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 םייתוגהנתהו םייביטינגוק םיטביה :תורחתה ינידב הרישקה תליע

 תאמ

 *רודלפ יתיאו יקסנימולס דעלא

 
 אובמ

 רצומ שוכרל היתוחוקל תא תבייחמ תרכומ רשאכ תשחרתמ הרישק .)Tying( הרישקב קוסעי הז רוביח

 שוכרל םישקבמ תוחוקלהש תוריש וא רצומ תשיכרל יאנתכ )״רשקנה רצומה״( ףסונ תוריש וא ףסונ

 תשיכרב הז ללכבו ,רחביש םיאנת וליאב וירצומ תריכמ תא תונתהל םדא יאשר ,ללככ .)״רשוקה רצומה״(

 תורחתה קוח״ וא ,״קוחה״( 1988 – ח״משת ,תילכלכה תורחתה קוחל )4()ב(א29 ףיעס ,םלוא .רחא רצומ

 תונתהל ןילופונומ לעב לע רסוא ףיעסה ,טוריפ רתיב .וירצומ ןיב רושקל ןילופונומ לעב לע רסוא )״תילכלכה

 םניא םילבוקמ רחסמ יאנתל םאתהב וא םעבטמ רשא םיאנתב״ ןילופונומבש תורישה וא סכנה תשיכר תא

 טפשמ תוטישב םייק ,ותלוחתל םיאנתבו ופקיהב ההז אל יכ םא ,המוד רוסיא .״תורשקתהה אשונל םיעגונ

 .תופסונ

 רצומה ישכור תא תבייחמ ןילופונומה תלעב – הרורב הרישקמ האצותכ תיתורחתה העיגפה ,הרואכל

 .וילע םג טלתשהל היושעו ,ףסונה רצומה קושב החוכ תא הריבגמ איה ךכבו ,ףסונ רצומ שוכרל ןילופונומבש

 תיזכרמה הנעטה .הרישק לע רוסיא תלטהל תוקדצהב טפשמ יתבו םידמולמ ורהרה םינשה ךשמב ,תאז םע

 ןכתית אלש איה ,״וגקיש תלוכסא״ הנוכמה םרזל םיכיישה םינלכלכ םשארבו ,םינלכלכ ידי לע תעמשומה

 הניא ןכרצב וא תורחתב תעגופה הרישק יכ איה הנעטה ,קויד רתיב .םינכרצב וא תורחתב תעגופה הרישק

 העיגפה יכ וריבסה םיבר םינלכלכ .שחרתת אל ןכ לעו ,רשוקה ףוגה לש ותואר תדוקנמ תיחוור תויהל הלוכי

 ותוליעפ תרגסמב דחא קושב רכומל שיש קושה חוכב שומיש – הרישק םע ההוזמה תיזכרמה תיתורחתה

 תייבגב ולש קושה חוכ תא הצממ ןילופונומ לעב ,ללככ .תענכשמ הניא – )״ףונימ״ הנוכמה שומיש( רחא קושב

 ריחמה תייבגל ףסונב ,לוכי וניא ןילופונומה לעב .ןילופונומבש רצומה רובע יטסילופונומה ריחמה

 הרישק .ףסונ רצומ שוכרל בויח תומדב תפסונ תולע םינכרצ לע ליטהל ,רשוקה רצומה רובע יטסילופונומה

 הזכ הרקמבו .םינכרצה לש םתחוור תא )םג( לידגמ – םירצומ ינש שוכרל בויחה םא קר תיחוור תויהל לכות

 רשאכ ןוגכ ,הקסע תויולע םינכרצל תכסוח הרישקה רשאכ ,המגודל ,היהי ךכ .הרישקה תא רוסאל םעט ןיא

 תשיכרב תוכורכה תויולעה תא םיכסוח םינכרצה הז הרקמב .ןימי לענ םע לאמש לענ שוכרל םיביוחמ םה

 תויהל היושע הרישק .ושכרש לאמש לענל המיאתמה ןימי לענ רחא שופיחה תמגוד ,דרפנב הליבחה יביכר

 תרישק ,המגודל ,ךכ .ולש הניקת הלועפ וא רצומב יגולונכט רופיש החיטבמ איהש םושמ םג הליעומ

 ויד תוינסחמ תשיכר בקע ורצווייש תולקת עונמל היושע תספדמ םע יבטימ ןפואב תולעופה ויד תוינסחמ

 תורישק אלא ,תופנממ תורישק ןניא הז גוסמ תורישק .התוליעפב תועגופ וא ,הנוכמל תומיאתמ ןניאש

 הליבח םישכור םינכרצה .םינכרצה תחוור תא ןהו רשוקה ףוגה תחוור תא ןה הלידגמ הליעי הרישק .תוליעי

 הב – תרחא היצאוטיס לכב םלוא .דרפנב היקלח תשיכר לש יוושה לע הלוע )הליבחכ( םרובע היוושש

 תרכומל תיאדכ היהת אל הרישקה – שוכרל םיצור ויה אלש רצומ שוכרל םינכרצ לע הפוכ הרישקה

 
 לע תכרעמה ירבחלו תעה בתכ תוכרועל הנותנ ונתדות .׳םיטפשמ׳ תעה בתכ לש ׳נ ךרכב םסרפתהל דיתע רמאמה ]םילשהל[ *
 .תיחכונה הסרגה ןמ הנוש תויהל היושע רמאמה לש תיפוסה ותסרג .רמאמה לש תמדוק הסרג לע תוניוצמה םהיתורעה
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 היביכר רובע םלשל ןכומ היהש םוכסה לע הלועה ריחמ הליבחה רובע םלשל ןכומ היהי אל ןכרצה .תרשוקה

 ששח לכ הלעמ הניא הרישק ,ןעטנ ךכ ,אצוי לעופכ .שחרתת אל – הפוכ הרישק – וזכ הרישק ,אליממ .דרפנב

 .ךרד םושב וז העפותב לפטל ךירצ וניא ןידהו ,יתורחת

 ,תרחואמה הביתכה התארה ךכ ,םינוש םיבצמב .תפרוגה התנוכתמב וז הנעטב המסרכ רתוי תרחואמ הביתכ

 תויורשפאה ,תאז םע .)״תינעגופ הרישק״ :ןלהל( םינכרצה תחוורב תעגופה רשוקל תיחוור הרישק ןכתית

 וא ,הרישקה ירקמ לכל תויטנוולר ןניא הרישקמ האצותכ תיתורחת העיגפל תרחואמ הביתכ התואב וגצוהש

 הנבמ יבגל תוליבגמ תוחנהבו ,םינוש קוש יאנתב תויולת תויטרואיתה תויורשפאה .לודגה םקלחל ףא

 רוביח לש וניינעל תיזכרמה הדוקנה .םינושה רצומה יקושב תורחתה תדימ לע עיפשהל תורשפאהו שוקיבה

 תובגל רמולכ ,׳המלש התוא ריאשהלו הגועה תא לוכאל׳ ןתינש תסרוג הניא תרחואמה הביתכה םגש איה הז

 רשקנה רצומה תא שוכרל םינכרצל םורגל ךכל ףסונבו ,רשוקה רצומה רובע יטסילופונומה ריחמה תא

 העיגפל תיטרואיתה תורשפאהש ףא ,ןכ לע .הרישקה אלמלא ורובע הבגנ היהש ריחמה לע הלועה ריחמב

 םהיתונעט סיסבב תדמועה תיזכרמה הנבותה ,)םימיוסמ םיאנתב( תרכומ ןכא הרישקמ האצותכ תיתורחת

 ןכרצה לש ותונוכנ תא – לידגהל הלוכי הניאו – הלידגמ הניא הרישק .תענכשמ הדוע וגקיש תלוכסא ירבח לש

 ריחמ תייבג רשפאל ,המצעלשכ ,הלוכי הניא אליממו ,הליבחה תא םיביכרמה םירצומה ןמ הזיא רובע םלשל

 .הרישקה אלמלא הבגנ היהשמ רתוי הובג

 .רכומה לש ותואר תדוקנמ הרישקב הנומטה תלעותל םירבסה ינש עיצהל םישקבמ ונא הז רוביח תרגסמב

 דציכ ןיבהל םירשפאמ הלא םיאצממ .יתוגהנתהה רקחמהמ םילועה םינוש םיאצממ לע ססבתהב ,תאז

 הובג ריחמ הליבחה רובע תובגל – הלעמ רכזוהש ןבומב קושה חוכ תא ףנמל רכומל רשפאל היושע הרישק

 הובגה ריחמב יחוור ןפואב הליבחה תא רחמתל ,ונייה .דרפנב היביכר רובע תובגל ןתינש םיריחמה ךסמ רתוי

 .רשקנה רצומה רובע קושה ריחמ ףוריצב רשוקה רצומה רובע יטסילופונומה ריחמה ןמ

  .תוטלחהה תלבק םוחתב יגולוכיספה רקחמהמ בטיה תרכומה ,ןוגיעה תייטה אוה ןודנ וב ןושארה ןונגנמה

 וילא סחיבש ״ןגוע״ל ,םישמ ילב ,םיכפוה םדא לש ותעדותב םייוצמה םירפסמש ךכל תמרוג תאז היטה

 ריחמ תא וכירעי םינכרצש ךכל םורגל היושע ןוגיעה תייטה ,הרישקה תליעל רשקהב .םירחא םירפסמ ונחביי

 רשקנה רצומה ריחמל וסחיי ,השעמל ,ךכ לשבו ,)ירקיעה( רשוקה רצומה ריחמל סחיב )לפטה( רשקנה רצומה

 ריחמל תילוש 'תפסות' םתניחבמ הווהמה ,הז ריחמ םלשל םתונוכנ לדגת ,אצוי לעופכ .התוחפ תועמשמ

 לקתנה םדא שחש יביטינגוק סננוסיד תובקעב לעפומה ,תוקדצהה ןונגנמ אוה ןודנ וב ינשה ןונגנמה .ירקיעה

 .דבעידב הקידצהל הטונ תמיוסמ הטלחה טילחהש םדאש ךכל םרוג הז ןונגנמ .ויתודמעל ותוגהנתה ןיב רעפב

 ,)ותשיכר ךילהתב ליחתהל וא( רשוקה רצומה תא שוכרל ענכתשה םדאש רחאל ,הרישקה תליע לש הרשקהב

 רובע )םג( םלשל ךרוצה תמגוד ,״ינש לג״ב השיכרל תופסוותמה תופסונ תואצוה םג קידצהל הטיי אוה

 הז םירצומ ינש לש םתרישק םצע ,ךשמהב ביחרנ םהב ,הלא םינונגנמ ינש לש אצוי לעופכ .רשקנה רצומה
 ןיבש אוה תירשפא היהת וזכ הרישקש ידכ שרדנש לכ .םרובע םלשל ןכרצה תונוכנ תא לידגהל היושע הזל

 ,בשחמל תוינזוא תמגוד( ׳לפטו רקיע׳ לש רשק ותונכל ןתינש רשק ,ןכרצה יניעב ,םייקתי םירצומה ינש

 .)ב״צויכו ,םייפקשמל קיתרנ

 רובע רתוי הובג ריחמ תייבג תרשפאמה הרישקש ךכ לע העבצהב הז רוביחב םיעצומה םירבסהה לש םדוחיי

 וא הלאכ קוש יאנתב היולת הניאש יאדוו ,גירחה הניא דרפנב םירצומה ינש רובע הבגנ היהשמ הליבחה

 תובגל היהי ןתינ ,וירצומ ןיב רכומ רושקי םהב םירקמה לש עירכמה םבורב .ללכה והז ,השעמל .םירחא

 .דרפנב םירצומה ינש רובע הבגנ היהשמ רתוי הובג ריחמ הליבחה רובע
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 ודמעמ ןיבל תורומאה תויטהה תא לצנל תלוכיה ןיב הקיזה אוה רוביחה תרגסמב עיבצנ וילע ףסונ ןיינע

 תא לידגהל ןתועצמאב ןתינש תויתוגהנתה תויטה תומייק םא ,הרואכל .רשוקה ןרציה לש יטסילופונומה

 תרכומ ןהו תורחתב תרכומ ןה – תרכומ לכ הלוכי ,רשקנה רצומה רובע םלשל םינכרצה תונוכנ

 לוצינל רושקה לכב קוש חוכ ילעבל ןורתי ןיא םירבדה ינפ לע ,רמולכ .הלא תויטה לצנל – תיטסילופונומ

 לע אקווד לטומה רוסיאכ – הרישקה תליע םויכ תבצועמ וב ןפואל הקדצה ןיא אליממו ,תונודנה תויטהה

 םינכרצה לש םתונוכנ  לע )קר( תועיפשמ הז רוביח אושנ תויטההש ןוויכמ ,הארנש יפכש אלא .ןילופונומ ילעב

 ןכש ,תאז .ויחוור תא לידגיש ןפואב תורומאה תויטהה תא לצנל לכוי אל תורחתב ןרצי ,הליבחה רובע םלשל

 ריחמל הליבחה ריחמ תא תיחפהלו ,הז ףדוע חוור לע םג רתוול וילע הפכי וירחתמ דצמ יתורחתה ץחלה

 תא תולעהל תלוכיהש ןוויכמ ,ויחוור תלדגהל וז היטה לצנל לכוי יטסילופונומ ןרצי ,ותמועל .תילושה תולעה

 ,שי הז רוביח תרגסמב ועצויש םירבסהב .םרובע םלשל םינכרצה תונוכנ ידי לע קר תלבגומ וירצומ ריחמ

 ריבסהל ידכ םג םהב שי .הרישק לע רוסיא לש ומויק לע תיזכרמה תרוקיבה תחת רותחל ידכ קר אל ,אופא

 תרגסמב – הזכ לוצינב לפטל ךירצ ןידהש החנהב – תויתוגהנתה תויטה תלצנמה העפותב לפטל קדצומ עודמ

 עצומה חותינל שיש תוכלשהב ןודנ רוביחה לש ופוס תארקל .ןילופונומ ילעבב תורחתה יניד לש לופיטה

 .יוארה ןידה לע ותרגסמב

 רבסהה תא גיצנו ,םיה תוצראבו לארשיב הרישק לע לחה ןידה תא תיצמתב רוקסנ רוביחה לש ןושארה קרפב

 ילכלכה חותינה תא רוקסנ ינשה קרפב .הרישקמ האצותכ תמרגנש תיתורחתה העיגפל יביטיאוטניאה

 ,תירשפא הניא תינעגופ הרישק היפל תיסיסבה הנעטה תא ריבסנ ךכ ךותב .הרישקה תעפות לש לבוקמה

 .הרישקה תעפותל םיירשפא םירבסה ינש עיצנ ישילשה קרפב .תרחואמ הביתכב וז הנעטב םוסרכה תאו

 םינונגנמ רפסמ לע םיעיבצמה ,יגולוכיספה רקחמהמ םיאצממ חותינ לע וססבתי הלא םירבסה ,רומאכ

 לש תוארה תדוקנמ ,םירקמה לש םבור בורב הנומטה תלעותה תא ריבסהל ידכ םהב שיש םייביטינגוק

 קרפה תרגסמב .םיעצומה םירבסהה תולבגמב םג ןודנ הז קרפב .הרישקה תקיטקרפב שומישב ,םירכומה

 .יטסילופונומ דמעמל תויטהה לוצינ ןיב רשקבו חותינה ןמ תושקבתמה תויביטמרונה תונקסמב ןודנ יעיברה

 .םכסנ ,ףוסבל
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 רוסיאל תיביטיאוטניאה הקדצההו גהונה ןידה – הרישק .1

 םיאנתה םייקתהב .תיפרצמה החוורה תא אישמ יתורחת קושש הנבהה לע םיתתשומ תורחתה יניד

 לקשמ יוויש ינטנופס ןפואב גשומ 1)״תמלשומ תורחת״ וא ״תללכושמ תורחת״ םיתעל הנוכמה( תורחתל

 עיגמ יתורחת קושב םייקתמה לקשמה יווישב 2.רדסאמ םרוג לש תינוציח תוברעתהב ךרוצ אלל ,ילמיטפוא

 הכוז ןכרצהו ,ורכומלו רצומה תא רצייל קפסמ ץירמת םינרציל 3.ואישל ןכרצה ףדועו ןרציה ףדוע לש ךסה

 החוורה תמסקוממ הז בצמב 4.ןמז ךרואל וקפסל ןתינ וב רתויב ךומנה ריחמב יתוכיא רצוממ תונהיל

 .תיתרבחה

 לש טלחומה םרדעיה – תורחתל םיאנתה ,השעמה ייחב .םלועל תמייקתמ הניא תמלשומ תורחתש אלא

 אל קושב ףוג ףאלש ידכ בייחתמה( םינרציו םירכומ יוביר ,םלשומ עדימ ,קושה ןמ האיציו הסינכ ימסח

 םניא – תוחוקלה יניעב םירצומה לש תטלחומ תוינגומוהו )קושב תומכה וא ריחמה לע העפשה היהת

 5.קוש ףאב םימייקתמ

 ׳קוש חוכ׳ וניינעש קושה לשכב תורחתה יניד םידקמתמ ,תורחת לש יטרואיתה לדומה לע םימויאה ןיבמ

 חוכ 6.םריחמ לעו קושב םירצומה תומכ לע עיפשהל תלוכי םינכרצה וא םינרציה ןמ רתוי וא דחאל וב בצמ –

 םיטלושה םינרצי אצמנב ןיאו ,ןיטולחל קוש חוכ ירדענ םינרצי אצמנב ןיא ,לעופב .הדימ לש ןיינע אוה קוש

 ןיינעכ .םיילאיצנטופ וא םימייק םינרצי דצמ םויא לכ אלל ,טלחומ ןפואב םריחמבו קושב םירצומה תומכב

 וילע ליטהל שיש הזככ קושב ןקחש בשחיי ונממ םיוסמ ףר עובקל תורחתה יניד אופא םיצלאנ ,יטקרפ

 תוגהנתה תנחבנ ויפלש טנרדטסה ןמ רחא טרדנטס יפל ותולהנתה תא ןוחבל שיש הזככ וא תונוש תולבגמ

 ,טפשמ תטיש התוא ךותב ףאו ,הנידמל הנידממ ,םיתעל ,הנתשמ הז ףר .יתורחת בשחנה קושב םינקחש לש

 
1 (Fifth Ed., West  The Law Of Competition And Its Practice –Federal Antitrust Policy Herbert Hovenkamp, 

Academic Publishing, 2016), at 3 – 15 . 
2 )1776( ATIONSNEALTH OF WAUSES OF THE CATURE AND NNTO THE INQUIRY IN A ,MITHSDAM A. 
 ןיב רעפה ךס תא םיקיפמ םינכרצה .קושב תועצובמה תואקסעה ןמ הצובקכ םינכרצה םיקיפמש החוורה ךס אוה ןכרצה ףדוע 3

 תולע ןיב רעפה ךס תא םיקיפמ םינרציה .םהמ דחא לכ ידי לע ורובע םלושמה ריחמה ןיבל רצומל םהמ דחא לכ סחיימש יוושה
 םסקוממ ןרציה ףדועו ןכרצה ףדוע לש ךסה .רצומה תודיחימ תחא לכ רובע םלושמה ריחמל רצומה לש תונושה תודיחיה לש רוצייה
 הנורחאה הדיחיה רוציי לש תילושה תולעל הוושה ריחמ רצומה תודיחימ תחא לכ רובע םינכרצה ןמ דחא לכ םלשמ הב ,תורחתב
 םחנמו לג רציש לכימ םג ׳ר .10 – 6 ׳מעב ,ליעל 1 ש״ה ,HOVENKAMP ׳ר .)רצומל ילושה ןכרצה סחיימש יוושה םג אוה הז ריחמ(
 לג רציש לכימ( םייקסעה םילבגהה יניד לש ילכלכו יטפשמ חותינ ,םייקסעה םילבגהה קוח לש ילכלכה חותינה תובישח ,ןמלרפ
 םילבגהה יניד תורטמ ,ךברוא קרב ;)רידסמ ילככ תורחתה לש התובישח ןיינעב( 27 – 20 ׳מעב ,)ח״סשתה ,םיכרוע ןמלרפ םחנמו

 ,)ח״סשתה ,םיכרוע ןמלרפ םחנמו לג רציש לכימ( םייקסעה םילבגהה יניד לש ילכלכו יטפשמ חותינ ,השעמל הכלה :םייקסעה
 .66 – 65 ׳מעב
 ;38 ׳מעב ,29 ,)1(מ י״דפ ,םייקסע םילבגה לע חוקיפל הצעומה ר״וי ׳נ טסבזא רחס ר.ש.ק 588/84 ץ״גב :םיבורק םיחוסינב ,׳ר 4
 מ"עב לסרפוש 5823/14 פ"ע ;96 – 94 ׳מעב ,ליעל ,ךברוא ;)ד-ב תויתואה לומ( 869 ׳מעב ,776 )6(טנ ,׳ץיבורוב ׳נ י״מ 4855/02 פ״ע
 2247/95 א"ע ;ןייטשניבור טפושה ,האישנל הנשמה לש וניד קספל גמו אל תואקספ ,22.10.2015 ,ובנב םסרופ ,לארשי תנידמ 'נ

 וניד קספל 17 'ספ ,)213( )5(בנ ד"פ מ"עב לארשיב תואלקח תרצות קווישל ףותיש זכרמ הבונת 'נ םייקסע םילבגה לע הנוממה
 .קרב אישנה לש

5Hovenkamp , 15 ׳מעב ,ליעל 1 ש״ה: 
 “The world contains no perfectly competitive markets, and many markets do not even come close”. 

 .52 – 45 ׳מע ׳ר תורחתל םיאנתה טוריפל
 ןתינ הלא ןיב .םירחא קוש ילשכב םילפטמ םינוש םייטפשמ םירדסה .קושה ןונגנמ לש ותלועפ לע דיחיה םויאה וניא קוש חוכ 6
 ןומיס( )ןוזמ( רוביצה תואירב תונקתו ;1981-א"משת ,ןכרצה תנגה קוחל 17 'ס ,׳גודל( ןכרצה תנגה יניד תא ,רקיעב ,תונמל
 .)1993-ג"נשת ,)יתנוזת
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 ,ןילופונומ לעב לע םינוש םירוסיא םיליטמ לארשיב תורחתה יניד 7.ןוידה אושנ תיפיצפסה העפותל םאתהב

 ,םתשיכר ללכב וא םיתוריש ןתמ ללכב ,םתשיכר ללכב וא םיסכנ לש הקפסאה ללכב וקלח״ש ימכ רדגומה

 ןתמל סחיב וא ,םתשיכר וא םיסכנ תקפסאל סחיב יתועמשמ קוש חוכ קיזחמ״ש ימכ וא ״תיצחמ לע הלוע

 8.״םתשיכר וא םיתוריש

 ,ןילופונומ לעב אוה םדאש העשמ ,רומאכ ,תאז םע 9.ןילופונומ לעב תויהל םדא לע רסוא וניא קוחה

 קוחל )א(א29 ףיעסב עובק וללה תולבגמה ןיב 10.תירחסמה ותולהנתה לע תונוש תולבגמ קוחה ליטמ

 אל ןילופונומ לעב״ש עבוק הז ףיעס .יטסילופונומ דמעמ לש הערל לוצינ לע יללכ רוסיא תילכלכה תורחתה

 )ב(א29 ףיעס .״רוביצב עוגפל וא םיקסעב תורחתה תא תיחפהל לולעה ןפואב קושב ודמעמ תא הערל לצני

 תא תיחפהל לולעה ןפואב קושב ודמעמ תא הערל לצנמכ ןילופונומה לעב תא וארי םהב םירקמ העברא הנומ

 רבדב תורשקתהה תיינתה״ תא קוחל )4()ב(א29 ףיעס עבוק ,הלא ןיב .רוביצב עוגפל וא םיקסעב תורחתה

 אשונל םיעגונ םניא םילבוקמ רחסמ יאנתל םאתהב וא םעבטמ רשא םיאנתב ןילופונומבש תורישה וא סכנה

 רוביחה דקומב םידמועה םה תורחא טפשמ תוטישב ול םיליבקמה םירוסיאהו הז רוסיא .״תורשקתהה

 ,ןבומכ ,הפי חותינה .םירצומ ינש ןיב רשוקה ןילופונומ לעבב רוביחה ךשמהב דקמתנ ,תוחונה םשל .יחכונה

 .רצומל תוריש ןיב הרישקלו תורישל רצומ ןיב הרישקל ,םיתוריש ןיב הרישקל םג

 – םירֶטּואַר( םיבָּתַנ תקפסהב ןילופונומ לעב וב הרקמ ,לשמל ,ראתל ןתינ רוסיאה תשחמה ךרוצל

Routers( ודמעמ תא לצנל טילחמ ןילופונומה לעב .וילע טלתשהלו םיילרנימה םימה קושל בחרתהל שקבמ 

 בתנ לש השיכר תונתהל ןילופונומה לעב טילחמ ותרטמ תגשה םשל .וז תוטלתשה ךרוצל םיבתנה םוחתב

 וזכ הרישק תלועפ .םימ קובקב םג שוכרל בתנב ןיינועמה םדא לכ ץלאיי ,השעמל ,ךכ .םימ קובקב תיינקב

 12.תילילפ הריבע ידכ ףא תולעל הלולעו 11,תיחרזא הלווע איה ןילופונומ לעב לש

 
-ב )קושב םרוג לש תידדצ-דח תולהנתה לש הרשקהב( יפוריאה דוחיאה לש תורחתה יניד םמצע םידקממ ,המגודל ,ךכ 7

Dominant Firms, ל 102 ׳עס ׳ר – ןילופונומ ילעבב הז רשקהב םידקוממ לארשיב תורחתה ינידש דועב- Treaty on the 
Functioning of the European Union Art. 11, Sept. 5, 2008, 2008 O.J. (C 155) 47 (EC, תילכלכה תורחתה קוחל ׳ד קרפו 

 21 ׳סמ ןוקית תרגסמב ,2019 תנשב תילכלכה תורחתה קוח לש ונוקית םע ,הנורחאל םצמוצ םינידה תוכרעמ ןיב רעפה יכ ףא(
 םויכ תללוכ איהש ךכ ׳ןילופונומ לעב׳ תרדגה הבחרוה רומאה ןוקיתה תרגסמב .)246 ׳מע ,10.01.2019 ,2781 ׳סמ ט״עשת ח״ס(

 לעב׳ הרידגמה ,הינשהו ;רבעב היהש יפכ ,קיזחמ אוה וב קושה חתנ יפ לע ׳ןילופונומ לעב׳ הרידגמה ,תחאה – תופולח יתש
 .)הוולנה טסקטהו ,ןלהל 8-ו .Error! Bookmark not defined ש״ה ׳ר( ״יתועמשמ קוש חוכ קיזחמה םדא״כ ׳ןילופונומ
 םושמ ןה ,הז רשקהב וזמ וז תונוש ןדוע םינידה תוכרעמ יתש ,תאז םע .הפוריאב הזל לארשיב ןידה תא תברקמ הינשה הפולחה
 םניא ״תויטננימוד״ו ״יתועמשמ קוש חוכ״ש םושמ ןהו ,ללכ קוש חוכ תנחוב הניאש ,תיפולח הרדגה םג עבוק ילארשיה ןידהש
 םיאיבמה תוידעלב ירדסה הפוריאבו ב״הראב .רחא ףר לעופב עבקנ ,המגודל ,תוידעלב ירדסהל רושקה לכב .)חרכהב םיהז םיחנומ
 תוידעלב ירדסה .טפשמה יתבו תורחתה תויושר לש תרוקיבמ תוניסחמ ,יטקרפ ןיינעכ ,םינהנ קושה ןמ 40%-30% דע לש המיסחל
 העיבקל שרדנה ףרה ןמ הנוש ףר – תורדסאמה תויושרה לש תוברעתהל ,ללככ ,ואיבי יטנוולר קושמ רתוי וא 70%-כ םימסוחה
 :׳ר .Dominant Firm איה הרבח יכ

Richard Whish & David Bailey, Competition Law (8th ed., Oxford University Press, 2015) at 700 – 701;  
Commission Decision of 21 December 2000 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty – JCB, OJ 
[2002] L69/1, at para. 198; Commission Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 
101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted 
practices, OJ [2010] L102/I (hereinafter: “Block Exemption for Vertical Agreements”), Article 3; Commission 
Notice, Guidelines on Vertical Restraints OJ [2010] C130/1 (hereinafter: “Vertical Guidelines”); Joshua D. Wright, 
“Moving beyond Naïve Foreclosure Analysis” (2012) 19(5) George Mason L.Rev. 1163; Hovenkamp, supra note 1, 
at 590 – 594. 

