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  פעילות איגוד סוכנות השחקני*-ביעה בדבר קיו* הסדר כובל ק
 

I אשית דברר 

 
גידול עצו2 ורב , ריבוי הפקות, מזה זמ3 שתחו2 ההפקות בישראל יודע עדנה מסחרית .1

קפיצת מדרגה נודעה לתחילת . ובכלל נפתח כר נרחב לפעילות, ציבי2 ובמשאבי2בתק

, שהביא בי3 כנפיו ביקוש גדול מאד יחסית, הערו8 המסחרי, שידוריו של הערו8 השני

מטבע הדברי2 מזי3 את התעשייה , ביקוש זה. להפקות מקומיות בכלל ולסרטוני פרסומת

, מאפרות, צלמי2, סוכני שחקני2, שחקני2, 2מלהקי, תסריטאי2, בימאי2, מפיקי2: כולה

 .ושאר העוסקי2 במחרוזת מעשה ההפקה, בעלי אולפני2

 

ומ3 הסת2 עקב הגידול החד מאד בביקוש לגורמי , צד הפריחה העסקית של תחו2 ההפקותל . 2

החלו להיווצר אי פה ואי ש2 התארגנויות שמטרת3 או , הייצור השוני2 במלאכת ההפקה

לא מכבר נדרשנו להתארגנות אסורה של תא מפיקי , כ:. ה בתחרות החופשיתתוצאת3 פגיע

 חר2 על הפקות הנעשות באופ3 לאשר ביקשו להטי, 2תשדירי הפרסומת בארגו3 המפיקי

עוד , קוד2 לכ3. שכ3 לשיטת2 זוהי תחרות לא הוגנת, על ידי משרדי פרסוIN HOUSE (2(פנימי 

המאגד , 3 האתיקה של האיגוד הישראלי לפרסו2נדרשנו להוראות מגבילות שנכללו בתקנו

נתקלנו בטענות בדבר נסיונות התארגנות של סקטור זה , בדומה. 1 משרדי פרסו602;בקרבו כ

 .קידו2 ענייניה2 העסקיי2 המשותפי2או אחר ל

 

מהגדולות , ניינה של קביעה זו בהתארגנות שבאו בה ארבע סוכנות שחקני2 ואומני2ע . 3

להפסיק ולשת> פעולה ע2 מפיקי2 או בימאי2 , אשר בצוותא חדא גמרו אומד, בתחומ3

 בליהוק  המפיקי2 וה3להעוסקי2 ע2 גור2 העוסק בעת ובעונה אחת ה3 בייצוג שחקני2 מו

מקור2 , והצעדי2 למימושו, היוזמה להטלת חר2 זה. וציית שחקני2 בעבור מפיקי2

רודיקה , בהתגברות התחרות שבי3 ארבע סוכנות השחקני2 והאומני2 הוותיקות יחסית

) 1988החל משנת (זהר יעקבסו3 , )1968החל משנת (לביאה הו3 , )1972החל משנת (אלקלעי 

מלהקת שהחלה , לבי3 לבנה חכי2") ארבע הסוכנות: "להל3 ()1978חל משנת ה(ופרי כפרי 

עמדת גישת ארבע הסכנות כי אי3 זה ראוי כי , ברקע הדברי2. לתת ידה ג2 בייצוג שחקני2

שכ3 הדבר מעמיד את אותו אד2 במצב של חשש , אד2 ישמש ה3 כסוכ3 שחקני2 וה3 כמלהק

 .ג3ות המסחר ההוחרוהעלול לפגוע בא, חמור לניגוד ענייני2

 

                                                 
  ). מרש2 ההגבלי2 העסקיי2; 1993במר8  15  ("1988 ;ח "בתשמ,  לחוק ההגבלי2 העסקיי432'  קביעה לפי סע;האיגוד הישראלי לפרסו2 " ' ר 1
 



הדר: שבחרו ליל: בה מגבשת דבר , פילו היו כוונותיה3 של ארבע הסוכנות ראויות ורצויותא . 4

ח "התשמ,  לחוק ההגבלי2 העסקיי22' כשמשמעותו בהוראות סע, עריכת הסדר כובל אסור

הסדר זה מונע או מפחית את התחרות בעסקי2 בי3 ארבע "). חוק ההגבלי2: "להל3 (1988 ;

יש לראות בטלת החר2 על ידי ארבע , לחלופי3. ובינ3 לבי3 זולת3, 3מנ3 לבי3 עצבי, הסוכנות

, הסוכנות כקביעת קו פעולה על ידי איגוד עסקי העלול למנוע או להפחית תחרות בעסקי2

חר> העובדה שארבע , מסקנה זו על מכונה נשארת.  לחוק ההגבלי52' כמשמעות הדבר בסע

ככל שהדבר דרוש .  בטר2 נפנו לעריכת ההסדר ויישומו משפטי8הסוכנות נטלו א> עצת יוע

 :אציג דברי2 אמורי2, לעניננו

 

II. סוכנות ומלהקות: נפשות הפועלותה 

 
עמותת " ניתנה תעודה לרישומה של 1993 במר8 4 ביו2 ;עמותת איגוד סוכנות השחקני2  .5

ה3 ארבע מייסדות העמותה וחברותיה "). העמותה: "להל3" (איגוד סוכנות השחקני2

ה3 המרכזות בידיה3 את החלק הארי של , שעיסוק3 ייצוג שחקני2 וככל הידוע, הסוכנות

 .תחו2 פעילות זה

 

באופ3 בלעדי בייצוג , יצוג שחקני2 עניינו הסדר של שליחות לפיו תעסוק הסוכנת או הסוכ3י . 6

סרטי , 2סרטי פרסו, בכל הקשור להשתתפות השחק3 בסרטי2, השחק3 מול שוכרי שרותיו

. בהקלטות וכדומה, )פרסו2 מדיה קטלוגי2, שלטי חוצות, מודעות(מסעות פרסו2 , טלווזיה

תו: שהיא משתדלת , הסוכנת מייצגת את השחק3 בנוגע לצד הכספי של ההתקשרות עמו

הזמנות עבודה כאלה יתקבלו . אצל המפיקי2 להשיג בעבורו את מירב ההזמנות לעבודה

שעל פי תוצאותיה2 יבחר , )AUDITIONS(חק3 במבחני בד שהבעיקר3 על דר: השתתפות 

נבדקת , לעיתי2. המפיק והבמאי את השחקני2 העוני2 על איפיוני ההפקה ודרישותיה

. או שיגור תצלומי2, התאמת השחק3 על דר: משלוח של קלטת וידאו המדגימה את כישוריו

 מכלל 20%עור של יבדר: כלל בש, תמורת שרותיה גובה הסוכנת מהשחק3 עמלה מוסכמת

 .הכנסותיו

 

