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 1/14עיון מחדש בגילוי דעת  –עמדת התאחדות התעשיינים : הנדון      
     

להזמנה  ובהמשך, "(התאחדות התעשיינים" או "ההתאחדות)" בשם מרשתנו, התאחדות התעשיינים בישראל 

בדבר האיסור על גבית מחיר מופרז על ידי בעל  1/14להערות הציבור באשר לבחינה מחודשת של גילוי דעת 

 , אנו מתכבדים להציג את עמדת התאחדות התעשיינים, כדלהלן:"(גילוי הדעתמונופולין )"

 פתח דבר 

מפעלי  2000 -התאחדות התעשיינים הינה הארגון היציג של כל מגזר התעשייה בישראל, ומאגדת תחתיה כ .1

תעשייה ישראלית, החל ממפעלי תעשייה קטנים, המעסיקים עובדים אחדים ועד למפעלי תעשייה גדולים, 

 מעסיקים מאות ואף אלפי עובדים. ה

, וביחס לסמכות הממונה בכלל בנוגע 1/14עמדתה המפורטת של התאחדות התעשיינים ביחס לגילוי דעת  .2

, במסגרת הערות לציבור 2014בינואר  5הוצגה לרשות ההגבלים במסמך מיום לאיסור על גביית מחיר מופרז, 

 . "(2014מינואר  עמדההנייר לטיוטת גילוי הדעת )"

 ". אכנספח "נייר העמדה מצורף למסמך זה ומסומן        
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, אשר 2014לעמדה כפי שהוצגה על ידי התאחדות התעשיינים בנייר העמדה מינואר  בהמשך הינומסמך זה  .3

  -. התאחדות התעשיינים חוזרת על טענותיה שם וטוענת אף כעת על כל חלקיה נותרה בעינה

ומאוחרת ת ספציפיסמכות  בהינתן -  על גביית מחיר מופרז האיסוראכוף את הממונה נעדר סמכות ל .3.1

, לפיקוח על מחירים מופרזים בחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותיםומוסדר מפורט הקובעת מנגנון 

ומהטעם כי אין לפרש את החוק באופן שהסמיך  "(על מצרכים ושירותים חוק הפיקוח)" 1996 –התשנ"ו 

  ;אותו לשקול שיקולים לבר תחרותיים

מעורבותו בנושא הרי שולא היא, לאכוף את האיסור האמור, אף אם הייתה לממונה סמכות זאת ועוד,  .3.2

יני : היא זרה למטרות דיא בעלת השפעות שליליות על התעשייה והכלכלהמוצדקת והאינה זה 

יוצרת חוסר וודאות תמריצים להשקעות חדשות, , בתמריצים להתייעלותפוגעת ההגבלים, היא 

 בלתי ניתנת ליישום. ובסופו של יום, גם אינה אפקטיבית ו בהתנהלות העסקית,

ופשטני  שגוי מבחןבגילוי הדעת נקבע  :אף בהתעלם משאלת הסמכות ומשאלת ההצדקה להפעילה .3.3

גם . זאת, "המחיר שהיה נגבה בתנאי תחרות"(הוא מעל לכאורה, כל מחיר שלקיומו של מחיר מופרז )

בהם נאכפה חריגים ובודדים מקרים לאותם לעמדת התומכים בהכרה בעילה של מחיר מופרז ו בהשוואה

 המבחן שנקבע שגוי בשני היבטים: 1.עילה זו באיחוד האירופי

גם מי שתומך בהכרה : תחרותבתנאי ברמת המחיר  –גם  אם ברמה התיאורטית  –קביעת קו הגבול  .3.3.1

משוכללת ובכך מותר למונופולין לגבות מחיר מעל למחיר בתחרות בעילה של מחיר מופרז סבור, כי 

שבין המותר והאסור, עובר, גם אם  קו הגבולקביעה של הרשות האוכפת כי להנות מפרות השקעתו. 

 ;קיצונית וחסרת תקדים קביעה שגויה,היא  –רק ברמה התיאורטית, בנקודת המחיר בתנאי תחרות 

"ערך הכלכלי" של המחיר אף אינו משקף את ה -השמטת התנאי ההכרחי הנוסף בלעדו אין  .3.3.2

קיומו של פער בין המחיר הנגבה לעלות  – בעיני מי שרוכש אותוהמוצר או השירות שבמונופולין 

ד האירופי, הייצור היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקיומו של מחיר מופרז; בהתאם לפסיקת האיחו

לא רק מנקודת הוא כי המחיר אינו תואם את הערך הכלכלי של המוצר. זאת, תנאי הכרחי נוסף 

 . הערך מנקודת מבט של הצרכן –לא אף מנקודת מבט של צד הביקוש מבט של צד ההיצע א

קשים ו)שאינו בהיר כשלעצמו, כאמור( מורכבים  ליישום המבחןהקריטריונים שנקבעו זאת ועוד,  .3.4

. קריטריונים אלה מעמידים את שום בכלל וביחס למוצר בודד בחברה בעלת מגוון מוצרים בפרטליי

התאגיד בפני חוסר וודאות קיצוני ובפני הצורך להשקיע תשומות משמעותיות מאוד במונחי זמן 

 ;והשקעה כספית, שאין בצדן כל תוחלת ממשית

בכל קנה  קיצוני ,זרים ושווקים שונים(קביעת רף אחיד למג) שנקבע שגוי מעצם טיבו נמל המבטחים .3.5

 –, לא קיים את המטרה לשמה נועד )רף נמוך דרמטית, גם ביחס למצדדים בעילת המחיר המופרז( מידה

על ידי חלף וודאות, יצר בלבול והפך ללא כל הצדקה, חברות רבות לעברייניות פוטנציאליות, שכן נתפש 

                                                           
1

 . 10גילוי הדעת בעמוד  
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)בהינתן מבחן בלתי ברור והעדר חלופה פרקטית אחרת( כרף בתביעות פרטיות הציבור ועל ידי תובעים 

      .הקובע את האיסור עצמו

 תקופת הזמן שחלפה מיום כניסתו לתוקף של גילוי הדעת מדגישה ביתר שאת את הבעייתיות הכרוכה בו:  .4

בזבוז , אסורבין מותר וברור קו גבול חסרות תוחלת בהעדר ובלבול, חשיפה לתובענות ייצוגיות חוסר וודאות 

)הנדרש הן להגדרת השווקים הרלוונטיים והן  לוי הדעת ובייעוץ מקצועיחברות בניסיון ליישם את גיכספי 

לתחרות  אפס תרומה  -ובסופו של יום , לשם יישום המבחנים הכלכליים לכאורה המצויים בגילוי הדעת(

 ולצרכנים. 

