
 
 2022 פברואר                                                                                       תובענות ייצוגיותתחרות ו דיני  

   מתוקה וגבינה לבנה שמנתבעילת מחיר מופרז של   נגד תנובהנדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית 

"הדוקר את העין" מעל מחיר השוק עלול להיחשב מופרז; בנוסף, כדי להוכיח ניצול  רק פער ניכר 

 מעמד מונופוליסטי לרעה צריך להראות גם שהמחיר בלתי הוגן

 

ם את העילה של גביית מחיר מופרז ובלתי הוגן  -בפסק דין מרתק וחדשני ניתח בית המשפט המחוזי בי 

 על ידי בעל מונופולין. 

רפפורט, המשמשת גם כראשת בית הדין לתחרות, קבעה, כי מדובר במבחן דו שלבי  -כב' השופטת בזק

ו ניכר  בפער  עולה  המוצר  של  מחירו  אם  ראשית,  לבחון,  יש  השוק  שבמסגרתו  מחיר  על  משמעותי 

 המשוער. רק תשובה חיובית תגרור מעבר לשלב השני, שבו תיבחן שאלת הוגנות המחיר. 

בגין המוצרים נשוא התובענה אינה מקימה    32%  -ו  27%,  24%בנסיבות העניין, נמצא כי רווחיות של  

התחרות ושמירה    עילה של גביית מחיר מופרז ובלתי הוגן. בית המשפט שם דגש על תכליתם של דיני

על עקרונות השוק החופשי, תוך שהביע אמירות עקרוניות, והעלה תהיות אם זה מקומו של בית המשפט  

הפיקוח על המחירים(, קל וחומר לא   -לקבוע מחיר הוגן עבור מוצר )תפקיד שממלא הרגולטור הרלוונטי  

 זה. מסוג במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדרך איננהכן זו ש, במסגרת תובענה ייצוגית אזרחית

משרדנו ייצג את תנובה במסגרת שתי בקשות לאישור תובענה כייצוגית )שהדיון בהן אוחד(, שהגיש נגדה  

פרופ' ירון זליכה, בעילה של ניצול מעמדה המונופוליסטי לרעה על דרך של גביית מחיר גבוה ובלתי הוגן  

  דחה . בית המשפט המחוזי בירושלים  5%וגבינה לבנה    32%, שמנת מתוקה  38%עבור מוצרי שמנת מתוקה  

וקבע, כי לא עלה בידי המבקש להראות, ולו לכאורה, שתנובה ניצלה לרעה את מעמדה    אישורה  ותבקשאת  

   המונופוליסטי על דרך של גביית מחיר גבוה ובלתי הוגן עבור המוצרים הנ"ל.

ביום   שניתן  הדין  נקודת  19.12.2021בפסק  כי  נקבע  ש,  היא  הישראליהמוצא  סעיף  הדין  באמצעות   ,

ידי   ר מופרז בלתי הוגן עלומחתשל    המכיר בעיל  ,"(התחרות  חוק)"( לחוק התחרות הכלכלית  1א)ב()29

החקיקתית  מונופול מההיסטוריה  נובעת  זו  גישה  )טורפני(.  נמוך  תמחור  של  לעילה  מוגבל  אינו  והוא   ,

( ועם  1/17-ו   1/14ת הממונה על התחרות )גילויי דעת מס'  ומהמשפט המשווה, וכן עולה בקנה אחד עם עמד

 1עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כפי שהוצגה בבית המשפט העליון. 

