
 

 

 

 
  4102אוגוסט                                         הגבלים עסקייםמעו"דכן 

 לקוחות נכבדים,

טיוטת גילוי דעת בעניין  לאחרונהרשות ההגבלים העסקיים פרסמה 

פורסת את עמדת הממונה על הטיוטה  .התבטאויות פומביות הפוגעות בתחרות

  .הגבלים עסקיים באשר להתבטאויות אלה

באשר לאיסורים על ת וגוברת הולכמודעות קיימת , המפורט במסמךעל פי 

טיוטה, מסבירה ה. לכן, קיום קרטל ועל העברות מידע הנעשות במחשכים

ת בדרכים חלופיות ומתוחכמות להעברלנסות ולפעול עסקיים עלולים גורמים 

הודעות לציבור, ראיונות כגון באמצעות התבטאויות פומביות בין היתר , מידע

  וכדומה. לתקשורת, נאומים בכנסים פומביים

של פרמטרים  שורהמגדירה מהן "התבטאויות פומביות", ומונה הטיוטה 

. אסורותהתבטאויות ובין לסייע להבחין בין התבטאויות מותרות אמורים ה

ממצה. טיוטת גילוי הדעת ה ם שאינם בבחינת רשיממדובר בפרמטרים מנחי

כי כל מקרה שיגיע לפתחה של הרשות, ייבחן על פי נסיבותיו  ,םמבהירה ג

 .המיוחדות

הקושי  במישור המהותי והמשפטי: בלתי מבוטלים מעוררת קשיים הטיוטה

משום שקו הגבול המבחין בין התבטאויות מותרות נובע במישור המהותי 

הוודאות שאליהן -הבהירות ואי-קל לדמיין את אילכן, מקמק. חלאסורות הוא 

מצב דברים זה עלול . המעוניינים להתבטא בפומבי ייקלעו מנהלי עסקים

פרסום של גם  ים, באופן שבו יימנעלהרתעת יתר של מנהלי עסקלהוביל 

 תחרותיות.-התבטאויות רצויות, מועילות ואולי גם פרו

 בעיקר תגילוי הדעת עוסקשטיוטת  מכך נובע הקושי במישור המשפטי

לא נתקבלה לה תגובה מיידית. גם אם צדדית של מתחרה, -בהתבטאות חד

ודי בהתבטאות חד צדדית כדי  פעולה משותפת כלשהיל, אין דרישה משמע

בנוסחו הנוכחי אלא ש. ההגבלים העסקיים חוקאת , בנסיבות מסוימות, להפר

לראות בפעולה חד צדדית משום  לא ברור כיצד ניתן, כלל האמור של החוק

 בין שני מנהלי עסקים לפחות. הנעשה, מבחינה הגדרתית,  ,"הסדר כובל"

טיוטת גילוי הדעת פורסמה באתר האינטרנט של רשות ההגבלים העסקיים, 

 . 4162בספטמבר  61והציבור הוזמן להעיר לה עד ליום 

  .את עיקרי גילוי הדעתבתמצית נסקור להלן 
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 עו"ד טליה סולומון 

 עו"ד צליל בינבול

* 

על התבטאויות פומביות 

 הפוגעות בתחרות

* 

רשות ההגבלים מספקת 

אמורים לסייע vפרמטרים 

בהבחנה בין התבטאויות 

 פומביות מותרות לאסורות  

* 

רשות ההגבלים מבקשת 

להציג את הכלים 

אשר המשפטיים 

באמצעותם ינותחו 

 התבטאויות פומביות 

* 

עמדת הרשות היא 

העברת מידע בין מתחרים ש

על ידי התבטאות פומבית 

אינה מעניקה חסינות מפני 

האשמה בהפרה של חוק 

 ההגבלים העסקיים.
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 מהי התבטאות פומבית? .א

-, כ"התבטאויות לציבור רחב של אנשים". התבטאות חד"התבטאויות פומביות" הגילוי הדעת מגדירטיוטת 

ובע ממנה חשש כי הדברים שנאמרו במסגרתה שנ דובלב, במובנה של הטיוטה התבטאות פומבית היאאף  צדדית

  פגיעה בתחרות.לעלולים לגרור תגובות אשר יביאו 

פרסומים יזומים לתקשורת,  :הדרכים הבאות ותנזכרגילוי הדעת טיוטת בין דרכי הביטוי הפומבי המפורטות ב

הרחב וכן כל ל הלקוחים פרסומים לבורסה, שיחות עם משקיעים, השתתפות בכנסים מקצועיים או בראיונות הפת

 אמצעי המביא מידע לידיעת מספר רב של אנשים, ויכול להגיע בהמשך לידיעת הכלל.

