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מטרת חוק התחרות הכלכלית
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מניעת פגיעה בתחרות  

קידום התחרות החופשית
?מה טוב בתחרות

יעילות המשק
(הוגן אך לא שווה)צדק חלוקתי 

בידי מעטים( פוליטי)מניעת ריכוז כוח 



מטרת חוק התחרות הכלכלית
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הסדרים כובלים.א
מונופולין. ב
מיזוגים  . ג

ת ריכוז  קבוצו. ד



?מהו–הסדר כובל 

לפיו אחד , המנהלים עסקיםהנעשה בין בני אדם הסדר"

העלול לפגוע בתחרות  עצמו באופן מגבילהצדדים לפחות 

".בעסקים
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!לא רק הסכם חתום–" הסדר"



דגשים לגבי הסדר כובל

.נחשב כצד לו, גם מי שהתאים עצמו במודע להסדר קיים•

ולא רק על ביצועובהסדר כובל ההתקשרותהאיסור הוא על עצם -!חשוב•

.או יישומו

לא צריך להוכיח אפילו חשש לפגיעה  –ב"וכיוצרווח , הסדרים בדבר מחיר•

בתחרות

אין צורך בפגיעה  ;לפגיעה בתחרותבחששכדי שהסדר ייחשב ככובל די •

(.  למשל הגנה מפני מחירי הפסד)לפגוע בתחרות כוונהבפועל בתחרות או ב
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: האיסורים הברורים והמוחלטים

.  הסדרים כובלים בין מתחרים= קרטל •

 (גם הפסקת מבצעים)תיאום מחירים

 (אי כניסה ללקוחות קיימים"גם )חלוקת שוק"

תיאום מכרז

לא לגשת למכרז/החלטה לגשת

 חלוקת שוק= חלוקת המכרז

כל הסכמה לגבי מחיר
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גדרי האיסור על תיאום מכרז

ובכלל  , הימנעות מתיאום כל היבט הנוגע למכרזהאיסור רחב ההיקף מחייב 
:  זה

לרבות  , לא לגשת למכרז/החלפת כל מידע בעניין הכוונה לגשת
;בדבר כדאיות ההשתתפות במכרזהתייעצות 

 ויתור בכל  )הסכמה בין מתחרים בשוק להימנע מהגשת הצעה במכרז
;(פרשת מדי המים. גם נסיגה מעתירה מנהלית, שלב

 למשל, (או החלפת מידע בגינו)בהצעה כלשהותיאום מרכיב :

.'מועדי אספקה וכו;הכמות שתסופק;מחיר השירות

 חלוקת שוק  ( = גיאוגרפית או נושאית)חלוקת חלקי המכרז בין המציעים
.אסורה
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זהירות מוקש–קבלנות משנה 

 הקרטליסטיקבלנות משנה עלולה להיחשד כמכניזם להסכמה ולחלוקת הרווח

 לא מתחרה  /צריך להבחין בין קבלן משנה מתחרה–מעוררת שאלות

לא עומד )לגשת למכרז ממילא לא יכול כשקבלן המשנה , למשל. קבלנות משנה מותרת בתנאים מסוימים

(.  בתנאי הסף המהותיים

 עלולה להיחשב  , (למשל התקשרות מראש, למשל בלעדיות)כבילה ביחסים בין קבלן המשנה לבין המציע

רצוי לקבל הצעת מחיר לא. ואז תותר רק אם חוסה תחת פטור סוג או פטור ספציפי–הסדר כובל 

 ועוד יותר כאשר יש הסכמות הדדיות  , (לא יחסים אנכיים)זהירות מיוחדת נדרשת כאשר הצדדים מתחרים

.או חוזרות

הרשות מעדיפה קבלנות משנה בדיעבד על פני חבירת מתחרים, למרות כל זאת . . .
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זהות הצדדים משפיעה על החוקיות

חזקה  )"הסדר כובל בהכרחייחשב הסדר בין מתחרים •

,  רווח, מחיר: די שהכבילה נוגעת לאחד מאלה–"( חלוטה

.איכות, כמות, חלוקת שוק

!  הגדרה רחבה–" מתחרים"

ייחשב הסדר כובל רק אם עלול  –הסדר בין מי שאינם מתחרים •

.  לפגוע בתחרות

.  קביעת מחיר מינימום: למשל•
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ההיבט הפלילי-סנקציות 

.  הפרת הוראות החוק היא עבירה פלילית•

2-מאסר או קנס עד למעלה משנות5עד •
.₪מיליון 

₪  14,000בסך , קנס נוסף–עבירה נמשכת •
.ליום

.כפל קנס–תאגיד •

.
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היבטים פליליים–הפרת החוק 



היבטים אזרחיים ומנהליים–סנקציות 

תביעה נזיקית•

תביעה ייצוגית•

צו מניעה•

הגבלות מסחריות" + קנס: "צו מוסכם•

ראיה לכאורה בכל הליך משפטי–קביעת הממונה •

:  עיצומים כספיים•
; ₪מיליון 1עד •

.₪מיליון 100' מקס, מהמחזור8%-₪ מיליון 10מעל מחזורתאגיד עם •

13



"חשש השולחן המשותף"–איגוד עסקי 

חשש משיתוף פעולה ישיר  1.

