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  חובת גילוי רחבה בעף המזון כפתרון 
   למשבר יוקר המחיה

  מאת

  *לימור ריזה ועם שר

המאמר עוסק בהסדר שמטיל חובת גילוי של מחירי מוצרי מזון וצריכה שנקבע 
. נבחנת בו השאלה אם ראוי 2014–בחוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד

ו המיוחדים של ענף זה להטיל חובת גילוי בענף המזון, בפרט לנוכח מאפייני
בישראל, ומהי תבנית הגילוי האופטימלית. החוק הוא תולדה של ועדת קדמי, 

, ומטרתו הגברת 2011שמונתה בתגובה למחאה החברתית שתחילתה בקיץ 
התחרותיות והורדת יוקר המחיה הגבוה בישראל. בין היתר, החוק כולל הסדר 

ד להגביר את שקיפות המחירים. קצר "תוצרת ישראל", שאינו נוהג בעולם, שנוע
לפי החוק, קמעונאים גדולים בענף המזון נדרשים לפרסם, בנוגע לכל אחת 
מחנויותיהם, מחירים מעודכנים של המוצרים שנמכרים בהן, במאגר מקוון 
שיאפשר לצרכנים להשוות בין מחירי המוצרים. המאמר תומך בגישתם של 

ץ הסדר הגילוי, מצביע על כשלים ועדת קדמי ושל המחוקק בדבר הצורך באימו
בחוק ההופכים את הׂשאת הרווחה החברתית באמצעותו לבלתי אפשרית ומציע 

  לתקנם באמצעות הוספת כללי גילוי ספציפיים שחסרים בו.
עבודת הוועדות הציבוריות שקדמו לחקיקתו של החוק התמקדה בזיהוי של 

הישראלי ובהצעת כשלי הריכוזיות ויוקר המחירים שמאפיינים את המשק 
פתרונות, לרבות ההסדר המטיל את חובת הגילוי. במאמר נציג ניתוח מקיף יותר 
על פי שיטת הניתוח הכלכלי של המשפט, הניאוקלאסי וההתנהגותי, שרובו לא 
נעשה קודם לכן, אף לא במסגרת עבודתה היסודית של ועדת קדמי, כדי לבחון 

אות מהם הרכיבים החיוניים את ההצדקות להטלתה של חובת הגילוי ולהר
  לצורך השאת הרווחה החברתית.

אנו מראים כי לאור הניתוח במאמר, על החוק לדרוש פרסום מידע עדכני 
והיסטורי, הן על מחיר המוצר שנמכר על ידי היצרן למשווק ועל מחיר המוצר 
שנמכר על ידי המשווק לצרכן והן על איכותו, וזאת במאגר נתונים ארצי אחד, 

ית אחידה, בת השוואה, נגישה וידידותית למשתמש. בחוק הישראלי חלק בתבנ
   נכבד מרכיבים אלה עדיין חסר.

_____________________________________  

  מרצה בכירה, הקריה האקדמית אונו, הפקולטה למשפטים.  *
  .מרצה בכיר, הקריה האקדמית אונו, הפקולטה למשפטים  
המחברים מבקשים להודות לברק מדינה, למשתתפים בסמינר המחלקתי בבית הספר   

  על הערותיהם המועילות. דין ודבריםדין ודבריםדין ודבריםדין ודבריםלמשפטים במרכז האקדמי כרמל ולחברי מערכת 
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המודל  –הטלת חובת גילוי כאמצעי להגנה על הצרכן . 1; הדין הנוהגהדין הנוהגהדין הנוהגהדין הנוהג    א.א.א.א.מבוא. מבוא. מבוא. מבוא. 
. הרקע לקביעת הסדר גילוי "נוסח 3; חובות גילוי בדין הישראלי. 2; האמריקני

המאמץ להתמודד עם הריכוזיות ; (א) בענף המזון ישראל" בחוק קידום התחרות
המאמץ להתמודד עם הריכוזיות ויוקר ; (ב) ויוקר המחיה הגבוהים בישראל

הסדר הגילוי בחוק קידום התחרות בענף . 4; המחיה הגבוהים בענף המזון
 הסדרת הפעילות בין הספקים לבין הקמעונאים(ב) ; ; ; ; תחולה והגדרות; (א) המזון

בחינתה של הטלת חובת גילוי בחינתה של הטלת חובת גילוי בחינתה של הטלת חובת גילוי בחינתה של הטלת חובת גילוי . . . . בבבב    ....י מחירים "תוצרת ישראל"הסדר גילו(ג) 
הצגת שוק מוצרי המזון . 1 ;ניתוח כלכליניתוח כלכליניתוח כלכליניתוח כלכלי    ––––כבסיס להגנת הצרכן בישראל כבסיס להגנת הצרכן בישראל כבסיס להגנת הצרכן בישראל כבסיס להגנת הצרכן בישראל 

איומים כלכליים על יעילות המשק  –כשל שוק ראשון . 2; והצריכה הישראלי
השפעת הריכוזיות  –; (א) כללי (ורווחת הצרכנים) הגלומים בבעיית הריכוזיות

ריכוזיות הרווחה החברתית בשווקים עם מיעוט יצרנים וקמעונאים; (ב) על 
איומים כלכליים על  –שוק שני  כשל. 3; וקשירהריכוזיות ; (ג) מחירים פלייתאו

 פערי בעייתבעיות מידע; (א) ב םיעילות המשק (ורווחת הצרכנים) הגלומי
ם; (ג) מידע ; (ב) מידע כמוצר ציבורי ואדישותם הרציונלית של הצרכנימידע

. פתרונות 4; חסר בעל השפעות חיצוניות שליליות ועלויות עסקה גבוהות
כפתרון לריכוזיות ולאפליית חובת גילוי  הטלתלבעיות הריכוזיות והמידע; (א) 

  ;וקשירה ריכוזיות תילבעי כפתרון גילוי חובת ה שלהטלת; (ב) מחירים
ד) הטלת חובת גילוי כפתרון ; (מידע פערי לבעיית כפתרון גילוי חובת הטלת(ג) 

 של מידע חוסר לבעיית כפתרון גילוילבעיית המוצר הציבורי; (ה) הטלת חובת 
בחינתה של הטלת חובת גילוי בחינתה של הטלת חובת גילוי בחינתה של הטלת חובת גילוי בחינתה של הטלת חובת גילוי . . . . גגגג    .גבוהות עסקה ועלויות חיצוניות השפעות

בעיית השפעתן של הטיות . 1 ;ניתוח התנהגותיניתוח התנהגותיניתוח התנהגותיניתוח התנהגותי    ––––כבסיס להגנת הצרכן בישראל כבסיס להגנת הצרכן בישראל כבסיס להגנת הצרכן בישראל כבסיס להגנת הצרכן בישראל 
. פתרונות להטיות 3; השפעת תורת הערך .2 ;קוגניטיביות בשוקי המוצר

הטלת חובת גילוי כפתרון להטיות ; (א) קוגניטביות ולהשפעת תורת הערך
חובת חובת חובת חובת . . . . דדדד    ....הטלת חובת גילוי כפתרון להשפעת תורת הערך; (ב) קוגניטיביות

 ;כללי; (א) גילוי כתחליף לרגולציה אגרסיבית. 1; יתרונות ואתגריםיתרונות ואתגריםיתרונות ואתגריםיתרונות ואתגרים    ––––הגילוי הגילוי הגילוי הגילוי 
  ;הנחות לצרכנים; (ד) תמחור אסור וקשירה אסורה) ; (גסידור מדפים(ב) 

; (א) גילוי נאות ככלי גילוי כמנגנון מסייע לפעולתם של מנגנוני שוק. 2
  ;רגולטורי "רך"; (ב) סיוע בפיתוחם של אתרי השוואת מחירים פרטיים

תשובה לביקורות . 3; (ג) כישלונם של מנגנוני שוק בפתרון בעיות במידע
שחר -בן ; (א) תשובה ראשונה לטיעוניהם שלחובת גילוי אפשריות נגד הטלת

תשובה ; (ב) ושניידר: קיימים מחקרים אמפיריים התומכים בגילוי מנדטורי
עיבוד המידע עבור הצרכנים שחר ושניידר: בעיית -ה לטיעוניהם של בןישני

 בשוק מוצרי המזון והצריכה פשוטה יחסית; (ג) תשובה שלישית לטיעוניהם של

ושניידר: כללי הגילוי הנאות שנדרשים בשוק מוצרי המזון והצריכה  שחר- בן
היעדר פגיעה     (ה); ; ; ; מיתון החשש מפני הסדר כובל; (ד) ; (ד) ; (ד) ; (ד) אינם כה מורכבים
השיפורים הנדרשים בחוק קידום השיפורים הנדרשים בחוק קידום השיפורים הנדרשים בחוק קידום השיפורים הנדרשים בחוק קידום     ––––. ה. יישום התובנות . ה. יישום התובנות . ה. יישום התובנות . ה. יישום התובנות בסודות מסחריים

  ;כללי – הגילוי חובת פה שלהיק ביישום תובנות. 1; התחרות בענף המזוןהתחרות בענף המזוןהתחרות בענף המזוןהתחרות בענף המזון
 תובנות; (ב) בהיבט המהותי – הגילוי חובת פה שלהיק ביישום תובנות (א)

    ....החוקתי בהיבט תובנות. . . . 2222; ; ; ; בהיבט הצורני – הגילוי חובת פה שלהיק ביישום
        ....מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות
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 מבוא

המאמר עניינו הצדקת חובת גילוי של מחירים של מוצרי מזון וצריכה, שנקבעה בישראל 
ונבחנים בו כללי הגילוי הנדרשים  2014,1–קידום התחרות בענף המזון, תשע"דבחוק 

הבחינה נעשית באמצעות ניתוח כלכלי על פי שיטת  2להשיא את הרווחה החברתית. כדי
כלכליים -הניתוח הכלכלי של המשפט, הניאוקלאסי וההתנהגותי, ושילוב היבטים מיקרו

י כלכליים שנגזרים ממאפייניו המיוחדים של המשק הישראלי, שיש בהם כד-ומאקרו
להשפיע על תוצאת החלתה של חובת הגילוי על הרווחה החברתית. כמו כן, נבחנת 
במאמר השאלה אם לאור הניתוח קיימים בחוק כשלים ההופכים את השגת מטרותיו 

  לבלתי אפשרית וכן את הדרכים לתיקונם.
ובתקנות (שמתואר  המזון בענף התחרות קידום בחוק שכלול המחירים גילוי הסדר

"תוצרת  הסדר והוא ,בעולם והצריכה המזון מוצרי ם שלבשווקי נהוג ינואבפרק א) 
, 2011ההסדר נקבע בחוק כמענה למחאה החברתית בישראל, שהולדתה בשנת ". ישראל

כדי  3השוויון ובריכוזיות הגבוהים בה.-אשר התמקדה, בין היתר, ביוקר המחיה, באי
 וירידת מחירים בשוקי המוצריםהמונעים הגברת תחרות לנסות ולהבין את כשלי השוק 

, צוות לבדיקת התחרותיות בשוק מוצרי המזון 2011הקימה הממשלה, בחודש יוני 
צוות צוות צוות צוות (להלן:  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה והצריכה, בראשות שרון קדמי, מנכ"ל

, לאחר מחקר 2012). צוות קדמי הגיש את ממצאיו בחודש יולי ועדת קדמיועדת קדמיועדת קדמיועדת קדמי אוקדמי קדמי קדמי קדמי 
בין  4הן בעיות מורכבות בענף המזון והן פתרונות חלופיים מגוונים. היקף שבחן-רב

היתר, הצוות הציע להגביר את שקיפות המחירים לצרכן ולעגן בחוק הסדר חדש ומקורי 
שמטיל חובת גילוי רחבה של מחירים בענף המזון, באמצעות הקמת מאגר מחירים מקוון 

_____________________________________  

. מכוח החוק 2447, ס"ח 2014–לחוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד 30–29סעיפים   1
, 2014–הותקנו, בין היתר, תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), תשע"ה

  . בהן כלולות הוראות בדבר אופן הפרסום ופרטי הפרסום.218ת"ק 
ון (להלן: מצרכי מזון) וכל המוצרים ההסדר חל על מצרכים בענף המזון, כולל מצרכי מז  2

למעט מוצרי חשמל, מוצרי טקסטיל, ציוד משרדי, כלי ] ...[האחרים שנמכרים בחנויות "
בית, ספרים ועיתונים" (להלן: מוצרי צריכה), ובתנאי שהם נמכרים בחנויות מזון. חנות 

", ]...[ נתמזון היא "מקום לממכר קמעונאי של מזון ומוצרי צריכה, לרבות חנות מקוו
נמכרים בו דרך קבע: ירקות ופירות טריים, חלב ומוצריו, ומוצרי ניקיון" ונוסף על ] ...[ש"

כך, "יותר ממחצית ממחזור המכירות בו הוא ממכירת מזון" (להלן: חנות או חנות מזון). 
(א) לחוק קידום התחרות בענף המזון. לתיאור ענף המזון במאמר אנו 30-ו 2ראו: סעיפים 

משים גם במונח שווקי מוצרי המזון והצריכה או ענף מוצרי המזון והצריכה. לפירוט משת
  .א.4נוסף, ראו להלן בפרק א.

 213ה (תשע"ג) בעמ'  מעשי משפטמעשי משפטמעשי משפטמעשי משפטראו: יוסף זעירא, "המחאה החברתית וכלכלת ישראל",   3
  ).ועדת טרכטנברג דוח) (להלן: 2011( הוועדה לשינוי כלכלי חברתיהוועדה לשינוי כלכלי חברתיהוועדה לשינוי כלכלי חברתיהוועדה לשינוי כלכלי חברתי    דוחדוחדוחדוח(להלן: זעירא); 

הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון משרד התמ"ת, המנהל הכללי   4
צוות קדמי). לדיון בממצאי צוות קדמי  דוח) (להלן: 2012(יולי  הסופיהסופיהסופיהסופי    דוחדוחדוחדוחהההה    ––––והצריכה והצריכה והצריכה והצריכה 

  .ב.3ובהמלצותיו, ראו להלן בפרק א.



  "חתשע יב דין ודברים  לימור ריזה ועם שר

250  

ל נתוני המחירים הקמעונאיים (ואינו א פשוטהקלה ו גישהשיאפשר לצרכנים בענף המזון 
  5מסתפק בהסדרים מקיפים פחות שנוהגים בעולם).

בחוק, שבו נקבע, בין יתר  2014הממשלה יישמה את עיקרי הדוח בחודש מרץ 
יפרסמו, בנוגע לכל אחת מחנויותיהם,  6קמעונאים גדולים בענף המזוןההסדרים, כי 

במאגר מקוון שיאפשר לצרכנים להשוות  מחירים מעודכנים של המוצרים שנמכרים בהן,
  7.בין מחירי המוצרים

עם יישום החוק החלו המשווקים הגדולים לפרסם קובצי נתונים לכל חנות (סניף), 
בלא דרישות חוקיות מחייבות, הקבצים כוללים  8ובהם פירוט על מחירי המוצרים.

ידידותיים. השיטה, רשימות ארוכות של מוצרים, ללא סיווג לנושאים וללא כלי חיפוש 
שלפיה מועלים לאתר ממשלתי קבצים רבים ובהם פירוט מחירים בלא חלוקה מסודרת, 

ואפילו לא בין סניפים של  9אינה מאפשרת לצרכן להשוות בין מחירי הרשתות השונות
  אותו משווק.

ששימוש על פי להסדר שעוגן בחוק יש הצדקה. אף  אםשאלה נדונה ה מאמרב
לפתרון כשלי שוק, יש ביקורות בתחום הניתוח  דומא נפוצהשיטה  אובחובות גילוי ה

 אפשר-איההסדר אינו נוהג בעולם, ולכן  10שימוש בפתרון זה.ה לעהכלכלי של המשפט 
במקומות נעשה ל ישראלבלהשוות את פרטי ההסדר ואת תוצאת הפעלתו בענף המזון 

 וזאת בהסדר החדש, להציב בסיס תאורטי לדיון הצפוי נועדהניתוח במאמר אחרים. 
 עיוני בסיסבפסיקה, במחקר, במסגרות ממשליות ואצל היצרנים, הקמעונאים והצרכנים. 

רכיבי הגילוי הנדרשים  את ולזהות החדש ההסדר שללבחון את הצדקתו  כדי הכרחי זה
_____________________________________  

  .27–26שם, בעמ'   5
ונחים "קמעונאי" ו"קמעונאי גדול", לחוק קידום התחרות בענף המזון. להגדרת המ 2סעיף   6

.א. במאמר אנו משתמשים במונחים "קמעונאי" או "משווק" כדי לתאר 4ראו להלן בפרק א.
את מי שמוכר מוצרים בחנות. בחוק יש הסדרים העוסקים ביחסי קמעונאים וספקים. 

.א. במאמר אנו 4להגדרת המונחים "ספק" ו"ספק גדול" בחוק, ראו להלן בפרק א.
  שים במונחים "ספק" או "יצרן" כדי לתאר את מי שמספק מוצרים לקמעונאי.משתמ

לחוק קידום התחרות בענף המזון. לדיון בהיסטוריה החקיקתית, ראו להלן  30–29סעיפים   7
. להצגת ההסדרים שכלולים בחוק ולפרטי הסדר הגילוי שכלול בחוק, לרבות 3בפרק א.

  .4פרק א.הגדרת המושגים שכלולים בו, ראו להלן ב
 /www.economy.gov.ilהקבצים מוצגים באתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, ראו:   8

Trade/ConsumerProtection/Pages/PriceTransparencyRegulations.aspx] נצפה) [
). הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תכונה להלן: הרשות להגנת 2018לאחרונה ביולי 

  הצרכן.
.ג. 4רט על פי חוק קידום התחרות בענף המזון, ראו להלן בפרק א.על המידע שיש לפ  9

נו מהניתוח במאמר בנוגע לפירוט המידע הדרוש כדי לאפשר את השגת מטרותיו ילמסקנות
 .1של החוק, ראו להלן בפרק ה.

 & Omri Ben-Shaharבספרם: Schneider-ו Ben-Shaharראו למשל ביקורתם המקיפה של   10

Carl E.Schneider, More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated 

Disclosure (2014)  :להלן)Ben-Shahar & Schneider, More Than You Wanted to 

Know.(  



  חובת גילוי רחבה בעף המזון כפתרון למשבר יוקר המחיה  ע"חתש יב דין ודברים

251  

. במאמר נבחנות מטרותיו המרכזיות של ההסדר לפי שיטת מטרת החוק להגשמתה של
השגת יעילות באמצעות מזעור הכשלים ועלויות פעולתם  –משפט הניתוח הכלכלי של ה

בתחום הגנת הצרכן, הכשלים  11של השווקים, וגם בחינת השפעתו על חלוקת הרווחה.
המרכזיים שזוהו על ידי הספרות הם הגבלים עסקיים, מידע חסר והתנהגות לא רציונלית 

  12קים.יצרנים ומשוו –של צרכנים שמנוצלת לרעה על ידי המוכרים 
צוות קדמי ניתח ביסודיות ובהרחבה את בעיות הריכוזיות ויוקר המחיה במשק 
הישראלי, אך כמפורט במאמר לא הוסיף היבטים חיוניים אחרים הדרושים לניתוח. 

 –בניתוח במאמר נבקש לעסוק במכלול הכשלים והעלויות הגבוהות בפעולת השווקים 
ו הראשון (שמובא בפרק ב) מתרכז בניתוח גם אלה שלא הוזכרו על ידי צוות קדמי; חלק

בראי הניתוח הכלכלי הניאוקלאסי של המשפט. בהתאם, הניתוח מכיל את בעיית 
הריכוזיות בענף המזון, שכמה מהיבטיה נבחנו באופן מקיף על ידי צוות קדמי, וכן בעיות 
מידע וכשלי שוק נוספים. במאמר אנו מנתחים את הבעיות האמורות במסגרת מודל 

סטרי של זרימת המידע בין השחקנים שפועלים בשווקים. המודל מאפשר יישום, -וד
שלא נעשה קודם לכן, של שיטת הניתוח בענף המזון הישראלי על רקע כשלי השוק, 
המאפיינים את השוק הישראלי, ומדגיש במיוחד את חשיבות הניתוח של כשלי המידע. 

קמעונאים, קרי  –ד הביקוש, ובתווך בצ –בצד ההיצע, צרכנים  –המודל כולל יצרנים 
בעלי כוח מונופוליסטי, שרוכשים את המוצרים מהיצרנים ומוכרים אותם  13משווקים,

לצרכנים בעיקר במרכולים, חנויות גדולות. השפעת המאפיינים המיוחדים של המשק 
ידי ועדת קדמי,  על הישראלי על חובת הגילוי נבדקת במאמר. המאפיינים האלה נותחו

. כך אנו מבקשים להתחשב גם קה, בין היתר, בתופעת יוקר המחיה הגבוה בישראלשעס
כלכליים, גישה שמרחיבה את תחומי הניתוח הכלכלי -משקיים, מאקרו-בהיבטים כלל

  14של המשפט, ושיש לה ניצנים בכתיבה האקדמית.

_____________________________________  

להצגה כללית של שיטת הניתוח הכלכלי של המשפט ולהגדרות ולהסברים של המושגים   11
 Richard A. Posner, Economic: יעילות, מצד אחד, וחלוקת רווחה, מן הצד האחר, ראו

Analysis of Law (9th ed. 2014) pp. 13–7, 35–62; ,"הגישה הגישה הגישה הגישה     אבי שמחון, "הקדמה כללית
  .60–39 , בעמ'39(אוריאל פרוקצ'יה עורך, תשע"ב)  הכלכלית למשפטהכלכלית למשפטהכלכלית למשפטהכלכלית למשפט

להצגת גישת הניתוח הכלכלי של המשפט בתחום הגנת הצרכן, כגישה שעוסקת בעיקר   12
שמואל בכר ם, מידע חסר והתנהגות לא רציונלית של צרכנים, ראו למשל, בהגבלים עסקיי

(להלן: בכר ובר גיל,  223, שם, בעמ' הגישה הכלכלית למשפטהגישה הכלכלית למשפטהגישה הכלכלית למשפטהגישה הכלכלית למשפטגיל "הגנת הצרכן" - אורן ברו
  "הגנת הצרכן").

  להלן והטקסט שלידה. 108.א., ובפרט הערה 4להגדרת המושגים, ראו להלן בפרק א.  13
 Yair Listokin, “Equity, Efficiency, and Stability: The Importance ofראו:  14

Macroeconomics for Evaluating Income Tax Policy”, 29 Yale J. on Reg. (2002) 45; 

Yair Listokin, “Law and Macroeconomics: An Application to Optimal Tort Law”, 

Working Paper (2015) ,Listokin  :טען כי תחום המשפט והכלכלה צריך להיקרא בשלב זה
כלכליים לניתוח -כלכלה, וכי ראוי לפתח כלים להוספת הפרמטרים המאקרו-משפט ומיקרו

)Listokin, “Law and Macroeconomics: An Application to Optimal Tort Law” ,שם ,
  ).4–2בעמ' 
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ה של המוצר על ידי יכי גילוי מידע על מחיר הקנימראים  אנוסטרי - הדו במודל
ווק וכן על מחיר המכירה לצרכן יאפשר הפחתה של עלויות המידע שמתוארות המש

 על מהותי ומידע ,היצרן בידי שמצוי ,איכות המוצר על מהותי מידע פרסוםגם  במאמר.
 גם אנו .הפחית עלויות אלהל עשוי ,המשווק בידי שמצוי תו,בשמיר ההשקעה אופן

וידידותית לצרכן תאפשר פתרון  מראים כי רק פרסום המוצר בתבנית אחידה, נגישה
שאין  ,מוצרים ציבורייםהם תבנית הגילוי והמידע שנכלל בה ש הנובעות מכךבעיות 

של הגדרות  מערכת היא גילוי תבניתליצרנים ולמשווקים תמריץ מספק ביצירתם. 
, הגדרה אחידה של סוגי המוצרים, היתר בין, ת, שכוללהגילוי מאפייניאחידות של 
 ם שלאיכות לגילוי וקריטריוניםריטריונים להצגת המחירים השוטפים מידותיהם, ק

  15.תוקף פקיעתו ייצור מועדי, תזונתיים ערכיםקריטריונים לציון  כגון, המוצרים
בחלק השני של הניתוח (שמובא בפרק ג) נתמקד בתחום הכלכלה ההתנהגותית 

ד שלהם על שיווי ונבחן את השפעת החשיבה האינטואיטיבית של הצרכנים ושנאת ההפס
שילוב השפעות התנהגותיות בניתוח הכלכלי של המשפט הוא גישה  16המשקל בשווקים.

בלא אנו טוענים כי  .קדמי צוות ו שלעבודת במסגרת ותבשיטתי הוצגה לאש 17רווחת,
המשווקים לנצל את השיפוט האינטואיטיבי להעלאת מחירים מעבר  יוכלו חובת גילוי

המשווקים לא יורידו מחירים גם שיאוקלאסית. טענתנו היא לנחזה על ידי הכלכלה הנ
תופעה שמחריפה  –מטרית" יס-"קשיחות מחירים אוייצרו יש לכך הצדקה כלכלית שכ

ניתן בספרות הכלכלית לתופעה טרם את בעיית יוקר המחיה. בכך אנו מציגים הסבר ש
  מיוחדת זאת.

בהשוואה למדינות יוקר המחיה בישראל עלה בשנים האחרונות, והוא גבוה 
השוויון -וכן גדל שיעור אי 18המפותחות במיוחד בשוק של מוצרי המזון והצריכה,

במדינה שבה יש כשלי  19בחברה לשיעור שהוא מן הגבוהים בקרב המדינות המפותחות.
כלכליים חמורים כאלה, אנו גם טוענים שהתועלת -שוק חריפים וקשיים חברתיים

_____________________________________  

מוצרי המזון והצריכה ראו להלן בפרק  ם שלהגילוי האופטימלית בשווקילדיון בתבנית   15
  .1ה.

(לעיל,  Posnerלהצגה כללית של שיטת הניתוח הכלכלי ההתנהגותי של המשפט ראו:   16
הגישה הגישה הגישה הגישה     ; מיה בר הלל ואוריאל פרוקצ'יה, "כלכלה התנהגותית",23–18 ) בעמ'11הערה 

  .196ראו גם להלן, הערה  .112–71 ) בעמ'11(לעיל, הערה  הכלכלית למשפטהכלכלית למשפטהכלכלית למשפטהכלכלית למשפט
 Cass R. Sunstein, “Empirically Informed, שם; בר הלל ופרוקצ'יה, שם; Posnerראו:   17

Regulation”, 78 U. Chi. L. Rev. (2011) 1349; Oren Bar-Gill, “The Behavioral 

Economics of Consumer Contracts”, 92 Minn. L. Rev. (2008) 749 ראו גם ההפניות .
  .196להלן, הערה 

צוות קדמי (לעיל,  דוח; 188–187 ,61) בעמ' 3ועדת טרכטנברג (לעיל, הערה  דוחראו:   18
  .א.3. להרחבה ראו להלן בפרק א.12–7) בעמ' 4הערה 

 שוויוןה- , כך ששיעור אידומיםהשכר הריאלי בישראל בשיעורים  לא עלה בשנים אלה  19
    והוא מן הגבוהים בקרב המדינות המפותחות. ראו: זעירא מאודת עלה בחברה הישראלי

  .3. להרחבה ראו להלן בפרק א.215–214) בעמ' 3לעיל, הערה ((((
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של כללי גילוי נאות של מחיר מוצרי מזון וצריכה חברתית הצפויה מהחלה -הכלכלית
  .גבוהה מאוד ואיכותו צפויה להיות

עליו  ,כדי שמנגנון הגילוי ישיא את הרווחה החברתית כי עולההניתוח במאמר מ
סטורי הן על מחיר המוצר שנמכר על ידי היצרן ילכלול, בין היתר, פרסום מידע עדכני וה

על מידע זה . ן על איכותוכו ,ידי המשווק לצרכן למשווק ועל מחיר המוצר שנמכר על
השוואה, נגישה וידידותית -אחידה, בת גילוי במאגר נתונים ארצי אחד, בתבנית להיכלל

  מרכיבים אלה עדיין חסר. ניכרחלק  ,למשתמש. בחוק הישראלי
, נציג את ההסדר הכלול בחוק קידום התחרות אאאא    בפרקבפרקבפרקבפרקמבנה המאמר הוא כדלקמן: 

, נציג ניתוח כלכלי מקיף בבבב    בפרקבפרקבפרקבפרקובתקנות מכוחו ואת הרקע לחקיקתו. בענף המזון 
בהתאם לשיטת הניתוח הכלכלי הניאוקלאסי של המשפט. במסגרת פרק זה נציג את 

מוצרי המזון והצריכה  ם שלסטרי ונבחן את כשלי השוק השונים בשווקי-המודל הדו
ל אחד מכשלי השוק בהתאם למאפייני המשק הישראלי. בפרק זה נדון, בהתייחס לכ

המתוארים, ביכולת למתן את השפעותיהם באמצעות הטלת חובת גילוי בכלל, 
, נציג ניתוח על פי הכלכלה גגגג    בפרקבפרקבפרקבפרקבפרט.  –ובאמצעות הפרמטרים החסרים בחוק 

ה הטלתבנוגע לההתנהגותית של פעולת ענף המזון ונבחן את התובנות הנובעות ממנו 
גמאות ליכולתו של מנגנון הגילוי בתחום מוצרי המזון , נציג דודדדד    בפרקבפרקבפרקבפרקחובת הגילוי.  של

דיני ההגבלים העסקיים של  מיםבתחו יםומורכב יםיקר להסדרים תחליףות יוהצריכה לה
נדון ביכולתו של מנגנון הגילוי המנדטורי לסייע בפתרון כשלים  כןודיני הגנת הצרכן. 

ם אפשריים נגד החלתה של תשובות לטיעוני נציגקיים. בפעולתם של מנגנוני גילוי שּו
שחר -בןשל  המקיפהובעיקר נדון בתשובות אפשריות לביקורתם  ,חובת גילוי

)Ben-Shahar () ושניידרSchneider(.20 נו מן הניתוח במאמר י, נסכם את ממצאהההה    בפרקבפרקבפרקבפרק
 – וווו    בפרקבפרקבפרקבפרקכדי שיוכל למלא את ייעודו. נסיים  רכיבים המהותיים שחסרים בחוקבדבר ה

  פרק המסקנות.

  דין הוהגה  .א

  המודל האמריקי –הטלת חובת גילוי כאמצעי להגה על הצרכן   .1

נבקש להראות כיצד התפתח בישראל מנגנון מקורי להגנה על הצרכן בענף  אבפרק 
מטיל חובת גילוי רחבה של מחירי המוצרים. מודל ההמזון, שאינו נוהג בעולם, 

ם במרבית מדינות העולם, של השווקים המסחריים, שפועל היו 21הרגולציה (אסדרה)

_____________________________________  

  ).10(לעיל, הערה  Ben-Shahar & Schneider, More Than You Wanted to Knowראו:   20
רגולציה (אסדרה), על פי הצעתה של ידין, היא "פעילות שיטתית של גוף מנהלי ברשות   21

המבצעת של המדינה, לגיבוש וביצוע של מדיניות להכוונת שווקים, המקדמת אינטרס 
מות ציבורי, חברתי או כלכלי, כלפי גופים הפועלים בשוק או בסקטור מסוים, באמצעות נור
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בארצות הברית  22מבוסס על המודל שהתפתח בארצות הברית במהלך המאה העשרים.
התפתחה מערכת דינים שמטרתה המרכזית היא להגן על הצרכן מפני התנהגות בלתי 

עלולה לגרום לכך שיקבל מוצר פגום או התנהגות ה 23הולמת כלפיו בשוקי המוצרים,
מטרה מרכזית נוספת היא מניעת הגבלים עסקיים  24א רוכש.מוצר אחר מזה שסבר כי הו

 הגנת על הממונה המרכזיתבארצות הברית, הרשות  25והגברת התחרות באותם שווקים.
 .1914בשנת שהוקמה , Federal Trade Commission (FTC)- ה היא אלה בתחומים הצרכן

מטרותיה  שתיבהתאם ל ,פועלת באמצעות שתי זרועות מרכזיות FTC- יצוין כי ה
  Bureau of Competition.26, אחרתוה ,Bureau of Consumer Protectionהעיקריות: האחת, 

של מידע  הנאות הגילוי לעקרוןביטוי נרחב  יש הנוהגים םיהאמריקניהצרכנות  בדיני
 FTC- ה בתקנות והןובפסיקה  הצרכנות חוםבת הפדרלית בחקיקה הןלצרכנים, 

של גילוי נאות כעיקרון מרכזי בהגנה על הצרכנים להכרה בעיקרון  27.בהחלטותיהו
_____________________________________  

 
משפטיות כופות או וולונטריות, לצד הפעלתם של מערכי פיקוח לציות ויישומם של 
מנגנוני אכיפה". ראו: שרון ידין, "מהי רגולציה? הצעה להגדרה בעקבות מופעים ראשונים 

(להלן: ידין). לדיון  6(תשע"ד) בעמ' חוקים בקצרה חוקים בקצרה חוקים בקצרה חוקים בקצרה של המונח בחקיקה הישראלית", 
ונח רגולציה ולמשמעותן, ראו ידין, שם. לניתוח היבטים באפשרויות ההגדרה השונות למ

(ישי בלנק, דוד  מסדירים רגולציה: משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: משפט ומדיניותשונים של מושג הרגולציה, ראו: 
לדיון במקורות השונים ובמשמעויות של . פאור ורועי רועי קרייטנר, עורכים, תשע"ו)-לוי

המדינה הרגולטורית: ממושג רזה המדינה הרגולטורית, ראו דוד לוי־פאור, "האודיסאה של 
(ישי בלנק, דוד מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות וחד־ממדי למושג עבה ורב־ממדי", 

  .23פאור ורועי רועי קרייטנר, עורכים, תשע"ו) בעמ' -לוי
 ,Anne-Marie Slaughter, “Regulating the World: Multilateralismלמשל: ראו  22

International Law, and the Projection of the New Deal Regulatory State”, in 

Multilateralism Matters (John Ruggie ed., 1992).  
למשל, זכויות כך עם זאת, ההגנה על הצרכנים אינה ניתנת רק מכוח דיני הגנת הצרכן.   23

  הצרכן עשויות להיות מעוגנות גם במסגרת זכויות חוקתיות או בהסדרים פרטניים אחרים.
 .John A). ראו:The unfairness doctrineההגינות (-מטרה זו מכונה: דוקטרינת אי  24

Spanogle, Ralph J. Rohner, Dee Pridgen, Jeff Sovern & Christopher L. Peterson, 

Consumer Law – Cases and Materials (4th ed. 2013) p. 81 .  
 ,Mark Armstrongהגבלים העסקיים ראו: על היחס שבין דיני הגנת הצרכן ובין דיני ה  25

“Interactions between Competition and Consumer Policy”, 4 Competition Pol. Int. 

(2008) 96.  
 FTC:(Federal Trade(להלן:  Federal Trade Commission-כנית הפעולה של הוראו ת  26

Commission, Strategic Plan for Fiscal Years 2014 to 2018, 5–13 ,
[www.ftc.gov/system/files/documents/reports/2014-2018-strategic-plan/spfy14-fy18.

pdf[  כן ראו:  ;)2018(נבדק לאחרונה ביוליRichard A. Posner, “The Federal Trade 

Commission”, 37 U. of Chi. L. Rev. (1969) 47 ;Spanogle  47) בעמ' 24(לעיל, הערה.  
 Howard Beales, Richard Craswell & Steven C. Salop, “The Efficient Regulationראו:  27

of Consumer Information”, 24 J.L. & Econ. (1981) 491, pp. 492–493 :להלן) Beales, 

Craswell and Salop,בין היתר .( Beales, Craswell & Salop  מצביעים על כך שהמחוקק
ם האיץ את מגמת הפסיקה להטיל חובות גילוי על מוכרי מוצרים באמצעות חקיקת פדרליה
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הגנת של יכולה להיות חשיבות רבה, הן במישור ההגנה החוקתית על זכויות והן במישור 
 ,למשל ,המשפט האזרחי על הצרכנים ועל השווקים. להכרה כזו יכולה להיות חשיבות

יצרן לפרסם כאשר בית המשפט מבקש לבחון אם המדינה רשאית להגביל את זכותו של 
קבע בית המשפט  עשריםכבר בשנות השבעים של המאה המידע כלשהו על מוצר. 

 Virginia State Bd. of Pharmacy,28 בעניין ,בפעם הראשונה העליון בארצות הברית
 ,הביטוי חופשחוסה תחת כנפי  Commercial Speech(29( המסחרי הביטוישעקרון חופש 

חשיבות  הודגשה ,בית המשפטבהחלטת  30.יקניתהאמר לחוקה הראשון תיקוןב המעוגן
יה על יקבלת החלטות קנשל חיוניות ההמידע לצרכנים בשוקי המוצרים, ו ו שלהפצת

העברת המידע בנקודת מבט זו, ששמה את הדגש  31.בסיס מידע שיופץ לצרכנים
לצרכנים, אפשרה לבית המשפט להגביל את חופש הביטוי המסחרי של היצרנים, אם יש 

 המשפט בית חזר ,שנים עשרות כמה במשך ,מאז 32די למנוע את הטעיית הצרכנים.בכך כ
  33.זה קרוןיע על העליון

_____________________________________  

 
 של כמה חוקים צרכניים שבהם מוטלות דרישות גילוי. עוד הם מצביעים על קביעות של

שבאה לידי ביטוי  ,משתלבות עם מגמה זוהבית המשפט העליון האמריקני ככאלו 
בהערת Beales, Craswell & Salop ובהחלטותיה. ראו לצורך כך:  FTC-ל הבתקנותיה ש

  . 8שוליים 
28  Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc. 425 

U.S. 748 (1976)  להלן: עניין 8[שם, בה"ש) [Virginia State Board of Pharmacy באותו .(
משפט העליון חקיקה שהגבילה הפצה של מידע צרכני (פרסום מחירי בית ה פסל מקרה

באופן ), לפחות Commercial Speechתרופות), בהכניסו את "חופש הביטוי המסחרי" (
חלקי, תחת כנפי העיקרון החוקתי של חופש הביטוי במסגרת התיקון הראשון לחוקה 

  האמריקנית.
ו ביטוי מסחרי ראו: יפה זילברשץ, "על למשל, פרסום מודעה מסחרית. על המחלוקת מה  29

. על התפתחות 515–511 , בעמ'509ג (תשנ"ו)  משפט וממשלמשפט וממשלמשפט וממשלמשפט וממשלחופש הביטוי המסחרי", 
 G. Edward White, “The Evolution of First Amendment Protectionהיקף ההגנה ראו:

for Compelled Commercial Speech”, 29 J.L & Pol. (2014) 481.  
) Food Labelingון חופש הביטוי המסחרי לפחות בנוגע לתיוג מוצרי מזון (נראה שעקר  30

הוכר כזכות של חברות המזון גם באיחוד האירופאי, כאשר נדרשים להגן על הציבור או על 
 Eva Van der Zee, “Legal Limits on Food Labelling Law: Comparativeהצרכנים. ראו: 

Analysis of the EU and the USA”, 27 Eur. Bus. L. Rev. (2016) 295  :להלן)Var der 

zee .(  
  .781, 765) בעמ' 28(לעיל, בהערה  Virginia State Board of Pharmacyראו: עניין   31
הקריטריונים להגבלת חופש הביטוי  אתכמה שנים לאחר מכן קבע בית המשפט העליון   32

Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission  447-המסחרי ב

U.S. 557 (1980).  
 ,Milavetz, Gallop & Milavetzבפרשת  ,בית המשפט העליון ופסקשב  2010בשנת  ,למשל  33

P. A. v. United States 559 U.S. 229, 252 (2010) כי ההכרה בחופש הביטוי המסחרי ,
  התיקון הראשון לחוקה מוצדקת בשל ערך המידע הגלום בו לצרכנים. מכוח
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הטלת חובות גילוי של ם נעשה שימוש נרחב במכשיר יבדיני הגנת הצרכן האמריקני
חובות  בשווקים הפיננסיים מוטלות על הגופים הפיננסיים השונים 34בתחומים שונים.

למשל, נדרשים לספק ללקוחותיהם מידע רב בעת פתיחת חשבון גילוי רבות, ובנקים, 
חברות ביטוח נדרשות לספק למבוטחים מידע רב, למשל בדבר  35וביצוע פעולות שונות.
וחברות כרטיסי אשראי נדרשות לספק ללקוחותיהן מידע רב  36תנאי פוליסת הביטוח,

  37בנוגע לפרטי החוזה ביניהם.
 38מוטלות חובות גילוי רבות. בארצות הברית םבתחום המכירה של מוצרים ושירותי

הצגת מחירי המוצרים על גבי המוצרים שמוצגים למכירה  את הוראות המחייבות יש
של מוצרים באמצעות תווית על גבי  בחנויות. כמו כן, יש הוראות שמחייבות סימון

מוצרים שאינם נמכרים באריזות בנוגע להאריזה או בהצגה בחנות באופן ברור 
)Labelling הדין עוסק באופן שבו על המידע להיות מוצג על גבי התווית, כגון חובת .(

רכיבי  של שם המוצר, שם יצרן, מקום הייצור, תיאור המוצר, כמות ופירוטשל ציון 
הדין קובע חובת ציון של פרטים נוספים על תוויות של מוצרי מזון, למשל  39המוצר.

  40פירוט מידע תזונתי.

  י בדין הישראלי חובות גילו  .2

מודל האמריקני. בישראל, דיני הגנת את ה לכאורה מודל הגנת הצרכן הישראלי תואם
 שמתמקד בהגנה על הצרכן מפני פעולה בלתי 41הצרכן מעוגנים בחוק הגנת הצרכן,

_____________________________________  

 Omri, ראו למשל, בארצות הבריתלסקירה של שימוש בחובות גילוי בתחום הגנת הצרכן   34

Ben-Shahar and Carl E. Schneider, “The Failure of Mandated Discourse”, 159 U. Pa. 

