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  מבוא

  

את תנאי הסף  יםמהוו מיועדות מבוקרותהו למערכות התשלומים המבוקרות תנאי הגישה

סוג הפעילות את סוג ההשתתפות ואת  והם מביאים בחשבוןלהשתתפות במערכות תשלומים, 

  . של הגוף

צריכים להבטיח את יציבות המערכת ולמנוע  , תנאי הגישה1PFMI-בהתאם לעקרונות ה

אובייקטיביים  להיותצריכים  חשיפה בלתי קבילה לסיכון למערכת ולמשתתפיה. תנאים אלו

  . , וזאת מבלי לפגוע ביציבותההוגנת ופתוחה למערכת התשלומים הגיש לאפשרו שקופיםו

הדרישות את  ותוללכוהן מערכת העל ידי מפעיל  ותנקבע למערכת תשלומים 2דרישות החיבור

  הטכנולוגיות, התפעוליות והעסקיות להשתתפות במערכת. 

מערכת לו "שירותים בכרטיסי חיוב"למערכת  תנאי הגישהלקבוע את  נועד מסמך זה

"זיכויים, חיובים מערכת לו ,ידי חברת שב"אבת והמופעל ",מכשירי בנק אוטומטיים"

   ידי מס"ב.בהמופעלת  ,והעברות תשלומים"

  

-מבוקרת מבוקרת/ הגדרה גנרית של השתתפות במערכת תשלומים מציגסמך משל ה חלק א

השתתפות ישירה ועקיפה והשתתפות  –תוך התייחסות לסוגי השתתפות שונים  ,מיועדת

  כמערכת תשלומים. 

  . "שירותים בכרטיסי חיוב"קובע את תנאי הגישה הייעודיים למערכת  חלק ב

  ."מכשירי בנק אוטומטיים"קובע את תנאי הגישה הייעודיים למערכת  חלק ג

  ."זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"למערכת הייעודיים קובע את תנאי הגישה  חלק ד

  

 ,עד היום לא הוגדרה או יושמה השתתפות עקיפה במערכות התשלומים בישראל יש לציין כי

 מטפל בנק ישראל. במסגרת זו זאתעל מנת לאפשר אחדים מישורים בובנק ישראל פועל 

  :בחסמים המונעים כיום השתתפות עקיפה

  

תנאי הגישה למערכות  .למערכות התשלומיםודרישות החיבור גישה התנאי של  ההגדר .1

זיכויים, חיובים והעברות "ו "מכשירי בנק אוטומטיים", "שירותים בכרטיסי חיוב"

שמפעילות  דרישות החיבור למערכות התשלומיםאת  מפורטים במסמך זה. "תשלומים

 . בכללי המערכתיעוגנו ים, והן מפעיליגדירו המס"ב ושב"א 

 

                                                 
1  Principles for Financial Market Infrastructure 

 מכללי נפרד בלתי הן יהוו חלק  המערכות יקבעו את דרישות החיבור, לאחר שמפעילי 2

   .על ידי הפיקוח על מערכות התשלומיםויפוקחו  השונות המערכות
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 חסמים רגולטוריים/ משפטיים  .2

את  מהווה שירותי תשלום למתןרישיון  .ויישומו 3חוק שירותי תשלום תאסדר 2.1

 החקיקה תאסדר לכן .במערכות התשלומים ישירה להשתתפות אחת הדרישות

להתחיל לפעול במערכות נוספים  לשחקנים ואפשרי ויישומה נטיתווהרל

 .התשלומים

מתן הוראות למשתתפים הישירים במערכות התשלומים לעניין חיבור משתתפים  2.2

שירותי תשלום מסוימים נותני אינם מאפשרים לתנאי הגישה והואיל  .עקיפים

בחלק ממערכות התשלומים, משתתפים ישירים יחויבו לאפשר להשתתף ישירות 

  מפלה. ובלתיבאופן אובייקטיבי  םלפעול באמצעותלהם 

. כיום לספק להם שירותיםיכולות  מס"ב ושב"אש הגופיםשל סוגי  ההרחב 2.3

על מנת  רק לתאגידים בנקאיים וללקוחותיהם.לספק שירותים יכולות החברות 

חברות שהגופים סוגי לספק שירותים לשחקנים נוספים, יש להרחיב את  שהן יוכלו

  שירותים. להם לספק יכולות אלו 

  

  נדרשות התאמות תפעוליות במערכות התשלומים על מנת לאפשר .חסם תפעולי 3

ישראל החל בתהליך של בחינת ההתאמות הנדרשות  בנק .בהן לפעול חדשים לשחקנים

  ממערכות התשלומים אשר תאפשרנה השתתפות עקיפה.  

   

                                                 
חוק שירותי תשלום יסדיר את תחום שירותי התשלום בישראל. החוק יקבע מיהם הגופים    3

הרשאים לספק שירותי תשלום אלו ויסדיר רישיון מוסד תשלומים אשר יאפשר לגופים 

ותי תשלום יסדיר את חדשים לספק שירותי תשלום תחת רישיון זה. בנוסף, חוק שיר

 החובות והזכויות בין נותני שירותי התשלום ללקוחותיהם.
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  השתתפות במערכת תשלומים 

  
  כללי .1

תנאי לקבוע  יהעל אותםלנהל וכדי  ,מערכת תשלומים חשופה לסיכונים הנובעים ממשתתפיה

שירותי  תניםוהנלגופים לוודא כי נועדו גישה ודרישות חיבור למערכת. תנאים ודרישות אלו 

יש את  ,זקוקים לשירותיה של מערכת התשלומים לצורך פעילותם הפיננסיתו ,תשלום

היכולת את  , כמו גםמערכתבלפעול החוקית תשתית את ההפיננסיות וו היכולות התפעוליות

סיכונים למערכת עצמה ולמשתתפים ה את חדירת למזערעל מנת זאת  .םהלנהל את סיכוני

  בה. 

  

בכללים ובהסכמים כיסוי מלא  לקבלסיכונים שמשתתפים ישירים יוצרים למערכת צריכים ה

רישיון לספק את שירות ב להחזיקלכן משתתף ישיר במערכת נדרש . מערכת התשלומים עם

קשר משפטי מפעיל המערכת  עם ליצור , וכןגישה למערכתל הוא זקוק והתשלום שלשמ

. הסכם זה יתייחס לקבלת כללי המערכת, המהווים יו של כל צדוחובות יוזכויותשמפרט את 

ות דריש השתתפות בה.בעקבות הלמערכת שהמשתתף יוצר את המסגרת לכיסוי הסיכונים 

  .למערכת יוצריםישירים ת את הסיכון שמשתתפים ומצמצמ אלו

  

כאשר גופים מסוימים (משתתפים עקיפים) פועלים  נוצריםהסדרי השתתפות עקיפים 

כדי  של האחרוניםם הומסתמכים על שירותי ,גופים אחרים (משתתפים ישירים)באמצעות 

המשתתפים . לספק שירותי תשלום ללקוחותיהם במטרה גישה למערכת התשלומיםלקבל 

המשתתף  לבין פועלים בהתאם להסכם בינםהם אינם מחויבים לכללי המערכת ו העקיפים

כלפי מערכת הן המשתתף העקיף  ו שלפעילותלנושא באחריות הגוף שכלומר  – הישיר

סיכונים  כרוכיםבהסדרי השתתפות עקיפים אלו . 4הכלפי יתר המשתתפים בהן התשלומים ו

 לנהלצריכה מערכת התשלומים ו ,שוק הפיננסי בכללותולו הלמערכת התשלומים, למשתתפי

על כן דרישות  .וניטורה ההשתתפות העקיפהשל , בין היתר באמצעות זיהוי םולהגביל אותם

במסגרת הפיקוח על ת סיכונים אלו. תהפחפעול להמשתתפים הישירים לדורשות מ החיבור

התאם לרמת הסיכון בפעילות במערכות התשלומים תיבחן צורת ההשתתפות (ישירה/עקיפה) 

  המשתתף אליה עלולה המערכת להיות חשופה.

  

ם באפשרות :החיבור הטכני למערכתאת  לבצעאפשרויות יש כמה למשתתפים עקיפים 

באמצעות משתתף ישיר. חיבור טכני ו ,באופן ישיר, באמצעות לשכת שירותלמערכת להתחבר 

על הסכם תפעולי עם לחתום  מהמשתתףדורשים  ,לשכת שירות דרךכמו גם חיבור  ,ישיר

  ות ובדרישות אבטחה.המערכת ולעמוד בדרישות תפעולימפעיל 

                                                 
על מערכות התשלומים יבחן, מתוקף סמכותו, את סבירות ההסכם בין המשתתף  הפיקוח  4

  העקיף לישיר ואת הגינותו.
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   5תנאי הגישה למערכות תשלומים .2

ת והגדרנציג את מערכת תשלומים. להלן פעילות הליבה בסוגי השתתפות ב כמהקיימים 

  .6םתנאי הגישה עבוראת ו םסוגיה

   משתתף ישיר: .2.1

 ,כפוף לכללי המערכת ,בעל רישיון נותן שירותי תשלוםמשתתף ישיר במערכת תשלומים הוא 

  על מנת לספק שירותי תשלום ללקוחותיו. הופועל בפעילות הליבה של

  

  :הישירהשתתפות תנאי הגישה ל

באופן ישיר גופים המשתתפים השלכך קיימת חשיבות  –בעל רישיון  נותן שירותי תשלום �

 .מערכת התשלומיםב עודפים זאת על מנת למנוע סיכוניםו, כת יפעלו על פי רישיוןבמער

יוכלו להיות  ,כהגדרתם בחוק שירותי תשלוםבעלי רישיון,  שירותי תשלוםנותני לכן רק 

 משתתפים ישירים במערכות התשלומים.

כללי המערכת הם המסגרת המכסה את הסיכונים שנוצרים  – כפוף לכללי המערכת �

 וקבלתם מהווה תנאי מקדים להשתתפות ישירה. ,השתתפות בההלמערכת מ

המשתתף הישיר נכנס לקשר  – מפעיל המערכתל הסכם השתתפות מול ע חתימה �

וחובות בכל הקשור מקבל זכויות הוא  . במסגרתומפעיל המערכת עםמשפטי 

משתתפים עקיפים של  םפעילותל בכל הקשורובמקרה הצורך גם במערכת, להשתתפותו 

 הפועלים באמצעותו.

 

  משתתף עקיף: .2.2

. הוא המערכת ללילכ כפוף אינוש נותן שירותי תשלום הואבמערכת תשלומים  עקיף משתתף

 להעביר מנת על , וזאתישיר משתתףשירותים מ על הסתמכותתוך  הבפעילות הליבה שלפועל 

   .ללקוחותיו תשלום שירותי במטרה לתת הוראות אליה

  

   משתתף עקיף:השתתפות כתנאי הגישה ל

על מנת  התשלומים לגישה למערכת זקוקיםנותני שירותי תשלום  – נותן שירותי תשלום �

  יוכלו לפעול במערכת התשלומים. הםולכן  ,לספק שירותי תשלום ללקוחותיהם

פועל באמצעות משתתף ישיר ומסתמך על אלא  אינו כפוף לכללי המערכתמשתתף עקיף  �

  יו.ותוך הסתמכות עלמשתתף ישיר משתתף עקיף פועל במערכת באמצעות  – ושירותי

                                                 
 שירותי , תנאי הגישה לכל מערכת יפרטו אילו נותניחוקקי תשלום שירותי שחוק עד 5

  .התשלומים במערכות לפעול רשאים תשלום

 אליהם תנאים כי יצטרפוייתכן  מספיקים. ייתכן שהם אינם אך הכרחיים אלו תנאים 6

  . מסוימת במערכת להשתתפות שמותאמים
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 ,הישירהמשתתף בינו לבין המשתתף העקיף במערכת כפופה להסכם  ו שלילותפע

 .הסכם זהצד לאינה מערכת התשלומים ו

 להתחבר מעוניין עקיף משתתףש במידה – למערכת תשלומים ישיר טכני חיבור �

על הסכם תפעולי ולעמוד עם המפעיל  לחתום עליו ,(מבחינה טכנית) ישיר באופןלמערכת 

 .בדרישות החיבורהמפורטות אבטחה התפעוליות ובדרישות הבדרישות 

  

 :מערכת תשלומים .2.3

לו  ה, ויש, פועל בפעילות הליבה שלכפוף לכללי המערכתשמשתתף כמערכת תשלומים הוא גוף 

 .7של משתתפים אחריםלפעול בשמם הרשאה 

  

   להשתתפות כמערכת תשלומים: תנאי הגישה

  מערכת תשלומים – של המשתתפים בעל הסמכות המשפטית לפעול במערכת בשמם �

. על מערכת האחרתבבשם המשתתפים  פועלת במערכת תשלומים אחרתמשתתפת ש

הסמכות את  לקבלצריכה  המשתתפת מנת לאפשר סוג פעילות זה מערכת התשלומים

  . האחרת המשפטית לפעול בשמם של המשתתפים במערכת

את הסיכונים שנוצרים המכסה כללי המערכת הם המסגרת  –כללי המערכת כפוף ל �

של מערכת וזכויותיה השתתפות בה. כללי המערכת קובעים את חובותיה הלמערכת מ

לפיכך קבלתם מהווה  .התשלומים (המשתתפת) כלפי המערכת וכלפי יתר המשתתפים

 תנאי מקדים להשתתפות כמערכת תשלומים. 

תשלומים מערכת ה – על הסכם השתתפות כמערכת תשלומיםעם מפעיל המערכת חתם  �

זכויות וחובות בכל  מקבלתהיא , ובמסגרתו מפעיל המערכת עםנכנסת לקשר משפטי 

  .במערכתהקשור להשתתפותה 

  

  הבהרות

אופן החיבור התפעולי למערכת אינו קובע את אופי ההשתתפות, דהיינו משתתף ישיר  �

 משתתף עקיף., והוא הדין בישירות או באופן עקיףלמערכת יכול להתחבר 

נותן שירותי תשלום יכול, בתנאים מסוימים, לבחור את סוג ההשתתפות במערכת, קרי  �

 .בעקיפיןאו  ותישיר –

 מפלה.  ובלתיבאופן הוגן  ספק גישה עקיפה לשירותי המערכתחייב למשתתף ישיר  �

אליה בדרישות החיבור גם לעמוד למערכת התשלומים יש  עמידה בתנאי הגישהנוסף ל �

 .על מנת להשתתף בה

  

                                                 
 והעברות , חיוביםזיכויים"פועלת במערכת  מערכת "שירותים בכרטיסי חיוב" -לדוגמא  7

  מס"ב.  שמפעילה תשלומים"
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  הבחנה בין לקוח לבין משתתף עקיף .3

 נוסף .8הוא מגדיר את שניהם באותו אופן –לקוח לבין משתתף עקיף  בין מבחיןאינו  BIS-ה

), דהיינו גוף שאינו Tiered Participationהשתתפות מדורגת (לגם , הספרות מתייחסת לכך

באופן עקיף דרך הוראותיו נסלקות, נרשמות ומעובדות אך באופן ישיר במערכת משתתף 

   .9משתתף ישיר במערכת

  

  :יש מאפיינים זהים למשתתף עקיףוללקוח  כלומר

 אין הכוונה לגישה במישור( מערכת התשלומיםלפעילות הליבה של גישה ישירה  ן להםאי �

 .התפעולי)

 לכללי המערכת. כפופים הם אינם �

 משתתף ישיר.בפעילות הליבה של המערכת באמצעות הם משתתפים  �

  המשתתף הישיר.עם  צדדי-דוקיים הסכם  �

  

להבחין בין לקוח לבין , לכאורה, מאפיינים שבאמצעותם ניתן כמהיחד עם זאת ניתן לזהות 

  :משתתף עקיף

  לקוח  משתתף עקיף

  אינו נותן שירותי תשלום  10נותן שירותי תשלום

  אינו בהכרח מזוהה על ידי מערכת התשלומים  מזוהה על ידי מערכת התשלומים

   

                                                 
8 

http://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.htm?&selection=122&scope=CPMI&c=a&bas

e=term 

Indirect participant (in an FMI) –  An entity that does not have direct access to 

the FMI's services, and is typically not directly bound by the rules of the FMI, but 

whose transactions are cleared, settled, or recorded by the FMI through a direct 

participant. An indirect participant has a bilateral agreement with a direct 

participant. 

Client/Customer (of an FMI participant) – See indirect participant. 
9 
 Tiering – where an institution does not participate directly in the central 

payment system but settles its payments indirectly through an agent that does. 

10 
מאחר שהמשתתף העקיף הוא נותן שירותי תשלום, הוא מספק ללקוחותיו שירותי  

  תשלום באמצעות המערכת.
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  "חיוב בכרטיסי שירותים"גישה למערכת התנאי  –חלק ב 

 "שירותים בכרטיסי חיוב"פעילות הליבה של מערכת  .1

  עצמאיות:ליבה שלוש פעילויות כוללת  "שירותים בכרטיסי חיוב"מערכת 

העברת הבקשות לאישור המנפיק הרלוונטי והחזרת התשובה  :אישור עסקאות .1.1

  מנפיק הרלוונטי. / ) לסולקAdviceהפעולה שבוצעה (למסוף. העברת דיווח על אישור 

בצי וק איסוף עסקאות מהמסופים בבתי העסק באמצעות שידור :איסוף עסקאות .1.2

  .בצי עסקאות לסולקו); עיבודים יומיים והעברת קBatchאצווה (

, בצי העסקאות וביצוע בקרות קלט ועיבודוקליטת ק ):Clearing( סליקה-קדם .1.3

. הקבצים הסולקים והמנפיקיםחשבונות חיוב / שבסופו נוצרים קבצים לזיכוי תהליך

ידי מס"ב, בהמופעלת  ",והעברות תשלומים חיובים, זיכויים"נשלחים למערכת 

) Settlementלסליקה (שולחת מס"ב שצדדי - נכללים בקובץ הרבובתום התהליך הם 

  .RTGS-במערכת ה

 

  "חיובשירותים בכרטיסי "משתתפים במערכת ה .2

, כיוונית של מסרים בין סולקים למנפיקים-מערכת להעברה דו " היאשירותים בכרטיסי חיוב"

סולקים  הם –בעקיפין והן  ותהן ישיר –ה פעילות הליבה שלשלוש אחת מבהמשתתפים  ולכן

  .ומנפיקים

  

 למשתתף ישיר "חיוב בכרטיסי שירותים"תנאי הגישה לפעילות הליבה במערכת  .2.1

בעל רישיון לספק  נותן שירותי תשלום – "שירותים בכרטיסי חיוב"משתתף ישיר במערכת 

אחת פועל בו ,"שירותים בכרטיסי חיוב"מערכת כפוף לכללי  ,או הנפקה /שירותי סליקה ו

  .ההליבה של מפעילויות

  :"שירותים בכרטיסי חיוב"במערכת להשתתפות ישירה  גישהתנאי ה

בהתאם לרישיון מותר לו ו ,לחוק שירותי תשלום בהתאםנותן שירותי תשלום  .2.1.1

 .או הנפקה/ ספק שירותי סליקה ול

יורשו להשתתף שלהלן עד להשלמת חקיקת חוק שירותי תשלום, הגופים 

    :"שירותים בכרטיסי חיוב"באופן ישיר במערכת 

 ;רישיון סליקה בהתאם לחוק בנקאות (רישוי)בעלי סולקים  -

 ;במערכתכיום פועלים שמנפיקים  -

  .כפוף לכללי המערכת .2.1.2

 על הסכם השתתפות. חתם עם מפעיל המערכת .2.1.3
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 למשתתף עקיף "חיוב בכרטיסי שירותים"מערכת ב הליבה פעילותתנאי הגישה ל .2.2

רשאי לספק  ,נותן שירותי תשלום – "שירותים בכרטיסי חיוב"במערכת עקיף  משתתף

 הבאחת מפעילויות הליבה שלופועל  ,אינו כפוף לכללי המערכת ,או הנפקה/ שירותי סליקה ו

  ישיר.משתתף הסכם עם  באמצעות

  :"שירותים בכרטיסי חיוב"במערכת  עקיפהלהשתתפות  גישהתנאי ה

מותר לו לספק שירותי ו ,נותן שירותי תשלום בהתאם לחוק שירותי תשלום  .2.2.1

  .או הנפקה/ סליקה ו

יורשו להשתתף שלהלן הגופים  ,עד להשלמת חקיקת חוק שירותי תשלום

    :"שירותים בכרטיסי חיוב"במערכת  עקיףבאופן 

 רישיון סליקה בהתאם לחוק בנקאות (רישוי);בעלי סולקים  -

 .פועלים כיום במערכתשמנפיקים  -

 .ופועל באמצעות משתתף ישיר ומסתמך על שירותי .2.2.2

 על הסכם עם המשתתף הישיר. ם חת .2.2.3

 

   בה אינם משתתפיםו "שירותים בכרטיסי חיוב"במערכת פועלים שגופים  .3

  משתמשים במערכת .3.1

, , יצרניםמפיצים, חברות ניכיוןביניהם  –קיימים גופים רבים  בשוק כרטיסי החיוב

אלא  "שירותים בכרטיסי חיוב"אינם משתתפים במערכת ש – Gatewayחברות ו מאגדים

חולייה בשרשרת גופים אלה מקושרים למערכת, פועלים בה ומהווים . בהמשתמשים רק 

 (אישור, איסוף וסליקה פעילות הליבה במערכתעם זאת, ביצוע העסקה בשוק הישראלי. 

ולכן גופים אלו אינם  ,יכולה להתקיים גם ללא מעורבותםשל עסקאות בכרטיסי חיוב) 

  מוגדרים כמשתתפים במערכת.

 ם שלפעילותאת גם יש לזהות ולהגדיר  ,מערכתלהסיכונים יש לזהות ולמפות את מכיוון ש

קריטריונים ותנאים ברורים ושקופים לאופן פעילותם ויש לקבוע  הנידונים,שחקנים ה

 מערכתלישיר  טכני חיבור יש מכך שלגופים אלה, בין היתר, דרישות אלו נובעות מערכת.ב

על מפעיל המערכת  ם עםוצריכים לחתאשר על כן גופים אלו  .סיכוןעובדה שיוצרת לה  –

  עוליים והמשפטיים הקשורים לפעילותם במערכת.סדר את ההיבטים התפאיש הסכם

  

, מכיוון שהם בהיש לציין כי מנפיקים זרים אינם משתתפים במערכת ואינם משתמשים 

שירותים "מערכת בכרטיס תייר, כאשר מדובר . האינם משתתפים בפעילות הליבה של

   .למסוף ותשובתומעבירה את את העסקה לסולק מפנה  "בכרטיסי חיוב

  

 נוספיםגופים  .3.2

מספקת כיום חברת שב"א ששירותים בעתיד את הגופים חדשים יספקו שקיימת אפשרות 

במצב זה יהיו, ככל הנראה, . עיבוד עסקאותמיתוג ו –השונים, ביניהם  המכוח תפקידי
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יהיה צורך . "שירותים בכרטיסי חיובמערכת "לבין  החדשיםגופים הממשקים שונים בין 

הן מבחינה משפטית והן מבחינה  –אלה מול המערכת  את פעילותם של גופים אסדרל

 .הקיימיםהמשתמשים  ם שלפעילותבדומה לאסדרת  –תפעולית 

  

  "מכשירי בנק אוטומטיים"תנאי גישה למערכת  –חלק ג 

 "מכשירי בנק אוטומטיים"פעילות הליבה של מערכת  .1

לאישור המנפיק  למשיכת מזומניםהבקשות את  מעבירה "מכשירי בנק אוטומטיים"מערכת 

  .מערכתהפעילות הליבה של זוהי  .ATM-סולק ההתשובה לומחזירה את הרלוונטי 

  

  "מכשירי בנק אוטומטיים"משתתפים במערכת ה .2

 ATM כיוונית של מסרים בין סולק-מערכת להעברה דו " היאמכשירי בנק אוטומטיים"

סולקי  הם –בעקיפין והן  ותהן ישיר – ההמשתתפים בפעילות הליבה שלשכאן . מלמנפיקים

ATM ומנפיקים. 

  

 למשתתף ישיר "אוטומטיים בנק מכשירי"תנאי הגישה לפעילות הליבה במערכת  .2.1

בעל רישיון לספק  ,נותן שירותי תשלום – "מכשירי בנק אוטומטיים"משתתף ישיר במערכת 

  .הפועל בפעילות הליבה שלו מערכתהכפוף לכללי  ,הנפקהלאו / ו  ATMסליקתל םשירותי

  :"מכשירי בנק אוטומטיים"ישירה במערכת תנאי הגישה להשתתפות 

בהתאם לרישיון מותר לו ו ,בהתאם לחוק שירותי תשלוםתי תשלום נותן שירו .2.1.1

 .הנפקהלאו / ו ATMת סליקל םלספק שירותי

יורשו להשתתף באופן ישיר שלהלן עד להשלמת חקיקת חוק שירותי תשלום, הגופים 

    :"אוטומטייםמכשירי בנק "במערכת 

 ;תאגידים בנקאיים -

 .מנפיקים שפועלים כיום במערכת -

 כפוף לכללי המערכת.  .2.1.2

 על הסכם השתתפות.עם מפעיל המערכת  חתם .2.1.3

  

 "אוטומטיים בנק מכשירי"מערכת ב עקיפה השתתפותתנאי הגישה ל .2.2

רשאי לספק  ,נותן שירותי תשלום – "מכשירי בנק אוטומטיים"משתתף עקיף במערכת 

 האינו כפוף לכללי המערכת ופועל בפעילות הליבה של ,הנפקהל או/ ו  ATMסליקתל םשירותי

  .רבאמצעות הסכם עם משתתף ישי

  :"אוטומטיים בנק מכשירי"הגישה להשתתפות עקיפה במערכת  תנאי

 םמותר לו לספק שירותיו ,בהתאם לחוק שירותי תשלוםתי תשלום נותן שירו .2.2.1

 הנפקהלאו / ו  ATMסליקת ל
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 עקיףיורשו להשתתף באופן שלהלן עד להשלמת חקיקת חוק שירותי תשלום, הגופים 

    :"מכשירי בנק אוטומטיים"במערכת 

 ;תאגידים בנקאיים -

 .מנפיקים שפועלים כיום במערכת -

 .ופועל באמצעות המשתתף הישיר ומסתמך על שירותי .2.2.2

 על הסכם עם המשתתף הישיר.  חתם .2.2.3

  

   בה אינם משתתפיםו "בנק אוטומטייםמכשירי "במערכת פועלים שגופים  .3

 גופים נוספים

שירותים את האו / מיתוג והשירותי בעתיד את גופים חדשים יספקו שקיימת אפשרות 

. במצב זה יהיו, ככל הנראה, )Clearing( סליקה-וקדםכגון איסוף עסקאות  ,נוספיםה

יהיה צורך . "אוטומטייםמכשירי בנק "לבין מערכת  החדשיםגופים הממשקים שונים בין 

הן מבחינה משפטית והן מבחינה תפעולית  –לאסדר את פעילותם של גופים אלה מול המערכת 

שירותים "במערכת  הקיימים והחדשיםהמשתמשים  ם שלפעילותבדומה לאסדרת  –

  ."בכרטיסי חיוב

  
   "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"תנאי גישה למערכת  –חלק ד 

   "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"של מערכת  פעילות הליבה .1

של  יםאלקטרוני סליקה-קדם" מספקת שירותי ת תשלומיםוזיכויים, חיובים והעברמערכת "

, כדי אחרים משתתפים לבין םולקוחותיה המשתתפיםבין המתבצעים חיוביים הזיכויים וה

זוהי פעילות הליבה של . אצל המשתתפיםחשבונות המתנהלים את ה לזכותאו  לאפשר לחייב

  המערכת.

סליקת מוסדות (ארגונים) וסליקת  – שני סוגים של עיבודאמצעות פעילות זו מבוצעת ב

  מס"ב עיבודסוג של ף כל בסו. הבנקים

ויוצרת קובץ "נטו" לסליקה את ההתחייבות ההדדית של המשתתפים במערכת  מחשבת -

  .11במערכת זה"ב

החשבונות המתנהלים אצל את  לזכות ולחייבכדי לאפשר  סליקה- קדםמכינה קובצי  -

 משתתפי המערכת.

 

  "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"משתתפים במערכת  .2

ם, יצירתלוסליקה -קובצי הקדםלחישוב מערכת  היא" זיכויים, חיובים והעברת תשלומים"

 מכאן .החשבונות המתנהלים אצל משתתפי המערכתלזכות ולחייב את  ופעילותה מאפשרת

הם   –בעקיפין והן  ותהן ישיר – )סליקה-קדםבפעילות הליבה של המערכת (המשתתפים ש

                                                 
  כדוגמת סליקה ברוטו. ,יכולה להתבצע גם בדרכים אחרות הסליקה בזה"ב  11
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המתנהלים  החשבונותאת  כדי לזכות ולחייב סליקה-הקדםמקבלים את קובצי המשתתפים ה

  אצלם.

  

להיות משתתף ישיר בסליקה בזה"ב ולהופיע בקובץ  במערכת ישעל מנת להיות משתתף ישיר 

  זה"ב. ה"נטו" הנשלח לסליקה ב

 בזה"ב נושל משתתף עקיף בחשבו ופעילותחשוף להם עקב המשתתף הישיר שניהול הסיכונים 

ניהול הסיכונים ש למסקנהמובילים  –חשופה לו  המערכת בכללותהשניהול הסיכון וכן  –

"זיכויים, חיובים והעברות ואישור הפעולות של המשתתף העקיף חייב להתבצע כבר במערכת 

העיבוד. זאת משום שאם אישור הפעולות יבוצע בשלב מאוחר יותר לפני עוד  תשלומים"

הפעולה יכול את המשתתף הישיר לאשר של (אחרי העיבוד או עם ההגעה לזה"ב), סירוב 

שינבע מהצורך לחזור אחורה ולחשב  , סיכוןלהוביל להתממשותו של סיכון סיסטמתי במערכת

שגוף יכול להשתתף  מכאן .תף העקיףמחדש את הפוזיציות בנטרול ההוראות של המשת

מחזיק בעצמו חשבון אם הוא רק  ישירות במערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"

  סליקה בזה"ב.

 

 "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"פעילות הליבה במערכת תנאי הגישה ל .2.1

 למשתתף ישיר

בעל  ,נותן שירותי תשלום – "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"משתתף ישיר במערכת 

, "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"כפוף לכללי מערכת  ,רישיון לנהל חשבונות ללקוחות

  .ומשתתף בסליקה במערכת זה"בפועל בפעילות הליבה של המערכת 

  :"תשלומים והעברות חיובים, זיכויים"במערכת הגישה להשתתפות ישירה  תנאי

הוא בהתאם לרישיון ו ,לחוק שירותי תשלוםבהתאם נותן שירותי תשלום   .2.1.1

 .רשאי לנהל חשבונות ללקוחות

יורשו להשתתף באופן ישיר  שלהלןעד להשלמת חקיקת חוק שירותי תשלום, הגופים 

  :"זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"במערכת 

  ;תאגידים בנקאיים לרבות תאגידי עזר בנקאיים -

 ;עדותמיו-/ מבוקרותמערכות תשלומים מבוקרות -

 ;בנק ישראל -

 ;בנק הדואר -

 ;רשויות מוניטריות -

לחוק בנק ישראל  50ינהל חשבון בבנק ישראל בהתאם לקבוע בסעיף שגוף  -

 .2010-תש"עה

 במערכת זה"ב. ישיר בסליקה משתתף  .2.1.2

 כפוף לכללי המערכת.   .2.1.3

 על הסכם השתתפות.עם מפעיל המערכת  חתם  .2.1.4
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 למשתתף עקיף "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים" תנאי הגישה למערכת .2.2

 רשאי ,נותן שירותי תשלום – "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"במערכת  עקיףמשתתף 

 ",זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"כפוף לכללי מערכת אינו  ,לנהל חשבונות ללקוחות

   ישיר.באמצעות הסכם עם משתתף פועל בפעילות הליבה של המערכת ו

  :"זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"תנאי הגישה להשתתפות עקיפה במערכת 

רשאי לנהל חשבונות ובהתאם לחוק שירותי תשלום נותן שירותי תשלום   .2.2.1

 .ללקוחות

 עקיףיורשו להשתתף באופן  שלהלןעד להשלמת חקיקת חוק שירותי תשלום, הגופים 

  :"זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"במערכת 

  ;תאגידים בנקאיים לרבות תאגידי עזר בנקאיים -

 ;מיועדות-/ מבוקרותמערכות תשלומים מבוקרות -

 ;בנק ישראל -

 ;בנק הדואר -

 .רשויות מוניטריות -

 .ופועל באמצעות משתתף ישיר ומסתמך על שירותי  .2.2.2

  על הסכם עם המשתתף הישיר.  םחת .2.2.3

  

   בה אינם משתתפים "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"במערכת פועלים שגופים  .3

  משתמשים במערכת

 – פנסיוניתהמסלקה הארגונים, לשכות שירות וניהם יב – גופים שונים משתמשים במערכת

תהליכי מגופים אלה מקושרים למערכת, פועלים בה ומהווים חלק אינם משתתפים בה. אך 

יכולה להתקיים גם  סליקה)-(קדם וק הישראלי. עם זאת, פעילות הליבה במערכתהמערכת בש

 אינם מוגדרים כמשתתפים במערכת.  הםולכן  ,ללא מעורבותם

של  ם פעילותאת גם יש לזהות ולהגדיר מערכת, להסיכונים יש לזהות ולמפות את מכיוון ש

קריטריונים ותנאים ברורים ושקופים לאופן פעילותם  הנידונים, ויש לקבועשחקנים ה

 – מערכתלישיר טכני חיבור מכך שלגופים אלה יש היתר, במערכת. דרישות אלו נובעות, בין 

 על הסכםמפעיל המערכת גופים אלה צריכים לחתום עם סיכון. אשר על כן  עובדה שיוצרת לה

  סדר את ההיבטים התפעוליים והמשפטיים הקשורים לפעילותם במערכת.איש
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  שב"א ומס"בחברות  שמפעילותגישה למערכות התנאי  סיכום:

  

  עקיפה  ישירה  השתתפות/ המערכתה

 "שירותים בכרטיסי חיוב"

ליבה: אישור, הפעילות 

איסוף וסליקה של 

  עסקאות בכרטיסי חיוב

נותן שירותי תשלום  �

בהתאם לחוק שירותי 

בהתאם לרישיון ו ,תשלום

מותר לו לספק שירותי 

  .או הנפקה/ סליקה ו

 כפוף לכללי המערכת. �

חתם עם מפעיל המערכת  �

  .על הסכם השתתפות

נותן שירותי תשלום בהתאם לחוק  �

מותר לו לספק שירותי ו ,שירותי תשלום

  .או הנפקה/ סליקה ו

פועל באמצעות המשתתף הישיר  �

  ו.ומסתמך על שירותי

  על הסכם עם המשתתף הישיר. םחת �

מכשירי בנק "מערכת 

  "אוטומטיים

ליבה: העברת הפעילות 

הבקשות לאישור משיכת 

מזומנים בין המנפיק 

  .ATM-לסולק ה

נותן שירותי תשלום  �

בהתאם לחוק שירותי 

בהתאם לרישיון ו ,תשלום

 םמותר לו לספק שירותי

או / ו ATMסליקת ל

  .הנפקהל

 כפוף לכללי המערכת. �

עם מפעיל המערכת  םחת �

  .על הסכם השתתפות

נותן שירותי תשלום בהתאם לחוק  �

מותר לו לספק ו ,שירותי תשלום

או / ו  ATMסליקת ל םשירותי

  .הנפקהל

פועל באמצעות המשתתף הישיר  �

  וומסתמך על שירותי

  על הסכם עם המשתתף הישיר. םחת �

זיכויים, חיובים "מערכת 

  "והעברות תשלומים

ליבה: הכנת הפעילות 

 סליקה- קדםקובצי 

)Clearing ( כדי לאפשר

את  לזכות ולחייב

החשבונות המתנהלים אצל 

  משתתפי המערכת.

  

נותן שירותי תשלום  �

שירותי בהתאם לחוק 

בהתאם לרישיון ו ,תשלום

רשאי לנהל חשבונות 

 .ללקוחות

 המשתתף ישיר בסליק �

 במערכת זה"ב.

 כפוף לכללי המערכת. �

עם מפעיל המערכת  םחת �

  .על הסכם השתתפות

נותן שירותי תשלום בהתאם לחוק  �

רשאי לנהל חשבונות ושירותי תשלום 

  .ללקוחות

פועל באמצעות המשתתף הישיר  �

  ו.ומסתמך על שירותי

  על הסכם עם המשתתף הישיר. םחת �

  

   

17



Bank of Israel 
Accounting, Payments and Settlement Systems Department   
Payment and Settlement Systems Division 
Payment Systems Oversight Unit  

  

  בנק ישראל 
  וסליקהמערכות תשלומים , חשבות תמחלק

  אגף מערכות תשלומים וסליקה 
  פיקוח על מערכות התשלומיםה תיחיד

  

 

16  
 

  הגדרות :נספח

דרישות בנושאים טכנולוגיים,   דרישות חיבור

 ,תפעוליים, משפטיים ועסקיים

של משתתף  וליכולת ותהמתייחס

או משתמש להשתמש בשירותי  ו/

  .המערכת

הוראה לחיוב החשבון של יוזם   זיכויים

מוטבים ההוראת הזיכוי וזיכוי 

תשלומים  (בעיקר משכורות,

  לספקים, תשלומי מסים ואחרים).

הוראה לחיוב חשבונות המחויבים   חיובים 

וזיכוי החשבון של יוזם הוראת 

החיוב (בעיקר הוראות קבע לחיוב 

  חשבון).

הכללים שעל פיהם מופעלת מערכת   כללי מערכת

  .תשלומים

הישות הנושאת בסיכון האשראי   מנפיק

ומנהלת  שניתן למחזיק הכרטיס

  .את חשבונו

  מערכת תשלומים,  מערכת מבוקרת, 

  מיועדת, - מערכת מבוקרת

כהגדרתם בחוק מערכות   מפעיל של מערכת תשלומים

  .2008- התשס"ח תשלומים

מפעיל של מערכת תשלומים   מפעיל מערכת תשלומים או מפעיל מערכת 

במערכת מבוקרת ומפעיל של 

במערכת מערכת תשלומים 

   .מיועדת-מבוקרת

מי שמוגדר כמשתתף על פי כללי   משתתף במערכת תשלומים

  .המערכת

 תשלומים משתתף במערכת  משתתף ישיר

  .מחויב לכללי ולהסכמי המערכתש

 ושאינ משתתף במערכת תשלומים  משתתף עקיף

הוא  .ב לכללי המערכתימחו

משתתף שמעניק על שירות  ךמסתמ

 ישיר כדי להשתמש בשירותי

  .המערכת
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אינו משתתף ופועל במערכת שגוף   משתמש

  בה. 

רשאי לספק שירותי שכל גוף   נותן שירותי תשלום

  . 12תשלום

בעל רישיון סליקה כמשמעו בסעיף   סולק

יא לחוק הבנקאות (רישוי), 36

  .1981-תשמ"אה

מזומן למשוך מאפשרת שישות   ATM – ATM Acquirer סולק

משיכת לבאמצעות מכשיר 

  שבבעלותה. מזומנים 

תנאי הסף המגדירים את הכשירות   תנאי גישה

  .להשתתפות במערכת

   

                                                 
 רשאיםש גופיםל ייחשבו הבאים הגופים תשלום שירותי חוקשל  החקיקה להשלמת עד  12

 לרבות בנקאיים תאגידים, דוארה בנק, מוניטריות רשויות, ישראל בנק: תשלום שירותי לספק

וכן  1981-א"תשמה), רישוי( הבנקאות לחוק בהתאם רישיון בעל סולקו, בנקאיים עזר תאגידי

ייעשה שימוש בהגדרה  החקיקה השלמת לאחרכל גוף אחר בהתאם לשיקולו של בנק ישראל. 

  .הקבועה בחוק
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 אסמכתא ב'

בנק ישראל, הכרזה על מערכות 
תשלומים מבוקרות 

(18.7.2013) 

 21עמ' 
 



 

 

 ראל ישק בנ

 והסברה כלכלית ותברדו

 

 , תשע"גבאב "אי

2013י, ליוב 18  

 
 הודעה לעיתונות:

 

 מבוקרות הכרזה על מערכות תשלומים 

 

בנק ישראל הכריז על מערכות תשלומים כעל מערכות מבוקרות לפי חוק מערכות  

 חברת בידי המופעלת, תשלומים" והעברות חיובים, "זיכויים תשלומים: מערכת

, אוטומטיים"  בנק ו"מכשירי חיוב" בכרטיסי "שירותים "ב;  ומערכותמס

 שב"א  חברת  בידי  המופעלות

 

לחוק בנק ישראל  9המשנה לנגיד, הד"ר קרנית פלוג, אשר מוקנות לה סמכויות הנגיד מכוח סעיף 

מרכז  בידי המופעלת, תשלומים" והעברות חיובים, "זיכויים , הכריזה על מערכת2010-התש"ע

, אוטומטיים" בנק ו"מכשירי חיוב" בכרטיסי "שירותים ה בנקאי בע"מ )מס"ב(, ועל מערכותסליק

 מ )שב"א(, כעל מערכות מבוקרות לפי חוק"בע אוטומטיים בנק שירותי חברת בידי המופעלות

)א( לחוק תוכרז מערכת 2)להלן: "החוק"(. בהתאם לסעיף  2008-ח"התשס, תשלומים מערכות

קרת אם מתקיימים לגביה התנאים הקבועים בחוק, וביניהם כי המערכת תשלומים כמערכת מבו

חיונית לכלל מערך התשלומים במשק וכן כי קיים חשש שפעילות בלתי תקינה, בלתי יעילה או 

 בלתי אמינה שלה תפגע במערך התשלומים במשק.

 

בותן, משמעות ההכרזה היא שבנק ישראל יוכל לערוך בקרה על המערכות כדי לוודא את יצי

 יעילותן ופעילותן התקינה. 

 

 .1981-יצוין כי שב"א ומס"ב מפוקחות גם בהתאם להוראות חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 

 מס"ב בידי המופעלת, תשלומים" והעברות חיובים, "זיכויים מערכת

 

 של רחב למספר שירותים (, המספקת שירותי סליקה ומגווןRetailמערכת תשלומים קמעונאית )

בנקאיות ותשלומים -בנקאיות, העברות בין-רמים. המערכת מבצעת, בין היתר, העברות תוךגו

 שונים. 

 

המערכת מהווה מערכת תשלומים מרכזית במערך התשלומים בישראל הן בשל נפח פעילותה 

משמשים ציר מרכזי והסכומים המועברים בה והן בשל ייחודיות השירותים הניתנים בה וה

ידי מס"ב, חברה בבעלותם של חמישה תאגידים -בפעילות הפיננסית במשק. המערכת מופעלת על

 טפחות(.-בנקאיים )לאומי, הפועלים, דיסקונט, הבנק הבינלאומי הראשון, מזרחי
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 שב"א חברת בידי המופעלת חיוב", בכרטיסי מערכת "שירותים

 

ונית של מסרים בין סולקים לבין בתי עסק. המערכת כיו-מערכת המהווה תשתית להעברה דו

ביצוע סליקה ועסקאות בכרטיסי אוספת ומעבירה עסקאות, אישורים ופרטים נוספים, הנחוצים ל

 וממיינת ומשייכת את העסקאות לסולקים השונים.חיוב, 

 

המערכת מהווה מערכת תשלומים מרכזית במערך התשלומים בישראל ומרכזת שירותים 

ם ביצוע מגוון רחב של עסקאות באמצעות כרטיסי חיוב. חשיבותה של פעילות המערכת המאפשרי

נובעת מההתרחבות הניכרת, שחלה במשק בשנים האחרונות, בהיקף ובנפח הפעילות בכרטיסי 

ידי שב"א, חברה בבעלותם של ארבעה תאגידים בנקאיים )לאומי, -חיוב. המערכת מופעלת על

 ינלאומי הראשון(.הפועלים, דיסקונט, הבנק הב

 

 שב"א חברת בידי המופעלת, אוטומטיים" בנק "מכשירי מערכת

 

המערכת מספקת לתאגידים הבנקאיים ממשק למיתוג הרשתות של מכשירי הבנק האוטומטיים 

המערכת משמשת להעברת מידע על אודות פעולות שלקוחות מבצעים  למשיכת מזומנים.

על ידי התאגיד הבנקאי בו מתנהל חשבון הלקוח, והיא במכשירי בנק אוטומטיים שאינם מופעלים 

, חברה בבעלותם של ידי שב"א-המערכת מופעלת עלמאפשרת למשוך כספים ביעילות ובבטחה. 

 ארבעה תאגידים בנקאיים )לאומי, הפועלים, דיסקונט, הבנק הבינלאומי הראשון(.
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 אסמכתא ג'

 355הוראת ניהול בנקאי תקין 
"ניהול המשכיות עסקית" 

(11.07.2010) 

 24עמ' 
 



 

  

  בנק ישראל

  הפיקוח על הבנקים

  אגף מדיניות והסדרה

 

 

  
  

  בניסן תשע"ז י"גירושלים, 

  2017באפריל  9

  2532 - 06 - חוזר מס' ח

  

 לכבוד

  התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

  
  

  ניהול המשכיות עסקית :הנדון
  
  

  מבוא
  

שיבושים תפעוליים  של למקריםהתיקונים להוראה נועדו לחדד היבטים הנוגעים  .1

. הבנקאית המערכת אפשרות לשיבוש תפעולי משמעותי בכלו, לרבות שביתה משמעותיים

המשך תקין של מערכות תשלומים וסליקה, ה ןתפקודבכלל זה חשיבות השמירה על 

מפקידים ה ועל מוניטין, רווחיות,וכן שמירה על אספקת שירותים בנקאיים לציבור, 

  ירות ערך של התאגיד הבנקאי.מחזיקים בניהו

לשינויים שהיו וכן בוצעה התאמה  ,תיקוני עריכה ונוסחבעדכון ההוראה שולבו גם  .2

 בהוראות נוהל בנקאי תקין הנוגעות לבנקאות בתקשורת ולהנחיות הגופים הלאומיים.  

   להלן עיקרי התיקונים: .3

ששיבושים של ניהול המשכיות עסקית לצורך הקטנת הנזקים  החשיבותחידוד  .3.1

תפעוליים משמעותיים עלולים לגרום, בדגש על תפקוד תקין של מערכות תשלומים 

וסליקה, אספקת שירותים בנקאיים לציבור, מוניטין, רווחיות, מפקידים 

  ומחזיקים בניירות ערך של התאגיד הבנקאי. 

 .גדרה מחודשת של תהליכים ושירותים חיונייםה .3.2

  שעלול ליצור "שיבוש תפעולי משמעותי".הכללה של אירוע שביתה כגורם  .3.3

 עדכון הדרישות בהתייחס לאתרים קריטיים: .3.4

    .3 -לא תפחת מ  tier - דרישה כי בעת הקמת אתר קריטי חדש רמת ה .3.4.1

  התנהלות אתר קריטי באירועים של רעידת אדמה ומלחמה. .3.4.2

 ; ב.שבושים תפעוליים משמעותיים –. כללי אלשני פרקים : ההוראה הופרדה  .3.5

 .חיוניים יעדי שירותרמות 

חידוד דרישות לגבי מערכות תשלומים וסליקה בעת שיבושים תפעוליים ובשעת  .3.6

 חירום.

  מדיניות פתיחת סניפים בשעת חירום.  עודכנה .3.7

הותאם להוראות החדשות  -בחירום הלאוכלוסייהקלות אפשריות  – נספח ב' .3.8

  בבנקאות בתקשורת. 
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 2

  תיקוני עריכה וטיוב נוספים לצורך שמירה על רצף לוגי וסדירות ההוראה.  כללי: .3.9

  
לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגידה,  .4

 "ניהול המשכיות עסקית" בנושא  355החלטתי על עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

 הוראה").ה" –(להלן 

  

  להוראההעיקריים ם התיקוניפירוט 
  
 )  מבוא( 1סעיף  .5

הוספה הדגשה לגבי שיפור עמידות התאגיד בעת התרחשות שיבושים תפעוליים 

עודכנה ההתייחסות מהשפעת השיבושים ונזקים ששיבושים מסוג זה  ;משמעותיים

התייחסות פרטנית לשמירה על תפקוד תקין של מערכות  תהוספעלולים לגרום; 

מבעלי  שונה הנוסחאגב כך, פקת שירותים בנקאיים לציבור. התשלומים והסליקה ואס

 מניות למחזיקים בניירות ערך של התאגיד הבנקאי. 

  

  דברי הסבר

  ניהול משברים בנקאיים. בתיקוני הדגשה ונוסח מותאמים למונחים מקובלים  

  

 (הגדרות) 3סעיף  .6

תהליך או שירות "כל פעילות, פונקציה,  "תהליך או שירות חיוני" שונתה לת הגדר .6.1

, להגנה על ואמון הציבור שהם חיוניים לשמירה על יציבותו של התאגיד הבנקאי

 תאגידבולתפקוד הרציף של מערכות תשלומים ככל שתלוי  ,ומפקידיו לקוחותיו

. הקביעה אם תהליך או שירות מסוים הנם 'חיוניים' תלויה במאפייני הבנקאי

בו כתהליכים או שירותים חיוניים הפעילות של התאגיד הבנקאי. בפרט, יחש

תהליכים שנדרשים לקיום רציפות תפקודית של אתרים קריטיים ומערכות 

  תשלומים וסליקה".

  דברי הסבר

גדרה עודכנה להדגשת הקשר שבין יכולת התאגיד הבנקאי להמשיך ולנהל תהליך או הה

 לקוחותיושירות חיוניים לשמירה על יציבות התאגיד הבנקאי ואמון הציבור, להגנה על 

    .ככל שתלוי בצד התאגיד הבנקאי , ולתפקודן הרציף של מערכות התשלומיםומפקידיו

  

צעו תיקוני נוסח והוסף אירוע שביתה בהגדרת "שיבוש תפעולי משמעותי" בו .6.2

 אירועים שעלולים לגרום לשיבושים תפעוליים משמעותיים. לת אולדוגמ

  

  דברי הסבר

אירועים שעלולים לגרום לשיבושים תפעוליים משמעותיים הם מגוונים ולא תמיד ניתנים 

להסיר ספק כי עמידות התאגיד הבנקאי נדרשת  נועדהלצפייה מראש. התאמת ההגדרה 

תחת כל אירוע שעשוי להיות בעל השפעה חמורה על הפעילות העסקית הרגילה, הפוגע 

  . , ובכלל זה שביתהבאזור גדול ובציבור המשולב בו מבחינה כלכלית
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 בהגדרת "תרחיש יחוס" הוספה התייחסות לאירועים פנים ארגוניים.  .6.3

 

  דברי הסבר

האירועים שתאגיד בנקאי נדרש להיערך אליהם ושבגינם צפוי להיגרם שיבוש תפעולי מגוון 

משמעותי לתאגיד הבנקאי עשויים לכלול גם אירועים פנים ארגוניים ועל התאגיד הבנקאי 

  להיערך לאפשרות זו מראש. 

  

  (עריכה חדשה). ניהול המשכיות עסקית –' א חלק .7

המשכיות עסקית תתייחס בעיקרה  הוסף כי מסגרת העבודה לניהול – 5סעיף  .7.1

לאפשרות של שיבוש משמעותי בתאגיד הבנקאי, אולם תיקח בחשבון אפשרות 

לשיבוש כאמור בכלל המערכת הבנקאית. כמו כן, הובהרה החלוקה החדשה 

בהוראה בין חלק א' הדן בניהול ההמשכיות העסקית במובן הרחב, לבין חלק ב'  

 . חיוניים שירותיעדי מות הכולל התייחסות ייעודית לעניין ר

 -  ניתוח השלכות עסקיות"(א) נערך טיוב נוסח שמתייחס לתרחישי יחוס.  5סעיף  .7.2

תהליך דינמי לזיהוי תהליכים ושירותים חיוניים לרבות כאלו בעלי תלות הדדית, 

בחון את זה יש לגורמי מפתח פנימיים וחיצוניים ורמות עמידות נאותֹות. בניתוח 

העריך את הסיכונים ואת ול ,הערה לא במקור) - תוספת( התרחישים השונים

  . "ההשפעה הפוטנציאלית על פעולות התאגיד ועל המוניטין שלו

  

  דברי הסבר:

ניהול המשכיות עסקית ביחס לאפשרות  –. כללי אלשני פרקים: ההוראה הופרדה 

מסגרת העבודה על בנוסף,  חיוניים.  יעדי שירותרמות  ; ב.בושים תפעוליים משמעותייםישל

לניהול המשכיות עסקית להתייחס גם לאפשרות של שיבושים תפעוליים מערכתיים.  

  מגוונים.  םבניתוח ההשלכות העסקיות על התאגיד הבנקאי לבחון תרחישי

 

 . יחוס לתרחישי קוצרונוסחו , 5 מסעיף הועבר- עריכה שעיקרותיקון   6סעיף  .7.3

הוספה ההדגשה כי תבנה תכנית גיבוי לכוח אדם  –) המשאב האנושי 1(ג) ( 6סעיף  .7.4

 חיוני להפעלת התהליכים והשירותים חיוניים, לרבות במקרה של שביתה. 

הוספה ההבהרה כי הנהלים  –) ניהול ממשקי התקשורת והסברה 2(ג) ( 6סעיף  .7.5

יתייחסו לממשקי התקשורת הרלבנטיים לתאגיד הבנקאי בקרות שיבוש תפעולי 

 בשעת חירום.  משמעותי ובכלל זה

תוקן הנוסח מחלופות ל"הפעלת מכשירים אוטומטיים למשיכת  –) 5(ג) ( 6סעיף  .7.6

-מזומנים ומערכות התשלומים והסליקה במקרה של שיבושים תפעוליים" ל

(א) "חלופות להמשך פעילות במקרה של שיבושים תפעוליים בהיבטים הבאים: 

 באמצעות תשלומים לביצוע שירות מתן) (ב) ATMמכשירי גם ממשיכת מזומנים (

) תפקוד גסניפים (ה וגם באמצעותשל בנקאות בתקשורת  השונים הערוצים

 ; CLSמערכות זהב ומסלקת השיקים, בדגש על פעילות מול 
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המתוקן  הסעיףוהוסרה ההתייחסות הספציפית לשעת חירום  –) 6(ג) ( 6סעיף  .7.7

 מתייחס להערכות כוללת. 

בחלופות עבודה ידנית הוספה ההבהרה כי חלופות עבודה ידנית  –) 7(ג) ( 6סעיף  .7.8

 . חיוניים לשירותים חיוניים ולא רק לתהליכיםנדרשות גם 

הוספה ההבהרה כי ההטמעה של תכנית ההמשכיות העסקית תסייע  –(ד)  6סעיף  .7.9

 גם בבחינת יכולת הפעלת שירותים חיוניים, במקרה של מחסור בעובדי מפתח. 

  דברי הסבר

ביחס לתהליכים ועדכון בהוראה להערכות לשיבושים תפעוליים משמעותיים  עריכה ניותיק

כל תרחיש הנוגע לשיבושים תפעוליים בשביתה ובבשעת חירום,  ושירותים חיוניים,

היבטים הנוגעים לצרכי מזומנים ונזילות, . הוספה התייחסות פרטנית למשמעותיים

בנוגע למערכות . והסברה והמשאב האנושילמערכות התשלומים וסליקה, ממשקי תקשורת 

  יציבות המערכתית. להוספו דוגמאות ופורטו פעילויות משמעותיות  ,תשלומים וסליקה

  

הוספה המילה "לפחות" אחת לשנה התאגיד הבנקאי יבחן את  –(ביטוח)  7סעיף  .7.10

  טוחי בהתייחס לפרופיל הסיכון העדכני. ינאותות הכיסוי הב

  

  דברי הסבר

  תיקון נוסח והבהרה. 

  

) נוסחו מחדש כך 2()ב( - ) ו1()ב(סעיפים קטנים  - (מיגון אתרים קריטיים) 10סעיף  .7.11

אתר ראשי או חלופי, לפחות אחד משניים ימוגן בפני מלחמה קונבנציונאלית ש

עבור  ממוגןכי אם אתר קריטי אינו עודכן הנוסח רעידת אדמה. יהיה עמיד בו

 ישמר התאגיד הבנקאי תכנית אופרטיבית קונבנציונלית, מלחמהרעידת אדמה או 

להעמדת שירותים חיוניים באתר החלופי, בהתאם ליעדי השירות שנקבעו בסעיף 

12 . 

  

  דברי הסבר

  או רעידת אדמה. קונבנציונלית הרמוניזציה בהערכות נדרשת לתרחיש מלחמה 

  

 tier -הבהרה כי רמת ה) הוספת ה4סעיף קטן (ב)( - (מיגון אתרים קריטיים) 10סעיף  .7.12

 . בגין אתרי מחשוב 3בעת הקמת אתר קריטי חדש לא תפחת מרמה 

  

  דברי הסבר

  נתן תרחישי הייחוס הלאומיים והאחרים. התאמת ההוראה לסטנדרטים מקובלים בהי

  

תאגיד בנקאי יפעל באופן מתמיד למיגון סניפיו בהתאם להנחיות  –א' 10סעיף  .7.13

בהקשר של מיגון אתרים מחלק ב' הוראה לפיקוד העורף הועבר לחלק א' 

 המתייחס לרמות שירות חיוניות בשעת חירום.

  

27



 5

  דברי הסבר

  תיקון עריכה. 

  

 ).והתאמת נוסח (עריכה חדשהרמות יעדי שירות חיוניים  -חלק ב' .8

  דברי הסבר

ונערכו בו תיקוני נוסח לצורך התייחסות לרמות יעדי שירות חיוניים הפרק מותאם ל

ככלל, המערכת הבנקאית תשאף לקיים רציפות עסקית מלאה ככל שניתן. יחד התאמה זו. 

עשויים להתרחש שיבושים , ובמצב של שיבוש תפעולי משמעותי חירום בשעת עם זאת,

תפעוליים משמעותיים (מערכתיים או ספציפיים לבנק) שיפגעו ביכולת לספק את מלוא 

את  להבטיח מנת עלתו העסקית, תאגיד בנקאי יערך להמשך פעילועל כן, השירותים. 

  המפורטים בחלק זה. ביעדי רמות השירות לפחות המשך עמידתו 

ערך להמשך פעילותו העסקית תאגיד בנקאי י -עודכן   12החלק הכללי של סעיף  .8.1

 ולהמשך עמידתו ביעדי רמות השירות ככל שהדבר בשליטתו. 

יעשה הוספה דרישה כי תוך שעות ספורות מתחילת השיבושים  –) 1(א) ( 12סעיף  .8.2

 פעילות רציפה של מערכת התשלומים לרבות הממשקים מול מאמץ להבטיח

"יעשה מאמץ להבטיח . הנוסח שונה לכך שככל שתלוי בצד התאגיד מערכת זהב

פעילות רציפה של מערכות התשלומים שלו, לרבות הממשקים שלו מול מערכת 

משיכת מזומנים ממכשירי בנק  ודכן הנוסח "יובטח" בהקשר שלוכן עזהב". 

 אוטומטים ל"יעשה מאמץ להבטיח". 

 טיוב נוסח.  –) 3(א) ( 12סעיף  .8.3

  העוסק בסניפים.  13הועבר לסעיף  –) 4(א) ( 12סעיף  .8.4

  

  דברי הסבר

ככלל המערכת הבנקאית תשאף לקיים רציפות עסקית מלאה ככל שניתן, אולם מאחר 

עשויים להתרחש שיבושים תפעוליים משמעותיים, או בנסיבות אחרות ובשעת חירום 

שעל התאגיד הבנקאי לפעול לעמידתו בהם. בוצעו  יעדי רמות שירותבסיס לבהוראה  פורט

יים, תוך מתן דגש לחשיבות הרציפות בהוראה עדכונים ותיקוני נוסח נדרשים מיד

מערכות חיוניות כגון מערכת זהב, אולם תוך לקיחה בחשבון כי קיום  התפקודית של

ולכן  ,הפעילות הרציפה תלוי גם בגורמים נוספים שאינם בשליטתו של התאגיד הבנקאי

  לגבי התאגיד נדרש כי "יעשה מאמץ להבטיח"  את הפעילות. 

מעבר להתאמות עריכה של הזזת סעיפים.  -חירום) בשעת(פתיחת סניפים  13סעיף  .8.5

סעיף קטן (ב) הפך לסעיף קטן (א) והשתנה הנוסח כך שמדיניות פתיחת סניפים 

בהכוונת הסניפים. זאת, כל לפתיחת כל הסניפים, ולא תהיה לפתיחת  תשאף

  הפיקוח על הבנקים ובכפוף להנחיות כוחות הביטחון, בכלל זה פיקוד העורף.

כמו כן, הובהרה רמת השירות בסניף כך שהפעלת סניף משמעה לכל הפחות מתן  .8.6

שירות באמצעות מכונות לשירות עצמי של הסניף או פתיחת הסניף לקהל. 

תאגידים בנקאיים ימשיכו לספק שירותים בנקאיים באמצעים תחליפיים ככל 

צב שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, גם אם חלק מהסניפים לא יפתחו בשל מ

החירום. השירות הבנקאי בסניפים שיפעלו בשעת חירום יכלול, לכל הפחות, מתן 
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מידע ללקוחות על מצב חשבונותיהם וביצוע פעולות בנקאיות בסיסיות, כגון: 

משיכה והפקדת מזומנים, משיכה והפקדת שיקים והעברות בין בנקאיות ופנים 

 בנקאיות. 

  

  דברי הסבר

ת לתרחיש בפועל. בשעת חירום מסוג מלחמה נשקלת יש להתאים את רמת יעדי השירו

  סוגית הסיכון לחיי אדם (עובדים וציבור) בפתיחת סניפים ולכן עודכנה המדיניות. 

  

  

  דברי הסבר

טיוב הנוסח. כמו כן, במקביל לתיקון הוראה זו בוצעו התאמות בהוראות הדיווח לפיקוח 

  ). (דיווח במצב מיוחד 889 -(סניפים) ו 888על הבנקים 

  

 הקלות אפשריות לאוכלוסייה בשעת חירום:  –נספח ב'  .9

 הנוגעות להוראות בנקאות בתקשורתהאפשריות ההקלות הותאם הנוסח כך ש .9.1

והוראות טלפוניות מותאמות להוראות ניהול בנקאי תקין העדכניות בנושאים 

הובהר כי ההקלות הן לתקופת הכרזת המפקח על שעת חירום, ועם סיום אלה. 

תקופת ההכרזה יושלמו ההליכים מול הלקוחות שהצטרפו לשירותי בנקאות 

  בתקשורת בתקופה זו. 

  תחילה

 תחילת התיקונים להוראות לפי חוזר זה היא ביום פרסומו. .10

  

  קובץעדכון 

  להלן הוראות העדכון:מצ"ב דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין.  .11

  להכניס עמוד  להוציא עמוד

355-1-18 ]2) [5/14(  355-1-17 ]3) [4/17(  

  

  

  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                                                  

  

  ד"ר חדוה בר                                                                                                                 

 על הבנקים תהמפקח                  
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                                                                              )04/17( ]3[: ניהול בנקאי תקין  המפקח על הבנקים 
  355-1  עמ'                                                           ניהול המשכיות עסקית                                                                            

 

  ניהול המשכיות עסקית

 מבוא

ובתהליכי  כלכליתהפעילות הבקידום  ,תיווך הפיננסיהמערכת הבנקאית בהמרכזי של  התפקיד .1

באופן רציף, לתפקד  ת הבנקאיתמערכהשל  הביכולת חשיבות אמון הציבורהסליקה, כמו גם 

 .עמידותה בפני שיבושים תפעוליים משמעותייםמחייבים את הבטחת 

לצורך כך, תאגיד בנקאי נדרש להטמיע מסגרת עבודה כוללת לניהול המשכיות עסקית, באופן   

  ההולם את מאפייני פעילותו, חשיפתו לסיכונים והאסטרטגיה העסקית שלו.

תשפר את עמידות התאגיד הבנקאי בעת מסגרת עבודה כוללת לניהול המשכיות עסקית   

 ,לתאגיד הנגרמים מאירועים חיצוניים או פנימיים משמעותיים התרחשות שיבושים תפעוליים

תפקוד ל, ששיבושים מסוג זה עלולים לגרום לרציפות הפעילות העסקית הנזקיםוכן תקטין את 

למוניטין, , לאספקת שירותים בנקאיים לציבור, תקין של מערכות התשלומים והסליקה

    . ולמחזיקים בניירות ערך של התאגיד הבנקאי לרווחיות, למפקידים 

  תחולה

הוראות אלו יחולו על כל התאגידים הבנקאיים, כהגדרתם בהוראה זו. המפקח על הבנקים  .2

 רשאי לקבוע הוראות מסוימות שונות מאלו המפורטות להלן, שיחולו על תאגידים מסוימים.

  

  הגדרות 

  -"תאגיד בנקאי" .3

  

, לרבות תאגיד 1981- כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 

עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי ו/או תאגיד עזר שהוגדר מפעל 

  חיוני.

  .1967- כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז   - "מפעל חיוני"   

תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום בהתאם להחלטת   -"שעת חירום" 

), 1986ביולי  6מיום כ"ט בסיון התשמ"ו ( 1716הממשלה מס' 

בפברואר  13מיום ז' באדר א' התש"ס ( 1080להחלטת ממשלה מס' 

הכרזה על מצב מיוחד  ) וכל החלטת ממשלה אחרת בעניין,2000

או  1951- ג לחוק התגוננות אזרחית תשי"א9בעורף לפי סעיף 

   הכרזת המפקח על שעת חירום.

" "המשכיות עסקית
)Business continuity(  - 

  .מצב בו עסק פועל ברציפות ללא הפרעות
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  )                                                                           04/17( ]3[: ניהול בנקאי תקין  המפקח על הבנקים 
  355-2  עמ'                                                      ניהול המשכיות עסקית                                                                              

 

"ניהול המשכיות 
 Business(" עסקית

Continuity 
Management( -  

ארגונית הכוללת קווי מדיניות, תקנים ונהלים -גישה כלל

שתכליתם לוודא כי ניתן יהיה לבצע פעולות מסוימות או להשיבן 

  , במקרה של שיבושים.במועדלפעילות 

תכנית המשכיות "
 Business( "עסקית

Continuity Plan(  -  

הנהלים והמערכות  מה הםתכנית פעולה מקיפה בכתב, הקובעת 

ת וליאו לשקם את פעשמר את הרציפות העסקית הדרושים כדי ל

  במקרה של שיבושים.התאגיד הבנקאי 

  "עמידות"

)Resilience(-  

לספוג את השלכותיו של שיבוש תפעולי  ,תאגיד בנקאיהיכולת של 

  .תהליכים ושירותים חיוניים ולנהלמשמעותי ולהמשיך 

 חיוני""תהליך או שירות 
)Critical operation or 

service ( -  

הם חיוניים לשמירה על שירות ש וא ךתהלי ,פונקציה ,כל פעילות

 , להגנה על לקוחותיוואמון הציבור יציבותו של התאגיד הבנקאי

ככל שתלוי  ולתפקוד הרציף של מערכות תשלומים ,ומפקידיו

או שירות מסוים הנם  תהליךהקביעה אם  .הבנקאי בתאגיד

בפרט, "חיוניים" תלויה במאפייני הפעילות של התאגיד הבנקאי. 

תהליכים שנדרשים לקיום  ,יחשבו כתהליכים או שירותים חיוניים

 קריטיים ומערכות תשלומים וסליקה. רציפות תפקודית של אתרים

שיבוש תפעולי "
  "משמעותי

)Major operational 
disruption(  -    

  

  

  

  

הפוגע  ה,הרגיל יתלות העסקיפעהשיבוש בעל השפעה חמורה על 

מצב  כדוגמת בו מבחינה כלכלית ובציבור המשולבבאזור גדול 

. שיבוש תפעולי משמעותי משפיע בדרך שבגינו הוכרזה שעת חירום

להיגרם ממגוון רחב של אירועים , ועלול כלל על התשתית הפיזית

דמה, אירועים הקשורים רעידות א ,מתקפות טרור : מלחמה,כגון

אירועים אחרים או  ,ומעשים זדוניים, שביתה למזג האוויר

 .הגורמים נזק רחב היקף לתשתית הפיזית

אירועים אחרים, כמו וירוסים טכנולוגיים, מגפות ואירועים  

נזק נרחב לתשתית הפיזית אך  יגרמוביולוגיים אחרים, לא בהכרח 

 דרךליים משמעותיים שיבושים תפעול לגרוםבכל זאת יכולים 

השפעתם על פעילותה הרגילה של התשתית הפיזית בדרכים 

 אחרות.

 אירועים שהשפעתם היא הגדולה ביותר נקראים "אירועי קיצון".

פגיעה הרס או  הם כרוכים באחד או יותר מההתרחשויות הבאות:

מתקנים; אובדן או אי נגישות של כוח בתשתית פיזית וב החמור

  גבלת לאזור שנפגע.אדם; ונגישות מו
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 פנים תאגידיים, מתאר אפשרי של אירועים ביטחוניים, תפעוליים,  -"תרחיש ייחוס" 

כלכליים או אחרים שבגינו צפוי להיגרם שיבוש תפעולי משמעותי 

  .לתאגיד הבנקאי ואשר מוצב כמתאר רלוונטי לתכנון מענה

אתר המספק תהליך או שירות חיוני לכלל לקוחות התאגיד הבנקאי,   -"אתר ראשי" 

  למעט סניף.

 "אתר חלופי"
)Alternate site(  -  

יצריך ומיועד לשימוש באירוע שאתר המוחזק במצב של מוכנות 

המונח חל  .של התאגיד הבנקאיעסקית המשכיות הל השמירה ע

  באופן שווה על מרחב עבודה או על דרישות טכנולוגיות.

  אתר ראשי ואתר חלופי.  -"אתר קריטי" 

"אתר התאוששות 
 Disasterמאסון" (

recovery site (-  

המידע באירועי אתר חלופי המשמש לאישוש הנתונים ומערכות 

  חירום.

 "התאוששות"
)Recovery(  -  

שיקום פעולות עסקיות מסוימות לאחר שחל שיבוש באותן פעולות, 

  ההתחייבויות העסקיות. מספקת לצורך מילויעד לרמה 

 "יעד התאוששות"  
)Recovery objective( 
-  

מערכות הפעולות עסקיות ספציפיות ו להחזרת ,מוגדר מראש ,יעד

(רמת התאוששות)  הגדרשהועד לרמת שירות בהן תומכות ה

  שיבושים (זמן התאוששות).ה מפרוץוגדר שהובמסגרת זמן 

 "רמת התאוששות"  
)Recovery level(  -  

רמת ההתאוששות היא רמת השירות  מרכיב של יעד התאוששות.

 מסוימתלפעולה עסקית  נוגעסופק ביכיעד אשר מראש שהוגדרה 

  לאחר שחל שיבוש בפעילות.

 "זמן התאוששות"  
)Recovery time(  -  

זמן התאוששות הוא פרק הזמן שהוגדר  מרכיב של יעד התאוששות.

זמן התאוששות כולל שני לפעילות.  פעולה עסקית מסוימת להחזרת

השיבושים ועד להפעלת תכנית תחילת משך הזמן החולף מ מרכיבים:

הפעלת תכנית תחילת ההמשכיות העסקית; וכן, משך הזמן מ

  ההמשכיות העסקית עד להתאוששות של פעולה עסקית מסוימת.

 "נוהלי תקשורת"  
)Communication 

protocols(  -  

בתוך  נהלים לתקשורת שהוסכמו מראש בין שני צדדים או יותר

התאגיד הבנקאי או בין התאגיד הבנקאי לגורמים חיצוניים לו, 

מים את אופי המידע שיש לחלוק עם גורהמתארים, בין היתר, 

בסוגי מידע מסוימים  ואת אופן הטיפול ,פנימיים וחיצוניים שונים

  (כגון מידע ציבורי ושאינו ציבורי).

ידי פקוד העורף, שנערך מבעוד - סניף בעל מרחב מוגן מאושר על  -"סניף גרעין"   

 מועד, לשעת חירום ואשר הוחלט לגביו מראש כי יפתח בשעת חירום. 
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 סניף הניתן לניוד ותפעול ממקומות שונים, לרבות מתוך רכב מתאים.  - "סניף נייד"  

"היתר   
  -הנגיד"

 11היתר כללי לבנקים לפתיחת סניפים ולהעתקתם בחירום, מיום 

  .2010ביולי 

  

  אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה

הדירקטוריון וההנהלה הבכירה של התאגיד הבנקאי להתייחס לסיכוני ההמשכיות העסקית על  .4

  ולבקרה עליהם כחלק ממסגרת העבודה הכוללת לניהול סיכונים בתאגיד הבנקאי, כלהלן:

על הדירקטוריון לדאוג לכך שההנהלה הבכירה תקיים מסגרת עבודה כוללת לניהול   (א)  

  המשכיות עסקית ולקיום פיקוח נאות עליה באופן רציף ושוטף. 

על הדירקטוריון לאשר את מדיניות ניהול הסיכונים והבקרה של ההנהלה הבכירה   (ב)  

  בתחום המשכיות עסקית.

ל המשכיות עסקית ולהגדיר את תחומי אחריותו על ההנהלה הבכירה למנות מנה  (ג)  

  וסמכויותיו.

על ההנהלה הבכירה למנות צוות לניהול משבר שיורכב, בין היתר, מחברי הנהלה   (ד)  

בכירים. הצוות יכלול מקבלי החלטות מרכזיים וגורמים מקצועיים ממגוון חטיבות 

  הבנק, כך שיובטח ניהול מיטיבי של המשבר ויכולת קבלת החלטות במצבי לחץ. 

ריון, משאבים נאותים ליישום והטמעת על ההנהלה הבכירה להקצות, באישור הדירקטו  (ה)  

  תכנית ההמשכיות העסקית בכלל פעילות התאגיד הבנקאי.

ההנהלה הבכירה תדון אחת לשנה, או בעת שינוי מהותי בסביבת הפעילות והסיכונים,   (ו)  

ועדכון תכנית ההמשכיות העסקית, כך שזו תשקף את מאפייניו המשתנים של  ברענון

  פעילות התאגיד הבנקאי, מורכבותו וגודלו. 

הדירקטוריון וההנהלה הבכירה יגדירו מתכונת דיווח תקופתית שתאפשר לכל אחד מהם   (ז)  

  לקיים דיון באשר לאפקטיביות מסגרת העבודה לניהול המשכיות העסקית. 

  ניהול המשכיות עסקית  –' חלק א

  גיבוש מסגרת עבודה לניהול המשכיות עסקית

מסגרת העבודה לניהול המשכיות עסקית תגובש על בסיס כלל תאגידי ותשולב כמרכיב בתכנית .5

מסגרת העבודה לניהול המשכיות עסקית תתייחס  ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאי.

בעיקרה לאפשרות של שיבוש תפעולי משמעותי בתאגיד הבנקאי, אולם תיקח בחשבון אפשרות 

לשיבוש כאמור בכלל המערכת הבנקאית. יישום בשעת חירום מפורט להלן במסגרת חלק ב' 

  בדבר "רמות יעדי שירות חיוניים".
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  מסגרת העבודה, כאמור, תכלול לפחות את ארבעת הרכיבים הבאים:

לרבות כאלו  תהליכים ושירותים חיונייםתהליך דינמי לזיהוי  - ניתוח השלכות עסקיות  (א)  

בעלי תלות הדדית, גורמי מפתח פנימיים וחיצוניים ורמות עמידות נאותֹות. בניתוח זה 

העריך את הסיכונים ואת ההשפעה הפוטנציאלית , ולהתרחישים השוניםבחון את יש ל

  על פעולות התאגיד ועל המוניטין שלו. 

על סמך ניתוח ההשלכות קובעת יעדי התאוששות וקדימויות  - אסטרטגיית התאוששות  (ב)  

בין היתר, יעדים לרמת השירות שהארגון   ,מציבה. אסטרטגיית ההתאוששות העסקיות

 .1ואת המסגרת לחידוש הסופי של הפעולות העסקיות שיבושיםישאף לספק במקרה של 

 המערכת לתפקוד מייצג בנקאי תאגיד שכל ןהסיכויעדי ההתאוששות צריכים לשקף את 

  .חיוני שירות או לתהליךרמות התאוששות וזמני התאוששות צפויים  להגדירו ,הפיננסית

 הנחיות מפורטות ליישום אסטרטגיית ההתאוששות. קובעת -  תכנית המשכיות עסקית  (ג)  

את התפקידים ואת תחומי האחריות לניהול  המגדירתכנית ההמשכיות העסקית 

שיבושים תפעוליים ומספקת הנחיות ברורות בנוגע להאצלת סמכויות במקרה של 

ת לקבלת יוגם קובעת בבירור את הסמכו תכניתה שיבושים המנטרלים אנשי מפתח.

  .האת הטריגרים להפעלת ההחלטות ומגדיר

 המשאבים ,החיוניים והשירותים התהליכיםההמשכיות העסקית תכלול את  תכנית

 הבנקאי התאגיד פעילויות את וכן, הבנקאי בתאגיד הרלבנטיות היחידות בכל והתשתיות

   "ל.בחו בשלוחותיו

תאגיד בנקאי יטמיע את תכנית ההמשכיות  -  ניטור סיכונים ומתודולוגית תרגול  (ד)  

וייתקף אותן באופן שוטף, בין היתר, באמצעות קביעת  העסקית בקרב עובדיו, וכן ינטר

תכנית ניסויים ותרגולים. תכנית התרגול תגדיר את נושאי התרגול ויעדיו, את 

המתודולוגיה הנבחרת לתרגול, תדירותו, קיום גורם בקרה בלתי תלוי שיבחן את התרגול 

ס לתכנית המשכיות במהלכו, אופן הדיווח על תוצאות התרגול, תהליך זיהוי הפערים ביח

  העסקית הקיימת ועדכונה בהתאם. 

  תכנית המשכיות עסקית  

  רציף באופן לפעול יכולתו את שתבטיח עסקית להמשכיות תכנית יגבש בנקאי תאגיד  (א).6

להגביל את הפסדיו במקרה של הפרעה חמורה לעסקיו, ולאושש את פעילותו במקרה של 

ולים להשפיע על תהליכים יחוס על תרחישיתאגיד בנקאי נדרש לבחון אלו  אסון

  ושירותים חיוניים בטווח הקצר, הבינוני והארוך, ולעדכנם בהתאם להתפתחויות.

                                                           
 העד לנקודה שב תאגידעסקית היא שיקום מלא של פעולות ה המשכיותהמטרה האולטימטיבית של תכנית  1

רוב התכניות קובעות את רצף תהליך ההתאוששות של  מסוגל לחדש את פעילותו העסקית הרגילה. תאגידה
 .תאגידשל ה חיוניות ביותרהעסקית, בהתמקד תחילה על הפעולות ההפעולות בהתאם להשפעתן 
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במקרה של שיבוש  תכנית ההמשכיות העסקית תספק הנחיות פעולה לתגובה מידית  (ב)  

אך תביא  ,החיוניים והשירותים התהליכים לכל תתייחס התכנית. תפעולי משמעותי

  בחשבון גם את הצעדים הנדרשים בטווח הארוך להחזרת מלוא הפעילות לשגרה.

בעת גיבוש תכנית ההמשכיות העסקית, יתייחס התאגיד הבנקאי, למרכיבים הבאים,   (ג)  

  לפחות:

    ) המשאב האנושי הינו מרכיב קריטי במימוש תכנית ההמשכיות  - האנושיהמשאב  )1 ׁ

העסקית. בהתבסס על ניתוח ההשלכות העסקיות, יוגדרו תחומי האחריות 

והסמכות, לחברי ההנהלה, צוותי עבודה, נותני שירותים פנימיים וחיצוניים, 

 תהליכיםלהפעלת ה חיוני"א לכ גיבוי תכנית תבנה, כן כמווגורמים אחרים. 

ויוגדר צוות מקצועי לניהול  ,שביתה של במקרה לרבות, החיוניים והשירותים

       משבר.

תקשורת ברורה וסדירה במהלך שיבוש תפעולי משמעותי  - תקשורת והסברה )2(    

תכנית ההמשכיות העסקית  הכרחית לניהול המשבר ולשמירה על אמון הציבור.

תכלול נוהלי תקשורת, לניהול כל ממשקי התקשורת הרלבנטיים לתאגיד הבנקאי 

: עובדים, צוותי חירום, ובכלל זה בשעת חירום ,בקרות שיבוש תפעולי משמעותי

רשויות פיקוח, ספקים חיצוניים, לקוחות, אמצעי התקשורת (מדיה) בנקים 

שיטות ו רשימות פרטי קשר עדכניות ונגישות לתכלותכנית קורספונדנטים ועוד. ה

בקרב לקוחות, ספקי שירות ורגולטורים, על מנת להפצת מידע תקשורת שונות 

 ערוצי התקשורת הרגיליםשמקרה גם בליצור קשר עם המוסד  כיצדידעו אלה ש

 בתכנית השלבירשמית ו בנוסף, תאגיד בנקאי יגבש תכנית הסברה .יושבתו

  עסקית.ההמשכיות ה

תכנית ההמשכיות העסקית תתייחס לכל מרכיבי הטכנולוגיה  - נושאים טכנולוגיים )3(    

  הנדרשים לשמירת הרציפות העסקית ו/או לאישוש הפעילות.

תכנית המשכיות העסקית תיתן ביטוי להעתקת  -  העתקת תהליך או שירות חיוני )4(    

  תהליך או שירות חיוני למיקום חדש.

 להמשךתכנית ההמשכיות העסקית תכלול חלופות  - וסליקה תשלומים מערכות )5(    

גם : (א) משיכת מזומנים (הבאים בהיבטים תפעוליים שיבושים של במקרהפעילות 

של  השונים הערוצים באמצעות תשלומים לביצוע שירות מתן) (ב) ATMמכשירי מ

קת ) תפקוד מערכות זהב ומסלגסניפים (ה וגם באמצעותבנקאות בתקשורת 

החלופות עשויות לכלול: קביעת מגבלות  ;CLSהשיקים, בדגש על פעילות מול 

משיכה ללקוחות ללא אישור, הסכמי גיבוי עם  צדדים שלישיים, הגדרת תהליכי 

  באתר חלופי. מידיתעבודה ידניים וכמובן יצירת מערכות גיבוי להפעלה 
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שיבושים תפעוליים משמעותיים, עלולים להגביר מחד את  - צורכי מזומנים ונזילות  )6(    

ביקוש הציבור למזומנים ומאידך להוביל למשבר פיננסי עם ההשלכות על נזילות. 

