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צו השעה :שיתו ציבור בצו מוסכ
שרו

ידי*

צו מוסכ הוא כלי אכיפה סטטוטורי המאפשר לממונה על הגבלי עסקיי
)בשמו החדש – הממונה על התחרות( לערו חוזי רגולטוריי ע גור מפוקח
על רקע הפרות בתחו התחרות .המאמר מבקש לבחו את הצו המוסכ מנקודות
המבט של ספרות האכיפה הרגולטורית ,הרגולציה ההסכמית ,הדמוקרטיה
ההשתתפותית והבחירה הציבורית ,לש קידו התאוריה הרגולטוריתמשפטית,
בפרט בנושא שיתו ציבור בחוזי רגולטוריי  .הטענה המרכזית במאמר היא
שרגולציה הסכמית המיושמת בישראל בתחו התחרות לוקה מאוד במידת
השקיפות ,ההנמקה והשיתו הציבוריי המאפיינת אותה ,באופ אשר עלול
לפגוע ה בלגיטימיות שלה וה ביעילותה ,וכי נית לשפר מנגנוני אלה במידה
ניכרת בדרכי המוצעות במאמר .זהו המאמר הראשו בכתיבה המשפטית
בישראל המטפל באופ מרכזי ועיקרי בצו מוסכ – מנגנו חשוב בחוק ההגבלי
העסקיי )בשמו החדש – חוק התחרות הכלכלית( ,שעל א שגילו מתקרב
לעשרי שני  ,והשימוש בו הול וגובר בעת האחרונה ,הוזנח מאוד בספרות
המקומית ובמנגנוני הממשל מבחינה מתודולוגית ותאורטית.
א .מבוא .ב .צו מוסכ;  .1התפתחות הדי בישראל;  .2התפתחות הדי
בארצות הברית .ג .שיתו ציבור ברגולציה הסכמית;  .1צו מוסכ כחוזה
רגולטורי;  .2שיתו ציבור ברגולציה;  .3שיתו ציבור בצו מוסכ.
ד .פגמי הליכיי בצו המוסכ – דיו והמלצות;  .1פגמי הליכיי בצו
המוסכ;  .2המלצות .ה .סיכו.

*

דוקטור למשפטי  ,מרצה בכירה במרכז האקדמי פרס .המחברת מייעצת מעת לעת לרשות
ההגבלי העסקיי )בשמה החדש – רשות התחרות( ,אול לא ייעצה בנושאי שנידונו במאמר
זה .אני מבקשת להודות לברק אורב ,לאיריס סורוקר ,לאורי ברע  ,לעמנואל ברכפלד ולאלעד
כה על תובנות ,מחשבות והערות מעולות בקשר לפרויקט זה ,שסייעו לי מאוד בתהלי הכתיבה.
כ תודה למערכת המשפט על הערות מפורטות שתרמו להכנת המאמר לפרסו ולעורכת הראשית,
לימור זרגוטמ.
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א .מבוא
כשישי שני לאחר שהתבסס כאחד ממכשירי האכיפה הנפוצי בדיני ההגבלי העסקיי

האמריקניי 1,אומ הצו המוסכ אל הדי הישראלי במסגרת תיקו לחוק ההגבלי העסקיי2.

צו מוסכ בדיני הגבלי עסקיי )או דיני תחרות( מתייחס להכרה שיפוטית מצידו של בית הדי
להגבלי עסקיי בהסדר הסכמי הנער בי הממונה על הגבלי עסקיי 3,לבי אד או תאגיד
בעקבות הפרה של דיני ההגבלי העסקיי 4.מנגנו הסכמי זה היה נהוג באכיפת דיני התחרות
עוד בטר נחקק ,אול בעקבות ביקורת שיפוטית שהושמעה בנוגע לסודיות ההסדרי והיעדרו
של הסדר סטטוטורי ,בבג" כספי 5,נחקק הסדר מפורט בעניי 6.א שגילו של הצו המוסכ
בהגבלי עסקיי מתקרב לעשרי שני ,הוא הוזנח מאוד בספרות המקומית 7.מאמר זה הוא
הראשו בספרות המשפטית בישראל המטפל באופ מרכזי ועיקרי בצו מוסכ הנית לפי חוק
ההגבלי העסקיי.
בבג" מתווה הגז הומשג מנגנו זה של צו מוסכ כחוזה רגולטורי 8,בהתבסס על מחקריי
בתחו הרגולציה ההסכמית 9.במסגרת חוזה רגולטורי ,רשות מנהלית מפקחת מסכימה ע
גור פרטי מפוקח על תנאי הרגולציה הייחודיי שיחולו עליו 10.ההסכ הפרטני משמש תבנית
משפטית שבאמצעותה הרשות המנהלית מחילה על מפוקח מסוי כללי התנהגות מותאמי
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מנגנו הצו המוסכ אומ בארצות הברית כחלק ממדיניות האכיפה בהגבלי עסקיי בסו שנות
השלושי של המאה הקודמת ועד היו הוא משמש כלי האכיפה המרכזי בתחו זה .למשל,
Maxwell S. Isenbergh & Seymour J. Rubin, Antitrust Enforcement Through Consent
Decrees, 53 HARV. L. REV. 386, 386–388 (1940); RICHARD A. EPSTEIN, ANTITRUST
CONSENT DECREES IN THEORY AND PRACTICE: WHY LESS IS MORE 1 (2007); Darren
Bush, Out of the DOJ Ashes Rises the FTC Phoenix: How to Enhance Antitrust
Enforcement by Eliminating an Antitrust Enforcement Agency, 53 WILLAMETTE L. REV. 33,
).36 (2016

ראו חוק ההגבלי העסקיי )תיקו מס'  ,(6התש"ס– ,2000ס"ח ) 113להל :תיקו מס' .(6
לאחר השלמת כתיבתו של מאמר זה שונה שמה של רשות ההגבלי העסקיי לרשות התחרות
ושמו של הממונה על הגבלי עסקיי לממונה על התחרות .שמו של בית הדי להגבלי עסקיי
שונה לבית הדי לתחרות ושמו של חוק ההגבלי העסקיי שונה לחוק התחרות הכלכלית .ראו ס'
) 1ש החוק() 2 ,ש בית הדי() 19 ,ש הרשות( לחוק ההגבלי העסקיי )תיקו מס' ,(21
התשע"ט–.2019
מנגנו הצו המוסכ מעוג בס' 50ב לחוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח–) 1988להל :החוק(.
ראו בג"  326/96כספי נ' הממונה על ההגבלי העסקיי  ,פ"ד נ).(1996) 133 (5
ראו על כ להל בתת פרק ב.1
דוגמה להתייחסות מצומצמת למנגנו הצו המוסכ ראו מיכל )שיצר( גל ואמיר ישראלי "דלות
הסעדי ההגבליי – ניתוח מצבת הסעדי הקיימי והצעות לשיפור" עיוני משפט לה 30–26 ,5
).(2012
ראו בג"  4374/15התנועה למע איכות השלטו בישראל נ' ראש ממשלת ישראל ,פס'  3לפסק
דינה של השופטת חיות )פורס בנבו) (27.3.2016 ,להל :בג" מתווה הגז(.
ראו ש ; שרו ידי רגולציה – המשפט המנהלי בעיד החוזי הרגולטוריי ,95–94 ,68 ,65–61
) (2016) 142להל :ידי רגולציה(.
ראו ש  ,בעמ'  ;37 ,13שרו ידי רגולציה חדשה :מהפכה במשפט הציבורי (2018) 49–46 ,18
)להל :ידי רגולציה חדשה(.
המשפט כה | תש"
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אישית וכ מתחייבת לאופני פיקוח ואכיפה מקלי ,לעיתי למש שני קדימה 11.במסגרת זו
הרגולטור עשוי להסכי להקלה רגולטורית ,כגו במישור האכיפה ,בתמורה להתחייבות מצידו
של הגור הפרטי ,כגו לנקיטה בצעדי שנועדו להבטיח אינטרס ציבורי מסוי שהרגולטור
מעוניי לקד 12.בתחו התחרות ,הרגולטור עשוי לפטור מפוקח מהלי פלילי ,למשל ,או
מהכרזות שונות לפי חוק ההגבלי העסקיי ,בתמורה להתחייבות למכירת החזקות ,להפסקת
פרקטיקות אנטיתחרותיות או לציות עתידי ברמה שהיא מעל ומעבר לנדרש לפי חוק13.
הספרות והפסיקה בתחו הרגולציה ההסכמית ,המתרקמות בשני האחרונות ,מדגישות את
חשיבות של השקיפות והשיתו הציבוריי בחוזי רגולטוריי 14.ברקע לאלה עומד החשש
שהרגולטור המנהל משא ומת ע גורמי פרטיי במסגרת יצירתו של החוזה הרגולטורי חשו
להשפעה יתרה של הגור הפרטי המתדיי עימו 15.לכ מצטר הצור לסכל עסקאות רגולציה
מוטות הנובעות מקשרי הושלטו פסולי ולמנוע מראית עי של שחיתות ,שבכוחה להוביל
לאובד אמו הציבור במנהל 16.אול נראה כי תובנות אלה אינ נוכחות מספיק בחקיקה
וברגולציה המנהלית.
באופ קונקרטי המחוקק קבע כי על הממונה על הגבלי עסקיי לאפשר זכות טיעו
לציבור בנוגע להסכמה שגובשה בינו לבי אד או תאגיד שאותה בכוונתו להגיש לאישור בית
המשפט על מנת שתקבל תוק של צו מוסכ 17.בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "קיי אינטרס
ציבורי כי הסכמות אלה יועמדו לעיו הציבור והערותיו" 18.ואול ,ההסדר הקבוע בחוק
הישראלי ובייחוד האופ שבו הוא מפורש ומיוש על ידי רשות ההגבלי העסקיי אינ
מספקי שקיפות ברמה ובאופ שיכולי לאפשר שיתו ציבורי יעיל בשלב שלאחר גיבוש
טיוטת ההסכ ובטר אישורו הסופי בבית הדי 19.דברי אלה מקבלי משנה תוק כאשר
משווי את ההסדר החקיקתי הישראלי למקבילו האמריקני ,המחיל חובות שקיפות ושיתו
ציבוריי מקיפות על הרשות המנהלית 20.מאמר זה יראה שרשות ההגבלי העסקיי אינה
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ראו למשל ה"ע )הגבלי עסקיי (  604/06הממונה על הגבלי עסקיי נ' אס תעשיות מזו
ישראליות בע"מ ,פס'  14–13לפסק דינה של השופטת שידובסקיאור )פורס בנבו.(2.8.2006 ,
דוגמה לסוגיה זו של התחייבות לעתיד ,בהקשר של צו מוסכ  ,ראו למשל בג"  4501/14פרסקי
נ' הממונה על ההגבלי העסקיי  ,פס'  3לפסק דינו של השופט סולברג )פורס בנבו(23.7.2015 ,
העומד על חשיבותו של הסדר צופה פני עתיד במסגרת צו מוסכ  .השוו לדעתו של השופט מצא
בבג" כספי ,לעיל ה"ש  ,5פס'  ,23–22בעניי התחייבות צופה פני עתיד מצידו של הממונה; גל
וישראלי ,לעיל ה"ש  ,7בעמ'  :30 ,27לצו מוסכ חשיבות רבה במניעת ההתנהגות הפוגענית
מכא ואיל.
על כ ראו להל בתת פרק ב.1
ראו ש .
על כ ראו להל בפרק ג.
ראו ש .
ראו ש .
ראו ס' 50ב)ד() (1לחוק.
דברי ההסבר לס'  13להצעת חוק ההגבלי העסקיי )תיקו מס'  ,(5התשנ"ט– ,1999ה"ח ,386
) 394להל :תיקו מס' .(5
טענה זו תידו להל בפרק ג.
על הסדר זה ראו להל בתת פרק ב.2
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מאפשרת קיומו של דיאלוג מועיל ופתוח ע בעלי עניי וע הציבור ,ולפיכ מסכלת את
מטרות השימוע הציבורי ברגולציה הסכמית בתחו התחרות21.
בעיד שבו הרגולציה עוברת לחזית הבמה של העשייה המנהלית בישראל ושכלול כליה
מתקיי כל העת ,ניהולה של תקשורת קבועה ואיכותית בי הרגולטור לבי הציבור חשוב מאי
פע 22.האמצעי הטכנולוגיי ,ובראש האינטרנט ,מאפשרי כיו לרגולטור להידבר ע
בעלי עניי וע הציבור בכללותו באופ יעיל ,זול ,פשוט ,ישיר ונוח 23.ואול ,פרקטיקות
השיתו והשקיפות הדלות שהרשות מפעילה בהקשר של טיוטות צווי מוסכמי מעידות על
שמרנות מנהלית יתרה ועל פרשנות מצמצמת מצידה באשר להסדר החקיקתי24.
כתוצאה מכ ,הרשות אינה חושפת את מעשיה לביקורת ציבורית ושיתו ציבורי
ממשיי 25.למשל ,הודעותיה לציבור בדבר הסכמה בי הממונה לתאגיד ה לקוניות ,חסרות
רקע והקשר ,לעיתי בלתי קריאות ,נוקטות מונחי מקצועיי ומשפטיי שאינ מפורשי
דיי ואינ מופצות בערוצי תקשורת המקובלי בעיד המודרני ,או באופני שבה רגולטורי
נוהגי כיו לרתו פלטפורמות טכנולוגיות פשוטות לקבלת תגובות מ הציבור 26.מתכונת זו
של פעולה פוגמת באיכות הרגולציה ובתוצריה .המאמר מבקש לעמוד על חוסרי אלה
בפעולות הרשות ולהציע מנגנוני לשיפור הפרקטיקה ההסכמית27.
המאמר מאורג באופ הבא :הפרק הראשו יציג את מנגנו הצו המוסכ שעוג בחוק
ההגבלי העסקיי בשנת  2000ויעמוד על דפוסי השימוש בו מאז על ידי רשות ההגבלי
העסקיי .פרק זה יצביע על עלייה מתמדת בצווי מוסכמי שעורכת הרשות ועל חשיבות
ככלי אכיפה בתחו התחרות והצרכנות .חלקו השני של הפרק ידו במנגנו האמריקני לצו
מוסכ בדיני תחרות ,שבהשראתו נחקק ההסדר הישראלי ,ובייחוד יפורטו בו הסדרי השקיפות
והשיתו המקיפי שנקבעו בחוק האמריקני והרקע והסיבות לחקיקת של מנגנוני אלה.
הפרק השני ינתח את הצו המוסכ כחוזה רגולטורי ויבח אותו על רקע ספרות הרגולציה
ההסכמית ופסיקת בית המשפט העליו בתחו החוזה הרגולטורי ,אשר הדגישו את הטעמי
לחשיבות המוגברת של השקיפות והשיתו הציבוריי ברגולציה הסכמית .בפרק זה יידונו ג
הקשר ההדוק בי שקיפות ,הנמקה ושיתו ציבור וכ המגמות העדכניות ברגולציה בהקשר זה,
בישראל ובעול .הפרק השלישי יטע שרשות ההגבלי העסקיי מנהלת את השיח הרגולטורי
ע הציבור באופ שאינו מאפשר לציבור להביע עמדה ולהשפיע על גיבוש של ההסכמי
הרגולטוריי בהיק ובאיכות מספקי .במסגרת זו ,הפרק יצביע על מישורי קונקרטיי שבה
שיתו הציבור ,ההנמקה והשקיפות לוקי בחסר ,בעיקר בשלב שלאחר גיבוש טיוטת ההסכ,
א ג בכל האמור לשקיפות ציבורית לאחר גמר ההסכ .מסקנתו של הדיו בפרק הרביעי היא
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ראו על כ להל בפרקי ד–ה.
ראו ש .
ראו ש .
ראו ש .
ראו ש .
ראו להל בפרק ד.
ראו ש .
המשפט כה | תש"
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שעל רשות ההגבלי העסקיי לשפר במידה רבה את הנגישות הציבורית לחוזי הרגולטוריי
שהיא עורכת ואת השיח הרגולטורי שהיא מקיימת ע הציבור בהקשר זה ,והוא ממלי על
שורה של צעדי לש השגת יעד זה.

