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    בצבעי הסוואהמונופוליזציה

**איריס סורוקר ו*דפנה רב�
  

 אפשרויות מתוחכמות ומוסוות מ� העי� ליצירת מונופולי� מזמ� הדיגיטלי העול�
מה . עשרות מוני� מהמונופולי� שהכרנו בעיד� התעשייתי, גדולי� ועוצמתיי�

בהתרגשות המלווה צמיחה כלכלית ומרחב  מתואר" מהפכת המידע"שמכונה 
, תחרותי�ואול� ייחודיות המידע המרושת משמנת מנוע אנטי. ש של עשייהחד

, בשווקי� דיגיטליי�. ומזמינה השתלטות מעטי� על המרחב בו אנו פועלי�
באופ� , נתוני� ומידע מהווי� כר פורה להיווצרות מהירה של מונופולי� ולביצור�

 בסביבה כי, במאמר זה נטע�. המקשה על הרגולטור לנטר� ולפקח עליה�
 הוא מהיר המונופוליזציהכ� תהלי� , ככל שמרכיב המידע בארגו� גדל, המרושתת

מונופולי� ה� בדר� כלל גלויי� לעי� ,  הפיזיבעול� שבעוד. ועוצמתי יותר
מונופולי� מסוגלי� ,  הדיגיטליבעול�הרי ש, ונחשפי� בעזרת קריטריוני� מדידי�

העלולי� לטשטש , של חדשנותאלה ה� צבעי� מייפי� : לעטות צבעי הסוואה
בי� צבעי ההסוואה נית� למנות את השירותי� .  לחיסול תחרותחניתהתנהלות כו

 להסוות פגיעה בפרטיות העלולי�, החינמיי� המוצעי� למשתמשי� ברשת
לצד הילת החדשנות העוטפת את , שירותי� חינמיי�. ולהגביה חסמי כניסה
המעכב , ונופוליסטיות באיפור כבדמרפדי� פרקטיקות מ, הטכנולוגיה המתקדמת

על מנת לעמוד על הזיקה שבי� מידע לבי� . את האפשרות לאבח� אות� נכוחה
 שוק בעול� כשלנלב� גורמי� כלליי� להיווצרות , תחרותית�פעילות אנטי

המשתקפי� באפקט ,  המגבירי� את כשל השוק במרשתתגורמי� נבח�. המרושת
חר מכ� נפתח טיעו� אודות השפעת המידע לא. הרשת ובבעיית המידע האסימטרי

 נסיי�. על יצירת מונופולי� עוצמתיי� שאינ� מתיישבי� ע� רווחת הציבור
   . צד העלויותמיתו� ע� הבעיה וללהתמודדותבהצעות 

  . שוק של מידע ומידע אסימטרי, שוק תחרותי. ב. מבוא. א

, חינמיי�מוצרי� , על פרסו�. ד. מונופוליזציה מכוח מידע אסימטרי. ג

על מתווכי� דיגיטליי� ושווקי� . ה. אפקט הרשת ורווחיות לא מידתית

אסטרטגיות . ז. סטנדרטי� טכנולוגיי� ומניעת תאימות. ו. צדדיי��דו

מה . י. סנוניות של אכיפה. ט. מתחפרי� בעמדה. ח. של השתלטות

  .סיכו� תמציתי. יא? עושי�

 
  . חיפהרסיטת באוניבקי�עס הללמנס "בביה הבכיר הסגל חברתדפנה רב� היא ' פרופ   *

 מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במסלול מנהלת היא, שופטת בדימוס, ר איריס סורוקר"ד   **
  .למינהלהאקדמי המכללה 

 סיועהעל , לחקר התחרות והרגולציהעוזרת משפטית במרכז חת ,  פילרליטלד " מודות לעואנו  
 .הבונה המשוב עלת /האנונימית /החיצונית /לקורא מודות אנו . ועריכההערות,  חומראיסו�ב
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  מבוא. א

e-anything is more complex than anything.1 

. אינו עוד אחת מתכונות המידע העומד לרשותנו, המחבר מידע למרשתת,  האינטרנטי�eה

מה חדש אשר השלכותיו מרחיקות הלכת �ולכ� לדבר, למרושת את המידע ופ� האינטרנטה

 לתהודה שזכתה 2,אנליטיקה' קיימברידג�פייסבוק כמו פרשיות. נחשפות ומובנות רק בהדרגה

.  הטכנולוגיהמעצמות את סוגית גודל� ועוצמת� של ת הציבורילתודעהעלו ה, תקשורתית רחבה

 העול� א�; "הרגילה" הכלכלה בעול� ג� וכשלי שוק אחרי� קיימי� בשפע מונופולי�, כמוב�

, עוצמתיי� וגדולי� מונופולי� ליצירת העי� מ� ומוסוות מתוחכמותהדיגיטלי מזמ� אפשרויות 

 מתואר" המידעמהפכת  "שמכונה מה. נו בעיד� התעשייתי שהכרמהמונופולי� מוני� עשרות

 המידע ייחודיות ואול�.  חדש של עשייהומרחב כלכלית צמיחה המלווה בהתרגשות כלל בדר�

.  אנו פועלי�בוש המרחב על מעטי� השתלטות ומזמינהתחרותי �אנטי מנוע משמנתהמרושת 

 מונופולי� של מהירהוצרות  כר פורה להיומהווי� ומידע נתוני�,  דיגיטליי�בשווקי�

  .  ולפקח עליה�� אותבאופ� המקשה על הרגולטור לנטר, ולביצור�

כ� ,  גדלבארגו� המידע שמרכיב ככל,  הדיגיטלית המרושתתבסביבהכי ,  זה נטע�במאמר

 משתק� הלכה למעשה בחברות זה דבר . יותרועוצמתי מהיר הוא המונופוליזציה תהלי�

 בדר� מונופולי�, הפיזי בעול� 3.וידע מידע, נתוני�יי� מבוססי שהשכילו לפתח מודלי� עסק

 בשוק המתחרי�מספר ,  נתח שוק: כגו� מדידי� קריטריוני�בעזרת ונחשפי� לעי� גלויי�כלל 

 ה� אלה:  צבעי הסוואה לעטותמסוגלי� מונופולי�, הדיגיטלי בעול�. במחירי� ושליטה

 צבעי בי� . לחיסול תחרותכוחניתנהלות  לטשטש התעלולי�ה, ות מייפי� של חדשנצבעי�

 עלולי� אשר,  למשתמשי� ברשתהמוצעי� החינמיי� השירותי� את  למנותנית�ההסוואה 

לצד הילת החדשנות ,  חינמיי�שירותי�.  ולהגביה חסמי כניסהפרטיותב להסוות פגיעה

 המעכב ,כבד מונופוליסטיות באיפור פרקטיקות מרפדי�,  המתקדמתהטכנולוגיה את העוטפת

 
 ROB KLING, HOWARD:אחד ממחברי הספר, רוב קלינג' אנו מייחסות אמירה זו לפרופ  1

ROSENBAUM & STEVE SAWYER, UNDERSTANDING AND COMMUNICATING SOCIAL 

INFORMATICS: A FRAMEWORK FOR STUDYING AND TEACHING THE HUMAN CONTEXTS OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (1st ed. 2005). 
 ראו, 24.7.2019מיו� ,  בעניי� זה האמריקאי במחוז קולומביהמשפטלהחלטת בית ה  2

https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/182_3109_facebook_consent_motion_ 
filed_7-24-19.pdf. 

, יש המפרידי� בי� מידע לידע ומתייחסי� למידע כמונח המתאר מידע אובייקטיבי כגו� מסמכי�  3
 מה שמצוי – ואילו למונח ידע מתייחסי� כנכס הרוחני שיש לאנשי� תוכנה, סרטוני�, תמונות

 ואנו נשתמש ,גבולות בי� מידע לידע מיטשטשי�ה, ע� התקדמות הטכנולוגיה. בזיכרו� הפרטי
 את המאמר בנושא למשללעניי� זה ראו . בשני המונחי� לסירוגי� כמונחי� נרדפי�, במאמר זה

 DIKW Hierarchy – Data, Information, Knowledge, Wisdom: Jeniferהיררכיית החוכמה 
Rowley, The Wisdom Hierarchy: Representations of the DIKW Hierarchy, 33 JOURNAL OF 

INFORMATION SCIENCE 163 (2007).  
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 יוצרי� חומות של הסוואה המקשות על הטיפול ה�.  נכוחה אות�אבח�לאת האפשרות 

  . תחרותיות�בפרקטיקות אנטי

 כלליי� גורמי� נלב�, תיתחרות�אנטי פעילות לבי� מידע שבי� הזיקה על לעמוד כדי

 רוהעדהעדר יריבות :  מידע כמוצרשל בתכונות נתחיל.  בעול� המרושתשוק כשללהיווצרות 

 הרשת באפקט המשתקפי�,  המגבירי� את כשל השוק במרשתתלגורמי�נמשי� . מניעה

 יצירת על המידע השפעת אודות על טיעו� נפתח מכ� לאחר. אסימטריה מידע הבעייתבו

 ע� להתמודדותנסיי� בהצעות .  ע� רווחת הציבורמתיישבי� שאינ�  עוצמתיי�מונופולי�

  . יות צד העלומיתו�להבעיה ו

   ומידע אסימטרי מידע של שוק, תחרותי שוק. ב

 סחורות מחירי מנגנו� חליפי� שבו מהווה תחרותי שוק.  מבראשיתתחיל למותר להלא

 פועלי� שבה� בתנאי� ,)הצרכני� צד(וביקוש ) היצרני� דצ( היצע  ידיעלושירותי� נקבעי� 

 �הו, "שוק" תהיווצרול יסודיי� תנאי� שני ישנ�. ממשלתית התערבות וללא, רבי� שחקני�

 זכאות: קרי,  בעלותתקצא ה–מניעה מבוססת על קניי� . 4"יריבות"ו" מניעה" בכלכלה כידועי�

 מסוי� במשאב שייעשו השימושי� את לקבוע לו והמאפשרת מסוי� לפרט המוענקת בלעדית

 אבחר ואני, בבעלותי ה�  הביגודמוצרי, אופנה בגדי מייצרת אני א�, הלדוגמ. מחיריה� את כ�ו

 שלי שלא לשווק את היכולת: קרי, "מניעה"ה אפקטיביות.  מחירובאיזה מתי ,לשווק� למי וא�

 או( במוצר שמעוניי� מי על תשלו� לאכו� שלי ביכולת מותנית –המוצר אלא בתנאי� שאקבע 

.  היצר�שמייצר לייצור הנדרשות בעלויות הצרכ� של השתתפות מהווה התשלו�. )בשרות

 .בו המסחר ואת המוצר מחור את תומאפשרת, של מוכרי� וקוני�" וקש" זו יוצרת השתתפות

 מוצר יש לקוח ת לכל יחידכאשר מתקיימת זו: יריבות של שוק הוא הו להיווצרותהשני תנאיה

 אינה אחרת אחת א�, מסוימת חולצה לובשת אני א�, למשל).  בצריכהבלעדיות זוהי(אחד 

 ולגבות תשלו� עבור המוצר יחידתתמחר את  זו מאפשרת לתכונה. זמנית� בוללבשה יכולה

  . הצריכת

 של �מתקבלי� ארבעה סוגי,  תנאי השוק על מערכת צירי� בינאריתאת משבצי� כאשר

  .1 כפי שמוצג בטבלה מוצרי�

  השוק מתנאי הנובעי� מוצרי
 סוגי: 1 טבלה

   מניעה יש  
  )י� קנילהקצות נית�(

  מניעה אי�
  )י� קניאי� (

   יריבות יש
  )ות בצריכהבלעדי(

 שיתופיי� מוצרי�  פרטיי� מוצרי�
  

  יריבות אי�
  ) בלעדיות בצריכההעדר(

 מונופול"/מועדו� "מוצרי
  ציבורי/ממשלתי

  וריי� ציבמוצרי�

 
 :A. BENASSY-QUERE, B. COEURE, P. JACQUET & J. PISANI-FERRY, ECONOMIC POLICY למשל  4

THEORY AND PRACTICE 116–117 (2nd ed. 2018). 
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 סוגי שלושת ואילו ,) יריבות ומניעההמקיימי�( תחרותי מתקיי� לגבי מוצרי� פרטיי� שוק

 אלה ;שוק כשלי של שוני� סוגי� מייצגי�) ציבוריי�ו "מועדו�", שיתופיי�(המוצרי� האחרי� 

 כשל את לאבח� למדינה מאפשר המוצר סוג זיהוי. תחרותי שוק תקיי�י לא בה�ש מקרי�ה� 

  .  עמו בדר� של רגולציהולהתמודד  שבו מדוברהשוק

 לזמינות  היאהכוונה זה במונח .לצרכני� שקיפות לקיומו של שוק תחרותי הוא חשוב תנאי

 המידע שקיפות. איכויותיה� ובשוק והשירותי� הנסחרי� המוצרי� מחירי תאודו על רחב מידע

 של משמעותי תפקיד. לה� מוצע ההיצעל ביחס העדפותיה� את לקבוע לצרכני� מאפשרת

.  המבוססות על מידעהחלטות: קרי,  מושכלותהחלטות לקבלת מסייע גור� להוות הוא המידע

 בי� להשוותמידע מאפשר לצרכני� , ני�כ הצרצדמ:  בשני הצדדי� של השוקפועל ידעהמ

 צדומ ;ה� המוצרי� ומחיריתכונות אודות על הידועי� נתוני� בהתא� ל מתחרי�מוצרי�

 ליזמי� מסייעי�  בשוקמכירה למחירי ואה עלויות ייצור בהשואודות על נתוני� ,�היצרני

 תחרות מעודדת יצרני� צרכני� ושל זו מקבילהתנועה .  האופטימליההשקעה אפיק את לבחור

   5.תחרותי שוק הוא גור� חשוב בשמירה על המידע שקיפות, לכ�. בשוק הפועלות הפירמותבי� 

 : את ההבדלי� העיקריי� בי� שוק תחרותי לבי� שוק מונופוליסטימסכ� 1 איור

  מידע למוצרי לשוק בהשוואה תחרותי שוק: 1 איור

  

  שוקשל היווצרותולהגדרות המאפשרות  עונה אינו כמוצר כי מידע הראנ 1 טבלה נשתמש בא�

 שימוש מאפשר וכ� , בקלות יחסית והעתקהלשכפול נית� )בורל( שמידע מאחר. תחרותי

.  ומניעהיריבות של התכונות בו מתקיימות לא  כללדר�בהרי ש, סימולטני מרובה משתתפי�

 מכוח ריבותי וא� לא ל, בצריכה אינו חשו� לכליההוא:  ציבורילמוצר נחשב ידעמ, ואומנ�

 
5  A. PICOT, R. REICHWALD & R.T. WIGAND, INFORMATION, ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

306 (2008).  
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 על ידי פרט אחד אינה גורעת מיכולת ויזיהו בשידורי טליהי כפי שצפ6. מקבילי�שימושי�

 בידי פרט מסוי� אינה מפחיתה מיכולת ידעמכ� ג� צריכת ,  פרט נוס�שלזמנית �הבו יהיהצפ

, למשל.  מתכלה על ידי שימושי� חוזרי�אינו ג� ידעמה.  פרטי� נוספי� על ידיוהצריכה של

 או מתמצה משו� אובד אינו המידע – וירו תחזית מזג האאודות עללוני מקבל לידיו מידע א� פ

 אחד כל לפגוע ביכולתו של כדי מרובה משתתפי� שימוש בואי� אחר ידי משתמש על ליטתוק

מטבע� ניתני� לתפיסה על ידי פרטי� רבי� ,  ה�ונתוני� ידעמ.  באותו מידע ממשלהשתמש

  . להישחק מבלי

 לאחר רק ידועה מראש אלא מתגלה תמיד לא ושאיכות היא המידעוספת של  נתכונה

 עיו� א� וודאותאיני יודעת ב, למשל 7. צריכהתהחלט התקבלה שכברכלומר אחרי , שימוש

,  ביחס לאיכות המוצר מלאה שקיפותמתקיימת לא ,לכ� ; לקבלת החלטהיסייע מסוי�במידע 

 אחד יש למידע חשיבות רבה מצד: המידע מתגלה מורכבות כ�.  תחרותיצירת להנדרשת

 קושי לסחור במידע מפאת העדר וודאות קיי� אחר א� מצד ; שווקי� תחרותיי� עלשמירהל

 ג� ולכ�, מידעב המסחר על להקשות העלול זו חמקמקה תכונה. לגבי איכות המידע והשלכותיו

ייצג סוג של כשל המ, ציבורי כבמוצר מידעב לנהוג יש היא כי מקובלת מסקנה .מימונו על

   8.שוק

. הרשת המיוחדות של האיכויות על רקע מתאפיי� המידע של השוק כשל,  המרשתתבעול�

אלא שהיא תכונה מכוננת , ת את הרשת איננה תכונה אחת מני רבוהמאפיינת ציההדיגיט

 בעול�. במגוו� ובקצב,  מצויה בריבויהשונות. המשנה מ� היסוד את אופיו של המידע

 או יצירתיי� בתהליכי�, עצומות ובכמויות נתו� רגע בכל י�נוצר מידע ונתוני� ,האינטרנט

  של פרטי�תיוופעילו עשייה של חזיתות מאינספור רגע בכל י�מגיע ה�. טכנולוגיי� בתהליכי�

 שלושתו, )Big Data (" דאטהביג" לעיתי� מכונה ריבוי הידע תופעת. � רבי� ושוני,ומוסדות

 
 ,Kirsten M. Keller, Douglas Yeung, Dave Baiocchi & William Welserראו למשל   6

Facilitating Information Sharing Across the International Space Community: Lessons from 
Behavioral Science, RAND-PROJECT AIR FORCE 6 (2013).  