L. Rev. (2010) 647, pp. 652–665.  
רגולציה נרחבת שמחייבת מלווים, ביניהם בנקים וחברות כרטיסי אשראי, לתת ללווים  יש  35

מידע על תנאי ההלוואה, לרבות על הריבית ועל העמלות השונות. ראו שם, בעמ' 
  .659–658. לרגולציה שמחייבת בנקים בגילוי מידע ללקוחותיהם, ראו שם, בעמ' 655–652

  .661–659 שם, בעמ'  36
  .654שם, בעמ'   37
  .666–662 שם, בעמ'  38
 Fair Packaging and - חובת סימון מוצרים בארצות הברית, ראו למשל את הבאשר ל  39

Labeling Act (15 U.S.C. 1451)לרבות שם  ית צריכה לכלול מידע על המוצרו, ולפיו כל תו
 Textile Fiber - ב המוצרי טקסטיל נקבעשל ת סימון חובהיצרן, האורז או המפיץ ומקומו. 

Products Identification Act (15 U.S.C. 70).  
 Federal Food, Drug-ארצות הברית ראו למשל את המוצרי מזון ב של חובת סימוןבנוגע ל  40

and Cosmetic Act, 21 C.F.R. §101 (FFDCA) (or the Nutrition Labeling and Education 

Act of 1990 (NLEA).המונה הוראות כלליות ופרטניות להצגת מוצרי מזון ,   
בראי הניתוח  . לבחינת דיני הגנת הצרכן248, ס"ח 1981–חוק הגנת הצרכן, תשמ"א  41

ששואף למזער את עלויותיהם של כשלי שוק ולהשיג חלוקת רווחה  ,הכלכלי של המשפט
לביקורת על  .223) בעמ' 12(לעיל, הערה  ראו להלן: בכר ובר גיל, "הגנת הצרכן" ,הוגנת

    ––––דיני הגנת הצרכן דיני הגנת הצרכן דיני הגנת הצרכן דיני הגנת הצרכן ראו: סיני דויטש, הגישה הכלכלית למשפט לניתוח תחום הגנת הצרכן, 



  חובת גילוי רחבה בעף המזון כפתרון למשבר יוקר המחיה  ע"חתש יב דין ודברים

257  

הוגנת כלפיו. המטרה של הגברת התחרות, באה לידי ביטוי בחוק הגנת הצרכן, אך בעיקר 
מוצרי המזון והצריכה, גם בחוק קידום  ם שלובשווקי 42,בחוק ההגבלים העסקיים

  התחרות בענף המזון.
דרישה לאספקת מידע מלא השעיקרו  –נשוא הדיון במאמר  –לעקרון הגילוי הנאות 

בחוק  גם וכאמור 43לצרכן על העסקה שהוא מבקש לעשות, יש ביטוי בחוק הגנת הצרכן,
ית, בית המשפט הישראלי הדגיש את בדומה לארצות הבר 44.קידום התחרות בענף המזון

גילוי המידע לצרכנים בשורה של פסקי דין, בקובעו כי הביטוי המסחרי  ו שלחשיבות
מעניק מחד גיסא מידע לציבור, ומאידך גיסא מאפשר למפרסמים להתחרות ביניהם 

  45כחלק מהתחרות החופשית.
גנת הצרכן נחקק חוק ה אם כינוסדה הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן ( 2005בשנת 

תפקיד הממונה על הרשות מעוגן  46), שפועלת במסגרת משרד האוצר.1981בשנת 
מוסמך ונדרש לפקח על ביצוע הוראות החוק,  לחוק הגנת הצרכן. הממונה 20בסעיף 

לחקור חשדות בדבר ביצוע עבירות בניגוד לחוק, לפעול כדי לאכוף את הוראות החוק, 
גוע בצרכנים, לערוך סקרים ומחקרים בתחום ולסייע לטפל בתלונות שיש בהן כדי לפ

לצרכן במקרים שבהם הוא כבול לעוסק. כמו כן, מוענקת לממונה סמכות שיורית להגן 
  זו לא הוענקה לרשות אחרת בדין אחר.כל עוד על הצרכן, 

שהוקמה בשנת  רשות ההגבלים העסקייםעל הגברת התחרות בישראל מופקדת 
האחרון מופקד על יישום חוק  47ם עסקיים העומד בראשה.והממונה על הגבלי ,1994

_____________________________________  

 
כרך  דיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכן, סיני דויטש(להלן:  146–67 (כרך א, תשס"א) בעמ' יסודות ועקרונותיסודות ועקרונותיסודות ועקרונותיסודות ועקרונות

כרך א, שם,  דיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכן, סיני דויטשא). למטרות נוספות של דיני הגנת הצרכן, ראו: 
  .37–27 (תשס"ב) בעמ' מעמד הצרכן במשפטמעמד הצרכן במשפטמעמד הצרכן במשפטמעמד הצרכן במשפט; אורנה דויטש, 146–117 בעמ'

  .1258, ס"ח 1988–חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח  42
בהצעת חוק הגנת הצרכן הראשונה, "כדי להגן על הצרכן" הוצע "לקבוע בחוק שורה של   43

שמטרתם הכוללת היא למנוע הטעיית הצרכן, להביא לידיעתו  – ]...[חובות ואיסורים 
". הצעת חוק הגנת ]...[מידע מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא עומד לעשות, 

. לדיון בחובות הגילוי במסגרת חוק הגנת הצרכן 302, 301, ה"ח 1980–הצרכן, תש"ם
כרך א (לעיל, הערה  דיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכן, סיני דויטשוליחס בינן ובין הוראות חוק אחרות ראו 

(כרך ב, תשע"ב) בעמ'  הדין המהותיהדין המהותיהדין המהותיהדין המהותי    ––––הגנת הצרכן הגנת הצרכן הגנת הצרכן הגנת הצרכן     דינידינידינידיני; סיני דויטש, 155–151) בעמ' 41
433–452.  

  .ג.4לפירוט כללי הגילוי בחוק קידום התחרות בענף המזון, ראו להלן בפרק א.  44
, קידום ויזמות ומו"לות בע"מ נ' רשות השידורקידום ויזמות ומו"לות בע"מ נ' רשות השידורקידום ויזמות ומו"לות בע"מ נ' רשות השידורקידום ויזמות ומו"לות בע"מ נ' רשות השידור 606/93ראו דברי השופטת דורנר בבג"ץ   45

הכיר בזכויות הצרכנים כזכויות ). לדיון בשאלה אם ניתן ל1994( 11, בעמ' 1) 2פ"ד מח(
 מחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפטיסוד חוקתיות, ראו סיני דויטש, "השפעת חוקי היסוד על דיני הגנת הצרכן", 

) 41כרך א (לעיל, הערה  דיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכן, סיני דויטש; 369–362, בעמ' 309יב (תשנ"ה) 
  .644–451 בעמ'

  פרק ה לחוק הגנת הצרכן.ראו:   46
  פרק ו לחוק ההגבלים העסקיים.  47
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על  –קידום התחרות בענף המזון, למעט על חלק החוק שעוסק בהסדר גילוי המחירים 
  יישומו מופקד הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן (להלן: הממונה על הגנת הצרכן).

הפיננסיים, בישראל נפוץ השימוש בחובות גילוי גם להגנה על הצרכן בשווקים 
לרבות בענפי הבנקאות, כרטיסי האשראי והביטוח. חובות גילוי רבות כלולות בחוק 

נגיד בנק ישראל  ו שלשמעגן את סמכות 1981,48–הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א
 49לקבוע בכללים חובה על תאגידים בנקאיים לגלות ללקוחותיהם פרטים מהותיים.

מידע ללקוחות בדבר עמלות שהם גובים עבור כל תאגידים בנקאיים נדרשים גם למסור 
חובות גילוי נרחבות נקבעו גם בתחום מסירת מידע על ידי  50שירות שניתן ללקוח.

  52ובתחום מסירת מידע על ידי חברות אשראי ללקוחותיהן. 51חברות ביטוח למבוטחים
של השימוש בחובות גילוי בתחום המכירה  ,כאמורבדיני הגנת הצרכן בישראל נפוץ, 

מוצרים ושירותים. בחוק הגנת הצרכן נקבע כי "עוסק", שמשמעותו מוכר מוצר או 
   55מידע על פרטים מהותיים. 54מחויב לתת לצרכן 53שירות,

כגון שם המצרך,  ,החוק מחייב עוסק לסמן פרטים שונים על גבי טובין 56בישראל,
 57הוא מורכב.מרי היסוד שמהם ויצור, כמות המצרף ופירוט חיכינויו המסחרי, ארץ 

_____________________________________  

  .1023, ס"ח 1981–חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א  48
לחוק הבנקאות (שירות לקוחות) מעגן את סמכות נגיד בנק ישראל לקבוע בכללים  5סעיף   49

קפו, ) לגלות ללקוחותיהם כל פרט מהותי לגבי תכנו, הי1חובה על תאגידים בנקאיים: "(
) לציין פרטים מסויימים 2תנאיו ומחירו של שירות שהם נותנים והסיכונים הכרוכים בו; (

) ליתן ללקוחותיהם, במועדים קבועים, דו"חות על 3בכל פרסום שלהם בדבר שירותיהם; (
שירותים הניתנים להם ולציין בהם פרטים מסויימים". מכוח סמכות זו נקבעו כללי 

  .5471, ק"ת 1992–(גילוי נאות ומסירת מסמכים), תשנ"ב הבנקאות (שירות ללקוח)
  א לחוק הבנקאות (שירות לקוחות).5סעיף   50
  , ובתקנות שהותקנו מכוחו.1005, ס"ח 1981–בחוק חוזה הביטוח, תשמ"א  51
  .4972, ק"ת 1986–תקנות כרטיסי חיוב, תשמ"ו  52
תן שירות דרך עיסוק, לחוק הגנת הצרכן "מי שמוכר נכס או נו 1"עוסק" מוגדר בסעיף   53

לחוק הגנת הצרכן באופן רחב: "טובין, מקרקעין,  1כולל יצרן". "נכס" מוגדר בסעיף 
ואיגרות חוב  234ס"ח  ,1968–זכויות, ניירות ערך כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

  ממשלתיות".
במהלך  לחוק הגנת הצרכן "מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק 1"צרכן" מוגדר בסעיף   54

  עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי".
) 1לחוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק מחויב לתת לצרכן מידע על הפרטים הבאים: "( 4סעיף   55

כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו 
וש בדרך מיוחדת כדי למנוע פגיעה ) כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימ2של הנכס; (

) כל פרט מהותי 3למשתמש בו או לאדם אחר או לנכס תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל; (
לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת". מכוח סמכות זו נקבע בתקנות, 

באופן יה, מחויב לגלות נתון זה "לצרכן ילמשל, כי עוסק המפרסם קרקע שאינה זמינה לבנ
לתקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי פרטים במכירת  2ברור ובולט בפרסומת". ראו: סעיף 

  .7722, ק"ת 2016–קרקע שאינה זמינה לבנייה), תשע״ז
); 30(לעיל, הערה  Van der Zeeלדיון בדיני סימון מוצרי מזון באיחוד האירופי, ראו למשל   56

Sonja Schulz, “New EU Labeling Law: Omission of Food Additives and Enzymes 
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 59ומוצרי מזון בפרט. 58בתקנות נקבעו הוראות פרטניות בדבר סימון מוצרים בכלל
לסימון מוצרי מזון נקבעו גם בתקנות מכוח סמכות משרד הבריאות לפקח על  הוראות

 60.מזון מוצרי של התזונתי ערכםשמחייבות סימון  הוראותבריאות הציבור, בין היתר 
 הסדרתלמזון,  נייבואשל מזון ו ניהסדרת אחריותם של יצרל מקיףחוקק חוק  2015 בשנת

 הםמזון וחובותי ישל משווק םאחריות הסדרתלפיקוח על ייצור מזון ועל ייבואו, ה
  61.ובטיחותלו ותקינותלאמות מידה לאיכות המזון בישראל,  קביעתלו

הדפסת סימון אזהרה אדום על אריזות  שמחייבותנקבעו תקנות  2017שנת  בשלהי
 שלהתנגדות עזה  לאחר נקבעהסדר זה  62או שומן רווי. נתרןצרים העתירים בסוכר, מו

. לחץ המסחרבאמצעות איגוד לשכות  ושפעלהמזון,  יבואנילובי  ושל המזון יצרני לובי
   63החוק בשנתיים והן להוספת חריגים בהסדר החדש. ו שלזה גרם הן לדחיית תחולת

עוסק מחירי מוצרים שונים. בחוק נקבע כי " חוק הגנת הצרכן מטיל חובות גילוי של
המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם 

_____________________________________  

 
from the List of Ingredients under Regulation (EC) No. 1169/2011”, 10 Eur. Food & 

Feed L. Rev. (2015) 14.  
  לחוק הגנת הצרכן.  17סעיף   57
  .862ק"ת  ,1983–צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג  58
 .89, ק"ת 1998–צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט  59
, 858, ק"ת 1993–ראו למשל: תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ"ג  60

שמחייבות סימון תזונתי של מוצרי מזון, ותקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), 
חומרים שמוספים  –יבות סימון תזונתי של תוספי מזון , שמחי395, ק"ת 2001–תשס"א

למוצרי המזון למטרות טכנולוגיות. לתיאור כלל חובות סימון מוצרי המזון בישראל, 
שמשלב את התחום הצרכני והבריאותי, ראו באתר משרד הבריאות, "תווית מזון וסימון 

 /http://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition] -תזונתי", זמין ב
Adequate_nutrition/Pages/labeling.aspx 2018] (נצפה לאחרונה ביולי.(  

 .90, ס"ח 2015–חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו  61
ואיפשרו את  –מזריץ, "האנשים שיצאו נגד חברות המזון -גנץ ועדי דברת- ראו: רוני לינדר  62

 /https://www.themarker.com), [28.12.2017( רקררקררקררקרדה מדה מדה מדה מסימון המוצרים המזיקים", 
consumer/health/1.5328226 מזריץ ורוני - ); עדי דברת2018] (נצפה לאחרונה ביולי

 –באדום; סימון מזון מזיק נדחה בשנתיים  –גנץ, "תנובה הפסידה: גבינות צהובות - לינדר
 /https://www.themarker.com[), 20.12.2017( דה מרקרדה מרקרדה מרקרדה מרקראך יוחמר", 

advertising/1.4789603 מירב קריסטל, "בלגן סימון המזון:  ;)2018] (נצפה לאחרונה ביולי
 ידיעות אחרונותידיעות אחרונותידיעות אחרונותידיעות אחרונות    Ynet", 2019-בתעשייה טוענים כי משרד הבריאות הבטיח כניסה לתוקף ב

)20.12.2017 ,([https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5038636,00.html]  נצפה)
). יצוין כי על פי חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון 2018לי לאחרונה ביו

כנסו לתוקף שנתיים מתום י, תקנות סימון מזון י120, ס"ח 2014–מזון ארוז מראש, תשע"ה
השנה הקלנדרית שבהן פורסמו, אך המאסדר (רגולטור) המוסמך רשאי לקצר את התקופה, 

החוק "כי קיים חשש ממשי לפגיעה בשלום עצת מכוח ילאחר היוועצות עם ועדה מי
  לחוק). 3הציבור, בבריאותו או בבטיחותו או להטעיית הצרכן" (סעיף 

 .376, ק"ת 2017–תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח  63
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, לקבוע ה, המסחר והתיירותישר התעשיהחוק מסמיך את השר הממונה,  64."הכולל
נדרשים מרכולים  2012משנת  65כללים לפרסום או להצגה של מחירי נכס או שירות.

נמצאים בפיקוח, לרבות באמצעות שלט  מהםיין מפורשות בסמוך למוצרים אילו לצ
. מרכולים גדולים, כאלה ששטח התצוגה  66שכותרתו: "מחיר בפיקוח ממשלתי"

מ"ר, נדרשים להציג לא רק את מחיר המוצר, אלא גם  100והמכירה שלהם עולה על 
מחירי המוצרים  ם שלגתיש תקנות גם בנוגע לחובת הצ 67מחיר ליחידת נפח או משקל.

וציון ברור של מחירי  המוצג על גבי המוצרים או בסמיכות להם, וכן גודל המחיר
  68מבצע.

עוסק המתקן או המחליף חלק בנכס, על פי בתקנות מכוח חוק הגנת הצרכן נקבע כי "
הזמנת הצרכן, חייב להביא לידיעת הצרכן אם החלק מקורי, חליפי, משומש או משופץ, 

הוא להביא לידיעת הצרכן, לשם השוואת מחירים, מחירי החלק לפי סוגים  וכן חייב
עוסק במשלוח טובין משטח שמחוץ למדינת ישראל לתוך העוד נקבע כי  69".כאמור

מדינת ישראל יגלה לצרכן באתר האינטרנט שלו, אם קיים, פרטים שונים בדבר  שטח
ה, ויפרט את רכיבי המחיר מחיר העסקה, לרבות מחיר המשלוח והמחיר הכולל של העסק

  70על גבי חשבונית העסקה.
לפי חוק הגנת הצרכן, הפרת חובת גילוי או הפרת החובה שלא להטעות את הצרכן 

גילויו עלולים להטעות צרכנים, -הואיל וגילוי מידע או אי 71עילות תביעה. קימותמ

_____________________________________  

א לחוק. על המודלים 17ב לחוק הגנת הצרכן. להגדרת "מחיר כולל" ראו סעיף 17סעיף   64
 ,Limor Riza & Noam Sherיתרונותיהם וחסרונותיהם ראו:  –מחיריו של המוצר לפרסום 

“Why Should We Not Protest For Consumption Tax Reduction? Consumption Tax 

Rate as a Partial Mechanism for Increasing Consumer Wealth”, 36 Loy. L.A. Int'L & 

Comp. L. Rev. (2015) 379.  
  ו לחוק הגנת הצרכן.17יף סע  65
, 2012–תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי וחשיפה נאותה של מצרך מזון בפיקוח), תשע"ב  66

  .7131ק"ת 
 . 1361, ק"ת 2008–מכוח תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), תשס"ח  67
, 1991–מכוח תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), תשנ"א  68

 .1237ק"ת 
, 1993–לתקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות), תשנ"ג 2סעיף   69

  .5522ק"ת 
לתקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין),  4–2 סעיפים  70

  .7565, ק"ת 2015–תשע"ו
. בחוק קבועות גם 55הערה לחובת הגילוי הכללית שקבועה בחוק הגנת הצרכן, ראו לעיל,   71

ג). החובה שלא להטעות את הצרכן קבועה 13-ג ו4חובות גילוי פרטניות (למשל, בסעיף 
במעשה או במחדל, בכתב  –לחוק. ברישת הסעיף נקבע כי "לא יעשה עוסק דבר  2בסעיף 

העלול להטעות  –ר מועד ההתקשרות בעסקה או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאח
סיני ". לדיון נרחב בעילת ההטעיה ראו ]...[ הטעיה) –ן מהותי בעסקה (להלן יצרכן בכל עני

. על היותה עילה 133–119, 40–23 ) בעמ'41כרך א (לעיל, הערה  דיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכןדיני הגנת הצרכן, דויטש
) 4פ"ד נה(    ,ברזני נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מברזני נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מברזני נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מברזני נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ 1977/97למשל ע"א  עצמאית ראו
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 ,משללכך  .מכוח חוק הגנת הצרכן ותלא מעט נכרכות עילות אלה יחדיו בתביעות
גילוי פרטים רלוונטיים עשויים -בפרשת לנגברט נקבע ש"גילוי מידע מטעה או אי

בתי המשפט הכירו בעילת  72.להטעות את הצרכנים ובכך לפגוע ברצונם החופשי"
  73ההטעיה הן במעשה והן במחדל.

על התובע ויצוגית בפרט, יתביעה בכלל ותובענה  ה להגשתעיל היאחובות אלו  הפרת
וכי  74עניין משותף, בעלתשל תנאים, ביניהם שמדובר בקבוצה צרכנית  לעמוד בשורה

מדי שנה מוגשות בישראל  75תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת לדון במחלוקת.
כמה בקשות להכרה בתובענה כייצוגית, מכוח עילות הגילוי ואיסור ההטעיה בחוק הגנת 

 הגנת בחוק(במחדל)  וההטעיההגילוי -נדונו עילות אי , למשל,תנובה בפרשת 76הצרכן.
 החלב באיכות הפגם, בין היתר, שהואיל ותנובה לא גילתה על נקבע זו בפרשה. הצרכן
) נוספות(ובטענות  בכך ויש, הציבור כלפי חובתה את הפרה היא ,)סיליקון(שכלל  העמיד

לוי גי-אם אי נחלקו בשאלה זאת, השופטים עם. יצוגיתכי תובענהב הכרה להצדיק כדי
 הרובדעת  –פגם באיכות המוצר, שאינו גורם נזק גופני, מצדיק הגשת תובענה ייצוגית 

  77.שכן קבעה

_____________________________________  

 
לחוק הגנת הצרכן, הפרת עילות הגילוי וההטעיה  31). לפי סעיף 2001( 597, בעמ' 584

 הצרכניות מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין.
, בעמ' 168) 1, פ"ד נה(מינהל מקרקעי ישראלמינהל מקרקעי ישראלמינהל מקרקעי ישראלמינהל מקרקעי ישראל    ––––לנגברט נ' מדינת ישראל לנגברט נ' מדינת ישראל לנגברט נ' מדינת ישראל לנגברט נ' מדינת ישראל  8733/96רע"א   72

 ).לנגברטלנגברטלנגברטלנגברט) (להלן: פרשת 1999( 175
מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' עזבון המנוח ראבי מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' עזבון המנוח ראבי מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' עזבון המנוח ראבי מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' עזבון המנוח ראבי  10085/08ע"א   73

ברזני נ' ברזני נ' ברזני נ' ברזני נ'  1977/97ע"א  ;)2011לפסק דינה של השופטת חיות (פורסם בנבו,  36, פסקה ז"לז"לז"לז"ל
 ).2001( 608, בעמ' 584) 4(פ"ד נה    ,ישראלית לתקשורת בע"מישראלית לתקשורת בע"מישראלית לתקשורת בע"מישראלית לתקשורת בע"מ    בזק חברהבזק חברהבזק חברהבזק חברה

 .264, ס"ח 2006–) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו1(א)(4סעיף   74
(א). על החשיבות של כלי התובענות הייצוגיות בענייני צרכנות ועל הבעייתיות 8סעיף  שם,  75

ובענות ייצוגיות בדרישות החוק בעבר לשכלול תביעה ייצוגית, ראו סיני דויטש, "ת
  .355–324 , בעמ'299כ (תשס"ד)  מחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפטקשיים והצעות לפתרון",  –צרכניות 

] [http://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_y/list.htmראו: פנקס התובענות הייצוגיות,   76
). ראו לדוגמה בפרשת אבידן, שבה התיר בית המשפט הגשת 2018(נצפה לאחרונה ביולי 

צוגית נגד המועצה להסדר ההימורים בספורט על הטעיית ציבור המהמרים. תובענה יי
ההטעיה התבטאה בכך שהמועצה לא יידעה שהפרסומים בתכניה של משחקי הווינר אינם 

המועצה להסדר המועצה להסדר המועצה להסדר המועצה להסדר  3418/16ראו: ע"א  –אלא העדכון נעשה רק במערכת המקוונת  ,מעודכנים
במקרה אחר של הטעיה במעשה אושרה . )2016(פורסם בנבו, ההימורים בספורט נ' אבידן ההימורים בספורט נ' אבידן ההימורים בספורט נ' אבידן ההימורים בספורט נ' אבידן 

 10–8תובענה בגין הפרת עילת הטעיה והצגה כוזבת של עסקת אשראי (מכוח סעיפים 
ביקשו חוכרים להגיש תובענה ייצוגית נגד מנהל  לנגברטלנגברטלנגברטלנגברטלחוק הגנת הצרכן). בפרשת 

הואיל והציג להם בחוברת מידע תוכניות שונות למסלול דמי חכירה  ,מקרקעי ישראל
כנית ולמעשה ת הייתהכנית התשלום שכונתה "הנחה" ובאופן מטעה, כך שת מראש

 ).72(לעיל, הערה לנגברט לנגברט לנגברט לנגברט תשלומים גבוהה יותר. ראו: פרשת 
, פ"ד תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראביתנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראביתנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראביתנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראבי 1338/97ע"א   77

 ).תנובהתנובהתנובהתנובה(להלן: פרשת  )2003( 673) 4נז(
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 ,הסדר שמחייב גילוי נרחב קידום התחרות בענף המזוןבישראל נקבע בחוק 
של מחירי מוצרים שנמכרים בחנויות של קמעונאים  ,באמצעות פרסום באינטרנט

 הדברים מוצרי המזון והצריכה בעולם, ובהמשך ם שליגדולים. הסדר זה אינו נהוג בשווק
  נדון ברקע לחקיקתו.

. הרקע לקביעת הסדר גילוי "וסח ישראל" בחוק קידום התחרות בעף 3
  המזון

  המאמץ להתמודד עם הריכוזיות ויוקר המחיה הגבוהים בישראל  )א(

חובת גילוי ההסדרים שכלולים בחוק קידום התחרות בענף המזון, לרבות ההסדר שקובע 
מחירים רחבה, הם חלק מהמאמץ הרגולטורי להגביר את התחרותיות במשק הישראלי 

בין  שוויוןהריכוזיות פוגעת בתחרות במשק ובובכלל. השוק הישראלי הוא שוק ריכוזי, 
הצרכנים. קביעה זו עולה, בין היתר, מכתב המינוי של ועדת הריכוזיות (הוועדה להגברת 

 ם של, פחות משנה לפני תחילת2010יתן בחודש אוקטובר התחרותיות במשק), שנ
 אירועי המחאה החברתית בישראל. במכתב מינוי זה צוין כי המשק הישראלי ריכוזי

החברות הפועלות בו מוחזקות על ידי קבוצות עסקיות בודדות. עוד נקבע כי ומאוד, 
עלול לפגוע ה ,ים אלה הם משפחתיים ברובם ומוחזקים במבנה פירמדיאלייגופים עסק

  78בתחרותיות, בשוויון וביציבות המשק.
ועדת הריכוזיות מצאה כי המאפיינים האמורים מתקיימים במשק הישראלי, כי מבנה 

מספרן הנמוך של הקבוצות העסקיות אף בולט מבחינה בינלאומית המשק ריכוזי וכי "
כי המבנה הקיים של המשק הישראלי הוא בעל הוועדה מצאה " 79."השוואתית

בתחרותיות וכן כי אותו ריכוז של כוח כלכלי על ענפי ופיננסי בידי  פוטנציאל לפגיעה
וחשיפה של המשק בכלל ושל ציבור הצרכנים  מעטים מגלם בתוכו פוטנציאל לפגיעות

ועדת הריכוזיות  יה שלהמלצות 80."והחוסכים בפרט לסיכונים וכשלים מערכתיים
ת ופיננסיות בתוך הקבוצות העסקיות התמקדו בעיקר בהפרדה בין החזקות ריאליו

_____________________________________  

) (להלן: ועדת 24.10.2010( הוועדה להגברת התחרותיות במשקהוועדה להגברת התחרותיות במשקהוועדה להגברת התחרותיות במשקהוועדה להגברת התחרותיות במשק    - - - - כתב מינוי כתב מינוי כתב מינוי כתב מינוי ראש הממשלה   78
הריכוזיות). הוועדה מונתה על ידי ראש הממשלה, שר האוצר ונגיד בנק ישראל. ליו"ר 
הוועדה מונו איל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה וחיים שני, מנכ"ל משרד האוצר. כתב 

(ספטמבר  טיוטת המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשקטיוטת המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשקטיוטת המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשקטיוטת המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשקנוי מצורף כנספח להמי
    ––––הוועדה להגברת התחרותיות במשק הוועדה להגברת התחרותיות במשק הוועדה להגברת התחרותיות במשק הוועדה להגברת התחרותיות במשק     דוחדוחדוחדוח). הוועדה הגישה את המלצותיה הסופיות ב2011

ות דוחועדת הריכוזיות). ה דוח) (להלן: 2012(מרץ הביניים הביניים הביניים הביניים     דוחדוחדוחדוחהמלצות סופיות והשלמה להמלצות סופיות והשלמה להמלצות סופיות והשלמה להמלצות סופיות והשלמה ל
 http://mof.gov.il/Committees/PreviouslyCommittees/Pages/Compet] -זמינים ב

itivenessCommittee.aspx]  2018(נצפה לאחרונה ביולי.(  
לאומית, ישראל נמצאת במקום הגבוה -. בהשוואה בין5ועדת הריכוזיות, שם, בעמ'  דוח  79

בשיעור החזקות עשר הקבוצות העסקיות הגדולות בשוק  OECD-ביותר מקרב מדינות ה
  .79הביניים של ועדת הריכוזיות, בעמ'  וחד). 68%ההון (

  .13שם, בעמ'   80
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ובהגבלת הקבוצות העסקיות בישראל למבנים של שתי שכבות של חברות ציבוריות או 
חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, המלצות אלה עוגנו ב 81חברות אגרות חוב.

  2013.82–תשע"ד
צם את מבנהו הריכוזי של המשק הישראלי איננו תופעה חדשה, ואף הניסיונות לצמ

בין היתר, בעקבות אירועי המחאה החברתית בישראל בשנת  83אינם חדשים. ופגיעת
את הוועדה לשינוי כלכלי חברתי, בראשות  2011, מינתה הממשלה בחודש אוגוסט 2011

). ועדת טרכטנברג הוסמכה לבחון חלופות להקלת טרכטנברגטרכטנברגטרכטנברגטרכטנברג    ועדתועדתועדתועדתטרכטנברג (להלן: 
יוקר המחיה והתחרות קבעה ועדה זו כי בעשור הנטל הכלכלי על תושבי ישראל. בתחום 

. הוועדה, שהגישה את ממצאיה באופן ניכריוקר המחיה בישראל  עלה שקדם לעבודתה
, הצביעה על שלושה גורמים לכך: כשלים ברגולציה הכלכלית 2011בחודש אוקטובר 

 84של המדינה, חסמי יבוא רבים וקיומם של שווקים ריכוזיים ברבים מענפי המשק.
וועדה מצאה, בין היתר, כי בשנים אלה התרחשה עלייה במחירי המזון שלוותה גם ה

בהתאמה, שתופעה זו של צמצום בהיצע היא  ,בירידה בכמות הנצרכת. הוועדה הסיקה
  85עקבית עם קיומו של כוח מונופוליסטי.

יוקר המחיה בישראל גבוה במיוחד בשורה ארוכה של ועדת טרכטנברג מצאה כי "
 86."אחזקת משק בית, חינוך, בריאות, מזון ותחבורה הצריכה, ובפרט בדיור,רכיבי סל 

_____________________________________  

  .13–6 שם, בעמ'  81
  .2420, ס"ח 2013–חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד  82
) 1995(דצמבר  הוועדה לבחינת ההיבטים של החזקות בנקים בתאגידים ריאלייםהוועדה לבחינת ההיבטים של החזקות בנקים בתאגידים ריאלייםהוועדה לבחינת ההיבטים של החזקות בנקים בתאגידים ריאלייםהוועדה לבחינת ההיבטים של החזקות בנקים בתאגידים ריאליים    דוחדוחדוחדוחראו:   83

ת המשך החזקות הבנקים בחברות (להלן: ועדת ברודט). ועדת ברודט המליצה למנוע א
, ס"ח 1996–), תשנ"ו11 ריאליות, המלצות שעוגנו בחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 

) (ועדת בכר). 2004(ספטמבר  משרדי לעניין רפורמה בשוק ההוןמשרדי לעניין רפורמה בשוק ההוןמשרדי לעניין רפורמה בשוק ההוןמשרדי לעניין רפורמה בשוק ההון- - - - הצוות הביןהצוות הביןהצוות הביןהצוות הבין    דוחדוחדוחדוח    ;1591
ועדת בכר המליצה על שורה של צעדים בתחום הפרדת שוק ההון מהמערכת הבנקאית 

נים בשווקים פיננסיים שונים, המלצות שעוגנו בשורה של חוקים. למשל, יעת ניגודי עניומני
נים בשוק ההון בישראל (תיקוני יבחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העני

  .2024, ס"ח 2005–חקיקה), תשס"ה
  .159) בעמ' 3דוח ועדת טרכטנברג (לעיל, הערה   84
  .164–162שם, בעמ'   85
יוקר המחיה בישראל נמוך מיוקר המחיה במדינות  היה 2005. בשנת 59שם, בעמ'   86

ה בשיעור של י(עלי 10%- היה גבוה ממנו בכ 2013ובשנת , 18%- בשיעור של כ OECD-ה
המחייה ). ראו: איתמר מילגרד, "נתונים על יוקר OECD-לעומת ממוצע מדינות ה 34%- כ

(תשע"ד)  הכנסת, מרכז המחקר והמידעהכנסת, מרכז המחקר והמידעהכנסת, מרכז המחקר והמידעהכנסת, מרכז המחקר והמידעעדכון",  –בישראל בהשוואה למדינות המפותחות 
(נצפה לאחרונה ביולי www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03445.pdf] , [2–1 , בעמ'1

יוקר המחיה בישראל היה  2016, בשנת OECD-) (להלן: מילגרד). על פי נתוני ה2018
, לצד אירלנד. ראו: מיכל מרגלית, "ישראל ואירלנד OECD-ת ההגבוה ביותר מבין מדינו

), 1.2.2016( ידיעות אחרונותידיעות אחרונותידיעות אחרונותידיעות אחרונות    OECD ,"Ynet- מובילות ביוקר המחיה ב
][https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4760527,00.html  נצפה לאחרונה ביולי)

אה לרכישת סל ), הוא מדד לבחינת סכום ההוצCost of Living). יוקר המחיה" (2018
צריכה של מוצרים ושירותים הנדרש לצורך קיום רמת חיים מסוימת של משפחה או יחיד. 
את מדד יוקר המחיה במדינה מסוימת נהוג לבחון לפי היחס בין רמת המחירים באותה 
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 שוויוןה-אי הגבוה של הוועדה התחשבה בניתוחיה בתחומים השונים גם בשיעור
, בין היתר, כי עליית המחירים בתחום המזון בשנים זיהתהועדת טרכטנברג  87בישראל.

הדגישה שמאחר שמשקי הבית  לוותה גם בירידה בכמות הנצרכת. הוועדה 2010–1999
בחמישונים התחתונים מוציאים שיעור גבוה יותר מהכנסתם הפנויה על מוצרי צריכה, יש 

המלצותיה של ועדת טרכטנברג נגעו  88חברתית קשה. פעהלתופעה האמורה גם הש
  .המחיה ויוקר החינוך, המסביניהם הדיור,  89בתחומים רבים של הפעילות המשקית,

  דד עם הריכוזיות ויוקר המחיה הגבוהים בעף המזוןהמאמץ להתמו  )ב(

מונעים הגברת תחרות וירידת מחירים כאמור, כדי לנסות למתן את כשלי השוק ש
, גם את צוות 2001מוצרי המזון והצריכה הקימה הממשלה, בחודש יוני  ם שלבשווקי

צאיו קדמי (הצוות לבדיקת התחרותיות בשוק מוצרי המזון והצריכה), שהגיש את ממ
שהתרחשה בעיקר  ,עליית המחיריםשל צוות קדמי מצא שכתוצאה  2012.90בחודש יולי 

מדינות אלה שבמחירי המזון בישראל גבוהים יחסית להפכו , 2011–2005בשנים 
ו ריכוזיות והיעדר התחרותיות היה, בישראל מבנה השוקהצוות מצא כי  OECD.91-ה

המשק בריכוזיות גבוהה  התאפיין 2005בשנת  92.המחירים עלייתבגורמים מרכזיים 
ייצור מוצרי מזון. בתחום הקמעונאי התמזגו באותה שנה הרשת הקמעונאית של בתחום 

בעקבות  ,הרשת הקמעונאית השלישית בגודלה "קלאבמרקט"והגדולה "שופרסל" 
_____________________________________  

 
תוצר לנפש, שמבטא את עושרה היחסי של אותה מדינה. להגדרת המושג לבין המדינה 

 David Jacobs, Dilhanאופני מדידתו השונים, ראו: מילגרד, שם; "יוקר המחיה" ולדיון ב

Perera and Thomas Williams, “Inflation and the Cost of Living”, RBA Bulletin (2014) 

33.  
עלייה ביוקר המחיה בשנים שקדמו לעבודתה של ועדת טרטנברג התרחשה עם הבד בבד   87

 שבעיםבחברה. זעירא הצביע על כך שבשנות ה שוויוןה- יה חדה בשיעור אייבישראל על
הגיעה  2010יחסי, ואילו בשנת באופן ישראל חברה שוויונית  הייתהשל המאה העשרים 

החברתי.  שוויוןה- אחר ארצות הברית, במדדי איל, OECD-ישראל למקום השני במדינות ה
  .214) בעמ' 3ראו: זעירא (לעיל, הערה 

  .164–162 ) בעמ'3ועדת טרכטנברג (לעיל, הערה  דוח  88
. למשל, הוועדה המליצה לפתח 62–61 לעיקרי המלצות ועדת טרכטנרבג, ראו: שם, בעמ'  89

לומי סוי ישיר על ההון, להפחית את נטל תשיה להשכרה לטווח ארוך, להעלות מיבני
  ההורים ברכישת ספרי לימוד ולהפחית מחירי המוצרים המפוקחים.

לתיאור פעולתו של הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה   90
  .6–1 ) בעמ'4צוות קדמי (לעיל, הערה  דוחולהגדרת תפקידיו, ראו 

 ,יהיבמונחי כוח קנ ,רמת יוקר מחירי המזון בישראל הייתה 2011. בשנת 7שם, בעמ'   91
מהמדד במדינות האיחוד  25%- (ובכ OECD-מהרמה הממוצעת ב 19%- גבוהה בכ

 התייקרותשל תהליך ה. לתיאור עיקרי 4–3 ) בעמ'86האירופי). ראו: מילגרד (לעיל, הערה 
 ,2001–2000, בשנים OECD-חירי מוצרי המזון בישראל בתקנון התל"ג לנפש יחסית למ

  .12–7 ) בעמ'4צוות קדמי (לעיל, הערה  דוחראו 
  .9בעמ'  שם,  92
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צוות קדמי הסיק כי  93.מאודקריסתה של האחרונה, והריכוזיות בתחום הקמעונאי גדלה 
קיימת בשוק  הייתהוזיות בתחום הקמעונאי, יחד עם הריכוזיות הגדולה שהגברת הריכ

תשומות הייצור  הן של, תרמה לכך שעליית מחירילכן ייצור מוצרי המזון עוד קודםשל 
התבטאה בישראל בהעברת מרב ההתייקרות אל כתפי  2008–2005בעולם בשנים 

  94הצרכנים.
במקום הראשון או השני  צוות קדמי למד מסקירה משווה כי ישראל נמצאת

ספקים דומיננטיים  פועלים בה בריכוזיות ספקי המזון, וכי בעקבות מיזוגים ורכישות
בשוק המזון  המספקים מגוון גדול של מוצרי מזון. נמצא כי בחלק מקטגוריות המוצרים

 יחסית של מוצרי עסקים קטנים ובינוניים ומותגיםנמוכה חדירה הישראלי קיימת 
לק מן הקטגוריות קיימים חסמי יבוא גבוהים. עוד נמצא כי ישראל נמצאת ובח ,פרטיים

מגבילים את הבמקום גבוה בריכוזיות גם בתחום הקמעונאי, וכי קיימים הסדרי סחר 
  95התחרות וגורמים להעלאת מחירים.

צוות קדמי המליץ לממשלה לבצע שורה רחבה של צעדים שמטרתם הגברת 
. המלצות צוות קדמי כללו, למשל, איסורים על התחרותיות והורדת יוקר המחיה

ביצוע על  96פרקטיקות שונות ביחסי הספקים והקמעונאים שמגבילות את התחרות,
פעולות באמצעות הרשות להגנת הצרכן והמועצה לצרכנות ומתן מידע לציבור 

וכאמור גם על הקמת מאגר מחירים מקוון  98עידוד "מותגים פרטיים"על  97הצרכנים,
.ילצרכנים גישה קלה ופשוטה אל נתוני המחירים הקמעונאי שיאפשר עיקרי  99ם

  המזון.חוק קידום התחרות בענף צוות קדמי, יושמו ב דוחההמלצות, שנכללו ב
צוות קדמי פרקטיקות גילוי נהוגות בעולם, ונמצא כי במדינות  ו בחןבמסגרת עבודת

מוצרי מזון וצריכה,  ם שלשונות קיימת מדיניות של הגברת שקיפות המחירים בשווקי
פרסום  עם הכלים הללו נמנהונעשה שימוש בכלים שונים להשגת שקיפות מחירים. 