קידו2 עניינ2 והאינטרסי2 המקצועיי2 של חברי "טרותיה המוצהרות של העמותה מ . 7

. "על כל הכרו8 בכ8, מעט כל נושא הקשור לניהול העסק עצמול, העמותה בתחו2 הבמה

אשר הביעה את החשש , הקטע המודגש הוס> בעקבות התערבות יחידת ההגבלי2 העסקיי2

וכי , ותה עלולה להוות מסגרת ליצירת הסדרי2 כובלי2 בדמות תיאו2 בי3 מתחרי2כי העמ

תיקו3 , אכ3. בהתא2 א> תוקנו מסמכי הייסוד של העמותה. יש לוודא שכזאת לא יקרה

בחצר העמותה נבטו הסדרי2 בדיוק מ3 : הסוכנות לחוד ומעשי ארבע, מסמכי הייסוד לחוד

 .הסוג שאת נביטת2 ביקשנו למנוע

 

באמצעות משרד , עוסקת זה מספר שני2, לבנה חכי2' גב ; CASTING ליהוקהשרד מ .8

תפקידו של המלהק או . בליהוק סרטי פרסו2 קולנוע וטלוויזיה, "מסטינג"הנושא את הש2 



המלהקת הוא להציע להחלטת המפיק והבמאי שחקני2 וניצבי2 המתאימי2 לדמויות 

מזמי3 את מירב והמלהק מקב8 . וכננתולאפיו3 המתבקש והמשתמע מתסריט ההפקה המת

ואלה עוברי2 מבח3 בד המתבסס על , השחקני2 שלדעתו עשויי2 לענות על ציפיות המפיק

המלהק נשכר על ידי . כזה הלקוח מהתסריט המיועד, בדר: כלל, ביצוע מקטע אומנותי

 .ולה2 הוא חב חובת אמו3, המפיק או הבימאי

 
על דר: , ל דר: פנייתו אל סוכני השחקני2עליי2 המלהק יאתר את השחקני2 הפוטנציא .9

פנייתו הישירה לשחקני2 שאינ2 מיוצגי2 על ידי סוכ3 או על דר: של גילוי שחקני2 חדשי2 

יצייר את , יתאר המלהק את התפקיד שאיושו מתבקש, בפנייתו להזמנת מועמדי2. וכדומה

 .מאפייני הדמות והשתלבותה במכלול ההפקה

 
המלהק הוא . א: משיקי2, יצוג שחקני2 מהווי2 שני תחומי עיסוק נפרדי2ליהוק וי, אכ3 .10

כאשר הראשו3 מסייע בידי האחרו3 לבחור ולהתאי2 מקצועית את , שלוחו של המפיק

האמו3 על , סוכ3 השחקני2 הוא שלוח של שחקניו. השחקני2 לתשב8 התפקידי2 שבהפקה

 אפשרויות עבודה בתנאי שכר 3 מגוובכלל זה השגת, חיולקידו2 ענייניה2 המקצועיי2 של שו

להשביע ציפיותיה2 , ואליה2 ישא עינו, המלהק יביא לחמו מהמפיק והבימאי. נאותי2

סוכ3 . ולתרו2 להצלחת ההפקה על דר: שיבוצ2 האופטימאלי של השחקני2 שבנמצא

יבקש הסוכ3 להגדיל , מחר: השחקני2 לעומת זאת פועל בחוליה אחרת בשרשרת ההפקה

; השבחת המצאי והגדלת היק> הפעילות, ל דר: גיוס2 של שחקני2 נוספי2עותו היק> סוכנ

על , את מירב האפשרויות, לבימאי ולמלהק, הסוכ3 ישא עיניו ליכולת להציע למפיק, מאיד:

כאשר כל , באופ3 שהכנסות השחק3 וסוכנו יגדלו, מנת שיוכל להשיג לשחקניו יותר עבודה

 .תחו2 מזי3 רעהו

 
. קני2 יפגשו שעה שהמלהק יבקש להזמי3 את שחקני הסוכ3 למבחני בדחכ3 השהמלהק וסו .11

כניסה זו . הסכסו: שבמוקד ניננו נעו8 בכניסתה של המלהק חכי2 ג2 לתחו2 ייצוג השחקני2

בי3 א2 כמלהקת , הביאה את ארבע הסוכנות לחבור על מנת לאל8 את חכי2 לבור את  דרכה

 .צטברא: לחלופי3 ולא במ. ובי3 א2 כסוכנת

 

III. תלונה וממצאי חקירתהה 

 
הקובלת על כ: ,  הוגשה אל הרשות להגבלי2 עסקיי2 תלונת לבנה חכי19932בחודש דצמבר  .12

גמרו אומר לנשלה , שחברות העמותה העוינות את החלטתה לעסוק בליהוק וייצוג שחקני2

מכתב ביקי2 ופנו לבימאי2 ומפ, טכסו חברות העמותה עצה, לפי הנטע3. מאחד מעיסוקיה

כי מי שיעסוק ע2 גור2 , למעשה, המזהיר") הודעת החר2: "להל3 (1993 בנובמבר 18מיו2 

וזו לשו3 המכתב החתו2 בידי . הפועל בליהוק וייצוג שחקני2 יוחר2 על ידי ארבע הסוכנות

 :ר העמותה"יו, רודיקה אלקלעי' גב

 



, יהוק ובייצוג שחקני*בל, בו זמנית, אחרונה התרבו באר9 סוכנויות העוסקותל .1  

דבר אשר פוגע בשחקני* מחד ובסוכנויות המייצגות מאיד8 ויוצר ניגוד 

 .אינטרסי* בי; הצדדי*
לאור התגברות מספר הפרסומות וסרטי הקולנוע המופקי* בישראל והדרישה  .2  