תכנית ההמשכיות העסקית צריכה להתייחס לכל היבטי המזומנים והנזילות, 

הקובעת בבירור את האסטרטגיות , תכנית מימון נאותה ויעילהלרבות לקיום 

  .י נזילותבקשיל לטיפו

תכנית ההמשכיות העסקית תכלול, בהתאם לעניין, נהלים  - חלופות עבודה ידנית  )7(    

לביצוע תהליכי עבודה ידניים, אשר אושרו מראש על ידי הנהלת התאגיד הבנקאי, 

חיוניים. בהקשר זה, תאגיד בנקאי ידאג לגיבוי ושירותים כחלופה לתהליכים 

לקוחות (מספרי חשבון, כתובות, מצב חשבון, יתרות רשומות מידע על חשבונות 

  חשבון וכד').

במהלך שיבושים תפעוליים רמת הסיכונים עולה, בשל  - חיזוק מעגלי בקרה   )8(    

שינויים פוטנציאלים בסביבת העבודה, בכ"א, בציוד וכד'. בעת ניתוח ההשלכות 

תם ולמזעורם העסקיות יש להעריך מחדש את הסיכונים, לגבש אסטרטגיה למניע

  ולשלבה בתכנית ההמשכיות העסקית.

לצורך שימור ועדכון תכנית ההמשכיות עסקית,  -תכנון עסקי וניהול פרויקטים   )9(    

תאגיד בנקאי ישלב את שיקולי המשכיות עסקית בכל החלטה עסקית רלבנטית 

  שיקבל לרבות בעת תכנון וניהול פרויקטים חדשים. 

ביטוי לכך שבעת ביצוע  ןמדיניות בקרת שינויים תית - שינוייםמדיניות בקרת  )10(    

שינויים במערכות תפעול, ביישומים או בתשתיות בסביבת הייצור, התומכים 

בתהליכים ושירותים חיוניים, כל עותקי הגיבוי של אותן מערכות יעודכנו גם הם. 

בולת מערכת חדשה או משופרת המחייבת חומרה חדשה, קיבעת יישום בנוסף, 

להבטיח שתכנית התאגיד הבנקאי נוספת, או שינויים אחרים בטכנולוגיה, על 

וכי אתר ההתאוששות יוכל לתמוך  , במידת הצורך,ההמשכיות העסקית תעודכן

השינויים צריכה גם לאפשר ליישם  מדיניות בקרת בסביבת הייצור החדשה.

  .של שיבוש תפעולי שינויים במהירות במקרה

תאגיד בנקאי יקבע נהלים לסנכרון נתונים, לצורך שמירתם באתר  - נתוניםגיבוי  )11(    

ההתאוששות מאסון, באופן מדויק ועדכני. תאגיד בנקאי יקבע נהלים לאחזור 

מידע, בפרק זמן סביר, למצב בו מתרחש אירוע כשל באתר הראשי בטרם גובו נתוני 

להבטיח התאוששות גם  יום העסקים. תאגיד בנקאי נדרש לגבות את נתוניו על מנת

הראשי ובאתר ההתאוששות מאסון שלו בו  במקרים בהם נפגע המידע באתר

  זמנית.
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בכירה להכרזה על  אירוע תאגיד בנקאי יגדיר בנהליו סמכות  - ניהול משברים  )12(    

 הצוות לניהול משבר ליישם את תכנית ההמשכיות העסקיתואת אחריות  משברי

 מול גופים חיצונייםהתאגיד הבנקאי  ותהתנהלדאוג לול בתוך התאגיד הבנקאי

  חירום. וארגונימשרדי ממשלה גורמי רגולציה,  כגון:

אבטחת מידע אשר מדיניות תגובה לתקריות  תפותח -תקריות אבטחת מידע  )13(    

תקרית אבטחה מתרחשת  עסקית.ההמשכיות ה בתכניתבצורה נאותה תשולב 

, להשתמש, לחבל, או להרוס חדורכאשר גורם בלתי מורשה מנסה או מצליח ל

במקרה של חדירה בלתי מורשית, מערכות  מערכות מידע או נתונים של לקוחות.

להגיע לידיים לא  עלולות לקרוס ומידע סודי עלול התאגיד הבנקאיהמחשב של 

הוא חלוקת האחריות אבטחת מידע אלמנט מרכזי בתגובה לתקריות  .נכונות

 אבטחה ופיתוח קווים מנחים לעובדיםהלהערכה, לתגובה ולניהול של תקריות 

נדרשת לקבוע מי יהיה אחראי הבכירה ההנהלה  בנוגע לנוהלי הסלמה ודיווח.

 לשחזר את מערכות המחשב שנפגעו מרגע מי אחראיו ,ריתלהכריז על תק

להיות בעל המומחיות  ךאחריות זו צרי מי שמוטלת עליו שהתקרית הסתיימה.

   הנדרשת כדי להגיב בדרך מהירה ונאותה.

נהלי עבודה לגישה מרחוק יהיו חלק מתכנית  - מדיניות "גישה מרחוק"  )14(    

מסוימים לא תתאפשר גישה למתקני  ההמשכיות העסקית, שכן באירועי חירום

הבנק, ולכן עלול לעלות צורך במתן גישה מרחוק לעובדים או נותני שירותים 

חיצוניים. מדיניות הגישה מרחוק תאושר ע"י ההנהלה הבכירה ותתייחס לסיכונים 

  הכרוכים במדיניות ולקיום מנגנוני בקרה ואבטחת מידע הולמים.

תכנית ההמשכיות העסקית תוטמע בקרב העובדים החיוניים ותתורגל בכלל יחידות   (ד)  

התאגיד הבנקאי בהתאם לתכנית שהוגדרה על ידו. תכנית ההטמעה, תסייע, בין היתר, 

    במקרה של מחסור בעובדי מפתח. ,חיוניים ושירותים תהליכיםבבחינת יכולת הפעלת 

ההמשכיות העסקית, תאגיד בנקאי יבסס קשרי  כדי להבטיח יישום מוצלח של תכנית  (ה)  

עבודה שוטפים עם גורמי קהילה (למשל, רשויות מקומיות) ומוסדות ממשל, לרבות גורמי 

תשתית לאומיים, לצורך תיאום ציפיות והערכה טובה יותר של הסיכונים. שילוב ציפיות 

אפקטיביות  אלו בתכנית ההמשכיות העסקית לצד ביצוע תרגולים משותפים, יחזקו את

  תכנית ההמשכיות העסקית.

  ביטוח 

כיסוי ביטוחי הולם אינו מהווה תחליף לתכנית המשכיות עסקית אפקטיבית, אך יש בו לסייע  .7

בצמצום ההפסדים והנזקים כתוצאה משיבושים תפעוליים משמעותיים, ומכאן חשיבותו. 

תתבצע על בסיס תהליכי ניתוח ההשלכות העסקיות והערכת הסיכונים.  בחירת הכיסוי הביטוחי

 אחת לשנה התאגיד הבנקאי יבחן את נאותות הכיסוי הביטוחי בהתייחס לפרופיללפחות, 

  הסיכון העדכני.
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  המשכיות עסקית של ספקים ונותני שירותים לתהליכים חיוניים 

תאגיד בנקאי יפעל להפחתת הסיכונים הנובעים מתלות בספקים ונותני שירותים   (א) .8

  לתהליכיו החיוניים.

חובת תאגיד בנקאי ידאג שהסכם ההתקשרות עם הספק/נותן השירות מסדיר את   (ב)

הספק/נותן השירות להעמיד שירותים לתאגיד הבנקאי גם בשעת חירום, בהתאם ליעדי 

  השירות המוגדרים בהסכם.

תאגיד בנקאי יעריך את יכולת הספק/נותן השירות לקיים רציפות עסקית, כך שתימשך   (ג)

  אספקת השירותים הרלבנטית לתאגיד הבנקאי בתרחישים שונים.

מור בסעיף קטן (ג) לעיל, יכלול התאגיד הבנקאי בהסכם ההתקשרות בהתאם להערכה כא  (ד)

  עם הספק/נותן השירות, התייחסות לנושאים כגון אלו:

  אחריות הספק/נותן השירות לקיים תכנית המשכיות עסקית.  )1(  

זכות התאגיד הבנקאי לקבל את תכנית ההמשכיות העסקית של הספק/נותן   )2(  

  השירות.

התאגיד הבנקאי להשתתף בתרגילי הספק/נותן השירות ו/או לקבל את זכות   )3(  

  ממצאי התרגול.

זכות התאגיד הבנקאי לקיים ביקורת תקופתית על תכנית ההמשכיות העסקית של   )4(  

הספק/נותן השירות או לחילופין לקבל דוח ביקורת כאמור, מגורם מבקר אחר, 

  שיהיה מקובל על התאגיד הבנקאי.

(ד), בהסכמי התקשרות עם ספקי  - אף האמור לעיל, אין חובה לכלול את סעיפים (ב) ועל   (ה)

  תשתיות לאומיות.

  

  אתר חלופי

שהאתר  לכך ההסתברות שתוקטן באופןתאגיד בנקאי ימקם את אתריו החלופיים,   (א) .9

החלופי והאתר הראשי יושפעו באופן דומה מתרחיש מסוים בשעת חירום,  בכלל זה, 

  השפעה על מרכיבי התשתית הפיזית (חשמל, תקשורת וכד') המשמשים את האתרים.

במטרה להקטין את ההסתברות ששני האתרים יפגעו מאותו תרחיש, לרבות אפשרות 

החלופי יהיה  שהאתר, לכך הפחות ללכידאג של חסימת דרכי גישה, תאגיד בנקאי 

  ממוקם מחוץ למרחב העירוני של האתר הראשי שלו. 

תאגיד בנקאי יחליט על היקף הציוד והמידע שיוחזק באתר החלופי, כך שניתן יהיה   (ב)  

  להבטיח את המשך פעילותו העסקית, במקרה שאתרו הראשי יפגע באופן חמור. 
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בעת קביעת האתר החלופי תאגיד בנקאי יתייחס בין היתר לפרמטרים הבאים: גודל   (ג)  

האתר, קיבולת העבודה בו והשירותים אשר נדרש לספקם בהתאם לרמות השירות 

במקרים שנקבעו, תוך התייחסות למשך השיבוש התפעולי (טווח קצר, בינוני וארוך). 

, יש לוודא כי ומיומית רגילהלפעילות י משמשה ןבמתקממוקם , האתר החלופי בהם

מסוגל להכיל פונקציות עסקיות נוספות כאשר מקום העסקים העיקרי נעשה בלתי הוא 

  שמיש.

ימים בשבוע) לעבודה וייקבעו  7שעות ביממה,  24האתר החלופי יהיה זמין באופן מידי (  (ד)  

  בו תקני איוש כוח אדם.

מהפעלת אתר חלופי ע"י צד ג'.  יחד עם זאת תאגיד בנקאי ישאף להימנע ככל הניתן,   (ה)   

והיה ומפעיל האתר החלופי הינו צד ג', יוודא התאגיד הבנקאי כי לאותו צד ג' יש את כל 

היכולות לשמור על תחזוק האתר ומוכנותו לשעת חירום (ביצוע ביקורת, הסכם חוזי, 

  וכד').

, שאינו נמנה על הקבוצה אחרבנקאי תאגיד בנקאי לא יחלוק אתר חלופי עם תאגיד   (ו)  

  הבנקאית, אם קיים חשש שהדבר יפגע במימוש תכנית ההמשכיות העסקית שלו. 

תאגיד בנקאי יתחשב בסיכון המערכתי הטמון בריכוזיות גיאוגרפית של אתרי הבנק   (ז)  

  הקריטיים, עם אתרים קריטיים של תאגידים בנקאיים אחרים.

תאגיד בנקאי, שהוא חברת שירותים משותפת המהווה גורם מפתח בתפקוד המערכת   (ח)  

הפיננסית, יקיים עבור שירותיו החיוניים, מערכות מידע משוכפלות בעלות זמינות 

  , בין אתרו הראשי לאתרו החלופי.Active- Activeגבוהה, כדוגמת 

  

  מיגון אתרים קריטיים

מתוך כוונה לשמר המשכיות ורציפות במתן קריטיים ה ואתרי תאגיד בנקאי יפעל למגן את (א)   .10

  שירותים חיוניים, וכל זאת בהתאם לסטנדרטים מקצועיים מקובלים.

  להלן עקרונות מנחים למיגון מינימלי של האתרים הקריטיים השונים: (ב)  

  .אתר ראשי או חלופי, לפחות אחד משניים, ימוגן בפני מלחמה קונבנציונאלית  )1(    

  אתר ראשי או חלופי, לפחות אחד משניים, יהיה עמיד בפני רעידת אדמה.    )2(    

 מלחמה ממוגן עבור או במקרה בו אתר קריטי ראשי אינו עמיד בפני רעידת אדמה

, ישמר התאגיד הבנקאי תכנית אופרטיבית להעמדת שירותים חיוניים קונבנציונלית

  .12יף באתר החלופי, בהתאם ליעדי השירות שנקבעו בסע

  מעבר לאמור בסעיף זה:  )3(    

      )i(  .כל אתר קריטי המשמש לעיבוד נתונים, ימוגן בפני מלחמה קונבנציונאלית  
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      )ii(   המערכת הפיננסית, בחברת שירותים משותפת המהווה גורם מפתח בתפקוד

בפני רעידת יהיה עמיד כל אתר קריטי ימוגן בפני מלחמה קונבנציונלית ו

  אדמה.

    )4(  
, בעת הקמת אתר קריטי חדש, יש לדאוג למיגון מתאים לכלל תרחישי הייחוס

   .בגין אתרי מחשוב 3 -לא תפחת מ  tier - רמת הובפרט , לאומיים ואחרים

    )5 ( 
 בנקאי, יכולה להסתמך על האתר הקריטי של חברת האםחברת בת של תאגיד 

לצורך העמדת שירותים חיוניים בעת התממשות תרחיש ייחוס ובהתאם ליעדי 

. על הצדדים להסדיר זאת בהסכם מתאים ולבחון מידי 12השירות שנקבעו בסעיף 

  .תקופה את היתכנות מימושו

    (ג)  
מלי של ימהעקרונות למיגון מינבמקרים חריגים, תאגיד בנקאי הסבור כי חלק 

האתרים הקריטיים אינם ישימים לגביו, רשאי לפנות אל המפקח על הבנקים על 

  מנת לתאם תחולתם או דרך יישומם לגביו.

  תאגיד בנקאי יפעל באופן מתמיד למיגון סניפיו בהתאם להנחיות פקוד העורף.    א'.  10

  

  ביקורת פנימית

מסגרת העבודה הכוללת לניהול המשכיות עסקית תבוקר באופן תקופתי ע"י הביקורת   (א).11

  הפנימית.  

  תכנית התרגול תסקר תקופתית ע"י הביקורת הפנימית, לצורך הערכת האפקטיביות שלה.  (ב)  

  ממצאי התרגול של תכנית ההמשכיות העסקית ידווחו באופן קבוע לביקורת הפנימית.  (ג)  

  

  

  רמות יעדי שירות חיוניים   -חלק ב' 

 בשעת ככלל, המערכת הבנקאית תשאף לקיים רציפות עסקית מלאה ככל שניתן. יחד עם זאת,  .12

עשויים להתרחש שיבושים תפעוליים משמעותיים  ,ובמצב של שיבוש תפעולי משמעותי חירום

תאגיד בנקאי על כן, (מערכתיים או ספציפיים לבנק) שיפגעו ביכולת לספק את מלוא השירותים. 

המשך עמידתו ביעדי רמות השירות  את להבטיח מנת עליערך להמשך פעילותו העסקית, 

  , לפחות:הבאים

  תוך שעות ספורות מתחילת השיבושים (א)  

    )1(  

  

א)  1(

התשלומים שלו, לרבות הממשקים ת ופעילות רציפה של מערכיעשה מאמץ להבטיח 

  . שלו מול מערכת זהב

פעילות רציפה של משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים  להבטיחיעשה מאמץ 

  כדלקמן:
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      i. תאגידים בנקאיים המפעילים שירותי משיכת מזומנים ממכשירי בנק

אוטומטיים יהיו ערוכים בכל עת למילוי מחודש של המכשירים בשעת 

  חירום, בכל הישובים, טרם שיתרוקנו.

      ii. שירותי המיתוג והתקשורת יפעלו באופן שתתאפשר משיכת מזומנים ע"י

  הציבור מכל מכשירי הבנקים למשיכת מזומנים.

  יתאפשר שימוש בכרטיסי אשראי לצורך ביצוע רכישות בבתי עסק.  )2(    

  להוראה. 13בהתאם לסעיף  תהיה סניפי הבנקיםהפעלת   )3(    

נחתם הסדר בין התאגידים הבנקאיים, למשיכת מזומנים באמצעות שיקים גם   )4(    

ללקוחות של תאגידים בנקאיים אחרים, יערכו התאגידים הבנקאיים החתומים על 

  ההסדר ליישמו בהנחיית המפקח.

תאגיד בנקאי יספק לציבור מידע חיוני, באמצעות הפעלת מוקד מידע מתאים (למשל   )5    

  .קו חם), שמספרו יפורסם לציבור

תאגיד בנקאי יערך להמשך מתן שירותים בנקאיים (מתן מידע וביצוע פעולות)  )6(    

  ללקוחותיו, באמצעות ערוצים ישירים, כגון: בנקאות בתקשורת ומוקד טלפוני.

תאגיד בנקאי יערך לחידוש פעילות הסליקה שלו מול כל המסלקות הרלבנטיות,  )7(    

לכללים שנקבעו לכל מערכת. תאגיד בנקאי המתפעל מסלקה יפעל לחידוש בהתאם 

  פעילותה.

  תוך יממה לכל היותר מתחילת השיבושים (ב)   

, במקומות בהם לא יתאפשר בשעת חירוםתאגיד בנקאי יערך להפעלת סניפים ניידים  )1(    

  להוראה.  15מתן שירותים בסניפי הבנק ה"רגילים", כאמור בסעיף 

  "ל.ולחו"ל מחו כספים העברות ביצוע )2(    

 גופים ומול') וכד השתלמות קרנות"ג, קופ( ההון בשוק גופים מול פעילות חידוש )3(    

  "ל.בחו

  יעדי רמות שירות ליישום תוך יממות ספורות לכל היותר מתחילת השיבושים (ג)  

  .בשעת חירוםריקון תיבות שירות בסניפים שאינם פעילים  )1(    

התאגידים הבנקאיים יהיו ערוכים להפעלת תכנית הקלות, לאוכלוסייה שצפויה  )2(    

להיפגע עקב שעת החירום, כגון: מגויסים, בני משפחתם, ובעלי עסקים. חלק 

מההסדרים יהיו פרי מדיניות התאגיד הבנקאי וחלק יהיו באישור המפקח, כאמור 

  להוראה. 16בסעיף 
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  חירוםשעת פתיחת סניפים ב

פתיחת כל הסניפים, בהכוונת הפיקוח על ל תשאףמדיניות פתיחת הסניפים בשעת חרום   )א(  .13

  הבנקים ובכפוף להנחיות כוחות הביטחון, בכלל זה פיקוד העורף.  

 25%מתוך סניפי הבנק יגדיר התאגיד הבנקאי סניפי "גרעין" בהיקף מינימאלי של   )ב(  

מהמספר הכולל של הסניפים בתאגיד תוך שהוא מוודא פיזור גיאוגרפי נאות של סניפי 

  ה"גרעין".   

 להפעלת הסניפים שהוגדרו כסניפי "גרעין" מיד בתחילת שעת החרום. ישאףתאגיד בנקאי   )ג(  

הפעלת סניף משמעה לכל הפחות מתן שירות באמצעות המכונות לשירות עצמי של הסניף 

, לספק שירותים בנקאיים באמצעים ךימשיבנקאי  תאגידאו פתיחת הסניף לקהל. 

גם אם חלק מהסניפים לא יפתחו בשל  , ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין,תחליפיים

  מצב החירום. 

בסניפים שיפעלו בשעת חירום יכלול, לכל הפחות, מתן מידע ללקוחות על השירות הבנקאי   )ד(  

: משיכה והפקדת מזומנים, כגון, מצב חשבונותיהם וביצוע פעולות בנקאיות בסיסיות

  משיכה והפקדת שיקים והעברות בין בנקאיות ופנים בנקאיות.

  חירום שעת העתקת סניפים ב

14. 
על שעת חירום לעניין הפעלת היתר הנגיד (כמפורט בכפוף להכרזת המפקח על הבנקים  (א)

  בנספח א'), כולו או חלקו, רשאי תאגיד בנקאי:

להעתיק סניף באופן זמני למקום אחר, לרבות שטח שיוקצה לו ע"י בנק אחר, ובלבד   )1(    

  שעובדי התאגיד הבנקאי ימשיכו לתפעל את הסניף המועתק.

  להוראה. 15כאמור בסעיף לנהל עסקים בסניפים ניידים,   )2(    

לתת שירותים בנקאיים בסיסיים ללקוחותיו באמצעות סניפים של בנקים אחרים או   )3(    

  של בנק הדואר, בכפוף להסדרים שיאושרו מראש ע"י המפקח.

  תאגיד בנקאי ימסור למפקח הודעה בכתב על העתקה זמנית של סניף או הפעלת סניף נייד. (ב)  

 

  סניפים ניידים

סניפים לפחות, יערכו  30כל קבוצה בנקאית או בנק עצמאי, המפעילים רשת סינוף של  (א).15

  להפעלת סניפים ניידים בשעת חירום, בהתאם לנסיבות שיתהוו.

 50המפתח המינימאלי לקביעת כמות הסניפים הניידים יהיה בערך של יחידה אחת לכל  (ב)  

  קבוצתי, במספרים עגולים.סניפים, שברשות התאגיד הבנקאי על בסיס 

תאגיד בנקאי יקבע במדיניות כמה מתוך הסניפים הניידים יהיו כאלה שיפעלו מתוך רכב   (ג)  

  מתאים.
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תאגיד בנקאי יערך להפעלת  להיתר הנגיד, 2.5בהתאם לסמכות המפקח על הבנקים בסעיף  (ד)  

  השירותים הבנקאיים הבאים בסניף נייד:

  משיכת מזומנים, גם ע"י לקוחות בנקים אחרים;  )1(    

  הפקדת מזומנים;  )2(    

  משיכת והפקדת שיקים;  )3(    

  הפעלת תיבות שירות;  )4(    

  העברה מחשבון לחשבון.  )5(    

בנקאיים נוספים יעשה זאת רק לאחר קבלת אישור תאגיד בנקאי המעוניין להציע שירותים  (ה)  

  המפקח על הבנקים מראש.

  תאגיד הבנקאי ידאג לתשתיות הרלבנטיות לתפעול הסניף הנייד.  (ו)  

תאגיד בנקאי יעריך את הסיכונים הכרוכים בהפעלת הסניף הנייד וידאג לקיום נוהל עבודה,   (ז)  

  אמצעי בקרה ואבטחת מידע הולמים.

  

  ה ילאוכלוסיהקלות 

נוצר הצורך במתן הקלות זמניות בהוראות ניהול בנקאי  במסגרת ההיערכות לשעת חירום (א).16

  תקין, במטרה להקל על האוכלוסייה בקבלת שירותים בנקאיים בעתות חירום.

ההקלות המפורטות בנספח ב' יכנסו לתוקפן אך ורק עם הכרזת המפקח על הבנקים על  (ב)  

הפעלת כל הקלה וזמן הימשכותה עשוי להשתנות מהקלה להקלה, כמו גם הפעלתן. עיתוי 

האזור הגיאוגרפי לגביו תחול  ההקלה. פרמטרים אלו יקבלו ביטוי בעת הכרזת המפקח על 

   הבנקים על כניסת ההקלה לתוקף.

  

  זיהוי חסרי תיעוד רשמי בנוהל מקל  

תיעוד רשמי, תוך קיום בקרות הולמות תאגיד בנקאי יפתח כלים לזיהוי לקוחותיו, בהעדר   (א).17

  והגבלת החשיפה לסיכון.

הפעלת נוהל עבודה פנימי לזיהוי לקוחות חסרי תיעוד רשמי, בשעת חירום, תעשה לאחר   (ב)  

  קבלת אישור המפקח על הבנקים.
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  נספח ב'

  

  ה בשעת חירוםיהקלות אפשריות לאוכלוסי

לעניין על שעת חירום להלן פירוט הקלות אפשריות לאוכלוסייה, שיכנסו לתוקפן עם הכרזת המפקח 

  הפעלת ההקלות. מוצע לקרוא את ההקלות עם נוסח ההוראות המקורי.

  

  : ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב325הוראת נ.ב.ת  .1

על שעת להוראה, לעניין הגבלת סכומים, בעת הכרזת המפקח  8על אף האמור בסעיף   א.  

ימים לאחר ביטול ההכרזה, תאגיד בנקאי יהיה רשאי שלא  30ולכל היותר עד  ,חירום

ליישם את האמור בהוראה על חריגות בסכומים שלא יעלו על הסכום שקבע המפקח 

  בהודעתו.

  

  בנקאות בתקשורת הוראות  . 2

בהצטרפות מרחוק לשירותי בנקאות בתקשורת, וכן הקלה באמצעי זיהוי הקלה   א.  

בתקופת הכרזת  ואימות אישיים הנדרשים לצורך ביצוע פעולות בבנקאות בתקשורת

לתקופת הכרזת המפקח על שעת חירום,  היאכאמור  הקלה .על שעת חירוםהמפקח 

 בנקאות לשירותי שהצטרפו הלקוחותההכרזה יושלמו ההליכים מול   תקופתועם סיום 

   .זו בתקופה בתקשורת

    

  ב.

  

תאגיד בנקאי יעריך מראש את הסיכונים הקשורים להפעלת ההליך המקל ובהתאם 

  אחרי ביצוע פעולה וכד'.  SMSלכך יקבע בקרות מפצות כגון, הגבלת סכומים, משלוח 

  

  

  

  

  

  

  

  ג. 

  

  

  

בתקופת הכרזת המפקח על שעת חירום, תאגיד  420הוראה ב 7סעיף בעל אף האמור 

בערוצי הודעות ללקוחות שביקשו לקבל בנקאי רשאי שלא לשלוח הודעות בדואר 

ובלבד שעם סיום שעת החירום, ישלח את ההודעות כמתחייב בהוראה תקשורת, 

חובה למשלוח הודעה הקלה זו אינה חלה על ה ,; למען הסר ספקובכללי גילוי נאות

  .א)17 - ו 1א5ת לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (סעיפים במסירה אישי

, בתקופת הכרזת המפקח על שעת חירום, 439(ב) להוראה  8על אף האמור בסעיף   ד.  

  תאגיד בנקאי רשאי לבצע ביטול הרשאה לחיוב חשבון גם בהוראה טלפונית.
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  : ניהול עסקים מחוץ למשרדי התאגיד הבנקאי358הוראת ניהול בנקאי תקין  .3

להוראה, בתקופת הכרזת המפקח על שעת חירום, לעניין הפעלת  3על אף האמור בסעיף  א.  

רשאי תאגיד ההיתר הכללי של הנגיד לבנקים לפתיחת סניפים ולהעתקתם בעת חירום, 

  בנקאי לפעול באופן מקל כאמור בהכרזת המפקח.

  

*  *  *  

  

  עדכונים 

  תאריך  פרטים  גרסה  מס' 06חוזר 

  25/12/2011  הוראה מקורית  1  2318

  26/05/2014  עדכון  2  2422

  09/04/2017  עדכון  3  2532
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 מ"מ וצובר חברה למסחר בע" בע1992ת גולקל יזוג בפועל של החברומ
 

 

 

 מבוא.1

, שעורה, חיטה: רבים סוגי הגרעינים ורבים שימושיהם.  במוקד החלטה זו חברות סחר הפועלות בענף הגרעינים

המשמשים למאכל אדם , זרעי ליפתית ועוד, חמניות, פולי סויה, שיבולת שועל, שיפון, חיטת מספוא, דורה, תירס

רוב הגרעינים שאנו צורכים מגיעים עדינו מארצות .  ולמגוון שימושים אחרים, עמילן וקמח, להפקת שמן, ובהמה

ומוכרים אותם כתשומת ייצור , יבואנים ישראלים רוכשים גרעינים מספקים זרים.  מספקי גרעינים שם, הים

 .אם במישרין ואם באמצעות גורמים משווקים, )עוד כיוצא באלהו, מכוני תערובת, טחנות קמח(למפעלים מקומיים 

 

, יבואנית גרעינים, )"וברצ: "להלן (מ"ובר חברה למסחר בעצ -האחת :  עניין לנו בעסקת מיזוג בין שתי חברות

:  להלן (מ" בע1992ולקל ג -והשניה ; שרוב מרכולתה נמכרת למשווקים מקומיים ומיעוטה במישרין למפעלים

עסקת המיזוג בוצעה בשני .  הרוכשת מצובר חלק נכבד מן הגרעינים בהם היא סוחרת, חברה משווקת, ")ולקלג"

; אם עבור עצמם ואם בנאמנות עבור גולקל, בשלב הראשון רכשו בעלי השליטה בגולקל את מניות צובר:  שלבים

 .ג בינה לבין צוברלכאורה לצורך השלמת המיזו, בשלב השני אמורות היו המניות לעבור לידי גולקל

 

 רכישת מניות -לאחר שהובאו בפניי העובדות הצריכות לעניין הגעתי לכלל מסקנה כי השלב הראשון באותה עסקה 

וכי בתכוף לאחר מכן  ; "מיזוג חברות" מהווה -בין בנאמנות עבור גולקל ובין כיחידים , ידי המנהלים-צובר על

באופן שאף הוא עולה כדי מיזוג חברות לעניין דיני , סק שניהולו אחד לכלל ע- צובר וגולקל -שולבו שני העסקים 

הסכמה כזו ").  ממונהה: "להלן(כל אחד מאלה טעון היה הסכמת הממונה על הגבלים עסקיים .  ההגבלים העסקיים

המיזוגים בוצעו ללא הסכמת .  ולא נתבקשה בעתה לגבי השלב השני, לא נתבקשה כלל באשר לשלב הראשון

 .  בניגוד להוראות  הדין, ההממונ
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או " חוקה:  "להלן (-1988ח"התשמ,  לחוק ההגבלים העסקיים43כסמכותי שבסעיף , כמפורט להלן קובע אני

כי רכישת מניות צובר על ידי המנהלים היא מיזוג חברות אשר  בוצע בניגוד ,  ")וק ההגבלים העסקייםח"

אותו הגישו הצדדים , ת המסמך המתיימר להיות בקשת מיזוגא.  ותוך הפרתו, להוראות חוק ההגבלים העסקיים

 .האמור להלן משמש אף טעמיי לדחייה האמורה.  דחיתי, אחר ביצוע מעשה המיזוג
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 מפת דרכים.2

פי חוק ל" מיזוג חברות"לאחר מכן אבחן מתי עסקה פלונית נחשבת .  אתייחס תחילה לעובדות הצריכות לעניין

 . בסוף הדברים אסקור את הסנקציות בגין הפרת החובה להגיש הודעת מיזוג.  ההגבלים העסקיים

 1......................................................................................................................................מבוא . 1 

 3............................................................................................................................מפת דרכים . 2 

 4......................................................................................................................עובדותתמצית ה . 3 

 7............................................................מאפייניה ומועד תחולתה,  מהותה-' מיזוג חברות'הגדרת  . 4 

 7.................................................................................................................................................כללי.  4.1

 9................................................................................................. לחוק1שבסעיף " מיזוג חברות" הגדרת.  4.2

 12......................................................................כמיזוג חברות,  רכישת חברה בנאמנות עבור חברה אחרת . 4.3

 16................................כמיזוג חברות, חברה אחרתרכישת חברה בידי בעלי מניות להם השפעה מהותית על .  4   . 4 

 16........................................................................................................ השפעה מכוח בעלות במניות4.4.1

 16........................................................... השפעה מכח בעלות במניות ביחד עם כהונה במשרה בחברה4.4.2

 20...............................................................................................................................רכישה במשותף.  4.5

 22....................................................................................והמועד למשלוח הודעת מיזוג, תקופת ההמתנה.  4.6

 22.............................................................................................................................הדין המשווה.  4.6.1

 23............................................................................................................................הדין בישראל. 4.6.2

 26.................................................................................... לאו הודעת מיזוג היא- הודעת מיזוג חסרה 4.6.3

 27.......................................................או הודעת מיזוג היא ל- הודעת מיזוג שניתנה לאחר ביצוע המיזוג 4.6.4

 27....................................................................................................................תוצאת הדברים בענייננו. 4.7

 28...............................................................................................סמכות הממונה להתנגד למיזוג . 5 

 30...................................................................................קיום הוראות דיני המיזוגים-תוצאות אי . 6 

 30...............................................................................................................................................הדין. 6.1

 31.....................................................................................................הסנקציה הפלילית בגין הפרת הדין. 6.2

 33....................................................................................................הסנקציה האזרחית בגין הפרת הדין. 6.3

 34...........................................................................................................................אחרית דבר . 7 
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 תמצית העובדות.3

שקעות דיסקונט ה -מצד אחד :  בין שלושה צדדים") סכם המיזוגה: "להלן( נחתם הסכם 1997 במרץ 2ביום 

ומצד ;  צובר-מצד שני ; ")IDBבוצת ק:  "ביחד, להלן (PEC Israel Economic Corporation חברת -מ ו"בע

   1").מנהליםה "-להלן (מר אשר גולדמן והאחים מנחם ונפתלי קליין ,  בעלי השליטה בגולקל ומנהלים בה-שלישי 

 .לידי המנהלים, IDBמידי קבוצת , נושא ההסכם היה מכירת כל המניות בצובר

  מחזיקים - הרוכשים -היו מודעים לכך כי המנהלים , ירת מניותיהם האמורות בצוברבעת מכ, IDBאנשי קבוצת 

ביסוד פעולתם היתה מונחת הסברה כי , על פי דברי הצדדים.  וכי הם מנהלים פעילים בה, מחצית ממניות גולקל

.  ן הסכמת הממונההטעו" מיזוג חברות"אינה מהווה , עת שהם פועלים כיחידים, רכישת מניות צובר בידי המנהלים

 . זהו השלב הראשון בעסקה

עליו חתמה , יום לאחר חתימת הסכם המיזוג שלחו המנהלים מכתב לגולקל.  השלב השני בעסקה חל מיד לאחר מכן

בנאמנות , ובו נאמר כי המנהלים רכשו את מלוא ההון המונפק והנפרע של צובר, גולקל כאות להסכמתה לתוכנו

  כמו כן נקבע באותו מכתב כי בסמוך לאחר חתימת הסכם המיזוג יפנו 2"). הנאמנותתבכ: "להלן(עבור גולקל 

אם יתקבל אישור .  לצורך קבלת אישורו לרכישת מניות צובר בידי גולקל, גולקל והמנהלים במשותף לממונה

ונה ואם יסרב הממ; אשר תשפה את המנהלים על הוצאותיהם,  יוסב הסכם המיזוג מן המנהלים אל גולקל-הממונה 

 4'3. תפקע הנאמנות ומניות צובר יוותרו בידי המנהלים-ליתן אישורו והחלטתו תהא חלוטה 

 

לאשר העברת מניות , 1997 במרץ 27ביום , ים קיבל דירקטוריון צובר החלטהלאחר העברת המניות לידי המנהל

כל "יבצעו במניות ' נאמני משנה'בכתב הנאמנות נקבע כי אותם . המנהלים לידי חברת נאמנות של משרד עורכי דין

                                                      

,  דירקטורים בגולקל-כל השלושה . ומר מנחם קליין מנהל כספים בגולקל, לים משותפים בגולקל"לי קליין ומר אשר גולדמן מנכ מר נפת1
היה ,  מהון מניותיה של גולקל50% -אשר מחזיק בעקיפין ב, דירקטור נוסף בחברה. ומהווים שלושה מתוך שישה דירקטורים בחברה

, הן כבעלי מניות דומיננטיים, ה קליין וגולדמן"בתוקף מעמדם של ה. לבסוף לא באה חתימתו עליו מיועד להיות צד להסכם המיזוג אך 
 . יש לראות בהם כבעלי שליטה בה- כדירקטורים ומנהלים פעילים של גולקל -ובנוסף 

 מהחקירה בה פתחה מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים עולה כי תוכנו של כתב הנאמנות הוסכם בין המנהלים לבין גולקל 2
 -עולה כי הרכישה בידי המנהלים נעשתה בזיקה הדוקה לעסקה הסופית , מבחינה עובדתית. עוד בטרם נחתם הסכם המיזוג, שבשליטתם

 .גולקלרכישת צובר בידי 
 . הסכם הנאמנות הועבר לידי הממונה בצמוד להודעת המיזוג3
 
ניות  מהון המ12.5% -ב, כל אחד, נפתלי ומנחם קליין מחזיקים בעקיפין.  מהון המניות של גולקל25% -ב, בעקיפין,  אשר גולדמן מחזיק4

. כאשר למנחם קליין ניתנה מניה אחת יותר מלנפתלי קליין, כל הון המניות של צובר התחלק בין שלושתם לפי אותו יחס. של גולקל
 .24.66% -כ: ושל נפתלי קליין; 25.33% -כ: של מנחם קליין; 50%: חלקו של אשר גולדמן בהון המניות של צובר, לפיכך
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בכל "ים ויפעלו בהתאם להנחיות והוראות המנהל, שיתבקשו על ידי המנהלים לעשותן" פעולה ורק אותן הפעולות

 5".הקשור בזכויות הנובעות מאחזקת המניות

התקבלו במשרדי הרשות הודעות המיזוג של , 1997 ביוני 26ביום , בחלוף ארבעה חודשים מכריתת הסכם המיזוג

 מתחילה לא כללו ההודעות את כל הפרטים 6.ולקל לרכוש את מניות צובר מידי המנהליםצובר וגולקל לגבי כוונת ג

הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור העסקאות ,  הודעת מיזוג,מרשם(הנדרשים לפי תקנות ההגבלים העסקיים 

בו נתקבלו במשרדי הרשות הפרטים , 1997 באוקטובר 27עד ליום ,   זמן חלף7.-1989ח"התשמ, )במיזוג חברות

 .החסרים בהודעת המיזוג

 אשר במסגרתה נתפסו מסמכים ונחקרו אנשים 8,במקביל להתרחשויות אלו ערכה רשות ההגבלים העסקיים חקירה

, ל צובר מר שמואל שטראוס"כמו גם מנכ, היו המנהלים,  שהוזהרולאחר, בין אלה שנחקרו. הנוגעים לעניין

כי קמה זיקה בין עסקי צובר לעסקי , מממצאי החקירה עלה. ון בוק' מר דב תדמור ומר ג- IDBומנהלים בקבוצת 

והעברת מניות צובר לידי , בסמוך לאחר חתימת הסכם המיזוג אשר גולקל לכאורה לא היתה צד לו: גולקל

 ובין המנהלים 9,המנהלים קיימו פיקוח על ענייניה הכספיים של צובר, מונו המנהלים כדירקטורים בצובר, המנהלים

הליך קבלת ההחלטות העסקיות בצובר . לבין נושאי משרה בצובר הוחלף מידע עסקי ופיננסי על בסיס יומיומי

, באמצעות החזקת המנהלים בכל מניות צובר וחלק ממניות גולקל, יך קבלת ההחלטות העסקיות בגולקלשולב בהל

 .ובאמצעות היותם נושאי משרה פעילים ודומיננטיים בשתי החברות

ואם לאלו , כי הצדדים לעסקה התלבטו האם למכור את צובר לגולקל או לבעלי מניותיה, כן עלה מן החקירה

היו השיקולים , IDBוכמוה גרסת מנהלי קבוצת , אליבא דגרסת המנהלים. ולם או לחלקם האם לכ-האחרונים 

 בידי עורכי) לרבות הסדרי הנאמנות השונים(ולפיכך הפקידו את סוגיית מבנה העסקה , המנחים שיקולים משפטיים

ותו של מונח זה כמשמע, ובכך להביא למיזוגם(עולה מדבריהם כי מטרתם הייתה למכור את צובר לגולקל . דינם

 מיזוג עסקי צובר -ומבנה העסקה היה מבחינתם הטפל הבא לשרת את אותה מטרה , )בדיני ההגבלים העסקיים

 .וגולקל

, על רקע רכישת המניות בנאמנות עבור גולקל, על רקע העברת המניות לידי המנהלים בטרם קבלת אישור מיזוג

הגעתי לכלל מסקנה כי המסמך שנשלח , המנהלים ובאמצעותםועל רקע שילוב בעלות וניהול צובר וגולקל בידי 

                                                      

 . להלן37 ראו לעניין זה הערת שוליים 5
ולא ניסתה לטשטש את , ציינה את דבר קיומו של הסכם הנאמנות בין המנהלים לבין גולקל, 26.6.97מיום ,  ההודעה הראשונה על המיזוג6

 .מאפייני העסקה כולה
אין , הודיעה רשות ההגבלים העסקיים לבאי כוחן של צובר וגולקל כי כל עוד לא יושלמו הפרטים הנדרשים על פי התקנות,  בהתאם7

מעת , שלושים הימים אשר בהם נדרש הממונה ליתן תגובתו בנוגע למיזוגולפיכך יחל מניין , "הודעת מיזוג"המסמך שנשלח לממונה מהווה 
 .קבלת הפרטים החסרים

עם סיום החקירה ולאור ממצאיה החלטתי לסגור . יומו של הסדר כובל בין מספר גופים בשוק הגרעינים החקירה התייחסה גם לחשדות לק8
 .מבלי להגיש כתבי אישום בעניין ההוא, ככל שהוא נוגע לחשדות לקיומו של הסדר כובל, את תיק החקירה

 .צובר לא יכלה להוציא שיק אלא בחתימת אחד המנהלים,  בין השאר9
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וכי , כי המיזוג בוצע בפועל בטרם אושר, כמשמעה בחוק" הודעת מיזוג"לרשות ההגבלים העסקיים אינו מהווה 

 .הודעתי על כך לחברות המתמזגות.  מטעמים אלה לא ניתן לאשר את המיזוג
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 מאפייניה ומועד תחולתה, מהותה -' מיזוג חברות'הגדרת .4

 כללי.4.1

לפי שיקול דעתו ובהתאם לאינטרסים ,  בכך שכל עסק מקבל החלטותיו באופן עצמאי- נשמת אפה -מהות התחרות 

 זיקה -זיקה בין עסקים מטרה מרכזית של הפיקוח על מיזוגים לבחון מראש הקמת .  ושלו בלבד, הכלכליים שלו

שני היבטים מרכזיים יש .  שיש בה כדי להשפיע על עצמאות תהליך קבלת ההחלטות בכל אחד מאותם עסקים

מה השפעה תהא למיזוג על התחרות ועל טובת , האחד:  לעסקת מיזוג מוצעת על עצמאות זו בקבלת החלטות

יהפכו להיות מקבלי החלטות ) או מנהלים פעילים, ריםדירקטו, בעלי מניות(אם מקבלי החלטות בעסק אחד , הציבור

אם , מה תהא המוטיווציה הכלכלית המסתברת לקבלת החלטות בכל אחד מהעסקים, והשני?  גם בעסק האחר

לטובתו או על , עד כמה יהיו השיקולים לקבלת החלטה בעסק אחד שלובים בעסק האחר(תבוצע העסקה 

 10?)חשבונו

עות במערך ההחזקות והשליטה בעסק עשוי להביא תמורה בשיקולים כי שינוי בעל משמ, הנחת יסוד בחוק היא

. בכוח או בפועל, שינוי כזה יכול שיקרין על האופן בו אותו עסק מתחרה בשוק.  העסקיים המנחים את העסק

לאיתור כל העסקאות העשויות , בשלב ראשון, תכליתן להביא, ההוראות המכוננות את מערך הפיקוח על המיזוגים

1983 -ד "התשמ,  בהצעת חוק ההגבלים העסקיים17בהקשר זה נאמר בדברי ההסבר לסעיף .  ינוי כאמורלחולל ש

: 

' מיזוג חברות'כפי שעולה מהגדרת , מיזוג החברות יכול להתבצע במספר דרכים"
הכוללת פעולות שונות שיש בהן כדי להביא לאיחוד למעשה של תהליך , 1שבסעיף 

 11."ותקבלת ההחלטות בחברות המתמזג
 

 

 :ח הועדה למיזוגים וקונגלומרטים"על כך נאמר גם בדו

אשר קודם , יחוד יציב בין שני גופים או יותראמתאר ) merger(המונח מיזוג " 
 .לכן פעלו כגופים נפרדים

 
הרי לצורך הנושא , פקטו יכול שייעשה במספר רב של דרכים-מאחר ומיזוג דה

אין כל חשיבות אם הגופים המתמזגים ממשיכים להתקיים בנפרד מבחינה , ןהנדו
 ...משפטית או חדלו להתקיים

                                                      

.  עסקינן בזיקה מהותית בין אינטרסים כלכליים; נו מצריך דווקא זהות פרסונלית בין מקבלי ההחלטות שילוב בקבלת ההחלטות אי10
אין בכך להקהות היבט זה , גם במקרה בו מתמנים מטעם אותו גורם מנהלים שונים מאלה המשמשים אצלו או בגופים הקשורים בו, לפיכך

 .של המיזוג
 .50, 39' עמ, 1647ד "ח התשמ" הצ11
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ח זה חייב להיות מוגדר בצורה רחבה כאשר מגמת "המיזוג לצורך הנושא הנדון בדו
ההגדרה היא לבחון אם בעקבות הפעולות שננקטו נוצרו מאפיינים של מיזוג 

החליף את תהליך להפעולות שננקטו יש בהן כדי דהיינו אם , לצורותיו השונות
קבלת ההחלטות הנפרדות במפעלים השונים בתהליך של האחדה בקבלת 

 12..."החלטות

והן מהפן ) מיהו המחליט(הן מהפן הפרוצדורלי ,  קבלת ההחלטות בעסקעצמאות בכוח ובפועל של הליך, אכן

טול .  זו שבפועל וזו שבכוח, היא ביסוד התחרות, )המוטיווציה הכלכלית המסתברת שביסוד ההחלטה(המהותי 

 -צור זיקה בין הליך קבלת ההחלטות ביניהם , משני עסקים מתחרים את עצמאות קבלת ההחלטות בכל אחד מהם

 ופגעת -ואם באינטרסים הכלכליים שבבסיס ההחלטות המתקבלות , הות חלקית או מלאה של מקבלי החלטותאם בז

 -ובראשם הגנה על הציבור מפני פגיעה בתחרות בעסקים , בכך ייפגעו הערכים עליהם מגן החוק. בתחרות שביניהם

 13.מאליתלהבדיל מצורתה הפור,  של כל פעולההותה הכלכליתמהגנה המושתתת על בחינת 

כמשמעותו " מיזוג חברות"באופן נרחב בהרבה מאשר " מיזוג חברות"לא לחינם הגדיר חוק ההגבלים העסקיים 

הגבלים העסקיים דיני ה; דיני התאגידים מגדירים מיזוג כשילוב מלא של מסגרות תאגידיות.  בדיני התאגידים

וחשש כזה עלול לקום , עניין לדיני ההגבלים העסקיים בחשש מפני פגיעה בתחרות.  מסתפקים בהרבה פחות מכך

חשש לפגיעה בתחרות עלול לקום .  מאלה הנדרשות בדיני התאגידים, גם ברמות צנועות בהרבה של זיקה עסקית

או עקב יצירת זיקה בין עסק אחד , לה הקשורים בהםמכוח קבלת החלטות בעסקים שונים בידי אותם אנשים או א

המחזיק בעסק אחד , זיקה בין עסקים או בעליהם יכול שתקום בין היתר מכך שאדם. או בעליו לבין עסק אחר

נהיה , נשיאה בסיכון הכלכלי הכרוך בהחזקה במניות, זכויות לרווחים, בזכויות כלכליות דוגמת זכויות הצבעה

 .  ליות גם בעסק אחרלמחזיק בזכויות כלכ

שהרי דיני ההגבלים העסקיים מחייבים כי ,  למיזוג חברותראשמעל רקע זה קובע החוק חובת קבלת אישור 

אעיר כי החובה לקבל אישור .   תבוצע עסקה העלולה להקים את הפגיעהטרםבהפוטנציאל לפגיעה בתחרות ייבחן 

לעסקת :  כתופעה כלכלית,  המחוקק כלפי מיזוגיםמראש לביצוע עסקת מיזוג אינה משקפת עמדה שלילית של

ואת עסקת המיזוג יש למנוע רק מקום בו היא מקימה חשש סביר לפגיעה , ערך בפני עצמה, מניח המחוקק, מיזוג

 אינו מוחזק בהכרח כתופעה פוגענית - בשונה מהסדר כובל -מיזוג חברות .  משמעותית בתחרות או בציבור

 14:לשרת מטרות עסקיות לגיטימיות, ככלל,  המוצא שבדין כי מיזוג חברות צפויהנחת.  בהקשרה של תחרות

                                                      

 ).ההדגשות הוספו) (ח הועדה למיזוגים"דו: להלן (560-561, 559) ח"תשל( לב פרקליטה, ח הועדה למיזוגים וקונגלומרטים" דו12
-הוצאת ועד מחוז תל', כרך א (הגבלים העסקייםה, ידי מר גרשון זלקינד-על' נחושתן' ראו החלטת הממונה בעניין רכישת מניות 13

 רכשו בעל השליטה בחברה מסוימת לקינדזבעניין ). לקינדז חלטתה (119, 113) ה"תשנ, יפו של לשכת עורכי הדין בישראל-אביב
הממונה קבע כי .  מן הזכויות בהון של החברה המתחרה18% - מזכויות ההצבעה וכ29% -תחרה המקנות כמניות חברה מ, ושני סגניו

 .העסקה הביאה למיזוג בין שתי החברות

 הגבלים העסקייםהמ "לבחינה משווה משיטות משפט זרות ראו החלטת הממונה בעניין מיזוג בין החברות תנובה ואסם השקעות בע
 ).נובהת חלטתה: להלן (88-91, 76) ז"תשנ, יפו של לשכת עורכי הדין בישראל-אביב-ז תלהוצאת ועד מחו', כרך ג(

 לחוק 17אשר בהתאם לקריטריונים הקבועים בסעיף , רק עסקאות המיזוג.  לא כל עסקת מיזוג חייבת באישור לפי הדין,  בנוסף14
 . לחוק17ראו סעיף .  ות באישור מיזוגחייב, בציבור או בשניהם כאחד, מוחזקות כנושאות פוטנציאל פגיעה משמעותית בתחרות
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שבכוחה , תפיסת היסוד של החוק הינה שהמיזוג ככלל הוא בגדר תופעה חיובית" 
 15... "לתרום לתועלת המשק

 

החוק מטיל .  מבעוד מועד, חובת קבלת אישור מראש למיזוג מקבלת קונקרטיזציה בחובת מתן הודעת מיזוג לממונה

  החוק אף 16;על דרך משלוח הודעה מפורטת לממונה בטרם ביצוע המיזוג, חובה להודיע על הכוונה לבצע מיזוג

 17.קובע לצדדים תקופת המתנה מעת משלוח הודעה כאמור

חובת ההודעה איננה בבחינת .  ינה חובה טכניתא, מקום בו היא קיימת, הגיש בקשת מיזוג לממונההחובה ל

שייעדו לבחון האם מקים המיזוג חשש סביר לפגיעה , שער הוצב לו בדרכם של מיזוגים. אופציה לצדדים המתמזגים

יימצאו , שאם לא כן, וג בוצע המיזטרםבבשער זה חובה על הצדדים המתמזגים לעבור .  בתחרות או בציבור

 .מפרים הוראות הדין

  לחוק1שבסעיף " מיזוג חברות"הגדרת .4.2

 ":מיזוג חברות"בו מוגדר המונח ,  לחוק1על רקע זה נעיין בסעיף 

 רכישת עיקר נכסי חברה בידי חברה אחרת או רבותל -' מיזוג חברות'" 
די חברה אחרת המקנות לחברה הרוכשת יותר רכישת מניות בחברה בי

או מכוח ההצבעה או מהכוח , מרבע מהערך הנקוב של הון מניות המוצא
למנות יותר מרבע מהדירקטורים או השתתפות ביותר מרבע ברווחי 

רכישה יכול שתהא במישרין או בעקיפין או באמצעות ה; החברה
 18";זכויות המוקנות בחוזה

 

 .ובצדו רובד הכולל חזקות חלוטות, רובד כללי רחב:  1שני רבדים כלולים בהגדרה שבסעיף 

כפי שעולה , הביטוי למטרת הפיקוח על מיזוגי חברות ניתן ברוחב לשון הגדרת המיזוג:  רובד הכללי הרחבה

ועל הסיפא לה לפיה יכול כי ,  שבפתחה19"לרבות"על המילה , הגדרת המיזוג.   לחוק1מלשון ההגדרה שבסעיף 

ל כבאה לכלול את , "באמצעות זכויות המוקנות בחוזה"או " במישרין או בעקיפין"רכישה של חברה תהא 

 להביא לחיזוק משמעותי בזיקה בין מנגנוני קבלת ההחלטות העסקאות העלולות להקים זיקה או

                                                      

-אביב-הוצאת ועד מחוז תל', כרך א (הגבלים העסקייםה, "מור "-ו" המשמר", "הראל"על ידי " דקלה" החלטת הממונה בעניין רכש 15
 .179-180, 158) ה"תשנ, עורכי הדין בישראליפו של לשכת 

 . לחוק20 - ו19עיפים לפי ס,  חובת מתן הודעת מיזוג16
ומן החזקה החלוטה לגבי הסכמה כאשר , ) לחוק19סעיף ( חובת ההמתנה נגזרת מן האיסור לבצע מיזוג בטרם ניתנה לו הסכמת הממונה 17

 ).לחוק) ב(20סעיף ( יום 30לא ניתנה החלטת הממונה בתוך 
 . ההדגשות אינן במקור18
ומילה ', לרבות'ההגדרה המצויה פותחת במילה . 'מיזוג חברות'החוק אינו כולל הגדרה ממצה של המונח  ("164' בעמ, נובהתעניין :  ראו19

) 3(ד לז"פ, שר התחבורה' יטרני נמ 337/81צ "בג: כן השוו"). זו מצביעה על כך שאין ההגדרה ממצה את כל דרכי המיזוג האפשריות
מכלילה בהגדרה את אשר הרישה אינה כוללת ' לרבות'התיבה  ("86, 70) 4(ד מח"פ, יאנומור' פניקס נה 3577/93א "רע; 350, 337

 ...").לפי פרשנותה כפשוטה
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להשפיע על , עקב העסקה, נובעת מהאפשרות הקמה) או חיזוקה( זיקה כזו 20.העסקיות של שני גופים או יותר

 בגוף אחד על קבלת ההחלטות בגוף להחזקה, עקב העסקה, או מההשפעה שקמה, קבלת ההחלטות בגופים אלה

 משמעותי בזיקה שהיתה יזוקחוהן ,  זיקה כזאת שנעדרה טרם המיזוגצירתירובד כללי רחב זה כולל הן . האחר

 .קיימת טרם עסקת המיזוג

 שלב הגדרת - שלב הראשוןב.   לחוק אין מדובר רק על עסקאות הפוגעות בתחרות1בהגדרה שבסעיף : ודוק

מבחינת מידת הזיקה שהיא יוצרת בין עסקים , העשויהל עסקה כ נבחנת - ההגבלים העסקיים לפי חוק" מיזוג"

 :ורכעל הדברים עמד הממונה בהחלטה בעניין  .   בתחרות ובציבורוטנציאל לפגיעהפלהקים , שונים

היא ללכוד כל פעולה שיש בה ' מיזוג חברות'מטרתה של ההגדרה "...
, יך קבלת החלטות של שתי חברותכדי להביא לאיחוד למעשה של תהל

רק בשלבי . הא נפקותו של האיחוד על התחרות אשר תהאת
אשר הובילה לאיחוד , הפיקוח הבאים נבחנת השפעתה של אותה פעולה

 21."על התחרות, תהליך קבלת ההחלטות של שתי החברות

 

מוחזק ככזה , בסכומי כסף או בנתחי שוק, מנופות עסקאות שהיקפן)  לחוק17הגלום במבחני סעיף  (שלב השניב

 האחרוןו שלב השלישיברק .  אל מחוץ למעגל הפיקוח על המיזוגיםוהן נפלטות , שאין בו משמעות לתחרות

בכדי לקבוע אם יש בהן כדי להקים , לבחינה עניינית, ששרדו את שני המבחנים הקודמים, מובאות אותן עסקאות

 . לחוק21לפי מבחני סעיף , חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או בציבור

בהתקיים אחת או יותר ; קובע החוק חזקות חלוטות,  הכללית הרחבהבנוסף ללשונו:  ובד החזקות החלוטותר

ובין אם התבצעה , בין אם התבצעה בעקיפין, בין אם הפעולה התבצעה במישרין, קם מיזוג חברות, מבין חזקות אלה

 :באמצעות זכויות המוקנות בחוזה

 22;רכישת עיקר נכסיו של  תאגיד) א( 

 ;רכישת מניות בתאגיד המקנות לרוכש יותר מרבע מהערך הנקוב של הון מניות המוצא) ב( 

 ;רכישת מניות בתאגיד המקנות לרוכש יותר מרבע מכוח ההצבעה) ג( 

                                                      

יפו של -אביב-הוצאת ועד מחוז תל', כרך א (הגבלים העסקייםה, מ"אלקטרוניקה בע. ב. א-מ ו" ראו החלטת הממונה בעניין גרלן בע20
אשר רכשה את ,  הקימה חברה לעצמה חברת בתרלןגבעניין "). ןחלטת גרלה: "להלן (199, 196) ה"תשנ, לשכת עורכי הדין בישראל
 .הממונה קבע כי העסקה הביאה למיזוג בין שתי החברות המתחרות. נכסיה של חברה מתחרה

הוצאת ', כרך ג (הגבלים העסקייםה,  הפועליםמ בידי קבוצת בנק" החלטת הממונה בעניין מימוש אופציות למניות כור תעשיות בע21
 )."ורכ חלטתה: "להלן (65, 55) ז"תשנ, יפו של לשכת עורכי הדין בישראל-אביב-ועד מחוז תל

).  לא פורסם ; 5.7.93(החלטת הממונה בעניין מיזוג החברות כלל סחר ותנובה : ראו. 'מירב הנכסים'אין פירושו בהכרח ' עיקר הנכסים '22
בהשלכה (וראו לעניין זה , אם אלה מהווים יחידה תחומה מכלל פעילות החברה, הגדרת המיזוג חלה גם על רכישת חלק מנכסי החברה

ניין ע: "להלן; טרם פורסם (משרד הביטחון, מדינת ישראל' מ נ"עב) 1993(בעול ט 6222/97א "את ע) לחוק) 8(3מפרשנות סעיף 
, עסק"ניתן לראות בכך מכירה של , מתוך עיסוקיו של המוכר בנכסים שונים, שאם נמכר עיסוק שלם בנכס אחד, מכאן"): "טבעול
 העומדת -' שיווק וכו, מכירה, ר של ייצו-ובלבד שהעיסוק הנמכר בנכס הוא חטיבה שלמה , לחוק) 8(3הבאה בגדרו של סעיף " בשלמות

 ). להחלטה12' עמ." (בפני עצמה ויש לה קיום לעצמה
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 ;ח למנות יותר מרבע מהדירקטוריםרכישת מניות בתאגיד המקנות לרוכש כו) ד( 

 .רכישת מניות בתאגיד המקנות לרוכש השתתפות ביותר מרבע ברווחי התאגיד) ה ( 

אלא שהן , זו המוצאת ביטויה ברובד הכללי והרחב, חזקות חלוטות אלה אינן שוללות את כלליות הגדרת המיזוג

 :מהוות אך קונקרטיזציה חלקית וטכנית שלה

עולם יתקיים לבהם , בע כמה מקרים טיפוסייםהמחוקק ק, פשיטא" 
כי העיסקה מקנה יכולת , בכל המקרים הללו חזקה... 'מיזוג חברות'

ועל כן נדרשים , השפעה משמעותית על עסקי החברה נושא העיסקה
הצדדים לעיסקה להביאה לבחינת מערך הפיקוח על ההגבלים 

 23 ."העסקיים

 

" מיזוג חברות"בשאלה האם זו תקים , כאשר עומדת לבחינה עסקה:  אינדיקציה לביצוע מיזוגמאפייני עסקה כ

אגב , יש לבחון למשל.  יש לבחון את המאפיינים הכלכליים הרלוונטיים לעניין, לפי חוק ההגבלים העסקיים

כות להורות על למי תוקנה הז?  למי תוקנה הזכות להחליט כיצד יופעל כוח ההצבעה שמקנות המניות, העסקה

כל אחד מאלה עשוי להקים ?  מי יהא זכאי לרווחים מכוחן?  מי יישא בסיכון הכלכלי של ההחזקה במניות?  מכירתן

.  בין אם קם במישרין בין החברות ובין בעקיפין באמצעות בעלי עניין או נושאי משרה בהן, לפי הדין" מיזוג חברות"

כי אופי חוק ,  לחוק1שבסעיף " מיזוג" פלונית באה בגדר הגדרת בניתוח השאלה האם עסקה, יש תמיד לזכור

וכי בכלל זה נמנע המחוקק מהתייחסות ממצה לפעולות , ההגבלים העסקיים ונוסחו אינם פרטיקולריים או נקודתיים

 בנוסף. והותיר את ההגדרה רחבה וכוללנית בהתייחס לתוצאות כל עסקה, באמצעותן תבוצע רכישה או יבוצע מיזוג

הם , ולא הפורמליסטיקה הסובבת אותה, הרי המאפיינים הכלכליים של העסקה, לחזקות החלוטות שקובע הסעיף

 .שייקבעו האם מדובר בעסקת מיזוג אם לאו

אלא גם , "מיזוג חברות"לא רק לצורך הקביעה האם באה אותה עסקה בגדר הגדרת , מאפייני עסקת המיזוג חשובים

ות אשר יהוו מועד ביצועו בפועל של המיזוג ואשר אין לבצען טרם באה על המיזוג לצורך העמידה על טיב הפעול

, נדרשת היא לאישורו של הממונה, "מיזוג חברות"משעה שבאה עסקה בשערה של הגדרת .  הסכמת הממונה

אות במקרים מסוימים יכולות הור. ביצועו בפועל של מיזוג הוא תלוי נסיבות. שחובה לקבלו טרם ביצוע המיזוג

 אם היא -באותם מקרים מהווה עצם החתימה על הסכם המיזוג ; בהסכם המיזוג להביא לביצועו בפועל של מיזוג

אף פעולות שאינן עולות כדי ניהול , בנסיבות אחרות.  להיות רגע ביצועו של המיזוג- באותו מועד 24מקנה זכויות

                                                      

 .63' בעמ, ורכ החלטת 23
, היכולת להשפיע, אם לגוף הרוכש תוקנה בשעת חתימת ההסכם, די יהיה לדוגמא.   הענקת הזכויות אינה חייבת להיות פורמלית24

או אם יוקנה לו מעמד של מי שנושא בסיכון הכלכלי של החזקת המניות או ,  ההחלטות בגוף הנרכשעל הליך קבלת, במישרין או בעקיפין
 .נהנה מפירותיה
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 את אישור הממונה למיזוג בטרם לכן יש להקפיד לקבל. החברות במתואם עשויות להיחשב ביצוע המיזוג בפועל

 25.ביצוע אותן פעולות

ובשאלה האם ומתי , "מיזוג חברות"בשאלה האם באו העסקאות נשוא הדיון בכלל גדר הגדרת , הדיון בהחלטה זו

שהם , בענייננו נרכשו מניות צובר בידי המנהלים. מהווה קונקרטיזציה לניתוח האמור לעיל, בוצע מיזוג בפועל

אותן מניות נרכשו בידי , בנוסף; גולקל ואף משמשים בה בפועל כמנהלים וכדירקטוריםכזכור בעלי מחצית ממניות 

. המנהלים מונו כמקבלי החלטות בצובר למרות שהמיזוג לא אושר כדין, זאת ועוד. המנהלים בנאמנות עבור גולקל

 מניות צובר רכישה של:   לחוק1שבסעיף " מיזוג חברות"כל אחד מאלה בעצמו בא בכלל הגדרת , כפי שנראה

רכישה של מניות צובר בידי בעלי השליטה ; בין צובר לבין גולקל" מיזוג חברות"בנאמנות עבור גולקל היתה 

בשילוב עם החזקתם , ומינוי המנהלים לתפקידי ניהול בצובר; בין צובר לבין גולקל" מיזוג חברות"בגולקל היתה 

 . בין צובר לבין גולקל"מיזוג חברות", בנפרד, היוותה אף היא, במניות צובר

 26.ובהמשך אתייחס לשאלת ביצועו של המיזוג בפועל, אבאר דברי

 כמיזוג חברות, רכישת חברה בנאמנות עבור חברה אחרת.4.3

,  לחוק1שבסעיף ' חברותמיזוג 'מכוח הגדרת הדברים מתחייב כי מי שביצע אחת הפעולות המנויות בהגדרת 

מכוח אותה הגדרה עצמה תקום תוצאה . לעניין חוק ההגבלים העסקיים עם החברה לגביה בוצעה הפעולה" התמזג"

 וכך אף אם הרכישה נעשתה במישור החוזי גרידא והיא נעדרת חותם 27,זו גם כאשר הרכישה בוצעה בעקיפין

 .קנייני

 :החברהידי ב חברה מהווה מקרה מובהק של רכישה בעקיפין בורערכישה בנאמנות 

“Any person holding voting securities or assets as a result of an acquisition 
is an ‘acquiring person’. The acquisition need not be direct, but can be made 
indirectly through fiduciaries, agencies, or other entities.”28 

 

                                                      

 W. Blumenthal "The Scope of Permissible Coordination between: ראו,  לדיון בפעולות המהוות ביצוע בפועל של מיזוג25
merging entities prior to consummation” 63 Antitrust L. J. 1 (1994)) או דיוננו בעניין זה ר"). אמרו של בלומנטלמ: "להלן

 .4.7בפרק , להלן
 .4.7פרק ,  ראו להלן26
ירטו את אותן לאחר מכן פ, שם התייחסו תחילה להגדרה המהותית של מיזוג, 561' בעמ, ח הועדה למיזוגים וקונגלומרטים" ראו גם דו27

 ...".הרכישה יכול שתעשה במישרין או בעקיפין"ובכללן ציינו כי , פעולות אשר חזקה עליהן כי תהוונה מיזוג
28 Kintner Federal Antitrust Law (Vol. V, 1984) 255-256  . בדין האמריקאי נקבע מפורשות בחיקוק כי רכישה באמצעות נאמן

אך זו גם תוצאת פרשנותו הסבירה של , לצורך בחינת קיומה של חובת הודעה וחובת המתנה במיזוג, ידי הנהנה-כמוה כרכישה ישירה על
 .ראו להלן.   לחוק1סעיף 
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 יש הגורסים כי 29:בי זיקת הנאמן והנהנה לנכס הנאמנותבמישור דיני הקניין שוררת מחלוקת בין מלומדים לג

  אין הדבר 30.ויש הסבורים אחרת, "להם' זיקה'ולנהנה ,  בעל הנכסיםבאופן שהנאמן הוא', קניינית'הנאמנות היא "

 .וזאת משני טעמים, משנה בהקשר חוק ההגבלים העסקיים

שאף  , גבלים העסקייםזכותו של הנאמן חשיבות לעניין חוק הה" קנייניות"טעם ראשון לכך שאין למחלוקת בדבר 

,  אם עברו הזכויות מידי המוכר31.מכוח החוזה עם הנאמן, במישור החוזי' רכישה'של נאמנות היא בבחינת ' זיקה'

 .נו די בכךולעניינ,  הזכות הקניינית- או לנאמן או לנהנה -תהא , לידי הנאמן עבור הנהנה

ולא , שבחוק ההגבלים העסקיים קובע תוכן הזכות, טעם שני לכך שאין למחלוקת האמורה חשיבות בהקשר ענייננו

, מעת ביצוע העסקה, בין היתר, השאלות אותן יש לבחון תהיינה. על כך עמדנו לעיל. הקליפה הטכנית בה נעטפה

למי ; ליט כיצד יופעל כוח ההצבעה שמקנות המניות הכוח להח-הנאמן או הרוכש ,  המוכר-למי מבין השלושה 

כאשר בנאמנות . ומי יזכה לרווחים מכוחן; מי נושא בסיכון הכלכלי של ההחזקה במניות; הכוח להורות על מכירתן

ובכלל זה יש , יש לבחון גם את מערכת היחסים שבין הנאמן לבין הנהנה, ולכאורה הוקנו זכויות לנאמן, מדובר

האם הנהנה רשאי לבטל , האם על הנאמן לפעול לפי הוראות הנהנה:  מה כוח הנהנה כלפי הנאמן, תרבין הי, לבחון

והאם בכוחו של הנהנה לקבוע ; האם הנהנה שולט על הארכת הנאמנות;  מיד או בחלוף זמן, את הנאמנות לפי רצונו

כמו גם , חוק ההגבלים העסקייםב" מיזוג"נוכח הגדרת . את גובה שכר הנאמן או להשפיע באופן אחר על תשלומו

 או גם לנאמן -לנהנה , לנאמן, לפי נסיבות העניין, את הבעלות בכל אחת מהזכויות בתאגיד יש לייחס, מטרות החוק

מקום בו קם פיצול בין השניים באופן שהאחד מחזיק בזכות או בזכויות מסוימות מבין אלה שצוינו , וגם לנהנה

 מאפייניה הכלכליים של העסקה ולא הפורמליסטיקה ,  כפי שכבר ציינתי32.ות אחרות בזכות או בזכוי-והאחר , לעיל

 .הם שייקבעו, הסובבת אותה

יש נסיבות בהן רכישת מניות תאגיד פלוני בנאמנות עבור תאגיד אלמוני .  חלק מהניתוח נסב סביבי מהות הנאמנות

בין מנגנוני קבלת באופן היוצר זיקה ממשית ) או בזכות או זכויות הנובעות מהן(מקנה לנהנה כוח במניות , כנהנה

זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן "נאמנות היא . ההחלטות בשני התאגידים או חיזוק משמעותי של זיקה קיימת

 הנהנה אף זכאי לדין וחשבון ולידיעות נוספות אודות 33".להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת

                                                      

, חיות' מ נ"וכנות מכוניות לים התיכון בעס 654/82א "ע; 282) 1980( ז יוני משפטע" אבני נגף בחוק הנאמנות"ויסמן '  ראו י29
 ).שם הושארה הסוגייה בצריך עיון (808, 803) 3(ד לט"פ

 .210, 202) 2(ד נ"פ, הממונה על מרשם המקרקעין' ברמוב נא 46/94א " רע30
 ").וק הנאמנותח: "להלן (1979 -ט "התשל,  לחוק הנאמנות2 ראה סעיף 31
או המתייחסים במפורש לרכישה , "רכישה בנאמנות"ו" רכישה בעקיפין"ל המפרטים בנפרד " אעיר כי אפילו קיימים חוקים בארץ ובחו32

; 1968 -ח "תשכ,  לחוק ניירות ערך1בסעיף , "רכישה"ו" החזקה"להגדרת , למשל, השוו. לא כאן נלמד לאו מכללו של הן, בנאמנות
ראו גם .  1993 -ג "תשנ, )חיתום( לתקנות ניירות ערך 15ח השנתי לפי תקנה " אשר חברה נדרשת לציין את שמם בדואפיון בעלי עניין

16 C.F.R. s. 801.2(a) (1982)  .ראו הדיון לעיל בנושא .  שבחוק" מיזוג"כמו גם מרוחב הגדרת , כך עולה מהגיונו של החוק ומטרותיו
 .כלליות ההגדרה

הל את התאגיד לחייבו לנ, אף בלא נסיבות נוספות, חובת האמון אשר הנאמן חב לנהנה עשויה כשלעצמה.  לחוק הנאמנות1 סעיף 33
זיקה זו עשויה ליצור או לחזק שילוב של ענייני שני תאגידים שיש . שבמניותיו הוא מחזיק לטובת התאגיד הנהנה מן הנאמנות ובכפיפות לה

 .בו כדי לפגוע בתחרות
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 ויכולת זו לקבל מידע על ענייניו הכספיים והאחרים של תאגיד עלולה להוות כר 34,לפי דרישה, הנאמנות ונכסיה

 אך לעניין חוק 35;פיקוח הנהנה על הנאמן הוא ממאפייני הנאמנות, אכן.  להקמת זיקה עסקית בין התאגידים

לבין התאגיד שמניותיו מוחזקות , לפגיעה בתחרות בין הנהנה ההגבלים העסקיים עלול הפיקוח האמור להביא

 .בנאמנות

להקמת זיקה בין מנגנוני קבלת החלטות של , בנסיבות מסוימות, החזקת זכויות בתאגיד בנאמנות עשויה להביא, אכן

כמו כן . או לחיזוק משמעותי של זיקה קיימת כזאת, מאידך, התאגיד שזכויות בו מוחזקות בנאמנותו,  מחדנהנהה

להקים או לחזק באופן משמעותי את הזיקה בין מנגנוני קבלת ההחלטות , בנסיבות המתאימות, יכולה החזקה כאמור

יכול שאחזקה ; א את האחראין האחד מוצי. מאידך, והתאגיד שזכויות בו מוחזקות בנאמנות,  מחדנאמןהשל 

הנאמן , או בין הנהנה; או בין הנאמן לבין התאגיד; בנאמנות כאמור תקים מיזוג חברות בין הנהנה לבין התאגיד

 .הכל תלוי בנסיבות העניין. והתאגיד כולם יחד

ניות ולא שאין לו כל שיקול דעת לגבי הצבעת המ, נאמן שאין לו כל זכות במניות זולת ההחזקה בהן, כך לדוגמא

דרך , לא ייראה,  ושאינו נושא בסיכון הכלכלי הכרוך בהחזקה במניות36,הנאה כלכלית בהן מהסוג שיש לבעל מניות

ת שלא קיבל לידיו כל זכות הכרוכה במניות ואשר אינו נושא נהנה בנאמנו,  במקביל37.כצד לעסקת המיזוג, כלל

, בהקשר לאלה. כצד לעסקת המיזוג, עד למימוש זכויותיו, דרך כלל, לא יראה, בסיכון הכלכלי הכרוך בהחזקתן

העובדה לפיה נותרו הזכויות האמורות בידי מוכר המניות תהווה אינדיקציה חזקה לכך שטרם עברו זכויות 

. ולכן אינדיקציה לכך שטרם קמה החובה להגיש הודעת מיזוג, )או שניהם(אגיד לידי הנאמן או הנהנה רלוונטיות בת

חזקה שעברו לידי , במקרה כזה; מובן שהפוכה תהיה התוצאה מקום בו עברו הזכויות או חלק מהן מידי המוכר

 38. בוצע בפועלאינדיקציה לכך כי המיזוג כבר,  ובמקביל-או לידי שניהם , לידי הנאמן, הנהנה

                                                      

 .תלחוק הנאמנו) ב(7 סעיף 34
שותפות , רשאהה, מוכרת הזכות לקבלת חשבונות כאשר בין הצדדים היתה מערכת יחסים של שליחות: "809' בעמ, ואלסו ראו עניין 35

 ".או נאמנות
 . דוגמת הזכות לדיווידנד או לעודפי פירוק36
כאן הועברו מניות ):  5ראה הכתוב בסמוך להערת שוליים (דוגמה לכך מצויה גם בענייננו .  לדידי אין לנאמנות טכנית כזאת כל נפקות37

ולא התקיימו בעורכי הדין אף לא אחד ממאפייני , אך אלה לא קיבלו כל שיקול דעת באשר למניות, צובר בנאמנות לעורכי דין אחד הצדדים
שאינו עצמאי להחליט בדבר , ולא בפורמליסטיקה של זהות מחזיק, יותעניין לנו בזכויות כלכליות מהות, כאמור. הבעלות האמורים לעיל

נאמן שיש . ושאינו נושא בסיכון הכלכלי של בעלות בהן או במאפיינים האחרים המתוארים בהחלטה זו, הצבעת המניות או בדבר מכירתן
ד "פ, גת' ואלס נו 3829/91א "ראו לעניין זה ע. לו משמעות לענייננו יהא נאמן ששיקול דעתו או טובתו הכלכלית כרוכה בהחזקת המניות

ותוך הפעלת שיקול , על דעת עצמה, הנאמן הוא דמות עצמאית הפועלת ומנהלת את הנכס"): "ואלסו עניין": להלן (809, 801) 1(מח
רך האמריקאי של  של הכללים מכוח חוק המסחר בניירות ע(3)(d)13שבסעיף ) beneficial holder" (מחזיק"ראו גם  הגדרת .". דעת

לעניין דיני ההגבלים העסקיים ואינה מעלה או מורידה " שקופה", בנסיבות ענייננו, העברת המניות בנאמנות לידי עורכי הדין. 1934שנת 
 .ראו להלן. בידי המנהלים עצמם" בנאמנות עבור גולקל"שונה הדבר מהחזקת המניות . דבר בהקשרם

ונוכח החובה להמתין , המחייבת את הצדדים להבטיח עצמם מפני חזרת הצד שכנגד מעסקת מיזוג,  נטען בפני כי נוכח הדינמיות בעסקים38
. יש להתיר החזקת מניות בנאמנות כשלב ביניים עד לקבלת תגובת הממונה למיזוג,  יום לתגובת הממונה בטרם תושלם עסקת המיזוג30

בידי , עד כמה שמדובר בהחזקת המניות בנאמנות, אך אינה רלוונטית לנסיבות ענייננו, עשויה להיות נכונה בנסיבות מסוימותטענה זו 
כאשר העסקה הפיכה , הועברו המניות לידי נאמן שהוא צד שלישי בלתי קשור, למשל, אולי היה בה טעם אילו. עבור גולקל, המנהלים

בין קבוצת . לא כך היה. ויות והסיכון הנובעים מן המניות נותרים בידי המוכר עד לקבלת אישור כדיןוהזכ, פי תנאיה-על) רוורסבילית(
כאמור להלן ,  שהיא עצמה מיזוג לפי הדין בין גולקל לבין צובר-לאחר ביצוע העסקה . לבין המנהלים בוצעה עסקה סופית ומלאה. בי.די.אי
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וכמובן נאמן , נאמן שהוקנה לו בהסכם הנאמנות הכוח להצביע באמצעות המניות לפי שיקול דעתו, בדוגמא הפוכה

לעניין דיני ההגבלים , צפוי להיראות, או הזכאי לרווחים מכוחן, הנושא בסיכון הכלכלי של ההחזקה במניות

). אף את הנהנה, לגבי אותן מניות, את מבלי לגרוע מן האפשרות כי יראו ככזהוז(כמי שרכש את המניות , העסקיים

שאיננה ) כהגדרתה בחוק ההגבלים העסקיים" (חברה"הוא , או השולט בו או המצוי בשליטתו, במידה שהנאמן

משלוח ותחייב , בין הנאמן לבין התאגיד" מיזוג חברות"תביא הנאמנות להקמת , התאגיד שאת מניותיו הוא מחזיק

נאמנות בה הסכם הנאמנות מקנה לנהנה את הזכות ליתן , במקביל. הודעת מיזוג וקבלת אישור כדין בטרם תחילתה

צפויה להביא לכך שהנהנה ייראה כמי שרכש , בדבר אופן השימוש במניות, באופן מוחלט או מסוייג, הוראות לנאמן

נות מקנה לנהנה זכות הנאה מרווחי המניות או מטילה וכך הדבר גם אם הסכם הנאמ, את המניות המוחזקות בנאמנות

 .הכלכלי שבהחזקתן) או הסיכוי(עליו מן הסיכון 

כגון שהנאמן מצביע באמצעות המניות (מקום שהנהנה והנאמן מקבלים כל אחד זכות כלשהי מאלו שפורטו לעיל 

ולפיכך אם , ם כרוכשים את המניותייראו שניה, )ואילו הנהנה זכאי לרווחים מכוח אותן מניות, לפי שיקול דעתו

כך עשוי להתרחש גם . ייראו שניהם כמתמזגים עם התאגיד שבמניותיו הם מחזיקים, נתקיימו שאר הדרישות שבדין

בכפוף , כגון שהנאמן מצביע באמצעות המניות לפי שיקול דעתו(אם חולקים ביניהם הנאמן והנהנה זכות אחת 

 ).להנחיות מסוימות שרשאי ליתן הנהנה

אינה צריכה , לפיו הן הנאמן והן הנהנה עשויים להיראות כמי שהתמזג עם תאגיד פלוני, תוצאת הניתוח האמור

, ומגדירה העברת כל אחת מהן,  לחוק מפצלת בין הזכויות השונות בתאגיד1בסעיף " מיזוג"הגדרת .  להפתיע

 - כל השלושה -הן הנאמן והן הנהנה , מוכראף יתכן מצב בו הן ה, כתוצאה מכך".  מיזוג חברות"כ, בשיעור נתון

והשלישי בזכות , השני בכוח למנות דירקטורים, למשל כאשר האחד מחזיק במניות, ייחשבו כמחזיקים במניות

למנוע פגיעה בתחרות , והיא גם הגיונית נוכח תכלית החוק, תוצאה זו עולה במישרין מההגדרה שבחוק.  לרווחים

 .באופן שתואר לעיל

אינה נוסחת קסמים למניעת קיומו של מיזוג או להשתחררות מן " נאמן"הגדרת מחזיק כ:  של נקודה זוסיכומה

לעניין סעיף , "מיזוג חברות"יש מצבים לא מעטים בהם העברת מניות לידי נאמן תקים . החובה להגיש הודעת מיזוג

המבחן המנחה הוא . הנאמן והתאגיד, נהאם בין הנאמן לתאגיד ואם בין הנה, אם מיזוג בין הנהנה לתאגיד:  לחוק1

) או לשניהם(מקנה לנאמן או לנהנה ) על הנסיבות הסובבות אותו והתניות המשתמעות ממנו(האם הסכם הנאמנות 

ייהנו מזכויות הנוגעות ) או שניהם(או מביא לכך שהנאמן או הנהנה , יכולת השפעה על התאגיד באמצעות המניות

את , מבחינה מהותית, נאמנות אשר אינה מקיימת, מאידך. יכון הכלכלי שבהחזקתןלאחזקה במניות או יישאו בס

, פי תנאיה-היותה של העסקה רוורסביליות על, בשל היות הנאמן צד שלישי בלתי קשור, למשל(המבחן המנחה 

                                                                                                                                                                      

הותירה בידי " נאמנות"אותה .   אך בידי מי שהם בעלי השליטה ומנהלי גולקל-לקל עבור גו" בנאמנות" נקבע כי המניות מוחזקות -
ואת הסיכון שבהחזקתן במקרה שהממונה לא יתיר את העברת המניות , המנהלים את שיקול הדעת בדבר אופן ההצבעה באמצעות המניות

 .אין ולא כלום, רש לביצוע עסקהלבין נאמנות טכנית העשויה להיד, בין שנעשה כאן. מידי המנהלים לידי גולקל
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 תביא לא) הותרת הסיכון הכרוך בהחזקת המניות בידי במוכר, הותרת  הזכויות הרלוונטיות בידי מוכר המניות

 .למיזוג בין התאגיד לבין הנאמן או הנהנה

 

שמניותיה נרכשו בנאמנות ,  אכן הקימה הרכישה בנאמנות זיקה עסקית ממשית וישירה בין צוברנסיבות ענייננוב

כי , צד שלישי בלתי קשור" הנאמן"בעניינו לא היה .  באותה נאמנות" הנהנית"לבין גולקל שהיתה , בידי המנהלים

ביחד עם אדם נוסף קיבלו . שאף כיהנו בה כדירקטורים וכמנהלים) 50%(ות מרכזיים בגולקל אם בעלי מני

נהיו מעורבים , עבור גולקל במניות צובר" נאמנים"ומעת שנהיו , המנהלים עבור גולקל את החלטותיה העסקיות

 בצובר והסמכויות מכוח החזקת המניות בידיהם ביחד עם מינויים כנושאי משרה, בהליך קבלת ההחלטות בצובר

המנהלים גם הביאו לכלל שילוב מסתבר בקבלת ההחלטות בין שני התאגידים נוכח הזיקה . שהוקנו להם בהקשר זה

הרי מכוח הגדרת , אם היתה לאותה נאמנות השפעה על ענייננו. הכלכלית שהקימו בהחזקה המשותפת שבידיהם

רק גדלה הזיקה בין ,  להבדיל מהחזקה במניות כיחידים,המנהלים כמחזיקים במניות צובר בנאמנות לטובת גולקל

 .בכך מוזגו שני התאגידים לעניין חוק ההגבלים העסקיים. וגדל השילוב ביניהם, שני התאגידים

 

, רכישת חברה בידי בעלי מניות להם השפעה מהותית על חברה אחרת.4.4
 כמיזוג חברות

 השפעה מכוח בעלות במניות.4.4.1

אלא שהיא ,  לחוק1אינה מוגבלת לפעולות הקונקרטיות המנויות בהגדרה שבסעיף " מיזוג"הגדרת , כאמור לעיל

וכל פעולה היוצרת זיקה של אדם או תאגיד אחד אל , ל פעולה היוצרת זיקה של עסק אחד לאחרככוללת 

 :באופן העלול להקים זיקה בין מנגנוני קבלת ההחלטות של עסקים אלה או לחזקה, ים או יותרשני עסק

 

נתן המחוקק דעתו לכך כי ייתכן מגוון רב של עסקאות שאינטרס הציבור "... 
הגם שהן לא תמיד תפולנה , בקיומה של תחרות בריאה במשק מחייב את בחינתן

פתח המחוקק את ההגדרה בציינו , הבמענה לצורך ז. ברשימת המקרים המובהקים
אך , כי לפנינו אך רשימה של מקרים מובהקים, "לרבות"באמצעות המילה הפותחת 

מטרתה , הנה כי כן"...מיזוג חברות"ייתכנו גם ייתכנו עסקאות אחרות שיראו אותן כ
היא ללכוד כל פעולה שיש בה כדי להביא לאיחוד ' מיזוג חברות'של ההגדרה 

תהא נפקותו של האיחוד על , ך קבלת החלטות של שתי חברותלמעשה של תהלי
 39."התחרות אשר תהא

 

זהו . צפוי הדבר להקים זיקה בין מנגנוני קבלת ההחלטות בשתי החברות, מובן שאם תרכוש חברה אחת את רעותה

לתוצאה זו , ברם.  לחוק1זוג שבסעיף והוא לעולם יבוא בכלל הגדרת המי, הגרעין הקשה שבליבת תופעת המיזוג

 .כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים' מיזוג חברות'שכל אחת מהן תהווה , ניתן להגיע גם בדרכים רבות אחרות

 

                                                      

 .64-65' בעמ, ורכ החלטת 39
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 להשפיע על -ובין כמה הפועלים במשותף ,  בין בעלים יחיד-בעלות על מניות בתאגיד עשויה לאפשר לבעלים 

 כפי שהבעלות במניות חברה בת מאפשרת לחברה האם להשפיע במישרין או 40.תהליך קבלת ההחלטות בתאגיד

כך , "מיזוג חברות" מהווה ולכן רכישת תאגיד אחד בידי אחר, בעקיפין על תהליך קבלת ההחלטות בחברה הבת

.  הבעלות במניות החברה האם מאפשרת לבעלים להשפיע במישרין או בעקיפין על תהליך קבלת ההחלטות בה

הן כשלעצמו והן ביחס לשיעורי בעלות אחרים , של שיעור הבעלות, בין היתר, מידת ההשפעה תהא פועל יוצא

 מאפשרת השפעה 25%חלוטה כי החזקה בשיעור העולה על חוק ההגבלים העסקיים קובע חזקה .  במניות התאגיד

, בשיעורים פחותים של החזקה ישירה או בטכניקות אחרות של רכישת השפעה; על תהליך קבלת ההחלטות בתאגיד

  41.תיבחן השאלה לפי נסיבות כל מקרה ומקרה

 

טות של שני תאגידים או חיזוק משמעותי זיקה בין מנגנוני קבלת ההחל: כי יש להדגיש ולחזור ולהדגיש, מסתבר

 אך בה במידה יכולה הזיקה לקום כאשר 42;שלה יכול שתקום מקום בו רוכש תאגיד אחד מניותיו של תאגיד אחר

רוכש ,  בשיעור המקנה לו השפעה על תהליך קבלת ההחלטות באותו תאגיד43,יק במניות תאגיד אחדאדם המחז

                                                      

עלולה להיות השפעתו של הראשון על , קטן משיעור המניות המרוכזות בידי אחרים, אם שיעור המניות אותן מחזיק הבעלים, בן כמו40
 .החברה זניחה

יבות בהן אין לאדם פוטנציאל השפעה או בנס,  מכל זכות בתאגיד25%כאשר מחזיק אדם בסיומה של עסקה פחות מאשר ,  מן הסתם41
ובהעדר נסיבות מיוחדות , בהעדר יכולת למנות דירקטור, בהעדר זכויות תקנוניות מיוחדות, יכולת השפעה על ההחלטות בעסק הרלוונטי

 ".מיזוג חברות"לא תהווה העסקה , אחרות
 C.F.R. s. 801.1(a)(1) (1982) ("...the term ‘person’ means an ultimate parent entity and 16: בארצות הברית,  השוו42

all entities which it controls directly or indirectly. Examples: 1. In the case of corporations, ‘person’ 
encompasses the entire corporate structure, including all parent corporations, subsidiaries, and divisions 
(whether consolidated or unconsolidated, and whether incorporated or unincorporated), and all related 
corporations under common control with any of the foregoing. ... 3. Since a natural person is an entity... a 
natural person and a corporation which he or she controls are part of the same ‘person’. If a natural person 
controls two otherwise separate corporations, both corporations and the natural person are all part of the same 

‘person’." (emphasis added)). 