 ,למשל ,סכום השוואתי של סלי מוצרים של קמעונאים שונים. שיטה זו ננקטה
באוסטרליה. כלי אחר הוא פרסום מחירים של כמה מוצרים, אחת לתקופה, במדגם 

_____________________________________  

לשיקוליו של הממונה על הגבלים עסקיים שהביאו לאישור המיזוג למרות פגיעתו הקשה   93
חרות במשק המזון בישראל, ראו: החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים מס' בת

קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ     ––––נימוקי החלטה בדבר אישור מיזוג בתנאים נימוקי החלטה בדבר אישור מיזוג בתנאים נימוקי החלטה בדבר אישור מיזוג בתנאים נימוקי החלטה בדבר אישור מיזוג בתנאים  5000155
, 2.11.2005רשות ההגבלים העסקיים, החלטה מיום (בהקפאת הליכים) ושופרסל בע"מ (בהקפאת הליכים) ושופרסל בע"מ (בהקפאת הליכים) ושופרסל בע"מ (בהקפאת הליכים) ושופרסל בע"מ 

www.antitrust.gov.il/subject/112/item/24687.aspx] 2018] (נצפה לאחרונה ביולי.(  
  .11) בעמ' 4דוח צוות קדמי (לעיל, הערה   94
  .20-19שם, בעמ'   95
למשל, באמצעות איסור סידור מדפים בחנויות הקמעונאים על ידי הספקים ומעבר מיידי   96

ם. על בעיית סידור המדפים ועל פתרון לסידור מדפים על ידי הקמעונאים. ראו: שם, ש
  .ב.1הבעיה באמצעות חובת גילוי ראו להלן בפרק ד.

 דוחלמשל, באמצעות חיוב עוסקים להקנות שטח מדף בולט לטובת מוצרים בפיקוח. ראו:   97
  .18–16 ) בעמ'4צוות קדמי (לעיל, הערה 

  .26–21 ת עידוד כניסה של רשתות למוצרי מזון מוזלים. ראו: שם, בעמ'למשל, באמצעו  98
  .4. כן ראו להלן הדיון בפרק א.27–26שם, בעמ'   99
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אירלנד ובסלובניה. כן קיימת תמיכה ממשלתית משתנה של חנויות. כלי זה יושם ב
באתרי השוואת מחירים פרטיים, שבדרך כלל מבוססים על מחירים שמתפרסמים 

למשל, ניתנה תמיכה ממשלתית לארגון  ,בחנויות מקוונות של הקמעונאים. בסלובניה
הצרכנים כדי שיפתח כלים להשוואת מחירים. עם זאת, לא נמצאו מדינות שבהן יש חובת 
פרסום רחבה באתר אינטרנט של מחירים שוטפים של מוצרי מזון וצריכה ברמת 

  100החנות.
הצוות מצא בהגברת שקיפות המחירים בענף המזון מטרה ראויה: "צוות קדמי ראה 

כי קיימת רמת מורכבות גבוהה בתחום התמחור בשוק המזון בישראל ובאופן הצגת 
וכו', כמו גם חוסר השקיפות של המידע  המוצר ומחירו, לרבות מבצעים, גדלים, משקלים

מוצר ומחירו והקושי לבצע השוואת מחירים בין נקודות מכירה ל בנוגעהמועבר לצרכן 
י שונה. כפועל יוצא מכך, רמת שקיפות המחירים ויכולת השוואת זשמיקומן הפי

נמוכה. תופעה זו פוגעת ברמת התחרות בשוק. הצוות  אהמחירים של הצרכן הישראלי הי
בור כי יש בהגברת השקיפות ובמניעת פרקטיקות בלתי הוגנות של העוסקים כדי לקדם ס

  101".את התחרות ולהניע תהליך של הפחתת מחירים לצרכן
 לעידודצוות קדמי לממשלה על כמה צעדים  המליץ בתחום שקיפות המחירים

על הקמה של הצוות המליץ " 102.תהליך של הפחתת מחירים לצרכן תהתחרות ולהנע
גר מידע זמין ונגיש לציבור הצרכנים. מאגר זה יאפשר השוואת מחירים רחבה על פני מא

נקודות מכירה שונות, באזורים שונים ובאמצעות ממשק מקוון ובצורה ידידותית 
מיזמים טכנולוגיים עוד המליץ הצוות לממשלה לתמוך בקידום  103."למשתמש

  104להשוואת מחירים.

  ות בעף המזוןהסדר הגילוי בחוק קידום התחר  .4

חוק קידום ב 2014המטרות המרכזיות שעמדו בפני צוות קדמי עוגנו בחודש מרץ 
התחרותיות בענף להגביר את " , כפי שנקבע בו במפורש:נועדש ,התחרות בענף המזון

כאמור, עיקרי  105המזון ובתחום מוצרי הצריכה, לשם הפחתת המחירים לצרכן".
האחד,  :החוק מטפל בשני נושאים מרכזיים צוות קדמי יושמו בחוק. יה שלהמלצות

_____________________________________  

מציין כי מדינות רבות נוקטות מדיניות של עידוד שקיפות  דוח. ה122–117 בעמ' שם,  100
שאינם  אמצעי גילויהשימוש במוצרי המזון והצריכה, ומסביר את  ם שלהמחירים בשווקי

דרישת גילוי רחבה בחשש של המדינות מתיאום מחירים. אחד הכלים להקטין את החשש 
  מתיאום מחירים שננקט במדינות שונות הוא עיכוב במסירת המידע על שינוי מחירים. שם.

  .26שם, בעמ'   101
בין ההמלצות כלולה גם ההמלצה לשפר את אופן ההצגה בסניפים של רשימת  ;שם, שם  102

המלצה זו עוגנה בתקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי וחשיפה נאותה ון שבפיקוח. מוצרי המז
  והטקסט לידה. 66של מצרך מזון בפיקוח) לעיל, הערה 

  .26), בעמ' 4דוח צוות קדמי (לעיל, הערה   103
  .27שם, בעמ'   104
  ן.לחוק קידום התחרות בענף המזו 1סעיף   105
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שקיפות  אחר,הסדרת פעילות הספקים והקמעונאים בענף המזון (פרק ב לחוק), וה
  המחירים לצרכן (פרק ג לחוק).

  תחולה והגדרות  (א)

אחרים  מוצרים( צריכה ומוצרי מזון מוצרי שכוללים, המזון בענף מצרכים על חל החוק
י חשמל, מוצרי טקסטיל, ציוד משרדי, כלי בית, ספרים שנמכרים בחנויות "למעט מוצר

שנמכרים בחנויות מזון (חנויות שנמכרים בהן דרך קבע "ירקות ופירות  106ועיתונים"),
הוא ממכירת  בהןמחצית ממחזור המכירות מ ויותרטריים, חלב ומוצריו, ומוצרי ניקיון" 

  107מזון).
בחנות, וכן כל אדם קשור אליו" "אדם המחזיק כהמזון  בענף"קמעונאי"  מגדיר החוק

קמעונאי המחזיק  הואפי החוק  על(לעיל ולהלן: קמעונאי או משווק). "קמעונאי גדול" 
שמחזור המכירות הכולל של חנויותיו "בשנת הכספים  ,בחנות מקוונת אובשלוש חנויות 

 החוק 108).גדול קמעונאי: ולהלן לעילמיליון שקלים חדשים" ( 250הקודמת, עולה על 
מגדיר "ספק" בענף המזון כ"מי שמספק לקמעונאי, או באמצעות קמעונאי, במישרין או 
באמצעות מפיץ, מצרכים, ובכלל זה מצרכי מותג פרטי, לרבות מפיץ של מצרכים כאמור, 

"ספק שמחזור  הוא" גדולוכן כל אדם קשור לאלה" (לעיל ולהלן: ספק או משווק). "ספק 
מצעות קמעונאים, בישראל, בשנת הכספים הקודמת, המכירות שלו לקמעונאים, או בא

 26מיליון שקלים חדשים, או ספק שהוא בעל מונופולין כמשמעותו בסעיף  300עלה על 
מצרך מסוים שבשלו הוכרז מונופולין" (לעיל ולהלן: בנוגע ללחוק ההגבלים העסקיים, 

  109ספק גדול).

  הסדרת הפעילות בין הספקים לבין הקמעואים  )ב(

כי בין היתר, החוק קובע,  110,הפעילות בין הספקים לבין הקמעונאים הסדרת בתחום
את רשימת הספקים והקמעונאים הממונה על ההגבלים העסקיים יפרסם מדי שנה 

אוסר על תמחור אסור וקשירה אסורה בין קמעונאי החוק  111.לחוק) 4עיף הגדולים (ס

_____________________________________  

לחוק ראו  2להגדרת "מוצרי מזון" ו"מוצרי צריכה" בסעיף  (א) לחוק.30- ו 2שם, בס'   106
. לתיאור ענף המזון במאמר אנו משתמשים גם במונח שווקי מוצרי המזון 2לעיל, הערה 

  והצריכה או ענף מוצרי המזון והצריכה.
  לחוק קידום התחרות בענף המזון. 2ון" בסעיף להגדרת "חנות מז  107
לחוק קידום התחרות בענף המזון. במאמר אנו משתמשים במונחים "קמעונאי" או  2סעיף   108

 "משווק" כדי לתאר את מי שמוכר מוצרים בחנות.
לחוק קידום התחרות בענף המזון. במאמר אנו משתמשים במונחים "ספק" או  2סעיף   109

 מי שמספק מוצרים לקמעונאי."יצרן" כדי לתאר את 
  לחוק). 28–4 פרק ב לחוק קידום התחרות בענף המזון (סעיפים  110
 לחוק קידום התחרות בענף המזון. 4סעיף   111
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סידור מדפים בחנויות ל ע החוק אף אוסר 112.לחוק) 8 עיףגדול לבין ספק גדול (ס
) 2(–)1(א)(7(סעיף  סידור מדפים על ידי הקמעונאיםומחייב הקמעונאים על ידי הספקים 

 5החוק אוסר על התערבות ספק בקביעת מחירים אצל הקמעונאי (סעיף  113לחוק).
והממונה על  ,לחוק) 6לחוק), על התערבות קמעונאי בקביעת מחירים אצל הספק (סעיף 

ים גם רשאי ליתן הוראות בדבר קיום החוק לספקים ולקמעונאים ההגבלים העסקי
עוד עוסק החוק בהסדרת התחרות הגאוגרפית של הקמעונאים  114).12–9(סעיפים 

ובדרישה לקבל אישור על פתיחת מרכול חדש באזור גאוגרפי של קמעונאי גדול בעל 
להוות עבירה לחוק). הפרת אחת מהוראות אלה עשויה  21–14(סעיפים  ניכרנתח שוק 

רשאי להטיל עיצום אף לחוק), והממונה על ההגבלים העסקיים  23פלילית (לפי סעיף 
  לחוק). 27כספי (מכוח סעיף 

  הסדר גילוי מחירים "תוצרת ישראל"  )ג(

ה שהחוק מסדיר מעגנת את המלצות צוות קדמי לקבוע הסדר גילוי יכאמור, הסוגיה השני
ההסדר קבוע בפרק  115השוות בין מחירי המוצרים., כדי שהצרכנים יוכלו למחירים רחב

 30הסדר הגילוי קבועים בסעיף  ו שלעיקרי 116שכותרתו "שקיפות מחירים". ,ג לחוק
שטח המכירה [ש] –מחזיק חנויות שאינן מקוונות "שמורה כי אם "קמעונאי גדול"  ,חוקל

כל אחת  יפרסם לציבור, באינטרנט, בנפרד לגבי" 117מ"ר" 120הממוצע שלהן עולה על 

_____________________________________  

לחוק קידום התחרות בענף המזון. לדיון בתמחור אסור ובקשירה אסורה, ראו להלן  8סעיף   112
 .ד.3ב.-.ג ו2בפרקים ב.

התחרות בענף המזון. על בעיית סידור המדפים ועל  ) לחוק קידום2(–)1(א)(7סעיפים   113
ח החוק הותקנו ו.ב. עם זאת, מכ1פתרון הבעיה באמצעות חובת גילוי, ראו להלן בפרק ד.

כמה כללים שמקלים עם הספקים. ראו: תקנות קידום התחרות בענף המזון (דיווח של 
מת גם הוראת שעה . קיי558, ת"ק 2014–ספקים גדולים ושל קמעונאים גדולים), תשע"ד

שמעניקה פטור מתחולת ההסדר לסידור מדפים. ראו: כללי קידום התחרות בענף המזון 
(פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (הוראת 

  .580, ק"ת 2017–שעה), תשע"ז
מעונאי גדול לחוק קידום התחרות בענף המזון עוסק ב"סמכות למתן הוראות לק 9סעיף   114

דן ב"הוראות לעניין הקצאת שטחי מדף לספקים  10המוכר מצרכים של ספק גדול"; סעיף 
עוסק ב"סמכות לתת הוראות לקמעונאי המוכר  11הוראת שעה"; סעיף  –גדולים מאוד 

 דן בחובות דיווח של ספקים גדולים וקמעונאים גדולים. 12מצרכי מותג פרטי"; וסעיף 
  .830, ה"ח 2013–הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"גלראו: דברי ההסבר   115
 לחוק). 48–29 פרק ג לחוק קידום התחרות בענף המזון (סעיפים  116
(א) לחוק קידום התחרות בענף המזון. לצורך ההסדר שמטיל חובת גילוי בחוק 30סעיף   117

 2ול" לפי סעיף קידום התחרות בענף המזון, "קמעונאי גדול" הוא מי שמוגדר "קמעונאי גד
שטח  –לחוק קידום התחרות בענף המזון, "ובלבד שאם הוא מחזיק חנויות שאינן מקוונות 

מ"ר". לדעתנו, הגדרה זו מעלה קושי, שכן "קמעונאי  120המכירה הממוצע שלהן עולה על 
של חנויות קטנות יחסית  מאודבעל רשת שבה מספר רב  – לחוק 2כהגדרתו בסעיף  ,גדול"

שיש לו נתח גדול במכירות בענף המזון,  אף על פיזכות בפטור מתחולת ההסדר עלול ל –
  החוק. יו שלעל השגת מטרות של ממשובהתאם גם השפעה 
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מחנויותיו, את המחיר הכולל העדכני במועד הפרסום של כל מצרך שהוא מוכר 
עדכון המחיר בפרסום יבוצע לא יאוחר משעה ממועד כי  החוק מחייב 118".בחנויותיו

  119.העדכון בקופות החנות
הפרסום ייעשה בקובץ בשפה קריאת מחשב כהגדרתה בחוק החוק דורש ש"

ן שתתאפשר, בין השאר, השוואה עדכנית שוטפת של , ובאופ1995–המחשבים, תשנ"ה
מחירי מצרכים וסלי מצרכים בחנויותיו ובחנויותיהם של קמעונאים גדולים אחרים; 
קמעונאי גדול יעביר לממונה את כתובת אתר האינטרנט שבה מפורסם הקובץ, והממונה 

תרי יפרסם באתר האינטרנט של הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן הפניות לכל א
  120".האינטרנט שבהם מפורסמים קבצים כאמור

באישור שר  ,החוק מחייב את השר הממונה על ביצוע החוק, שר הכלכלה, לקבוע
בדבר אופן הפרסום, הנתונים האוצר, הוראות הנדרשות לביצוע ההסדר, לרבות הוראות 

חוק ה 121עדכון המחיר.של מועד הלרבות שינוי עדכון הפרסום,  ו שלתדירותושיפורסמו 
יכלל ימעניק לשר הכלכלה את הסמכות לקבוע, באישור שר האוצר, את המידע ש

רשימת המצרכים  )1(לרבות "כל מידע הנדרש לשם ביצוע השוואת המחירים, ובפרסום 
הנמכרים בחנות בדרך כלל או בתקופה קבועה בשנה, והיו במלאי החנות סמוך לזמן 

כל מכירה  )3( לסוגי צרכנים שונים; מחירי המצרכים, לרבות המחירים )2( הפרסום;
לחוק הגנת הצרכן, לרבות מבצעים והנחות ובכלל זה  8מיוחדת כהגדרתה בסעיף 

הממונה על הגנת הצרכן פרסם הנחיות, חלקן מחייבות  122".תנאיהם ומועדי פקיעתם
וחלקן רק בגדר המלצה, המורות לכל קמעונאי לשלוח שלושה קבצים נפרדים למילוי 

קובץ  123ק: קובץ חנויות רשת, קובץ מחירים וקובץ מבצעים (תגמולים).הוראות החו
כל המחירים  124: מספר הברקוד של המוצר,הנתונים הבאים המחירים צריך לכלול את

שם  125,)ולא רק אלו שנמכרו בפועל(של המוצרים שהיו במלאי שבוע לפני הפרסום 

_____________________________________  

לחוק קידום התחרות בענף המזון. ההגדרה זהה להגדרה  29להגדרת "מחיר כולל" ראו: סעיף   118
צר או על גבי אריזת המוצר שכלולה בחוק הגנת הצרכן. לחיוב הצגת "מחיר כולל" על גבי המו

והטקסט שלידה. על המודלים לפרסום מחיריו  64מכוח חוק הגנת הצרכן, ראו לעיל, בהערה 
  ).64(לעיל, הערה  Riza & Sherיתרונותיהם וחסרונותיהם, ראו:  –של המוצר 

  (א) לחוק קידום התחרות בענף המזון.30סיפת סעיף   119
  (ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון.30סיפת סעיף   120
  (ו) לחוק קידום התחרות בענף המזון.30- (א) ו30סיפת סעיף   121
  (ד) לחוק קידום התחרות בענף המזון.30סעיף   122
הרשות הרשות הרשות הרשות (שקיפות מחירים), " "הנחיות בעניין תקנות קידום התחרות בענף המזון"ראו:   123

ניתן לאיתור  ) (להלן: הנחיות שקיפות מחירים).2015( 22.03", להגנה הצרכן ולסחר הוגןלהגנה הצרכן ולסחר הוגןלהגנה הצרכן ולסחר הוגןלהגנה הצרכן ולסחר הוגן
 ]economy.gov.il/Trade/ConsumerProtection/Instructions/DocLib/O2015004355.pdf[- ב

 ).2018(נצפה לאחרונה ביולי 
ראו: סעיפים  –ביקורת היא בגדר המלצה  כל ברקוד, קוד רשת וספרתבנוגע לאורך התווים   124

 להנחיות שקיפות מחירים, שם. 5–1
 .7 'סשם, ב  125
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 129ומחיר המוצר. 128כמות המוצר ומידתו 127על האריזה, הכתובשם המצרך  126היצרן,
מומלץ להוסיף  130קובץ המבצעים צריך, בין היתר, לכלול את מספר הברקוד של המוצר,

כן ו 132יש להוסיף את גובה ההנחה (באחוזים או בסכום אבסולוטי) 131שדה "מתנה",
בשלב זה נדגיש כי חלק מהנתונים  133מומלץ לציין אם יש הגבלות על המבצע.

ם חשובים, יאין בהן דרישה לפרסום נתונים רלוונטישמופיעים בהנחיות אינם מחייבים, 
. כמו כן אין בהנחיות דרישה למסירת הנתונים על פי הדברים כפי שיפורט בהמשך

תאפשר השוואת מחירים תוש ,שיאפשרו את הצגתם בממשק אחד ,מאפיינים אחידים
די להביא ונתונים אחרים, דוגמת נתוני איכות המוצר. קל וחומר, אין בהנחיות האמורות כ

  לפרסום מחירים ונתונים אחרים באופן שיאפשר השוואה ידידותית קלה ופשוטה.
מילוי הוראותיו -החוק קובע כי סנקציות פליליות או מנהליות יוטלו גם בגין אי

בתחום שקיפות המחירים. החוק קובע, כי קמעונאי גדול שמפר את חובת הגילוי מבצע 
הכולל העדכני של מצרך באופן שקובע החוק או  עבירה פלילית אם לא פרסם את המחיר

אם לא פרסם מידע בעניין שיש לפרסמו לפי החוק. קמעונאי גדול שפרסם מידע שיש בו 
  134כדי להטעות לקוח מבצע אף הוא עבירה.

 –בחיתה של הטלת חובת גילוי כבסיס להגת הצרכן בישראל   ב.
  יתוח כלכלי

  ראליהיש והצריכה המזון מוצרי שוק הצגת  .1

המורכב משוקי ייצור רבים  136בישראל הוא ענף ריכוזי, 135ענף מוצרי המזון והצריכה

שעליהם שולט יצרן מונופוליסטי, ומכמה קמעונאים (דוגמת שופרסל), העומדים בתווך 

_____________________________________  

(א) 8סעיף  –יצרנים יש לציין שלושה יצרנים אך לא פחות מכך  שלושהאם היו מעל   126
 להנחיות שקיפות מחירים, שם.

 (ב).8 'סשם, ב  127
 (ג).8 'סשם, ב  128
(ה) 8סעיף  –קדון לפי החוק יגם דמי פ המלצה להבהיר במידת הצורך שהמחיר כולל יש  129

 להנחיות שקיות מחירים, שם. 
 .130ן זה ראו האמור בהערה יבעני  130
 .(א) להנחיות שקיפות מחירים9סעיף   131
 (ג).9 'סשם, ב  132
 (ו).9 'סשם, ב  133
לל גם סמכויות שהוענקו לממונה על לחוק קידום התחרות בענף המזון. החוק כו 31סעיף   134

הגנת הצרכן להטיל עיצום כספי על קמעונאי גדול שהפר הוראות שונות ולהמציא לו 
  לחוק קידום התחרות בענף המזון. 48–33 התראה מנהלית. ראו: סעיפים

לצורך הגדרת המונח "מוצרי מזון וצריכה" אנו מאמצים את הנוסח המופיע בחוק קידום   135
  והטקסט שלידה. 106המזון, ראו לעיל, הערה  התחרות בענף

  .3ראו: הדיון לעיל, בפרק א.  136
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 של כלכלית בעיה היא זה ענף של המרכזית הבעיה בין היצרנים לבין הצרכנים הסופיים.

בין השחקנים  מידעפערי  של בעיות לנוכח מחריפהו רכניםהצ ברווחת פוגעתש, ריכוזיות

  .יםקובשו

החידוש סטרי. -מודל דובמאמר זה ב של שוקי מוצרי המזון והצריכה מוצג זה מבנה

לכל מוצר שנמכר  שני שווקים נפרדים תגג אחקורת תחת  מציגשהוא  בניתוח זה בכך

 שניים מול צרכנים סופיים. קמעונא –אחר קמעונאים מול יצרנים, וה –האחד  לצרכנים:
, הואיל והחוליה ריכוזיים שווקים הםבמאוחד,  כאמור המוצגים, הללו השווקים

המאוחד לכל מוצר שנמכר שוק ה. המקשרת ביניהם היא בעלת כוח מונופוליסטי

  להלן. 1 סכמהמוצג ב לצרכנים

  

  

  

  
  סטרי-בעיית הריכוזיות והמידע במודל הדו. 1 סכמה

ים במאמר, בשווקים של מוצרי מזון וצריכה נמכרים מוצרים שהם במודל שאנו מציג

המידע המלא שנדרש לצורך קבלת  לא מצויצרכנים בידי הבדרך כלל אחידים ומתכלים. 

החלטה בדבר רכישת מוצרים, הן באשר למחיר המוצר והן באשר לאיכותו. המידע החסר 

צור של המוצרים השונים, על בתחום מחיר המוצר כולל, בין היתר, מידע על עלויות היי

המחירים שבהם נמכר המוצר לצרכנים במרכולים אחרים וכן על העלויות שבהן נושא 

הצרכן אינו יודע אם המחיר הסופי אצל הקמעונאי משקף אותן  לכך הקמעונאי (ובהתאם

שמתבטאת במאפיינים שונים של  ,נאמנה). לצרכנים חסר מידע גם על איכות המוצר

, רכיבי המוצר למשל ,הם בנוגע אליהם מידע חסר שלצרכנים מאפיינים אותם מוצרים.

 פועלשבהם השתמש היצרן, תהליכי ייצור חלופיים ותהליכי הייצור שננקטו ב חומריםוה

ר מולטיפול המיטבי במוצר המוג אופטימלית איכות לבקרת הקריטריונים. גם בייצורו

  ש שווקים, כגון הספקת שירותיי 137.לצרכנים ידועים אינם בפועל ננקטו אשר אלוו

  
_____________________________________  

הצרכנים אוספים מידע ממקורות שונים, ביניהם איסוף עצמאי של מידע, פרסום של   137
 ,Bealesאו: היצרנים ושל הקמעונאים, עיתונות, ארגוני צרכנים ופרסומים ממשלתיים. ר

Craswell and Salop 503–501 בעמ' )27 (לעיל, הערה.  

 

 קמעואים
 (כוח

 ריכוזי)
 צרכים יצרים

 מידע מידע

 סטרי-בעיית הריכוזיות והמידע במודל הדו
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הסלולר וכרטיסי האשראי, שבהם לצרכנים מידע חלקי גם על אופן השימוש של 

ם נפוץ בשווקיאינו , אך סוג זה של היעדר מידע הםמצוי בידיההצרכנים עצמם במוצר 

  138מוצרי המזון והצריכה. של

 ,ם השוניםמן הצד האחר, ליצרנים חסר מידע בנוגע לביקוש של הצרכנים למוצרי

מוצרי המזון  ם שלבשל היעדר קרבה בינם לבין הצרכנים. הקמעונאים פועלים בשווקי

כדי להשיא את רווחיהם, הקמעונאים  139והצריכה כמתווכים בין היצרנים ובין הצרכנים.

אוספים מידע על עלויות הייצור של היצרנים, על איכות המוצר ועל נתוני הביקוש של 

נאים יש מידע, הן על צד ההיצע של המוצרים והן על צד הצרכנים. מאחר שלקמעו

 שלכאורה הביקוש, הם יכולים לזהות את שיווי המשקל הריאלי בשוק. מכאן נובע
שפועלים באופן בלתי מתואם  ,לתאם את פעולתם של הצרכנים יכוליםקמעונאים שה

חירים להשיג עבור הצרכנים מ אפשרוהחלטותיהם מתבססות על מידע חלקי. כמו כן, 

מטרי יס-אופטימליים של מוצרים באיכויות אופטימליות ולהתגבר על בעיית המידע הלא

  שקיימת בשווקים.

במאמר אנו מדגימים את בעיית הריכוזיות ואת בעיות המידע השונות במודל 

  -קמעונאים וקמעונאים-יצרנים –סטרי. ענף המזון מורכב משני מקטעים שונים -הדו
ודרכו זורם  הקמעונאי נמצא בתווך,מת בעיית ריכוזיות חמורה. ובשניהם קיי – צרכנים

מהיצרן לצרכנים, ומהצרכנים ליצרן. שליטתו של הקמעונאי על  –המידע לשני הכיוונים 

עולה גם השאלה  .זרימת המידע גורמת להחרפת הבעיות שנובעות מפערי מידע בשווקים

הקמעונאי הוא בה בעת גם שבו  140סטרי ישים במקרה של מותג פרטי,-אם המודל הדו

ה לבין ישבין מחיר הקני ,היצרן של אותו מוצר. במקרה כזה, פער התיווך הנטען במאמר

 .הפרטי המותג לסוגיית גם יתייחס המאמר ,מכאן. נקבע על ידי אותו שחקן ,המכירה
את בעיית חוסר המידע,  לאחר מכןהפרק הבא נציג את בעיית הריכוזיות על גווניה ו- בתת

 הגילוי חובת כיצד) נדון בשאלה 4.ב פרק(ב הדברים בהמשךיפה לנוכח הריכוזיות. המחר

  .זה שוק המאפיינות, הניאוקלאסיות הבעיות את פתורת במאמר תהמוצע

  

_____________________________________  

 Oren Bar-Gill & Oliver J. Board, “Product-Use Information and the Limits ofראו:  138

Voluntary Disclosure”, 14 Am. L. & Econ. Rev. (2012) 235ו מניחים כי . בהתאם, אנ
לצרכנים מידע חלקי בנוגע למחירי המוצרים ולאיכותם ולא יש בשווקי המוצרים והצריכה 

  ם. יהבנוגע לאופן השימוש במוצר על יד
 .Patrick Mלדיון במאפייניהם השונים של הקמעונאים, תפקידיהם ויתרונותיהם ראו:  139

Dunne, Robert F. Lusch & James R. Carver, Retailing (8th ed. 2014).  
לחוק קידום התחרות בענף המזון כ"מצרך הנושא שם  2מצרך מותג פרטי מוגדר בסעיף   140

מסחרי, סימן מסחר, סמל, כיתוב מיוחד, עיצוב גרפי או סימנים ייחודיים אחרים שניתן 
 לזהותו עם קמעונאי גדול או קמעונאים גדולים".
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איומים כלכליים על יעילות המשק (ורווחת הצרכים)  –שוק ראשון  כשל  .2
  הגלומים בבעיית הריכוזיות

הרווחה החברתית בשווקים עם מיעוט יצרים השפעת הריכוזיות על  –כללי   )א(

  וקמעואים

 החברתית הרווחה שבו, משוכלל לשוק בניגוד הצרכנים בעודף פוגע ריכוזי שוק
בשוק תחרותי של מוצרי מזון וצריכה, ההיצע בשוק כולל את עלויות היצור  .מקסימלית

 ,ריאליות של היצרנים ואת עלויות התיווך של הקמעונאים. מדובר בעלויות תיווך
הכוללות את ההוצאות הכרוכות בריכוז מוצרי המזון והצריכה באתר אחד ובשיווקם 
לצרכנים. בשוק זה מניחים ריבוי שחקנים רציונליים ומיודעים. הכמות הנמכרת בשוק 

משקל יעיל בשוק ותועלת  תחרותי והמחיר האחיד שבו נמכר כל מוצר מייצגים שיווי
) הגבוה האפשרי באותו Consumer Surplusודף צרכן" (שמתבטאת ב"ע ,לצרכנים רביתמ

  141שוק.
לעומת זאת, בשוק נעדר תחרות, בשל מיעוט יצרנים וקמעונאים, הכוח בידי היצרנים 
והקמעונאים להעלות את מחירי המוצרים מעבר לעלויות הייצור והתיווך הריאליות. 

חיר התחרותי התוצאה המתקבלת היא שווקים שבהם מחירי המוצרים גבוהים מהמ
והכמות הנמכרת נמוכה מזו הנמכרת בשוק תחרותי. הצרכנים נפגעים מכך שבשוק 

 מונופוליסטי שחקן יש שבו במקום 142נמכרת כמות קטנה יותר במחירים גבוהים יותר.
 גם הם הריכוזיים הגופים כאשר, זאת עם. העודפים הרווחים כל את גורף הוא אחד

עודפים שנוצרים במקרה של היעדר תחרות מתחלקים הרווחים ה, קמעונאים וגם יצרנים
  143.שלהם היחסי-הריכוזילפי הכוח  ביניהם

_____________________________________  

המשקל בשוק  ווייש ו שלרים ולהיותמשקל תחרותי בשוקי מוצ וויילתיאור התנאים לש  141
 .Hal Rתחרותי תוצאה יעילה שממקסמת את תועלתו של הצרכן (עודף הצרכן), ראו:

Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (8th ed. 2010) pp. 

. "עודף הצרכן" הוא סכום ההפרשים שבין המחיר שהצרכנים מוכנים לשלם לכל 314–292
  מחיר השוק האחיד שבו נמכר המוצר.בין ת מוצר ויחיד

המשקל  ווייש ו שלעדר תחרות ולהיותיהמשקל בשוקי מוצרים במקרים של ה לתיאור שיווי  142
שבו קטנה תועלתו של הצרכן (עודף הצרכן) יחסית  ,משקל לא יעיל בשווקים אלה שיווי

  .360–349 המשקל בשוק תחרותי, ראו: שם, בעמ' וויילש
) בשוק רכישת המוצרים מהיצרן, הרוכש מוצרים משווק בלעדידובר במונופסון (כאשר מ  143

אותם מוצרים, הרווחים העודפים יחולקו  של ייצורהלשיווק מיצרן שיש לו מונופול בתחום 
המשקל בשוקי מוצרים במקרים  בהתאם לכוח המיקוח היחסי בין הצדדים. לתיאור שיווי

יחיד (המכונה: מונופסון) ויצרן יחיד, כתוצאה של  של תחרות בין שני מונופולים, קונה
 Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, Microeconomicsמיקוח בין שני צדדים, ראו: 

(8th ed. 2013) p. 388 במקרה זה חלוקת הרווחים היא בהתאם לכוח המיקוח היחסי בין .
צד אחד עשוי לחזק את כוח מידע על השוק בידי שהצדדים. יצוין כי מחקרים מראים 

מודלים של תחרות לא מודלים של תחרות לא מודלים של תחרות לא מודלים של תחרות לא     ––––מונופול מונופול מונופול מונופול המיקוח שלו. ראו: אלי גולדשטיין ומיכאל תבור, 
  (להלן: גולדשטיין ותבור).    324–323 (תשע"ב), בעמ'משוכללת, הגבלים עסקיים ורגולציה משוכללת, הגבלים עסקיים ורגולציה משוכללת, הגבלים עסקיים ורגולציה משוכללת, הגבלים עסקיים ורגולציה 
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  מחירים פלייתאוריכוזיות   )ב(

 להפלות כדי המונופוליסטי בכוח שימוש כמו, דרכים בכמה להתבטא יכולה הריכוזיות
מונופול יכול למכור את המוצר שהוא  144בניגוד להנחת השוק המשוכלל,. מחירים

 Priceפליית מחירים" (אק במחירים שונים לכל יחידת מוצר, תופעה המכונה: "משוו

Discrimination נהוג להבחין בין שלושה סוגים של התנהגות מונופוליסטית שהשפעתה .(
פליית מחירים מדרגה ראשונה" אהסוג הראשון הוא " 145על רווחת הצרכנים שונה.

)First-Degree Price Discrimination" פליית מחירים מושלמת" (א) אוPerfect Price 

Discrimination (– .146פירושה מכירת מוצר לכל צרכן במחיר המרבי שהוא מוכן לשלם 
תופעה נפוצה. בשנים האחרונות חלו  הייתהפליית מחירים מדרגה ראשונה לא אבעבר, 

. כניםאת יכולת החברות לאסוף מידע על הצר באופן ניכרשהגבירו  ,שינויים טכנולוגיים
 ובכךלקוחות,  למועדוני, על ידי צירופם למשל, הצרכנים על מידע לאסוף יכולות חברות

מידע על הרגלי  לרכוש יכולות חברות .רכישותיהםעל ו העדפותיהם על ללמוד ביכולתן
מחברות שמתמחות באיסופו. בהתאם, גברה גם יכולתן של החברות לבצע  גםהצרכנים 

פליית מחירים מושלמת היא העברת כל עודף אוצאתה של ת 147פליית מחירים מסוג זה.א

_____________________________________  

 אפלייתמכר במחיר אחיד ויהתאוריה הכלכלית צופה כי בשווקים משוכללים המוצר י  144
 Meghan Busse and), שם; 141(לעיל, הערה  Varianלא תוכל להתקיים. ראו:  מחירים

Marc Rysman, “Competition and Price Discrimination in Yellow Pages Advertising”, 

36 Rand J. of Eco. (2005) 37 רכנים אינה יכולה כנגד צ אפליה. לטיעון כללי ולפיו
 Gary S. Becker, The Economics of Discriminationלהתקיים בשווקים משוכללים, ראו: 

(2nd ed. 1977) .Becker  ַפלו מחירים אינם צפויים טען שבשוק תחרותי עסקים פרטיים שי
ולכן בשווקים משוכללים עסקים פרטיים אינם צפויים לנקוט מדיניות המפלה  ,לשרוד

כן ראו: ברק מדינה, "איסור הפליה במגזר הפרטי מנקודת מבט של תאוריה  צרכנים.
ובטקסט  36–33 בהערות השוליים ,. מדינה דן במאמרו37ג (תשס"ז)  עלי משפטעלי משפטעלי משפטעלי משפטכלכלית", 

  ובטיעוני תשובה אפשריים. Beckerהנלווה אליהן, בטיעונו של 
והשפעתם על רווחת המחירים על ידי המונופול  אפלייתלתיאור הסוגים השונים של   145

 Jean Tirole, The Theory of; 473–461 ) בעמ'141(לעיל, הערה  Varianהצרכנים, ראו: 

Industrial Organization (1988) pp. 52–133; Lars A. Stole, “Price Discrimination and 

Competition”, in Handbook of Industrial Organization (Vol. 3, 2007) p. 2221.  
מחירים מדרגה ראשונה על השווקים, ראו: אמל ג'בארין,  אפלייתלדיון מקיף בהשפעת   146

ניתוח  –"מדוע כדאי לצרכנים להעדיף הפליית מחירים ִמדרגה ראשונה על מחיר אחיד 
. 337טז (תשע"ג)  קיםקיםקיםקיםמשפט ועסמשפט ועסמשפט ועסמשפט ועסמבטן של הגישה הכלכלית ותיאוריות השוויון", -מנקודת

ג'בארין טוען כי חיוב מכירת מוצר במחיר אחיד תביא לכך שחלק מהצרכנים לא יוכל 
עשה בגלוי, פגיעתה תהיה פחותה. ראו גם: ית אפליהלרכוש את המוצר. לעומת זאת, אם ה

V. Bhaskar & T. To, “Is Perfect Price Discrimination Really Efficient? An Analysis of 

Free Entry”, 35 Rand J. of Eco. (2004) 762.  
 Benjamin Reed Shiller, First-Degree. ראו גם: 357–350 ,342–341 ג'בארין, שם, בעמ'  147

Price Discrimination Using Big Data, Working Paper (2014), [http://benjaminshil 
ler.com/images/First_Degree_PD_Using_Big_Data_Apr_8,_2014.pdf[ ) נצפה

  ) שם.145(לעיל, הערה  Stole );2018לאחרונה ביולי 
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בית בצרכנים יחסית לשוק מונופוליסטי עם הצרכן לידי המשווקים, ומכאן לפגיעה מרַ 
פליית מחירים בשוק מונופוליסטי מוסיפה לשוק צרכנים חדשים, אמחיר אחיד. עם זאת, 

יסטי, וצרכנים אלה שרוכשים את המוצר במחירים נמוכים מהמחיר האחיד בשוק מונופול
  148נהנים מתוספת רווחה.

נפוצה בעיקר  –יה" ימחירים מדרגה שנ אפליית" גם להיות יכולה מחירים פלייתא
במגזרים ציבוריים, כגון שיווק חשמל, ומתבטאת בכך שכל קבוצת צרכנים שקונה כמות 

 אפליית" 149נו שונה בין הקבוצות.ישה ,מסוימת מן המוצר משלמת את אותו המחיר
 ם שלהמחירים הנפוצה ביותר, מתרחשת גם בשווקי אפליית –חירים מדרגה שלישית" מ

יחיד  לככש, צרכנים של שונות קבוצות בין שמפליםמוצרי מזון וצריכה, מתבטאת בכך 
 קבוצה בין שונה המחיר אך, כמו יתר חברי הקבוצה אחידבאותה קבוצה משלם מחיר 

למשל, תושבי אזור מסוים יקנו כך  .גאוגרפי כזו יכולה להיות על בסיס פליהא. לקבוצה
פליה כזו יכולה להיות גם על בסיס אתושבי אזור אחר. זה של את המוצר במחיר נמוך מ

 שלישית מדרגה מחירים אפלייתגיל, למשל הנחות לסטודנטים ולתושבים ותיקים. 
ע לגרום לפגיעה בעודף הצרכני. חלוקת השוק לקבוצות צרכנים תפג היא אףעלולה 

אולם, ובקבוצה שהמחיר המוצע לה גבוה מהמחיר בשוק מונופוליסטי עם מחיר אחיד. 
תכן כי יצטרפו לשוק צרכנים נוספים מקבוצה שלה מוצע המוצר במחיר נמוך מהמחיר יי

  150בשוק מונופוליסטי עם מחיר אחיד.
, לקמעונאים כוח מונופוליסטי רב יחסית יש הישראליבשוק המזון והצריכה ו הואיל

 הריכוזיות, זאת עם. הצרכנים ברווחת פוגעתוזו , מחירים אפלייתמ סובל שהשוק ריה
  .להלן, ובהם נדון מחירים אפליית מלבד, שונים במנגנונים גם להתבטא יכולה

  וקשירהריכוזיות   )ג(

בשווקים ריכוזיים גדל כוחם של היצרנים והמשווקים לנקוט אסטרטגיות 
ת ריכוזיות העולה ממכירת מותג פרטי של ייבעב נפתח. תחרותיות נוספות- אנטי

משווקים, שהם בה בעת יצרני המותג. במקרה כזה, כאמור, פער התיווך שבין מחיר 
_____________________________________  

פחות,  . יצוין כי כשהשווקים ריכוזיים465–462 ) בעמ'141(לעיל, הערה  Varianראו:   148
  , שם.Varianיגופול, השפעות אלה מתמתנות. ראו: למשל בשל קיום אול

  .469–465 , שם, בעמ'Varianיה ראו: ימחירים מדרגה שנ אפלייתלדיון ב  149
(לעיל, הערה  Varianמחירים מדרגה שלישית על השווקים, ראו:  אפלייתלדיון בהשפעת   150

 Kenneth Corts, “Third-Degree Price Discrimination in; 473–469 ) בעמ'141

Oligopoly: All-Out Competition and Strategic Commitment”, 29 Rand J. of Eco. 

(1998) 306; Hal R. Varian, “Price Discrimination and Social Welfare”, 75 Am. Eco. 

Rev. (1985) 870 .Varian ת הנמכרת בשוק מוצר מונופוליסטי הראה במאמרו כי אם הכמו
מחירים מדרגה שלישית לא תגדל יחסית לשוק שבו המוצר נמכר  אפלייתימת ישבו ק

במחיר אחיד, רווחת הצרכנים תקטן בשל מכירת המוצר במחירים שונים. יצוין כי לעומת 
, Cortsמחירים אינה ודאית [ אפלייתפחות, תוצאתה של  זאת, כאשר השווקים ריכוזיים

  ם].ש
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 עשוי, מותג פרטי לכאורה 151קיים. אינו , כנטען במאמר,הקנייה לבין מחיר המכירה
ה זאת, במקר עםלהוזיל עלויות ובכך לסייע להפחתת יוקר המחיה ולרווחת הצרכנים. 