  ,2016 – ו"עשתה ,)2 'סמ ןוקית( )העש תארוה( תויללכ תורדגהו תוארוה( םייקסעה םילבגהה יללכ :׳ר ילארשיה ןידה לש רשקהב
 .)ךרע תלק תורחתב םתעיגפש םימכסה ןיינעל( 2252 ,01.09.2016 ,ו"עשתה לולאב ב"י, 7713 תונקתה ץבוק

 .)א(26 ׳עס ,תילכלכה תורחתה קוח 8
 ,2017 ראורבפב 28 ,הובג ןגוה יתלב ריחמ תייבג לע רוסיאה תפיכאב םייקסע םילבגה לע הנוממה ילוקיש :1/17 תעד יוליג 9
 .2 קרפב ,)501194 םוסרפ ׳סמ( םייקסעה םילבגהה תושר רתאב םסרופ
 קספל 9 הקספב ,17.01.1995 ,ובנב םסרופ ,).ה.ק.א( לנוישנרטניא סלטוה באלק 'נ םייקסעה םילבגהה לע הנוממה 1/93 ׳נומ 10
 .ןידה
 .תילכלכה תורחתה קוחל )א(50 ףיעס 11
 )2( ט״נשת ,מ"עב תונורחא תועידי 'נ םייקסע םילבגה לע הנוממה 2/96 )ם-י( ע"ה ;תילכלכה תורחתה קוחל )א4()א(47 ףיעס 12

 הנוממה – םויכ( םייקסע םילבגה לע הנוממה שקיב תועידי ןיינעבש ,ןייצל ןיינעמ  .)״תועידי ןיינע״ :ןלהל( 60 הקספ ,)1999( 529
 תטישל .יטסילופונומה ףונימה תנירטקוד לע תססובמה ,רתוי הבחר הליעב ריכהל ןידה תיבמ )״הנוממה״ :ןלהל ;תורחתה לע
 וחכוה אל םא םג תאזו ,רוסא 'ב רצומ תא שוכרל ןכרצל םורגל ידכ 'א רצומל סחיב יטסילופונומ חוכב שומיש לכ ,םש הנוממה
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 ןילופונומ לעב וארי״ יכ עבקנ םהיבגל ,קוחל )ב(א29 ףיעסב םייונמה םיבצמה תעבראב יכ ,העבק הקיספה

 הז ללכבו – ״רוביצב עוגפל וא םיקסעב תורחתה תא תיחפהל לולעה ןפואב קושב ודמעמ תא הערל לצנמכ

 13.הערל ודמעמ תא לצינ ןילופונומה לעבש הטולח הקזח המק – וירצומ ןיב רשוק ןילופונומ לעב וב בצמב

 תורחתב תעגופ הניא הרוסאה תוגהנתהה לעופב יכ הנעטב ןנוגתהל ןילופונומה לעב לכוי אל ,הלא םיבצמב

 רהרהל טפשמה יתב לש תונוכנ תנמתסמ הטולח הקזחב רבודמ יכ עבקנ זאמ ופלחש םינשב יכ ףא .רוביצב וא

  14.הכפהנ םרט וז העיבק ,הקזחה תוטלחומב בוש

 רבדב תורשקתהה לש הינתה )2( ;ןילופונומ לש ומויק )1( :תודוסי השולש הרישקה תליעל ,ילארשיה ןידב

 תעגונ הניא תולבוקמ רחסמ תוכלהל םאתהב וא העבטמש הזכ אוה הינתהה לש העבט )3( ;תורישה וא סכנה

 שי .ינכט דוסי ,יחכונה קרפה לש ורשקהב ,אוה – ןילופונומ לש ומויק – ןושארה דוסיה .תורשקתהה אשונל

 ודמעמ ןיב רשקה לע .תילכלכה תורחתה קוחב ןילופונומ לעב תרדגהל הנוע רשוקה יכ תוארהל

 הז בלשב ונניינעל .םירבדה ךשמהב דומענ הרישקב הכורכה תיתורחתה העיגפל רשוקה לש יטסילופונומה

 .ןילופונומ ילעב לע קר לח רוסיאהש ךכ לע העבצהב יד ,ןידה תריקס לש

 שפוח תלילשב – ליעל האבוהש המגודה חורב – הקיספה הדקמתה ,הינתהה דוסיל רושקה לכב

 הרורבה ׳היפכ׳ה .רשוקה רצומה םע דחי רשקנה רצומה תא שוכרל ותייפכ ידי לע חוקלה לש תורשקתהה

 רצומה תשיכר אלל רשוקה רצומה תא רוכמל טלחומ בוריס ברסמ ןילופונומה לעב רשאכ תשחרתמ רתויב

 .ועמשמכ וטושפ הינתהב רבודמ היהי הזכ הרקמב .רשקנה

 ,ךכ .הינתהה דוסיל סחיב קפס ררועתמ םהב ,רתוי םיבכרומ םירקמ םג ונכתיי ,םירבדה עבטמש אלא

 .רשוקה רצומה םע דחי רשקנה רצומה תשיכרל ילכלכ ץירמת םימיוסמ םירקמב רוציל לוכי ןילופונומה לעב

 רשקנה רצומהו רשוקה רצומה תא תללוכה הליבחה תא רוכמל לוכי ןילופונומה לעב ,רתויב טושפה ןפואב

 ןטק היהיש לוכי הז ץירמת 15.דרפנב םישכרנ םה רשאכ םירצומה ינש רובע הבגנה ריחמה ךסמ ךומנ ריחמב

 לש הקיטקרפ הנודנ ל"וחבו ץראב הקיספב .החנהה הבוגב תולתכ ,דאמ יתועמשמ היהיש לוכיו ,תיסחי

 ,דרפנב רשקנה רצומהו רשוקה רצומה תא שוכרל ,יטפשמ ןיינעכ ,ןכרצה יאשר וב בצמ – "תילכלכ היפכ"

 תא ךופהל היושע ףאש תופידע ,דחואמב םירצומה תשיכרל תופידע הנשיש ךכ םיבצועמ הריכמה יאנת םלוא

 החנה יזוחא לש טעמכ חינז ץירמת ןיב תוענה ,תונושה תויורשפאה .ילכלכ ןויגה תרסחל תדרפנה השיכרה

 אלב םירצומה דחא תשיכר תא ךפוהש ,דאמ יתועמשמ ץירמתל ,דחואמב םירצומה ינש לש השיכרב םידדוב

 – םויכ( םייקסע םילבגהל ןידה תיב ןייצש יפכ .לובג וק תעיבק תובייחמ ,ילכלכ ןויגה תרסחל ינשה רצומה

 יאשר וניא ןכרצה םהב םיבצמל קר הרישק לע רוסיאה תלבגה 16,תונורחא תועידי ןיינעב )תורחתל ןידה תיב

 תילכת תחת רותחי רשא הרישקה לע רוסיאה לש יטסרד םוצמצל איבהל״ הלולע דרפנב םירצומה תא שוכרל

 17.״תויביטקרטא תוליבח תעצה ידי-לע רוסיאה תפיקע תא רשפאיו קוחל )4()ב(א29 ףיעס דוסיבש הקיקחה

 המצעלשכ הלולע דחואמב םירצומה ינש תשיכרל ילכלכ ץירמת לכ תריצי לע ףרוג רוסיא תלטה ,ךדיאמ

 
 .'ב רצומב םג ןילופונומ ,שוכרל הסנמ וא ,שכר ןילופונומה לעבש חכוה אל םא םגו ,תורחתב וא רוביצב העיגפל ששח וא העיגפ
 ןיבל יטסילופונומ דמעמ ןרציל שי ובש קושה ןיב בלוצ דוסבס" ןוגכ תופסונ תוקיטקרפ םג תללוכו ,הרישקה תליעמ הבחר וז הליע
 הנוממה תדמע תא לביק אל םייקסע םילבגהל ןידה תיב .)64 הקספ( "דועו ףנוממה קושב תונמאנ תוחנה ןתמ ,ףנוממה קושה
 .)תועידי ןיינעב 62-68 תואקספ 'רו ;84 הקספ( הז ןיינעב
 .124 ,56 תואקספ ,תונורחא תועידי ןיינע 13
 תוקזח עבוק םייקסעה םילבגהה קוחל )ב(א29 ףיעס םנמואה – ןילופונומ לעב  ידי-לע הערל דמעמ לוצינ" גנו רימא ,איגש ליא ׳ר 14
 :ןלהל( ]16.01.2019 ,ובנב םסרופ[ מ"עב פורג סוארטש 'נ קודצ 16-05-36098 )זכרמ( צת ;)2006 ( 547 )3(טכ טפשמ ינויע "?תוטולח
 זכרמ הבונת 'נ רואנ ריפוא 11-07-46010 )זכרמ( צת ;ןידה קספל 38 – 34 תואקספב ןוידהו הטלחהל 29 הקספב ,)״קודצ ןיינע״

 .הטלחהל 28 הקספב ,]05.04.2016 ,ובנב םסרופ[ מ"עב לארשיב תיאלקח תרצות קווישל יפותיש
SmithKline Corp. v. Eli Lilly & Co.;  s & Supply Co. v. SCM CorporationAdvance Business System (1976) ;םש 15

415 F. 2d 55 (1969). 
 .149 הקספ ,תועידי ןיינעב ,םש 16
 .םש 17
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 ,הז יתורחת יעצמאב שומישב שרדנל רבעמ עוגפל לולע הזכ ףרוג ןחבמ" :ןידה תיב ןושלבו .תורחתב עוגפל

 תלדגהו רוציי תויולע תתחפה ךות לדוג תונורתי לוצינ לע ססובמה ימיטיגל יתורחת יעצמא אהיש לוכי רשא

   18."ןכרצה לש ותחוור

 דוסיבש ילכלכה ץחלהש שרדנ רוסיא םוקיש תנמ לע ויפל ןחבמ ןידה תיב ץמיא תונורחא תועידי ןיינעב

 היצפואה השעמל היהת םירצומה ינש תא תללוכה הליבחה לש השיכרהשו ,רתויב יתועמשמ היהי הייפכה

 היפכ׳ השעמל תמייקתמ ,ןידה תיב עבק ךכ ,הלא םיבצמב .שכורה ינפב תדמועש הדיחיה תילאירה תילכלכה

 19.הרישק ידכ הלועה ,׳תילכלכ

 םילבוקמ רחסמ יאנתל םאתהב וא םעבטמש םיאנת״ה דוסי אוה הרישקה תליע לש ישילשה דוסיה
 ילאוטפסנוק ןיינעכ יכ רוכזל שי ,הז יאנת לש ותובישח לע דומעל תנמ לע .״תורשקתהה אשונל םיעגונ םניא

 םיילענ שוכרל ןתינ 20;םירותפכ אלב ליעמ שוכרל ןתינ ,ךכ .םינושה ויביכרל רצומ לכ דירפהל םלועל ןתינ

 םיליעמ ינרצי לע רוסיא תלטה ,ןכ יפ לע ףא 21.לאמש לענ לש השיכר אלל ןימי לענ שוכרל ןתינו ;םיכורש אלב

 רוכמל קוש חוכ ילעב תוינוכמ ינרצי בויח וא ,םיליעמ םע םירותפכ שוכרל םינכרצ לע ׳תופכל׳ קוש חוכ ילעב

 תריכמ לע רוסיאבש ןויגיהה רסוח רבדב וז היציאוטניא .םיינויגה אל םהינפ לע םיארנ ,םילגלג אלב תוינוכמ

 ףאש רשפא ,םירקמה לש לודג קלחב .הרישקה לש התוליעיב דקמתמה חותינב תכמתנ םיכורש אלב םיילענ

 ׳םירצומ׳ה תא שוכרל ףידעמ )םינכרצה ללכמ בכרומה( קושה רשאכ 22.הליעי איה הרישק ,טלחומה םבורב

 םניא םינכרצה תיברמ רשאכ ,המגודל ,היהי ךכ .הרישקה תא רשפאל תיתרבח הניחבמ יוצר ,דחואמב

 יכורשש םושמ ,המגודל( םיכורש אלב םיילענ שוכרל ףידעמה ןכרצ ןכתיי יכ ףא .ינשה ילב דחא רצומ םישכור

 שוכרל ופידעי – עירכמה םבור הארנה לככו – םיילענ םישכורה םינכרצה בור ,)וערקנ אל תומדוקה םיילענה

 סחיב ,המגודל ,הרוק ךכ .רצומ ותוא לש םיביכר םירצומה ינשב םיאור ףא םינכרצה ,םיתעל .םיכורש םג

 .ןילופונומ לעב אוה רכומה םא םג )תיתרבח( היוצר הז גוסמ הרישקש ,ןבומ .המלצמו ןופאלפ רישכמל

 דוסיה לש ותילכת וז .תינעגופ הרישקל תרתומו היוצר הרישק ןיב לובג וק עובקל ,אופא ,שרדנ קקוחמה

 תעגונ ,םילבוקמ רחסמ יאנתל םאתהב וא ,העבטמש וזכ איה הינתהה םא 23.הרישק לע רוסיאה לש ישילשה

 24.תרתומ היהת – הייפכה וליפא וא – הינתהה ,תורשקתהה אשונל

 
 .םש 18
 ,ףסונב .םרפסב האבוהש יפכ Hovenkamp-ו Areeda םידמולמה תדמע לע רקיעב ךמתסמ ןידה תיב .163-141 תואקספ ,םש 19
 בצמב ויפל ,תילכלכ הייפכ לש המויק תניחבל םידמולמה םתוא םיעיצמש ישעמה ןחבמה תא ידעלב אל ןפואב ץמאמ ןידה תיב
 ריכנ ,)הליבחמ קלחכ ולש תוריכמה ללוכ( ולש תוריכמה ללכמ 10%-מ ןטק דרפנ טירפכ רשוקה רצומה לש תוריכמה רועיש ובש
ERBERT H &REEDA AHILLIP P 'ר הבחרהל .תילכלכ הייפכ לש המויק לע תססובמה הינתה לש המויקב

(1996) NTITRUST LAWA ,OVENKAMPH. 
20 Hovenkamp, 536 ׳מעב ,ליעל 1 ש״ה. 
 ,David E. Evans & Michael Salinger ׳ר )׳דכו וידר םע בכר ,טרופסה תושדח תא ללוכה ןותיע( תופסונ תואמגודלו וז המגודל 21

Why Do firms Bundle and Tie? Evidence Form Competitive Markets and Implications for Tying Law, 22(1) Yale 
Journal on Regulation 37 (2005) at  38 – 40.  

 .41 – 40 ׳מעב ,םש 22
23 (1978, Basic Books, Inc.) A Policy at War with Itself –The Antitrust Paradox Robert H. Bork, , שי .371 ׳מעב 
 הקיספב שבגתהש המוד יאנתל אלא ,תילכלכה תורחתה קוחב עובקה ישילשה יאנתל ןירשימב סחייתמ וניא Bork-ש ,ןייצל
  .םינוש םירצומ ינש ןיב הרישקב וניינעש ,תינקירמאה
 :ןותיעה לש 'ו םוי ןויליג םע דחי םניח וקלוחש תונורחא תועידי תאצוהמ םינומוקמה לש םרשקהב תועידי ןיינעב קספנ םג ךכ 24
 גהונ רדגב םויכ וניה ימויה ןותיעה לש 'ו םוי ןויליגל הרומת תיבגנ ןיא םרובעש םינומוקמה ףוריצש םירובס ונא הלא רואל"
 תילארשי( הקיספב יכ ,ןייצל ןיינעמ .182 'ספ ,תועידי ןיינע – "קוחל )4()ב(א29 ףיעסב הז יוטיב לש ותועמשמכ לבוקמ ירחסמ
-יתב .םידרפנ םירצומ ויהי םירצומה ינשש שרדנ רוסיאה תלוחתל יאנתכ ויפל ,הז ןיינעל ינשמ יאנת תובר םימעפ רכזומ )הרזו

 .םירחסנ םה םהבש םיקוושב םירצומה לש םדמעמ לע רקיעב םיססובמה םינחבמ רפסמ הז ןיינעל וחתיפ תירבה-תוצראב טפשמה
 ינשל ,ןכרצה לש ותואר תדוקנמ ,דרפנ שוקיב לש ומויק לע תתשומ הז ןיינעל תינקירמאה הקיספב גהונה ירקיעה ןחבמה
 תטלחה םא ,לשמל ,ךכ .דרפנה שוקיבה תלאש תניחבל תונוש תויצקידניאב הנד תינקירמאה הקיספה .םיברועמה םירצומה
 היצקידניא וז ,)םילשמ רצומכ ןהו יפילחת רצומכ ןה( 'ב רצוממ תכרצנה תומכב יולת יתלב ןפואב תישענ 'א רצומ תא ךורצל ןכרצה
 ילכלכה רוצייה תלוכי תא תנחובו ,עציהה דצב םילדבהל תסחייתמ תפסונ היצקידניא .'ב לש הזמ דרפנ 'א רצומל שוקיבהש ךכל
 .Eastman Kodak Co. v. Image Technical Servs., Inc., 504 U.S( ולועפת תורשפא תאו םירצומה ינשמ דחא לכ לש יאמצעה

 תויצקידניא .םירצומהמ דחא לכל דרפנ הצפה ךרעמ לש ומויק איה םידרפנ םירצומב רבודמש ךכל תפסונ היצקידניא .)(1992) 451
 קובקבו בתנ תמגוד ,ירמגל םידרפנכ םיספתנש םירצומב דחאה והצקש ףצר ינפ לע לובג וק טוטרשב עייסל ,השעמל ,ודעונ הלא
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 .הרישק לע רוסיא םייק םיה תוצראב םג ,רומאכ

 Clayton Act26-ל 3 ףיעסו Sherman Act25-ל 1 ףיעס תוארוה תא הקיספה השריפ תירבה תוצראב

 דאמ םימוד הרישק לע רוסיאל רושקה לכב תינקירמאה הקיספב ועבקנש םיללכה .הרישק לע םירסואכ

 .ילארשיה ןידב ועבקנש םיללכל

 תורחתב העיגפ רבדב הטולח הקזח עבוק )4()ב(א29 ףיעס היפל ילארשיה ןידב העיבקל המודב ,תישאר

 per רוסיא לש ועמשמ per se.27 רוסיא אוה הרישק לע רוסיאה יכ תינקירמאה הקיספה העבק ,רוביצב וא
se תוביסנב החוורה לעו תורחתה לע לעופב התעפשה חותינב ךרוצ אלל הלוספכ תספתנ הקיטקרפהש ,אוה 

 הקזח עבוקה ללכל ליבקמ ללכב רבודמ ,השעמל 28.יפיצפסה קושה תוביסנב תולת אלל ונייה ,תויטרקנוקה

 .הקזחה תוטלחומב םוסרכ םינשה ךשמב לח ,לארשיב ומכ ,ב״הראב םג .רוביצב וא תורחתב העיגפל הטולח

29 

 עבתנה לש )יתועמשמ( קוש חוכ תחכוה אוה רוסיאל םדקומ יאנת ,ילארשיה ןידל המודב תאז ףא ,תינש

 רומאכ ,לארשיב .לארשיב ללכל ,םיהז םניא ךא ,םימוד הז ןורחא ןיינעב םיללכה 30.רשוקה רצומה קושב

 םירוסיא ןיא הב ,ב״הראב .ןילופונומ לעב היהי רשוקה רכומהש רוסיאה תלוחתל יאנתכ שרדנ ,הלעמ

 החכוה תשרדנ ,)יתורחתה חותינל יטנוולר תויהל יושע קושה חוכ יכ ףא( 31הזככ ןילופונומ לעב לע םילטומה

 רוסיאל בורק ב״הראב רוסיאה 32,הז קד לדבהל ףופכב .יטסילופונומ דמעמ לש אלו ,יתועמשמ קוש חוכ לש

 העיגפל הקזח המק – ןכ השע םאו ,וירצומ ןיב רושקל רוסא יתועמשמ קוש חוכ לעבל .ילארשיה ןידב לטומה

 33 .תורחתב

 
 יאנתה ,םוקמ לכמ .סוכ םע הפקו הסכמו טע ,ךסמו בשחמ תמגוד ,רצומ ותואמ קלחכ םיספתנש םירצומ רחאה והצקבו ,םימ
 םירצומ ינשש אצמיי םא םג .קיפסמ יאנת אל ךא ,יחרכה יאנת אוה םידרפנ םירצומ ינש םה םירבודמה םירצומהש ךכב וניינעש
 .176-ו 169 תואקספ ,תועידי ןיינע – תרתומ היהת םהיניב הרישקהש ןכתיי ,םידרפנ םה
25 , 26 Stat. 2091 § 15 U.S.C.A. ,n Antitrust Acthe ShermaT. 
26 212, 38 Stat. 730–14, Pub.L. 63 § , 15 U.S.C.A.he Clayton Antitrust ActT. 
 ללכ .US 2 (1984)Jefferson Parish Hospital Dist. No. 2 v. Hyde 466 , ןיינעב ןידה קספ אוה הז ןיינעב החנמה ןידה קספ 27
 .Northern Pacific Rwy ןיינעב ,ןכל םדוק םינש שמחו םירשעכ עבקנ )Jefferson Parish ןיינעב טפשמה תיב ךמתסה וילע( המוד

v. United States, 356 US 1 (1958)(. ׳ר Hovenkamp, 535 – 534 ׳מעב ,ליעל 1 ש״ה. 
Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania  ׳ר הזכ רוסיא ליטהל היהי ןוכנ ןהב תוביסנה לעו per se ללכ תעיבקל תוקדצהה לע 28

Inc., 388 US 365 (1967). םג ׳ר Richard A. Posner, The Next Step in Antitrust Treatment of Restricted Distribution: 
Per Se Legality, 48 Chic. L. Rev. 6 (1981) )יללכל תוקדצהה חותינל per se ה ללכ – ליגרה ללכה ןיבל םניב לדבהלו-rule of 

reason; הרישקה תייגוסב דקוממ וניא חותינה(. 
 תוקיחרמ תונורחאה םינשהמ תוטלחה רפסמ .ךשמהב ביחרנ הבש תיזכרמה תרוקיבה לוחלח לש אצוי לעופ אוה הז םוסרכ 29
 Rule( תוריבס לש ללכל השעמל ותוא תוברקמו )per se illegality( הטולח הקזח לש ללכמ הרישקל סחיב לעפומה ללכה תא טעמ

of Reason(. םיתעלו ,רשוקה רצומה קושב קושה חוכ תחכוהל רושקה לכב רתוי תורימחמ תושירד תדמעה ידי לע ,בור יפ לע ,תאז 
 ,Over the years, however" יכ שרופמב טפשמה תיב ןייצ ףא םירקמה דחאב .םיפסונ םיניינע חיכוהל עבותה ןמ השירדב ףא

this Court’s strong disapproval of tying arrangements has substantially diminished" (Illinois Tool Works v. 
Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006), at 35). יתב לש םסחיב תוחתפתהה חותינל .וניעב רתונ יסיסבה ללכה ,תאז םע 

 ינקירמאה םיטפשמה דרשמ לש חותינה תא ןכו ,544 – 540 ׳מעב ,ליעל 1 ש״ה ,Hovenkamp ׳ר קוש חוכ תחכוהל השירדל טפשמה
– The United States Department of Justice, Antitrust Division, ANTITRUST ISSUES IN THE TYING AND 

BUNDLING OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, available online at: 
<https://www.justice.gov/atr/chapter-5-antitrust-issues-tying-and-bundling-intellectual-property-rights#i>. 

 .Suture Express, Inc. v. Owens & Minor Distrib., No ׳ר Tenth Circuit-ה לש טפשמה תיב לש הנורחאה תעהמ הטלחהל
16-3065, 2017 U.S. App. LEXIS 4431 (10th Cir. Mar. 14, 2017).  

 Dale C. LaPorte, Business ׳ר וז הקיספ לש הריקסלו per se-ה ללכמ הגיסנה תמגמ ינצינב הניחבהש תמדקומ הביתכל
Justifications for Tying Agreements: A Retreat from the Per Se Doctrine, Note, 17 Western Reserve L. Rev. 257 

(1965 – 1966), at 275 – 280.  
 .ליעל 27 ש״ה 30
31 148 UNITED STATES V. ALUMINUM COMPANY OF AMERICA,  540 U.S. 398 (2004),Verizon v. Trinko, 

F.2d 416 (2d. Cir. 1945). 
 םגש 2019 תנש תליחתמ לחה עבוק ילארשיה תורחתה קוחש םושמ ,רתוי ףא קד הנורחאל ךפה הז לדבה ,)7 ש״ה( הלעמ רומאכ 32
 .ןילופונומ לעב אוה יתועמשמ קוש חוכ לעב
 .ליעל 29 ש״ה ׳ר 33
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  לע יללכ רוסיא עבוק 34אמור תנמאל )1(101 ףיעס .הרוסא הרישק הפוריאב םג

“..all agreements between undertakings, decisions by associations of 
undertakings and concerted practices which may affect trade between Member 
States and which have as their object or effect the prevention, restriction or 
distortion of competition within the internal market, and in particular those 
which… 
(e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties 
of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial 
usage, have no connection with the subject of such contracts”. 

 

 דמעמה אוה יטננימוד דמעמ .יטננימוד דמעמ לש הערל לוצינ לע רסוא אמור תנמאל 102 ףיעס ,ףסונב

 טרפמ ףיעסה 35.ב״הראב ׳יתועמשמ קוש חוכ׳לו לארשיב יטסילופונומ דמעמל )ההז וניא יכ ףא( ליבקמה

 לש הערל לוצינכ )”may, in particular, consist in“( "דחוימ ןפואב ,בשחיהל תולוכיה" תויוגהנתה עברא

 ,ירחסמה גהונל םאתהב וא םעבטמ ,םניאש םיאנתב תואקסע תיינתה ,)d( ק״סב ,ןהבו ,יטננימוד דמעמ

 הרישק לע הפוריאב עובקה רוסיאה םא הלאשה 36.)(e)101 ׳עס לש ונושלל המודב( תואקסעה אשונל םירושק

 םגש ךכ לע דומעל יד ,הז רוביח לש וניינעל 37.הקיספבו הביתכב תקולחמב הנותנ per se רוסיא לעופב אוה

 ילעב םינקחש לע – ב״הראבו לארשיב רוסיאל המודב – לטומה ,הרישק לע רוסיא םייק יפוריאה דוחיאב

 .יתועמשמ קוש חוכ

 הגצוהש םיבתנה רכומ תמגודב .הרישק תררועמש יתורחתה ששחה תא ןיבהל לק ,יביטיאוטניא ןפואב

 תא שוכרל םיצלאנ – םלוכ אל םא – םיבר םינכרצש עמשמ ,ןילופונומ לעב אוה םיבתנה רכומ םא ,הלעמ

 .תורחתב הבגנ היהש ריחמה ןמ הברהב הובג םיבתנה לש םריחמ רשאכ םג ,תאז .ודי לע םירכמנה םיבתנה

 ,םימ קובקב שוכרי בתנ שכורה ןכרצ לכ םא .םימ קובקב תשיכר םינכרצה לע תופכל ןרציה לוכי ,הרואכל

 םה הלאש ףא ,םירחא םינרצי לש םימה יקובקבל שוקיב יד ראשיי אל וב בצמ רצוויהל יושע םירבדה ינפ לע

 רשפאיש רבד ,קושל ץוחמ לא וקחדיי םימה יקובקב םוחתב םירחתמ .םימה יקובקב קושב םיליעי םירחתמ

 ףא .וב םג ןילופונומ לעבל ךופהלו ,םימה יקובקב קוש לע םג טלתשהל םיבתנה םוחתב ןילופונומה לעבל

 השקומ רבסהב – קימעמ טבמב – רבודמ ,ענכשמו טושפ ,יביטיאוטניא ןפואב ,עמשיהל יושע גצומה רבסההש

 .התע הנפנ רבסהבש םיישקל .דאמ

 

 
34 e Treaty on the Functioning of the European Union art. 11, Sept. 5, 2008, 2008 O.J. (C 155) 47 (EC)Th. 
 Case ,הז ןיינעב החנמה ןידה קספב .׳יתועמשמ קוש חוכל׳ וא יטסילופונומ דמעמל חרכהב ההז וניא יטננימוד דמעמ יכ םא 35

27/76 United Brands v. Commission [1978] ECR 207 יכ עבקנ: The dominant position thus referred to by Article 
[102] relates to a position of economic strength enjoyed by an undertaking which enables it to prevent effective 
competition being maintained on the relevant market by affording it the power to behave to an appreciable extent 

independently of its competitors, customers and ultimately of its consumers” )50% לש קוש חתנ ,תאז םע .)65 הקספ 
-Case C-26/86 AKZO v. Commission [1991] ECR I ׳ר( יטננימוד דמעמ תלעב הרבחב רבודמש ךכל הקזח םיקמ הלעמו

3359(. 
36ns making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligatio“…

which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts”. 
‘ ,A Pragmatic Approach to Identifying and Analysing DS Evans, AJ Padilla and MA Salinger :׳גודל ,׳ר 37

Legitimate Tying Cases’ in CD Ehlermann and I Atanasiu (eds), European Competition Law Annual 2003: What 
Is an Abuse of a Dominant Position? (Oxford, Hart Publishing 2006); M Dolmans and T Graf, Analysis of Tying 
Under Article 82 EC: The European Commission’s Microsoft Decision in Perspective ,(2004) 27 World 
Competition 225; D Ridyard, Tying and Bundling – Cause for Complaint? [2005] ECLR 316; Renatto Nazzini, The 
Evolution of the Law and Policy on Tying: A European Perspective from Classic Leveraging to the Challenges of 

Online Platforms (2017) 26 Journal of Transitional Law and Policy 1. 
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 ?םנמאה – תורחתב העיגפו הרישק .2

 הרישקה תליע לע וגקיש תלוכסא לש תרוקיבה .א.2

 יביטיאוטניאה רבסהה תא ונגצהו ,םלועבו לארשיב הרישק לע לחה ןידה ירקיע תא ונרקס םדוקה קרפב

 ,תאז םע .הרישק לע םירוסיאה תלטה תא הרואכל קידצמ הז רבסה .םורגל הרישק הלולעש העיגפל

  .תיעטומ – םדוקה קרפה ףוסב הגצוהש הטושפה היציאוטניאה יכ וארה וגקיש תלוכסאל םיכיישה םידמולמ

 אוה ןושאר גוס :הרישק לש םיגוס ינש ןיב ןיחבהל שי ,הלא םידמולמ ידי לע עצוהש חותינה יפ לע

 הרישק אוה ינש גוס .תוחוקלב תעגופ ךא ,רכומה לש ובצמ תא תרפשמה הרישק ,ונייה .תינעגופ הרישק

 החוורה תא אליממו ,)םינוקהו רכומה( םידדצה ינש לש םתחוור תא הלידגמה הרישק יהוז .הליעי

 לכ ןיא ,)םילגלגו תוינוכמ ,םיכורשו םיילענ( הלעמ ורכזוה ול תואמגוד רפסמש ,ינשה הרקמב .תיפרצמה

 ונעט ךכ ,ןושארה הרקמב .תיתרבח הניחבמ הליעומ הקיטקרפב רבודמ ןכש ,הקיטקרפה תא רוסאל הביס

 חתפנ .שחרתת אל הז גוסמ הרישקש ןוויכמ ,הקיטקרפה תא רוסאל תישעמ הביס ןיא ,םידמולמ םתוא

 גוסמ הרישק רוסאל ישעמ םעט ןיאש הנעטה תא ריבסנו ,תינעגופה הרישקה ,ןושארה הרישקה גוס חותינב

 .הז

 

  תינעגופה הרישקה – 1.א.2

 קרפה ףוסב גצוהש יביטיאוטניאה רבסהה סיסבב תדמועש הירואתב ,וגקיש תלוכסא ידמולמ תנעטל

 חינמ רבסהה 38.ןילופונומה לעב לש קושה חוכ לש )double counting( ״הלופכ הריפס״ השעמל שי םדוקה

 קושה חוכ .ולש קושה חוכ תא )תחא םעפמ רתוי – רעצמלו( םיימעפ הצממ ןילופונומ לעב יכ ,םישמ ילב

 תועצמאב תפסונ םעפו ,ןילופונומבש רצומה רובע יטסילופונומה ריחמה תייבג לש ךרד לע תחא םעפ הצוממ

 לע ואולמב הצומ רבכ קושה חוכש ןוויכמ ,םידמולמ םתוא וריבסה ךכ ,םלוא 39.רשקנה רצומה לש הרישקה

 ,אליממ .רשקנה רצומה קושל םג קושה חוכ תא ףנמל השעמל ןתינ אל ,יטסילופונומה ריחמה תייבג ידי

 .עצבתת אל תאזכ הרישק

 רשא אהי .יטסילופונומ רוחמתל עגונב יסיסב ןיינע לע דומעל שי ,הז ןועיט לש טרופמה חותינל עקרכ

 אלב – רתוי ךומנ ןיבו רתוי הובג ןיב – רחא ריחמ תובגל ןתינ אל ,יטסילופונומה ריחמה לש ורועיש אהי

 תורשפאה .תורחתב רכומ ןותנ םהבש םייתורחת םיצחל םתואב ןותנ וניא ןילופונומ לעב ,ןכא .דספה

 חווטב רעצמל ,וילע תמייאמ הניא תוחוקל ןדבואל ול ומרגיו ונממ ךומנ ריחמב רצומה תא ורחמתי וירחתמש

 תועמשמ ןיא םלוא .יתורחתה ריחמה ןמ הובג היהי יטסילופונומה ריחמה ,ןכא ,אצוי לעופכ 40.ידיימה ןמזה

 לש ויחוור תא םסקממה דיחי יטסילופונומ ריחמ םייק .יתורירש ןפואב עבקנ יטסילופונומה ריחמהש רבדה

 ריחמ ותואמ הובג ריחמל ןילופונומבש רצומה ריחמ תא הלעיש ןילופונומ לעב 41.ןילופונומה לעב

 ןפואב ןטקי םישכורה רפסמ ךא ,רכמיתש רצומה לש הדיחי לכ רובע רתוי חיוורי ילמיטפוא יטסילופונומ

 
38 Bork, 144 – 138 ׳מעב ,ליעל 23 ש״ה. 
.oreclosure, and FTying,  Whinston, M. D. (1989) :המגודל ׳ר .תונוש תורוצב םיבר םירשקהב העיפומ וז תרוקיב 39

Research(No. w2995). National Bureau of Economic  xclusionE )ןלהל: Whinston(, הדמע לש הריקסל .2-1 םידומע 
 דומעו ,207-197 םידומע ,)Posner :ןלהל( NTITRUST LAW A ,OSNERP A.ICHARD R)2009( 'ר תויטפשמ םייניעב וז תיתרוקיב

235. 
 הלאו ,קושל םיפסונ םירחתמ תסינכל ואיבי םיהובגה ויריחמש תורשפאה ןמ םיואמ ןילופונומ לעב םג ,רתוי ךוראה חווטב 40
  :׳ר – ריחמה תדרוהל ומרגי

Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co., 603 F.2d 263 (2nd. Cir., 1979), at 294; Areeda & Hovenkamp, Antitrust 
Law (Aspen Publishers, 2nd ed., 2001), at 720b; Whish & Bailey, supra note 7, at 759 – 760; Valentine Korah, EC 
COMPETITION LAW AND PRACTICE (Hart Publishing, 6th ed. 1997) p. 113. 