 Denver and Rio Grande Western Railroad v. United States, 387 U.S. 485, 501 (1967) (“[a] company: ראו, כמו כן
need not acquire control of another company in order to violate the Clayton Act.”) ;Gulf & Western Indus. v. 

Great Atlantic & Pacific Tea Co., 476 F.2d 687, 694 (2d Cir. 1973) (“As a matter of law, we are not aware of 
any decision that requires numerical control in order to establish an antitrust violation. Several cases have held to 

the contrary.”) .המסדיר את הפיקוח על , ראו ברכישת מניות כמקנה השפעה מספקת על מנת שיחול עליה חוק קלייטוןי
 American ( ובכך להשפיע על החברה,בין השאר אם הרכישה מקנה לבעל המניות את הזכות לייצוג בדירקטוריון, מיזוגים

Crystal Sugar Co. v. Cuban-American Sugar Co., 152 F. Supp. 387,392 (S.D.N.Y. 1957) ;Hamilton Watch Co. 
v. Benrus Watch Co., 114 F. Supp. 307, 317 (D. Conn.), aff’d, 206 F. 2d 738 (2d Cir. 1953) ( , או אם נמצא כי מטרת

 Gulf & Western Indus. v. Great(וכי יש בידי החברה הרוכשת לעשות כן , להשתלט על החברה, בסופו של תהליך, הנההרכישה 
Atlantic & Pacific Tea Co., 476 F.2d 687, 694 (2d Cir. 1973) ; United Nuclear Corp. v. Combustion 

Engineering, 302 F. Supp. 539, 551 n. 1 (E.D. Pa. 1969)  .( 15%בארצות הברית נדרש בדרך כלל שיעור רכישה העולה על 
 Denver & Rio: בין השאר, ראו. בהתאם לנסיבות, אולם השיעור הנדרש יכול אף להיות גבוה בהרבה, ממניות החברה הנרכשת

Grande Western Railroad v. United States, 387 U.S. 485, 504 (1967))  מהון המניות20%רכישת  ( ;United States v. 
E.I. du Pont de Nemours & Co., 353 U.S. 586, 588)  מהון המניות23%רכישת  ( ;Crane Co. v. Harsco Corp., 509 F. 

Supp. 115, 123)  נוספים15% -בתוספת כוונה להציע הצעת רכש ל,  מהון המניות5%רכישה של .( 
 Fair Trading Act 1973, s. 65(3) [“A person or persons able, directly or indirectly, to control or:  בבריטניה,  השוו43

influence the policy of a body corporate, or the policy of any person in carrying on an enterprise, but without 
having a controlling interest in that body corporate or in that enterprise, may... be treated as having control of it.]  

נמצאות תחת ) enterprises(המחיל את ההוראות הנוגעות למיזוגים כאשר שתי ישויות עסקיות ) (a)(1(65בצירוף סעיף , מכוח סעיף זה
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,  למעשה הלכה44.מניות תאגיד אחר בשיעור כזה המקנה לו השפעה על תהליך קבלת ההחלטות בתאגיד האחר

 לרכישת מניות תאגיד - מבחינת השפעתה על התחרות -עשויה להיות זהה , רכישת מניות תאגיד אחד בידי אחר

דיני ההגבלים העסקיים אינם יכולים להתפרש כאילו הם מבחינים בין .  אחד בידי בעל השליטה בתאגיד האחר

 .השניים

 

אינה חדשה בזירת , ל מניות באחד רוכש מניות באחרשל מיזוג בין שני תאגידים כתוצאה מכך שבע, סוגיה זו

הסוגיה נבחנה בעבר בהחלטת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין רכישת מניות .  ההגבלים העסקיים בישראל

 .  מ"אלקטרוניקה בע. ב. א-מ ו"ובהחלטה בעניין מיזוג החברות גרלן בע, ידי מר גרשון זלקינד-על' נחושתן'

 

לפיה אין חוק ההגבלים העסקיים חל מקום בו רוכש אדם השולט בתאגיד , עניין זלקינדעל הטענה שהושמעה ב

 :נאמר, את השליטה בתאגיד אחר, אחד

 

ובוודאי אין במטרותיו לתעל , חוק ההגבלים אין עניינו בצורת התארגנות העיסקית" 
 לאסור גיבושן של, ובמקרים הולמים, אלא לפקח, עיסקאות לאפיק מבני זה או אחר

 .תבניות פעולה ריכוזיות
 ... 
כי הפירוש המוצע על ידי בא כוחו של מר זלקינד יביא דווקא לשוני , יוצא איפוא 

, הגם שכלכלית, ניכר במשטרו של חוק ההגבלים רק משום צורת עריכת העיסקה
תוצאה זו אינה . חד המה, לעניין מטרות חוק ההגבלים, שתי צורות עריכת העיסקה

אינה ממעייניו של חוק , ידי תאגיד או אדם-על, רת עריכת העיסקהשהרי צו, סבירה
 45."פירוש כזה יכשיל את מטרת החוק ואין הוא מסתבר מלשונו. ההגבלים

 

 :מ"אלקטרוניקה בע. ב. א-מ ו"הדברים בוססו בהחלטה בעניין מיזוג החברות גרלן בע

 

. ב.על אף שבין מוניטקס וא, ה מיזוג חברותשהעיסקה שבנדון מהוו, קל וחומר" 
הות בעלי המניות השולטים במוניטקס ז... גרלן, הוקם חיץ בדמות חברה חדשה
יוצרים , .ב.המשמשת כלי לרכישת עיקר נכסי א, עם אלה השולטים בגרלן

 46..."בין שתי החברות, אפילו רק בעקיפין, מיזוג למעשה
 

                                                                                                                                                                      

רואים במי שמשפיע השפעה מהותית על מדיניותן של שתי הישויות כמביא למיזוג של אותן שתי , )שותפתבעלות משותפת או שליטה מ
 .ישויות לצורך דיני המיזוגים

הקובע כי מיזוג , Regulation 4064/89, OJ [1989] L 395/1, [1990] 4 CMLR 286 -ל) b)(1(3סעיף : באיחוד האירופי,  השוו44
)concentration (כאשר אדם אחד או יותר השולטים בישות עסקית , בין השאר, יתקיים)undertaking ( רוכשים שליטה ישירה או

 possibility of(לאותן תקנות קובע את מבחן יכולת הפעלת השפעה מכרעת ) 3(3סעיף . ו חלקהכולה א, עקיפה בישות עסקית אחרת
exercising decisive influence (בחלק מן הדוגמאות הללו נאמר במפורש בדבר , אמנם. על ישות עסקית כמבחן לבחינת שליטה בישות

אולם הדבר נובע מאופייה , ואילו אנו גוזרים כלל זה באמצעות פרשנות, השפעה משותפים-החקיקה כי מיזוג יכול להיווצר כתוצאה מבעלי
, יפים לעניין זה דבריי לעיל. המנוסחות באופן כוללני ומותירות לפרשן למלאן תוכן, והגדרות נוספות בחוק' מיזוג חברות'של הגדרת 

 .'רכישה בנאמנות'ככולל בקרבו גם ' רכישה בעקיפין'בנוגע לפרשנות המונח 
 .119' בעמ, לקינדז החלטת 45
 .200' בעמ, רלןג החלטת 46
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 מה - מתי תגיע בדין הישראלי החזקה צולבת בידי בעל מניות לכלל מיזוג שני התאגידים בהם יחזיק שאלה תעלה

כאן אין לנו ?  "מיזוג חברות"הנדרש להקמת , בכל אחד משני התאגידים, בנסיבות העניין, שיעור ההחזקה הרלוונטי

על רקע נסיבות , י התאגידים בכל אחד משנמינימליהצורך לקבוע עמדה נחרצת בשאלה מהו שיעור ההחזקה 

המבחנים ; אשר יקים מיזוג בין שתי חברות מכוח החזקה צולבת בהן, העניין כפי שאלה תשתנינה מעת לעת

, שיעור ההחזקה במניות התאגיד בידי אחרים, לרבות שיעור ההחזקה במניות התאגיד, הכלליים הרי פורטו לעיל

וכביטוי לאותם , מכל מקום. וכיוצא באלה,  תקנון ותזכיר החברה,הסכמי בעלי מניות, הזכויות הצמודות למניות

 והוא - ביכולת לכוון את פעולותיו - בתאגיד אחד ליטהשברור כי מקום בו מחזיק בעל מניות , עקרונות כלליים

, לא כל שכן.   לחוק1בין שני התאגידים לעניין סעיף " מיזוג חברות"קם ,  או יותר מזכות בתאגיד אחר25%רוכש 

  47.בוודאי שקם מיזוג חברות בין שני התאגידים, מקום בו בעל שליטה בתאגיד אחד רוכש שליטה בתאגיד אחר

ולא מבחן מכני שעניינו שיעור החזקת , לעניין זה משמעה היכולת לכוון פעולותיו של תאגיד" שליטה"יודגש כי 

 .המניות או הזכויות בו

 

והיוו ) טוריוןמחצית הדירק(הם גם שימשו בה כדירקטורים ;  ממניות גולקל50%בענייננו החזיקו המנהלים יחדיו 

 ובכך רכשו שליטה - ממניות צובר 100%אותם מנהלים רכשו יחדיו .  את ליבת מוקד קבלת החלטותיה העסקיות

במועד בו רכשו המנהלים .  הם אף מונו דירקטורים בצובר.  והשפעה מוחלטת על תהליך קבלת ההחלטות בצובר

בכך .  תחילה בכוח ולאחר מכן בפועל,  לבין צובר ממניות צובר אוחדו תהליכי קבלת ההחלטות בין גולקל100%

 .  אף בהתעלם מכך שמניות צובר נרכשו בידי המנהלים בנאמנות עבור גולקל, מוזגו גולקל וצובר

 השפעה מכוח בעלות במניות ביחד עם כהונה במשרה בחברה.4.4.2

ם מכוח השילוב שבין בעלותו במניות לבין השפעה על תהליך קבלת ההחלטות בתאגיד יכול בעל מניות לרכוש ג

אך הוא משמש , )25%ואף משיעור של (בעל מניות שהחזקתו נמוכה משליטה בחברה .  היותו נושא משרה בתאגיד

 להיחשב כמי שמחזיק השפעה מהותית על תהליך קבלת ההחלטות - לעתים צפוי -עשוי , בחברה נושא משרה

לבין היות בעל , )המאפיין מיזוג חברות, המקנה את אלמנט הקביעות(  השילוב בין בעלות במניות 48.באותה חברה

הוא המביאו לכלל השפעה בעלת אופי מתמשך על תהליך קבלת ההחלטות , המניות גם נושא משרה בתאגיד

) 25% -לעתים אף פחות מ(בידי מי שהוא בעל מניות בשיעור נמוך , רכישת מניות תאגיד אחד, מכאן.  תאגידב

" מיזוג חברות"עשויה בנסיבות מסוימות לעלות כדי , בתאגיד אחד ואשר מכהן גם כנושא משרה באותו תאגיד אחר

 .בין שני התאגידים

                                                      

רוכש זכויות שאינן , כאשר אדם או תאגיד המחזיק זכויות בתאגיד אחד שאינן עולות כדי שליטה,  יש נסיבות בהן יקום מיזוג חברות47
 .ובתלות בנסיבות העניין, ים המתוארים בהחלטה זוהכל לפי המבחנ.   עולות כדי שליטה בתאגיד אחר

הדירקטוריון , האורגנים העיקריים בחברה הם אסיפת בעלי המניות: "189) ט"תשמ (י חברות חדשים לישראלינדיה 'פרוקצ'  ראו א48
אך . לית מאן דפליג כי תפקידי ההנהלה היומיומית צריכים להיות מופקדים בידי ההנהלה המעשית. וההנהלה המעשית) 'מועצת המנהלים'(

יני דכהן ' י; ."האסיפה והמועצה, חייבת להתחלק בין שני האורגנים הנותרים... יתהפונקציה של פיקוח על פעולותיה של ההנהלה המעש
. ידי הדירקטוריון-ולא על, ל"כגון המנכ, ידי נושאי משרה בחברה-עסקי החברה מנוהלים בדרך כלל על: "...44) א"תשנ', כרך ב (חברות

ואילו בידי הדירקטוריון , ושאי משרה שונים וועדות דירקטוריםנ, כוחותיו וסמכויותיו של הדירקטוריון מואצלים בדרך כלל לשלוחים
 ."נשאר רק תפקיד הפיקוח
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 -ל) 3(65סעיף . גמת זו הבריטית או זו של האיחוד האירופידו, כך עולה גם מהדין הנוהג בשיטות משפט אחרות

Fair Trading Act 1973מבלי ,  הבריטי קובע כי יראו באדם המסוגל להשפיע באופן מהותי על מדיניות חברה

לאותו חוק קובע כי ) a)(1(65סעיף . כבעל שליטה בחברה, בחברה) controlling interest(שיהיו לו אמצעי שליטה 

הפסיקה שם בחנה סעיף ). common control(כאשר יש לשני תאגידים שליטה משותפת , בין השאר, יתקייםמיזוג 

 באיחוד 49.אשר בכל זאת היו בעלי השפעה מהותית, זה בעיקר בהקשר של בעלי מניות בעלי שיעור החזקה נמוך

תיבחן לפי האפשרות , לצורך בדיקת קיומו של מיזוג, לתקנות המיזוגים כי שליטה) 3(3נקבע בסעיף , ירופיהא

או , ובפרט בדרך של בעלות או זכות להשתמש בנכסי הישות העסקית, להפעיל השפעה מכרעת על ישות עסקית

ת של אורגנים של הישות ההצבעה או ההחלטו, בדרך של זכויות או חוזים המקנים השפעה מכרעת על ההרכב

 -בארצות הברית מושם הדגש בהקשר דומה על איסור הצלבת משרות דירקטורים בין מתחרים . העסקית

interlocking directors ,50.ברציונל דומה 

 

 רכישה במשותף.4.5

כל אחד מהשלושה .  ולא בידי אדם אחד, בעסקת המיזוג נשוא החלטה זו נרכשו מניות צובר בידי שלושה מנהלים

כתוצאה מן , כל אחד מהם רכש מניות בצובר והוא, כל אחד מהם נושא משרה בגולקל, מחזיק מניות בגולקל

לא בעסקאות נפרדות ולא . כעסקה אחת,   בנסיבות העניין יש לראות את הדברים במשולב.נושא משרה בה, העסקה

לכלול כל אותם מקרים המביאים להקמת זיקה בין תהליכי ' מיזוג חברות'מטרת הגדרת .  בהשפעה נפרדת מדובר

נם קמה או מתחזקת אין נפקות למספר הפרטים בגי, לעניין זה.  או לחיזוקה, קבלת ההחלטות בשתי חברות או יותר

הגדלת מספר הפרטים עשויה .   אלא לעוצמת הזיקה הנוצרת כתוצאה מן העסקה בין ענייני החברות-זיקה כאמור 

שכן השפעה משותפת בשתי חברות יכולה להיות מופעלת בידי אדם , דווקא להעצים את הזיקה שבין התאגידים

 לתקנות b(1)(3)דוגמת סעיף , מהן הבאנו לעיל, הדין הזרמסקנה זו עולה גם מהוראות . או בידי יותר מאחד, אחד

 one or more persons already controlling at least one undertaking or one or more:  המיזוגים האירופיות

undertakings acquire... direct control of the whole or parts of one or more other undertakings.51 3 סעיף)

                                                      

 .R. Whish & B. Surfin Competition Law (3rd ed., 1993) 680-681:  ראו49
הוא חל ו, אם כי לא באופן מוחלט, אוסר על נוהג זה] U.S.C. s.19 (1976) 15") [וק קלייטוןח: "להלן (Clayton Act - ל8 סעיף 50
 Sherman Act - ל1מצב של נשיאת משרה צולבת נמצא בלתי חוקי אף לפי סעיף . לגבי חברות מתחרות) בין שאר התנאים לתחולתו(
 .United States v. General Outdoor Advertising Co., 1955 Trade Cases s.68169 (N.D. Ill -ב, ")וק שרמןח: "להלן(

 לחוק שרמן לצורך 1נעשה שימוש מצומצם ביותר בסעיף ,  לחוק קלייטון8' ח פגיעה בתחרות לפי סנוכח העדר צורך להוכי.  (1955
 לחוק קלייטון 8להבדיל מן השימוש בסעיף ) . Areeda & Turner Antitrust Law (1980) s. 1301a(טיפול בנשיאת משרה צולבת 

 לחוק קלייטון למניעת רכישת חברה על ידי 7שות שימוש בסעיף נמנעו בתי המשפט האמריקאים בדרך כלל מלע,  לחוק שרמן1ובסעיף 
בהשפעה הנובעת ,  לחוק קלייטון7לצורך עבירה על סעיף , כך נאמר כי ייתכן שאין די. בעל השפעה שאינו בעל מניות בחברה אחרת

 United States v. Tracinda Inv. Corp., 477 F. Supp. 1093, 1101(ואשר אינה ניתנת לשיוך להחזקת מניות , מייעוץ להנהלה
(C.D. Cal. 1979)  .( של מיזוג מכוח ניהול פעיל , שאלה זו. רחב יותר,  לחוק קלייטון על נשיאת משרה צולבת8האיסור שמקים סעיף

 .וניתן להותירה בצריך עיון, איננה צריכה להכרעה בענייננו, לפי הדין הישראלי, משותף בהעדר הצלבת בעלות במניות
 .ה הוספה ההדגש51
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הצבעה או , אף זכויות המקנות השפעה מכרעת על הרכב' שליטה'לתקנות המיזוגים שם מכליל בגדר המונח ) 3

 .  החלטה של אורגנים בישות העסקית

 

, אף בהעדר מסגרת תאגידית הקושרת אותם, כי הקמת מסגרת לתיאום ולשיתוף פעולה בין פרטים, אעיר עוד

על דבר מערכת תיאום ההופכת את הפרטים לקבוצה ניתן ".  מיזוג חברות"כלל הגדרת עשויה גם היא לבוא ב

בין בחברה , מנוהג של שיתוף פעולה, )בנסיבות מסוימות, כגון הסכם הצבעה(ללמוד מקיומו של הסכם פורמלי 

  באותם מקרים בהם 52.או מנסיבות אחרות המקילות על תיאום, מהיסטוריה עסקית משותפת, מסוימת ובין ככלל

פיצול , כך.  רט בנפרדמקבלת הקבוצה ככזו יכולת השפעה רבה יותר מאשר כל פ, קיימת מערכת תיאום כאמור

לא תמנע התייחסות לעסקה , שכל אחד מהם רוכש מניות בשיעור נמוך מהסף הקבוע בחוק, רכישה בין כמה פרטים

.  אם מנסיבות העניין עולה כי בין הצדדים קיימת מערכת תיאום, כאחת בידי מערך הפיקוח על הגבלים עסקיים

שילוב בין .  אך אין אותו עיגון תנאי לקביעה כזאת, בר קיומהעיגון פורמלי של מערכת תיאום מקל לקבוע את ד

תוך ,  וגם אגב בחינת יכולת ההשפעה של כל פרט בקבוצה53,פרטים נבחן גם בהקשרם של מיזמים משותפים

 54.השפעה אחריםהתחשבות בקשריו עם בעלי 

 

כן שותפים המנהלים במספר חברות . ומנהלים בגולקל, המנהלים הם בעלים של חברת האם של גולקל, בענייננו

כל אחד בנוסף היה . שהתממש לחוזה אחד, את מניותיהם בצובר רכשו המנהלים במסגרת משא ומתן אחד.  נוספות

. למנהלים גם היסטוריה ארוכה של פעילות עסקית משותפת.  מבין המנהלים צד לאותו הסכם נאמנות עבור גולקל

 -וכי למעשה פעלו בענייננו כגוף אחד , מנסיבות הדברים עולה כי התיאום בין המנהלים היה ברמה גבוהה מאד

אולם ראיתי לציינה כאן , לצורך קביעתי זועובדת היותם קבוצה אינה הכרחית , כאמור. היינו כקבוצה אחת

 .להבהרת המסגרת העובדתית הרלוונטית

                                                      

ראו החלטת הממונה בעניין רכישת מניות נחושתן חברה להשקעות , וריה עסקית משותפת כעילה להתנגדות למיזוג או להתנייתו על היסט52
יפו של לשכת עורכי הדין -אביב-הוצאת ועד מחוז תל', כרך א (הגבלים העסקייםהמ "מ על ידי קיטאל השקעות ופיתוח בינלאומי בע"בע

משום החשש לקרטל הנובע מכך , ידי חברת קיטאל-ם הוחלט להתנות את רכישת חברת נחושתן עלש, 148-149, 143) ה"תשנ, בישראל
 .שבעל השליטה בקיטאל ניסה בעבר לרכוש את נחושתן בשיתוף עם בעל השליטה במתחרה של נחושתן

 Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community (Third Ed., 1994) 394, 396 ("Minority:  ראו53
shareholdings insufficient to achieve the control threshold may nevertheless represent a joint controlling interest 
if there is another identifiable joint controller... Where two or more undertakings together acquire control of 
another, the question of whether or not the transaction is concentrative will depend on the application of the 
principles relating to joint venturing... the merger regulation clearly applies where two or more undertakings 

together acquire control of a third...”). 
 Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community (Third Ed., 1994) 394 ("Shareholdings:  ראו54

of less than 50 per cent may give rise to control not only where the remaining shares are dispersed, but also if 
they are controlled by passive shareholders.") .ב- Case IV/M239 Avesta/British Steel/NCC/AGA/Axel Johnson  .

שהיו צד להסכם הצבעה שקבע כי החלטות עקרוניות יתבצעו בהסכמת לפחות אחד משני , כך נקבע כי בעלי מניות מיעוט במיזם משותף
 התחלקו אחזקות שלושת הצדדים למיזם משותף Philips/Thomson/Sagem -ב. שולטים במשותף במיזם המשותף, בעלי מניות המיעוט

הסכם הצבעה בין הצדדים קבע כי החלטות אסטרטגיות יתקבלו בהסכמת לפחות אחד משני בעלי מניות . 10%/10%/80%בשיעור 
 Peninsularבעניין , הבבריטני.  נקבע כי בני בעלי מניות המיעוט שולטים במשותף במיזם המשותף ביחד עם בעל מניות הרוב. המיעוט

and Oriental Steam Navigation Co./European Ferries Group plc, Cm 31(1986) , נקבע כי חברתO&P ,שהחזיקה ב- 
 O&Pבמסגרתה השפיעה , בין השאר לאור ההיסטוריה העסקית,  ממניות חברה אחרת הייתה בעמדה המאפשרת השפעה מהותית16.1%

 . לבין רבים מן המשקיעים המוסדיים בחברה האחרתO&Pשל הקשרים הטובים שבין וב, על החברה האחרת בעבר
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 והמועד למשלוח הודעת מיזוג, תקופת ההמתנה.4.6

 ?מהו המועד המחייב למשלוח הודעת מיזוג

 הדין המשווה.4.6.1

ופי מטילות תקנות המיזוגים חובה למסור הודעת מיזוג בתוך שבוע ממועד השלמת הסכם מיזוג או באיחוד האיר

  תקופת ההמתנה חלה מעת מסירת controlling interest.(55(או רכישת אמצעי שליטה , הכרזה על הצעת רכש

  בתקופת ההמתנה אין 56.בכפוף לסמכות הנציבות האירופית להאריכה, ההודעה ולמשך שלושה שבועות לאחריה

 והנציבות אף רשאית להתיר 57,לכך חריגים).  ”it shall not “be put into effect(להוציא את עסקת המיזוג לפועל 

 58. נחוץ למניעת נזק חמור לצד למיזוג או לגורם אחרפעולות האסורות בתקופת ההמתנה אם הדבר

 

לבין הדין , עה בדבר ביצוע המיזוג וחובת ההמתנה הנגזרת ממנהבארצות הברית קיימת אבחנה בין חובת ההוד

 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act of -ב ב "חובת ההודעה וחובת ההמתנה נקבעו בארה. המהותי

 מקים חובת הודעה וחובת המתנה HSRחוק .   לחוק קלייטוןA7אשר הוסיף את סעיף , ")HSRוק ח: "להלן (1976

בניירות ערך בעלי זכות ) beneficial ownership(  תחולתו מעת שרכש אדם בעלות 59.ת גדולות יחסיתלעסקאו

 אך בדברי ההסבר לו ניתנו מאפיינים 60,"בעלות"לל הגדרת אותה החוק אינו כו.  הצבעה או ברכוש של אדם אחר

נשיאת הסיכון להפסד , הזכות לקבלת דיבידנד,  ובהם הזכות ליהנות מעלייה בערך ניירות הערך או הנכסים61,למונח

והיכולת להורות על מכירת ניירות , הזכות להצביע או לקבוע מי יצביע מכוח ניירות הערך, ערך בניירות הערך

 62.הערך

                                                      

 ,.Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community (Third Ed: ראו גם. לתקנות המיזוגים) 1(4 סעיף 55
1994) 495. 

 .לתקנות המיזוגים שם) 2(7 -ו) 1(7 סעיף 56
לעניין רכישת מניות ללא .  לתקנות המיזוגים שם) 3(7ראו סעיף ).  public bid(בהקשר להצעת רכש , למשל,  חריגים כאלה נקבעו 57

 .IV/M/190 Nestl’e/Perrier: ראו החלטת הנציבות האירופית, שימוש בזכויות ההצבעה בהן
 IV/M.116: ראו גם החלטות הנציבות האירופית, לדוגמא למתן פטור מחובת ההמתנה. לתקנות המיזוגים) 4(7 ראו סעיף 58

Kelt/American Express ; IV/M.341 Deutsche Bank/Banco de Madrid. 
 10 מליון דולר ולשניה מחזור בן לפחות 100 שם נקבע כי חובת הגשת הודעה תחול על עסקאות בין חברות שלאחת מחזור בן לפחות 59

 .מליון דולר
ראו כלל .  דוגמת חוק המסחר בניירות ערך,  מצויה בדין האמריקאי בהקשרים אחריםbeneficial ownership הגדרה למונח 60

13(d)(3) 1934 לכללים מכוח חוק המסחר בניירות ערך של שנת. 
 .37-39 'בעמ,  ראו מאמרו של בלומנטל61
 ,.United States v. Atlantic Richfield Co: בלו מעמד של פסק דין דוגמאות לפרשנות הסעיף בפסיקה שם הן שתי פשרות שקי62

1991-1 Trade Cases s. 69,319 (D.D.C. 1991)) אשר הוסכם כי הן גורמות להעברת בעלות, תניות בהסכם לרכישת נכסים( ;
United States v. Atlantic Richfield Co., 1992-1 Trade Cases s. 69,695 and 69,803 (D.D.C. 1992) ,) 49%רכישת 

;  המניות51%ממניות חברה ומסירת כתב הרשאה לידי נאמן המאפשר לחברה הרוכשת להשתמש בזכויות ההצבעה הנובעות מיתרת 
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.   לחוק שרמן1ולעתים על סמך סעיף ,  לחוק קלייטון7איסור על ביצוע מיזוג נעשה על סמך סעיף , לעומת זאת

בדין , כך.  אופרטיביים של שילובים עסקיים-ומכוחם נבחנים ההיבטים העסקיים, שני סעיפים אלה כלליים בניסוחם

אם כי איסור כזה ייעשה , האמריקאי ניתן לאסור גם על ביצוע מיזוגים שאין לגביהם חובת הודעה או תקופת המתנה

 .שם בדיעבד

 הדין בישראל.4.6.2

  במהלך תקופת 63.לממונה) מלאה(רת הודעת מיזוג  ימים מעת מסי30הדין בישראל קובע תקופת המתנה בת 

לאפשר את בחינת העסקה מהצד הרגולטורי טרם ,  זה הרי ייעוד תקופת ההמתנה-ההמתנה אסור לבצע את המיזוג 

או להתנותו , להתנגד למיזוג, להודיע על הסכמתו למיזוג, במהלך תקופת ההמתנה,  הממונה רשאי. ביצוע המיזוג

 .ייראה כמי שהסכים לביצוע המיזוג, לא הודיע הממונה דבר עד תום תקופת שלושים הימים.  בתנאים

 -המניות עשויה חתימה על הסכם המיזוג בין בעלי , לפי הדין בישראל:  שר למועד המחייב למתן הודעת מיזוגא

הסכם שביצועו מותלה או :  כאן יש להבחין בין שלושה מצבים.   להקים חובת מתן הודעת מיזוג-אך לא חייבת 

; מבלי שנעשתה בפועל כל פעולה לחיזוק הזיקה בין העסקים הרלוונטיים) closing(מושעה עד לסגירת העסקה 

, יהא תוכן ההסכם, לות לחיזוק הזיקה בין שני העסקיםומצב בו נעשות פעו; הסכם המעביר זכויות בעצם חתימתו

 .אשר יהיו, ניסוחו או המועד לתחילת תוקפו

".  מיזוג חברות"אין חתימת ההסכם כשלעצמה מהווה , של הסכם שביצועו מותלה או מותנה, מקרה הראשוןב

, ות בתאגיד מידי המוכרועל עוד בפועל לא עברה שום זכ, שאם ההסכם נחתם אך תוקפו מושעה או מותלה, פשיטא

וכן הם , )closing(הצדדים רשאים לקבוע כי ההסכם יתבצע במועד מאוחר יותר , כך. טרם קם מועד מיזוג החברות

חזקה שבדין היא כי , אף בהעדר התליה מפורשת בהסכם, בנוסף.  רשאים לקבוע במפורש כי תוקף ההסכם מותלה

הקובעת כי בחוזה , 1973 -ג "התשל, חלק כללי,  לחוק החוזים)ב(27נוכח הוראת סעיף , הסכם המיזוג מותלה

שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא ) הניתנת לסתירה(חזקה , שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק

חזקה כי הסכם , )הנחוץ על פי החוק ההגבלים העסקיים(כל עוד לא ניתן אישור הממונה , ממילא. תנאי מתלה

 .ולפיכך חזקה כי אין בהסכם כשלעצמו כדי להוות מיזוג בפועל, לההמיזוג מות

אם בפועל בוצעו פעולות העולות כדי יצירת זיקה בין , חזקה האמורה נסתרת מניה וביהה:  יודגש היטב

 .המתואר להלן, וראו המקרה השלישי.   שני העסקים או חיזוקה

קם מיזוג חברות בעת , אם בחלקו ואם במלואו, המקום בו אין הסכם המיזוג מותלה או מושע, מקרה השניב

או ) למוכר(מקום בו ההסכם מקנה זכות מיידית ובלתי מותנית לקבל תמורה , למשל, כך.  החתימה על ההסכם

                                                                                                                                                                      

התשלום עבור המניות הועבר בחלקו . החברה הרוכשת גם קיבלה זכות לכל הרווחים על ניירות הערך אשר יצטברו במשך תקופת ההמתנה
 ).במסגרת הפשרה הוסכם כי היה בהוראות ההסכם ובביצועם משום העברת בעלות. הגדול יותר הופקד בידי הנאמןובחלקו , מייד

 .ניתנת להארכה ומשעה שהוארכה נמשכת תקופת ההמתנה עד תומה, ככל מועד אחר בחוק ההגבלים העסקיים,  תקופה זו63
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אך בעל תוקף מיידי בחלקו , הוא הדין מקום בו הסכם מותנה בחלקו.  קם מיזוג חברות, )לקונה(זכויות בתאגיד 

אך זכות ההצבעה או הזכות לרווחים עוברת ,  ביצועו של הסכם מותנה בתנאי מתלה כלשהולדוגמא מקום בו, האחר

 .כבר בעת החתימה על החוזה לידי הקונה

הופרה החובה להגיש הודעת מיזוג , מקום בו ביצוע הצדדים פעולה העולה כדי מיזוג חברות, מקרה השלישיב

אשר לפי לשונו או מכוח החזקה שבחוק , חתמו על הסכםגם צדדים ש. יהא תוכן הסכם המיזוג אשר יהא, במועדה

ילו  ואפ64, ביצעו פעולות המקימות זיקה בין העסקים בהם מדוברפועלבואשר , מותלה עד לקבלת אישור הממונה

 לא יוכלו להיתלות בנוסח ההסכם או בחזקה האמורה כדי לטעון כאילו טרם קמה -מדובר בזיקה חלקית או זמנית 

 . לחוק1כמשמעותו בסעיף , אם בפועל ביצוע פעולות העולות כדי מיזוג חברות, החובה להגיש הודעת מיזוג

ועד הנקבע בזיקה ליום חתימת הסכם בעוד שאין חובה בדין הישראלי להגיש בקשת מיזוג במ, קצרו של דבר

ואף אוסר על ביצוע המיזוג , מקים גם מקים הדין הישראלי חובה לשלוח הודעת מיזוג בטרם ביצועו, המיזוג

 65.למועד קבלת אישור הממונה לביצועו,  זו התקופה שבין מועד משלוח הודעת המיזוג-בתקופת ההמתנה 

אשר בטרם קרותה קמה החובה להגיש הודעת מיזוג ולקבל את אישור , הי נקודת הזמן בה מבוצע מיזוגמ

האם בפועל : יש לבחון גם כל אחד מאלה, נזכיר כי בין השיקולים שמנינו.  בהרחבה לעילבכך דנו? הממונה

האם בפועל נרכשו עיקר ?  היכולת לכוון פעולותיו של התאגיד או להשפיע עליהן, באופן מלא או חלקי, הועברה

? ם נרכשו מניות בתאגיד המקנות לרוכש יותר מרבע מהערך הנקוב של הון מניות המוצא הא66?נכסיו של התאגיד

האם נרכשו מניות בתאגיד המקנות לרוכש ? האם נרכשו מניות בתאגיד המקנות לרוכש יותר מרבע מכוח ההצבעה

בע ברווחי האם נרכשו מניות בתאגיד המקנות לרוכש השתתפות ביותר מר? כוח למנות יותר מרבע מהדירקטורים

 ?  האם שולבו הליכי קבלת ההחלטות בשני התאגידים?  התאגיד

האם בפועל עברה זכות מהזכויות הכלכליות המקימות חזקה חלוטה בדבר , למשל, יש לבחון, בהקשר לאלה

האם הועבר ?  האם הועברה הזכות להצביע את המניות:  מידי המוכר לידי הקונה או לידי נאמן, התקיימות מיזוג

האם הועברה ? האם הועבר הכוח להחליט בדבר מכירת המניות 67?הכלכלי הכרוך בהחזקתן) או הסיכוי(יכון הס

האם הוחלפו דירקטורים או מנהלים בתאגיד שזכויות בו נרכשות , עוד יש לבחון? הזכות לרווחים מכוח המניות

האם קיבלו ? האם מונו דירקטורים או מנהלים בתאגיד אחד להיות דירקטורים או מנהלים בתאגיד האחר? במיזוג

זכויות , או דירקטורים או מנהלים בתאגיד הרוכש או בתאגיד המצוי בשליטת הרוכשים,  מי מטעמםהרוכשים או

                                                      

 .וכיוצא באלה נסיבות שפורטו לעיל, מינו מנהלים או דירקטורים, העבירו סיכון כלכלי, העבירו זכויות,  העבירו מניות- למשל 64
משמע כי אישר , שהרי אם לא התנגד הממונה למיזוג בתוך שלושים ימים, תגובתו-דרך איאישור הממונה יכול שיתקבל גם על ,  כאמור65

 .אך ראו להלן באשר למועד ממנו נספרים שלושים הימים האמורים; את ביצוע המיזוג
 .22ראו לעיל הערת שוליים " עיקר נכסי תאגיד" לעניין פרשנות 66
בתקופה המקובלת שבין החתימה על הסכם המיזוג לבין סגירת , עצם קביעה מראש של מחיר הזכויות הנרכשות במיזוג,  לעניין זה67

 .מידי המוכר לידי הקונה, אינה נחשבת כשלעצמה העברה של הסיכון או הסיכוי הכלכלי הכרוך בהחזקה במניות, העסקה
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 שליטה או כוח השפעה - במישרין או באמצעות זכות ויטו -האם  כבר קיבלו הרוכשים?  חתימה בתאגיד האחר

 .די בקבלתה.   מימושה של הזכות אינו נדרש לעניין זה- ודוק 68?מהותי על אופן הוצאת הכספים בתאגיד האחר

, בין אם הזכות הוענקה במישרין או בעקיפין,  מהווה מועד ביצועו של מיזוג- ודי באחד מאלה -מועד כל אחד מאלה 

בטרם , ביצוע אחד או יותר מאלה.  וענקה בחוזה מבלי שהועברה לרוכש או למי מטעמו ולו מניה אחתובין אם ה

העובדה לפיה , כפי שציינתי לעיל.  מהווה הפרה של הדין, ובטרם ניתן למיזוג אישור כדין, הגשת הודעת מיזוג

תהווה אינדיקציה לכך , יות או הזכויותבידי מוכר המנ, )ולא רק המניות עצמן, כל הזכויות(נותרו הזכויות האמורות 

הפוכה .  ולכן אינדיקציה לכך שטרם קמה החובה להגיש הודעת מיזוג, שלא עברו מידיו זכויות רלוונטיות בתאגיד

במקרה כזה קמה ; )בין אם עברו המניות ובין אם לאו(תהא החזקה מקום בו עברו הזכויות או חלק מהן מידי המוכר 

וכי חובה היה להגיש בטרם ביצועה הודעת מיזוג ולקבל את אישור , כי המיזוג כבר בוצע) הניתנת לסתירה(חזקה 

 . לחוק ההגבלים העסקיים1שבסעיף " מיזוג חברות"דברים אלה נובעים במישרין מהגדרת . הממונה

 המועד יהא ככלל מועד ביצועו של מיזוג, ומבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל, אם נתמצת דברינו בנקודה זו

 :הראשון בו התקיים אחד או יותר מבין אלה

בהתאם לנסיבות ולפי , זיקה בין הליכי קבלת ההחלטות של התאגידים) או התחזקה(המועד בו קמה  •

 ;המאפיינים שתוארו לעיל

 היינו המועד בו הוקנתה לאדם יכולת בפועל לכוון את פעולות -המועד בו נרכשה שליטה בתאגיד  •

, יהא אופן הקניית אותו כוח בפועל אשר יהא, ד או ביחד עם אחרים הפועלים עמו במשותףלב, התאגיד

 ;ותהא הטכניקה בה נעשה שימוש לשם כך אשר תהא

מידי הרוכש לידי המוכר או , ביצוע תשלום(כולה או חלקה , מועד מימוש עסקת מכר ניירות הערך •

 ; )הקונים או מי מטעמםאו העברת ניירות הערך מידי המוכרים לידי , עבורו

 ;מועד העברת הסיכון הכרוך בהחזקת ניירות הערך •

 ;מועד העברת הזכות ליהנות מעלייה בערך ניירות הערך •

 ;מועד העברת זכות ההצבעה בניירות הערך •

                                                      

היינו סעיפים בהם מתחייבת החברה , negative covenantsהקרויות , זיות בהסכם מיזוג האמור לעיל אינו שולל אותן תניות חו68
להימנע מביצוע פעולות שונות שיש בהן כדי לשנות , בפרק הזמן המקובל שבין החתימה על הסכם המיזוג לבין סגירת העסקה, הנרכשת

לעיל גם אינו שולל הצבת מגבלות על הוצאת כספים האמור .  באופן משמעותי את מצבה העסקי של החברה הנרכשת באותה תקופה
ככל שמגבלות אלה קבועות מראש ועולות בקנה אחד עם מהלך העסקים הרגיל של החברה הנרכשת בתקופה שקדמה , בחברה הנרכשת

ת או לשלוט על יש להקפיד על כך שאותן תניות חוזיות לא תעברנה בפועל את הכוח לכוון את פעילות החברה הנרכש, עם זאת.  למיזוג
 - ולו במידה חלקית -וכן שאותן תניות לא תאפשרנה לרוכש המיועד להכפיף את טובת החברה הנרכשת , לידי הרוכש המיועד, ענייניה

או לטובת תאגיד המצוי , או לטובת מי שהתאגיד הרוכש נשלט על ידו, או לטובת מי שהתאגיד הרוכש שולט בו, לטובת התאגיד הרוכש
 ).controlling, controlled by or under common control with(י שהתאגיד הרוכש נשלט על ידו בשליטה של מ
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 ;מועד העברת הזכות לקבלת דיווידנד מכוח החזקה בניירות הערך •

 69.ת ניירות הערךמועד העברת היכולת להורות על מכיר •

  לאו הודעת מיזוג היא-הודעת מיזוג חסרה .4.6.3

הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג , הודעת מיזוג, םמרש( לתקנות ההגבלים העסקיים 3תקנה 

מנוסח הטופס . קובעת כי הודעת מיזוג תיערך בנוסח הקבוע בטופס שבתוספת לתקנות, 1989 -ט "התשמ, )חברות

 חות המבוקרים של החברה מוסרת ההודעה בשתי שנות"והדו, הסכם המיזוג: עולה כי יש לצרף לו מסמכים שונים

לפיה מלבד המסמכים המצורפים אין כל מסמך אחר , הטופס אף כולל הצהרה מפורשת.  המאזן הקודמות למיזוג

יש לצרף להודעת  כי, מכאן. יוצא מכך שחובת ההודעה מחייבת צירוף כל המסמכים הנוגעים למיזוג; הנוגע למיזוג

 70.מיזוג את כל המסמכים הנוגעים למיזוג

 

, כיוון שכך". הודעת מיזוג"רור הדבר כי הודעה חסרה אינה מהווה ב, ראשית? מהו דינה של הודעת מיזוג חסרה

אשר במסגרתם על הממונה להביע עמדתו לפי סעיף , קבלת הודעה חסרה אינה מתחילה את מניין שלושים הימים

שהרי אין טעם בקציבת מועד לתגובת , וכך גם מתחייב מהגיונו של העניין, ובע מפשוטו של כתוב  כך נ71).ב(20

 72.הממונה בטרם הוגש לו לעיונו כל המידע הנחוץ לו לגיבוש עמדתו

 

חות הכספיים הנדרשים לפי "עלה כי לא צורפו להודעת המיזוג הדו, עם קבלת הודעת המיזוג אצל הממונה, בענייננו

המידע החסר . הודעה על כך נמסרה לבאת כוח החברות המתמזגות. וכן מידע נוסף הנחוץ לבחינת המיזוג, קנותהת

 יכול היה להתחיל מניין שלושים הימים - ורק מאותו מועד -מאותו מועד ; הועבר לידי הרשות במועד מאוחר יותר

 .למתן תגובת הממונה למיזוג

                                                      

כפי שנתפרשה בעניין ,  לחוק ההגבלים1שבסעיף " מיזוג חברות"כאמור בהגדרת ' עיקר הנכסים' האמור לעיל יפה גם לעניין העברת 69
 .בעולט
חות כספיים של "דו, הדיווח לרשות יכלול את חוזה המיזוג ונספחיו: "567' בעמ, גים וקונגלומרטיםח הועדה למיזו" ראו גם דו70

וכן את המסמכים הקשורים או נלווים לביצוע המיזוג ואשר יש בהם חשיבות כדי שהרשות תוכל לחוות דעתה על השלכותיו , המתמזגים
 ."של המיזוג

מאחר שאין הודעה ". ...תוך שלושים ימים מיום שקיבל הודעת מיזוג מאת כל החברות המבקשות להתמזג: "לחוק קובע) ב(20 סעיף 71
אף הקביעה כי מניין הימים יחל רק עם . יש להשלים את הפרטים החסרים בטרם יחל מניין שלושים הימים, חסרה נחשבת כהודעת מיזוג

 .לפיה על כל המידע הנחוץ להימצא בידי הממונה בטרם ייקצב מועד לתגובתו, קבלת כל הודעות המיזוג מצביע על עמדתו של המחוקק
 ,.Van Bael & Bellis, Competition Law of the  European Community (Third Ed: ראו.  זהו הדין גם באיחוד האירופי72

1994) 494 ("Notifications will be effective on the date on which they are received by the Commission. If they are 
incomplete in a material respect, the Commission must inform the notifying parties without delay in writing, 
specifying an appropriate time for completion of the information. In this case, the notification will only become 
effective from the date on which the complete information is received. The Commission must acknowledge 
without delay receipt of the notification and of any reply to a request for further information. Time will only 
start to run against the Commission once it has received a correct and complete notification.” [emphasis 

added]). 
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  לאו הודעת מיזוג היא-עת מיזוג שניתנה לאחר ביצוע המיזוג הוד.4.6.4

לאו , הודעת מיזוג כזו? מה דין הודעת מיזוג אשר הגיעה לידי הממונה לאחר שבוצע מיזוג בפועל, על זה הרקע

 חילהתלא יתמזגו חברות אלא אם כן ניתנה "הקובע כי ,  לחוק19כך עולה מהוראת סעיף .  הודעת מיזוג היא

כל אחת "בו נקבע כי , לחוק) א(20  כך עולה מנוסח סעיף 73...".הודעת מיזוג ונתקבלה למיזוג הסכמת הממונה

אין כל טעם בהגשת .   כך עולה גם מהגיונם של דברים74... ". להתמזג תודיע על כך לממונהבכוונתןשמהחברות 

שהרי כל מטרת החובה ליתן הודעת מיזוג היא האפשרות למנוע את ביצועו , של מיזוגהודעת מיזוג לאחר ביצועו 

לכן דומה הגשת בקשת אישור למיזוג לאחר ; מיזוג חברות עשוי לפגוע בתחרות ובציבור מיד עם ביצועו.  בטרם עת

מיזוג שבוצע בניגוד לחוק אינו ,  בנוסף75.בזו כבזו אין כל טעם. לבקשת אישור להריסת מבנה לאחר שנהרס, ביצועו

 25זולת אם פנה הממונה לבית הדין להפרדת החברות המתמזגות לפי סעיף , תוקף אותו מיזוג יפה; בטל מאליו

גם . ורק אם ראה בית הדין לצוות על הפרדת החברות שהתמזגו שלא כדין, לחוק מקום בו מתקיימים תנאי הסעיף

 .ולא אחר הפיכתו לעובדה מוגמרת, את בחינת המיזוג טרם קרותומטעם זה יש לסיים 

 תוצאת הדברים בענייננו.4.7

: במובנים הבאים, בנסיבות העניין הגעתי לכלל מסקנה כי המיזוג בין צובר לבין גולקל בוצע ללא אישור כדין

 המכירה -וקיבלה תמורה עבורן , כר סופי מכל בחינה שהיא מכרה את מניותיה בצובר במIDBקבוצת , אשיתר

העצים , כמפורט לעיל, קיום הנאמנות(אם לידיהם אישית ואם לידיהם בנאמנות עבור גולקל , נעשתה לידי המנהלים

תהליך קבלת , ניתש; )את הזיקה בין שתי החברות והוא מחזק את המסקנה כי בוצע המיזוג עוד באותו שלב

מעצם מינוי מנהלים משותפים לשני התאגידים בשילוב , ר שולב עם תהליך קבלת ההחלטות בגולקלההחלטות בצוב

קיימו , מונו כדירקטורים בצובר, אשר בפועל ניהלו את גולקל, המנהלים.  עם החזקתם במניות שני התאגידים

תברות לחיזוק הזיקה בין וביצעו פעולות נוספות אשר משמעותן הגדלת ההס, פיקוח על ענייניה הכספיים של צובר

 .מנגנוני קבלת ההחלטות בגולקל ובצובר

 

בקשה .   לא הוגשה כל בקשת מיזוג- רכישת מניות צובר בידי המנהלים -בגין המיזוג שבוצע בתחילת הדברים 

בקשה כזאת אף לא הוגשה במועדה . כזאת לא הוגשה גם בגין רכישת המניות בידי המנהלים בנאמנות עבור גולקל

לאחר , הוגשה בקשה בגין הכוונה למזג בין צובר לבין גולקל.  בין צובר לבין גולקל- שבפועל בוצע -ר למיזוג באש

ואף המסמך האמור לאחר , 26.6.97אולם המסמך אשר נתקבל אצל הממונה ביום ; שהחברות כבר מוזגו בפועל

 .מטעמים שפורטו לעיל, לל ועיקראינם מהווים הודעת מיזוג כ, 27.10.97שתוקן ונתקבל אצל הממונה ביום 

                                                      

 . ההדגשה הוספה73
 . ההדגשה הוספה74
תעשיות ' י נ"מ 300/95) ם-י(פ "ת-ב, בעבר כנגד חברות אשר ביצעו מיזוג בפועל מבלי לקבל את אישור הממונה כתב אישום הוגש 75

במסגרתה , אותו עניין בא על סיומו בעסקת טיעון אשר נתקבלה על ידי בית המשפט). לא פורסם (מ"בע) פרוטארום(אלקטרוכימיות 
 .מתמזגותוכן הופרדו החברות ה, נגזר על החברה הרוכשת קנס
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 סמכות הממונה להתנגד למיזוג.5

אישורו של מיזוג חברות מצריך לבחון שניים .   לחוק1כהגדרתו בסעיף , "מיזוג חברות"נמצאנו למדים כי לפנינו 

 :אלה

 

,  לחוק17ונים המאבחנים שנקבעו בסעיף יש לבחון האם עומדת עסקת המיזוג באיזה מן הקריטרי, ראשית •

 . או היות מי מהצדדים המתמזגים בעל מונופולין לפי הדין, נתח השוק שלו, לעניין היקף עסקי הגוף הממוזג
  

 יש לבחון האם מקים -אם התקיים בעסקת המיזוג איזה מן הקריטריונים האמורים בפסקה הקודמת , שנית •

 .עותית בתחרות או בציבורהמיזוג חשש סביר לפגיעה משמ

 

 :שלבית זו כבר עמדנו בעבר-על יסודות בחינה דו

שלב הפיקוח הראשון הוא שלב :  שלבי-מבנה הפיקוח על מיזוגי חברות הוא דו" 
סינון וזיקוק מתוך כלל העסקאות אותן עסקאות לגביהן תחול החובה ליתן הודעת 

' ף יחולו עליה הוראות פרק גכי עיסקה העונה על שני תנאי ס, החוק קובע. מיזוג
ועריכתה טעונה הודעה מוקדמת לממונה , )העוסק בפיקוח על מיזוגי חברות(לחוק 

כי עיסקה אשר ,  החוק קובע-שלב הפיקוח השני הוא השלב הערכי . וקבלת אישורו
מתקיימים בה שני תנאי הסף תיבחן ותאושר אם ורק אם אין בה כדי לפגוע 

 76."מבקש להגן חוק ההגבליםמשמעותית בערכים עליהם 
 

 77.לחוק' לשאלה האם חלות על המיזוג שבענייננו הוראות פרק ג, דהיינו, אתייחס כאן לשלב הראשון בלבד

 

 :לחוק קובע) א(17סעיף 

 

 :הוראות פרק זה יחולו על מיזוג חברות שמתקיים בו אחד מאלה"

, כתוצאה מהמיזוג חלקן של החברות המתמזגות בכלל הייצור ) 1(
ה או השיווק או הרכישה של נכס מסויים ונכס דומ, המכירה

או על , יעלה על מחצית, מתן שירות מסויים ושירות דומה
לפי סעיף , לענין מונופולין, שיעור נמוך ממנה אם קבע כך השר

 ;)ג(26
בשנת המאזן , מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד ) 2(

;  מיליון שקלים חדשים50עולה על סכום של , שקדמה למיזוג

                                                      

 .62' בעמ, ורכ החלטת 76
לל אציין בקציר האומר כי הגעתי לכ.  אינו צריך להרחבה כאן- האם מקים המיזוג חשש סביר לפגיעה בתחרות או בציבור - השלב השני 77

 . מקים חשש סביר  לפגיעה משמעותית כאמורינואמסקנה שהמיזוג עצמו 
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לשנות את , לה של הכנסתבאישור ועדת הכלכ, השר רשאי
 78;הסכום האמור

 ."26אחת החברות היא בעל מונופולין כמשמעותו בסעיף  ) 3(
 

 עולה כי מכירותיהן עלו פי כמה על הרצפה הקבועה 1996 של גולקל וצובר לשנת חות הכספיים"מהדו, בענייננו

 .החברות המתמזגות לא חלקו בפנינו על נתון זה.  לחוק) 2)(א(17בסעיף 

 

, קובע אני כי רכישת מניות צובר בידי המנהלים,  בענייננו17 - ו1ונוכח התקיימותם במצטבר של סעיפים , לפיכך

מהווים מיזוג חברות , וכן שילוב הליכי קבלת ההחלטות בין שני התאגידים לאחר מכן, יחידיםבין בנאמנות ובין כ

מיזוג זה טעון היה משלוח הודעת מיזוג .  לחוק ההגבלים העסקיים' עליו חלות הוראות פרק ג, בין צובר לגולקל

 .בטרם בוצע, כדין וקבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים

                                                      

בשיווקו או במתן שירות או , ברכישתו, במכירתו,  מחזור המכירות כולל רק מכירות בישראל וחלקן בישראל של החברות בייצור נכס78
מאוחדים חות הכספיים ה"לפי הדו, מחזור המכירות כולל את ערך המכירות של החברות המתמזגות).  לחוק18סעיף (בקבלתו בישראל 

הודעות הממונה לציבור , הודעת מיזוג, מרשם( לתקנות ההגבלים העסקיים 8תקנה (ללא מס ערך מוסף וללא מס קנייה , המבוקרים
 ).1989 -ט "התשמ, )וקביעת מחזור המכירות במיזוג חברות
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 קיום הוראות דיני המיזוגים-תוצאות אי.6

 הדין.6.1

 : לחוק קובע19סעיף 

 

לא יתמזגו חברות אלא אם ניתנה תחילה הודעת מיזוג ונתקבלה למיזוג הסכמת " 
הכל לפי האמור בסימן ,  לפי התנאים שקבע-ואם היתה הסכמתו מותנית , הממונה

 ."זה
 

 : לחוק19כדי הפרת סעיף , כל אחת מהן, אלה הפעולות העולות

 
 ;בלי שניתנה לממונה הודעת מיזוג בטרם בוצע המיזוגמ,   מיזוג חברות •

מבלי שנתקבלה הסכמת הממונה למיזוג בטרם בוצע , ף אם נשלחה הודעהא,   מיזוג חברות •

 ;המיזוג

 ;פי תנאי הממונה-לא עלש  מיזוג חברות  •

 .ל אף התנגדות הממונהע  מיזוג חברות  •

 

כל "לחוק קובע כי ) א(20סעיף ...". אלא אם ניתנה תחילה הודעת מיזוג" לחוק אוסר על חברות מלהתמזג 19סעיף 

יוצא מכך שחובת ".  בהודעה שפרטיה ייקבעו בתקנות, אחת מהחברות שבכוונתן להתמזג תודיע על כך לממונה

  עם 81.היא הנותנת את הודעת המיזוג,  ולא בעלי המניות בה80,  החברה79.רות המתמזגותההודעה מוטלת על כל החב

                                                      

בעבר נתן הממונה הסכמתו למתן הודעת מיזוג .  בהסכמה מראש של הממונה,  בפועל יש שהודעת מיזוג ניתנת בידי חברה אחת בלבד79
או שהיא התנגדה , חברה שהיתה צד למיזוג צפוי לא ידעה ולא יכלה להיות מיודעת על דבר המיזוג, למשל, צדדית בנסיבות חריגות בהן-חד
ובחברה ; במכירת מניות המיעוט בחברה למורת רוח בעל השליטה בה, בחברה פרטית, לדוגמא, צדדיות ניתנו-עות מיזוג חדהוד. לו

, כאשר זו לא ידעה ולא יכלה להיות מיודעת על דבר המיזוג הצפוי הואיל ותחילתו היתה בהצעת רכש שהופנתה לבעלי מניותיה, ציבורית
הממונה מפרש את הדין .  אך לא היה מעוניין כלל וכלל בהצלחתה" העוינת"ית ידע על הצעת הרכש או כאשר דירקטוריון החברה הציבור

בנסיבות חריגות בהן העמידה על קבלת הודעת מיזוג מהצדדים כולם תכשיל בהכרח את , צדדית כזאת-כמאפשר הגשת בקשת מיזוג חד
 .העסקה

גם כאשר בעל מניות מבקש להציען , למשל, כך יהא.   ולא על בעלי מניותיהחברהה להטיל חובה דוגמת זו על,  אין זה חריג בדין80
הרציונאל ). 1968 -ח "התשכ, לחוק ניירות ערך) ב (-ו) א(22סעיף (דירקטוריון החברה צריך לאשר את התשקיף ולחתום עליו :  לציבור

הואיל ולה גישה למידע הנדרש לממונה בכדי לקבוע , ל החברההחובה מוטלת ע: לכלל זה זהה בחוק ניירות ערך ובחוק ההגבלים העסקיים
 .82ראו הערת שוליים . האם המיזוג צפוי לפגוע בתחרות או בציבור

) הן תחול חובת מתן ההודעהולפיכך החברות עלי(כך שהחברות שתיראנה מתמזגות ,  ייתכנו מקרים בהם ייתחם המיזוג באופן רחב יותר81
' אדם'בארצות הברית מוגדר .  85-91' בעמ, נובהתהחלטת : ראו. של החברות שהתמזגו בפועל) ישירות או עקיפות(תהיינה חברות אם 

 ultimate parent entity and all entities which it controls directly or -כ, לצורך חובת ההודעה על מיזוג, )רוכש או נרכש(
indirectly .16: ראו C.F.R. s. 801.1(a)(1982) ; Kintner Federal Antitrust Law (Vol. V, 1984) s. 41.4. 
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אם בוצע המיזוג מבלי , גם בעלי המניות אשר ביצעו את העסקה מפרים את הוראות הדין, כפי שנראה להלן, זאת

 .שנתקבל לו תחילה אישור כדין

 הסנקציה הפלילית בגין הפרת הדין.6.2

הסנקציה הפלילית קבועה בסעיף .   לחוק19החוק קובע סנקציה פלילית וסנקציה אזרחית על הפרת הוראת סעיף 

 :לחוק) א(47

 :מי שעשה אחת מאלה" 
 

מלא או , לא הודיע על מיזוג חברות או עשה מעשה שיש בו משום מיזוג) 3... ( 
 ';וד להוראות פרק גבניג, חלקי

  
) 4(א61 מאסר שנתיים או קנס שהוא פי עשרה מן הקנס כאמור בסעיף -דינו ...  

לחוק ) ג (61וקנס נוסף שהוא פי עשרה מן הקנס האמור בסעיף ... לחוק העונשין 
לכל יום שבו נמשכת העבירה ואם היתה עבירה על , ) קנס נוסף-להלן (העונשין 
ל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת הממונה  לכ-) 3(או ) 1(פסקאות 

 ".לפי הענין,  כפל הקנס האמור או הקנס הנוסף-אם היה תאגיד ; 43כאמור בסעיף 
 

לחוק ) א(20וסעיף ,  לחוק אוסר על חברות מלהתמזג אלא אם ניתנה תחילה הודעת מיזוג19סעיף , כאמור לעיל

ציינתי ".  בהודעה שפרטיה ייקבעו בתקנות, ג תודיע על כך לממונהכל אחת מהחברות שבכוונתן להתמז"קובע כי 

מי שעשה אחת  "-) ג)(א(47הרישא לסעיף , לכן.  לעיל כי חובת ההודעה בגין מיזוג הוטלה על החברות עצמן

וקובע כי חברה שהתמזגה מבלי שנתנה על ,  מכוון אל החברות המתמזגות-..." לא הודיע על מיזוג חברות... מאלה

 .עוברת על החוק, ך הודעת מיזוגכ

אלא גם לבעלי המניות המבצעים את , אינו מכוון רק לחברות המתמזגות עצמן, מאידך, )א(47המשכו של סעיף 

וראת האיסור בדין הפלילי מכוונת לא רק אל החברות שצריכות היו הפשוטם של דברים כי , אכן.  העסקה

על בעלי . יות שהעסקה ביניהם יצרה את מיזוג החברותאלא גם אל בעלי המנ, ליתן את הודעת המיזוג

וכי נתקבל למיזוג , כי ניתנה בגינו הודעת מיזוג כדין, בכל מקרה לפני ביצוע עסקת מיזוג, המניות האמורים לוודא

 .אישור הממונה

עובר , "'בניגוד להוראות פרק ג, מלא או חלקי, מעשה שיש בו משום מיזוג"מי שעשה , 47לפי הוראת סעיף , אכן

; לאחר, על זכויות הנובעות מהן מבעל מניות אחד, במיזוג חברות הוא העברת המניות" המעשה.  "על הוראת הסעיף

מתן הודעה בידי החברה -ואי, חובת מתן הודעת המיזוג מוטלת אמנם על החברה.  של בעלי המניות" מעשה"זהו 

,  אינו מעשה של החברות המתמזגות-מעשה המיזוג  -המעשה עצמו , עם זאת; לחוק) א(47מפר את הוראת סעיף 

על מניות אשר ביצע ב.   דין אחד להם- יהיו אלה חברות או יחידים -בעלי המניות .  אלא של בעלי המניות בהן

 -17 ו1לפי סעיפים " מיזוג חברות"שביצועה היה חייב באישור מראש של הממונה בהיותה , עסקה

 .לחוק) א(47עובר על הוראת סעיף , אישור הממונה, בוצעהבטרם , מבלי שניתן לעסקה, לחוק
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שכן בידה חלק ניכר מן המידע הרלוונטי באשר , חובת ההודעה מוטלת על החברה:  ברור) א(47הגיונו של סעיף 

שהם הרי אלה המבצעים את , אך האיסור מפני מיזוג ללא אישור מופנה קודם כל כלפי בעלי המניות; לעסקת המיזוג

העסקה .  ולא החברה היא המבצעת עסקה זו, עסקת מיזוג מוגדרת בחוק כעסקה במניות החברה.  יזוגעסקת המ

 מופנה - בראש ובראשונה -ואל מחזיקים אלה , מתבצעת בין מחזיק קיים לבין מחזיק עתידי במניות הנמכרות

 תהא החברה אחראית בגין במקרה כזה לא; אודותיה החברה כלל לא ידעה, אף תיתכן עסקת מיזוג. האיסור שבדין

אך בעלי המניות יהיו גם יהיו אחראים לפי , )היא אינה מודעת כלל לביצוע העבירה(משלוח הודעת המיזוג -אי

 82.הדין

 שזה ניתן לה מבעוד בגין ביצוע עסקת מיזוג החייב באישור מבלי, באחריות לפי הדין הפלילי: חריות מנהליםא

 גם -ובמקרה בו בעלי המניות שביצעו את העסקה היו תאגידים , חייבים גם מנהלי התאגידים המתמזגים, מועד

אחריות במשותף (אם מכוח עקרונות כלליים של דיני החברות , לפי נסיבות העניין, כך יהא.  מנהלי אותם תאגידים

 .נזכיר בקצרה שתי חלופות אלה.  לחוק48ואם מכוח סעיף , )ידשל מנהל ושל התאגיד לעבירה פלילית של התאג

אשר הביא במעשיו כאורגן את התאגיד לעבור , עקרונות כלליים של דיני התאגידים מטילים על אורגן של תאגיד

 :אחריות פלילית אשר איננה מסוייגת בשל שהתאגיד עצמו עבר את העבירה, עבירה

של התאגיד ורואה בשניהם " פניו האנושיות"ן כהמציגה את האורג, תורת האורגנים" 

נועדה להעניק לתאגיד תו אופי אנושי המאפשר , אחת" משותפת" "יישות"יחד 

התאגיד באמצעות " האנשת", ברם.  אחריות אישית בפלילים- כתאגיד -להטיל עליו 

גם , ועל כן; "אנושיותו"אינה נוטלת מן האורגן את , "אישיותו"הטמעת האורגן ב

הנושא באחריות פלילית " אדם"הוא ממשיך להיות " אורגן"ר פועל הוא ככאש

ואין בעובדה ; בהתנהגותו שלו, איפוא, נעוצה, ]האורגן[אחריותו של ... למעשיו

כדי לפטור אותו , ]התאגיד[שהתנהגות זו מהווה בית ובעונה אחת גם התנהגות של 

כאשר ; כאילו היו שנייםאישית ועצמאית , אחריותם היא... אישית מאחריותו שלו

 83."כאילו היו אחד" משותפת"ההתנהגות העומדת בבסיסה היא 

או עובד , )שותף מוגבללמעט (שותף , על מנהל פעיל, בסייגים,  לחוק אחריות48מטיל סעיף , בנוסף לאחריות זו

 84:בחבר בני אדם אשר עבר עבירה על החוק, מינהלי בכיר

                                                      

, לחוק ניירות ערך) א(15סעיף . מבלי שהגישה החברה תשקיף בגין הצעה כזאת,  דומה הדבר להצעה של מניות לציבור בידי בעל מניות82
בהצעות ניירות ערך . פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה פרסומו-אוסר על אדם להציע ניירות ערך לציבור אלא על, 1968 -ח "תשכ

על שכם , והתוצאות הפליליות והאזרחיות של הפרתו, מוטל האיסור) כגון בהצעת מכר(ידי אותה חברה -של חברה כלשהי שלא על
לחוק ניירות ) ב (-ו) א(22סעיף (טוריון החברה מוטל לאשר את התשקיף ולחתום עליו על דירק, למרות זאת. כלומר בעל המניות, המציע
 .וזאת מאחר שהמידע הנדרש לגילוי בתשקיף מצוי בידה או נגיש לה יותר משהוא מצוי או נגיש לבעל המניות) ערך

 ").ניין נחושתןע: "להלן (20-21' בעמ, )טרם פורסם (מדינת ישראל' מ נ"חושתן תעשיות מעליות בענ 7399/95פ " ע83
" דירקטור צללים"מכוח ההלכה בעניין , עלול להיתפס בגדרם, באחד מתפקידים אלה, פורמלית,  גם אדם בעל השפעה אשר אינו נושא84
 ).536) ד"שנת, מור עורכת-בר' ה', כרך א (יני חברות בישראל להלכה ולמעשהדפלמן ' ראו א(
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יואשם בעבירה גם כל אדם אשר , אדם-בני-נעברה עבירה לפי חוק זה בידי חבר" 

 למעט שותף -שותף , מנהל פעיל, אדם-בני-באותו חבר, בשעת ביצוע העבירה היה

אם לא הוכיח שהעבירה נעברה ,  או עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום-מוגבל 

 85."בירים להבטחת שמירתו של חוק זהשלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים ס

 

וכוללת אף נושאי משרה שלא שימשו , ולפיכך תחולתה רחבה יותר, אחריות זו איננה אחריות ישירה אלא עקיפה

כאורגנים באמצעותם ביצע התאגיד את העבירה ושכלל לא היו מעורבים בביצוע העבירה ואף לא מודעים 

 :ותיהלנסיב

 

,  לחוק48להבדיל מסעיף ;  בהתנהגותו שלומישריןבנעוצה ] האורגן[אחריותו של " 

 86)."התאגיד (חרא לעבירות שבצע קיפהעהמדבר באחריות 

 

 הסנקציה האזרחית בגין הפרת הדין.6.3

 :לחוק) א(25סנקציה אזרחית לגבי הפרת הוראות החוק הנוגעות למיזוגים קבועה בסעיף 

 

כי קיים חשש סביר כי כתוצאה ממיזוג , העל פי פניה של הממונ, ראה בית הדין" 
תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו , שנעשה בניגוד להוראות חוק זה, חברות

רשאי הוא לצוות על הפרדתן של החברות , 21ענף או ייפגע הציבור כאמור בסעיף 
 ."שמוזגו

 

 :לפיו,  לחוק50סנקציה אזרחית נוספת קבועה בסעיף 

  

נוסח [כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין , גוד להוראות חוק זהדין מעשה ומחדל בני" 

 ]."חדש

 

 87.שעניינו חורג מיריעת קביעתי זו, לא אכביר מילים בסוגיית הסנקציות האזרחיות

                                                      

 . לחוק ההגבלים העסקיים48 סעיף 85
רשות (טיוטת מתכונת תכנית אכיפה פנימית : " לחוק ראו48על האחריות לפי סעיף ). ההדגשות במקור (23' בעמ, חושתןנ עניין 86

 .§ 2.3, )1998יוני , ח"תמוז התשנ, ההגבלים העסקיים
ערר ; 470-476, 318-320) ז"תשנ (יני הגבלים עסקייםדיגור ' י: ראו,  על הסנקציות האזרחיות הקמות בשל הפרת דיני המיזוגים87

, 135) ז"תשנ', כרך ג (הגבלים העסקייםה (מ"בע) 1971( טכנולוגיות מיגון -השמירה ' מועצה הישראלית לצרכנות נה 2/95
146. 
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 אחרית דבר.7

 לידי IDBכי מכר המניות מידי קבוצת ,  לחוק ההגבלים העסקיים43כסמכותי שבסעיף , קובע אני בזה, אשר על כן

לחוק ההגבלים ' כמשמעו בפרק ג" מיזוג חברות"מהווים , ומהלך העניינים שלאחר המכר האמור, ליםהמנה

 .ובניגוד להוראותיו, העסקיים

) ו(43כאמור בסעיף . יהיו קביעות אלו ראיות לכאורה לנקבע בהן בכל הליך משפטי, לחוק) ה(43כאמור בסעיף 

 .ן אדם שעבר על הוראות חוק ההגבלים העסקייםאין בקביעות אלו משום מניעה מלהעמיד לדי, לחוק

אם מי ממקבלי ההודעה . ולמנהלי גולקל מבצעי העסקה, לצובר, לגולקל, IDBהודעה על החלטה זו תימסר לקבוצת 

תוך , רשאי הוא לערור עליה לפני בית הדין להגבלים עסקיים, או אדם אחר שקמה לו זכות לכך חולק על קביעתי זו

 .ם שההודעה על החלטה זו תומצא לושלושים ימים מיו

 

 

 1998 ספטמבר 17 ,ניתן היום

 ח"תשנ, ו אלול"כ  

 

 

 ר דוד תדמור"ד         

 הממונה על  הגבלים עסקיים        
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 רשות ההגבלי! העסקיי!

 

 ) 1)(א(43קביעה לפי סעי. 
 41988ח"התשמ, לחוק ההגבלי! העסקיי!

 מ"הסדר כובל בי6 חברות הסעה ביעדי! תיור בע: בדבר
 מבוא .1

 כללי 1.1
אשר חברו , מתחרות האחת ברעותה, עניינה של קביעתי זו בהסדר בי+ עשר חברות הובלה שונות

תחילה חברו החברות לצור5 "). יעדי!: "להל+ (מ"יעדי! תיור בעיחדיו במיז4 משות3 וייסדו את 

לצור5 .  במכרז ממשלתי לביצוע הסעות בהיק3 נרחב, מתחרה לאגד,  הגשת הצעה משותפת7ייחודי 

שלרשותה צי , המסוגל להוות חלופה נאותה לאגד, זה נזקקו החברות להעמיד צי אוטובוסי4 מספיק

מה שהחל כמיז4 ,  מתחרי4אלא שכדרכ4 של שיתופי פעולה רבי4 בי+.  אוטובוסי4 גדול במיוחד

תיאומי : שונה בתכלית ואנטי תחרותי מעיקרו, מועיל וא3 פרו תחרותי נתגלגל במהרה לנתיב אחר

, עליה+ יכלו חברות ההובלה להתחרות זו בזו, "רגילות"חלוקת שוק ותיאו4 הזמנות הובלה , מחיר

 .  ואשר בינ+ לבי+ המטרה שעמדה ביסוד המיז4 אי+ דבר וחצי דבר

בלא אישור בית , אשר נעשתה בניגוד לחוק, מועיל כשלעצמו, קרה שהקמתו של מיז4 בי+ מתחרי4כ5 

באי+ גדר מטע4 מער5 הפיקוח על ההגבלי4 , הובילה, הדי+ להגבלי4 עסקיי4 ובלא פטור מ+ הממונה

שיתו3 .  לתיאומי4 הפוגעי4 קשה בתחרות7העסקיי4 אשר תציב קו גבול ברור בי+ מותר לאסור 

, בהיעדר הבלמי4 והאיזוני4 שמער5 ההגבלי4 העסקיי4 היה מציב לו, הפ5, ה החיובי והמועילהפעול

כ5 הפ5 המיז4 המשות3 מהסדר . לשיתו3 פעולה הפוגע בתחרות בתיאו4 מחירי4 ובחלוקת שווקי4

ואשר לולא נסיבות מקלות בה+ שזור המקרה , אישור לאיל+ בצילו חוסה קרטליזציה של הענ73בר

 .יה מחייב העמדה לדי+ של המעורבי4ה, שבפניי

 7ובפרט , בי+ מתחריjoint venture (4(מטבע הדברי4 עומד במוקד החלטתי זו מוסד המיז4 המשות3 

חוקיות המאיימת להשבית את התחרות 7אל אי,  ממיז4 הנתפס כלגיטימיspillover)(תופעת החלחול 

שש מפני חלחול שיתופי פעולה הנתפסי4 הח. בשוק כולו ואשר מהווה עילה לאכיפה עונשית של החוק

,  לשיתופי פעולה הפועלי4 פעולת מצח נגד התחרות בשוק וחותרי4 אט אט תחת קיומה7כלגיטימיי4 

 .  יוכיח7והמקרה המובא כא+ , אינו ערטלאי ואינו תיאורטי

 אלא ג4 את, ההתרחשויות נשוא קביעה זו מבססות לא רק את החשש התמידי מפני תופעת החלחול

 לו היה מוגש לאישור מער5 7המיז4 מראשיתו . ערכו המניעתי של הלי5 הפיקוח על הסדרי4 הכובלי4

משלא נבח+ המיז4 על ידי מער5 ההגבלי4 , בר4. עשוי היה לזכות באישורו, ההגבלי4 העסקיי4

ממילא לא תוח4 ולא הוצבה לו גדר לחסו4 את חלחול שיתו3 הפעולה אל עבר הפגיעה , העסקיי4

חוק ההגבלי! : "להל+ (71988ח"התשמ, עד כדי עבירה של ממש על חוק ההגבלי4 העסקיי4, ותבתחר

 "). העסקיי!

