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   והכלכלי המשפטיחשיבות הניתוח 

   העסקיי�של חוק ההגבלי�

  מאת 

   מנח� פרלמ
,גל) שיצר(מיכל 

  הקדמה. א

1חוק ההגבלי� העסקיי�
חלק אינטגרלי וחשוב במארג החוקי� הכלכליי� של הוא  

, כבוד השופט אהר� ברק, )כתוארו אז (בלשונו של נשיא בית המשפט העליו�. מדינת ישראל

דיני ההגבלי�  2." של זכויות הצרכ� והתחרות החופשית'מגנא כרטא'ה "אוחוק ההגבלי� ה

 המתחרי�גופי� מסחריי� צריכי� לפעול לפיה� שהעסקיי� קובעי� את כללי המשחק 

כי א� , התחרות אינה מטרה בפני עצמה. לקד� ולעודד את התחרות, על מנת להג�, בשוק

 הכלכליתלהביא להגדלת הרווחה תחרות חופשית עשויה . כלי להשגת מטרות חברתיות

ניצול יעיל של המשאבי� , בדר� של הורדת המחירי� והגדלת הכמויות הנמכרות בשוק

התחרות מוערכת ג� בשל סיבות שאינ� . הטבעיי� ויצירת תמריצי� להתייעלות ולחדשנות

קידומו של חופש , דוגמת מת� אפשרות שווה לכל אזרח להתחרות בשוק, כלכליות גרדא

כ� למשל תחרות עשויה למנוע ריכוז השליטה על אמצעי . ק וכ� חיזוק הדמוקרטיההעיסו

 אחד מהתנאי� הבסיסיי� לקיומה של חברה אעל מנת לאפשר חופש ביטוי שהו, התקשורת

הגשמת התחרות החופשית עשויה להביא ג� לביזור מוקדי ההכרעה החברתיי� . דמוקרטית

. השלטו� או בידי גופי� מונופוליסטיי� פרטיי�יתר של כוח כלכלי בידי �מניעת ריכוזלו

החוק שומר על קיומ� של תנאי� לתחרות , בו תחרות בתו� השוק איננה אפשריתשמקו� ב

על מנת להבטיח כי התחרות הפוטנציאלית על האפשרות לפעול בשוק תביא , השוק" על"

  . להקטנת כוחו של מי שניצח בתחרות זו
 

 המונח המקובל כיו� ). או החוקחוק ההגבלי� העסקיי�: להל� (128ח "ס, �1988ח"תשמ   1
, "הגבלי� העסקיי�"חוק האול� אנו נדבוק בשמו המקומי של , "חוק תחרות"בעול� הוא 

  . למרות שראוי היה לשנותו
 מרכז שיתו� לשיווק תוצרת חקלאות  תנובה'הממונה על ההגבלי� העסקיי� נ 2247/95א "ע   2

 .231, 213) 5(ד נב"פ, מ"בישראל בע
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י ההגבלי� העסקיי� מונעי� יצירת מכשלות דינ,  מטרות אלו�שיגעל מנת לה

 לחלק את הוראותיו מקובל. מלאכותיות לתחרות על ידי הגופי� העסקיי� הפועלי� בשוק

 החלק הראשו� עיקרו :של החוק המסדירות התנהגות עסקית לשלושה חלקי� עיקריי�

 לפחות  המנהלי� עסקי� המגבילי� את התנהגותו העסקית של,במניעת הסדרי� בי� בני אד�

כ� למשל החוק אוסר על . אחד מהצדדי� להסכ� ופוגעי� בתחרות ללא יתרונות מאזני�

החלק השני עניינו . �יהקרטל בי� מתחרי� שעיקרו תיאו� המחיר שייגבה על ידעריכת 

כ� למשל החוק אוסר על חברה מונופוליסטית . מניעת ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

 ,מוצר או שירות נוס�מכירתו של מונופולי� ע� שבשירות או לקשור את מכירתו של מוצר 

בה� הקשירה איננה מתחייבת מטבעו של המוצר או נעשית בהתא� לתנאי� שבמקרי� 

על מנת שלא לאפשר למונופולי� לנצל את כוחו בשוק שבמונופולי� כדי , המקובלי� בשוק

בע הוראות למניעת החלק השלישי קו. אחרלקבל יתרו� בלתי הוג� על מתחריו בשוק 

  .  בלא יתרונות כלכליי� או חברתיי� מאזני�ייפגעו בתחרותמיזוגי� אשר 

כ� למשל החוק . לחוק ההגבלי� העסקיי� השלכות חשובות על תחומי� רבי� בחיינו

א� הבנקי� הגדולי� בישראל יכולי� לתא� ביניה� כי סניפיה� יהיו סגורי� בימי הקובע 

כולות לרכוש חומרי גל� במשות� ובכ� להוריד את עלויות א� חברות מתחרות יה; שישי

מרכזי , אנטנות( יכולות להקי� תשתית משותפת הטלפו� הניידא� חברות ה; הרכישה שלה�

א� קיימת חובה לספק דלק סילוני למטוסי� ה;  עלויותיה� אתעל מנת להוריד) 'מיחשוב וכו

כיר מקרר גלידה לבעל המכולת  המשיצר� גלידותא� ה; לכל חברות התעופה במחיר אחיד

השכונתית יכול להתנות את ההשכרה בתנאי שבעל המכולת לא יחזיק ש� ג� גלידות 

אשר עליה יש לה , א� מיקרוסופט יכולה לשלב בתוכנת האינטרנט שלהה; אחרות

א� נקבל תרומה של תוכנות ה; ג� מילו� וג� תוכנת וידאו שתקל לנו את הגלישה, מונופולי�

 יכול לחייב בעל דוכ� עיתוני� לשי� את העיתו� הכי גדול במדינהא� ה;  הספרחינ� לבתי

א� מותר ה;  העיתו� הכי גדול במדינהוא במקו� הכי בולט רק בגלל שהוהעיתוני� של

ס לקבוע מחיר אחיד להמבורגרי� שלה בכל סניפיה המופעלי� על ידי זכייני� 'למקדונלד

� על חברה אחרת שעברה על חוקי האתיקה א� למספר חברות מותר לתא� חרה; שוני�

לצרכ� אשר לא את מוצריה� א� מותר למספר חברות להסכי� ביניה� לא למכור ה; בתחו�

א� מותר לחברה להכריז כי היא תמכור את מוצריה ה; עמד בהתחייבויותיו כלפי אחת מה�

ו של חוק אלו ה� רק דוגמאות מועטות הנופלות בגדר. במחיר הנמו� ביותר של מתחרותיה

עולה מה� בבירור כי דיני ההגבלי� העסקיי� ה� חלק אינטגרלי וחשוב . ההגבלי� העסקיי�

 מדוגמאות אלו ג� עולה מאפיי� . החופשיהשוקמערכת הדיני� המסדירי� את פעולתו של ב

כל הפעילות ) כמעט(והוא פריסת� הרחבה על פני , חשוב נוס� של דיני ההגבלי� העסקיי�

  .הכלכלית במשק
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מאז תחילת שנות התשעי� יש לחוק ההגבלי� העסקיי� הישראלי השפעה רבה על , אכ�

 ה� הציבורית ה� – רמת האכיפה 3.פעולותיה� של גופי� עסקיי� הפועלי� בשוק הישראלי

בי� של גופי� עסקיי� , כ� ג� רמת המודעות לחוק.  עלתה באופ� משמעותי– הפרטית

ני� התנהגויות עסקיות רבות דר� משקפי ההגבלי� הבוח, הפועלי� בשוק ובי� של צרכני�

אכיפה אגרסיבית של רשות ההגבלי� העסקיי� ופעולותיה , בי� היתר, תרמו לכ�. העסקיי�

 לרמותיה� ,כמו ג� פסקי הדי� של בית המשפט, להגברת המודעות לחשיבותו של החוק

רמת העונשי� תרמה לכ� ג� העלייה ב. ו והחילו את הוראות החוקשרי אשר פ,השונות

כיו� ההלכה המחייבת . ה� בחקיקה ה� בפסיקה, המוטלי� על עבירות על חוקי ההגבלי�

זוהי עליית  4. עונש של מאסר בפועלאקובעת כי העונש הראוי לעבירה של הסדר כובל הו

על ההכרה בחשיבות האיסורי� ההגבליי� , בי� היתר, אשר מתבססת, מדרגה משמעותית

  . כלכלה הישראליתלפעולתה התקינה של ה
נציי� כי אנו עדי� למגמה דומה של עלייה בחשיבות חוקי ההגבלי� העסקיי� ג� 

בה� היווה החוק מש� שני� רבות שבמקומות רבי� . במדינות רבות אחרות ברחבי העול�
עלה  מספר המדינות שאימצו חוק הגבלי�, במקביל. ה רוח חיה בהוראותיוחהופ, אות מתה

תחילת שנות השמוני� היו רק כעשרי� מדינות שאימצו חוקי ב שבעוד. באופ� דרסטי
 והמספר ממשי�  כאמורכיו� יש יותר ממאה מדינות ע� חוק, )כולל ישראל(הגבלי� עסקיי� 

דוגמת  ( מדינות גדולות למדינות קטנות יותרכמהבסיסה של מגמה זו בפירוק� של . ועולה
תרמה לכ� .  צנטרליסטית אל כלכלת שוק, ומעבר של מדינות רבות מכלכלה ריכוזית)רוסיה

ג� התפתחות מדע הכלכלה המעניק לנו כיו� כלי� ותובנות טובי� ומדויקי� יותר בנוגע 
שינויי� אלו ה� שהפכו . להשפעת� של התנהגויות עסקיות מסוימות על הרווחה החברתית

המפותחות את חוק ההגבלי� העסקיי� לכלי חשוב ומרכזי בהסדרת שוקיה� של כל המדינות 
  . והשימוש בחוק גובר ג� במדינות המתפתחות, בעול�

לאור זאת נוצר צור� בספר אשר ינתח באופ� קוהרנטי ומעמיק את דיני ההגבלי� 
כלכלה למהשילוב ההכרחי בי� משפט , בי� היתר, צור� זה נובע. העסקיי� הישראליי�

לקד� את הרווחה חוק ההגבלי� העסקיי� מטרתו , כאמור. בתחו� ההגבלי� העסקיי�
. החברתית בדר� של שמירה על התחרות ומניעת יצירת� של מכשלות מלאכותיות לתחרות

התנאי� לשמירה על תחרות והשפעת� של התנהגויות עסקיות על תנאי התחרות בשוק 
כ� למשל ההחלטה א� סגירה מתואמת של סניפי הבנקי� . מבוססי� על מודלי� כלכליי�

 הצרכני� או מיטיבה עמו בשל קיצו� עלויות הבנקי� אשר עשויה  שישי פוגעת בציבורו�בי
מבוססת על ניתוח כלכלי של התנהגות הבנקי� בלא , להיתרג� להורדת העמלות לצרכ�

 

לרבות הסיבות לרמת האכיפה הנמוכה של הוראותיו עד לשנות , ההיסטוריה של החוק   3
חמישי� גווני� "גל ) שיצר(' ראו ג� מ. להל�בפרק ב ורטות מפ, התשעי� המוקדמות

  .709) ז"תשס( כג מחקרי משפט" ריאליז� משפטי בדיני ההגבלי� העסקיי�: לפורמאיקה
, מדינת ישראל' מ נ"מצרפלס שותפות מוגבלת בע 1042/03פ "בענאור מרי� השופטת דברי    4

  . לפסק הדי�26סעי� , 721) 1(ד נח"פ
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 כ� ג� חוקיות שינוי העמלה שמקבל קמעונאי עבור מכירת עיתו� 5.סגירה מתואמת ועמה
 גיליונות של העיתו� על פני  בדר� אשר תתמר� אותו להעדי� מכירת יותר,שבמונופולי�

 תיבח� דר� ניתוח כלכלי של השפעת ההתנהגות העסקית על התחרות ,עיתוניו של מתחריו
מייתרי� את ה,  ג� החזקות שמקי� החוק או פטורי הסוג המוצאי� בגדרו6.בשוק העיתוני�

 על הערכות י�מבוסס, הצור� בבדיקה פרטנית של השפעת ההתנהגות העסקית על התחרות
 על ידועה מראשתהא השפעה או פטור הסוג לכליות כי להתנהגויות הנופלות בגדר החזקה כ

 חלק אינטגרלי הוא הניתוח הכלכלי ,הנה כי כ�. התחרות ועל כ� אי� צור� בבדיקה פרטנית
 בצד ה�, המאיר את הדי� הרצוי,  בצד הנורמטיביה�אי� בתחו� ההגבלי� העסקיי� �בלעדיו
  . את מטרת�בדר� המגשימהאות החוק בפועל המחיל את הור, הפרשני

 כדי להבי� את הוראות החוק הלפיש, נאמני� לדרכנו.  למלא חלל זהפואספר זה בא א
מרבית הפרקי� ה� פרי שיתו� פעולה של , ידע כלכלי לבי� ידע משפטיבי� יש צור� לשלב 

חוקי ההגבלי� של , בצד זה הדסקריפטיבי, אשר ערכו ניתוח נורמטיבי, ני� ומשפטני�כלכל
לענות לא רק על השאלה מהו הדי� המצוי כיו� היא מטרתו של ספר זה . העסקיי� בישראל

ה� ה אלא לספק כלי� ותובנות על מנת לענות על השאלה מהו הדי� הרצוי ומ, בישראל
בו הוראותיו של החוק או פרשנות� אינ� מהוות שמקו� ב. הכלי� הטובי� ביותר לקידומו

