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מבנה ההרצאהמבנה ההרצאה            

.מטרותיו ומרכיביו #חוק ההגבלי  העסקיי  �

. פלילית ופרטית, אכיפה מנהלית #סוגי אכיפת החוק �

, פ חוק תובענות ייצוגיות"תובענה הייצוגית ההגבלית עה�
. 2006 # ו"התשס

שהוגשו במהל% השני  , ההגבליותמספר התובענות הייצוגיות � שהוגשו במהל% השני  , ההגבליותמספר התובענות הייצוגיות �
.סטטיסטיקה וניתוח #האחרונות בישראל 

.מגמות עיקריות ותובנות בתחו �

סקירת  . המאפשרות הגשת תביעה, העילות השונות בחוק�
.הפסיקה העיקרית מהשני  האחרונות

.והצלחתה הגבליתעצות פרקטיות לייעול הגשת תובענה ייצוגית �
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מטרות חוק ההגבלי  העסקיי 
 תנאי היא החופשית התחרות .בשוק החופשית התחרות על הגנה�

  .הצרכ� זכויות על בהגנה משמעותי וכלי יעילי  ייצור הליכי לקיו 

 .בו לרעה שימוש למנוע ,קיי  כזה כוח וא  ,שוק כוח יצירת של מניעה�
.מתחרי  / יצרני  על ג  הגנה ,כלומר

 החוק" :)טבעול ד"בפס צוטט( תנובה ד"בפס ברק )לשעבר( הנשיא� החוק" :)טבעול ד"בפס צוטט( תנובה ד"בפס ברק )לשעבר( הנשיא�
."החופשית והתחרות הצרכ� זכויות של 'כרטא מגנא'ה הוא

  לקידו  חיונית הינה החוק של יעילה אכיפה :תוצאה

.ל"הנ המטרות
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כיצד מונע חוק ההגבלי  כוח שוק

:לרשות נית� בחוק הכוח למנוע

תקשורת בי� עסקי  המפחיתה את התחרות  - כובלהסדר . 1
מחירי  (לרוב על ידי תיאו  התנהגות השוק שלה  , בשוק

).  כלפי צרכני (כוח שוק נוצר זו כשבדר% , )וכמויות

.קביעת מחיר גבוה תו% גריפת רווחי  מונופוליסטיי : מטרת הקרטל� .קביעת מחיר גבוה תו% גריפת רווחי  מונופוליסטיי : מטרת הקרטל�

פ החזקות החלוטות "ע per-seהאסור , אבחנה בי� הסדר אופקי�
האסור א  קיי  , )לקוח# כמו ספק(לבי� הסדר אנכי , לחוק) ב(2בסעי+ 

).לחוק) א(2סעי+ (שוק  כחלאחד הצדדי  

.לחוק 5' פ ס"קו פעולה של איגוד עסקי נחשב כהסדר כובל ע�

וכ� פטורי סוג ) קניי� רוחני', לדוג( 3' פ ס"פטורי  סטטוטוריי  ע�
. לחוק. א15' ס מכח) 'וכומחקר ופיתוח , מיז  משות+(בתקנות 

י הממונה  "או פטור ע) 9' ס(ד "י ביה"ע כ"הסאפשרויות לאישור �
).14' ס(מקבלת אישור  4



המש% #שוק כיצד מונע חוק ההגבלי  כוח 
,  י האחרת"מניות חברה אחת ע/ רכישת עיקר נכסי  # מיזוג. 2

או  50%מעל : לחוק) א(17' פ ס"וכ� ע, )1' ס( 25%המקנה 
.  או שאחת מה� היא מונופול ₪מליו�  150מחזור מכירות מעל 

. 50%מעל : לחוק 26' פ ס"ע # מונופול. 3
:י"הפיקוח מתבצע ע :י"הפיקוח מתבצע ע

או) 29' ס(איסור על סירוב בלתי סביר לספק  �
): 1)(ב.(א29' הכולל בס, .)א29' ס(ניצול מעמד לרעה  �
קביעה של רמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגני  של  "

".הנכס או של השירות שבמונופולי�

:2011שנתווס+ בשנת , לחוק 1'דפרק  # קבוצת ריכוז. 4

ריכוז של יותר ממחצית אספקת נכסי  או מת� שירותי  או �
.  רכישת  בידי קבוצה מצומצמת
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::אפשרויות אכיפת החוקאפשרויות אכיפת החוק

אכיפה פלילית בידי הרשות  
ביצוע הסדר כובל שלא אושר (לחוק  47' פ ס"מאסר וקנס ע1.

