה מקרה פרטי של המקרי
הנכנסי בגדרי סעי )2א( .קיימת הצדקה לתחולתו רק באות מקרי שבה אכ הפגיעה
בתחרות היא מסתברת ברמה כה גבוהה ,עד כי אי טע להשקיע את המשאבי הדרושי
לש הוכחת הפגיעה כל פע מחדש .נית לצייר גרפית את היחס הרצוי בי שני הסעיפי
כמפורט להל.

 227ראו  ÏÈÚÏ ,Galהערה  ,1בעמ' .170169
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תרשי  :4היחס בי סעיפי )2א( ל)2ב(

סעי )2א(

סעי )2ב(

פרשנות זו עולה בקנה אחד ג ע כוונת המחוקק ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בדברי
ההסבר להצעת החוק228:
"בסעי קט )ב( באה רשימה של נושאי ˘·ÔÈ· ¯„Ò‰‰ ˙ÎÏ˘‰ Ì‰
 .˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ ‰È‡ ˙Â¯Á˙‰ ÌÂˆÓˆ ÏÚ ÌÈ„„ˆ‰הסדרי אלה ייראו
כהסדרי כובלי מבלי שיהיה צור לבחנ בכל מקרה לאור המבח הכללי
האמור".
בישראל ,לעומת ארצותהברית למשל ,קיי מנגנו של מת פטור על ידי הממונה על
ההגבלי העסקיי כאשר הסדר כובל אינו פוגע באופ משמעותי בתחרות וכ של מת
אישור על ידי בית הדי לקיו ההסדר למרות פגיעתו בתחרות 229.מנגנו זה מקטי את
החשש כי ע תחולת החזקה החלוטה נסת הגולל על אישור של הסדרי אלו ,א עדיי
קיי חשש כי הסדר שלפני תחולת החזקות לא ביקשו הצדדי לו ולא קיבלו פטור או אישור
כאמור ,יהווה בסיס לעבירה פלילית ולחבות אזרחית ,כמפורט לעיל .על כ הגבלת תחולת
של החזקות החלוטות בהתא לתכלית החוק חשובה ביותר.
בהתא לכ ,יש מקו לפרש את סעי )2ב( פרשנות תכליתית ,הגודרת את גבולותיו
בהתא למטרת תחולת של החזקות החלוטות .פרשנות כאמור צריכה כמוב להיות מעוגנת

 228הצעת חוק ההגבלי העסקיי ,תשמ"ד ,1983ה"ח .42 ,41 1647
 229ס' 15 ,14 ,9א לחוק.
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בלשונו של החוק ,א יש לדחות את הפרשנות הלשוניתהדווקנית של הוראותיו של סעי
)2ב( התופסת בגדרה כל עניי הנוגע ,במישרי או בעקיפי ,באחד מסוגי הכבילות המנויי
בו.
נציי כי ג הדי האמריקני ,אשר היווה את המקור לחזקות החלוטות בדי הישראלי,
ביקש להשתמש בה – ולו באופ תאורטי – רק באות מקרי המפורטי לעיל .בשל
חשיבותו להתפתחות הדי הישראלי ,יתמקד בו תתהפרק הבא.
)ב( הסדרי כובלי – המשפט האמריקני
בפסיקה האמריקנית נית לזהות שלוש גישות עקרוניות לטיפול בהסדרי כובלי .גישה
אחת ,המכונה בש "כלל ההיגיו" ) ,(Rule of reasonמצריכה ניתוח כלכלי של ההסדר
הרלוונטי ,תו ביצוע איזו בי השפעתו השלילית של ההסדר על התחרות בשוק ,אל מול
היתרונות הכלכליי הגלומי בו .בהתא לכלל זה ,ההסדר ייפסל רק במידה והאיזו האמור
נוטה לחובת ההסדר ,במוב זה שפגיעתו של ההסדר בתחרות עולה על יתרונותיו .מקורו של
"כלל ההיגיו" הוא בפסיקת בית המשפט העליו האמריקני בעניי  230,Standard Oilוהוא
יוש פעמי רבות לאחר מכ 231.כלל ההיגיו מחייב את בתי המשפט לשקול רשימה
ארוכה של שיקולי על מנת להכריע בדבר חוקיות הסדר .בי השאר ,נדרש בית המשפט
להשוות בי המצב בשוק הרלוונטי טר יצירת ההסדר ולאחריו ,לבחו את טבעו של
ההסדר ,את השפעתו על התחרות )השפעה בפועל או השפעה פוטנציאלית( ,את המטרה
ביסוד יצירתו ,ועוד שיקולי נוספי ,הרלוונטיי לבחינת השפעתו של ההסדר על רווחת
הציבור 232.כלל ההיגיו ספג ביקורת רבה .מדובר בכלל קשה ליישו ,המחייב את בתי
המשפט לערו ניתוח מורכב ומסוב ,ולאז בי משתני רבי אשר משקל משתנה
ממקרה למקרה .אחד המלומדי א טע שכלל ההיגיו הוא כלי יעיל לסיו ההלי בפסק
די לטובת ההגנה233.
הכלל השני שהתפתח בפסיקה האמריקנית הוא כלל ה ,Per-seאשר אינו מחייב הוכחה
של פגיעת ההסדר בתחרות החופשית על מנת שיוכרז כאסור .במלי אחרות ,כלל זה מחיל
חזקה חלוטה לפגיעה בתחרות .ההנחה ביסוד כלל זה היא כי קיימי סוגי של הסדרי

230
231
232
233

).Standard Oil Co. v. United States, 221 U.S. 1 (1911
ראו למשל עניי  ÏÈÚÏ ,Chicago Board of tradeהערה Continental T.V., Inc. v. GTE ;10
Sylvania Inc., 433 U.S 1 (1977); Broadcast Music, Inc. v. CBS, Inc., 441 U.S. 1
).(1979
עניי  ÏÈÚÏ ,Chicago Board of tradeהערה  ,10בעמ' .238
M.M. Blecher “The Schwinn Case – An Example of a Genuine Commitment to
.Antitrust Law” 44 Antitrust L.J. (1975) 550, 553
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אשר השפעת על התחרות ,מעצ טבע וטיב ,היא פוגענית ,וכי באות הסדרי אי

שיקולי אשר יאזנו את אותה השפעה .בעניי  234Trenton Potteriesיוש כלל הper-se

לראשונה ,על הסדר בי מתחרי לתיאו מחירי .בית המשפט קבע כי הסדרי כאמור
נוצרי לש השגת מטרה אחת בלבד ,ניטרול מנגנו התחרות החופשית ,ועל כ אי כל
צור בבחינה כלכלית של השפעת בפועל על התחרות החופשית על מנת להוכיח את אי
חוקיות 235.בשורה ארוכה של פסיקות החילו בתי המשפט האמריקניי כלל זה על
הסדרי "עירומי" לתיאו מחירי בי מתחרי .בימי פריחתו של כלל זה הוא הוחל ג על
שורה ארוכה של מקרי נוספי ,לרבות תיאו הצעות במכרז ,קביעת מחיר מקסימו
וחלוקת שוק אופקית 236.האיסור לערו הסדרי שנפלו בגדר הכלל היה ברור וחדמשמעי
ולא נדרשו משאבי שיפוטיי רבי לבחינת חוקיות של הסדרי אלו.
אול בעוד כלל הפרסה פותר את הבעייתיות שבהחלת כלל ההיגיו ,הוא יוצר קשת
חדשה של בעיות .הכלל הגור ,אשר לא התחשב בתועלת הטמונה בהסדר ,עורר ביקורת
נוקבת בשל פגיעתו הפוטנציאלית בתחרות בחלק מהמקרי הנופלי לגדרו 237.כ למשל
חזר בו בית המשפט העליו מהחלתו של הכלל במקרי שבה נקבע בי הצדדי מחיר
מקסימו ,כיוו שבמקרי מסוימי הסכמה כאמור נדרשת לקידו התחרות בשוק238.
בדומה ,ספג הכלל האוסר באופ מוחלט על הסדרי חלוקת שוק בי מתחרי ביקורת נוקבת.
זאת כיוו שהסדרי מסוג זה עשויי להידרש למתחרי קטני או בינוניי על מנת
להתחרות במתחרי גדולי מה הנהני מיתרונות לגודל .הבעייתיות הגלומה בהחלת כלל
הפרסה במקרי אלה מודגמת היטב בפסק די  ,Topcoש עמד לדיו הסכ בי כמה
רשתות שיווק בינוניות אשר הקימו מיז משות על מנת לייצר מותג אשר ישווק על ידי כל
אחת מה .אחד התנאי בהסכ ביניה קבע כי כל משווק ישווק את המוצר בשטח
גיאוגרפי מסוי בלבד ,וכי לא יורשו להשתת במיז משווקי נוספי ללא הסכמת
המשווקי הפועלי בתחומ הגיאוגרפי .הסדר זה היווה חלוקת שוק גיאוגרפית מובהקת
ובית המשפט העליו החיל עליו את כלל הפרסה ואסר אותו ,אול בניתוח כל תנאי השוק,
יש מקו לטעו כי הסדר זה לא רק שלא פגע בתחרות ,אלא ג הועיל לה .כפי שטענו
הנתבעות ,ההסכ נועד על מנת לאפשר לרשתות השיווק הבינוניות להתחרות ברשתות
השיווק הארציות הגדולות ,אשר שיווקו כל אחת מותג משלה .בשל גודל של רשתות
ארציות אלו ,ה היו מסוגלות להשקיע בפרסו ובמיצוב המותג שלה ,כיוו שעלויות אלו

234
235
236
237
238

).United States v. Trenton Potteries Co., 273 U.S. 392 (1927
להל הערה .238
).U.S. v. Topco Associates, Inc., 405 U.S. 596 (1972
).State Oil Co. v. Khan, 522 U.S. 3 (1997
לביקורת על כלל ה Per Seראו למשל ˘.Ì
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נפרסו על פני כל סניפיה .ההסדר אשר עמד בפני בית המשפט איפשר ג לרשתות
הבינוניות ליצור מותג משלה ,דבר אשר לא היה מתאפשר לולא איחוד הכוחות ביניה בשל
עלויות יצירתו ושיווקו של מותג כאמור .החלוקה הגיאוגרפית נדרשה על מנת לוודא שכל
אחת מהחברות בהסדר תוכל לדעת בוודאות שא המותג יצליח ,השקעתה תשתל כיוו
שצרכני אשר יחפשו לרכוש את המוצר האמור יפנו לסניפיה ולא לאלו של מתחרותיה.
ללא חלוקה זו ,ספק א המיז היה מוק כלל .בהתא לכ ,ההסדר – א שהוא כלל
חלוקת שוק אופקית בי מתחרי וא שהוא פגע בתחרות בי הרשתות החברות בהסדר
לאלו שלא היו חברות בו ולא היו בעלות פרישה ארצית – עודד את התחרות בי רשתות
השיווק הבינוניות והגדולות .לא היה מקו לפוסלו בלא לבחו את השפעתו על התחרות בי
החברי להסדר לבי יתר מתחריה ) (Interbrand Competitionולא רק את השפעתו על
התחרות בי החברי להסדר לבי עצמ ) .(Intrabrand Competitionבאופ דומה ,כבילה
של חברי מיז משות בנוגע למחיר שבו נית לרכוש את המותג המשות ,לצור שיווק
ארצי ,צריכה להיבח ג היא על רקע מסגרת הנתוני הכוללת ולא במנותק מעובדות
המקרה.

בשל הבעייתיות בהחלת כלל הפר סה באופ "עיוור" ,בלא בחינה של חיוניות הכבילה
לפעולה אשר עשויה דווקא לעודד את התחרות ,התפתחה במשפט האמריקני מעי גישת
ביניי ,המכונה "דוקטרינת המבט המהיר" ) .(quick look doctrineדוקטרינת המבט המהיר
מאפשרת לבתי המשפט ,לאחר בדיקה כלכלית שטחית של המקרה לפניה ,לבחור את
הכלל הראוי ליישו בנסיבות המקרה :כלל ההיגיו או כלל ה .Per-Seיסודה של
הדוקטרינה בפסיקת בית המשפט העליו האמריקני בעניי  239NCAAש נקבע במפורש כי
אי קו גבול ברור המבחי בי השימוש בי שני הכללי ,וכי הבחינה צריכה להיעשות
בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה .בית המשפט אימ בכ את הצעתו של המלומד ארידה,
אשר ציי כי ההכרעה בשאלה א להשתמש בכלל ההיגיו יכולה להעשות בהר עי
) 240.(in a twinkling of an eyeדוקטרינת המבט המהיר מאפשרת אפוא לבית המשפט
לשקול ,ברמת הוכחה פחותה מאשר זו הנדרשת בכלל ההגיו ,את השיקולי הרלוונטיי
על מנת לוודא כי כלל הפרסה לא מוחל על מקרי אשר כוללי עובדות המצביעות בבירור
על אפשרות סבירה כי ההסדר פועל ,למעשה ,לטובת הציבור .הדוקטרינה כוללת שלושה
עקרונות יסוד ,שאות בוח בית המשפט בהחליטו איזה כלל עליו להפעיל :הראשו ,כי
הגבלות ערומות על מחיר או כמות של מוצר ה אסורות במידה ולא נית להצדיק
בשיקולי מאזני .השני ,כי הוכחה של השפעה שלילית בפועל על התחרות בשוק מייתרת
את הצור בבחינת קיו כוח שוק בידי הצדדי .השלישי ,כי יש לאסור על הגבלות בה

.NCAA v. Board of Regrents, 468 U.S. 85 (1984) 239
.P. Areeda The Rule of Reason in Antitrust Analysis: General Issues (1981), 37-38 240
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ההשפעה על התחרות היא גלויה ומובנת מאליה ,ג ללא צור בביצוע של ניתוח כלכלי
מורכב241.
)ג( מנגנו ההסדרה הקבוע בחוק הישראלי
המחוקק הישראלי אימ ג הוא שילוב של הכללי האמריקניי בחוק הישראלי .כלל
הפרסה אומ בסעי )2ב( ,אול הכלל איננו חדמשמעי כיוו שנית להחיל עליו את כלל
ההיגיו בדר של פנייה מוקדמת לממונה או לבית הדי .בנוס ,כלל ההיגיו חל במסגרת
סעי )2א( לעניי שיקולי הפגיעה בתחרות .לכאורה ,המחוקק הישראלי פתר את הבעייתיות
שבהחלת חזקות חלוטות על ידי ריכו הכלל בדר המאפשרת לצדדי להסדר להעלות את
השיקולי המאזני בפני בית הדי או הממונה ,בתלות בתוכנ ,אול כפי שפורט לעיל,
פתרו זה הוא בעייתי ביותר .אכ ,למנגנו האישור קיימי יתרונות מסוימי .מנגנו האישור
משמש למעשה ככלי לפיקוח על התחרות במשק ,ומתמר צדדי להסדר להביאו לבחינה
בפני בית הדי .כ הוא מבטיח מידה מסוימת של ודאות משפטית ,ומונע מצב שבו יידרשו
הצדדי להסדר להכריע בעצמ בשאלה א ההסדר עומד בתנאיו של כלל ההיגיו .בנוס,
הוא מעניק לבית די ע מומחיות מיוחדת את יכולת ההכרעה בי שיקולי נוגדי .ע זאת
נראה לנו כי חסרונותיו של המנגנו עולי על יתרונותיו .מנגנו האישור בפני בית הדי
מסוב וממוש .הוא אולי מתאי להסדרי כובלי בי פירמות גדולות בשוק ,הנהנות
מכוח שוק ,א הוא איננו מתאי להסדרי בי שחקני קטני במשק ,כדוגמת תניות אי
תחרות והסדרי בלעדיות אשר שכיחות במשק היא רבה .במקרי אלו ,הציפייה כי צדדי
להסדר יבחרו לעשות במנגנו האישור שימוש ,איננה פרקטית .מעיד על כ מספר ההסדרי
המועט המובא לאישורו של בית הדי מדי שנה ,שמספר לרוב אינו עולה על חמישה.
בנוס ,לו יועלה כל הסדר כובל שהוא בפני בית הדי להגבלי עסקיי ,יקשה מאוד על בית
הדי לעמוד בעומס התיקי ,מה שיעכב עוד יותר את הפעילות העסקית הרצויה במשק.
מנגנו האישור הוא מנגנו ישראלי ייחודי .אי לו אח ורע במשפט של מדינות אחרות .ג
דיני ההגבלי של האיחוד האירופאי ,אשר כללו בעבר מנגנו דומה ,שונו זה מכבר .נראה
לנו כי יש לאמ את הפתרונות הגמישי יותר הקבועי בשיטות המשפט השונות,
המאפשרי לבתי המשפט השוני לאז בי השיקולי השוני במקרי שבה אי הצדקה
להחלת חזקה חלוטה לפגיעה בתחרות ,בבוא להכריע א דינו של ההסדר הוא לשבט או
לחסד .המצב כיו ,שבו הסמכות לעשות כ נתונה בידי בית הדי ובידיו בלבד ,גורמת

W.K. Tom, C. Pak “Symphosium: The Future Course of the Rule of Reason: Towards a 241
.Flexible Rule of Reason” 68 Antitrust L.J. (2002) 391
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לחיפוש דרכי עקיפות למניעת התוצאות הקשות שיוצר היו החוק ,ג א ה מנוגדות
ללשונו הברורה 242.מצב משפטי זה ,שעליו נעמוד בהרחבה להל ,איננו רצוי.
בהתא לכ ,נראה לנו כי הגיעה העת שמחוקק הישראלי ישנה את הוראות חוק
ההגבלי העסקיי ,ויבטל את מנגנו האישור הקבוע בחוק .מ הראוי להעניק לבתי המשפט
את הסמכות – ג בלא שההסדר יאושר בפני בית הדיו להגבלי עסקיי – לבחו את
יתרונותיו הפרותחרותיי של ההסדר וכ יתרונות נוספי הנובעי ממנו ,כמפורט בהוראות
סעי  10לחוק .בהתא לכ ,הצעת החוק העומדת כיו לדיו איננה מספקת .הצעת החוק
אמנ מצמצמת את קשת המקרי שבה יחולו החזקות החלוטות ,אול היא איננה פותרת
את הבעייתיות שבאישור כבילות נחוצות המהוות חלק חיוני מהסדר כולל הנדרש לצור
השגת מטרה פרותחרותית.
ע זאת עד שיתפנה המחוקק להסדיר מחדש את המצב המשפטי בסוגיה ,עלינו לדבוק
בפרשנות תכליתית – ככל שלשו החוק מאפשרת – להסדר הקשיח הקבוע בסעי  2לחוק.
בכלל זה יש להחיל את דוקטרינת הכבילה הנלווית ,את דוקטרינת המבט המהיר ואת כלל
זוטי הדברי שיפורט להל.
)ד( תוקפ של החזקות ו"דרכי המילוט"
בשל הבעייתיות שיוצרי לשו החוק ומבנהו ,אימצו בתי משפט שוני דרכי שונות
להקהות את עוקצו 243.בי היתר ,נבחנו תוקפ והיקפ של החזקות החלוטות וחל כרסו
מסוי בחוזק .חלק זה מבקש לבחו דרכי אלו על מנת לקבוע א הדי המצוי הוא ג
הרצוי.
) (1ההצעה לביטול החזקות החלוטות

ברע"א ‡˜ ÏËÒשקל השופט טירקל לסטות מקביעתו של הרוב בדנ"א  ÏÂÚ·Ëכי החזקות
הקבועות בסעי )2ב( לחוק ה חלוטות .לשיטתו ,יש לבחו את פגיעת של ההסדרי
הנופלי לגדר בחינה מהותית:
,יש מקו להרהר מחדש ב'מוחלטות' של חזקות אלה ...לפי השקפתי,
הרחבת תחומי פרישתו של סעי  2אינה רצויה וראוי לנקוט פרשנות
מצמצמת של הוראות החוק הבאות להסדיר הסדר כובל ...האינטרס החברתי
של קיו תחרות חופשית צרי להישקל בזהירות מול האינטרס החברתי של

 242ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה  ;7גילה ÏÈÚÏ ,הערה .7
 243לבחינת דרכי אלו ראו למשל גל.Ì˘ ,
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קיו פעילות עסקית מקובלת ,בבלי שהעוסקי התמימי יהיו ,בבלי דעת,
לעברייני".
השופטת נאור התנגדה לגישתו של השופט טירקל באותו עניי ,וקבעה כי "חזקות
חלוטות ,ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ‰Â ,יש בה כדי לצמצ את היק הבירור בהלי השיפוטי
'הרגיל' ולהקל עליו" .נראה לנו כי ההלכה המחייבת היא עדיי שהחזקות הקבועות בסעי
)2ב( חלוטות המה .כמפורט לעיל ,קביעת של חזקות חלוטות מהווה די רצוי בשל
היתרונות הגלומי בה ,אול על מנת שיתרונות אלו יתממשו ,יש לוודא כי החזקות
החלוטות חלות א ורק באות מקרי שבה תחולת החזקה עולה בקנה אחד ע אחד
המקרי המנויי לעיל ,ובראש מקרי שבה מראש ידוע כי הפעולה הנדונה אי בה כדי
להועיל לרווחת הציבור )"כבילות עירומות"(.
) (2סייג זוטי הדברי

הכירסו העיקרי בתוקפ של החזקות החלוטות בשני האחרונות מקורו בהחלת סייג
זוטי הדברי על הסדרי כובלי .כאמור ,נוסחו הגור של סעי )2א( לחוק ,בשילוב ע
הפרשנות המרחיבה שניתנה להוראות סעי )2ב( לחוק והעונשי הכבדי המוטלי על מי
שעבר את האיסור לערו הסדר כובל ,חייבו את בתי המשפט לפסול כמעט כל הסדר כובל
שהוא ,וזאת בהתעל ממידת פגיעתו של ההסדר בתחרות בשוק .על מנת להתגבר על
בעייתיות זו ,החילו בתי משפט שוני את כלל "זוטי הדברי" .בהתא לכלל זה ,צד להסדר
כובל יכול לטעו כטענת הגנה כי פגיעתו של ההסדר הכובל שהוא צד לו בתחרות היא
שולית ,עד כדי כ שנית להגדירה כ"זוטי דברי" .במקו שבו עומד הטוע טענה זו בנטל
המוטל עליו ,לא נעברה עבירה על החוק ,למרות שיכול והתקיימו כל יסודות החוק להגדרת
הסדר כובל .תכליתו של הכלל היא לפטור את הצדדי להסדר מאחריות למעשיה ,א
המעשה הוא קל ער .הרעיו הניצב ביסודו של הכלל הוא שהחוק אינו עוסק בזוטות
)244.(de minimis non curat lex
הגנת זוטי הדברי אינה ייחודית לדיני ההגבלי העסקיי .במישור פלילי הכלל קבוע
בסעי 34יז לחוק העונשי הקובע כי "לא ישא אד באחריות פלילית למעשה ,א לאור
לאור טיבו של המעשה ,נסיבותיו ,תוצאותיו והאינטרס הציבורי ,המעשה הוא קל ער".
כעולה מלשו הסעי ,על בית המשפט לבחו קיומ של ארבעה מבחני מצטברי בטר
יוכל לפטור את הנאש מאחריות פלילית ,אשר סיכומ הוא שצרי להדרי את בית
המשפט :טיבעו של המעשה )צורת ההתנהגוות ,מידתה וטיבה(; נסיבות המעשה )בי
נסיבות שהתקיימו בטר העבירה ובי אלו המהוות חלק ממנה או א נלוות לה(; תוצאות