 .191 – 190 ׳מעב ,ליעל 7  ש״ה ,Whish & Bailey ׳ר 41
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 תודיחיה תומכ תא לידגי הז ריחממ ךומנ ריחמ הבגיש ןילופונומ לעב .תיאדכ אלל האלעהה תא ךופהיש

 ,יסיסב ןיינעכ ,ןכ לע 42.תיאדכ אלל התחפהה תא ךפוהה ןפואב ןטקי הדיחי לכ רובע חוורה ךא ,תורכמנה

 ריחמ ןילופונומבש רצומה רובע תובגל לוכי וניא ןילופונומ לעבש חינהל ןתינ ,הרישקה תלאשמ קתונמבו

 תעכ הנפנ ,וז תיסיסב הנבות עקר לע .ויחוור ועגפייש אלב ילמיטפואה יטסילופונומה ריחמה ןמ הנוש

 ,ןכרצ לע תופכל תלוכיב – הינתהה דוסיב תודקמתה ךות ,שחרתת אל תינעגופ הרישק יכ הנעטה תרהבהל

  .שוכרל ןיינועמ וניאש רצומ תשיכר ,הרישקה תועצמאב

 רצומה אוה ,רשוקה רצומה ריחמ לש האלעהל ,תוחוקלה תניחבמ ,הלוקש )תינעגופ( הרישק

 תרקייתמ ובש םוכסב רשקנה רצומה תא שוכרל םיניינועמ םניא )הצובקכ( תוחוקלה םא .ןילופונומבש

 היולת הרובע הבגנה ריחמב הליבחה תא שוכרל םתונוכנ השעמלש ירה 43,הרישקה ןמ האצותכ הליבחה

 היה ,בצמה הז םא םלוא 44.יטסילופונומה וריחממ רתוי הובג ריחמ רשוקה רצומה רובע םלשל םתונוכנב

 ןיב רושקל ןתינ אל ,יטסילופונומה ריחמב רוחמת ןתניהב .הליחתכל רתוי הובג )יטסילופונומה( וריחמ

 45.הליבחה תריכממ רכומה יחוור תא לידגיש ןפואב ףסונ רצומל ןילופונומבש רצומה

 יכ ,חיננ :האבה תיסיסבה היצאוטיסה לע תוססובמה תואמגוד יתשב רזעינ ,ןועיטה תשחמה ךרוצל

 בחרתהל תניינועמ הרבחה .ח"ש 100-ב דדוב בשחמ תרכומ ,םיבשחמה קושמ 100%-ב הקיזחמה ,A הרבח

 .ח״ש 2-ב תוינזואה תא םיכירעמ תוחוקלה יכ חיננ .תוינזואה קושל

 ינש לש ריחמה .תוינזוא תיינקב בשחמ תיינק תונתהל הרבחה הטילחמ ,היתופיאש שומימ םשל :'א המגוד
 .X + 100 היהי םירצומה

 :םיירשפא םיבצמ השולש ונכתיי ,יטרואית ןיינעכ

)1( X < 2 )הרבח ידי לע תרכמנ הליבחה ,ונייהA  ח״ש 102-מ הובג ריחמב(; 

)2( X = 2 )הרבח ידי לע תרכמנ הליבחה ,ונייה A קוידב ח״ש 102 לש ריחמב(; 

)3( X > 2 )הרבח ידי לע תרכמנ הליבחה ,ונייה A ח״ש 102-מ ךומנ ריחמב(; 

 שכרית הליבחהש הארנ ,2-מ ןטק X וב הרקמב ?דדובה חוקלה ידי לע תעצומה הליבחה שכרית םיבצמ וליאב

-ב תוינזואה תא ךירעמ אוהו ,)ח״ש 100( הרבחה לש עובקה ריחמב בשחמב ןיינועמ אוה ןכש ,חוקלה ידי לע

 הרקמב םג .ורובע תמלתשמ הקסעה ,ח״ש 2-מ ךומנ ריחמב תוינזואה תא ול העיצמ הרבחהש ןוויכמ .ח״ש 2

 תוינזואה תא ךירעמ אוהו ,הרבחה לש עובקה ריחמב בשחמב ןיינועמ חוקלה ןכש ,הקסעה עצבתת X = 2 וב

 ,ותכרעה תא םאותה ריחמב רמולכ ,ח״ש 2 לש ריחמב תוינזואה תא ול העיצמ הרבחהש ןוויכמ .ח״ש 2-ב

 ריחמב בשחמב ןיינועמ אוה .הליבחה תא שוכרי אל חוקלה ,2-מ לודג X וב הרקמב .ורובע תמלתשמ הקסעה

-מ הובג ריחמב תוינזואה תא ול העיצמ הרבחה ךא ,ח״ש 2-ב תוינזואה תא ךירעמ אוהו ,הרבחה לש עובקה

 
42 Bork, 375 – 372 ׳מעב ,ליעל 23 ש״ה. 
 יתורחתה וריחמו רשוקה רצומה לש יטסילופונומה וריחמ ףוריצל הליבחה תרכמנ וב ריחמה ןיב שרפהל הוושה ריחמב ונייה 43
  .רשקנה רצומה לש
 רשקנה רצומה רובע םלשל םינוכנ םה םא םג הרובע הבגנה ריחמב הליבחה תא שוכרל םינכומ ויהי םינכרצ ,יטרואית ןיינעכ 44
 קוש לע טלתשהל הסנמ ןילופונומה לעב וב ,ןאכ ןחבנה שיחרתבש אלא .הרישקה אלמלא ורובע הבגנ היהשמ רתוי הובג ריחמ
 תא שוכרל םינכרצה םילוכי ,אליממ .)הרישקה ינפל( קוש חוכב קיזחמ וניא אוה הז קושב איה אצומה תחנה ,רשקנה רצומה
  .יתורחתה וריחממ רתוי ורובע םלשל םינוכנ ויהי אלו ,יתורחתה וריחמב רשקנה רצומה
 לוקש ,זאש אלא .דרפנב םירצומה ינש רובע הבגנ היהש הזמ ךומנ ריחמב הליבחה תא רכומ ןילופונומה לעבש ,ןבומכ ,ןכתיי 45
 קוחל )1()ב(א20 ׳עס ׳ר( ינפרוט רוחמתכ העודיה הקיטקרפ ,יתורחתה וריחממ ךומנ ריחמב רשקנה רצומה לש הריכמל רבדה
 רצומה תריכמב יד .ןילופונומבש רצומל ותרישקב ךרוצ ןיא ינפרוט רוחמתב רצומה רוחמת ךרוצלש אלא .)תילכלכה תורחתה
 הבחרהב ונודיי ,תונפרוט תאווסהל ילככ הרישק לש ירשפאה הלעופו ,וז תורשפא .יתורחתה וריחממ ךומנ ריחמב דרפנב רשקנה
 רידהל תלוכיל רושקה לכבש ךכ לע דומעל יד וגקיש תלוכסא ירקוח לש תיסיסבה הנעטה תרהבה ךרוצל ךא .)ב.2 קרפ ׳ר( ךשמהב
 תרוקיבה תנבה ךרוצל ,ךכיפל .הדירומ הניאו הלעמ הניא הרישקה ,וב דומעל םילוכי םניאש ריחמב רצומה רוחמת ידי לע םירחתמ
 הליבחה תריכממ רכומה יחוור תלדגהל ילככ הרישק – רתוי יביטיאוטניאה שיחרתב דקמתהל ןתינ ,הרישק לע רוסיאה םצע לע
 .המצע



12 
 

 ,חוקלה יניעב תוינזואה ךרעל םיסחייתמ רשאכש ,ןייצל בושח .ותניחבמ תמלתשמ הניא הקסעה ןכלו ,ח״ש 2

 ךרע( רצומל סחיימ אוהש ךרעה לע אלא ,קושב רכמיי רצומהש ךירעמ חוקלה ובש םוכסה לע רבודמ ןיא

 46.)תוינזואב ולש ךרוצה תדימ תא םג ראשה ןיב ללוכה

 

 .האבה המגודל רובענ

 )₪ 100-ב דדוב בשחמ תרכומו ,םיבשחמה קושמ 100%-ב ,החנהה יפ לע ,הקיזחמה( A הרבח :'ב המגוד
 תרשוק איהש אלל ,X ריחמב תוינזוא רוכמל הטילחה הרבחה .תוינזואה קושל בחרתהל ,רומאכ ,תניינועמ
 .ח״ש 2-ב תוינזואה תא ךירעמ חוקלה יכ חיננ ,תמדוקה המגודב ומכ .תוינזואל בשחמ ןיב

 > X :םיירשפא םיבצמ השולש ונכתיי ,וז המגודב םג ?םירצומה ינש תא שוכרל הנוקה יופצ םיבצמ וליאב

2, X > 2, ו- X = 2. וב הרקמב X ןיינועמ אוה ןכש ,חוקלה ידי לע ושכריי תוינזואהו בשחמה ,2-מ ןטק 

 תא ול העיצמ הרבחהש ןוויכמ .ח״ש 2-ב תוינזואה תא ךירעמ אוהו ,הרבחה לש עובקה ריחמב בשחמב

 תוינזואהו בשחמה 2-ל הווש X וב הרקמב .ותניחבמ תמלתשמ הקסעה ,ח״ש 2-מ ךומנ ריחמב תוינזואה

-ב תוינזואה תא ךירעמ אוהו ,הרבחה לש עובקה ריחמב בשחמב ןיינועמ חוקלה ןכש ,חוקלה ידי לע ושכריי

 הקסעה ,ותכרעה תא םאותה ריחמב רמולכ ,ח״ש 2 ריחמב תוינזואה תא ול העיצמ הרבחהש ןוויכמ .ח״ש 2

 בשחמה תיינקב קפתסיו ,תוינזואהו בשחמה תא הנקי אל חוקלה 2-מ לודג X וב הרקמב .ותניחבמ תמלתשמ

 ןוויכמ .ח״ש 2-ב תוינזואה תא ךירעמ אוהו הרבחה לש עובקה ריחמב בשחמב ןיינועמ אוה ןכש ,תאז .דבלב

 בשחמל עגונב הקסעה ,ח״ש 2-מ הובג ריחמב תוינזואה תאו עובקה ריחמב בשחמה תא ול העיצמ הרבחהש

 .אל – תוינזואל עגונב הקסעה וליאו ,ותניחבמ תמלתשמ

 םירצומה ינש תא שוכרי חוקלה םישיחרתה ינשב :תוהז תואצותה תואמגודה יתשב ,תוארל ןתינש יפכ

 ןיב( םירצומה ינש תא שוכרי אל חוקלה X < 2 וב ישילשה הרקמב וליאו ,X = 2 וא X > 2 םהב םיבצמב קר

 היינשה המגודהו ,הרישק לש המגוד איה הנושארה המגודה .)םידרפנ םירצומ ינשכ םא ןיבו ,הליבחכ םא

 הריבגמ הניא הרישקה יכ הלוע – תוהז ויה רומאכש – תואצותה חותינמ .םירצומ ורשקנ אל הב המגוד איה

 האצות לע אקווד עיבצמ וגצוהש םירקמה ינש ןיב תואצותב דיחיה לדבהה :ןכ לע רתי .תוינזואה תריכמ תא

 וצר אלש תוחוקל וצלאנ הרישקה תמגודבש אוה ךכל םעטה .ןילופונומה לעב תניחבמ הרישקה לש תילילש

 המגודב וליאו .בשחמה תריכמ לע םג רתוול הצלאנ הרבחהו ,הלוכ השיכרה לע רתוול תוינזואה תא שוכרל

 וצלאנ אל X-מ תוחפב תוינזואה תא וכירעהש תוחוקל םתוא ,םירצומה ןיב הרשק אל הרבחה הב ,היינשה

 .)חוור הרבחה הקיפמ דרפנב םתריכממ םגש( םיבשחמה תא תוחפל שוכרל ולכיו ,הליבחה יביכר לכ לע רתוול

 תובקעב הלע אל רשקנה רצומל עגונב חוקלה יפלכ רכומה לש הייפכה חוכ יכ דמלמ ליעלש חותינה

 .ןילופונומה לעב לש קושה חוכב לופכ שומיש תושעל ןתינ אלש ךכב ,רומאכ ,ץוענ ךכל רבסהה .הרישקה

 ןתינ אל , ןילופונומבש רצומה רובע יטסילופונומה ריחמה תעיבק לש ךרד לע ואולמב הצומ הז חוכש רחאל

 .הוולנה רצומה תשיכרל ןכרצה "תייפכ" ךרוצל ףסונ שומיש וב תושעל

 
 תולעל ,תילכלכ הניחבמ ,הלוקש המצע הרישקה רכזוהש יפכש ךכמ םלעתמ אוהש םושמ ,רסחכ תואריהל לולע ליעלש חותינה 46
 םירצומה תא שוכרל ,הרישקה אלמלא םהל תדמוע התיהש ,תורשפאה תא םידבאמ תוחוקלה .תוחוקלה לע תלטומה תפסונ
 םירחא .תמדוק השיכרמ תוינזוא םהל ורתונש םושמ ,ללכ תוינזוא שוכרל םיניינועמ םניא םימיוסמ תוחוקלש ןכתיי ,ךכ .דרפנב
 הרבח ידי לע תורכמנה תוינזואה יכ )קדצב אלש וא קדצב( םינימאמ םהש םושמ ,A הרבחמ תוינזואה תא שוכרל םיניינועמ םניא
B רתי .הלאב אצויכו ,םיימירזת םיישק לשב רתוי רחואמ דעומב תוינזואה תא שוכרל םיפידעמ םירחא תוחוקל .רתוי תויתוכיא 
 .חותינה תא הנשמ וניא הז ןיינע ,םלוא .ריחמ ומצעלשכ אוה תוינזואה תא שוכרל אלש רוחבל תורשפאה ןדבוא םצע :ןכ לע
 .ח״ש 102-מ ההובג ,םתניחבמ ,היהת הרושקה הליבחה לש תולעה ,ח״ש 2 קוידב תוחוקלל תווש תוינזואה רשאכ יכ ,קר ועמשמ
 תניחבמ ,׳הלוע׳ המצע הרישקהו ,ח״ש 1.99 ,המגודה ךרוצל ,תווש ןמצע תוינזואה וב הרקמה השעמל אוה X=2 וב הרקמה וליאו

 .הנוש וניא יסיסבה חותינה .ח״ש 0.01 ,תוחוקלה
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 הליעיה הרישקה – 2.א.2
 תתב גצוהש חותינה .רכומל הליעומה הרישק םלועל ןכתית אלש הניא ליעל גצוהש חותינה ןמ הנקסמה

 חתפב  ןיוצש יפכ ךא .תוחוקלל ךרע הפיסומ הניאש הרישקב ,ונייה .תינעגופ הרישקב דקמתה םדוקה קרפה

 הרישק ןכתית יכ םימיכסמ וגקיש תלוכסא ירקוח םג .הליעי הרישק – הרישק לש ףסונ גוס ונשי ,קרפה

  .םישכורה לש םחוור תא )םג( הלידגמ וז רשאכ ,רכומל הליעומה

 הרישקה רשאכ יכ תוארל ןתינ תוינזואל בשחמ ןיב A הרבח העציבש הרישקה לש המגודל בושנ םא

 ,ןבומכ ,תאז .תוחוקלה )לש טלחומ בור וא( לכ ידי לע שכרית הליבחהש חינהל שי ,הקסע תויולע התיחפמ

 היהת הרישקה הז הרקמב .הרישקה תובקעב םולשתה תפסותמ הובג ןכרצל ךסחנש ריחמהש ךכל ףופכב

 םג םישכור בשחמ םישכורה םינכרצה )לש טלחומ בור וא( לכ יכ חיננ םא ,המגודל ,ךכ .A הרבחל םג תיאדכ

 תונחל בשחמה תא םישכור םה הב תונחה ןמ רבעמב ךורכה ןמזה תא עיקשהל םיצלאנ ךא ,תוינזוא

 תא ךכב םיכסוח תוחוקלה .דרפנב היביכר תשיכר תחת הליבחה תא שוכרל תוחוקלה ופידעי ,תוינזואה

 תא ,)םיבשחמה תא תרכומה תונח ואצמש רחאל( תוינזוא תרכומה תונח רחא שופיחב תוכורכה תויולעה

 ויהש ריחמה ךסמ הובג ריחמ הליבחה רובע םלשל םינכומ ויהי םינכרצה ,ךכיפל .ילוכו וזה תונחל העגהה

 ןיחבהל בושח ,םלוא .תרשוקה הרבחל םלתשת הרישקה ,הזכ הרקמב .היביכר רובע דרפנב םלשל םינכומ

 ,תיתרבח הניחבמ הליעומ הרישקב השעמל רבודמ ,ךכיפל .תוחוקלל םג הליעומ הרישקה הזכ הרקמבש

 םפוריצש ,םינוש םיביכר ללוכה ,רצומ השעמל העיצמ הרבחה .תינוכמל וידר רישכמ לש הרישקל המודה

 47.)דרפנ רצומכ בשחיהל לוכי ומצע ינפב ביכר לכ םא םג( תוחוקלה יניעב םייוצר הזככ םתריכמו דחא רצומל

 םירצומה תשיכר ינפ לע )׳וידר םע תינוכמ׳ וא( ׳תוינזוא םע בשחמ׳ רצומה תא שוכרל םיפידעמ תוחוקל

 םידדצה ינש לש החוורה תא הז הרקמב הלידגמ הליבחה לש הריכמ ,ךכיפל .דרפנב הליבחה תא םיביכרמה

 .)רחאה לש ותחוורב העיגפ אלב ,םהמ דחא לש החוורה תא הלידגמ רעצמלו( ח״ש 102-מ הובג הריחמ םא םג

  48.הרסואל םעט לכ ןיאו תיתרבחה החוורה תא הלידגמ וזכ הרישק ,אליממ

 הרישק .יתורחת ששח לכ תררועמ הניא הרישקש ,ןועטל וגקיש תלוכסא ירקוח תא ליבוה ליעלש חותינה

 תא הלידגמו םידדצה ינש תא תתרשמ ,הליעי איה וב םוקמ קר שחרתת איה ,םלוא .שחרתהל היושע ןכא

 תרשוקה הרבחב םג היבו הינמ עגפת וזכ הרישקש ןוויכמ ,שחרתת אל תינעגופ הרישק .תיתרבחה החוורה

 49.הרישק לע רוסיא תלטהב םעט ןיא ,ןעטנ ךכ ,אליממ .המצע

 

 
47 Evans & Salinger, ׳ר – רצומ ותוא לש םיביכר תרישקל םידרפנ םירצומ תרישק ןיב ןוימדה ןיינעל( 41 ׳מעב ,ליעל 21 ש״ה 
 .)םש ,17 ש״ה
 ,תורשקתהה אשונל תעגונ םילבוקמ רחסמ יאנתל םאתהב וא העבטמש הרישק חרכהב הניא הליעי הרישקש ,ךכ לע דומעל בושח 48
 ידכ דע הזל הז םירושק תואריהל םירצומה םייושע ,ןאכ ואבוהש תואמגודה יתשב .תילכלכה תורחתה קוחל )ב(א29 ףיעס ןושלכ
 אל אליממו ,תורשקתהה אשונל תעגונ )םילבוקמ רחסמ יאנתל םאתהב – רעצמלו( העבטמש וזכ איה הרישקה יכ רמול ןתינש ,ךכ
 ,םיבשחממ דרפנב תוינזוא תושכרנ תובר םימעפ יכ ,רוכזל שי ,תאז םע .ןידה יפ לע הרוסא הרישקכ הלאה תואמגודה הנבשחית
 רחסמ יאנתל םאתהב תורשקתהה אשונל תעגונ הניאש ,הליעי הרישקל תופסונ תואמגוד לע בושחל ןתינ יאדו ,םוקמ לכמ .ךפיהלו

 הניא הרישק םיתעל יכ ,רוכזל שי דוע .םירסלק וא תורבחמ םע בג קית ,ילמשח רישכמל תוללוס תליבח תרישק תמגוד ,םילבוקמ
 ינגנל סחיב ,המגודל ,הרק ךכ .״תיעבט״ל ןמזה תוברב תכפוה איה התוליעי חכונ ךא ,הנושארל תעצובמ איהש תעב ״תיעבט״
 .דחא רצומכ םתוארל יעבט םויכ וליאו ,דרפנב םירצומה ינשמ דחא לכ רכמנ םינש רפסמ ינפל דע .םידיינ ןופלט ירישכמו הקיזומ
 .ןלהל 111 – 105 ש״הל הוולנה טסקטב ׳ר
49 Bork, ליעלש תומגודב העצוהש הטושפה הקולחה ןמ תבכרומ טעמ תואיצמהש ,וילאמ ןבומ . 365– 381 ׳מעב ,ליעל 23 ש״ה. 
 היקלח יווש ךסמ לודג הליבחה יווש םרובע תוחוקל – םיגוסה תשולשמ תוחוקל םימייק )רשקנו רשוק( םירצומ ינש לכל יכ ,ריבס
 ןטק הליבחה יווש םרובע תוחוקלו ;)ינשה בצמה( היקלח יווש ךסל קוידב הווש הליבחה יווש םרובע תוחוקל ;)ןושארה בצמה(

 תא שוכרל וכישמיש תוחוקלה תצובק םא .יסיסבה חותינה תא תונשל ידכ ןיא ךכבש אלא .)ישילשה בצמה( היקלח יווש ךסמ
 תצובק ידי לע ״הסוכי״ םישטונה תוחוקלה תצובקמ חוורה ןדבואש ךכ ,השיכרה תא וקיספיש תוחוקלה תצובקמ הלודג הליבחה
 .שחרתת אל הרישקה ,אל םא .שחרתת הרישקה ,רצומה תא שוכרל וכישמיש תוחוקלה



14 
 

 וגקיש תלוכסא ירקוח לש חותינב םוסרכה .ב.2

 תינעגופה הרישקה תונכתיה – תרחואמה הביתכה – 1.ב.2
 
 םהב םיבצמ תרוש לע העיבצהו ,וגקיש תלוכסא ירקוח לש תפרוגה הנעטה תא הגייס רתוי תרחואמ הביתכ

 םיבצמ .תינעגופ הרישק לש התונכתיה לע רמולכ – רשוקל תיחוור תויהלו םינכרצב עוגפל הלולע הרישק

 החנהה תא םילבקמ םלוכש אוה ורקסייש םירבסהה לכל ףתושמהש ,ןייצנו םידקנ .הרצקב ןאכ ורקסיי הלא

 ,תורחת תמר התוא היהת רשא היהת ,םיקוושה ןמ דחא לכב יהשלכ תורחת תמר ןתניהב היפל תיסיסבה

 החנהה תחת רתוח וניא םירבסהה ןמ דחא ףא .דבלב תחא םעפ )רבטצמב( ולצנל ןתינו ,עובק אוה קוש חוכ

 דחא קושב קוש חוכב שמתשהל ןתינ אל ,םיקוושה ןמ דחא לכב העובק תורחת תמר ןתניהב היפל תיסיסבה

 טעמל יכ לכה לע םכסומ .ןושארה קושב תויחוורב העיגפ אלב ףסונ רצומ רובע רתוי הובג ריחמ תובגל ידכ

 – ״ספא םוכס קחשמ״ איה ינש קושל דחא קושמ קוש חוכ תרבעה ןלהל ורקסייש םיגירח םיבצמ ינשב

 וניא םירבסהה ןמ דחא ףא ,הז ןבומב .רשוקה קושב חוורה תא חרכהב זזקי רשקנה קושב ףדועה חוורה

 ביחרנ םהבש ,הז רוביחב םיעצומה םירבסהה לש םדוחיי היהי ךכב ,רומאכ .ףונימ לש רבסה ,השעמל ,עיצמ

 .אבה קרפב

 הקיטקרפ איה תונפרוט .תונפרוט לש היצאוטיס אוה תינעגופ תויהל היושע הרישק וב ןושארה בצמה

 קוחדל תנמ לע ,ןמז ךרואל רמשל ןתינ אלש הכומנ המרל רצומה ריחמ תא תיחפמ ןרצי התרגסמב תירחסמ

 ,תיתורחת-לע המרל רצומה ריחמ תא ןרציה הלעמ ,קושה ןמ םיאצוי הלאש רחאל .קושה ןמ וירחתמ תא

 קושב ןילופונומה לעב תמגודל בושנ םא .תונפרוטה תפוקתב וידספה לע ותוא םיצפמה םיחוור ףרוגו

 סנכיהל הסנמ הרחתמ םיבשחמ ןרציש תעב .ח״ש 50 אוה בשחמ לש יתורחתה וריחמ יכ חיננ ,םיבשחמה

 רחאל .קושה ןמ קחדיי והרחתמש תנמ לע ,ח״ש 49-ל בשחמ לש וריחמ תא ןילופונומה לעב תיחפמ ,קושל

 המגודב יטסילופונומה וריחמ – ח״ש 100-ל בשחמה ריחמ תא תולעהלו בושל היהי ןתינ הרחתמה תאיצי

 דומעל יד הז רוביח לש וניינעל .הז רוביח תרגסממ גרוח תונפרוט לע תויטפשמה תולבגהב בחר ןויד .הלעמ

  50.םיה תונידמב ןהו לארשיב ןה םייק תונפרוט לע רוסיאש ךכ לע

 תודוה תרשפאתמ תונפרוט ,ילכלכ ןיינעכ .הרישקמ ירמגל קתונמב ,ןבומכ ,שחרתהל הלוכי תונפרוט

 ילכלכ ״המישנ ךרוא״ לעב הרחתמ .םירחתמה ןמ רתוי הכורא הפוקת ךשמ םידספה תאשל ףוג לש ותלוכיל

 קיפסמ תכשוממ הפוקתל רצומה ריחמ תתחפהב ,רומאכ ,ול יד .וירחתמ תא רידהל ידכ הרישקל קקזנ וניא

 לעב ,ליעל הגצוהש םיבשחמה קושב ןילופונומה לעב תמגודב ,ךכ .תורחתב דומעל לכוי אל הרחתמהש ךכ

 .םיבשחמל תוינזוא רושקל ךרוצ לכ ול ןיאו ,ח״ש 49-ל בשחמה ריחמ תתחפהב קפתסהל לוכי ןילופונומה

 םייקה ,תונפרוט לע רוסיא ןתניהב .היוהיז לע תושקהלו תונפרוטל הווסמ שמשל היושע הרישק ,תאז םע

 םיכילה תטיקנל םיוסמ ףסמ ךומנ ריחמב וירצומ תא רכומה ןרצי ףושח ,טפשמה תוטישמ לודג קלחב רומאכ

 םלועל אוה תונפרוט ןיגב העיבת תליע סוסיב ,םנמא .םייחרזא םיכילה ןיבו םיילילפ םיכילה ןיב ,ודגנ

 עבותהש םושמ ,השעמה ייחב דאמ השק ןיינע איה ינפרוט ריחמ אוה ריחמ הזיא העיבקה – השק המישמ

 רכומל עייסל הלוכי הרישק םלוא 51.עבתנה לש תויולעה הנבמל סחיב תובכרומו תונוש תודבוע חיכוהל שרדנ

 לעב לע רוסיא לחש חיננ ,תוטשפה ךרוצל .התחכוה לעו תונפרוטה יוהיז לע רתוי דוע תושקהלו ,תאז הדוקנב

 תריכמ ליעלש המגודב ,הזכ הרקמב .)יתורחתה וריחמ( ח״ש 50-מ ךומנ ריחמב בשחמ רוכמל ןילופונומ

 
 .U.S. 209 Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp 509 ,;תילכלכה תורחתה קוחל )1()ב(א29 ףיעס 50
 02369-, [2009] IFrance Télécom v Commission 202/07 P-C; 35note  supra; Akzo, (1993) 

 :׳ר ינפרוטכ עובקל שיש ריחמה והמ הלאשב ןוידל 51
Philip A. Areeda & Donald F. Turner, Predatory Pricing and Related Prices Under Section 2 of the Sherman Act, 
88(4) Harvard L. Rev., 697 (1975). 