 תמצית האירועי! 1.2
, על פי התלונה.  מאת משרד החינו5  נתקבלה ברשות ההגבלי4 העסקיי4 תלונה1998 במר= 8ביו4 

 חינו5 ותלמידי4 במענה למכרז שפירס4 המשרד לביצוע הסעות עובדי, שוגרה אל משרד החינו5
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הצעה . הצעה משותפת של מספר חברות הסעה מוכרות, ח של בתי הספר"במסגרת פעולות של

תחרות מחירי4 אשר הייתה מתקיימת אלמלא חברו לה+ כל אות+ , לפי הנטע+, קבוצתית זו מנעה

 .מאחורי ההצעה המשותפת עמדה יעדי4.  חברות בשיתו3 הפעולה להגשת הצעה אחת

שכללה חיפושי4 לש4 ,  פתחה מחלקת החקירות של רשות ההגבלי4 בחקירה1998מבר  בנוב25 ביו4

ממצאיה הועברו , 1999 במאי 4 החקירה נסתיימה ביו4 2. וחקירת המעורבי4 בפרשה1,תפיסת מסכי4

 .אשר ערכה את מסקנותיה והעבירה אות+ לידיי, למחלקה המשפטית ברשות ההגבלי4 העסקיי4

ובשי4 לב , אופ+ הקמתה ודרכי פעולתה, אפייניה של חברת יעדי4מכלול מלאחר שבחנתי את 

 3, חברות ההסעה אשר שיתפו ביניה+ פעולה במסגרת יעדי4הגעתי לכלל מסקנה כי, לממצאי החקירה

לא זכה לפטור מאת הממונה , בית הדי+ להגבלי4 עסקיי4ה+ צד להסדר כובל אשר לא אושר על ידי 

צד להסדר כזה מבצע . ה הסדר כובל בלתי חוקי שאי+ לנהוג לפיו מהוו7על הגבלי4 עסקיי4 וככזה 

וקמי4 כלפיו הסעדי4 , לחוק ההגבלי4 העסקיי4) 1)(א(47 וסעי3 4 נמשכת מכח סעי3 עבירה פלילית

 .החוזי4 ודיני4 אחרי4דיני  לחוק ואלה שמכוח 50שבסעי3 

סו3 למצב דברי4 זה לאלתר וא4 לא יביאו חברות ההסעה שה+ הצדדי4 להסדר הכובל , בנוס3 על כ5

מעבר , צפויות ה+ לנקיטת הליכי4 וכ+ לקנס נוס3, מייד אחר שתימסר לה4 ההודעה בדבר קביעתי זו

) ג(61בשיעור של פי עשרה מ+ הקבוע בסעי3 , לקנס החל על כל  אד4 אחר העובר על הוראות החוק

החברי4 בה ונושאי , י ליעדי4וזאת מבלי לגרוע מכל עונש אחר הצפו, 71977ז"התשל, לחוק העונשי+

 .המשרה בה4 על פי החוק

 מפת דרכי! .2
 1...........................................................................................................................מבוא .1

 1.......................................................................................................................כללי 1.1
 1.................................................................................................תמצית האירועי4 1.2

 2.................................................................................................................מפת דרכי! .2
 3..............................................................................................ההסדר בי6 חברות יעדי! .3

 3.........................................................................................................ייסוד יעדי4 3.1
 4.............................................................................................ניהול יעדי4 ותפעולה 3.2
 5.........................................................................................על הזליגה במיז4 יעדי4 3.3

 7....................................................................................................על מיזמי! משותפי! .4
 7.....................................................................................מהותו של המיז4 המשות3 4.1
 9.......................................................................משותפי4 על סכנת הזליגה במיזמי4 4.2
 10.......................................................המבחני4 המשפטיי4 לבחינת המיז4 המשות3 4.3

 14................................................................................................ ניתוח משפטי4יעדי!  .5
 17....................................................................................................................סו. דבר .6

 

                                                      
מועצת , מ"יעדי4 תיור בע, מ"שא חברה כללית להובלה בישראל בע7סע: להל+שבמשרדי הגופי4  נערכו חיפושי4 1

, שיא סיורי4, נתניה. נ. א,אחדות ארגוני התחבורה בישראל הת,ארגו+ בעלי המשאיות, המובילי4 והמסיעי4 בישראל
 .גרשו+ תורס והור+ את ליבובי=, קבוצת המסיעי4, מטיילי עירו+,  תור בוס שירות המטייל,ארגמ+ טורס

מרדכי אריה ,זאב ויגודמ+,מנשה חדד, דוד כוכבא,אברה4 זאבי, יוס3 נעמ+:  במהל5 החקירה נחקרו הנחקרי4 הבאי24
אברה4 , קרני ב+ ציו+, ישראל פלס, זאב הור+, אפרי4 אהרו+, אשר קליינמ+, דב קד4, ישע פרימס,  חכי4רמי, פלדמ+

, פנחס בורנשטיי+, אבנר גרשו+, גדעו+ קליינמ+, מיכה גרשו+, עזרא שטילר, יוסי קו5, אורי קו5, עופר טלמור, שטיגלי=
 . ד כחלו+ ויעקב הור+ד דו"עו, יוס3 שטרקר, שמחה הוברמ+, אמיל מוזס, דורית מורג

גרשו+ תורס , מ"ארגמ+ טורס בע, מ"תור בוס בע, מ"נתניה בע. נ.א, מ"שיא סיורי4 בע, מ"הור+ את ליבובי= בע:  ואלה ה+3
 .מ"מ ומטיילי חדרה בע"מובילי אשל בע, )מ"המכונה ג4 קבוצת המסיעי4 בע(מ "ב בע.ה.ק, מ"מטיילי עירו+ בע, מ"בע
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 ההסדר בי6 חברות יעדי! .3
 ייסוד יעדי!  3.1

הור+ : חברו שמונה חברות הסעה אלה להקמתה של יעדי4, 1990במהל5 פברואר , לפני למעלה מעשור

נתניה . נ.א, ")שיא סיורי!: "להל+(מ "שיא סיורי4 בע, ")הור6 את ליבובי>: "להל+(מ "את ליבובי= בע

ארגמ6 : "להל+(מ "ארגמ+ תורס בע, ")תור בוס: "להל+(מ "תור בוס בע, ")נתניה. נ.א: "להל+(מ "בע

") מטיילי עירו6: "להל+(מ "מטיילי עירו+ בע, ")גרשו6 תורס: "להל+(מ "גרשו+ תורס בע, ")תורס

 "). .ב.ה.ק: "מ להל+"המכונה ג4 קבוצת המסיעי4 בע(מ "בע. ב.ה.וק

מ " מובילי אשל בע7שתי חברות הסעה נוספות , רת יעדי4במסג, לשמונה החברות המייסדות הצטרפו

 "). מטיילי חדרה: "להל+(מ "בע) 1973(ומטיילי חדרה ") מובילי אשל: "להל+(

תמורת4 שול4 ס5 ,  ממניות יעדי710%4כל אחת מעשר החברות החזיקה ב. יעדי4 התאגדה ונרשמה

  4.10,000$של 

שלרשותה יעמדו , הקי4 מסגרת עסקית משותפתמטרת החברות שהתאגדו במסגרת יעדי4 הייתה ל

אשר לה פריסה ארצית מקצה אר= ועד , )השייכי4 לחברות ההסעה השותפות בה(כלי רכב רבי4 

הקמת מסגרת כזו צריכה הייתה לאפשר לחברות ההסעה לגשת למכרזי הסעי4 גדולי4 בה4 . קצהה

ה על כל אחת מהחברות השותפות אותו יקש, )צי רכב גדול ופריסה ארצית(נדרשי4 סטנדרטי4 אלה 

 . ביעדי4 לקיי4 בנפרד

 : עמד על כ5 מנהלה של אחת מ+ החברות הגדולות שהקימו את יעדי4
יעדי4 הוקמה כדי להיות גו3 שית+ תשובה ללקוחות גדולי4 שזקוקי4 "

כדי שנוכל להשתת3 במכרזי4 גדולי4 כמו ) מאות(להרבה אוטובוסי4 
שו שלמציע יהיו ברשותו או בשליטתו מרכז ההסברה שיצא עכשיו בו דר

ובזכותנו שהתאגדנו .  אוטובוסי4 ורק לאגד יש כמות כזו7400לא פחות מ
לקבל את חלק מהעבודות ובכ5 להוזיל את , ליעדי4 הצלחנו לגשת

 5".המחירי4 בעשרות אחוזי4 ולגדוע את המונופול שנקרא אגד
 6.ז ההסברה שפורס4 באותה עתהקמת יעדי4 אכ+ אפשרה לחברות לגשת במשות3 למכרז מרכ

רשויות , כגו+ משרדי ממשלה(במסגרת תפקידו תכנ+ המרכז סיורי4 המיועדי4 לגופי4 ציבוריי4 

מידי שני4 אחדות ער5 המרכז מכרז . בכל רחבי האר=, ולציבור הרחב) מקומיות וארגוני נשי4

תקשר ע4 החברה המרכז מ.  מחברות אוטובוסי74לרכישת שירותי הסעה לסיורי4 שהוא עור5 

מכרזי מרכז .   או שלוש שני44בת שנתיי, הנית+ להארכה לתקופה נוספת, הזוכה בחוזה ב+ שנה

, כ+ נדרש המציע. רכב7ההסברה כללו תנאי ס3 המחייבי4 כי לרשות המציע יעמוד מספר רב של כלי

רותי אירוח ג4 שי, מלבד שירותי הסעה, לשריי+ מספר רב של אוטובוסי4 ולספק, על פי תנאי הס3

הדרישה למספר רב של אוטובוסי4 ולפריסה נרחבת העמידה תדיר את מונופולי+ התחבורה . והדרכה

רכב שנדרשו כתנאי ס3 להשתתפות 7מספר4 הגבוה של כלי: כזוכה שבשגרה,  בעמדה מועדפת7"אגד"

 לזכות 7לא כל שכ+ , במכרזי מרכז ההסברה מנע מרוב חברות האוטובוסי4 שפעלו אז לגשת למכרזי4

                                                      
 .1' עמ, 29.12.98הודעת  זאב הור+ מיו4 ; 1'  עמ25.1.99 הודעת אמיל מוזס מיו4 4
 .1' עמ, 18.3.99 הודעת יעקב הור+ מיו4 5
 להסביר את 7ותפקידו , התרבות והספורט, מרכז ההסברה הוא גו3 ממשלתי הכפו3 מבחינה מנהלית למשרד החינו5 6

 .מדיניות הממשלה
 מ"אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע, ואגד, מ"בעי תחנות  ומפעל1995 החזקות א"נצב ראו החלטת הממונה בעניי+ 7

 לחוק ההגבלי! 43 הכרזה בדבר קיו! מונופולי6 וקביעה על פי סעי. 4 מ" שבע בעבארושירותי תחבורה ציבוריי! 
 .3003820 עסקיי! הגבלי! 1999; העסקיי!
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במש5 , פועל יוצא של מצב דברי4 זה היה זכייתה של אגד במכרזי מרכז ההסברה באופ+ קבוע. בה4

  8).כשני עשורי4(תקופה רצופה של שני4 רבות מאוד 

בעקבות חבירת+ של חברות ההסעה והקמת יעדי4 .  הביאה לשינוי במצב זה1990הקמת יעדי4 בשנת 

כ5 לראשונה .  עמדו לרשות החברות על תנאי הס3 של המכרזענה מספר4 המצרפי של כלי הרכב אשר

 וכ5 אירע כי יעדי4 היא שזכתה במכרז מרכז תחרות ממשית ומשמעותית למונופולי6 של אגדהוקמה 

לאחר שהמחירי4 שהציעה היו נמוכי4 בשיעור ניכר מ+ המחירי4 שנגבו קוד4 לכ+ על ידי , ההסברה

   9.אגד

 ניהול יעדי! ותפעולה 3.2
לא הצטמצ4 פועלה של יעדי4 לכ5 , הוקמה לצור5 הגשת הצעה משותפת למכרז מרכז ההסברהא3 כי 

רוב רוב4 של , אמנ4. התנהלותה העסקית חרגה באופ+ ממשי מעבר לגבולותיו של מכרז זה. בלבד

א5 בהמש5 , בוצעו בתחילה במסגרת מרכז ההסברה) 780%כ(שירותי ההסעה שסיפקה יעדי4 

התקשרה בעצמה ע4 לקוחות מזדמני4 שהזמינו את , מכרזי4 נוספי4הדברי4 ניגשה יעדי4 ל

 . וכ+ התקשרה ע4 לקוחות שפנו אליה כחברת הסעות, שירותיה באמצעות פנייה ישירה למשרדיה

חברות ההסעה מקימות , הורי המיז4: יתירה מכ5.   יעדי4 לא החזיקה ברשותה צי רכב משלה7ודוק 

כגופי4 עסקיי4 נפרדי4 לכל דבר , לפעול באופ+ עצמאי, 4המשיכו ג4 לאחר הקמת המיז, יעדי4

במקביל לפעילות+ העסקית הנפרדת והעניפה של כל חברות , כ5. טר4 הקמת יעדי4, כבתחילה, ועניי+

.  שימשה יעדי4 עבור אות+ חברות ההסעה כמסגרת לשיתו3 פעולה ביניה+, ההסעה השותפות ביעדי4

 ה+ שיתפו פעולה במסגרת קבועה שכל 7ומאיד5 , )ובכוח ( המשיכו החברות להתחרות בפועל7מחד 

 . שיתו3 פעולה ביניה+7מהותה היתה 

אשר נבחרו מבי+ עשרת נציגי חברות , הנהלת יעדי4 מנתה לעיתי4 שלושה ולעיתי4 חמישה מנהלי4

, חות תקופתיי4"ובכלל זה בדיקת דו, ההנהלה עסקה בנושאי4 שוטפי4. ההסעה מקימות המיז4

ההחלטה הא4 תיגש יעדי4 , בר4. רכש וניהול משא ומת+ ע4 לקוחות, די4 ופיטוריה4קבלת עוב

בה מיוצגות כל , התקבלה לא על ידי ההנהלה אלא על ידי אסיפת בעלי המניות, למכרז מסוי4 א4 לאו

ועדת מכרזי4 , האסיפה היא שמינתה עבור כל מכרז אליו הוחלט לגשת. חברות ההסעה המתחרות

 10. שזו תגבש את ההצעה המשותפת שתוגשעל מנת, מיוחדת

ההזמנות למת+ שירותי הסעה ותיירות אשר התקבלו אצל יעדי4 חולקו בי+ חברות יעדי4 השונות על 

היסטורי " מפתח חלוקה"לפי , בהתא4 למיקומ+ ולאזורי פעילות+ של החברות, בסיס גיאוגרפי

נטילת .  הסדר אופי של חלוקת שוקכבר בשלב זה לבש ה,   אכ+11.שהורתו עוד במכרז מרכז ההסברה

מפתח חלוקה אשר שימש את יעדי4 לביצוע מכרז כלל ארצי והפיכתו למפתח חלוקת שוק בהזמנות 

שאי+ כל הכרח בה+ בשיתו3 פעולה קיבעה חולית מעבר חשובה במעבר ממיז4 משות3 , רגילות

 .תחרותי לראשיתו של הסדר כובל הפוגע ומזיק לתחרות בשוק ההסעות

                                                      
 .2' עמ, 30.12.98 הודעת עזרא שטילר מיו4 8

 .1' עמ, 18.3.99הודעת יעקב הור+ מיו4 9 
 .2' עמ, 25.11.98הודעת אברה4 זאבי ; 1' עמ, 28.12.98 הודעת אשר קליינמ+ מיו4 10
זכות לביצוע מחצית מהעבודה . ב.ה.כאשר לק. (ב.ה.ארגמ+ טורס וק, בצפו+ האר= התחלקה העבודה בי+ מטיילי עירו+ 11

;  הור+ את ליבובי= את העבודה באופ+ בלעדיבאזור עפולה והעמקי4 ביצעה; )המתועלת למטיילי עירו+ ולארגמ+ טורס
אביבי של הור+ את 7תור בוס וסניפה התל, שיא סיורי4, מטיילי חדרה, נתניה. נ.במרכז האר= התחלקה העבודה בי+ א

באזור ירושלי4 ; )זאת על פי סיכו4 מוקד4, כאשר תור בוס זכאית הייתה לפחות עבודה יחסית לשאר החברות(ליבובי= 
ובאזור הדרו4 בצעה את העבודה מובילי אשל באופ+ , נתניה. נ.הור+ את ליבובי= ירושלי4 וא, ה+ גרשו+ תורסהתחלקו ביני

הודעת אפרי4 ; 2' עמ, 8.3.99הודעת אשר קליינמ+ מיו4 ; 4,6,7' עמ, 28.12.98הודעת אשר קליינמ+ מיו4 כ5 על פי ; בלעדי
.2,4' עמ, 29.12.98מיו4 הודעת אברה4 שטיגלי= ; 10' עמ, 29.12.98אהרו+ מיו4 
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 במקרי4 בה4 לא היה 12.ללא תמורה, ת יעדי4 הורשו להעביר עבודה זו אל זו במקרי עומסחברו

העבירה יעדי4 חלק מ+ העבודה לחברות אחרות , ביכולת+ של החברות כול+ לבצע עבודה מסוימת

 מגובה 5%זכתה יעדי4 בעמלה בת ,  עבור ניתוב עבודות אל בעלי מניותיה13.שנותרו מחו= למיז4

עמלה זו . ת ואילו יתרת הרווחי4 נותרה בידי החברה אשר ביצעה את העבודה בפועלהתמורה החוזי

   14.לתשלומי משכורות לעובדיה ולתחזוקת משרדה, שימשה לתפעולה השוט3 של יעדי4

 הזליגה במיז! יעדי! 3.3
בעלי דרישות ס3 גבוהות בדבר כמות , יעדי4 הוקמה מתו5 מטרה להתמודד במכרזי4 גדולי4, כאמור

כדוגמת מכרז , או בדבר פרישה ארצית, גדולה שאינה מצויה בידי א3 אחת מחברות יעדי4רכבי4 

וודאי , בפועל ביצעו חברות יעדי4 במסגרת המיז4 עבודות שהיקפ+ אינו כה נרחב. מרכז ההסברה

, כ5 הפכה יעדי4 בהדרגה לחברה ככל החברות שפעלו בתחו4. שאינו מצדיק פעילות משותפת

 . עד שלא דמו כלל לאלה שהביאו להקמתה מלכתחילה, עלה השתנו אט אטוהשיקולי4 לאור4 פ

 שהתקשרה ע4 לקוחות מזדמני4 15,"חברת תיור"שינוי זה שחל ביעדי4 בא לידי ביטוי בהפיכתה ל

 לקוחות 7 התקשרות ע4 לקוחות אלה 17".הוק7אד" התקשרויות 16,אשר פנו אליה להזמנת עבודות

 לא הצדיקה בשו4 אופ+ את שיתו3 הפעולה 7תנאי להתקשרות מיוחדות כ" ס73דרישות"שלא דרשו 

אשר לא הצריכו כל , לא סירבה יעדי4 להתחייב בחוזי4 מסוג זה, למרות זאת. בי+ חברות יעדי4

 :שיתו3 פעולה או איחוד משאבי4
חלק גדול מהמכרזי4 שיעדי4 ניגשת ה4 בהיק3 גדול אבל יש ג4 עבודות "

 18"?למה שתסרב. בת לעבודותהיא לא מסר, ע4 היק3 קט+ יותר
 בעצמה הגשת הצעות ג4 עבור ליזו!החלה יעדי4 , מלבד להתקשרויותיה ע4 לקוחות מזדמני4

 :כ5 מסר מנהל חברת תור בוס. מכרזי4 אשר לא חייבו את שיתו3 הפעולה בי+ החברות
ניגשת , יעדי4 כיו4 פועלת כחברת תיור לכל דבר' הא4 נכו+ להגיד שחב. ש"

יי4 בלי קשר לדרישת היק3 הרכבי4 שבמכרז והשיקולי4 לכל מכרז שק
 ?המנחי4 אותה אינ4 קשורי4 בכלל לסיבות שהביאו להקמתה

שיכולה לגשת לכל מכרז שמתפרס4 ' יעדי4 היא חב' י הערכתי חב"עפ. ת
 19".היו4 בלי שו4 קשר לגודל הצי שנדרש במכרז

לש4 ביצוע הסעות לאירועי , מ"ל בעהצעת מחיר לבנק לאומי לישראכ5 היה א3 בעת שהגישה יעדי4 

הרכב הנדרשת לכל אירוע 7במפרט אשר פרס4 הבנק צויי+ כי כמות כלי .1995בשנת ספורט של הבנק 

 א3 שרוב רוב+ 20,חברות יעדי4 התקשרו ע4 בנק לאומי במשות3. רכב בלבד7 כלי50 לבי+ 10נעה בי+ 

 . וע העבודה באופ+ עצמאירכב מספקת לביצ7של החברות החזיקו באותה תקופה כמות כלי

בעקבות : ההתקשרות ע4 בנק לאומי הביאה לתיאו4 מחירי4 מ+ הסוג הגרוע ביותר, יתרה מכ5

, בפעילותה כחברה עצמאית ונפרדת, התקשרותה של יעדי4 ע4 הבנק נדרשה כל אחת מחברות יעדי4

דרישה זו . עדי4להציע במקרי4 של פניות מבנק לאומי מחירי4 גבוהי4 יותר מאלה אות4 הציעה י

בפרוטוקול ישיבת בעלי . נועדה לכבות כל זיק תחרות בי+ יעדי4 לבי+ החברות שחברו במסגרתה

                                                      
 .6' עמ, 29.12.99הודעת אפרי4 אהרו+ מיו4   12
 .2' עמ, 8.3.99 הודעת אשר קליינמ+ מיו4 13
 ;5' עמ, 28.12.98 הודעת אשר קליינמ+ מיו4 14
 .2' עמ, 8.3.99 הודעת אשר קליינמ+ מיו4 15
 .1' עמ, 25.11.98 הודעת אברה4 זאבי מיו4 16
 .11' עמ, 29.12.98 הודעת זאב הור+ מיו4 17
 .2' עמ, 18.3.99 הודעת יעקב הור+ מיו4 18
 .7' עמ, 28.12.98 הודעת יוס3 קו5 מיו4 19
 .1' עמ, 8.3.99הודעת אשר קליינמ+ מיו4  20
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 נכתב בהקשר 22,נתניה. נ. אשר אושר בהודעתו של מנהל א1995,21 בספטמבר 12המניות ביעדי4 מיו4 

 :זה כ5
ההדרכה בחיפה '  מעלה בהקשר זה מקרה מצער של פנייה ממח7 אשר"
והוגש לה4 , אל אחד ממשרדי הנסיעות החברות ביעדי4)  לאומישל בנק(

מציי6 כי דברי! . מחיר נמו5 מהמחיר אשר סוכ4 בחוזה ע4 הנהלת הבנק
 .כאלו גורמי! לכולנו הפסדי!
לאחת מהחברות , של גופי4 מבנק לאומי, הוחלט שבכל מקרה של פניה

, בחוזהיש לפנות לחברת יעדי! כדי לברר את המחיר שנסגר , ביעדי4
 ".ולתת מחיר גבוה יותר

שהרכיבו אותה בדרשה מה+ שלא החלטה זו מלמדת כי יעדי4 מנעה את התחרות בה מצד החברות 

 . לגבות מחירי4 נמוכי4 מדי לטעמה ולמטרתה

 7ח "החלטת יעדי! לגשת למכרז שלדוגמא נוספת לחלחול פעילותה של יעדי4 אל האסור תימצא ב

 אזורי4עשר 7שני4חולק ל א3 שהמכרז 1998.23 לשנת 7 4ינו5 ותלמידימכרז לביצוע הסעות עובדי ח

העדיפו חברות יעדי4 להגיש למכרז הצעה , אזורואפשר הגשת הצעת מחיר נפרדת לכל , גיאוגרפיי4

 החברות עשו כ+ למרות העובדה כי עובר למכרז הנדו+ ניגשו חלק מה+ 24.עבור כלל האזורי4, משותפת

 25.וא3 סיפקו למשרד החינו5 שירותי4 במסגרת4, ח"מי4 של שלבאופ+ עצמאי למכרזי4 קוד

לאחר שאנשי משרד , ההצעה המשותפת של חברות יעדי4 הביאה בסופו של יו4 לפסילת המכרז

ח "החינו5 סברו כי מיעוט ההצעות הביא להפחתת התחרות בהשוואה למצב ששרר בעקבות מכרזי של

 סברת4 לא הייתה 26.ל רשות ההגבלי4 העסקיי4וא3 פנו בעקבות זאת בתלונה א, שפורסמו בעבר

 הור+ אליו ניגשו, ח" מכרז נוס3 של של1998לאחר פסילת המכרז פורס4 בחודש יולי  :משוללת יסוד

: וראה זה פלא. ללא חסותה של יעדי4,  באופ+ עצמאינתניה ושיא סיורי4. נ.א, תור בוס, את ליבובי=

הרי שמהשוואת מחירי יעדי4 למחירי , ה של קודמועל א3 היות4 של תנאי המכרז החדש זהי4 לאל

 27.החברות שניגשו באופ+ עצמאי עולה כי הצעת יעדי4 הייתה ככלל גבוהה יותר

מ+ הראוי להזכיר כי חלק מ+ הנחקרי4 החזיקו בטענה כי יעדי4 ניגשה א5 ורק למכרזי4 אשר חייבו 

בתנאי4 . ח"י ובהקשר למכרז שלטענה זו נשמעה א3 בהקשר להתקשרות ע4 בנק לאומ. שיתו3 פעולה

מקריית שמונה בצופ+ ועד דימונה , שפרס4 בנק לאומי נדרשה פרישה ארצית של נקודות האיסו3

ח צויי+ "במכרז של". עלות קילומטר תחושב מנקודת הריכוז למקו4 האירוע וחזרה"ונקבע כי , בדרו4

. עשר אזורי המכרז7בכל שני4כי משרד החינו5 רשאי להעדי3 מציע בא4 יתחייב לבצע את ההסעות 

 . היוו הצדקה לשיתו3 הפעולה במסגרת יעדי4, כ5 נטע+, דרישות אלה

הצעתה , מחירי בנק לאומי. באה המציאות והראתה כי לא כ5 ה4 פני הדברי4, אלא שבסופו של יו4

את השוו,  בנוס283".בי+ הגבוהי4 בשוק"היו , פרי שיתו3 הפעולה בי+ עשר חברות ההסעה, של יעדי4

ח האחרי4 מדגישה "ח הראשו+ להצעות שהוגשו במכרזי של"הצעת המחיר שהגישה יעדי4 למכרז של

                                                      
 ).7.1.99 (433'  מסמ5 אשר סומ+ א21
 .4' עמ, 8.3.99 הודעת אשר קליינמ+ מיו4 22
ראו , )25.11.98 מיו4 576' סומ+ ח(כפי שעולה מפרוטוקול הישיבה , 30.12.97יעדי4 מיו4  כ5 סוכ4 בישיבת בעלי מניות 23

22.11.98 מיו4 26' סומ+ ח(ההחלטה עוגנה בהסכ4 מפורש בי+ חברות יעדי4 . 12' עמ, 29.12.98הודעת אפרי4 אהרו+ מיו4 
.( 
הודעת ; 1' עמ, 8.3.99מיו4   ו9711' עמ, 28.12.98 הודעת אשר קליינמ+ מיו4 11; 7' עמ, 29.12.98 הודעת זאב הור+ מיו4 24

  .9' עמ, 29.12.98הודעת אפרי4 אהרו+ מיו4 ; 3' עמ, 18.3.99יעקב הור+ מיו4 
 .6' עמ, 25.11.98הודעת זאבי אברה4 מיו4 ;  7' עמ, 20.12.98 הודעת רמי חכי4 מיו4 25
 .2' עמ, 19.1.99 מיו4 דורית מורג הודעת 26
 .4' עמ, 8.3.99 הודעת יעקב הור+ מיו4 27

 .4' עמ, 25.11.98 הודעת אברה4 זאבי מיו4 28
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שיתו3 הפעולה : התמונה המצטיירת היא חדה וברורה. א3 היא את חשיבותה של התחרות החופשית

הביא לעליית מחירי4 ופגע , מחויב המציאותבמסגרת יעדי4 במקרי4 בה4 שיתו3 פעולה זה לא היה 

 . ות פגיעה קשהבתחר

הפגיעה בתחרות ממיז4 יעדי4 התעצמה נוכח הפרקטיקות אשר ננקטו במסגרת יעדי4 כעניי+ 

הגרעיניות והבסיסיות ביותר בדיני אלה ה+ ות  פרקטיק29. חלוקת השוק ותיאומי המחיר7שבשגרה 

י4  ההגבללחוק) ב(2לא בכדי ה+ נכנסות לגדר+ של החזקות החלוטות שבסעי3 . הגבלי4 עסקיי4

 Per Se.30ה+ נחשבות בדי+ האמריקאי כבלתי חוקיות לשווא ולא , העסקיי4

, וכ+ חלוקת השוק ותיאומי המחירי4 שליוו את פעולתה, "קטני4"התקשרותה של יעדי4 ע4 לקוחות 

7אשר החל דרכו כשיתו3 פעולה פרו, ממחישי4 בחוזקה את התהלי5 במסגרתו הפ5 מיז4 יעדי4

דואליות זו הטמונה בתופעת המיז4 . פקי שפגיעתו בתחרות ברורהאת עורו לקרטל או, תחרותי

 .המשות3 היא החורצת את גורלו כהסדר כובל החייב באישור לפי החוק טר4 שהוא קור4 עור וגידי4

 על מיזמי! משותפי!  .4
 מהותו של המיז! המשות. 4.1

יצת גבולות פר, התפתחות חיי העסקי4 בעיד+ של גלובליזציה ובתקופה של קעקוע חומות מכסיות

, בזו אחר זו, בד בבד ע4 מהפכת המידע והופעת+, לאומית של עסקי74והתפרשות רב, סחר בי+ מדינות

 מודל  (joint venture)תרמו תרומה רבה להפיכתו של המיז4 המשות3 , של טכנולוגיות מתקדמות

 . נפו= ומקובל לביצוע עסקאות

 בי+ שתי צורות בסיסיות וקוטביות של ניי!בי4חולייתהוא , המיז4 המשות3 בהיבט דיני התחרות

 מדובר ככלל בצדדי4 שיתו. הפעולה החוזיב. חוזה מחד ומיזוג מאיד5: שיתו3 פעולה עסקי

כל אחד מה4 מבצע את : השומרי4 על עצמאות4 העסקית אשר שיתו3 הפעולה ביניה4 הוא סימטרי

 נושא בסיכוניו ומקבל תמורה כל צד. חלקו בחוזה בהתא4 לחיובי4 החלי4 עליו והקבועי4 בחוזה

יש ויהיה עליו לבצע את חיוביו לפני ביצוע החיוב על ידי הצד האחר לחוזה וא3 . בעד ביצוע חיוביו

א5 בקיומ4 של מצבי4 ,  ויש והביצוע המחוייב לפי החוזה הוא מקביל, כתנאי לו או במשולב עימו

הצדדי4 פועלי4 איש איש על סיכונו : תשוני4 אלה אי+ לשנות מעובדת היסוד הרלבנטית בדיני התחרו

השניי4 היו בעת : מבני ביניה74כל קשר אורגני, בזיקה לביצוע החוזה, ללא שנוצר, ועל אחריותו

,  שתי ישויות כלכליות נפרדות ומנותקות זו מזו7כריתת החוזה ונותרו במהל5 ביצועו ולאחריו 

 .  בניהול וברווחי4, בבעלות

משמעו איחוד מערכי4 עסקיי4 של צדדי4 שהיו קוד4 למיזוג , ב השניהנמצא בקוט, המיזוג המלא

 הוא ההופ5 אות4 ליחידה כלכלית אורגנית 7מבני בי+ צדדי4 7 קשר אורגני7המיזוג .  נפרדי4 זה מזה

 וחולקי4 את הרווחי4 31הצדדי4 למיזוג נושאי4 בסיכו+ הנובע מפעילותו של הגו3 הממוזג: אחת

בי+ מי שהיו לפניו ישויות , שאינו לעסקה מסוימת, א איחוד יציב וקבועהמיזוג הו. הנובעי4 ממנה

 . עסקיות נפרדות

שיתו3 פעולה חוזי במהותו אשר בו הצדדי4 לשיתו3 הפעולה : המיז! המשות. הוא מצב ביניי!

נושאי4 יחדיו בסיכוני4 הנובעי4 מ+ הפעילות המשותפת נשוא המיז4 וחולקי4 ה4 יחדיו ברווחי4 

                                                      
 .4  ראו לעיל בפסקה 29
30 American Bar Association Antitrst Law Developments (4th Ed. Vol. 1), 77, 96. 

 .סימטריה בהחזקות בחברה7 ג4 א4 במינו+ לא שווה הנובע מא 31
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עבור ביצוע , כ5 יכול שייקבע בחוזה בי+ יז4 עסקי לקבל+ נות+ שירות כי הקבל+ יקבל.  מנההנובעי4 מ

בלא כל תלות בי+ מידת הצלחתה של הפעילות היזמית לה , בתמורה בסכו4 קבוע מראש,  השירות

מאיד5 עשויי4 .  זהו חוזה מובהק למת+ שירות גרידא.  לבי+ שכרו החוזי7הוא מסייע במת+ השירות 

חלוקת : די4 לחוזה לעצב את היחסי4 ביניה4 באופ+ שונה ולהסכי4 על דפוס שונה של פעולההצד

במקרה כזה עשוי הקבל+ שלא לקבל כל .  הרווחי4 הנובעי4 מ+ הפעילות ונשיאה משותפת בסיכוני4

, ובתמורה יקבע החוזה כי הוא זכאי לחלק מ+ ההכנסות או הרווחי4) או להסתפק בחלק ממנו(שכר 

באופ+ זה עשוי הקבל+ להיות מתומר= לביצוע אופטימלי יותר של חלקו במיז4 .  למוסכ4בהתא4 

) אנכי ביסודו(דפוס התקשרות זה .  ומאיד5 מוקנה ליז4 יתר חופש פעולה וקט+ העול בו הוא נושא

א5 הוא , מתבקש במיוחד כאשר השירות שמבצע הקבל+ צפוי להוות חלק מהותי מהצלחת המיז4

 . במקרי4 אחרי4עשוי לנהוג ג4

המיז4 האופקי מאפשר . מיז4 משות3 יכול שיהיה ג4 בי+ עסקי4 המתחרי4 בדר5 כלל זה בזה

המיז4 מקנה  לגופי4 עסקיי4 נפרדי4 אפשרות ": מכל העולמות"לעסקי4 המתקשרי4 בו ליהנות 

 למגוו+ ,)scale economies(לגייס את מערכיה4 העסקיי4 לעניי+ מסוי4 ובכ5 להשיג יתרונות לגודל 

(scope economies) או לאפשר ללקוחות המיז4 ליהנות מיתרונות של רשת (network efficiencies) .

הכרו5 , עתיר עלויות בי+ הצדדי4, אשר לא היו מושגי4 בדר5 אחרת שאינה מיזוג מלא, יתרונות אלה

הפכו את , בביצוע התאמות ארגוניות ואחרות והמחייב יצירת קשר קבוע בי+ גורמי4 נפרדי4

 32.המיזמי4 המשותפי4 ללח4 חוק4 של עסקי4 בענפי4 רבי4

מצב הביניי4 של שיתו3 הפעולה המיזמי בי+ גופי4 נפרדי4 יכול לבוא לידי ביטוי החל בהסכ4 חוזי 

 :וכלה בפעילות משותפת הקרובה למאפייני4 של מיזוג, "רופ3"
“The term "joint venture" does not have a single, well-defined meaning 
under the antitrust laws. In its broadest sense, the term embraces any 
collaborative activity, short of a full merger, by which independent 
firms pool their resources to produce or sell a common product or 
service, to obtain needed inputs, or to pursue some other common 
objective. So defined, joint ventures can range from loose contractual 
arrangements to a virtually complete integration of the parents' 
resources in a particular line of business that is functionally equivalent 
to a full merger. Joint ventures often entail the creation of a new 
economic entity, owned and controlled by the parties forming the joint 
venture, but this is not essential; the pooling of resources may be 
accomplished by contract without a new entity being created”.33 

אול4 כוכב הצפו+ אשר ינחנו  , האבחנה בי+ מיזוג למיז4 משות3 אינה תמיד עניי+ פשוט לענות בו

עת מוקנית לחברה אחת דריסת רגל : בהתוויית קו פרשת המי4 שבי+ המיזוג למיז4 המשות3 הוא זה

 כי אז 7בהלי5 קבלת ההחלטות לגבי כלל או עיקר נכסיה של חברה אחרת שפעלה קוד4 לכ+ בנפרד 

בי+ שדריסת הרגל ניתנת בחברה המקורית ובי+ שנכסי4 אלה הועברו לחברה , כ5 הוא.  עסקינ+ במיזוג

                                                      
32 Stephen F. Ross Principles of Antitrust Law (1993), 199 . 
33 American Bar Association , 4להגדרה נוספת ראו . 393' עמ, 30ראו הערת שולייJ.F. Brodley "Joint Ventures and 

Antitrust Policy", 95 Harv. Law Review (1982) 1521, 1526 :  
“[I]ntegration of operation between two or more separate firms, in which the following conditions are present: (1) the 
enterprise is under the joint control of the parent firms, which are not under related control; (2) each parent makes a 
substantial contribution to the joint enterprise; (3) the enterprise exists as a business entity separate from its parents; (4) 
the joint venture creates significant new enterprise capability in terms of new productive capacity, new technology, a 

new product, or entry into a new market.” 
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 כ5 הוא 34. מדובר במיז4 משות73בכל יתר המצבי4 בה4 מבקשי4 צדדי4 לשת3 פעולה .  חדשה

 מוגבל וארעי וכ5, כאשר צדדי4 רוצי4 לפעול תו5 שיתו3 פעולה בי+ מערכיה4 העסקיי4 לעניי+ מסוי4

הוא כאשר שתי חברות מייסדות חברה חדשה ואי+ יוצקי4 לתו5 החברה החדשה את עיקר נכסיה של 

זהו הכלל הנקוט במקומותינו ובעטיו ייבח+ עיקר מניינ4 של המיזמי4 המשותפי4 .  מי מהמייסדות

א3 כי ג4 לכ5 , "הסדר כובל"של חוק ההגבלי4 העסקיי4 מתוק3 היות4 ' בהתא4 להוראות פרק ב

  35.או מעת לעת חריגי4יימצ

קו מבדיל זה יונק את חיותו מ+ המהות הכלכלית של המתכונת בה בחרו הצדדי4 לעצב את יחסיה4 

 .  ובכוונת מכוו+ אי+ לו קשר לפלטפורמה או לצורה המשפטית בה בחרו

 סכנת הזליגה במיזמי! משותפי! 4.2
המיז4 מעמיד .  לתחרותבצד היתרונות שבמיז4 המשות3 טמונות במיז4 כזה ג4 סכנות של ממש 

על הסיכויי4 והסיכוני4 הטמוני4 , מתחרי4 בקרבה מתמדת ובשותפות הדוקה לדר5 פעולה עסקית

קרבה זו מפעפעת ומקהה את היריבות ביניה4 ועד מהרה עלולה היא לתת , מטבע הדברי4. בה

עקב ישיבת4 אי+ הדבר מחייב כי התחרות תיעל4 מ+ העול4 .  סימניה באופי ורמת התחרות ביניה4

א5 דיני ההגבלי4 העסקיי4 אינ4 באי4 למנוע א5 את הכחדתה , של מתחרי4 במיז4 משות3

הקובע את מסגרת הפיקוח על ההסדרי4 הכובלי4 ,  לחוק2כאמור בסעי3 .  המוחלטת של התחרות

הסדר כובל עניינו ג4 בהסדר בו מוגבלי4 הצדדי4 או מי מה4 , אשר המיז4 המשות3 נמנה עליה4

תחרות בי+ שותפי4 למיז4 בעל משמעות .   את התחרות בעסקי4"להפחיתלמנוע או " העלול באופ+

.  עלולה להיות פחותה מ+ התחרות בי+ מי שאינ4 שותפי4 למיז4 ואינ4 חולקי4 ביניה4 סיכוי וסיכו+

 .  בכ5 ק4 ההסדר הכובל

 מסווה לקרטל  אי+ מדובר במיז4 פיקטיבי שמהותו האמיתית מלכתחילה לא הייתה אלא7ודוק 

, ג4 מיז4 חיובי. צמצו4 תפוקה או חלוקת שוק, ואשר מטרת הקמתו הייתה לתא4 העלאת מחירי4

ואשר זקוקי4 , אשר החל כשיתו3 פעולה פורה בי+ גופי4 המבקשי4 לקד4 יחדיו אינטרס חשוב

ז4 תחרותי שבי+ הורי המי7הקשר הפרו. עשוי לסיי4 דרכו בדר5 אחרת, לאיחוד כוחותיה4 לש4 כ5

מתחילי4 לשת3 פעולה , והורי המיז4 שמלכתחילה פעלו כדי+, עשוי לחלחל אל מחו= לתחו4 המותר

למע+ , על כ+ קמה חשיבות רבה לתחימת גבולות פעילותו המותרת של כל מיז4. בתחומי4 אחרי4

 . שלא יחרוג מ+ המותר לו על פי די+

אול4 סכנה זו גוברת .  כמעט בכל מיז4סכנת הזליגה קיימת. חריגה זו היא המכונה חלחול או זליגה

או מתחרי4 בחוליות שמעל או מתחת לחוליה בה פועל , כאשר הורי המיז4 מתחרי4 בשוק המיז4

והיא קיימת ג4 כשהורי המיז4 מתחרי4 אחד בשני בתחומי4 השוני4 לגמרי מ+ התחו4 בו , המיז4

  36.פועל המיז4
“In addition to any restriction on competition in the JV field, the JV 
may lead to a “spillover” effect on competition between the parents in 

                                                      
הגבלי!  2001; 'מ ואח"בע) 1994(ש. הי! ' מ נ"בע) 1993(טבעול  4465/98א "חשי+ עמד על אבחנה זו בדנ'  השופט מ34

 .3011819עסקיי! 
 4מ "מיזוג תוכנה לאנשי מקצוע ליר! בע: של החוק' בהתא4 להוראות פרק ג" מיזוג חברות"יש ומיזמי4 ייבחנו כ35
מיזוג בי+ שתי (, 3001313 הגבלי! עסקיי! 1998; לא להסכי! למיזוג חברות החלטה ש4מ "מיקרו מחשבי! בע. ל.מ.ט

מ ופאר! אפ שיווק "מיזוג בי6 כצט בע; )המכירה והפיתוח שלה+, חברות תוכנה אשר ביקשו לאחד את מערכי השיווק
פאר4 אפ מיז4 משות3 של כצט ו(, 3006779 הגבלי! עסקיי! 1998;  החלטה להסכי! למיזוג חברות בתנאי!4מ "בע

 ).להקמת חברת הפצה משותפת
 Commission Decision of 23 November 1977 - GEC-Weir Sodium Circulator, OJ 1977 L327/26 ראו לדוגמא36

[1978] 1 CMLR D42 . 
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other fields. Even short of active co-ordination in other fields between 
the parents, there may be a lessening of the competitive tension 
between them. Spillover is possible whether or not the JV parents are 
actual or potential competitors in the JV field; it is a particular risk 
where the parents remain in the same market as the JV or are 
competitors on markets upstream or downstream of or adjacent to the 
market in which the JV will be active”.37 

המיז4 החיובי אשר החל לפעול בתחו4 בו כל חברת הסעות לא יכולה היתה לפעול . כ5 אירע בעניננו

תחו4 בו התחרו חברי יעדי4 , זלג ג4 אל עבר תחו4 ההסעות של לקוחות מזדמני4, בפני עצמה

מיי4 של המיז4 הולידה פרקטיקות חמורות זליגה זו מגבולותיו הלגיטי. ביניה4 עובר להקמת המיז4

 .כש4 שתואר לעיל, ביותר לרבות תיאו4 מחירי4 וחלוקת השוק

 המבחני! המשפטיי! לבחינת המיז! המשות. 4.3
שינתה מ+ התפיסה הקלאסית של דיני התחרות אשר גרסה " מיזמי"השתרשותו של דפוס הפעולה ה

על פי .  תפיסה זו עברה שינוי38.רד לגמריחייבי4 להתנהל בנפ, וודאי עסקי4 מתחרי4, כי עסקי4

אי+ שיתו3 פעולה פסול .  הגישה הרווחת עתה יש ושיתופי פעולה עסקיי4 יגבירו את התחרות

 השתרשה ההכרה כי בנסיבות רבות ומגוונות יש לאשר או לפטור 7וא3 כי הסדר כובל הוא , מדעיקרא

 :י! תטיסנה בעניי+ בהחלטה שנית, עמד על כ5 קודמי. שיתופי פעולה מיזמיי4
, שיתופי פעולה בי+ עסקי4 עשויי4 במקרי4 רבי4 להגביר את התחרות"

וא4 במישור הדינאמי ) תחרות בי+ עסקי4 קיימי4(א4 במישור הסטאטי 
נקודת מוצא זו מהווה ). יצירת עסקי4 חדשי4 שיתחרו בעסקי4 קיימי4(

ו ג4 כמ, הנחת עבודה בסיסית של מערכי ההגבלי4 העסקיי4 בישראל
 39".בארצות הי4

, )פטור סוג למיזמי4 משותפי4(גישה זו מצאה ביטויה ההול4 ג4 במסגרת כללי ההגבלי4 העסקיי4 

הפוטרי4 מ+ החובה לפנות לקבלת אישור בית הדי+ מיזמי4 משותפי4 העומדי4 , 72001א"התשס

 .בתנאי4 מסוימי4

אשר נולד מתו5 הכרח או , פעולה כ+ככל שמדובר בשיתו3 , כמוב+, עמדה חיובית מעי+ זו תהא נכונה

להשיג יתרונות הנובעי4 למשל מצירופי , אות4 מסוגלי4 הצדדי4 להוכיח באופ+ מוחשי, צור5 חיוני

פשוט וברור כי אי+ לדברי4 כל תחולה במקו4 בו שיתו3 הפעולה הוא קרטליסטי .  הו+ ומומחיות

 א4 תכליתו היא להגדיל את 7או , נושא אופי של חלוקת שוק או תיאו4 של מחיר וכמות, באופיו

יש לשער כי הצדקתו , במקרה דנא.  רווחיות משתפי הפעולה באמצעות הפחתת התחרות ביניה4

רכב בהיק3 7הראשונית של מיז4 יעדי4 יכלה להתבסס על ההכרח לחבור על מנת להעמיד צי

עה אשר הקימו המינימלי הנדרש במכרז מרכז ההסברה ואשר לא היה ברשות א3 אחת מחברות ההס

נמצא כי לעת בחינתו של מיז4 משות3 שומה עלינו לוודא תחילה כי המיז4 אינו .  לבדה, את המיז4

משמש ככסות להסדר קרטלי לריסו+ התחרות בי+ הצדדי4 וכי אי+ הוא נעשה במטרה או בידיעה כי 

 .  פועלו למעשה הוא הפחתת התחרות בי+ חברי המיז4

אינו משמש כמסווה לתיאו4 אסור וכל כוונת החוברי4 בו היא לייעל ג4 בשעה בה המיז4 , ע4 זאת

. אי+ להתעל4 מהחששות התחרותיי4 הטמוני4 בקיומו או בפועלו של המיז4, או לפתח את עסקיה4

                                                      
37 Bellamy & Child, Common Market Law of Competition, (4th Ed., 1993), 239. 
הקרבה בי+ : "... נאמר בעניי+ זה כ2175, 213ג  " כמשפטי!, "ות3 כהסדר כובלמיז4 מש", מזרחי'  במאמרה של מ38

מזרחי מסתמכת ' מ. ביוצרה תנאי4 נוחי4 להידברות, מסוכנת לתחרות, המתלווה בהכרת שיתו3 פעולה, מנהלי עסקי4
 .The Wealth of Nationsבחיבורי הידוע ' בהקשר זה על דבריו של  אד4 סמית

 מאישור בית הדי6 להסדר 14 החלטה בדבר אי מת6 פטור על פי סעי. 4מ " גרנית הכרמל השקעות בע4מיז! י! תטיס  39
 .ההפניות הושמטו, 5.1פסקה , 3008959 הגבלי! עסקיי! 2000; כובל
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הגבלת התחרות בשוק בו עתיד לפעול : שני אלה, בעיקר4, מרחבי התפרשות4 של חששות אלה ה4

שאינ4 שוק המיז4 , החברי4 במיז4 בשווקי4 אחרי4והגבלת התחרות בי+ ; המיז4 המשות3

ובי+ באופ+ סמוי שעיקרו ,  כי השותפי4 יבואו לידי תיאו4 מפורש ביניה74בי+ באופ+ ישיר , המשות3

  40.הפחתת תמריצי התחרות בי+ הורי המיז4 כפועל יוצא משותפות4 בו

מת המיז4 שוללת את שכ+ הק, ההגבלה התחרותית הנוצרת בשוק המיז4 המשות3 טבעית וברורה

לאחר שבחרו להשיא את רווחיה4 באותו שוק באמצעות הפעילות , תמריצי הצדדי4 להתחרות בו

נסיונ4 של הורי המיז4 המשות3 להתחרות , על פי גישה הקיימת בפסיקה,  מעבר לאמור41.המשותפת

הנחה  מכל מקו4 ה42.בו עשוי להיחשב כמנוגד לחובה החוזית לנהוג בדר5 מקובלת ובתו4 לב

 :המסתברת היא כי מקימי המיז4 המשות3 ימנעו מלהתחרות במיז4 עצמו
“If the parent companies are in competition, or might compete absent 
the joint venture, it may be assumed that neither will compete with the 
progeny in its line of commerce. Inevitably, the operations of the joint 
venture will be frozen to those lines of commerce which will not bring 
it into competition with the parents, and the latter, by the same token 
will be foreclosed from the joint venture’s market”.43 

עשויה השותפות בו להשפיע על תמריציה4 של ,  המיז4אול4 מלבד השפעת המיז4 על הנעשה בשוק

ככל שערכו של .  משיקי4 ואחרי4, הורי המיז4 להתחרות זה בזה בשווקי4 החורגי4 משוק המיז4

המיז4 המשות3 מהותי יותר עבור עסקי הצדדי4 וככל שמשקלו הכספי בתו5 שלל עסקיה4 כבד יותר 

דטה   דוגמא לכ5 תימצא בעניי+ 44 .האחרי4 יפחת התמרי= שלה4 להתחרות זה בזה בעסקיה4 7

 שהוק4 על ידי שלוש חברות הביטוח 7 דטה קאר שמו 7 באותו מקרה נבח+ מיז4 משות3 45.קאר

, )כתוארה אז(אב בית הדי+ . על מנת לפעול בתחו4 התוכנות לשמאות רכב, המובילות והגדולות בענ3

 : השופטת נאור קבעה כי' כב
טומ+ בחובו ג4 הגבלה של חברות הביטוח הסדר הפעלתה של דטה קאר "

ולא רק בתחו! , בתחו! הבטוחהעלולה להפחית את התחרות בעסקי4 
 46".תוכנות שמאות הרכב

מהווה המיז4 א3 כר נוח , של הצדדי4 לו" מפת התמריצי4"מעבר להשפעת המיז4 על , לבסו3

 :העשויי4 כשלעצמ4 להפחית את התחרות בי+ הורי המיז4, חילופי מידעל
 בי+ הקונגלומרטי4 מגדיל את החשש 7 מיזמי4 משותפי4 7שיתו3 פעולה "

אינטרס מהותי משות3 בי+ גופי4 . לריסו+ התחרות בינ4 לבי+ עצמ4
מיז4 משות3 הוא ; עסקיי4 צפוי להקטי+ ולעיתי4 א3 למנוע תחרות בינה4

וה+ במסגרת , ה+ בעצ4 קיומו, דוגמא מוכרת לאינטרס מהותי משות3 כזה

                                                      
 Barry E. Hawk, United States, Common Market andראו ,  חשש תחרותי נוס3 הוא דחיקת צדדי4 שלישיי404

International Antitrust: A Comperative Guide (vol. II Sec. Ed.) 298-299 , א5 בפועל ג4 את החשש הזה נית+ לסווג
 .בהתא4 לחלוקה הדיכוטומית של פגיעה בתחרות בשוק המיז4 לעומת פגיעה בתחרות בשווקי4 מחו= לשוק המיז4

 החלטה להסכי! למיזוג חברות 4מ "בעוכור תעשיות '  מקבוצת קלרידגColumbus Capital Corporationמיזוג בי6  41
 .18עמוד , 3001322 הגבלי! עסקיי! 1998; בתנאי!

 .6787679, 672) 4(ד מג"פ, מ"ברטו6 תכנו6 וייצור בע' נ) א"חכ(החברה הכלכלית לאילת  415/88א " ע 42
43  U.S. v. Penn-Olin Chemical Co. et al., 84 S. Ct.(1964) 1710, 1716. 

' נ' ואח) 1985(גדות מסופי! לכימיקלי!  468/95) ירושלי4(ע "עדיאל בה' השופט י' ת דבריו של כבראו לעניי+ זה א
 : 9פסקה , 3006233 הגבלי! עסקיי! 1996; הממונה על הגבלי! עסקיי!

ההסכמה על אי התחרות לא באה לעול4 אלא , לשו+ אחר. שני ההסדרי4 הינ4 שני פני4 לאותה עיסקה, מבחינה כלכלית"
לא היו הצדדי4 מסכימי4 על הפסקת , צר נלווה להסכמה על שיתו3 הפעולה העסקי ובלעדי ההסכמה האחרונהכתו

על מנת , הידע החוזי4 ובעיקר את המסופי4 שלה+ לגדות מסופי4, גדות וכלל לא מכרו את כל הציוד. התחרות ביניה4
נשמט , שהרי לאחר מכירת4 של כל אלה, ולהמשי5 ולעסוק בתחו4 זה כמתחרות של גדות מסופי4 או כמתחרות זו בז

ההסכ4 על אי התחרות הינו הפ+ האחר של ההסכ4 על שיתו3 הפעולה , משמע. הבסיס לפעילות+ העיסקית בתחו4 זה
 ."    בעסקי כימיקלי4) ללא התחרות מצד מייסדיו(בהקמת המיז4 המשות3 שיעסוק 

 .31' עמ, 39ראו הערת שוליי4 ,  ההחלטה בעניי+ י4 תטיס44
 .3001542 הגבלי! עסקיי! 1996; הממונה על הגבלי! עסקיי!' קאר נ4דטה 465/95ע " ה45
 .'פסקה ו, ש4 46
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ואשר עלולה להוות בתנאי4 מסויימי4 אמצעי , פעולה שהוא יוצרלשיתו3 
 47".קונגלומרטי בהיותו תוו5 נוח להעברת מידע7לתאו4 בי+

,  של עסקאות העלולות להגביל תחרות(ex ante)המחייבי4 בחינת+ מראש , בדיני התחרות הישראליי4

ריוני4 ברורי4 לבחינת התגבשו ע4 חלו3 העיתי4 והתפתחות דיני ההגבלי4 העסקיי4 מספר קריט

  48.מיזמי4 משותפי4

קבע בית , לחוק ההגבלי4 עסקיי4'  ש4 נבח+ מיז4 משות3 באספקלריה של פרק ב49,עניי6 איסכורב

מודל ראוי לבחינת השפעתו " מהוויPenn-Olin 4הדי+ להגבלי4 עסקיי4 כי המבחני4 שנקבעו בעניי+ 

 :שנוסחו במקור4 להל+ המבחני4 כפי 50".של המיז4 המשות3 על התחרות
 “[T]he number and power of the competitors in the relevant market; 
the background of their growth; the power of the joint venturers; the 
relationship of their lines of commerce; the competition existing 
between them and the power of each in dealing with the competitors of 
the other; the setting in which the joint venture was created; the reasons 
and necessities for its existence; the joint venture's line of commerce 
and the relationship thereof to that of its parents; the adaptability of its 
line of commerce to non-competitive practices; the potential power of 
the joint venture in the relevant market; an appraisal of what the 
competition in the relevant market would have been if one of the joint 
venturers had entered it alone instead of through Penn-Olin; the effect, 
in the event of this occurrence, of the other joint venturer's potential 
competition; and such other factors as might indicate potential risk to 
competition in the relevant market”.51  

בי+ היתר ייבח+ . נית לבחינת המיז4 המשות3נקודת מוצא ראשו, א4 כ+,  מהוויPenn-Olin4מבחני 

 7 ההכרח לעיתי4 7המיז4 המשות3 בהתא4 לנסיבות האופפות את הקמתו בדגש על הנחיצות 

ועל פי התחומי4 בה4 צפוי המיז4 עצמו , בהתא4 לזהות הורי המיז4 ותחומי פעילות4, בחבירה

ת המוכחות הצפויות לנבוע ממנו  ככלל יאושר המיז4 א4 התועלו52.לפעול ולנסיבות השוק הרלוונטי

כלל זה יהיה נכו+ ג4 כאשר החוברי4 במיז4 אינ4 . ואי+ צפוי בגינו נזק רב לתחרות, ה+ משמעותיות

 .ובלבד שהענ3 בו ה4 פועלי4 הינו תחרותי מאוד, בעלי מעמד זניח בענ3 בו ה4 פועלי4

ר מ+ החובה לקבל אישור כלל כזה יוש4 בהחלטת הממונה על הגבלי4 עסקיי4 במסגרתה העניק פטו

לאחר שהשתכנע כי המיז4 אינו פוגע בתחרות , למיז4 בתחו4 הגז הטבעי, בית הדי+ להגבלי4 עסקיי4

באופ+ משמעותי וכי הקמתו מתחייבת לאור ההשקעה הכספית הגדולה הכרוכה בהקמת מער5 של גז 

 :טבעי
שהשקעה בהיק3 הנדרש , בדיקות מוקדמות שערכו מומחי4 העלו"

 השקעה 7תהא בת ביצוע באחת משתי דרכי4 , ו של מער5 הגזלהקמת
מאחר והקמת . י מספר גופי4 במשות3"ממשלתית או השקעה פרטית ע

נותר , י הממשלה אינה עולה בקנה אחד ע4 מדיניות הממשלה"המער5 ע
 53".המיז4 המשות3 הדר5 המועדפת לביצוע הפרוייקט

                                                      
הגבלי!  2000;  מאישור בית הדי6 להסדר כובל14 החלטה בדבר אי מת6 פטור על פי סעי. 4אנרגיית המזרח התיכו6  47

 .34' עמ, 3008959 עסקיי!
 .בהתא4 אתייחס בעיקר לקריטריוני4 לבחינת מיזמי4 משותפי4 אופקיי4. במוקד קביעה זו עומד מיז4 משות3 אופקי 48

 .3002667 עסקיי! הגבלי! 1997; הממונה על הגבלי! עסקיי!'  נמ" שירותי פלדות בעאיסכור 1/97  ערר49 
 .20פסקה ,  ש504
 .1720' עמ, 43ת שוליי4 ראו הער, Penn-Olin פסק הדי+ בעניי+ 51
ראו הערת שוליי4 , ההחלטה בעניי+ י4 תטיס; 15' עמ, 47ראו הערת שוליי4 ,  ההחלטה בעניי+ אנרגיית המזרח התיכו+52

 .22' עמ, 39
 .3001372הגבלי! עסקיי!  1996;  מאישור בית הדי6 להסדר כובל14 פטור על פי סעי. 4פרויקט הגז הטבעי  53
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 54.הפוטנציאליי4 הגדולי4 ביותר של גז טבעיהפטור הוענק א3 כי מבקשיו היו חמשת הלקוחות 

כאשר המיז4 המשות3 מצמיח למקימיו אינטרס מהותי שהיקפו גדול ביחס להיק3 הפעילות , מאיד5

נימוק זה הוא שהביא . הרי שהדבר עשוי למנוע את אישורו, העצמאי של כל אחד ממקימי המיז4

 :י! תטיס בעניי+ להחלטה שלא לאשר את המיז4 המשות3 שנבח+ על ידי הממונה
מקימה לה4 , שהיקפו מהותי ביותר לשותפי4 בו, שותפות במיז4 משות3"

ולא לפגוע האחד , תמרי= משמעותי לנהוג זה בזה מנהג שותפי4
באינטרסי4 הכלכליי4 של האחר ג4 בתחומי4 שאינ4 קשורי4 כלל 

שוויו של המיז4 המשות3 כא+ עולה על . לתחו4 בו פועל המיז4 המשות3
 310מגיע כדי , לפי שווי רכישתה, שוויה של גרנית הכרמל. יליו+ דולר מ800

 7220שוויה של קבוצת דלק בתחו4 הרלוונטי עומד על כ. מיליו+ דולר בער5
האינטרס הכלכלי של קבוצת דלק במיז4 י4 תטיס יל5 ... מיליו+ דולר

ויאפיל על האינטרס הכלכלי שלה בתחו4 בו היא מתחרה ע4 גרנית 
עניינה יל5 ויתמקד בראש ובראשונה בהצלחת מיז4 י4 תטיס ו, הכרמל

 55".ובקידומו 
א5 בתנאי שהענ3 בו , המיז4 המשות3 יאושר ג4 כאשר החוברי4 בו מחזיקי4 בנתח שוק ניכר, א4 כ+

העדר תחרות מחירי4 וקיומו של אוליגופול כמו ג4 , מיעוט שחקני4, מבנהו של הענ3. מדובר תחרותי

עוד אציי+ כי הנטייה היא לבחו+ . ה4 בעלי משקל מיוחד בהיבט זה, ת של הענ3ההסיטוריה התחרותי

מאשר מיז4 שעיקרו , באופ+ חיובי יותר מיז4 משות3 בשלבי הייצור המביא לסינרגיה תפעולית

מסגרת שיווקית בה נקבעי4 המחירי4 והכמויות של המוצרי4 המיוצרי4 על ידי הצדדי4 למיז4 

 56.זה לזהמתחרי4 ) או היו( שהינ4 

 co-operative("בי+ מיזמי4 לשיתו3 פעולה לבי+ מיזמי4 ריכוזיי4  משפט הקהילייה האירופית מבדיל

joint ventures" , לעומת"concentrative joint ventures .(" 4מיז4 ריכוזי הוא כזה העונה על שני תנאי

תפקד כישות כלכלית על פי התנאי הראשו+ נדרש כי המיז4 יוק4 לטווח ארו5 וכי י. מצטברי4

לווסת או לתא4 את ההתנהגות , נאסר על המיז4 להתערב, על פי התנאי השני. עצמאית ואוטונומית

  57.התחרותית של חברי המיז4 בינ4 לבי+ עצמ4 או בינ4 לבי+ המיז4

הרציונאל העומד בבסיס החלוקה האמורה הוא שבדר5 כלל הקמת מיז4 משות3 ריכוזי משקפת 

על מער5 ההגבלי4 העסקיי4 להתערב בתהלי5 זה . שינויי4 מבניי4 בענ3 הרלבנטיתהלי5 דינמי של 

. רק א4 השינוי המבני ישנה את מאז+ התחרות בענ3 באופ+ המעניק למיז4 החדש כוח שוק ממשי

תו5 שה+ , מיז4 לשיתו3 פעולה במסגרתו חברות משתפות פעולה ביניה+ בתחו4 מסוי4, מאיד5

ועל כ+ יש להתמודד עימו בכלי4 , אינו משק3 תמורה דרסטית בענ3, מי4נותרות עצמאיות ביתר התחו

 :  השגרתיי4 מתחו4 דיני ההסדרי4 הכובלי4
“The rationale behind this distinction is that the creation of a joint 
venture undertaking which is truly concentrative in nature generally 
ought to be appraised as bringing about a lasting change in the 
structures of the participating undertakings reflecting the dynamic 
process of market restructuring in the industry in question. The 
competition authorities ought only to interfere in this restructuring 
process if the operation will impede the competitive structure of the 
market by creating or strengthening a dominant position. On the other 

                                                      
א5 ההחלטה הנדונה ממחישה כי מקו4 בו המיז4 נושא עמו יתרונות , בסופו של יו4 הפרוייקט לא יצא אל הפועל 54

 .הרי שהוא יאושר, בתחרותמשמעותיי4 לגודל ואי+ צפויה בגינו פגיעה 
, לעניי+ זה ראו ההחלטות בעניי+ אנרגיית המזרח התיכו+; 31' עמ, 39ראו הערת שוליי4 ,  ההחלטה בעניי+ י4 תטיס55

 .41 הערת שוליי4 ',ובעניי+ כור קלרידג, 47הערת שוליי4 
 .4067410' עמ, 30ראו הערת שולייAmerican Bar Association , 4ראו בספר של , ב"כ5 הוא הדי+ בארה 56

 .317'  עמ37ראו הערת שולייBellamy & Child , 4ספר4 של  57 
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hand, co-operative joint ventures involving competing undertakings 
which remain independent are generally to be viewed as restricting or 
distorting competition and will fall to be assessed under Article 85 and 
86 of the Treaty”.58 

שכ+ אי+ בפנינו , ולא התקשרו בעסקת מיזוג, בייסוד יעדי4 ביצעו החברות המקימות הסדר כובל

מה נית+ לומר כי א3 בהתא4 בדו. כי א4 שיתו3 פעולה תחו4 ומוגבל בהיקפו, קבוע" איחוד כוחות"

יעדי4 מקיימת , אמנ4. לכללי המשפט האירופיי4 מהווה יעדי4 מיז4 לשיתו3 פעולה ולא מיז4 ריכוזי

יעדי4 היא ישות כלכלית עצמאית שנועדה לפעול באופ+ : את התנאי הראשו+ להגדרת מיז4 ריכוזי

שכ+ היא מווסתת את , א5 אי+ היא מקיימת את התנאי החיוני השני, אוטונומי לטווח ארו5

חלק עיקרי מפעולות יעדי4 הוא חלוקת עבודת ההסעות בי+ : ההתנהגות התחרותית של חברותיה

 .חברי המיז4

 .על רקע האמור לעיל, לבחינת המשמעויות המשפטיות הנלוות למיז4 יעדי4, אפנה אפוא

  ניתוח משפטי4יעדי!  .5
, בצעה במסגרת יעדי4 כש4 שתוארו לעילבהקמת יעדי4 ובפעילות המשותפת של חברות ההסעה שהת

מובהק " הסדר כובל"וק4 , לחוק ההגבלי4 העסקיי4) 3)(ב(2וסעי3 ) 1)(ב(2התמלאו תנאי סעי3 

  התקיימות חלק מהתנאי4 היא מובנת מאליה ואי+ צור5 59.במובנו של חוק ההגבלי4 העסקיי4

בני אד! המנהלי! "עדי4 ה+ אי+ חולק כי החברות אשר החזיקו במניות י: להתעכב עליה ארוכות

 . שצדדי4 לו ה+ אות+ חברות" הסדר"וכי החבירה והפעילות המשותפת ה+ פרי , "עסקי!

נתחוור עד מהרה כי מדובר , א5 ג4 בבואי לבחו+ את מהות ההתקשרות בי+ חברות ההסעה ואת תכניה

יו להתחרות בהסדר שבמסגרתו קבעו לה4 המתחרי4 תיאומי4 על אות4 נושאי4 עליה4 אמורי4 ה

כל אימת שחברות יעדי4 ": שיוצע או שישול!, מחיר שיידרש"הכבילות שבהסדר נגעו ל.  זה בזה

כאשר ליעדי4 עצמה לא היה כל , הגישו הצעות משותפות עבור מכרז מסוי4 במסגרת המיז4 המשות3

רי ה, צי רכב משלה והביצוע נחלק בי+ החברות מקימות יעדי4 המתחרות זו בזו מחו= ליעדי4

כ5 היה ג4 במסגרת פעילותה .  שהתגבשה כבילה שעניינה המחיר שיוצע על יד+ במכרז או בהזמנה

ידי 7בעת שהתקשרו חברות יעדי4 ע4 לקוחות מזדמני4 שהופנו אליה4 על: השוטפת של יעדי4

המחירו+ התבסס על המחירי4 . מחירו6 שנקבע מראש בי6 חברות ההסעהפעלו ה+ על פי , המיז4

מחירי4 שהיו גבוהי4 באופ+ יחסי למחירי שוק , סגרת התקשרות יעדי4 ע4 בנק לאומישנקבעו במ

 . המהווה עבירה קשה על חוק ההגבלי4 העסקיי4(price fixing) תיאו! מחירי!  בכ5 ק4 60.ההסעות

ג4 א4 נית+ היה לטעו+ כי חלק4 של המכרזי4 היה כזה שללא שיתו3 פעולה בי+ החברות לא , ודוק

הרי שאי+ בכ5 להסביר את תיאומי , ל להגיש הצעה ועל כ+ אי+ זו הגבלה של התחרותנית+ היה כל

דווקא העובדה , אדרבא.  לגביה4 לא היה הכרח כאמור, המחירי4 ביתר המכרזי4 והזמנות העבודה

היא המלמדת , לפעולות עסקיות רבות אחרות" הכרחי"כי תיאו4 המחירי4 חלחל משיתו3 פעולה 

הסדר " בהגדרת 7ה שבהיכללות המיז4 המשות3 בי+ מתחרי4 ומתחרי4 בכוח יותר מכל על ההצדק

 . לחוק ההגבלי4 העסקיי24כמשמעותה בסעי3 " כובל

                                                      
 .3177318' עמ,  ש584
; לחוק ההגבלי! העסקיי!) 1)(א(43 קביעה לפי סעי. 4 הבשמי! הסלקטיביי! בשוק כובלי! הסדרי! ראו לעניי+ זה 59

 .4.2פסקה , 3002438  עסקיי!הגבלי! 1999
 .4' עמ, 25.11.98הודעת אברה4 זאבי מיו4 ; 5' עמ, 29.12.98 הודעת אפריי4 אהרו+ מיו4 60
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חברות יעדי4 חילקו בינ+ לבי+ עצמ+ את . "חלוקת השוק"הכבילות בי+ חברות יעדי4 נגעו א3 ל

בכ5 . שר תואר לעילההזמנות למת+ שירותי הסעות ותיירות בהתא4 למפתח החלוקה הגיאוגרפי א

העיד על כ5 ". מקו! העיסוק"כבלו עצמ+ בכבילה שמהותה ועניינה חלוקת השוק ביניה+ בהתא4 ל

 :האחראי על סידור העבודה ביעדי4
אני מתכוו+ לסידור . אני אחראי על חלוקת סידור העבודה של יעדי4"

העבודה של צבר ההזמנות שה4 מקבלי4 בעקבות מכרזי4 ארציי4 ועוד 
 61..."אני מחלק את העבודה בי+ יעדי4 לפי חלוקה גיאוגרפית... ותעבוד

 : ל ובעליה של החברה מטיילי עירו+"מנכהתייחס לכ5 ג4 

 ?א4 מתקבלת עבודה למשל בצפו+ למי היא תינת+. ש"
א4 צרי5 משרד אחד וזו עבודה קטנה הוא ית+ אותה למשרד שהוא . ת

  62".לה4 קריטריוני4חושב שהוא קיבל מעט עבודה בזמ+ האחרו+ יש 
+ חברות תחרות בי ומנעה את הקבוע" חלוקהמפתח "על פי נעשתה בי+ החברות חלוקת ההזמנות 

בכ5 מהווה ההסדר שבי+ חברות יעדי4 הסדר כובל ג4 בהתא4 לתנאי4  .יעדי4 על הזמנות אלה

ל עבודות השואפת לאז+ בי+ מי שקיב" צודקת"חלוקת עבודה , אכ+. לחוק) 3)(ב(2הקבועי4 בסעי3 

אולי לשרת את חוש הצדק , מה שיש בו. תחרות7לרוב למתחרה שלא זכה לקבל עבודות אינה תחלי3

אשר לסייגה נית+ רק ,  מנע תחרות ובכ5 פגע באינטרס הציבורי בקיומה של תחרות כזו7של יעדי4 

 ).או בפטור הנית+ על ידי הממונה(בהיתר מאת בית הדי+ להגבלי4 עסקיי4 

לחוק ההגבלי4 ) א(2תפעולה מהווי4 הסדר כובל א3 בהתא4 להוראותיו של סעי3 הקמת יעדי4 ו

למנוע או להפחית את " שכ+ בפעולותיה+ הגבילו החברות את עצמ+ באופ+ אשר עלול 63,העסקיי4

הפחתת התחרות נבעה בעיקר מחלחול הפעילות המשותפת אל עבר הזמנות ". התחרות בעסקי!

מתיאו4 , לא הצריכו התארגנות משותפת של כמה חברות הסעהומכרזי4 אשר דרישות הס3 שלה4 

 . המחירי4 ומחלוקת השוק

כי לו היה מובא מיז4 יעדי4 לאישור מער5 ההגבלי4 , מבלי לקבוע מסמרות בדבר, בהערת אגב יצויי+

שכ+ למיז4 יעדי4 נלוו ,  מת+ אישור מותנה למיז4 זה7תוצאה מסתברת לכ5 הייתה , העסקיי4

מצב הדברי4 אשר שרר בענ3 . מאפייני4 מקובלי4 במיזמי4 משותפי4, ל ולמגוו+יתרונות לגוד

התקשו לתת , ולעיתי4 א3 בינוניות וגדולות, ההובלה היבשתית של נוסעי4 היה כזה בו חברות קטנות

 :התייחס לכ5 מר יעקב הור+ בהודעתו.  מענה לביקושי4 חריגי4 שהופנו אליה+
 וימי4 חילי4 שלוקחי4 תלמידי4 לתל היה לנו קשה מאוד ביו4 ירושלי4"

היינו צריכי4 להיעזר בחברות אחרות לביצוע המשימה ולא יכולנו . השומר
לקבל הזמנות מלקוחות קבועי4 בשל עוד3 הזמנות בימי4 אלו וא3 החזרנו 

כמו כ+ ביו4 ירושלי4 היו . ויזות צבאיות למשרד הביטחו+ בימי4 אלו
 ושכרנו אות4 מראש מחברות אחרות  אוטובוסי71004 ל50חסרי4 לנו בי+ 

 64".על בסיס מזומ+ ומימנו מאות שקלי4 מכיסנו מעבר לסכו4 שקיבלנו
לבד ,  אחת החברות הגדולות באר=7 הור+ את ליבובי= 7התייחס בכ5 אל החברה שבבעלותו , מר הור+

ות ההסעה הכבידו ביתר שאת על חבר, עליה4 עמד מר הור+, הדעת נותנת כי קשיי4 אלה. מאגד ומד+

 .הקטנות יותר ופגעו ביכולת+ להתחרות באופ+ אפקטיבי

הקל על חברות ההסעה לספק ביקושי4 בימי4 , שיתו3 הפעולה שקר4 עור וגידי4 במסגרת יעדי4

כ5 נהנו חברות יעדי4 מ+ היתרונות לגודל ". פיקי4"ימי4 אשר כונו בעגה המקובלת , עמוסי4

                                                      
 .273' עמ, 25.11.98 הודעת יוס3 נעמ+ מיו4 61
 .4' עמ, 29.12.98הודעת אפריי4 אהרו+ מיו4  62
 .4.3פסקה , 59ראו הערת שוליי4 ,  קביעת הממונה בעניי+ הבשמי4 הסלקטיביי634
 .3' עמ, 8.3.99 הודעת יעקב הור+ מיו4 64
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 ההיצע המוגדל של שירותי הסעה אות4 יכלו החברות  פועל יוצא מ+7שבחבירה במיז4 המשות3 

אופי הענ3 חייב קיומ4 של שיתופי פעולה בהיק3 כה , למעשה. להעמיד לשימוש4 של גורמי הביקוש

בשל כ5 קיימה . עד שיעדי4 עצמה לא יכלה לספק תמיד את הביקושי4 החריגי4 שהוצבו בפניה, נרחב

תיאר זאת . בכדי שאלה יסייעו לה במקרי הצור5, יעדי4 קשרי4 עסקיי4 ע4 חברות הסעה נוספות

 :בלשונו הציורית, מנהל החשבונות של יעדי4
בעבודה הזאת יש . יש ספקי4 נוספי4 שעובדי4 ע4 יעדי4 על בסיס קבוע"

אנחנו לא יכולי4 לבוא לספקי4 הנוספי4 ולדרוש מה4 . כל מיני פיקי4
לה4 עבודה כל הזמ+ לכ+ אנו מעבירי4 , עבודה רק כאשר יש פיצו= בעבודה

 65".וכ5 יוצרי4 התחייבות שלה4 שמתי שצרי5 ה4 יעזרו לנו
, שהיה הקטליזטור העיקרי לחבירת+ של שמונה חברות ההסעה מקימות יעדי4, מכרז מרכז ההסברה

הקמת המיז4 נשאה עמה . מהווה דוגמא נאותה למיצוי היתרונות לגודל שנוצרו עקב הקמת המיז4

באפשרה לחברות לחדור לתחו4 אשר נשלט בכיפה על ידי בעל , תחרותיי74פרו, פקטורי4 חיוביי4

אשר עד אז נהנה מבלעדיות למעשה במכרז מרכז ,  אגד7המונופולי+ בתחבורה ציבורית באוטובוסי4 

בהורדת מחירי מכרז מרכז ההסברה , תחרותיות באו לידי ביטוי מיידי7ההשפעות הפרו. ההסברה

תרמה להוזלה משמעותית זו . ס למחירי4 הקודמי4 שנגבו על ידי אגדביח, 50% עד 40%בשיעור של 

, רכב מגווני4 בגודל74יכולתה של יעדי4 למצות יתרונות למגוו+ ולהעמיד לרשות מרכז ההסברה כלי

  66.רכב קטני4 מאוטובוסי74ובכלל זה ג4 כלי

 67,ישראל באותה עתיצויי+ כי א3 שבמסגרת יעדי4 חברו עשר חברות ההובלה ההדומיננטיות שפעלו ב

אחד .  נותרה אגד החברה הגדולה והחזקה באר=, הרי שג4 לאחר איחוד כוחותיה+ של החברות

 : הנחקרי4 התייחס לעניי+ זה בהודעתו
ד+ הוא . אני לא חושב שחו= מאגד וד+ יש עוד גופי4 מאורגני4 כמו יעדי4"

מתחרי4 זה א4 לא יהיו לו . אגד הוא גדול ובולע את רוב העבודה. לא גדול
מתו5 החברות . קצת יותר מד+, יעדי4 היא שנייה בגודל. יהיה יותר גרוע

ביעדי4 יש שלוש חברות שה+ מהעשר הגדולות בישראל וה+ הור+ את 
 68."נתניה ועירו+. נ.א, ליבובי=

המאפייני4 את ענ3 , יתרונות למבנה רשתאפשרה החבירה לחברות יעדי4 ליהנות מ, מלבד לכ5

יהיו ,  עלויותיה של חברת הסעות אשר סניפיה ורכביה פרושי4 בכל רחבי האר=69.תההובלה היבשתי

 עניי+ זה נכו+ ג4 ביחס 70.בעלת סני3 אחד בלבד, פחותות ביחס לעלויותיה של חברה אחת גדולה

, מצפונה עד נגבה, חברות יעדי4 היו פרושות בכל רחבי המדינה.  למספר חברות הפועלות במשות3

הבטיחה את השאת היתרונות למבנה רשת ואת החסכו+ המשמעותי , רישה זופ. מימה עד קדמה

 71.והיוותה גור4 משמעותי להתאגדות+ המשותפת, בעלויות

מסתמא כי לו היה מובא המיז4 לאישורו של מער5 , נוכח התועלות הללו אשר צמחו מהקמת יעדי4

ורת תנאי4 אשר היו מוצבי4 בכפו3 לש, היה הוא עשוי להתאשר כמיז4 לגיטימי, ההגבלי4 העסקיי4

איסור על יעדי4 לגשת למכרזי4 או להתקשר ע4 לקוחות אשר אינ4 דורשי4 כתנאי : בפניו שעיקר4

                                                      
 .1' עמ, 20.12.98 מיו4  הודעת רמי חכי654
 .1' עמ, 18.3.99 הודעת יעקב הור+ מיו4 66
 .1' עמ, 28.12.98הודעת יעקב הור+ מיו4 ; 6' עמ , 28.12.98 הודעת יוס3 קו5 מיו4 67
 .3' עמ, 25.11.98 הודעת יוס3 נעמ+ מיו4 68
 .15' עמ, 7ראו הערת שוליי4 , א" החלטת הממונה בעניי+ נצב69
עלויותיה של חברה המחזיקה רכבי4 בסניפה החיפאי יהיו ,  כאשר לקוח מזמי+ שירותי הסעה מחיפה לרמת הגול+70

ועל כ+ היא נאלצת לשלוח לחיפה רכבי4 במיוחד לצור5 ביצוע , פחותות ביחס לחברה אשר אי+ ברשותה סני3 חיפאי
.  צר המבוקש הוא קישור ליעדי4 באזורי4 גיאוגרפיי4 שוני4מאפיי+ זה קיי4 במיוחד בתחו4 ההיסעי4 בו המו. ההסעה
 .די בהסכ4 סליקה של שירותי היסעי4. אי+ משמעות הדבר כי על חברות ההיסעי4 לתא4 מחירי4, ע4 זאת

 .1' עמ, 8.3.99 הודעת אשר קליימ+ מיו4 71
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 תחימת המיז4 7רכב שאי+ באפשרותה של חברה אחת לספק וכ+ 7ס3 להתקשרות מספר גבוה של כלי

כל חברי המיז4 כדי כדי שנית+ יהיה לראות ע4 חלו3 הזמ+ הא4 חיונית היא חבירת4 של , בזמ+

 . להעמיד צי רכב נאות בסדר גודל הנדרש במכרזי4

 

 סו. דבר .6
, כמתואר בקביעתי זו, בי+ חברות ההסעה אשר חברו במסגרת יעדי4כי ההסדרי4 עולה מ+ המקוב= 

על הסדרי4 אלה לא נתבקש מראש . בחוק ההגבלי4 העסקיי44 כמשמעות, י4 כובלי4מהווי4 הסדר

  .בכ5 הופרו הוראות חוק ההגבלי4 העסקיי4. לא נית+כל אישור וממילא ג4 

לחוק ההגבלי4 העסקיי4 תהא קביעה זו ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הלי5 ) ה(43כאמור בסעי3 

לחוק ההגבלי4 העסקיי4 אי+ בקבלת החלטתי זו כדי למנוע או לעכב ) ו(43בהתא4 לסעי3 . משפטי

 . לחוק ההגבלי4 העסקיי4) 1)(א(47שעבר על הוראות סעי3 , מלהעמיד לדי+ אד4

תו5 שלושי4 ימי4 מיו4 , או על חלקה, כל אחד מהצדדי4 להסדר הכובל רשאי לערור על החלטתי זו

 .  שהודעה עליו הומצאה לו

 .לידי הממונה על הגנת הצרכ+ במשרד התעשייה והמסחר ולידי שר התחבורה עותק מקביעה זו יועבר

 

 

  דרור שטרו4

  עסקיי4הממונה על הגבלי4 

 

 

 ב"תשס, טבת'  י,ירושלי4

 2001,  דצמבר25   
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 עסקיים ה גבליםהה שותר

 :1988- ח"התשמ קייםעסה גבליםהה לחוק )א(26 סעיף פיל רזההכ

 מונופולין עלתב – מ"בע ראכרטיש

 MasterCard ו ישראכרט החיוב כרטיסי ליקתבס

 קחו: "לןהל(1988- ח"התשמ ,עסקיים ה גבליםהה לחוק )א(26 סעיף לפי סמכותיל תאםבה

 עלתב איה )"ראכרטיש: "להלן( מ"בע ראכרטיש חברת כי בזה כריזמ ינא ,")עסקייםה גבליםהה

.MasterCard-ו ישראכרט מסוג חיוב טיסיבכר הנעשות עסקאות ליקתבס לין מונופו

 ואמב .א

 בתי ואת בו המחזיקים את המשמש ,מגנטי פס ושאתנ סטיקלפ לוחית ,כלי אוה 1אשראי טיסכר

 זה בכלי מוששיה .ושירותים עסקאות עבור באשראי וםתשל וקבלת לביצוע ,בו ריםיהמכ העסק

 תהיבש מהרה עד לו קנה אך ,דנא מקדמת עימנו מצוי אינו ושירותים סחורות של רכישות ועלביצ

 ובחי ריכוז ,וםהתשל ונוחות פשטות :ונאיהקמע הסחר של החיים לעורק והפך ,במקומותינו

 שמקנה ,יחסית ,הרב לביטחון במצטבר ,בו בשימוש הכרוכות והטבות אחד למועד החשבון

 האשראי כרטיס את ידלוב – באמצעותו תשלום המכבדים העסק ולבתי למשתמשיו הכרטיס

 מזומנים ":הישןהדור"מן התשלוםמאמצעיבעליל ומובחן שונה ,עיקריתשלוםכאמצעי

 סיטירכ מספר .מאד עד לנפוץ הפך האשראי בכרטיס וששהשימ לכך הביאו אלה כל .והמחאות

 אשראי כרטיסי מליון 3.6 כעל עמד 2003 שנת ובסוף שנים רךלאו בתלילות גדל בישראל האשראי

 משנה הוא אף מתרחב לאבישר אשראי בכרטיסי העסקאות כלל היקף :זו אף זואל . 2עיליםפ

 ₪ יליארדמ 91-מ למעלה על עמד בישראל אשראי בכרטיסי העסקאות היקף 2003 בשנת .לשנה

 .₪ יליארדמ 102 על עמד 2004 בשנתו

 וכי "נטויה עוד היד" כי העובדה עם בבד בד ,האשראי בכרטיסי הפעילות של זה אדמ גדול יקףה

 ותהתחר בעיות פתרוןל לפעול העסקיים יםההגבל רךעמ את ומחייב חייב ,וגדל הולך בהם השימוש

 ולבער התרחבות חסמי לצמצם ,כניסה סמיח להנמיך :האשראי כרטיסי משק מענפי אחד בכל

 בענף מצויים עודם ךא 3 ,הוסרוו – הויזה כרטיסי בענף שנים במשך וייםמצ שהיו מונופול כשלי

 בדרך לפעול בכוונתי ,לה המשךב .זו בהכרזה אני נפנה כךל .MasterCard-וה הישראכרט כרטיסי

 חוזר מושילש חרא חפץ או לוחית" הוא ,1986-ו"התשמ ,חיוב יסיטכר בחוק הדרההג פי על ,אישרא רטיסכ 1
."התמורה של מיידי וםתשל ללא ספק מאת סיםכנ לרכישת המיועדים

 טבלה וכן 52'מע ,2003 שנתית קירהס- בישראל ותהבנקא רכתמע ,קרחמה יחידת ,יםנקבה על המפקח ,לישרא קבנ2
 .אלרשי מבנק בלוקשהת םונינת וכן 50'בעמ

 עד שהיתה ,ל.א.כ רתבחב חלקו את מילאו נקב כרמ יםהבנק על והמפקח הממונה אתורה פי עלו 2000 שנת מהלךב 3
 ,ומיאל החל 2001 שנת בתחילת .טנדיסקו בנקל – הויזה יסיטבכר שושנע סקאותע ליקתס ענףב וליןפונומ בעלת אז

 בכך .הזהוי כרטיסי ליקתס נףבע ,ל.א.לכ רהמתח ,ניש לקוסכ לפעול ,זה רךצול הקיםש ארדקאומיל חברת באמצעות
 .)וקהש מן צאהי – לאומיהבינ הבנק עלותשבב ארדק אלפא חברתש חרלא זאת( זה לענף יציבה תחרות באה
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MasterCard -

 עסקיים ה גבליםהה שותר

 וה הישראכרט ענפי לפתיחת ,העסקיים בליםההג לחוק 30 סעיף לפי הוראות מתן של

 .תחרותל –

 ותחרות מבנה ,םאפיינימ – איאשר טיסיכר .ב
 וכרטיסי חיוב כרטיסי ,אשראי לכרטיסי כולל םשכ 'אשראי כרטיס' המונח משמש רההשגו שוןבל

 עלופב ").חיוב כרטיסי קחו: "הלןל(1986-ו"שמהת ,חיוב כרטיסי וקבח אלה של כהגדרתם הבנק

 לרכישת יועדמה ,)credit card( ראישא יסכרט :כרטיסים של שונים סוגים בין להבחין נהוג

 deferred debit( דחהנ חיוב טיסכרו תמורה של מיידי לוםשת אלל ,אירשבא ספק מאת נכסים

card(-הרכישות עבור חודש בכל יחיד לחיוב תשלומיו ולרכז ישותיורכ צעלב לצרכן מאפשרה 

 למנטא .דחהנ חיוב טיסיכר ועלבפ הם שבשימוש הכרטיסים ביתמר ,אלשרבי .חודש באותו שביצע

 ".אשראי כרטיסי" גנריה בשם כולם את אכנה ,הנוחות לשם אך .עיקרי אינו הםב האשראי

 םה – נפיקיםהמ :בה משמשים שארבעה כמיתסה מערכת על בוססמ אשראי רטיסיכב ימוששה

 יםקיפנהמ .לקוחות לאותם איאשר מעניקים אשר הם כללוכ ,ללקוחות אשראי רטיסיכ המספקים

 איאשר כרטיסי של והמובהק העיקרי ההפצה ערוץ המהווים ,הבנקים ,רוב יפ על ,הם בישראל

 בו המשתמשים והם הכרטיס פקמונ םרעבו הצרכנים םה – הכרטיסים זיקימח 4;ללקוחותיהם

 כרטיס את מכבדיםה – עסקהיבת ;תיםוושיר וצריםמ של שונות רכישות :עסקאות ועלביצ

 אירשאה כרטיסי ברותח – ולקיםהסו ;בו וששימ תוך אצלם רכישות ומאפשרים האשראי

 .פירעון הבטחת לש רותשי ,דבר של בעיקרו ,הוא זה שירות .סליקה שירות העסק בתיל פקותמסה

 עסקה בית כלפי בוהתחיי בהם החיובים כי העסק לבית האשראי כרטיסי חברת מבטיחה במסגרתו

 ביתל ידה על ייפרעו ,בעסק תרושי או מוצר שרכשו בעת ,ידה על הנסלק הכרטיס זיקימח הלקוחות

 הנסלק האשראי בכרטיס שנעשו העסקאות חיובי שלל את כזתמר שראיהא כרטיסי חברת .העסק

 לבית ומעבירה מבטיחה יאה – עמלה ובעד ,סליקה הסכם על חתמה עימו מסויים עסקב ידה על

 עסק בית תואוב ושביצע ,סוג מאותו האשראי כרטיס מחזיקי התחייבו בהם התשלומים את העסק

 .הכרטיס באמצעות תשונו רכישות

 זיקחומ עסק תיב ,סולק ,נפיקמ :שחקנים רתמשרש ,ככלל ,אפוא ורכבתמ אשראי כרטיסי רכתעמ

 פיקנמ המנפיק :מוגדרים כללים פי על ,מוסכם באורח נוהג ,בתורו ,מהם אחד כלש ,הכרטיס

 מספק העסק ובית העסק יתבב וםתשל כאמצעי בכרטיס משתמש הלקוח .אשראי כרטיס ללקוחו

 ,הסולקו ,חהלקו שביצע העסקה פרטי את לסולק מעביר העסק בית .שירותים או טובין ללקוח

 ).עמלתו בניכוי( העסקה בגין הכסף את העסק לבית מעביר ,יקפנהמ עם בהסכם הקשור

 יןב דהאחו בעלות של פוסד )אומיהבינל והבנק דיסקונט ,ומיאל ,פועלים( םהעיקריי יםהבנק לגבי ,יםקי ישראלב 4
 שרכא ,איהאשר טיסיכר משק של תפתחותוה על השלכות לכך .תוליטששב איאשר כרטיסי חברתל פיקנהמ הבנק

 יםטיסרכ סליקת שווקי יןב חייץ גם בפועל רהצי – אישרא כרטיסי של ניםוש סוגים פיל וליםהגד נקיםהב בין החלוקה
 נוסףב .יסטרכה את פיקנלה איהאשר כרטיסי חברתל שראפי הבנק כי גם תכןי דההאחו מהבעלות צאיו פועלכ .אלה
-כ רק הוא האלה יםיסרטהכ היקף לםאו ראישא יסיטכר תןאחריו ועל מןבעצ פיקותנמאירשהא יסיטכר ותרבוח יש

 עם תףמשו מנפיק דרהס לפי שראיא טיסיכר תיהםלקוחול יםמנפיק יםחרא יםבנק ,נוסףב .הכרטיסים ללמכ 10%
 .כאמור אחודה בעלות קיימת הםב םהעיקריי יםבנקהמ חדא
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
 ותתכונ לבע ומבודל ובחןמ וםתשל כאמצעי העסק ובתי הצרכנים את משמש האשראי טיסכר

 :ייחודיים מוששי אפייניומ

ופשוט נוח תשלום אמצעי האשראי בכרטיס ימושהש ציעמ ,רכןהצ – , הכרטיס זיקמחל

 פקהס עם מפגש מחייבות שאינן עסקאות צעלב לו ומאפשר עימו מזומנים תאנשי מייתרה

במרוכז נעשה העסקות בגין החשבון יובח ).האינטרנט באמצעות או טלפוניות עסקאות( ,

 כרוך בכרטיס ימושהש .משתנות לתקופות שראיא לתקבל אפשרות תוך ,יותר חראומ ועדמב

).   בו השימוש להיקף תאםהב הניתנות שונות ובהטבות במבצעים  בעסקאותנקודות צבירת( 

 הלקוח חשבון חיוב את להפסיק האשראי כרטיסי חברת אחראית נדחה תשלוםו תשלומים

" (תמורה כשל של במקרה  בין פיזי מפגש נעדרות עסקאותחסר מסמךב" קאותבעס ,כן כמו . 