 Niv Ahituv, Assesing the Value of Information: Problems and Approaches, ICIS למשל ראו  7
Proceedings 315 (1989); Daphne R. Raban, User-centered Evaluation of Information: a 
Research Challenge, 17 INTERNET RESEARCH 306 (2007), https://doi.org/10.1108/10662240 

710758948.  
 הוא הא� א�, עלינו הוא המידע� ג�בארי� אמל למשל ראו ציבורי כמוצר מידע שלעל סיווגו   8

 ציבוריי� מעוררי� את מוצרי� ).2011 (79 כז משפט מחקרי �כלכלית מבט מנקודת הכרעה? שלנו
 מדובר כאשר.  מספק מקורות מימו� להיווצרות�אינומשו� שהשוק הפרטי ,  לייצור בחסרהחשש
 להגיע עשויהמימו� .  שיאפשר את ייצורולמימו� חליפי מסלול למצוא יש, בוריצי במוצר

,  שוני� על ידי הממשלהשירותי� לאספקת המשמשי� מיסי� תיגבילמשל  (ציבוריי� ממקורות
 שיש עמה טכנולוגית המצאה לממציא פטנט הקצאת כגו� (שוקיי� ממקורות או, )טחו�יבכגו� 

המדינה ,  אלהבדוגמאות). הטלוויזיה בשידורי פרסו�ויות  זכהענקתהתקדמות אמצאתית או 
 שמטרתה ,ומטפלת בו באמצעות התערבות רגולטורית, מידעמזהה את כשל השוק המופיע ב

 ספרות כלכלית ענפה המנתחת את כשל השוק הטמו� בידע קיימת. למצוא מענה למימו� החסר
 ROBERT S. PINDYCK & DANIEL L. RUBINFELD, MICROECONOMICS ראו למשל. כמוצר ציבורי

624 (5th ed. 2000); DAVID BESANKO & RONALD R. BRAEUTIGGOM, MICROECONOMICS, AN 

INTEGRATED APPROACH 743 (2000).  
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 ונרש� נוצר מידע velocity.(9 (וקצב) variety (מגוו�, )volume( היק� :�ה העיקריי� המאפייני

 או מוסיקה שמיעת, קבצי� הורדות, לאתרי� כניסות: תרשתמב שנעשה שימוש  ע� כלבקשר

 – ושירותי� מוצרי� של רכישות,  ותגובותהודעות שיגור, חברי� ע� תקשורת,  בסרטי�יהיצפ

 רק שכמויות לא:  נעוצה נקודה חשובהוכא�. הנתוני� של  מרביתיעודבו בדיוק אותנטי לווהכ

 הכרנו שלא ובקצב מקורות ורחב של עצו� ממגוו�,  אינסופיבהיק� תרשתמ למגיעותהמידע 

 ידוע. מידע ה אתולנתח לנצור, לצבור, לאסו� מאפשרת  החדישה שהטכנולוגיהאלא, בעבר

 המאפשרי�גוריתמי� מתוחכמי�  את המידע באמצעות אללעבד מסוגלות הטכנולוגיה חברותש

 � טכנולוגיות מאפשרות למשל להתאייכולות.  רבי� ומגווני�בחתכי� שוקלפלח את ה

 לצרכני� להתאי� כ�ו;  הצעות מכר אינדיבידואליותצרכני�להציע ל; פרסומות לגולשי�

ולא בתמחור אחיד , אינדיבידואלי לכוח הרכישה הבהתא� של מוצרי� ושירותי� מחירי�

 לפירמה  מאפשרי��שה בדהו נובע מהע הנתוני� האישיי� הגבוה שלהער� 10. על מד�כמוצר

 קבלתב יותר רב דיוקהמידע מאפשר . הפיננסי הפחתת הסיכו� תו� עסקיי�לשפר ביצועי� 

.  הצרכני�להעדפותשיווק ואפיקי השקעה באופ� המותא� , כמו תמחור,  מסחריותהחלטות

 החל מפרטי� אישיי� בסיסיי� ועד :בי� ומגווני� רה� כ� לש� לאסו� שנית� הנתוני�

 הנתוני� נעו� של הכלכלי ער�ה .שלה� האינטרנטית לפי ניתוח הפעילות י�להעדפות משתמש

  . לנתח אות� ולהפו� אות� למידע היכול לחזות התנהגויות של הספקי�יכולתב

 ראויאול� .  אינו פסול כשלעצמו– המוצעת בסחורה ולדיוק מידע להגברת מסחר ניצול

הפועל , לצרכ� שקופי� אינ� חברות הטכנולוגיה הגדולות שעושות מידע עיבודילשי� לב ש

מבלי , טכנולוגיה חברות ידיב נצבר ער� בעל מלמדת שמידע המציאות 11. משתמשממשקמול 

,  שמדובר במידע אסימטרישעה . מתחרי� וצרכני�– אחרי� שלשהוא פתוח וזמי� לשימוש 

 , בדר� כללהחיובי עורו את להפו� עלול המידע, ד של המתרס השוקי רק בצד אחהמצוי

 המסייע  נלווהאמצעי עוד אינו המידע ,בעיד� הדיגיטלי. תחרותי�אנטי,  שליליבצבע ולהיצבע

 , ער�יקרו משמעותי ,מוצר מהווה עצמו המידע, הדיגיטלי בעיד�. לקבלת החלטות מושכלות

 
 & Hsiu-chin Chen, Roger H.L. Chiang  למשלראו הבולטי� מאפיינה ושלושת דאטה  ביגלע  9 

Veda C. Storey, Business Intelligence and analytics: From Big Data to Big Impact, 36 MIS 

QUARTERLY 1165 (2012); In Lee, Big Data: Dimensions, Evolution, Impacts, and 
Challenges, 60 BUSINESS HORIZONS 293 (2017).  

ר  מאישור הסדבתנאי� פטור מת�  בדברה התאמת פרסומות אישיות בישראל ראו למשל החלטעל  10
להסכ� בי� , העסקיי�ד אורי שוור� בתפקידו כממלא מקו� הממונה על ההגבלי� " עושל, כובל

 Laurent  כ� ראוכמו. )23.2.2016(ארטימדיה טכנולוגיות בע�מ לאתרי אינטרנט ישראלי� 
Muzellec & Eamonn O’Raghallaigh, Mobile Technology and Its Impact on the Costumer 
Decision-Making Journey: How Brands Can Capture the Mobile-Driven Ubiquitous, 58 

MOMENT OF TRUTH, JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCHES 12 (2018) .�אמתתה לעניי 
 נה הפליית מחירי� מדרגה ראשולהעדי� כדאי לצרכני� מדוע� ג�בארי� אמל לצרכני� ראו מחירי�

 ועסקי� משפט � של הגישה הכלכלית ותיאוריות השוויו��מבט ניתוח מנקודת –על מחיר אחיד 
 .)2013 (377 טז

נדרשת רגולציה כדי לחייב את מעצמות הטכנולוגיה לשק� למשתמשי� מהו השימוש הנעשה   11
) GDPR( להגנת המידע 2018ויעידו על כ� התקנות האירופאיות משנת ; במידע פרטי שלה�
 . שתאוזכרנה בהמש�
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 עשויה בו האחיזה: תשתיתאלא מוצר , ל המוצרי� ככונאי הוא. מידע של בשווקי� שנסחר

החשש איננו ).  של הגדלת הכנסות ורווחי�במשמעות (פסגה האל היצר� של דרכו את לסלול

 בהיעדר.  של מעטי� על חשבו� מתחריה�שוקיה מעמד היזוקאלא מח, מעצ� הגדלת ההכנסות

  לעשות בותחתורנה טכנולוגיה חברות,  מידע במרחב הציבורילהעמידרגולציה המחייבת 

   .� הצרכרווחת של השוק ואת התחרותיות את המסכ� שקו� בלתישימוש 

   מידע אסימטרימכוח מונופוליזציה. ג

 מונופוליזציה כדי לעלות עלול ידי חברות מבוססות טכנולוגיה על אסימטרי במידע שימוש

טי� את מרחב  להקצפויה הנקוטה בידי יצר� ואשר תחרותית� אנטיפרקטיקה: קרי, פסולה

 מתחרי� בפני צבי�הני  את חסמי הכניסהגביהולה,  מ� השוקהחוצה מתחרי� לדחוק, התחרות

מה ;  השימוש בפרקטיקה אסטרטגית לדחיקת מתחרי� אינו חדש בעולמנועצ�. פוטנציאליי�

 בזכות טכנולוגיה אינטרנטית רבת מתאפשר הבמידע המונופוליסטי השימוששחדש הוא 

 היא הכוונה זה במונח disruptive innovation(.12 (משבשת חדשנות ינת בבחשהיא ,עוצמה

 כלפיה� ות הידועתובנותבאופ� המאתגר את ה,  במשקהדברי�למהפכה באופ� שבה מתבצעי� 

   13.המתאימה הרגולציה את מחדש שקלל למחייבו

ראוי להדגיש כי שימוש חד סטרי במידע הזור� ברשת אינו , בטר� נחשוב על רגולציה

) יישומו�(מחקרי� מראי� כי מרבית הצרכני� עושי� היו� שימוש באפליקציה . ופעה שוליתת

המשתמשי� מתבקשי� בדר� כלל לספק מידע ,  תו� שימוש באפליקציה14.אחת לכל הפחות

למרות שבחלק . העדפות שונות ואמצעי תשלו�, רשימת אנשי קשר, כמו ש�, אישי של עצמ�

 המשתמשי� בדר� כלל אינ� –בפלטפורמות המקוונות " תנאי שימוש"מהמקרי� מופיעי� 

 –אלה הטורחי� לקרוא . משו� שהוא ארו� ומסוע�, טורחי� לקרוא את המסמ� הרלוונטי

�הכל או ומבחינת� הבחירה היא , ממילא אינ� יכולי� לנהל משא ומת� על תניה כזו או אחרת

 �בדר� כלל , יבית למסור מידע אישיג� צרכני� שמסכימי� פוזיט). take it or leave it(כלו�

אי� ומתי , באיזה מהמידע שנמסר יעשה שימוש, אינ� יודעי� למי יש גישה למידע שמסרו

כיצד הוא מאוחס� , מתי נמכר המידע ובאילו תנאי� מסחריי�, ר�משתמשי� במידע ולאיזה צו

אישי נצבר על  יש לשי� לב שמידע בעל אופי 15.א� בכלל, ומהי הגנת הפרטיות שה� זוכי� לה

 מותיר ברשת שימוש כל המפורסמות היא שמ�: המשתמש ג� מבלי שהוא מוסר פרטי� כלשה�

 
 ).2017( 273–264  טכנולוגיה וחדשנותניהול �למשל יור� קלמ  12
 ,Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor & Rory McDonald  ג�ראו משבשת  חדשנותלע  13

What is Disruptive Innovation, 93(12) HARVARD BUSINESS REVIEW 44 (2015).  
 .Ian Blair, Mobile App Download and Usage Statistics (2019), https://buildfire  למשלראו  14

com/app-statistics/ (accessed 18 May 2020).  
 Allen P. Grunes & Mautice E. Stucke, No Mistake About It: The important role  למשלראו  15

of Antitrust in the Era of Big Data, THE ANTITRUST SOURCE 1, 12 (University of Tennessee 
Legal Studies Research Paper no. 269, 2015) .ג�ראו  Niva Elkin-Koren & Michal Gal, The 

)2018(12 , 1 .EVR .L .HIC .U86 , Date on Data Markets-by-Chilling Effect of Governance. 



