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 תזכיר חוק ההגבלים העסקיים 

 2017 -התשע"ז  לטוריוחיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרג

  עמדת המכון הישראלי לתכנון כלכלי

 

לתיקון מקיף בחוק ההגבלים עסקיים:  תזכיר טיוטתרסמה רשות ההגבלים העסקיים פ 30.10.17-ב

 מדובר. 2017 -התשע"ז י, לטורוחיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרג -תזכיר חוק ההגבלים העסקיים 

 מדינת ישראל. בהתחרות על  ההגנה תשתיתשהוא זה,  חוקל שמעותימ תיקוןב

בחינת התזכיר על רקע שינויים אחרים שחלו בשנים האחרונות בחוק ולאור שינויים וטיוטות חדשות 

במגמות פני: מחד, יש בו המשך -המוצעות במקביל לתזכיר זה, מגלה כי התיקון המוצע בתזכיר הוא דו

 ןמסתמ ,מאידך .(2000משנת  לחוק ההגבלים העסקיים 5תיקון )מאז  בחוק ושנעשנים לתיקו –היסוד 

הוראות מיצוב הקלה על שיתופי פעולה בין מתחרים ואשר כולל  בו, לראשונה, שינוי במדיניות האכיפה

לעיצומים כספיים ולא להליכים פליליים.   , ככלל,מועדתשהפרתן  ככאלההחלות על מונופולים החוק 

במגמות היסוד של יש להמשיך  לפיה מגמה הראשונה,תמיכה ללא סייג ב , בקצרה,עמדתנו היא

הנוגעת להקלה על שיתופי פעולה בין  אין הצדקה למגמה השנייהים כי אנו סבור עם זה,  .החוק

 משק הישראלי.ב ם המיוחדים השורריםתנאיהבפרט לנוכח הדברים אמורים  מתחרים.

 הכוח במלוא לפעולעסקיים  להגבליםלחזק את יכולת הרשות  היא התיקון של המוצהרת מטרתו

הסרת נטל רגולטורי אך עם זאת לקדם , המחיה יוקר והורדת התחרות קידום לטובת ובאפקטיביות

כמו גם על שעליה יש לברך, ביותר, מטרה ראויה זוהי בוודאי וביורוקרטי מיותר מהסביבה העסקית. 

 .לעדכן ולחזק את ההגנה על התחרות העומדת ביסוד התיקון המוצע היוזמהעצם 

 : נדבכים משלושה בנוי התיקון

)אשר פורסם במקביל  "משותפים למיזמים הסוג פטור"ל המוצע ובתיקון בו יש, ראשית ▪

 ,על שיתופי פעולה בין מתחריםשל הפיקוח ניכרת ליברליזציה ניסיון לכטיוטה להערות( 

 ימיזוגשל על עסקאות לרשות לקבל היתרים ולדווח פרטנית  החלה על עסקים וצמצום החובה

 . חברות

, בד בבד עם עדכון מערך הסנקציות שבחוק, באופן המונופולין פרק של עדכוןכולל  הואשנית,  ▪

 . והסטת הדגש מן ההליך הפלילי לעיצומים כספיים המצביע על שינוי "מדיניות האכיפה"

 . : הארכת מועדים, תיקוני סעיפים מתבקשים וכיוצ"בהוראות טכניות שונותיש בו  ,שלישית ▪

, גם אם נעסוק ברובד האחרון ונתמקד בשני הנושאים המהותיים שבתיקון. נבקש לפרושבמסמך זה לא 

השפעה מהותית על הגנת התחרות ועל אשר להם  ובנושאים, בהם הקשורותמרכזיות  תובנות בתמצית,

 הישראלי.  במשק תחרותיות אנטי תופעות בפני מרתיע כגורם החוקאפקטיביות 
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 רקע

מטרת העל של חוק ההגבלים העסקיים, לאורה יש לבחון את השינויים המוצעים בתזכיר, נשענת על 

 : לצמיחה וליזמות תחרותית וחדשניתלכלכלה,  עמודי תווך המהווים ם יסודייםאינטרסישני 

 פתוחים להיות חייבים שווקים כי קובע זה אינטרס – הגנת התחרות ופתיחת שווקים לתחרות ▪

