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 קרטלים: נזקים, אכיפה ופיצוי 
 

 2021לפברואר  24 הכנס שהתקיים בתאריךסיכום 

https://www.youtube.com/watch?v=6kxV_bCMl2Q   

 

 

 

 

 

 

 

 :דוברים

 . .FBC & Coשותפה ומנהלת מחלקת דיני תחרות,  בוגר -עו"ד טל אייל

 היועצת המשפטית ומנהלת המחלקה המשפטית, רשות התחרות  עו"ד מיכל כהן

 אביב - הפקולטה לניהול,  אוניברסיטת תל ד"ר טל מופקדי 

 רוזנברג הכהן ושות' שותף וראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, אגמון ושות'  עו"ד מתן מרידור

 אביב - דקאן הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל פרופ' משה צבירן

 אביב - הפקולטה לניהול,  אוניברסיטת תל ד"ר רועי שלם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             חומרי רקע מקצועיים באתר של פורום הגבלים עסקיים ורגולציה:

https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/professional-material/  

 אביב. - תלניהול מקצועי של פורום הגבלים עסקיים ורגולציה: ד"ר רועי שלם וד"ר טל מופקדי, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת  

ד"ר רוית כהן מיתר ומר אודי אהרוני, הפקולטה לניהול,  פרופ' משה צבירן, ניהול מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי: 

 אביב. - אוניברסיטת תל

 

מתוך מטרה לשתף את הקהל  מסמך זה מהווה את תמצית הדיונים שערכו במסגרת הכנס,  

ולא   הדיון  בתמצית  שמדובר  בחשבון  להביא  יש  המסמך  בקריאת  הדברים.  בעיקרי  הרחב 

כי הדברים מייצגים את עמדותיהם האישיות והמקצועיות של חברי   יודגש  בפרוטוקול מלא. 

 הפורום ואינם מייצגים בהכרח את העמדות הרשמיות של הגופים אליהם משתייכים.

https://www.youtube.com/watch?v=6kxV_bCMl2Q
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/professional-material/
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/professional-material/
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/professional-material/
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 ( אביב - הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל)משה צבירן  פרופ' 

 
  

 

פורום ההגבלים  שנים מנהלים בגאון את   7רועי וטל, קודם כל תודה לכם שאתם כבר  

 15אחרי    העסקיים והרגולציה שפועל במסגרת מכון אלי הורוביץ לניהול אסטרטגיות.

כנסים שעשינו במסגרת הפורום הזה בשנים האחרונות, אבל כולם פנים אל פנים,  

 ואנחנו עושים את זה בצורה דיגיטלית.  16 -היום אנחנו נפגשים לכנס ה

תם יודעים, פה אני חושב שיש לנו איזה שהוא  ק בנושא של קרטלים, ואסהכנס היום עו

בזמן   כלכלית  מדיניות  אפילו  כלכלית,  מדיניות  של  סוג  כל  על  כמעט  כי  קונצנזוס, 

קורונה, יש ויכוח מה צריך לעשות ואיך לעשות, אבל הצורך במדיניות שתמנע קרטלים  

החופשיות בכלכלות  קונצנזוס  והדרך  .זה  שוק  כלכלת  היא  הדברים  מטבע   ישראל 

היחידה הנכונה שהכלכלה הזו תתפקד זה אם החברות ובעלי העסקים יעשו את הכול 

כדי להתחרות בצורה הוגנת על ליבו של הלקוח ולא יעשו שיתופי פעולה כדי להגדיל  

זו הסיבה   קרטליזציה.  –את הרווח שלהם על חשבון ציבור הלקוחות, או בעברית צחה  

למנוע קרטלים ועל זה אנחנו הולכים    הסשבכל הכלכלות החופשיות יש מדיניות שמנ

 לדבר היום.

גם להתוות לדורות    היאגם בקונטקסט של בתי ספר למנהל עסקים, המטרה שלנו  

שאינה   בעתיד מה נכלל במסגרת פעילות עסקית לגיטימית נקרא לזה, לבין פעילות

  . לגיטימית
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                                                  מבוא בנושא הנזקים שגורמים קרטלים

                                  (הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב )ד"ר טל מופקדי 

 קישור למצגת 

 

ה מה  כלכלית?  לתחרות  בהשוואה  מזיק  הוא  למה  קרטל?  בכלל  זה    משמעות מה 

 ?מבחינת הרווח וההפסד של כל מי שמושפע מהקרטל

תחרות משוכללת, היא בעצם תחרות   –הדוגמה האידיאלית התיאורטית  אני מתחיל מ

בין הרבה מאוד ספקים קטניםעל ליבו של הצרכןמושלמת   גם בתנאים כלכליים    ., 

: כאשר  הכלי העיקרי כדי למשוך צרכנים זה מחירפחות אופטימליים, בתחרות לרוב  

לקוחות יותר  מקבלים  מחירים  האחרים.  מורידים  המתחרים  של  חשבונם  על  כל  , 

היא לא מתחשבת בעובדה  של עצמה, כאשר  את הרווחים    להשיאחברה בעצם מנסה  

 המתחרות.  שהגדלת הרווחים שלה פוגעת ברווחי

השיא  לכל זה כדי    –  שבו מתחרים מסכימים לא להתחרות ביניהםהוא הסכם  קרטל  

את הרווח המשותף שלהם. כלומר, שחקן אינדיבידואלי בקרטל לא מוריד את המחיר  

הקרטליסטים המשתתפים  של  הכולל  ברווח  לפגוע  לא  באידיאל   .  כדי  בעצם  הם 

 שלהם הם פועלים כאילו הם היו גוף אחד. 

 א נראה מה כל כך רע בזה. בו

יש לנו פה ציור קלאסי של עקומת היצע ועקומת ביקוש, הביקוש יורד משמאל לימין,  

   –עלות שולית  ועקומת    ;כלומר, ככל שהמחיר יותר נמוך צרכנים רוצים לצרוך יותר 

ככל שהמחיר גבוה יותר היצרנים מוכנים להציע יותר. נקודת מפגש, מצב שבו העלות  

שו פה השולית  מתקבלת  ואז  השולית  לתועלת  שווה  המחיר  השולית,  לתועלת  וה 

https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A8-%D7%98%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%99.pdf
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יעילות כלכלית מרבית. כאשר באופן ספציפי המעין משולש הזה פה התחתון מייצג  

כל חברה עולה לה בשוליים לייצר .  את הרווחים של כל היצרנים בענף של החברות

שיווי משקל, לכן  בנקודה הספציפית הזאת, אבל היא בוחרת במחיר שהוא גבוה מחיר  

 כל נקודה פה מייצרת את הרווחים של החברות.

באותו היגיון המשולש העליון הזה מייצג את מה שנקרא עודף הצרכנים, כלומר הצרכן  

הזה פה, אבל בפועל הוא משלם את המחיר בשיווי    הגבוה  היה מוכן לשלם את המחיר

הצרכנים.  של  התועלת  זה  העליון  המשולש  לכן  תחרותי,  להראות   משקל  אפשר 

של   יעילה  הקצאה  ומייצר  מקסימלית  כלכלית  יעילות  מייצג  כלכלי  משקל  ששיווי 

 משאבים במשק.

מונופול והוא   ספק יחיד.  – מייד נחזור לעניין הקרטלים, אבל תחילה נדבר על מונופול  

שואל את עצמו רגע אולי אני טיפה אעלה את המחיר? מה הטרייד אוף? מה קרה פה? 

אעלה את המחיר, אני אמכור קצת פחות יחידות, אבל על כל היחידות   אם אני טיפה

שאני כבר מוכר אני אקבל מחיר יותר גבוה, לכן למונופול יש תמריץ להזיז את המחיר 

נניח  .  טיפה שמאלה, להעלות את המחיר, שמאלה ולמעלה  עקומת הביקושלאורך  

ם מה קורה לנו פה?  אז בעצ  .שהנקודה של שיווי משקל המונופוליסטי נמצאת כאן

שימו לב שעודף הצרכן שלהם  הגבוה.    הצרכנים משלמים את המחיר המונופוליסטי

 הצטמצם בצורה משמעותית. 

היצרן מקבל את הטרפז הזה, הוא מקבל את המלבן הזה שהיה פעם אצל הצרכנים,  

, מבחינת  זאת אומרת יש פה העברת עושר מהצרכנים אל היצרנים. אבל יותר חשוב

יש לי פה עוד אזור שלם שבו לא נמכרות הכמויות שמייצגות עסקאות  ם, זה ש הכלכלני

למה? כי המחיר גבוה    .והן לא מתבצעות  , שהיו צריכות להתבצע בשיווי משקליעילות,  

דיל  גמדי והצרכנים לא מוכנים לקנות והיצרן אין לו אינטרס להגדיל כמות, כי אם הוא מ

גם  הצרכן,  עודף  של  צמצום  גם  פה  יש  אז  זה.  על  משפיע  הוא  יורד  והמחיר  כמות 

העברת עושר מהצרכנים ליצרנים וגם אובדן ערך בכלכלה, לא רק עניין של חלוקה,  

 אובדן ערך בכלכלה, חוסר יעילות, הקצאה לא יעילה של משאבים.  אלא גם עניין של 

. כלומר הוא לוקח אותנו ממקום שיותר דומה קרטל מביא את השוק לפחות תחרות

לתחרות משוכללת למקום שיותר דומה לשיווי משקל בתנאים של מונופול. ההשפעות 

 האיכותניות של כך הן כמו הנזקים שגורם מונופול.   

חד ההסכמים, ההסדרים החמורים ביותר מבין ההסכמים שיכולים לפגוע  קרטל הוא א

 .הכלכלית בחוק התחרות ים"כובל יםהסדר" שנקרא מה  – בתחרות
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תפעל   : אתהחלוקת שוק גם היא קרטל, כלומר לבוא ליצרן שמתחרה בי להגיד לו

 גם . כך  מהווה הסכם קרטליסטיזה    –  בצפון ואני בדרום ובוא לא נתחרה אחד בשני

 .)מכסות לכל ספק(, בין המתחרים הגדרת כמויות

   אחד הקרטלים הנפוצים ביותר הוא תיאום הצעות במכרזים.

אובר יש מנגנון  (. לUBER)  אלה קבוצה של נהגי הסעות של אוברבדוגמה שמוצגת כאן,  

שמעלה את המחיר במקומות בהם אין הרבה נהגים ומוריד את   , דמוי מכרז,אוטומטי

כדי למשוך נהגים למקומות שבהם אין    –  שיש בהם הרבה נהגים  המחיר במקומות

נמצאת  נהגים. הזאת  הנהגים  את  מח  קבוצת  כיבו  כולם  אבל  התעופה,  לשדה  וץ 

הטלפונים והמחשב של אובר חושב שאין אף אחד, אחד נשאר עם הטלפון דלוק והוא 

 .מתאם את ההצעות, הוא בעצם פועל כרגולטור או הבקר של הקרטל

 חמור? מה ההשפעה של קרטלים? כמה זה 

נלקח   פה  לכם  מציג  שאני  פרופ'  המחקר  של  אומר  ממאמר  שבעצם  קונור  ג'ון 

. 23שהחציון הוא    50%  - עליית מחירים של כ , ההשפעה של קרטלים היא  שבממוצע

ש  לומר  ניתן  גס  באופן  פועל  כלומר,  קרטל  שבו  במצב  יקרים  יותר  מחירים  חציון 

אם אנחנו לוקחים את    50%יותר, או    25%עט רבע,  ההשוואה למצב תחרותי של כמ 

מעניין לשים לב לאבחנה בין קרטלים גלובליים,  .  הממוצע, שזה מאד מאד מאד גבוה

כלומר גופים שהם קרטלים ברמה הגלובלית, שם המספרים גבוהים יותר, עם חציון 

לים  , בהשוואה לקרטלים מקומיים, כלומר קרט60% -וממוצע באזור ה 30% -באזור ה

לוקליים, חברה שהיא קרטל בשוק הספציפי ולא במקומות אחרים ששם המספרים  

 בממוצע.   40% -בחציון ו 20% -נעים בערך ב

 פוטנציאלית קרטל הוא צורת התאגדות או צורת פעילות לא יציבה מבחינה כלכלית. 

אם המחיר הוא כבר מאד    מסתבר שלכל אחד מהשחקנים בקרטל יש סטייה רווחית.

