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 ב 50למת צו מוסכ לפי סעי בקשה 
 1988ח"התשמ, לחוק ההגבלי העסקיי

, ב לחוק ההגבלי העסקיי50בית הדי הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי סעי 

ולתת להסכמה בי הממונה לבי , ")החוק"או " חוק ההגבלי העסקיי: "להל (1988ח"התשמ

תוק של , יטוי בנוסח המצור לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנהכפי שבאה לידי ב, המשיבות

 ").צו מוסכ: "להל(צו 

 ").נוסח מוצע לצו: "להל" (א"ב כנספח ומסומנת "ההסכמה שבי הצדדי רצ
, 1988ט"התשמ, )סדרי די בבית הדי ובערעור( לתקנות ההגבלי העסקיי 18בהתא לסעי 

 .שני לאימות העובדות המשמשות יסוד להמרב בארי' הגבצור לבקשה זו תצהיר של 

 ").התצהיר: "להל" (ב"ב כנספח ומסומ "התצהיר רצ
 :ואלה נימוקי הבקשה

 רקע עובדתי .א
החל הממונה בבחינת הנעשה בענפי , בעקבות תלונות שהתקבלו ברשות ההגבלי העסקיי .1

במסגרת זו נבחנו חוזי . סקייהשרות לרכב ומוצרי התעבורה באספקלריה של דיני ההגבלי הע

התקשרות בי יבואני רכב לבי מוסכי הפועלי מטעמ והקשורי עמ בהסכמי הרשאה 

כ נבחנו כתבי אחריות לרכב בה התקשרו יבואני רכב ע רוכשי כלי"). מוסכי שרות: "להל(

 . רכב אשר יובאו על יד

"). UMI: "להל(מ "טורס ישראל בעיוניברסל מו, 9במוקד בדיקות אלה עמדה משיבה מספר 

בסופו של יו התעצבה תמונה של ההתנהגות . במקביל נאספו נתוני הנוגעי למשיבות נוספות

 .המאפיינת את השחקני הפועלי בענפי שנבחנו

המסקנות שהסיק הממונה מבחינה זו הצביעו על פגימות בתחרות בענפי השרות לרכב ומוצרי  .2

, ר של פגימות אלה הוא בשורה של פרקטיקות בה נקטו יבואני רכבנמצא כי מקו.  התעבורה

 :אלה המרכזיות שבה.  שהביאו כמכלול לפגיעה בתחרות

יבואני רכב חייבו מוסכי שרות לרכוש ולעשות שימוש א ורק במוצרי תעבורה שמקור  .א

 ).או מי מטעמ(ביבואני הרכב 

למחיר שיגבו המוסכי בגי מוצרי יבואני רכב הטילו על מוסכי שרות מגבלות בנוגע  .ב

 .התעבורה והשרות הנית במוסכי

יבואני רכב חייבו מוסכי שרות למסור לה מידע על מנת לוודא קיו ההסדרי  .ג

 .לעיל' בו' המתוארי בסעיפי א

 . יבואני רכב חייבו בעלי רכב לפנות למוסכי שרות כתנאי לתוקפה של האחריות לרכב .ד
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כתנאי , י רכב להתקי ברכב מוצרי תעבורה מקוריי בלבדיבואני רכב חייבו בעל .ה

 .לתוקפה של האחריות לרכב

מבלי להעניק לבעלי רכב יכולת , יבואני רכב קבעו תקופה ארוכה של אחריות לרכב .ו

 .בחירה באשר לכ

יבואני רכב התקשרו באופ בלעדי ע מספר מוגבל של מוסכי על מנת שיפעלו כמוסכי  .ז

 .שירות מטעמ

המוסכ נועד למגר פרקטיקות אלה ובכ להגביר את התחרות בענפי השרות לרכב ומוצרי הצו  .3

מת תוק של צו להסכמה בי הממונה למשיבות יביא לביטול הכבילות שהטילו . התעבורה

לביטול התנאי שהתנו המשיבות לעניי תוק ; המשיבות על מוסכי שרות שפעלו מטעמ

רכבי לפנות למוסכי השרות ולעשות שימוש במוצרי בעלי כאמצעי לחיוב האחריות לרכב 

, לביטול הסדרי בלעדיות בי מוסכי השרות לבי המשיבות; תעבורה שמקור במשיבות בלבד

 .באופ שיביא להגברת התחרות בי המוסכי לבי עצמ, ולהגדלת מספר של מוסכי אלה

תחרותיי בה נקטו יבואני רכב בענפי  לבקשה יתוארו דפוסי ההתנהגות האנטי2.א בפרק  .4

תובא עמדת הממונה וחלופות האכיפה שנשקלו על ידו . ב בפרק ; השרות לרכב ומוצרי תעבורה

יובהר כיצד צפוי הצו המוסכ לית מענה לבעיות התחרותיות . ג בפרק ; עובר להגשת בקשה זו

יפרוש את הטענות שנשמעו מפי הציבור באשר לצו ואת . ד ופרק ; המתקיימות בענפי האמורי

 . תגובת הממונה לטענות אלה

כרקע לבעיות התחרותיות השוררות בה ולנוסח ,  לעניינותחילה יתוארו הענפי הרלוונטיי

 .הצו המוצע

 הענפי הרלוונטיי  .1.א

 כללי .א.1.א
נוהגי להתקשר ברחבי העול הפועלי הרכב הגדולי  יצרני .רכב אינ מיוצרי בארכלי .5

,  יבואני הרכב עוסקי.יצראת דגמי אותו   לרוב בלעדית י המייבא, י מקומיניע יבוא

 . רכב חדשי באר בממכר כלי,א כ

ממיליו ושש למעלה 1999באר בשנת בהתא לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נרשמו  .6

חלק ניכר  1.מאות אל כלי רכב פרטיימתוכ כמיליו ושלוש, אל כלי רכב מנועיימאות

חשיבות רבה פי הרכב לנעשה בענכ ש,  ועושה בו שימוש יומיומימחזיק ברכבתושבי המדינה מ

 . והמשק בכללותועבור הציבור

דג לשיתאימו  נזקק בעליו לשרות לרכב ולהתקנת מוצרי תעבורה, לאחר רכישת כלי הרכב .7

המיועדי מערכי תחזוקה וטיפול לאור השני רבי מיבואני הרכב הקימו  .רכבוהספציפי של 

                                                      
פרסו הלשכה המרכזית ; 39' עמ, 31.12.99כלי רכב מנועיי מצבה ליו ,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1

 ".ג"ב כנספח ומסומ "לסטטיסטיקה רצ
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 ,ע מוסכי מתמחיהתקשרות זאת ה עושי באמצעות כ. הרכב שה מייבאיכלי לתוצרת 

  2.שרותה כימוסהלא ה 

 .ניכר ממוצרי אלה לישראלחלק ומייבאי , מעורבי ג ביבוא מוצרי תעבורהיבואני רכב 

במקביל ליבואני הרכב פועלי . לקוחותיה הישירי לעניי זה ה מוסכי וקמעונאי חלפי

  3. ובמכירתו ביבוא רכבעוסקיאינ ר שא, של מוצרי תעבורה עצמאיי יבענ ג יבואנ

רכב חדשי  של יבואני רכב בתחו המכירה של כליפעילותמהבדיקה שנעשתה נמצא כי  .8

יבואני , יתרה מכ. יה ה בענ השרות לרכב וה בענ מוצרי התעבורהתיועוג לפעילומשמשת 

על רבה ג לכ נודעת השפעה . ירכב חדשכליהגור היחיד המעניק אחריות להרכב ה 

  4.פעילות בענפי האמורי

 שרות לרכב  .ב.1.א
, הכל לפי טיב,  לטיפולי תחזוקה שגרתיי ולתיקוני עקב תקלות ותאונותינזקק רכבכלי .9

וה ניתני ,  טיפולי ותיקוני אלה מחייבי התמחות. ויד המקרהההקפדה על תחזוקת

, זוקת הרכב בהתא לנדרשבבוא הצרכ אל המוס מוענק לו שרות של תיקו ותח. מוסבלרוב 

מוצרי  הבוחר באופ ממשי באלאינו הלקוח פעמי רבות . התקנת מוצרי תעבורה ברכבלרבות 

כ מתוו המוס .  והמוס עושה זאת עבורוסוגמה  מה יהא מקור ו,ייעשה שימושתעבורה 

וונת ונושא בתפקיד משמעותי בהכ, בי הספקי השוני של מוצרי התעבורה לבי הצרכני

 . הצריכה של מוצרי תעבורה

צו הפיקוח על : "להל( לצו בדבר פיקוח על מוסכי ומפעלי לכלי רכב 1מוס מוגדר בסעי  .10

 ":מפעל" כ5")המוסכי

 מקו שבו נעשית מלאכה ברכב או ברכב מנועי כמשמעות בפקודת " מפעל"

 . לרבות מוס נייד, או נית לה שירות, התעבורה
ני המוסכי לבקרה ולפיקוח של מנהל האג לרכב ושירותי תחזוקה במשרד בהתא לצו נתו

 לצו מחייב קיומו של מנהל 5סעי ; חובת רישוי, 2בסעי , בי היתר קובע הצו. התחבורה

ובתוספת הראשונה לצו נקבעו דרישות מינימו בדבר שטח של המוסכי ; מקצועי לכל מוס

 . ומבנ

בעוד שמוסכי השרות ": עצמאיי"ולמוסכי " מוסכי שרות"לאל  בישרמוסכיככלל נחלקי ה .11

מוסכי . אי המוסכי העצמאי קשורי בהסכ כזה, רכבקשורי בהסכ הרשאה ע יבוא

במסגרת האחריות , שרות נבדלי מ המוסכי העצמאיי בהעניק שירותי מטע היבוא

בעוד שמוסכי עצמאיי ,  שרות כוללרכבמוסכי השרות מוכשרי להעניק לכלי, בנוס. לרכב

 .חשמל או פחחות, כגו מכונאות, מתמחי פעמי רבות בתחו מסוי של שרות לרכב

, בערי הגדולותמוסכי קט של למספר " מוס שרות"של מעמד נוהגי להעניק יבואני רכב  .12

סיס גיאוגרפי  התחרות בי המוסכי נשענת על ב.בערי קטנות יותר, ולעיתי א למוס בודד

פועל יוצא מכ הוא . בכל מרכז עירוני והישובי הסמוכי לו והניזוני משירותיו: קרי, מקומי

                                                      
 .ב.1.א  עוד על ענ השרות לרכב ראו להל בפסקה 2
 .ג.1.א  עוד על ענ מוצרי התעבורה ראו להל בפסקה 3
 .ב.2.א  לפירוט בדבר השפעת האחריות לרכב על הפעילות בענפי השרות לרכב ומוצרי התעבורה ראו להל בפסקה 4
 ".ד"ב כנספח ומסומ " רצ צו הפיקוח על המוסכי5
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שהתחרות בי מוסכי השרות הפועלי מטע אותו יבוא רכב בכל אזור ואזור מועטה או שאינה 

 .קיימת כלל

 מוצרי תעבורה .ג.1.א
: להל (1983ג"התשמ, )סחר בהייצור מוצרי תעבורה וה(צו הפיקוח על מצרכי ושירותי  .13

 :מהו" מוצר תעבורה "1 מגדיר בסעי 6,")צו הפיקוח על מוצרי תעבורה"

לרבות חומר נוזלי או מוצק המשמש או , חלק חילו, מכשיר,  מכלל" מוצר תעבורה"

וכ אבזר המשמש או היכול לשמש , היכול לשמש לתיקונו או להחזקתו של רכב

, או לבטיחותו או לנוחיותו של המשתמש בו, של הרכבלהבטחת פעילותו התקינה 

 .לרבות כל מוצר המתחייב על פי די להיות חלק מציוד הרכב

ההגדרה : הגדרת הצו רחבה ואינה מתמצה בחלקי פח או במכללי שוני המותקני ברכב

 .נוזלי או גזי, שמניהרכב כדוגמת של כליתחזוקה שוטפת ל  המשמשימוצריכוללת 

. מוצרי התעבורה הנמכרי בישראל נדרשי לעמוד בתנאי האיכות וההוראות שנקבעו בחוקכל  .14

 לצו הפיקוח על מוצרי תעבורה חובת רשיו על ייצור מוצרי תעבורה ועל 2בי היתר מטיל סעי 

א לצו את מי שמוכר מוצרי תעבורה ואת מי שמרשה לאחר 13כ מחייב סעי . הסחר בה

לתקופה של שלושה , "לפעילותו התקינה של המוצר"לית לקונה אחריות למכור מוצרי תעבורה 

 .לפי המוקד, מ" ק6,000חודשי או לנסיעה בת 

 מוצרי צו הפיקוח על מוצרי תעבורה מחלק את מוצרי התעבורה לשתי קבוצות דיכוטומיות  .15

 : לצו מגדיר1סעי . תעבורה מקוריי ומוצרי תעבורה חליפיי

 : מוצר תעבורה שהתקיימו בו אחת מאלה" רימוצר תעבורה מקו"

 ;הוא ארוז באריזה של יצר הרכב הנושאת את ש היצר וסימנו המסחרי) 1(

יצר הרכב סימ אותו או את אריזתו במספר ואותו מספר מופיע בקטלוג של ) 2(

 ;יצר הרכב

 .נית לזיהוי בקטלוג של יצר הרכב) 3(

 ;רה לא מקורי מוצר תעבו" מוצר תעבורה חליפי"

ע . תנאי האיכות וההוראות שנקבעו בצו חלי על מוצרי תעבורה מקוריי כמו ג על חליפיי

משרד :  מעשיתמשמעותאינה נעדרת " חליפי"או כ" מקורי"כמוצר תעבורה הגדרתו של , זאת

מוצרי שימוש ביעשה רכב שגיל עד שנתיי כליבהתחבורה קבע בחוזר מחייב לשמאי הרכב כי 

חלק המהווי , החוזר חל במקרי של ביצוע תיקוני באישור שמאי 7. מקורייעבורהת

 . מוצרי תעבורה מקוריי עדיפות ל בכ מוענקת.מכלל התיקוני הנעשי במוסכימשמעותי 

  משנהבאמצעות יצרני או  בעצמו מטע יצר הרכבחלק ניכר ממוצרי התעבורה מיוצר  .16

 )."OEM: "להל (Original Equipment Manufacturersמכוני אלה . י עבורומייצרמתמחי ה

בידי  ובי א OEMאות בידי בי א , מיוצר שלא מטע יצר הרכבמוצרי התעבורה יתר 

 .  ע יצר הרכבמישאינ קשורי בהסכ, י אחרייצרנ

                                                      
 ".ה"ב כנספח ומסומ " צו הפיקוח על מוצרי תעבורה רצ6
 29.1.95 מיו 15' חוזר מס .לגביה יעשה שימוש בחלקי זהי, פנסי וחלקי מזג, שמשותככל שמדובר ב למעט 7

 ".ו"ב כנספח ומסומ "החוזר רצ. קהוחזתשמאי ופיתוח באג רכב ושרותי , מאת מנהל ג הדרכה
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 כמוצר  ייחשבOEMמוצר תעבורה אשר יוצר על ידי , על פי הגדרת המחוקק כפי שהובאה לעיל

א הוא אינו ארוז בידי יצר הרכב ואינו מסומ , על כל המשמעויות הנלוות לכ, תעבורה חליפי

כ יהיה ג א מדובר במוצר זהה לחלוטי למוצר . במספר האצווה המופיע בקטלוג יצר הרכב

 המייצר את מוצר התעבורה OEMאשר יוצר באותו פס ייצור ממש בידי אותו , תעבורה מקורי

 . קורי עבור יצר הרכבהמ

יבואני הרכב מתמקדי ביבוא . חלק נכבד ממוצרי התעבורה מיובא לישראל על ידי יבואני הרכב .17

, לעומת. א יש וישלחו יד ג ליבוא של מוצרי תעבורה חליפיי, מוצרי תעבורה מקוריי

בעיקר מוצרי  מייבאי  שאינ עוסקי ג ביבוא רכב יבואני עצמאיי של מוצרי תעבורה 

 .ל"בחושוני ממפיצי ויצרני אות ה רוכשי , תעבורה חליפיי

" רוחביי"בעוד שיבואני עצמאיי של מוצרי תעבורה משמשי לרוב כיבואני , בנוס

יבואני , )למשל מצברי(המייבאי מוצרי תעבורה מסוג מסוי עבור כלי רכב מדגמי שוני 

ומייבאי ממגוו מוצרי התעבורה המתאימי לדגמי , "אנכיי"הרכב משמשי כיבואני 

 . הרכב הספציפיי המיובאי על יד

 על ידי שווקימשמני לרכב ה ייחודיי ביחס לשאר מוצרי התעבורה במוב זה שרוב  .18

מ וסונול "דלק חברת הדלק הישראלית בע, מ"בעיקר פז שמני וכימיקלי בע(, חברות הדלק

 .)מ"ישראל בע

 הפגימות התחרותית .2.א
העלתה כי מתקיימות , בחינת הנעשה בענפי השרות לרכב ומוצרי התעבורה אשר תוארו לעיל .19

: נית לאבח שלושה גורמי בגינ נפגעה התחרות בענפי אלה. בה פגימות תחרותיות

, השני;  שרות הפועלי מטעמשבי יבואני רכב למוסכיהסכמי ההרשאה , הראשו שבה

ההתקשרות , השלישי; רכב שיובאו על ידשבי יבואני רכב לבי בעלי כליהסכמי האחריות 

הנשעני , גורמי אלה. הללומיעוט ההתקשרויות ו, בי מוסכי שרות לבי יבואני רכבהבלעדית 

ולמחירי ,  עצמהביאו למצב של תחרות מצומצמת בי מוסכי השרות לבי, זה על כתפי חברו

 .גבוהי של מוצרי תעבורה במוסכי שרות

 .הדברי יפורטו כסדר

 הסכמי ההרשאה .א.2.א
 ,בי היתר, לקבועהסכמי ההרשאה שבי יבואני הרכב ומוסכי השרות הפועלי מטעמ נועדו  .20

את , כיו במוסשררהתנאי המקצועיי שיאת , את דרכי התיקו המקצועיות של תקלות ברכב

 עבור תיקוני כילמוסשתינת התמורה את , ההרשאהבעד  ניליבואת שתינהתמורה 

הבטחת קיומ של הרשיונות והאישורי הנדרשי בידי את במסגרת האחריות והמתבצעי 

כ נועדו ההסכמי להקנות למוסכי את הזכות לעשות שימוש בסמלי היצרני . כיהמוס

 .בהתא להוראות היבואני ולהנחיותיהולחייב לעצב ולמצב את מקו העסק , והיבואני

 יהעיקרי. הסכמי ההרשאה כללו ג שורת הסדרי כובלי העלולי לפגוע בתחרות, בר .21

 להגבלת מוסכי השרות באשר ,ברכישת מוצרי תעבורה השרות כימוס נגעו להגבלת שבה
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חות "דו ליבואניר ילהעבלחיוב מוסכי השרות  ו,לתמחור מוצרי התעבורה הנמכרי על יד

