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 : פאנל מומחים בהנחיית



יתוח הסדרים אכיים לאחר פרשת  

שופרסל

 'יובל לוי ושות' פרופ' תדמור ושות

 2015אוקטובר 



 פרשת שופרסל

  הסחר ל"וסמכ רוזהויז אפי לשעבר שופרסל ל"מכ הורשעו 2014 ביולי

 והפרת כובל הסדר לעשיית יסיון של עבירות במספר גידור אפי לשעבר

 .מיזוג תאי

 



 גזרי הדין – שופרסלפרשת 

 מאסר עושי כולל ,כבדים עושים גזרו האשמים על•

   :בפועל

   ₪ מיליון 3בגובה קס :שופרסל�

  חודשיים מהם ,מאסר חודשי 4.5 :רוזהויז�

  קס+ תאי על חודשים 6 של מאסר + בפועל

  ₪ אלף 450 בגובה

  וקס בפועל חודש מהם ,מאסר חודשי 2.5:גידור�

  ₪ אלף 250 של בסכום



החידוש המשפטי בפסק הדין

 

לחוק ההגבלים העסקיים יחול רק על ) ב(2סעיף 

כפופים  אכיים הסדרים ; אופקייםהסדרים 

 )א(2על פי סעיף מהותית לבחיה 

 :חריג לכלל   
 

צר "הותיר פתח  רובישטייןהשופט •

דרכו יתן יהיה לבחון גם בעתיד  , "במובהק

 )ב(2הסדרים אכיים מסוימים באמצעות סעיף 

 להותרת פתחהתגד :השופט הדל•

 עיון בצריך הותיר:שהםהשופט •
 

  



השיוי

 )ב(2 תחולת בגלל )א(2 בסעיף להתמקד צורך היה לא ���� בעבר

 :)א(2 לסעיף עובר אכיים בהסדרים הדיון מרכז ���� כיום
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

כובל הוא הסדר הנעשה בין הסדר "
לפיו אחד , בני אדם המנהלים עסקים

באופן  באופן  באופן  באופן  הצדדים לפחות מגביל עצמו 
העלול למנוע או להפחית את  העלול למנוע או להפחית את  העלול למנוע או להפחית את  העלול למנוע או להפחית את  

בעסקים בינו לבין הצדדים   התחרותהתחרותהתחרותהתחרות
או , או חלק מהם, האחרים להסדר

."בינו לבין אדם שאינו צד להסדר



"עלילות"המבחן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  תחרותלפגוע ב עלולאסור לעשות הסדר ה



 :עד היום

 דיון מוגבל ולא אחיד במבחן העלילות על שי היבטיו

 בעיי הרשות גם חששות רחוקים מספקים

 בעיי הרשות גם פגיעות קלות ערך מספיקות



 ד שופרסל"השלכות פס

לא עולה בקה  
גם עם  אחד 

 עברפסיקות 

ריקון מתוכן של 
 החלטת שופרסל

מתן פרשות  
מרחיבה לסעיף  

בעידן פוסט  ) א(2
 שופרסל



 כמה שאלות פתוחות בעקבות פסק הדין

 ?עתידי להסדר קיים הסדר בין מה•

 ?המשווה המשפט מלמד מה•

 לאחר אכיים להסדרים הסוג פטורי משמעות מה•

 ?הדין פסק

 ?בפלילים להרשעה השוק של סדור יתוח דרש מתי•

 ?מהותית להיות בתחרות הפגיעה צריכה כמה עד•

 עד – )21 'ס( בחוק המיזוג והגדרת )14 'ס( פטור מתן•

 ?סלקטיבית מילולית גישה לגיטימית כמה

 שופרסל דין מפסק העולה המוזיקה•
 



!תודה על ההקשבה



 

 

 
 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

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


