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  מבוא

  

הכסת  תהגותההיתוח השפעותיה של מתבסס, בראש ובראשוה, על  משפטי כללעיצובו של 

ועד לקדם את הרווחה  חוק ההגבלים העסקייםלמשל,  .מטרות החוק על הגשמתגדרו ב

עסקיים הפועלים ידי גופים במכשלות מלאכותיות לתחרות החברתית בדרך של מיעת יצירתן של 

התחרות איה מטרה בפי עצמה כי אם כלי להגדלת הרווחה החברתית בדרך של הורדת  1בשוק.

ירת תמריצים להתייעלות ולחדשות, כמו גם מחירים, יצול יעיל של המשאבים הטבעיים ויצ

ועדו  על מת להגשים מטרה זו הכללים ההגבליים 2.בחברה חלוקה שוויוית יותר של המשאבים

אותן יש ובתחרות וברווחה החברתית,  פגיעה יכרתת עסקיות הפוגעות להבחין בין התהגויו

חשיבות בהבחה -אותן יש להתיר. ליתוח הכלכלי תפקיד רבולאסור, לבין אלו המקדמות אותן, 

ן שהוא מלמדו על תוצאותיה הצפויות של ההתהגות הבחת. למשל, היתוח הכלכלי ו, כיוזו

 יתוחאכן,  3על הצעות במכרז פוגע תמיד ברווחה החברתית. אום מחירים בין מתחריםימורה שת

  לאורו יש לעצב את הכלל המשפטי ההגבלי. שמקור ראשון וחשוב  הוא כאמורכלכלי 

  

יש להתחשב גם במגבלות הליך קבלת של כלל משפטי בעיצובו  אולם בכך לא תם היתוח.

איו בהכרח זה  יעילכלל משפטי  לפיכך. הכרוך ביישומו של אותו הכלל הלכה למעשה ההחלטות

                                                 
חי, -תל מכללתבאויברסיטת חיפה, מרצה ב*פרופסור וראש הפורום למשפט ושווקים, הפקולטה למשפטים 

של מכון ספיר למדייות כלכלית  הכיוסיםמשתתפי שי לדורון משה, יר עופר, מחם פרלמן וב תודות ורבהתאמה. 
רותם יוז על עזרת מחקר מסורה ו פרק, ליאור על הארות מאירות עייים על המאמר, כולו או חלקו, ולאסף קציר

תמיכה  עללמדייות כלכלית למכון ספיר וכן  Israeli Science Foundation-לבכתיבת מאמר זה. תודתו שלוחה גם 
למחם פרלמן ולעורכים של כתב העת משפטים על הארותיהם המעולות תודתו כן שלוחה  במחקר. כלכלית

  והמעוררות מחשבה.
ראוי לציין שקיימות  (להלן: חוק ההגבלים העסקיים או החוק). 128, ס"ח 1988–קיים, התשמ"חחוק הגבלים העס1

כמה גישות שוות למוח "רווחה חברתית" בהקשר ההגבלי. פרשות אחת מתמקדת ברווחת הצרכן ובוחת את 

או על הרווחה  ) תוך התעלמות מההשפעות על היצריםconsumer welfareהשפעת ההתהגות הבחת על הצרכן (

) ואיה מדגישה את החלוקה total welfareהכוללת במשק. הגישה העיקרית החלופית מתמקדת ברווחה הכוללת (
הפימית אלא את צמיחת הרווחה. רוב רשויות התחרות בעולם אימצו את גישת רווחת הצרכן. ראה כי הממוה 

להבדל בין הגישות ראו למשל מיכל (שיצר) גל הישראלי אימץ גם הוא גישה זו, לפחות במרבית החלטותיו. 
דין האיזון  שבין עידוד חדשות ויצירתיות ובין הפגיעה בתחרות בדיי ההגבלים העסקיים"  –"מוופולים בתחרות 

יתוח משפטי וכלכלי של דיי ); ברק אורבך "מטרות דיי ההגבלים העסקיים: הלכה למעשה" 2006( 425ב  ודברים
). רווחת הצרכן משמשת פעמים 2008(מיכל (שיצר) גל ומחם פרלמן עורכים,  63כרך ראשון  העסקיים ההגבלים

רבות ככל אצבע) על מת לאמוד את הפגיעה ברווחה החברתית הקשה יותר לאומדן. הבחירה במדד זה לעתים 
וחת הצרכן צריכה משקפת עמדה באשר לצדק חלוקתי בשוק. בהקשר זה דגיש שלשיטתו מדידה ראויה של רו

להתייחס לא רק להיבטים סטטיים (דוגמת מחיר המוצר ברגע מסוים) אלא גם להיבטים דימיים ארוכי טווח (דוגמת 
יעילות בייצור ויעילות דימית), וכן עליה להתייחס להחצות של החלת כלל מסוים על שווקים אחרים אשר גם מהם 

 מושפעים הצרכים.
, פס' פא לפסק דיו של השופט רובישטיין ההגבלים העסקיים ' וולרשות  – מדית ישראל 2560/08ראו למשל ע"פ  2

 ). 6.7.2009(פורסם בבו, 
, וכי הם אכן מתחרים מסקה זו מבוססת על ההחה שמגישי ההצעות ובעל המכרז מצויים באותה מדיה 3

 .פוטציאליים לצורך המכרז האמור
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תאי מידע מלא  לפית האופטימליהחלטה אשר תתאם לחלוטין את התוצאה לקבלת אשר יוביל 

ביותר  הטובה, אלא זהו הכלל המשפטי אשר יוביל לתוצאה ויכולת יתוח מושלמת של מידע זה

המחוקק ואם בית אם  – הכלל על מעצבמכאן ש 4.הליך קבלת ההחלטותהחות ראליות של  לפי

לבין עלות ויתוחו בין עלויות איסוף המידע הדרש לאזן  –ת או אפילו הרשות האוכפ המשפט

בו שמקום  או על יתוח שגוי חלקי דעעל מי תהמבוסס תוצאה משפטיתמ הגרמות הטעויות

לים אחרות, יש להחיל יתוח כלכלי גם על יבמ 5.יםיקר או יםבעייתיויתוחו מלא  מידעהשגת 

זוהי משתה אכן, . על מת לעצב כלל הסדרתי המתאים להגשמת מטרותיוהליך קבלת ההחלטות 

הן בשים האחרוות את מדרך רגלה  המרחיבה, )decision theory( של תורת ההחלטות

   .גיםומשה חלק מהכללים המשפטיים הוה הן בבתי משפט ברחבי העולםבאקדמיה 

  

בותיה הבסיסיות של תורת להציג את תוראשית,  :היא כפולהמטרתו של מאמר זה  לפיכך

, כמו גם במגוון רחב של תחומים משפטייםראויים עשויות לסייע בעיצוב כללים  , אשרההחלטות

הכתיבה למרות הפוטציאל הגלום בה . יותר של הכללים הקיימים וביישום טוביםבהבה 

משתמשים בה  איםבישראל  ומעצבי הכללים המשפטיים 6,בושא זה מעטה האקדמית בישראל

על מת שיוכל להגשים את הפוטציאל  תשתית להבת כלי עזר זה יוצרמאמר זה  לפיכךבמפורש. 

ודוק: רבות מתובותיה של תורת ההחלטות הן איטואיטיביות . התיאורי והורמטיבי הגלום בו

ביצירת  ובעיקרפה. יתרוה הוא בפורמליזציה של תובות אלו, ומתיישבות עם כתיבה משפטית ע

או לא  שבשימוש במידע חלקי טעותהלבין עלות ויתוחו מידע האיסוף בין עלות מושכל איזון 

  . מדויק

  

תורת ההחלטות בתחום דיי ההגבלים  להדגים את תחולתמטרתו השייה של מאמר זה היא 

ון שהם מבוססים על תובות כלכליות ומתאימים ביותר ליתוח כאמור, כי אלו םדייהעסקיים. 

בדרך של  ליצול לרעה של כוח מוופוליסטי החלוטה החזקהבאשר להתהגויות עסקיות בשוק. 

בסיס ה תשמש, לחוק ההגבלים העסקיים )1((ב)א29בסעיף  המויה, הוגים בלתיגביית מחירים 

מיוחד השפעת המאפייים של כלכלה קטה בעיצוב כללים הגבליים ב תודגשכן  .ליתוחהעיקרי 

  אלו.

  

לדיון: הבסיס שי הפרקים הראשוים יוצרים את  :מפת הדרכים של מאמר זה היא כדלקמן

מתח בקצרה את המסגרת השי  הפרקומציג את משתה של תורת ההחלטות, הפרק הראשון 

ופוליסטי החזקה – טיתהמשפטית הרלוויצול לרעה של כוח מובלתי בדרך של גביית מחיר  ל

את החזקות לאור התובות  יםמתחו יחדיו כלים אלום ימשלב ים הבאיםהפרקשי  .הוגן

הרביעי מתרכז ואילו  ,הפרק השלישי עורך יתוח כללי של החזקות :הכלכליות ותורת ההחלטות

                                                 
67Decision Theory and Antitrust Rules & Steven C. Salop, C. Frederick III  NTITRUSTA ,ראו, למשל,  4

L.J. 41 (2000); Mark S. Popofsky, Defining Exclusionary Conduct, 73 ANTITRUST L.J. 435 (2006); 

Mark S. Popofsky, Section 2, Safe Harbors, and the Rule of Reason, 15 GEO. MASON L. REV. 1265 

(2008) .  
5 and the  Economic Analysis of Competition Practices in the EU Dennis Carlton & Michael Salinger,  

U.S.: A View From Chief Economists, COMPETITION POLICY INTERNATIONAL (2007).  
סעיף  האומם – ידי בעל מוופולין-"יצול מעמד לרעה על למאמר המקיף ביותר בושא ראו אייל שגיא ואמיר וג 6

תשתית מאמר זה ל ). רב המשותף2006( 547כט  עיוי משפטא(ב) לחוק ההגבלים העסקיים קובע חזקות חלוטות?" 29
ה רחבה של סמאמרו, אולם שם המיקוד הוא בסוגיית מוחלטותן של החזקות ולא בעילה ספציפית או בפרילו

  ., כפי שמאמר זה מבקש לעשותתורת ההחלטותתובותיה של 
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יתוח זה . מחיר גבוהעל מחיר מוך הן  עלומתח את תחולתה הן  בחזקת המחיר הבלתי הוגן

לקיומה של עילת המחיר ההצדקה הורמטיבית  דרמטית: למרות למסקה, בין היתר, מוביל

, תורת ההחלטות מובילה למסקה שאין להכיר בה במסגרת החזקות ליצול גבוה הבלתי הוגןה

ברחבי רבות מסקה זו מתיישבת עם דעת מלומדים ורשויות תחרות  לרעה של כוח מוופוליסטי.

היא עומדת בסתירה  עם זאת הפרקטיקה שהגה שים רבות בישראל.העולם, כמו גם עם 

    7.ה הוכחית של הרשות להגבלים עסקייםלעמדת

  

  פרק א: תורת ההחלטות

  

הצפויות של  השפעותיהמעבר ליתוח  תורת ההחלטות מוסיפה דבך חשוב לעיצוב הכלל המשפטי

הליך קבלת היא מחילה יתוח כלכלי על מטרת החוק:  על הגשמת ההתהגות המוסדרת

. הוא מוחלבהם שהוא אופטימלי בתאים שאומץ ההחלטות על מת להבטיח שהכלל המשפטי 

דאות. בתאי חוסר ו פועליםלרוב עליה מושתתת תורה זו היא שמקבלי ההחלטות ש המוצאהחת 

החוק וזו גדר ב שראוי שתיכסהמידע הדרוש על מת להבחין בין פעולה פעמים רבות ון שוכי זאת

ובין  בין בשל עלות איסופושלם, בין בשל קשיי איסופו,  ואיוחלקי  הואגדרו בשלא ראוי שתיכס 

 לפיכךהחוק. ת וממטרלגרום לטעויות שיביאו לסטייה  עלולמידע חלקי כאמור . בשל עלות יתוחו

מדויקת בין פעולה בחה התורת ההחלטות איה מבקשת להגיע לכלל משפטי שיערוך תמיד 

היא אלא שכזו. בחה השלא, ללא קשר להליך הדרש לשם ביצוע זו ל המקדמת את מטרת החוק

 בעיצוב הכלל המשפטי יש לאזן. הקיימים אלייםמבקשת לעצב את הכלל האופטימלי בתאים הֵר 

המידע הדרש כדי  ו שלויתוח פואיסועלויות להתועלת החברתית בהחלת הכלל  בין אפוא

המתבסס על  כלל המשפטיעלות הטעויות בהחלת ולהכלל יחילו את  מקבלי ההחלטות השויםש

   8.או שגוי מידע חלקי

  

 מידע . בתחום ההגבלישיקול חשוב בעיצוב הכלל המשפטי הם עלות איסוף המידע ועיבודו לפיכך

תה כוותו יומה הי אם התהגות מסוימת קרתה בפועללמשל, כאמור כולל מידע עובדתי גרידא: 

על התחרות וכלכלי: מהי השפעתה של התהגות כאמור על - וכן מידע עובדתי של מי שביצעה,

תחזית השפעותיה של את פעמים רבות היתוח צופה פי עתיד ומחייב הרווחה החברתית. 

על מת לבחון את השפעת למשל, ייתכן שיידרש יתוח כלכלי  תאי השוק.התהגות מסוימת על 

איזה מידע  מעצב הכלל המשפטי להחליטעל ספציפי על התהגות השחקים בו. שוק  ו שלתאי

יוטל הטל מי ועל  ,הוא יידרששל ההליך המשפטי  באיזה שלבהמשפטי,  הכלל לשם החלת יידרש

   9.להציגו

  

לאזן עם עלויות הטעויות שעלולות לבוע מכלל  דרש מעצב הכללויתוחו את עלות איסוף המידע 

. משקפת את העובדות איהכאשר ההחלטה  גרמתטעות . או שגוי משפטי המבוסס על מידע חלקי

 Type I error: false positive) טעות מסוג ראשון (1שי סוגי טעויות: ( עומד עלהיתוח הכלכלי 

                                                 
" האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מוופוליןשל הממוה על ההגבלים העסקיים, " 1/14גילוי דעת  7
  (להלן: גילוי הדעת).) 9.4.2014(
8 Salinger &Carlton   5לעיל ה"ש .  
), המבקשת לשקול מחדש את החלטתו 6.11.2013יס להערות הציבור (- ראו למשל את טיוטת התאים למיזוג בזק 9

  לפסול את המיזוג.  2006של הממוה על ההגבלים העסקיים משת 
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error(,  הגות  באופן, ביתר הרחבההמתגבשת כאשר הכלל המשפטי מוחלשהוא תופס בגדרו הת

 Type II error: false negative) טעות מסוג שי (2; (יתר) (תחולת לאסרהראוי אשר לא היה 

error(,  ו תופס בגדרו  באופן, החלה צרה מדיהמתגבשת כאשר הכלל המשפטי מוחלשהוא אי

 השפעתה של טעות על הרווחה החברתית. חסר) (תחולת ראוי לאסרהיה התהגות אשר ה

היא בו שפגיעה ברווחה החברתית בכל מקרה ה בשיעורהסתברות התגבשותה  מחושבת כמכפלת

ה תהשפעבחשבון לא רק את  להביא צריך הפגיעה ברווחה החברתית כאמורחישוב  10.מתרחשת

על הכוות התהגות במקרים  השפעתהעלות על הצדדים לעסקה הספציפית כי אם גם את 

 רבעתידיים. למשל, אם כלל משפטי מביא לתוצאה כוה במקרה ספציפי אבל יוצר חוסר בהירות 

 להביאיש למוע פעולות אשר יקדמו את הרווחה החברתית, במקרים עתידיים ועל כן צפוי 

 העלותלות הטעות: אופי ההליך משפיע אף הוא על ע. מדן הטעותובחשבון בעת אהשפעות אלו 

תובות אלו אזרחי.  בהליךמזו של חבות שגויה  הגבוהבהליך פלילי של הרשעה שגויה החברתית 

מזה שהם טל הוכחה גבוה משתקפות בכללי טל ההוכחה, המטילים על התובע בהליך הפלילי 

   11בהליך האזרחי. מטילים

  

המחילים את  מקבלי ההחלטותם של הבמאפיייגם  מתחשב ושיעורהת הסתברות הטעויתוח 

חוקים מופים לשתי  כפי שמייסדי תורת ההחלטות, ארליך ופוזר, טעו,. שהתגבשהכלל לאחר 

רשויות בישראל  12קבוצות עיקריות של מקבלי החלטות: רשויות האכיפה והשחקים בשוק.

בית את האכיפה הרלווטיות לדיי ההגבלים העסקיים כוללות את רשות ההגבלים העסקיים, 

הסתברות גם ה ולפיה –בתי המשפט השוים. רמת היתוח הכלכלי את הדין להגבלים עסקיים ו

עשויה להשתות בין גופים אלו. כך למשל רשות ההגבלים העסקיים ובית הדין להגבלים  – תלטעו

, בתי המשפט הרגילים לעומתעסקיים לרוב מאופייים בהבה כלכלית מעמיקה יותר של התחום 

רמת  להיות מבוסס עליכול  בידיהם. על כן כלל משפטי המוחל רק והרכבם התמחותםבשל 

 שיקול זה יכול להצדיק גם תוצאה קצת מפתיעה: החלתכלכלי. גבוהה יותר של יתוח  מורכבות

לחלופין עשויות להיות גם אם עוסקים הם באותה עילה. כלל משפטי שוה בהליכים שוים 

  השלכות על קביעת הגוף אשר ראוי שיחיל כלל משפטי מסוים.  לשיקול זה

  

יש להתחשב  ושיעורההטעות  הסתברותבעת חישוב אשר  ,הקבוצה השייה של מקבלי ההחלטות

, בין היתר על החלטותיהם העסקיותמקבלים את אשר שחקים בשוק מ מורכבת ,גם במאפיייהם

 המחייב מידע יקר או קשה להשגה, או ליישום מורכבכלל הבתם את הכלל המשפטי.  סמך

תחרותית - להימע מהתהגות פרו לשחקים בשוקעלול לגרום  היוצר חוסר ודאות ברמה גבוהה,ו

ה הפוטציאלית י, בעיקר כאשר הסקציתסווג כבלתי חוקיתם שהתהגותהמוטעה בשל החשש 

המבוססים על מידע  ליישום,יחסית כללים קלים  תקביע. לרוב תחייב תובה זו בעלת משקלהיא 

                                                 
 ,Isaac Ehrlich & Richard A. Posner; 4, לעיל ה"ש Popofsky; 4"ש , לעיל הBeckner & Salop הראו לדוגמ 10

An Economic Analysis of Legal Rulemaking, 3 J. LEGAL STUD.  257 (1974) ;Arndt Christiansen & 

Wolfgang Kerber, Competition Policy with Optimally Differentiated Rules Instead of "Per Se Rules Vs 

Rule Of Reason", J. COMPETITION L. & ECON. 2, 215 (2006).  

. 1065 (1968)EV. L. RTANSFinding Process, -Decision Theory and the FactJohn Kaplan, 11;Doron  

Menashe, Relaxed Formalism: The Validation of Flawed Wills 40 ISR. L. REV. 119 (2007) .  
12 Ehrlich & Posner 10, לעיל ה"ש.  
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 שקלולב 13.של ההתהגות העסקית )ex postבדיעבד (דרה בעיקר כאשר עסקין בהס גיש,

 14הסתברות הטעות בשתי הקבוצות יש להתחשב גם בהטיות קוגיטיביות, כאשר אלו רלווטיות.

ת להשתות לאורך זמן בשל מיומות רכשת בהחלת ומעיין כי עלות הטעות ועלות המידע עשוי

לאפשר התפתחות  ראויידי מקבלי ההחלטות. במקרה כזה בהכללים או בשל הטמעתם 

לחלופין, יתן לכלול את עלות  .אבולוציוית של הכלל, בין דרך המחוקק ובין דרך בתי המשפט

  התקופות השוות עד להטמעת הכלל באיזון שערך.

  

אשר ראוי לדרוש המידע  ו שלוכמות וסוג תבבחירכלי עזר חשוב  אפוא שתמשמתורת ההחלטות 

למשל, כלל משפטי ההוכחה והראיה.  יקביעת טלבכן היא משמשת  לשם החלתו של כלל משפטי.

וסף להביא מידע  לתבעהחה משפטית ובצדו מתן אפשרות מידע חלקי היוצר המבוסס על 

כרוך  איוו יבו המידע מצוי אצל התבע ואיסופו על ידשעשוי להתאים למצב שיסתור את ההחה 

גבוהה ומועדת לטעויות. כלל כזה  שהיאעלות איסופו על ידי התובע  לעומת, יכרותבעלויות 

שבין עלות  יחסה על פישל מידע וסף אם לאו, השקיע בהבאתו להחליט אם לתבע מאפשר ל

   15הבאתו.להפיק מהוא עשוי המידע לבין התועלת ש

  

ה גבוהים סהפועלות בשוק עם חסמי כי גדוליםדגים. יח ששתי חברות בעלות תחי שוק 

פגיעה  לע המעידות ברמה גבוהה של ודאותשוקלות להתמזג. בהתבסס על תובות כלכליות 

הכלל המשפטי , ברמת התחרות בשוק המקיימים את שי התאים האמוריםאפשרית של מיזוגים 

 יתוח כלכלי. בה בעת ברווחה החברתית מיזוגה שלפגיעה  בדברפריורית -החה א ליצור עשוי

מיזוגים  עלולה למוע תחי שוקוהתבססות חזקה מדי על זו עלולה להיות מוטעית, שהחה  מורה

 מצוי זוהחה המידע הדרש לסתור אם . ואף מקדמים אותה אים פוגעים ברווחה החברתיתש

ון שהמיזוג ו(למשל, כי ןיהוזול יותר להשגה על יד מבקשות להתמזגשל החברות ה בהישג ידן

טל ההוכחה את  הראוי עשוי להעבירהמשפטי  הכלל, ה בין הצדדים)יסירגי בשלמקדם יעילויות 

מידע המוכיח שהמיזוג יוצר  להביא בפי מקבל ההחלטותלהן אפשר אל החברות המתמזגות ול

  מעלות הפגיעה בתחרות.  הגדול החברתיתלרווחה  תרומתםש יכריםתרוות י

  

לסיכום, בהחילה יתוח כלכלי על הליך קבלת ההחלטות, תורת ההחלטות מאפשרת איזון בין 

 ם עיצוב כללים יעילים יותרשבהחלת כללים משפטיים חלופיים לשהראליים תועלת להעלות 

לים משפטיים ללא צורך בפייה מאפשרת עיצוב כל מתודולוגיה זו 16.בהגשמת מטרת החוק

את מעצב  אין מידע מלא. על כן ראוי שתחהבו שלאיטואיציה או ליחוש רדומלי גם במצב 

) ומתי ראוי להחיל כלל standardמתי ראוי להכיל כלל פתוח (בקביעתו  , בין היתרהכלל המשפטי

 rule ofלהחיל כלל של סבירות () ומתי ראוי per se), מתי ראוי להחיל איסור מוחלט (ruleסגור (

reason ,(טל ההוכחהחזקות ראוי לקבוע בחוק,  אילו ואם  ,על מי מהצדדים ראוי להטיל את

לא תמיד ותת לו תורת ההחלטות פתרון  .בכלל יש הצדקה להחיל כלל משפטי בתאים התוים

                                                 
13  ,82 EC RTICLEAOF  CONOMICSE AND AWL HE, TADILLAPTILANO AORGE J&  ONOGHUEO'DOBERT R 

(2006) 182 .  
שערי  "וחשיבה סדורה במלאכתו של השופטאיטואיציה  –שיפוטיות הטיות קוגיטיביות והחלטות "חמי בן ון  14

 ).התש"ע( 177 ה משפט
15 alopSBeckner &  46, בעמ' 4, לעיל ה"ש.   
16 Carlton & Salinger 5, לעיל ה"ש.   
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כלל להשלכות של של מעצב ה מודעותומוחלט, אולם בעזרת כלי היתוח שהיא מעיקה עולה 

 בתורת ההחלטותזאת ועוד: השימוש  העדפת כלל כזה או אחר בעולם עם מידע חלקי או יקר.

גם גיבוי אמפירי או לפחות מתן משקלות יחסיים לטיעוים  ,דורש, לצד טיעוים תאורטיים

להבהיר יש בה כדי עשויים למשוך לכיווים שוים. דרישה זו שהשוים המתחרים על הבכורה ו

  את התועלת שבהחלת כלל מסוים, כמו גם את המחיר הגלום בו.

  

בולטת  הדוגמ. צדיק כללים מוכרים רביםמהיתוח שמציעה תורת ההחלטות שלא למותר לציין 

משמעי אלא הוא -טל ההוכחה הדרש במשפט. המשפט איו דורש מידע מוחלט וחד שיעורעייה 

פלילי רמת ההוכחה הדרשת היא מעל לכל הליך ב אפילומסתפק ברמה מוכה יותר של מידע. 

בו שפלילי אישום מוטעה בהליך בספק סביר ולא ודאות מוחלטת. הטעם לכך הוא שעלות הטעות 

בתוספת הפגיעה  , וזאתל ספק סביר מוכה מעלות איסוף מידע מלארמת הוכחה מעל לכ תדרש

  . ודאות מוחלטת שלמדרישה הובעות  חסר תחולתמסוג מטעויות בציבור הובעת 

  

ת לתחולת תורת ההחלטות, יש מקום להתייחס לביקורת וספציפי ותבטרם פה ליתוח דוגמא

של  יתוח כלכלי מחילהשתורת ההחלטות  מבוססת על הטעההמוטחת בה. הביקורת העיקרית 

שיקולי ראשית,  :התשובה לכך כפולהמשקל גדול דיו לשיקולי צדק.  יעילות הכלל ואיה ותת

לעיל ראיו שכלל שאיו מחייב ודאות  הבדוגמעלות ותועלת אים סותרים בהכרח שיקולי צדק. 

מוחלטת על מת להרשיע אדם בפלילים משרת את הצדק החברתי המצרפי הגם שייתכן שאיו 

מחיר דרך שיקולי צדק  כוללת בתוכהתורת ההחלטות שית, עושה צדק עם האשם הספציפי. 

למשל, אם בחברה מסוימת יתן משקל רב לשמירה . החלת כלל משפטי זה או אחרשל הטעויות 

גורם הרתעה מספקת מפי פגיעה  איוכלל אשר של על חיי אדם, הרי משקל הטעות בחברה זו 

אין מיעה ששיקולים דאוטולוגיים, דוגמת צדק מחלק, ולא , לזה בדומהבחיי אדם יהיה גבוה. 

, יכוילו אל תוך המשוואה כתלות בהעדפותיה הערכיות של החברה. רק שיקולים תוצאתיים

איה קובעת את הורמות שחברה מעויית לקדם תורת ההחלטות ש בהקשר זה ראוי להדגיש

ולוקחת אותן כפי בזמן ובמקום תוים חברה הל העדפותיה הערכיות של מתבססת עאלא היא 

קל הש מובן יותר להגשמת העדפות ערכיות אלו.מיקודה הוא בכלים היעילים ב). as givenשהן (

להחילה כאשר השיקולים השוים יתים לכימות. אולם אין מיעה להחילה גם כאשר ביותר הוא 

ו תבוא לידי ז העדפהידועה רק ההעדפה היחסית של חברה מסוימת לערך אחד על פי משהו. 

  צויים על כפות המאזיים. במשקל היחסי של הטעות בפגיעה בכל אחד מהערכים המ ביטוי

   החזקות החלוטות ליצול לרעהפרק ב: 

  

וופולין מוגדר כמי מבעל . מסדיר את פעולותיו של בעל מוופולין חוק ההגבלים העסקייםל פרק ד

מי שרוכש יותר ממחצית כשל מוצר או שירות מסוים או ספקה אהמכלל  שמספק יותר ממחצית

 לגוף עסקיבהם שהגדרה רחבה זו ועדה לתפוס בגדרה גם מצבים  17.ממוצר או שירות כאמור

   ., אם כי לא בלעדיבשוק מעמד דומיטי

  

                                                 
. בוסף, 1, לעיל ה"ש לחוק ההגבלים העסקיים 26הוראות סעיף  לפיזוהי ההגדרה העיקרית של בעל מוופולין  17

  משה. הגדרות כמהקיימות 
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על  להסביריתן  רבבעלות כוח שוק  על מת לאתר חברותמחצית מ הגדולהשימוש בתח שוק את 

חזקת כוח שוק המתבססת על תח שוק  .בשילוב עם תורת ההחלטות סמך התאוריה הכלכלית

 גם המחייבחוסכת את עלויות המידע המפורט הדרוש להוכחת כוח שוק בכל מקרה ומקרה לגופו, 

, יתר תחולתיתוח כלכלי מלמדו שהסיכון לטעות מסוג  18גובה חסמי הכיסה לשוק. של יתוח

בו תח השוק שמקום  יכרהגדרת המוופולין גם חברות שאין להן כוח שוק  לפי התופסתכלומר 

שחסמי הכיסה הגבוהים ון וזאת כי 19.בכלכלות קטות מיוחד, ביחסית , הוא קטןרבשלהן הוא 

לכיסה קלה ומהירה של מתחרים  מקטיים את הסיכוישל כלכלות קטות  ןלמרבית שוקיה

של הגדרת  יתר מתחולתזאת ועוד: עלות הטעות  20כאשר המחיר עולה מעל לרמתו התחרותית.