מוקדים לרעיונות ליוזמות ולשחקנים חדשים וכי לשם כך יש למגר  –, משמע לתחרות

עודפת במבנים ביזור ריכוזיות לפותחם לתחרות בהקדם, לפעול למונופוליסטיים במשק, 

 מתחרים; ול לתחרות הולמיםתנאי פתיחה  ולהבטיחאוליגופוליים 

זה קובע כי חלק מיכולתם של עסקים לקום ולתפקד נעוץ בקיומה  אינטרס – הוודאות אינטרס ▪

על ידי השאיפה ליצור סביבה עסקית ברורה וודאית  , על כן,מונעשל סביבה בה ניתן לתכנן. הוא 

המותר ברורים לגבי גבולות גזרה תוך עמידה על קטנים, ובינוניים  ,ככל הניתן לעסקים, גדולים

 צעדי אכיפה כנגד המפרים.  הרשות תנקוטתנאים שבהם מצבים וההי לגבבהירות ו

הממלאים תפקיד מרכזי  הללוהמרכזיים "משקפי" האינטרסים ב לבחון ישהמוצע לחוק  ןהתיקו את

גביר באופן משמעותי מ התיקון האם :אלהשאלות  שתיבאפוא נתמקד  .בכל מדיניות תחרות משקית

 גברתיעילים לה םתנאי חיהבטלו תחרותל םחסמי רילהסומהותי את היכולת לפתוח שווקים לתחרות, 

שמא הוא או  הסביבה העסקית, וודאות את האם התיקון מגביר – מאידךו? תחרות ולהמשכיותה

   ?מחליש אותה

העל  תותואמים את מטר רובםמוצעים.  סעיפים תשעה החוק תזכיר רטמפעיקרי החוק המוצע,  תחת

המתחייב  האיזון. הוודאות אינטרסבין ל תחרות הגברת בין הראוי האיזון את והולמיםשל החוק 

 לתחרותיות ממשית סכנה וויםשמה, במקרים מהותיים להתמקדהעסקיים  ההגבלים רשותל מאפשר

 . ונוקשה חזקה ביד ואכיפתםגדרות ברורים לאי החוקיות  יצירתכן ו ,1המשק

 אינםכי  דמהנתזכיר כולל מספר שינויים מוצעים אשר הסעיפים ההולמים את האיזון הראוי, ה לצד

, ואף עלולים לפגוע בכוחה של הרשות העסקיים ההגבלים חוק של העל מטרת עם אחד בקנה עומדים

זה נבקש  במסמך. בבואה להגן על התחרות במשק ובהרתעה מפני הפרת הוראותיו של חוק תשתיתי זה

 שבהם.להציף את הבעייתיות ולתזכיר החוק  7-, ו5, 3להתייחס לסעיפים 

 

 

 

                                                           
דוגמא בולטת לכך הוא השינוי המוצע בפרק המיזוגים שמבקש להעלות את סף מחזור המכירות של מיזוגים שיידרשו  1

תיקון זה יאפשר הגברת שטף העסקאות מבלי שיחמקו מרשת הפיקוח ₪. מיליון  360-למיליון  150-לקבל אישור מראש מ
 מיזוגים היוצרים בעיות תחרות מהותיות למשק.
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 דיון

 שינויים בפרק ההסדרים הכובלים  –( 3סעיף ) .א

, עליה ת פטור בהינתן הצורךוא הארכת פרק הזמן שניתן לממונה לבדיקת בקשוסעיף זה ה של עיקרו

תזכיר כי בכוונת נאמר בנוסף על שינוי זה, אולם, ב יודיע הממונה לצדדים בכתב בהודעה מנומקת.

 כיתוך שנאמר שם , פרטניהחובה לקבל פטור המקרים שעליהם חלה של  לצמצום מהותילפעול  רשותה

"הערכה מהותית של השלכות ל למעבר הקיימת המגמה של ישירהמשך  המהלך המוצע בתזכיר מהווה

אחריות הצדדים לבחון את עמידתם בדרישות להיותו של הסדר כובל נבחן, והסדר ההתחרותיות של ה

 ".מותר

ה"צמצום המהותי" של החובה לקבלת פטור? האם מדובר  ראשית לא ברור מן התזכיר עצמו מה טיב

בסוגי מקרים מסויימים? בהורדת רף הרגישות של מדיניות האכיפה עצמה? במעבר פרוצדורלי גרידא 

ר או בשינוי במהות הנורמטיבית.  מן הראוי כי בתזכיר חוק כה משמעותי ייאמרו דברים ברורים יות

 בפרט כשהרשות עצמה מעידה כי מדובר ב"צמצום מהותי".