לחוק התחרות קובע חזקה חלוטה, שלפיה בעל מונופולין ניצל לרעה את מעמדו אם קבע   (1א)ב()29סעיף  

מחיר בלתי הוגן למוצר שבמונופולין. לפיכך, נדרש בית המשפט לשאלה הפרשנית מהי "רמת מחירים בלתי  

 
 "(.  עניין קוקה קולה)" החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ נ' גפניאל 1248/19רע"א  1
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רפפורט שטחה את משנתה בדבר הפרשנות הראויה  -. השופטת בזקמונח שאינו כלכלי אלא ערכיהוגנת",  

תכליתו של חוק התחרות ומנגנון השוק החופשי, המכיר בשאיפתו של כל מתחרה  הסעיף, על רקע  של  

. בהתאם, דחתה השופטת את טענת המבקש שלפיה כל מחיר  להגדיל את חלקו ולהעלות את הכנסותיו

בדיקה מעמיקה והערכה כי המחיר  העולה על מחיר השוק הוא בלתי הוגן וקבעה, כי נוסח הסעיף מחייב  

 . וי ברמה שאיננה הוגנתמצ

השופטת ציינה, כי קביעה שמחיר שגבה בעל מונופולין הוא מופרז ובלתי הוגן כרוכה בקשיים אינהרנטיים  

מושגיים ומעשיים כאחד, הכרוכים בהתערבות בהיבטים שהם בלב השוק החופשי. לפיכך, ראוי לפרש את  

בסעיף   לחוק התחרות  1א)ב()29החזקה הקבועה  כך שבצמצום(  ומובהקיםרק במקרים  ,  יוגדר   מעטים 

 מחירו של מוצר ככזה שנמצא ב"רמה בלתי הוגנת".   

רפפורט קבעה, כי מחיר גבוה הוא "תסמין נקודתי" ולכן טיפול בו אינו עולה בקנה אחד עם  -השופטת בזק 

אופיו של חוק התחרות, העוסק בעיקר בטיפול בכשלים מבניים לשוק חופשי, ולא בסימפטומים. סעיף  

א)ב( עצמו, שכן לא מדובר בהתנהלות מדירה  29( הוא "בן חורג" לחוק התחרות בכלל ואף לסעיף  1א)ב()29

ב"תסמין"   הטיפול  מתחרים.  כשלעצמו    -כלפי  הגבוה  במסגרת    -המחיר  על מתאפשר  הפיקוח  דיני 

- ק, המאפשרים קביעה מראש של מחירי מוצרים שונים בידי ועדת מחירים המתמחה בכך. בזהמחירים

רפפורט סבורה, כי פיקוח על מחירים באמצעות בתי המשפט, ללא מנגנון עדכון ובקרה מובנה, אינו תואם  

את מגמתו של חוק התחרות, שהיא לבסס ולאפשר בישראל שוק חופשי, לקידום רווחת הכלל. לדבריה,  

ר קיים מנגנון  , בפרט כאשבתי המשפט אינם הגורם היעיל לביצוע פיקוח על מחירים של בעל מונופולין

 מובנה לשם כך.  

רפפורט אף הוסיפה, שתובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקות מסוג זה.  -בזק

בענפי משק שונים   שכן, מדובר במסלול לבירור פרטני של מחירי מוצרים שעשויים להיות לא מעטים, 

ים הללו גם מצריכים מטבע הדברים עדכון  ומגוונים בהליך משפטי אזרחי, על כל המשתמע מכך, והמחיר

ייצוגית בפרט הם המסגרת המתאימה לכךמעת לעת.   ותובענה  אזרחי ככלל  . הדברים  ספק אם הליך 

 נכונים במיוחד למוצרים דנן, שהיו כפופים לדיני הפיקוח לאורך התקופה הרלבנטית.  

בניגוד לעמדת    - הפסיקה המשווה   רפפורט קובעת בפסק דינה, על יסוד נוסח הסעיף כמו גם-השופטת בזק 

כי יש להחיל    -המבקש אשר ביקש להסתפק בבחינה המתמקדת בהיות המחיר גבוה ממחיר השוק המשוער  

יש לבחון, תחילה, אם המחיר מגלם  שלבי- דומבחן   גבוה ביחס לעלות, שבמסגרתו  ובשלב השני  פער   ,

לשאלת   מתחריההוגנותלהידרש  למוצרים  בהשוואה  או  כשלעצמו  המחיר  ם.  ,  מול  אל  ניכרים  פערים 

