
 

 

 2017 פברוארב 13                                           ותחרות  הגבלים עסקיים מעו"דכן

 גילויי דעת טיוטות פרסמה רשות ההגבלים העסקיים

 או משווקיםבין ספקים ובין קמעונאיים מחיר  קביעתהסדרי בעניין 

 לצורך התמודדות עם איומי סייברמתחרים מידע בין גופים  ףבעניין שיתוו

 ,לקוחות וידידים נכבדים

פרסמה לאחרונה שתי טיוטות של גילויי "( הרשות)"ברצוננו להביא לידיעתכם, כי רשות ההגבלים העסקיים 

 :דעת לשימוע ציבורי

  בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון: "אנכיתהסדרי הכתבת מחיר "טיוטת גילוי דעת בעניין 

 יאמבקשת לשפוך אור על האופן שבו הה טיוטה פרסמהרשות ה, עליה נרחיב בהמשך, שופרסל ענייןב

לגורם שנמצא בשלב עוקב של שרשרת האספקה ם ספק מכתיב מסגרתשבאנכיים תבחן הסדרים 

כמובהר  .הסחורה או השירות ימכרוישבה  או קבועה מאליתינירמת מחיר מ, (או משווקקמעונאי )

התייחסות  מובאת גםטיוטה ב, כי צויןי .בעין קפדניתידי הרשות -ייבחנו עלאלה הסדרים בטיוטה, 

טיוטת גילוי )" להמלצות מחירו מחיר מקסימום קביעתהסדרי גבי עמדתה בקשר לל של הרשות קצרה

 .(הקישור הבא)לעיון בטיוטה, ראו "( 'הכתבת מחיר אנכית'הדעת בעניין 

 נטית לפעילותםווהטיוטה עשויה להיות רלאשר  ,מפיציםמשווקים/ ואהמלצתנו לספקים, קמעונאים 

ניתן להגיש . אליהלגבש הערות ביחס ולקרוא בעיון את הטיוטה,  – ולהסדרים המסחריים שלהם

 .2017בפברואר  22עד ליום  טיוטה זועל הערות לרשות 

  טיוטה זו : לצורך התמודדות עם איומי סייבר מתחריםבין גופים טיוטת גילוי דעת בעניין שיתוף מידע

לצורך  ,מתחרים עמדתה בנוגע לשיתוף במידע אבטחתי בין גופיםמבקשת להבהיר את  שפרסמה הרשות

 כללי הגנת "נמל מבטחים" הטיוטה מציגה  .סייבר איומיהתמודדות עם 

(Safe Harbor) המעוניינים לקחת חלק בהסדרים מתחרים , הבאים להגדיל את הוודאות של גופים

 ("גילוי הדעת בעניין איומי סייברטיוטת ")ש מהפרת דיני ההגבלים העסקיים וכאמור, מבלי לחש

  .(הקישור הבא)לעיון בטיוטה, ראו 

נטית וורלרגולצייה  גופים החלה עליהםלרבות הנדרשים להתמודד עם איומי סייבר, המלצתנו לגופים 

, ובפרט לבחון האם היא עולה בקנה טיוטהכללים שהרשות מציעה בלגבש הערות ביחס ל – לנושא זה

ניתן לטיוטה זו  ההערות את .בנושא רגולציה הקיימתל / נותנת מענה הולם לסוגיות הקשורותאחד 

 .2017באפריל  5עד ליום  לרשות להגיש

 .קרי טיוטות גילויי דעת אלהיעל אודות ענפרט באגרת זו 

 

http://www.antitrust.gov.il/files/34416/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20PRM_0117.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/34485/טיוטת-גילוי_דעת_סייבר-_012017.pdf


 

 

2 

I.  גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכיתטיוטת 

את מחיר  /קובעמכתיבגורם ם העוסקת בהסדרים שב ,"אנכית הכתבת מחיר"טיוטת גילוי הדעת בעניין כאמור, 

. הסדרים משווק/קמעונאי( –)דוגמת יחסי יצרן/ספק  למי שנמצא בשלב העוקב של שרשרת אספקת המוצרהמכירה 

 :ים ללבוש מספר צורות,יכולRPM" (Resale Price Maintenance)הסדרי "מכונים בעגה המקצועית אלה, המעין 

  מחיר מקסימאליהסדר (RPM Maximum);  

  לי אינימחיר ממהסדר(RPM Minimum);  

  בועמחיר קהסדר (RPM Fixed).  