המוופולין מצטמצמת לאור העובדה שמוופולין, כשלעצמו, איו אסור בחוק, אלא אסורות רק 

 תחולתמסוג של טעויות  מחירןלעומת זאת  21יצול לרעה של כוחו המוופוליסטי. שהןהתהגויות 

 תפוסאם לא  :החלת החוק בשל עלות הוכחה גבוהה, הוא גבוה-מאיהובעות בין היתר , חסר

החוק לא יוכל ש, הרי יכרכוח שוק המחזיקות, בסבירות גבוהה, הגדרת המוופולין חברות ב

בה קשה שלמוע מחברות אלו להקים מכשלות מלאכותיות לתחרות. במיוחד בכלכלה קטה, 

 תחחזקת , בוסף 22סאו מוופולין ברגע שהוא וצר, עלות טעות זו היא גבוהה.ילהוריד מכיותר 

 יתוח הכולל גם את גובה חסמי הכיסה לשוק, יותר משקל להחיל, אשר קל להחילה השוק

   23.ואת עלות הטעויות הובעות ממה מעמדם בדברשל השחקים בשוק דאות והו- איאת מקטיה 

  

ואיו אוסר על יצול מעמד  חוק ההגבלים העסקיים איו אוסר על היות אדם בעל מוופולין

, המתמקד סטטיכלכלי גם כלל זה מבוסס על תובות כלכליות. יתוח  24.מוופוליסטי כשלעצמו

פגיעה ברווחה החברתית בשל מצביע על אמם  ,של השפעות בעל המוופוליןבקודת זמן תוה 

בחשבון גם השפעות  המביא, יתוח דימי של השוק אולםכמויות מוכות. מחירים גבוהים ו

מעמיד תופעות אלו  וופולין ושל שחקים אחרים בשוק,ארוכות טווח על התהגותם של בעל המ

תפקיד  משחקיםומעמדו בשוק באור שוה. דווקא המחירים הגבוהים שבעל מוופולין יכול לגבות 

חשוב בהעת גלגלי השוק: הם משמשים תמריץ לחברות להשקיע ביצירת יתרון קטליזטורי 

                                                 
ן שהוא מחייב הגדרת השוק הרלווטי, פעולה וכי גם הכלל הקיים איו קל להחלה, כיו בכך ודוק: אין רבותא 18

יתוח משפטי  מחם פרלמן "הגדרת שווקים"שפעמים רבות איה פשוטה כלל ועיקר ואף מועדת לטעויות. ראו למשל 
). בה בעת הגדרה 2008(מיכל (שיצר) גל ומחם פרלמן עורכים,  167כרך ראשון  וכלכלי של דיי ההגבלים העסקיים

 המתבססת על תח השוק חוסכת את השלב הבא של היתוח, המתמקד בגובה חסמי הכיסה לשוק לאחר שהוגדר. 
להחיל בדין הישראלי איסור דומה לזה שחל בדין האמריקי על יסיון למוופוליזציה, בה בעת יש לדעתו מקום  19
בו התהגותה של חברה שעדיין איה מוופולין מעלה חשש ממשי כי התהגותה תקים חסמים שמקום  לפיוו

וכי אם התהגות זו לא תימע תיהה החברה ממעמד מוופוליסטי שלא על סמך יעילותה  ,מלאכותיים לתחרות
לפירוט וביסוס הטעה שלפיה בכלכלות קטות הסיכון לתחולת יתר הוא ה. ּבהיחסית, הרי יש לאסור התהגות זו בִא 

 M.S. GAL, COMPETITION POLICY ראויחסית כיוון שתח השוק לרוב הוא בעל קורלציה גבוהה לכוח השוק  קטן

102 (2003) CONOMIESE ARKETM MALLS FOR  .(ותלהלן: גל, כלכלות קט) 
גל, בכלכלה קטה. . החה זו מקבלת משה תוקף 109' , בעמ13, לעיל ה"ש ADILLAP &ONOGUE O'D הראו לדוגמ 20

  . 19לעיל ה"ש , כלכלות קטות
א יצול לרעה , המפרט בין היתר גם את מחיר תחולת היתר בשל הגדרה רחבה מדי של התהגות שהיראו דיון להלן 21

  של כוח מוופוליסטי
  .19 גל, כלכלות קטות, לעיל ה"ש 22
שעליו על הכלל המשפטי לאפשר למי או סבורות שעם זאת בשל טעות אפשרית ביתוח הסמך על תח שוק בלבד,  23

גובה חסמי הכיסה לשוק בפועל. אכן, זהו הכלל הוהג  עלהבאת מידע בלהוכיח שבפועל אין לו כוח שוק,  הוא מוחל
ובדרך זו ראוי שילך המחוקק הישראלי, תוך שיוי החזקה החלוטה של תח השוק לחזקה  ,במרבית מדיות העולם

הות על הצדדים ושימוש אסטרטגי בהליכי משפט, היתת לסתירה. אולם על מת למוע השתת עלויות התדייות גבו
שלבי לסתירת החזקה: בשלב הראשון על בעל המוופולין להביא ראיות לכאורה המעידות -ראוי לשקול הליך דו

מעיד על כוח השוק. רק אם יעמוד בעל המוופולין בתאי  איושקיימת סבירות גבוהה שבמקרה הספציפי תח השוק 
יתוח משפטי לפירוט ראו גל, בו ופרלמן "הסדרת מוופולין"  ולהוכיח בפירוט את טעתו. זה, הוא יורשה לסות

 .)2015- צפוי להתפרסם ב( שיכרך  וכלכלי של דיי ההגבלים העסקיים
  .פרק ד לחוק ההגבלים העסקיים 24
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תחרותיים. -ליהות מרווחים על מת שאם יצליחו בכך, יוכלו גם הן על ןתחרותי על פי מתחריה

המקל של המשחק התחרותי, תמריץ  בקצהה יסוכרי אפוא מוופוליסטי משמשההמחיר 

בדרך של  ביןבין בדרך של ייעול הליכי ייצור קיימים  –להתייעלות ו טילת סיכוים, ללהשקעות

המחיר הגבוה גם  מהם ייהו גם הצרכים.שיותר,  פיתוח הליכי ייצור ומוצרים חדשים וטובים

בו פועל בעל המוופולין ולהתחרות בו על שמשמש איתות לחברות אחרות שרווחי להיכס לשוק 

"מחזור החיים" מהמוופולין חזה כחלק חשוב ואיטגרלי  לפיכך 25תח מהרווחים הגבוהים.

מבוסס על יתרוות לגודל, המאפשרים יצול יעיל יותר של  יןזאת ועוד: לעתים המוופול 26בשוק.

מוופולין  קיומו שלשאין לאסור על המסקה המתבקשת מתובות כלכליות אלו היא המשאבים. 

תוך יצול יתרוה היחסי הלגיטימי על בזכות, כשלעצמו. הפוך הוא: משהגיעה חברה למעמד זה 

 ולו, אין להעישה על כך ויש לאפשר לה ליהות ()competition on the merit( פי מתחרותיה

 27,בכל העולם ההגבלים העסקיים יחוקוה והשקעתה. אכן, גישה זו וקטים רות יצחחלקית) מּפֵ 

הגדלת י עצמה כי אם אמצעי לתחרות איה מטרה בפ שעל פיהגישה דימית לתחרות  יםמבטאה

  הרווחה החברתית. 

  

הכלכלית מצביעה על כך שיש לאסור על בעל המוופולין לצל לרעה את כוח  בה בעת התאוריה

שאין אדם  , דהייו מכשלות יצירותהשוק שלו בדרך של יצירת מכשלות מלאכותיות לתחרות

. מטבע הדברים יבקש בעל המוופולין לשמר או לחזק את ל השוקמתחייבות מתאיו הטבעיים ש

שירותים בבדרך של השקעה במוצרים, שמירה על יתרוו היחסי  כוחו. שתי דרכים פתוחות בפיו:

או הכשלת מתחרים מכיסה או מהתרחבות בשוקו. הליכי ייצור טובים מאלו של מתחריו, באו 

ון שהיא וכיה הדרך השייה פוגעת במקדמת את הרווחה החברתית, ה ,הראשוההדרך לעומת 

 לפימוופולים ומורידה אותם מכיסאם אשר ממליכה  הדימיקה התחרותית בשוקמועת את 

יתוח הכלכלי ה על פיויוצרת תמריצים להתייעלות בשוק. על כן  יתרוותיהם יחסית למתחריהם

יש לאסרה. בדרך זו הולך גם חוק ההגבלים העסקיים, האוסר על יצול לרעה של כוח 

   28מוופוליסטי.

  

בהם התהגותו של בעל המוופולין חורגת מיצול שזיהוי אותם מקרים  אפוא האתגר הוא

קל כלל ללא יתרוות מאזים. גיבוש מבחן זה איו ובצרכים לגיטימי של כוחו ופוגעת במתחרים 

                                                 
 .המוופולסטי, אשר לרוב יהיה מוך מהמחיר חברה השוקלת כיסה תתחשב במחיר הצפוי לאחר כיסתה לשוק 25

 Bruce Lyons, The Paradox of the Exclusion of Exploitative Abuse, in THE PROSראו למשל, לטיעון זה 

AND CONS OF HIGH PRICES 65 (Swedish Competition Authority ed., 2007) ;David Gilo &Ariel Ezrachi, 

Excessive Pricing, Entry, Assessment, and Investment: Lessons from the Mittal Litigation, 76 

ANTITRUST L.J. 873 (2010) ;Ariel Ezrachi & David Gilo, Are Excessive Prices Really Self-

Correcting?, 5 J. COMPETITION L. & ECON. 249 (2009) . ת גילה ואזרחי, הורדת המחיר הצפויה בשללטע
  להלן. 23כיסתם של מתחרים תרתיע מתחרים מלהיכס מלכתחילה. לביקורת על טיעון זה ראו דיון בעמ' 

 הן  –לשוק תאי מקדים לכך הוא אפשרות ראלית של כיסה או התרחבות של מתחרים בשוק. ככל שחסמי הכיסה  26
. פחות יעיליהיה יותר, כך "מעגל החיים" בשוק גבוהים  – השוק) ממשלה או יצירי יריהטבעיים הן המלאכותיים (יצ

ולכן יעילותו של מעגל  ,בכלכלה גדולהש מאלהבכלכלה קטה חסמי הכיסה הטבעיים לחלק מהשווקים גבוהים 
   .החיים בשוק עשויה להיות קטה יותר

מאפשר לממוה להסדיר את פעולותיו של בעל  30החוק איו כולל איסור על היות חברה מוופולין. עם זאת סעיף  27
הוראות סעיף  לפימוופולין אם פגעת התחרות או פגע הציבור, בין היתר מעצם קיומו של בעל המוופולין. בוסף, 

למוע פגיעה זו אלא רק  ואי אפשרבציבור  יכרתת פגיעה , בית הדין מוסמך לפרק את המוופולין אם ראה כי קיימ31
  בהפרדת המוופולין לשי תאגידים פרדים.

  א לחוק ההגבלים העסקיים. 29ס'  28
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זאת בין  29הן באקדמיה הן ברשויות התחרות בעולם. מעמיק ורב שיםוהוא מקור לדיון  ,ועיקר

 ויות לעיל דומות: הוצאת מתחרים מהשוקן שתוצאות ההתהגות בשתי הדרכים המוהיתר כיו

. למשל, הורדת עלויות בעזרת פיתוח טכולוגיית ייצור חדישה עלולה לפגוע או צמצום כוחם בו

חלק חשוב מהמגון  הםטכולוגיה דומה. אולם יתרוות אלה ל אין להם גישהבמתחרים אשר 

בעייתיות  30ל כוח מוופוליסטי.הדימי של השוק ועל כן חיוי כי הם לא ייחשבו יצול לרעה ש

מתחדדת גם לאור העובדה שלהתהגויות זהות יכולות להיות השפעות שוות על הרווחה בחה הה

בה בעת קיימת הסכמה בסיסית בוגע לפגיעתם  31החברתית, בתלות בסיבות הספציפיות.

  .יכול לקוט בעל המוופולין שאותןת יוהכלכלית של סוגים מסוימים של התהגו

  

 לחוק ההגבלים א29הוראת סעיף  היא האמורהבחה ההאת המבקשת לערוך ההוראה המרכזית 

של כללי על יצול לרעה הראשון כולל איסור  :שי דבכים כוללהמשפטי האיסור . העסקיים

בצד בדרך שעלולה להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור. בשוק מוופוליסטי מעמד 

מוופוליסטי. יצול לרעה של כוח  שהןמוה החוק ארבע דוגמאות להתהגויות האיסור הכללי 

אשר ברגע שהוכחו היסודות העובדתיים שבבסיסן  32,אלו פורשו בפסיקה כחזקות חלוטות חזקות

הוגן  לאחזקות אלו כוללות, בין היתר, קביעת מחיר מוסקת מאליה.  החברתיתרווחה הפגיעה ב

ללקוחות או לספקים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים להעיק אפליה שעשויה "ו

  33.בהם"

  כללי – והיתוח הכלכליתורת ההחלטות לאור ליצול לרעה חלוטות החזקות ה פרק ג:

  

של כוח חלוטות ליצול לרעה החזקות הההצדקה להחלת את  לבחוןטרתו של פרק זה היא מ

מסקה משפטית מחייבת ללא יכולת  יוצרתחזקה חלוטה  .לאור תורת ההחלטותמוופוליסטי 

. עובדתי מסויםמתן פטור מחובת ההוכחה של יסוד א סתור אותה. תרגומה לעולם המעשה הול

הדרוש לקבלת הכרוכה בהשגת המידע את העלות  מקטיהבמוחי תורת ההחלטות, חזקה חלוטה 

יש להוכיח כי יסודותיה העובדתיים של  ליצול לרעהחזקות הכך למשל במסגרת . ההחלטה

ברווחה תחרות בעסקים או ב פגעהכי ההתהגות החזקה התקיימו, אך אין צורך להוכיח 

הצדקה להחיל חזקה מתי יש . והופכת למסקה משפטית מחייבתמוסקת  פגיעה זוו ,החברתית

הוכחת מחיר החלתה, דהייו - איהמחיר של  כאשר יש מקום להחילה מבחיה כלכלית? חלוטה

או  עמוםדאות שיוצר סטדרט משפטי ופגיעה ברווחה החברתית בכל מקרה לגופו (לרבות חוסר הו

  שהיא יוצרת. ת יווטעהעולה על מחיר  ,)קשה ליישום

  

                                                 
29 PPROACH TO ACONOMIC EN A ,OLICYPOMPETITION CON  .RPGDVISORY A .CONE .,UAL ET ALGORDI J

ARTICLE 82 (2005); Einer Elhauge, Defining Better Monopolization Standards, 56 STAN. L. REV. 253 

(2003).  
 על ההגבלים העסקיים ' דובק הממוה 1/93תיק מוופול  למשל חריג קיים במקרה של מוצר חיוי לתחרות. ראו 30

  .)17.1.1995(טרם פורסם, 
ות פרקטיקה לגיטימית כאשר מדובר במוצר חדש, אך גם לעלות לכדי יעלותם עשויה להמ בפחותמוצרים  תמכיר 

למף את כוחו של בעל המוופולין  הורדת מחיר זמית שמטרתה יצול מעמד לרעה בהתקיים סיבות שוות, לרבות
 בשווקים משיים.

); אך 1999( 56, פס' 529 )2תש"ט (הפ"מ ה על הגבלים עסקיים ' ידיעות אחרוות בע"מ, הממו 2/96ם) - ה"ע (י 32
(טרם  הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ ' הממוה על ההגבלים העסקייםהפדרציה  3574/00ם) -ראו ה"ע (י

 .6 ה"ש לעיל שגיא ווג,);29.4.2004פורסם, 
  .עסקיים ) לחוק ההגבלים3(- ) ו1א(ב)(29 'סע 33
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היא ברווחת הציבור שפעולה כלשהי תפגע  שהודאות ויתוח כלכלי מלמדבו שמקום לפיכך 

המידע  ו שלוביתוח פובאיסוהמשאבים הכרוכים  קיומה של חזקה חלוטה יחסוך את, מוחלטת

, מסקה אשר ממילא גיע אליה גם אם שקיע הפגיעה בתחרות בכל מקרה לגופו הדרוש להוכחת

לערוך יתוח כלכלי של פגיעה בתחרות, בכל פעם מחדש,  הצדקה. כך למשל אין משאבים כאמור

םבין מתחרים  קרטליםת לעמוד על טיבם והשפעתם של על מייתיאום מחיריםהיחיד הוא  שע 

 ופגיעה בתחרות צרכןלשל קרטלים אלו היא קביעת מחירים גבוהים . תוצאתם המסתברת במכרז

  . וברווחה החברתית

את תחולתן של  תצדיק ברווחה החברתיתמשמעית של פגיעה -אולם לא רק תוצאה ברורה וחד

דרה גם תפוס בגבו החזקה עלולה לשגם מקום יתן להצדיקן מבחיה כלכלית חזקות חלוטות. 

בכל רך להוכיח פגיעה כל עוד חסכון העלויות הובע מייתור הצו כאמורבהם אין פגיעה שמקרים 

על  )בהרבה(עולה  חסר תחולתשל בצירוף היתרוות הובעים מהקטת טעויות  מקרה ומקרה

   34.יתר מתחולתהטעות עלות 

ודאות הן לבתי המשפט הן  הן יוצרותתחרותית:  לאהלקמוס של התהגות ייר  אפוא החזקות הן

רק לאותן קטגוריות של מקרים  ןחשיבות קרדילית להגבלת תחולת שיש. מכאן לקהילה העסקית

 היאגדרן בהתהגות הופלת מה ההסתברות לפגיעהכשבעיקר  ,יש הצדקה כלכלית להחילןבהם ש

   35.גבוהה ביותר

ראשית,  האלה:העובדות  בשלגם הצורך לבחון את מוחלטותן של החזקות והיקפן הראוי מתחזק 

קיום ביותר.  הן כבדותליצול לרעה של כוח מוופוליסטי  האיסורהסקציות הצומחות מהפרת 

 36,(לרבות תביעה ייצוגית) להוות בסיס לתביעה זיקית על הזק שגרם יסודות החזקה עלול

בוסף, הפרת החזקה  38.גבוהאו לעיצום כספי  37חוקיותו-אילבטלות חוזה בשל  לתביעה חוזית

כוותו של בעל המוופולין להפחית את  הוכחהמשגיבושה של עבירה פלילית ל להביא עלולה

בין  שיש להבחין ראה לו לעיין הכווה לפגוע בתחרות 39התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.

, שמטרתן העיקרית היא שיפור טכולוגי או שיווקי ,התחרותיבמסגרת המשחק פעולות 

מטרתן  כלת במתחרים כתוצאת לוואי, לבין פעולות אשר ופוגעו מעיקות יתרון לשחקן מסויםה

פעולה מהסוג השתתפות לגיטימית בו.  בלא י בשוקהתחרות לפגוע בעצם קיומו של ההליךהיא 

התאי של הכווה תמלאו.  הראשוה לאאילו ו, לפגוע בתחרות תמלא את מבחן הכווה השי

 ,על פעולותיו של בעל המוופולין בדיעבדחל  האיסורשית,  לפגוע בציבור מורכב יותר ויידון להלן.

בטרם  הגבולות המותרים להתהגותו םמההקובעת לבעל המוופולין  מראשבשוה מהסדרה 

                                                 
כאשר עסקין  בעיקר –משפטי ביקורת אפשרית מתבססת על ההצדקה הערכית לתחולת איסור משפטי: איסור  34

גד  החוק שהיא מקסום הרווחה החברתית. טעת שיחול על מקרים שאים וגדים את מטרתאסור  –פלילי באיסור 
אלא יש לבחון אם  ,אפשרית קובעת שאין לבחון את השפעת הכלל המשפטי על הרווחה החברתית בכל מקרה לגופו

 איםשתחולת החזקה החלוטה גם על אותם מקרים חריגים אשר  באופןהכלל המשפטי משרת את מטרת החוק 
טל  שיעורחסר.  רווחת הציבור במעה טעויות רבות ובעלות משקל מסוג תחולתפוגעים ברווחת הציבור משרתת את 

יתרוותיה כשהצעתו דורשת שחזקה חלוטה תחול רק  לפיכךההוכחה במשפט פלילי (שאיו מוחלט) מדגים תובה זו. 
  ק את תחולתה.סכון קטן יש בו כדי להצדיישמבחיה כלכלית גרידא גם ח אףעל חסרוותיה,  באופן משמעותיעולים 

 591 כט, יוי משפטע? קו הגבול בין תיאום לבין התאמה בחוק ההגבלים העסקיים" 'הסדר'מיכל (שיצר) גל "מהו  35
  ).10.2.2005( ' חברת טגר בע"מ  דית ישראלמ 385/98ם) -"פ (יית; )2006(

 . העסקיים לחוק ההגבלים 50 'ס 36
 .118, ס"ח 1973–(חלק כללי), התשל"ג לחוק החוזים 30 'סהעסקיים;  לחוק ההגבלים 47 'ס 37
  . העסקיים ד לחוק ההגבלים50 'ס 38
  .העסקיים א) לחוק ההגבלים4(א)(47 'ס 39
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בעל המוופולין  ולכןשל ההתהגות, לקבל הכשרה מראש מובית שלישית, אין אפשרות . מעשה

משקלם  40.או מיזוג להבדיל ממיזם משותף לתו לא תיחשב יצול לרעה,יוכל לוודא שאכן פעו

 מתחולת הובעותאת מחיר הטעויות  המעלות ליצול לרעה של מאפייים אלו של החזק המצטבר

יתרוות לטובת הציבור עם ת יוהתהגו עלולה להיות "אפקט ציון" של התוצאה. האיסור יתר של

מתגבר הצורך לקבוע כללים ברורים המאפשרים לחברות בשוק לשקלל  לפיכך 41יתר. בשל הרתעת

  מראש. ןאת כדאיות פעולותיה

  

למעשה הן אין  לכןזקות, הן כוללות מושגי שסתום. למרות מוחלטותן הלכאורית של הח בה בעת

מרבית מוחי  . יתרה מזאת,גדרןבסים יים הכתמקרים העובדל באשריוצרות ודאות רבה 

הוגן",  לא"מחיר  דוגמתהשסתום מתייחסים למוח שאיו כלכלי גרידא, קרי מוח ההוגות (

. עם ודאותואת חוסר המגביר ומשמעית - וחד"), העדר הגדרה ברורה תית הוגת"פעילות תחרו

שהוא יתאם את מטרת  באופןזאת מוחי שסתום אלו מאפשרים לבתי המשפט לפתח את הדין 

והפיכת המוחלטות הטכית  תורת ההחלטות תוך יצירת ודאות בטווח הארוךאת החוק ו

, המדגים את תחולת היתוח על חזקת אלו ישמשו ביתוחו להלן תובות. למוחלטות מהותית

   .הוגים בלתיהיצול לרעה של כוח מוופוליסטי בדרך של קביעת מחירים 

  

  קביעת מחירים "בלתי הוגים"יצול לרעה בדרך של על יתוח החלת ה :פרק ד

  

האוסרת על "קביעה של רמת  ,העסקיים א(ב) לחוק ההגבלים29הקבועה בסעיף  הראשוההחזקה 

אחד האיסורים הבעייתיים ביותר לפרשות ולהחלה  היא ,מחירי קיה או מכירה בלתי הוגים"

אשר כאמור אים יוצרים  ,שיקולי הוגות הואהיחיד של חזקה זו הלשוי ההגבלים. המשען  ייבד

שתי אפשרויות לפרש את  קיימותערכית מבחיה לשוית וודאות באשר להיקפה. זאת ועוד: 

או על הצרת  הוגן בלתי מחיר מוך רק על תאוסר החזקה. האפשרות הראשוה היא כי החזקה

על גם  תחולש באופן החזקהיא לפרש את ההאפשרות השייה . )margin squeezeרווחים (

פרשות לשוית , שבכל מקרה אין לו "קבוצה ריקה" בחוקון וכי 42בלתי הוגים. מחירים גבוהים

. על כן יש לבחון את שאלת קיומה של עילת משמעית-חד גרידא לא תובילו למסקה פרשית

יתוח הכלכלי ותורת ה לפי אלו סוגיות פרק זה בוחןפרשות תכליתית.  לפימחיר גבוה בלתי הוגן 

   ההחלטות.

  

  מחיר מוך בלתי הוגן: תמחור טורפי 1ד.

  

בשלב הראשון קובע בעל המוופולין מחיר שלבית: -דו היא של תמחור טורפיהטקטיקה העסקית 

של או התרחבותו כדי למוע את כיסתו ם ליציאתו של מתחרה מהשוק או לגרו כדי מוך למוצר

סטרטגיה זו בשלב השי, לאחר שמושגת מטרה זו, מעלה בעל המוופולין את מחיריו. אמתחרה. 

 מכוסיםשלב הראשון, שלב הטרף, הפסדיו מהרציולית מקודת מבטו של בעל המוופולין אם 

הכסות העודפות בשלב השי, שלב כיסוי ההפסדים. במילים אחרות, מחירים טורפיים ב

                                                 
  שיקול דעתו. לפיא לחוק מאפשר לממוה לתת חוות דעת מקדמית, 43 '. סהעסקיים לחוק ההגבלים 9 'ס 40
  .6 ה"שלעיל שגיא ווג,  41
הוגים. למיטב ידיעתו  לאלפיה הסעיף אוסר רק על מחירים גבוהים ומבחיה תאורטית קיימת אפשרות שלישית,  42

  אין לאפשרות זו תומכים.
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 בטווח הארוך, הובע בטווח הקצר לטובת גידול ברווחיוהמוופולין של בעל הפסדים במאופייים 

   43.או בשמירתו עליו שלומהעלייה בכוח השוק 

  

בהחלטות בפסיקה או לא  –הישראלי  מעמיק בדיןהטורפי טרם זכתה לליבון  המחיר עילת

המחיר  שבתחתיו ייחממהו המחיר אשר  טרם קבעלמשל,  44הממוה ולא בכתיבה האקדמית.

מתחת  האם רק תמחוריו התאים שיידרשו להוכחת העילה: ומה יה ,המוך ל"בלתי הוגן"

מתחת מעל לעלויותיו שלו אך שמא גם תמחור או  ?ייחשב טורפיבעל המוופולין לעלויות 

דהייו  ,כחלק מהעילה שלבית-תידרש הוכחה להצלחת האסטרטגיה הדואם ה .לעלויות מתחריו

"קביעת מחיר הסעיף, האוסרת על לשון  המוופולין אכן יכסה בשלב השי את הפסדיו?כי בעל 

תובות על מת ליצוק תוכן לחזקה יש להידרש ל. יה לכלול פרשויות שוותירחבה דתי הוגן", בל

תמחור שוות  אסטרטגיות בשלהפגיעה ברווחה החברתית  של ומידתהה בדבר סיכוייהכלכליות 

מטרתו כאן איה לתח את כל מרכיבי האיסור  .תורת ההחלטות בשילוב עם, ןשל בעל מוופולי

או את ההצדקות להחלתו אלא להדגים בעזרת חלק מהסוגיות העולות בגדרו את תחולתה של 

   45תורת ההחלטות.