חריף את בעיית הריכוזיות לא רק לה עלול הדברכזה, שבו הקמעונאי הופך גם ליצרן, 
אלא גם בשוק הייצור. בכוחם של הקמעונאים לדחוק את רגלי היצרנים  ,בשוק הקמעונאי

  152אלא גם בשוק הייצור. ,שוק הקמעונאות ,ולהגדיל את הריכוזיות לא רק בשוק אחד
יכולים ומשל, יצרנים שמייצרים כמה מוצרים דוגמה נוספת של ריכוזיות היא, ל

), שמתבטאת בשיווק שני מוצרים Tying and Bundlingלנקוט אסטרטגיה של "קשירה" (
בחבילה במחיר כולל אחד. לפרקטיקה זו יכולה להיות השפעה חיובית על רווחת  יותראו 

ינרגטיקה צרכנים, למשל, כאשר היא מאפשרת ליצרן ייצור מוצר איכותי יותר, בשל ס
קשירה יכולה לאפשר ליצרן ייצור יעיל יותר, שני מוצרים של אותו יצרן.  ם שלבפעולת

למשל באמצעות שימוש בעובדים בעלי מומחיות באותו תחום כדי לייצר שני מוצרים 
קשורים או לייעל את שיווק המוצרים. השפעה חיובית כזו יכולה להיווצר גם כאשר 

בר על פערי מידע, למשל לזהות את התוכנה המתאימה קשירה מאפשרת לצרכנים להתג
לפרקטיקה זו עלולה להיות גם  נמכרים בחבילה אחת.אלה למכשיר מסוים כאשר 

במקרה שיצרן מייצר כמה מוצרים ויש לו מונופול  ,השפעה שלילית על רווחת הצרכנים
חת עם בחלק מהם. יצרן זה יוכל לשווק את המוצרים שבהם יש לו מונופול בחבילה א

מוצרים שבהם אין לו מונופול, ולהרחיב בדרך זו את השפעתו המונופוליסטית, שתגרום 
למכירה של מוצרים נוספים בכמות נמוכה מזו הצפויה בשוק תחרותי ובמחירים גבוהים 

   153יותר, תוך כדי הקטנת עודף הצרכן.

_____________________________________  

צריך לזכור שהמותג הפרטי לא תפס תאוצה בישראל ונתח השוק שלו עדיין זניח ועומד על   151
אילנית חיות, "המותג הפרטי בישראל: ההבטחה הגדולה שהתבררה בלבד. ראו:  5%- כ

] [www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001152283), 15.9.2016( גלובסגלובסגלובסגלובסכאכזבה", 
). עם זאת, יש הטוענים שהוא עדיין צומח. ראו: נורית קדוש, 2018(נצפה לאחרונה ביולי 

 /www.calcalist.co.il [ ),15.2.2016( כלכליסטכלכליסטכלכליסטכלכליסט"המותג הפרטי ממשיך לנגוס בשוק המזון", 
marketing/articles/0,7340,L-3680998,00.html גם 2018] (נצפה לאחרונה ביולי .(
ל, ובהנחה שיצמח בשנים הקרובות, נראה בהתעלם מהיותו של המותג הפרטי זניח בישרא

 ם.ישטענה זו יפה בטווח הארוך בעיקר בשווקים שבהם הקמעונאים אינם מונופוליסטי
שנהוג להתייחס למותג פרטי באור חיובי כמפחית מחירים, יש מחלוקת בין  אף על פי  152

אם  –בפועל של המותג הפרטי על התחרותיות בשוק  פעהמהי ההש בשאלה מלומדים
תחרותיים ולהפך. סוגיה זו ראויה לדיון נפרד - אפקטים התחרותיים גוברים על האנטיה

ואיננו דנים בה במאמר. לדיון בסוגיה זו ראו למשל: אריאל אזרחי ודיויד גילה, "כוחו של 
  .154(תש"ע)  4ז/ תאגידיםתאגידיםתאגידיםתאגידיםהמותג הפרטי בראי ההגבלים העסקיים", 

) 141(לעיל, הערה  Varianווחת הצרכן ראו: לתיאור אסטרטגיית הקשירה והשפעותיה על ר  153
 Nicholas Economides, “Bundling and Tying”, NET Institute Working; 475–474 בעמ'

Paper No. 14–22 (2014) [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=2511508]גיא, "המבחן המשולב לניתוח הסדר קשירה בישראל", ; גיא ש

המבחן המשולב לניתוח הסדר "(להלן: שגיא,  735–717 , בעמ'707מג (תשע"ג)  משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטים
  )."קשירה בישראל
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ם ההבחנה בין מצבים שבהם קשירה גורמת לפגיעה ברווחת הצרכנים ובין מצבי
קיימות בספרות גישות  לכך שבהם יש לה השפעה חיובית עליה היא קשה, ובהתאם

בארצות הברית אוסר על "קשירה הדין  154שונות באשר לצורך ברגולציה שתאסור אותה.
משמעי בצרכנים או -באופן חד הפוגעת קשירה –) Predatory Bundlingטורפנית" (

שי להבחין בין קשירה ובין קשירה המשפט בארצות הברית מודעים לקו בתחרות. בתי
טורפנית, אך מאפשרים להוכיח את הפגיעה בצרכנים או בתחרות, בין היתר תוך בחינת 

  155הקשירה. ה שלסבירות
, קרי מעטים ידי עלשנשלט  שוק כאמור בישראל, במוצרי מזון וצריכה רבים מתקיים

 פעותיות השלה ותולכן לאסטרטגיה של קשירה עלול 156,מונופולסטיים קמעונאים
  קשות במיוחד על רווחת הצרכנים.

) הסדר שמונע מספק גדול 8 בסעיףבחוק קידום התחרות בענף המזון הוסף (
ומקמעונאי גדול (ולא רק ממונופול) להיות שותפים להסדר שיש בו כדי להוות "קשירה 

יחסית לדין בארצות  157טורפנית" או בלשון החוק: "תמחור אסור וקשירה אסורה".
ת, נראה שהחוק נוקט גישה של התערבות מוגבלת יחסית, והוא אוסר על הסדרים הברי

בין יצרן ובין קמעונאי שתוצאתם היא קשירה קיצונית, כזו שברור יותר כי תפגע ברווחת 
למשל, החוק אוסר על קיום הסדר שתוצאתו מכירה של מוצרים על ידי כך הצרכן. 

צרים בחבילה נמכרים במחיר נמוך הקמעונאי לצרכנים בחבילה, כאשר חלק מהמו

_____________________________________  

לדיון בקושי לקבוע באילו מצבים קשירה גורמת לפגיעה ברווחת הצרכנים ובאילו מצבים   154
וסרת על קשירה במצבים שבהם היא תורמת להם ולהצגת גישה שמחייבת רגולציה שא

 ,Shahar Dillbary; 3–2 ) בעמ'153(לעיל, הערה  Economidesפוגעת ברווחת הצרכן ראו: 

“Predatory Bundling and the Exclusionary Standard”, 67 Wash. & Lee L. Rev. (2010) 

1231, pp. 1232–1234 :לגישה ולפיה ראוי לצמצם ברגולציה שאוסרת על קשירה ראו .
Posner  388–379 ) בעמ'11(לעיל, הערה.  

); 153(לעיל, הערה  Economidesלתיאור הדין האמריקני בתחום הקשירה האסורה ראו:   155
Dillbary ;שם ,David Heiner, “Assessing Tying Claims in the Context of Software 

Integration: A Suggested Framework for Applying the Rule of Reason Analysis”, 72 

U. Chi. L. Rev. (2005) 123 ,המבחן המשולב לניתוח הסדר קשירה ". כן ראו: שגיא
  .748–743 ) בעמ'153ערה (לעיל, בה "בישראל

  .1ב.- ו 3ראו לעיל, בפרקים א.  156
לחוק קידום התחרות בענף המזון, שכותרתו: "תמחור אסור וקשירה אסורה"  8סעיף   157

(א) לחוק קובע כי: 8(הסדר זה לא נכלל בהצעת חוק קידום התחרות בענף המזון). סעיף 
אי גדול לא יהיה צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה, וספק גדול לא יהיה צד "קמעונ

להסדר עם קמעונאי גדול הנכלל ברשימה או עם מפיץ, שתוצאתו היא תמחור אסור; לעניין 
) מכירת חלק מיחידות המצרך, או מכירת חלק מיחידות המצרכים 1( –זה, "תמחור אסור" 

) 2השולית של אספקת המצרך לקמעונאי הגדול; ( בסל מצרכים, במחיר נמוך מהעלות
מכירת מצרכים, לרבות סל מצרכים, שסך כל מחירם נמוך או שווה לסך כל המחיר שהספק 
הגדול מציע לקמעונאי הגדול בעד רכישת מספר קטן יותר של יחידות אותו מצרך או בעד 

ספק גדול לא יתנה (ג) לחוק קובע כי: "8אותו סל מצרכים בהרכב מצומצם יותר". סעיף 
  מכירת מצרך ממצרכיו לקמעונאי ברכישת מצרך אחר של אותו ספק גדול".
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החוק אינו מבהיר אם קיים בו מבחן מהותי לקיומה של  עם זאת, מעלותם השולית ליצרן.
שמאפשר למשווק להוכיח כי הקשירה  ,דוגמת מבחן הסבירות האמריקני( קשירה אסורה

  .מוצדקת ומועילה לצרכן)
 לידי שבא שראלי,כשל השוק הראשון שממנו סובל השוק הי אפואהריכוזיות היא 

 לנוכח מחריפההפוגעות ברווחת הצרכנים. פגיעה זו  ,ובקשירה מחירים אפלייתב ביטוי
  .הבא הפרק-בתת שנדונות הפוקדות את השוק, המידע בעיות

איומים כלכליים על יעילות המשק (ורווחת הצרכים)  –שוק שי  כשל  .3

  בעיות מידעב םהגלומי

  מידע פערי בעיית  )א(

 ההנחהנתפס כשוק יעיל, מאופיין בכמה גורמים וביניהם מידע מלא. של, שוק משוכל
 חוסר תיבעיל. רציונלית החלטה יקבלו בשוק שהשחקנים כדי נחוץ מלא שמידע היא

, שבו צרכנים מקבלים החלטות רכישה רבות והצריכה המזון שוקב חשיבות רבה המידע
. שוק המוצרים הסטנדרטי עואינם יכולים להשקיע משאבים רבים בגילוי המיד מאוד

היעדר מידע  אחר.אחד וצרכנים מצד  מצדיצרנים  –מתבטא בקיומם של שני שחקנים 
שדרוש להם לצורך קבלת החלטה מושכלת על רכישת מוצרים  ,מלא בידי הצרכנים

שפוגע ביעילותם של השווקים ויוצר עלויות גבוהות  ,בשווקים, הוא כשל שוק ידוע
היא בעיה  שחקנים שני יש שבהם יםיסטנדרטית בשוקי מוצרים בעיה מרכז 158בפעולתם.

), שנוצרת כאשר נתונים חיוניים לעסקה ידועים Adverse Selectionשל קריסת תמריצים (
הבעיה מתבטאת בכך  Hidden Information.(159( האחרלצד אחד אך אינם ידועים לצד 

ת הצרכנים כי המידע שליצרן שמוכר מוצרים לצרכנים אין אפשרות אמינה לשכנע א
שהוא מוסר להם בדבר איכות המוצר הוא מלא ונכון. הצרכנים מניחים כי המידע שנמסר 

, הם מוכנים לשלם לכך להם הוא חלקי והמוצר שנמכר להם הוא מאיכות נמוכה. בהתאם
את המחיר שראוי בעיניהם לשלם עבור מוצר באיכות נמוכה, ולכן היצרנים אינם יכולים 

ת ייצור ושיווק אופטימליות ונאלצים להגביל את השקעתם באיכות המוצר לקבל החלטו
  לפי המחיר שהצרכנים מוכנים לשלם עבורו.

אנו מאחדים שני שווקים עם שלושה  שבוסטרי שאנו מציגים במאמר, -במודל הדו
מוצרי  ם שלנוצרת בעיה כפולה של קריסת תמריצים בשווקי כיצד מדגימים אנושחקנים, 

 שמתרחשת תופעה היאתמריצים  קריסתלעיל.  1 בסכמה שממומחשתריכה, המזון והצ
_____________________________________  

(לעיל, הערה  Varian; 503–501 בעמ' )27 (לעיל, הערה Beales, Craswell & Salopראו:   158
  .230–226, 223בעמ'  )12(לעיל, הערה  ; בכר ובר גיל, "הגנת הצרכן"739–718 ) בעמ'141

 .David M. Kreps, A Course in Microeconomic Theory (1990) pp. 625–660 (Chראו:  159

17: Adverse Selection and Market Signaling); George A. Akerlof, “The Market for 

‘Lemons’: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism”, 84 Q. J. Econ. (1970) 

488  ;Varian  724–718 ) בעמ'141(לעיל, הערה.  
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. אחר מצד הקמעונאים לבין היצרנים ובין, אחד מצד הקמעונאים לבין הצרכנים בין
בכיוון אחד של זרימת המידע בשווקים, לצרכנים חסר מידע הדרוש להם לצורך קבלת 

תמריצי היצרנים  של ההחלטה מושכלת על רכישת מוצרים, שכאמור גורמת לקריס
 עלמחירי המוצר במרכולים השונים,  אין מידע עלצרכנים ללהשקיע באיכות המוצר. 
איכותם. חוסר המידע של הצרכנים נובע מחוסר יכולתם  עלעלויות ייצור המוצרים ו

להשיג את המידע הרלוונטי שמצוי לא רק בידי היצרנים אלא גם בידי המשווקים, 
היצרנים מצוי מידע על עלויות הייצור ועל איכות המוצר, ובידי  בעלויות סבירות. בידי

המשווקים מצוי מידע על אופן הטיפול במוצר במחסנים ובמרכולים וכן מידע על מחירי 
קריסת התמריצים של היצרנים לייצר מוצר  ה שלבעיההמוצרים בשווקים. מכאן נובעת 

ם לשמור על איכות המוצר איכותי ולקבל את המחיר המתאים עבורו, ושל המשווקי
ולשווקו במחיר מתאים. כיוון שהצרכנים אינם יכולים לגלות את המידע החסר בעלויות 
סבירות, הם מאמינים כי בהסתברות מסוימת המוצר שמשווק להם הוא מוצר באיכות 
נמוכה יותר ובמחיר ממוצע שאינו בהכרח משקף את איכותו. כתוצאה מכך קורס 

להשקיע באיכות המוצר, ושל המשווקים להשקיע בשמירה על התמריץ של היצרנים 
  איכות המוצר.

סטרי נוצרת בעיה נוספת של - בכיוון שני של זרימת המידע בשווקים, במודל הדו
קריסת תמריצים בין היצרנים ובין המשווקים. המשווקים אוספים את המידע על סוג 

מידע זה אינו  160;ון חברות)הצרכנים וטעמיהם השונים (למשל, באמצעות כרטיסי מועד
גם בהשקעה רבה יחסית, שכן אין להם מגע  בידיהםמצוי בידי היצרנים ולא יכול להיות 

ישיר עם הצרכנים וטעמיהם. המשווקים יכולים לזהות את עקומת הביקוש ואת עקומת 
ואילו היצרנים יכולים לזהות באופן מלא את עקומת ההיצע  ,ההיצע בשוק הרלוונטי

היצרנים, חוסר המידע היחסי באשר לטעמי הצרכנים עלול  ם שלקודת מבטבלבד. מנ
שיציגו להם ביקוש נמוך מהאמיתי למוצריהם,  ,להיות מנוצל לרעה על ידי המשווקים

משקל,  כדי לקבל פער תיווך גבוה מהמוצהר ולהשיא בדרך זו את רווחיהם. בשיווי
בשוק תחרותי, בעוד המחיר של זו שהכמות המוצעת והנמכרת בשוק תהיה נמוכה יותר מ

המוצרים יהיה גבוה יותר. בעיות אלו מחריפות ומעמיקות את ההשפעות השליליות של 
  161תופעת יוקר המחיה.

_____________________________________  

   והטקסט שלידה. 147ראו לעיל, הערה   160
צדדי בשוק המזון ומוצרי הצריכה, שבהם משווק - יצוין כי גם במקרים של אוליגופול דו  161

גדול בעל כוח מונופוליסטי בשוק הצרכני (מונופסון בשוק רכישת המוצר מהיצרן) רוכש 
כך מוצרים מיצרן בעל כוח מונופוליסטי, הרי למשווק עדיין יש כוח מיקוח רב. הסיבה ל

לא פעם מוצרים תחליפיים למזון, לרבות האפשרות  כפולה: ראשית, בשוקי המזון יש
אנו מניחים שלמשווקים  –וזה העיקר לענייננו  –שהמשווק יפתח את המוצר בעצמו; שנית 

צע והן על צד הביקוש, ולכן סביר לצפות כי כוח המיקוח שלהם רב ייש מידע הן על צד הה
יכולים לאסוף מידע, לרבות באמצעות רכישתו מהמשווקים, אך יחסית. היצרנים הגדולים 

הוא יהיה נחות יחסית למידע הרב שבידי המשווקים, שינוצל על ידי האחרונים במשא ומתן 
  .83) בעמ' 143עם היצרנים. ראו: גולדשטיין ותבור (לעיל, הערה 
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סטרי של שיווק מוצרי מזון וצריכה חלק מהפעולות של השחקנים -במודל הדו
לפי השונים נסתרות מפני האחרים. כך, המשווקים יכולים להתחייב כלפי היצרנים וכ

ובמידה מסוימת גם היצרנים, אינם יכולים  ,הצרכנים על טיפול נאות במוצר, אך הצרכנים
משקיעים את המובטח בשמירה על איכות המוצר. קיום אכן לבדוק אם המשווקים 

) של השחקנים השונים בשווקים מביא גם ליצירת Hidden Actionsפעולות נסתרות (
שנוצרת כשמשתתף בשוק יכול לנקוט פעולה  Moral Hazard,(162בעיה של סיכון מוסרי (

שמשפיעה על הערכת שווי המוצר על ידי צד אחר, והצד האחר אינו יכול לפקח עליו 
בהיעדר יכולת של הצרכנים לפקח על היצרנים והמשווקים, הצרכנים  163באופן מלא.

למשל, כך אופטימליות. -מניחים כי הפעולות השונות שמבצעים האחרונים הן תת
 ,רכנים מניחים כי היצרנים אינם מבצעים פעולות אופטימליות של בקרת איכותהצ

והמשווקים אינם משקיעים את מלוא ההשקעה המובטחת בשמירה על איכות המוצר. 
המוצרים אינם באיכות המובטחת גורמת לכך שליצרנים שההנחה של הצרכנים 

  ולמשווקים לא כדאי להשקיע באיכות המוצר.
סטרי מחריפות מקום שבו קיים שוק ריכוזי לייצור -שות במודל הדובעיות המידע הק

סחורות, דוגמת הייצור הריכוזי בשוק הישראלי. למונופול או ליצרנים המעטים בשווקים 
 ,יש תמריץ למנוע מידע מהשווקים או אפילו לייצר מוצרים מאיכות נמוכה באופן מכוון

  164כדי להגביר את הביקוש להחזקת מלאי.
כך, בשוק ריכוזי של ייצור סחורות, המונופולים או היצרנים המעטים  נוסף על

להסתיר מידע מהשווקים כדי להגביה את חסמי הכניסה  ,בהכרח לא כי אםעלולים, 
ליצרנים קטנים וחדשים . המונופוליסטי כוחם את להעצים וכדי) Entry Barriersלשוק (

ית רבה, בין היתר בשל השפעתם חשיבות כלכלית וחברת יש שמבקשים להיכנס לשווקים
בעלי  יםיכאן נוצרת מגורמים מונופוליסט הבעיההרבה על הצמיחה ועל התעסוקה. 

. עם זאת, עסקים נופוליסטיוהמ םר על כוחוהמעוניינים לשמ ,בעיקר יצרנים ,עניין
ובמיוחד חדשים, סובלים מקשיי מימון ומסירובה של המערכת הבנקאית להעניק  ,קטנים

מחקרים מראים כי הימנעותה של המערכת הבנקאית ממתן אשראי  165י.להם אשרא

_____________________________________  

כון מוסרי כבעיה שנוצרת בשל פעולות של צד אחד לעסקה, שעליהן להצגת בעיה של סי  162
. לדיון מתחום 725–724 ) בעמ'141(לעיל, הערה  Varianלפקח, ראו:  אחרקשה לצד ה

תורת המשחקים בבעיית הפעולה הנסתרת ככזו שיוצרת בעיה של סיכון מוסרי (אם כי לא 
) 159(לעיל, הערה  Krepsבעיה של סיכון מוסרי, ולהפך), ראו:  מציגהפעולה נסתרת  כל

  ).”Ch. 16: “Moral Hazard and Incentives( 624–577 בעמ'
או: ר (Adverse Selection)לבין קריסת תמריצים  Moral Hazard)הבחנה בין סיכון מוסרי (  163 

Varian  726–725 ) בעמ'141(לעיל, הערה ;Kreps '577, שם, בעמ.  
 ,Geoffrey M. Heal; 509–507בעמ'  )27 (לעיל, הערה Beales, Craswell & Salopראו:   164

“The Demand for Products of Uncertain Quality”, in Equilibrium and Disequilibrium 

in Economic Theory (Gerhaerd Schwodiauer ed. 1976).  
מסך כל העסקים וכמחצית  99%-בארצות הברית ובישראל, עסקים קטנים מהווים כ  165

מהכלכלה הפרטית, ומכאן השפעתם הרבה על הצמיחה ועל הגברת התעסוקה [ראו: 
 ,Economic Report of the President 26–27 2011ות הברית בארצ
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שנוצרת בשל היעדר רישומים עסקיים  ,לעסקים אלו נובעת בעיקר מבעיה של מידע חלקי
לתת אשראי מאחרות, המערכת הבנקאית נרתעת  ליםיבמ 166סטוריים.יופיננסיים ה

, עסקאות של מלא יעודת להם ואין ארוכה אשראי היסטוריית להם שאיןלעסקים קטנים, 
יש מידע שיכול  כמו גופים גדולים. הרלוונטי להערכת הסיכונים מלא מידע לתת שיכול

לסייע למערכת הבנקאית ולעסקים הקטנים לעמוד על יתרונותיהם השונים של העסקים 
 את לתמחר הקטנים לעומת היצרנים המבוססים. מידע זה עשוי לסייע למערכת הבנקאית

הסתרת מידע  .עסקיהם של והעתידי הנוכחי השווי את ולאמוד רכניםשל הצ פעילותם
מתן אשראי לעסקים בנוגע לכזה עלולה להקשות על המערכת הבנקאית לקבל החלטה 

 הסתרת כי טוענים איננו, יודגשקטנים וחדשים ולהגביה את חסמי הכניסה לשווקים. 
. עם זאת, לשוק כנסילה המעוניינים קטנים ליצרנים אשראי מונעת, קיימת אם, המידע

 היצרן בין המידע תוסימטרי-אהמוכרת של  הלבעי תורם אינו בהחלט זה עלום מידע
 להראות כי אפשר אם, כאלו במקרים מנםוא .אשראי לקבלת הבבקש הבנק לבין הקטן

 ההגבלים על ממונהבפני ה כך על להלין אפשר מסתירים מידע, יםיהמונופוליסט הגופים
פרסומו פוגע בתחרות ההוגנת או -מידע, שאיהפרסום לחייב את בבקשה ( העסקיים

 אנולגרוע מפתרון הגילוי שכדי אין בכך  אולםסנקציות מתוקף סמכותו),  להטיל
, זאת עם. זו לבעיה פתרוןל העסקיים ההגבלים בדיני די לכאורה .במאמר עליו יםמצביע

 הכניסה חסמי את עציםהל כדי מידע מסתיר מונופוליסטי כוח בעל יצרן שבהם המצבים
המקרים שבהם הוא נדרש לגלות מידע, שיש בו גם כדי  מאשר יותר להוכחה קשה

  .אותו גלהלהכשיל כניסה לשוק, והוא אינו מ
היא בעיה בענף המזון הריכוזי בעיית פערי מידע על פי הניתוח הקלאסי, , לסיכום

ה בעיהלהשאת רווחים. לבצע החלטות מושכלות  אפשר-אימידע רלוונטי  בלא מהותית.
מידע רלוונטי  שבושוק הישראלי, ב משמעותיתסטרי -הדו קריסת התמריצים במודל של

  .ריכוזיה שוקהקמעונאים במרוכז בידי 

  מידע כמוצר ציבורי ואדישותם הרציולית של הצרכים  )ב(

 הישראלי השוק ושל בכלל שווקים של יעילה לפעילות הנחוץ, לעיל שתואר למידע
). מאפיינים אלה גורמים לכך שלמי Public Goodיש מאפיינים של מוצר ציבורי ( ,בפרט

_____________________________________  

 
www.whitehouse.gov/administration/eop/cea/economic-report-of-the-President/2011 

 –הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים "העסקים הקטנים והבינוניים בישראל  –ובישראל 
, http://sba.economy.gov.il/About/sba/Pages/sbaabout.aspx .[Aghionתמונת מצב", 

Fally ו-Scarpetta ) מצאו במחקר אמפירי כי קשיי קבלת אשראיLiquidity Constraint הם (
המכשול המרכזי שעומד בפני עסקים קטנים בשבע השנים הראשונות לפעולתם בשווקים. 
Philippe Aghion, Thibault Fally & Stefano Scarpetta, “Credit constraints as a Barrier 

to the Entry and Post-Entry Growth of Firms”, 52 Eco. Pol. (2007) 732.  
 Mitchell A. Petersen & Raghuram G. Rajan, “The Benefits of Lendingראו:  166

Relationships: Evidence from Small Business Data”, 49 J. of Fin. (1994) 3.  
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היצרנים או המשווקים) לא כדאי לייצר אותו ולגלותו בהקשר זה ו (ישהמידע זמין ביד
כאשר בשוק חסר  למשל,כך לצרכנים, ולכן המידע לא יועבר לצרכנים ורווחתם תיפגע. 

הצרכנים ימשיכו לרכוש את המוצר וליצרן לא מידע בדבר האיכות הירודה של המוצר, 
יצרן המוצר בגילוי מידע על  אילו השקיעיהיה תמריץ ליידע את השוק על איכותו. 

המוצר ובחינוך הצרכנים לגלות ערנות לאיכותו ולמאפייניו, היו הצרכנים רוכשים יותר 
השפעות תמריץ להעביר לשוק מידע בעל  אפוא ליצרנים אין 167ממוצריהם של מתחריו.

כאלה, וזו אחת הסיבות לכך שאין זה סביר לצפות שה"יד הנעלמה" תסדיר את השוק 
  168ותאפשר את הפעלתם של אתרי השוואות מחירים מעודכנים ונוחים לשימוש.

האחת, שהוא  169:על פי הספרות הכלכלית, למוצר ציבורי יש שתי תכונות מרכזיות
היינו השימוש בו על ידי צרכן אחד אינו ד, )Nonrivalאינו יוצר יריבות בין הצרכנים (

דהיינו  ,)Nonexclusiveשהוא אינו בלעדי ( אחרת,מונע את השימוש בו על ידי אחרים; ה
מוכנים אינם העלויות שבמניעת השימוש בו (שבהן נושאים היצרנים), כשהצרכנים 

מאפיינים גבוהות מאוד. מידע מטיבו הוא בלתי מוחשי, ולכן סביר כי שני ה ,לשלם עבורו
  170יתקיימו בו והוא יהיה חשוף לעלויותיה של בעיית המוצר הציבורי.

שאנו מציגים הצרכנים אינם יודעים את מחירי מוצרי המזון  סטרי-במודל הדו
המידע  יצירתוהצריכה שנמכרים במרכולים השונים, את עלויות ייצורם ואת איכותם. רק 

 יצירת, ואולםת רכישה מושכלת. החסר והעברתו לצרכנים יאפשרו להם לקבל החלט
באופן מלא במחיר  פותמשתק ןהמידע והעברתו לצרכנים, פרט לעלויותיו הישירות, אינ

 הם שלמשווק מסוים לפרסם מידע מלא באינטרנט על מחירי אילו ביקשהמוצר. כך, 
מוצרי המזון והצריכה שהוא מוכר, עלויות ייצורם ואיכותם, היצרנים השונים היו 

_____________________________________  

 ,Oren Bar-Gill; 504–503בעמ'  )27 (לעיל, הערה Beales, Craswell & Salopראו:   167

“Bundling and Consumer Misperception”, 73 U. Chi. L. Rev. (2006) 33, at ft. 1; Ian 

Ayres & Barry Nalebuff, “In Praise of Honest Pricing”, 45 MIT Sloan Mgmt Rev. 

(2003) 24, p. 28.  
: PriceZאו אתר  ]MySupermarketBeta :]www.mysupermarket.co.ilראו: אתר   168

www.pricez.co.il.  במאמר אנו מונים סיבות נוספות לכך שאין זה סביר לצפות שאתרי
השוואת מחירים פרטיים יספקו לשווקים מידע אמין בלא התערבות רגולטורית: חלק 

ווצר עיכוב יאם המידע אינו זורם מהקמעונאים הריכוזיים י –רות למידע מהסיבות קשו
 ם שלתמידי בקבלת המחירים העדכניים; כמו כן, ציבור הצרכנים אינו מודע לאותם שווקי

). בעיות נוספות קשורות לא רק לקיומו של אתר 2ג.–1השוואת מחירים (ראו הדיון בפרק ג.
.) וכן 1ם להשוואה (ראו הדיון להלן בפרק ה.עדר קרטריונים ברורייהשוואה אלא לה

השוואת המחירים וחוסר יכולתם לאכוף תבנית גילוי ל םאתריהלבעיות סוכן בפעולת 
  והדיון שלידה). 275פטימלית (ראו להלן הערה וא

. לדיון 717–694 ) בעמ'141רה (לעיל, הע Varianלהגדרת מוצר ציבורי ומאפייניו ראו:   169
בעמ' ) 159(לעיל, הערה  Krepsמתחום תורת המשחקים בבעיית המוצר הציבורי ראו: 

168–169.  
בשוק של מוצר שאינו מוחשי לפיו סביר יותר כי בעיית המוצר הציבורי תיווצר שלהסבר   170

  .402–401) בעמ' 11(לעיל, הערה  Posner(במסגרת הגנת הקניין הרוחני) ראו: 
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למסירת כל המידע המהותי הנדרש, שכן יש בו כדי להגביר את התחרות ביניהם מתנגדים 
וליצור לחץ של הציבור להורדת מחירים שתשקף את עלויות הייצור והשיווק הריאליות. 
חשיפת מידע מהותי על איכות המוצר תאפשר לצרכנים השוואה מדויקת יותר בין 

פחות. העברת המידע, חיובי  יכותייםמוצרים, שיכול ותביא להפחתת הביקוש למוצרים א
ושלילי כאחד, חשופה גם לבעיות של קריסת תמריצים וסיכון מוסרי, שגורמות לכך שרק 
חלקו משתקף בשינוי הביקוש למוצר. יתרה מכך, גם המשווקים אינם מעונינים בהצגת 

ן נתונים שתגרום ללחץ של הציבור להקטנת פערי התיווך בין עלות המוצר למשווק ובי
  מחירו לצרכן.

גם תבנית גילוי מידע אופטימלית אינה צפויה להיווצר בשווקים, בשל היותה מוצר 
החלטות  ן שלסוג המידע הדרוש לצרכנים לצורך קבלת של השקעה בניתוח 171ציבורי.

בניית מערכת גילוי מתאימה ישרתו את כל היצרנים, כמו גם צריכה אופטימליות 
המערכת יוכל למנוע צריכה של המוצר על ידי  יוצרלא שכל זאת ב ,המשווקים והצרכנים

תשלום עבור השימוש  שייגבה כלל היצרנים, המשווקים והצרכנים, מבלי שיתכלה ובלא
  בו.

להציג את בעיית המוצר הציבורי גם כבעיה שנובעת מהתנהגות אסטרטגית  אפשר
לית יכול להגדיל של יצרנים ומשווקים. גם מקום שבו גילוי מידע על פי תבנית אופטימ

את רווחיהם של כמה יצרנים ומשווקים, הם יעדיפו שלא למסור את המידע באופן מלא. 
הסיבה לכך היא שלכל אחד משחקנים אלה יש אסטרטגיה דומיננטית, ולפיה בין אם 

ם תגדיל את יהמסירת המידע על יד- אי –האחרים מוסרים מידע מלא ובין אם לאו 
שיתוף -שמנתח כך את המצב בשוק בוחר באסטרטגיה של אירווחיהם. כל יצרן ומשווק 

 Free Rider Problem.(172מוסר מידע מלא. בעיה זו ידועה כ"בעיית טפיל" ( אינופעולה ו
 שילםהיא של מי שנהנה ממוצר שלא  הטפיל בעיית של רטידנטהס הניתוח מנםוא

ות מהמידע הניבכוחו לומיוחסת למי ש יותר מצומצמת הטפילות כאןבעבורו, אולם 
  מבלי לשתפו.

ניתוח של מידע רלוונטי על מחיר באת חוסר נכונותו של הצרכן להשקיע באיתור ו
של הצרכנים.  )Rational Apathy( רציונלית להסביר כאדישותאפשר המוצר ועל איכותו 

פעולה של השחקנים, כאן התעלמותם של הצרכנים - אדישות רציונלית היא אי
 היא כךל הסיבהמחירי המוצרים ועל איכותם ולנתחו.  מהאפשרות לאסוף מידע על

נתונים  173.שהתועלת הצפויה לכל שחקן מהפעולות נמוכה יחסית לעלותן הצפויה עבורו

_____________________________________  

מוצרי המזון והצריכה ראו להלן בפרק  ם שללדיון בתבנית הגילוי האופטימלית בשווקי  171
  .1ה.

) 141(לעיל, הערה  Varianראו:  להצגת בעיית הטפיל ולראייתה כבעיית מוצר ציבורי,  172
 Robert Cooter & Thomas Ulen, Law and Economics; 716, 707–705, 701–699 בעמ'

(6th ed. 2012) pp. 40–141.  
ד דב סולומון, "אדישות רציונלית של בעלי מניות: כיצ על אדישות רציונלית ראו למשל:  173

; (להלן: סולומון) 317לט (תשע"ו)  עיוני משפטעיוני משפטעיוני משפטעיוני משפטלעורר את ציבור המשקיעים מתרדמתו?", 
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של אדישות תכן שחלק מן היי 174אמפיריים מראים כי הצרכן הישראלי מתנהג באדישות.
  175.הצרכן הישראלי נובעת מנאמנותו הגבוהה למותגי מזון מובילים

כך שהיא משיאה את רווחיהם, אלא גם בהנחה שאין כל מישות נובעת לא רק האד
של החברה  אכל תמריץ לעשות כן. התועלת היאין גם ופרסום המידע, -תועלת באי

  .משווקים בפועל-בכללותה, אך אינה מורגשת בכיסם של היצרנים
 צרכמו נתפס בישראל והצריכה המזון בשוק והמידע הואילפרק זה, - לסיכום תת

 .הצרכנים לרווחת הנחוץ, המידע את לחשוף תמריץ אין בידיו שהמידע גורם כלל, ציבורי
מחריפה  ,שאינם משקיעים באיתור המידע ובניתוחו ,אדישותם הרציונלית של הצרכנים

  את הבעיה.

  מידע חסר בעל השפעות חיצויות שליליות ועלויות עסקה גבוהות  )ג(

השוק, כפי י המידע ותפיסתה כמוצר ציבורי, שפערמ נובעת רקהמידע אינה  בעיית
 ,להצביע על שורה של כשלים הפוגעים בשוק אפשרתמריץ לייצרה. שראינו לעיל, נעדר 

חוסר המידע עלול ליצור השפעות עקיפות  .שנובעים במישרין מחוסר המידע הזה
ת לגרום לעלויות גבוהוכן שליליות על איכות המוצר ובהתאם על בריאות הציבור, ו

  מוצרי המזון והצריכה. ם שליחסית בביצוע עסקאות רכישה בשווקי
מוצרי המזון והצריכה עלול לגרום להשפעות עקיפות,  ם שלמידע חסר בשווקי

 חיצוניותחיצוניותחיצוניותחיצוניות    השפעותהשפעותהשפעותהשפעותרכישת המוצרים בשווקים, כשל שוק המכונה: של באמצעות עסקאות 
)Externalitites.(176  ר מוצרי מזון וצריכה היצרנים לייצשל מידע חסר שפוגע בתמריץ

אנו עדים ביתר שאת  איכותיים פוגע בבריאות הציבור ובאיכות החיים. בתקופה האחרונה

_____________________________________  

 
, 751) בעמ' 11(לעיל, הערה  הגישה הכלכלית למשפטהגישה הכלכלית למשפטהגישה הכלכלית למשפטהגישה הכלכלית למשפטאוריאל פרוקצ'יה, "תאגידים", 

רכנים בשווקים שונים, . אדישות רציונלית מאפיינת את התנהגותו של ציבור הצ810–809
בין היתר, את ציבור המשקיעים בחברות ציבוריות (ראו סלומון, שם; פרוקצ'יה, שם). 
אדישות רציונלית מכונה בספרות של הניתוח הכלכלי של המשפט גם התעלמות רציונלית 

)Rational Ignorance ,ראו למשל .(Francesco Parisi, The Language of Law and 

Economics – A Dictionary (2013) p. 247.  
צורי -לאומי: רוני בר-לכבוד יום הצרכן הבין 2010ראו סקר שערך משרד התמ"ת בשנת   174

סקר מיוחד לקראת יום הצרכן  –"האם הצרכן הישראלי שמע על חוקי הגנת הצרכן 
 משרד התמ"ת, מינהל מחקר וכלכלה)," (15.3.2010- הבינלאומי שיתקיים ב

[http://economy.gov.il/Research/Documents/X9872.doc] הסקר מראה כי חלק ניכר .
הוא סבור  ה בעתוב ,מציבור הצרכנים הישראלי אינו מודע לחקיקה צרכנית חדשה

 ).7–6שהחקיקה הצרכנית אינה מספקת הגנה נאותה (שם בעמ' 
  .54) בעמ' 4צוות קדמי (לעיל, הערה  דוחכפי שמצאה ועדת קדמי, ראו:   175
; 717–694 ) בעמ'141(לעיל, הערה  Varianההשפעות החיצוניות ראו:  ה שלבעיהלהצגת   176

Cooter & Ulen ) ון מתחום תורת המשחקים בבעיית לדי .40–39בעמ' ) 172לעיל, הערה
  .291–288 בעמ') 159(לעיל, הערה  Krepsההשפעות החיצוניות ראו: 
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 177פוגעים בבריאות הציבור.שאם לסמן מוצרים  –שעלתה לשיח הציבורי  ,לבעיה זו
קושי לשווק מוצרים בעלי טכנולוגיה מתקדמת בשל חוסר יכולת של היצרנים לשכנע את 

נותיהם פוגע בצמיחה. כמתואר לעיל, מידע חסר מסייע ליצרנים הצרכנים ביתרו
ולמשווקים מעטים לשמור על כוחם המונופוליסטי, מחריף את בעיית יוקר המחיה 

החברתי. לכל אלה השפעות קשות. בין היתר, התייקרות מוצרי  שוויוןה-ומגדיל את אי
חלק קטן יותר  מזון וצריכה משפיעה באופן שלילי על בריאות הציבור ומותירה

  מההכנסה הפנויה של הצרכנים לדיור, לחינוך ולחיסכון.
 178לרכישת מוצרי מזון וצריכה. העסקאותהעסקאותהעסקאותהעסקאות    ביצועביצועביצועביצוע    עלויותעלויותעלויותעלויותמידע חסר מגדיל גם את 

צרכן שיודע כי חסר לו מידע מהותי בנוגע למחירי המוצרים היחסיים ברשתות השיווק 
אלץ להשקיע בחיפוש המידע. יאו מידע בדבר איכות מוצרים שאת רכישתם הוא בוחן, י

  בהיעדר תבנית אחידה של פרסום המידע, גם הערכתו של המידע יקרה.
להעריך את הפעילות מתקשה מערכת הבנקאית הבעיית מידע קשה  שבהםבשווקים 

טחונות ימוצרי מזון וצריכה משמשים המוצרים כב ם שלהעסקית ולממן אותה. בשווקי
ודאות באשר לערכם המדויק מגדיל את -, ואילמימון אשראי ליצרנים ולמשווקים

פעילותם של  קושי במימוןלמערכת הבנקאית  ישמימון הפעילות. במיוחד של עלויות ה
שחשיבותם לשווקים רבה, הן בשל השפעתם החיובית על התעסוקה  179יצרנים חדשים,

והצמיחה, הן בשל חשיבותם להגברת התחרות בשווקים והן בשל הפוטנציאל הגלום 
  לקידום טכנולוגיות ייצור יעילות ולייצור מוצרים איכותיים יותר. בהם

 נפגעים דיני ההגבלים העסקיים ודיני הגנת הצרכן ם שלהפיקוח על השווקים ואכיפת
מחסור במידע. מידע מלא יכול לחשוף בפני תובעים ייצוגיים של אף הם כתוצאה 

ילות אסורה שפוגעת יצרנים או משווקים מבצעים פעש את העובדה פוטנציאליים
, לא לכאורה 180בצרכנים, וכך לאפשר הגשת תובענות ייצוגיות לאכיפת אותם דינים.