 .ת מחירוהמלצבהטיוטה עוסקת בהסדרים אלה, כמו גם 

שופרסל בע"מ נ' מדינת ישראל  5823/14ע"פ בורסמה בהמשך לפסק דינו של בית המשפט העליון ה זו פטיוטיצוין, כי 

 אסורים באופן אינם ,RPMהסדרי הסדרים אנכיים, ובכלל זה ככלל, ממנו עולה כי  – ("שופרסל עניין)" (10.8.2015)

)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, 2פי סעיף -חלוטה שהם פוגעים בתחרות עלהחזקה הלגביהם לא חלה כלומר ) מוחלט

של כל בנסיבות ערך ישתלבחינה פרטנית הסדרים אלה ייבחנו לפי עלילות פגיעתם בתחרות, בהתאם  ;(1988-תשמ"ח

תוך  –הסדרי הכתבת מחיר  תבחןהיא בו שאופן ה, הרשות מבקשת לשפוך אור על פסק דין זהבהמשך ל .ומקרה מקרה

 .בעין קפדנית יותרידי הרשות -אשר ייבחנו על, מחיר מינימאלי ומחיר קבועהתקמדות בהסדרי 

   מחיר מינימאלי ומחיר קבוע יהסדר .א

מחיר מינימאלי הסדרי  –בהתאם למקטע שאליו הם נוגעים  ,עורכת הבחנה בין שני סוגי הסדרים גילוי הדעתטיוטת 

הנוגעים  מעין אלהם ; והסדריהסופיים לצרכנים ישירות, המשווק מוצרים הקמעונאי למקטעהנוגעים ומחיר קבוע 

. בהתאם לטיוטה, וכפי שנפרט להלן, הסופיים מוצרים ישירות לצרכניםאת האינו משווק ר שא, קמעונאי הלא למקטע

 שתנה בהתאם למקטע שאליו נוגע ההסדר.יהניתוח התחרותי שתערוך הרשות 

 מקטע הקמעונאיה .1.א

, המחיר לצרכן כלומר) לקביעת המחיר הקמעונאי יםנוגעאשר מחיר מינימאלי ומחיר קבוע הכריע בדבר סיווגו של כדי ל

 :שני היבטיםשל  מצטברתערוך בחינה הרשות תנקבע בטיוטה שכהסדר כובל, הסופי( 

  הערכת היבט זה, לצורך פי הטיוטה, -על :נטייםוובשווקים הרל מההסדר פגיעה בתחרות כתוצאהלעלילות

הסתברות לקיומו ה :בהם – מקטע הקמעונאילמקטע הספקים ולביחס  מאפייני השוק שבו נערך ההסדר יבחנוי

בהתחשב במספר השחקנים בכל מקטע ומידת הריכוזיות בו; שיעור  , לרבותושימורו של שיווי משקל מתואם

נתח השוק שבידי ; והכיסוי של ההסדר את כל אחד מהמקטעים; קיומם של חסמי כניסה או חסמי התרחבות

 ד להסדר וכוח השוק שיש בידיו.הספק שהוא צ

 תחרותית -אם להסדר אין תכלית פרופי הטיוטה, -על :בהסדר תחרותית-קיומה או היעדרה של תכלית פרו

תחרותיות -הרשות תהא נכונה להכיר בתועלות הפרו, תראה הרשות את ההסדר כהסדר כובל. ברורה וישירה

צוינו בטיוטה: עידוד החוליה הקמעונאית להשקיע בקידום מכירת המוצר באמצעות מתן ש הבאות, העיקריות

מניעה ; והשקעות בפרסום(, במיוחד כאשר מדובר במוצר חדששירותים נלווים )כגון הדגמות, תצוגה רחבה 

 של "בעיית הסוכן" או "בעיית הטרמפיסט", הנזכרות בטיוטה. וצמצום

הוא נדרש לצורך קידום  ובנוסף ,הסדר שנערך בתחום שבו שוררת מידה מספקת של תחרות רק, הטיוטלבהתאם 

ככל  .תא מקים חשש למניעת או להפחתת התחרולש ייתפס כהסדר – התחרות באופן המיטיב עם ציבור הצרכנים

הנובעת  ,פחותה של תחרות בשוק, תידרש הצדקה מובהקת יותר ומשמעותית יותר השמאפייני השוק מצביעים על מיד