להבהיר לפעול, ועל הרשות  הדעת שכבר פורסם,עת הזו ולאור גילוי בסבורה, כי התאחדות התעשיינים  .5

 , כדלקמן: ביחס לאכיפתו מדיניותהביחס לוהחוק ה את ביחס לפרשנותעמדתה 

המבחן הקבוע בו לקיומו של מחיר מופרז, הקריטריונים ליישומו  -)על כל חלקיו  לבטל את גילוי הדעת .1.1

 ; ונמל המבטחים שנקבע בו(

 -, כי לחילופין

   - רק בהתקייםכעומדת בפני עצמה, אלא תיאכף לא עילת המחיר המופרז  .1.2

 כוח שוק; וגם  למונופול   (1)

שיש לה זיקה סיבתית  טיקה מדירה בה נוהג אותו מונופולחשש לפגיעה בתחרות בהינתן פרק( קיים 2)               

 וגם ;למחיר המופרז

מחיר גבוה ממחיר בתנאי  –על הרשות להבהיר עמדתה, כי המבחן כפי שנקבע בגילוי הדעת הקיים  ( 3)

גבוה באופן שוק תחרותיים, הוא מבחן שגוי; אין לקבוע מסמרות מהו מחיר מופרז, אך הוא בהכרח 

ם אינו משקף את הערך הכלכלי של המוצר, ג, וכי תנאי הכרחי לקיומו הוא כי המחיר חריג וקיצוני

 וגם ;מנקודת מבט של צד הביקוש

 ( אין פיקוח מחירים ביחס לאותם מוצרים;4)

 2014הובאו בנייר העמדה שנמסר לרשות בינואר ש , מעבר לאלהנימוקי התאחדות התעשיינים לעמדתה לעיל .6

 הם כדלקמן:, )אשר יש לקרוא יחד עם מסמך זה(

 העדר סמכות הממונה לאכוף גביית מחיר מופרז 

 גוברומאוחר חוק ספציפי  -חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים  

הוא  (על מצרכים ושירותים)חוק הפיקוח ה התאחדות התעשיינים על כך, כי עמד 2014בנייר העמדה מינואר  .7

 לחוק ההגבלים בו הוסף סעיף 2לאחר שאושר תיקון מס'  כשבועייםוהמאוחר )החוק נחקק  החוק הספציפי

, המסדיר מנגנון לפיקוח על מחירים גבוהים בכלל, וכאלה הנגבים על הרלבנטי לענייננו(  א לחוק ההגבלים,29

 ידי בעלי מונופולין בפרט. 
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ה: חלהלקבלת ההחלטה בדבר ה את הפרוצדורה הנדרשתוקובע החלת פיקוח את התנאים לקובע הפיקוח חוק  .8

הממונה על תחום המוצר או השירות מתקבלת על ידי שני שרים, שר האוצר, יחד עם השר ההחלטה ( 1)

המלצה של  -( תנאי מקדמי לקבלת ההחלטה על ידי השרים 2וגם ) ;)ובהעדר שר כזה, שר התעשייה והמסחר(

עדת ערר, כאשר לא מתקבל הרוב ואו התייעצות עמה. סמכות ועדת המחירים מועברת לו ועדת מחירים

 המיוחד הנדרש לקבלת ההחלטה במסגרתה.

בדבר החלת פיקוח בהתאם לחוק הפיקוח על מצרכים  ותבתהליך קבלת ההחלטעל ההגבלים  הממונהתפקיד  .9

 כגורם מייעץ לוועדת הערר. זאת, באותם מקרים המגיעים לוועדת ערר.ושירותים, הוא 

)מעבר לסמכות לנקוט  א לחוק, באופן הכולל איסור על מחיר גבוה מדי, משמעותה, בין היתר29פרשנות סעיף  .10

. הגבוה מדימחיר הבעניין  , הכרה בסמכות הממונה ליתן הוראות לבעל המונופוליןיפה אחרים(בהליכי אכ

  .לזו הניתנת לשרים בחוק הפיקוח מקבילהלחלוטין דהיינו, סמכות 

חוק הפיקוח הוא החוק הספציפי. האם ייתכן לסבור כי המחוקק אשר קבע פרוצדורה מורכבת ומאוזנת,  .11

ביקש , מדיסיפלינות שונות בשילוב גורמים מקצועייםהמחייבת מעורבות המשרד הרלבנטי ומעורבות השרים, 

לאכיפה, גם שיקבע זאת, גם כדי שהממונה יקבע כי יש מקום ידי הממונה לבדו? בליתן אותה סמכות ממש 

 מהו המחיר המופרז, וגם שישקול את צעדי האכיפה לאותו ענף ?

טיבי זהה, גובר הדין הקבוע בחוק מכידוע, כלל נקוט הוא כי בהתנגשות בין שני דברי חקיקה בעל מעמד נור .12

 Lex"  , שאז דוחה הוא את החוק המאוחר הכללי )ספציפיהמאוחר יותר, למעט אם החוק המוקדם בזמן הנו 

specialis derogat generali"   .)ודוק, . במקרה דנן, חוק הפיקוח הוא הן החוק הספציפי והן המאוחר יותר

ושירותים אושר בכנסת כשבועיים לאחר שאושר תיקון חוק ההגבלים, במסגרתו  םחוק הפיקוח על מצרכי

המסדירה פיקוח על מחירים  החקיקה בטרם אושרההאם ייתכן, כי שבועיים א לחוק ההגבלים. 29הוסף סעיף 

, ללא כל סייגים ואיזונים, וללא כל דיון בחוק אחר ביקש המחוקק ליתן סמכות מקבילה לממונה, גבוהים מדי

 והתייחסות מפורשת לכך, רק על דרך הכללת המונח "מחיר לא הוגן" ?