תיאום מחירים יכולה ה כמו בעי תיםיולעתמיד יש צורך בקיומה של תובענה ייצוגית, 
עם זאת,  181נקת לממונה על ההגבלים העסקיים.עלמצוא את פתרונה מכוח הסמכות המו

_____________________________________  

ולפיו יודפס סימון אזהרה אדום על אריזות מוצרים  2017לדיון בהסדר שנקבע בסוף שנת   177
יצרני המזון ויבואני המזון  של לוביהנות העתירים בסוכר, נתרן או שומן רווי, ולניסיו

  והטקסט שלידן. 62–63לצמצמו, ראו לעיל, הערות 
 & Cooterלהגדרת עלויות עסקה, תיאור השפעתן על השווקים ורכיביהן האפשריים ראו:   178

Ulen  93–81 ) בעמ'172(לעיל, הערה ;Douglas W. Allen, “Transaction Costs”, in The 
Encyclopedia of Law and Economics (Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest eds., 

2000, Vol. 1) p. 893.  
  והטקסט שלידן. 166–165 ראו לעיל, הערות  179
 Rule 23(a) of the –בארצות הברית . )74חוק תובענות ייצוגיות (לעיל, הערה  –בישראל   180

United States Federal Rules of Civil Procedure, FED. R. CIV. P. 23.  
לחוק ההגבלים העסקיים), גם  2למשל, על ידי קביעת תיאום המחירים כהסדר כובל (סעיף   181

על ידי הסכמה לתאם מחירים ובלא צורך להשוות את המחירים בפועל. בעניין זה ראו גם: 
ה בחוק ההגבלים מיכל (שיצר) גל "מהו ״הסדר״? קו הגבול בין תיאום לבין התאמ
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בלא קיומם של הליכים יעילים של תובענות ייצוגיות, , הקיימים למנגנונים פרטשנראה 
נתן לגורמים פרטיים תמריץ לאסוף את המידע הדרוש ולנהל את התביעות ילא י

המורכבות כנגד חברות גדולות, ולא תתאפשר הרתעה מפני אותן פעילויות אסורות. מן 
גדולות ועל המשק, והדין צוגיות גם מטילות עלויות על החברות היהצד האחר, תובענות י

אשר מאזן בין היתרונות שבהגשת תובענות ייצוגיות ובין חסרונותיהן קבע מערכת של 
למשל, בית המשפט אינו נוטה לאפשר צו גילוי רחב בשלב הדיון בהכרה כך  182איזונים.

בשל כך, הסתרת המידע על ידי יצרנים ומשווקים משמשת  183בתביעה כתובענה ייצוגית.
סטוריית המחירים של יפני הגשת תובענות ייצוגיות. לדוגמה, בלא מידע על הלהם מגן מ

מוצרים, התובע לא יוכל להוכיח תיאום מחירים בין יצרנים. מסירת המידע לצרכנים 
באמצעות כללי גילוי נאות מנדטוריים תהפוך את מנגנון התובענה הייצוגית ליעיל יותר 

ם מפני ביצוע פעולות אסורות על פי דיני ותגביר את ההרתעה כלפי יצרנים ומשווקי
זאת, לפחות במישור ההגבלים העסקיים,  עם ההגבלים העסקיים ודיני הגנת הצרכן.

חובת גילוי מנדטורי, כאשר מחירי  הטלתהמחירים יש פנים לכאן ולכאן. עם  לגילוי
לתאם מחירים, בפעולה  אפשר יפורסמו, יהיה –המשווקים  –המוצרים של המתחרים 

הם גם  ,הרחב לציבור מונגשים המחירים כאשר. עבירה בביצוע כרוכהאינה לכאורה ש
(וכובל) עם המתחרים  אסור להסכם להגיע צורך יהיה לאמונגשים למתחרים. במקרה זה 

ספק של גילוי מנדטורי רחב,  במצבאחרות,  ליםיבמכדי להגיע לתיאום מחירים בפועל. 
לעניין  וחומרש מקדמי סביר לתיאום אסור, קל עצם התמחור הזהה יוכל להעלות חשאם 

שכלל המחירים  העובדהמאידך גיסא, שיתייתר לחלוטין.  ,הסכם העברת מחירים
במצב  חשש לתיאום אסור. מעלהמחיר זהה ש ,הניתנת לסתירה ,מפורסמים מקימה חזקה

קק המוחזק להוכחת הסיבה למחיר הספציפי שנקבע, במנותק מהזהות דדברים כזה יז
 ההגבלים חוק פי על כמעוול או כעבריין להתפס עלול הוא כן לא שאםחיר מתחרהו, למ

לגרור אחריה החצנות חיוביות על התמחור בשוק,  ,לגישתנו ,. חזקה כזו עשויההעסקיים
של חוסר מידע, היוצרים  אלה כשלים. מנדטורית גילוי בחובת לתמוך בכוחהוככזו 

 ,ית מידע על גווניה השוניםינובעים מבעואשר , החצנות או הכרוכים בעלויות גבוהות
  .להלן כמפורט, הגילוי חובת באמצעותיכולים לבוא על פתרונם 

_____________________________________  

 
. עם זאת, אפשר לטעון מנגד כי גילוי היה מקל 591כט (תשס"ו)  עיוני משפטעיוני משפטעיוני משפטעיוני משפטהעסקיים, 

 תית על הממונה על ההגבלים העסקיים בהפעלת סמכותו.ימבחינה ראי
 .John Cלדיון ביקורתי באיזון שקובע מנגנון התובענה הייצוגית בארצות הברית, ראו:   182

Coffee Jr., “Reforming the Securities Class Action: An Essay on Deterrence and Its 

Implementation”, 106 Colum. L. Rev. (2006) 1534 לדיון באיזון זה בישראל, ראו: אלון .
מט  הפרקליטהפרקליטהפרקליטהפרקליט", 2006–קלמנט, "קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו

  .152–139 , בעמ'131(תשס"ו) 
  ). 2008(פורסם בנבו,  קוסט פורר גבאי את קסירר נ' קדמיקוסט פורר גבאי את קסירר נ' קדמיקוסט פורר גבאי את קסירר נ' קדמיקוסט פורר גבאי את קסירר נ' קדמי 1402/08 ראו: רע"א  183
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  פתרוות לבעיות הריכוזיות והמידע  .4

סטרי. -על כשלי השוק במודל הדו שפיעעשויה לההגילוי  חובתזה נבחן כיצד  בפרק
 כיצדנבחן  הדברים המשךוב, הריכוזיות בעיית על הגילוי ו שלהשפעת בבחינת נפתח

  .)3.ב-ו 2ים ב.בפרקלעיל ( תוהמתואר המידע בעיות עם להתמודד העשוי חובה זו

  מחירים אפלייתכפתרון לריכוזיות ולחובת גילוי  הטלת  )א(

להחלת חובת גילוי של מחירים בשווקים ריכוזיים של מוצרי מזון וצריכה עשויה להיות 
בפרק  שנדונהמחירים מדרגה ראשונה ( יתאפליעל אותם שווקים. ב ניכרתהשפעה 

למסור מידע על התפלגות  ממנולדרוש  אפשר.ב), כאשר המשווק הוא מונופול, 2ב.
מידע על קיומה  לוי ייתן לצרכן הלא מיודעימחיר המוצר שניתן לצרכנים השונים. כך, הג

לו  המחיר שמוצע אתהצרכן יביא לידיעת , הגילוי על כך המחירים. נוסף אפלייתשל 
ומתן בין כל צרכן לבין  יחסית לכל הצרכנים האחרים. הגילוי יעודד ניהול משא

המונופול, שכן כל צרכן יוכל לטעון שהמחיר שמוצע לו גבוה מדי, גם אם הוא יודע 
לרכוש את המוצר מצרכן אחר  יודע שבאפשרותועריך את נכונותו לשלם ומשהמונופול 

כן גבוה יותר יחסית ליתר הצרכנים, נכונותו שהופלה לטובה. ככל שהמחיר שיוצע לצר
להתמקח תגבר והאיום שלו לחפש צרכן שיכול לקנות את המוצר עבורו במחיר נמוך 

מחירים מדרגה  אפלייתיותר. כך, יקשה על המונופול לתכנן ולבצע  יותר יהפוך אמין
את, עם זעודף הצרכן.  ו שלמתן כוחו להשיא את רווחיו תוך כדי נטילתתראשונה וי

מחירים מדרגה ראשונה  אפלייתמונופוליסטי עם  החלת חובת גילוי של מחירים בשוק
עלולה לגרוע מן השוק צרכנים שרוכשים את המוצר במחירים נמוכים מהמחיר האחיד 

  184המחירים. אפלייתבשוק מונופוליסטי, והצטרפו לשוק בשל 
ן וצריכה יכולה החלת חובת גילוי של מחירים בשווקים ריכוזיים של מוצרי מזו

מחירים מדרגה שלישית.  אפלייתלכלול גם כללים שנועדו להתמודד עם עלויותיה של 
לדרוש מהמשווק למסור מידע על מחיר  אפשרלמשל, כאשר המשווק הוא מונופול, כך 

מחירי  של םמהמוצר שמוענק לכל אחת מהקבוצות. בישראל, החוק החדש דורש כי פרסו
הגילוי מידע  יעניק באופן זה 185חירים לסוגי צרכנים שונים".המצרכים יכלול גם את "המ

 מחירים אפלייתמחירים מדרגה שלישית.  אפלייתמיודע על קיומה של -לצרכן הלא
בין קבוצות, כך שכל קבוצה חשופה למחיר מוצר שונה.  כאמור מפלה שלישית מדרגה
וצות אחרות, שהמחיר שיוצע לקבוצה מסוימת יהיה גבוה מהמחיר שיוצע לקב במקרה

_____________________________________  

 אפלייתפחות היצרנים המעטים יכולים לבצע  , בשווקים ריכוזיים148כאמור בהערה   184
נים כנסו פחות צרכימחירים מוגבלת, הפגיעה בעודף הצרכן תהיה קטנה יותר, אך לשוק י

חדשים. להחלת חובת גילוי של מחירים בשווקים אלה עשויה להיות השפעה נוספת של 
הגברת התחרות באותם שווקים והקטנה נוספת בפגיעה בעודף הצרכן, אך מצבם של 

  מהמחיר האחיד כנראה יורע. ניכרצרכנים שלהם מוצע המוצר במחיר נמוך באופן 
 המזון.) לחוק קידום התחרות בענף 2(ד)(30סעיף   185
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להתמקח על המחיר  תנסהשהיא מופלית לרעה,  תדעהראשונה  הקבוצההמידע  בשל
את עשוי למתן  ,שמאפשר את המיקוח ,. מידע זהיותר הנמוך המחיר את היא גםולדרוש 

כוחו של המונופול להשיא את רווחיו ולפגוע בצרכנים, ועודף הצרכן של צרכנים אלה 
המונופול יוכל להמשיך ו ,צפוי לפגוע בקבוצות החלשות יגדל. יצוין כי הגילוי אינו

 ליידע ובראשונה בראש עשויה גילוי שחובת מכאן 186להציע להן מחירים נמוכים יחסית.
 פגעהאשר ו לה מודעים היו לא שאף תכןישי פליהא, םאפליית על הצרכנים את

  .ברווחתם

  וקשירה ריכוזיות תילבעי כפתרון גילוי חובת ה שלהטלת  )ב(

ת יבעיב נתחיל. ריכוזיות של נוספות בעיות גם בפתרון לסייע היכול הגילויובת ח
שחובת הגילוי  כיווןריכוזיות העולה ממכירת מותג פרטי, שבו המשווק הוא גם היצרן. 

אם יצרן  חשיבות רבה לשאלהאין  ,המוצעת במאמר חלה הן על המשווק והן על היצרן
בנוגע מחלוקת בספרות  קיימת, כאמורשווק. המותג הפרטי חובש אף את הכובע של המ

אם האפקטים התחרותיים  –בפועל של המותג הפרטי על התחרותיות בשוק  להשפעה
נראה שחובת הגילוי עשויה לספק מענה  187להפך.או תחרותיים - גוברים על האנטי

במחיר  ,למשל ,לדילמה זו. לשחקנים בשוק יהיה מידע מלא כדי לראות אילו שינויים חלו
לפני הצגתו לשוק ולאחריו. אם נתונים אלה יחשפו כי המותג  ובאיכותו תג הפרטימוה

כשו ומנעו מלריהביא לירידת מחירים או לפגיעה באיכות המוצר, הצרכנים י לאהפרטי 
  .לאו אם לתחרות תורם פרטי מותג אם בשאלה להכריע אפוא יכולה הגילוי חובתולהפך. 

כוזיים של מוצרי מזון וצריכה יכולה לכלול חובת גילוי של מחירים בשווקים רי
 בפרק לעיל שנדונהכללים שמטרתם להתמודד עם עלויותיה של קשירה טורפנית (

 ,ייםנקיצו במקרים רקלבעיה  מענה נותן המזון בענף התחרותלחוק קידום  8 סעיף. .ג)2ב.
קמעונאים כללי הגילוי יכולים לדרוש מהיצרנים ומה .יותר רחב מענה נותן גילוי בעוד

לפרסם את מחיר המכירה של כל מוצר מהיצרנים לקמעונאים ואת מחיר המכירה של כל 
מוצר מהקמעונאים לצרכנים. נוסף על כך, כאשר מוצרים נמכרים בחבילה אחת, או 

לדרוש מהיצרנים ומהקמעונאים לפרסם  אפשרמכירתם בנפרד, בד בבד עם בחבילה אחת 
ם ואת מחיר החבילה שנמכרת לצרכנים. כמו כן, את מחיר החבילה שנמכרת לקמעונאי

אף אם חל שינוי  ,לדרוש מהם לפרסם את נתוני המחיר של כל מוצר בנפרד אפשר
מערכת ארצית תקיים באיכותו, כאשר הוא נמכר בחבילה אחת עם מוצרים אחרים. בה

_____________________________________  

שתלויות במשתנים  ,מחירים תוצאות לא אחידות אפלייתפחות, ל כאשר השווקים ריכוזיים  186
  רבים.

 ).152ראו, למשל, אזרחי וגילה (לעיל, הערה   187
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רשויות האכיפה, הצרכנים, היצרנים והקמעונאים המתחרים ואלו  188להשוואת נתונים,
שייתן להם  ,מבקשים להתגבר על חסמי הכניסה ולשרוד בשווקים יוכלו לקבל מידע רבש

  בפרט. בכלל וקשירה אסורה אינדיקציות לקיומה של קשירה
המידע שיפורסם לצרכנים יגביר את התחרות וייעל את השווקים. ההנחה היא 

. כך, מם אם לאויטיבות עישהצרכנים אינם יודעים אם הקשירה נעשתה בנסיבות המ
הם יסייע לכאשר צרכנים יעמדו בפני החלטה לרכוש חבילה אצל קמעונאי מסוים, הגילוי 

לרכוש מוצר אחד בלבד שנחוץ להם מתוך  אפשרלזהות בנקל אצל איזה קמעונאי 
כאשר החבילה המוצעת, או לזהות כי עדיף להם לרכוש את רכיבי החבילה בנפרד. 

מוצע עלול להתקשות לדלות מן הנתונים הצרכן המ ,בקשירה מתוחכמת יותרמדובר 
עם זאת, המידע  למרות זמינות המידע. המפורסמים שמדובר בקשירה הפוגעת ברווחתו

לא ימנע את יתרונות הקשירה, אם קיימים יתרונות כאלה, למשל יתרונות ביצירת מוצר 
חבילה איכותי יותר או יתרונות בייצור או בשיווק, ופרסום המידע יבליט את יתרונות ה

שהימנעות מקשירה  אפשר לטעון מנגדויגדיל את תמריץ היצרנים לבצע קשירה יעילה. 
מקרה שבו בלמשל , כמו ביתרונות הגלומים בהאם היא פוגעת תהיה כחרב פיפיות 

המחיר של כל מוצר בנפרד יהיה זהה למחירו בחבילה מקושרת, אך קשירת המוצר 
לצרכן ממוצע אין יכולת לזהות את שספק  מתבטאת בכך שהיצרן שיפר את איכותו. אין

, לנוכח פרסומו של מידע (מכוח חובת הגילוי) המוצרים הקשורים ה שלקנייהכדאיות 
ומכאן שלא רק הצרכן אלא גם היצרן עלולים להפגע. עם זאת, חובת הגילוי הרחבה 

 או גריעהל בנוגע המאומצת במאמר דורשת גם פרסום נתונים על איכות המוצר ועדכון
איכותו. קשה לצפות מצב שבו יצרן ישפר איכות מוצר וימשיך לשווק מוצר זהה בשיפור 

גם  ,אולםובאיכות נמוכה, שכן יש כאן פגיעה במוניטין שלו והתנהלות כלכלית שגויה. 
 היצרנים על ובעיקר ,השוק מנגנוני על להסתמך אפשר, מעשיתאם נניח שתופעה זו 

 הצרכנים את ליידע ידאגו שהיצרנים נותנת הדעת זה במקרה .זו בעיה שיציפו ,עצמם
 אך זהה במחיר מוצר הקושר, המוצר קשירתשל  יתרונותה על ייםווקישכלים  באמצעות

        .יותר טובה באיכות
אם המשווקים בחרו שלא לקשור בין מוצרים מ"סיבות רעות", הרי מידע זמין ונגיש 

ם יעצמם את המוצרים הרלוונטילקשור" ב"הקשירה יכול לסייע לצרכנים -אודות איעל 
כשם בנפרד). בכל מקרה, אם המשווקים בחרו שלא ולר אפשרביעילות המרבית (כאשר 

לקשור מוצרים כאלה מ"סיבות טובות", הרי הגילוי כאן לא יגרע מרווחת הצרכנים. חיוב 
היצרנים והקמעונאים לפרסם את נתוני המחיר של כל מוצר בנפרד יחייב אותם להגדיר 

וצר נפרד ויאפשר לרשויות האכיפה, לצרכנים ולמתחרים הקיימים והפוטנציאליים כל מ
על פעולת היצרנים והקמעונאים הגדולים. כאשר מתפרסמים  באופן אפקטיבי לפקח

_____________________________________  

ערכת מ ה שלחובת הגילוי הנאות בשווקים ולדיון בחיוניות הקמת ה שללדיון באופן החלת  188
ארצית אינטרנטית אחידה כתנאי ליצירת יכולת השוואה אפקטיבית בידי הצרכנים וליעילות 

  .1פעולתו, ראו להלן בפרק ה.



  "חתשע יב דין ודברים  לימור ריזה ועם שר

290  

נתונים השוואתיים, יוכלו צרכנים או מתחרים פוטנציאליים לזהות כי יצרן או קמעונאי 
פה או להגיש תובענה ייצוגית בעילה של מסוים מסתיר קשירה ולפנות לרשויות האכי

גילוי. לאור קיומם של נתונים השוואתיים, הוכחתה של קשירה אסורה תתאפשר -אי
בשווקים מוצרים מאותו סוג, או אם היצרן הגדול מוכר את המוצר  מקום שבו קיימים

אותו מוצר  ו שלאולם, אף אם היצרן הגדול נמנע ממכירתובנפרד במחיר גבוה בהרבה. 
בנפרד, הצרכנים או מתחרים פוטנציאליים יוכלו להראות כי עלות ייצורו אינה סבירה, 
ואף להסתמך על כך שהנתונים הארציים מראים כי היצרן הגדול נמנע ממכירת המוצר 
בנפרד וכי לא קיימים מוצרים דומים בשווקים. כלל שיחייב את הצגתם של נתונים 

רה חדש להוכיח כי מונופול ותיק מפעיל סטוריים של המוצרים אף יאפשר למתחיה
  פרקטיקה פסולה של הורדה דרמטית של מחירים כדי ליצור מחסום כניסה יעיל.

החלה של כללי גילוי שיאפשרו פיקוח אפקטיבי על פעולת היצרנים והמשווקים 
תחרותיות. -הגדולים, תייעל את מערכת הרגולציה בניסיונה להגביל פעולות אנטי

, הפעלת מערכת מאודמוצרי המזון והצריכה הנם ריכוזיים  ם שלווקיבישראל, שבה ש
  .בפרט והקשירה המחירים אפלייתו, בכללהגילוי חיונית להפחתת נזקי הריכוזיות 

  מידע פערי לבעיית כפתרון גילוי חובת הטלת  )ג(

 מושכלת החלטה קבלת לצורך לצרכנים שנחוץ נסתר מידעגילוי  חיוב ,סטרי-הדו במודל
 התמריצים קריסת של בעיותה עלויות את להפחית יכול ליצרנים ושנחוץ מוצרים תלרכיש

איכות המוצר  על מהותי מידעשל  מנדטורי פרסום 189.).א3.ב בפרק( לעיל המתוארות
 שמצוי המוצר איכות על בשמירה ההשקעה אופן על מהותי ומידע ,היצרן בידי שמצוי

 פרסום. הנטען מהסוג אכן הוא המוצר כי הצרכנים את לשכנע יםעשוי ,המשווק בידי
ה (שמשקף את עלויות הייצור) ומחיר המכירה לצרכן (כולל עלויות התיווך) ימחיר הקני

לא בעשוי לאפשר לצרכן לקבל החלטת רכישה שמשקללת את איכות המוצר ואת מחירו. 
לא תתאפשר הפחתה  ,הצגה סימולטנית של המידע המהותי בנוגע לאיכות המוצר ומחירו

  .החלקי המידע בעיותבהשפעות השליליות של 
מידע נסתר יכול לסייע בהפחתת ההשפעות השליליות  ו של, חיוב גילוימזאת יתרה

של תמריצי היצרנים בעלי הכוח המונופוליסטי בישראל להסתיר מידע בנוגע לאיכות 
 הכניסה חסמי את להגביה כדי מידע להסתיר או נמוכה באיכותהמוצר, לייצר מוצרים 

  .המוצריםלשוקי 
 מערכת של יתרונה אך, מידע חוסר של בעיה תפותר, מידע תהמספק, גילוי חובת

 השפעות בלאעם היעדר המידע הרלוונטי,  הישירה בהתמודדותה אוה המנדטורי הגילוי
חסר גורם להעצמת  ומידע הואיל ,לעיל שנדון כפי. השווקים פעולת על מהותיות

_____________________________________  

לדיון בהטלת חובת גילוי כפתרון לבעיות מידע בהקשר של דיני הצרכנות הישראליים,   189
   .230–228 ,223) בעמ' 12(לעיל, הערה  ראו: בכר ובר גיל, "הגנת הצרכן"
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 אהישל מידע  מנדטורי גילויויצרנים מעטים, מערכת  השפעתם השלילית של מונופולים
   התערבות ישירה בשווקים. בלאכאמור דרך זולה יחסית לפתרון אותן בעיות, 

  הטלת חובת גילוי כפתרון לבעיית המוצר הציבורי  )ד(

בעל הוא ובחלקו בידי היצרנים,  המשווקים בידי ברובו והזמין, לצרכנים הנחוץ המידע
 אין ליצרנים או למשווקים כי ראינו. ).ב3.בכמתואר בפרק (ר ציבורי מאפיינים של מוצ

 ציבורי לחץ ולהפעיל התחרות את לעודדלחשוף את המידע המהותי, שהיה עשוי  תמריץ
 יש ולמידע הואילשתשקף את עלויות הייצור והשיווק הריאליות.  מחירים להפחתת
תבנית גילוי מידע  לפיתוח ניםמנגנו יצמיח לא השוק הרי, ציבורי מוצר של מאפיינים

  אופטימלית.
המזון והצריכה הם הסדרים שיחייבו  ם שלפתרונות לבעיית המוצר הציבורי בשווקי

השקעה באיסוף מידע, מחקר  לשם כך נדרשתאת יצירתה של תבנית גילוי אופטימלית. 
ם או ויצירת תבנית אחידה ברמה המשקית. התבנית יכולה להיווצר על ידי גוף פרטי מתא

על ידי גוף ציבורי. בשל בעיית המוצר הציבורי, לא צפוי שהתבנית תיווצר על ידי יצרנים 
או משווקים בודדים. הזרמת מידע מלא באותה מערכת כפופה גם היא לבעיית המוצר 

  הציבורי, ולכן כדי לפתור אותה הדרישה למסירת מידע חייבת להיות מנדטורית.
תה של חקיקה צרכנית היא בעיית האדישות אחת הבעיות שעומדות בפני הצלח

 מאחרהרציונלית של הצרכנים, שחלקם מתעלם מהאפשרות לאסוף מידע ולנתחו 
בספרות נטען כי בכוחה של  190שהתועלת מפעולה זאת עבורם נמוכה יחסית לעלותה.

תופעת האדישות הרציונלית של הציבור באמצעות הגדלת צמצום רגולציה להשפיע על 
הקמת מערכת מידע ארצית  191ו מפעולה אקטיבית והקטנת עלויותיה.התועלת עבור

אחידה וידידותית צפויה להגדיל את שיעור הצרכנים שישקיעו באיסוף מידע ובניתוחו. 
שיוכל לבצע  ,את התועלת מהפעולה עבור הצרכן הבודד מאודמערכת כזאת תגדיל 

גם את  מאודתקטין החלטות רכישה מיטביות בהסתמך על אותה מערכת. מערכת כזאת 
להשקיע באיסוף המידע ובעיבודו. נוסף על כך,  שיהיה עליומשך הזמן ואת המאמץ 

באנלוגיה לטיעונים בספרות בתחום הדמוקרטיה התאגידית, לביצוע החלטות רכישה על 
הערך שנובע משיתוף אקטיבי של  –סמך מידע ועל סמך ניתוח המידע יש ערך פנימי 

, חינוכם של הצרכנים לבצע פיקוח כמו כן 192בשווקים. הצרכנים ברכישת מוצרים
_____________________________________  

  ..ב3לדיון בבעיית האדישות הרציונלית של הצרכנים ראו לעיל בפרק ב.  190
. סלומון טוען כי רגולציה עשויה 362–339 ) בעמ'173ראו למשל: סולומון (לעיל, הערה   191

שות הרציונלית של ציבור בעלי המניות בחברות ציבוריות ולגרום להקטין את תופעת האדי
לו להיות מעורב יותר בהליך קבלת ההחלטות בחברות, באמצעות הגדלת התועלת 

  פות בעלי המניות והקטנת עלויות ההשתתפות.באסמהשתתפותו בתהליך ההצבעה 
רות ציבוריות כך למשל, סלומון טוען כי שיתוף אקטיבי של ציבור בעלי המניות בחב  192

מוצדק לא רק בשל שיקולים תועלתניים אלא גם בשל קיומו של ערך פנימי בזכות ההצבעה 
  .338–330 ובדמוקרטיה תאגידית. שם, בעמ'
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רגולציה שמעניקה להם את הכלים בד בבד עם האקטיבי על מחירי המוצרים ואיכותם, 
  193לכך, עשוי לעודד את התנהגותם האקטיבית.

 עסקה ועלויות חיצויות השפעות של מידע חוסר לבעיית כפתרון גילויהטלת חובת   )ה(

  גבוהות

 הפגיעהאת  ביניהם, ).ג3.ב בפרק(מידע  מחוסר הנובעת כשלים לש שורה תיארנו
במערכת  הפגיעה אתהעקיפות,  והשפעותיההשלילית בייצור מוצרים נחותים יותר 

 התובענות מנגנון ו שלהחלשת ידי על היתר בין, הצרכן על בהגנה הפגיעה ואתהפיננסית 
 החצנה כמו לוואי פעותתו, ממידע חוסר של מבעיה נובעים אלו כשלים. הייצוגיות

. הפתרון המוצע ותעסקה גבוה עלויות של אחרת אקוטית כלכלית בעיהמ או שלילית
 נאות גילוי כללי ידי על המתוארים השוק כשלי בתיקון לסייע יכולבמאמר זה 

מובהקת לכך  דוגמה. בשווקים ישירה התערבות ובלא יחסית נמוכה בעלות, מנדטוריים
 במשךות המוצר, שיש לו השלכות מיידיות על בריאות הציבור. אודות איכעל היא מידע 

כמה שנים, ובעת האחרונה אפילו ביתר שאת, הועלתה הבעיה של צריכת מזון לא בריא 
 הרחב הציבור של עדר מודעותיכזו היא ה לצריכהבקרב האוכלוסייה. אחת הסיבות 

סוכר גבוה, נתרן  המזון, למשל ריכוז במוצרישל רכיבים מזיקים וריכוזם  לקיומם
באחרונה אף נקבעו תקנות המחייבות סימון אזהרה באדום של מוצרים ושומנים. 

 בהליך שיש רשמית בטענה, המזון יבואנילמרות התנגדותם של  ,הפוגעים בבריאות
לא רק מחיר גבוה עלול להרתיע את הציבור  לכאורה 194.המוצר את לייקר כדי הסימון

 התחרות קידום חוקפו של יום שמדובר במוצר לא בריא. מלרכוש מוצר, אלא ההבנה בסו
, כפי שמתואר בטבלה מוצרלסימון איכות ה מהותית דרישה כיום כולל אינו המזון בענף

 195ח חוק הפיקוח על בריאות הציבור,ומנם יש הוראות פרטניות מכובמאמר זה. א 1
ך נראה שריכוז אשיישומן נדחה לעת עתה,  הגנה על בריאות הציבור (מזון) ומתקנות

  גילוי זה תחת חוק אחד ורגולציה אחת יעיל יותר.
העברה שוטפת של המידע המהותי לסיכום, קביעת תבנית גילוי ארצית אחידה ו

. לשכלל את פעולת השווקים ותעשויהדרוש לצרכנים לצורך קבלת החלטות רכישה 
של הריכוזיות  בהשפעותיה השליליות זמנית להפחתה-להביא בותבנית מוצעת זו עשויה 

י, לפתרון בעיית מוצר ציבורי ולהפחתה החברת שוויוןה-ביוקר המחיה ובאי הגבוהה,

_____________________________________  

התפתחות ומגמות  –יוזפוב "דיני ניירות ערך - ; לאה פסרמן338ראו למשל: שם, בעמ'   193
  .161–159 , בעמ'123תשס"ה) –ה (תשס"ד קרית המשפטקרית המשפטקרית המשפטקרית המשפטחדשות" 

ראו למשל: נורית קדוש, "יבואני המזון נגד סימון האריזות: מאיימים בהעלאת מחירים",   194
 -www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L]), 1.6.2017( כלכליסטכלכליסטכלכליסטכלכליסט

3714320,00.html]  2018(נצפה לאחרונה ביולי.(  
 .177בעניין זה, ראו לעיל ההפניות בהערה   195
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מוצרי המזון  ם שלבהשפעות חיצוניות שליליות ובעלויות עסקה גבוהות בשווקי
  שנגרמות בשל כשלי מידע. ,והצריכה

 –בחיתה של הטלת חובת גילוי כבסיס להגת הצרכן בישראל   .ג
  ותייתוח התהג

של הכלכלה  באספקלריה הגילוי חובת ה שלהטלת את לבחון נבקש זה בפרק
לספק תשתית עיונית להכרה בחובת גילוי בשוק הצריכה  נועדהפרק ההתנהגותית. 

        באמצעות כלים כלכליים התנהגותיים. 

  הטיות קוגיטיביות בשוקי המוצר ן שלהשפעת בעיית  .1

 ,בפרט ישראלאלה של וב ,בכלל והצריכה מוצרי המזון ם שלאנו מניחים כי בשווקי
אך הצרכנים אינם רציונליים באופן  ,היצרנים והמשווקים פועלים באופן רציונלי

מוצרי  ם שללמשווקים שיטות מגוונות לקידום מכירות כדי להשפיע על צרכני 196מלא.
למנות  אפשר ימןבחשבון את חוסר הרציונליות שלהם (שע המביאותהמזון והצריכה, 

.שיו גישות  197וק, מתן חסויות, תצוגה, אריזה, נקודות מכירה, הנחות ופרסום)
פרטים בהסופרמקטים, תוך שימת דגש  ם שלפסיכולוגיות שונות מונחות בבסיס עיצוב

הקטנים כדי לעודד את הצרכנים לרכוש מוצרים. אסטרטגיות אלו מופעלות, למשל, 

_____________________________________  

רציונליות של הצרכנים מתבטאת בכך שהם מעדיפים סל של מוצרים על פני סל אחר ה  196
 ,)transitivity) ועקביות (completenessבאופן שהעדפותיהם יקיימו תנאים של שלמות (

ת ). לתיאור הנחת הרציונליוutilityוהם בוחרים סל מוצרים באופן שימקסם את תועלתם (
 Cooter; 53–33 ) בעמ'141(לעיל הערה  Varianבשווקים והעדפותיהם של הצרכנים, ראו: 

& Ulen  הגדרה ולתיאור של המושג תועלת . ל235–230 ,20–11 ) בעמ'172(לעיל, הערה
 Posner; 94–54 , שם, בעמ'Varian ו הצרכנים ממקסמים את תועלתם, ראו:ולאופן שב

לתיאור גישת הכלכלה ההתנהגותית שבוחנת את השפעת  .18–3 ) בעמ'11(לעיל, הערה 
, , שםVarianחוסר הרציונליות של הפרטים על התנהגותם ועל פעולת השווקים, ראו: 

566–581 ;Posner'26–18 , שם בעמ; Christine Jolls and Cass R. Sunstein, “The Law 

of Implicit Bias”, 94 Cal. L. Rev. (2006) 969 ;Nick Wilkinson and Matthias Klaes, 

An Introduction to Behavioral Economics (2012) pp. 74–86  ,בר הלל ופרוקצ'יה (לעיל ;
  .)16הערה 

 Rafael Lucena Matamalas & Miguel Santandreu Ramos, Marketing Strategy ofראו:  197

the Supermarkets (2009) p. 8, [www.diva-portal.org/smash/get/diva2:239801/ 
FULLTEXT01.pdf] לפרסום אינפורמטיבי . לדיון על טכניקות פרסומיות מטעות בניגוד

 Micah L. Berman, “Manipulative Marketing and the First Amendment”, 103ראו: 

Geo. L.J. (2015) 497, pp. 515–536.  
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, מיקום המוצרים ועוד פרטים באמצעות גוון האורות בסופרמרקט, המוזיקה המושמעת
  198ם רבים.יהמבוססים על מחקרים פסיכולוגי

) וכהנמן Tversky(לפי גישת הכלכלה ההתנהגותית, כפי שהוצגה על ידי טברסקי 
)Kahneman,(199 ) מנגנוני חשיבה אינטואיטיביים, המכונים יוריסטיקותHeuristics(, 

את המציאות בכלל ואת  הפרטים אופן שבו שופטים) בBiasesגורמים להטיות (
ההסתברות להתרחשותם של מאורעות בפרט. הטיות אלו גורמות לאנומליה בפעולת 

הצרכנים, מקבלים החלטות רכישה על סמך שימוש  –השווקים. הפרטים, במודל שלנו 
ביוריסטיקות כדי לשפוט את המציאות כתחליף למחקר שווקים אמפירי יקר (ולמעשה 

  200ם).יהבלתי ישים על יד
קיימות יוריסטיקות לא מעטות שעלולות להשפיע על החלטות הצרכנים, כמתואר 

למשל, הינה מנגנון  The Representativeness Heuristic(,201יוריסטיקת היציגות (להלן. 
שמסייע לפרטים, כאן לצרכנים, להעריך אם אירוע או פריט הוא תוצאה של תהליך 

פוט הוא שימוש באירוע או פריט מוכר. מסוים או משתייך לקבוצה מסוימת. כלל השי
כך, כדי להעריך אם שינויים ידועים בעלויות הייצור גרמו לעליית מחירים, הצרכנים ייטו 
לשפוט באמצעות בחינת השינוי במחירים של כמה מוצרים בולטים, המשמשים עבורם 

  כמוצרים הייצוגיים.
א מנגנון שמסייע לפרטים, הי The Availability Heuristic(202( זמינותיוריסטיקת ה

ובמקרה שלנו לצרכנים, להעריך את הסתברות התרחשותו של אירוע או את מידת 
שכיחותה של קבוצה. כלל השיפוט הוא מידת הקלות שבה אפשר להיזכר בפריטים 
ששייכים לאותו אירוע או לאותה קבוצה. כך, בדומה לכלל השיפוט הראשון, הצרכנים 

ת שבה הם נזכרים במחירים קודמים של מוצרים כדי להעריך ייטו להיעזר במידת הקלו
  אם שינויים ידועים בעלויות הייצור גרמו לעליית מחירים.

היא  The Anchoring and Adjustment Heuristic(203( העיגון וההתאמהיוריסטיקת 
מנגנון שמסייע לפרטים, כאן לצרכנים, להעריך את הגינותו או את התאמתו של ערך 

_____________________________________  

198  Matamalas & Ramos.שם ,  
), יצירת הטיות בשיפוטם של הפרטים Heuristicsלמנגנוני חשיבה אינטואיטיבית (  199

 Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biasesוהשפעתן על השווקים, ראו: 

(Daniel Kahneman, Paul Slovic and Amos Tversky eds.1982).  
 John Conlisk, “Optimization Cost”, 9 J. of Econ. Behavior & Organizationראו:   200

(1988) 213, pp. 213–28; John Conlisk, “Why Bounded Rationality?”, 34 J. Econ. 

Liter. (1996) 669, pp. 669–70.  
 Judgment Under Uncertainty: Heuristics andליוריסטיקת הזמינות והשפעותיה ראו:   201

Biases ) 98–3 בעמ') 199לעיל, הערה.  
  .208–163 שם, בעמ'ליוריסטיקת היציגות והשפעותיה ראו:   202
 ,Chris Janiszewski & Dan Uyיוריסטיקת העיגון וההתאמה והשפעותיה ראו: ל  203

“Precision of the Anchor Influences the Amount of Adjustment”, 19 Psycholo. Sci. 

(2008) 121, pp. 121–127.  
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 5ש"ח או  4.99כלל השיפוט הוא שימוש במספרים מיוחדים, דוגמת מחיר של מסוים. 
ש"ח) כדי להעריך אם מחיר מסוים משקף שיווי  5.02ש"ח או  4.97-ש"ח (להבדיל מ

  משקל הוגן בשוק המוצר.
סטרי, לרבות על שינויים בעלויות - כדי לאסוף מידע על מחירי המוצרים במודל הדו

ים, וכן מידע על איכותם של המוצרים, ולקבל החלטות הייצור והשיווק של המוצר
רכישה, הצרכנים משתמשים גם בשיפוט שמתבסס על מנגנוני חשיבה אינטואיטיביים. 

הצרכנים את המציאות בשווקים. בכיוון אופן שבו תופסים מנגנונים אלה יוצרים הטיה ב
וש של הצרכנים השני של זרימת המידע, המידע החלקי שאוספים היצרנים בנוגע לביק

 אינםמכך שהצרכנים  יםלמוצר, והמידע המלא יותר שאוספים המשווקים, מושפע
תופסים את המציאות באופן רציונלי. גם קבלת ההחלטות של היצרנים והמשווקים בדבר 
מבנה עלויות הייצור והשיווק (למשל באמצעות החלטה על רמת ההשקעה באיכות 

ווקים), כמו גם קביעת אסטרטגיות השיווק המוצר ובשמירה על האיכות אצל המש
הצרכנים את  שבו תופסיםאופן הוהמכירה על ידי היצרנים והמשווקים, מושפעות מ

המציאות ומיכולתם של היצרנים והמשווקים לנצל שיפוט אינטואיטיבי זה לטובתם. 
משקל הצפוי שבו כל המשתתפים ה שינויים אלה בפעולת השווקים יחסית לשיווי

  204בהפסדי יעילות ובפגיעה בצרכנים. יםים מתבטארציונלי
מוצרי המזון והצריכה נוצרת בעיה  ם שלסטרי תיארנו כיצד בשווקי-במודל הדו

היעדר מידע מלא בידי הצרכנים והן מכפולה של קריסת תמריצים. כפילות זו נובעת הן 
וט השיפשל אנו טוענים כי בעיה זו מחריפה כתוצאה  205מידע חלקי אצל היצרנים.מ

האינטואיטיבי של הצרכנים. הואיל ולצרכנים אין מידע על שוק המזון והצריכה כאשר 
שינויים בעלויות הייצור והשיווק בשווקים, היצרנים והמשווקים ירצו  לפרקים מתרחשים

, מאחר ואולםלהתאים את המחירים ואת איכות המוצרים לתנאי השווקים החדשים. 
יטיבי כדי להעריך את פעולת היצרנים שהצרכנים משתמשים בשיפוט אינטוא

למשל, כך והמשווקים, ליצרנים ולמשווקים יש כלים לתמרן את שיפוט הפרטים. 
המשווקים יודעים לזהות את המוצרים הבולטים שבהם משתמשים הצרכנים על פי 
יוריסטיקת היציגות כדי לשפוט אם המחירים עלו ובאיזה שיעור. נוסף על כך, המשווקים 

שבהם משתמשים הצרכנים על פי  ,לאתר את המוצרים שאת מחיריהם קל לזכוריודעים 
המשווקים לשנות את מחירי  יוכלו יוריסטיקת הזמינות לאותה מטרה. במקרים אלה

ים, גם אם הורדת המחיר י(כמו מותגים פרטואת המחירים שקל לזכור  הבולטיםהמוצרים 
בה לא פגיעה באיכות המוצרים. , באופן שיבטא שינוי נמוך במחיר ב)בהפסדכרוכה 

_____________________________________  

להצגת הטיעון ולפיו יצרנים מנצלים לטובתם את השיפוט האינטואיטבי של הצרכנים   204
) 17(לעיל, הערה  Bar-Gillאיכות המוצר, מחיר המוצר וחוזים צרכניים, ראו: בקביעת 

 ,”Richard Epstein, “Exchange: Neoclassical Economics of Consumer Contractsשם;

92 Minn. L. Rev. (2008) 803.  
  .3ב.- ו 1ראו לעיל בפרקים ב.  205



  "חתשע יב דין ודברים  לימור ריזה ועם שר

296  

יתר המוצרים ולפגוע באיכותם באופן גבוה  הם של, הם יוכלו להעלות את מחיריבעת
  המשקל החדש בשווקים. שיוויבנוגע למזה שנדרש על פי הערכתם 

בשיפוט הצרכנים באמצעות מנגנון העיגון  להשתמש יוכלו המשווקים, בדומה
נו ראוי ונובע משינויים ריאליים יי במחיר הוההתאמה כדי לשכנע צרכנים כי השינו

במוצר בעל גמישות ביקוש והיצע  16%-ל 15%-בשווקים. כך למשל, שינוי מע"מ מ
משקל החדש בשווקים שבהם  אמור, על פי הכלכלה הניאוקלאסית, בשיווי המתונ

פועלים שחקנים רציונליים, להתחלק בין המשווקים ובין הצרכנים. לדוגמה, אם מחירו 
ש"ח.  4.97-ש"ח, מחירו החדש צפוי להיות כ 4.95ל המוצר לפני שינוי המע"מ היה ש

 5.00ש"ח או של  4.99, היצרנים עלולים להעלות את המוצר למחיר עוגן של ואולם
ש"ח, להביא לכך שהצרכנים יסברו כי מדובר בשינוי שמשקף את השינוי הנדרש בשוק, 

  206.ל כתפי הצרכניםולגלגל את רוב נטל שינוי המס (ויותר) א
הן אסטרטגיות אלה של היצרנים ושל המשווקים פוגעות ברווחתם של הצרכנים, ו

ת את היצרנים להשקיע פחות באיכות המוצרים ואת המשווקים לשמור פחות על ומעודד
  צוגיים).יאיכות המוצרים (שאינם, כאמור, מוצרים י

מריצים, שכן ליצרנים סטרי נוצרת בעיה נוספת של קריסת ת-במודל הדו 207כאמור,
זהות הצרכנים וטיבם. ניצול השיפוט האינטואיטיבי של הצרכנים בנוגע לאין מידע 

מגדיל את יכולתם של המשווקים להשתמש באסטרטגיות של שיווק ומכירה, לדווח 
  ליצרנים על נתוני ביקוש נמוכים ולהרוויח מעבר לפער התיווך הנורמלי.