יש לבחון ככלל, , שופרסל ענייןכאמור, בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון ב .הסדרהמבאופן ישיר וקונקרטי 

http://www.antitrust.gov.il/files/33752/%D7%A2%D7%A4%205823_14%20%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C%20%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8.pdf
http://www.antitrust.gov.il/files/33752/%D7%A2%D7%A4%205823_14%20%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C%20%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8.pdf
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 הטיוטיש בשנחזה  ,במובן זהכי פגיעתם בתחרות. נעיר, ל, בהתאם לעלילות RPMהסדרים אנכיים, ובכלל זה הסדרי 

הסדרי מחיר מינימאלי והסדרי בהתאם לטיוטה נדרש כי , שכן שופרסל ענייןב את הלכת בית המשפט העליון לתחום

 לבחינת עלילות ההסדר לפגיעה בתחרות. בנוסףתחרותית, -בתכלית פרולוו י ,הנוגעים למקטע הקמעונאי ,מחיר קבוע

 קמעונאישאינו מקטע  .2.א

)כלומר, המחיר  לקביעת המחיר הלא קמעונאיאשר נוגעים מחיר מינימאלי ומחיר קבוע כדי להכריע בדבר סיווגו של 

 :חלופייםלצרכן הסופי( כהסדר כובל, נקבע בטיוטה שהרשות תערוך בחינה של שני היבטים  שאינו

 במקרה שבו הספק נושא  לגיטימיהסדר ייחשב פי הטיוטה, -על :שבין הספק למפיץ חלוקת הסיכונים בחינת

כלל  במסגרתוש)להבדיל, למשל, מהסכם קונסיגנציה  בחלק הארי של הסיכונים הכרוכים בשיווק המוצרים

 .והמפיץ משמש רק כפלטפורמה לשם ביצוע המכירה( ,הסיכונים מוטלים על הספק

 מפיץ ייחשב כ"זרועו הארוכה" של הספק, למשל, פי הטיוטה, -על :המפיץ "זרוע ארוכה" של הספקהיות  תבחינ

ממילא אינו  במקרים שבהם קיימת בלעדיות הדדית בין הספק למפיץ בשיווק והפצה. במקרים אלה, המפיץ

לא צפויה להיות להסדר כל השפעה  –, ובהתאם לטיוטה מותגית במקטע המשווקים-צפוי לחולל תחרות תוך

 .תוספתית שלילית

 קסימוםמהמלצות מחיר והסדרי  .ב

 :מקסימום להמלצות מחיר ולהסדריקצרה גם התייחסות  הניתנ בטיוטהכאמור, 

 המלצה שאינה כלומר – טהורה ת מחירעוד מדובר בהמלצ כלפי הטיוטה, -על :ידי ספק/יצרן-על המלצת מחיר ,

הקמעונאים או המפיצים חופשיים ש, וכזו לקביעת מחיר תולדה של הסכמה מפורשת או משתמעת בין הצדדים

עלה חשש תחרותי. כדי לעמוד על טיב ההמלצה, הרשות תבחן, מעת לא תההמלצה, כשלעצמה,  – לסטות ממנה

  ות מההמלצה בפועל. לעת, את מידת האפשרות לסט

 אנכיים שבהם ספק קובע לקמעונאי או למפיץ מחיר מקסימאלי הסדרים טיוטה, פי ה-לע :מקסימום סדריה

עשוי לשמש,  פי הטיוטה,-מחיר מקסימאלי, עלהסדר  עם זאת,. יעוררו חששות תחרותיים לאמוצר, ה מכירתל

הפוך, דה פקטו, להסדר להכתבת מחיר וללתמחור עבור כל הקמעונאים או הספקים,  כנקודת ייחוסתים, ילע

 לבחון מעת לעת. ישפי הטיוטה, גם הסדרים אלה -קבוע. לכן, על

היבט להסדרים בעלי  אינה מתייחסתיובהר, כי הטיוטה  אנכית. טיוטת גילוי הדעת בעניין הכתבת מחירלאשר עד כאן ב

)הסדרים בין מתחרים(, המוסווים כהסדרים אנכיים )כגון פנייה מתואמת של קמעונאים לספק, בדרישה שיאכוף  אופקי

ניתן להגיש הערות כאמור,  .2014-ן, תשע"דחוק קידום התחרות בענף המזומהוראות באה לגרוע  ה, ואינהסדרי מחיר(

 .2017בפברואר  22עד ליום  ,על טיוטה זו לרשות

II.  לצורך התמודדות עם איומי סייברבין מתחרים שיתוף מידע טיוטת גילוי דעת בעניין 

ההולך הצורך ו ,התגברות באיומי סייבר בשנים האחרונותהפורסמה על רקע , טיוטת גילוי הדעת בעניין איומי סייבר

