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 תקציר

מסמך זה מציג את עמדת התנועה בעניין גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופולין כניצול כוח 

א זה. מונופוליסטי לרעה, בהמשך לפניית רשות ההגבלים העסקיים לציבור לקבלת תגובות בנוש

 עמדת התנועה נסמכת על שני עקרונות מרכזיים בנושא זה. 

נם בראש ובראשונה ראשית, לעמדת התנועה תכליתם ותפקידם של דיני ההגבלים העסקיים הי

הגנה על הציבור, כאשר התפקיד אינו נעצר רק בשלב ההגנה על התחרות עצמה, אלא ממשיך גם 

ההגנה על הציבור, בין היתר מפני מחירים סוים. לאחר שנפגעת התחרות וקיים מונופול בענף מ

מופרזים, הינה לב דיני ההגבלים העסקיים, כאשר אחת הדרכים לביצוע הגנה זו היא בשמירה על 

 קיום תחרות חופשית, אך גם לאחר שתחרות זו אינה מושגת. 

יבט שנית, לעמדת התנועה יש להפריד בין שני היבטים שונים של סוגית המחיר המופרז. הה

הראשון נוגע לשאלה העקרונית והכללית האם בכלל ראוי שגביית מחיר מופרז תיחשב כפעולה 

אסורה בה מנצל בעל המונופולין את כוחו לרעה, כאשר לעמדת התנועה התשובה לשאלה זו הינה 

בחיוב. ההיבט השני נוגע לדרך פעולתה של רשות ההגבלים ובכלל זה את כמות המשאבים שהיא 

צות לאכיפת עילת המחיר המופרז, יחד עם דירוג סדרי העדיפויות הכללי בהקצאת בוחרת להק

במסמך שפרסמה הרשות בו הזמינה את הציבור לחוות את דעתו, נוצר ערבוב בין משאבי הרשות. 

שני היבטים אלו, כאילו עצם שאלת המשאבים משליכה גם על הדיון העקרוני בסוגית המחיר 

 המופרז. 

כזיים המופנים כלפי עילת המחיר המופרז מתייחסים לפגיעה בתמריצי טיעוני הנגד המר

ההתייעלות והחדשנות מעצם קיום העילה; הנחה כי המחיר המופרז מתקן את עצמו על ידי 
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משיכת שחקנים חדשים לענף; חוסר אפקטיביות של האיסור ועלויות גבוהות באכיפתו; קשיים 

  רז; ועוד.ביישום המבחנים והשיטות לזיהוי מחיר מופ

עוד בטרם התייחסות לטיעונים אלו חשוב להבהיר כי האיסור על גביית מחיר מופרז אינו המצאה 

או חידוש תוצרת ישראל, אלא נפוץ ורווח מאוד בקרב מדינות אירופה השונות ובכללן גם גרמניה 

ואנגליה. למעשה איסור זה אומץ בישראל בהשראת האמנה לתפקודו של איחוד האירופי, 

  1בהשראת הפסיקה האירופית שפירשה אמנה זו וקבעה את האיסור על גביית מחיר מופרז.ו

מעבר לכך, הטיעונים בדבר הפגיעה בתמריצי ההתייעלות ובכך שהמחיר המופרז ייתקן את עצמו, 

אינם רלוונטיים כאשר מדובר במצב של מונופול טבעי, או מונופול בחסות ממשלתית כפי 

במשק הישראלי. יחד עם זאת, גביית המחיר המופרז לעיתים קרובות  שמתקיים במקרים רבים

אף משמשת ככלי אסטרטגי בידי המונופול למנוע תחרות כאשר המונופול מספק במקביל גם מוצר 

, כגון תשתיות תקשורת המסופקות על ידי גלם הנחוץ לשחקנים האחרים לצורך כניסה לענף

 . מונופול תקשורת

סמך, גם הטיעונים בדבר חוסר אפקטיביות הינם חסרי ביסוס, שכן הם כפי שיורחב בתוכן המ

מתעלמים מהאפשרות שעצם הכרה בעילת המחיר המופרז יוצרת הרתעה בקרב בעלי המונופולין 

ומביאה אותם לצמצם את גביית המחיר המופרז, זאת במקביל לאכיפה הפרטית אשר גברה 

בנוסף, הרשות אינה חייבת ומבי בעילה זו. אז הכירה הרשות באופן פ 2014משמעותית משנת 

לחדול לחלוטין מפעולות הניטור והאכיפה כנגד גביית מחיר מופרז, אלא יכולה לצמצם אותן אך 

לשמור עדיין על האפקט ההרתעתי, ובעיקר לשמר בידי הציבור את תמיכת הרשות בעילה זו 

 באופן שיקל על תביעות אזרחיות בנושא. 

 רקע

 ראש הרחיבבה  1/14,2גילוי דעת  את פרסמה רשות ההגבלים העסקים 1420.9.4ביום  .1

דויד גילה את החזקה החלוטה באשר לניצול לרעה של כוח  פרופ'שות ההגבלים דאז, ר

גילוי הדעת, עובר ל. 1988-, תשמ"חהעסקיים ההגבלים לחוק( 1()ב)א29 סעיףשב ןמונופולי

יה או מכירה בלתי הוגנים של נכס החזקה, שעניינה קביעת מחירי קנ רשה הרשות אתיפ

בקביעת מחיר נמוך מהשווי התחרותי, ורק כך שתחולתה הינה אך  ןשבמונופוליאו שירות 

מהווה  יןהמונופול'מחיר טורפני'. בהרחבה זאת, נקבע שגם קביעת 'מחיר מופרז' בידי 

 ניצול לרעה של כוחו.

ע לעיון מחדש בגילוי הדעת הוציאה רשות ההגבלים העסקיים מסמך רק, 18.4.2016ביום  .2

תוך מניית כשלים מרכזיים בהגדרתו ויישומו של  3,)יכונה להלן: מסמך הרקע( 1/14

                                                 
1 12; Case 27/76,  , 1379,ontinental NV v. Comm’n, 1975 E.C.R. 1367Case 26/75, General Motors C

United Brands Co. BV v. Comm’n, 1978 E.C.R 207, 301, 249–250. 
 .(9.4.2014) ": האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופולין1/14גילוי דעת שות ההגבלים העסקיים "ר 2
האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי בעל  – 1/14ך הרקע לעיון מחדש בגילוי דעת מסמ רשות ההגבלים העסקיים " 3

 (.18.4.16" )ןמונופולי
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קביעת 'מחיר מופרז'. טרם ישונה המצב שנקבע לאחר גילוי דעת, הוזמן הציבור לתת 

 תגובה אליה. וכמגיע בעקבות פניית הרשות דעתו למהלך. מסמך זה 

כמגינה על הציבור  פקידה הראוי של רשות ההגבלים לטעמנו,גבולות תנעמוד על  ,ראשית .3

שנית, נציג את הנזקים . מפני נזקי היעדר התחרות ולא רק הגנה על קיומה של התחרות

ההצדקות השונות להגדרת מחיר מופרז  ואתהמרכזיים לציבור מגביית מחיר מופרז 

 .ד המרכזיים לשיטה זוהתייחסות לטיעוני הנג דרךכניצול לרעה של כוח מונופוליסטי, 

לסיום נסכם ונציע   שלישית, נתייחס לעילת המחיר המופרז בפרספקטיבה בינלאומית.

פתרון ביניים המשמר את האינטרס הציבורי ייחד עם פתרון חלק מהבעיות עליהן 

 הצביעה הרשות. 

על ולא רק הגנה  והפגיעה בציבור התחרות-הגנה מפני נזקי היעדר –רשות ההגבלים תפקיד 

 התחרות עצמה

בקרב העוסקים בדיני ההגבלים העסקיים ניתן לזהות שתי אסכולות מרכזיות בנוגע  .4

לתפקידם של דינים אלו. על פי האסכולה האחת, תכליתם של דיני ההגבלים הינה להגן 

לעומת זאת, על פי האסכולה  4על הרווחה החברתית באמצעות שמירה על התחרות בלבד.

להגן על הציבור מפני פגיעה הנובעת מניצול ני ההגבלים הינה השנייה, תכליתם של די

לרעה של כוח מונופוליסטי או כל דרך אחרת, כאשר בכלל זאת יש למנוע גם פגיעה 

 5בתחרות אשר בתורה תביא לפגיעה בציבור הצרכנים.