ל היצרנים עלול להביא הן לפגיעה באיכות לסיכום, השיפוט האינטואיטיבי ש
ה במחירי יהמוצרים והן להפחתת הכמות המוצעת והנמכרת בשוק בשיווי משקל, ולעלי

  המוצרים וביוקר המחיה.
בו קיים שוק ריכוזי שסטרי מחריפות מקום - ו כי בעיות המידע הקשות במודל הדוטעּנ

מזון והצריכה בישראל, בשל לייצור סחורות, דוגמת הייצור הריכוזי בשוק מוצרי ה
התמריצים החזקים של מונופולים להסתיר מידע. אם ליצרנים ולמשווקים 
מונופוליסטיים, שהשווקים הישראלים מאופיינים בהם, יש תמריצים חזקים להסתיר 

ויכולתם של היצרנים  ,יטו להסתמך יותר על שיפוט אינטואיטיביימידע, הצרכנים 
  ם, תוך פגיעה ברווחת הצרכנים, תגבר.והמשווקים לנצל זאת לטובת

של תם של מחירים לעלות כתוצאה יאחת המגמות שנצפות בשוקי מוצרים היא נטי
שינויים בהיצע או בביקוש, אך לא לרדת. תופעה זו מכונה: "קשיחות מחירים 

 208) ונתפסת כאנומליה בפעולת השווקים.Asymmetric Price Rigidityמטרית" (יס-א
_____________________________________  

יון ביכולתם של יצרנים לנצל את השיפוט האינטואיטבי של הצרכנים כדי לשכנע אותם לד  206
המשקל  בין היצרנים ובין הצרכנים באופן תואם לשיווי להתחלקשהעלאת מס צריכה 

  .400–398 ) בעמ'64(לעיל, הערה  Riza & Sher הצפוי על פי הכלכלה הניאוקלאסית, ראו:
  .3ב.- ו 1ראו לעיל בפרקים ב.  207
מטרית ולהסברים אפשריים לקיומה, למשל ראו: יס-להצגת התופעה של קשיחות מחירים א  208

Pindyck & Rubinfeld  (הסבר התופעה כאופיינית  404–401 ) בעמ'143(לעיל, הערה
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ה להסביר את המגמה הקיימת בשווקים של עליית יוקר המחיה. בישראל, תופעה זו יכול
ו גורמים ריכוזיות והיעדר התחרותיות היה, וקיםמבנה השוצוות קדמי מצא כי 

אפשרו לכלל השחקנים  . הצוות ציין כי פרמטרים אלהבהתייקרות המחיריםמשמעותיים 
כלכליות - פעות מאקרוהששל , את ההתייקרויות כתוצאה במידה רבה ,בשוק להעביר

תשומות הייצור  של לצרכן הסופי. לעומת זאת, כאשר התרחשו ירידות מחירים בעלויות
  209הן לא גולגלו לצרכנים. ,כלכליות-השפעות מאקרושל כתוצאה 

בעיות מידע, בעיקר מסוג של קריסת תמריצים, והתנהגות אסטרטגית של יצרנים 
להסביר  ותואיטיבית של הצרכנים יכולבחשבון את החשיבה האינט מביאהומשווקים ש

. כאשר מתרחשים בשווקים שינויים  210את התופעה הזו בעולם ובשוק הישראלי
אם הצרכנים הרי שה במחיר תשומות הייצור, ישעלולים לגרום לעליית מחירים, כגון עלי

מודעים לשינוי אך לא להיקפו המדויק, היצרנים והמשווקים יוכלו לנצל לרעה את 
אינטואיטיבי של הפרטים ולהביא לעליית מחירים גבוהה מזו שצפויה על פי השיפוט ה

 עשויים בשווקיםהמשקל החזוי בהתאם לכלכלה הניאוקלאסית. לעומת זאת,  שיווי
אם  לירידת מחירים, כגון ירידה במחיר תשומות הייצור; שיגרמו שינויים גם להתרחש

צרנים והמשווקים יוכלו לנצל לרעה הי ,הצרכנים מודעים לשינוי אך לא להיקפו המדויק
מזו (אם בכלל)  נמוכהמחירים  ירידתאת השיפוט האינטואיטיבי של הפרטים ולהביא ל

לכן, לאורך זמן,  חזוי בהתאם לכלכלה הניאוקלאסית.שהמשקל  פי שיווי צפויה עלש
  יטו לעלות אך לא לרדת.יהמחירים 

 השפעת תורת הערך  .2

של טברסקי וכהנמן מלמדת אותנו שהצרכנים גם אינם  )Prospect Theoryתורת הערך (
הסיבות לכך הן שתיים: רציונליים בקבלת החלטות צריכה (בשונה מתורת התועלת). 

הם  ,ראשית, הצרכנים אינם עקביים ביחסם לשינוי הצפוי ברווחים ובהפסדים, ושנית
 211ת שלהם.יתר לנקודת ההתייחסות הראשוני-מעדיפים את המצב הקיים ונותנים משקל

_____________________________________  

 
 Timur Kuran, “Asymmetric Price Rigidity and Inflationaryוליים); לשווקים אוליגופ

Bias”, 73 Am. Econ. Rev. (1983) 373  הסבר התופעה כאשר הגורם להפרעות שמביאות)
  להתרחשותה הוא שינויים בציפיות האינפלציוניות או הדפלציוניות).

. יצוין כי הצוות מצא שבאותה תקופה שבה נבחנה 9) בעמ' 4צוות קדמי (לעיל, הערה  דוח  209
השתנות המחירים "כמעט שלא היו שינויים במדיניות הממשלתית שהשפיעו באופן 

  משמעותי על התייקרות המחירים" [שם, שם]. 
 Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch & Richard H. Thaler, “Fairness as aכן ראו:  210

Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market”, 76 Am. Eco. Rev. (1986) 

728.  
הלל - (מיה ברמבחר מאמרים מבחר מאמרים מבחר מאמרים מבחר מאמרים     ––––רציונליות, הוגנות, אושר רציונליות, הוגנות, אושר רציונליות, הוגנות, אושר רציונליות, הוגנות, אושר ראו: דניאל כהנמן ועמיתים,   211 

  .165–159, 34–28 עורכת, תשס"ה), בעמ'
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לים אחרות, הצרכנים רגישים יותר למצב הקיים (כנקודת ההתייחסות) ולשינוי לרעה יבמ
  וזאת בניגוד לגישת הכלכלה הניאוקלאסית. ,(הפסד) מאשר לשינוי לטובה

תורת הערך על  ה שלפותחו גם כדי לנצל את השפעת 212טכניקות שיווק שונות
דוגמאות בולטות הן שיטת  213צרכניות".הצרכנים, ביניהן מנגנונים שונים של "הטבות 

הנחות  214ההנחות באמצעות מתן קופונים מראש או ב"הפתעה" בעת הקנייה בחנות,
שאינן ניתנות לפדיון (בניגוד להנחות הניתנות למימוש מיידי) או הנחות לתקופה 

   215מוגבלת.
חוסר רציונליות יכול להתבטא בכך שצרכן שוכח לממש את ההנחה או מתקשה 

ערך באשר לה. חוסר רציונליות יכול לנבוע גם מתפיסה מוטעית של הצרכן להבינ
נצרכת על ידי צרכן רציונלי. כך,  הייתהההטבה, שתגדיל את המכירות מעבר לכמות ש

כאשר צרכן רוכש מוצר במחיר מלא בחנות שבה מוצגים מוצרים בהנחה (או כאשר נוהג 
כהפסד, ואילו תשלום בעבור מוצר  ,ערךלפי תורת ה ,זה קיים), רכישה זו נתפסת בעיניו

לא זו בלבד שתשלום מחיר מלא נחשב כהפסד,  216שיש בגינו הנחה נתפס בעיניו כרווח.
  217תגובת הצרכנים להפסד לפי תורת הערך עזה יותר מהתגובה לרווח.

הספרות מציעה את הרגולציה כפתרון אפשרי לפגיעה בצרכנים, שנגרמת כתוצאה 
עם זאת, מטרות ההנחות הן רבות,  218נות על ידי המשווקים.מגוון ההנחות הניתשל 

חיזוק  219בין היתר, הגדלה של תנועת הקונים בחנויות, הצגת מוצרים חדשים, ,וכוללות

_____________________________________  

  והדיון שלידן. 198–197ראו: הערות   212
ווק ילהצגת מנגנונים שונים של הטבות צרכניות, ביניהם נקודות מכירה, התנהגות מפצה וש  213

 Robert C. Blattbert, B yung-Do Kim & Scott A. Neslin, Databaseמותאם אישית, ראו: 

Marketing – Anaylsing and Manageing Customers (2008), pp. 550–552.  
 .Carrie Mעל מנגנון הקופונים הבלתי צפויים, המגדילים את רכישות הצרכנים, ראו:  214

Heilman, Kent Nakamoto & Ambar G. Rao, “Pleasant Surprises: Consmer Response 

to Unexpected In-Store Coupons”, 39 J. Mktg Research (2002) 242.  
 & Marvin A. Jolson, Joshua L. Wienerבנוגע להנחות שאינן ניתנות למימוש מיידי ראו:   215

Richard B. Rosecky, “Correlates of Rebate Proneness”, 27 J. Adver. Research (1987) 

33, p. 35.  
 Matthew A. Edwards, “The Law, Marketing and Behavioral Economics ofראו:  216

Consumer Rebates”, 12 Stan. J.L. Bus. & Fin. (2007) 362, pp. 375–390  וכן הדיון לעיל
  .א.3ג.-ו 1בפרקים ג.

  .30) בעמ' 211ראו: כהנמן וטברסקי (לעיל, הערה   217
218  Berman להתמודד עם פרסום הציע להשתמש ברגולציה ככלי (אם כי לא בודד (

. מאידך 535, 500–499 ) בעמ'197(לעיל, הערה  Bermanמניפולטיבי של משווקים. ראו: 
זמנית, כי לא ניתן להצביע על - טען, בהקשר של הנחות שאינו ניתנות בו Edwardsגיסא, 

(לעיל, הערה  Edwardsה וזוהתה הבעיה. ראו: פתרון רגולטורי אחד מבלי שראשית אובחנ
  .395) בעמ' 216

מהסבות להנחות ולקופונים הן לגרום לצרכנים לנסות מוצר חדש,  75%- למחקר המראה ש  219
 David Mazursky, Priscella LaBarbera & Al Aiello, “When Consumers Switchראו: 

Brands”, 4 Psychol. & Mktg (1987) 17.  
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מכאן עולה הקושי לקבוע  220נאמנות למוצר ועמידה במטרות מכירה בתקופה מסוימת.
להציע מנגנונים  שישנראה  ולכןרגולציה שתמנע רק את ניצולן של ההנחות לרעה, 

  הצרכניות הנובעות מתורת הערך. הבעיות את לפתור כדיאחרים 

 פתרוות להטיות קוגיטביות ולהשפעת תורת הערך  .3

 הכלכלה מתחוםבעיות  לפתורבפרק זה נבחן כיצד חובת הגילוי עשויה לסייע לצרכנים 
   .)2.ג-ו 1.ג בפרקים המתוארות( ההתנהגותית

  טיביותיקוג להטיות רוןכפת גילויהטלת חובת   )א(

בכלל, ובכך הצרכן  צרכנים :טיביותיהקוגנ ההטיות בעיית את )1.ג פרקהצגנו (ב
טיביות, המנוצלות יונוטים להטיות קוגנ באופן מלא רציונליים אינםהישראלי אינו שונה, 

 בשוק המידע בעיית כיבפרק זה  ראינו עודהיצרנים. ועל ידי לרעה על ידי המשווקים 
  . הצרכנים של האינטואיטיבי השיפוטשל  כתוצאה מחריפה הריכוזיסטרי - הדו המודל

 החלטה קבלת לצורך לצרכנים שנחוץ ,נסתר מידע ו שלגילוי חיוב ,סטרי-הדו במודל
גם את העלויות הנוספות  להפחית יכול ,ליצרנים ושנחוץ מוצרים לרכישת מושכלת

איכות  על מהותי מידעמנדטורי של  פרסוםשנובעות משיפוט אינטואיטיבי של הצרכנים. 
 המוצר איכות על בשמירה ההשקעה אופן על מהותי מידע, היצרן בידי שמצויהמוצר 
ה (שמשקף את עלויות הייצור) ומחיר המכירה לצרכן ימחיר הקני, המשווק בידי שמצוי

לגרום לצרכנים להסתמך הרבה פחות על שיפוט  עשוי, (כולל עלויות התיווך)
והרבה יותר על בחינת המידע שמפורסם באופן שוטף. פרסום המידע יכול  אינטואיטיבי

לתרום הן להפחתת ההשפעות השליליות של הריכוזיות המוגברת במשק הישראלי והן 
להפחתת יוקר המחיה, כמו גם להתמתנות התופעה של קשיחות מחירים כלפי מעלה 

 מחקרלטעון שבלא , אפשר לכאורה 221ולפתרון בעיות שנובעות מאדישות צרכנית.
תגבר הלכה למעשה על הטיות הצרכנים, ת הגילויחובת להוכיח ש אפשר-איאמפירי, 

טוענים  איננו. הקמעונאים של ומטעהיותר  אגרסיבי שיווק ידי על שיאותגרו יתכןיש
 אפשר לגישתנו, זאת עם, תרופת פלא, הפותרת כל הטיה. פנקיאהשהגילוי הוא בגדר 

 שליפחית את העלויות  מנדטורי הטענה שגילוי את, המחזק ןאית בסיס תאורטי להציג

_____________________________________  

  .42בה"ש  371), בעמ' 216(לעיל, הערה  Edwardsראו:   220
 ,Ige O. Bolodeokuלפתרון בעיות של אדישות צרכנית באמצעות האינטרנט, ראו:   221

“Corporate Governance in the New Information and Communication Age: An 

Interrogation of the Rational Apathy Theory”, 7 J. Corp. L. Stud. (2007) 109 על .
 Rogerלחם באדישות הרציונלית של הצרכנים ראו: יהשימוש בתובענות ייצוגיות ככלי לה

van den Bergh & Louis T. Visscher, “The Preventive Function of Collective Actions 

for Damages in Consumer Law”, 1 Erasmus L. Rev. (2008) 5 ;Cooter & Ulen  ,לעיל)
  .426–425 בעמ') 172הערה 
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ואין הכוונה  ,הצרכנים משימוש ביוריסטיקות. הספרות מצביעה על שלל יוריסטיקות
יש  עם זאת,. לכל יוריסטיקה אפשרית פתרון קסםבמאמר להציע את חובת הגילוי כ

 אם לראות יכול טכשפרלמשל, כך בחובת הגילוי כדי להתגבר על כמה הטיות פרטניות. 
יש  ,במרשתת בפשטות והמוצג הנגיש למידע בהתאם ולא םא מחירים ירידת הייתה אכן

אפשר לטעון  לכאורה להתגבר על יוריסטיקות היציגות.כדי הצגת נתונים כזו ב
ל שמחירים באופן ניכר על ידי כך שיורידו  ,ינצלו את מאגר הגילוי לרעה שהקמעונאים

יוריסטיקת  השפעת ניצול לרעה של תוך דווקא ,יר הפסד)מוצרי עוגן (גם אם במח
חובת הגילוי תיושם גם בפן הצורני , אם נראה שלחשש זה אין אחיזהת. וצוגייהי

 אפשר יהיה ,ית הגילוי תהיה נוחה לשימושיאם אפליקצ –.ב) 1(כמפורט בפרק ה.
קת להשוות בקלות את סל הקניות בלא חשש למניפולציה באמצעות השפעת יורסטי

לזכור מחירים  עודנדרש אינו  הפרט ,לאור חובת הגילוי המנדטוריתכמו כן,  היציגות.
אפשר להצביע על חרם צרכני ולהשתמש ביוריסטיקת הזמינות בדיוק מאותו הטעם. 

שבכוחה להתגבר על  – 2011שזכתה לתהודה בקיץ  ,"מחאת הקוטג'" –מוצלח בישראל 
חובת גילוי מנדטורית. עם זאת, נראה שמדובר הטיית העיגון וזמינות המידע ולייתר 

בשונה מארצות הברית, נראה ש 222במקרה פרטני, שקשה לראות בו שינוי מגמה.
החקיקה הצרכנית עודנה  – הסיבות לכך ביןחרם צרכני אינו התרחשות סבירה. בישראל 

נה על הפרט הצרכני ולא על קבוצה, וקיימת מוטיבציה נמוכה של יפורמליסטית ומג
נראה, שהסיבה המרכזית למחאה זו היא  223חלק. בהם או ליטול רכנים ליזום בחרמותהצ

וזוהי דווקא אינדיקציה אפשרית להשפעה  224המודעות של הצרכן לשינוי מחיר הקוטג',
חיובית שתהיה לרגולציה שתחיל את חובת הגילוי על מידת מעורבותו של הצרכן 

  הישראלי.
במאמר, יהיה ידוע לציבור הרחב, נגיש , אם המידע, כפי שאנו טוענים מכאן

 מדובר אין מנםואטיביות. יוידידותי, סביר להניח שהוא ימתן את בעיית ההטיות הקוגנ
באופן  משפרתהגילוי  שחובת ספק אין אך, האפשרים הצרכניים הכשלים לכל במענה
המידע (וגם לא כל העכשווית, שבה  אהמוצ נקודת לעומת הצרכנים מצב את ממשי
נסמך על  הפרט ע) מוצג כמרקחה ויש צורך במשאבים רבים כדי לעבדו.המיד

שאנו המנדטורי . הגילוי ובעיבודו מידע באיתוריוריסטיקות, כדי לחסוך ממנו התעמקות 

_____________________________________  

מחאה מקומית או שינוי העדפות כולל של  –ראו: אורן קפלן, "התנהגות צרכני הקוטג'   222
. כן ראו: יניב מנו, ]www.ishivuk.co.il/articles/705[(תשע"א)  "'הצרכן הישראלי? חלק ב

  .756, 731, בעמ' 729טו (תש"ע)  המשפטהמשפטהמשפטהמשפט"חרם צרכנים: כלי הנשק האתי של הצרכנים", 
  .763–755 ראו: מנו, שם, בעמ'  223
קפלן מציין ש"אם הצרכן אינו מודע למחירו של המוצר או לשינוי במחירו של המוצר, אין   224

שישנה את ביקושו למוצר". יתרה מזאת, "ככל שמחיר המוצר רחוק מהעין הוא כל סיבה 
גם רחוק מהלב, והצרכן מתעלם ממנו". הביקוש ישתנה כאשר המחיר של המוצר ושינוי 

להלן בפרק  ) שם. על חשיבות המידע ראו הדיון222יתגלה לצרכן. ראו: קפלן (לעיל, הערה 
  .3ב.



  חובת גילוי רחבה בעף המזון כפתרון למשבר יוקר המחיה  ע"חתש יב דין ודברים

301  

יתר -שימושמציעים "מעבד" כבר את המידע הרלוונטי, ולכן מקטין את החשש מ
דרך אדם נוטה לקיצורי  ,עהטיות. כשהמידע הכרוך בקבלת ההחלטה יקר, ארוך ומייגב

 מחיר בהורדת להשתמש להמשיך יוכלו לא המשווקים, למשלכך  ולמציאת כללי אצבע.
 יוכל הצרכן שכן, אחרים מוצרים מחירי והעלאת) היציגותת ק(יורסטי דגל מוצר של
. השוואה זו המחירים השוואת באפליקצייתטקטיקה זו על ידי שימוש ב בנקל ווכחילה

מרכולים שונים ואף תלמד אותו אם חל שינוי במחיר מוצר בוי הסל תראה לו את שו
חובת כי למותר לציין  225.והדגשתם בצבע היסטוריים נתונים פרסום דרישתלנוכח 

יורסיטיקת הזמינות, שכן  ה שלהשפעתגם עם  תהגילוי בפורמט נוח להשוואה מתמודד
לזכור  צריך. עבורו זמיניםאמורים להיות  השוואהצורך ל לצרכןים יכל הנתונים הרלוונט

 אלא, לא ומה עמו טיבימרציונלי אינה שהאינו יודע מה  בלתישל אדם  משמעותהש
אם המידע יתפרסם בדרך . תועלתו את המשיאה בהחלטה להתקשות עשוי שהוא

 יותר קל בסיס לו ויהיה, לצרכיו החשובים בנתונים יבחין צרכן כלהמוצעת במאמר זה, 
 איננו. ן במתחם הקניות (באמצעות אפליקציה שימושית ונוחה)הן בבית וה ,להשוואה

 יש, כן כמו. המשווקים שלמתוחכמות טוענים שהמענה המוצע אינו נתון למניפולציות 
 גם איננו .הפרטים לכל מידה באותה חשובים המפורסמים הנתונים כל לאכי  לזכור

 וחשיפתנתזה המורכבת הסי – המפורסמים נתוניםכל ה של ניתוח יבצע פרט שכל מצפים
, צרכן 226על התובענות הייצוגיות. ,למשל ,היא לפרט המקצועי, שאחראי מניפולציות

אחר, הסובל  אדם .המחיר ניהנאבק בחיי היומיום עם יוקר מחיה, יוכל להתרכז בנתו
 השוואה-בריום אינו כנתון ש –ה בריאותית, יתמקד יותר בהרכב המוצר ובאיכותו ימבע

לאחר הצגת המידע הרלוונטי כל שנדרש השוואה באותה חנות. -קושי ברבין רשתות, וב
הדור  לתודעת להביאקשה  לאהוא לחנך את הציבור להשתמש במידע זה, ונראה ש

של ממשק ה אם .ולייבא אותה לחייהם נוספת שימושית אפליקציה הצעיר ודור הביניים
הוא לא יהיה כרוך  ,בודדותהשוואת הנתונים יהיה ידידותי יותר וכרוך בלחיצות כפתור 

בכישורי עיבוד מידע ויתגבר גם על פסיביות של אנשים. הרגולטורים בתחומי הגנת 
למשל, כדי  כך הצרכן וההגבלים העסקיים עוסקים בהגנה על הצרכן בכלים שונים.

הגנת הצרכן על הצגה ופרסום של מחירים לרשות ה אסרה למנוע את הטעיית הצרכנים
ך חוקי, דהיינו אין להציג ולפרסם מחיר שכולל אגורות בודדות, במטבע שאינו היל

כאמור לעיל, פרסום מחירים באופן זה עלול להטעות את הצרכנים  4.99.227דוגמת 
על רקע זה. מן הצד האחר, בכר  להצדיקּה אפשרשמפעילים שיפוט קוגניטיבי, ולכן 

_____________________________________  

 והטקסט שלידן. 325–326.ב. ובפרט הערות 1ן זה ראו המלצתנו בפרק ה.יבעני  225
  .ה.4ב.- .ג ו3ראו הדיון בפרקים ב.  226
בעניין איסור על הטעיה בהצגה, פרסום ונקיבה של מחיר במטבע  2013-0043-487הנחיה "  227

 ),10.11.2013( הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגןהרשות להגנת הצרכן וסחר הוגןהרשות להגנת הצרכן וסחר הוגןהרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, "חוקי שאינו בהילך

[www.economy.gov.il/GeneralSearch/Pages/default.aspx]  נצפה לאחרונה ביולי)
2018.(  
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מנם להנחיה יכולה וא 228הראה כי להתערבות זו יכולות להיות גם השפעות שליליות.
עלולה להיות  השפעתה לטענתו אך ,להיות השפעה בעיקר על פתרון הטיות התנהגותיות

גם הפוכה: עידוד המשווקים לעגל את המחירים כלפי מעלה ולשנות תכופות את 
המחירים. נוסף על כך, ההנחיה אינה פותרת ניצול לרעה של שיפוט קוגניטיבי במצבים 

והיא אוסרת באופן  ,)5במקום  4.90מצעות השימוש במחיר אחרים (למשל, הטעיה בא
חובת  ה שלנראה כי להטלת הדברים גורף על שימוש בפרקטיקות שאינן מטעות. בהמשך

ברור אם יתרונותיו של כלי מתערב להגנת  לאגילוי מנדטורי יתרון חשוב נוסף: כאשר 
חירים במטבע שאינו הצגה ופרסום של מעל חסרונותיו (כאן, איסור על  יםהצרכן עול
נה כלי התערבות עדין יותר ומתערב פחות, עשויה יחובת גילוי מנדטורי, שה ,)הילך חוקי

לפתור את אותם כשלים (כאן, בין היתר, הטעיית צרכנים בשל שיפוט קוגניטיבי) 
  229בעלויות נמוכות ומבלי לגרום לפגיעה הנטענת בשווקים.

   הערך תתור להשפעת כפתרון גילויהטלת חובת   )ב(

פותחו טכניקות שיווק שונות  וגם על שוק הצריכה, שב חלההערך  תורת השפעת
 מהובאשר לאופן שבו הם תופסים  הצרכניםומגוונות כדי לנצל את הכשל התפיסתי של 

עבור הצרכן תשלום עבור כן קשורה להצגת הנחות, ש . טכניקה אחתהפסד ומהו רווח
  מוצר בהנחה נתפס כרווח.

תורת הערך. אם מנאות מנדטוריים יכולים לסייע בתיקון הבעיה הנובעת כללי גילוי 
מחירי המוצרים יפורסמו, הצרכן יוכל להשוות את מחירי המוצר בין המרכולים השונים 

  ולבחון אם ה"הוזלה" היא אכן הנאה עבור הצרכנים ולא "הונאת" הצרכנים.
 230לרבות מתן הנחות.מדינות רבות קבעו בחקיקה הסדרים למכירת מוצרים שונים 

 231כגון הנחות עונתיות. ,למשל, יש מדינות שמתירות הנחות לתקופה מוגבלת בלבדכך 
 תקופה במשך גם המחוקק הישראלי הסדיר את תקופת ההנחות בנוגע למוצרים מסוימים

לפיו במשך תקופת ההגנה על ש 232בחוק הספרים, , למשל,, כפי שנקבעמסוימת

_____________________________________  

  .7(תשע"ז) בעמ' חוקים בקצרה חוקים בקצרה חוקים בקצרה חוקים בקצרה ראו: שמואל בכר, "יקוב הדין את האגורה",   228
ת וכמנגנון שמסייע לפעולתם לדיון ביתרונותיה של חובת גילוי כתחליף לרגולציה אגרסיבי  229

  , בהתאמה.2ד.- ו 1של מנגנוני שוק, ראו להלן בפרקים ד.
נה על צרכנים מפני שיטות שונות של מתן הנחות בכמה יחקיקה שמג קיימת בארצות הברית  230

) בעמ' 216(לעיל, הערה  Edwards. ראו: סיורק, קליפורניה וטקס מדינות בלבד, ביניהן ניו
. להשוואה נוספת של הסדרי ההנחות התקופתיות במדינות אירופה ראו: 364–363

Seasonal Sales Regulations in Europe (eurocommerce, 2014) 

[www.eurocommerce.eu/media/106771/EuroCommerce%20%20-%20Sales%20and

%20Promotion%20overview%20MS%202014.pdf[.  
למשל, בבלגיה, צרפת, איטליה, לוקסמבורג,  ,הסדרים בנוגע להנחות עונתיות קיימים  231

  .4, שם, בעמ' Seasonal Sales Regulations in Europeפורטוגל וספרד. 
  .208, ס"ח 2013–חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג  232
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המותרת במהלך שבוע  20%למעט הנחה של  234,ימכר במחיר אחידיהוא  233הספר
השאלה אם הגבלה של תקופת הנחות היא יעילה וראויה חורגת  235הספר העברי.

ממסגרת הדיון במאמר זה, והיא שנויה במחלוקת. טענתנו היא שגם כאשר קיימים 
תם והסדרים כאלו, חובת הגילוי תעצים את ההשפעות החיוביות של ההנחות ושל א

  מחירי המוצר. ם שלהשוואתאת היא מקלה הסדרים, שכן 

  יתרוות ואתגרים –חובת הגילוי   .ד

  גילוי כתחליף לרגולציה אגרסיבית  .1

   כללי  )א(

ות ייכולתה לה –בחלק זה של המאמר אנו מבקשים להציג יתרון נוסף של חובת הגילוי 
יני הגנת תחליף זול ויעיל להסדרים יקרים ומורכבים בתחום דיני ההגבלים העסקיים וד

 236.פולשניים הסדרים של, כלי לתמיכה בהם ומכשיר להפחתת מידת התערבותם הצרכן
 קיימים הסדרים    בצדבצדבצדבצדלחול  מתאימהחובת הגילוי הרחבה, שבה תומך המאמר,  לטענתנו,

אלא  קיימיםקיימיםקיימיםקיימים    הסדריםהסדריםהסדריםהסדרים    לאייןלאייןלאייןלאיין    כדיכדיכדיכדי    בהצעהבהצעהבהצעהבהצעה    איןאיןאיןאין .הצרכן הגנת או העסקיים ההגבלים בתחום
. ההסדרים בתחומים אלה, בשווקים פחות שמתערבים הסדריםלרגולטור לבחור לאפשר 

באופן מיטבי בד  עשויים לפעולחוק קידום התחרות בענף המזון, לרבות אלה שנקבעו ב
פשר פיקוח לאו ,מנגנון של גילוי נאות שישכלל את מנגנון התובענות הייצוגיותעם בבד 

אף  מתאים, עשוייםיעיל יותר על היצרנים והמשווקים. כללי גילוי, שיעוצבו באופן 
להשפיע במישרין על פעולתם המיטבית של מנגנונים למניעת הגבלים עסקיים ולהגנת 

(כמו הסדר מסוים  הסדרלעיצוב  חלופותכמה  בוחן המחוקק אם, למשלכך  237הצרכן.
קיומה של חובת גילוי  – פחות ות לעומת מתערבותמתערב חלופות –) מדפים לסידור

  . פחות מתערבסדר הב הסתפקיכול לאפשר לו ל

_____________________________________  

חודשים ממועד הדפסת המהדורה  18סופרים "לחוק ה 2"תקופת ההגנה" מוגדרת בסעיף   233
  הראשונה של הספר".

, 2016–, תשע"ו1) במסגרת תיקון מס' 1(א43לחוק הסופרים, שבוטל לפי סעיף  6סעיף   234
  .884ס"ח 

  ).1(א43(א) לחוק הסופרים, שבוטל אף הוא באחרונה לפי סעיף 7סעיף   235
חירים גבוהים של גופים בשאלה אם רגולציה היא הכלי היעיל והראוי לפקח על מ  236

מונופוליסטיים, ראו: מיכל (שיצר) גל והילה נבו, "מחיר גבוה כניצול לרעה של כוח 
. לטענה כי רגולציה שמעודדת את 801מה (תשע"ו)  משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטיםמונופוליסטי: סוס טרויאני", 

התחרות תמיד עדיפה מפיקוח על המחירים, ראו דיוויד גילה, "רגולציה מגוף ראשון: איזה 
 . 115) בעמ' 21(לעיל, הערה  מסדירים רגולציה: משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: משפט ומדיניותסוג של רגולציה עדיף?" 

  .3ג.- ו 4ראו לעיל בפרקים ב.  237
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בפרק זה נרחיב את טענתנו ונראה כי במקרים מסוימים בכוחם של כללי הגילוי 
לאפשר הסדרים מתערבים פחות של דיני הגבלים העסקיים ודיני הגנת הצרכן. הבחינה 

תחרותיים -לקידום תחרות חופשית ומניעת הסדרים אנטיתתמקד בעיקר בהסדרים 
  238נף המזון.שכלולים בחוק קידום התחרות בע

  סידור מדפים  )ב(

כנית קידום" וסידור מדפים על ידי ספקים הוא הסכם בין המשווק לבין הספק במסגרת "ת
)Promotional Program שעלול לפגוע בתחרות. שאלת סידור המדפים במישרין על ידי ,(

 240והן מחוצה לה, 239הספקים עלתה לדיון ציבורי רחב, הן בישראל ערב ועדת קדמי
הגיע הממונה על ההגבלים  2013שיטה זו פוגעת בתחרות במשק. בשנת מחשש ש

העסקיים להחלטה ולפיה יש לאסור באופן גורף את סידור המדפים של ספקים ברשתות 
  241אימץ עמדה זו. ) לחוק קידום התחרות בענף המזון1(א)(7עיף סהשיווק הגדולות. 

תים נהוג שלפחות יכן לעמבחינה כלכלית, המיקום על המדפים הוא משאב מוגבל, ול
מכסה מסוימת מהמדפים תהיה פתוחה על ידי הסופרמרקטים למעין מכרז, שעליה יתחרו 

 Slottingיזכה בהקצאת המדפים למוצריו ( רביהספקים. הספק שיציע את התשלום המ
Arrangements.(242 תים נפסק יהסדר זה אינו אסור כשלעצמו בארצות הברית, אך לע

", הבודק אם תפוסת Space to Salesהמבחן הוא " 243בתחרות.שהסדר פרטני פוגע 
 244המדפים של הספק היא בגדר הפקעה העולה על נתח השוק שלו.

הכוח המונופוליסטי של עלולה להביא לשימור  גםנה תחרותית, אך ישיטת המכרז ה
כדי להבטיח את הדומיננטיות הציע מחיר גבוה מספקים אחרים לעשויים  אלה. הספקים

_____________________________________  

פרק ב לחוק לקידום התחרות בענף המזון דן בהסדרת פעילות ספקים וקמעונאים. לפירוט   238
נם קידום התחרות החופשית ומניעת הסדרים יה שעניההסדרים שכלולים בחוק ז

  .4תחרותיים ראו לעיל בפרק א.- אנטי
הממונה על ההגבלים העסקיים "הספקים יפסיקו לסדר מדפים בשופרסל ומגה לחלוטין עד   239

 /www.antitrust.gov.il[) 2013בינואר,  28הודעה לעיתונות ( ,"2013סוף 
subject/151/item/26711.aspx2018ה לאחרונה ביולי ] (נצפ.(  

 .Joshua D. Wright, Antitrust Law and Competition for Distribution (2005), ppראו:   240 

16-17 http://m.jonesday.com/files/upload/JoshuaWrightSubmission.pdf.  
 . 113ראו לעיל האזכור בהערה  –עם זאת יש הוראת שעה הפוטרת מהחובה האמורה   241
 ,Leslie M. Marx & Greg Shafferראו למשל:  Slotting Arrangmentsלהגדרת המושג   242

Slotting “Allowances and Scarce Shelf Space”, 19 J. Econ. & Mgmt. Strategy (2010) 

575, pp. 575–76 ;Wright  17) בעמ' 240(לעיל, הערה.  
243  Wright 'אך יש כמה  ,; ההסדר, כאמור, אינו אסור בחוק24–23, 21, 18, שם, בעמ

  .Robinson-Patman Act, 15 U.S.C. § 13-התייחסויות עקיפות ב
244  Wright '21, שם, בעמ.  
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התמריץ של ספק מוצר מסוים להשפיע על סידור המדפים הוא יכולתו  245.בשוקשלהם 
להשפיע על צרכנים לרכוש את המוצר שלו. אסטרטגיות שיווק ויזואליות, הממקמות את 

עלולות להטות את הצרכנים  246,המוצר בגובה עיני הצרכן ועל פני שטח מדף רחב יותר
מסוים ולא מוצרים זולים או איכותיים בהיעדר חובת גילוי לרכוש את המוצר הבמיוחד 

  .יותר
 יש. םלקנות תכננו שלא מוצרים לקנות צרכנים מדרבן המדפים על המוצרים סידור

 של מתוכננת לא דחףספרות רחבה הבודקת עד כמה סידור המוצרים משפיע על קניית 
 שיווק מאסטרטגיית מושפעת מוגדרת קניות רשימת, למשל ,כמה ועד 247,צרכנים
קידום התחרות בענף המזון אימץ כאמור את ההסדר שאוסר על ספק חוק  248.ליםבמרכו

הסדר זה עשוי אף הוא אנו טוענים ש 249גדול להתערב בסידור המוצר על המדפים.
הטענה היא שחובת הגילוי עשויה להשפיע על הגילוי הנאות.  חובתלהיות מושפע מ

הצרכנים יכול להימדד  היקף ההשפעה על קבוצתוהצרכנים לקנייה מיטבית יותר, 
בנתונים אמפיריים, שבשלב זה אינם בנמצא (שכן חובת הגילוי האופטימלית המוצעת 

ת ילא עוגנה בדין הישראלי). אין הכוונה שחובת גילוי תייתר לחלוטין רגולציעדיין 
סידור מדפים, אך יש בה כדי לצמצם את השפעות הלוואי על הצרכנים. בקליפת האגוז, 

 אפליקציית סמך על 250מראש קניות רשימת מכיןה ,כלשהו למוצר נאמן שאינו צרכן

_____________________________________  

) בעמ' 242עיל, הערה (ל Marx & Shaffer, ראו: Slottingלטיעונים בעד ונגד המנגנון של   245
טוענים שהמחסור במיקום מדפים אינו יוצר את מנגנון  Marx and Shaffer(במאמר  576

  אלא להפך). Slotting-ה
  .1ראו דיון קצר על טקטיקות שיווק לעיל בפרק ג.  246
הלך הקנייה, שאינה כלולה ברשימת קניית דחף של צרכנים היא רכישה לא מתוכננת במ  247

 David T. Kollat & Ronald P. Willett, “Customerהקניות הרשומה או המתוכננת (למשל, 

Impulse Purchasing Behavior”, 4 1 J. Mkt. Res. (1967) 21 אפשר להצביע על מחקרים .(
 Keit Cox, “Theכמו  ,נוספים בתחום הצרכנות כבר משנות השישים של המאה הקודמת

Responsiveness of Food Sales to Shelf Space Changes in Supermarkets”, 1 J. Mkt. Res. 

 Dennis W. Rook, “The. מובן שיש גם מחקרים מאוחרים יותר כדוגמת ,63 (1964)

Buying Impulse”, 14 1 J. Mkt. Res. (1987) 189  וכןEric J. Arnould and Craig J. 

Thompson, “Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research”, 31 J. 

Consumer Res. (2005) 868 .(סקירת מגוון מחקרים בתחום התרבות הצרכנית) 
248  Kollat & Willett שם, מראים שככל שרשימת הקניות קטנה יותר, אסטרטגיות השיווק ,

 כדוגמת סידור המדפים, משפיעות פחות על הצרכן.
 ) לחוק קידום התחרות בענף המזון.1(א)(7עיף ס  249
יה יעל כך שקנ Morwitz-ו Blockמצביעים החוקרים  1999עם זאת, במאמר משנת   250

 ,מתוכננת על פי רשימת קניות היא אפקטיבית לגרום לצרכנים לרכוש מוצרים מתוכננים
חה וזאת מתוך ההנ ,פחות לגרום להם להימנע מרכישה לא מתוכננת אבל אפקטיבית

שרשימת קניות היא קנה מידה הגיוני לבחינה אם הקנייה אכן מתוכננת אם לאו. עם זאת, 
תמיד רשימה ממצה ואינה מכילה  אינההצרכן  שמכיןהמחברים מציינים שרשימת קניות 

מוצרים שהצרכן קונה בלאו הכי בכל ביקור בחנות (כמו חלב). נבקש להזכיר שהמאמר 
יוכלו הצרכנים להשוות  לים להשוואת מחירים. נראה שאםלא היו כ ה, שב1999הוא משנת 

 .Lauren G. Block & Vicki Gבין מרכולים, הם ידאגו להכין רשימת קניות ממצה ועדכנית.
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 חובתזה,  בהקשר. המדפים מסידור בקנייתו טה לחלוטיןמו אינו, הנתונים השוואת
 כדי בה שיש ומכאן, המדפים סידור של המונופוליסטי הכוח את מאוד ממתנת הגילוי
  .בחוק הפרטני להסדר אלטרנטיבה לשמש

איזה  ,ערב הביקור במרכול ,דעו מראשר הפרסום האלקטרוני יֵ צרכנים שיעזרו במאג
דעו מראש את מחיר המוצר ואיכותו. ידיעה ולחלופין יֵ  ,מוצר הם מעוניינים לרכוש

המידע הזמין  נסמכת עלאלא  ,נובעת מהיות הצרכן נאמן למותג דווקא אינהמקדמית זו 
ישפיע פחות)  אוא ישפיע (המדף ל גביההשוואה. במקרה זה מיקום מוצר חלופי על -בר

על החלטות הרכישה של הצרכנים. אם הצרכן "נאמן למותג" בשל טעמו של המוצר, 
 ,טיביתיהטיה קוגנמוריד, אבל אם הנאמנות נובעת תעלה ולא תהגילוי הנאות לא  חובת

על מחקר התנהגותי על השפעות  251להשפיע על העדפותיו.עשוי  הגילוי בהחלט
 השיווק לאסטרטגיות הצרכנים התנהגות את לצפות וקשה ,פסקניהצרכנים אינו 

 את ההטיות אצל צרכנים,הגילוי עשויה למתן  שחובת לזכור צריך, זאת עם 252.המגוונות
החלטותיו של הצרכן נובעות משקלול רציונלי של , למשלכך . ןגם לבטלהם ואצל חלק מ

יצוע הרכישה בפועל עליו בעת ב תקלה יאיכות ומחיר, השוואת פרמטרים אלה ערב הקני
עשות יכאשר השוואת המחירים יכולה לה ,לוגיתוההתפתחות הטכנ עםבמרכולים. 