 על כחשוושה )העיסקה יוםק על המעיד מסמך על חתם לא הלקוח בהן ועסקאות לספק לקוח

 .הכרטיס חזיקמ – ללקוח התשלום להשבת האשראי כרטיסי חברת חראיותא – הלקוח ידי

בהמחאות טיפולל ניגודב .חנוו וחבט וםתשל צעיאמ אהו האשראי טיסרכ – עסקה תבי בורע

 של ומוקי אדלוו הצורךמ ,כללכ ,העסק בית את פוטר האשראי בכרטיס מושישה ,)שיקים(

 של האשראי בכרטיס המבוצעות תשלומים עסקאותוחהלק של התשלום תכולי – ."כיסוי"

 בניהול יתרונות העסק לבית הכרטיס מעניק כן .התמורה קבלת העסק לבית מבטיחות הלקוח

 פרנסתו באה מהם לצרכנים נוח תשלום אמצעי הוז לכך מעבר . –והגביה לוםתשה עילויותפ

 העיקריים האשראי כרטיסי כיבוד .מאד עד רב בהיקף בו משתמשים ואלה העסק בית בעל של

 .מורגלים הם ליהםא דפוסיםב רכישות בצעל לצרכנים ,אפוא ,מאפשר

 ממנו דורשת היא ,העסק לבית תלקהסו אשראיה כרטיסי חברת מספקתש רותיםישל מורהבת

חיוביו את הסולקת לחברה העסק בית משלםש מלה עסק יתב לתעמונה המ לוםתש ע- כ

 ביתב תבצעושה כירותהמ וישומ מסוים חוזאכ ושבתמח זו להמע .פירעונם את לו חהיהמבטו

 סלב ובהחש תשומה כיום מהווה והיא ,דנא החברה ידיעל נסלקה האשראי בכרטיס העסק

 .בישראל העסק בתי של ויותעלה

 התפתחותה תאפשרתמ – מסוים מסוג אשראי כרטיסי של אחד מסולק יותר בענף םיפועל שרכא

 המציע אחד מסולק יותר קיום ומשמעו "יםסולק בוירי" בשם מכונה זה מצב .בסליקה חרותת של

 מצב כיום ייםק בו הויזה כרטיסי בענף הוא כך( מסוים מסוג לכרטיס סליקה שירותי העסק לבתי

 – המחיר לגבי יקרעב ,העסק בית של ליבו על הסולקים מתחרים זה במצב;)סולקים ריבוי של

 אירשאה כרטיסי סליקת בשוק בישראל שהוכח כפי .העסק מבית בושיג הסליקה עמלת יעורש

 זו שתחרות אלא .זו עמלה בגובה משמעותית להורדה מביאה סולקים בין התחרות ,"ויזה" מסוג

 ישראכרט חברת ידי על נשלטת שסליקתם ,הישראכרטו MasterCard ה כרטיסי לסליקת הגיעה אל

 .במשק האשראי בכרטיסי סקאותעה מנפח מחצית עטכמ יחדיו ותופסים

 "ויזה" מסוג אשראי סיטירכ סולקות תייםש – אשראי כרטיסי חברות שלוש היום פועלות שראליב

 של ליטהבש כולן נמצאות החברות שלוש כל .אכרטשריו MasterCard כרטיסי הסולקת ואחת

 יםלעופה בנק של מלאה שליטהב מצויה ישראכרט חברת :בישראל הגדולים הבנקאיים התאגידים

 אלרשיל לאומי בנק של מלאה בשליטה יהצומ ")קארד ומילא: "להלן( מ"בע קארד לאומי ,מ"בע
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
 דיסקונט בנק של משותפת בבעלות יהמצו ")ל.א.כ: "להלן( מ"בע לישראל אשראי וכרטיסי מ"בע

 ).ההצבעה תמזכויו 15%( מ"בע הראשון הבינלאומי והבנק )עהצבהה מזכויות 51%( מ"בע לישראל

 וכותהפת זה תחום ידע האחרון בעשור רק .האשראי כרטיסי משק מבנה היה זה תמיד לא ךא

 ששולמו עסקאות קוסלנ ניםש שךבמ ").ויזה"ה כרטיסי סליקת בענף ככולן רובן( ותמורות

 זהיוה וכרטיסי ,.ל.א.כ חברת- בלבד אחד גורם ידי על "ויזה" מסוג אשראי כרטיסי באמצעות

 של השני העבר מן ואילו .דיסקונט ובנק לאומי בנק- דאז .ל.א.כ של היבעל ידי על יקרעבוקהונפ

-ו ישראכרט כרטיסי סליקת על הפועלים ובנק ישראכרט חברת ,כהיום אז ,שלטה המתרס

.MasterCard 

 את הקים הראשון הבינלאומי הבנק עת,1996שנת במהלך אירעה ויזהה בענף המפנה של ילתותח

 להנפיק רשיון וקיבל ,הבינלאומית בויזה כחבר התקבל ,")אלפא: "להלן( קארד אלפא תרחב

 ".ויזה"ה כרטיסי בענף לתחרות הצוהר נפתח כך .ישראלב "ויזה" כרטיסי ולסלוק

 .ל.א.כ לקוחות דיבי אז הוחזקה ויזה כרטיסי של נכבדה וכמות ומאחר ,כזו תחרות לאפשר מנת לע

- ריק ,צולבת יקהסל של ביצועה שיאפשר בהסכם להתקשר .ל.א.ולכ פאללא לאפשר היה הכרח

 לכ את עסק בית כל עבור לסלוק יוכל )לפאא – דאז החדשה החברה לרבות( מהסולקים אחד שכל

 מן לפטור זכו צולבת סליקה של אלה סכמיםה .המנפיקיםמ אחד כל ידי על שהונפקו יזההו כרטיסי

 זו תחרות ,ברם .מיידי באופן .ל.א.בכ ולהתחרות לשוק להכנס לאלפא התאפשר ובכך הממונה

 2000 בשנת שכן ,רב זמן רכהא לא העסק ולבתי לצרכנים רבה ברכה והביאה עוזה בכל שניטשה

 .השוק מן אהיצי של בתהליך נמצאת אלפא יכ הוברר

 לבנק ילאומ בנק בין .ל.א.בכ השותפות ,רגולטורית התערבות מכוח ,קיצה אל באה ,לביני נייב

 רעיא כך ".  ויזה"ה כרטיס בסליקת מונופולין שיצר כובל הסדר ,שנים משך ,היוותה אשר דיסקונט

 14 ביום .ל.א.בכ לאומי של ואחזקותי תא דיסקונט רכש "מכור או קנה" תהליך של סיומו שלאחר

 ל.א.בכ מהחזקותיו נפרד אשר ,לאומי ובנק ,מהשוק קארד אלפא יצאה במקביל .2000 בפברואר

 .קארד אלפא של התפעולית התשתית את רכש ,ארדק לאומי- חדשה אשראי כרטיסי חברת והקים

 לאומי בין םהפע בזו- רותתח של פתיחתה בשנית סימן בשוק השחקנים במערך זה יסודי שינוי

 רותי שי קארד מילאו והן ל.א.כ הן מציעות ,זההוי בענף כיום השורר בנהבמ ,כך .ל.א.לכ קארד

 .סולקים בוירי של משמעותו זו .העסק בתי מול בזו זו מתחרות הןו "ויזה" רטיסיכ לש סליקה

 רתצובמו הגורס – אלישרב MasterCardוה הישראכרט כרטיסי סליקת נותרה לכך גמור יגודנב

 ישראכרט .הפועלים וקבוצת ישראכרט ברתח – אחד סולק בידי נשלטת והיא ממשית תחרות מפני

. MasterCard-ו ישראכרט מסוג כרטיסים לש 5תיהבלעד הסולקת ,כיום גם ,עשהמל ,ונותרה היתה

 טיסיכר חברות דיי על המסטרקארד יסטרכ של ופיהאב "כהנ"ו מימדיהב לוטיןחל חהזני קהסלי יםולישב ימתיק ,שהלמע 5
 ותעידומ זההוי ותולקס ותחברה .מיםולשת ותאקעס ,שללמ ,רתאפשמ ינהאש ,)ל.א.וכ רדאומיקאל( זהיוה ותלקסו איאשרה

 רדקאמאסטר קארד אומיל עם לבצע תןינ לא זה בשלב: "קותלסו הןש המאסטרקארד טיסיבכר זו כותנ על הןללקוחותי מראש
 רתלחב לגמרי דיתעבל יאה רטישראכ סליקת ."ארץב עסק תיבב דףמועו יטקרד מסוג איאשר ותועסק מיםולשת עסקות

 .ותלבלעדי ,ורמליפו ינדווק פןבאו לא אם גם ,למעשה מהדו זה צבמ .ישראכרט
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
 סיטיבכר הנעשות העסקאות את ממשי באופן הסולק וסףנ גוף כל אין ,זו החלטתי למועד נכון ,ךכ

.MasterCard-ו ישראכרט

 צהופתה היקף כי העובדה את לכך מצרפים כאשר מתבהרת זה מצב של התחרותית מעותושמ

 ישראכרט תשלובת של נתחה :מאד נרחב ואה )MasterCard-ו ישראכרט( אלה בכרטיסים והשימוש

 .6בישראל האשראי כרטיסי משק ללמכ 40%-מעלהלמ על עומד

 מכלל משמעותי נתח שנוי MasterCard לכרטיס והן ישראכרט לכרטיס הן יכ עולה נתוניםהמ

 סיטירכ חברת בידי הנסלקים כרטיסים של ביותר הגבוה ורעישה זהו ,מכך יתרה .האשראי כרטיסי

 .אכרטישר רתחב – להן ממשי אחד שסולק עסקאות של רב נפח מייצגה ,בישראל כלשהי שראיא

 ותהעסקא מכלל מחצית כמעט על עתרתשמה ,MasterCard-ו ישראכרט כרטיסי של ליקהסה

 יסבכרטי והן ישראכרט בכרטיסי ןה ,מונופולין של במצב אפוא מצויה ,אשראי בכרטיסי הנעשות

MasterCard, בסליקת ישראכרט חברת של יהלשירות ממשית אלטרנטיבה אין העסק לבתי אשרכ 

 של הלשירותי העסק בתי בפני העומדת דההיחי הממשית האלטרנטיבה ,למעשה .אלה כרטיסים

 – קרי ,MasterCard או ישראכרט מסוג האשראי כרטיסי מכיבוד להימנע היא ישראכרט חברת

 זו אפשרות ,רםב 7 .עסקם ביתמ – מאד גבוה במשק םבה וםהתשל תחשנ ,אלה סיםיכרט הדירל

 הינו הלקוחות כלל בבקר אלה מהכרטיסים חדא כל של קםחל משום קיימא בת אלטרנטיבה אינה

 אלה בכרטיסים שימוש עושים במשק האשראי כרטיסי חזיקימ מכלל מחצית כמעט ,כאמור :גבוה

 .ישראכרט חברת של תבלעדי כמעט טהבשלי היא בהם ליקההסש

 עולה )כללםב MasterCard-ו טוישראכר( בישראל האשראי בכרטיסי השימוש נפח כי ובדהעה

 מיעטמ הן ,שלהם האשראי בכרטיסי ימושש לעשות נייניםעומ הלקוחות כי מלמדת בהתמדה

 תעלה אם גם ,זה במצב כי פשיטא .נקודות צבירת כמו ,אחרים מטעמים והן ובטיחות נוחות

 מחירל ביחס ויציב משמעותי אך קטן בשיעור שירותיה בעד גובה שהיא המחיר את ראכרטשי

 אופןב מסוגלים םה שאין משום סליקה בהסכמי עימה קשורים העסק בתי יישארו ,התחרותי

 םיבכרטיס ימושמהש)40%-מ למעלה(מאד נכבד בהיקף טנציאלייםופ לקוחות חסוםל ממשי

 ישראכרט לחברת לשלם העסק תיב של נכונותם ברורה זה רקע על .אלה ורכישות עסקאות עתירי

 בתי של המכריע הרוב מדוע הוא פשוט ".  ויזה"ה כרטיסי בענף הנוהגות מאלה תריו גבוהות עמלות

 מחסימת נבועל העלול המכירות באובדן וניסתכ ולא מעיסקם הכרטיסים את ידירו לא העסק

 .אלה לכרטיסים אחד שסולק משום רק ,לקוחותיהםל MasterCard-ו ראכרטיש רטיסיכב השימוש

 .ישראכרט חברת של כוחה מכאן

 MsterCard בכרטיסי שוענ – ראישא יסיטבכר עשותשנ העסקאות חמנפ 20% מ למעלה 2004 גוסטוא דשלחו וןנכ6
20%-מ למעלה יםהוומ "אכרטישר" ובחי יסיטרכ .זה ורשיע מ ותפח עטמ על מדעו אלה כרטיסים פרמס ילווא

 .העסקאות בנפח זה שיעורמ פחות אך איהאשר סיכרטי ממספר
-ה יסטרלכ גבלתמו זו אפשרות גם ולםא ,הויזה חברות של "נכה" סליקה ותירשי ורשכל היא רתאח ותרשאפ7

Mastercard תואעסק לביצוע תיכול דרעהב ,שללמ ,תהמתבטא מהותית "נכות"מ לתסוב הסליקה בו וגם לבדב 
 .ליושו תרביו זניח קףהי על זו סליקה של רהשיעו עומד בכדי לא ).אשמר בהודעות אלא( מיםותשל
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 עסקיים ה גבליםהה שותר

 ובעתנ Mastercard-וה הישראכרט יכרטיס של מאוד עד הרחבה תפוצתם כי לזכור יש זה הקשרב

 על יםהנשלט יםהבנק לע ,הפועלים קבנ – אלה כרטיסים של ההנפקה וץער של ומיהותו ממהותו

 ,הבנקאות במערכת לההגדו בקבוצה המדובר ).  משותף מנפיק בהסדרי עימו הקשורים ובנקים( ידו

 של זו זנהה MasterCard. 8-וה הישראכרט כרטיסי את רבות שנים מזה ,יהלקוחות קהלל המנפיקה

 קבוצת של "הבית כרטיסי"כ MasterCard-ו ישראכרט יסבכרטי לקוחות של מאוד רחב קהל

 איננו הללו הכרטיסים בסליקת ישראכרט של כוחה .ומחזורית נמשכת תופעה היא הפועלים

 ,ףוטש באופן ,ועליםפה קבוצת מנפיקה לו הלקוחות קהל של מאד הרחב מהבסיס ,אפוא ,מנותק

 והנפקתם הללו רטיסיםהכ של רחב חזיקיםמ ציבור של יומוק.MasterCard-ו ישראכרט כרטיסי

 ישראכרט כי דהלעוב במצטבר ,יהללקוחות הבנקאות במערכת הגדולה הקבוצה ידי על המתמדת

 .העסק בית כלפי ישראכרט של כוחה את בססתמ – שלהם היחידה הסולקת הינה

 הרלבנטי וקהש דרתהג .ג

 ב דיני לש מטרתם שמתגהלנה מו ליכ אלא 9 ,תרשמותלה או להשקפה עניין אינה שוק לש ורתדהג

 תוראיו )העסקיים ליםבהגה וקחבש יןנופולוהמ פרקב( ריסונםו 10שוק כוח דימוק תוראי :התחרות

 שבאותו והמיזוגים הכובלים ההסדרים פרקיב( מימושו ומניעת שוק כוח רותצלהיוו פוטנציאל

 ,השולית לעלות מעבר מחיר העלותול קהתפו הקטיןל" כוחה –)Market Power(שוק כוח ).חוק

 .המונופולין בעל של כוחו מציתת הוא ,זאת שימנע מהותי תחרותי איום ללא 11,"רווח גריפת תוך

 יםרצומה חבמר :שוק כוח יללהפע ניתן בה ירההז חוםתי ידי על זו מטרה משרתת השוק דרתגה

 .שוק כוח אדם ותולא הדבר קנהי – אחד אדם בידי כולם אספקת אתה לו אשר ביותר צומצםהמ

 ספקים קרבב ,להם שאין )שירותים או( מוצרים אספקת ידיו תחת המרכז פקס : תמצית ב

 חלהה תאםהוב "זהיו" טיסיכר גם סלוקל מיהבינלאו ויזה מתאגיד היתר רטישראכ תחבר בלהיק ותרונהאח יםשנב 8
 חברת ידי על אלה סיםיכרט של תםסליק וגם חרמא אולם ,ללקוחותיה אלה כרטיסים יקפלהנ עליםהפו צתובק גם

 יםופסת )זההוי חברות ידיב Mastercard סיכרטי ליקתס של "תהוכנ"ל בדומה" (כהנ" סליקה היא רטישראכ
 תרבא ללקוחותיו נקבה מודיע אםבהת .איאשר יסיטכרב ותשענה תוהעסקא ללמכ וליש חלק אלה יםטיסרכ
 ).אשמר עהדוהב לאא( אפשריות אינן אלה יםיסרטבכ לומיםשבת עסקאות כי שלו אינטרנטה
 זה במונח וששימ נעשה אף יםמקרה מן לקבח ".  שראיהא טיסיכר שוק" במונח ניםוש םקשריבה יםמשמשת ביםר 9
 כלפי השוק גדרתה יןב בחנהא ללאו תקהמדויי השוק הגדרת של דיקהוב רהחקי לאל ,בעבר יםרשמי יםורמג ידי על

 וגיםהס כלל ,ללככ ,יםנזקקה ,סקהע בתי לפיכ רתודוהג )איהאשר יסיטרכ סוגימ אחדב בחורל היכול( ןהצרכ
 :ןענייב הממונה עתיקבב וגם )לעיל 2 ש"ה( ישראל בנק ירתסקב צאתימ זוכ דוגמה .איאשרה כרטיסי של ייםרהעיק
 עדו הוצאת ,ן די קיופס הממונה חלטותה – העסקיים הגבליםה(,פקס בהסכם כובל סדרה – מ"עב רטראכשי חברת
 ,זו ביעהק.56,יןהד ורכיע לשכת של א"תוזמח עדוו אתהוצ ',ב רךכ "םקייהעס יםההגבל"',ב רךכ ,ביבא תל מחוז
 ברודמ כי בה ונקבע כמיהבהס אכרטשרי חברת שכללה בילהבכ עסקה שכן שוק גדרתה כללה לא ,שנה 12 לפני תנהשני
 יםשרבהק הרשות ידי תחת שיצאו חריםא תביםבמכ גם .שוק ניתוח ,כידוע ,כהרימצ שאינה ,)ב(2 יףעס פיל להיבכב

 וקסיע של מוקדם לבבשו יםשונ םימונח טוננק הםב הכוחות יחסיו וקיםהשו של יבםט דיו בררהוש טרם ,יםשונ
 יםלומשת לביצוע פיננסית רשת ענף"ב ריכוז קבוצת הכרזת לשקול יש כי ממונהה ברס אף זה וםבתח הרשות

 יםיפמק דרישהו רהקיח חרלאו )הצולבת העמלה בנושא בפרט( זה בנושא העיסוק בורג עם ".  איאשר יסטרכ באמצעות
 .םוניהש יםוקהשו יןב וההבדלים ותוחכה סייח ובררוה ,יהםתעתו את שגזלו

 2 מ"בע ,)סםפור רםט( עסקייםה גבליםהה על ונההממ 'נמ"בע לישראל בינלאומית ורתדתש לתב 10,11/99 ררע 10
 ".שוק כוח אתרל דהנוע .]ש.ד – פוליןמונו הכרזת[ נינושלפ בהקשר וששימ נעשה בה השוק הגדרת: "החלטה ל

 ( נב ד"פ ,מ"בע בישראל חקלאות תוצרת לשיווק וףיתש כזרמ תנובה 'נ עסקיים יםהגבל על ממונהה 2247/95 א"ע 11
3001471 יםעסקי יםבלגה5) 213 ,232; 1998  .
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
12  חשש ללא,תחרותי מחיר מעל מוצריו מחיר להעלות יכול – קרובים תחרותיים יפיםתחל ,אחרים

 של ריסונו . 13שוק מכוח נהנה כזה ספק .חרא מתחרה לטובת לקוחות מנטישת תוצאהכ יפסיד כי

 ,היא השוק הגדרת .המונופולין נייד תכלית הוא – חרותיותת אנטי למטרות ישמש שלא כך זה כוח

 ,קרובים יםתחליפ מוצרים מרחב של תיחומו ,הראשית אל בחזרה

לרכישתם קקיםהנז הצרכנים קהל כלפי שוק כוח הפעלת אדם לאותו מאפשרת אחד

 אדם בידי באספקתם שהשליטה

. 

 או צריםמו לש ביותר המצומצמת בוצההק אחרי תר השוק להגדרת התחרות בדיני נוהגה בחןהמ

", תטיוההיפ ונופולהמ" מבחן נההמכושוק כוח ילהפעל ניתן בה שירותים  ,זה בחןמ

 תביא – רותיתחה המחיר מן ויציב ממשי ופןבא ךא ,מעטב ולו מחיריו את ספק יעלה בו במקרה

אם בודק . 

 . 14 רווחית תהא לא המחיר שהעלאת ךכ ,אחר צרומל לקוחות של וזכ "יחהבר"ל המחיר עלאתה

 השוק תרגדה נההי יכ עבקנו השוק של וז גדרהבה שניעצר לכך תביא זו להאשל יליתשל שובהת

 םהביני המקיימים המוצרים כל את מנותח בכך כי היא המתבקשת המסקנה שכן ,הנכונה

 גדרתה את שנרחיב לכך תביא וביתחי הובתש ,גדמנ .רכןצה בעיני ,מעותיתמשו ובהרק תליפיותח

 ,כך כל .המחיר העלאת עקב הלקוחות "חובר" אליו האחר המוצר את גם בה ולונכל השוק

 אתהצותש אחרים למוצרים ותחולק "בריחת"ל תגרום לא רוכאמ רמחי העלאת בו למצב נגיע

 אשר עד

 .רווחית תיבל המחיר תאהעל בהיות

 בה לשולט הקנותל שויהעה יותרב טנההק יםהמוצר בקבוצת ממוקד השוק הגדרתל בחןמה :וקוד

 אך ,שוק כוח לו תקנה הם באשר הרכב כלי כל על אחד אדם שליטת כי ברור ,למשל ךכ .שוק וחכ

 יותר מצומצמת רכב כלי סוג בקבוצת קיים לא כזה כוח כי הדבר משמעות אין

כך לעדעמ ).ורטפס ורכבי אופנועים ,ממשאיות להבדיל ,יםהמשפחתי

 רכבי כלל(

:Hovenkamp 

 וסעיםהנ

“A relevant market is the smallest grouping of sales for 
which the elasticity of demand and supply are sufficiently 
low that a firm with 100% of that grouping could profitably 
reduce output and increase price substantially above 
marginal cost.”15 

 ךא .קשו וחכ לו תקנה ,אחד אדם בידי ,הם אשרב תשלוםה צעיאמ כל על יטהשל כי ברור ,תאםבה

 כוח יללהפע ניתן כןש ,הרלבנטי השוק הם "םכללותב התשלום צעיאמ" יכ המסקנה נובעת לא ךמכ

 .תשלום צעיאמ של תריו וספציפיים םמצומצמי גיםסו על בשליטה גם שוק

 .םניהצרכ עיניב ניהםיב חליפיותהת דתמי הוא אחד שוקב מוצרים להכללת מרכזיה ריטריוןקה

 ריםצומ לכלול ידכ .הרלוונטי בשוק מוצר להכללת תביא תחליפיות של מידה לכ לא כי הוא כלל

 הביאל יש .ותירתח כמחיר בשוק ייםקה ירחמב טיאוטומ ופןאוב שאמר לראות יןא זה ישרחת קתבבדי כי ובןמ
 כן ועל פוליסטיתומונ נטהר משקף כבר יםהקי חירמה כי האפשרות את ,סטיימונופול מדמע בבחינת פרטב ,וןבשבח
 .רהשייו בהרוק ותפיתחלי רחבהכ משקף נואי נוספת ירחמ העלאת קבע חרא למוצר חותולק ברמע

13Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community 
competition law OJ, C 372 [1997], p.5. 

 . להחלטה 3 מ"בע ,ילעל 10 ש"בה כרזנה לתב ד"ספ
15H. Hovenkamp Federal Antitrust Policy (2nd Ed. 1999), 82; U.S. Department of Justice and the 
Federal Trade Commission Horizontal Merger Guidelines 1992 para 1.1. 
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 עסקיים ה גבליםהה שותר

 Times רשתפב ב"בארה ליוןעה פטשהמ תבי דבריכ ,רובהק ליפיות תח נדרשת אחד בשוק

:Picayune 

“For every product, substitutes exist. But a relevant market cannot 
meaningfully encompass that infinite range. The circle must be 
drawn narrowly, to exclude any other product to which, within 
reasonable variations in price, only a limited number of buyers 
will turn.” 16 

 חבמר לתיחום מסייעיםה ,ריםונדיקטאי מארג על המשפט ובתי התחרות רשויות כותמנס ועלבפ

 17ליפיםח

 הנפשות של המבט מנקודת ביניהם חליפיותתה ;ןזמ פני לע ירחמה נהגותהתו ריםצהמו יריחמ

 ); שונים קהלים ועבור לכלכ( יםוצרהמ של ונקציונליהפ יעודיה :אשםרוב הת המוצרים

 .הנבחנים המוצרים ספקי בין שורריםה חרותהת סייחו ;הצולבת הביקוש גמישות ;בשוק הפועלות

 תןני יפיותהתחל שאלת את כי עסקיים יםלהגבל הדין בית בעק ,לאבקדפו בפרשת דינו פסקב

 )כמותיותולא(פרקטיותמידהאמות פי-על" לבחון

 עשהנ אשר והשימוש יעודהי :אלה מידה אמות שם סקר הדין תבי ."המוצרים בין התחליפיות

למידתמקורבתתשובהליתן דו ועשנ

 ,יצעוהה הביקוש נהבמ ;המוצרים מחיר-םפיזייה הנתונים ;במוצרים

אפ תוך

 ;יםהמוצר של אובייקטיביים

 םיפיינומא ותועלהפ הנפשות בקרב הפרספקטיבה ;זייםהמרכ ספקיםהו הלקוחות יון

 .םביניה התחליפיות מידת על יעלהצב יכולים אשר המוצרים של אחרים

הכרטיס מחזיקי הצרכנים יםנכלל בראשונה "הצרכנים" על נמנים ,ענייננוב  :נפרדות קבוצות שתי

מוצרים לרכישת העסק בבתי שימוש בו עשותול אשראי כרטיס לידיהםלקבל המעוניינים

 , 

 אירשאה כרטיסי מחברות סליקה שירותי הצורכים ,העסק בתי גם םה צרכנים אך .ושירותים

 צרכניםה – סליקהה שירותי על מדובר שראכ .אלה שירותים עבור עסק בית עמלת לשלם ונדרשים

 .העסק בתי הם הרלבנטיים

במשק העיקריות האשראי כרטיסי תותרש לגבי השונות האשראי כרטיסי חברות

 של הסליקה רותישי בין ,יהםבעינ התחליפיות את לבחון יש לפיכך

. 

 מונופולין של קיומו על ברור באופן מלמד האשראי יסכרטי לתחום המקובלות המידה אמות שוםיי

 הנמסק והיז MasterCard. ו ישראכרט סיטירכ בסליקת הקשור בכל העסק בתי בפני הניצב

 על עוררין ללא טולהש הגורם ,למעשה ,היא ישראכרט חברת בה המסחרית המציאותמ בקשתמת

הישראלי במשק אירשא בכרטיסי הנעשות העסקאות

חו בבחינת יאה MasterCard-וה

והמייצגות אלה בכרטיסים הנעשות בעסקאות יקהלהס שירות

 . 

 ,העסק בתי עבור בה

, 

 הישראכרט כרטיסי סליקת זו במציאות

 מכלל מחצית עטכמ ,מוראכ

 כוח של קיומו גם הגוזרת יאה זו ומציאות

 .הארץ יברחב אלה כרטיסים של הבלעדית בסליקה המחזיקה ,ישראכרט חברת בידי ,הםכלפי קשו

16 Times-Picayune Publ.Co. v. United States, 345 ,U.S. 594 (1953), p.612.. 
הראל יד-על להקד כשר – מיזוג ורישא ברבד חלטהה ב הממונה בהחלטת נואצל ויצמ מהדו ויטבי

 א רךכאביב תל מחוז עדו הוצאת
וןמכ רמוו שמרמה , 

 ', 158, 170); 1993,דין ופסקי נההממו חלטותה – עסקייםה הגבליםה( רפואי דעלמי

". 

, 
יםיפלתח יש שירות לכלו צרמו לכל כמעט יםברדה בעטמ:: "3001298 יםעסקי בליםהג

 'נמ"עבאבקל ודפ 1/00 ע"ה17
)."אבקל פוד

נטיאווהרל השוק אך , 
רהשיוי משמעותית תחליפיות ה דת מי שבו דרמוג םחובת ינועני לאא ופיסנאי חבמר אותו על משתרע ינוא בהגדרתו

 יןענ: "לןהל(.3017513 סקייםע בלים הג 2003;'ואח העסקיים יםגבלהה על ממונהה
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
 – הלקוח וגם העסק בתי גם יםשותפ לה "רשת כלכלת"כ האשראי כרטיסי תעשיית של אפייניםמה

 עיצמא כי מחייב כתחליפי אחר תשלום עיצמא זיהוי כי למסקנה מוליכים ,הכרטיס חזיקמ

מאלה אחד שעבור בכך דיליתח יהיה האחר התשלום  .העסק בתי בעיני הןו הצרכנים בעיני הן פי

 שכן ,נפרד בשוק מדובר כי לקבוע מנת על תחליפי תשלום באמצעי מדובר אין

, 

 אלדוגמ

 על דהעמ

 ,העסק בית

 יתשב מבלי גובה שהיא העסק בית לתעמ את משמעותי באופן להעלות יכולת יש ראישהא לחברת

 .רכניםצה מול אל לכוחה הכרחי קשר ללא וזאת ,הכרטיס את לכבד שלא יחליט העסק

 :באומרה האירופית הנציבות כך

“On the inter-system market, the usage of different payment 
systems (and thus market shares) is determined by the inter-related 
decisions of consumers and merchants; 

for a payment card to be widely used, it must be accepted by large 
numbers of merchants, and then cardholders must choose to use that 
card among the different cards they hold and which are accepted by 
the merchants in question. Demand from both merchants and 
cardholders must therefore be analyzed in order to determine the 
correct definition of the system market.  

Consequently, in order that two different payment instruments 
be considered as substitutable and therefore included on the 
same relevant inter-system market, they must be substitutable 
for both consumers and merchants. If one or the other user of 
payment Instruments considers two different payment 
Instruments as not substitutable, then those two Instruments are 
not substitutable on the inter-system market” 18 

סיכרטיוסליקתישראכרט סיטירכשסליקתלכךותמעטלאוראיותאינדיקציות ימותקי

MasterCard ומובחן נפרד שוק ,אחת כל ,הווהמ, 

והמחאות זומןמ – שונים מסוגים וםתשל מאמצעי והן ,הויזה

 רטיסכ – ובראשם אחרים אשראי מכרטיסי הן

 לקיומו אינדיקציות קיימות בנוסף ;

 ישרכאכרט של זתהלהכר ברורה תשתית מקימים אלה כל .ישראכרט ברתח בידי שוק כוח של

- MasterCard. ו ישראכרט כרטיסי סליקת ענפי על השולטת ,מונופולין כבעלת

 MasterCard- ו ראכרטשי טיסילכר קרובים תחליפים ינםא אחרים תשלום צעיאמ .1.ג

סיטירככי למסקנה םמוביליתחליפיותשלקיומהתלבחינהעזר חנימבו ינדיקטוריםהא

 מישורב .אחריםתשלוםמאמצעידיםרפנ וקיםוש וויםהמ MasterCard-וה הישראכרט

 אירשאה כרטיס העסק ביתל :אחרים תשלום מאמצעי נבדלים שראי א טיסיכר ,הפונקציונאלי

 עיסקאותב( קוחותיולל אשראי תןלמ גם אותו לשמש ולהיכ זמיןו מובטח לוםתש יקרבע מציע

18 Commission Decision of 24 July 2002 (Case No Comp/29.373 - Visa International - Multilateral 
Interchange Fee OJ L 318 (2002), p. 17, para 46. 
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
 אמצעי האשראי כרטיס מהווה ,וחהלק דצמ .ובעיקר הוא גם מובטח זה אשראי שרכא )תשלומים

 ין בג חיובה .מזומנים עימו לשאת הצורך מן הלקוח את פוטרה גמישו פשוט ,נוח ,בטוח תשלום

 לבצע לצדדים שרפאמ האשראי כרטיס ,סףנוב .שונות בהטבות כרוךו כזובמר נעשה עסקאותה

למוכר הקונה יןב פיזי פגשמ ןאי בהן עסקאות

 .האינטרנט

 באמצעות עסקאות או פוניותטל עסקאות כגון ,

 בימר שימוש לעשות ,הכרטיסים אוחזי ,לקוחותיהן את מתמרצות האשראי רטיסיכ רותבח

 ,ושירותים מוצרים לרכישת המרה בנות נקודות בירתצ :שראיהא רטיסבכ

 קיזימחל ונותש והטבות הנחות מובטחות רתםגבמס סהכרטי את המכבדים העסק תיב לאצ שונים

 םיצרכני מבצעיםו

 צעלב מעדיפים רבים לקוחות הללו הסיבות מכל .אחרים תשלום מאמצעי בשונה אתז- רטיסיםהכ

 של ניכר חלק עקבי באופן סיטהל ,העסק בתי מצד יסיוןנ .אשראי כרטיסי באמצעות סקאותע

 של משמעותי אבדןל וביללה ללוע והמחאות זומניםמל – אשראי כרטיסי מחזיקיםה הלקוחות

אשראי בכרטיס הרכישה את בצעל מעונייניםה ותוחלק

 :ישראל בנק עמד האשראי בכרטיס שימוש לעשות

 הלקוח של הבסיסית וטיבציהמה לע .

 המוקנית וההגנה בו ושמישה חיותנו רקע על בא האשראי בכרטיס הרב שימושה"
 ,חיוב כרטיסי חוק מתוקף ללקוח

19". 
 של במקרה ללקוח הנגרם הנזק בהגו את המגביל

 לרעה שימוש או דןאוב

 עם להתקשר העסק בתי את מחייב שברשותם האשראי בכרטיסי תמששלה הלקוחות לש ונםרצ

 בכרטיסי השימוש מרכזיות לבש .נפוצים אירשא רטיסיכ לקותוסה שראיהא טיסיכר ברותח

 בין ,שראיא טיסיכר לכבד יםבייח עסק בתי כי אהנר ,דלוג ההולך ,בהם השימוש יקףהו אשראי

 :האמריקאי המשפט בית גם שותף וז סקנהמל 20לאו אם ובין בכך מעוניינים םשה

“In many circumstances, consumers strongly prefer to use credit 
and charge cards rather than cash or checks, because they generally 
do not want to carry large sums of cash to make large purchases, and 
checks generally have much lower merchant acceptance than either 
cash or general purpose cards… Also, consumers benefit from the 
general purpose card’s credit function, which allows for the choice 
to purchase now and pay later.”21 

. 

 :המשךוב

“In this regard, plaintiff has proven through testimony of merchants 
that they cannot refuse to accept Visa and MasterCard even in 
the face of significant price increases because the cards are such 

 .ילעל 2 ש"ה

 בודיכ ויותעל כי ררבתה עסק בתי פרמסב ייםקסהע ההגבלים רשות של לכליתכה במחלקה ערכהש דיקהמב
כבדבופףחר .מן מזב וםלתש ודיבכ ותלוימע כמה פי גבוהות עסק יתבל שראיאיסטי כ  ל יםחר העסק תיבתלויוהע עריו ר
 .עסקיים להגבלים הדין בבית הצולבת העמלה שוריא בהליך יםעד ותירחק ספרמב לוע יםדומ יםתוננ .אשראי טיסרכ

21 United States v. Visa U.S.A. Inc., 163 F. Supp 2d 322 (2001), 336. 
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 עסקיים ה גבליםהה שותר

preferred payment methods that customers would choose not to 
shop at merchants who do not accept them.”22 

 ,לקוחותה דייב "וייםבש"כ העסק יבת את לראות תןני יכ ,היא הדברים מן הולהע סקנההמ

 חברת בידי העסק בתי "שבויים" מכך יוצא פועלכ .האשראי בכרטיסי שימוש להרבות הלהוטים

 .משמעותי בו והשימוש הנפקתו ףיקשה אשראי רטיסכ 23עדיתבל הסולקת אשראי כרטיסי

 ל.א.כ :מונופולין בעלי שני בידי "שבויים" העסק בתי היו הויזה כרטיסי לענף ותהתחר לכניסת דע

 של התחרותית למשמעות ראיהה.MasterCardוה הישראכרט בענפי וישראכרט זההוי בענף

 אהיבה אשר ,"ויזה"ה ףלענ התחרות ניסתכ עם אהב יתבלעד סליקה של זו מונוליטית מציאות

 בגרף ביטוי המוצאת רידהי – הויזה כרטיס סליקת בעד ולמותהמש תובעמל משמעותית לירידה

 המחיר להורדת פעולות גם כמו זו חריפה ירידה ).  זו להחלטתי 15 עמוד( הדברים בהמשך המובא

 אלה םולא ישראכרט חברת יסבכרטי בעמלות מסויימת לירידה גם אוביה בעבר ידי על שנעשו

 .הויזה כרטיסי מעמלות ממשי באופן גבוהות ,כאמור ,נותרו

 ןוכ ,העסק בתי יכלפ שוק וחכ האשראי רותחב בידי יכ למדותהמ אחרות אינדיקציות גם יימותק

 שלום ת מצעימא נפרד קשו ,העסק בתי ורעב ,וויםהמ MasterCard-וה הישראכרט טיסיכרש כך על

 :מאלה אחת כאן ביאא .תוהמחאו מזומן סףככ "סורתייםמ"

לצמצם רהטמב נפיקהמ עמלות קטגוריות ונוש 4630/01 ע"ה קתיב ןשנית הזמני היתרה נאיבת

 זו גרתסמב .יזההו לחברות השונים העסק בתי שמשלמים העסק בית בעמלות הפערים את

 .השיווק רשתות על לההח הויז כרטיסי יןבג המנפיק לתעמ שיעור משמעותי פןבאו עלההו

 שכן )קארד ולאומי ל.א.כ( הויזה קותסול החברות רק היו זה לשינוי הרלוונטיות ברותחה

 ואיננה אז היתה לא ישראכרט חברת ואילו צולבת סליקה של קרהמב רק חלה יקפנהמ עמלת

 תועל בכל ישראכרט חברת שאהנ לא ממילא .צולבת לסליקה הסכםל – הזה יוםה עצם עד צד

 .כאמור צולבת סליקה בשל

בית עמלת את ראכרטיש רתחב םג דרגה בה תההעל הויזה לותעמ אתעלה למועד מוךבס ,םבר

-- כל 0.72%-מ קווהשי תותשר לע להחה סקהע -ל 0.71%ומ שראכארטי סקאותעב 1.03%

 – 40%. מ עלהלמ בת לאההע ריק , MasterCard עסקאותב 1.04%

יםאחר תשלום אמצעי של קיומם רףוח ישראכרט חברת מצד זו ניכרת מחיר אתהעל מרותל

 מ"עב שראכרטמי הן סליקה שירותי לרכוש שיווקה תותרש כל המשיכו )אותהמח ,מזומן(

 סולקות שראיהא טיסיכר רותחבמ תאחמ ןהו )MasterCard-ו ישראכרט כרטיסיה שניב(

 כי ,עולה עסקיים ה גבליםהה ברשות יתכלהכל המחלקה שערכה דיקהמב :זו אף זו אל .יזההו

 .לעיל 5 ש"האור
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
 סתהינ או ,זכריםהנ ראישאה טיסיכר שלושת ל כ את לכבד שלא בחרה אחת שיווק רשת לא אף

 . 24בהמחאות או מזומןב לשלם ותיהלקוח ל רוםלג

ינםאש ניםוש ל לאמצעי האשראי כרטיסי ןבי ומשמעותית ובהקר תחליפיות הייתה לואי ום תש

 לכבד סיקותמפ והי קשיווה תותרש כי ראהנ MasterCard – ו ישראכרט מסוג אשראי כרטיסי

 יהה ולו םבה הסליקה מחזורי תא מעותימש באופן חיתותפמ – מצערל וא ,האל אשראי כרטיסי

– עבר לא לקוחותיהן של נכבד בהיקף תשלומים מסיטות האלה הרשתות היו  ,כן ותשעל בכוחן

 אופןב ושיםיקב להסיט בכוחן כי סברו לא ואף כן עשו לא הרשתות ,רםב .ריםאח וםתשל אמצעי

 ,אחרים תשלום לאמצעי מעבר משמעותי

אחרים תשלום אמצעימ פרדיםנ וקיםוש ה שראיהא יסירטבכ אותור )השיווק תותשר – זה

 מקרהב( בשוק הפועלות פשותהנ כי בכך תהתומכ עובדה

. 

 בבתי העוהוכר נהודנ אחרים תשלום אמצעי לבין אשראי רטיסיכ יןב חליפיותהת גייתסו .2.ג

 :ל"ובח משפט

 את וקבע השונים התשלום אמצעי בין חליפיותהת שאלת את ארוכות המשפט יתב תחינ ב"רהבא

 :כי שם נקבע כך .הצרכנים כלפי ונפרד מובחן וםתשל כאמצעי האשראי כרטיס של ייחודו

“Accordingly, because card consumers have very little sensitivity to 
price increases in the card market and because neither consumers nor 
the defendants view debit, cash and checks as reasonably 
interchangeable with credit cards, general purpose cards constitute a 
product market.”25 

 או ריםוצמ של ביותר המצומצמת הקבוצה באיתור השוק הגדרת של עניינה ,לעיל בוארכמ

 נפרד חוםת – בכללותם אשראי כרטיסי של היותם לפיכך .שוק כוח בה יללהפע שניתן שירותים

 מרחב בתוך יותר מצומצמים שווקים ייתכנו לא כי בהכרח מלמדת נהאי התשלום אמצעי מיתר

 ,שוק כוחמ נותנה MasterCard-ו זהשוי המשפט תבי קבע הדברים בהמשך ,כך .האשראי כרטיסי

 :בנפרד חתא כל אם ובין יחד אם יןב

“Because Visa and MasterCard have large shares in a highly 
concentrated market with significant barriers to entry, both 
defendants have market power in the general purpose card network 
services market, whether measured jointly or separately.”26 

 טינברלה המוצר שוק דרתהג יתגיבסו מרותמס קבעה לא 2002, משנת טתהלבהח אירופיתה ציבותהנ

 :אשראי לכרטיסי תחליפיים נםאי חאותוהמ ומןמז יכ הקבע החלטתה במסגרת ךא ,הבכללות

 םונישה התשלום באמצעי ושהשימ פלגותהת לש חינהב כהער יםקיעסה גבליםהה ברשות כלכליתה חלקהמה
 ,ראישא סירטיכ(
 יםאחר וםתשל לאמצעי שואהבה שראיא סיטיכרב וששימה

פייקבהתי מה יושינ יהה לא כי התהעל קהידבה .המתוארים םנוייהשי חריאו ניפל )יםיקושמןמזו  ו
. 

25 

26 
 .338'עמב לעיל ,21 ש"ה
 .342'מע ,םש
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 עסקיים ה גבליםהה שותר

“… as concerns cash and cheques, neither of these can be considered 
as substitutable with payment cards, either from the point of view of 
merchants or that of consumers.”27 

- ו רטראכיש וגמס האשראי כרטיסי בהםו ,אשראי טיסיכר כי המסקנה עולה המקובץ ןמ

MasterCard, העסק תיב ורבע נפרדים ווקיםש הוויםמו תשלוםה צעיאמ שארמ דליםבנ. 

- MasterCard ו ישראכרט לכרטיסי קרובים תחליפים אינם חריםא ראישא טיסיכר .3.ג

 נותוחשב שעור כי עולה שראלבי אשראי כרטיסי בחברות המחזיקים ליםוהגד יםהבנק ונינתמ

 סיטירכ עבור והן "ויזה" מסוג כרטיס עבור הן חשבון לחיוב הרשאות לבכל קיימות בהם ש"העו

 . 29לגמרי זניח שיעור הוז . 28לבדב 3%-כ על ומדע  MasterCard או ישראכרט

 העסק בית עמלת אם םג כי במסקנה כותמתו זה דברים ממצב הנובעות תחרותיותה השלכותה

 )10% דע 5%( יציב אך קטן ורעישב להעת MasterCard או ישרארכט באמצעות קההעס בביצוע

 בידי יהתה לא ,זהוי מסוג בכרטיסים שנעשו עסקאות סליקת לגבי נהוגהה העסק בית עמלת לעומת

 תמחבר רטיסיםהכ שני של הסליקה שירותי מרכישת להימנע קיימא בת אפשרות העסק תבי

 סייטרכ מכלל תימשמעו בשיעור עסקאות ועביצ להסיט ממשית יכולת עדרנ העסק בית .ישראכרט

חברת כרטיסי של מאוד עד הרחבה תפוצתם משוםל MasterCard-ו ישראכרט  ,אחרים כרטיסים

 סף אל אובוי שרא ,  MasterCard או ישראכרט וגמס בכרטיס המחזיקים הלקוחות רוב :אכרטשרי

 יםבכרטיס חזיקי מיעוטם .ויזה מסוג יםפעיל רטיסיםכ מחזיקים אינם ,העסק תבי של דלתו

 ).אחר כרטיס וגם ישראכרט חברת בידי נעשית שסליקתו כרטיס גם("משפחות"ה שתימ פעילים

 יסטרכ את יכבד ולכן עיסקהה את או הלקוח את לאבד שלא העסק בית יףיעד זו במציאות

 היא ישראכרט בחברת העסק בית של לתלותו איהר- MasterCard. וה ישראכרט מסוג האשראי

 רק אשראי כרטיסי לסליקת מסופים שותםרשב בישראל עסק בתי אלפי עשרות מתוך כי העובדה

 ישראכרט חברת של בהיותה .ויזה מסוג חיוב כרטיסי רק לקיםסו-3%) מ פחות( ביותר יחזנ שיעור
30  .שירותיה את לשכור ,למעשה ,העסק בית בייח –להא כרטיסים של הבלעדית הסולקת

 לטהחה :ופשוטה ברורה היא המתוארת יתהמסחר ציאותמה משמעות העסק בית חינתמב

 MasterCard-ו רטישראכ סיכרטי כלל לכבד ולא ישראכרט חברת עם להתקשר לאש עקרונית
 מכבדים העסק בית של מתחריו בה במציאות .עסקאות של מאד משמעותי נתח איבוד שמעהמ

 .וקשה מובהק תחרותי חיסרון עם השלמה זה מסוג החלטה מגלמת אלה מסוגים אשראי כרטיסי

 .ילעל 18 ש"ה

 2003. מאי דשוחל וןנכ נתוןה
 תוחוקל – וכן אשראיה טיסיכר ותברח ידי על ויזה סיכרטי נפקוהו להם נוספים קוחותל ייןבמנ נביא אם םג

 יסטרכ םלה הנפיק וזה )ראישהא יסיטרכ בחברות יםיקהמחז בנקיםה על נמנה שאינו( חרא בבנק חשבונות המנהלים
 . שמעותימ בלתי הסוגים משני כרטיסים דםבי המחזיקים וחותלק של השיעור יוותר יןדיע – חרא מסוג איאשר
 קהילבס ותרחא ותרבח י"ע נעשהה MasterCard כרטיס של מהסליקה זניח חלק ,עילל 5 ש"בה כאמור מעטל

 ".כהנ"
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 עסקיים ה גבליםהה שותר

 ולכי – ניחז הלקוחות קרבב- MasterCard וה ישראכרט כרטיסי של קםחל היה לו כי יחלהנ ניתן

 .שולי תחרותי רוןחיס של קיומו עם להשלים עסק בית היה

 הכרטיסים באחד חזיקמ שקבמ האשראי סיכרטי מחזיקי תמהלקוחו מחצית עטכמ כאשר ,םרב

 להגיף ,מעשית מבחינה ,לעצמו להרשות מסוגל העסק בית יןא – ישראכרט חברת ידי על הנשלטים

 ותחולק ידיב MasterCard-וה הישראכרט טיסיכר היקף .לקוחות של נכבדה כה כמות בפני דלתו

 ,לעיל כמפורט העסק בעל בעיני פוטנציאלים

אלה לקוחות ידי על בכרטיסים התדיר והשימוש

 )האשראי סיטירכ מכלל- 40%מ למעלה דחובי

 ,אמיתית ברירה העסק תילב עשהמל מותיר אינו ,

 .סליקה בהסכם ישראכרט חברת עם להתקשר אלא

 :בבריטניה האוצר משרד עבור זה בעניין כןשהו ח"הדו מסקנת עם אחד בקנה להעו זו נהקמס

“Once a payment scheme has reached critical mass, it becomes 
progressively more difficult for retailers not to accept that scheme’s cards - 
for fear of losing incremental business to competitors. From the retailer’s 
perspective, payment schemes are not good substitutes for each other, even 
where they offer customers very similar products (e.g., Visa Debit and 
Switch). This is because a specific card product may be the preferred 
method of payment for enough customers to make it very costly for a 
retailer to refuse to accept that card. Accepting all of the major card 
schemes is virtually a necessity for large sectors of UK retailing. Each of 
these schemes has the opportunity to exploit this position.”31 

 בעד הנגבות עסקה בית לותעמב תימצא ישראכרט חברת כרטיסי של לבידולם נוספת נדיקציהאי

 תומכת 1997) מתחילת הממוצעות העסק בית עמלות רישעו( ריםיהמח תנהגותה .סליקתם

 עסקאות מביצוע מחזורים ממשי באופן להסיט העסק לבתי יכולת למעשה ןאי כי במסקנה

 .ויזה כרטיסל MasterCard או ראכרטיש כרטיסי באמצעות

 סיטירכ בענף חרונותהא בשנים שחלו תייםמהו מבניים בשינויים נעוץ זו לבחינה המוצא ודתקנ

 וקריפ מכן ולאחר "קארד אאלפ" חברת מצד תחרות של כניסתה ובהם ,אלה שינויים .הויזה

 בחברת םכיו המתחרה ,רדקא לאומי חברת של והקמתה ל.א.כ בחברת הבנקים בין השותפות

 שני כיום פועלים הויזה בשוק :חוקכ – דור שנות משך שנראו אמיתות יסודה מן ינוש – ל.א.כ

 ארדק ולאומי )הבינלאומי והבנק דיסקונט בנק בשליטת( ל.א.כ החברות – נפרדים גורמים

 ,ויזה גסומ טיסיםרכ של סליקהו הנפקה שירותי מציעות אלה חברות שתי ).לאומי בנק בשליטת(

 בהסכם ביניהן קשורות והן העסק מבית ותגוב שהן העסק בית עמלת בגובה בזו זו חרותתמ הן

 צולבת קהסלי של ביצועה המאפשר

 ).4630/01 ע"ה- קייםעס להגבלים

 דיןה בבית נדון במסגרתו המנפיק עמלת ושיעור זה הסכם(

 גובותש העסק יתב עמלות של רןעושי ,ומיידי משמעותי באופן ,ירד הויזה בשוק התחרות קבותעב

 בית בעמלות דומה בשיעור בירידה לוותה לא בעמלות זו דהירי ,ברם .זה בשוק המתחרות החברות

31 D. Cruickshank Competition in UK Banking (March 2000), paraD3.22. 
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
וה הישראכרט סיבכרטי העסקאות בסליקת לבדה שולטת שנותרה ישראכרט ידי על שנגבו העסק

MasterCard .העסק בתי ותעמל על התחרות השפעת את לראות ניתן להלן המוצג תרשיםב 

 32 .זמן תקופת אותהב " MasterCard ישראכרט" ותבעמל היחסי הקיפאון לעומת ,"יזהו"ב

יזהוו ארדכסטראמ,כרטאשרי- צעתוממ סקע בית מלתע
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VISA MC  ישראכרט

 הירידה חרף ,גבוהה וברמה דומות תרונו MasterCard -וה כרטישרא בכרטיסי שהעמלות ובדההע

 היא גם תומכת ,ויזה יסירטכ סליקת עבור נגבותה העסק בית מלותע רבשיעו להשח המשמעותית

 תיב בעיני ,תחליפיים אינם הויזה כרטיסי :הרלבנטיות הנסיבות כלל אירב המתבקשת במסקנה

. MasterCard-וה ישראכרט-ה לכרטיסי ,העסק

 נפרד שוק הוויםמ MasterCard-וה הישראכרט רטיסישכ כך על ירורבב ביעמצ דבריםה לולמכ

 חתא כל מהווה למעשה .העסק בתי כלפי שוק כוח יללהפע יכול וב השולט שסולק ,עסקה בתי עבור

 רתחב ידי על יחדיו הללו הכרטיסים קיםלנס כיום אולם נפרד שוק אלה כרטיסים מרשתות

 זו מציאות .העסק לבתי יחדיו סליקתם את ומציעה עוררין ללא בסליקתם ולטתשה – ישראכרט

 .העסק בתי פיכל משמעותי כוח כרטאישר לחברת היא אף מעניקה

 הנורמטיבית סגרתהמ .ד
 תוטישל כי דרישה מציב אינו העסקיים ההגבלים חוק גם ,אחרות במדינות התחרות לדיני דומהב

 דיכ)100%(ומושלמת מלאה תהא לזה זה הקרובים חליפייםהת המוצרים כלל באספקת אדם של

 כאשר כי ,החזקה בקביעת העסקיים ההגבלים וקח מסתפק ,בישראל .מונופולין בעלכ יוכרז שזה

 מונופולין בעל הינו – ביותר הקרובים ותחליפיו מוצר מאספקת ממחצית מעל ידו תחת ספק מרכז

 .ככזה להכריזו נדרש ההגבלים על והממונה

 כםסומ צו נוסח בשל סקהע בתי לותמע עורישי של גתורמד הפחתהב ישראכרט לההח 1.11.2001 יוםבכי יןלצי שי
 חתהפה זוהי .1988-ח"שמתה ,ייםקסעה ההגבלים וקלח ב50 לסעיף אםבהת פועליםה לקבוצת הממונה יןב בששגו

 .בשוק תחרות של דהתול ואינה תאקסוגני תערבותבה שמקורה
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
 סקיע גוף על זהכרלה רמטיביתנוה המסגרת את ווהתהמ ,העסקיים ליםבהגה לחוק )א(26 יףסע

 :ובעק ,ליןומונופ כבעל

 של או ,שתםירכ ללמכ או הנכסים קתאספ מכלל חציתממ יותר של ריכוז וליןופכמונ ראוי"

 עלב- להלן( אחד דםאשל ידיוב תםישרכ כללמאו ,שירותים מתן ללכמ מחציתמ יותר

 ."ותברשומ הודעהב הממונה יכריז רוכאמ ופוליןמונ של קיומו על ).המונופולין

 קריעב שליטה על מוסבה עובדתי מבני בחןמ הוא מונופול של הכרזתול המחוקק בחר בו בחןהמ

 מכלל במחצית גוף של אחיזתו כי חזקה מקים זה בחןמ 33 .שירות או נכס של בפועל האספקה

 כאלה ומעמד שליטה מבטאת ,בפועל שהוא כפי ,נתון שוקמ םירותיהש או הנכסים אספקת

 .המונופולין קיום בדבר רגולטורית קביעה לבסס המצדיקים

34  סיטירכ ישראלב סולקהבלעדי מעטכה וףהג יאה ישראכרט חברת :פשוטים יםהדבר ניינובע

 ולקסה הבלעדי הגוף הינהו ,מחצית על בהרבה העולה שיעורב ,MasterCard מסוג אשראי

 וגמס אשראי סיכרטי של הבעלים הינה ישראכרט חברת ,מזו יתרה .שראכרט כרטיסי בישראל

 .ישראכרט כרטיסי לסלוק אחרים יםלגופ ונותשיר להעניק כוחהשב ידהחהי והיא ישראכרט

 כרזהה – דבר ףוס .ה
 מכריז אני ,1988-ח"התשמ ,העסקיים גבליםהה לחוק )א(26 סעיף לפי תיכומס בתוקף ,כן על רשא

.MasterCard-ו שראכרטי חיוב כרטיסי של בסליקה מונופולין בעלת היא ישראכרט חברת כי בזה

 בעלת ישראכרט חברת היות בדבר ,זו עתייקב .שראכרטי לחברת תימסר זו קביעתי על עהדהו

 .משפטי הליך בכל לכאורה ראיה תהא מונופולין

 30 בתוך עסקיים להגבלים הדין לבית ררע הגשת של בדרך זו קביעתי על לחלוק רשאית ראכרטשי

 .ההודעה קבלת מועד מיום יום

 מוסכם צו למתן בקשה לאחר רזההכ .ו
 םונשני חוזרים סיונותיבנ סקייםעה ההגבלים רשות מצד פעילות ותגדוש שנים קדמו זו כרזהלה

 ,המגעים ,הנסיונות כל את מלפרט היריעה תקצר .ישראכרטו MasterCard בסליקת תחרות לכונן

 אך ,אלו בענפים חרותת להביא בכדי סקייםעה ההגבלים רשות שהציעה וההצעות ההתכתבויות

 :הכללית הותםומ יםברהד עיקרי את אך אמנה זו זההכר במסגרת

 דיןה לבית בקשה הגשת על ישראכרט חברת עם הסכמה לכלל באתי ,2002 טבאוגוס 7 ביום דוע

 לףח ,העסקיים ההגבלים לחוק ב50 סעיף פי על ,מוסכם צו של תוקף למתן עסקיים להגבלים

 סוגמו ישראכרט מסוג חיוב כרטיסי בסליקת מונופולין כבעלת ישראכרט חברת של הכרזתה

MasterCard )המוסכם הצ" הלןל.(" ו

-רוטקלא שיותתע 1/89 ררע ראה ,ליןנופומו כבעל גוף על רזהכה שםל הנדרשת עובדתיתה התשתית בשאלת יוןלד 33
.3006158 עסקיים בליםהג 1992;עסקיים בליםהג על ממונהה 'נמ"בע )וטארוםפר( כימיות

 .ילעל 5 ש"ה 34
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 עסקיים ה גבליםהה שותר

 בו נכללוו MasterCard בסליקת תחרות לכונן היתה ,וסכםמ צו למתן שההבק של העיקרית הטרתמ

 .זו מטרה של להגשמתה שנועדו ישראכרט חברת על שהוטלו שונים ביםוחיו הוראות

 ישראכרט רתחב כרטיסי בסליקת מונופולין של מצב קיים כי ששוכנעתי לאחר הגובש זו כמההס

 התחייבויות ,קודמי בידי עוד ,הפקידו )הפועלים בנק קבוצת( בעליה גם כמו זו רהשחב ולאחר

 .נוספים לסולקים ישראכרט חברת שבשליטת הכרטיסים סליקת את לפתוח

 ,המוסכם הצו נשוא ההסכמה גיבוש את שליווה ,2001 ביוני 21 מיום יםועלהפ בנק ל"למנכ כתבמב

,MasterCard-ו ישראכרט לש הסליקה קיבשוו תחרות תתפתח לא םא" יכ מפורשות הודעתי

 ".העסקיים ההגבלים חוק לפי אחר הליך בכל לנקוט הממונה רשאי היהי

 רשיאפש משותף ממשק להקמת לפעול ישראכרט נדרשה ,המוסכם הצו להוראות 'ו לפרק תאםבה

 שהממשק אף ,לעתה כוןנ ,םרב. MasterCard-וה הישראכרט סליקת לשווקי תחרות כניסת

 .יןא – MasterCardה בשוק ותרחות ,הופכין לה שאין כאבן הוא עומד )איחורב( הוקם המשותף

 "מקומי הסכם"ל להגיע האשראי כרטיסי חברות של לתןויכ באי ועיקרן זה למצב שונות סיבות

 .התחרות בוא תא – ועימו ולהלפע המשותף ממשקה הכנסת שיאפשר

 פעלתי תלויה הבקשה היתה ודע לכ אך ,בה החלטה ניתנה ולא אושרה טרם םסכמו לצו קשההב

 על לגשר ונשנה חוזר בנסיון האשראי כרטיסי חברות מול ,האחרונות השנים כל במהלך ,רבות

 מיקומ סכםה על חתוםל – תיהמסיבו אחת לכ – מהחברות והמונעים ביניהן רריםהשו יםהפער

 הסדר הצעת יהאשרא כרטיסי חברות בפני לאחרונה אתיהב זה בכלל .כאמור תחרות המאפשר

כרטיסיבסליקתתחרותלהפחתהנחוצהלהסכמהלהגיעלהןשרפאלבמטרה ,מפורטת

MasterCard .שונות מדרישות דרישות זה וךאר ומתן משא במהלך העלו האשראי יסכרט ברותח 

 ישש כמה כל ,דבר של פובסו אך )שלומיםבת עסקאות על הצולבת עמלהה שיעור העלאת בהן(

 .להצעה להיענות סירבו )ישראכרט ובהן( והחברות ,פרי אלה מאמצים נשאו אל ,כך על להצטער

 שוק נותר ,מלהסדירו נמנע המוסכם הצו אשר ,הישראכרט כרטיסי סליקת שוק כי התברר נתייםיב

 אופןב דעך לא וקפיה – מוסכם לצו הבקשה הגשת בעת שהוצגו לתחזיות וובניגוד ובגודל משמעותי

 משמעותית כרטיסים ברשת אלא "ונכחד הולך" בשוק אפוא מדובר יןא כי עתה ורבר .מהותי

 .לסליקתה בגישה התחרות לבעיית הדעת את לתת יש אשר דלהוובג בהיקפה

 – MasterCard-ה סליקת בשוק חרותת – כםמוס לצו הבקשה ביסוד שעמדה מטרהה – כך או ךכ

 ההסכמה לפי יםמהלכ עשתה ישראכרט חברת .מכבר זה להתקיים מורהא שהיתה אף מומשה אל

 כבעלת אחרונותה השנים ושבשל הוכרזה לא כך ובעקבות ,מוסכם צול הבקשה ודיסשב עימה

 בחלק ולו חרותהת שערי פתיחת ואי רב כה זמן חלוף של אלה בנסיבות אולם .מונופולין

 יןא .כדין סמכותי יללהפע עתה גיעהה – ישראכרט חברת בידי נשלטת שסליקתם מהכרטיסים

 מזור כל עימו להביא יכול שאינו מוסכם לצו בקשה על עמידה מהמשך נשכרת הציבור טובת

 .ייםטהרלבנ וקיםבשו לתחרות

17 303811 /4538 
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 עסקיים ה גבליםהה שותר
 ,כן לעשות כוונתי על ישראכרט לחברת שנתתי הודעות ספרמ לאחר ,לנכון מצאתי זה דברים מצבב

 כי ברי הנוכחיות תבנסיבו באשר,)אושרה וטרם נדונה טרם שרא( סכםומ לצו בקשהה מן לחזור

 טיסירכ של בסליקה אפקטיבית לתחרות הביאל – התבקש שאישורו המוסכם ובצו בבקשה אין

. 35MasterCard

 קטושננ "ההליכים תמונת" את להשלים כדי אך באו זה סעיף תחת המובאים הדברים כי הירבא

 םיבשווק השורר התחרותי המצב את המבטאת ,גופא ההכרזה לע להקרין כדי ,כמובן ,בהם ואין

 רתבמסג מובא הדברים פירוט .אלה ווקיםשב ישראכרט חברת של הנתון מעמדה ואת הנתונים

 רםט – יללע כאמור אשר ,כםמוס לצו הבקשה מן חזרתי על עסקיים ליםבהגל הדין לבית הודעתי

 .נדונה

 שטרום רורד

 ים קיהעס ההגבלים על ונהממה

 ה"תשס אייר ג"י

 2005 מאי 22

 בליםלהג הדין בית פניב פירטתי תהבמסגר עסקיים יםלהגבל יןדה יתבל דעהוה הוגשה זו הזהכר סוםרפ עם בדב דב
 .יןכד סמכותי לתולהפע סכםומ צו לאישור בקשהה מן רהלחז יאוניבשה ייםרהעיק יםיקולוהש ותבינסה את יםעסקי

18 303811 /4538 
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   שווקי�הגדרת

  מאת 

*מנח� פרלמ�
  

  מבוא. א

  הקדמה  .1

מיזוגי� והסדרי� כובלי� צפויי� ליצור או להגביר כוח שוק כאשר ה� מביאי� ליצירת 
כאשר  ,חשש מפני יצירה או הגברה של כוח שוק קיי� ג� ללא יצירת מונופולקיי� . מונופול

הוא כאשר  או ,בשוק לא ריכוזי ,המיזוג או ההסדר הכובל מגביר משמעותית את הריכוזיות
למרות . כל זאת כאשר השוק מוגדר ונמדד נכו�. מגביר את הריכוזיות בשוק ריכוזי

� אומדריכוזיות מהווה את האינדיקטור המתומצת הטוב ביותר הקיי� ל, מגבלותיה הרבות
דרכי התנהגות מסוימות של פירמה עשויות להיחשד . הסבירות להימצאות כוח שוק

  . פירמה בשוק הוא משמעותיהבציבור כאשר חלקה של אותכפוגעות 
פרק זה מציג את הכלי האנליטי המשמש להערכת הפגיעה בתחרות ובציבור כתוצאה 

במסגרת של הגדרת שוק שהיא בעלת משמעות כלכלית , מהגבלי� עסקיי� מסוגי� שוני�
לניתוח של יש לזכור כי הגדרת השוק הרלוונטי היא כלי עזר . בהקשר לשאלה הנבחנת

  .סוגיות הקשורות לתחרות ואי� לה קיו� אלא בהקשר התחרותי הרלוונטי
 על ידי אנליטי במסגרת עריכת ניתוח תחרותיהגדרת השוק הרלוונטי משמשת ככלי 

לעניי� זה ראה את ההפניות למסמכי רשויות תחרות זרות שבסו� פרק . רשויות תחרות רבות
  .זה

מתחמת את המוצרי� ואת ,  בהיעדר הפליית מחירי�,הגדרה נכונה של השוק הרלוונטי
ספקי השירותי� המשתתפי� בתחרות הקובעת את  ומזהה את היצרני� או ,האזור הגיאוגרפי

ה� ה מ(א� כ� להגדרת השוק הרלוונטי יש ממד של מוצר . את מחיר המוצר או השירות
). � הכלולי� בשוקה� האיזורי� הגיאוגרפיה מ(וממד של איזור ) המוצרי� הנכללי� בשוק

בו שליטתה של פירמה יכולה לאפשר לה שהשוק הרלוונטי הוא אותו השוק , למעשה
  .תו� גריפת רווח, להקטי� תפוקה ולהעלות מחיר מעבר לעלות השולית

 

 .'שות� במשרד הייעו הכלכלי סוארי ושות, כלכל�   *
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  כוח שוק  .2

או קבוצת , המטרה הכלכלית העיקרית של דיני התחרות היא הגבלת היכולת של פירמה

. אלא א� לכוח שוק זה יש יתרונות מאזני� לטובת הציבור ,מלרכוש כוח שוק, פירמות

קבוצת פירמות של היא היכולת של הפירמה או " כוח שוק"ההגדרה הכללית ביותר ל

בהשוואה למחיר ולתפוקה שהיו  ,לאור� זמ� הפועלות ביחד להעלות מחיר ולהקטי� תפוקה

מונח תפוקה ל תייחסלהבקשר לכ� יש . ולהרוויח כתוצאה מכ�, מתקיימי� בשוק תחרותי

ג� בפגיעה באיכות המוצרי� צמצו� התפוקה יכול לבוא לידי ביטוי כ� ש, רחבבאופ� 

ה� ה  כמוב� מ�ת הו הנשאלותהשאל.  המיוצרת� ולאו דווקא בפגיעה בכמותנ�ובמגוו

   .�תווכיצד נית� לאמוד א "שוק תחרותי"המחיר והכמות ההיפותטיי� שהיו שוררי� ב

הגדרת המושג כוח שוק , י� תחרותיי� המחיר שווה לעלות השולית בשווק,מאחר וככלל

כאשר עלות שולית , מתייחסת ליכולת לקבוע באופ� רווחי מחיר גבוה מהעלות השולית

 ,מכא� נגזר מדד לכוח שוק. מוגדרת כתוספת ההוצאה הכרוכה בייצור יחידה אחת נוספת

וי מדד לרנר והוא מחושב על ידי מדד זה קר. שהוא הפער שבי� המחיר לבי� העלות השולית

� הוא מחיר המוצר וPא� . עלות השולית למחירבי� חלוקת הפער שבי� המחיר לMC היא 

  :מדד לרנר יהיה שווה ל, העלות השולית בייצורו

  

P

MCP −

  

אול� בפועל בדר� כלל אי� אפשרות לאמוד את , לכאורה מדובר בנוסחת חישוב פשוטה

  1.לית של הפירמההעלות השו

 אול� ,הפער בי� המחיר לבי� העלות השולית יהיה אפס, בתנאי� של תחרות משוכללת

 הרווחי� אינ� עולי� על הרווחי� כאשרהמחיר יכול להיות גבוה מהעלות השולית ג� 

דוגמה לכ� נית� למצוא . בו יש הוצאות קבועות גדולותשכ� למשל במצב . התחרותיי�

, כרוכה בסיכוני� משמעותיי�ו מאודת הפיתוח של תרופה היא גבוהה עלו. בשווקי התרופות

העלות השולית בייצור כל קופסת תרופות נוספת , אול� לאחר הצלחה ותחילת ייצור מסחרי

בה ה� שג� לתרופות חדשות בתקופה (א� חברות תרופות תגבנה מחיר . היא נמוכה יחסית

ה� לא תוכלנה לכסות את עלויות , יצורשמכסה רק את העלות השולית שבי) מוגנות בפטנט

ג� של התרופה הספציפית שבדוגמה וג� של מאמצי פיתוח שלא נשאו (הפיתוח הגבוהות 

דוגמה זו ממחישה את הקושי הקיי� בקביעת אמת המידה ההיפותטית של המחיר  ).פרי

  .בהשוואה למחיר בפועל" שוק תחרותי"שהיה שורר ב

 

 ,D.W. Carlton, J.M. Perlof Modern Industrial Organization (3rd ed., 1999)ראו לדוגמה   1
610.  
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היא ,  קבוצת פירמות ביחד שלשוק של פירמה אודר� נוספת לאמוד את מידת כוח ה

שיעור השינוי בכמות המבוקשת (באמצעות מדידת עקומת הביקוש וגמישות הביקוש 

כמו ג� מדידת עקומת ההיצע וגמישות ההיצע , של המוצר)  במחיר1%�כתוצאה משינוי ב

לל לא  במציאות בדר� כ.) במחיר1%שיעור השינוי בכמות המוצעת כתוצאה משינוי של (

  .נית� להשיג את בסיסי הנתוני� הנדרשי� לצור� אמידת גדלי� אלה

 הקשר בי נתח שוק לכוח שוק   .3

נתח . מדידה ישירה של כוח שוק אינה אפשרית בדר� כלל, כפי שעולה מהסעי� הקוד�

:  בדוגמה הבאהאתאמחיש ז. מד� כוח השוקושוק יכול לשמש כתחלי� וכקירוב לצור� א

 תחנות דלק זהות המתחרות זו בזו ולכ� לכל תחנת דלק יש 10י� פועלות נניח שבשוק מסו

 סביר ח"ש 6� לח"ש 5�א� אחת תחנות הדלק תעלה את מחיר הדלק מ. 10%נתח שוק של 

 5שלקוחותיה יבדקו את המחירי� בסביבה וכאשר יגלו שהמחירי� בשאר התחנות נשארו 

ות זהות וממוקמות באופ� יחסי בהנחה שכל התחנ.  יעברו לתדלק בתחנות האחרותח"ש

הרי שמספר הלקוחות של כל אחת מהתחנות האחרות , במרחקי� שווי� לתחנה הראשונה

כמוב� שבעל ). א� כל לקוחות התחנה הראשונה ינטשו אותה (10%�יגדל לכל היותר ב

או לפחות חלק (התחנה הראשונה יגלה שהעלאת המחיר לא הייתה כדאית כי כל לקוחותיו 

  .ומכא� נגזר שאותו בעל תחנה אינו מחזיק בכוח שוק, נטשו אותו) �גדול מה

 ולה נתח מאודהאחת גדולה , כעת נשנה את הדוגמה ונניח שיש רק שלוש תחנות דלק

.  כל אחת10% נתח שוק של ולכל אחת מה�והשתיי� האחרות קטנות בהרבה , 80%שוק של 

יגדל מספר , ו לנטוש אותוא� בעל התחנה הראשונה יעלה את המחיר ולקוחותיו ירצ

גידול .  ממספר הלקוחות לפני העלאת המחיר5הלקוחות של כל אחת מהתחנות האחרות פי 

 כתוצאה ממגבלת גודל בתחנה שתביא למשל(כה עצו� בתפוקה יכול להיות בלתי סביר 

התוצאה תהיה שרק חלק מהלקוחות ינטשו את בעל התחנה הראשונה ). לתורי� ארוכי�

, במילי� אחרות.  שימצא שהעלאת המחיר הייתה כדאית והגדילה את ס� רווחיוויכול להיות

  . נהנה מכוח שוק80%תחנה ע� נתח שוק של הבעל 

נתח השוק יכול , דוגמה זו ממחישה את העובדה שכאשר יש חסמי כניסה והתרחבות

הדוגמה ג� ממחישה את העובדה שנתח השוק . לשמש כמדד וכקירוב לקיומו של כוח שוק

חסמי כניסה (שכ� גמישות היצע גבוהה , לעצמו הוכחה לקיו� כוח שוקכשא יכול לשמש ל

. עשויי� לשלול ג� מבעל נתח שוק גדול את היכולת להחזיק בכוח שוק) והתרחבות נמוכי�

את תפוקת�  להגדיל את שטח� וי�יכולהיו א� בעלי תחנות הדלק האחרות , בדוגמה לעיל

 להקי� תחנות דלק י�לויכהיו או א� אנשי� אחרי� (ות די וללא עלויות שקועבאופ� מי

 בעל התחנה הראשונה לא היה יכול להרוויח כתוצאה ,)במהירות וללא עלויות שקועות

  .מהעלאת המחיר
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נתחי שוק גבוהי� לאור� זמ� בשוק המוגדר היטב יכולי� לשמש כראיה נסיבתית לכוח 

 יחס גבוה  רווחי� גבוהי� במיוחד או ראיה נסיבתית נוספת יכולה להיות קיומ� של2.שוק

 כדוגמת מדידה של גמישויות ביקוש או , להבדיל מראיות ישירות,במיוחד בי� מחיר לעלות

  . דחיקת מתחרי� בדרכי� אחרות מאשר בדר� של יעילות עדיפה

 השימוש בהגדרת שוק   .4

כלכלי א� כ� נתח שוק הוא מדד חשוב ורלוונטי לצור� יישו� דיני תחרות שעיקר� ה

 אול� על מנת לחשב נתח שוק צרי� להגדיר ,הוא מניעת תופעת כוח השוק וניצולה לרעה

השימוש בהגדרת השוק הוא לצור� חישוב נתחי שוק שה� קירוב העובדה ש נוכח. את השוק

 להגדיר את השוק באופ� שיהפו� את נתחי השוק לבעלי נגזרת המסקנה שצרי�, לכוח שוק

  . לכוח שוקמשמעות קרובה ככל האפשר

מונופולי� , על פי הדי� הישראלי: ÔÈÏÂÙÂ�ÂÓהגדרת השוק רלוונטית להגבל עסקי מסוג 

על מנת . מוגדר כריכוז של יותר ממחצית מהאספקה של נכסי� או שירותי� בידי אד� אחד

  .לחשב את חלקו של האד� בשוק צרי� ראשית להגדיר את השוק

הממונה על הגבלי� : Â¯·Á ‚ÂÊÈÓ˙ של הגדרת השוק רלוונטית ג� להגבל עסקי מסוג

כאשר קיי� חשש סביר שהמיזוג , עסקיי� צרי� להתנגד למיזוג חברות או להתנותו בתנאי�

 צרי� להגדיר נת לערו� ניתוח תחרותי של המיזוגעל מ. יפגע באופ� משמעותי בתחרות בענ�

  ).השוק(את הענ� 

ה� לבחינת  – È¯„Ò‰‰ÌÈÏ·ÂÎ‰ Ìהגדרת השוק רלוונטית מאוד ג� למרבית שכמוב� 

לפי המבח� הפונקציונלי הקבוע בסעי� (א� היא עולה כדי הסדר כובל , התנהגות כלשהי

 ה� לבחינת הפטורי� הקבועי� ,) החוק:להל� (1988�ח"תשמ, גבלי� העסקיי� ההלחוק) א(2

כ� לדוגמה פטורי הסוג משחררי� רשימה ארוכה של הסדרי� כובלי� . להסדרי� כובלי�

בתנאי שנתח השוק של הצדדי� להסדר נמו� מהשיעורי� ,  לקבל פטור או אישורמהצור�

  .ג� כא� יש צור� בהגדרת שוק על מנת לחשב את נתח השוק. שנקבעו

נקודת כשל מדיניות תחרות מודרנית ו" אב� הפינה"הגדרת השוק משמשת למעשה כ

טת את גבולות רטסהגדרת השוק מ. סקיל עמוצא לניתוח התחרותי כמעט בכל שאלת הגב

 ומאפשרת ניתוח תחרותי – היצרני� והאיזור הגיאוגרפי, המוצרי� – התחרות הרלוונטית

  .קיומו של כוח שוק או החשש מהיווצרותו :לשאלה העיקרית

הגדרת השוק הרלוונטי היא כלי עזר לניתוח של סוגיות הקשורות לתחרות ואי� לה קיו� 

רו� ניתוח כלכלי בעל משמעות לשאלת היצירה על מנת לע. אלא בהקשר התחרותי הרלוונטי

השוק הרלוונטי צרי� להיות מוגדר ביחס לשאלת התחרות , והניצול של כוח שוק

יתכ� ותהיה הצדקה להגדיר שווקי� רלוונטי� שוני� אפילו ביחס לאות� י. המתעוררת

 

  .M.S. Gal Competition Policy for Small Market Economies (2003), ch. 1ה ראו לדוגמ  2
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וג כ� לדוגמה בעת בחינה של מיז.  וזאת על פי השאלה הנבחנת,אות� יצרני�למוצרי� ו

חברות השאלה הנשאלת בדר� כלל היא כיצד ישפיע המיזוג על המחירי� בהשוואה 

פירמה ( של בעל מונופולי� ו התנהגותתבעת בחינ. ÂÊÈÓ‰ È�ÙÏ‚למחירי� בפועל בשוק 

השאלה היא כיצד משפיעה התנהגות זו על המחירי� ההיפותטיי� בשוק ) דומיננטית

עולה שאפילו א� מדובר באותו שוק ובאותו מכא� . ÂÊ ˙Â‚‰�˙‰ ‡ÏÂÏבהשוואה למחירי� 

 יכולה לקו� הצדקה להגדרת שוק שונה שמתבסס על אמת מידה אחרת של מחירי� ,מוצר

  .אלטרנטיביי�

 התפתחות המושג   .5

 בהגדרת שוק ככלי אנליטי בניתוח ריתהב�צותבשנות החמישי� החל השימוש באר

 אול� ,ח התחרותי של מיזוגי�הגדרת השוק הפכה ג� לחלק פורמלי מהניתו. התחרותי

לא התפתחה הסכמה סבירה , בהיעדר בסיס מתודולוגי מוצק ובהיעדר קווי� מנחי� ברורי�

 התייחס הברית�ארצותבית המשפט העליו� של . בו יש להגדיר שווקי�שבדבר האופ� 

" פרקטיי�" והציג רשימה לא סגורה של אינדיקטורי� 3Brown Shoeלנושא בפסק הדי� 

  : אלהכדוגמת,  שוקלהגדרת

  ;הייעוד והשימוש אשר נעשה במוצרי�  •

  ;אובייקטיבי� של המוצרי��הנתוני� הפיזיי�  •

  ;מחיר המוצרי�  •

  ;תו� אפיו� הלקוחות והספקי� המרכזיי�, מבנה הביקוש וההיצע  •

  ;הפרספקטיבות בקרב הנפשות הפועלות  •

  4.דת התחליפיות ביניה�אשר יכולי� להצביע על מי, מאפייני� אחרי� של המוצרי�  •

, ונוחי� לשימוש ג� למשפט� חסר הרקע הכלכלי" פרקטיי�"מאפייני� אלה ה� אמנ� 

אול� במצבי� רבי� מדי נית� להצדיק הגדרות שוק שונות ומנוגדות תו� שימוש במדדי� 

 סיכ� בצורה קולעת את הבעייתיות של הגדרת שווקי� Dennis Carltonהכלכל� הידוע . אלה

  :הבאי�מדדי� ה באמצעות

“The application of this laundry list of criteria has not let to precision in 

defining a market for antitrust purposes”.5 

 

3  Brown Shoe Co. v. Brown Shoe Co. v. United States, 370 U.S. 294 (1962).  
̇ ·Ú· ÔÂÁË 3/97) ��י(ע "ה: די� להגבלי� עסקיי�ראו ג� בפסקי די� של בית ה  4 ÂÎ¯ÚÓ Ï‚Ó" Ó

ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ „‚� ,עניי� " להל� (פורס� בנבוÏ‚Ó( ; ערר)1/00) ��י  „ÂÙ
Ú· ·‡Ï˜"� Ó' ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰, החלטת הממונה על ההגבלי� ; פורס� בנבו

החלטה בדבר אישור מיזוג  – רפואיהמשמר ומור מכו� למידע , הראל, דקלה"העסקיי� 
 ).„˜Ï‰ עניי�: להל� (158) 1993( א  ˜ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ı·Â"בתנאי�
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 טענו באותה תקופה כי בתי ,”Chicago School“ואכ� מלומדי� מהאסכולה הקרויה 
, בדיעבד, בי על מנת להצדיקהמשפט והרשויות מגדירי� את השווקי� באופ� סובייקטי

בדמות איסור על , בשל עצ� היות� גדולי�, התערבות רגולטורית כנגד עסקי� גדולי�
ששימש כממונה על הגבלי� עסקיי� , הדברי� באו לידי כ� שמשפט� נודע. מיזוגי�

�הגדיר את המצב בצורה פיגורטיבית למדי כ, וכפרופסור למשפטי� באוניברסיטת הרוורד

“a bloody mess”.6  
ששימש באותה עת כממונה על הגבלי� עסקיי� , ויליא� בקסטר'  פרופ1982רק בשנת 

שילב חשיבה כלכלית ומתודולוגיה סדורה בתהלי� הגדרת השוק במסגרת , הברית�ארצותב
המושג . י באותה שנהנרסמו על ידי משרד המשפטי� האמריקההנחיות לבדיקת מיזוגי� שפו

Small but Significant non-transitory increase in price (SSNIP), עליו מבוסס מבח� ש
, הפ� למושג יסוד בתחו� ההגבלי� העסקיי� והתקבל, המונופול ההיפותטי שייבח� להל�

  .בכל משטרי התחרות בעול�, בצורה זו או אחרת

  מבח� המונופול ההיפותטי  .ב

 י תטמהו מבח המונופול ההיפו  .1

שוק רלוונטי יכלול את קבוצת המוצרי� הקטנה ביותר , פותטיעל פי מבח� המונופול ההי

הפעלת כוח . באזור הגיאוגרפי הקט� ביותר שבו מונופול היפותטי יוכל להפעיל כוח שוק

�באופ� שאינו בר,  א� משמעותי,השוק באה לידי ביטוי ביכולת להעלות מחיר בשיעור קט�

  ). Small but Significant non-transitory increase in price – SSNIP: ובאנגלית(חלו� 

  :  ˙�Â·‰ניי�גישה זו אומצה ג� בישראל בע

בו שליטתה של פירמה יכולה , השוק הרלבנטי הינו אותו השוק, למעשה"

תו� , לאפשר לה להקטי� תפוקה ולהעלות מחיר מעבר לעלות השולית

   7."גריפת רווח

צר� שיספק את כל המוצרי� להיות כזה שלי השוק צרי� –הגיונ� של דברי� ברור 

אפילו , א� יוגדר השוק באופ� צר יותר. יהיה כוח מונופוליסטי, שנככלו בו על פי ההגדרה

קל וחומר נתח שוק נמו� ,  לא יהווה אינדיקציה לקיומו של כוח שוק100%נתח שוק של 

  .וכל מטרת התרגיל של הגדרת השוק הרלוונטי נכשלה, מזה

 

5   D.W. Calrton Modern Industrial Organization (1999), 614.  
6 D.F. Turner “The Role of the ‘Market Concept’ in Antitrust Law” 49 Antitrust L.J. 