פרשנות תכליתית  לשונו של חוק ההגבלים, והן לעמדת התנועה, הןכפי שיפורט להלן,  .5

סקנה המתיישבת עם האסכולה השנייה, לפיה דיני למ ותמוביל –ת של החוק רציונלי

על הציבור מפני פגיעות שמקורן בהיעדר תחרות, כאשר ההגנה על  מגניםההגבלים 

 התחרות עצמה מהווה את אחת הדרכים בה ניתן להגן על האינטרס הציבורי. 

מונופולין לא ינצל לרעה בעל "א לחוק ההגבלים קובע כי: 29, סעיף מבחינת לשון החוק .6

 ".או לפגוע בציבוראת מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים 

לו היינו רוצים לקבל את פרשנות האסכולה הראשונה, מתעוררת השאלה מדוע ציין 

, כאשר הפוגע בציבורהמחוקק במפורש כי בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו באופן 

 י האיסור חל רק בנוגע לפגיעה בתחרות. היה יכול לציין כ

של נכס  כפגיעה הנוגעת למחירלחוק בין יתר החלופות  30מוגדרת בסעיף  פגיעה בציבור .7

 או שירות. 

גם בסעיף  "בציבור לפגוע או"הפחתת התחרות בעסקים המחוקק עושה שימוש בחלופת  .8

חזקות אלו גם לרעה. יש כדי להצביע על ניצול  ןבו נקבעות חזקות שבהתקיימות ,א)ב(29

                                                 
מיכל )שיצר( גל והילה נבו "השפעת תורת ההחלטות על עיצוב כללים משפטיים: מחיר בלתי הוגן כניצול לרעה של  4

 (.2015) 277מה  משפטיםכוח מונופוליסטי" 
 )טרם פורסם(. 2ופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי" דיויד גילה "מחיר מ 5
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הן יכולות ללמד על רצונו של המחוקק להגן לא רק מפני פגיעה בתחרות עצמה, אלא 

 באופן כללי יותר על ציבור הצרכנים. 

או הגדלה של כמות הנכסים או היקף  צמצום"( נקבעה חזקה של 2א)ב()29כך למשל בס'  .9

. בעוד ות תחרותית הוגנת"ידי בעל מונופולין, שלא במסגרת פעיל-השירותים המוצעים על

שהאיסור על הגדלת כמות הנכסים מזוהה באופן די ברור עם הפגיעה בתחרות עצמה, 

דווקא האיסור על  –עקב הצפת השוק וחסימת מתחרים חדשים מכניסה לאותו ענף 

צמצום כמות הנכסים נראה מיותר בהנחה שהמטרה היחידה היא הגנה על התחרות 

באיסור על צמצום  המתיישב עם האסכולה השנייה לפי הסבר מניח את הדעתעצמה. 

 כמות הנכסים ישנה מטרה של הגנה על הציבור גם ללא קשר לפגיעה ביצירת תחרות. 

לעמדתנו, מעצם העובדה שהמחוקק בחר לקבוע במפורש שגם צמצום כמות הנכסים או  .10

ך גם התכוון השירותים עולה לכדי ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי, ניתן ללמוד כי כ

האוסר על קביעת מחיר בלתי הוגן.  ,(1א)ב()29בנוגע לגביית מחיר מופרז במסגרת ס' 

צמצום הכמות מטבעה מעלה את מחיר המוצר, ומאחר שהמחוקק קבע כי צמצום הכמות 

בתנאים מסוימים היא ניצול פסול לרעה, כך גם צריך להיות לגבי גביית מחיר מופרז 

 צום הכמות. שהינו תוצר אפשרי של צמ

אובדן  בעיית את למנוע נועדו העסקיים ההגבלים חוק הוראות, מבחינת תכלית החוק .11

 בהקצאת יעילות חוסרמצב ו (weight loss-deadמכונה גם הנטל העודף או ) הרווחה

, המוצר שירכשו' ראוי' שחברתית, מצרכנים מנעת מופרז במחיר מוצר מכירת 6.משאבים

   'נטל עודף'. רמלרכוש אותו כך שייווצ

 ,הצרכן חשבון על הפירמות התעשרות למנוע נועדו העסקיים ההגבלים דיניכן, -כמו .12

ולספק הגנה לצרכנים שקונים את המוצר למרות מחירו הגבוה. קנייה במחיר מופרז 

תכלית זאת של דיני ההגבלים ניכרת  .מתורגמת, אינהרנטית, לרווח עודף על חשבונם

 יעשה הפירמות עם המטיב . למשל, הליך אישור הסדר כובלקשל החו בהוראותיו השונות

ואינה נעשית כדי להטיב  הצרכן עבור נמוך למחיר מתורגמת המושגת היעילות כאשר אך

 7.עם הפירמות

ן להגיע למסקנה שהיא מכוונת יותר של תכלית החוק נית הפשוטבאמצעות בחינה גם  .13

ולא רק מפני הפגיעה בתחרות , רות, גם לאחר שנפגעה התחהפגיעה בציבור להגנה מפני

הרי הסיבה שהמחוקק בחר מלכתחילה להתייחס לתחרות בשווקים כמנגנון חיוני . עצמה

, נובעת מכך שיש בכוחה של התחרות ביותר לפעילות תקינה של המשק והשוק החופשי

אם לשמור על מחירים יעילים ולגרום לפרטים ולפירמות בחברה להשתפר באופן מתמיד. 

על  התחרות עצמה אינה המטרה אלא ההשפעות החיוביות שיש לתחרות על השוק.כך, 

                                                 
6 9 (1988). RGANIZATIONONDUSTRIAL IHEORY OF THE T ,IROLETEAN J 
הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים : 1/11גילוי דעת רשות ההגבלים העסקיים " ;6, בעמ' 3גילה, לעיל ה"ש  7

 (.2011) 23–22אופקיים" 
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נפגעה כן, הגנה רק מפני פגיעה בתחרות עצמה ולא מפני נזקים הנגרמים לאחר שכבר 

 התחרות, מחטיאה את התכלית הבסיסית של דיני ההגבלים העסקיים.

 הנגד המרכזיים למחיר מופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי וטיעוניהצדקות 

במשק הישראלי, אשר הינו משק קטן וריכוזי ביותר, ישנה חשיבות מוגברת לאכיפת  .14

האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי בעלי מונופולין. חסמי ייבוא שונים, כמו גם יצירת 

בעלי מונופולין בחסות המדינה על ידי היתרים, זיכיונות ורישיונות, מביאים לכך 

במשק הישראלי הסיכוי לתחרות נמוך ביותר, ועל כן יש צורך שבשווקים רבים 

בידי הצרכן במצבים בהתמודדות עם מציאות של ענפי שוק בעלי תחרות נמוכה ביותר. 

אלו אין אלטרנטיבות או כלים לעידוד תחרות, וגוברת האפשרות של בעל המונופולין 

יבריח צרכנים לאור  לנצל את מעמדו ולגבות מחיר מופרז כאשר הוא יודע שהדבר לא

 היעדר התחליף.

היתכנות ממשית  נהמודל השוק החופשי ותיאוריית "היד הנעלמה" מועילים רק כאשר יש .15

ליצירת תחרות בשוק, אולם כאשר הדבר רחוק מהישג, לא ניתן להתעלם מהפגיעה בצרכן 

ורך ולטעון כי תכליתם של דיני ההגבלים היא הגנה על התחרות בלבד. במצבים אלו יש צ

במציאת פתרונות אשר יגנו על הצרכן בטווח הקצר מפני עושק וניצול מצד בעלי 

המונופולין, וזאת לפחות עד שתיווצר תחרות אם כי במקרים מסוימים הדבר לא יקרה 

 במשך שנים ארוכות. 

ראיה לכך שבישראל הצורך באיסור על גביית מחיר מופרז גובר ניתן למצוא בדוח מרכז  .16

שהוכן במסגרת הדיונים בהצעת חוק קידום התחרות בענף  ,של הכנסתהמחקר והמידע 

מדד מחירי המזון בישראל היה  2011מהנתונים עולה כי בשנת  2013.8–המזון, התשע"ג

עוד עולה מהדוח כי בישראל מהמדד במדינות האיחוד האירופי.  25%גבוה בשיעור של 

, אשר גם בו מנתח השוק 90%-שלושת החברות הגדולות בתחום הגבינות מחזיקות ב

  9המחירים גבוהים משמעותי משאר מדינות האיחוד האירופי.