מוצעי� שינויי� שיש לערו� בהוראות או , וי לקידו� מטרות החוקבסיס אית� או רצ
  .בפרשנות�

  חשיבות התחרות ככלי מסדיר. ב

שאלה זו היא העומדת בבסיס דיני ההגבלי� העסקיי� וללא ? מדוע כלל לקד� תחרות

, כפי שיפורט בהרחבה בפרקי� הבאי�. מענה לה לא נית� להבי� את חשיבות� של דיני� אלו

עשרה עמד �עוד במאה השמונה. יבות רבה ככלי להגדלת רווחת הציבורלתחרות חש

היד הנעלמה של "על חשיבותה של מה שהוא כינה ', אד� סמית, הכלכל� והפילוסו� האנגלי

  : מדגישTrainכפי שהמלומד ". השוק

“Competition, in theory if not always in practice, is nothing short of a 

miracle. Each firm tries to make as much profit as possible without regard 

(at least directly) for social welfare. Each consumer maximizes his own 

utility, ignoring others. Yet the result is that social welfare, in the Pareto 

sense, becomes as great as possible. This consistency of private goals 

 

  פורס� , המועצה הישראלית לצרכנות' מ נ"בנק אדני� למשכנתאות בע 1393/96ע "ה   5
  .בנבו

מ "פ, מ" בעידיעות אחרונות' הממונה על ההגבלי� העסקיי� נ 2/96) ��ימחוזי (ע "ה   6
  .529) 2(ט"תשנ
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with social goals – the existence of the ‘invisible hand’ that molds 

privately motivated actions into socially desirable outcomes – serves as 

the rationale for a ‘free market’”.7 

לפחות במרבית , ארעיו� השוק החופשי מבוסס על ההנחה כי ידו הנעלמה של השוק הי

להגדלת הרווחה , לשיפור, האפקטיבי והדינמי ביותר להתייעלות, הכלי היעיל, המקרי�

התחרות מושכת יצרני� חדשי� לתו� השוק ובכ� היא גורמת להורדת  8.ולהתחדשות

 היא גורמת לפועלי� ; של המוצרי� הנמכרי�להגדלת הכמויות ולהעלאת האיכות, מחירי�

א מוציאה מהשוק את הבלתי היעילי� על ידי י ה;ולחדשנות בו לתמריצי� להתייעלות

.  היא מקדמת תיעול יעיל של המשאבי� בשוק;המבח� האובייקטיבי של הישרדות כלכלית

וססת על המב, � שיש לנו אמונה פחותהותחרות היא הכלי המועד� להסדרת שווקי� ג� כיו

 להסדיר את השוק –  דוגמת רגולטור ספציפי–  של כלי מסדיר אחרו ביכולת,ניסיו� רב שני�

לכ� כלי זה של הסדרת השוק באמצעות רגולטור ספיציפי מתאי� . בצורה טובה ויעילה יותר

  . מקרי� שבה� אי� תנאי� לקיו� תחרותל רק

טימלי לצור� הגנה על אול� בראש ובראשונה התחרות החופשית נתפסת ככלי האופ

 כוח ערובה בידיה� של יצרני� רבי ב�הוא  שכ� ללא קיו� תחרות חופשית הצרכ� 9,הצרכ�

בשווקי� שאינ� , וא� חשוב מכ� ,נוס�ב 10. למוצריה�י�לקבוע מחירי� גבוההיכולי� 

מזו תחרותיי� קיי� חשש משמעותי כי איכותו של המוצר או השירות תהיה נחותה בהרבה 

 על יתרונותיה של התחרות החופשית עמד בית המשפט העליו� בפסק.  תחרותיי�שווקי�שב

  11:ליבובי�דינו בעניי� 

שיטתנו החברתית . קיומה של תחרות חופשית הוא אינטרס ציבורי"

תחרות חופשית עשויה ... והכלכלית מכירה בערכה של תחרות חופשית

 

7   K.E. Train Optimal Regulation (1991), 1.  
ר המועצה לפיקוח על הגבלי� "יו' מ נ"סחר אזבסט בע. ר.ש.ק 588/84� "ראו למשל בג   8

הפדרציה הישראלית לתקליטי�  3574/00) ��ימחוזי (ע "ה; 37, 29) 1(ד מ"פ, עסקיי�
 .R.A;  לפסק הדי�17פסקה , פורס� בנבו ,הממונה על ההגבלי� העסקיי�' נ מ"וקלטות בע

Posner Economic Analysis of Law (1998), 14-15.  
; 79, 56) 1(ד נו"פ, מ"בע) 1994(ש� הי� ' מ נ"בע) 1993 (טבעול 4465/98א " דנ למשלראו   9

 על .456) 1(ד מד"פ, שר התעשייה והמסחר' מ נ" סחר בינלאומי בע–. ה.ס.ח 344/89� "בג
� " בגו ראחמישי�הצור� במת� הגנה מפני מונופולי� עמד בית המשפט העליו� עוד בשנות ה

לציו� � מועצת העירייה של ראשו�חברי, ראש העיר' י נ"חברת המזקקי� של א 161/52
 1490 )2(ד יא"פ, שר האוצר'  נמ" בעאניות מיכל ומשא 125/57� " בג;113ד ז "פ, ותושביה

 .1507, )אניות מיכל ומשאעניי� : להל�(
 ;R.A. Posner Antitrust Law: An Economic Perspective (1976), 8 י באופ� כללורא   10

G. Mankiw Principles of Economics (1998), 308.   
 .327, 309) 2(ד מד"פ, אליהו' ליבובי� נ 371/89א "רע   11
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ר השירות אשר לשיפור איכותו של המוצר ולשיפו, להביא להורדת מחירי�

תחרות חופשית עשויה א� לעודד פיתוחו של המשק . נית� אגב מכירתו

אשר התחרות החופשית , הישגי� אלו. בדר� יוזמות לגיטימיות לסוגיה�

  ...."אנו מבקשי� לעודד, עשויה להשיג

דוגמת מת� אפשרות שווה לכל , התחרות מוערכת ג� בשל סיבות שאינ� כלכליות גרדא

העובדה שתחרות . קידומו של חופש העיסוק וכ� חיזוק הדמוקרטיה, בשוקאזרח להתחרות 

יתר של כוח כלכלי �מניעת ריכוזלחופשית עשויה להביא לביזור מוקדי ההכרעה החברתיי� ו

 לעניי� זה יפי� דבריו 12.חשובה ביותר בידי השלטו� או בידי גופי� מונופוליסטיי� פרטיי�

  : טבעולמישאל חשי� בעניי� )  אזכתוארו(של שופט בית המשפט העליו� 

אחד מגילויו , חופש התחרות אינו אלא אחד מביטוייו של חופש הביטוי"

