
 

 

             
           

   

 

  

 
 

  
 

        
 

    

           

          

            

   

           

             

          

   

    

 

             

          

             

         

          

          

            

     

            

           

           

 

                                                   
                  

            

       

 םייסקעה םילבגהה תושר
 1/14 תעד יוליג

 ןפולינומו עלבידי על פרזמו רחימתגביי על רסואיה

 רבד תחפ.1

 םדהאו"(נההממו : "ןהל)לםייעסק םיבלגה על הנוהממ ידיבםידיעממםייעסקהםיבלגההיניד

 את דמתקמ יאהןכש,הנגהלהיורא ותרחהת .רוביבצו ותרחבת היעגפינמפ הנגהלםיכל ירטהפ

 חתתהפ של ךרדב,רשאהןיב,םינכרצהםעהביומט יתשקמ ללכה לתועהת את הילדגמ,ותיליעה

 .םירהמוצ ותכיוא ןווגלת מדגהו םיריחמ

 רוביבצו ותרחתבהיעגפה יאהדדוהתמלםייעסקהםיבלגההינידםישבקמןעמ ותפעוהת חתא

 םייקזמח ללכךרדברשאםירמוגםהואל .וקשבייסטולופנומדעממיעלבםירמוגדמצ םינכרהצ

 סחיבוותכיבא ואוריחבמ ,רמוצ של וקתספאינאבת ןזמ ךרולא ועגלפ לתוכיה ואה,וקשחוכב

 .ותרחת ינאתב םיררוש ויהש םינאלת

 יכ עבוק,("חוקה" וא "םייסקעם היבלההג חוק: "ןהל)ל1988-חמ"שהת ,םייעסקהםיבלגהה וקח

."ןילוופנול מבע"וניה וקשבםשתיכרואםיכסנהתפקל אסכלית מחצה ממעללמ ודיבקיחזשמ ימ

 חוכםגהרוכאלוידיב יקחזמינטניומדואיותמעשמ וקשחנתב יקחזמשימ כי החנההנוטמ ךכב

 ונממ וענלמ ןיתכלתרשא,ותדחוימ ותגהנהת ותרמונןילוופנומ עלב על ילחומ ףיוסמ וקחה.וקש

 וניאםייעסקהםיבלגההקוח:וקדו.רוביבצ וא ותרחבת עוגלפ תוולעלההולפע יכרדב וטנקמל

 ולקח את ילדגהלףואש וקשבהרחמת כל יכרומל בלוקמ.ןיולופנומ של וומיקםעצ על רוסא

 םירחהמת את תרצומתמ ותרחהת יגלגל את היענמש יאהוזהיפשא יכווירחמת ןובשח על וקשב

 דעמלמ יעגהליושע ואה,וזהיפשא םישגהלחימצל דדובהרחמת רשכא .ותנשדחול ותעלייהתל

 תוגהנהת ןהב ותבינס ונכיתי,זאת םעדחי.ולפס ןיא,השעצמכל ,וזהדבובעוקושביטיסולופנומ

 1 .הרלאס יוראהןן מכלוערוביבצוות ארחבתהיעגפםורגלהולעלןיולופנוהמלבעלש ימתומס

 ודעמממ תובעונהןיולופנומ עלב על ותחלה ותידוחיי ותראוה רתוש בעוקםייעסקהםיבלגהה וקח

 וא ותרחהת את יתחהפל ולעלהןופבא הזדעממ של הרעל ולניצ וענלמ ןרתמט רשואידוחייה

 היעגמפ הוצאכת םרגנהירתבחה נזקהיכ וקקחהמ דתעמליויטבםושמשיךכב.רוביבצ ועגלפ

 .ןיולופנוהמ לבע דו מצות זהלנהתלהרוכאל חסיילןיתנש לתועהת לעהולערוביבצ וות ארחבת

)נומ :לשמל ואר 1  1995,ןידה קספל 9'ספ ,מע"בקבודתרבח'נםיקיסעםליבהג לעהונממה1/93(םייקסע םילבהג'

)נומ ;3005459 םיקיסע םילבהג  ,מע"בתוונרחאתועידי'נםקייסעהםליבהגהלעהונממה2/96(םייקסע םילבהג'

.( 7.6.2000,ובנב םסרופ) ןידה קספל 53'ספ

9134102 02-5458555:סקפ|5458503/4-02:פוןלט |  ליםרושי, 34281.ד.ת,4 מולעוו עם 'חר
4 Am V'Olamo St., P.O.B 34281, Jerusalem, 9134102 Israel | Tel: +972-2-5458503/4 | Fax: +972-2-5458555 4 

www.antitrust.gov.il | lishka@aa.gov.il
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http://www.antitrust.gov.il/
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 קושבודעממ את הרעל נצללןיולופנומ עלב על רוסאםייעסקהםיבלגהה וקחל(אא)29 ףיסע

 תימשרתרטומפ (ב)א29 ףיסעב.רוביבצ עוגלפ ואםיעסקב ותרחהת את יתחהפל ולעלהןופבא

 קושבודעממ את הרעל יצלנןיולופנוהמ עלביכהקחז הקמ ,ןהמ חתא כל םייהתקבש ותופחל

 תיב יקתפסבורכוהואל ותחזק .רוביבצ עוגלפ ואםיעסקב ותרחהת את תיחהפל ולעלהןופבא

 םירהמק ללכ את הממצ הניא וז הימשר יכ רהבוי 2 .ותוטחל ותחזקכםייעסק םיבלגהלןידה

 לוניצ רבדבהוטחל החזק ותימהמק ותבינסב,רוכאמ ,הניינע לאאהרעלדעממלוניצ ידכםיולהע

 .הרעלדעממ

 יריחמ רמת של עהיבק"הניינעש(1)(ב)א29 ףיסעבהועבהק זו יאהןכא ןודישת הוטחלההחזקה

 יושע ןגוה ילתב ריחמ."יןלפונובמוש ותרישה של או סכנה של םינהוג יתבל רהיכמ או יהנק

 הובג ריחמ וא 3 ,וקשהןמםירחמת יקתחדלששחררומעה,ןגוהילתבןופבא ךונמ ריחמ ותיהל

 יתומעשן מפובא םיהובגםיחוורןיולופנוהמ לבעלהנהמק- רזופר מיחמ,ונייהד-ןגוהילתבןופבא

 .יותרחוק תש ינאבת ףורגל וחוכב היהש ואלמ

 וקייפש לתועהת רשאםינכרמצ עתנומ יאהןכשהיליע ילתבהאהקצל רמתוג רזופמריחמ יתיבג

 תאלצומ ,רהמוצ את שוכרלמ,רזופהמ ריחהממהכונמ ךאיותרחהת ריחהמ ןמההובגרהמוצ ןמ

 .השיכרמ ילכל נעימהל וא הדיהמ הותאב םהיכרצ את םיואמת םניאש םירלמוצ ותנלפ םותא

 ןמהוצאכת ,ףוסנב.יתרפהמצ לתועהת את ותילדגהמ ותעסקא שקהמ ןמ ותנענמ ,הזןופבא

 רוביצ ידימ רשוע רתבהע רת נוצ ,יותרחהת ריחהמ ןמ הובג ריחמ םילמשמ םינכרהצש הדבוהע

 היחהמ רוקי יתיבע את רותיבדחןופבא הבמל רזופמריחמ יתיבג.ןיולופנוהמ עלבלםינכרצה

 .םינכרהצ רוביבצ יתדייומ הרישי היעגפ הב הנוטמו

 ותרטומפה ותבינסבהרעלדעממ ולניצ על רויסהא לשותיפכאווומשייןופאב וקעסיהז עתדיוילג

 שקבנהזךמסמ רתגבמס .רזופמריחמןיולופנומ עלבהבגםהבםירמקב,קוחל(1()ב)א29 ףיסעב

 םואבב,השראבדומהעו,םייעסקהםיבלגהה ותשר את וחנירשאםיללכהוםיוליקשה את גיהצל

 ףיסע ראתוה פתיכלא הועדי רתגמס וחיניואל םיללכ.הזרויסא רתפהןיגבםידצע וטנקל

 םיעסקהו רחהמס ייחב ותביהיצו ותריהבה ,תיפטשהמ ותדאווה ודמויק וז ךרדבו וקחל(1)(ב)א29

 םדיעל ותגהנוהמ תויקרקטהפ םהא ךירהעלןיולופנומיעלבידיבויעייסואל םיללכ.םיטפושה

 ילכהווההמ ,וקחל(1()ב)א29 ףיסע ראתוה פתיכאםודיבק ויעייס כן ו וקחה ותראוה את ותרמפ

 .רוביהצ חתוור על הנגהב ינויח

 םיללכהדבצ וברוהאמ את וארלק שיוןיד כל ראתוהמ ותנשלוא וערגלידכהז עתדיוליגבןיא

 םידצע יטתנק יא ולשללידכןהללרובאמ ןיא.היקפסבו וקחב,םייעסקהםיבלגההינידבובענקש

 םיבלגהה ותשריבשאמ הקצאתב ותיויפדע ירדס יוליקשמ ינרטפ הרקבמהנוהממידי על

 .רחי אניינע וליקש לכו מא םייעסקה

 ןידה קספל 79'ספ ,מע"ב תונורחא תועידי 'נ םיקיסע םילבהג לע הונממה2/96(םייקסע םילבהג) ע"ה :לשמל ואר 2

(.4.11.1999,ובנב םסרופ)
 עבוקה ןילופונומ לעב .קושה ןמ םירחתמ תקיחדל איבהל הלולע ןילופונומ לעב דמצ ,ינפרוט ,ךומנ ריחמ תעקבי 3

 הכומנה םיריחמה תמרב דומעל םילוגסמ ויהי אל וירחתמ יכ החנה ךותמ ויחוורב העיפג וגפסל ןוכנ הכזש ריחמ

 לע טלתשהל ןילופונומה לעב לכוי ,יסופיט ןפואב ,ןכמ רחאלו םירחתמה תסירקל ליבוי הז ךלהמ .ןמז ךרואל עבקש

 .ויריחמ תא תולעהלו קושה ןמ רתוי לודג קלח

http://www.nevo.co.il/psika_html/hegbelim/d296g.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/hegbelim/d296g.htm


 

       

 

        
 

      
     

 

       
  

        
     

 

     
  

  

      
  
 

  

         

               

         

              

            

      

          

          

          

 

      

       

          

 

        

             

                                                   
   

              

   

3 

 זרמופ רימח תייבג לך שרדב הערל דמעמ לצוינ.1

 :בעום קייעסקהםיבלגהה וקחלא29 ףיסע

 לועלהןופבא וקשבודעממ את הרעל נצליאלןילוופנומ עלב()א א.29"
 .רוביבצ עוגלפ ום איעסקב ותרחהת את יתחהפל

 לועלהןופבא וקשבודעממ את הרעל נצלכמ ןיולופנומ עלבוראי(ב)
ןמדחאכלב,רוביבצועגלפואםיעסקבותרחהת את יתחהפל

:האלהםירהמק

 לש םינגוה ילתב הריכמ וא הינק יריחמ רמת של היעבק(1)
;ןיולפונובמש ותרישהלשוכס אנה

 םיותרישהףיקהואםיכסנה ותכמ של הדלגהואםוצמצ(2)
 תוילפע רתגבמס לאש,ןיולופנומ עלבידי-לעםיוצעהמ

;נתגוה יתותרחת

רשאתוומדותעסקלםינושתורשהתקינאת עתיבק(3)
 ןורית םיימיומס םיקספל וא ותחולקל יקנהעל םייושע
;םהב םירחהמת ילפכ ןגוה ילתב

 ןילוופנובמש ותרישהוא כסנהרבדב ותרשהתקה יתינהת(4)
 םיבלומק רחמס ינאלת םהתאבואםבעמט רשאםינאבת

 .ותרשהתקה שאונלםיגעונםניא

 "(.)אןף קטיסע ותראוהלעףיוסהל ותבא הן זף קטיסע ותראוה

-ו"נשת (,2 מס' ןוקי)ת םייעסקהםיבלגהה וקח רתגבמס םייעסקהםיבלגהה וקחלףוסנהזףיסע
 דעממ ולניצ של יללכןחבמעבוק()א ןקט ףיסע :הנשמםייפסע ינשמבכרומףיסעה 1996. 4

 הרעל נצלהמ (ב);ןיולופנומלבע (א):םניהרויסהא ותדויס רשכא ,הרעליטיסולופנומ

 דלצ 5 .רוביבצ ועגלפ או םיעסקב ותרחהת את יתחהפל ולעלהןופבא ()ג ;וקשבודעממ את

 הוטחל החזק ותימהמק ותיקרקטפ(ב)ןקט ףיסעב ותרטומפ ,ונממ וערגליבלומ,זהיללכרויסא

 .ייסטולופנומדעממ של הרעל ולניצ רבדב

 בשחייןיולופנומ עלבהילפ ,וקחל(1 ()ב)א29 ףיסעבהועבקההוטחלההחזקבהזךמסמ של וניינע

 לשוא כסנה של םינגוהילתבהריכמואהינקיריחמ רמת בעקםבא הרעלודעממ יצלנשיכמ

 דעממלוניצ בשחתויתיבגרשאןגוהילתבריחמוהמשרפ לא וקקחהמ .ןילוופנובמש ותרישה

 .הרעל

 לבעלםינכרצהרוביצמרשוע רתבהעול היליע ילתבההקצאל רמתוג רזופמריחמ יתיבג,רוכאמ

 ותרישה וא רהמוצ את ושכריש יוראש םינכרצ וילפ ,יתהקצאתה ותיליעה רוסח .ןיולופנוהמ

 ופקתאס ותעלל הווש היהי רהמוצ ריחמ םאב םעליי ,הובגה וריחמ שלב הז רמוצ שוכרמל םינענמ

 .םייותרחוק תש ינאבת םיישמתק יכפ ,(רהמוצ לש הנורחהא הדיחיה פקתת אסול)ע יתולשה

 ותועלל הוושה ריחלמ יתשופחה ותרחתה ילבות ותוקחר םייתעל ,תויאהמצ םולבע ,תזא םע

 ןוגכ,למתשומילתבל ותרחהת תאםיכופההםירמוגםיימיק ללכךרדבןכש,רהמוצ של יתולשה

. 1573, 149 ח"ס

 ןידה קספל 76-79'ספ ,מע"בתוונרחאתועדיי'נםיקיסעםליבהג לעהונממה2/96(םייקסע םילבהג) ע"ה :םג וארו

4 

5 

.(4.11.1999,ובנב םסרופ)

http://www.nevo.co.il/psika_html/hegbelim/d296g.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/hegbelim/d296g.htm


 

         

  

             

            

       

          

          

  

         

        

            

           

         

       

    

         

          

 

       

         

               

         

           

                                                   
        

             

          

            

              

                 

           

                

           

           

            

                  

                 

                

4 

 .רוציי רשוכ ותבלגמ וא םירמוצ ולדיב ,םירחמת וטיעמ

 .רזופר מיחמ על חרכהב הדיעה מניית אולשה ותעלה

 ןמ ימתומס הדיבמ הובגריחמ יתיבגםעצ

 רותיהובגהיהי,ותברתעהרדיעהב,וברורשישריחמהךכ,רותי לתבגומ וקשב ותרחהתש כלכ

 לעופרשכא (.הרמיפלכ של רמוצלשויקבה ותשיגמבתותלכ) ותרמיהפ לשקושהחוכ את ףשקיו

 וריחמ את עובלקורהמוצ ריחמ על יתתועשממעישפהלחוכב ולפונוהמ יקחזמ,וקשבלוופנומ

-על ריחמ ותבגל ול רשאפהמ וקש חוכ אופיא ןותנ ולופנוהמ ידיב .ויחוור שאתהל יאבהמ ןופבא

 ,הובג יותרחת

 .רוביבצ היעגפרוכאמ הנוה טמן זימע ריחבמ .םהילם אירותחםייעסקהםיבלגהה

 ינידש םיריבס ותרחת ינאבת הבגנ היהש ריחהמ ןמ ,יתותמעשמ הובג םייתלעו

 הבגש ריחהמ יוהיז ואה ,רזופמריחמ ותבגל ולפונומ על רתוסהא הרמונ פתיכבא ןושראהדהצע

 םירמק םיימיק,תזאםע.וטשפ לארגאת והז,ןהללרהבוישיכפ.רזופמריחכמןיולופנוהמ עלב

 הרבמק ,ותשעיהל ולכי רזופמריחמיוהיז,ךשהמבהראנשיכפ .הזרגבאת דומלע היהיןיתנםהב

 ריחמיוהילז ותרחא ותיטש .ורוייצ ותללע רצוהמ ריחמ ןיבש חוורהמ נתיחב ידי על ,םימתא

 ץונפההואשהת רויעש נתיחבואיותרחתקושבהומדרמוצ של וריחמלהואושה ותללוכ רזופמ

 חויתנשרוד רזופהמ ריחהמ יוהיז,הרמק כלב.םיומדםירמוצ ותרייצהמ ותרחא ותרמיפברבק

.בכרומ ,ינאובשח ףא םייתלעו  ,יכלכל

 םיכומתםינשהךרולא רבצםייעסקהםיבלגההינידבהנירוקטדכ רזופמריחמ ית יגב על רויסהא

 הנישא ותגהנהתכ פסתנת ,הלעצמשכ,רזופמריחמ יתבגייקארהאמ ןידב,שללמ ךכ.םידגנומת
6  .הרואס

 רזופמריחמ יתיבגש ואהדחהא 7 .םייכזרמםיוקימנהשושל על שתתתומ יתיקארהאמ היסתפה

 ריחשמ החנהה חתתהשמעלרותחהז וקימנ.הילחתכמל החוור דמתמק הקעשה רץלתמ הולכי

םיפסוהת ,םייעסקהםיבלגההיניד של אהמוצ חתנה חתתרותחםג ואה  .ולפס רבד ואה רזופמ

ןה,החוורלהיוראההוצאהת את גישהל נתמ על יאלימפטוהא יכלכיותרחהת ךיהלהת את
8  הז וקימנש םושמ זאת .ותנשדח נתיחבמןהו ותרמיפ של ןעתשקה נתיחבמןה,ריחהמ נתיחבמ

 Areeda and Hovenkamp, Antitrust law: An Analysis of Antitrust Principles and their:לשמל ואר 6

M.S. Gal, Monopoly Pricing as an Antitrust Offense in the U.S. and the ;Application, para 720a (2008) 

;EC: two Systems of Belief About Monopoly?, 49 Antitrust Bulletin 343, 353 (2004) ("Gal"),

 United States v. ALCOA, 148 F. 2d 415 (2d Cir. 1945); Verizon Communications:ב"הראב הקיספב ןכו

.Inc v. Law Offices of Curtis v. Trinko 540 U.S. 305, 398 (2004) 

 Ariel:ואר רזפומ ריחמ לע רוסיאמ תפרוג תוענמיה םיקידמצ םניא םה עודמ טוריפו הלא םיקומינ לש הריקסל 7

Ezrachi and David Gilo, Are Excessive Prices Really Self-Correcting?, Journal of Competition Law

Ariel Ezrachi and David Gilo, The darker Side of the Moon - The assessment of ;and Economics (2008) 

excessive pricing and proposal for a post-entry price-cut benchmark, in Article 82 - Reflections on its 

Ariel Ezrachi and David Gilo, Excessive Pricing, Entry ;Recent Evolution (Ariel Ezrachi, ed., 2009) 

.Assessment and Investment: Lessons from the Mittal Litigation, 76 Antitrust Law Journal 873 (2010) 

 קר אלו "קושה ךותב" יתורחת ךילהת לירג ןפואב אוה סנ לע םילעמ םייקסעה םילבגהה ינידש יתורחתה ךילהתה

 רחאלו ,תיוגלונכט האמצה חתפל הנושארה אהת ןהמ ימ ןהניב תורחתמ תורבח רפסמ רשאכ ,לשמל ,ךכ ".קושה על"

 איה תומריפה ןיב תורחתה ,קושב יטסילופונומ ה הדמעמ חיצנהל הלוכיש טנטפ תנהג לבקת ןהמ תחא קר הז ךילהת
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 היתה לא הרמיפ,יותרחוק תשהנבבמ .יתורחוק תשהנבל מעףידעייסטולופנווק משהנבשמ חינמ

 תודממק ותקעשה יעשקהל רצתוממת היתה לא ,הז וקימניפלוע רזופמריחמ ותבגלהולכי

תמוסח וא וקשהמ וירחמת לקתהמס ולופנומ של ותגהנהת ,הז וקימנ יפ על ,הרוכאל .החוור

וקשההנבשמםושמיתרתבחדקתמוצ ותיהליאה ףא היושעוקשהאלםהשל היסנכ

 .ולופנוהמ דה מצחוור ותדמת מקוקעשהביניייסטולופנוהמ

 יניד של וצאמ דתונק הותא על וססתבמ יאה.הנושהזןיינבע םייעסקהםיבלגהה ותשר שתיג

תורמיפ רשכאו יותרחת ואה וקשה הנבמ רשכא תשאומ החוורה הילפ ,םייעסקה םיבלגהה

 אוה דחויבמ הובג חוור םיימיומס םיוקושבש הדבוהע .ותרחתה ידי על ןוסרמה חוור ותחיוורמ

 ,יקדהצלהיושעהילחכתמל החוור ותדמקמתועשקהעישקהללוופנוהמ את דדולע נתמלעינויח

 .לוופנולמ בינמ ואהש םיהובגה םיחוורה ותרלמ רזופמ וניא ריחמ ה י כ הנמסק ,םימתאה הרבמק

 ןוכיסואחויתופ רחקמיריעתוהחוור מתדמק הקעשהיריעת םיוקושב,ךשהמב רטנפשיכפ ,ןכא

 יתיבג ןיגב היפכא ידצע יטתנק דגנכ ףכה את ותהטל םייושע רושא םידחוימ םיוליקש םיימיק

 .רזופר מיחמ

תאןלתק"הוטנ רזופמריחשמ ואה יתיקארהאמ השיגהיכומתידי על באוהמ ינשה וקימנה

 קוימנ,םדוהק וקמינהוכמ לאש.םייאליוטנצפםירחמת דמצ וקשלהיסנכ כתישמידי על ו"עצמ

 םייעסקהםיבלגההינידלךרוצןיאשןועט ואהךא,רזופמרוחבתמש יתרתבחה ותייתיבעלרעהז

 ונניאםירהמק יתברבמ ועצמ את ןלתק הוטנ רזופמריחמוילפ וקימנה,םולא.ודגנכברתעהל

 םיריחהמ יפ על לא ,וקשלסנכהל רץמוית יאליוטנצפהרחמת,ללככ,וזגאה פתיקלב 9 .ןוכנ

 רחאל רטבפו- היסנכה ירחא וב רורשל םייושצפ םיריחהמ יפ על לאא ,היסנכה םרט וב םיררושה

 .שדחה נסכנל בתואכו יתבירסגאהבוגת ותיהלהיושעש,היסנכההותלא ולופנוהמ של ובתוגת

 לע ותולע וקשל היסנכב ותכורכה יאליוטנצהפ נסכנה של ותועשקה ותוצאהה רשכא ,םהתאב

 ענימ ,היסנכל ולופנוהמ בתוגתרולא ותעונצ ותיהל ותולעלש,היסנכהרחלא חוורלושל ותייפהצ

 .ועצמ את ןיתק לא ולופנוהמ של רזופהמ ריחהמ לאיממו וקשל נסכהמל יאליוטנצהפ הרחהמת

 תויתאךרולצ היסנכינלפ וקשבררושהריחבמ שוימשרבדבתוירויאתםג,ותראהלןיתנשיכפ

 10 .וה זנמסק ותנשלידכןהבןיל אוופנוהמ לשוותיליע דתיר מבדבםייאליוטנצפםינסכנילפכ

 וכמ ,הז וקימנםג.והמ רזופמריחמדולאמ ישוהק ואה יתיקארהאמ השיגלישישלה וקימנה

 רבדב,ידוסמ-ירקטפלנאוירצ על וססבמ ואהך, ארזופר מוחבתמשתוייתיבעלרע,םדוהק וקימנה

 םייתלעשהדבוהע ןמםעלהתלןיתנ לא ,ןכא.רזופמרוחתמ על רתוסהא הרמונםשיילישוהק

 םייעסקהםיבלגהה ותשר,םהתאב.רזופמהיה יןולופנומ עלבהבגשריחמםאהדולאמ היהיהשק

 יאה הדיהאמ ותבכרומ ,הבר הדיבמ .הז ישוק על רבגהתל הולכי יאה םהב םירבמק דתתמק

 םינונת ףויסבא היתוולכי אתוהותיחוממ את ליפעהלםייעסקהםיבלגההתושר את בתייחשמ

 אלםאןכש,ולופנומהבוגש רזופמריחבמ הכורכהרוביבצ היעגהפ את וענלמ נתמ על םיינטוורל

 .הלתוז ה זאתשעי לא שיו אבבר מצווציהל ולעל ,םייעסקהםיבלגהה ותשר זאת השתע

 ףופכב ,הז דחוימ הרקמב םג "קושה ךותב" תורחתל םירתוח םייקסעה םילבהגה יניד ".קושה ךותב" אלו "קושה לע"

 .ינחורה הניינק לע הנהגה תועצמאב תורחת ינפמ הנהג הכוהז המריפל םינקמה ,םיטנטפה ינידל
.7 ש"הב ליעל תואבומה תואתכמסאה ואר 9
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 קידמצ וניא רזופמריחמ יתיבג על רויסהא םושייבררותעהליוששע ישוהק יכ יאה ותשרה דתעמ

 תויונש ןנישא םייעסקה םיבלגהה ינידב תובר ותנירוקטד ותימיק .תויפכאמ עתננמה פתרוג השיג

 וא ותיועל של הדיאמ ותכירמצ ףאןלקח.היפכוא םושייל ותבכרוומ ותשקןהםגר שא,וקתחלבמ

 תירוחתמ הרישקואינרפוטרוחתמ על רויסהא את ותנלמ ןיתנהאל ותנירוקטדןיב.ותיחוור של

 יופהס ןכרהצמךונמריחמ יתיבגידי על הרחמת וקחדללוופנומ על רויסהא ,רבמוצ רמוצ של

 הווההמ ,ינטוורל וקש של ורתדגה כתלאמףא.דווע הרחהמת הל וקקשז הומשתןיגבהובגריחומ

 לשהדיבאמ םייתלע הכורכ,םייסקהע םיבלגההינידלשישעהמ םומשייבירלגנטיאחויתניכל

 לבגהו מל ארטם מקינכרהצ רובים לצרגנש נזקה את בשחל תנל מע ,דווע זאת .ותיועל ום איחוורמ

 ריחהמ ןיברפעהתאדולאמ ךרוצשי,יעסקה בלגההןיגב יתיקנז היעבבת שללמ ,רחאיעסק

 .יעסקה בלגהה לאלמא ותרחתינאבת ררושהיהשריחמהןיבליעסקה בלגההןמהוצאכת הבגנש

 היה יןולופנומ עלב הבגש ריחמ םאה הדיאמ רשמא ותחפ לא השק הכלאמ יהוז ,םיבר םירבמק

 .רזופמריחמ

 תדימ על םגךישלמ,יתיקארהאמ השיגה את יענהמ ,רזופהמ ריחהמ תדיבאמ ישוקהיכ פקסןיא

 קוחרומש ולופנומיכםירסוגששי,הזישוק שלב.יןולופנומה עלבלהנונתה יתפטשהמ ותדאווה

 ותשר.רזופמוניההבוג ואהשריחהמ םאךירהעל דעויוניא ואהשםושמוידצע כלכלל כלוי לא

 הרבמט ,יחכונה עתדהיוילג את םירסממפ ונאךכםושומ הזישולק הרעםייקעסהםיבלגהה

 .רזופמריחמ יתיבג על רויסהא ףיקהיבגלןיולופנומיעלבםייורשוב ותדאווהרוסחתאםצמצל

 לככ רשא ,ןיולופנוהמ עלבל םישיגנה םינותנ על וססתבמה הדימ אמת ןיינצ ןהלשל חויתנב ,רט בפ

 ןיגב ודגנכ היפכא ידבצע טונקמל םייעסקה םיבלגהה תושר נעתמ ,היפ על גהני ןילוופנוהמ עלבש

 .רזופמריחמ יתיבג

 ותדאוורוסח של ימתיומס הדימרותויהלהיושע,הז עתדיוילג של וומרספרחלא םגיכןבומ

 רוסחבןיא ותשרה של העתדל,םלוא.וקחלדוגינב רזופמריחמ יתיבגידכםיולהע םירלמק רשבא

 פתרוג ותנעהמ יקדהצלידכ,עתדהיוילגםורספםע יתותמעשמ בלגוירוכאמ רשא,הז ותדאוו

 ינידב ותברתונירוקטד ותימיק,כלה ותכלכ.םיולופנומדמצ רזופמרוחתמ לערויסאה פתיכאמ

 םיופגה ברקב ותדאוו רוסלח םורגל ותיוששע ,םירחא םיומחבת םג וכמ ,םייעסקה םיבלגהה

 רהפלהיושע יאה,ותידעבל רדהסלדצאיה יתותמעשמהרמיפרשכא ,שלמל,ךכ.ןהלםיופכפה

 ותרחבת היעגלפ ששחררומע ולדצ יאהש ותידלעבהרדהס םאבםייעסקהםיבלגהה וקח את

 ותידעבלהרדהס םאההאלשלרשבא ותדאוורוסחב ימצאהלהיושעוזהרמיפ.והשכל וקשב

םייכלכלה היועציב עץוויהלהיעל,םתאהב.ךכב ךורכה כלעל ,וקחל דגונמול דצ יאהש

 לבע יבגלםגךכ.הכזשששחררויע לא ולדצ יאהש ותידלעבהרדהסשךכלגודאלוםייפטשהמו

 ,יתעסק הדקהצ ותעלב ותיהל ותיושערשאוויחוור את ותיאשהמ ותיקרקטבפ וקטנהןיולופנומ

 עבון קיולופנול מבע רשכא ,ןופהא וותבא .םיסתנכםוחסלוא וקשהו מירחת מתלק אלס ותוטנךא

 ןעיט לא יכוחיבטישםיבאמצע וטנקלויעל היהיןיולופנובמשרמוצ ןיגבהבוג ואהשריחהמ את

 .רזופה מיה הבגש ריחמה יכ ודגנכ

 ותיכזרמה ותרמונהןיבוניה רזופמריחמ יתיבג על רויסהא ,םייעסקהםיבלגהה ותשר שתיגל

 רוביבצ היעגפ עתינמןרתמט רשא,וקשבדחויהמ ודעמממ ותבעונה,ןיולופנומ עלב על ותחלה

 םיבשאמ הקצאתבותיליעהרוסחוםינכרלצ ולוהע עתינמ.היחהמרוקייתיבעיוביולםינכרהצ

 .םייעסקהםיבלגההיניד של םיתכלתבבל בתניצ יותרחת-על ריחמ יתיבגמהוצאכת םירמגנה
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 רוביהצ על רזופמריחמ יתיבגל ותונלה ותרוחמהתויילשלה ותכשלההןמםעלהתלןיתנ לא ,ןכא

 קנזה על םיברםירבמק ותולע רזופמריחמ יתיבג של ואל ותיילשל ותכשלה.וותללכב שקהמו

 ךשהמבהראנשיכפ ,ןכ על רית .ויתיבג על רויסהא פתיכמא הוצאכת םרגיהלהרוכאליוששע

 רזופמריחמ על רויסהא פתיכמא הוצאכת םרגיהליוששע קנזה את ןיהקטלןיתנ,הזךמסמ

 ,ריתה ןיב ,ןובשחב היאבמ רשאו יתפטשהמ ותדאווה תא דמתהמק היפכא ותינידמ ותבאמצע

 היפכהא את דתממק רשוא החוור ותדממק תוקעשהעישקהל יץרהתמ על הנגהןוגכםיוליקש

 .הדקהצ רדנע הרוכאל רזופמהריחמהםהבםירבמק

 רתכה על דתלממםייעסקהםיבלגההקוחלא29 ףיסע של יתיקתחקההירויסטהלהיינפםג

 על .ןילוופנומ עלבידי על רזופמריחמ יתיבגדגנכהיפכאידצע יטתנקבךרוצביאלרשיה וקקחהמ

2/96(םייעסק םיבלגה) ע"הב םייעסק םיבלגהל ןידה-תיב דעמ וקחל א29 יףסע תספוהל קערה

:( 4.11.1999,ובנב םרסופ) ע"מב נותרוחא עותידינ' םייסקעםיבלל הגע נההממו

 .םייעסקהםיבלגהה וקח של (2רספמןויק)ת ונויקתךרד על וקקחהזףיסע"
 היה,ןיולופנומ בעל דדוהתמ ועמ דיחיהיביפקטוסרהפ רויסהא ,ןויקהת םרבט

 ףיסע)ןילוופנובמש ותרישה או כסנה את פקלס ריבסילתבבוריסברלס רויסא
..(.וקחל 29

ףיקה של יתותמעשמהבחרהב יאה,ואאפ וקחלא29 ףיסע של וותבישח
 בוריס על דיחי רויסא דוע לא .וקחב םיועבהק םייביפקטסורהפ םירויסהא

 עבוהק יללכןחבמ לאא,ןיולופנובמש ותרישה או כסנה את פקלס ריבסילתב
 פי על הרנאס ןרתהפש ,ןילוופנוהמ בעל את ותבייחהמ ותגהנהת ותרמונ

11".  וקחה

 12:כך רנאמ וקחה עתהצלרבסההירבדב

 לבעש דאוולךרוהצ ןיבםוהתהרופע יכדלממ וקחה לתפעהברבשנצ ןוינסה"
 ןכארבדהש דאוול יתשעהמ לתוכיהןיבלודעממתאהרעל נצלי לא ןיולופנומ

 םעדדוהתמלידכםיידםייליע םניא וקחבםויהםיימיהק םיכלה.הריק לא
 ....יתותכמ ןהו יתותכין אה,שקהמ ירגאת

 שראמףוכפ ... ןיולופנומהילפ הימלונהא את ריהסל יאה1ףיסע של ורתמט
 רבדב ותראוהלףוכפ דביעדבו(29ףיסע)ריבסילתבבוריסרויסלא רק וקחב

 .ןידה יתב ידי על ונקטייש םידהצע

 ותנידבמ ותבלוהמק םייעסק םיבלגהלעחויקהפ ותטישתץ אלאמ ץמלו, מןכל
 ינידב הועבהק חויקפה יתנכת תא ,םיבייוחהמ םייונישב דחויבמו) ותרחא

 תנאמ של .[ג.ד–102 ע'סםויה]86 ףיסעב,פתותשהמ יתופריהא הילההק
 ןיולופנוהמ בעל ותיפכפ את יללכו רורב ןופבא רידגהל (,1957-מ ומאר

 ."רתותמ ותגהנתלה

 102 יףסע לע,םילקםייונישב,וססבמ וקחלא29 ףיסע ,וקחה עתהצלרבהסהירבדמהולשע יכפ

Treaty)יופריהא דוחיהא ותילפע את הרידהמס הנלאמ(82ףיסע ,כן ינפול 86 יףסע רבעב) on the 

-"TFEU"; :ןהלל;"ומאר נתאמ" בשם גם הועדיה Functioning of the European Union 

 .ןידה קספל 53 הקספב ,םש

. 2446, 229 ח"ה

11 

12 

http://www.nevo.co.il/psika_html/hegbelim/d296g.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/hegbelim/d296g.htm
http://10.9.10.53:9118/Halachot/ShowPrintViewPreview.do?docId=Document%28docID%3D%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29%2Cstorage%3DREPOSITORY%29&docLoc=%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29&chunkSize=20000000&docPersistentId=50304063&pdfPagesPerChunk=1000&pdfStartPage=1##
http://10.9.10.53:9118/Halachot/ShowPrintViewPreview.do?docId=Document%28docID%3D%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29%2Cstorage%3DREPOSITORY%29&docLoc=%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29&chunkSize=20000000&docPersistentId=50304063&pdfPagesPerChunk=1000&pdfStartPage=1##
http://10.9.10.53:9118/Halachot/ShowPrintViewPreview.do?docId=Document%28docID%3D%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29%2Cstorage%3DREPOSITORY%29&docLoc=%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29&chunkSize=20000000&docPersistentId=50304063&pdfPagesPerChunk=1000&pdfStartPage=1##
http://10.9.10.53:9118/Halachot/ShowPrintViewPreview.do?docId=Document%28docID%3D%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29%2Cstorage%3DREPOSITORY%29&docLoc=%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29&chunkSize=20000000&docPersistentId=50304063&pdfPagesPerChunk=1000&pdfStartPage=1##
http://10.9.10.53:9118/Halachot/ShowPrintViewPreview.do?docId=Document%28docID%3D%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29%2Cstorage%3DREPOSITORY%29&docLoc=%23xpointer%28id%28%2750304063%27%29%29&chunkSize=20000000&docPersistentId=50304063&pdfPagesPerChunk=1000&pdfStartPage=1##
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8 

ום איוק מסושבינטניומדדעמבמ םייקחזהמ 13 רותיאודחאםרוגעלרנאס הף זיסעב. )" נהאמה ", 

ףיסע ,כן וכמ .) "[A]buse…of a dominant position" הרעלםדעממ נצלמל ,ונממ לקחב( 

,  הרעל דעממ ולניצ הווהת ןיטתנקש ותיקרקטפשלהחופת הימשר רטמפ הנלאמ

"[D]irectly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair  :ןהבו

.trading conditions" 

יתיבג על רויסא,ריתה בין ,ילחכמ הנלאמ 102  ףיסע שרופיופריהא דוחיהא של ןידהיבת יקתפסב

 וכרעל "("Reasonable Relation)ריבס חסיםיימק וניארשאריחמ ואה,רזופמייסטולופנומריחמ

החנהמ ןידה פסקב בענק כך 15 . Economic)" יכלכלה Value)" פקוהמס ותרישה או רהמוצ של 

United Brands Co. v. Commission of the European Communities [1978] E.C.R. 207  ןינבע

רחזשלרואמ רהמוצ של יכלכלהוכרע כי פטשהמ יתבריהבה שם ,"(סדנרב דטייניו יןנע : "ןהל)ל

 :ותרחתינאבת וקשבעבנק היהשריחהמ את 

"It is advisable therefore to ascertain whether the dominant 

undertaking has made use of the opportunities arising out of its 

dominant position in such a way as to reap trading benefits which it 

would not have reaped if there had been normal and sufficiently 

effective competition. In this case charging a price which is 

excessive because it has no reasonable relation to the economic 

value of the product supplied would be such an abuse. "
16 

 [.ג.ד-וספוה ותשגדהה]

102 .יופריהא דוחיהא נתלאמ ףיסע דויס על חוסנםייעסקהםיבלגההקוחלא 29  ףיסע ,רוכאמ

הילפ יופריהא ןידה יתב יקתפס הבססהת רבכםייעסקהםיבלגהה וקחלא 29  ףיסע ףוסנש עתב

יאלרשיה וקקחהמשןכאמ . ינטניומדדעממ של הרעל ולניצ םושמובשישריחמוניה רזופמריחמ

 ףיסעבהיומצ וזהיגובס יאלרשיה וקקחמה דתעמל פתוסנהירא .הזרויסא מץלא דעובמ רחב

הדלגהואםוצמצ"הניינשע הרעלדעממ ולניצ רבדב רתחאהוטחל החזק בעוהק  ,וקחל

 תוילפע רתגבמס לאשןיולופנומ עלבידי על םיעהמוצ םיותרישהףיקהואםיכסנה ותכמ של

)2 29 ()ב)א

Atlantic Container 13 :לשמל ואר .םימרוג רפסמ לש יביטקלוק דמעמ תויהל יושע יטננימודה דמעמה יכ קספנ 

.Line and Others v Commission [2003] ECR II-3275, para. 595 

Microsoft v Commission of the European Communities לשמל ואר החותפ המישרה לש התויה ןינעל: 

 ECR II-3601, para. 860 [2007] .םש תורכהנז תואתכמסאהו

General Motors NV v. Commission of the European Communities ןינעב ןידה קספב הליחת עבקנ ךכ 

the imposition of a price which is " "ןלהל) GM"(, :לע רוסיא לח יכ רמאנ םש ןניע: [1975] ECR. 1367 

European .) 1379 :םג וארו ) 'מע ,םש "excessive in relation to the economic value of the service provided 

Commission, Communication from the Commission - Guidance on the Commission's Enforcement 

Priorities in Applying Article 82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant

Richard Whish & David Bailey, Competition Law,721-724 ;Undertakings, [2009] OJ 45/02, para. 7. 

.(7th ed., 2012) 

'ספ 249-250 .ןידה קספל ,סדרנב דטיוניי  ןינע

14 

15 

16 
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 אויפאיהווז ןכרלצ ריחהמ יתיעל איההקותפ וא יצעהםוצמצ לשוותמעשמ.ת"נגוה יתותרחת

 17 .וענלמ וקקחהמ שיקבהותה אוצאהת

 ,ריתהןיב,וותמעשמןגוהילתבריחמ יתיבג על רויסהא יכ,בענק םייוזחהמ פטשהמ יבת תיקפסב

 5( 701)נט דפ" ,סייר נ' ע"מב טרכארשי 2616/03 "ארעב,אתזםע 18 .רזופמריחמ יתיבג על רויסא

 םשל,חינהלאאל ןינבע יערכהלאשל ןויעלה פטשהמ יתברחב "(סייר שתרפ":ןהל)ל (2005)

 .הובג ריחית מיבג לע רוסן אכוק אחל א29 ףיסע יכ ,ןוידה

 ןכוזרופמרוחתמ על רויסאבםינוהטמ םייכלכלהתונורחסהו ותנוריתהלשהיקעממהניחברחלא

 תרמ עתיבק על רויסהא יכהניהםייעסקהםיבלגהה ותשר דתעמ ,ןינבע יפטשהמ בהמצ של

 ריחמ עתיבק על םג חל םייעסקה םיבלגהה וקחל (1)(ב)א29 ףיסעב רוכאמ נתגוה ילתב םיריחמ

 חתוור ןובשח על ריבס ילתב חוורל יכאז וניא ןיולפונומ עלב .ןיולופנומ עלב ידי על רזופמ

 ,יתאלרשיההכלכלב,ןכעל רית .ןידכייסטולפונוהמ ודעממאל יעגהםאםג,םינכרהצ

 הדקהצ ימתיק,םיהובגהיסנכיחסמבםיברםירבמקוםייוזכירוםינקט םיוקושב נתייאפהמת

 השיג 19 .וזהפעותדגנכיביפקטאהיפכאיכל חרהאזוםייעסקהםיבלגהה ותשרידיבןיתל דתחוימ

 ןידה את ואמתה תנירז אופר מיחה מבוגה ןיולופנול מבע דגנ םידטת צעיקנ ירוגן קטופבא לתולשה

 םיומס הרבמק םהא הלטחהה.אלרשיבהיחהמ רוקי יתיבעבםחהללךרולצ דתגונומיאלרשיה

 םינושהםיוליקשהןיבןויזא של ךרד על רעכותןיולופנוהמ עלבהבוגשריחבמ ברתעהל דקמוצ

 .םייעסק םיבלגהלעהנוהממ ינבפ חנוהמ הרהמק לש ותדחויהמ ויותבינסלבלםישב

 חויקפרשטמ בתולט ותרחהת םודיק חתינזהותמעשמןיא רזופמריחמ יתיבג על רויסהא פתיכא

 קוש הנבבמ םיררותעהמ םייותרחת םילשכ םע ותדדוהתמל יכל יאה רוסיהא פתיכא .םיריחמ

 .לילע רבוסהשיכפ ,םייעסקהםיבלגההיניד של םתיכלתםעדחאהנבק הולע יאהויטיסולופנומ

 חויקמפהנושב ,םייותרחת םיוליקש דוסי על יתשענ רזופמ ריחמ יתיבג על רויסהא פתיכא

 הרדהס גמתוד,ותנווגומ ותנוש ותיכלת שמתגהלודוענש ותנותק םיוקחחוכמהשנעהםיריחמ

 יכ ,ןייויצ דוע .בלגומ םעהיצש םירמוצו םיינויח םיבשאמ של םהיריחמ רמת רתימש וא יתנפע

 .דיעת ינפהופהצ ןופבא ריחמ עתיבלק ,ללככ,דוענואל תורמונחוכמהשנעהםיריחמחויקפ

 ןיולופנומלבע הבגשםיריחמ על הניה רזופמריחמ יתיבג על רויסהא של ולתוחת,זאת ומתלע

 .רבבע

 תושרידי על ושמוייש ותיגוולדוהמתו רזופמריחמ של ודתימוא ויוהיזןופאןינלע ביחרנןהלל

 .ןילוופנול מבע לש ויריחמ רמת את ןוחבל הואבב םייעסקה םיבלגהה

 ?זרמופ רימח הומ.2

Gal, 360'מע ,ליעל 6 ש"ה .

ימחוז) א"שב (;,ובנב םסרופ) "מ בע מיואלנבי קבז 'נמ בע הבחשמ קו 2298/01(א"ת ימחוז) א"ת :ואר 25.12.03 " 

17 

18 

(. 29.1.03,ובנב םסרופ) "מ בע לארליש איראש סייטרכ'נסייר 106462/98(א"ת

OECD ;Michal S. Gal, Competition Policy for Small Market Economies (2003), p. 68

"OECD EP",) מעב' 

 :םג ואר 19

.36 Competition Committee, Policy Roundtables: Excessive Pricing (2011) (ןלהל: 

http:25.12.03
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 ,רזופמריחמ יתיבג של ךרדבהרעלןיולפונומלבע של ודעממ ולניצ על רויסא חל יכונשמצאמ

 לוניצ הווההמ רזופמריחמ ותהלז היהיןיתנוילפ יכלכל-יפטשהמ ןחבהמ והמהאלשלהעת שרדנ

 .הרעלדעממ

 סדנרבדטייניו ןינבע . 20ותרחתינאבת הבגנהיהשריחהמ על הולהע ריחמוניה רזופמריחמ,ללככ

 ריבסחסיםיימקונישאריחמוניהרזופמריחמיכ,רוכאמ ,יופריהאןידהיתבבעקיללערכנזה

 היהשריחהמ את רחזשלרואמ רהמוצ של יכלכלהוכרעיכריהבהו,רהמוצ של יכלכלהוכרלע

 ,לשלמ ,ןיתנןגוהילתבריחמ ותהלז נתמ על יכ,דוע בעקןידה יתב.ותרחתינאבת וקשב בענק

 ןיבהואושהךורלע ןיתנ ,םייממתא םירבמק 21 .ורוייצ ותעל ןיבל רהמוצ ריחמ ןיב רפעה את ןוחבל

 םירחא

רתחומא

הומד רמוצ ןיגב
22 . 

 היקפסב םג יופריהא ןידה יתב ידי על ומשוי ואל ןימע םינחבמ

 םירמוצ של ריחמהןוגכ,יתביפקטא ותרחלת םיופשחהםיריחלמ ןיולופנוהמ עלבהבגשריחהמ

 םיוקושב הבגנה ריחהמ וא םירחמת םירמוצ יריחמ ,ןילוופנוהמ עלב ידי על םיריוצהמ םיבורק

. 

 .רזופמ ריחמיוהילז יופריהא ןידבובענקשםינחבהמ ינש את מץיא אלרשיבןויעלה פטשהמ יתב

 זרופמ ריחמ חתכוה יכ ונייבצסדנרבדטייניו כתהל על ןויעלה פטשהמ יתבךהסתמסיירשתרפב

 .יואתושהןחבמידי על ואהריכמהריחמןיבלרוייצה ותעל ןיברפעה נתיחבידי על השתעש ולכי

 ןיבלןיולופנוהמ עלבהבגשריחהמ ןיברעהפ יכ ותראהל בעוהת של ויתפכ על טלומהחכוהה טלנ

 .דקמוצ ילתבו רזופה מיהויותיועל

 :םשרנאמ ךכ

 ןיב שרהפה את דקובה ןחבמ שי יתפאוריהא היקפסב םיגוהנה םינחבבמ"
 לשחוורה את הווההמ)שרהפהםא.הריכמהריחלמ רכוהמ לשרוייצה ותיועל

 תא דולאמ בייח.מ..הז ןחבמ .ןגוה ילתב אוה ריחהמ – םגזומ ואה(ןיולופנוהמ
 ףוסנןחבמ.הלעצמשכהכובסהימשמ – ןיולופנוהמ עלב של רוייצה ותיועל
 הומדוה אהר זמוצ רובע רתחה ארבחהבוגשםיריחן מיבהואושההןחבוא מה
 דחא םובמק םיריחמ יכ החיכומ םיריחמ ואתושה ובש םו.מק..רחא וקשב

 25.6.07,ובנב םסרופ) הדין קספל 19'פס ,הופעתתיורישפז'נםיובנוזר 8450/02(א"ת ימחוז) א"שב :וושה 20

)5.6.2007 , 

 א"ת (;

א"שב ;  'ספ ,מע"בהופעתתיוריש'נ Tower Air 1114/99 '(יח ימחוז)

 "ב מת'נמיהרבא 36128/99(א"ת ימחוז)

105-106 

 ,"מ בע

 ןידה קספל

 'מעב

 ובנב םסרופ)

 ,בנבו םסרופ) הדין קספל 38-43 םילבכבתרוקשתתוכרעמ

.)13.2.06 

 תולע יכ ותעד יפוריאה ןידה תיב עיבה ,ליעל 15 ש"הב רכהנז ,GM ןינעב םג .ליעל ,סדרנבדטיוניי ןינע :ואר

 תולעל בורקה ריחמ יכ טפשמה תיב ןיימצ ןידה קספל 22'ספב .רוצמה לש ילכלכה וכרעל היקצידניא הקינעמ רויציה

 he absence of any abuse is also shown by the fact that very soon[T]":הערל דמעמ לויצנ רדעה לע דיעמ

’...afterwards the applicant brought its rates into line with the real economic costs of the operation 

 ; François Lucazeau and others v SACEM [1989] ECR 281; Ministère public v Jean-Louis:לשמל ואר

Corinne Bodson v. SA Pompes funèbres des régions libérées [1988] ECR ;Tournier [1989] ECR 2521 

.British Leyland Plc. v. Commission [1986] ECR. 3263 ;2479 

 Commission Decision of 25 July 2001 relating to ןינעב ,לשמל ,הז ןחבמ המשיי תיאפוריאה תורחתה תושר םג

a proceeding under Article 82 of the EC Treaty case COMP C-1/36.915 Deutsche Post AG -

.Interception of cross-border mail, [2001] OJ L 331/40 

21 

22 
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 םייבייקטיבואםיעמטןיוא ,רחאםובמקשהאלמיותמעשמןופבא םיהובג
 23 ."םינגוה ילתב םיריחו מבגנש הייקצדניכא ששמל ולכי רבדה ,םישרהפל

 :ךשהמבו

 ןגוה לא ריחמ על וססתבהמ יתגוציי הנבעות שיגהל שבקשמ מי כי דחכא לא"
 ...ריקוע כלל הוטשפהנישא הימשמ,םיעתל,ועצמ על טלונ

 לשלמ ולכי כזאתשהוטשפילתבהימשמועצמ על וליטלשבקהמ יגוייצ בעות
 הקמת של ותיועלה מה וכמ ותאלשב יתותטיפה יתכלכל עתד-ותוחשיגהל
 לועכפו,האלב וצאיכ כלוםיחוורההומ םינוכיהס מה ,יראשאייסרטכ רתבח

24".  ןגוה ריחמ הרוכאל ונניא ייסטולופנוהמ ריחהמ ועדמ מכך וצאי

 25 .םייוזחהמ פטשהמ יבת ידילעםגוומצא סייר שתרפב ורכוהש םינחבהמ

 יערכהל האובב םייעסקה םיבלגהה ותשר את וששמי םיספונ םייכלכל םינחבמ ןכו ,ואל םינחבמ

 ,ןכ עלו ותרחתינאבת חוורהיהשריחלמ חסיב רזופמריחמוניהןיולופנומ עלבהבגשריחמםהא

 .ןהלל רטנפ ךכלע.ןגוהילתבריחו מניה

 יעשמםשויי-זרמופ ריחמיהויז.3

 הרכוזהש,ןהבש יתריקהע .רזופמריחמיוהילז ותיגודלומת שושל ותרכומ יתועהמקצ ותרספב

 ריחת מוהלז ןיתנ,ףוסנב.הילחן תודנהבו,ורוציי ותללע רהמוצ ריחן מיברפעה ותימכהניה,יללע

 ןכו יתנטברלההיישתעב לתבוהמק ותיחוורל חסיברהמוצ רתיכממ ותיחוורהחויתנידי על רזופמ

 יריחלמ וא ,ותרחא ותופתקב וריחמ ,םירחא םיוקושב וריחלמ רהמוצ ריחמ ואתושה ידי על

 ינבפ דיעתב באוישהרמק על ןמושייןופוא ותיגוולדוהמת שושל על דועמנןהלל.םירחמת םירמוצ

 את ןונת הרקבמ ןוחבל ףידעת םייעסקה םיבלגהה ותשר ,ללככ .םייעסקה םיבלגהה ותשר

 ריחמ יתיבגרבדבהיעבקךרולצ וללה ותיגוולדוהמת ןמ חתא כל של הומשיימהולהע הנהמסק

 .הרהמק ותבינסבןכ ותשעלןיתנשלככ,רזופמ

 רוצייה עלותל רצר המויחין מב רעפנת היחב .א

 ןחבכמ םולבע ותרחת ותיושרוטשפמיבת ידי על הרכוהורוייצ תועללרהמוצ ריחמןיבהואושה

 לבעש יתיסטלוופנוהמ הנטרליבירמטונלובגםייקיכחינמהזןחבמ.רזופמריחמיוהיזלםימתא

 ותבאמצע דדמיהלהולכיוז יתיסטולופנומהנטרו,ויותחולק ןובשח על יקהפל ולכיןיולופנוהמ

 .וניגבהבגשריחהמ ןיבלרהמוצ רוצייבןיולפונוהמ לבע לש ותינטוורלה ותיועלהןיבהואושה

.17'ספ ,סריי תשרפ 23
.26'ס,סריי תשרפ 24
 6417'מעב ,2006)1( 6407 חמ-קת ,מע"בםילבכבתרוקשתתוכרעמבת"מ'נ מיהרבא 1574/99(א"ת ימחוז) א"ת 25

)2007 ימחוז םיניד ,הופעת תיוריש פז 'נםויבזנור 8450/02(א"ת ימחוז) א"שב ;(2006) 324 )33(  ימחוז) א"ת;( 2007

Tower 1114/99 '(יח Air םירוגמ 21953/02(א"ת ימחוז) א"שב(; 5.6.2007,ובנב םסרופ) מע"בהופעת תיוריש'נ 

'נ ןנחוי 1817-08-07(כזרמ ימחוז) א"ת (;15.12.2008,ובנב םסרופ) "מ בע תרוקשתןואפלפ'נ " הניבוםוייז מ בע

הסרובה'נ " םסינפינ עדי.א 7198-09-12(א"ת ימחוז)19.1.2011,ובנב םסרופ) מע"בתרוקשתרנטרפ מ בע צ"ת (;

(. 10.12.2014,ובנב םסרופ) "מ בע ביבא תל ךרע תורנייל
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 םיבלגהה ותשר בצעשת ינושראהןחבהמ ,ללכךרדב,האת ותעללריחהמ ןיברפעה דתיאמ

 אוהשךכב ואההן זחבבמ ןוריתה.רזופמאוהןיולופנוהמ לבע הבגשריחהמ םה אנחובבםייעסקה

 ריחהמםהאךירהעלותרשפאולהנהמק ןופבא,ןיולופנוהמ עלבלשועתידיבשםינותנעלךמסתמ

 ריחמ רבדב היעבלק ידוחיי וניא רוייצה ותעל בושיח יכ רוכלז שי .רזופמ ריחמ וניה ודי על הבגנה

 םושמןיולופנוהמ ינידלרזונניא יתנטניומדההרמיהפ של ותינטוורל ותיועל רחא ותחקהת .רזופמ

 ריחמוניהםיומס ריחמםהא ועבקלךרוהצ ררותעמרשכא םגשרדנ ותיועל חויתנ,ללכךרדבש

 26 .ורוסלא שישןגוהילתבריחר מדגב ואהםגש,ינרפוט

 רוייצ ותעל בושיחב ןובשחב ובאויש ותיועלה ןהמ הילחת ועבלק יש הז ןחבמ םשייל נתמ על

 שמא וא נתחבנההרבחה של היותיועל ןובשחבובאויםהא ועבלק שי,ףוסנב.ןחבנוריחשמ רהמוצ

 תנייאפמת נתחבנה הרבחהש הרמקב) יהשכל יתבירמטונ ותיליע רמת לתבע הרבח של היותיועל

 ותעל ובשוחש רחלא .(וז יתבירמטונ ותיליעמ יתותמעשמ ותהובגה ותינטוורל רוייצ ותיועלב

 הלאהוונממ רשארפעהרויעשוהמ ועבקלשי,ולופנוהמ הבוגשריחהמ ןיבלהניברפעהורוייצה

 .רזופר מיחית מיבגלעדלמהמ םגזומרפעברבודי מכרנאמ

שייכהדעההמעשנ,בישחלת יסבס וששמיויתויועל רשאםרוגה של וותהז לתשאלרשבא

 לשהיותיועלב לאו,וקשברותיבהיליעההרמיהפ ואהיליע הרמיפ של היותיועלבבשחהתל

 איבירש)א נתחבנההרמיהפ דמצ יותכאמל ותיועל חויפנ וענלמ נתמ על זאת 27 .נתחבנההרמיהפ

 ,דחמ.תועלייהתלםיריצתמב ועגלפ לאשידכבו(רזופהמ ריחכמ רותיהובגריחמ עתיבלק

 ילתבלוגמת יקנהעלוא ותיליערוסחדדולעהיושעןכאנתחבנההמריפהשל היותיועלב ותבשחהת

 םורגת ותעלייהת יכהחנהךומת ,ותעלייהתמ נעימהלהיושעהרמיפהןכש,ותיליע רוסחליורצ

 היליע הרמיפ של היותיועלב ותבשחהת ,ךדימא .וקחיפ על ותבגלהלרותשמ ריחהמ חתתהפל

 רותיבהילעיההנישא יתנטניומדהרמיפבהדקהצ אלל ועגלפ היושע נתחבנההרמיהפ הנישא

דתישמ ןוויכמ ,ףוסנב .ךכ ןיגב ותינקצסל הפתישחו רזופהמ ריחהמ ףר כתנמה ידי על ,וקשב

 ריחהמ נתיחב ,יתנטניומדה הרמילפ הועדי הניא לכל ךרדב וקשב ותרחא ותרמיפ של ןותיליע

 םאהאלשל חסיבהרמיפל יתנוקהמ ותדאווה דתיממ יתחתפ וזהדימ אמת יפ על הרמיהפ הבוגש

 .רזופו מניה הדי לע הבגנה ריחהמ

 ויותיועל יפ על ורויצ ותעללרצוהמ ריחמןיברפעה את ןחבתםייעסקהםיבלגהה ותשר,ןכ על

 רשא ותריבס ותיועל ואל ותיועל של ןותיהלףוכפב,זאת .ןחבנהןיולופנוהמ עלב של ותינטוורלה

 חווידהתיטש של הותיהלףוכפבו,ןהבאשונהיהןיולופנוהמ הננמ וילעגוהס מן קספ או ןריצ

 ,ךרוהצ הרבמק .חוויד של םיבלומק םירטדנבסט תדומע ןילוופנוהמ עלב של ותיועלה בושיחו

 יכ ימצאיש כלכ.זה ותימא בצעל נתמ על ינוחיצ ןובשחהואר של ורושיוא ותיקדב ותשרהשורדת

 ךכ.ותשרדנה ותהתאמהווצעבי,ותדקוצמילתבו ותגירחתויועל ןהןילוופנומ עלבלשויותיועל

 לבע עלופובםוחבת בלוהמק רכשה על ריבסילתבןופבא ותולהע ,ותגירחרכש ותיולע,שללמ

 רספמןיב ותלקחנרוייצה ותיועל רשכא .רוייצה ותעל כתרהעבןובשחבובאוי לא ,ןיולופנוהמ

 תויולעל חרכהב תוהז ינפרוט רוחמת תקידבל תויטנוולרה תויולעה יכ תורמסמ עובקל ידכ ךכב ןיא ,תאז םע 26

 .רזפומ רוחמת תקידבל תויטנוולרה
OECD:לשמל ואר 27 EP ,ףנעב היינש תרגודמה המריפה לש היתויולעב שמתשהל ץלמומ םש ,69'מעב ,ליעל 19 ש"ה 

 .תוליעיה תניחבמ
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 ובאויףותשמיכלכל רסנטיא יסבס לעםיעלוופ חתא יתותהמ יתכלכל ותשיםיווההמ םירמוג

 .ןיולופנובמשרהמוצ ןיגבואל םירמוגושאנןהב ותינטוורלה ותיועלהלכל ןובשחב

ךורהא חוולט עתממוצה יתפתוסהת ותעלבשוימש ותשלע בלומק רוייצה ותעל בושיחךרולצ

(Long Run Average Incremental Cost; LRAIC)היסנכםשל ותשרדנה ותיועלהךס את הווההמ 

 דע וקשלהרידחה ותעל השעלמ יהוז.הוקתפהךבס ותלקוחמ,תורישהוארהמוצ פקתסוא וקשל

 תויולעל ןהו תוועבק ותיועלל ןה קלשמ קינהעל שי הז בושיחב .ותרישה וא רהמוצ פקתלאס

 תוריש וא רלמוצ ותינטוורלה ותיועלב רבודמ ,םירהמק ינשבו ןיולופנוהמ עלב של ותנשתמ

 .םייומס

 ,תונושה ותיועלה דתידמךרולצ ותשיגישתמ חתבא וטקנלןיתנרוייצה ותעל את בשחלונואבב

איהש ןוויכמ רותי הבר ותדאו הבוחב תנומט תינאובשחה השיגה .יתכלכלה וא יתנאובשחה

 לטנ את הדיבכמ םנאמ יתכלכלה השיגה ,ךדימא ;רידהס היניינע ךלהבמ הרבחה את תששממ

 .רותיבוטהרמיהפ שאתונןהב ותיועלהתא גתייצמךא,ותשרה על םגוהרבחהלעםג,בושיחה

השיגה.ותנוש ותרמט יתשל ךא ותשיגה יתשב שומיש ותשלע ןוכנל ותשרה המצא ,ךכילפ

 הינאתםייהתקברשא,ךשהמב רטויפהיעל ,"םיחבטמ מלנ" נתגה עתיבלק ששמת יתנאובשחה

 ריחמיוהיזלששמת,ןכא רטנפ היעל ,יתכלכלההשיגהוילוא ,היפכאידבצע ותשרה וטנקת לא

 .הנגההלשהינאם תיימימתק לא רשכא ,רזופמ

 שיןותא ותיועלה,הנוהממ ינבפ באוישהרהמק של ותינרטהפ ויותבינסמשבקלמת ףוכפבו,ללככ

 רכש;היזראירומחוםגל ירומח ותיועל :ןלקמדכ הן יכללכהחויתנה רתגבמס ןובשחב יאבהל

;רוציי יווק חויטבו (חת)פ רהמוצ רוייצל שורדהכס ה ךרע דתירי ;ההפצו רוייצב רישי הדובע  נ

;28 29 .ותריכומ ההפצ ותיועל  םיינוריע םייסמ ;והפצתו רהמוצ רוייצל ותשרדנה היגרנא ותיועל

 ;םיטליהוםייפעק םייסמ;רודיגוןויממ;ותיללכוההלנה;גויתומםורספןוגכתוספונ ותיועל

 םיכיישה םירמוג ןיב הרבהע יומלשת ;םיישחומ לאו םיישחומ םיכסנ של ותיבינטרלטא ותיועל

 ןופבא ונחביי,"(פותסנו יותעלו":ןהל)לןכא ורטופ לאש ותרחא ותיועלו;חתא יתכלכל ותשיל

 .הותילפע םוחלתוהרבחלםהתאבינרטפ

 סוחייוהוקחללתוניתנןניא,ולא םאןיבו יללע שרומפבוניוצםאןיב,ותיועלהמ לקחשהדיבמ

 וקחל יפ על דלחמ רתירבכ ןעמסתה בצעתת ,הרבחה ידי על םיריוצהמ םינושה םירמוצל ייפספצ

 םייקהרבחבש כלכ.הרבחה של (יותמכה)רוייצהףיקהךמס דקבנהרהמוצ של יחסיה(יותכמה)

 הז הלונב שומישה את ותשרה ולשקת ,דלחהמ רתירבמ הנושה תויועל עמסתהל בלומק הלונ

 יוצפ יתכלכלההשיגבשוימשה,בושיחל ותינטוורלכורכויש ותיועללםהתאב,ןכוכמ .התיקדבב

 .ותיועל ןותאת א ןוחבלהרצנורובעםינהזמ חוואת ט ביכתהל

 תורמיפ ידי על שכרנה ,םייניב ותריש וא םייניב רמוצ ,םגל רומח של וריחמ ותרזופמ נתחבנ רשכא

 זרופהמ ריחהמ של רתבהמסת הפעשהה על יותמעשמ קלשמםשוי,הלאהןהירצומ את ותרכוהמ

הבוגהכירצרמוצ פקהמס ןילוופנומלבעשןכית,שלמל,ךכ.רהמוצ של יופהס ןכרהצ על

 ןכרלצ ריחהמ את ותעלהלםינאומעהק את לץהמא ןופבא ,רמוצ דתיחיל רזופמריחמםינאומעמק

 .תולעכ רכוי אל תורבח סמ ,ללככ

 .תוריכמה ךסמ ותחפוי אלא תולעכ ורכוי אל ,תומייק ןהש לככ ,תוירחסמ תוחנה ,ללככ

28 
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 ואםיומשלת ןובשחב חתלק לאש יושע הנוהממ הז ןימע הרבמק .רהמוצ ןיגב םיבוג םהש

 .םינכרהצ בתולט םדילעםיגלולגם מניל איגרןופבא רשאוםינאומעלק םלשפק מהסש"םיוסנוב"

 ילתבריחהמ לשותויה על דימעהוותעל ןיבלרוצהמ ריחמןיברפעהרויעשוהמ ועבלק שי,ףובסל

 בילט םהתאב,ןיולפונוהמ עלבלועפובייפהספצ קושה ותבינסלםהתאבהשעתוזהיעבק.ןגוה

 ףשקהמ ריחהמ את יתחסי יקיודמןופבא ותהלז לתוכיהוםייעסקהםיבלגהה ותשרינבפשדעימה

 תובינסמורגזיישםיספונםיי נט וורל םילויקשדויס עלו,ןיולופנוהמ עלב של ויותיועל את הנוכנ

 תושלע הנוהממ יושע הז בשלב .הז וקשב שויקבהו יצעהה ינייאפומ ינטוורלה וקשה ,הרהמק

 ,ףוסנב.ךשהמב רטויפשיכפ ,הרהמק ותבינס של יתואתושההניחבמ ותולהע ותנבמסק שוימש

 ,הובגןוכיס לתינטבהכורכינטוורלה וקשלהיסנכהםהא ,ריתהןיב,הנוהממ ולשקיוזתרגבמס

 .ריבסרפעכורוייצ ותעל ןיבלרהמוצ ריחן מיברותילודגרפעבריכהלהינטה האת שאז

 הבוג ואהש רזופמריחמשןכית ,די יצ-ברואיד יצ-וד וקשב עלופןיולופנוהמ עלברשכא יכ,ןייויצ

 רחאדמצ הבגנה יתטנוורלה ותעלהןמךונמריחמהשמעלהכהל דבסמס וקשהשל דחאדצב

 ריחהמ ןמ יתנהנהומז ותקתנומ הנושהבוצלק הנופמהובגהריחהמש כלכ,הזרשהקב 30 .וקשב

 הנוהממ ךכבהראי,םידדהצמדחא כלמתובעונה ותינוחיצה ותפעשהביותל ילתבןופבאו,ךונמה

 .הרוכאלהרעלדעממלוניצ

 תיוחוורחיתונ .ב

 31 .הרבחה של הותיחוור חויתנ על תוססבמ רזופמ ריחמ יוהילז תששמהמ הינשה היגוולדוהמת

 תא גייצ ,ינשהו וסחיי דדכמ ששמי ,ןושראה :םידדמ ינש השמעל םישרדנ הכזש חותינ ועביצ םשל

 כי הראהמ ממצא .ןזמ דתונק הותלא םיחסיימת םידדהמ ינשרשכא ,עלובפ הרבחה ותיחוור

 תווהליושע,וסחייה מדדמיותמעשומ יבעק ןופבא הובג עלובפ הרבחה ותיחוור את גייצהמ דדהמ

 וכזרשא ותרספבםיבלוהמק םידדהממהכמ רטיפהז לקח.רזופמריחמ של וומילק הייקצדניא

 םידדהמ וטריבפ ןיא יכ ,שגדוי .םולבע ותרחא ותרחת תויושר לש ןבתיכתב םג ותסחייהתל

 הותיחוורןוחבלהואבבואל םידדמ מץלא םייעסקהםיבלגהה ותשר את בייחלידכןהללוריסקיש

 לעהשען תיולופנומלבע לשוותיחוור נתיחב.רזופר מיחית מיבגלערויסהא פתיכם אשלהרבחלש

 וקשה ותבינס ,היקדבה שאומ ןיולופנוהמ עלב של ותינרטהפ ויותבינסל םהתאב ותשרה ידי

 .ותשרהלשהחפתלחנומההרהמק חותינל ותינטוורלה ותרחות אבינסו 32ינטוורלה

 ואהרבחה של לתלוקשהמ ןוההתועלבששתמהל בלומק הרבחלשהותיחוורחויתנב וסחיידדכמ

 ובףנבע ןוכיהס רמת יבגל וקשה יסתפת את גייצמהזדדמWACC(. 33)הילפע יאהוברוהסקט

 דדמ.הרבחבהקעשהרובעםייעשקהמ ידי על שתרדנההואשהת את השמעלדדוומ הרבחה לתועפ

.33'מעב ,ליעל 19 ש"ה ,OECD EP 30 

OECD EP ,תרדהג ,לשמל ךכ .םייקסעה םילבהגה ינידל רז וניא אוה ףא תויחוור חותינ .63'מעב ,ליעל 19 ש"ה 

 תולעהל יטתופיהה לופונומה לש ותלוכיב םאה הניחב ידי לע תישענ יטתופיהה לופונומה ןחבמ לע ססבתהב קוש

 .ותויחוור עגפתש ילבמ ןמז ךרואל ויריחמ
 ילעב םייתורחת םיקווש םימייק אלש וא קוש ותואב תוליעפה תורחא תורבח תומייק אל רשאכ ,הז רשקהב 32

 .ל"וחב תוליעפה תורבחל האוושה תושרה לוקשת ,ץראב םימוד םינייפאמ

.Weighted Average Cost of Capital 33 

31 
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ואל םירמוג .הרבחה יכסנ ןויממל םישורדה םינושה םירמוגה תויועל את לקלשמ הז וסח יי

 .הרבחה סתייגמש בוחהו (Equity)ימהעצ ןוהה את ריקבע םיללוכ

.םייספכה היחווידב םיקפשתמ םהש יכפ יועביצ על םיכנסמה םידדמ וושוי וסחייה דדמל הרבחה
34

ROCE 

, 

יכסנםירייצשמ הואשהת רויעש את גייצמה  םניה הז ןיינלע םיבלומק םידדמ ינש

 ןזמ דתונקב ילפעהןוההךבס ןויממ ותאהוצ לאלהרבחהיחוור וקתחל ידי על בשוחומ הרבחה

 TIRR-ו,ימתומס
 םייוהצפ םינומהמז יימרתז םוכס את יאבמרשאהואשהת רועיש ואהש 35

 םיילבמ . 36 סאפל,יתנטוורלהןהזמ דתונקלםינווהמ,םיומס ןזמ רקבפ הרבחה ותילפעמהוצאכת

יתבינטרלטהאהואשהתואיתבירהותיהלהכירצהיתיה המ דלממ TIRR מדד ,ותרחא

 .הנודינה ותילפעה את בצעלםובמק לבלק םייפדמע ונייהשןוכחסל יתמליניהמ

 ROCE) בושיחה יתגוולדובמת המז הזםידלבנםידדהמ

 של ונורית .ותנאובשחהיללכלםותשיגר דתיבמו(םיידיעתההיימרתז יפ על בשוחמ

-ו הרבחה ירספב ךרע ינונת יפ על בשוחמ

TIRR TIRR 

 ירקפ על ותכלהסתמהוצאכת .הרבחה את שתשמהמ יתנאובשחההיטשביותל וניא ואהשךכב

 37םיייתהאמ םייכלכלה םינונתה ןמ םינוש ותיהל םייושע םיינאובשחה םינונתה ,םיימומס ןזמ

 םינושראבשוימשהןמ עתבונההיהטה את םצמצמםינורחאבשוימשה,ןכ עלו

 ,רטבפ .

 בושיח ,זאת םע . 38

TIRR רותיבחרףיקהבםינונת שרוד

הופבסוהיקדבה פתותק לתיחבת םיכסנה

 לשיכלכלהםכרע את עובלק שיהזבושיחךרולצ

ירספבש םיכסנה יכרעב יד לאו  .הרבחה ,

ךרעןיברפעהשריבסךכ,הדיהאמ פתותקל ע כסנה שתיכרדועממ רותיךוראןזמ רקפףחלש דו

 ,רבכמ לא שכרנרשא כסנברבודמשהדיבמ ,ןכ על .רותי ולדגהיהייכלכלהוכרלע םירספב כסנה

 ,הרבחה ירספב וכרבע

 לככש ןבוכמ

 תבולט ריבס ןופבא העלפ הרבחהש החנהב שוימש ותשלע היהי ןיתנ

 .היחוור םומקס

 ,ןיילצ בושח דוע

 םייומס ותרישוארלמוצ ותינטוורלה

 תויועלב ותבשחהת ךותהשיעי יללע ורכוזהשםידדמהןיברפעהבושיחיכ

ותמייומס ותהתאמ ושרדייש כלכ  .דבבל

 ותרישהוארלמוצ חסייהמת ןדומא בלקיתש נתמ על ווצעביולא,ןיולופנוהמ עלב של וותילפע

 יופלא םהתאב ,

 .ןיולופנובמש

 האוושחן ההבמ .ג

 תוחולק מאת הבגנה ריחלמ ,םירחמת םירמוצ ריחלמ ןיולופנוהמ עלב הבוגש ריחהמ ואתושה

 ןכוןויעלה פטשהמ יתב יקתפסב ,רוכאמ ,הרכוהרחאירפגוגא וקשבהומדרמוצ ריחלמ ואםינוש

.Return on Capital Employed 34 

.Truncated Internal Rate of Return 35

 Gregory Alan, Excessive Prices and the Role of:לצא אומצל ןתינ ולא םילדג בושיחל תואחסונה תא

Profitability Analysis, Contribution to OECD Policy Roundtable on Excessive Prices, OECD 

. DAF/COMP(2011)18, 2012 םג וארו :,OECD EP 63-66'מעב ,ליעל 19 ש"ה. 

 תליחתב רתוי ךומנ היהי-ROCE ה ,ילכלכה תחפהמ רתוי הובג םיוסמ סכנ לע יאנובשחה תחפה רשאכ ,לשמל כך

 יתלב םיסכנ הרבחל רשאכ שחרתהל היושע תפסונ אמוגד .וייח ףוסב רתוי הובוג סכנה אושנ טקיורפה לש וייח

 .יתימאה ילכלכה םכרעל הוותשמ וניאש ךרעב םיעיפומ וא הירפסב םיעיפומ םניאש םיישחומ

Edwards, J., Kay, J. & Mayer C., The Economic Analysis of Accounting Profitability (1987) 38 

36 
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 הופבתק הבגנה ריחהמ ןיב ותושהל ןתינ ,ןכ וכמ 39 .רזופמריחמיוהילז יכאמצע יופריהא ןידב

 וניאהואושהה יסבסבדומהע ןונתה 40 .נתחבנה הופהתק ירחא וא ינלפ הבגנש ריחלמ נתחבנה

 ,ךכ.ןיולופנוהמ עלבלשוותיחוור שללמ ותיהללוכי לאא,ןיולופנוהמ עלבהבוגשריחהמ חרכהב

 ואםיוקושבועצמ ולפונוהמ לשוא ותרחא ותרמיפ של ולז לוופנוהמ לשוותיחוור את ותושהלןיתנ

 41 .םירחם אינבזמ

 ריחל משוותיהרבדבהיעבק ותוהלידכםיוה מסרבמק הואושההןחבל משוומשייבןיי אכ,שגדוי

 ילתב הגירחש לאא ;ןגוה יותרחת ריחמ םושמ ןילוופנובמש רהמוצ ריחמ תא הוושנ ויאל רהמוצ

 .ןיולופנוהמ לבע הבוגשריחהמ ותרזופמלעדיהעלהולכיןיידעהר זיחה ממריבס

 דצב םילדבהמ רקו ךא בעונה םינוש םיוקושב ןיולופנוהמ עלב הבוגש ריחהמ ןיב רפע םייק רשכא

 רפעב ותשרההראת לא ,תונשתמ ותיועל ירפע ולרנטב, 20%על הולעוניאהזרפעושויקבה

 ותבגלןיולופנומ עלבלרשאפיהז ללכ.רזופמריחמ של וומילק הייקצדניאםושמהזםיריחמ

 ןפובא ותועבהק ויתויועל את ותכסול רוצלמ שויקבהינייאפמבםידלבה יסבס לעםינושםיריחמ

 .יליע

 ביכר וא) ןיולופנומ עלב הבגש ריחהמ ואתושהמ הולהע הנהמסק לע ךהסתמל היהי ןתינש נתמ על

םייתלע יכ ןבומ .הואושהל ינטוורל יסבס םייק יכ דאוול שי ,רחא ריחלמ (הז ריחבמ םיומס

 םיררושה וללא ןיוטחלל םיהז הואושהל יסבס הווההמ וקשב םיררושה םינאהת ויהי ותוקחר

 ,םינטוורלהםידלבהה,ךכילפ .ןיולופנובמשרהמוצ תובאמצע ןיולופנוהמ עלבלועפוב וקשב

 תושרידי על ןובשחבובאויהואושהמ ידיצינשןיב,תוועבק ותיועל של היליע ההקצא םללכבו

 .ותשרדנה ותהתאמה ווצעבי ,ךכב ךרוה ציהיש לככו םייעסקה םיבלגהה

 "םיחטבמ נמל" תנהג.4

תובינסב,וידצע כלכללןיולופנוהמ עלב של ולתוכי את ביטיהול ותדאוורית רוליצ נתמ על

 תיעסקהוותילפע את םיילקו ם"יחבטמ מלנ" נתגהמ ותנהלןיולופנומ עלב כלויןהללורטויפש

 .רזופר מיחית מיבגלערויסהא לשהרהפ םושה מיהיויותולפעביכששח לאל

 הולעוניו ארוייצ ותעללרהמוצ ריחן מיברפעהרשכא ןילוופנול מבעלדועמם תיחבטהמ לנמ נתגה

 השיגהיפ על השיע םיחבטהמ מלנ נתגה לתחהךרולצ ןיולפונומ עלבלשויותיועל בושיח.20% על

 תויועל וללכיי לא הזבושיחב.לילע ()א3קרבפ רתכזנה יתכלכלההשיגהיפ על לאו יתנאובשחה

 לעב של ויותיועל בושיחל יתנאובשחה השיגב הריחבה .ותפוסנ ותיועלכ יללע ורדגוה רשא

 .ליעל סריי תרשפ ;ליעל סדנרב דטיוניי ןינע :ואר

.70-71 

39 

40 

Napp Pharmaceutical Holdings v. Director-General of Fair Trading, UK Competition

 התעיבקו ,הינטירבב תורחתה תושר העבק זה הרקמב

OECD EP ,מע ,ליעל 19 ש"ה' 

 :הז רשקהב ואר

.Commission Appeal Tribunal [2002] EWCA Civ 796 

 האוושה :תואוושה שש וכרענ .רזפומ היה הריציש תופורת ןיבג. Napp התבגש ריחמה יכ ,טפשמה תיב ידי לע הרשוא

 לופונומה הבשג ריחמל ןכרלצ ריחמה ןיב האוושה ;טנטפה תפוקתב ובגנש םיריחמל האוושה ;םירחתמה יריחמל

 לש םיחוורמה תאוושה ;םילוחה יתבלו םינכרלצ תוריכמב םיחוורמה תאוושה ;אויצל ריחמל האוושה ;םילוחה יתבמ

Napp (.ןידה קספל 393'ספ) הירחתמ לש ולאל 

41 
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 לנמ נתגהםושייב ותריהבריתל יאבהלהדוענ,יללע הרואשת נתוכבמת ,רהמוצ רוייצבןיולופנומ

 .רחהמס ייחב ותדאווה םודילק םורלת ךכבו םיחבטהמ

 תווסח ויותולעפ רשא ןילוופנומ עלבל הנגה ןיתל הדוענ ,איה ןכ השמכ ,םיחבטהמ מלנ נתגה

 רויסהא את לין וופנוהמ עלב רתהפ על חרכהבדימע וניאהנגהה של הינאת ותימיהתק יא.הילבצ

לשרויעש על הולע אינו ורוייצ ותעללרוצהמ ריחמןיברפעשה כלכ,ךכילפ .רזופמריחמ יתיבג על

טונקת לא םייעסקהםיבלגההתושרוןילוופנוהמ בעל נתיחבמםיחבטמ נ ששמי, 20% מל כ הדבר

,20%-מהובגהזרפע יכ נמצא םבא 42 .רזפומריחמ יתיבגןיגבןיולופנוהמ עלבדגנכהיפכא די בצע

 .יללעונדעמןהיעל ותיגולודוהמת לשןומשיירת מבהמסת הוצאהת יהן מחבויהנוהממ ףיוסי

 זרפמו ריחמתייבגלערסויהא תכיפבא םילקויש.5

 ףויסבא ןה,םירכינםיבשאמהכירמצ רזפומריחמ יתיבג של ךרדבהרעלדעממ ולניצ רבדבהיעבק

 םיבלגהה ותשרו הנוהממ .הז דעימ של וחויתנו וותימכב ןהו וז היעבק םשל שורדה דעיהמ

 ,םיימהמתא םירבמק הםל ותנונתההיפכהא ותיוכסמ את ילפעהלםותכז על יםרומשםייעסקה

 ילתבהימשרהננמןהלל.םייעסקהםיבלגהה ותשריבשאמ הקצאתב ותיויפדעירדלס םהתאב

 םידצע יטתנקלםומק שיםהא יערכהלוואבבהנוהממ ולשקיםתואםיספונםיוליקש של הממצ

 :ןיולופנול מבע דמצ רזופמריחמ יתיבגלערויסהא פתיכם אשל

 ךכבשי,םייותרחת ותנורית ולצינמהוצאכת לאשודעמלמ יעגהןיולופנוהמ עלברשכא.א

 ךכ.רזופמריחמ יתיבג על רויסהא תיפכאםשלםידעצ יטתקנ בתוטלדחוימלויקש

 רנוצש ולופנומב רבודמ רשכא רזופמ רוחתמ של וומיק ןוחבל הינטה רבגת ,שללמ

 לופונוהמשוא,הנידהמ ידי על וקשהןונכתןפולא ותגעונה ותירויסטה ותבינסמהוצאכת

 ותרחתלשהותחפתהת יותמעשמןופבא הילבגהואהנעשמ יתרולטוגרהביבמס הנהנ

 היטנק של ךרדבודעמלמ יעגה ולופנוהמ םהבםירבמק םגךכ.לוופנוהמ לועפובש וקשב

 ,ההפצ ואהפקאס ותרובמק היטשל ,ותידלעבירדהס ןוגכ ותיותכלאמ ותיקרקטפב

 עישקהליץרבתמ היעגפינמפ ששחה חתופ,ואל םירקבמ 43 .הומדכו ינרפוט רוחתמ

 לש ךרד על ודעמלמ יעגהש ולופנומב רבודמ רשכא ,דגנמ .החוור ותדממק ותקעשה

 השיגבהנוהממ וטנקי(הומדכויימיטגליותרחתרוחתמ ,רהמוצ רויפש,ותנשדח) ותרחת

 .רותיהריחממ

 רשכא םיימתק רזופמריחמ יתיבג על רויסהא פתיכא בתולט דחוימ וליקש,הומדןופבא.ב

 לשהיסנכםינעוהמ םירחאואםיינבמםיחסמ םיימיקןיולופנוהמ עלב עלופובםוחבת

 ,רתכינ יתנושרא הקעשה שתרדנרשכא ואשויקבורוייצ ותבלגמ גמתוד,םישדחםירחמת

 44 .תוישתבת שללמ

 לככ .דבלב רזפומ ריחמ תייבג לע תרסואה המרונה תפיכא ןיינעל "םיחטבמ למנ" תנהגב רבודמ כי שידגהל יש 42

 .לוחת אל וז הנהג ,םייקסעה םילבהגה ינידמ תרחא המרונ ןילופונומ לעב רפה רצומה ריחמ תעיבקבש
OECD:םג ואר 43 EP ,50'מעב ,ליעל 19 ש"ה.

OECD:םג ואר 44 EP ,ןוכיס ריתע וא העקשה ריתע קוש ,ןלהל טרופיש יפכ ,םנמא .49'מעבו 36'מעב ,ליעל 19 ש"ה 

 ללכ תא ומעצל ריזחה רבכ לופונומהש ןכתי ,דנגמ .הפיכא ידעצ תטיקנ יא קידצהל םיאתמ הרקמב יושע ומעצלשכ

 .הסינכ ךרולצ תשרדנה תרכינה תיתשתה תולע לשב תמסחנ שדח הרחתמ לש ותסינכש דועב ,תיתשתב ויתועקשה
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 לעםידצע יטתנק דגנכ וליקש ותוהל,םיימיומס םירבמק ,יושעינפערולטוגר של וומיק.ג

 רולטוגרה ידיב רשכא ,זאתו ןיולופנומ עלב ידי על רזפומ ריחמ יתיבג ןיגב הנוהממ ידי

 45 .ןיולופנוהמ עלב של וותילפעמ ותבעונה ותיעגהפ רתהסלםייביפקטאהרדהס יכל ינפהע

 וב הרקמ כלב הנוהממ ידי על םידצע יטתנק ולשלל ידכ רובאמ ןיא יכ ,שגדוי זאת םע

 .ןינהע ותבינסלםהתאבוהנוהממ לשועתדלויקשלםהתאבלכהו,ינפערולטוגרםייק

 ןייאפהמת םוחלת ךיישתמ הרואכל רזופמ ריחמ הבגנ ודבע ותרישה וא רהמוצ רשכא.ד

 תיטנק דגנכ וליקשךכבהיהי,הובגןוכיבס ותילפעבואחויתופ רקחבמ ותהובג ותקעשהב

 ץירבתמ היעגהפ ינמפ ששחה חכונ ,רזופמ ריחמ יתיבג על רויסהא פתיכאל םידצע

 46 .ותנשדחוהקעשהל

 קנזהורותיהכוראהופתק ךרואלןיולופנוהמ עלבידילעהבגנ רזופהמ ריחהמש כלכ.ה

טוקנל הנוהממ היט ןכ ,רותי ולדג ךכמ הוצאכת םינכרהצ רובילצ םרגנה רבהמסת

 ךיישתמןילוופנובמשרהמוצ רשכא דחויבמ ךכ.רזופהמ ריחהמ יתיבגדגנכםידבצע

 רשארמוצברבודמרשכא ואירטהפ ןכרהצ של וירמוצ סלב יסבסהירמוצ וצתבלק

 47 .רותי ההובג ,ןייפעקב ון אירשיבמ ,ירטהפ ןכרהצ לש םוי-םויה ייחב וותבישח

 לטתחומהיטשללבורק,ןזמ ךרולאויבעק ןופבא ,ןיולופנוהמ עלב של וקשהחנת רשכא.ו

 ריחמית גבי ןיגב הנוהממ ידי על םידצע יטתנק בתוטל וליקש םושמ ךכב היהי ,וקשב

 48 .רזופמ

 זרפר מויחית מיבד גגנכ נהט הממונקויש םידעצה

 זרופמריחמהבוגהןיולופנומ עלבדגנכ וטנקל ותכסמ הנולממ הנמק םייעסקהםיבלגהה וקח

 ודגנכםייילפלהיפכאידבצע היטנקרשאפמןכו(קוחל(3())אד50ףיסע)םייהלנימהיפכאידצע

 .וקחבםירטומפהםינאתבלכהו (, וקחל(א4()א)47 ףיסע)

 גוסרבדבםייעסקהםיבלגההקוחל(3()א)ד50 ףיסעבוותכסמ יפלעהנוהממ עתדוהלםהתאב

 ןיולופנומ עלב ידי על רזופמ ריחמ יתיבג 49 ,וקחהילפ יספכםועיצ ןינלע םידלחהמוםישמעה

 שותר יותחנה: 1/12עתדיוילגלםהתאב,ןכוכמ .הנוהממ ידילעיספכםועיצ לתהטלהילעהווהת

 היהי יספכה םועיצה 50 ,םייספכםיצומיע של יפהכאיכיהלבשימושהרבדבםייסקעהםיבלההג

 םיבלגהה וקחלא29 ףיסע ותראוהלדוגנבהרעלדעממ ולניצ ןיינבע יכזרהמ היפכהא יכל

 בלםישב.רוביבצ ועגלפ ואםיעסקב ותרחהת את יתחהפלהנווכ ימתיקרשכא עטלמ ,םייעסקה

 יספכםועיצ לתהט היהי רזופמריחמ יתיבגדגנכהנוהממ וטנקיובהיפכהא יאמצע ,יללע רולאמ

 יתיבגדגנכ ותיילפל היפכא ותיוכסמ ל יפעתא לםייעסקהםיבלגהה ותשרו,ןיולופנוהמ עלב על

 .רזופר מיחמ

OECD:םג ואר EP ,51'מעב ,ליעל 19 ש"ה.

OECD:םג ואר EP ,52'מעב ,ליעל 19 ש"ה.

OECD:םג ואר EP ,52'מעב ,ליעל 19 ש"ה.

OECD:םג ואר EP ,50'מעב ,ליעל 19 ש"ה.

. 6487, 506פ י " 

. 5001998 םיקיסעםליבהג 2012
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 רבדףסו

 םירמוצ של יותרחת רוחתמ יאה םייסקהע םיבלגהה יניד של ותיריקהע םהיותרממט חתא

לשיותרחתינטארוחתמ ינבפ םוחסמםישלתשבקמ רזופהמ רוחהתמ נתירוקטד.םיותרישו

 רכינ לקחואןכרהצ ףדוע ואמל את ןיסכלףורגל נתמ על וקשבןדעממ את ותנצלהמ ,ותרמיפ

 .ונממ

 תושר כל ינבפ שממ של רגאת ביהצלידכובשיו,ול ותברםינפ רזופמרוחתמ על רויסהא ,ןכא

 היורצ ילתב יתרתבחהפעותםע ותדדותמה על שראמרויתו יקדהצלידכךכבןיאםולא.ותרחת

 .היחהמ רוקיל יתותמעשמהומרתםרוות םינכרהצ חתוורבשממ של היעגפ געופ רזופמרוחתמ .וז

 לשהריהזהיפכאידי על פללט שי רזופמרוחתמ על רויסהא פתיכא את נתייאפהמ ותבכרובמ

 .תדע לויקשלשהנובנהעלהפ ךו, תרויסהא

 הילגדיויד פ'ורפ

םייעסק םיבלגה לע הנוהממ

 דע"ש, תןיסנבט' 
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