 .ןלהל 66 – 60 ש״הב ןויד םג ׳ר
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 לעו םייטרפ םיעבות לע ,הפיכא תויושר לע תושקהל היושע ח״ש 51.90 לש ריחמב תוינזואו בשחמ לש הליבח

 לש ריחמ יכ קר אל חיכוהל ךרטצי יטרפ עבות 52.םיבשחמב תונפרוטב השעמל רבודמ יכ תוהזל טפשמה יתב

 םע דדומתהל םג אלא – המצעלשכ דאמ תבכרומ המישמ ,רומאכ – ינפרוט ריחמ אוה בשחמ רובע ח״ש 49

 תוינזואהו ,ח״ש 50 לש )ינפרוט אל( ריחמב רכמנ בשחמה היפל ןילופונומה לעב לש תירשפא הנגה תנעט

 .ח״ש 1.90 לש ריחמב

 חוקיפ לטומ וב הרקמ אוה תינעגופ הרישקל תורשפאה לע תרחואמה הביתכה העיבצה וב ינשה בצמה

 ןילופונומבש רצומה תא רוכמל רסאנ ןילופונומה לעב לע וב בצמ ,ונייה 53.ןילופונומבש רצומה לע םיריחמ

 הווסמ איה – תונפרוט לש הרקמב הלעופל המוד הז הרקמב הרישקה לש הלעופ .םיוסמ ףס לע הלועה ריחמב

 םירדסאמה םיפוגה לע תושקהל היושע ףסונ רצומ םע דחי ןילופונומבש רצומה תריכמ .הרוסאה הלועפה תא

 ןמ הובג ריחמ ןילופונומבש רצומה רובע הבג ןילופונומה לעבש תוהזל םייטרפ םיעבות לעו םיחקפמהו

 ןמ .התהוז רתיה תייבג םא םג ,תשרדנה המרב רתיה תייבג תא חיכוהל םהילע השקמ איהו ,רתומה ריחמה

 לעב ןיינועמ ,תונפרוט לש הרקמב .תונפרוט לש הרקמה ןמ ךופה הרקמב רבודמ ,תילכלכה הניחבה

 הרקמב .תאז תושעל וילע רסאנ ךא ,)ליעלש המגודב םיבשחמ( רשוקה רצומה ריחמ תא תיחפהל ןילופונומה

 ,)תיטסילופונומה ותמרל דע( רשוקה רצומה ריחמ תא תולעהל ןילופונומה לעב ןיינועמ ,םיריחמ חוקיפ לש

 ח״ש 99-מ רתוי תובגל A הרבח לע רסאנ וב בצמ לע בושחל ןתינ ,ליעלש המגודב .תאז תושעל וילע רסאנ ךא

 .הרבחה לש היחוור תא אישהל היופצו ,יקוש ןיינעכ תירשפא ח״ש 100 לש ריחמ תייבגש ףא ,בשחמ רובע

 לש ךס הבגנ ילכלכ ןיינעכש הדבועה יוהיז לע השקמ ׳תוינזואו בשחמ׳ תליבח רובע ח״ש 102 לש ךס תייבג

 99 התבגש ,המגודל ,ןועטל A הרבחל תרשפאמ הרישקה .תוינזואה רובע ח״ש 2-ו בשחמה רובע ח״ש 100

 .תוינזואה רובע ח״ש 3-ו בשחמה רובע ח״ש

 לש קושה ריחמ םא .תרוקיב ינפמ ןיטולחל ןילופונומה לעב תא תנסחמ הניא הז גוסמ האווסהש ןבומ

 לעב ,תוינזואה רובע ח״ש 3 תובגל היה לוכי אל ןילופונומה לעבש תואדווב עובקל רשפאמ )ח״ש 2( תוינזוא

 לע דאמ תושקהל היושע הרישקה ,תאז םע .תויחרזא תועיבתלו תויצקנסל ףושח תויהל יופצ ןילופונומה

 םירשקנ רשאכ המכו המכ תחא לע .הגירח התוא תחכוה לעו רתומה ילמיסקמה ריחמה ןמ הגירחה יוהיז

 .הנקתהו חולשמ ,תוירחא ,תוינזוא ,בשחמ ןוגכ ,םירצומ המכ

 שמתשהל יושע ןילופונומ לעב ,תיצמתב 54.ריחמ תיילפהל ילככ אוה הרישקב ישילש ירשפא שומיש

 רובע רתוי הובג ריחמ תייבגל ילככו ,רשוקה רצומל םינוש םינכרצ לש שוקיבה תדימאל ילככ רשקנה רצומב

 רכממב ןילופונומ לעב לע בושחל ןתינ המגודכ .ורובע רתוי םלשל םינכומה םינכרצה ןמ רשוקה רצומה

 ןהל םיסחיימה םינכרצמ םוליצה תונוכמ רובע ךומנ ריחמ תובגל ןיינועמ ןילופונומה לעב 55.םוליצ תונוכמ

 תואקסע עוציב תועצמאב ויחוור תא לידגהל ךכו ,הובג יווש ןהל םיסחיימה םינכרצמ הובג ריחמו ,ךומנ יווש

 
 "יטסילופונומ דמעמ לש הערל לוצינ" סנכב ,םייקסעה םילבגהה תושר לש ישארה ןלכלכה זא ,תליא ףסא ר"ד ןתנש האצרה ׳ר 52
 תטיסרבינוא ,לוהינל הטלוקפה ,יגטרטסא לוהינל ץיברוה ילא ןוכמ ,היצלוגרו םייקסע םילבגה םורופ ידי לע 2015 לירפאב ךרענש
 .)5bEVojzjQAhttps://www.youtube.com/watch?v=w( .ביבא-לת
 ,available online at: <in Sales and Price Discrimination-TieS. J. Liebowitz ,  ׳ר 53

Tying and ; Stefan Holzweber, >in/ei1983.html-https://www.utdallas.edu/~liebowit/knowledge_goods/tie
, 14 European Competition Journal 342, at 349Bundling in the digital Era. 

 תיילפה ,ךשמהב רבסויש יפכ .תורחתב עוגפל הלוכי הניא הרישק יכ ונעט וגקיש תלוכסא ירבחש ינפל הנושארל עצוה הז רבסה 54
 Ward S. Bowman, Tying Agreements and the- ׳ר ומצע רבסהל .תיתורחת הניחבמ תינעגופכ חרכהב תספתנ הניא ריחמ

Leverage Problem, 67 Yale L.J. 19 (1957). 
 .Einer Elhague, Tying, Bundled Discounts, And The Death Of The Single Monopoly Profit, 123 Harvard L ג ׳ר

Rev. 397, at 404 – 405 (2009) . 
 ..US 1 (1912)Henry v. A.B. Dick Co 224 , ןיינעב תמדקומה תינקירמאה הקיספה ןמ הרקמ לע ,םייונישב ,תססובמ המגודה 55
 ׳מעב( ליעל ,Bowman לש ורמאמב גצומ הרקמה .ליסנטס תועצמאב לופכש תונוכמל ויד תוינסחמ לש הרישק הנודנ הרקמ ותואב

 לשב םידדצה ינשל היוצרה ,הליעומ הרישקל תירשפא המגודכ ןהו ,ריחמ תיילפהל תשמשמה הרישקל תירשפא המגודכ ןה ,)24
 .םייגולונכטה היתונורתי
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 ,דיחא יטסילופונומ ריחמ תייבג םוקמב( ןהמ תחא לכב ירשפאה ילמיסקמה ריחמה תייבגו ןתינה לככ תובר

 אלא .)ותשיכרמ וענמיי יטסילופונומה וריחממ ךומנ ריחמב רצומה תא םיכירעמה םינכרצש ךכל איביש

 עבטמ ןכש ,תאז .םוליצה תנוכמ תריכמ תעב םינושה םינכרצה ןיב ןיחבהל לוכי וניא ןילופונומה לעבש

 םינכרצכ םמצע גיצהל ץירמת םהל שיו ,הנוכמה רובע רתוי ךומנ ריחמ םלשל  םיפידעמ םינכרצה לכ םירבדה

 ךכ ,ךומנ ריחמב ןמצע תונוכמה תא רכומ ןילופונומה לעב ,ןכ לע .דבלב ךומנ ריחמ םלשל םינכומה

 הובג ריחמב הנוכמה תא םיכירעמה תוחוקלה לכ ידי לע – קויד רתיל – וא( תוחוקלה לכ ידי לע הנשכריתש

 .תונוכמל םוליצ יפד ונממ שוכרל תוחוקלה תא ןילופונומה לעב בייחמ ,ליבקמב .)תועצומ ןה וב ריחמה ןמ

 .יתורחתה םריחממ הובג ריחמב ןילופונומה לעב רכומ ונממ שוכרל םיבייח םינכרצהש םוליצה יפד תא

 שוכרל הנוכמה ישכור לש בויח תמגוד – תיזוח תויהל היושע איה .תונש תורוצ שובלל הלוכי הז גוסמ הרישק

 םיפדב שומיש לש הרקמב הנוכמל ןרציה לש תוירחא תלילש וא יוציפ תעיבק ךות ,דבלב רכומה ןמ םיפד

 ,םימיוסמ םיפד קר הכותל סינכהל היהי ןתינש ךכ הנוכמה בוציע – תיגולונכט תויהל היושע איהו ;םירחא

 תנוכמב םימוליצה תומכ ןיב יבויח םאתמ ונשי םא ,אהת רשא הרישקה תקינכט אהת .ןרציה רכומ םתואש

 תנוכמ( הליבחה רובע רתוי הובג ריחמ תובגל תרשפאמ הרישקה ,הנוכמל שמתשמה סחיימש יוושל םוליצה

 םוליצ תונוכמ ינכרצ ומלשיש םימולשתה ךס .רתוי הובג הנוכמל חוקלה סחיימש יוושהש לככ )םיפדו םוליצ

 ריחמ – םיפדהו םוליצה תנוכמ – הליבחה רובע םוי לש ופוסב םלשי םינכרצה ןמ דחא לכ ןכש ,לדגי רכומל

 לידגת ךא ,ןכרצה ףדוע תא ןיטקת הזכ הרקמב הרישקה .הרובע םלשל ןכומ היהש ילמיסקמה ריחמל בורקה

 56.ןרציה ףדוע תא

 ,ןעטנ .תורחתב העיגפל הרישקב ירשפא יעיבר שומיש םג העיצה וגקיש תלוכסאל תרחואמה הביתכה

 קוש( רשקנה רצומה קושב תורחתה תמר תא תונשל ידכ הז חוכב שמתשהל לוכי ׳א קושב קוש חוכ לעבש

 ׳ב קושב לקשמה יוויש יונישל איבמה ןפואב ,׳ב קושב םירחתמה לש תיקלח המיסח תועצמאב ,תאז .)'ב

 רוכמל ךירצ םימה קושב רכומ יכ םיחינמ םא ,םימה יקובקבו םיבתנה תמגודב ,ךכ .וב םיריחמ תיילעלו

 םיילרנימה םימה יקובקב קושמ קלח תמיסח ,תועובקה ויתויולע תא תוסכל ידכ םימ יקובקב 300 תוחפל

 יתורחת-לע לקשמ יווישל איבהל הלולע ,רשוקה רכומה ןמ םימ יקובקב )םג( שוכרל םיבתנ ינכרצ בויח ידי לע

 תרישק ,םיבתנ םג םישכור םכותמ 800-ש ,םינכרצ 1,000 םנשי םימה קושב םא .םיילרנימה םימה קושב

 ,םינכרצ 200 רתויה לכל תרשל ותורשפאבשכ םימה קושב הרחתמה תא ריאשהל הלולע םיבתנל םימ יקובקב

 תאלעה .)קושב תועובקה ויתויולע תא תוסכל ידכ( םיילרנימה םימה ריחמ תא תולעהל ותוא בייחיש רבד

 57.רכומ אוהש םימה יקובקב ריחמ תא תולעהל םיבתנה קושב ןילופונומה לעבל םג ליבקמב רשפאת וז ריחמ

 – ןילופונומה לעבו ,רשוקה רצומה קושב תורחת תחתפתמ ןהב תוליבקמ תויצאוטיס ראתל ןתינ ,ףוסבל

 קושב ותבירי לש היתויולע תא הרישקה תועצמאב לידגמ – הז קושב תורחתה םע דדומתהל לגוסמ וניאש

 
 בורק הרקמ .Co. v. United States, 332 U.S. 392 (1947) International Salt  אוה ריחמ תיילפהל הרישק השמיש וב הרקמ 56
 ןיא םירצומה ינשל שוקיבה ןיב רשאכ( םהינש יבגל קוש חוכב קיזחמ רכומהש ,םירצומ ינש לש םינכרצ ןיב ריחמ תיילפה אוה
 .George J. Stigler, United States v. Loew’s Inc.: A Note on Block-Booking, 1963 SUP ׳ר – )הקזח תיבויח היצלרוק

CT. REV. 152.. תרחואמ הביתכ ךא ,׳ב רצומל שוקיבל ׳א רצומל שוקיבה ןיב ילילש םאתמ חנוה ,רלגיטס לש ירוקמה לדומב 
 ׳ר – ׳ב רצומל שוקיבל ׳א רצומל שוקיבה ןיב הקזח תיבויח היצלרוק ןיא וב הרקמ לכב תיטרואית ירשפא רבסההש התארה רתוי

William James Adams & Janet L. Yellen, Commodity Bundling and the Burden of Monopoly, 90 Q.J. ECON. 475 
(1976); R. Preston McAfee et al., Multiproduct Monopoly, Commodity Bundling, and Correlation of Values, 104 

Q.J. ECON. 371 (1989). ןמ תעבונה ,רכומה לש ותואר תדוקנמ הרישקה תויחוורל ףסונ רבסהב רבודמ ,הז רוביח לש וניינעל 
 יחכונה רשקהב ,תיפרצמה החוורה תניחבמ תיתייעב העפות ,ללככ ,איה ריחמ תיילפהש רורב אלש םגה .ריחמב תולפהל תלוכיה
 – םינכרצה תחוורב העיגפ ךות ,םילדג םיקוושה ינשמ דחא לכב רכומה יחוור הב היצאוטיסב רבודמ – לדומה תוחנה ןתניהבו –
 ,ליעל Bowman ׳ר – Bowman ידי לע עצוהש ירוקמה חותינהמ ףא םילוע םירבדה ,השעמל .407 – 405 ׳מעב , .Elhague, id ׳ר
 קלחל סחיב תוחפלש החנהב ,׳ב רצומל שוקיבל ׳א רצומ לש וריחמ ןיב הקיזה אקווד השגדוה רשקה ותואב יכ םא ,27 – 25 ׳מעב
 .ךפיהלו ,׳א רצומל םילשמ רצומכ קר שמשמ ׳ב רצומ םינכרצה ןמ
   .258 ׳מעב ,ליעל 29 ש״ה ,LaPorte ׳ר )תוחפ טרופמ ךא( המוד חותינל .417 – 413 ׳מעב ,id., Elhague ׳ר 57
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 אל החנה חינמ רבסהה 58.רשקנה רצומה תא רשוקה רצומה םע רוכמלו רצייל הבויח ידי לע רשוקה רצומה

 אקווד רתוי ליעי הרחתמ םע דדומתהל השקתמ ןילופונומה לעב הב היצאוטיסב ןניקסע היפל תיביטיאוטניא

 תויולע עיקשהל ןילופונומה לעב ותוא בייחמ ,הרחתמה לע םיישק םירעהל ידכ .ןילופונומ ול שי ובש קושב

 רצומה קושב תורחתה תמר לע עיפשהל ןתינ ,תרחואמה הביתכה יפ לע ,ןאכ ףא .קושל סנכיהל ידכ תופסונ

 לעב ליבגמ ,םירקמה ינשב .יעיברה רבסהל המוד רבסה אוה הז רבסה .הרישק תועצמאב )רשוקה(

 דועב .הז קושב רצומה ריחמ לש תיביטקפא התחפה ידי לע םיקוושה ןמ דחאב וירחתמ תא ןילופונומה

 ,םתוהמב ךא .רשוקה רצומה קושב ישימחה רבסהה דקוממ ,רשקנה רצומה קושב דקוממ יעיברה רבסההש

 .הזל הז םירבסהה םימוד

 

 תרחואמה הביתכב ועצוהש םירבסהה תולבגמ – 1.ב.2

 היפל וגקיש תלוכסא ירקוח לש הנעטה תחת רתוח הרישקב ןומטה העיגפה לאיצנטופל םירבסהה יוביר

 וגקיש תלוכסא ירקוח לש תיסיסבה הנבותה ,הב םוסרכה ףא לע ,תאז םע .ישוק לכ תררועמ הניא הרישק

 .ישעמה רושימב ןהו יטרואיתה רושימב ןה ,תאז .הבר תועמשמ תלעב הנדוע

 ,וגקיש תלוכסא ירקוח לש תיסיסבה םתנעט תחת רתוח וניא םירבסהה ןמ דחא ףא – יטרואיתה רושימב

 רובע קושה ריחממ רתוי הובג ריחמו רשוקה רצומה רובע יטסילופונומ ריחמ תובגל תעב הב ןתינ אל היפל

  .רשקנה רצומה

 תא השעמל תיחפמ ןילופונומה לעב ,ינפרוט רוחמת תווסהל היושע הרישק ויפל ,ןושארה רבסהה יפ לע

 הרישק תועצמאב וז התחפה הווסמ ךא ,תרתומה המרה ןמ הכומנ המרל ןילופונומבש רצומה לש וריחמ

 .רושקה רצומה

 םיריחמ חוקיפ לש םירקמב ילמיסקמה ריחמה לע הלועה ריחמ תייבג תאווסה רבדב ינשה רבסהה םג

 היהש הטנר התוא איה ,תחא תיטסילופונומ הטנר הבוג ןילופונומה לעב יכ סרוג ןילופונומ לעב לע לטומה

 לש היבגה תאווסהל ילככ קר תשמשמ הז רבסה יפל הרישקה .ןילופונומבש רצומה תא קר רכמ וליא הבוג

 .רשוקה רצומה רובע יולגבו ןירשימב תיבגנ התיה םיריחמה חוקיפ אלמלאש ,הטנר התוא

 רצומה קושב תיטסילופונומה הטנרה תלדגה תא אוה םג ריבסמ ,ריחמ תיילפהב וניינעש ,ישילשה רבסהה

 רצומה רמולכ ,םוליצה תונוכמ רובע הבגנ םוליצה תונוכמ לעב לש ללוכה חוורה ,ליעלש המגודב .רשוקה

 וניא ריינל שוקיבה ךא ,םוליצה תונוכמל םינכרצה לש שוקיבה תדימאל ילככ שמשמ ריינה רוחמת .רשוקה

 תייבגו ,יתורחתה וריחמב ריינה תריכמל הז הרקמב הרישקה ההז ,תילכלכה הניחבה ןמ .םואמב הנתשמ

 59 .םוליצה תונוכמ רובע םינוש םיריחמ

 ידכ שרדנה ילמינימה ףרב רוציימ םתעינמבו םירחתמ תמיסחב םניינעש – ישימחהו יעיברה םירבסהה

 דחא קושב קושה חוכ לוצינ :ןאכ ןודנה ןבומב ףונימב םיקסועה םירבסה ןכא םה – 60לדוגל תונורתי שממל

 
  .419 – 417 ׳מעב , ,id.Elhague ׳ר 58
 ךומסב( ךשמהב טרופיש יפכ .ףסונ ישוקמ םג הז רבסה לבוס ,הרישק לע רוסיאל הקדצהכ הז רבסהב שומישל רושקה לכב 59
 תולתכ ,תילילש תויהל הלולעו תיבויח תויהל היושע תללוכה החוורה לע התעפשהש הקיטקרפ איה ריחמ תיילפה ,)71 ש״הל
 לש לודג קלחב ךא .םינוש םינכרצ ןיב הלפמה תרכומה יחוור תא הלידגמ ריחמ תיילפהש ,קפס ןיא .םימרוג לש בר רפסמב
 דירטהל – יללכ ןיינעכ – הכירצה הקיטקרפב רבודמ םא רורב אלש ךכ ,תללוכה החוורה תא םג הלידגמ ריחמ תיילפה ,םירקמה
  :׳ר .תיפרצמה החוורה לע ריחמ תיילפה לש העפשהה ןיינעב הריקסל .תוינידמ יעבוק

and Economics of Price Discrimination in Modern Economies: Time  The Law ,Daniel J. Gifford Robert T. Kudrle
1243. –, 43 University of California, Davis 1235 (2010), at 1241 for Reconciliation? 

  :׳ר 60
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 העיגפל םרוגה הניא הרישקה ,הלא םירבסה ינשל סחיב םג ךא .רחא קושב קושה חוכ תא לידגהל ידכ

 האווסה – ינשה רבסהה יפ לע הב שומישל המוד הרישקב שומישה הלא םירבסה יפ לע ,השעמל .תיתורחתה

 חתנ תא ןיטקהל ידכ הרישקב תשמתשמ תרשוקה תרכומה הלא םירבסה יפ לע ,רבסוהש יפכ .תונפרוט לש

 .לדוגל תונורתי שממל ידכ שורדה ילמינימה ףקיהב רוציי םהל רשפאי אלש ןפואב ,הירחתמל ןימזה קושה

 םיילרנימה םימה ינכרצ 1,000 ןיבמ 800-ש הדבועה תא תלצנמ םיבתנה תינרצי ,ליעל האבוהש המגודב ,ךכ

 ״קוש״ םימה יקובקב קושב הרחתמל הריתומ םימ יקובקבל םיבתנ לש הרישק ידי ילעו ,םיבתנל םיקוקז

 תייגוס תררועתמו הבש ,״ומסחנ״ש םינכרצ 800 םתואל סחיבש אלא .דבלב םיילאיצנטופ םינכרצ 200 ובש

 ךסמ ךומנ היהי הליבחה ריחמ םא קר םימ יקובקב ושכרי םינכרצ םתוא .הרישקה לש תויאדכה רסוח

 ידכ הליבחה ריחמ תא תיחפהל ץלאית תרשוקה תינרציה ,ונייה .בתנ לש ריחמו םימ קובקב לש ריחמה

 תרכומה הלוכי ,ךכ םאש אלא .ןטק קוש חתנ רתוויי הרחתמל יכ חיטבהלו םינכרצ 800 םתוא תא ךושמל

 רושקל אלב םימה יקובקב ריחמ תתחפהל היחוורב שמתשהלו ,יטסילופונומה ריחמב םיבתנ רוכמל ךישמהל

 הניאו ,ילכלכ ״המישנ ךרוא״ לוצינ ךות םירחתמ רידהל תנמ לע השורד הניא הרישקה .ללכ םירצומה ןיב

 61.)ךומנה ריחמה תאווסהל ילכ איה םא אלא( הזכ לוצינל הליעומ

 הרישק ןהב תוביסנ תרוש התהיז תרחואמה הביתכהש ףא לע יכ רמול ןתינ תיטרואיתה הניחבה ןמ ,ןכ לע

 ףונימ .ירשפא וניא יכ וגקיש תלוכסא ירקוח ונעט ויבגלש ןבומב ףונימב רבודמ ןיא ,תורחתב עוגפל הלולע

 רתוי הובג ריחמ תובגל ידכ ןושארה קושב תרכומה לש קושה חוכב שומיש – רתויב יביטיאוטניאה גוסה ןמ

 .םירחואמה םירבסהה יפל םג רשפאה רדגב וניא   – ףסונ קושב רשקנ רצומ רובע

 תועצמאב תורחתב עוגפל תורשפאה רבדב םירבסהל ,תיטרואיתה היגוסל רבעמ – ישעמה רושימב

 קוש תוביסנל לבגומ םינושה םירבסהה לש םחוכ ,רעוהש יפכ .השעמה ייחב תויתועמשמ תולבגמ םג הרישק

 .תויפיצפס

 לש היצאוטיסב ןניקסע יכ םיחינמ – האווסהל ילככ הרישקב םידקוממה – םינושארה םירבסהה ינש

 .)ינשה רבסהה( ןילופונומבש רצומה לע םיריחמ חוקיפ לטומ הב היצאוטיסב וא ,)ןושארה רבסהה( תונפרוט

 .ללכ תוחיכש תויצאוטיס ןניא תויצאוטיסה יתש

 ןילופונומה לעבל תיאדכ היהת תונפרוט םהב םירקמש ,ןעטנ םירמאמ תרושב – ןושארה רבסהל רשאב

 םנמא ויה תונפרוטל ןעטנ םהב רבע ירקמ םא קפסשו ,הלאכ םירקמ םימייק ללכב םא ,רתויב םירידנ םה

 ףרוטה ןילופונומה לעבל רתוי הרקי הקיטקרפהש ךכל בלה תמושת הבסוה םירמאמ םתואב 62.הלאכ

 ןילופונומה לעבמ הנענמתש ,הבוגת תויורשפא ללש הרחתמלש ךכלו ,קושל סנכיהל שקבמה הרחתמלמ

 63.)דועו ינוציח םרוגמ ןומימ תלבקל הינפ ,ריחמה תיילעל דע תוליעפה תייעשה תמגוד( קושה ןמ ואיצוהל

 המישנ ךרוא״ קושל סנכיהל שקבמה הרחתמל ןהב תויצאוטיסל הליחתכלמ הקיטקרפה תלבגומ ,ןכ לע

 ,רבסוה ךכ ,הקיטקרפה לש התויאדכ :ןכ לע רתי .ןילופונומה לעב לש הזל סחיב דאמ םצמוצמ ״ילכלכ

 
Practices, and the Flawed Paradigm, Conditional Pricing  The Raising Rivals' Cost ForeclosureSteven C. Salop,

, 81 Antitrust L.J. 371 (2017).Cost Test-Incremental Price 
61 d., The University of Chicago Press, 2001), at 202E nd(2Antitrust Law Richard A. Posner, . 
  :׳ר ןוידל 62

Predatory Pricing John S. McGee, ; Decision 127 (1978), 9 Theory and The Chain Store ParadoxRichard Selten, 
Predatory Strategies and Frank H. Easterbrook,  ;, 23 Journal of Law and Economics 289 (1980)Revisited

mperfect Reputation and IDavid M. Kreps and Robert Wilson,  ;Rev 263 (1981) .L. Chic. , 48 UCounterstrategies
Predation, Reputation and John Roberts,  &Paul Milgrom ; , 27 Journal of Economic Theory 253 (1981)Information

David Easly, Robert Masson and Robert Reynolds, ; , 27 Journal of Economic Theory 280 (1982)Entry Deterrence
.of Industrial Economy 443 (1985), 33 Journal Preying for Time 

 םירכומה םימרוגה לצא תורחתב םדיצמ םיצפחה ,תוחוקל םע תוידעלב ירדסה תמיתח איה תורפסב הנודנש תפסונ תורשפא 63
 .םש ׳ר ;םהל



19 
 

 תורפסה העיבצה ,קושה ןמ םירחתמ רידהל ישוקלו תונפרוטה לש ההובגה תולעל ףסונב .רתוי ףא תלבגומ

 םירחתממ עונמל ידכ וב ןיא ןכש ,תורחת תעינמל קיפסמ וניא קושה ןמ יפיצפסה הרחתמה קוליסש ךכ לע םג

 ימ לכ דגנכ תינפרוט תוליעפ ןממל לוכי וניא ףרוטה ןילופונומה לעבש ןוויכמ .קושל סנכיהל תוסנל םירחא

 םג עיתרת ןושארה הרקמב תונפרוט םא אלא תיאדכ תויהל לכות אל תונפרוט ,קושל סנכיהל הסניש

 תינפרוט תוליעפ ןממל לכוי אל ןילופונומה לעבש לכל רורבש ןוויכמ םלוא .םיפסונ םיילאיצנטופ םירחתמ

 ןילופונומה לעבל רוציל לכות אל יפיצפס םרוג דגנכ תינפרוט תוליעפ ,םיילאיצנטופה םירחתמה לכ דגנכ

 הלא םינועיטב ןוידה 64.הנושארה םעפב םג וז תוליעפ ןומימב ןויגה ןיא ,ןעטנ ךכ ,אליממ .םיעיתרמ ןיטינומ

 ןיינעכ ,היושעש הקיטקרפב רבודמ םא םג ,רוביחה לש וניינעל .רוביחה לש ותרגסממ גרוח דגנה ינועיטבו

 םייושע ןילופונומ ילעב לעופב םא ףאו ,תומיוסמ תויצאוטיסב ןילופונומה לעבל תיחוור תויהל ,יטרואית

 איהש בושחל םיעוט םהש םושמ ןיבו ,תיחוור הקיטקרפב רבודמש םושמ ןיב( ינפרוט רוחמת םיתעל רחמתל

 הב השעיי אלו ,תיחוור היהת אל תונפרוט םירקמה לש לודגה םבורב .םיליגרה םירקמה םניא הלא ,)וזכ

 . שומיש

 הרישקב שומישה םא קפס ,תיאדכ תויהל היושע המצעלשכ תונפרוט יכ םיסרוגה הלא לש םתטישל םג
 בור יפ לע תינתומ תונפרוט לש התויאדכ ,ןיוצש יפכ .ןילופונומ לעבל ליעוהל יושע תונפרוט תווסהל ידכ

 םתואל היולג תויהל תונפרוטה לע ,ךכש ןוויכמ .םיידיתע םיילאיצנטופ םירחתמ םג עיתרהל התלוכיב

 65.ןטק – תונפרוטה תא הווסמה הקיטקרפ לש הכרע ,אצוי לעופכ .םיילאיצנטופ םירחתמ

 םג ,תישעמ הניחבמ ,השקו ךובס תונפרוטב טפשמה יתב לשו תויושר לש לופיטה יכ רוכזל שי ,ףוסבל

 ,ךירצמ תונפרוטב לופיט .בר וניא תונפרוטל הווסמכ הרישק לש ףסומה ךרעהש הארנ ןכ לעו ,הרישק אלל

 לש העיבקו 66,)עבותל ליגרב תועודי ןניאש( רכומה לש ויתויולעל רצומה ריחמ ןיב סחיה לש חותינ ,רומאכ

 ןילופונומ לעבמ ענמיו תורחתב עגפי אל ומצע ללכהש תנמ לע ,ריחמב תרתומה התחפהה ףקיהל סחיב ללכ

 לועפל יתורחתה ןונגנמה ןמ ענומו ,יוצר וניא הרחתמ תסינכ חכונ ריחמ תתחפה לע יללכ רוסיא .תורחתהל

 תעיבק ןכ לע בייחמ תונפרוט לע רוסיא .תומכה תלדגהלו ריחמה תתחפהל איבהל – היוצרה ותלועפ תא