 244ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,37פסקה .184
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המעשה )מידת ,מהות(; והאינטרס הציבורי 245.נציי כבר עתה כי לטעמנו יש לשקול את
כל ארבעת השיקולי המנויי בחוק בטר יוחל הסייג ולא להתמקד רק בתוצאות המעשה,
כפי שעשו מספר בתי משפט .במקרי הנופלי לגדר הסייג נית לומר כי הג שמדובר
בהסדר כובל ,איהחוקיות שבו היא זניחה ,ועל כ נית להימנע מהענשה פלילית של
עושהו 246.שימוש בכלל זוטי הדברי אינו שולל את היותו של ההסדר כובל ,אלא מעניק
הגנה פלילית בלבד לעושה ההסדר מפני הרשעה בדי .כפי שקבע בית המשפט העליו
בעניי ·:ıÈ·Â¯Â
"סעי 34יז ,שהגדיר את הסייג בדבר זוטי דברי ,אינו נדרש כלל לשאלה
א הנאש ביצע את העבירה שבה הואש ,והוא עשוי לחול ג על רקע
ההנחה שהנאש אכ ביצע את העבירה .תכליתו של הסייג ,הנלמדת מלשו
הסעי ,היא לפטור את הנאש מאחריות פלילית למעשהו' ,א לאור טיבו
של המעשה ,נסיבותיו ,תוצאותיו והאינטרס הציבורי ,המעשה הוא קל ער'.
הרעיו הניצב ביסודו של הסייג הוא שהחוק אינו עוסק בזוטות (De Minimis
) Non Curat Lexוכלשו דברי ההסבר להצעת החוק ,עיקרו בהנחה כי...
השתבצותו הפורמלית של מעשה בהוראה חקוקה ,המגדירה עבירה פלילית
פלונית ,כשלעצמה ,אינה מוכיחה בהכרח שיש באותו מעשה לפחות
מינימו של אנטיחברתיות האופיינית לעבירה פלילית .הכלל שלפיו הוראה
כאמור לא נועדה לזוטי דברי ,בא לנגוס מ ההיק הפורמלי של תחו
ההסדרה של נורמה אוסרת ,את הרובד התחתו שאינו שיי לה מבחינה
עניינית".
במישור האזרחי חל סייג זוטי הדברי דר מספר מקורות .בתחו הנזיקי כולל סעי 4
לפקודת הנזיקי סייג מפורש הקובע כי לא יראו כעוולה "מעשה של מה בכ ,א "אד בר
דעת ומזג כרגיל לא היה בא בנסיבות הנתונות בתלונה על כ" 247.בדיני החוזי לא כלול
סייג דומה ,אול הסייג חל בענייני פרשנות חוזה על מנת להתגבר על אי התאמה זניחה בי
האמור בחוזה לבי קיו חיוביו 248.לענייננו ,נפסק בעניי ‡„¯ Â‰ÈÏ„‚ ' ÈÚכי לא יוכרז
חוזה כבטל לפי סעי  30לחוק החוזי ,בשל איחוקיות שהיא טפלה ואינצידנטלית לתוכ
החוזה249:

245
246
247
248
249

א' מג "זוטי דברי – א לאו מילתא זוטרא"  ËÈÏ˜¯Ù‰מג )תשנ"ז( .46 ,38
עניי ¯ ÏÈÚÏ ,ÌÈ¯ÂÊÓהערה  ,223בפס'  49לפסק דינה של השופטת מרי מזרחי.
סעי  4לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[.
א' זמיר ) ÌÈÊÂÁ ÌÂÈ˜· ‰Ó‡˙‰‰ ÔÂ¯˜Úתש"(.281 ,
ע"א  ,Â‰ÈÏ„‚ ' ÈÚ¯„‡ 533/80פ"ד לו ) .293 ,281 (4ראו ג ע"א ' ‰È˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ 65/85
ˆ"· ˙ ,‰Èפ"ד מ).52 (3
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"כאשר אי החוקיות אינה יורדת לשורשו של ההסכ אלא טפלה להסכ,
שעצ כריתתו היא למטרה חוקית ,לא בנקל יראה בית המשפט באי חוקיות
כזו משו נימוק לבטלותו של ההסכ ,על כל המשתמע מכ במישור
הנפקויות המשפטיות האזרחיות."...
סייג זוטי הדברי אומ ג בהצעה לקודקס האזרחי – חוק דיני ממונות ,הקובע כי "לא
תוגש תובענה בשל מעשה קל ער שאד סביר לא היה מלי על כ"250.
בהקשר ההגבלי ,הוצע לראשונה לעשות שימוש בכלל "זוטי הדברי" בפסק דינו של
השופט גולדברג בע"א  251,ÏÂÚ·Ëקביעה שאומצה ג בדנ"א  252ÏÂÚ·Ëבידי השופט חשי.
ע זאת מהחלטות אלו נית לכאורה ללמוד כי תחולת הכלל מוגבלת למקרי שבה ההסדר
הכובל אינו נופל תחת אחת החזקות החלוטות ,שכ אז פגיעתו של ההסדר בתחרות איננה
זניחה כי א מוכחת .בפסיקה מאוחרת יותר ,בע"א ‡ 253,˙ÂÈÁ Ó.נעשה בהגנה זו שימוש
מרחיב יותר .השופט אור החיל את כלל "זוטי הדברי" על הסדר אשר נפל תחת אחת
החזקות החלוטות 254.בעשותו כ ,ציי השופט אור כי הימנעות מהחלת כלל זוטי הדברי
תוביל לפסילת של הסדרי רבי אשר פגיעת בתחרות איננה משמעותית" :אי טע
להחיל את דיני ההגבלי העסקיי על פעילות עסקית שאינה גורמת פגיעה ממשית כלשהי
לתחרות בענ או במשק .התערבות בפעילות כזו פוגעת שלא לצור בחופש ההתקשרות של
צדדי ואי בצידה כל תועלת לציבור" .ג בעניי ‡¯ 255ÏÓ˘Á ˙Ò„‰ Ï‡Èקבעה השופטת
נאור כי באופ עקרוני נית לעשות שימוש בכלל כאשר ההסדר נופל תחת אחת החזקות
החלוטות ,א יש לעשות כ "בזהירות כפולה ומכופלת":
"כאמור ,בית משפט קמא מצא כי מעשיה של המשיבי  1ו 2חוסי
בצילו של הסייג בדבר זוטי דברי ,אול לאור האמור עד כה חוששני שאי
בידי להצטר למסקנה זו .מעובדות המקרה מצטיירת תמונה ברורה של
חלוקת שוק ,וחלוקה זו מהווה הסדר כובל כמשמעותו בסעי )2ב() (3לחוק
ההגבלי העסקיי .לרשות של הצדדי להסכ עמדה האפשרות

250
251
252
253
254
255

ראו נוסח לעיו הציבור )משרד המשפטי ,אפריל .(2004
ע"א  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· (1993) ÏÂÚ·Ë 6222/97פ"ד נב) .172 ,145 (3מנגד ראו את
פסיקתו של השופט עדיאל בעניי  ÏÈÚÏ ,ÈÁ¯ÊÓהערה  ,191ש הטיל ספק השופט עדיאל
באפשרות לעשות שימוש בכלל זוטי הדברי.
ע"א .Ì˘ ,ÏÂÚ·Ë
ע"א ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÁ Ó.הערה  .140ראו בנוס את החלטתו של השופט חשי בדנ"א ‡,˙ÂÈÁ Ó.
 ÏÈÚÏהערה .8
ראו בנוס רע"א ‡˜ ÏÈÚÏ ,ÏËÒהערה  ,182בפס'  1716לפסק דינה של השופטת נאור.
עניי ¯ ÏÈÚÏ ,ÌÈ¯ÂÊÓהערה  ,223בפס'  30לפסק הדי.
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להשתמש בכל אות מנגנוני והיתרי שחוק ההגבלי העמיד לרשות,
אול מטעמי השמורי עמ ,וסבורני כי אי קושי לעמוד עליה ,ה בחרו
שלא לעשות זאת ,ועניי זה לבדו חייב את בית המשפט לנקוט זהירות
כפולה ומכופלת בעת שהוא ניגש לבחו את תחולתו של הסייג בדבר זוטי
דברי על מקרה זה".
הגנת זוטי הדברי הוחלה על ידי השופטת נאור ג בפסק די ‡˜256ÏËÒ
וב 257,ÒÏÙ¯ˆÓכ על ידי השופט חשי בבקשה לדיו נוס בעניי  258,˙ÂÈÁוכ אומצה על
ידי שלושת השופטי בעניי ·259.ıÈ·Â¯Â

אימו הגנה זו – לפחות בגדרו של סעי )2א( לחוק – מתיישב ע פרשנות תכליתית
של חוק ההגבלי העסקיי ,כמו ג ע פרשנות תכליתית של דיני החוזי .למעשה ,סעי
)2א( כולל מנגנו מובנה של "זוטי דברי" מכוח הדרישה לקיו פגיעה בתחרות .מבח זה
מאפשר לבית המשפט לאז בי העיקרו החוזי ,שלפיו יש לקיי חוזי בתו לב ,לבי
עקרו השמירה על התחרות בשוק 260.שמירה על איזו זה תמנע הגבלות מיותרות על
פעילות כלכלית רצויה המקדמת את רווחת הכלל .היא ג תמנע את הכתמת של הסדרי
אשר המחוקק ככל הנראה לא התכוו כי יילכדו ברשת החוק.
זאת ועוד :השימוש בכלל הכרחי במידה ובתי המשפט ימשיכו להעניק לחזקות
החלוטות פרשנות מרחיבה ,ולהחדיר תחת כנפיה הסדרי שפגיעת בתחרות מוטלת
בספק .ונבהיר את כוונתנו .החזקות החלוטות ה כלי רב עוצמה ,אשר נועד לחסו מבית
המשפט את הצור בעריכת ניתוח כלכלי מסוב לצור בחינת פגיעתו של ההסדר הכובל
בתחרות .חזקות חלוטות מובילות לחיסכו במשאבי כלכליי ושיפוטיי .ע זאת ,ודווקא
בשל חוזק של החזקות החלוטות ,יש לעשות בה שימוש מצמצ במיוחד ,כ שיכללו א
ורק הסדרי שליליי ,אשר פגיעת בתחרות היא מבחינת המוב מאליו ,או לפחות מקרי
שבה החשש ללכידתו ברשת של הסדר חיובי או הסדר תמי הוא חשש יחסית זניח.
במידה והשימוש בחזקות החלוטות יצומצ בדר זו ,לא יהיה כל צור בכלל זוטי הדברי,
והוא א יעמוד לרוע בדר להגשמת תכלית של החזקות החלוטות .ע זאת הפרשנות

256
257
258
259

260

רע"א ‡˜ ÏÈÚÏ ,ÏËÒהערה .182
עניי  ÏÈÚÏ ,ÒÏÙ¯ˆÓהערה .5
דנ"א ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÁ Ó.הערה .8
ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  .37לדעה נוגדת ראו ע"א ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÁ Ó.הערה  ,140בעמ' 600
)השופט ריבלי(" :חברי ,השופט אור מבקש להשתית את המסקנה כי אי לראות בהסכ
שלפנינו 'הסדר כובל' על ההשקפה כי מדובר ב'זוטי דברי' .כשלעצמי ,יש לי ספק באשר
לבחירה זו וא ספק בשאלת תחולתו של עקרו 'זוטי הדברי' במקרה דומה בעתיד ,לאור
כללי ההגבלי העסקיי )פטור סוג להסכמי שפגיעת בתחרות קלת ער ( ,התשס"א."2001
ראו ג דברי השופט עדיאל בעניי  ÏÈÚÏ ,¯‚Ëהערה .125
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הניתנת כיו לחזקות החלוטות היא פרשנות רחבה ובלתי רצויה .במצב משפטי זה ,שימוש
בכלל זוטי הדברי הוא לטעמנו רצוי ,בבחינת הרע במיעוטו ,למעט בכמה מקרי
המפורטי להל .שימוש בכלל זוטי הדברי מעניק לבתי המשפט כלי גמיש לפטור
מהוראות החוק מקרי אשר ראוי מראש כי לא יילכדו בה .על כ שימוש בכלל זה הוא
פוגעני פחות מאשר ניסיו לצמצ הוראות שונות בחוק הגבלי העסקיי באופ המתנגש
ע תכלית החוק.
נציי כי הפתרו לחוסר האיזו הגלו בחוק ההגבלי באמצעות החלת דוקטרינת זוטי
הדברי הוא חלקי בלבד ,שכ אי הוא מאפשר לבתי המשפט להכשיר בדיעבד חוזי
שבאיזונ הפנימי ה נוטי לטובת הציבור261.
בצד יתרונותיו ,לסייג זוטי הדברי מספר חסרונות בולטי .ראשית ,החלתו של הסייג
מחייבת את בית המשפט להיכנס לקרביה של העילה ההגבלית ולבחו א התחרות אכ
נפגעת על ידי ההסדר הכובל שבפניו בהתא למבחני כלכליי ולא להסתמ רק על
אינטואיציות 262.מבח כלכלי כאמור יחייב הגדרת השוק הרלוונטי ,בחינת מעמד וכוח
היחסי של המתחרי הפועלי בו ,וכ בחינה של חסמי הכניסה לשוק על ידי מתחרי
חדשי .לבתי המשפט הרגילי אי כל הכשרה בהחלת של מבחני אלו וה עלולי
להוציא מתחת יד פסיקות בלתי מאוזנות .נית לפתור קושי זה ,ולו באופ חלקי ,על ידי
יצירת חזקות ראייתיות למידת הפגיעה המסתברת בתחרות ,בדומה לפטורי הסוג ,ע
התפתחות הפסיקה של בתי המשפט השוני .פתרו חלקי אפשרי נוס לקושי זה גלו
בהטלת נטל ההוכחה לקיו תנאיו של הסייג על הנאש או המעוול .כאמור ,יש להיזהר
משימוש במבח זוטי הדברי באופ אינטואיטיבי בלבד ,רק כדי לעקו תוצאות בלתי
רצויות.
שנית ,נית לטעו כי סייג זוטי הדברי מאיי ,הלכה למעשה ,את מוחלטות של החזקות
החלוטות .לטיעו זה שני ראשי אפשריי .הראשו הוא לשוני והשני הוא תכליתי .בהתא
לטיעו הראשו ,משקבע המחוקק כי קמה חזקה כי פעולה מסוימת פוגעת בתחרות ,הרי אי
מקו לפגוע במוחלטותה של קביעתו זו בדר של החלת סייג לה .טיעו זה דינו להידחות.
כאמור לעיל ,סייג זוטי הדברי חל לאחר שכבר נקבע כי יש פגיעה בתחרות ,בבחינת נעברה
העבירה ,א קיימי שיקולי משפטיי וציבוריי שלא להחיל את האחריות המשפטית
במקרה הנדו במקו שבו הפגיעה המועטה בתחרות אינה מצדיקה את פסילת ההסדר .על
כ הכלל אינו מאיי את החזקות החלוטות במקו שבו נעשה שימוש בכלל בזהירות יתירה,
כפי שנקבע על ידי השופטת נאור בעניי ‡¯ .ÏÓ˘Á ˙Ò„‰ Ï‡Èכ נית להפחית את הפגיעה
בחזקות ידי הטלת נטל ההוכחה כי ההסדר אכ אינו פוגע באופ משמעותי בתחרות על

 261ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה .7
 262ראו גילה ÏÈÚÏ ,הערה .7
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המעוול או הנאש .הטיעו השני משמעותי יותר .בהתא לו ,החלת זוטי הדברי בגדר
סעי )2ב( מנוגדת לתכלית החוק כיוו שהיא פוגעת בוודאות המשפטית ומורידה את רמת
ההרתעה של החוק .לטעמנו ,כפי שפורט לעיל ,כל עוד החוק נותר בנוסחו דהיו ,תו
שילוב בי חזקות חלוטות רחבות ביותר ומנגנו הסדרה המחייב קבלת אישור מראש ,החלת
כלל זוטי הדברי במרבית המקרי מתחייבת על מנת שלא להביא לתוצאות אשר סביר כי
המחוקק לא כיוו אליה.
בה בעת ,לדעתנו סייג זוטי הדברי לא ראוי שיחול באות מקרי שבה תכליתו
העיקרית והמפורשת של הסדר בי מתחרי היא תיאו מחירי ,הקטנת הכמויות או חלוקת
שוק ללא יתרונות מאזני גלויי וברורי לתחרות או לטובת הציבור 263.במקרי מסוג זה
קיימת חשיבות רבה ליצירת ודאות משפטית ורמת הרתעה גבוהה על ידי החלת כלל חד
משמעי וברור שיאסור באופ קטגורי הסדרי כאמור .ג א מגבלה זו על תחולת הכלל לא
תאפשר מת פטור להסדרי לתיאו מחירי או לחלוקת שוק שאינ פוגעי ,הלכה
למעשה ,בתחרות ,א על פי שה נועדו להשיג מטרה זו ,הרי עלות אימת פטור לצדדי
להסדרי אלו נמוכה ביותר משו שהסדרי אלו אינ משרתי כל מטרה פרותחרותית264.
לא למותר לציי כי "טעויות" מהסוג האמור לא יהיו רבות ,כיוו שצדדי שאינ סבורי כי
ביכולת להשפיע על התחרות בשוק ממילא לא ישקיעו ביצירת הסדר כובל .כלל מסוג זה
ג ייתר את הצור בעריכת ניתוח כלכלי מורכב ,כנדרש בעת החלת דוקטרינת זוטי הדברי,
שלמעשה סותרת את הרעיו העומד בבסיס החזקות החלוטות ,ולפיה אי צור בניתוח
כלכלי כדי להגיע למסקנה כי התחרות בשוק נפגעה .זאת ועוד :א יוחל כלל זוטי הדברי
על כל סוגי ההסדרי ,לא יהיה הבדל רב בי סעי )2א( לסעי )2ב( ,שכ שניה יחייבו
ניתוח כלכלי של פגיעה בתחרות .אמנ ,ייתכ כי מידת הפגיעה בתחרות שתידרש על ידי
בית המשפט להחלת כלל זוטי הדברי ולמילוי אחר היסוד של הפגיעה בתחרות הגלו
בסעי )2א( תהא שונה ,אול הניתוח דומה בעיקרו .תוצאה זו לא מתיישבת ג ע לשונו
המפורשת של החוק ,שלפיו במקרי הנופלי בגדר סעי )2ב( "יראו את הפגיעה בתחרות
כמוכחת ."...לבסו ,המגבלה הנוספת על החלת הסייג מתיישבת ג ע התנאי
האינהרנטיי להחלת הסייג עצמו .כמפורט לעיל ,אחד השיקולי להחלת הסייג במישור
הפלילי הוא אינטרס הציבור .במקו שבו התכוונו הצדדי לפגוע ברווחת הכלל ללא
יתרונות מאזני קיי אינטרס ציבורי מובהק לאסור על הסדרי מסוג זה מלכתחילה ,תו

 263דומה כי ג השופט עדיאל הול בדר דומה ,א על פי שאיננו קובע מסמרות בעניי ,בעניי
 ÏÈÚÏ ,ÈÁ¯ÊÓהערה  ,191בפס'  43לפסק הדי; לדעה נוגדת ראו עניי ¯ ÏÈÚÏ ,ÌÈ¯ÂÊÓהערה
 .223ערעור על פסק די זה התקבל .ראו ג גל ÏÈÚÏ ,הערה  .15הערת השוליי שכללה את
הסייג להחלת דוקטרינת זוטי הדברי הושמטה בטעות על ידי העור .
 264ראו  ÏÈÚÏ ,Galהערה  ,1בעמ' .170169
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קביעת קו אדו מובהק ותו איתות לצדדי כי לא יישמעו שו טענות נוגדות במקרי
כאמור.
לא למותר לציי כי עמדתנו בהקשר להפעלת כלל "זוטי הדברי" עולה בקנה אחד ע
"דוקטרינת המבט המהיר" החלה במשפט האמריקני ואשר על עקרונותיה עמדנו לעיל.
במשפט האמריקני ,מקנה הכלל לשופט שיקול דעת א להחיל את כלל הפרסה או את כלל
הסבירות .כאמור ,דוקטרינת המבט המהיר קובעת כי יש לאסור הגבלות שבה ההשפעה על
התחרות היא גלויה ומובנת מאליה ,ג ללא צור בביצוע ניתוח כלכלי מורכב ,אלא א
גלויי לעי יתרונות משמעותיי שההסדר יוצר .נראה לנו כי ג במשפט הישראלי יש מקו
לאמ מעי דוקטרינה של מבט מהיר ,ג בהקשר המצומצ של שיקול הדעת א לבחו
הא פגיעתו של ההסדר בתחרות היא שולית ,במסגרת כלל "זוטי דברי".
שאלה נוספת היא א נית להחיל את כלל זוטי הדברי במקו שבו ההסדר הרלוונטי
אינו עומד בתנאי שנקבעו בכללי הפטור להסדרי שפגיעת בתחרות היא קלת ער.
כללי אלו הותקנו על מנת להכשיר באופ אוטומטי הסדרי שפגיעת בתחרות היא זניחה.
ע זאת כללי הפטור להסדרי שפגיעת בתחרות זניחה מוגבלי באופ משמעותי על ידי
סעי  4לכללי ההגבלי )הוראות והגדרות כלליות( ,תשס"ו ,2006הקובע כי פטורי הסוג
לא יחולו על סוגי מסוימי של הסדרי ,לרבות הסדרי הכוללי כבילות בדבר תיאו
מחירי ,הגבלת כמויות או חלוקת שווקי.
בעניי · ,ıÈ·Â¯Âקבע בית המשפט העליו כי כלל "זוטי הדברי" חל ג במקו שבו
ההסדר הרלוונטי אינו זוכה לפטור מכוח הכללי כאמור265:
"הסדרי כאלה אינ יכולי ליהנות מפטור הסוג להסדרי שפגיעת
בתחרות היא קלת ער ...אול ,אנו סבורי כי א לגבי הסדרי כאלה אי
כל מניעה עקרונית משימוש בהגנת זוטי הדברי ,כמשמעה בסעי 34יז
לחוק העונשי ,החלה א לגבי עבירות לפי חוק ההגבלי )מכוח סעי 34כג
לחוק העונשי(."...
כעיקרו ,אנו סבורי כי הרחבה זו של השימוש בכלל זוטי הדברי היא הרחבה ראויה.
לטעמנו ,יש להחיל את סייג זוטי הדברי תו שימת לב לשלושה דגשי .ראשית ,על
מנת להגיע למסקנה כי פגיעתו של ההסדר בתחרות היא אכ זניחה ,נדרשי בתי המשפט
לבצע ניתוח כלכלי של השוק הרלוונטי .עד עתה ,לרוב נמנעו בתי המשפט מללכת בדר זו,
בייחוד בפסיקות שבה הועלתה טענת ההסדר הכובל בידי הצדדי לו .על מנת לוודא כי
ראיות בדבר מאפייני השוק יובאו לידיעת בתי המשפט ,יש לטעמנו להטיל את נטל ההוכחה

 265ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,37בפסקה  88לפסק הדי.