פיקוח והחילו פיקוח ( ככל שהשרים הפעילו סמכותם מכוח חוק ה1יש להבחין בעניין זה בין שני מצבים: ) .13

שכל אחד ממנו פועל בהתאם לקריטריונים , הרי שבוודאי אין מקום לפיקוח כפול, על מוצר מסוים מכוח זה

( ככל 2; )(לחוק הפיקוח 9)הדבר גם נקבע מפורשות בסעיף  ותסותרשאף עלולים להובילת לתוצאות , שונים

, שכן הסמכות נתונה לשרים ביחס כהסדר שלילישלא הוחל פיקוח על מוצר מסוים, הרי שיש לראות זאת 

 . לכלל החברות והמוצרים

פרשנות זו מתיישבת גם עם הסמכות שהוספה לממונה לאחרונה בחוק ההגבלים כיועץ לשרים או לגופים  .14

א לחוק ההגבלים. ככל שמחלקת התחרותיות ברשות ההגבלים תבחין 44הרלבנטיים בענייני תחרות בסעיף 

א לחוק 44הממונה, מכוח סעיף חרותיים ויש צורך בפיקוח על מחירים, הרי שמסמכות שישנם מכשולים ת

 ם לפי חוק הפיקוח. יההגבלים להמליץ על הפעלת סמכות הפיקוח לשרים הרלבנטי
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מכאן, עמדת ההתאחדות כי חוק הפיקוח יוצר הסדר שלילי ביחס לסמכותו של הממונה להתערב במחירי  .15

 והוא החוק הגובר. הוא החוק הספציפי, זה הוהפיקוח מקסימום. חוק 

 לבר מדובר בשיקוליםבשני המקרים  -אינן שונות מזה של חוק הפיקוח מופרזמטרות הממונה באכיפת מחיר 

 תחרותיים

המצדדים בהכרה בעילת המחיר המופרז טוענים כנגד טענת ההתנגשות בין הדינים, כי אין מדובר בהתנגשות,  .16

 מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים שונות ממטרות הפיקוח מכוח חוק ההגבלים. שכן מטרות הפיקוח 

ברורות ההשלכות של אכן בכל הנוגע לאיסור על גביית מחיר נמוך מדי )טורפני(,  – טיעון זה כלל אינו ברור לנו .17

ר על מחיר אין הדבר כך ביחס לאיסועם זאת, בפירוש . מעשה המונופולין על התחרות בשוק בו הוא פועל

 מופרז. 

נה נובעת ממעשים בעלי היחידה בחוק ההגבלים, שאיתהיה ( אם תוכרמופרז )המחיר עילת הלמעשה,  .18

כפי שציינו פרופ' מיכל גל והילה נבו ציבור. ב עניינה פגיעה פוטנציאליתחרות בשוק וכל פוטנציאל פגיעה בת

בלתי הוגן כניצול לרעה של כוח  במאמרן "השפעת תורת ההחלטות על עיצוב כללים משפטיים: מחיר

 2מונופוליסטי"

יות ור"א[, אם תוכר, שונה מהותית מיתר העילות המנ –"עילת ניצול לרעה זו ]עילת המחיר המופרז 

א)ב(. יתר העילות עניינן פועלות מדירות של בעל המונופולין המקימות מכשלות מלאכותיות 29בסעיף 

לתחרות המונעות ממתחרים יעילים יותר להיכנס לשוק או להתרחב בו ולפגוע במעמדו של בעל 

באופן  פעולות אלו פוגעות, כאמור,( ...Exclusionary Conduct)להלן: התנהגות מדירה המונופולין 

המחיר הגבוה הבלתי הוגן עניינה  תמלאכותי בהליך התחרותי ועל כן הן אסורות. לעומת זאת, עיל

( כלפי Exploitative Conduct פעולה של בעל מונופולין המנצלת את מעמדו בשוק )התנהגות נצלנית,

חרים בשוק כל עוד תנאי השוק מאפשרים למת אולם מאפשרת למתחרים להמשיך ולהתחרותהצרכן 

 יואף עשונוספים לפעול בו )למשל, כאשר היתרונות לגודל אינם גדולים דיים ליצור מונופול טבעי( 

להגדיל את הרווחים של המתחרים בשל יצירת "מטריית מחיר" גבוהה בשוק ולהגביר את התמריצים 

 א)ב(." ]ההדגשות הוספו[29לסעיף  בן חורג, על כן, אם העילה תוכר, היא תהיה לתחרות

א לקדם הוא 29ואם לא חשש לפגיעה בתחרות, המטרה האחרת אותה מבקש הפיקוח על מחירים מכוח סעיף  .19

א)א( עוסק בניצול מעמד לרעה "באופן העלול לפגוע בתחרות 29חשש ל"פגיעה בציבור". זאת, שכן סעיף 

תחרות, הרי שהוא ( אינו מקים חזקה חלוטה לעניין פגיעה ב1א)ב()29בעסקים או לפגוע בציבור". אם סעיף 

בהכרח צריך להקים חזקה בעניין חשש לפגיעה בציבור. בדומה, גם חוק הפיקוח נחקק במטרה לשמר את 

 3יעילותו של המשק ולמנוע פגיעה בציבור

                                                           
2

עתיד , "השפעת תורת ההחלטות על עיצוב כללים משפטים: מחיר בלתי הוגן כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי"פרופ' מיכל )שיצר( גל והילה נבו,  

  . 19, בעמוד (2מה) כרך משפטיםב להתפרסם
3

 . 149, 136, ס"ח 1995 –הצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ו  
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מכאן, כי גם הפיקוח של הממונה על מחירים גבוהים, מכוח עילת המחיר המופרז, אם תוכר, כמו הפיקוח של  .20

 טובת הציבור ורווחת הצרכן. שיקולי  –נועדו לאותה מטרה, שכל כולה לבר תחרותית  מכוח חוק הפיקוח,

אין מדובר בפיקוח  –ל ייחוד ר המופרז אין לפיקוח מצד הממונה כהמחילמעשה, באופן ייחודי לעניין עילת  .21

ן כל יתרון אי בהםכל כולו, שיקולים לבר תחרותיים הקל על התחרות. הנובע משיקולים תחרותיים ולא נועד ל

  . חר, לרבות, מנגנון הפיקוח על המחירים בחוק הפיקוחעל פני רגולטור אלממונה 

על מחירים גבוהים מכוח חוק ההגבלים שונים מאלו בהתאם מכאן, כי אין כל בסיס לטענה כי מטרות הפיקוח  .22

ניין תחולת עילת לחוק הפיקוח. מכאן, הסתירה בין החוקים. מכאן, כי חוק הפיקוח מהווה הסדר שלילי לע

 המחיר המופרז בחוק ההגבלים. 