 .  כי המוצר נמכר ברמה בלתי הוגנת ,המשוער כמחיר שוק הם תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לקביעה

ובספרות   בפסיקה  הוזכרו  המשוער,  השוק  למחיר  ביחס  גבוה  המחיר  אם  הבוחן  הראשון,  לשלב  אשר 

, גם אם  אולםחן ניתוח הרווחיות.  מבחנים שונים, וביניהם: מבחן עלויות הייצור, מבחן ההשוואה ומב 

  ה"דוקר את העין", ,  פער ניכריימצא פער מסוים, אין בכך כדי ללמד שמדובר ב"רמת מחיר לא הוגנת". רק  

בו תיבחן שאלת הוגנות המחיר, תוך התייחסות  ש   ,שלב השניאל מול מחיר השוק המשוער, יגרור מעבר ל

לי של המוצר, עצמת כוח השוק, חסמי כניסה לשוק  למכלול הנתונים הרלבנטיים, וביניהם הערך הכלכ

. אמנם, בין שני שלבי המבחן מתקיימים יחסי גומלין, במובן זה שככל שהפער משמעותי יותר, יידרשו  ועוד
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טעמים כבדי משקל על מנת להצדיקו, וכן, נתונים המשמשים לצורך בחינת קיומו של פער, עשויים להיות  

 מחיר, אולם עדיין מדובר בשני שלבים נפרדים, הכרחיים ומצטברים.  רלבנטיים גם לבחינת הוגנות ה

רפפורט לבחון את התקיימות התנאים בנסיבות  - לאחר פריסת משנתה ביחס לעילה, עברה השופטת בזק

ענייננו. תנאי סף לקיומה של עילת תביעה בגין תמחור מופרז ובלתי הוגן הוא קיומו של מונופול באספקת  

בו    לבחון את נתח השוקולאחר מכן    להגדיר את השוק הרלבנטי שירות. לשם כך יש  או רכישת נכס או  

   מחזיקה החברה שנטען לגביה כי היא בעלת מונופולין.

על תנובה כמונופולין    25.12.1988בענייננו, ביקש המבקש להסתמך על הכרזת הממונה על התחרות מיום  

תמכות זו וקבעה, כי ההכרזה מועילה מקום שבו  ביחס ל"חלב שתייה" ו"מוצרי חלב". השופטת דחתה הס 

.  למוצרי חלב מסוימיםהשוק הרלוונטי הוא "שוק מוצרי החלב" בכללותו, ולא כאשר מדובר בשוק הנוגע 

לדבריה, אין בהכרזה הכללית כדי ללמד על היותה של תנובה בעלת מונופולין ביחס לכל אחד ואחד ממוצרי  

לי ולבחון מה השוק הרלוונטי ואזי את היקף מכירותיה של תנובה  החלב מתוצרתה. יש לבצע ניתוח כלכ 

, אולם לא  5%בשוק זה, דבר שהמבקש לא עשה. תנובה כפרה במעמד כבעלת מונופולין בכל הנוגע לגבינה  

מחירי   הוגנות  סוגיית  את  לבחון  המשפט  בית  עבר  אלה,  בנסיבות  שבמחלוקת.  השמנת  למוצרי  ביחס 

 היא בבחינת למעלה מן הצורך.   5%התייחסות להוגנות המחיר של גבינה לבנה המוצרים, תוך שציין, כי ה

כעת עבר בית המשפט לבחון אם מחירם של המוצרים שבמחלוקת היה גבוה ביחס למחיר השוק, ואם כן,  

 האם הפער מצדיק מעבר לשלב השני, של הוגנות המחיר.  

גבוה   הוא  המוצרים  של  מחיריהם  כי  ללמוד,  ביקש  למחירי  המבקש  השוואה  יסוד  על  השוק,  ממחיר 

לשיטת המבקש, הורדת המחירים עצמה    2המוצרים ורווחיותם בתקופה שבה הוכנסו לפיקוח מחירים.