 8. באשר לפעילותתקופתיי ונתוני

 . נסקור הסדרי כובלי אלה להל

 I הגבלת מוסכי השרות ברכישת מוצרי תעבורה 

הסכמי הרשאה כללו תניות אשר חייבו את מוסכי השרות לרכוש ולעשות שימוש במוצרי  .22

 חויבו מוסכי במקרי אחרי. או במקור שאושר על יד, תעבורה שמקור ביבואני הרכב בלבד

ג . השרות באמצעות הסכמי הרשאה לרכוש ולעשות שימוש במוצרי תעבורה מקוריי בלבד

מאחר : תניות מ הסוג השני הקנו עליונות מוחלטת למוצרי תעבורה שמקור ביבואני הרכב

חלק ניכר ממוצרי אלה מיובא , ששיעור היבוא המקביל של מוצרי תעבורה מקוריי מצומצ

 . צעות יבואני הרכבממילא באמ

יבואני רכב התקשרו ע חברות דלק יצרניות . התניות הכובלות הללו נגעו ג לשמני לרכב

ובעקבות התקשרות זו חייבו את מוסכי השרות הפועלי מטעמ לרכוש , השמני בהסכמי

 .ולעשות שימוש בשמני שמקור בחברות עמ התקשרו בלבד

 תניות כובלות אלה עלה בהרבה על הנדרש לצור הבטחת בדיקת התניות העלתה כי רוחב של .23

 המהוות למעשה התניות . איכות מוצרי התעבורה המצויי במוסכי השרות ובטיחות

 מנעו ממוסכי השרות לרכוש מוצרי תעבורה  9הסדרי כובלי מסוג של בלעדיות אנכית

בכ נפגעה התחרות . רהמגורמי המתחרי ביבואני הרכב בכובע כיבואני של מוצרי תעבו

ומתחריה של יבואני הרכב מצאו עצמ בעמדת , בי הספקי השוני של מוצרי התעבורה

התניות הבטיחו כי במוסכי השרות ימצאו א אות מוצרי תעבורה אשר . נחיתות שלא כדי

 .בעוד שמקומ של מוצרי תעבורה אחרי יפקד, יבואני הרכב חפצו ביקר

IIרות בנוגע לקביעת מחיריה  הגבלת מוסכי הש 

 מחירי  בהתקיי תנאי מסוימי החוק מאפשר ליבואני של מוצרי תעבורה לקבוע  .24

 כ מאפשר החוק ליבואני הרכב לקבוע מחיר מקסימלי עבור רכיב 10.מקסימליי עבור מוצריה

  11.השרות הנית במוסכי שרות הפועלי מטעמ

וקבעו בהסכמי הרשאה כי מוסכי השרות יגבו מ , החוקיבואני רכב חרגו לעיתי ממה שמתיר 

במקרי אחרי שררה בהסכמי .  של מוצרי תעבורה ושל שרותקבועיהצרכני מחירי 

לא הובהר הא ההסכ מעג את המותר על פי חוק : ההרשאה חוסר בהירות באשר לעניי זה

כ לגבות מחירי קבועי או שמא מחייב ההס, וקובע כי מוסכי השרות יגבו מחירי מרביי

 . המוכתבי על ידי יבוא הרכב

                                                      
 .הסכמי ההרשאה שנבחנו כללו חלק מכבילות אלה או את כול8
' מ נ"דלק חברת הדלק הישראלית בע 469/98ע " לסקירה בדבר הסדרי בלעדיות אנכיי ומשמעות ראו פסק הדי בה9

 .2327' עמ, 3010588 הגבלי עסקיי 2001, )טר פורס ('תחנת דלק באר יעקב ואח
לא ימכור אד מוצר תעבורה במחיר "קובע כי , 6ראו הערת שוליי ,  על מוצרי תעבורהלצו הפיקוח) א(17 סעי 10

ובמקרה בו המוצר הוא , כמחיר מרבי של מוצר תעבורה" מחיר לצרכ" לצו מגדיר 15סעי ". העולה על המחיר לצרכ
המחיר שקבעה הרשות , ב"מחיר פו: נמו מבי השלושהכי מחיר זה יהא ה) 1(ק "קובע ס, מוצר תעבורה מיובא

 ".המחיר שקבע היבוא למוצר"המוסמכת או 
קובע כי לצור קביעת שכר בדבר שירות לא יובאו בחשבו , 5ראו הערת שוליי , לצו הפיקוח על המוסכי) ג(22 סעי 11

כ קובע הסעי כי מחיר שעות . רגות מזמ העבודה אשר נקבע בשעתו היצרשעות העבודה שהושקעו במת השירות החו
 .העבודה לא יעלה על המחיר שנגבה במוס המרכזי של יבוא אותו רכב
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 מהוות אות תניות שחייבו את מוסכי השרות לגבות מחירי קבועי ,  מכל מקותניות אלה 

 הגבלת 12.לחוק ההגבלי העסקיי) 1)(ב(2הסדרי כובלי בהתא להוראותיו של סעי 

, השרות המוענקי בה באופ עצמאייכולת של מוסכי השרות לתמחר את מוצרי התעבורה ו

 .פגעה בתחרות בי מוסכי השרות השוני

III חיוב מוסכי השרות בהעברת מידע  

העברת . הסכמי ההרשאה קבעו מנגנוני להעברת מידע בי מוסכי שרות לבי יבואני הרכב .25

אפשרו מנגנוני העברת המידע .  כאמצעי לאכיפת ההסדרי הכובלי בי היתר המידע שימשה 

ליבואני רכב לעקוב אחר המקורות מה רכשו מוסכי שרות מוצרי תעבורה ואחר מדיניות 

 . וכ לאכו קיו ההסדרי הכובלי שבהסכמי ההרשאה, התמחור של המוסכי

במסגרת ההסכמי נדרשו מוסכי השרות להעביר ליבואני הרכב דיווחי תקופתיי בדבר 

, וכ כל נתו אחר, מוצרי התעבורה שנרכשו על יד, מלאימוצרי התעבורה המצויי ב: פעילות

מנגנוני העברת המידע והדיווחי אפשרו את קיומ האפקטיבי . כפי שיידרש על ידי היבואני

 .של ההסדרי הכובלי

 האחריות לרכב .ב.2.א
תנאי . תנאי האחריות לרכב היו מקור נוס לפגימות התחרותיות השוררות בענפי הנדוני .26

אפשרו את יישומ היעיל של הסכמי ההרשאה על , שנקבעו על ידי יבואני הרכבכפי , אלה

 . כבילותיה ועל הפגיעות התחרותיות הנובעות מה

, א בו בזמ עשויה היא להוות שוט כלפי רוכשיה, האחריות היא בבחינת שרות חשוב ובעל ער

 א 13,קת אחריות על פי חוקיבואני הרכב מחויבי אמנ בהענ. ועל כ יש לבחו תנאיה בקפידה

העצימו הסכמי האחריות לרכב , כ קרה שבסופו של יו. אופיה ותנאיה עוצבו על יד כרצונ

 .את הפגימות התחרותיות בענפי השרות לרכב ומוצרי התעבורה

לבצע את כל הטיפולי , האחריותתנאי במסגרת , רכבהבעלי חייבו יבואני רכב את ראשית  .27

האחריות לרכב חלה על תקלות או פגמי , ככלל. וסכי השרות בלבד במוהתיקוני ברכב

, ונזקי שנגרמו כתוצאה מתאונותאחזקה ואינה מכסה טיפולי , שהתרחשו באשמת היצר

 במסגרת תנאי .בהתא להוראת היצרביצוע טיפולי תחזוקה או מאי, משימוש לא נכו ברכב

טיפולי אחזקה ג לצור ביצוע , ת בכלהאחריות חויבו בעלי הרכב לפנות אל מוסכי השרו

עליה אינ מכוסי בכתב האחריות ור ש א ותיקוני הנובעי מפגיעות חיצוניותשוטפי 

הפרת חיוב זה .  והכל בלא הבחנה מהי מהות הטיפול תשלו מלאנדרשי בעלי הרכב ב

א , ס שרותמואינו ששמ במוס החלפת , בהתא לכ.  פקיעת תוקפה של האחריותמשמעה 

זאת למרות , להפקיע את האחריותהייתה  עלולה ,כשמדובר בשמ המומל על ידי היצר

 .בכל מוסשאינה דורשת התמחות מיוחדת ויכולה להיעשות שמדובר בפעולה פשוטה 

                                                      
טר  ('מדינת ישראל ואח' מ נ"בע) 1993(טבעול  6222/97א "ראו ע.  ככאלה ה מקימות חזקה לפגיעה בתחרות12

 .3007583 הגבלי עסקיי 1998; )פורס
צו הפיקוח על : "להל (1978ט"תשל, )יבוא רכב ומת שירותי לרכב(לצו הפיקוח על מצרכי ושירותי ) א(15 סעי 13

 ". ז"ב כנספח ומסומ "צו הפיקוח על יבוא רכב רצ"). יבוא רכב
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תיקוני וטיפולי את אות ע צ לביחופשיבעלי הרכב  והי,  התניות הגורפות הללובהעדר

פנו בעלי הרכב במהל , מבהתקיי. בכל מוס שיבחרו  האחריותשאינ מכוסי במסגרת

דעת אשר יביא במו מעשי ידיו לביטול שכ איזהו בר,  תמידאל מוסכי השרותתקופת האחריות 

ובה נאלצו , מוסכי השרות היוו ברירת המחדל בפניה ניצבו בעלי רכב? האחריות הניתנת לרכבו

 .יה הגבוהי מהווי פריי של הסדרי כובליבעלי הרכב לרכוש מוצרי תעבורה שמחיר

בצירו היות מוסכי השרות , חיוב מוסכי השרות לרכוש מוצרי תעבורה מיבואני הרכב בלבד

הביאו לכ , בי הספקי של מוצרי התעבורה לבי הצרכני של מוצרי אלה" מתווכי"

, בנוס לכ. יבואני הרכבשמקור ב, שבפועל עשו בעלי הרכב שימוש במוצרי תעבורה מקוריי

יש ויבואני רכב חייבו במפורש לעשות שימוש א ורק במוצרי תעבורה מקוריי כתנאי לתוקפה 

. ב"מערכות רדיו וכיו, מערכות אזעקה, כ ג ככל שמדובר באביזרי כגו מזג. של האחריות

 בשלילת הסתכ, בעל רכב שהרכיב ברכב מזג לא מקורי או מערכת אזעקה שאינה מקורית

ברירת המחדל בפניה ניצב בעל הרכב הייתה : נפקות חיוב גור זה דומה למתואר לעיל. אחריותו

שיובאו על ידי יבואני , מקוריי בלבד) ובכלל זה אביזרי נוספי לרכב(רכישת מוצרי תעבורה 

 .הרכב ואשר מחיריה גבוהי

. וכה מעבר למתחייב על פי חוקלתקופה אר,  יבואני רכב נהגו להעניק אחריות מורחבתשנית .28

החוק מחייב את יבואני הרכב למסור לקוני תעודת אחריות שתכלול את האחריות אשר ניתנה 

על פי דרישות החובה .  אורכה של אחריות היצר עומד לרוב על שנה14.ליבוא מאת יצר הרכב

רכב מיובא תהא האחריות ל, ליבוא רכב לשיווק מקומי כפי שפורסמו על ידי הרשות המוסמכת

 לתקופה של שנתיי  בפועל נהגו רוב יבואני הרכב להעניק אחריות15.בת שנתיי ימי לפחות

ע (  רכישת הרכבעתשלוש שני מלתקופה בת ובס הכל , נוספות על תקופת אחריות היצר

 ). הגבלת נסועה או בלעדיה

א לא כ הוא . וצריולרוב אי פסול בהתנהגותו של יצר המארי את תקופת האחריות למ

 הארכת תקופת האחריות לרכב על תנאיה המגבילי משמעותה : המצב במקרה שלפנינו

תקופה במסגרתה חויבו בעלי הרכב , הארכת תקופת התלות של בעלי הרכב במוסכי השרות

 .  בלבדמקוריילהתקי ברכב מוצרי תעבורה 

מבלי להעמיד , ו את עלותה במחירי הרכביודגש כי יבואני רכב קבעו את תקופת האחריות וגילמ

כ . אחריות הנוספתתו ויתור על ה, אפשרות לרכוש את הרכב במחיר זול יותרבפני הצרכני 

כפו יבואני הרכב על רוכשי הרכב תקופת אחריות ארוכה בה נחשפו האחרוני לפגיעה תחרותית 

 .מחרה בבירור לא תוהאחריות לרכב חדשמעבר לכ שזאת , בבוא למוסכי השרות

כ מילאו תנאי האחריות נדב מרכזי בהבטחת קיו ההסדרי הכובלי ששררו בי מוסכי  .29

, במש שנות האחריות לפנות בכל למוסכי השרות בעלי הרכב חיוב: השרות ליבואני הרכב

, בחיובי אלהבלא בדיקה הא יש צור ענייני , להתקי ברכב מוצרי תעבורה מקוריי בלבדו

הסכמי ההרשאה אשר חייבו את מוסכי השרות לרכוש מוצרי  ביצוע היעיל של אפשר את

כ אירע שהארכת תקופת האחריות הגבירה . תעבורה שמקור ביבואני הרכב או מי מטעמ

 .עוד את הפגיעה התחרותית

                                                      
 . ש, לצו הפיקוח על יבוא רכב) א(15 סעי 14
 ".ח"ספח ומסומנות ב כנ" דרישות החובה ליבוא רכב לשיווק מקומי רצ15
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 על מנת לצמצ ו שבאחריותיעל מוצרלפקח מעניק אחריות אי להתכחש לרצונו של , אמנ

הוצאות מופרזות או כאלה שלא יוכל להעריכ על מנת להימנע מ ו,לת האחריותאת מקרי הפע

  . נחצה גבול הצור העניינידנ ודומה כי במקרה , אלא שלטיעו זה כח מוגבל. מראש

 התקשרויות מועטות ע מוסכי שרות ובלעדיות בהתקשרות עמ .ג.2.א
כ ברוב , רכב אחד בלבדמ הבדיקה שנערכה עלה כי מוסכי שרות שימשו ככאלה מטע יבוא  .30

לעיתי נדירות שימשו מוסכי כמוסכי שרות מטעמו של יותר מיבוא . המכריע של המקרי

, כ נמצא כי יבואני רכב מינו בכל אזור מספר מוגבל של מוסכי שרות שיפעלו מטעמ. אחד

 . ולעיתי מינו מוס שרות אחד בלבד

בצירו העובדה , ותו יבוא בכל אזור ואזורמיעוט היחסי של מוסכי שרות הפועלי מטע א .31

רכב הנתו בתקופת האחריות אינ מורשי לפנות למוס שאינו מוס שרות בהתא כי בעלי

מנעו היווצרות לחצי תחרותיי אשר היו עשויי להגביר את התחרות בי , לתנאי האחריות

 .  כאמוראו לכל הפחות הפחיתו ממשקל של לחצי, מוסכי השרות לבי עצמ

במצב דברי זה לא תומרצו מוסכי השרות להתחרות ולהוזיל את מחיריה של מוצרי 

כ ג לא תומרצו מוסכי השרות לחרוג מ ההסדרי . התעבורה שנמכרו על יד לצרכני

 . הכובלי בינ לבי יבואני הרכב

שר נאלצו לפנות א, רכב חדשיהעדר התחרות בי מוסכי השרות פגעה בעיקר בבעליה של כלי

 . למוסכי שרות בלבד בהתא לתנאי האחריות

 עמדת הממונה והחלופות שנשקלו על ידו .ב
נוכח האמור עמדת הממונה היא כי פעולות שננקטו על ידי יבואני רכב היוו לכאורה הסדרי  .32

הסדרי אלה לא אושרו מעול בהתא להליכי .  לחוק ההגבלי העסקיי2כובלי לפי סעי 

 16. בו4וה מפרי את סעי , לחוק'  בפרק בהקבועי

ביקש , על פי הראיות שהיו בידיו. בעקבות אלה שקל הממונה לנקוט בצעדי אכיפה שוני .33

 בהמש ביקש הממונה .UMI, 9הממונה להפעיל סמכויות אכיפה תחילה כנגד משיבה מספר 

 . משיבות נוספותולהפעיל סמכויות אכיפה לגבי , לבסס עוד את חומר הראיות שהיה בידו

א שחלקו . בתו כ פנו המשיבות אל הממונה באמצעות איגוד יבואני הרכב בו ה חברות .34

הסכימו ה לקבל על עצמ לאלתר שורת , המשיבות ה על ממצאי הממונה וה על מסקנותיו

 . חיובי כנדרש על ידי הממונה וכמפורט בנוסח המוצע לצו המצור לבקשה זו

והגיע למסקנה כי אינטרס הציבור ימומש בצורה הטובה , סיבות המקרההממונה בח את נ .35

. מבלי למצות את מלוא הסמכויות העומדות לו על פי החוק, ביותר על דר ההסכמה האמורה

 :אלה עיקר שיקוליו

                                                      
 ".ט"ב כנספח ומסומנת "תעודת עובד ציבור רצ 16



{ 11

וכ תושג באחת השפעה , הצו המוסכ יחול על כל יבואני הרכב הפועלי כיו בישראל .א

זאת למעט יבוא רכב  ( אשר חשיבותו לציבור גדולה, נתחרותית לכל רוחב העפרו

 ). המייבא משאיות מדג קונוורט, מ" פוד סוכנויות בעאחד 

דרכי התנהגות העולות , באופ מיידי, לאחר יישו הצו המוסכ יאמצו המשיבות כול .ב

זאת לאחר שני של נקיטת , בקנה אחד ע הוראות חוק ההגבלי העסקיי

 . והפוגעות בתחרות ובציבור, וות הפרה של הוראות החוקפרקטיקות המה

מיצוי הדי ע כל אחת מהמשיבות באופ פרטני עשוי היה להוביל לניהול הליכי  .ג

אימו הוראות הצו . ולגזול משאבי רבי מ המדינה, משפטיי במש זמ רב

 .בייביא אפוא ליעילות ולחסכו במשאבי מרו, המוסכ על ידי המשיבות כול

 לחוק ההגבלי 43הממונה סבור כי בנסיבות העניי אי די בקביעה לפי סעי  .ד

קביעה . שכ זו לא תשרת את אינטרס הציבור באופ מיטבי בנסיבות העניי, העסקיי

. ואינה כוללת הוראות אופרטיביות, כאמור אינה מתווה דר פעולה ראויה לעתיד

 חיוב של המשיבות לחוק ) א(ב50סעי  בהתא להצו המוסכ כולל , לעומת זאת

כ הובהר למשיבות כיצד עליה לפעול כ שלא ". לעשות דבר או להימנע מעשייתו"

 .ימצאו מפרות את הוראות החוק

 לחוק ההגבלי 47עוד סבור הממונה כי נקיטה בדר של הלי פלילי בהתא לסעי  .ה

ה לא נמצאו ראיות בידי הממונ: העסקיי אינה מתאימה בנסיבות המקרה דנ

 .המספיקות לש העמדה לדי פלילי בגי עבירה חוק ההגבלי העסקיי

שיקולי מצטברי אלה התלכדו יחד והביאו למסקנה לפיה יש לראות מקרה זה כמצדיק את  .36

יצויי כי נקיטה בהליכי על פי סעי . הבחירה בחלופה של צו מוסכ חל הליכי אכיפה אחרי

א מאחר שהממונה ,  העסקיי יכולה הייתה להיות דר אפשריתא לחוק ההגבלי50

 .התייתרה דר זו, והמשיבות הגיעו להסכמה ביניה

 הצו המוסכ .ג

 כללי .1.ג
 :הצו המוסכ נועד להשגת אלה .37

ביטול מגבלות במסגרת חויבו מוסכי שרות לרכוש ולעשות שימוש במוצרי תעבורה  .א

 .מסוימי

 .רות לגבות מחירי בהתא להוראות המשיבותביטול מגבלות לפיה חויבו מוסכי ש .ב

ביטול מגבלות לפיה חויבו מוסכי שרות להעביר למשיבות מידע ששימש אות כאמצעי  .ג

 .לעיל' בו' לאכיפת ההסדרי הכובלי כאמור בסעיפי א

רכב לפנות ביטול תנאי לתוקפה של האחריות לרכב ששימשו כאמצעי לחיוב בעלי .ד

' בו'  להבטיח קיו ההסדרי הכובלי כאמור בסעיפי אובכ, למוסכי השרות בכל

 .לעיל
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רכב לעשות ביטול תנאי לתוקפה של האחריות לרכב ששימשו כאמצעי לחיוב בעלי .ה

ובכ להבטיח קיו ההסדרי הכובלי כאמור , שימוש במוצרי תעבורה מקוריי בלבד

 .לעיל' בו' בסעיפי א

עצמ באמצעות ביטול ההסדרי להתקשרות הגברת התחרות בי מוסכי שרות לבי  .ו

והגדלת מספר של המוסכי המורשי , בלעדית בי המשיבות למוסכי השרות

 .הפועלי מטע כל אחת מ המשיבות

על הצו המוסכ להביא לידי ביטוי את צורכיה הלגיטימיי , במקביל למטרות המנויות לעיל .38

,  במוסכי השרות במסגרת האחריות לרכבשל המשיבות בהבטחת איכות השרות שיינת מטעמ

על מנת לצמצ את מקרי רכב המצויי באחריות בפיקוח על כלי, בשמירה על המוניטי שלה

מצד ובעמידה בדרישות משרד התחבורה כפי הוצאות מופרזות למנוע הפעלת האחריות ו

 . שבאות לידי ביטוי בחוק

מסייע לתחרות בענפי , רות שפורטו לעילמגשי הנוסח המוצע לצו את המט, לגישת הממונה .39

