
 רגולאציה

 דיויד גילה פרופסור

 

 המרצה

 בפקולטה והרגולציה של שווקים פרופסור דיויד גילה מרכז את תחום ההגבלים העסקיים

המרצה עשה דוקטוראט באוניברסיטת הרווארד בתחום  .למשפטים באוניברסיטת תל אביב

ההגבלים העסקיים וכל עבודת המחקר שלו מתמקדת בתחום זה, ברגולאציה של שווקים, 

כחבר בית הדין בעבר כיהן המרצה ובממשק שבין תחומים אלה לבין ארגון תעשייתי. 

 הגבלים עסקיים.ממונה על כיהן כ 2015 ספטמברעד  2011והחל מאפריל  להגבלים עסקיים

 

 הקורס

הקורס ילמד איך מנתחים מצבים שמשרד ממשלה יכול להכנס אליהם בצורה יומיומית ומשליכים 

ולכן יכולים לעורר התנגדויות מצד רשות ההגבלים העסקיים, או הציבור, או הגורמים –על השוק 

 התחרותי ת המצביידעו איך לנתח אהממשלתי חשוב שגם גורמים בתוך המשרד על כן  הפוליטיים.

שהם יוכלו להתמודד עם ההתנגדויות. בנושא מורכב כמו יוקר מחיה ותחרות, בעל הידע הוא זה  –

כמו סינית, אז מי שינצח התחרותי נשמע משרד הממשלתי הניתוח לעובדי השמנצח בויכוח. אם 

רד הממשלתי וזה יכול לעצור דברים שהמש –בויכוח הוא מי שבא עם ניתוח סדור, שיש לו את הידע 

מכיוון אחר, לפעמים המדיניות של המשרד עצמו  היה יכול לעשות כדי לקדם את המדיניות שלו.

ולעצור את הריכוזיות, אבל כיון שזה תחום מורכב, יכול להיות שהוא  ההיא להלחם ביוקר המחי

להמנע  את הידע הרלוונטי, הם יוכלו המשרד רוצה לברך בצעד מסוים ויצא מקלל. אם יהיה לאנשי

 מזה.

על  ,על הממשק בין משרדי ממשלה מה מתווה הגז מלמד אותנונדון, בין היתר, בשאלה 

על , על העצמאות של רגולטורים איזונים בין שיקולים לא תחרותיים לשיקולים תחרותיים,

גדולות על כוח המיקוח של קבוצות עסקיות , וההשלכה על הצרכן של בעלות צולבת בין מתחרים

 .י הממשלה והפוליטיקאיםמול משרד

על מה היא צריכה -כשהמדינה מקצה משאבי טבע או תשתיות חיוניות לקבוצות עסקיות

להסתכל? מי מציע את המחיר הכי גבוה? מי הכי מנוסה? או שהיא צריכה גם לחשוב על החשש 

 מול משרדי הממשלה.או לצבירת כוח גדול מדי אצל קבוצה עסקית מול הצרכן 

רוצה להוציא תקנות שמקדמות את בריאות הציבור אבל  , למשל,ותאם משרד הבריא

משרד יתמודד עם התנגדות של רשות ההגבלים העסקיים האיך  –חוסמות כניסה של יבואנים לשוק 

 ועם תקשורת שמציפה את הבעייה ואומרת שמשרד הבריאות מעלה את יוקר המחיה?

אם הרבנות הראשית רוצה לכבד רבנים מקומיים ביכולת שלהם לקבוע קריטריונים של 

כשרות, אבל זה פוגע בתחרות בין רשתות שיווק וספקים שרוצים לייצר בעיר א' ולמכור בעיר ב' או 

רוצים סניפים גם בעיר א' וגם בעיר ב', כיצד הרבנות תתמודד עם בקורת מצד רשות ההגבלים 

 לא להעלות את יוקר המחיה?שת ציבורית, או הרצון של השרים או הח"כים העסקיים, בקור



 2 

אם שר הרווחה מודאג מהמחירים ברשתות השיווק לפני חג הפסח ורוצה לזמן אליו את 

. האם זה רעיון טוב או רע 20%כל המנכ"לים של רשתות השיווק שיסכימו להוריד מחירים ב

 ה לברך ויצא מקלל מבחינת המלחמה ביוקר המחיה?האם הוא רצ –מנקודת הראות של שר הרווחה 

 – , מחצבה, או פרוייקט מגוריםאם משרד השיכון רוצה להקצות קרקע לקניון גדול בצפון

שרוצים  עופרקבוצת עזריאלי או קבוצת אפילו אם זה למשל ( למי להקצות? לכל המרבה במחיר

קן חדש ויחסית קטן שרוצה להכנס למי שיש לו הכי הרבה פריסה וניסיון? או לשח )?את הקניון

באילת,  לגבי משרד התיירות לעניין הרישיון לבנות מלון חדשכך גם  לאזור הזה ולא היה בו קודם?

 למי לתת את זה? לפתאל או ישרוטל או לגורם יותר קטן? – בים המלח, או בטבריה

תל אביב את כביש ירושלים  שפץאם החשבת הכללית רוצה לעשות מכרז לבחירת קבלן שי

האם לקחת את השחקנים הכי גדולים ומנוסים? האם להסתכל רק על המחיר הנמוך שהם  –

קטנים להשתתף שחקנים יותר מציעים? או לתת משקל גם לשיקולי ריכוזיות לטווח ארוך ולאפשר ל

 –אם המועצה לכבלים ולווין רוצה לאסור על יס והוט להפלות בין צרכנים  גם במחיר גבוה יותר?

אם משרד החקלאות רוצה שהמחירים שרשתות  יעלה אותם?דווקא זה יוריד מחירים או  האם

האם יועיל לצרכן או יפגע בו? השיווק משלמות לחקלאים על הסחורה יהיו שקופים, האם זה 

העובדים של חברת החשמל צודקים שהכי טוב והכי יעיל שחברת החשמל תשלוט גם על ההולכה 

 ל חשמל?של חשמל וגם על הייצור ש

נתחיל מכלי ניתוח כלליים שבוחנים צורות שונות של על מנת לענות על שאלות מעין אלה, 

ונראה כיצד בודקים את מידת התחרותיות  קרטליזאציה סמויה של השוק,ו, תחרות או אי תחרות

(עם יישום על בין מתחרים , לרבות השקעות צולבות של שוק. לאחר מכן נעסוק בסוגיות ספציפיות

כאן נדבר גם על סוגיות רגולטוריות כגון "דלת מסתובבת", כוח מיקוח של קבוצות  ווה הגז),מת

ועצמאות  חוק הריכוזיות וריכוזיות כלל משקית, עסקיות מול משרדי הממשלה והמחוקק,

איסור אפלייה בין לקוחות, חילופי מידע בין מתחרים (עם יישום על ב רגולטורים. לאחר מכן נדון

רים סיטונאיים), "סיכול ממוקד" (עם יישום על שוק הגז הביתי), אינטגראציה אנכית שקיפות מחי

. אם הזמן יאפשר, נדון גם בשוק תחליפי בין ספק ללקוח (עם יישום על הרפורמה בחברת חשמל)

 ות, והפרדת כרטיסי אשראי מבנקים.כרטיסי אשראי, בנקאשוק , החלב לתינוקות

 

, "נושא" לאו (כל החמרים יהיו נגישים באתר הקורס השעוריםעל פי נושאי  רשימת קריאה
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