פטור הסוג אתר האינטרנט של הרשות טיוטה לתיקון פורסמה בפרסום תזכיר החוק, עם בד בבד שנית, 

טיוטת הפטור והתזמון הסימולטני שלו במקביל לתיקון בחינת . לעיון הציבור למיזמים משותפים

מהפך מה שנראה כ, אלא במשותפים למיזמים הסוג פטור של גרידא אין מדובר בעדכוןמגלה כי החוק, 

  .במדיניות האכיפה המנווטת את החוק של ממש

, מתחרים בין אופקיים כובלים להסדריםמאפשר לצדדים  המוצע הסוג פטורלפי לשונה של הטיוטה, 

 עם צעלב שבדעתם העסקה עומדת -לפי הבנתם שלהם  אם, היתראו  לבקשת פטור כלל לגשת שלא

א)א( 15-ו)א( 14 לסעיפים הקורא את מפנה החוק )תזכיר החוק של( מאד)הכלליים  בתנאים המתחרה

נדמה כי הפעם מבקש התיקון להטיל את האחריות העיקרית לשמירת הגבולות רק על  לחוק הקיים(.

משאבים, , הנתון למגבלה לא פשוטה של בלבד בדיעבדהצדדים עצמם, בעוד הרשות עוברת לפיקוח 

  .יכולת איתור ולכן אילוץ של החובה לתעדף הגוזרת אי טיפול במקרים לא מעטים

נזכיר כי מדיניות האכיפה של רשות ההגבלים העסקיים, מאז החלה אכיפתו הפעילה של חוק זה לקראת 

מחצית שנות התשעים של המאה הקודמת, גרסה כי קיים הבדל עקרוני יסודי ומהותי בין הסדרים 

חשש של ממש לפגיעה בתחרות )למעט  Prima Facieם לבין הסדרים בין מתחרים, המעוררים אנכיי

 המטופלים כבר בפטור סוג ייעודי לכך(. –במקרים הבאים בגדר פטור הסוג לכבילות קלות ערך 

במשטר הפיקוח על הסדרים כובלים  מהפך טוטאלייהיה בכך  ,אם יאושר פטור הסוג כפי שהוא

. עד היום, משטר הפיקוח על הסדרים כובלים Ex Postלפיקוח  Ex Anteזהו מעבר מפיקוח אופקיים.  

היה פיקוח מראש, בשל תנאי המשק הישראלי וחשיבות הפיקוח על פעולות משותפות של מי שאמורים 

להתחרות זה בזה. עתה הופך שיתוף הפעולה בין מתחרים לחופשי אלא אם הצדדים סבורים שבשיתוף 
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ש משום פגיעה משמעותית בתחרות, או אם הם סבורים כי הסדר שיתוף הפעולה כולל הגבלות הפעולה י

 שאינן נחוצות או שאינן מידתיות.

 הפרספקטיבה ההיסטורית של השינוי המוצע 

 כללוסוג למיזמים משותפים הפטורי . המוצע השינוי של ההיסטורית הפרספקטיבה את לבחון חשוב

 או פטור קייםוברורות לבחינת השאלה האם  וודאיותכמותיות  נחיותה (היום גםכוללים ולאורך שנים )

, על הצדדים להוות יחד לכל זה בזה נוגע לשוק בו הצדדים מתחרים אינוהמיזם המשותף אם  :לא

רי שהפטור מותנה בכך שנתח המתחרים, כן לענף בו הם  נוגעהמיזם המשותף אם  ;מהשוק 30%היותר 

 לתשומת ראוי סוג בפטור הפטור מהמרחב החורג הסדר אך. 20%על ינו עולה השוק המצרפי שלהם א

 ביותר קטן חלק היו להן שהצדדים בקשות מאות משולחנה הרשות סיננה זה באופן. פרטנית ולבחינה לב

 .כלשהי לתחרות סכנה מהן תנשקפ לאאשר היה בטחון כי ו בשוק

  הבעייתיות בפטור הסוג המוצע

 –לא זה המצב בפטור הסוג המוצע בניגוד למצב הנוכחי בו פטורי סוג כללו הנחיות כמותיות וודאיות, 

 העסקיים ההגבלים רשות אין בו כל הנחיות כמותיות באשר לנתח השוק, או הנחיות כמותיות אחרות.