 ואפילו א התכוון לכלול איסור על מחיר גבוה מדי בחוק ההגבליםלהמחוקק  -ההיסטוריה החקיקתית מוכיחה 

 התנגד לכך

כוונת  –נבקש להסיר מעל הדרך טענה נוספת הנטענת בעיני המצדדים בהכרת בעילת המחיר המופרז  .23

א לחוק 29סעיף המנמקים מדוע הוסף  4,( מצוטטים דברי ההסבר להצעת החוק7המחוקק. בגילוי הדעת )עמוד 

לות בההגבלים )על כל סעיפיו(, ובהם נאמר, כי "מומלץ לאמץ את שיטות הפיקוח על הגבלים עסקיים המקו

ה בדיני הקהילה האירופית ת הפיקוח הקבועינכ, את תוביםחויים המויבשינבמדינות אחרות )ובמיוחד 

ד.ג[....". זאת, כאסמכתא לכך שהמחוקק ביכר את השיטה האירופאית, -102]היום סעיף  86המשותפת, בסעיף 

)ותוך התעלמות מהמילים,  המכירה בעילת המחיר המופרז, להבדיל משיטות אחרות שאינן מכירות בעילה זו

 כוונת המחוקק הייתה לאמץ עילה זו. . בכך ביקש הממונה להראות כי בשינויים המחויבים(

ולא זאת  !מלמד אותנו כי כוונת המחוקק הייתה בדיוק הפוכהבהליך החקיקה אלא מאי? עיון מעמיק יותר  .24

אף הממונה על ההגבלים דאז, מר טרובוביץ, הצהיר בפני ועדת הכספים של הכנסת, באופן חד אף זאת, 

 22. ראו דיוני ועדת הכספים מיום א במקרה של מחיר נמוך מדיוברור, כי כוונת הסעיף אינה להחיל פיקוח אל

, במענה לדוגמא שהעלה הממונה דאז טרובוביץ למקרה בו ייאכף סעיף (606)פרוטוקול מס'  1996בינואר 

  -( מתחום הדלק, ומתייחס למקרה של הורדת מחיר על מנת לסלק מתחרה, מציין היו"ר ג' גל  1א)ב()29

 :  הרי אותו דבר יש גם בחוק הפיקוח על מחירים."היו"ר ג' גל                     

: לא. אנחנו מתייחסים להרבה מקרים שבכלל אין פיקוח על מחירים. ...הפיקוח על המחירים י' טרובוביץ

במקרה שנתתי כדוגמא קובע מחיר מרבי, והבעיה שלנו זה שפתאום עושים מחיר טורפני כדי להעיף 

 מתחרה."

  –ובהמשך 

 : אבל הסבירו לנו שבחוק הפיקוח על המחירים יש להם הסמכות להתערב במקרים האלה.היו"ר ג' גל"

לפקח על ר: הם לא הולכים להתערב במחיר של מדריך מסווג. ...הרי אנחנו לא הולכים מחי' טרובוביץ   

 לצטרך לפקח. אתה אומר לבעים והשירותים, להיפך. החוק הזה סולל את הדרך שלא תרמחיר כל המוצ

                                                           
4

 .229, 2446ה"ח  
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פול אל תקבע רמת מחירים לא הוגנת. אתה גם לא נכנס למספר ואומר לו, ומונופול, ראה כשיש לך מונ

אחוז כדי  40או  30 -גבית מחיר, אל תוריד את רמת המחירים במר לו, וא . אתה120או תגבה  100תגבה 

תרגום מילולי של דיני התחרות בקהילה הסעיף הזה הוא . להעיף מתחרה ואחרי זה להחזיר את זה

 האירופית".

 -ובהמשך אותו דיון 

יש  .ר.א[ נתלים בהכרזה על מונופולין שנעשית על פי החוק הזה –: בחוק ההוא ]חוק הפיקוח א' שניידר"

אם תניח את דעתו של יושב ראש הוועדה שאין כפל סמכויות, העניין . כפל סמכויותאיזה חשש אולי של 

 . יסתדר

: אין פה כפל סמכויות בכלל. רוב המונופולין לא בפיקוח מחירים. הסעד שכאן ניתן איננו י' טרובוביץ

רק לעיתים רחוקות זה מחיר מינימלי.  .מתייחס למחיר. בדרך כלל פיקוח על מחירים קובע מחיר מרבי

ועדת המחירים עד שו הנקודה הקריטית ביותר, כשיש מצב כזה של טורפני, צריך לתת סעד מיד ומהיר.

                    תכניס מוצר לפיקוח ותקבע מחיר, אם יהיה צורך בכך, תעבור שנה לפחות...."

א לחוק הפיקוח, שהממונה רואה כאפשרי ומוצא 29מכאן, כי כפל הסמכויות הפוטנציאלי היחיד, בין סעיף  .25

ה שימוש לעיתים רחוקות, של לנכון להסביר, הוא זה במקרה של מחיר טורפני, לעומת הסמכות שנעשה ב

קביעת מחיר מינימאלי. הממונה כלל אינו רואה כאפשרות מצב של כפל סמכויות לעניין מחיר מרבי. זאת, שכן 

 א, גם לשיטתו, כלל אינו עוסק בפיקוח על מחיר גבוה מדי. 29סעיף 

יקון החוק האמור, הדברים נאמרו בצורה מפורשת הרבה יותר, בדיון הנוסף שהתקיים בוועדת הכספים בת .26

יועצים, שאחד מהם הוא שני  מטעמו(. לאותו דיון הזמין הממונה 624)פרוטוקול מס'  1996בפברואר  27ביום 

פרופ' אדוארד רוק, שהוצג כ"מומחה להגבלים עסקיים באוניברסיטת פנסילבניה ועכשיו הוא מלמד הגבלים 

  –ותו מומחה עסקיים באוניברסיטה העברית". לשאלת חברי הכנסת ציין א

: ..נדמה לי שהתשובות תלויות בסוגיות. זאת אומרת, אם הבעיה בעניין הזה היא שבעל המונופולין א' רוק"

דורש מחירים גבוהים מדי אז התשובה אחת, ואם הבעיה היא שבעל המונופולין דורש מחירים נמוכים מדי 