 לכב הזכ לובג וק תעיבקב ךרוצה 67.תרחא התחפה אל ךא ,ריחמה לש ידמ הלודג התחפה רסאיתש ךכ ,לובג

 )םייטרפ םיעבות לעו( הפיכא תויושר לע דאמ השקמ )םייפיצפסה קושה ינותנל בל םישב( הרקמו הרקמ

 ךרעב קפס ליטמ הרישקה ןמ קתונמבו אליממ רומאכ םייקש ,הז ישוק .ינפרוט רוחמת לש םירקמב לפטל

 לש התילכת לכ ויפל רבסה לבקל השק ,ןכ לע .תונפרוט תאווסהל ילככ הרישקל תויהל לוכיש ףסומה

 .תונפרוט תווסהל איה 68)ליעל רומאכ ,םימייוסמ םירקמב רעצמל ,היתויולע לע( הרישקה תקיטקרפ

 ןה םיריחמ חוקיפ ״ףוקעל״ תנמ לע הרישקל ןילופונומ לעב שרדנ ןהב תויצאוטיס – ינשה רבסהל רשאב

 ילעב ידי לע םירכמנה םירצומ םהבו ,םירצומ םירכמנ םהב םיריחמה לש םבור .תוגירח תויצאוטיס

 
 ,קושל סנכיהל םישקבמה םימרוגל ןילופונומה לעב ןיב ירטמיס-א עדימ לש םיאנתבש ןכתיי יכ ,ןעטנ םירמאמה ןמ קלחב 64
 ייוסינו תונפרוטל ןעטנ םהב םירקמב וקסעש ןיד יקספ לש חותינ םג .העתרה רוציל – םימיוסמ םירקמב תוחפל – לכות תונפרוט
 .)םש( החיכש וא תמייק תירחסמ תולהנתה ןכא איה תונפרוט םא הלאשל סחיב םיעמשמ דח םניא הדבעמ
 תועבות לשו תויושרה לש ןהיניעמ תונפרוטה תא תווסהל הליעומ האווסההש ,יטרואית ןיינעכ תוחפל ,ןכתיי יכ ףא 65 

 .הב םיניחבמ םיילאיצנטופ םירחתמ ךא ,תוילאיצנטופ
 השעמה ייחב ישוקה תשחמהל .ליעל 51 ש״ה ,Areeda & Turner ׳ר רצומה לש וריחמל תוושהל שי תויולע וליא הלאשב ןוידל 66
 14 ףיעס ,)ןילופונומ לעב הבוגש זרפומ ריחמ בשחיהל יושעה ,הובג ריחמ והזיא העיבק( הכופהה היצאוטיסה לש הרשקהב ,׳ר
 ןיינע״ :ןלהל ;]16.01.2019 ,ובנב םסרופ[ מ״עב םילק תואקשמל תיזכרמה הרבחה ׳נ לאינפג 16-08-6179 )זכרמ( צתב הטלחהל
 .ןידה קספל 39 ףיעסב ,ליעל 14 ש״ה ,קודצ ןיינע ;״לאינפג

 ,U.S. 209 Brooke Group v. Brown & Williamson Tobacco Corp. ;.idAreeda & Turner 509 ,:׳ר הז ןיינעב ןוידל 67
-Weyerhaeuser Co. v. Ross; , 881 F.2d 1396 (7th Cir. 1989)Inc.A.A. Poultry Farms, Inc. v. Rose Acre Farms, ; (1993)

Predatory Pricing Under the ; Herbert Hovenkamp, , 549 U.S. 312 (2007)immons Hardwood Lumber Co., Inc.S
06, available on SSRN at:  –, University of Iowa Research Papers, no. 15 Turner Test-Areeda

>, at chapter IV.https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2422120##< 
 .הז רוביחל 12 דומעב 'ר ,רכומה לש ותואר תדוקנמ הרישקה תולע לע  68
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 ויריחמש ףוגה ןמ שורדל חוקיפה לוכי ,םיריחמ חוקיפ לטומ וב םוקמ :דועו תאז .םיחקופמ םניא ,ןילופונומ

 םירצומה תא רחמתל רחא ןפואב שורדל וא ,םיפסונ םירצומל חוקיפבש רצומה ןיב רושקל אלש םיחקופמ

 תלאשו יטסילופונומ חוכב שומישה ןוסירל רושקה לכב םיריחמ חוקיפ לש ותוליעי תייגוס 69.דרפנב

 וניינעל 70.תורחתה םוחתב םירבחמה תאו לארשיב טפשמה יתב תא תוקיסעמ הזכ חוקיפ תלטהל תוקדצהה

 םרוג וא קקוחמה אצומ םהב םירקמ םתואבשו ,הגירח היצאוטיסב רבודמש ךכב יד ,יחכונה רוביחה לש

 תונויסינ לש תורשפאב םג ליבקמב לפטל ןתינ ,יטסילופונומ ריחמ תייבגב לפטל יוארש רחא רדסאמ

 .הרישק תועצמאב ריחמה תלבגמ תא ״ףוקעל״

 איה ריחמ תיילפהש רורב אל ללכש ,ךכ לע דומעל בושח – ריחמ תיילפהב קסועה ישילשה רבסהל רשאב

 תוסנכה תא קפס אלב הלידגמ ריחמ תיילפהש ףא לע .תילילש תיפרצמה החוורה לע התעפשהש העפות

 ןילופונומ לעב .ןילופונומבש רצומה לש תרכמנה תללוכה תומכה תא םג הלידגמ איה תובר םימעפ ,רכומה

 לכ תא קושה ןמ רידמה ,דיחא יטסילופונומ ריחמ הבוג םינוש םינכרצמ םינוש םיריחמ תובגל לוכי וניאש

 לוכי ,םינוש םיריחמ תובגל יאשרה ןילופונומ לעב ,תאז תמועל .הז ריחמ םלשל םינכומ םניאש םינכרצה

 םינכומ םניאש םינכרצמ רתוי ךומנ ריחמו ,הז ריחמ םלשל םינכומה םינכרצמ יטסילופונומ ריחמ תובגל

 תא םג הלידגמ ריחמ תיילפה – םירקמה לש םבורב ףאש רשפא – םיבר םירקמב ,ךכיפל 71.הז ריחמ םלשל

 .ריחמ תיילפה תרשפאמה הרישקב לופיטל הקדצה שיש רורב אל ,אליממ .ןכרצה תחוור

 ןילופונומה תלעב ןהב תויצאוטיסב רבודמ ,הלעמ רבסוהש יפכ – תונורחאה תועפותה יתשל רשאב

 ךומנ ףקיהב תוריכמ םע ורתוויי הירחתמש ךכ ,ריחמ תלזוה ןממל ידכ ילכלכה ״המישנה ךרוא״ב תשמתשמ

 800 םתוא תא ״לוענל״ ידכ םידספהב תאשל ןילופונומה תלעב הנכומ םאש אלא .ליעיה ילמינימה ףקיהה ןמ

 .הרישקל הקוקז הניאו ,םימה יקובקב קושב ריחמה לש התחפה ידי לע תאז תושעל הלוכי איה ,םינכרצ

 אל תינעגופ הרישק היפל וגקיש תלוכסא ירקוח לש תירוגטקה הנעטב םוסרכה ףא לע ,םוי לש ופוסב

 ירקוח ידי לע הליחתכל העצוהש תפרוגה הסרגה ןמ תככורמ תנוכתמב םג םא – הנעטהש המדנ ,ללכ ןכתית

 ,תיטרואיתה הניחבה ןמ .השעמה ייחב תועמשמ תלעבו ,תיטרואית תענכשמ הרתונ – וגקיש תלוכסא

 הבו רשוקה רצומה רובע יטסילופונומה ריחמה תא תובגל ןתינ דציכ הארמה רבסה אצמנ אל ןיידע ,רבסומכ

 שומיש – ןיאמ שי תריצי ןיידע בשחנ הזכש ״יקנ ףונימ״ .רשקנה רצומה רובע רתוי הובג ריחמ תובגל תעב

 םהב םייפיצפס קוש יאנתו תוביסנ ונכתיי םא םג ,תיטקרפה הניחבה ןמ .תחא םעפמ רתוי קוש חוכ ותואב

 המדנ ,תרחואמה הביתכב ועצוהש םירבסהה ןמ הזיא ידי לע עצומה ןפואב תינעגופ תויהל הלולע הרישק

 72.ללכב אל יאדוו ,םיגירח םירקמב רבודמש

 
 הוולנה רחא םולשת לכ״ ללוכ ״רצומ לש ללוכה וריחמ״ יכ עבוקה ,1981 – א״משת ,ןכרצה תנגה קוחל )2(א17 ׳עס וושהו 69
 רחסמ יניד ,ןיראב'ג למא םג ׳ר .״הקסעה תרגסמב וילע רתוול תישעמ תורשפא ןכרצל תנתינש ילב ,תוריש וא סכנ ותוא תשיכרל
 .ךליאו 1444 ׳מעב רקיעב ,)2015( 1228 ינכרצ ינורטקלא
 'נ הכילז ןורי 14-02-57534 )ם-י( צת ;ליעל 14 ש״ה ,רואנ ריפוא ןיינע ;ליעל 14 ש״ה ,קודצ ןיינע ,66 ש״ה ,לאינפג ןיינע ׳ר 70
 אערו )םכמסמ יוליג ןיינעב הטלחה( ]01.11.2015 ,ובנב םסרופ[ מ"עב לארשיב תיאלקח תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונת

 תשקב( ]29.03.2016 ,ובנב םסרופ[ הכילז ןורי 'פורפ 'נ מ"עב לארשיב תיאלקח תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונת 8224/15
 יתלב ריחמ  :םייטפשמ יללכ בוציע לע תוטלחהה תרות תעפשה ,ובנ הליהו לג )רציש( לכימ ;)תמדוקה הטלחהה לע רוערע תושר
 תפיכאב םייקסע םילבגה לע הנוממה ילוקיש ,1/14 תעד יוליג ;)ו״עשת( 277 ,המ םיטפשמ ,יטסילופונומ חוכ לש הערל לוצינכ ןגוה
 .ליעל 9 ש״ה ,1/17 תעד יוליג ;]09.04.2014 ךיראתמ 500603 ׳סמ םוסרפ[ הובג ןגוה יתלב ריחמ תייבג לע רוסיאה
 ריחמ ורובע םימלשמה םינכרצ ידי לע רצומה לש תרזוח הריכמ עונמלו ,תונושה םינכרצה תוצובק תא חלפל ודיב הלועש החנהב 71
  :׳ר תיפרצמה החוורה לע ריחמ תיילפה לש העפשהה תייגוסב בחרנ ןוידל .ךומנ
 Kudrle & Gifford , ליעל 59 ש״ה. 

 תשיטנ תא קידצמ תינעגופ הרישק ןכתית םהבש םירקמה יובירש איה ,ליעל 54 ש״ה ,Elhague לש תיזכרמה ותנעטש ,ןייצל שי 72
 It is time to declare the death of the single״ :Elhague עבוק ,רמאמל 419 ׳מעב ,ךכ .ןכתית אל תינעגופ הרישק היפל הסיפתה

ofit theorymonopoly prלש ותטישל םג ,תאז םע .״ Elhague ןכ לע רתי .תינעגופ הרישק ןכתית אל ןהב תובר תויצאוטיס ןנשי: 
 תלוכסא ירקוח לש תיסיסבה הנעטה לע קלוח וניא Elhague ,תינעגופ הרישק ןכתית םיבר םירקמב לעופב היפל הנעטה ףא לע
 רשפאל ידכ רשוקה רצומה קושב יטסילופונומ ריחמ תובגל תלוכיב שומיש – יביטיאוטניאה גוסה ןמ ףונימ ןכתיי אל היפל וגקיש
 .רשקנה רצומה רובע רתוי הובג ריחמ תייבג היבו הינמ
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 היטהל הליבומ םירצומ ןיב הרישקה .הבחר הלוחת ילעב םה הז רוביח ךשמהב ועצויש םירבסהה

 ויה וב בצמ תמועל םירושקה םירצומה תא שוכרל םינכרצה תונוכנ תא הריבגמה ,תיבקע תיביטינגוק

 הליבחה רובע רתוי הובג ריחמ תובגל רכומל רשפאל ,ללככ ,היושע הרישק ,ונתנעטל ,ךכיפל .דרפנב םירכמנ

 הלעמ הגצוהש המגודב שמתשנ םא .דרפנב םירצומה ינש ורכמנ וליא תובגל היה ןתינש ריחמה ךסמ הרושקה

 2-מ הובג ריחמב תוינזואה תא וא ח״ש 100-מ הובג ריחמב בשחמה תא רוכמל הסנת A הרבחשכ םא ףא –

 102 לע הלועה םוכס תובגל הל רשפאת תוינזואל בשחמ תרישק ,םירצומה תא הנממ ושכרי אל תוחוקל ח״ש

 םתלוחתל רבעמ .תיאדכ אלל הרישקה תא ךופהיש ףקיהב היתוריכמב עגפי רבדהש אלב ,הליבחה רובע ח״ש

 תא םיפקתמ השעמלו ,הרישק יבגל תיסיסבה היציאוטניאה םע םג דחא הנקב םילוע הלא םירבסה ,הבחרה

 הרישקל יביטיאוטניאה רבסהה ,הלעמ רקסנש יפכ .היוגשכ תספתנ איה םויכש ףא לע ,היציאוטניא התוא

 קושב ויחוורב העיגפ אלב רשקנה רצומה תריכמל ולש קושה חוכ תא לצנל רכומ לוכי התועצמאבש אוה

 תלוכסא ירקוח לש הביתכב ירוגטק ןפואב הללשנ ,תיסיסבה התסרגב ,וז היציאוטניא .רשוקה רצומה

 .םהיתונעט לע רגית תארוק הניא תרחואמ הביתכ יביטיאוטניאה רבסהה תלילש לש הז רשקהבו ,וגקיש

 אלא ,יטרואית ןיינעכ תירשפא הז גוסמ הרישקש דבלב וז אל יכ םיארמ הז רמאמב םיעצומה םירבסהה

  .השעמה םלועב םיבר םירקמב הרישק לש התויחוור תא הריבסמ ףא איהש

 

 הליבחכ םירכמנ םירצומ ינש רשאכ תורצונש תויטהה – הרישקה לש התויחוור .3

 תא ונגצה ,ףסונב .רזה ןידבו ילארשיה טפשמב הרישק לע לחה ןידה תא תיצמתב ונרקס םימדוקה םיקרפב

 וז הנעטב םוסרכה תאו ,תירשפא הניא תינעגופ הרישק היפל וגקיש תלוכסא ירקוח לש תיסיסבה הנעטה

 .תרחואמ הביתכב

 ,יסופיט ןפואב ,ןכומ היהי הנוקש ךכל תומרוגה תויביטינגוק תויטה יתש לע עיבצהל שקבנ הז קרפב

 םירצומה ושכרנ וליא םלשל ןכומ היהש ללוכה ריחמהמ הובג ריחמה רשאכ םג ,ןותנ ריחמב הליבח שוכרל

 ןהילע תויטהה .הרישק לש הרקמב רתוי םלשל ןכומ היהי ןכרצה ,רמולכ .דרפנב הליבחה תא םיביכרמה

 הביטימ הרישקהש אלל ומצע ול ליעומה ןפואב םירצומ ,הרגשבש ןיינעכ ,רושקל רכומל תורשפאמ דומענ

 73.םינכרצה םע חרכהב

 

 
D.OSHUA J  ׳ר תורחתה יניד ידי לע תולפוטמה תועפותל םייפולח םירבסה קפסל הלשב הניא תיתוגהנתה הלכלכ יכ הנעטה לע 73

WRIGHT & JUDD E. STONE, MISBEHAVIORAL ECONOMICS: THE CASE AGAINST BEHAVIORAL ANTITRUST, 33 
CARDOZO LAW REVIEW 1517 (2011), ר ,ןכ ומכ .ךליאו 1548 ׳מעב רקיעב' ALAN DEVLIN & MICHAEL JACOBS, THE EMPTY 

PROMISE OF BEHAVIORAL ANTITRUST, 37 HARV. J.L &PUB. POL’Y, 1009, 1009-1010, 1038-1042 (2014). הז רמאמב 
 םירקבמ ןכו ,ללכב םייקסעה םילבגהה םוחתב תוינידמ שוביג םשל יתוגהנתה חותינב שומישה לע תרוקיב םירבחמה םיחתומ
 רוחסל בוריס ,)PREDATORY PRICING( ינפרוט רוחמת ןוגכ תויפיצפס תוקיטקרפל סחיב יתוגהנתהה חותינה תא םג ינטרפ ןפואב
)REFUSAL TO DEAL( הרישקו )TYING AND BUNDLING(. חותינה לע הלא םירמאמב תורכזנה תויללכה תורוקיבב קוסיעה 

 תונוש תויטה לש תועפשה הנכתית היפל הנבותה עודמ רורב אל ללככש ריענ ,תאז םע .הז רוביח לש וניינעמ וניא יתוגהנתהה
 ןוויכב רורב ןפואב תלעופה היטה התהוז וב םוקמ ,תיפיצפס היטה לש קהבומה הלעופמ תומלעתה הקידצמ םידגונמ םינוויכב
 תורזגנ ,תויטה ןתואב שומישל תורשפאה לש תויטרקנוק תוישעמ תורזגנ תוגצומ הז רוביחב יכ ,שיגדהל בושח הז רשקהב .םיוסמ
 .השעמה םלועב ןהו םייוסינב ןה – רורב ןפואב החכוה ןתוליעיש
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 יקלח רוחמתו ןוגיע .א.3

 )Anchoring( ןוגיע .1.א.3

 וא הבישחב ,ןורכיזב ,הסיפתב תויועטל תיארקא אל הייטנ וא הלועפ סופד"כ תרדגומ תיביטינגוק היטה

 ההוזש ,הנבומ הבישח ללכ איה )Anchoring Effect – "ןוגיעה טקפא" וא( ןוגיעה תייטה 74."טופישב

 רפסמ ךירעהל םישרדנ םישנא רשאכ ,הז הבישח ללכ יפל .יקסרבטו ןמנהכ םידמולמה ידי לע הנושארל

 ,אצומ תדוקנכ – ׳ןגוע׳-ה – םתעדותב םייקה ירפסמ ךרע לע ךמתסהל םיטונ םה )'וכו ריחמ ,םוכס( והשלכ

 ססבתהב תושעיהל לוכי ׳ןגוע׳כ םיוסמ ךרע ץומיא ,ןלהל םיגדנש יפכ 75.םתכרעה תא "םינקתמ" םה ונממו

 עוציבל ךומסב םיוסמ ךרעל הפישח( תוינוציח תוביסנ לע וא )'וכו הנומא ,ןורכיז( תוימינפ תוביסנ לע

 רותפל שרדנ םדא רשאכ רקיעב עיפות וז היטה .)'דכו ךרעה יבגל תיתרבח המכסומ לש המויק ,הכרעהה

 .המודכו ןמז ,תולע ,ךיראת ןוגכ ,ירפסמ ןדמואל תועגונה תולאש

 איהו ,טרפב תוטלחהה תלבק םוחתבו ,ללכב יביטינגוקה רקחמה תורפסב הבחרהב הנודנ ןוגיעה תייטה

 ושקבתה וב יוסינ לש ותאצות איה וז היטהל תמסרופמ המגוד .םינוש םירקחמ יאצממ לע בטיה תססובמ

 רתויב הובגה היוקסה ץע לש והבוג םאה" :ולאשנ םילאשנהמ קלח .היוקס ץע לש והבוג תא ךירעהל םילאשנ

 ;"?רתויב הובגה היוקסה ץע לש והבוג יבגל ךלש רתויב בוטה שוחינה והמ ?רטמ 365-מ רתוי וא תוחפ אוה

 ךכל תילאנויצר הביס לכ ןיאש ןבומכ .55 רפסמב ףלחומ 365 רפסמה רשאכ ,הלאש התוא ולאשנ םקלחו

 .רתויב הובגה היוקסה ץע לש והבוג תא םתכרעה לע עיפשי – 55 וא 365 – םיקדבנה לצא ״לתשנ״ש רפסמהש

 םהל גצוהש רפסמה הבוג ןיבל םיקדבנה תובושת ןיב יתועמשמו קהבומ רשק אצמנ יוסינב ,תאז תורמל

 וליאו ,רטמ 257-ב רתויב הובגה ץעה הבוג תא עצוממב וכירעה 365 רפסמל ופשחנש םיקדבנ .הלאשב

 דאמו קהבומ היה הז רעפ 76.רטמ 86 התייה 55 רפסמל ופשחנש םילאשנה לש תעצוממה םתכרעה

 77.יתועמשמ

 יכוותמ ושקבתה םיוסמ יוסינב .יתימאה רחסמה םלועב ,הדבעמל ץוחמ םג ונחבנ וז היטה תועפשה

 ריחמל הליחת הפשחנ םיכוותמ לש תחא הצובק רשאכ ,הריכמל עצוהש תיב לש ויווש תא ךירעהל ן"לדנ

 ויה תיבה יווש תכרעהב תוצובקה ןיב םירעפה .ךומנ שקובמ ריחמל הפשחנ הינש הצובקו הובג שקובמ

 ךרענ יוסינה .שקובמה ריחמהמ ועפשוה אל ללכש ובשח םמצע םיכוותמהש ףא לע תאזו ,רתויב םייתועמשמ

 78.םימוד ויה םיאצממהו ,םוחתב עקר ירסח םיטנדוטס לש הצובק םע םג ןפוא ותואב

 םסרופמה םרמאמב .הכרעהה אשונל רושק 'ןגוע׳ה רשאכ קר תלעפומ הניא ןוגיעה תייטה ,עיתפמ ןפואב

 רפסמ לש ותעפשה תא וקדב וב יוסינ יאצממ לע ןמנהכו יקסרבט וחוויד cienceS תעה בתכב 1974 תנשמ

 ינפל .ם"ואב תורבחה תוינקירפאה תונידמה רועיש תא םיקדבנ לש םתכרעה לע לזמ לגלגב לרגוהש יארקא

 םיקדבנהש ילבמ ,יארקא ןפואב ,65-ו 10 םירפסמה לע קר הרוי לגלגהש ךכל יקסרבטו ןמנהכ ומרג יוסינה

 
 The  representativeness. InRudgment of Jrobability: A PKahneman, D., & Tversky, A. (1972). Subjective 'ר 74

48). Springer, Dordrecht-(pp. 25 xperimentsEsychological Probability in Poncept of C. 
75185(4157),  cience,S iases.B ncertainty: Heuristics andUTversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under  

 לאינד 'ר ,שפנ לכל הווש הפשב ןוגיעה תקיטסירויה לש תניינעמ הריקסל .)1974Tversky & Kahneman , :ןלהל( 1131-1124
 .)ןמנהכ :ןלהל( )2013( טאל בושחל ,רהמ בושחל ןמנהכ
76Personality and Social  Jacowitz, K. E., & Kahneman, D. (1995). Measures of anchoring in estimation tasks. 

1166-61(11), 1121 ,Psychology Bulletin. 
 לדבהה – םילדבהה ינש ןיב סחיה אוה ןוגיעה דדמ .ןוגיעה דדמב 55% לש האצות ףקשמה ,רטמ 171 היה תוכרעהה ןיב לדבהה 77
 ותנעטל .)55% – ונניינעבו( םיזוחאב אטובמ אוהשכ – )310-ל 171 ןיב סחיה ,ונניינעבו( ןוגיעה יכרע ןיב לדבההו תוכרעהב עצוממה
 .)141 דומעב ,75 ש"ה ליעל ,ןמנהכ 'רו .ינייפוא אוה וז המגודב הפצנש 55% ךרעה ,ןמנהכ לש
78adjustment -and-nchoringAstate: An Eeal Rmateurs, and ANorthcraft, G. B., & Neale, M. A. (1987). Experts,  

97-(1), 8439 ,rocessesPecision Duman Hehavior and BOrganizational  ecisions.Dricing Property Perspective on P. 
 ליעל ,ןמנהכ 'רו .םיטנדוטסה לצא 48% לש ןוגיע טקפאו ,ן"לדנה יכוותמ לצא 41% לש ןוגיע טקפא לע ועיבצה יוסינה יאצממ
 .141 דומעב ,75 ש"ה
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 .ופשחנ וילא יארקאה רפסמהמ יתועמשמ דאמ ןפואב ועפשוה םיקדבנש אצמנ הז יוסינב .ךכ לע ועדי

 תורבחה תוינקירפאה תונידמה רועישל רשאב 10 רפסמה תא ולירגהש םיקדבנ לש תעצוממה םתכרעה

 79.45% התייה 65 רפסמה תא ולירגהש םיקדבנ לש תעצוממה םתכרעה וליאו ,25% התיה ם"ואב

 רפסמ לש תונורחאה תורפסב שומישה יכ אצמנ ,ןוגיעה תייטה תא םיגדמש ףסונ םסרופמ יוסינב

 לש יוושל רשאב ותכרעה לע עיפשה יארקא ןגועכ םדא לש )Social Security Number( ימואלה חוטיבה

 רשאכ וא ,םיקדבנה לש ןויסינ תריבצ םע תתחופ הניא וז העפשה יכ אצמנ ףא יוסינ ותואב .םינוש םירצומ

 תויתורירש" וז העפות םינכמ רקחמה יכרוע .יקוש רשקהב תוכרעה ןה תתל םישקבתמ םהש יוושה תוכרעה

 80.)״ rbitrarinessACoherent״( "תיטנרהוק

 

 )Partitioned Pricing( יקלח רוחמת .2.א.3

 תייטהב שומיש ,השעמל ,השועה תיקוויש הקינכט ראתמה חנומ אוה )Partitioned Pricing( "יקלח רוחמת"

 ריחמ ללכ ךרדב לולכי ריחמה .לצופמ ןפואב םיוסמ רצומ לש ריחמ גצומ יקלח רוחמת תרגסמב .ןוגיעה

  .)'וכו תוולנ תופסות לע םולשת ,לופיט ימד ,םיסימ ןוגכ( רתוי םיילוש םיפסונ םילטיהו ,סיסב

 לש יקלח רוחמתש אצמנ דחא רקחמב 81.םירקחמ רפסמב החכוה יקלחה רוחמתה תקינכט תוליעי

 הצובקב .םירצומה רובע םלשל הריכמב םיפתתשמה תונוכנ תא תיתועמשמ לידגה תיבמופ הריכמב םירצומ

 תא םג ללוכה ריחמה לע אלו ,רכמנה רצומה לש סיסבה ריחמ לע םיעיצמה םהיניב ורחתה םיקדבנ לש תחא

 לש תרחא הצובקב .)רצומה ריחממ 15% הבוגב( תיבמופה הריכמה תא ךרועה קסעה תיב לש הלמעה

 םלשל ושרדיי ותוא ריחמה השעמל אוהש( הלמעה תא ללוכה ריחמה לע םיקדבנה םהיניב ורחתה ,םיקדבנ

 ידי לע הלמע הבגיתש ךכל ןה םיעדומ ויה תיבמופה הריכמב םיפתתשמה םיבצמה ינשבש ,ןבומכ .)לעופב

 ושרדיי ותוא ריחמה והמ בטיה םיעיצמה ועדי םירקמה ינשב ,אליממ .וז הלמע לש הרועישל ןהו קסעה תיב

 ,יוסינב ונחבנש םיבצמה ןיב לדבה תויהל רומא היה אל ,הרואכל ,ךכ לשב .םתעצה לבקתת םא לעופב םלשל

 לצופמ ןפואב ריחמה תגצהש ,ררבתה יוסינב םלוא .ריחמ ותואב לעופב רבודמ םירקמה ינשבש םושמ

 15% ךסב הלמע ףוריצב סיסב ריחמל ריחמה תקולח .רצומה רובע םלשל םיקדבנה לש םתונוכנ תא הלידגה

 .ויביכר לכ תא ללוכה ריחמ גצוה וב בצמב רשאמ רתוי הובג היה עצומה ריחמה הב האצותל האיבה

 סיסב ריחמ( יקלח רוחמתב ןופלט ושכרש םינכרצ יכ אצמנ רקחמ ותוא תרגסמב ךרענש ףסונ יוסינב

 ריחמב ןופלט ותוא תא ושכרש םינכרצ רשאמ רתוי ךומנכ ללוכה וריחמ תא ורכז )לופיטו חולשמ ימד ףוריצב

  82.)"לופיטו חולשמ ללוכ"( ויביכר לכ תא ללוכה ׳ליגר׳ רוחמתב ךא ,ההז

 
79Tversky & Kahneman, 1974 , םיירקמ םינגוע לש םתמצוע .136 דומע ,75 ש"ה ליעל ,ןמנהכ . 1131-1124 ׳מעב ,ליעל 75 ש״ה 
 :דחוימב הדירטמ המגוד תאבומ )143 דומעב ,75 ש"ה ליעל( "טאל בושחל ,רהמ בושחל" ןמנהכ לש ורפסב .םיכרד המכב המגדוה
 ןכמ רחאלו ,תונחמ תבנוג הספתנש השיא לש רואית וארק ,עצוממב הנש 15 מ רתוי לש יטופיש ןויסינ ילעב םינמרג םיטפוש"
 השיאה לע םירזוג ויה םה םא םיטפושה ולאשנ ,ורצענ תויבוקהש עגרב .9 לע וא 3 לע וא דימת ולפנש תופיוזמ תויבוק דמצ וליטה
 תקיודמה רסאמה תפוקת יהמ עובקל םיטפושה ושקבתה ףוסבל .תויבוקה וארהש רפסמהמ )םישדוחב( רתוי רצק וא ךורא רסאמ
 הילע ורזגיש ורמא 3 וליטהש םיטפושה ;עצוממב רסאמ ישדוח 8 הילע ורזגיש ועבק 9 וליטהש םיטפושה .תבנגה לע םירזוג ויהש
 ."50% היה ןוגיעה טקפא ;עצוממב רסאמ ישדוח 5
80“Coherent arbitrariness”: Stable Demand Curves Without Stable , D. (2003). Ariely, D., Loewenstein, G., & Prelec 

Preferences. The Quarterly Journal of Economics, 118(1), 73-106.  
 practices: Ahmetoglu, Gorkan, Adrian Furnham, and Patrick Fagan. "Pricing :ואר אשונב תורפסה לש הבחר הריקסל 81

Journal of Retailing and Consumer  A critical review of their effects on consumer perceptions and behaviour."
21.5 (2014) Services )ןלהל:  Fagan&  Furnham, Gorkan(. 