הצרכן הישראלי נפגע מגביית המחיר הגבוה,  ,למשל בשוק הגבינותאם כן ניתן לראות כי  .17

כאשר אחד הכלים היחידים העומדים לרשותו הוא פיקוח רשות ההגבלים ומנגנון 

דובר במחיר מופרז אלא במחיר תחרותי כמובן שייתכן ולא מהאכיפה האזרחית. 

עילת המחיר המופרז אין כל דרך לברר זאת ולמנוע את התופעה ללא לגיטימי, אולם 

 מדובר במחיר מופרז. שאכן במידה 

מצב שבו יצרן גובה מחיר  רלמעשה, מנקודת מבט של שוק יעיל, לא היינו רוצים שייווצ .18

הסיבה המרכזית שעילה זו ר לו זאת. מופרז עבור מוצר רק משום שמבנה התחרות מאפש

 , בהם נדון להלן.עוני הנגד השונים שהושמעו כלפיהבכלל מוטלת בספק היא טי

                                                 
ניתוח עליית מחירי מוצרי המזון ובחינת הצעת חוק קידום התחרות בשוק המזון, של הכנסת מרכז המחקר והמידע  8

 (.6.1.2014) 2013–התשע"ג
 . 21שם, בעמ'  9
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במסמך הרקע שפרסמה הרשות ובספרות האקדמית בנושא זה עלו מספר טיעונים  .19

מרכזיים נגד הגדרת גביית מחיר מופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי. בין טיעונים 

למנות את החשש מפגיעה בתמריץ להתייעלות וחדשנות; האפשרות שהמחיר אלו ניתן 

היעדר  המופרז יתקן את עצמו על ידי משיכת שחקנים חדשים לשוק הרווחי;

האפקטיביות של עילה זו; והשימוש בפיקוח על מחירים כתחליף לאיסור על גביית מחיר 

ל הקשיים והכשלים נתייחס לטיעונים אלו לפי הסדר הנ"ל, תוך הצבעה עמופרז. 

 המתעוררים בהם בהקשר של המציאות במשק הישראלי. 

 החשש מפגיעה בתמריצי התייעלות וחדשנות -טיעון נגד ראשון 

על גביית מחיר מופרז עשוי  איסור 10בהתבססה על טענה רווחת בספרות, לטענת הרשות, .20

 ברותח תמתמרצ שגביית מחירים גבוהים הסיבה לכך הינהלתמרץ השקעות בחסר. 

 שכן(, והתייעלות השקעותבדמות ) המתחרים פני על תחרותי יתרון בהשגת להשקיע

 עשוי האיסור, על ידישייגרם  המצנן האפקט. תחרותי-על מרווח תליהנו יזכו בהצלחתם

 באופן בשוק כוחן את להגדיל העשויות פעולות לבצע האם השוקלות בחברות גם לפגוע

 להיפגע צפוי הוא, פלוני בשוק הצרכן עם להיטיב עשוי נמוך שמחיר הגם לפיכך .משמעותי

 .זה בשוק בעתיד או אחרים רבים קיםובשו

 , במיוחד בישראל,מבעלי המונופוליןשכן רבים  לוקה בכשל משמעותילטעמנו, טיעון זה  .21

זכו בשל אלא  ,אינם מחזיקים במעמדם בשל מאמצי התייעלות או פיתוחים טכנולוגיים

בתקופת  .ר או השירותצלרבות בשל אופי המו 11ל מדינת ישראל,ההיסטוריה הכלכלית ש

לסייע  כדי שיש בהכתופעה כרע שיש למגרו אלא  לא נחזתה , ריכוזיותהמדינה הקמת

רבים עודדה המדינה יצירתם של גופים עסקיים  במקריםלכן,  .מוגבלולפתח את השוק ה

, במקביל 12.בבניית הארץ או גדולים על מנת להגביר את יעילותם בתחרות בשווקי החוץ

זכייה בזיכיון ממשלתי המקנה להם  בעקבות יפירמות ש'זכו' במעמד מונופוליסטקיימות 

 שליטה במשאבי טבע. 

כדי לתמרץ שחקנים  המופרזאין במחיר המשותף לקיומו של מונופול בשווקים אלה, ש .22

במאמצים  . זאת מהסיבה הפשוטה, שאיןאחרים או את הפירמה עצמה לביצוע התייעלות

יתרה  .הקיימת תלפגוע בשליטה המונופוליסטיאו  קכניסת מתחרים לשול לגרוםאלה כדי 

קיום -בספק, אי תמוטלאינה בשוק זה  תהמונופוליסטימכך, היות ושליטת הפירמה 

)או קרוב  םלאור העדר ,איסור על מחירים מופרז מותיר את הצרכנים מול שוקת שבורה

 רות. ם לקיום תחהתמריצי של לכך(

                                                 
10 Recent Evolution (Ariel Ezrachi, ed., 2009);Excessive Pricing, Entry Ariel Ezrachi and David Gilo,  
.0)873 (201 .L.JNTITRUST A  76, s from the Mittal LitigationAssessment and Investment: Lesson. 

 למשל: חברות חיפושי הגז, חברת החשמל, בתי הזיקוק, כיל, בזק, חברת נשר מפעלי מלט, ועוד.  11
 726, 709 מחקרי משפט  מיכל )שיצר( "חמישים גוונים לפורמיאקה: ריאליזים משפטי בדיני ההגבלים העסקיים" 12
(2007 .) 
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בנוסף, במקרים רבים לעצם גביית המחיר המופרז ישנה השפעה משמעותית גם על  .23

התחרות עצמה. כך למשל במקרים בהם המונופול הקיים מייצר גם מוצר לצרכנים, אך 

אזי גביית מחיר מופרז  –במקביל גם מוצר גולמי המשמש שחקנים אחרים באותו ענף 

ופול. דוגמה לכך ניתן לראות בשוק תקשורת מונעת מהשחקנים הנוספים להתחרות במונ

בו שולט שחקן מרכזי, כאשר הוא גובה בגין השימוש ברשתות ובתשתיות שברשותו מחיר 

מופרז בצורה המקשה ואף מונעת מחברות תקשורת מתחרות ללא תשתית לשלם עבור 

 השימוש בתשתית המונופול. 

ים חדשים להיכנס לשוק מחיר מופרז מתמרץ שחקנ הבעיקרהנחת המוצא ש לסיכום, .24

חסרת ביסוס. זאת שכן, גם שחקנים המבקשים להגדיל את הפלח השוקי שלהם 

, באמצעות ייעול ופיתוח לעשות כן באמצעות גביית מחיר סביר אך רווחי מתומרצים

  שאינו מתבטא בשיעור רווח מופרז. 

 מתחרים האפשרות שהמחיר המופרז יתקן את עצמו באמצעות משיכת -טיעון נגד שני 

 שהמחיר המופרז ייתקן עצמו באמצעות התחרות נההי בידי הרשות, טענה נוספת .25

המחיר המופרז לשיטה זאת,  .הרשות המייתר את הצורך בהתערבות באופן החופשית

כמוהו כאיתות למתחרים נוספים בדבר כדאיות הכניסה לשוק הנשלט בידי פירמה 

 .דת מחיריםולכן מגביר תחרות שתוביל לירי יתמונופוליסט

אינה  הגישה מתנגדי שטוענים כפי עצמו את יתקן שהמחיר אפשרות ,לעמדתנואולם  .26

 פירמה כאשראכן,  .חזקה ולבטח אינה מצדיקה את ביטול האיסור על גביית מחיר מופרז

 הרווחיות לבין בכניסה הכרוכה העלות בין משווה היא, לשוק כנסילה אם שוקלת חדשה

 לפני המונופול שגובה המחיר אולם, 13.הכניסה אחרי בשוק מהשהייה צופה שהיא

 על או לכניסה הנדרשות העלויות על כשלעצמו משפיע איננו החדשה הפירמה של כניסתה

 נמוכים למונופוהנשלט בידי  לשוק שנכנס למי המצפים המחירים. יהשלאחר הרווחיות

 ,הפוטנציאלי סהנכנ שוקל אותם המחירים אלהו ,הכניסה לפני שרווחו מאלה משמעותית

  .הכניסה לפני המונופול שגובה המופרז המחיר ולא

הנחה זאת מבוססת על העובדה שבאופן אינהרנטי, כניסת מתחרים חדשים לשוק מסוים  .27

 מחויב עשהלמ. כך, שהמונופוליסטימגבירה את התחרות ומקשה על שימור המעמד 

דת המחיר הנגבה עבור מהירים, הניכרים בהשפעתם על הור המונופול לצעדי התייעלות

   המוצר או השירות.