מהשחקנים   אחד  לכל  תחרותי,  משקל  שיווי  של  ממחיר  גבוה  יותר  בהגדרה  גבוה, 

בקרטל יש תמריץ להוריד טיפה את המחיר ולמשוך כמה שיותר צרכנים אליו, בעצם  

להגדיל את הרווחים שלו על חשבון חברי הקרטל האחרים. אם נוסיף לזה את העובדה 

ניתן   שקשה לחברי הקרטל לפקח, ובעיקר לאכוף את ההסכם הקרטליסטי, כי לא 

לפנות לבית משפט, מה נגיד יש בינינו הסכם לא חוקי ואנו רוצים לאכוף אותו, זה ברור 

 . שהוא לא קיים. נוצר מצב שהקרטל במהותו הוא ארגון לא יציב, הוא גוף לא יציב

רשויות התחרות בעולם וגם בארץ מנסות לייצר תוכניות חסינות שבהם חברי הקרטל  

ושפים את הקרטל יכולים להימנע מעונשים כבדים ומנסים לייצר ככה  הם אלה שח

 תמריצים להפחית את החומרה ואת המשך של הפעילות הקרטליסטית. 
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 עכשיו אדבר בקצרה על הרתעה בתחום הקרטלים.

קרטל כמובן עבירה פלילית ולכן חלק מההרתעה הם עונשים פליליים, קנסות, עונשי 

ועונשים    מאסר, אנשים ישבו בכלא הזה וכמובן זה אנשים עם עברות חמורות מאד 

 חמורים.

בהקשר הזה ניזכר   נפגעי קרטל יכולים לתבוע את הנזקים שנגרמו להם.יתר על כן,  

יותרשוב שלנפגעי הקרטל עשוי   גבוה  נזק  , כלומר הרווח מאשר התועלת,  להיגרם 

 העודף, שגרפו חברי הקרטל. 

במטרה    ,שמשלשים את הנזק  ": פיצוייםונשיםפיצויים עבארה"ב יש גם מושג שנקרא "

 להגדיל את ההרתעה נגד קרטלים. 

רק את התועלת  בחשבון לא לוקחים באופן כללי, צריך לזכור שבמדיניות של הרתעה  

היא צריכה לקחת בחשבון את העונש במקרה שיתפסו, אלא  הקרטל מול    חברי  של

נת שהקרטל  בהינתן  הענישה  להיתפס.  הסיכוי  את  להיות התוחלת,  צריכה  פס 

 להיתפס. שלא מבחינה כלכלית גבוהה יותר כדי לפצות גם על הסיכוי שלו 

נחשפו לא מעט קרטלים בשנים האחרונות. אלה רק מספר דוגמאות, ואפשר   בישראל

מגוונים: מתחומים  שהם  קרטל  לראות  לפולין,  המשלחות  קרטל  המעליות,  קרטל 

האחרו בתקופה  מהקרטלים  גדול  חלק  יש  המיחשוב.  שבו  במכרזים  קרטל  הוא  נה 

 תיאומי מחירים או כמויות במכרזים.

 נקודה נוספת שחשוב לדבר עליה היא על גלגול המחיר והנזק ולמי באמת נגרם נזק

(Pass-on).  

במקרים רבים מאד   אז פה צריך לעשות אבחנה בין צרכנים ישירים לצרכנים עקיפים.

ה לצרכן  ישיר  באופן  מוכרים  לא  הקרטל  מפיצים חברי  דרך  מוכרים  אלא  סופי 

עד כמה חוליות   –י  וקמעונאים ואז נשאלת השאלה מי נפגע, המפיץ או הצרכן הסופ

הבאות   לחוליות  הגבוה  המחיר  את  מגלגלות  והאספקה  הייצור  בשרשרת  הביניים 

 אחריהן בשרשרת.

והוא קובע כמה מתחלקת העלאת המחיר בין    Pass-on  שיעור הנזק המתגלגל נקרא

-Pass  -הם הצרכנים שנפגעו. כאשר שיעור ה  הגורמים השונים במורד השרשרת ומי

on  גמישות והביקוש ביחס למחיר ומבנה התחרות   ובכללם  ם,מושפע ממספר גורמי

 במורד השרשרת. 
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יותר   מתגלגלת  יותר  תחרותיים  שהמקטעים  שככל  לראות  ניתן  מסוימים  במודלים 

תחרותי,   משקל  שבשיווי  מהעובדה  נובע  וזה  הסופיים  לצרכנים  המחיר  מהעלאת 

 כמעט כל עלייה בעלות השולית תתגלגל למחיר ומשם כמובן לצרכן.  

הוא  עוד   בישראל  הצרכנים  על  שמשפיע  בינלאומיים. עניין  קרטלים  של   הנושא 

בישראל היו מספר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד קרטלים בינלאומיים שפעלו  

הצרכנים   ובכך  בישראל  גבוהים  למחירים  הביאו  שלהם  שהטענות  בטענה  בחו"ל 

ים, קרטל הפאנלים של מסכי  בין אלה ראוי לציין את קרטל המטענ  הישראלים נפגעו.

 וקרטלים של חלקי רכב, פלאגים, מייסבים וכן הלאה. LCD -ה

קרטלים  , שמתורגם לעיתים לעברית כ"Tacit Collusion  ממש לסיום, כן ראוי לדבר על

אפשר להראות שבלי הסכם קרטליסטי עם מנגנון   שונים  . במודלים כלכליים"סמויים

. כלומר, בלי שהמתחרים יפגשו  וא דמוי קרטלאכיפה מתקבל שיווי משקל בשוק שה

נוצר שיווי משקל דמוי קרטל. אמנם   יש אינטרסביניהם  להוריד   מיידי  לכל מתחרה 

מחיר מהמחיר הגבוה הקרטליסטי כדי להרוויח את הרווחים האישיים שלו, אבל כל  

שתפגע    עם המתחרים שלו,    מלחמת מחיריםחושש שהפעולה הזאת תגרור    מתחרה

בטוו שמביא  בו  משקל  בשיווי  מדובר  כלכלית  שמבחינה  למרות  והארוך.  הבינוני  ח 

 התחרות. דיני  לא ניתן לתקוף קרטל סמוי באמצעות  , ככלל  לתוצאות דומות של קרטל
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  תובענות ייצוגיות וקרטלים בינלאומיים                                                            

                                   (ותפה ומנהלת מחלקת דיני תחרות, פישר בכר חן וול אוריון ושות')שר בוג -עו"ד טל אייל 

 קישור למצגת 

 

ותודה.   לכולם  שאני  שלום  אומר  רק  אני  אמר,  מופקדי  טל  שד"ר  למה  הערה  רק 

לקרטל סמוי. כעורכת דין, אני משפטנית   Tacit Collusion מתקוממת נגד התרגום של

אפשר לדבר על זה מבחינה כלכלית על הקשיים    .שבאה מהעולם הזה, זה לא קרטל

לא קרטל, זו התאמה אוליגופוליסטית ולכן אי המילה היא  ועל הבעיות שזה יוצר, אבל  

  - הרגילים לא יחולו    -  דיני התחרות כפי שהם אפשר לעשות, זה לא הסדר כובל ולכן  

בתנאים מסוימים שהממונה או   ,יש כלים מיוחדים שהדין הישראלי נתן בקבוצת ריכוז

וזו דרך מיוחדת לנסות ולהתייחס איתם, אבל   ,הממונה על התחרות יכולים להפעיל

 אני פשוט לא מסכימה עם המילה קרטל, זה לא קרטל סמוי.  

 מציעה להתייחס אליהם היום. עכשיו לדברים שאני

תובענות ייצוגיות וקרטלים בינלאומיים הם משהו שאנחנו רואים כעשור. אני בכוונה 

אומרת קרטלים בינלאומיים ולא קרטל גלובלי, יש לזה משמעות משפטית גדולה אם 

גלובלי קרטל  על  להסתמך  התובע מבקש  הוד  ,הצד  נניח  בכל  אשיש  היה  שהוא  ה 

מ במקום  או  או  העולם,  בארה"ב,  או  באירופה,  לכל  US and elsewhereסוים  יש   ,

קרטלים   להם  נקרא  לכן  משפטית,  מבחינה  אדירה  משמעות  האלה  הדברים 

בינלאומיים, גם כשאני אומרת קרטל זה לא תמיד קרטל, לפעמים זה הסדר כובל. רוב  

יש  , זה יכול להיות העברת מידע ש hard coreהתיקים שאני הרי הם לא קרטלים של  

 הטוענים שהוא הסדר כובל וכו'.  

רוב התיקים שאני אתייחס אליהם הם קרטלים, הם הארד קור, חלוקת שוק, תיאומי 

 מכרזים וכו'. 

https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8.pdf


 
 

9 
 
 

המקום שאנחנו בעצם נפגשים בדיני תחרות זה דיני הקרטלים, ובעולם המשפטי בד"כ  

שזה כלי מיוחד שבו בהינתן תנאים מסוימים המבקש    ,נראה את זה בתובענות ייצוגיות

הופך  וזה  שלב  עובר  זה  משתכנע,  המשפט  בית  מסוימים  בתנאים  שעומד  הייצוגי 

 ןואז זה הרבה יותר מסוכן כי אז התביעה בשם קבוצה של צרכנים, הסיכו  ,לתביעה

בינלאומיים  קרטלים  אחרי  ותיקים  בכלל  הגבלים  ובתיקי  גבוה,  יותר  הרבה   כמובן 

בפרט, ההשקעה הנדרשת מהתובע הייצוגי או המבקש הייצוגי היא אדירה, ולכן אנחנו  

תביעת   ייצוגיות מאשר  תובענות  יותר  הנפגע  stand aloneנראה  נניח  של  תביעה   ,

  -הישיר תובע את חברי הקרטל, למרות שיש גם כאלה, ותביעת חברת חשמל ותיק ה

GIS .היא דוגמה לכך 

אני   ההיקפים.  על  הישראליות מילה  ושל  הדין  של  שילוב  יש  ה...  שהתיק    , חושבת 

שמובילה לכך שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר תובענות ייצוגיות בדיני תחרות 

למרות שהתיקים האלה הם    ,בכלל ובקרטלים בינלאומיים בפרט. הסיבה לכך היא

זאת אנחנו    חים חוות דעת וזה יקר, יקר וארוך, בכל ר תיקים כבדים ונטלי הוכחה ומוכ 

  -, זה בתדירות שהולכת וגדלה דווקא ב2013  -תיקים מ  15  - רואים, נדמה לי שיש כ 

וכו', ואני חושבת שאני מייחסת את זה לשני דברים, אחד לכך שיש לנו    2020  -, ב2018

תושבים   130שיעור גבוה מאד, אולי הכי גבוה בעולם של עו"ד לאוכלוסייה, עו"ד על כל  

אני מנסה לתאר   , הדין הישראלי, דיני התחרות  -אחד, ובצד השני    זה צד  -  או אזרחים

 האגרסיבי מכל העולמות. ,של הפעלתני  "שעטנז" אותם תמיד לאנשים זרים שהם 

 , בצד של תובענות ייצוגיות אנחנו יותר נוטים לגישה האמריקאית, להבדיל מאירופה

וכל מני פתרונות, ובצד    collective redressשרק עכשיו מתחילה יותר ויותר מכל מני  

הזה    "שעטנז"לדוגמה, וה  ,הפלילי הכול אצלנו יכול להיות פלילי, שזה אחרת מאירופה

 גורם לכך שיש אקטיביות רבה בתחום. 

יה שה  ,בינלאומית  ,המקרה הטיפיקלי שאני אדבר עליו הוא מקרה שיש חברה גדולה

אחר   קרטל  או  מכרזים  תיאום  עם  בקשר  בחו"ל  הליך  שהוא  לגביה,  ש איזה  נמצא 

ואנחנו מוצאים את עצמנו פה בבקשה להכיר בתובענה כייצוגית כנגד אותן חברות 

בישראל. ומה המשמעות של זה בישראל? אז קודם כל אני רוצה להוריד משהו מעל  

היבטים הפלילים מעלים  הזה.  אני לא אדון בהיבטים הפליליים של הדבר ה  –הפרק  

עכשיו שאלות מאד כבדות בד"כ ביחסים בין רשויות אמריקאיות ואירופיות ולפעמים  

וכל מני    double jeopardyיות, מה קורה אם יש הליך פלילי, תחולה מקבילה,  יאתאס

עולמות תוכן מרתקים כאלה. אני לא מכירה אף מקרה כזה שבישראל היה של הליך  

להליכים פליליים במקומות אחרים, אבל זו שאלה עיונית מרתקת שלא  פלילי במקביל  

 פגשנו בה בישראל.

 מה המשמעות בישראל בצד האזרחי והמנהלי? 



 
 

10 
 
 

אז יש לזה שאלה גם של תוכן וגם מבחינת הרעיון למה קורה אם יש הליכים בחו"ל  

 והתביעה היא פה בישראל. 

ות נזיקית, הטענה היא בא חות הנטענת היבאז המקום שאנחנו נמצאים בו זה שהח

נכנס   הזה  הקומפוננט  קרטל,  מושא  היה  קומפוננט  איזה  נניח  נזק,  גרם  שהקרטל 

לאיזה צג, למחשב, לאייפון, יש איזה קומפוננט שהיה לגביו קרטל, הקומפוננט נכנס  

לנזק   וגרם  המחירים  את  העלה  שזה  והטענה  בישראל  משווק  הזה  המוצר  למוצר, 

 לצרכנים הישראלים.