לי שהמטרה  ונדמהאז התשובה אחרת. אם המחירים גבוהים מדי, אז חייבים מערכת לשלוט על המחירים 

 ..."predatory. אם הבעיה היא של החוק הזה היא לא לגבי המחירים הגבוהים מדי

  –ובהמשך אותו דיון 

: בדרך כלל אני לא נוח בטיעונים כמו מחירים הוגנים, כי גם לא ברור לי מה המובן של הביטוי. א' רוק"

נמוכים מדי ומחירים שעלולים למנוע  מחירים -  predatory pricesאבל אם ברור שהמובן של הביטוי הוא 

...אז נדמה לי שכדאי לתקן את החוק. ...אם ברור לכולם שהמטרה של ההצעה היא לתקוף את  -תחרות 

...אז כדאי לתת למישהו, ואני חושב שכדאי לתת  predatory prices -המחירים הנמוכים מדי, את ה

 את המכשירים לתקוף את האיומים לתחרות."  –לממונה 

. הממונה אשר נכח בישיבה לא מצא לנכון דברים אלה של היועץ אושרה הצעת החוק בוועדת הכספיםלאחר  .27

 לתקן את הרושם שהותירו דבריו של פרופ' רוק בפני חברי הכנסת ואשר על פיהם הם אישרו את הצעת החוק. 
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א 29הנה כי כן, כוונת המחוקק, כמו גם כוונת הממונה על ההגבלים יוזם החוק, הייתה לכלול במסגרת סעיף  .28

 ים עד מאדמוטרד והי חברי הכנסתגביית מחירים נמוכים מדי. יותר מכך,  סמכות לפיקוח עללחוק אך ורק 

. הממונה הניח את דעתם של חזרו וביקשו לוודא העדר של כפילות, כאמורמנושא הכפילות עם חוק הפיקוח ו

 חברי הכנסת, כי אין כל כוונה להחיל את הסעיף ביחס למחיר גבוה מדי. 

ההגבלים ת חוק תכלימנוגדת ל -על בסיס שיקולים לבר תחרותיים בלבד אכיפה  –הכרה בעילת המחיר המופרז 

 הגנה על התחרות במשק - שיועד לממונה במסגרתו  ולתפקיד

א)א( הוא קיומו של חשש 29כאמור, תנאי הכרחי להשתכללות העבירה של ניצול מעמד לרעה על פי סעיף  .29

לפגיעה בתחרות או חשש לפגיעה בציבור. המקרים המתוארים בסעיף קטן )ב( הם כאלה בהם קמה חזקה 

חשש  םמקי ו, אינומופרז, כשלעצמההמחיר כאמור לעיל, ות האמורים. חששלפחות אחד מהלקיומו של 

 אם תוכר, היא התנהגות המקימה חזקה בדבר חשש לפגיעה בציבורהמחיר המופרז, . מכאן, כי עילת תחרותי

 . וחשש זה בלבד

פועל להגשמת מטרות לבר בעצם מחיר מופרז הוא  גביית אכיפת איסור עלהממונה פועל למכאן, כי כאשר  .30

זאת, לא לצד מטרות או שיקולים . מניעת פגיעה בציבור –ושוקל שיקולים לבר תחרותיים ותתחרותי

 תחרותיים, אלא באופן בלעדי, וללא כל מעורבות של שיקולים תחרותיים ומטרות תחרותיות. 

כי תפקידו של הממונה לכל אורכו, . חוק ההגבלים מבהיר באופן ברור ומפורש,  הממונה חורג מסמכותו בכך, .31

תחרות במשק ואין הוא מוסמך לשקול שיקולים לבר תחרותיים, כעומדים הגנה על ה -על ההגבלים הוא אחד 

 א יש לקרוא יחד עם הוראות החוק כולו. 29סעיף בפני עצמם. 

כל הנוגע להסדרים כובלים, הבחין המחוקק בין השיקולים אותם מוסמך הממונה לשקול במתן בכך לדוגמא,  .32

במסגרת  השיקולים אותם מוסמך לשקול בית הדיןלחוק ובין  14פטור מאישור הסדר כובל בהתאם לסעיף 

לחוק, וללים גם את שיקולי "טובת הציבור". עמד על כך בית  10 –ו  9סמכותו לאשר הסדר כובל לפי סעיפים 

 5איסכורהדין בעניין 

לחוק, העוסקים בסמכותו  10 -ו  9לחוק לבין הנוסח של סעיפים  14לעניין זה, בולט ההבדל בין נוסח סעיף "

פי סעיפים אלה, שיקוליו של בית הדין בדונו באישור הסדר -של בית הדין לאשר את הסדרים כובלים. על

מאזן זה של תועלת ....הכובל אינם מוגבלים לפגיעה בתחרות, אלא הם מתייחסים לטובת הציבור בכללות

הציבור בכללותה,  זה את טובת לחוק. הממונה איננו שוקל במסגרת סעיף 14כנגד נזק, אינו נזכר בסעיף 

 ".אלא רק את ההיבט התחרותי שלה, וזה איננו כולל את כל השיקולים הרלבנטיים לגבי טובת הציבור

כי השיקולים אותם יש לשקול הם אך ורק שיקולים תחרותיים. (, 21נקבע בחוק )סעיף , י חברותמיזוגבעניין  .33

, השאלה בהקשר זה, נדונהונה על ההגבלים. זאת, בין אם ההחלטה מתקבלת על ידי בית הדין או על ידי הממ
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)פורסם בנבו,  13, פסקה ' הממונה על הגבלים עסקייםנאיסכור שירותי פלדות בע"מ  1/97ם( -ערר )י 
12.11.1997); 
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בהכרעה  לשקול שיקולים לבר תחרותייםהאם על אף ההגבלה, כאמור, לשיקולים תחרותיים, רשאי הממונה 

 כדלקמן: 6לשאלה זו השיב הממונה בהחלטתו בעניין השמירה טכנולוגיות, במיזוג.

 שיקולי תחרות הם במרכזתחרותיים, אם כי -אצלנו, חוק ההגבלים העסקיים אינו נקי משיקולים לבר"

-כך, למשל, לעניין הסדרים כובלים, קבע המחוקק מנגנון לשקילת שיקולים לבר  .עניינו ורוב עיסוקו

עם זאת, בית "... ולחוק ההגבלים העסקיים, שכותרתו "שיקולים לטובת הציבור 10תחרותיים, הוא סעיף 

 [17]הדין פירש סמכותו זו בצמצום, וייחד את עיקר משקלה לסוגיית התחרות....