 . ובמקביל מתחשב בצורכיה הלגיטימיי של המשיבות, השרות לרכב ומוצרי התעבורה

בחלוקה לפרקי השוני , להל יפורטו ההוראות המופיעות בנוסח המוצע לצו המוסכ

תיות כ יובהר כיצד צפוי הנוסח המוצע לצו לפתור את הפגימות התחרו. המרכיבי אותו

 .השוררות בענפי השרות לרכב ומוצרי התעבורה

 הגדרות: לצו' פרק א .2.ג
אשר לאור יש לפרש את ההוראות , לנוסח המוצע לצו מגדיר שורת מונחי מוסכמי' פרק א .40

בהמש לבקשה זו תובא התייחסות פרטנית לאות הגדרות אשר על . המופיעות לאור הצו כולו

כבר , ע זאת. לי שנקבעו במסגרת הנוסח המוצע לצומשמעות יש לעמוד לצור הבנת הכל

 :עתה יש מקו להדגיש מספר ענייני

על מנת למנוע מצבי בה , הוגדר במסגרת הנוסח המוצע לצו באופ רחב" יבוא רכב "ראשית .41

קרי באמצעות , הצו המוסכ לא יחול על פעולות אשר מתבצעות על ידי המשיבות בעקיפי

ההגדרה הרחבה נועדה למנוע את עקיפת הוראות . ד או הפועלי מטעמגופי הנשלטי על י

 . הצו המוסכ

או כל תאגיד ; כל אחת ואחת מהמשיבות יהא" יבוא רכב"בהתא נקבע בנוסח המוצע לצו כי 

 . או מי מטעמ; הנשלט על ידי מי מה

בנוס הוגדרו . "פעולתו של תאגיד, במישרי או בעקיפי, יכולת לכוו"הוגדרה כ" שליטה"

 .מתקיימת" שליטה"תנאי אשר בהתקיימ חזקה כי 

צו הפיקוח על  ל1הורחבה אל מעבר להגדרה המופיעה בסעי " מוצר תעבורה"הגדרת , שנית .42

כל אביזר או "יכלול ג " מוצר תעבורה" במסגרת הנוסח המוצע לצו נקבע כי 17:מוצרי תעבורה

כ כוללת ההגדרה ". וכ אביזרי מיגו ושמע, ובלבד שהוא מוצר חדש, מכלל המותק ברכב

מערכות , מערכות איתור, מערכות אזעקה, אביזרי כגו מזג" מוצרי תעבורה"המורחבת של 

                                                      
 .6שוליי  הערת ראו 17
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כפי שמופיע בצו הפיקוח על , במובנו הקלאסי" מוצר תעבורה"שאינ בבחינת , ב"רדיו וכיו

 . מוצרי תעבורה

לפיה לא יוכלו עוד  , ה יחובו המשיבותמטרת ההגדרה המורחבת להבטיח כי ההוראות ב

יחולו ג ככל שמדובר , לחייב מוסכי שרות או בעלי רכב לעשות שימוש במוצר תעבורה מסוי

 .מערכות איתור ומערכות רדיו, מערכות אזעקה, באביזרי כמזגני

הסכ "ול" אחריות לרכב"במסגרת הנוסח המוצע לצו נקבעה הגדרה רחבה ל, שלישית .43

וה כוללי את כל ,  במוב זה שהסכמי אלה אינ חייבי להיעשות בכתב,"הרשאה

כ נעשה מתו מטרה להכפי את שלל ההיבטי . ההסכמות וההתניות שבי הצדדי

ובינ לבי בעלי רכב שיובא , הרלבנטיי ביחסי שבי המשיבות למוסכי שרות הפועלי מטעמ

 . להוראות הצו המוסכ, על יד

הוגדר " הסכ", ..."הסכ בי יבוא רכב לבי בעל רכב"כ" אחריות לרכב"גדרה הו, בהתא

בי , בי במפורש ובי מכללא: "הוגדר ככולל קשת מצבי רחבה" הסדר"ו, "הסדר"ככולל 

בדומה הוגדר ". בי א הוא מחייב על פי די ובי א לאו, בכתב ובי בעל פה או בהתנהגות

 ...". יבוא רכב לבי מוסהסכ בי "כ" הסכ הרשאה"

הגדרה זו נועדה להבטיח כי הוראות הצו יחולו על מגוו רחב של צורות התקשרות אפשריות בי 

 .ובינ לבי בעלי רכב, המשיבות לבי מוסכי השרות הפועלי מטעמ

לנוסח המוצע לצו ג המונח ' מוגדר בפרק א, "אחריות לרכב"בנוס להגדרת : יוש אל לב

כל ". הסכ הנוגע לאחריות לרכב שנעשה בכתב ונמסר לבעל רכב"כ, "חריות לרכבכתב א"

 בשמירת למשל (אימת שהנוסח המוצע לצו מאפשר למשיבות לחייב בעלי רכב בכל חיוב שהוא 

הגדרה זו ". כתב אחריות לרכב"עליה לעשות כ במסגרת , )חשבוניות שנמסרו לה במוס

מתעתדות המשיבות להטיל על בעלי הרכב יצוינו באופ מפורש נועדה להבטיח כי חיובי אות 

 .על מנת שבעלי הרכב יהיו מודעי לחיובי אלה,  בכתב

איסור הגבלת מוסכי שרות ברכישת מוצרי תעבורה או : לצו' פרק ב .3.ג
 בשימוש בה

נאסר על המשיבות להגביל מוסכי שרות הפועלי מטעמ ,  לנוסח המוצע לצו1בהתא לסעי  .44

איסור זה בא להסיר . במישרי או בעקיפי,  הנוגע לרכישת מוצרי תעבורה או לשימוש בהבכל

את המכשלה העיקרית המונעת כניסת של מוצרי תעבורה המיובאי על ידי מתחריה של 

 18.אל מוסכי השרות, יבואני הרכב

                                                      
קיבל ביטוי בפסיקת בתי המשפט , העיקרו האוסר על יצר רכב לחייב קמעונאי רכב לרכוש חלפי שמקור בו בלבד18

-Metrix warehouse, Inc. v. Daimler, )בנמרצדס (DBAGכ למשל בפסק הדי בעני . FTCדיניות של הב ובמ"בארה
Benz Aktiengesellschaft, 828 F 2d. 1033 (1987) ,שחייבה , בנ לבי קמעונאינדונה תניה בהסכ בי זכיי מרצדס

בית המשפט קבע כי לא הוכח שיש צידוק .  היצראות לקנות רק מוצרי תעבורה מקוריי או כאלו שאושרו על ידי
עסקי לקשירה בי מכירת הרכב למוצרי תעבורה שכ נית להבטיח איכות ולענות על ציפיות הלקוחות באמצעות תניות 

 ".י"ב כנספח ומסומ "פסק הדי רצ. ולפיכ התניה אסורה מכח דיני התחרות, פוגעניות פחות
 General Motors Corporation and General Motors Sales  1942אשר קבעה בצו משנת כ,  הלכה בדר דומה FTCג ה

Corporation" FTC Decisions (vol 34, 1942) 58,85-6) , כי חברתGM תחדל לכפות על ספקי רכב חדש לרכוש מוצרי 
מיועדת להביא ספקי ה, וכ אסרה על נקיטת כל פרקטיקה היוצרת איו או הפחדה, תעבורה ממנה או ממי מטעמה

 שלא להותיר FTCלאור מדיניות ה, GMלבקשת , 1995הצו בוטל בשנת . לרכוש מוצרי תעבורה שמקור ביצר הרכב
 ".אי"ב כנספח ומסומ "הצו רצ.  שנה20בתוקפ החלטות בנות למעלה מ
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משמעית ההגבלה שעל המשיבות נאסר לנקוט בה כלפי מוסכי השרות אינה הגבלה מפורשת וחד

משיבה , כ. ויכול שתלבש צורות שונות ומגוונות, הגבלה אסורה יכול שתיעשה במשתמע. דווקא

קשירת מוצר במוצר או הענקת , שתפעל כלפי מוסכי השרות הפועלי מטעמה בדר של התניה

באופ שיגביל את המוסכי ויחייב לרכוש או לעשות שימוש במוצרי תעבורה מסוימי , הטבה

 .תימצא מפרה סעי זה, בלבד

 . לכלל זה נקבעו שני חריגי

 קובע עקרו דומה לזה המופיע בפטור הסוג של משפט הקהילייה האירופית החריג הראשו .45

רות של יאי להטיל תניה המגבילה את ח בפטור הסוג נקבע כי 19.הנוגע לענ מוצרי התעבורה

 :המוצעי על ידי היצראלה של התואמי את איכות מוצרי בהשגת מוצרי תעבורה מפיצי 

Dealers must be free to obtain from third parties supplies of parts which match the 
quality of those offered by the manufacturer, and to use and sell them.20 

ת מוסכי כי המשיבות תהיינה רשאיות לחייב א, לנוסח המוצע לצו. א.1בדומה קובע סעי 

בדרישת איכות "השרות הפועלי מטעמ לרכוש ולעשות שימוש במוצרי תעבורה העומדי 

 . בלבד" והתאמה

בפרק ההגדרות לנוסח המוצע לצו מופיעות מספר חלופות בהתקיימ ייחשב מוצר תעבורה 

מוצר תעבורה מקורי ייחשב : ואלה ה, "מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה"כ

, ג מוצר תעבורה מסוג שמ; היינו ללא תלות במקור ממנו נרכש,  ומתאי בכל מקרהכאיכותי

נוזל לרכב או תוס לרכב התוא את הדרישות הכימיות והפיזיקליות של יצר , מוצר סיכה

ייחשבו כאיכותיי  OEMמוצרי תעבורה אשר יוצרו על ידי ; הרכב ייחשב כאיכותי ומתאי

כ ג ככל שמדובר במוצרי תעבורה ;  כי לא כ הואהמשיבותאלא א יוכיחו , ומתאימי

 כל מוצר ודוק ; המהווי חלק ממעטפת הרכב וכ במוצרי תעבורה התואמי דרישות תק

אלא שלגבי מוצר כזה לא , תעבורה אחר יכול ג הוא להיחשב כעומד בדרישת איכות והתאמה

 .נקבע כי נטל ההוכחה יוטל על המשיבות

נקבעו נטלי " מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה"סגרת ההגדרה של יודגש כי במ

ואי קביעה קטגורית כי מוצר תעבורה מסוי מקביל באיכותו ובמידת התאמתו , הוכחה בלבד

 .א לאו, למוצר תעבורה מקורי

יורשו המשיבות לחייב את מוסכי , לנוסח המוצע לצו. ב.1הקבוע בסעי החריג השני על פי  .46

 :רות לעשות שימוש במוצרי תעבורה מסוימי בשלושה מקריהש

המשיבות יוכלו לחייב . המקרה הראשו נוגע לטיפולי ותיקוני המתבצעי במסגרת האחריות

יצרני , כאשר המשיבות, כרצונ, את מוס השרות לעשות שימוש במוצרי תעבורה מסוימי

או לפחות במחצית מ , י השרות לרכב או יותר מהתשלו בג90%הרכב או מי מטעמ ישאו ב

                                                      
19 Commission Regulation (EC) No 1475/95 of 28 June 1995 on the Application of § 85(3) of the Treaty to 

Certain Categories of Motor Vehicle Distribution and Servicing Agreements, OJ No L145 P.25 ) פטור : "להל
על מוצרי הפטור אינו חל . 2002 באוגוסט 30עד ליו ,  שנישבעבתוק למש כפטור הסוג האירופי . ")הסוג האירופי

 1985תקנות קודמות משנת פטור הסוג החלי .  בלבדspare partsאלא על , ונוזלי לרכבשמני  (תחזוקה שוטפת
Commission Regulation (EEC) No 123/85  .בי"ב כנספח ומסומ "פטור הסוג האירופי רצ." 

 .)9)(1(6ו, )3(5 פיסעי למבוא ו27סעי  ראו ג.  למבוא8סעי , ש20 
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לנוסח המוצע ' התשלו כאמור כאשר מדובר במספר מוגבל של מכלולי המפורטי בנספח ב

 .  לצו

את מוצר התעבורה ממוס ומממ כאשר המשיבות ה הגור שרוכש בפועל , לגישת הממונה

 21.עוניינות לרכושיש להקנות לה את החופש להחליט מהו מוצר תעבורה אותו ה מ, השרות

שכ דומה הדבר ,  מ השרות10%הגישה לא תשתנה ג א בעל הרכב נושא בעלות של 

בהתרחש אירוע , להשתתפות עצמית של מבוטח בפיצוי לו הוא זכאי בהתא לתנאי הביטוח

 . ביטוחי

נמצא כי , לנוסח המוצע לצו' באשר לאות עשרה מכלולי ספציפיי המפורטי בנספח ב

ואי כמעט ייצור של מוצרי תחליפיי , במכלולי המיוצרי כמוצרי תעבורה מקוריימדובר 

לתקינות ואיכות של מכלולי אלה חשיבות מכרעת לפעילותו התקינה של , בנוס. לה

תאפשר הכתבה כאמור ג ת  בכל הנוגע לשרות למכלולי אלה על כ נקבע כי.הרכב כולו

במחצית מהתשלו עבור השרות לרכב , יצרני הרכב או מי מטעמ, שאו המשיבותבמקרה בו י

 .בלבד

צו הפיקוח על מוצרי א ל13המקרה השני עוסק במצבי בה קמה למשיבות חבות מכוח סעי 

חובה על מי שעוסק בממכר מוצרי תעבורה להעניק אחריות ,  בהתא לסעי זה22.תעבורה

, מ" ק6,000פה שלא תפחת משלושה חודשי או לנסיעה של לפעילותו התקינה של המוצר לתקו

יוכלו ה לחייב את מוסכי , במקרי בה יעניקו המשיבות אחריות מכוח סעי זה. לפי המוקד

בתנאי שה או מי מטעמ ישאו במלוא התשלו , השרות לעשות שימוש במוצר תעבורה מסוי

 . בגי מוצר התעבורה כאמור

כאשר מתגלה פג סדרתי : Recallמקרי המכוני בעגה המקצועית המקרה השלישי נוגע ל

, נוהגי יבואני הרכב להזמי את כל בעלי אותו דג אל מוסכי השרות שלה, בדג רכב מסוי

יורשו המשיבות לחייב את מוסכי השרות לעשות שימוש , במקרי כאלה. על מנת שיתוק הפג

מי מטעמ ישאו במלוא התשלו בגי השרות שיינת בתנאי שה או , במוצרי תעבורה מסוימי

 . לכלי הרכב לצור תיקו הפג

הממונה סבור כי יש לאפשר למשיבות לרכוש מוצרי תעבורה מסוימי כאשר ה הגור , כאמור

זהו המצב המאפיי את המקרי השני . שרוכש בפועל את מוצר התעבורה ממוס השרות

 .והשלישי

יצרני הרכב או מי מטעמ ישאו בעלות של מוצר תעבורה , שר המשיבותקובע כי כא. ג.1סעי  .47

הרי שהמשיבות לא יחייבו את מוס השרות , נוזל לרכב או תוס לרכב, מוצר סיכה, מסוג שמ

מוס השרות יהא חופשי . כאשר הוא מצוי בצובר, לעשות שימוש במוצר מסוי מסוג זה

הסעי נועד למגר את החשש . וי בצובר א לאולהחליט הא ברצונו לעשות שימוש בשמ המצ

 . על פיו ינוצל חיוב כאמור להכתבת כל כמות מוצר התעבורה הנוזלי המוחזקת בצובר

יורשו המשיבות לחייב את מוסכי השרות הפועלי , לנוסח המוצע לצו. א.2בהתא לסעי  .48

ות שיינת במוסכי מטעמ לקיי דרישות מינימו וסטנדרטי שנועדו להבטיח את איכות השר

ולמנוע תקלות ,  דרישות אלה נועדו לסייע למשיבות להג על המוניטי שלה23.השרות ובטיחותו

בהתא יוכלו . ואשר ה אלה העשויות לשאת בעלות, בכלי רכב המצויי באחריות המשיבות

או במוס דיאגנוסטי וכלי עבודה שיימצ, סטנדרטי לגבי ציוד טכני, בי היתר, המשיבות לקבוע

                                                      
 ).7)(1(4סעי , ש, ג האירופי חריג דומה קיי ג בפטור הסו21
 .6שוליי  הערת ראו 22
, 19ראו הערת שוליי . על פי דרישת יצר הרכב,  בדומה מתיר פטור הסוג האירופאי קביעת קריטריוני של איכות23

 .לפטור) 1(4סעי 
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כ יוכלו המשיבות לאסור על ביצוע שינויי . רמת מקצועיות נאותה של עובדי המוס, השרות

 . במוצרי תעבורה בניגוד להוראות יצר הרכב

כאשר , כ למשל. הדרישות והסטנדרטי יוחלו על כלל המוסכי באופ שאינו מפלה

בתו מרכז עירוני (לי מיקו למשל הבד, מתקיימי בי מוסכי שרות הבדלי אובייקטיבי

או הבדלי הנובעי מרמות ביקוש שונות הרי שאבחנה בי מוסכי על ) לעומת פריפריה

 .לא תיחשב כאפליה, בסיס

לנוסח המוצע לצו יתאפשר למשיבות לחייב את מוסכי השרות להודיע לכל . ב.2בהתא לסעי  .49

ביכולת לבחור בי מוצר תעבורה כי , ללא הפליה ביניה, בעלי הרכב המגיעי אל המוס

יהיה עליה לחייב את מוסכי השרות להבהיר , א יבחרו המשיבות לעשות כ. מקורי לחליפי

כי שימוש במוצר תעבורה חליפי אינו מפקיע את אחריות יבוא הרכב לרכב , לבעלי הרכב

 ומוצר בורה כל מוצר תע, א לצו הפיקוח על מוצרי תעבורה13וכ כי בהתא לסעי , כמכלול

על יבואני הרכב לוודא כי .  מצוי באחריות הספק של אותו מוצרתעבורה חליפי בכלל זה 

 .הבהרה כאמור תיעשה באופ שלא תהיה בו משו הטעיה של בעלי הרכב

 האחריות לרכב: לצו' פרק ג .4.ג
 או התקופה הנדרשת בדי( לנוסח המוצע לצו מבחיני בי תקופת אחריות בסיסית 35סעיפי  .50

. לבי תקופת אחריות נוספת, ) על פי התקופה הארוכה מבי השתייהניתנת על ידי יצר הרכב 

רכב את הברירה הא ברצונו תידרשנה המשיבות להעמיד בפני בעל, בהתא לסעיפי אלה

המשיבות . להארי את תקופת האחריות לרכבו לפרק זמ העולה על תקופת האחריות הבסיסית

לפרט בפניו את טיבה של האחריות המוצעת ואת , רכב על זכותו לעשות כ לבעלידרשו להודיע

 . מחיר הרכב הכולל אחריות בסיסית ואחריות נוספת

, מעניק האחריות לרכב לתת לנוסח המוצע לצו נועד לית מענה למצבי בה מחליט 4סעי 

ג א הוא אינו מחויב ,  אחריות עבור תקלה מסוימת,לאחר שהרכב נרכש כבר ומצוי בשימוש

). Recallלמשל במקרי של (לעשות כ בהתא לתנאי האחריות אשר נקבעו בעת רכישת הרכב 

 לנוסח 3לא יחולו הוראות סעי , לאחר רכישת הרכב, במקרי כאלה של מת אחריות בדיעבד

 .סית לאחריות נוספתהמחייבות הפרדה בי אחריות בסי, המוצע לצו

יאפשר לבעלי רכב לקצר , מת אפשרות לבעלי רכב לבחור בי תקופת אחריות בסיסית למוארכת

כ ג תוגבל יכולת . אותה ה מפתחי כלפי מערכי השרות של המשיבות" התלות"את מש 

של המשיבות לעשות שימוש בתקופת האחריות הארוכה כמנו לפגיעה בתחרות בענפי השרות 

 .רכב ומוצרי התעבורהל

ההסדר שנקבע בנוסח המוצע לצו תוא את המלצות הועדה הבינמשרדית להסרת חסמי  .51

 1999.24 בספטמבר 14ל משרד התחבורה ביו "אשר מונתה על ידי מנכ, רכבבתחו יבוא כלי

 :הוצע ש כי

י היבוא לתקופה נוספת מעבר לזו שנקבעה באחריות היצר היא "הארכת האחריות ע

 .בחתימתו בעת רכישת הרכב, ופציונלית ומותנית באישור הלקוחא

                                                      
 ".גי"צורפות כנספח ומסומנות  המלצות הועדה הבינמשרדית מ24
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בי ) א קיימי(מידע בכתב על ההבדלי , יספק היבוא ללקוח בעת הקנייה, כמו כ