 יאושר לא הוא כי משמעה אין הסוג פטור בתנאי עומד אינו כובל שהסדר העובדה כי תמיד הבהירה

אך לשם כך נדרשת פניה מראש, לפני תחילת ההסכם, לממונה או לבית הדין להגבלים , פרטני בהליך

: כל מה שאיננו בטוחים כי הוא ראוי לפטור, חייב לבוא לבדיקה Ex Anteזוהי מהות הפיקוח  –עסקיים 

לשיווי משקל  ", מהן כידוע קשה לחזורעובדות בשטח"מראש, לפני תחילת ביצועו ולפני שנקבעות 

 . תחרותי

לתלות את ההגנה על התחרות בבדיקתם של תיקון זה מציע לא זה המצב בתיקון המוצע בפטור הסוג: 

בין זאת, במרחב של עסקאות  אינטרס עסקי ברור בקיום המיזם. להםבדבר, אשר הצדדים המעוניינים 

מהותית במרקם ההגנה על התחרות .  זוהי פריצת גדר שאין להן כל גדר וכל שיעור כמותימתחרים, 

אם עד כה הניחו פטורי הסוג יסודות המעלים את ההיפותיזה שהסדרים  במשק והיא משמעותית ביותר.

המקיימים יסודות אלה אינם מגלמים סכנה של ממש לפגיעה בתחרות, הרי שההסדר המוצע בפטור 

ים ביותר מבחינה יים הבעייתהסוג אינו מניח כל יסודות כאלה, וזאת לגבי הקטגוריה של ההסדר

 הסדרים בין מתחרים. –תחרותית 

משותף יהיה פטור מקבלת אישור של בית הדין להגבלים  מיזםיתקבל, לפטור הסוג תיקון זה אם 

אין ספק כי מדובר  ."בתחרות משמעותית פוגע שאינו"ובהפחתת התחרות  אינו שעיקרועסקיים, כל זמן 

 להוריד" מאוד קשהכי  ,אין חולק, גם בקרב בעלי ניסיון רב בתחום ומעורפלת ביותר. כללית הגדרהב

  . וברורים זמינים ,בכלים כמותיים " את מהות ההגדרה הזו למתחמים קונצנזוסאלייםלקרקע

 להסדרים בהקשר רקאך   רב זמן לא לפני להפעלה הוכנס, המהותי העצמית ההערכה מנגנון כל כי נזכיר

, התחרות בדיני יסוד אבחנת היא אופקיים להסדרים אנכיים הסדרים בין שהאבחנה ספק אין. אנכיים

. אלה מסוגים אחד מכל לתחרות הצפויה הסכנה באספקט והשלכותיה שרהיבפ להרחיב צורך שאין
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 מנגנון הפעלת כי נראה, זה יסודי הבדל לאור. כאן עליה נחזור ולא בנושא שנים רבת פסיקה קיימת

)אחרת  לתחרות מהותיים שהם הסדרים לגבי ומהיר מוקדם כה בשלב, השוק בידי העצמית ההערכה

 .במקומה אינה( ערך קלות לכבילות הסוג בפטור נופלים הם

מוגבלת )בראי צמצום  הינה העסקיים ההגבלים רשות של הכיסוי מוטת כי לכולנו ברור כאשר, כך בפרט

חומריים שבה(. במציאות שבה ברור כי הרשות לא רק ש"אינה מגיעה להכל", האנושיים וההמשאבים 

אלא אינה מגרדת גם את "הרוב", אנו סבורים כי זוהי פרצה מסוכנת ברשת הפיקוח מפני הסדרים 

 הייתהעצמה  כשהרשותכובלים, אשר לא לפני שנים רבות מדי "שגשגה" במשק הריכוזי הישראלי 

 . מספקת הרתעה יוצרת ינהא בפסיקה הענישה כי סבורה

מסיר מהרשות את האחריות לבחון האם הסדר כובל עשוי  הסוג פטור בטיוטת המוצע ההסדר, מעשית

לפגוע משמעותית בתחרותיות ומטיל אותה על הצדדים המבקשים לכרות את ההסדר הנבחן. צעד זה 

בתנאים המיוחדים של  הפיקוח לשם מניעתם של הסדרים כובלים הפוגעים בתחרות.את  להחליש צפוי

פיקוח זה מקנה לרשות עצמאית ואובייקטיבית את ולא בכדי.  Ex Anteהמשק הישראלי נקבע פיקוח 

וקיימות בדיעבד  ,מצבים שבהם נקבעו "עובדות בשטח" למנוע בכךו מוקדמים הסכמים אשרהכוח ל