מעידה על כוונתו  כנו על יישאר המופרז המחיר כי המאמין שחקן של כניסה בנוסף,  .28

. כלומר, רצון בשימור תנאים אלה כמוהו כהתאגדות שנועדה 'סמוי קרטל' מעין ליצור

שאינן  פעולות מסוג זה לא רק .ילבטל את התחרות שבכניסת הפירמה לשוק מונופוליסט

עשויות לקבע את המחיר המופרז ולהדיר מתחרים  אף מטיבות עם ציבור הצרכנים אלא

                                                 
13 IROLET 315, בעמ' 5, לעיל ה"ש . 
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 של בכניסה אין, כך או כך דואופול.הנוסף בתחרות ב , עקב הקושיחדשים מלהיכנס לשוק

 14.בשוק המחיר את לתקן או להטיב כדי אלה שחקנים

סמי הכניסה וריבוי ח דת מבט ממוקדת, ובהמשך לנטען על ידנו בתחילת הפרק,קומנ .29

להשקעות  בתמריצי השוק החופשיהפוגעים כשלעצמם  המונופולים בכלכלה הישראלית,

בענף בו ישנם את הערכה כי המחיר צפוי לתקן עצמו.  כליםמס 15,ולהתייעלות הפירמות

חסמי כניסה רבים, לא ניתן לטעון שהמחיר המופרז יתקן את עצמו כי גם אם השחקנים 

, ועל כן יש להגן על בשל אותם חסמים להיכנס לענף, הם אינם יכולים החדשים מעוניינים

  הצרכן בדרכים אחרות.

עובר לרפורמה שבוצעה בידי משרד  .התקשורת הסלולריתבשוק כראיה לכך, ניתן להביט  .30

, פעלו בשוק שלוש חברות שגבו 2010החל משנת  בשוק הטלפונים הסלולריים התקשורת

. חרף זאת, לא נכנסו מתחרים חדשים לשוק, אות מרשימותונהנו מתשו מחירים גבוהים

מפני ששררו בענף חסמי מעבר  ה משוויו התחרותי לאורך זמן ממושךוהמחיר נשאר גבו

  16שהקשו על ניודם של משתמשים בין הרשתות השונות.

ביקשו ש, שביטל את חסמי הכניסה, 2010רק לאחר מעבר חוק ההסדרים בשנת היה זה  .31

חלה ירידת מחירים משמעותית ממנה  ,ךלהיכנס לשוק. כתוצאה מכמתחרים חדשים 

ישראל אין תחולה שוק התקשורת בקל להבחין שבשוק כדוגמת נהנו המשתמשים. 

בהעדר רפורמה  לכן, כניסה לשוק.מונעים אפשרות לתיקון המחיר, שכן חסמי הכניסה 

 מחיר מופרז.  איסור על גבייתהאפקטיבית, הכלי המרכזי בהגנה על הצרכנים הינו 

בנוסף, במקרים רבים המונופול נוקט בטקטיקה אסטרטגיית לפיה הוא גובה מחיר מופרז  .32

עד אשר מתחילים סימני כניסה של שחקן חדש לשוק, או אז מוריד בעל המונופולין את 

המחיר בצורה משמעותית וחוסם את ניסיון הכניסה של השחקן החדש, לאחר חיסול 

אומנם ניתן לטעון כי ברגע שהמונופול מוריד זר לרמתו המופרזת. הניסיון, המחיר שב וחו

את המחיר הוא חושף עצמו לפעולות אכיפה של הרשות בגין גביית  מחיר "טורפני", אולם 

ראשית לא בטוח שאכן הורדת המחיר עולה לכדי מחיר טורפני, ושנית לרשות ההגבלים 

ר במחיר טורפני ולא פשוט בירידת אין יכולת להגיב באופן מידי ומהיר ולזהות שמדוב

כלומר, האפשרות לתיקון המחיר ייתכן המחירים לה קיוו כתוצאה מיצירת תחרות. 

שתתרחש לזמן מועט רק כדי למנוע כניסת שחקן חדש אך מיד לאחר מכן יחזור המחיר 

 לרמתו המקורית המופרזת.

 

 

                                                 
 .22, בעמ' 3, לעיל ה"ש גילה 14
15 .102 (2003) conomiesE ARKETM MALLSFOR  olicy POMPETITION C ,ALG S. ICHALM  
צרכנים  בשימוש ואפליה SIMקושי בצורך בשינוי המספר, נעילה של כרטיסי  :נראו בדמות חסמי המעבר 16

 ביישומונים שונים.
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 אלטרנטיבת הפיקוח על המחירים -טיעון נגד שלישי 

במקרים מסוימים פיקוח על המחירים, בניגוד  ,ה הרשותרקע שפרסמעל פי מסמך ה .33

התמודדות עם מחירים מופרזים. זאת בעשוי להיות כלי יעיל יותר ופוגעני פחות  לאיסור,

כך  ( ובאופן ספציפי לגבי שירות או מוצר,Ex Anteהפיקוח נקבע מראש )ש מאחר

 Ex), מוחל בדיעבד 29פי סעיף לפירמות לכלכל צעדיהן. בניגוד לכך, איסור לשמתאפשר 

Post )  ובאופן גורף ללא התחשבות בסוג המוצר הפוגע בוודאות המשפטית וביכולת

 התגוננות הפירמות. 

לטעמנו, טיעון זה אינו מתיישב עם הקושי בהקצאת משאבים שמעלה הממונה על הרשות  .34

של פיקוח  במסמך הרקע. במקרה של פיקוח, על הגורם המפקח לשאת בעלויות השוטפות

בכל עת, שכן בכל שינוי נסיבות בשוק יש לערוך תחשיב מחדש. זאת בשונה מאיסור על 

מחיר מופרז בו עלויות האכיפה קיימות רק בבחינה ספציפית של מחיר מופרז, על פי 

 הנסיבות הקונקרטיות של המונופול ובתקופה מוגבלת בלבד.

המוגבלים של הרשות, לפקח ולרסן אפשרי, לא כל שכן באמצעות משאביה -כן, בלתי-כמו .35

בו זמנית, כך ששימוש זה יעיד על השלמה והעדר נקיטת סנקציות  בעלי המונופוליןאת כל 

בעת ובעונה אחת את איסור על מחיר מופרז מרתיע מנגד, נגד פירמה הגובה מחיר מופרז. 

 המוכרזים בידי הממונה. המונופולין כל

איסור ופיקוח, מתעלמת מההבדלים  -ל החלופות לבסוף, לדעתנו ראייה בינארית זאת ש .36

בין השיטות, אשר אינן צריכות לבוא בהכרח האחת על חשבון השנייה. אין ספק כי ייתכן 

מוצר או שירות שפיקוח על מחירו יהיה חיוני, אולם אין בכך כדי לשלול איסור על גביית 

ם בבסיס כל אחת מחיר מופרז ולהיפך שכן אין חפיפה מלאה בין המטרות והתמריצי

כן איננו רואים במסלול פיקוח על המוצרים כתחליף מושלם לאיסור על -מהגישות. על

פיקוח על מחירים נתפס בדרך  ,לרובחשוב אף לציין כי גביית מחיר מופרז בידי הפירמה. 