תהא אשר תהא סמכות בית הדין לשקול שיקולים לבר תחרותיים בהקשרם של מיזוגים, מה סמכותו 

של הממונה על הגבלים עסקיים לכאורה, שיקולים כאלה ומעין אלה אינם מעניינו   בהקשר זה?]הממונה[ 

הממונה על הגבלים עסקיים הופקד להגן על התחרות במשק, ועל הציבור   בבואו להפעיל סמכותו שבדין.

הרחב מפני פגיעה בתחרות. בהפעלת סמכותו שבדין מתמקד הממונה ביישום תכלית חוק ההגבלים 

רות כמעמיקה את החופש העסקיים, היא ההגנה על התחרות החופשית במשק, מתוך ראיית התח

כי דבקות  -המבוססת היטב כמעט בכל המקרים  -ומתוך ההנחה  [20],המשפטי והכלכלי של הפרט

בקיומה של תחרות חופשית, טיפוחה ושמירתה, מהווים אמצעי טוב יותר מכל אלטרנטיבה אחרת להקצאה 

ות, ובכך הממונה מומחה בתחרלכאורה,   [21]יעילה של משאבים במשק, שלעולם מוגבלים הם בהיקפם.

 "[22]; גם הרקע לחקיקה עשוי לרמוז בכיוון זה.עליו לעסוק

א יחד עם חוק ההגבלים העסקים כולו, אשר ייחד את תפקידו של 29מכאן עמדתנו, כי יש לקרוא את סעיף  .34

 הממונה על ההגבלים, להבדיל מבית הדין, לשקול שיקולי תחרות בלבד. 

כל אותם אלה שסבורים כי לאחר  –, אין מדובר רק בעניין פורמאלי של סמכות, זהו גם הדין הרצוי ודוק .35

המחאה החברתית יש לפרש את חוק ההגבלים בהרחבה, ככזה שנותן סמכויות רחבות לממונה גם בהיבט 

מביאים  הגנת הצרכן )וזו העמדה שנשמעה על ידי מספר חברי כנסת לאחרונה(, אינם מבינים כי בכך הם

כריתת העץ עליו יושבים מגני התחרות והצרכנים. הרחבת סמכויות הממונה לשיקולים  –לתוצאה ההפוכה 

לבר תחרותיים פוגעת בהכרה המקצועית של רשות ההגבלים והממונה על ההגבלים, ומחלישה רשות זו. זאת 

האמצעי היעיל ביותר  - ועוד, מדובר באסכולה הסותרת את האסכולה התחרותית בה צריכה לדבוק הרשות

 להורדת מחירים היא ביצירת תנאים לתחרות ולא בפיקוח מחירים. 

 גם מטעם זה, הממונה נעדר סמכות לאכוף את עילת המחיר המופרז.  .36

מכאן, גם בקשתנו החלופית, כי ככל שיוחלט להותיר את גילוי הדעת, הרי שהוא יתוקן כך שיקבע כי עילת  .37

רק באותם מקרים כי לצד גביית המחיר המופרז עולה חשש לפגיעה בתחרות, כתוצאה  המחיר המופרז תאכף

 מפעולה מדירה של המונופולין. 

 

 

                                                           
6

בין השמירה טכנולוגיות מיגון  1988-לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 21אישור מיזוג בתנאים לפי סעיף  
 ., 3001328 הגבלים עסקיים 1998; אלעזר מרכז הבטחון בע"מ -( בע"מ לבין נוריאל 1971)
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  מקל אף ביחס לאיחוד האירופיופשטני – 1/14המבחן לקיומו של מחיר מופרז בגילוי דעת 

העובדה כי בדין האמריקאי  –בנייר העמדה הקודם תיארנו בהרחבה את המצב המשפטי במשפט המשווה  .38

השיטה אותה אימץ, לכאורה, המחוקק הישראלי, עילת המחיר המופרז כלל לא הוכרה וכי גם בדין האירופי, 

אך ורק במונופולים יציר המדינה או בשווקים  מעט מאד, וכי בפועל היא נאכפה מצויה במחלוקתהיא 

 רי גודל של מאות אחוזים. ם בהם הרווחים הם בסדבמקרים קיצונייאך ורק ו מוסדרים

משמעותית מזה באיחוד האירופי. זאת, לפחות נמוך בישראל, עילה הלתחולת  הנדרשרף ה, כי חשוב להזכיר .39

 :בשני היבטים מרכזיים

אין, לאכיפת עילת המחיר המופרז באיחוד  תנאי הכרחי בלעדו - העדרה של דרישה לכוח שוק,  ראשית .39.1

האירופי הוא קיומו של כוח שוק; כידוע, הגדרת המונופולין בחוק הישראלי, ובאופן חריג בהשוואה 

מחזיקות למקובל במדינות המפותחות, עניינה רק נתח שוק. מכאן, כי גם חברות נטולות כוח שוק ה

(, המצויים Competition On the Merit) יטימיים ניצול יתרונות תחרותיים לגבנתח שוק גבוה מכוח 

 באופן מתמיד תחת לחצים תחרותיים משמעותיים, חשופים לאכיפה בעילה זו. 

דרך של תובענה ייצוגית, והעדר דרישה לבדיקה מקדימה של ב , לרבותאכיפה אזרחיתחשיפה ל, שנית .39.2

מדינות האיחוד האירופי ניצול מעמד מבישראל, להבדיל  – ביעה כזולתתנאי מקדים רשות ההגבלים כ

זאת ועוד, אף אכיפה בבית הדין נעשית רק לרעה מהווה עילה גם לתביעה נזיקית ואף לתובענה ייצוגית. 