 . וכללי מעורפלטענות הגנה למכביר על בסיס 

ראשית, היעדר חובת לשינוי זה יהיו תוצאות מיידיות בהחלשת הגנת התחרות. כי למרבה הצער נראה 

דיווח מצד העסקים יביא לקושי באיתור המקרים בהם יש לטפל. גם אם תגלה הרשות בדיעבד, לאחר 

 יחסי מערכת מייצר תיקוןהרי שה, בענף בתחרותסדר פוגע הכי התחילת פעולתו של הסדר בין מתחרים, 

 מולפעול לל סמכות הרשות בידי מותירה ואינה( ות)פלילי מרתיעות סנקציות תחולת המייתרתכוחות 

 . מסורבל משפטי הליך למעט, מחלוקת של במקרה אלו מיזמים

הליך משפטי זה, מטבע הדברים, יישא פני העתיד, כשהפגיעה בפועל כבר נגרמה. מעבר לרווחים שיישאו 

יתקיים הצדדים, על חשבון הצרכן, בתקופה שבין יצירת ההסכם ועד להבשלת ההליך המשפטי, כעת לא 

ם והתחייבויות. עסק קיים עם עובדים, נכסי דיון בגורלו של  סדר בפוטנציה, אלאדיון תיאורטי הנוגע לה

ויקשה על ביטול מיזם שלו היה מבקש להכשירו  ידי בית המשפט-עובדה זו וודאי תלקח בחשבון על

 מלכתחילה לא היה זוכה לאישור זה.

בהינתן העומס על הרשות ומשמעות ניהול הליך משפטי מלא בנסיבות כאלה, שהן מטבען שנויות 

רות עדים ומומחים, סביר להניח כי לא רק שההסדר ויהיו כרוכים בהליכים מסובכים של חקי במחלוקת

בנסיבות הייחודיות למשק  .הכובל לא יימנע, אלא גם שתוצאותיו הרעות לא יפוגו אפילו כעבור שנים

  הישראלי, שהוא משק קטן וסגור, נראה כי מדובר בתיקון בעייתי במיוחד, שאין לו הצדקה.

 הגדרותב פטור המתנה, זה תיקון -אינטרס הוודאות לכך מתווסף הדיון המתחייב בהשפעה על 

 התחרות שמירת על האחריות את ומפקיד ברורה וודאות סביבה ליצירת תורם אינו, ועמומותמופשטות 

 . מתאימות בנסיבות, מפניהם לשמור שיש אלו אצל
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מן הדברים עולה כי התיקון לפטור הסוג אינו משרת אף אחד מהאינטרסים היסודיים שבבסיסם של 

מהי ההצדקה למה שנראה כנסיגה משמעותית בהגנה על התחרות  –דיני התחרות, ונשאלת השאלה 

ובתשתית היכולת לנטר מבעוד מועד שיתופי פעולה בעייתיים ביותר בין מתחרים. נראה כי ההצעה 

 המוצהר והמעבר החוק תיקון עם סימולטני בתזמון השמגיעהסוג למיזמים משותפים,  פטור לתיקון

 את תמטשטשפורמת איזונים שהיו עד כה בשיטת הפיקוח ו" של הצדדים, עצמית הערכה" למנגנון

ממכשיר המתיר עסקאות בנסיבות מוגדרות שקיים בטחון בהתרתן,  :פטור סוגהמכשיר של  גבולות

 טור הסוג. התנאים המעורפלים שבפם מילצדדים להחליט בעצמם מתי מתקיישי" המתיר למנגנון "חופ

, הקיים לבטל את השינוי המוצע בפטור הסוג למיזמים משותפים, ולהשאיר את הנוסח אנו מציעים

 אשר עומד על תילו מזה כחמש עשרה שנה, וכולל הנחיות כמותיות וודאיות וברורות לבחינת הפטור.

לחילופין אנו מציעים לקבוע כי מנגנון ההערכה העצמית יסוייג רק למי שאינם מונופולים ואשר ההסדר 

  .50%ביניהם אינו מאחד בין גופים שנתח השוק המצרפי שלהם עולה על 

 

 שינויים בפרק המונופולין  –( 5סעיף ) .ב

את כל מי שיש לו נתח שוק לתקן את הגדרת המונופולין לחוק, כך שזו תכלול בתזכיר בחלק זה מוצע 

  , כמו גם את כל מי שמחזיק בכוח שוק משמעותי שאינו זמני ומטבעו קצר טווח.50%של מעל 

של הרשות בפועלה נגד גופים  ולהרחיב את סמכויותיה ברור לכל כי מטרת תיקון זה לחזק את כוחה

מטרה ראויה ותן כי זוהי ריבוי המונופולים במשק נ שמנצלים לרעה את כוחם בשוק ופוגעים בתחרות.