,  לבטא את עצמו–  צור� המובנה בו מלידה– של הצור� הטבוע ביחיד

כחופש . לספק את חפצי ליבו וכיסופיו... למצות את מירב יכולתו וכישוריו

ה השניי� שה� אחד מקור� בטבעו כזה כ� ז, הביטוי כ� הוא חופש התחרות

, תחרות חופשית חיונית היא להגברת היעילות במשק... בטבע, של האד�

התחרות היא הערובה האופטימלית להשגת , לפיתוח המשק ולצמיחתו

תחרות המעודדת , בתנאי� הטובי� ביותר, המוצר והשירות הטובי� ביותר

, פ� הדמוקרטיבדרגה שאי� פחותה ממנה ייזכר ה... יוזמות חדשות

שהתחרות החופשית נותנת כוח בידי הצרכ� היחיד להשפיע על עשיית 

מטעמי� אלו ועוד היתה דוקטרינת התחרות החופשית ... הכלכלה בחברה

  13."לדוקטרינת תשתית בשיטת המשפט בישראל

כ� למשל כאשר נפתח . אי� מחסור בדוגמאות ליתרונותיה של התחרות במשק הישראלי

אשר הייתה עד לפתיחת , ירדו מחיריה של חברת בזק, לאומיות לתחרות�י�שוק השיחות הב

�בה� נפתח באות� קווי אוטובוס ש,  בדומה14.�70%בכ, התחרות הגו� היחידי שפעל בענ

,  משמעותיירדו המחירי� באופ�רפורמה בשוק ההסעות הציבוריות הבעקבות השוק לתחרות 

 

 R. Pitofsky “The Political Content of Antitrust” 127 U. PA. L. Rev. (1979)ראו למשל    12
אחת . 441) 5(ד מח"פ, שר האוצר' מ נ"כלל חברה לביטוח בע 726/94� " ראו בנוס� בג.1051

ההגבלי� העסקיי� היא להגביל את הריכוזיות בשוק העשויה לחלחל אל המטרות של דיני 
 .R. Posner “The Social Cost of Monopoly and Regulation” 83 J. Pol ו רא;תחומי השלטו�

Econ. (1975) 807 . 
  .78 'בעמ, 9 הערה לעיל, טבעולעניי�    13
לא  (ניצול מעמד לרעה, מ"מי בעקביעה בדבר בזק בינלאו הממונה על ההגבלי� העסקיי� ורא   14

  ).1997, פורס�
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 אלו ה� רק דוגמאות מועטות המעידות על 15.גבוהי�בעוד שביתר הקווי� נותרו המחירי� 

  .המרובה

 �יתרונותיה של התחרות מתבלטי� ג� על רקע השוואתה ע� מבנה שוק נטול תחרות

כבר בשנותיה הראשונות של המדינה עמד בית . שבו פועל רק שחק� אחד, שוק מונופוליסטי

 נדו� הסכ� 16משאאניות מיכל ו� "בבג. המשפט העליו� על הבעייתיות הגלומה במונופולי�

המעניק לאחרונות זכות בלעדיות , בי� שלוש חברות הובלהלאשר נחת� בי� שר האוצר 

ההסכ� דחק מענ� זה חברה ישראלית אשר עסקה קוד� . להובלת עצי� מפינלנד לישראל

ז חשי� קבע כי ההסכ� יצר מונופולי� "השופט ש, בפוסלו את ההסכ�. כ� בהובלת העצי�ל

שיטת המונופולי� הייתה "סתמכו על המשפט המקובל קבע השופט כי בה. ללא יסוד בדי�

בה� ש השופט ממשי� ומונה את הדרכי� 17."תמיד לצניני� בעיני המשפט המקובל

  :המונופולי� פוגע בטובת הציבור

המונופולי� לאחד כרו� בדחיקת רגלי האחרי� מ� התחו� שעליו הוא "

כל העלאה של .  מחירי�משתרע ומונע משו� כ� התחרות חופשית והורדת

 מונעת מ� הצרכ� את האפשרות לרכוש לו –  וכ� אי הפחתת�– מחירי�

המונופולי� משעבד את הציבור לבעל . שהוא רוצה בה�, מצרכי� אחרי�

המונופולי� ומאלצו לצרו� סחורה ירודה בטיבה ולעתי� א� להסתפק 

חלק הארי ובייחוד מונופולי� שאת , המונופולי�. מבחינת הכמות, במועט

�עשוי להבטיל פועלי� מקומיי� ממלאכת�  ...שבו נוטלי� דווקא תושבי חו

מביא , במקו� התחרות החופשית בשוק. ולעשות� תלויי� בחסדי הציבור

המונופולי� לידי שיתו� פעולה הדוק בי� הממשלה ובי� בעלי היכולת 

יי� קו יכולות לק', עצמו, טוע� בא כח המשיבי�, 'חברות ההובלה'(המרובה 

לדיכוי , ואלה ה� המועטי� בציבור, )'מה שאי� כ� המבקשת, אוניות סדיר

ואי� זו שאלה של ? ובמה ימצא האיש הקט� במדינה את לחמו ...הרבי�

המונופולי� נוטה ליצור שררה : צ� ועולה ג� הגור� החברתי. כלכלה בלבד

 

הרפורמה  – 2001 ולחשבונות שנת הכספי� 2002לשנת  – ב53ח שנתי " דומבקר המדינה   15
כי המפעילי� שזכו במכרזי� הביאו לשיפור , נמצא": 707, )2003( בתחבורה הציבורית

לה תדירות הנסיעות בקווי� שבאשכולות נהריה וצפת גד. השירות לנוסעי� בקווי� שהפעילו
בקווי� שבאשכולות חדרה ונתניה גדלה תדירות ; 30% עד �10%ותעריפיה� הוזלו ב, �30%ב

בקווי� שבאשכולות רמלה וקריית ספר גדלה ; �19%ותעריפיה� הוזלו ב, �24%הנסיעות ב
ובקווי� מבאר שבע לתל אביב גדלה ; �20%ותעריפיה� הוזלו ב, �5%תדירות הנסיעות ב

תוצאות חיוביות אלה מראות שהפרטת . �45%ותעריפיה� הוזלו ב, �5%סיעות בתדירות הנ
אילו ייש� המשרד את תכנית . צ"הקווי� האמורי� אכ� הביאה לחיסכו� וליעילות בענ� התח

 ."...הייתה התועלת למשק גדולה בהרבה, הרפורמה כמתוכנ�
  .3ה  הערלעיל, גל ראו ג� .9 ערהלעיל ה, אניות מיכל ומשאעניי�    16
  .1499' בעמ ,9 הערה לעיל, אניות מיכל ומשאעניי�    17
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כנגד , 'האד� העליו�'אנשי� מטיפוס , בעלת זכויות יתר, סגורה, מיוחסת