 דוגמה טיפיקלית לתובענה כזאת.  זו

לחוק ההגבלים העסקיים, חוק התחרות קובע ש"דין מעשה    50הטענה היא לפי סעיף  

חוק   אומרת,  זאת  הנזיקין".  פקודת  לפי  עוולה  כדין  זה,  חוק  להוראות  בניגוד  ומחדל 

,  50התחרות אומר, הוא מקנה עילה בנזיקין לתובע, טענה לנזק מהקרטל, דרך סעיף  

ההגבלים  ובתובע חוק  לפי  בעילה  "תביעה  שאומרת  התוספת  את  יש  ייצוגיות  נות 

העסקיים", חוק התחרות הכלכלית היום, אפשר לתבוע בתובענה ייצוגית. וככה אנחנו  

 מוצאים את עצמנו בבית משפט. 

, ההליך האחרון נדמה לי זה ההליך על המיסבים, 15, אבל יש  14יש פה, כתוב פה  

ואת היטאצ'י, הוא לא    SKFרכב שתבעו שם את שפלר ואת  קרטל נטען של מיסבים ל

 נמצא פה, אבל הוא הכי עדכני, הוא הכי אחרון.

תיקים, לא בטוחה שזה ממצה, אבל נדמה לי שזו תמונה די טובה למה    15  - יש פה כ 

 קורה בישראל.

 לף. אלף, מאלף, מאאני רוצה להתחיל דווקא עם התיק הראשון, תיק מ

הייתה בקשה להכיר    2007הטריגר שלו, כבר באוקטובר    GIS  -, קרטל הGIS  -תיק ה

בתובענה כייצוגית, היא סולקה, אבל מה שמעניין זה שבינואר באותה שנה, אם אינני 

טועה, הייתה החלטה של הנציבות האירופית על הקרטל הזה, על החברות בקרטל  

יפני וקרטל  אירופאי  קרטל  שהיה  קרטל  על  החלטה  שם  יש  טענה,  לגבי   שהן... 

כמו חברת    utilitiesודדי גז, זה כל מני מוצרים שהם תשתיתיים שמשמשים  בממסדרים  

פרסמה   Commissionחשמל. הטענה הייתה של חלוקת שוק עולמי למוצרים האלה. ה

, אם אינני טועה, ואם אני טועה זה בחודש, והתיק הראשון בעולם  2007החלטה בינואר  

זה בישראל, זה התיק של קוטלר, הוא נמחק אבל    follow-on class actionשיש עליו  

בספטמבר   זה  הזה  בתיק  מיוחד  שקרה  על    2013מה  הממונה  של  החלטה  הייתה 

את ההחלטה האירופית. ההחלטה   ,גיירה"התחרות ש"גיירה", אני אומרת במרכאות "

האירופית היא החלטה מנהלית ויש בעקבותיה קנסות מאד מאד גבוהים, ככה עובדת  
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זה   שלה  הרקע  באירופה.  אירופה    ABBהנציבות  ברחבי  חסינות  וביקשה  הלכה 

לכך   וגרמה  באירופה  המנהלי  הקנס  את  לעצמה  וחסכה  בעולם  אחרים  ובמקומות 

גם כן זה פומבי אז    ,ת האירופית שמצאה את הקרטל ובישראלשהייתה קביעה בנציבו

באו וחתמה הסכם חסינות עם רשות התחרות, אני חושבת   ABBאפשר לומר את זה,  

שזה הראשון האמיתי שחתמו, מתן ידבר על הסכמי חסינות אחר כך. ההסכם הראשון  

עליהם נדמה לי, ככל שהיה משהו קודם, אבל באמת הראשון שרשות התחרות נתנה 

מ מידע  קיבלה  שהיא  אחרי  קביעה  פרסמה  התחרות  רשות  הדעת.  וזה   ABB  -את 

של ההחלטה האירופית בפוקוס לישראל, החלטה מעניינת, יוצאת דופן, אין   "גיור"ה

היינו מצפים שהם יהיו באכיפה פלילית,    ,הרבה כמוה, ובכלל סיטואציה של קרטלים

, אבל בסוגיית ההרתעה, גם אם הוא  הסיבה המרכזית לזה, ד"ר מופקדי עמד על כך

שלא היה פעם את    ,וגם אם בישראל כיום   treble damagesמסתכל על ארה"ב, יש 

המנהליים כל   ,העיצומים  את  חישבו  התוחלת  שאחרי  חברות  על  נשית  אם  וגם 

את   לחשב  רוצה  אתה  ועכשיו  המפר  את  מצאו  לתפיסה,  וסיכויים  ומצאו  התוחלת 

, הדאגה המרכזית  treble damages, גם אם היה  treble damagesובישראל אין    ,הנזק

היא שאם באמת אחרי שתפסת את הקרטליסטים, ונניח קרטל של כל השוק, אתה  

רוצה להשית עליהם קנסות מאד מאד גבוהים בצד הכספי, הדאגה היא שאם כל השוק  

ז  ,שם יהיה שוק, ואחד החששות המרכזיים, זה אפילו לא הרתעת יתר,  ה בסוף לא 

לקנסות גבוהים, שבאמת באמת באמת יש מצבים שזה יכול להוביל לפחות שחלק  

מרכזית לכך שקרטלים קודם  -מהשחקנים לא יעמדו בזה ויפלטו מהשוק. זו הסיבה ה

כמו    אין ש   -הרתעה היא מספר אחד ואתה תופס את האנשים    .כל באכיפה פלילית

 תו. ווגם החשש הכלכלי שתיארתי א  -הרתעה אישית 

התחרות   ,רהלכאו רשות  פתאום  מה  פלילית.  אכיפה  היא  בי"ס  תשובת  בקרטלים 

הסבר   יש  לא...  זה  מנהלית?  קביעה  פרסם  התחרות  על  הממונה  קביעה,  פרסמה 

בקביעה למה זה קרה, אגב באותה עת לא היו קנסות, עיצומים מנהליים, ויש הסבר  

את הקרטל הזה, בצורה וגם היו גורמי אכיפה בעולם שאכפו    ,למה זה יוצא דופן ומוכר

  "גוירה"אחרי ש   .תחרות בחרה לפרסם קביעה אחריוהיוצאת דופן זה קרטל שרשות  

הוגשו שתי    ,ההחלטה האירופית לתנאים ספציפיים לישראל  "גיור"מה שאני קוראת  

ה עם  בקשר  ייצוגיות  את GIS  -תובענות  העלה  פגע,  הזה  הקרטל  אמרו  צרכנים   .

העלויות של ההוצאות של חברת חשמל, התעריף של כולנו עלה, שלמו. זה התובענות 

 הייצוגיות.  

בסוף   סימנס.  נגד  חשמל  חברת  את  פה  רואים  אתם  חשמל    2013במקביל  חברת 

תביעה   כנגד חברי הקרטל,stand aloneהגישה  הישיר  הנפגע  דופן, של  יוצאת  די   , 

מיליארד שקל תביעה, תחשבו על האגרה שמשלמים על    4נדמה לי זה היה כמעט  

, והיה פה באמת מורכבות יוצאת דופן של שתי תובענות ייצוגיות stand aloneתביעת 
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ועכשיו מה עושים עם הדבר    ,הנתבעת הישירה  ,של חח"י  stand aloneשאוחדו, תביעת  

 הזה, גיהינום של סדרי דין. 

שבעוצמה המיוחדת שלו ובהיותו מומחה גדול    ,ע לכבוד הנשיא גרוניסבסוף הכול הגי

, זה מאד יוצא דופן, כי יש  stand aloneלסדרי דין, איחד תובענות ייצוגיות עם תביעת  

כל התביעות  אוחדו  הזה  ובסופו של הסיפור  קורה.  לא  כמעט  גדולים,  שם הבדלים 

במסגרת פשרה מאד מאד    האלה. התיק הזה נגמר לפני כשנה, קצת פחות, בפס"ד

שילמו    ,אחרי תהליך גישור וכו'  ,מיליון שקל שנקבע שחברות הקרטל  450גבוהה של  

מיליון שקל למבקשים, עורכי דין וכו'. בשלב    15  - מיליון שקל לחברת חשמל ועוד כ   450

זה   ,מאד מאד מוקדם בתיק, וזה עוד לפני שזה אפילו אושר ע"י כבוד השופט שיינמן

 בהורדת התעריף של כולנו.כבר התבטא 

 תיק מאד יוצא דופן ומעניין. מציעה לקרוא אותו. 

זה התיק הראשון הגדול שבאמת היה והוא יוצא דופן בהמון המון מובנים, גם כי הוא  

עם תובענה ייצוגית וגם כי הייתה קביעה של הממונה, בד"כ אין   stand aloneמשלב  

 קביעה ישראלית וכו'.

אים פה דוגמאות של הרבה תיקים, אגב זה התיק הראשון אם לאחר מכן יש אתם רו

שבהליכים   בכלל  אבל  כזה,  בהיקף  כספית  בוודאי  שיש קביעה,  והיחידי  טועה  אינני 

 מאחורי הקלעים מתיימרת לעשות איזה שהם חישובים ותשלום מאד מאד גבוה.

תיקים מאד  שונים, מאד מאד התחלתיים,    הרבה מהתיקים האלה מצויים בשלבים 

מאד ארוכים. סוגיות ההמצאה, יש פה הרבה מהתיקים האלה נמצאים או בעליון על  

גילויי מסמכים, או בסוגיות המצאה, אני אגע בדוגמאות כשאני אתן התייחסות קצרה  

 לסוגיות מרכזיות ומעניינות שעולות בהליך משפטי כזה.

ישראלי,   אז קודם כל יש שאלה מה פתאום בית משפט בישראל, מי אתה בית משפט

סליחה שאני מקצינה את השאלה, מה פתאום בית משפט ישראלי יכול לקנות סמכות 

שיש טענה אפילו אם יש החלטה של אירופה שהיה שם איזה   ,על חברות אסיאתיות

 קרטל.  

מעניינת מאד  תרבותית  תופעה  סוגריים,  האלה    :אגב,  מהתיקים  מאד  הרבה 

שראלים לא מספיק להם טריגרים של  שהטריגרים להם זה הליכים בינלאומיים, הי

רשות התחרות, בעשור האחרון התאהבו בטריגרים בינלאומיים, כי יש לנו אקטיביות 

בתחום, כמו שפתחתי. נשאלת השאלה מה פתאום? נניח שיש קרטל אסיאתי, מה 

, מה זה LGפתאום שבית משפט ישראלי יתפוס סמכות על סמסונג, על חברות כמו  
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בכל הזה  משפט  גדולות  הבית  בינלאומיות  לשחקניות  זרועותיו  ששולח  הישראלי  ל 

 כאלה?

אז השאלה של סמכות אנחנו יודעים שבכללי המשפט יש שתי דרכים לתפוס סמכות, 

להמציא מה שנקרא להמציא כתבי טענות, זה יכול להיות או המצאה למורשה, נניח  

לתח מחוץ  המצאה  או  פה,  בישראל  הבינלאומי  התאגיד  של  נציג  המצאה שיש  ום. 

 למורשה...

אני לא אאריך כי לא כל הפורום משפטנים, השאלות האלה יכולות לגמור את התיק, 

מ שאלות  הן  שנים,  לקחת  יכולות  נציג אהן  להיות  שמתיימר  מישהו  האם  לפות, 

בישראל הוא נציג בישראל לעניין הרלוונטי? אם זה לא בישראל ואתה צריך לקבל, 

לתחום, המבקש צריך להראות שיש לו עילה, צריך   אתה מנסה לעשות המצאה מחוץ

להראות שישראל הוא פורום מתאים, צריך להראות שהתקנה הרלוונטית מאפשרת  

לא    ,המצאה היו בתיקי הגבלים. למשלענייני  לו תביעה בישראל. הרבה מהתקדימים ב 

אבל המעשה הוא במקום אחר.    ,רק בישראלהוא  שהנזק הנטען    ,בעבר  ,מספיק היה

זרה  כן לקנות סמכות לאיזה חברה  תיקנו את התקנות בכל מני תנאים מאפשרים 

 בישראל.

למשל   קרה  זה  לגמרי.  התיק  את  לסיים  יכולה  היא  אבל  משפטית,  סופר  סוגיה  זו 

ולמות של הליבור, טענה על מניפולציה בליבור, זה נגמר בשלבים ראשוניים, בכלל  עב

שלבים של התיק לגופו, של החוות דעת הכלכליות שמישהו ינסה להריץ  לא הגענו ל 

רגרסיות ולחשב ולהראות קשר סיבתי בין התנהגות לנזק, או לחשב את הנזק, אנחנו 

 בכלל לא שם, אנחנו לא בתיק לגופו.