אך אינו  – וכוח שוק נתח שוק–מונופול מגדיר שני כלים לקביעת קיומו של הנוסח המוצע  .וחשובה

 . , והאם קיים ביניהם שוני באשר לנטל השכנועהממונה עושה שימוש בכלי אחד ומתי באחר קובע מתי

מדובר במבחנים חלופיים, ומכאן  שייטענו כי ישכלים אלו, מאחר שלא מוגדרת היררכיה ברורה בין 

כיפה ללא הגדרה כמותית של נתח השאלה אם כוח שוק, כתופעה משפטית, מהווה הגדרה מספיקה לא

מסויים  מוצר. במובנו הרחב, כוח שוק קשור ביכולת ובכדאיות הכלכלית של פירמה לקבוע עבור שוק

שוררים בשוק תחרותי. כוח שוק הינו מושג תנאי אספקה נחותים מאלו שהיו )או עבור ציבור מסויים( 

. הגדרת "כוח שוק , בלשון המעטהמשמעית-ית הקשר והוכחתו אינה חדיכלכלי שהגדרתו תלו

  .2יותר עמימות ואי וודאות אףהביטוי עמום ביותר ומותיר הינה משימה מורכבת כפליים ו משמעותי"

ומרחיבה את גבולות הגזרה של הגדרת  הגדרת המונופול באופן זה מייצרת אי וודאות עבור עסקים

 בשל מורכבותו של מושגלעבוד איתו.  משמעי כמותי-המונופול, כך שלא נותר בידי הרשות קריטריון חד

                                                           
צידי )מצב בו מספר מצומצם -מעלה שאלות רבות כגון: האם פירמה המאופיינת בכוח שוק דוזאת מעבר לעובדה שהוא    2

צידי עונה -הינה בעלת כוח שוק משמעותי, או שמא רק כוח שוק חד תלויים זה בזה(של שחקנים בעלי כוח שוק משותף אשר 

 על הגדרה זו? האם למונופול עונתי יש כוח שוק משמעותי? ומה לגבי מונופול מקומי? 
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קיים , רים להגדרת כוח שוק משמעותיאינו כולל תבחינים ברוהמוצע ולאור העובדה שהחוק  שוק,הכוח 

עורכי דין במהרה בחשש ממשי שעמימות הגדרת המונופול בנוסח החדש תייצר ואקום שיתמלא 

כוח שוק "ה בטענה כי הוא אינו בעל זמהכרזתו ככ להתחמקהמבקשים  ,וכלכלנים בשירות המונופול

 , לגיטימיות ושאינן לגיטימיות,רבות מאוד במילים אחרות, התיקון מייצר עלויות עסקה ."משמעותי

תולדות חוק ההגבלים העסקיים מגלים כי כאשר במתכונת זו.  כמה הוא מועיל לציבור הרחב וספק

 נוטה הרגולטור לעשות בה שימוש מועט, אם בכלל.  –קיימת הגדרה מאד עמומה, שאינה ברורה 

 50%מי שיש לו נתח שוק של מעל בקש להציע נוסח חלופי לפיו נולצורך מניעת ספק כלשהו, אי לכך, 

, להכריז על גוף כלשהורשאית הרשות עם זאת, כמונופול. יוכרז זקה עליו שיש לו כוח שוק, ועל כן ח

במוצר או שירות המסופק על ידי אותו גוף, קיים כוח באם  ,כמונופול ,50%-מ שמחזיק בנתח שוק קטן

הממונה, אבל הוא יצא ידי חובתו אם יראה כי "חלופות אחרות  ליהיה ען זה יבענישכנוע נטל ה .שוק

המוצעות בשוק למוצר או לשירות הן בכמות, באיכות או בזמינות המאפשרות לאותו גוף כוח לקבוע 

, היכול לבוא גם בדברי ההסבר להצעת החוק או נוסח זה. את תנאי אספקת המוצר או השירות בשוק"

רשות ממונה וללאפשר מאך נתח שוק, מבוססת  הבהגדרהוודאות ששומר על אינטרס  בחוק עצמו,

 . 50%-קטן משלהם שוק הנתח שכנגד גופים בעלי כוח מונופוליסטי פעול ל

יתר עלולה לפגוע היא במתכונת המוצעת לסיכום, נראה לנו שהגם שיש תועלת בתיקון ההגדרה, הרי ש

ללא פרופורציה לתועלת היא שפגיעה זו היא  הפעם בצד של העסקים במשק.  הבעיהבוודאות, על המידה 

 הנובעת ממנה בתנאי המשק הישראלי. 