  מחקרי רגולציה  דפנה רב� ואיריס סורוקר

108    

כגו� היסטוריה של ,  המשתמש משאיר אחריו סימני� מעצ� השימוש.דיגיטלית עקבה אחריו

. קבצי� ותמונות שהעלה או קיבל, עבר של עסקאות ורכישות, גלישות קודמות באתרי� שוני�

 הטכנולוגיה גדלה ג� כמות הנתוני� ש, נתוני�שת� רבי� ל�משתמשי� של  נכונותלצד

   . ללא צור� בהסכמת� וא� ללא ידיעת�המשתמשי� על לאסו�מאפשרת 

 בעל השלכה על הוא במידע אסימטרי שימוש 16 .פרטיות לזכות איננה רק פגיעה בהבעיה

 של אינסופית כמות גורלא חברות טכנולוגיה של היכולת. מבנה השוק ועל תנאי התחרות בו

 חברות 17.פוטנציאליי� מתחרי� עבור חס� כניסה יוצרת בשוק למשתתפי�  שאינו שקו�מידע

  כגור� מפתח גולשי�אודות על פרטי על מידע נסמכי�ה עסקיי� מודלי� מפתחותמקוונות 

  , למשל. המידע שנצבר ברשת מתורג� להכנסות של אות� הפלטפורמות מפרסומות ;למסחר

 בפרסו� כמקור שימוש 18. מקור� בפרסומות2016בשנת  Facebook מההכנסות של �97%כ

 ועוד נתוני� על עוד לאסו� הפירמות שלתור� למוטיבציה , ולמצער עיקרי, מימו� בלעדי

 מסוגלת הפירמ על הצרכני� הוא מצר� יקר ער� שהמידע.  שלה�ריכה ועל הרגלי הצהצרכני�

 לעבד יכולותשכ� ה� ,  את השימוש הזהממקסמותיטליות  דיגרמותפלטפו . עסקיהלטובתלנצל 

 ודיוקכמו זיהוי ביקוש צרכני ,  מסחריותרות רחב של מטמגוו� לבו ולהשתמש המידע את

 נכס אסטרטגי המאפשר  העדפות צרכני� מהווי�אודות על נתוני�. בהנגשת מוצר לקהל היעד

 אודות על הפרסונלי דעהמי א�;  מתחרי�כלפי  תחרותילפלטפורמה לשמור על יתרו�

 אפלייתכמו ,  פוגעניות במישור של רווחת הצרכ�לפרקטיקות להיות מנוצל עלולמשתמשי� 

נוצר תמרי� לגבות , אישיות ות בי� צרכני� לפי תועלהבחי�כאשר פירמה מסוגלת ל: מחירי�

הפעילות במרשתת . מהצרכ� לפי יכולת אינדיבידואלית ותו� ניצול מרבי של עוד� הצרכ�

 עומדי� על המד� המוצרי� הפיזיבעוד שבעול� :  קלותביתר כזומאפשרת לבצע אפליה 

, הרי שבעול� האינטרנטי המוצרי� מוצעי� פרסונלית לכל גולש, דורשומחיריה� שווי� לכל 

 
חברתיי� ,  היקפה הראוי של הזכות לפרטיות נשאלות בהקשרי� רחבי�אודות על שאלות  16

ראו למשל מחקרי� שנעשו בקשר ע� שיתו� במידע . והדעות בקשר לכ� חלוקות, וגיי�ופסיכול
 Kai Witting, Privacy in: בחתכי� שוני� של גיל ומגדר, פרטי בפייסבוק על ידי משתמשי�

Social Networks After the Global Surveillance Disclosure, in FACETS OF FACEBOOK 146 
(Katherin Knautz & Katsiaryna S. Brown eds., 2016) .הכלכלית לניוד הזכות על מאמר ג� ראו 

Laurent Beslay , Gianclaudio Malgiere,  Vagelis Papakonstantinou,Paul De Hert & המידע
Centric -Towards User: The Right to Data Portability in the GDPR, Iganico Sanches

)2018(196 –195, 193, .EVR .ECS & .L .OMPC ¸igital ServicesInteroperability of D.  
17 Daniel L. Rubinfeld & Michal S. Gal, Access Barriers to Big Data, 59 ARIZ. L. REV. 339 

 � ההופ� אותו ל) Big Data" (המידע הגדול" עומדי� על ערכו המסחרי הרב של המחברי�. (2017)
game-changer ,המשקל הרב .  מאפשר לשפר החלטות עסקיות תו� הפחתת סיכוני�משו� שהוא

 . ועל כ� הוא בעל השלכות תחרותיות, של המידע מקנה לו כוח של חס� כניסה אל השוק
 Davis S. Evans, Why the Dynamics of Competition for Online Platforms Leads to ראו  18

Sleepless Nights, But Not Sleepy Monopolies, 16 (2017), https://papers.ssrn.com/sol3/ 
papers.cfm?abstract_id=3009438. 
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 נהנות דיגיטליות פלטפורמות 19.בדר� כלל מבלי שהאחד יודע על המחיר שהוצע לחברו

   20.שר פלטפורמות מסורתיות מאיותר הרבה , למידע רבגישהמ

משו� , נתוני� מבוססות חברות במיזוגי חדה של עליה למגמה ג� האחרו� אנו עדי� בעשור

אי� פסול , לכאורה 21. להיות גור� מרכזי ביצירת יתרו� תחרותיהפכה � על נתוניבעלותש

 אשרכ. ואול� זהו רק צד אחד של הסיפור.  ביצועי�לשפרהמאפשרת ,  מבוססת מידעפעילותב

 חינמיי� � שירותיאספקתלצד , אחסו� וניתוח מידע,  את פעילות� על איסו�מבססות ותפירמ

 למערכי חופשית לה� תמרי� חזק למנוע מהמתחרי� גישה יש,  נתוני�לאסו� ולהמשי�כדי 

 אודות על מאיסו� שיטתי של מידע כתוצאה. לה� על היתרו� התחרותי שי�נתוני� המאיימ

 כאשר שחק� דומיננטי בשוק מחזיק 22. כניסה טכנולוגיחס� להיווצר יצפו, העדפות צרכני�

, לכ�. המידע הופ� לחס� בפני שחקני� חדשי�,  העדפות צרכני�אודות עלבמידע משמעותי 

  .חברות טכנולוגיה ה� בעלות פוטנציאל להיהפ� למונופול, בזכות שליטה במידע בעל ער�

 פרס נובל זוכה, אקרלו�' ורג'ג. תחרותי מידע חופשי בשוק נתפסת כתנאי לשוק זרימת

 מידע בשוק הכשל כיצד ,"שוק הלימוני�" על  המפורס� במאמרוהסביר, 2001 שנתבבכלכלה 

 שכל כ� כדי עד, השוק של קלקול ל צפוי להוביל– כאשר המידע אינו זמי� לשחקני� בשוק –

 לעול� נה נכווז הבחנה 23.)בחירה שלילית (ירודי� במוצרי� מסחר הוא בו שיישאר מה

 את מקלקלת) שקיפות היעדר (אסימטרי מידע צבירת, הדיגיטלי בעול� .המוצרי� המוחשיי�

 צופי� אנו. מעטות חברות בידי כלכלית אדירה צמה עוצבירת מאפשרת היא : אחרכיוו�השוק מ

   . שוק שצפוי להוליד מונופולשלבכ

 ער�  יוצרי�אינ�מידע בודדי�  פריטינראה כי ,  מהמישור הפרטילהבדיל,  המצרפיבמישור

 צבע אלא אינה, העסקי בעול� טפלי� נראי� בודדי� מידע שפריטי העובדה אול� .אסטרטגי

 כוח לחיזוק עצו� אסטרטגי ער� בעלת היא בודדי� פריטי� של אדירה שכמות לכ� הסוואה

 מעצמות ידיבשצבירת מידע אסימטרי ,  היאטענתנו.  גדולי�מונופולי� ולהיווצרות� של שוק

 על המידע הפרטי השיחש ולסבור לטעות אי�.  מתמצית בעולמו של היחידאינההטכנולוגיה 

 על אופיו הפתוח של השוק כזירת בשיח מדובר). החשוב כשלעצמו( זכויות שיחברשת הוא 

 בידי אסימטרי מידע צבירתל .מסחר תחרותית המאפשרת לרבי� להציע בה את מרכולת�

 יעילות על המשפיעות,  היק�ורחבות כלליות רוחב השלכות בעלת היא טכנולוגיה מעצמות

 
19  Ryan Caro עמד על הקשר בי� שווקי� דיגיטליי� למניפולציות שספקי� מסוגלי� להפעיל על 

ה על העובדה שלפיה השוק הדיגיטלי מאפשר פרסונליזציה של הצעות לצרכני� מקל; הצרכני�
 .Ryan Calo, Digital Market Manipulation, 82 GEO WASH. L ראו. יותפרקטיקות מניפולטיב