מכאן, הצורך ביתר זהירות בפרשנות העילה בישראל,  בדיקה מקדמית על ידי נציבות התחרות.לאחר 

  מפרשנות מרחיבה ומוטעית של העילה.   ובקביעת מבחן ברור ומפורש, למניעת חשיפה שנובעת

, תוך קביעת רף ניתן היה לצפות כי בגילוי הדעת יינתן ביטוי להבדלים אלו בין ישראל לאיחוד האירופי .39.3

 בפועל, ההפך הוא שקרה.  .גבוה יותר לקיומו של מחיר מופרז

מעל "המחיר שהיה  לקיומו של מחיר מופרז )לכאורה, כל מחיר שהואבגילוי הדעת נקבע מבחן ופשטני  .39.4

נגבה בתנאי תחרות"(. זאת, גם בהשוואה לעמדת התומכים בהכרה בעילה של מחיר מופרז ולאותם 

מקל ואינו תואם את המבחן באיחוד המבחן שנקבע  7מקרים בהם נאכפה עילה זו באיחוד האירופי.

 בשני היבטים: האירופי,

: גם מי שתומך תחרותבתנאי ברמת המחיר  –גם  אם ברמה התיאורטית  –קביעת קו הגבול  .39.4.1

בהכרה בעילה של מחיר מופרז סבור, כי מותר למונופולין לגבות מחיר מעל למחיר בתחרות 

קביעה של הרשות האוכפת כי קו הגבול שבין המותר משוכללת ובכך להנות מפרות השקעתו. 

קביעה היא  –ת והאסור, עובר, גם אם רק ברמה התיאורטית, בנקודת המחיר בתנאי תחרו

 ;קיצונית וחסרת תקדים שגויה,

"ערך הכלכלי" של המחיר אף אינו משקף את ה -השמטת התנאי ההכרחי הנוסף בלעדו אין .39.4.2

קיומו של פער בין המחיר הנגבה לעלות  – המוצר או השירות שבמונופולין בעיני מי שרוכש אותו
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הייצור היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקיומו של מחיר מופרז; בהתאם לפסיקת האיחוד 

האירופי, תנאי הכרחי נוסף הוא כי המחיר אינו תואם את הערך הכלכלי של המוצר. זאת, לא רק 

מנקודת מבט של  הערך –מנקודת מבט של צד ההיצע אלא אף מנקודת מבט של צד הביקוש 

 הצרכן. 

נאכפה עילת המחיר המופרז באיחוד האירופי בעשרות השנים האחרונות, בנוסף, אף לא ניתן ביטוי לעובדה כי  .40

 רק במקרים בהם נטען כי המונופולין ניצל מעמדו לרעה בדרך של הדרת מתחרים ופגיעה בתחרות עצמה. 

לתקנו באופן שישקף את  לחלוטין את גילוי הדעת, מכאן, בקשתנו כמפורט לעיל, כי ככל שיוחלט לא לבטל .41

מבחן האיחוד ביחס למהו מחיר מופרז ואף יקבע כי תנאי הכרחי לאכיפה הוא קיומו של חשש לפגיעה בתחרות 

 כתוצאה מפעולה מדירה של בעל המונופולין. 

 והחברות השפעה שלילית למשקהעדר כל תועלת לצרכן לצד  –תקופת הזמן שחלפה מוכיחה 

ילוי הדעת מאז פורסם גרם לחברות, בעלי מונופולין במוצר או שירות כלשהו, להשקיע משאבים רבים ג .42

ת החברומרבית ותיר את הבניסיון לבחון אם עומדים במבחני גילוי הדעת. זאת, ללא הצלחה. גילוי הדעת 

ואף חשופות לתובענות ייצוגיות הנסמכות על ההנחה  ביחס למצבן המשפטי בחוסר וודאות ובחוסר בהירות

  :כי נמל המבטחים הקבוע בו, הוא הרף העליון למחיר אותו רשאי לגבות בעל מונופוליןהמופרכת 

יישום גילוי הדעת מצריך בשלב ראשון מיפוי כלל מוצרי התאגיד וביצוע הגדרת שוק מדויקת לכל אחד  .42.1

ת מוצרים שבהגדרת שוק מסוימת עלולים להקים חשש ואחד מהם. תאגידים רבים מוכרים עשרו

לקיומו של מונופולין. תאגיד המבקש לשמור על החוק נדרש אפריורית לבצע ניתוח כלכלי מורכב ביחס 

למספר גדול של מוצרים רק כדי לברר אם נתון לו מעמד מונופוליסטי. במקרים רבים, המידע הדרוש 

 מדובר בניתוח שעלות כבדה בצדו.   –כל המקרים לביצוע ניתוח כזה אינו מצוי בידיו וב

ות שמעליו יקביעת אמת מידה נורמטיבית וברורה, ביחס לשאלה מהו אותו גבול רווח נעדר גילוי הדעת .42.2

המונופול צריך לנחש מראש מה ייראה בדיעבד בעיני  ,בהתאם לגילוי הדעת ייתפש המחיר כבלתי הוגן.

ר יוצר חוסר וודאות בהתנהלות העסקית. זאת, בניגוד לדרך הדב בית המשפט כ"מחיר הוגן" בדיעבד.

הפיקוח על מחירים בחוק הפיקוח, אשר קובעת מראש את המחיר המפוקח ולכן את גבולות האיסור. 

משכך, תאגיד המעוניין לשמור על החוק ולשם כך אף מוכן להקצות משאבי זמן ומשאבים כספיים, כדי 

ר הנגבות על ידו, מוצא עצמו מבצע מלאכה יקרה שאין לה כל לשכור מומחים ולנתח את רמות המחי

תוחלת ואין בצדה כל וודאות משפטית. לכך יש להוסיף את העובדה כי החוק או גילוי הדעת אינם 

מספקים אפשרות לפניה מראש לרשות ההגבלים העסקיים לשם קבלת אישור בדבר הוגנות המחיר 

 שנעשה על ידו. שגובה בעל המונופולין או תיקוף הניתוח 

עבור מוצר ספציפי בחברה המייצרת מספר ייחוס לנתח את מדד הקושי ישנו  –מדד ניתוח הרווחיות  .42.3

מוצרים ומחזיקה במגוון נכסים מבלי להניח הנחות עבודה, אשר הלכה למעשה מניחות את המבוקש. 

גילוי הדעת אינו מציע מתודולוגיה סדורה בה ייעשה שימוש על מנת לקבוע שפער מסוים בין מדד 

 הייחוד לרווחיות בפועל הוא "מופרז" או "בלתי הוגן". 
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הרווחיות נבחנת בעולם העסקי במונחים של חברה  –הוצאות משותפות למוצרים שבמונופולין בלבד  .42.4

ולא במונחים של מוצר בודד, כזה או אחר. חברות, שרק חלק ממוצריהן הם בעלי מונופולין, נתקלות 

ה קושי דומה עולה מקום בו חברבקושי לייחס עלויות משותפות, אך ורק למוצרים שבמונופולין. 