  

הפגיעה בתחרות וברווחה החברתית.  עלול לפגועתאוריה הכלכלית, תמחור טורפי ה על פי

מיעת התרחבותם של מתחרי הוצאתם או מתוצאתה המדירה של ההתהגות: האפשרית ובעת 

הורדת מחירים יכול להוביל להיה שהמוופולין, אשר אחרת היו מפעילים עליו לחץ תחרותי 

. מתחרים אלה עלולים לצאת מהשוק אם אין החברתית כך להגדיל את הרווחהבו להתייעלותו

 משוםאו  בתקופת הטרףלספוג הפסדים פשר להם המא לבעל המוופולין ולהם כיס עמוק כמ

 רבה היאהפגיעה מפרשים את המחיר המוך כאיתות ליתרוו היחסי של בעל המוופולין.  שהם

מתחרים היעילים לפחות כמו בעל התמחור הטורפי מוציא אל מחוץ לשוק  כאשרביותר 

 תהגדל היאתוצאתו של התמחור הטורפי במקרים אלו , שכן םהתרחבות את או מועהמוופולין 

 יתרוות מאזיםהצדקה תחרותית וללא ללא  יואו שמירה על כוח השוק של בעל המוופולין

  גבוהה. עשויה להיותשל כלל משפטי חסר  עלות תחולתבמקרים אלו על כן  46.לרווחת הציבור

  

. כאשר לבעל החברתיתרווחה ה תיפגע שלא בכל מקרהגם מלמדת בה בעת התאוריה הכלכלית 

 להיכס יוכלוון שמתחריו וכי בתום מלחמת המחיריםיכולת לכסות את הפסדיו אין המוופולין 

של המחיר שלב הטרף בהרי רווחת הציבור גדלה ב, יעלה את מחיריושבקלות יחסית לאחר  לשוק

                                                 
 ,nition of Predation: Pricing and An Economic DefiJanusz Ordover & Robert Willigראו למשל 43

Product Innovation, 91 YALE L.J. 8, 9 (1981); ORG. FOR ECON. CO-OPERATION & DEV. [OECD], 

PREDATORY FORECLOSURE, DAF/COMP(2005)14 (Mar. 15, 2005)  :להלן)PREDATORY FORECLOSURE.(   
. 52בהכרזה בדבר קיום מוופולין, י"פ התש"ז  עלתה הסוגיה לדיון בסיסי. כך למשל בהןשהחלטות  קיימות כמה 44

לבסס את שליטתה  כדיווקה ברזל מצולע ורשתות פלדה במחירי הפסד לקבלים וצרכים סופיים יטען כי מפ"מ ש
(טרם פורסם,  ע"ממדית ישראל ' גיבור סבריה מפעלי טקסטיל ב 4783/93"פ י, תגיבור סבריה בעף; בעיין

המשפט את הטעה כי התהגותו של קמעואי אשר מכר את מוצרי החברה מתחת למחירי  דחה בית )15.2.1996
חברה להחסה וערובה בע"מ ' הממוה  אמה (תש"י) 9/99ערר אמה,  עייןואילו ב ,המחירון עלתה כדי טורפות

החשש כי החברה הממוזגת תוריד את מחירי האחסון לרמה  , ידון)21.2.2002טרם פורסם, ( על הגבלים עסקיים
את עמדת הממוה על ההגבלים העסקיים בעיין הסדרי ספקה. וראו גם הרותי היהמוכה מעלותם; מתחת לעלות ש

) היא Loss Leading(ד קבע כי פרקטיקת "מוביל ההפס ), שם5.1.2005סחר בין ספקים ורשתות קמעואיות (
 19, גישות שוות לסוגיית התמחור הטורפי, המשפט יג כן ראו מאיר חת שב לרוב כטורפית.חילגיטימית ולא ת

  (תשס"ט).
 .23בו ופרלמן, לעיל ה"ש  להרחבה בעילה זו ראו גל, 45
46 Ordover & Willig 43, לעיל ה"ש ;ORECLOSUREFREDATORY P43 , לעיל ה"ש.   
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בהם שיש מקרים ש מלמדהיתוח הכלכלי . בוסף, כיסוי ההפסדיםבשלב  פגעת הואיהמוך 

מרות כוח השוק של בעל המוופולין. מקרים אלה תחרותי ל- אטי איותמחור מתחת לעלויות 

 אי אפשר יהאאו היפטרות ממלאי של מוצרים שעד מהרה  47מוצר חדש השקת הלדוגמכוללים 

היתוח כן מלמדו  ).קרוב תפוגהתאריך או  תקות הרישוישל ידוע בשל שיוי למכרם (למשל 

איסור רחב מדי עלול ן שוגם כיו הלהיות גבוה העלול יתר תחולתהכלכלי שעלות טעויות מסוג 

, פגיעה העלולה להזיק ולהוריד מחירים לפגוע בתמריצים הדוחפים חברות להתחרות מלכתחילה

  48.לתחרות, לחדשות ולרווחת הצרכים בטווח הארוך

  

למשל, על מת לעצב את הכלל המשפטי הראוי.  תובות כלכליות אלובתורת ההחלטות משתמשת 

ון וכי שען על יתרוותיו היחסיים איואשר  מוופוליןשל בעל המשתות  יותמחור מתחת לעלויות

לחסוך בקלות יכול אותן היה שאותן עלויות שאיו מאפשר לבעל המוופולין אפילו לכסות את 

את  ברווחה החברתית. ודאות זו מקטיה, יוצר רמה גבוהה של ודאות לפגיעה בתחרות ויחסית

עלות איסוף החיסכון ב, בצירוף סיכוי מוך זה לטעות 49.יתר תחולתשל טעויות מסוג  הסיכוי

חזקה  ליצירתראשוית הצדקה  יוצריםהמידע הדרש להוכחת הפגיעה בכל מקרה ומקרה, 

   50.המשתות מתחת לעלויותיוהמוופולין וקט בתמחור כשלפגיעה ברווחה החברתית 

  

שבעל המוופולין מידע השאלה אם די ב על מבוססת ההכרעה אם החזקה צריכה להיות חלוטה

התשובה לכך . כפי שפורט לעיל, פגיעה ברווחה החברתית ללמד עלכדי מתמחר מתחת לעלויותיו 

לא יוכל בעל  ,חסמי הכיסה לשוק אים גבוהים אםהתאוריה הכלכלית לפי היא בשלילה: 

 51המוופולין לכסות את הפסדיו בשלב כיסוי ההפסדים, ורווחת הציבור תגדל בשתי התקופות.

הכלל המשפטי אולם גם קיומה של אפשרות זו לא תובילו בהכרח לביטול החזקה החלוטה. 

בהם תמחור מתחת שמקרים העל תדירותם של  צריך להתבססתורת ההחלטות  לפיהאופטימלי 

עלות המידע בו על מקרים אלו יתר של החזקה תחולתעלות ב, החברתית לעלויות לא יפגע ברווחה

  שדרש להוכיחם. 

  

צולח  איוהחה שלרוב תמחור טורפי הבשילוב עם  ,יתר תחולתמסוג ת יושל טעוהגבוה  ןמחיר

לאימוץ כלל המחייב את בארצות הברית ו הובילהוא קטן,  חסר תחולתולכן מחיר טעויות מסוג 

סביר להיח שבעל המוופולין יוכל להשיב את היה  מתחת לעלויותשבעת התמחור התובע להוכיח 

בשל קיום חסמי כיסה  )recoupment(בעת שלב כיסוי ההפסדים  מהתמחור הטורפי הפסדיו

                                                 
, גם אם מספרם האבסולוטי יכרבו תח שוק  יהיהלבעל המוופולין אפשר אם עסקין במוצר שיש לו שוק פרד,  47

  של הצרכים בשוק זה הוא עדיין קטן.
48 236 (1st Cir. 1983)-, 724 F.2d 227, 235.Barry Wright Corp. v. ITT Grinnell Corp.  עלות הטעות מושפעת

  מהסתברות התמחור הטורפי. בשאלה זו קיים ויכוח אקדמי רב שים אשר אין זה המקום להתעמק בו.גם 
רמת המחיר אם גם הוכחה שהמחיר מוך מעלות הייצור איה תמיד קלה ועלולה לגרור טעויות. עם זאת  –ודוק  49

. בוסף, כל שדרש הוא פוחתעות הדרשת על מת להוכיח תמחור טורפי מוכה מעלויות הייצור הכוללות, החשש לט
להוכיח שהמחיר הוא מתחת לרמת עלות הייצור שבחרה ולא עד כמה הוא יורד מתחת לעלות זו, עובדה המפחיתה 

 את הסיכון לטעויות.
  .23גל, בו ופרלמן, לעיל ה"ש ראו להרחבה  50
בו שאת רווחיו הכלכליים בשוק ההחה שמטרתו הבלעדית של בעל המוופולין היא למקסם לפי יתוח זה עשה  51

, הבו שיקולים אחרים משפיעים על התהגות בעל המוופולין, יתוח זה ופל. לדוגמשערך התמחור הטורפי. מקום 
להגדיל את רווחיו בשוק  כדילהגדיל את השפעתו על דעת הקהל ולא  כדיכאשר בעל מוופולין מתמחר עיתון בבעלותו 

  העיתוים.
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אם עלות איסוף ויתוח תורת ההחלטות  לפיהחלת כלל זה מוצדקת כאמור,  52.גבוהים לשוק

  תאי כאמור.  עדריבהה ת שתיווצריולא תהא גדולה מעלות הטעו הוסףהמידע 

  

עליהן מבוסס הכלל שזה אל תוך הדין הישראלי, יש לבחון אם ההחות  תאיבטרם אמץ 

. , ובראשן ההחה שתמחור טורפי לרוב איו אסטרטגיה רווחיתגם בישראל ישימותהאמריקי 

בשוק קטן ישראל היא כלכלה קטה המאופיית ראשית,  :גורמים מבחיים בין השווקים כמה

תמחור אגרסיבי של בעל כב משחקים חוזרים בשווקים רבים. בשוק מסוג זה המורוריכוזי 

בהם הוא פועל למען יראו וייראו שהחצות חיוביות בשווקים וספים  בשבילומוופולין יוצר 

וק הספציפי אין השבה מלאה של בשכש, ועל כן מגדיל את הכדאיות של תמחור טורפי גם מתחריו

מגובה חסמי  בהרבה. שית, בכלכלה קטה גובה חסמי הכיסה למרבית השווקים גבוה הפסדיו

. השווקים תבה יש מקום לשחקים רבים במרביש ,ארצות הבריתהכיסה בכלכלה גדולה, דוגמת 

תמחור טורפי אשר יפגע ברווחה החברתית גדול יותר בכלכלה  תלקיטהחשש  בעקבות זאת

הובעת טעות הסיכוי לכמו גם  חסר תחולתבמוחי תורת ההחלטות מחיר הטעות מ 53.קטה

 על זהוסיף יותר בכלכלה קטה.  מוךשל כלל המבוסס על עלויות בעל המוופולין  יתר תחולתמ

 גדוליכולת השבה בשלב כיסוי ההפסדים איו -איבשל  יתר תחולתאת העובדה שבעייו החשש מ

ון שיתן להיח שבעל מוופולין שקל היטב את תאי השוק ואת יכולתו להעלות ומלכתחילה, כי

הטלת הטל להוכיח בכל מקרה ומקרה  לפיכךמחירים בטרם קט תמחור הגורם לו להפסדים. 

ותגדיל אפשרית על מי שטוען לתמחור טורפי, תיצור עלות מידע גבוהה  היא ת משאביםשהשב

ככל הראה לא תצדיק את החסר אשר כאמור גבוהה יותר בכלכלה קטה, ו תחולתאת עלות 

באותם  את הגדלת הרווחה החברתית סכלעל מת שלא לעם זאת היתר.  תחולתטעות  מיעת

את יש לשקול שהשבה איה אפשרית,  אףי בהם בעל המוופולין קט תמחור טורפדמקרים 

העברת  .השבה איה אפשריתתאי השוק  שלפי , להראותברת טל ההוכחה לבעל המוופוליןהע

ן שלא תחייב הבאתו בכל מקרה ומקרה, ועל כן תקטין גם וטל זו תקטין את עלויות המידע כיו

ול כלל אשר יאפשר בחית לאור היתוח שערכו לעיל יש לדעתו לשק החסר. תחולתאת עלות 

 אולייתוח דומה לאור תורת ההחלטות בהם פועל בעל המוופולין. שההשבה גם בשווקים וספים 

-קיימת כווה אטי שאיןהוכיח הביא מידע וסף ולגם כלל שיאפשר לבעל המוופולין לצדיק י

למכרו  אי אפשר יהאבו בעל המוופולין פטר ממלאי שעוד מעט שתחרותית לתמחור, דוגמת מצב 

לא רק בעלות הבאת המידע על ידי בעל המוופולין  כהון שפתיחת פתח זה כרוובה בעת כיכלל. 

יש לשקול , רשות האכיפהבבית המשפט או בידי הצדדים האחרים לתביעה וכן באלא גם ביתוחו 

 ביסוס הגתול ראיות לכאורה להציגבעל המוופולין יידרש  שלב הראשוןבשלבי: -קביעת הליך דו

שעומד להתרחש  בעל משקלבשוק או שיוי טכולוגי ד ומאקיום חסמי כיסה מוכים  הלדוגמ –

בוסף, החשש לטעויות  יעמוד בעל המוופולין במשימתו זו יישמעו כך הראיות בדון. ורק אם – בו

צריך להשפיע גם על רמת  יתר אשר עלולות לגרום לציון התמריץ להורדת מחירים -תחולתמסוג 

  מתחתיו תקום החה שהמחיר הוא טורפי, כמפורט להלן. שהמחיר 

  

                                                 
52; Kenneth G. 509 U.S. 209 (1993) td. v. Brown & Williamson Tobacco Corp.,Brooke Group L   

Elzinga & David E. Mills, Testing for Predation: Is Recoupment Feasible?, 34 ANTITRUST BULL. 869  
(1989); OECD, COMPETITION LAW AND POLICY IN ISRAEL 2011, 3 (2011): “The Tribunal has observed 

that predation constitutes a violation and that proof of such a violation requires a demonstration that 

post-predation recoupment by the defendant would be possible”.  
  . 19 ה"שלעיל גל, כלכלות קטות,  53
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 תמחור המשמש לזיהוי מבחן העלותבעיצוב גם תפקיד מכריע וליתוח הכלכלי לתורת ההחלטות 

 למשל, במקרה של תמחור מתחת לעלויות המשתות הממוצעות של בעל המוופולין. טורפי

)AVC(,  ופולין אפילוובעל המוצמצום מידי של בך יכול לחסוהיה אותן שמכסה את העלויות  אי

המיח פגיעה ברווחה כלל . תהא דירה לפעולהתחרותית -ועל כן ההצדקה הפרו ,פעילותו

מסוג מקטין טעויות בעל עלות החלה מוכה יחסית ו הוא כאמורהחברתית בכל מקרה של תמחור 

על המוופולין מפסיד בהם ברור כי בשראשית, הכלל תופס בגדרו את מצבי הקיצון, . יתר תחולת

ת, המוופולין לדע הכלל מאפשר לבעל. שית, להקטין את הפגיעהיכול שהיה  אף על מכירותיו

ון שהוא דרש רק לחישוב עלויותיו ו, כיברמת ודאות גבוהה וללא עלות גבוהה, אם הפר אותו

בדימיקה של השוק ובתמריץ להשקיע ביצירת יתרון  גדולהחשש לפגיעה  ועל כן אין, המשתות

ון שהוא בודק ולאוכף, כיגם פשוט יחסית להחלה  הכלל. רכוש מעמד מוופוליסטייחסי על מת ל

. של בעל המוופולין ת מתחריויומחייב בחית עלו איוכן רק חלק מעלויותיו של בעל המוופולין ו

תמחור לפגיעה בתחרות על (יתת לסתירה) חזקה  , יש הצדקה להחילההחלטותתורת  לפיעל כן 

מקובלת בארצות הברית ובאירופה. גם רשות ההגבלים הישראלית הכאמור. אכן, זו הגישה 

עם זאת ייתכן שתורת ההחלטות תצדיק גם  54הודיעה כי תמחור כאמור ייחשב תמחור טורפי.

, במקרים המתאימים. שאלה זו חורגת מגדר יתוח ראשוי החלתו של כלל מרחיב יותר של עלויות

  55זה.

  

מזבח" או "קרות ) Safe Harborsהיכן יש לקבוע "מלים בטוחים" (גם תורת ההחלטות תקבע 

אבן כ מסויםסף מחיר  תקביעגם אם  56.שלא ייכסו לגדר החזקה כדי לפעולות של בעל המוופולין

בהם פגעת הרווחה החברתית, הרי כלל כזה שבגדרה את כל המקרים תפוס תלא  בוחן לטורפות

את עלות המידע ואת עלות  יקטיןמוצדק לאור העובדה שבמרבית המקרים הוא יהא שיכול 

   57.החסר את עלויות תחולת הרבהלא יגדיל ועם זאת  יתר תחולתשל  הטעויות

  

ות בתחרעלול, במקרים מסוימים, לפגוע  הגבוה מעלויות הייצור של בעל המוופולין מחיר דגים:

בעת התמחור כאמור אמם מוציא מהשוק רק מתחרים ש שמחירן ווברווחה החברתית כיו

גם הם היו מכסים את עלויותיהם ברמת שאם לא כן אים יעילים כמו בעל המוופולין (הטורפי 

להיות יעילים לפחות  הופכיםהיו בשוק  אילו שארו), אולם והיו שארים בשוק המחיר האמורה

                                                 
54 REDATORY PEPORT ON ,RETWORKNOMPETITION CL ’NTI .,RPGORKING WONDUCT CNILATERAL U

PRICING (2008); UNILATERAL CONDUCT WORKING GRP., INT’L COMPETITION NETWORK,REPORT ON 

PREDATORY PRICING (2007)  '2בעמ .  
הגבוה מהעלות השולית הממוצעת  פקותם המשפטית של מבחי עלויות וספים מתמקד, בעיקר, במחיר עלהדיון  55

, היא אמם זהמתמחרת מתחת לסף . כאשר חברה (Average Total Cost)אך מוך מהעלות הכוללת הממוצעת 
, אך לפעול בטווח הקצרולהמשיך  כן היא עשויה. למכסה את עלויותיה המשתות אך לא את כל עלויותיה הקבועות

מדד עלות וסף הצובר תאוצה  .רבזק פיסי לה לתקופה ארוכה יכול לגרום  סף זהשימורו של המחיר מתחת ל

 Average Avoidable) האלטרטיבית הממוצעת עלות האפשרותמבחן  הוא בכתיבה האקדמית בשים האחרוות

Cost)ה מעט ל , שהיאן המבחגרסה שו-AVC ים בעלויות קבועות גבוהותבו  להרחבה ראו. בשווקים המתאפיי ,גל

 . 23לעיל ה"ש  ופרלמן, 
גדר האיסור הכללי על יצול לרעה של כוח באין בכך כמובן כדי למוע את הבחיה אם פעולות אלו כסות  56

 א(א) לחוק ההגבלים. 29מוופוליסטי המוי בסעיף 
אכן, בית המשפט האמריקי החיל לוגיקה זו על החלטתו שלא לאסור על מחיר הגבוה מעלויות הייצור של בעל  57

 Barry Wright Corp. v. ITTראו עיין א פגע בתחרות וברווחה החברתית במקרה הספציפי. המוופולין הגם שהו

Grinell Corp., 48 ה"ש לעיל .  
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אולם החלת כלל כאמור  58להפחתת רמת מחיריו. יויוצרים לחץ תחרותי עלכמו בעל המוופולין ו

בעתיד . היא מחייבת בחיה עובדתית וכלכלית של יכולת המתחרה הפוטציאלי להיות יקרה היא

גם חוסר  בשל מחירה הגבוה של בחיה עובדתית זו, כמובעל המוופולין. לפחות כמו יעיל 

 בעל המוופולין, כמו גם על אוכף החוק,על  המטילן שהיא ו, כיוטעויות רבות היא יוצרתודאותה, 

בלא  המוופול כמולחזות במדויק אם מתחרים פוטציאליים יכולים להפוך ליעילים 

יתר הובע מחוסר  תחולתמחיר טעות  על כן 59.שיתרוותיהם היחסיים יהיו גלויים וקלים לכימות

לא ברור אם הפגיעה ברווחה  הדברים פיזאת ועוד: על עלול להיות גבוה.  ודאות כאמור

קטה מהפגיעה החברתית מהקטת החברתית ממיעת מחיר מוך לצרכים בטווח הקצר תהא 

על מוופולין.  הפךייכולת המוופולין להגיב לכיסת מתחרים חדשים המקריים על התמריצים לה

   60.יצירת חזקה לפגיעה במקרה זה- לאיביא כן תורת ההחלטות ת

  

יוצר בסיס לחזקה של פגיעה ברווחה תורת ההחלטות להשילוב בין התובות הכלכליות הה כי כן, 

סיכוי גבוה שהתמחור המעידים על  החברתית אם מוכחת התקיימותם של תאים מסוימים

שילוב זה גם מצדיק את הפיכת החזקה ליתת לסתירה, . פוגע ברווחה החברתיתטורפי אכן ה

גע ברווחה פכדי שבעל המוופולין יוכל, במקרים המתאימים, להוכיח כי התמחור הטורפי לא 

   .ויתחום את תחולת החזקה בהקדם האפשרי ילך בדרך זודין הישראלי שהיש לקוות כאמור. 

  

  מחיר גבוה בלתי הוגן 2.ד

  

  א. כללי 

על וסף  כוללת, הפרשויות האפשריות של האיסור על גביית "מחיר בלתי הוגן"כאמור, אחת 

זו טרם אלת קיומה של עילה . שבלתי הוגים מוכים בלתי הוגים, גם מחירים גבוהיםמחירים 

- ללא תשובה חדבית המשפט העליון שאלה זו השאיר  בעיין רייסבדין הישראלי. סופית הוכרעה 

 61.הכל רכיבי ולא הוכח שדון בפיוכי גם אם יח כי העילה קיימת, הרי במקרה , בקבעו משמעית

ההחה שהעילה  לפיט בערכאות המוכות תביעות בעילה זו בבתי המשפ כמהכיום מתהלות 

   63:כך רוזבוים בעייןבית המשפט  סיכםאת המצב המשפטי  62.קיימת

                                                 
יכולים להפעיל עליו לחץ תחרותי להורדת המחיר אל עדיין היו  ,ל המוופוליןעגם אם הם אים יעילים כמו ב 58

  .ומאמר זה איו דן באפשרות ז מתחת למחיר המוופוליסטי.
 עלטל זה מתגבר לוכח הקשיים הכרוכים בקביעת רמת מקסום הרווח של הטווח הקצר, הדורשת ידע רחב  59

  מאפייי הביקוש למוצר.
 לפימקום לדיון בשאלה אם ראוי שבמקרים המתאימים ייאסר גם תמחור כאמור, גם אם לא  יש מובן שעדיין 60

 Aaron S. Edlin, Stopping Above-Cost Predatory Pricing, 111 YALE :חזקה חלוטה. לדיון בסוגיה זו ראו

L.J. 941 (2002; Einer Elhauge, Why Above-Cost Price Cuts to Drive Out Entrants are not Predatory – 

and the Implications for Defining Costs and Market Power, 112 YALE L.J. 681 (2003).  
ות בסיבות מסוימות עבירה יחשוב לציין כי גם במצב החוקי הקיים תמחור מעל לעלות (ושאיו מופרז) עשוי לה

: בזק החברה הישראלית 1988–) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח5(א)(43קביעה לפי סעיף הגבלית. ראו: 
מוופולין בתחום תשתית  –, שם קבע כי חברת בזק )16.11.2014מעמד בשוק ( יצול לרעה של –לתקשורת בע"מ 

התחרות בה מחוליות במורד השרשרת מחיר אשר פגע ביכולתן ל בגבותהיצלה את מעמדה לרעה  –האיטרט 

  .(margin squeeze) מידההיעילות באותה  במכירת המוצר הסופי לצרכים, גם אם היו 
  .)רייס(להלן: עיין  )14.3.2005פורסם בבו, ( 701) 5, פ"ד ט(ישרכארט בע"מ ' הוארד רייס 2616/03רע"א  61
; בש"א (ת"א) 25.10.2003(פורסם בבו,  קו מחשבה בע"מ ' בזק בילאומי בע"מ 2298/01ת"א (מחוזי ת"א)  62

-46010) 'ת"צ (מחוזי מר);  ,15.12.2008בופורסם ב( מגורים יזום וביה בע"מ ' פלאפון תקשורת בע"מ 21953/02
זאת ועוד,  טעת מחיר בלתי הוגן של גבית הקוטג'.) העוסק ב3.1.2013פורסם בבו, ( עו"ד אופיר אור ' תובה 07-11

הוגשה תביעה ייצוגית גד תובה בטעה שגבתה מחירים מופרזים בגין שיים ממוצריה המובילים:  2014 בחודש מרץ

מרכז שיתופי  –תובה '  זליכה 43206-10-14ת"א) מחוזי צ ("ת(כתב תביעה ב 38%וקה ושמת מת 5%גביה לבה 
  . )לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
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עת שעסקין בהוגות מחירו של מוצר או שירות קיימות לכאורה שתי אפשרויות 

שמאפשר למוופולין לדחוק את  מוךפרשיות: מחיר בלתי הוגן עשוי להיות מחיר 

יריביו מחוץ לשוק ולאחר קיית דריסת הרגל בשוק להעלות את המחיר באופן 

מן המחיר שיתן היה בוה גיכר. אפשרות אחרת היא שמחיר בלתי הוגן הוא מחיר 

לגבות עבור המוצר בתאי שוק משוכלל. ואולם, בעוד שקיימת בספרות המשפטית 

ובפסיקה תמימות דעים כי גביית מחירים מוכים באופן שמאפשר למוופולין 

למוע תחרות בשוק מהווה גביית מחיר בלתי הוגן, הרי שבפרשת רייס קבע שאין 

מן המחיר שהיה גבה  גבוה באופן משמעותיא זה בהכרח כך ביחס למחיר שהו

  .את הושא בצריך עיון והשאיר  –תחרות בשוק  בהתקיים מצב של

ת לו כלי מספקתורת ההחלטות כפי שראה להלן, על כן עומדת ישראל כיום בצומת דרכים. 

  חשוב ביותר על מת להכריע בשאלה זו.

  

יתר . (ב)א29ויות בסעיף המ מהותית מיתר העילות, אם תוכר, שוה לרעה זועילת יצול ציין כי 

מקימות מכשלות מלאכותיות לתחרות העילות עיין פעולות מדירות של בעל המוופולין ה

מעמדו של בעל המוופולין ולפגוע באו להתרחב בו להיכס לשוק יעילים יותר מועות ממתחרים ה

ובע מחיר טורפי האיסור על כך למשל ). exclusionary conduct, התהגות מדירה(להלן: 

שתמש באורך השימה הכלכלי שלו ובחוסר ודאות מתחריו בוגע שבעל המוופולין י מהחשש

כך, מתחרים יעילים יותר. או למוע את כיסתם של לעלויותיו האמתיות על מת להוציא מהשוק 

ופולין למף את כוחו למוע מבעל המוהיא העיקרית קשירת מוצרים מטרתו ר על וסגם האי

הליך ב לו פוגעות כאמור באופן מלאכותיפעולות א 64לשוק המוצר הקשור. בשוק המוצר הקושר

של בעל  העייה פעול לעומת זאת עילת המחיר הגבוה הבלתי הוגן ועל כן הן אסורות.התחרותי 

כלפי הצרכן,  )exploitative conductהתהגות צלית, ת את מעמדו בשוק (המצלמוופולין 

תאי השוק מאפשרים למתחרים כל עוד  אולם מאפשרת למתחרים להמשיך ולהתחרות בשוק

ואף  היתרוות לגודל אים גדולים דיים ליצור מוופול טבעי) ל כאשרוספים לפעול בו (למש

את  ולהגביר עשויה להגדיל את הרווחים של המתחרים בשל יצירת "מטריית מחיר" גבוהה בשוק

  . (ב)א29חורג לסעיף  בןה יתההיא תוכר, העילה אם על כן . ים לתחרותהתמריצ

  

שתי גישות קוטביות להחלת איסור הגבלי על מחיר גבוה  , לפחות לכאורה,קיימות כיוםבעולם 

 ,ל יצול לרעהלמשל אין מכירים במחירים גבוהים כעילה ש ובקדה הברית ארצותבבלתי הוגן. 

 בשלמעיין כי  65.עילה זו פוצה שהעתיקו את חוקיהרבות במדיות בקהילה האירופית ואולם 

לפחות חלק מהמדיות שהעתיקו את הקשיים הורמטיביים והפרקטיים הגלומים בעילה זו, 

זאת ועוד: בפועל המרחק בין הגישות איו כה גדול:  66.אותה מחוקיהןאירופי השמיטו האיסור ה

                                                                                                                                            
. ציין (ההדגשות הוספו))0720.25.6 פורסם בבו(שירותי תעופה בע"מ  רוזבוים ' פז 1493/02 (מחוזי ת"א) ת"א 63

הוגן  לאבה התסח בית המשפט: כפי שיפורט להלן, גם מי שתומך בהכרה בעילה של מחיר שהסתייגות אחת מהדרך 
שקעתו. מפרות ה מכיר עקרוית בכך שמותר למוופולין לגבות מחיר מעל למחיר בתחרות משוכללת ובכך ליהות

  השאלה היא מהי אותה הקודה שבה תמחור היתר הופך לתמחור לא הוגן.
  . העסקיים ההגבלים) לחוק 4א(ב)(29 64
  . DAF/COMP 2011, 18 (2011)  ,RICESPXCESSIVE E OECD ראו למשל 65
  . Competition Act, § 47של סיגפור:  למשל את חוק ההגבלים העסקיים ראו 66
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על,אלא במקרים דירים בפו האירופי כי לא יחיל עילה זוהחליט האיחוד כבר לפי כמה עשורים 

בשל הדילמות שרגולציית מחירים גבוהים יוצרת בוגע לעידוד פעילותו הדימית של ומובחים, 

גם רשות ההגבלים העסקיים הישראלית  67השוק והקשיים האכיפתיים המשמעותיים שבהחלתה.

שבעת האחרוה  הגם 68משמשת מפקחת מחיריםהצהירה כי איה אף ו לא החילה מעולם עילה זו

גם אותן מדיות המחילות את העילה עושות כן לרוב רק במקרים דירים  69.התגישביכר שיוי 

  70ומובחים.

  

 ספרועל מת לבחון אם יש להכיר בעילה זו במסגרת החזקות ליצול לרעה של כוח מוופוליסטי 

 ור. לאחר מכן תח אותו לאור תורת ההחלטות.והכלכליים לאיס הורמטיבייםאת הרציולים 

ן פרשות המותקת מהאפשרות כלים אלו יאפשרו לו לפרש את החוק פרשות תכליתית, שכ

לפגוע בתכלית גם בפועל לא זו בלבד שלא תגשים את מטרתה אלא היא עלולה  כלל משפטי להחיל

יתן ו היא שמבחיה ורמטיבית מסקת קדים את המאוחר ואמר כיהחוק בשל יישומו השגוי. 

בסיס רעיוי לגיטימי לאיסור על מחיר גבוה של בעל  שבהתקיים תאים מסוימים קייםלטעון 

אולם בסיבות מוגדרות ומוגבלות. גיון להסדרת מחירים ילכלית קיים ה. גם מבחיה כמוופולין

סיכון גבוה ודאות וחוסר  תצרהוגן, היו בלתילבין מחיר הוגן הבעייתיות הגלומה בקביעת קו גבול 

א, 29כמו גם מאפייי כלי האכיפה והסקציות התוות במסגרת סעיף , יתר תחולת מסוגטעויות ל

 ותאין מקום לאיסור זה במסגרת החזקפרשות תכליתית של החוק  שלפילמסקה  מובילים

  ליצול לרעה.

