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 בחינות רטרוספקטיביות של החלטות רשות התחרות

 

של החלטות ( Ex-Post)רטרוספקטיביות  הערכותמספר רשות התחרות ערכה בשנה האחרונה 

 אחרות שבצעה רשות התחרות.   או פעולות הממונה על התחרות 

תחקור וביקורת מממונה ושל התערבויות הרשות היא חלק בדיעבד של החלטות שקבלה ה הערכה

המתודולוגיה שבה נבחנים שווקים ועסקאות,  הרשות על פעולותיה במטרה לשפר אתערכה עצמית ש

יתכן, שסקירות מסוימות ילמדו . ויעילות הפעולות שנוקטת הרשות מערך קבלת ההחלטות ברשות

 שנבחנו.  הספציפיים גם על צעדי התערבות נוספים שיש לנקוט על מנת לתקן כשלים בשווקים

 1עולם.ברחבי ההחלטות והתערבויות עבר מבוצעות ברשויות תחרות של השפעות  הערכת

תחה הרשות ינ אמצעותהשב המתודהשבוצעו יאפשר לציבור ללמוד על  בחינותפרסום סקירות של ה

ועל התחקור הפנימי שנעשה על מנת לבחון  ,או בוצעה התערבות שווקים שבהם התקבלו החלטות

      בדיעבד פעולות אלו.

הסקירות יתייחסו לנושא עיקרי שנבחן לצורך קבלת ההחלטה ויתארו את השינויים שהתרחשו, אם 

 מלואשיפורסמו פירוט של  אין בסקירותהתרחשו, מאז החלטת הממונה או מאז התערבות הרשות. 

של הניתוח שהביא את  ממצה תיעוד, ואף לא טרם קבלת ההחלטות מושא הבחינותהבדיקות שנעשו 

   .אלא רק של האספקטים שנבחנו בהערכה הרטרוספקטיבית הרשות להחלטה

יפורטו ובחלקן  ,בחלק מהסקירות הרשות תפרט את מסקנותיה מהבחינה הרטרוספקטיבית שנעשתה

אלו ילמדו על מצב  סקירותמסקנות ברורות.  עולות מהןלא אם  , אףהממצאים שעלו בבחינהרק 

  שמטבע הדברים עשוי להשתנות. מצב דברים , ה הרטרוספקטיביתהדברים במועד ביצוע הבחינ

ההערכות הרטרוספקטיביות אינן מתיימרות להיות מחקר השפעה מלא כדוגמת מחקר ההשפעה 

זאת בעיקר בשל מחסור  2המחקר בנוגע לצו המוסכם בתחום תחליפי החלב,שנעשה על ידי חטיבת 

שדורשים משאבים  במשאבים. קיום מחקר השפעה מלא מחייב איסוף נתונים רחב, ניתוחו ובחינתו

הרשות  ולכן ים שבהם הם נערכים,קוגורמים בשומעמיסים גם על מחקרי השפעה  .רבים מהרשות

אחת לתקופה. ההערכות הרטרוספקטיביות הסתפקו בבחינה של רק עורכת מחקרים כאלה 

 האינדיקציות בשווקים הרלוונטיים בעקבות בדיקה מצומצמת יחסית. 

   , בחרה הרשות לנתח החלטות שונות בשווקים שונים, כדלקמן:2019בשנת 

                                                        
 Peter Ormosi, Franco Mariuzzo, and Richard Havell withראו סקירה מקיפה שנעשתה בעניין על ידי הנציבות האירופית:  1

Amelia Fletcher, Bruce Lyons, A review of merger decisions in the EU: What can we learn from ex-post 

evaluations? (2.7.2015 ;)בריטניה: מחקר רטרוספקטיבי ביחס לפיקוח על מיזוגים בשווקים דיגיטליים ב ראו גם  Ex-post 

Assessment of Merger Control Decisions in Digital Markets (9.5.2019)  

 1.pdf-https://www.learlab.com/wpcontent/uploads/2019/06/CMA_past_digital_mergers_GOV.UK_version ; וגם

 Ex post merger review: An evaluation of three Competitionמחקר רטרוספקטיבי שנערך על ידי רשות התחרות הקנדית: 

Bureau merger assessments (1.8.2007) ; שערך ארגון ה רשימהראו-OECD  :ביחס למחקרי רטרוספקטיבה שנערכו בעולם

Reference guide on ex-post evaluation of competition agencies’ enforcement decisions  '69-77עמ: 

2016web.pdf-evaluation-expost-guide-http://www.oecd.org/daf/competition/Ref.  
 (. 19.3.2018) רשות התחרות, מחקר השפעה: ענף תרכובות המזון לתינוקות 2

https://www.gov.il/he/departments/general/tirkovot 

  

https://www.learlab.com/wpcontent/uploads/2019/06/CMA_past_digital_mergers_GOV.UK_version-1.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf
https://www.gov.il/he/departments/general/tirkovot
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החלטת הממונה על התחרות לאשר את המיזוג בין קרנות פימי ובין גלעם בע"מ  .א

 .10695רשות התחרות ( 28.12.2016)

החלטת הממונה על התחרות להתנגד למיזוג בין לגין אריזות מזון בע"מ ובין קניאל תעשיות  .ב

 .501709 רשות התחרות( 2.12.2010אריזה בע"מ )

יועצי ללקוחות להיות מיוצגים על ידי המלצת רשות התחרות לחייב את הבנקים לאפשר  .ג

 (.24.5.2017)בפעילות מולם משכנתאות 

החלטת הממונה על התחרות להתנגד למיזוג בין זאפ גרופ בע"מ לקליק טו איט בע"מ  .ד

 .500978רשות התחרות ( 20.4.2016)

בדיקה רטרוספקטיבית שנעשתה על מנת להעריך את השפעת המעורבות של רשות התחרות  .ה

ביחס להסדרת מעמדם של "מאגדים" כגופים פיננסים מפוקחים אשר יכולים לאגד מספר 

 עסק לצורך הורדת עלויות סליקה.בתי 

הרשות בחרה לבחון מגוון נושאים ומגוון סוגי התערבות במגוון שווקים שונים. נבחרו מקרים שבזמן 

צאה הרשות אמת עוררו התלבטות או אי וודאות בנוגע לאופן השפעת ההחלטה על השווקים ולכן מ

 עניין מיוחד לבחון את השפעת החלטותיה. 

ך ולערוך בכל שנה מספר הערכות רטרוספקטיביות בנוגע למגוון עניינים בדעת הרשות להמשי

 ולדווח על מימצאיה לציבור. 

 . 2019במסמך זה מובאים הממצאים של קבוצת הבדיקות שבוצעה על ידי הרשות במהלך שנת 
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 הערכה רטרוספקטיבית של החלטת הממונה על התחרות 

 פימי ובין גלעם  לאשר מיזוג בין שותפויות 

במסגרת הערכות הרטרוספקטיבה שנערכו ברשות התחרות, נבחנה ההשפעה של מיזוג אנכי בין ספק 

תשומה שהוא היצרן היחיד של אותה תשומה בישראל ובין אחד מלקוחותיו שמתחרה בשוק מוצר 

 שהתשומה חיונית לייצורו. 

הבחינה העלתה כי מאז המיזוג לא נדחקו מתחריו של אותו לקוח, והם אף לא חשו כי תנאי הסחר 

 שלהם עם הספק שנמצא מאז המיזוג באינטגרציה אנכית עם מתחרה, הורעו. 

