
 

 

 2015 אוגוסט          הגבלים עסקיים מעו"דכן

 בעניין איגודים עסקיים ושולחנות משותפים אחרים בין מתחרים 3/14טיוטת גילוי דעת 

  להסדרי בלעדיות הדדיתסטטוטורית ההחרגה הבעניין ביטול  רשות ההגבלים העסקייםהודעת ו

 לקוחות נכבדים,

, טיוטה להערות הציבוראודות שתי התפתחויות בתחום ההגבלים העסקיים: האחת, פרסום על ברצוננו לעדכנכם 

", בהתאמה(; 3/14 גילוי דעת"-" והטיוטה)" בעניין איגודים עסקיים ופעילותם 3/14גילוי דעת הנוגעת לעדכון 

)החרגה סטטוטורית  ( לחוק ההגבלים העסקיים6)3לתוקף של ביטול סעיף הודעת הרשות בעניין כניסתו והשנייה, 

 .אגרת זועל התפתחויות אלה נעמוד במסגרת  .להסדרי בלעדיות הדדית(

I.  עסקיים ושולחנות משותפיםאיגודים  - 3/14עדכון גילוי דעת  -טיוטה להערות הציבור 

לפעילותם של  כללים מומלצים, 3/14במסגרת גילוי דעת , 2014בשנת פרסמה "( הרשותההגבלים העסקיים )"רשות 

תקטין במידה משמעותית את הסכנה שבהפרת חוק  , לשיטת הרשות,, אשר הליכה על פיהםאיגודים עסקיים

, ניתן למצוא הנחיות הנוגעות להתכנסויות אלה מלציםומ ים"(. בין כללהחוק)" 1988-ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

ידי האיגוד, ופעילויות האיגוד מול -האיגוד ומפגשים אחרים בין מתחרים, איסוף, החזקה והפצה של מידע על

 רשויות השלטון, גופים ציבוריים והתקשורת.

לפיה גילוי דעת הדגשה ברורה ידי -עלבין היתר, , 3/14מבקשת לתקן את גילוי דעת כעת, הטיוטה שפרסמה הרשות 

 זה יחול גם על חבירת מתחרים בשולחן משותף שאינה "איגוד עסקי", לרבות חבירת מתחרים אד הוק. 

 מתחרים בפעולה מול רשויות שלטון בעניין שיתופי פעולה בין 1/00גילוי דעת בטל את עתידה לכמו כן, הטיוטה 

בשנת ידי הרשות -פורסמו על 1/00בגילוי דעת להשלמת התמונה יצוין, כי "(, עם כניסתה לתוקף. 1/00גילוי דעת )"

לחסות תחת הגנת נמל חפצים הם  אם, ןתנאים מצטברים שעל המתחרים לשמור בקשר עם פנייה לרשות שלטו 2000

 .זה דעתבגילוי שמבטחים ה

 - )הן בנוסחו היום, והן בנוסחו המוצע במסגרת הטיוטה( 3/14בגילוי דעת שהמוצעים ב להזכיר, כי הכללים חשו

אינם אינם בגדר כללים מחייבים, אלא המלצות שליקטה הרשות לאור ניסיונה בתחום. ויודגש, כללים אלו 

לעניין התנהלותם ופעילותם של איגודים עסקיים או שולחנות משותפים  חוקהאת הרף שקובע  ,בהכרח ,תואמים

מהווה בהכרח הפרה של  , אינההמומלצים הכללים , כך שהתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עםאחרים של מתחרים

 ., ויש לבחון את הדברים מול מכלול הנסיבות של כל מקרה ומקרה, לגופוהחוק

 , שלדעתנו יש לשים אליהם לב.שנכללו בטיוטה םמספר שינויים מהותיילהלן נסקור 

 צמצום העניינים לגביהם מתחרים יכולים לחבור לפניה לרשות שלטון .א

מתחרים יכולים לחבור עמדת הרשות היתה שכי  ,עולה ,מפנה אליו בהקשר זה( 3/14)שגילוי דעת  1/00דעת מגילוי 

. אלא שכעת משותף או אינטרס כלכלי משותף יעד עסקיקיים להם בו פניה לרשות שלטון, מקום  למטרתיחד 

, כי על מתחרים המבקשים לפנות אל רשות שלטון, אם במסגרת איגוד, אם לאו, לגדר את תכלית מציעההטיוטה 