 כמה מדליקהאם כי היא  םאת הגולל על פיקוח מחירי סותמתמסקתו איה חשוב להדגיש: 

 ברווחת פגיעה קשה. אם המחיר שגובה בעל מוופולין פוגע גם בוגע לפיקוח כאמורורות אזהרה 

תוך שימוש  הציבור, דרך המלך היא להסיר חסמי כיסה לשוק על מת להגביר בו את התחרות

 או בהסרת חסמים מלאכותיים יצירי העסקיים באיסור על פעולות מדירות בחוק ההגבלים

הצורך לקבל אישור מראש של מכון התקים לבטל את  הוצעלמשל, בעת האחרוה . מדיה

אין אפשרות להגדיל את  אם 71תקן אירופי או אמריקי מקביל. המוצר עומד בתאיאם הישראלי 

מוך במספר גדול ן שהביקוש בשוק איו גדול דיו לתו(למשל כיו תחרותיים בשוק- הלחצים הפרו

האותה דרך ה יש הצדקה להחילו, הפיקוח המחירימגבלותיו של  בשלויוחלט כי גם של חברות), 

, מעמיק של תאי השוק הרלווטיספציפי ו על בסיס יתוח מראש,התערבות רגולטורית היא 

בדרך אשר תאזן  ואילךלגבות מרגע הפיקוח  רשאיהוא אשר המחיר  וורה לבעל המוופולין מהתש

להתאים  תאפשר, ואשר בין האיטרסים השוים על מת שרווחת הציבור לטווח הארוך לא תיפגע

                                                 
67 ), point 3: “measures to halt the abuse of 1976(Fifth Report on Competition Policy  Commission

dominant positions cannot be converted into systematic monitoring of prices.”; Commission XXIVth 

Report on Competition Policy (1994), point 207: “The Commission in its decision-making practice 

does not normally control or condemn the high level of prices as such”; Commission, XXVIIth Report 

on Competition Policy (1997), point 77 . 
כרז שהוציאה לרכישה שתית מוגד לחוק ההגבלים רשות ההגבלים העסקיים "הממוה הודיע לבז"ן כי המ 68

  .)18.11.2003ם" (הודעה לעיתוות, העסקיי
 ,52 ה"ש לעיל ,SRAEL IOLICY IN PAW AND LOMPETITION C,2011 3 (2011) וראו גם .7ה"ש גילוי הדעת, לעיל  69

  .30בעמ' 
 ,Prices and  Excessive Prices, UnfairMark Furse; 65, לעיל ה"ש RICESPXCESSIVE Eראו למשל  70

Economic Value: The Law of Excessive Pricing Under Article 82 EC and the Chapter II Prohibition, 4 

EUR. COMPETITION J. 59 (2008).   
  . לפרק יוקר המחיה 3, חלק )2011( דוח ועדת טרכטברגיוי חברתי כלכלי הוועדה לש 71
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כלי רגולטורי זה שוה מהותית מזה הגלום  72.בקלות יחסית את המחיר לשיויים בתאי השוק

   א.29בסעיף 

   73הסמך על הוגותעל מחיר גבוה  לאיסור ורמטיבירציול ב. 

  

עליו לבחון תאוריות של הוגות  לפיכךבסיסו של האיסור בחוסר ההוגות של המחיר הגבוה. 

 לפימשמעי אשר יתן למלאו בתוכן משתה -שעשויות להיות רלווטיות. הוגות היא מוח רב

מטרותיו של החוק. הוגות מתבססת על תפיסות של צדק הוהגת ו האידאולוגית משהה

ומוסריות באשר לטיב  , ערכיותתפיסות דתיות, סוציולוגיות, פוליטיותהמושפעות בין היתר מ

תאוריות של הוגות שעשויות להיות כמה ה בין פרטים בחברה. להלן בחן יהאיטראקצי

השאלה השאלת היא מהו הבסיס הורמטיבי לזכות  מחיר גבוה. על גבייתלאיסור  ותרלווטי

מחיר הגבוה הוא תוצאה של תאי השוק ולא של הצרכן לחלוק ברווח המוופוליסטי כאשר ה

איו מתייחס לכלי אכיפתי זה או אחר. המאפייים פרק זה -בתתודוק: היתוח  התהגות מדירה.

יוכסו ליתוח רק בשלב  יעים על כדאיות החלת הכלל בפועל,של כלי האכיפה השוים, המשפ

  מאוחר יותר.

  

ם, "חוזה חברתי" בין כל השחקים (לרבות צרכיעל מבסס את האיסור  ביותר החשובטיעון ה

הממשלה יוצרת תאים לפעולה , על פיולי המשחק בשוק. יצרים והממשלה) המסדיר את כל

כל  ).שוק הון, מעיקה זכויות קייןיוצרת תאים לחוק, לאכיפת מערכת מקימה  הלדוגמבשוק (

מצליח ליצור לעצמו יתרוות אם הוא  ולםכס לשוק ולסות להתחרות בו, אילה רשאיאחד 

יתן . מראש לרף כלשהו שהוסכםמעבר , אין הוא רשאי לגבות מחיר בעלי משקלתחרותיים 

בתחילת המשחק עוד בטרם כל אחד מהשחקים יודע איזה חוזה שחתם ברעיון של  להשתמש

א כדי שיה ודוק: כמו בתורת ההחלטות, 74.כאמור חוזהל לבסס הסכמהתפקיד ייתן לו, כדי 

כל השחקים בשוק ללהחלתו של כלל משפטי, יש לוודא שהתועלת שהוא יוצר  בסיס להסכמה

גרסה אחרת של החוזה החברתי, התועלת המצרפית  לפיהמצויים מאחורי מסך הבערות (או 

 איסורכדי להצדיק  לפיכךשהוא יוצר) גבוהה מעלות החלתו בפועל, לרבות הטעויות שהוא יוצר. 

טווח הארוך. אולם כמפורט ווחה החברתית בהר את להגדיל על האיסור ,גבוהיםעל מחירים 

בדימיקה של השווקים ובמגבלות מוסדיות של אכיפת כלל להלן, התקיימותו של תאי זה תלויה 

, כלל גורף של איסור מחיר מוופוליסטי לבסס על חוזה חברתי כאמור אי אפשר על כן. כאמור

  . ת החברתית עולה על מחיר האיסוראלא רק כלל מוגבל שיוודא שהתועל

  

                                                 
-ודוק: כפי שהספרות העפה בעיין רגולציה מראה, כל רגולטור חשוף לבעיות במילוי תפקידו, לרבות מידע א 72

מקשיים אלו ) בידי האיטרס של החברות הפועלות בעף. לחלק capturedסימטרי והחשש שהרגולטור יהיה שבוי (
  מציעה הספרות פתרוות חלקיים אשר אותם יש לשקול עת באים להחליט על הרגולציה הראויה.

 ,Convergence of Competition Law Prohibitions: Foundational Michal S. Galלמשל להרחבה ראו,  73

, Laurence Idot & Joël (Josef Drexl 176AW LOMPETITION CHEORY AND TCONOMIC Ein , Isssues

Moneger eds., 2009);    
 Michal S. Gal, Abuse of Dominance- Exploitative Abuses, in HANDBOOK ON EUROPEAN COMPETITION 

LAW (Ioannis Lianos and Damien Geradin eds., 2013), 385.   
74 (1971)USTICE JTHEORY OF  A ,AWLSROHN J.  חתם מאחורי מסך הבערות שלרעיון זה מזכיר את החוזה ש

חשוב לציין שרולס הדגיש שהתאוריה שלו לא חלה על הגיות בין יחידים ועסקים, ולכן לא כל חלקיה מיושמים רולס. 

 או מיחות שכל צד יפעל למקסום טובתו האישית.  ).maximinכאן, לרבות עקרון המקסימין (
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מתבססת על עקרוות של צדק מחלק. אכן, הגבלת מחירים גבוהים  וספתאפשרית הצדקה 

כלל האוסר על  ביסוסבשוק. אולם  רבים יותר ליהות ממוצרים יותררבים  מאפשרת לצרכים

מטרה זו  הגשמתשכן  ק על שיקולי צדק מחלק הוא בעייתי,ר גבוהים בלתי הוגיםמחירים גביית 

(כמו במקרה הקיצוי של  תה צריכה להתחשב בין היתר גם בעושר היחסי של הצדדים לעסקהיהי

בעל המשקל הטיעון בוסף, . ))קוטור-הוטאפה עילית (או בגדי  מכוית יוקרההגבלת מחיריהן של 

רחבים שיקולים מביסוס האיסור על צדק מחלק עייו ההתעלמות של שיקול זה ביותר גד  הרב

בשל האפקט המצן  העוגה כולה של יכרתהאיסור ימע הגדלה כש ברתיתחרווחה של יותר 

 – דרך חלופית :מזויתרה . על חברות בשוק להשקיע בפיתוח מוצרים חדשים שעלול להיווצר

היא הגדלת הרווחה המצרפית וחלוקת ההון בדרכים  כאמורצדק להשגת  –יותר יעילה ופעמים 

שאיסור הגבלי עשוי לתרום  מדגישאפשרי גד  טיעון 75.וביטוח לאומי דוגמת דיי המס אחרות,

אדם  לפיכך. אחריםרבים כלים יחסית ל של צדק מחלק בעיי הצרכיםחזקה יותר תחושה ל

ן שמחירי המוצרים מוכים יותר עשוי להרגיש טוב יותר וכספו כיובהמסוגל לרכוש יותר בשוק 

מגבלות של  בוסף,. הכסה המאפשרת לו את קיית אותו סל מוצריםמאדם המקבל השלמת 

 לפיכךמכלים אחרים של צדק מחלק להגשים את מטרתם.  עשויות למועכלכלה פוליטית 

, דרך דיי ההגבלים העסקיים על מחירים גבוהים השתת מגבלותעשויים להצדיק שיקולים אלו 

תחושות  לרבותמהטלת מגבלות כאמור (בהם היתרון החברתי ש אולם רק בתאים מסוימים

הצדק והתגברות על בעיות של כלכלה פוליטית) עולה על מחירן החברתי (דוגמת פגיעה ברווחה 

אך חשוב לציין: יתרוות אלו של הכלי ההגבלי, גם אם יח  .החברתית המצרפית הכלכלית)

דווקא י הגבלי מסוים לצורך הטיעון שמתגברים הם על חסרוותיו, אים מחייבים שימוש בכל

(דוגמת עילת היצול לרעה של כוח מוופוליסטי) אלא מאפשרים בחירה מושכלת בין מעד הכלים 

  האפשריים, כפי שמפורט להלן.

  

את חירותו של היחיד ו המדגישות אתמחיר גבוה מתיישבת גם עם תאוריות ליברליות  הגבלת

ואשר השפיע  עולםהרמיה בין שתי מלחמות ליברלי, שפעל בג-כבודו. הזרם האידאולוגי האורדו

הגבלות  להשיתליברלים הדגישו את הצורך -האורדו 76, מדגים תפיסה זו.על עיצוב הדין האירופי

של כוח כלכלי המוחזק בידיים פרטיות על מת  השפעותיואת  ירסועל פעולת השווקים אשר 

בידי  רבעליו מתבססת הצדקה זו הוא שכוח כלכלי שהחשש להבטיח סדר פוליטי וחברתי תקין. 

מעטים ימע מהרבים ליהות מהתאים ומהחירויות הבסיסיות שחברה דמוקרטית דרשת 

בין  יש להבחין ,זואיסור על מחירים גבוהים על הצדקה את ה כדי לבססאולם להעיק לתושביה. 

זו (למשל כאשר בעל  בהם הגת החוק אכן דרשת להגשמת מטרה חברתיתשאותם מקרים 

  77המיתרגם לכוח פוליטי) לבין יתר המקרים. רבהמוופולין אכן מרכז בידיו כוח כלכלי 

  

                                                 
Why the Legal System is Less Efficient than the Income low and Steven Shavell, Louis Kap ראו למשל 75

Tax in Redistributing Income, 23 J. LEGAL STUD. 667 (1994).  
Hans  VOLUTIONERIGINS AND O :CONOMYEARKET MOCIAL SS 'ERMANYG ,EACOCKPLAN A) ראו למשל  76

Willgerodt ed., 1989); GERMAN NEO-LIBERALS AND THE SOCIAL MARKET ECONOMY (Alan Peacock & 

Hans Willgerodt eds., 1989).  
מכוח פוליטי המאפשר האה מתח  ראוי לציין שלא תמיד יש קורלציה בין מעמד מוופוליסטי לכוח פוליטי. החשש 77

קבוצת איטרסים קטה אך כשמשל גם יכול לקום ל היגדול יותר של עוגת הרווחה הכוללת מהחלק היחסי באוכלוסי
  איטרסים "שובה" ציגים פוליטיים. ההתייחסות לטיעוים אלו חורגת מגבולות המאמר.אותם מאורגת ובעלת 
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 78טיעוי הוגות משמשים גם את המתגדים להשתת איסור על מחירים גבוהים:ראוי לציין כי 

יסה של מתחרים לשוק ומשעודדופולין השיג את כוחו ו כו על יריביו  בשלהמויצחו בשל

עולה כדי טילה לא הוגת של  יתרוותיו התחרותיים היחסיים, הטלת מגבלות על מחיר, בדיעבד,

 ו.יפרותה לעומק של טיעון זה מאירה את בעייתיותו. השאלה העולה היא על  79צחואולם בחי

 ופולין בכל פרותיתן לבסס את זכותו של בעל המו ו בשוק. ימהיתן לבססהצחועל טיעון  ה

זכות לפרות כסים אלו? לחלופין, לו  שישמשמע  כויות קיין בכסיו,אם למוופולין יש זקייי: 

זכויות אלו אין מוחלטות אלא הן על חופש העיסוק? התשובה לכך היא בשלילה.  ההיתן לבסס

החוזה החברתי" המחייב איזון עם זכויותיהם של צרכים בשוק. על כן אין בהם כדי "חלק מ

 ;על בסיס הטיעוים שהועלו לעיל ל את ההצדקה התאורטית להגבלה על מחירים גבוהיםלהפי

כוח כל שיחפוץ, בעיקר לא במקה למוופול זכות לעשות  איוהיצחון במשחק התחרותי בשוק 

  80כשמדובר בפגיעה בציבור וברווחה הכללית.

  

 גבוהיםהגבלה על מחירים מבחיה ורמטיבית לבסס  עקרויתיתן שמן האמור לעיל עולה 

יצול לרעה של  עלעולה בהכרח שהכלי הרגולטורי של איסור  איןמכך אולם בתאים מסוימים. 

בטרם בחן את המגבלות המוסדיות  א הכלי המתאים להסדרה כאמור.והכוח מוופוליסטי 

 הכללים בקביעתתפקיד חשוב  לו, בחן את היתוח הכלכלי של האיסור אשר הרלווטיות

  .המשפטיים

  

  על מחירים גבוהים איסוריתוח כלכלי של ג. 

  

  . יתוח סטטי ודיאמי של האיסור1ג.

  

של דיים המקדמים את ומתחייב  ישיר במבט ראשון, האיסור על גביית מחיר גבוה הוא פועל יוצא

התחרות. אחת ממטרותיה העיקריות של תחרות היא הורדת מחיר המוצרים בשוק על מת 

את רווחת הצרכן. מחיר מוופוליסטי עושה בדיוק ההפך: הוא מעביר חלק גדול יותר להגדיל 

  מוופול.ידי המהרווח שוצר מהעסקה מהצרכים ל

  

יר העולה, אחד המאפייים הבולטים של גופים מוופוליסטיים הוא יכולתם לגבות מחאכן, 

תוצאות  כמהופוליסטי מחיר אשר היה גבה בתאי תחרות. למחיר המועל ה, בהרבהלעתים 

וצר העברת שליליות ידועות: הוא מאפשר למוופול ליהות ממרבית הרווח שוצר מהעסקה וי

הוא מחייב צרכים אשר היו קוים את המוצר במחיר התחרותי אך עושר מהצרכן למוופול; 

אשר הסתפק במוצרים כה שלהם ולשות את סל הצריאים מעוייים בו במחיר המוופוליסטי ל

עוגות במקום לחם; כן  – שיטעוהם מעוייים בהם פחות. למשל, לקות לחם במקום עוגות, ויש 

                                                 
 United States. v. Aluminum Co. ofאחד הביטויים הידועים ביותר לגישה זו הוא פסק הדין האמריקי 78

. 1945)Cir ndAmerica, 148 F.2d 416, 430 (2 :"The Act does not mean to condemn the resultant of those  

very forces which it is its prime object to foster: finis opus coronat. The successful competitor, having 

been urged to compete, must not be turned upon when he wins". 
 ,CounterAdi Ayal-);2004( על זכויות חוקתיות בדיי ההגבלים העסקיים :המוופוליסט כקרבןל יעדי אי 79

intuitive Fairness in Antitrust: Protecting the Monopolist and Balancing Among Competing Claims,8 J. 

COMPETITION L. & ECON. 627 (2012).  
 .שם 80
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לאבדן רווחה כולל ויצול לא  ובעקבות זאתהוא גורם לעיוות בהקצאת הייצור והמקורות במשק, 

ללא קשר להתהגות  מתקיימות י של השוקשל יתוח סטטאלו  תוצאותמשאבים.  יעיל של

יתוח הסטטי, החלת איסור על מחיר בלתי הוגן של בעל לפי ה 81.שהובילה למעמד המוופוליסטי

  82.תוצאות אלוון שהיא תמע ומוופולין תגביר את הרווחה החברתית כי

  

. מספר תוצאות חיוביות של מחירים מוופוליסטייםדווקא  יתוח דימי מדגישכמפורט לעיל, 

בו פועל שכדאי להן להשקיע משאבים להיכס לשוק משמש איתות לחברות אחרות ש בוהמחיר ג

אזרחי וגילה מבקרים טיעון זה.  וכןליוס המוופול על מת ליהות גם הן מרווחים גבוהים. 

 ,הורדת המחיר הצפויה בשל כיסתם של מתחרים תרתיע מתחרים מלהיכס מלכתחילהלטעתם, 

 83.לשוקרבה גבוה כדי להיע את ידו העלמה של השוק ולעודד כיסה  ולכן אין באיתות של מחיר

ומשמש אחד הבסיסים העיקריים לטעה שבשל כשל  טיעון זה שולב גם בגילוי הדעת של הממוה

 אין מחלוקתאכן, מוגבל בתחולתו.  הטיעון זלדעתו  84.ת מחיריםיהשוק גובר הצורך ברגולצי

הוא ישקול אם כדאי לו להיכס לשוק שבעת לגד עייו  ישווהשהמחיר אשר מתחרה פוטציאלי 

ירד המחיר  המתחרה בשל כיסתשייתכן בהחלט . זאת ועוד: שישרור בשוק לאחר כיסתוהמחיר 

אולם מכך אין להסיק שלרוב תימע כיסה וכחית. בשוק מתחת לרמתו המוופוליסטית ה

מרווח הרווח שלו גדול מזה וכך  ,מוופוליןראשית, ייתכן שהמתחרה החדש יעיל מבעל האמור. כ

וותר יכיסתו (כי בעל המוופולין עדיין יבשל של בעל המוופולין, ולכן גם אם המחיר בשוק ירד 

. דווקא הגבלת הרווח על בסיס עלות הייצור, כפי מבחיתובשוק), עדיין תהא כיסה לשוק רווחית 

של מתחרים יעילים יותר להיכס לשוק ובכך קטין את התמריץ לה העלולשמציע גילוי הדעת, 

בהרבה שית, המחיר לאחר הכיסה עדיין יכול להיות גבוה  לפגוע בתמריצים הדימיים בשוק.

ווצר סטטוס קוו אשר ימקסם את רווחי החברות הפועלות בשוק. ימהמחיר התחרותי כאשר י

תחרות בהכרח להיות הופכת איה בשוק לאחר כיסת המתחרה תחרות לים אחרות, היבמ

 כבדאם למתחרה החדש אין יכולת לגוס תח שוק : האלההטעמים ן , בין היתר ממשוכללת

למוופול להפסיד קצת מוטב  ,)גדולה יכולת ייצור אין לו(למשל כי הוא דרש לבסס מויטין או 

לים בלשון הכלכטקטיקה הקרויה ( תח שוק אבל להימע מהורדת המחיר לכלל הלקוחות שלו

judo economics.(85 :מחקרם הקלאסי של  זאת ועודBrashnahan ו-Reiss פורדכמו גם מסט ,

מורידה את איה לשוק מוופוליסטי שכיסה של מתחרה שי  יםמרא מחקרים רבים אחרים,

לא זו אף  86.ן שהמחיר מתייצב על מחיר של דואופול או אוליגופולוכיו בצורה משמעותית המחיר

ה ו מתחרה כס לשוק עם מוצר קצת שובששבמצב  הראוזאת: מחקרים אמפיריים 

                                                 
  . ed. th342 (6ICROECONOMICS M ,UBINFELDR L.ANIEL D &INDYCK P S.OBERT R, (2005 ראו למשל 81
   .2עמ' ב, 7גילוי הדעת, לעיל ה"ש  82
   .25 , לעיל ה"שEzrachi and Gilo; 25, לעיל ה"ש yonsLלטיעון זה ראו למשל  83
: "הימוק לפיו מחיר מופרז וטה לתקן את עצמו במרבית המקרים איו כון. 5, בעמ' 7גילוי הדעת, לעיל ה"ש  84

בקליפת האגוז, ככלל, מתחרה פוטציאלי יתומרץ להכס לשוק, לא על פי המחירים השוררים בו טרם הכיסה, אלא 
ובפרט לאחר תגובתו של המוופול לאותה הכיסה, שעשויה  –צפויים לשרור בו לאחר הכיסה על פי המחירים ש

הכרוכות  . בהתאם, כאשר ההוצאות השקועות של הכס הפוטציאלילכס החדש כואבתאגרסיבית ו להיות תגובה
 גובת המוופול לכיסה,בכיסה לשוק עולות על הציפיות שלו לרווח לאחר הכיסה, שעלולות להיות צועות לאור ת

  .ימע המתחרה הפוטציאלי מלהכס לשוק וממילא המחיר המופרז של בעל המוופול לא יתקן את עצמו"
UDOJ ,WAKKARY M &OFFIE Y B.AVID D ב תודות לאסף אילת על עזרתו בחידוד טעה זו. ראו למשל,ור 85

STRATEGY: TURNING YOUR COMPETITOR'S STRENGTH TO YOUR ADVANTAGE (2001) .  
86  531, 531 .TUDS .CONE .EVR57  ,Entry in Monopoly Markets ,Peter C. Reiss &Timothy F. Bresnahan 

(1990).  
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)differentiated product( ,ים  87.אף לעלות יכולהמחיר בשוק  המתחרה באותו שוקכפי שטוע

Perloff, Suslow וSeguin- ,ופוליסט המתמחר את מוצריו מאחורי תופעה זו פשוטשגיון יההמו :

ק כס לשואשר מתחרה  מזה שלעם ביקושים שוים עשוי לקבוע מחיר מוך  צרכים יפעל 

למוצריו של בעל המוופולין שלו אשר הביקוש  בעל המוופוליןשל צרכי פלח ת אותו אמשרת ו

גם אם המחיר לאחר הכיסה יורד, הרי דווקא מחיר גבוה מעיין ש 88היה גמיש משל כל היתר.

לפי הכיסה עשוי להגדיל את תחו של המתחרה החדש בשוק ולהגדיל בהתאמה את רווחיו. זאת 

מחיר גבוה לפי הכיסה המעורר רגשות חוסר הוגות כלפי המוופולין בשל הטיות קוגיטיביות: 

 89.ו"שובר את השוק" מי שדורש מחיר מוך יותר כיסתו והתרחבותו שלאת מצד הצרכים מקל 

או  באשר לאסטרטגיות מחיריות שבעל המוופולין עלול לקוט על מת למוע את כיסת מתחריו

טווח. כל עוד מי שכס לשוק  איסור על מחיר טורפי וחלקן קצרותלפי ה, חלקן אסורות לעכבה

יש לו אפשרות לספוג מחירים מוכים מודע לתמריציו ארוכי הטווח של בעל המוופולין, ו

מה, לרוב לא יהיה בכך כדי למוע ממו כיסה לשוק, בעיקר אם הוא יעיל יותר או - לתקופת

לכיסה  תפקיד חשוב בתמריץ הדימי לפיכך למחיר הגבוהבאותה מידה כמו בעל המוופולין. 

  . רבמאותת לחברות שגם במחיר גבוה יש ביקוש  שהוא וןו, כילשוק

  

בוה אם יגיעו הסיכוי כי יוכלו לגרוף רווחים גדולים בדרך של גביית מחיר ג ,חשוב מכךולם א

מקום . שוקיהןבמשמש תמריץ עיקרי לחברות להשקיע, לפתח ולהתקדם  למעמד של מוופולין

, תיפגע גם פעולתו ויעילותו הדימית של השוק יותר בו ה"סוכרייה" של היצחון בתחרות קטהש

מחיר גבוה שדורש  ,Trinkoבהחלטתו בעיין י האמריקכמאמרו של בית המשפט העליון החופשי. 

  90:בעל מוופולין לא רק שאיו בלתי הוגן, אלא הוא המוע המיע את הכלכלה

[M]ere possession of monopoly power, and the concomitant charging of 

monopoly prices, is not only not unlawful; it is an important element of the 

free-market system. The opportunity to charge monopoly prices – at least 

for a short period – is what attracts ‘business acumen’ in the first place; it 

induces risk taking that produces innovation and economic growth.  

בטווח הארוך, הרווחה החברתית אם מטרתו היא קידום  יתר: הרתעת זה עייו למעשהון טיע

על האפקט המצן בשל  דווקא להפריע לקידום מטרה זו עלולל מחירים גבוהים ע איסורהרי 

ודוק: האפקט המצן מתייחס לאו דווקא לבעל המוופולין, כי אם לכל יתר  .השקעות בשווקים

אשר עשויות להגדיל  ,החברות בשוק השוקלות אם להשקיע בצמיחה, בהתייעלות ובחדשות

                                                 
Increasing -Price, Yongmin Chen & Michael H. Riordan לסקירה של חלק ממחקרים אלו ראו 87

Competition, 39 RAND J. ECON. 1042 (2008) ופול); (מחירבדואופול עשוי אף להיות גבוה מבמו Eleftherios 

Zacharias, Firm Entry, Product Repositioning and Welfare, 49 Q. REV. ECON. & FIN. 1225 (2009).   
88 RICING P :NTRYERICES FROM PIGH H ,EGUINS J.AUL P &USLOW S Y.ALERIE V ,ERLOFFP M.EFFREY J

OF BRAND-NAME DRUGS (1996).  
 & Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch למחקרים על השפעת שיקולי הוגות על התהגות צרכית ראו למשל, 89

Richard Thaler, Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market, 76 AM. ECON. 

REV. 728 (1986)   .חם פרלמן על הארת ורה זו.ב תודות למטע 
90 .(2004) .  398, 407540 U.S, Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP .  
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גם אם בשוק מסוים פגעת רווחת הצרכן בשל מחיר גבוה, הרי  לפיכך את כוחן בשוק. בהרבה

  91ת הדימית בשוק הספציפי או בשווקים רבים אחרים.יוצא הפסדו בשכרו בשל קידום היעילו

  

 חיויותהכיום אין חולק על . חשיבות רבה בעלי בשוק הם להשקעההתמריצים חשוב להדגיש כי 

של  םת ייצוריעילות דימית עשויה להוריד עלו 92.של היעילות הדימית להגדלת הרווחה המצרפית

היא עשויה להכיס לשוק מוצרים וטכולוגיות חדשות  – חשוב מכך מוצרים קיימים אך

. הטלפון הסלולרי, המקרר והדפוס הם רק דוגמאות בודדות. עם הצרכים מאודהמיטיבות 

אשר  –ת מוצר או טכולוגיית הייצור החדשושומפטר היה בין הראשוים לטעון שתחרות על ה

התחרות היא  –מהיסוד  ת השוקמטרתה איה להגדיל את שולי הרווח של החברה אלא לשות א

חתן פרס ובל לכלכלה ג'וזף סטיגליץ הדגיש שהיעילות  93.החברתית לרווחה החשובה ביותר

הדימית של השוק הקפיטליסטי היא הבסיס לאמון שלו בעליוותו על צורות אחרות של משטר 

אלו מגובות במחקרים אמפיריים. כך למשל חתן פרס ובל וסף,  תאורטיות מסקות 94כלכלי.

במחצית הראשוה של המאה  בארצות הבריתרוברט סולואו, הוכיח שמרבית הצמיחה הכלכלית 

בעידן הגלובליזציה  95שיויים טכולוגיים שבעו מהשקעות במחקר ופיתוח.מקורה בהקודמת 

ליצירת יתרוות  ון שהן אחד הכלים העיקרייםויחדשות ויעילות דימית מקבלות משה תוקף, כ

של חו שההחזר החברתי על השקעות ימחקרים רבים וספים הוכיחסיים בשווקים עולמיים. 

יצירת  לפיכך 96.לחברות עצמןבמחקר ופיתוח פעמים רבות גבוה אף מההחזר חברות פרטיות 

חלוקת רווח תמריצים ליעילות דימית חשובה ביותר לרווחה המצרפית ומאפילה על סוגיות של 

ההגבלים העסקיים כמאמרו של הממוה לשעבר על רשות  במסגרת יתוח סטטי של השוק.