ב .צו מוסכ
 .1התפתחות הדי בישראל
צו מוסכ בהגבלי עסקיי הוא אישור שיפוטי להסכ רגולטורי שער הממונה על הגבלי
עסקיי ע אד או תאגיד 28.יסודו של המנגנו בסעי חוק שהתווס לחוק ההגבלי העסקיי
בשנת  ,2000שממנו משתמע כי הממונה רשאי להסכי ע אד או ע תאגיד הסכמה שעניינה
חלופה לנקיטת הליכי נגד מונופול ,קבוצת ריכוז ,הסדר כובל 29,או נגד אד או תאגיד שהפרו
את חוק ההגבלי בהפרות שונות המוגדרות בחוק 30.כ ,הסדרי האכיפה המוסכמי ננקטי
כחלופה להליכי פליליי ,להליכי מנהליי מסוימי או לסנקציות ייחודיות לתחו ההגבלי
העסקיי ,כגו הכרזה על מונופולי או על קבוצת ריכוז ,הכרזה על ניצול לרעה של מעמד
בשוק על ידי מונופולי או הכרזה על הסדר כובל31.
יתרונותיו של הצו המוסכ טמוני בתמורות הייחודיות שהרגולטור והמפוקח עשויי
להחלי ביניה ,ובתרומה של ההסדר ההסכמי לאינטרס הציבורי בתחרות חופשית 32.לעיתי,
ההסדר ההסכמי הוא החלופה המיטבית או היחידה העומדת לרשות הרגולטור להשגת תחרות
חופשית בשוק מסוי ולהגנה על הצרכ 33.נוס על כ ,הסדר הסכמי בתחו התחרות שבכוחו
לקבוע תנאי מוסכמי לפעילות בשוק לפרק זמ ממוש מעודד יציבות רגולטורית ומוש
השקעות זרות 34.צו מוסכ א מאפשר לתפור חליפה מותאמת אישית למידותיו של המפוקח
ולנסיבות הספציפיות של כל מקרה באופ שמעודד ציות לתנאי ההסכ ,מפחית לעומתיות
ומגביר את הסיכוי לשיפור התחרותיות בענ 35.בנוס ,הצו המוסכ יכול לשמש כלי רגולטורי

28
29

30

31
32
33
34
35

ראו ס' 50ב לחוק.
הסדר כובל מוגדר בס' )2א( לחוק" :הסדר הנעשה בי בני אד המנהלי עסקי  ,לפיו אחד
הצדדי לפחות מגביל עצמו באופ העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקי בינו לבי
הצדדי האחרי להסדר ,או חלק מה  ,או בינו לבי אד שאינו צד להסדר" .ראו מיכל )שיצר( גל
"לבור את המו מהתב – היק תחולתו של האיסור לערו הסדר כובל בהתא לפסיקה
האחרונה" די ודברי א .(2004) 535 ,533
ראו ס' 50ב)א( לחוק .לדוגמה ,בצו מוסכ בי הממונה על הגבלי עסקיי לבי אחזקות התחנה
בע"מ ) (12.9.2011הגבלי עסקיי www.antitrust.gov.il/subject/135/item/26 5001830
 ,114.aspxהוסכ על תשלו של  400,000ש"ח תמורת אי נקיטה בהליכי אכיפה בנוגע לאי מת
הודעת מיזוג כנדרש מצידה של התחנה המרכזית החדשה בתל אביב.
ראו ס'  43 ,26לחוק.
ראו באופ כללי ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .132–131
ראו באופ כללי ש  ,בעמ' .132
ראו באופ כללי ש  ,בעמ' .133–132
ראו ש  ,בעמ'  ;136 ,133גל וישראלי ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .27
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ניסיוני ,בטר מהל חקיקתי בתחו דיני התחרות ,והוא א מאפשר לרגולטור להתבסס על
תשתית עובדתית רחבה יחסית לחלופות אכיפה ,הנשענת על משא ומת והחלפת מידע ע
המפוקח 36.כמו כ ,הצו המוסכ מאפשר חיסכו במשאבי אכיפתיי של הרשות ,לעומת כלי
אכיפה חלופיי העומדי לרשותה37.
לעומת יתרונותיו ,נטע כי הצו המוסכ סובל מחסרונות דוגמת תלותו בהסכמת הגור
הפרטי ,רכיב תשלו בסכומי נמוכי יחסית הפוגעי בהרתעה ,היעדר אות קלו בהסדר נוכח
אי הודאה באשמה וקושי לבסס על ההסדר ההסכמי תביעות אזרחיות 38.בנוס ,הצו המוסכ
עלול לפגוע בהרתעה הכללית והספציפית ולהוביל לשחיקה בתדמיתו הציבורית של הרגולטור
עקב הצטיירותו כגור הנכו לפשרה 39.יתרה מכ ,הצו המוסכ ,המתאפיי בפשרות והקלות
רגולטוריות ,עלול לשמש מכשיר אכיפה מקל וא מיטיב עבור גורמי מפוקחי אשר שבו את
הרגולטור באינטרסי הפרטיי שלה 40.במצבי אלה החשש הוא שהצו המוסכ ייצר מראית
עי של אכיפה רגולטורית ,א בפועל לא בהכרח ישפר ,ואולי דווקא יפחית ,את רמת התחרות
וההגנה על הצרכ 41.יחסי קרבה הנוצרי בי היתר עקב המשא ומת הנלווה ליצירת ההסדרי
והחשיפה היתרה של הרגולטור לעמדת המפוקח ולתשתית העובדתית שהוא פורס בפניו
עלולי להטות את תנאי ההסכ ולהוביל להחטאת האינטרס הציבורי42.
ההסדר החקיקתי ממוקד לאישור הצו המוסכ בבית המשפט ,ואינו עוסק כל כ בהסכמה
עצמה ,הנערכת בי הממונה לבי הגור הפרטי:
בית המשפט המוסמ לדו בעבירות לפי חוק זה ,או בית הדי )להל בסעי זה
– בית המשפט( רשאי ,לפי בקשת הממונה וחל הליכי לפי סעיפי ,43 ,26
 48 ,47או 50א ,או לפי פרק ז' ,1לתת להסכמה בי הממונה לבי אד אחר
תוק של צו )להל – צו מוסכ(43.
לאמיתו של דבר ,הסכמות שבי הממונה לגורמי פרטיי שהפרו את דיני התחרות נערכו א
לפני עיגונו של מנגנו הצו המוסכ בחוק 44,וההסדר החקיקתי נועד להסדיר פרקטיקה שכבר
הייתה קיימת בשטח 45.נקודת המפנה הייתה בסו שנות התשעי בבג" כספי ,בו קרא השופט
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ראו באופ כללי ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .134
ראו באופ כללי ש  ,בעמ'  ;135גל וישראלי ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .27
ראו ש  ,בעמ' .30–27
ראו באופ כללי ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .137
ראו באופ כללי ש  ,בעמ' .142–137
ראו ש ; להל בתת פרק ג.3
ראו באופ כללי ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ'  ;139להל בתת פרק ג.3
ראו ס' 50ב)א( לחוק.
ראו למשל ,נוסח הצו המוסכ בי הממונה על ההגבלי העסקיי לבי סונול ישראל בע"מ ופז
חברת נפט בע"מ ) (14.12.1995הגבלי עסקיי www.antitrust.gov.il/subject/135/ 5000948
.item/26108.aspx
ראו בג" כספי ,לעיל ה"ש  ,5הד בהסכמה שנערכה בשנת  1995בי הממונה לבי חברות הדלק
פז וסונול ומציי כי זו נערכה בסמכות.
המשפט כה | תש"
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מצא למחוקק להסדיר את הצו המוסכ במסגרת תיקו לחוק ההגבלי העסקיי ולהחיל עליו
עקרונות של ביקורת שיפוטית ,שקיפות ופומביות:
לדעתי ,יש מקו לשקול את תיקונו של חוק ההגבלי בשניי אלה :ביצירת
הלי חדש לפני בית הדי ,שבגדרו תובאנה לאישור עלידי הממונה כל
קביעותיו המבוססות על הסדר מוסכ בינו לבי הגור שעליו חלה הקביעה,
בי שיש ובי שאי ערר תלוי ועומד; ובחיוב הממונה לפרס ברשומות את כל
הקביעות מסוג זה46.
בהתא לכ ,כשלוש שני לאחר מת פסק הדי הוגשה הצעת חוק ממשלתית וזו אושרה
כתיקו  6לחוק 47.על פי ההסדר החקיקתי ,בית הדי להגבלי עסקיי מוסמ לאשר הסדר
מוסכ בי הממונה לגור פרטי בנושאי המנויי בחוק ולתת לו תוק של צו 48.לפי החוק,
תוקפו של צו מוסכ שאושר בידי בית הדי הוא כתוקפו של פסק די שנית בבית משפט
מחוזי 49.מהוראות התיקו לחוק נית ללמוד שצו מוסכ יכול שיתייחס ,בי היתר ,לחיוב של
אד או תאגיד לעשות דבר או להימנע מעשייתו או לשל סכו כס לאוצר המדינה ,בתמורה
לפטור או הקלה באכיפה כופה שהממונה מוסמ לנקוט ,כגו הכרזות הגבליות ,הטלת עיצומי
כספיי והטלת קנסות 50.עוד נקבע כי צו מוסכ יכול שיהיה בלא הודאה בחבות מצידו של
המפוקח51.
הלכה למעשה ,במסגרת מנגנו זה רשות ההגבלי העסקיי מנהלת משא ומת ע תאגיד,
או קבוצה של תאגידי 52,ומגיעה להסכמות על הפסקת הפרות ,תיקו הפרות ,תנאיה של
פעילות מסחרית עתידית של הגור הפרטי ,ציות ושיתו פעולה עתידי ע הרגולטור ותשלו
סכומי כס לאוצר המדינה ,ובתמורה מעניקה התחייבויות רגולטוריות במישור האכיפה 53.כ,
למשל ,גורמי פרטיי הסכימו להקי תוכנית ציות בארגו שתמנע או תצמצ ,במידת
האפשר ,הפרות נוספות בעתיד; 54לנקוט בפעולות שיובילו להגברת התחרות בענ שבו ה

46
47
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50
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53
54

ש  ,פס'  26לפסק דינו של השופט מצא.
ראו תיקו מס'  ,6לעיל ה"ש .2
ראו ס' 50ב)א( לחוק.
ראו ש  ,ס' 50ב)ג( לחוק.
ראו ש  ,ס' 50ב)א( לחוק.
ראו ש .
ראו למשל צו מוסכ בי הממונה על ההגבלי העסקיי לבי בנק הפועלי בע"מ ואח'
) (1.5.2014הגבלי עסקיי  ,www.antitrust.gov.il/subject/135/item/33347.aspx 500691שבו
הסכי הממונה ע חמשת הבנקי הגדולי בישראל להימנע מהכרזה על הסדר כובל בעקבות
חשד לתיאו עמלות בנקאיות בתמורה לתשלו  70מיליו ש"ח לאוצר המדינה ,שיתחלק בי
הבנקי השוני .
צווי מוסכמי שערכה רשות ההגבלי לאור השני מופיעי באתר הרשות
) www.antitrust.gov.il/subject/135.aspxלהל :אתר רשות ההגבלי העסקיי (.
ראו למשל צו מוסכ בי הממונה על ההגבלי העסקיי לבי האגודה הישראלית של יצרני
הבטו המובא ) (5.10.2006הגבלי עסקיי www.antitrust.gov.il/subject/135/ 5000951
) item/26110.aspxלהל :צו האגודה( ,שבו הוסכ שהאגודה תחדל לפעול כפורו מתא בי

157

שרו ידי

פועלי ,כגו הפסקתו של הסדר כובל ומכירת החזקות; 55לשנות תקנו התאגדות; להימנע
מחברות באיגוד עסקי; לנהל פרוטוקולי של פגישות ולהעביר לממונה 56,ולהרחיב את
מתכונת הגילוי והדיווח לממונה 57.תכני ההסכמות אינ מוגבלי על ידי המחוקק באופ
נוקשה ונתוני בעיקר לשיקול דעתו של הממונה בכל מקרה ומקרה 58.ואכ ,ההסדרי
ההסכמיי שנערכו בתחו התחרות מגווני מאוד ,וכל הסדר הוא ייחודי ומותא למקרה
ספציפי .אול ,על א אופיי הפרטני לכאורה ,רבי מ ההסדרי המוסכמי ה בעלי
חשיבות עצומה לענפי שלמי במשק ולפיכ לציבור בכללותו.
אמחיש את מהותו של הצו המוסכ בדיני תחרות באמצעות כמה דוגמאות בולטות מ
השני האחרונות .דוגמאות אלו א מעידות על חשיבותו של הצו המוסכ כמנגנו רגולטורי
שבכוחו לעצב את המרחב הצרכני ,החברתי והכלכלי שבו אנו חיי ,ולהשפיע על בעיות יסוד
במשק ,דוגמת יוקר המחיה59.
בפרשת קדבוריעלית ניהלה הרשות חקירה פלילית נגד המונופול עליתשטראוס עקב חשד
שניסתה לפגוע במתחרה ,כרמית תעשיות ממתקי ,ששיווקה שוקולד תוצרת קדבורי 60.על פי
החשד ,עליתשטראוס ערכה הסדרי ע קמעונאי ,במסגרת הבטיחו לא לשווק את מוצרי
קדבורי 61.צו מוסכ ע הממונה קבע כי כחלופה להכרזה על ניצול לרעה של מונופולי
ולהגשת כתב אישו נגד החברה ונגד נושאי משרה שלה תשל עליתשטראוס  5מיליו ש"ח
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יצרני הבטו ותעסוק בעיקר בפעילות מחקרית ,וכ שחברות הבטו ינקטו בכל האמצעי
הדרושי על מנת שעובדיה יקיימו את הוראות הצו ,ובכלל זאת יערכו הדרכות מפורטות
לעובדי בעניי הצו המוסכ .
ראו למשל צו מוסכ בי הממונה על ההגבלי העסקיי לבי תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת
חקלאית בישראל בע"מ ) (4.10.2009הגבלי עסקיי ,www.antitrust.gov.il/ 5001621
 subject/135/item/26113.aspxשבו הוסכ על מכירת מניות תנובה במחלבות רמת הגול ,נוכח
החזקותיה של שטראוס במחלבות; ה"ע )הגבלי עסקיי (  608/05הממונה על הגבלי עסקיי נ'
דלק – חברת הדלק הישראלית בע"מ )פורס בנבו ,(5.9.2005 ,הד בצו מוסכ בעניי מכירת
החזקות חברות הדלק בפיגלילות.
לאלה ראו צו האגודה ,לעיל ה"ש .54
ראו למשל צו מוסכ בי הממונה על הגבלי עסקיי לבי בזק החברה הישראלית לתקשורת
בע"מ ) (9.1.2006הגבלי עסקיי www.antitrust.gov.il/subject/135/item/ 5000709
 ,26106.aspxבו הוסכ שבזק תדווח בעתיד על כל הסדר כובל שלה לממונה ,א א תוכנו
ביטחוני או שהוא כרו בסודות מדינה.
בהתייחס לתוכ ההתחייבויות מצידו של הגור הפרטי נקט המחוקק לשו פתוחה וקבע שהצו
המוסכ "]ו[יכול שיכלול ,בי השאר ,חיוב בתשלו סכו כס לאוצר מדינה מצד אותו אד ,
וחיוב מצדו לעשות דבר או להימנע מעשייתו" .ראו ס' 50ב)א( לחוק.
מאמר זה לא יעסוק בשאלה הא הצו המוסכ הוא אמצעי רגולטורי יעיל בהשוואה לחלופות.
לדיו נרחב בשאלת רציות של החוזי הרגולטוריי ראו באופ כללי ידי רגולציה חדשה ,לעיל
ה"ש .10
ראו הודעות הממונה "רשות ההגבלי העסקיי סיימה חקירת החשדות בעניי ניצול לרעה של
חברת "עלית" את מעמדה כבעלת מונופולי ע תחילת הפצת שוקולד קדבורי באר"
) (27.8.2003הגבלי עסקיי .www.antitrust.gov.il/subject/161/item/27253.aspx 3018446
ראו ש .
המשפט כה | תש"
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ותתחייב להימנע מהשפעה על סיטונאי במטרה לדחוק מתחרי 62.בכלל זאת התחייבה
החברה להימנע ממת הטבות לקמעונאי שיציגו מוצרי מתחרי בהיק מצומצ ובמיקו
נחות ומהטלת סנקציות מסחריות על מי שישווק מוצרי מתחרי 63.במסגרת הצו התחייבה
עליתשטראוס לנקוט את כל האמצעי הדרושי על מנת שכלל עובדיה ,לרבות אנשי שיווק
ומכירות ודרגי שטח ,יקיימו את הוראותיו ,וכ התחייבו מנהליה אישית לנקוט באמצעי
הנקובי בצו64.
במקרה אחר אושר צו מוסכ בי הממונה לבי תנובה ,שהודתה בכ שהייתה צד לשלושה
הסדרי כובלי ע שופרסל ומגה ,לפיה רשתות המזו יערכו מבצע אחיד על הגבינה הלבנה
של תנובה ,שטראוס וטרה לקראת חג השבועות ,כ שלא תתקיי תחרות ביניה במועד זה ,וכ
כי שתי הרשתות יעלו במשות את המחירי של מוצרי תנובה בתחומי הגבינה ,העו ,הירקות
הקפואי והמאפי 65.על פי הצו תנובה תשל  25מיליו ש"ח – הסכו הגבוה ביותר
ששילמה חברה עד כה על הפרת חוק ההגבלי העסקיי – 66שיועברו ישירות לצרכני שרכשו
ברשתות בתקופה הרלוונטית ,באמצעות זיכוי בכרטיסי האשראי67.
באופ כללי ,השימוש בצו המוסכ ככלי אכיפה רגולטורי בתחו דיני התחרות הול וגובר
בשני האחרונות .א שהדוגמאות שנסקרו לקוחות מתחו המזו ,שאכ תופס נתח ניכר
מתחומי האסדרה ההסכמית ברשות ההגבלי העסקיי 68,צווי מוסכמי נערכו במרוצת
השני במגוו תחומי במשק ,בה תחבורה ,אנרגיה ,תקשורת ,הנדסה ובינוי ,בנקאות
וטכנולוגיה 69.תרשי  1להל מציג את מספר הצווי המוסכמי שאושרו בבית הדי בעשור
האחרו – בי השני  2007ל 32 – 2017צווי ס הכול 26 70,מתוכ בחמש השני
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ראו את נוסח הצו המוסכ בי הממונה על ההגבלי העסקיי לבי שטראוס עלית בע"מ
) (28.2.2006הגבלי עסקיי .www.antitrust.gov.il/subject/135/item/26103.aspx 500610
ראו ש .
ראו ש .
ראו את נוסח טיוטת נוסח הצו המוסכ בי הממונה על ההגבלי העסקיי לבי תנובה מרכז
שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ) (23.10.2017הגבלי עסקיי 501309
 ;www.antitrust.gov.il/subject/133/item/34804.aspxה"ע )הגבלי עסקיי ( 88810518
הממונה על ההגבלי העסקיי נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
)פורס בנבו.(19.8.2018 ,
ראו הודעה לעיתונות של רשות ההגבלי העסקיי "בית הדי להגבלי עסקיי אישר:
תנובה הודתה בקיו הסדרי כובלי ותשל  25מיליו ש"ח" ) (3.9.2018הגבלי עסקיי
.www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35241.aspx 501573
ראו ש  .בנוס  ,שני נושאי משרה בכירי בתנובה ישלמו קנס אישי בגובה של  75,000ש"ח כל
אחד.
עד לקי  2018אושרו בבית הדי לא פחות מ 13צווי מוסכמי בתחו המזו )מתו  48ס
הכול( .כלומר ,כמעט שליש מהצווי עד היו עסקו במזו.
ראו אתר רשות ההגבלי העסקיי  ,לעיל ה"ש .53
ראו "צווי והחלטות אחרות – מת תוק לצווי המוסכמי " www.antitrust.gov.il/subject/
 .136.aspxהבדיקה מתייחסת לתקופה שעד תו שנת  ,2017שכ מאמר זה נכתב בשנת .2018
לש השלמת הנתוני  ,בי השני  2006–2001אושרו בבית הדי ס הכול  13צווי מוסכמי .
ראו ש .
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האחרונות ) 71.(2017–2013בנוס 6 ,צווי מוסכמי נחתמו במחצית הראשונה של 2018
)נתוני אלה אינ נכללי בתרשי( ו 3אושרו בבית הדי72.
חשיבותו של מנגנו הצו המוסכ נעוצה אפוא ה בהשפעתו הפוטנציאלית והמעשית
תרשים  - 1צווים מוסכמים שאושרו בשנים 2017-2007
9
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ליניארי )צו מוסכם לפי סעיף 50ב(