את  משפטי, נניח שעברנו  הבהליך    -ברירת דין    - יש שאלות משפטיות של מה פתאום  

דיני התחרות  ש ראינו בהתחלה בנזיקין,  ,דיני התחרות חל?ה דין תהליך ההמצאה, איז

לוקליים דינים  אז   .הם  פה?  זה  למה  בינלאומי?  קרטל  לי  מראה  אתה  פתאום  מה 

בנסיבות שבהן   ,אפשר לפרש אותם כאקס טריטוריאליים  ,אם דיני התחרות  ,השאלה

מטורגט    -ואז יש שאלה משפטית    ,השפיע קרטל, אם אפשר להוכיח שהקרטל היה

 לישראל, צופה את ישראל ועוד כל מני שאלות משפטיות.

שהיה   כאלה  יהיו  האופייניים  הנציבות    "טריגר"התיקים  של  הקביעה  נניח  בעולם, 

האירופית, או הליכים משפטיים בארה"ב, פליליים או אחרים, ואז יש שאלה ששופטים  

מדה הראייתי של אוקי נניח שהביאו לי החלטה של הנציבות, מה מע  :מתלבטים בה

לבית   אותו  להכניס  אפשר  איך  פתאום?  מה  לו?  יש  תוקף  איזה  בכלל?  הזה  הנייר 

משפט בישראל? זה עדות שמועה? אין לו תוקף ראייתי, זה לא פס"ד, פס"ד יש דרכים  
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זה לא. החלטה של גורם    -לאכוף פס"ד או לכבד פסק חוץ, אבל החלטה לא סופית  

 רבה הרבה בעיות. זה לא, אז יש פה ה -רגולטורי 

 פת ומורכבת.אלגלגול הנזק, ד"ר מופקדי עמד על זה, אזכר את זה, סוגיה מ

 כל התיקים האלה מתאפיינים בהרבה מאד מורכבות.

 הנתבעים בקרטלים חבים אחריות ביחד ולחוד.

יש שאלה מרתקת שכמעט לא הגיעו אליה בדין הישראלי: איך מחלקים את האחריות 

שמטעמים של או בעיות המצאה או בעיות התיישנות על   ,לדוגמה  ,ומה קורה במצב

חלק   רק  לתבוע  מחליט  התובע  בקרטל,  חברים  ולא  בקרטל  מהחברים  חלק 

מהחברים. אז אם יש אחריות יחד ולחוד מה קורה? איך מחלקים את האחריות? לפי 

צד כל  של  ההנאה  בישראל  ?טובת  שלו  המכירות  לפי  שלו    ?נניח  השוק  נתח  או 

ועוד שאלות    ?לפי העוצמה של התרומה לנזק  ?לפי התרומה של האשמה  ?ראלביש 

תביעות השתתפות זה סיטואציה שבה הנתבעים צופים שאם    ,רבות ואחרות. בסוף

וחייבים לשלם, מה הם יעשו עם   הם נניח מתפשרים או חלילה מוצאים חבות בדין 

וט בחר לא לתבוע כי התובע פש   ,אותם צדדים לקרטל שלא היו חלק בהליך המשפטי

 אותם. 

הזאת    "מחלקים את העוגה"אז יש כל מני שאלות משפטיות נורא נורא מורכבות איך  

 בסופו של דבר.

פה אעצור  שאני  חושבת  אציב   ,אני  שאלה,  אלא  הערכה  לא  קדימה,  הערכה  ברק 

 שאלה קדימה, מה בהמשך?

בעולמות הפליליים אנחנו נראה האם יהיה    ,אני חושבת שבהמשך אנחנו נראה שאלות

global joint prosecution  הגדולות הרשויות  אבל  זה,  את  חווים  כך  כל  לא  אנחנו   ,

 צריכות לחשוב על זה.

 ."מט תלת ממדי- שח"ם ואומר שזה ובעולם האזרחי, אני רק אסיי

 מט תלת ממדי?-למה שח

והתובע הייצוגי מגיש בקשה של גילוי מסמכים, אז עכשיו    , כי אם יש לי תביעה פה

ישאלו את עצמן    ,שיכולות להיתבע גם בברזיל ובאירופה ובאסיה  ,החברות הנתבעות

הרבה הרבה  ועוד  אחר,  בתיק  להם  יעשה  פה  מסמך  גילוי  על  חשיפה  הרבה   איזו 

 שאלות כאלה.
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הפכה   ישראל  מאותו    jurisdictionל  פתאום  חלק  היא  כי  תלת    "מט- שח" שמעניין, 

 ממדי.

 אז אני אסיים בזה שזה מעניין ועוד יהיה שווה לעקוב לאן זה מתפתח.  

האם   השאלה שלי באופן כללי היא לגבי הגדרת הקרטלים.  -מהקהל    שאלה

ממשלתית בחברה  מדברים  אנחנו  כאשר  החשמל,    נגיד  חברת  כמו  גדולה, 

האם חברות כאלה יכולות   אנחנו עכשיו לא מדברים רק על קרטלים פרטיים.

חברות  על  גם  חלים  עליהם  דיברת  שכרגע  הדינים  וכל  כקרטלים  להיחשב 

מהסוג הזה? כמו חברות ממשלתיות גדולות, חברות ציבוריות גדולות למיניהן,  

 של ידיעות למשל. 

 

חברת החשמל    ,מהצד של האם הן כפופות לדיני התחרות? נגיד אתה עכשיו שואל  

 האם היא כפופה לדיני התחרות? כן.

 

כמו שאת מדברת על מאבק נגד קרטליזם, אז האם החברות   -מהקהל    שאלה

 הממשלתיות הגדולות גם כפופות לדיני התחרות ומאבק נגד קרטלים? 

  

כל חברות ממשלתיות כאלה    כן. אני חושבת שיש הבדל, הדין הישראלי, קודם  -אז  

כפופות לדיני תחרות. הדוגמה של חברת החשמל פה הייתה בצד הנפגע, באמת היא  

בגלל שבאמת התעריפים של כולם מיד    ,נפגע ישיר, אבל באמצעותו גם פוצו כולם

 הושפעו מהתשלום הזה של הסדר הפשרה.

כ  יהיו חסינות, אלא אם  יכולות, לא  כן, חברות ממשלתיות לא  איזה פטור  אבל  יש  ן 

 ספציפי, אבל באופן אוטומטי הן לא יכולות להתנער מדיני התחרות, גם לא מקרטלים.

 אני אשאיר בצד את הסוגייה של חברות אחיות, אבל באופן כללי אי אפשר.

והיועצת המשפטית של רשות התחרות פה היא מדברת    -אני חושבת שהדין הישראלי  

ידיעתי  ,אבל הדין הישראלי  -וחה  אני בט  ,בהמשך אז היא תתייחס לזה לא    ,למיטב 

קבע זאת על רשויות. זאת אומרת, אם תשאל אותי האם רשות מקרקעי ישראל למשל,  

האם  או  מונופולין?  בדיני  אותה  לתבוע  אפשר  האם  האולטימטיבי,  המונופול  שהיא 

חברה  בין  הבדל  יש  ידיעתי  למיטב  אני  אחרת,  זה  ממשלתית  חברה  אחרת,  רשות 

תחרות  ,תממשלתי לדיני  כפופה  של    ,שהיא  רשויות  לגבי  מורכבת  יותר  שאלה  ויש 
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החברות  חוק  ככה  חברה,  כל  כמו  להתנהל  צריכה  ממשלתית  חברה  כי  המדינה. 

שהתשובה הפשוטה היא שגם חברות    ,נדמה לי  ,הממשלתיות קובע. לכן לשאלתך

רשו לגבי  מורכבת  היותר  והתשובה  קרטלים,  לעשות  יכולות  לא  יות ממשלתיות 

המדינה. אבל אם היועצת המשפטית של רשות התחרות רוצה להרחיב, אז אני... זה  

 הזמן אני חושבת.

על חברות ממשלתיות באמת אין שאלה והחוק הוא חל כמו    -   כהן  מיכלעו"ד  

לגבי המדינה, היא לא... המדינה בכובעה כרשות שלטונית, אני   על כל תאגיד.

בפסיקה, כל עוד היא לא בכובעה כמנהלת עסקים,  חושבת שיש את זה גם  

זה מה שקבעה הפסיקה ובית המשפט העליון, והמדינה   החוק לא חל עליה.

בכובעה השלטוני היא לא מנהלת עסקים, היא לא מנהלת עסקים ובהיבט הזה 

כמובן שהמדינה יכולה גם להשתמש    היא לא יכולה להיות צד להפרות האלה.

בשו כשחקן  כן לשחק  לה או  להיות  יכולים  תלוי,  זה  כמנהלת עסקים,  או  ק, 

בנסיבות המקרה. עניין מאד פרטני  זה  אבל  שונים במקרים,  חברות   כובעים 

 ממשלתיות הן חברות לכל דבר ועניין לתחולת החוק.
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                                                              על אכיפה וציות בנושא קרטלים                  

                                                                                                      עו"ד מתן מרידור

                                   (ותף וראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' )ש

 קישור למצגת 

 

ליטיגציה בכלל, או כמעט שלא, אלא איך זה נראה אני רוצה לדבר לא על הצדדים של  

בעולם שלנו כשמייעצים לחברות, או איך זה נראה בעולם של החברות. מה קורה שיש  

עבירה, מה צריך לעשות, מה הדין נותן לנו, מה הוא לא נותן לנו ואיך מוודאים שלא 

 יהיו עבירות, או מצמצמים את החשיפה לעבירות.

קיבלתי טלפון מלקוח, מנכ"ל של לקוח שאתה שומע בטלפון    עכשיו, לפני כמה שנים

חברה   של  ממנכ"ל  טלפון  עכשיו  קיבלתי  "תשמע,  לי  אומר  והוא  כסיד,  לבן  שהוא 

שמו,   העניין  לצורך  אופיר  בשם  בחור  אצלך  עבד  תראה,  ככה,  לי  שאומר  מתחרה 

אצלכם?"    סמנכ"ל כך וכך, עזב לפני כמה שבועות, יש לנו עכשיו מכרז, עם מי מדברים

הוא אומר לו "מה זאת אומרת עם מי מדברים?" הוא אומר לו "כן, בעבר לפני מכרזים  

היינו מדברים עם אופיר, אז עם מי מדברים עכשיו?" אומר המנכ"ל, סליחה על השפה,  

 "וואט דה פאק אני עושה עכשיו?"

ה אני הולך  א' אמרתי לו אין דבר כזה, סגרתי את הטלפון וזהו, מה אני עושה עכשיו? מ 

לרשות התחרות אומר תשמעו גנבתי מהציבור כך וכך כסף במשך שנים, הסתבר לי  

 היום בדיעבד, תיכנסו בי? אני מגיש הליך נגד העובד שעזב? מה אני עושה עכשיו? 

טובה  תשובה  אין  הפרטי  בסקטור  הדין  עורכי  לנו  טובה  תשובה  שאין  היא  והאמת 

א מספיק הרימה את הכפפה ואין מספיק לשאלה הזאתי. עד היום לצערי הרשות ל

וודאות מספיק בהליכים להגן על החברות שגילו שהן ביצעו עבירה,  הליכים, או אין 

https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8.pdf
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אבל בואו רגע נדבר על מה יש. עבירות יש כל הזמן, לא יפה להגיד, אף אחד מהלקוחות  

י דין  שלי, מניסיון והיכרות שלי עם טל, גם לא ללקוחות של טל, אבל לקוחות של עורכ 

אחרים מבצעים עבירות, כנראה כל הזמן, זה קורה בכל העולם, זה קורה כנראה גם  

אצלנו. מעניין לציין שבכל הקרטלים שאנחנו נתקלים בהם, הקרטלים הבינלאומיים, 

וטל, תקני אותי אם אני טועה, לקוחות הם כמעט תמיד יפנים או גרמנים והקרטלים  

בארה"ב יושבים בכלא, באירופה משלמים על  כמעט אף פעם לא קורים בארה"ב, כי  

זה קנס, בארץ לפעמים גם לא זה, בארה"ב יושבים בכלא, אז אף אחד לא מתעסק עם  

 האמריקאים.

 

בוגר  טלעו"ד   מעניינת   וז  –  אייל  מאד  מאד  חושבת  אני  תרבותית  תופעה 

שההלשנות של מי שבעל החסינות, ההלשנות הן על זרים, זה תופעה מעניינת,  

 מש....זה מ

 

 תיכף נדבר על אותם מלשנים ומה קורה להם בארץ, או מה לא קורה להם בארץ. 