 .לבי האחריות הנוספת, דלעיל' המפורטת בסעי  א, אחריות היצר
אחריות ש קיימת אפשרות לרכישת , הסדר זה א תוא את המצב השורר בארצות הי

 25.סטנדרטית או אחריות מורחבת

יאסר על המשיבות לקבוע תנאי לתוקפה של האחריות לרכב ,  לנוסח המוצע לצו6על פי סעי  .52

או לעשות שימוש במוצר תעבורה , רכב לקבל שרות ממוס שרות בלבדאשר משמע חיוב בעל

 . מסוי

ולחיובו להתקי ,  השרות בכלהסעי נועד לשי ק להפניה האוטומטית של בעל הרכב אל מוס

בעל הרכב יהא חופשי להחליט בעצמו א . כש שהיה עד כה, מוצרי תעבורה מקוריי תמיד

בעת , או א ברצונו לרכוש מוצר תעבורה מקורי א לאו, ברצונו לפנות אל מוס שרות א לאו

בתקופת כ יהיה ג א הרכב מצוי . שהוא זה אשר נושא בתשלו עבור הטיפול ברכבו

 . האחריות

כ תהא אסורה ההתניה לפיה במש כל תקופת האחריות יפנו בעלי רכב אל מוסכי השרות 

התניה אשר העצימה את יכולת המשיבות להטיל , ויעשו שימוש במוצרי תעבורה מקוריי בלבד

 . ולפגוע בתחרות בענפי השרות לרכב ומוצרי התעבורה, תכתיבי על מוסכי השרות

 ,החוק העוסק בעניי זה. ב על מוצרי צריכה שבאחריות" לעקרו החל בארהכלל זה דומה .53

Magnuson-Moss Warrany Act26קובע כי נות האחריות לא יתנה את האחריות למוצר ,  שמו

סימ , בכ שהצרכ ישתמש בהקשר למוצר האמור בכל חפ או שירות המזוהה על ידי מותג

 עקרונות החוק 27.ופק חינ במסגרת האחריותלמעט כזה אשר מס, או ש התאגיד, מסחר

 בכתב האחריות General Motorsבהתא לה קבעה יצרנית הרכב . ב בפועל"מיושמי בארה

למשאיות מסוג שברולט כי האחריות לרכב אינה תלויה בשימוש בסוג מסוי של מוצרי 

  28.או בקבלת שרות במוסכי מסוימי, תעבורה

 .לכלל נקבעו שלושה חריגי

                                                      
 MMC A report on the wholesale supply of motor car parts within the Unitedח ה"בדו.  כ למשל באנגליה25

Kingdom, issued by the MMC (London 1992)  רוב יצרני הרכב , צויי כי בנוס לאחריות הסטנדרטית, 3.14 בפסקה
 מצור כנספח MMCח ה"דו"). MMCח ה"דו: "להל(שנתיי או יותר , לתקופות של שנהמציעי אחריות מורחבת 

 ".די"ומסומ 
 Chevrolet Truck 1998  לבעלי משאיות שברולט General Motors (GM)בכתב האחריות של , לדוגמא. ב"כ ג בארה

Warranty and Owner- Assistance Information  מאפשרת GMלאחר פקיעת תקופת , חריות נוספת רכישה של א
 ".טו" מצור כנספח ומסומ GMכתב האחריות של .  31' בעמ, האחריות הראשונית על הרכב

26
 15 U.S.C.A. SS 2301-2312 (1982) . זט"החוק מצור כנספח ומסומ." 
 :   נקבע(c)2302בסעי ,  ש27

"No warrantor of a consumer product may condition his written or implied warranty of such product on the 
consumer's using, in connection with such product, any article or service (other than article or service provided 

without charge under the terms of the warranty) which is identified by brand, trade, or corporate name..." 
ובלבד שנחה דעתה בדבר ,  להסיר את תחולת הוראות החוקFTCכלל זה יסוג במקרי בה לבקשת היצר החליטה ה

היצר הוכיח בפניה כי המוצר שבאחריות יפעל כנדרש רק ע , התנאי האחד: התקיימות של שני תנאי מצטברי
 .)the public interest( אחד ע טובת הציבור  כי השתכנעה שהדבר עולה בקנה, האחר; ציפיהמותג או סוג השירות הספ

 כי בעל רכב יכול לבחור להשתמש בחלפי שאינ 24' נקבע בעמ, 25ראו הערת שוליי , GM בכתב האחריות של 28
ע באחריות הכוללת ודבר זה לא יפג, למטרות החלפה) לא יוצרו על ידה או על ידי חברות הבנות שלה (GMמקוריי מ

אלא א מדובר בתיקוני במסגרת , נקבע כי נית לבצע בכל מקו, באשר למקו בו יבוצעו התיקוני. לרכב
, )www.chevrolet.com/talk/warranty.htm(באתר האינטרנט של שברולט . י הדילר המורשה"האחריות אשר יבוצעו ע

כי האחריות איננה מותנית בביצוע הטיפולי השוטפי אצל הדילר ובהר ג כ ה, במענה לשאלות נפוצות של לקוחות
 "יז" כנספח ומסומ הד הרלוונטי מצור . המורשה
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יוכלו המשיבות לחייב את בעל , לנוסח המוצע לצו. א.6 הקבוע בסעי החריג הראשועל פי  .54

יצרני הרכב או מי מטעמ ישאו , כאשר המשיבות, הרכב לקבל שרות לרכב במוס שרות בלבד

או במחצית מ התשלו כאמור ככל שמדובר במכלולי ,  או יותר מהתשלו בגי השרות90%ב

 ;  לנוסח המוצע לצו'המופיעי בנספח ב

, במקרי בה המשיבות ה אלה אשר נושאות בעיקר עלות השרות הנית לרכב, לגישת הממונה

בשרות הנוגע בנוס כאשר מדובר . יש לאפשר לה להכתיב לבעל הרכב היכ יפנה לקבלת השרות

הרכב שלתקינות ואיכות חשיבות מכרעת לפעילותו התקינה של , מכלולי העיקריי ברכבל

נית לאפשר למשיבות הכתבה כאמור ג כשה , ואי עבור מוצרי תעבורה חליפיי, כולו

 .נושאות במחצית מ העלות בלבד

יתאפשר למשיבות לקבוע כי ביצוע בדיקות , .ב.6הקבוע בסעי החריג השני על פי  .55

ה  ככל שבדיקות כאלה מתחייבות מהוראות היצר וככל שדיאגנוסטיקה במוסכי שרות 

 ;  יהוו תנאי לתוקפה של האחריותהרכב חינ ניתנות לבעל

חריג זה נועד לאפשר למשיבות המבקשות לקיי מעקב אחר תקינות כלי הרכב המצויי 

הוראות היצר . ככל שמעקב כאמור נעשה בהתא להוראות היצר, לעשות כ, באחריות

רכב במדינת הוראות המיועדות לכליולא , "כלל עולמיות או אזוריות"צריכות להיות הוראות 

" הוראות יצר"כ נקבע בנוסח המוצע לצו כדי למנוע מ המשיבות להשתמש ב. ישראל בלבד

 .רכב אל רשת מוסכי השרות הפועלי מטעמככלי להבאת בעלי

יורשו המשיבות לקבוע בכתב אחריות לרכב כי , .ג.6 הקבוע בסעי החריג השלישיעל פי  .56

טיפל ברכב בניגוד להוראות , שאינו מוס שרות, ל במקרה בו מוס עצמאיהאחריות לא תחו

ועקב כ נפג , או התקי ברכב מוצרי תעבורה שאינ מתאימי ואינ איכותיי, יצר הרכב

כ יורשו המשיבות לקבוע כי האחריות לא תחול בגי פגמי שנוצרו עקב רשלנותו של . הרכב

 . קופתיי ברכבו במועדרכב אשר לא ביצע טיפולי תבעל

חריג זה נועד למנוע מצבי בה יחויבו המשיבות לשאת באחריות בגי פגמי שנוצרו עקב 

יודגש כי חריגי אלה  29. בעלי הרכב או מוסכי שאינ מוסכי שרותרשלנות של אחרי 

אינ מאפשרי למשיבות לשלול את האחריות לרכב כאשר זה נפג עקב רשלנותו של מוס 

 .שרות אשר פועל מטעמ

 לכל מוס , הנוסח המוצע לצו מאפשר לבעלי רכב לפנות ג במש תקופת האחריות, א כ .57

כאשר מדובר , ולהתקי ברכב מוצרי תעבורה ברצונ,  כרצונמוס שרות או מוס עצמאי 

עליה משלמי בעלי הרכב , בטיפולי ותיקוני שאינ מכוסי במסגרת כתב האחריות

 . יסמכ

לנוסח המוצע לצו לא תורשינה המשיבות לקבוע תנאי לעניי נטל ההוכחה . ד.6בהתא לסעי 

לנוסח המוצע . ה.6בהתא לסעי . במקרי מחלוקת בינ לבי בעלי רכב לעניי הפעלת האחריות

, על מנת לאפשר למשיבות לקיי מעקב אחר הפעולות שבוצעו ברכבי המצויי באחריות, לצו

לשמור ברשות חשבוניות אשר , במסגרת כתב האחריות לרכב, כלו לחייב את בעלי הרכבה יו

 .  לצו הפיקוח על מוצרי תעבורה16כמצוות סעי , ניתנו לה במוסכי עצמאיי

                                                      
נקבע כי ג כאשר נעשה שימוש בחלפי או בשירות   FTC ,16 C.F.R. 700.10 (1988) בכללי שהותקנו על ידי ה29

כל עוד הפגמי אינ קשורי ואינ נובעי מ , ת רשאי לסרב להפעילהאי נות האחריו, שאינ מקוריי ומורשי
מעניק האחריות יוכל להסירה רק כאשר מסתבר בדיעבד כי הפג אותו נדרש . ל"השימוש בחלפי או ממת השירות הנ

 ."חי"  מצורפי כנספח ומסומניFTCכללי ה. לתק נוצר בפועל מ השימוש בחלפי או מקבלת השירות הלא מורשי
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 איסור העברת מידע: לצו' פרק ד .5.ג
 לנוסח המוצע לצו אוסר על המשיבות לבקש או לגרו למוסכי השרות למסור לה מידע 7סעי  .58

או פרט כלשהו הנוגע , שעניינו כמות מוצרי תעבורה בה עשה מוס שימוש בפרק זמ נתו

כ יימנע מעקב של . למוצרי תעבורה שנרכשו על ידי מוס השרות מספקי שאינ המשיבות

מעקב אשר , המשיבות אחר מדיניות הרכישות והתמחור של מוסכי השרות הפועלי מטעמ

במקרי בה נדרש , ע זאת. י ששררו בינ לבי מוסכי השרותסייע לאכיפת ההסדרי הכובל

יוכלו מוסכי השרות , מידע לצור בירור תביעות כנגד מי מ המשיבות בקשר לאחריות לרכב

 .למסור למשיבות פרטי הנוגעי למוצרי תעבורה בה עשו המוסכי שימוש

 ובעקבות הבקשה לקבל  לנוסח המוצע לצו מאפשר למשיבות לבקש ממוסכי השרות 8סעי  .59

על מנת שתוכלנה המשיבות :  מידע הכרחי הדרוש למשיבות לצור פעילות השוטפתמה 

יתאפשר לה לבקש ולקבל מידע באשר לשרות , ) למשלRecallלצור טיפולי (רכב לטפל בכלי

 ובלבד שלא יהא " היסטורית הרכב"וכ לבדוק את , לרכב שהעניק מוס שרות לרכב מסוי

בכדי שתוכלנה המשיבות ; במידע שנמסר פרטי הספקי מה רכש מוס השרות מוצרי תעבורה

 ועל 30,לשמור על רמת מלאי מינימלית של מוצרי תעבורה כש שה נדרשות לעשות על פי חוק

מנת שיוכלו המשיבות לנהל את מלאי מוצרי התעבורה המצוי במוסכי השרות הפועלי מטעמ 

ש ולקבל מידע בדבר כמות המלאי הכוללת של מוצרי התעבורה המצויי תוכלנה לבק, ביעילות

כ יתאפשר למשיבות לקבל מידע באשר למוצרי התעבורה ; במוס השרות בנקודת זמ מסוימת

 .אשר נרכשו מה עצמ

הסעי מבטיח כי לא יהיה במידע המועבר כדי לחשו את מחירי השרות לרכב המוענקי 

 .פקי מה רכש מוס השרות את מוצרי התעבורהאו את הס, במוס השרות

 לנוסח המוצע לצו קובע מנגנו אשר יאפשר למשיבות לפקח על תפקוד המקצועי של 9סעי  .60

ולוודא כי אלה יעשו שימוש במוצרי תעבורה העומדי בדרישות איכות והתאמה , מוסכי השרות

אשר יעמדו בפתח של , "ת סשומרו"במקביל מבטיח המנגנו כי המשיבות לא יהפכו ל. בלבד

בהתא נקבע כי המשיבות יוכלו לקבל . מוסכי השרות וימנעו כניסת מוצרי תעבורה כרצונ

, אחת לשלושה חודשי, בדיעבדמידע בדבר סוג מוצרי התעבורה שנרכשו על ידי מוס השרות 

דע כדי ובלבד שלא יהא במי,  מעת היכנסו של הצו המוסכ לתוקשישה חודשי החל מחלו

את כמות מוצרי התעבורה , לזהות את הספקי מה רכש מוס השרות את מוצרי התעבורה

 . שרכש המוס או את מחיר

                                                      
קובע כי היבוא יחזיק מלאי מוצרי תעבורה בכמות שהמלי , 13ראו הערת שוליי ,  לצו הפיקוח על יבוא רכב11 סעי 30

לא , וכ כי על יבוא הרכב או מורשהו לספק כל מוצר תעבורה לכל דג מדגמי הרכב שייבא היבוא, עליה יצר הרכב
משרד התחבורה מבקש לקבוע כי פרק : יצויי כי חובה זו צפויה להשתנות. שלושה ימי מיו קבלת ההזמנהיאוחר מ

 . הזמ לאספקת מוצר תעבורה לא יעלה על שבעה ימי מיו קבלת ההזמנה
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 מדיניות התמחור של מוסכי שרות: לצו' פרק ה .6.ג
 לנוסח המוצע לצו אוסר על המשיבות להטיל על מוסכי שרות כל מגבלה באשר 10סעי  .61

 כ תובטח יכולת של מוסכי 31. שייגבו על ידלמחיריה של מוצרי התעבורה או השרות

 . ללא התערבות של המשיבות, השרות לקבוע את מדיניות התמחור שלה באופ עצמאי

אישור או , או על מגבלות שהוענק לה פטור, איסור זה לא יחול על מגבלות אשר יוטלו על פי די

 .היתר זמני לפי חוק ההגבלי העסקיי

 שאה למוסמת הר: לצו' פרק ו .7.ג
 רלוונטיי  לנוסח המוצע לצו מחייב את המשיבות לקבוע אמות מידה ותנאי 11סעי  .62

עמידתו , חוסנו הכלכלי,  חזות המוסעניינ של התנאי .  לש מת הרשאה למוסוברורי 

מוס אשר יעמוד בתנאי יוכל להפו למוס שרות מטע מי מ . בדרישות תקינה ועוד

א ה תוכלנה לקבוע עד , יידרשו המשיבות להחיל את התנאי באופ שוויוני, לככל. המשיבות

ככל שהשוני בתנאי מתחייב מהבדלי אובייקטיביי בי , שלוש קבוצות תנאי שונות

למע הסר ספק מובהר כי אי פירושו של סעי זה הטלת חובות מימו על מי מ . המוסכי

 . המשיבות

 .ויועברו לידי הממונה, המוצע לצו יעמדו התנאי לעיונו של כל דורש לנוסח 12בהתא לסעי 

 לנוסח המוצע לצו אוסרי על המשיבות להתחייב כלפי מוסכי שרות כי יהיו 14 ו13סעיפי  .63

. כי ישמשו ככאלה מטע משיבה אחת בלבד, או לחייב את מוסכי השרות, בלעדיי באזור

יותר למשיבות לדרוש ממוס שרות כי שרות , ע זאת. התחייבויות קיימות שזה תוכנ יפקעו

מוס השרות יוכל לבחור ע . תו חציצה פיזית, לרכב ממותג אחר יינת בשטח המוקצה בנפרד

באופ זה יוכל מוס לשמש כמוס . אותו שטח נפרד ימצא בתו מוס השרות או מחוצה לו

המשיבות להג על אינטרסי ובמקביל תישמר זכות של , שרות מטע יותר ממשיבה אחת

 32.הנובעי ממוניטי ממנו ה נהנות או מהשקעות ממו שהשקיעו במוסכי, לגיטימיי שלה

יוכל כל מוס העומד באמות , לנוסח המוצע לצו' באמצעות החלת ההוראות הקבועות בפרק ו .64

טעמ של עקב זאת ישמשו יותר מוסכי כמוסכי שרות מ. המידה והתנאי להפו למוס שרות

כ צפוי לעלות מספר המוסכי המשתייכי לרשת השרות של כל . בו זמנית, רכבמספר יבואני

לתמר את , הגדלת מספר המוסכי צפויה להגביר את הלחצי התחרותיי. אחת מ המשיבות

ובכלל זה להוזיל את מחירי השרות לרכב ואת מחירי מוצרי הנמכרי על , המוסכי להתייעל

 .יד

                                                      
הספק  או פירמה אחרת , לא יחול א היצרקובע כי הפטור , 19ראו הערת שוליי , לפטור הסוג האירופי) 6)(1(6 סעי 31

 .מגבילי את חירות המפי לקבוע מחירי והנחות למוצרי שבהסכ או תואמיה
מותר לדילר להציע ולספק , ככל שמדובר בשירותי תיקוני, 19ראו הערת שוליי ,  בהתא לפטור הסוג האירופי32

שלא , ע זאת יכול היצר להגבילו ולהתנות זאת בכ.  ליצרני מתחרי באותה חנות עבודהשירותי תחזוקה ותיקו
לפטור ) 4(3ראו סעי . בי בציוד ובי בהכשרה מקצועית, יינת לצדדי שלישיי ליהנות מההשקעות שנעשו על ידו

 . למבוא7וסעי 
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 הבטחת קיו הוראות צו זה: לצו' זפרק  .8.ג
ינקטו בכל ,  לנוסח המוצע לצו המוסכ קובע כי המשיבות וכל נושא משרה בה15סעי  .65

האמצעי הסבירי הדרושי על מנת שעובדיה ושלוחיה יקיימו אחר הוראות חוק ההגבלי 

 . והוראות הצו המוסכ בפרט, העסקיי בכלל

, שרו ע סוכני המוכרי את כלי הרכב המיובאי על ידמשיבות שיתק. א.16בהתא לסעי 

חייבות לדאוג כי סוכני אלה יקיימו אחרת אות חובות המוטלות על המשיבות בעת שה 

 .מבצעות מכירה ישירה של כלי רכב

יתחייבו מנהליה הכלליי של המשיבות להעביר לממונה מידי שנה הודעה . ב.16בהתא לסעי 

ואת האמצעי אשר ננקטו על ידי המשיבות כדי , ת קיו הוראות הצומפורטת המאשרת א

כ יעבירו המשיבות לידי הממונה את נוסחי הסכמי ההרשאה וכתבי . לוודא קיו כאמור

 .האחריות לרכב שה צד לה

הרי , במאמר מוסגר יצוי כי מאחר שתוקפו של צו מוסכ כתוק פסק די של בית משפט מחוזי .66