(1980) 1145, 1150.  
̇ ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ' ˙Â‡Ï˜Á � 2247/95א "ע  7 ¯ˆÂ˙ ̃ ÂÂÈ˘Ï ÛÂ˙È˘ ÊÎ¯Ó ‰·Â�˙

Ú· Ï‡¯˘È·"Ó ,213) 5(ד נב"פ.  
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מעבר למינימו� המוצרי� והאיזור , אופ� רחב מדי א� יוגדר השוק ב–ולהיפ� 

 הרי שאפילו לפירמה ע� נתח ,הגיאוגרפי הנדרשי� להקניית כוח שוק למונופול היפותטי

  .שוב הוכשלה מטרת הגדרת השוק. בשוק שכזה שוק נמו� עשוי להיות כוח שוק

צרפי שחלק� המ, כדוגמה נית� להשתמש בשני משווקי� של מכוניות משפחתיות יפניות

חלק� מס� שיווק מכוניות משפחתיות הוא , 10%מתו� ס� שיווק המכוניות בישראל הוא 

נניח . 100% הוא  ואילו חלק� מתו� שיווק מכוניות משפחתיות מתוצרת יפנית45%

ה� ) או לפחות של מרבית�( המכוניות המשפחתיות של כל היצרני� שלמרבית הצרכני�

  . תחליפי� קרובי� וטובי�

ולא נכלול בו מכוניות ( את השוק כשוק המכוניות המשפחתיות היפניות א� נגדיר

נגיע למסקנה השגויה ) מדינות מזרח ומערב אירופה ועוד, משפחתיות מתוצרת קוריאה

. 100%לפיה מיזוג של אות� שני משווקי� יצור מונופולי� מוחלט בעל נתח שוק של ש

 מאודיהיה קשה ש הנחה ,ק משמעותיצור כוח שויבמצב שכזה הנחת הבסיס תהיה שהמיזוג 

  .לסתור אותה

, מכוניות ספורט, ובתוכו ג� מכוניות יוקרה, א� נגדיר את השוק כשוק המכוניות בכללו

 בלבד ולכאורה יעלה מכ� 10%נתח השוק של שני המשווקי� יהיה , יפי� ומכוניות מיני'ג

תחת הגדרת שוק זו . שוקשאי� זו אפשרות סבירה כלל ועיקר שמיזוג של שניה� ייצור נתח 

לא נדרשת כלל בדיקה נוספת של המיזוג על מנת להגיע למסקנה שאינו מקי� חשש ליצירת 

א� , זו המתייחסת למכוניות המשפחתיות בלבד, "נכונה"ואילו בהגדרת השוק ה .כוח שוק

תהיה שבמצב שכזה ייתכ� . 45%נתח השוק המצרפי יעמוד על , מתוצרת כל היצרני�

  .והשאלה תדרוש ניתוח נוס�, מוזגת כוח שוק וייתכ� שלאלפירמה המ

הדוגמה לעיל הבהירה את הקשר שבי� הגדרה נכונה של השוק לבי� המשמעות של נתחי 

 ותוכל להקל על הבנת השיקולי� שיפורטו בהמש� ואשר צריכי� ,השוק המחושבי� בתוכו

   .לשמש בעת הגדרת השוק הרלוונטי

 ריווחית העלאת מחיר צריכה להיות   .2

מבח� המונופול ההיפותטי מבוסס על ההנחה שהעלאת המחיר על ידי המונופול 

הנחת המוצא היא שהפירמות מתנהגות בצורה רציונלית . י צריכה להיות ריווחיתטההיפות

בדר� כלל . ולכ� אותו מונופול היפוטתי יעלה את המחיר רק א� כתוצאה מכ� רווחיו יגדלו

הכנסות המונופול , מצד אחד.  הכמות המבוקשת מהמוצרהעלאת מחיר מביאה להקטנת

, אחרמצד . גדלות כתוצאה מהעלאת המחיר על כמות המוצרי� שממשיכה להימכר

הוצאותיו של . בשל הקיטו� בכמות הנמכרת) או לכל הפחות לא גדלות(ההכנסות קטנות 

העלאת . בעקבות הקיטו� בכמות המיוצרת) או לכל הפחות לא גדלות(המונופול קטנות 

  .המחיר תהיה ריווחית רק כאשר הסכו� של שלוש השפעות אלה הוא חיובי
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3.    א� משמעותי,מהו שיעור עליית מחיר קט

או לפחות ( שהמבח� להגדרת שווקי� הוא אותו מבח� בכל שווקי המוצרי� א�

הרי שהמאפייני� הכלכליי� הרלוונטיי� של השוק המוגדר יכולי� להיות שוני� , )במרבית�

 ג� שוק אספקת המבורגרי� על . הוגדר כשוק רלוונטי8כ� לדוגמה שוק החשמל. מאודעד 

 והרי אי� ספק שכוח השוק של מונופולי� היפותטי בשוק 9.ידי רשתות הוגדר בשוק רלוונטי

גדול משמעותית וללא השוואה מכוח השוק של ) שכרגע א� אינו היפותטי(החשמל 

זאת ג� משו� שגמישות הביקוש לחשמל . מבורגרי�מונופולי� היפותטי בשוק רשתות הה

וג� משו� שגמישות ההיצע " המבורגרי� של רשתות"קטנה משמעותית מגמישות הביקוש ל

  ".רשתות ההמבורגרי�"בשוק החשמל שונה משמעותית מגמישות ההיצע בשוק 

 א� ,קט�"לא נית� לקבוע מספר לשיעור עליית המחיר הנדרש לעמידה בכלל של 

ביותר המשמש בקשר לכ� הוא שיעור " פופולרי"המספר ה. שיהיה נכו� תמיד" משמעותי

במקרי� מסוימי� . 10%�5%י� קרובות משתמשי� בתחו� של עתא� ל, 5%עליית מחיר של 

   ).2%עד כדי (נית� להשתמש ג� במספר קט� יותר ) סחורות אחידותבעיקר בשווקי (

 מהי העלאת מחיר שאינה בת חלו�   .4

 ומעלה 10%של תחנת דלק המחזיקה בנתח שוק של , יתנה בתחילת פרק זהבדוגמה שנ

שכ� יכול , יכול להיות שלתקופת זמ� מסוימת רווחיה של התחנה אפילו יגדלו, את מחיריה

לקחת זמ� עד שהצרכני� ילמדו על כ� שהמחירי� בתחנות האחרות נשארו נמוכי� יותר ועד 

 כמהבמקרה שבו כל התהלי� לא נמש� אלא . שישנו מהרגליה� להיכנס לתחנה הספיציפית

 לעומת זאת. אליה מתייחס המבח�שימי� אי� משמעות כמוב� לראות את העלאת המחיר כזו 

לדוגמה א� נדרשת הרחבה של תחנות הדלק האחרות על ( שני� כמהא� התהלי� נמש� 

 שבמהלכ�) מנת לתת מענה תחרותי להעלאת מחיר של תחנת דלק בעלת נתח שוק גדול

הרי שלא , יכולה הפירמה להרוויח כתוצאה מהעלאת מחירי� מעבר למחירי� התחרותיי�

  .נית� להתעל� מכוח השוק שישרור במש� תקופה ארוכה ויביא לפגיעה ברווחה

תקופת זמ� של כמחצית שנה עד שנה יכולה לשמש כאמת מידה סבירה לפרק הזמ� 

  .שמעבר אליו העלאת מחיר תיחשב ככזו שאינה בת חלו�

  

 

̇ ‰Ú· ÏÓ˘Áהממונה על ההגבלי� העסקיי�   8 ¯·Á" Ó–ÌÂÈ˜ ̄ ·„· ‰Ê¯Î‰  ÔÈÏÂÙÂ�ÂÓ) 6.1.99 (
http://www.etype.co.il/Anti1/Files/2438/503005787.pdf. 

·‰˜ı�‡¯ ¯‚¯Â· ')1983 (Ú·"Ó ,Ú· ¯ÂÓ˜È¯" Ó) ˙‡Ùההגבלי� העסקיי� הממונה על   9
ÌÈÎÈÏ‰ (‚�È˜ ¯‚¯Â· ˙È�ÈÈÎÊ – È˜ÂÓÈ� ‚ÂÊÈÓÏ ˙Â„‚�˙‰ ,290775/5385 ע"ה )14.12.03 (

 .ı�‡¯ ¯‚¯Â·' (http://www.etype.co.il/Anti1/Files/5616/503009996.pdfעניי� : להל�(
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 ה� מחירי הבסיסה מ  .5

מבח� המונופול ההיפותטי מתייחס ליכולת להרוויח כתוצאה מהעלאת מחירי� ביחס 

, הא� אלה המחירי� השוררי� בשוק כיו�? ה� מחירי� אלהה מ". מחירי� התחרותיי�"ל

הא� אלה המחירי� ההיפותטיי� שהיו שוררי� בשוק בתחרות משוכללת או שאולי מדובר 

  ?כלשהי ליצרני�" תשואה סבירה"� במחירי� המקני

אלה משפיעי� על הסבירות שצרכני� " מוצא"שאלה זו היא שאלה קריטית שכ� מחירי 

  .יעברו לצרו� מוצרי� אחרי� כתוצאה מעליית מחירי�

במקרה זה של . מספקת דוגמה טובה לחשיבות התשובה לשאלות אלו" צלופ�"פרשת ה

�הנודע ג� כ Du Pont(,10(פונט �דו חברת“cellophane fallacy” , במסגרת פסק די� שנוי

שהשוק , הברית�ארצות קבע בית המשפט העליו� של 1956חלוקת שנית� בשנת במ

כולל ג� חומרי אריזה גמישי� , פונט שמייצרת צלופ��הרלוונטי לבחינת מעמדה של דו

  . אחרי�

פסיקת . פ�פונט היה כוח שוק ביחס למחירי הצלו�השאלה שנבחנה הייתה א� לחברת דו

פונט �מסקנה זו נשענה על הממצא שלדו. פונט לא היה כוח שוק�בית המשפט הייתה שלדו

השוק הרלוונטי הוגדר כשוק חומרי האריזה . היה נתח שוק לא גדול בשוק חומרי האריזה

, שכ� במחירי השוק של צלופ� באותה תקופה חומרי האריזה האחרי� היו תחליפי� טובי�

הייתה גורמת ) מעבר למחירי השוק באותה תקופה( במחירי הצלופ� במוב� שעלייה קטנה

  .לצרכני� להשתמש בחומרי� אלה במקו� בצלופ�

בפני בית המשפט היו ראיות שמחירי הצלופ� היו גבוהי� במידה משמעותית מהעלות 

כלומר מחירי השוק של צלופ� באותה תקופה כבר גילמו בתוכ� ניצול כוח . השולית לייצורו

כ� שכל העלאה נוספת תגרו� למעבר משמעותי של צרכני� , מידה מקסימליתשוק ב

הגדרת השוק כשוק מוצרי האריזה הייתה , לכ� בקשר לשאלה של ניצול כוח שוק. לתחליפי�

הגדרת השוק הנכונה בהקשר זה הייתה צריכה להתייחס למחירי� התחרותיי� של . שגויה

ואז , ) לולא ניצול כוח השוק– השולית כלומר אלה שהיו נקבעי� ברמת העלות(צלופ� 

  .השוק היה כולל רק את הצלופ�

לעומת זאת הגדרת שוק חומרי האריזה כול� הייתה נכונה א� בית המשפט היה נדרש 

במקרה זה השאלה שהייתה . פונט לבי� יצר� חומרי אריזה אחרי��לשאלה של מיזוג בי� דו

ת משמעותית נוספת במחירי� מעבר עומדת לדיו� היא א� המיזוג עלול להביא לעליי

  ).ג� א� חלק� נקבעו על ידי מונופול שהוא בעל כוח שוק(למחירי השוק הנוכחיי� 

ולפני (במקרה של מיזוגי� והסדרי� כובלי� בי� פירמות שנבחני� מראש , ככלל

 משו� שהשאלה � ה� המחירי� השוררי� בפועל בשוקמחירי הבסיס הרלוונטיי, )ביצוע�

את כוח השוק בהשוואה ) או ההסדר הכובל(נשאלת היא כיצד ישנה המיזוג התחרותית ה

 

10  U.S. v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377 (1956).  
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בדר� כלל סביר להניח שלולא המיזוג לא צפויי� שינויי� , וא� כ�. למצב לולא המיזוג

  .במחירי השוק

א� על מנת לבחו� , לעומת זאת כאשר מבקשי� לבחו� א� לפירמה מסוימת יש כוח שוק

טר� מיזוג וא� על מנת לבחו� א� ) בעלת מונופולי�(א� היא נהנית ממעמד דומיננטי 

יש להיזהר מלעשות שימוש במחירי� , התנהגות כלשהי היא ניצול מעמד בשוק לרעה

  ".תחרותית"הנוכחיי� א� מחירי� אלה אינ� משקפי� רמת מחירי� 

 הגדרת שוק המוצר  .ג

 תהלי� זיהוי המוצרי� הרלוונטי� בשוק בהתבסס על צד הביקוש  .1

הא� .  כדוגמה בחברת תעופה המפעילה שירותי תעופה סדירי� ליעדי נופשנשתמש

בשלב  ? או שטיסות שכר א� ה� נמצאות באותו שוקשוק כולל רק שירותי תעופה סדירי�ה

  .ה� המוצרי� הכלולי� בשוק הרלוונטיה  צרי� למצוא מ של הגדרת השוקראשו�

ונופול היפותטי נובע מיכולת� בדר� כלל הריסו� המידי והאיו� העיקרי על כוחו של מ

המידית של צרכני� לעבור לצריכת מוצרי� אחרי� ככל שמוצרי� אלה תחליפיי� בעיניה� 

  . למוצרי� המיוצרי� על ידי המונופול

תהלי� זיהוי המוצרי� בשוק הרלוונטי יתחיל מזיהוי המוצר בהגדרה הצרה ביותר שלו 

סדר כובל אופקיי� מדובר במוצר או במקרה של מיזוג או ה.  להגבל הנבח�תהרלוונטי

במקרה של . הסדר הכובללמוצרי� המיוצרי� על ידי הגופי� השותפי� למיזוג או ב

  .מוצרי� המיוצרי� על ידי המונופולי�במונופולי� מדובר במוצר או 

בשלב : את התרגיל המחשבתי הכרו� בזיהוי המוצרי� שבשוק נית� לתאר באופ� הבא

מייצר את וי לקרות במידה ומונופול היפותטי המשיא את רווחיו ראשו� יש לבחו� מה צפו

 א� משמעותי ולא ,בשיעור קט�) או יפחית איכות(כל הכמות מאותו מוצר יעלה מחיר 

א� בתגובה לעליית מחיר זו צפויי� הצרכני� להקטי� את הכמות הנרכשת מהמוצר . חול�

המוצר הנבח� , ית למונופולבאופ� שאינו מספיק על מנת שעליית המחיר לא תהיה כדא

א� בתגובה לעליית מחיר זו צפויי� הצרכני� להקטי� את . יוגדר כשוק המוצר הרלוונטי

הכמות הנרכשת מהמוצר בהיק� גדול מספיק כ� שלאותו מונופול לא כדאי יהיה להעלות 

 התחלי� הקרוב ביותר א יש להמשי� ולהוסי� לשוק המוצר את המוצר הבא שהו,את המחיר

תהלי� אנליטי זה של הוספת מוצרי� לשוק המוצר הרלוונטי יימש� עד . צר הראשו�למו

שלגביה מונופול היפותטי יוכל להעלות מחיר , למציאת אותה קבוצת מוצרי� הקטנה ביותר

  . ולהרוויח כתוצאה מכ�, א� משמעותי ולא חול�,בשיעור קט�

 בפועל מתקיי� ,יפותטי שאי� חולק על חשיבות מבח� המונופול ההשא�חשוב להזכיר 

דוגמה לכ� ". אצבע"י� במנותק ממבח� זה ובהתבסס על כללי עתהדיו� בהגדרת השוק ל

נית� למצוא בפסק הדי� בערר חברות הטלוויזיה בכבלי� על הכרזת� כבעלות מונופולי� 
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בכל אחד מאזורי הזיכיו� לשידורי , ערוצית בתשלו��בתחו� אספקת שידורי טלוויזיה רב

תבסס על טיעוני� ה במקרה זה הדיו� בפסק הדי� 11. ה� פועלותה�בש בכבלי� טלוויזיה

  .כמותית�יתכ� משו� שלא הובאה בפני בית הדי� תשתית עובדתיתי, איכותיי�

 גמישות תחלופה של הביקוש  .2

גמישות הביקוש של המוצר ביחס למחיר מודדת את שיעור השינוי בביקוש למוצר א 

גמישות זו קובעת את מידת כוח השוק שיכולה להיות ליצר� . 1%�בתגובה לעליית מחירו ב

הרי שכתוצאה , ככל שגמישות הביקוש של מוצר תהיה גבוהה יותר. יחיד של מוצר מסוי�

ויהפכו בכ� את העלאת המחיר לבלתי  – מעליית מחירו יותר צרכני� יפסיקו לרוכשו

  .ריווחית ליצר�

 לבחו� א� מוצר מסוי� מהווה שוק  מבח� גמישות הביקוש של המוצר מאפשרתלכ�

על , בכל מקרה). כאשר הגמישות גבוהה (ו לא�א) כאשר הגמישות נמוכה(רלוונטי נפרד 

יש לעשות שימוש במבח� גמישות , מנת לזהות את המוצרי� הנוספי� בשוק הרלוונטי

  .הביקוש הצולבת

 מודדת )cross elasticity of demand(גמישות הביקוש הצולבת בי� מוצרי� ביחס למחיר 

ככל . 1%� של מוצר ב בואת שיעור השינוי בביקוש למוצר א בתגובה לעליית מחיר

משמעות הדבר רמה גבוהה יותר של , שגמישות הביקוש הצולבת בי� שני מוצרי� גבוהה

מכא� שזיהוי המוצרי� שה� תחליפיי� למוצר הנבח� . תחליפיות ביניה� בעיני הצרכני�

מתבסס על העיקרו� של זיהוי המוצרי� , וק רלוונטי ביחד איתוולכ� נמצאי� באותו ש

  .שגמישות התחלופה הצולבת שלה� גבוהה

 מדדי איכות פרקטיי�   .3

א� גמישות הביקוש (הקושי בהגדרת שווקי� נובע מכ� שחישוב גמישויות ביקוש 

היא משימה מורכבת הדורשת משאבי� רבי�  )העצמית וא� גמישות הביקוש הצולבת

קושי מרכזי שעומד לא פע� בפני הכלכלני� העושי� במלאכה . ני� שלא תמיד קיימי�ונתו

פעמי� רבות קשה להשיג בסיס נתוני� מהימ� . הוא לאתר בסיס נתוני� רלוונטי ועדכני

קשיי� אלה ואחרי� עלו בפרשת הערר על ". חשוד"שילמד על התנהגות הביקוש למוצר 

  :הכרזת המונופולי� של מגל

בח� של גמישות הביקוש הצולבת מחייב בדיקה אקונומטרית על יישו� המ"

בדיקה כזאת אמנ� עשויה . בסיס נתוני� אמפיריי� אודות התנהגות הצרכני�

 

‰Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÈÓÂ‡Ï�È· ˙¯Â„˘˙ Ï·˙"� Ó ' ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ 10/99) ע"ה(ערר   11
ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ,2001 (פורס� בנבו(.  
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אול� יישומו בשטח של . לספק תשובה ברורה לגבי גבולותיו של השוק

מדידה אמפירית של גמישות הביקוש הצולבת היא "מבח� זה על בסיס 

  12." קשה עד בלתי אפשריתבמקרי� רבי� מלאכה

לכ� מקובל לעשות שימוש במדדי איכות על המוצרי� ועל מאפייני� שוני� מהשווקי� 

  : של מאפייני�, שאינה סגורה, במסגרת זו קיימת רשימה. בדר� להגדרת השוק

  השוואת מחיר המוצרי�) א(

תו שכ� מוצר היקר משמעותית מעמי, בבחינת התחליפיות מהווה המחיר מימד חשוב"

 בייחוד,  גדולי�מאוד אול� כאשר פערי המחיר אינ� 13,"עשוי שלא לשמש תחלי� קרוב לו

ג� מוצרי� הנמכרי� במחירי� שוני� יכולי� להימצא באותו , בשוק של מוצרי� מבודלי�

  . שוק

  פרספקטיבת הנפשות הפועלות )ב(

, ת הפועלותסממ� נוס� וחשוב לתהייה על קנקנו של ענ� הינו נקודת הראות של הנפשו"

 על פרספקטיבת הנפשות הפועלות נית� ללמוד 14."הנושאות והנותנות במוצר שבמחלוקת

כ� לדוגמה מתוארת . מתו� מסמכי� שנוצרו במהל� העסקי� הרגיל ומתו� התנהגות�

 :המסקנה העולה מתו� מסמכי החברות המתמזגות בהחלטת הממונה

אחת משלוש הרשתות עיו� במצבור מסמכי� זה העלה באופ� ברור כי כל "

הפועלות בשוק ההמבורגרי� בוחנת באורח מובהק היבטי� מרכזיי� 

פעולותיה ותוכניותיה אל מול השתיי� האחרות וכמעט ואינה , ביכולותיה

יפס והקציצה 'הצ. בוחנת פרמטרי� אלה אל מול מסעדות מזו� אחרות

� ג� כ. שעל איכות� ניטשת התחרות בי� הרשתות" מוצרי הליבה"נתפסי� כ

במחקרי� אסטרטגיי� ומעקבי� אחר נכסיות מותגי� שמקיימות הרשתות 

 Xהמבורגר (מעקב אחר מצבה של רשת "הוגדרה לא אחת מטרת המחקר כ

תדמית והעדפת הרשת מול רשתות ההמבורגר , מבחינת נוכחות.) ש. ד–

  .האחרות

מסמכי הנהלה שהעבירו רשתות ההמבורגרי� הצביעו על כ� שהנהלת כל 

מנתבת פעילותה תו� מבט מתמש� על מיצובה והצלחותיה מול שתי רשת 

בי� השאר משוות רשתות אלה את מוצריה� . רשתות ההמבורגר האחרות
 

  . לפסק הדי�31פסקה , 4הערה  Ï‚Ó ,ÏÈÚÏ עניי�  12
  .4 ערה הÏ˜„ ,ÏÈÚÏ‰ עניי�  13
14  Ì˘. 
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רשתות ההמבורגר א� מנהלות . האחרותהרשתות באורח מתמיד אל מוצרי 

הרשתות בודקות . האחרותהרשתות מעקב אחרי מסעות הפרסו� של שתי 

ג� .  רק בהתייחס לרשתות המבורגר אחרות'זכירת פרסומות'בסקרי� 

מודעות נבדקי� כמעט ואיכות , תדירות אכילה, פרמטרי� אחרי� של מיקו�

רשתות ההמבורגר 'המונח . א� בהתייחס לרשתות ההמבורגר האחרות

 כקבוצת התייחסות חוזר על עצמו פעמי� רבות במארג המסמכי� 'האחרות

 15."יר נזכרות באופ� זניח לגמרימסעדות מזו� מה. המלווי� את חיי הרשת

  אובייקטיבי��הנתוני� הפיזיי� )ג(

אובייקטיביי� של מוצרי� כדי לעמוד על מידת �נוהגי� לשקול את הנתוני� הפיזיי�"

כ� יש סיכוי שיוכלו , וזאת מתו� הנחה שככל שמוצרי� דומי� יותר, התחליפיות שבה�

 16."לשמש תחלי� זה לזה

  מבנה הביקוש וההיצע) ד(

הנסיבות שבה� מתנהלי� המכירה והרכש של המוצר או השירות משליכות על הגדרת "

המשתמשי� והמשווקי� ומערכת היחסי� , הכוונה לזהות המוכרי� והרוכשי�. השוק

יש להתחקות אחרי תנאי התחרות ולבדוק א� ה� , על כ� כדי להגדיר שוק רלבנטי. שביניה�

בנדו� חשוב לבדוק א� אי� עסקינ� . ...רשווי� לכל נפש שמא שוני� יחסית לכל מוצ

באותה מידה חשובה . ...בקטגוריות שונות של רוכשי� שה� חלק מסביבה תחרותית שונה

  17."הבדיקה א� אי� בנמצא קטגוריות של ספקי� המתמחי� במוצר או בשירות

 התנהגותיי�/מדדי� כמותיי�  .4

שהחלופה היחידה , יקושאי� להסיק מהקושי שתואר לעיל בקשר לאמידת גמישויות הב

לאמידה אקונומטרית מלאה של גמישויות ביקוש היא שימוש במדדי� איכותיי� 

  .לאומי בהגדרת שווקי� מלמד שמסקנה מעי� זו היא שגויה��הניסיו� הבי. סובייקטיבי�

 ובאירופה משלבת שימוש הברית�ארצותהפרקטיקה הכלכלית והמשפטית המודרנית ב

לצור� , ע� מדדי� איכותיי�, ג� בהתבסס על נתוני� חלקיי�, כמותיי��במדדי� כלכליי�

בה� נעשה שימוש משתני� ממקרה למקרה וה� תלויי� שהכלי� . הגדרת שווקי� רלוונטיי�

  :מדדי� רלוונטי� עיקריי� ה�. בנתוני� ובעדויות הזמינות, בנסיבות המקרה

 

  .9 הערה ı�‡¯ ¯‚¯Â·' ,ÏÈÚÏ עניי�נימוקי התנגדות למיזוג ב  15
 .4 ערה הÏ˜„ ,ÏÈÚÏ‰ עניי�  16
17  Ì˘. 
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  התנהגות מחירי� מקבילה על פני זמ� ) א(

לא נית� להסיק בהכרח שמדובר , וצרי� יש מחירי� שוני�מעצ� העובדה שלשני מ

מחירי המשקה של קוקה קולה יכולי� להיות גבוהי� . במוצרי� הנמצאי� בשווקי� שוני�

א� הורדת מחירי� , אול� שני מוצרי� אלה עדיי� יכולי� להיות באותו שוק, מאלה של פפסי

קוקה קולה לשתיית פפסי נוספת של פפסי תגרור מעבר משמעותי של צרכני� משתיית 

  .קולה

כלי זה . יותר להגדרת שווקי� ניתוח מיתא� התנהגות המחירי� על פני זמ� הוא כלי יעיל

יש לצפות לכ� , מתבסס על ההנחה שא� שני מוצרי� שייכי� לאותו שוק רלוונטי

יש לצפות , לדוגמה א� מחירו של האחד יורד. שמחיריה� יתנהגו בצורה דומה על פני זמ�

שאחרת הצרכני� יפנו לתחלי� הראשו� ויפסיקו לצרו� את , � מחירו של השני יירדשג

יש לבחו� את המיתא� של התנהגות מחירי קוקה קולה ופפסי , בדוגמה לעיל. המוצר השני

י� מיתא� גבוה בי� סדרות עת יש לזכור של,כאשר עורכי� ניתוח כזה. קולה על פני זמ�

נית� להתגבר על . אותה תשומהאת שני המוצרי� צור� המחירי� יכול לנבוע מכ� שייצור 

  . בעיה זו על ידי ניכוי מחיר התשומה ממחירי המוצרי�

  שווקי המי� המינרליי� והמשקאות הקלי�  – דוגמה

נסטלה ייצרה מגוו� רב של מוצרי .  רכשה חברת נסטלה את חברת פרייה1992בשנת 

� וVittelי� וביניה� ג� מי� מינרליי� במותג, מזו� ומשקאותHepar . פרייה ייצרה את המי�

 טענה נסטלה ,בהודעת המיזוג שהוגשה לנציבות האירופאית. Perrierהמינרלי� במותג 

, שהשוק הרלוונטי כולל את כלל המשקאות הקלי� ולכ� נתח השוק שלה לא יהיה משמעותי

י� � למהנציבות דחתה טענה זו והגדירה שווקי� רלוונטי� נפרדי. ג� לאחר המיזוג

 בהתבסס ג� על ניתוח מקדמי של מיתא� בי� המשקאות מינרליי� ולמשקאות קלי� אחרי�

  . השוני�

� וVittelloiseכדוגמת , בשוק היו מותגי� נוספי� של מי� מינרלי�Badoit . הנציבות

בי�  (0.85מצאה שמקדמי המיתא� בי� מחירי מותגי� שוני� של מי� מינרליי� נע בי� 

Badoit ו�Vittelloise ( 1ועד)  בי�Hepar ו�Vittel(, כלומר נמצאה רמה גבוהה של מיתא� 

  .בהתנהגות המחירי� שבי� מותגי המי� המינרליי� השוני�

כדוגמה ; במקביל מצאה הנציבות מקדמי מיתא� גבוהי� בי� מותגי משקאות קלי�

של (ובנגה ) של שוופס(מי טוניק , ציינה את המיתא� הגבוה בי� התנהגות מחירי קוקה קולה

  ).פרנו

לעומת זאת התברר שמקד� המיתא� בי� מותגי� שוני� של מי� מינרליי� לבי� מותגי� 

  .דוערכו קט� מא – וא� הוא חיובי, בדר� כלל שלילישוני� של משקאות קלי� הוא 

המיתא� בהתנהגות המחירי� על פני זמ� הוביל את הנציבות למסקנה ששוק המי� 

  .המינרליי� נפרד משוק המשקאות הקלי� האחרי�
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השוואת מקדמי המיתא� על בדוגמה זו המסקנה התבססה על ניתוח מקדמי המיתא� ו

בינ� לבי� מותגי� אחרי� מאותה  – רליי� ומשקאות קלי�שבי� מותגי� שוני� של מי� מינ

  ).Benchmarking(ובינ� לבי� מותגי� מקטגוריה אחרת " חשודה"קטגוריה 

  עדות על צרכני� שעברו בי� המוצרי� בתגובה לשינוי מחיר) ב(

. י� מתרחשי� בשווקי� אירועי� פתאומיי� ובלתי צפויי� המשפיעי� על התנהלות�עתל

מאפשר להתחקות אחר התהליכי� , מתרחש בצד הביקוש או ההיצעאירוע שכזה ה

. יצרני� שוני�בי� ושוני� התחרותיי� בשוק ולזהות את יחסי הגומלי� בי� מוצרי� 

בשל הפתאומיות והמידיות  – הפתאומיות של האירוע מייצרת תנאי� של מעי� ניסוי טבעי

השפעה של גורמי� אפשריי� אי� צור� בניתוח אמפירי מורכב של ניטרול ה, "שוק"של ה

  .רבי� אחרי�

 , שינוי טכנולוגי, כניסת מתחרה חדש לשוק כגו�,האירועי� יכולי� להיות מסוגי� שוני�

במקרי� שכאלה . ב" התערבות רגולטורית וכיו,פיחות פתאומי ומשמעותי בשער החליפי�

 . שינוי מחירנית� לאסו� נתוני� ועובדות על צרכני� שעברו בי� המוצרי� בתגובה לאותו

  עלויות המעבר וזמ� המעבר בי� צריכת מוצרי� )ג(

ככל שעלויות המעבר וזמ� המעבר בי� צריכת המוצרי� גדולי� יותר הסבירות שמדובר 

 לדוגמה ייתכ� שחימו� בסולר ובגז כ�. אי� באותו שוק רלוונטי יורדתבמוצרי� הנמצ

חימו� בסולר לחימו� בגז מצרי�  אול� המעבר מ,נושאי� מאפייני� דומי� ועלויות דומות

לכ� אי� זה סביר שסולר וגז . החלפת מערכות חימו� הכרוכות בזמ� ובעלות גבוהה יחסית

 .לחימו� ביתי נמצאי� באותו שוק רלוונטי

 גמישות תחלופה של ההיצע   .5

נניח לצור� הדוגמה שחברת תעופה מסוימת מפעילה טיסות שכר ליעד נופש כלשהו 

נניח ג� שמנקודת ראות ). היא היחידה המפעילה טיסות שכר ליעד זהונניח אפילו ש(

 אול� בשוק , לטיסות לאותו יעד טיסות ליעדי� אחרי� אינ� תחלי� טוב מספיק,הצרכני�

ובכל נקודת זמ� ה� , ת שמפעילות טיסות שכר ליעדי� שוני�ופועלות חברות תעופה נוספ

ט את הטיסות במהירות על פי הכדאיות אליה� יטוסו ולהסישיכולות להחליט על היעדי� 

? הא� במקרה זה אותה חברת תעופה היא מונופול ונית� להגדירה כיחידה בשוק .היחסית

חברות התעופה האחרות צפויות להתחיל באופ� , במעטואפילו , שהרי א� תעלה מחירי�

  .מידי בהפעלת טיסות לאותו יעד
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ס� ג� יצרני� שלא פועלי� כיו� את כוח השוק של המתחרי� בפועל בשוק יכולי� לר

א� צפויי� במהירות וללא עלויות משמעותיות לפעול בשוק הרלוונטי בתגובה , בשוק

  .  א� משמעותית,לעליית מחיר קטנה

תו� שימוש באותו , יה המייצרת בעיקר חלות יכולה באופ� מידיילדוגמה ייתכ� שמאפ

, ור הלח� א� מחיר הלח� יעלהלהגדיל את ייצ, תשומות ומער� שיווק, כוח אד�, ציוד

בדוגמה זו הגדרת שוק . ולהוות בכ� תחרות אפקטיבית למאפיות המייצרות בעיקר לח�

עלולה להביא ) שאינ� תחלי� קרוב מספיק בעיני הצרכני�(רלוונטי נפרד ללח� ולחלות 

  .לחישוב נתחי שוק שאינ� מלמדי� דבר על כוח שוק

 להתחשב ג� ביכולת הכניסה לשוק של אי� מחלוקת על כ� שבניתוח תחרותי יש

 בחשבו� את יכולת הכניסה כבר בשלב הביאא� יש ל אול� השאלה היא ,מתחרי� נוספי�

הגדרת השוק הרלוונטי או שיש להגדיר את השוק הרלוונטי בהתבסס על שיקולי� מצד 

הביקוש בלבד ואת הכניסה האפשרית של יצרני� נוספי� לנתח בשלב אחר בניתוח 

  .התחרותי

 של רשות ההגבלי� העסקיי� ציינו במפורש במקרי� מסוימי� את צד  אחדותהחלטות

 נקבע „˜Ï‰כ� בהחלטת הממונה בעניי� . ההיצע כרלוונטי לצור� הגדרת השוק הגיאוגרפי

  :כי

, עד כא� לסממני� המשמשי� לעזר בבדיקת התחליפיות מצד הביקוש"

למדידה א� מצד א� תחליפיות ניתנת . שהיא החשובה מבי� הבדיקות

אלא שכא� שאלת המפתח היא א� ספקי מוצרי� או שרותי� אחרי� . ההיצע

במהירות מספקת ובכמויות , מסוגלי� לשנות מדרכי הייצור בקלות יחסית

. מספיקות כדי להתאי� עצמ� לספק את המוצרי� או השירותי� הנדוני�

יצוע ההדגש הוא על הקלות היחסית שמעבר ובחפזה שבה נית� המהל� לב

שכ� א� יש לחוש לקשיי� משמעותיי� באספקה או שיווק או להשקעות 

במצב . כבדות אי� לראות את הספקי� שיתקלו בה� כחלק מהשוק הקובע

  18."שכזה ה� לא יוכלו להוות משקל נגד של ממש להפעלת כוח שוק

הדברי� נקבעו ברחל בת� הקטנה בנימוקי ההחלטה להתנגדות למיזוג ידיעות אחרונות 

  19:גלובסו

 אינו חות� את תהלי� הגדרת השוק Â˜È·‰ „ˆÓ˘אול� העדר תחליפיות "

היכולת להפעיל כוח שוק הגוזרת את מידותיו של השוק  .הרלבנטי
 

18  Ì˘. 
̇ ·ÔÂ‡¯· ÔÈ· ‚ÂÊÈÓ-Úהממונה על ההגבלי� העסקיי�   19 ¯Â˘˜˙ ÔÓ˘ÈÙ" ˙Â�Â¯Á‡ ̇ ÂÚÈ„È ÔÈ·Ï Ó

Ú·" Ó–‰ ˙Â„‚�˙‰ ¯·„· ‰ËÏÁ  ‚ÂÊÈÓÏ–˙Â„‚�˙‰ È˜ÂÓÈ� ) 20.10.02 (
http://www.etype.co.il/Anti1/Files/5546/503009239.pdf) עניי� : להל�˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È(. 
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אלא , אינה תלויה רק בתחליפי� קרובי� העומדי� לצרכ� בעת הזו, הרלבנטי

,  את ההיצע שלה�ÈÁ¯‰Ï·ג� ביכולת של ספקי� קיימי� בשווקי� משיקי� 

 20.)'גלובס'למשל ל(� שמוצר� יוכל להפו� תחלי� קרוב למוצר בו מדובר כ

 21חשיבות צד ההיצע להגדרת השוק מצאה ביטוי בהחלטות הממונה בעבר

 תחליפיות ההיצע משמשת ÂÚÈ„È ˙Ê¯Î‰.22˙ובכלל� החלטת הממונה ב

 יפי� 24. ובאירופה23בהגדרת השוק ג� בדיני התחרות בארצות הברית

 Posner: ‘[T]he definition of a market depends onופט לעניי� זה דברי הש

substitutability on the supply side as well as on the demand side. Even if 

two products are completely different from the consumer’s standpoint, if 

they are made by the same producers an increase in the price of one that 

 

20  The Haagen-Dasz Company, Inc. v. Double Rainbow Gourmet Ice Creams, 895 F. 2d 
1417, 1418 (1990): “If either a number of substitute goods exist, or entry into an 
industry is reasonably easy, or both, a seller setting a product's price above the 
competitive level, cost plus a reasonable return, will encourage both consumers shifts to 
alternative substitute goods and new or increased seller entry into the market. A seller in 
a market with this structure will not be able to maintain monopoly prices, and thus can 

not be said to have market power”.  
 ,Â·Á˙Ï ˙ÈÙÂ˙È˘ ‰„Â‚‡  Ú· Ï‡¯˘È·"Ó¯‰–‡‚„ הממונה על ההגבלי� העסקיי�   21

‰Ê¯Î‰ ¯·„·ÏÂÙÂ�ÂÓ ÌÂÈ˜  )26.6.99( 
http://www.etype.co.il/Anti1/Files/1548/503005789.pdf" : מקובלת בפסיקת דיני התחרות

כ� קבעה . הגישה הבוחנת את השוק בהקשרי� רחבי� יותר מנקודת מבטו של הצרכ� הבודד
כי למרות שעבור קבוצת צרכני� ספציפית ,  במספר הזדמנויותהברית�ארצותהפסיקה ב

צורכת מוצר מסוג מסוי� אי� מתקיימת תחליפיות ע� ספקי� אחרי� של אותו מוצר באזורי� ה
... ÚˆÈ‰‰ ‰�·ÓÏלאור מאפייני� הנוגעי� , אחרי� משתרע השוק על מכלול האזורי� הללו

  ".בחינה בעינו של הצרכ� הבודד אי� בה די
בהמש� תיבח� מידת תחליפיות : " להחלטה26 קהפס, 19 הערה Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È ,ÏÈÚÏ˙עניי�   22

 ".בי� המוצר המצומצ� לבי� מוצרי� אחרי�, ÚˆÈ‰‰ ˙ÂÈÙÈÏÁ˙ Ì‚ ‰Ó ˙„ÈÓ·Â, הביקוש
23  U.S. v. Eastman Kodak, 853 F. Supp 1454 (1994))  סרטי צילו� לחובבי� במהירות שונה

ל ויצרני� יכולי� לעבור לייצור סרטי�  אחד הואי,נטיוומצויי� בשוק רל, ולגודל מצלמה שונה
 .Carter Hawley Hale Stores, Inc. v. The Limited, Inc. 587 F; )בגודל ובמהירות שוני�

Supp. 246 (1984) )קבוצת , ייצור וקמעונאות ביגוד אינ� יכולי� להיות מסווגי� לפי אופנתיות
יצרני� וקמעונאי� יכולי� , קהואיל ובמקרה של הפעלת כוח שו, מחיר או מידות מיוחדות

שימוש בתחליפיות ההיצע להגדרת ). לעבור לספק ג� ביגוד שאינ� מספקי� בדר� כלל
 Coca-Cola Bottling Company of New York ;שווקי� רווחת ג� בהחלטות רשויות האכיפה

ני� א� היצרעל א� שאי� תחליפיות ביקוש בי� יינות מתוקי� כשרי� ויינות שולח� ו( (1979)
   ).הואיל ונית� ליצר� באות� מתקני ייצור, נטי אחדוו שני הסוגי� נסחרי� בשוק רל,שוני�

24  IV/M.458 (EEC) Electrolux/AEG (1994)) קבוצות מכשירי חשמל � ,תחליפיות היצע בתו
א� הבדלי� רבי� בתכונות  על, גודרי� אות� בשוק אחד, דוגמת מכונות כביסה ומדיחי כלי�

  /http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases )כשירי� השוני�ומאפייני המ
decisions/m458_en.pdf.  
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is not cost-justified will induce producers to shift production from the 

other product to this one in order to increase their profits by selling at a 

supra competitive price’".25  

" תחליפיי�טובי� "אול� מול דברי� מפורשי� וברורי� אלה עומדת הגדרת המושג 

 הקבוצה המצומצמת של טובי� – 'טובי� תחליפיי�'"בפטורי הסוג שהתקי� הממונה ולפיה 

שוק '" וכ� ,"לרבות בהיבט הגאוגרפי, יני הצרכ�שה� תחליפי� ישירי� ומשמעותיי� בע

 דהיינו לפי הגדרה זו אי� מקו� לשקול שיקולי היצע 26." קבוצת הטובי� התחליפיי�– 'מוצר

  ). לפחות לצור� יישו� פטורי הסוג(וצר בהגדרת שוק מ

ע כבר בשלב הגדרת  שיש לכלול שיקולי� מצד ההיצ27במרבית מדינות העול� נקבע

 יוצא דופ� בקשר לכ� כאשר הוא קובע הברית�ארצות משטר התחרות ב.השוק הגיאוגרפי

במסגרת ההנחיות לבדיקת מיזוגי� שהשוק הרלוונטי יוגדר ככלל על פי שיקולי� מצד 

א� את נתחי השוק יש לחשב לא רק על פי האספקה בפועל אלא ביחד ע� , יקוש בלבדהב

�אספקה פוטנציאלית שתופנה לשוק בתגובה לSSNIP.  

ברור שלצור� הכללת שיקולי� מצד ההיצע בהגדרת השוק התגובה מצד , מכל מקו�

  .וללא השקעות משמעותיות, סבירה וצפויה, ההיצע חייבת להיות מהירה

צרני� נוספי� לעליית בה� צפויה תגובה מהירה ואפקטיבית של ישקרי� מאחר ובמ

 אי� משמעות תחרותית לנתחי השוק שיחושבו על בסיס היצרני� בפועל מחירי� בשוק

חישוב של הכללת היצרני� הנוספי� הופכת את התרגיל של הגדרת השוק ו�הרי שאי, בלבד

יה לתק� ג� את הגדרת המושג מטעמי� אלה רצוי ה. נתחי השוק לחסר משמעות ממשית

בה� תגובת ש במצבי� ,שבפטורי הסוג ולאפשר הכללת שיקולי� מצד ההיצע" שוק מוצר"

  .ההיצע צפויה להיות מהירה ונטולת עלויות

. י� משמעות גבוהה במיוחד לנתחי שוק של מתחרי�עת בדי� הישראלי יש ל,יתרה מזו

ל מונופולי� ועל פי הפסיקה מטיל  הופ� את בעליו לבע50%כ� למשל נתח שוק של מעל 

ד של המונח הסדר ולאור ההגדרה הרחבה עד מא.  שחלק� ה� חזקות חלוטות,עליו חובות

יש חשיבות רבה ג� לפטורי הסוג שהשימוש בה� מתבסס בראש , כובל בדי� הישראלי

  . ובראשונה על קביעת נתחי שוק

  

 

25  Blue Cross & Blue Shield v. Marshfield Clinic, 65 F. 3d 1406, 1410-1411 (1995). 
 .6096ת "ק, �2001א"תשס, )הוראות והגדרות כלליות(כללי ההגבלי� העסקיי�   26
ושל רשויות התחרות של , הנחיות להגדרת שוק של הנציבות האירופאיתכ� במפורש ב  27

למעשה רק ). ראו הפניות בנספח שבסו� פרק זה(הממלכה המאוחדת ואוסטרליה , אירלנד
 וקנדה נקבע שאי� להתחשב בשלב הגדרת השוק בשיקולי צד הברית�ארצותבהנחיות של 

 .ההיצע
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 הגדרת שוק המוצר במקרה של הפליית מחירי�   .6

י� להיבדל במידה משמעותית בינ� לבי� עצמ� בשאלת ההסתברות עת יכולי� לצרכני�

א� .  א� משמעותי ולא חול� במחיר,למעבר לצריכת מוצרי� אחרי� בעקבות שינוי קט�

המונופול ההיפותטי יכול לזהות ולהבדיל בי� צרכני� אלה ולהציע לכל קבוצת צרכני� 

רי� יוכלו לקנות את המוצר מהמונופול וא� אי� זה סביר שרוכשי� אח, מחירי� שוני�

ולמכור אותו לצרכני� בהיק� מספיק על מנת להבטיח לה� את האפשרות לרכוש את המוצר 

אז אותו מונופול היפותטי יוכל לנקוט בהצלחה בהפליית , )קיו� שוק משני(במחיר תחרותי 

  .מחירי�

בחנה הר על בסיס במקרי� כאלה יש לשקול להגדיר כמה שווקי� רלוונטי� ביחס למוצ

השיקולי� במקרי� אלה צריכי� להתייחס לשאלת . בי� קבוצות הצרכני� הרלוונטיות

  . בפרט ,פליית מחירי� לשאלה זוהלמידת הרלוונטיות של ו, בכלל, התחרות הנבחנת

יש הבדל בי� אוכלוסיית נוסעי הנופש שמאופיינת , כ� למשל בדוגמה של שירותי תעופה

בדר� כלל לשבוע ויותר או לתקופת זמ� הכוללת סו� (� ארו� יותר בדר� כלל בטיסות לזמ

לבי� אוכלוסיית נוסעי העסקי� , ובגמישות ביחס ללוחות הזמני� האפשריי�) שבוע

 ימי� כמהא� בדר� כלל , י� א� פחות מיו�עתל(שמאופיינת בדר� כלל בטיסות לזמ� קצר 

חס לנוסעי הנופש ופחות גמישי� נוסעי העסקי� ה� פחות רגישי� למחיר בי). לכל היותר

התוצאה היא . לכ� האפשרויות העומדות בפניה� מצומצמות, ביחס ללוחות הזמני�

מחיר כרטיס . שחברות התעופה נוהגות לגבות מחירי� שוני� מנוסעי נופש ומנוסעי עסקי�

 יהיה גבוה באופ�) ואפילו הוא במחלקת תיירי�( ימי� שאינ� כוללי� סו� שבוע כמהטיסה ל

  .ניכר ממחיר כרטיס באותה מחלקה לתקופה ארוכה יותר

  הגדרת השוק הגיאוגרפי  .ד

  תהלי� זיהוי השוק הגיאוגרפי  .1

השווקי� הגיאוגרפיי� את לגבי כל שוק מוצר צרי� להגדיר ג� את השוק הגיאוגרפי או 

 כ� לדוגמה. פעול בכמה שווקי� גיאוגרפיי�יצר� אחד עשוי ל. בה� פועלי� היצרני�ש

� ענת דלק הפועלת בצומת מסוימת אינה מתחרה ע� כלל תחנות הדלק במדינה אלא רק תח

  .תחנות הדלק שבסביבתה ועל ציר הנסיעה של לקוחותיה

בו מונופול היפותטי שהוא היצר� היחיד של המוצר יוכל שהשוק הגיאוגרפי הוא האזור 

הינת� שהמחירי�  ולהרוויח מכ� ב, א� משמעותי ולא חול�,להעלות מחיר בשיעור קט�

המונופול ההיפותטי לא יוכל להרוויח מהעלאת מחיר שכזו ולכ� . בשאר האזורי� לא עלו

הוא אינו צפוי להעלות את המחיר א� יהיה מעבר משמעותי של צרכני� לרכישת המוצר 

התהלי� האנליטי בקשר להגדרת השוק הגיאוגרפי דומה לתהלי� בקשר . באזורי� אחרי�
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 אלא שבקשר לשוק הגיאוגרפי נקודת ההתחלה תהיה מיקו� הפעילות ,להגדרת שוק המוצר

בשלב ראשו� יש לבחו� מה צפוי לקרות במידה ).  מקומות במקבילכמהאו (של היצר� 

 יעלה ,המייצר את כל הכמות מאותו מוצרו המשיא את רווחיו ,ומונופול אזורי היפותטי

 לעליית מחיר זו צפויי� הצרכני� א� בתגובה.  א� משמעותי ולא חול�,מחיר בשיעור קט�

להקטי� את הכמות הנרכשת מהמוצר באופ� שאינו מספיק על מנת שעליית המחיר לא תהיה 

א� בתגובה לעליית מחיר . האזור הנבח� יוגדר כשוק הגיאוגרפי הרלוונטי, כדאית למונופול

שלאותו זו צפויי� הצרכני� להקטי� את הכמות הנרכשת מהמוצר בהיק� גדול מספיק כ� 

 יש להמשי� ולהוסי� לשוק הגיאוגרפי את ,מונופול לא כדאי יהיה להעלות את המחיר

תהלי� אנליטי זה של הוספת אזורי� לשוק הגיאוגרפי הרלוונטי יימש� . האזור הקרוב הבא

שלגביה מונופול היפותטי יוכל להעלות , עד למציאת אותה קבוצת אזורי� הקטנה ביותר

  . ולהרוויח כתוצאה מכ�,משמעותי ולא חול� א� ,מחיר בשיעור קט�

 מדדי� להגדרת שוק גיאוגרפי   .2

התשתית העובדתית המשמשת לצור� הגדרת השוק הגיאוגרפי כוללת אינדיקציות 

  :להל� רשימה לא סגורה של מדדי� רלוונטי� לצור� זה. מסוגי� שוני�

)‡( ÌÈ�Î¯ˆ‰ ÌÂ˜ÈÓ – קומ� של הצרכני� נקודת פתיחה להגדרת שוק גיאוגרפי היא מי

כ� קבעה הרשות לצור� הגדרת שוק גיאוגרפי בשוק . הרוכשי� בפועל מהיצר� הרלוונטי

קבוצת היישובי� מה� , א� כ�, נקודת הפתיחה להגדרת השוק תהא"הסופרמרקטי� כי 

 28."מגיעי� מרבית לקוחותיו של חביב
)·(  ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈ¯ˆÂÓ‰ È¯ÈÁÓ· ÔÓÊ È�Ù ÏÚ ‰ÏÈ·˜Ó ÌÈ¯ÈÁÓ ̇ Â‚‰�˙‰ÌÈ�Â˘‰ –  בדומה

, למשמעות של התנהגות מחירי� מקבילה של מוצרי� התומכת בהכללת� באותו שוק מוצר

התנהגות מקבילה של המחירי� של אות� מוצרי� באיזורי� גיאוגרפיי� שוני� תומכת 

 .בהכללת� באותו שוק גיאוגרפי
)‚( ¯ÈÁÓ ÈÂ�È˘Ï ‰·Â‚˙· ̄ Á‡ ̄ ÂÊ‡· ̄ ˆÂÓ‰ ̇ ˘ÈÎ¯Ï Â¯·Ú˘ ÌÈ�Î¯ˆ ÏÚ ̇ Â„Ú –  ניסוי

טבעי שמצביע על מעבר משמעותי בפועל של צרכני� בי� האיזורי� ישמש מטבע הדברי� 

 .כעדות להיות� של האיזורי� שוק גיאוגרפי אחד
)„(  ¯ˆÂÓ‰ ̇ ˘ÈÎ¯Ï Â¯·ÚÈ ÌÈ�Î¯ˆ˘ ÍÎ ÏÚ ̇ ÂÈ˜ÒÚ ̇ ÂËÏÁ‰ ÌÈÒÒ·Ó ÌÈ¯ÎÂÓ˘ ̇ ÂÈÂ„Ú

ÌÈ¯ÈÁÓ ÈÂ�È˘Ï ‰·Â‚˙· ̄ Á‡ ̄ ÂÊ‡· – הפועלות יכולה לספק פרספקטיבת הנפשות, ג� כא� 

כ� לדוגמה לצור� הגדרת שוק הסופרמרקטי� באיזור פתח תקווה . עדויות להגדרת השוק

 :קבעה רשות ההגבלי� העסקיי� כי

 

ÏÂÁÎ‰ ÚÂ·È¯‰Ú· Ï‡¯˘È "Ó –  ÔÂ˜¯È) ÒÂÏÙ2000 ( ˙Â‡�ÂËÈÒהממונה על ההגבלי� העסקיי�   28
Ú· ÔÂÊÓ"Ó – ‚ÂÊÈÓÏ ˙Â„‚�˙‰ ,10.10.01 (254366/4473 ע"ה (http://www.etype.co.il/  

Anti1/Files/1953/503007647.pdf. 
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במחקר שנער� עבור הריבוע הכחול בנוגע לפוטנציאל פתיחת סניפי� "

נערכו סקרי� לבדיקת מאפייני הצרכני� בסניפי� הרלוונטי� , מוזלי�

א� לא התייחס , קר התייחס לחביב ולמתחרי� אחרי� באיזורהס. באיזור

  29."לסני� קוסמוס ברעננה

)‰( ÌÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ· ÌÈ�Î¯ˆ‰ ̄ Â·Ú ‰ÚÈÒ�‰ ÔÓÊÂ ̇ ÂÈÂÏÚ Â‡ ‰Ï·Â‰‰ ̇ ÂÈÂÏÚ –  הגיונ� של

הסבירות שצרכני� יעברו ,  ככל שזמ� הנסיעה ועלות ההובלה גדולי� יותר:הדברי� פשוט

אומ� ,  בהחלטה בנושא הסופרמרקטי� שצוטטה לעיל,כ�. בי� האיזורי� קטנה יותר

 . דקות20�קריטריו� זמ� נסיעה של כ
)Â(   ¯ÂÊ‡Ï ¯ÂÊ‡Ó ¯·ÚÓ ÈÓÒÁ)ÓÈÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈÏ‰�( –  קיומ� של חסמי מעבר מאזור

כאשר בייחוד הדברי� רלונטיי� . לאזור ימנעו את הכללת האיזורי� באותו שוק גיאוגרפי

 . כולל כמה מדינותנשאלת השאלה א� השוק הגיאוגרפי 

 מדידת נתחי שוק וחישוב הריכוזיות  .3

ולאחר שהוגדר תחומו הגיאוגרפי ) זהות המוצרי� שבשוק(לאחר שהוגדר שוק המוצר 

תוצאת החישוב תספק את . נית� לפנות לשלב חישוב נתחי השוק והריכוזיות, של השוק

  .חשש תחרותילק והמדד הכמותי שישמש כאינדיקציה ראשונה לשאלת קיומו של כוח שו

בדר� כלל נהוג לחשב את נתחי . את נתחי השוק נית� למדוד על סמ� מדדי� שוני�

היק� כושר הייצור על או  השוק של היצרני� השוני� בשוק בהתבסס על היק� המכירות

 יש , ע� מבח� המונופול ההיפותטיי� על מנת להיות עקבי.המופנה בפועל לשוק הרלוונטי

 להיות מופנה ‰ˆÈÂÙהיק� כושר הייצור ע� ע� היק� המכירות או לחשב את נתח השוק 

להוספת היק� המכירות או .  א� משמעותי ולא חול� במחיר,לשוק זה כתוצאה משינוי קט�

�הייצור הצפוי להיות מופנה לשוק כתוצאה מSSNIP בה� ש יש חשיבות בעיקר במצבי�

 ישנ� יצרני� שיכולי� במהירות א�, שוק המוצר הוגדר על פי שיקולי� מצד הביקוש בלבד

�ובקלות רבה להפנות ייצור לשוק הרלוונטי וסביר שיעשו כ� בתגובה לSSNIP.  

את נתחי השוק צרי� לחשב בהתבסס על המדד המשק� בצורה הטובה ביותר את 

במקרי� של ספק נית� לחשב את נתחי . החשיבות התחרותית של הפירמות השונות בשוק

  . מדדי�כמההשוק על פי 

, )ולאו דווקא על פי סדר החשיבות(בי� השאר , כמדדי� אפשריי� יכולי� לשמש

  :המדדי� הבאי�

 מדד זה יועד� בדר� כלל במקרה של מוצרי� – אספקה במונחי� כספיי�/מכירות  .1

  ;(Differentiated products)נבדלי� 

 

29  Ì˘ ,נימוקי התנגדות. 
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וצרי�  מדד זה יועד� בדר� כלל במקרה של מ– אספקה במונחי� כמותיי�/מכירות  .2

  ;(commodities)הומוגניי� 

  ;כושר ייצור  .3

 כלומר נתח השוק של כל יצר� שווה לאחד חלקי מספר – משקל שווה לכל יצר�  .4

  ;ה יועד� בדר� כלל בשוק של מכרזי�מדד ז. היצרני� בשוק

   .עתודות ייצור  .5

י� מדדי הריכוזיות הפשוט. לאחר חישוב נתחי השוק נית� לחשב את מדדי הריכוזיות

את נתח השוק המצרפי , )C1מדד (ביותר מודדי� את נתח השוק של הפירמה הגדולה בענ� 

את נתח השוק המצרפי של ארבע הפירמות , )C3מדד (של שלוש הפירמות הגדולות בענ� 

בדר� כלל מדידה שכזו היא בעלת עניי� עד לכחמשת (וכ� הלאה ) C4מדד (הגדולות בענ� 

  ). הפירמות הגדולות בענ�

 לחשב� ויש צור� רק בנתוני� אודות מאודתרו� של מדדי� אלה הוא בכ� שקל הי

חסרונותיה� בכ� שה� אינ� מביאי� לידי ביטוי את ההבדל בי� . החברות הגדולות בענ�

אינ� משקפי� דבר לגבי התפלגות יתרת ה�  ובכ� שתחי השוק של החברות הגדולות בענ�נ

בו לכל אחת משלוש ש יהיה זהה במצב C3 כ� לדוגמה מדד. השוק בי� החברות האחרות

 80%בו לאחת מה� יש נתח שוק של ש ובמצב 30%ירמות הגדולות יש נתח שוק של הפ

בו לפירמה הגדולה נתח שוק של ש יהיה זהה בשוק C1מדד .  כל אחת5%ולשתי האחרות 

ל בו לפירמה הגדולה נתח שוק ששובשוק ,  ושאר השוק נתו� כולו בידי פירמה שנייה51%

  .  פירמות10 ויתרת השוק מתחלקת בי� 51%

 HHIהוא מדד , המבטא במספר אחד את הריכוזיות בשוק, המדד המקובל ביותר

)Herfindahl-Hirschman Index .( מדד זה מחושב כסכו� ריבועי נתחי השוק של החברות

, 40%, 30%, 20%בו שלוש פירמות שנתחי השוק שלה� ש בשוק לדוגמה. השונות בענ�

 40+  בריבוע 30 + בריבוע 20שהוא הסכו� המתקבל מחיבור  (�2,900 המדד יהיה ער

  ).בריבוע

�היתרו� הבולט של מדד הHHI על מדדי הריכוזיות הפשוטי� הוא בכ� שהוא מבטא ג� 

במצב  (0ער� המדד יכול לנוע בי� . את הבדלי הגודל היחסיי� שבי� החברות הגדולות בענ�

בו שבענ� ).  בריבוע100= מונופול מוחלט  (10,000ועד ) רי�סופי של מתח��של מספר אי

. 1,000ער� המדד יהיה , 10%כאשר לכל אחת נתח שוק של ,  זהה גודל בעלותעשר פירמות

 ככלי סינו� ראשוני לזיהוי המיזוגי� HHI משטרי תחרות בעול� עושי� שימוש במדד כמהב

ת לבדיקת מיזוגי� אופקיי� של כ� למשל על פי ההנחיו. שעלולי� לעורר חשש תחרותי

 לאחר המיזוג  מיזוג אינו צפוי לעורר חשש תחרותי א� ער� המדד30,הברית�ארצותרשויות 

 והשינוי במדד 1,800-1,000 א� ער� המדד אחרי המיזוג נע בי� ,1,000אינו עולה על 

 

  .ראו הפניה בנספח שבסו� פרק זה  30
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אה  אול� השינוי כתוצ,1,800 או א� המדד עולה על 100כתוצאה מהמיזוג אינו עולה על 

  .50מהמיזוג אינו עולה על 

בה� ער� המדד או שבקשר לכ� חשוב להדגיש שאי� משמעות הדברי� שבמקרי� 

מדובר א� ורק בערכי ס� לסינו� .  על ערכי הס� המיזוג נדו� להתנגדותי�השינוי בו עול

בה� שמרבית המיזוגי� . ראשוני של מיזוגי� שאינ� צפויי� לעורר שאלה תחרותית כלשהי

  .ד או השינוי בו עולי� על ערכי הס� מאושרי� לאחר בדיקה נוספת כלשהיער� המד

 שערכי ס� אלה נקבעו בכלכלות גדולות בהרבה מהכלכלה הישראלית להוסי�חשוב ג� 

 ה� מבטאי� איזו� בי� החשש מפני ,וכמו כל סטנדרט הקשור לאישור מיזוגי� בי� מתחרי�

מכא� עולה . ת מושגת במיזוגי� שכאלההגידול בריכוזיות לבי� היעילות שיכולה להיו

  .הטענה שבכלכלות קטנות יותר יש הצדקה לקביעת ערכי ס� גבוהי� יותר

  הערות לסוגיות שונות בהגדרת שווקי� .ה

  הגדרת שווקי� בשוקי טכנולוגיה משתנה  .1

 א� ותת לקשוחישוב נתחי שוק הופכושל ת של הגדרת שוק רלוונטי ו המורכבותהמשימ

  .� מתעוררי� של חדשנות טכנולוגית רבהיותר בשווקי

, התבססות על הו� אנושי, שווקי� כאלה מאופייני� בדר� כלל בעצימות מחקר ופיתוח

י� עתהתחרות בשווקי� אלה היא ל. שינויי� טכנולוגיי� מהירי� ומחזורי מוצר קצרי�

כתוצאה מכ� קשה לייש� את . מחירעל קרובות תחרות על ביצועי� ולא תחרות 

 לאור העובדה בייחוד,  להגדרת שוק רלוונטיSSNIPדולוגיה הבסיסית של מבח� המתו

  . שקשה לזהות מאפייני ביצועי� מתאימי�

יתרונות לרשת ושאלות , י� קרובות ג� יתרונות לגודלעתבשווקי� אלה נית� למצוא ל

�י� תופעת העתכתוצאה מכ� מופיעה בשווקי� אלה ל. סטנדרטי�של של תאימות ו“Winner 

take all” , ולכ� התחרות היא תחרות˜Â˘‰ ÏÚ ולא תחרות ˜Â˘· .ותבשווקי� כאלה יכול 

 שכ� תחרות ,שאינ� מעידי� על כוח שוק, מאודלהימצא פירמות בעלות נתחי שוק גבוהי� 

  .אפקטיבית על השוק עשויה למנוע יצירת כוח שוק בשווקי� אלה

בהתבסס על הגדרת שוק כלשהי לנתחי שוק המחושבי� , לכ� בניתוח שווקי� מסוג זה

  . ויש להיזהר מלתת לו משמעות רבהמאודיש ער� מוגבל 

  שווקי המש�  .2

 כגו� שירות , מתייחס לשוק למוצרי� משלימי�(Aftermarket)" שוק המש�"המושג 

דוגמאות לכ� יכולות להימצא בשווקי . מאיקי�וחלקי חילו� הנחוצי� לצרכ� שרכש מוצר בר

המחזיק במעלית זקוק לחלקי חילו� ולשירות למעלית במש� תקופה בו ששוק (המעליות 

שוק המש� קרוי . בשווקי המכוניות ועוד, בשווקי� של מוצרי� חשמליי� רבי�, )ארוכה
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הקיימא קרוי שוק � ואילו השוק למוצר בר)”Secondary Market“(" שוק משני"י� ג� עתל

  .)”Primary market“(ראשוני 

למוצרי� שבשוק המשני אי� תחליפי� קרובי� וטובי� לצרכ� במקרי� רבי� ייתכ� ו

כ� למשל אד� שרכש מכונית מדג� מסוי� וזקוק . שרכש את המוצר בשוק הראשוני

  . להחלפת מנוע במכונית לא יוכל לרכוש מנוע שיוצר עבור מכונית אחרת

ת יישו� נכו� של מבח� המונופול ההיפותטי מראה שלא די בכ� על מנת להביא להגדר

יהיה נית� להגדיר את שוק המוצר המשני כשוק שעל מנת . שוק נפרדת למוצר המשני

 מבח� זה דורש שמונופול היפותטי השולט על השוק ירוויח מהעלאת מחירי� ,רלוונטי נפרד

י� יכול שהעלאת מחירי� של המחירי� של המוצרי� עת אול� ל,מעל למחירי� התחרותיי�

שכ� צרכני� עשויי� להירתע מלרכוש את , י� החדשי�המשניי� תפגע ג� במכירת המוצר

במצב . המוצרי� החדשי� ביודע� שמחירי החלפי� והשירות למוצרי� אלה גבוהי� מדי

שכזה המונופול ההיפותטי לא יוכל להרוויח מהעלאת המחירי� של המוצרי� המשניי� ולא 

  :יהיה נכו� להגדיר את השוק המשני כשוק רלוונטי נפרד

“Problems of finding compatible secondary products together with the 

existence of high prices and a long life time of the primary products may 

render relative price increases of secondary products profitable. A 

different market definition may result if significant substitution between 

secondary products is possible or if the characteristics of the primary 

products make quick and direct consumer responses to relative price 

increases of the secondary products feasible”.31 

 מחייבת ניתוח בו זמני ג� של מהאמור לעיל עולה שהגדרה של שוק משני כשוק רלוונטי

  . לצד הניתוח של השוק המשני עצמו, השוק הראשוני ושל קשרי הגומלי� בי� השווקי�

  צדיי��הגדרת שווקי� בשווקי� דו  .3

שירות יש שתי קבוצות לדיי� מאופייני� בדר� כלל בכ� שלמוצר או צ�שווקי� דו

דוגמה מסורתית . י� קבוצות אלה וקיימות השפעות חיצוניות חיוביות ב של צרכני�נפרדות

, הצרכני� של עתוני� יומיי� ה� ג� הקוראי�. וני� היומיי�עתלשוק שכזה הוא שוק ה

בי� .  המפרסמי� המשלמי� בתמורה לפרסו� בעתו�כ�ו, קוראי� אותוהו� ועתהרוכשי� את ה

� ועת ככל שיש יותר קוראי� ל–שתי קבוצות אלה מתקיימות השפעות חיצוניות חיוביות 

 

31  European Commission, Commission Notice on the Definition of the Relevant Market for 
the Purposes of Community Competition Law, OJ C 372 (1997), 5.  
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ו� למפרסמי� עולה וכ� ככל שיש יותר פרסו� בעתו� יש לעתו� יכולת עתער� הפרסו� ב

  .ו�עתלהשקיע יותר במערכת ובשיפור תוכ� ה

מערכת כרטיסי האשראי . צדי הוא שוק כרטיסי האשראי�דוגמה נוספת לשוק דו

 את בתי העסק המכבדי� ,אחר את הצרכני� מחזיקי הכרטיסי� ומצד , מצד אחד,משרתת

הער� של , ככל שלמערכת כרטיסי אשראי יהיו יותר בתי עסק שמכבדי� אות�, ושוב. אות�

, ככל שלמערכת כרטיסי האשראי יהיו יותר מחזיקי כרטיסי�; הכרטיס למחזיקי� עולה

  .הער� של הכרטיס לבתי העסק גדל

  סיכו�  .ו

הגבלי� הגדרת שוק רלוונטי מהווה חלק מרכזי כמעט בכל ניתוח והתדיינות בתחו� ה

האזור הגיאוגרפי ,  המוצרי�–רטטת את מרחב הניתוח התחרותי סהגדרת השוק מ. העסקיי�

 ומאפשרת להציג אינדיקציות לכוח השוק באמצעות חישוב נתחי שוק – והמתחרי�

  .וריכוזיות בשוק

הדיו� בפרק זה הבהיר ג� את הקשיי� המעשיי� שביישו� כלי זה ואת העובדה שאי� 

אחד מנציבי .  מדויק אלא יותר במסגרת אנליטית לניתוח התחרותימדובר בכלי מדעי

תיאר את הגדרת השוק כאב� הפינה של הניתוח ) מריו מונטי(התחרות של אירופה בעבר 

בעת עריכת הניתוח התחרותי המלא יש לזכור את מגבלות .  א� לא כבניי� עצמו,התחרותי

ולא להתעל� , דדי הריכוזיותואת מגבלות המשמעות של נתחי השוק ומ, הגדרת השוק

  .מהשפעות תחרותיות אפשריות ג� מחו� לשוק שהוגדר

  הפניות להנחיות רשויות תחרות זרות –נספח 
  בקשר להגדרת שוק

  הברית�ארצות

1992 Horizontal merger guidelines  

http://www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm 

  הנציבות האירופאית

Commission notice on the definition of the Relevant Market for the purposes of 

Community competition law 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/notices_on_substance.html 
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  הממלכה המאוחדת

Mergers – Substantive assessment guidance 

http://www.oft.gov.uk/NR/rdonlyres/283E1C2D-78A6-4ECC-8CF5-D37F4E4D7B22/ 

0/oft516.pdf 

  אירלנד

Notice in respect of guidelines for merger analysis 

http://www.tca.ie/controls/getimage.ashx?image_id=114 

  אוסטרליה

Merger guidelines 

http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=304397&nodeId=6e73f1879b8d082d

dc0c0531fd622654&fn=Merger%20Guidelines.pdf 

  קנדה

Merger enforcement guidelines 

http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1714&lg=e#part3 
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 אסמכתא ט'

-אישור מיזוג בתנאים בין מור
הר השקעות בע"מ, דקלה 
דקלה חברה לביטוח בע"מ 

 001298(, רשות התחרות 1993)

 150עמ' 
 



 
 שות ההגבלי" העסקיי"ר

 
 
 

 ידי /החלטה בעניי( רכש דקלה על
 המשמר ומור מכו( למידע רפואי, ראלה

 
 
 קדמהה .1
 

הראל , )מור: להל((מ " הוגשו עדי הודעות מיזוג מצד מור מכו( למידע רפואי בע20.5.93ביו5  
, )דיקלה:להל( (מ "ודקלה חברה לביטוח בע) המשמר/הראל: להל((מ "המשמר השקעות בע

 ").החוק: "להל( (1988 /ח "התשמ,  לחוק ההגבלי5 העסקיי195כמצוות סעי: 
 

אשר , ח(. ר י"ד, ר ההסתדרות"נפגשתי ע5 יו, לבקשת ההסתדרות לרפואת שיניי5 בישראל 
ע5 גורמי5 המעורי5 בתחומי5 כ( נפגשתי ביוזמתי . הציג דאגותיו נוכח המיזוג המוצע

דיקא( הפקולטה , שטייר. א' בכלל זה יצאתי נשכר מלימוד עמדת5 של פרו, הרלבנטיי5
 ראש /חיי5 טל ' פרו, דיקא( המשנה, צוקרט. ר א"ד, לרפואת שיניי5 באוניברסיטה העברית

ר המועצה המדעית " יו/ר בוכנר "ד, אביב/בית הספר לרפואת שיניי5 באוניברסיטת תל
מר מאיר , ר משה קלמ( מנהל המחלקה לבריאות הש( במשרד הבריאות"ד, לרפואת שיניי5

 .הצדדי5 למיזוג ונוספי5,  המפקח על הביטוח במשרד האוצר/שביט 
 

מנהל המחלקה לרפואת שיניי5 קהילתית והגיינה , יונת( מ(' סיוע וייעו> רב קיבלתי מפרו 
אשר תר5 רבות , יטה העברית בירושלי5אוראלית בבית הספר לרפואת שיניי5 באוניברס

כשרונו ובקיאותו להצגת הענ: ולגיבוש התנאי5 למיזוג המגני5 על אינטרס הציבור , מזמנו
 .על גווניו

 
לאחר לימוד המיזוג והשפעותיו האפשריות ולאחר שנטלתי את עצתה , לאור כל אלה 

טה לאשר את המיזוג הגעתי לכלל החל, המועילה של הוועדה המייעצת לענייני המיזוגי5
תו= תיאור התשתית העובדתית , אבאר טעמי. בתנאי5 כפי שאלה יפורטו בגו: החלטתי זו