בוודאי אינם  מחירי פיקוח  מלמדת על המופרזות, טענה שלא התקבלה על ידי בית המשפט, שקבע, כי "

  -מחיר "לא הוגן". בנוסף, קבע בית המשפט    ", ולכן מחיר העולה עליהם אינו בהכרחמחירי שוק חופשי

כי ההשוואה אל תעריפי הפיקוח, בנטרול השינויים בעלויות, אינה    -בהתבסס על תחשיבים שהציגה תנובה  

 מלמדת על גביית מחיר ברמה לא הוגנת בתקופות שבהן לא נהג הפיקוח.  

( הרווחיות הממוצעת  1ונים: )בנוסף, המבקש הציע להשוות את רווחיות המוצרים שבמחלוקת למספר נת 

( הרווחיות של שטראוס ביחס למוצרי בריאות ואיכות חיים בין  2והמוצהרת של תנובה בתחום החלב; )

( השוואה לרווחיותן של חברות זרות העוסקות בתחום מוצרי החלב. בפסק הדין  3; )2011-2013השנים  

כי הצגת   נתוני ההשוואה כשלעצמם מנקבע,  הפער  ראשית, בשל    .קושי שבטיעוןדים על הלמשלושת 

, הרווחיות הממוצעת  9.9%החלב עמדה על  תחום)בעוד שהרווחיות הממוצעת של תנובה ב הניכר ביניהם

 , מטבעה,רווחיות ממוצעת של חברה מתייחסת(. שנית, משום ש 16.3%עמדה על    Kraft Foodsשל חברת  

ן כאלה שפחותה, זהו טיבו של ממוצע ואין בכך  הן כאלה שרווחיותם גבוהה וה -  מגוון מוצריהמלרווחיות  

 .  מוצר ספציפי העולה על הרווחיות הממוצעת היא פסולה של אין לקבל שרווחיות. ממילא, כל פגם

,   24%)הרלבנטית   בתקופה  על המוצרים נשוא הבקשות  הרווחיות התפעולית של תנובהקבע שנ   בענייננו

אשר  אינה רווחיות    , בהתאמה(32%ושמנת מתוקה    38%מתוקה  , שמנת  5%לגבינה לבנה    32%  -ו  27%

זאת,    .בחינה של הוגנות המחירים  -  מעבר לשלב השני בבחינה הדו שלביתמצדיקה  "דוקרת את העין", ה

 
פורסמה כוונה    32%בעוד שלגבי שמנת מתוקה    1.1.2014הוכנסו לפיקוח מחירים החל מיום    5%וגבינה לבנה    38%שמנת מתוקה    2

 להמליץ על הכנסת המוצר לפיקוח, אולם הדבר לא קרה בפועל.
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רפפורט אף לא קיבלה השוואה  -גם ביחס לנתוני ההשוואה שהציג המבקש, כאמור לעיל. השופטת בזק 

צרים מקבילים )לשיטתו( בשווקים גיאוגרפיים מקבילים )ארה"ב  שביקש המבקש לערוך למחירם של מו

 ובריטניה(, נוכח פגמים שנפלו בהשוואה זו.   

, תוך שהדגיש, כי אף  מתח בית המשפט ביקורת על התנהלותו הדיונית של המבקשלאורך פסק הדין,  

אחד מהמוצרים  ממערכת התמחיר שלה לגבי רווחיות תפעולית של כל  תנובה סיפקה נתונים מפורטיםש

שבמחלוקת, הדבר לא הוביל להשלמת טיעונים וחוות דעת מצד המבקש, אשר נמנע מלהציג ניתוח כלכלי  

רפפורט לדבריו  -בזקהשופטת  הפנתה  סדור בסוגיית משמעותם של הנתונים הרבים שהוצגו. בהקשר זה,  