במקרה של , יתרה מכ. ו עשויה לגרור הליכי לפי פקודת בזיו בית המשפטשהפרת הוראותי

אי קיו הוראות הצו נית יהיה לפנות אל בית הדי להגבלי עסקיי בבקשה להפעלת 

 . לחוק ההגבלי העסקיי35הסמכויות המוקנות לו בסעי 

ל מנת להבטיח כי ע, יודגש כי בכוונת הממונה לקיי פיקוח ומעקב אחר קיו הוראות הצו

כ ). equivalent effect(הוראות הצו לא תיעקפנה באמצעות נהגי מסחריי בעלי השפעה זהה 

למשל באשר לפעולות שינקטו המשיבות במטרה להמשי ולחייב מוסכי שרות לרכוש מוצרי 

שיחות שיזמו המשיבות על מנת לשכנע מוסכי שרות להגדיל את כמות : תעבורה מה בלבד

חילופי מידע העשויי להוביל להרתעת מוסכי שרות לרכוש ; ה של מוצרי תעבורה מההרכיש

קשירה בי חידוש ההרשאה הניתנת למוס השרות ; מוצרי תעבורה ממתחריה של המשיבות

פעולות כאלה ואחרות ייחשבו ; לבי היסטורית רכישות מוצרי התעבורה על ידי מוס השרות

 . נה נכו לעקוב אחר הנעשה כדי למונעוהממו, כהפרה של הוראות הצו

 .במקרי כגו דא לא יהסס הממונה לפעול בהתא לאפיקי השוני הקבועי בחוק

 הוראות כלליות: 'פרק ח .9.ג
 ימי מעת שיינת לו תוק של 120 לנוסח המוצע לצו נקבע כי הצו יכנס לתוק בתו 17בסעי  .67

משיבות להבטיח כי עד לכניסתו לתוק יקוימו עוד נקבע כי בתקופת המעבר יפעלו ה. צו מוסכ

בכלל זה יחויבו המשיבות לתק את הסכמי ההרשאה אשר אינ עולי בקנה . כל הוראותיו

 .אחד ע הוראות הצו

נקבע כי הצו נעשה בלא שתהא בכ הודאה מצד מי מ ,  לנוסח המוצע לצו18בהתא לסעי  .68

י העסקיי בנוגע לתקופה אשר קדמה למועד המשיבות בדבר חבות על פי הוראות חוק ההגבל

אשר קובע כי צו , לחוק ההגבלי העסקיי) א(ב50סעי זה תוא את הוראות סעי . ניתנת הצו

 ".יכול שיהיה בלא הודאה בחבות בנוגע לתקופה שקדמה למועד נתינתו"מוסכ 

ל שינוי הוראות הצו וכי ע,  לנוסח המוצע לצו קובע כי הצו יהא בתוק למש חמש שני19סעי  .69

רשאי בית המשפט , )ה(ב50בהתא לסעי . ב לחוק ההגבלי העסקיי50יחול האמור בסעי 
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א כל הצדדי לו הגישו בקשה מוסכמת לשינוי או , לשנות בכל עת את הוראות הצו המוסכ

ובית המשפט , במקרה בו הממונה או הצדדי האחרי לצו המוסכ הגישו בקשה לשינוי הצו

 .כנע כי חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת מת הצו המוסכשו

 33הטענות שהובאו בפני הממונה ותגובתו לה .ד

 ב לחוק ההגבלי העסקיי50על סעי : כללי .1.ד
על פי הסעי . הצו המוסכהלא הוא , ב לחוק ההגבלי העסקיי מקי הסדר חדש50סעי  .70

, ת הממונה הפר לכאורה את הוראות החוקיכול הממונה להתקשר בהסכ ע אד אשר לדע

במסגרת הצו המוסכ יתחייב אד לעשות מעשה או להימנע מלעשות . במתכונת של צו מוסכ

מאפשר , בי היתר. או יתחייב לתק את תוצאות הפרת הדי ולהימנע מהפרתו בעתיד, מעשה

ודה כי עבר על זאת מבלי שאותו אד מ, הסעי לחייב את האד לשל כס לאוצר המדינה

 . הוראות החוק

, על הממונה להביא את ההסכמה בינו לבי אותו אד בפני בית המשפט או בית הדי לאישורו

תוקפו של צו מוסכ שאושר כאמור יהיה כתוקפו של פסק די . כדי שזו תקבל תוק של צו

 . שנית על ידי בית משפט מחוזי לכל דבר ועניי

כ יוכל הממונה לאכו את . שאי בצדו נפקות פלילית, אזרחיערו מטרת הסדר זה ליצור  .71

 34.תו מניעת הנזק העשוי להיגר לאד או תאגיד המואשמי בהלי פלילי, הוראות החוק

בי היתר לחסו בעלויות העשויות להיות כרוכות בניהול , ההליכה בנתיבי הצו המוסכ נועדה

 הסדרי דומי קיימי 35. את התחרות בשוקובכ לקד, הליכי משפטיי בפני בית המשפט

 Consent Decree."36"ה: ב למשל קיי מוסד מקביל" בארהג בארצות הי 

יפרס , לחוק קובע כי בטר הגשת הבקשה לאישור הערכאה השיפוטית) 1)(ד(ב50סעי  .72

יוזמ בהודעה זו . הממונה בשני עיתוני יומיי את כוונתו להגיש את הצו לאישור בית המשפט

להביא טענותיו בקשר , ארגו צרכני או איגוד עסקי, כל אד העלול להיפגע מ הצו המוסכ

  37.לצו בפני הממונה

                                                      
ב "נוסח זה רצ. רס לראשונה להערות הציבור הטענות המובאות בפרק זה מתייחסות לנוסח המוצע לצו כפי שפו33

, מתייחסות הערות הציבור, בהתא. בעקבות הערות אלה, הנוסח המובא לאישור בית הדי שונה". טי"כנספח ומסומ 
 .לסעיפי המקוריי באופ בו פורסמו לראשונה, כפי שיפורטו להל

, 385) ט"תשנ (2805הצעות חוק , 1999ט"התשנ, )5' תיקו מס( ראו בדברי ההסבר להצעת חוק ההגבלי העסקיי 34
 ".כ"ב כנספח ומסומני "דברי ההסבר רצ. 394' עמ

הממונה על ההגבלי ' נ' יוס כספי ואח 326/96צ " הסדר זה מעג בחוק רעיו שהביע בית המשפט העליו בבג35
. ד על הגשמת תכליתו של חוק ההגבליהממונה מופק: "3006129 הגבלי עסקיי 1996; 817) 4(ד נ"פ, העסקיי

כי בנסיבותיו של עני פלוני גיבוש , ומקו בו סבור הממונה. לצור ביצוע תפקידו היקנה לו החוק סמכות שבשיקול  דעת
רשאי הוא להעדי הוצאת קביעה , הסדר מוסכ יקד בדר הטובה ביותר את האינטרס הציבורי שעליו הוא מופקד

וממילא רשאי הוא ג ; מחלוקת משפטית) או שכבר עוררה(וסכ על פני קביעה העתידה לעורר המבוססת על הסדר מ
יצוי כי הסדרי מוסכמי אינ זרי . לשאת ולתת ע הגורמי הנוגעי בדבר בעני תנאיו של ההסדר המוסכ

 ".לשיטות האכיפה המקובלות בתחו ההגבלי העסקיי בעול
העמודי . ABA Section of antitrust Law, Antitrust Law Developments  (4th ed. 1997) 688 לש תיאור כללי ראו 36

 ".אכ"ב כנספח ומסומני "הרלבנטיי רצ
טיוטת הנוסח המוצע לצו פורסמה ג באתר רשות ". בכ"ב כנספח ומסומ " נוסח ההודעות שפרס הממונה רצ37

 .www.antitrust.gov.il. ההגבלי העסקיי
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יצור , קובע כי לבקשה לאישור הצו שיגיש הממונה לבית המשפט או בית הדי) 2)(ד(ב50סעי 

התא להוראות ב. ואת תגובתו לטענות אלה, פירוט הטענות שהובאו בפני הממונה לגבי הצו

 .ותגובתו באשר לה, להל יפורטו הטענות שהתקבלו אצל הממונה, סעי זה

 איגוד המוסכי בישראל .2.ד
כאיגוד .  מוסכי3,500מאגד בחובו כ, ")האיגוד: "להל בפרק זה(איגוד המוסכי בישראל  .73

 ).1()ד(ב50בהתא להוראות סעי , עסקי רשאי הוא להביא טענותיו בקשר לצו בפני הממונה

 38.להל פירוט טענות האיגוד והתייחסות הממונה לכל אחת מטענות אלה

 קובע תנאי מספקי להבטחת צו הפיקוח על מוצרי תעבורה,  המוסכיאיגוד לטענת .א

מסגרת הנוסח להגדיר במקו אי , על כ.  המיובאי לארהתעבורהאיכות מוצרי 

פתח בכ יפתח . "והתאמה מוצר תעבורה העומד בדרישות איכות"מהו צו המוצע ל

שימוש במוצרי תעבורה מוסכי שרות לעשות לאסור על שיאפשר למשיבות להמשי 

נית , לגישת האיגוד. המתחרי במוצרי התעבורה המיובאי על יד, מסוימי

ולאפשר לכל מוצר תעבורה להיכנס ,  בפיקוח המופעל על ידי משרד התחבורהלהסתפק

 .  התערבות מצד המשיבותללא, באופ חופשי לכל מוס

הממונה שוכנע כי יש לאפשר למשיבות לחייב את מוסכי השרות הפועלי מטעמ כי 

זאת כדי , יעשו שימוש א ורק במוצרי תעבורה העומדי בדרישות איכות והתאמה

ועל מנת למנוע קלקולי העשויי לגרו , לאפשר למשיבות לשמור על המוניטי שלה

לכ מאפשר הנוסח . ותרות בגי כלי רכב המצויי באחריותלמשיבות להוצאות מי

המוצע לצו למשיבות לחייב את מוסכי השרות לעשות שימוש במוצרי תעבורה 

, מבנית, מכאניתאלקטרו, מכאנית, איכותיי בלבד המתאימי מבחינה חשמלית

 מוצר. מידתית ופונקציונלית לדג הרכב הספציפי בו עתידי ה להיות מותקני

 קיימות דרגות איכות א עדיי , תעבורה כלשהו יכול לעמוד בדרישות משרד החבורה

 .ועשויה להתעורר שאלה לגבי התאמתו לדג מסוי של רכב, שונות

נוזלי לרכב או , מוצרי סיכה, ומוצרי תעבורה מסוג שמני, מוצרי תעבורה מקוריי

 פיזיקלית וכימית יחשבו התואמי את דרישות יצר הרכב מבחינה, תוספי לרכב

על כ מוגדרי מוצרי תעבורה מסוג זה . ללא קשר לערו בו שווקו, כאיכותיי תמיד

 .כעומדי בדרישת איכות והתאמה

קיימי סוגי אחרי של מוצרי תעבורה אשר נית להניח לגביה במידת סבירות רבה 

מוצרי תעבורה כ לגבי : יחסית כי ה איכותיי ומתאימי לדג רכב ספציפי

או מוצרי תעבורה המיוצרי עבור , העומדי בדרישות תק ישראלי או תק מוכר אחר

מוצרי . אשר מייצרי עבור יצרני הרכב עצמ, OEMדג רכב מסוי על ידי יצרני 

תעבורה אחרי מתאפייני בכ שנית לבדוק את מידת איכות והתאמת בהשוואה 

הדבר נכו כשמדובר במוצרי תעבורה :  יחסיתלמוצרי תעבורה מקוריי בקלות

) כגו חלקי פח(ואינ קשורי למכלולי הפנימיי , המהווי חלק ממעטפת הרכב

                                                      
 ".גכ"ב כנספח ומסומנות "טענות איגוד המוסכי רצ 38
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במקרי בה מדובר במוצרי תעבורה . ואשר נית לבחו את מידותיה בקלות

ראה הממונה לנכו להשית על המשיבות את הנטל , המשתייכי לאחת מקבוצות אלה

 . א ברצונ לאסור את השימוש בו,  המוצר אינו איכותי ואינו מתאילהוכיח כי

יפלו , שאינ נופלי תחת אחת מ הקטגוריות שאוזכרו לעיל, מוצרי תעבורה אחרי

לגבי ". מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה"להגדרת ) 6(בגדר סעי משנה 

 עומד בדרישת איכות מוצרי אלה לא נקבע דבר באשר לנטל להוכיח כי המוצר

 . והתאמה א לאו

מענה לחשש שהעלה האיגוד לפיו ינצלו המשיבות את הפרצה הנדונה לש המש 

 9 בסעי  בי היתר מצוי , הפיקוח על מוצרי התעבורה הנכנסי למוסכי השרות

הסעי קובע מנגנו העברת מידע שנועד להבטיח כי שיקול הדעת . לנוסח המוצע לצו

בהתא .  יוותר בידי המוסה א לרכוש מוצר תעבורה מסוי א לאו באשר לשאל

לסעי יוכלו המשיבות לבחו הא מוסכי השרות מקיימי אחר דרישות האיכות 

 לנוסח המוצע לצו אוסר 1יודגש כי סעי . אחת לשלושה חודשי, בדיעבדוההתאמה 

ו בשימוש בה בכל על המשיבות להגביל את מוסכי השרות ברכישת מוצרי תעבורה א

 . "ישירה או עקיפה", דר שהיא

והחלו בתוכנית להענקת , נערכו לקראת הצו המוסכחלק מ המשיבות , האיגוד לטענת .ב

הנחות אלה נועדו לאל . מוגברות עבור קנייה מסיבית של מוצרי תעבורה מההנחות 

פשי של ולפגוע בשיקול דעת החו, את המוסכי לרכוש חלפי מ המשיבות בלבד

חייבת לצאת הנחיה ברורה כי אסור ליבואני "כי , בהתא טוע האיגוד. המוסכי

 ."שנועדו לפגוע בתחרות, להשתמש בהנחות מסוג זה

לפחות ככל שה , הנחות כמות כשלעצמ עשויות להיות יעילות, לגישת הממונה

על הנחות על כ אי לאסור . משקפות חסכו אמיתי בעלויות הנובע מרכישה מרוכזת

, מטרת הצו המוסכ להגביר את התחרות בענ מוצרי התעבורה. מסוג זה באופ גור

מטרה זו יכול שתושג ג באמצעות הנחות . ולהוזיל את מחיריה של מוצרי אלה

יודגש כי ככל שהמשיבות ינקטו בפרקטיקות שתוצאת הגבלת . כמות שיזמו המשיבות

 הרי שה ימצאו בכ מפרות את הוראות הצו ,מוסכי השרות ברכישת מוצרי תעבורה

בי במישרי , האוסר על יבוא רכב להגביל את מוסכי השרות בכל דר שהיא, המוסכ

 .ובי בעקיפי

זאת , לטענת האיגוד יש להבהיר כי הוראות הצו המוסכ יחולו א על חברות קשורות .ג

ת הצו המוסכ בדרכי על מנת שלא ייעשו נסיונות מצד יבואני הרכב לעקר את הוראו

 . היינו באמצעות חברות הקשורות עמ, עקיפות

ועתה הוא מוגדר , "יבוא רכב"בעקבותיה שונתה הגדרת . הממונה מסכי ע הערה זו

או כל תאגיד הנשלט על ידי מי מה או מי ' כל אחד מאלה המפורטי בנספח א"כ

 .יגודזאת על מנת למגר את החששות שהועלו על ידי הא, "מטעמ

כי העלויות , לנוסח המוצע לצו. ב.6יש לקבוע במפורש במסגרת סעי , לטענת האיגוד .ד

שא לא כ יגולגלו עלויות אלה על , של בדיקות הדיאגנוסטיקה יוטלו על המשיבות

כ טוע האיגוד כי כיו אי חובה לערו בדיקות . זאת ללא הצדקה, כתפי המוסכי

מטרת הסעי לחייב את בעל הרכב להיכנס אל . ותדיאגנוסטיקה של רכב במוסכי שר
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דבר שיקנה למוסכי אלה יתרונות על פני המוסכי , מוסכי השרות בתקופת האחריות

 .האחרי

. הממונה סבור כי די בקביעה שבעל הרכב לא ישא בעלויות של בדיקות הדיאגנוסטיקה

בדיקות אי להתערב בשאלה מי הוא זה אשר ישא בעלות של , לגישת הממונה

עניי זה צרי להיות ). המשיבות או מוסכי השרות(הדיאגנוסטיקה בסופו של יו 

ואינו מעניינו של צו , מוסדר במסגרת יחסי הגומלי שבי המשיבות לבי מוסכי השרות

 .זה

כבר כיו יש דגמי רכב המחויבי לבצע בדיקות , על פי מידע שנמסר לממונה, בנוס

על מנת למנוע מ המשיבות להשתמש בבדיקות . ק האחריותכתנאי לתו, דיאגנוסטיקה

אלה ככלי לחיוב בעלי הרכב להיכנס על מוסכי השרות הפועלי מטעמ כש שחושש 

המועדי לביצוע ", על פי האחד. לנוסח המוצע לצו שני תנאי. ב.6קובע סעי , האיגוד

". עולמית או אזוריתהבדיקות הדיאגנוסטיות נקבעו על ידי יצר הרכב כמדיניות כלל

מדיניות אשר מטרתה , היינו אי לקבל מועדי שנקבעו כמדיניות יחודית לישראל

על פי התנאי השני נאסר על המשיבות לקבוע . לעקו את הוראות הצו המוסכ

שמשמע , תנאי הקשורי לביצוע בדיקות דיאגנוסטיות, במישרי או בעקיפי"