285
6/19/2008 11:54:00 AM t:\books\gal\07-12-12\06.doc

ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי העסקיי

לפגיעה זניחה בתחרות על מי שמערער על היות ההסדר "הסדר כובל" .כפי שציי ג בית
המשפט העליו בע"פ 266:Ò˜ÈÙ‰
"ההנחה כי הסדרי כובלי כה בוטי כמו אלו שהתגלו בתיק זה ,בענ
מרכזי הנוגע לכל אזרח כמעט ,לא פגעו כלל במשק ובצרכני ,היא הנחה
מרחיקת לכת .אי היא יכולה להתבסס על קיומ של מחדלי חקירה בלבד,
שכ אלה אינ יוצרי ספק סביר בדבר אפשרות קיומה .על המערערי היה
איפוא להוכיחה באופ פוזיטיבי לוא רצו בכ ,א את זה ה לא עשו".
לא למותר לציי כי כעולה מהחלטתו של בית המשפט העליו ,הפגיעה הנבחנת היא
הפגיעה בתחרות בשוק כולו ולא רק בתחרות בי הצדדי הספציפיי להסדר .פרשנות זו
משרתת את תכלית החוק ,שכ היא אינה מאפשרת את תחולת הסייג במקו שבו יש פגיעה
באינטרס הציבורי ,א שביחסי דואליי אי פגיעה כאמור .בהקשר זה של ניתוח השוק על
בית המשפט לנקוט במשנה זהירות .בפרט ,ייתכנו מקרי שבה השפעתו של ההסדר
הספציפי על התחרות בשוק היא אמנ זניחה ,א הסדרי מאותו הסוג נפוצי בשוק,
ופגיעת המצרפית בתחרות היא משמעותית .כ למשל ייתכ כי הסדר בלעדיות בי משווק
דלק לבעל תחנה ,כשלעצמו ,פוגע בתחרות באופ זניח .ע זאת השוק מורכב מאוס רב של
הסדרי מאותו הסוג ,אשר השפעת המצרפית על השוק היא משמעותית .במקרי אלו אי
לומר כי מדובר בזוטי דברי ,וכי פגיעתו של ההסדר בתחרות היא זניחה.
שנית ,בטר יוחל הסייג יש לבחו היטב א אכ הפגיעה בתחרות זניחה כנטע ג
כאשר מחילי ניתוח דינמי של מצב התחרות בשוק .פסק הדי בעניי ¯ ÌÈ¯ÂÊÓמדגי נקודה
זו היטב 267.ש נדו הסדר כובל אשר נחת בי חברות שונות למת שירותי לאחזקת
רמזורי אשר נחת במסגרתה של בוררות שהתקיימה בי הצדדי .במסגרת ההסכ חילקו
החברות את השוק ביניה כ שאחת תית שרותי אחזקת רמזורי בחיפה והשנייה תית
שירותי כאמור בירושלי .על מנת להבטיח את חלוקת השוק כאמור התחייבה אחת
החברות ,בי היתר ,שלא להגיש הצעות למכרזי לתחזוקת רמזורי שתפרס עיריית חיפה.
בית המשפט המחוזי קבע כי אכ התקיי הסדר כובל לעניי הגשת הצעות למכרזי באיזור
חיפה ,אול הוא החיל את כלל זוטי הדברי וזיכה את הנאשמי .פסיקתו של בית המשפט
נשענה בייחוד על העובדה שהלכה למעשה לא עמדה בפני אחת החברות אפשרות מעשית
להגיש הצעות למכרז בחיפה בשל הגבלות שקבעה עיריית חיפה במכרזיה ,כ שג ללא

 ,Ì˘ 266בפס'  .55לדעה דומה ראו פסק דינו של השופט עדיאל בעניי  ÏÈÚÏ ,¯‚Ëהערה ,125
פסקה  85להכרעת הדי .לדעה נוגדת ראו גילה "הא ראוי לפרו את סכר ההסדרי הכובלי
ולחסו את השיטפו בגדרות אדהוק?" ÏÈÚÏ ,הערה  ,7בעמ' .773
 267עניי ¯ ÏÈÚÏ ,ÌÈ¯ÂÊÓהערה .223
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ההסכ לא הייתה מתקיימת תחרות בי הצדדי .ערעורה של המדינה על פסק הדי בפני
בית המשפט העליו התקבל .בית המשפט דחה את הטענה כי נית להחיל במקרה הנדו את
כלל זוטי הדברי .לשיטתו ,למרות שפעולותיה של עיריית חיפה אכ הוו את הגור הראשי
להגבלת התחרות ,הרי אילו הייתה החברה שהייתה מנועה מלגשת למכרז ממשיכה
במאבקה המשפטי נגד עיריית חיפה ,הרי קיי סיכוי סביר כי המכרז היה נפסל והיה נפתח
פתח לתחרות בי החברות .בית המשפט הסתמ ,בי היתר ,על ניסיו החיי ועל העובדה
שהאחת התחייבה לשל לשנייה עבור התחייבותה לא לגשת למכרז ,וכ על העובדה כי
ההצעה שהוגשה למכרז הייתה גבוהה באופ משמעותי מהאומד של עיריית חיפה לביצוע
העבודות 268.מבח זה הוא למעשה מבח דינמי הבוח את סבירותה של תחרות
פוטנציאלית אילו לא היה קיי הסדר.
שלישית ,כדברי השופט לוי בעניי ¯ ,ÌÈ¯ÂÊÓקיומ של ההסדרי המנויי בחוק
ההגבלי העסקיי לרבות פטור הסוג שהותקנו מכוח אינו מונע את תחולת הסייג ,אול
הוא מציב ר גבוה יותר לתחולתו269:
"קיומ של מנגנוני אלה אינו מונע את החלתו של העיקרו הכללי בדבר
זוטי דברי ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בחוק העונשי .כ שוכני לה ,זה
לצד זה ,העיקרו הכללי בדבר זוטי הדברי וההיתרי הספציפיי
שמבטאי את רוחו .בר ,כאשר קבע המחוקק מנגנוני אלה בחוק
ההגבלי ,הוא העדי מנגנוני של מניעה מראש על פני פטור שינת
בדיעבד .העולה מכ הוא ,כי קוד להפעלתו של הסייג בדבר זוטי דברי,
יפעיל חוק ההגבלי את המסננות הקבועות בו ורק משנעשה כ יש לבחו
את תחולתו של הסייג בדבר זוטי דברי .מצב זה עשוי להגביה את המשוכה
הניצבת בפני הטוע כי חל עליו סייג זה .אכ ,משלא צלח לעבור את הפתח
שפתחו בפניו היתרי של חוק ההגבלי ,עדיי יש בידיו פתח מילוט נוס,
אול לשיטתי צר הוא יותר מקודמו ואישור למעבר בו יינת במשורה".
אכ ,גישה זו היא ראויה בעינינו .לש החלת כלל זוטי הדברי יש לאז בי השיקולי

השוני הכרוכי בהפעלתו ,אשר מידת פגיעתו של ההסדר בתחרות היא רק אחד מה270.

בי יתר השיקולי ,על בית המשפט לבחו את אופי ההלי – פלילי או אזרחי ,את סוג
ההסדר – אופקי או אנכי; את חשיבות הכבילות לצור השגת מטרה פרותחרותית או
המקדמת את רווחת הציבור; את מעורבותו של הנאש או המעוול ביצירת ההסדר

 ,Ì˘ 268בפס'  18לפסק הדי.
 ,Ì˘ 269בפס'  29לפסק הדי.
 270לגישה דומה ראו ת"פ )י(  ,˙ÈÏ‚¯Ó ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 960/05פורס בנבו.
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ובאכיפתו .כ על בית המשפט לשקול את הפגיעה האפשרית באינטרס הציבור בדר של
פגיעה בודאות המשפטית או בקביעת קווי אדומי אל מול עצירת פעולתו התקינה של
המשק .למרות שאי לקבוע מסמרות במשקל של השיקולי האמורי ,האינטרס הציבורי
צרי להיות בעל משקל סגולי גדול יותר מיתר השיקולי 271.ודוק :דיני ההגבלי העסקיי
מטרת להג על האינטרס הציבורי ולא על אינטרס של הפרט" ,אשר אינו זוכה להגנה ,אלא
כתוצר לוואי ממימוש האינטרס הציבורי בקיו תחרות" 272.כפי שפורט לעיל ,לטעמנו אי
להחיל את הסייג במקו שבו עסקינ בכבילה אופקית עירומה הנוגעת למחיר ,כמות או
חלוקת השוק כיוו שהאינטרס הציבורי מטה את כ המאזניי לפרשנות אשר תקבע
במקרי אלו קווי אדומי חדמשמעיי שלא נית לחצות .כל פרשנות אחרת תפגע
באלמנט ההרתעה וברמת הוודאות של החוק בלא יתרונות מאזני.
) (3פרשנות תכליתית

כלי נוס ,אשר שימש את בתי המשפט בעת האחרונה על מנת לצמצ את הבעייתיות
הנובעת מהאיסור ההגבלי הוא פרשנות תכליתית של הוראות החוק ,ובכלל זה של החזקות
החלוטות .פרשנות זו מהווה צעד חשוב וחיוני למע השגת מטרת החוק 273.כאמור לעיל,
החזקות החלוטות ה כלי רב עוצמה ,המאפשר לבתי המשפט להימנע מניתוח כלכלי בבוא
להכריע א להכריז על ההסדר ככובל .מש שני רבות העניקו בתי משפט רבי פרשנות
מרחיבה לחזקות ,עד כדי הכללת של מרבית ההסדרי הכובלי באשר ה תחת כנפיה.
פרשנות שכזו הייתה בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת" ,שכ היא הובילה להחלת כלל
פסילה גור על הסדרי אשר פגיעת בתחרות איננה מובנת מאליה .בית המשפט הבי כי
הגיעה השעה לתק פרשנות זו ולפרש את החזקות החלוטות כ שה יחולו רק על סוגי
הסדרי שבה הסיכוי כי הפעילות האסורה תקד את התחרות היא כה קלושה ,עד כי יש
הצדקה לאסר באופ קטגורי .פרשנות זו צריכה לאז בי הפגיעה בתחרות לבי הוודאות
העסקית ועלויות ההוכחה של פגיעה בתחרות.
על חשיבות הפרשנות התכליתית עמד השופט ריבלי בעניי  .˙ÂÈÁכמאמרו ,הלשו
הרחבה שחוק ההגבלי העסקיי נוקט וההגדרות המצויות בו עשויות ללכוד ברשת מקרי

 271ראו י' קדמי ) ÌÈÏÈÏÙ· ÔÈ„‰ ÏÚכר א ,תשנ"ד( ,556 ,המובא על ידי השופט לוי בעניי
¯ ÏÈÚÏ ,ÌÈ¯ÂÊÓהערה .223
 272ראו ע"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ,251בעמ'  169ואיל ; ה"ע )י(  ÏÈÚÏ ,8011/03הערה ,223
בפסקה  14לפסק הדי.
 273פרשנות זו הוחלה ,בי היתר ,על ידי השופט ריבלי בע"א ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÁ Ó.הערה ,140
השופט חשי בבקשות לדיו נוס  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ,29ועע"מ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Ó˘ ˙Î˘Ï
 ÏÈÚÏהערה  ,223על ידי השופט טירקל ברע"א ‡˜ ÏÈÚÏ ,ÏËÒהערה  ,182ועל ידי השופטת
חיות בעע"מ .Ì˘ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Ó˘ ˙Î˘Ï
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רבי ושוני ,ועל כ יש לנקוט משנה זהירות ולהימנע מפירוש פשטני של הוראות אלו,
העלול להביא "לתוצאה בלתי נסבלת ,שעלפיה ייחשבו כפסולי ואסורי הסדרי
משפטיי רצויי ,שה חלק מחיי המסחר והכלכלה והמתקיימי כדבר שבשיגרה"274.
לשיטתו ,על מנת להימנע מתוצאות אלו יש לפרש את חוק ההגבלי העסקיי פרשנות
תכליתית העולה בקנה אחד ע התכלית שלשמה חוקק החוק .בהתא לכ" ,יש להחריג
מהוראות החוק את אות מקרי – והמקרה שלפנינו הוא אחד מה – הנכללי לכאורה
בלשו הרחבה של הוראת סעי  ,2אול בחינה תכליתית תבהיר כי ה נופלי מחו
לגבולות החוק"275.
אכ ,פרשנות תכליתית של חוק ההגבלי העסקיי הנ צעד חשוב ליצירת הלכה
מאוזנת .תנאי מקדי לפרשנות תכליתית הוא כי היא תשרת את תכלית החוק ,כאשר
מתחשבי בכל השיקולי המתחרי על הבכורה ,דוגמת פגיעה בתחרות ,חסכו במשאבי
כלכליי ,הרתעה #וודאות משפטית ,אשר פורטו לעיל .כדבריה של השופטת חיות בעניי
˘276:ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Ó
"...פירוש תכליתי של הוראת סעי )2ב( לחוק ההגבלי העסקיי יש בו כדי
לקד את מידת הוודאות ולהפחית מ הקיפאו העסקי העלול להיגר עקב
פרשנות מילוליתמרחיבה של הוראת החוק .כמו כ יש בפירוש התכליתי
כדי להסיר את החשש מפני כת של איחוקיות ,העלול לדבוק ,שלא בצדק,
בהסדרי 'תמימי' וראויי ,ומפני סטיגמה עבריינית העלולה לדבוק
במתקשרי בה .פירוש המוציא לכתחילה מכלל הגדרת 'הסדר כובל' אות
הסדרי שהחוק ,על פי תכליתו ,אינו מיועד לחול עליה ,א יחסו פניות
שלא לצור אל ביתהדי או אל הממונה לקבלת אישור או פטור".
אנו מציעי שלושה פרמטרי עיקריי לתיחו גבולות החזקות החלוטות במסגרת
מבח תכלית החוק .ראשית ,וכפי שהצענו בעבר 277,את סעי )2ב( יש לפרש נוכח מטרת
של החזקות החלוטות .לשו אחר ,סעי )2ב( אמור לכלול בתוכו רק את המקרי שבה
הפגיעה בתחרות היא כה ברורה ,עד כי אי צור להשקיע משאבי בהוכחתה ,או כי חיסכו
העלויות ,הנובע מייתור הצור להוכיח בכל מקרה פגיעה בתחרות ,עולה באופ משמעותי
על עלות המקרי הבודדי הנכנסי בגדר החזקה א על פי שאינ פוגעי בתחרות ,ועלות
ההבחנה בי המקרי הפוגעי בתחרות לבי אלו שאינ פוגעי בה ,גבוהה .כל שאר

274
275
276
277

ע"א ‡ ÏÈÚÏ ,˙ÂÈÁ Ó.הערה  ,140בעמ' ) 598השופט ריבלי(.
˘.Ì
עע"מ  ÏÈÚÏ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Ó˘ ˙Î˘Ïהערה  ,223בעמ' .308
גל ÏÈÚÏ ,הערה .7
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המקרי צריכי להיבח תחת הכלל הקבוע בסעי )2א( לחוק .אשר על כ ,יש "לגל" את
הוראת סעי )2ב( כ שהיא תחול רק על אות קטגוריות של מקרי שבה אכ יש הצדקה
לתחולת החזקה ,דוגמת כבילות עירומות בי מתחרי על כמות ,איכות או מחיר .כפועל
יוצא ממבח תכלית החוק כאמור ,יש לקבוע את איתחולת החזקות באות קטגוריות של
מקרי שפגיעת בתחרות איננה מסתברת מעצ השתייכות לקטגוריה ספציפית" .גילו"
כאמור עדי א ייעשה על ידי המחוקק על ידי הגדרה טובה יותר של קטגוריות המקרי
שעליה יחול סעי )2ב( ,אול עד לעת בה יתוק החוק כאמור לעיל יש מקו לגילופו על
ידי בתי המשפט.
הפרמטר השני המוצע הוא פועל יוצא מהפרמטר הראשו ומהווה מקרה פרטי שלו .כפי
שהציע גילה ,יש להבחי בי הסדרי אופקיי לאנכיי ויש לכלול תחת החזקה רק את
הראשוני .זאת כיוו שבעוד שהסדרי אופקיי עירומי השפעת השלילית על התחרות
היא לרוב מובנת מאליה ,הרי שלא כ הוא הדבר בכל הנוגע להסדרי אנכיי ,לה קיימי
רציונלי כלכליי לגיטימיי רבי 278.אמנ נכו ,לשונו של הסעי איננה מבחינה בי
מישורי הפגיעה בתחרות ,אול נראה לנו כי הפסיקה עתה בשלה מספיק על מנת להחיל
הבחנה זו ,הנשענת על תכלית החוק ואיננה מתנגשת חזיתית ע לשונה .ג הצעת החוק
מצמצמת את החזקות החלוטות בדר זו279.
לא למותר לציי כי השפעת של הסדרי אנכיי על התחרות בשוק היא במקרי רבי
השפעה אופקית .עמדה על נקודה זו ג השופטת נאור בעניי ‡˜ ,ÏËÒבהתייחסה להבחנה
המוצעת בי הסדרי אופקיי לאנכיי280:
"לדעתי חלה על סעי  17להסכ החזקה החלוטה שבסעי )2ב() (1לחוק
ההגבלי העסקיי ,לפיה יראו כהסדר כובל כבילה בעניי 'המחיר שיידרש,
שיוצע או שישול' ...כיוו שעל פי פסיקתו של בית משפט זה בפרשת
טבעול החזקות שבסעי )2ב( קובעות כללי של מהות ,שוב אי צור
לבחו א היתה בפועל פגיעה בתחרות במידה בלתי סבירה .ע זאת ,לא מ
המותר להעיר ,שא שההסדר בי הצדדי שלפנינו הסדר אנכי הוא,
השפעותיו של סעי  17ה דווקא השפעות אופקיות".

 278ראו גילה "כבילה הפוגעת בתחרות בי הצד הנהנה ממנה למתחריו" ÏÈÚÏ ,הערה .7
 279בעבר טענו כי הפסיקה אינה בשלה עדיי להבחנה האמורה )גל ÏÈÚÏ ,הערה  ,(7אול מאז
ניתנו עוד החלטות בעייתיות ופורסמו מאמרי אחדי המאירי את הבעייתיות הקבועה בחוק,
ועל כ סבורי אנו כי בשלה העת להבחנה האמורה.
 280ראו רע"א ‡˜ ÏÈÚÏ ,ÏËÒהערה .182
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ע זאת מקרי אלו ה החריג ולא הכלל .כפי שמפורט בפרק על הסדרי אנכיי ,לא
נית לקבוע באופ גור כי הסדרי אנכיי פוגעי בתחרות 281.בהתא לכ ,אנו סבורי כי
השפעות אופקיות של הסדרי אנכיי ראוי כי ייבחנו במסגרת סעי )2א( לחוק ולא תחת
החזקות החלוטות.
שלישית ,וכל עוד המודל ההסדרתי הקבוע בחוק ההגבלי המחייב אישור מראש של
הסדר כובל לטובת הציבור לא משתנה ,יש לבחו במבט מהיר הא הכבילה נדרשת לש
השגה מטרה פרותחרותית ,או שמא היא מהווה כבילה "עירומה" – דהיינו ללא כל הצדקה
מלבד הפגיעה בתחרות .בחינה זו נוגדת לכאורה את לשונו של החוק אשר מחיל חזקה
לפגיעה בתחרות במקרי הנופלי לגדר סעי )2ב( ,אול נית לטעו כי פרשנות זו עולה
בקנה אחד ע תכלית החוק ומתחייבת ממנו ,כיוו שהיא מוציאה מגדר החזקות החלוטות
כבילות נלוות ,החיוניות להסדרי פרותחרותיי או כאלו שמועילי לטובת הציבור.
בהתא לכ ,יש להחיל בגדר החזקות רק כבילות "עירומות" .מבח זה דומה לדוקטרינת
המבט המהיר בפסיקה האמריקנית .בנוס ,יש מקו להחיל את דוקטרינת הכבילה הנלווית,
כמפורט לעיל .בחינה זו נדרשת על מנת שלא נחיל את האיסור ההגבלי על כבילות החיוניות
לש השגת מטרות פרותחרותיות.
) (4שיקול דעת בהגשת תביעות פליליות

דר נוספת שאותה הציע בית המשפט העליו על מנת לצמצ את תחולתו המרחיבה של
האיסור ההגבלי ותוצאותיו במישור הפלילי היא בדר של הפעלת שיקול הדעת המסור
לרשויות האכיפה ג במקו שבו נופל ההסדר תחת החזקות החלוטות והגשת תביעה
פלילית רק במקו שבו הפגיעה בתחרות היא משמעותית ומסתברת .כפי שנקבע בעניי
·:ıÈ·Â¯Â
"איננו שוללי את הצור להבחי בי מצבי בה יש לאכו את חוק
ההגבלי באמצעות הפעלת הדי הפלילי לבי מצבי בה נית להסתפק
באכיפה מינהלית ואזרחית של החוק ...כל עוד המחוקק לא יצר את ההבחנה
האמורה בגדרי חוק ההגבלי עצמו )ויהיו שיטענו כי מ הראוי שיעשה
זאת( ,דעתנו היא כי המקרי שאינ מצדיקי טיפול במישור הפלילי יכולי
)וצריכי( לבוא על פתרונ במישור שיקולהדעת הנתו לרשויות האכיפה
בהפעלת הדי הפלילי .כידוע ,לש העמדתו של אד לדי בגי ביצוע
עבירה כלשהי ,אי די בקיו ראיות לביצוע העבירה בידי רשויות התביעה,
אלא נדרש קיומו של 'עניי לציבור' בהעמדה לדי ...כמה מבי השיקולי

 281ראו דויד גילה ויוסי שפיגל "הסדרי אנכיי" ,להל פרק שביעי.
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אות על רשויות האכיפה להביא בחשבו ,בבוא לקבוע הא קיי 'עניי
לציבור' להעמיד אד פלוני לדי בשל הפרת דיני ההגבלי העסקיי ,ה:
מידת הפגיעה בתחרות לה גר ההסדר; קיומה של כוונה סובייקטיווית של
הצדדי להסדר לפגוע בתחרות; פרק הזמ בו התקיי ההסדר הכובל;
טובות ההנאה שהפיקו מההסדר הצדדי לו והא מדובר בהסדר כובל
'אופקי' או 'אנכי' ...למותר לציי ,כי רשימה זו איננה רשימה סגורה .כ
יצוי כי שיקולי אלה ודומיה עשויי להישקל ג במסגרת דיונו של בית
המשפט בטענת הגנה מ הצדק".
משמע ,נית להגביל את תחולת של החזקות החלוטות במשפט הפלילי ,תו הפעלת
שיקול דעת במסגרת ההחלטה א להעמיד לדי א לאו .בהתא להלכה זו ,במקרי
מסוימי תישמע טענת "הגנה מ הצדק" במקו שבו החלטת הרשות להעמיד לדי איננה
סבירה .הלכה זו מהווה פתרו חלקי לרוחב של הוראות החוק .בנוס ,הלכה זו משלימה
את העיקרו שעליו עמדנו לעיל ,ולפיו אי להחיל את כלל זוטי הדברי על הסדרי
אופקיי הנוגעי למחיר או כמות כמו ג לחלוקת שוק .במקרי שבה הסדרי כאמור
אינ מצדיקי העמדה לדי ,הרי שהדר להגיע לתוצאה זו היא באמצעות הפעלת שיקול
הדעת של הרשות .מ הראוי לציי כי הלכה זו איננה מונעת הגשת תביעה במישור האזרחי,
אשר פגיעתה הכלכלית עשויה להיות משמעותית .על כ יש להעדי את תיקו החוק על דר
זו.
) (5הפעלת שיקול דעת בבטלות החוזה