אבל יש פה הרבה כתבות, בפועל אני חושב שמיכל תסכים איתי, מיכל כהן, אנחנו לא 

רואים גידול משמעותי בענישה ובאכיפה נגד קרטלים בארץ. הרשות ניסתה להרים  

אינק  עולה  הוא  פער,  או  אחר  פעם  הרף  של  את  אמירות  יש  בקטנה.  רמנטלית 

 השופטים שזה חמור וצריך לעשות משהו, אבל לא במקרה הזה. 

והפוקוס של הרשות בשנים האחרונות הפך בגדול עבר לאכיפה אדמיניסטרטיבית, 

עוד יש הליכים פליליים נגד קרטלים, תמיד יהיו, תיאומי מכרזים לעולם יגיעו להליכים,  

 הוא מעביר לרשות ינהלו נגדו הליכים פרטיים. או חלילה הוא מבלף במידע ש 

אולי כעם ישראל כולנו צדיקים, קרטלים גדולים לא... גדולים באמת שיושבים עליהם  

שנים בכלא, לא ראינו פה. אני מניח זה גם כי בתי המשפט לא נותנים לזה להגיע לבתי  

 כלא, אבל גם כי יש איזה שהיא, משהו באכיפה לא קורה עד הסוף.

יו, צד שני. נניח שיש לך אירוע כזה שאתה מניח, אתה מגיע למסקנה שבוצעה  עכש 

 עבירה בתאגיד, מה אתה עושה עם זה?

אז זו שאלת הבדיעבד. גיליתי שניגשנו לא נכון למכרז, או שעשו מגעים לפני ההגשה 

 למכרז, עכשיו אני שואל את עצמי מה אני עושה במשך שנים. 
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לאותו לבוא  אפשרות  יש  פשעתי,   לכאורה  עוולתי,  תשמעו,  ולהגיד  התחרות  רשות 

אשמתי, בגדתי, הטלתי דופי, תסלחו לי, יש תוכנית חסינות של הרשות, היא וותיקה  

כמעט מכולנו פה, השימוש בה לא נעשה לדעתי כמעט אף פעם ואם כן בקושי רב. 

מגיעים בבקשות   כמעט שלא  לחו"ל  בניגוד  צדדים,  היא לא באמת משמשת  בפועל 

ות, בגדול אומרת בקשת חסינות אתה רוצה חסינות בוא תספר מה היה, תספק חסינ

האחרים   הנאשמים  שאר  לכל  להגיע  הדרך  את  לרשות  לנו  תקצר  המסמכים,  את 

ולהבין בדיוק מה היה וכתוצאה מזה לא נגיש נגדך כתב אישום או על דברים הרבה 

מי שקיבל חסינות גם יותר קטנים. הרשות בגילוי הדעת שלה לגבי קנסות גם אומרת 

 לא יקבל קנסות, אז לכאורה יש פה אינסנטיב כלכלי.

של   עם  לא  אנחנו  וודאות,  שם  אין  כי  להערכתי  קורה.  לא  זה  קורה,  לא  זה  בפועל 

שטינקרים ואין פה וודאות. יש שיקול דעת מאד רחב לרשות וכשאתה מגיע לחברה  

 ים "תלך לחסינות, כדאי".אני לא זוכר המלצות שלי, וגם לא מכיר המלצות של אחר

יש שמה    GIS  -, אז דוגמה אנקדוטאלית, קרטל הGIS  -דוגמה, טל הזכירה את קרטל ה

שורה של תביעות והייתה חקירה והיה כל מני דברים, היה "מלשין" היה מישהו שבא  

הליכים  ניהלה  לא  הוציאה,  לא  בסוף  הרשות  זרה.  חברה  קרה.  מה  לרשות  וסיפר 

שהוגשו,  השונות  הייצוגיות  התביעות  ואת  לה  עזרה  לא  כביכול  ההלשנה  פליליים, 

היא גם הפילה את כולם ואת עצמה וגם  הגישו גם נגד החברה שהתלוננה. כלומר,  

 חטפה יחד עם כל האחרים, באותה פרופורציה כמו האחרים.

ולעזור לרשות, לא כמעט, אבל האינטרס שלה   כיום לבוא  כלומר, אין שום אינטרס 

כדי   ולתקן,  הרף  את  להרים  צריכה  שהרשות  חושב  שאני  דבר  וזה  מופחת  יחסית 

י כולה לצאת בסדר, להקטין את הסיכון  שחברה שמגלה שהיא פישלה תדע שהיא 

 לעצמה.

יכולה לגלות שהיא כשלה, לפעמים החברה לא בסדר, אבל  כמובן שלא רק חברה 

 העובדים עושים שחיתויות, בהגבלים עסקיים אני לא מכיר מקרים שבהם הוא הופעל. 

  באופן די גורף המנגנון הזה מוכוון לסקטור הציבורי, בסקטור הפרטי הוא רק מגן על 

היכולת לפטר אותך, הוא לא באמת מגן על חושפי השחיתויות, לא יודע אם קרטל זה 

אני   אם  לדעת  אשמח  אני  מיכל,  היום,  לדעתי  הקרטלים.  חושפי  על  אבל  שחיתות, 

טועה, לא נעשה בזה שימוש אף פעם בהקשרים של הגבלים עסקיים, וזה, לא יודע  

ובפי אכיפה  לתת  מביא  זה  אבל  רע,  או  טוב  זה  לרשות  אם  החיים  את  מסבך  רוש 

 התחרות, שזה תמיד טוב, אבל זה מביא לתת אכיפה. 

 אבל כל זה בדיעבד.  
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בסדר  לא  הייתי  להגיד  לרשות  לבוא  אפשר  הנזק,  את  להקטין  מאד  קשה  בדיעבד 

 ולקוות שיתייחסו אליך ברחמים מסוימים, אין שום התחייבות או וודאות מראש.

 משתדלים לא להגיע למקומות האלה. מראש אנחנו כמובן  

א' או תיקנו אותו  48וחצי כבר, הוסיפו סעיף    3החוק תוקן לפני שנתיים וחצי, הוסיפו,  

 ואמרו שיש בעצם חובה של נושא המשרה לפקח על מניעת העבירות בחברה. 

במילים אחרות, תוודאו שלא עושים אצלכם עבירות, תעשו איזה שהוא סוג של מערך  

 ו לזה תוכנית אכיפה, תקראו לזה משהו אחר, זה לא כל כך חשוב.  אכיפה, תקרא

היה פעם איזה שהוא גילוי דעת מסודר של הרשות של תוכנית אכיפה, גם הוא כמו  

שמבינים   דין  עורכי  בסיוע  עושות  חברות  בבוידעם,  בעיקר  נשאר  החסינות  תוכנית 

קטיביות שלו, לא כל  בהגבלים כל מני סוגים של תוכניות אכיפה. בסוף זה נבחן באפ

 כך במה כתוב בחוברת.

אז בואו נדבר טיפה רגע מה עושה תוכנית אכיפה ומה היא לא יודעת לעשות ואיך היא  

 נראית. 

קודם כל, בפועל רשות התחרות שואלת בחקירות גם את העובדים גם את המנהלים  

 האם יש תוכנית אכיפה ואיך היא נראית. 

זה   שאלות,  מתוך  ציטוטים  כאן  חקירה  יש  מתוך  מדויקים  יותר  או  פחות  ציטוטים 

שנעשתה  באיזה שהוא תיק שמתנהל עכשיו בבתי המשפט, אני לא רוצה לחשוף את  

התיק, אבל ממש שואלים היו הדרכות? מה היה בהדרכות? מי עבר את ההדרכות? 

 שואלים את המנהלים, שואלים גם את העובדים.

ל אחד מהעת האחרונה שבו הייתה סוג  אני מכיר לפחות תיק אחד לדעתי שניים, אב

של תוכנית אכיפה והראו שהעובד שביצע את העבירות עבר את תוכנית האכיפה ולא 

כל כך, צפצף עליה, החברה יצאה בלי פגע והעובד הוגש נגדו כתב אישום, כלומר, אולי  

 הוגש נגדו כתב אישום. זה בפירוש שיקול, הרשות בפירוש מסתכלת על זה. 

שאני אורי    למרות  הרשות,  של  הקודם  המשפטי  היועץ  שנים  שבמשך  להגיד  חייב 

הוא  אכיפה  תוכנית  לגבי  איזה התחייבות  תנו  איתו,  ארוכות  שיחות  שוורץ, במהלך 

אומר מה התחייבות? תגידו תודה שאין לכם עבירות. זה הערך המוסף בתוכנית אכיפה  

 ך, זה לא מעניין אותנו.שאתה יודע שאין לך עבירות, מעבר לזה זה הכול על הראש של

אבל היום הרשות בפירוש בודקת את זה ואני חושב שכן מייחסת לזה משקל משמעותי 

 בשאלה של האם להגיש כתבי אישום ועד כמה בחומרה מתייחסים לאירועים שקרו.
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א', בהנחה 48עכשיו, מה נותנת תוכנית אכיפה? אז קודם כל אתה עומד באותו סעיף  

היא   האכיפה  וזה  שתוכנית  להגיד  חייב  אני  משרה,  נושאי  אחריות  של  אפקטיבית 

הימור שלי, אני לא רואה את רשות התחרות מגישה כתב אישום סטנד אלוון על סעיף 

א', שאומר סמנכ"ל כספים יקר, לא וידאת שיש תוכנית אכיפה, שב שנה בכלא. לא 48

דול, וזה בפירוש  רואה אירוע כזה קורה. זה בפירוש יכול להצטרף לכתב אישום יותר ג

יכול לשמש חלק מאיזה שהוא משא ומתן, תוותרו לי פה, לא נוותר לך שמה, הרשות  

יש לה איזה שוט בדמות של הליך פלילי, זה אף פעם לא נעים גם אם בסוף תצא מזה 

א', יש כאמור הפחתה  48נקי, ולכן יש גם בפירוש אינסנטיב משמעותי לעמוד בסעיף  

ת של הרשות העובדה שאתה מגלה את העבירות בעצמך בקנסות, בתוך גילוי הדע

 ומפסיק אותן ביוזמתך, הן שיקול משמעותי להפחית בקנסות.  

ויש כמובן איזה שהיא הגנה על החברה וזה נושא המשרה. גם בעובדה שזה עוזר לכם  

למצוא תקלות, למצוא עבריינים ולהפסיק אותם, אבל גם בעובדה שכן באת ועשית 

ת והצלחת, צריך גם להצליח בתוכנית אכיפה, זה כשלעצמו גם מקטין  וניסית והשתדל

 את סיכויי הגילוי, אבל לא פחות מזה מקטין את התיאבון של האכיפה נגדך. 

חשוב נורא להבין, תוכנית אכיפה זה לא, זה צ'ק ליסט, עמדת בו זה נגמר, זה תמיד 

ה משהו שמתאים לכולם,  תלוי נסיבות, זה תמיד תלוי תוכנית, אי אפשר לקחת מהמזוו

רוב הבעיות משותפות, אבל  נכון,  ולהניח שבזה תיפתר הבעיה.  להחיל על החברה 

בסוף יש תוכנית אכיפה נהדרת, אבל אתה נכנס לתוכנית אכיפה, עושה שיחה עם  

כולם   שלו?  המתחרים  של  הטלפון  את  יש  כאן  למי  תגידו  שואל  מהעובדים,  חלק 

 מרימים את היד.  

 הטלפון של המתחרים שלכם?  למה יש לכם את

 "אתה יודע, מכירים אותם, מדברים איתם".

ואתה מתחיל טיפה לגרד מתחת לפני השטח ואתה מגלה שעובר מידע כל הזמן, אז 

 יש תוכנית אכיפה, כולם יודעים שזה לא בסדר וכולם עושים את זה.

מתאימה אז זה שיש תוכנית אכיפה, ממש לא מספיק וצריך לראות שהיא אפקטיבית ו

לצרכים של החברה. ובסוף המציאות היא זאתי שקובעת, לא המצגות ולא החוות דעת 

ולא שום דבר, המציאות, מי דיבר, מה דיבר, לאחרונה בעיקר הווטסאפים, יש שורה  

של חברות בישראל שמה שהפיל אותן בסוף זה לא מה החברה רצתה או אפילו מה  

הו נראו  איך  זה  חשב,  לא  או  חשב  ובין  המנכ"ל  עצמם  לבין  הועבדים  בין  וטסאפים 

החברה לחברות אחרות, כי זה מבחינת הרשות משקף איזה שהוא מן מה חשבת בזמן  

 אמת, מה רצית בזמן אמת. 
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זה שבווטסאפ אתה שולח לאנשים אימוג'י אחד ומתכוון למשהו אחר, זה לא תמיד 

ר חמורים מכפי  נראה טוב שקוראים את החקירה, הווטסאפים לרוב נראים הרבה יות

להם   מייחסת  שהרשות  משמעותיות  ראיות  הם  פעמים  והרבה  אליהם  שהתכוונו 

 הרבה מאד משקל. 