, המודעות למחירים אינה נעשית הניידיםבאמצעות אפליקציה, הזמינה במכשירים 
 לבחון כדי היהקני ערב עשותילה יכולה היא. הקניות ממתחם זמני ובמרחק פיזיבמרחק 

. יתרה הקניות רשימת אחר לעקוב כדי, המרכול במרחב, כהבמהל והן, אותה לבצע היכן
שסידור המדפים ישפיע פחות על החלטות הרכישה של הצרכנים,  זו בלבדלא  מזאת,

אלא הוא גם יטריד פחות את היצרנים מהטעם הכפול: ראשית, סידור המוצר על המדף 
שנית,  ;ל היצרןש לא יטה, כאמור, באופן ניכר את החלטות הצרכנים לטובתו או לרעתו

  והוא המחיר לצרכן. ,ליצרן יש עתה כלי אפקטיבי יותר לפקח על הקמעונאי

  תמחור אסור וקשירה אסורה  )ג(

ההסדר בחוק שאוסר על תמחור אסור כללי הגילוי עשויים להפחית את עלויותיו של 
מונע מקמעונאי גדול ומספק גדול הסדר ה 253,ולייעל את פעולתו וקשירה אסורה

  על קשירה קיצונית, שפוגעת ברווחת הצרכנים. להסכים 
_____________________________________  

 
Morwitz, “Shopping Lists as an External Memory Aid for Grocery Shopping: 

Influences on List Writing and List Fulfillment”, 8 J. Consumer Psychol. (1999) 343. 
 .3על השפעת חובת הגילוי על התנהגות הצרכנים ראו לעיל בפרק ג.  251
 Robert Gilmore, William Margulis & Richard A. Rauch, “Consumer’s Attitudeראו:   252

and Retailers’ Images in Creating Store Choice, A Study of Two Different Sides of the 

Same Story”, 14 Int’l J.of Value-Based Mgmt. (2001) 205, p. 219.  
.ג. הבעיה בקשירה 4לחוק קידום התחרות בענף המזון והדיון לעיל בפרק א. 8ראו: סעיף   253

.ב, ולכן 4.ג, וההשפעה של חובת גילוי נותחה לעיל בפרק ב.2נדונה בהרחבה לעיל בפרק ב.
 ברים.עיקרי הדאת בפרק זה נציג רק 
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כללי גילוי נאות יכולים להיות מעוצבים כך שיחייבו את היצרנים והקמעונאים 
סטוריים של חבילת המוצרים ילפרסם מידע, הן של נתוני המחיר והאיכות העדכניים והה

מוצר  סטוריים של כלישנמכרים במאוגד והן של נתוני המחיר והאיכות העדכניים והה
ומוצר בחבילה. הטלת חובות גילוי בתבנית המוצעת, יש בה כדי לחשוף במידה רבה 

יש בה כדי להצביע על  אףסיון של היצרנים או המשווקים לנצל את הקשירה לרעה, וינ
 שמקורהזאת, זמינות המידע,  עםקשירה שיש בה טעם כלכלי מנקודת מבטו של הצרכן. 

 באמצעותהשוק, למשל  עלצרכנים, אלא גם לפיקוח רק ל חשובה, אינה הגילוי בחובת
, חובות הגילוי עשויות לשמש לחוק הללו לכן, בכל התרחישים 254צוגיות.יתובענות י

פחות ולאפשר לו לצמצם את מידת הפגיעה בשווקים  הצדקה לנקוט קו מתערב הישראלי
א כדי לאמץ הקשירה, אל הסדר בכך, כאמור, כדי לייתר את איןמאיסור גורף על קשירה. 
מבחני של בדין  אימוץלהצדיק  . כלל גילוי עשוי, בין היתר,הסדר קשירה מתון יותר

  שעשויים להקטין את נזקי ההתערבות. ,יםיהסבירות האמריקנ

  החות לצרכים  )ד(

 ,עשות בדרכים שונות ולמטרות שונות. ההנחה יכולה להיותיהנחות לצרכנים יכולות לה
הדרישה החלקית  255מחירים מדרגה שלישית). אפליית( למשל, פרטנית או קבוצתית

החוק דורש לפרסם  .לפרסום הנחות מסוימות מופיעה בחוק קידום התחרות בענף המזון
וכן את המבצעים  ,) לחוק)2(ד)(30 עיףאת המחירים לקבוצות הצרכניות השונות (ס

ק בשני החוק עוס 256.))3(ד)(30 עיףהמיוחדים הפתוחים לצרכנים ומועד פקיעתם (ס
בטים מסוימים מאוד של הנחות, אך עלול לפסוח על סוגים אחרים של הנחות (למשל יה

  הנחה עתידית). 
כהטבה  יםהמוצג יםמרכזימנגנונים  השלוש יםהנחה היא הטבה לצרכנים. קיימ

), התנהגות מפצה Points Pressure): נקודות מכירה (Reward Programsלצרכנים (
)Rewarded Behaviorשיווק מותאם אישית () וPersonalized Marketing.(257  המנגנון

הראשון גורם לצרכן לרכוש יותר כדי לזכות בגמול. אם הצרכן יחליט לרכוש במקום 
הוא יחמיץ את הפרס. החלטת הצרכן במסגרת מנגנון זה תלויה באמת המידה  ,אחר

)Benchmarkאופן שבו הם ) לקבלת הפרס הצרכני, והמוטיבציה של הצרכנים תלויה ב
את מידת ההתקדמות מאמת המידה שנקבעה. לפי המנגנון השני, הצרכנים  שופטים

הצריכה שלהם לאחר קבלת ההטבה. המנגנון השלישי הוא שיווק  שיעורמגדילים את 
למצוא את שיטת אפשר אישי לחברים על ידי הכרת העדפותיהם. במסגרת מנגנונים אלה 

_____________________________________  

  .ה.4צוגיות ראו לעיל פרק ב.יליכולת השוק לפקח באמצעות תובענות י  254
  .א.4ב.-.ב ו2מחירים ראו הדיון לעיל בפרקים ב. אפלייתלהרחבה על   255
ראו הנחיות  –הקמעונאי יכול לפרסם את גובה המבצע בשיעורים או בסכום אבסולוטי   256

  .ג.4שקיפות המחירים, הנדונות לעיל בפרק א.
  ).213(לעיל, הערה   Blattbert, Kim & Neslinראו:  257
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מראש או  ,מתן קופוניםכן רכים שונות וההנחות באמצעות פרסום ההנחות בד
 היא, "הנחה" רשמיבאופן  מכונה שאינה ,אחרת דרך 258ב"הפתעה" בעת הקנייה בחנות.

 אפשרש, שלישיים מגורמיםבמתנה  לצרכנים הניתנים ערך צוברי כרטיסים ידי על
  259.סגורות ברשתות לממשם

יל את רווחתם, הנחה מכל מין וסוג היא הטבה לצרכנים, שאמורה להגד ,לכאורה
 261(למשל, בהקשר של קשירה אסורה). 260תחרותי- אולם להנחה יכול להיות גם פן אנטי

גרמה להדים כמצוין לעיל אך  262בשנים האחרונות, הלכה והתרחבהשיטת ההנחות 
למשל בעקבות תופעת ההנחות שאינן ניתנות לפדיון (בניגוד להנחות הניתנות  ,שליליים

לציה ולה על משך זמן ההנחה. בתחום זה לא התפתחה רגלמימוש מיידי) או בגין מגב
אך חלקן  ,מםיבות עיטישכן כפי הנראה חלק מההנחות מ 263נה על הצרכנים,יענפה שמג

  264י).גופים בעלי כוח מונופוליסט שמציעיםמם (למשל, הנחות יעלולות להרע ע
טים ביבשני ה כאמוראך , לכאורה להנחות חוק קידום התחרות בענף המזון מתייחס

ועולה בקנה אחד עם  מקריתלטעון שהתייחסות זו  אפשרמאוד. מצד אחד,  מצומצמים
החוק גם לא  – ולפיה לא הונחה תשתית עיונית מספקת ערב החוק ,קורת במאמר זהיהב

, הואיל אחר מצד 265.באחוזים או בסכום אבסולוטי –מחייב הצגה אחידה של ההנחה 
ן מראש ברגולציה פרטנית, וכאמור גם לא והנחות הן רבות ומגוונות, קשה להסדיר

ה, ינאמץ את העמדה הראשונה ובין את השנישענפה בתחום זה. בין  התפתחה רגולציה

_____________________________________  

  ).214(לעיל, הערה  Heilman, Nakamoto & Raoראו:   258
ראו: לירן חיים, "משתלם לשלם? כרטיסים צוברי ערך ומקומם בעיצוב מדיניות   259

(להלן: חיים). המאמר בוחן  770, בעמ' 765ל (תשע"ו)  מחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפטשלומים", ת
ראשונה את שוק "הכרטיסים צוברי הערך" בישראל ובודק את תפקידם בשוק אמצעי ל

התשלום ואת ההסדרים המשפטיים הראויים. בשל יעילותם של כרטיסים צוברי ערך 
שימוש בכרטיסים אלה. עיקר כלכלית, המאמר ממליץ על הרחבת ה-ותרומתם החברתית

ה יתפקידם של כרטיסי ערך הוא להנגיש את אמצעי התשלום האלקטרוניים לאוכלוסי
). כדי לקדם את 782–779 ,773–772 המוחלשת ולצמצום שימוש באשראי (שם, בעמ'

המטרה מציע המאמר כמה מנגנוניים, מכווני שוק, שעל המדינה לאמץ כדי לתמרץ את 
 ).772–770 רטיסים צוברי ערך (שם, בעמ'הלקוחות להשתמש בכ

 Bruce H. Kobayashi, “Theתחרותית של הנחות ראו: - על ההשפעה התחרותית או האנטי  260

Economics of Loyalty Discounts and Antitrust Law in The United States”, 1 Comp. 

Policy Int’l (2005) 1, p. 2, [ssrn.com/abstract_id= 794944].  
  .ב.4ב.- .ג ו2להרחבה בנושא קשירה ראו הדיון לעיל בפרקים ב.  261
 Edwardsליארד דולר בשנה. ראו: ימ 10–4- מוערך בהיקף ההנחות במשק האמריקני   262

  .362) בעמ' 216(לעיל, הערה 
, Edwards. סקליפורניה וטקס יורק, כמו ניו ,למעט בכמה מדינות בודדות בארצות הברית  263

  .364–363 שם, בעמ'
)) אף הם 259יצוין כי כרטיסים צוברי ערך של "רשת סגורה" (ראו, חיים (לעיל, הערה   264

התחרות, כי הם ניתנים לצרכן למימוש רק ברשת אחת ואינם  אתעלולים להקשות 
 בין רשתות ולהגביר את התחרות. מאפשרים לו לבחור 

 .132.ג. ובפרט הטקסט הנלווה להערה 4ראו לעיל הדיון בפרק א.  265
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הרי כלל גילוי מנדטורי רחב עשוי לשמש כתחליף לרגולציות פרטניות רבות, לסייע 
, לציבור הצרכנים לאמוד טוב יותר את טיב ההנחה ולתת מידע לשוק, לגופים צרכניים

  ם. ילבחון כל הנחה לגופה בכלים אובייקטיבי
שנועדו להגביל  חוק מנגנוניב שחובת גילוי עשויה לתמוך עולה מהאמור לעיל

להפחית את עלויותיהם ולאפשר לרגולטורים לבחור חלופות  ,תחרותיים- הסדרים אנטי
  .בתחום ההגבלים העסקיים והגנת הצרכןפחות  מתערבות

  פעולתם של מגוי שוקגילוי כמגון מסייע ל  .2

  גילוי אות ככלי רגולטורי "רך"  )א(

מוצרי  ם שלבפרק זה נבחן טיעונים אפשריים כנגד החלה של חובת הגילוי הנאות בשווקי
המזון והצריכה. טיעון מרכזי של הכלכלה הניאוקלאסית נגד החלה של חובת גילוי נאות 

אנו  266ל הצרכן, אינה נחוצה.לרבות הגנה ע ,הוא שכל התערבות בשווקים משוכללים
טוענים כי הטיעון הקלאסי נגד התערבות בשוק תחרותי אינו רלוונטי בשווקים לא 

ובמיוחד בשוק ריכוזי עם כשלי שוק נוספים רבים כדוגמת השוק  ,תחרותיים
  267הישראלי.

בידי המחוקק כלים רגולטוריים אחרים לפתרון כשלי שוק, דוגמת דיני ההגבלים 
על פניהם בהיותו פולשני פחות מכלים  ניכרלגילוי מנדטורי יתרון העסקיים, אך 

או  Soft Paternalism(269תים "פטרנליזים רך" (יועל כן הוא מכונה לע 268אחרים,
.Asymmetric Paternalismסימטרי" (-"פטרנליזם א גילוי מנדטורי צפוי כאמור,  270)

את ועוד, על פי רעיון זה, כשלי השוק בעלויות נמוכות יחסית. ז ם שללהקטין את השפעת
טיביות שמונעות מהם לקבל יהתערבות נחוצה כדי להגן על הצרכנים בשל ההטיות הקוגנ

כיצד שימוש בכללי גילוי יכול לסייע להפעלתם  לעיל הסברנו 271החלטות מושכלות.
הצורך בשימוש במנגנונים את היעילה של הסדרים רגולטוריים אחרים ולהפחית 

אמפיריים מן המשפט המשווה לכך שהגילוי המנדטורי  ןאף תימוכימתערבים יותר. יש 

_____________________________________  

  . 100) בעמ' 25(לעיל, הערה  Armstrongראו:   266
של גילוי מנדטורי כדי לפתור בעיות של מידע  למצוא תמיכה בהחלה אפשרבספרות   267

  .149) בעמ' 24(לעיל, הערה  Spanogleסימטרי. ראו: -א
 268  Oren Bar-Gill, Seduction by Contract (2012) p. 32  :להלן)Bar-Gill( .  
  .31בהערה  32שם, בעמ'   269
270  Colin Camerer et al., “Symposium: Preferences and Rational Choice: New 

Perspectives and Legal Implications: Regulation for Conservatives: Behavioral 

Economics and the Case for ‘Asymmetric Paternalism’”, 151 U. Pa. L. Rev. (2003) 

1211, pp. 1212, 1219–24.  
271  Cass R. Sunstein & Richard H. Thaler, “Libertarian Paternalism is not an Oxymoron”, 

70 U. Chi. L. Rev. (2003) 1159.  



  "חתשע יב דין ודברים  לימור ריזה ועם שר

310  

שינה לטובה את הרגלי הצריכה של הצרכנים בשווקים שהיו חשופים לגילוי וולונטרי 
  272ומנדטורי כאחד.

  סיוע בפיתוחם של אתרי השוואת מחירים פרטיים  )ב(

מסר ירים יהאם גילוי נאות של מחיר המוצרים ושל קריטריונים בנוגע לאיכות המוצ
לשווקים באופן וולונטרי על ידי היצרנים? טיעון זה נשמע בהקשר של שוקי מוצרים 

ה"יד הנעלמה" להסדיר  לא הצליחה נראה כי בפועל 273שונים וסוגים שונים של מידע.
לטענתנו,  274כמה אתרים פרטיים להשוואת מחירים.קיומם של את השווקים, למרות 

ה, גילוי נאות וולונטרי אינו צפוי להתרחש, או לכל מוצרי המזון והצריכ ם שלבשווקי
שיחריף את כשלי השוק וימנע השוואת מחירים  ,היותר יתרחש באופן מוגבל ומוטה

סטרי של -יעילה. כשלי השוק שעליהם אנו מצביעים, ובעיקר כשלי המידע במודל הדו
יסת התמריצים פתרון בלא התערבות רגולטורית. קר-זרימת המידע, הם חמורים ואינם בני

הכפולה נובעת מכך שלמשווקים אין כלים כדי לשכנע את היצרנים והצרכנים בדבר 
יבויותיהם לעשות כן אינן אמינות. גם בעיות של סיכון מוסרי אינן יהגינות מצגיהם, והתח

בהיעדר כלים בידי הצרכנים לפקח על פעולתם של היצרנים והמשווקים.  זוכות לפתרון,
כולים, בין היתר מסיבות רגולטוריות, ליצור תבנית גילוי אחידה המשווקים אינם י

בכל הקריטריונים הנדרשים לצורך מתן מידע נאות, ואין להם  הדיומתאימה לעמ
תמריצים מספיקים לכך. שימוש בסוכנויות אימות מידע (כגון אתרי השוואת מחירים) 

שמונע השוואת מחירים  בשל ביזור הסוכנויות שארצפוי לפתור את הבעיה, בין ה אינו
יעילה. שימוש בנציגים יוצר בעיות נציג חדשות וניסיונות מניפולציה של היצרנים 

שעלולים לנסות ולהשפיע על אותן סוכנויות ולהטות את חוות דעתן. כאשר  ,והמשווקים
המודל העסקי של סוכנויות בתחום מסוים הוא תשלום של היצרן לסוכנות (למשל, אתרי 

וחלקם בוחרים לשווק בעצמם.  ,נרשמים לכל סוכנות יםמעט ת), יצרניםשיווק טיסו
כאשר מימון הסוכנות נעשה על ידי יצרן אחד או על ידי יצרנים מעטים, אימות הנתונים 

  275ואופן הצגתם באתרי השוואת המחירים צפוי להיות מוטה לטובת המממנים.

_____________________________________  

272  Alan D. Mathios, “The Impact of Mandatory Disclosure Laws on Product Choices: 

An Analysis of the Salad Dressing Market”, 43 J. L. & Econ. (2000) 651.  
. באשר לצורך לקבוע את היקף 41–40, 38–37) עמ' 268(לעיל, הערה  Bar-Gill  ראו:  273 

הגילוי והפרטים הנדרשים במסגרתו לפי זיהוי מאפייניו הנפרדים של התחום הנבחן 
בחנה בין הל), באשר 138(לעיל, הערה  Bar-Gill & Board(למשל, שוק כרטיסי האשראי); 

מידע על המוצר שליצרנים תמריצים מספיקים כדי לספקו לשוק ובין מידע על אופן 
שליצרנים אין תמריץ מספיק  ,)Product use informationהשימוש במוצר בידי הצרכנים (

  .138כדי לספקו לשוק. לפירוט ראו: לעיל, הערה 
כיום כמה "אפליקציות להשוואת מחירים", המופיעות בדף הבית של משרד הכלכלה יש   274

  והטקסט שלידה.  319מסחר וצרכנות. כמו כן, ראו להלן, הערה  –והתעשייה 
  .112–109 ) בעמ'25(לעיל, הערה  Armstrongראו:   275
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, גם ואולם 276.מחירים להשוואת אתריםפועלים  בישראל הצרכניים בשווקים, כאמור
, מהסיבות אינם מוטים, אין בכך כדי לתקן את כשלי השוק המתואריםם אלה כאשר אתרי

יביא להגברת שראשית, לעיתים קורס תמריץ היצרנים למסור מידע בשל החשש  הבאות:
שנית, לעיתים קורס תמריץ המשווקים למסור את  277;הצריכה של מוצרי מתחריהם

שלישית, ציבור  ;רות ובאופן שיאפשר את השימוש העדכני בוסרו במהיוהמידע או למ
רביעית, קושי נוסף  ;הצרכנים ברובו אינו מודע לקיומם של אותם אתרי השוואת מחירים

אתרי השוואת מחירים הוא היעדר קריטריונים ברורים להשוואה בין  ם שלבפעולת
ליצור תבנית גילוי  חמישית, לאתרים אלה אין אפשרות ;מוצרים ברשתות שיווק שונות

 ביכולתםאופטימלית, שכוללת התייחסות לכשלים השונים בשווקים. בין היתר, אין 
פעולת  של עלויותהלדרוש מהמשווקים לספק להם את הנתונים הנדרשים להפחתת 

הטיות הצרכנים. הם אף אינם יכולים לדרוש מהמשווקים להציג  של השווקים ולצמצום
שונות, להציג את המידע הנחוץ על איכות המוצר, ובין היתר את מחיר השוק בלא הנחות 

) ולאכוף עמידה בכללים של Labelingאינם יכולים לקבוע את דרישות תיוג המוצרים (
הגדרת מוצרים וציון מחיר ליחידת משקל. יצירת תבנית גילוי אופטימלית והפעלתה 

ולתה של המערכת בשווקים אינה יכולה להתבצע בלא מעורבות רגולטורית. רק פע
לשקול גם את  תאפשרהרגולטורית לקביעת כללי גילוי מנדטוריים נאותים ואכיפתם 

שיפעלו על פי כללי הגילוי  ,האפשרות להשתמש באתרי השוואת מחירים וולונטריים
  המנדטוריים.

  שלום של מגוי שוק בפתרון בעיות במידעיכ  )ג(

י מידע נפתרים באמצעות מנגנוני שוק, טיעון אחר כנגד החלת חובת גילוי הוא שכשל
) ללקוחות באמצעות המוניטין שלהם על Signalingביניהם יכולת האיתות של הספקים (

 278איכות מוצריהם ועל הגינותם בקביעת מחירי המוצרים בשווקים עם שחקנים חוזרים.
 טיעון נוסף הוא שהיצרנים יכולים להביא לסינון המידע ולבידולם ממתחרים אחרים

)Screening באמצעות מנגנונים שונים, למשל תעודות אחריות או סוכנויות שיאמתו את (
 טוען שגם פירמות מונופוליסטיות יבקשו לבדל את עצמן ולמסור Grossman 279המידע.
וולונטרי מידע על איכות מוצריהן, שייתר את הצורך בהתערבות ממשלתית דוגמת  באופן

ק יש יכולת להתמודד גם עם בעיות של מידע עוד נטען שלשו 280גילוי מנדטורי.
_____________________________________  

  .168ראו: לעיל, הערה   276
  והטקסט שלידן. 168–167ראו: הדיון לעיל, הערות   277
 ,Ginger Zhe Jin & Phillip Leslie; 103–102 ) בעמ'25 (לעיל, הערה Armstrongראו:   278

“Reputation Incentives for Restaurant Hygiene”, 1 Am. Econ. J. (2009) 237.  
) נוצר כשהקונה מעביר מידע בשונה מהמוכר בתרחיש של Screeningסינון מידע או בידול (  279

 Joseph E. Stiglitz, “The Theory of ‘Screening’, Education and). ראו:Signalingתות (אי

the Distribution of Income”, 65 Am. Econ. Rev. (1975) 283.  
280  Sanford J. Grossman, “The Information Role of Warranties and Private Disclosure 

About Product Quality”, 24 J. L. & Econ. (1981) 461.  
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סימטרי בנוגע לאיכות המוצר ולא רק למחירו (כל עוד עלויות העסקה אינן גבוהות -א
מוצרי המזון והצריכה כשלי השוק,  ם שלבשווקי כאמור, אנו מראים כי 281במיוחד).
 חמורים. היצרנים והמשווקיםסטרי של זרימת המידע, הם -במודל הדו אלוובעיקר 

מפעילים מנגנוני מוניטין ואיתות שונים על הגינות המחירים ואיכות מוצריהם, אך 
לצרכנים אין כלים לבחון אם מדובר בפרסום מטעה או באיתות או התחייבות אמינים. 

, בעוד השפעותיהם של מאודקטן  אפוא כוחם של מנגנונים אלה במיתון כשלי השוק הוא
  כשלי השוק חמורות.

הם שחקנים חוזרים בשווקים, אין בכך כדי לפתור את הכשלים גם אם הצרכנים 
. הצרכנים אינם למדים מן הניסיון באופן שיש בו כדי לפתור את הבעיות הללו

המתוארות. הצרכנים אינם יכולים לזכור אפילו חלק קטן מהמידע הדרוש לצורך קבלת 
כאשר מדובר  החלטות רכישה. צרכנים אינם פועלים בדרך של איסוף מידע, במיוחד

במוצרים זולים הנרכשים בכמויות רבות, וניסיון לחנך צרכנים לאסוף כמויות ניכרות של 
, איסוף המידע החלקי על ידי על כך מידע אינו יעיל וממילא אינו יכול להצליח. נוסף

מנוצל לרעה על ידי הפירמות שפועלות הבאופן  יםמוט שימושם בוהצרכנים ואופן 
  בשווקים.

מסירת המידע בישראל על ידי המשווקים מכוח חוק קידום התחרות בענף  יודגש כי
 282שאינו מאפשר השוואת מחירים יעילה. ,המזון נעשית באופן חלקי ולא ידידותי

של בניית  –הכרוכות בכך  אסטרטגיה זו מצביעה על כך שבעיני המשווקים, העלויות
אתרים ידידותיים, של יצירת תבנית יעילה למסירת המידע, של העברת מידע שוטף ושל 

גבוהות מרווחי מוניטין  – נה אפשרית היוםיויתור על רווחים מהתנהגות אסטרטגית שה
  אפשריים.

  תשובה לביקורות אפשריות גד הטלת חובת גילוי  .3

יידר: קיימים מחקרים אמפיריים וששחר -בןתשובה ראשוה לטיעויהם של   )א(

  התומכים בגילוי מדטורי

. ביקורת הגילוי חובת כנגד לעלות שעשויה אפשרית קורתילב להשיב נבקש זה פרק- בתת
 More Than You Wanted To Know: Theבספרם  ,ושניידר שחר- בןכזאת הוצגה על ידי 

Failure Of Mandated Disclosure.283 מחקרים אמפיריים הצביעו על כך ש המחברים
שבחנו השפעות של דיני גילוי מנדטוריים בתחומים שונים אינם מראים תוצאות 

כי כללי הגילוי לא השיגו את מטרותיהם. הם טוענים, בין  עולהחלקם ממשמעיות ו- חד
_____________________________________  

 Boyan Jovanovic, “Trustful Disclosure of Information”, 13להרחבה של טיעון זה ראו:   281

Bell J. Econ. (1982) 36.  
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היתר, כי מחקרי מעבדה אינם כלי אמין להוכחת יעילותם של כללי גילוי בשווקים, משום 
  284ן רכיבים רבים בפעולתם.בחשבו מביאיםשאינם 

הראה כי מחקרים אמפיריים שונים מצביעים על יכולת  )Sunstein( סנסטייןמנגד, 
כאשר פרטים מקבלים מידע מחקרים אמפיריים מראים כי , כךההשפעה של כללי גילוי. 

יפעלו לפי אותו מידע שהסיכוי בנוגע לתועלת או לסיכון שגלומים בפעולות מסוימות, 
זאת ועוד,  285.לפעול עליהם שבהמידע ברור בנוגע לדרך אם הם מקבלים גם גבוה יותר 

סנסטיין הציג מחקרים אמפיריים שמראים כי למידע בולט וברור יכולות להיות השפעות 
מכאן  286מידע סטטיסטי או מופשט.יש לגדולות יותר על התנהגות הפרטים מאשר 

רי, עשוי לסייע לצרכנים בקניית שמפורסם במסגרת גילוי מנדטו ,שמידע ברור וידידותי
  סל מוצרים נחוץ. 

שחר ושיידר: בעיית עיבוד המידע עבור הצרכים -ה לטיעויהם של בןיתשובה שי  ב.

  בשוק מוצרי המזון והצריכה פשוטה יחסית

אך טוענים שאף אם הוא לא  ,שחר ושניידר אינם מתנגדים לגילוי מנדטורי כשלעצמו-בן
הטעם לכך הוא שהגילוי  287תים רחוקות בכוחו להצליח.ילע רק ,שלוןינועד מראש לכ

מתבסס על הנחות שגויות באשר לשימוש במידע על ידי הפרטים ולדרך שבה הם 
מקבלים החלטות, ומחייב עמידה בשרשרת של דרישות משלושה שחקנים: קובע 

 הם 288רבים. עומדים קשייםכל אחד מהם שבפני המדיניות, מוסר המידע ומקבל המידע, 
) ומעדיפים Decision Averseטוענים, בין היתר, כי הפרטים הם "שונאי החלטות" (

להימנע מקבלת החלטות או לקבל אותן בלא מידע. בעיות של שפה והבנת הקריאה של 
יה וקשיי חישוב פוגעים ביעילות הגילוי, ומקבל המידע (אך לא רק הוא) יחלק מהאוכלוס

המידע.  דוביעקשיי  ועם) Overinformation( עודף מידע תיבעימתקשה להתמודד עם 
מכאן, הם טוענים, קביעת תבנית גילוי שתכלול את המידע הנחוץ בהיקף הראוי אינה 

המחברים אף רואים במנגנוני החשיבה האנושיים שעליהם מצביעה הכלכלה  .אפשרית
 289ההתנהגותית גורם שמפחית מיעילות פעולתם של כללי גילוי.

 ,נם "שונאי החלטות"יהפרטים הש שחר ושניידר-נותיהם של בןעם זאת, נראה שטע
מוצרי המזון והצריכה,  של או שונאי קבלת החלטות על בסיס מידע, אינן תקפות בתחום

נו במאמר, המידע הנדרש לצורך יהצרכנים. כפי שהראשל  ניכרחלק בנוגע ללפחות 
, שיצירתו י מוצריםמידע על מחירהאחד,  נחלק לשניים:פעולה מיטבית של השווקים 

_____________________________________  
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שחלקו נקבע ברגולציה קודמת,  ,מידע על איכות המוצריםהאחר,  והבנתו פשוטות;
מקפידה על גילוי פשוט במהותו על גבי המוצר, ובאופן יחסי אף הוא אינו מידע ה

מורכב. אנו מראים כי בתחום מוצרי המזון והצריכה מאפייני המידע הנחוצים לצורך 
ם אינם רק אלה הנחוצים לצרכנים אלא גם ליצרנים. פעולתם פעולה יעילה של השווקי

היעילה של השווקים תלויה גם בכך שליצרנים ולצרכנים תהיה רמת ביטחון גבוהה 
באשר לנכונות המידע שמספקים הקמעונאים לשווקים. על פי המודל שהצגנו, מאפייני 

  .באופן יחסי המידע הנדרשים בתחום זה ודאיים
 איכות ועל מוצרים מחירי על מידע שכולל, הגילוי כללי ךלצור הנדרש המידע

 קשיי לעורר או גבוהה ברמה הנקרא הבנת לחייב צפוי אינו, ראויה בתבנית שיוצג, המוצר
שילוב מידע חזותי שיזהה את המוצרים והרגולטור יידרש להגדיר את המוצרים,  .חישוב

 אתאימים תקל אף היא קביעת יחידות משקל במקרים המת 290עיבוד המידע. אתיקל 
וחיוב הצגת המידע בנוגע לאיכות המוצר באופן שנקבע ברגולציה קודמת  ,עיבוד המידע
במחשבי היצרנים והמשווקים,  כמובן כל המידע הנדרש מצוי 291.והבנת אתיקלו אף הם 

והעברתו באופן שוטף ובתבנית גילוי אחידה לאתר מרכזי או לאתרים אחדים אינה צפויה 
  מה מורכבת ויקרה.להיות משי

נו במאמר, החשיבה האינטואיטיבית של הצרכנים מנוצלת על ידי יכפי שהרא
היצרנים והמשווקים להשאת רווח תוך כדי פגיעה בצרכנים, וקביעת כללי גילוי תמתן את 

כך, לדוגמה, הרגולטור יוכל לקבוע כיצד יש  292יכולתם לבצע מניפולציות מסוג זה.
  בלטת מוצרים שמטרתה הטיית צרכנים.להציג הנחות ולאסור על ה

שחר ושיידר: כללי הגילוי האות שדרשים בשוק -בן תשובה שלישית לטיעויהם של  ג.

  מוצרי המזון והצריכה אים כה מורכבים

בשל מורכבות גם להציל את הגילוי המנדטורי  אפשר- איטוענים כי  שחר ושניידר-בן
י כדי למסור את המידע הנחוץ לפרטים המידע. רמת המורכבות הנדרשת מכללי הגילו

 293והופכת אותם לבלתי ניתנים להבנה, מאודנה גבוהה ילצורך קבלת החלטה מושכלת ה
_____________________________________  

 ושע לגילוי המידע.שדן בתובנות צורניות מן ניתוח במאמר בנ ,.ב1הכל כמוסבר בפרק ה.  290
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זאת ועוד,  294החקיקה אינו מאפשר ליצור מערכת אופטימלית של כללי גילוי.ותהליך 
כמו ויתור של המחוקק על  ,יתר של כללי גילוי גורם לעיתים לעלויות מיותרות-אימוץ

לוי עלול לגרום לפגיעה בפעולת ייתר של כללי ג-רגולציה נדרשת אחרת. לגישתם, אימוץ
השווקים, למשל בשל השקעה מיותרת בגילוי ולא בפיתוח השווקים, ובמקרים מסוימים 

  295הנות מיתרונותיהם.ילהיות מוטה לטובת עשירים שיוכלו לאף 
לוי, כדי למסור את כי רמת המורכבות הנדרשת מכללי הגי עולההמאמר ממנגד, 

מוצרי המזון  ם שלהמידע הנחוץ לפרטים לצורך קבלת החלטת רכישה מושכלת בשווקי
והצריכה, אינה גבוהה יחסית למוצרים אחרים (למשל, חוזי כרטיסי אשראי ושירותי 

טלפונים סלולריים). המידע ממילא נמצא כבר ברשותם של הקמעונאים, וגם יצירת 

יצירת של הליך העתה היא משימה אפשרית. בעיות בתחום תבנית גילוי ראויה והטמ

שורה של נושאים שיש  תצגומאמר מבהרגולציה אינן נחלתם הבלעדית של כללי גילוי, ו

כי גם  יודגש .המזון בענף התחרות קידוםכללי גילוי ראויים בחוק  ם שללהסדיר בקביעת

, ובמיוחד יעיםהמשק רובקיימות מערכות גילוי משוכללות,  שבהםבשוקי ההון 
, אינם יכולים להתמודד עם המידע הרב שמונגש ההון בשוקמשקיעים חסרי מומחיות 

יצירת מערכת דיווח משוכללת מקטינה את תופעת האדישות הרציונלית  מנםואלציבור. 

 באמצעות לציבור מוקנים הדיווח מערכת יה שלמיתרונות ניכר חלק אך, המשקיעיםשל 

 התובענות מנגנון, אנליסטיםקרנות פנסיה,  דוגמתאחר הדיווח,  עוקביםה פיננסיים גופים

 נמוכה מומחיות בעלות אוכלוסיות שגם מכאןוהציבור.  רגולטורי פיקוחו יצוגיותיה

. גם בשוק המזון, צרכנים מקבוצות הפיקוח מן נהנות מוחלשות ואוכלוסיות יחסית
 להשתמש הצרכניםנוך הנו מהפיקוח על הדיווח שיבצע רוב הציבור. חיימוחלשות י

, בהגדלת חלקם של הצרכנים שנהנים הארוך בטווח לפחות, יסייע הדיווח במנגנון

  .צריכהמהגילוי באופן ישיר ומשתמשים בו בקבלת החלטות 

  מיתון החשש מפי הסדר כובל  ד.

רבות בפיתוחו של שוק יעיל. עם זאת, הועלתה הטענה כי גילוי  מסייעתמידע ב שקיפות
, ואולם 296צדדית, יכול לעודד הסדרים כובלים.-ולו חד ,אות פומביתמידע בהתבט

כל התבטאות פומבית כזו שיש בהדינים בארצות הברית ובאיחוד האירופי אינם רואים 

_____________________________________  

  .168–138 ראו: שם, בעמ'  294
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כניות עתידיות (גם ובה הגבל עסקי, אלא בהתבטאויות שלפי טיבן יש בהן כדי לחשוף ת
רה לבצע את ההשקעות באמצעות פרסום מחירים עתידיים שנועדו לאפשר למתח

ממילא, יצרנים ומשווקים גדולים יכולים לזהות את המחירים  297.)וההתאמות הנדרשות
העכשוויים של המוצרים שנמכרים על ידי מתחריהם. קיימות סיבות נוספות לכך 
שהטענה האמורה אינה מאיינת את הטעמים לקידום גילוי המחירים בשוק מוצרי המזון 

ההגבלים העסקיים אוסר על הסדר כובל ומעניק לרשות ההגבלים והצריכה. ראשית, חוק 
כך שגם אם גילוי מידע מעורר תופעות  ,העסקיים כלי אכיפה כנגד אלו הפוגעים בתחרות

מן. מעבר לכך, גם אם נקבל את הטענה שגילוי יכלים להתמודד עבחוק לוואי, יש 
מו מסייע בפיקוח עליהם המחירים מסייע ביצירת הסדרים כובלים, בו בזמן הגילוי עצ

דיני ההגבלים  ם שלובמניעתם. כפי שהרחבנו לעיל, הפיקוח על השווקים ואכיפת
ווצר הסדר כובל ימחסור במידע. אם ישל העסקיים ודיני הגנת הצרכן נפגעים כתוצאה 

בעקבות פרסום המחירים, המחירים המתואמים יתועדו אף הם במנגנון הגילוי המוצע 
ים יהנגשת הנתונים הראיית אתסטוריים יקל ירים העדכניים וההתיעוד המחי 298כאן.

עדכני  – אלא בתיעוד מלא ,הנחוצים, שכן לא מדובר כאן בהתבטאות פומבית גרידא
 299תובעים הייצוגייםה לערשות ההגבלים העסקיים ו לע קל. תיעוד זה יגם יחד וישן

ויתרונותיו  ,ם מזערייםכי חסרונות הגילוי ה אפוא לחשוף את ההסדרים הכובלים. עולה
  בתחום מניעת הגבלים עסקיים גדולים יחסית.

  היעדר פגיעה בסודות מסחריים  )ה(

טענה נוספת שעלולים להעלות מתנגדי גילוי מנדטורי בשוק מוצרי המזון והצריכה היא 
, תבנית הגילוי ואולם 300שגילוי כזה עלול לפגוע בסודות מסחריים של היצרנים בשוק.

סטרי אינה מחייבת גילוי סודות מסחריים. מרבית הפרמטרים -במודל הדושאנו דורשים 
שאנו דורשים את גילוים בתבנית האחידה בין המשווקים לבין היצרנים ניתנים לגילוי על 
ידי השקעת משאבים בגילוים (החוקי). החוק דורש כבר היום את פרסומם של נתונים 

תבנית הגילוי המוצעת אינה  301ר.אחרים, למשל סימון ערכיו התזונתיים של המוצ
לראות בדרישה מהקמעונאי לפרסם נתונים  ואם אפשר ,דורשת את גילויו של סוד מסחרי

על פער התיווך סוד מסחרי או מעין סוד מסחרי, הרי שתועלת הגילוי גבוהה ועלותו 
  נמוכה יחסית.

_____________________________________  

 ראו: שם.  297
 .181ראו: לעיל, הערה   298
  .183–180להרחבה על תובענות ייצוגיות ראו: לעיל, הערות   299
 . 445–407 (תשס"ב), בעמ' עוולות מסחריות וסודות מסחרעוולות מסחריות וסודות מסחרעוולות מסחריות וסודות מסחרעוולות מסחריות וסודות מסחרראו: מיגל דויטש,   300
  .2ראו לעיל הדיון בפרק א.  301
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השיפורים הדרשים בחוק קידום התחרות  –יישום התובות   .ה
  בעף המזון

   כללי – הגילוי חובת פה שלהיק ביישום תובות  .1

ובשל מאפייני  ,בכלל נחוצה מחירים בענף המזוןגילוי  חובתכי החלת  נויעד עתה הרא
את רווחת הצרכנים.  עימה גם כדי לקדם את היעילות ובבד בבד ,בפרט השוק הישראלי

תוכני והן -הן בהיבט המהותי החובהיישום את השגת מטרות אלה במלואן מחייבת 
בהיבט הצורני. בהיבט הראשון, כדי להשיג את מטרותיו, החוק צריך לדרוש כי המידע 

מסר לצרכן בתבנית גילוי שתדרוש פרסום של המידע המהותי הנחוץ לצרכנים לצורך יי
סטורי של יהחלטת רכישה מושכלת. תבנית הגילוי חייבת לכלול גם מידע ה ה שלקבלת

ני, תבנית הגילוי צריכה להיות נגישה, פשוטה, קלה להבנה הנתונים השונים. בהיבט הש
. בפרק זה כההן ערב הקנייה והן במהל לבצע השוואה קלה ועניינית שתאפשר ,ואחידה

שאת נחיצותם הסקנו מן הניתוח  ,אותם קריטריונים כלליים ,לדעתנו ,נסביר מהם
אינם קיימים עדיין ם לו מהישהם חיוניים לצורך בניית תבנית גילוי יעילה ואהכלכלי, 

  302בחוק.