כמפורט לעיל ,מרבית הענייני ההגבליי המגיעי כיו לבתי המשפט השוני מגיעי
במסגרת סכסו חוזי .במסגרת זו ,בעלי די פרטיי משתמשי בהוראות חוק ההגבלי כמג
או כחרב ,על מנת לנסות ולהשתחרר מהוראות חוזה שנחת בהסכמה ,על בסיס הטענה כי
ההסדר שלא אושר הוא בלתי חוקי ,ולכ הוא בטל בהתא להוראות סעי  30לחוק החוזי.
לתוצאה זו יתרונות משמעותיי ביצירת הרתעה לכניסה להסדר כובל מלכתחילה 282.בה
בעת ,היא רצופה בעיות .כמפורט לעיל ,במקו שבו רשויות האכיפה אוכפות את החוק,
לרוב החלתו מוגבלת למקרי שיש בה פגיעה משמעותית בתחרות ,בשל בחירה
סלקטיבית של תיקי החקירה והאישו ,אול במקו שבו עסקינ בתביעה אזרחית בי
צדדי לחוזה ,שיקולי כלל מערכתיי אינ מובאי בחשבו על ידיה ,ופעמי רבות ה
משתמשי בטענות הגבליות בסכסוכי חוזיי על מנת להתחמק מקיו התחייבויותיה

 282ראו M.S. Gal “Reformation of Anti-Competitive Contracts – A Case for Economic
.Balancing” 22 Cardozo L. Rev. (2000) 91
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החוזיות ,ג כאשר אי פגיעה בתחרות או כאשר ההסדר ,למרות כבילותיו ,מקד את טובת
הציבור 283.במקו שבו אי לבתי המשפט הרגילי הדני בסכסוכי חוזיי כאמור כל
סמכות להכשיר את ההסדר ,אי פגיעה בתחרות או כשרווחת הציבור מקודמת על ידיו ,הרי
שתכלית החוק אינה מושגת והאיזו בי קיו חוזי בתו לב לבי מניעת פגיעה בתחרות
בשוק נפג .אמנ נכו ,בפני הצדדי להסדר פתוחה הדר להכשירו מלכתחילה על ידי
בקשת פטור או אישור ועל ידי כ למנוע מצב שבו חוקיות ההסדר מתבררת בפני בית משפט
בסכסו חוזי ,אול כאמור לעיל ,מנגנו ההסדרה הקבוע בחוק אינו יעיל ואינו מספק.
על מנת להקטי את הבעייתיות האמורה ,נית לעשות שימוש בסעי  31לחוק החוזי
המעניק לבית המשפט הד בחוזה בלתי חוקי שיקול דעת לעניי בטלות הסעדי החלי
בגדרו .סעי  31קובע כדלקמ:
"הוראות סעיפי  19ו 21יחולו ,בשינויי המחויבי ,ג על בטלותו של
חוזה לפי פרק זה ,אול בבטלות לפי סעי  30רשאי בית המשפט ,א ראה
שמ הצדק לעשות כ ובתנאי שימצא לנכו ,לפטור צד מהחובה לפי סעי
 21כולה או מקצתה ,ובמידה שצד אחד ביצע את חיובו לפי החוזה – לחייב
את הצד השני בקיו החיוב שכנגד ,כולו או מקצתו".
סעי זה מאפשר לבית המשפט הד בחוזה בלתי חוקי להורות על בטלות חלקית של
החוזה )סעי  ,(19להורות על השבה לאחר ביטול החוזה )סעי  (21או להורות ,א מ
הצדק לעשות כ ,על פטור מהשבה ועל קיו חיובי חוזיי .בהתא לכ ,הבטלות של
החוזה הפסול היא בטלות יחסית ולא מוחלטת284.
הוראות אלו פותחות פתח לבתי המשפט למנוע תוצאות שלפיה המעוול יוצא נשכר,
למשל במקו שבו אוכ הקרטל מבקש להשתחרר מקיו חיוביו על פיו ,תו הסתמכות על
איחוקיות ההסדר שהוא עצמו יצר .כדברי השופט חשי בדנ"א 285:ÏÂÚ·Ë
"הרכבת את הוראת סעי  31על הוראת סעי  ,30ונמצאת מחזיק ביד כלי
רבער לעשות צדק מרבי בי תובע לבי נתבע .לא עוד ידו של נתבע על
העליונה – א באשר חוזה אסור הוא המונח לפני ביתהמשפט – ומוסמ
 283גל ÏÈÚÏ ,הערה  7והחלטות בית המשפט העליו המנותחות ש .לשימוש בטענת הסדר כובל
כמג ולא כחרב ראו למשל בש"א )ת"א( ÌÈ„È¯È‰ ÊÎ¯Ó ' Ó"Ú· ‡¯Ë¯‡ 9135/02
 ,Ó"Ú· Ï‡¯˘È· ÌÈÒ¯‚Â˜‰Âפורס בנבו.
 284ג' שלו „) ÌÈÊÂÁ ÈÈתש"ס(.382381 ,
 285דנ"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ,29בעמ'  .110109ראו ג רע"א ‡˜ ÏÈÚÏ ,ÏËÒהערה  ,182בעמ'
) 651השופט טירקל() 669668 ,השופטת פרוקצ'יה( .לניסיו להחיל את הסעי בפועל ראו
ת"א )נצ'(  ,Ó"Ú· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˜Ï„‰ ˙¯·Á "˜Ï„" ' ¯‡Ò 666/97פורס בנבו )פסק די מיו
.(3.3.05
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הוא ביתהמשפט לשקול פיזור הנזק וההנאה בי הצדדי להסכ '...א
ראה שמ הצדק לעשות כ ובתנאי שימצא לנכו."'...
ע זאת כיוו שמדובר ההסדר הנגוע באיחוקיות ,על בית המשפט לנהוג ·,¯˙È ˙Â¯È‰Ê
תו הפעלת שיקול דעתו כאמור .זאת כיוו שבניגוד לחוזה רגיל ,הרי כשעסקינ בהסדר
כובל עומד על כ המאזניי שיקול נוס ,והוא ההגנה מפני פגיעה בתחרות וברווחת
הציבור .אשר על כ ,בנוס לשיקולי הרגילי החלי על בטלות חוזה והשבה ,יש לשקול
ג את מידת הפסלות )לרבות השפעתו המסתברת והמעשית של החוזה על התחרות בשוק,
קיומ של הצדקות לטובת הציבור וכ סוג הכבילה( ,את אשמת הצדדי ואת עניינו של צד
שלישי העלול להיפגע מהחלת החיוב ,לרבות הציבור הרחב 286.לטעמנו ,יש להשתמש
בשיקול הדעת האמור רק במקרי חריגי ,שבה בטלות ההסדר תגרו לאיצדק חמור
וההסדר היה מקבל אישור או פטור לו אלו נתבקשו מלכתחילה .אי מקו להשתמש
במכשיר זה במקו שבו אכ ההסדר פוגע בתחרות בצורה משמעותית ,ג א משמעות
הדבר היא כי צד אחד ישא במרבית הנזק הכלכלי מבטלות החוזה .כפי שפרטנו במקו אחר,
תוצאה זו מתחייבת על מנת שלא לעקר את אלמנט ההרתעה מעשיית הסדר כובל הנובע
מבטלות החוזה ,על מנת שלא להקטי את תמריציו של צד להסדר אסור לבטלו באופ חד
צדדי ובכ להיטיב ג ע כלל הציבור ,וכ על מנת שלא לפגוע שלא לצור בוודאות
המשפטית 287.בהיעדר אכיפה ציבורית רבה 288,שיקולי אלו מקבלי חשיבות יתר לצור
מניעת קיומ של הסדרי כובלי אסורי.
בהפעלת הכלל ,נראה לנו כי בתי המשפט מוסמכי לסטות מהסכמות הצדדי ולאכו
את ההסדר הכובל באופ חלקי או שונה מההסכמה במקור ,על מנת למזער את הסכנות
הגלומות בו לפגיעה בתחרות ,ככל שישנ .כ למשל א נקבעה על ידי הצדדי לחוזה תנית
איתחרות שמש תוקפה חמש שני ,הרי שבית המשפט מוסמ להגביל את תוק התניה
לתקופה קצרה יותר ,ובכ לאז בי האינטרס הציבורי שבקיו התחייבויות לבי אינטרס
הציבורי שהתחרות בשוק לא תיפגע289.
לא למותר לציי כי הכלי המשפטי האמור פותר באופ חלקי בלבד את הבעייתיות
הגלומה בהוראות חוק ההגבלי העסקיי .זאת כיוו שהוא מוחל רק לאחר שבית משפט

286
287
288
289

שלו ÏÈÚÏ ,הערה  ,284בעמ' .3901
 ÏÈÚÏ ,Galהערה .283
בחמש השני האחרונות הוגשו על ידי המדינה לא יותר מעשר תביעות פליליות בעילה של
הסדר כובל.
בסמכות זו עושי בתי הדי לעבודה שימוש כאשר ה דני בתוקפ של תניות איתחרות
בהקשר של הגבלת חופש העיסוק ראו למשל ע"א  ,¯ÚÒ ' Aes System Inc 6601/96פ"ד
נד).850 (3
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קבע ,במסגרת סכסו חוזי שהובא לפניו ,כי מדובר בהסדר כובל בלתי חוקי .הסעי מהווה
פיתרו ,ולו חלקי ,לתוצאות הקשות שעלולות להיגר במקרי מסוימי בשל החלת הוראות
החוק ולא מהווה פיתרו למקור הבעיה שהיא כאמור לשונו הרחבה יתר על המידה של
סעי )2א( ובעיקר רוחב של החזקות החלוטות הגלומות בסעי )2ב( .כמודגש לעיל ,דר
המל היא תיקו הוראות החוק תו צמצו החזקות החלוטות ושינוי מנגנו האישור מראש.

 .2פרוט החזקות החלוטות
לאחר שפרטנו באופ כללי את יתרונותיה וחסרונותיה של החזקות החלוטות ,נעבור
עתה לבחינה קצרה של הדי המצוי – כמו ג הדי הרצוי – החל בגדר כל אחת מארבע
החזקות כאמור.
)א( הסדרי בנוגע למחיר
סעי )2ב() (1מגדיר ככובל הסדר בו הכבילה נוגעת "Â‡ ÚˆÂÈ˘ ,˘¯„ÈÈ˘ ¯ÈÁÓÏ
˘ ."ÌÏÂ˘Èהסעי חל לפי לשונו ה על הסדרי שבה הצדדי להסדר ה הספקי של
המוצר או השירות )המחיר שיידרש( ,ה על הסדרי שבה הצדדי להסדר ה הרוכשי
של המוצר או השירות )המחיר שיוצע או שישול( .הוא חל ה על קביעת מחיר במסגרת
הסדר אנכיי בי מתחרי ,ה על קביעת מחיר בי שתי חוליות או יותר בשרשרת הייצור
והשיווק של המוצר.
כבילות בנוגע למחיר ה בעלות רגישות רבה מבחינת דיני ההגבלי העסקיי .דיני אלו
נועדו להבטיח כי תנאי השוק ,ובראש המחיר ,ייקבעו באמצעות מנגנוני השוק החופשי
ולא כתוצאה מהסדר כובל אנטיתחרותי בי הגופי הפועלי בשוק .הסדרי בנוגע למחיר
לרוב נתפסי כסוג הגרוע ביותר של הסדרי כובלי ,שכ השפעת על הצרכ היא ישירה
ומידית .ע זאת וכפי שיפורט להל ,לא כל הסדר הנוגע למחיר ,פוגע בהכרח בתחרות .את
החזקה החלוטה יש איפוא להחיל רק על אות הסדרי הנוגעי למחיר אשר פגיעת
בתחרות היא כה ברורה ,עד כי קיימת סבירות קלושה מאוד כי נית יהיה להצדיק את ההסדר
ברציונלי כלכליי לגיטימיי כלשה.
בניגוד לפרשנות מוצעת זו ,בתי המשפט והממונה אימצו פרשנות מרחיבה ,והכלילו
תחת סעי )2ב() (1הסדרי מסוגי שוני ,ה אופקיי ה אנכיי ,ובכלל ג הסדרי אשר
נגיעת "למחיר שיידרש יוצע או ישול" איננה ישירה ,כי א עקיפה בלבד .פרשנות זו
איננה רצויה ונראה כי היא אינה משקפת את המגמה בפסיקה המאוחרת .להל נפרט מקצת
מהקטגוריות שעליה מוחל החוק.
הסוג הנפו והפוגעני ביותר של הסדרי "הנוגעי למחיר" ה הסדרי אופקיי
עירומי לתיאו מחירי ,המכוני בש "קרטלי מהגרעי הקשה" ) .(hardcore cartelsאלו
ה הסדרי שבה המתחרי השוני בשוק מסכימי ביניה על מחיר משות – הגבוה
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בדר כלל ממחיר השוק – אשר יידרש מהצרכ בתמורה למוצר או שירות .כ למשל בעניי
˜¯ ,˙ÂÙˆ¯Ó‰ ÏËתיאמו ביניה המתחרי הפוטנציאליי את מחיר המרצפות שיימכרו
בשוק על ידיה 290.הסדר לתיאו מחירי יכול שיווצר ג על ידי רוכשי של מוצר או
שירות .כ למשל בעניי ˜ 291,ÁÒÙÏ ¯˘Î ÁÓהסכימו בעלי ארבעת מפעלי המצות הגדולי
לשל סכו קבוע לתחנת קמח ,והמליכו אותה בעשות כ למונופול בשוק ,וזאת על מנת
שתחנת הקמח תקבע תנאי רכישה גרועי יותר למפעלי המצות הקטני .הסדרי מסוג זה
ראוי כי ייכנסו תחת גדרה של החזקה החלוטה ,שכ ה פוגעי בתחרות ללא כל יתרונות
מאזני לרווחה המצרפית.
סוג נפו נוס של הסדר לתיאו מחירי ,אשר לרוב פוגע א הוא בתחרות ללא
יתרונות מאזני ,מתקיי כאשר משתתפי במכרז מתאמי ביניה את הצעותיה 292.מכרז
הוא דר ממוסדת להציע הצעות לש כריתת חוזה .האינטרס של בעל המכרז ,בעורכו את
המכרז ,הוא לרוב להשיג את המחיר הנמו ביותר האפשרי בעבור השירותי המתבקשי.
לעומת זאת האינטרס של המשתתפי במכרז עשוי להיות שונה .למשתתפי משתל לפעול
בתיאו על מנת להגביל את התחרות ביניה ולהעלות את מחיר החוזה .לאחר מכ יוכלו
המשתתפי במכרז לבצע ביניה "חלוקת עוגה פנימית" וליהנות במשות מהרווח
שהשיגו .על היתרונות הגלומי לצדדי למכרז המתאמי ביניה מחירי עמד הממונה על
ההגבלי העסקיי בהחלטתו בעניי 293:"˜Ê·" Ê¯ÎÓ
"מנקודת ראותו של המציע ,התיאו מיועד בעיקרו להעלות את מחיר
החוזה ,ולהמשי לעשות זאת בנוגע למכרזי נוספי כי יבואו ,על דר של
חלוקת שוק של 'שמור לי ואשמור ל' .התיאו א מאפשר חסכו בהוצאות
מנהליות הכרוכות בעצ ההשתתפות במכרזי ,במיוחד אלה שהמציע אינו
זוכה בה ונאל לטרוח בניסיו לעשות כ .בכוח התיאו א ליצור מעגל
של מציעי מיוחסי ,אלא המתואמי ,שסיכוניה הכלכליי נמוכי יותר,
ועוצמת הכלכלית המשותפת חזקה יותר ,כ שמתמודדי חדשי יירתעו
מלהיכנס לחצר המוסדרת ולהתחרות מול הקבוצה כולה ,ששוב אינה פועלת
על בסיס של כל מתחרה לעצמו".
אשר על כ ,ג הסדרי מסוג זה ראוי כי ייכנסו בגדר החזקה החלוטה.

290
291
292
293

עניי ˜¯ ÏÈÚÏ ,˙ÂÙˆ¯Ó‰ ÏËהערה .42
˜ ÏÈÚÏ ,ÁÒÙÏ ¯˘Î ÁÓהערה .122
החלטת הממונה בעניי מכרז "בזק" ÏÈÚÏ ,הערה .144
˘ ,Ìבעמ' .77
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פגיעת בתחרות החופשית של הסדרי לתיאו מחירי בי מתחרי היא מובנת
מאליה .מטרת היא לרוב לפגוע במישרי בתחרות בשוק ולהעלות את שיעור הרווחי של
הצדדי להסדר .על כ הסדרי לתיאו מחירי נופלי ללא ספק תחת החזקה הקבועה
בסעי )2ב() (1לחוק .ע זאת לא כל הסדר אופקי על מחיר פוגע בתחרות .לעתי התיאו
עשוי למשל להידרש על מנת להגביר את התחרות בשוק על ידי איחוד כוחות של מתחרי
קטני על מנת להשיג יתרונות משמעותיי לגודל ,שמה נהני רק המתחרי הגדולי.
מקרה  ÌÈ„ÚÈמהווה דוגמה מובהקת לכ .ש חברו חברות אוטובוסי קטנות לש הגשת
הצעות במכרזי אשר חייבו פרישה ארצית של צי אוטובוסי ,ובדר זו התאפשר לה
להתחרות ולצמצ את המונופולי המוחלט של אגד במכרזי אלו .הצדדי כבלו עצמ ,בי
היתר ,בקשר למחיר שהוצע על ידיה במכרז ,אול כבילה זו הייתה כבילה הכרחית ונלווית
להקמת המיז המשות ,אשר תר להגברת התחרות בשוק .בהתא לחוק בנוסחו הנוכחי,
הסדר מסוג זה ייכנס תחת החזקה החלוטה ,אול יוכל ליהנות מפטור מהממונה או
מאישורו של בית הדי .כפי שפורט לעיל ,ראוי לית לבתי המשפט השוני סמכות לערו
בדיקה "כהר עי" ,בדומה לבתי המשפט האמריקניי ,על מנת לבחו א ,על פני הדברי,
קיימי יתרונות משמעותיי לשוק מתיאו המחירי .א קיימי יתרונות מעי אלו ,יש
לקבוע כי אי תחולה לחזקה החלוטה ולבחו את ההסדר תחת הוראות סעי )2א( לחוק.
יכולתו של ההסדר האופקי לתיאו מתחרי להשפיע על התחרות מושפעת ג מכוח
הצדדי להסדר בשוק .א לא כל המתחרי חוברי להסדר ,ואלו שאינ חוברי לו גובי
מחירי נמוכי יותר ויכולי לספק ג את הביקוש שאותו ממלאי ברגיל החברי בהסדר,
הרי לא תהא להסדר הכובל השפעה רבה ,א בכלל ,על המחיר בשוק ועל רווחת הצרכני.
כ למשל הסדר כובל שעניינו תיאו מחירי בי שתי חנויות מתו שלושי המוכרות
מוצרי דומי ,לא תהא לו השפעה על מחיר השוק ,שכ לצרכני יש מספיק אופציות
חלופיות לרכישת המוצר מספקי אחרי .הא ראוי כי הסדר מסוג זה ייכנס ג הוא תחת
החזקה החלוטה ,למרות שאי הוא פוגע בתחרות? כפי שפורט לעיל ,לדעתנו ראוי כי ג
הסדרי אלו ייכנסו תחת החזקה החלוטה בשל החשיבות הרבה ביצירת "קווי אדומי"
ודאיי וחדמשמעיי לאיסור על הסדר כובל .מטרת של הצדדי להסדרי אלו היא
לפגוע בתחרות ,אחרת ה לא היו משקיעי את האנרגיה הדרושה לש הגעה להסדר .לרוב
אי להסדרי אלו שו מטרה אחרת .א טעו הצדדי ובפועל אי ביכולת להשפיע על
התחרות בשוק ,עדיי קיי ער חברתי רב באיסור ההסדר .באיסור זה אי פגיעה בתחרות
או ברווחה המצרפית ,כיוו שההסדר איננו משרת ,מתוק הגדרתו ,שו מטרה אחרת מלבד
מטרת הפגיעה בתחרות .האיסור איננו מונע אפוא כל מטרה חיובית ,א יש בו כדי להגביר
את ההרתעה של החוק ,בהגדירו בבירור את גבולות האיסור 294.כפי שמפורט לעיל ,ג לא
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ראוי כי הסדרי כובלי עירומי יוכשרו על ידי כלל זוטי הדברי ,א שלאור הקו שננקט
בפסיקה נית לטעו כי הדי המצוי קובע אחרת.
בהקשר זה נציי כי אי להכשיר את ההסדר על סמ טיעוני בדבר סבירות המחיר
המתוא .כדברי השופט עדיאל בעניי ˜¯295:ÌÈ·ÏÂÏ‰ ÏË
"כל שאר טענות הצדדי בנושא זה נוגעות ,למעשה ,לשאלה הא המחיר
שנקבע היה מחיר סביר א לאו ,והא נתוני השוק חייבו או הצדיקו את
העלאת המחיר .לשאלה זו אינני רואה מקו להתייחס ,שכ אי לה כל קשר
לעצ עריכתו של ההסדר הכובל .סבירותו או אי סבירותו של המחיר אינה
יסוד מיסודות העבירה ,לא פי סעי )2א( לחוק וודאי לא לפי סעי )2ב(.
התייחסתי לכ בפסק הדי בת"פ  385/98מדינת ישראל נ' טגר ואח' )טר
פורס( ,סעיפי  96ו 97לפסק הדי( )וראה גU.S. v. (Trenton Potteries :
."273 U.S. 392
אכ ,משהתנהגות מסוימת נכנסת לגדר החזקה ,אי מקו לבחו א בפועל פגעה היא
בתחרות ובאיזו מידה לצור החלת החזקה החלוטה .כל פרשנות אחרת הייתה מאיינת
לחלוטי את החזקה והרי ,כמפורט לעיל ,החזקות החלוטות מהוות אינדיקציה לכ
שבמקרה החל בגדר ישנה הסתברות גבוהה ,הקרובה לוודאית ,כי התחרות נפגעת .זאת
ועוד :בחינה כאמור הייתה מחייבת את בית המשפט לקבוע מהו המחיר הסביר בשוק,
שאלה שאינה בתחו מומחיותו ובירורה מחייב השקעת משאבי רבי .לא בדר זו הל
חוק ההגבלי העסקיי .החוק אינו מבסס את האיסור על תוצאתו בפועל של הסדר כובל
ספציפי ,אלא הדגש מוש על קיומו של הלי תחרותי בשוק ג א פגיעתו הסופית של
הסדר מסוי לא תהא רבה בשל נסיבות שונות הקשורות למבנה השוק ותנאיו .בדר זו
נמנעת ,מלכתחילה ,הבחינה באיזו מידה אכ ההסדר הצליח לפגוע בתחרות .בה בעת,
טענות בדבר מידתיות הפגיעה בתחרות יש ויישמעו במסגרת סייג זוטי הדברי ,אול
כמפורט להל שיקול זה הוא רק אחד מהשיקולי אשר ראוי שבית המשפט ישקול בטר
יוחל הסייג .בנוס ,אי להחיל את הסייג על הסדרי מה"גרעי הקשה".
בהתא לנוסח החוק הקיי כיו ,הסדרי אנכיי שבה מכתיב יצר או ספק למשווקי
את מחיר המכירה לצרכ ייכנסו ג ה תחת החזקה החלוטה .ג במשפט האמריקני נקבע
בתחילה כי ג הסדרי אלו ה אסורי  296,per-seאול אי הצדקה להחלת כלל per-se