בסקירה זו נתאר את המיזוג, את החשש העיקרי שנבחן בו, ואת הבחינה הרטרוספקטיבית שנעשתה 

 .  על מנת לבחון את השפעותיו

 הצדדים למיזוג .א

 (. גלעםבעסקת המיזוג רכשה קרן פימי את מלוא הון המניות של גלעם בע"מ )להלן 

, הרוכשת, היא קרן השקעות פרטית בשליטת מר ישי דוידי. פימי מורכבת משותפויות פימי

 שמחזיקות בחברות רבות ומגוונות, אך הרלבנטיות ביותר לענייננו הם:

(, עוסקת בייצור ושיווק 60%-( הנשלטת ע"י פימי )כנייר חדרה)להלן  נייר חדרה בע"מ .1

  3מגוון רחב של מוצרי נייר. נייר חדרה מוכרזת כבעלת מונופולין בנייר, גלילים וגיליונות.

(, מייצרת לוחות 70%-הנשלטת ע"י נייר חדרה )כ (כרמל )להלןכרמל פרנקל אינד בע"מ  .2

 קרטון ומספקת פתרונות אריזה מקרטון.

, הנרכשת, היא חברה פרטית שמייצרת ומשווקת חומרי גלם לענף המזון ולתעשייה ובהם גלעם

 4פרוקטוז, גלוקוז, ועמילנים שונים, והיא מונופול מוכרז בייצור גלוקוזה ועמילנים.

 ניתוח עסקת המיזוג   .ב

ילן בניתוח העסקה בחנה רשות התחרות בעיקר את היחסים האנכיים שייווצרו בין גלעם שמייצרת עמ

ובין לקוחותיה, אשר יהפכו להיות בקשרי בעלות עמה בעקבות המיזוג: נייר חדרה שמשתמשת 

 בעמילן ליצור נייר וכרמל שמשתמשת בעמילן לייצור קרטון. 

על פי הצדדים לעסקה, המיזוג צפוי להגדיל את היעילות בייצור הנייר באמצעות חסכון בעלויות 

 יקרית של גלעם ברכישת עמילן לתעשייה. עסקה, שכן נייר חדרה היא הלקוחה הע

 החששות האנכיים .1ב

יזוג אנכי בין יצרן חומר גלם ללקוח עלול להעלות חשש כי היצרן שמספק את חומר הגלם ייפגע מ

באספקה, במחיר או בשירות שהוא נותן ללקוחות שמתחרים בלקוח שיהיה באינטגרציה אנכית עמו 

ב עם הלקוח עמו התמזג. באופן דומה, מיזוג אנכי עלול לאחר המיזוג, ויביא לדחיקתם כדי להיטי

להעלות חשש כי צרכן חומר הגלם ירכוש את החומר רק מהיצרן עמו התמזג, ובכך יפגעו מתחריו של 

 יצרן חומר הגלם. 

 השפעת הזיקות שנוצרו בין גלעם לנייר חדרה ובין גלעם לכרמל נבדקו ביחס לחששות אלו.  

                                                        
 .388 רשות התחרות( 25.12.1988הכרזה בדבר קיום מונופולין: מפעלי נייר אמריקאים ישראלים בע"מ ) 3
 . 397 רשות התחרות( 25.12.1988הכרזה בדבר קיום מונופולין: גלעם בע"מ ) 4
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עמילן לצורך ייצור דבק לקרטון, לנייר אריזה ממוחזר ולנייר כתיבה. היות נייר חדרה רוכשת מגלעם 

שנייר חדרה היא יצרנית הנייר היחידה בישראל, ולמעשה הלקוחה היחידה של גלעם בתחום ייצור 

 הנייר, המיזוג האנכי עם גלעם לא העלה חשש לפגיעה בתחרות בשוק ייצור הנייר. 

ית העמילן היחידה בישראל, לא עלה חשש כי מיזוג של גלעם באותה מידה, היות שגלעם היא יצרנ

 יפגע במתחרות גלעם. -לקוחותיה  -עם נייר חדרה וכרמל 

 החשש האנכי שנבדק הוא חשש כי בעקבות המיזוג תפגע התחרות בתחום ייצור אריזות הקרטון.

 החשש מפגיעה במתחרות כרמל בשוק ייצור אריזות הקרטון .2ב

על ידי יצרני הלוחות הנקראים 'מקרגלים', שמייצרים אריזות בעיקר מלוחות אריזות קרטון מיוצרות 

קרטון המחוברים בדבק המיוצר מעמילן. עמילן, אם כך, הוא תשומה חיונית לייצור אריזות קרטון, 

ולא ניתן לייצרן בלעדיו. גלעם היא יצרנית העמילן היחידה בישראל, והיא שמספקת למקרגלים את 

 פעילותם.העמילן שחיוני ל

בישראל פועלים חמישה מקרגלים גדולים שנתחי השוק שלהם יציבים לאורך שנים, כרמל אחד מהם. 

חמשת המקרגלים הם  –מוצר נפחי הרגיש לתנאי ההובלה  -בשל הקושי הרב לייבא לוחות קרטון 

 ספקי אריזות הקרטון העיקריים למשק.  

ם בכרמל באמצעות כוח השוק של גלעם. החשש שנבחן הוא חשש אנכי מדחיקת מקרגלים שמתחרי

דהיינו חשש כי לאחר המיזוג תעלה גלעם את מחיר העמילן שהיא מספקת למקרגלים אחרים, תפגע 

באיכותו או תפגע באספקה הסדירה שלו, כדי להטיב עם כרמל שתהא ממוזגת עמה. פגיעה באספקת 

 תחרות בתחום ייצור הקרטון.עמילן ליתר המקרגלים, כשגלעם ספק יחיד, עלולה היתה לפגוע ב

 הפגת החשש .3ב

מסקנת הרשות בבדיקת המיזוג היתה כי האפשרות לייבא עמילן באופן סדיר, והפתרונות שקיימים 

לקשיים בייבוא עמילן, מפיגים את החשש מפגיעה במתחרותיה של כרמל. נתונים שונים איששו 

 מסקנה זו.

ראשית, העובדה שעלות העמילן שולית ביחס ליתר התשומות הנדרשות לייצור אריזות קרטון מפיגה 

את החשש מפגיעה במקרגלים. בשל השיעור הנמוך מעלויות הייצור שמהווה העמילן, המקרגלים 

יוכלו לייצר קרטונים באמצעות עמילן מיובא מבלי להיפגע באופן משמעותי, גם אם עלות העמילן 

 א והשימוש בו יהיו גבוהים ממחיר העמילן של גלעם.המיוב

שנית, הפער שאינו זניח בין מחירי העמילן שנקבעו על ידי הפיקוח של משרד הכלכלה והתעשייה 

לבין המחיר שבו נמכר העמילן בפועל, על אף שגלעם היא יצרנית העמילן היחידה ועל אף הביקוש 

שמחירי העמילן מרוסנים על ידי האפשרות ליבוא  הקשיח יחסית לעמילן, מהווים אינדיקציה לכך

 עמילן. 

, כך שגם קודם למיזוג היו יחסים עוד יצויין, כי נייר חדרה מספקת תשומות משמעותיות למקרגלים

אנכיים בין כרמל לספק משמעותי שלה, והזיקה שנוצרה במיזוג היא זיקה שהתווספה לזיקה האנכית 

שקיימת, ואינה הזיקה היחידה. עם זאת, מובהר כי בניגוד לתשומות העמילן, קיים יבוא משמעותי 

 שמתחרה בתשומות הנייר שמספקת נייר חדרה. 
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 פקטיביתהבדיקה הרטרוס .ג

על מנת לבחון את השפעות המיזוג שוחחו עובדי מחלקת שווקים ברשות עם המקרגלים שמתחרים 

בכרמל ועם גורמים שעסקו במועד בדיקת המיזוג בייבוא עמילן. השיחות נועדו לברר אם הקשר 

ובין כרמל השפיעה על פעילותם,  –יצרנית העמילן היחידה בישראל  –האנכי שנוצר בין גלעם 

 אה לפגיעה בהם או לדחיקתם. הבי

מהשיחות עלה כי איכות השירות שניתן על ידי גלעם למקרגלים שמתחרים בכרמל לא נפגעה 

והמחירים המוצעים על ידה לא עלו בעקבות המיזוג, והם נותרו נמוכים בפער מהותי ממחיר הפיקוח 

( שמחירו Commodityהוא מוצר נסחר ) -תירס  –הממשלתי. העובדה שחומר הגלם לעמילן 

מפורסם בבורסות בעולם, מסייעת למקרגלים להעריך את מחירי גלעם ולהבחין בעליות מחירים 

 שאינם תוצאה מעלייה במחירי תשומותיה.