כלל עולמיים,  , איומיםות עם איומים אלווגובר של גופים וארגונים בשיתוף מידע שעשוי להועיל להם בהתמודד

שיתוף במידע בש טיוטה מכירה בהכרחה .כדי פגיעה של ממש בביטחון המדינה , במקרים מסוימים,העלולים לעלות

ק לצורך קבלת תמונת מצב מיטבית של איומי יספמאינו בודד  גוףבידי שכך שהיקף המידע וזאת לנוכח  ,אבטחתי

בגופים או עלולים להתרחש ישה למידע על אודות איומי סייבר שהתרחשו בג והצורך הממשי שללנוכח הסייבר נגדו, ו

 .אחרים

 ,בישראל .החלו לקום ברחבי העולם מערכות לשיתוף מידע בין ארגונים וגופים אבטחתי צורך שיתוף במידעליצוין, כי 

מטה הסייבר הלאומי, הרשות הלאומית להגנת ) סייבר איומיגופים שונים להתמודדות עם  המדינה הקימה נכון לעת זו,

שיתוף בכך ש האף מכיר הטיוטה .התחום, שנועדו להסדיר את (סייבר והמרכז הלאומי להתמודדות עם איומי סייבר

http://www.antitrust.gov.il/files/33344/חוק%20קידום%20התחרות%20בענף%20המזון.pdf
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 המרכז הלאומי להתמודדות עם איומי סייבר. יםבאמצעות המערכת שהק , בין היתר,צפוי להתבצעבתחום מידע ה

הוראות ועקרונות הנוגעים לאופן ניהול סיכוני הסייבר בגופים זה מכבר עוד יצוין, כי רגולטורים ענפיים נוספים פרסמו 

. הטיוטה ידי אגף שוק ההון-על נקבענוהל שו ידי בנק ישראל-נוהל בנקאי תקין שנקבע עלידיהם, כגון -המפוקחים על

 כעת, באה לסייע ולתת מענה לסוגיות שהתעוררו מהיבט דיני ההגבלים העסקיים. שמפרסמת הרשות

 ,בנסיבות מסוימותעלולה,  מתחריםהעברת מידע בין ארגונים וגופים לדיני ההגבלים העסקיים,  פי הטיוטה, בהתאם-על

והצורך להגן על תשתיות  ,האבטחתי בחשיבות המשקית שבשיתוף המידע הרשותמתוך הכרת לכדי הסדר כובל. לעלות 

 בסוגיה.הרשות  מדתע , במסגרת הטיוטה הנ"ל,עתהמובהרת  – חשובות במדינת ישראל

מטרתם ו( Safe Harborשהם בגדר "נמל מבטחים" ), מתחרים בין שיתוף מידעלמציגה כללים טיוטת גילוי הדעת 

ע בעל ערך אבטחתי, מבלי לחשוש מהפרה המעוניינים לקחת חלק בשיתוף מידמתחרים של גופים  הוודאותלהגדיל את 

 של הוראות דיני ההגבלים העסקיים.

 מציבה שני תנאים לשיתוף מידע אבטחתי:טיוטת גילוי הדעת 

 זה מבהירה טיוטת גילוי הדעת, כי ככל שהמידע המועבר  ןבעניי: סוג המידע המועבר במסגרת שיתוף המידע

לא עולה חשש  – המתחרים םהעסקית של הצדדי םואינו נוגע לפעילות ("טכני")מידע  הגנת סייבר ךנדרש לצור

 ם. מפני התאמת הפעילות המסחרית של הצדדי

 ידע אבטחתי לצורך הגנת סייבר מספק ערך בהתאם לטיוטה, מ: גישה חופשית למערכות שיתוף המידע

במידע שימוש עלולה להסב  , וגריעת גופים מהיכולת לעשותמשמעותי לגופים הפועלים בענף או בשוק הרלוונטי

בהתאם , עלולה לעלות – ללא הצדקה סבירה, . לכן, מניעת גישה למערכות שיתוף המידעלהם פגיעה תחרותית

 .אסור לכדי הסדר כובל, לטיוטה זו

באפריל  5יום לעד ה זו טיוטניתן להעביר הערות על . כאמור, איומי סייברבעניין  ת גילוי הדעתעד כאן באשר לטיוט

2017. 

 ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

 מחלקת הגבלים עסקיים
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 , מחלקת הגבלים עסקיים   עו"ד מיכאל לחמי עו"ד זיו שוורץ, שותף, מחלקת הגבלים עסקיים 
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