 295פרשת ˜¯ ÏÈÚÏ ,ÌÈ·ÏÂÏ‰ ÏËהערה  ,152בפס'  20להכרעת הדי.
 296לעניי מחירי מקסימו ראו ) .Albrecht v. Herald Co., 390 U.S. 145 (1968לעניי הכתבת
מחירי מינימו ראו Dr. Miles Medical Co. V. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373
).(1911
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במקרי של הסדרי מסוג זה ,שכ הפגיעה בתחרות הנובעת מהסדרי אלו אינה מובנת
מאליה .הסדרי אנכיי להכתבת מחירי אינ משפיעי בהכרח על רווחת הצרכני ,אלא
א היצר או הספק נהני מכוח שוק משמעותי .זאת כיוו שבעת קבלת ההחלטה א לרכוש
את המוצר של היצר או הספק הספציפי ,הצרכ יביא בחשבו ג את המחירי של מוצרי
מתחרי .א המחיר שיידרש גבוה יחסית ממחיר השוק ,ההסדר האנכי להעלאת המחיר
עלול דווקא לפגוע ברווחיות היצר או הספק .קחו לדוגמה הסדר אנכי להכתבת מחירי בי
יבוא של רכבי לבי בעלי זכיונות בערי השונות .ברי כי היבוא אינו מסוגל להכתיב
לספקיו כל מחיר שירצה ,שכ הביקוש למכוניות המיובאות על ידיו ייקבע ג בהתא
למחיר אותו דורשי יבואני מתחרי של סוגי רכבי אחרי .א יכתיב היבוא מחיר גבוה
מידי לבעלי הזכיונות ,הצרכני יעברו לרכוש מכוניות מסוגי אחרי .מכא ,שהפגיעה
בתחרות כתוצאה מהסדרי הכתבת מחירי אנכיי היא במרבית המקרי פגיעה בתחרות בי
הספקי השוני של המוצר בלבד ) ,(Intrabrand Competitionאול בכ לא די כדי להצדיק
את איתחולתה של החזקה החלוטה .כאמור לעיל ,קיימת הצדקה לתחולתה של החזקה
החלוטה ג במקו שבו לעתי אי פגיעה בתחרות ,במקו שבו קיי ער רב ביצירת
ודאות משפטית והכלל איננו פוגע ברווחה המצרפית.
הטיעו נגד תחולתה של חזקה חלוטה על הסדרי אנכיי מתבסס אפוא על העובדה כי
להסדרי אנכיי להכתבת מחירי קיי פעמי רבות רציונל לגיטימי .כ למשל ה עשויי
לשמש לפתרו בעיית "הרוכב החופשי" בתחרות שבי המשווקי השוני של אותו מוצר,
בכ שה מאפשרי לכל משווק ומשווק לקטו את פירות השקעתו באזור גיאוגרפי מוגדר
מראש ,ללא חשש כי משווק מתחרה של אותו מוצר ייבנה ממאמצי השיווק שלו 297.כ
למשל נניח כי אחד ממשווקי מכוניות מסוג מסוי ישקיע מאמצי פרסומיי רבי על מנת
לשכנע את הלקוחות בתלאביב לרכוש את המכוניות .בעל זיכיו מתחרה ,בירושלי
לדוגמה ,מסוגל לנצל מאמצי שיווקיי אלו ,להוריד את מכירי המכוניות בירושלי ולגרו
בכ ג לצרכני מתלאביב לרכוש את המכוניות מהתוצרת האמורה דווקא בירושלי .כ
יהנה אותו מתחרה ממאמציו של בעל הזיכיו בתלאביב ,תו שהוא "חוס" לעצמו את
הצור בהשקעת משאבי בשיווק המכוניות .קביעת מחיר אחיד למכוניות על ידי הספק
עשויה לפתור קושי זה .במקרי אחרי ,קביעת מחיר אנכית עשויה להיות חיונית לש
שמירה על אחידות מחירי בתור רשת .נניח כי כל סני של רשת פיצההאט המצוי בבעלות
פרטית זכאי לקבוע את מחיריו הוא .הצרכני במקרה זה לא יוכלו לדעת מראש מהו המחיר
הצפוי לה בכניסת לרשת ,והרשת לא תוכל לפרס באופ מרכזי את עלויותיה .על כ
עמדתנו היא כי אי להחיל את החזקה הקבועה בסעי )2ב() (1לחוק על הסדרי אנכיי
להכתבת מחירי .להסדרי אנכיי להכתבת מחירי קיימי רציונלי לגיטימיי ,ופגיעת
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בתחרות רחוקה מלהיות מובנת מאליה .הסדרי אלו יש לבחו תחת הכלל הקבוע בסעי
)2א( לחוק ולפסל רק במידה ויש בה משו פוטנציאל להשפעה שלילית על התחרות
בשוק 298.אכ ,בדר זו הולכת ג הצעת החוק.
א הסדרי אנכיי להכתבת מחירי לא ראוי שיפלו בגדרי החזקה ,הרי שקל וחומר כי
יש להחיל כלל דומה ג על הסדרי אנכיי שבה המחיר אינו מוכתב ,א על שיקול הדעת
בקביעת המחיר לצרכ מוטלת מגבלה כלשהי .למשל במקו שבו קובע היצר מחירי
מקסימו למוצר 299.אכ ,ג לקביעה של מחירי מקסימו למוצר עשויה להיות השפעה
שלילית על התחרות בשוק ,שכ ייתכ כי מדובר בהתנהגות טורפנית מצד פירמה בשוק,
המבקשת להוציא את מתחרותיה מהשוק על ידי קביעת מחירי נמוכי למוצר .ע זאת
ההשפעה הטורפנית של הסדרי לקביעת מחירי מקסימו איננה מובנת מאליה וההיפ הוא
הנכו .כנקודת מוצא ,הסדרי השומרי על רמה נמוכה של מחירי דווקא מועילי לצרכ,
זולת א יוכח אחרת .מסיבה זו ,קיימת הצדקה כי הסדרי שכאלו לא ייפסלו באופ מידי
בהתא לחזקות החלוטות ,כי א ייבחנו על פי כלל הסבירות הקבוע בסעי )2א(.
כאמור ,חוק ההגבלי אוסר על כל כבילה "הנוגעת למחיר" .בתי המשפט העניקו
לביטוי זה פרשנות מרחיבה .כ למשל בעניי ‡ 300·˜ÚÈ ÍÈÏ‰קבע בית הדי כי לש
תחולת החזקה הקבועה בסעי )2ב() (1די בכ שהצדדי יכבלו את עצמ לגבי אחד
ממרכיביו של המחיר .באותו מקרה נקבע כי ג הסדר בנוגע למחיר בסיסי או התחלתי,
שממנו רשאי הצדדי לסטות ,וא סטו בפועל ,הוא הסדר שהכבילה בו נוגעת "למחיר".
בעניי  301Ò˜ÈÙ‰קבע בית המשפט המחוזי כי ג הסדר הנוגע לשיעורי ההנחות שיינתנו
בידי חברות הביטוח הוא הסדר "הנוגע למחיר" ,אפילו במידה והמחיר הבסיסי שאותו
גובות חברות הביטוח משתנה מחברה אחת לשנייה .גישתו של השופט חשי התקבלה ג
בפסיקת בית המשפט העליו בערעור באותו עניי ,תו אימו גישה מרחיבה למונח
"מחיר":
"יצוי עוד ,כי מקובלת עלינו קביעת ביתהמשפט המחוזי ,כי תיאו בי
המתחרי בנוגע לשיעור ההנחה ,ג כאשר מחיר הבסיס שונה ,נחשב
לכבילה הנוגעת למחיר לפי סעי )2ב() (1לחוק ההגבלי .זאת ,ה לאור
298
299

300
301

להרחבה ראו את הפרק הבא.
במש שני ארוכות החילה הפסיקה האמריקנית את כלל ה Per-Seג על הסדרי לקביעת
מחיר מקסימו ראו עניי  ÏÈÚÏ ,Albrechtהערה  ,296א הלכה זו השתנתה וכיו נבחני
הסדרי לקביעת מחירי מקסימו למוצר במסגרת כלל ההיגיו; ראו עניי State Oil
 ÏÈÚÏ ,Companyהערה  .237לתוצאה דומה ראו עע"מ  ÏÈÚÏ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡Ó˘ ˙Î˘Ïהערה
.223
ת"פ )י(  ,Ó"Ú· ·˜ÚÈ ÍÈÏ‰‡ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 209/96פ"מ תשס"ב).493 (1
ת"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה .33
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הגדרתו הרחבה של המונח 'מחיר' בחוק ההגבלי )קרי' :לרבות הפרשי
הצמדה למדד או למטבע ,ריבית ,שיעורי תשלו ותנאי תשלו אחרי'(,
וה לאור פרשנות תכליתית של חזקת הכבילה ,שכ ג כבילה בנוגע
לשיעור ההנחה מפחיתה ,מעצ טבעה ,את התחרות בשוק."...
פרשנות זו היא לגיטימית ,שכ היא נוגעת ברכיבי שוני המשפיעי ישירות על
המחיר ,אול אי לכלול בגדר החזקה כל דבר המשפיע על מחיר המוצר ,שא לא כ תחול
החזקה על כל הפרמטרי העסקיי .כ למשל בעניי  ÈÏ‚ ÔÂË¯˜ ˙ÂÊÈ¯‡ È¯ˆÈקבע הממונה
כי הסדר לשיווק משות של תוצרת הוא הסדר הנוגע למחיר המוצר ,שכ בעצ מינוי
משווק משות האפשרות לתחרות מחירי נעלמת 302.זוהי פרשנות רחבה מדי לדעתנו.
בדומה ,בעניי  Ë¯Î‡¯˘Èקבע הממונה כי דרישה של ישראכרט כי כל קמעונאי המכבד את
כרטיסיה לא יעניק הנחות למי שבוחר לשל במזומ מהווה הסדר כובל הנכנס לגדר חזקת
סעי )2ב() 303.(1פרשנות מרחיבה זו יש לדחות ויש לאמ במקומה פרשנות תכליתית,
התוחמת את גבולות החזקה החלוטה בהתא לשאלה א ההסכמה עצמה נוגעת למחיר
ומקילה על הצדדי לגבש את שלושת התנאי לקיו הסדר לתיאו מחירי שקבע סטיגלר,
ולא א תהא לה השפעה כלשהי על המחיר.
לעומת זאת בהכרעת הדי שעניינה ˘ ,˙ÂÙËÚÓ‰ ˜Âאימ בית המשפט המחוזי
בירושלי גישה מצמצמת לעניי תחולת החזקה .באותו עניי נקבע בידי המתחרי בשוק
מחירו משות חדש ,אשר במסגרתו הועלו המחירי ב 10%לעומת המחירו הקוד.
המדינה טענה באותו עניי כי מדובר בהסדר לעניי המחיר שיידרש ,יוצע או ישול .בית
המשפט דחה את טענת המדינה וזיכה את הנאשמי ,משו שלגישתו המחירו היווה רק
נקודת מוצא והספקי העניקו ללקוחותיה השוני הנחות ממחיר המחירו .בית המשפט
קבע כי "אי די בהוכחת קיומו של מחירו אחיד ,כאשר המחירי הסופיי אינ נקבעי על
פיו" 304.בנוס ,נראה כי בית המשפט סבר כי בשל מת ההנחות מדובר בהסדר הנוגע
למחירי מקסימו .נראה לנו ,בכל הכבוד ,כי מדובר בהלכה מצמצמת מדי ובעייתית.
ראשית ,ייתכ מאוד כי הסטייה מהמחיר המוסכ ,המוצאת ביטוי במת הנחות ,היא סטייה
טבעית ומובנת מאליה הנובעת מחוסר יציבותו של הקרטל ולאו דווקא מהיעדר הסכמה על
המחיר .במקרה שכזה ,היה מקו להרשיע ביצירת הסדר כובל או למצער בניסיו לעשיית
הסדר כובל .שנית ,מעצ העובדה שהמחירו החדש נועד להעלות את המחירי ב10%
מהמחירו הקוד ,יש משו הסכמה משותפת מצד המתחרי להעלות מחירי .הסכמה זו

 ÏÈÚÏ ,ÈÏ‚ ÔÂË¯˜Ó ˙ÂÊÈ¯‡ È¯ˆÈ ÔÈ· ÌÈÏ·ÂÎ ÌÈ¯„Ò‰ 302הערה .35
 303החלטת הממונה בעניי "חברת ישראכרט בע"מ – הסדר כובל בהסכ ספק" ÌÈÏ·‚‰‰
 ÌÈÈ˜ÒÚ‰ב )הוצאת ועד מחוז ת"א.56 (1996 ,
 304ת"פ  ÏÈÚÏ ,377/04הערה  ,107בפס'  175לפסק הדי.
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תוביל לעליית מחירי במידה ושיעור ההנחות ללקוחות השוני נותר זהה ,תוצאה
המתיישבת ע מסקנתו של בית המשפט כי המחירו משמש כנקודת מוצא לחישוב שיעור
ההנחות 305.שלישית ,קיי קושי לקבל את מסקנתו של בית המשפט באותו עניי שלפיה
מדובר במחירי מקסימו .ככלל ,ספק רב א במסגרת הסדרי אופקיי תיתכ הסכמה על
מחירי מקסימו דווקא ,שכ בהסכמה שכזו אי בכדי לתרו למטרת המשותפת של
הצדדי להוביל לעליית מחירי בשוק .קביעת מחיר מקסימלי נפוצה בהסדרי אופקיי
במקו שבו היצר מעוניי למנוע עלייה במחירי מוצריו על ידי ספקי .ייתכ מאוד כי
בפועל שימש המחירו באותו עניי כמחיר מקסימלי ,אול זאת לא בשל כוונת הצדדי
אלא משו שחרי הקרטל בחרו לסטות מהמחיר המוסכ.
סיכומו של דבר ,את החזקה בסעי )2ב() (1יש כאמור לצמצ להסדרי אופקיי
עירומי לתיאו מחירי ,על סוגיה השוני.
)ב( הסדר בנוגע לרווח שיופק
סעי )2ב() (2מגדיר ככובל כל הסדר שבו הכבילה נוגעת ל"רווח שיופק" .לגדרי הסעי
נופלי כל אות מקרי שבה המתחרי בשוק מסכמי ביניה במפורש על שיעור
הרווחיות במכירת המוצרי או במת השירות .הסדרי מסוג זה עשויי לשמש לאכיפת
קרטל מחירי ,א כי ה הרבה פחות נוחי לצדדי להסדר מהסדרי המתייחסי למחיר
עצמו ,כיוו שא למתחרי השוני יש עלויות ייצור שונות ,הסכ על רווחי לא ייצור
בסיס מחיר דומה ותיווצר תחרות בשוק .אשר על כ ,אי אנו מוצאי כמעט הסדרי
הנופלי לגדר החזקה האמורה .לגדר הסעי ,כלשונו ,ייכנסו ג הסדרי שבהתא לה
הצדדי מחלקי בינ לבי עצמ את רווחי הקרטל .הסדרי מסוג זה ,הקובעי מראש את
אחוז הרווח שכל צד יהנה ממנו ,מגבילי מראש את תמריציה של הצדדי להתחרות
בשוק ,שכ תחרות כאמור תוריד את היקפה של "עוגת הרווחי" שבה יתחלקו כל הצדדי
להסדר.
ג לסעי זה הוענק בפסיקה פירוש מרחיב ובלתי רצוי .כ למשל בעניי 306Ï‚„ÂÓ
נקבע כי הסדר שלא למכור בהנחה העולה על  57%ממחיר הקבוע במחירו ,הוא הסדר
הנוגע לרווח שהופק .לדעתנו ,פרשנות זו מרחיבה יתר על המידה ויש לדחותה ולאמ
במקומה פרשנות המצמצמת את גדר החזקה רק להסדרי שבה קיימת כבילה ברורה
ומפורשת של הרווח המשפיעה ישירות על המחיר.

 ,Ì˘ 305ש.
 306ת"פ )י(  ,˙ÈÒ„‰Â ˙ÈÎË ‰˜ÙÒ‰ ,ÔÂÒÏ„Ó Ï‡¯˘È ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1274/00פורס בנבו.
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לא למותר לציי כי בעקבות הפרשנות המרחיבה שניתנה בפסיקה לסעי )2ב(),(1
האוסר על הסדרי בנוגע למחיר ,התייתר למעשה סעי )2ב() .(2מכא ,שכל הסדר הנוגע
לרווח שיופק נכלל א הוא במסגרת סעי )2ב() ,(1שכ הסדרי הנוגעי לרווח משפיעי
באופ עקי על המחיר שיידרש בעבור המוצר .קשה לחשוב על הסדר כלשהו הנוגע לרווח
אשר אינו משפיע על המחיר שיידרש ,ולהיפ .מרבית ההסדרי הרלוונטיי נופלי אפוא
כיו – בהתא לפרשנות המרחיבה והבלתי רצויה – ברשת של שתי החזקות ג יחד.
בהצעה החדשה לתיקו החוק בחר המחוקק לאחד את החזקות הקבועות בסעיפי )2ב()(1
ו)2ב() (2ולהחיל במשות על הסדרי בי מתחרי לעניי "המחירי שיידרשו ,יוצעו או
ישולמו ,לרבות הנחה שתוצע או שתינת ,או הריווח שיופק" .לטעמנו יש מקו לשקול את
ביטולה של חזקת ההסכמה על הרווח לחלוטי.
)ג( הסכ "לחלוקת שוק"
החזקה הקבועה בסעי )2ב() (3לחוק חלה על הסדרי שבה הכבילה נוגעת ל"חלוקת
השוק ,כולו או חלקו ,לפי מקו העיסוק או לפי האנשי או סוג האנשי שעמ יעסקו".
בהתא לדי הרצוי ,יש לצמצ את תחולתה של החזקה רק לאות סוגי של הסדרי
לחלוקת שוק שבה הפגיעה בתחרות היא פגיעה מוכחת .כפי שנראה ,הפסיקה בישראל
הלכה בדר שונה והעניקה לביטוי "חלוקת שוק" פרשנות מרחיקת לכת ,תו החלת הסעי
על חלק גדול מסוגי ההסדרי הכובלי האנכיי הקיימי.
המקרה הקלאסי של חלוקת שוק הוא חלוקת שוק גיאוגרפית בי המתחרי בשוק ,לפי
מקו העיסוק ,בבחינת "אני אעסוק כא ,ואתה תעסוק ש" .נבח לדוגמה הסדר היפותטי
בי שתי החברות הפועלות בשוק הכבלי ,ולפיו האחת תספק שירותי טלוויזיה רבערוצית
למנויי באיזור המרכז והדרו ,ואילו השנייה תספק את אותו השירות באזור הצפו .נקל
לראות כי הסכ זה מחלק את השוק באופ גאוגרפי .כתוצאה מהסכ זה אד המתגורר
בעיר תלאביב ,המעוניי ליהנות מטלוויזיה רבערוצית ,יוכל לעשות כ רק דר אחת
החברות .הסדר "חלוקת שוק" מעי זה מנטרל מטבע הדברי את התחרות בשוק הטלוויזיה
הרבערוצית למנויי .ההסדר יאפשר לחברות הפועלות בשוק לגבות מחיר גבוה מהמחיר
התחרותי באיזורי פעילות .לערכאות השיפוטיות בישראל הגיעו כמה מקרי שבה נדונה
חלוקת שוק אופקית גיאוגרפית .כ למשל בעניי  ÈÏ‚‰ ÔÂË¯˜‰חילקו ביניה יצרני הקרטו
הגלי את השוק ,באמצעות משווק משות ,באופ כזה שתוצרתו של כל אחד מיצרני הקרטו
הגלי נמכרה ביישובי מסוימי בלבד 307.הממונה קבע כי ההסדר נכנס לגדר החזקה
החלוטה .ג כתב האישו שהוגש בעניי  Ê‚‰ ˙Â¯·Áמבוסס על טענה של חלוקת שוק
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גיאוגרפית בי מתחרי .ש נטע כי המתחרי חילקו ביניה אזורי מגורי שוני ובתי
מגורי חדשי כ שכל אחת מהחברות תשרת חלק מה .בדר זו נמנעה תחרות על
לקוחות בי החברות השונות .הסדרי כובלי מסוג זה ראוי כי ייכנסו תחת החזקה
החלוטה.
סוג נוס של הסדר לחלוקת שוק הוא חלוקתו לפי זהות הלקוח .כ למשל חברות בזק
וקווי זהב יכולות לחלק ביניה את השוק כ שאחת מה תשרת לקוחות עסקיי והשנייה
לקוחות פרטיי .באופ דומה ,קבלני גדולי יכולי להתחייב זה כלפי זה לגשת רק
למכרזי הנערכי בידי לקוחות מסוימי ולהימנע מלגשת למכרזי הנערכי בידי לקוחות
אחרי .בפרשת  308ÌÈ¯ÂÊÓ¯‰למשל נטע כי שתי חברות העוסקות בתחו התקנת והחזקת
רמזורי חילקו ביניה את השוק ,כ שאחת מה התחייבה שלא לגשת למכרז שערכה
עיריית ירושלי ואילו החברה השנייה התחייבה שלא לגשת למכרז שערכה עיריית
חיפה 309.דוגמה מעניינת להסדר שסווג כהסדר לחלוקת שוק לפי סוג הלקוח נדו בהחלטת
הממונה על ההגבלי העסקיי בעניי  310.ÌÈ˜Á˘‰ „Â‚È‡ ˙ÂÏÈÚÙש נקבע כי החלטה
של מתחרי בשוק להטיל חר על גור כלשהו הפועל באותו השוק מהווה הסדר לחלוקת
שוק לפי סוג האנשי שעמ יעסקו .במילי אחרות ,כפי שהחלטה של מתחרי בשוק בדבר
הדר שבה יעסקו ע גור בשוק עשויה להוות הסדר לחלוקת שוק ,הרי כ הוא הדבר ג
בכל הנוגע להחלטה של מתחרי בשוק בדבר הדר שבה יימנעו מלעסוק ע אותו גור.
נציי כי הסעי ,בנוסחו הנוכחי ,אינו תופס בגדרו את כל הסוגי של חלוקות שוק
אפשריות .כ למשל הוא אינו חל על הסדר בי שתי חנויות סמוכות ,שלפיו אחת תמכור
בגדי ילדי ונוער ,והשנייה תמכור בגדי למבוגרי .חלוקת שוק זו ,אשר נעשית לפי "סוג
המוצר הנמכר ,איכותו או טבעו" תיכנס תחת החזקה הרביעית ,המנויה בסעי )2ב(),(4
אול ראוי היה לכללה בגדר חזקת חלוקת השוק .דוגמה מעניינת נוספת של חלוקת שוק
אופקית אשר לא נכנסת תחת החזקה לחלוקת השוק ,אול ראוי כי תכנס בגדרה ,נדונה בידי
הממונה על ההגבלי העסקיי בהחלטה בעניי 311.˜Ê· Ê¯ÎÓ· ÌÈ¯Á˙Ó‰ ÔÈ· Ï·ÂÎ ¯„Ò‰
באותו עניי חילקו ביניה המציעי הפוטנציאליי את השוק כ שכל חברה תגיש את
ההצעה הנמוכה ביותר לפריט מסוי במכרז ,וכל היתר תבקשנה עבורו מחיר גבוה יותר ,כ
שיהא ברור מראש מי תזכה בעבור כל פריט .ג המחיר הנמו לכאורה ,היה גבוה
משמעותית מהמחיר שהיה נקבע בתנאי תחרות .על מנת לאז בי ער העבודות של
הפריטי השוני ,התחייבו המתחרי להעניק למתחרי אחרי שהגישו הצעות "דמה"