2012

2010
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-1

צו מוסכם לפי סעיף 50ב

העצומה על הכלכלה ,התחרות וטובת הצרכ ,כולל השפעה המגיעה כדי "הסדר ראשוני"
בשוק ,וה בשימוש ההול וגובר בו כמכשיר רגולטורי אכיפתי בתחומיתוכ מגווני.
ביטוי מסוי לחשיבותו הציבורית של הצו המוסכ מצוי בכמה חובות פרוצדורליות
המוטלות על הממונה על פי חוק .כ ,החוק מורה כי על הממונה לפרס הודעה על כוונתו
להגיש צו מוסכ לאישור בית הדי בשני עיתוני יומיי ,ובמידת האפשר באתר האינטרנט של
הרשות ,לפחות  30ימי מראש 73.בהודעה זו "יוזמ כל אד העלול להיפגע מ הצו המוסכ
וכ ארגו צרכני או איגוד עסקי ,להביא את טענותיה בקשר לצו בפני הממונה" 74.בבקשת
הממונה לבית הדי למת צו מוסכ על הממונה לנמק ,בי היתר ,את החלופות שנשקלו על ידיו
לצו מוסכ 75,ולצר את פירוט הטענות שהובאו בפניו במסגרת השימוע הציבורי ואת תגובתו
לטענות אלה 76.חובת השימוע הציבורי במתכונת זו חלה ג במצבי שבה הממונה או שני
הצדדי מבקשי בהסכמה מבית הדי לשנות את הצו המוסכ77.
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ראו ש .
ראו ש ; אי בהכרח חפיפה בי הצווי שנחתמו לצווי שאושרו בבית הדי בתקופה זו.
ראו ס' 50ב)ד(50 ,ג לחוק .עיתו אחד בשפה העברית ועיתו שני בשפה הערבית.
ראו ש  ,ס' 50ב)ד() (1לחוק.
ראו ש  ,ס' 50ב)ב( לחוק.
ראו ש  ,ס' 50ב)ד() (2לחוק.
ראו ש  ,ס' 50ב)ה( לחוק.
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 .2התפתחות הדי בארצות הברית
מקורו של ההסדר הישראלי בדבר צו מוסכ ) (consent decreeבארצות הברית 78.ההסדר
האמריקני מעוג במסגרת  79,The Antitrust Procedures and Penalties Actמשנת  ,1974הידוע
בכינויו חוק טאני –  ,tunney actעל ש הסנטור שקיד אותו ,ג'ו טאני 80.ברקע ההסדר
החקיקתי עמד צו מוסכ שנער ע חברת התקשורת International Telephone and ) ITT
 ,(Telegraph Corporationמהחברות הגדולות ביותר בארצות הברית באותה העת ,על רקע
מיזוגי בחברה 81.ההסדר אומנ הובא לידיעת הציבור ,א נימוקיו נשמרו בסוד ,כמקובל
באותה תקופה ,וצדדי ג' שאינ בעלי עניי ישיר בהסדר לא הורשו להשמיע את התנגדות82.
ההסדר נתפס כחשוד בעיני הציבור עת נודע ברבי על שיקולי פוליטיי שהשפיעו לכאורה
על עריכתו 83.נוס על כ ,בית המשפט שאישר את ההסדר נחשב בעיני רבי לא יותר מאשר
חותמת גומי ,וא מהיבט זה נפגע אמו הציבור בצו המוסכ84.
חוק טאני חולל שינוי ניכר בפרוצדורה הנלווית לצווי מוסכמי בדיני תחרות .על פי
החוק ,כל הצעה להסדר מוסכ תלווה בתצהיר השפעות תחרותיות ) competitive impact
 ,(statementשיתאר את מטרות ההלי ואופיו ,את תניות ההסכ ואת השפעותיו האפשריות של
ההסכ על התחרות ,את הרקע להפרת דיני ההגבלי העסקיי ,את עילות התביעה האזרחיות
האפשריות כתוצאה מ הצו ואת הערכת החלופות להסדר ,שנשקלו על ידי הרגולטור 85.עוד
מורה החוק כי טיוטת צו מוסכ תתפרס ברשומות ותוגש לבית המשפט לפחות  60ימי לפני
שהצו אמור להיכנס לתוקפו86.
על פי חוק טאני ,ההצעה לצו מוסכ וכל חומר ומסמכי אחרי הנחשבי בעיניי הרשות
בעלי תרומה מכרעת לגיבוש ההסדר יועמדו א ה לעיו הציבור בבית המשפט 87.תצהיר
ההשפעות התחרותיות יוגש לבית המשפט ,יתפרס ברשומות ויומצא לכל אד לפי דרישה88.
בנוס ,על הרשות המנהלית להכי ולפרס בעיתוני בעלי תפוצה כללית ,במש שבעה ימי,
 60ימי מראש כאמור ,תקציר של טיוטת הצו המוצע ,תקציר של תצהיר ההשפעות
התחרותיות ,רשימה של המסמכי הרלוונטיי שיועמדו לעיו הציבור כדי לאפשר קבלת
78
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ראו דברי ההסבר לתיקו מס'  ,5לעיל ה"ש .18
).Antitrust Procedures and Penalties Act, 15 U.S.C. § 16 (2012
ראו Darren Bush, The Death of the Tunney Act at the Hands of an Activist D.C. Circuit, 63
)) ANTITRUST BULL. 113, 114 (2018להל.(Bush, The Death of the Tunney Act :
ראו ש  ,בעמ' Natalie L. Krodel, The Tunney Act: Judicial Discretion in United ;115–114
).States v. Microsoft Corporation, 62 BROOK. L. REV. 1293, 1314 (1996
ראו ש  ,בעמ'  ,Bush, The Death of the Tunney Act ;1314לעיל ה"ש  ,80בעמ' .115–114
ראו ש ;  ,Krodelלעיל ה"ש  ,81בעמ' .1315
ראו  ,Bush, The Death of the Tunney Actלעיל ה"ש  ,80בעמ'  .116–115לחשיבותו של בית
המשפט בדיני ההגבלי העסקיי ראו ג William H. Page, Microsoft and the Public Choice
).Critique of Antitrust, 44 ANTITRUST BULL. 5, 39–41 (1999
ראו ).15 U.S.C. § 16(b
ראו ש .
ראו ש .
ראו ש .
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תגובות משמעותיות ומידע לגבי האופני שבה נית לעיי במסמכי אלה 89.במסגרת תקופת
 60הימי הרשות תקבל לידיה ותשקול כל הערה כתובה שהוגשה בקשר לטיוטת הצו 90.כל
הערה להסדר המתקבלת בכתב וכל תגובה להערה מטע הרשות יוגשו א ה לבית המשפט
ויפורסמו ברשומות בתו תקופה זו91.

ג .שיתו ציבור ברגולציה הסכמית
 .1צו מוסכ כחוזה רגולטורי
חוזה רגולטורי הוא מכשיר משפטי רווח בשימוש בקרב רגולטורי בישראל ובעול ,המשתיי
למשפחה של כלי רגולציה רכה 92.בהשוואה לשיטת הרגולציה הכופה ,המטילה ציוויי
המתאפייני במעורבות רבה של המדינה בפעילות העסקית ובאכיפת באמצעות המשפט
הפלילי או המשפט המנהלי ה"קשה" ,שיטות רגולציה רכות רותמות את משאבי השוק,
ובראש את המפוקח עצמו ,למשימת האסדרה ,וה מבוססות על גמישות ,פתיחות ושיתו93.
סוגי שוני של רגולציה רכה כוללי ,בי היתר ,רגולציה עצמיתכפויה ,במסגרתה הרגולטור
מחייב הפעלת של מנגנוני רגולציה עצמית ,תוכניות אתיותוולונטריות המוצעות לגורמי
פרטיי להצטרפות על ידי הרגולטור השלטוני ,רגולציה המבוססת על כללי גילוי צרכני94,
רגולציה באמצעות פרסומי מביישי )שיימינג( 95ורגולציה הסכמית96.
צו מוסכ הוא הסכ בי רשות מנהלית רגולטורית לבי גור פרטי מפוקח ,העוסק בתנאי
הרגולציה הפרטניי שיחולו על המפוקח ,ובו החלפת תמורות הדדית .עשויות להיכלל בו
הסכמות על כללי המותר והאסור בענ ,התחייבויות לפעולה או להימנעות מפעולה ,התחייבות
לתשלומי והסכמה על סנקציות רגולטוריות מקלות ועל מתכונת הפיקוח 97.לפיכ ,הוא חוזה
רגולטורי 98.כפי שציי בית המשפט העליו בבג" מתווה הגז99:
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ראו ש .§ 16(c) ,
ראו ש .§ 16(d) ,
ראו ש .§ 16(b) ,
ראו למשל ,ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .42–40
ראו למשל ש  ,בעמ' .45–40
ראו ש .
ראו שרו ידי "המרחב ההבעתי של הרגולציה :הא המדינה צריכה לבייש?" משפט ועסקי כג
)צפוי להתפרס ב.(2020
ראו למשל ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .42–40
ראו לעיל פרק ב.1
ליסודות החוזה הרגולטורי ראו לעיל ההפניות בה"ש  ;10בג" מתווה הגז ,לעיל ה"ש  ,8פס' 3–2
לפסק דינה של השופטת חיות.
בבג" זה נתקפה חוקיותו של "מתווה הגז הטבעי" –הסכ שגובש בי הממשלה לבי בעלי
הזכויות בתגליות גז טבעי מקיפות ,בראש התאגידי בקבוצת דלק ובקבוצת נובל אנרג'י .משא
ומת לקראת ההסכ  ,ששוכלל בסו שנת  ,2015החל עוד בשנת  ,2010כמגעי בי תאגידי הגז
לבי הממונה על ההגבלי העסקיי לקראת צו מוסכ  .ראו טיוטת נוסח הצו המוסכ בי
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בשלב זה וככל שעסקינ בסממני החוזה הרגולטורי של המתווה ,ראוי להזכיר
כי טיוטת הצו המוסכ שהוזכר לעיל שימש ,במידה כזו או אחרת ,מסד
לעבודת המטה שעליה הופקד הצוות בראשותו של פרופסור קנדל .טיוטה זו
מתאפיינת א היא בסממני של חוזה רגולטורי שכ צו מוסכ מעצ טיבו
כרו בהתחייבות של הממונה ההגבלי העסקיי להפעיל או להימנע מהפעלה
של סמכות רגולטורית על בסיס הסכמות המושגות בינו ובי הגור המפוקח
)ידי ,בעמ' 100.(68
בהקשר הספציפי של דיני תחרות ,הרגולציה ההסכמית מצטרפת למגוו כלי אכיפה העומד
לרשותה של רשות ההגבלי העסקיי ,בה כלי אכיפה פלילית 101וכלי אכיפה מנהלית דוגמת
עיצומי כספיי ,הכרזה על מונופולי ,מת הוראות לקבוצות ריכוז וקביעה על הפרת החוק,
במסגרתה הממונה מכריז שפעילות מסוימת היא הגבל עסקי ,כגו הסדר כובל או ניצול מעמד
מונופוליסטי לרעה102.
באופ כללי ,החוזה הרגולטורי נועד להשיג אינטרס ציבורי באמצעות משא ומת והחלפת
תמורות ע גור פרטי ,שאינו נית להשגה באותו האופ באמצעות כלי אסדרה מתחרי103.
בהקשר של דיני התחרות ,הרגולטור עשוי לפטור את המפוקח מהכרזה על הסדר כובל בתמורה
להתחייבות למכירת חלקי מ התאגיד לצד ג' והימנעות מליטיגציה ממושכת; 104להימנע
מהכרזה על מונופולי בתמורה להתחייבות להשקעות וולונטריות במיזמי ציבוריי; 105או

100
101
102

103
104
105

הממונה על ההגבלי העסקיי לבי :דלק קידוחי שותפות מוגבלת ,אבנר חיפושי נפט וגז
שותפות מוגבלת ו (27.3.2014) Noble Energy Mediderranean Ltd.הגבלי עסקיי 500585
 .www.antitrust.gov.il/subject/133/item/33089.aspxלאחר כישלו המגעי בהובלת הממונה
נוהל המשא ומת על ידי קבוצה של רגולטורי ממשלתיי  ,שלא כחלק מהידברות לקראת צו
מוסכ בהגבלי  ,אלא באופ חופשי וכללי יותר וביחס לסוגיות שאינ הגבליות בלבד .ראו על כ
בהרחבה אצל ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש .10
בג" מתווה הגז ,לעיל ה"ש  ,8פס'  3לפסק דינה של השופטת חיות.
ראו ס'  48–46לחוק; ראו לעניי אכיפה פלילית )www.antitrust.gov.il/EnforcementActions/
.(Criminalenforc.aspx
ראו ס'  ,43פרקי ד' ,ד' ,1ז' 1לחוק; ראו לעניי אכיפה מנהלית )www.antitrust.gov.il/
 ;(EnforcementActions/Generalenforc.aspxראו ג רשות ההגבלי העסקיי דו"ח רשות
ההגבלי העסקיי לפי חוק חופש המידע לשנת www.antitrust.gov.il/subject/ 2017
 ;164/item/35124.aspxעניי פרסקי ,לעיל ה"ש  ,11פס' כא לפסק דינו של המשנה לנשיאה
רובינשטיי.
ראו למשל ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .132–131
ליתרו זה ראו למשל עניי פרסקי ,לעיל ה"ש  ,11פס'  3לפסק דינו של השופט סולברג; תיקו
מס'  ,5לעיל ה"ש .18
כ ,למשל ,במסגרת מתווה הגז התחייבו בעלי הזכויות במאגרי להשקיע בכוח אד וציוד
ישראליי בהיק של  500מיליו דולר .ראו החלטה  476של הממשלה ה" 34מתווה להגדלת
כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי
"לווית"" ,כריש" ו"תני" ושדות גז טבעי נוספי " ס' ט )) (16.8.2015להל :החלטה .(476

163

שרו ידי

להימנע מנקיטה בהליכי פליליי בתמורה להסדר כספי מהיר לפיצוי הציבור בגי התנהגות
אנטיתחרותית106.
חוזה רגולטורי ,ככל פעולה מנהלית אחרת ,צרי להיות מידתי ,סביר ,נטול שיקולי זרי
ובסמכות 107.בכ כלול ג הצו המוסכ 108.השאלה מה מידת הסמכות הנדרשת לצור כריתת
חוזה רגולטורי נידונה בהרחבה בספרות 109.עמדתי בעניי ,אשר אומצה בבג" מתווה הגז,
היא שהגמשה מסוימת בדרישות להסמכה סטטוטורית מפורשת ומפורטת לבחירה ולשימוש
בכלי ההסכמי ברגולציה וכ באיסור על כבילת שיקול הדעת המנהלי ועל הסדרי ראשוניי
הנערכי ברשות המבצעת ,היא חיונית בעיד המדינה הרגולטורית והמנהלית המודרנית110.