 מחזיקה במספר מוצרים במונופולין, שאז נדרש ייחוס עלויות משותפות בין מוצרים אלה. 

אף היא אינה בהירה ויוצרת חוסר וודאות, בין היתר, מהטעם כי אין היא הגדרת "עלויות הייצור"  .42.5

כוללת רשימה סגורה של עלויות ומותירה אפשרות לייחס עלויות נוספות בהתאם לחברה ותחום 

האם נכון להתחשב בהוצאה אקטואלית או לא ברור האם וכיצד יש לייחס פחת, כך למשל, . פעילותה

האם לפי שווי שוק, עלות רעיונית או עלות  -? כיצד מתחשבים בעסקאות פנים קונצרניות  נורמטיבית

עולם ומלואו של חישובים כלכליים שהממונה על הגבלים עסקיים אפקטיבית? יישום גילוי הדעת מעלה 

ואשר מטבעם כרוכים, באופן אינהרנטי, בקבלת החלטות שרירותיות שהמונופול  א נתן דעתו אליהםל

 אינו יכול להעריך אם יאומצו על ידי רשות או ערכאה הבוחנים את הנושא בדיעבד. 

מבחן הפער בין המחיר לעלות הייצור אף יוצר עיוותים כלכלים ופוגע בצרכן, שכן הוא מתמרץ את  .42.6

הוצאות, להקטין תמריצי התייעלות, פוגע במחקר ופיתוח ובחדשנות ומביא להקצאה לא  החברות לנפח

לדוגמא, ישנם תחומים שבהם נדרשת השקעה רבה במספר רב של מוצרים, כאשר . יעילה של המשאבים

רק אחד מהם מתגבש לכדי מוצר שניתן למכור ולהפיק ממנו רווח. אי ייחוס עלות ההשקעה במוצרים 

חמור מכך, הדבר עלול לתמרץ . צר הנמכר, עשויה למנוע השקעות עתידיות במגוון מוצריםהאחרים למו

תאגידים למקד מאמצי פיתוח במקומות בהם ההתקדמות ההמצאתית קטנה אך הסיכון לכישלון 

מועט, בעוד שמבחינת אינטרס הציבור ייתכן שנכון לעודד דווקא מאמצי פיתוח שרמת הסיכון לגביהם 

 יצת הדרך הטמונה בהצלחתם גבוהה במיוחד. גבוהה, אך פר

הן באיסוף המידע  ם המוזכרים בגילוי הדעת דורשים השקעת משאבים רבהייישום המבחנים הכלכלי .42.7

וניתוחו של מידע זה. עלויות אלה, חרף המאמץ, לא יובילו למענה חד  הדרש לשם קביעה זו והן בכימותו

 משמעי בדבר קיומו או העדרו של מחיר הוגן, שכן הקושי הוא בהעדר אמת מידה ברורה במבחן עצמו. 

ייחס נמל מבטחים אחיד לחברות בענפים נמל המבטחים שנקבע שגוי מעצם טיבו, שכן הוא מבקש ל .42.8

ם מאפיינים שונים. זאת, ללא כל התייחסות לרמת הסיכון, הצורך בהשקעה שונים, למוצרים שונים ע

 וכן הלאה. 

פרקטי אחר, כקובע את רף האיסור. זאת, באופן שהותיר  מל המבטחים נתפש, באופן שגוי ובהעדר עוגןנ .42.9

מצב שמקשה על החברות של אי וודאות ביחס למצבן המשפטי. חברות רבות, ללא כל הצדקה, במצב 

המעמיס עליהן עלויות  ןעסקיהן, ומצריך אותן להצטייד בחוות דעת כלכליות ומשפטיות, באופבניהול 

 מיותרות ואינו תורם, בכל דרך, ליעילות או רווחה כלכלית. 

התברר כי חקיקה ספציפית הקיימת בתחומים קונקרטיים שונים עומדת בסתירה לגילוי הדעת )כך בנוסף,  .43

מים בתוכו אחוזי רווח גבוהים יותר, תקנות המאפשרות למונופול למכור פיקוח על מחירים המגל –לדוגמא 

 חלקי חילוף ברווחיות גבוה משמעותית מהאחוז הנקוב כ"נמל מבטחים"(. 
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זאת ועוד, גילוי הדעת בכלל וקביעת נמל המבטחים בפרט, עודד תביעות רבות כנגד החברות בעילה של מחיר  .44

, ומבלי שהם מצוידים באמצעים המתאימים לכך, לגוף המפקח על מופרז והפך את בתי המשפט, בעל כורחם

החברות נדרשות גם כאן, להשקיע משאבים רבים בהגנה מפני מחירים ואת השופטים למפקחים על מחירים. 

 תביעות, המבוססות על פירורי מידע, ובהעדר כל מבחן ברור העומד בפני בית המשפט והמתדיינים. 

ונה נחקקו חוקים לא מעטים,בייחוד בתחום המזון, שנועדו לקדם את התחרות בנוסף, בתקופת הזמן האחר .45

, החוק לקידום התחרות ולצמצום 2014 –חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד  –ואת התמריצים לה 

, שבין היתר, מבקש 2015 –וכן חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ה  2013 –הריכוזיות, תשע"ד 

יבוא מקביל בפרט, במטרה להגדיל היצע ולהגביר תחרות. כל אלה, מייתרים, בוודאי , לרבות הייבוא להקל על

 פיקוח על מחירים גם מצד הממונה על ההגבלים. בעת הזו, 

תמריצים להשקעות, יוצר חוסר וודאות בהתנהלות ובבתמריצים להתייעלות הנה כי כן, גילוי הדעת פוגע  .46

 ן בלתי ניתקשה עד ו גם אינו מעשיבסופו של יום, משאבים רבים מצד החברות ודורש השקעה של העסקית, 

 .ליישום

לאור כל האמור לעיל, חוזרת התאחדות התעשיינים על עמדתה ביחס לצעדים בהם על הרשות לנקוט ביחס  .47

 למסמך זה.  5לגילוי הדעת וביחס לאיסור על גבית מחיר מופרז, כאמור בסעיף 
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