(  ה'אפקט החבר)חשש מצינון תחרות 2.
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“People of the same trade seldom meet together, even for 

merriment and diversion, but the conversation ends in a 

conspiracy against the public, or in some contrivance to 

raise prices.”

1776, "אושר העמים"', אדם סמית



דוגמאות לסנקציות על איגודים

15

מוניתלנהגיSMSבאמצעות),המליצו:"פעולהקועלהמלצה"שלבעבירהאישום-המוניותנהגיאיגוד1.

במכרזהזוכיםידיעלשהוצעהההנחהבמחירג"מנתבנוסעיםייקחולאהמוניותשנהגי(בתקשורתוראיונות

.בלבדהתחבורהמשרדמחירוןפיעלאומונהפיעלאלא,התעופה

האיגודל"מנכמכתב)מסרשפרסםבכך:"פעולהקועלהמלצה"אישום–הארץבוניהקבלניםהתאחדות2.

:לנשיאהעונש.הפסדייםכלכלייםתנאיםבשללמכרזיםהצעותהגשתאישענייננו(הכלכליתבעיתונותומודעות

.(לחברותש"ועקנסות,בנוסף)60,000₪אישיוקנסשירותעבודותחודשישלושה,טיעוןהסדרבמסגרת

מאסרללא"הגליל"החרמתעל40,000₪—ולאיגוד50,000₪שלפליליקנס–(צריפיןשוק)סיטונאיםאיגוד3.

.אישיותנסיבותבגללרק

הוטלהאיגודעל.מחמדבחיותלטיפולמומלציםתעריפיםפרסוםעלאישוםכתב-,הווטרינריםהרופאיםארגון4.

80,000₪בסךקנס

לחבריששלחאיגרתבאמצעות,שהמליץבכך"פעולהקועלהמלצה"בעבירתהרשעה,הביטוחשמאיאיגוד5.

הוטלושוהםעזראר"היועל.50,000₪לאיגודקנס.לגבותהרכבשמאישעלהטרחהלשכרבאשר,האיגוד

.50,000₪בסךוקנס,שירותבעבודותלריצוימאסרחודשיארבעה

והסכםחופשותלוחהפצתבגין20,000₪שלסךעלכספיעיצום"הרךבגילילדיםחינוך–חיבה"עמותת6.

.אחידיםמסחרייםתנאיםנקבעובואשר,לחבריהאחידהתקשרות



:החלותההגבליותהנורמות –איגוד עסקי 

,  בין מאוגד ובין שאינו מאוגד, אדם-בני-חבר": על פי חוק התחרות" איגוד עסקי"
";הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו, כולן או חלקן, שמטרותיו

כובלהסדראיסור1.

:לחוק5סעיף–עסקיאיגודבידיפעולהקוקביעתעלהאיסור2.

תחרותלהפחיתאולמנועהעלולחלקםאולחבריועסקיאיגודשקבעפעולהקו"
כאמורכובלכהסדריראו,לפניהםעליושהמליץכאמורפעולהקואו,ביניהםבעסקים

."כובללהסדרכצדפיועלהפועלמחבריואחדוכלהעסקיהאיגודואת,2בסעיף

[2019אוקטוברתיקון]–ופעילותםעסקייםאיגודיםבעניין3/14דעתגילוי.3

16



אסור–הסדר כובל 
מותרת-פעילות כארגון מעבידים לגבי עובדים 
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:כובלהסדרייחשבלא

כבילותיווכללוצדמעבידיםארגוןאועובדיםשארגוןהסדר"