 .החשובה לעני(
 
 צדדי5 למיזוגה .2
 

 הר/ברת מורח 
  
"). הר/מור: "להל((מ "הר השקעות בע/החברה הרוכשת את הבעלות בדקלה הינה חברת מור 

ובעלי מניותיה , נת שתבצע את הרכישה הנדונה על מ14.3.93הר הוקמה בתארי= /חברת מור
, BUPAקיימת אופציה לחברה אנגלית בש5 . 65% /המשמר / והראל35% /הינ5 מור 

/המשמר בחברת מור/ מהחזקות הראל10%לרכוש עד , המתמחה בתחו5 הביטוח הרפואי
 .הר

 
 ורמ 

 
 .יפולי5לרבות בדיקות וט, מור מקיימת פעילות ומעניקה שירותי5 בתחו5 הרפואה 
של קופת חולי5 של ההסתדרות הכללית של ) 99.9% /כ(מור היא חברה בבעלות מלאה  

 ).ח כללית"קופ: להל((העובדי5 באר> ישראל 
 

 המשמר/ראלה 
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בעיקר , המשמשת כחברת אחזקות וניהול, המשמר היא חברת השקעות ציבורית/הראל 
שילוח חברה , )100%(מ "ח בעהראל חברה לביטו: שה(, לחברות העוסקות בביטוח בישראל

(מ "סהר חברה לביטוח בע, )1984בבעלות מלאה של החברה החל משנת (מ "לביטוח בע
 ).100%(מ "ואישפוז בע, הנסחרת בבורסה) 83.7%

 
(מ " המשמר שרות לביטוח בע/המשמר מחזיקה בבעלותה בשתי סוכנויות ביטוח /הראל 

הילה : שה(,  ובשלוש חברות נוספות/) 85%(מ "ווריטס סוכנויות לביטוח בע) 100%
המפעילה רשת מרפאות )  100%") (הילה: "להל((מ "בע) המכוני5 לבריאות המשפחה(

 ).100%(מ "ואוניו( שרות לביטוח בע) 60%(מ "אייל ניירות ער= בע, שיניי5
 

 10% /היא מחזיקה בכ. המשמר הינה הקבוצה הביטוחית הרביעית בגודלה בישראל/הראל 
 60% /ובאמצעות שילוח בכ,  מכלל ביטוח החיי10%5 /בכ, טוח האלמנטרי במשקמכלל הבי

 .מכלל הביטוחי5 בתחו5 רפואת השיניי5
 

 קלהד 
 

מ לשנות את שמה לדקלה חברה " החליטה חברת וריטס חברה לביטוח ימי בע1980בשנת  
לות ולהוסי: לתזכיר החברה את האפשרות לפעול ולעסוק כמבטח בענ: מח, מ"לביטוח בע
 .ואישפוז

 
: להל((מ "דקלה הינה חברת ביטוח בבעלות חברת הסנה חברה ישראלית לביטוח בע 

פ חוק הפיקוח על עסקי " מונה לה מנהל מורשה ע8.12.92וביו5 , הסנה קרסה"). הסנה"
ומאותו מועד לא עסקה הסנה בעסקי , ")המנהל המורשה: "להל( (1981 /א"התשמ, ביטוח

עקב , וחייב מענה מיידי, וצר ע5 קריסת הסנה יצר מציאות חדשההמצב שנ. ביטוח חדשי5
 .אפשרות לפגיעה קשה וחמורה בציבור מבוטחיה

 
המבטחת בגי( הוצאות , "שתיל"במסגרת תוכנית , 1989דקלה פועלת החל מחודש פברואר  

. שאינו נית( לביצוע בבתי חולי5 ציבוריי5 בישראל, טיפול רפואי כולל השתלות אברי5
 1.1.90 /ב. מ" כיסוי רפואי משלי5 בע/5 "ח כללית וכר"נית הופעלה בשיתו: ע5 קופהתוכ

המבטחת את כלל " שתיל"ח באמצעות דקלה תוכנית חדשה במסגרת ביטוח "המפעילה קופ
הפרמיה עבור תוכנית הביטוח החדשה נגבית מדי חודש באופ( שוט: באמצעות המס . חבריה

שכ( ראש , המיזוג המוצע אי( אנו נדרשי5 לתוכנית שתיללעני( . ח כללית"האחיד שגובה קופ
כי , עוד בטר5 הוצעה דקלה למכירה, ח כללית הודיע למנהל המורשה"האג: הכללי של קופ

 . המשמר/תועבר התוכנית לקבוצת הראל, ע5 סיו5 הסכ5 הביטוח בסו: השנה הזו
 

, י האוצר" שאושרה ע"שנהב"במסגרת תוכנית , דיקלה פועלת בעסקי ביטוח רפואת שיניי5 
ח " בשיתו: ע5 קופ1981התוכנית מופעלת מאז שנת . לפקודת מס הכנסה) ב(ב 47לפי סעי: 

נוהלה התוכנית כמיז5 , מראשיתה. תו= שהוכנסו בה מספר שינויי5 במהל= השני5, כללית
גע עקב  חוסר הוודאות  שנוצר בנו. ח"בי( הסנה לקופ, בחלקי5 שווי5, )Joint venture(משות: 

מלחדש את הסכמי , נמנעו לפי שעה לקוחות שמועד חידוש חוזיה( הגיע, לעתיד החברה
, ולבקשת הלקוחות הוארכו הפוליסות באופ( זמני עד שתתבהר הבעלות על החברה, הביטוח

 .ובהתא5 יחליטו המבוטחי5 על המש= דרכ5
 
 בדקלה" הסנה"כירת אחזקות מ .3
 

יפעילה ויקיי5 , וא גור5 מקצועי שירכוש את דקלהנוצר צור= דחו: למצ, ע5 קריסת הסנה 
במסגרת המאמצי5 למימוש נכסיה הסנה לצרכי כיסוי . התחייבויותיה למבוטחי5

 הודעה על כוונה למכירת נכסי 93פורסמה ברבי5 במר> , התחייבויותיה למבוטחי5 השוני5
נהל הודיע המ, לאחר קבלת ההצעות לרכישת דקלה. לרבות האחזקות בדקלה, הסנה

הסנה התחייבה . בי( המציעי5 השוני5") ליסיטציה("המורשה על קיומה של התמחרות 
ובלבד , במועד קיו5 הליסיטציה, למכור את מניות דקלה למציע ההצעה הגבוהה ביותר

ושלא יוודע להסנה על קיומה של מניעה , ח" מליו( ש16 /שהמחיר המוצע לא יפחת מ
 .עד מעוד הליסיטציה, מלעשות כ(

 
בנושא אישור מועמדי5 לרכישת מניות , 9.5.93הוציא מכתב בתארי= , המפקח על הביטוח 

כי לא נית( לגבש עמדה עקרונית שלמה לגבי המועמדי5 , במכתבו הודיע המפקח. דקלה
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עמדת המפקח היתה . אלא יש בידו א= לית( מספר הבהרות, שפירט בפניו המנהל המורשה
עקרונית נית( יהיה , הר/ומור") מנורה: "להל((מ "וח בעכי בנוגע לחברות מנורה חברה לביט
מ "בנוגע למועמדות מגדל חברה לביטוח בע, לעומת זאת. לשקול בחיוב מת( אישור לרכישה

ובהמש= לליבו( בעיית , סבר המפקח כי לאור גודלה בענ: הביטוח, ")מגדל: "להל((
נטייתו תהא , 5 העסקיי5הריכוזיות ההולכת וגדלה בענ: הביטוח ע5 הממונה על ההגבלי

נמנע , בנוגע לשאר המועמדי5. י מגדל"שלא להמלי> לאחרו( על מת( אישור לרכישת דקלה ע
ובדיקת כשירות5 לרכוש , הואיל ואלה אינ5 מוכרי5 לו, המפקח מחוות כל דעה בעני(

 .שליטה במבטח תדרוש בדיקה שזמנה בצידה
 

 נוכח עמדת הפקח ומטעמי5 נוהליי5 במועד קיו5 הליסיטציה הודיע המנהל המורשה כי 
, מגדל ערערה על החלטה זו. אי( הוא מאפשר למגדל להשתת: בהלי= הליסיטציה, נוספי5

המנהל המורשה ביקש . אביב/א= ערעורה נדחה בידי כבוד נשיא בית המשפט המחוזי בתל
מהמתמודדי5 שנותרו את הסכמת5 לכ= שההצעות שיועלו במהל= הליסיטציה יהיו בלתי 

למעט מנורה , כל המשתתפי5 הסכימו.  יו5 מתארי= הליסיטציה45חוזרות לתקופה של 
הרי ניתנת הסכמת5 ,  שעות48שהודיעו כי א5 לא יודיעו אחרת בתו= , ותפארת העיר

 .מראש
 

 17.65המשמר בס= של /ההצעה הגבוהה ביותר בהלי= היתה של מר המבורגר מחברת הראל 
והשלישית , ח" מליו( ש17.55 /ה היתה של חברת מנורה ההצעה השניה בגובה. ח"מליו( ש
 .ח" מליו( ש16.6ד פרי בס= של "של עו

 
נדרשתי לשאת האלטרנטיבות הזמינות לרכישת דקלה על ידי , במהל= בחינת המיזוג המוצע 

. מועמדותה של מנורה היתה בעלת חשיבות רבה, לעני( זה. הר/מתמודדי5 אחרי5 זולת מור
לא מהיבט השמירה על התחרות , די מנורה לא צפוייה היתה לעורר קשיי5רכישת דקלה על י

 הודיע המנהל המורשה במכתב המופנה 2.6.93ביו5 , בר5. ולא מהיבט הפיקוח על הביטוח
הודיע שאי( בדעתו לרכוש את מניות דקלה בהתא5 , מר שבתאי אנגל, ל מנורה"כי מנכ, אלי

 .א: חובה משפטית לעשות כ(וכי לדעתו אי( עליו , להצעתו בליסיטציה
 
 סביבה העסקיתה .4

  
בטר5 נפנה . המיזוג ב( עסקינ( מתרחש בזירה של ביטוח רפואת השיניי5 במשק הישראלי 

אדרש לצייר בקווי5 כלליי5 את הסביבה , לנבכי ונפתולי הגדרת הענ: הרלבנטי למיזוג
במכירת ביטוח  , רבי( הית, שתי החברות עוסקות. העסקית שבה פועלות שילוח ודיקלה

הג5 שכל , והמיזוג המוצע יביא לאיחוד השליטה המכוו( את פעולותיה(, רפואת שיניי5
בשאר תחומי פעילות( של החברות לא . אחת מהחברות תמשי= לפעול באורח נפרד

 .מתעוררות שאלות של תחרות
 

 נפשות הפועלותה  )א 
 

 / שלפי הערכה בידיה כ/ שילוח :בביטוח רפואת שיניי5 עוסקות כעת ארבע חברות וה(  
 ובידי 15% / שבידיה כ/מגדל , 23% / המרכזת בידיה כ/דיקלה ,  מכלל השירות60% 
  .היתרה") איילו("להל( " (מ"איילו( חברה לביטוח בע" 

 
בעוד . בתחו5 ביטוח רפואת השיניי5 שילוח היא החברה הוותיקה והמבוססת שבה(  

דיקלה חנכה את עיסקה לפני , י כארבע עשרה שני5שהיא כחלוצה החלה פעילותה לפנ 
איילו( לפני כשש שני5 ומגדל החלה חדירתה לתחו5 רק לפני , כשתיי5 עשרה שני5 
 .כשנתיי5 ימי5 

 
 /מבי( אלה כ.  איש מבוטחי5 בביטוח שיניי5 במסגרת חברות ביטוח אלה500,000 /כ  

 80,000 /ת דיקלה וכ באמצעו120,000 /כ,  מבוטחי5 באמצעות שילוח300,000 
 .באמצעות מגדל ואיילו( 

 
 ורת מת( השירותצ )ב 

 
הביטוח הינו אמצעי לחלוקת נטל כספי בעקבות נזקי5 העלולי5 ליפול כמעמסה על   

מעמסת התשלו5 בביטוח ריפוי השיניי5 מתפזרת בי( מספר רב של מבוטחי5 . היחיד 
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לטיפול א= אינ5 דורשי5 חלק5 נזקקי5 , שחלק5 נזקקי5 לטיפול ומקבלי5 אותו 
 .על מנת לייש5 עקרו( זה נער= הסכ5 הביטוח. טיפול וחלק5 איננו נזקק לטיפול 

 
 /כאשר עובדי ה, שורשיו של ביטוח רפואת השיניי5 יונקי5 משלהי המאה הקודמת  

 Denver and Rio Grand Railways Company  ב זכו לביטוח כזה כהטבה "בארה
 האחרוני5 היה ביטוח זה לאחד מהסעיפי5 הגדלי5 בהתמדה בעשורי5. נוספת לשכר5 
 .ב"בזירת ההטבות לעובדי5 בארה 

 
 H. Barry Waldman, Dental Insurance: Its Variations and   Relationship To The: ראה בנדו(ו

Journal of the American 56 Use of Dental Services,  )1989( 4 college of Dentists, 
 

לידת מסגרת הביטוח לוותה בטרוניות רבות כנגד עצ5 התופעה המערערת את   
חר: חלו: הזמ( . האקויליבריו5 הקיי5 בי( הרופא הבודד ומטופליו באר> ובעול5 
רופאי השיניי5 מוסיפי5 לראות איו5 כבד , והצלחת( המרשימה של תוכניות הביטוח 
 בתופעת הביטוח כורח לא מומחי הרפואה הקהילתית רואי5. מצד חברות הביטוח 
, הביטוח מביא עמו תועלות חשובות כמו מיסוד טיפול מונע. יגונה וחלק מהמציאות 
ייצב רמת מחירי5 סבירה והרחבת מסגרת המטופלי5 הנמצאי5 בטיפול שיניי5  
בעוד שבקרב האוכלוסיה הרגילה באר> מקובל להערי= את שיעור הפוני5 (מסודר  
הרי שבקרב האוכלוסיה המבוטחת נית( להערי= שיעור זה , לטיפול שיניי5 בכרבע 
יצירת תגמול כספי , מנגד מעלה הביטוח את החשש להורדת רמת הטיפול). בכמחצית 
ועירוב שיקולי5 מסחריי5 ע5  (over treatment)נמו= העלול לתמר> לטיפולי יתר  
וח רפואת עמדת המומחי5 כי לצד קיומה של תופעת ביט, מכא(. שיקולי5 רפואיי5 
השיניי5 מתעורר תמיד הצור= להבטיח רמת טיפול נאותה ובקרת איכות שתשמור על  
אשר כלשעצמו בדר= כלל איננו מסוגל לשפוט את טיב , אינטרס ציבור המטופלי5 
 .הטיפול הנית( לו 

 
חברות הביטוח מנהלות את עסקיה( בדר= של שתי מערכות התקשרויות השלובות זו   

חברות הביטוח מתקשרות ע5 המבוטחי5 . מחד ורופאי השיניי5 מאיד=המבוטחי5 , זו 
מקבל על עצמו המבטח לפצות את המבוטח על ידי , כנגד פרמיה, בחוזה ביטוח לפיו 
תשלו5 כספי חלקי או מלא עבור הנזקי5 הדנטליי5 או לחילופי( מת( שירותי5  
בי( ,  מת( השירותמקימות חברות הביטוח מער= המיועד לוודא, במקביל. דנטליי5 
באמצעות מער= הסכמי5 ע5 רופאי שיניי5 ובי( באמצעות מרפאות שיניי5 ייעודיות  
 .או באמצעות מער= שיפוי מבוטחי5 בגי( הוצאות ריפוי שיניי5 

 
כר= , פואת השיניי5ר,  ניתוח מצב/יטוח שיניי5 בישראל ב, מרזל. א, מ(. י: וראה בנדו(  

 ).1984 (19' ב 
 

 הקשר שבי( חברת הביטוח /= ענ: זה פועלות שתי מערכות היונקות זו מזו בתו, אכ(  
בכ= דומה המקרה שלפנינו . והקשר בי( אותה חברת ביטוח לרופאי ההסכ5, למבוטח 
לתחו5 העתונות בו העתו( מעניק שירותי5 לשני שווקי5 הקשורי5 זה לזה קשר  
 . שוק הקוראי5 ושוק הפרסומת/הדוק  

 
  ,pibidTimes picayune , .881875,: וראה בנדו(  

 
  “But every newspaper is a dual trader in separate though interdependen  markets, 

it sells the paper`s news and adevertising content...” 
 

דהיינו , הביטוח נשע( על ביטוח מוסדי, כמו במרבית המדינות המתועשות, בישראל  
בדר= זו ". קולקטיבי5"או מה שמכונה , )ובני משפחותיה5( ציבור עובדי5 ביטוח של 
האחרוני5 זוכי5 ליתרונות . משיג המבטח פיזור נורמאלי של אוכלוסיית המבוטחי5 
ביחסי5 , המשא ומת( הקיבוצי תו= שעלות הפרמיות מתחלקת בי( העובד למעביד 
ייחסי5 באר> אל קולקטיב מת, לעני( זה. שווי5 או שתרומת המעביד גדולה יותר 

א= לא מ( הנמנע כי מספר זה יקט( במרוצת , המעסיק למעלה ממאה עובדי5 כגור5 
לאמור לתקופות הנעות בי( שלוש , הסכמי הביטוח ה5 יחסית ארוכי טווח, ככלל . הזמ(

 .שני5 לחמש 
 

153



מקבלי5 איפוא חברי הקולקטיבי5 ומשפחותיה5 טיפול , תמורת תשלו5 פרמיה  
כיו5 נמכרות בישראל תוכניות . בהתא5 למסגרת כיסויה של פוליסת הביטוח  שיניי5
או טיפול /ו) פרוטטי(או טיפול משק5 /מקיפות הכוללות טיפול משמר ו ביטוח 

טיפולי שורש וניקוי , כגו( סתימות, הטיפול המשמר עניינו טיפול בסיסי ושגרתי. פריודונטי
טיפול  . רבה יחסית, ה ועלותו כמו ג5 מורכבותוהטיפול הפרוטטי תכליתו שיקו5 הפ. אב(
ועניינו ניתוחי , הטיפול הפריודונטי מורכב א: הוא. כתרי5 ותותבות, ולל מבני5כ זה 

מרבית תחו5 רפואת , אכ(. כריתת חניכיי5 או גרידת5, כגו( הקצעת שורשי5, חניכיי5
תחו5 יישור שיניי5 וכעת נבחנת א: כניסה ל, כיסוי באמצעות ביטוח/השיניי5 הוא בר

 ).אורטודונטיה(לילדי5 
 

, המבוטח זכאי לכיסוי ושיפוי המבטחת בגי( ההוצאות  שהוציא בקרות מקרה הביטוח  
המבוטח רשאי לבחור ברופא . דהיינו בהדרשו לטיפול שיניי5 מכוסה על ידי הפוליסה 
רופאי "יפנה המבוטח לאחד מ, ברצותו. כאשר עומדות בפיו שתי חלופות, שיניי5 
דהיינו רופא המצוי ע5 המבטחת בחוזה למת( טיפול שיניי5 במסגרת  , "ההסכ5 
דהיינו שאינו קשור ע5 , "רופא שיניי5 פרטי"יפנה המבוטח ל, ברצותו. תוכנית הביטוח 
פטור המבוטח , בוצע טיפול אצל רופאי ההסכ5. המבטחת בחוזה למת( טיפול שיניי5 
לרופא ההסכ5 את דמי הטיפול הנקוב בתערי: והמבטחת תשל5 ישירות , מתשלו5 
בוצע טיפול אצל רופא שיניי5 , לעומת זאת. הנספח להתקשרות ע5 רופאי ההסכ5 
בגבולות הסכו5 הנקוב בתערי: , תשפה המבטחת את המבוטח בגי( הוצאותיו, פרטי 
טיפול פרוטטי ופריודונטי כפו: ג5 לקבלת אישור מראש מטע5 , בכל מקרה. האמור 
 .טחתהמב 

 
בדר= כלל נערכת חברת הביטוח למת( השירות נשוא הביטוח ג5 בדר= של , כאמור  

בהסכמי5 אלה . כניסה להסכמי מסגרת ע5 רופאי שיניי5 או מרפאות לרפואת שיניי5 
וענייני5 , סוגי הטיפולי5 המכוסי5, לקבלת חולי5, נקבעי5 התעריפי5 למת( שירותי5 
ניי5 על ידי חברות הביטוח יכול שיושתת על בסיס תגמול רופאי השי, ככלל. שבנוהל 
על פיה הרופא מקבל תשלו5  ,  (fee for “FFS” - service)" תמורה בגי( השירות"ה 
 Usual customary  andכמו , שיטה זו מופיעה במגוו( אופני5. עבור כל טיפול שהוא מבצע 

reasonable charges <תשלו5 על פי  ית או השתתפות עצמ, תשלו5 חלקי, תשלו5 מתמר
לפיה , (capitation) " קפיטציה"יכול שהתגמול יושתת על בסיס ה, לחלופי(. תערי: קבוע

לקוחותיה5 לפרק  הרופאי5 זוכי5 לתשלו5 אחיד עבור כל חולה הנכלל ברשימת 
למעשה המבטח  באופ( שהלכה , ללא תלות במספר הטיפולי5 המתבצעי5, זמ( נתו(

 .5הממשי הוא רופא השיניי
 

בהתא5 לתערי: ) FFS(מתבסס ביטוח רפואת השיניי5 על תמורה בגי( שרות , בישראל  
, כחריג לכלל". נספחי הגמלאות"או " טבלת החזרי5 לרופאי הסכ5"המכונה , קבוע 
התערי: שמשלמות דיקלה ושילוח . ביקשה איילו( לשלב שיטה זו ע5 שיטת הקפיטציה 
 באוזני כי חברה אחרת נהגה בתחילה לשל5 נטע(. לרופאי השיניי5 דומה בעיקרו 
א= עקב מדיניות זו לא זכתה החברה לאותו מגוו( ואיכות של רופאי , תערי: נמו= יותר 
 30%/40%דהיינו כ , הסכ5 ולכ( העלתה תעריפה והוא התייצב על הרמה הממוצעת 
כל  רופאי הסכ5 1,600 /לשילוח ודיקלה כ. פחות מהמחירי5 המקובלי5 בשוק הפרטי 
 .תו= חפיפה מובנת בי( שתי הרשימות, אחת 

 
 קטורי5 משיקי5ס )ג 

 
האחת הקשר , נמצא שבביטוח רפואת השיניי5 שזורי5 שתי וערב שתי מערכות שונות  

 הקשר בי( /והשנייה , הביטוחי שבי( החברה המבטחת לקולקטיב המבוטח וחבריו 
 .המבטח לרופא השיניי5 

 
 על ענ: הביטוח בכללו שכ( הוא מרחיב את סל הקשר הביטוחי מושפע ומשפיע  

המוצרי5 שבכוח חברת ביטוח להציע ובכ= מגביר את כושר ההתחרות שלה בשוק  
הביטוח בכללו ומחס( את קשרי החברה ע5 סוכניה המקבלי5 הימנה את מלוא מגוו(  
 ,ע5 זאת ביטוח השיניי5 כשלעצמו נבדל מביטוח במובנו השגור והרגיל. מוצרי הבטוח 
מבחינה זו שכא( תפקידה הדומינאנטי של חברת הביטוח הוא תיוו= מימוני ולאו  

שכ( , "רגיל"הסיכוי והסיכו( מוער= באורח שונה מאשר בביטוח . פיזור סיכוני5 דווקא 
אלא בטיפול שיניי5 שהוא , המדובר באירוע ביטוחי תאונתי המתאפיי( בנדירות יחסית אי( 

 .ע לכלל האוכלוסיהאירוע שכיח הקורה בדר= הטב 

154



 
המבוטח ורופא השיניי5 מושפע מעצ5 טיבו , הקשר שבי( המבטח, בדומה לכ=  

ובמיוחד מהמתרחש ביחסי רופא השיניי5 , מהקורות את ענ: רפואת השיניי5 בכללו 
הפנייה לשרות רופא השיניי5 תמורת תשלו5 מהווה חלופה . ולקוחו הלא מבוטח 
שכ( בדר= ,  ולא יחדשו את פוליסת הביטוח שרכשומוחשית לציבור המבוטחי5 במידה 
נפנה על כ( למתוח קווי אופי כלליי5 של . זו האוכלוסיה הלא מבוטחת מטפלת בשיניה 
 . סקטור עסקי זה 

 
 מה5 הגיעו ארצה רק בגל 20% /שכ,  רופאי שיניי5 בעלי רשיו(6,200 /באר> ישנ5 כ  

 מרופאי השיניי5 עובדי5 בסקטור 75/80%". הגוש המזרחי"העלייה האחרו( מארצות  
). בתי החולי5 וכדומה, קופות חולי5(הפרטי בעוד שהיתרה עובדת בסקטור הציבורי  
, מרבית רופאי  השיניי5 סיימו את חוק לימודיה5 באוניברסיטאות שברחבי העול5 
כמו ג5 בהתא5 , בפועל. וכחמישית מה5 הוסמכו בבתי הספר לרפואת שיניי5 בישראל 
עוד: היצע . יש בישראל עוד: היצע משמעותי של רופאי שיניי5, 5 בינלאומיי5למדדי 
והתדפקות רופאי5 על דלתות , רמת מחירי טיפול, זה מתבטא בחוסר תעסוקה יחסית 
 .חברות הביטוח על מנת להצטר: למסגרת רופאי ההסכ5 

 
פאותיה5 מרבית ענ: רופאי השיניי5 מאופיי( איפוא ברופאי5 פרטיי5 העובדי5 במר  

מבנה כלכלי זה מחייב את רופא השיניי5 לפעול ג5 . ומשרתי5 את חוג לקוחותיה5 
ומבלי שעומדת לרשותו היכולת , תו= יצירת בסיס לקוחות ומוניטי(, כיז5 עסקי 
. 1979 /ט"תשל, ]נוסח חדש[לפקודת רופאי השיניי5 ' פרק ז' ר: לפרסומת מסחרית 
אפיק נוח לביסוס מקצועי וקבלת חוג לקוחות מסגרת רופאי ההסכ5 משמשת , ממילא 
 .מבי( מבוטחי חברות הביטוח 

 
מרפאות שיניי5 , לרבות קופת חולי5 כללית, מקיימות קופות החולי5 השונות, במקביל  

מרפאות אלה ). ביטוח הבריאות הבסיסי אינו כולל ביטוח שיניי5(בתשלו5 לחבריה5  
ה( מאופיינות ברמת , לפחות להלכה, ולכ(, "משק סגור"פועלות בדר= כלל על בסיס  
מרפאות אלה נהגו לתת שירות רק , לעת עתה. מחירי5 נמוכה מהמקובל בשוק הפרטי 
כ= ג5 , היק: מרפאות אלה הוא משמעותי. לחברי הקופה המפעילה את המרפאות 
 .הפוטנציאל הגלו5 בה( 

 
דהיינו , "גידמרפאת שיניי5 של תא"בשני5 האחרונות התפתחה תופעת , בנוס:  

. מרפאות פרטיות המאגדות בה( מספר רופאי שיניי5 והמבקשות לנצל יתרונות לגודל 
שורש שרותי רפואת "המובילות ה( הילה שבבעלות הראל המשמר ו, מבי( מרפאות אלה 
באישור ועדת העבודה והרווחה של , התקי( שר הבריאות, לאחרונה". מ"שיניי5 בע 
 המסדירות 1993 /ג"התשנ, )מרפאות של תאגידי5(שיניי5 את תקנות רופאי ה, הכנסת 
 .תחו5 פעילות זה 

 
 עתיד הנראה לעי(ה )ד 

 
נותרו קולקטיבי5 שטר5 ביטחו את חבריה5 ומשפחותיה5 , מצד רוכשי השירותי5  

והוא, גודל השוק אינו גדול. ולמשל קהל עובדי המדינה, במסגרת ביטוח רפואת שיניי5 
" קולקטיבי5"מגזר זה עשוי לגדול א5 יבוטחו ג5 .  איש150,000/100,000נאמד בי(  
 .המוני5 פחות ממאה עובדי5 

 
, אי( לצפות עתיד רווחי לביטוח רפואת שיניי5 ליחידי5, לכאורה, יש קונסנסוס רחב כי  

שכ( מתעורר החשש לסלקציה שלילית מכוחה אות5 יחידי5 שיפנו לביטוח כזה יהיו  
ובהתא5 תדרש פרמיה גבוהה ,  הסובלי5 מרמת תחלואה גבוהה יחסיתהסת5 אלה מ( 

צמצו5 מעגל . יחסית שתרתיע מהצטרפות ותפנה את הלקוחות לטיפול שיניי5 רגיל 
 .וחוזר חלילה, יביא א: הוא להעלאת דמי פרמיה, קוני השרות 

 
ת מאמ, בו תחו5 ביטוח רפואת השיניי5 מתקד5 יותר, המצב השורר בארצות הברית  

 :וראה בנדו(. הערכה זו 
 

  , Dental Clinics of North America" A New concept in a Dental Plan“Horin, “ , 2. , No 31
April 1987 p. 239: vol.             
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 “Any current nongroup or individual insurance plan offered in today’s market has very little 

"real” dental coverage. This type of policy is generally considered a poor insurance risk 
owing to the very high rate of utilization. To successfully market this type of policy, 

premiums must be quite high or benefits quite limited, making this coverage unpopular".  
 

א: היא נתנה , דקלה. החלה מגדל למכור פוליסות ביטוח ליחידי5, חר: הערכה זאת  
למרבה . בדר= של מכירת פוליסות ביטוח משפחתיות, באופ( ניסיוני, ידה בתחו5 זה 
עלה יפה עד כה ,  מבוטחי5 ואשר טר5 הושל4,0005 /ניסוי זה שהקי: כ, ההפתעה 
 .ואפשר ויהיה לו המש= 

 
נמצאנו למדי5 על , סגרת הפגישות שנתקיימו כדי לעמוד על טיבו של המיזוגבמ, כמו כ(  

להיכנס לביטוח , חלק5 בעלי עוצמה כלכלית רבה, כוונת5 של  מספר גופי5 עיסקיי5 
 .ולכ= עוד אתייחס בהמש=, רפואת שיניי5 כבר בעתיד הנראה לעי( 

 
 נוספי5 שיש בה5 כדי יש א: לציי( שני מרכיבי5, לצד עוד: ההיצע ברופאי שיניי5  

ירידה ברמת התחלואה עקב צמצו5 רמת העששת , הראשו(. לצמצ5 את הביקוש 
התופעה . ממודעות גוברת להיגיינת פה ותוספת פלואוריד למי5, בי( היתר, כתוצאה 
 ' ר: א= ראשיתה כבר מסתמ( בקרב הדור הצעיר בישראל, ב"בולטת במיוחד בארה 

 Leif A. Heloe, Comparative Policies of  Two National Dental Associations: Norway 
and the United States, Journal of  Public Health  

  ).1991( 209 Policy  השיפור הטכנולוגי המתמיד באיכות הטיפול , השני
 nd22May ( The ,1993(' ר: החומרי5 ועמידות5 במבח( שיני הזמ( ובאיכות  

 Economist, 89y dentistry, unhol . קיזוז מה יימצא בהארכת תוחלת החיי5 ויצירת
 .חדשי5 כמו רפואת שיניי5 קוסמטית תחומי5  

 
 ענ: הרלבנטיה .5
 

 יתוח משפטינ 
 

 קרונות מנחי5ע )א 
 

  וה5 הפגיעה ,  לחוק מציב שני מבחני5 חלופיי5 לבדיקת מיזוג21סעי:   
 הצעד , בחינת הפגיעה בתחרותלצור= . המשמעותית בתחרות והפגיעה בציבור 
 מלאכת . הראשו( בבחינת מיזוג את הגדרת ענ: המסחר שהוא זירת התחרות 
 ידי מטרת המדידה שהיא איתור אותה קבוצה /ההגדרה מותווית ומודרכת על 
 .מוצרי5 או שירותי5 שביחס אליה נית( להפעיל כוח שוק 

 
 :וראה בנדו(  

 
   רבעו(ה) 'חלק ב" ( היעדי5 ודר= השגת5/הפיקוח על מיזוגי5 ", ניב זקלר  

 .93/92' בעמ, 87) א"טבת תשנ (114כר=  בנקאותל 
 

   Lawrince White "Antitrust and Merger Policy - A Review and   
 :14. p13 , 1.  volEconomic Perspectives” Critique 

 
  “Since merger policy is concerned with the possible exercise of market 

power, enforcement analysis should seek a market definition that focuses on 
where that behawiour is possible”. 

 
 :וראה ג5  

  U.S. Department of Justice and Federal Trade Commession, Horizontal 
Merger Guidelines April 2, 1992 par. 1.0 

   )”Horizontal Guidelines“הל( ל(  
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, בחינת הפגיעה בציבור ספק א5 היא מצריכה הגדרת הענ: באורח מדוקדק, לעומת זה 
 Commission /ש5 ה , אלא דיינו א5 נסתפק בדר= הבדיקה המתבצעת באנגליה 
וזאת במסגרת . חפשית לבחו( את ההשלכות הציבוריות בתחומי ענ: לפי ברירתה 
 . לעני( טובת הציבור שהיא אמת המידה לבחינת מיזוגהבדיקה הנערכת 

 
  
 :ראה בנדו(ו 

 Raybould, Comparative Law of Monopolies p. 464 
  
שהאחד מה5 היא מדידת , מכיוו( שבדיקתנו מורכבת משני חלקי5, ומכל מקו5 

ת( שבגבולותיו ני, שומא עלינו ממילא לתחו5 את גדרות הענ: הרלבנטי, בתחרות הפגיעה 
 .להפעיל כוח שוק 

 
כדי לאפשר בחינת כוח שוק בכל סביבה , אותה מטרה מחייבת גישה פרגמטית וגמישה 
 .פע5 תו= הרחבת הגדרת הענ: ופע5 תו= צמצומה, עסקית על פי נסיבותיה המיוחדות 
  
  ,pAntitrustSullivan  .60: וראה בנדו( 

 
  “A somewhat pragmatic approach is moreover, essential. The goal is to 
assess power. At times it will seem sensible to expand the market, to 
conceptualize more widely than the product cluster achieved by a particular 
firm’s business. At others desegregation will be indicated - a breading down of 
a particular firms business and the assignment of it to different markets”. 

 
  S.U 372 .S.U. v.Brown Shoe Co .294: וראה ג5 

 
אלא עסקינ( במושג עמו5 שלא נית( , אי( מבח( מתמטי בדוק לתיחו5 גבולותיו של ענ: 
שאינה ניתנת לפתרו( '  גבולות'בעיה של  "ו( בלבד והמגל5 בו לפענחו בעזרת הלש 
אי( ענינינו במושג דיכוטומי ). 241' כר= ראשו( בעמ רשנות במשפטפ, וראה ברק" (לשוני 
 .גרעי( ומעטפת, שנית( להגדירו בדר= של כ( או לא אלא בעול5 פרי דרגה וכמות 

 
 :וראה בנדו( 
 :392.  ed prd 3 Law of CompetitionCommon MarketBellamy and Child,  

 
 “Ther is no precise test... It is essentially a matter of fact and degree..." 

 
  ,P. rth ed 4Antitrust AnalysisAreeda .575572,: וראה 

 
 ”Proper market boundaries will seldom be clear“: 575' ובעמ 

 
 .יקה מדוקדקת של כל מקרה לגופואי( מנוס א5 כ( מבד, אכ( 

 
 s.u351 . du pont de Nemours and Co. I.E. v. S.U .377 ,395: וראה 

 
 
 בח( היסוד וכלי עזר ליישומומ )ב 

 
  מבח( היסוד להגדרת הענ: הוא הקבוצה הכי המצומצמת של מוצרי5 או  
 וק מבח( יסוד זה זוכה לשימוש ה( בש. שירותי5 שנית( לראות5 כתחליפי5 
 ש5 כאמור לא (ה( בארצות הברית וקנדה ובמידת מה ג5 באנגליה , המשות: 
 נדרש הגו: הבודק להגדיר את הענ: הרלבנטי והוא חפשי לבחור את  זירת  
 ).התחרות כרצונו  

  
 :וראה בנדו( 
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  ,ppibidBael . 49/50 /במה שנוגע לשוק המשות:  
 

  ,p2 .  volFederal Antitrust LawKintner .326 /במה שנוגע לארצות הברית  
 

  ,P.C.E.Merger Control in the EBredgade .205 /במה שנוגע לאנגליה  
 

א= השוק הרלבנטי . כמעט לכל מוצר וכל שירות יש תחליפי5, מטבע הדברי5, כמוב( 
אלא ענינו בתחו5 מוגדר שבו מידת , כהגדרתו אינו משתרע על אותו מרחב אינסופי 
 .פיות משמעותית וישירההתחלי 

 
 :וראה בנדו( 
 :612. p) 1953(594 . S.U 345 .S.U. v. Times Picayune Publishing Co 

 
“For every product substitutes exist. But a relevant market cannot meaningfully  encompass 

that infinite range”. 
 

תחו הגדרת שוק המרחיבה ומבהירה את הנחיות המיזוגי5 בארצות הברית וקנדה פי 
לפיה( שוק רלבנטי מוגדר כקבוצת המוצרי5 או . מבח( היסוד של התחליפיות 
השירותי5 המצומצמת ביותר לגביה מסוגל מונופוליסט היפוטטי בעל השפעה מכרעת  
בשוק לגרו5 להעלאת מחיר משמעותית של קבע ולהרוויח הימנה מבלי שלקוחות יפנו  
 .ליפיי5 ומבלי שמוכרי5 חלופיי5 יתחילו לייצר את אותו מוצרלמוצרי5 תח 

 
 משו5 העלאת מחיר משמעותית ובשנה 5%הנחיות אלה רואות בהעלאה של , ככלל 
 .כתקופה המצביעה על קבע 

 
 :  וראה בנדו( 

Horizontal Guidelines, 
Merger Enforcement Guidelines Under Canada’s Competition Act, April 17,  1991 
Antitrust and Trade Regulation Report vol. 60 No. 1513. 

 )"Canadian Guidelines“להל( ( 
 

תו= הדגשת צד , צא ולמד שהתחליפיות נבחנת ש5 ה( מצד הביקוש וה( צד ההיצע 
 .הביקוש כאב( יסוד לבדיקה 

 
  ,P. nd  ed 2Competiton LawWhish .281: וראה בנדו( 

 
 את התחליפיות הלכה למעשה נהוג להשתמש בכלי עזר שוני5 כדי לאמוד 
מצד הביקוש חשובי5 סממני5 שוני5 . שבהצטברות5 משליכי5 על מידת התחליפיות 
כששאלת המפתח היא מנקודת ראות5 של הרוכשי5 הא5 מוצרי5 או שירותי5 אלה  
 :ואלה הסממני5. או אחרי5 תחליפיי5 

 
 חליפיות הביקושת 

 
 יקוש הצולבת של מוצר או שירותמישות הבג )1 
  (corss elasticity of demand) 

 
בדיקה זו מחייבת בדיקת ההתנהגות הצפויה של צרכני5 בתנאי5 של העלאה   
 על ידי אותו מונופוליסט אליו מתייחסות , מחיר משמעותית שאיננה ארעית  
 נו א5 יש להניח שהצרכני5 יפ. הנחיות המיזוגי5 בארצות הברית וקנדה  
, בדר= כלל, המסקנה המתבקשת היא שאותו מוצר הוא, לשימוש במוצר אחר  
 כלומר גמישות הביקוש . ובתור שכזה חלק מהשוק הרלבנטי, תחליפי  
אות5 צרכני5 לא יפנו לרכוש מוצר או שירות , א5 לעומת זה. הצולבת גבוהה  
 ר5 משמעו של דבר שלכאורה השוק מצומצ5 לאות5 מוצרי5 שמחי, אחר  
 ככל שגמישות זו . כלומר גמישות הביקוש הצולבת היא נמוכה. הועלה  
 יש , ככל שגמישות זו נמוכה יותר. יש להרחיב את הגדרת השוק, גבוהה יותר  
 .להצר בהגדרת השוק  
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 United Brands  ibidBrown shoe: ולפסקי די( בה5 נעשה שימוש בכלי עזר זה ראה  

.429CMLR 1 ) 1978(, 207. ECR) 1978(/76  27Case Commission . v 
 
 
 חירמ )2
 

שכ( מוצר היקר משמעותית מעמיתו , בבחינת התחליפיות מהווה המחיר מימד חשוב 
 .עשוי שלא לשמש תחלי: קרוב לו

 
  pibidWhish  .282: וראה בנדו( 

 
  paribid Canadian Guidelines .3.2.23..: וראה ג5 

 
  מחירי מוצרי5שר גומלי( בי( ק  )3
 

יורד  X ולמשל שמחיר מוצר /כשקיי5 קשר גומלי( בי( המחירי5 של מוצרי5 שוני5  
עשוי הדבר ללמד על כ= ששני המוצרי5 הינ5 חלק  Yכתגובה לירידת מחירו של מוצר 

 .משוק אחד
 

  ,6.2.23par  ,ibidCanadian Guidelines.: וראה 
 
  אובייקטיביי5/נתוני5 הפיזיי5 ה )4
 

אובייקטיביי5 של מוצרי5 כדי לעמוד על מידת /והגי5 לשקול את הנתוני5 הפיזיי5נ 
כ( יש סיכוי שיוכלו , וזאת מתו= הנחה שככל שמוצרי5 דומי5 יותר, התחליפיות שבה5

 .לשמש תחלי: זה לזה
 

  ,ibid whish 282:וראה 
 

אינ5 אול5 יש לבחו( סממ( זה ע5 מבח( הפונקציה שכ( יש ששני מוצרי5 דומי5  
 .יש שמוצרי5 שוני5 משמשי5 לאותה מטרה, יכולי5 לשמש אותה פונקציה ולהיפ=

 
  ,pibidAreeda , .575: וראה 

 
 .פונקציה דומה למוצרי5 יוצרת קרקע פוריה לתחליפיות ביניה5 

 
  : וראה בנדו( 

Whish ibid. 
Bellamy an Child ibid p. 392 
Canadian Guidelines ibid par, 3.2.2.3  
Kintner ibid. pp. 330-331 

 
 בנה הביקוש וההיצעמ )5
 

הנסיבות שבה( מתנהלי5 המכירה והרכש של המוצר או השירות משליכות על הגדרת  
 .השוק

 
המשתמשי5 והמשווקי5 ומערכת היחסי5 , הכוונה לזהות המוכרי5 והרוכשי5 

רות ולבדוק יש להתחקות אחרי תנאי התח, על כ( כדי להגדיר שוק רלבנטי. שביניה5
 .א5 ה5 שווי5 לכל נפש שמא שוני5 יחסית לכל מוצר

 
   pp ibidBellamy an Child .395-394 : וראה בנדו( 

Whish ibid pp. 283-284 
Sullivan ibid p. 52 
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בנדו( חשוב לבדוק א5 אי( עסקינ( בקטגוריות שונות של רוכשי5 שה5 חלק מסביבה  

 .תחרותית שונה
 

  ,pibid Bael .51: וראה 
 64, 62-61.  ppibidSullivan  

 
באותה מידה חשובה הבדיקה א5 אי( בנמצא קטגוריות של ספקי5 המתמחי5 במוצר  

 .או בשירות
 

  pibid Brown Shoe .395: וראה 
 
 פרספקטיבות בקרב הנפשות הפועלותה )6

  
, ת הפועלותסממ( נוס: וחשוב לתהייה על קנקנו של ענ: הינו נקודת הראות של הנפשו 

 .הנושאות והנותנות במוצר שבמחלוקת
 

   ,pibid,Sullivan  .58: וראה בנדו( 
  

 “In some cases the best perspective may be obtained by looking at another reasonably 
sensitive gauge of what is going on in the marketplace-the perceptions of those who trade in 
the market”. 

  
  ibidTimes Picayune: ראה ג5ו

 
 

“Useful to that determination is, among other things the trade’s own characterization of the 
products involved.” 

 
  ,paribidCanadian Guidelines , .2.2.23..: ראהו
 

בר חשיבות להגדרת השוק במסמכי5 ש5 מייחס המח  ,pibidWhish , .284 /וראה ג5 
 .פנימיי5 של הצדדי5 למיזוג

 
 . ,pibidSullivan , .60וכ( . 94' בעמ 5ש, וראה בנדו( ג5 זקלר

 
 חליפיות ההיצעת
 
שהיא החשובה , ד כא( לסממני5 המשמשי5 לעזר בבדיקת התחליפיות מצד הביקושע

לא שכא( שאלת א. א= תחליפיות ניתנת למדידה א: מצד ההיצע. מבי( הבדיקות
המפתח היא א5 ספקי מוצרי5 או שרותי5 אחרי5 מסוגלי5 לשנות מדרכי הייצור 

במהירות מספקת ובכמויות מספיקות כדי להתאי5 עצמ5 לספק את , בקלות יחסית
ההדגש הוא על הקלות היחסית שמעבר ובחפזה שבה . המוצרי5 או השירותי5 הנדוני5

שיי5 משמעותיי5 באספקה או שיווק או נית( המהל= לביצוע שכ( א5 יש לחוש לק
במצב . להשקעות כבדות אי( לראות את הספקי5 שיתקלו בה5 כחלק מהשוק הקובע

 .שכזה ה5 לא יוכלו להוות משקל נגד של ממש להפעלת כוח שוק
 

  ,pibidBael , . 52: וראה בנדו(
285-284. , ppibidWhish,  
397-395.  ppibidBellamy and child  
333.  pibidKintner  

 
וכא( המקו5 לציי( שהנחיות המיזוגי5 האפקיי5 בארצות הברית וההנחיות הקנדיות 

 .רואות בתקופה של שנה כתקופה העומדת במבח( המהירות המספקת
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  paribidHorizontal Guidelines  .321..: וראה
..7.2.23.  paribidCanadian Guidelien  
 

 נפי המשנהע )ג
 

חינת האפקט התחרותי של המיזוג מקובל כי נית( למקד את המבט ג5 על ענפי לצור= ב 
 .משנה שלה5 קיו5 נפרד בתו= ענפי מסחר רחבי5

 
  ;pibidKinther  .334: וראה בנדו( 

 
 “The determination of the product market by the reasonable interchangeability test does not 

eliminate the possibility that submarkets may exist and be recognized as relevant markets for 
purposes of analysis". 

 
 .קריטריוני5 להגדרת ענפי משנה אלה דומי5 למבחני5 לפיה5 מגדירי5 ענ:ה
 

  ,pibidBrown Shoe , .395: וראה בנדו(
 
  Reynolds/ של מיזוג ימצא בוגמה למקרה שבו שימש ענ: המשנה מוקד לבחינת התחרותיתד
).1962(223 d 2. F 309 Federal Trede Commission . v. Metals Co 
משמש ה (decorative aluminum foil)5 הוגדר ענ: המשנה הרלבנטי כנייר אלומיניו5 מעוטר ש

 .את צרכי ספקי הפרחי5 בלבד
 

 גדרת ענ: ככלי ניתוחה )ד
 

 כלי אנליטי שנועד להקל על איתור מוקדי5 לבעיות הגדרת הענ: אינה אלא, על דר= האמת 
 .תחרותיות

 
אלא קיימות סדרות , מבחינת התיאוריה הכלכלית הצרופה אי( שווקי5 הסגורי5 הרמטית 

 .ומשליכי5 זה על זה, של שווקי5 הקשורי5 זה לזה
 

  ,pibidSullivan , .64: וראה בנדו( 
 

“Economic theory, sensitively utilized, often suggests that there is no one right 
market, but congeries of interlinked markets so that any seller faces competitive impacts 
of ever reducing significance from other firms ranged further and further away from it”. 

 
 
 ."There is a continuum“: 49' בעמ 5שראה ו
 
אי( בכ= כדי לקבוע שאי( השפעות כלכליות מחו> , מקו5 שהוגדר ענ: או ענ: משנה, =כ

אלא פירושו של דבר בחירת אותו תחו5 שהוא המוקד להשפעות . לתחו5 ההגדרה
 .הישירות והמשמעתיות על התחרות

 
 לש5 הגדת ענ: או ענ: משנה אי( סגי בתחליפיות מוגבלת בלבד אלא, כפועל יוצא מכ=

 .יש לית( את הדעת רק לתחליפיות משמעותית
 

 R.L.M.C1 ) 1978 (Commission. United Brands V .429 ,.484-483: וראה למשל
 

 Commission . C.E. v. V. Industrie Michelin N-Nederlandsche Banden)1985 ( 1 /וראה ג5 
C.M.L.R. 282. 

 
 
 

 יתוח עובדתינ
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 ענ: הרלבנטיה )א
 

ולכל הפחות (עובדתיות שהובאו בפני הגעתי לכלל דעה כי הענ: הרלבנטי בנסיבות ה 
, לצור= בחינת המיזוג דנ( הוא ענ: ביטוח רפואת השיניי5 בישראל) המשנה הרלבנטי ענ: 

  .המהווה מוקד ראוי לבחינת ההשפעות התחרותיות של המיזוג 
 

קרב אנשי5 אקדי5 ואומר שמסקנתי זו מושתתת על שרשרת הפגישות והשיחות ב 
נציגי הצדדי5 למיזוג ביקשו למתוח את . המעורי5 בתחו5 ואשר צויינה בראשית דבריי 
חסרת חיות משל " נישה"יריעת הענ: באופ( שביטוח רפואת השיניי5 יהווה בו מעי(  
ומבלי לנקוט , לגישה זו. ביטוח עסקי יהלומי5 וכדומה, כדוגמת ביטוח מושבי5, עצמה 
 .איני שות:, תעמדה בשאלת הדוגמאו 

 
במסקנתי זו בדבר קיו5 ענ: ביטוח רפואת שיניי5 אני למעשה מערי= כי קיימת  
תחליפיות סבירה רק במסגרת השירות המכונה ביטוח רפואת שיניי5 בעוד  
שהתחליפיות המוגבלת שבי( תחו5 זה לענ: רפואת השיניי5 וענ: הביטוח בכלל  
ישירה דיה כדי להוות חלק מהשוק והביטוח האלמנטרי בפרט אינה משמעותית ו 
 .הרלבנטי 

 
 :אעמוד על המאפייני5 השוני5 שבמשקל5 המצטבר הובילו לתיחו5 הענ: 

 
 חליפיות הביקושת )ב
 

 בנה ההיצע והביקושמ )1 
  
לימוד הסביבה העסקית מעלה בחכתו תמונה של , מבחינת תחליפיות הביקוש  

נת זהות הרוכשי5 והספקי5 ה( מבחי, מבוטח/ענ: ע5 מבנה ייחודי של מבטח
ה( מבחינת דר= מת( , )קולקטיבי5 מעל למאה איש מול ארבע חברות ביטוח(

ה( , )בצורת תיוו= בי( הקולקטיב לרופאי השיניי5 דר= חברת הביטוח(השירות 
בחירה בי( , ביטוח שיניי5 בנפרד מסל ביטוחי5(מהיבט צורת השירות המוצעת 

וה( מצד דר= התשלו5 ) חוזי5 ארוכי טווח. מרחב רופאי שיניי5 מתו= רשימה
מבנה זה שונה מתנאי התחרות ). פרמיה המתחלקת בי( המעביד לעובד(

השוררי5 בענ: רפואת השיניי5 הפרטית שבו מתנהל הקשר הטיפולי בי( לקוח 
באותה מידה שונה התמונה מזו . יחיד לרופא יחיד ולכל היותר מרפאה אחת

שעה שהקשר , מקובל להציע סל שירותי5השוררת בענ: הביטוח בכללו בו 
גו: קט( יחסית או , הביטוחי הוא בי( המבטח למבוטח שיכול להיות יחיד

 .ועיקר ייעודו פיזור סיכוני5, קולקטיב
 

ג5 מצד הקשר שבי( רופאי השיניי5 לחברת הביטוח מבנה הענ: מורה על   
לעומת , אהמתרפ(ולמשל בפיצול שבי( הלקוח לגור5 המשל5 , מאפייני יסוד
הפניית (בדר= מת( השירות , )לפי תעריפי5(בצורת התשלו5 , )חברת הביטוח

 ).המתרפא על ידי חברת הביטוח
 

 .מבנה השוק הוא מימד חשוב למדידת תחליפיות הביקוש  
 

שניתנו בארצות הברית ובשוק המשות: ושבה5 , על כ= יצביעו שלושה פסקי די(  
, קטיביי5 שווי5 או דומי5 למוצרי5 שוני5אוביי/ג5 כאשר היו נתוני5 פיזיי5
 .הכל בהתא5 לנסיבות, ה5 סווגו כשווקי5 נפרדי5

 
 Reynolds, ibid pp. 228-229: וראה בנדו(  

 
נקבע שנייר אלומיניו5 מעוטר המיועד לספקי פרחי5 מהווה , כמוזכר לעיל, ש5  
 מרות וזאת ל. שוק נפרד מנייר אלומניו5 מעוטר המיועד לצרכני5 אחרי5  
וראה , הזהות הנפרדת של רוכשי5 וספקי5 הודגשה. הנתוני5 הפיזיי5 הדומי5  
 :5ש  
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“First the identity of purchasers of florist foil is distinct and limited... Despite 
a clearly lower price for florist foil... other end users of decorative foil have 
not joined the identifiable mass of florist foil purchasers in noticeable 
numbers. As already noted, the identity of the florist foil converters who alone 
serve florist purchasers is clearly limited eight firms...” 
 

  ,pibidMichelin , .323: וראה ג5 
 

שוק הצמיגי5 לצרכי החלפה במשאיות ואוטובוסי5 הוא שוק ש5 נקבע ש  
 ה( מהצמיגי5 לצרכי החלפה במכוניות וה( מצמיגי5 חדשי5 , נפרד  
  European Court of Justice /בקבעו כ= הסתמ= ה. לאות5 כלי רכב  
  למרות הנתוני5 /וזאת . במידה רבה על מבנה התחרות בסקטורי5 אלה 
 :5שוראה . צרי5הפיזיי5 הזהי5 של המו 

 
“... an examination limited to the objective characteristics only of the relevant 
products cannot be sufficient: the competitive conditions and the structure of 
supply and demand on the market must also be taken into consideration”. 

 
וו( שלכל קבוצה של רוכשי5 וספקי5 זהות נפרדת ומערכת שיווק ומיכ  
 .הגיע בית המשפט למסקנה שעסקינ( בשווקי5 רלבנטיי5 שוני5, ייחודית  

 
 :וראה ג5  

Hugin Kassa-register AB v. E.C. Commission (1979) 3 C.M.L.R. 345 
  
זה מורה יכולתי לסיי5 את ניתוח הענ: הרלבנטי כא( שכ( בעיני היבט   
 בבירור על העדר תחליפיות של ממש בי( ענ: זה לענפי5 קרובי5   
אול5 לש5 שלמות הניתוח אתייחס בקצרה לסממני5 נוספי5 . אחרי5  
 .המלמדי5 על ייחודיות הענ:  

 
 מחירה ) 2 

 
הפונקציה של השירות מגלמת בה א: את ייחודיות מחיר הפרמיה שהוא   
פול שיניי5 הרווח בשוק של רפואת השיניי5 מטבע הדברי5 נמו= ממחיר טי  
לפחות כשמסתכלי5 על כ= במונחי5 סטטיסטיי5 יחסית לקבוצת , הפרטית  
 .חברת הביטוח מוזילה את תעריפי הרופאי5 והמרפאות. אוכלוסי(  

 
מעניי( לציי( שנציגי דיקלה ושילוח טענו באזניי כי עקרונית , בהקשר זה  
א: , מת לרופאי ההסכ5 לאור= זמ( ארו=רמת המחירי5 המשתל נשמרה   
 כדי לשמור  /וזאת . בתקופות של אינפלציה דוהרת ושער דולר מוקפא  
 .על איכות השירות ומגוו( רופאי ההסכ5  

 
 מישות הביקוש הצולבתג )3 

 
בעקבות פגישות ושיחות שניהלתי ועיו( בחומר השוואתי השאוב מארצות   
אני מתרש5 כי , השיניי5 מושרש היטבבה תחו5 ביטוח רפואת , הברית  
. משמעיי5/העלאת מחיר  הפרמיה עשויה לפעול בכיווני5 סותרי5 ולא חד  
 לצמצו5 , העלאה כזו עשויה להביא לנסיגה מביטוח שיניי5 בכלל  
,הפוליסה צמצו5 הכיסוי של , השתתפות המעביד בכיסוי דמי הפרמיה  
א= ג5 להמש= ביטוח, טיבבתחומי הקולק" מרפאת בית"פנייה להקמת   
 .זהה תו= תשלו5 פרמיות גבוהות יותר  

 
  
 :וראה בנדו(  
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Waldman, “Dental Insurance: Its Variations and Relationship to the Use of 
Dental Services” Journal of the American College of Dentists vol. 56 No. 2, 4 p. 
5 

 :ש5 נאמר  
 

“Efforts to control health care costs caused some companies to reconsider 
expanding their benefit programs to include dental care”. 

 
הורדת המחירי5 , במישור היחסי5 שבי( רופאי השיניי5 לחברה המבטחת  
 לא תוביל הורדה כזו לנהירת הרופאי5 , מחד. איננה חד משמעית  
בנסיבות השוק הנדו( אי( בנמצא אלטרנטיבה  שכ( , אחרתלאלטרנטיבה  
 הנסיו( , מאיד=. בהיק: הדומה להתקשרות ע5 חברות הביטוח  
 , מורה כי הורדת גמול הרופאי5 מביא לצמצו5 מעגל רופאי ההסכ5  
 .וחוזר חלילה, על משמעותיו בתחו5 איכות פוליסת הביטוח הנמכרת  

 
 ועלותפרספקטיבה בקרב הנפשות הפה )4 

 
 הפרספקטיבה בקרב הנפשות הפועלות בתחו5 כלכלי זה ובתחומי5   
 .הקרובי5 אליו מאמתת את הגדרת הענ: במתכו( המוצע  
נציגי החברות המתמזגות הגדירו את תחו5 רפואת השיניי5 , כאמור   
 כמו כ( ה5 איבחנו בי( ביטוחי5 אחרי5 לביטוח מיוחד ". כנישה"  
 אנשי5 המעורי5 בסקטור זה , תמזגי5לבד מהגופי5 המ.  זה  
ענ: בפני "ובסקטורי5 הקרובי5 אליו נתנו ביטוי לתחושת5 כי מדובר ב  
 ".עצמו  

 
 מישות ההיצעג )ג
 

שהביעו כוונת5 , כאמור היו גופי5 ובעיקר בתחו5 הביטוח, מצד גמישות ההיצע 
, פיכ=ל. חדירה זו תדרוש את עתותיה. להיכנס לתחו5 זה בעתיד הנראה לעי( 
 .חלק מהענ: שבנדו(, בטווח הזמ( הקרוב, קשה לראות בגופי5 הללו 

 
רק כרבע עד חמישית , הואיל וחוזי הביטוח ה5 בדר= כלל לטווח ארו=, מאיד= 
, מכא(. כאשר יתרתו נתונה במסגרת ביטוחית קיימת, מהשוק נפתח מדי שנה 
תקופת זמ( שמש= זמ( יציאת המבוטחי5 מחוזיה5 הקיימי5 תתפרש על פני  
 .שבמהלכה כבר יוכלו השחקני5 החדשי5 להצטר: לזירה, ממושכת יחסית 

 
 שר הגומלי( שבי( ענפי5 שוני5ק )ד
 

אי( כוונתי לקבוע כי , במסקנתי כי זירת התחרות היא ענ: ביטוח רפואת שיניי5 
ברור כי תחו5 זה מושפע ומשפיע . עסקני( בשוק הסגור ומסוגר מנעול על בריח 
והכל . שנוגע לענ: הביטוח וה( במה שקשור לענ: רפואת השיניי5ה( במה  
 .כמפורט בגו: החלטתי בניתוח הסביבה העסקית 

 
שתי המערכות או ענפי המשנה הגלומי5 בענ: זה קשורי5 בקשר , יתירה מזו 
גביית פרמיה נמוכה מקולקטיב , כ=. כשהאחד משפיע על רעהו, גומלי( הדוק 
וככל שמחיר זה נמו= .  המשתל5 לרופא השיניי5משפיע מ( הסת5 על המחיר 
, יש לחוש לאיכות השירות שנות( רופא השיניי5 למתרפא, כ( על פי הנטע(, יותר 
, דבר שעשוי לגרו5 לקולקטיב מצידו לבטל את ההתקשרות ע5 חברת הביטוח 
 .ולהיפ= 

 
 בחינת השפעות המיזוג )6

 
 יקול הדעת הנדרשש )א
 

אני מודע לכ= שהמקרה אינו ,  לאור אמות המידה שבחוקבבואי לבחו( מיזוג זה 
ונית( להצביע על , נסיבותיו מיוחדות, עסקינ( במקרה גבולי. נמנה בי( הקלי5 
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בר5 השאלה הופכת להיות עד איזו מידה נית( לקבוע . פגיעות אפשריות בתחרות 
די א5 נית( לנטרל פגיעות בכוח על י, שמא לא,  משמעותית/מה מידת הפגיעה  
הצבת תנאי5 ולבסו: מה מקומ5 ומשקל5 על ערכי5 שתכלית5 לשמור על  
 .אינטרס הציבור 

 
,  רבה/כלומר מידת שיקול הדעת הנדרש בהערכת מיזוגי5 ככלל ומיזוג זה בפרט  
 .ואי( מנוס מניתוח כל מקרה לגופו 

 
 : וזה לשונו104' עמ 5שזקלר : וראה בנדו( 

 
 האיזו( בי( האינטרסי5 המתנגשי5 /ת המיוחדות כל מיזוג ונסיבותיו העובדתיו" 
קביעת משקל אפריורי לכל שיקול . צרי= שייעשה ספציפית לכל מיזוג ומיזוג 
 ".היא דר= מוטעית, שלא בצמידות לנסיבות המיזוג, ושיקול 

 
  ,pibidRaybould , .463: וראה ג5 

 
“The United Kingdom system of merger control is essentially discretion... It is 
essentially described as the “case by case” apprcach” 

 
  ,par OibidHorizontal Guidelines ,:  /וראה  

 
“Although the Guidelines should improve the predictability of the Agency’s merger 
enforcement policy, it is not possible to remove the exercise of judgment from the 
evaluation of mergers... Therefore the Agency will apply the standards of the 
Guidelines reasonably and flexibly to the particular facts and circumstances of each 
proposed merger”. 

 ).ההדגשה לא במקור( 
 

. שיקול הדעת המופעל לש5 בדיקת מיזוג אינו יכול להיות מתמטי גרידא, אכ( 
  ,ibidBrown Shoe,וראה בנדו(  

 
“Couching by Congress, in general language, of standards to be applied in 
determining under the Clayton Act whether the effect of a merger be substantially to 
lessen competition or tend to create a monopoly reflected conscious avoidance of 
exclusively mathematical tests” 

 ).ההדגשה לא במקור( 
 

בארצות הברית    Antitrust /שכיה( כראש מחלקת ה  James Rillברוח זו אמר  
 :1992 סקר את ההתפתחויות בשנת דאז בנאו5 שבו 

 
“We should not be basing decisions to challenge solely on market concentration. 
Instead, we should and will take market concentration into  account along with the 
other factors set out in the evidence and base our decisions on the full range of 
circumstances. 

 
שניתוח הריכוזיות  /  ,paribidCanadian Guidelines , .1.24..: וראה ג5 
 .הינו רק צעד הראשו( בבדיקת מיזוג 

 
 פיסת היסוד של החוקת )ב
 

, תפיסת היסוד של חוק הינה שהמיזוג ככלל הוא בגדר תופעה חיובית 
 .שבכוחה לתרו5 לתועלת המשק 

 
יוס: ' ח הועדה למיזוגי5 וקנגלומרטי5 בראשותו של פרופ"דו: ה בנדו(ורא 
 : וזה לשונו4' עמ") ח"הדו"להל( (גרוס  
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 ".חיוני במשק הישראלי לעודד מיזוגי5 ויצירת יחידות ייצור גדולות" 
 

כפועל יוצא מכ= החוק בחר לצמצ5 את התערבות רשות הפיקוח למקרי5  
 ). שבו8' עמ(ח "כהצעת הדו, המחייבי5 זאת 

 
, 39 1647  ח"ה 1983 /ד "הצעת חוק ההגבלי5 העסקיי5 התשמ: וראה בנדו( 
 :51' דברי ההסבר בעמ 

 
מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להתנגד למיזוג או להתנות אותו " 
כאשר קיי5 לדעתו חשש סביר כי כתוצאה מ( המיזוג תיפגע  קרבתנאי5  
 ..." או ייפגע הציבורבאופ( משמעותי התחרות באותו ענ: 
 ).ההדגשה לא במקור( 

 
 :52' דברי ההסבר בעמ 5שוראה ג5 הצעת החוק  

 
יצויי( כי בעוד שבהסדרי5 כובלי5 השיקול לאישורי5 הוא התועלת " 
 ".הרי כא( השיקול הוא מניעת נזק, לציבור 

 
א: א5 הוא ניטרלי מבחינת . כלומר אי( צור= שמיזוג יגל5 בו תועלת לציבור 
רק חשש לפגיעה משמעותית . השפעותיו הציבוריות הוא יזכה לאישור 
 .בתחרות או באינטרס הציבור יביא להתנגדות למיזוג 

 
 שאי מת( הודעה מצד הממונה כמוה כהסכמה /לחוק ) ב (20וראה ג5 סעי:  
 .למיזוג 

 
 .בגישתו זו משתווה החוק ע5 תפיסות יסוד הרווחות בארצות אחרות 

 
 0.1של ארצות הברית פיסקה   Horizontal Guidelines /וראה  

 
“...The Agency seeks to avoid unnecessary interference with the larger universe of 
mergers which are competitively beneficial or neutral”. 
 

 
בהתייחסו למצב המשפטי באנגליה אומר   ,pibidWhish , .720 /וראה  
 :המחבר 

 
“The presumption is therefore in the merger’s favor” 

 
 
 
 מות המידה שבחוקא )ג
 

גבולות שיקול הדעת המופקד בידי הממונה על הגבלי5 עסקיי5 נתחמי5  
 לחוק המחייב את הממונה להתנגד למיזוג או להתנותו בתנאי5 21בסעי:  
  /א5  
 י שהוצע תיפגע לדעתו קיי5 חשש סביר כי כתוצאה מ( המיזוג כפ"  
 :באופ( משמעותי התחרות באותו ענ: או ייפגע הציבור באחת מאלה  

 
 .רמת המחירי5 של נכס או של שירות )1  
 .איכות נמוכה של נכס או של שירות )2  
 או סדירות , הכמות המסופקת של הנכס או היק: השירות )3  
 ".האספקה ותנאיה   
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 / בתחרות והשנייה /האחת ,  וגי פגיעותבקווי5 כלליי5 הסעי: מגדיר שני ס 
שכ( מיזוג הפוגע ,  פגיעה אחת ויחידה/יש הרואי5 בשני הסוגי5 . בציבור 
 .בתחרות פוגע מ( הסת5 בציבור בדרכי5 המנויות בסעי: 

 
 .104' בעמ 5שזקלר : וראה בנדו( 

 
אול5 לדעתי יש לראות בסעי: מעי( יצור כלאיי5 המאגד בו שיקולי5  
והמשלב במצטבר את שני סוגי הפגיעות ,  משיטות משפט שונותהשאובי5 
השיקול היחידי המצדיק נקיטה , למשל, בארצות הברית. האמורות 
 לאקט 7סעי: (בהליכי5 נגד מיזוג הוא פגיעה משמעותית בתחרות  

רשאי   Monopolies and Mergers Commission /ה, לעומת זאת באנגליה ). קלייטו(
הפגיעה בתחרות נשקלת .  א5 הוא נוגד את אינטרס הציבורלהתנגד למיזוג 
 .כאחד מבי( השיקולי5 הרלבנטיי5 לש5 בחינת אינטרס הציבור 

 
 . ,ppibidWhish , .720 , 724/734 /וראה  

 
תו= ,  מתוארות שיטות שונות אלה40' עמ 5שבדברי ההסבר להצעת החוק  
  /הדגשה שבישראל  

 
מוצע , ובת הציבורטלא יעלה בקנה אחד ע5 נוכח קיו5 הסכנה שהמיזוג " 
, לאפשר פיקוח כבר בשלב מוקד5 של יצירת המיזוג כדי שנית( יהיה למנוע 
 ."זק לציבורנ, במקרה המתאי5 
 )ההדגשה לא במקור( 
   
 מרחיב במידת מה מעבר לשיקולי 21א5 כ( מצטיירת המגמה לפיה סעי:  
ולו במוב( החלופות , ר בכללתחרות צרי5 ומביא במני( א: את טובת הציבו 
פרשנות זו מתיישבת ע5 מגמות כלליות שבחוק ולמשל ראה . במתוארות בו 
ש5 נשקלות פגיעות בציבור ,  בעני( מת( הוראות לבעל מונופולי(30סעי:  
 בעני( שיקולי5 לטובת הציבור לעני( תרומת הסדר כובל שאישורו 10וסעי:  
 .5מתבקש מאת בית הדי( להגבלי5 עסקיי 

 
במקרה שלפנינו מדידת האפקטי5 התחרותיי5 של המיזוג שזורה שתי וערב  
וזאת בשל קשר הגומלי( ההדוק בי( . ע5 בחינת האפקטי5 הציבוריי5 שלו 
למרות נקודות ההדגש , לפיכ=. שתי מערכות השחקני5 בשוק הרלבנטי 
שה( בי( , אבחר לדו( בסכנות הטמונות במיזוג במאוחד, השונות בגו: הסעי: 
. מתבטאות בפגיעה משמעותית בתחרות ובי( שה( מתבטאות בפגיעה בציבור 
 כולל בראש ובראשונה 21המוזכר בסעי: " ציבור"אותו , לעניי( זה אדגיש 
, )קרי רופאי השיניי5(א= ג5 את ציבור נותני השירותי5 , ציבור המבוטחי5 את 

 .ומימלא קשורי5 השניי5 אההדי 
 

 Council Regulation (E.E.C) No. 4064/89: ו(ראה בנד, ולש5 השוואה 
 O.J. 1989, L 395/1   :שהוא מסדיר את מרבית המיזוגי5 בשוק המשות/ 
 :שבו נמנה בי( השיקולי5 החשובי5 לבחינת המיזוג) 1 (2בסעי:  

 
 “the interests of the intermediate and ultimate consumers”. 

 
 לאמנת רומא אשר 86בדונו בסעי:   ,pibidBredgade ,.231 : וראה ג5 
 :הוחל על מיזוגי5 מסויימי5 נאמר 

 
“...the provision is not only aimed at practices which may cause damage to 
consumers directly, but also at those which are detimental to them through their 
impact on an effective competition structure”. 

 
ההיבט הציבורי עוד ישקל בהערכה הכללית של הענ: לצור= , זאת 
 . בשלמותובחינת המיזוג 
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 סכנות הטמונות במיזוגה ) ד
 

 גברת הריכוזיות והשלכותיהה )1 
 

 שאלת השאלות במיזוג היא א5 השינוי שהוא יחולל ירע את תנאי    
 מה , וא5 כ(, התחרות ויאפשר הפעלת כוח מונופוליסטי או חיזוקו   
 .שיעורו ומידתו של השינוי   

 
  par ibidHorizontal Guidelines ,10.: וראה בנדו(   
  ,pibidWhite , .16.,  94' בעמ 5שזקלר    

 
ככלל מיזוגי5 אפקיי5 מעלי5 חששות תחרותיי5 ברורי5 יותר מסוגי5    
 .אחרי5 של מיזוגי5   

 
  ,pibidBredgade , .204: וראה   

 
“Horizontal mergers...  pose the greatest threat to competition”. 

 
  ,p4 . , volibidKinther .113: וראה   

 
מעלה חששות , מיזוג המגביר ריכוזיות ענפית גבוהה לפני המיזוג, ככלל   
 .תחרותיי5   

 
 :s.u 374 Philadelphia Bank. v. S.U .321 ,356) 1963(וראה בנדו(    

 
“If the concentration is already great, the importance of preventing even slight 
increases in concentration and so preserving the possibility of eventual 
deconcentration is correspondingly great”. 

 
 כוזיות ככל שהריש ,paribid Horizontal Guidelines , .113. / וראה    
 כ( תמעט מידת הגברת הריכוזיות הנדרשת , הענפית גבוהה לפי המיזוג  
  הווה אומר שמדידת הריכוזיות מהווה שלב . לש5 נקיטת הליכי5  
 .ראשו( בבדיקת האפקט התחרותי של מיזוג  

 
במקרה שלפנינו א: לפני המיזוג מידת הריכוזיות בשוק הרלבנטי היתה    
 הגדולה שבה( שילוח , נתנו בו רק ארבעה שחקני5שכ( נשאו ו, גבוהה   
 /שילוח ודיקלה ישלטו ב, בעקבות המיזוג. 60% /בעלת נתח שוק של כ   
 .לאמור גידול ניכר במידת הריכוזיות,  מהשוק הרלבנטי83%   

 
  הילה וקופת חולי5/היבט האנכי ה )2  

 
 פת מעל לראשו תוספת סכנה תחרותית מרח, מעבר למדד הריכוזיות   
 .של מיזוג זה   

 
כאמור להראל המשמר בעלות על רשת מרפאות שיניי5 פרטיות בש5    
  כסאות 68להילה עשרה סניפי5 ברחבי האר> הכוללי5 ביחד . הילה   
 בשעה זו הילה אינה דומיננטית בתחו5 רפואת השיניי5 . טיפול   
 בות למבוטחי לר, היא עובדת ומתפרנסת ממ( שירותי5. בכללותו   
 דיקלה ואחרי5 כשמרבית עיסוקה מושתת על עבודתה ע5 , שילוח   
 .אחרי5   

 
 היתה , משיחות ופגישות שקיימתי בקרב גורמי5 המעורי5 בענ:   
, תמימות דעי5 כי הבעלות על הילה מהווה אב( נג: תחרותית של ממש   
 .פוטנציאל כזה, או למצער   
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 תפננה חברות , וק: קשריה( ע5 הילהעיקר החשש טמו( בכ= שבת   
 בכ= ה( תחסומנה את . הביטוח את מבוטחיה( רק או בעיקר להילה   
שוק ביטוח רפואת השיניי5 לרופאי שיניי5 שאינ5 מועסקי5 בהילה    

 תיעול לקוחות למרפאות הילה משו5 . ייצרו תנאי תחרות לא הוגני5   או 
 לצמצו5 היק: השירות שליטת המבטח על המרפאה עלול להביא    
 .שכ( המבוטח שוב לא יהא חפשי לבחור רופא כלבבו, ואיכותו   

 
שכ( א5 ,  יש לחוש לחסימת התחרות א: בשוק חברות הביטוח/ועוד    
 דיקלה להתקשר ע5 רופאי השיניי5 בחוזי בלעדיות /תצליח שילוח   
אי יקשה על חברה חדשה להתחרות ולפרו> את המחסו5 ולהעסיק רופ   
 .שיניי5 איכותיי5 מצידה   

 
עובדי מדינה ואנשי עסקי5 הביעו בפני מורת רוח , נשי אקדמיהא
הפוקד גו: האחראי ג5 על ביטוח וג5 על " ניגוד האינטרסי5"מ

לתקנות ) 5 (6לתמיכת עמדת5 הצביעו בפני על תקנה . אספקת השירות
על  האוסרת 1993 /ג"התשנ) מרפאות של תאגידי5(רופאי השיניי5 
, תקנה זו טר5 יושמה לגבי מרפאות תאגיד קיימות. ניגוד אינטרסי5

א= לא מ( הנמנע כי יישו5 הוראות אלה יביא לניתוק הראל המשמר 
 .מאחזקה במניות הילה

 
נטע( כי מתעורר קושי מעצ5 קיו5 יחסי שליטה בי( חברת הביטוח 

שכ( אינטרס הראשונה , והמרפאה המספת שירותי מרפאת שיניי5
לעומת זאת אינטרס , צ5 ככל האפשר את עלות הטיפול והיקפולצמ

האחרונה הפו= וראוי שיסוב על טובת המטופל וצרכיו הרפואיי5 
 .בלבד

 
, נכו( בשעה זו הילה אינה גדולה דיה כדי לעג( חששות שכאלה, אמת

א= עצ5 השליטה בה בידי חברת הביטוח הגדולה בענ: עוד בטר5 
מחייבת התייחסות לפוטנציאל הפגיעה , קל וחומר בעקבותיו, המיזוג

 .כיו5 ובעתיד, האפשרית
 

 לחוק אומד חששות תחרותיי5 21וכא( המקו5 להעיר כי סעי: 
 .לא רק לטווח הקצר אלא ג5 הארו=, וציבוריי5

 
 J .R Led and. British American Tobacco Co: ובהשוואה ראה בנדו(

.C.E. v. Reynolds Industries Inc 
24. R.L.M.C4 ) 1988(ion Commiss 
 

 לאמנת רומא קובע בית 86, 85בהתייחסו לתביעה על יסוד סעיפי5 
 : לפסק הדי(59המשפט בעמוד 

 
“Account must be taken not only of the immediate effects of the 
agreement. but also of its potential effects and of  the possibility that the 
agreement may be part of a long term plan”. 
 

 : ,pibidRaybould , .144 / ג5 ראהו
 

 “Not only will the courts measure the relative product and geographic 
markets over the long run, but the long term shifts in competitive 
conditions will be given equal consideration with short term ones”. 

 
  ,volibidKintner  .: ולעני( החששות הטמוני5 בשילוב אנכי שכזה ראה

p. 207   4 , ש5 מדבר המחבר על חסימת ההתחרות ה( בשוק של מספק 
 קרי (וה( בשוק של לקוח השירותי5 ) קרי רופאי השיניי5(השירות 

 ).חברת הביטוח
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כ= שחשש , ת הראל המשמר על הילהמנ5 כבר היו5 טמונה סכנת בשליטא
הרי עניי( הוא למחוקק , ונית( לטעו( כי א5 הדבר אינו ראוי, זה אינו חדש

ככל שהעצמה הכלכלית , ע5 זאת. לענות בו ולהסדירו באופ( כולל ואחיד
 .כ( גוברת הסכנה התחרותית, גדלה

 
 :5שוראה 

 
"The magnitude of the potential foreclosure effect..... is directly proportional to 
the market shares of the merging firms. The greater the market shares, the larger 
the anticompetitive effect. Similarly, the concentration level, in the merging 
firms markets is relevant to the determination of the anticompetitive 
consequences. The more concentrated the market, the more important it is to 
prevent foreclosure.” 

 
ה( בדר= קביעות תנאי כי , נית( להתמודד ע5 הקושי המוצג, להערכתי

המשמר תמכור את שליטתה בהילה וה( בדר= קביעת מסגרת אשר /הראל
 .י ההסכ5תבטיח פתיחות ושקיפות במערכת רופא

 
הובעו בפני חששות , אגב אורחא יצויי( שבמהל= לימוד הענ: החשוב למיזוג

נטע( בפני כי קופת חולי5 . לגבי מעורבותה של קופת חולי5 כללית ברכש
,  בתוק: חלקה בגו: המתמזג/כמבטחת , תשמש בשלושה כובעי5

 בתוק: /וכנותנת שירותי5 , בתוק: מאגר החולי5 החברי5 בה/כמבוטחת
יהא משקל( של חששות אלה אשר אשר . פאות השיניי5 שבשליטתהמר
עובדתית מסתבר כי ג5 היו5 קופת חולי5 כללית שותפה בתכנית , יהא

כ= שהמיזוג אינו מחדש בו פרובלימטיקה , 50% /משל דיקלה ב" שנהב"
כמו כ( לא הגיעו עדי תלונות והשגות בעניי( התנהגות קופת . מההיבט זה

היו שהביעו חשש מהאפשרות כי מרפאות . ר או בהווהחולי5 הכללית בעב
א= צעד כזה כשלעצמו , ח כללית ימכרו להראל המשמר"השיניי5 של קופ

מיזוג "בדר= כלל ידרוש אישור מראש של הממונה בהיות המהל= בגדר 
ומכל מקו5 התנאי5 לאישורו של מיזוג זה אינ( מתירי5 מהל= , "חברות

 .כזה ללא אישור
 
 ת התמונה התחרותיתשלמה )ה
 

א= בכ= . עד כא( תיאור הסכנות התחרותיות והציבוריות הטמונות במיזוג 
לימוד הענ: והתמונה כולה חוש: מערכת של קשרי5 פנימיי5 . לא סגי 
 .וחיצוניי5 המשליכי5 על בחינת המיזוג ועל מסקנת אישורו 
    

 כאלה מבי( הנסיבות המשלימות את התמונה התחרותית בענ: ישנ(   
 :ובי( היתר, הממתנות את החששות ונוסכות עליה( אור שונה  

 
 לות הכניסהק )1  

 
עדויות שהובאו בפני מסתבר כי הכניסה לענ: ביטוח השיניי5 קלה מ

בוודאי לחברת , כניסה כזו אינה מחייבת השקעה הונית ניכרת. יחסית
בנגישות , ביטוח קיימת היכולה להעזר במאגר כוח אד5 לשיווק

ההיצע הקיי5 בתחו5 רופאי . קולקטיבי5 ובמער= מיחשוב קיי5ל
 ".רופאי הסכ5"השיניי5 יקל א: על הקמת מער= של 

 
ובי( ,  (Know How)אמנ5 חברות הביטוח הוותיקות צברו נסיו( וידע 

התרשמתי . המשמש אות( כנכס חשוב בניהול עסקיה(, היתר סטטיסטי
גורמי5 וביניה5 חברות מספר , אדרבא. שיתרו( זה איננו רב משקל

ונקטו בצעדי5 להיכנס לתחו5 תו= זמ( , הביעו כוונה נחרצת, ביטוח
 .קצר יחסית
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, בהתא5 למסגרת ההבנה בי( המפקח על הביטוח לביני, זאת ועוד
ולתחו5 ביטוח , הודיעני המפקח כי פניו להקל במת( רשיונות בכלל

ציפית הוא א: הצביע בפני על חברת ביטוח ספ. השיניי5 בפרט
המתכוונת להקי5 חברת בת שתפעל בשוק ביטוח רפואת השיניי5 

רשאיות חברות , בנוס:. והצהיר בפני כי בכוונתו לבחו( בקשה זו בחיוב
הביטוח הקיימות לעסוק בביטוח רפואת שיניי5 במסגרת רשיונ( 

 .הכללי
 

שכ( חברת מגדל , ג5 ההסטוריה העסקית מלמדת על קלות הכניסה
לפני תקופה יחסית קצרה וכבר כבשה לה נתח שוק נכנסה לשוק זה 

, נוכחותה של מתחרה אגרסיבית בדמות מגדל. אגב תחרות נחושה
ממתנת חששות ליכולת , הגדולה מבי( קבוצות הביטוח בישראל

 .הצדדי5 למיזוג לנצל את כוח5 ומעמד5 בענ:
 

 .קלות הכניסה לענ: היא שיקול נכבד בבחינת מיזוגי5 ברחבי העול5
 

ידיו על מיזוג אפקי בהסתמכו  Commission /באנגליה סמ= ה, שלולמ
 .על קולות הכניסה לענ:

 
   ,pibidWhish , .727: וראה בנדו(

 
ג5 בארצות הברית מסתכלי5 על קלות הכניסה בשיקול לניטרול 

 .חששות תחרותיי5
 

   ,ppibidSullivan , .5751,: וראה בנדו(
 

 :וזה לשונו paribides Horizontal Guidelin ,. 3.0וראה ג5 
 

“A merger is not likely to create or enhance market power or to 
facilitate its exercise, if entry into the market is so easy that market 
participants after the merger... could not profitably maintain a price 
increase above premerger levels”. 