REV. 995 (2014) .ג�ראו  Daniel Susser, Beate Roessler & Helen Nissenbaaum, Hidden 
Influence in a Digital World, 4 GEO. L. TECH. REV. 1 (2019) .מבקשי� ליצור אמות המחברי� 

 . ציות דיגיטליות לבי� פרקטיקות לגיטימיות של שיווק ושכנועמידה להבחנה בי� מניפול
 Howard A. Shelanski, Information, Innovation, and Competition Policy for the ראו למשל  20

Internet, 161 U. PA. L. REV. 1663, 1683 (2013).  
 . 3עמ� ב, 15לעיל ה�ש , Grunes & Stuckeראו למשל   21
  .17ש "לעיל ה, Rubinfeld & Galלמשל   22
23 George A. Akelrof, The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism, 84 Q. J. ECON. 488 (1970).  
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של המידע אינה יכולה להישאר " פרטיות"ה. מתחרי� וצרכני�,  בוהפועלי� רווחת ועל השוק

אלא שהיא הופכת לסוגיה בתחו� דיני , כשאלה במתח� המסורתי של הגנה על זכויות האזרח

   .התחרות

   הרשת ורווחיות לא מידתיתטאפק , חינמיי�מוצרי�,  פרסו�על. ד

 הוא להציע �נפו מסחרי מודל. פרסו� מבוססת כלכלה בעיקרה היא האינטרנטית הכלכלה

 , מידע בעל ער� ועודעוד  מהצרכני� במטרה להשיגחינמיי� שירותי� ומוצרי� לצרכני�

 ,"בחינ� " חיפוש רבי� ניתני� למשתמששירותי, כ� .ייעודי למפרסמי� לפנות לקהל סייעהמ

שימוש באפליקציות יישומיות , דוגמאות מוכרות ה� חיפוש מידע בגוגל. ללא תמורה כספית

 Google( אפליקציית המפות ודרכי הגעה ,)Google Translate(כגו� תרגו� משפה לשפה 

Maps( ; ניווט דר� תוכנתWaze ;ר או 'חילופי מסרי� ותמונות באמצעות תוכנת מסנג

Whatsapp ,טרנטית ענפה מתאפשרת באמצעות מימו� המגיע מצד מפרסמי�פעילות אינ. ועוד 

 שלישיי� צדדי� – המפרסמי� ה�" לקוחות"ה ".�משתמשי"ל" לקוחות" הפרדה בי� תו�

המפרסמי� . משתמשי� הטכנולוגית לבי� ההפלטפורמה בי� קציהאשאינ� צד ישיר לאינטר

מימו� שהוא מבוסס . משי� מפולח לפי מאפייני המשת פרסו�עבור  הטכנולוגיהלספקמשלמי� 

מוצרי� .  תשלו� כספיללא למשתמשי� מוצרי� להציע  הטכנולוגיהלספקפרסו� מאפשר 

א� המשתמש .  בכס�וחינמיי� מזמיני� את המשתמש ליהנות מהשירות מבלי לשל� עבור

 התשלו� נעשה באמצעות איסו� : עקיפה ובדר� כלל בלתי מודעתבדר� משל� עבור השימוש

 המידע שלומסחור ,  המשתמש בעת שהוא גולש באינטרנטאודות על פרטי דעמי של שיטתי

  .  רווחרכיוהפרטי על ידי הפלטפורמה לצ

 או בעיתו� וויזיה במחירי הפרסו� בהשוואה לפרסו� בטלירידה באינטרנט הוביל להפרסו�

 יש לשי� לב לשתי,  זהלעומת.  מחירי� בדר� כלל מייצגת את טובת הצרכ�ירידת 24.מודפס

�פייסבוק היא יצירת דואופול פרסו� הראשונה תופעהה : בהקשר של עול� הפרסו�תופעות

 נראה 25. מתמשכת של מחירי הפרסו� בשני� האחרונותלהעלאה כוחו את מנצלגוגל אשר 

 בשני� , התחלפה האינטרנטיהפרסו� של הראשונות בשני� שהופיעהשטובת הצרכ� 

 היכחדות של , היאיהיהשנ התופעה. כותיו הרעות דואופול על השלשל שוק בכשל, האחרונות

 ועיתוני� שלא הסתגלו לעול� הפרסו� החדש ולא וויזיהרשתות טל: אמצעי תקשורת המוני�

 כפועל.  משו� שלא השכילו לפתח מקורות הכנסה נוספי�,החזיקו מעמד מבחינה כלכלית

ו� חברות הטכנולוגיה  רבה בתיובמידה �יהמוני תקשורת לאמצעי נחש� הול� והציבור, יוצא

 חדשותתופעת .  ואיכות�התכני� אמיתות על אחריות מקבלות שאינ� חברות ואלה, הגדולות

 בשל הנגרמי� הנזקי� דאח היא נחשפי� לה בשני� האחרונות שאנו ")ניוז�פייק"ה(הכזב 

  . תכני� בקרת ללא להרוויח הכלכלית דחיפה והמבוזרת על המידע וההחדשה ההגמוניה

 
 ,Digital Marketing vs Traditional Marketing: Which Produces Better ROI (4.10.2019)למשל   24

https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-vs-traditional-marketing.  
  .Facebook Advertising Trends Q4 2017, https://bit.ly/3hxbiZBלמשל   25
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 טכנולוגיה ה� שלה� העיסוק שתחומי ארגוני�כוונתנו ל" מבוזרת חדשה ויההגמונ"ב

 שכל טליי� ארגוני� דיגיאלה.  תחומי עיסוק היוצרי� עוצמה טכנולוגית וכלכלית– ופרסו�

זרימת מידע המתאפשרת בחינ� מיועדת לשרת את המטרה . טכנולוגיתהקיומ� הוא ברשת 

אנו ,  להכנסותהישיר המקורכלכלה ולא �תומכת תופעה היא מידע שזרימת מאחר .הכלכלית

 רת חבשל  המייסד– צוקרברגעדי� מדי פע� לאמירות כגו� אמירתו המפורסמת של מארק 

 עליה חזר שהואזו אמירה . לתכני� אחריות וחסר ניטרלי מתוו� היא שפייסבוק כ� על, פייסבוק

 I consider us to be a technology“: )2018 באפריל( אנליטיקה'  קיימברידגבפרשת בעדותו

company because the primary thing that we do is have engineers who write code and build 

product and services for other people”.26 היא שרווחת פייסבוק מייסד השקפת העול� של 

 מודל ואול� .דסי� טובי המתכנתי� והמהנבידי הנבנה לצרכ� חינמיהצרכ� נגזרת משירות 

  .  עלויות לא מבוטלותימומסחרי המבוסס על פרסו� ושירות חינמי נושא ע
 שבי�  לכרס� ביעילות העסקהעלול מימו� מבוסס פרסו� מודל, ראשית?  העלויותמה�

 משא ומת� בי�  מתקיי�לא כלל בדר�  מקוו�במסחר שמדוברכ ,לדוגמה. לספק המשתמש
 ומוצעי� לצרכ�  מראש שתכניה מוכתבי�עסקה זואלא , וה המגיעי� לעמק השו לעסקהצדדי�

 את מעמיד,  מבוסס נתוני� אישיי�כשהוא,  זהמודל". קח או עזוב"בבחינת , על ידי ספקי�
 על המפרס� כגור� מממ� מחריפה את התבססות. צרכניתהצרכ� בנחיתות ומחייב זהירות 

 ולמצער על קהעל תכני העס להשפיע ישא�, כגור� מממ� של הפעילות, המפרס�: הסיכו�
כדי להגיע : למשל.  להגביר את החשיפה של הצרכ� לפרסומותכדי, הדר� שבה היא מוצגת

 שתזמי� מניפולטיביתתוכ� הידיעה המוצגת בפלטפורמה עשוי להיות מעוצב בדר� , לקהלי יעד
 , שאלה יצפו בפרסומת המיועדת לה� בהתא� לפרופיל הצרכני שלה�כדי, כניסת משתמשי�

אנו עדי� להפקעה מסיבית של מידע פרטי מידי ציבור , למעשה. ויוטו לבצע עסקאות מקודמות
 המידע בדר� את ולאג�משו� שהטכנולוגיה מאפשרת לשאוב , המשתמשי� לידי החברות

   27.המשתמשי� הפעלת מניפולציות טכנולוגיות כלפי תו�,  לעי�נראית�בלתי
ככל שרשת משתמשי� גדולה : מונופולי� צרליי  מטבעההנוטה מערכת היא הרשת, שנית

צד המשתמשי� נהנה :  הצדדי� נהני�שני. יותר גבוה הוא פרט כל עבורכ� ער� השימוש , יותר
 הספקי� נהנה מחשיפה לקהלי צד;  ספקי� רבי�מידיממגוו� רחב של אפשרויות המוצעות לו 

והיא מוכרת ,  רשת גדולה תופעה כלכלית ידועה הדוחפת להיווצרותזו. גדולי� צרכניי�יעד 
 ככל:  מעצי� תופעה זובמידע אסימטרי שימוש network effect.(28" (הרשת אפקט"כ בספרות

 
 Michelle Castillo, Zuckerberg Tells Congress Facebook is Not a Media –ראו כתבה בנושא   26

Company: “I Consider Us to be a Technology Company, CNBC (11.4.2018), 
https://cnb.cx/37FIFF1.  