."העבודהולתנאיעובדיםשללהעסקתםנוגעות



18

עיקר הכללים להתנהלות איגודים ובמסגרתם
"קו פעולה"איסור המלצה על * 

דינו–האיגודחבריביןהתחרותאתלהפחיתאולמנועשעלולפעולהקו•

כובלכהסדר

:האמורההעלילותמקייםבהכרחבהםשהדיוןענייניםמונההנוהל•

מכרזיםלרבות–שונותהתקשרויות,אסטרטגיות,עלויות,מחירים

'וכו

ד"ביהאישוראו,כלשהופטורתחתחוסהאםאלאאסור,דהיינו•

(ההמלצהפיעליפעלולאאםגם)"להמליץ"לאוגם"לקבוע"אסור•

ורמזדיוןגם–פורמליותהמלצותרקלא•



:למשל

;לסוכניםותנאיםעמלותלרבות,אחריםמכירהותנאימבצעים,הנחות,תמחורמדיניות,מחירונים,מחירים•

;ספציפייםמוצריםלגבירווחיותיעדיאובעתידאובהווהרווחשולי•

;ספציפימוצרעלויות•

;השוקנתח•

,הוןהשקעת,מכירותקידום,המכירות,השיווקבתחוםלרבות,עתידפניצופותאובהווהעסקיותתוכניות•

;חדשיםמוצרים,ופיתוחמחקר,תקצוב,צמצוםאוהתרחבות

לרבות,ואובדנםשימורם,ספציפייםלקוחותומיקודאיתור,ולקוחותסוכניםעםמ"למוביחסחברהמדיניות•

;כזהמידעלכלולהעשוייםוסקריםתחזיות,שוקמחקרי

.פוטנציאלייםמשותפיםמיזמיםאורכישות,מיזוגים•

להשתתףלאאו,במכרזלהשתתףכוונה,מכרזיםמדיניות,מכרזים•

רווחיאינוהמחירכיסברה/דיעה/מחשבה/טענה•

מחירהצעותשלאחריםלהליכיםגםנכון•
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"מידע רגיש מבחינה תחרותית"

הצדזהובכלל,המידעבעלשלעסקילמתחרהייוודעאם,אשר,יחסיתבקלותאיתוראולזיהויניתןשאינואופומבישאינומידעכל

הצפויהתגובתוואתהמידעבעלשלוהייצורהמחיראסטרטגייתאתמראשלצפותמתחרהאותושליכולתואתיגביר,לעסקההשני

.מתחרהאותומצדוכמותמחירליוזמותהמידעבעלשל

עיקר הכללים להתנהלות האיגודים ובמסגרתם
"מידע רגיש תחרותית"אסור לחברים להחליף או לחשוף * 



:עוד דוגמאות חשובות למידע רגיש תחרותית שאסור להחליף או לחשוף

או לא להשתתף, כוונה להשתתף במכרז, מדיניות מכרזים, מכרזים•

סברה כי המחיר אינו רווחי/דיעה/מחשבה/טענה•

ואותו הדבר בהליכים אחרים של הצעות מחיר•
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עיקר הכללים להתנהלות האיגודים ובמסגרתם
"מידע רגיש תחרותית"אסור לחברים להחליף או לחשוף *



ולא–במרומזאובעקיפין,במישרין,תחרותיתמבחינהרגישיםענייניםידונולא•
ניירות,לישיבההכנהחומרבמסגרתלרבות,תחרותיתמבחינהרגישמידעייחשף
.ב"וכיוצמצגות,עבודה

,הדיוןטרםהמשתתפיםלידיעתותובאתיקבעלדיוןנושאיםשלמפורטתרשימה•
.רגישיםענייניםתכלוללאהרשימה.זולרשימהמחוץנושאיםבישיבהיועלולאוכלל

או,הישיבהבתחילתלפניהאוהישיבהבתחילתהחליםהכלליםלגביהבהרה•
(למשלבהזמנה)לפניהבסמוך

,המשתתפיםשמות,הישיבהומקוםמועדאת,השארבין,המפרטפרוטוקול•
אוהמלצה,החלטהכל,לדיוןהעומדיםהנושאים,ותפקידםהארגוניתהשתייכותם

אוהישיבהבעתהועבראושהוגשמסמךוכלהישיבהבמהלךשהתקבלוסיכום
.להכהכנה

."לפרוטוקולשלא"ענייניםיידונולאהישיבהבמהלך•
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עיקר הכללים להתנהלות איגודים ובמסגרתם
פורומים ומפגשים, אופן התנהלות ישיבות האיגוד*



(  כהגדרתו לעיל)מידע רגיש תחרותית של ( לא הפצה)הטיפול באיסוף והחזקה •
:ייעשה בהתאם לכללים הבאים

הרגישותרמתאתהאפשרככלהמצמצם,מידתיבאופןייערךהמידעאיסוף•
;האפשרככלנמוכהפירוטרמתלהעדיףיש,למשל.התחרותית