  :האמריקית

  

[A]ntitrust enforcers must be careful not to pursue immediate, static 

efficiency gains at the expense of long-term, dynamic efficiency 

improvements, since the latter are likely to create more consumer welfare 

than the former.97 

  

מחירים גבוהים על  של איסור עלהאפקט המצן גדול השאלה המתבקשת היא כמובן עד כמה 

ה של חששאפקטים וגדים, דוגמת  לבחון אל מול ראשית, את האפקט המצן יש. יעילות דימית

                                                 
רווחתו בשווקים  עםאם מותר לאזן את רווחתו של הצרכן בשוק אחד ה ודוק: עדיין ותרת על כה שאלת משה: 91

  לדעתו התשובה לכך היא בחיוב, במיוחד כאשר ההשפעות שלובות וקשורות זו בזו. ?אחרים
  .Eli M. Salzberger ed., 2012)( NNOVATIONICONOMICS OF EAW AND Lבהקשר זה ראו גם  92
93  (1942).EMOCRACY DOCIALISM AND S ,APITALISMC ,CHUMPETERS A.OSEPH J 
94 APERS ON PROOKINGS B, 3 Technological Change, Sunk Costs and CompetitionJoseph E. Stiglitz, 

ECON. ACTIVITY 883 (1987). 
95  & .CONE .EVR 39, Technical Change and the Aggregate Production FunctionRobert M. Solow, 

STAT. 312 (1957).. 
96 Innovation --Where Are We in the Competition, Looking for Mr. Schumpeter: Richard Gilbert

Debate?, 6 INNOVATION POL'Y & ECON. 159 (2006). 
97 th Annual11Remarks at , Maximizing Welfare Through Technological Innovation ,Thomas Barnett 

George Mason Symposium on Antitrust (Oct. 31, 2007), available at 

http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/227291.pdf, p. 16.  
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וליצור לעצמם יתרון  להשקיע יוכלו ביעילות יצרית ודימית, מתחריה שאם לא תשקיע חברה

, גודלו של האפקט המצן מושפע מגבולות האיסורשית,  98.אשר יפגע במעמדה בשוק תחרותי

מתדירות החלתו וזהותו של הגוף  המחיר המותר, כמו גםושיעור עליהם הוא חל שלרבות העפים 

בהם שכך למשל אם יצליח המחוקק לתחום את גבולותיו של האיסור לאותם מקרים . האוכף

עבירים לא (למשל מקורו בחסמי כיסה רגולטוריים דווקא המוופולין לא הושג בשל יעילותו 

גיעה ביעילות למתחריו אשר משקפים את כוחו הפוליטי ולאו דווקא את יעילותו היחסית), הפ

אכן, גם אלו המכירים בעילה מכירים לרוב בחשיבותו של  להיות קטה.יכולה הדימית של השוק 

תחרותי ביצירת תמריצים כאמור. השאלה הופכת להיות מתי פגיעתו של המחיר -המחיר העל

י כ החוק איו אוסר על מחירים גבוהים לפיכךגבוה ברווחה החברתית גדולה מתרומתו לרווחה. ה

  אם על מחירים בלתי הוגים. 

  

, טיעון כאשר כוחות השוק חזקיםחוזקו של הטיעון תלוי בתאיו הספציפיים של השוק. שלישית, 

דימי של מחירים גבוהים כקטליזטור ליעילות יצרית ודימית הוא חזק גם אם משמעו שבטווח 

כל עוד מועים או יצירת מכשלות מלאכותיות גבוה הקצר ייהה בעל המוופולין ממחיר 

תחרותיים (דוגמת - פרוביצירת לחצים  יכריםקשיים בשווקים המאופייים בלתחרות. אולם 

עם זאת ראוי לציין כי גם בשוק  .99חלשלגודל) הטיעון  רביםשת או יתרוות השפעות ר

רית ודימית על מת להקטין מוופוליסטי עדיין יש לבעל מוופולין תמריץ להשקיע ביעילות יצ

אם גביל  100כך להגדיל את רווחיו.באת עלויותיו או להגדיל עוד יותר את רמת הביקוש למוצריו, ו

 בד בבדגדלה  רווחת הצרכן בהםשבמקרים גם  – בעל המוופולין להגדיל את רווחיואפשרות את 

  ה הצרכית והמצרפית.וייתכן שתיפגע גם הרווח ,התמריץ שלו להשקיע בהתייעלותייפגע  –

  

א אם ביכולתו השאלה העיקרית הי 101רביעית, גם אם לא כל השקעה ביעילות דימית היא יעילה,

מי יהיה  קביעה מקדמיתב(למשל, יעילה  הם ההשקעה איהבמצבים שלזהות ולאסור מראש 

כמה לות שירדו לטמיון של מיעת השקעות מקביבאו  היחיד אשר ישקיע בפיתוח תרופה מסוימת

 –דעתו  וזו –בשלילה התשובה לשאלה זו היא . בהחה שבחיפוש פתרון לאותה מחלה) חברות

יחים שלפחות חלק  ידרש להכריעו מאם הרווחה המצרפית עדיין גדולה יותר גם כאשר א

כלי פשית בשוק היא עדיין הומההשקעות במחקר ופיתוח אין יעילות. לטעמו, התחרות הח

  102העיקרי והיעיל ביותר על מת לתמרץ גופים פרטיים להשקיע במחקר ופיתוח.

                                                 
98 (2003)AW LNTITRUST AUNDAMENTALS OF F ,OVENKAMPHERBERT H &REEDA A E.HILIP P .  
לחוק ההגבלים העסקיים, ההצהרתיות שלה וההצעה  9דיויד גילה "חשיבותה של ההצעה לתיקון מס' ראו, למשל,  99

  ).2006( 641כט עיוי משפט המשפט האזרחיים" - להסרת טל היתוח הכלכלי מכתפיהם של בתי
 . 93 ה"ש , לעילSchumpeterלמשל  לטיעוים ברוח זו ראו 100
 שלא כל ההשקעות של חברות ביעילות דימית מגדילות את הרווחה החברתית. ראו למשלבכך ואכן, אין רבותא  101

Timothy J. Brennan, Should Innovation Rationalize Supra-Competitive Prices?, in THE PROS AND 

CONS OF HIGH PRICES 88, 99–101 (Swedish Competition Authority ed., 2007).  טען, למשל, שתחרות שם
 חברתית אוהעברת עושר בין מוופולים שאיה מקדמת את הרווחה הל על יעילות דימית עלולה להביא לעתים

פטטים שבו ההשקעה  (למשל מירוץלא יעילה בפיתוח וחדשות שמגדילה את העלות החברתית מקבילה השקעה ל
 של מי שלא זכה בפטט יורדת לטמיון). 

ראוי לציין שקיים קושי במדידה מדויקת של זקים הגרמים ליעילות הדימית, בין היתר משום שקשה מאוד  102
משקיות שכאלה. קושי זה מקשה מדידה מדויקת של היעילות -לבודד את המשתים המדדים כשמדובר בשאלות כלל

רומתה למשק, ובפרט את ההשפעה של הקטת התמריצים הכספיים על התמריץ להשקיע מלכתחילה הדימית ות
ביעילות דימית. בה בעת על חשיבות היעילות הדימית באופן אבסולוטי וכן על היעילות הסטטית יתן ללמוד 

ראו, למשל, .משקית להתפתחות הכלכלה- ממחקרים רבים המצביעים על תרומת היעילות הדימית ברמה הכלל

  .92, לעיל ה"ש Salzbergerהמחקרים אליהם מפה 
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היעילות הדימית תמרוץ אותם מקרים שבהם לבסוף, חשוב להאיר את המתח העשוי להתקיים ב

–הרווחה החברתית גדלה אך רווחת הצרכן ותרה  שגשוגו של המוופול,בשל , בושמובילה למצב 

בחשבון שיקולי רווחה כוללת, המביאה מקודת מבט כלכלית, לפיכך . ירדהאף  או –כשהייתה 

  . להוביל לפגיעה ברווחה החברתיתעלול  האיסור

  

  . תחולת היתוח בכלכלה הישראלית2ג.

  

שאלה חשובה: האם גם בכלכלה קטה וריכוזית דוגמת ישראל יש  היתוח שערך לעיל מעלה

בכלכלות קטות, דוגמת ישראל, המתאפייות שון ושאלה זו עולה כי ?לטיעוים אלו תוקף

יתן לסמוך על היד העלמה תמיד חסמי כיסה גבוהים, לא בבשווקים ריכוזיים רבים המוגים 

, ועולה סבירשל השוק החופשי כי תוריד את המוופול מגדולתו ותקדם תחרות בשוק בטווח זמן 

חלק מהתוצאות של מעמד ביתר שאת חשיבות ההסדרה הישירה על מת למוע לפחות 

טווח הארוך אם תיר יעון שהרווחה החברתית תמיד תגדל בהט לפיכך 103טווח. מוופוליסטי ארוך

במוחי תורת ההחלטות, על פי לבעלי מוופולין לגבות כל מחיר שהשוק יישא, איו יכול לעמוד. 

תיהן של טעויות מסוג עלויומ תיתר יהיו קטות יחסי הדברים עלויותיהן של טעויות מסוג תחולת

  . חסר תחולת

  

בה הלחצים התחרותיים מוגבלים ממילא בשל תאיו הטבעיים שדווקא בכלכלה קטה, בה בעת 

איה  שההסדרהחיוי לוודא ה, יהרווח הפוטציאלי מוגבל בשל גודלה של האוכלוסיו של השוק,

הישראלי ל חברות בשוק ש לכיסה לשווקים, להתייעלות ולהתפתחותבתמריצים עוד יותר פוגעת 

ובחלק מהמקרים גם למחירים  ,אשר עשויים בטווח הארוך להביא ליצול יעיל יותר של משאבים

הראשוה מתמקדת בחברות  :משתי קודות מבטבשל חשיבות קודה זו בחן אותה . מוכים יותר

את אפשרויותיהן של חברות מקומיות להרוויח ממחקר ופיתוח בשוק צמצם אם  המקומיות.

להתחרות ביכולתן להשקיע מלכתחילה ובסופו של דבר גם שלהן המקומי, פגע בתמריצים 

ודוק: אפקט זה מתגבר  104תוך שיפור מאזן התשלומים של המדיה.לאומיים - ביןבשווקים 

האבסולוטי של הרווחים שיתן להפיק שיעורם בכלכלה קטה בשל המגבלות האיהרטיות על 

בהן שתעשיות  יש –פיתוח במחקר וגדולה וקשה: לא כל החברות דרשות להשקעה מהשוק. 

או שלחברות הישראליות אין תמריצים ויכולת להשקיע ביעילות יחסית הטכולוגיה קבועה 

ו של האיסור ראשית, החלת :. התשובה לכך היא כפולהגם ללא האיסור על מחיר גבוה דימית

 ;פריורית-א להפריד בוודאות גבוהה בין השווקים השויםאלו מותית בין היתר ביכולת בשווקים 

  105.מחיר בלתי הוגן עלול לפגוע גם בתמריצים ליעילות בייצורכפי שיפורט להלן, שית, 

  

של ישראל פתוחים  מרבית שווקיה. לאומיות-ביןקודת המבט השייה מתמקדת בחברות  

בשל גודל  שוקלות למכור את מוצריהן בישראל,לאומיות - ןביכאשר חברות . לאומי-ביןלמסחר 

האבסולוטי של הרווחים שיתן להפיק ממכירה בכלכלה קטה מוגבל  שיעורםהאוכלוסייה, 

                                                 
  . 91–68, בעמ' 19 גל, כלכלות קטות, לעיל ה"ש 103
הסדר  מתן פטור מאישורראו למשל החלטת הממוה בעיין  להכרה ברווח גבוה כמקור כספי להשקעה בחדשות 104

  .)1997(טרם פורסם,  אלישרא מערכות אלקטרויות בע"מ, אלתא תעשיות אלקטרויות בע"מ –כובל 
 להלן. דיוןראו  105
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חשש שהרשות מיעמדו חברות זרות בפי ההחלטה אם לוותר על רווח זה או למכור  אםממילא. 

סקציות פליליות,  ןעליההכספיים ולהשית  ןבתי המשפט יוכלו לדרוש לבחון את דוחותיהו

זיקיות או אדמייסטרטיביות בשל מחיר גבוה שגבה בעבר, ללא עקרוות ברורים וידועים מראש 

שלא להיכס כלל עומד החשש שחלק מהחברות יבחרו  – מותרמחיר להמבחיים בין מחיר אסור 

הפגיעה  106צרכי קצה וצרכי בייים כאחד. –רווחת השוק המקומי תיפגע אפוא ו ,לשוק הישראלי

ן שהחברות הישראליות לא ובשוק המקומי כיוביעילות קטה יותר בייצור גם להתבטא עלולה 

להתייעל להרשות לעצמן ולכן תוכלה  ,של חברות זרותכבדים יהיו תוות ללחצים תחרותיים 

ון שהאיסור על מחיר בלתי הוגן, כפי שהוא בא לידי ביטוי בגילוי הדעת של הממוה, ופחות. כי

עלויות בעל המוופולין, מחיר גבוה המבוסס על עלות גבוהה לא הגבוה מהרווח שיעור מבוסס על 

בו חברות ישראליות לא יעילות ייהו ממעמד ששילוב זה עלול להביא למצב יהיה אסור. 

אותם טיעוים אלו מקבלים משה תוקף ב 107ם בישראל, תוך פגיעה ברווחה.מוופוליסטי בשווקי

יתרוות תחרותיים לחברות ישראליות המעיקים ועל חדשות ומקוריות  יםהמבוסס יםקושו

המרחק בשל חשיבותה של חדשות זו עולה דווקא בשל מיעוט משאבי הטבע ו בשווקים עולמיים.

  שעמם היא סוחרת.הגאוגרפי של ישראל ממרבית השווקים 

  

  . האם החלת האיסור תוביל בהכרח למחירים מוכים יותר?3ג.

  

האם החלת האיסור תוביל להורדת מחירים? בהקשר זה יתן לזהות לפחות כמה מקרים שבהם 

  החלת האיסור עלולה לגרום דווקא לתוצאה הפוכה. 

לאומיות להיכס לשוק הישראלי עלולה -ראשית, כאמור לעיל הורדת התמריצים של חברות בין

למוע ירידת מחירים והתייעלות בשוק הישראלי בכמה דרכים: ראשית, החלת האיסור עלולה 

למוע את כיסתן של חברות זרות יעילות יותר אשר המחיר הממקסם את רווחיהן מוך מהמחיר 

להקטין עוד יותר את תמריצי שוק בישראלי; שית, החלת האיסור עלולה השורר בלעדיהן ב

ההתייעלות של חברות ישראליות הובעים מלחצים תחרותיים בשוקיהן ובכך להעלות את 

  עלויותיהן ובהתאמה את מחיריהן (גם אם לא את רווחיהן).

בייצור עלולה שית, הורדת התמריץ לחברות ישראליות להשקיע במחקר ופיתוח או ביעילות 

למוע את ירידת עלויותיהן בטווח הארוך, ומכאן כאמור ליצור בסיס למחיר מוך יותר למקסום 

רווחיהן. שלישית, בתאים מסוימים האיסור עלול ליצור לחלק מהחברות הישראליות תמריצים 

 .דגים .יח שלא למכור את מוצריהן כלל בשוק הישראלי, ועל כן לא להוריד את המחיר בו

שהאיסור על מחיר גבוה קיים גם במדיות אחרות שבהן סוחרת החברה הישראלית, והחשש 

הגדול ביותר לקביעה כי המחיר הוא בלתי הוגן בשוק הזר הוא על בסיס השוואה בין המחיר 

שגבה בשווקים שוים. אם המחיר בשוק הישראלי, בשל החלת האיסור, יהיה מוך בהרבה 

כן שהחברה הישראלית תעדיף שלא למכור כלל בשוק הישראלי על מת מהמחיר בשוק הזר, יית

                                                 
חברות אלו יתן להיח שהגבלת המחיר בישראל לא תשפיע רבות על התמריץ הדימי למחקר ל שאשרראוי לציין  106

הקטן החשש לעומת מבוססים על מכירות בשווקים זרים, גדולים יותר. בה בעת  ון שמרבית רווחיהןוופיתוח, כי
מפגיעה ביעילות דימית של חברות זרות גדולות בשל רגולציית מחיר בכלכלה קטה, החשש המועלה כאן מתמקד 

  יון להלן.בתמריצים לכיסה לשוק הקטן מלכתחילה. באשר לפליליות האיסור, ראה ד
על שווקים זרים ולאו דווקא על השוק  ןאמם חלק מהחברות הישראליות מבססות את שיקולי הרווח שלה 107

הישראלי. בשווקים אלו הגבלת המחיר לצרכים בישראל לא תפגע רבות ביעילותם הדימית. אולם עדיין יש לבחון 
  מה משקלן של חברות אלו בשוק הישראלי. 
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שלא ליצור בסיס כאמור להשוואה, כל עוד תוחלת הזק מהאבדן הצפוי של רווחיה מהשוק הזר 

  מכירת המוצר בשוק הישראלי.-גדול מתוחלת הזק מאבדן המכירות בעקבות אי

וצר חזקה חלוטה לקיומו של בעל י 50%-מ הגדול תח השוקרביעית, כאמור בדין הישראלי 

 ,לפיה הוא מעלה את מחיר מוצריושעלול לבחור באסטרטגיה  50%- מי שמתקרב לרף ה. מוופולין

, הגם שבמחיר שהוא היה מעויין למכור בו צרכים וספים היו 50%-יקטן מספר צרכיו מ ובכך

קטן  בעקבותיהסיד בתאי שהרווח שהוא מפ לוהים ממוצריו. אסטרטגיה זו תהא כדאית 

הוגן. ודוק: תוחלת הזק עשויה לכלול לא רק את  בלתימתוחלת הזק של האיסור על מחיר גבוה 

הפסד הרווחים הישיר אלא גם את החשש שהממוה או בית משפט במסגרת תביעה פרטית 

אף אם  ,שגבתה מחיר גבוה משוםעלולים לדרוש מהחברה לפתוח את דוחותיה הכספיים אך ורק 

קטה שום פעולה מדירה לתחרות. רווחת השוק עלולה להיפגע מכך. אכן, הרשות האגלית  לא

לגרום לחברות לשות את  עלולההצהירה בעת האחרוה שהטלת איסור על מחיר גבוה בלתי הוגן 

   108המחירית בדרכים לא צפויות ומעוותות. ןהתהגות

ציבור הרוכשים במקרים שבהם המוופול חלק מלרעה על  עלולה להשפיע חמישית, החלת האיסור

והשוק השי  ,בעל ביקוש קשיח מוכר את המוצר בשי שווקים פרדים. יח ששוק אחד הוא שוק

בכל מחיר שוה  לגבותיכול כדי למקסם את רווחיו בעל המוופולין  בעל ביקוש גמיש.שוק  הוא

) ארביטרז'יצול פערים (ל למוע גמישות הביקוש בהם, כל עוד הוא יכו לפישי השווקים אחד מ

להוביל למסקה שמחירו בשוק עלול שהמחיר בשוק בעל הביקוש הגמיש כדי למוע את הסכה 

בעל המוופולין, במצבים מסוימים, להימע מלמכור  יכול 109בעל הביקוש הקשיח הוא בלתי הוגן,

אסטרטגיות אלו  תקיטמובן שכלל בשוק בעל הביקוש הגמיש או למכור בו במחיר גבוה יותר. 

כרוכה לא רק בפגיעה ברווחה החברתית כי אם גם באבדן רווחים לבעל המוופולין. אולם הן 

במקרים מסוימים כתלות ברמת הסיכון הכרוך בהחלת האיסור אל  בשבילולהיות כדאיות  יכולות

קביעה מול הפסד הרווחים המידי וכתלות ביעילותם של אמצעים אחרים חוץ ממבחן ההשוואה ל

  שמחיר גבוה הוא בלתי הוגן.

  

*****  

  

 יתן להצדיקלפחות מבחיה תאורטית שהראשוה היא  :מסקות לשלושמוביל  הכלכליהיתוח 

אזן בין השיקולים הסטטיים והדימיים תוך התחשבות במאפיייו המיוחדים כלל סובסטטיבי שי

פוגע בטווח הארוך  הגבוהבהם המחיר שין בין אותם מקרים אשר יבח, של השוק הרלווטי

אכן, גם התומכים בהותרת האיסור על כו . בה בהם הוא איו פוגעש מקריםלברווחה החברתית 

ון שהשוק לא יתקן את עצמו ובהם ההסדרה דרשת כישלים את תחולתו למקרים ילרוב מגב

 110.גם בשווקים אחרים לא תפגע בשיקולים דימיים והסדרה כאמור ,בטווח הראה לעין

להצדיק על בסיס יתוח כלכלי  שאי אפשר, היא שהיא פועל יוצא של הראשוההמסקה השייה, 

                                                 
108 RICESP XCESSIVEE 291, בעמ' 65, לעיל ה"ש.  
109 ה מעין זו ראויל207,  1סיון לבסס טעn, 1978 E.C.R. 'United Brands Co. v. CommCase 27/76, 

C.M.L.R. 429 ¶ 252 (1978) . 
110  1998CT AOMPETITION C UKNDER THE UROHIBITION P IIHAPTER CELATION TO RUIDELINES IN G FTO

(OFT 402, March 1999).  
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 מעמיקה יותרמהמחיר בתאי תחרות בלא בחיה  בהרבהכלל גורף האוסר על גביית מחיר הגבוה 

בתמריצים יפגע חלק מהמקרים כלל כאמור בן שלפחות וזאת כיו .הספציפי של תאי השוק

תייעלות ולחדשות. למשל, החלת כלל כאמור תמע כיסה לשוק בעל רמת הדימיים לתחרות, ל

ן שעלות הסיכון לא תגולם ברווח שיותר וסיכון גבוה (דוגמת שוק לפיתוח תרופה חדשה), כיו

  לחברה לגבות אם תצליח בהשקעתה כאמור.

  

על  החוק יוצר אפקט מצן כאשר – כוןזון לא היא שמחיר הטעות ביצירת אי השלישיתהמסקה 

ודאות שהוא יוצר והן בשל חוסר ה ,השקעות הדרשות לשם יצירת יתרוות תחרותיים חדשיים

דרשים לצורך יצירת תמריצים לתחרות בטווח ה רווחיםמיעת תחולת החוק הן בשל  בדבר

בהיתן . המצרפיתחשיבות היעילות הדימית לרווחה בשל ד ומא עלול להיות גבוה – הארוך

לאור תורת ההחלטות, את הסיכוי לטעות ואת שאר  יש לבחון,הטעות המחיר הגבוה של 

טרת הפרמטרים המשליכים על ההחלטה איזה כלל משפטי ראוי להחיל על מת להגשים את מ

  הגדלת הרווחה החברתית. החוק, שהיא 

  

  תורת ההחלטותד. יתוח האיסור לאור 

  

. ובמחיר טעויותיו המשפטי צריך להתחשב במגבלות הליך קבלת ההחלטותכאמור, עיצוב הכלל 

, לקבלת החלטה אשר תתאם דבריוביל, בסופו של פטי אופטימלי איו בהכרח זה שכלל מש לפיכך

ורה צהו הכלל אשר יוביל לתוצאה שתגשים באת המודל הכלכלי ההיפותטי האופטימלי, אלא ז

כדי שתהא  לפיכך. אליות של הליך קבלת ההחלטותהחות ר לפיהטובה ביותר את מטרת החוק 

גבוהה לאור מטרות החוק יש לוודא שהתועלת שהוא יוצר  ,הצדקה להחלתו של כלל משפטי

  מעלות החלתו בפועל וממחיר הטעויות שהוא יוצר.

  

כפי שפרק זה מפרט, הוגן.  לאהבה חיל שיקולים אלו על כלל האוסר על גביית מחיר גבוה 

היצול לרעה של כוח עילת לים מוסדיים יש משקל מכריע בהחלטה אם יש לפרש את לשיקו

ככל שעלות המידע הדרוש אכן, . בלתי הוגים גם על מחירים גבוהים תכאוסר מוופוליסטי

הם גבוהים פריורית - שגתו אקו הגבול בין מחיר הוגן למחיר בלתי הוגן והקשיים בה לסרטוט

או ן שמידע יקר וזאת כיו. יחסית לתועלת החברתית הובעת מהחלתו עולה עלות החלתוכך יותר, 

ככל שעלות המידע וקשיי  ,גבוהה להחלת האיסור. אך חשוב מכךמידע יוצר עלות קשה להשגה 

את האפשרות של חברות לדעת  קטיהמה ,שהכלל יוצרודאות וחוסר ה גדלהשגתו גבוהים יותר, 

, ובתור, הזחוסר ודאות תצלח.  מוצריהן אם השקעתן יר שהן תוכלה לקבל עבורמראש מהו המח

כאמור דימית, שהיעילות , הפוגעת בתמריץ להשקעה וביתר תחולתמגדיל את עלות הטעות מסוג 

  . רבה חשיבותה לרווחה החברתית

  

  בלתי הוגןגבוה המבחן האירופי למחיר  1ד.
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 ת עלויות המידע ועלויות הטעות בהחלת האיסור, להלןתח לשם בחי המבחן למחיר גבוה את

, אשר היו המבחן המחה במרבית המדיות בהם מוכרת בארץ מכורתה של העילה בלתי הוגן

  111.וכן הממוה העילה ואשר אליו הפו גם בתי המשפט הישראליים

. General Motors בעיין ההחלטה הראשוה בה הוחלה עילת המחיר הגבוה הבלתי הוגן היתה

הוא מופרז מחיר יהווה יצול לרעה כאשר באמרת אגב, ש ,האירופי הדיןבית שם קבע 

)excessiveופוליבית הדיןבכך קבע  112ן.) יחסית לערך הכלכלי של המוצר או השירות שבמו 

: המחיר צריך לשקף את הערך הכלכלי של המוצר או מחירהלקביעת ההוגות של  עקרון יסוד

  עלויות ייצורו. השירות שבמוופולין לצרכן ולאו דווקא את

. שם קבעה יבואית בות United Brands בעיין היה בעילהדה ש המכותההחלטה האירופית 

בהתאם לגמישות הביקוש הצרכית. במסגרת  מחיר שוה לבות מתוצרתה במדיות שוות,

 הדין ביתהוגות המחיר בהתאם לערך הכלכלי של המוצר, החיל  עקרון היסוד, לפיו יש לבחון את

  113שלבי:- מבחן דו

The questions therefore to be determined are whether the difference between 

the costs actually incurred and the price actually charged is excessive, and, 

if the answer to this question is in the affirmative, whether a price has been 

imposed which is either unfair in itself or when compared to competing 

products. 

עלויות הייצור של בעל  בחותיש לבחון אם המחיר הוא מופרז. לשם כך  בשלב הראשון לפיכך

יתן לבחון  בעזרתוש) benchmarkבסיס (מבחן זה יוצר . שהוא דרשהמוופולין לעומת המחיר 

 עדיין אין בכך כדי לבסס את היותוגם אם יסתבר שהמחיר הוא מופרז, אולם  .גבוה המחיר אם

 לעומת), כשלעצמו או unfairיש לשאול אם המחיר הוא "בלתי הוגן" ( בשלב השי 114בלתי הוגן.

מוצרים מתחרים (דהייו מחיר ההשוואה היא בין מחיר המוצר לודוק:  115מוצרים מתחרים.

  תחרות. המכרים בתאי מוצרים מוצרים תחליפיים) ולא ל

 הראשון מבוסס על :החילו בתי המשפט האירופיים שי מבחים חלופיים שלב הראשוןבמסגרת ה

שגובה חברה לאלו משווה את המחירים השי  ;(להלן: מבחן ההפרש) עלות/מחיר מרווחחישוב ה

אומץ  ההשוואה. מבחן (להלן: מבחן ההשוואה) אחרת עבור מוצר זהה או דומה בשוק אחר

                                                 

; גילוי הדעת, לעיל 62ה"ש  לעיל ,וביה בע"מ מגורים יזום עיין ראו גם .712-713, בעמ' 61 ה"שלעיל , רייסעיין  111
 . 7ה"ש 

112 (1976)  1 C.M.L.R. 951367  n, 1975 E.C.R.'v. Comm Continental NV General MotorsCase 26/75 .   
113 United Brands ה שפסק  , טוען8בעמ' , 7 בגילוי הדעת, לעיל ה"ש. ראוי לציין כי 252, בפס' 109, לעיל ה"שהממו

  , דבר המוכיח כי לא כך הוא..דין זה מבסס גישה לפיה המחיר ההוגן הוא המחיר שהיה קבע בתאי תחרות
114 150; Case ¶.2006Scandlines Sverige AB v. Port of Helsingborg,  36.568/D3 Case COMP/A.

COMP/A.36.570/D3 Sundbusserne v. Port of Helsingborg, 2006.  ים להתפתחות הדיןבשלבים הראשו
   האירופי, בית הדין לא ערך הבחה ברורה בין שי השלבים.

115 Scandlines Sverige AB v. Port of Helsingborg150, 149, 147, 142, בפס' 114"ש , לעיל ה .  
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מקום שהשוואת מחירים מוכיחה ש בית הדיןשם קבע . SACEMלראשוה בהחלטות בעיין 

יקטיביים להפרשי יאחר ואין טעמים אוב בשוקש בהרבה מאלהאחד גבוהים  בשוקמחירים ש

   116.מופרזיםהעלות, ההבדלים יכולים לשמש אידיקציה לכך שגבו מחירים 

מחיר  מתיאם כך, , גם אם הוא מופרז. בלתי הוגןיש לקבוע אם המחיר הוא  כאמור, בשלב השי

 117לשאלה זו.תשובה ברורה  בית הדיןלא תן  United Brands-בלתי הוגן? בפך להיות הו מופרז

דהייו לעלות  ,בעיקר לצד ההיצע תהאירופיהתחרות  תרשו הת התייחסוהמוקדמ הבהחלטותי

אולם ממה מחושב המחיר ההוגן. שבסיסית כאידיקציה ראשוית והייצור בתוספת רווח סביר 

בלתי הוגן, וחלקן מאפשרות רווח מחיר לעולה קו גבול ברור בין מחיר הוגן  איןגם מהחלטות אלו 

 בית הדיןקבע מהעלות,  8לרמה של פי   GM. כך למשל בעקבות הורדת המחיר שליחסית גבוה

   118האירופי כי ההפרה תוקה.