 .2שיתו ציבור ברגולציה
נוס על מישורי הסמכות ושיקול הדעת המנהליי ,החוזה הרגולטורי צרי להיער בפרוצדורה
נאותה המשלבת עקרונות של הנמקה ,שקיפות ושיתו ציבוריי 111.עקרונות אלו נחשבי
כיו אבני יסוד של המשפט המנהלי המודרני במדינות רבות בעול ,ואול בישראל נותרו
במידה רבה בלתי מפותחי במסגרת הדי הפורמלי 112.כ ,למשל ,בעוד שהמשפט המנהלי
בישראל פיתח עד מאוד את זכות הטיעו הניתנת לאד אשר נפגע מהחלטה מנהלית – לציבור
בכללותו לא עומדת ,בדר כלל ,זכות להביא את דבריו בפני הרשויות המנהליות ,ולפיכ
שימוע ציבורי הוא לרוב וולונטרי 113.באופ דומה הכיר המשפט המנהלי המקומי בחשיבות
של עקרו השקיפות המנהלית ,של ההנמקה המנהלית ושל הצור להיווע בגורמי מתאימי,
אול אלו נותרו מוגבלי בהיקפ 114.כ ,למשל ,המשפט המנהלי החקוק בישראל מדגיש את
החובה למסור מידע למי שמבקשו לפי חוק חופש המידע 115,להיווע ע גורמי מסוימי
בטר קבלת החלטות בענייני תחומי המוגדרי בחוק 116,ואת החובה של עובד ציבור לנמק
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ראו למשל לעיל ה"ש  67–65והטקסט הנלווה.
ראו באופ כללי ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ;10ידי רגולציה ,לעיל ה"ש .9
ראו על כ באופ כללי בבג" כספי ,לעיל ה"ש  ;5עניי פרסקי ,לעיל ה"ש  ,11פס' טז–יז לפסק
דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי.
ראו ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .158–87
ראו ש  .יוש אל לב שחוק ההגבלי העסקיי הוא אחד המופעי הסטטוטוריי היחידי של
סמכות רגולטורית מפורשת לעריכת חוזי רגולטוריי  .ראו ידי רגולציה ,לעיל ה"ש  ,9בעמ'
.142
ראו באופ כללי ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .204–159
ראו למשל דפנה ברקארז משפט מינהלי כר א  ;(2010) 293–292ברו ברכה "זכות הטיעו :ג
בהליכי התקנת תקנות? – בעקבות בג  1661/05המועצה האזורית חו עזה נ' כנסת ישראל"
מאזני משפט ו .(2007) 425 ,423
ראו למשל דפנה ברקארז אזרחנתיצרכ – משפט ושלטו במדינה משתנה 187–186 ,52
)מיכל שוור עורכת) (2012 ,להל :ברקארז אזרחנתיצרכ(.
ראו למשל ש  ,בעמ' .67–52
חוק חופש המידע ,התשנ"ח– ;1998ראו ג ברקארז אזרחנתיצרכ ,לעיל ה"ש  ,113בעמ'
.61–59
ראו ש  ,בעמ' .66–61 ,53
המשפט כה | תש"
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לפונה סירוב להשתמש בסמכות מנהלית 117.עקרונות אלו קיבלו ג ביטוי פסיקתי ,א
הסטנדרטי לגבי יישומ נותרו עמומי ובלתי מפותחי118.
דברי אלה בדבר התפתחות המוגבלת של עקרונות השקיפות ,ההנמקה והשיתו
הציבוריי בדי החקוק והפסוק נכוני ה בהקשר הכללי של המשפט המנהלי וה בהקשר
הספציפי של רגולציה המתבצעת על ידי רשויות המנהל .ואול ,עקרונות המקובלי בעול
לביצוע רגולציה מודרנית דוגלי בהנמקה ,שקיפות ושיתו נרחבי 119,במתכונת שאינה
מסתפקת א בהספקת מידע לציבור לש הפיכתו למיודע באופ פסיבי ,אלא מחייבת את שיתופ
הפעיל של בעלי עניי 120.מגמה זו עולה בקנה אחד ע עקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית,
הדוגלת בהרחבת השפעתו של הציבור בכלל ,וקבוצות מודרות בפרט ,על תהליכי קבלת
החלטות ציבוריות121.
בהתאמה ,המשפט המנהלי הפרוצדורלי בארצות הברית ובמדינות נוספות עבר מהתמקדות
במניעת השימוש לרעה בכוח השלטוני 122,להדגשת חשיבות של מנגנוני המסייעי לרשות
לקבל החלטות 123,במסגרת מודל של ייצוג אינטרסי ,בו מכלול הגורמי המושפעי מ
הרגולציה זוכה להשמיע את קולו 124.בכ כלולי לא רק נמעני הרגולציה הישירי או גורמי
עסקיי הפועלי בשוק ומושפעי מ הרגולציה בעקיפי ,אלא ג מוטבי הרגולציה במוב

 117ראו חוק לתיקו סדרי המינהל )החלטות והנמקות( ,התשי"ט–.1958
 118כ ,למשל ,על הרשות לקבל החלטות המבוססות על תשתית עובדתית מספקת .כנגזרת מכ נית
ללמוד על החובה להיווע ,במקרי המתאימי  ,ע בעלי עניי .ראו ברקארז אזרחנתיצרכ,
לעיל ה"ש  ,113בעמ' .67–66
 119לתפקידו המרכזי של שיתו ציבור במדינה המנהלית והרגולטורית ראו למשל Emily

120

121

122
123
124

Hammond, Public Participation in Risk Regulation: The Flaws of Formality, 169 UTAH L.
REV. 170–171 (2016); William Funk, Public Participation and Transparency in
Administrative Law – Three Examples as an Object Lesson, 61 ADMIN. L. REV. 171, 171
).(2009

נית אפוא להבי את שיתו הציבור בהליכי שלטוניי כנע על מדרג .לסקירת ספרות ראו מור
נגיד "שיתו הציבור בשלטו מקומי – הנסיו המעשי ולקחיו" ) 22–21 ,7מחקר מדיניות ,110
המכו הישראלי לדמוקרטיה .(2015 ,דוגמה קיצונית לשיתו ציבור ברגולציה מצויה בביוש
הרגולטורי ,במסגרתו הרגולטור המנהלי נסמ על קבוצות שונות בציבור כדי להוקיע חברה
מסוימת ,שהרגולטור מפרס את שמה כמי שנהגה באופ בלתי חוקי או אתי ,ולפגוע במוניטי
הציבורי שלה במטרה להוביל לשינוי התנהגותי ספציפי וכללי בענ  .ראו באופ כללי
) Yadin, Shaming Big Pharma, 36 YALE J. ON REG. BULL. 131 (2019) SharonלהלYadin, :
Sharon Yadin, Saving Lives Through Shaming, 9 HARV. BUS. L. REV. 57 ;(Big Pharma
).(2019); Sharon Yadin, Regulatory Shaming, 49 ENVTL. L. 407 (2019
ראו למשל ג'ניפר שבקטור "דמוקרטיה השתתפותית ברשויות המקומיות בישראל :לקראת העיד
הדיגיטלי" עיוני משפט לג  ;(2011) 665אייל פלג אתגר העוני של המשפט המינהלי ;(2013) 438
אהרו גפ השפעת מיסוד הדמוקרטיה ההשתתפותית על רמת שיתו הציבור על ידי עובדי
בארגו הציבורי ).(2010
ראו Richard B. Stewart, Administrative Law in the Twenty-First Century, 78 N.Y. U. L.
).REV. 437, 438–439 (2003
ראו ש  ,בעמ' .439
ראו ש  ,בעמ' .442
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הרחב ,קרי ,הציבור בכללותו 125.מודל של ייצוג אינטרסי בהחלטות רגולטוריות מכבד ה את
האזרחי וה את הגורמי העסקיי ומקד את האוטונומיה האישית שלה ואת זכות
הדמוקרטית להשתת בתהליכי שלטוניי ,ובמדינות רבות עוג בדי מחייב 126.בישראל,
רעיונות השיתו הציבורי והשקיפות ברגולציה השלטונית קיבלו א לאחרונה ביטוי הצהרתי
כללי במסגרת החלטת ממשלה ,בה צוי כי "רגולציה חכמה תפעל להגברת האמו בי
הממשלה למפוקחי ולציבור ,תו שיתו ציבור ושקיפות" 127.ברוח זו נכתב א מדרי
ממשלתי הממלי על דרכי לשיתו ציבור בהליכי רגולטוריי 128,אול הנחיות אלו טר
קיבלו עיגו חקיקתי או פסיקתי.
129
נית להצביע על שלוש הצדקות עיקריות לשיתו הציבור בהלי הרגולטורי .הראשונה
מבוססת על הרעיו של צדק הליכי וכורכת את הלגיטימיות של השלטו בשיתו הציבור130.
במסגרת זו לשיתו הציבור יש ער אינטרינזי משו שהוא מסייע במימוש האוטונומיה של
הפרט 131.ההצדקה השנייה היא סוג של חוכמת המוני – השיתו יוביל להחלטות טובות
יותר 132.ההצדקה השלישית היא שנורמה שהתקבלה בשיתו הציבור מגבירה ציות 133.שיתו
ציבור בהליכי רגולציה עשוי לקד ג מטרות הנידונות בשיח הכללי יותר של שיתו ציבור,
דוגמת הגברת השוויו וקידו הסולידריות בי קבוצות חברתיות שונות134.

 125ראו ש  ,בעמ' .439

 126ראו למשל Jerry L. Mashaw, Administrative Due Process: The Quest for a Dignitary
).Theory, 61 B.U. L. REV. 885, 886 (1981
 127ראו החלטה  4398של הממשלה ה" 34רגולציה חכמה – יישו המלצות ארגו  OECDותיקו
החלטת ממשלה" ) ,(23.12.2018המחילה חובות  RIAג על חוזרי  ,נהלי והנחיות .ראו ג ,
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באופ כללי ,החלטה  4515של הממשלה ה" 32הצטרפות לשותפות הבינלאומית לממשל פתוח
ומינוי הפורו הישראלי לממשל פתוח" ) ,(1.4.2012במסגרתה החליטה הממשלה "לפעול
לגיבוש מדיניות בנוגע לשיתו ציבור בתהליכי תכנו וביצוע מרכזיי בעבודת הממשלה ,במטרה
לתרו לתהליכי קבלת החלטות ,לשפר את ביצוע מדיניות הממשלה ולחזק את אמו הציבור
במערכות הממשל" .כ ראו החלטה  4028של הממשלה ה" 32חיזוק יכולת המשילות ,התכנו
והביצוע של הממשלה :המש הדיו" ) ;(25.12.2011החלטה  1933של הממשלה ה" 34שיפור
העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיי לציבור" ) ;(30.8.2016החלטה 2097
של הממשלה ה" 33הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי ,עידוד חדשנות במגזר הציבורי
וקידו המיז הלאומי 'ישראל דיגיטלית'" ).(10.10.2014
ראו מדרי ממשלתי תורת הערכת השפעות רגולציה – מדרי www.regulation.gov. (2013) RIA
) il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdfלהל" :מדרי ממשלתי – השפעות רגולציה"(.
ראו גלית עופר ואור פרז "שיתו הציבור בחוק אוויר נקי :מציאות ,חזו או פיקציה?" חוקי ז
.(2015) 135 ,131
ראו ש .
ראו ש .
ראו ש .
ראו ש .
ראו נגיד ,לעיל ה"ש .120
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שיתו ציבור מקובל כיו בפרקטיקה הרגולטורית בעול 135,הרותמת כלי שוני
למשימה זו .כינוי סל לכלי שיתו ציבור רבי הוא השימוע הציבורי 136.שימוע ציבורי הוא כל
הלי שבו ניתנת הזדמנות לציבור – להבדיל מגור פרטני ,במסגרת שימוע "רגיל" – לפני
קבלת החלטה מהותית בעניינו ,להשמיע את טענותיו 137.במסגרת השימוע הטענות נטענות
בדרכי שונות בפני הגור המחליט כדי שישנה את ההחלטה המתגבשת או יקבל תשתית
עובדתית רחבה להחלטתו ,באופ שיאפשר הכרעה או איזו בי אינטרסי מתנגשי בדר
שקולה ומודעת 138.השימוע הציבורי יכול שייעשה בעלפה או בכתב ,באמצעות שולח עגול,
קבוצות מיקוד ,שאלוני ,ימי מרוכזי להשמעת תגובות בעלפה ומצגות ,ימי עיו כולל
שאלות ותשובות ,קולות קוראי למשלוח הערות בכתב והיוועצות במסגרת ישיבות ועדות139.
בעיד האינטרנט ,השימוע הציבורי מתבצע לעיתי קרובות באופ מקוו 140.במסגרת זו
הרגולטורי פועלי לקבלת הערות ,מידע ,עמדות ודעות מ הציבור ,למשל באמצעות אתרי
אינטרנט או רשתות חברתיות141.

 .3שיתו ציבור בצו מוסכ
מעבר לחשיבות הכללית הנודעת לשקיפות ולשיתו ציבור ברגולציה ,נית להצביע ג על
טעמי מיוחדי לפתיחות מנהלית בהקשר האסדרתיהסכמי .הסכמי רגולטוריי עלולי
ליצור מראית עי של מה שכונה בארצות הברית ,במסגרת הדיו על חוק טאני“sweetheart ,

 135למנגנוני המאפשרי שיתו ציבור בהליכי רגולציה ,ראו למשל בארצות הברית Donald J.
Kochan, The Commenting Power: Agency Accountability Through Public Participation, 70
) ;OKLA. L. REV. 601 (2018באוסטרליהAndrew Edgar, Judicial Review of Delegated :
Legislation: Why Favour Substantive Review over Procedural Review?, in PUBLIC LAW
ADJUDICATION IN COMMON LAW SYSTEMS: PROCESS AND SUBSTANCE ch. 9 (John Bell et al.
) ;eds., 2016ובישראל :איל בנבנשתי וגיא שגיא "שיתו הציבור בהלי המנהלי" ספר יצחק
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137
138
139
140

זמיר :על משפט ,ממשל וחברה ) 141–130 ,119יואב דות ואריאל בנדור עורכי  ;(2005 ,דפנה
ברקארז "המשפט המנהלי בעיד המדינה האלקטרונית" המשפט יג  ;(2007) 134 ,121דפנה
ברקארז "האתגר הדמוקרטי של המשפט המינהלי" עיוני משפט כד  ;(2000) 387 ,369מרשה
גלפי "התקנת תקנות מינהליות בישראל בדר של משא ומת ) "(Reg-Negמחקרי משפט יד 57
).(1997
ראו באופ כללי יצחק זמיר הסמכות המינהלית כר ב ) 1052–1047מהדורה שנייה .(2011
למהותו של שימוע ציבורי ראו למשל ע"א  4926/08נאש ואיל ושות' נ' הרשות הממשלתית
למי וביוב ,פס'  45 ,17 ,15לפסק דינו של השופט ג'וברא )פורס בנבו.(9.10.2013 ,
ראו עופר ופרז ,לעיל ה"ש  ,129בעמ' .135
ראו למשל ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .173–172
ראו למשל Lisa Blomgren Bingham, The Next Generation of Administrative Law: Building
the Legal Infrastructure for Collaborative Governance, 297 WIS. L. REV. 315, 326, 331
) ;(2010ברקארז אזרחנתיצרכ ,לעיל ה"ש  ,113בעמ'  ;187–186תהילה שוור אלטשולר

"מדיניות ממשל פתוח בישראל בעיד הדיגיטלי" ) 9מחקר מדיניות  ,91המכו הישראלי
לדמוקרטיה.(2012 ,
 141ש  ,בעמ'  ,Blomgren Bingham ;134–133 ,115 ,105לעיל ה"ש  ,140בעמ' .335
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” 142.dealsקרי ,הסכמי מוטי לטובת גורמי פרטיי ,בעלי הו ,שפוליטיקאי עורכי או
משפיעי על עריכת מתו שיקולי זרי ,כגו אינטרסי פרטיי כלכליי או פוליטיי.
תופעה כללית זו ,במסגרתה רגולטורי מטי את החלטותיה המנהליות משיקולי זרי
העולי בקנה אחד ע טובת המפוקח יותר מאשר ע טובת הכלל ,ידועה כשבי רגולטורי143.
בהקשר ההסכמי תופעה זו עשויה להתממש על רקע משא ומת קרוב המתקיי בי הרגולטור
השלטוני לגור מפוקח בעל השפעה מכרעת על המידע העומד לרשותו של הרגולטור כבסיס
לעסקה הרגולטורית וכ על עיצוב הנרטיב בקשר להפרות שבוצעו ועל עיצוב תנאי העסקה
הרגולטורית 144.שיתו מגוו בעלי דעות ואינטרסי בהליכי רגולציה הסכמית עשוי לתרו
לנטרול השבי הרגולטורי האמור .על רקע דברי אלה ברור כיצד היעדר הקפדה על מידה
נאותה של שקיפות ושיתו ברגולציה הסכמית עלול לפגוע במידת האמו הציבורי במנגנוני
השלטו ,בעיד שבו היא ממילא נמוכה מאוד 145.קשיי אלה תקפי ג במצבי שבה
החוזי הרגולטוריי מאושרי על ידי בית משפט ,בייחוד כאשר הביקורת השיפוטית היא
חלשה עד לא קיימת146.
שיתו ציבור בחוזי רגולטוריי עשוי א לסייע לרגולטור ביצירת תשתית עובדתית
נאותה שתאפשר לו לגבש עסקה רגולטורית מאוזנת ומבוססת ולהחליט א יש צור בתיקו
ההסכ ,בביטולו או בהחלפתו בשיטת רגולציה אחרת .כ למשל בחר הממונה על הגבלי
עסקיי לסגת מטיוטת צו מוסכ לאחר שימוע ציבורי שקיי בעניי מתווה הגז ולהשלי את

 142ראו  ,Krodelלעיל ה"ש  ,81בעמ'  ,Bush, The Death of the Tunney Act ;1314לעיל ה"ש ,80
בעמ' Lloyd C. Anderson, United States v. Microsoft, Antitrust Consent Decrees, and ;123
).the Need for a Proper Scope of Judicial Review, 65 ANTITRUST L.J. 1, 3 (1996
 143השבי הרגולטורי ) (regulatory captureהוא ענ בתורת הבחירה הציבורית .שבי רגולטורי
מתייחס למצבי שבה הרגולטור שבוי באינטרסי של הגור הפרטי המפוקח ועל כ אינו פועל
בצורה נאותה להשגת האינטרס הציבורי שעליו הופקד בחוק .ראו למשל Toni Makkai & John
Braithwaite, In and Out of the Revolving Door: Making Sense of Regulatory Capture, 12 J.
PUBL. POL. 61, 67 (1992); Jean-Jacques Laffont & Jean Tirole, The Politics of Government
).Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture, 106 Q. J. ECON. 1089 (1991