.תחרותיתרגישמידעלמסורתחויבנהלאבאיגודחברות•

החברות)=אליולהיחשףמורשהשאינולמיזליגהמאפשרשאינובאופןיוחזקהמידע•
(באיגוד

;באיגודתפקידממלאהואאםאף-מתחרהבאמצעותייעשולאוהחזקתוהמידעאיסוף•
.עיבודולשםאךתיעשהשלישילצדמהאיגודתחרותיתרגישמידעהעברת•
.תחרותיתרגישמידעיפיצולאמטעמומיאוהאיגוד,מקרהבכל•

שיינקטולאחררקיופץ,תחרותיתמבחינהרגישמידעעלהמבוססמעובדמידע•
הרגישהמידעלאיתורלאחורהנדסהלעשותניתןלאכילוודאסביריםאמצעים

.תחרותית
.וזמינותוהמידעבהפצתמהותישוויוןעללהקפידיש•
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עיקר הכללים להתנהלות איגודים ובמסגרתם
החזקה והפצה של מידע על ידי האיגוד, הגבלות על איסוף*



ומידתימוגדר–(והפנייה)הפעולהשיתוףתכלית•

רגישמידע"עלהחליםיםויחולו,אסורמסרבעצמהתהווהלאהפנייה•

"תחרותית

ואמיןמלא,נכוןיהיהשיוצגהמידע•

תתואםולא(תיענהלאשהפנייהבמקרה)עתידייםצעדיםאודותמידעיוחלףלא•

לחץלהפעילשנועדהעסקיתפעילות

המיעוטעמדתוציון,הרובייצוג=החבריםכלענייןבייצוגהאיגודיםשללבתום•

הרלוונטייםהפרמטריםשלהיותםסמךעלרק-המחיריםעללפיקוחפנייה•

.המתחריםביןלגמריזהיםלפיקוח
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עיקר הכללים להתנהלות איגודים ובמסגרתם
תקשורת ובהליכים משפטיים, פעילות מול רשויות*



צריכה להיבחן מראש ככל ( למשל בעורכו מכרז)פנייה לרגולטור בכובעו המסחרי •
"(:הסדר כובל"כ)חבירה מסחרית בין מתחרים 

המפרסמיםגופיםמולעסקיאיגודידיעלומתןמשאניהול,לכךבהתאם"
עלומתןהמשאשניהולככל,כובלהסדרהואאחריםתיחורהליכיאומכרזים

בפניהגםמתקיימתהחוקשלהפרה.תחרותייםחששותמעלההאיגודידי
במסגרתהבהסכםאובמכרזמסחרייםתנאיםלשנותבבקשההאיגודשל

,להסכםאולמכרזבקשרפעולהדרךעללחבריוהאיגודשלהמלצהטמונה
הפניהבמסגרתהאיגודחבריביןתחרותיתרגישמידעמועברכאשראו

ומתןמשאלניהולבאשרגםיפיםאלהדברים.זופניהלצורךאוהמשותפת
אתלהיטיבבמטרההמכרזתוצאותפרסוםלאחרחבריובשםהאיגודידיעל

(3/14דעתלגילוי40סעיף)".המכרזמפרסםעםההתקשרותתנאי

יקבעולאהאיגודיםהרשותאללפנייהבקשרבאיגודיםלהחלטההיערכותלשם•
.בתחרותלפגועכדיבושישבאופןהרגולציהוהוראותהדיןפרשנותעלימליצואו
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עיקר הכללים להתנהלות איגודים ובמסגרתם
המשך-תקשורת ובהליכים משפטיים , פעילות מול רשויות*



סטנדרטיםעלומבוססיםברורים,שוויונייםיהיובאיגודהחברותתנאי•

:האיגודיםלתכליותבהתאםאובייקטיבים

להגבילכדיבהםשישסביריםבלתיאופרופורציונלייםבלתיחברותתנאייקבעולא•

(פיננסיתאיתנותאו,פעילותותק,חברותדמילמשל)באיגודחברותלצורךשלא

השוויונייםבקריטריוניםעמידהרק)המתחריםבהסכמתחברותלהתנותאין•

(והסבירים

אוהפסקה,דחייה)באיגודחברותבענייניהחלטותטרםמשפטיייעוץקבלת•

(סנקציותלרבות,השעיה

25

עיקר הכללים להתנהלות איגודים ובמסגרתם
תנאי חברות באיגוד*



ד"עו', מזור מצקביץ

מחלקת הגבלים עסקיים תחרות ורגולציהמנהלת

6706054, אביב-תל2השלושה ' רח, 360מגדל אדגר 

03-7540011: פקס| 03-7540800: טל

mazorm@firon.co.il | www.firon.co.il
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