 אז איך עושים בכלל תוכנית אכיפה? או מה צריך לחפש בתוכנית אכיפה?

שבו לא    2אז קודם כל מניסיון צריך להסביר את החוק. חוק התחרות, במיוחד סעיף  

אני וטל או מיכל נכנס לחדר ונמצא את עצמנו בוויכוחים,    ברור, בינינו, גם לא לנו, אם

בחודש. שפעם  יודעת  מיכל  אבל  בראשה,  מנענעת  יודעת שבערך פעם    מיכל  מיכל 

בחודש היא נכנסת איתי לוויכוחים וגם עם טל לוויכוחים, ליש תחולה, אין תחולה, לזה 

מלהיות ברור,   כן התכוונו, לזה לא התכוונו והמשמעות הזה שהחוק הזה הוא רחוק 

 הוא באמת רחוק מלהיות ברור. 

 נכון, בתיאומי מכרזים הוא נורא ברור, הוא נורא שחור.  

 

 בכל הקרטלים הוא נורא ברור. -כהן  מיכלד "עו

 

 על זה יש לנו מחלוקת.

 גם אתם בפס"ד שופרסל העליון חשב אחרת מהמחוזי שחשב אחרת מכתב האישום. 

הייתה הרשעה, במה בדיוק? תלוי איזה מסמך קוראים, זה אנכי, זה אופקי, שלל חוות 

 דעת על אותו הסדר כובל שהוא כביכול קרטל, או ניסיון לקרטל. 

 זה רחוק מלהיות פשוט.  

הכי חשוב, שאנחנו עוד חיים את זה, מיכל, טל, אני, רועי וטל, אנחנו חיים את האירוע  

 הזה. 

ב עובדים  וצריך מנכ"לים,  הזה  האירוע  את  חיים  לא  בשטח  המכירות  אנשי  חברה, 

להסביר את החוק כדי להבין בכלל, שהחברה תבין מה רוצים ממנה, שהעובדים יבינו  

איזה סוג של מידע אתה רוצה להבין כשאתה מנסה להבין אם נעשו קרטלים או לא  

 רה.נעשו קרטלים. ודרך ההסבר הזה של החוק לנסות לסקור את פעילות החב

  15המון פעמים, אם ניקח את הקרטל האיום והנורא שנגמר בכלום של הבנקים לפני  

במקום   מהכיסא,  לקום  הצורך  את  לחסוך  רצו  עובדים  שיחות שבסוף  היו  זה  שנה, 
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לעבוד קשה יותר קל לצלצל למתחרה שלך ולשאול אותו מידע רך כזה, לא נורא קשה, 

תכוונים כשאתם כותבים ככה במחירון  לא מתי תעלו מחירים? אלא מה בדיוק אתם מ

 שלכם? 

 אבל השיחות האלה אין ספור שכולם חושבים שהם צדיקים, היו לא חוקיות. 

שהעובדים   יהיה,  שבאמת  חשוב  נורא  צריך,  בחברה,  נעשה  מה  בדיוק  להבין  וכדי 

אני תמיד   לעזור,  צריך  כך  ואחר  רוצה מהם.  יבינו בכלל מה החוק  שאיתם מדברים 

ת אכיפה בכלל שמצריכה עורכי דין אחר כך לשוטף שלה, היא תוכנית  חושב שתוכני

אכיפה לא טובה, היא טובה לעורכי דין, אבל היא לא טובה לחברה. צריך לנסות לעזור 

וטיפול שמגיעים אלינו בנקודות  לחברה אחר כך להקים מערך של הדרכה, אכיפה 

 הקצה. 

ל עם הסמנכ"ל של החברה  הקרטלים הקשים בסוף, אז בחלקם באמת יושב הסמנכ"

השנייה בג'קוזי או לא בג'קוזי ומחליטים בוא נסגור את הקרטל הזה או את הקרטל 

ההוא, הלא הרבה מאד מקרים זה לא ככה. לפני, כשקופיקס נכנסה לשוק הגיע מנכ"ל  

דלק ישראל לחקירה, מנכ"ל דלק ישראל הגיעה לחקירה כי חברה נכדה שלו, קפה  

ממש זוטר, אחד מלמטה, יום קודם היה בג'ים ובג'ים הוא דיבר עם  ג'ו, עובד זוטר בה,  

חבר שלו מהג'ים והם דיברו על כל מני דברים שמדברים עליהם בג'ים, החבר הזה גם  

היה עובד בקפה בקפה, והשיחה הזו שהתגלגלה אחר כך לתקשורת ולעוד כל מני  

כלום, לא  נגמר שם עם  זה  כי    דברים אחרים, היה חשד לקרטל, בסוף  זה  יודע אם 

הרשות הבינה שלא היה כלום או כי לא הצליחה להוכיח שהיה משהו, זה נשאר ברמת 

החקירה, אבל העובד שהוא ניהל את השיחה עם העובד של המתחרה לא חשב לרגע  

על   סודי  מידע  לכם  הבאתי  להתפאר  כך  אחר  רץ  לא  והוא  עבירה  עושה  שהוא 

של שיחה  ניהל  הוא  קפה,  קפה  של  לכלא    ההתנהלות  הגיע  כמעט  בג'ים,  חברים 

 וכמעט גרר איתו את המנכ"לים לכלא, ולכן זה רחוק מלהיות מובן מאליו.

אם יש דברים קריטיים בהבניה של תוכניות אכיפה, זה קודם כל שההנהלה תשדר 

 שזה חשוב.  

יש איזה דיסוננס שאני לא מצליח להבין אותו. בסוף עובד עושה קרטל, מסתכן בכלא, 

ב אישית, החברה מסתכן  הוא  מזה,  מרוויח  ולא  את החברה בקנסות  קנסות, מסכן 

מרוויחה מזה, הוא בהנחה שהוא לא מקבל תגמול על הקרטל שאז שומו שמיים, הוא 

לא נהנה מזה, הוא נהנה מזה שיחשבו שהוא עובד טוב אולי, אבל זה עקיף מאד, הסיכון  

ה ובכל זאת עושים את זה בכל כל כך הרבה יותר גדול, לא ברור לי למה עושים את ז

העולם. לכן חשוב מאד שההנהלה תשדר שזה נושא חשוב, שזה לא כסת"ח בוא נעשה  
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תוכנית אכיפה כדי שנוכל להגיד שעשינו, אלא באמת שזה אירוע שההנהלה לא רוצה 

 שיעשו קרטל. 

עו"ד   נכנס  לדבר,  אוהבים  אנחנו  ישראלים  אנחנו  שזה  לדבר,  לעובדים  לגרום  חשוב 

ר, אף אחד לא מדבר. זה אירוע שלא תמיד מצליחים לקלף אותו ובסוף צריך להבין  לחד

יכולים בתוכניות אכיפה לגרום לעובדים להבין בדיני הגבלים   –דבר אחד   אנחנו לא 

עסקיים, זה לא יקרה בחיים. הרשות בטוחה שכמוהם כל השוק חי ושורק הגבלים  

ך לגרום להם להבין מתי צריך להרים עסקיים, זה לא ככה וזה לא יהיה ככה. כן צרי

דגל אדום, מתי צריך לשאול או מה צריך להרגיש להם לא בסדר. אם תוכנית אכיפה 

 עושה את זה, האמת עשינו הרבה. 

נועד למנוע את הקרטל הבא, או אם אני   כל הנושא הזה של תוכניות אכיפה בסוף 

שים אותו כי אתם רוצים לוודא שכשאתם כבר עושים קרטל אתם עו  –אהיה יותר ציני  

 ולא כי מישהו גרר אתכם אליו. 

 לא כדאי לרצות דבר כזה. –המלצה 

דין   לעורכי  הולכים  דין.  לעורכי  הולכים  שכן  זה  האלה  הדברים  של  רך  היותר  הצד 

ואומרים אנחנו רוצים לעשות הסדר מסוים, בואו תגידו לנו איך לעשות אותו. אז אם זה  

לפעמים עושים והולכים לעורכי דין ואומרים להם תגידו לנו  לא חוקי, לא עושים בסדר,  

איך עושים הסדר כזה או הסדר אחר, פעם היו פטורי סוג מסודרים, היינו יכולים או 

רבים לא  לא,  כן לא  כן  אומרים  הולכים לרשות מגישים מכתב  היינו  פטורים בכלל, 

 רבים ופועלים על פיו.  

אותם בבית. הולכים לעו"ד או לא לעו"ד, חכם  היום חלק גדול מאותם פטורים עושים  

 יותר או חכם פחות, מבין יותר או מבין פחות ומקבלים ממנו חוו"ד משפטית. 

 חוו"ד משפטית, מה שנקרא סלף אססמנט אמורה לתת לנו הגנה פלילית.

אז קודם כל צריך לזכור, היא צריכה לעמוד במבחנים של חוו"ד משפטית, אלה מבחנים  

 קשים.  

ו את מיכל כמה חוו"ד משפטיות היא קראה מהסקטור הפרטי שהיא אומרת  תשאל

וואלה זה בטון, לא הרבה. לא כי היא נגדנו, היא נגדנו, אבל כי ככה זה, רואים דברים  

 מכאן אחרת מכפי שרואים משם. 

היא לא מספקת   זהו.  חוו"ד משפטית מספקת הגנה פלילית,  צריך להבין  דבר שני, 

 20%הלית, היא שיקול דעת בקנסות גם כן לא משמעותי, רק  הגנה מפני אכיפה מנ

היום, אבל היא לא מספקת הגנה מפני אכיפה מנהלית, גם לא מפני האמירה "תפסיק 
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את זה", לא רק האכיפה, גם האמירה תפסיק את זה. עשית, קיבלת חוו"ד, תפטר את  

ובט לקרות  יכול  לחלוטין  זה  הכובל,  ההסדר  את  לעשות  תפסיק  שלא  העו"ד,  וח 

מספקת שום הגנה מפני תביעה אזרחית, ולכן מראש היא מייצרת הרבה פחות וודאות  

 לחברות. 

ואומרים  לרשות  עכשיו  פונים  פעמים  הרבה  יש  המלצה,  אזהרה,  ופה  אחר,  דבר 

תשמעו הנה בקשת פטור, אומרת הרשות תודה, יש סלף אססמנט, תשבור את הראש 

חה הזאת ואומרת הרשות יודעת שאנחנו הולכים  לבד. לא מעט עורכי דין יוצאים מהשי

לעשות את זה, אמרו לנו לך תעשה סלף אססמנט, סימן שהם זורמים, הם זורמים, 

היו  זה היה באמת מפריע להם  יודעים, אם  לא  זה אבל הם  אולי הם לא מתים על 

ממש לא. אני    –אומרים לנו לא. וכאן אני אהיה רגע דובר של הרשות, להזהיר אתכם  

לרשות מכ  פנו  שצדדים  בעת  שבו  בוטה  מאד  מאד  אחד  מקרה  מקרים,  מספר  יר 

בשאלה לגבי הסדר כובל אמרה הרשות לצדדים חבר'ה, סלף אססמנט, תעזבו אותי.  

באותו זמן הלקוח של הרשות, שמו משרד המשפטים, פנה לרשות שאל אותה תגידי 

ם פנים ואופן לא, מותר לעשות את זה בלי רגולציה, בלי תקנות? אמרה הרשות בשו

שלא תעז, אתה רוצה לך תסדיר תקנות, אסור לך. ואותו פה שאמר לסקטור הפרטי  

לך תעשה סלף אססמנט התכוון לזה, שבור את הראש לבד. אם אתה חושב שזה חוקי  

תתקדם את יור לונג ריסק, ואם אתה חושב שזה לא חוקי אל תעשה את זה, וכששאל  

עו"ד של הממשלה, האם את חושבת שזה חוקי?  אותה מישהו לא כרגולטור אלא כ 

התשובה הייתה ממש לא. לכן האמירה של הרשות לכו תעשו סלף אססמנט רחוקה  

שהגנה   כמה  מאד,  ולהיזהר  זה  את  לזכור  צריכים  אנחנו  ביטוח,  תעודת  מלהיות 

מצומצמת שחוות דעת משפטיות נותנות לחברות, זה ממש לא קר בלאנש לעשות מה  

 ומאמינים לנכון.שאנחנו רוצים 

 אני אלך רגע שני צעדים אחורה להתחלה. 

יש קרטלים, תמיד היו וכנראה שגם תמיד יהיו. המטרה שלך בסוף זה שהם לא יהיו  

אצלך בבית וכשהם אצלך בבית א' זה יהיה כמובן בלי ידיעתך כי אתה לא רוצה שזה 

לתפוס אותם מראש, או  יהיה אצלך בבית, תצליח להרחיק את עצמך מהם, בין אם  

 בין אם כבר תפסת אותם שתדע לצמצם או לתחם את הנזק שהם גורמים לך.