הרינו להודיע8 כי נשמח להמשי8 ולשת> עמ8 פעולה " לאודישני*"לשחקני* 

נפסיק לאלתר את , והפקות אול*" אודישני*" ל*שחקניבכל הקשור במשלוח 

או יעסוק בליהוק וייצוג /אשר עוסק ו, או כל גו>/שיתו> הפעולה ע* כל אד* ו

 .בו זמנית
או גו> /כי בא* יסתבר כי הנ8 משת> פעולה ע* אד* ו, הרינו להודיע8 .3  

ולה להפסיק לשת> עמ8 פע, נאל9 לצערנו, העוסקי* ביצוג וליהוק בו זמנית

 ...בשל הבעייתיות הכרוכה בנושא

 
, המתלוננת, במסגרתה נחקרו חברות העמותה, בעקבות התלונה התקיימה חקירה מטעמי .13

מנהלי הפקות ומנהלת היחידה לסרטי2 בלשכת הפרסו2 , וכ3 נגבו הודעות ממפיקי סרטי2

, 2ממצאי החקירה מלמדי2 כי על דעת ארבע הסוכנות שוגרה הודעת החר. הממשלתית

שהבהירה כי , ר בנוגע לחלק מ3 המפיקי2 לווה המכתב בפנייה אישית של מי מהסוכנותשכא

ארבע הסוכנות לא תספקנה שחקני2 למי שינהל עסקי2 ע2 גור2 המקיי2 בידו את שתי 

למעשה , ואריזת הפרשה בעטיפה עקרונית, חר> הלשו3 הכללית.  ליהוק וייצוג;המלאכות 

התחרות ע2 האחרונה גרעה מפרנסת3 של חברות . וננתריכזו הסוכנות חיציה3 במתל

 .והצטיירה בעיניה3 כתחרות לא הוגנת, העמותה

 
עוד מצביע חומר החקירה על כ: שפעילות חברות העמותה גלשה לעיתי2 לתחומי2  .14

תנאי התקשרות ותחומי2 אחרי2 שהתיאו2 בה2 , כגו3 תיאו2 מסחרי, מסחריי2 עסקיי2

 .תבי3 מתחרי2 אסור בתכלי

 
הרעיו3 להקמת איגוד מקצועי לסוכנות , רודיקה אלקלעי, ר העמותה"כעולה מהודעתה של יו .15

ביקשו אז ארבע הסוכנות להקי2 , בהתא2. שחקני2 התגבש כבר לפני כשנתיי2 ומחצה

, תשמור על אתיקה מקצועית, עמותה שתוודא כי מלאכת ייצוג השחקני2 תתנהל כשורה

 .יי2 רלבנטיי2עמקצוותיצור קשרי2 א2 איגודי2 

 
מוקד הסכסו: ע2 לבנה חכי2 הוסבר על ידי אלקלעי בכ: שהראשונה פוגעת בפרנסת  .16

תפקידה הכפול של חכי2 כמלהקת ומייצגת שחקני2 יוצר ניגוד אינטרסי2 . האחרונה

, לשיטת אלקלעי, בנוס>. המתבטא בכ: שחכי2 המלהקת תעדי> את שחקני חכי2 הסוכנת

 .ננה נאות והוגנתיכי2 אצורת עבודתה של ח

 
, ר העמותה לבד"התקיימו פגישות בי3 יו". להגיב ביחד"החליטו חברות העמותה , נוכח אלה .17

בפגישות אלה נדרשה חכי2 לבחור או בליהוק או . לבי3 חכי2, וביחד ע2 חברות העמותה

להענות לדרישת חברות , בעל פה ובכתב, בשלב מסויי2 אכ3 התחייבה חכי2. בייצוג



החליטו ארבע הסוכנות לשלוח את הודעת , משלא עמדה חכי2 בהתחייבותה זו 2.  העמותה

 נתבקש שכפול המכתב, הודעה זו נוסחה בהתייעצות ע2 היוע8 המשפטי של העמותה. החר2

 .והתבקשה ערכית רשימת משרדי ההפקה אליה2 ימוע3 המכתב, במאה עותקי2

 
נועד , מחד. וכנות למצב של ניגוד ענייני2סנקלעו ג2 ארבעת ה, משהוטל החר2, פרדוקסלית .18

ואפשר שבעקיפי3 לשפר את מצב2 של , החר2 להשיג את מטרת ביצור מעמד הסוכנות

עות משיגור שחקני2 למבחני הבד שארגנה חכי2 הימנ, מאיד:. השחקני2 המיוצגי2 על יד3

וספת תב. משמעה פגיעה מיידית וישירה בהזדמנויות התעסוקה הפתוחות בפני השחקני2

 .כי השחק3 ימצא את דרכו באופ3 עצמאי אל מבח3 הבד, החשש

 
שכ3 תו: שט> החיי2 נענו הסוכנות לפניות , החר2 לא בוצע על כל תגיו ודקדוקיו, מעשית .19

חלק3 כלל לא חדל לשלוח שחקני2 למבחני בד של מפיקי2 או , ות של בימאי זה או אחרישיר

מציינת , למשל, כ:. ועוד, מוצעי2 על ידי חכי2השדרשו קיו2 מבח3 בד בנפרד מהמועמדי2 

אלקלעי כי היא לא אמרה לא> שחק3 משחקניה שלא להופיע למבחני בד שבעריכת2 לוקחת 

 .לא להענות לבקשת חכי2 לשגר אליה את שחקניהא2 כי ביקשה היא ש, חלק חכי2

 
לצד עבודת3 , כי בעבר עסקו א> חברות העמותה, לא יהיה זה למותר לציי3,  בשולי הדברי2 .20

חדלו אלקלעי , משהתפתחו עסקי הקולנוע, ברבות השני2 3. ג2 בליהוק, כסוכנות שחקני2

                                                 
לאור ההתפתחויות "כי ,  מודיעה חכי# לעמותת הסוכנות וחברותיה20.12.92במכתבה מיו# , כ! 2

סוכנות .. .וסק בליהוקע casting משרד ... כולכ4 יחד וכל אחת לחוד, האחרונות הנני להבהיר לכ4
, ח זמ4התהלי! יק.... מ"השחקני# נמצאת בתהלי! של מעבר לטיפולה שלחברת גלעדי הפקות בע

מודיעה העמותה לחכי# כי מאחר ולא עמדה , בהמש!. "י הערכתי עד סו; פברואר"עפ
 .בהתחייבותיה מופסק שיתו; הפעולה עמה

, שתצלומו מצוי בתיק, 83' עמ, "עול# האשה"בכתבה עיתונאית שהתפרסמה בירחו4 , למשל, כ! 3
לכ4 כל מי ששכר או שוכר , אני בהחלט מודעת לבעייתיות שבעני4"אומרת מצוטטת לביאה הו4 כ

לא יבחר לליהוק , מי שחושב אחרת. חייב להיות בטוח בהגינותיו ובטוהר כוונותי, את שירותי
לבחור שחק4 שלי  לעול# לא אשכנע במאי, שא# ברצוני להמשי! לעבור בליהוק, וב4מכ. סרטיו

 ".י#במקו# להציע לו את השחק4 המתא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



נטע3 כי כפילות זו . ורק הו3 המשיכה למשו: בעול שתי המלאכות, וכפרי לעסוק ג2 בליהוק

שכ3 נוצרה תחושה כי , הקימה עליה שחקני2 שהתמרמרו על אי מת3 זכות מבח3 הוג3

בנסיבות אלה פנו . תח גדול ובולט יותר בסרטי2 המלוהקי2 על ידהו3 זוכי2 לנהשחקניה של 

 .שלושת הסוכנות אל הו3 בהצעה שתחדל א> היא מלעסוק בליהוק

 
התגלגלו הדברי2 כ: שלפני כשנתיי2 החליט חברות העמותה כי ה3 תעסוקנה רק בייצוג  .21

 כי ייצוג וליהוק החלטה זו התקבלה משו2 שהסוכנות נוכחו לדעת, לדברי אלקלעי. שחקני2

, החלטת הסוכנות למשו: יד3 מליהוק התבטאה. בעת ובעונה אחת פוגע באינטרס השחקני2

 .יהוק בהיק> של ממשלבאובד3 הכנסות , לדעת3

 