כלל כמפלט האחרון לאחר שנכשלו כל הניסיונות ליצירת תחרות בדרכים אחרות, ועל כן 

 תו כאלטרנטיבה לעילת המחיר המופרז. יש קושי בהצג

 עלויות עילת המחיר המופרז ושאלת האפקטיביות -טיעון נגד רביעי 

השקעת משאבים  שעל אף אחת הטענות המרכזיות שעלתה במסמך הרקע הינהכאמור,  .37

ת בדבר נקיטת צעדי עסקיים לא התגבשו החלטות מקדמיוההגבלים הניכרת מצד רשות 

שבין השקעת המשאבים לתוצאה מעלה שאלה של ממש בדבר "הפער  ,אכיפה. לדידם

טענה זאת מתעלמת מהשלכות  לעמדתנו, 17התועלת שביישום גילוי הדעת על ידי הרשות".

קיומה של אכיפה פרטית מו ןהריסון העצמי של המונופולי יעצם ההכרזה על מנגנונ

 בדמות תובענות ייצוגיות. 

                                                 
 .7, בפסקה 2רקע לעיון מחדש, לעיל ה"ש מסמך ה 17
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תועלת ומם של צעדי האכיפה, מעיד על העדר קייעמדת הרשות כי ה אנו חולקים על .38

רשות ההגבלים  עמדתה שלמשקל עצמאי ל וישנ, ראשית. הנמוכה שבקביעת מחיר מופרז

עצם הקביעה כי 'מחיר מופרז' מהווה ניצול לרעה פותח פתח משמעותי  – העסקיים

ומגביר את  מעלה את מודעותם של השחקנים הפרטיים בשוק לתביעות ייצוגיות פרטיות,

  , בעקבות אימוץ גישת הרשות בידי בית המשפט. לטובת הצרכניםלפסיקה יכוי סה

 מכך, מנגנון האכיפה הקיים ברשות נשען על קיומן של חזקות חלוטות. מנגנון זהיתרה  .39

הכרוכים בנגישות העובדות הדרושות לקביעה  םראייתיימסייע בהסרת מכשולים 

עותיים שבין הצרכן לבין הפירמה לכאורית של מחיר מופרז, עקב פערי המידע המשמ

המונופוליסטית. לממונה יש סמכות הקבועה בחוק לדרוש מפירמות מידע אודות 

ייצוגיות  תובענותהוגשו  1/14עד לפרסום גילוי הדעת לראיה,  18פעילותיהם ומכירותיהם.

שבה  2014החל ממחצית שנת  19בגין עילת המחיר המופרז. במספר, כתשע, בודדות בלבד

ייצוגיות כנגד חברות שלכאורה  תובענות לפחות כחמשהוגשו  1/14פורסם גילוי הדעת 

נראה כי מספר זה של תביעות  20רזים על שירות או מוצר שמכרו.קבעו מחירים מופ

לאורך תקופה כה קצרה מעיד הן על היות מחיר מופרז חזון נפרץ בשוק שיש  תייצוגיו

 יל על האפקטיביות שבמאמצי האכיפה של הרשות.לרסנו ובמקב

לאור זאת, ניכר כי בנטל המשמעותי של האכיפה נושא הסקטור הפרטי באמצעות  .40

הטענה כי יש להמשיך לעמוד על עצם האיסור  זקתתביעות ייצוגיות. נוכח זאת, מתח

 .תאכיפה רגולטורי ה של מסגרתולשמור את קיומ

יש השפעה חיובית על הרווחה  יסורי חוק ההגבליםאאכיפה פרטית מוגברת של בנוסף, ל .41

החברתית, שכן היא מעלה את רמת הסיכון שבה פועל המונופול בהגדלת הסיכוי שתוגש 

, בעלי המונופולין בשוק הישראלי ובעיית יוקר המחייה נגדו תביעה. בנוסף לכך, ריבוי 

שיש לגורמי מעידים על הצורך המשמעותי בכלי לאכיפת המחירים ובתמריץ הגדול 

 האכיפה הפרטיים בתביעת מחיר מופרז.

, בחינה מעמיקה של טענת הרשות עשויה לתמוך דווקא במסקנה הפוכה. כלומר, שנית .42

מעידה על אפקטיביות  רגולטורית או פרטית, מתבצעת אכיפה, םהיעדרם של מקרים בה

 האכיפה וזאת באמצעות יצירת מנגנוני ריסון פנימיים במונופולין. 

                                                 
 .1988–"ח, התשמלחוק הגבלים עסקיים 45ס'  18
 8450/02בש"א  ;(08.08.99פורסם בנבו, קו מחשבה בע"מ נ' בזק בינלאומי בע"מ ) 913/97בשא )ת"א( ראו:  19

אהרון אברהמי נ' מת"ב   1574/99(; בש"א תא )ת"א( 25.06.07פורסם בנבו, ) רוזנבוים נ' פז שרותי תעופה בע"מ
מגורים ייזום ובנייה בע"מ נ'  2488/02(; בש"א תא )ת"א( 13.02.06)פורסם בנבו,  מערכות תקשורת בכבלים בע"מ

 (2005) 701( 5פ"ד נט) ישראכרט בע"מ נ' רייס 2616/03רע"א (; 15.12.08)פורסם בנבו,  פלאפון תקשורת בע"מ
פורסם בנבו, ) שלמה רנצלר נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  1179-02בשא תא )ת"א( ; עניין רייס( )להלן:
)פורסם  ראל בע"מאופיר נאור נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית ביש  46010-07-11 (; תצ )מרכז(9.4.10
ת"א )מחוזי (. 15.12.08)פורסם בנבו, יוחנן נ' פרטנר תקשורת בע"מ  1817-08-07; בשא תא )ת"א( (05.04.16בנבו, 

 (19.1.11)פורסם בנבו,  נ' שירותי תעופה בע"מ Tower Air 1114/99חי'( 
)פורסם  וצרת חקלאית בישראל בע"מירון זליכה נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק ת  14-02-57534ם( -)יתצ ראו:  20

 ;משה עמוס ניזרי נ' נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד 35507-06-14תצ )מרכז( ; (01.11.15בנבו, 
 1303-08-14תצ )ת"א( ; (05.04.2016)פורסם בנבו,  משה ויינשטיין נ' מפעלי ים המלח בע"מ 41838-09-14תצ )מרכז( 

הצלחה התנועה  6298-09-15תצ )מרכז( ; (26.02.2015)פורסם בנבו, תועלת לציבור )ע"ר( נ' בנק הפועלים בע"מ 
 (.06.09.15 )פורסם בנבו,  מפעלי מלט ישראליים בעמ -ת נ' נשר הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנ

http://www.nevo.co.il/case/1036094
http://www.nevo.co.il/case/1036094
http://www.nevo.co.il/case/1036094
http://www.nevo.co.il/case/5798632
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-09-41838-321.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-08-1302-370.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-08-1302-370.htm
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עצם ההכרזה וסיווג מצב של 'מחיר מופרז' כניצול לרעה מעצים את רמת האכיפה  כלל,כ .43

הרתעה זאת, מגבירה את רצון הפירמה  וההרתעה מפניה בדרכים השונות. תהפוטנציאלי

כי  היא יודעתלהימנע מגביית מחירים מופרזים בשלל החשש מסנקציה ובייחוד שעה ש

 לותיו ובדיווח עליהם לרשות. צדדים שלישיים ישקיעו משאבים בבחינת פעו

מנהליה הרוצים  על במקביל, יש לתת את הדעת על השלכות פרסום שלילי על הפירמה או .44

להיתפס ככאלה המנווטים את הפירמה בגבולות החוקיים של התחרות העסקית. נוכח 

זאת, ניתן לטעון שעצם הגדרת האיסור משליכה בצורה אפקטיבית יותר על ריסון 

 פקטו.-סנקציה דה הפירמות מאשר

פירמה  רזה עלוישראלי, בבחינתם את ההשפעה שיש להכ גלבמחקר אמפירי שערכו  .45

הוגשו כנגד  תתביעות ייצוגיות בעילות מונופוליסטיו 80מתוך  14, הבחינו כי ןכמונופולי

, נתון זה מעיד כי השהוכרזו בידי הרשות. לדידם, בניגוד לאינטואיצי ןבעלי מונופולי

הובילה למשנה זהירות שנקטו הפירמות המוכרזות בשמירה על חוקיות  ההכרזה עצמה

ת בידי הרשו ןלא זאת אף זאת, מחצית מהחברות שהוכרזו כמונופולי 21פעולותיהם.