   18."פחותי הער� הסובבי� אותו והמשועבדי� לו, האנשי� הקטני�

 מאירי� את ,מקו� נשיא בית המשפט העליו� דאז  אשר נאמרו מפי ממלא,דברי� אלה

מלבד ההשפעות הכלכליות הישירות . גישתו של בית המשפט למונופולי� יצירי השלטו�

מעלה חשי� השופט , ת ופגיעה באיכותהגבלת כמויו,  דהיינו העלאת מחירי�,של מונופולי�

יתר על ידי השלטו� ושעניינ� יצירת  ג� טיעוני� חברתיי� שמקור� בהענקת פררוגטיבת

  . קיטוב מעמדי

כ� למשל יצרני� . לא למותר להדגיש כי תחרות חופשית אינה מיטיבה בהכרח ע� כול�

. ס� את רווחיה�על מנת למק, יעדיפו לפעול בשוק נטול תחרות או בעל תחרות מועטה

ה� צפויי� לנסות ולפגוע , הניסיו� האנושי מלמדנו שכאשר ניתנת למתחרי� הזדמנות

כאמירתו המפורסמת . בתחרות על מנת להגדיל את רווחיה� על חשבו� רווחתו של הצרכ�

  :'של אד� סמית

“People of the same trade seldom meet together, even for merriment and 

diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or 

in some contrivance to raise prices”.19  

 להיאבק זה בזה נאלצי�בה� המתחרי� בשוק ש במקרי�  אפואתחרות חופשית נוצרת

 לתחרות החופשית המוטיבציה. בכדי לשכנע כמה שיותר צרכני� לרכוש את מוצריה�

או מחיריה� פק של מוצר יודע היטב כי במידה ורמת מוצריו יצר� או ס בכ� שכל מתבטאת

יצר� או  ע�  חליפית להתקשרותלעבור  עלולי�לקוחותיו, לא יעמדו באלו המקובלות בשוק

חשש זה מאובד� לקוחות  .שמחיריו נמוכי� יותר או איכות מוצריו גבוהה יותר, ספק אחר

התייעלות מתמדת ולשמירה על מחיר נמו� ורמה גבוהה  ל או היצר�הוא שמתמר� את הספק

תחרות חופשית איננה מתנה ": היטיב לנסח זאת הממונה על ההגבלי� העסקיי�. של מוצר

תוצאה של יכולתו של הצרכ� לפנות , היא אילו�; שהעסקי� מגישי� לצרכני� מרצונ� הטוב

 20."א ינטוש לספק מתחרההו, וא� הספק שלו ירע את תנאיו; לפתרו� האופטימלי מבחינתו

לבעל , בדומה. לגופי� עסקיי� קיי� תמרי� תמידי להפחתת התחרות ביניה�, אשר על כ�

על מנת להמשי� וליהנות מרווחי� , מונופולי� יש תמרי� לשמור על מעמדו בשוק

הוא עלול לנסות ולהשתמש , אשר על כ�. מונופוליסטיי� תקופת זמ� כמה שיותר ארוכה

 על מנת להקי� מכשלות למתחרי� חדשי� או קיימי� כדי שאלו לא יוכלו בכוח השוק שלו

 

  .1501' בעמ, ש�   18
19   A. Smith Wealth of Nations (Book I, 1776), ch. 10.  
   " להיעדר התחרות במערכת הבנקאות'זבנג וגמרנו'אי� פתרו� של " שטרו� 'ד   20

)2005( http://www.antitrust.gov.il/NR/rdonlyres/D4A00C2C-63C8-413D-BFFA-
003CCB4E5E41/134/maamar.doc (20.2.06). 
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תפקיד חוק ההגבלי� הוא להבטיח כי אות� מכשלות . להתרחב בשוק ולנשלו ממעמדו

, הנוצרות כתוצאה מהתנהגות� של הגופי� העסקיי� הפועלי� בו, מלאכותיות לתחרות

  . ייאסרו

. ר לא עמדו במבח� הדרוויניז� הכלכליהתחרות עשויה אפוא לפגוע בגופי� עסקיי� אש

כ� למשל אותו יצר� אשר אינו מצליח לשרוד בתחרות בשוק ייאל� לצאת ממנו ולמצוא 

, וכי היה מעדי� להמשי� ולפעול בשוק, אי� ספק כי ייתכ� כי יצר� זה ייפגע. פרנסה חילופית

יו של השוק אול� זהו אחד ממחיריה של התחרות אשר אנו נדרשי� לשל� עבור יתרונות

, אמנ�. ארו� טווח וכולל, את התחרות יש להערי� על רקע ניתוח דינמי, למעשה. החופשי

 א� מחיר השארתו בשוק הוא גבוה, לפחות בטווח הקצר, יצר� זה או אחר עלול להיפגע

לתמיכה כאמור מחיר . שכ� השארתו בשוק תחייב תמיכה ממשלתית ביצר� בלתי יעיל, מאוד

חיר הישיר אשר ישול� ליצר� על מנת להחזיקו מעל למי� מבחינה המ, ראשית: כפול

אשר עתה , מחיר הפגיעה בתמריצי ההתייעלות והחדשנות של השוק כולו, שנית. כלכלית

בטווח הארו� ובראייה . יפעל תחת ההנחה כי ג� א� ייכשל תבוא הממשלה ותגאל אותו

אי� משמעות הדבר כי בשו� . לפעולה כאמור תהא עלות חברתית גבוהה ביותר, מצרפית

כ� למשל ג� חוק . מקרה לא תינת� עדיפות לערכי� חברתיי� אחרי� על פני ער� התחרות

, ההגבלי� העסקיי� מכיר מכ� שכאשר התחרות תביא לסגירת מפעל באזור מוכה אבטלה

21.יש להביא שיקולי� אלו בחשבו� בעת החלת האיסור ההגבלי
במקו� שבו , בה בעת 

  . מקרי� אלו יהוו חריג ולא כלל,  לתחרותקיימי� תנאי�

 כי התחרות החופשית זוכה פואלא פלא א, לאור יתרונותיה המובהקי� של התחרות

 22.למעמד חוקתי ראשו� במעלה, י והאירופאינבדומה למשפט האמריק, במשפט הישראלי

  :תנובה ברק בעניי� )כתוארו אז(נשיא בית המשפט העליו� יפי� לענייננו דבריו של 

 

  . לחוק ההגבלי� העסקיי�10סעי�    21
חופש התחרות לא . 658�657, 640) 3(ד נו"פ, ר הכנסת"יו' כ אורו� נ"ח 1030/99� "ראו בג   22

ע� זאת עמדתו של . ירותוכבוד האד� וח: יסוד�נמנה במפורש כאחת הזכויות המנויות בחוק
שכ� ,  ברק היא כי חופש התחרות נגזר מחירות הפרט להגשמת האוטונומיה האישית שלו'פרופ