VI. יגוד הענייני*נ 

 
כחוט השני שזורה טענת ארבע הסוכנות כי המניע להתאגדות3 והטלת החר2 נעו8 בכ:  .22

בהסבירה כי , היטיבה לנסח זאת הו3.  בניגוד ענייני2 ואינה אתיתחכי2 נגועה שפעילותה של

כדי לא ללהק את " קדוש"אד2 שיש לו סוכנות ומקבל על עצמו ליהוק צרי: להיות 

איננה בבחינת ": הקדושה", כידוע. השחקני2 בסרט על ידי שחקני2 המשלמי2 לו עמלה

 .הנחת עבודה מעשית בעולמנו אנו

 
, היו ביניה2. אלו על ידינו בדבר ניגוד הענייני2 אינה עשויה עוד אחדעמדת המפיקי2 שנש .23

שגרס כי ניגוד הענייני2 בי3 מלהק לסוכ3 הוא , מ"ישראפיל2 בע' כמו צבי שפילמ3 מחב

כמו יצחק גינסברג , אחרי2. ולכ3 לעול2 לא יעסיק כמלהק מי שעוסק ג2 כסוכ3, מהותי

א: בגלל , גרס כי עשוי להיווצר ניגוד אינטרסי2מ ש"זיה בעילנוע וטלווחלו2 הפקות ק' מחב

כמו רו אקמ3 , היו שסברו. אי3 הכרח להפריד בי3 שני התפקידי2, היקפו הקט3 של השוק

וממילא , כי בפועל אי ניגוד ענייני2 בי3 המלהק והמייצג שחקני2, מ"ירקו3 הפקות בע' מחב

 .המפיק או הבימאי מופקד על בחירת השחקני2

 
לפחות חשש לניגוד , אי3 ספק כי מתקיי2, ראשית: מצב הדברי2 יחסית פשוט, בעיניי .24

ניגוד ענייני2 זה אי3 בו כדי , שנית. וא> למעלה מכ:, ענייני2 בייצוג שחקני2 וליהוק2

ואי3 בו כדי לגרוע , בדמות הטלת חר2 ישיר ועקי>, להכשיר או להצדיק עריכת הסדר כובל

 .מחומרת המעשה האסור

 

                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 



אסור לו להמצא במצב שבו , שכל מי שמבצע פעולה או ממלא תפקיד עבור זולתו, ואהכלל ה .25

ועליו לראות תמיד , שלו או של מקורביו, עלול להיות ניגוד אינטרסי2 בי3 האינטרס העצמי

אסור לאד2 , א: למעלה מזאת, את האינטרס של זה שלמענו הוא פועל כאינטרס המכריע

ת ניגוד אינטרסי2 בי3 האינטרס של זה שלמענו הוא פועל  עלול להיווכזה להימצא במצב שב

הכלל צופה פני . מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטר2 יארע. ובי3 אינטרס אחר כלשהו

  4.עתיד

 
. החשש לניגוד ענייני2 צומח לא רק שעה שמדובר במשוא פני2 או דעה משוחדת ממש .26

, הכרתי;שאפילו באופ3 תת,  עצמו אד2 במצבדמעמי, החשש יתעורר כאשר מטבע הדברי2

שהרי קרוב , טרס למענו הוא אמור לפעולעלול הוא להעדי> את האינטרס שלו על פני האינ

תחו2 פעולתו העיקרי של הכלל האוסר להמצא במצב בו קיימת , ודוק 5.אד2 אצל עצמו

 הדי3 מכיר. א: לא רק בו, אפשרות ממשית של ניגוד ענייני2 הינו בדיני המינהל הציבורי

זהו הדי3 . כלפי רעהו)  loyalty(כי במקרי2 מסוימי2 נתו3 אד2 במצב של אמו3 , בכ:

ובמצבי2 נוספי2 שבה2 בידיו של אד2 אחד הופקד , ביחסי2 שבי3 שולח לבי3 שלוחו

 6.אשר על הפעלתו הוא אמו3, אינטרס של אחר

 
הדרישה הינה . ר על האינטרס האישיומקובל כי אי3 לדרוש מהשלוח ויתור גמ, יחד ע2 זאת . 27

. שלא יהיה קונפליקט בי3 האינטרס האישי של השלוח לבי3 האינטרס האישי של השולח

 פעולה שעלול והסכמה מצד השולח לכל, לש2 כ: דרוש בראש ובראשונה גילוי מלא לשולח

 7.להיות בה ניגוד אינטרסי2

 
דואגת ג2 להסדרת תחומי העיסוק תו: , ה או אחרבהסדירה מקצוע ז, א> הכנסת, לעיתי2 .28

קביעת החובה להימנע מהימצאות במצב של חשש לניגוד ענייני2 ואיסור ביצוע עיסוקי2 

 8.בנוס> לעיסוק המוסדר

                                                 
  >דברי השופט פוזנר  ב, השווה; 11) #"תש(' משפטי# י יגוד אינטרסי# במילוי תפקיד נ, ברק' א  4

Sally Beauty Co. v. Nexxus products co. inc. 801 f. 2d 1001, but notions of conflict of 
interest are” מציי4 כי ה 1010 (7th cir. , 1986) not the same in law and in business, and judges 
can go astray by assuming that the legal - services industry is the pattern for the entire 
economy. The lawyerization of america has not reached that point. 
 

           
 .676, 673ד טו "פ, 'משה יערי ואח. מ נ"ולמי גיל בעא 279/60צ "בג' ר 5
) 2(ד לד "פ 'קוה ואחמועצת עירית פתח ת. בעיריית פתח תקוה נ" הליכוד"יעת ס 531/79צ "בג' ר 6

566 ,570. 
 
 
 
יש והשולח , למשל"המציי4 , )1975 (391 > 390, 386' עמ 1965 >ה "תשכ, וק השליחותחברק . א 7

או כי יפעל בש# של שלוחי# שוני# לנושא , מסכי# כי השלוח יעשה פעולת שליחות ע# עצמו
 ".שליחות אחד

 
כל אזרח או תושב של המדינה זכאי " לחוק כי 1' הקובע בסע, חופש העיסוק: חוק יסוד, השווה 8

ויה ומטעמי# אלתכלית ר, אי4 מגבילי# זכות זו אלא בחוק;  ידאו משלח, מקצוע, לעסוק בכל עיסוק