היום הכלים שיש לנו הם מצומצמים, תוכנית אכיפה היא כלי מאד חושב, הוא נותן  

משהו לא הרבה מעבר לזה. הרשות להגבלים לדעתי צריכה להרים את הסיפור הזה  

חושפי על  והגנה  החסינות  תוכנית  שיהיה    של  כדי  קרטלים,  חושפי  או  שחיתויות, 

אינטרס הרבה יותר גדול לחברות להגן על עצמן שכבר דבר כזה קורה, ועד אז אנחנו 

 צריכים להמשיך ולהיזהר מאד.
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היסוד נפשי מביצוע עבירת ההגבלים הינו פקטור קריטי האם    –  נדב ממלוק

 בסיכויי הצלחת התביעה? 

 

תביעה? האזרחית או הפלילית? בפלילית זה לא מעניין בכלל, היסוד הנפשי שלך    ואיז

 לא מעניין.

 

 למה לא מעניין? בסוף זה מודעות, להפך. פלילי זה מעניין.   -  כהן  מיכלעו"ד  

אני לא יודעת, זה לא הולך בחינם, אולי אצלך זה נראה כאילו אנחנו לא מוכיחים  

יסוד  זמן מושקע בלוודא שיש  זה, או שאנחנו לא מתייחסים לזה. הרבה  את 

 נפשי בפלילי.  

 

אני לא מכיר הרבה מקרים שבהם הרשות ראתה מישהו שביצע עבירה ואמרה אה 

החבר'ה האלה שדיברו, שניים שעובדים    דיברת על שני  הוא לא מבין מה הוא עושה.

לא   או  עבירה  ביצעו  ושיחת אקראי שלהם, האם הם  אצל מתחרה מסוים  אחד  כל 

 ביצעו? אבל היסוד הנפשי לא היה שם, לא הייתה להם שום כוונה.

 

צריך להבדיל פה בין היסוד, בין מודעות לעצם זה שמה שאתה    -   כהן  מיכלעו"ד  

ריך, זאת אומרת לא צריך להיות מודעות לפן עושה הוא אסור, שאת זה לא צ

הפלילי שבמעשה שלך, אל מול המודעות שלך למה שאתה עושה, לעצם זה 

שאתה מגיע להסדר, בהנחה שהם הגיעו להסדר, אם הם לא הגיעו להסדר אז 

אז  על משהו,  שלך  אבל אם אתה מסכים עם החבר  לזה,  מודעות  להם  אין 

סכמת איתו, על מה הסכמת איתו, זאת מספיק שאתה מבין שהסכמת עליו, ה

מספיק  וזה  מבצע  שאצה  לעובדות  מודע  להיות  צריך  העובדות,  על  אומרת 

 ליסוד נפשי של מודעות.  

 

  המורכבות של החוק היא לא, היא בד"כ פחות בעובדות, היא במה המשמעות שלהן.

 בעבירות של קרטל, אז אם זה קרטל ממש שתיאמת מכרזים ושלחת את שתי הצעות 

המכרז שלך באותה מעטפה כי אתה טמבל, מכרזים לא מתאמים בטעות, אבל למשל  
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יכולות להיות גם בלי, אתה לא מבין שאתה  עבירות מידע, גם במכרז עבירות מידע 

מבצע עבירה. שאל אותי אותו מנכ"ל על מה היו השיחות של הסמנכ"ל שעזב את  

ם, הוא שאל, זה מכרז חשוב  החברה היה עושה, מה תיאמו מכרזים? לא תיאמו מכרזי

אולי לא תיגשו  זכית במכרז הקודם?  זוכר שאתה  זה מכרז מהותי לכם, אתה  לכם, 

למכרז הזה? לא חילקו את השוק, לא עשו טבלת אקסל כמו בחלק מהקרטלים וסידרו 

 זה שלך, זה שלי, לא, רק רצו להבין מי ומה ולמה.

אותו   או  חשב,  שהמנכ"ל  להיות  יכול  כזאתי,  עושה  שיחה  לא  שהוא  חשב  סמנכ"ל 

עבירה, כי הוא לא יתאם את המכרז, השתגעת? הוא רק יאותת שזה נורא חשוב לו. זו  

 עבירה.

המודעות היא לא לביצוע עבירה, אלא העובדה שאתה מדבר עם מישהו שהוא מתחרה 

 שלך ואתה מדבר איתו על מכרז, ביצעת עבירה. 

ת, שהעברת, שדיברת, שנתת לצד לרשות נורא חשוב באמת להוכיח שהייתה מודעו

השני, זיהית את הקול שלו וקוראים לו משה ואתה יודע שהוא עובד אצל המתחרים  

 שלך, סבבה.

 באותו רגע נגמרה השאלה של המודעות מבחינת הרשות. 

ביצעת   זה בכלל לא מעניין,  פיקס,  בו  ידעת שיש חוק תחרות, חשבת שאתה עומד 

 עבירה. 

, בתיאומי מכרזים קשים אין מורכבות של מודעות, אבל המון ופה המורכבות, עוד פעם 

מקרים שמבחינת הרשות ברור שעשית דברים שהם לא בסדר, הצדדים לא מעלים  

על דעתם שזו עבירה, הם מעבירים מידע רך כזה שמבחינת הרשות, ויכול להיות שהיא  

הצדדים צודקת, פוגע בתחרות, או מקים חשש משמעותי לפגיעה בתחרות. מבחינת  

זה סתם, כולם מדברים, אז אני דיברתי, אז אמרתי לו, שיקרתי, עבדתי עליו, מה זה 

 חשוב? ביצעת עבירה.  
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  קרטלים בראיית רשות התחרות                                                                             

 )יועצת משפטית וראש המחלקה המשפטית, רשות התחרות(                                  מיכל כהן עו"ד 

 

 >ההרצאה לא תומללה<
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כיצד לפצות את כל נפגעי הקרטלים?                                                                             

                                                            (הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב ) רועי שלםד"ר 

 קישור למצגת 

 

ברק  ד"ר ו שרון חנספרופ'  אני רוצה לדבר אתכם על מאמר משותף שכתבתי יחד עם 

בקרוב    ,ירקוני להתפרסם  עוסק  .  Journal of Legal Analysis  -בשעתיד  המאמר 

בשאלה כיצד ניתן לפצות )בהליך אזרחי( נפגעי קרטלים, והוא מתייחס גם לפיצויים  

 בתיקים של מחיר מופרז.   

טכני, יש בו אפילו מתמטיקה, אבל אני אנסה להיות לא טכני   המאמר עצמו הוא קצת

 . בהרצאה 

נניח שיש אופים שמוכרים לחם    אני קורא לה דוגמה של מקטע בודד.ש   דוגמהנתחיל מ

ויום אחד הם מחליטים ליצור קרטל ולהעלות את המחיר של   ישירות לצרכן הסופי 

 הלחם.  

בהרצאה הראה  שטל  כמו  הגבוהים,  שהמחירים  גם    כמובן  יכולים  שלו,  הראשונה 

כיכרות יקנו רק   2לגרום לחלק מהצרכנים להקטין את הצריכה שלהם במקום לקנות  

כיכר אחד, וחלק מהצרכנים אפילו נמנעים לחלוטין מצריכה של הלחם בגלל המחיר  

 היקר כל כך שלו.

היה מחיר נורמלי ובמקום המחיר  אפשר לראות גרפית ש לאחר שנה הקרטל נחשף.  

יש את הנזק  .  י הזה של היעדר קרטל אנחנו מקבלים את המחיר של קרטלהנורמל

https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A8-%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%9D.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A8-%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%9D.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A8-%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%9D.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A8-%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%9D.pdf
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אלה  גם נזק ל  ויש   ;לאלה שמשלמים יותר, עדיין קונים לחמים ומשלמים פשוט יותר

 שהקטינו צריכה או נמנעו מצריכה.

יש   לכם  כל.  קודם  כולם  את  צריך לאתר  לפצות את הצרכנים.  רוצים  אנחנו  עכשיו 

 פני שנה? כנראה שלא. זה משימה מאד מסובכת.קבלות של לחם שקניתם ל

אם מצאתי  בצריכת הלחם? אפילו  ירידה  בגין  צרכנים  איך אנחנו מפצים  חוץ מזה, 

מישהו עם קבלה, יש לו קבלה על כיכר לחם אחת, אבל בעצם אנחנו לא יודעים שהוא  

 . שתי כיכרותהתכוון לקנות 

ם, אבל נמנעו כליל בגלל המחיר  כמובן עוד יותר קשה למצוא את אלה שהיו קונים לח

 הגבוה.  

 אז אתם רואים שיש כאן בעיה. 

מציאותיות   יותר  קצת  שהן  לדוגמאות  שהולכים  מורכבת  יותר  עוד  נהיית  הבעיה 

שבעצם האופים אפילו לא במערכת יחסים ישירה מול הצרכן הסופי, אלא המאפיות 

ואנחנו הולכים לחנות זה למשל לפחות לקמעונאים  וקונים את הלחם    מוכרות את 

משם. סביר שבגלל שמכרו למאפיות לחם במחיר יותר גבוה, גם הן נוקבות במחיר 

גבוה יותר ללחם לצרכנים, ולכן יש לנו שוב את אותה בעיה של פחות רכישות בסופו 

 של דבר.  

 אנחנו רוצים לפצות את כולם.

וגם    (חנויות)ה   גם לצרכנים הישירים   :באופן כללי סביר שנגרמו נזקים בשני המקטעים

אתגרים של  כלומר, מעבר ל .לצרכנים העקיפים, כלומר לצרכנים הסופיים של הלחם

הדוגמה הקודמת של למצוא את האנשים עם הקבלות ולחשוב מה לעשות עם זה,  

, כלומר גלגול  Passed-on  -אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לאמוד את הנושא הזה של ה

שא די מסובך לאמוד וצריך לדעת כמה מזה בעצם גולגל וכמה לא גולגל זה נוהנזק.  

 ומה הייתה בסוף ההשפעה על מחיר הלחם. 

הגישה   את  יש  שבגדול  משפטי  ויכוח  שהוא  איזה  גם  שיש  להגיד  ברקע  רוצה  אני 

רק   כלומר,  הנזקים,  בגין  לתבוע  יכול  הישיר  הצרכן  שרק  שאומרת  האמריקאית 

לתבוע בגין כל הנזקים.    והן תוכלנהלתבוע את האופים,    התוכלנהחנויות במקרה הזה  

לתבוע את האופים וגם   תוכלנהלעומת הגישה האירופאית שאומרת שגם החנויות  

יוכלו לתבוע את הנזקים  הצרכנים העקיפים, הצרכנים הסופיים של הלחם גם הם 

ות  שלהם. יש בעצם שתי גישות משפטיות שלכל אחת מהן יש את היתרונות והחסרונ

 שלה. 
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  הוכחותעם  מודלים פורמליים  בין השאר באמצעות    –   אנחנו בעצם פיתחנו במאמר

לו שיטת הפיצוי המתגלגל    –מתמטיות   פיצוי מוצע שאנחנו קוראים  . PCC  –מנגנון 

בית   של  הכלים  בארגז  טוב  כלי  להיות  יכול  שזה  חושבים  אנחנו  מסוימים  במקרים 

גם לחלק את הפיצוי בצורה  ,  מספיק טובהמשפט בשביל לנסות גם לתת פיצוי שהוא  

ראויה וגם להגיע אולי לפתרון לפעמים בגישור או בבוררות של משהו שיכול להיות  

 מקובל על כל הצדדים.

בסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות את הפיצוי באמצעות הורדת המחיר העתידי של  

 הלחם. אני אסביר למה אני מתכוון. 

שהיה לנו מקודם ובעצם    B  -ו  A  -אתם זוכרים את ה.  דדהמקטע הבונחזור לדוגמה של  

ירדו מהמחירים של   אז המחירים  נחשוף את הקרטל,  רק  דבר,  שום  נעשה  לא  אם 

 קרטל למחירים ללא קרטל, כלומר, נגיע לכאן.

אנחנו חושבים שבמקומות שבהם המחיר הזה גבוה מהעלות השולית לייצור לחם, 

נניח שקל והמחיר  ( עם הקמח והמים והאנרגיה וכו')כלומר נניח לחם עולה לנו לייצר 

הרגיל של לחם בלי קרטל הוא שקל וחצי, אז אנחנו מציעים למצוא איזה שהוא מחיר  

וחצי יהיה המחיר שיהיה בתקופה .  בין שקל לשקל  יקבע שזה  בית המשפט בעצם 

באופן   ,בלי להקדיש לזה מאמצים. אם נניח שאותם צרכנים קונים לחם, אזי  הקרובה

והם יקבלו פיצוי בדרך הזאת, בדרך שבה הלחם  וכל לאתר את צרכני הלחם  נ  ,טבעי

 העתידי יהיה יותר זול מאשר הלחם הקיים.  