82eactions to Ronsumers’ Crosper: PMorwitz, Vicki G., Eric A. Greenleaf, and Eric J. Johnson. "Divide and  
463.-35.4 (1998): 453 Journal of Marketing Research rices."Partitioned P )ןלהל: et al Morwitz(. 
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 םולשת ביכר ללוכה יקלח רוחמת יכ אצמנ ךשמה רקחמב ,ךכ .הלא םיאצממ וששיא םיפסונ םירקחמ

 ןכרצה לש רתוי ההובג ןוצר תועיבשלו ,רצומה תא שוכרל רתוי ההובג תונוכנל ליבומ )6%-כ( ןטק ףסונ

 יפ לדג תללוכה הליבחה ןמ קלחכ ףסונה ביכרה לש ולקשמ רשאכ םג יכ אצמנ רקחמ ותואב 83.ריחמהמ

 קופיסה תדימו רצומה תא שוכרל םינכרצה תונוכנ ,12% לש רועישב היה ףסונה םולשתה רשאכ ונייה ,םיינש

 לעו ,רתוי ךומנ )perceived value( 'ספתנ ךרע' לע םינכרצה וחוויד הז הרקמב יכ םא( ותחפ אל ריחמהמ

 84.)םולשתה תפסות םע התוחפ )acceptance( המלשה

 הירואת סיסב לע .ןוגיעה תייטה לע ססבתמ םינכרצה לע יקלחה רוחמתה תעפשהל לבוקמה רבסהה

 בשחנה עדימב השעמל דקמתמ ןכרצהש ךכב ץוענ ׳יקלחה רוחמת׳ה תקינכט תחלצהל רבסהה ,וז תיללכ

 ןחבי ןכרצה ,ןוגיעה רחאל .ןכרצה רובע ׳ןגוע׳ל ךפוה הז ריחמ .)סיסבה ריחמ ,ונניינעבו( רתויב בושחכ ויניעב

 הטיי ךכ ,סיסבה ריחמל סחיב תוחפ יתועמשמ ףסונה לטיההש לככ .סיסבה ריחמל סחיב ףסונ לטיה לכ

 תשגדהו םיפסונה םילטיהה "ךוסימ" ,ךכ .ויבישחת תרגסמב תוחפ וילא סחייתהלו וכרעב תיחפהל ןכרצה

  85.םילטיה םתואל ןכרצה ןתונש לקשמה תתחפהל השעמל םיליבומ ,סיסבה ריחמ

 םינכרצש הארנ ,םינכרצ ידי לע ריחמה רוזחש תא םינחובה םינוש םירקחמ יאצמממ הלועש יפכ ,ףסונב

 רקיעב ךמתסהל םיטונו ,ללוכה ריחמה לש קיודמ בושיח םיעצבמ םניא ריחמה לש םיביכר רפסמל םיפשחנה

 ריחמש ןוויכמ .םיינשמכ םהיניעב םיספתנש םיריחממ תומלעתה ךות ,םהיניעב רתויב יתועמשמה ריחמה לע

 ןמזב ןושארה ריחמה ללכ ךרדב םג אוהו( ללוכה ריחמב רתויב יתועמשמה ביכרה ללכ ךרדב אוה סיסבה

 הילע תיזכרמ סוחיי תדוקנל ךפוה הז ריחמו ,רתוי ההובג תובישח ול סחיימ ןכרצה ,)ןכרצה ףשחנ וילא

  86.הקסעה תויאדכ תכרעהב ךמתסי

 יסיסבה רצומל ףסונ רצומ תפסוה ידי לע השענש יקלח רוחמת םגש ,וארה םינוש םירקחמ

)on products-Partitioning add( רתוי שיגר הז טקפא ,תאז םע 87.המוד ןוגיע טקפא תלעפהל איבמ 

 רמול ןתינ ,ללככ .סיסבה רצומל ףסונה רצומה ןיב סחילו ףסוותהש רצומה יפואל רקיעבו ,םינוש םינתשמל

 רתוי יביטקרטאו רתוי יתועמשמ סיסבה ריחמש לוככש ךכ לע םיאצממה םיעיבצמ הלאכ םירקמב םגש

 תייטהל רתוי הפושח היהת ןכרצה לש ותכרעהו ,ףסונה רצומה ריחמ לש ותובישח תחפת ךכ ,ןכרצה יניעב

  88.ןוגיעה

 ,תיתוהמ הניחבמ ,איה הרישקש הארנ ,הז רוביח לש וזכרמב היוצמה ,הרישקה תקיטקרפ לש הרשקהב

 הובג ריחמ יביטקפא ןפואב תובגל ידכ ןוגיעה תייטה תא תלצנמ הרישקה .יקלח רוחמת לש יטרפ הרקמ

 תא וא ,יתורחתה וריחממ הובג ריחמב רשקנה רצומה תא רוכמל רכומה הסינ וליא .הליבחה רובע רתוי

 תא ךפוה היהש ןפואב תוחוקל ןדבואל איבמ רבדה היה ,יטסילופונומה וריחממ הובג ריחמב רשוקה רצומה

 
8318.4 (2004):  Journal of Interactive Marketing nternet."Iartitioning on the PXia, Lan, and Kent B. Monroe. "Price  

73-63. 
 .םש 84
85 et al Morwitz, 455 דומעב ,82 ש"ה ליעל.  
 .699-698 םידומע ,81 ש"ה ליעל ,Fagan&  Furnham, Gorkan ;םש 86
 .699-698 דומע ,Fagan&  Furnham, Gorkan לצא ,םש 87
 ,.Chakravarti,  D., Krish, R., Paul, P., Srivastava, J  :ואר םירצומ רפסמ תללוכה הליבח תועצמאב יקלח רוחמת ןיינעל 88

2002. Partitioned presentation of multicomponent bundle prices: evaluation, choice and underlying processing 
effects. J Consumer Psychol. 12 (3), 215–229. )ןלהל: Srivastava, Krish & Chakravarti(. היינקה תנווכ תעפשהל עגונב 

 Suri, R., & Monroe, K. B. (1999). Consumers prior purchase intentions :ואר הליבחה תא שוכרל תונכומה לע תמדקומה
194). Springer, Berlin, -177 (pp. Optimal Bundling and their evaluation of savings on product bundles. In

Heidelberg. לש רקחמה יפל .הליבחב ףסונה רצומה גוס אוה ,הנוש טעמ ןבומב ,ןכרצה תסיפת לע העפשה לעב ףסונ הנתשמ 
Chakravarti et al, רוחמתב ררקמל חרק תנוכמ תפסוה ,ךכ .םינוש םינוויכל בלה תמושת תא טיסהל לוכי ףסונה רצומה יפוא 

 בלה תמושת תא טיסהל היושע ףסונ רוחמתב תוירחא תפסוה וליאו ,הליבחל ףסומה ךרעב וא ריחמב תודקמתהל הליבומ דרפנ
 .םיעוציבה חותינל ריחמהמ
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 תועצמאב הליבחה ריחמ תא תולעהל היהי ןתינש ךכל תמרוג הרישקה ךא .תיאדכ אלל ריחמה תאלעה

 ריחמל סחיב ןחביי רשקנה רצומה ריחמ ,ןוגיעה תייטה ללגב .רשקנה רצומה לש )יסחי ןפואב( הובג רוחמת

 םלשל תונוכנה ךכ לשב .)רשוקה רצומה ריחמ( יזכרמה ריחמל ףסוותמה ילוש לטיהכ ספתייו ,רשוקה רצומה

 התייה אל תינכרצש ףאש ןכתיי ,הז רוביחב תשמשמה תיזכרמה המגודב ,ךכ .תולעל היופצ ״לטיה״ ותוא תא

 ןחביי אוה – ח״ש 100-ב רכמנה בשחמ לש ריחמל ףסוותמ הז ריחמ רשאכ ,ח״ש 2-ב תוינזוא דרפנב תשכור

 יתועמשמה בשחמה ריחמל )2%( החינז תפסותכו הוולנכ ספתיי תוינזואה ריחמ ,אצוי לעופכ .וילא סחיב

 יביכר ורכמנ וליא םלשל הנכומ התייה אלש ףסונ םוכס הליבחה רובע םלשל הנכומ היהת תינכרצהו ,רתוי

 רצומה לש וריחמש לככ ,ונייה .הלוע םיריחמה ןיב רעפהש לככ רבגת וז היטהש ,ןבומכ .דרפנב הליבחה

 רשפאיש ןפואב ,ןוגיעה תייטה תא ליעפהל רתוי היהי לק – רשקנה רצומה לש וריחמל סחיב הובג רשוקה

 לטיהל עדומ ןכרצהש תורמל תלעופ היטההש ןיחבהל בושח .רתוי הובג ריחמב רשקנה רצומה תריכמ תא

 ןכרצה לש וסחי תא הנשמ ףסונ ביכר ףסוותמ וילעש סיסב ריחמכ ללוכה ריחמה תסיפת םצע .והבוגלו ףסונה

 .ינש בלשב ףסוותמה רתסנ עדימ לכ םייק אלש ףא לע ,ללוכה ריחמל

 תא םיביכרמה םירצומה תריכממ רכומה לש ויחוור ךס תא לידגהל ,ללככ ,הרישקה תרשפאמ ,הז ןפואב

 ותולע םהב םירקמבו ,רשוקה רצומל הוולנכ ספתנ רשקנה רצומה םהב םירקמב דוחייב ,תאז .הליבחה

 הניא איה ךא ,רכומה יחוור תא לידגת הרישקה הלא םירקמב .רשוקה רצומה תולעמ תיתועמשמ הכומנ

 .תישממ תילכלכ הקדצה אלל רתוי הובג ריחמ םלשמש ,ןכרצה רובע חרכהב הליעי

 הרישק לש המויק תורשפאל רשאב ב.2 קרפב וגצוהש םינושה םירבסהה לש םפקות תא לולשל אלב

 לש דאמ בר רפסמל יטנוולרו ,רתוי יללכ יפוא לעב אוה הז רבסהש המדנ ,תודחוימ תויקוש תוביסנב תינעגופ

 .הרישק ירקמ

 

 ןועיטה תולבגמ .3.א.3

 .רכומה לש ותואר תדוקנמ הרישקב הנומטה תלעותה תא ריבסהל לוכיש ןונגנמ ,אופא ,איה ןוגיעה תייטה

 םירצומה וב בצמ תמועל הליבחה תשיכרל ןכרצה לש רתוי ההובג תונכומל ליבוהל היופצ םירצומ ינש תרישק

 .יקלח רוחמת לש יטרפ הרקמ תויהל ,אופא ,היושע הרישק 89.דרפנב םירכמנ

 
,Mixed Bundling, Profit Sacrifice,  Daniel A. Crane 'ר mixed bundling תועצמאב ןוגיעה תייטה לוצינ לש המוד חותינל 89

and Consumer Welfare, 55 Emory L.J. 423, 438-440 (2006) )ןלהל: Crane(. םירבסה רפסמ עיצמ רבחמה הז רמאמ תרגסמב 
 לש המודה חותינה ףא לע .ןוגיעה תייטה תלעפהל עגונ םירבסהה םתואמ דחא .שחרתמ mixed bundling-ש ךכל םיירשפא
-Procompetitive and Competition" תרתוכה תחת הז רבסה גיצמ Crane ,םירכומ ידי לע ןוגיעה תייטה תא לצנל תלוכיה

Neutral Explanations". ב שומישה יכ ותנעט הארנכ איה ךכל הביסה-mixed bundling ןכרצה יניעב הליבחה ךרע תלדגהל ילככ 
 רבחמה יכ ןכתי .תוריכמב העיגפל אליממו ,הליבחה ךרע תתחפהל ליבוהל םג לוכי )רכומה רובע( יבטימ אל ןוגיע ןכש ,ןכוסמ אוה
 תררועמ הניא איה ןכלו ,המושייב לשכיהל םייופצ ילוא וא ,הרישקה הקיטקרפב שמתשהל אל םייופצ םירכומ ךכ לשבש רבוס
 .יתורחת ששח
 וזמ הכופה האצותל ליבוהל לוכי םירצומ לש יבטימ אל רוחמת .רכומה לע הרישק לש תילילש העפשה ןבומכ ןכתית ,ןכאו

 ריחמב רחמותמ ןכרצה יניעב יזכרמה רצומה הב הליבח תריצי ,ךכ .ןכרצה יניעב הליבחה ךרע תתחפה – הז רמאמב תראותמה
 םינכרצה לש םבל תמושת תדקוממ וב רצומה  – ׳ןגוע׳ה רצומ םא .רכומה תניחבמ תילילש האצותל הארנה לככ ליבות ,ידמ הובג
 ריחמה ףדוע תא זזקמ רשקנה רצומה לש תיסחי ךומנ ריחמ םא םג ,הליבחה תשיכרמ םינכרצ ועתריי ,ידמ הובג ריחמב רחמותי –
 ונתטישל הליבומ הניא וז הנבות ,םלואו .תיאדכ אלכ ספתית לולכמכ הליבחה תשיכר הז הרקמב .רשוקה רצומה רובע הבגנה
 רכומה לש ותואר תדוקנמ( תחלצומ אל הרישקל ןוכיסהש ףא לע .הרישק תועצמאב תורחתבו תוחוקלב העיגפל תורשפאה תייחדל
 הדבועה םצעמ :ןכ לע רתי .םתרטמ תא תותרשמה תוליבח רוציל וחילציו תויחמומ ושכרי יכ םירכומ לע הקזח ,םייק )רשוקה
 םירכומ יכ דיעהל ידכ שי ,ונימיב רחסמה םלועב חוור ,טרפב הרישקה תקיטקרפבו ,ללככ יקלחה רוחמתה תקינכטב שומישהש
 יכ המדנ ,ןכל .םלועה ןמ תומלענ הלא תוקיטקרפ ויה ןכ אל םאש ,תוקיטקרפ ןתוא תועצמאב םהיחוור תא לידגהל םיחילצמ ןכא
 .תוסחייתהל יוארה ,דירטמ ששח ןכא אוה הרישקמ יתורחתה ששחה
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 תיללכ הלבגמ ,תחאה – דומעל שי ןהילעש תויזכרמ תולבגמ יתש היטהה לוצינ תורשפאל ,תאז םע

 ןוגיעה תייטה לש הלוצינל יפיצפס ןפואב תיטנוולרה הלבגמ ,הינשהו ;איה רשאב היטה לכל תיטנוולרה

 .הרישק תועצמאב

 תונוכנה לע תלעופ תרבודמה היטהה .תויפסכה םהיתולוכיב םילבגומ םינכרצ יכ רוכזל שיש ןבומ ,תישאר
 םולשתמ ענמיהל ןוצרל רבעמ םלוא .וז תונוכנ הלידגמו ,םירושקה םירצומה ינש רובע םלשל םינכרצה לש

 אל הרישקה .ףסונ םולשת םלשל תלוכיה םצעב םינכרצ םילבגומ ,רבגתהל היטהה תעייסמ וילע ,רתוימ

 ,הליבחה תא שוכרל תללוכה הליבחה תשיכרל םישרדנה םימוכסה תא וידיב ןיאש םדא ענכשל ,ןבומכ ,לכות

 הליבחה לש ללוכה הריחמ רשאכ םג םירבדה םינוכנ .הרישקה תובקעב רתוי תיאדכ ויניעב תיארנ וז םא םג

 םירבסהל תידוחיי הניא וז הלבגמ ,רומאכ .דיבכמ ריחמב רבודמ ךא ,וב דומעל לוכי ןכרצהש ריחמ אוה

 דומעל בושח ךא .איה רשאב היטה לכ לש התעפשהל תעגונה תיללכ הלבגמב רבודמ .הז רוביחב םינודנה

 .יחכונה רשקהב םג הילע

 ,היצאוטיס לכב תלצונמ תויהל הלוכי הניא תרכזנה היטהה ,םיגצומה םיאצממל םאתהב ,רקיעו ,תינש

 ,לעפוי ראותמה יביטינגוקה ןונגנמהש תנמ לעש הארנ .םה רשאב םירצומ ינש לכ ןיב הרישק תרשפאמ הניאו

 ךכ ,רבגת ןכרצה יניעב רשוקה רצומה תויזכרמש לככ .רשוקה רצומל הוולנכ ספתיהל רשקנה רצומה ךירצ

 העפשהה היופצ ,ןטקת רשוקה רצומה תויזכרמש לככ ,המאתהב .רתוי יתועמשמ ןפואב לועפל היטהה היופצ

 רשקנה רצומה ריחמ רשאכ רתויב קהבומה ןפואב לעפת היטההש הפצנ ,אצוי לעופכ 90.ןוטקל היטהה לש

 הניחבמ םהיניב םירושקכ םיספתנ םירצומה ינש רשאכו ,רשוקה רצומה ריחממ יתועמשמ ןפואב ךומנ

 .)םיבתנו םימ יקובקבמ הנושב( תיניינע

 דאמ תויתועמשמ ןניא תולבגמה ,ץופנה הרישקה יפואב בשחתהב יכ המדנ ךא ,ריכהל שי הלא תולבגמב

 לע תוננובתה יכ המדנ ,וז הנקסמ ססבמה יתטיש יריפמא רקחמ םיריכמ ונניאש ףא לע .תישעמ הניחבמ

 רצומה תא רושקל הסני ןילופונומ לעב םהב םירקמ אוצמל היהי רידנש תדמלמ רחסמה םלוע תולהנתה

 אוצמל היהי ריבס אל ,לשמל ,ךכ .ירקיע רצומכ ןכרצה יניעב ספתנה ,רתוי רקי ,ףסונ רצומל ןילופונומבש

 יביטיאוטניא ןפואב .הקשמ קובקבל הפוריאל הסיט רושקל הסנמה םילק תואקשמ תריכמב ןילופונומ לעב

 ,תוינזוא תרישק ,תאז תמועל .תיחוור היהת אלו ,תוריכמה תלדגהל איבת אל הז גוסמ הרישקש ,רורב

 גוסה ןמ הרישק עודמ ריהבמ הז רוביחב גצומה חותינה .ידמל החיכש – םיבשחמל ׳דכו תודלקמ ,םירבכע

 .הצופנ ינשה גוסה ןמ הרישקש דועב ,הרידנ ןושארה

 תא יתועמשמ ןפואב םצמצל ידכ ולא תולבגמב ןיאש המדנ ,עצומה רבסהה תולבגמ ףא לע ,ךכיפל

 הבחר הלוחת לעב אוה רבסההש המדנ ,םוקמ לכמו .השעמה ייחב הרישק ירקמל רבסהה לש תויטנוולרה

 רכומה יחוור תא הלידגמה הרישק לש התונכתיהל רשאב ליעל ונדמע םהילע םירחאה םירבסהה ןמ הברהב

 .ןכרצה תחוור תא חרכהב אישהל אלב

 

 
 .439 דומעב םש 90
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 )Justifications( תוקדצה .ב.3

 תוגהנתהל תודמע ןיב סחיה .1.ב.3
 'תודמע' תוארל גוהנ .והשלכ טקייבוא יפלכ םדא לש סחיכ שרפתמ ׳הדמע׳ חנומה תיגולוכיספה תורפסב

 91.יתוגהנתה ביכרממו יביטינגוק ביכרממ ,ישגר ביכרממ תובכרומכ

 ינב ,ונייה .תוגהנתה לע תורהצומ תודמע לש השלח העפשה לע ועיבצה םינוש םיאצממ ,עיתפמ ןפואב

 הנושארל אצמנ הזכ קתנ .םימיוסמ םיניינע יפלכ םהיתודמע חכונל יופצה ןמ תרחא לעופב םיגהונ םדא

 לש םסחי תא קודבל רקוחה שקיב יוסינה תרגסמב 1934.92 תנשמ )Lapiere( רייפ-הל לש םסרופמ יוסינב

 יפלכ ב"הראב תע התואב הצופנ התייהש תונעזגה עקר לע תאזו ,יניס אצוממ ריעצ גוז יפלכ קסע יתב

 תודעסמ( קסע יתב 250-כב רקיב גוזה .ב"הרא יבחרב העיסנל גוזה ינבל הוולתה רקוחה .תאז הייסולכוא

 ,קסע יתב םתוא תא רקוחה לאש ןכמ רחאל .גוזה ינב תא תרשל בריס קסעה יתבמ דחא קרו ,)ןולמ יתבו

 תוריש תתל וברסיש וריהצה קסעה יתבמ 90% .יניס אצוממ תוחוקלל תוריש וקינעי םאה ,בתכמב

 תודמע ןיב המאתה רסוח יבקע ןפואב הלע ,ויתובקעב ושענש םיבר םייוסינמו ,הז יוסינמ .תאז הייסולכואל

 םידמל ונאצמנ ,תוגהנתה לע תודמע לש הקזח תיתביס העפשה האצמנ אלש ןוויכמ .תוגהנתה ןיבל תורהצומ

 .תידיתע תוגהנתהל בוט אבנמ ןניא תודמע יכ

 העפשה שי םדא לש ותוגהנתהל ,יופצה העפשהה ןוויכל דוגינב ,יכ אצמנ םירקחמ לש הרדסב ,תאז תמועל

 .םקידצהל הטיי תמיוסמ ךרדב רחב וא םיוסמ השעמ השעש םדא ,יללכ ןפואב .ויתודמע לע הקזח תיתביס

 ךירעהל וטנ םישנא יכ אצמנ ,םיסוס יצורמ לש תואצותה לע ורמיהש םיפוצ וקדבנ ובש יוסינב ,לשמל ךכ

 תמועל ,רומיהה םושירו סוס ותואב הריחבה רחאל רתוי םיהובגכ םיוסמ סוס לש הייכזה ייוכיס תא

 לע עיבצמ הז אצממ .רומיהה תא םושרל רותב ודמעש ןמזב סוס ותוא לש הייכזה ייוכיס יבגל םתכרעה

 93.)רומיהה( םתוגהנתהל דבעידב הנמאתותש ךכ סוסה יבגל םיפוצה וקיזחה ןהב תודמעה ןוקית

 הירואתה .תויבקעב םדא לש ךרוצה לש תרזגנכ וז העפות ריבסהל תושקבמה תוירואת רפסמ ןנשי

 יפ לע Leon Festinger(.94( רגניטספ ןואל לש יביטינגוקה סננוסידה תיירואת איה הז ןיינעל רתויב תרכומה

 ליבוי ,לעופב ותוגהנתה ןיבל םדא לש ויתוסיפת וא ויתודמע ,ויתובשחמ ןיב המילה רסוח ,תאז הירואת

 ,וירקחמב .הינומרה תריצי םשל הז בצמ ןוקיתל לועפל םדאה תא עינת רשא ,סננוסיד לש הער השוחתל

 אלו הדמעה ןוקית י"ע השעיי המאתהה רסוח ןוקית ללכ ךרדב יכ אצמנ ,םירחא לש םיבר ךשמה ירקחמבו

 הלטמ עצבל םיטנדוטס ושקבתה 96,'תימסלרקו רגניטספ לש יסאלק רקחמב ,ךכ 95.תוגהנתהה ןוקית י"ע

 יוסינהש ול רפסלו אבה קדבנל רקשל םיטנדוטס םתוא ושרדנ ,ןכמ רחאל .העש ךשמב )גרוב בוביס( תממעשמ

 גרדל םיטנדוטסה ושקבתה ןכמ רחאל .$20 ולביק קלחו ,רקשה רובע $1 ולביק םיטנדוטסהמ קלח .הנהמ

 םיקדבנ תמועל יוסינהמ רתוי ונהנ יכ וחוויד רקשה רובע $1 ולביקש םיטנדוטסש אצמנ .יוסינהמ םתאנה תא

 
91 M. J. Rosenberg and C. I. Hovland, "Cognitive, Affective and Behavioral Components of Attitudes." In M. J. 

Attitude  (eds.), Attitude Organization and Change: An Analysis of Consistency AmongRosenberg, C. I. Hovland 
Components. New Haven: Yale University Press (1960). 

92 (2)13 ,Social forces ctions.ALaPiere, R. T. (1934). Attitudes vs.  . 
93Of Personality And Social Journal  Dissonance At Post Time.ision Knox, R. E., & Inkster, J. A. (1968). Postdec 

(4p1), 3198 ,Psychology. 
94 University Stanford . 2). Vol( Theory Of Cognitive DissonanceA  Festinger, L. (1962).; Stanford University Press

Press. 
 הכינחה ךילה ידכ ךות השק היווח ורבע רשא םישנא יכ אצמ רגניטספ לש הירואתה תובקעב השענש ךשמה רקחמ ,המגודל ,ךכ 95
 .Aronson, E., & Mills, J 'ר .רתוי התוא ךירעהלו ,הצובקב תופתושה יבגל םתדמע תא עדומ יתלב ןפואב תונשל וטיי הצובקל

Social And Abnormal Of The Journal  iking For A Group.Effect Of Severity Of Initiation On L(1959). The 
(2), 17759 ,Psychology.  

96 Journal Of The  Consequences Of Forced Compliance.Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive 
(2), 20358 ,Abnormal And Social Psychology. 
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 םיאצממ .)ללכ רקשל ושקבתה אל הירבחש תרוקיבה תצובקו ,$20 ולביקש םיטנדוטסה תצובק( םירחא

 תרזעב רקשה תובקעב ושחש סננוסידה תא רותפל ולכי הובג םוכס ולביקש םיקדבנהש ךכב םירבסומ הלא

 םיקדבנל ,םתמועל .)רקשה תא קידצמ םוכסה – רקשל 'הווש' היה( ורובעב ולביקש יתועמשמה םוכסה

 םלצא השענ סננוסידה ךוכיר ךכיפלו ,רקשה תא )םמצעל( קידצהל ךרד התייה אל ךומנ םוכס ולביקש

 תא ,תיביטקאורטר ,ונתימ הלא םיקדבנ ךכב .רתוי תיבויחל התכיפהו ,יוסינה יפלכ םתדמע יוניש תועצמאב

 97.ווחש סננוסידה תא ותיחפה אליממו ,רקשה תמצוע

 ךופהה ןוויכה אוה תוגהנתהו תודמעל רושקה לכב יתועמשמה העפשהה ןוויכ יכ הלוע ליעל רומאהמ

 לש תיתועמשמ העפשה לע םיעיבצמ תיתרבחה היגולוכיספה םוחתמ םיבר םירקחמ .ינושאר ןפואב יופצהמ

 תוקדצה יכ הארנ ,ףסונב .התוחפ – תוגהנתה לע תודמע לש – הכופהה העפשהה .תודמע לע תוגהנתה

)justifications( תוגהנתה ןיב המאתה יא תובקעב רצונש יביטינגוקה סננוסידה ךוכירל ליעי ןונגנמ ןה 

 98.תודמעל

 תועמשמ וז הנבותל .רתויב תיתועמשמ ,ןכ םא ,איה םיקיזחמ ונא ןהב תודמעה לע ונלש םישעמה תעפשה

 ונלש הסיפתה תא םיבצעמ ונחנא וב ןפואה תנבהלו ,םילעופ ונחנא וב ןפואה תנבהל עגונה לכב תכל תקיחרמ

 םיטילחמ ונא וב ןפואה לע וז הנבות לש תירשפא העפשהב דקמתנ הז קרפ ךשמהב .ונתוא בבוסה יבגל

 יטנוולרה רשקהה והז ,וז תועמשמ תבר הנבות לש דבלב דחא םושייב ,ןבומכ ,רבודמש ףא .תוינכרצ תוטלחה

 .הז רוביח לש וזכרמב תדמועה הרישקה תעפותל

 תוגהנתהל תודמעה תמאתה לע תוססובמה קוויש תוקינכט .2.ב.3

 םהישעמ תא קידצהל םישנא לש םתייטנ תא לצנל ןויסינ תוהזל ןתינ תונוש קוויש תוקינכט תרגסמב

 ׳ףטפטמ׳ רוחמתכ תרכומה הקינכט ןייצל ןתינ הז גוסמ הקינכטל המגודכ .םתדמע לש ׳ןוכדע׳ תועצמאב

)Drip Pricing(. הנממ הנוש ךא ,הלעמ הנודנש יקלחה רוחמתה תקינכטל המודה תיקוויש הקינכט יהוז 

 ,ריחמה לש סיסבה ביכרל קר הליחת םיפשחנ םינכרצה ׳ףטפטמ׳ רוחמת תרגסמב .דחא יזכרמ טביהב

 ךא ,םיבייחמ םילטיה רקיעב( םיפסונ םילטיה םינכרצל םילגתמ ,השיכרה ךילהת ידכ ךות ,ןכמ רחאלו

 רוחמתל תוחוור תואמגוד .הליבחה וא רצומה לש ללוכה ריחמה תא םילעמה ,)םיילנויצפוא םג םימעפל

 ימד ,הסיט יסיטרכ לע םילטומה םימיוסמ םיסימ ,לשמל ,תויהל תולוכי םיליגרה רחסמה ייחב הז גוסמ

 יזכרמה לדבהה .יארשא יסיטרכ תועצמאב םולשת ןיגב םיפסונ םיבויחו חולשמ ימד ,םינוש םיגוסמ לופיט

 עדימל הפישחב ,ןכ םא ,אוה ׳ףטפטמ׳ה רוחמתה תקינכט ןיבל ליעל ונקסע הב יקלחה רוחמתה תקינכט ןיב

 לש םירקמב .)השיכרה תארקל ןתמו אשמה בלש תא םג לולכל יושעה( השיכרה ךילהתל הסינכה בלשב

 עדוי אוה .םיפסונ םיביכר םנשי ריחמלש ךכ לע ,תיסחי תולקב תעדל לוכי רעצמלו ,עדוי ןכרצה יקלח רוחמת

 יתלב וא עדומ ןפואב( רחוב וא ,התוחפ תובישח םהל סחיימ ןכרצה ךא .הלא םיביכר לש םרועיש תא םג

 םיפסוותמה םילטיהה ׳ףטפטמ׳ה רוחמתה תקינכט תרגסמב ,יקלחה רוחמתה תמועל .םהמ םלעתהל )עדומ

 םינוש םירקחמ .השיכרה ךילהת ידכ ךות םיפסוותמ םהו ,הליחתכלמ ןכרצל םירכומ םניא סיסבה ריחמל

  99.ליגר רוחמת תמועל תוריכמה ףקיה תלדגהל ,ללככ ,איבמ ׳ףטפטמ׳ רוחמתש ואצמ

 
 םהש יביטינגוקה סננוסידה תא תיחפהל תנמ לע תונוש תוקדצהב שמתשהל וטנ םישנא יכ אצמנ םינשעמ לע השענש רחא יוסינב 97
 ,.Fotuhi, O., Fong, G. T., Zanna, M. P :ואר .ךכב תוכורכה תויתואירבה תונכסה תא םתרכהמ עבונה ,ןושיע תעב םיווח

Reducing Beliefs Among -Of Cognitive DissonanceM. (2012). Patterns  Borland, R., Yong, H. H., & Cummings, K.
Tobacco  .Four Country Survey) ITC(International Tobacco Control Smokers: A Longitudinal Analysis From The 