 �התחרות החופשית מעניקה לצרכ� את היכולת להכריע בי� אלטרנטיבות כלכליות ובכ
על כ� מדובר בזכות חוקתית מכוח זכותו . להשפיע על ההכרעות הכלכליות הכלליות בחברה

דר� . 422, )ד"תשנ( פרשנות חוקתית ,ג כר� ,פרשנות במשפט ברק ' ראו א; האד� לכבודושל
, היא לראות את חופש התחרות כחלק מזכותו של האד� לחופש העיסוק,  ומקובלת יותראחרת

" אגד "239/92א " ראו ע;חופש העיסוק: יסוד�ומכא� שחופש התחרות זוכה להגנה מכוח חוק
שר ' צרפתי נ 28/94� " בג;66) 2(ד מח"פ, משיח' מ נ" בישראל בעאגודה שיתופית לתחבורה

מ "בע) 1992(רשת חברת תקשורת והפקות  4915/00� " בג;817 ,804) 3(ד מט"פ, הבריאות
התחרות 'כיצד היתה " גרוס 'לניתוח ביקורתי ראו א. 451) 5(ד נד"פ, ממשלת ישראל' נ

. 229) ס"תש ( כגעיוני משפט "ש העיסוק בנפתולי הזכות לחופ– ? לזכות חוקתית'החופשית
. 356, 353 )ה"תשנ( יט עיוני משפט" תחרות מסחרית וחופש עיסוק"כה� '  ראו נלעומת זאת

תיקו� לחוק התקשורת בשל היותו סותר את , בי� היתר ,�"נפסל בידי בגל "הנ אורו�בעניי� 
 .חופש התחרות
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התחרות החופשית היא . תחרות חופשית היא אינטרס מובהק של הציבור" 

ביותה סממ� בולט של חירות הפרט , אב� יסוד בכל שיטת משפט דמוקרטית

ההגנה על התחרות החופשית עומדת ג� ביסוד ... להגשמת האוטונומיה שלו

אי� לנתק בי� חופש התחרות לבי� , לדוגמא, כ�. ההגנה על זכויות אחרות

 של זכויות 'מגנא כרטא'דיני ההגבלי� העסקיי� ה� ה... ש העיסוקחופ

  23."הצרכ� והתחרות החופשית

חשיבות התחרות כער� יסוד במשפט הישראלי מודגמת בהחלטת בית המשפט העליו� 

שיו� להפעלת תחנת שידור למי שהפעיל יהעניק רשחוק הבזק לתיקו� ש� נדו� , אורו�בעניי� 

י� תקפו את חוקיות החוק בטענה שהוא פוגע רהעות. חנה כזו שני� רצופות תחמשבמש� 

עיקר "השופט תיאודור אור פסק כי . בעקרו� השוויו� בי� מתחרי� שלא לתכלית ראויה

 ...חופש העיסוק הוא חופש התחרות: בסיסי בזכות לחופש העיסוק המוגנת בחוק יסוד

מבחינת ההיבט הציבורי . ילחופש התחרות יש חשיבות ה� בהיבט הציבורי וה� בהיבט האיש

חופש התחרות תור� לשיפור טיב המוצר או השירות . התכלית היא הגברת היעילות במשק

בהיבט האישי תכליתו היא ה� . ולשמירה על רמת מחירי� הולמת לתועלת� של הצרכני�

ההיבט האישי של חופש . לאפשר לפרט למצוא את מחייתו וה� לעצב את אישיותו ומעמדו

חופש : הפ� לזכות חוקתית המוגנת במסגרת חוק יסוד, הכולל את חופש התחרות, העיסוק

  24."העיסוק

על מנת . לא למותר להדגיש כי תחרות אינה הכלי ההסדרתי האופטימלי לכל השווקי�

כ� . חייבי� להתקיי� בשוק תנאי� המאפשרי� את קיומה, שתחרות תגשי� את יתרונותיה

הרי תחרות בתו� השוק לא תוכל ,  רק בחברה אחתמשל במקו� שבו השוק יכול לתמו�ל

תחרות היא לרוב מוגבלת בכוחה בשווקי� ריכוזיי� המאופייני� בחסמי , בדומה. להתקיי�

 בשווקי� אלו קיימי� למתחרי� הפוטנציאליי� תמריצי� לפעולה מקבילה 25.כניסה גבוהי�

וגבלת בכוחה וייתכ� בשווקי� אלו היד הנעלמה מ. אשר תקטי� את הלח� התחרותי ביניה�

כ� למשל שוק החשמל מוסדר על ידי חוק . כי יקו� צור� בהסדרה חילופית או נוספת

החלוקה ואיזו� השוק של , כיוו� שההולכה, �1996ו"תשנ, חוק משק החשמל, ספציפי

קיימי� , בדומה. החשמל נחשבי� כמונופול טבעי אשר כוחות השוק לא יכלו להסדירו

המאופיי� ברובו בריכוזיות גבוהה , ירי� את שוק התקשורתחוקי� ספציפיי� המסד

א� במקו� שבו היא , תחרות אינה פתרו� קס� לכל השווקי�, אשר על כ�. ובהתאמת מחירי�

  . לרוב יש להחילה כפתרו� המועד� להסדרת השווקי�, יכולה לפעול

 

ה מרכז שיתו� לשיווק תוצרת חקלאית תנוב' הממונה על הגבלי� עסקיי� נ 2247/95א "ע   23
  .231, 213) 5(ד נב"פ, בישראל

   .660' בעמ, 22 הערה לעיל, אורו�� "בג   24
 M.S. Gal Competition Policy for Small Marketלדיו� בשווקי� קטני� וריכוזיי� ראו למשל   25

Economies (2003).  
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�� חשוב להדגיש כי חוק ההגבלי� העסקיי� אינו עומד בדד ביצירת תנאי, בנוס