כנית אכיפה פנימית של הוראות חוק ההגבלים הודיעו לרשות על כוונתם לאמץ ת

היו אך מהשפה אל תכניות אלה לא  22העסקיים, בראשה יעמוד אדם שהוכשר לשם כך.

 23החוץ אלא גובו בשורה של פעולות לסנכרון מהלך עסקיה של הפירמה עם החוק.

לסיכום נקודה זו, לעמדתנו יש להפריד בין השאלה העקרונית האם ראוי שגביית מחיר  .46

מופרז תיחשב כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי, לבין שאלת כמות המשאבים שהרשות 

ניתן אף לומר כי מספיקה הקצאת משאבים יפה של עילה זו. תבחר להקצות לפיקוח ואכ

נמוכה יחסית כדי לשמור על רמת הרתעה גבוהה, וכי ייתכן שמספיק מקרה אחד בו 

על מנת ליצור אפקט הרתעתי  –תנקוט הרשות בסנקציות בגין גביית מחיר מופרז 

 להתנהגות בעלי המונופולין בהמשך. 

 לצורך זיהוי מחיר מופרזהשיטות  קשיים ביישום –טיעון נגד חמישי 

לזיהוי מחיר מופרז.  החישוב המרכזיותבמסמך הרקע, סוקרת הרשות את שלוש דרכי  .47

אשר מטילים ספק משמעותי בעצם היכולות חישוב אלה מעלים קשיים  ה, דרכיתלטענ

טענה זאת חושפת טפח מסוים בלבד  לזהות מחיר מופרז ולאכוף את האיסור. לעמדתנו,

  בשיטות אלה ויתרונותיהם.  מאופן השימושומתעלמת 

הוא  ידי ביהמ"ש העליון,-ץ עלואומ 24ככלל, מחיר מופרז, כפי שקבע ביה"ד האירופאי, .48

כזה שאינו מקיים יחס סביר לערכו הכלכלי של המוצר או השירות שהיה נקבע בתנאי 

                                                 
, 139ז משפט ועסקים מיכל )שיצר( גל ואמיר ישראלי "פעמון סביב צוואר החתול: הכרזה על קיומו של מונופול"  21

159 (2007.) 
 (.1998)הנחיות רשות ההגבלים העסקיים "מתכונות אכיפה פנימית"  22
של הממונה על הגבלים עסקיים "שטראוס החזקות בע"מ: הוראות למנפולין"  1861מונ' החלטה בתיק  ראו: למשל 23
(20.4.98) 

24 .250–BV v. Comm’n, 1978 E.C.R 207, 301 249 United Brands Co. 
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עומדת  עליהן נקבעו שלוש מתודולוגיות חישוב לזיהוי מחיר כאמור, פרקטית, תחרות.

ונאיר את התועלת  מתוך שלוש שיטות החישוב מרכזיות להלן, נסקור שתיים הרשות. 

 שבשימוש בהן. 

בעדו, וקביעה מחיר הנגבה מוצר או השירות לבין הה עלות איתור הפער שבין: פער הייצור .49

כי קיים גבול נורמטיבי לרנטה המונופוליסטית שיכולה הפירמה להפיק על חשבון 

 הוביצוע מחייב השקעת משאבים ניכרת.ת הרשות, יישום שיטה זאת נעלט לקוחותיה.

נו נ, שאיבמישורים שונים שעורכת הפירמה דורש ניתוח חשבונאי של הקצאת המשאבים

 המקצועית של הרשות.  יכולתה מצוי במסגרתה

 יתרונו של 25.בפסיקה הישראלית והאירופאית מלבד העובדה שמבחן זה אומץ ,לעמדתנו .50

על נתונים המצויים בידי הפירמה, המאפשרים עיקר הסתמכותו הינה ש ה בכךנראמבחן ה

מכאן  של הפירמה. ומנהליה הן זיהוי יעיל של מחיר מופרז והן מידת וודאות לחשביה

כאמור לעיל, לרשות, בניגוד לשחקנים  .השימוש של הרשות במבחן זה מתחדדת ייחודיות

 עבורה ועלות השגתם ,הפירמה ם שלה השונילמסמכי נוחה ומקיפה הפרטיים, גישה

עלות השגתם באופן פרטי. בכוחם של מסמכים אלה לפרוש רשת מעותית מוכה משנמ

  ראייתית מקיפה המסייעת לרשות לקבל החלטה מוצקה באשר לקיומו של מחיר מופרז.

, פרקטיקה חישוב עלות הייצור רלוונטי גם לקביעתו של 'מחיר טורפני' אופן בנוסף,  .51

  ליכולת המקצועית של הרשות. הזר דיני המונופולין, שקביעתה אינה קה בותי

באמצעות יישום המבחן בשני מישורים.  שיטה זאת גם מגינה על הפירמותיתרה מכך,  .52

עמידת  כדי לקבוע ראשית, עושה הרשות הערכה חשבונאית גרידא, מבוססת מסמכים,

באופן  , המגןאחוז קבוע( בדמותמחיר -)פער עלות 'נמל מבטחים' בתנאיו של הפירמה

תעשה הרשות  בעת חריגה מתנאים אלה, רגולטורית.קטגורי על הפירמה מפני התערבות 

ומידת הסיכון  בחשבון את ייחודה של הפירמה כלכלית, הלוקחת ת חישובבשיט שימוש

מכאן,  26לקבוע במדויק יותר קיומו של גבולות המחיר הסביר.לבחון ו בכניסה לשוק כדי

יש בשיטה זאת כדי לתמרץ את הפירמות לחלוק את המסמכים שלהן, ולתכנן  נראה שאף

 פעולותיהם כדי לעמוד במסגרת נמל המבטחים האמור. 

ה משמש ו' ושהמחיר הגבצדי-הן בשוק 'רב מצויותכי  הפירמותלעמדתנו, אף טענה של  .53

חיר . ככל שהמצולבת למוצר אחר, אינה מרפאת הפגם הנוצר מעליית המחיר הכסובסידי

בוע וללא השפעות מהקבוצה הנהנית ממחיר נמוך, באופן קמופנה לקבוצה שונה במהותה 

בהתאם  של מעמד הפירמה, וזאת  , יהיה צורך לראות בכך כניצול לרעהחיצוניות

 לתכליות שהובעו לעיל.

                                                 
, בפסקה מס' 18, לעיל ה"ש רייס עניין ;לפסק דינה של השופטת בזק רפפורט  2, בפסקה מס' 19, לעיל ה"ש זליכה עניין 25

 Commission Decision of 25 July 2001; 24לעיל ה"ש  United Brands, לפסק דינה של השופטת חיות. עניין 17

Relating to a Proceeding Under Article 82 of the EC Treaty (COMP/C-1/36.915 – Deutsche Post AG – 

Interception of Cross-border Mail), 2001 O.J. (L 331) 40. 
 . 14, בעמ' 1, לעיל ה"ש 1/14גילוי הדעת  26
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במסגרת מבחן זה משווים את המחיר שגובה הפירמה, למחיר הנגבה מבחן ההשוואה:  .54

בחינת ערכו שוררים תנאי תחרות. לטענת הרשות,  וגרפי אחר בוגיא במיקום בשוק

הכלכלי של המוצר במיקום אחר מצריכה התחשבות בשורה של משתנים שוקיים כגון 

טוענת  ,בנוסףמיסוי או רגולציה ומשתנים פרטניים כגון הרכב הפירמה ומשאביה. 

המחיר ובסופו  את 'מופרזות' מנטריםהרשות כי מדובר במבחן דו שלבי, שבראשיתו 

  למחיר שהיה נגבה בתנאי תחרות בשוק גיאוגרפי שונה. משווים 

, מסביר הממונה 1/14 , אין בטענה כדי למנוע שימוש במבחן הנ"ל. בגילוי הדעתמדתנולע .55

בחשבון בבחינת  ויילקחההבדלים בין הבסיס הרלוונטי להשוואה דאז, ד"ר גילה, כי 

כך שיהיה ניתן למצות את תכלית ההשוואה. ות הרשות ויעשו בשילוב התאמות נדרש

כל אפשרות  ,כמעט ,המבחן מתוכן ומסכלתכי יש צורך בתנאים זהים מעקרת את  הטענה

 לביצוע השוואה.  