). 'וכוניצול מעמד לרעה של מונופול , כדי�

. לחוק מטיל אחריות פלילית אישית על מנהלי  בתאגיד 48' ס2.

איסור כהונה כדירקטור בחברה  #לחוק החברות  226' ס3.
.ציבורית של מי שעבר עבירה פלילית

.  וגמול על הפגיעה, בשל סנקציה ואות קלו�, הרתעה: היתרו�

,  איסור רחב ועמו  ;)יקר וארו%(מורכבות ההלי% הפלילי : חסרונות
;חשש מהרתעת יתר, ולכ�

חלק (שברוב  מושגת הרשעה , 1994כתבי אישו  מ  32: תוצאות
עונשי מאסר  ;רוב  בעילת הסדר כובל ;)בעסקאות טיעו�

).  2008(ובקרטל הגז הגדול ) 2002(בפועל רק בקרטל המרצפות 
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::המש%המש%  # # אפשרויות אכיפת החוק אפשרויות אכיפת החוק 
אכיפה מנהלית בידי הרשות  

:.ב50' צו מוסכ  לפי ס�

קנס כספי לאוצר המדינה וכ� התחייבות להתנהלות עתידית מצד •

 ;המפר

 ;צווי  מוסכמי  20ניתנו  2000החל משנת •

. בפרשת קדבורי ₪מליו�  5בקרטל המרכזיות ו  ₪מליו�  8• . בפרשת קדבורי ₪מליו�  5בקרטל המרכזיות ו  ₪מליו�  8•

חוסר יכולת להשתמש בצו כער% ראייתי   ;קנסות נמוכי : תוצאה 

.רווח שהופק/ חוסר אקוויוולנטיות לגובה הנזק  ;פורמאלי

:43' קביעה לפי ס�

הקביעה באה  . החלטה רשמית של הרשות כי הופרו הוראות החוק•

. ראיה לכאורה לטובת אכיפה פרטיתלהבהיר הדי� ומהווה 

).  בנקי , בזק(בעשור האחרו�  8. כ"בהסרוב� , קביעות עד כה 40כ •

. המסתמכות על קביעות) דלק(תביעות פרטיות מעטות •
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::המש%המש%  # # אפשרויות אכיפת החוק אפשרויות אכיפת החוק 
המש% #אכיפה מנהלית בידי הרשות   

: אול , הקביעה ככלי עיקרי לתובענות ייצוגיות ומעבירה הנטל לנתבע•

על התובע להכיר היטב את התשתית   ;הקביעות ברוב� אינ� מפורטות די�

.יש עוד להוכיח קשר סיבתי ונזק ;העובדתית

):2009אפריל (הממונה בתיק הבנקי   # החצנת האכיפה מהרשות לצרכ� •

.  הממצאי� לגבי התנהלות חמשת הבנקי� הגדולי� מדברי� בעד עצמ�"  

הקביעה משרתת את הציבור והכלכלה בכ� שהיא מסירה לראשונה את      

המס� מעל העברות המידע בי! הבנקי� בתחו� העמלות ומאפשרת באופ!  