שלפיהם יש יחס ישר בין    4"(, קולה  קוקה  ענייןובעניין גפניאל )"  3בעניין צדוק   ע' גרוסקופף,של השופט  

האישור  בשלב  המבקש  על  המוטל  ככל    הנטל  דהיינו,  בתשובתם.  המשיבים  של  הגילוי  היקף  לבין 

ולהיפך. יותר,  גבוה  לעמוד  המבקש  על  שבו  שהרף  הרי  יותר,  רחב  בהיקף  נתונים  הציגו   5שהמשיבים 

סמכים בהיקף נרחב ביותר, ועל רקע זה  בענייננו, כך ציין בית המשפט, נחשפו המבקש וב"כ לנתונים ומ

 בין הצדדים.    אינם יכולים להישמע בטענה בדבר "פערי מידע" משמעותייםהם 

די   האישור  בקשת  בשלב  שלפיהן  המבקש,  של  טענותיו  את  דחתה  השופטת  כי  לציין  ראוי  כן,  כמו 

ל השאלות הטעונות  ב"אינדיקציות שבהתקיימותן לא ניתן לשלול את הטענה למחיר מופרז" תוך "גלגו 

 הכרעה" לשלב השני שלאחר אישור התובענה כייצוגית.  

( שבו  א' שטמר  עם פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז )השופטתאינו עולה בקנה אחד  פסק הדין  

על דרך של גביית מחיר   נגד תנובה בעילה של ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה  ייצוגית  התקבלה תביעה 

נפסק, בין היתר, כי תנובה גבתה מחיר מופרז    הקוטג'בעניין    6. בגין הקוטג' מתוצרתה  הוגןמופרז בלתי  

ה הרלוונטית לתביעה  בתקופמתוצרתה, כאשר רווחיות הקוטג'    9%- ו  5%ובלתי הוגן עבור מוצרי קוטג'  

עליו  רווח תפעולי שמ  18.5%קו גבול של    שטמר. באותו עניין, בחרה השופטת  21.5%  -  19.5%נעה בין  

בתקופה   ביותר  הגבוה  )הממוצעת(  הרווחיות  שיעור  על  שהסתמכה  תוך  הוגן",  "בלתי  המחיר  ייחשב 

רפפורט אחזה את השור  -. השופטת בזק הרלבנטית מתוך החברות הזרות שלגביהם הובאו נתוני רווחיות

עולי בגין מוצר  , וכי איננה סבורה שיש מקום לקבוע שכל רווח תפהשקפתה בעניין שונהבקרניו וציינה, כי  

 ( לחוק התחרות.  1א)ב()29מקים עילה מכוח סעיף   18.5%חלב העולה על  

הוגש ערעור לבית המשפט העליון. כמו כן, תיקים נוספים שעניינם    הקוטג'יצוין כי על פסק הדין בעניין  

קוקה  יין  עילת מחיר מופרז בלתי הוגן מונחים בימים אלו לפתחו של בית המשפט העליון, ובהם ערעור בענ

של תנובה. בד בבד, תיקים רבים התלויים ועומדים    הגבינה הצהובהובקשת רשות ערעור בעניין    קולה

, שצפויה להינתן  קוקה קולהבבתי המשפט המחוזיים מעוכבים עד להכרעת בית המשפט העליון בעניין  

 בחודשים הקרובים.  

ל  צפוי  ערעורו  הדין;  פסק  על  יערער  כי  הודיע,  זליכה  מוגש  פרופ'  בימים  היות  העליון  המשפט  לבית 

 . הקרובים
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   (.FBC & Co)  פישר
 . הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים  אנולמידע נוסף 

 

                                                                                            בוגר, שותפה וראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים-טל אייל "דעו 

 teyal@fbclawyers.com מייל

   03-6944141  ובטלפון 

 ....................................................................................................... 
 .(.FBC & Co)  כל הזכויות שמורות לפישר  משפטי ואין להסתמך עליו.  יעוץהכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או י

 news@fbclawyers.com   למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:להירשם        
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