 
  /כניסה נחשבת כקלה א5 מעריכי5 שהיא תהיה 

 
“timely, likely, and sufficient in its magnitude, character and scope to 
deter or counteract the competitive effects of concern” 

 
 .5שוראה 

 
אי( לחוש לתוצאות אנטי , קו5 שתנאי5 אלה מתקיימי5מ

וי( שההנחיות רואות בתקופה של שנתיי5 ימי5 יצ. (תחרותיות
ובהיסטוריה העסקית משו5 סממ( המלמד על , משו5 זמ( סביר

ובסיכוי ממשי לכניסה מצד מספר גורמי5 כדיות , קלות כניסה
 ).כניסה

 
הכניסה כבר נשקלת על , לאור העדויות ששמעתי, במקרה שלפנינו

ה כבדה ידי מספר גורמי5 בעלי הו( שאינ5 רואי5 בה השקע
 .אי לכ= התנאי5 שנחתמו בהנחיות אלה באו על סיפוק5. מנשוא

 
   ,paribidCanadian Guidelines ,  4.6.1וראה ג5 

 
נסיבה רלבנטית לשקילת קלות הכניסה היא שלב ההתפתחות של 

כניסה חדשה נראית , א5 נותר מקו5 לצמיחה ולהתרחבות. הענ:
 .סבירה יותר
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 .5שוראה 

 
מעריכי5 את תחו5 הקולקטיבי5 הנותר , כאמור, במקרה שלפנינו

ובתוספת העובדה שכעשרי5 עד עשרי5 ,  איש150,000/100,000 /ב
, וחמישה אחוז  מהחוזי5 ארוכי הטווח נפתחי5 לחידוש מדי שנה

א: , בכ= נית( לראות מרחב דיו לצמיחה. המדובר בנתח משמעותי
, ת ועודזא. מבלי להתייחס לאפשרות הביטוח של אינדיבידואלי5

רצונ( של חברות ביטוח קיימות להיכנס לתחו5 אינו נגזר רק 
, מהתועלת הישירה שתצמח לה( ממכירת ביטוח רפואת שיניי5

אלא ג5 ובעיקר משו5 הצור= לית( בידי סוכניה( יכולת מכירה 
 .של מנגנו( שירותי בטוח

 
חשיבותו של שיקול זה מכרעת עד כדי כ= שהמלומד וייט הביע 

  /דעתו ש
“If the entry conditions are easy any merger would be allowed”. 

 
  ,pibidWhite ,. 16וראה 

 
במה דברי5 אמורי5 . אסיי5 את הדיו( בנקודה זו בהסתייגות

בתנאי זה ששוק רופאי ההסכ5 לא ייחס5 ? שהכניסה קלה יחסית
 .שילוח או הילה/באמצעות חוזי בלעדיות ע5 דקלה

 
 ,ibidHorizontal Guidelines , /י( להסתייגות זו באני מוצא סימוכ

par. 3.3  ש5 אחד מהנסיבות הפועלות נגד כניסה היא: 
 

“the exclusion of an entrant from a portion of the market over the 
long term because of vertical integration...” 

 
חסימת מער= לצור= זה נקבעו התנאי5 הבאי5 להבטיח אי יכולת 

 .רופאי השיניי5
 
 נגנו( פיקוח עצמימ )2
 

נציגי החברות המתמזגות טענו בפני כי אי( לחוש להעלאת  
וזאת משו5 . מחירי5 למבוטחי5 ולהוזלת תעריפי הרופאי5

, שמערכת יונקת מרעותה וברגע שתהיה העלאה או הוזלה חריגה
י  לרופא/המבוטחי5 , יפנו הצדדי5 למקורות אלטרנטיביי5

 . לרפואה פרטית או מרפאות למיניה(/והרופאי5 , שיניי5 פרטיי5
 

א= עקרונית דומה כי , אמנ5 הדברי5 אינ5 יוצאי5 כדי פשוט5
גובה הפרמיות , אכ( יש איזו( נתו( בי( רמת תגמול הרופאי5

אי( בידי הצדדי5 למיזוג כוח . ואיכות השרות הנית( למבוטחי5
שכ( , יל תעריפי רופאי5מוחלט להעלות מחירי פרמיות ולהוז

לא לחדש חוזי , במקרה הראשו( הקולקטיבי5 יוכלו לברור דרכ5
ביטוח בי( א5 משו5 שייסוגו ממת( הטבה זו לעובדיה5 ובי( א5 

שibidWaldman,   5,וראה בנדו(  . משו5 שימצאו תחלי: ראוי אחר
מצביע המחבר על נסיגה חלקית שחלה בארצות הברית בעקבות 

איכות השירות תרד , ובמקרה השני. טוח הרפואיעליית דמי הבי
 .במידה זו שאותה תוצאה עצמה עשויה לנבוע הימנה

 
דהיינו , ומכיוו( שעסקינ( במבוטחי5 בעלי עצמה כלכלית

א: , ולעתי5, יש משקל ליכולת5 לוותר על השירות, קולקטיבי5
 .להסתפק בבדיקת איכות השירות והיקפו

 
  ,pp,ibidBredgade  .205-204: וראה בנדו(
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בי( הנסיבות המפחיתות מכוח השוק של מתחרות מונה המחבר 

 :כוח5 של לקוחותיה5 ובמלותיו
“Customers able to exercise countervailing power.” 

 
ש5 אומר המחבר כי יכולת5 של   ,pibidAreeda , .576: וראה ג5 

עשויה לרס( הפעלת כוח , צרכני5 לוותר על השירות כליל
 :נופוליסטי וזה לשונומו
 

“What constrains the defendant’s price is not the cross elasticity of 
any particular product but the willingness of buyers to purchase less 
from it in response to its price increase - including their choice to do 
without the product or any of its obvious substitutes.” 

 
 צבה הכלכלי של דיקלהמ )3

 
. 1992דיקלה הינה ענ: מע> הסנה אשר קרס תחתיו בסו: שנת 

אלא צריכה היא להיתלות , בתור שכזה אי( לה קיו5 עצמאי
הזמ( הוא , יתירה מזו. באיל( גדול אחר שיוכל לשאת את כובדה

ס מערכה הכלכלי של שכ( כל יו5 העובר נוג, מעיקרי העניי(
מצב זה . החברה שלקוחותיה וסוכניה סובלי5 מחוסר וודאות

נטישה אשר תוביל5 לגופי5 אחרי5 , עלול לגרו5 לנטישת לקוחות
 .הוותיקה והגדולה בתחו5,  שילוח/ובראש וראשונה , בענ:

 
במצב העובדתי דנ( שילוח מסוגלת למלא אחר דרישות המהות 

בדות שפורשו בראש החלטתי זו  בהתייחס לעו/וזאת . והזמ(
ושעניינ( פירוט אות5 גופי5 שהשתתפו במיקח וממכר לרכישת 

 .דיקלה
 

, א5 לא תתבצע הרכישה על ידי הראל המשמר, במצב דברי5 זה
 /ועוד . יש פני5 לסברה שדיקלה תדלדל ושהיק: עסקיה יקט(

ולמשל קופת חולי5 (מרבית לקוחותיה עשויי5 לעבור לשילוח 
ר הגיעה להבנה ע5 הראל המשמר בעניי( העברת כללית שכב

במקרה זה האפקט התחרותי יהיה ממילא ). הסכמיה האחרי5
, הגברת הריכוזיות בענ:, חיזוק כוחה המונופוליסטי של שילוח

תו= שתתכ( פגיעה בציבור המבוטחי5 ובאינטרסי5 עליה5 מופקד 
 .המנהל המורשה

 
:  הכושלת והיאבכגו( דא מקובלת בארצות הברית הגנת החברה

מקו5 שהנרכשת אינה ניתנת להחייאה באורח עצמאי ומקו5 
, שאי( עומד על הפרק רוכש חלופי עדי: מבחינת קידו5 התחרות

המיזוג יוכל לחסות בכנפי ההגנה , ובהתקיי5 תנאי5 נוספי5
 .ולהתבצע ללא עוררי(

 
  ,pp4 . , volibidKintner .281-280: וראה בנדו(

 
 Monopolies and Mergers /באנגליה על ידי השיקול דומה נשקל 

Commission   )בעניי/ British Rail Hovercraft Ltd. and Hoverlloyd 
Ltd. (1980-81) H.C. 374 

 
  Encyclopedia of Competition Law par. 5-059 p. 5162 /כפי שסוכ5 ב

 
ש5 נקבע כי מיזוג אופקי אינו פועל נגד טובת הציבור שכ( שתי 

ברות המתמזגות כושלות כלכלית ואי( סיכוי שכל אחת תוכל הח
 .לשרוד בנפרד
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ב וה( באנגליה הוא שא: "ההגיו( המונח ביסוד שיקול זה ה( בארה
אי לכ= לא נית( . לא תוכל להתקיי5 תחרות של ממש, ללא המיזוג

 .לקבוע שהמיזוג הוא הגור5 לפגיעה משמעותית בתחרות
 

א5 כי , והוא יכול לשמש שיקול, הגיו( זה מלמד ג5 לעניינינו
 .בתהלי= השקילה והנתינה בתוצאות המיזוג, בוודאי לא בלעדי

 
שלחסדיו נתו( ציבור של צרכני5 , בתחו5 רגיש כביטוח, יותר מזה

לאור לשונו . כשלו( דיקלה עלול לגרו5 לפגיעה חמורה, חפי5
איני רואה , ורוחו של החוק הנותני5 את הדעת לטובת הציבור

שיקול זה א: עמד .  מנוע מלהתייחס למצוקת הציבורעצמי
1993 לפברואר 21כשיקול מכריע ביסוד החלטתי המפורטת מיו5 

מהל= , בעניי( רכישת מגדל וכלל את תיקי הביטוח של הסנה, 
בעניי( זה . שהביא לגידול משמעותי ברמת הריכוזיות בענ:

חוש כי ראשית יש ל, בעצה אחת ע5 המפקח על הביטוח, החלטתי
ובשלב שני נפנה , לשיקו5 מעמד5 של מרבית מבוטחי הסנה

מאמ> , לחיזוק התחרות בענ: על ידי הקלה בתנאי הכניסה לענ:
 .ועוד, לחיזוק כוח( היחסי של החברות הפחות גדולות

 
, שבו השיקול המנחה הוא הפגיעה בתחרות, אפילו בשוק המשות:

קולי5 ישנה מודעות בקרב מלומדי5 לכוח5 המשכנע של שי
 .אחרי5

 
בציטוט מנאו5 ללשכת עורכי הדי(   ,pibidBredgade , .239וראה  

 :16.9.86הבינלאומי מיו5 
 

“Competition rules cannot be considered in isolation. They must be 
seen in a proper context, that is, as part of the entire body of policies 
whose ultimate objective is the creation of a real common market.”
  

 חלטות מקדמיות בתחו" המיזוגי"ה .6
 

לסרב לבקשת , ביקשתי להבהיר את הסיבות שהניעוני בשעתו, טר5 אסיי5ב
. לאפשרות כי יתמזגו, ולו לכאורית, הצדדי5 למיזוג לנקוט עמדה מקדמית

תכופות שעה , קה מוצעתפעמי5 הרבה אני מתבקש לחוות דעתי בנוגע לעס
שהעסקה עדיי( בחיתוליה ועצ5 קיו5 המשא ומת( לקראת סיכומה מוחזק על 

א= , אמנ5 התועלות שבמת( התייחסות מוקדמת רבות ה(. ידי הצדדי5 כחשאי
דומני כי מאפייניו המיוחדי5 של תחו5 המיזוגי5 אינ5 , בשי5 לב למאז( כולו
 .מאפשרי5 לעשות כ(

 
 קדמיתהות ההכרעה הממ .א 

 
בדר= של ) Pre ruling(לא מוסדר מוסד ההכרעה המקדמית , שיטתנוב

ומצטייר הרוש5 כי כלי זה טר5 הכה שורש במנהל , נורמה כללית
ניצני5 לקראת מיסוד ההכרעה המקדמית יימצאו בתחו5 . הציבורי

וק לתיקו( פקודת ח, 2085הצעת חוק ' ר; היבטי המס שבמיזוג חברות
 50, 43' א עמ"ח התשמ"הצ ,1991 /ב" התשנ,)86' מס(מס הכנסה 

המציעה לאפשר למי שפנה לבית המשפט בבקשה למת( צו מיזוג לפנות 
לנציב מס ההכנסה לפני מת( הצו ולבקש אישור כי תכנית המיזוג 
המוצעת עומדת בתנאי5 שמפרט החוק למיזוג שאינו חייב מיידית 

 .במיסוי
 

רות לקבל מהמנהל את בשיטות משפט אחרות עומדת לו לאזרח האפש
 Advisory opinion, Business Review Letter, Comfort עמדתו בצורה של 

Letter  ו/ Application for Negative Clearance. 
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 : וראה בנדו(
Kintner, ibid, 53.54: 
Code of Federal Regulations, 50-6 
56 Am. Jur. (2ed) 260 

 
 של הרשות המנהלית בנוגע למעשה ההחלטה המקדמית הינה החלטה

. לעמדתה הצפויה בנוגע לבקשה המוצבת לפניה על ידי אד5 מעוניי(
מפרט בבקשתו מצב דברי5 העשוי לרקו5 עור וגידי5 ומבקש , האחרו(

מ( הרשות שתביע עמדתה בהנחה שמצב הדברי5 ההיפותטי יהפו= 
הענות לבקשה מזכה את האזרח ברמת וודאות גבוהה בנוגע . למציאות

הוא מכלכל צעדיו בהתא5 ונמנע מביצוע מהלכי סרק , עמדת המנהלל
משנה חשיבות נודעת להכרעה כזו שעה שמדובר . בזבזניי5 לפרט ולכלל

בבעיה חדשנית ולא מוכרת שטר5 נחרשה במחרשת התקדי5 וניסיו( 
 .החיי5 המצטבר

 
 אפייני ההחלטה בעניי( מיזוגמ .ב
 

זוג המדובר בהחלטה שנודעת לעניי( החלטת הממונה בשאלת מי, ודוק 
בחוללה תוצאות משפטיות מוגדרות במער= , לה נפקות מחייבת 
אי( זו החלטה לבר משפטית או החלטה שלפני5 . הזכויות והחובות 
 .משורת הדי( 

 
) 1(ד לב "פ, חיפה, פקיד שומה. וס: לוי ני 831/76א "ע: שווה בנדו(ה

ו "א ט"פד, אשקלו(, מהפקיד שו. מ נ"רעד העד 33/87ה "עמ; 429, 421
 .634' עמ משפטה, חיי5 כה(/ו, 137

להחלטה בדבר מיזוג השפעה קליידוסקופית על מרכיביו השוני5 של 
ספקי5 וסוכני5 ואי( היא מצטמצמת , מתחרי5, כמו צרכני5, הציבור

לחוק סולל דרכו של כל ) ב (22סעי: , בהתא5. לצדדי5 הישירי5 למיזוג
 להגבלי5 עסקיי5 כנגד הסכמת הממונה אד5 להגיש ערר לבית הדי(

איננה רק , בניגוד להחלטות בתחו5 המס, לכ( ג5 החלטה כזו. למיזוג
והשפעת ההחלטה , בי( הרשות לאזרח אלא ענינה ג5 בי( אזרח לאזרח
 .לכא( או לכא( איננה מתפזרת באופ( שווה על הכלל

 
 שיות עלית תע. מ נ"ס5 תעשיות מזו( בעא 4843/91א "ע: וראה בנדו(

 .876) 1(ד מו "פ 'מ ואח"מזו( ישראליות בע
 

בדר= , החלטה מקדמית א: איננה בגדר הנחיות מנהליות המשרתות
שכ( ההכרעה , את טובתה של הרשות המנהלית ושל הציבור, כלל

המקדמית אי( היא כללית ובלתי מסוימת אלא תלויה היא בנסיבות 
 .המקרה המובא לשקילת הרשות

 
 .18הפרקליט לח  נחיות מנהליותה, זמיר. י: וראה בנדו(

 
היתרונות והחסרונות שיצמחו ממת( החלטה מקדמית בתחו5 

 :בעיקר אציי( את אלה, המיזוגי5 ה5 מגווני5
 

 תרונות ההכרעה המקדמיתי .ג
 

 כנו( וצפיות לאזרחת )1 
 

, וא5 כ(, צדדי5 למיזוג ידעו מראש א5 יבוא על המיזוג אישורה
תבנית לערו= את המיזוג כ= שלא התהווה באילו תנאי5 ובאיזו 

על כל , מ עקר למיזוג"כ= ייחס= ניהול מו. פגיעה בתחרות
לרבות עובדי החברות המתמזגות , עלויותיו וציפיות הצדדי5 לו

בדר= זו תהיה בידי האזרח ידיעה מוקדמת ורבת . ובעלי מניותיה(
 .ער= על התוצאות המשפטיות של התנהגות מתוכננת
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 וליבו( מוקד5 לממונהיו( ע )2 

 
ממונה יוכל לדו( בעסקת המיזוג שלא בכפיפות לס= הזמני5 ה

 30דהיינו תו= , שקצב המחוקק למת( החלטה בבקשה למיזוג
ימי5 אלא א5 הואר= המועד על ידי אב בית הדי( להגבלי5 

בדר= זו הטיפול באישור בקשת .  לחוק38 /ו) ב (19סעי: ; עסקיי5
תו= שלעול5 שמורה לממונה , מהיר יותרהמיזוג גופה יהיה קל ו

הזכות לסטות מעמדתו המקדמית א5 הובא לידיעתו מידע 
 .המחייב לעשות כ(

 
  סרונות ההכרעה המקדמיתח .ד

  
 סיס מידע חלקי ולעתי5 חשאיב )1  

 
יי5 קושי מובנה בקבלת החלטה על בסיס הנתוני5 הראשוניי5 ק

ד נכו( הדבר במיוח. הכלולי5 בפנייה למת( הכרעה מקדמית
וממילא  , מ לקראת המיזוג הוא חשאי"בפנייה שעה שעצ5 המו

מבקשי5 הפוני5 כי הממונה לא יסתייע במומחי5 וגורמי5 
החלטה . הבקיאי5 בענ: מחשש שתפגע חשאיות תוכנית המיזוג

כזו עלולה להיות מנותקת מהמציאות ומהנסיבות האופפת את 
 .הסביבה העסקית לעסקה

 
  המתנגדי5עדר שמיעתה )2  

 
מקי5 לו מתנגדי5 ,  בדר= כלל, מיזוג המעורר קשיי5 תחרותיי5   

לעתי5 יבקשו . המבקשי5 שדבר5 ישמע או ייקרא, מתחומי הענ:
מחשש , מתנגדי5 כאלה כי זהות5 לא תיחש: לצדדי5 המתמזגי5

גורמי5 אלה בוודאי . שיבולע לעסקיה5 א5 ייוודע דבר התנגדות5
התנגד א5 ההתייעצות המתבצעת אינ5 יכולי5 להתייצב ול

אפשרות למיזוג אינה , ואפילו ידועה וגלויה היא, בחשאיות
מצטיירת באותה רמה מוחשיות כמו עסקת מיזוג שנחתמה 

, שכלול עמדות המתנגדי5 ואישוש המידע המוצג על יד5. בפועל
עשוי , במגבלות אילוצי הזמ( וכחלק מהלי= קבלת ההחלטה

 .סקנה הסופיתלהיות בעל משמעות רבה למ
  
 זבוז משאבי5 הנתוני5 במשורהב )3  

 
עצ5 התוכנית להתמזג רק מצביעה על אפשרות שאכ( מיזוג כזה    

ועדיי( נדרש מער= כוח האד5 המצומצ5 של יחידת , יתרחש 
מהל= , הממונה על ההגבלי5 העסקיי5 לטרוח בלימוד תיק מיזוג 
יו( א5 לבסו: מאמ> זה ירד לטמ. העשוי לדרשו תשומות מרובות 
כ( מתעורר החשש כי עצ5 אפשרות הפניה . לא יתבצע המיזוג 
 .להכרעה מקדמית תביא לריבוי  פניות בוסר 

 
בעבר התבקשתי להביע עמדתי נוכח , אחת מני רבות, לדוגמא  

מ ירכוש את השליטה "האפשרות שהבנק הבינלאומי הראשו( בע
ייבת בדיקה בקשה שאילו נענתה היתה מח, מ"על בנק איגוד בע

ובנק איגוד , באחרית דבר לא בוצע המיזוג, כידוע. ומאמ> רב
 .נמכר לגור5 אחר

 
 ידע חלקי יכבול את שיקול הדעתמ .4  

 
אמנ5 מטבע הדברי5 ההכרעה המקדימה תוגבל לעובדות    

א= סטייה מעמדה מקדמית לעול5 , המוצגות בבקשת הצדדי5 
: תחייב אמידת  תהיה יותר קשה מדיו( ממצה ומקי: ובנוס 
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יוצא א5 כ( . השפעתו השולית של המידע הנוס: שהתקבל 
שההכרעה המקדמית למעשה תגביל את חופש ההכרעה של  
 .הממונה והיא א: עלולה לפתוח פתח לניצול לרעה של ההלי= 

 
לעתי5 עצ5 ביצוע העסקה יש בה כדי להקרי( על , יתרה מזאת   

הוצגה הסברה כי נוכח , בתיק דנ(, לדוגמא. המיזוג ואופיו 
ע5 " שתיל"ח כללית לבצע את תוכנית "החלטתה של קופ 
הופכת האחרונה למעשה לרוכשת הריאלית , המשמר/הראל 
מסתבר לאור הלי= המכרז כי סברה זו . היחידה  של דקלה 
עשוי לעתי5 להיות , ושיקול זה לכשעצמו, בטעות יסודה 
 .חשיבות להערכת המיזוג/בר 

 
 וואתישפט השמ .5  

 
 Businessב הניסיו( מלמד כי מעטות מאד הפניות לקבלת "ארהב

Review Letters . מיעוט הפניות מוסבר בכ= שקבלת התשובה
מתארכת נוכח סדר העדיפות הנמו= יחסית לו זוכות הפניות הללו 

נוכח מה שמתואר כנטיית , לעומת ענייני5 תלויי5 ועומדי5
שעה שהעניי( מוצג תחת הרשות לנקוט אמת מידה קפדנית יותר 

 Ruling Pre /ונוכח חשש הצדדי5 כי חר: ה, המסלול המקדמי
עדיי( רשאית הרשות לסטות מעמדתה כל אימת שהוצג בפניה 

 .מידע חדש ובהרבה מקרי5 כאלה ה5 פני הדברי5
 

 Von Kalinowski, Antitrust Counseling and Litigation : וראה בנדו(
Techniques, Vol 1 Pa. 4-52. 

 
בקהילה האירופית מקיימת הנציבות התייעצויות ע5 צדדי5    

א= קיימת , מציגה היא בפניה5 את עקרונות השיטה, למיזוג 
אי( הנציבות " נוהל ההודעה המוקד5"הדגשה כי א: בהתא5 ל 
יכולה לקבל הודעות אלא א5 יש כבר הסכ5 מיזוג מלא  
 .ומחייב 

 
  Commissions Report on Competition 11 (April  1992): וראה בנדו( 

 
 לתקנות ההגבלי5 3גישה זהה ננקטה על ידי הוראת תקנה , אכ(   

הודעות הממונה לציבור וקביעת , הודעות זוג, מרש5(העסקיי5  
 המחייבות 1989ט "התשמ, )מחזור המכירות במיזוג חברות 
 ".הסכ5 מיזוג"כי הודעת מיזוג תכלול ג5  

 
 ההתייעצותיקו( חובת ר )6 

 
מת( הכרעה מקדמית על ידי הממונה עלולה לרוק( מתוכ( את    

חובת הממונה להתייע> ע5 מותב הוועדה המייעצת לעניי( מיזוג 
בי( בתנאי5 ובי( ללא , חברות בטר5 יסכי5 למיזוג חברות

מה בצע בקיו5 התייעצות וחילופי . לחוק) א (24סעי: ; תנאי5
א5 ,  ידע ומומחיות בכלכלהדעות ע5 חברי הוועדה שה5 בעלי

יקשה עליה הלכה למעשה  כבר נקטה הרשות עמדה ממנה 
 .לסטות

   
) 2(ד לא "פ וליס'ראש מועצת ג. ביב נל 628/76צ "בג: וראה בנדו(   
 זריאל מנהל אג: הרישוי משרד התחבורה ע 653/79צ "בג; 554   
 ה של מכו( לארכיאולוגיה 512/81צ "בג/ו; 85) 2(ד לה "פ 'אחו   
ד "פ שר החינו= והתרבות. נ' אוניברסיטה העברית ירושלי5 ואחה   
 .533) 4(לה    

 
 תייעצות א= לא הכרעהה .ה
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לדעתי נוטות כפות המאזניי5 באופ( מובהק כנגד מיסודו של אפיק , אכ( 

הג5 שאי( לשלול מראש , ההכרעה המקדמית בתחו5 ייחודי זה של מיזוגי5
ת אשר עשויות להצדיק סטייה מהכלל תו= קיומ( של נסיבות מיוחדו

אינ5 ישימי5 , כשלעצמ5, טעמי5 אלה. שתקבע דר= נאותה לעשות כ(
ולא אחת ננקטה על ידינו עמדה במקרי5 , לשאר ענייני ההגבלי5 העסקיי5

שהעלו שאלות מקדמיות מתחו5 סבירות התנהגות מונופול או גדר המותר 
 .והאסור לעניי( הסדרי5 כובלי5

 
יש מקו5 למכביר כי יחידת הממונה על ההגבלי5 העסקיי5 תעמוד , מנגד 

האינטרסי5 , לרשות צדדי5 מתמזגי5 על מנת לסייע בהבנת הוראות החוק
המוגני5 על ידו והצגת העקרונות אשר יסייעו בידי הצדדי5 עצמ5 להערי= 

בדר= זו אנו . את עמידתו של המיזוג המתוכנ( במבח( הוראות המיזוגי5
 .ובכ= נתמיד, ה מכברנוהגי5 ז

 
  יכו" והתנאי"ס .7
 

לחלק( נית( . ציבוריות/חינת המיזוג מורה על קשת של סכנות תחרותיותב 
במנגנו( הפיקוח העצמי שבו ובשיקולי5 , למצוא מזור בקלות הכניסה לענ:

, אול5 שתי סכנות נותרות. הטמוני5 במצבה הכלכלי של חברת דיקלה
וה( הקשר ע5 הילה וחשש להפעלת , ללא מענה, אלמלא קביעת תנאי5

שתי הסכנות הללו סופ( , ויודגש. המעמד המכריע כלפי רופאי השיניי5
איכות הטיפול והיקפו עשויי5 , שכ( א5 אכ( יתרחשו, פגיעה בציבור בכללו

 .להיפגע
 

הפכתי בדבר והפכתי בו בשוותי לנגד עיני את תפיסת יסוד החיובית של  
אינטרס ציבור ואינטרס התחרות והגעתי לכלל את , החוק בעניי( מיזוגי5

 .מסקנה כי מידת האיזו( מתיישבת ע5 אישור המיזוג בתנאי5 שייאמרו לה(
 

  /השופט בלקבר( אשר פסק , היטיב לתאר מצב דברי5 זה 
 

 “...It is something like having to draw a line between night and day. There is a 
great duration of twilight when it is neither night nor day. But... though you 
cannot draw the precise line, you can  say on which side of the line the case is.” 

  
 בציטוט מפסק הדי( 241כר= ראשו( עמוד , פרשנות במשפט, וראה ברק 

.Hobbs v. L and S.W.Ry (1875) L.R. 102.  
 

5 שקבעתי תכלית5 לענות על הסכנות התחרותיות הטמונות במיזוג התנאי 
כי כתוצאה מהתניית , דומני. ואשר מבלעדי התנאי5 יוותרו ללא מענה

המיזוג יכול שיבוא על פתרונו מצב דברי5 שקד5 למיזוג ושגיל5 בו חששות 
ושאלמלא המיזוג ספק א5 נית( היה להסדיר5 באותו , תחרותיי5 של ממש

 מהענ: הרלבנטי לבי( 60% /תי לקשר שבי( שילוח השולטת בכוונ. אופ(
. הילה ולחששותיה5 של הסתדרות רופאי השיניי5 בהקשרי5 שהוצגו לעיל

כאמור חששות אלה מתעצמי5 נוכח המיזוג המרכז בידי החברות 
א= חיתת5 הוטלה על הנפשות הפועלות .  מנתח השוק83% /המתמזגות כ

 .דרו היה ממשי= להוות איו5וא: בהע, בענ: א: לפני המיזוג
 

התנאי5 שתכלית5 לענות על הבעיות התחרותיות הכרוכות , למע( הבהר 
דיקלה אינ5 מתיימרי5 לעקור מ( השורש את /ידי שילוח/בהפעלת הילה על

, מטבע הדברי5. עליו הצביעו גורמי5 בקרב הענ:" ניגוד האינטרסי5"מצב 
 .ובאופ( כולל ואחיד, לפניוזה עניי( למחוקק לענות בו משיגיע עת רצו( 

 
התנאי בדבר מכירת השליטה בהילה נועד ליטול את מרבית העוק> שבי(  

דיקלה להילה באורח זה שיפחית את הפיתוי והיכולת לעשות שימוש /שילוח
במצב החדש שיווצר כתוצאה מהפעלת . בהילה בדר= לחסימת התחרות
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העלול ) אה אחרתאו כל מרפ(דקלה להילה /התנאי5 כל הסדר בי( שילוח
לפגוע בתחרות בעסקי5 ייחשב להסדר כובל האסור אלא א5 כ( זכה 

שאר התנאי5 שי . לאישור בית הדי( להגבלי5 עסקיי5 או לפטור מהממונה
אי( . בה5 כדי להבטיח שקיפות ופתיחות המערכת על הסיס שוויוני והוג(

 כי כל הפרה של תנאי מהתנאי5 האמורי5 מהווה עבירה, צרי= לומר
 .על כל המשתמע מכ=, פלילית

 
 :ואלה התנאי5 

 
 60%לפחות (המשמר תמכור את שליטתה בהילה /קבוצת הראל .1 

בתו= , לצד שלישי שאינו קשור עמה במישרי( או בעקיפי() ממניותיה 
 .זמ( סביר שייקצב על ידי הממונה ובאישורו 

 
, קהמשמר או דיקלה לא תספ/קבוצת הראל,  לעיל1בכפו: לסעי:  .2 

שירותי ריפוי שיניי5 תמורת תשלו5 באמצעות , במישרי( או בעקיפי( 
ולא תבוא בהסדרי5 להחזרת תשלומי5 ממרפאות , מרפאות בבעלותה 
להבדיל (שבהסכ5 ולא תתעל לקוחות במהל= העסקי5 הרגיל  
 .למרפאות מסוימות) מעסקאות מיוחדות 

 
 על בסיס מסגרת רופאי ההסכ5 בחברות המתמזגות תהיה פתוחה .3 

 .לרבות לוח תשלומי5 והליכי אישור טיפולי5, שוויוני 
 

בשו5 , החברות המתמזגות לא יאסרו ולא יגבילו את רופאי ההסכ5 .4 
 .מלעבוד בשירות גופי5 אחרי5, דר= וצורה 

 
התעורר ספק כלשהו בנוגע לפרשנותו או דרכי יישומו של תנאי מהתנאי5 

 .יובא הספק להכרעת הממונה, האמורי5
 
 

      
 
 

 ר יור5 טרובובי>"ד   
 הממונה על הגבלי5 עסקיי5   

 
 
 
 

 ג"תשנ, סיו(' כז, נית( היו5
 .בירושלי5, 1993 / יוני / 16
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 בנק ישראל 

 המפקחת על הבנקים

 

 

 
 "פתששבט ' טכירושלים, 
 2020 בפברואר 24

 383-חט
 2606חוזר מס' 

 לכבוד 

 אשראיהחברות כרטיסי ו בנקאייםהתאגידים ה

 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל הנדון:

 (368 )ניהול בנקאי תקין, הוראה מס'

 מבוא

 התפתחות הבנקאות הפתוחה בעולם .1

הדירקטיבה את הכוללת , פתוחההבנקאות חום הבת מעמיקההתפתחה רגולציה  ותהאחרונים בשנ

הסטנדרט את ו ( 2ervices Directive Sayment P – 1PSD2האירופאית בנושא שירותי תשלום )

אימות לעניין הכללים ל, EBA (Regulatory Technical Standards – 2RTS) -הרגולטורי שפרסם ה

את השליטה של  לציות אלו מחזקותרגו. (CSC( ותקשורת משותפת מאובטחת )SCAלקוחות חזק )

הלקוח במידע הפיננסי אודותיו ואת אופן ביצוע הפעולות בחשבון הבנק שלו, בכך שהן מחייבות את 

ולאפשר ביצוע  לשתף מידע בנקאי של הלקוח, בהסכמת הלקוח, עם ספקי צד ג' מורשיםים בנקה

פיכך, ספקי צד ג' יוכלו להציע . ל, המפוקח לעניין זהבחשבונו של לקוח באמצעות צד ג' תשלומים

של  ecosystemביסוס  ללקוחות מוצרים חדשים, מותאמים אישית ללקוח ותוך שיפור חווית הלקוח.

בעולמות התשלומים, המידע, השיווק חדשים  שחקניםשל  הודד כניסיעיאפשר ובנקאות פתוחה 

 .ללקוח טובים יותרחדשנות יים בהם פוטנציאל תחרותי גבוה, ויאפשר תמחור ועולמות שקוהתיווך, 

כללים ברורים בתחומי חובות הרישוי של צד ג', הסדרי אחריות, ת מצד אחד וקובע רגולציות אלו

להתפתח בקצב התואם את  ecosystem-מקום ל ותכללי אבטחת מידע וכד' ומצד שני משאיר

נה קריטית הי לפיכך, תשתית רגולטוריתהתפתחות הטכנולוגיה והשירותים החדשים ללקוחות. 

 .של בנקאות פתוחה ecosystemלהתפתחות 

שיקבע את כללי המשחק  קיומו של סטנדרט לבנקאות פתוחה, התגבשה באירופה ההבנה כינוסף, ב

של  ecosystem-, הינו נדבך חשוב נוסף להתפתחות ההעסקיים והטכניים עבור כל השחקנים

 שגיבשו סטנדרט נות באירופה ובעולםלראות קבוצות שוניתן  לאור הבנה זו, הבנקאות הפתוחה.

 , אוסטרליה ועוד(.STATונמצאים בשלבי יישום שונים )בריטניה, קבוצת ברלין, 

                                                 

1 2366L32015content/EN/TXT/?uri=CELEX:-lex.europa.eu/legal-https://eur 

2 -standards-technical-money/regulatory-electronic-and-services-policy/payment-and-https://eba.europa.eu/regulation

release-activity/press-/regulatory-psd2/-under-communication-secure-and-authentication-customer-ngstro-on 
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בנקים והמפקחים על לצד התפתחות עולם הבנקאות הפתוחה בעולם, הולכת ומתחזקת החשיבות ש

נובמבר בהבנקים יעקבו אחר התפתחות הבנקאות הפתוחה, יזהו את ההשלכות ויפעלו בהתאם. 

 העוסק, בין השאר, גם בנושא זה. API"3 -בנושא "בנקאות פתוחה ו BIC -דוח של הפורסם  2019

 התפתחות הבנקאות הפתוחה בישראל .2

פורסם החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני  2017בינואר 

תאגיד בנקאי יאפשר לנותן שירות  ,חוקל 5'(. לפי סעיף החוק' –)להלן  2017–חקיקה(, התשע"ז

במידע פיננסי של לקוח הנמצא בידי התאגיד הבנקאי,  לצפות'( ן שירותנות' –)להלן השוואת עלויות 

בנוסף, לפי סעיף זה, שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק  .לבקשת הלקוח

 צפייה ושימוש במידע פיננסי מקוון.והממונה על הגבלים עסקיים יקבעו הוראות לעניין ישראל 

 הוראות אלה לא נקבעו, ועל כן, בהתאם לחוק, הסעיף האמור לא נכנס לתוקף.

בימים  כי נדרשים תיקוני חקיקה ואלו מגובשים ,קיימת הסכמה בין כל הרגולטורים הרלוונטיים

 עולם.פה ובאירותפתחות הרגולציות הרלוונטיות בשל הותוך למידה מתמדת  פעולה בשיתוף אלו

בכובעם כצרכני מידע או  ecosystem-כמו כן, נדרשת גם קביעת רגולציה ייעודית לשחקנים השונים ב

, הבנקים לא יהיו מחויבים וקביעת רגולציה ייעודית עד לאישור תיקוני חקיקה אלויוזמי תשלומים. 

  לאפשר גישה לחשבון של לקוח, לגופים שאינם בנקים או חברות כרטיסי אשראי.

במקביל לתהליך גיבוש החקיקה, ולאור החשיבות הרבה שרואה בנק ישראל בקידום החדשנות 

 סטנדרט לבנקאות פתוחה בהגדרתהחל בנק ישראל בתחום השירותים הפיננסיים בישראל, 

התייעצות שכללה לאחר בחינה מעמיקה, . API (Application Programming Interface)המבוסס על 

שונים באירופה )בנקים וחברות פינטק( וכן עם שחקנים התייעצות , בחו"לעם מומחים בארץ ו

בחר בנק ישראל לאמץ את התייעצות עם השחקנים השונים בישראל )בנקים וחברות פינטק(, 

 התאמות נדרשות לצורך יישום הסטנדרט במשק הישראלי.ע וצ, תוך ביהסטנדרט של קבוצת ברלין

 SRC- Security) שגיבשו את הסטנדרט של קבוצת ברליןועצים יהלצורך כך, התקשר בנק ישראל עם 

Research & Consulting GmbH )  וכן גיבש תהליכי עבודה שוטפים מול הבנקים, חברות כרטיסי

עם רגולטורים בנוסף, מקיים בנק ישראל קשר שוטף  האשראי ומול חברות פינטק וטכנולוגיה.

 .  4רלוונטיים נוספים

 בנקאות פתוחה פרויקטקביעת ההוראה ובקידום בנקים בהפיקוח על ה מטרות .3

בישראל הינו בעל פוטנציאל להשפעה מהותית על השירותים הפיננסיים הבנקאות הפתוחה יישום 

וחברות  אתגרים בפני הבנקים המציבוהדרך בה הלקוחות צורכים אותם. משכך, הבנקאות הפתוחה 

 לחברות כרטיסי האשראי ,בנקיםלחות, לקוהזדמנויות חדשות ללצד זאת ו כרטיסי האשראי

 כאמור לעיל, הפיקוח על הבנקים פועל, תוך שיח עם המערכת הבנקאית. ולשחקנים נוספים במשק

הרבה , ליישום הבנקאות הפתוחה מתוך הכרה בחשיבות ecosystem-ים לירלוונט ושחקנים נוספים

ויות אלו, הבנקאות הפתוחה ם זאת, ברור שלצד הזדמניחד ע .לכלל המשק של הבנקאות הפתוחה

חושפת את כלל השחקנים ואת הלקוחות לסיכונים רבים יותר ולא ניתן לחולל מערכת של בנקאות 

                                                 

3   Report on open banking and application programming interfaces, November 2019, Basel Committee on Banking 

Supervision, Bank for International Settlements. 

 משרד המשפטים, משרד האוצר, רשות שוק ההון, רשות התחרות, רשות הסייבר הלאומית, וישראל דיגיטלית. 4
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פתוחה לפני שניתנו לצדדים הכלים לניהול הסיכונים. הוראה זו מגדירה את החובות והכלים לניהול 

י צד ג'. בכך היא מגינה על הסיכונים הן לצד מקורות המידע ומנהלי חשבון התשלום והן לצד ספק

ומקטינה את החיכוך בין השחקנים, תוך מתן הזדמנות  ecosystem-הלקוחות, ועל השחקנים ב

  לחולל שינוי במערכת הפיננסית בישראל.

 

שכן הם גופים מפוקחים וחלה עליהם רגולציה  בנקים וחברות כרטיסי האשראי,על  הוראה זו חלה

בישראל, תפתח לצדדים שלישיים שאינם של בנקאות פתוחה לעניין בנקאות פתוחה. התשתית 

לם חקיקה בנושא בנקאות פתוחה ותוחל עליהם רגולציה שבנקאים או חברות כרטיסי אשראי, כשתו

מקבלת של מסגרת חוקית ורגולטורית להסדרת פעילותם של צדדים שלישיים בעניין זה. החשיבות 

 קטנות,פינטק להיות גופים חדשים ולעיתים חברות  משנה תוקף בשל העובדה כי גופים אלו עשויים

 מוגבלים מאלו של הבנקים., אשר המשאבים והיכולות שלהם בפרט בתחום אבטחת המידע

 לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, קבעתי .4

 .זוהוראה 

 ההוראהמבנה 

 פרקים:ה שמונההוראה כוללת  .5

 .ותחולה הגדרות מבוא להוראה, -כללי 

וחברות כרטיסי אשראי בנקים  שלעוסק בחובה  -יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל': אפרק 

 ;בנקים וחברות כרטיסי אשראילספקי צד ג' שהם  ליישם את הסטנדרט לבנקאות פתוחה

 ;מפרט את תפקידי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה -פרק ב': ממשל תאגידי

מפרט את הנדרש מבנקים ומחברות כרטיסי אשראי ביחס להסכמת לקוח  -: הסכמת לקוחפרק ג'

בכובעם כמקור מידע או כמנהל חשבון תשלום: הקמת הסכמה, אישור ההסכמה בידי הלקוח, קבלת 

 ;הסכמה בחשבון משותף, ניהול שותף של ההסכמה, ביטול ההסכמה

קים וחברות כרטיסי אשראי כמקור מידע או מפרט את הדרישות מבנ -פרק ד': כללים לרמת שירות

 ;כמנהל חשבון תשלום כלפי ספקי צד ג'

מפרט את העקרונות המרכזיים לעניין  -פרק ה': ארכיטקטורה, אבטחת מידע והגנת הסייבר

תשתית הבנקאות הפתוחה ועקרונות מרכזיים שנדרש ליישם לשם ניהול סיכוני אבטחת מידע והגנת 

 ;הסייבר

מפרט את החובות החלות על  -חברת כרטיסי אשראי כצרכן מידע וכיוזם תשלומיםפרק ו': בנק ו

 ;בנקים או חברות כרטיסי אשראי שיבחרו לתת שירותים של צרכן מידע או של יוזם תשלומים

, מפרט את אופן הטיפול בלקוח על ידי הבנקים או חברות כרטיסי אשראי -: פניות לקוחות'זפרק 

 ;צרכני המידע על ידיוכן  בכובעם כמקור מידע

 .מפרט את הדיווחים הנדרשים בנושא בנקאות פתוחה -: דיווחים'חפרק 
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 ההוראהמבנה 

 פירוט לפי סעיפים

 כללי

 להוראה( 1)סעיף   מבוא

ההוראה מגדירה ומסדירה את התשתית של הבנקאות הפתוחה בישראל. היא מסדירה בין השאר  .6

, ההגנות ללקוח ואת הכלים לניהול סיכונים אשראיוחברות כרטיסי ה את החובות של הבנקים

 בסביבה הפתוחה. 

נאותים קצות משאבים להנדרשים וחברות כרטיסי האשראי הבנקים על מנת ליישם את ההוראה,  .7

המביאה לגבש אסטרטגיה עסקית  ,המוגדרים בלוחות הזמנים ליישום הפרויקט)אנושיים וכספיים( 

לנהל את הסיכונים הכרוכים חדשה זו, ואפשרות בסביבה ההזדמנויות החדשות שמתאת  בחשבון

 בכך.

 להוראה( 2)סעיף  הגדרות 

 ההגדרות נועדו להבהיר את המסגרת ליישום ההוראה ולאפשר שפה אחידה.  .8

 –בעולם של בנקאות פתוחה יש מספר שחקנים. בשירותי מידע יש שני סוגי שחקנים: מקורות מידע  .9

הגופים  -הלקוח, וצרכני מידעחשבון מספקים את המידע אודות הו המנהלים ללקוח חשבון הגופים

המספקים ללקוח שירותים בין היתר על בסיס מידע אודות הלקוח, המתקבל ממקור המידע. 

הגופים המנהלים ללקוח  -שחקנים: מנהל חשבון התשלוםסוגי בשירותי ייזום פעולות גם כן יש שני 

 –נת לאפשר ביצוע פעולות תשלום, ויוזמי תשלומים ומאפשרים גישה לחשבון על מחשבון תשלום 

  ת הוראת התשלום. הנותנים שירותים ללקוח ליצירהגופים 

ביחס המספקים גישה לצרכן מידע וחברת כרטיסי אשראי הינו בנק  מקור מידע על פי הוראה זו: .10

קדונות, פיהכוללת: חשבונות עו"ש, כרטיסי חיוב,  של לקוח ובהסכמת הלקוח, לפעילות בנקאית

או חברת כרטיסי אשראי המספקים הינו בנק  מנהל חשבון תשלוםאשראי וניירות ערך, לפי העניין. 

)צרכן מידע ויוזם  ספק צד ג'של הלקוח. התשלום לות בחשבון ופעביצוע לים מגישה ליוזם תשלו

ביעת וק השלמת חקיקה בנושא בנקאות פתוחהאחר לתשלומים( הינו בנק או חברת כרטיסי אשראי. 

, רגולציה לעניין ספקי צד ג' חוץ בנקאיים, תתוקן הוראה זו כך שהבנקים וחברות כרטיסי אשראי

 את תשתיות הבנקאות הפתוחה גם לגופים אלו. ינגישו

 להוראה( 3)סעיף  תחולה 

ההוראה חלה על הבנקים ועל חברות כרטיסי האשראי בפעילותם בישראל ביחס לחשבונות של  .11

חשבון יחיד הינו חשבון שבו כל השותפים  תושב חוץ.ד שהוא עוסק ויחיד שהוא יחייחידים, לרבות 

, על פרויקט מורכב והינ ברות כרטיסי האשראיובחהינם יחידים. יישום הבנקאות הפתוחה בבנקים 

: בשלב הראשון, ייתן הפרויקט מענה לחשבונות יחידים, אותו בשלביםלקדם בנק ישראל  כן החליט

יחידים נבעה ה להתחיל בחשבונות בחירולה גם לחשבונות של תאגידים. הובהמשך תורחב התח

וכן מכך שהיישום עבור יחידים, מכך, שכיום בישראל יש מיעוט פתרונות לאגרגציית מידע בנקאי 

 חשבונות של תאגידים מורכב בעשרות מונים. ב
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 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל –פרק א' 

 להוראה( 5-12)סעיפים 

כיצד ליישם תקן של בנקאות פתוחה. סעיפים ולחברות כרטיסי האשראי מגדירה לבנקים  וראההה .12

אלו מגדירים כי הגישה לפי הוראה זו תהיה פתוחה לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי, וזאת בהתאם 

 )כמפורט בפרק ו'(. כצרכני מידע או כיוזמי תשלומים לרגולציה החלה עליהם 

המידע הפרטני שנדרש להעביר להוראה זו.  'נספח אבהסטנדרט מפורטות  ההנחיות הטכניות ליישום .13

כל פריט מידע מוגדר בסטנדרט  .הסטנדרטשל  14במסגרת הבנקאות הפתוחה מפורט ומתואר בפרק 

רכיבים נוספים ליישום מופיעים לאורך כל הסטנדרט  ., לדוגמא: יתרה בחשבון(attribute) כרכיב

 5-7מוגדרים בסטנדרט מפורטים בפרקים ההשירותים . attributeאו  resources -ומוגדרים כ

 על יתרות בחשבון העו"ש ועוד. ם, לדוגמא הקמת הסכמה, בקשת נתוני(endpoint-)מוגדרים כ

יצור התאמה מלאה יליישם את פרטי המידע באופן ש יםנדרשוחברות כרטיסי האשראי הבנקים 

 או חברת כרטיסי האשראי המקוונים שהבנקהמוצג ללקוח באמצעים  ככל שניתן בין המידע

 במסגרת הבנקאות הפתוחה. לספק צד ג' לו לבין זה המועבר  יםמנגיש

יישום הרכיבים של הסטנדרט והשירותים שלו יהיה בהתאם להגדרת הרכיב כפי שנקבע בהוראה,  .14

 מפורט להלן:כאו השירות 

 ;םמנדטורייחובה ליישם רכיב או שירות  .14.1

הבנק שירות מותנים, אם רכיבים אלו מוצגים בערוצים המקוונים של  חובה ליישם רכיב או .14.2

 ;או חברת כרטיסי האשראי

 .  הבנק או חברת כרטיסי האשראייישום רכיב או שירותים אופציונליים נתון לשיקול דעת  .14.3

הבנקים וחברות כרטיסי האשראי נדרשים ליישם את הגרסה האחרונה של הסטנדרט, כפי  .15

וכן לתמוך בגרסה הקודמת האחרונה. זאת במטרה לאפשר את  ,ק ישראלשמפורסמת על ידי בנ

בכך  .טרם הספיקו להתעדכן בגרסה החדשהההתפתחויות הטכנולוגיות מבלי לפגוע בספקי צד ג' ש

כי בעליה  בהר,יו. תוך פיתוח ושיפור הסטנדרט תתאפשר רציפות של שירותי הבנקאות הפתוחה

הפתוחה, בהתאם ללוחות הזמנים של הוראה זו, הבנקים  הראשונה לאוויר של שירותי הבנקאות

 נדרשים ליישם רק את הגרסה האחרונה שפורסמה. 

הבנקים וחברות כרטיסי האשראי יקימו פורטל מפתחים לטובת ספקי צד ג' בו יתעדו את אופן  .16

בסטנדרט( וכן יאפשרו סביבה להתנסות  םיישום הסטנדרט )בפרט לרכיבים שאינם מנדטוריי

  בשירותי הבנקאות הפתוחה. מעשית

 12זמן של אודות פעילות הלקוח בתקופת נדרשים לספק מידע וחברות כרטיסי האשראי הבנקים  .17

. פניה שחורגת מתקופת הזמן המקסימלית האפשרית שקדמו לבקשה להעברת המידע חודשיםה

מו לבקשה חודשים שקד 12-היה וצרכן המידע ביקש את המידע לזמן קצר מתענה בהודעת שגיאה. 

 להעברת מידע, יספקו הבנקים וחברות כרטיסי האשראי רק את המידע המבוקש. 

 -1981-ה לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א7בהוראה קובע כי יישומו של סעיף  12סעיף  .18

העברת מידע אודות יתרה של לקוח בחשבון העו"ש שלו לגופים פיננסים מפוקחים, יעשה על המחייב 

הוראת ניהול בנקאי ל 1, קבועות בפרק חלחוק ה7 סעיף ההוראות ליישוםכיום, . החדש פי הסטנדרט

, כניסת הוראת הבנקאות הפתוחה לתוקףלאחר לגבי לקוחות יחידים יבוטל . פרק זה 367מס'  תקין

. בכך ויישאר בתוקפו לגבי לקוחות שהינם תאגידים, עד למימוש בנקאות פתוחה גם לגבי אלה
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ומפשט את התהליכים עבור  הבנקים את אופן העברת המידע אודות יתרת העו"ש משדרג הפיקוח על

 . הלקוחות

 ממשל תאגידי –פרק ב' 

 להוראה( 13-14)סעיפים 

ועשויה  ,חברות כרטיסי האשראי לסיכונים חדשיםאת הבנקאות הפתוחה חושפת את הבנקים ו .19

ם של פגיעה בפרטיות הלקוחות. להגביר סיכונים קיימים, בפרט סיכונים של אבטחת מידע וסיכוני

וכן  ,כמקור המידע או כמנהל חשבון התשלוםשל הבנקים וחברות כרטיסי האשראי זאת בתפקידם 

 נדרש ניהול סיכונים הדוק בצד הבנק ,. על כן(צרכן מידע או יוזם פעולות)בתפקידם כספק צד ג' 

ות של הדירקטוריון ההוראה מפרטת את תחומי האחריבהתאם, . ובצד חברת כרטיסי האשראי

 וההנהלה הבכירה. 

על הדירקטוריון לוודא כי הסיכונים הגלומים בבנקאות הפתוחה מנוהלים בהתאם להוראות  .20

 ,בין היתר ,. זאתהפיקוח על הבנקים ולמסגרת ניהול הסיכונים של הבנק או חברת כרטיסי האשראי

 ת פתוחה. על ידי קביעת אסטרטגיה, סקירה ואישור המדיניות לניהול בנקאו

ההנהלה הבכירה אחראית לגבש את המדיניות ולהטמיע אותה, לקבוע תחומי אחריות ברורים  .21

ולהקצות משאבים נאותים לניהול הסיכונים וכן לפקח על יישום המסגרת לניהול הבנקאות 

 הפתוחה. 

 הסכמת לקוח –' גפרק 

 להוראה( 15-30)סעיפים 

 קבלת ההסכמות

והסכמות הלקוח למתן  הלקוח להעברת מידע תוהסכמיין קבלת דרישות לענפרק זה מפרט את ה .22

. של מספר יחידים חשבון משותףלחשבון של לקוח שהוא בעלים יחיד ו, בהתייחס להוראת תשלום

, בכדי לאפשר גישה של של ההסכמות האמורות ניהולןאופן קבלתן ואת אופן הפרק מפרט  ,כןכמו 

חברות כרטיסי אשראי כמקור על הבנקים ועל החלות בות החו עוד נקבעו .ספק צד ג' לחשבון הלקוח

 , יש בכך גםפתוחההבבנקאות כאמור, מעבר להזדמנויות הגלומות מידע וכמנהל חשבון תשלום. 

כן,  . עלבחשבון של לקוח פוטנציאל לחשיפת מידע רגיש אודות לקוח או לביצוע פעולות לא מורשות

ן תשלום לא יאפשר לספקי צד ג' גישה לחשבון ללקוח ההוראה קובעת כי מקור מידע או מנהל חשבו

שיזם  ללא הסכמה ישירה ומפורשת שניתנה למקור המידע או למנהל חשבון התשלום מצד הלקוח

  , להעברת מידע או למתן הוראת תשלום.את ההתקשרות עם ספק צד ג'

הסכמה  מידע. שלקוח נותן להעברת המידע ממקור מידע לצרכןהסכמה להעברת מידע הינה הסכמה  .23

זו יכולה להינתן אך ורק על ידי מי שהוא בעלים בחשבון. הסכמה למתן הוראת תשלום הינה הסכמה 

מיוזם תשלום. הסכמה זו יכולה  השלקוח נותן למנהל חשבון התשלום לבצע הוראת תשלום שהגיע

דומה  , הרשאי לבצע פעולהמיופה כוח בחשבוןעל ידי להינתן על ידי הבעלים של החשבון או 

  . בערוצים המקוונים

על מנת שלקוח יוכל לתת הסכמתו מקוונים, שירותים מאחר ושירותי הבנקאות הפתוחה הינם  .24

 בין הלקוח הסכם בנקאות בתקשורתקיומו של נדרש למקור המידע או למנהל חשבון התשלום, 

, תשלוםלבין מקור המידע או מנהל חשבון האו עם יוזם התשלומים  שמתקשר עם צרכן המידע

עם יוזם  ואשל הלקוח שמתקשר עם צרכן המידע הסכמה  .המאפשר לבצע את הפעולות הרלוונטיות
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בכפוף לקיומו של הסכם בנקאות בתקשורת עם  ,באופן מקווןרק יכולה להתקבל התשלומים 

 . ובכפוף לזיהוי הלקוח ואימות זהותו הלקוח, המאפשר ביצוע פעולות בערוצים המקוונים

ינהל רק הסכמה בטחת מידע ופישוט ניהול ההסכמות עבור הלקוח, מקור מידע מטעמים של א .25

לכל לקוח מול כל ספק צד ג'. יובהר כי ככל שמקור המידע מעמיד לרשות הלקוח מתמשכת אחת 

לדוגמא מספר אפליקציות או אתרים שכל  (,ערוץ פעילות – )להלן יותר מערוץ מקוון אחד מאותו סוג

לנהל רשאי חר של מקור המידע או לפעילות עסקית שונה, מקור המידע נועד למותג אמהם אחד 

יובהר כי בקשה להקמת הסכמה . ערוץ פעילותהסכמה אחת לכל לקוח מול כל ספק צד ג' בכל 

להעברת מידע שטרם הבשילה להיות הסכמה תקפה לא תבטל הסכמה מתמשכת קיימת תקפה של 

לו בה כל ההסכמות הנדרשות מצד שותפים לקוח. כמו כן הסכמה להעברת מידע שטרם התקב

 ( לא תבטל הסכמה מתמשכת תקפה. partial validנוספים )הסכמה בסטטוס 

בחשבון משותף שנדרשת בו, על פי הסכם עם הלקוח, הסכמת יותר מבעלים אחד בחשבון לשם  .26

ל את , לא יעביר מקור מידע כל מידע אודות החשבון לצרכן מידע בטרם קיבלצד ג' מידע העברת

 בחשבון,יתר הבעלים לקבל את ההסכמה של ל יכו מקור המידעההסכמות הנדרשות להעברת מידע. 

פתיחת החשבון בסעיף ייעודי ומפורש לעניין הסכמה להעברת מידע, במסגרת בקשה הליך במסגרת 

 .ותם אחר בין הבנק ללקוחאו במסגרת כל הסכ להעברת מידע לספק צד ג' מסויםשל לקוח ספציפית 

משותף, בו לא הוסדרה במפורש ההסכמה הנדרשת להעברת המידע לצרכן מידע, יפעל מקור  חשבוןב

בדומה לאופן בו הוא נוהג בעת קבלת בקשה לביצוע בהתאם לחובת הזהירות החלה עליו, המידע 

 פעולה בחשבון. 

, חמיופה כובחשבון משותף שבו נדרשת הסכמה למתן הוראת תשלום של יותר מאחד הבעלים או  .27

 תבוצע הוראת התשלום רק לאחר קבלת כל ההסכמות הנדרשות לביצוע אותה פעולה בחשבון. 

על מקור  ,(valid)בסטטוס  וההסכמה בתוקף על ידי אחד הבעליםלהעברת מידע  ככל שנתנה הסכמה  .28

, יראו השותפים האחרים הסכמתנדרשת גם אם  .להודיע ליתר הבעלים על כך לכל הפחות,המידע 

בהסכמה זו כהסכמה חלקית ויאפשרו ליתר הבעלים לאשר אותה, לפחות בערוצים המקוונים. ככל 

ההסכמה של מתן מיום  עסקים ימי 5 לכל הפחות תוךשלא התקבלו ההסכמות של יתר השותפים 

מתוך כוונה להקל על תהליך ההצטרפות בטלה. תיחשב כלהעברת מידע ההסכמה הלקוח הראשון, 

, השותפים הנוספים בחשבון יוכלו לאשר את הבקשה של הלקוח בחשבון שותפיםאשר יש כלשירות 

, ובלבד שיש לשותפים הסכם בנקאות יוזם ההתקשרות מול ספק צד ג' באמצעים המקוונים

כי מקור המידע צריך לאפשר ליתר השותפים לתת את הסכמתם, אך אינו נדרש  יובהר בתקשורת.

יובהר כי במקרה של הצטרפות שותף לחשבון לאחר הקמת הסכמתם.  לפעול באופן יזום כדי לקבל

מקור  הסכמה להעברת מידע, על מקור המידע ליידע את השותף הנוסף בדבר קיומה של ההסכמה.

לאחר  .נוסף לחשבון שותףהצטרפות  ה להעברת מידע רק בשלמאינו רשאי לבטל הסכ המידע

הקיימות  ות לבטל הסכמות להעברת מידעהאפשר ,לשותף המצטרף בכל עתהצטרפותו תעמוד 

 . ניתנו לפני מועד הצטרפותובחשבון, גם אם 

הלקוח זהות הוי ואימות זימחייבת העברת מידע הינה פעולה בסיכון גבוהה ולכן מתן הסכמה ל .29

הסכמה למתן הוראת  מתןהלקוח בעת  זהות . זיהוי ואימותלפחות שני גורמי אימותבאמצעות 

של הבנק או של  קבלת אותה הוראה ישירות מהלקוח בערוצים המקווניםלתשלום תעשה בהתאם 

או למיופה יובהר כי על הבנק וחברת כרטיסי האשראי להעמיד ללקוח . חברת כרטיסי האשראי

בערוצים  ביתר הפעילויות או למיופה הכוח את אותם גורמי אימות שהם מעמידים ללקוחהכוח 

 .  מאותו סוג מקוונים
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את הסכמתו ליתן ורטים בהוראה הינם עולמות התוכן לגביהם יכול הלקוח סלי המידע המפ .30

להעברת מידע. בהסכמת לקוח להעברת מידע על סל מסוים, יעביר מקור המידע את הפרטים 

. הסטנדרט אינו מאפשר ללקוח או 14הנדרשים כאמור בסטנדרט ובפרט אלו המפורטים בפרק 

זאת, על מנת לייצר סלי מידע בסיסיים  דע בתוך כל סל.למקור המידע לבחור תתי סלים או סוגי מי

  ולפשט את התקשורת בין הגופים.

, יובהר כי בשלב זה ההוראה מתייחסת לשירותי חובה הקשורים בחשבונות עו"ש ובכרטיסי חיוב .31

. בנק ישראל פועל להרחבת הסטנדרט כך שישמש גם לסלים המידע הנוספים: כפי שמקובל באירופה

 ונות וניירות ערך. לאחר הגדרתם, הם יתוארו ויפורטו בתוך הסטנדרט. אשראי, פיקד

מתן הסכמה של לקוח למקור מידע להעברת מידע אודות היתרות בחשבון הלקוח לגוף לעניין  .32

ההסכמה ה לחוק הבנקאות )שירות ללקוח((, 7להוראה )מתוקף סעיף  12פיננסי, כאמור בסעיף 

, למעט שם העו"ש חשבוןאודות נוספים נתונים ללא  ,סוג מטבעתתייחס רק לנתוני יתרות עו"ש לפי 

 . החשבון ומספרו

על מנת לפשט את התקשורת בין הגופים, ולמנוע מצב שבו בקשות מידע מסורבות מסיבות טכניות  .33

מצרכן מידע בקשה להקמת הסכמה של לקוח להעברת מידע מקור מידע שקיבל נקבע כי בלבד, 

שבון הלקוח ללא ציון סוג המטבע, יציג ללקוח בקשה להקמת הסכמה אודות יתרות או תנועות בח

בו מחויבים  במסגרת הגילוי הנאות וחחזקה זו תשוקף גם ללק .להעברת המידע ביחס לכל המטבעות

 .צרכני המידע

הסטנדרט מחייב את הבנקים לתמוך בשתי אפשרויות להעברת בקשת לקוח מצרכן מידע לשם מתן  .34

האפשרות הראשונה היא העברת בקשה מפורטת מאת : ק להעברת מידעהסכמתו של הלקוח לבנ

מספרי החשבון )לרבות שם הבנק והסניף בו החשבון , הכוללת את (detailed consent) צרכן המידע

המטבע אליו  סלי המידע )עולמות התוכן שאודותיהם יועבר המידע לצרכן המידע(,מנוהל(, 

העברת  היא ותוקף ההסכמה. האפשרות השנייהת( )שקלים או כל המטבעו מתייחסת ההסכמה

את סלי המידע ותוקף הסכמת הלקוח, כאשר בחירת מספרי  תבקשה מאת צרכן המידע הכולל

כשמקור  ,(bank offered consentבידי הלקוח באמצעים המקוונים של הבנק )החשבונות נעשית 

 .באופן פרטני כל חשבון וחשבוןבבת אחת את כל החשבונות או לבחור  המידע מאפשר ללקוח לבחור

לכל  bank offered consentכרטיסי האשראי לתמוך באפשרות של  הסטנדרט מחייב את חברות .35

בקשה חדשה למתן הסכמה להעברת מידע אודות כרטיס חיוב ולתמוך באפשרות של בקשה מפורטת 

(detailed consent רק בעת )של הסכמה קיימת( קיימת של לקוח, )בשל פקיעת תוקף חידוש הסכמה 

או במקרים בהם חברת כרטיסי האשראי מעבירה לצרכן המידע את המספר הממוסך של כרטיס 

האבחנה האמורה, מבוססת על שיקולי אבטחת מידע והגנת הפרטיות, שכן . (masked panהחיוב )

אצל חברת כרטיסי אשראי נדרש מספר ממוסך של כרטיס  חיובכרטיסי לעניין בעת מתן הסכמה 

לצרכן המידע את המספר ימסרו  ,וקיים חשש שלקוחות שלא יודעים מהו המספר הממוסך ,החיוב

  המלא של כרטיס החיוב.   

ההוראה מגדירה את הפרטים שעל הבנק או חברת כרטיסי האשראי להציג ללקוח בטרם קבלת  .36

להעברת  הלקוח יתן את הסכמתוכך, להעברת מידע או למתן הוראת תשלום.  ואישור ההסכמה של

מידע או למתן הוראת תשלום לאחר שמקור המידע או מנהל חשבון התשלום הציג לו את כל 

יובהר כי במסגרת המידע וההסברים הפרטים המפורטים בהוראה בתצורה המוצגת בנספח ב'. 

להציג ללקוח את הצורך בקבלת  רשאיםהנוספים שמציג הבנק או חברת כרטיסי האשראי, הם 

  תפים בחשבון. הסכמות מיתר השו
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לצרכני המידע או ליוזמי התשלומים שירות של הודעות יזומות לעניין רשאי לספק מקור המידע  .37

(. מקור מידע או מנהל חשבון תשלום נדרש לאפשר גישה push notification) ת הלקוחסטטוס הסכמ

, גם המידע בדרך של משיכת (36.2לשירותים של מידע על סטטוס ההסכמה של לקוח )כאמור בסעיף 

 שירות של הודעות יזומות.   לספק צד ג' מסוים  סיפקאם 

 

 ניהול ההסכמות

שינוי הסכמה להעברת מידע או שינוי הסכמה למתן הוראת תשלום יכולים להתבצע רק מול צרכן  .38

, בשל ההשפעות של שינוי ההסכמות על הפעילות של צרכן מידע או יוזם תשלומים, בהתאם לעניין

ים שהוא נותן ללקוח ועל יוזם התשלומים בהסדרת התשלומים מול המוטב שמקבל המידע בשירות

 .את התשלום

הסטנדרט . צרכן המידעמול רק יכולה להתבצע , להעברת מידע לשינוי הסכמהשל הלקוח בקשה  .39

לאור  ,, בין היתרמגדיר שינוי הסכמה כביטול הסכמה קודמת והקמת הסכמה חדשההאירופאי 

קיבל מקור על כן, אם . רק הסכמה מתמשכת אחת ללקוח מול צרכן מידע העובדה שניתן לנהל

לביטול עליו לפעול , מטעם הלקוחלהעברת מידע  בקשה לשינוי הסכמה מצרכן המידע,המידע 

 הקמת הסכמה חדשה בהתאם לאמור בפרק זה בהוראה. לו להעברת מידע ההסכמה הקודמת

ציג ללקוח בכל עת את להמקור מידע , נדרש על המידע מעגלי ההגנההינו אחד ממאחר שהלקוח  .40

ובסטטוס  valid)בסטטוס , הסכמות תקפות הקיימות בחשבונולהעברת מידע פרטי ההסכמות 

suspended )בסטטוס  והסכמות שטרם אושרו על ידי כל השותפים(partially authorized) . ,כמו כן

הסכמות הפרטי  ;שפג תוקפן מידע להעברת הסכמותהפרטי  את בקשת לקוחמקור מידע יציג על פי 

הסכמות העל ידי הלקוח )מול מקור המידע או באמצעות צרכן המידע(; פרטי  שבוטלולהעברת מידע 

יובהר כי יוצגו רק הסכמות שהיו  .להעברת מידע שמקור המידע ביטל את הגישה שניתנה מתוקפן

המידע בוחר להציג באותם  ככל שמקורעל ידי כל השותפים. בשלב מסוים תקפות או טרם אושרו 

)בנקים וחברות כרטיסי  5מסכים גם הסכמות להעברות מידע שניתנו לגופים שאינם מנויים בסעיף 

   להוראה זו, ייתן על כך גילוי ללקוח.)גופים פיננסים(  12או בסעיף אשראי( 

להעברת הסכמתו את לבטל , כמפורט לעיל, לקוח רשאי להעברת מידע בשונה משינוי פרטי הסכמה .41

תועבר באמצעים  מול מקור המידע לקוחבקשת  מול צרכן המידע או ישירות מול מקור המידע. מידע

ההוראה קובעת את הפעולות הנדרשות ממקור  ., לבחירת הלקוחהנהוגים ביניהם להעברת הודעות

 יובהר כי כל אחד מהשותפים בחשבון יכולמידע בעת ביטול הסכמה להעברת מידע על ידי לקוח. 

 לבטל את ההסכמה להעברת מידע, גם אם הוא אינו הלקוח שיזם את ההתקשרות מול צרכן המידע.  

צרכן מידע לכלל  לשלא לאפשר באופן זמני גישה שההוראה מפרטת מצבים בהם מקור המידע נדרש  .42

, . זאתלהעברת מידעמטעם הלקוח  ותהסכמשל לכאורה על אף קיומן  ,החשבונות או לחשבון מסוים

לגבי קבילותה של הסכמת הלקוח סביר לאירועי אבטחת מידע או חשש סביר ים של חשש במקר

יש חשש שמדובר בלקוח  מקור המידעכאשר ללדוגמא וכו'. חשש לקבילותה של הסכמה יכול לעלות 

שאינו מורשה משתמש בגורמי האימות של שאדם או שמתעוררת שאלה לגבי כשירותו המשפטית 

. במקרה של חשש של מקור המידע לפריצת בשמו ות להעברת מידעהלקוח על מנת לתת הסכמ

אבטחת אצל צרכן המידע, רשאי מקור המידע להשעות את כל הסרטיפיקטים של אותו צרכן מידע, 

. ההוראה קובעת את הפעולות הנדרשות ממקור של הלקוחות ככל שהדבר נדרש להגנה על המידע

במסגרת מסמך המדיניות שלו,  יכי ביטול ההשעיהמקור המידע יקבע את תהלמידע במקרים אלו. 

  . להוראה 14כאמור בסעיף 
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מקור המידע נדרש לבטל את הגישה לחשבון לקוח, על אף ורק בהם ההוראה מפרטת מצבים בהם  .43

קיומן של הסכמות להעברת המידע וכן את הפעולות הנדרשות ממקור מידע במקרים אלו. יובהר כי 

ע בשל ביטול הסכם בנקאות בתקשורת באחד מחשבונות הלקוח אם בוטלה הגישה לצרכן מיד

תת הסכמה חדשה לגבי יתר החשבונות שנכללו בהסכמת הלקוח להעברת מידע, הלקוח רשאי ל

 ובלבד שיתר החשבונות עומדים בתנאים להקמת הסכמה של לקוח להעברת מידע. 

במקרים אחרים שאינם  למען הסר ספק מקור המידע אינו רשאי לבטל את הגישה לחשבון לקוח .44

 הבאים: במקריםלבטל את הגישה רשאי מנויים בהוראה ובפרט אינו 

שינוי רמת הסכם בנקאות בתקשורת לצפייה במידע, שכן בעת מתן ההסכמה להעברת מידע,  .44.1

 החשבון עמד בכל הכללים הנדרשים למתן הסכמה זו. 

במקרה זה הבנק יעביר  יובהר כי) שהוא בנק של מקור המידע העברת החשבון בין סניפיו .44.2

  ; (, לפי שיקול דעתוהישן IBAN-החדש או ה IBAN-בתשובותיו לצרכן המידע את ה

 ;מתן ההסכמה לאחר בערוצים המקוונים של מקור המידעבפועל הלקוח לא עשה שימוש  .44.3

 הצטרפות שותף לחשבון; .44.4

 .עביטול הבעלות של אחד מהשותפים בחשבון, שלא יזם את ההתקשרות עם צרכן המיד .44.5

 

 כללים לרמת שירות –פרק ד' 

 להוראה( 31-39)סעיפים 

 רמת השירות שיתן מקור מידע או מנהל חשבון תשלום לספקי צד ג'. פרק זה מפרט את  .45

מקור המידע או מנהל חשבון התשלום יקבעו מדיניות לעניין רמת השירות ויפרסמו אותה בפורטל   .46

הפחות בהתאם לזו הניתנת ללקוח ישירות המפתחים. רמת השירות ועדכניות המידע יהיו לכל 

 . של מקור המידע בערוצים המקוונים

, ל בנקים וחברות כרטיסי אשראי להנגיש לספקי צד ג'עאת שירותי החובה שבנוסף פרק זה קובע  .47

. אופן מתן השירותים מוגדר שהונפק לו הסרטיפיקט בהתאם להרשאות שקיבל ספק צד ג' במסגרת

 .בסטנדרט

הינם לשיקול דעת הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. ככל  בסטנדרטים המוגדרים שירותים נוספ .48

 הסכמית לקבלת שירותים אלו.להתקשר עמם שאלו בחרו ליישמם, הם רשאים לדרוש מספקי צד ג' 

יובהר כי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי רשאים לספק שירותים נוספים של בנקאות פתוחה גם 

  ובלבד שיעמדו בכללי כל דין.  הפיקוח על הבנקיםעל ידי נקבעו אם אלו לא 

הוראות תשלום שהתקבלו בבנקאות הפתוחה יבוצעו על ידי מנהל חשבון התשלום לכל הפחות  .49

של מנהל חשבון מבוצעות הוראות תשלום שהתקבלו מהלקוח בערוצים המקוונים בו באותו אופן ש

דיפות בביצוע הפעולה, סוג מערכת בהיבטים של עמלות הנגבות מהלקוח, סדר עהתשלום, זאת, 

יובהר כי אם מנהל חשבון התשלום מאפשר לבטל הוראות התשלומים וביטול הוראת התשלום. 

  יוזם תשלומים.  תתשלום, יחול הדבר גם לעניין הוראות תשלום שהגיעו באמצעו

 ארכיטקטורה, אבטחת מידע והגנת הסייבר –פרק ה' 

 להוראה( 40-46)סעיפים 

את העקרונות המרכזיים לעניין אופן העבודה בבנקאות הפתוחה. פירוט ההיבטים רט פרק זה מפ .50

 . סטנדרטהטכנולוגיים מופיע ב
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אלא אם ספק צד ג' הזדהה  ,מקור מידע או מנהל חשבון תשלום לא יאפשרו גישה לספק צד ג' .51

 . בסטנדרטוהכל בהתאם לאמור  ,בסרטיפיקט תקף עם תפקיד מתאים לשירות אותו הוא מבקש

 מנהל חשבון תשלום יקבל הוראות תשלום מספק צד ג' שנחתמו בחותם אלקטרוני.  .52

 מקור המידע ומנהל חשבון תשלום יישמו טכנולוגיות לניטור הפניות של ספקי צד ג'.  .53

 בנק וחברת כרטיסי אשראי כצרכן מידע וכיוזם תשלומים –פרק ו' 

 להוראה(   47-58 )סעיפים

כצרכן כשהם משמשים ות על הבנקים ועל חברות כרטיסי אשראי פרק זה מפרט את החובות החל .54

החובות האמורות בפרק זה מתייחסות  ., ככל שברצונם לעסוק בפעילות זומידע וכיוזם תשלומים

כספקי צד ג' ללקוחות המקבלים מהם ת היחסים שבין הבנק או חברת כרטיסי האשראי ולמערכ

רכת היחסים עם בנקים אחרים או חברות כרטיסי בנקאות פתוחה, ולמעעל בסיס ממשקי שירותים 

 אשראי אחרות המהווים מקור מידע או מנהל חשבון תשלום. 

שירותי בנקאות פתוחה מתן  ספק צד ג' לא יתנהיובהר כי בהתאם לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(,  .55

 ללקוח בקבלת שירותים פיננסים אחרים. 

על לקוח לקבלת את השירותים שהוא מספק המפורשת של ה וספק צד ג' נדרש לקבל את הסכמת .56

הוא נדרש להציג ללקוח את ההסכמות התקפות להעברת  ,כמו כן בנקאות הפתוחה.בסיס ממשקי ה

לאפשר ללקוח ו, (suspended-ו valid ,partially valid)הסכמות בסטטוס  או לייזום תשלומים מידע

ל בעת קבלת הוראה מלקוח לביטול לבטלן בכל עת. ההוראה קובעת כיצד על צרכן המידע לפעו

, כשהביטול נעשה מולו באופן שמשלים את החובות החלות על מקור המידע הסכמה להעברת מידע

כמו כן, קובעת ההוראה כיצד על צרכן המידע לפעול במקרה של חסימת הגישה על . כמפורט לעיל

 .ובפקיעת תוקפה של ההסכמה להעברת מידע ידי מקור המידע

 ו שירותיםיללקוחות להציעשהתקבל ממקורות המידע ו עלעשות שימוש במידרשאי צרכן מידע  .57

 . שונים, בכפוף לאמור בהוראה

ההוראה מתייחסת למועד שבו מחויב צרכן המידע למחוק מידע אודות לקוח וכן למידע שהוא רשאי  .58

   לשמור גם לאחר ביטול ההסכמות של הלקוח להעברת מידע.

בו יעבוד ספק צד ג' בכדי לוודא כי עבודתו לא חושפת את המערכת ההוראה מגדירה את האופן  .59

סיכוני אבטחת מידע, הגנה על פרטיות וסיכוני המשכיות עסקית ובהם  ,הבנקאית לסיכונים עודפים

 של הבנקים וחברות כרטיסי אשראי.

צל ההוראה אוסרת על ספקי צד ג' לבקש מלקוחות את גורמי האימות שלהם אצל מקור המידע או א .60

לאסוף מנהל חשבון תשלום. בכך למעשה ההוראה לא מאפשרת לבנקים או לחברות כרטיסי אשראי 

לא למסור סיסמאות שבחשבונות של יחידים, תורמת לחינוך הציבור  screen scrapingמידע בשיטת 

 ומקטינה את הסיכונים במסירת סיסמאות ובפעילות דיגיטלית של לקוחות. 

 לקוחותטיפול בפניות  –ז' פרק 

 להוראה(  59-62סעיפים )

לקוחות אל השחקנים במערכת הבנקאות הפתוחה של אופן הטיפול בפניות פרק זה מפרט את  .61

 . במקרה של פגם במידע ללקוחו/או פיצוי  ומסדיר מי נדרש לתת מענה 
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המידע. בגלל שהלקוח לא בהכרח יודע  צרכןהמידע הוא החוליה שקושרת בין מקור המידע ובין  .62

נפל הפגם, מצאנו לנכון לכתוב הסדר פרטני. ביתר הפגמים יחול הדין הכללי. יש להניח  איפה

 המידע, הלקוח יפנה אליו ולא אל מקור המידע. צרכןשבמקרה של פגם בשירות של 

בין אם המידע מוצג באופן גולמי ובין אם הוא מעובד על ידי נותן שירותי  -לעניין מהימנות המידע  .63

 המידע.

האחריות לפגם )וכתוצאה מכך לנזק( היא גם כאשר יש גורמים נוספים שאחראים לאותו נבהיר כי  .64

 פגם, כאשר כל אחד אחראי לחלק שלו בפגם. 

 דיווחים  –ח' פרק 

 להוראה(64 -63)סעיפים 

מאחר שמדובר בפעילות חדשנית ומורכבת, ולאור החיכוכים האפשריים בין השחקנים השונים  .65

בכוונת הפיקוח על הבנקים לעקוב אחרי יישום ההוראה ולנסות לפתוח במערכת הבנקאות הפתוחה, 

שיש להעביר במסגרת  צבים בהםהמפרק זה מפרט את חסמים נוספים ככל שיזוהו. בהתאם, 

הנדרשים בפעילות בנקים וחברות כרטיסי אשראי כמקור לפיקוח על הבנקים הדיווחים המיידים 

ערכת במדיווחים שוטפים אודות פעילותם הבנקים יעבירו קובע כי וכן  ,מידע וכמנהל חשבון תשלום

 . , במסגרת הוראת דיווח לפיקוח על הבנקיםהבנקאות הפתוחה

 תחילה

 למעט: 31.12.2020יום בחילתה של הוראה זו ת .66

)מידע אודות כרטיסי  וכל ההוראות הנלוות לסעיפים אלו 38וסעיף  36.8עד  36.6סעיפים  .66.1

 . 1.7.2021מועד תחילתם הינו  -תנועות בכרטיסי חיוב (חיוב, יתרות בכרטיסי חיוב ו

)מידע אודות אשראי, פיקדונות  20.9עד  20.7סעיפים מתן גישה למידע מהסוג המפורט ב .66.2

 . 31.12.2021ההוראות הנלוות לסעיפים אלו יכנסו לתוקף ביום  וכלוניירות ערך( 

 1פרק חושל לקוח לגוף פיננסי( בהוראה זו )העברת המידע בדבר היתרה בחשבון עו"ש  12סעיף  .67

כוח לדרישות מ יישומיים חלופיים יםמגדיר'( 367'הוראה  -)להלן 367בהוראת ניהול בנקאי תקין 

. לפיכך, ועל (2017-החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )התשע"ז

יישום ל 367הוראה התאם לב מהיישוםמנת לאפשר לגופים הפיננסים תקופת הערכות ומעבר חלק 

לעניין  367בהוראת ניהול בנקאי תקין  1פתוחה, כאמור בהוראה זו, לא יחול פרק חבבנקאות 

 .31.12.2021החל מיום רק  החצנת נתוני העו"ש לבקשת לקוח שהוא לקוח יחיד,

ביחס  367 הבהורא( לעניין שירותי ריכוז מידע ללקוחות)פרק ח'  , לא יחול31.03.2022החל מיום  .68

, שכן הוראה זו מטפלת במכלול היחסים שבין בנקים וחברות כרטיסי אשראי לחשבונות יחידים

לשירותי ריכוז מידע יחס פרק זה ימשיך להתקיים ב .ללקוחותיהם בשירותים של ריכוז מידע

 תאגידים. ללקוחות שהם 

בנקאות פתוחה  להוראה ע, לא יבוטלו כל עוד ה367 בהוראהק ח' שניתנו בעבר לפי פר ההיתרים .69

 ף.לא תכנס לתוקגידים לעניין חשבונות תא
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 עדכון הקובץ

 מצ"ב דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין. להלן הוראות העדכון:  .1

 להכניס עמוד להוציא עמוד

------  [1( ]02/2020) 1-13 

 
 

 

 בכבוד רב,        

         

 ד"ר חדוה בר         

 המפקחת על הבנקים       
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