 Google מדיה בע�מ נ� ויוה 18763�04�15) מרכזמחוזי (מניפולציה טכנולוגית עלתה לדיו� בת�א   27
Ireland Ltd )כבמפי, )26.8.2019 ,פורס� בנבו  '�בית המשפט קיבל את . השופט אור� שוור

כשהפעיל על הגולשי� , טענתה של גוגל שלפיה האתר האינטרנטי הפר את הסכ� ההתקשרות
  .מניפולציות להגברת הקלקות של גולשי� על קישורי� לפרסומות

hartG&  Farrel  Joseph   ראו למשל. אפקט הרשת היא ענפה והמשפטית בנושאכלכליתהספרות ה  28
 ;)1985( 70 ,.CONE OF JAND R16 , Compatibility and Innovation, Standardization, Saloner

 75 ,Competition and Compatibility, Network Externalities,  ShapiroarlC&  Katz . L Michael
AM. ECON. REV. 424 (1985); Brian Arthur, Competing Technologies, Increasing Returns 
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 מדויק באופ� בשוק לפעול יכולה היא,  על משתמשי�יותר רב מידע צוברת דיגיטלית שחברה
יא  הנמנעת–התוצאה הבלתי. המשתמשי� ציבור את יותר עוד להגדיל זו ובדר�, יותר וחכ�

  29.מונופוליסטיות רשתות של �היווצרות
 כחברה מוכרת –אפל , אמזו�, פייסבוק,  גוגל–  כיו� האינטרנט הידועותמעצמות אחת מכל

.  המבוצעות ברשת ובכל זמ� נתו�הפעילויות מרחבב משתמשיה אודות על רבי� נתוני� אוגרתה
 בהפיכת הנתוני� לידע דו מיומנות מאהללו חברותה:  או אקראיתסתמית הנאינ המידע אגירת

 30. הפ� להיות מ� המפורסמות שאינו טעו� עוד הוכחההדבר כי ודומה ;בעל ער� מסחרי
 שמציעות החינמיות בנתוני� שנובעי� משימוש הגולשי� במערכות הממוחשבות מדובר

,  לצרו� ללא תשלו�משתמשי� המוש� עסקי מודל מהווי� חינ� מוצרי, כאמור. חברות אלה
.  הנתוני� המתבצעת על ידי החברות בכל צריכהשאיבת היק�בלי שה� ערי� לבדר� כלל מ

 אות� לחשו� לפילוח הגולשי� כ� שנית� משמשי�ו מעובדי� האישיי� השימוש נתוני
ההולכות ומתעצמות ע� , פירמות לה� עוד ועוד מוצרי� של אות� להציעולפרסומות ממוקדות 

  . הפרטיריבוי המידע 
 הכמות.  ואינה מאפשרת מסחרשוקסת מידע בודדת אינה מהווה מוצר  פישכל להסכי� ית�נ

 הוא המידע הפרטי של הפעילות את המממ�" דלק"ה.  היא זו שמאפשרת מסחרהאדירה
 מה כל – ב"וכיו רכישות, הודעות, תקשורת, הורדות,  גלישותאודות עלהנתוני� : המשתמשי�

זהו מידע שאינו נראה . ברשת ורכשנו לחנוש, העלנו, צפינו, פנינו, ביקשנו, כתבנו פע� שאי
 בכל אחריוהגולש עצמו בדר� כלל אינו מודע לעקבות הדיגיטליות שהוא מותיר : לעי� הפרטית

 מקוטלג, ונאג� נעקב, ונרש� רטמנו – והקליק הקליד המשתמשש מה כל ואול�. שימוש
  . לצרכי� מסחריי� והשאת רווחהדיגיטליות החברות ידיב ומנותח

 של נחשול מזמי� "חינ�"ב מסופק דיגיטלי ששירות או מוצר:  נסגר מעגלד מציג כיצ2 איור
 דיגיטליות באמצעות חברות י ידלנתוני העדפות של הגולשי� נצברי� ומנותחי� ע; משתמשי�

 המתקבלות תובנות;  מידע אסימטרישלובכ� יוצרי� סביבה , שקופי� שאינ� אלגוריתמי�

 
Carl & Katz .  L  Michael;)1989(116 , 99 J .CONE ,in by Historical Events-and Lock

Shapiro, Systems Competition and Network Effects, 8 J. ECON. PERSP. 93 (1994); S.J. 
 .NCOE .J  8,An Uncommon Tragedy: Network Externality,  Margolis.E Stephen& Leibowitz 

PERSP. 133 (1994); W.E. Cohen, Competition and Foreclosure in the Context of Installed 
Base and Compatibility Effects, 64 ANTITRUST L.J. 535 (1996); Richard A. Posner, Antitrust 

Inquiry into An ,  Sullivan.A Lawrence ;)2001(925  .J.L NTITRUSTA 68 ,ew EconomyNin the 
Antitrust, Intellectual Property, and Broadband Regulation as Applied to the New 

Economy, 52 CASE W. RES. 41 (2001) .  
 ,Nicholas Economides  הרשת ולזיקה בינו לבי� היווצרות מונופולי� ראו למשללאפקט  29

Competition Policy in Network Industries: An Introduction, THE NEW ECONOMY AND 

BEYOND: PAST, PRESENT AND FUTURE 96 sec. 3.1 (Dennis W. Jansen ed., 2003); Pin Luaren, 
Jen-Chieh Yang & Yu-Ping Chiu, The Network Effects and efficiencies in Multisided 
Markets (2017) https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)40/FINAL/en/pdf; 
Maurice E. Stucke & Ariel Ezrachi, How Digital Assistants Can Harm Our Economy, 

Privacy, and Democracy, 32 BERKELEY TECH. L.J., 1239 (2017). 
" פרטיות ופוליטיקה"בסרט : נרשה לעצמנו להפנות למקור שאינו אקדמי, כדי לסבר את האוז�  30

)The Great Hack( , מסופר כי על כל גולש באינטרנט נאספי� כ,  בנטפליקס2019שיצא ביולי�
 .צפיות וכדומה, קניות,  שוני� גלישה באתרי�– שדות נתוני� ממקורות מקווני� שוני� 5,000
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 הכנסה מפרסו� ה� מקור וההכנסות; וממוקד לפרסו� פרסונלי  משמשותהאלגוריתמימהניתוח 
 הנצבר הפרטי שהמידע ככל.  ממוקדי יעד להציע מוצרי� ושירותי� נוספי�לפירמותהמאפשר 

 לחזק, י�הגולש אל מבצעות שהחברותכ� נית� לדייק את הפניות המסחריות ,  ומגוו� יותררב
  .וקי� נוספי�אחיזה בשווקי� קיימי� ולהרחיב את הפרישה לשו

  י פרסו
ל יד המקרה של מימו� ע–מעגל מונופול המידע : 2 איור

  

 י�נהנ, ) כותבות שורות אלהכולל( שכולנו מאחר? התועלת ע� צד מה:  דברינו יש לשאולעל
 לטעו� נית�,  הגדולותהאינטרנט חברות שמציעות חינמיי� שירותי� באינספור להשתמש

 מגודל נהני� אנחנו, כ� .העלות על עולה בה� התועלת צד אשר,  טבעיי�במונופולי� מדוברש
 על העולה שאלה לכל תשובות במהירות למצוא לנו המאפשר החיפוש מנוע של האינדקס

 רלבנטי תיירותלגלוש לאתר , נוי או חנות כראות עינמסעדה בגוגל למצוא לנו נוח; הדעת
 חלק להיות בוחרי� אנו .הנסיעה לניווט Google Maps של למפהומש� לצלול , בתוכ� ולעיי�

 וחשיפה חברתיי� קשרי� אינסו� מאפשרת משתתפי� רבת רשת שמשו�מרשת חברתית גדולה 
 שאי א�ו, אול�. ומזמיני� יעילי�, נוחי� שירותי� ה�אלה . מידע ערוצי של גוו�רחבה למ

 ותהסכנ בצד להכיר  מזמינות את הקוראות והקוראי�אנו ,הרבה מהנוחות להתעל� אפשר
  : הארו�בטווחהחבויות ברשת 

 ומגוו� רב אישי במידעמדובר . הגולשי� לפרטיות סכנה קיימת, וכפי שכבר ציינו, ראשית
 ואינ�, רווחיה� את להשיא שואפותאלה .  ללא שקיפות על ידי חברות מסחריותונשלט שעובר

   31.ו ככז הצרכ�טובתרואות לנגד עיניה� את 

 
 online tracking (סוקר בהרחבה טכנולוגיות של מעקב הרווחות כיו� בתעשייהה מאמרל  31

technologies( , �כגוcookies ,flash cookies ,browser fingerprinting,ראו  Omer Tene & Jules 
Polonetsky, To Track or Do not Track: Advancing Transparency and Individual Control in 