 144לצד זאת יש לזכור כי במצבי אלה על הרשות המנהלית לסגת ממשא ומת בתו לב ולכבד ג
את אינטרס ההסתמכות של הגור המפוקח על התהלי החוזי .א השוו ה"ע )הגבלי עסקיי (
 7011/02הממונה על ההגבלי העסקיי נ' בנק הפועלי בע"מ )פורס בנבו(14.8.2006 ,
)להל :עניי בנק הפועלי הראשו( :ש מיא בית המשפט להושיט סעד לבנק הפועלי
ולישראכרט שעה שביקש הממונה לחזור בו ,לאחר שלוש שני  ,מבקשתו לצו מוסכ שהוגשה
לבית הדי.
 145ראו למשל ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .178–177
 146דוגמת הביקורת השיפוטית שמפעיל בית הדי להגבלי עסקיי על הצו המוסכ  .ראו למשל
בש"א )הגבלי עסקיי (  111/06אוטו ליי בע"מ נ' הממונה על ההגבלי העסקיי )פורס בנבו,
 :(22.2.2007בית הדי סירב לתת הוראות בעניי אכיפת צו מוסכ בתחו השירות לרכב; עניי
בנק הפועלי הראשו ,לעיל ה"ש ) 144מדגי כיצד נמנע בית הדי מלהתערב התערבות ממשית
בהסכמה בי הממונה לגור פרטי( .נושא זה ראוי כמוב למחקר נפרד .למצב בארצות הברית ראו
לעיל ה"ש  84והטקסט הנלווה.
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הלי האכיפה במסלול של פרסו קביעה בדבר קיומו של הסדר כובל 147.דוגמה נוספת
ליכולתו של הציבור לתרו לשינוי חוזי רגולטוריי בתחו התחרות מצויה בגלגולו המתקד
יותר של מתווה הגז ,שנער בחסות הממשלה .בעקבות השימוע הציבורי שנער בעניי ,נוספה
תניה לפיה בעלי הזכויות במאגרי מתחייבי להשקיע בכוח אד וציוד ישראליי בהיק של
 500מיליו דולר 148.בכ תרמה מעורבות הציבור בחוזה הרגולטורי להשגת אינטרס ציבורי
הטמו בחיזוק התעשייה הישראלית והכלכלה המקומית .דוגמאות דומות קיימות ג בארצות
הברית ,במצבי שבה הרשות המנהלית חזרה בה מטיוטת צו מוסכ בעקבות התנגדויות
מקרב הציבור149.
לסיכו נקודה זו נית לומר שכיוו שהסכמי רגולטוריי עוסקי לעיתי קרובות בסוגיות
רבקודקודיות מורכבות ,שימוע ציבורי עשוי להוביל להסכ מאוז יותר בכל הנוגע למשקל
הראוי של האינטרסי השוני המושפעי מ ההסכ 150.שיתו הציבור בחוזי רגולטוריי
עשוי אפוא ג לתרו לאינטרס הציבורי שה מיועדי להשיג.

א מהי מתכונת השיתו הציבורי הראויה בהקשר הרגולטורי הסכמי? עניי זה נידו
בבג" מתווה הגז ,אשר במסגרתו נתקפה חוקיותו של ההסכ הממשלתי ע תאגידי הגז .זהו
פסק הדי החשוב ביותר שנית ברגולציה הסכמית וברגולציה בכלל 151.א שמדובר בהסכ
ממשלתי ע תאגידי אנרגיה פרטיי ,שנער בתיוו של כמה רגולטורי מקצועיי ,יסודו
בטיוטת צו מוסכ בהגבלי עסקיי והוא כולל רכיב מרכזי הקשור בדיני תחרות ,בדמות
התחייבות התאגידי למכירת החזקות לש יצירת תחרות מלאכותית במשק הגז 152.מתווה הגז
עצמו הוא אחד החוזי הרגולטוריי הבולטי בתולדות המדינה.
לאחר גיבוש טיוטת המתווה בי הממשלה לבי התאגידי ,ניתנו לציבור ,באופ
וולונטרי 153,שלושה שבועות להעיר הערות בכתב ויומיי לשימוע פרונטלי במשרד האנרגיה,
שמצידו לא התחייב להתייחס להערות 154.אול למרות תרומתו של הציבור בהערות בעניי
חיוב התאגידי להפנות חלק מ ההשקעות לתוצרת מקומית ולכוח אד מקומי ,נראה כי רצוי
היה להרחיב את השיתו הציבורי עוד יותר ,ואולי בכ לשפר במידה נוספת את החוזה
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ראו ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ'  ;184ראו בג" מתווה הגז ,לעיל ה"ש  ,8פס' 3
לפסק דינה של השופטת חיות.
ראו החלטה  ,476לעיל ה"ש  ,105ס' ט.
ראו למשל ).United States v. Blue Chip Stamp Co., 272 F. Supp. 432, 434 (C.D. Cal. 1967
ראו למשל בג" מתווה הגז ,לעיל ה"ש  ,8פס'  26–24לפסק דינו של השופט ג'וברא.
לחשיבותו של פסק הדי ראו שרו ידי "בג" מתווה הגז הטבעי והחוזה הרגולטורי :שינוי
פרדיגמה במנהל ובמשפט הציבורי" משפט וממשל יט 621–619 ,603–599 ,567–566 ,565
).(2018
ראו ש  ,בעמ' .572–571
באופ כללי ,אי בדי הישראלי זכות כללית של האזרח להשמיע את דברו במסגרת שימוע ציבורי
שיתקיי בנוגע להחלטות ומעשי של הרשות המבצעת הפוגעי בציבור בכללותו או בחלקי
ממנו :ראו על כ אצל ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .169–168
ראו פנייה לקבלת התייחסות הציבור – מתווה להסדרת משק הגז הטבעי )www.energy. (1.7.2015
.gov.il/AboutTheOffice/NewsAndUpdates/Pages/GxmsMniNewsNGShimuaJuly15.aspx
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הרגולטורי .על כ ציי השופט ג'וברא כי קוצר הזמני אינו ראוי ואינו מקיי שיתו ציבור
מספק:
שימוע בהיק מצומצ שכזה בסוגיה בעלת היק כה רחב ובעלת השלכות
מהותיות על עניינו של הציבור כולו – איננו ראוי ואי בו כדי לספק את דרישת
שיתו הציבור בהלי קבלת המתווה [...] .שימוע בעל מסגרת זמני כה דחוקה
אינו מקנה זמ מספיק לציבור ללמוד את הנושאי הרבי והמורכבי
שבמתווה ולהגיש התייחסות רצינית אליה .קשה לראות בשימוע מעי זה,
כשימוע המספק את הדרישה לשיתופו של הציבור בתהלי קבלת ההחלטות,
או כשימוע בעל משמעות משפטית ממשית [...] 155.בדומה לדבריי בבג"
ייצוא הגז – א ביתר שאת עתה – אני סבור כי במקרה הנוכחי ,חשיבותו של
שיתו הציבור באמצעות שקיפות ופומביות היא בעלת משקל מכריע156.
ג השופט סולברג עמד לאחרונה על חשיבתו של שיתו הציבור ברגולציה ,בפרט בתחו
התחרות ,במסגרת פרשת פרסקי ,שעסקה באסדרת שוק הדלק:
רשות ההגבלי העסקיי מקדמת אינטראקציה ע היחיד ג במישורי אחרי,
זולת אכיפה .כ למשל ,הרשות נוהגת לפנות אל הציבור ולאפשר לו להעיר על
טיוטות שונות שעליה שקדה ,בכלל זה גילויי דעת ,בטר פרסומ הפורמלי.
מתווה אחר מתייחס לפורומי המאפשרי שיח פתוח בי הרשות לבי גורמי
פרטיי העוסקי בתחו ההגבלי העסקיי בנושאי שעל סדר היו )ראו
פרסומי מעת לעת באתר הרשות( .על רקע זה ,מתבקשת הלימה בי היבנות
מתרומתו של היחיד לקידו מטרותיו של החוק ,לבי נכונות להידרש לביקורת
על מדיניותה של רשות ההגבלי העסקיי .יציאת היחיד נגד מדיניות הרשות
בדר של עתירה מהווה תוצר וביטוי אחד ,לא בהכרח שלילי ,של טיפוח
אקלי רצוי של מודעות ומעורבות ציבורית157.
נראה אפוא כי מתכונתו וצורתו של השיתו הציבורי ברגולציה הסכמית צריכי להיקבע באופ
יחסי למהות העניי הנידו ואי נוסחה אחת ברורה המתאימה ליישו בכל המצבי .אול,
עקרונות כלליי לשיתו הציבור ברגולציה מצויי במדרי הממשלתי לתורת הערכת השפעות
רגולציה 158.המדרי ממלי על שיתו הציבור בתכנו הרגולציה לאור כל שלבי גיבושה –
כחלק מאפיו המצב בשוק ,ככלי לניתוח של חלופות אסדרה או לקראת גיבושה הסופי159.
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בג" מתווה הגז ,לעיל ה"ש  ,8פס'  36לפסק דינו של השופט ג'וברא.
ש  ,פס' .38
עניי פרסקי ,לעיל ה"ש  ,11פס'  15–14לפסק דינו של השופט סולברג.
ראו מדרי ממשלתי – השפעות רגולציה ,לעיל ה"ש  .128כ ראו באופ כללי מדרי שיתו
ציבור בעבודת הממשלה )www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Documents/ (2017
.all%20web.pdf
ראו מדרי ממשלתי – השפעות רגולציה ,לעיל ה"ש  ,128בעמ' .34
המשפט כה | תש"

צו השעה :שיתו ציבור בצו מוסכ

מודגש בו כי ככלל ,על הרגולטורי לשאו לקיי שיח רגולטורי ע הציבור באמצעות שיתו
בעלי עניי שוני ,כגו עסקי ,ארגוני מעסיקי ,ארגוני מקצועיי וארגוני החברה האזרחית,
וכ מומחי וקבוצות מקרב הציבור הרחב 160.עוד מומל לשלב בשיח הרגולטורי ג קהלי
שאינ מאוגדי או מאורגני ,ארגוני קטני ובינוניי וקהלי שאי לה ערוצי הידברות
קיימי וקבועי ע הרגולטור 161.המדרי מציע מתווה לניהול השיח ,הכולל ,בי היתר,
הודעה לציבור על מינוי ועדה או צוות ,בקשת מידע באמצעות קול קורא או פנייה באינטרנט,
שימוע הכולל מפגשי להקשבה לעמדות הציבור ,בקשת התייחסויות בכתב לטיוטות ,העלאת
שאלות באינטרנט באתר ייעודי ,היוועצות הכוללת דיוני בוועדה וכ שיתו באמצעות שולח
עגול או ועדה מייעצת162.
שיתו ציבור קשור בקשר הדוק לשקיפות אודות ההנמקה המנהלית ,שכ ללא בסיס
עובדתי מספק ,הציבור לא יוכל להגיב באופ משמעותי ליוזמות המנהליות .שקיפות ההנמקה
היא לפיכ רכיב חיוני בשיתו הציבור .בעוד שבעבר השקי המשפט המנהלי המסורתי על
חובת ההנמקה כזניחה 163,בעיד הרגולטורי חובה זו תופסת מעמד בכורה .כיו ,חלק ניכר מ
הדיוני ברגולציה בארצות הברית ,באירופה ובמדינות נוספות בעול ,כולל בישראל ,קשור
בתהלי "הערכת השפעות רגולציה" ) .Regulatory Impact Assessment (RIAהערכת השפעות
רגולציה מתבצעת כתהלי שיטתי שבמסגרתו המדינה בוחנת את ההשפעות החיוביות
והשליליות של רגולציה קיימת וחדשה והוא מקובל מאז שנות השמוני של המאה הקודמת
במדינות רבות בעול164.
תהלי זה נועד להבנות את ההחלטה המנהלית ולשפר את הבסיס לקבלתה ואת איכותה165.
תוצר עיקרי של תהלי זה הוא דוח  ,RIAהכולל בדר כלל את תיאור הבעיה המצדיקה
התערבות רגולטורית ,החלופות שנשקלו לפתרו הבעיה והתייחסות לשאלה מדוע אי להסתפק
ברגולציה קיימת ,תיאור הלי ההיוועצות שקוי ע בעלי עניי ,החלופה המועדפת
והשפעותיה העיקריות ,לרבות ניתוח עלותתועלת וכ תוכנית למעקב אחר הרגולציה 166.דוח

160
161
162
163
164

165
166

ראו ש  ,בעמ' .39
ראו ש .
ראו ש  ,בעמ' .36
ראו יואב דות "חובת ההנמקה של רשויות מינהל וגופי נבחרי " מחקרי משפט יט 14 ,6 ,5 ,5
).(2002
ראו למשל OECD, REGULATORY IMPACT ANALYSIS: BEST PRACTICES IN OECD COUNTRIES
 ,(1997), http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/35258828.pdfובאתר הארגו:
 .www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria.htmכ ראו יובל רויטמ "הרפורמה הרגולטורית :בי
הגלוי לסמוי" מסדירי רגולציה :משפט ומדיניות ) 434–433 ,425ישי בלנק ,דוד לויפאור ורועי
קרייטנר עורכי .(2016 ,
לדיו בסבירות הליכית ,הנותנת דגש לכ שהלי קבלת ההחלטה המנהלית יהיה רציונלי ,מובנה
ושיטתי ראו יואב דות "שני מושגי של סבירות" ספר שמגר – מאמרי חלק א ) 427 ,417מיכל
לוצקי ,רו ורד וכפיר מזרחי עורכי .(2003 ,
ראו רויטמ ,לעיל ה"ש  ,164בעמ' .437–436 ,433
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זה צרי להראות שהרגולציה הנבחרת תפיק תועלת שתעלה על העלות שלה 167.במידה רבה,
תצהיר השפעות תחרותיות ,המתחייב במסגרת הצו המוסכ האמריקני בתחו התחרות ,עונה
למאפייני דוח 168.RIA
פרסו דוח  RIAבטר שכלולה של הרגולציה לסופית ומחייבת משמש לא פע נדב חיוני
בהליכי שיתו ציבור 169.דוח הערכת השפעות רגולציה ,בצירו מסמכי נוספי שבכוח
להעיד על הלי קבלת ההחלטות הרגולטוריות ,לספק מידע ולבאר את ההחלטה המנהלית ואת
תוצריה ,ה חלק חשוב מ ההנמקה והשקיפות המנהלית .שקיפות ההנמקה ופומביות
המסמכי והחומרי המהותיי והעיקריי שעמדו בפני הרשות לצור קבלת החלטתה ה
תנאי הכרחי לשיתו ציבור יעיל 170.עקרונות אלו הנחו את המחוקק האמריקני שעה שחוקק
את חוק טאני וקבע במסגרתו חובות הנמקה ושקיפות נרחבות כבסיס להלי של שימוע ציבורי
שייסד171.
בישראל ,משרדי ממשלה מחויבי לקיי הלי הערכת השפעות רגולציה ולהכי דוח RIA
לגבי מרבית החקיקה הרגולטורית הראשית או המשנית שה מקדמי 172.אומנ חובה זו
מתמקדת בחקיקה ובמשרדי ממשלה ,אול הספרות הציעה טעמי להחילה ג על רגולציה
הסכמית פרטנית הנערכת על ידי רשויות מנהליות שונות 173.במסגרת זו צוי שהנמקה מפורטת
תוכל לאפשר לבעלי עניי ולציבור הרחב להביע את עמדת באופ משמעותי ולתרו מידע
וידע חשובי לתהלי ההסכמי ,לנטרל הטיות דוגמת השבי הרגולטורי ,להגביר את השוויו בי
מפוקחי ,למגר דעת קהל שלילית ביחס לחוזי רגולטוריי ולחזק את הלגיטימיות שלה ואת
האמו הציבורי בשלטו174.

ד .פגמי הליכיי בצו המוסכ – דיו והמלצות
בפרק זה יוצגו בחלק הראשו הפגמי ההליכיי המרכזיי שאותרו במסגרת המחקר
בפרקטיקה ההסכמית של רשות ההגבלי העסקיי ,ובחלק השני יוצגו ההמלצות העיקריות
לשינוי ותיקו ההסדר הקיי .ההתייחסות תהיה לנקודות העיקריות הבאות" :זכות העמידה"

 167ראו REGULATORY IMPACT ASSESSMENT: TOWARDS BETTER REGULATION? 1–3 (Colin H.
).Kirkpatrick & David Parker eds., 2007
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ראו על כ לעיל בתת פרק ב.2
כ למשל בארצות הברית במסגרת הצו המוסכ  .ראו לעיל בתת פרק ב ,2ובישראל ראו למשל,
בהקשר של חוק אוויר נקי ,עופר ופרז ,לעיל ה"ש  ,129בעמ' .133
ראו למשל ש  ,בעמ' .139
ראו על כ לעיל בתת פרק ב.2
ראו החלטה  2118של הממשלה ה" 33הפחתת הנטל הרגולטורי" ) .(22.10.2014לדוגמאות
לדוחות  RIAהמופקי בישראל ראו אתר הרגולציה הממשלתי www.regulation.gov.il/
 .RIA_REPכ ראו החלטה  4398של הממשלה ה ,34לעיל ה"ש  ,127המחילה חובות  RIAג
על חוזרי  ,נהלי והנחיות.
ראו ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .204–203
ראו ש  ,בעמ' .185–184 ,179–175
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של הציבור בהליכי השימוע הציבורי; משכה של תקופת הגשת ההערות; טיבה של האוריינות
הרגולטורית הקשורה בהלי; היבטי שקיפות הקשורי ה במסמכי המתפרסמי כבסיס
לקבלת תגובות והערות וה בהערות עצמ המוגשות מטע המגיבי; חובת ההנמקה;
והשימוש בפלטפורמות דיגיטליות.