לצדו עומדת מערכת ענפה של חוקי� והחלטות ממשלתיות התומכות בשוק . לתחרות

החוזי� והנזיקי� מאפשרי� קיומה של מערכת שוקית , כ� למשל חוקי הקניי�. החופשי

ההחלטה המשמעותית ביותר לעידוד התחרות במדינת ישראל לא , למעשה. מלכתחילה

חלטת הממשלה לפתוח את השווקי� הייתה זו דווקא ה. הייתה אימו� חוק ההגבלי�

� שלעתי� א� –בדר� זו יצרה הממשלה תחרות פוטנציאלית . הישראליי� לתחרות מחו

 אשר חייבה את היצרני� הישראליי� להתייעל –הביאה לכניסה בפועל של מתחרי� זרי� 

ג� הפחתת מעורבותה הישירה של . ולעמוד בסטנדרטי� התחרותיי� של חברות זרות

ה� באמצעות הפרטה ה� באמצעות הפחתת רגולציה ופיקוח ישיר על , וקי�הממשלה בשו

ללא מערכת תומכת זו של , אשר על כ�. הייתה משמעותית לעידוד התחרות במשק, השווקי�

  26.לא תוכל התחרות לפרוח, חוקי� והחלטות משלימי�

ה רגולציה זו היא בעיקר. ג� חוק ההגבלי� העסקיי� הוא סוג של רגולציה, למעשה

האוסרת על פעולות מסוימות ועל כ� היא מתבססת על מערכת של , רגולציה שלילית

חוק ההגבלי� העסקיי� אינו מאפשר תחרות , דהיינו. איסורי� הקבועי� בחוק ועל אכיפת�

אלא הוא מטיל מגבלות על " איש הישר יעשה"חופשית לחלוטי� מכל המוסרות בבחינת 

ע� לכ� הוא שההגבלות המוחלות בגדרו נדרשות על הט. חופש הפעולה של גורמי� עסקיי�

מנת להבטיח כי גופי� עסקיי� הפועלי� בשוק לא יקימו מכשלות מלאכותיות לתחרות 

וכי , ויפגעו בתחרות החופשית מכא� ולהבא, יעילי� מה�, חופשית של גורמי� אחרי�

ני� אלו מטרת� של די, במילי� אחרות. תוצאותיה של התחרות החופשית אכ� תתגשמנה

 ייהנו מתחרות חופשית ומתוצאותיה לאור� – יצרני� וצרכני� כאחד –להבטיח כי כול� 

  .במקו� שבו היא יכולה להתקיי�, זמ�

  חשיבות הניתוח הכלכלי של חוק ההגבלי�. ג

 פואמדוע א.  כלי משפטי להסדרת שווקי�א חוק ההגבלי� העסקיי� הו,ישאל השואל

 י� במה שונה חוק ההגבלי� העסקיי� מחוק, אחרותבמלי�? הוא נדרש לניתוח כלכלי

שחוק , התשובה היא? לפרשנות�ככלי עזר אחרי� אשר כלי הניתוח הכלכליי� משמשי� 

הוא חלק ממארג החוקי� , אכ�. ההגבלי� העסקיי� מהווה שילוב מובהק של משפט וכלכלה

 של בתי המשפט הוראותיו נתונות לפרשנות ולאכיפה. המשפטיי� החלי� על גופי� עסקיי�

נזיקיות או , פליליות – והסנקציות המוטלות על העובר על הוראותיו ה� סנקציות משפטיות

בית שעת בכ� למשל . ג� היסודות לעבירות הכלולות בו תפורשנה לאור הדי� הנוהג. חוזיות

הוא יבח� ,  עבירה פלילית אסורה בהתא� להוראות החוקהואהמשפט בוח� א� הסדר כובל 

 

  .3 הערה לעיל, למסקנה דומה ראו ג� גל  26
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בית המשפט יבח� שעת ב. כנדרש בהוראות הדי� הפלילי, קיומה של כוונה פליליתג� את 

, הוא יבח� א� התמלא יסוד הנזק לתובע, א� נעברה עבירה נזיקית בדמות הגבל עסקי

  . כנדרש בדיני הנזיקי�

רגלו השנייה של החוק . אול� חוק ההגבלי� העסקיי� אינו בנוי רק על אדני� משפטיי�

). Industrial Organization(רת הכלכלה העוסקת במבנה שווקי� והתנהגות� נטועה עמוק בתו

� שמטרתו של החוק היא להסיר מכשלות מלאכותיות מעל דרכה של התחרות וזאת כיו

ולהבטיח כי שיתופי פעולה בי� גופי� עסקיי� הפועלי� בשוק והפוגעי� בתחרות אכ� 

ו אוכ� החוק נדרש לדעת לנתח את על מנת לבחו� שאלות אל. משרתי� את טובת הציבור

תנאיו ותגובת� הצפויה , לאור מבנה השוק, השפעת ההתנהגות הנבחנת על התחרות בשוק

, "פוגע בתחרות"כ� למשל על מנת לבחו� א� הסדר כובל . של יתר החברות הפועלות בו

. על האוכ� לנתח את השפעת ההסדר על התחרות בשוק, כנדרש באחד מיסודות העוולה

על מנת לבחו� א� מיזוג מסוי� העומד לבחינה פוגע בתחרות או פוגע בציבור נדרש , הבדומ

הניתוח הכלכלי הוא בעל חשיבות רבה . האוכ� לניתוח תנאי השוק לפני המיזוג ולאחריו

  .משלב הגדרת השוק הרלוונטי ועד לשלב קביעת הסעד שיינת�, בכל שלבי אכיפת החוק

מעורבות . עיצוב של מדיניות התחרות ה� לאכיפתההניתוח הכלכלי חיוני ה� ל, אכ�

יכולה לגרו� לטעויות , באמצעות חוקי ההגבלי� העסקיי�, הממשלה בנעשה בשווקי�

טעות מהסוג הראשו� שהיא טעות של התרת התנהגות שפוגעת בתחרות : משלושה סוגי�

סור התנהגות  טעות מסוג שני היא אי). בתחרותיפגעכדוגמת אישור מיזוג שבסופו של יו� (

אבל היה , כדוגמת איסור מיזוג שלא היה פוגע בתחרות(יעילה שאינה פוגעת בתחרות 

 הסעד הנית� בתיק השלפי, כ� קיימת טעות מסוג שלישי). מאפשר התייעלות והורדת מחירי�

 חשוב כי דיני ההגבלי� העסקיי� יעוצבו בדר� אשר 27.בתחרות, שלא לצור�, הגבלי פוגע

הדי� החל צרי� להיות מבוסס על הבנה , לש� כ�. ות משלושת סוגי� אלותמזער את הטעוי

  . וניתוח של ההשפעות הכלכליות של התנהגויות עסקיות בשוק

בעוד שצעדי האכיפה של רשות ההגבלי� העסקיי� ושל בית הדי� להגבלות עסקיי� 

 לעתי� הרי שמבנה החוק וההחלטות המתקבלות על סמכו, לרוב מבוססי� על ניתוח כלכלי

הדבר בא לידי . מבוססי� על כללי� משפטיי� אשר עלולי� לפגוע בתחרות ובתוצאותיה

רחבות מאוד ה� ביחס להסדרי� כובלי� ה� ביחס " חזקות חלוטות"ביטוי לדוגמה בריבוי 

בהתא� . הסדרי� כובלי�" רישוי"ובגישה הבסיסית של איסור רחב מאוד לצד , למונופולי�

 

 .A.A. Fisher, R.Hטעויות מסדר ראשו� ושני בתחו� ההגבלי� העסקיי� הוכרו לראשונה אצל   27
Lande “Efficiency Considerations in Merger Enforcement” 71 Cal. L. Rev. (1983) 1580 .