 על התבטאויות פומביותהרשות פיקוח ברציונל ה .ב

פגיעה משמעותית בתחרות. כך השלכות של  להתבטאויות פומביות עלולות להיותטיוטת גילוי הדעת מבהירה כי 

מדרבנת את התחרות בשוק ההודאות האסטרטגית -אות פומבית תפחית את איש כי התבטחשקיים , לדוגמא

מור הסדר כובל מפורש ויגביר את יחשש כי מידע הנמסר בהתבטאות פומבית ישמש ככלי לשקיים  ;מלכתחילה

חשש כי ההתבטאות הפומבית תקדם הגעה למחיר דמוי קרטל אף בהבנה שבשתיקה או תסייע קיים וכן יציבותו 

 (. facilitating practice)חיר כזה בשימור מ

 אסורות?התבטאויות בין כיצד תתבצע ההבחנה בין התבטאויות מותרות ל .ג

תנאי של  ואנסיבות אמירתן ייחשבו כפסולות אף ללא בחינה של  הצדקה לגיטימיתכל חסרות שהן התבטאויות 

 אמירות כאמור,דוגמאות לומות". גילוי הדעת "אמירות עירטיוטת התבטאויות אלה מכונות ב. הרלבנטייםהשוק 

 .קריאה מפורשת או משתמעת למתחרים להעלאת מחירים או להימנע מהורדת מחיריםהן 

, )בלתי ממצים( פרמטרים של שורה תוקובע תגילוי הדעת מפרטטיוטת בהתייחס לאמירות מסוגים אחרים, 

 : תימצא אסורהההתבטאות את הסבירות כי להגדיל  שעלולים 

, כך ללת מידע רב, מדויק ופרטניוכהיא נוגעת למידע רגיש מבחינה תחרותית וככל שההתבטאות  טיבו של המידע:

אודות מחירים, נוסחות תמחור על מידע  תחרותי של ההתבטאות. דוגמאות לכך הן-הפוטנציאל האנטיגדל 

גע ללקוחות או ספקים )קיימים או , מידע הנוגע למהלכים אסטרטגיים ומידע פרטני הנוועלויות ייצור ורווחיות

 ;פוטנציאלים(

שוק כאשר מדובר בפרט בו -ככל שמדובר בשוק בעל נטייה גבוהה יותר לתיאום  :אופיו של השוק שבו פועל הדובר

יגדל הפוטנציאל כך  -יותר  םהומוגניי םה, בעל חסמי כניסה, וככל שהמתחרים והמוצרים וממועט מתחרים ריכוזי

 ;ההתבטאות תחרותי של-האנטי

עבר אשר לאור מאפייני הנוגע למידע הנוגע לתכניות בעתיד, או מידע  :שנמסר מתייחס המידעשאליה התקופה 

 ;השוק ניתן לגזור ממנו מסקנות לגבי ההתנהגות בעתיד

תרחישים של "מקרה לכוללת תנאים ברורים לתיאום או הה למתחרים יפנילתרחישים שונים: הדובר התייחסות 

חרים, אזי המחירים תהודעה לפיה במקרה שהעלאת המחירים לא תיתקל בתגובה דומה של המדוגמת ) ותגובה"

 ;(ישובו וירדו

למתחרים, לא כל שכן ישירות  הופנתההתבטאות ש למתחרים מסוימים: ואו התייחסותמצד הדובר פנייה 

 ;למתחרה מסוים

 .ת נוספות אשר קשורות זו לזומהוות חלק מסדרה של התבטאויוההתבטאויות  :הדדיותהתבטאויות 
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 ההתבטאויות? משפטיים ינותחו באילו כלים  .ד

שלפחות מתחרה אחד יוכל דיו כדי שהוא מדויק וברור מידע  נמסר בהםאשר במקרים גילוי הדעת, טיוטת על פי 

 4 בניגוד לסעיף ,סיון להסדר כובללעלות כדי ני של הדובר , עשויה התבטאותו הפומביתםלדברילפעול בהתאם 

על התנהלותו העסקית של של מתחרה, צדדית -פומבית חד בהם השפיעה התבטאותשבמקרים כמו כן, לחוק. 

לחוק. התבטאות  4מתחרה אחר, הפועל לפי ההסדר, הרי שהצדדים עשויים להיות צד להסדר כובל, בניגוד לסעיף 

לעלות כדי הסדר כובל,  הממונה, ו שללשיטתהעלולה,  להיחשב "פרקטיקה מקדמת התאמה"יכולה  פומבית

פומבית של כי התבטאות  תוקובעמוסיפה גילוי הדעת טיוטת  .יסוד ההסדרבהם מתקיים אשר במקרים מתאימים 

אשר  להיחשב כקביעה של קו פעולה או כהמלצה על קו פעולה העלול למנוע או להפחית תחרות עלולה, איגוד עסקי

 לחוק.  5ייראה כהסדר כובל בניגוד לסעיף 

 

 .מח לעמוד לרשותכם בכל שאלהנש

 מחלקת הגבלים עסקיים

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 solomon@fbclawyers.com                  1422020-10                 עו"ד טליה סולומון

 tbainvol@fbclawyers.com                   1422020-10                   עו"ד צליל בינבול 

    .......................................................................................................................... 
 ללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כ        

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.       
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