  בהיבט המהותי – הגילוי חובת פה שלהיק ביישום תובות  )א(

אנו טוענים כי השחקנים בשוק צריכים לקבל מידע על המחירים ועל איכות המוצר. 
בהיעדר מידע של הצרכנים על בין היתר, כי  ,מוצג במאמר אנו מראיםהסטרי - במודל הדו

ובהיעדר יכולת של הצרכנים לפקח על איכות  ,כניםמחיר המכירה של המוצרים לצר
נוצרות בעיות  ,המוצרים ועל מידת השקעתם של המשווקים בשמירה על איכות המוצרים

גורמות לכך שהיצרנים מגבילים את  . בעיות אלהקשות של קריסת תמריצים וסיכון מוסרי
סף על כך, נו .השקעתם באיכות המוצר והמשווקים את השקעתם בשמירה על איכותו

יחסי  , באופןכמויות המוצרים שנמכרות יקטנו והמחירים יעלו ,משקל בשווקים בשיווי
הצגה של מחיר המכירה מהמשווקים לצרכנים תסייע בהפחתת משקל תחרותי.  לשיווי

כשלים אלה. מאחר שהיצרנים אינם מכירים את נתוני הביקוש של ב הטיפולעלויות 
יג ליצרנים נתונים שמראים כי הביקוש למוצריהם נמוך הצרכנים, המשווקים עלולים להצ

 ,מהאמיתי, כדי לקבל פער תיווך גבוה מהמוצהר. זוהי בעיה נוספת של קריסת תמריצים
יכולה לסייע בהפחתת עלויותיה. פרסום  303והצגה של מחיר המכירה מהיצרן למשווק

_____________________________________  

גם הספרות שתומכת בהחלת חובה של גילוי נאות בתחומים שונים חלוקה באשר להיקפו   302
  ).273(לעיל, הערה  Bar-Gillולמידת הפירוט הראויים. ראו: 

את בעיית הקשירה  ,למשל ,פרסום מחיר המכירה בין היצרן לבין המשווק עשוי לפתור  303
.ג. לדיון בפתרון של התמודדות 2הטורפנית, הפוגעת בריכוזיות. ראו לעיל הדיון בפרק ב.

עם עלויותיה של קשירה טורפנית בשל פערי מידע בין היצרנים לבין הצרכנים באמצעות 
  .ב.4ללי גילוי ראו גם הדיון לעיל בפרק ב.כ
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שווק (באופן של מחיר המכירה מהמשווק לצרכן הסופי ושל מחיר המכירה מהיצרן למ
שיאפשר את חישוב הרווח הגולמי מהמוצר) עשוי גם להקטין את יכולתם של המשווקים 

הואיל  שימנעו כניסת מתחרים לשווקים. ,והיצרנים המונופוליסטיים ליצור חסמי כניסה
לפרסום  רבה יותר ואנו מניחים משווקים ויצרנים רציונליים ומקצועיים, יש חשיבות

קדמי המליץ לממשלה כי  צוותכי  יצוין להצגתו הידידותית.נמוכה יותר המידע ו
במקטע הספקים, יופעל לטווח קצר פיקוח מחירים  רבהקיימת ריכוזיות  שבהםבמוצרים 

יידרש דיווח על רווחיות לפחות אחת לרבעון. מוצר  בנוגע אליהםעל כמה מוצרי מזון, ו
  304כי הרווח עליו אינו סביר יוכנס לפיקוח. שייקבע

מחיר המכירה מהמשווק לצרכן הסופי  את ברציפותלפרסם  היאכי הצעתנו  ריובה
 יש מנדטורית גילוי לחובת. כאמור, המוצריםכל  שלמחיר המכירה מהיצרן למשווק  אתו

 ההגבלים דיני דוגמת, שוק כשלי לפתרון אחרים רגולטוריים כליםעל פני  רביתרון 
מעודדת את התחרות עדיפה הגולציה ר – ובמיוחד 305פחות, מתערבת בהיותה, העסקיים

  306תמיד מפיקוח על המחירים.
אודות איכות המוצר הכולל, על כדי לפתור את בעיות המידע, לצרכן דרוש גם מידע 

לצורך קבלת  ובין היתר הרכבו התזונתי של המוצר ופרמטרים נוספים שנדרשים ל
ם קיימים בדין אנו סבורים שמטעמי יעילות ראוי להשתמש בהסדרי 307החלטת רכישה.

לצורך קביעת קריטריונים מרכזיים שנדרשים להגדרת רכיבים מהותיים שונים של תבנית 
אודות כל מוצר על כגון סיווג המוצרים, אופן הצגת המחיר ופרסום המידע  ,הגילוי

ומוצר. כך למשל, המחיר צריך לכלול את מחיר המוצר ואת המחיר ליחידת משקל או 
  308וואה).ההשאת נפח (כדי להקל 

נתוני המחיר ואיכות המוצרים חיוני גם  של םמכי חיוב פרסו עולההניתוח במאמר מ
שלשחקנים בשווקים אין תמריץ מתאים  ,כדי להפחית את עלויות היותם מוצר ציבורי

פגיעה בתמריץ עם השפעות חיצוניות שליליות (כדוגמת  ותככלי להתמודדגם ו ,ולייצר
זאת ועוד, גם תבנית גילוי מידע  ).ריכה איכותייםהיצרנים לייצר מוצרי מזון וצ

 רואופטימלית אינה צפויה להיווצר בשווקים בשל היותה מוצר ציבורי, ועל המחוקק ליצ
  ה.אות

_____________________________________  

  .23) בעמ' 4דוח צוות קדמי (לעיל, הערה   304
  .1הדוגמאות בפרק ד.  305 
לביקורת על שימוש בכלי הפיקוח על מחירים גבוהים של גופים מונופוליסטיים, ראו: גל   306

מעודדת את התחרות תמיד עדיפה מפיקוח על הרגולציה ש). לטענה 236ונבו (לעיל, הערה 
  .115) בעמ' 21המחירים, ראו גילה (לעיל, הערה 

  .ה.4ב.-.ג ו3להרחבה בדבר איכות המוצר ראו למשל לעיל הדיון בפרקים ב.  307
ה לתקנות קידום התחרות ענף המזון (שקיפות מחירים), יל פי התוספת השניע  308

, קובץ מצרכים ומחירים שיפרסם קמעונאי גדול חייב לכלול גם 7442, ק"ת 2014–תשע"ה
כנדרש בתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה),  ,מחיר ליחידת מידה של המצרך

ואינה כוללת רכיבים שונים שהחוק  דמאו, אך דרישה זו חלקית 1371, ק"ת 2008–תשס"ח
  . 2דורש את הצגתם על גבי אריזת המוצר. לפירוט רכיבים אלה ראו הדיון לעיל בפרק א.



  חובת גילוי רחבה בעף המזון כפתרון למשבר יוקר המחיה  ע"חתש יב דין ודברים

319  

המידע שאנו מבקשים לפרסם הוא מידע רלוונטי ולא מכביד, שכן הוא מתבסס 
כדי  ,ריון הגילויעל חקיקה קיימת. אנו סבורים שיש לקבוע כללים ברורים לקריט בחלקו

מכאן שמדובר  309לא להציף את הצרכן במידע רב ובמידע שאינו ניתן לעיבוד בקלות.
חלק מהם נעשה כבר תהליך בנוגע לבמידע רק על מחיר ופרמטרים מרכזיים של איכות, ש

  הסדרה.
יש לזכור שהמידע על מחיר המכירה מהיצרן למשווק ועל מחיר המכירה מהמשווק 

המשווק, ולכן עלות פרסומו במאגר אחיד צפויה  – זמין לשחקן אחדלצרכן הוא מידע ש
 ,להיות נמוכה. השחקנים העסקיים בשוק (היצרן והמשווק) נדרשים לפרסום מינימלי

אמור לחשוף פרטים עסקיים מסווגים, אך בד בבד אמור לקדם את הרווחה  אינוש
מנם וא עים בתחרות.החברתית והסרת חסמי כניסה לשוק מוצרי המזון והצריכה, שפוג

אלצו לחשוף בדרך זו מידע על פער התיווך, מידע שאותו אינם מעוניינים יהמשווקים י
לחשוף, אך כאמור, היתרונות הגלומים בכך רבים. זאת ועוד, מידע זה יידרש מכל 

  המשווקים הגדולים ולא יוכל לתת לאחד מהם יתרון תחרותי.
(וגם שינוי  טוריים של מחיר המוצרסיבהיבט המהותי נדרש פרסום של נתונים ה

 ,סטוריילרבות מחירו הה ,למשווק ולצרכן הסופי. הצגת מחיר כולל של המוצר באיכותו)
(לפי הכלכלה הניאוקלאסית)  שפועלים באופן רציונלימאפשרת לצרכנים המיודעים 

עליית בעלייה במחירי התשומות או  ,למשל ,לבחון אם עליית המחירים משקפת
תים שיפוט אינטואיטיבי ים צרכנים שפועלים באופן רציונלי מפעילים לעג 310.סיםימ

באופן לא רציונלי (או שנחזה ככזה בשל סטייתו מהתנהגות שנתפסת על ידי הכלכלה 
 Bounded Rationality.(311קלאסית כרציונלית), תופעה שמכונה רציונליות חסומה (אויהנ

תסייע לשחקנים  ,מחירו ההיסטורילרבות  ,, הצגת מחיר כולל של המוצרלכך בהתאם
שחקנים שפועלים בנסיבות אלה  –שמבצעים שיפוט מוטה בשל הטיות קוגניטיביות 

רטוניסטית של ולהתמודד עם התנהגות אופ –באופן לא רציונלי (או שנחזה ככזה) 
לכאורה על נתונים היסטוריים מנם המידע וא 312,לעיל שצוין כפי, זאת עם. המשווקים

אנשי  עבור יותר יעילהוא וטריוויאלי לצרכן הממוצע,  אינו בהכרח ענייןבודו אך עי ,זמין
. נקודת ההתייחסות הראשונית של צוגיותיי בתובענותהתובע ועורכי דינו  כמו ,המקצוע

סטורי יהצרכן חשובה לו לצורך אומדן רווחיו או הפסדיו, ומכאן שידיעת המחיר הה
ונטי ולהטות את נקודת ההתייחסות הראשונית מידע רלו ממנו תמנע מהמשווקים להסתיר

לא אלמלא כן לגרום לצרכנים לרכוש מוצרים שהיצרנים והמשווקים מעוניינים  313שלו.

_____________________________________  

והטקסט  289על הבעייתיות בהצגת מידע מורכב או בהיצף מידע ראו למשל לעיל, הערה   309
  שלידה.

  ).64ערה (לעיל, ה Riza & Sherראו:   310
להסבר על תופעת הרציונליות החסומה בהקשר של התנהגות לא רציונלית של צרכנים,   311

  .234–230 ,223בעמ'  )12(לעיל, הערה  ראו: להלן: בכר ובר גיל, "הגנת הצרכן"
  והטקסט שלידה. 204לעיל, הערה  :ראו  312
  .ב.3על חשיבות הססטוס קוו לצרכן בתורת הערך ראו לעיל הדיון בפרק ג.  313
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היו רוכשים, או היו רוכשים אותם במחירים נמוכים יותר שמשקפים מפגש בין הביקוש 
כדי למנוע הדרישה לפרסום הנחות חיונית גם כאן,  להיצע על פי הכלכלה הניאוקלאסית.

יצוין כי . המשווקיםורציונלי של הצרכנים על ידי היצרנים -את ניצול השיפוט הלא
המחיר לצרכן הסופי צריך לכלול גם את המחיר לקבוצות מסוימות של צרכנים, כדי 

  314ליידע את הצרכן על הנחות קיימות.
. חירוולא רק של מ סטוריים של איכות המוצרינתונים הגם אנו טוענים שיש לפרסם 

ה ילמשל, הסרת רכיב הלקטוז ממוצר יכולה ליידע את הצרכנים שסובלים מהיפולקטזכך 
על האפשרות לרכוש את המוצר, ובמקרים הפוכים (הוספת רכיב לקטוז) עלולה לסכן את 

סטוריים מדגיש את השינוי ומאפשר ימודעים לשינוי. פרסום נתונים ה אינםהצרכנים ש
  לצרכנים להבחין בו.

דורש מקמעונאים גדולים לפרסם באופן חוק קידום התחרות בענף המזון  315כאמור,
כל המוצרים  הם שלפומבי ושוטף באמצעים אלקטרוניים, ברשת האינטרנט, את מחירי

. החוק קיימים במלאי מתפעלים ואשרקים או ימחזהם שנמכרים בכל אחד מהסניפים ש
)), פרסום מחיר לסוגי צרכנים (א30 עיףדורש עדכון שוטף של המחיר הסופי לצרכן (בס

)) ופרסום מכירות מיוחדות, מבצעים והנחות ותנאיהם ומועדי 2(ד)(30 עיףשונים (בס
)). עם זאת, חלק מהותי מהקריטריונים שנדרשים להפעלתו 3(ד)(30 עיףפקיעתם (בס

היעילה של מנגנון הגילוי, כגון אתר ארצי אחד, הגדרות מהותיות של מוצרים, פרסום 
 ,סטוריים ופרמטרים בנוגע לאיכות המוצריהמכירה מהיצרן למשווק, מחירים ה מחירי

  לא נקבעו בחוק.

  בהיבט הצורי – הגילוי חובת פה שלהיק ביישום תובות  )ב(

גילוי חובת בהיבט הצורני, הגילוי חייב להיות נגיש וזמין לציבור. קביעה מהותית של 
מתה. מידע שאינו זמין, נגיש וקל שאינה זמינה וידידותית לציבור שקולה לאות 

 הגנהמקדם את עקרון ה אינו ולכן ,הגילוי חובת את מגלםאינו  להשוואה לכל הצרכנים
קובע כי הקמעונאי יפרסם את נתוני המחיר באופן שיאפשר מנם וא. החוק הצרכנים על

"השוואה עדכנית שוטפת של מחירי מצרכים וסלי מצרכים בחנויותיו ובחנויותיהם של 
מחוקק המשנה אף התקין תקנות שאמורות לסייע  316.מעונאים גדולים אחרים"ק

התקנות מחייבות פרסום של  317.מאודלשקיפות המחירים, אך תקנות אלו חלקיות 
הנתונים הנדרשים (רק של המחירים, ולא של יתר הרכיבים, שעליהם אנו מצביעים 

_____________________________________  

ראו לעיל הדיון  –ם עשוי להגדיל את רווחת הצרכנים מחירי אפלייתפרסום הנחות כחלק מ  314
  .2.א.1בפרק ג.

  .4יון בפרק א.הד :ראו  315
  (ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון.30 יףבסע  316
תקנות קידום התחרות ענף המזון (שקיפות מחירים. התקנות עוסקות באופן הפרסום   317

), בהנגשת 3לתקנות), בתדירות ואופן עדכון הפרסום (בתקנה  2- ו 1ובתוספות  2(בתקנה 
  ).5ם (בתקנה בצי הנתוניו) ובשמירת ק4הפרסום באינטרנט (בתקנה 
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ית אחידה לכל חנויות בקבצים נפרדים לכל חנות של אותו קמעונאי, בתבנ ,במאמר)
  הרשת, מבלי שמתאפשרת השוואה על פי קריטריונים אחידים שעוצבו על ידי הרגולטור.

זאת ועוד, החוק אינו מחייב פרסום של הנתונים בתבנית ארצית אחידה, כך 
אינה יכולה להתבצע בנקל. השוואת  סל מוצרים בין הרשתות השונותשהשוואה של 

 שליחת דווקא כי לטעון אפשר, לכאורה ולא ידידותית. איטית היאבשיטה זו מוצרים 
 ,מכל שחקן, כפי שמורה כיום החוק, שומרת על אותנטיות המחירים פרטנית קבצים

 תבנית עם אחד בקובץ םנתוניה ריכוז ,זו טענה לפי. דינמיים המחיריםבעיקר בעידן שבו 
 פרסוםה אתולהאט  האחידה בתבנית הקובץ בעדכון" בקבוק"צוואר  ליצור עלול אחידה
. למרות האטרקטיביות הלכאורית של טיעון זה, נראה שבעידן הנתונים של התכוף

 יקפיד ,לרבות המשווקים (הבודדים בשוק) ,. אם כל שחקןאמיתיהדיגיטלי אין בו חשש 
 החומרים שכל מניעה איןיקבע על ידי הרגולטור, יש, אחיד בפורמט עדכני קובץ חולשל

 הנתונים בבסיס שוטףאופן וב) בודדה (על ידי לחיצת כפתור הרהבמ קלטויי אספוישי
נגישות מתבטאת באיתור האתר באופן מיידי  בעידן המידע, 318.הממוחשב האחיד

 אפליקציות ידי על לרבות היכולת להפעילו בקלות מטלפונים סלולריים ,באינטרנט
ב הקנייה והן השוואת המחירים הן ער ה של. שימוש באפלקציות יאפשר הנגשמתאימות

. נגישות מתבטאת גם בצורתו של האתר עצמו שיהיה בתבנית במתחם הקניות עצמו
 ,הזמן במשך. . רכיבים חיוניים אלה עדיין חסרים בחוק ובתקנות מכוחואחידה וידידותית

 לאתרי קישורים למשל הוסיףו, הנגישות את מעט לשכלל הרגולטור החל ,החוק ומכניסת
  319.פרטיים השוואה
לטור נדרש גם לחנך וללמד את הציבור על קיומו של מאגר אחד להשוואת הרגו
נראה שלא קשה  לכאורהשיווקי, אך - מנם אין המאמר עוסק בניתוח תקשורתיוא .מחירים

 –ובפרט במדינה קטנה יחסית בפרט הדור הצעיר ודור הביניים  –להביא לידיעת הציבור 
 מחירו של שבכוחה להפחית את ,חידהא מחירים השוואת תיאפליקצי של קיומה את דבר

 למאמץבכל מקרה, הציבור הישראלי טרם זכה  320.)(בהנחה שתפותח כזו סל הקניות
        .זהבתחום  הרגולטור מטעם הסברתי

החיוניים לצורך השאת הרווחה והצורניים להלן מובא ריכוז הפרמטרים המהותיים 
  :המזון והחסרים בו הקיימים בחוק קידום התחרות בענף ,החברתית מהסדר הגילוי

_____________________________________  

ממחשבי הקמעונאים.  במישריןקיימת גם אפשרות שהמערכת האחידה תקבל את הנתונים   318
 .3גם אפשרות זו עמדה בפני ועדת קדמי. ראו לעיל בפרק א.

 .274ראו: לעיל, הערה   319
יית ניווט ודיווחי תנועה, המוכרת , אפליקצWazeרק כדי לסבר את האוזן, אפליקציית   320

לחלק ניכר באוכלוסייה בישראל, התפרסמה בישראל, שבה פותחה, מפה לאוזן. בחו"ל 
יותר. ראו למשל: אסי גל, "אנחנו על המפה: הכירו את האנשים  הפרסום היה אגרסיבי

 /Waze "Mako )2.2.2012] ,(https://www.mako.co.il/nexter-high-tech/israelשמאחורי 
Article-27e5a6c46193531006.htm 2018] (נצפה לאחרונה ביולי.(  
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 והטקסט שלידן. 133–123ראו: לעיל הדיון על הנחיות שקיפות מחירים, הערות   321
קשר הדוק לחובת הגילוי. עם זאת, היא מעוררת כמה הצגת מחירים היסטוריים קשורה   322

שאלות מעניינות הנושקות לתחום ההגבלים העסקיים ולסדרי הדין. השאלה הראשונה היא 
יה הסבירה של השחקנים בשוק המוצר שמחיריהם לא ייחשפו, אם תאומץ יפיאם לנוכח הצ

שאלה זו במישור לחקור בדיעבד הסדרים כובלים. התשובה ל אפשר חובת הגילוי, יהיה
אפשר להתנהל בדרך עבריינית רק כי אין פרסום, ולכן חובת פרסום גם -הפלילי ברורה. אי

אמורה לגרוע מחקירה ומהעמדה לדין. והרי לדין הפרוצדורלי יש תחולה אינה בדיעבד 
 הפרקליטהפרקליטהפרקליטהפרקליטלמפרע, ראו: מרים בן־פורת, "מבחנים לסיווג הוראה בדין כמהותית או דיונית", 

ה היא כמה זמן אחורה ראוי לדרוש את פרסום י. השאלה השני6, בעמ' 5"ח) לח (תשמ
 חובת הפרסום היא מיום חקיקת החוק. על תחולתו של החוקמא הנתונים, או ש

        ::::חוק קידום התחרות בענף המזוןחוק קידום התחרות בענף המזוןחוק קידום התחרות בענף המזוןחוק קידום התחרות בענף המזון        נדרשנדרשנדרשנדרש  
פרמטר קיים בחוק (+) ופרמטר פרמטר קיים בחוק (+) ופרמטר פרמטר קיים בחוק (+) ופרמטר פרמטר קיים בחוק (+) ופרמטר 

        ))))- - - - חסר (חסר (חסר (חסר (
  
  
  
  
  
 

  בהיבט
  המהותי

הצגה של מחיר המכירה מהמשווק לצרכן 
  הסופי

+  

 הצגה של מחיר המכירה מהיצרן למשווק
(באופן שיאפשר את חישוב הרווח הגולמי 

  מהמוצר)

-  

  +  ומועד פקיעתן הנחות לקבוצות מסוימות

אודות איכות המוצר הכולל, בין על מידע 
היתר הרכבו התזונתי של המוצר ופרמטרים 
נוספים שנדרשים לצרכן לצורך קבלת 

הסדרים קיימים החלטת רכישה (על פי 
  )בדין

-  

הגדרת רכיבים מהותיים שונים של תבנית 
כגון סיווג המוצרים ואופן הצגת  ,הגילוי

ת משקל או נפח על פי המחיר (לפי יחיד
על ) ופרסום המידע הסדרים קיימים בדין
  אודות כל מוצר ומוצר

(למעט כמה הנחיות שחלקן אינן  ±
ת מחיר ליחידת  והצגת 321מחייבו

מידה של המצרך כנדרש בתקנות 
הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), 

  )2008–תשס"ח

 הצגת נתונים היסטוריים של מחיר המוצר  
  322ואיכותו

-  

 
  
היבט ב

  הצורני

מפוקח  פרסום הנתונים במאגר ארצי אחד
  על ידי רשות שלטונית

-  

  -  הדגשת שינוי במחיר או באיכות המוצר

תבנית אחידה, פרסום הנתונים במאוחד ב
בין קלה ונוחה שמאפשרת השוואה 

  הקמעונאים 

-  

הנגשת המאגר לציבור הרוכשים (מהבית 
  ומהחנות)

-  

המהותיים החיוניים בהסדר הגילוי הקיימים בחוק קידום  . ריכוז הפרמטרים1טבלה 
  התחרות בענף המזון והפרמטרים החסרים בו
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 מאגר את שתנהל שלתיתהוראות החוק צריך שתהיה רשות ממ את ליישם כדי
שמטעמי  תכןייחייב להיות ממשלתי, אך היישום יכול להיות פרטי.  הפיקוחהנתונים. 

הפיקוח ראוי ש, עניינים ניגוד למנוע כדי אך, פרטיות ייםביד יהיה שהביצוע ראוייעילות 
 הגוף כי מורה החוק כיום 323ידי גוף ציבורי אחד.ביופקדו הצגתו ו המידע ריכוזעל 

 הוא) לחוק(ג) 30 בסעיף כמצוין, מפרסום פטורים(ועל  הנתונים פרסום על המוסמך
באתר הרשות להגנת ים ולפרסמם ננדרש לאגד את הנתו הוא 324.הצרכן הגנת על הממונה
, המהותיים הנתונים כל את מייד לקבל נדרש הציבורי הגוףזה נראה מספק.  הסדרהצרכן. 
, כשדי יהיה בלחיצות כפתור בודדות כדי להשוות את בהצגה ויזואלית 325,לעיל שפורטו

כדי  ,אפשר לדרוש לחבר את המאגר הארצי במישרין לקופות הרשתותכמו כן המחירים. 
 326.דכנו בזמן אמת (ולהותיר את היישום הטכני למיזמים טכנולוגיים)שהמחירים יתע

 והן לפי סדר אלפביתי ברשימה הן מוצרים של קל חיפוש לאפשרהצגה כזו צריכה 
 נתון כל ברורה בטבלה להציג יש המוצרים בחירת לאחר. מוצרים של ויזואלית בהצגה
יכול  החתךצרכן.  כליבחר כנה מתקדמת תוכל להצליב את הנתונים שו. תמהותי

על פי איכות. המחיר צריך להיות מוצג כמחיר למוצר הסופי ועשות על פי מחיר ילה
, סטורייםי). כמו כן, יש להציג את המחירים ההוכו'וכמחיר ליחידת כמות (משקל, נפח 

למשל מחיר אחרון קודם, מחיר לפני שבוע, לפני חודש ויותר, וכן את המחיר הממוצע 
אופן בולט . מוצר שהתייקר ביחס למחיר הממוצע יש להציגו בהשנתי של המוצר

(למשל, מוצר שהוזל ביחס למחיר הממוצע כך יש להתייחס גם ל ).אדום(למשל, בצבע 
. )שחורתנה יוצג בלא הבלטה (למשל, בצבע שלא ה, ומוצר שמחירו )ירוקיוצג בצבע 

סימן  את להצגה לאמץים רכיבי איכות המוצר. אנו מציעשראוי להציג הם  נוספים נתונים
האזהרה האדום לאריזות של מוצרים עתירי סוכר, נתרן או שומן רווי, בהתאם לתקנות 

העלאת תוסף  –באותם צבעים באותה הבלטה (להציג שינוי באיכות  וכן 327החדשות,
כי מידע סבורים  אנו. )מזון לא מזין ליחידת משקל במוצר תוצג באדום וחוזר חלילה

, למשל באפלקציה הזמינה בטלפונים הניידים, יכול להיות ונגיש תי, ידידוויזואלי
ם. הפער הצפוי של השימוש במאגר יאטרקטיבי גם לצרכנים הטרודים יותר או הפסיבי

גם במאה העשרים ואחת,  –נראה כפער בין שכבות כלכליות אינו על ידי הצרכנים 
_____________________________________  

צורך בשמירה על אינטרסים של המדינה בעת הפרטה, ראו: דוידה לחמן מסר ונגה בלדיון   323
סים חיוניים בתהליכי ההפרטה", רובינשטיין, "רגולציה מגוף ראשון: אסדרת אינטר

 .257) בעמ' 21(לעיל, הערה  מסדירים רגולציה: משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: משפט ומדיניות
(ב) 30לחוק קידום התחרות בענף המזון. כך למשל, בסעיף  2ראו הגדרת ה"ממונה" בסעיף   324

נה את כתובת אתר האינטרנט שבה מפורסם קמעונאי גדול יעביר לממו ]...[לחוק נקבע, כי "
הקובץ, והממונה יפרסם באתר האינטרנט של הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן הפניות 

 לכל אתרי האינטרנט שבהם מפורסמים קבצים כאמור".
  .320ראו לעיל, הערה   325
דמי על פיתוח מיזמים טכנולוגיים להשוואת מחירים בעניין זה ראו גם המלצת צוות ק  326

 ).104(לעיל, הערה 
  והטקסט שלידה. 62ראו לעיל, הערה   327
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לאינטרנט. הפער הצפוי  אמורה להיות גישה ךאקונומי נמו- סוציו במעמד הילאוכלוסי
ה הבוגרת יהוא דווקא בין אוכלוסיות צעירות (מכל שכבות האוכלוסייה) לבין האוכלוסי

 –תים זרה לה. ככל שהאפליקציה פשוטה יותר ייותר, שזמינות המידע באינטרנט לע
הסיכוי שהיא  ,ותרומתה לנוחיות הפרט ולרווחתו גדולה יותר –ן זה ראו את וייז יובעני

  בקרב הצרכנים גבוה יותר.תוטמע 

  החוקתי בהיבט תובות  .2

של הנדרש בשוק  הגילוי חובת פה שלהיק שבוחן אתבניתוח כלכלי  מתמקד המאמר
 נדרשאם ה :היא המרכזית לשאלה, משנית אך, ה חשובהשאל. מוצרי המזון והצריכה

? שאלה הגילוי חובת היקף בדבר המלצותל לתת תוקף משפטיחקיקתי כדי  ןתיקו
 ליישום נושקת יאמאמר כלכלי, אך הואיל וה בניתוחהמרכזית  השדרה נהאיוקתית זו ח

משנה  גניתן עליהן בקצרה את הדעת כדי להשלים את התמונה ולהצי ,הגילויחובת 
  סדורה של החלת הגילוי.

לכן ו ,חסרהבנוסחה הנוכחי  החקיקההניתוח במאמר מראה כי  ,החקיקתי ברובד
לטעון שהחקיקה בנוסחה אפשר מחד גיסא,  .בבסיסה העומדת התכלית את משיגה אינה

"הגברת  שהיא ,החוק של המוצהרת המטרה למרותדהיום אינה תורמת לצרכנים, 
המידע שעל . לחוק) 1 עיף" (סלצרכן המחירים הפחתת לשם ]...[ התחרותיות

יע מסי אינולצרכנים ולכן  בשוק מוצרי המזון והצריכה למסור אינו נגיש קמעונאיםה
 מאידך. חסר- תחולתמ אפוא . החקיקה סובלתלקבל החלטות רכישה מושכלותהם בידי
 המידה על יתררבה  פגיעה יש חסרה-תחולת בשל – יתר-לתחולת לטעון גם אפשר, גיסא

 נתוני של ושוטף עדכני פרסום לספק שחייבים ,במשווקים) התועלת הגדלת דהיבצ(שאין 
 יש, אחרות ליםיבמ. לות של זכויותיהם השונות, תוך הטלת עלויות עליהם והגבהמוצר

, ולכן מטרתה את מגשימה שאינה בחקיקה, המשווקים בזכויות מידתית בלתי פגיעה כאן
אפשר , לחלופין 328.מצריך תיקון חקיקתיהמדובר בפגם חוקתי שיש מקום לטענה 

נת הסדר הגילוי כלפי הרגולטור, הממונה על הג ו שללהפנות את החיוב בהשלמת פרטי
 329הצרכן. הדין קובע כי על הרשות המנהלית לפעול במידתיות להגשמת תכלית החוק.

הרגולטור, שפועל כרשות מנהלית מכוח החוק שמטרתו להגביר את התחרותיות ולהוריד 
ליישמו במידתיות,  אפוא את המחירים לצרכן, ואמון על יישום הסדר הגילוי, מחויב

_____________________________________  

משפטיים: ראו: מיכל (שיצר) גל והילה נבו "השפעת תורת ההחלטות על עיצוב כללי   328
 , בעמ'277מה (תשע"ו)  משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטיםמחיר בלתי הוגן כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי" 

280–281. 
    ––––מידתיות במשפט מידתיות במשפט מידתיות במשפט מידתיות במשפט על הצגת המידתיות בראשונה במשפט הישראלי ראו: אהרון ברק   329

ארז - ; וכן ראו: דפנה ברק260–259בעמ'     (תש"ע)הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה 
 .792 בעמ' , תש"ע)(כרך ב משפט מנהלימשפט מנהלימשפט מנהלימשפט מנהלי
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סדר באופן שישיא את הרווחה החברתית, כפי דהיינו תוך השלמת הפרטים החסרים בה
  שהמחוקק הטיל עליו.

 שימוש אהי אל הפועל המלצות המאמר להוצאתשנראית לנו מתאימה חלופה נוספת 
יה את רווחתו אפשר להרחיב את גבולות עודדלהגן על הצרכן ול כדי .חקיקתית בפרשנות

לחוק אינו עוסק (א) 30 סעיף ,למשלכך . תכליתית פרשנות באמצעותחובת הגילוי  של
"לא יאוחר משעה  דורש שיפורסמוגם חובת הגילוי, אלא  פה שלרק בפרטים בנוגע להיק

 330,כשבוע מדי המפורסמים, קבצים מאות כיום מוצגים". בפועל בקופות העדכון ממועד
 עדיין כי(אם  הרב במידע להשתמש מהצרכנים ומונעים כרשימה לא מסודרת נראיםש

אם תכלית החקיקה היא להגן על  331.בפרט ובזמן אמת ,בכלל םבה הטמון) החלקי
אלא פרסום תדיר  ,הצרכנים, פרשנות תכליתית לאורה מחייבת לא רק פרסום נתונים

 ייעשה הפרסום(ב) הדורש ש"30היא סעיף  דוגמה נוספת להמחשהועדכני של מחירים. 
 וסלי מצרכים מחירי של שוטפת עדכנית השוואה השאר בין, שתתאפשר באופן ]...[

הוראת  ה של. גם פרשנותאחרים״ גדוליםבחנויותיו ובחנויותיהם של קמעונאים  מצרכים
 המחוקקחוק זו יכולה להביא למסקנה שההסדר הנוהג אינו מגשים את תכלית החוק. 

 המנגישה, רלוונטי מידע עם תבנית ליצור אקטיבית חובה הקמעונאים על להחיל ביקש
מקריים בלא ממשק ולא לצאת ידי חובה על ידי שיגור קבצים לציבור הצרכנים,  אותו

לכך,  אי. מחירים השוואת למעשה הלכה מאפשר ושאינבאופן , אחיד לאתר אינטרנט
זו  –אפשר לעגן את חובת הגילוי הרחבה, המוצעת במאמר, באמצעות פרשנות תכליתית 

  .לרווחתו ולתרום הצרכן על להגן שנועדה

 מסקות

והמאמר מצביע על כך ות בענף המזון קובע הסדר גילוי מחירים, חוק קידום התחר
כמה חוסרים מרכזיים שמונעים ממנו להגדיל את קיימים קבע נבהסדר הגילוי שש

ראוי להוסיף בחוק את הדרישות לפרסום של  –תוכני -הרווחה החברתית. בהיבט המהותי
כמו  .בצעים והנחותמחיר מכירת המוצרים מהיצרנים לקמעונאים ואת כל המידע על מ

, נפרדת שחלקם קבוע בחקיקה קיימת ,יש לשלב את הפרמטרים בדבר איכות המוצר ,כן
סטוריים של מחירים (הן של מחיר המכירה למשווקים והן של מחיר יולפרסם נתונים ה

סיווג  ה שללרבות הגדר ,המכירה לצרכנים) ושל הפרמטרים בדבר איכות המוצר
קבעו בחוק; בהיבט ייר גם לכל יחידת משקל או נפח שיהמוצרים ודרישת פרסום מח

יש לפרסם את הנתונים במאגר ארצי אחד, בתבנית אחידה, שמאפשרת השוואה  –הצורני 
_____________________________________  

עולה שגם לא  אקראית. מבדיקה 8ן זה ראו הקישור לקבצים, המופיע לעיל בהערה יבעני  330
 כל הקבצים נפתחים במחשב ביתי.

, הוספו באתר של הרשות להגנת 319עם זאת, כפי שנדון לעיל בטקסט הנלווה להערה   331
  המאפשרים השוואה חלקית. ,הצרכן כמה קישורים של גופים פרטיים
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הפעלת המנגנון ביעילות תאפשר  .וזמינה לצרכנים בכל עת בין הקמעונאיםקלה ונוחה 
דולים, שפוגעת להקטין את עלויות התנהגותם האסטרטגית של היצרנים והמשווקים הג

בציבור הצרכנים, גם אם בטווח הקצר תשתמש בו רק קבוצה חלקית של צרכנים. נגישות 
. חינוך פיננסי של צוגיותילפקח על השוק, למשל באמצעות תובענות י המידע תסייע

הצרכנים להשתמש במנגנון הגילוי עשוי לסייע, לפחות בטווח הארוך, בהנגשתו לכלל 
ם מאוכלוסיות מוחלשות, ולהקטנתה של תופעת האדישות הצרכנים, לרבות צרכני
  הרציונלית של הצרכנים.

מראה  והתנהגותיים אוקלאסייםינ כלכליים כלים באמצעות הניתוח שערכנו במאמר
שכוללת את  חובת גילוימוצרי המזון והצריכה  של הישראליים םכי ראוי לקבוע בשווקי

מידע בין היצרנים, המשווקים  סטרי של זרימת-הפרמטרים האמורים. במודל דו
נו כי כשלי שוק חמורים פוגעים ברווחה החברתית, כי גילוי מנדטורי יוהצרכנים, הרא

צפוי למתן את הפגיעה ברווחה וכי מנגנונים אחרים, שוקיים ורגולטוריים, אינם צפויים 
  לעשות כן באותה יעילות.

קיומו של משק בעל כלכליים מצביעים על -נו כי בישראל מדדים חברתייםיהרא
הם גורמים וכי  ,שוויון גבוהים-מאפיינים מיוחדים, ביניהם ריכוזיות, יוקר מחיה ואי

מוצרי המזון והצריכה. על רקע הביקורת נגד  ם שלכשלי השוק בשווקילהחרפה ב
בישראל יש  לנוכח מאפייני השוק היחודייםגילוי נאות, אנו טוענים כי  חובת ה שלהחלת

  החלת גילוי מנדטורי.הצדקה מיוחדת ל
פוטנציאל להפחית את הצורך בשימוש במנגנונים רגולטוריים גם לגילוי מנדטורי יש 

מנגנון  נו כייעוד הרא מתערבים יותר מכוח דיני ההגבלים העסקיים ודיני הגנת הצרכן.
  לסייע בפתרון כשלים בפעולתם של מנגנוני גילוי שוקיים.יכול הגילוי המנדטורי 

של ועדת קדמי בנושאי הריכוזיות ויוקר  סקירתה המקיפהו מקבלים את כי אנ יודגש
 ה שלבדבר הצורך בהטלת הועדהוהמחיה הגבוהים בישראל, ותומכים במסקנתה של 

כולל תחומי ניתוח הת ניתוח כלכלי מקיף שנעשה במאמר, גחובת גילוי בענף המזון. הצ
י, תוך שילוב ניתוחים נוספים, על פי שיטת הניתוח הכלכלי הקלאסי וההתנהגות

כלכלים, מראה כי הטלת החובה מוצדקת. עם זאת, ההסדר -ומאקרוכלכליים - מיקרו
 את מאפשר אינוצר מדי ושנקבע בחוק קידום התחרות בענף המזון ובתקנות מכוחו 

 מאפשר אינו ההסדר עוצב שבו האופן, גיסא מחד. באמצעותו החברתית הרווחה השאת
 המידע. רכישה החלטות קבלת לצורך להם הדרוש המלא המידע את לקבל לצרכנים
שאינו מאפשר את השימוש בו. ההסדר שעוגן  אופןסרבול ובב מוצג לצרכנים שמונגש

לכן , והענף המזון ולפתור כשלים ב ו שללהביא לשכלול פעולתאפוא בחוק אינו מצליח 
 מיועד הוא להםש ,קטנים משווקיםלו ספקיםלאינו יכול לתרום לצרכנים וליצרנים, 

 בענף הגדולים המשווקים על עלויות מטיל בחוק שנקבע המנגנון, כך על נוסף. לסייע
 המידה על יתר פוגעות אלה עלויות, מטרותיו את להשיג מצליח אינו החוק אםו, המזון

 ועל המחוקק על). המשווקים בזכויות המידה על יתר גם – החוקתית(וברמה  בשווקים
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חוק ב שקבוע ההסדר של מיידי תיקון לחייב כדי בכך אין אם ןלבחו מוטל הרגולטורים
  .הקיימים החוקתים למנגנונים בהתאם ולתקנוקידום התחרות בענף המזון, 

של לובי יצרני המזון ושל לובי יבואני המזון לצמצום תחולתו של  הנמרצת םפעילות
 – ם מזיקים""מוצרי של אדום אזהרה סימון ףילהוס – 2017ההסדר שנקבע בשלהי שנת 

 יצליחוהגדולים  והמשווקים אלוההשפעה ה בעלי שחקניםהש סכנה קיימת כי מראה
 מוטל הרגולטורים ועל המחוקק על 332.המוצע המנגנון של פעולתו ביעילות לפגוע

באופן יושם כי הפרמטרים המוצעים יאומצו באופן מלא וכי מנגנון הגילוי י וודאל
  מיטבי.

י הנאות בתחום מוצרי המזון והצריכה צפויות להיות עלויותיו של מנגנון הגילו
נמוכות מאוד, גם אם יוספו הדרישות הנוספות שהצגנו במאמר. מאגר ארצי יכול 

קביעת סטנדרטים אחידים ומפורטים שכבר פועלים, עם  ,להתבסס על אתרים פרטיים
אתרים על אופן הגילוי על ידי המשווקים הגדולים וה פיקוח של הרגולטורלגילוי ול
שיתבסס על פיקוח של השחקנים שפועלים  ,. גם הוספה של מנגנון אכיפה יעילהפרטיים

להוסיף עלויות  הצפוי האינ ,בשווקים והגשת תביעות צרכניות ותובענות ייצוגיות
אלץ להפעיל כלי פיקוח יהחיסכון האפשרי כתוצאה מכך שהרגולטור לא יגם . גבוהות

, הצרכנות בתחום , בין היתרהרלוונטייםהרגולטורים  לע .רבמתערבים יותר צפוי להיות 
 אתכדי ליצור  שנדרשים השונים ההיבטים לפיתוח לפעול, והבריאות העסקיים ההגבלים

הן בתחום  לגילוי האחידים הסטנדרטים קביעת . עם אלה נמניתהאחיד הגילוי מנגנון
ות סימון המחירים בהתאם לתקנ ,המחירים והן בתחום הוספת המידע על איכות המוצרים

לשם יצירת  שנדרשת וגיההטכנול ה שלהשונות. מוטל עליהם לקבוע את אופן פיתוח
המודל העסקי להפעלתו על ידי המדינה או על ידי יזמים פרטיים. כן  ואתאתר הגילוי 

 ,הגדולים היצרנים עלשל המדינה על המשווקים ו הפיקוח אופן את לקבוענדרש 
 כי קבעיי אםדרישות הדיווח.  ן שלהפרת בגין הסנקציות אתו המידע את לספק שיידרשו

, מוטל על המדינה לקבוע את ויפעילו אותופורמט הגילוי  גופים פרטיים הם שיפתחו את
 ושיווק פיננסי חינוך של ראוי מודל לפתח גם נדרשתאופן הפיקוח על פעילותם. המדינה 

  .הצרכנים אצל והטמעתו הגילוי מנגנוןשל 
תוך בחינת  ,חובת גילוי וכללי גילוי נאות ם שלסבורים כי דיון בהחלת לסיום, אנו

ראוי שיתבצע גם בתחומים  ,השפעתם של מאפייניו המיוחדים של המשק הישראלי
כלכליות לקיומם של כשלי שוק חריפים -אינדיקציות חברתיות ישנוספים, שבהם 

  .והמשכנתאות ברווחה החברתית, דוגמת שוקי הדיור, השכירות קשותשפוגעים 
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