 .1פגמי הליכיי בצו המוסכ
בחינת הפרקטיקה ההסכמית של רשות ההגבלי העסקיי במסגרת מנגנו הצו המוסכ,
בהיבטי שקיפות ,הנמקה ושיתו ציבוריי ,מגלה כי זו לוקה בחסר .הדיו בפרק זה מתמקד
בעיקר בשלב שבו הממונה מפרס את הטיוטה הסופית של החוזה הרגולטורי ,לאחר שגיבש
אותה במסגרת משא ומת ע הגור הפרטי .מיעוט הדיו עוסק בשקיפות המידע הנוגע לחוזי
הרגולטוריי המוגמרי לאחר אישור בבית הדי והנגשתו .עיקרי הממצאי ה כלהל:
– הקבוצה שלה ניתנת זכות תגובה במסגרת השימוע הציבורי מצומצמת מ"כל אד" וכוללת
רק את מי שעלול להיפגע מהצו ,ארגו צרכני ואיגוד עסקי ,ולפיכ מתאפשר שימוע
ציבורי מוגבל בהיקפו;
– תקופת ההתנגדויות הניתנת למעונייני להעיר הערות על טיוטת צו מוסכ היא קצרה ביחס
למורכבות הנושאי;
– הממונה אינו מסביר לציבור את מהותו של השימוע הציבורי בצו מוסכ ואת האפשרויות
העומדות לפניו לש הגשת תגובות;
– התגובות המוגשות לממונה ותשובתו לתגובות אלה אינ מתפרסמות על ידי הרשות לציבור
הרחב;
– המסמכי המתפרסמי במסגרת השימוע כוללי מידע מועט ביותר ונעדרי דברי הסבר או
הנמקה ,וכ כתובי בז'רגו מקצועי שאינו נהיר לציבור בכללותו;
– טיוטות הצווי המוסכמי אינ נגישות לקריאה מ הבחינה הטכנית – רבי מ המסמכי
אינ קריאי ,מטושטשי ומעוותי;
– רשות ההגבלי העסקיי אינה מנצלת באופ מספק פלטפורמות דיגיטליות נוחות וזולות
העומדות לרשותה כדי להידבר ע הציבור ולשת אותו בתהליכי אסדרה הסכמית שהיא
מנהלת ע הגופי המשפיעי במשק.
אדו בנקודות אלו כסדר .אפתח ב"זכות העמידה" של הציבור בכללותו למול הממונה במת
הערות וטיעו טענות בקשר לטיוטות הצווי המוסכמי .כזכור ,סעי 50ב)ד() (1לחוק קובע כי
על הממונה לפרס הודעה בה "יוזמ כל אד העלול להיפגע מ הצו המוסכ וכ ארגו
צרכני או איגוד עסקי ,להביא את טענותיה בקשר לצו בפני הממונה" .עמדתו של הממונה,
וא של בית הדי להגבלי עסקיי ,היא שיש לפרש את הוראת הסעי ,העוסק בשימוע
הציבורי שעל הממונה לקיי בטר תוגש הטיוטה לבית הדי לאישור כצו מוסכ ,כ שאינה
חלה על הציבור הרחב 175.לשיטת הממונה )ובית הדי( התנגדויות לטיוטות צווי מוסכמי

 175ראו עניי אס  ,לעיל ה"ש  ,11פס'  17–14לפסק דינה של השופטת שידלובסקיאור.

173

שרו ידי

יכולות להישמע ברשות המנהלית רק מפי ארגוני צרכני או איגודי עסקיי ,הפטורי מ
הנטל להוכיח פגיעה מ הצו ,או מאד פרטי ,שעליו להראות כיצד הוא עלול להיפגע מ
הצו176.
פרשנות זו אינה ראויה בעיד הרגולציה השיתופית ,השקיפות השלטונית והממשל הפתוח,
בייחוד בהקשר של הסכמות הנערכות כתוצר של משא ומת הדוק בי הרשות לבי בעלי הו,
שבכוח להשפיע השפעה מהותית על צרכני ועל המשק 177.אומנ אימו "עיוור" של די זר
אל תו הדי הישראלי הוא בדר כלל שגוי178,א יחד ע זאת אי להתעל מכ שזכות
עמידה מצומצמת שכזו א אינה עולה בקנה אחד ע המקובל בעול בהקשרי דומי 179.כ
למשל בארצות הברית חוק טאני מאפשר לכל אד המעוניי בכ להגיש הערות לטיוטות צווי
מוסכמי בתחו התחרות180.
הגבלת מעגל הרשאי להגיב ולהתייחס להסדרי אינה יכולה לעמוד בעיד שבו הציבור
מצפה לשיתופו הפעיל בהליכי שלטוניי 181,ושבו השיתו יכול להתבצע במגוו דרכי
טכנולוגיות פשוטות וזולות 182.אני א סבורה שפרשנות המגבילה את זכות הטיעו הציבורית
גורמת נזקי של ממש לאינטרס הציבור בקידו התחרות ,שעה שהסדרי ראשוניי הסכמיי
שבכוח להשפיע השפעות רוחב על המשק ,ובכלל זאת השפעות צרכניות עמוקות ,אינ
נשעני על תשתית עובדתית מספקת הנטועה בעמדות שונות מקרב הציבור 183.די להזכיר,
לש המחשת עומק הבעיה ,כי בעניי הסדר הממונה ע ספקי המזו הגדולי ,שהקי מגוו
סוגיות צרכניותתחרותיות ולבסו נחקק כאחד החוקי הכלכליי הבולטי בשני האחרונות
)"חוק המזו"( ,הגיש התנגדות גור אחד בלבד ,שופרסל ,שלו נגיעה ישירה להסכ184.

176
177
178

179

ראו ש ; ה"ע )הגבלי עסקיי (  223670213הממונה על הגבלי עסקיי נ' תנובה מרכז
שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ )פורס בנבו.(17.3.2013 ,
ראו לעיל פרק ב.
על המאפייני הייחודיי של השוק הישראלי ,המצריכי פיתוח של דיני הגבלי עסקיי
מיוחדי  ,שאינ זהי לדיני בארצות הברית או באירופה ,ראו מיכל )שיצר( גל "תפקידו של חוק
ההגבלי העסקיי במארג החוקי הכלכליי של מדינת ישראל" ניתוח משפטי וכלכלי של דיני
ההגבלי העסקיי כר ראשו ) 37–31 ,31מיכל )שיצר( גל ומנח פרלמ עורכי .(2008 ,
למצב הנוהג בארצות הברית ראו לעיל תת פרק ב .2למצב הנוהג באירופה ראו George S.
Georgiev, Contagious Efficiency: The Growing Reliance on US-Style Antitrust Settlements
) ;in EU Law, 971 UTAH L. REV. 971, 998–999 (2007לפגמי ביישו הזכות ראו ש  ,בעמ'

180
181
182
183

184

174

.1019–1018
ראו לעיל בתת פרק ב.2
ראו למשל שוור אלטשולר ,לעיל ה"ש  ,140בעמ' .143
ראו על היבטי טכנולוגיי של שיתו ציבור בסו פרק זה .כ ראו לעיל ה"ש  141–140והטקסט
הנלווה.
להיבטי ראשוניי הטמוני בצווי מוסכמי ראו לעיל תת פרק ב .1לחשיבות שיתו הציבור
בהסדרי ראשוניי הנערכי ברשות המבצעת ראו בג"  4491/13המרכז האקדמי למשפט
ולעסקי נ' ממשלת ישראל ,פס'  101לפסק דינה של המשנָה לנשיא נאור )פורס בנבו,
.(2.7.2014
ראו עניי אס  ,לעיל ה"ש  ,11פס'  11לפסק דינה של השופטת שידלובסקיאור .להסכ הממונה
ע תעשיית המזו ראו לעיל תת פרק ב.1
המשפט כה | תש"
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א א לא תתקבל דעתי ,לפיה יש לפרש בהרחבה את חוק ההגבלי העסקיי או לתקנו כ
שיתאפשר לכל אד המעוניי בכ להביע את דעתו על טיוטות צווי מוסכמי ,הרי שהביקורת
המובעת בפרק זה ,בדבר מגוו פגמי נוספי בשקיפות ,בשיתו ובהנמקה 185,עדיי שרירה.
במה דברי אמורי? חוק ההגבלי העסקיי מורה על חובתו של הממונה להזמי בהודעה
"כל אד העלול להיפגע מ הצו המוסכ" להביא את טענותיו בקשר לצו בפני הממונה186.
"כל אד העלול להיפגע מ הצו המוסכ" כולל ,למעשה ,חלקי בלתי מיודעי בציבור,
שאינ דווקא מאוגדי ,מאורגני או מיוצגי .מפעיל של תחנת דלק ,למשל ,עשוי להיות בעל
עניי ישיר )ולפיכ בעל "זכות עמידה"( בהסדר המתגבש בי הממונה לבי חברות דלק; ספק
מזו קט עשוי להיות נפגע פוטנציאלי מהסדר בסיס המתגבש בעניי הסדרת היחסי בי
רשתות קמעונאיות ענקיות בישראל לבי ספקי המזו הגדולי; ובעלי של מרכז מסחרי קט
עשוי להיות מושפע ישירות מהסכ בדבר בלעדיות של רשת כמו סופרפאר בקניוני ואתרי
מסחריי אחרי .פרקטיקות רגולטוריות שאינ פונות לציבור הרחב באופ יעיל פוגעות ג
ביכולת של אות נפגעי ישירי מ הציבור להגיב ,להשפיע ואפילו לקבל מידע באופ
פסיבי וחדכיווני אודות ההסדרי המתגבשי.
משכ ,קשה לטעמי לצדד בפרשנות המצמצמת של הממונה ושל בית הדי ביחס לחובות
השקיפות ,השיתו וההנמקה של הרשות בצווי מוסכמי ,כפי שהיא הובעה ,למשל ,בעניי
בנק הפועלי:
אשר לדרישת העיו במסמכי טוע הממונה כי מלבד זאת שאי בי עיו
במסמכי לבי היכולת לבסס טענה בדבר הפגיעה הצפויה למתנגד כתוצאה מ
הצו ולא כלו ,הרי שהמדובר בבקשה לעיו במסמכי שהוגשו לבית הדי,
והיה על המתנגדי לפנות בבקשה מתאימה לצור כ לבית הדי – מה שלא
עשו [...] .טענה זו מקובלת עליי במלואה .אוסי ,כי המתנגדי אינ "צד
להלי" ,עובדה המשליכה על היק זכות העיו הנתונה לה .כעולה מ החוק,
העובדה הטעונה פרסו היא כוונת הממונה לפנות לבית הדי בבקשה לית
תוק של צו להסכמה אליה הגיע ע הצדדי ותוכנה של הסכמה זו .הפרסו
האמור ,בלוויית הקביעה שפורסמה בשעתו ,די בה כדי לאפשר למתנגד לפרט
את טעמי התנגדותו187.
נקודה מקדמית נוספת לדיו בהיקפה של זכות הטיעו הרגולטורית היא מש תקופת הטיעו
והגשת ההערות .דיני ההגבלי העסקיי נחשבי בדר כלל תחו סבו 188,והמסד העובדתי
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ראו לעיל הרשימה בפתח פרק זה.
ס' 50ב)ד() (1לחוק.
ה"ע )הגבלי עסקיי (  431290310בנק הפועלי בע"מ נ' הממונה על עגבלי עסקיי  ,פס' 19
לפסק דינה של השופטת באור )פורס בנבו) (15.6.2014 ,להל :עניי בנק הפועלי השני(.
ראו למשל עדי אייל "המונופוליסט כקרב :על זכויות חוקתיות בדיני ההגבלי העסקיי " 5
)מחקר מדיניות  ,47המכו הישראלי לדמוקרטיה.(2004 ,
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בנושאי רבי אות הרשות מסדירה על דר של צו מוסכ הוא מורכב למדי 189.לפיכ ,דומה
כי פרק זמ של  30ימי הוא קצר מכדי ללמוד את המקרה הספציפי ולגבש עמדה ותגובה
בכתב.
הפרקטיקה של רשות ההגבלי לוקה א בפ חלקיותו של המידע המתפרס כבסיס
לשיתו האמור וכחלק ממילוי חובת השקיפות של הרשות 190.באופ טיפוסי ,טיוטות צווי
מוסכמי המובאי להערות הציבור כוללות פסקאות בודדות של טקסט ,לפעמי בהיק של
כרבע עמוד עד עמוד 191.ה אינ מלוות במידע מסביר בדבר הרקע לצו והאירועי נשוא הצו,
החשש התחרותי שעומד בבסיס הצו ,ההיסטוריה האכיפתית של הרשות בנושא הספציפי או
מול התאגיד הספציפי שהוא צד להסדר או בקשר למשא ומת שנוהל על ידי הממונה ,כמקובל
במתכונת האמריקנית 192.מוב שללא הספקה מינימלית של מידע נהיר מטעמה של הרשות ,אי
למעוניי בכ כל יכולת מעשית להגיב להסדרי.
היעדר הנגישות למידע מתחדד לאור הנאמר בפסק די בנק הפועלי ,הנזכר לעיל ,כי דר
המל הפתוחה כיו בפני המעונייני להגיב לצו מוסכ על בסיס מסמכי וחומרי נוספי,
מעבר לטיוטה הלקונית שהרשות מפרסמת ,היא לפנות לבית הדי בבקשה לעיו במסמכי
שהוגשו לבית הדי 193.אומנ במסלול אחר ,שלא נזכר בפסק הדי ,אפשר שתוגש בקשה
לרשות לפי חוק חופש המידע 194,אול ,שתי הדרכי ,בקשת עיו במסמכי לבית הדי
ובקשה למידע לפי חוק חופש המידע ,אינ רצויות ,משו שה מסורבלות ,ממושכות ותוצאת
אינה מובטחת 195.כמו כ ,הפנייה לבית הדי היא ממילא מאוחרת למועד השימוע הציבורי,
ולכ כמעט אינה רלוונטית196.
נוס על קשיי אלה ,הרשות אינה מיישמת עקרונות של "אוריינות רגולטורית"197.
אוריינות רגולטורית מכוונת לכ שהרגולטור יעניק לציבור כלי ומידע שיאפשרו לציבור
להכיר ,להתמצא ולהשתמש במערכי הרגולציה באופ מועיל 198.ואול רשות ההגבלי
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ראו דוגמאות לצווי מוסכמי כאלה ,לעיל בתת פרק ב.1
לפרסו מידע ממשלתי יש ג תכלית כלכלית שעניינה הגברת החדשנות המבוססת על מידע זה
ופוטנציאל לרווח כלכלי ,להתייעלות ולקידו המחקר והפיתוח .ראו רחל ארידורהרשקובי
ותהילה שווראלטשולר "אתגר הפרטיות בפרסו יזו של מאגרי מידע ממשלתיי " ) 7הצעה
לסדר  ,14המכו הישראלי לדמוקרטיה .(2017 ,פרסו מידע ממשלתי רגולטורי עשוי א לשפר
את תהליכי זרימת המידע בי רגולטורי שוני  ,בי רגולטורי למפוקחי ובי הגורמי
המפוקחי עצמ  .ראו ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .176
הממצאי המתוארי בפרק זה מבוססי על בדיקה שנערכה באתר הרשות במהל חודש ספטמבר
.(www.antitrust.gov.il) 2018
ראו לעיל בתת פרק ב.2
ראו עניי בנק הפועלי השני ,לעיל ה"ש .187
חוק חופש המידע ,התשנ"ח–.1998
ראו עניי בנק הפועלי השני ,לעיל ה"ש .187
ראו ס' 50ב)ד() (1לחוק .על המעורבות השיפוטית הנמוכה של בית הדי להגבלי עסקיי
בהחלטות הרשות בצו מוסכ ראו לעיל ה"ש  146והטקסט הנלווה.
ראו באופ כללי Tali Teeni Harari & Sharon Yadin, Regulatory Literacy: Rethinking
).Television Rating in the New Media Age, 88 UMKC L. REV. 101 (2019
ראו ש .
המשפט כה | תש"