א עיוננו כא3 אינ2 בבחינת מקצועות שהעיסוק בה2 הוגבל או הוסדר על ידי העיסוקי2 נשו 

 גדרות או מציבה סייגי2 אתיי2 תוממילא אי3 כל הוראת די3 מיוחדת הקובע, המחוקק

 9.לפעילות העוסקי2 בתחו2

 
של חשש לניגוד בנסיבות המתוארות לא תמלט  המסקנה בדבר קיומו , לגופה של סוגייה .29

או , המלהק הינו שלוחו. ענייני2 בי3 תפקידו של המלהק לבי3 תפקידו של סוכ3 השחקני2

תו: שהוא אמור להעמיד , הוא חב לאחרו3 חובת אמו3. של המפיק והבימאי, לפחות שליחו

ושיקולי2 אלה , יקולי2 הרלבנטיי2 להפעלתה של אותה סמכותשלנגד עיניו את מכלול ה

המחויב לדאוג ,  א2 בעת ובעונה אחת משמש המלהק ג2 בתפקיד סוכ3,פשיטא. בלבד

, מנו מקבל הוא את שכרוומ 10,כמיטב יכולתו לקידומו המקצועי של השחק3 לש2 העסקתו

בהשגת המיטב ששוק השחקני2 יכול להציע ) והמפיק(י הוא במצב שאינטרס המלהק ומצ

מתערבב באינטרס הסוכ3 להגדיל הכנסותיו על ידי קידו2 השחקני2 המצויי2 עמו בהסכמי 

 .ייצוג

 
ל דר: במישרי3 או ע, א2 נחיל על מצב דברי2 זה את העקרו3 הקבוע בדיני שליחות, אול2 .30

 סוכ3 נוהג בהגינות ומביא לידיעת השולחי2 ;נמצא כי א2 המלהק , ההיקש והגזירה השווה

הברירה היא בידי המפיקי2 . לכאורה יוצא הוא כדי חובתו, את דבר החשש לניגוד ענייני2

ג2 . א2 לאיו,  א2 מבקשי2 ה2 לקבל את שרותיו של מלהק כזהטלהחלי, והבימאי2

א2 לא תביא לזירת , קת ג2 בייצוגסלהבי3 כי לדעתה מלהקת העומדבריה של אלקלעי נית3 

. תגרו2 לפגיעה בשמה הטוב ובמוניטי3 שנזק> לזכותה, מבחני הבד את העידית שבשחקני2

 .באילו תנאי2 ותמורת כמה, תנאי השוק יכתיבו מי יעבוד, ממילא

 

                                                                                                                                            
משפט , 1חוברת ', כר! א, זכויות יסוד מוגנות: מהפכה החוקתיתה, ברק. א' ר. של טובת הכלל

 2חוברת ', כר! א, ההיק; וההגבלות: כויות אד# מוגנותז, ברק. א; )1992 >ב "תשנ (9' וממשל עמ
 ).1993ג "תשנ(
 
 
אי4 זה מסמכותו של , אפילו מתקימת נורמה האוסרת פעילות כזו או אחרת, כי בכל מקרה, דומה 9

אי4 מוסמ! , מכל מקו#. אלא עני4 הוא לרשות המוסמכת לעשות כ4, סקי לאכו; את הנורמהאיגוד ע
 Selfבבחינת , איגוד עסקי לקבוע נורמות אתיות או אחרות שיש בה4 כדי לפגוע בתחרות ובאיכותה

regulating institution. 
 
נוסח ההסכ# הנחת# בי4 שחק4 לבי4 סוכנות , אה למשלר, להתחייבות זו של הסוכ4 הבלעדי 10

 ".סוכנות בלעדית"והנושא את הכותרת , קסטינג של לבנה חכי#
 
 
 
 
 
 
 
  



ת> את רס3 ניהול לא רשאיות היו ארבע הסוכנות ליטול במשו, אול2 יהא הדבר אשר יהא .31

ענ> פעילות3 להטיל חר2 ישיר ועקי> על מי שבעיניה3 מתחרה בה3 תו: הימצאות במצב של 

 .ניגוד ענייני2

 

V. התשתית המשפטית-סדר כובל ה  

 
בדר: של אי שיתו> פעולה עמו וע2 , החלטה מתואמת בדבר הטלת חר2 על מתחרה, אכ3 .32

 לחוק 2' עסנוסחו הרחב של ". דר כובלהס"אחרי2 שישתפו עמו פעולה מהווה בעליל 

ההגבלי2 העסקיי2 יפרוס מצודתו ויאסור על כל סוג החלטה מתואמת בי3 מתחרי2 הבאה 

מיטב כשרונו , להכתיב למתחרה דרכי פעולה ולמנוע את חרותו לנהל את עסקו כראות עיניו

 :באומרו כי, זיילר. מדרש פרשנות מרחיבה זו הוסבר על ידי הנשיא ו. ויכולתו התחרותית

 
מחוקק נאל9 להשתמש בהגדרות רחבות מאוד בחוק הוא רצה להטיח לעצמו את ה 

הקיימות , והכמעט אי; סופיות, כל הואריאציות והאפשרויות הלא רצויות" לכידת"

שימלא , על בתי המשפט לית; לחוק פירוש... בעשיית הסדרי* ובניהול עסקי*

 של הטיפת* חוצש כדי לא לאפשר תפקיד של מסננת בעלת חורי* צרי* מספיק

אבל שיהיו רחבי* מספיק כדי לא ללכוד ענייני* , מקרי* שהחוק ביקש ללוכד*

 11.ונושאי* שאינ* מעניינו של החוק

 
אימ8 חוק ההגבלי2 את מגמת ההרחבה שננקטה על ידי החוק " הסדר כובל"לעניי3 הגדרת  .33

במקו2 לתחו2 גדרות על . וא> הוסי> עליה, 1959 ;ט "תשי, הקוד2 חוק ההגבלי2 העסקיי2

, ת שהעיקר בה הוא מניעת תחרותהתווה החוק הגדרה כללי, ידי רשימת מקרי2 ספציפיי2

נקבעה רשימה , לצידה של הגדרה כללית זו. לחוק) א (2' סע; הלהגבלתה או החשש מפני א

) ב (2' סע; של כבילות שההסדרי2 הכוללי2 אות3 יועמדו בחזקת2 כי ה2 הסדרי2 כובלי2

 12.לחוק

 
אלא א2 נתקבל לכ: , סדר כובלעל פי ה, או הימנעותו מעשותו, האיסור על עשיית דבר ,מכא3 .34

47' סע; מקימה ביצוע עבירה פלילית, הפרת איסור זה.  לחוק ההגבלי42' סע; אישור כדי3

וממיטה היא בטלות על ההסכ2 ,  לחוק50' סע; מקימה ביצוע עוולה נזקית, לחוק) 'א(

 ;ג "התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי2 31 ; 30' סע; כ2 כזהסא2 היה ה, המכיל את הכבילה

1973. 