השוואה בין נתונים שונים יתרה מכך, לפי הגישות הרווחות, שיטה זאת גמישה ומאפשרת  .56

כך למשל,  פירמה עצמו.אודות הפירמה ואינם בהכרח ממוקדות למחיר שגובה בעל ה

במקרה נוסף, קבעה רשות  27יובאו שיקולי ביקוש ובידול כדי לשנות את מסגרת התמחור.

 מו של מחיר מופרז, שנגבה עבור תרופה, באמצעות שילובקיו בבריטניההתחרות 

השוואת מחירים תקופתית; השוואה בין המחירים השוואות שונות: מחירי מתחרים; 

מרווח זה  28השוואה למחיר הייצור; השוואה למחירי מתחרים. לסוגי לקוחות שונים;

מאפשר לרשות להשתמש במגוון השוואות המעניקות לה את היכולת לקבוע כי נעדר יחס 

  סביר בין מחיר המוצר לערכו הכלכלי כפי שהיה נקבע בשוק תחרותי.

שאלת לסיכום נקודה זו, הרשות העלתה חשש מפני חוסר הוודאות שהמבחנים לבדיקת  .57

המחיר המופרז מעוררים. אולם, מדינות רבות באירופה, ביניהן אנגליה וגרמניה, תומכות 

בעילת מחיר מופרז כניצול לרעה, ואף מיישמות את המבחנים בפועל. חוסר הוודאות באה 

לידי ביטוי לכל אורכו של חוק ההגבלים במושגי שסתום אשר להם מתפתחים מבחנים, 

יתרה מכך, לא ברור מדוע דווקא בישראל כל כך אינו שונה.  ובהיבט זה המחיר המופרז

קשה ליישם את מבחנים אלו? במה ישראל שונה ממדינות רבות באירופה בהם מיושמים 

 המבחנים בהצלחה על ידי הרשויות האמונות על הגנת התחרות ואכיפת דיני ההגבלים?

                                                 
27 (Eng.) Attheraces Ltd. v. British Horseracing Bd. Ltd., [2007] EWCA (Civ) 38. 
28 General of Fair Trading, UK Competition-Napp Pharmaceutical Holdings v. Director Commission 

Appeal Tribunal [2002] EWCA Civ 796. 
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 שימוש בינלאומי בעילת המחיר המופרז

אף באיחוד  .ביית מחיר מופרז אינו רווח בעולםאיסור בגין גה רשות ההגבלים טוענת כי .58

בתחולה במקרים קשים מדובר  טוענת הרשות כי ,שאימץ את האיסור ,האירופאי

 , טענה זאת אינה מדויקת. לעמדתנו 29וקיצוניים במיוחד בלבד.

ף פורש סעי   Brands United, 30בעניין  בפסיקת בית הדין של האיחוד האירופאי ראשית, .59

בית הדין, המחיר המופרז הוא כזה מופרז. על פי  ימונופוליסטגביית מחיר כאוסר  102

שהיה צפוי להיקבע בתנאי שוק הנקבע אשר אינו מקיים יחס סביר לערכו הכלכלי 

ואינו מסויג למקרים החמורים והקשים  ,באמצעות מבחן המבוסס  עלות ולא ביקוש

  בלבד.

בפסק הדין בעניין  התרחבות של תחולת האיסור ניתן לראות אף Nils Wahl31לדעת  .60

Scandlines,32  ובידול בין המוצרים ולא רק כאשר הוא מוחל גם על פרמטרים של ביקוש

ישירות מעלויות הייצור. כלומר, אף כאשר הצרכנים עצמם רואים ערך כלכלי בבידול 

קון תוכנו של לגבות כל מחיר שהוא מבקש כדי להימנע מרי ללמונופוהמוצר, אין לאפשר 

 האיסור. 

בפסק דין שנידון בבית המשפט העליון מאמצת הנשיאה נאור, באופן חלקי, את הגישה  .61

האירופאית למדיניות הפיקוח על המחירים, ובפרט מצדדת במבחן שנקבע בעניין 

33Tournier  הקובע שמקום בו השוואת מחירים מעידה על הפרש משמעותי מהמחירים

 העדר טעמים אובייקטים להפרש, הדבר משמש כאינדיקצישנקבעו במקום אחר, ובה

  34לקיומו של מחיר מופרז.

בשנים האחרונות פתחו רשויות ההגבלים העסקיים האירופיות בהליכים כנגד מחיר  .62

הגרמנית נגד רשות התחרות  מקרה ראשון נראה בהליך שפתחה .במקרים נוספים מופרז

בעיר. בממד הפרקטי, מהתושבים  עקב מחיר מופרז שנגבה תאגיד המים של ברלין

חיר הממוצע של מים בערים אחרות בגרמניה הרשות הגרמנית בהשוואה למ ההשתמש

   35.הדומות בתכונותיהן לברלין

                                                 
מופרז", משכן הכלכלה של הכנסת בעניין מחיר  תבוועיד"דיון  שוורץ היועץ המשפטי ברשות הגבלים עסקיים אורי 29

 . 8.6.16כנסת ישראל בירושלים, 
 .24לעיל ה"ש  , United Brandsעניין 30
31 ROS PHE T in, a personal reflection –Exploitative High Prices and European Competition Nils Wahl, 

AND CONS OF HIGH PRICES 41, 61–62 (Swedish Competition Authority ed., 2007). 
32 COMP/A 36568/D3 Scandlines Sverige AB vs. Port of Helsingborg and Sundbusserne AS vs. Port of 

Helsingborg [Jul 23, 2004]. 
33 (1989) [8]Lucazeau v. SACEM  Case 110/88[7]; (1989) Ministère Public v. Tournier  Case 395/87 
 לפסק דינה של השופטת חיות.  17, בפסקה 17עניין רייס, לעיל ה"ש  34
35 Düsseldorf Higher Regional Court Confirms Bundeskartellamt Decision on Bundeskartellamt, 

(Feb. 24, 2014),  Reduction of Berlin Water Prices
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2014/24_02_2014_BW

Measures to Lower Water Prices in Berlin Extended for  ; Bundeskartellamt,Entscheidung.html-OLG-B
(May 7, 2014), Three More Years until 2018 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2014/24_02_2014_BWB-OLG-Entscheidung.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2014/24_02_2014_BWB-OLG-Entscheidung.html
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בעיצומה של בדיקה כנגד מצוי  , האגף האחראי על התחרות בנציבות האירופאיתבנוסף .63

מחיר מופרז על הגז הטבעי בטענה כי המונופול גבה  ,Gazpromמונופול הגז הטבעי הרוסי 

. זאת על אף הקשיים המרובים בקביעת מחיר מהצרכנים בכמה מדינות במזרח אירופה

 36מופרז בכל מדינה בנפרד.

-ו Pfizerפתחה לאחרונה בהליכים כנגד החברות  כמו כן, גם רשות התחרות הבריטית .64

Flynn Pharma שוק ופרז בר מבטענה שהן ניצלו את מעמדן הדומיננטי בכך שגבו מחי

בנוסף, אף בארה"ב המזוהה עם גישה מנוגדת   37תרופות בו להן מעמד של מונופול.

לאיסור על מחיר מופרז, החלו רשויות הגבלים העסקיים האמריקאית הליכים לאכיפה 

 38במספר ערים בארה"ב. של דלק של גביית מחיר מופרז

 סיכום

איסור המחיר המופרז על כנו. לחזק את הגישה הקוראת להשאיר את  זה ביקשנו  במסמך .65

, ההכרזה על האיסור ניכר כי למרות מה שנחזה כחוסר אפקטיביות באכיפת מחיר מופרז

 בפירמות ולמניעת מצבים של מחיר מופרז. םמשמעותיילצעדי ריסון  כשלעצמו מובילה 

ים את הקשיים שמעלה הרשות בעניין הקצאת המשאבים. נוכח חרף זאת, איננו שולל

נקודות שיש בהן כדי לסייע לקשיים אלה תוך הימנעות  מספרוננו להצביע על זאת, ברצ

 מביטול האיסור. 