צו השעה :שיתו ציבור בצו מוסכ

העסקיי אינה מסבירה באתר האינטרנט שלה ,בעמוד הפייסבוק שלה או בהודעות מטעמה
לעיתונות באיזה אופ על המעוניי להגיב להסכמות שעור הממונה לנסח את פנייתו לרשות או
כיצד עליו להעביר פנייתו זו לרשות ,אלא במסגרת הודעה פורמלית של הממונה ,הנמצאת
בעיתו או באתר ומתפרסמת בנפרד מטיוטת הצו ,באופ הפוגע מאוד בנגישות המידע לציבור.
כ נעדרי מאתר האינטרנט של הרשות הסברי עקרוניי כלליי על תהלי השימוע הציבורי,
עקרונותיו ,שלביו וחשיבותו .יתרה מכ ,במרבית ערוצי התקשורת שבה הרשות משתמשת,
לרוב לא נזכר דבר האפשרות להגיב במסגרת שימוע ציבורי להסכמות הממונה ,אלא במסגרת
"הודעות הממונה על כוונה להגיש צו מוסכ" ,המתפרסמות ,כאמור ,בנפרד מטיוטת הצו
המוסכ .א ההודעות לעיתונות שהממונה מפרס ממילא באופ בלתי עקבי אינ מופנות
באופ ישיר לציבור ואינ קוראות לציבור ,הרחב או הרלוונטי ,או לאיגודי צרכניי או עסקיי
להביע את עמדת בנושא .יכולת הציבור אפוא להגיב לטיוטות צווי מוסכמי אינה עניי
אינטואיטיבי או פשוט.
לש המחשה ,לאחרונה זכתה הסכמת הרשות ע שופרסל בעניי הסדרי בלעדיות בקניוני
לפרסו נרחב יחסית בערוצי התקשורת שבה הרשות משתמשת )הודעות לעיתונות ,פייסבוק(,
אול לפרסומי אלה לא נלוותה כל בקשה לתגובות ציבור 199,למעט ההודעה הפורמלית
והנפרדת מפרסומי אלה בדבר "הודעה על כוונה להגיש צו מוסכ לאישור בית המשפט"200.
יש לשי לב בהקשר זה ג לכותרת ההודעה ,שאינה מנוסחת כהזמנה לשיתו הציבור
בהלי .הבחירה במילי "הודעה על כוונה להגיש צו מוסכ לאישור בית המשפט" עלולה
להיתפס בקרב הציבור כהודעה המעידה על כוונה סופית של הרשות להגיע להסכמות האמורות
ועל היעדר פתיחות לקבל הערות מ הציבור באופ שיכול לשנות את דעתה באשר לצור
בהסכמה או לתוכנה .הודעתה הסטנדרטית של הרשות בהקשרי אלה א ממוקדת לדיווח
אודות הכוונה המנהלית להגיש את ההסכמה לאישור בית המשפט .מסגור זה עלול להרתיע את
הציבור מפני נטילת חלק פעיל בהלי ,נוכח ההבנה המשתמעת שהנושא כבר כמעט ויצא
מידיה של הרשות המבצעת ועתיד לעבור בקרוב מאוד לידיה של הרשות השופטת201.
בנוס ,כאשר כבר הוגשו תגובות לטיוטות צווי מוסכמי ,הרשות אינה מביאה אות או
את התייחסותה לתגובות אלה לידיעת הציבור 202.לש השוואה ,במסגרת ההסדר האמריקני
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ראו הודעה לעיתונות של רשות ההגבלי העסקיי "סו להסדרי הבלעדיות של שופרסל במרכזי
מסחריי וקניוני ; בנוס תשל שופרסל כתשעה מיליו ש"ח בגי הפרות של חוק המזו"
) ;www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35170.aspx (30.7.2018ראו פוסט בפייסבוק של
רשות ההגבלי העסקיי www.facebook.com/isralcompetitionauthority/posts/27287461 :
.6855888
ראו הודעה של רשות ההגבלי העסקיי "הודעה על כוונה להגיש צו מוסכ לאישור בית
המשפט" ).www.bit.ly/2mQKEj4 (30.7.2018
לחשיבות של המסגור ושל אופ הצגת האפשרויות העומדות לבחירתו של הציבור כבעלי
חשיבות מכרעת לתוצאה ראו באופ כללי CASS SUNSTEIN & RICHARD THALER, NUDGE:
).IMPROVING DECISIONS ABOUT HEALTH, WEALTH, AND HAPPINESS (2008
מסמכי אלו מוגשי לבית הדי לצור אישור הצו המוסכ  ,אול שלב זה מאוחר לפרק הזמ של
 30ימי במסגרת של שימוע ציבורי ואינו נגיש לעיו הציבור א בדיעבד ,אלא במסגרת בקשה
מיוחדת שתוגש לבית הדי .ראו ס' 50ב)ד( לחוק.
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הרשות מפרסמת כל הערה וכל תגובה להערה 203.כ ,הציבור אינו יכול להערי כהלכה את
ההלי הרגולטורישיתופי שקיימה הרשות ,והחשש מפני "דילי" מוטי עלול להתחזק.
נוס על כ ,המידע המועט שהרשות טורחת לפרס בקשר לצווי מוסכמי שהיא עורכת
לוקה במישורי שוני .כ ,למשל ,צווי מוסכמי רבי אינ ברורי לציבור הרחב ולטעמי
אפשר שה בלתי נהירי א למומחי העוסקי בדבר ,דוגמת ארגוני צרכני ואיגודי
עסקיי .זאת ,שעה שאינ מפורשי דיי ,לקוניי ונוקטי מונחי מקצועיי וקיצורי שאינ
מוסברי על ידי הרשות 204.הודעות לעיתונות שנלוות לעיתי לפרסו הטיוטות בדר כלל
אינ מוסיפות מידע רב על המופיע בטיוטות ומתפרסמות באיחור או בדיעבד וכ באופ ספורדי
בלבד .לש השוואה יוזכר כי בארצות הברית ,למשל ,מתפרסמי בעיתוני תקציר של טיוטת
הצו המוצע ,תקציר של תצהיר ההשפעות התחרותיות ,רשימה של המסמכי הרלוונטיי
שיועמדו לעיו הציבור ומידע לגבי האופני שבה נית לעיי במסמכי205.
היבט נוס המקשה על שיתו הציבור במנגנו הצווי המוסכמי של רשות ההגבלי
העסקיי ,וא פוגע בשקיפות הננקטת לגביה ,הוא איכותו הטכנית של הפרסו .בחינה של
טיוטות הצווי המוסכמי באתר הרשות מגלה שרבי מה אינ נוחי עד בלתי אפשריי
לקריאה ועיו .נראה כי הרשות נוהגת לפרס באתר מסמכי סרוקי ,חתומי באופ חלקי על
ידי הצדדי להסכ ובאיכות ירודה .לדוגמה ,טיוטת הצו המוסכ שערכה הרשות ע הבנקי
מטושטשת ,עקומה ומעוותת; 206פסי אנכיי בולטי חוצי את טיוטת הצו המוסכ של
הרשות ע יינות בית; 207וטיוטות צווי אחרות מופיעות באופני דומי ,תוצר של סריקה
מרושלת 208.בנוס ,טיוטות ונוסחי מאושרי של צווי מוסכמי אינ ממויני תוכנית ,אלא
כרונולוגית בלבד.
מאתר הרשות א נעדר מנגנו נוח לתגובות לטיוטות הצווי ,אשר ינגיש לציבור את
הרגולציה ההסכמית הננקטת על ידה ואת ערוצי ההידברות האפשריי ע הרגולטור .כ,
למשל ,אי אפשרות להגיש הערות בצורה מקוונת ונוחה ,שתהיה במרחק קליק אחד או שניי
לכל היותר ממסמ ההסכ 209.במקו זאת הציבור המעוניי נדרש להכי מכתב מסודר
ולשולחו לרשות באמצעות רשת הדואר ,בפקס או בדואר אלקטרוני.
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ראו לעיל בתת פרק ב.2
לבעיה דומה בהודעות רגולטוריות שמפרס ה Food and Drug Administrationבארצות הברית
ראו  ,Yadin, Shaming Big Pharmaלעיל ה"ש .120
ראו לעיל בתת פרק ב.2
ראו טיוטת נוסח הצו המוסכ בי הממונה על ההגבלי העסקיי לבי בנק הפועלי בע"מ ואח'
) (27.3.2014הגבלי עסקיי .https://bit.ly/369E3EN 500587
ראו טיוטת נוסח הצו המוסכ בי הממונה על ההגבלי העסקיי לבי יינות בית בע"מ ומגה
קמעונאות בע"מ ) (13.3.2018הגבלי עסקיי .https://bit.ly/3aqomMX 501481
ראו למשל טיוטת נוסח הצו המוסכ בי הממונה על ההגבלי העסקיי לבי עוגני – לשכת גני
הילדי בישראל ) (20.6.2016הגבלי עסקיי www.antitrust.gov.il/subject/ 501001
.133/item/34131.aspx
בארצות הברית ,למשל ,ה ,FTC – Federal Trade Commissionמאפשרת הגשת הערות מקוונת,
מהירה ופשוטה באתר הרשות לטיוטות צווי מוסכמי  .ההערות מתפרסמות בשלמות בצירו
המשפט כה | תש"
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נוס על אתר האינטרנט שלה ,הרשות רותמת ערוצי נוספי לתקשורת ע הציבור ,אול
עושה כ באופ חלקי מאוד וא אינה מיידעת את הציבור על קיומ של הערוצי השוני
ליצירת קשר שוט ומעקב אחר פעילות הרשות 210.באופ כללי ,הרשות מנהלת קבוצת דיוור
שמאפשרת ,בכפו להרשמה ,קבלת דיוורי אלקטרוניי ע עדכוני שוני מפעילות הרשות,
וכ ד פייסבוק וד לינקדאי ,בה היא מעדכנת אודות פעילותה באמצעות טקסט ,גרפיקה
וסרטוני וידאו 211.אול עיו בערוצי תקשורת אלה מגלה שהשימוש בה אינו תדיר ,וכי חלק
גדול מ התעבורה אינו קשור לפעילותה המקצועית של הרשות 212.במקרי בודדי בלבד
פורסמו עדכוני הקשורי בצווי מוסכמי וא ה לקו בדלות במידע .למשל ,עדכוני
שהעבירה הרשות בדואר אלקטרוני אודות הסדרי מוסכמי היו לקוניי ,לא סיפקו כל מידע
מבאר בנוגע לטיב של ההסדרי והסתפקו בהפניה לעמוד באתר האינטרנט של הרשות ,שבו
מצויה כותרת בלבד .לדוגמה ,הודעה בדואר האלקטרוני בנוסח "רשות ההגבלי העסקיי
הגיעה לצו מוסכ ע יינות בית" הופצה ללא כל מידע אודות מהות הצו ,שימוע ציבורי
שעתיד להיער או הדרכי שבאמצעות הציבור יכול להגיב לצו213.

 .2המלצות
חוק ההגבלי העסקיי הוא אחד החוקי החשובי בקודקס הכלכלי של מדינת ישראל214.

הוא נועד להג על הצרכ מחד ,ועל היעילות הכלכלית המתאפשרת במסגרת שוק תחרותי,
מנגד 215.כפי שציי אהר ברק" ,דיני ההגבלי העסקיי ה ה'מגנא קרטא' של זכויות הצרכ
והתחרות החופשית" 216.ואול חקיקת החוק אינה מסמנת את סיומה של המלאכה .על הרשות
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ש משפחתו של המגיב ,תארי והמדינה בה הוא מתגורר .המגיבי מתבקשי באתר שלא
להעלות מידע רגיש או חסוי .ראו .https://www.ftc.gov/faq/ftc-info/file-comment
כ למשל באתר האינטרנט של הרשות מופיע קישור לעמוד הפייסבוק שלה ,א אי קישור לעמוד
הלינקדאי.
ראו עמוד רשות ההגבלי העסקיי בפייסבוק ;www.facebook.com/antitrustil :עמוד רשות
ההגבלי העסקיי בלינקדאי.www.bit.ly/2zc6i7a :
אלא קשור ,למשל ,למודעות דרושי  ,ברכות לחג וכיוצא באלה פרסומי .
הודעת רשות ההגבלי הופצה למנויי רשומי ביו .18.3.2018
ראו למשל מיכל )שיצר( גל "על הכע ועל החור שבו :חידושי בהגבלי עסקיי " די ודברי ו
.(2011) 174 ,173
א כי השגת מטרות אלה ג יחד איננה מלאכה קלה .ראו למשל עדי אייל "הבסיס הכלכלי לדיני
ההגבלי העסקיי " ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי העסקיי כר ראשו 163 ,111
)מיכל )שיצר( גל ומנח פרלמ עורכי  ;(2008 ,ברק אורב "מטרות דיני ההגבלי העסקיי :
הלכה למעשה" ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי העסקיי כר ראשו ) 63מיכל )שיצר(
גל ומנח פרלמ עורכי  .(2008 ,כ ראו ,אודות מטרות דיני ההגבלי העסקיי  ,מיכל )שיצר( גל
ומנח פרלמ "חשיבות הניתוח המשפטי והכלכלי של חוק ההגבלי העסקיי " ניתוח משפטי
וכלכלי של דיני ההגבלי העסקיי כר ראשו ) 17מיכל )שיצר( גל ומנח פרלמ עורכי ,
.(2008
ע"א  2247/95הממונה על הגבלי עסקיי נ' תנובה מרכז שיתו לשיווק תוצרת חקלאות
בישראל בע"מ ,פ"ד נב) ,213 (5פס'  17לפסק דינו של הנשיא ברק ).(1998
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המנהלית האמונה על ביצועו לחתור כל העת ליישו ההול את מטרותיו ולהתאמה לתנאי
השוק המשתני.
ואומנ ,כלי הרגולציה בתחו התחרות התפתחו מאוד מאז נחקק החוק ,והשימוש בכלי
חלופיי להלי הפלילי הל וגבר .כפי שהראה המאמר ,רגולציה הסכמית הפכה למכשיר
מרכזי באכיפת דיני ההגבלי העסקיי בישראל ,ובכ האכיפה ההגבלית הולכת ומידמה
למקבילתה האמריקנית ,ממנה שאבה הפרקטיקה המקומית לכתחילה .א האימו ההול וגובר
של מנגנו הצו המוסכ ככלי אכיפתי לפתרו בעיות יסוד במשק מחייב חשיבה מחודשת על
אופני הפעלתו.
המאמר סקר כמה סיבות עיקריות לצור בשינוי .כ למשל נידונה הציפייה של צרכני
ואזרחי ליטול חלק פעיל בגיבושה של הרגולציה השלטונית והציפייה שהשלטו יאפשר
ויעודד השתתפות זו ,כולל באמצעות פלטפורמות דיגיטליות זמינות ונגישות והספקת מידע
מלא ומפורט 217.בהקשר הרגולטורי ההסכמי ,המאמר הדגיש את חשיבותו של שיתו הציבור
על בסיס שקיפות המידע והנמקה מפורטת ,על רקע החשש מפני הטיות בשיקול הדעת המנהלי
המופעל במסגרת עריכת עסקאות שלטוניות ע גורמי פרטיי 218.כ נידונו יתרונותיו של
ההלי השיתופי לבניית תשתית עובדתית רחבה לחוזי רגולטוריי ,שמטבע נוטי להתבסס
על מידע שמספק המפוקח המשמש צד להסכ ,ולהגברת אמו הציבור בממשל נוכח מאפייניו
ה"חשודי" של ההלי ההסכמי ,ובפרט בהינת בית די שאינו נוטה להפעיל ביקורת שיפוטית
מהותית על ההסכמות219.
כפועל יוצא מכל אלה יש לחתור לחיזוק מעמדו של האזרח ,הצרכ ,העוסק והציבור
בכללותו בהלי הרגולטוריהסכמי בדיני התחרות .כפי שציי השופט סולברג בעניי פרסקי,
"הצרכ הוא גור מסייע למאמציה של הרשות לקידו התחרות בשווקי .בתחו ההגבלי
העסקיי נודעת חשיבות מיוחדת להתנהלותו האקטיבית של היחיד ,לש השאת האכיפה.
רשויות ההגבלי העסקיי באר ובחו"ל רואות לעודד מעורבות זו ולהסתייע בה בדרכי
שונות"220.
אני סבורה כי יש טע רב בתיקו חקיקה שירחיב את מעגל הזכאי להגיש תגובות
לטיוטות צווי מוסכמי כ שיכלול את הציבור בכללותו .א א לא יקוד תיקו חקיקתי
כאמור ,יש לכל הפחות לפעול לש הרחבת זכות הטיעו הציבורית באופ וולונטרי על ידי
הרשות המנהלית .במסגרת זו ,הרשות ובית הדי צריכי לפרש את החוק באופ מרחיב או
להחיל סטנדרט גבוה מהקבוע בחוק .כחלק מכ ,מ הראוי לפעול לשיפור מתכונת הרגולציה
ההסכמית של הרשות באמצעי שוני שיפורטו להל .בשולי הדברי אזכיר ,כפי שהסברתי
בפרק הקוד ,שההמלצות המופיעות בפרק זה תקפות ג במקרה שבו מתכונת השיתו
הציבורי תמשי להיות מוגבלת לאד הנפגע ישירות מ הצו ,ארגו צרכני ואיגוד עסקי.
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ראו על כ לעיל בפרק ג.
ראו ש .
ראו ש .
עניי פרסקי ,לעיל ה"ש  ,11פס'  13לפסק דינו של השופט סולברג.
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ראשית ,מאחר שההסדרי בדיני התחרות נוטי להיות מורכבי ומבוססי על מטריה
מקצועית סבוכה 221,מ הראוי להארי את תקופת השימוע מ 30ימי ,ל 45ימי ובמצבי
מתאימי א יותר מכ ,בהתא לעניי .בנוס ,יש לפעול להנגשת עצ קיומו של השימוע
הציבורי ולהקל על קבלת הערות מ הציבור ה מ הפ הטכני וה מ הפ המהותי בדרכי
נוספות .כ ,יש לבסס אפשרות מעשית לעיו במסמכי רלוונטיי לטיוטת הצו המוסכ שלא
תהיה תלויה בבקשות עיו המוגשות לבית המשפט או בבקשות לפי חוק חופש המידע .כלל
המסמכי הרלוונטיי צריכי להיות זמיני לעיו באתר הרשות ,ובאופ קריא וברור ,למעט
במקרי שבה אי לחשו את המידע ,כגו מטעמי של הגנה על פרטיות או על סוד מסחר או
הגנה על ביטחו המדינה222.
היבט נוס של הרחבת המידע העומד לרשות הציבור קשור במסמכי נלווי מבארי .על
הרשות להתאמ לא רק להנגיש לציבור את מסמכי המקור הקשורי לגיבוש הצו המוסכ,
אלא ג לנפק "דברי הסבר" ,בדומה למקובל במתכונת האמריקנית ,שינוסחו באופ תיאורי
ויימנעו משימוש בז'רגו מקצועי סתו .הסברי וביאורי מסוג זה ישמשו מסד נתוני קריטי
להכנת תגובה נאותה ומבוססת מטע גור מעוניי.
זאת ועוד .על הרשות לפעול לפישוט והנגשה של האופני הטכניי שבאמצעות יהיה
נית להגיש תגובות לטיוטות צווי מוסכמי .אי ספק שדר המל בעניי זה היא שימוש
באינטרנט .הגשת התגובות יכולה ,למשל ,להיעשות באמצעות מילוי טופס אלקטרוני קצר
ופשוט באתר האינטרנט של הרשות .לצד זאת ,יש לדאוג להפי מידע עזר רלוונטי לציבור
אודות מהותה של זכות הטיעו ברגולציה הסכמיתתחרותית ,חשיבותה ואופני מימושה כחלק
ממהל לקידו אוריינות רגולטורית .כ מומל להגביר את השימוש הרגולטורי בפלטפורמות
דוגמת רשתות חברתיות על מנת לתקשר ע הציבור 223,ולעודד אותו לקחת חלק בשימוע
ציבורי המתקיי על ידי הרשות בקשר לצווי מוסכמי העוסקי בנושאי שוני העומדי
כיו בלב השיח הכלכליחברתי 224.בי היתר ,יש לתת את הדעת לשינוי הניסוח הנוכחי של
ההודעות ושל כותרות ההודעות באופ שיעודד הגשה של תגובות.
בד בבד ,אני ממליצה לשקול להנגיש לציבור צווי מוסכמי מוגמרי ,המופיעי כיו
באתר האינטרנט של הרשות ,וזאת באמצעות מיונ ,למשל לפי נושאי ,שמות צדדי,
תאריכי ,סוגי תמורות מוחלפות וסכומי התשלומי .מ הראוי א לפרס באתר ,לצד הצווי
המוסכמי ,את התנגדויות הציבור שהוגשו בכל תיק ואת תגובותיו של הממונה להתנגדויות
אלה .כמו כ רצוי להשתדל לאגד בעמוד אחד את כלל הקישורי הרלוונטיי לתיק מסוי ,ולא
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ראו למשל אייל ,לעיל ה"ש  ,188בעמ' .5
ראו באופ כללי ארידורהרשקובי ושוור אלטשולר ,לעיל ה"ש .190
לחשיבות התקשורת הרגולטורית ע הציבור ברשתות חברתיות ובמדיה דיגיטלית ראו Yadin,
 ,Shaming Big Pharmaלעיל ה"ש .120
על חשיבותו של תחו ההגבלי העסקיי ראו למשל ע"פ  1408/18מדינת ישראל נ' ב דרור,
פס'  99לפסק דינה של השופטת ברקארז )פורס בנבו" :(21.8.2018 ,חוק ההגבלי העסקיי
אינו המלצה ואינו מבטא א התנהלות "יפה" .הנורמות הקבועות בו ה ס חיי לכלכלה ומקור
רווחה לאזרחי המדינה".
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ליצור תופעה של "קליקי מרובי" המפחיתי את הנגישות למידע הרגולטורי 225.ארגו
המידע באופ נוח לעיו והתמצאות הוא מפתח ליישו עקרונות מודרניי של שיתו ציבור
רגולטורי ,שנידונו במאמר זה.
ברור ע זאת כי שינויי אלה מגיעי ע תג מחיר בציד .כ ,למשל ,נית בהחלט לחשוש
מפני תופעה של "הצפת" הרשות המנהלית בהערות ותגובות ,ובכלל זאת בהערות סרק,
שמטרת להפריע לרשות המנהלית בפועלה או ליצור מצג שווא של כמות גדולה של הערות
הנוטות לכיוו מסוי 226.החשש הוא שבדר זו ארגוני בעלי המשאבי המתאימי ינצלו את
כוח כדי להטות את הלי ההיוועצות ע הציבור לטובת העמדה שה מבקשי לקד ,כדי
לסכל אפשרות לניתוח הוג של הרשות את התגובות המגיעות אליה לטיוטת החוזה
הרגולטורי.
חשש נוס הוא שהעלאת השקיפות והשיתו בתהליכי רגולטוריי תוביל לפגיעות
רגולטורית רבה יותר לתופעות דוגמת השבי הרגולטורי 227,משו שחשיפה מוגברת של
ההליכי הרגולטוריי ההסכמיי עשויה לשפר את יכולת של לוביסטי לעקוב אחר
הרגולציה ולפעול ביעילות רבה יותר בניסיו להשפיע על רגולטורי מנהליי ועל מחוקקי
לטובת ,על רקע ההסכ המתגבש ע המתחרי 228.העלאת נגישות של בעלי עניי
לרגולציה הסכמית עלולה להוביל אפוא לשבייתה של רשות ההגבלי העסקיי באינטרסי
המסחריי של אלו המסוגלי לממ ולהוציא לפועל את הקמפייני התקשורתיי ,המשפטיי
והפוליטיי היעילי ביותר 229.בדר זו ייתכ שקול של התאגידי החזקי ,בעלי העניי
בחוזה הרגולטורי המתגבש ,יישמע יותר מקולו של הציבור ,שאינו מאורג ולפיכ אינו יכול
להשפיע באופ דומה על הרגולטור כדי לאז את "מגרש המשחקי" 230.התוצאה עלולה
להיות הרסנית לחוזי רגולטוריי יעילי שיסוכלו או יוגבלו בדר כלשהי כדי לשרת
אינטרסי של מתחרי ,ובכ ייפגע האינטרס הציבורי בשמירה על שוק תחרותי.