תקדימי לכלל הלקוחות ומשקי הבית שנפגעו כתוצאה מההסדר הכובל 

". להשתמש בקביעה במסגרת תובענות בבית המשפט

הטלת קנסות על אד    : עיצו  כספי # לחוק  1'זפרק  #  2012תיקו� ממאי  �

על  ) מליו� 24ממחזור המכירות ולא יותר מ  8%עד (ועל תאגיד ) מליו� 1(

.כל עבירה של החוק
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::המש%המש%  # # אפשרויות אכיפת החוק אפשרויות אכיפת החוק 
)י האזרח"ע(אכיפה פרטית   

הגברת המוטיבציה של הצרכ�   ;הגברת ההרתעה ;פיצוי על הנזק: יתרונות

.אכיפה משלימה לאכיפת הרשות ;והמתחרה לאתר עבירות

:סוגי 

די� מעשה ומחדל בניגוד להוראות  : "לחוק) א(50' ב ס"תביעה פרטית ע�

". כדי� עוולה לפי פקודת הנזיקי�, חוק זה ". כדי� עוולה לפי פקודת הנזיקי�, חוק זה

  #כנגד הצד השני  כ"להסבעיקר תביעות נגד מתחרי  ותביעת צד �

  50' ב ס"לא יוכל לקבל פיצוי  ע כ"להסהתובע שהינו צד , ככלל

).  דלק' ד נאסר נ"פס(

,  חברות התעופה הזרות תבעו את חברות סונול: איר # טאוורד "פס�

דלק ופז בגי� ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה של שירותי תעופה והסדר  

. לטובת� מאות אלפי דולרי ) 2007(נפסקו . כובל בי� חברות הדלק
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::המש%המש%  # # אפשרויות אכיפת החוק אפשרויות אכיפת החוק 
)י האזרח"ע(אכיפה פרטית   

תובענה ייצוגית הגבלית �

.2006 #  ו"התשס, פ חוק תובענות ייצוגיות"ע #  2006החל ממר1 �

.התרעה והשבת הרווח הלא חוקי מידי הנתבע, פיצוי: תכליות�

.49 #  1994שהוגשו החל מ , התובענות הייצוגיות ההגבליות' מס� .49 #  1994שהוגשו החל מ , התובענות הייצוגיות ההגבליות' מס�
:קצת מספרי  

10

הגבליותצרכניותכ תובענות"סההשנה

2007139693

2008234865

20092741421

20102671194
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::המש%המש%  ##קצת סטטיסטיקה קצת סטטיסטיקה 

:התובענות ההגבליות 49תוצאות 

).כימיקלי� לישראל' נ ה"ואוררייס , קו מחשבה, שרנוע(בקשות אושרו  4 �

).קרוקס', לדוג(הסדרי פשרה  �10

.ש"י ביהמ"בקשות נדחו ע �15

.הסתלקויות �3 .הסתלקויות 3

.תלויות ועומדות או שתוצאת� אינה ידועה �17

א+ לא תובענה ייצוגית הגבלית אחת צלחה ניהול הלי% : תובנה אסטרטגית
. שתוצאתו פסק די� לטובת התובע, משפטי של 
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::תובנות ומסקנות עיקריות

חקיקת חוק תובענות ייצוגיות הביאה לעלייה קלה מאד בכמות התביעות �

).תביעות 20 #  2007מאז (

. לרוב במשולב ע  עילות נוספות היתההעילה ההגבלית  2000עד שנת �

שהעילה ההגבלית היא , התביעות ההגבליות ה� כאלה, לאחר מכ�

.   העיקרית או היחידה

.ב מונופולי�"ע 18 # וב כ"הסתביעות העילה נסבה על עבירת  24ב �

.מהתביעות ה� נגד הבנקי  ונגד חברות הסלולר והתקשורת �19

מקבילה של הרשות /שליש מהתביעות מסתמכות על פעולה מוקדמת�

 Follow onב תביעות רבות ה� "בארה). ד פלילי"פס, קביעה, חקירה(

action.
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::המש% #תובנות ומסקנות עיקריות 

:ופתרונות ההגבליותהסיבות למספר� הנמו% של התובענות 

 ;העדר מידע בידי הצרכ� ;הוכחת העילה ההגבלית קשה ומורכבת1.

יותר הסתמכות  : הפתרו�). תיאו  כלשהו(קושי להוכיח קרטל 

.פ חוק חופש המידע"בקשות ע+ על פעולות הרשות 

א  החישוב : הפתרו�. כימות הנזק+ קשר סיבתי  #הוכחת הנזק 2. א  החישוב : הפתרו�. כימות הנזק+ קשר סיבתי  #הוכחת הנזק 2.