עשתה רשות התחרות האירופית יסיון להגדיר את ההבדל בין מחיר גבוה לבין מחיר חרוה לא

מחיר שירותי שתי ההחלטות עוסקות ב Sundbusserne.119בעיין ו Scandlinesבלתי הוגן בעיין 

. הרשות הדגישה את שי שלביו של דיהוובשמל הלסיגבורג, אחד משי המלים הגדולים המל ב

הרשות  לפיכך 120.הוא בלתי הוגןאלא גם ש המחייב לקבוע לא רק שמחיר הוא מופרזהמבחן, 

ערך ש של המוצר. הרשות הדגישה הערך הכלכלי אם קיים יחס סביר בין המחיר שגבה לבין בחה

עלות  בעקבות זאתבחשבון הן שיקולי היצע הן שיקולי ביקוש.  המביאמוח כלכלי  הואכלכלי 

ון והוגן, כי בלתיקבע מראש אים יכולים להוות בסיס לחישוב מחיר רווח ש ושיעורייצור 

 לפיכך 121חלק איטגרלי מערכו הכלכלי. שהםמתעלמת משיקולי ביקוש למוצר, שמסקה כאמור 

הביקוש  לרבותסיבות המיוחדות של כל מקרה, ה לפילחשב את ערכו הכלכלי של מוצר  יש

ם המאפייים המיוחדים של המוצר שבמוופולין: המיקובחשבון  הובאובמקרה האמור  122למוצר.

מדגישה לקוחות המל. ההחלטה מבחית אשר יצרו ערך  המיוחד של המל ותאיו הטבעיים

ערך הן לבעל  יוצר הואאולם  ו מגדיל את עלויותיו של בעל המל,יתרוו הטבעי של המל איש

בחשבון  להביאאותו יש שכלי של המוצר, את הערך הכל הוא מגדילהמל הן ללקוחותיו, ועל כן 

   123בעת קביעת מחיר הבלתי הוגן.

התביעה על מחירים  סבה acesrhetAt124גם בית המשפט האגלי לערעורים הלך בדרך זו. בעיין 

ידי חברת בכש רוצי סוסים עבור מידע על תחרויותיה, אשר ריחברה המפעילה מגבוהים שדרשה 

המידע לסוכי הימורים ברחבי אירופה. בית המשפט בערכאה מכרה את שיווק אגלית, ש

קביעתו על ההחה שהערך הכלכלי  וביסס הראשוה קבע כי אכן המחירים היו בלתי הוגים

                                                 
Case 395/87 Ministère public v. Tournier, 1989 E.C.R. 2521; Case 110/88 Lucazeau v. SACEM, 116

1989 E.C.R. 2811. 
117 Scandlines Sverige AB v. Port of Helsingborg  217, בפס' 114ה"ש , לעיל .  
118 General Motors, 112 ה"ש לעיל . 
119 Scandlines Sverige AB v. Port of Helsingborg  114, לעיל ה"ש .  
  .215 'פסבשם,  120
    .221, 216, 199 'פסבשם,  121
  .226בפס' שם,  122
123 orgScandlines Sverige AB v. Port of Helsingb,  22 'פסב, 114לעיל ה"ש ;Sundbusserne v. Port of 

Helsingborg205, בפס' 114 , לעיל ה"ש .  
124 EWCA (Civ) 38, [2007] Info. T.L.R. 41, [2007] .Ltd .ish Horseracing BdAttheraces Ltd. v. Brit .  
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פלוס רווח סביר. בית המשפט לערעורים דחה גישה זו בקבעו כי איסוף המידע מחושב כעלות 

לקביעה  ,אבל לא מספיק א תאי הכרחי,הו התאי שהמחיר יהא גבוה מהעלות פלוס רווח סביר

בשלב השי יש לבחון אם המחיר הוא בלתי הוגן ביחס לערכו הכלכלי  125שהמחיר הוא בלתי הוגן.

בחשבון לא רק  להביאשל המוצר. בית המשפט הדגיש כי בקביעת הערך הכלכלי של המוצר יש 

זה חברת במקרה  –אותו מי שרוכש  בעייעלויות והחזר על הון אלא גם את ערכו של המוצר 

יים מהמוצר. בית הבי משתמשערך זה מתבטא בין היתר ברווחים של  126ההפצה האגלית.

כי לשם קביעה אם המחיר הוא בלתי הוגן יש לבחון את השפעת הפעולה על  דגישהמשפט גם ה

על רווחיותם של מתחרים  ולא –המירוצים  במקרה זה  המהמרים על תוצאות – הצרכן הסופי

  5Kanal .128גישה זו אימץ גם בית המשפט האירופי בהחלטתו בעיין  127קיים.עס

  לאור תורת ההחלטותהמבחן יתוח  2ד.

בו היא מוחלת שבסיס לעילה כמעט בכל מקום כאמור הבה בחן את המבחן האירופי, המשמש 

מידע מחייב  השלב הראשוןכמפורט לעיל, לרבות ישראל, לאור תורת ההחלטות.  ,ברחבי העולם

כרוך בעלויות מידע גבוהות ויוצר בעיות  מבחן ההפרש .עלויות הייצור של בעל המוופוליןבדבר 

על חלק מהקשיים הכרוכים ביישום מבחן  בית הדיןעמד  United Brandsעיין בשל כימות. 

  129זה:

[There are] considerable and at times very great difficulties in working out 

production costs which may sometimes include a discretionary 

apportionment of indirect costs and general expenditure and which may vary 

significantly according to the size of the undertaking, its object, the complex 

nature of its set up, its territorial area of operations, whether it manufactures 

one or several products, the number of its subsidiaries and their relationship 

with each other [...] 

  

 בעלות מידע גבוהה ובקשיי הוכחה,אף הוא המבחן החלופי למבחן ההפרש, מבחן ההשוואה, כרוך 

הצורך לערוך בשל ו 130הבחןבין היתר בשל הצורך למצוא שוק שמרבית משתיו דומים לשוק 

האיכויות היחסיות של המוצרים (מבחית עלויות חומרי גלם,  בין השווקיםהשוואה קפדית 

 איסוף מידע רבעלויות שיווקיות, מסים וכדומה). בדיקה זו מחייבת ותאי השירות הלווים, 

בוסף,  .לעתים קשה להשגהו ה הוא לרוב יקרויתוח מעמיק של שי השווקים גם יחד. מידע ז

יש צורך כי  ,של המחיר מעל לעלות המוצר לשיעורואידיקציה ה ישתהלשם השוואה אמתית 

                                                 
  . 101'פסבשם,  125
  .218 'פסבשם,  126
  .215 'פסבשם,  127
128 9275-52/07 Kanal 5 Ltd. v. Föreningen STIM upa, 2008 E.C.R. I-Case C.  
129 United Brands Co. v. Comm'n , י ראו  .109 ה"שלעיליין רוחיין בעייתיות החלת המבחן על קיין לעע

   .32, לעיל ה"ש הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ
, לעיל Scandlines Sverige AB v. Port of Helsingborgעל הבעייתיות בהחלת מבחן ההשוואה ראו, למשל,  130

  .Case COMP/C-2/ 37.761 Euromax v. Imax (25.3.2004) וכן  ,114ה"ש 
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לא ההשוואה תי, או לפחות קרוב לכך. שאם לא כן, או משווים יהיה שוק תחרו שאליוהשוק 

קשיים . תחרותיים-עלחברות במקומות שוים הות מרווחים עובדה של מעבר תעיק לו רבות

בה הרשות שלה אין שום החלטה שעומדת על ִּת ש אלו באים לידי ביטוי, בין היתר בעובדה

במבחן זה  להשתמשסיון יגם בישראל  131האירופית מצאה יצול לרעה על בסיס מבחן ההשוואה.

 [היו] ]...[רק לאחרוה קבע הממוה כי "זיהוי המחיר שגבה המוופולין כמחיר מופרז  132כשל.

  133.אתגר לא פשוט....[ה]דורש יתוח כלכלי, ולעתים גם חשבואי, מורכב"

  

חברה המבקשת לבחון אם בעל המוופולין, זה אם  –ההחלטות מקבל יידרש ל, וקשה מכבוסף, ו

במסגרת השלב  לקבוע –משפט או בית  בית הדין ואם הרשותאם זו  השקעה מסוימת,כדאיות 

המחיר שגובה בעל המוופולין לבין הערך הכלכלי של  ביןיחס סביר  קייםאם השי של המבחן 

יידרש מקבל ההחלטות להתייחס הן לשיקולי ביקוש הן לשיקולי היצע. המוצר. במסגרת זאת 

בה פועל בעל שמהי רמת הסיכון בין היתר  לקבוע מקבל ההחלטותעשוי  במסגרת שיקולי ההיצע

הרווח על ההשקעות שיש לאפשר לו על מת שלא לפגוע ביעילות  וכן מהו מרווח ,המוופולין

כדי לשמור על תמריצים דימיים? האם  50%רווח של  : האם בשוק מסוים די במרווחהדימית

השפעת המחיר על תמריציו של בעל המוופולין  של? כאן דרש יתוח כלכלי 300%? 100%

על  ביעילות דימיתלהשקיע מו גם על תמריציהן של חברות הפועלות בשווקים אחרים להתייעל, כ

בעייתי להוכחה ומשתה משוק לשוק מת להגיע למעמד של בעל מוופולין. יתוח זה יקר ו

  וממקרה למקרה. 

  

   Padilla:134-ו 'ue honogDOבין היתר ביטאוהבעייתיות בקביעת מרווח הוגן מעל מחיר העלות את 

[a]ny definition of what constitutes a reasonable profit margin must take into 

account a whole range of factors, including, e.g., economies of scale, sunk costs, 

and risk. Profit margins differ across industries, and high profit margins may 

reflect the required compensation for the risk associated with large upfront 

investment costs or research and development expenditure. Too low a profit 

margin may reduce ex ante investment and harm consumers in the long run. […] 

But in many industries, there will simply be no reliable way of approximating 

a “reasonable” profit, in particular if this involves an analysis of items such 

as the intangible value of assets and any relevant opportunity cost. 

יקוש יידרש מקבל ההחלטות לקבוע בין היתר מהו הערך המוסף שהמוצר או במסגרת שיקולי הב

מהו המשקל שיש ליתן לשיקולי ביקוש בתחשיב השירות מעיק לצרכיו של בעל המוופולין, ו

  .קובעות בבירור כיצד יש להחיל פרמטרים אלהההחלטות האירופיות אין  135הערך הכלכלי.

                                                 
131 Furse , 66עמ' ב 70ה"ש לעיל.  
, לעיל הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מעיין ; 63, לעיל ה"ש שירותי תעופה בע"מ ' פז רוזבוים 132

 .32ה"ש 
  .7גילוי הדעת, לעיל ה"ש  133
134   ADILLAP &ONOGUE O'D 615, בעמ' 13, לעיל ה"ש .  
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וגן, אלא יש רק שאין כללים ברורים לשאלה מהו מחיר האכן, יתוח הפסיקה האירופית מלמד 

בהם חל, שגם לאחר כארבעים שה גורמים לחוסר ודאות בהחלת החוק. פרמטרים כלליים ה

בתי המשפט ורשות לא הצליחו הוגן,  לא, איסור אירופי על גביית מחיר גבוה בתאוריהלפחות 

  137פורס:דבריו של המלומד כ 136ההגבלים להתוות קו ברור וודאי לעיין מחיר הוגן.

  

As has long been recognised, there are significant problems in applying 

[the prohibition against excessive pricing…] Neither the EC Commission 

nor the European Court of Justice, or the relevant UK authorities, has 

provided a robust working method of determining when a price is to be 

held excessive. 

 

הוגן. יתר בלתי האירופי כי אכן בפועל גבה מחיר  בית הדיןרק בהחלטה אחת מצא ש חשוב לציין

 שבהןביעה ראשוית, באפשרות זו היו החלטות שהופו אליו לק בית הדיןבהן הכיר שההחלטות 

  138בלתי הוגן. אם המחיר הוא אכןלבחיה מדויקת  בית הדיןלא דרש 

  

   139:הכללעמד על הקשיים בהחלת הישראלי גם בית המשפט העליון 

[מבחן הפרש עלויות ייצור למחיר ומבחן ההשוואה לשווקים [...] "שי המבחים

או לעיין גובה הזק, שהרי  'הוגן מחיר'אחרים] (ואחרים) אים מתווים קו ברור לעיין 

ומהו ההפרש בין מחירים של  ?למוופולין 'מותר'ותרות השאלות מהו גובה הרווח ה

   "'?בלתי הוגן'מעליו חשב המחיר לחברות דומות, 

ידי רשויות -על, הקובעים כי "התערבות במחיר שגיא ווגעומדים גם  הכללבהחלת  על הקשיים

-עלמקבעת מחיר רגולטורי שקבע  ]...[ 'ההוגן'בדרך של קביעת המחיר המשפט - בתיהתחרות או 

  140."ו הכלים לקבוע את המחיר ולעדכוידי מי שאין ל

  

בבסיס עודן ו היוהבעיות הפרקטיות והמוסדיות הכרוכות בהפיכת בתי המשפט למפקחי מחירים 

טו דימיים שפורלים השיקוה בד בבד עםההחלטה האמריקית לא לאסור על מחירים גבוהים, 

לעיל. בתי המשפט הדגישו שאיסור שאיו מתבסס על כללים ברורים, היתים בקלות יחסית 

המלומד טרר הוסיף שבתי משפט שיסו לקבוע את  141גבוהה של חוסר ודאות. הרמצור ילהחלה, י

רמות המחיר של בעל המוופולין יפעלו כרגולטורים ספציפיים ויידרשו להסדרה ארוכת טווח, 

                                                                                                                                            
משקף בהכרח את ערכו הכלכלי  לאשלם עבור המוצר המבחן גם יוצר מעגליות: האם המחיר שצרכן מוכן ל 135

  . 60עמ' , ב70ה"ש  לעיל ,Furse (המיימלי) בעיי הצרכן?
  שם.  136
  .שם 137
  שם.  138
, 63, לעיל ה"ש שירותי תעופה בע"מ רוזבוים ' פז גם בעיין. צוטט בהסכמה 17 בפס' 61 ה"שלעיל , רייסעיין  139

  . 62ה"ש  לעיל ,וביה בע"מ מגורים יזום בעייןוכן  11 'פסב
  .355–255 עמ'ב, 6ה"ש לעיל שגיא ווג,  140
141 United States v. Trenton Potteries Co., 273 U.S. 392, 397 (1927) “The reasonable price fixed today 

may through economic and business changes become the unreasonable price of to-morrow [sic]”.  
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, הידע הספציפי הדרש כדי להסדיר את המחיר של כל מזויתרה  142בכל פעם שתאי השוק ישתו.

  תערבות.ה חברה ומחיר הטעות מצדיקים גישה של חוסר

  

האיסור על מחיר בלתי הוגן מכללים הגבליים אחרים הדרשים גם הם ליתוח וקשה: במה שוה 

? שהרי למשל גם האיסור על מחיר טורפי דורש יתוח עלויותיו של בעל המוופולין מורכבכלכלי 

וגם קביעת פיצוי זיקי על זקי קרטל  ,איו מכסה עלויות אלו שהוא דורשעל מת לוודא שהמחיר 

התשובה לשאלה זו פשוטה: בשי המצבים  143דורש חישוב הזק שגרם בשל המחיר הגבוה.

המויים להלן, כמו גם באיסורים הגבליים רבים אחרים, הקושי הוא באיסוף העובדות 

. האיסור על מחיר טורפי, כפי שהוא מוחל בהיר וודאיהרלווטיות ובהוכחתן, אולם הכלל הוא 

(דוגמת עלות  טורפישאיו לבין מחיר טורפי יחסית קובע קו גבול ברור לרוב במרבית העולם, 

ת מורכב אלא ע. אוכף הכלל איו דרש להפעיל שיקול דמשתה ממוצעת או מבחן עלות דומה)

זאת ועוד: כל המידע הדרש לבחיה אם לבחון אם הוכח בפיו שאכן הקו הקבוע מראש חצה. 

רמת הוודאות שלו באשר להפרת החוק גבוהה ועל כן  ,וליןהקו חצה מצוי בידי בעל המוופ

קו ברור זה מסביר, לפחות חלקית, את מיעוט התביעות רטוט סציין כי יש הטועים כי  יחסית.

לא כך הדבר כאשר  144בושא מחיר טורפי, שהרי קל לבעל המוופולין להחיל כלל זה על עצמו.

הזק בתביעה שהוגשה על בסיס  שיעורגם קביעת  ,לזה בדומהעסקין במחיר גבוה בלתי הוגן. 

הגם שהיא עשויה להקים קשיים עובדתיים בהוכחת רמת המחיר שהיה דרש  – עבירת הקרטל

של הזק.  ים"גבולות הגזרה" הורמטיבי םמהע ואיה מחייבת את אוכף הכלל לקב – ללא הקרטל

את הקו המבדיל רטט סלב האוכף החלת האיסור על מחיר גבוה בלתי הוגן חיי , בעתמזה בשוה

מחיר הוא רק שלב ראשון אך לא מספיק, –שבו קביעת ההפרש עלות ,ושלאבין מחיר בלתי הוגן 

ויש לקבוע בכל מקרה לגופו, לאור סיבותיו הייחודיות ולאור יתוח תמריצים בשוק, לרבות 

את קו האיסור. רטט סלהיכן ראוי גם ודאות בהחלת הכלל, -תמריצים שליליים הוצרים מאי

במקרה זה אף הכלכלים לא הצליחו ליצור וסחה אחידה, ברורה וסדורה לקביעת קו הגבול 

אין ביכולתה   145, גם הטעה שיש ורמות הגבליות וספות שהן עמומותלזה בדומה כאמור.

הוגן. אכן, עצם היותה של ורמה עמומה עד  לאלהצדיק את החלת האיסור על מחיר גבוה 

יתר הורמות יש ל באשרידי האוכף אין בה כשלעצמה כדי למוע את החלתה. אולם ב לפרשותה

לא אך , הסמך לרוב על תאוריה כלכלית מקובלת, מותרלבין אסור רטט סללרוב קו ברור שיתן 

  כך הדבר באשר למחיר בלתי הוגן.

  

, פחות ודאיתקשיים אלו מקריים על הסתברות הטעויות בהחלת הכלל. ככל שהחלתו של הכלל 

בשל גבוה  הואיתר  של תחולתת מחיר טעוכפי שראיו לעיל, כך הסתברות הטעות גדולה יותר. 

חשש הוא מפגיעה בתמריצי כמפורט לעיל, ה. ביעילות הדימית של השוקהפוטציאלית  העהפגי

תחרותיים אשר יעיקו להם מעמד מוופוליסטי בשוק -ההשקעה של חברות ביצירת יתרוות פרו

מוצריהן, אם הן לא תדעה מראש אם ואיזה חלק של פרות  אתבשל העדפה של צרכים רבים 

כלל משפטי מדיות המפותחות קבע לאחרוה שגם ארגון המותר להן להותיר בידן. יהיה השקעתן 

                                                 
142  EVR L. .ARVH, 82 Scope of Antitrust and Other Economic Regulatory PoliciesThe Donald Turner, 

1207 (1969).  
 .7לטעה ברוח זו ראו, למשל, גילוי הדעת, לעיל ה"ש  143
  לעיל. 1בפרק  דהטורפי  התמחורראה דיון בעילת  144
) (להלן: 9.12.2013אביב, -על תמחור מופרז של בעל מוופולין (תל בכיוסדברי הממוה על ההגבלים העסקיים  145

  "כס תמחור מופרז"). 
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המבקש לאסור על מחיר גבוה בלתי הוגן דרש ליצור ודאות ברמה סבירה בעת שחברה בוחת את 

בו קו הגבול בין מחיר הוגן ולא הוגן איו שתחולתו האפשרית בעייה בטרם השקעתה. מקום 

    146ם.השווקי עולה חשש לשיבוש פעולתפריורי, -ברור א

  

אשר יכולה להוות בסיס  בעילהעסקין  בושן הישראלי, בדישיקולים אלו מקבלים משה תוקף 

, החלים בדיעבד, , כמו גם לעיצום כספי(לרבות תביעה ייצוגית) , חוזית וזיקיתלעבירה פלילית

ייר לקמוס ות ילההחזקות אמורות כאמור, . צופים פי עתיד ואיםלאחר שהפעולה כבר עשתה 

להתהגות אסורה. מכאן שיש חשיבות להגבלת תחולת החזקות רק לאותן קטגוריות של מקרים 

או מחיר  ,גבוהה ביותר היאגדרן בבהם ההסתברות לפגיעה התחרותית של ההתהגות הופלת ש

עד כי הוא מאפיל על עלות האיסור, לרבות עלות טעויות  ,הוא כה גבוה חסר תחולתהטעויות של 

   יתר. וג תחולתמס

  

) של ex anteא אפשרות לקבל הכשרה מראש (29שאין בסעיף  משוםגם הבעייתיות מתחזקת 

התוצאה היא  147.אכן המחיר שהוא גובה ייחשב הוגןבעל המוופולין יוכל לוודא שכדי שהמחיר, 

כיסוי (דוגמת הגברת המוטיבציה להתייעל או שגם אם יש בהתהגות יתרוות לטובת הציבור 

 על עצמו בעל המוופולין), ייתכן כי פעולות אלו לא יבוצעו בשל הרתעת שקיבלראוי של סיכוים 

   148יתר שיוצר כלל לא ודאי.

  

המאפייים בחשבון את  להביאיתוח לפי תורת ההחלטות יש במסגרת   ,בוסף, ולא פחות חשוב

ה לקבל, המשפיעים על גובהשל מקבלי ההחלטות ואת סוג ההחלטה שהם דרשים  המוסדיים

 בישראל יתן להגישראשית,  :מאפייים רלווטיים כמהבהקשר זה איר הטעות.  הצפוי של

 משפטה יתבבעילה של יצול לרעה של כוח מוופוליסטי בפי או פלילית חוזית תביעה זיקית, 

ן ו. זאת כיושל יצירת תמריצים ליעילות דימיתהתמחות מיוחדת בשאלות  העדרים, הרגילים

החלטות  בכמהלסכה זו יתן למצוא  הדוגמשמרבית השופטים אים בעלי ידע מיוחד בכלכלה. 

של בתי משפט להקיש מרמת המחירים בחוק הפיקוח על מוצרים ושירותים למחיר ההוגן בחוק 

שי החוקים כל אחד מבסיס השיקולים בעייתי ביותר, שכן  הואהיקש זה  149ההגבלים העסקיים.

מעיין שבעיין הפדרציה בית הדין הישראלי משך את ידו מקביעת בהכרח שיקולים דומים.  אים

גובהם ההוגן של תעריפי ההשמעה של יצירות מוזיקליות, בקבעו בין היתר ש"פיקוח על תעריפי 

הפדרציה יצריך התערבות שוטפת של בית הדין לצורך אכיפה ועדכון של התעריפים, תפקיד שאיו 

ואם בית הדין, אשר לו מומחיות כלכלית מיוחדת, איו מרגיש וח  .150ו של בית הדין"מעיי

ללא  לרוב שית, הדיון ערךכיצד יעשו זאת בתי המשפט הרגילים?  ,לקבוע את הוגות התעריפים

: במסגרת תביעה ביותר ואולי החשוב ,ידי הרשות. שלישיתבהחלטה מוקדמת ויתוח השוק 

 מידתשב את הוגן על מת לח לאמשפט לקבוע בבירור מתי הופך המחיר להיות זיקית דרש בית ה

  הזק.

                                                 
146 RICESPXCESSIVE E 22עמ' ב, 65, לעיל ה"ש.  
, אולם חוות דעתו איה מחייבת את לתת חוות דת מקדמיותמאפשר לממוה העסקיים חוק ההגבלים א ל43סעיף  147

  בתי המשפט הרגילים.
  .566עמ' ב ,6ה"ש לעיל שגיא ווג,  148
 ). 26.4.2010פורסם בבו, ( בע"מ קו מחשבה 'מדית ישראל  729/04רע"א  149
 . בפועל קיים כיום מגון של מעין111 'פס, ב32, לעיל ה"ש הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מעיין  150

  בוררות בין הצדדים לקביעת תעריפים.
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לפיו גביית מחיר גבוה שאפריקי הוסיף למבחן האירופי את התאי -מעיין שבית המשפט הדרום

טווח ודימי יש פגיעה  מטרתו של תאי זה היא לוודא שגם ביתוח ארוך  151פוגעת ברווחת הצרכן.

תאי זה מקטין את הפגיעה ביעילות יצרית ודימית כל עוד הוא מוחל על יתוח ברווחת הצרכן. 

  ודאות שיוצר הכלל המשפטי.וטווח, אולם אין בו כדי להתגבר על חוסר ה ארוך

  

להקרין על  יש בהם כדיתאי השוק הספציפיים וסיף שכפי שפורט לעיל, למען שלמות התמוה 

טעות. ככל שקשה יותר להיכס לשוק העצמת הפגיעה בתמריצים הדימיים להתייעלות ועל מחיר 

תקטן חשיבותם של השיקולים הדימיים ויגדל  כךבו פועל בעל המוופולין ולהתחרות בו, ש

כלכלה קטה שהיא טיעון זה מקבל משה תוקף בישראל, משקלם של השיקולים הסטטיים. 

היא שעמם בין היתר בשל ביקוש מקומי קטן יחסית ומרחק גאוגרפי ממרבית השווקים  ,וריכוזית

ממשלה  יצירילא מבוטלים אל מגבלות טבעיות אלו לתחרות מצטרפים חסמי כיסה  152סוחרת.

 ורמה גבוהה של ריכוזיות משקית המגבירה את הקשיים לשות את הסטטוס 153וקיהולחלק מש

של היד העלמה של השוק מוגבל יחסית, ויתן להסתמך פחות  כוחהבתאים אלו  154קוו הקיים.

 לפיה אםשההחה  על שיוי מבה השוק בדרך של תחרות, לפחות בחלק מהשווקים בישראל.

אסור על יצול לרעה של כוח מוופוליסטי בדרך של יצירת מכשלות מלאכותיות לתחרות 

יתרה  155ופסת בכלכלות קטות.תתקיים רמה סבירה של תחרות במרבית השווקים, איה ת

בהם המוופולין לא הושג בהכרח בשל יתרוות שמזאת: קיימים שווקים במדית ישראל 

  .בעלי משקלתחרותיים 

  

האיסור על איסור על מחיר מוופוליסטי דרך מטים את הכף לטובת אים אולם גם תאים אלו 

אם מדובר בשוק שהכיסה אליו מלכתחילה קשה ראשית,  .156יצול לרעה של כוח מוופוליסטי

וגם המוופולין דרש להתמודד עם קשיים אלו עם כיסתו לשוק, רגולציית מחיר עלולה לפגוע 

 להוביל למצב ששום חברה לא תיכס לשוק. בוסף,ועלולה בתמריצי הכיסה לשוק מלכתחילה 

י. חוק ההגבלים העסקיים חל גם כאן לשיקולים מוסדיים חשיבות רבה בקביעת הכלל ההסדרת

קים באשר הם ואיו מוגבל לשוק זה או אחר. אם תוכר עילת המחיר הגבוה הבלתי ועל כל השו

היא תוחל על כל השווקים. על כן יש לבחון את השפעתו של כלל משפטי כאמור על תמריצי  ,הוגן

פריורית -רמת ודאות א ההתייעלות בשווקים כולם. כלל אשר יבחין בין שווקים שוים צריך ליצור

וכן יידרש  ,בין הקבוצות השוות, הבחה שאיה קלה כלל ועיקרבחה הלברמה גבוהה בוגע 

 הרגיליםבתי המשפט שעובדה הלהתוות קו ברור לעיין הוגות המחיר גם בשווקים אלו. בוסף, 

מקטיה את כאמור בחות היידרשו לערוך במסגרת תביעות זיקיות וחוזיות הם אלו אשר 

  במגון השוק.  על מת לא לפגועהאפשרות להגיע לרמת הוודאות הדרשת 

  

                                                 
151 [2009] ZACAC 1 Mittal Steel South Africa Ltd. v. Harmony Gold Mining Co. Ltd.70/CAC/Apr07    
  . 1, בפרק 19עיל ה"ש , לגל, כלכלות קטות 152
  לפרק יוקר המחיה. 3סעיף , 71 , לעיל ה"שהוועדה לשיוי חברתי כלכלי 153
 והשפעתן על החברות ועל המשק בישראלהתהוותן של הקבוצות העסקיות  קוסטטין קוסקו ,למשל ,ראו 154

  ). 2008, בק ישראל (מחלקת המחקר,
  . 3-ו 1, בפרקים 19, לעיל ה"ש גל, כלכלות קטות ראו, למשל, 155
   .3בפרק  ם,ש 156
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שקיימים כההסדרה דרך הכלי ההגבלי של יצול לרעה קטן -אימחיר ל, ולבסוף, ואולי חשוב מכ

כלים רגולטוריים חלופיים המקטיים את הפגיעה ביעילות הדימית. אכן, ביטולו של האיסור 

לרעה איו סותם את הגולל על הסדרת מחיריו של בעל המוופולין בדרכים אשר דרך עילת היצול 

עשויות להקטין את הפגיעה בתמריצי התחרות. כוותו היא להסדרה מראש של מחיריו הגבוהים 

תורת ההחלטות  לפיבו יתוח ששל בעל המוופולין, השוה באופייה מהחלת איסור בדיעבד מקום 

גדולים מחסרוותיה. להסדרה מראש יתרוות ברורים: היא יוצרת מורה שיתרוות ההסדרה 

היא גם  157חוקיות רמת מחיריו מרגע ההסדרה ואילך.ל באשרודאות אצל בעל המוופולין 

ותרת. את רמת המחיר המ לקבוע – במקום את בתי המשפט הכלליים – מסמיכה רשות מקצועית

 מצרכיםחוקים המאפשרים הסדרה מראש, דוגמת חוק הפיקוח על  כמהבדין הישראלי 

- לאיהסדרה זו מחזקת את הטיעוים  וכן חוקים ספציפיים לשווקים מסוימים. 158ושירותים

לרעה. במוחי תורת ההחלטות,  החזקות ליצולהכרה בעילת המחיר הגבוה הבלתי הוגן במסגרת 

רק על מחיר מוך יורדת  שיחול באופן א29ף בסעיעלות הטעות הובעת מפרשות האיסור הגלום 

  בשל קיומה של הסדרה חילופית.