308
309
310
311

ת"פ )י(  ,Ó"Ú· (ÌÈ¯ÂÊÓ¯) ‰¯ÂÓ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 287/98פורס בנבו.
יש לציי כי נית לראות את חלוקת השוק במקרה זה ג כחלוקת שוק גאוגרפית.
 ÏÈÚÏ ,ÌÈ˜Á˘‰ „Â‚È‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰הערה .122
החלטת הממונה בעניי מכרז "בזק" ÏÈÚÏ ,הערה .144
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גבוהות מעמד של "קבלני משנה" בביצוע העבודות נשוא המכרז .א שהממונה קבע כי
עסקינ בחלוקת שוק כהגדרתה בחוק ,הרי עניינו של ההסדר בחלוקת שוק לפי סוג העבודות
שאות יבצעו המציעי במכרז ,והוא איננו נכנס תחת החזקה בנוסחה הנוכחי .הצעת החוק
מתקנת ליקוי זה בחוק ומחילה את החזקה החלוטה על הסדרי אופקיי לחלוקת שוק
באשר ה.
השפעת השלילית של חלק מההסדרי האופקיי לחלוקת שוק על התחרות בשוק היא
מובנת מאליה ,ע זאת קיימי הסדרי אופקיי לחלוקת שוק אשר השפעת השלילית על
התחרות אינה כה ברורה .קחו למשל הסדר שבו משווקי של מוצר מסוי מסכימי ביניה
על חלוקת שוק גיאוגרפית לשיווק המוצר .למרות הפגיעה בתחרות שבי משווקי אותו מוצר
) ,(Intrabrand competitionהרי בהחלט ייתכ כי חלוקת שוק מעי זו יכול שתהא דווקא
בעלת השלכות חיוביות על התחרות בי יצרני שוני ) ,(Interbrand Competitionבמידה
וקיימת בשוק המוצר תחרות במידה מספקת .זאת כיוו שהסדר כאמור עשוי להפחית את
בעיית הרוכב החופשי בי משווקי של אותו מוצר ,כ שמשווק אחד לא יוכל להיבנות
ממאמצי השיווק של אחר ובכ להפחית לטווח הארו את תמריצי הצדדי להשקיע בשיווק
ובתחרות ע מוצרי אחרי באותו שוק .בטיעו זה הכיר בית המשפט העליו האמריקני
בעניי  312Sylvania.בדומה ,הסדר אופקי לחלוקת שוק עשוי ג להגביר את יכולת של
הצדדי לו להתחרות ע חברות דומיננטיות בשוק .נית להדגי זאת על ידי ניתוחו של פסק
הדי האמריקני בעניי  313,Topcoש נדו הסדר אופקי בי רשתות סופרמרקטי קטנות
אחדות ,אשר יצרו מיז משות על מנת ליצור מותג משות לחלק ממוצריה .מטרתו של
המיז הייתה לאפשר לחברי בו להתחרות ברשתות הסופרמרקטי הגדולות ,אשר יצרו כל
אחת מותג משלה .ללא החבירה במיז המשות ,לא הייתה יכולה א אחת מהרשתות
הבינוניות שחברו יחד במיז ליצור מותג משלה ,בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בכ.
במסגרת ההסדר להקמת המיז הסכימו החברות על חלוקת שוק אופקית ,שלפיה לא יהיה
נית לצר למיז רשת מתחרה נוספת ,אלא א הרשתות הפועלות בתחומה הגיאוגרפי
הסכימו לכ .בית המשפט האמריקני קבע כי הסדר זה הוא הסדר כובל אסור  .per-seעל
פסיקתו זו של בית המשפט העליו נמתחה ביקורת רבה .הסיבה לכ היא שכבילה זו ,הג
שהיא מחלקת את השוק בי החברי להסדר ,היא חיונית לש הקמת המיז המשות ,כיוו
שבלעדיה לא היו יכולי החברי במיז להיות בטוחי כי יכסו את עלויות היצירה של
המותג החדש .כלל משפטי נכו יותר היה מאפשר "הצצה מהירה" על מנת לבחו א
מדובר בהסדר לחלוקת שוק שמטרתו פגיעה בתחרות גרדא ,או הסדר שבצדו ג מטרת
המקדמת את התחרות .הסדר הנכנס תחת הקטגוריה השנייה ,דוגמת ההסדר שנדו בעניי

 312ראו עניי  ÏÈÚÏ ,Continental T.V, Inc.הערה .231
 313עני  ÏÈÚÏ ,Topcoהערה .236
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 ,Topcoראוי כי ייכנס לגדר חזקה חלוטה לפגיעה בתחרות .אכ ,בדר זו הלכו בתי המשפט
האוסטרליי בעת שנדו בפניה הסדר דומה במהותו 314.הדר להכשיר כבילה זו היא על
ידי החלת דוקטרינת המבט המהיר או דוקטרינת הכבילה הנלווית.
חלוקת שוק יכול שתעשה ג בהסדר אנכי .כ למשל יצר או מפי עשויי להגביל את
עיסוק של המשווקי לטריטוריות גאוגרפיות קבועות מראש .נציי כי ההסדר הוא אמנ
אנכי ,א יש לו השפעה אופקית של חלוקת שוק ,כיוו שהוא מפלח את השוק בהתא
לתחו העיסוק של כל אחד מהמשווקי .בדומה ,מפי עשוי להגביל את פעילות של חלק
מהמשווקי ללקוחות פרטיי בלבד ,ואת פעילות של יתר המשווקי ללקוחות עסקיי.
בעוד שבחלק מההסדרי האופקיי לחלוקת שוק הפגיעה בתחרות היא מובנת מאליה ,ולא
נית לחשוב על רציונלי לגיטימיי להסדר ,לא כ הוא הדבר כאשר מדובר בהסדרי
אנכיי לחלוקת שוק .כמפורט בפרק על הסדרי אנכיי ,מרבית המחקרי הכלכליי
מראי כי התחרות בי המפיצי כלל אינה משפיעה על התחרות בי הספקי ומכא שהיא
איננה משפיעה על המחיר לצרכ 315.הסדרי אלו פגיעת בתחרות איננה מובנת מאליה,
ועל כ אי מקו להחיל עליה את החזקות החלוטות.
הדי המצוי שונה בתכלית .סעי )2ב() (3פורש לרוב פרשנות רחבה וחל על הסדרי
אנכיי מסוגי רבי .סוג אחד של הסדרי שאות לכדה הפסיקה ברשת באופ גור ,הוא
הסדרי בלעדיות .בפסקי די רבי נקבע כי הסדרי המעניקי בלעדיות נופלי תחת החזקה
הקבועה בסעי )2ב() 316.(3עמדה זו אומצה ,בי היתר ,על ידי בית הדי להגבלי עסקיי
בעניי „ 317,‰ÂÓÓ‰ ' ˜Ïש נאמרו הדברי הבאי:
"במשפט הישראלי נופלי הסכמי בלעדיות אנכיי חדצדדיי ,בה
מתחייב אחד הצדדי להסכ )המפי( לרכוש את כל צרכיו מהצד השני
להסכ )הספק( ולא מאחר זולתו ,בגדרו של סעי )2ב() (3לחוק ,בהיות

314

E.F. Found Pty Ltd and William Hodge Pty Ltd. (C4272) (Australia Trade Practices

) .Commission, unpublished, July 11, 1975לדיו וניתוח ההלכות ראו גל ÏÈÚÏ ,הערה ,7
בעמ' .175174
 315גילה ÏÈÚÏ ,הערה P. Areeda, L. Kaplow Antitrust Analysis (5th ed., 1997), 612-613; ;7
R.A. Posner Antitrust Law, An economic Perspective (1976), 147; F.H. Easterbrook
.“Vertical arrangements and the Rule of Reason” 53 Antitrust L.J. (1984) 135

 316ראו למשל את החלטת בית הדי להגבלי עסקיי בה"ע „ ÏÈÚÏ ,˜Ïהערה  ,180בפסקאות
 6867לפסק הדי; ה"פ )ת"א(  ,Ó"Ú· ÔÂ¯ËÂ˜È ' ÔÓ¯· 269/97פורס בנבו; עניי ˙Â¯·Á
 ÏÈÚÏ ,˜Ï„‰הערה  ÏÈÚÏ ,ÈÏ‚ ÔÂË¯˜Ó ˙ÂÊÈ¯‡ È¯ˆÈ ÔÈ· ÌÈÏ·ÂÎ ÌÈ¯„Ò‰ ;183הערה  ;35ה"פ
‡ ÏÈÚÏ ,‰ÎÂ˙Â ÌÈ·˘ÁÓ ¯‡.Ó‡.Ùהערה .117
 317ה"ע „ ÏÈÚÏ ,˜Ïהערה  .180ראו ג ת"א )י(  ÏÈÚÏ ,1000/95הערה  ;195ת"א )ת"א(
 ,Ó"Ú· ËÙ ˙¯·Á ÊÙ ' „·ÂÚ 986/96פורס בנבו.
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הכבילה שבה נוגעת 'לחלוקת השוק ,כולו או חלקו ...לפי האנשי או סוג
האנשי שעמ יעסקו'".
הממונה נקט א הוא בגישה מרחיבה לעניי פרשנות החזקה .בעניי ˆ·"‡ 318˙Â˜ÊÁ‰

למשל דובר בהסדר בלעדיות בי בעלי תחנות אוטובוסי מרכזיות לבי חברת אגד ,ולפיו
תינת לאגד זכות גישה בלעדית לתחנות .הממונה על ההגבלי העסקיי קבע כי מדובר
בהסדר לחלוקת שוק ,שכ ההסדר למעשה "מחלק" את התשומות בשוק ,כלומר תחנות
האוטובוסי המרכזיות ,בי אגד לבי מתחריה .גישה מרחיבה א יותר נית למצוא
בהחלטת הממונה בעניי  319.ÁÒÙÏ ¯˘Î ÁÓ˜ Ï˘ ‰˘ÈÎ¯Â ‰˜ÙÒ‡Ï ˙Â¯˘˜˙‰באותו
מקרה התקשרו ארבעת מפעלי המצות הגדולי ע תחנת הקמח יפו ,וחתמו אתה על הסכ
שלפיו תחנת הקמח תספק את קמח המצות ליתר היצרני רק בהסכמת המפעלי הגדולי
ובתלות במת פיצוי כספי .בשל קיו ההסדר נגזר על המפעלי הקטני לשל סכו גדול
יותר בעבור הקמח .הממונה על ההגבלי העסקיי קבע כי מדובר בהסדר לחלוקת שוק
"לפי סוג האנשי" ,א שהבלעדיות שהעניק ההסדר לא הייתה מלאה כי א חלקית בלבד,
שכ נית היה למכור את הקמח ג לבעלי המפעלי הקטני ,א כי בסכו גדול יותר.
באופ דומה ,נקבע בפסיקה כי תניות איתחרות נופלות בגדרי החזקה שבסעי )2ב().(3
בפסק הדי בעניי  320‚¯·„¯Â Ò¯Ùנקבע לראשונה כי תניות איתחרות נופלות לגדרי
הסעי ,כיוו שה מובילות לחלוקת שוק אופקית לפי מקו העיסוק .נראה שקביעה זו
אומצה ג בפסיקתו של השופט חשי בדנ"א  321.ÏÂÚ·Ëבהלכת בית הדי להגבלי עסקיי
בעניי ‡ 322,¯ÂÎÒהועלתה הטענה כי ג הסדרי שמוענקת בה זכות סירוב ראשונה לאחד
הצדדי ,נופלי תחת החזקה הקבועה בסעי )2ב() .(3בית הדי לא שלל את הטענה ,א
בחר להשאיר את הסוגיה בצרי עיו .לא למותר לציי כי בעניי  ÈÁ¯ÊÓאימ השופט עדיאל
פרשנות מצמצמת וקבע כי תניית איתחרות בי עובד לבי מעביד אינה נכנסת לגדר
החזקה323.
הפרשנות המרחיבה שאימצה הפסיקה ,א שהיא מתיישבת ע לשו החוק ,אינה
פרשנות רצויה .במסגרת סעי )2ב() (3יש לכלול הסדרי אשר פגיעת השלילית בתחרות
החופשית היא מוכחת ,ולכריתת אי כל רציונל לגיטימי .לגישתנו ,יש מקו להכליל תחת
318
319
320
321
322
323

עניי ˆ·"‡ ÏÈÚÏ ,הערה  ,121בעמ' .68
˜ ÏÈÚÏ ,ÁÒÙÏ ¯˘Î ÁÓהערה .122
ה"פ  ,È¯‡ Ô· ' Ó"Ú· ‚¯·„¯Â Ò¯Ù 1990/95קוב החלטות בענייני הגבלי עסקיי ,כר ג,
.(1995) 303
דנ"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה  ,29בעמ'  .98להלכות נוספות שבה נקבע כי הסדרי בלעדיות ה
הסכמי לחלוקת שוק ראו למשל ה"ע „ ÏÈÚÏ ,˜Ïהערה .180
ערר ) 1/97י( ‡ ,ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' Ó"Ú· ˙Â„ÏÙ È˙Â¯˘ ¯ÂÎÒÈפורס בנבו.
עניי  ÏÈÚÏ ,ÈÁ¯ÊÓהערה .191
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החזקה הסדרי אופקיי לחלוקת שוק אשר אי לה ,על פניה ,הצדקה זולת פגיעה
בתחרות .שונה בתכלית המצב כאשר מדובר בהסדרי מסוגי אחרי ,כגו תניות איתחרות
והסדרי בלעדיות .בבסיס הסדרי אלו עומדי לא אחת רציונלי כלכליי לגיטימיי .כ
למשל הסכמי איתחרות בי בעל עסק לבי עובד שפורש ,יש בה בכדי לסייע לשמירה על
סודות מסחריי של בעל עסק 324.ג פגיעת בתחרות של הסדרי בלעדיות אינה מובנת
מאליה ולכריתת קיי במקרי רבי רציונל לגיטימי .כ למשל בלעדיות עשויה להידרש
במקו שבו בלעדיה יימנעו הצדדי להסדר מלהשקיע כספי בפעילות המשותפת
המיטיבה ע רווחת הציבור 325.על כ יש לבחו הסדרי אלו תחת ההסדר הכללי הקבוע
בסעי )2א( לחוק ,ולדרוש – על מנת להורות על בטלות – כי יתקיי בה חשש לפגיעה
בתחרות.
)ד( הסדר בנוגע לסוג המוצרי
סעי )2ב() (4לחוק מחיל את החזקה החלוטה לפגיעה בתחרות על כל הסדר שבו
הכבילה נוגעת ל"כמות הנכסי או השירותי שבעסק ,איכות או סוג" .הסדרי
המגבילי כמות מובילי בדר כלל לעלייה במחיר לצרכ .הצדדי להסדר יכולי לקבוע
מראש מחיר גבוה ,בדר של תיאו מחירי ,ואז התפוקה תרד באופ טבעי ,שכ פחות
צרכני ייאותו לרכוש את המוצר במחיר הגבוה .לחילופי ,ה יכולי לצמצ תפוקה ללא
קביעה של מחיר .לאחר שהביקוש למוצר יעלה ,ג מחיר המוצר ייעלה באופ טבעי,
והתוצאה האנטיתחרותית תושג .זוהי למעשה חזקה משלימה או חזקתראי לחזקה בדבר
המחיר .דוגמה להסדר שבו הוטלה מגבלה על כמות השירותי בעסק נית למצוא בהסדר
בי הבנקי ובו ביקשו הבנקי להסכי על סגירה משותפת של סניפיה ביו ו' בשבוע326.
בדומה ,ג להסדר לקביעת איכות המוצרי או לטיב עלולות להיות השפעות אנטי
תחרותיות .למשל ,כל הסדר בי שתי החנויות הבגדי הפועלות בישוב מסוי שלפיו אחת
תמכור בגדי קי והשנייה בגדי חור ,או אחת תמכור בגדי זולי והשנייה בגדי מעצבי,
מחלקי את השוק בי מתחרי פוטנציאליי ועלולי לפגוע בתחרות .הסדר הנוגע לסוג
עשוי ג להגביל את סוג המוצרי או השירותי שיסופקו בשוק על ידי כל המתחרי על
מנת ליצור אחידות בשוק שתקל על אכיפת ההסדר וענישה של סטייה ממנו .להסדר מסוג זה
עלולות להיות השפעות משמעותיות על הרווחה החברתית החורגות מעבר להשפעה על

 324עניי  ÏÈÚÏ ,Aes System Incהערה .289
 325גילה "הא ראוי לפרו את סכר ההסדרי הכובלי ולחסו את השיטפו בגדרות אדהוק?",
 ÏÈÚÏהערה  ,7בעמ'  .758להרחבה ראו ג הפרק על הסדרי אנכיי להל.
 326בקשת הבנקי לאישור ההסדר הכובל נדחתה בידי בית הדי ,ראו ה"ע )י( ÏÈÚÏ ,13/93
הערה .195
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המחיר .הסדר כאמור עלול ג להגביל את חופש הבחירה של הצרכני ולהקטי את הרווחה
החברתית בדר זו.
ג לחזקה בדבר סוג המוצרי ניתנו בפסיקה מספר פרשנויות מרחיבות ובלתי רצויות.
בעניי  ÏÂÚ·Ëנקבע כי הסכמי איתחרות בי חברות מסחריות ,שבה מתחייבת אחת
החברות שלא לייצר מוצר או להעניק שירות ,נופלי למסגרת החזקה הקבועה בסעי
)2ב() 327.(4בדומה ,בעניי  ÏÂÂÒ ' Ï„Ùקבע בית המשפט המחוזי כי ג הסדרי בלעדיות
שבה מתחייב הספק למכור מוצרי מסוימי ואות בלבד ,מהווי כבילה לעניי סוג
הנכסי או השירותי שבעסק 328.כאמור לעיל ,הסדרי איתחרות והסדרי בלעדיות אינ
הסדרי אשר פגיעת בתחרות היא מוכחת ,ויש לה בדר כלל רציונלי מסחריי
לגיטימיי ,השוני מהרצו לפגו בתחרות גרדא .על כ פרשנות מרחיבה זו לחזקות
החלוטות איננה רצויה ויש להימנע ממנה .נראה לנו כי מ הראוי להגביל את תחולת החזקה
להסדרי אופקיי בי מתחרי בשוק ,שבה מתחייבי אות מתחרי להגביל את כמות
המוצר המסופק או מתחייבי זה כלפי זה לשמור על איכות ירודה של המוצר ,דוגמת
הסדרי שבה מתחייבי המתחרי זה כלפי זה להימנע מאימו טכנולוגיות חדשניות שיש
בה כדי לשפר את איכות המוצר .אכ ,הצעת החוק מגבילה את תחולת החזקה להסדרי
אופקיי בי מתחרי .צמצומה הנוס של החזקה יושג על ידי החלת דוקטרינת הכבילה
הנלווית או דוקטרינת המבט המהיר.