תנאי אלה נועדו ". לבי ביצוע טיפול כלשהו ברכבקשירה בי ביצוע בדיקות כאמור 

ולמנוע עשיית שימוש בבדיקות , למגר את החששות עליה מצביע את האיגוד

 .הדיאגנוסטיות ככלי לחיוב בעלי רכב לפנות אל מוסכי השרות

הוראות כלל עולמיות או "לנוסח המוצע לצו . ג.6המינוח המופיע בסעי , לגישת האיגוד .ה

ומכל מקו חברי האיגוד אינ מכירי מינוח מעי ,  אינו נכו" צר רכבאזוריות של י

עוד טוע האיגוד כי יש לקבוע במפורש כי חובת ההוכחה בדבר הקשר הסיבתי שבי . זה

תחול על , אי קיו ההוראות הכלל עולמיות או הכלל אזוריות לבי הפג הנטע ברכב

 .המשיבות הטוענות לה

הוראות כלל עולמיות או אזוריות של יצר " לצו נבחר המינוח במסגרת הנוסח המוצע

רכב על מנת למנוע מצב בו יצרני הרכב יקבעו הוראות יחודיות עבור הטיפול בכלי" רכב

תחרותי בענפי השרות לרכב ומוצרי מתו מטרה לשמר את המצב האנטי, בישראל

 . כפי שהתקיי עד עתה, התעבורה

 טענת האיגוד על פיה יש להטיל את חובת ההוכחה על לגישת הממונה אי לקבל את

סעי . המשיבות בדבר הקשר הסיבתי בי הפג ברכב לבי הטיפול הרשלני בו במפורש

לנוסח המוצע לצו אוסר על המשיבות לקבוע תנאי לעניי נטל ההוכחה במקרי . ד.6

אשר לתוקפה באשר לסיבות היווצרותו של פג ברכב וב, מחלוקת בינ לבי בעל רכב

כל אימת שיתעורר סכסו בי מי מ המשיבות לבי , בהתא לכ. של האחריות לרכב

עוד קובע הנוסח המוצע לצו כי . יחולו על הצדדי כללי נטל ההוכחה הרגילי, בעל רכב

בשמירת , המשיבות יוכלו לחייב בעל רכב שיבחר לטפל ברכבו במוס שאינו מוס שרות

ולהציג , ס בהתא לדרישות צו הפיקוח על מוצרי תעבורההחשבוניות שקיבל במו

 .במקרי מחלוקת בדבר תוק האחריות, ליבוא הרכב לבקשתו



{ 26

 לשלול את האחריות על פג שנוצר עקב התקנת משיבות אי לאפשר לאיגודה לטענת .ו

א ההתקנה התבצעה במוס ,  תעבורה אשר אינו עומד בדרישות איכות והתאמהמוצר

למרות , יש בכ כדי להפלות את המוסכי שאינ מוסכי שרות.  שרותמוסשאינו 

 . התחבורהמשרדמרשיו   כמו כלל המוסכי הפועלי בישראל שה נהני 

בעל רכב מסתכ בשלילת האחריות לרכבו א ורק כאשר הוא , על פי הנוסח המוצע לצו

לביצוע טיפול ברכבו או כאשר אינו דואג (מקבל שרות לרכב במוס שאינו מוס שרות 

 מאפשר למשיבות לשלול את האחריות שה מעניקות אינוהנוסח המוצע לצו ). כנדרש

זאת ג א מוס השרות התקי ברכב מוצרי , לרכב שבעליו טיפל בו במוס שרות

הממונה סבור כי הבדל זה בי מוסכי השרות . תעבורה שמקור אינו במשיבות דווקא

 מוצדק לאור יכולת של המשיבות לפקח על רמת ,לבי המוסכי העצמאיי

לקיי הדרכות לעובדי מוסכי אלה , המקצועית של מוסכי השרות הפועלי מטעמ

לא כ הוא המצב כאשר מדובר במוסכי . ולהבטיח את הידע המקצועי שלה

אי לחייב את המשיבות לשאת בתוצאת רשלנות של מוסכי שאינ , על כ. עצמאיי

ואי לקבל את טענת האיגוד כאילו המוסכי העצמאיי מופלי לרעה ,  מטעמפועלי

 .בשל כ

לקבל מידע בדבר כמות המלאי הכוללת של מוצרי למשיבות  אי לאפשר האיגוד לטענת .ז

שכ , לנוסח המוצע לצו. ב.8כש שמאפשר סעי , המצויי בידי מוס השרותתעבורה 

וז מוצרי התעבורה שרכש מוס השרות מה מהו אחלדעת נתו זה יאפשר למשיבות 

 . על כל המשתמע מכ, ביחס לכמות שרכש ממתחריה

הממונה סבור כי הטענה על פיה נית לתרג את כמות המלאי כוללת לנתו המשק את 

ברי כי אילו . אינה נכונה, אחוז מוצרי התעבורה שרכש מוס השרות מ המשיבות

לבקש ולקבל ממוס השרות את כמות הרכישות אפשר הנוסח המוצע לצו למשיבות 

אכ היה ביכולת לקבוע מהו אחוז מוצרי התעבורה , הכוללת של מוצרי התעבורה

, כמות הרכישות הכוללת תיוותר חסויה: בפועל לא כ הוא. שרכש המוס מה עצמ

מאחר שחשיפת כמות המלאי הכוללת של מוצרי תעבורה המצויה בידי המוס ברגע 

מדובר בשני נתוני . י משמעה חשיפת כמות הרכישות הכוללת של המוסנתו א

 .כשהאחד אינו נגזר באופ מיידי ממשנהו, שוני

באשר לטעמי בגינ סבור הממונה כי יש לאפשר למשיבות לבקש ולקבל מידע בדבר 

 ראו בפסקה , מלאי מוצרי התעבורה העומדי לרשות מוסכי השרות הפועלי מטעמ

 . לבקשה זו59

 על הצו לבטל במפורש את החיבור המקוו הקיי כיו בי מחשבי האיגוד לטענת .ח

אשר מאפשר ליבוא לדעת באופ מיידי כל דבר שבוצע ,  היבואלמחשביהמוסכי 

 .במוס

 מקוו בי מוסכי הנוסח המוצע לצו אוסר על המש אותו חיבור הממונה סבור כי 

אשר אפשר למשיבות לעקוב אחר כל המתרחש במוסכי השרות , השרות למשיבות

 אוסר על 7סעי : ולאכו את קיו החיוב לרכוש מוצרי תעבורה מהמשיבות בלבד

המשיבות לבקש או לגרו למוס שרות למסור מידע הנוגע לכמות מוצרי תעבורה בה 
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או פרט כלשהו שעניינו מוצר תעבורה אותו , עשה מוס שרות שימוש בפרק זמ נתו

למעט במקרי ספציפיי של בירור תביעות (רכש מוס שרות ממקור שאינו המשיבות 

,  לנוסח המוצע לצו9 ו8סעיפי ). בקשר לאחריות לרכב המופנות כנגד המשיבות

: אות סעיפי קובעי כי. למשיבות" מותר"מגדירי באופ מדויק מהו המידע ה

 המאפשר שליפת מידע On-Lineחיבור ..." ממוס שרותלבקש ולקבל שאי יבוא רכב ר"

 באופ שמאפשר מעקב מתמיד ומיידי אחר כל הנעשה במוסכי השרות , באופ מיידי

ויהווה חריגה מהוראות ,  לא יעמוד בתנאי הסעיפי האמוריכדוגמת זה הקיי היו 

 .הצו

קות כיו בהתא לתוכנה  המצויה בידי מוסכי חשבוניות המס המופ, לטענת האיגוד .ט

, אוסר על הכתבה כאמורו הצא כי . מחייבות הכתבה של מחירי שעות העבודה, השרות

 .נראה כי המשיבות ממשיכות לנהוג כ

עמדת הממונה היא שא אכ מביאה התוכנה המצויה בידי מוסכי השרות להכתבה של 

האוסר על ,  לנוסח המוצע לצו10של סעי הרי שיש בכ הפרה , מחירי שעות העבודה

המשיבות להטיל על מוסכי השרות כל מגבלה באשר לתמחור השרות לרכב המוענק על 

כמו ג בהתא להוראות , על הפרה כזו להיפסק בהתא להוראות הצו המוסכ. יד

לא נראה כי יש מקו בעקבות ההערה הנדונה לשינוי , ע זאת. חוק ההגבלי העסקיי

למעט ככל , האוסר בבירור על כל הטלת מגבלה באשר לתמחור, וסח המוצע לצוהנ

 .שמתיר זאת החוק

ציוד , לספק ספרות והדרכה טכניתהמשיבות מחייב את אינו הצו , האיגוד לטענת .י

למשיבות הזכות לדרוש , מאיד. ידו על יכב המיובאתוכנות מחשב עבור כלי רו

, דיאגנוסטי,  לציוד טכניהיתרהנוגעות בי , לקיי דרישות מינימוממוסכי השרות 

ענייני אלה  לקבוע כי צריהצו , לדברי האיגוד. לספרות ולהדרכה טכנית, וכלי עבודה

בו מוס מצב שא לא כ יווצר , דורשחייבי להיות מסופקי על ידי יבוא הרכב לכל 

 .המשיבותדי  על יירכב המיובאטפל בכלי לא יוכל ל, מוס שרותהרוצה להפו ל

מידע מקצועי וציוד " חסימת"הממונה מחזיק בעמדה לפיה משיבות שיגרמו כ ל

דיאגנוסטי הנדרש לצור מת שרות לכלי רכב המיובאי על יד בפני מוסכי שהפכו 

לנוסח המוצע לצו מחייב את . ב.2סעי . למוסכי שרות יפרו את הנוסח המוצע לצו

 לציוד טכני   בי היתר סטנדרטי הנוגעי המשיבות לקבוע דרישות מינימו ו

בעקבות הערת האיגוד שונה הסעי וכעת . לכלי עבודה ולספרות והדרכה, ודיאגנוסטי

את הדרישות והסטנדרטי האמורי יחיל יבוא רכב באופ "קובע הוא במפורש כי 

מידע וציוד בפני מוס שרות ללא סיבה " חסימת", בהתא". שאינו מפלה

 . אסורה במפורש, טיבית ומוצדקתאובייק

עניי אחר אשר עשוי לעלות בהקשר זה הוא יצירת אבחנה בי מוסכי שרות לבי 

מידע מקצועי וציוד דיאגנוסטי בפני המוסכי " חסימת: "מוסכי עצמאיי

לדידו של הממונה סוגיה זו אינה . אשר אינ משמשי כמוסכי שרות, העצמאיי

 ואי מקו לחייב את המשיבות במסגרת הצו לספק ציוד ,מעניינו של הצו המוסכ

  בראש ובראשונה הצו המוסכ נועד לטפל . דיאגנוסטי ומידע מקצועי לכל דורש
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כמו כ מחייב הצו את . וכזאת הוא עושה, בבעייתיות הטמונה בהסכמי ההרשאה

וסר וא, המשיבות לאפשר לכל מוס העומד בקריטריוני להפו למוס שרות מטעמ

הטלת חובה על המשיבות לספק ציוד , לעמדת הממונה. על הפלייה בי מוסכי שרות

, אי מקומה במסגרת צו זה" עצמאיי"מידע מקצועי וכיוצא באלה למוסכי , טכני

 .וזאת מבלי להביע עמדה באשר להטלת חובה כאמור

, מקצועינראה לכאורה כי מוס שיבקש להשיג מידע , מעיו ראשוני בנושא, ע זאת

 באמצעות אלא, שלא באמצעות יבואני הרכבציוד דיאגנוסטי ותוכנות יוכל לעשות כ 

או ע חברות העוסקות באספקת ציוד דיאגנוסטי , התקשרות ע יצרני הרכב ישירות

 . ומידע טכני אשר מתחרות ביצרני הרכב בנושא זה

ר למשיבות לדרוש  לנוסח המוצע לצו כמאפש13 גורס כי נית לפרש את סעי האיגוד .יא

 .מחו לשטח מוס השרות, שהשרות לרכב הממותג יינת בנפרד

מוס השרות הוא שיבחר היכ : בעקבותיה שונה הסעי. הממונה מסכי ע הערה זו

תוכלנה , במקביל.  בתו המוס או מחוצה לוית שרותי לרכב ממותג אחר 

וכי בכל מקרה , ציצה פיזיתהמשיבות לדרוש כי השטחי השוני יופרדו באמצעות ח

, חזות המוס (11יעמוד מוס השרות באמות המידה והתנאי שנקבעו לפי סעי 

 ). ב"מיצובו וכיו

האיגוד ביקש כי במסגרת הנוסח המוצע לצו יצויי במפורש כי כל ההסכמי הישני  .יב

כ שהסעיפי "יתוקנו , המנוגדי להוראות הצו, שבי המשיבות למוסכי השרות

 . "חוקיי יוצאו מהתיהבל

 לנוסח המוצע לצו הוספה תוספת 17לסעי . הערה זו מקובלת א היא על הממונה

בכלל זה יפעל יבוא רכב לתיקו הסכמי הרשאה בה הוא קשור ככל שה : "כדלקמ

 ."אינ עולי בקנה אחד ע הוראות צו זה

מטע איגוד יבואני בהשתתפות נציג ,  חברי3יש להקי ועדה בת  האיגודלגישת  .יג

אשר , ר מטע הממונה על הגבלי עסקיי"ויו, נציג מטע איגוד המוסכי, הרכב

ותית מענה לסוגיות פרשניות העולות מ הנוסח המוצע לצו , תטפל בבעיות שוטפות

אשר לפיו כל ספק שיתעורר ,  לנוסח המוצע לצו18לדידו של האיגוד סעי . בזמ אמת

 . אינו מספק, המוצע לצו יובא להכרעת אב בית הדיבקשר להוראות הנוסח 

שכ נראה כי די , הממונה אינו סבור כי יש מקו להקמת ועדה כהצעת האיגוד

, הלא הוא משרד התחבורה המעורה בתחו, ברגולטור הפועל כיו בתחו התחבורה

 תוק, לחוק ההגבלי העסקיי) ג(ב50לפי סעי . לצור מת מענה לבעיות שוטפות

על כ אי מקו . הצו המוסכ כמוהו כתוקפו של פסק די של בית משפט מחוזי

בסופו של יו הוחלט , יתרה מכ. להקמת ועדת היגוי שתית פרשנות נוספת להוראותיו

 לנוסח המוצע כפי שפורס בטיוטא ( לנוסח המוצע לצו18להשמיט את נוסחו של סעי 

התקבלה הסברה כי יש בו כדי להתנות על  לאחר ש,)לצו שהועברה להערות הציבור

 . המהווה הוראה קוגנטית, סעי החוק האמור
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 מ"אוטוליי בע .3.ד
, היא חברה העוסקת ביבוא והפצה של מוצרי תעבורה, ")אוטוליי: "להל(מ "אוטוליי בע .74

, כמי שפועלת בענ מוצרי התעבורה. General Motorsלרכבי מתוצרת , מקוריימקוריי ולא

על כ רשאית היא להביא טענותיה בקשר . ועלולה להיפגע מה,  אוטוליי להשלכות הצוחשופה

 ).1)(ד(ב50בהתא להוראות סעי , לצו בפני הממונה

 39.להל טענות אוטוליי והתייחסות הממונה לטענות אלה

 לנוסח המוצע לצו צרי שיקבע איסור מפורש לפיו 1ראשית טוענת אוטוליי כי סעי  .א

, לו המשיבות מוסכי שרות ברכישת מוצרי תעבורה על דר של הנחות מטרהלא יגבי

בנוס יש . או סירוב בלתי סביר לספק מוצר תעבורה/קשירת מוצרי ו, הנחות נאמנות

לפגוע ביכולתו להתחרות , לאסור על המשיבות לנקוט בצעדי במטרה לסלק מתחרה

, שה ממתחרה של המשיבותאו לסכל רכישה של מוצרי תעבורה על ידי מוס מור/ו

אוטוליי גורסת כי המשיבות . לרבות בדר של מכירה במחיר נמו מהעלות המשתנה

תוכלנה להמשי ולהפעיל את ההסדרי הכובלי שבינ לבי מוסכי השרות באמצעות 

 .אלה" מכשירי"

 נועד לשי ק להסדרי הבלעדיות שבי המשיבות למוסכי 1סעי , לגישת הממונה

זאת לאחר שנמצא כי הסדרי כובלי אלה פגעו בתחרות בענפי השרות לרכב , השרות

 בה ינקטו  ישירה או עקיפה כל דר , בהתא לנוסח הסעי. ומוצרי התעבורה

, אשר נפקותה המעשית היא הגבלת מוסכי שרות ברכישת מוצרי תעבורה, המשיבות

 . הא אסורהועל כ ת,  לנוסח המוצע לצו1תהא מנוגדת להוראת סעי 

הנחות , אוטוליי מבקשת א כ כי יקבע איסור גור על פרקטיקות מסוג הנחות מטרה

 . סירוב בלתי סביר לספק והתנהגות טורפנית, קשירת מוצרי, נאמנות

א , שהרי ממילא, לגישת הממונה אי מקו לאסור דווקא פרקטיקות אלה באופ גור

 הגבלת מוסכי השרות ברכישת  האמיתית יבחרו המשיבות לנהוג באופ שמשמעותו

קיימות פרקטיקות רבות . 1הרי שימצאו מפרות את הוראות סעי , מוצרי תעבורה

לא .  לנוסח המוצע לצו1שמשמעות המעשית היא הגבלת מוסכי השרות בניגוד לסעי 

 . ואי בכ כדי להתיר, כול נמנות במסגרת הסעי

, כש שהציעה אוטוליי,  לנוסח המוצע לצו1 הרחבת גבולותיו של סעי, בשל כ

 .ואולי א פוגעת בה, מיותרת ואינה משרתת את מטרות הצו המוסכ

מוצר תעבורה העומד בדרישות  "תלהגדר) 6 (עי משנה לקבוע בסישלגישת אוטוליי  .ב

המשיבות  על רבוילהוכיח שהמוצר אינו איכותי ומתאי נטל הכי " איכות והתאמה

 .)5(עד ) 1(ובר במוצר תעבורה שאינו נכנס למי מ הקטגוריות ג ככל שמד

מוצר תעבורה "הממונה סבור כי דרישת אוטוליי אינה מתיישבת ע הגיונה של הגדרת 

לפירוט באשר לרציונלי העומדי מאחורי . "העומד בדרישות איכות והתאמה

 . לבקשה זוא.73 ההגדרה ראו פסקה 

                                                      
 ".דכ"ב כנספח ומסומנות " טענות אוטוליי רצ39
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 מייצר  OEM  שכ יצרOEM",40מוצר תעבורה "יש לשנות את הגדרת  אוטוליי לטענת .ג

 . של יצר כאמורדג ספציפייצר עבור שיואי הכרח , סוג מוצרי עבור יצר רכב

 . עמדת הממונה כי על ההגדרה להישאר כפי שהיא

וצר על ידי יצר המייצר מוצרי מוצר תעבורה אשר י"הוגדר כ" OEMמוצר תעבורה "

, במסגרת הנוסח המוצע לצו..." תעבורה מאותו סוג ולאותו דג עבור יצר רכב

מוצר תעבורה העומד בדרישת "של הגדרת ) 2(משמשת הגדרה זו לצור סעי משנה 

 מייצר OEMצודקת אוטוליי בטענתה כי  יתכנו מקרי בה יצר ". איכות והתאמה

למשל פנסי עבור כל דגמי היצר (ור מספר דגמי של אותו יצר רכב מוצרי תעבורה עב

FIAT .( א במקרי אלה אי הכרח כי כל מוצרי התעבורה שיוצרו יהיו זהי) יתכ כי

על מנת שנית יהיה להניח ). היצר מייצר פנסי שוני המיועדי לדגמי רכב שוני

 בהתא ת איכות והתאמה  אכ מקיי אחר דרישוOEMמראש כי מוצר תעבורה 

מוצר " הוגדר " מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה"להגיונה של הגדרת 

במקרי אחרי . כמוצר אשר יוצר לצור דג ספציפי של רכב מסוי" OEMתעבורה 

 הינו איכותי ומתאי לדג רכב OEMיתכ אמנ שמוצר תעבורה אשר יוצר על ידי 

 . הניח זאת מראשא אי סיבה ל, מסוי

את אישור בית הדי לחוזי לקבל   מבקשת כי במסגרת הצו יחויבו המשיבותאוטוליי .ד

 . המונפקי על ידהאחריותכתבי אחידי עבור 

הממונה אינו מתנגד לכ שהמשיבות יפעלו לקבלת אישור בית הדי לחוזי , ככלל

 מקו לחייב לעשות כ א לטעמו אי, אחידי עבור כתבי האחריות המונפקי על יד

 .מאחר שלא יהיה בכ כדי לקד את מטרות הצו, באמצעות הצו המוסכ

כש שה נדרשות , ו המשיבות כי אמות המידה והתנאי שיקבעגורסת אוטוליי .ה

 . לאישורו עסקייהגבליממונה על יועברו אל ה,  לצו המוסכ11לעשות בסעי 

דה והתנאי להיות ברורי ורלוונטיי למת על אמות המי, בהתא לנוסח המוצע לצו

לעמדת הממונה די בכ שהתנאי יועברו לעיונו כדי להבטיח כי . הרשאה למוס

דרישה מעי זו . אי מקו לדרוש את אישורו של הממונה לה. הוראות הסעי ימולאו

 .נחזית כהתערבות רגולטורית מיותרת המסרבלת את ההלי ומשיתה עלויות מיותרות

  .תוכנית אכיפה פנימיתהמשיבות לאמ  את לחייב ישאוטוליי מעירה עוד כי  .ו

 על גופי עסקיי לאמ תוכנית אכיפה לכפותאי הממונה נוהג , כעניי שבמדיניות

שכ כפיית , אימו תוכנית אכיפה פנימית צרי שיעשה באופ וולונטרי, לדידו. פנימית

הטמעת עקרונות דיני ההגבלי העסקיי בקרב תוכנית כאמור על גו עסקי לא תסייע ל

  .אותו גו

מנהליה הכלליי של המשיבות , לנוסח המוצע לצו. ב.16בהתא לסעי , בנוס

, הודעה מפורטת המאשרת קיו הוראות צו זה"נדרשי להעביר אל הממונה 

והמתארת את האמצעי אשר ננקטו על ידי יבוא הרכב על מנת לוודא קיומ של 

 . הוראה זו משרתת מטרות דומות לאלה של תוכנית האכיפה הפנימית". אות אלההור

                                                      
 .ג.1.א ראו לעיל פסקה , מהו" OEMמוצר תעבורה " להסבר בדבר 40
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הליה וכ הודעת מנ,  של המשיבות וכתבי האחריותההרשאה הסכמי, לטענת אוטוליי .ז