  

רף גבוה להוכחת קיומו של מחיר לבסוף ציין שבתי המשפט הישראליים שדרשו לעילה הציבו 

השאלה העולה בהקשר זה היא אם  159גבוה בלתי הוגן, לפחות בשלב אישור תובעה ייצוגית.

. לטעמו התשובה עליהן הצבעושלהתגבר על המכשלות הדרך הכוה  היאהצבת רף גבוה כאמור 

אולם הוא מותיר על כן את היתר,  החלתטעויות בשלילה. אמם רף גבוה מצמצם את  היא

בין המפריד קו הגבול  מהו בשאלהדאות הכרוכה והו-אימרבית הבעיות שפורטו לעיל, לרבות 

  הוגן. בלתילמחיר מחיר הוגן 

  

ההחלטות על עילת היצול לרעה של כוח מוופוליסטי בדרך של גביית מחיר בלתי החלת תורת 

  שלא תחול על מחיר גבוה.  כדיפרשות החזקה  אפוא הוגן מחייבת

  

לחוקק חקיקת משה  למצער לבטל את פליליות האיסור וכן גם אם לא תתקבל פרשות זו יש

 בכמהיש להכיר  160.אפשרי כל שהדברכ ,"הוגן"ההמחיר  לשיעוראשר תיתן אידיקציה ברורה 

שידו העלמה של בו צפוי שאין מקום להחיל הגבלה מקום פרמטרים החשובים לצורך בחיה זו. 

גם  זמן סביר או שיש דרך יעילה יותר להגדיל תחרות בשוק.בהשוק תוריד את המוופולין מכיסאו 

השיקול העיקרי אשר צריך להדריך את המחוקק הוא יצירת איזון בין מתמלא,  איואם תאי זה 

. על המוסדיותשל רווחה חברתית במסגרת המגבלות טווח  ארוכידימיים לשיקולים סטטיים 

מת שלא לשתק את מגון השוק יש צורך לאפשר למוופול אשר הגיע למעמדו זה בזכות ליהות 

מת שלא לפגוע בתמריצי שאר החברות בשוק להגיע על מספיק משך תקופה ארוכה במפרותיו 

וופולין בעל המ שקיבל עליויש להתחשב, בין היתר, ברמת הסיכון  במסגרת זאתלמעמד זה. 

יתר החברות לרמת התמריצים שהאיסור יוצר בודאות ווברמת ה, ואו ברכישת בפיתוח המוצר

                                                 
בה היצרן אשר הפך לבסוף לבעל מוופולין שבתקופה  מובן שגם הסדרה זו איה פותרת את חוסר הוודאות 157

הדימית אם כי במידה פחותה  לותמחליט אם להשקיע בשוק מלכתחילה, ועל כן גם הסדרה זו יכולה לפגוע ביעי
 מרגולציה בדיעבד.

 , 24ס"ח  ,1957–חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 158
אברהמי ' מת"ב מערכות תקשורת בכבלים  36128/99ת"א) מחוזי בש"א ( ;716, בעמ' 61 ה"שלעיל , רייסעיין  159

  .)2006( 37עמ' ב, 27) 2פ"מ תשס"ד( בע"מ
הרצאה בכס " מעמד לרעה?יצול  – גביית מחירים מוופוליסטיים"טעה זו כבר הועלתה בעבר: מיכל (שיצר) גל  160

 .8.1.2004אויברסיטת חיפה, , יצול כח מוופוליסטי לרעה
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. ים מהמוצר שבמוופוליןובערך המוסף שהם מקבל במידת הפגיעה בצרכים בישראלבשוק, 

רצוי לדעתו לבטל את האפשרות להגיש תביעה זיקית או חוזית על בסיס האיסור אשר  לבסוף

הוגן. לא לתתגלגל לפתחם של בתי המשפט הרגילים ותחייבם לקבוע קו גבול ברור בין מחיר הוגן 

מתרבים הקולות  בעילות הגבליות ית משפטית באירופה לתביעות זיקיןלקראת יצירת תשתאכן, 

במסגרת תביעות זיקיות בשל הקשיים האכיפתיים והמוסדיים שהיא  שלא להחיל את העילה

למצער, יתן להקים בית משפט או גוף מיוחד בעל מומחיות כלכלית ביתוח הדרש  161יוצרת.

 אמם תביעה זיקית תגביר את 162יתן לברר תביעה זיקית או חוזית כאמור.יהיה אשר רק בפיו 

ן שהיא עשויה להתגבר בין היתר על בעיית חוסר המשאבים וכיו ,ובהתאמה את ההרתעה ,האכיפה

של הרשות, אולם אם זו מטרתו, יתן להשיגה בדרך בעייתית הרבה פחות: הגדלת תקציבה של 

עליהן ש. בדרך זו יימעו הבעיות הוצרות מאכיפה זיקית 30הרשות לאכיפה על בסיס סעיף 

  163ותתגבר האכיפה בדרך ראויה ומתאימה יותר. ,רהצבעו במאמ

  באכיפת העילה סיון האירופייה 3ד.

הקשיים האכיפתיים שמציבה עילת המחיר הגבוה הבלתי הוגן הובילו את רשות ההגבלים 

לאיסור. מאז שות התשעים הרשות איה  העסקיים האירופית להקדיש משאבים מיימליים

אלא כאשר המחיר המוופוליסטי גורם  ,יוזמת תביעות על בסיס עילה של מחירים מוופוליסטיים

לחסם כיסה מלאכותי, כמו במקרה של אפליית מחירים, או כאשר המחיר הגבוה מוע שימוש 

היו בשוק מוסדר (דוגמת בהם סטתה הרשות מכך שהמקרים הבודדים  במשאב החיוי לתחרות.

שלקהילה  אףחוק (דוגמת שוק הדואר). זאת  שוק הטלקומויקציה) ובשוק של מוופולין יציר

ידי בהאירופית, ביגוד לישראל, אין כלי אחר להסדיר מחירים בשווקים שאים מוסדרים 

שות רק הרקיבלה מוכרת העילה,  ןבהששה  יותר מארבעיםרגולטור ספציפי. זאת ועוד: לאורך 

גם בית הדין  164בהן הכירה בעילה, שרובן עירבו גם התהגות מדירה.ששש החלטות פורמליות 

  165תה מעורבת התהגות מדירה.יהאירופי קבע רק בשי מקרים שהעילה הופרה, ובשיהם הי

  

שמרבית  אףרוב המלומדים הבכירים באירופה מאוחדים בדעה כי האיסור בעייתי ביותר. גם 

המלומדים מכירים בכך שכוות המסחים של אמת רומא הייתה, ככל הראה, להגביל מחירים 

הוגים, היסיון בהחלת האיסור כמו גם התחכום הגובר בהבת הדימיקה של השוק  בלתיגבוהים 

שיחול רק במקרים של  באופןהובילו רבים למסקה כי יש לפרש את האיסור על מחיר בלתי הוגן 

  הגות מדירה. הת

                                                 
  ,Towards an Appropriate Policy for Excessive PricingAmelia Fletcher & Alina Jardine ,ראו למשל 161

2007 EUR. COMPETITION L. ANN. 475, 533  ;רשות ההגבלים העסקיים הבריטית הצהירה כי “In 

order to reduce deterrence, firms should not face fines for excessive pricing, and 

should not face the risk of private damages actions in respect of such behaviour.” .

)EXCESSIVE PRICES , 296עמ' ב  65לעיל ה"ש.  
  .567–670, בעמ' 99גילה, לעיל ה"ש  לטעה ברוח זו ראו 162
יעלה הצורך לשקול  ,בו פתרון זה איו אפשרי, למשל בשל מכשלות פוליטיות או בשל תפיסה רגולטוריתשמקום  163

  ).second bestם יעילים פחות (בשית פתרוות חלופיים, הגם שה
164 Excessive Pricing in Competition Law: Never Say Alexandre de Streel (2007),  &Motta, Massimo 

Never?, in THE PROS AND CONS OF HIGH PRICES 14, 30 (Swedish Competition Authority ed., 2007) .  
165 .C.R. 3263; n, 1986 E'Comm .v .Co British Leyland Public Ltd. ,84Case 226/ 

Case C-385/07 Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH v. Comm’n, 2009 E.C.R. I-6155.  
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פרופ' ולטיין קורה, אחת ממייסדות תחום ההגבלים העסקיים באירופה, קובעת שהאיסור על 

פרופ' ריצ'רד ויש, אשר ספרו על  worrying".166"-ו "disturbing"מחיר גבוה בלתי הוגן הוא 

 There are persuasive"הגבלים עסקיים הוא בין המצוטטים והמוערכים ביותר, קובע כי 

guments against direct control of prices under competition lawar".167  ויש מציין את

בבסיס כלל המאפשר לבעל מוופולין לגבות מחיר מוופוליסטי. בוסף, שהשיקולים הדימיים 

תרגום בהוגן ו בלתימתי מחיר הופך להיות סיון מלמד על קשיים אדירים בקביעה יהוא קובע שה

  אמות מידה אלו למבחן משפטי היוצר ודאות. 

השים של בתי  טועים לביטול העילה, בין היתר בשל ההכרה רבת איםגם מלומדים אשר 

הקשיים שבשיוי פרשות הסעיף, עומדים על הקשיים בשל בקיומה והמשפט האירופיים 

“ 168by the Commission Decisionsבלאמי וצ'יילד קובעים כי העצומים בהחלתה. כך למשל

and national courts demonstrate the considerable difficulties of establishing this 

abuse”יקפיי קובעים שפאול ו .“[it has] proved to be a notoriously difficult abuse to 

”[…] prosecute169 טי קובע כיפרופ' מו .here is no workable policy to identify and [t]“

”e excessive pricingspenali170כפי שFurse  ,מסכםIt is difficult to find any unequivocal “

support of the policy of dealing with excessive pricing under competition law in the 

171”literature  

 היכרים, שם הוכרה העילה, סבורים שהקשיים המוסדיים לסיכום, גדולי המומחים באירופה

ורבים  כבדי משקל,בהגדרת הפעולה האסורה ומחיר הטעות של החלה לא כוה של האיסור הם 

, הקשיים המוסדיים הרבה יותר משמעותיים להלןפורט יהחלתה. ודוק: כפי ש-באימצדדים 

ה תגיע לפתחם של בתי המשפט באירופה, בין היתר בשל האפשרות שהתביעמאלה שבישראל 

במסגרתה יידרש בית המשפט לקבוע קו גבול ברור בין מחיר ש הרגילים במסגרת עילה זיקית

אכן, הבעיות הפרקטיות  בעיין זה ישראל דומה יותר לארצות הברית.. הוגן ובלתי הוגן

ההחלטה בבסיס  היו ועודן קיימותוהמוסדיות הכרוכות בהפיכת בתי המשפט למפקחי מחירים 

   172הדימיים שפורטו לעיל.שיקולים ה לצדהאמריקית לא לאסור על מחירים גבוהים 

לא כל המדיות אך של העילה,  יכרהאיחוד האירופי דוגל כבר שים רבות בצמצום ראוי לציין כי 

שעדיין אירופה, - מזרחמגמה זו בולטת במיוחד בחלק ממדיות  173.הולכות בדרך דומה בוהחברות 

                                                 
166 203 –202 RACTICEPND AAW LOMPETITION C ECO TUIDE GNTRODUCTORY IN A ,ORAHKALENTINE V

2007) ,ed. th(9.  
167 ed., 2001) th709 (6 AWLOMPETITION C ,HISHWICHARD R.  
168  Peter Roth &10.110 (-10.104¶¶ OMPETITIONCAW OF LOMMUNITY CUROPEAN EHILD C &ELLAMY B 

2008) ed. th6Vivien Rose eds., .  
169  ed., 2007) nd2eds., Jonathan Faull & Ali Nikpay ( 4.365¶OMPETITION CAW OF L EC .  
170 2007)Cambridge U. Press, 219 ( AWLOMPETITION C EC ,ONTIMIORGIO G.   
   .70ה"ש  לעיל ,Furse  ראו 171
172 Systems of ffense in the U.S. and the EC: Two ricing as an Antitrust OPMonopoly Michal S. Gal, 

Belief About Monopoly?, 49 ANTITRUST BULLETIN 343 (2004)  . בהקשר זה ראוי לציין שהבעיות הפרקטיות
  והמוסדיות לרוב רק מתגברות בכלכלות קטות.

173 RICESPXCESSIVE E 65, לעיל ה"ש.  
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מוופולים שהם תוצר של המשטר הריכוזי שקדם שווקים רבים השלטים על ידי במאופייות 

במדיות אלו חלק ממערך הכלים  סתפלפתיחת שוקיהם. השימוש בכלי של הסדרת מחירים 

השלטון הקודם.  שלהוא ממשיך את פיקוח המחירים הישיר והדרש על מת להגן על הצרכים 

ולרוב היא צופה  ,(ולא בתי המשפט הרגילים)ידי רשויות התחרות בההסדרה עשית ראוי לציין ש

. מחקר שבחן כלים אלו הגיע למסקה ומעיקה לרשות תפקיד מתמשך בפיקוח פי עתיד

השווקים מרבית בוסף, שהשימוש בהם איו קוסיסטטי ואיו יוצר ודאות ברמה הדרשת. 

השולטים על משאבים חיויים לצרכים, דוגמת מים,  – המוסדרים הם מוופולים מוחלטים

האמון על הסדרת  ספציפיה הרגולטורון שוהפיקוח דרש כיבהם  – וטלקומויקציה שדות תעופה

מעיית היא  הדוגממחילות את העילה.  אחרותגם מדיות  174.ביעילותהשוק איו מתפקד 

והרשות הגישה תביעה  175,הוגים יבלתבה כתבו החיות מיוחדות לזיהוי מחירים שאגליה, 

ד את תחולתה ובה בעת ההחיות מצמצמות מא 176 שצלחה, אשר התבססה בין היתר על עילה זו.

בוסף, בעת האחרוה  177בהם אין חשש לפגיעה ביעילות הדימית של השוק.ששל העילה למקרים 

ביעילות הדימית לפיה על מת להקטין את הפגיעה שהבהירה הרשות האגלית את עמדתה, 

ואין הן צריכות להיות חשופות  ,בשוק, אין להטיל קסות על חברות בשל מחירים בלתי הוגים

לסיכון שבתביעה זיקית על בסיס עילה זו. במקום זאת, רשויות התחרות צריכות לחפש סעדים 

הרשות גם גישת  לפיכך 178חלופיים לפיקוח מחירים, אשר יגבירו את הלחצים התחרותיים בשוק.

לפיו לא ראוי לאסור על מחירים גבוהים בלתי הוגים שהאגלית עולה בקה אחד עם טיעוו 

 –קס, במקרה של ישראל  – במסגרת תביעה זיקית או להחיל עליהם עוש (במקרה של אגליה

עתיד, ובעיקר סעדים הפותרים  יה פלילית) בדיעבד, אלא יש להעדיף הסדרה הצופה פייגם סקצ

  הסרת חסמי כיסה לתחרות. באמצעותבעיית המחיר הגבוה את 

  טיעון גד היסטורי ודחייתו. 4ד.

  

טיעון הגד העיקרי התומך בגישה כי המחוקק הישראלי הלך בעיין זה בעקבות הפרשות 

א הועתק 29כי סעיף  הואהמרחיבה, הכוללת גם איסור על גביית מחירים גבוהים בלתי הוגים, 

א אצלו, פורש הסעיף האירופי כאוסר גם 29בטרם אומץ סעיף  עוד 179רומא. לאמת 82מסעיף 

ך צריהיה לו רצה המחוקק הישראלי כי סטה מפרשות זו,  לפיכך 180מחירים מוופוליסטיים.

  לומר זאת במפורש. 

  

                                                 
174 Market Regulation: “Excessive  forArticle 102 TFEU as a Tool Marco Botta,  &Alexandr Svetlicinii 

Enforcement” Against “Excessive Prices” in the New EU Member States and Candidate Countries, 8 

EUR. COMPETITION J. 473 (2012) .  
175 r the UK Competition Act.OFT (1999), Guidelines in Relation to Chapter II Prohibition Unde  

176 Napp Pharmaceutical Holdings Ltd. v. Director General of Fair Trading, No. 1001/1/1/01 

(Competition App. Trib. Jan. 15, 2002)  ; ,לביקורת על ההחלטה ראו, למשלDavid S. Evans. & A. Jorge 

Padilla, Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules, 1 J. COMPETITION L. 

& ECON.97 (2005) .  
  .4.7 ,134לעיל ה"ש  ,האגליות ההחיות 177
178  RICESPXCESSIVE E 296, בעמ' 65, לעיל ה"ש .  
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, שפורטו ת הסמכת על שיקולי אכיפה בהגשמת מטרת החוקטיעוי הפרשות התכליתימלבד 

כבר בדברי ההסבר שליוו את הצעת החוק פתח הפתח  האלה:ש את העובדות יש להדגי לעיל,

שיויים המחויבים מתחולת החוק בישראל. שם קבע כי "מומלץ לאמץ ה לפי האיסורלפרשות 

, בשיויים המחויביםאת שיטת הפיקוח על הגבלים עסקיים המקובלת במדיות אחרות (ובמיוחד 

), להגדיר באופן ברור וכללי [...] קהילה האירופית המשותפתה בדיי האת תכית הפיקוח הקבוע

   181.את כפיפות בעל המוופולין להתהגות מותרת"

  

המקריים על אימוץ עיוור  הבדלים חשובים בין אמת רומא לבין החוק הישראלי שישה קיימים

את  . ראשית, אמת רומא איה מטילה אחריות פלילית על מי שמפרשל הפרשות האירופית

בו עסקין באחריות פלילית, יש מקום שמקום אלי. אכן, א הישר29הוראותיה, כפי שעושה סעיף 

את גבולות האיסור. אם אין רטט סלבו קשה שבייחוד מקום  למשה זהירות בהרחבת ההוראות

 בלתייש מקום לשקול פרשות שאיה אוסרת על מחירים גבוהים  ,אפשרות ליצור ודאות בחוק

גם בפסק דיו של בית המשפט העליון  בא לידי ביטוישיקול זה  יקר במישור הפלילי.הוגים, בע

   182 בעיין רייס.

  

"ובלבד  –העבירה הפלילית של יצול מעמד לרעה דורשת הוכחת רכיב ידיעה מיוחד דגיש שוב ש

מחיר גבוה  כפי שפורט לעיל,. 183.שהוכחה כוותו להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור"

הובע מהתייעלות בייצור, מיצירת מוצר טוב יותר לצרכים או אפילו מכישלון של מתחרה שאיו 

קשור לפעילות מדירה של בעל המוופולין, לא ימלא את תאי הכווה לפגוע בתחרות. שהרי 

מחיר גבוה אם הלמרות הפגיעה במתחרים יעילים פחות, אין פגיעה בהליך התחרותי. השאלה 

מלא אחר יובע מפעולה במסגרת המשחק התחרותי, שאיה מדירה מתחרים באופן בלתי הוגן, ה

מורכבת יותר. מחד, כאשר מתמקדים בתוצאה, יתן לטעון  היאהתאי של פגיעה מכוות בציבור, 

בעל המוופולין לפגוע בצרכים בשל הקטת הרווח העודף שלהם התכוון שבעצם העלאת המחיר 

בה רכש שמאידך, יתוח כאמור מתעלם כליל מהדרך  של מוצריו ושירותיו. מעסקת הרכישה

ומשמר בעל המוופולין את כוחו המוופוליסטי, אשר בחישוב כולל יכולה להיטיב עם הצרכים. 

פגיעה בהליך התחרותי והמחיר הגבוה משקף את העדפות הצרכים למוצריו בו אין שמקום  לפיכך

ובים יותר ממוצריהם של מתחריו, יש מקום לטעה שאין פגיעה שהם ט ,של בעל המוופולין

מכוות בציבור. טעה זו מקבלת משה תוקף כאשר כוללים ביתוח גם את התמריצים שיוצר 

או סבורים שהפרשות מחיר מוופוליסטי לחדשות בייצור וחדשות דימית, המותחים להלן. 

עוד ראוי בתי המשפט בישראל. בלליבון  תהטרם זכ סוגיה זו, אולם לאימוץ הראויההשייה היא 

אמם מבהיר כי דרך המלך תהיה הטלת עיצומים גילוי הדעת שפרסם הממוה לאחרוה לציין ש

גם  184כספיים, אולם הוא מותיר את הדלת פתוחה גם להטלת סקציות פליליות בחלק מהמקרים.

לאור  185יה פלילית.יטיל סקצבפסק דין רייס לא שלל בית המשפט העליון את האפשרות לה

                                                 
 –[ההדגשה הוספה  228, ה"ח 1995–), התש"ו2מס' תיקון הצעת חוק ההגבלים העסקיים (דברי ההסבר לל 1ס'  181

 .["מ"ג, ה  
  .61 ה"שלעיל , רייסעיין  182
וכל האוכף '" ראו אורי שוורץא) לחוק ההגבלים העסקיים. על הקושי שיוצרת דרישה זו באכיפה פלילית 4(47 'ס 183

  . )2012( 122, 110 תאגידים 4, ט": עידן חדש באכיפת חוק ההגבלים העסקיים'הרי זה משובח
  . 7ה"ש לעיל גילוי הדעת,  184
אותו מחיר אשר גבייתו עולה כדי עבירה פלילית  מהוהיא ו השיההשאלה [...] עולה ": 61 ה"שלעיל , רייסעיין  185

  ).במקור (ההדגשות "ומהווה בסיס אפשרי לתביעות זיקין
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בסיס  והוא ,החשש שהעילה תהווה בסיס לתביעה פלילית בישראל טרם הוסר האמור לעיל

  יתר.  להרתעת

 

בית הדין של הקהילה האירופית דרש להכריע אם בעל מוופולין פלוי גבה  ביגוד לישראל,שית, 

האירופית באותו עיין. משמע, הדיון שם  רשותמחיר בלתי הוגן במסגרת ערר על החלטה של ה

 יין. עשה לאחר שרשות רגולטוריתיתן להגישלעומת זאת בישראל קבעה את ממצאיה בע 

ידי בבפי כל בית משפט, גם ללא החלטה מוקדמת ויתוח השוק או חוזית זיקית פלילית, תביעה 

  רשות. ה

רשות ההגבלים  כמו גם כפי שפורט לעיל, בית הדין האירופי, :לומכ ואולי חשוב ,שלישית

לקבוע בבירור היכן  דרשים גם כיום ואים – בעת שקבעו שהעילה קיימת – ולא דרשהאירופית, 

תה יבמקרה ספציפי היכללית אם העובר קו הגבול בין מחיר הוגן ובלתי הוגן, אלא רק לשאלה 

לעומת זאת במסגרת תביעה זיקית בישראל דרש  בלתי הוגן. היההמחיר הדרש ון שוהפרה כי

הזק.  שיעורהופך המחיר להיות בלתי הוגן על מת לחשב את  מתיבית המשפט לקבוע בבירור 

 אים בישראל המשפט מהקשיים המוסדיים של פיקוח מחירים באמצעות בית חלק גדול לפיכך

באיחוד האירופי. יצוין כי בשים האחרוות דוה באיחוד האירופי השאלה אם כלל  מתעוררים

 ובחוקי ההגבלים של חלקובאילו תאים,  ראוי שהפרה הגבלית תהווה גם בסיס לעוולה זיקית

במסגרת זו מתרבים הקולות הקוראים להחריג  186.בסיס זיקי כבר קייםאירופה ממדיות 

  את עילת המחיר הגבוה הבלתי הוגן. מהעילות הזיקיות 

, בדין הישראלי מצטרפת לחזקת היצול לרעה גם חזקה חלוטה לקיומו של בעל מוופולין רביעית

. לעומת זאת באיחוד האירופי המבחן )50%(מעל  של תח השוק טכי-המבוססת על מבחן מבי

ון וכילשוי זה השלכה חשובה: . יכרמהותי: בעל מוופולין מוגדר כמי שיש בידיו כוח שוק  הוא

שקו הגבול בין מוופולין לבין מי שאיו מוגדר כך ברור יותר וקל יותר להחלה במקרים 

לפיה הוא מעלה שלבחור באסטרטגיה  50%- מי שמתקרב לרף ההספציפיים, כך תגבר הטייה של 

יין למכור בו , הגם שבמחיר שהוא היה מעו50%-שמספר צרכיו יקטן מ באופןאת מחיר מוצריו 

   187., כפי שפורט לעילצרכים וספים הים ממוצריוהיו 

בעת שהחוק פורש  – הדגישו בעיקר, דיי ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי חמישית

ואשר  ,יצירת שוק אירופי מאוחד, ללא גבולות כלכליים בין מדיות ה שלמטראת ה –לראשוה 

יאפשר לצרכים בקצווי האיחוד האירופי ליהות מתחרות ומתאים כלכליים דומים לאלו 

שהמחירים במדיה  באופן מטרה זו הקריה על פרשות החוקהשוררים במדיות אחרות באיחוד. 

מטרה זו איה רלווטית לפרשות החוק מאלו שבמדיה אחרת.  בהרבהאחת לא יהיו שוים 

                                                 
AWLOMPETITION CNFORCEMENT OF ERIVATE PANDBOOK ON HNTERNATIONAL IHE T ראו למשל  186

(Albert A. Foer & Jonathan W. Cuneo, 2010) .  
הישראלי. אולם עדיין עומדות בעין הטעות שיוי החוק בציין כי את ארבעת ההבדלים המויים לעיל יתן לבטל  187

הכרתו  ות שהובילו גם את הרשות האירופית לקבוע שאין כמעט תחולה לאיסור בפועל, למרות קביעתיהכלל
  המפורשת של בית הדין האירופי בעילה.
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, לפחות חלק ממדיות האיחוד האירופי אשר מחויבות לאמץ את האיסור אל אכן 188הישראלי.

  .בצמצום רבתוך חוקיהם המדיתיים בחרו שלא להחילו בפועל או להחילו 

האיחוד האירופי מתפקד לרוב ככלכלה ולעומתה לבסוף, ישראל היא כלכלה קטה וריכוזית, 

. להבדל זה השלכות המושכות בכיווים שוים, כמפורט במאמר. מחד, בשל גדולה וביזורית

היכולת המוגבלת להסתמך על ידו העלמה של השוק קיים צורך מוגבר למצוא כלים וספים אשר 

 כוח זה איו מבוסס על יתרוות תחרותייםכשיגבילו את יצולו של כוח שוק מוופוליסטי, בעיקר 

דווקא בכלכלה קטה הצורך ליצור תמריצים מאידך ו ,יעילות דימית דוגמת יעילות בייצור או

. הוא רבליעילות בייצור ויעילות דימית, אשר כוחות השוק הטבעיים ממילא מחלישים אותם, 

צורך זה הוא המחייב בחיה מעמיקה של היתרוות והחסרוות היחסיים של כלי ההסדרה 

  מוש אכן מקדם את הרווחה החברתית.שיבו עשה שהשוים על מת לוודא שהכלי 

בדין הישראלי, עובדה שזה הקיים מ קטן בהרבהיתר בדין האירופי  החשש מהרתעת בעקבות זאת

לא למותר  .עיוור אימוץ בחשבון בטרם תאומץ הפרשות האירופית לאיסור להביאהשדרש 

החמורות ביותר הן  – תוכר העילה אם – להדגיש: בדין הישראלי הסקציות אשר יתן להטיל

  בעולם כולו.

  גילוי דעת הממוה בעיין תמחור מופרזפרק ה: 

מטרתו של גילוי  189ידי בעל מוופולין.בלאחרוה פרסם הממוה גילוי דעת בעיין תמחור מופרז 

מצו הממוים שכיהו יכפולה: להודיע על שיוי מדייות הממוה מזאת אשר אותה אהדעת היא 

החה שהוא אכן ב על מחיר גבוה בלתי הוגן וליצור מתודולוגיה להחלת האיסורלסות לפיו, וכן 

גילוי הדעת פותר את הבעיות האיהרטיות בהחלת  מטרתו כאן היא לבחון, בקצרה, אם 190קיים.

תמקד בשתי שאלות הכרוכות ושלובות זו בזו: אם הקשר זה ב עליהן עמדו לעיל.שא 29סעיף 

עורכים את הכלים שהוצעו לשימוש בכלי זה  הרגולטורי הכון, ואם כן, אםבכלי  השתמשהממוה 

ציין שההצדקות  יתר שפורטו לעיל. מחירי הטעות בהחלתמת להתגבר על על  האיזון הראוי

ועל כן אין טעם לחזור על דיון זה כאן. כפי  ,מאמרבשמעלה הממוה להכרה בעילה דוו 

על כן בטרם של רגולציה כאמור.  מודדות עם כל הכשליםאין מתו, ההצדקות שהועלו שהראי

להתמודד עם הטעות,  ראוי הוא יחיל אותהבתי המשפט או בטרם בתאומץ מדייות הממוה 

  למען לא יצא שכרו בהפסדו.