2011-, TobaccocontrolControl. 
 .םש ׳ר 98
99Fagan&  Furnham, Gorkan, 699-697 םידומע ,81 ש"ה ליעל. 
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 ןונגנמה תלועפ ןפואל רשאב םירבסהה ,ךכיפל .יקלח רוחמתל )ההז וניא יכ ףא( המוד ׳ףטפטמ׳ רוחמת

 םג הבר הדימב םייטנוולר ,ןוגיעה תייטה לע רקיעב םיססובמה ,יקלחה רוחמתה תקינכטב יביטינגוקה

 אקווד רושק 'ףטפטמ'ה רוחמתה תעפשה תא ריבסמה ףסונ טנמלא ,תאז םע .׳ףטפטמ׳ רוחמת לש ורשקהב

 הדרפה׳ השעמל תרצוי ףטפטמה רוחמתה תקינכט ,הז רבסה יפל .תוקינכטה יתש ןיב םילידבמה םיטביהל

 עיבהש ןיינעה לוצינ ךות ,השיכרה ךילהתל ןכרצה לש ותסינכל איבהל הדעונ איה .רוחמתב ׳תיגולונורכ

 תא שוכרל ותונוכנ לע תוחפ ועיפשי םיפסונ םילטיה ,השיכרה ךילהתל ותסינכ רחאל .יתלחתהה ריחמב

 ןהו ,ותגשהל תילאטנמה ותומתריהו רצומה תא שוכרל תינושארה ותטלחה תובקעב ןה ,תאז .רצומה

 .ועקשוה רבכש הקסעה תויולע תובקעב

 ,ךכ .המוד יביטינגוק ןונגנמב שומיש תושוע תוליעיכ םינוש םירקחמב וחכוהש תופסונ קוויש תוקינכט

 ותמכסה תא לבקל ידכ ינושאר יאנתל ןכרצה תמכסה תא ףנמל תפאוש "תלדב לגר" הנוכמה הקינכטה

 ךרענש יוסינב .)הליחתכלמ םיפסונה םיאנתל םיכסמ היה אל ןכרצה וב הרקמב םג תאזו( םיפסונ םיאנתל

 הליחת ושקבתה הנושארה הצובקהמ םיקדבנ .םיפתתשמ לש תוצובק יתש ונחבנ ,Freedman & Frazerr י"ע

 .המוצע לע םותחל וא ,םתיב לע ןטק טלש תיילתל םיכסהל ושקבתה םה – )תיסחי( טועפ ןיינעל םיכסהל

 ושקבתה ,ןכמ רחאל םייעובש 100."הפי הינרופילק לע הרימש" וא החוטב הגיהנ ויה המוצעה וא טלשה אשונ

 הצובקב .)"Drive Carefully"( "תוריהזב וגהנ" בותיכה וילעו ,לודג טלש םתיב רצחב תולתל םיקדבנ םתוא

 םדוק ושקבתהש אלל ,לודגה טלשה תא םתיב רצחב תולתל ןושארה בלשב םיפתתשמה ושקבתה היינשה

 20%-מ תוחפ ומיכסה היינשה הצובקבש וארה םיאצממה .המוצע לע םותחל וא ןטק טלש תולתל ןכל

 תיילתל המכסה 55% לעמ ומשרנ הנושארה םיקדבנה תצובקב ,תאז תמועל .טלשה תא תולתל םיקדבנהמ

 ׳הלודג׳ השקבל םיכסהל רתוי ההובג תונכומ םישנאלש ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ 101.לודגה טלשה

 102.רתוי ׳הנטק׳ השקבל רבעב ונענ רבכש רחאל

 תודמע ןיב רעפב םיקסועה םיאצממב אצמיהל לוכי תוגצומה תוקינכטה תחלצהל םירבסהה דחא

 ףטפטמה רוחמתה תקינכטל עגונב ,ךכ .תוקדצה תועצמאב יביטינגוקה סננוסידה ךוכירב ךרוצבו ,תוגהנתהל

 הטיי ןכרצה ,רצומה תא שוכרל ותטלחה רחאל וא ,רצומה תשיכר ךילהל סנכיהל חוקלה תטלחה רחאל –

 ןכומ אוה ותוא ריחמל עגונב ויתודמע תא םיאתהל יופצ אוה ,אצוי לעופכ .תינושארה ותטלחהב קובדל

  103.םיפסונ םילטיהל םיכסהל רתוי ןוכנ תויהלו ,תללוכה הליבחה רובע םלשל

 – ךכלו ,םלשל ןכרצה לעש ללוכה םוכסה תא הלידגמ ריחמל תפסות .תטלחומ הניא וז הייטנש ,ןבומ

 רצומה תא שוכרל ותלוכי לע ףא םיתעלו( הליבחה וא רצומה תא שוכרל ותונוכנ לע תידיימ העפשה – ןבומכ

 םיאצממה ,תאז םע .תורשקתהל ברסל חוקלל םורגל יאדווב םייופצ דאמ םייתועמשמ םילטיה .)הליבחה וא

 
 ןיחבהל ולכי םירקוחה ,ךכ .םינוש םינתשמ דודיב ךרוצל ,תונוש תוצובק-תת רוציל םירקוחל רשפאל ודעונ תונושה תויורשפאה 100
 הרקמ ןיבל )הפי הינרופילק לע הרימש/החוטב הגיהנ( הנושארה השקבה אשונל ההז היה הינשה השקבה לש האשונ וב הרקמ ןיב
 גוס ותואמ התייה הנושארה השקבה וב הרקמ ןיב ןיחבהל ולכי םירקוחה ,ןכ ומכ .הנוש היה היינשה השקבה לש האשונ ובש
  .תושקבה יפוא ןיב לדבה היה םהבש םירקמ ןיבל ,היינשה השקבה לש )המוצע לע המיתח/טלש תיילת(

  .)הנטקה הנושארה השקבל ובריסש ולא םג( הנושארה הצובקהמ םילאשנה ללכל ןבומכ םיסחייתמ םיאצממה 101
102Door -The-In-Without Pressure: The FootFreedman, J. L., & Fraser, S. C. (1966). Compliance  

(2), 1954 ,Of Personality And Social PsychologyJournal  Technique.. הנוכמ תפסונ המוד תיקוויש הקינכט "-Low
balling Technique". ןכמ רחאל קרו ,הל ברסל הביס ול ןיאש הבוט הקסע הלחתהב חוקלל תעצומ וז הקינכט תרגסמב 

 תלבקל יוכיסה ,תינושארה הקסעל סחיב המכסה תעבה רחאל יכ אצמנ םייוסינ רפסמב .םיפסונ םיביכרמ העצהל םיפסוותמ
Ball -Cialdini, R. B., Cacioppo, J. T., Bassett, R., & Miller, J. A. (1978). Low :'רו .תיתועמשמ לדג תופסונ תויובייחתה

urnal Of Personality And Social Jo Procedure For Producing Compliance: Commitment Then Cost.
(5), 46336 ,Psychology. 

 סנכנ וא תינושארה העצהל םיכסה רבכש םדאהש איה תוראותמה תוקינכטל )Compliance( תונעיהה תא סופתל תפסונ ךרד 103
 ."?לוכה תא ׳קורזא׳ תאזה הטועפה תפסותה ללגב םאה ?אל וישכעו יתמכסה וישכע דע עודמ" -ומצע תא לאוש השיכרה ךילהל
 .יביטינגוק סננוסיד תובקעב הלועפ סופדל המגוד ןבומכ יהוז
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 ןתמו אשמל הסינכ לע הטלחהה וא ,רצומה תא שוכרל תינושארה הטלחהה םצעש ךכ לע םיעיבצמ ונרקסש

 לש ריחמב םג ,ןכרצה לש םישעמהו תוטלחהה תא קידצהל הייטנל ליבוהל םייופצ ,השיכרה ךילהתל וא

 .ורובע םלשל םיכסיש ריחמב רמולכ ,ויניעב רצומה יוושב תומיוסמ תומאתה תכירע

 לידגהל התלוכילו הרישקה תעפותל רבסה ןה םג תוקפסמ ןהילע תוססובמה קווישה תוטישו הלא תונבות

 ריחמב רשוקה רצומה תא שוכרל ןכרצה תונוכנ תא לצנמ הרישקה ןונגנמ .רשוקה ףוגה יחוור תא

  ףסונה רצומה תא שוכרל ןיינועמ היה אל םא םג תאזו ,ףסונ רצומ שוכרל ול םורגל תנמ לע יטסילופונומה

 ךילהל סנכיהל ותטלחה וא ,ןילופונומבש רצומה תא שוכרל ןכרצה תטלחה .הרישקה אלמלא עצומה ריחמב

 הירואיתל דוגינב .רתוי הובג ריחמב רשקנה רצומה תא םג שוכרל םיכסיש יוכיסה תא תולידגמ ,השיכרה

 תזזוקמ רשקנה רצומה רובע תיבגנש תפסות לכ וב ״ספא םוכס קחשמ״ב רבודמ ןיא ,״תיסאלק״ה תילכלכה

 תא שוכרל )ןוצרהו( תונוכנה :ןוכנה אוה ךפיהה .רשוקה רצומה רובע םלשל ןכרצה ןכומש הרומתה ןמ

 .רשקנה רצומה רובע םלשל תונוכנה תא םילידגמ רשוקה רצומה

 
 רבסהה תולבגמ .3.ב.3
 תועצמאב רכומה לש ותואר תדוקנמ הרישקה תויחוור תא ןיבהל ןתינ יכ ןועטל ונשקיב הז קרפ-תתב

 תוססובמה קוויש תוטיש רפסמ ונגצה ,ךכ ךותב .תוקדצההו יביטינגוקה סננוסידה לש תיטרואיתה תיתשתה

  .'ףטפטמ'ה רוחמתה תקינכט תא ןשארבו ,הרישקה תוליעי תא םיגדהל ידכ ןהב שיש הז יביטינגוק ןונגנמ לע

 ןניא ׳ףטפטמ׳ רוחמת לש הקינכטה תועצמאב לעפומה יביטינגוקה ןונגנמל סחיב תונבותה ,הרואכל

 הרישקה ירקממ קלחב תוחפל – רבודמ ןיא הרישקבש םושמ ,תאז .הרישק לש היצאוטיסב ןירשימב תומישי

 .ןושארה בלשב רבכ ללוכ ריחמ תגצהב אלא ,רתוי רחואמ בלשב ףסונ ריחמ תפסוהבו דחא ריחמ תגצהב –

 ךילהב חותפל בור יפ לע ןכרצה טילחמ ,יגולונורכ ןיינעכ יכ ,רוכזל שי .יתועמשמ וניא הז ישוקש המדנ

 יריחמל וריחמ תאוושה ,ויתונוכת לש הקידב ,רצומה שופיח – השיכרה ךילה בגאו ,ןותנ רצומ לש השיכר

 ןכרצה ליחתי בור יפ לע ,םירבדה עבטמ .ףסונה רצומל עדומ השענ אוה – הלאב אצויכו םירחא םירצומ

 ,ךכ לשב .רשקנה רצומה תא םג שוכרל וילע יכ הלגי ךילהתה תליחת רחאלו ,רשוקה רצומה רחא שופיחב

  יריחמל הפישחב ,ילטנמ םא םג ,םיוסמ יגולונורכ רעפ ןפוא לכב םייקתמ הרישקה ירקמ בורבש המדנ

  .םירצומה

 הנשי ןכא הרישק לש תורכומה תוקינכטה ןמ קלחבו ,תונוש תוקינכטב עצבתהל הלוכי הרישק :דועו תאז

 אוה תיגולונורכ םינחבומ םיבלשב תעצבתמ הרישקה ובש יסופיט הרקמ .םיבלשה ןיב תיגולונורכ הדרפה

 ,הלאכ םירקמב .םהמ דחא רוחבל בייח ןכרצהש ,םירשקנ םירצומ לש תויצפוא רפסמ ןנשי וב הרקמה

 ראודב חולשמו ריהמ ראודב חולשמ ,ליגר ראודב חולשמ :ןוגכ – תורושק תויצפוא רפסמ ןכרצל תועצומ

 ןיא ,הלאכ םירקמב .דרפנב תרחמותמ ןהמ תחא לכו – ׳וכו ;םינש שולשל תוירחאו הנשל תוירחא ;םיחילש

 ךרד לכ ןיא ןכרצלש ףא .ינש בלשב תופסותה תגצהו ,ןושאר בלשב )רשוקה( ירוקמה רצומה תעצהמ סונמ

 ,תיאדכ הניא רשקנ רצומ ףא אלב רשוקה רצומה תשיכרש וא( רשקנ רצומ ףא אלל רשוקה רצומה תא שוכרל

 תלעפומה היטהה תא לצנל רכומל תרשפאמ םינוש םירשקנ םירצומ ןיב הריחבה ,)תירשפא איה םא ףא

 Apple-ו Amazon תורבחה לש ןהירתאב םישופיחב ,המגודל ,ךכ .׳ףטפטמ'ה רוחמתה תקינכט תועצמאב

 ,רצומה תא שוכרל הטלחהה רחאל .חולשמה תולע ןויצ אלל הליחת גצומ רצומ לש וריחמש ,תחא אל הרוק

 תא הלידגמ ןהמ תחא לכש ,תונוש חולשמ תויצפוא ןיב רוחבל ןכרצה שקבתמ ,םולשתה עוציבל רבעמב

 ,תפסות לכ אלב רשוקה רצומה תא שוכרל תורשפא ןיא ןכרצלש ףא .רצומה רובע םלשל שיש ללוכה ריחמה

  .ינש בלשב – תיגולונורכ – תוגצומ תופסותה
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 התוליעי לע רוא ךופשל ידכ שי ,תוקדצהה ןונגנמל עגונה ,הז קרפ-תתב גצוהש רבסהב םגש הארנ ,ןכ םא

 ,ןוגיעה תייטה תועפשהב קסעש םדוקה רבסהה ומכ .םירכומה לש תוארה תדוקנמ הרישקה תקיטקרפ לש

 תלוכסא ירקוח לש וזל תרחואמ הביתכב ועצוהש םירבסההמ רתוי הבחר הלוחת לעב אוה הז רבסה םג

 השיכרל עגונה לכב דוחייב ,ונימיב רחסמה םלועמ םיבר םירקמל יטנוולר אוה – םגדוהש יפכו ,וגקיש

 104.תנווקמ

 רשאכ .דחוימב יביטקפא ןפואב ןליעפהלו תויטהה תא לצנל תרשפאמ הרישקש ןכתיי :ןכ לע רתי

 לש ליגרה הרקמב רשאמ יביטינגוקה סננוסידה תא ךכרל רתוי ףא לק ןכרצלש ןכתיי ,ןניקסע הרישקב

 ריחמל תפסותה ,הרישק לש םירקמבש אוה ךכל םעטה .׳ףטפטמ׳ רוחמת לש ליגרה הרקמב וא ,יקלח רוחמת

 ןיבו ,)׳ףטפטמ׳ רוחמת לש םירקמב( רתוי רחואמ בלשב תפסוותמה תפסותב רבודמש ןיב – ינושארה

 הרומת דגנכ תנתינ – )יקלח רוחמת לש םירקמב( השיכרה ךילה תליחת ןמל ןכרצל העודיה תפסותב רבודמש

 אלל השיכרל םיפסוותמ םילטיה םהבש םיליגר םירקמב .רשקנה רצומה תומדב ,ןכרצה לבקמש תפסונ

 תשרב רצומ שכורה ןכרצ ,ךכ .יסיסבה רצומל ותכרעה לש ןוכדעה אולמ תא סחייל ןכרצה ץלאנ ,הרומת

  ,לבקמ וניא ,סמ )השיכרה לש ינש בלשב וא ,יזכרמה ריחמה דצל( ףסוותה רצומה ריחמלש הלגמו טנרטניאה

 רתוי הובג םוכס םליששכ השיכרה ךילהת תא םייסמ אוה רבד לש ופוסב  – רצומה רובע ףסונ רבד ,ותייארב

 תפסות דגנכ לבקמ חוקלה הרישק ירקמב ,תאז תמועל .הליחתכל שוכרל ןווכתהש רצומ ותוא רובע הפצשמ

 ותשיכרב רמולכ – תפסות התואב ןיינועמ חוקלה היה אל יביטקייבוס ןפואב םא ףא .תפסונ הרומת ריחמה

 .הז הרקמב הקדצהה ןונגנמ תא ליעפהל היהי רתוי לקש הארנ – ףסונה רצומה לש

 

  
 ?יטסילופונומ חוכב הערל שומישכ הרישק – תויביטמרונה תונקסמה .4

 לש תויביטינגוק תויטה רכומה לצנמ התרזעבש אוה הרישקל ירשפא רבסהש ךכ לע ונדמע םדוקה קרפב

 היקלח ינש רובע תובגל היה ןתינשמ הליבחה רובע רתוי הובג ריחמ תייבג ןדיצמ תורשפאמה ,םינכרצה

 קושב ׳א קושמ קוש חוכב שומיש – ׳תפנממ הרישק׳ היפל ,תורפסב תיסיסבה החנהל דוגינב .ורשקנ אלמלא

 ,׳א רצומ רובע םלשל תונוכנה ןמ תזזוקמ ׳ב קושב ריחמה תפסות וב ,״ספא םוכס קחשמ״ הדוסיב איה – ׳ב

 רכומה לש ותואר תדוקנמ( תרשפאמה וזככ הרישקה תא ריבסהל תורשפאמ ורקסנש תויביטינגוקה תויטהה

 לידגהל ידכ ןוגיעה תייטה תא לצנל רכומה לוכי הרישק תועצמאב .ויקלח ךסמ לודגה םלש תריצי )רשוקה

 רצומל ירקיע רצומכ ספתנה רשוק רצומ םירשוק רשאכ רקיעב( רשקנה רצומה רובע םלשל ןכרצה תונוכנ תא

 ,המוד ןפואב .)רשוקה רצומה לש וריחמ תמועל ךומנ יסופיט ןפואב וריחמש ,ול הוולנכ ספתנה רשקנ

 ריבגהל ידכ וטילחהש תמדקומ הטלחה קידצהל םישנא לש םתייטנ תא לצנל רכומה לוכי הרישק תועצמאב

 ךילה לש ינש בלשב גצומ רשקנה רצומה םהב םיבצמב רקיעב( רשקנה רצומה רובע םלשל םתונוכנ תא

 .ליבקמב תויטהה יתש תא לצנל םג ןתינש ,ןבומ .)ןתמו אשמה וא השיכרה

 
 ולקתנ םילאשנהמ 38% יכ אצמנ םש  Fair Trading, Advertising of Prices, OFT 1291, 23 (Dec. 2010)The Office of 'רו 104

 ןייפאתהש ,זאמ רבעש רושעב יכ חינהל שיו ,2010 תנשב ךרענ הז רקחמ .הז רמאמב ורכזוהש םיגוסהמ קוויש תוקינכטב טנרטניאב
 69 ש״ה ,ןיראב'ג למא 'רו .ולא םיגוסמ תוקינכטל הפישחב יתועמשמ לודיג לח ,ינורטקלא רחס לש רתויב תיתועמשמ תורבגתהב
 ,הז רשקהב .)תורחתה ינידמ ןחבומב( ןכרצה תנגה ינידב רקיעב דקמתמו ינכרצה ינורטקלאה רחסמה ינידב קסוע הז רוביח .ליעל
 תקינכט ןיבל יקלחה רוחמתה תקינכט ןיב ןיחבמ וניא רוביחה( יקלחה רוחמתה תקינכט חותינב )1239 – 1227 ׳מעב( רוביחה קסוע
 הטישש ,ךכ לע םיעיבצמ םייריפמא םירקחמ" יכ ןייצמ רבחמה .)דחואמב תוקינכטה יתשל סחייתמ השעמלו ,ףטפטמה רוחמתה
 תורשפא לע םידיעמה םיאצממ לע עיבצמ רבחמה ,ךכ ךותב ."םתוא תועטהל הלולע ףאו םינכרצה לש שוקיבה תא הריבגמ וז
 חותינה תונקסמ ,ןכרצה תנגה ינידב דקוממ רמאמהש ףא לע .הנודנה הקיטקרפה תועצמאב םינכרצ לש תויביטינגוק תויטה לצנל
 תקינכט תועצמאב לצנל רכומה יושעש תופסונ תויטה םג ןייצמ רבחמה .)הנוש םושייהש ףא( ןאכ ךרענש חותינל תומוד רבחמה לש
    .הז רוביחל ונביל תמושת תיינפה לע םיטפשמ תעה בתכ תכרעמל םידומ ונא .יקלחה רוחמתה
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 הניחב םיקידצמ אליממו ,הרישקה תקיטקרפ לש העפשהה לש שדוחמ חותינ םיגיצמ הלא םירבסה

 .הילא םיעגונה םיללכה לש תשדוחמ

 ףיעסב עובקה רוסיאהש הנקסמל יטמוטוא ןפואב ליבומ וניא שדוחמה חותינה יכ בל םישל בושח ,םלוא

 :םייזכרמ םימעט השולש ךכל .קדצומ תורחתה קוחל )4()ב(א29

 ךכבו ,םידדצה ינש לש הקסעה תויולע תא התיחפמ הרישק םיבר םירקמב ,הלעמ רעוהש יפכ ,תישאר

 .תיתרבח הניחבמ הליעי הקיטקרפ םיבר םירקמב איה הרישק ,ךכיפל 105.תללוכה החוורה תא הלידגמ

 תרשוקה תרכומה םהבש םירקמב תורחתב העיגפל הטולח הקזח עבוקה ללכ רמוחו לק – הרישק לע רוסיא

 לש ישילשה דוסיה ,םנמא .תוליעומו תויוצר תורישק תעינמ לש ריחמ ומע אשונ – 106ןילופונומ תלעב איה

 םיאנתב״ הינתה היהת סכנה וא תורשקתהה תיינתהש – רוסיאל יאנתכ – שרודה דוסיה אוה ,הרישקה תליע

 רוסיאה ירדגמ איצומ ,״תורשקתהה אשונל םיעגונ םניא םילבוקמ רחסמ יאנתל םאתהב וא םעבטמ רשא

 ןהילעש תוליעומ תורישק הנכתית ,הז דוסיל בל םישב םג םלוא 107.תיתרבח הניחבמ תויוצרה תובר תורישק

 אלש םירצומ ינש ןיב רשוק וא ,שדח רצומ חתפמ ןילופונומ לעב רשאכ תורקל לולע ,המגודל ,ךכ .רוסיא לטוי

 תיארנ ףאו ,םילבוקמ רחסמ יאנתל םאתהב םויכ תלבוקמ דיינ ןופלטל הקיזומ ןגנ תרישק .ןכל םדוק ורשקנ

 לחוה תע ,םרב .הקיזומ ןגנ אלב ׳םכח׳ דיינ ןופלט לש הריכמ תעדה לע תולעהל השקש יעבט הכ ןיינעכ

-ה רישכמ תמגוד( הקיזומ ינגנל םיידועיי םידיינ םירישכמ אצמנב ויה 'םימכח' םידיינ םינופלט לש םרוצייב

Ipod הו-mp(, רחסמ יאנתל םאתהב תלבוקמ התיה אלו תיעבט התיה אל הקיזומ ינגנל םינופלט לש הרישקו 

 רורבש ףא ,קוחה ןושל יפ לע הרוסא התיה ,ןילופונומ לעב ידי לע התשענ וליא ,הז גוסמ הרישק .םילבוקמ

 לש ותולע לש הניחב ,אופא ,תבייחמ הרישק לע רוסיא תלטה .הליעי הרישקב רבודמש – דבעידב יאדווב –

 אשונ רוביצב וא תורחתב תעגופ ןילופונומ ילעב לש הרישק היפל הקזח עבוקה ללכ .ותלעות לומ לא ללכה

 דבעידב תוררבתמה ,תוינשדח תורישק ןללכבו( תוליעומ תורישק ינפמ רתי תעתרה לש יתרבח ריחמ ומע

 היבו הינמ תבייחמ הניא הרישקמ האצותכ רכומה יחוור תלדגהל תורשפא לש היוהיז ,ןכ לע 108.)תוליעומכ

 .הרישק לע רוסיא ליטהל יוצר יכ הנקסמה תא

 )4()ב(א29 ףיעסב עובקה רוסיאהש הנקסמל יטמוטוא ןפואב ליבומ וניא שדוחמה חותינהש ךכל ינש םעט

 .תויביטינגוק תויטה יבגל תימדקמ הסיפתב יולת תויטה לוצינ יפלכ סחיהש אוה ,קדצומ תורחתה קוחל

 תא תרפשמ הרישקהש הדבועה תא שיגדהל שי ,תחא השיג יפל :תויבטוק תושיג יתש הנכתית הז ןיינעב

 היטה איה ןכרצה יניעב הליבחה לש ךרעה תיילעל הביסה םא םג ,וז השיג יפ לע .ולש ויניעב ןכרצה לש ובצמ

 יניעב )הלעמ המגודב תוינזואה( רשקנה רצומה לש ויווש תא הרישקה הלעמ םוי לש ופוסב ,תיביטינגוק

 םאתהב 110.תונותנכ םהיתויטה תלבק ךות ,םינכרצה לש םהיתופדעהל הרוכב תנתונ וז השיג 109.ןכרצה

 ורשקנ אלמלא היקלח ךס תא ךירעמ היהשמ הובג יוושב הליבחה תא ךירעמ ןכרצה םוי לש ופוסב ,וז השיגל

 
 .149 הקספ ,12 ש"ה ליעל ,תועידי ןיינע םג ׳רו 105
 .)ליעל 14 ש״ה ר( הקזחה תוטלחומב טפשמה יתבו םידמולמ ורהרה תונורחאה םינשב ,הלעמ רומאכ 106
 .ליעל 23 ש״ה ׳ר 107
 הקיספב ןיכומית וז השיגל ,רומאכ .הטולח הניא ףיעסבש הקזחה ויפל ,רתוי ךכורמ ללכ עובקל ןתינ הז ישוקל יקלח הנעמכ 108
 תורשפאה תא ירמגל תנייאמ הניא ,הטולח הניא הרומאה הקזחה ויפל ללכ תעיבק םג םלוא .)ליעל 14 ש״ה ׳ר( תונורחאה םינשהמ
 .ליעל 70 ש״ה ,ובנו לג .ליעל 106 ש״ה ,גנוו איגש לש תיזכרמה םתנעט תא הז רשקהב ׳רו – תוליעומ תורישק ינפמ רתי תעתרה לש

 Economics, 23(1) Monash U. L. Rev. 123 (1997), Michael J. Trebilcock, An Introduction to Law and המגודל ,׳ר 109
at 132 – 135. 