 

                                                 
 לפסק הדי4 18>19' עמ) טר# פורס# 9.5.980 ('פטרולגז ואח. נ' ורי קיסי4 ואחא) #"י (396/87. א.ת 11

 .599) 3(ד מו "פ ,מדינת ישראל. נ) 1969( הישראלית טרולגז חברת הגזפ 902768/א "ע; המודפס
בסעי; ", 42, 39'  עמ,1647ח "ה, 1983 >ד "התשמ, דברי הסבר להצעת חוק ההגבלי# העסקיי#' ר 12

באה רשימה של נושאי# שבה# השלכת ההסדר בי4 הצדדי# על צמצו# התחרות אינה ) ב(קט4 
חנ# בכל מקרה לאור בהסדרי# אלה ייראו כהסדרי# כובלי# מבלי שיהא צור! ל. מוטלת בספק

 ".המבח4 הכללי האמור



התופעה של הטלת חר2 מוכרת כהפרה בוטה של דיני התחרות ג2 בשיטות משפט אחרות  .35

כוללת )  collective boycott(הטלת חר2 . שנאכ> בה3 האיסור לעריכת הסדרי2 כובלי2

מגור2 , סחורות או שרותי2, ותנאו לק, החלטה משותפת של גורמי2 עסקיי2 לא לספק

, שהיא לעיתי2 קרובות אופקית, הגבלה זו בי3 מתחרי2. עסקי2עסקי נתו3 או סוג של 

מלהחליט באופ3 עצמאי על , מגבילה את חרות2 המסחרית של מנהלי העסקי2 המעורבי2

משמש החר2 בידי איגוד עסקי או בידי מתחרי2 , לעיתי2 קרובות.  מדיניות2 המסחרית

 .מו הכתבת מחירי מינימו2כ, עי להבטיח ציות לכללי2 אחרי2 הבאי2 להגביל תחרותצכאמ

 

מכריז על כל הסדר המגביל מסחר כעל לא , האמריקאי  sherman act ; ל1ג2 בסעי> , כ: .36

, הטלת חר2 מסחרי מהווה הפרה בוטה של האיסור האמור. ועל כל צד לו כעל עבריי3, חוקי

 13.ומבלי שבית המשפט יידרש לסבירות ההסדר וטעמי,  )per se(והיא כשלעצמה אסורה 

בית  14. המונח חר2 מכסה את כל מגוו3 אפשרויות הסירוב המשות> לעסוק ע2 אחרי2

אפילו מיועד החר2 למניעת  15,המשפט לא יידרש לטיבה של המטרה שלשמה הוטל החר2

 16.העתקה של עיצוב מוצר שנעשה על ידי אחרי2

 
אוסר עריכת כל  1958לאמנת רומא משנת ) 1(85סעי> , במשפט הקהילה האירופית, בדומה .37

, הגבלה או עיוות התחרות בשוק המשות>, הסכ2 או הסדר שמטרתו או תוצאתו מניעה

הטלת חר2 , בהתא2. ובמיוחד אסורי2 הסדרי2 הקובעי2 מחירי2 או המחלקי2 את השוק

שבה3 הטלת חר2 כזה תזכה לחסות  וקשה לראות נסיבות ,)1 (85' קיבוצי אסורה על פי סע

תרומתו למשק , שעניינו הצהרת הנציבות כי הסדר מגביל כאמור, )3 (85' בצל הפטור של סע

 17.ולציבור הצרכני2 מצדיקה אישורו

 
, כמובנו הנכו3 של המושג" הסדר כובל"לכדי , העמותהחברות , באו הסוכנות, בנסיבות העני3 .38

2' וה3 לחלופי3 מכוח ההגדרה האיכותית הקבועה בסע, )ב(2' ה3 מכוח החזקה הקבועה בסע

 :ודבר קיומ2 לענייננו, אעמוד בקצרה על היסודות הנדרשי2). א(

                                                 
 antitrust sullivan, . l 229) 1977(' ר 13
 a method >המגדיר חר# כ  s.u 438 barry. v. fire & marine insurance co.  531, 541) 1978(' ר 14

of pressuring a party with whom one has a dispute by witholding, or enlisting others to 
withold, patronage or services, from the targat" . 

15) 1930 (30 .s.u 282 unitad states,. v.  paramount famous lasky corp  מ להתייחס "ש# סירב ביה
 .היה סביר וראוי, תניית  בוררות, בקשהלטענה כי האמצעי שאכיפתו הת

16 ) 1941(457 . s.u312 ftc, . Fashion originatorws guild of america v נדחתה הטענה כי ש #
ני4 זה ההסדר בע. הגבלת התחרות תגביר את התועלת החברתית לעומת המצב של תחרות חופשית

"  style pirates"נער! בי4 מעצבי אופנה של לעסוק ע# א; קמעו נאי שמכר מוצרי# שנעשו על ידי 
ומכרו את המוצר במחירי# , העתיקו אות# ללא רשות, אשר רכשו את מוצרי האופנה המקוריי#

 .מוזלי#
 ,the commission ) prohidited(horizontal agreements butterworths competition law' ר 17
 considers א; מודגש כיש # . 

Ii/238 (j. pheasant, ed. ,1993) a collective boycott the objective of which is to eliminate a 
troublesome competitor, to be a particularly severe violation of the rules of bellamy & child, 
common mardet law of competition  שווה ג#ה  competition. Pa. 208 fn 87 (1993). 