ה .קו פעולה שנקבע בידי ארגו עסקי
סעי  5לחוק ההגבלי העסקיי קובע כי:
"קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו או חלק העלול למנוע או להפחית
תחרות בעסקי ביניה ,או קו פעולה כאמור שהמלי עליו לפניה יראו
כהסדר כובל כאמור בסעי  ,2ואת האיגוד העסקי וכל אחד מחבריו הפועל
על פיו כצד להסדר כובל".
סעי זה מחיל את האיסור ההגבלי על מקרה שבו איגוד עסקי קובע או ממלי על קו
פעולה העלול להפחית את התחרות .במקרה זה ,יראו את קו הפעולה כהסדר כובל ואת
האיגוד וכל מי שפועל בהתא לקו הפעולה כצד להסדר כובל .בהתא לכ ,יסודות האיסור

 327המ' )ת"א(  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ó"Ú· (1993) ÏÂÚ·Ë 6623/97פורס בנבו .הושאר בצרי עיו
בידי השופט חשי בדנ"א  ÏÈÚÏ ,ÏÂÚ·Ëהערה .29
 328עני  ÏÈÚÏ ,ÏÂÂÒ ' Ï„Ùהערה .195
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ה ארבעה (1) :קביעת קו פעולה או המלצה עליו; ) (2על ידי איגוד עסקי; ) (3קו הפעולה
עלול למנוע את התחרות בעסקי; ) (4בי החברי באיגוד העסקי.
בהתא ללשו הסעי ,קו הפעולה אינו חייב להיקבע בדר מוגדרת ומסוימת ודי בכ
שהאיגוד העביר את המידע כי נקבע קו פעולה כאמור לחבריו .בהתא לכ ,קו פעולה יכול
להיות מעוג לדוגמה בתקנו ,בחוזר או אפילו מועבר בעל פה במסגרת נאו שנושא נציג
האיגוד אשר הוא יודע או מערי כי תוכנו יועבר לחבריו .כ למשל נקבע שההמלצה יכול
שתהיה המלצה מפורשת )כגו הנחיה( ,א ג המלצה מכללא .בעניי ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓ
· ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' Ï‡¯˘Èנקבע329:
"לעניי סעי  5לחוק ‚ ‡ÏÏÎÓ ‰ˆÏÓ‰ Ìשל איגוד עסקי לחבריו )ולא רק
הנחיה או הוראה מחייבת( תיראה כהסדר כובל ,ובלבד שהוכח שאותו קו
פעולה שקבע האיגוד העסקי עלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקי
בי חברי האיגוד".
אי הכרח כי קו הפעולה ייקבע בנוגע לכלל החברי באיגוד ודי בכ שהוא יופנה
לחלק .כ למשל נקבע כי הנחיות לשכת עורכי הדי שהופנו לעורכי די ספציפיי ,שנטלו
חלק ב"מבצע דירה מקבל ",נופלות לגדרי הסעי330.
איגוד עסקי מוגדר בסעי  1לחוק ההגבלי באופ רחב כ"חברבניאד ,בי מאוגד
ובי שאינו מאוגד ,שמטרותיו ,כול או חלק ,ה קידו ענייניה העסקיי של החברי בו".
זוהי הגדרה רחבה וכוללת ,שנועדה למנוע מצב שבו איגוד עסקי אשר אינו מאוגד בצורה
פורמלית )לדוגמה במסגרת שותפות או עמותה( יחמוק מגדרי החוק ולא תושת עליו אחריות
ישירה .בעניי „ ¯‡˜‰Ëנקבע כי ג חברה שהוקמה במשות על ידי חברות הביטוח לצור
שיווק תוכנה אשר תתרו לאחידות בשומות הביטוח ,מהווה איגוד עסקי331.
סעי  5מחייב הוכחה כי קו הפעולה שקבע האיגוד העסקי "עלול לפגוע או להפחית
התחרות בעסקי" בי חבריו ,כול או חלק .בכ מצמצ הסעי את תחולת הוראת סעי
 2בשני אופני עיקריי .ראשית ,החזקות החלוטות לפגיעה בתחרות ,הגלומות בסעי )2ב(,
אינ חלות כא .בכל מקרה יש צור להוכיח פגיעה אפשרית בתחרות .בעניי זה ,נראה כי
הפרשנות התכליתית שהחיל בית המשפט העליו בגדר סעי )2א( ,המחייבת כי הפגיעה
בתחרות לא תיפול בגדר זוטי הדברי ,תחול ג כא .תנאי זה הוא תנאי ראוי .א איננו

 329ערר  ,ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' Ï‡¯˘È· ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓ 2/89פורס בנבו.
 330הממונה על ההגבלי העסקיי ÔÈ· ¯„Ò‰Ï Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ¯Â˘È‡Ó ¯ÂËÙ Ô˙Ó ¯·„· ‰ËÏÁ‰
 "ÔÏ·˜Ó ‰¯È„" Úˆ·Ó – ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï È¯·Áפרסו .(2004) 5000052
 331ה"ע )י(  ,ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' Ó"Ú· ¯‡˜‰Ë„ 465/95פורס בנבו.
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מעונייני לעצור את פעילות של איגודי מקצועיי ,אי מקו להחיל עליה את החזקות
החלוטות הרחבות אלא יש מקו לדרוש כי בכל מקרה תיבח אפשרות פגיעת בתחרות.
האופ השני שבו סעי  5מצומצ בתחולתו בעייתי יותר .לשו הסעי מצמצמת את
מישורי הפגיעה בתחרות כ שהאיסור חל רק במקרה שבו קו הפעולה עלול לצמצ את
התחרות בי החברי באיגוד ,כול או חלק .מלשונו של הסעי עולה לכאורה כי הפגיעה
בתחרות תיבח בי אות חברי שהאיגוד קבע כי קו הפעולה יחול לגביה או המלי כי
יחול עליה .תנאי זה בעייתי .כפי שפורט בהרחבה שדיו שערכנו לעיל בפסק די ˘332,Ô¯Ë
צמצו מישורי הפגיעה עלול להשאיר מחו לגדר החוק מקרי רבי שבה נפגעת התחרות
כתוצאה מפעולתו של האיגוד העסקי .נניח למשל כי איגוד עסקי מחייב את חבריו לעשות
את פעולותיה א ורק דר כרטיס אשראי מסוג מסוי .אי ספק כי התחרות בי החברי
באיגוד איננה נפגעת ,אלא א ה עוסקי בשוק כרטיסי האשראי .בה בעת ,הסדר כאמור
עלול לפגוע בתחרות בשוק כרטיסי האשראי א חברי האיגוד מהווי חלק משמעותי
מצרכני כרטיסי האשראי .מלשו הסעי עולה כי הסדר כאמור יהיה פטור מתחולת סעי 5
כיוו שהוא אינו ממלא אחר התנאי הרביעי הגלו בו .לדעתנו ,יש לפרש את סעי  5באופ
מרחיב ולכלול במסגרתו קווי פעולה אשר יש בה בכדי להפחית את התחרות בעסקי בכל
מישור שהוא ,לאו דווקא בי חברי האיגוד לבי עצמ .פרשנות שכזו עולה בקנה אחד ע
תכלית החוק .יתירה מכ ,היא עולה בקנה אחד ע פרשנותו של סעי )2א( ,המרחיבה א
היא את מישורי הפגיעה בתחרות בדר דומה .כפי שפורט לעיל ,פרשנותו של בית המשפט
העליו לאחר פסק די שטר בחרה להתעל מהתנאי המצמצ את מישורי הפגיעה
בתחרות .ההיגיו אשר הדרי ,ככל הנראה ,את בית המשפט העליו בעשותו כ ,חל באותה
מידה ג בענייננו .אשר על כ ראוי ,לדעתנו ,להחיל פרשנות דומה ג בגדר סעי .5
מטרתו של האיסור הגלו בסעי  5היא להרחיב את תחולתו של האיסור על עריכת
"הסדר כובל" על מנת שלא לאפשר לפעולות מתואמות הנעשות דר איגודי עסקיי ,אשר
עלולות לפגוע בתחרות ומהוות מעשה יוביומו במשק הישראלי ,לחמוק מגדר הוראותיו
של האיסור על עריכת הסדר כובל .הסעי נועד למנוע מצבי שבה האיגוד העסקי משמש
כגור מתא בי חברי האיגוד או כגור המקל על תיאו או על התאמה אוליגפוליסטית.
ההיסטוריה של דיני התחרות בישראל הוכיחה כי איגודי עסקיי נטלו חלק פעיל ברבי
מהקרטלי החמורי שנתגלו במשק .כפי שציי הממונה על ההגבלי העסקיי ·‰ËÏÁ‰
·„·¯ 333:Ï‡¯˘È· Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡ „Â‚È‡ ÔÈÈÚ· Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ¯Â˘È‡Ó ¯ÂËÙ Ô˙Ó

 332ראו ג גל ÏÈÚÏ ,הערה .7
 333הממונה על ההגבלי העסקיי ‡¯ÂËÙ Ô˙Ó ¯·„· ‰ËÏÁ‰ – Ï‡¯˘È· Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡ „Â‚È
·˙‡ Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ¯Â˘È‡Ó ÌÈפרסו .(2002) 3015425
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"הקמתו של איגוד עיסקי כשלעצמה ובפני עצמה ,אינה מהווה הסדר כובל
ואינה מצריכה היתר לפי חוק ההגבלי העסקיי .אלא שהניסיו המצטבר
באכיפת דיני התחרות מלמד כי לאיגודי עסקיי פוטנציאל רב במיוחד
להפו לפלטפורמה לתיאומי על ידי מתחרי ולעריכת הסדרי כובלי
אחרי על יד .איגודי עסקיי א שימשו כסות לקרטל .כ היה בפרשות
קרטל חברות הביטוח ,קרטל המרצפות ,קרטל מורי ואחרי; בכול שימשו
ההתאגדויות העסקיות ככלי ומסווה לביצוע הסדרי כובלי קשי (hard
) ,core cartelכאלה אשר בגינ מוגשי על ידי רשות ההגבלי העסקיי
הליכי פליליי .מסתמא אפוא כי קו הגבול בי פעילות מותרת באיגוד
העסקי לפעילות תיאו אסורה הוא עניי בעל חשיבות מרובה".
על רקע זה ,קיימת חשיבות באיסור כללי על קביעת קו פעולה עסקי במידה שקו
הפעולה עלול לפגוע בתחרות בשוק .קו פעולה של איגוד עסקי עשוי לפגוע בתחרות בשוק
בצורות מגוונות .ראשית ,קו הפעולה עלול להקל על חברי האיגוד לגבש ביניה הסכמות
בנוגע לתנאי הנדרשי לצור גיבוש הקרטל ,במקו שבו קיי קושי בגיבוש אות
הסכמות ללא עירוב גור מתא .כ למשל הפיצה התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל
הוראות לחבריה לעניי קביעת שערי חליפי אחידי בטיסות סדירות ,טיסות שכר ושירותי
תיירות 334.מטרתה של ההוראה הייתה למנוע תחרות שהתקיימה בי חברי ההתאחדות
במת שערי חליפי מועדפי ללקוחות .דוגמה נוספת נית למצוא בהוראות ועד ארגו מורי
הנהיגה בקריות למורי הנהיגה החברי באיגוד לגבות סכו קבוע מכל תלמיד בעבור סל
שירותי335.
שנית ,קו פעולה של איגוד עסקי הוא אמצעי יעיל במיוחד לצור הטלת חר על
מתחרי .כ למשל נעשה שימוש בקו פעולה על ידי איגוד סוכנות השחקני על מנת להטיל
חר על מפיקי או בימאי שניהלו עסקי ע סוכני העוסקי בו זמנית בייצוג ובליהוק
שחקני 336.בדומה ,איגוד המוסכי עשה שימוש בקו פעולה עסקי על מנת להטיל חר על
יצרנית מצברי "וולק" אשר שיווקה את המצברי ישירות לצרכ ולא דר חברי האיגוד337.
שלישית ,קו הפעולה עלול לשמש כגור השומר על יציבות הקרטל על מנת להתגבר על
התמריצי האינהרנטיי של המשתתפי בו להשיא את רווחיה על ידי סטייה מההסכמות

334
335
336
337

הממונה על ההגבלי העסקיי ˜– Ï‡¯˘È· ˙Â¯ÈÈ˙Â ˙ÂÚÈÒ ÈÎÂÒ ˙Â„Á‡˙‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ Â
˜· Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈ·˜ – ÔÈÙÈÏÁ È¯Ú˘ ˙ÚÈפרסו .(1997) 3001432
ת"פ )י(  ,‚¯·ÙÒÂÈ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 324/98פ"מ תשס"א).118 (1
 ÏÈÚÏ ,ÌÈ˜Á˘‰ „Â‚È‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰הערה .122
ת"א )ת"א(  ,1617/93המ'  ,Ï‡¯˘È· ÌÈÎÒÂÓ‰ „Â‚È‡ ' Ó"Ú· ÌÈ¯·ˆÓ Ô˜ÏÂÂ 13006/93פ"מ
תשנ"ד).274 (3
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שביסוד הקרטל ,דוגמת הורדת המחיר או הגדלת הכמות .האיגוד העסקי הוא גו אידיאלי
לשמש כגור המאתר חריגות מההסכ או הקובע "סנקציות" בגי החריגה מההסכ .כ
למשל קבע איגוד שמאי המקרקעי תערי מינימו לשירותי שמאות מקרקעי לחבריו338.
אות שמאי אשר הפרו את ההסכ היו חשופי לדיו משמעתי בפני ועדת האתיקה של
הלשכה ,עובדה אשר מטבע של דברי תרמה לאכיפת תערי המינימו.
שאלה מעניינת היא הא הסדר שעושה איגוד עסקי יכול להיכנס ג לגדר האיסור
הקבוע בסעי  2לחוק ,או שמא סעי  5מהווה הסדר שלילי לגבי כל הסדר שאיגוד עסקי
הוא צד לו .לדעתנו ,סעי  5אינו מהווה הסדר שלילי ,אלא מטרתו להרחיב ולהבהיר את
תחולתו של האיסור ההגבלי .אכ ,בעניי · ıÈ·Â¯Âטענו חברי קרטל הביטוח כי סעי  5נועד
לקבוע סייג לתחולתו הכללית של סעי  2לחוק וזאת מקו בו נעשי הסדרי כובלי
במסגרת איגוד עסקי 339.כ קיוו הנתבעי באותו עניי לחמוק מתחולת של החזקות
החלוטות .בית המשפט העליו דחה את הטענה ,תו שקבע כי תכליתו של הסעי היא
להרחיב את הוראות סעי  2ולא לצמצמ )בעמ' :(879
"תכליתו של סעי  5לחוק ההגבלי·ˆÓ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‡È‰ ,Â˙ÒÈÙ˙Ï ,
˘·„Â‚È‡ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î ˙Ú‚Ù ÌÈÂÒÓ ÛÚ· ˙È˘ÙÂÁ‰ ˙Â¯Á˙‰ Â
ÈÂ˘Ú ‰Ê ·ˆÓ· .Ô‰ÈÙÏ ÌÈ‚‰Â ÂÏÏ‰Â ÂÈ¯·ÁÏ "˙ÂˆÏÓ‰" ıÈÏÓÓ˘ È˜ÒÚ
Ï·ÂÎ‰ ¯„Ò‰‰ ˙¯È·Ú ÈÙÏ „Â‚È‡‰ È¯·Á ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙ÏË‰· È˘Â˜ ˙ÂÈ‰Ï
 .˜ÂÁÏ 4 ÛÈÚÒ· ‰ÚÂ·˜‰קושי זה נובע מכ שייתכ מצב שבו חבר באיגוד
העסקי פעל לפי קו הפעולה שהומל עלידי האיגוד ושעלול לפגוע
בתחרות ,אול ללא שמתקיימי לגביו כל יסודות עבירת ההסדר הכובל...
סעי  5לחוק נועד לאפשר את הטלתה של אחריות פלילית על אד כזה
)וא על האיגוד העסקי עצמו( .עלכ הוא קובע כי יש לראות בקו הפעולה
שהומל )או נקבע( עלידי האיגוד כהסדר כובל ובחבר האיגוד שנהג לפיו
כצד להסדר הכובל .לעומת זאת כאשר עסקינ באד שאי קושי להוכיח את
היותו 'צד' להסדר כובל ,אי קיימת שו הצדקה שייהנה מהגנה כלשהי
מפני הטלת אחריות פלילית רק מפני שביצע את פעולותיו במסגרתו של
איגוד עסקי .לפיכ אי כל מניעה להרשיע חבר באיגוד עסקי בעבירת
ההסדר הכובל ה'רגילה' א מתקיימי לגביו כל היסודות הדרושי לשכלול
העבירה".

 338הממונה על ההגבלי העסקיי ˜·˙ˆÙ‰ :ÔÈÚ˜¯˜Ó È‡Ó˘ ˙Î˘Ï È„ÈÏÚ ‰ÏÂÚÙ Â˜ ˙ÚÈ
˙ Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈ·˜ – ÈÏÓÈÈÓ ÛÈ¯Úפרסו .(1995) 3006353
 339ע"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה .37
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מדוע אפוא יש צור בסעי  5כלל? נית להצביע על שלוש פרשנויות אפשריות
המרחיבות את הגדרתו של "הסדר כובל" הקבוע בסעי  2או ,למצער ,באות להבטיח כי
המקרי הנופלי לגדר סעי  5נופלי לגדר האיסור ההגבלי.
ראשית ,סעי  5מבטל טענה שעשויה הייתה להישמע ,שלפיה איגוד עסקי המוגדר,
כאמור לעיל ,בצורה רחבה מאוד הכוללת כל חבר בני אד שמטרתו לקד את ענייניה
העסקיי של החברי בו ,אינו עונה על התנאי כי ההסדר נער בי "בני אד המנהלי
עסקי" .לכאורה נית היה לטעו כי איגוד עסקי אינו מנהל עסקי בקובעו קו פעולה עסקי,
אלא חבריו ה אלה המנהלי עסקי .סעי  5סות את הגולל על טענה זו.
שנית ,סעי  5מבטל דוחה טענה אפשרית לפיה קביעת קו פעולה עסקי על ידי איגוד
עסקי אינו נכנס לגדר האיסור ההגבלי כיוו שעסקינ בפעולה חדצדדית שאינה מהווה
"הסדר" כמשמעותו בסעי  2לחוק .ע זאת מ הראוי להעיר כי במידה וחברי האיגוד
ממלאי אחר הוראות האיגוד ,הרי שבהתא לפרשנות המרחיבה שניתנה למונח "הסדר"
נית לראות בהסכמת למלא אחר קו הפעולה את אותה ההסכמה הנדרשת יצירת הסדר340.
בייחוד כ הוא הדבר כאשר קו הפעולה משרת את טובת כל חברי הקבוצה בהתגברו על
בעיות של תיאו קולקטיבי מול צד שלישי או בינ לבי עצמ ומי שנהני מקו הפעולה
ופועלי על פיו ה חברי באיגוד העסקי .כ שבהחלט ייתכנו מקרי רבי הנופלי בגדרי
סעי  2וסעי  5לחוק ג יחד ,ובהקשר זה נית לראות בסעי  5סעי דקלרטיבי בלבד אשר
אינו מרחיב את האיסור הכללי הקבוע בסעי  2לחוק.
לבסו ,סעי  5סות את הגולל על טענה שלפיה במקו שבו האיגוד העסקי רק ממלי
על קו פעולה אשר לכאורה אינו מחייב את החברי בו ,אי התנהגות זו עולה לכדי הסדר.
לכאורה נית היה לטעו כי המלצה מעי זו דומה למקרה של מנהיגות מחירי אשר נדו
לעיל ועל כ מהווה היא התאמה ולא תיאו .כפי שפורט לעיל ,טענה זו דינה להידחות .זאת
כיוו שבעצ קביעת קו הפעולה עצמו על ידי האיגוד יש משו התערבות אקטיבית בתנאי
השוק .טענה זו מתחזקת לאור העובדה שלרוב מקבלי ההחלטות באיגוד ה נציגי הגורמי
הפועלי בשוק ועל כ ברור שקו הפעולה בא לשרת את טובת של חבריו אשר לא יכלו
להשיגה בדר אחרת ,לפחות לא בקלות כה רבה .סעי  5נועד אפוא להבהיר כי ג מקרי
אלו נופלי לגדר האיסור ההגבלי .נציי כי בעת חקיקת חוק ההגבלי המבחני לקביעת קו
הגבול בי תיאו לבי התאמה לא היו סדורי וברורי ,ולכ ייתכ כי המחוקק סבר כי סעי
 5אינו דקלרטיבי אלא מהווה הרחבה של האיסור הקבוע בסעי  .2כ מתגבר הסעי על
טענה אפשרית שלפיה המלצה לפעולה אינה עולה לכדי הסדר ,כיוו שהצדדי לאיגוד אינ
מחויבי לפעול על פיה.

 340ראו דיו בהגדרת המונח "הסדר"  ÏÈÚÏבעמ' .194
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ו .התאמה להסדר כובל

הסדרי כובלי – יסודות האיסור

קיי341

כללי
סעי  6לחוק ההגבלי העסקיי ,שכותרתו "התאמת פעולה להסדר כובל" קובע
כדלקמ:
"אד המנהל עסק וביודעו על קיו הסדר כובל מתאי את פעולותיו
להסדר ,כולו או מקצתו ,יראו אותו כצד להסדר".
סעי זה מטיל איסור הגבלי על אד המנהל עסק בהתקיי התנאי הבאי (1) :קיי
הסדר כובל; ) (2מודעות האד לדבר קיומו של ההסדר הכובל; ) (3התאמת פעולותיו
להסדר ,כולו או מקצתו .בהתקיי שלושת התנאי ,קובע הסעי כי יראו באותו אד צד
להסדר.
סעי  6לחוק מהווה חריג לעיקרו שעליו עמדנו בהרחבה לעיל ,ולפיו התאמת פעילותו
העסקית של אד לפעילות מתחריו היא פעולה חדצדדית אשר אינה עולה לכדי הסדר
כובל .זהו חריג ייחודי לדי הישראלי ,אשר לא זכה עד עתה בניתוח מעמיק בפסיקה או
בכתיבה האקדמית342.
התנאי לתחולת החריג ה כאמור מודעות להסדר כובל קיי והתאמה לו .אי צור
שיתקיי יסוד ההסכמה הקבוע בבסיס הדרישה בנוגע ל"הסדר" 343.לא למותר להדגיש כי
בניגוד להסדר כובל ,אשר יכול להתגבש בעצ ההסכמה עליו ,החריג חל רק במקו
שננקטה פעולה אקטיבית של התאמה להסדר הכובל 344.לדעתנו ,הכלל הקבוע בסעי 6
לחוק אינו מחייב התאמה מוחלטת להתנהגות של הצדדי להסדר ,אלא די בפעולה
חקיינית היוצרת התנהגות מקבילה אשר כמעט שאינה סוטה מ ההסדר הכובל הקיי במידה
שפוגעת בו .כ נית להניח שכוונת הסעי היא להתאמה מהותית ,ולא לזה#ת מצומצמת
לאירוע יחיד שהשפעתו על התחרות אינה רבה .המבח שיש להחיל כא הוא מבח
הפוטנציאל של חיזוק הפגיעה בתחרות ,קרי א התנהגותו של הצד המתאי את פעולתו
להסדר עלולה לחזק באופ פוטנציאלי ,ול #במעט ,את הפגיעה בתחרות שההסדר גור.
למשל א הצדדי להסדר הסכימו על תיאו מחירי בכל מוצריה ,והצד השלישי מתאי
את מחיריה של מרבית מוצריו – א לא את כול – למחירי ההסדר הכובל ,יש לבחו א