.חובה שתהיה חוות דעת כלכלית, לא פשוט או טריוויאלי

דרישות מחמירות בשלב הבקשה לאישור בעניי� תשתית 3.

כמו (לאמ1 חזקה : הפתרו�). ד רייס"פס(להוכחת הנזק  ראייתית

.נגר  נזק #כי במקרה של עבירה הגבלית חמורה ) ב"בארה

ב ה� מבחינת הפיצוי לצרכ� וה� "העדר תמרי1 כספי בשונה מארה4.

.חינו% השופטי : הפתרו�. ט למבקש ובא כוחו"מבחינת שכ
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:התפתחות בפסיקה # עילות מובילות 

":מחיר בלתי הוג�)         "א.(א29' פ ס"ע ניצול מעמד לרעה �

כי אי� דרישה בחוק לקיומה של צפיות ) 2009, בזק(ד להגבלי  קבע "ביה•

.לפגוע" עלול"התוצאה או הנזק ומספיק כי 

מבח� השוואתי הבוח�  # מבחני  בפסיקה לקביעת מחיר בלתי הוג� ' מס•

המחיר שגובות חברות אחרות באותו   ;את מחירי המוצר בשווקי  שוני  המחיר שגובות חברות אחרות באותו   ;את מחירי המוצר בשווקי  שוני 

.מבח� עלויות הייצור או הרווח הסביר ;התחו 

מחיר לא  "ב עילת "ש המחוזיי  תביעות ע"בתחילת הדר% אישרו ביהמ•

ד רייס בעליו� "אול  לאחר פס, )2003, ורייס, 1999, קו מחשבה" (הוג�

ואלה שהיו , עילה זו מכחלא אושרה א+ תובענה ייצוגית ) 2005, נאור(

.ש העליו�"י ביהמ"נדחו ע, תלויות ועומדות בערעור

לא אכחד כי מי שמבקש להגיש תובענה ייצוגית ": ד רייס"נאור בפס•

משימה שאינה פשוטה  , לעיתי�, המבוססת על מחיר לא הוג! נוטל על עצמו

  ".כלל ועיקר
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:המש% #התפתחות בפסיקה  # עילות מובילות 

השופטת פלפל נשענת על פסיקת נאור  # ) 2006(ב "מת' נ אברמיד "פס•

להביא " מחיר בלתי הוג�"ברייס וקובעת כי על מבקש הטוע� לעילת 

מאיזו נקודה מעל לעלויות  "וכ� להוכיח " תחשיב עלויות כלכלי מפורט"

". המתומחרות ייחשב המחיר להיות בלתי הוג�

ולו  , אול� לא שוכנעתי": השופטת ברו�# ) 2007(פז ' ד רוזנבוי  נ"פס•

וזאת  , כי המחיר שהיא גובה עבור בנזי! תעופתי הוא בלתי הוג! , לכאורה

בעיקר משו� שמסקנותיה של חוות הדעת שהוגשה מטעמו של המבקש 

כתימוכי! לגרסתו נמצאו חסרות עיגו! בנתוני� עובדתיי� ביחס לכמויות  

ומכל מקו� , ולעלויות של פז ושרותי תעופה בייבוא ושיווק הבנזי! התעופתי

".התרשמתי שחוות הדעת שטחית ואינה מקצועית
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:המש% #התפתחות בפסיקה  # עילות מובילות 
:עילת הסדר כובל�

).פלאפו�' ד שאבי נ"פס(נדרשת רמת הוכחה גבוהה יותר , ככלל•

):2008, א"מחוזי ת(י השופט ישעיה "ע שרנועד "הטענה התקבלה בפס•

כי שיעורי הריבית האחידי�  , בשלב לכאורי זה, לא יעלה על הדעת להניח"    