 225כ ,למשל ,טיוטות הצווי המוסכמי אינ תמיד מקושרות לנוסח הצווי המוסכמי הסופי.

 226ראו למשל Frank Massaro, Forum on Mass and Fake Comments in Agency Rulemaking
(September 17, 2018) https://www.acus.gov/newsroom/administrative-fix-blog/forum.mass-and-fake-comments-agency-rulemaking
 227ראו באופ כללי ).David Pozen, Transparency's Ideological Drift, 128 YALE L.J. 100 (2018
 228ראו ש  .כ ראו  ,Pageלעיל ה"ש  ,84בעמ' ) 31–30 ,6ש מוצגת הטענה שרגולטורי מפעילי

את דיני ההגבלי העסקיי בהתבסס על אינטרסי פרטיי של בעלי עניי ,ואינ עושי כ על
בסיס אינטרסי ציבוריי (.
 229א ראו גל ,לעיל ה"ש  ,178בעמ'  ,51הטוענת שכרגולטור רוחבי ,רשות ההגבלי העסקיי נוטה
פחות לשבי רגולטורי מאשר רגולטור בעל מומחיות בתחו תוכ ספציפי ,המקיי קשרי
שוטפי ע מפוקחי ספציפיי .
 230קושי זה נידו בבג"  7721/96איגוד שמאי ביטוח בישראל נ' המפקחת על הביטוח ,פ"ד נה)(3
 .(2001) 625ראו ג דנה טבצ'ניק "רגולציה מגו ראשו :להיות חלק מקבלת החלטות :שקיפות
ושיתו הציבור בהחלטה על ייצוא הגז" מסדירי רגולציה :משפט ומדיניות ) 512 ,509ישי
בלנק ,דוד לויפאור ורועי קרייטנר עורכי  ,(2016 ,הטוענת כי במסגרת ועדת צמח לא נית
ליזמי ולציבור משקל שווה משו שליזמי הייתה דלת פתוחה למקבלי ההחלטות הפוליטיי .

182

המשפט כה | תש"

צו השעה :שיתו ציבור בצו מוסכ

חסרונות נוספי להגברת שיתו הציבור כוללי את החשש מפני התעצמות תחושתו של
השוק המפוקח בדבר מעורבות יתר רגולטורית וציבורית ,שבמסגרתה הוא נתו לחשיפה גבוהה
של מאפייני פעילותו ולביקורת הדוקה .עניי זה עלול להפחית את המוטיבציה של תאגידי
להיקשר בהסדרי רגולציה הסכמית .חשש זה תק ג לרגולטור ,שמצידו עלול להעדי
סנקציות חלופיות לצו מוסכ בעקבות החלת חובות פרוצדורליות מוגברות ,וכ יאבדו
היתרונות המוקני לרגולציה הסכמית כמכשיר רגולטורי מתקד.
כמו כ מתעורר החשש שהשימוע הציבורי יתקיי מ הפה אל החו בלבד והלכה למעשה
לא ישנה את עמדתה של הרשות ואת כוונתה לאשר את הצו המוסכ בבית הדי ,כתבו כלשונו.
הגמישות הטבעית המוקנית להלי ההיוועצות המנהלי עלולה לשמש את הרגולטור כמי שיורה
את הח ולאחר מכ מסמ את המטרה .חיסרו אחר טמו בסרבול ההלי הרגולטוריהסכמי,
הכרו בהארכת זמני השימוע והרחבת קבוצת הזכאי להגיב וכ בהשקעת משאבי שלטוניי
הנדרשת לעיבוד ולטיפול בהתייחסויות שיתקבלו .צעדי אלה עלולי א להצי את הרשות
המנהלית במידע עוד ובכ לסכל את יעילותו של התהלי וכ לפתוח פתח לטענות ועתירות
ציבוריות בעילות הליכיות חדשות 231.ישנו ג החשש שעל א נקיטת הצעדי להגברת
השיתו הציבורי ,כגו שיפור השקיפות ,ההנמקה ושקיפות ההנמקה ,הציבור ימא לשת
פעולה ולקחת חלק פעיל בהלי הרגולטורי עקב חוסר עניי ,חוסר אמו בשלטו ובתאגידי או
סיבה אחרת.
אי ספק שהעמקת החובות ההליכיות המוטלות על הרשות המנהלית עלולה לפגוע במידה
מסוימת ביעילות ההלי .ואול ,נית לצמצ חששות אלה באמצעות כמה מהלכי .ראשית,
על הרשות לפתח מודעות להטיות שעלולות לפעול עליה ולמניפולציות שהשוק עלול לנסות
להפעיל עליה במסגרת תהלי השיתו .מודעות מצד הרשות לאפשרות להצפה מכוונת במידע
עוד ,להטיית התוצאות לטובת גור פרטי מסוי ולניהול תהלי קבלת החלטות באופ שאינו
מספיק גמיש ופתוח לשינויי בעקבות קבלת הערות יכולה להועיל בנטרול ההשפעות השונות
על ההלי.
שנית ,על הרשות לנקוט כמה צעדי מעשיי לנטרול ושיכו ההטיות .כ ,עליה לפתח
כללי מתאימי לניהול הוג ,פתוח ושוויוני של הדיאלוג שהיא מקיימת ע גורמי עסקיי
וא לפעול באופ יזו כדי לקד את שיתופ של גורמי פרטיי שאינ מאורגני ושל
ארגוני ציבוריי שוני 232.צעדי אלה מכווני להתמודד ע החששות מפני מעורבות
ציבורית נמוכה וייצוג עוד של בעלי ההו.
שלישית ,על הרשות להפעיל שיקול דעת יחסי באשר למידת השקיפות ,ההנמקה והשיתו
שהיא נוקטת בכל מקרה ומקרה .אומנ במאמר זה טענתי שהר הנוכחי שהציב המחוקק
בהיבטי אלו הוא נמו מדי )או שפרשנות של בית הדי ושל הרגולטור באשר לר זה היא
מצמצמת מדי( ,אול ג לאחר שיועלה ר זה אני סבורה שיש לפרש את היקפו באופ גמיש.

 231לטיעוני מסוג זה ראו ביתר הרחבה ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .188–185
 232ראו באופ כללי ,על פנייה יזומה של הרשות המנהלית למתנגדי אפשריי להחלטה ,בג" 3/58
ברמ נ' שר הפני  ,פ"ד יב .(1958) 1493
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למשל ,צו מוסכ שהוא בעל חשיבות מיוחדת ,בולטת וניכרת למשק הישראלי יצרי הארכה
של מועדי השימוע הציבורי ,קיו שימוע פרונטלי ,חשיפה מוגברת של מסמכי ,הכנת מסמ
נלווה ע הסברי מפורטי ותפוצה רחבה אודותיו ואודות האפשרות להגיש התייחסויות
במסגרת מגוו ערוצי מדיה .לעומת זאת ,במצבי שבה נערכי הסדרי נקודתיי ,בעלי
השפעה פחותה למשק ולציבור בכללותו ,הרשות יכולה להסתפק בר המינימלי הנדרש של
שיתו ,הנמקה ושקיפות שאליו ,כאמור ,היא אינה מגיעה במסגרת הפרקטיקה הנוכחית.
יחסיות בהחלת הנורמות הפרוצדורליות תשפר את החשש מפני התערבות יתר בשווקי ומפני
השפעה שלילית על הנכונות העסקית להיקשר בחוזי רגולטוריי .היא א יכולה לחסו
משאבי לרשות המנהלית ,שתוכל להתאי את מסגרת השיתו ,השקיפות וההנמקה לעניי
העומד בפניה.
כהערת סיו לפרק זה ,ולצד החסרי בה דנתי ,יש לציי לחיוב את השימוש שהחלה
הרשות לעשות באינפוגרפיקה – תרשימי ואיורי מזמיני וברורי המנגישי לציבור הרחב
את תכני הפעילות הרגולטורית ואת חשיבותה .מתכונת זו א שימשה את הרשות לאחרונה כדי
להסביר את ההסכמה אליה הגיעה ע שופרסל ,בעניי הסדרי בלעדיות בקניוני ומרכזי
מסחריי ,והיא הופצה ברשתות חברתיות ובהודעות לעיתונות 233.דר נוספת לשיתו הציבור
בעבודת הרשות מסתמנת במסגרת סרטוני הסבר שהרשות מפיצה וכ במסמכי שאלות ותשובות
שהיא מכינה בנושאי שוני הקשורי בפעילותה .מגמה זו ראויה להמש פיתוח והעמקה,
ובייחוד כדאי לנסות ליישמה בהקשר הרגולטוריההסכמי.

ה .סיכו
רשות ההגבלי העסקיי השכילה לפתח ולשכלל את הרגולציה ההסכמית בישראל .היא הייתה
מהחלוצות לקד ולייש חקיקה בתחו החוזי הרגולטוריי ,ובשני האחרונות נרש גידול
ניכר בשימוש במנגנו ההסכמי הסטטוטורי לש אכיפת דיני התחרות בישראל .מגמה זו היא
מעודדת נוכח מעמדה של רשות ההגבלי העסקיי כאחד מהרגולטורי המובילי ,החשובי
והמשפיעי בישראל ולאור יתרונותיו הרבי של החוזה הרגולטורי בה דנתי בהרחבה
בכתיבה קודמת 234.מאמר זה ביקש לאתר כשלי וחוסרי מסוימי בשימוש בכלי זה ,המכונה
בחוק "צו מוסכ" ,ולהציע דרכי לקידומו ושכלולו על מנת לאפשר את שגשוגה של
הרגולציה ההסכמית בהגבלי עסקיי.
הטענה המרכזית במאמר הייתה שהרגולטור האחראי על תחרות בישראל אינו נוקט
בשקיפות ושיתו ציבור מספקי בקשר להסדרי מוסכמי שהוא עור ע גורמי פרטיי
במשק .עוד הראה המאמר שמצב דברי זה אינו עולה בקנה אחד ע מגמות עדכניות
ברגולציה ,במשפט מנהלי ובדיני תחרות בעול שנסקרו במסגרתו .המאמר א הציג את הצו

 233ראו הודעה לעיתונות של רשות ההגבלי העסקיי  ,לעיל ה"ש  ;199פוסט בפייסבוק של רשות
ההגבלי העסקיי  ,לעיל ה"ש .199
 234ראו למשל ידי רגולציה חדשה ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .142–131
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המוסכ כחוזה רגולטורי – הסכמה אסדרתית בי רגולטור למפוקח – ומנה טעמי מיוחדי
לשיתו ציבור בהסדרי הנערכי בהקשר התחרותי תו הישענות על ספרות החוזי
הרגולטוריי ועל הפסיקה בתחו )בראשה בג" מתווה הגז(.
באופ קונקרטי המאמר התמקד בכמה פגמי מרכזיי שאותרו במסגרת המחקר ,בה
פגמי הקשורי בשקיפות המידע הרלוונטי להסדרי ובנגישות הציבורית לה ,ברמת
ההנמקה המנהלית ,באופני השימוש הרגולטורי באמצעי דיגיטליי ,בחינו והסברה ציבורית
ובנגישות המשפטית הנמוכה של הציבור להסדרי וליכולת להשפיע על תוכנ .בהתאמה,
הוצעו במאמר כמה המלצות עיקריות ,הכוללות הרחבת "זכות העמידה" בהליכי תגובה
לטיוטות צווי מוסכמי כ שיונהג שימוע ציבורי רחב בעניי ,הארכת זמני התגובות ,הנגשת
מסמכי רלוונטיי להסדרי ,הנפקת מסמכי מבארי נלווי להסדרי ופרסומ ,העמקת
הפעילות הרגולטורית בנושא באמצעי דיגטליי ,ובכלל זאת הגשה מקוונת של הערות,
והעמקת ההסברה לציבור ומת מידע וכלי שישפרו את האוריינות הרגולטורית של הציבור
בקשר ע צווי מוסכמי הנוגעי לתחרות .חלק מ ההמלצות קל ופשוט יחסית ליישו וחלק
אחר עשוי להתגלות כמורכב יותר ,אול לדעתי ראוי ששינויי אלה יישקלו ברצינות על ידי
רשויות המדינה כחלק ממהל חקיקתי ,מנהלי או פסיקתי.
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