 ןווגמ עדימ םיילאיצנטופ םינכרצל ריבעמ אוה .הבר תלעות איבמ – הרישק ומכ – םוסרפ םג .םוסרפל הרישק המוד ,הז ןבומב 110
 םימעטמ םיתעל ,רצומל שוקיבה תא לידגמ אוה ,תעב הב .הקסע תויולע תיחפמ ךכבו תולקב ויוהיז תא םהל רשפאמ ,רצומה לע
 םוסרפל סחיה תוחתפתה לש הריקסל .׳דכו ,ליבומה גתומה תא שוכרל ןכרצה שחש ץחל ןוגכ ,םיבר יניעב םייוצר אלכ םיספתנש
 ׳מעב ,Ramsi A. Woodcock, The Obsolescence of Advertising in the Information Age, 127 Yale L.J. 2270 (2018) ׳ר

 הפיכאה תויושר לש ןדי תא דיבכהל איה רמאמב העצההו ,םוסרפ יפלכ תיתרוקיב אקווד איה בתוכה תשיג יכ םא( 2299 – 2278
  .)םוסרפ לע



33 
 

 ובצמו ,ותניחבמ תמלתשמ הליבחה תשיכר ,ןכ לע .הלדג הרובע םלשל ותונוכנש הז ןבומב תוחפל ,םירצומה

  .הכופה השיג םג ןכתיתו ,םיישקמ הפח הניא וז השיג ,םלוא .ולדג רכומה יחוור ילכלכ ןיינעכ םא םג ,בטוה

 םלשל תונוכנהש ,רוכזל שי .הינפמ ןגהל שיש העפותכ ןלוצינלו תויטהל סחייתהל שי ,היינשה השיגה יפל

 תוינזוא ,הלעמ הגצוהש המגודב ,ךכ .ןכרצה יניעב רצומה לש הכרעהה חרכהב אל ךא ,הלוע רצומה רובע

 ןתניהב .הליבחה רובע ח"ש 102 םלשל ןכומ ןכרצה ,בשחמל תורשקנ ןה רשאכ .ח״ש 2 ןכרצה יניעב תווש ןניא

 ןכומ ןכרצה יכ רמול ןתינ אליממ ,)בשחמה רובע ח"ש 100( רשוקה רצומה לש עובק יטסילופונומ רוחמת

 יניעב ןכרע רמולכ – תוינזואה לש ןיווש יכ בל לא םשוי ,םלוא .הרישקה רחאל תוינזואה רובע ח"ש 2 םלשל

 תוליעיה תא הריבגמ הניא איה .רבד תכסוח הניא הז הרקמב הרישקה .הרישקה תובקעב לדג אל – ןכרצה

 הליבחה תא שוכרל ןכרצה תונוכנ תא ריבגהל אוה השוע איהש לכ .ןכרצל ילכלכ ךרע הפיסומ הניאו

 תעפשה לש המגודב ןוגיעה תייטה לש קזחה טקפאה תא ומיגדהש םירקוחה ,ןכאו .ויתויטה לוצינ תועצמאב

 תובקעב תרצונש ״תיטנרהוקה תויתרורירש״ה יכ ,ונעט יווש תכרעה לע Social Security Number-ה

 םינכרצ לש םהיתופדעה לע תוכמסנה תוילכלכ תוירואית לש תויטנוולרב קפס הליטמ ןוגיעה תייטה תועפשה

  111.םהיתוריחבמ תולגתמ ןהש יפכ

 תויטה תלצנמ איהש הדבועה לשב הרישקה תקיטקרפ תא רוסאל יואר םאה הלאשב הערכהה ,ןכ לע

 הערכה בייחמ הז ןיינעב יביטמרונה ןוידה .תימדקמ תיכרע הערכהב היולת םינכרצה לש תויביטינגוק

 הנקסמ הז רוביחב חותינה ןמ רוזגל ןתינ אל ,הז םעטמ םג .תויביטינגוק תויטהל סחייתהל שי דציכ הלאשב

 .הרישק לע רוסיא ליטהל שי היפל תיטמוטוא

 תלטה קידצמ הז רוביחב עצומה חותינהש ךכב קפקפל הרואכל ןתינ וניגב – יזכרמו – ישילש םעט םג ונשי

 לומ לא ללכ לש ותולע וניינעש יללכ םעט ונניא הז םעט .םהירצומ ןיב רושקל ןילופונומ ילעב לע רוסיא

 ןיבל יטסילופונומה דמעמה ןיב הקיזל יטרקנוק ןפואב עגונה םעט אלא ,תויטהל יכרעה סחיה וא ותלעות

  .הז רוביחב םיראותמה םינפואב הרישקה תא לצנל תלוכיה

 ,תאז .ןילופונומ ילעב לע אקווד הרישק לע רוסיא ליטהל ןיאש הלוע רוביחב עצומה חותינה ןמ ,הרואכל

 .רשוקה רכומה לש קושה חוכב ןירשימב םייולת םניא הרישקב שומישל הז רוביחב םיעצומה םירבסהה ןכש

 ,ול הוולנכ ספתנה רצומל יזכרמ רצומ ןיב הרישקל יללכ ןפואב הפי הז רוביחב עצומה חותינה ,השעמל

 ינפ לע .הרישק לש םירקמב תולעופה תויביטינגוקה תויטהה תא לצנל לוכי תורחתב רכומ םג ךכיפלו

 תא לידגהל תנמ לע ,הזל הז םינוש םירצומ תורחתב םירכומ םג ורשקי אל הללגבש הביס  לכ ןיא ,םירבדה

 ,ןלהל ריבסנש יפכ .תוחדל ונתעדל שי ,בל תבוש איה ןושאר טבמבש ףא לע ,תאזה הנעטה תא .םהיחוור

 לעו ,ינעגופ ןפואב הנודנה הקיטקרפה תא לצנל לוכי קוש חוכ לעב רכומ קר יכ ררבתמ רתוי קימעמ טבמב

 .קוש חוכ ילעב םינקחש לע אקווד הרישקה תא רוסאל בוט םעט ונשי ןכ

 הנשי ,הז רוביחב עצומה ןפואב םירצומ ןיב רושקל תלוכיל ןיא וידעלב יאנת וניא ןכא קוש חוכש תורמל

 .תורכזומה תויביטינגוקה תויטהה תא תיסחי בר ןמז ךרואל לצנל תלוכיה ןיבל קוש חוכ ןיב הקזח הקיז

 אצוי לעופכו ,םייתורחת םיצחלל ןותנ וניא ןילופונומ לעב .תורחת לש הרדעהב ,תוטשפב ,ץוענ ךכל םעטה

 ןרצי ,ותמועל .ןילופונומבש רצומה רובע םלשל םינכרצה לש םתונוכנב לודיג לכ אלמ ןפואב לצנל לוכי

 לש הרוקמ אהי ,תילושה ותולעמ רתוי רצומה רובע םלשל םינכרצה לש םתונוכנ תא לצנל לוכי וניא תורחתב

 לכ ולכוי ,הרישק תועצמאב ויחוור תא לידגהל ןתינ יכ אצומ תורחתב ןרצי םא .אהי רשא תונוכנ התוא

 םה םג אלהש ,תאז תושעל םייופצ ףא םה .היטה התוא תא לצנלו ,ויתובקעב תכלל םירחתמה םינרציה

 
  .ליעל 80 ש״ה ׳ר 111
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 ןיב תורחתה ליבות ,הרהמב .תורושק תוליבח לש קוש השעמל רצוויי ,ךכ .םהיחוור תא לידגהל םיניינועמ

 .יתורחתה הריחמ היהי םהיניב םירחתמה םינרציה לכ ידי לע הליבחה רובע הבגיש ריחמהש ךכל םינרציה

 חוורמ ונהיי )םהיניב םירחתמה( םינרציהש דועב ,הרישקה ןמ רצונה ףדועה תא וקיפי םינכרצה ,אצוי לעופכ

 תא ןמז ךרואל לצנל לכוי ןכלו ,המוד יתורחת ץחלל ןותנ וניא ןילופונומ לעב ,תאז תמועל .דבלב יתורחת

 .הרישקה תובקעב הליבחה תא שוכרל םינכרצה לש תרבגומה תונוכנה

 ,ןילופונומ תלעב ידי לע אל םירכמנ םיבשחמ ,הז רוביחב תשמשמה המגודב יכ חיננ ,השחמהה ךרוצל 

 לש יתורחתה ןריחמו ,ח״ש 100 אוה בשחמ לש יתורחתה וריחמ יכ ,דוע חיננ .תורחתב םינרצי ידי לע אלא

 בלשב .ח״ש 100 – יתורחתה ריחמב םירכמנ םיבשחמ ,תורחתב םייוצמ םינרציהש תויה .ח״ש 2 אוה תוינזוא

 תויטהה תא םינכרצ לצא ליעפהל לוכי אוה ,םיבשחמל תוינזוא תרישק ידי לעש םינרציה דחא הלגמ םיוסמ

 לוצינל ,ןבומכ ,לעפי ןרצי ותוא .ויחוור תא לידגהלו הליבחה רובע ח״ש 103 תובגל ,הז רוביחב תורכזנה

 תוינזוא רושקל םירחתמה םינרציה ןמ םג ענמיש רבד ןיא ,םלוא .םיבשחמל תוינזוא רושקל ליחתיו ,היטהה

 הליבחה לש תילושה התולעש ןוויכמ .ןפואה ותואב קושה לכ לעפי – דימ אל םא – רצק ןמז ךות .םיבשחמל

 .ח״ש 102 קוידב היהי הליבחה לש הריחמש ךכל םינרציה ןיב תורחתה ליבות ,ח״ש 102 ,החנהה יפ לע ,איה

 תומרוג ןה ןיא ,הליבחה רובע ח״ש 103 םלשל םינכומ םינכרצש ךכל תומרוג תויטההש ףא יכ רוכזל בושח

 לע ,םינשמ םניא הלוצינו היטהה .רתוי ךומנ ריחמ םולשת ינפ לע ח״ש 103 םלשל םיפידעמ םינכרצהש ךכל

 תוינרציהמ תחא לכ ידי לע ריחמה תתחפה  .תורחת לש םייסאלקה םיילכלכה םילדומה לש חותינה תא ,ןכ

 היהי תורחתב הליבחה רובע הבגייש ריחמהש יופצ ןכ לעו ,תינרצי התוא לש תוריכמה תומכ תלדגהל איבת

 .תילושה התולע ריחמ

 לידגת אל הרישקה ךא ,)הרישק ידי לע( תויטה ןתוא תא וליעפי םינרציה לכש םנמא יופצ תורחתב ,ןכ םא

 .הליבחה רובע תילושה תולעה ןמ רתוי ומלשי אל תוחוקלה ,רמולכ .ןכרצה ףדוע ןובשח לע ןרציה ףדוע תא

 ךא ,םידיחי םירצומ ןיב תורחת םוקמב םירושק םירצומ תוליבח ןיב תורחת לש הרוצ שבלת תורחתה

 .הנתשת אל – םהיניב הקולחלו םינרציה תחוורל ,םינכרצה תחוורל רושקה לכב – האצותה

 תובגל תלוכיל רושקה לכב היצאוטיסה חותינ ,םלשל םינכרצה תונוכנ לע תולעופ תויטההש תויה ,השעמל

 םימייק ,אוהש רצומ לכ רובע .יטרדנטסה יתורחתה חותינה ןמ הנוש וניא יתורחתה ריחמהמ הובג ריחמ

 אוהש רצומ לכ רובע ,אליממ .יתורחתה ריחמה ןמ הובג ריחמ רצומה רובע םלשל םינכומה םיבר םינכרצ

 ןובשח לע )דדובה ןרציה לש וא( םינרציה לש םהיחוור תא לידגיש יתורחתה ריחמה ןמ הובג ריחמ םייק

 לצנל – םהיניב תורחתה לשב – םילוכי םניא תורחתב םינרציש אלא .יטסילופונומה ריחמה והז .םינכרצה

 ריחמב רצומה תא םירכומ תורחתב םינרצי ,אצוי לעופכ .רצומה רובע רתוי םלשל םינכרצה לש םתונוכנ תא

 ןילופונומ לעב ,תאז תמועל .)תמלשומ תורחתב( תילושה תולעה ריחמ אוה ,םהיניב תורחתה ידי לע בתכומש

 ,הרישקה תובקעב תורצונה תויטהה ןמ האצותכ רתוי הובג ריחמ םלשל םינכרצ לש םתונוכנ תא לצנל לוכי

 .וז תונוכנ לצני יכ יופצ אליממו

 וליפאו( תירשפא תויטהה תלעפהש ףאו ,דימת תומייק םינכרצ לש תויטהש ףא יכ הלוע ליעל רומאהמ

 ןובשח לע רכומה יחוור תא לידגהל ידכ דעומ רצקו יתדוקנ ונניאש לוצינ – קוש חוכ רדעהב םג )היופצ

 תבייחמ ןמז ךרואל הז רוביחב תונודנה תויטהה תא תלצנמה הרישק ,ןכ םא .קוש חוכב הנתומ םינכרצה
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 תרגסמב אקווד הרישקב לפטל קדצומ עודמ ריבסהל ידכ ליעלש חותינב שיש הביסה וז 112.קוש חוכ

 113.ןילופונומ ילעב לע םילטומה םירוסיאה

 ררועל הלולע ןילופונומ לעב ידי לע תעצובמה םירצומ ןיב הרישק אקוודש בושחל ריבס הניגב תפסונ הביס

 וירצומ תא ליגרב רכומ ןילופונומ לעבש איה הז רוביחב ורקסנש תויביטינגוקה תויטהה לש ןרשקהב ישוק

 תולעופ הז רוביחב ורקסנש תויטההש תויה .יתורחתה ריחמה ןמ רתוי הובג ריחמב – םירשוקה םירצומה –

 היהי עצוממב ,רשקנה רצומה לש וריחמל סחיב רתוי הובג רשוקה רצומה לש וריחמש לככ רתוי קזח ןפואב

 ,הז םעטמ םג .ןילופונומבש רצומ אוה רשוקה רצומה רשאכ תויטהה תא לצנמה ןפואב רושקל רתוי לק

 תויטהה תא תלצנמה הרישקל תורבתסהה תא לידגמ ןילופונומ לעב רשוקה רכומה לש ותויהש ןכתיי

 םיריחמ ״תוקחל״ םיפאושה( םילטרקב רתיה תייבג רועישש ,ואצמ םינוש םירקחמ .רמאמב ורקסנש

 וניא ןילופונומ לעבש תוביצי רסוחמ ,יסופיט ןפואב ,םילבוס םילטרק 114.25%-כ לע דמוע )םייטסילופונומ

 
 םיקוושב םירתייתמ ןכרצה תנגה יניד היפל רתוי תיללכ הנקסמ תעבונ הנממ הנעטכ תואריהל הלולע וז הנעט ,ןושאר טבמב 112
 תא םה םג לצנל ושקביש םירחתמ ידי לע לרטוני םינכרצ לש לוצינ לכ ,םייתורחת םיקוושב ןניקסע רשאכ ,הרואכל .םייתורחת
 לש לוצינב ןניקסע רשאכ קר יטנוולר לוצינ לש ינאטנופסה לורטנהש אלא .רצומה לש קושה ריחמב התחפהל ואיביו ,היטהה
 םיקוושב ירשפא וניא יתורחתה ריחמה ןמ הובג םוכס םלשל םינכרצ לש תונוכנ לש לוצינ ,רבסומכ .םלשל םינכרצה לש תונוכנ

 םירקמב .המודכו בושח עדימ לש הרתסה ,יקלח עדימ תריסמ ,היעטה לש הרוצ שבול ןכרצה לוצינ רשאכ ךכ אל .םייתורחת
 םנמא איבת םינרציה לכ לש המוד הלועפש ,אוה ךכל םעטה .לוצינה תא ינאטנופס ןפואב לרטנל םייופצ םניא קושה ינונגנמ ,הלאכ
 וזכ היצאוטיסבש ,הפוצ הירואיתה .ןכרצב העיגפה תקספהל איבת אל ךא ,ןכרצה ןובשח לע רתי יחוור וקיפי אל םינרציהש ךכל
 ,George A. Akerlof( רתויב ךומנה ריחמה הבגנ םרובעו ,רתויב הדוריה תוכיאב םירצומ קר םירכמנ וב ,׳םינומיל קוש׳ חתפתי

The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 84(3) Quarterly Journal of Economics 
 ,םינכרצה .הז ןורתי ולצני )םלוכ( םינרציה יכ יופצ ,םינרציה תבוטל עדימ ירעפ שי םהב םיבצמב ,רוציק תילכתב .) (1970) 488

 ויווש תא ףקשמה ריחמ קר םירצומה רובע םלשל ומיכסיו ,םאתהב םירצומה תא םהיתוכרעה תא ונכדעי ,בצמה והז יכ םיעדויה
 םירצומ – חוורב רוכמל םניא םינרצי אליממו – םלשל םינכומ םניא םינכרצש ,איה האצותה .ותוכיאב רתויב תוחנה רצומה לש
 םתוכיא תא ףקשמה( ךומנ ריחמ הבגיי םרובעו ,הכומנ תוכיאב םירצומ ויהי קושב םירכמנה םירצומה לכ .רתוי םייתוכיא
 חיטבתש םיניד תכרעמב ךרוצ שי ,רתוי םיהובג םיריחמב רתוי םייתוכיא םירצומ )םג( רוכמל םישקבמ םינרציש תויה .)הדוריה
 קוש ןונגנמב וא( ב״צויכו וימוסרפב ןעטנב ןרציה לש הדימע ,תוחיטב ,תילאמינימ תוכיא – רצומל סחיב םינוש םיטנמלא ןכרצל
 וא תובחל גייס וא יאנת לע ךמתסהל יאשר חטבמ יכ ,חיננ :האבה תיטתופיהה המגודב תאז שיחמהל ןתינ .)הלא תא חיטביש
 .)1981 – א״משת ,חוטיבה הזוח קוחל 3 ׳עס ׳ר( חוטיבה תסילופב יעבדכ וטלבוה וא וטרופ אל גייסה וא יאנתהש ףא ,הפקיהל
 םלועל ולכוי אל םיחטובמש ךכ ,םלשומ ןפואב יאנתה וא גייסה תא תווסהל ןתינ יכו ,תורחתב םייוצמ םיחטבמ יכ ,דוע חיננ
 היהי ,הלאכש םיאנת חוטיבה תוסילופב וללכי )םהיניב םירחתמה( םיחטבמה לכ םא .םתועמשמ אולמ תא ןיבהל וא םהב ןיחבהל

 םלועל םלשל אלש חטבמל רשפאמ הזכ יאנת יכ חיננ ,ינוציקה שיחרתב .םאתהב תחפי ןריחמו ,רתוי ךומנ תוסילופ לש ןיווש
 .םיחטובמל חוטיבה ילומגת תא םלועל םלשל וצלאיי אל ןכא םיחטבמ ,הזכש ינוימד שיחרתב .חוטיבה הרקמ תורקב והשלכ םוכס
 םג חוורב רוכמל ןתינש תויה .)ןיווש הז ןכש( ח״ש 0 אוה םג היהי חוטיב תוסילופ לש ןריחמש ךכל םורגל יופצ יתורחתה ץחלה ךא
 םולשתל תויובייחתה םמצע לע לוטיל םהל ורשפאיש םינונגנמ רחא רותל םיחטבמה םייופצ ,הלאכ תויוגייתסה ןהב ןיאש תוסילופ
 ןונגנמכ תמלשומ תורחת שי וב קושב םג םיצוחנ םה .הז גוסמ ןונגנמ םה ןכרצה תנגה יניד .חוטיבה הרקמ תורקב חוטיבה ילומגת
 סחיב בצמה ךכ .הרומת תובייחתה התוא רובע תובגל ןרציל רשפאל תנמ לע ,ןכרצה יפלכ ןרציה לש הנימא תובייחתה רצויה
 ,בורק רשקהב ,׳רו( ׳דכו ;רצומה תונוכתל סחיב ןרציה לש תונוש תונעטל סחיב בצמה ךכ ;תמוסרפב ןרציה לש תונוש תונעטל

Ariel Katz, Pharmaceutical Lemons: Innovation and Regulation in the Drug Industry, 14 Mich. Telecomm. Tech. 
L. Rev. 1 (2007)(. ינידב ךרוצה תא היבו הינמ תנייאמ הניא – תללכושמ תורחת וליפאו – תורחת ,םירקמה לש עירכמה םבורב 

 .םירצומה רובע םלשל םינכרצה לש םתונוכנ לע איה הדיחיה ןתלועפש אוה הז רוביחב תונודנה תויטהה לש ןדוחיי .ןכרצה תנגה
 תא םינרציה לע ףוכאל תלוכי םירסח םניאו ,םירצומה יווש תא ךירעהל ידכ םהל שרדנה עדימ םירסח םניא םינכרצה
 .ןתלועפו הז רוביחב ןודנה גוסה ןמ תויטה לש ןרשקהב קר ןכרצה תנגה ינידל ליעי ףילחת איה תורחת .םהיתויובייחתה

 ןיב בר ןוימד ונשי .היטהה לוצינ תא ןילופונומ ילעב לע רוסאל שיש הנקסמה יטמוטוא ןפואב תבייחתמ אל חותינה ןמש ףא 113
 היטה לוצינ םג ,יטסילופונומ ריחמ תייבגל המודב .״ליגר״ יטסילופונומ ריחמ לש הרקמל תויבטינגוק תויטה תלצנמה הרישקה
 הסינכה תויאדכ תא הלידגמה ,״ריחמ תיירטמ״ רצוי היטהה לש הלוצינ .םירחתמ תסינכ דדועל יופצ רתוי הובג ריחמ תובגל ידכ
 ׳ר ךא .George J. Stigler, The Dominant Firm and the Inverted Umbrella, 8 J. of Law & Econ. 167 (1965) ׳ר( קושל
 Ariel Ezrachi & David Gilo, Are Excessive Prices Really Self-Correcting? 5(2) )םייטסילופונומ םיריחמ לש םרשקהב(

Journal of Comp & Econ. 249 (2009), ךוראה חווטבש ךכל איביש ,קושה לש ימצע ןוקית יופצ ןמז ךרואל ,ןכל   .)ליעל 40 ש״הו 
 יאדוו רתוי יטיא םירחתמ תסינכ לש ךרד לע קושה לש ימצע ןוקית השעמה ייחבש ןבומ ,םלוא .הרישקה ןמ ועגפיי אל םינכרצ
 ידי לע זרפומ ריחמ תייבגב לפטל יואר םאה הלאשה .קושב תורחת תמייק רבכ םהבש םיבצמב היופצה ריחמה תתחפהמ תוחפ
 הלאשב ןוילעה טפשמה תיב לש תבייחמ הכלה הקספנ םרט לארשיב .תונוש תודמע תומייק הבש ,הדבכנ הלאש איה ןילופונומ לעב
 ׳עס תארוה תא שרפל שיש עבקנ תורחתה תושר לש תעד ייוליגבו םייזוחמה טפשמה יתב לש תוטלחהו ןיד יקספ רפסמב .וז

 תורישה וא סכנה לש םינגוה יתלב הינק וא הריכמ יריחמ תמר תעיבק לע רוסיא עבוקה ,תילכלכה תורחתה קוחל )1()ב(א29
 ,׳ר( היגוסב תודגונמ תודמע ועיבה םינוש םידמולמ .)ליעל 70 ש״ה ׳רו( זרפומ ריחמ תייבג לע )םג( רוסיא ללוככ ,ןילופונומבש

Ezrachi & Gilo, ש״ה Error! Bookmark not defined. הערל לוצינכ זרפומ ריחמ" ,הליג דיויד ;ליעל 70 ש״ה ,ובנו לג ;ליעל 
 אער תרגסמב ןוילעה טפשמה תיב לש וחתפל היגוסה תחנומ הלא םימיבו ,))2016( 761 המ םיטפשמ "יטסילופונומ חוכ לש

 ןיב הקזחה הקיזה לע העבצהב יד ,הז רוביח לש וניינעל .לאינפג ןנור 'נ מ"עב םילק תואקשמ רוצייל תיזכרמה הרבחה 1248/19
 .םינכרצה ןובשח לע ףדוע חוור קיפהל ידכ רוביחב תורכזנה תויביטינגוקה תויטהה תא לצנל תלוכיה ןיבל קוש חוכ

114 Connor, J.M, “Price Effects of International Cartels in Markets for Primary Products”, materials of the
Symposium on Trade in primary Product Markets and Competition Policy" at the World Trade Organization, 

September 22, 2011. 
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 רתוי ךומנ ריחמב םירצומ רוכמלו לטרקב ״דוגבל״ הנבומ סרטניא לטרק ירבחלש םושמ ןה ,תאז .ול ףושח

 ,ןתינ .יוליג תנכסל םיפושח ןכ לעו 115,םייקוח יתלב ,ללככ ,םה םילטרקש םושמ ןהו ,יטסילטרקה ריחמה ןמ

 ןכ לעו ,ןילופונומ ילעב לש רתיה תייבג רועיש תמועל ךומנ םילטרק לש רתיה תייבג רועיש יכ חינהל ,אופא

 רתיה תייבג רועישש חיננ םא םג ,םלוא .25%-מ הובג היהי ןילופונומ לעב לש רתיה תייבג רועיש

 יתועמשמ ןפואב םיהובג םיריחמב רבודמ ,יטסילטרקה רתיה תייבג רועישמ הובג וניא יטסילופונומה

 .יתורחת קוש יריחממ

 יתש לוצינ ךות םינכרצה ןובשח לע רשוקה ףוגה יחוור תא הלידגמה הרישק יכ הלוע ליעל רומאה לכמ

 ןמ רקיעב ,תאז .קוש חוכל קודה ןפואב הרושקה הקיטקרפ איה הז רוביחב ונודנש תויביטינגוקה תויטהה

 ,םינכרצה תחוור ןובשח לע םירכומה יחוור תא לידגהל ידכ תויטהה תא לצנל ןתינ אל תורחתבש הביסה

 םינרצי ידי לע רכמנה רשוק רצומ לש וריחמ ןיב יסופיטה הרקמב םייופצה םיריחמה ירעפ לשב םגש רשפאו

 .ןילופונומ לעב ידי לע רכמנה רשוק רצומ לש וריחמל תורחתב

 שרדנ הב הדיחיה הלאשה הניא תויביטינגוקה תויטהה לוצינל קוש חוכ ןיב הקיזה תלאש ,הלעמ רומאכ

 שי  .םירחא םירצומל ןילופונומבש רצומה ןיב רושקל ןילופונומ ילעב לע רוסאל יואר םא עובקל ידכ עירכהל

 רמולכ ,הליעי הרישק ירקממ תחמוצה תיתרבחה תלעותה ןיב סחיה רבדב תיריפמאה הלאשל םג שרדיהל

 וז הלאש .םינכרצ לש תויטהה תא לצנל הדעונש הרישק ירקממ יתרבחה דספהל ,החוור האישמה הרישק

 םא הלאשה ,המודב .החוור תלידגמ הקיטקרפב שומישה תא ןנצל לולעה רוסיא עבקיי םרטב הניחב תבייחמ

 ,הדבכנ הלאש איה יטסילופונומה דמעמה לש הערל לוצינ בשחיהל הכירצ הז רוביח אושנ תויטהה לוצינ

 רשקנה רצומל סחיימ ןכרצהש ףסומה ךרעלו תויטה לש לוצינל סחיה תלאשב ןויד בייחתמ הב עירכהל ידכש

 .ןהמ האצותכ

 רושקל ןילופונומ ילעב לע רוסאל שיש הנקסמל איבהל ידכ חרכהב ןיא הז רוביחב עצומה חותינב ,ןכ לע

 החנה ,םינכרצב עגופ ןכא תויטה לוצינש החנהה תחת ,תאז םע .םירחא םירצומל ןילופונומבש רצומה ןיב

 לש הרקמב םינכרצ לש תויטהה לוצינמ האצותכ העיגפהש החנהה תחתו 116,םיכמות הל שי הלעמ רומאכש

 תורשפאה ןיבל קוש חוכ ןיב תיחרכהה הקיזה ,תאז הקיטקרפל תויהל הלוכיש תלעותה לע הלוע ןכא הרישק

 לש ומוקמ עודמ הריהבמ םינכרצה ןובשח לע רכומה יחוור תא לידגהל ידכ ןמז ךרואל הלא תויטה לצנל

 עיצמ יחכונה רוביחה ,הז ןבומב .ןילופונומ ילעב לע םילטומה םירוסיאה תרגסמב אקווד אוה הזכ רוסיא

 םייקה ןידל םאתהב ,קוש חוכ ילעב לע םילטומה םירוסיאה תרגסמב הרישקה תקיטקרפב לופיטל הקדצה
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 םוכיס

 תינעגופ הרישק יכ תסרוגה השיג ,הרישקה תליעל סחיב תיתרוקיבה השיגה םע דדומתהל ונשקיב הז רוביחב

 תויטה לשבש ךכ לע ונעבצה .תורחתה יניד תרגסמב הב לפטל הביס ןיא ךכיפלו ,םלועל שחרתת אל

 אלב ןילופונומ לעב רכומל תיחוור תויהל היושע הרישק ,תיגולוכיספה תורפסה ןמ תורכומה תויביטינגוק

 סחייתהל ,הרישק תועצמאב ,םינכרצל םורגל רכומל תרשפאמ ןוגיעה תייטה .ןכרצה תחוור תא לידגהל

 רצומה לש )הובגה( וריחמל סחיב ןחבנה ריחמכ אלא ,ומצע ינפב דמועה ריחמכ אל רשקנה רצומה לש וריחמל

 םלשל םתונוכנב עוגפל אלב רשקנה רצומה רובע םלשל םינכרצה תונוכנ תא לידגהל ןרציה לוכי ךכ .רשוקה

 םירכומל תרשפאמ םתוגהנתה תא דבעידב קידצהל םדא ינב לש םתייטנ ,המוד ןפואב .רשוקה רצומה רובע

 ושכורל הבוחהו( רשקנה רצומה לש ותגצה ידי לע רשקנה רצומה רובע םלשל םינכרצה תונוכנ תא לידגהל

 ,תאז .ושכורל וטילחה וא ,רשוקה רצומה תשיכרב ןיינע ועיבה רבכ םינכרצהש רחאל )רשוקה רצומה םע דחי

 תוריכמב תחא אל הרוקש יפכ ,״ינש לג״ב תיגולונורכ םיגצומ ושכורל הבוחהו רשקנה רצומה רשאכ רקיעב

 .תויטנרטניא

 הרישק היפל וגקיש תלוכסא ירקוח לש תפרוגה הנעטב םוסרכ עיצמה ןושארה וניא הז רוביח

 ,םלוא .תינעגופ הרישק ןכתית םהב םינוש םיבצמ והוז תורפסב ,וניארהש יפכ .םלועל שחרתת אל תינעגופ

 םירבסהה לכו ,הרישקל תודגנתהל םיקומינכ םיענכשמ םניא רבעב תורפסב ועצוהש םירבסהה ןמ קלח

 םירבסהה לש םדוחיי .הרורב הניא םתוחיכשש קוש יאנתב םייולת ףא םקלח .תויפיצפס תוביסנל םייטנוולר

 הלאככ םירצומ ינש םיאור םינכרצה וב הרקמ לכב .דאמ הבחר הלוחת ילעב םהש אוה הז רוביחב םיעצומה

 םוכסמ לודגה םלש רוציל ידכ תויביטינגוקה תויטהה תא לצנל ןתינ ,״לפטו רקיע״ לש סחי םהיניב םייקש

 רתוי הובג ריחמ תובגל ףסונבו ,רשוקה רצומה רובע יטסילופונומ ריחמ )תילכלכ הניחבמ( תובגל :ויקלח

 בר רפסמ לע בושחל ןתינ ,ןילופונומבש רצומל סחיב הז ללכבו ,רצומ לכל סחיבש תויה .רשקנה רצומה רובע

 ןרצי לוכיש תלעותל הז רוביחב םיעצומה םירבסהה ,םיוולנכ םינכרצה יניעב וספתייש םירצומ לש דאמ

 תלבגומ יתלב טעמכ הלוחת ילעב םה הב שומישב הכורכ תויהל הלולעה העיגפלו הרישקה תקיטקרפמ קיפהל

 םילבגומ םניאו ,הרישקה תעפות לש תללוכו המלש הסיפת םיעיצמ הלא םירבסה .תישעמה הניחבה ןמ

 .םייטנוולרה םיקוושה ןמ הזיאב תורחתה תמר תא תונשל ןתינ ןהב תויצאוטיסל וא ,םידחוימ קוש יאנתל

 הלאשל סחיב תיכרע הסיפתב תויולת הז רוביחב עצומה חותינה ןמ תויביטמרונה תונקסמהש ףא לע

 הרישק לומ לא הליעי הרישק לש התוחיכש תלאשבו ןהב קבאיהל וא תויביטינגוק תויטה לבקל יואר םא

 אקווד םינכרצ לש לוצינל איבת הז רוביחב ראותמה גוסה ןמ הרישקש בושחל םיבוט םימעט םנשי ,תלצנמ

 ךות םינכרצה ןובשח לע ויחוור תא לידגהל לוכי ןילופונומ לעב .ןילופונומ לעב אוה רשוקה רכומה רשאכ

 תויטהה לש ןתלועפ ןפוא בקע ,ףסונב .ןכ תושעל לכוי אל תורחתב ןרציש דועב ,ןמז ךרואל תויטהה לוצינ

 ריחמהש הדבועה חכונ הז גוסמ הרישק עוציבל רתוי החונ הדמעב אצמנ ןילופונומ לעב ,תונודנה

 ,הז ןבומב .יתורחתה ריחמה תמועל תיסחי הובג ריחמ ,עצוממב ,אוה ,)רשוקה רצומה לש( יטסילופונומה

 לפטמ הז ףיעס :תילכלכה תורחתה קוחל )4()ב(א29 ףיעסב עובקה רוסיאל הבחר הקדצה עיצמ רוביחה

 ומצעל ריאשהלו ״הגועה תא לוכאל״ ןילופונומ לעב לש ותורשפא – הגירח הכ דע התארנש היצאוטיסב

 תתל ידכ הז רוביחב שי ,ךכב .םינכרצה לש םבצמב רופיש אלל ותחוור תא לידגהל רמולכ ,תפסונ ״הסורפ״

 אל הסיסבבש – תיסאלקה תרוקיבה תחת רותחלו ,ל"וחבו ץראב תבצועמ הרישקה תליע וב ןפואל םעט

 .הרישקה תליע לע – םויה דע העקעוק