י שלושת הבנקי� במש�  "שהונהגו ע, זהי� הכמעטאו , והשינויי� הזהי�

תאו�  "אינ� תולדה של , השני� בכל מרכיבי הריבית על האשראי תאו�  "אינ� תולדה של , השני� בכל מרכיבי הריבית על האשראי

".בי! מפורשי� ובי! משתמעי�, או הסדרי� כובלי�, "מחירי�

):31.05.2010(ש העליו� "ש בנייר עמדה לביהמ"היועמ�

על מנת שתאושר תביעה ייצוגית בגי! קיומו של הסדר כובל בשוק "    

אלא יש , אי! להסתפק בהצגת התנהגות מקבילה של פירמות אוליגופולי

ראיות . להציג ראיות נוספות התומכות לכאורה בקיו� הסדר כאמור

".   נוספות אלה לא נדונו במסגרת החלטת המחוזי

.קשה להאמי� שתאושר תובענה ייצוגית בגי� הפרות טכניות�
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::עוד קצת מהפסיקה בשנתיי  האחרונות

רשתות שיווק   6בי�  כ"הסתביעה בעילת  #) 22.08.2011נית� ב ( HP' נ לויט�
בי� ' הסדר'התביעה נדחתה בשל הקושי להוכיח שנעשה . בנושא ראשי דיו

:מחדש וקובע כי מנהיי השופט . הצדדי 

א� אד� חושד בקיומו של הסדר כובל א� אינו מסוגל להוכיחו מפאת פערי  "     
ראיות  ' לדוג'הפיתרו! אינו בהגשת תובענה ייצוגית בתקווה שאולי יצליח , המידע

אלא עליו לפנות לרשות ההגבלי� העסקיי� וחזקה שהיא  , במהל� ההתדיינות
".תעשה את המוטל עליה באמצעות הכלי� הנתוני� בידה

טענות לתיאו  מחירי  ותמחור   #) 11.03.2012נית� ב (תנובה ושטראוס ' ברוט נ�
השופט  . 2011התבסס על רמת מחירי  דומה באוגוסט . מופרז מצד המשיבות

:גרוסקו+' פרופ

המבקש ער לבעיה זו ומעוניי! להשלי� את שהחסיר בתובענה באמצעות הלי�  "   
ובוודאי שלא  , לא זו הדר� הראויה לניהול תובענה, ואול�. גילוי מסמכי�

ש כאשר ברשותו בסיס נתוני�  "תפקידו של התובע לבוא לביהמ. תובענה ייצוגית
לא נית! להעלות השערה  . לכאורי המבסס ולו באופ! ראשוני את הנטע! בתביעה

".גרידא ולהשתמש בהלי� המשפטי כאמצעי לאשש או להפרי� אותה

.התביעה נמחקה על הס+ והמבקש חויב בהוצאות     
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:עצות פרקטיות לסיו 

לא להגיש תביעות בפזיזות אחרי כל אירוע   # לבצע עבודה מאד יסודית�

לבחו� הליכי   ;הראייתיתלבסס את התשתית  ;תקשורתי

לצר+ חוות דעת  ;לבסס את הנזק ;מוקדמי  של הרשות/מקבילי 

.ש בדבר הנזק לצרכ�"לשכנע טוב יותר את ביהמ ;כלכלית מגור  מוסמ%

, או לנתבע/לפני הגשת התביעה כדאי מאד לפנות לרגולטור הרלוונטי ו�

.ש"מהווה יתרו� בעייני ביהמ. כדי לברר טוב יותר א  יש קייס או לא

בוצעה בה� הסתלקות  / תשומת לב להבדל בי� ניסוחי תביעות שנדחו �

ד  "פס(מאפיות ', לדוג. יותר) עובדתית ומשפטית(לתביעות מבוססות 

.ונגד חברות הנעליי ) מוקפא בשלב זה(לעומת מדי המי  ) מיה אדרי

.דרישת גילוי מסמכי  הגיונית ומבוססת�
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- - - - סוףסוףסוףסוף- - - - 

תודה על תודה על תודה על תודה על 
!!!!ההקשבהההקשבהההקשבהההקשבה
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