"(. מבחן מבחן הזיקה" )"לפעילותםזיקה ישירה ואינטימית  לכל הפוניםהפנייה ותוכנה לעניינים אשר יש בהם "

http://www.antitrust.gov.il/files/33706/טיוטה%20גילוי_דעת_איגודים_עסקיים_ושולחנות_משותפים_0715.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/33706/טיוטה%20גילוי_דעת_איגודים_עסקיים_ושולחנות_משותפים_0715.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/33332/גילוי_דעת_3-14_איגודים_עסקיים.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/33738/הודעה%20על%20ביטול%20סעיף%206_3%20בתיקון%2016.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/5635/3007119.pdf
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בהתאם להמלצות , מתחרים יכולים לבצע פנייה משותפתהזיקה, כך נחזה, עשוי לצמצם את העניינים בקשר אליהם 

  .הרשות

 השינוי המוצע, ובכלל זה מבחן הזיקה, מעוררים מספר קשיים:לשיטתנו, 

זאת, בשל כך שטיבו של מבחן הזיקה  .שאלה של בהירות משפטית עמום ומתעוררת לגביוהוא , מבחן הזיקה ראשית

תור אויר בע"מ נ' יו"ר  47/83אינו מקבל ביאור בגוף הטיוטה. הטיוטה יוצאת ידי חובה, בהקשר זה, בהפנייה לבג"ץ 

קבע בית המשפט העליון את מבחן הזיקה , שם "(בג"ץ תור( )"14.2.1985) המועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים

( לחוק, בדבר תובלה בינלאומית. אלא שבית המשפט העליון 7)3בקשר להחרגה הסטטוטורית הקבועה כיום בסעיף 

)בדיקת  ידיו לבירור מבחן זה-כי אמות המידה הלא ממצות שנקבעו עלעם קביעת מבחן הזיקה, מציין בד בבד, 

תחום כוללות בתוכן " - פעת ההסדר על התחום ובחינת מטרת ההסדר ומניעיו(בדיקת מידת הש ,תוכנו של ההסדר

ייתכן שסותרות אף זו את זו ומביאות לתוצאות ואף הוסיף כי אמות המידה השונות " ,"נרחב של חוסר ודאות

מטרתו ש ,אינן עולות בקנה אחד עם גילוי דעת -הקשורות בטבורן למבחן הזיקה  ,ברור שאמות מידה אלה ".נוגדות

 ליצור ודאות משפטית לקהילה העסקית.להנחות ו

בקשר להחרגה . כאמור, מבחן זה נקבע 3/14 , עולה קושי עם הניסיון לייבא את מבחן הזיקה אל תוך גילוי דעתשנית

 בדברשלוח הודעה לשר התחבורה מ, בין היתר, תנאי לתחולתה הוא, כידועש ,הסטטוטורית בדבר תובלה בינלאומית

אם ההסדר לא  ,במסגרת סמכויותיו בעניין, יוכל לפעולוההסדר,  םיהא מודע לקיוהשר , כך שההסדר קיומו של

זאת בשונה . העמום , על יישום מבחן הזיקהובעקיפין במובן זה, השר מהווה גורם מפקח, בין היתרייראה לו. 

 על כתפי החוברים במשותף.  -במלואו  ,ביישום המבחןלכאורה מגולגל הסיכון  לפיה, מטיוטת גילוי הדעת

שכן, איגודים עסקיים כוללים לעיתים עשרות או מאות , יישומי. כל כך מעלה קושילגופו, מבחן הזיקה , שלישית

במשותף לכל הפונים צורך בבחינה האם עול בהתאם להמלצות הרשות, ובכלל זאת ההידרשות לפהכך שחברים, 

 יוצרת הכבדה משמעותית ועשויה להיות, בפועל, בלתי מעשית.  - זיקה ישירה ואינטימית לפעילותם

שכן כפי שהרשות עצמה מציינית בטיוטה, שיתופי פעולה של מתחרים מול כלל הקשיים הנזכרים מתחדדים בפרט, 

 רשויות שלטון הם מאבני היסוד של המשטר הדמוקרטי.

 הפעילות העסקיתפנייה לרשות שלטונית המפקחת על מחירים או היבטים אחרים של  .ב

לא יחול עת האיגוד העסקי פונה אל  ,בגילוי הדעתהקבוע לפיו נמל המבטחים ש נכלל סייג, 1/00במסגרת גילוי דעת 

, מקום בו הפרמטרים הרלוונטיים רשות שלטונית המפקחת על מחירים או היבטים אחרים של הפעילות העסקית

 נקבעה המלצה דומה. 3/14"(. בגילוי דעת פנייה לרשות מפקחתלפיקוח אינם זהים לגמרי בין המתחרים השונים )"

 מוצע במסגרתחלף זאת,  לפירוש, לכאורה, בדרכים שונות.ניתנת ה, זו הבחנה עמומה קשת לבטלהטיוטה מב

לשיטת ש ,משום כך. לפעול בזהירות יתירה, מפקחתהחוברים לפנייה לרשות או על עסקי איגוד על כי  ,טיוטהה

גובר החשש התחרותי לזליגת שיתוף הפעולה לנושאים אחרים, או  בעניינים הנוגעים לפעילות העסקיתהרשות, 

יחולו  מלצות הרשותעניינים אלו, נכתב בטיוטה, הבלהסדרה בפועל, חלקית או מלאה, של נושא הפנייה. בפנייה 

 ביתר שאת.