 .לעיו הציבור שיעמדו צרי, בדבר העמידה בתנאי הצו המוסכהכלליי 

 אל הממונה את הסכמי לנוסח המוצע לצו מחייב את המשיבות להעביר. ב.16סעי 

את כתבי האחריות וכ הודעה של מנהליה הכלליי המאשרת קיו , ההרשאה שלה

והמתארת את האמצעי אשר ננקטו על ידי המשיבות על מנת לוודא , הוראות הצו

אמות המידה והתנאי ,  לנוסח המוצע לצו12בהתא לסעי . קיו הוראות אלה

צריכי לעמוד , ס שרות מטע מי מ המשיבותהחלי על מוס המבקש להפו למו

לגישת הממונה נראה כי די . לעיו כל דורש במקו העסקי הראשי של המשיבות

 . באלה

ל לעיו הציבור אי בה כדי "כתבי האחריות והודעת המנכ, העמדת הסכמי ההרשאה

הסכמי ההרשאה , מעבר לכ. לתרו תרומה ממשית לש הבטחת קיו הוראות הצו

באשר לכתבי . ולכ אי מקו להעמיד לעיו הציבור, עשויי לכלול סודות מסחריי

בעלי רכב אשר עשויי למצוא עצמ נפגעי  אלה מצויי ממילא בידי, האחריות

 .ודי בכ, מהתנהגות של המשיבות

) כ במקור(כזה אי בצו " כי לנוסח המוצע לצו צרי שיקבע 18סעי , לגישת אוטוליי .ח

יש , ולחילופי, "הצו לגרוע מכל הוראת די בנוגע לתקופה שקדמה למועד נתינת כדי

 .למחוק את הסעי כליל

צו מוסכ כאמור יכול שיהיה בלא הודאה בחבות בנוגע "לחוק קובע כי ) א(ב50סעי 

עמדו המשיבות על כ שבמסגרת הוראות , בהתא". לתקופה שקדמה למועד נתינתו

צו נעשה ללא הודאה מציד בדבר חבות על פי הוראות חוק הצו המוסכ יקבע כי ה

בנוגע לתקופה שקדמה למועד , ההגבלי העסקיי או בדבר הפרה של הוראות החוק

הסכי הממונה , מפאת תרומתו הצפויה של הצו המוסכ לתחרות ולציבור. נתינת הצו

ה של לפיכ הערת.  לנוסח המוצע לצו18להכללת קביעה כאמור במסגרת סעי 

 .אוטוליי היא מיותרת שכ הצו אינו קובע חבות לגבי העבר

סעי לפיו הפרת הוראות הצו לנוסח המוצע לצו יש להוסי מוסיפה אוטוליי וטוענת כי  .ט

 . העסקייההגבלידינה כדי הפרה של הוראות חוק 

שנית על ידי בית משפט ק די פסשל כי משמעות צו מוסכ היא כקובע ) ג(ב50סעי 

הממונה סבור כי בנסיבות העניי אי מקו להתנות או להוסי . לכל דבר ועניי, מחוזי

הפרת הוראות הצו יכולה לגרור הליכי לפי פקודת בזיו בית , כאמור. על קביעת החוק

 35או פניה לבית הדי להגבלי עסקיי להפעלת סמכויותיו הקבועות בסעי , המשפט

 . לחוק ההגבלי העסקיי

למכור ציוד דיאגנוסטיקה וספרות מקצועית המשיבות  כי יש לחייב את טוענת אוטוליי .י

 .ב ובאירופה" לחובה החלה על יצרני רכב בארהבדומה, לכל דורש

 .קשה זו לבי.73 ראו פסקה , לעניי זה הובאה התייחסות לעיל
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 איגוד חברות הביטוח .4.ד
מאגד את רוב חברות הביטוח , ")האיגוד: "להל בפרק זה(איגוד חברות הביטוח בישראל  .75

כאיגוד עסקי רשאי הוא להביא טענותיו בקשר לצו . הפועלות באר העוסקות בביטוח רכב רכוש

 ).1)(ד(ב50בהתא להוראות סעי , בפני הממונה

  41.ייחסות הממונה לטענות אלהלהל פירוט טענות האיגוד והת

מוצר תעבורה העומד "יש להוסי להגדרת , על פי הטענה הראשונה אותה מעלה האיגוד .א

שכ משרד , ג חלפי שיובאו ברשיו משרד התחבורה" בדרישת איכות והתאמה

כ יש . התחבורה מעניק רשיו יבוא א ורק כאשר איכות החל עומדת בדרישותיו

בתנאי שפירוק זה נעשה , רכבצרי תעבורה שמקור בפירוק כלילהוסי להגדרה מו

 .תו שמירה על הוראות הדי

עמדת הממונה היא כי אי מקו , ) לבקשה זוא.73 ראו פסקה (, כפי שהובהר לעיל

 כ שתכלול ג כל ,"מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה"לשינוי הגדרת 

זו עמדתו ג באשר למוצרי תעבורה . מוצר תעבורה שיובא ברשיו משרד התחבורה

שכ דרגת האיכות , הנוסח המוצע לצו עוסק במוצרי תעבורה חדשי בלבד. משומשי

ולא ברור כלל א , של מוצרי תעבורה שמקור בפירוק כלי רכב עשויה להיות ירודה

מנתוני שנאספו עולה , בנוס.  למוצרי תעבורה חדשימוצרי כאלה מהווי תחלי

 .כי מידת השימוש במוצרי תעבורה אלה מועטה

האיגוד טוע כי אי לאפשר למשיבות להכתיב את סוג מוצרי התעבורה כאשר ה  .ב

לטענתו יש הצדקה להכתבה כאמור א ורק א .  מעלות50% או 90%מממנות 

 .צריהמשיבות נושאות במלוא העלות של המו

להסבר בדבר הטעמי בגינ מאפשר הנוסח . הממונה אינו מקבל טענה זו של האיגוד

 50% או ב90%המוצע לצו הכתבה של מוצרי תעבורה ג כאשר המשיבות נושאות ב

 . לבקשה זו46 ראו לעיל בפסקה , מעלות

משיבות לחייב את מוס השרות לעמוד בדרישות מינימו הנוסח המוצע לצו מאפשר ל .ג

יש בכ פתח שיאפשר למשיבות , לטענת האיגוד. מסוימות הקשורות לתפקודו המקצועי

לגישת האיגוד  כשירותו ותפקודו . להמשי ולשלוט במוסכי השרות הפועלי מטעמ

 .דועל ידו בלב, המקצועי של המוס צרי שייקבעו על ידי משרד התחבורה

הממונה אינו חולק על היותו של משרד התחבורה הגו הרגולטורי אשר תפקידו לפקח 

נראה כי כאשר , ע זאת. על כשירות ותפקוד המקצועי של המוסכי הפועלי באר

משיבות מתקשרות ע מוסכי מסוימי ומאפשרות לה לפעול מטעמ ולהשתמש 

הרי שיש לאפשר לה לחייב , טי שלהבסמני המסחר שלה וכפועל יוצא להתהדר במוני

, כראות עיניה של המשיבות, את המוסכי לעמוד בסטנדרטי של איכות ומקצועיות

עוד באשר לטעמי בגינ מאפשר . כל עוד דרישות אלה מוחלות באופ שאינו מפלה

                                                      
 ".הכ"ב כנספח ומסומנות " טענות איגוד חברות הביטוח רצ41
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הנוסח המוצע לצו למשיבות לחייב מוסכי שרות לקיי דרישות מינימו ולעמוד 

 . לבקשה זו48 ראו לעיל בפסקה , שיקבעו על ידבסטנדרטי 

אי לאפשר למשיבות לחייב את מוס השרות לציי בחשבונית כי נעשה , לטענת האיגוד .ד

 .אי להפו את החשבונית לאמצעי כובל ומכביד. שימוש במוצר תעבורה חליפי

לדידו יש לאפשר למשיבות לקיי מעקב אחר מוצרי . נה זוהממונה אינו מסכי לטע

בעיקר ככל , התעבורה שהותקנו בכלי רכב המטופלי במוסכי השרות הפועלי מטעמ

לצו הפיקוח על ) א(16יצוי כי סעי . שמדובר בכלי רכב המצויי בתקופת האחריות

חזקה במוצר מוצרי תעבורה מחייב ממילא מסירת חשבונית בעת העברת בעלות או ה

מספרו הקטלוגי , חשבונית זו צריכה לכלול את שמו של מוצר התעבורה. תעבורה

לחוק רשאי עוסק לציי בחשבונית חל המספר הקטלוגי ) ג(16לפי סעי . ומחירו לצרכ

ש יצר המוצר , כגו דג הרכב לו מיועד המוצר, של מוצר התעבורה פרטי אחרי

כבר עתה , א כ. משופ או משומש, חליפי,  מקורי:וסיווג המוצר לפי אחת מאלה

מחייב החוק כי חשבוניות יכללו נתוני מה נית ללמוד הא הותק ברכב מוצר 

 .תעבורה חליפי או מקורי

סעי זה מאפשר למשיבות לחייב . לנוסח המוצע לצו. ב.2האיגוד מתנגד להכללת סעי  .ה

 רכב בדבר יכולת לבחור בי מוצר את מוסכי השרות הפועלי מטעמ להודיע לבעלי

א צוי בהודעה כאמור כי מוצר התעבורה שהוצע אינו מצוי . תעבורה מקורי לחליפי

מחייב הסעי את המשיבות לדאוג כי מוס השרות יודיע לבעלי , באחריות המשיבות

וכי , הרכב כי החוק מחייב כל מוכר של מוצר תעבורה במת אחריות לפעילותו התקינה

. נת המוצר כשלעצמה אינה שוללת את האחריות לרכב בה מחויבות המשיבותהתק

סעי זה עלול לסכל את השימוש במוצר תעבורה חליפי תחת האצטלה "לטענת האיגוד 

 ".של שמירת החוק

הממונה סבור כי משיבות שיבחרו לחייב את מוסכי השרות הפועלי מטעמ להודיע 

י ביכולת לבחור בי מוצרי תעבורה חליפיי לבעלי רכב הפוני לקבלת שירותיה כ

בעלי רכב הפוני אל מוסכי שרות עשויי לסבור כי , ברגיל.  יתרמו לתחרותלמקוריי 

הודעה ברוח האמור תעמיד את . במוסכי אלה מצויי מוצרי תעבורה מקוריי בלבד

איכותיי א , בעלי הרכב על האפשרות לבחור במוצרי תעבורה שאינ מקוריי דווקא

 . ג במוסכי שרות, באותה מידה

מחויבות המשיבות לדאוג שלא תהא , יודגש כי על מנת למנוע בלבול של בעלי הרכב

עליה לחייב את מוסכי השרות להודיע לבעלי הרכב כי . בהודעת המוס משו הטעייה

אי בהתקנת מוצרי תעבורה חליפיי כדי להפקיע את האחריות לרכב הניתנת מטע 

מוצר כל א לצו הפיקוח על מוצרי תעבורה נהנה 13וכי בהתא לסעי , משיבותה

בנוסח המוצע לצו . מ" ק6,000 חודשי או לנסיעה עד 3תעבורה מאחריות לתקופה בת 

הבהרה כאמור תעשה באופ שלא יהא "צויי כי המשיבות יחייבו את מוסכי השרות ש

הממונה סבור כי יש באלה משו ". במישרי או בעקיפי, בה משו הטעיית בעל הרכב

 .מענה לחשש שהעלה האיגוד
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,  לו3 לנוסח המוצע לצו מרוק מתוכ את ההסדר הקבוע בסעי 4לטענת האיגוד סעי  .ו

מבלי שהמשיבות תהיינה מחויבות , "חינ"שכ הוא מאפשר לכאורה מת אחריות 

 .להפרידה מ האחריות הבסיסית

, כפי שפורס לעיו הציבור, 4כ נוסחו של סעי ש, הממונה מסכי לטענת האיגוד

: בהתא שונה הסעי וכעת הוא קובע כדלקמ. בהירות מסוימתהותיר אכ אי

מעבר ,  לא יחול על אחריות לרכב אשר ניתנה לאחר רכישת הרכב3האמור בסעי "

 הסעי נועד לית מענה למקרי". להתחייבותו של מעניק האחריות לרכב על פי תנאיה

בעקבות גילוי פגמי בפס ייצור של רכב ) למשל (Recallבה יזמו המשיבות תיקוני 

 . לבקשה זו50 עוד להסבר בדבר סעי זה ראו לעיל בפסקה . מדג מסוי

מסוי האיגוד טוע כי אי לאפשר למשיבות לחייב בעלי רכב לקבל שרות לרכב במוס  .ז

בהתא יש לבטל את ההוראה . אלא א המשיבות נושאות במלוא העלות של שירות

ג א , המאפשרת למשיבות לחייב בעלי רכב לפנות למוסכי שרות. א.6הקבועה בסעי 

ככל שמדובר במוצרי ,  ממנו50% מעלות השרות לרכב או ב90%ה נושאות ב

 . מסוימי

 ולגישת כפי שמופיעה לעיל ,  השניה במספרוד טענה זו דומה לטענה אחרת של האיג

 . לבקשה זו54 מהטעמי המפורטי בפסקה , הממונה יש לדחותה

האיגוד גורס כי יש לשנות את ההוראה המאפשרת חיוב בעלי רכב לבצע בדיקות  .ח

וע בדיקות כאלה בכל מוס מורשה יש לאפשר ביצ. דיאגנוסטיות במוס שרות בלבד

 .כדי

הוראה זו נועדה לאפשר למשיבות לקיי . לגישת הממונה אי מקו לשינוי ההוראה

ככל שמעקב זה נדרש בשל הוראות ענייניות , מעקב אחר כלי הרכב המצויי באחריות

ומחויבי , מעקב זה יכול שיתבצע במוסכי הפועלי מטע המשיבות. של יצרני הרכב

 היינו לעמוד באמות המידה המקצועיות ובסטנדרטי האיכותיי שנקבעו על יד 

על מוסכי אלה למסור למשיבות מידע בדבר שרות לרכב שהעניקו לכלי . מוסכי השרות

בי א נית לבצע , על כ. וכ לאפשר לה לקיי את המעקב הנדרש, רכב מסוימי

אי בכ כדי להביא ,  שרות ובי א לאובדיקות דיאגנוסטיות במוסכי שאינ מוסכי

 .לשינוי ההוראה

המאפשרי , לנוסח המוצע לצו. ג.6עוד טוע האיגוד כי הסייגי המופיעי כיו בסעי  .ט

מרוקני מתוכ את כתב האחריות בכל מקרה בו , סיוג האחריות במקרי מסוימי

לקבוע הוראה כללית יש , חל סייגי אלה. בעל הרכב פונה למוס שאינו מוס שרות

א הוכח שהתקלה אותה נדרש היבוא לתק במסגרת , לפיה פטור היבוא מאחריות

האחריות נובעת מעבודה במוס שאיננו מוס שרות או כתוצאה מחלפי תואמי 

 .בלתי תקיני

לנוסח המוצע לצו נקבעה שורת מקרי . ג.6בסעי . הממונה אינו מקבל טענה זו

המאפיי מקרי אלה הוא שהמשיבות . המשיבות באחריות לרכבבהתקיימ לא ישאו 

, תהיינה פטורות מלשאת בעלות של פגמי ברכב שנוצרו עקב רשלנותו של בעל הרכב
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לנוסח המוצע לצו קובע . ד.6סעי . או עקב רשלנות של מוסכי שאינ מוסכי שרות

 מחלוקת בינ לבי כי המשיבות לא יוכלו להתנות תנאי לעניי נטל ההוכחה במקרי

 56 לפרוט בדבר הטעמי העומדי בבסיס של החריגי הנדוני ראו פסקה . בעלי רכב

 .לבקשה זו

למעשה מבקש האיגוד בטענתו להרחיב את הסייג ג למקרי בה הותקנו ברכב 

, כפי שצויי לעיל. ה אינו מסכי לכהממונ. במוסכי שרות" בלתי תקיני"חלפי 

מאחר שהמשיבות יכולות להפעיל פיקוח על רמת המקצועית ואיכות עבודת של 

הרי שנקבע שה ישאו באחריות על פגמי ג א אלה , מוסכי השרות הפועלי מטעמ

 ". בלתי תקיני"או מהתקנת חלפי , נגרמו כתוצאה מטיפול רשלני של מוסכי השרות

בעוד שבעל רכב אשר יקבל בתקופת האחריות שרות לרכב במוס שרות , האיגודלטענת  .י

הרי שבעל רכב שיפנה למוס שאינו מוס שרות , לא יחויב בשמירה על חשבוניות

האיגוד סבור כי הוראה זו תביא לכ שבעלי . בתקופת האחריות יהיה מחויב לעשות כ

י שלא להסתכ בפקיעת האחריות כד, רכב יחששו לפנות למוסכי שאינ מוסכי שרות

בנוס מאחר שעל פי הנוסח המוצע לצו המשיבות ה . במקרי שלא שמרו על חשבוניות

 . תיווצר עמימות רבה א יותר, שיקבעו מה יירש בחשבוניות

הממונה סבור כי החובה לשמור על חשבוניות אינה בבחינת נטל כבד מדי על בעל רכב שבוחר לפנות 

ברי כי א שרות לרכב במוסכי עצמאיי . במהל תקופת האחריות, וס שרותלמוס שאינו מ

ולשאת בנטל , יעדיפו בעלי רכב לפנות למוסכי העצמאיי, יהיה זול משרות המוצע במוסכי שרות

, מעבר לכ). אשר צו הפיקוח על מוצרי תעבורה מחייב ממילא את מסירת(שמירת החשבוניות 

שלילת , מכל מקו. יהיה לקיי מעקב אחר הטיפולי שבוצעו ברכבבאמצעות החשבוניות נית 

 .לצו. ג.6ב ו.6האחריות יכולה להיעשות א ורק בהתא להוראות סעיפי 

. טענת האיגוד לפיה המשיבות ה אלה שיקבעו את פרטי החשבוניות אינה נכונה, בנוס

 חשבוניות בגי  לצו הפיקוח על מוצרי תעבורה מחייב מסירת16סעי , כפי שצויי לעיל

ועל , נוסח המוצע לצו. ה.6בהתא לסעי . שרות לרכב וקובע מה יכללו חשבוניות אלה

חייבות המשיבות לפרט בכתבי האחריות הנמסרי לבעלי , מנת להקל על בעלי רכב

16את הפרטי אות יש לכלול בחשבונית על מנת שתתקיימנה דרישות סעיפי "הרכב 

,  החוק מחייב ממילא הכללת פרטי מסוימי בחשבוניות".לצו האמור) ב(16ו) א(

והוראה זו נועדה למנוע מצב בו המשיבות יתלו בטענה לפיה חשבוניות שנמסרו לבעלי 

 . רכב אינ מקיימות אחר דרישות החוק

מת אפשרות למשיבות לקבל מידע בדבר המלאי הכולל המצוי במוס , לטענת האיגוד .יא

בכ . של המוס" החיצוניות"ו זה את היק הרכישות תאפשר לה לחל מנת, השרות

 .יישמר המצב בו מוס השרות נתו למרותו ולשליטתו של היבוא

 . לבקשה זוז.73 ראו נימוקיו לכ בפסקה . הממונה אינו מסכי לטענה

חובה להכיר בכל מוס העומד באמות האיגוד גורס כי הצו לא מטיל על המשיבות  .יב

אמות מידה נוקשות יגבילו את , בנוס. המידה והתנאי שנקבעו על יד כמוס שרות
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סבירות אמות המידה צריכה להבח על ידי גו . וכ תמנע תחרות, מספר מוסכי השרות