 הגורס כי:לקבוע מבנה שונה לסעיף,  אנו מציעים

 יוכרז כבעל מונופולין.  –אדם המרכז בידו למעלה ממחצית מאספקת מוצר או שירות  (א)

מונופולין רק אם אדם המרכז בידו עד למחצית מאספקת מוצר או שירות יוכרז כבעל  (ב)

נוכחה הממונה כי חלופות אחרות המוצעות בשוק למוצר או לשירות הן בכמות, באיכות 

או בזמינות המאפשרות לאותו גוף כוח לקבוע את תנאי אספקת המוצר או השירות 

 בשוק.

לחוק לעניין הענישה הפלילית המירבית על  47תיקון סעיף  –( 7סעיף ) .ג

 א'47וביטול הוראת הנסיבות המחמירות בסעיף בירות הגבלים עסקיים ע

מבקש להעלות את רף הענישה עבור הסדרים כובלים לחמש שנות מאסר בתזכיר המוצע תיקון ה

העלאת רף הענישה לחמש בחוק, לשלוש שנות מאסר. כל יתר העבירות ולהפחית את רף הענישה עבור 

איתות ברור לבתי המשפט שהענישה בתחום זה אינה מייצרת  מהווהשנים עבור הסדרים כובלים 

 . , לנוכח פסיקה מקלה, יחסית, על עבריינים מובהקיםוזהו איתות חשוב ואף חיוני הרתעה מספקת

ביתר הורדת רף הענישה  לצד איתות זה, ביטול הוראת הנסיבות המחמירות, שמשמעותועם זאת, 

לפיו עבירות אלו בעייתי משדר מסר לשלוש שנים,  ,טי לרעהמעמד מונופוליסהעבירות, ביניהן ניצול 

 כי עבירות אלה פחות "רציניות" וחמורות. ו "יורדות בדרגה"
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שנקבעו על  עבירות של מונופולים ועבירות של הפרת תנאים ,לפחות בשני תחומים :אלא שלא זה המצב

שני בפוטנציאל הנזק לתחרות ולאפקטיביות האכיפה ידי הממונה או בית הדין להגבלים עסקיים, 

 אינו פחות מעבירות הקרטל. אלותחומים 

פועלים באופן אגרסיבי לשימור ה ,לים פרושים במגוון רחב של שווקיםובישראל קיימים עשרות מונופ

במובן זה, הפחתת העונש למונופולים אינה  יוקר המחיה.תוך שימור והעלאת מעמדם המונופוליסטי 

בהקשר זה , בעוד היא מייחסת לקרטלים מעמד מיוחד. לוקחת בחשבון את מרכזיותם במשק הישראלי

ככלי הרתעה משמעותי העומד לרשות  , לעומת עיצומים כספיים,תודגש חשיבותה של הענישה הפלילית

 גופים בעלי כוח מונופוליסטי.  ביצעוההגבלים באכיפת עבירות ש

ביכולתם של גופים  ,מטבע הדברים:  דרשת הבנה עקרונית בנוגע לכוח ההרתעה של עיצומים כספייםנ

תוסר המגבלה על הסכום במידה ש גם זאתובמחיר לצרכן, שספגו  קנסותלגלם  מונופוליסטיכוח בעלי 

מעבר לכך, גם אם לא יוכל התאגיד  החוק.לתזכיר  8המירבי שניתן להטיל כעיצום, כפי שמוצע בסעיף 

ככל שהעומדים בראשו אינם חשופים לסנקציות פליליות ברמה לגלגל את העיצום הכספי לעבר צרכניו, 

האישית, יהיה קשה עד בלתי אפשרי להפוך את העבירות המדוברות ללא כדאיות עבור אלו שמקבלים 

כי בהפרות ליבה של החוק, כמו אלה הנעשות לא מיותר להזכיר גם את העובדה  את ההחלטות בשטח.