)2012(281  ECHT &CI S .L .JINN M 13, Online Behavioral Advertising .במאמר� Tene & נוס
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 קיומו לבי� הרשת אפקט בי� העוצמתיהנובע מהשילוב , יהלמונופוליזצ קיי� סיכו� ,שנית

ואול� בטווח ;  אטרקטיביי� לצרכני� בטווח הקצרנראי� חינ� מחירי .אסימטרי מידעשל 

 אי� 32. מתחרי�יסתהארו� ה� צפויי� להעלות את חסמי הכניסה אל השוק ולהקשות על כנ

 � ובשירותיה�בה תלוי הופ� �הצרכ:  מחריפההבעיה, במונופולי� מדובר שכאשר מרולצור� 

בעיד� שבו המידע האישי על הצרכ� מצוי בידי חברות טכנולוגיה .  תחליפי�העדר משו�

מחיר , ")חינ�"לכאורה ב(ושעה שהצרכ� מקבל הצעות ייעודיות ישירות לטלפו� הנייד , גדולות

כונה בעול� מידה נ� המחיר אינו יכול לספק אמת. המוצר מאבד את ערכו כסמ� של שיווי משקל

בעול� כזה נדרשת הסתכלות ג� על ערכו של מידע . של מוצרי� המסופקי� ללא תשלו� כספי

 פרסומתהמידע הפרטי אינו נאג� א� לצור� :  לבשימו. אופני השימוש בו והשלכותיה�, פרטי

 מחיר את להתאי� של מונופול פוטנציאלית ביכולתמדובר ג� ; מתו� יחסית שכוחה ,פרסונלית

 במחשב העיסקה באופ� פרסונלי והצעת את המקבל ,הספציפי למשתמש  או השירותהמוצר

  . לתת מסוגל שהוא הצרכ� עוד� מרב את ממנו לגבות זו ובדר� – האישי

 ומציאות תיאוריה. לחדש ממשי מונופוליסטי אי� תמרי� לגו� ,לכול ומעבר שלישית

 , מתמידתחרותי איו� של יומוק ולהמש� הצמיחה הכלכלית הוא לחדשנות תנאי כי מוכיחות

 טכנולוגיות של  פוטנציאליתכניסה מול ולהתמודד להמציא ולפתח השחקני� את המדרב�

, "לנוח על זרי הדפנה "צפויות שאינ� חשופות לתחרות חברות 33.קית ויזמות עסחדשות

  לפגועהוצפוי,  לטובת הצרכני� פוטנציאלית זו איננהתוצאה 34.ארו קנטכמאמרו הידוע של 

  . ביעילות השוק בכללותו

 נות כתוצאה מיתרו להיווצרעשויי� מונופולי� .מונופולי� קיימי� הפיזי בעול� ג�, אכ�

 דחפה קדימה שבפועל  מתמיכה ממשלתית ג�כמו,  אחר עסקייתרו�מ או כספית מיכולת, לגודל

נו מבקשות א. ותר יועוצמתית חזקה היא למונופול הדחיפה, הדיגיטלי בעול�. גו� עסקי מסוי�

 
Polonetskyאי� לאז� בי� התועלות החברתיות והכלכליות הטמונות במידע רב הזור� ברשת קור ,

 Omer Tene & Jules Polonetsky, Privacy in the Age of Big ראו. לבי� הצור� להג� על הפרטיות
Data: a Time for Big Decisions, 64 STAN. L. REV. ONLINE 63 (2012).  

 .Michal S. Gal & Daniel L  מצד מונופולי� ראו למשל"מוצרי חינ�" פרקטיקה של לניתוח  32
Rubinfeld, The Hidden Costs of Free Goods: Implications for Antitrust Enforcement, 80 

ANTITRUST L.J. 521 (2016).  
הפקעת ההגנה הקניינית מבעל הפטנט " לדיו� בזיקה שבי� מונופול לחדשנות ראו איריס סורוקר  33

 ).2006 (ואיל� 529, 509 כט  משפטעיוני "יהפכותו למונופולבנקודת ה
 בי� התמרי� של המונופול לבי� משווה 1962 במאמר מוביל משנת Arrow שפיתח הכלכל� התזה  34

 הצביע על כ� שהמונופול כבר גור� רווח ארו. התמרי� של המתחרה לעסוק בפעילות חדשנית
ושה השוואה בי� הרווח המתקבל בגי� המוצר הנוכחי הוא ע,  שכ��ומכיו. עוד� בגי� המוצר הקיי�

הרווח הנתו� לבי�  ג� המתחרה משווה בי�. לבי� הרווח הצפוי לו כתוצאה מ� הפעילות החדשנית
שרווחיו הנתוני� של המתחרה ה� רווחי� , ההבדל נעו� בכ�. הרווח הצפוי מ� החידוש

 הקיי� לרווח הצפוי הוא וחער בי� הרוהפ. בעוד שרווחי המונופול ה� מונופוליסטיי�, תחרותיי�
המתחרה צפוי להרוויח יותר . קט� יותר כאשר מדובר במונופול וגדול יותר כאשר מדובר במתחרה

 .Kenneth J ראו. מתחרה תמרי� גבוה יותר לחדשיש ל, מסיק ארו, על כ�. מ� המוצר החדש
Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in THE RATE AND 

DIRECTION OF INVENTIVE ACTIVITY: ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS 609, 619–622 (1962).  
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 מועדת "שהיא זירה ההופכי� את העול� הדיגיטלי ל גורמי� מרכזיי�ושה בי� שללחבר

  : "לפורענות מונופוליסטית


 בכללאגור ולנתח כמות גדולה של נתוני� , לנטר הטכנולוגית הוא היכולת  הראשו�הגור

היא ; ית אקראאינה בזה שהיא מתייחדת המידע ברשת זרימת .רגע נתו� ולצרכי� מסחריי�

 ואיכות רמה נתוני� בזרימת. כוללת ומדויקת, היא כללית; היא ג� לא מדגמית. עקבית ושוטפת

 זו ראוי לשי� לב לרווחיות העודפת שמעצמות בנקודה.  להמרה לערכי� של רווחניתנת כזו

 ;סבירה לרווחיות נחשבת �10%כ של רווחיותש לומרמקובל :  להפיקמסוגלותהטכנולוגיה 

הנתוני� נכוני� לשני�  (�27%כ של ווחיות רלפייסבוקו �24%כ של מרווחיות תנהני גוגל

 ,אסטרטגיות מתייחס להשגת רווחיות עודפת בדרכי� �rent seekingה מושג 35).2018–2009

 שלילי משו� שלא מדובר ברווחיות הקשר דבק זה מושגב 36.כגו� שתדלנות אצל מחוקקי�

 בידי מספר נשארת אשר ברווחיות שאינה יצרנית ו מדובר.המייצרת צמיחה ותועלת חברתית

  .מצומצ� של מרוויחי�


 מסייעת הרשת. העובדה שכול� מחוברי� לכול�: הרשתיות תכונת הוא השני הגור

, אינטואיטיבי באופ�.  מסוגי� שוני� וע� פרטי� רבי�מידע של ורחב מהיר לשיתו�

 הטמו� פרט עבור הי� על הער�המלמד,  ורידמטקאל� חוקי לפי ופועלי�המשתמשי� חשי� 

, מהיר פרטי� רבי� לרשת אחת בתהלי� הצטרפות זה דוח� לער� 37. גדולהלרשת בהשתייכות

 תחילה שתפסה הטכנולוגיה). The winner takes it all" ( את כל הקופהגור�המנצח  "בבחינת

 התעשייה אשר סביבו תיסוב, פקטו� טכנולוגי או סטנדרט דהסטנדרט כדי עד להתפתח עשויה

   .כולה


 של מהקושי הנובע,  ומותאמתמהירה טוריתרגול בתגובה חסר הוא השלישי הגור

 בתחו� המוכרת רגולציה להבסיס 38.והמשתנה המתחדשת הרשת סביבת ללהגיב הרגולטורי�

 והמחירי� המתחרי� מספר בהינת�,  מצבו התחרותי של השוקניתוח על מבוסס התחרות דיני

 אלא משירותיה חלק עבור מחיר גובה שאינה פירמה של במקרה די�ה מה א� .גובי� שה�

 לאפקט שמצטר� אדיר צרכני יסוד החינמיות נבנה ביקוש בזכות? אי� כס��נותנת אות� חינ�

 כבר, המתרחש את  להבי�מסוגל שהרגולטור לפני ואול�. ברשת מידע של המהיר המעבר

  . פקטו מעצמות כלכליות� וה� דה ענקי ציבורשמשרתי� מסחריי� �גופי בפניו ניצבי�

.  מונופוליזציהשל מוא� תהלי� ומאפשרי� זה לזה נקשרי�ל "הנ הגורמי� שלושת

 משמשה, נתוני� של מסיבי איסו�  עלת מעצמות הטכנולוגיה מבוססשל המהירה ההתפשטות

ובדר� זו מעצימי� ,  לה� בחינ�המוצעי� י�שירותל נקשרי� משתמשי�. שוקי מעמד לבניית

 
 .https://www.macrotrends 2020–2009 שפורסמו ביחס לרווחי� של פייסבוק בשני� נתוני� ראו  35

net/stocks/charts/FB/facebook/profit-margins. �ביחס לגוגל נתוני� ראוכ : https://reut.rs/ 
2N6tc7G. 