עוד עלה, כי כיום המקרגלים אינם מייבאים עמילן. הסיבות לכך מגוונות, אך בעיקרן נעוצות בקשיים 

ורך ממשי בייבוא, לאור השירות שמעניקה גלעם )איכותו לוגיסטיים בייבוא עמילן ארצה, ובהעדר צ

 וסדירותו( והמחירים המוצעים על ידה.

  

אם כן, בהתאם להערכה הרטרוספקטיבית, נכון למועד זה לא עולה כי המיזוג שבנדון פגע בתחרות 

 בענף ייצור הקרטון, והחשש שעלה כי מתחרותיה של כרמל ידחקו מהשוק לא התממש.

 

 

 ספקטיבית של החלטת הממונה על התחרות להתנגד למיזוג בחינה רטרו

 לקניאל תעשיות אריזה בע"מ וקניאל אריזות משקה בע"מ בין לגין אריזות מזון בע"מ

( להתנגד למיזוג הממונהבמסמך זה נבחנה במבט רטרוספקטיבי החלטת הממונה על התחרות )להלן 

קניאל תעשיות אריזה בע"מ וקניאל אריזות משקה ( ובין לגיןשבין לגין אריזות מזון בע"מ )להלן 

 5(.ההתנגדות למיזוג)להלן  2.12.2010( מיום קניאלבע"מ )שתיהן יחד להלן 

תחילה יוצג הרקע להתנגדות למיזוג והניתוח שעמד בבסיסה, ולאחר מכן יתוארו ממצאי הבדיקה 

 הנוכחית ביחס למצב השוק כיום.  

 עסקת המיזוג .א

התקשרו בהסכם שנועד לאחד את פעילותן. לפי ההסכם, פעילות קניאל הייתה עוברת  לגין וקניאל

ללגין בתמורה להקצאת חלק ממניות לגין לקניאל. מדובר במיזוג אופקי בין מתחרות בייצור ושיווק 

 אריזות פח עבור תעשיות שימורי המזון והכימיה.

 ההתנגדות למיזוג  .ב

לגין וקניאל הן שתי החברות היחידות בישראל שעוסקות  הממונה התנגדה למיזוג לאחר שמצאה כי

-בייצור ושיווק אריזות פח לתעשיות המזון, וכי נתח השוק שלהן יחד, עובר להחלטה, עמד על כ

                                                        
החלטת הממונה על התחרות להתנגד למיזוג בין לגין אריזות מזון בע"מ ובין קניאל תעשיות אריזה בע"מ וקניאל אריזות משקה בע"מ  5

, ונימוקי ההחלטה בדבר התנגדות למיזוג בין: לגין אריזות מזון בע"מ ובין קניאל תעשיות אריזה בע"מ 8182 רשות התחרות( 2.12.2010)

 .5001709 רשות התחרות( 16.1.2011בע"מ ) וקניאל אריזות משקה
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מכלל האספקה לשוק זה. עיקר הדיון נסב סביב השאלה האם ייבוא מוצרים יוכל להטיל רסן  90%

 הממוזגת באספקת אריזות פח מייצור מקומי.תחרותי אפקטיבי על מונופול שתיצור החברה 

 הניתוח הסטטי .1.ב

בבחינת המיזוג נמצא כי יצרני השימורים נדרשים לארוז את הירקות הנקטפים תוך זמן קצר 

מקטיפתם, לכן הביקוש לאריזות המיוצרות על ידי לגין וקניאל בשוק תעשיית שימורי המזון מאופיין 

 וד לזמינות המוצר.בעונתיות וברגישות גבוהה עד גבוהה מא

עוד נמצא כי לא קיימים תחליפים קרובים לאריזות הפח בתעשיית שימורי המזון. זאת, בין היתר, 

נוכח ההבדלים הפונקציונליים בין אריזות פח לאריזות אחרות מפלסטיק וזכוכית; הבדלים 

ריזות אחרות משמעותיים בחיי המדף של האריזות השונות; חסמי מעבר של לקוחות לגין וקניאל לא

 בשל עלויות שינוי פסי הייצור והעדפות הצרכנים; וקיומם של פערי מחיר משמעותיים.

 הניתוח הדינאמי .2.ב

לאחר שהניתוח הסטטי העלה חשש לפגיעה משמעותית בתחרות מפני שלאחר המיזוג הייצור המקומי 

ה של שחקנים של אריזות פח לתעשיית שימורי המזון יוותר בידי גורם אחד, בלי שצפויה חדיר

נוספים, בחינה דינאמית העלתה כי הייבוא הצפוי לא יוכל להיות רסן אפקטיבי שיפיג חשש מהפעלת 

 כוח שוק על ידי הפירמה הממוזגת. 

( לא מספיק כדי לרסן הפעלת כוח שוק 10%-בפרט, נמצא כי ההיקף הנמוך של ייבוא אריזות פח )כ

 על ידי הפירמה הממוזגת. הסיבות לכך נעוצות, בין היתר, בהבדלים בין האספקה המקומית לייבוא: 

ם ראשית, כאמור, מדובר בתחום עונתי עם רגישות גבוהה לזמינות האריזות נוכח חיי המדף הקצרי

של התוצרת החקלאית. לפיכך, לייצרן מקומי שזמני האספקה שלו עומדים על ימים בודדים יתרון 

משמעותי ביחס לייבוא שעשוי לארוך שבועות. בהקשר זה, פתרון של ייבוא ואחסון אריזות נחות 

מפני שאריזות פח הן מוצר נפחי הדורש מקום אחסון רב; שנית, רכישה מיצרן מקומי מאפשרת 

ת ושינויים של כמות וגודל האריזות ביחס לתכנון המקורי; שלישית, עלויות ההובלה של גמישו

אריזות פח שהוא מוצר נפחי גבוהות; רביעית, אספקה של קופסאות פח מייבוא פחות יציבה. זאת, 

בין השאר, מפני שהיא תלויה בעבודת נמלי הים, ומפני שהיא מגיעה ממקורות מועטים, בעיקר 

שופה לחוסר יציבות פוליטית. חמישית, היצרנים המקומיים נתפסים על ידי הלקוחות מטורקיה, שח

כמקצוענים שמייצרים אריזות איכותיות יותר מהאריזות המיובאות; שישית, היצרנים המקומיים 

 מספקים תמיכה טכנית גם לאחר הספקת האריזות, תמיכה שאינה קיימת באריזות המיובאות. 

ביוני  24ר על ההחלטה לבית הדין לתחרות. הערר נדחה ברוב דעות ביום לגין וקניאל הגישו ער

הערעור שהגישו הצדדים על החלטת בית הדין לתחרות נמחק לאחר שהמערערות קיבלו את  2012.6

 7הצעת בית המשפט העליון למחקו.

 בדיקה רטרוספקטיבית של ההתנגדות למיזוג .ג

המקומיים ושיחות עם לקוחות שונים שלהם,  בדיקת הרשות שכללה נתונים מיצרני אריזות הפח

העלתה כי לא חל שינוי במאפייני השוק או במבנה שלו בהשוואה לניתוח שעמד בפני הממונה עובר 

 להתנגדות למיזוג. 

                                                        
 קניאל תעשיות אריזה בע"מ קניאל אריזות משקה בע"מ לגין אריזות מזון בע"מ נגד רשות ההגבלים העסקיים 10-12-36014ה"כ  6

 (.24.6.2012)פורסם בנבו 
 (. 29.7.2013)פורסם בנבו  קניאל תעשיות אריזה נ' הממונה על הגבלים עיסקיים 7003/12ע"א   7
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לגין וקניאל עודן היצרניות המקומיות היחידות של אריזות פח ליצרני מזון, לא נכנס שחקן חדש 

 פייניו הייחודיים של השוק השוק שתוארו לעיל. לתחום ולא התרחש כל שינוי במא

כמו כן, נמצא כי חסרונות הייבוא היו, ונותרו, כאלה שלא מאפשרים לייבוא לשמש רסן תחרותי 

אפקטיבי מפני הפעלת כוח שוק. מבדיקת הרשות ומשיחות שקיימה במסגרת הבחינה 

יצרנים המקומיים ביחס הרטרוספקטיבית עלה כי קיים יתרון משמעותי באספקה מהירה של הי

לייבוא, שאורך זמן, כשמדובר במוצר נפחי שקשה לאחסן; הייצור המקומי גמיש לשינויים בגודל 

ובכמות האריזות ביחס לייבוא; לייבוא יש עלויות הובלה גבוהות; האספקה מייבוא פחות יציבה 

למוצר הוא יתרון שלא ותלויה, בין היתר, באקלים הפוליטי; ושירות ותמיכה שמספק היצרן המקומי 

 ניתן לקבל מייבוא.    

בהתאם, ומשיחות עם לקוחות אריזות הפח, עלה כי לא חל שינוי בהיקף הנמוך של ייבוא אריזות 

 הפח מכל אותן הסיבות המפורטות לעיל, וכי מקורות הייבוא נותרו מועטים, בעיקר מטורקיה. 

 סיכום .ד

חל שינוי ממשי בשוק אריזות הפח ליצרני מזון לסיכום, הבדיקה הרטרוספקטיבית העלתה כי לא 

ביחס למצב התחרותי במועד ההתנגדות למיזוג. לגין וקניאל עדיין פועלים בשוק ולא נכנסו אליו 

שחקנים חדשים. כמו אז גם היום, הייבוא אינו משמש רסן אפקטיבי בפני הפעלת כוח שוק שהיה 

לפירמה היחידה שמספקת אריזות פח שמיוצרות בידי לגין וקניאל, אם אלו היו מתמזגות והופכות 

 בישראל.

 

 

 בחינה רטרוספקטיבית של המלצת רשות התחרות

 בעניין פעילות יועצי משכנתאות בבנקים 

  

סקירה זו מתארת בדיקה רטרוספקטיבית שנעשתה על מנת להעריך את השפעת המלצת רשות 

 .    2016התחרות ביחס לפעילות יועצי המשכנתאות בבנקים משנת 

 צמצום פעילות יועצי המשכנתאות –רקע  .ד

בעקבות העלייה בריבית על הלוואות לדיור ועל רקע פניה לרשות בטענה לחשש לתיאום  2016בסוף 

 הבנקים בתחום המשכנתאות, החלה הרשות בבחינת הלוואות המשכנתא.  בין

במסגרת הבחינה קיימה הרשות פגישות עם יועצי משכנתאות שטענו כי בנקים פועלים לצמצום 

העבודה מולם. טענה זו הובילה לבדיקה ממוקדת של חסימת פעילות יועצי משכנתאות על ידי 

, בנקים נקטו 2016מיוחד במחצית השנייה של שנת וב 2015-2016בנקים, שהעלתה כי בשנים 

צעדים שונים לצמצום העבודה מול יועצי משכנתאות חיצוניים, תוך הבנה שבנקים אחרים פועלים 

 בצורה דומה. 

בבחינת הנושא, עלה חשש כי הצעדים שנקטו בנקים להצר את צעדי יועצי המשכנתאות נועדו 

מיוצגים על ידי יועצים, בשל הצלחת יועצים להפחית  להפחית את שיעור ההלוואות שבהם לקוחות

את עלויות המשכנתא ולצמצם את רווחי הבנקים. מנגד, נטען על ידי גורמים בשוק, כי הצעדים 



9 
 

שננקטו נועדו למנוע הונאה וזיוף שייפגע בלקוחות, על רקע תקרית שפורסמה בנוגע לתרמית של 

 יועץ משכנתאות.

 ק אחד או יותר בעניין: אלו צעדים שננקטו על ידי בנ

 יצירת מאגר של יועצי משכנתאות שהורשו לייצג לקוחות מול הבנק; קביעת  - מאגר מורשים

תנאים נוקשים ולא שקופים להכללת יועץ במאגר שנגעו, בין השאר, לגובה הריביות שהיועץ 

משיג, לסוג העסקאות שבהן הוא מייצג ולתרומתו להרחבת פעילות הבנק )ולא לאמינות 

משכנתאות כי יוסרו מהמאגר )שלא בשל חשד הייעוץ(; שימוש באיומים מול יועצי 

 לתרמית(. 

 ניהול רשימה של יועצי משכנתאות שאינם מורשים לייצג לקוחות מול  - רשימה שחורה

 הבנק.

 8מהעסקאות. 25% -קביעת מכסה לפיה יועצי משכנתאות ייצגו רק ב - מכסה  

 צי המשכנתאות(, לסרב סניפי בנק הונחו לעבוד ישירות מול לקוחות )ולא מול יוע – מדיניות

למסור מידע ליועצים, לסרב לקיים שיחות טלפון עם לקוח כשיועץ על הקו, ולדרוש נוכחות 

 פיזית של הלקוח כשניתן לו שירות בסניף.

 2017המלצת הרשות משנת  .ה

בדיקת הרשות שגילתה שבנקים נוקטים צעדים להצרת פעילותם של היועצים העלתה חשש כי צעדים 

אלו פוגעים בתחרות בין הבנקים בתחום הלוואות המשכנתא. בעקבות הבדיקה ועל מנת להביא 

 לתיקון המצב, המליצה הרשות להסדיר את תחום ייעוץ המשכנתאות. 

פרסם הנחיות שמסדירות את פעילות יועצי המשכנתאות ההמלצה הייתה כי הפיקוח על הבנקים י

באופן דומה להסדרת הפיקוח על ייעוץ השקעות. בפרט, הומלץ שייקבע כי בנק יוכל למנוע מיועץ 

משכנתאות לייצג לקוחות רק במקרים של חשד להונאה, ולא משיקולים עסקיים, וכי בנק יידרש 

 ממנו לייצג לקוחות מולו.  למסור הודעה מנומקת ליועץ כשהבנק מבקש למנוע

עוד המליצה הרשות כי ייקבע שבנקים יידרשו לפעול באופן ישיר מול יועצי משכנתאות, ללא צורך 

 בנוכחות הלקוח בפגישות. 

, פרסמה המפקחת על הבנקים הוראה לניהול בנקאי תקין אשר אימצה את רוב 2017בספטמבר 

ם לבצע הליך של זיהוי היועץ ואימות ייצוג המלצותיה של הרשות. לפי ההוראה, הבנקים רשאי

הלקוח על ידו. לאחר הזיהוי והאימות, אם אין בידי הבנק אינדיקציה כי היועץ היה מעורב בעבר 

 במקרי הונאה, הבנק יאפשר ליועץ לייצג את הלקוח מולו. 

 אופן ביצוע הבדיקה הרטרוספקטיבית ביחס להשפעת המלצות הרשות .ו

לאחר פרסום הוראת המפקח על הבנקים, בחנה את יישום ההוראה על ידי  הבדיקה הנוכחית שנעשתה

 הבנקים. הבדיקה התבצעה בשני אופנים: 

הרשות בדקה עם יועצים שפועלים בהיקפים שונים, יועצים בעלי היקף  - שיחות עם יועצים .1

 פעילות נרחב וכאלה בעלי היקף פעילות בינוני. 

ה נתונים רלוונטיים שמצויים בידיה בשל מחקר אמפירי הרשות ניתח – ניתוח נתונים אמפיריים .2

 שנעשה בנושא פעילות יועצי המשכנתאות.

                                                        
 הבנק שהנחיה זו נמצאה ברשותו טען כי ההנחיה לא נאכפה על ידי הבנק. 8



10 
 

 ממצאי הבדיקה הרטרוספקטיבית .ז

מהשיחות עם היועצים עלה כי ההוראה שפרסם המפקח על הבנקים מיושמת היטב על ידי הבנקים, 

ים ומהממשק שלהם מול וכי היועצים, רובם ככולם, שבעי רצון מתהליך העבודה שלהם מול הבנק

 הבנקים. 

עוד נמצא כי הבנקים מאפשרים ליועצים לייצג לקוחות בהתאם להוראה גם כשהלקוח אינו נוכח, 

 ולמעט במקרים בודדים, נוכחות הלקוח נדרשה רק בשלב החתימה על המשכנתא.

ניתוח הנתונים שבידי הרשות מעלה כי באחד הבנקים המובילים בתחום שנקט צעדים נגד פעילות 

ירידה ניכרת בשיעור העסקאות שבהם נוטלי המשכנתאות היו מיוצגים  2016יועצים היתה במהלך 

חל גידול ניכר בשיעור העסקאות המיועצות באותו בנק,  2017על ידי יועצים. ואולם, החל מתחילת 

 . 100%-ול שהגיע אף ליותר מגיד

 הערות נוספות של יועצי משכנתאות שעלו בבדיקה הרטרוספקטיבית .ח

השיחות עם יועצי המשכנתאות במסגרת בדיקת הרטרוספקטיבה העלו הערות נוספות בנוגע 

 להתנהלותם מול הבנקים:

 ם גורם היועצים טענו כי חוסר אחידות בין כתבי הסמכה הנדרשים על ידי בנקי– כתב ההסמכה

 לסרבול בעבודתם.

 היועצים הביעו שביעות רצון מהערוץ הדיגיטלי המפותח בבנקים מסוימים,  - עבודה בערוץ הדיגיטלי

שמאפשר ללקוחות לקבל שירות זריז ויעיל בתקופה הלחוצה שבין חתימה על הסכם רכישה של נכס 

 מקרקעין לבין קבלת ההלוואה. 

 מסקנת הבחינה: .ט

צירוף השיחות והנתונים שפורטו לעיל, מעלה שלאחר הוראת המפקח על הבנקים שניתנה בהמלצת 

הרשות, התרחב השימוש ביועצים לנטילת משכנתאות מבנקים, וככל הנראה, חסימת יועצי 

 המשכנתאות על ידי הבנקים צומצמה מאוד.  

 

 בחינה רטרוספקטיבית של פעולות רשות התחרות

 מגבלות לפעולתו של מאגד בשוק הסליקהבעניין הסרת 

מסמך זה מתאר בדיקה רטרוספקטיבית שנעשתה על מנת להעריך את השפעת המעורבות של רשות 

התחרות ביחס להסדרת מעמדם של "מאגדים" כגופים פיננסים מפוקחים אשר יכולים לאגד מספר 

 בתי עסק לצורך הורדת עלויות סליקה.

 ורבות רשות התחרות בשוקשוק הסליקה בישראל ומע –רקע  .א

רשות התחרות מעורבת לאורך שנים בנעשה בשוק הסליקה בישראל על רקע בעיות תחרותיות שונות. 

בין היתר נוכח כוח השוק שהיו למותגים, החוק מחייב סליקה צולבת של מספר מותגים מובילים 

ת שכרטיס חיוב היינו, מתן אפשרו –( המותגים הפתוחים)ויזה, מסטרקארד וישראכרט, להלן 

שהנפיקה חברה אחת יסולק על ידי חברה אחרת. אך הסליקה הצולבת מחייבת הסדרים בין החברות 

המתחרות בהנפקה ובסליקה הנוגעים בין היתר לעמלה המועברת בגין כל עסקה בין הסולק למנפיק 

רות ( ומועדי העברת הכספים בין החברות. בנוסף, עד לאחרונה שלוש חבעמלה צולבת)להלן 
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כרטיסי האשראי היו בבעלות שלושת הבנקים הגדולים, אשר אף שלטו במתג כרטיסי החיוב המשמש 

 לסליקה הצולבת ושגישה אליו הכרחית עבור מי שרוצה להתחרות בתחום הסליקה. 

מעורבות רשות התחרות בשוק הסליקה החלה בטיפול בבקשות אישור או פטור להסדרים כובלים 

ת והסדרים נלווים והמשיכה בשיתוף פעולה עם רגולטורים אחרים )הפיקוח הנוגעים לסליקה צולב

על הבנקים, משרד האוצר, רשות שוק ההון ומשרד המשפטים( במטרה לקדם רפורמות שיביאו 

לשינוי מבני בשוק וכן בנקיטת צעדים נוספים יזומים. תוצרים עיקריים של מאמצים אלה בעת 

-חרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל התשע"זהאחרונה הם חקיקת החוק להגברת הת

(, קביעת הסדרים הנוגעים לגובה העמלה הצולבת ושינוי בדרך בה מנוהלת חוק שטרום)להלן  2017

מערכת מיתוג העסקאות בכרטיסי אשראי. כתוצאה מפעולות אלה עובר שוק הסליקה תמורות 

למנות: הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי  רגולטוריות ועסקיות רבות. בין תמורות אלו ניתן

מהבנקים הגדולים; שינוי הבעלות על חברת שב"א )מתג הסליקה של העסקאות בכרטיסי אשראי(; 

 מתן רישיון סולק על ידי הפיקוח על הבנקים לשתי חברות חדשות; ועוד. 

קה בכרטיס בנוסף לכך, הופחתה העמלה הצולבת, היינו תשלום המועבר מהסולק למנפיק בכל עס

חיוב. לכך השפעה משמעותית וישירה על העמלה שמשלמים בתי עסק עבור סליקת כרטיסי אשראי, 

 מאחר שהעמלה הצולבת היא רף תחתון לגובה עמלת הסליקה.   

 הסרת מגבלות לפעולתם של מאגדים בשוק הסליקה .ב

"מאגד" הוא  נדבך נוסף של חוק שטרום הוא הסרת מגבלות לפעילות "מאגדים" בשוק הסליקה.

מתווך בין בתי עסק לבין חברות סליקה, אשר מאגד תחתיו מספר גדול של בתי עסק )בדגש על 

 עסקים זעירים וקטנים(.

הרציונאל לפעילות מאגדים נובע מהקשר ההפוך בין מחזור הסליקה של בית העסק לבין גובה עמלת 

ותר נהנים מעמלות נמוכות יותר. הסליקה שהוא משלם. ככלל, בתי עסק עם מחזורי סליקה גדולים י

פערי העמלות בין בתי עסק קטנים וגדולים יכולים להיות משמעותיים. פעילות המאגדים צפויה 

 לאפשר גם לבתי עסק קטנים לנצל את היתרון לגודל במחזורי סליקה, וליהנות מעמלות מופחתות.

ת בעיקר על בעיות בציות בעבר, סולקים סירבו לעבוד עם מאגדים משמעותיים בטענות המתבססו

לדיני איסור הלבנת הון. רשות התחרות, במסגרת הדיונים על הצעת חוק שטרום, קידמה הכללתן 

של הוראות בנושא ובפרט איסור על סירוב בלתי סביר של סולק להתקשר עם מאגד. כאמור, עמדה 

  9זו של הרשות התקבלה בסופו של דבר ועוגנה בחקיקה.

 10במקביל לכך, הובא לידיעת הרשות כי בהסכמים שבין הסולקים לבין חברות העוסקות בניכיון

חיובים הוראות אשר לכאורה מגבילות את יכולתן של חברות הניכיון לשמש כמאגדים לטובת 

לקוחותיהם. נוכח החשש שלכאורה התעורר לפגיעה במאגדים ובהתאם לכך בתחרות בשוק הסליקה, 

 עולות מול הסולקים אשר הביאו לביטול ההוראות החוזיות. נקטה הרשות בפ

התחילו מספר חברות לפעול כמאגדים בשוק הסליקה,  2017בעקבות צעדים אלה, החל מאמצע שנת 

 ובראשם חברת גמא ניהול וסליקה בע"מ. 

                                                        
 .1981-ב לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א7סעיף  9

  .הקדמה של תשלום עתידי אשר אמור להגיע לבית העסק בניכוי מחיר ההקדמה 10
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אופן ביצוע הבדיקה הרטרוספקטיבית ביחס להשפעתם של מאגדים על גובה עמלת  .ג

 הסליקה

קה נאספו נתונים חודשיים על כל בתי העסק עם מחזיר סליקה חודשי ממוצע שאינו לצורך הבדי

. הנתונים כללו את 31.08.19-ומסתיימת ב 01.01.17-אש"ח בתקופה המתחילה ב 500עולה על 

 מחזור הסליקה החודשי של כל בית עסק ואת סך העמלות המשולמות בחלוקה למותג ולסוג העסקה.

את עמלות הסליקה שמשלמים בתי העסק העובדים ישירות מול הסולקים  לצורך הבדיקה, השווינו

השונים עבור סליקת המותגים הפתוחים לאילו שמשלמים בתי עסק הפועלים באמצעות מאגדים. כמו 

כן, השווינו בין עמלות הסליקה ששילמו בתי עסק שעברו לסלוק באמצעות מאגדים לפני המעבר 

 ם. ואחריו, ובחנו את פיזור המחירי

 ממצאי הבדיקה הרטרוספקטיבית .ד

ירידה מתמשכת ועקבית בגובה עמלת הסליקה בקרב בתי עסק אשר מחזור הסליקה החודשי 

 אש"ח בממוצע. 500שלהם אינו עולה על 

באופן כללי, הממצאים מצביעים על ירידה ממושכת ועקבית בעמלת הסליקה המשולמת ע"י בית 

 -שלומים וחיוב מידי. בתקופת הבדיקה חלה ירידה של כהעסק בכל סוגי העסקאות: חיוב נדחה, ת

משיעור עמלת הסליקה הממוצעת. ירידה זו נקשרת בעיקר  13.5%נקודות האחוז המהוות   0.165

 11לשינוי בעמלה הצולבת.

בנוסף, לאורך תקופת הבדיקה חל גידול עקבי במספר העסקים שעושים שימוש בשירותי הסליקה 

 כולל במדגם מגיע לאלפי בתי עסק.של מאגדים, עד שמספרם ה

בתי עסק אשר עברו לסלוק באמצעות מאגד שילמו עמלת סליקה נמוכה משמעותית מהעמלה 

 ששילמו לפני המעבר או מהעמלה ששולמה ע"י בתי עסק שסולקים ישירות מול סולק.

 

                                                        
נקודות אחוז התרחשה ביולי  0.035. ירידה קודמת של 2019נקודות אחוז בינואר  0.1-העמלה הצולבת על עסקאות בחיוב נדחה ירדה ב 11

. גובה הירידה נקבע בעבר על פי מתווה שאושר בבית הדין 0.7%. כיום עומד שיעור העמלה הצולבת על עסקאות מסוג נדחה על 2014

בנק ישראל מכוח סמכות הנגיד לפי חוק הבנקאות )שירות ללקוח(. הירידה בעמלת הסליקה היא ירידה  לתחרות וכיום מוכתב על ידי

 הדרגתית ומתמשכת לאורך שנים, בפרט בתקופת הבדיקה. להודעת בנק ישראל בעניין המתווה, ראו כאן: 

18.aspx-2-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/25 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/25-2-18.aspx
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באיור מתוארת התפלגות עמלת הסליקה החודשית עבור שלוש קטגוריות של בתי עסק: עסקים 

שעברו לסלוק באמצעות מאגד במהלך חציון נתון, אותם עסקים לפני שעברו לסלוק באמצעות מאגד 

)כלומר סלקו ישירות מול סולק( ועסקים שסלקו ישירות מול סולק במחצית הרלוונטית. החלק הצבוע 

בהתפלגות המחירים, הקו השחור האנכי מחבר בין העמלה המקסימאלית  25-75האחוזים  מתאר את

 והמינימאלית ששולמה על ידי עסקים באותה קטגוריה, והקו השחור האופקי מסמן את החציון.

לראות כי בתי עסק שעברו לסלוק באמצעות מאגד הפחיתו באופן משמעותי את עמלת הסליקה ניתן 

הפחתה   ביחס לתקופה שטרם המעבר למאגד. 12ת מסוג "תשלום נדחה"ששילמו עבור עסקאו

משיעור עמלת הסליקה הממוצעת ששילמו  20% נקודות האחוז המהוות  0.22 היא  הממוצעת 

 משיעור "מרווח סולק" ממוצע.  46%-לפני המעבר, ו

גם בהשוואה של בתי עסק שעברו למאגד לעומת בתי עסק שסלקו ישירות מול סולק, אנו רואים פער 

משמעותי בעמלת הסליקה בעסקאות מסוג "תשלום נדחה". בתי עסק שסלקו באמצעות מאגד שילמו 

משיעור עמלת הסליקה הממוצעת בעסקאות  26%נקודות האחוז פחות, המהווים  0.31בממוצע 

ממוצע המשולם  "משיעור "מרווח סולק 50% -בקרב הסולקים האחרים וכ  "תשלום נדחה"

 לסולקים אחרים.

בנוסף, בולטת השונות הנמוכה במחירים אותם משלמים בתי עסק הסולקים באמצעות מאגד, הן 

ביחס לאותם בתי עסק כאשר סלקו ישירות מול סולק והן ביחס לבתי עסק אשר סלקו ישירות מול 

 סולק. 

                                                        
 עסקאות רגילות )שאינן בתשלומים(  12



14 
 

 ית של החלטת הממונה על התחרותרוספקטיברט בחינה

 טו איט-רסטלמיזוג  להתנגד

סקירה זו, מתייחסת להתנגדות הממונה על התחרות למיזוג אופקי בשוק ממועט מתחרים בתחום 

דיגיטלי שהוא דינמי ביחס לשווקים אחרים. הסקירה תתייחס לשינויים שהתרחשו בשווקים אלו מאז 

רטרוספקטיבית של התנגדות למיזוג נחשבת למורכבת יותר בשל הקושי ההתנגדות. יצוין, כי בחינה 

   13להעריך את מצב השוק אלמלא ההתנגדות.

 ההתנגדות למיזוג .א

זאפ ביקשה  מסגרתהמיזוג בעסקת ל( הרשותהתנגדה רשות התחרות )להלן  2016באפריל  20ביום 

 (.טו איט)להלן  ט בע"ממלוא הון מניותיה של קליק טו אירכוש את ל( זאפ)להלן גרופ בע"מ 

 :ביניהם ,מפעילה מגוון אתרי אינטרנט ופורטליםש זאפ היא חברה פרטית בבעלות דפי זהב בע"מ

 (www.rest.co.ilרסט )ו (www.zap.co.ilהשוואת מחירים ) זאפ(, www.d.co.ilזאפ דפי זהב )

הוא מספק ו ,הוא אינדקס מקוון לחיפוש מסעדות ושירותי פרסום למסעדותאתר רסט  .(רסטלהלן )

-שירותי הזמנת שולחן ותכנת אירוח. במקביל לאתר זה מפעילה זאפ את פורטל זאפ למסעדות גם

 מזון ממסעדות ובתי אוכל.רסט משלוחים, שמתמקד בתחום המשלוחים של 

מדיה תקשורת שיווקית בע"מ, העוסקת בהפעלת אתר -טו איט היא חברה פרטית בבעלות גאו

, אינדקס מקוון לחיפוש מסעדות ושירותי פרסום למסעדות. טו איט www.2eat.co.ilהמסעדות 

 ירוח.שירותי הזמנת שולחן ותוכנת אגם מספקת 

קיים חשש סביר כי כתוצאה מהמיזוג הרשות התנגדה למיזוג בין רסט לטו איט לאחר שמצאה כי 

בשני  תיפגע באופן משמעותי התחרות בשל הפעלת כוח שוק חד צדדי על ידי החברה הממוזגת

אינדקס )להלן  אינדקס מקוון ייעודי למסעדות בקנה מידה רחבשווקים רלוונטיים: הראשון הוא 

הזמנת שולחן ותכנה  –שירותים נוספים הניתנים על ידי האינדקס (, והשני הוא ת מקווןמסעדו

 14(.תכנת אירוח)להלן  ייעודית לאירוח במסעדות

עבור גולשים, מספק אינדקס צידי. -בניתוח המיזוג נבחן ענף אינדקס המסעדות המקוון כשוק דו

המסעדות כלי לאיתור מסעדות המאפשר להם לבצע חיפוש על פי פילוחים שונים, כגון סגנון 

המסעדה, סוג האוכל, דירוג הגולשים, אזור גיאוגרפי וכשרות; לקבל מידע אודות מסעדות ואף 

רות על מסעדות להזמין בהן שולחן באופן מקוון. כמו כן, האינדקס מאפשר לגולש לכתוב ביקו

 .בחינםלגולש ניתן השירות ולדרגן. 

עבור מסעדות, מספק האינדקס שירותי פרסום וחשיפה ללקוחות פוטנציאלים. המודל העסקי של 

אינדקס המסעדות מבוסס על גביית תשלום מהמסעדות. כך, מסעדה יכולה לרכוש שירותי הופעה 

עשויים לכלול בניית עמוד או אתר, הכולל שונים מהאינדקס )מעבר לרובד בסיסי הניתן בחינם( ש

מידע כגון תמונות של המסעדה, תפריט המסעדה ופרטים נוספים אודותיה. לחלופין, יכולה מסעדה 

לבחור להציג קישור לאתר שהקימה באופן עצמאי. בנוסף, מספק האינדקס למסעדות שירותים 

                                                        
13 "Assessing a prohibition is much more complex than assessing an authorization, because the evolution of the 

market after the decision does not help in forming a prima facie hypothesis that can be tested." Ex–post review of 

merger control decisions, A study for the European Commission by Lear p. 50 (2006).   
רשות ( 8.5.16איט בע"מ )נימוקי התנגדות הממונה על התחרות למיזוג בין זאפ גרופ בע"מ לקליק טו  14

 .500978 התחרות

http://www.d.co.il/
http://www.zap.co.il/
http://www.rest.co.il/
http://www.2eat.co.il/
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בתוצאות החיפוש בו, או הבלטת  בתשלום של קידום המסעדה באינדקס על ידי מיקומה גבוה יותר

 .הופעתה באינדקס בדרך אחרת, וכן שירותי הזמנת שולחן ואספקת תכנת אירוח

בו פועלים האינדקסים הוא שוק דו צידי, שבו המוצר מוצע לשני סוגי לקוחות שאם כך, השוק 

 במקביל: אינדקס הוא למעשה פלטפורמה בה נפגשים מסעדות וסועדים פוטנציאליים. בנוסף

מסעדה משימוש בשירותי האינדקס גדלה ככל  שלמאופיין השוק באפקט רשת דו צידי כך שהתועלת 

שקיימים גולשים רבים יותר באתר; והתועלת אותה רואים הגולשים גדלה ככל שמסעדות רבות יותר 

מופיעות באתר, וככל שקיים באינדקס מידע רב יותר אודותיהן. כפועל יוצא מכך הביקוש לשירותי 

אינדקס מצד המסעדות מושפע מכמות הגולשים באתר, וכמות המסעדות המופיעות באינדקס ה

 .משפיעה על הביקוש לשימוש באינדקס מצד הגולשים

 מקווןה מסעדותה אינדקסהחשש מפגיעה בתחרות בשוק  .ב

, המתחרה רסטמתחרים: שלושה במועד בדיקת המיזוג פעלו בשוק אינדקס המסעדות המקוון 

 .לרסט( שהן המתחרות הקרובות ביותר רולטו איט ורול פורטל מסעדות בע"מ )להלן והגדולה בשוק, 

נתח השוק של החברה הממוזגת ו, 2-ל 3-מהיה מצטמצם כתוצאה מהמיזוג מספר המתחרים בשוק 

את ל יגדהיה מהמיזוג  .היה נותר בשוקצפוי להיות גדול משמעותית מזה של המתחרה היחיד שהיה 

, באופן המעלה חשש משמעותי או להפחית איכות מחיר להעלותחד צדדית  חליטהסיכוי שזאפ ת

הייתה על אף שרול  לפגיעה בתחרות בשוק הרלוונטי בהשוואה למצב התחרות בו אלמלא המיזוג.

מתחרה קרובה הרי שלאור פערי הגודל בינה לבין החברה הממוזגת, לא נראה ממשיכה להתחרות כ

העלות בבחינת המיזוג העלה כי ניתוח הכמו כן,  .יתה יכולה להוות רסן תחרותי מספקיהכי היא 

שיש לה היקף  הכרוכה בבניית אינדקס אתרים יציב בעל נראות סבירה על גבי רשת האינטרנט

 בענף בשל אפקט רשת דו צידיהתרחבות קיימים גם חסמי  פעילות רחב היא חסם כניסה גבוה לשוק.

 להתרחבותםלכניסתם של מתחרים חדשים או נמצאה סבירות נמוכה  לכן, 15של השוק, כמוסבר לעיל.

 .שלאחר בחינת המיזוגשל מתחרים קיימים בתקופה הקרובה 

עבור מסעדות רבות, בניית אתר עצמאי וקידומו על ידי רכישת קידום ממומן לפי ניתוח המיזוג, 

, י אינו תחליף ישיר ומשמעותי לשימוש באינדקס מסעדותאו באמצעות שירותי קידום אורגנבגוגל 

החיפוש הראשוני של הגולש מתבצע  אםגם . אחת הסיבות לכך היא ששונות במאפייני המוצרבשל 

בגוגל, המשך החיפוש יעשה במקרים רבים באחד מאתרי האינדקסים המופיעים בתוצאות החיפוש 

פילוחים ספציפיים יותר. בנוסף, במועד בדיקת  . אתר אינדקס שבו ניתן לבצע חיפוש על פיבגוגל

 הייתהבחיפושים כלליים עבור מסעדה ספציפית או ממומן עלות שירותי קידום אורגני המיזוג, 

גבוהה, והיכולת להפיק תועלת משירותים אלו ולקדם את מיקום המסעדה באופן משמעותי בחיפוש 

וצאות הראשונות שיופיעו בגוגל יהיו בדרך נמוכה, מאחר שעבור חיפושים כלליים הת הייתהבגוגל 

שחיפש הגולש. ניתוח זה לימד על כך כלל של אינדקסים ואתרים גדולים וותיקים העוסקים בתחום 

 שאספקת שירותי אינדקס מסעדות מקוון הוא שוק מוצר מובחן שמיזוג בו עלול לפגוע בתחרות.

 המקוון המסעדות אינדקס לענף ביחס שנעשתה הרטרוספקטיבית הבדיקה .ג

                                                        
במקרה שלנו, הן גולשים  –גורם חדש או קטן שנכנס לשוק צריך למשוך בו זמנית לקוחות משני צידי השוק  15

והן מסעדות, כאשר התועלת של כל אחד מהלקוחות גדלה ככל שקיים מספר רב יותר של לקוחות בצידו השני 

 של השוק.
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בדיקת רטרוספקטיבה שערכה הרשות בתקופה האחרונה העלתה כי רסט, טו איט ורול הם עדיין 

 , ואתר רסט הוא עדיין המתחרה הגדול בענף.גופים המפעילים אינדקסים מסעדות מקווניםה תשלוש

ילים, ואולם, מאז ההתנגדות ענף אינדקס המסעדות המקוון הצטמצם, וקטנו מספר הלקוחות הפע

 מספר הלקוחות החדשים וההכנסות מפעילות זו של כלל העוסקים בענף.

בשיחות שערכה הרשות עם גורמים בענף עלו מספר הסברים לכך שחלק מהמסעדות הפסיקו את 

הוא  מקווניםהתקשרותם עם אינדקסים מקוונים. הסבר אחד שניתן להפסקת פעילות עם אינדקסים 

חות טובות באמצעות פלטפורמות בינלאומיות כמו גוגל ופייסבוק, הבנה שניתן להשיג תוצאות לא פ

שחלחלה בשוק הבנה  שפעילותן בענף התרחבה מאז ההתנגדות למיזוג. הסבר אחר שעלה הוא

ולכן השימוש בו לא משתלם )ללא קשר  אינו בעל ערך מבחינת חשיפת המסעדות ללקוחותשהשירות 

 ם בענף השתנו מאז בדיקת המיזוג. לפעילות הפלטפורמות(, קרי העדפות השחקני

 אירוח תכנותהזמנת שולחן ו בענף בתחרות מפגיעה החשש .ד

שסיפקו גם שירותי הזמנת שולחן וגם שתי החברות היחידות  יוהבמועד בדיקת המיזוג רסט וטו איט 

בתחומים  שפעלוהחברות האחרות . נתחי השוק של הגדולה מבניהןטו איט הייתה כשתכנת אירוח, 

החשש עבור שירותים אלו,  נוכח נתחי השוק הגבוהים של רסט ושל טו איטלכן,  .זניחיםהיו אלו 

מסמכים בחשש זה נתמך  .מהפעלת כוח שוק חד צדדי על ידי החברה הממוזגת היה חששהעיקרי 

ה כוונה קונקרטית להעלאה משמעותית של מחירי שירות הזמנת שולחן ושירות תעל שמהםונתונים 

 צפויה להתבצע כתוצאה מהמיזוג ובסמוך לו.שיסופקו על ידי החברה הממוזגת, תכנת אירוח ש

 .רכוש את טו איטלשל זאפ  ההחלטתל מסמכים אלו היוו בסיס

גבוהים בשוק תכנות האירוח בשל עלויות פיתוח של כניסה החסמי בדיקת המיזוג העלתה כי קיימים 

יש שירותי הזמנת שולחן . גם בתחום בארץיצירת מערך שיווק והפצה למסעדות התכנות ועלויות 

צורך בחשיפה למספר רב של לקוחות פוטנציאלים משני צדי בשל ה חסמי כניסה והתרחבות גבוהים

, שלא העלתה כי בשווקים אלו קיים יתרון מובנה לאינדקסים ייעודיים גדולים מיזוגהשוק. בחינת ה

הייפ ניהול לקוחות וי כי מתחרה נוסף בשם יאפשר למתחרים נוספים לחדור לשוק, ובפרט לא היה צפ

 (, שהיה בהליכי כניסה לשוק יצליח לפעול בשוק באופן משמעותי.אונטופו)להלן  מ”בע

 תכנת אירוח ושירות הזמנת שולחן לענף ביחס שנעשתה הרטרוספקטיבית הבדיקה .ה

וארים הבדיקה הרטרוספקטיבית שערכה הרשות לאחרונה התמקדה בחסמי הכניסה והתרחבות המת

לעיל. מהבדיקה עולה כי רסט וטו איט עדיין פועלות בתחום, ושאונטופו אשר משתפת פעולה עם 

רול, הרחיבה את פעילותה מאז הקמתה וגייסה לקוחות ברמה שמאפשרת לה להתחרות מול יתר 

 טאביט טכנולוגיות בע"מהשחקנים בשוק. נוסף על כך, מאז בדיקת המיזוג נכנס לשוק שחקן נוסף, 

 (, שמתחרה גם הוא.טאביטהלן )ל

אם כן, חדירת טאביט והתרחבות אונטופו הן התרחשויות שבדיקת המיזוג לא צפתה בניתוח הדינמי 

של המיזוג. ההתפתחויות שהתרחשו בדיעבד מלמדות, שביחס לתכנות אירוח ושירות הזמנת שולחן, 

 הניתוח הדינמי של הרשות היה מחמיר יתר על המידה. 

 ומסקנה סיכום .ו

הבחינה הרטרוספקטיבית מצאה כי הפעילות בשוק אינדקס המסעדות המקוון הצטמצמה, לצד 

יתכן שהצמצום נובע מהתפתחות  .התחזקות פעילותן של פלטפורמות בינלאומיות כגון גוגל ופייסבוק



17 
 

והשתכללות פעילותן של הפלטפורמות הבינלאומיות בשוק הרלבנטי. זאת למרות, שבדיקת המיזוג 

ופן ברור כי במועד בדיקת המיזוג הפלטפורמות לא היוו תחליפים קרובים לרסט וטו איט העלתה בא

 בשוק אינדקס המסעדות המקוון.

לחלופין, יתכן שהצמצום בפעילות בשוק נובע מסיבות חיצוניות כמו אכזבה של המסעדות 

 מהאינדקסים המקוונים, ללא קשר לפעילות הפלטפורמות. 

שחקנית  חדירה של שחקנית חדשה )טאביט( והתבססותבאשר לתכנת האירוח והזמנת השולחנות, 

שהייתה קיימת )אונטופו( במועד ההתנגדות מלמדים כי הניתוח הדינמי של הרשות שבו העריכה כי 

 .לא יפעלו בשוק זה שחקניות נוספות היה מחמיר יתר על המידה

באופן שונה וטוב יותר מכפי שהרשות צפתה והעריכה העובדה שבהסתכלות בדיעבד השוק התפתח 

בזמן אמת, אין משמעותה כי הניתוח של הרשות בעת בדיקת המיזוג היה מוטעה. התנגדותה של 

הרשות לא הסתמכה רק על הערכתה בנוגע לחסמי הכניסה לשוק אלא גם על מסמכים פנימיים של 

וג. עם זאת, אופן התפתחות השוק יכול הצדדים שלימדו על כוונה להעלות מחירים בעקבות המיז

ללמד את הרשות על יכולתם של שווקים מסוג זה ובכלל זה שווקים טכנולוגיים ודיגיטליים להתפתח 

 באופן שונה מהצפוי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