  

 איו משתמשגילוי הדעת לדעתו גם אם יח שכון ויעיל שהממוה יעסוק ברגולציית מחירים, 

ה לגילוי הדעת כון למטרה זו. בכלי הרגולטורי הה 29סעיף מפא כבסיס הסמכות של הממו

הממוה  את סמכות .להסדרת מחירים גבוהים. בעייו זו החלטה בעייתית ביותר, ויש לשותה

 ההסדרתי, סעיף זהלחוק.  30על סעיף ראוי להשתית היה להסדיר את פעולות בעל המוופולין 

פגעת התחרות בעסקים  ,"התהגותו של בעל מוופולין בשלקובע כי אם ראה הממוה כי  באופיו,

או פגע הציבור, רשאי הוא לתת לבעל המוופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לקוט כדי למוע 

                                                 
   . 172לעיל ה"ש  , ,Monopoly PricingGal  להרחבה בקודה זו ראו 188
  .7ה"ש לעיל גילוי הדעת,  189
  לחזור עליהן כאן. המאמר מתמודד עם כל הטעות שמעלה הממוה לתמיכה בעילה, ועל כן אין צורך 190
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הסעיף מוה את מחירו של כס כאחת הפגיעות האפשריות כאמור. בסיס סמכות זה  .את הפגיעה"

ראשית,  191עליהם הצבעו במאמר.שא 29מהכשלים האיהרטיים של סעיף  לקחמתגבר על 

כך בעל המוופולין איו ו תקופה הקודמת להסדרה,במעתה ולהבא ולא עסקין בהחלת הוראות 

החלת הוראות בוגע  שית, התרופה היא 192יקבע בדיעבד.ידרש "לחש" מהו המחיר ההוגן אשר 

 ם שלפרמטריההמוופולין, דהייו הסדרה מהלית של חלק מלהתהגותו העתידית של בעל 

היוצרת סטיגמה או עיצומים כספיים. אכן, גילוי של בעל מוופולין, ולא עבירה פלילית  והתהגות

הדעת קובע כי הכלי העיקרי יהיה העיצום הכספי, אולם הוא איו שולל את החלתו של איסור 

לא ברור אם ומתי הממוה רואה בכווה למקסם רווחים  193הוכחה כווה לפגוע בציבור. אםפלילי 

איו  ששיעורומהלי  עיצוםא גם מאפשרת לממוה להטיל 29"פגיעה בציבור". הסתמכות על סעיף 

הוגן. בכך גילוי הדעת איו פותר את  בלתיון שהוא מחייב לקבוע מתי מחיר מתחיל להיות וכי ברור

הרבה ודוק: הפיקוח המוצע רחב ובעייתי במאמר.  עליה הצבעוש האיסורהבעייתיות בהחלת 

אף מפיקוח מחירים ישיר, כלי אשר גם בו עושה המחוקק שימוש זהיר בקבעו קבוצה יותר 

א 29על סעיף  בהסתמכו –חשוב שלישית, ולא פחות מצומצמת של מוצרים אשר עליהם הוא יוחל. 

התמריץ של צרכים פרטיים להגיש תביעות זיקיות גם על  ןגילוי הדעת מקרי 30במקום על סעיף 

, ומקרין על המתודולוגיה )א29קיימת עילה על בסיס סעיף אכן כי  בתי המשפט יכריעו אם(

אולם לצרכים פרטיים ולבתי  כאמור. תי המשפט הרגילים במסגרת תביעות זיקיותיישמו בש

ברווחה החברתית הכוללת, אם  המשפט הרגילים חסרים הכלים להכרעה מתי מחיר גבוה פוגע

בתי המשפט שיקול דעת אם במקרה הדון ראוי, תון ללממוה אין  ביגוד ,ועודבכלל. זאת 

מבחית המדייות הציבורית, להגיש תביעה, אלא חייבים הם לשמוע ולהכריע בכל תביעה 

להשקיע ביצירת מעמד תביעות מסוג זה עלולות להרתיע חברות מ .כמפורט להלן המובאת בפיהם

ועל  ,50%- תירן מתחת לסף הואשר יעוד יותר מוופוליסטי או ליצור תמריצים לגבות מחיר גבוה 

מובילות עלולות להחליט שלא כדאי להן לאומיות -ןביחברות  כן כמוכן הן לא תוגדרה מוופולין. 

החשש שהרשות תוכל  מן, או אף ת פליליות או זיקיותלמכור בשוק הישראלי בשל החשש מתביעו

להתחיל לבדוק את דוחות הרווח וההפסד שלהן גם בלא שהן עשו פעולה מדירה הפוגעת בתחרות. 

אמם הממוה מצהיר שהרשות תפעיל את שיקול דעתה בדרך אשר תתמקד אך ורק במקרים 

 כמפורט להלן, 194הוגן, בלתימהו מחיר  השבקביעפרקטי -בהם יתן להתגבר על הקושי המוסדיש

בהיותה מי שתפקיד השמירה על הרווחה החברתית ולם תובעים פרטיים אים מחויבים לה. א

על כן ראוי לדעתו לשות את בסיס הסמכות . בחשבון החצה זו להביאעל הרשות מופקד בידה, 

  בגילוי הדעת.

השאלה השייה שעולה וגעת לתוכו של גילוי הדעת. דהייו, גם אם יוחלף בסיס הסמכות 

ובעיקר האם  ?עליהם עמדו במאמרשלרגולציה על ידי הממוה, האם הוא מתגבר על הכשלים 

                                                 
, לעיל ה"ש הממוה על ההגבלים העסקיים ' דובקהסדרתי באופיו. בעיין  לחוק ההגבלים העסקיים הוא 30 'ס 191

מתן ההוראות אין עייו העשת בעל המוופולין על התהגות העבר אלא באיזון קבע בית הדין שהליך  7, בעמ' 30
האיטרסים השוים העומדים על הפרק, לרבות איטרס הציבור בקידום התחרות והאיטרסים של בעל המוופולין. 

עמים רבות ופ ,בשימוש רבו ה לא עש , בשים האחרוותההגבלים לחוק 30למרות הסמכות הרחבה הקבועה בסעיף 
   .השימוש בו מקביל ליתר עילות פרק ד' לחוק ההגבלים העסקיים

הוראות חוק ההגבלים. בוסף,  לפיהפר בעל המוופולין הוראה כאמור, יוכל הממוה להשית עליו סקציות  192
  פקודת הזיקין. לפיהפרת חובת חקוקה  ה שלצרכים יוכלו להגיש תביעה בעיל

שהרשות הוכחית לא תקוט כלי של אכיפה פלילית,  , 146תמחור מופרז, לעיל ה"ש הממוה הצהיר במסגרת כס  193
  אך גילוי הדעת משאיר את הדלת פתוחה להשתת איסור פלילי בעתיד. 

  . 6 'עמב, 7ה"ש לעיל גילוי הדעת,  194
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? דימייםלהוא יוצר את רמת הוודאות הדרשת, המאזת כוה בין שיקולי רווחה סטטיים 

, אך לא בצורה ודאותוהאת הגביר  ןאכ גילוי הדעתראשית,  :הערות קצרות כמהבהקשר זה עיר 

 באשר מגביר את הוודאותאין ספק שגילוי הדעת  .לדימייםהמאזת כוה בין שיקולים סטטיים 

שהוא , הבוחן את ההפרש בין עלויות בעל המוופולין לבין המחיר שלבי-שלב הראשון במבחן הדול

ואף  – מבחן העלויות ומבחן ההשוואה – ברובו על המבחים האירופיים לוי הדעת מתבססיג .גובה

 – אולם בעייתיותו הגדולה היא בשלב השי .דוגמת עלות החדירה לשוקמבחים עוד מוסיף 

ודאות זו קבע -איהוגן בסיבות העיין. לשם פתרון  בלתיהקביעה אם המחיר הגבוה הוא אכן 

עלויות בעל המוופולין ייצור חזקה למחיר הוגן. בפרסומי מ 20%הממוה שמחיר שאיו עולה על 

למחיר בלתי  אידיקציהמחיר גבוה יותר משמש יותר: אף הרשות מועק לסף זה תפקיד מרכזי 

הממוה אמם גילוי הדעת קובע ש 195תקבע ככזה בפרקטיקה ההגבלית.ייקיים החשש ש, והוגן

ומועילות של המוופול, ומצבים שבהם  כבדותבחשבון מצבים שבהם יש לעודד השקעות  יביא

אולם פרמטר זה מגביר שוב את  ,המוופול צריך לפעול בשוק שיש בו הרבה סיכוים עסקיים

על המבחים שהוצעו או שיסו להחילם בהקשר זה גילוי הדעת מתבסס לרוב ודאות. וחוסר ה

וכי אין זה ראוי  ,ורים להחלהכלים בר עה הרשות האירופית למסקה שאין להבאירופה, ושם הגי

בהמשך לקודה זו ראוי לציין שכותרתו של גילוי הדעת  שהרשות תפעל כמפקחת מחירים.

מתייחסת ל"מחיר מופרז" ולא ל"מחיר בלתי הוגן" כפי שקובע החוק. אכן, גילוי הדעת מגביר את 

ואין בו די כדי  ,היותו של המחיר מופרז, אולם זהו רק השלב הראשון של המבחןבדבר ודאות וה

  לקבוע שהמחיר המופרז הוא גם בלתי הוגן.

אמם פותרת חלק מהבעייתיות של חוסר כמל מבטחים רווח  20%: החלת רף של חשוב מכך

את התמריץ של חברות להשקיע מאוד מסוג אחר: היא מקטיה  היא יוצרת מחירדאות, אך והו

בהם רווח של שיש שווקים רבים יעילות דימית על מת להיות בעלי מוופולין. בביעילות בייצור ו

מעל בסיס העלויות אין בו די כדי לכסות את הסיכון הכרוך בכיסה לשוק של חברות  20%

בו מספר שמקומיות או זרות או בהשקעה במחקר ופיתוח, בעיקר כאשר עסקין בשוק קטן 

  וכפי שפורט, פגיעה ביעילות הדימית היא בפשו.  הצרכים הפוטציאליים קטן ממילא.

טכולוגיה ב את מוצריה תוך שימושפשוטה. יח שחברה מייצרת  בדוגמהיתן להדגים זאת 

לפיה שהה מחזקה יליחידה. הרווח אשר יבטיח לה כי ת 100ועלות הייצור שלה היא  ,ישה

, כלומר 20 הואהמחיר שהיא גובה איו מופרז ועל כן לא תהיה חשופה לתביעה פלילית או זיקית 

. לחברה יש אפשרות להוריד דרסטית את עלויותיה 120מחיר המוצר הכולל יהא מקסימום 

שקל ליחידה ותחסוך  20-שימוש בטכולוגיה חדשה. טכולוגיה זו תוריד את עלויותיה ל באמצעות

בהם שימוש אחר ויעיל יותר במשק (למשל חשמל ומים). אולם  להשתמשיתן ים אשר יהיה משאב

שקלים ליחידה. אמם הצרכן והמשק  4רק  יהיהאז הרווח שהיא תוכל להרוויח על כל יחידה 

ון וכי יץ של החברה להוריד את עלויותיה קטן לעומת מצב ללא גילוי הדעת,תמרהייהו מכך, אבל 

לפיכך  196, לפחות בתאים מסוימים.השל הכוללהרווח  הקטתררת אחריה גם שהורדה כזו גו

                                                 
כל שעל בעלי  :www.antitrust.gov.il/pikuh) 2012( רשות ההגבלים העסקיים" מחיר מופרז: שאלות ותשובות" 195

. 2שמרית וזהירה, ללא מיפולאציות חשבואיות, לבדוק את עלויותיהם בצורה עליהם . 1" המוופולין לעשות הוא:
מעל לעלויות המחושבות.  20%. לא לגבות מחיר העולה על 3- עליהם לעקוב אחרי ההחיות האחרות שבגילוי הדעת, ו

  ".כך, הם יהיו מוגים מאכיפה מצד רשות ההגבלים העסקיים על גביית מחיר מופרז
ולכן רווחיו של בעל  ,של הביקוש יכרתבתלות בגמישות הביקוש הצרכית, ייתכן שהורדת המחיר תביא להגדלה  196

 המוופולין בכל זאת יגדלו.
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האיסור עלול לקדם עוד יותר מבה שוק הכולל חברות מוופוליסטיות לא יעילות בעלות תמריץ 

בה תאי השוק הטבעיים יוצרים שבעיקר בכלכלה קטה,  לא מבוטלמוגבל להתייעלות. חשש 

ודוק: השיפור באמצעי הייצור לא ייכס לרוב  מוופולים.בהם פועלים ששווקים רבים יותר 

הן הרווח בחריגים שקבע הממוה בדבר פעולות בעלות סיכון גבוה או פעולות מחקר ופיתוח של

  המותר עשוי להיות גבוה יותר.

 20%הגבלת הרווח שמקטין את החשש לקביעה כי בעל המוופולין יצל לרעה את מעמדו לרף של 

עלולה ליצור מבי שוק לא יעילים בדרך וספת. כפי שפורט לעיל, חברות אשר יתקרבו לסף של 

יח שחברה מהשוק) יגבו מחירים גבוהים על מת שלא לעבור את הסף.  50%בעל מוופול (יותר מ

-. כעת היא מוכרת אותו ב100 היאעלות ייצור כל יחידה בו היא פועלת. שמהשוק  48%לת בע היא

הות ממעמד מוופוליסטי יולכן יש באפשרותה ל ,הביקוש הצרכי למוצריה הולך וגדל. 140

מרווחיה. על כן ייתכן  50%אולם אם היא תיעה לביקוש הגובר, יהא עליה לוותר על בשוק. 

אם בדרך של הגבלת  יל את מכירותיה בשוקאת רווחיה תהא להגב רטגיה הממקסמתשאסט

. מצב זה יפגע ברווחת הצרכן (המעדיף את הכמות המכרת או בדרך של העלאת המחיר עוד יותר

  ).140מוצריה על פי אלו של מתחריה גם במחיר של 

 שרבות מחברותיה המצליחות מייצאות חלק יכר ,ישראל היא כלכלה קטה ,זאת ועוד

אם לא  – ממוצריהן. לייצוא תפקיד חשוב ביותר בכלכלה קטה: זאת אחת הדרכים העיקריות

להתגבר על הכשל המרכזי הובע מביקוש מקומי מוגבל אשר יכול לתמוך רק  – שבהן העיקרית

ייצוא מאפשר לחברות ישראליות להגדיל  השווקים. תבמרביבגודל יעיל  במספר קטן של חברות

בכך להתגבר על כשל השוק האמור. הוא גם מאפשר לשפר את מאזן ואת הכמות המיוצרת 

במשותף: דבר מה לייצוא ולהגבלות על מחיר בישראל? לכאורה אין  197.התשלומים של המדיה

יר על ידי שראלי בשל הגבלת המחהחברה הישראלית תגבה מחיר מוך עבור מוצריה בשוק הי

בהם אין הגבלות על שרשות ההגבלים העסקיים ומחיר המושפע מתאי השוק בשווקים זרים 

ולות להוות בסיס להגבלות מחיר גם באותם שווקים גבלות המחיר בישראל עלההמחיר. אולם 

ך ו. המחיר המהוגן, דוגמת מזרח אירופה בלתיזרים אשר עדיין מחילים בפועל הגבלות על מחיר 

בישראל יכול להוות בסיס ראשוי להחלת מבחן ההשוואה, המשווה בין המחיר בשווקים שוים 

  198של אותה חברה על מת להוכיח מחיר גבוה.

? בתשובה לשאלה זו עה הממוה שהרף מבוסס, בין היתר, על כתבי 20%כיצד קבע הרף של 

של דברי הרמב"ם מעלה  אולם בחיה מעמיקה 199הרמב"ם, שאף מצוטטים בראשית גילוי הדעת.

שגם לדעתו אין להחיל איסור על מחיר גבוה על כל המוצרים בשוק, אלא יש להגביל את האיסור 

דוגמת חוק הפיקוח על מוצרים ושירותים הקיים  200למוצרים בסיסיים וחיויים דוגמת לחם ויין,

                                                 
  .19גל, כלכלות קטות, לעיל ה"ש  197
  בה בעת, מעיין לציין, כי מחיר מוך יותר בישראל מפחית את החשש להחלת חוקי היצף. 198
   .שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.תמחור מופרז, לעיל ה"ש  199
: "אמר שמואל: אין מוסיפין על (בבלי, בבא בתרא צ, ע"א) ההגבלה על שיעור הרווח מופיעה בתלמוד הבבלי 200

הרמב"ם מפרש כי משתות והמשתכר אל ישתכר יותר משתות".  יתר המדות יותר משתות {=שישית}, ולא על המטבע
במה הדברים " הלכה ב): ידפרק מכירה, הלכות משה תורה, מב"ם, הגבלה זו חלה רק על מוצרים חיויים (ר

שישית על מוצרים אלו חל איסור לגבות מעל   ".ייות שמים וסלתותון גכאמורים? בדברים שיש בהם חיי פש, 

 .20%, דהייו רווח של יותר מחמישית מסכום הקרןכלומר  -מסכום הכולל גם את הוספת הרווח ("שתות") 
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ת יה פועלים מרבבשממילא בישראל. זאת ועוד: בעת קביעת רף כאמור יש לבחון את רמת הסיכון 

  201רמת הסיכון בהם.לפי השווקים בישראל, או למצער להבחין בין תעשיות שוות 

בהקשר זה עיר כי זהו סף הרבה יותר מוך מזה שהוצב באיחוד האירופי. כך למשל בעיין 

General Motors  טען כי GM  מעלות מתן השירות. בעקבות הורדת  24גבתה עבור שירותיה פי

אמם  202מהעלות, קבע בית המשפט האירופי כי ההפרה תוקה. 8לרמה של פי   GMהמחיר של

הרשות של החלטה של בית המשפט או  שום, אך יותר אחרות קובעות רף מוךההחלטות חלק מה

, 20%קובעת כי הרווח על העלות יהא זהה לזה שבשוק תחרותי, או מוך עד כדי  איההאירופית 

זאת ועוד:  203המחיר הגבוה היה למעשה פועל יוצא של התהגות מדירה.בהם שוזאת גם במקרים 

קיימת סכה שבתי המשפט הרגילים, אשר כאמור אים בעלי מומחיות מיוחדת לאיזון בין 

אכן, , יסתמכו על רף זה כאידיקציה לרף הראוי בתביעות פרטיות. דימייםלשיקולים סטטיים 

בהם חסר למקבל ההחלטות ידע הדרוש לו לקבל החלטה שסיון מלמד שבמיוחד במצבים יה

מורכבת, הוא ירבה להסתמך על כללים פשוטים, בין של פרוצדורה ובין של מהות, על מת לקבל 

גילוי הדעת. ירה כאן את אחד הקשיים העיקריים שיוצר שוב, תורת ההחלטות מא 204החלטה.

פיה "ככלל מחיר מופרז הוא מחיר לשקודת המוצא של גילוי הדעת, ש בהקשר זה ראוי להעיר

בעייתית ביותר ווגדת את היתוח הדימי  היא 205,"העולה על המחיר שהיה גבה בתאי תחרות

  206של תמריצי התחרות, המשמש בסיס לדיי ההגבלים העסקיים בכל העולם המערבי.

מוופול  במקרה שלון ש"וכי פיקוח מחיריםלראות בהחלת האיסור הרשות טועת שאין 

לרסן את   איש לא קובע למוופול מראש את המחיר, אלא המוופול צריך מחיר מופרז  שגבה

ובדיקת רשות ההגבלים העסקיים עשית בדיעבד, על מת לוודא  ,"שלא לגבות מחיר מופרז עצמו

שה בדרך של האכיפה תיעאולם בעצם העובדה ש 207.שבעל המוופול אכן עמד בתאי גילוי הדעת

בדיעבד של הרשות אין כדי למוע את סיווג הרגולציה, מבחיה מהותית,  פיקוחבאכיפה פרטית 

כפיקוח על רמת המחירים המותרת לבעל מוופולין. חשוב מכך, הסיווג איו חשוב. הפוך הוא: 

דווקא העובדה שהרשות איה עוסקת במתן הוראות מלכתחילה אלא מחייבת כל בעל מוופולין 

ודאות משמעותיים -איחירים אשר לא תיחשב הפרת החוק בתאי מהי רמת המבעצמו לקבוע 

, היא היא היוצרת את הבעייתיות הגדולה בהסדרה, כפי שפורט כבדותותוך חשיפה לסקציות 

                                                 
בעיים בישראל, והמספקים לשוק משאב חיוי כגון חשמל, גז ומים, ציין, כי בעפים החשבים מוופולים ט 201

 ממילא קיימת רגולציה עפית המסדירה את התהלות המוופול.
202 General Motors , 112 ה"שלעיל .  
. אולם %25 , והייתהeutsche PostD רשות ההגבלים האירופית בעייןבציין שרמת המחיר המוכה ביותר קבעה  203

קיים בו שמאפיייו הייחודיים של שוק הדואר הגרמי, משם הדגישה הרשות שרמת מחיר מוכה זאת מתחייבת 
מדיה אשר עובר תהליכי ליברליזציה. בוסף, חברת הדואר קטה פעולות מדירות שהגבירו את יכולתה  מוופול יציר

 Commission Decision of 25 July 2001 Relating to a Proceeding Under Article 82( לדרוש מחירים גבוהים

of the EC Treaty (COMP/C-1/36.915 — Deutsche Post AG — Interception of Cross-border Mail), 

2001 O.J. (L 331) 40 .(קטה, הושת עליה שהתחייבותה של חברת הדואר להפסיק את הפעולות המדירות  בשל
  מרף זה. בהרבההוגן החילו רף גבוה  לא. יתר ההחלטות שהכירו במחיר גבוה אירו 1,000 על סךקס 

Study On Competition Laws For Developing Pacific Economic Cooperation -Asiaלמשל ראו 204

Economies (1999) § 2.9.4..  
  .9, בעמ' 7גילוי דעת, לעיל ה"ש  205
-"הסיכויים, שבית: 27, בעמ' 158, לעיל ה"ש אברהמיהמחוזי בעיין טעה דומה דחתה על ידי בית המשפט  206

ומעתה צא ואמור, ] ...[ המזהה בין "מחיר הוגן" לבין "מחיר שוק" אים גבוהים המשפט יכריע לטובת פרשות
יש בה ראייה  –וממילא גם גזירת המסקה כי מחיר הוגן הוא מחיר השוק  –בלבד שצמצום תכלית החוק לתחרות 

  ."[...]צרה וחלקית 
 רשות ההגבלים העסקיים, תמחור מופרז: שאלות ותשובות 207
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ן ש"אכיפת האיסור עשית על בסיס שיקולים וכיו ,עוד טען שאין עסקין בפיקוח מחירים לעיל.

כוח חוקים ותקות שועדו להגשים תכליות שוות תחרותיים, בשוה מפיקוח מחירים שעשה מ

מהו הבסיס לפיקוח אלא לאופי הפיקוח על מת לקבוע בשאלה אולם אין רבותא  208.ומגווות"

אם עסקין בפיקוח מחירים אם לאו. ציין גם שגילוי הדעת מתבסס על "שיקולים תחרותיים" 

לשיקולים דימיים של טילת סיכון, ומותירה מקום צר  – שמרביתם סטטיים – צרים ביותר

  יעילות ומחקר ופיתוח ארוכי טווח.

איסורים רבים מכוח דיי ההגבלים "הרשות ש ודאות טועת-איעה שהאיסור יוצר באשר לט

העסקיים, שועדו להגן על הצרכן מפי פגיעה בתחרות ומפי יצול לרעה על ידי מוופולים, 

גבולות האיסור על יצול לרעה של כוח השאלה בדבר אכן,  209."יוצרים חוסר וודאות אצל החברות

אחת השאלות הקשות בדיי ההגבלים העסקיים. עם זאת מרבית האיסורים היא מוופוליסטי 

גבולות עילת באשר לודאות ויוצרים קווים אדומים בסיסיים מובהקים. זאת ועוד: חוסר ה

ודאות לאיסורים אחרים, בעיקר וה חוסרהרחבת  כדי להצדיקבו התמחור הטורפי, למשל, אין 

של חוסר ודאות והמחיר  ,בו החלת האיסור החדש יוצרת חוסר ודאות ברמה גבוהה יותרשבמצב 

  זה עלול להיות גבוה ביותר.

אפשרית בזכויות חוקתיות ההפגיעה  בשלו החשש לפגיעה ביעילות הדימית של השוק בשל

 ,רגולציית מחירים כאמוראם להחיל החלטה הראוי כי  אוליקיייות של חברות הפועלות בשוק, 

לא תתקבל במסגרת גילוי דעת אלא תהווה, לכל הפחות, בסיס לחקיקת ואם כן, באילו תאים, 

משה. צורך זה מתגבר לאור העובדה שגילוי הדעת בצירוף הוראות החוק יוצרים כיום בסיס 

חקיקת משה זו ראוי  הוגן. הלאהגבוה לאכיפה הדרקוית ביותר ברחבי העולם של עילת המחיר 

שתבהיר שהעילה של מחיר גבוה בלתי הוגן איה יכולה לשמש בסיס לתביעה זיקית, פלילית או 

וכי הסעד הראוי הוא מתן הוראות על ידי הממוה  ,חוזית (למעט בעילה של הפרת חובה חקוקה)

את במפורש תקבע תאי סף מפורשים אשר יגבילו כן רצוי שחקיקת המשה  הצופות פי עתיד.

 210., אם בכללרבהבהם ברור שפגיעתה ביעילות השוק איה שתחולת העילה לאותם מצבים 

בהם האיסור לא יחול בשל יעילותם הדימית הגבוהה. שבמסגרת זו יתן למשל לקבוע עפים 

וופולין, שכן הם מבטלים הוודאות של בעלי המ- איהיתרון בהחלת תאי סף שכאלה הוא בצמצום 

 עומדיםדרסטי) את חששם של מוופולים הפועלים בעפים שאים  צמצום(ולמצער מצמצמים 

חלופה זו דורשת משאבים והכרה של השוק בה בעת  תאי הסף מתחולת האיסור עליהם.ב

לת הישראלי לעומקו, כמו גם גמישות לאורך זמן בשיוי הרשימה. כן ייתכו טעויות מסוג תחו

   הן בשל טעות הן בשל השפעות פוליטיות על מי שקובע את הרשימה כאמור. –חסר 

  ומסקות סיכום :ופרק 

  

חשוב לבחית התאמת הכללים המשפטיים להגשמת מטרתם תורת החלטות מספקת לו כלי 

כלל המשפטי עולה מהבסיבות ראליות של קבלת החלטות, על מת לוודא שהתועלת החברתית 

                                                 
  .10, בעמ' 7גילוי הדעת, לעיל ה"ש  208
  שם. 209
, 7, לעיל ה"ש למעשה, גם גילוי הדעת . 17-19, בעמ' 164, לעיל ה"ש  Motta & de Streelליסיון כאמור ראו למשל 210

   אולם הוא רחב מדי ואיו יוצר רמה מספקת של ודאות. ,סיון כאמורי הוא
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ליצול לרעה בדרך של גביית החזקה  תורה זו והדגים את החלתה על ספרעל מחירו. מאמר זה 

 לכמה וילובה לאור התאוריה הכלכלית ותורת ההחלטותהחזקה יתוח . הוגן בלתימחיר 

 הוגן לאמוך ראשית, יש מקום להותיר תחת החזקה את האיסור על מחיר  :מסקות מעייות

יתוח הכלכלי ה לפיהאיסור האמור  שלפרשות תכליתית שית, . אולם להפכה ליתת לסתירה

 את מאוד חזקות לפגיעה בתחרות במסגרתו, המקטיות כמהתומכת ביצירת ותורת ההחלטות 

   ו.לטעויות בהחלתסיכון ה

  

גבוה בלתי  בדרך של גביית מחירבעילה של יצול לרעה וביל היתוח למסקה שאין להכיר כן ה

ית הדרך לזיהוי מחירים יהכישלון בהתוו בשל .העסקיים א לחוק ההגבלים29במסגרת סעיף  הוגן

לעלויות הגבוהות  הקשיים המוסדיים והאכיפתיים שהיא יוצרת, המיתרגמים ובשלבלתי הוגים 

סעיף ה, יש מקום לפרש את יתר של איסור כאמור תחולתשל בראשן עלות הטעות בוה, בהחלת

שהחזקה האוסרת על  באופןפרשות תכליתית, העולה בקה אחד גם עם הפרשות הלשוית 

על התהגות מדירה, רק אסור הוגים ות בלתיעל מחירים מוכים חול רק הוגים ת לאמחירים 

הוגים  בלתיגם אם בארץ מכורתו פורש האיסור על מחירים כמו כל יתר החזקות החלוטות. 

 תאים המעלים את מחיר הטעות בהחלתה כמהיחדיו ה, בישראל חברו להם ככולל מחיר גבו

כלים  באמצעותודוק: אין במסקתו כדי למוע פיקוח מחירי על חברות בשוק . עלייה יכרת

אחרים כל עוד יתן להתגבר דרכם על הכשלים הרבים הכרוכים בהסדרה מעין זו, אשר על רבים 

 .אטה ושיפור הרווחה החברתית-ת יצירת ודאות אקס, לרבומהם עמדו במסגרת מאמר זה

המתח הקיים בין ההצדקה הורמטיבית להחלת  לוכחמסקה זו של היתוח מעיית במיוחד 

  בחשבון מאפייים מוסדיים. מביאיםהאיסור לבין היעדר ההצדקה האכיפתית כאשר 

  

גם היא כלי מתאים אך תחום ההגבלים העסקיים הוא תחום טבעי להחלת תורת ההחלטות, אכן, 

בו העלות והתועלת יתות שליתוח כללים משפטיים במגוון רחב של תחומים, בעיקר מקום 

 םשאילי זה גם כדי להשוות בין ערכים ורמטיביים כב להשתמשבה בעת יתן  לכימות ולאימות.

יש מות, אלא דרך השוואת ההעדפות היחסיות שאו מעיקים להם. על כן איליתים לכימות ו

   לקוות שבעתיד ייעשה בו שימוש רב יותר בדין הישראלי.