צריך להגיד שבשביל ליישם את השיטה הזאת תחת תנאים מסוימים צריך מעט מאד  

מידע של  המינימום  את  צריך  המשפט  בית  הכמויות .  מידע.  את  לדעת  צריך  הוא 

חירים עם ובלי קרטל, שזה המינימום שאי אפשר לקיים משפט שקשור לקרטל  והמ

והוא צריך למצוא איזה שהוא מחיר, לא משנה איזה, שהוא    ;בלי שני הדברים האלה

השולית העלות  לבין  הרגיל  המחיר  למשך  .  בין  אוכף  שהוא  המחיר  יהיה  זה  בעצם 

תקופת הפיצוי שנקבעת  תקופה מסוימת. אנחנו גם מסבירים איך קובעים את הזמן  

בהרצאות    .מסובכים   בצורה מסוימת, גם כן בצורה מאד מאד קלה, לא צריך נתונים

בכדי לקבוע היקף של נזקים של קרטלים צריך, באופן כללי, לדעת  הקודמות הוזכר ש 

בענף התחרות  מבנה  הענף,  במבנה  ביקוש  מציעים  גמישויות  שאנחנו  בשיטה  כל  . 

כדי לקבוע את הדברים האלה לא נדרשים, א נחנו בעצם צריכים מינימום של מידע 

 תקופת הפיצוי, וכך אנחנו מציעים לפצות את הצרכנים.

אני מניח שמי שמתעסק    שמוצעת על ידינו היא שיטה שונה משיטת הקופונים.השיטה  

או שראה תיקים כאלה של פיצוי צרכנים במקרים של קרטלים ראה הרבה פעמים  

מאד    .קופונים בארה"ב  הקופונים  נפוצהבעיקר  שלנו  שיטת  השיטה  לפחות  .  שונה 
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קופונים לא בהכרח  ראשית,  בשלושה היבטים ואנחנו מעמיקים על זה יותר במאמר.  

לל שהרבה פעמים עושים בהם כל מני מניפולציות, מייצרים ערך אמיתי לצרכנים בג

את המחיר   50%מסכימים לתת    המעווליםלמשל   קודם מעלים  שנייה  אבל  הנחה, 

אנחנו יודעים גם לפי הספרות ששיעור  שנית,    למחיר כפול ואז בעצם אין שום הנחה.

  בשביל לתת את הקופונים לאנשים שלישית,    המימוש של קופונים הוא מאד מאד נמוך.

הנכונים אז אנחנו נשארים עם אותה בעיה שאמרתי לכם מקודם שצריך למצוא, לאתר  

י צריך עכשיו למצוא את הקבלה שלי  . כלומר, בדוגמה של הלחם, אנאת אותם נפגעים

מהלחם לפני שנה ואז יתנו לי קופון ואז יש סיכוי מאד מאד גבוה שאני לא ארצה בכלל 

 וב הסיכויים שלא קיבלתי פיצוי. לממש אותו וגם אם אני אממש אותו, ר

וגם    מאמרב מורכב  יותר  שהוא  מודל  בונים  מודל  .  גמיש אנחנו  ממש  פתרנו  אנחנו 

מתמטי שנותן הרבה הרבה מקטעים, כלומר, יכול להיות למשל שהקרטל הוקם בין  

היצרנים, הם מוכרים למפיצים, המפיצים מוכרים לקמעונאים, הקמעונאים מוכרים  

יש נזקים בכל אחד מהמקטעים האלה, יש כאן שלושה מקטעים    לצרכנים הסופיים,

במקרה הזה, מכירה ראשונה, מכירה שנייה, מכירה שלישית, אז יש נזקים בכל אחד  

 מהמקטעים האלה, גם פירמות וגם צרכנים סופיים. 

, גם במבנה מורכב מסוג זה, וגם בשווקים  תכונות של השיטה שלנו  3אנחנו מראים  

 .פשוטים יותר

הרתעה. מנקודת מבטם של חברי הקרטל הפיצוי בשיטה הזאת   – כונה ראשונה  ת

שמחושב לתקופה שאני נקבתי בה מקודם, הוא מרתיע. כלומר, הפיצוי שבית המשפט  

 משית על חברי הקרטל גבוה מהרווח שנוצר להם כתוצאה מהקרטל. אז יש הרתעה.

. כלומר, אם אנחנו רוצים הפיצוי הזה מייצר עסקאות יעילות נוספות  –תכונה שנייה  

רוצים  או משהו מהסוג הזה, אנחנו  גישור או להגיע לפשרה  כאן למשל בהליך של 

, אז הם לוקחים בחשבון שבגלל שבשיטה הזאת הלחם  המעווליםשיתוף פעולה עם  

עכשיו יימכר הרבה יותר בזול, אז ייווצרו להם עוד עסקאות יעילות נוספות. הם ירוויחו  

כדאי להם לשתף פעולה במקרה הזה וליישם את השיטה הזאת בגלל קצת יותר ולכן  

 שהם מייצרים עוד עסקאות למוצר שלהם.

אנחנו מפצים באופן מלא כל אחת מקבוצות ביישום השיטה שלנו,    –תכונה שלישית  

וכו'.   הקמעונאים  המפיצים,  הפירמות,  גם  מהמקטעים,  אחד  כל  כלומר  הנפגעים, 

פצים את הנפגעים האנונימיים, את אלה שבעצם אין מפצים גם את הצרכנים וגם מ

. אנחנו  דרך לאתר אותם, אלה שהיו קונים כיכר לחם אבל בגלל שהמחיר גבוה לא יקנו

אנחנו רואים אותם שוב ושוב  לאורך זמן, וכך    הביקוש הוא קבוע מניחים לצורך כך ש 

כז  במכולת, הנחה  מרכישה.  נמנעו  שבהם  התקופות  על  פיצוי  מקבלים  היא  והם  ו 
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סבירה למדי למשל במוצר כמו לחם, שהוא מוצר שקונים אותו באופן שוטף, והוא לא  

אז בעצם הם יגיעו באופן טבעי למכולת, יקבלו לחם בזול ויקבלו פיצוי   .מוצר אופנתי

שזה משהו שאני חושב שכמעט אין שיטות שמצליחות להגיע גם לנפגעים האלה. וגם 

וספות בשוק. כלומר, הם אפילו מקבלים פיצוי יתר, עבורם יש בעצם עסקאות יעילות נ

עוד   לקנות  מצליחות  גם  הן  הפיצוי  מאשר  שחוץ  מזה  נהנית  מהקבוצות  אחת  כל 

 לחמים בזול בסיטואציות אחרות.

מפצה היא    ;יש הרתעה אז אני אסכם שוב את היתרונות של השיטה שאנחנו מציעים: 

ומגדילה בכך את   עוד עסקאות יעילות,  תמייצר ; והיא  באופן מלא את הקבוצות השונות

 זה בעצם טוב לכל הצדדים.  היעילות הכלכלית.

בעצם רק במישור שבין חברי הקרטל לבין    השיטה שלנו היא  היישום שלשימו לב ש 

המאפיות   אתם  אומר  שהוא  היחיד  הדבר  המשפט,  בית  בעצם  הישירים.  הצרכנים 

קרטל,   הישיריםתשעשיתן  לצרכנים  לחם  שקל  מכרו  של  במחיר  ועשרים    שלכם 

בעצם  . לכן  זה הדבר היחיד שהוא קובע, כל השאר בעצם נקבע אוטומטיתאגורות.  

שיטת פיצוי כזאת קצת מזכירה את השיטה האמריקאית, אבל מצד שני אנחנו נותנים  

 השיטה האירופאית.   תכאן פיצוי לכל המקטעים הלאה, שזה בעצם מה שדורש 

אתר צרכנים, לא ישירים, לא עקיפים, היישום הוא יחסית  בית המשפט כאן לא נדרש ל

 פשוט ולא דורש מידע נוסף מעבר למינימום ואנחנו מראים את זה יותר בהרחבה.

מ כל  יש  נהדר,  נשמע  שזה  בהרחבה  ילמרות  בהם  דנים  ואנחנו  ביישום  מגבלות  ני 

אי פעם,  כל קרטל שיהיה  לפיצוי של נפגעים מ   במאמר. זה לא נועד להיות פתרון קסם

נוסף  זה בעצם כלי  כלי ,  אלא  יכול להיות  שבמקרים מסוימים אנחנו חושבים שהוא 

 מאד מאד יעיל. 

גם אם לא מתקיימות, אפשר לעשות כל מני  , ש ני הנחותיאנחנו מניחים כל מבמודל  

התאמות במודל שלנו בשביל לתקן אותן. אני מסביר את זה כאן, אני כרגע לא אכנס 

לו חיי מדף  לזה. אבל קחו בחשבו ן שאנחנו מניחים שמדובר בשירות או מוצר שיש 

זה לא היה המצב, אז בעצם   דוגמה טובה, גם במוצרי חלב. אם  זו  קצרים, אז לחם 

מאד   המחירים  שבו  הפיצוי  בשביל  מספיקה  שהיא  שחשבנו  תקופה  נותנים  אנחנו 

ורים או  קופסאות שימ)נניח אם המוצר הוא    נמוכים. אם אפשר לאגור את המוצר הזה

, אז בעצם אנשים יאגרו הרבה יותר מאשר הפיצוי שאנחנו רצינו  (משהו מהסוג הזה

אז אנחנו לוקחים בחשבון שזה מתאים .  לתת להם ובעצם כאן יהיה לנו תקלה ביישום

מה   שבעצם  כאן  מניחים  שאנחנו  בחשבון  לקחת  צריך  מסוימים.  מאד  למוצרים 

המשקל בשיווי  סטטי  שקיבלנו  בשוק,  שחישבנ  במודל  שהתקבל  מה  באמת  זה  ו 

 לפעמים יש כל מני חיכוכים בשוק ולאו דווקא מגיעים לשיווי המשקל שחישבנו.



 
 

34 
 
 

הזה שלמנגנון  לציין  רוצה  ביישום  ,אני  בו  גדולים  מאמינים  מ  ,שאנחנו  כל  לו  ני  ייש 

אפשרויות הרחבה. אפשר ליישם אותו גם בתיקים של מחיר מופרז, לא רק בתיקים  

טית היה אפשר ליישם מודל דומה גם כאלטרנטיבה לקנסות, אני לא של קרטל. תיאור

הקיימת    יודע החוקית  במסגרת  אפשרי,  אם  היה  אבל  זה  רגולטור  אם  תיאורטית 

מעוניין להגדיל את הרווחה החברתית, היה יותר טוב מלהגיד לפירמה מסוימת תני לי 

ותם באיזה שהיא דרך  מיליון שקל, להגיד לה תיקחי את המיליון שקל האלה ותגלגלי א

של הנחה לצרכנים. שוב, מקרים מסוימים ותיאורטית היה אפשר אולי ליישם משהו  

 כזה.

גמיש בשביל לאפשר בכל אחד מהמקטעים את  צריך להגיד שהמודל הזה מספיק 

מבנה   מה  אותנו  מעניין  לא  בעצם  למונופול,  משוכללת  תחרות  בין  המנעד  מלוא 

בתחרות קורנו וגם בתחרות משוכללת וגם במונופול וגם  התחרות באמצע, זה עובד  

 . כאשר קיימים פחות מקטעים אנכיים

עקרונית, וזה משהו שאנחנו עוד חושבים עליו, היה אפשר בעצם ליישם מנגנון דומה 

ייצוגית נגד  אולי גם בכלל בדברים שלא קשורים לדיני תחרות, למשל סתם תביעה 

היא במקום ש   עת על משהו בשם הצרכנים, אז. נניח שאסם נתבאיזה שהיא פירמה

תתרום מיליון שקל לאיזה עמותה, אפשר היה אולי ליישם את זה למחיר של הבמבה  

וכולם מרוויחים מזה. מה שיפה בזה זה שבסוף כולם מרוויחים מזה, גם אסם תהיה 

לכך היא הנטל העודף,  הסיבה    יותר מרוצה מאשר לשלם מיליון שקל וגם הצרכנים.

כתוצאה מכך    אובדן היעילותו שוחחנו בהרצאות הקודמות. הנטל העודף הוא  שעלי

. ברגע שאנחנו  שמוצרים או שירותים נמכרים במחיר גבוה מהעלות השולית שלהם

מורידים את המחיר והוא עדיין גבוה מעלות שולית, אנחנו בעצם מצמצמים את הנטל  

ייהנו כולם  שבו  יש מקום  ולכן  לשלםה)גם המעוול    –  העודף  וגם    ( פירמה שצריכה 

 הצרכנים. 

 


