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במונופוליםהחמרת הטיפול . 1
פירוק

נשר–

?גז טבעי–

מחיר מופרז

מונופול שמסלק מתחרים

מעליות–

בורסהאופיס לחברי  בק–

אשדודרכבים בנמל פריקת –

ועוד, קולהקוקה –



המשך-במונופוליםהחמרת הטיפול 
הכרזות

אל על–

חלב מונופולי 16–

שדרוג החקיקה

סעדים מבניים–

מונופול עם פחות מחצי נתח שוק–



הקמת תשתית למחקרי שוק. 2
תשתית משפטית

תשתית של כוח אדם

ח כרטיסי האשראי ורפורמת הדביט"דו

הגיאוגראפיח "דוה

שהופצו רק למשרדי הממשלה-חות נוספים"דו



חקיקה. 3
קנסות כספיים

:קבוצות ריכוז

נמלים

תחליפי חלב

חוק הריכוזיות

העברת נכסי מדינה לידיים פרטיות–

חוק המזון

צמצום הפטור החקלאי

וחברי קבוצת ריכוז למונופוליםסעדים מבניים 



המשך-חקיקה
:בכנסת

הגנה על יבוא מקביל–

שדרוג האכיפה הפרטית–

ביטול הפטור לחברות תעופה זרות–

יכולת הממונה לקבוע עמלה צולבת–

:הותנע/פורסם תזכיר

עם פחות מחצי נתח שוק מונופולים–

הקטנת הריכוזיות במקרקעין מסחריים–

הרפורמה במיזוגים–



עצירת ריכוזיות מראש. 4
אפס סובלנות למיזוגים והסדרים כובלים שמעלים חשש גדול 

מדי

כרטיסי אשראי–

כספומטים–

רכש מדיה–

קניונים–

מלונות–

משרדי רואי חשבון–

ציוד משרדי–

ועוד, משקפי שמש–



שיפור תשתיות ����

לשימוש שלנו

ולממונים הבאים



:תרשים הזרימה האפשרי לפני

?הפרה

קביעהצו מוסכםפלילי

כן
...רישיון, אוליגופול, צ"חצ: לא

?אכיפה פרטית

?כשל

כן



:ארגז הכלים של הממונה היום

?הפרה

קביעהצו מוסכםפלילי

לאכן

אכיפה פרטית משודרגת

?כשל

כן

עיצומים

קבוצת ריכוז

חוק המזון

יבוא מקביל

מחקר שוק

זיכיון/רישיון



רווחיות היבואנים

קידום האיסור על יבואנים רשמיים

מופרזעל מחיר המשך אכיפת האיסור 

קידום מונופול עם פחות מחצי נתח שוק

:אכיפת חוק המזון

איסור התערבות במחיר–

איסור תשלומים מהספק לרשת השיווק–



צמצום פטורי הבלעדיות
אססמנטסלף : הפטור האנכי

נמל מבטחים: פטורי הסוג ����

:חשוב שהוא יהיה זהיר ����

'ספק א'ספק ב 'ספק ג

שופרסל מגה יינות ביתן רשתות אחרות



לא תלוי מבנה שוק -הפטור להפצה

הספקים

מטרנה

60%

סימילאק

20%

ניופארם סופרפארם



הפצה בלעדית לא תמונת ראי של  

רכישה בלעדית
:בלעדיתהפצה 

גם מודאגים מכוח השוק לספק המתחרה–

הכוח של מטרנה מול סופרפארם

:רכישה בלעדית

:משמעותיתדאגה לא –

מסימילאקניופארם מתחייבת לרכוש רק 

מטרנה

60%
סימילאק

20%

ניופארם סופרפארם



"סוכן"תיקון הפטור לגבי 

לא קונה את המוצר" = סוכן"

עמלהלספק שירותי הפצה תמורת  מוכר–

מסויםשמתחייב לעבוד רק עם סוכן ספק " = רכישה בלעדית"�

)יש כיום נמל מבטחים(  �

מסויםשמתחייב לעבוד רק עם ספק סוכן " = הפצה בלעדית"�

)אין כיום נמל מבטחים(  �



מבט לעתיד בהקשר לחקיקה

:מאורגנתבין הגבלים עסקיים לעבודה הממשק 

להכשיר הפרההדין לעבודה לא מוסמך שבית –



מבט לעתיד בהקשר לחקיקה
צדדיתעל העברת מסרים חד עיצומים 

ניסיוןרק כתב אישום על : כיום

פלילית כבדה וקשה לאכיפהעבירה  ����

אין עיצום על ניסיון–

:חלל בחוק שצריך למלא ����

שאילו היו נענים , לרבות בפומבי, אדם המעביר מסר או מידע"

או נענים בהעברת מסר או מידע  , בחיוב על ידי אדם אחר

היה מדובר בהסדר כובל לפי סעיפים  , דומים על ידי אדם אחר

"לעיצומיםחשוף ) ... ב(2או ) א(2

לעיל כדי לגרוע מהוראות אחרות   2ו 1באמור בסעיפים אין "

"זהשל חוק 

אני לא חושב שנגלגל  ", "אני מתכוון להעלות מחיר: "למשל

'וכו, "מ"לצרכן את הירידה במע



 
 

 
 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

 :באתר פורום הגבלים עסקיים ורגולציה
http://recanati.tau.ac.il/hurvitz-forum_about  