וויון בפני החוק המעבר המובהק לעיצומים מערער את תחושת הש –על ידי גופים מונופוליסטיים 

ומקעקע את האפקטיביות של מדיניות האכיפה כגורם מרתיע אישי. התחושה כי בעלי הון היכולים 

להרשות זאת לעצמם, רוכשים באמצעות ממונם סוג של חסינות היא בעייתית מאד עבור בסיס התמיכה 

 של אכיפת דיני התחרות.

נובע זה אינו אך דבר  .עילות הרשות אינה מאופיינת במספר רב של העמדות מונופולים לדיןאומנם פ

או מרתיעה להעמיד מונופולים לדין מהתנהלות נאותה של המונופולים שלא מנצלים את מעמדם לרעה, 

בבית הפרות של בעלי מונופולין ברמת ההוכחה הנדרשת ולהוכיח  לאתרהמובנה אלא מהקושי פלילי, 

 פט. מש

דבר שאינו  –הבעיה היא שהסעיף המוצע בתזכיר מאותת כי הפרות של דיני המונופול הן פחותות בדרגה 

נכון ואף אינו מתקבל על הדעת, לאור המעמד המהותי של מונופולים בשווקים בהם הם פועלים ותוחלת 

לין יכולה ואף ההשפעה הרעה של הפרותיהם.  מבחינת ההשפעה הרעה על השוק, הפרה של בעל מונופו

צפויה לפגוע פגיעה קשה בתחרות. זאת ועוד, השווקים בהם קיימים מונופולים בישראל הם שווקים 

 עתירי מחזור רכישות של צרכנים כך שפוטנציאל הנזק העקרוני אינו נחות בשום אופן. 

את שמר יתיקון זה י , ברמה הפרקטיתשמייצר סעיף זה מעבר למנגנון האיתות הבעייתיבנוסף, 

הסטטוס קוו, שכן הורדת רף הענישה לשלוש שנים לא תאפשר שימוש בכלי של האזנות סתר במסגרת 

 גביל את סמכויותיה של הרשות לחקור ולפעול באופן אקטיבי נגד מונופולים. תחקירה ו
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  :אנו מציעים

ממנו את ההסדרים הכובלים ולהסיר להותיר את סעיף הנסיבות המחמירות על כנו  (א)

 . להלן( 3)ראו סעיף  לענישה מחמירהמראש יזכו האופקיים, אלה 

לחמש שנים, שכן ממילא על כלל העבירות לחילופין, אנו מציעים להעלות את רף הענישה  (ב)

 בהטלת עונשים מחמירים.   יד קמוצהמדובר בעונש מקסימום ובתי המשפט מגלים 

 . ם מאסר בפועלשנתיישל לעברייני קרטל מינימום , לקבוע עונש כל מקרהב (ג)

 

 סיכום 

רוב סעיפי התזכיר המוצע משרתים היטב את האינטרס הציבורי בהגנת התחרות והגברתה, ואינם 

)סעיפים  תזכירסעיפים בשלושה מתוך כלל הסעיפים שבהצעת החוק ישנם  פוגעים בוודאות העסקית.

אינם משרתים את עמודי התווך של חוק ההגבלים העסקיים: הם אינם תורמים אשר נראה כי , (7-ו 2,5

צירת סביבה עסקית פוגעים לעתים באינטרס יואף  הגברתהלהגנה על התחרות ותרומה משמעותית 

 . ומטילים נטל עודף ברורה וודאית

ההולמים את לחשיבה מחודשת בעניין סעיפים אלה ופיתוח פתרונות ניכר יש מקום אנו סבורים כי 

השגת העסקיים ואת אופי המשק הישראלי. במסמך זה הצענו מספר חלופות ל מטרת חוק ההגבלים

 שינויים אלו. המטרה העומדת ביסוד 

בכל מקרה, נראה כי אין מקום לשינוי גורף במדיניות האכיפה של הרשות הקובעת כי הפרת הוראות 

של מונופולים והפרת תנאים ראויים בראש  הליבה של החוק בתחומי הקרטלים, ניצול מעמד לרעה

ובראשונה להליך פלילי, על מנת ליצור את ההרתעה הדרושה מפני הפרה ברורה ובוטה של דיני התחרות 

היא מניעת נזק לציבור הרחב מצד גורמים  -וההגבלים העסקיים. כל מהותם ותכליתם של דינים אלה 

   עומדים לצידם.בעלי עוצמה כלכלית שהתחכום, המשאבים והמידע 