 החלת כללים על חבירת מתחרים בנושא הסדרה עצמית וסטנדרטיזציה .ג

, איגודים עסקיים עשויים להיות מעורבים בהסדרת הפעילות בענף, ובכלל זה קביעת 3/14גילוי דעת י שנכתב בכפ

נוגע נהלי התנהלות מקצועית, מעורבות בסטנדרטיזציה המקצועית ובמנגנוני פיקוח ואכיפה הקשורים בהם. ב

לנהל את פעילותו בהתאם לחששות  איגוד עסקי המבקש לפעול כדיןעל , כי 3/14גילוי דעת בנכתב תחום זה, ל

  התחרותיים הקמים כתוצאה מפעולותיו.

המלצותיה , כי מבהירה טיוטההעל חבירת מתחרים שאינה במסגרת איגוד,  אופי התנהלות זהמעבר להחלת כעת, 

 תחולנה -לעניין פנייה לרשות שלטונית )לרבות תיחום הפניה על פי מבחן הזיקה, אופן קיום ישיבות ומפגשים ועוד( 
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 .הסדרה עצמית )ובכלל זה מכוני רישוי ומכון התקנים(הועל החוברים בקשר עם תחום הסטנדרטיזציה גם 

פי -, עללטונית, או בנוכחות נציגה, אינה פותרתטיוטה, כי חבירת מתחרים הנעשית לבקשת רשות שנכתב בעוד 

את  יבחנוהצדדים מציעה הרשות, ש, וגם במקרים כאלה פי החוק-את הצדדים מחובותיהם על עמדת הרשות,

  . השולחן המשותף שנוצר בהתאם לדיני ההגבלים העסקיים

 .2015באוגוסט  26לא יאוחר מיום  ,ביחס לטיוטהגיש הערות להניתן , כי נוסיףלסיום  עד כאן עיקר השינויים.

II.  ( לחוק ההגבלים העסקיים6)3לתוקף של ביטול סעיף הודעת הרשות בעניין כניסתו 

הסדר שעניינו לפיו ( לחוק, 6)3פורסם ברשומות תיקון לחוק, במסגרתו נקבע כי סעיף  2014בנובמבר  25ביום 

. מועד תחילתו של בוטל"(, יתהסטטוטורי החרגההלא ייחשב כהסדר כובל )" -או בשיווק בלעדיות הדדית בהפצה 

 .2015באוגוסט  25התיקון נקבע ליום 

תחל באכיפה כנגד היא ם שונים פנו אל הרשות בבקשה לדחות את המועד בו מועד פרסום התיקון, גורמי עתמ

בחינת את סיום בשל כך שסד הזמנים שנקבע במסגרת התיקון לחוק, אינו מאפשר  ,זאת. הסדרי בלעדיות בהפצה

 .תהסטטוטורי החרגהבהפצה, ואשר חוסים כיום תחת ההדדית חוקיותם של הסדרים מסוימים הכוללים בלעדיות 

 באופן חלקיאה לנכון להימנע והוא רכי , "(הממונה)" הודיע הממונה על הגבלים עסקיים 2015באוגוסט  6ביום 

ם בתנאיבנוגע להסדר מסוים, , על עריכת הסדר כובל שעניינו התחייבות לבלעדיות הדדית בהפצה מאכיפת האיסור

  הבאים:

 לעדיות ההדדית שבו, הובאו לידיעת הרשותקיומו של ההסדר, בתוספת תיאור תמציתי שלו ושל תניית הב -

 ידי הצדדים לו או מי מהם;-על

, במידה ובהיקף שבהם הוא חוסה תחת מסוים תחול על הסדרמאכיפת האיסור כאמור, ההימנעות  -

  בחוק; כיום ת הקבועההסטטוטוריההחרגה 

 -לגבי ההסדר  או מי מהםתחל במועד שבו התקבלה ברשות הודעת הצדדים  החלקית מאכיפה ההימנעות -

 .2016בפברואר  25יום ב תסתייםו

הוא לא יימנע מאכיפת האיסור, אם שלצדדים שיפנו אליו כאמור,  הזכות להודיעאת , כי הממונה שומר לעצמו יצוין

 .שהובא לידיעת הרשות כאמור פי נסיבותיו הפרטניות של הסדר-מצא שיש לכך הצדקה עלהוא 

 ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

  מחלקת הגבלים עסקיים
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
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