341
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חלק זה מבוסס בעיקרו על גל ÏÈÚÏ ,הערה .15
לניתוח ראשוני ראו גל.Ì˘ ,
ת"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,33בפס' .76
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ההתאמה חיזקה את הפגיעה בתחרות של ההסדר הכובל א שהיא אינה מלאה .א
המוצרי שמחיריה לא הותאמו אינ משפיעי באופ משמעותי על התחרות בשוק
המוצרי שמחיריה הותאמו ,אזי תנאי הסעי מתמלאי .חיזוק לפרשנות זו נית למצוא
בלשו סעי  6החל במידה שווה במקו שבו ההתאמה היא ל"כולו או מקצתו" של ההסדר.
משמע ,הדגש הוא על השפעתה הפוגענית של ההתאמה ולאו דווקא על ההתאמה עצמה,
אשר אינה נדרשת להיות חופפת למרבית תניות ההסדר.
הכלל האוסר על התאמה להסדר כובל מהווה יצורכלאיי בי הכלל האוסר על הסדר
כובל לבי הכלל המתיר התאמה אוליגופוליסטית .בעוד התאמה להתנהגות מתחרה היא
לעברה פלילית ,א מושא ההתאמה
לרוב לגיטימית ,היא אסורה ,ועשויה א לשמש בסיס ֵ
הוא הסדר כובל שהמתאי יודע עליו .נשאלת השאלה מהו ההיגיו העומד בבסיס החריג:
מדוע הטעמי העומדי בבסיס ההלכה בדבר חוקיות ההתאמה אינ חלי כאשר ההתאמה
היא להסדר כובל? הא אכ יש להטיל איסור פלילי על חברה אשר בחרה באופ עצמאי את
הדר המשיאה את רווחיה בהתחשב בנסיבות השוק ,לרבות קיומו של הסדר כובל בו? אי
הבדל רב בי התאמה להסדר לבי התאמה לפעילות שאינה מהווה הסדר מבחינת התנהגותו
ה"חקיינית" של הצד השלישי .על פניו ,קשה להבחי בי סיטואציה שבה גו עסקי המעלה
מחיר בתגובה להעלאת מחיר בידי מתחרה ,לבי סיטואציה שבה אותו גו עסקי מעלה
מחיר בתגובה להעלאת מחירי מתואמת בידי כמה ממתחריו .נית א לטעו כי ההיפ הוא
הנכו :במקו שבו מספר מתחרי פועלי בצורה מתואמת הרי שרק טבעי והגיוני כי
מתחרי נוספי יתאימו את עצמ לאותה פעילות .א בשני המקרי מדובר בפעולות
רציונליות ,מדוע להבחי ביניה ולאסור רק על התאמה להסדר? א נאסור התאמה כאמור,
נאסור על הצד השלישי התנהגות דומה עד מאוד לזו המותרת לו במסגרת התאמה
אוליגופוליסטית "רגילה" .ההבדל היחיד הוא שקל הרבה יותר להתאי התנהגות להסדר
מאשר להתאמה אוליגופוליסטית .מהי אפוא ההצדקה העומדת בבסיס החריג?
הצעת החוק והדיוני בכנסת לפני קבלתו אינ זורי אור על תכליתו של החריג ועל
ההצדקות לו ,אול דומה כי נית להצדיקו ה על בסיס הטע המעשי ה על בסיס הטע
המהותי העומדי בבסיס הכלל המתיר התאמה "רגילה" 345.כמפורט לעיל ,אחד הטעמי
העיקריי לחוקיותה של התאמה רגילה היא הבעייתיות המעשית בהסדרתה ,אול בעוד
שבהתאמה רגילה יידרש בית המשפט להתערב באופ נמש בתנאי השוק על מנת לקבוע
מחירי שוני לחברות שונות כדי לאפשר את פעולתו התקינה של השוק ,איסור ההתאמה
להסדר כובל קובע "קו אדו" ברור וחדמשמעי שאינו פוגע בפעולתו התקינה של השוק,
בהטילו איסור על אימו אות תנאי שנקבעו על ידי חברי ההסדר הכובל .נוס על כ,
בניגוד לקשיי הקיימי בהוכחת התאמה ,לצורכי סעי  6לחוק לא נדרש להוכיח דבר,
 345ראו  ÏÈÚÏאת הטקסט הנלווה להערות .9895
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למעט שההתנהגות המקבילה נבעה מהתאמה מודעת להסדר כובל .ישאל השואל – הא
האיסור לא יגרו לכ שמי שאינו צד להסדר יקבע מחירי גבוהי יותר מאלה שקבעו חברי
ההסדר ,על מנת להבחי בי מחיריו לבי אלה של ההסדר ,ובדר זו יפגע ברווחה
החברתית? התשובה לכ היא כי חשש זה אינו מציאותי .מעצ טיבו וטבעו של ההסדר
הכובל ,חבריו יקבעו את המחיר הגבוה ביותר שנית לגבות בתנאי השוק על מנת להשיא את
רווחיה .על כ א שאר החברות שאינ חברות בהסדר יגבו מחיר גבוה מזה שקבע ההסדר,
יש לשער כי לרוב הוא לא יהא רווחי בעבור .בהתא לכ ,איסור ההתאמה להסדר כובל
קיי מאפשר מת סעד מעשי ,פשוט יחסית ,לחלק ממצבי ההתאמה האוליגופוליסטית.
אול חשוב מכ ,בבסיס החריג עומד ג טע מהותי .ללא החריג יופטרו צדדי
מתחולת החוק רק בשל העובדה שלא היו צד להסדר המקורי ,אלא רק התאימו את
התנהגות לו ,א שהתאמה זו עלולה לפגוע בתחרות בשוק ועשויה א להיות ה"מלט"
אשר מחזק את ההסדר ומונע את קריסתו .ההיגיו העומד בבסיס הכלל דומה לזה שהניע את
בית המשפט העליו לקבוע כי ג מצג שווא של צד כי יקיי בפועל את ההסכמות שבבסיס
ההסדר – עולה כדי הסדר .בשני המקרי הפעולה הנידונה מחזקת את ההסדר הכובל,
וייתכ שבלעדיה לא היה ההסדר קיי מלכתחילה .נוס על כ ,התאמה להסדר קיי עלולה
להגביר בצורה משמעותית את הנזק הנגר ממנו .היא עלולה להוביל להתנהגות מקבילה ג
בשוק שבו לא מתקיימי תנאי מושלמי להתאמה אוליגופוליסטית ,על ידי כ שאות
שחקני הנדרשי לתיאו יערכו ביניה הסדר כובל ,וכל היתר יתאימו את התנהגות לו.
החריג האמור מקטי את התמרי לפגיעה בתחרות בכמה מקרי .ראשית ,הוא מונע ,ול#
באופ חלקי ,ניצול לרעה של הפרצה בחוק הנובעת מחוקיותה של ההתאמה
האוליגופוליסטית על מנת לחזק את קיומו של הסדר כובל אסור .נניח שחברות אחדות
מבקשות לערו ביניה הסדר כובל .חלק מהחברות חוששות מהסנקציות המשפטיות
הכרוכות בעריכת הסדר כאמור ואינ מוכנות ליטול סיכו זה על עצמ ,אול ידוע לכל כי ה
יהיו מוכנות להתאי את התנהגות לזו של הצדדי להסדר כובל ,א התאמה כאמור לא
תישא בחובה את הסנקציות הפליליות הכרוכות בעריכת הסדר כובל 346.במצב דברי זה
תגבר נטיית של החברות המוכנות ליטול על עצמ את הסיכו המשפטי הכרו ביצירת
הסדר כובל ,בהניח כי קיי סיכוי גדול ששאר החברות יחרויחזיקו אחריה א שה אינ
כבולות להסדר באופ טכניפורמלי 347.למעשה ,יש צור בשני צדדי בלבד להסדר הכובל
 346מוב שבמקרה שקונסטרוקציה זו מקורה בהסדר מקדי נית לראות בהסדר עצמו הסדר כובל,
אול בשווקי אוליגופוליסטיי לעתי אי צור בהסדר מפורש ודי בהתאמה של פעולות
החברה לאלה של החברות בהסדר הכובל ליצור תוצאה דומה בשוק.
 347נית לטעו כי דווקא חוק המתיר התאמה להסדר כובל היה מקטי את התמריצי ליצירתו של
הסדר כאמור .זאת ,עקב תופעת "הרוכב החופשי" ,שלפיה כל צד היה מחכה שהאחרי יערכו
ביניה הסדר ,כ שהוא יוכל להתאי את עצמו להסדר מבלי לעבור על החוק .בה בעת ,ייתכ
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כדי שהתחרות בשוק תיפגע ,ובלבד שהמתחרות העיקריות יתאימו את התנהגות להסדר348.

הכלל הקבוע בסעי  6לחוק מונע את השימוש בקונסטרוקציה זו ,בהשוותו את מעמד
המשפטי של אלה המתאימי את פעולותיה לחברי ההסדר למעמד המשפטי של הצדדי
להסדר עצמו .יודגש כי פעמי רבות ההתאמה להסדר הכובל היא המאפשרת את קיומו
מלכתחילה ,שכ אלמלא אותה התאמה הייתה מתקיימת תחרות בשוק ,אשר הייתה פוגמת
בהצדקתו הכלכלית של ההסדר .שנית ,הכלל האמור מונע התאמה של מתחרה חדש להסדר
הקיי בשוק .מתחרה חדש עשוי להפיח רוח חיי בתחרות הרדומה השוררת בשוק שבו
נעשה הסדר כובל ,אול לעתי לא משתל למתחרה החדש להתחרות באגרסיביות ,אלא
להצטר לסטטוס קוו הקיי ,המבוסס על הסדר בי החברות הפועלות בשוק .א המתחרה
החדש יודע על קיומו של הסדר כובל בשוק ,הכלל המשפטי אוסר עליו להתאי את
התנהגותו להסדר זה .הכלל מחייב אפוא את הצדדי בשוק לבחור בי שתי חלופות:
התאמה להסדר כובל קיי ,שדינה כהצטרפות לו ,או פעולה עצמאית לחלוטי שאינה עולה
כדי התאמה .למעשה ,הוא מחייב את מי שאינ צדדי להסדר לנהוג כ"מחוללי תחרות"
בשוק.
נית להדגי את חשיבותו של סעי  6לחוק על ידי וריאציה על פעולותיו של אחד
הנאשמי בת"פ ‡ 349,·˜ÚÈ ÍÈÏ‰ש סירבה אחת מיצרניות הצינורות להצטר להסכ
השיווק ,שהיווה למעשה הסדר כובל ,אול התאימה את מחירוניה לאלה של חברת השיווק,
וא אמרה מפורשות לחברת השיווק כי העלאת המחיר תועיל ג לה 350.בית המשפט קבע
כי החברה היא צד להסדר הכובל ,בי היתר מכיוו שהודיעה מראש על אימו מדיניות
מקבילה של העלאת מחיר ,אול ג ללא ההודעה האמורה היה המקרה נתפס בגדר סעי 6

שתמריציה של חלק מהצדדי היו עדיי חזקי דיי להניע ליטול על עצמ את הסיכו
הכרו בעריכת הסדר כובל ג בתנאי אלה.
 348הניתוח המוצע סוטה מההערכה הרגילה שלפיה רק מי שהוא צד להסדר כובל יתאי את
התנהגותו לו ,אול אי קושי תאורטי לשלב בי הניתוח הכלכלי של הסדרי כובלי לבי
הניתוח הכלכלי של התאמה אוליגופוליסטית .השאלה העיקרית שנותרת היא מדוע יש צור
מלכתחילה בהסדר כובל שישמש בסיס להתאמה .התשובה לכ טמונה במורכבות של תנאי
השוק ובקושי להגיע לפעולה מקבילה ללא הסכמה מפורשת .נניח שיש שתי קבוצות של
יצרני המשתמשי בטכנולוגיה שונה לייצור אותו מוצר ,ועל כ עלויות הייצור שלה שונות.
הסכ בי שני יצרני ,אחד מכל סוג ,יכול לשמש נקודת מוצא להתאמה אוליגופוליסטית של
כל יתר המתחרי בשוק.
 349עניי ‡ ÏÈÚÏ ,·˜ÚÈ ÍÈÏ‰הערה .301
 ,Ì˘ 350פס'  9290לפסק הדי .הנאש דג מתאר את התגובה על ההצעה להצטר לחברת
השיווק ,המהווה הסדר כובל ,בזו הלשו" :הכוונה היא שלא נשווק ]דר חברת השיווק
המשותפת[ ולא נתחשב בשו שיחה שהיה למישהו ע מישהו .אנחנו נעלה מחירוני ואני
מודה בזה היו בהתא למחירוני בשוק".
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לחוק וההתאמה להסדר הכובל שקיומו היה ידוע הייתה מחייבת את המתאי כאילו הסכי
מלכתחילה להיות צד להסדר הכובל351.
ישאל השואל – מדוע תחולתו של סעי  6לחוק מותנית בידיעה על קיומו של הסדר
כובל של הגו שמתאי את התנהגותו להסדר כאמור ,ואי די בעצ ההתאמה של פעולותיו
להסדר? שאלה זו מתחדדת לנוכח העובדה שכאשר מדובר בהסדר כובל בלתי חוקי המידע
על קיומו יהיה סמוי ,ועל רשויות האכיפה יקשה להוכיח כי מי שמתאי את התנהגותו
להסדר הכובל אכ ידע על קיומו של הסדר כאמור .במצב דברי זה ,הדרישה להוכחת רכיב
הידיעה עלולה לעקר במידה רבה את החריג מתוכנו .התשובה נגזרת מהכלל הבסיסי שלפיו
התאמה אוליגופוליסטית מותרת ואינה בלתי חוקית כשלעצמה .על כ א מי שמתאי את
פעולותיו אינו מודע לכ שהוא מתאימ להסדר כובל ,אלא סבור שהוא מתאימ לתנאי
הקיימי בשוק ,אשר יכולי לנבוע מהתאמה אוליגופוליסטית גרדא ,הוא לא ייתפס בגדר
החריג ,שא לא כ הוא יחשוש תדיר מהתאמה בכל מצב ,ונמצאנו מחילי את החריג על
הכלל.
בה בעת יש להניח כי אי צור בהוכחה חדמשמעית של ידיעה סובייקטיבית בפועל .די
שהיא תוכח תו שימוש בראיות עקיפות ,שלפיה לא היה סביר להניח ,בנסיבות העניי ,כי
התנהגות של הגורמי האחרי בשוק לא נבעה מהסדר כובל בלתי חוקי .נראה כי בהקשר
זה תיתכ תחולה לדוקטרינה הנהוגה בפלילי של "עצימת עיניי" :קרי במקו שבו
בהתחשב בנסיבות היה צרי אותו גו עסקי לדעת כי קיי הסדר והוא "עצ עיניו" מפני
האפשרות כאמור ,יראו בו כצד להסדר.
כאמור ,הגיונו של הכלל הקבוע בסעי  6לחוק נעו בעובדה שהתאמה להסדר כובל
מחזקת אותו ,מגבירה את תמריצי הצדדי להסכי לו מלכתחילה )בהנחה שה יכלו
להערי מראש כי יתר החברות בשוק יתאימו את התנהגות להסדר( ומקטינה את תמריצי
הצדדי לסטות ממנו .א כ הא כדי להחיל את החריג יש להוכיח כי ההתאמה לפעולותיו
אכ תרמה בפועל לחיזוקו של ההסדר? לדעתנו ,התשובה לכ היא שלילית .מלשונו של
הסעי עולה כי לש התגבשות יסודותיו אי צור לבחו את מידת הפגיעה בתחרות בפועל
הנובעת מההתאמה ,אלא מרגע שהוכחו התאמה להסדר כובל ומודעות של הצד המתאי
לקיומו של הסדר כאמור ,רואי את מי שמתאי כצד להסדר הכובל .ג כלל זה הגיונו
בצדו .א לא כ ,תבקש כל חברה להתחמק מתחולת האיסור בטענה כי התאמתה לבדה לא

 351לדוגמה נוספת ראו ת"פ  ÏÈÚÏ ,Ò˜ÈÙ‰הערה  ,33בשער חמישי :אישו מס'  – 4ענ ציוד
מכני הנדסי )צמ"ה( ,בפס'  .130129במקרה זה התאימה חברת הביטוח "אריה" את תנאי
חוזיה לאלה של שאר החברות ,א שהייתה היחידה שלא נדרשה לתנאי הרלוונטיי על ידי
מבטחי המשנה .בית המשפט אינו מתייחס לתחולתו של ס'  6לחוק ,בי היתר מכיוו שחברת
"אריה" לא הועמדה לדי באותו מקרה.
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עזרה באופ משמעותי בגיבוש ההסדר ,אלא לכל היותר הצטברות ההתנהגויות המתאימות
של כמה חברות היא שהובילה לתוצאה כאמור .שנית ,מידת הפגיעה בתחרות נבחנת כבר
במסגרת הגדרתו של ההסדר הכובל352.
מ התנאי הדורש כי ההתאמה תהא להסדר כובל ומ העובדה שתנאי מוקד לסיווגו של
הסדר כהסדר כובל הוא פגיעה לא זניחה בתחרות 353,עולה שאלה מעניינת :הא תנאי
הפגיעה הלא זניחה בתחרות נבח בלי להביא בחשבו את ההשפעה על התחרות שנגרמה
על ידי החברה שהתאימה את פעולותיה להסדר ,או שמא השפעה זו נכללת בהערכת מידת
הפגיעה של ההסדר? מחד גיסא ,נית לטעו כי לשו הסעי מרמזת על פרשנות המחייבת
התגבשות כל יסודותיו של ההסדר הכובל עוד בטר תיבח ההתאמה אליו .פרשנות זו
מתבססת על העובדה שתנאי לקיומו של החריג הוא קיומו של הסדר כובל ,אשר יסוד
מיסודותיו הוא פגיעה לא זניחה בתחרות ,ועל כ תנאי הפגיעה הלא זניחה בתחרות ייבח
ללא השפעתה של ההתאמה .מאיד גיסא ,פרשנות זו אינה עולה בקנה אחד ע תכלית
החוק ,מכיוו שהיא יוצרת פרצה שדרכה יוכשרו הסדרי שמטרת ותוצאת היא פגיעה
בתחרות .א תתקבל הפרשנות האמורה ,יוכלו שתי חברות קטנות בעלות השפעה מועטה
על תנאי השוק לערו ביניה הסדר כובל ,ביודע כי קיימת סבירות גבוהה ששאר החברות
בשוק ֵידעו על קיומו של ההסדר ויתאימו את התנהגות לו .א תתקבל פרשנות זו ,לא ייכנס
מקרה זה לגדרי החריג הקבוע בחוק א שהוא פוגע בתחרות באופ ממשי ומכ#ו .על כ יש
לדעתנו לקרוא את הסעי כ שפגיעתו של ההסדר הכובל בתחרות תיבח תו התחשבות
בכל הצדדי לו ,לרבות מי שמתאי את פעולותיו אליו.
דר המל לפתרו בעיה זו היא כמוב תיקו הוראות החוק ,כ שיקבעו באופ מפורש
כי בחינתו של ההסדר בתחרות תיעשה בהתחשב ג בתרומת לפגיעה של גורמי עסקיי
המתאימי במודע את פעולותיה להסדר ,אול נית להגיע לתוצאה זו ג באמצעות
פרשנות של התנאי הדורש פגיעה של ההסדר בתחרות כחל ג על פגיעת הפוטנציאלית
בתחרות של הצדדי המתאמי את התנהגות להסדר ,ובלבד שהצדדי להסדר הכובל היו
מודעי לסיכוי הגבוה שחברות נוספות יתאימו את פעולותיה אליו .ראוי להבחי כא בי
מצב שבו הצדדי להסדר מודעי לפוטנציאל ממשי של התאמה ,או לקיומה של התאמה
בפועל ,לבי מצב שבו מודעות כאמור אינה קיימת .רק במצב הראשו יש לקבוע כי מדובר
העברה החלה בדי
בהסדר כובל .פרשנות זו מתיישבת ע דרישת המודעות ליסודות ֵ
העברה ,לרבות יסוד
הפלילי ,שלפיה על הנאש להיות מודע לכל יסודותיה העובדתיי של ֵ

 352גל ÏÈÚÏ ,הערה .15
 353ג א ההסדר נופל בגדר אחת החזקות החלוטות ,נית להחיל את הגנת זוטי הדברי א
פגיעתו בתחרות היא זניחה.
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הפגיעה בתחרות 354,אול היא אינה מונעת את היהפכות ההסדר להסדר כובל מרגע
שהצדדי לו נעשו מודעי להתאמה של חברות נוספות בשוק לתנאי ההסדר אשר גרמה
לפגיעה לא זניחה בתחרות.
מה דינו של מי שמתאי את עצמו להסדר כובל אשר קיבל פטור או אושר כחוק ,ולא
ביקש להצטר אל ההסדר? הא יש בחוקיות ההסדר כדי להכשיר ג את הפעולה
המתואמת עמו? שאלה זו אינה תאורטית בלבד .למשל נניח כי חברת כרטיסי אשראי תודיע
על העלאת עמלות הסליקה הצולבת לשיעור שאישר בית הדי למתחרותיה לגבות .הא
התנהגותה ה"חקיינית" של הראשונה עולה כדי הסדר כובל?  ,‡ÒÈ‚ „ÁÓנית לטעו כי
השפעת התנהגותו של הצד השלישי על התנאי בשוק לא הובאה בהכרח בחשבו בעת מת
האישור ,כ שייתכ שההחלטה הייתה משתנה אילו הונח נתו זה לפני בית הדי .יתרה מזו,
א התנהגות כזו תותר ללא כל בקרה ,יוכלו צדדי שלישיי להמתי לאישור ההסדר כדי
"לרכוב עליו חופשי" .על כ ג מקו שההסדר קיבל פטור או אושר ,על הצד השלישי
לקבל א הוא פטור או אישור כאמור .פרשנות זו ג עולה בקנה אחד ע לשו החוק ,אשר
מגדיר הסדר כובל ללא תלות בקבלת פטור או אישור ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó 355.נית לטעו כי בבוא
בית הדי או הממונה לאשר או לית היתר או פטור מאישורו של הסדר כובל ,עליו להביא
בחשבו את ההשפעה של ההיתר או של הפטור על התחרות בשוק בכללותה ,ובכלל זה על
מי שאינ צד להסדר שאושר ,בדומה להחלטה במיזוג .בשוק ריכוזי בית הדי יכול להניח
בסבירות גבוהה כי מת ההיתר יעלה את התמרי לגו השלישי ליישר קו ע החברות
שבהסדר ,בייחוד א ההסדר יוצר תנאי טובי מאלה שהיו מתקיימי במצב של תחרות
חופשית .ניתוח זה עלול אמנ להיות מורכב ,א הוא דומה לזה שבית הדי והממונה
עורכי בבוא לבחו את חוקיותו של מיזוג .יתרה מזו ,איסור התאמה להסדר שאושר עלול
לפתוח פתח לניצול אסטרטגי של הלי האישור או הפטור על ידי הצדדי להסדר המקורי,
אשר יוכלו לפעול באופ מתוא וחוקי ולמנוע את שאר המתחרי מלהתאי את התנהגות
להסדר עד שיקבלו פטור או אישור ,א א הצטרפות להסדר תגדיל את הרווחה
החברתית .לא למותר לציי בהקשר זה כי הליכי הפטור או האישור ה פעמי רבות הליכי
ארוכי ,יקרי ומורכבי ביותר .נית ליישב פרשנות זו ג ע מילות החוק ,אשר קובע כי
מי שהתאי אינו עובר באופ אוטומטי על החוק ,אלא רואי אותו כצד להסדר ,אשר אושר
כאמור כדי.
הבחירה בי שתי הפרשנויות האפשריות אינה קלה ,אול נראה לנו כי הכ נוטה
מפרה את הוראות סעי 6
לפרשנות שלפיה התאמה להסדר שקיבל פטור או אישור אינה ֵ
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האיסור באיקבלת פטור ,אישור או היתר זמני.
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ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי העסקיי

לחוק .ע זאת בית הדי או הממונה משיתי פעמי רבות תנאי נלווי להסכמת למת
האישור או הפטור .תנאי אלה אינ חלי לכאורה על הצד השלישי ,ולפיכ א הגיוני
לדרוש שא הלה מבקש לחסות תחת הפטור או האישור ,עליו לקיי תנאי אלה ,בשינויי
המתחייבי ,ולא – תעלה פעולתו כדי הסדר כובל .כל פרשנות אחרת תעניק יתרו יחסי לצד
השלישי על מתחריו .פרשנות זו עולה א היא בקנה אחד ע לשו החוק ,הקובע כי יראו את
המתאי כצד להסדר .הצטרפות זו להסדר היא אימו תנאי ההסדר לכל דבר ועניי ,לרבות
לעניי קיומ של התנאי החלי על ההסדר מכוח פסיקתו של בית הדי או הכרעתו של
הממונה .פרשנות זו של הסעי אינה נקייה מבעיות .בחינת השפעתה של ההתאמה על
ההסדר הכובל תדרוש השקעת משאבי נוספת מטע הרשות המאשרת ,כמו ג מהצדדי
להסדר ,והיא כרוכה בחוסר ודאות ,אול נראה לנו כי היא מהווה את הרע במיעוטו356.

ז .סיכו
סעיפי )2א( ו)2ב( לחוק ההגבלי העסקיי אוסרי על עריכת הסדר כובל :סעי )2א(
מחיל איסור כללי על עריכת הסדר כאמור וסעי )2ב( כולל ארבע חזקות חלוטות לפגיעה
בתחרות .נוסח הלקוי של סעיפי אלו ,בשילוב ע הסנקציות העונשיות המשמעותיות
המושתות על צד להסדר כובל אסור ,יצרו בעיות פרשניות קשות אשר הקשו מאוד על השגת
מטרת החוק .בפרק זה עמדנו על פרשנות המצויה של הסעיפי ,כמו ג על פרשנות
הראויה ,הנתמכת בנימוקי של תכלית להבדיל מקריאה פשטנית של לשו הסעי .בנוס,
ניתחנו את הצעת חוק אשר מצויה בפני המחוקק ,ואשר עתידה לפתור קשיי פרשניי
רבי .כ הצענו מודל הסדרתי שונה וכלי פרשניי אשר יפתרו ,ולו חלקית ,את הבעיות
שהצעת החוק אינה פותרת.
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