 
כל צורה והיא מיועדת לחבוק ,  לחוק ההגבלי12' הגדרתו של זה מצויה בסע ; "הסדר" .א 

, כללהמבמפורש ובי3 "בי3 א2 , הסכמה והבעת רצו3 בי3 מי שמנהלי2 עסקי2, של קשר

 ".ובי3 א2 לאיו, בי3 א2 הוא מחייב על פי די3, פה או בהתנהגות;בי3 בכתב ובי3 בעל

 
במקרה שלפנינו התגבש ההסדר בי3 ארבעת הסוכנות במרוצת התקופה המתוארת   

והצעדי2 הנלווי2 למשלוח , במשלוח הודעת החר2כאשר לשיאו הגיע ההסדר , לעיל

פגישות ע2 חכי2 והעלאת , קדמו להודעה זו התייעצויות בי3 ארבעת הסוכנות. ההודעה

ותבחר תחו2 פעילות בלעדי שבו  הדרישה בפניה כי תחדל מלפסוח על שני הסעיפי2

וההודעה , חליפת המסמכי2 המחייבי2 את חכי2 לחדול מפעילות כפולה, תעסוק

משותפת של העמותה בדבר הפסקת שיתו> הפעולה ע2 חכי2 משו2 שלא עמדה ה

 .תובהכבהתחייבותה ה

 
כ: . אי3 צור: שהביצוע יהיה מושל2" הסדר"בנדו3 זה יוער כי לש2 גיבוש יסודותיו של   

אי3 בעובדה שהחר2 לא בוצע על כל פרטיו ודקדוקיו כדי להעלות או להוריד לעני3 עצ2 

כאשר ייתכנו נסיבות שבה3 עצ2 חילופי המידע בי3 המתחרי2 עשוי שיפול  18,קיומו

 19.בגדר הסדר אסור

 
מונח זה פורש מצודתו על כל בני האד2 המנהלי2  "י; ביני אד* המנהלי* עסקי*ב" .ב 

הנפשות , במקרה שלפנינו 20. לרבות עסק המתנהל שלא למטרת רווח, עסקי2 כלשה2

 .עלות כול3 ה3 בבחינת בני אד2 המנהלי2 עסקי2הפו

 
שבהסדר " כבילההחזקת "יסוד  ; בדבר הסדר כובל) 3) (ב (2'  חזקת סע;יב ההגבלה ט .ג 

לפיה כל אחת מה3 תימנע מלשת> , שזור בהסכמה שהתגבשה בי3 ארבעת הסוכנות

את וא> תימנע או תשתדל להמנע מלעסוק ע2 אי מי אשר יעסיק , פועלה ע2 חכי2

לפיה יראו ) 3)(ב (2' הסכמה זו מקיימת בה את חזקת הכבילה האמורה בסע. חכי2

                                                 
' עמ, חיבור לש# קבלת תואר דוקטור, קוח פרטי על הגבלי# עסקיי# בישראלפ, ורונובסקיב. מ' ר 18

לפי החוק די בעצ# עשיית ההסדר מבלי שהתלווה לכ! כל פעולה על פיו "המציי4 כי ) 1982 (51
 ג#, השווה". א# ההסדר לא נרש#, כדי להוות עבירה על החוק

bellamy & child, common market law  of competition if an agreement clearly has מצייני# ה
 the object of restricting competition (4th ed., 1993) יכ,  בנוגע להסכמי# שלא יושמו107>2' בסע

and potentially affects inter state trade, arguments that it was never put into effect are 
generally irrelvant to the application of article 85 (1), save iv mitigation a.d. neale and d.g. 
goyder, the antitrust laws of the U.S.A 40-41 (3ed., udo of any fine 1980).  

 : ראה, י מידע כהסדר כובלולדוגמאות בה4 ראו בחילופ 19
american colunm & lumber co. v. United states, 257 U.S. 377 (1921); United states v. 
American lineseed Oil Co. 262 U.S 371(1923) S. Ross, principles, ראה ג# ו United States v. 
Corp of America 393 U.S 333 (1969) of Antitrust Law 182 (1993).  

) 3(ד מו "פ 'מדינת ישראל ואח. מ נ"בע) 1969(טרולגז חברת הגז הישראלית פ 902768/א "ע' ר 20
599 ,603. 



האנשי2 ... לפי, כולו או חלקו, חלוקת השוק"הסדר כהסדר כובל שבו הכבלה נוגעת ל

 ".או סוג האנשי2 שעמ2 יעסקו

 
א2 יש בו " הסדר כובל"יהיה בבחינת " הסדר "; לחוק) א (2' בילה כמובנה בסעכ .ד 

ית כדי להגביל אד2 המנהל עסקי2 באופ3 העלול למנוע או להפחית את התחרות איכות

כי יגבילו , בינ2 לבי3 עצמ2, ימוכא3 ניכר הוא כי הצדדי2 להסדר הסכ21. בעסקי2

השתקפות הגבלות אלה תראה בפריזמת ההסדר והמהלכי2 . עצמ2 באורחות התחרות

להגבילה בפעילותה , עת עשו ארבע הסוכנות יד אחת כנגד מתחרה אחרת, שקדמו לו

זו משמעה " ?הגבלה. "כהולמותהעסקית ולהכתיב לה דרכי פעילות הנחזות בעיניה3 

ארבע . חירה והחרות של אד2 לנהל עסקיו בהתא2 לשיפוטו שלובצמצו2 חופש ה

הסוכנות הגבילו עצמ3 שלא לית3 שירותי העמדת שחקני2 למפיקי2 ובמאי2 א2 אלה 

, צמצמו הסוכנות את התחרות בינו3 לבי3 עצמ3, בעשות3 כ3. לא יעמדו בתנאי החר2

טרחו ונקטו  אלחזקה א> על חברות העמותה ש. צדדי2 אחרי2בינ3 לבי3 , וכמוב3

אלא שחשבו ה3 כי בדר: זו ה3 תשכלנה לצמצ2 את התחרות , באמצעי2 לחינ2

 .ולהסדירה

 
העלול למנוע או להפחית את "יש א> לראות את ההסדר ככזה , במצטבר ולחלופי3, אכ3 .39

 .יי2לחוק ההגבלי2 העסק) א (2' כמובנו בסע" התחרות בעסקי2

 
או לפחות המלצה על , נית3 לראות את אותו הסדר גופו משו2 קביעת קו פעולה, זאת ועוד .40

, העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקי2 בי3 חברי האיגוד העסקי, נקיטת קו פעולה

הקובע ,  לחוק ההגבלי52' בעני3 זה חל סע. דבר שמעלה עליו הכתוב שהוא הסדר כובל

 :לאמור

 
מנוע או להפחית תחרות ללה שקבע איגוד עסקי לחבריו או חלק* העלול ו פעוק 

יראו כהסדר כובל , או קו פעולה כאמור שהמלי9 עליו לפניה*, בעסקי* ביניה*

ואת האיגוד העסקי וכל אחד מחבריו הפועל על פיו כצד להסדר , 2כאמור בסעי> 

 .כובל
איגוד "הקובע כי ,  לחוק ההגבלי12' עכהגדרתו בס, העמותה היא בבחינת איגוד עסקי, אכ3 .41

ה3 , כול3 או חלק3, שמטרותיו, בי3 מאוגד ובי3 שאינו מאוגד, חבר בני אד2"הוא " עסקי

אי3 א> ספק כי חברות העמותה קבעו קו פעולה ". קידו2 ענייניה2 העסקיי2 של החברי2 בו

קו פעולה זה  22.י2 מניהול עסקי2 של חכי2 וע2 מי שיקיי2 עמה קרי2 עסקיהלפיו ה3 תמנענ

                                                 
' עמ' מחקרי משפט ה ,  חדש ואי4 חדש>ל יסודות הכבילה שבהסדר ותוצאתה ע, בורונובסקי. מ' ר 21

 1974london, (234  pa 1973the fair trading act cunnigham, .  james p        .(       , וג#; 132, 125
 
התאחדות האופטיקאי# והאופטומטריסטי# . דינת ישראל נמ 1582/84) א"ת(פ "ת, השווה 22

מ כי החלטת הנאשמי# לפיה ימנעו "הש# קבע בי, 240, 229) א(ט "פסקי# מחוזיי# תשמ, בישראל
המהווה מציידו , מהווה קביעת קו פעולה, ממת4 הנחות העולות על הנחות שהיו מקובלות עליה#