 M.S. Gal “Reformation of Anti-Competitive Contracts – A  ראולטעויות מהסוג השלישי
Case for Economic Balancing” 22 Cardozo L. Rev. (2000) 91.  
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בדומה , � לשילוב טוב יותר של הניתוח הכלכלי בזה המשפטיספר זה מציע כלי, לכ�

  28.הברית ובאירופה�למגמה המאפיינת בשני� האחרונות את הדי� ההגבלי בארצות

  ומבנה הספר ומחברי. ד

ספר זה בא למלא חלל הקיי� בספרות האקדמית והמקצועית ולחבר בי� הניתוח הכלכלי 

זכה כל אחד , על מנת להגשי� מטרה זו. משפטי של דיני ההגבלי� העסקיי�הלניתוח 

את פרקיו של הספר נית� . מהנושאי� המרכזיי� הקשורי� לחוק לניתוח משפטי וכלכלי

בעוד השני מנתח , הראשו� עוסק בניתוח רוחב של החוק. לחלק לשני חלקי� עיקריי�

  . לעומק את הוראותיו של החוק

. ח את החוק ממעו� הציפורמנת הפרק הראשו�. החלק הראשו� מורכב מארבעה פרקי�

נבחנות תכונותיו המיוחדות של המשק הישראלי אשר יש להתחשב בה� בעת , בי� היתר

ההיסטוריה האכיפתית של החוק וכ� היחס שבי� דיני ההגבלי� העסקיי� , החלת החוק

מפרט את מטרותיו של חוק  הפרק השני. לחוקי� ספציפיי� המסדירי� תחו� זה או אחר

הפרק השלישי מפרט . תו� שילוב מטרותיה� הכלכליות והמשפטיות, יי�ההגבלי� העסק

כמו ג� את מונחי היסוד , ומסביר את התאוריה הכלכלית העומדת בבסיס כלכלת השוק

פרק זה מנתח סוגיה זו ה� מבחינת הדי� הרצוי ה� . הפרק הרביעי עוסק בהגדרת שוק. בתחו�

  .מבחינת הדי� המצוי

שכל אחד מה� מנתח לעומק סוגיה אחרת , ב משישה פרקי�חלקו השני של הספר מורכ

הפרק הראשו� מתמקד בניתוח כלכלי ומשפטי של . שבה עוסק חוק ההגבלי� העסקיי�

עור� ניתוח מעמיק  הפרק השני. אופקיי� הסדרי� כובלי� לרבות ,האיסור ההגבלייסודות 

כר� הראשו� של  כלולי� באמורי�הפרקי� ה. של סוגיית הסדרת� של הסדרי� אנכיי�

תמקד בפטורי� ובאישורי� יהפרק השלישי :  הכר� השני יכלול את הפרקי� הבאי�,הספר

ק ועס יהפרק החמישי. ק בהסדרה של מונופולי�ועסיהפרק הרביעי . לעריכת הסדר כובל

  .ק בסוגיות הפרוצדורה של אכיפת החוקועסיהפרק השישי . בהסדרה של מיזוגי�

דמיה ופרקטיקה המובילי� את המחקר ואת אכיפתו של הכותבי� ה� כול� אנשי אק

   :הכותבי� של הכר� הראשו� ה�. החוק בישראל

איל� העוסק בניתוח � מרצה בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת בראעדי אייל הור "ד

,  בעל דוקטורט כפולאר אייל הו"ד. לרבות בתחו� ההגבלי� העסקיי�, הכלכלי של המשפט

  ). אוניברסיטת ברקלי(ובכלכלה ) ל�אי רבאוניברסיטת (במשפטי� 

 

   .J.B. Baker “The case for Antitrust Enforcement” 17(4) J. Econ. Perspראו לדוגמה    28
(2003) 27; R. Crandall, C. Whinston “Does Antitrust Policy Improve Consumer 

Welfare? Assessing the Evidence” 17(4) J. Econ. Persp. (2003) 3.  
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ש� הוא מרכז את לימודי ,  הוא פרופסור באוניברסיטת אריזונהברק אורב� 'פרופ

קניי� רוחני , רגולציה,  ה� הגבלי� עסקיי�שלו תחומי המחקר המרכזיי� .המשפט והכלכלה

 ובעבר דמאוניברסיטת הרוואראורב� הוא בעל דוקטורט ' פרופ. וניתוח כלכלי של המשפט

  . כלכלהלשימש כיוע� הממונה על ההגבלי� העסקיי� למשפט ו

�אוניברסיטת תל, ש בוכמ�"בפקולטה למשפטי� ע פרופסור חבר דיויד גילה הוא 'פרופ

את הדוקטורט . תחו� המחקר העיקרי שלו הוא הגבלי� עסקיי� ורגולציה של שווקי�. אביב

 בנושאי� בייחודמאז כתב מאמרי� . יי�סיי� באוניברסיטת הרווארד בתחו� ההגבלי� העסק

תחרות �תניות אי, לקוח�יחסי ספק, מיזוגי� בי� מתחרי�, של השקעות פסיביות בי� מתחרי�

   .ורגולציה של תקשורת

 Global בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת חיפה וכ� פרופסור חברמיכל גל היא  'פרופ

Hauser Visiting Professor, NYU School of Law.  תחו� המחקר העיקרי שלה הוא הגבלי�

ר גל היא בעלת דוקטורט מאוניברסיטת טורונטו בתחו� "ד. עסקיי� ורגולציית שווקי�

  Competition Policy for Small Market Economies: בי� פרסומיה. ההגבלי� העסקיי�

  .בהוצאת הספרי� של אוניברסיטת הרווארד

בוגר הפקולטה , 'ישראלי ושות, ד כה� שות� במשראמיר ישראלי הוא עור� די�

כיו� הוא בעל משרד עצמאי העוסק רבות בתביעות נזיקיות . למשפטי� באוניברסיטת חיפה

 . הגבליות
אשר שימש בעבר ככלכל� הראשי של רשות ההגבלי� , מנח� פרלמ� הוא כלכל�

כלכלי כיו� הוא שות� במשרד הייעו� ה. העסקיי� וכמשנה לממונה על ההגבלי� העסקיי�

  . 'סוארי ושות

ש "בית הספר למוסמכי� ע, הפקולטה לניהול,  פרופסור חבראיוסי שפיגל הו' פרופ

  . הוא חוקר ומרבה לפרס� בתחו� הארגו� התעשייתי. אביב�אוניברסיטת תל, ליאו� רקנאטי

  

 .אנו שמחי� כי המאמ� המשות� נשא פרי ומקווי� כי הספר ישרת את מטרתו נאמנה

מטבע הדברי� לא כל האמור בכל אחד . ציי� כי הפרקי� נכתבו באופ� פרטניראינו לנכו� ל

  .מהפרקי� משק� בהכרח את הדעות של הכותבי� האחרי� ושל העורכי�




