
 

 
 
 
 

 (נוסח מתוק�) 3/14גילוי דעת 

 בעניי� איגודי� עסקיי� ופעילות�

  פתח דבר   .א

עניינו של גילוי דעת זה הוא בפעילות� של איגודי� עסקיי� בהיבט דיני התחרות. איגודי�  .1

ובנו� העסקי� בישראל. כאשר האיגוד העסקי פועל עסקיי� הינ� חזו� נפר� בחיי הכלכלה 

כדי� לקידו� אינטרסי� לגיטימיי� של אותו ענ�, עשויה פעולתו לשרת א� את עניינ� של 

ע� זאת, מזווית הראייה  1צרכני� וגורמי� אחרי� המושפעי� מ� הפעילות בענ�.

לשמש,  התחרותית, האיגוד העסקי הינו חוליית קישור בי� עסקי� מתחרי� העלולה

  חלילה, אכסניה להסדרי� כובלי� ולקווי פעולה אסורי�. 

נוכח הרגישות התחרותית הטבועה בו, על איגוד עסקי המבקש למנוע הפרת הדי� ועל  .2

ממלאי תפקיד בו לנקוט את האמצעי� הנדרשי� באופ� סביר כדי למנוע הפרת דיני 

ית היווסדו ולאור� כל במסגרת הפעילות באיגוד או כתוצאה ממנה, וזאת מראש התחרות

תקופת קיומו. איגוד עסקי וממלאי תפקיד בו, שלא ינקטו אמצעי� אלה, יהיו עלולי� 

  לשאת באחריות להפרת הדי�.   

ביחס להתנהלות  התחרותתכליתו של גילוי הדעת הנוכחי היא לפרוס את עמדת הממונה על  .3

ע� איגוד עסקי או איגודי� עסקיי�, חברי� בה�, ממלאי תפקיד וכל אד� הפועל מט

בשליחותו, באמצעות כללי עשה ואל תעשה, ולהציב תמרורי אזהרה מפני התנהלות אסורה 

במסגרת האיגוד העסקי או בחסותו. גילוי דעת זה אינו מהווה פטור סוג ואינו מייתר פטור 

מטע� הממונה או אישור בית הדי� בכל מקרה שבו ה� נדרשי�. כמו כ�, גילוי הדעת הנוכחי 

חוק התחרות במקרה של הפרת  רשות התחרותנו עוסק באמצעי האכיפה שאות� תנקוט אי

גילוי  2על ידי איגוד עסקי או ממלאי תפקידי� בו.) החוק(להל�  1988!הכלכלית, התשמ"ח

. מאז הוא יוש� על ידי איגודי� עסקיי� שוני�. בחמש 2014 !דעת זה פורס� לראשונה ב

ו לגבי גילוי דעת זה הערות והופקו לקחי� באשר לאופ� השני� שעברו ממועד פרסומו נשמע

יישומו. בעקבות הערות ולקחי� אלה מצאה הרשות לנכו� לפרס� נוסח מתוק� של גילוי 

  הדעת. 

מילוי בתו� לב ובקפידה של הכללי� המפורטי� בפרק ד' להל�, לגבי הנושאי� המפורטי�  .4

כפרקטיקה מיטבית באשר להתנהלות האיגוד עסקי בקשר  רשות התחרותבו, ייראה על ידי 
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לאות� נושאי� וכנקיטת אמצעי� סבירי� להבטחת שמירתו של החוק בקשר לאות� 

 נושאי�.  

  

  תחרותית בפרספקטיבה עסקי איגוד  .ב

  כללי

לחוק כ"חבר בני אד�, בי� מאוגד ובי� שאינו מאוגד,  1"איגוד עסקי" מוגדר בסעי�  .5

חלק�, ה� קידו� ענייניה� העסקיי� של החברי� בו". הגדרה זו חלה שמטרותיו, כול� או 

על כל חבר בני אד� שנוצר על מנת לייצג אינטרסי� עסקיי� של החברי� בו, בי� שהוא 

תאגיד ובי� שאינו תאגיד, בי� שהוא מקיי� פעילות עסקית עצמאית ובי� שאינו מקיי� 

איגוד  �3 שרק חלק� פועלי� בישראל.פעילות כזאת, בי� שכל חבריו פועלי� בישראל ובי

עסקי עשוי לכלול ג� עוסקי� מחוליות שונות בשרשרת המוצר או לאגד עוסקי� מענפי� 

נפרדי� וכ� עשוי להיות חבירה של כמה איגודי� עסקיי�. חבר בני אד� ייראה כאיגוד 

גוד", עסקי כמשמעו בחוק בהתא� למהותו ולא על פי הגדרתו או כינויו, יהא כינויו "אי

 "אגודה", "ועד" "עמותה", "התאחדות", "הסתדרות" וכיו"ב.

חבירת עוסקי� הפועלי� בענ� מסוי� לאיגוד עסקי אינה מהווה, כשלעצמה, הסדר כובל.  .6

מנגד, החבירה לאיגוד עסקי והחברות בו אינ� מקנות הגנה מאחריות צדדי� להסדר כובל, 

שר תקנו� האיגוד העסקי מהווה הסדר ככל שהוא מתקיי� בקשר ע� האיגוד. כ� למשל, כא

כהצטרפות להסדר כובל. התנהלות  להיחשבכובל, עצ� ההצטרפות לאיגוד עלולה 

העוסקי� תיבח� לפי מהותה, בי� א� היא מתקיימת במסגרת איגוד עסקי ובי� א� לאו, בי� 

  א� המשתתפי� בה חברי� באיגוד עסקי ובי� א� לאו. 

משות� או ממיזוג, בכ� שכינונו באופ� טיפוסי אינו  האיגוד העסקי עצמו, נבדל ממיז� .7

משנה את מפת השחקני� בענ� ואת מעמד� כמתחרי� עצמאיי�, ולרוב, אינו מיועד לשמש 

על איגוד עסקי הפועל באופ� עצמאי  4מוקד רווח נפרד, ובכל אופ�, לא מוקד רווח משמעותי.

  5בזירת התחרות עשויי� לחול ג� דיני המיזמי� המשותפי�.
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 פעילות האיגוד העסקי

ככלל, החבירה באיגוד עסקי מאפשרת לרתו� את הידע והניסיו� המקצועי של המשתתפי�  .8

לטובת שיפור הענ� והגדלת הביקוש לסוגי המוצרי� או השירותי� המוצעי� על ידי 

פעילות לגיטימית של האיגוד, שאינה מכוונת לפגיעה בתחרות ושאינה  6הפועלי� בענ�.

או להפחית את התחרות, עשויה להביא ברכה לענ�. כ� באשר לפעולות של  עלולה למנוע

האיגוד שיש בה� משו� הוזלת עלויות השגת מידע מקצועי, קביעת סטנדרטי� העשויי� 

לקד� יעילות, איכות ובטיחות, קביעת נוהלי התנהגות ראויה וכללי אתיקה לטובת הענ� 

מול רשויות שונות ומול הציבור ועוד  והצרכני�, קידו� ספרות מקצועית, ייצוג הענ�

  ובתנאי שאי� בה� כדי לפגוע בתחרות.

אכ�, איגודי� עסקיי� רבי� פועלי� לקידו� הענ� ולתועלת הענ� והציבור. רבי� בתו�  .9

אות� ארגוני� ממלאי� תפקיד� באמונה ובמסירות לקידו� אותה תכלית ומבלי שדבק 

אש בצדדי� החיוביי� של פעילות איגודי� בה� רבב כוונה לפגוע בתחרות. מבלי להקל ר

עסקיי� ומבלי להפחית מטוהר כוונותיה� של הפועלי� במסגרת�, אי� מנוס מלהידרש ג� 

  לצדה האחר של פעילות האיגודי� העסקיי� העלולה להביא לפגיעה בתחרות. 

בצד הברכה העשויה לצמוח מפעילות�, באיגודי� העסקיי� טמו� חשש של ממש בהיבט  .10

ת. חבירת מתחרי� לישיבה משותפת או לפעולה משותפת, מעוררת, מעצ� טיבה, התחרו

חשש, כי אות� מתחרי� יפעלו באופ� הפוגע בתחרות, בי� בכוונה ובי� אגב קידו� תכלית 

אחרת, שיכולה להיות לגיטימית כשלעצמה. לפעילות באיגוד עלולה להיות השפעה שלילית 

 שבה� פועלי� חברי� באיגוד.על התחרות ג� בענפי פעילות נוספי�, 

החששות הנובעי� מחבירת מתחרי� במסגרת איגוד עסקי מתפרשי� על קשת רחבה. חשש  .11

ראשו� במעלה, הינו כי האיגוד העסקי ישמש מסווה לפעילות מתואמת במסגרת קרטל או 

יקבע או ימלי� לחבריו על קו פעולה העלול למנוע או להפחית את התחרות. ישיבות האיגוד, 

וחזק על ידיו עלולי� להקל על התיאו�, הפיקוח המער� הלוגיסטי שלו והמידע המ

והאכיפה הקרטליסטיי�. לא בכדי נמצא, כי "ההיסטוריה של דיני התחרות בישראל 

  7הוכיחה כי איגודי� עסקיי� נטלו חלק פעיל ברבי� מהקרטלי� החמורי� שנתגלו במשק".

מתחרי� אשר  במסגרת התנהלות האיגוד עשויי� להתפתח יחסי קרבה או עניי� משות� בי� .12

אפשר כי יביאו לצינו� היריבות והלהט התחרותי ביניה� וכ� יחסי כפיפות או תלות של 

סביב השולח� המשות� עשויי� מתחרי� להחלי� ביניה�  8מתחרה מסוי� במתחרה אחר.

 מידע רגיש מבחינה תחרותית ולגשר על פערי מידע ביניה� וכ� להביא לפגיעה בתחרות. 
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  .15, עמוד 1, לעיל ה"ש OECD Roundtable ); 28.8.20012( 3015425 רשות התחרותאתרי האינטרנט בישראל" 
  .5, לעיל ה"ש מועצת המובילי� וההיסעי� בישראלהחלטה בעניי�  8



 

 
 
 
 

מש פלטפורמה להחרמת מתחרי�, ספקי� או צרכני�, להערמת איגוד עסקי עלול לש .13

חסמי� על דרכ� של שחקני� חדשי� בענ� ולדיכוי התמרי� של החברי� בשוק להתרחב 

או לפתח מוצרי� ושירותי� משופרי� או מגווני�. איגוד עסקי עלול להתערב ביחסי� 

ולהצר את צעדיו של  עסקיי� או בסכסו� מסחרי בי� אחד מחבריו לבי� ספק או לקוח שלו,

 על מתחרי� בי� התחרות להגבלת לפעול עלול עסקי איגודאותו ספק או לקוח שלא כדי�. 

האיגוד העסקי עלול לפעול ג� למניעת התפתחות תחרות לאיגוד עצמו. רשימה  9.עובדיה�

זו אינה מקיפה, ככל הנראה, את כל החששות העלולי�  להתעורר בעטיה של חבירת 

  ד עסקי, הכל לפי נסיבות המקרה. מתחרי� באיגו

פוטנציאל  הפגיעה של האיגוד העסקי עשוי להתבטא בדרכי� רבות, כגו� הוראה או המלצה  .14

ובכלל זה המלצה בלתי מחייבת. הפחתת תחרות בעטיו של איגוד עסקי יכולה להתבטא ג� 

בתנאי החברות באיגוד, בקוד ההתנהגות שהוא מבקש להנהיג בענ�, בסטנדרטי� 

ועיי� ואתיי� שבאחריותו, במידע שהוא אוס� או מבקש להפי� בי� חבריו ועוד. מקצ

התנהלות אסורה עלולה להתקיי� בי� ביוזמת האיגוד או במעורבותו הישירה ובי� כאשר 

 האיגוד משמש פלטפורמה המקלה על יצירת הסדר בי� עוסקי�. 

 10.האיגוד ובילמ אותו ציבורי מאבק במסגרת א� להתקיי� עלולה אסורה התנהלות .15

בהובלת מאבק ציבורי, ג� כאשר הוא בעל מטרות לגיטימיות, האיגוד  עשוי להנחות את 

 חברי האיגוד כיצד לנהוג או להמלי� לה� על דרכי פעולה. פניות כאמור של האיגוד לחבריו

כדי  עולות, בי� שה� מחייבות ובי� שה� בבחינת המלצה בלבד, העלולות לפגוע בתחרות

  הפרה של החוק על ידי האיגוד, מנהליו וא� חבריו. 

  כובל והסדר פעולה קו על  .ג

התנהלות האיגוד העסקי וחברי� בו עשויה לעלות כדי הסדר כובל אסור. נוכח אופיו  .16

המיוחד של האיגוד העסקי מצא המחוקק לנכו� שלא להסתפק בהגדרה הכללית של הסדר 

יוחדת שעניינה קביעת קו פעולה בידי איגוד עסקי. כובל, אלא ראה לנכו� להוסי� הוראה מ

  לחוק קובע:  5סעי� 

"קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו או חלק� העלול למנוע או להפחית 
תחרות בעסקי� ביניה�, או קו פעולה כאמור שהמלי� עליו לפניה�, יראו 

, ואת האיגוד העסקי וכל אחד מחבריו הפועל 2כהסדר כובל כאמור בסעי� 
 על פיו כצד להסדר כובל." 

 (הדגשה הוספה): בורובי.'עמד בית המשפט העליו� בעניי�  5על תכלית סעי�  .17

לחוק ההגבלי�, לתפיסתנו, היא להתמודד ע� מצב  5"תכליתו של סעי� 
שבו התחרות החופשית בענ� מסוי� נפגעת כתוצאה מפעילותו של איגוד 
עסקי שממלי� "המלצות" לחבריו והללו נוהגי� לפיה�. במצב זה עשוי 

                                                        
 דיזנהאוז, הנסיעות משרדי התאחדות של בעניינ� התיק סגירת במסגרת שניתנה התחרות על הממונה עמדת' ר 9

 .)25.7.2018( 501550 רשות התחרות ואמסל�
  .141!143 'ס 13.9.18 מיו� די� הכרעת, מדינת ישראל נ' נסי� בובליל 22847!12!�10 !י ת"פ ר'  10



 

 
 
 
 

להיות קושי בהטלת אחריות על חברי האיגוד לפי עבירת ההסדר הכובל 
לחוק. קושי זה נובע מכ� שייתכ� מצב שבו חבר באיגוד  4 הקבועה בסעי�

ידי האיגוד ושעלול לפגוע בתחרות, !העסקי פעל לפי קו הפעולה שהומל� על
 5סעי/ אול� ללא שמתקיימי� לגביו כל יסודות עבירת ההסדר הכובל ...  

לחוק נועד לאפשר את הטלתה של אחריות פלילית על אד� כזה (וא/ על 
כ� הוא קובע כי יש לראות בקו הפעולה 2עצמו). על האיגוד העסקי

ידי האיגוד כהסדר כובל ובחבר האיגוד שנהג לפיו 2שהומל. (או נקבע) על
לעומת זאת כאשר עסקינ� באד� שאי� קושי להוכיח  כצד להסדר הכובל.

את היותו "צד" להסדר כובל, אי� קיימת שו� הצדקה שייהנה מהגנה 
כלשהי מפני הטלת אחריות פלילית רק מפני שביצע את פעולותיו במסגרתו 
של איגוד עסקי. לפיכ� אי� כל מניעה להרשיע חבר באיגוד עסקי בעבירת 
ההסדר הכובל ה"רגילה" א� מתקיימי� לגביו כל היסודות הדרושי� 

  11רה." לשכלול העבי

כאשר מתקיימי� יסודות עבירת ההסדר הכובל, אי� במסגרת האיגוד העסקי כדי למלט  .18

את הצדדי� להסדר הכובל מאחריות לחלק� בו. כאשר מדובר בקו פעולה שהאיגוד קבע 

, קו הפעולה ייראה כהסדר כובל, והאיגוד 5או המלי�, בלא הסדר ספציפי, תחול הוראת ס' 

לחוק.  2פי קו הפעולה ייראה כצד להסדר כובל כאמור בסעי� וכל אחד מחבריו שפעל על 

יובהר, כי עבירת קו פעולה עלולה להתקיי� ג� מקו� בו איש מחברי האיגוד לא נהג על פיה 

  או טר� הספיק לנהוג על פיה. 

עמדה זו עולה בקנה אחד ע� תכלית הסעי�, החלת האיסור על הסדרי� כובלי� ג� על  .19

ות לפגוע בתחרות, שמקור� באיגוד העסקי ג� מבלי שיהווה הסדר פעולות מתואמות העלול

ואיסור על הגבלת שיקול דעת� העסקי העצמאי של מנהלי  12עצמאי בי� מנהלי עסקי�

   13העסקי� או על ניסיו� להכווי� את פעילות� או לתא� ביניה� בשדה התחרות.

(ב) 2ס לגדרי סעי� (א) לחוק וכ� באשר להסדר הנכנ2כ� באשר להסדר הנכנס לגדרי ס'  .20

לחוק, שעניינו הסדר שבו הכבילה נוגעת למחיר שיידרש, יוצע או ישול�, לרווח שיופק, 

לחלוקת השוק או לכמות הנכסי� או השירותי�, איכות� או סוג�. חזקת העלילות 

להפחתת התחרות בהסדרי� המנויי� בסעי� קט� (ב) תחול על קו פעולה כעל כל הסדר אחר 

  14 שוה�:י�. הדברי� התחדדו בפסק הדי� בעניי� בי� מנהלי עסק

נועד להרחיב את תחולת החוק למצבי� המפורטי� בו, אשר אינ�  5"סעי� 
נופלי� לגדר המונח "הסדר" א� מבחינה מהותית קיי� בה� פוטנציאל 

משקפת  5משמעותי לפגיעה בתחרות דומה לזה שבהסדר... הוראת סעי� 

                                                        
' ר' ת"פ (מח' כ�; )31.03.2005(פורס� בנבו,  101פס'  776) 6, נט ( בורובי. איתמר"ר ד' נ ישראל מדינת 4855/02"פ ע 11
  ).18.12.2001, החלטה מיו� מדינת ישראל נ' הפניקס, חברה ישראלית לביטוח בע"מ  �417/97) !י
  .311, בעמ' 7לעיל ה"ש , ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי� העסקיי�, גל ופרלמ� 12
(פורס� בנבו, התאחדות בעלי אולמות ואירועי� בישראל נ' היוע. המשפטי לממשלה  �1049/00) !ע"ש (י 13

 ;49בפסקה  ,6לעיל ה"ש עניי� בתי החולי� הגריאטריי�,  );התאחדות בעלי האולמות (להל�: עניי� )19.03.2002
: מת� פטור מאישור 1988!לחוק ההגבלי� העסקיי�, התשמ"ח 14החלטה לפי סעי� "חלטה של הממונה על התחרות ה

רשות " LECG LTD!הסדר כובל להסדר בי� סלקו� ישראל בע"מ, פרטנר תקשורת בע"מ, פלאפו� תקשורת בע"מ ו
 ).12.7.2007( 5000601 התחרות

) 2014( 41, פס' 500570 רשות התחרות, 23.2.2014, הכרעת די� מיו� ואח' מדינת ישראל נ' שוה� 4016!06!12ת"פ  14
עניי� בתי ); 2001( 98, 56) 1, פ"ד נו() בע"מ1994) בע"מ נ' ש/ הי� (1993טבעול ( 4465/98); דנ"א שוה�(להל�: עניי� 

  ואיל�.  54, פס' 6לעיל ה"ש  החולי� הגריאטריי�,



 

 
 
 
 

�, מעצ� טיב� של הדברי�, פוטנציאל את התובנה, כי באיגוד עסקי קיי
משמועתי לפגיעה בתחרות. איגוד כאמור מקל ומאפשר החלפה שוטפת של 
מידע ומסרי�. כתוצאה מכ�, הוא מקל על פעולה מתואמת בי� מתחרי�. 
הפוטנציאל האנטי תחרותי הטמו� באיגוד כזה, אינו נופל ואפשר שא� 

ר לעיל. לכ�, מקו� בו איגוד עולה, מזה הטמו� בעריכת הסדר, במובנו הנזכ
עסקי מוציא לחבריו המלצה, בכל הנוגע לקביעת המחיר על ידיה�, יש 

  (ב) לחוק..."2הצדקה מלאה להחיל את החזקות החלוטות הקבועות בסעי� 

קו פעולה עשוי לבוא לידי ביטוי בצורת הוראה מחייבת כלפי חברי האיגוד, המלווה  .21

הדרכה, הצעה או הכוונה, המותירות  15,ל דר� המלצהבסנקציות או  בצורה "רכה" יותר ע

את ההחלטה הסופית כיצד לפעול לשיקול דעת כל אחד מחברי האיגוד. המבח� הינו קיומו 

קו פעולה עשוי להתבטא בהוראה בתקנו� האיגוד או  16של מסר ביחס לקו הפעולה הנדו� .

בדברי שבח להתנהלות או  17בכל מסמ� יסוד אחר של האיגוד, בהפצת מסמ� בי� החברי�,

 18מ� העבר שהיוותה הסדר כובל, שמובלעות בה המלצה או רמיזה, כי יש לנהוג באופ� דומה.

קו פעולה יכול להתקיי� בהמלצה או הוראה שלא לפעול, כגו� כאשר האיגוד קורא לחבריו 

שלא להשתת� במכרז או ממלי� לה� שלא להתקשר ע� ספק, לקוח או מתחרה כלשהו או 

 הליכי� במסגרת להתקיי� עלול פעולה קו כ� כמו 19ו להתנות השתתפות�.לסייג א

עצ� ניהולו של הלי� משפטי בידי איגוד  20.חבריו בש� האיגוד ידי על המנוהלי� משפטיי�

עסקי כמי שמייצג את האינטרסי� של חבריו אינו פסול כשלעצמו, א� יש להיזהר שאגב 

קיומו של הלי� משפטי שכזה או הכנות הקשורות אליו לא יגלוש האיגוד העסקי, חבריו או 

קימו חשש האורגני� שלו להמלצה על קו פעולה או להעברת מידע תחרותי רגיש, אשר י

ברי האיגוד או בכ� שח התלויה קו הפעולה אינהשתכללות הפרת חוק של  לפגיעה בתחרות. 

 בפוטנציאל הפגיעה שלו בתחרות.די , אלא חלק� פועלי� על פי קו הפעולה

 כללי� מנחי� להתאגדות באיגוד עסקי ולהתנהלותו  .ד

                                                        
, בלא תלות בהגדרתה או במשפטי� מסייגי� כגו� "מסמ� זה אינו מהווה קיו� המלצה ייבח� לפי מבח� של מהות 15

  המלצה". 
 (פורס� ,מועצת המובילי� בישראל נ' הממונה על ההגבלי� העסקיי� 2/89; ערר 19, פס' 15, לעיל ה"ש שוה�עניי�  16

ניי� בתי החולי� ע );מועצת המובילי�) (להל�: ערר בעניי� 1991, 3001546 רשות התחרות רשות התחרות,באתר 
לחוק ההגבלי�  14"החלטה לפי סעי�  התחרותואיל�; החלטה של הממונה על  47, פס' 6לעיל ה"ש  הגריאטריי�,

 רשות התחרותבדבר מת� פטור מאישור הסדר כובל הסדר בי� חברי לשכת עורכי הדי�"  1988!העסקיי�, התשמ"ח
למת� שירותי עריכת צוואה על ידי חברי לשכת עורכי הדי� בתערי� ) בעניי� פטור למבצע מוגבל בזמ� 14.2.2004( 5000697

  ).הדי� עורכי לשכת חברי בי� להסדר פטורמקסימלי מומל� (להל�: 
עניי� בתי החולי�  ;14לעיל ה"ש התאחדות בעלי האולמות,  עניי� ;17לעיל ה"ש מועצת המובילי�, ערר בעניי�  17

  .17, לעיל ה"ש הדי� עורכי לשכת חברי בי� להסדר פטור ואיל�; 47, פס' 6לעיל ה"ש  הגריאטריי�,
, פס' 7.6.2012החלטה מיו�  'ואח בובליל נסי�' נ עסקיי� להגבלי� הרשות ישראל מדינת 22847!12!�10) !"פ (ית 18
   ).בובליל(להל�: עניי�  )07.06.2012(פורס� בנבו,  71
דיני�  וולק� מצברי� נ' איגוד המוסכי� בישראל 1617/93; ת"א (ת"א) 6לעיל ה"ש  הגריאטריי�,עניי� בתי החולי�  19

פעילות איגוד סוכנות  !"קביעה בדבר קיו� הסדר כובל  התחרות); החלטה של הממונה על 1994( 646, 642) 6מחוזי, לב(
 ).24.5.94( 3003746 רשות התחרותהשחקני�" 

 בתנאי� מאישור הסדר כובל להסדר שבי� איגוד בתי האבות ומעונות החברי� בו ר' החלטה בדבר פטור חלקי  20

  ).עניי� איגוד בתי האבות(להל�:  5000143 רשות התחרות) 11.10.2005(



 

 
 
 
 

נוכח החששות הטבועי� בעצ� קיומו של איגוד עסקי ובפעולותיו, על האיגוד הרוצה  .22

להבטיח כי הפעילות במסגרתו לא תביא להפרת החוק ולא תעודד אותה, להבהיר לחברי� 

בו את האיסור על פעילות העולה כדי קו פעולה או הסדר כובל ולעשות את כל הדרוש באופ� 

במתקניו, בפורומי� מטעמו או בחסותו (לרבות כנסי� סביר למנוע שימוש במוסדותיו, 

מקצועיי� ואחרי�, סדנאות, פורומי� אינטרנטיי�, כתבי עת וכיו"ב), באופ� שיביא לפגיעה 

בתחרות. על האיגוד העסקי להקפיד הקפדה יתירה לא רק במעשיו אלא ג� בהתבטאויות 

לפעילות שעל פניה היא קולקטיביות היוצאות מטעמו, במיוחד כאשר מדובר בהתייחסות 

   21פוגעת בתחרות.

פעילות להל� מספר כללי� אשר יסייעו בידי האיגוד, חבריו וממלאי התפקידי� בו לנהל את  .23

. אי� מדובר בהוראות מחייבות, אלא בהמלצות האיגוד בלא להפר את דיני התחרות

 לאור ניסיונה בתחו�, אשר הליכה על פיה� תקטי� במידה רשות התחרותשליקטה 

אגב פעילות האיגוד. כללי� אלה יפי�,  התחרותמשמעותית את הסכנה שבהפרת חוק 

בשינויי� המחויבי�, ג� לחבירת מתחרי� שאינה מתכנה "איגוד עסקי", לרבות חבירת 

   מתחרי� אד הוק.

 הגדרות

  במסמ� זה:  .24

לרבות שיחות ועידה, ישיבות באמצעות וידאו או כל אמצעי תקשורת אחר  –" ישיבה"

 המחבר בי� המשתתפי�.

מידע שאינו פומבי או שאינו נית� לזיהוי או איתור  !" מידע רגיש מבחינה תחרותית"

בקלות יחסית, אשר א� ייוודע למתחרה עסקי של בעל המידע יגביר את יכולתו של אותו 

מתחרה לצפות מראש את אסטרטגיית המחיר והייצור ואת תגובתו הצפויה של בעל המידע 

 22חיר וכמות מצד אותו מתחרה, והכל בהתא� לנסיבות הקונקרטיות.ליוזמות מ

  ישיבות האיגוד ומפגשי� אחרי� בי� מתחרי�(א) 

חבירת מתחרי� סביב שולח� אחד, ממשי או רעיוני, מעוררת חששות במישור התיאו�  .25

ובמישור חשיפת מידע ו"מישוש הדופק" בי� המתחרי�. היא עלולה א� להמרי� את 

ת לאפיקי פעולה כגו� החרמה קולקטיבית. לפיכ�, על האיגוד העסקי ועל המשתתפי� לפנו

  המשתתפי� לנקוט הקפדה יתירה בהתנהלות הישיבה ובהתנהלות� שלה� במהלכה. 

ישיבת האיגוד העסקי וכל ישיבה אחרת המאורגנת על ידי האיגוד העסקי או מתנהלת  .26

  תחרי�, תתנהל באופ� הבא: מטעמו, במסגרתו או בי� כתליו, אשר מיוצגי� בה גופי� מ

                                                        
  . 71, פס' 19, לעיל ה"ש בובלילעניי�  21
) 19.5.2014( 500618 רשות התחרות"חשיפת מידע טר� עסקה בי� מתחרי�",  2/14להרחבה ופירוט ראו גילוי דעת  22

  ).חשיפת מידע טר� עסקה בי� מתחרי�(להל�: גילוי דעת 



 

 
 
 
 

בישיבה לא יידונו, במישרי�, בעקיפי� או במרומז, ענייני� רגישי� מבחינה  )1(

תחרותית ולא ייחש� מידע רגיש מבחינה תחרותית, לרבות במסגרת חומר הכנה 

 23.לישיבה, ניירות עבודה, מצגות וכיו"ב

בטר� הדיו�. רשימה מפורטת של ענייני� לדיו� תיקבע ותובא לידיעת המשתתפי�  )2(

 .הרשימה לא תכלול ענייני� רגישי� מבחינה תחרותית

יו"ר הישיבה או מי מטעמו יבהיר ע� תחילת הישיבה, כי על הנוכחי� להימנע  )3(

מלדו� בעניי� רגיש מבחינה תחרותית ומלחשו� מידע רגיש מבחינה תחרותית 

ינה ויבהיר לה� כי חשיפת מידע כאמור או קיומו של דיו� בעניי� רגיש מבח

תחרותית, עלולי� להוות הסדר כובל בלתי חוקי, א� א� ה� מתקיימי� טר� 

הישיבה או לאחר סיומה. לחלופי�, הבהרה כאמור תועבר לחברי האיגוד טר� 

הישיבה, בי� במסגרת ההזמנה לישיבה ובי� בדר� אחרת ובלבד שתהא פשוטה, 

 ברורה ובולטת לעי�.

ש� בזמ� אמת ויישמר להצגה לפי הישיבה תתועד בפרוטוקול מפורט אשר ייר )4(

דרישה. הפרוטוקול יפרט, בי� השאר, את מועד ומקו� הישיבה, שמות המשתתפי� 

השתייכות� הארגונית ותפקיד�, הנושאי� העומדי� לדיו�, כל החלטה, המלצה 

או סיכו� שהתקבלו במהל� הישיבה וכל מסמ� שהוגש או הועבר בעת הישיבה או 

  לא יידונו ענייני� "שלא לפרוטוקול". כהכנה לה. במהל� הישיבה 

יחולו, בשינויי� המתחייבי� מנסיבות העניי�, ג� על פורומי�  26!25הוראות סעיפי�  .27

אחרי� הנערכי� על ידי האיגוד, מטעמו או בחסותו, כגו� כינוסי� מקצועיי� ואירועי� 

   24חברתיי�.

  

 הוראות והמלצות מטע� האיגוד(ב) 

לא יקבע הוראות או המלצות שיש בה� כדי להוות קו פעולה או הסדר כובל בי�  איגוד עסקי .28

חבריו ולא ייטול חלק בהפצת� או בפרסומ�. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יימנע האיגוד 

מקבלת החלטה, מת� הוראה, המלצה או עצה מקצועית, לחבריו ולעוסקי� אחרי�, 

 :באי�במישרי� או באמצעות צד שלישי, בענייני� ה

מחירי�, מדיניות תמחור, נוסחות תמחור ותנאי� מסחריי� אחרי�, ובכלל זה  )1(

מחירוני� ותעריפוני�, שיעורי הנחות והטבות, שער חליפי�, מבצעי�, תשלומי� 

                                                        
מוב�, כי אחריות האיגוד העסקי וממלאי תפקיד המנהלי� ישיבה או פורו� אחר, אינה מחליפה את אחריותו האישית  23

  של כל משתת� להתבטאויותיו או לפעולה חד צדדית מטעמו במסגרת הפורו�.
יה להיות לה� למותר לציי�, כי אי� איסור על קיו� דיו� פומבי בענייני� המעסיקי� את חברי האיגוד, א� א� עשו 24

נגיעה לתחרות בענ� וזאת כל עוד הדיו� אינו ממוקד בסוגיות רגישות מבחינה תחרותית או שסוגיות כאלה צפויות 
לעלות לפני השטח במהל� הדיו�. האיגוד העסקי וממלאי תפקיד בו לא ייראו אחראי� להתבטאות או פעולה חד צדדית 

זולג לעבר סוגיות רגישות מבחינה תחרותית עליה� לפעול באופ�  של מי מהנוכחי� בפורו� כאמור, אול� א� הדיו�
  סביר למנוע את המשכו במתכונת זו. 



 

 
 
 
 

ומדיניות אשראי. הדברי� אמורי� ג� באשר למחיר אשר אליו מצורפי� תארי� 

  25כגו� "הוג�", "ראוי", "הול�" וכיו"ב;

 רכי חישוב�; עלויות וד )2(

אסטרטגיה עסקית, מדיניות תמחור, היק� ייצור או פעילות, מגוו�, פיתוח עסקי  )3(

  או מדיניות תחרות;

השתתפות במכרז או מנגנו� תיחור אחר, או הימנעות מהשתתפות בו, והערכה  )4(

 בדבר כדאיות ההשתתפות; 

התקשרות או הימנעות מהתקשרות ע� ספק, לקוח או מתחרה מסוי�, התניית  )5(

תקשרות עמו בתנאי� או סייגי�, החרמתו, או הערכה בדבר כדאיות ההתקשרות ה

   ;עמו

  .אחרי� מתחרי� או האיגוד חברי של עובדי�מעבר  אוהגבלה על גיוס  )6(

  איסו�, החזקה והפצה של מידע על ידי האיגוד (ג) 

איסו� מידע רלוונטי לענ� בידי איגוד עסקי עשוי לחסו� עלויות משמעותיות של השגת  .29

 26המידע. בנוס�, המידע הנאס� על ידי איגוד עסקי יכול, עשוי להיחשב אובייקטיבי ואמי�.

ע� זאת, חשיפת מידע רגיש מבחינה תחרותית בי� מתחרי� טומנת בחובה חשש לצינו� 

  27התחרות, להקלה על התנהגות מתואמת ולתיאו� מפורש בי� מתחרי�.

�, בעצמו או באמצעות אד� שלישי, מידע האיגוד לא יאסו�, לא יחזיק ולא יפימטע� זה,  .30

 איסופו, החזקתו או הפצתו היא הפחתת התחרות או מניעתה. תכליתשעיקר 

  בכל הנוגע לאיסו� מידע רגיש מבחינה תחרותית יחולו הכללי� הבאי�:  .31

חבר באיגוד העסקי או  ,באמצעות מתחרה ייעשולא ו החזקתומידע האיסו�  )1(

א� א� הוא ממלא תפקיד באיגוד  ! אד� הקשור במי מאלה או מי מטעמ�

  ;העסקי

המידע יוחזק באופ� שלא יאפשר זליגת מידע למי שאינו מורשה להיחש�    )2(

אד� הקשור במי מאלה או במי מתחרה או חבר האיגוד העסקי, אליו ובפרט 

 ;א� הוא ממלא תפקיד באיגוד העסקי א�מטעמו 

האיגוד לא יעביר מידע רגיש מבחינה תחרותית לצד שלישי, א� שאינו  )3(

 מתחרה, אלא לש� עיבודו;

יש להסתפק במידע ברמת הפרטנות הנמוכה ביותר שיש בה כדי לענות על  )4(

תכלית האיסו�, ושאינה מאפשרת לדלות מידע פרטני בדר� של "הנדסה 

 לאחור"; 

                                                        
  .26, פס' 15, לעיל ה"ש שוה�עניי�  25
: מת� פטור 1988!לחוק ההגבלי� העסקיי�, התשמ"ח 14החלטה של הממונה על הגבלי� עסקיי� "החלטה לפי סעי�  26

); החלטה של 17.4.2007( 5000600הגבלי� עסקיי� הוועדה הישראלית למדרוג"  מאישור הסדר כובל להסדר בי� חברי 
בדבר מת� פטור בתנאי�  1988!לחוק ההגבלי� העסקיי�, התשמ"ח 14הממונה על הגבלי� עסקיי� "החלטה לפי סעי� 

  ).11.4.2013( 500375הגבלי� עסקיי� מאישור הסדר כובל להסדר בי� חברי הוועדה הישראלית למדרוג" 
  .20, לעיל ה"ש חשיפת מידע טר� עסקה בי� מתחרי�גילוי דעת  27



 

 
 
 
 

ה או הוראה לחבריו להעביר באיסו� המידע, יימנע האיגוד מכפייה, דריש )5(

  מידע רגיש מבחינה תחרותית.

 האיגוד לא יפי� מידע רגיש תחרותית. .32

אלא לאחר שנקט רגיש מבחינה תחרותית מידע המבוסס על האיגוד לא יפי� מידע מעובד  .33

אמצעי� סבירי� לוודא כי לא נית� להתחקות אחר מידע רגיש מבחינה תחרותית באמצעות 

  זה. הנדסה לאחור של מידע 

האיגוד יקפיד כי אופ� הפצת המידע לא יקנה יתרו� בלתי הוג� למתחרי� מסוימי� על פני  .34

  מתחרי� אחרי�. האיגוד יקפיד על שוויו� מהותי בהפצת המידע וזמינותו.

  

  פעילות מול רשויות שלטו�(ד) 

ייצוג משות� של הפועלי� בענ� עשוי להביא בפני הרשות השלטונית תמונה רחבה יותר,  .35

לייעל הליכי� לעוסקי� ולרשות השלטונית ובעיקר להעניק משנה תוק� לעמדת העוסקי� 

כ� בהליכי חקיקה וחקיקת משנה, בפני  28בענ� בבחינת קול אחד המייצג את הרבי�.

ערכאות שיפוטיות ומעי� שיפוטיות, בפני רשויות מנהל וגופי� שהוסמכו על ידיה� או בפני 

  גו� קביעת תקני� או נהלי� מקצועיי�. גופי� הממלאי� תפקיד ציבורי כ

פנייה בתו� לב של איגוד עסקי לרשות שלטונית אינה מהווה, כשלעצמה, הפרה של דיני  .36

. ע� זאת, כאשר בעצ� הפנייה לרשות השלטונית יש משו� העברת מסר לחברי התחרות

ולה כדי קו פע תעלה, הפנייה עצמה העלולה לפגוע בתחרות האיגוד לנהוג בדר� מסוימת

בנוס�, מזווית הראייה התחרותית חבירת המתחרי�, בי� במסגרת  29אסור של איגוד עסקי.

איגוד עסקי ובי� אד הוק, מעוררת חששות המאפייני� שולח� משות�, שעליה� עמדנו לעיל. 

הפנייה לרשות שלטונית תחת דגל אחד עשויה א� ליצור תחושת הזדהות או שותפות גורל 

את תחושת היריבות התחרותית ביניה�. החבירה המשותפת בי� המתחרי� ולהקהות 

או  30עלולה להוות מדרו� חלקלק, הגולש לעבר משא ומת� מסחרי משות� לכל דבר ועניי�,

לתיאו� מלא או חלקי של צעדיה� ומדיניות� העסקית של החוברי� לש� קביעת עובדות 

שישרור לאחר  בשטח, הפעלת לח� על הרשות השלטונית או היערכות מתואמת למצב

  31שהרשות השלטונית תקבע את אשר תקבע.

דעתו באשר לשיתופי פעולה בי� מתחרי� בפעולה מול התחרות בעבר גילה הממונה על  .37

יובהר, כי  32), בי� במסגרת איגוד עסקי ובי� שלא במסגרתו.1/00רשויות שלטו� (גילוי דעת 

ביחס לפנייה  התחרותג� האמור בגילוי הדעת הנוכחי משק� את עמדת הממונה על 

משותפת של מתחרי� לרשויות שלטו� בי� א� היא נעשית באמצעות איגוד עסקי ובי� א� 

                                                        
  .250!251עמ' , 1, לעיל ה"ש Roundtable OECDואיל�;  61, פס' 6לעיל ה"ש  עניי� בתי החולי� הגריאטריי�, 28
 .15פס' , 14, לעיל ה"ש התאחדות בעלי האולמות עניי�  29
  . 20, לעיל ה"ש עניי� איגוד בתי האבותור'  30
גילוי דעת מאת הממונה על ההגבלי� העסקיי�: שיתופי פעולה בי� מתחרי� בפעולה מול רשויות " 1/00גילוי דעת  31

  ). 6.2.2000( 3פס'  3007119 רשות התחרות שלטו�"
    ש�. 32



 

 
 
 
 

, אול� ככל שהוראות גילוי 1/00לאו. יש לקרוא גילוי דעת זה יחד ע� האמור בגילוי דעת 

אי� עולות בקנה אחד ע� הוראות גילוי הדעת הנוכחי, יגברו הוראות גילוי הדעת  1/00דעת 

  נוכחי. ה

עניינו של גילוי הדעת הנוכחי בהשלכותיה התחרותיות של חבירה משותפת של מתחרי�  .38

בפנייה לרשויות השלטו�, ולא בפגיעה בתחרות שאפשר ותיגר� בעקבות עצ� הפעלת 

סמכות שלטונית. ברי, כי כאשר הפנייה לרשות השלטונית אינה כנה, חבירת המתחרי� 

צגתה. פנייה לרשות שלטונית המבוססת על מצגי� שאינ� תיבח� על פי מהותה ולא על פי ה

  נכוני� או על מידע מטעה או בלתי בדוק, לא תיראה כפנייה בתו� לב.

רגולטורי לבי� פנייה בעלת אופי !יש להבחי� בי� פנייה לרשויות השלטו� בכובע� הציבורי .39

ונית מסחרי. כאשר מוקד הפנייה הינו התקשרות מסחרית ע� המדינה או רשות שלט

מסוימת, תיראה הפנייה כחבירת מתחרי� בהקשר עסקי, וככזאת יחולו עליה ג� דיני 

  המיזמי� המשותפי�. 

הליכי המפרסמי� מכרזי� או  בהתא� לכ�, ניהול משא ומת� על ידי איגוד עסקי מול גופי� .40

מעלה חששות ככל שניהול המשא ומת� על ידי האיגוד  ,הוא הסדר כובל תיחור אחרי�

הפרה של החוק מתקיימת ג� בפניה של האיגוד בבקשה לשנות תנאי�  33.�תחרותיי

מסחריי� במכרז או בהסכ� במסגרתה טמונה המלצה של האיגוד לחבריו על דר� פעולה 

בקשר למכרז או להסכ�, או כאשר מועבר מידע רגיש תחרותית בי� חברי האיגוד במסגרת 

 ידי על ומת� משא לניהול באשר ג� �יפי אלה דברי�הפניה המשותפת או לצור� פניה זו. 

 ההתקשרות תנאי את להיטיב במטרה המכרז תוצאות פרסו� לאחר חבריו בש� האיגוד

 .המכרז מפרס� ע�

בחבירת מתחרי� לפנייה לרשות שלטו�, בי� במסגרת איגוד עסקי ובי� א� לאו, בי�  .41

במישרי� ובי� באמצעות צד שלישי, לרבות עורכי די�, שתדלני� ("לוביסטי�"), יועצי� 

מקצועיי� ויועצי יחסי ציבור וכל אד� אחר הפועל מטע� האיגוד או מי מחבריו או מטע� 

  תא� להנחיות הבאות: בעלי עניי� בענ�, יש לפעול בה

תכלית הפנייה ותוכנה יוגדרו באופ� ברור ומראש. המגעי� ושיתו� הפעולה בי�  )1(

  המתחרי� יוגבלו לפעולות הנדרשות באופ� סביר לקידו� אותה תכלית;

בפנייה לרשות השלטונית ובכל פעילות עזר או הכנה לה, יחולו על החוברי� ועל כל  )2(

לעיל, בשינויי�  26מפורטות בסעי� אד� הפועל מטע� האיגוד ההוראות ה

  המחויבי�;

ככל שהחוברי� לפנייה מבקשי� להציג בפני הרשויות, במישרי� או באמצעות צד  )3(

שלישי, נתוני� או מידע, המבוסס על מידע רגיש מבחינה תחרותית או ככל 

שהעברת מידע כזה נדרשת על פי די� או על ידי הרשות השלטונית הרלוונטית, 

לעיל.  34!29סעיפי� ו� המידע, אחזקתו, עיבודו והפצתו, הוראות יחולו על איס

יובהר כי חובת ההימנעות מחשיפת מהלכי� עסקיי� עתידיי� חלה, ביתר שאת, 

                                                        
  .לעיל 20 , ה"שעניי� איגוד בתי האבות: ור' 33



 

 
 
 
 

על מהלכיה� העסקיי� של החוברי� בעקבות תוצאת פניית� לרשות הציבורית, 

  תהא אשר תהא;

ו� לב את עניינ� של בפניית איגוד עסקי לרשות השלטונית על האיגוד לייצג בת )4(

חבריו. יובהר, כי כאשר עמדת האיגוד העסקי מוכתבת, הלכה למעשה, על ידי 

עוסק אחד או מקצת מ� העוסקי� בענ� ותכליתה או תוצאתה העיקרית לשרת את 

עניינ� של אותו עוסק או של אות� עוסקי� ולא את טובת הענ�, אול� היא מוצגת 

עלולה הפנייה להוות התערבות בשיקול דעת� כמקדמת את עניינו של הענ� בכללו, 

העצמאי של חברי איגוד שההחלטה אינה משרתת את עניינ� ואפשר א� מנוגדת 

  לאינטרס העסקי שלה�;

 ימנעועל מנת למנוע חשש להפרת הדי�, האיגוד העסקי או החוברי� לפנייה  )5(

פעולות החברי� באיגוד או החוברי� לפנייה בקשר לנשוא הפנייה לרשות תיאו� מ

באמצעות אד� שלישי, לרבות השלטונית. האיגוד, או החוברי� לפנייה, בעצמ� או 

או שתדל� מטעמ�, לא יורו, לא יכריזו, לא יציעו ולא ימליצו לגורמי�  בא כוח

ח� או ניסיו� לשכנע בענ� לנקוט פעילות עסקית מתואמת כלשהי, לרבות הפעלת ל

את הרשות השלטונית או לש� היערכות להחלטת הרשות בקשר לפנייה אליה ולא 

יקבעו או ימליצו על פרשנות הדי� והוראות רגולציה באופ� שיש בו כדי לפגוע 

   ;בתחרות

האיגוד או מי מהחברי� בו או החוברי� לפנייה, לא יסמיכו אד� שלישי, לרבות  )6(

ו שתדל�, להחליט עבור חברי� באיגוד, או עבור החוברי� בא כוח, יוע� מקצועי א

לפנייה, להמלי� או לייע� לה� לנקוט פעולה או מדיניות כלשה� או להימנע מפעולה 

או מנקיטת מדיניות כלשה�, שלו התקיימו בי� מתחרי� היו עולות כדי הסדר כובל, 

  ;או לבטא בשמ� עמדה כזאת

� לפנייה, לא יפנו במשות� או באמצעות האיגוד או מי מהחברי� בו, או החוברי )7(

נציג, לרשות המפקחת על מחירי� או על היבטי� אחרי� של פעילות עסקית, 

שמטרתה או תוצאתה לקבוע באופ� קולקטיבי מחירי� או היבטי� אחרי� של 

הפעילות העסקית, כאשר הפרמטרי� הרלוונטיי� לפיקוח אינ� זהי� לגמרי בי� 

  המתחרי� השוני�.

יחולו, בשינויי� המחויבי�, א� על ייצוג הענ� בפני גופי� ציבוריי�  41!40 פי�סעיהוראות  .42

  שאינ� רשויות שלטו� ובתקשורת.

  תנאי חברות באיגוד(ה) 

כאשר החברות באיגוד העסקי מקנה גישה לנכס, מידע או שירות שעשויה להיות לו השפעה  .43

להקנות גישה לפעילות כלכלית משמעותית על כושר התחרות של עוסק או כשהיא עשויה 

משמעותית או להקל עליה משמעותית, הרי אי קבלתו לאיגוד או הוצאתו ממנו עלולה 



 

 
 
 
 

לחסו� או להגביל את יכולתו להתחרות בענ� ובכ� למנוע או להפחית את התחרות בעסקי� 

    34וא� להוות החרמה.

ת לו השפעה ככל שחברות באיגוד מקנה גישה לנכס, מידע או שירות שעשויה להיו .44

משמעותית על כושר התחרות של עוסק או שיש בה כדי להקל משמעותית על גישה לנכס 

או לשירות או על יכולת השימוש בו (לרבות כאשר לאיגוד שליטה על אספקת הנכס או 

השירות או על  הפעלתו, או כאשר יש לאיגוד חלק באותו נכס או שירות או במי שמספק 

פעה על הגישה או יכולת השימוש באותו נכס או שירות) יקפיד אותו, או כאשר יש לו הש

  האיגוד על מילוי ההוראות הבאות בנוגע לקביעת תנאי� לחברות באיגוד ולהפסקתה:

תנאי החברות באיגוד עסקי יהיו שוויוניי�, ברורי� ומבוססי� על סטנדרטי�  )1(

י חברות אובייקטיביי�, בהתא� לתכליות האיגוד העסקי. האיגוד לא יקבע תנא

בלתי פרופורציוניי� או בלתי סבירי� שיש בה� כדי להגביל שלא לצור� חברות 

באיגוד של עוסקי� בענ�, כגו� דמי חברות, ותק פעילות או איתנות פיננסית, 

  שאינ� סבירי� בהתחשב בפעילות האיגוד ומטרותיו; 

האיגוד לא יתנה חברותו של אד� באיגוד העסקי באישור או בהסכמת חברי  )2(

האיגוד, כול� או מי מה�, או באישור או הסכמת ממלאי תפקידי� באיגוד, 

ובתנאי שהמבקש להיות חבר באיגוד עמד בתנאי החברות העוני� על האמור 

  ) לעיל; 1בסעי� קט� (

קיימת ערכאה אובייקטיבית ובלתי תלויה (לרבות ערכאה שיפוטית), המוסמכת  )3(

לחברות באיגוד, הפסקת חברות בו לדו� בהחלטות האיגוד בענייני דחיית בקשה 

או השעייתה, התניית תנאי� לחברות, תשלומי� וקנסות הקשורי� בחברות או 

בהפסקת חברות. ערכאה זו תהיה נגישה לכל חבר האיגוד ולכל אד� המבקש 

  להיות חבר באיגוד.

  כנסי� מקצועיי�, ירידי מסחר, תצוגות, וזירות מסחר אחרות(ו) 

וזירות מסחר אחרות מזמני� יחדיו גורמי� שוני� הפועלי�  צוגותתכנסי�, ירידי מסחר,  .45

ח ומקני� לה� אמצעי חשיפה והצגת מוצרי� חדשי�. ובענ�, ספקי� וצרכני� בפועל ובכ

לאירועי� אלה עשויה להיות חשיבות רבה לקידו� הענ�, אול� מטבע הדברי�, ה� 

י�, שעליה� עמדנו בפרק מעוררי� חששות תחרותיי� המאפייני� שולח� משות� בי� מתחר

 26!25ד(א) לעיל ועל כ�, יחול עליה�, בשינויי� המחויבי�, ההנחיות, המפורטות בסעיפי� 

  לעיל. הוראות אלה יחולו א� על אירועי� חברתיי� שבה� משתתפי� מתחרי�. 

על איגוד עסקי, היוז�, מארג�, מנהל או נות� חסותו לכנס מקצועי, יריד מסחרי, תערוכה  .46

זירת מסחר דומה, שעשויה להיות לו השפעה משמעותית על כושר התחרות של עוסק או 

                                                        
34.BELLAMY & CHILD , EUROPEAN UNION LAW OF COMPETITION 386 (7th ed. 2013); AMERICAN 

BAR ASSOCIATION (ABA), SECTION OF ANTITRUST ,ANTITRUST AND ASSOCIATIONS 

HANDBOOK  63 (2009).   



 

 
 
 
 

או שהוא עשוי להקנות גישה לפעילות כלכלית משמעותית או להקל עליה משמעותית, 

, וכ� ג� על ייזו�, ארגו�, 44!43סעיפי� יחולו, בשינויי� המחויבי�, ההוראות המפורטות ב

שי� חברתיי� המקבצי� מתחרי�. זאת, בהתחשב מת� חסות או סיוע לאירועי� או מפג

בנסיבות העניי� ובכלל זה טיב האירוע, קיומ� של אירועי� דומי� אחרי�, מידת החשיפה 

  או הפעילות שהשתתפות בכינוס עשויה להעניק ביחס לכלל הפעילות בענ� וכיו"ב. 

  הסדרה עצמית וסטנדרטיזציה (ז)  

בהסדרה של הפעילות בענ� ובכלל זה קביעת  איגודי� עסקיי� עשויי� להיות מעורבי� .47

בסטנדרטיזציה המקצועית (תקני�,  כללי אתיקה ונהלי התנהלות מקצועית, מעורבות

סטנדרטי� מקצועיי� ומינוח מקצועי אחיד) ובמנגנוני פיקוח ואכיפה הקשורי� בה�. 

בדומה, איגודי� עסקיי� עשויי� להשתת� בתיוג מוצרי� או שירותי� בהתא� 

לקריטריוני� מסוימי�, או לסטנדרטי� ספציפיי� של איכות, הקרובי� לתחו� פעילותו 

פעילות זו של איגוד עסקי עשויה להתקיי� בהתא� להסמכה בחיקוק  של הענ�.או עיסוקו 

 או מטע� רשות מוסמכת או באופ� וולונטרי. 

מעורבות האיגוד בתחו� ההסדרה העצמית והסטנדרטיזציה עשויה להיות מועילה לענ�  .48

ולציבור, כאשר היכרותו ע� הענ� ובקיאותו במאטריה המקצועית יכולות לתרו� תרומה 

משית להסדרה וכאשר לעוסקי� בענ� יש אינטרס אמיתי בהסדרה  מקצועית מיטבית מ

ותמרי� להשקיע בה. ע� זאת, פעילות האיגוד בתחומי� אלה עשויה להיות נגועה בבעיית 

נציג ובחשש לפגיעה בתחרות. הסדרת כללי ההתנהלות וסטנדרטי� מקצועיי� בידי 

רי�, שאינ� זהי� לאינטרס של הענ� העוסקי� בענ�, שלה� אינטרסי� כלכליי� ואח

בכללו או של הציבור, עלולה להביא לפגיעה בתחרות, בי� במכוו� ובי� אגב קידו� 

 אינטרסי� לגיטימיי� במהות�. 

קביעת כללי התנהלות מקצועית או סטנדרטי�, בי� במסגרת איגוד עסקי ובי� שלא  .49

י� או מוצרי� חדשי� במסגרתו, עלולה לשמש אמצעי להקשות על כניסת שחקני� חדש

לענ� או להביא להוצאת שחקני� או מוצרי� קיימי� מ� השוק, להקל על תיאו�, להביא 

לצמצו� התחרות על איכות המוצר או השירות ולצמצו� מגוו� המוצרי� או השירותי� 

המסופקי�. היא עלולה א� לשמש אמצעי להגנה על תיאו� מפני האיו� הכרו� בכניסת 

   35ילות בענ�.שחקני� חדשי� לפע

על איגוד עסקי המבקש לפעול כדי� בתחו� ההסדרה עצמית והסטנדרטיזציה לנהל את  .50

   .תו� הימנעות מפעולות העלולות לפגוע בתחרות כאמורפעילותו בתחו� 

  מיזמי� משותפי� של האיגוד (ח) 

                                                        
 אצל ע' כה� ר' למשל, ניתוח הקשר בי� קביעת תק� המג� על יצרני המרצפות לבי� קיומו של קרטל בתח� המרצפות 35

  .)2007( 334, 317), 1יא( משפט וממשל הבחירה הציבורית ופרשנות תכליתית""



 

 
 
 
 

 איגודי� עסקיי� עשויי� להיות מעורבי� בפעילויות עסקיות מסוגי� שוני�. פעולות שה� .51

במובהק נלוות לפעילות האיגוד והשפעת� על התחרות בענ� או בי� המתחרי� זניחה, כגו� 

רכישת ציוד משרדי לצרכי האיגוד, גביית דמי חבר סבירי� או גביית תשלו� עבור כיסוי 

עלות פעילות מובהקת של האיגוד, כגו� הוצאת פרסו� מקצועי, אינ� מעוררות, ככלל, עניי� 

ולות הנוגעות לליבת הפעילות העסקית, כגו� שיווק משות�, רכש תחרותי. לעומת�, פע

משות� או מיזמי מחקר ופיתוח משותפי� יש לבחו� על פי מהות� לאור דיני המיזמי� 

 מיזמי� לעניי� העסקיי� ההגבלי� בכללי הקבוע הסוג ופטור 36המשותפי� בי� מתחרי�,

   37.משותפי�

להוות הסדרי� כובלי� בהתא� לנסיבות העניי�. פעולות אחרות של האיגוד העסקי עשויות  .52

על האיגוד העסקי לוודא, בהתחשב במכלול נסיבות העניי�, כי אינ� מהוות הסדר כובל, 

 ולחלופי� לוודא כי ההסדר הכובל מאושר כדי�.

  

 סוף דבר  .ה

חבירת מתחרי� באיגוד עסקי, הג� שככלל אינה מהווה הסדר כובל כשלעצמה, מעוררת  .53

גיעה בתחרות ויכולה בנסיבות מסוימות להניב הסדרי� כובלי� אסורי�. שורת חששות לפ

על האיגוד העסקי להתנהל בהתא� לכללי התנהלות שימזערו חששות אלה וירחיקו אותו 

 ואת החברי� בו מהפרת הדי�. על כללי התנהגות אלה עמדנו בגילוי הדעת. 

קנונו או במסמ� אחר על האיגוד העסקי המבקש להרחיק עצמו מהפרת הדי� לכלול בת .54

המעג� את התנהלותו הוראה המחייבת לקיי� את פעילות האיגוד באופ� העולה בקנה אחד 

. על האיגוד לפעול ככל הנית� באופ� סביר כדי להבטיח כי משרדיו, התחרותע� דיני 

מוסדותיו, פעילותו השוטפת והמיוחדת, כנסי� ואירועי� חברתיי� שהוא עור� או שהוא 

חסותו, לא ישמשו זירה לתיאו� אסור בי� בעלי עסקי� או להסדרי� כובלי�  פורש עליה�

אחרי� ולהביא לידיעת חבריו את כללי המותר והאסור בהתנהלות האיגוד והחברי� בו.

          

  מיכל הלפרי�                

  התחרותהממונה על                         

בתשרי תש"� ט"ז  
2019באוקטובר  15  
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