ששילוב כוח3 התחרותי יחד עלול , החברות בי3 ארבע הסוכנות עלול למנוע או להפחית את

, הבימאי2, ובינתיי2 למנוע בפני המפיקי2, להביא את האחרי2 לקבל את תכתיביה3

 .קי2 וג2 השחקני2 את חרות הפעולה בשוק פתוחהמלה

 
 לחוק ;5 ו2' המסקנה כי המסכת המתוארת היא בבחינת הסדר כובל כאמור בהוראת סע .42

, "הסדרי2 שאינ2 הסדרי2 כובלי2" לחוק בדבר 3' מחייבת פנייה להוראת סע, ההגבלי2

פנייה כזו תלמד . שמא יימצא ההסדר פטור מכוח אחת מתשע הוראות הפטור הסטטוטוריות

 .הוראה אשר באה בחשבו3 לנסיבות המקרה, כי אי3 מבי3 הוראות פטור אלה

 

VI. ניית העמותה במהל8 החקירהפ 

 
העמותה מנהלת פעילות "כ העמותה ובפניה ההצהרה כי "החקירה פנתה ב בשלב סיו2 .43

כי את הוראות מ3 האמור לעיל עולה ". סדירה הכל בכפו> לתקנו3 העמותה ולהוראות כל די3

התיקוני2 שנעשו לפי בקשתנו . חוק ההגבלי2 העסקיי2 לא כיבדה העמותה וחברותיה

הטענה כי חכי2 רעיונית , בדומה.  למעשהולא קויימ, הג2 שבוצעו להלכה, בתקנו3 העמותה

אי3 בה אלא כדי להקרי3 על השאלה א2 הפכה או תהפו: , הסכימה ע2 עמדת ארבע הסוכנות

 .א: אי3 בהסכמתה כדי להכשיר את המעשה האסור, ד להסדר הכובלא> חכי2 להיות צ

 
ווי בעבודה רבמיוחד בשוק , כ העמותה בדבר הצור: בהפרדת ליהוק וייצוג"לצד הסברי ב .44

התבקשתי לאשר את ההסדר שבאו בו , עקב התגברות סרטי הפרסומת וקיו2 הערו8 השני

גנת ומ3 הזדמנות שווה לכל למע3 המטרה הצודקת של תחרות הו", חברות העמותה

 ".דבר שלא יוכל להתקיי2 כל עוד משמשת מלהקת ג2 כסוכנת שחקני2, השחקני2

 
תיאור ההסדר . והמעשי2 שנעשו ה2 בבחינת הסדר כובל מובהק, את הנעשה אי3 להשיב .45

ההיוועצות בעור: די3 איננה , בדומה. אינה מעלה ואינה מורידה, כידוע, כפעולה בתו2 לב

בנסיבות שבה3 א> נוטל עור: די3 חלק פעיל , נהפו: הוא 23.ה את המעשה האסורמכשיר

לנושא באחריות לעריכת , באופ3 ישיר או נגזר, הופ: א> הוא עצמו, לכאורה, בעריכת ההסדר

 24.ההסדר

 
א> א2 אניח כי זו מכוונת לקבלת פטור הממונה מהחובה לקבל את , לגופה של הבקשה .46

הרי שלכאורה אינני מוצא יסוד למת3 , אישור בית הדי3 להגבלי2 עסקיי2 לקיומו של ההסדר

                                                                                                                                            
לא  ('איגוד המוסכי# בישראל ואח. ברת וולק4 נח 13006/93'  המ1917) א"ת(א "ת; הסדר כובל

 .5' בעמ) פורס#
מציי4 בנוגע לאיגודי# הed Ed2(410 EC Competition Law Goyder, . G.D . ,1993 (, השווה 23

 :עסקיי# כי
legal advisers to such associations are aware that the boundary line betxeen the legitimate and 
the illegitimate in this context, though recognizable, needs careful and regular monitoring”. 

 קבלתי ייעו= משות; ש# צויי4 בכתב האישו# כי 'זנגברג ואח. דינת ישראל נמ) #"י(. פ.ת, השווה 24
 .מעור! די4 אחד הועילה להבטיחתי או# ואחידות בפעילות האסורה



א: אי3 בכוחה להצדיק , ההפרדה בי3 המלהק והמייצג נכבדה היאסוגיית . פטור כמבוקש

נקל לתאר . מי שדווקא מבקש לקיי2 בעסקו את שתי המלאכות הטלת חרמות ואיסורי2 על

המבקשי2 , את תחושתו הקשה של אד2 המוצא עצמו מול חומה בצורה שהקימו מתחריו

מו ג2 השחקני2 הבימאי2 ומלהקיה2 כ, יחליטו המפיקי2. להוליכו בדרכ2 שלה2

הצור: להסדיר . ל: ואל איזה משעול ישי2 פעמיויבאיזה דר: , כל אחד לבדו, וסוכניה2

 .עני3 הוא למחוקק לענות בו, א2 בכלל, מקצוע  ולהגבילו

 
א: עליה להגביל עצמה , יכולה ג2 יכולה להוסי> ולפעול, כאיגוד עסקי, עוד יועד כי העמותה .47

מקו2 רב להתגדר , או דומותיה,  המותר יימצא לעמותה זוא> בתחו2, לדלת אמות המותר

מדברי יעקובסו3 נמצאנו למדי2 כי הקמת העמותה נועדה להסדיר תבניות עיסוק , למשל. בו

לפיה3 לא , ק3 מידע נאות קוד2 התייצבותו לאודיש3 בדבר הנדרש ממנוחמכוח3 יקבל הש

, שחקני2(י3 המועמדי2 לסוגיה2 יעלה זמ3 ההמתנה לאודיש3 על שעה  וכי תתקיי2 הפרדה ב

נית3 להגיע למימוש יעדי2 אלה מבלי שיווצר חשש לפגיעה , כאורהל). ניצבי2, דוגמני2

 .בתחרות

 

VII. חרית דברא 

 
אני קובע שההסדר שגובש , לחוק ההגבלי2) 1)(א (43' בהתא2 לסמכותי לפי סע, אשר על כ3 

 . מהווה הסדר כובל218.11.93 מיו2 שאחריותו בהודעת החר, בי3 ארבע הסוכנות והעמותה

 
תהא קביעה זו ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הלי: , לחוק ההגבלי2'  ה43' כמצוות סע 

אי3 בקבלת החלטתי זו כדי למנוע או לעכב מהעמיד לדי3 פלילי ) ו(43' במצוות סע. משפטי

אחרת על פי או למנוע הפעלתה של כל סמכות , לחוק) 1)(א (47' אד2 שעבר על הוראות סע

 .די3

 
שאי לערור בפני בית הדי3 להגבלי2 עסקיי2 על רכל אחד מ3 הצדדי2 להסדר הכובל  

 .תו: שלושי2 ימי2 מיו2 שהודעה עליה הומצאה לו, או על חלקה, החלטתי זו

 

 

 

 
_______________________ 

 ר יור2 טורבובי8"ד
 ממונה על ההגבלי2 העסקיי2ה

 
 , יתנה היו2נ
 24/05/94ד "שנד בסיוו3 הת"י