האכיפה ברשות לאור דוקטרינת 'התפוקה  מגנוןעל  ,  אנו סבורים שניתן להביטראשית .66

, לאור ההשפעה הנרחבת על אכיפה פרטית ויצירת מנגנוני ריסון כלומרהשולית הפוחתת'. 

ישיג את מטרתו גם , ביוצרו איום אפקטיבי, יומו של מנגנון אכיפהעצם ק ניכר כיעצמי, 

  .בהקצאת משאבים מעטים

, לטעמנונן את השפעתו המרכזית של האיסור. והשקעת המשאבים הראשונית צפויה לכ .67

לנקודת האיזון המספיקה  נע מביטול כולל של מנגנון האכיפה,  אלא לצמצמוחשוב להימ

לשם השוואה, גם הרשויות האירופאיות נוהגות להקדיש . ליצירת איום אכיפתי אפקטיבי

לדעתנו,  39משאבים מינימליים לאיסור, והיא אינה נוהגת לפעול כמפקחת על מוצרים.

 חיזוק למשמעות קיומו של האיסור וההשלכות הטבועות בעצם קיומו. ניתן לראות בכך

קע ונתמכים ע"י מך הרבמס כפי שעמדנו לעיל, הטיעונים המרכזיים המופיעים, שנית .68

בחשש מהשקעות חסר; טענה אודות תיקון עצמי של השוק; וקושי פרקטי  הינם הספרות

                                                                                                                                            
dung/EN/Pressemitteilungen/2014/07_05_2014_BWhttp://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Mel

B.html.) 
36 (Feb. 7, 2014),  EUTERSR, EU says Gazprom yet to satisfy its concerns over pricesHuw Jones, 

http://uk.reuters.com/article/2014/02/07/eu-gazprom-idUKL5N0LC1WC20140207) 
 ,UARDIANGHE T, Pfizer and Flynn Pharma Accused of Breaching Competition LawsReuters )ראו  37

(Aug. 6, 2015), http://www.theguardian.com/business/2015/aug/06/pfizer-flynn-pharma-competition-
laws-breach-competition-markets-authority.) 

OECD, Roundtable on Excessive Prices DAF/COMP  (Feb 7, 2012) 18(2011) .54עמ'   OECDמסמך ה 38
http://www.oecd.org/competition/abuse/49604207.pdf 

 לפסק דינה של השופטת חיות.  17, בפסקה 17עניין רייס, לעיל ה"ש   39

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2014/07_05_2014_BWB.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2014/07_05_2014_BWB.html
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במעמדו בעקבות  זכה המונופולמבט על שווקים בהם באולם,   בקביעת 'מחיר מופרז'.

ם או שהמוצר או השירות שלהם ייחודי עד שנתפס כבלתי ניתן ממשלתיי תמתן זיכיונו

תובנה דומה הובעה במסמך  טיעונים אלה נעדרי תחולה., ניתן לראות שלהחלפה

  40שהוזכר לעיל. OECD-ה

בשוק לאור  הדואופולירכשו השחקניות את מעמדן  בישראל לדוגמא, בשוק הגז הטבעי .69

. בשוק כאחד של חסמי כניסה משמעותיים, בירוקרטיים ופיננסים לצידןהסדר כובל ו

 ם חדשים להיכנס לשוקלשחקנימשית אין כלל תמריץ, לא כל שכן אפשרות מ כאמור,

, לא יעלה בידי התחרות דלעיל. במצבים תחרותי גבוה-למרות קיומו של מחיר על

  החופשית להוריד את המחיר.

על קיומה האנרגטי של מדינת ישראל כמעט ויוצר  והשלכותיויתרה מכך, אופי המוצר  .70

להשתכלל כאשר הן י לחברות להתייעל ולביקוש קשיח למוצר, המעיד על תמריץ שלי

 .יכולות לגלגל את העליות על ציבור הצרכנים

, ניתן לראות כי קיימים שווקים בהם ההצדקות למניעת איסור על מחיר מופרז הנה כי כן .71

. בשווקים אלה, לכל הפחות, אין תמה כי יש צורך בפיקוח ואסדרה כדי םאינם מתקיימי

 העסקיים. להגן על הצרכנים ולממש את תכליות דיני ההגבלים 

בנקודה הפרקטית של עצם קביעה מהו מחיר מופרז, ניתן לדעתנו לעשות שלישית,  .72

קלול מאפיינה הייחודים של מדינת השוואה ולעמוד על מחיר תחרותי בששימוש בשיטת ה

ישראל ובהתחשבות בהשקעותיו ובסיכון שנטלו על עצמן החברות, כפי שנראה גם 

בעלי לעיל, מדינת ישראל משופעת  הצגנוכפי ש esScandlin.41בפסיקה האירופאית בעניין 

ה זכיי בעקבות או משמעותיים אשר נוצרו באמצעות שווקים בהם חסמי שוק מונופולין

. כיוון שניתן לאמוד על מחיר התחרותי של מוצרים םבזיכיונות ממשלתיים היסטוריי

 ושירותים אלה, יעלה בידי הרשות לקבוע קיומו של מחיר מופרז. 

חשבונאי, יכולה מובנה ה'עלות הייצור', ובעיקר ב חישוב גם באמצעות שיטת ,תנולעמד .73

ת לעשות שימוש משמעותי בשל נגישותה למסמכי הפירמות. בהמשך לאמור לעיל, הרשו

 ניתן להגדיל ולומר כי עצם קיומה של האפשרות לקביעותו של מחיר מופרז באמצעות

מות לשמור על יחס מקובל )בהתאם בחינת המסמכים, יוצרת תמריץ משמעותי לפיר

 לקביעות הרשות( בין עלות המוצר לבין המחיר הנגבה בעדו. 

ו, לרשות ניתן שיקול הדעת כדי לקבוע מהו המבחן היעיל והפשוט ביותר נלעמדת .74

באמצעות הם יכולים לאכוף את האיסור. המבחנים אינם מקיימים קשרי חליפות 

                                                 
 .321עמ' , ב31ה"ש , לעיל OECDמסמך ה40
 .32, לעיל ה"ש Scandlinesעניין   41
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מופרזות המחיר והימנעות מאכיפת של  מדויק וטלשרטועשויים לעמוד ביחד כדי להוביל 

 יתר. 

, אנו סבורים 1/14בהקשר זה אף נציין כי לגבי הגנת נמל המבטחים שנקבעה בגילוי הדעת  .75

לא ייחשב מחיר  20%כי הרף הקובע כי פער בין המחיר לעלויות המגיע עד שיעור של 

מהווה  20%פער העולה על הינו סביר ביותר. לעמדתנו אין להסיק ממבחן זה כי  – מופרז

בהכרח מחיר מופרז וגבייתו מהווה הפרה, במקרים אלו יש לבדוק באופן ספציפי כל 

מקרה על מאפייניו הייחודיים ולקבוע האם מדובר במחיר מופרז. ככל שנוצרה חוסר 

 וודאות במשק לגבי פרשנות זו על הרשות להבהיר את עמדתה בנושא. 

המחיר המופרז על ידי הרשות הינה בת שנתיים בלבד.  , מדיניות ההכרה בעילתרביעית .76

כיצד יש להשתמש בעילה החלה ללמוד ניתן בהחלט להניח כי במשך זמן זה הרשות עצמה 

זו, ובאילו דרכים ניתן לאכוף את האיסור על גביית המחיר המופרז. במקביל לרשות, גם 

אולם בעוד עילה זו. המגזר הפרטי המופקד על האכיפה הפרטית, למד את משמעותה של 

שבתחום האכיפה הפרטית ניתן בהחלט להבחין בניצניה של המדיניות, בין היתר בריבו 

בתחום האכיפה על ידי הרשות ייתכן והתהליך לוקח יותר  –תובענות ייצוגיות בנושא 

 זמן. 

ייתכן אף שבמשך הזמן הרשות תפתח טכניקות נוספות לחיסכון במשאבים בכל הנוגע  .77

יסור על גביית המחיר המופרז. לעמדתנו, לכל הפחות יש להעניק למדיניות זו ליישום הא

זמן נוסף לבחינה והערכה, תוך ניסיון למציאת דרכי התייעלות ושיפור מנגנוני הביקורת 

  של פעוט עוד בטרם למד לצעוד.  לקבוע את עתידו ראוילא על גביית המחיר המופרז. 

 

 