 .היינו משרד התחבורה, שלישי

בתו ארבעי " מפורשות כי  לנוסח המוצע לצו קובע11סעי : טענה זו אינה נכונה

יקבע יבוא רכב אמות מידה ותנאי ויודיע כי , וחמישה ימי מעת היכנס צו זה לתוק

: היינו". להפו למוס שרות מטע יבוא הרכב, א ירצה בכ, מוס העומד בה יוכל

על פי הנוסח . כל מוס שיעמוד בתנאי שנקבעו ויהיה מעוניי יהפו למוס שרות

 לצו נדרש כי אמות המידה והתנאי יהיו רלוונטיי למת ההרשאה למוס המוצע

כי אמות המידה והתנאי יועברו ,  לנוסח המוצע לצו12עוד נדרש בסעי . ויהיו ברורי

לגישת הממונה די בכ כדי למנוע קביעה של . ויעמדו לעיו כל דורש, לידי הממונה

 . אמות מידה נוקשות מדי

 אפשרות למשיבות לחייב את מוסכי השרות שיפעלו מטע יותר מת, לטענת האיגוד .יג

, תכביד על מוס השרות, ממשיבה אחת להקצות שטח נפרד עבור כל יבוא ויבוא

הגבלה . ותשלול את המוטיבציה שלו לשמש כמוס שרות מטע יותר מיבוא רכב אחד

 .זו תגדיל עלויות ותביא לבזבוז משאבי מיותר

תרו אשר בא לידי ביטוי בנוסח המוצע לצו מאז בי שני הפ, לגישת הממונה

 הרצו לאפשר למוסכי שרות לשמש ככאלה מטע יותר מיבוא רכב מחד : אינטרסי

ולמנוע ממתחריה לעשות ,  רצונ של המשיבות להג על המוניטי שלהמאיד . אחד

וש ממוסכי בהתא מאפשר הנוסח המוצע לצו למשיבות לדר. שימוש בהשקעותיה

 .השרות הפרדה בי המותגי שלה למותגי מתחרי

לי של המשיבות במסירת הודעה המאשרת "עוד טוע האיגוד כי אי די בחיוב המנכ .יד

וכמוה ג מנהל אג החלפי ומנהל , לי לית תצהיר"על המנכ. קיו הוראות הצו

 ג נושאי משרה של בנוס ראוי להבהיר בצו שהפרתו תחייב. אג השרות של המשיבות

 .המשיבות

הסעי קובע כי . לנוסח המוצע לצו. ב.16הממונה סבור כי אי להוסי על האמור בסעי 

ההודעה שיעבירו מנהליה הכלליי של המשיבות אל הממונה לא רק תאשר קיו 

אלא תתאר את האמצעי שננקטו על ידי המשיבות על מנת לוודא קיומ , הוראות הצו

כ דורש הסעי מ המשיבות כי יעבירו לידי הממונה את נוסחי . אלהשל הוראות 

לגישת הממונה אי בחיוב מנהלי אג . הסכמי ההרשאה וכתבי האחריות שה צד לה

 . כדי להועיל כש שמציע האיגוד החלפי והשרות במסירת תצהיר 

 הסעי כי כ שכיו קובע,  לנוסח המוצע לצו שונה15 נוסחו של סעי מכל מקו 

ינקטו בכל האמצעי  "כל נושאי משרה בהג , מעבר לחובה המוטלת על המשיבות

הסבירי הדרושי על מנת שכלל עובדיו ושלוחיו של יבוא הרכב יקיימו הוראות צו זה 

 ".ואת הוראות חוק ההגבלי העסקיי

שאי לפנות האיגוד מבקש להוסי הוראה לנוסח המוצע לצו לפיה כל צד מעוניי יהיה ר .טו

 .לבית הדי בנוגע לסוגיית הפרת ההסכ על ידי היבואני
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ד שנית על ידי בית "ב לחוק קובע כי צו מוסכ כמוהו כפס50סעי , כפי שצויי לעיל

 לחוק קובע כי לאחר מת החלטה של בית הדי בעניי הגבל 35סעי . משפט מחוזי

לית כל צו הנראה לו דרוש , ספתבאותה החלטה או בהחלטה נו"רשאי בית הדי , עסקי

הממונה סבור כי אי מקו להוסי על האמור ". כדי להבטיח שהחלטתו תקויי

 . בסעיפי אלה

תופעה המונעת , האיגוד טוע כי המשיבות מונעות כיו יבוא מקביל של מוצרי תעבורה .טז

 ג על הצו המוסכ לפתור, לגישת האיגוד. תחרות בשוק מוצרי התעבורה המקוריי

 .עניי זה

יצויי כי עניי היבוא , ע זאת. מת היתרי יבוא אינו מצוי בתחו סמכותו של הממונה

, המקביל נדו במסגרת דיוני הועדה הבינמשרדית להסרת חסמי בתחו יבוא כלי רכב

נקבע ש כי . 2000 באפריל 6ל משרד התחבורה ביו "אשר מסרה את המלצותיה למנכ

 את פתיחת השוק למספר יבואני ליצר ובלבד שישמר הקשר בי הועדה רואה בחיוב"

  42".היצר ליבוא

 מ"סונול ישראל בע .5.ד
מוצרי , בי היתר, למוצרי נפט המשווקתהיא חברה ") סונול": להל(מ "סונול ישראל בע .76

, בענ מוצרי התעבורהכמי שפועלת  .מסוג שמני ומוצרי סיכה למכוניות ולמנועי תעבורה

כ רשאית היא להביא טענותיה בקשר לצו  על. ועלולה להיפגע מה, להשלכות הצונול סוחשופה 

  ).1)(ד(ב50בהתא להוראות סעי , בפני הממונה

 43.להל טענות סונול והתייחסות הממונה לטענות אלה

יש . באופ רחבלנוסח המוצע לצו  1 את האיסור הקבוע בסעי להגדיר יש, לגישת סונול .א

או כל דר אחרת , קידו, הענקת הטבה, התניה, המלצה"ה כוללת  הגבלכילקבוע 

 ".להעדפהשמיועדת להביא 

ובכלל (כל פרקטיקה , לדידו.  לנוסח המוצע לצו1לגישת הממונה אי מקו לשינוי סעי 

שתוצאתה הגבלת מוס שרות ברכישת ) הענקת הטבה או קידו, התניה, זה המלצה

 לנוסח 1התייחסות נוספת למשמעותו של סעי . ורה אסמוצרי תעבורה ובשימוש בה 

 . לבקשה זוא.74 המוצע לצו ראו לעיל בפסקה 

סונול טוענת כי בהתא להגדרת הסכ הרשאה הרי שזו מוגבלת א ורק למוסכי  .ב

ודא כי ההגדרה תחול על על כ יש ל. המורשי לטפל ברכב במסגרת טיפולי האחריות

 .כל מוס הרשאי להעניק טיפולי שנחזי להיות בהתא להנחיות יצר הרכב או נציגו

מוסכי , על פי מצב הדברי השורר כיו. לגישת הממונה אי מקו לשינוי ההגדרה

מעניקי , או מעניקי שרות מטעמ, שרות הנושאי את שמ של מי מ המשיבות

וה כלי, רכב המצויי בתקופת האחריותה כלי:  מאותו דגשרות לכל כלי הרכב

                                                      
 .24 ראו הערת שולי 42
 ".וכ"ב כנספח ומסומנות " טענות סונול רצ43
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ההגדרה כפי שנקבעה חלה על כל , על כ. רכב שתקופת האחריות המוענקת לה תמה

משיבות שיזמו פיצול של המוסכי הפועלי ". מוסכי רשת"המוסכי הנחשבי ל

ניקי רכב שבאחריות לעומת מוסכי המעמטעמ למוסכי המעניקי שרות לכלי

תיחשבנה , על מנת להתחמק מהוראות הצו המוסכ, רכב שאינ באחריותשרות לכלי

 .ובכ כמי שמפרות אותו, כמי שמנסות לעקו את הוראות הצו

המאפשר פניה לבית , "שינוי מהותי בנסיבות"פיצול מסוג זה עשוי להוות , יתרה מכ

 .ת הוראות הצו המוסכבבקשה כי ישנה א, )1)(ה(ב50המשפט בהתא להוראת סעי 

מתעלמת , לטענת סונול הגדרת ההתאמה כפי שמופיעה כיו בנוסח המוצע לצו .ג

המהווי מוצרי (מוצרי סיכה נוזלי ותוספי , מדרישות ההתאמה של שמני

 ". איכותית"ו" כימית", "פיזית"על כ מומל להוסי להגדרה ג התאמה ). תעבורה

הנובעת מהשוני הקיי בי מוצרי תעבורה , ולהממונה מסכי ע חלק מהערת סונ

מוצר תעבורה "להגדרת ) 3(בהתא לכ שונה סעי משנה ". נוזליי"ל" מוצקי"

על פי ההגדרה ). להגדרה) 2(כעת מדובר בסעי משנה " (העומד בדרישת איכות והתאמה

ות הנוזל לרכב או התוס לרכב יעמוד בדריש, מוצר הסיכה, נדרש כי השמ, שנקבעה

, כמו כ. שקבע יצר הרכב שעניינ תכונותיו הפיזקליות והכימיות של מוצר כאמור

, מכאנית, חשמלית"שכ התאמה , אינו מופיע כלל בסעי משנה זה" התאמה"המונח 

 אינה רלבנטית כלל למוצרי " מידתית ופונקציונאלית, מבנית, מכאניתאלקטרו

 .תעבורה נוזליי

 כהצעת " איכותית"ג התאמה " התאמה"להוסי להגדרת לגישת הממונה אי מקו 

 . איכות לחוד והתאמה לחוד,  שכ בהתא להגדרת הנוסח המוצע לצוסונול 

להגדרת מוצר תעבורה העומד בדרישות איכות והתאמה ) 3(סונול טוענת כי סעי משנה  .ד

לכלל על פי הטענה יש להרחיב את ההגדרה . מתייחסת לשמני ומוצרי סיכה בלבד

כגו תוספי לשמ (ותוספי לרכב , )כגו נוזלי קירור וכיוצא באלה(הנוזלי לרכב 

 ). ותוספי לדלק

 מדובר כעת כאמור (האמור שונה ) 3(סעי משנה . הממונה מסכי א ע הערה זו

מוצר תעבורה מסוג שמ או מוצר סיכה או "והוא כולל עתה ) להגדרה) 2(בסעי משנה 

 ".  תוס לרכבנוזל לרכב או

לאור הגדרת מוצר תעבורה מקורי המופיעה בצו הפיקוח על מוצרי , לטענת סונול .ה

יש להבהיר כי , ובשל תופעת האריזות היחודיות המאפיינות את מוצרי השמ, תעבורה

אינ נכללי , או מכח הסכ עמ, מוצרי שנארזו עבור יצרניות השמני הישראליות

 . בהגדרת מוצר תעבורה מקורי

אי צור בשינוי הגדרת , לדידו, ע זאת. הממונה מסכי ע תוכ ההערה של סונול

אשר אימצה למעשה את הגדרת צו , על פי הגדרת הצו,  ככלל."מוצר תעבורה מקורי"

של ייחשב מוצר תעבורה כמקורי א הוא ארוז באריזה , הפיקוח על מוצרי תעבורה

,  את אריזתו במספר המופיע בקטלוג היצראותו אויצר הרכב סימ א , יצר הרכב

אשר נארזו , מכא עולה כי שמני לרכב. נית לזיהוי בקטלוג היצראו א הוא 
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לא יוכלו להיחשב כמוצר תעבורה מקורי , בישראל מכוח הסכ ע מי מ המשיבות

 . אשר יוצר על ידי יצר הרכב

בזאת כי בהתא לפרשנות מובהר , ועל מנת שלא להותיר ספקות בעניי, מכל מקו

מוצרי שמ אשר נארזו , המוסכמת על הממונה ועל המשיבות לנוסח המוצע לצו

מוצר "לא ייחשבו כ, באריזות ייחודיות בעקבות הסדר כלשהו ע מי מ המשיבות

במקרי בה שמני או מוצרי . כמובנו של מונח זה בנוסח המוצע לצו" תעבורה מקורי

ה יהנו מ החזקה , ללא תלות בצורת אריזת, יצר הרכבסיכה תואמי את דרישות 

 ".מוצר תעבורה העומד בדרישות איכות והתאמה"לפיה מדובר ב

נית להבי כי המשיבות ,  לנוסח המוצע לצו1סונול גורסת כי בהתא לנוסחו של סעי  .ו

 .יוכלו לחייב מוסכי שרות  לעשות שימוש במוצרי תעבורה מסוימי

 לנוסח המוצע לצו קובע כלל 1סעי . לא נותרה עמימות בהקשר זההממונה סבור כי 

ברור לפיו נאסר על המשיבות להגביל בכל דר שהיא את מוסכי השרות בכל הנוגע 

לנוסח המוצע לצו . א.1סעי , ע זאת. ברכישת מוצרי תעבורה או בשימוש בה

, כות והתאמהמאפשר למשיבות לחייב שימוש במוצרי תעבורה העומדי בדרישות אי

הנוסח המוצע לצו , לגישת הממונה. של הנוסח המוצע לצו' כש שאלה הוגדרו בפרק א

אינו מתיר ספק באשר לאיסור החל על המשיבות לחייב עשיית שימוש במוצרי תעבורה 

 .מסוימי

שמני של בצובר אחד  אינ נוהגי להחזיק בו זמנית מוסכירוב ה, סונול לטענת .ז

 לחייב את משיבותמת אפשרות ל, על כ. איכותתו סוג ומאותה יצרני שוני מאו

 בטיפול המכוסה במסגרת כשמדוברמוס השרות לעשות שימוש בשמ מסוי 

 מוס השרות ירכוש את כל תצרוכת השמ לה הוא זקוק מאותה האחריות משמעו 

 .ביקרההמשיבות חפצות  שהשמחברת 

 נמצא כי יש מוסכי שאי באפשרות שכ, הממונה מסכי ע טענה זו של סונול

ולפיו כאשר . ג.1הוס לצו סעי , בהתא. להחזיק יותר מסוג אחד של שמ בצובר

לא תוכלנה המשיבות לחייב את מוסכי השרות , מדובר במוצרי תעבורה מסוג שמ

ג א , )להבדיל מאריזות קטנות(לעשות שימוש במוצרי אלה כשה מצויי בצובר 

הזכות לבחור הא לעשות .  הרכב או מי מטעמ נושאי בתשלו עבוריצרני, ה

 .שימוש בשמ בצובר א לאו תיוותר בידי המוס

המשיבות לבי כל הסכ בי במפורש כי צו לקבוע על הנוסח המוצע ל כי טוענת סונול .ח

או , הכולל הגבלה מפורשת או משתמעת, יבוא או ספק של מוצר תעבורה חליפי, יצר

 . בטלייבות מפורשת או משתמעת להגביל מוסכי שרות התח

כל אחד מאלה "כ" יבוא רכב"לפיו הוגדר , התיקו שנעשה בצו, לגישת הממונה

עונה לחשש " או כל תאגיד הנשלט על ידי מי מה או מי מטעמ' המפורטי בנספח א

י השרות בהתא לתיקו זה ייאסר על המשיבות להגביל את מוסכ. עליו מצביעה סונול

בי בעצמ ובי באמצעות התקשרות ע גו , ברכישת מוצרי תעבורה או בשימוש בה

התקשרות של , בכלל זה. ובי בעקיפי, בי במישרי. אחר שיעשה זאת מטעמ

יבוא או ספק של מוצרי תעבורה חליפיי הכולל התחייבות , המשיבות ע יצר
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ועל , וגדת להוראות הנוסח המוצע לצומנ, מפורשת או משתמעת להגבלת מוסכי שרות

 .כ בטלה

סונול טוענת כי כש שאי לאפשר למשיבות לחייב מוסכי שרות לעשות שימוש במוצרי  .ט

כ אי לאפשר לה להתנות את האחריות לרכב בשימוש , תעבורה מתוצרת מסוימת

 .במוצר כאמור

 הנוסח המוצע לצו כבר עתה לא מאפשר, ע זאת. הממונה מסכי בכל לב לטענת סונול

כפי שקובע סעי , למשיבות להתנות את האחריות לרכב בשימוש במוצר תעבורה מסוי

אשר משמע , לא יקבע יבוא רכב תנאי לתוקפה או לתחולתה של אחריות לרכב: "6

לעשות שימוש הישיר או העקי חיוב בעל רכב לקבל שרות לרכב ממוס שרות או 

  .ת הממונה אי מקו לתיקו נוס של הנוסח המוצע לצולגיש". במוצר תעבורה מסוי

להמלי בפני בעל הרכב על עשיית שימוש במוצר למשיבות  אי לאפשר סונול לטענת .י

בכלל זה יש לאסור על המלצה לעשות שימוש בשמניה של . מסוימתתעבורה מתוצרת 

פר כאשר ההמלצה הנעשית במסגרת ס, ה מי מ המשיבות התקשרעמהחברת השמ 

על מוצרי תעבורה בספרי פרסומות "לכלול למשיבות יש לאפשר על פי הטענה . הרכב

 לכל יצר או ספק של מוצר תעבורה העומד בדרישת אפשרותניתנת א רק רכב א ו

 ". בספר הרכבתנאיאיכות והתאמה לפרס באות 

ימי אי לחסו בפני המשיבות את האפשרות להמלי על שמני מסו, לגישת הממונה

שאינה המלצה כנה " המלצה. "שאי הגבלה בצידה, ככל שמדובר בהמלצה כנה, לרכב

ברי כי המלצה אמיתית יכול שתיעשה .  לנוסח המוצע לצו1אסורה בהתא לסעי 

למעט , אי מקו להתערבות הממונה בתוכנו של ספר הרכב. באמצעות ספר הרכב

בפני חברות .  או על מוסכי השרותהאיסור להפכו לכלי להטלת מגבלות על בעלי הרכב

אי בפרסו המלצה בספר רכב כדי . השמ עומדות אפשרויות פרסו רבות ומגוונות

ג א אינ יכולות , לפגוע באופ אמיתי בחברות שמ המעוניינות בפרסו תוצרת

 .לעשות כ באמצעות ספרי הרכב

לקבל ממוס שרות אחת  משיבות המאפשר ל,צונוסח המוצע ל ל9סעי , סונול לטענת .יא

כל עוד אי , תעבורה שנרכשו על ידי המוסה סוג מוצרי בדברלשלושה חודשי מידע 

אינו רלבנטי ,  רכש מוס השרות את המוצרימהבכ כדי לזהות את הספקי 

 . ג את ספק השממזההשל מוצרי השמ  זיהוי היצר והמספר הקטלוגי שכ, לשמני

 9סעי : הרי שבפועל לא נוצרת בעייתיות, ענת סונול נכונהלגישת הממונה בהנחה שט

לנוסח המוצע לצו אוסר על העברת מידע א יש בו כדי לזהות את הספקי מה רכש 

לא יועבר למשיבות מידע המזהה את , בהתא. מוס השרות את מוצרי התעבורה

 .חברת השמ

 מר אריה גבע .6.ד
א והי כ רשא עלו ,השלכות הצו ועלול להיפגע מהככזה חשו הוא ל. מר אריה גבע הוא בעל רכב .77

  ).1)(ד(ב50בהתא להוראות סעי ,  בקשר לצו בפני הממונהולהביא טענותי
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 44.להל טענות מר גבע והתייחסות הממונה לטענות אלה

להעמיד לרשות מוס שיבקש את המשיבות  המחייבת הוראה בצו אי, לטענת מר גבע .א

 זה ייבצר ממוסכי שאינ מוסכי שרות באופ. כניתזאת ספרות מפרטי והדרכה ט

 .לבצע תיקוני ברכב

 . לבקשה זוי.73 ראו פסקה , לעניי זה הובאה התייחסות לעיל

רי או לחפש מוצרי תעבורה על רכב להשוות מחיכיו יתקשה ב, לטענת מר גבע .ב

השאר בשל העדר ידיעה פרטנית בדבר מוצר התעבורה אותו יש זאת בי , חליפיי

על כ יש לחייב את המשיבות למסור לבעלי הרכב מספר . להחלי או לתק ברכב

 .קטלוגי של כל מוצר תעבורה הנמצא ברכב

חיוב . הממונה סבור כי הסוגיה עליה עומד מר גבע אינה מתאימה לטיפול במסגרת הצו

מספר הקטלוגי וכל כיוצא ,  מידע בדבר מוצרי תעבורההמשיבות לספק לבעלי רכב

פערי הנובעי מדרגת , נועד להתגבר על פערי מידע המתקיימי בשווקי אלה, באלה

בהשוואה לאלה הצורכי את , המקצועיות הגבוהה הקיימת אצל העוסקי בענ

 .סוגיה זו אינה מעניינו של הצו המוסכ. שירותיה

 סו דבר .ה
מגשי הנוסח המוצע לצו את ההסכמות , כי בשל שלל הנימוקי שפורטו לעילהממונה סבור  .78

עוד סבור הממונה . כפי שהובאו בפניו, שהושגו בינו לבי המשיבות ונות מענה להערות הציבור

כי מת תוק של צו להסכמות אלה הוא החלופה האופטימלית במקרה שלפנינו לטיפול בבעיות 

מת תוק של צו מוסכ . פי השרות לרכב ומוצרי התעבורההתחרותיות המאפיינות את ענ

 . לרווחת הציבור ולהשגת יעילות, להסכמות האמורות יסייע להגברת התחרות בענפי אלה

, אשר על כ מתבקש בית הדי הנכבד להיענות לבקשה זו ולתת להסכמה שבי הממונה למשיבות

 . מוסכתוק של צו, כפי שבא לידי ביטוי בנוסח המוצע לצו

 

 , ירושלי

 
____________________ 

 ד"עו, סולומוטליה פרגר
 כח הממונהבאת
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