 Robert D. Tollison, The Economic Theory of Rent Seeking, 152 PUBLIC CHOICE  למשלראו  36
73 (2012).  

 /https://en.wikipedia.org/wiki/Reed%27s_law ;https://en.wikipedia.org/wiki זה ראו לעניי� 37
Metcalfe%27s_law.  

 כללי משפט ראו ת ולהתאי� אהמתקדמת  של הרגולטורי� להבי� את הטכנולוגיה הקושיעל  38
  .Omer Tene, The New Generations, 1 INTERNATIONAL DATA PRIVACY LAW 15 (2011) למשל
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 חריגה משפיעה רווחיות. מידתית� בלתי ועודפת לרווחיות הדר� קצרה מכא�.  אפקט הרשתאת

היא יוצרת .  רמת הדמוקרטיה שבה אנו חיי�על ג�היא בעלת השלכה ;  מבנה השוקעל רק לא

  . שלטו� של מעטי� האוחזי� בהו� רב ומסוגלי� לנווט את התנועה של השוק

  י�צדדי� ושווקי� דודיגיטליי� מתווכי� על. ה

  הפלטפורמותתאופנ , האחרונותבשני�.  היו אופנתיות"נעלי פלטפורמה "בה�ש תקופות היו

בקצרה ? הדיגיטליות הפלטפורמות מה� )....לנעליי� קשר ללא( הדיגיטלי בעול� מאד נפוצה

 בעלי ג�,  העסקי�שמכלול כ� העסקי� עול�  אתלהרחיב המאפשרת תיוו� צורת זוהי נאמר כי

 מבנה תמבחינ.  ברמת אינטנסיביות גבוהה עול�חובקייוכלו לנהל עסקי� , רי�זעי עסקי�

 ודיד שבו בעלי העניי� משני צשוק זהו .צדדי� רבוג�צדדי � דושוק יוצרת הפלטפורמה ,השוק

 כרטיסי חברות, למשל.  נהני� מיתרונות הדדיי� של רשת גדולה,וצרכני�ספקי� , השוקשל 

 האשראי כרטיס את יכבדו עסקי� שיותר ככל; צרכני� לבי� י�עסק בעלי בי� ותמתווכ אשראי

 כ�,  כאלה שיהיו יותר צרכני�ל ככ.אשראי כרטיס באותו ושתמשי צרכני� יותר כ�, הספציפי

.  כרטיסי האשראי בשוקהתחרות את  להקטי�צפויה זו תופעה. עסקי� ועוד עוד לרשת יצטרפו

  39.צדדי� באפקט רשת דומדובר

 בזירה ג�) פלטפורמות(צדדיי� �דו וקי�וש של לצמיחה עדי� ואנ  האחרו�בעשור

, תחילה:  שלבירב פעילות מבנה דיגיטליות פועלות בפלטפורמות לזהות שנית� .תהדיגיטלי

 אפליקציה השקת,  מכ�לאחר ; צור� שהוא קל להבנה ושקיי� בקרב קהל גדולאיתור

 – השוק דייצ קהל גדול משני  ליצירה מהירה שלחתירה –ואז ;  הבעיהפתרו� אתשמאפשרת 

 של גדולה רשת נוצרת מועדפת קישוריות או חיובי משוב של בתהלי�. קוני� ומוכרי�

 שוק כוח ליצירת ומסייעת בשוק נוספי� לשחקני� כניסה חס�  יוצרתהרשת. משתמשי�

 יעד קהל על החולש מונופול להיווצרות לגרו� עלול בפלטפורמה התלות. הקיימת לפלטפורמה

, בפלטפורמה" חוקי המשחק" המונופול גובה עמלה עבור שירותיו ויכול להחליט על 40.לוגד

כמו ,  כאשר קיימות מספר חברות המתחרות בתחו�ג�. Airbnb או Uberכדוגמת המקרי� של 

למעשה מדובר בתאגידי ענק בעלי עצמה , ובוקינג אקספידיהאו , ועליבאבא אמזו�במקרה של 

  . להכתיב מי ייכנס לפלטפורמה ובאילו תנאי� המסוגלי�כלכלית אדירה
מצד .  מדיניות רגולטורית ראויהלעיצוב גדולצדדיי� יוצרת אתגר � השווקי� הדוכלכלת

 בכ� , הזדמנות להגברת התחרותיות בשוקי מוצר שוני��נות הפלטפורמה ממד, אחד

 נוספי� לשימושי�) פרטיי� ג�( מאפשרת לשחקני� חדשי� להעמיד משאבי� פלטפורמהשה

 בפלטפורמה  המתחרי�השחקני�התלות של , ואול�. ) מלו�בתי וכגו� מוניות( וחוזרי�

 – עלויות מעבר גבוהות.  רב בידי הבעלי� של הפלטפורמה המתווכתחוכהטכנולוגית מרכזת 

 
 בפרשת הברית בארצות העליו� המשפט בית ידי עלצדדי �דו כשוק נותח האשראי כרטיסי שוק  39

)2018(S .U585 , .oAmerican Express c. Ohio v.  
 Paul Langley & Andrew Leyshon, Platform Capitalism: the Intermediation and למשל ראו  40

Capitalisation of Digital Economic Circulation, 3 FINANCE AND SOCIETY 11 (2017) . 
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בעל .  מונופוליזציה של השוקותאפשרמ – הנובעות מאפקט הרשת ומיתרונות לגודל

 נצלוויכול ל,  פרופיל הגולשי� והעסקאות שנעשותאודות עלע הפלטפורמה מרכז בידו מיד

.  ג� חנות וג� מתווכת של חנויותזו� לכ� היא היותה של אממובהקת הדוגמ.  תחרותהפחתתל

 יכולה היא �כ . מידע רב על עסקאות המפוזרות בי� בעלי עסקי� קטני�אוספת אמזו�, כמתווכת

,  שלהיתבחנות העיקר" מותג הבית" מוצרי להציע היא יכולה כספקית .ותצרכני מגמותלזהות 

 הכובעי� מתמרצת את הפירמה לנצל מידע שני בפעילות .מה שיוצר יתרו� לא הוג� עבורה

  .  השניכובעהזור� אליה בכובע אחד לטובת חיזוק מעמד השוק שלה ב

א� בכלכלה ; )�"כגו� תיוו� נדל( בשווקי� מסורתיי� קיימי� לא מעט גופי תיוו� ג�

 הרשת פועל אפקט . השפעת הפלטפורמה היא משמעותית ועוצמתית הרבה יותר,דיגיטליתה

 הצדדי�שני . ה� בצד הצרכני� וה� בצד הספקי�: בכלכלה האינטרנטית בשני צדי המתרס

, רחבה תקשורת לה� מאפשרת זו שכ�, גדולה מרשת נהני� הצרכני�: הרשת של מגודלה נהני�

 שהרשת ככל: נהני� הספקי� ג�, במידה בה. רכישה חלופות של רב ומגוו� עסקאות זמינות

 פלטפורמה של הייחוד. מתרבי� היעד וקהלי, והתקשורת השיווק ערוצי גדלי� כ�, יותר גדולה

 של השני הצד של רווחתו על משפיע המתרס של אחד צד של שגודלו, בזה נעו�צדדית �דו

 הפ�ה וג�; יותר רחב ממגוו� נהני� הצרכני� כ�, אחד בצד ספקי� יותר שישנ� ככל: המתרס

 שוק. הספקי� בצד לעסקאות הזדמנויות גדלות כ�, דהאח בצד צרכני� יותר שישנ� ככל: נכו�

   41.זה על זה המשפיעי�, המתרס ידצ בשני פועל הוא שכ�, הרשת אפקט את מעצי� דידצ�דו

 עלולה להימצא רשת מונופוליסטית. סרו�י אינ� נטולי חדידצ� הגודל של שוק דויתרונות

צפויי� להתפתח כשלי , בהעדר תחרות אפקטיבית. כלומר כזו שאי� לה מתחרי�; "גדולה מדי"

 אי� לו חלופות טובות דיי� אשרכ ,שבוי קהלצד הצרכני� נחש� לתופעה של : שוק פוגעניי�

 ה�גודלה של הרשת עשוי להיטיב עמ� עד לגבול שבו : הוא הדי� בצד הספקי�. לנוע אליה�

 כ�.  חדשי� בענ�לשחקני�  חס� כניסהמהווהה פלטפורמההיי� במרכזיות ובריכוזיות של תלו

צדדי � שוק דו. תחרותיות� מונופוליסטיות נצלניות ואנטיפרקטיקותנוצרת תשתית להתפתחות 

  .ה� לחיוב וה� לשלילה, מעצי� את אפקט הרשת

 השוק או דיישני צ אינו נעצר בעצ� יצירת המפגש בי� הפלטפורמיהתיוו� :  ועודזאת

.  ישיר ומידי להשפיע על עיצוב העסקה ותכניהחוכאלא הוא בעל , בלבדבהעברת מידע 

שכ� ה� בעלות עניי� , הפלטפורמות אינ� אדישות לתכני העסקאות שנעשות באמצעות�

הפלטפורמות האינטרנטיות מאופיינות בכ� שה� מסוגלות לאסו� מידע רב . בעסקאות עצמ�

כגו� ,  מגווני�י�ולעשות שימוש במידע הפרטי לצרכי� מסחרי, פורמהמהמשתמשי� בפלט

.  הכנסותיה�דלת להגבניית פרופילי� צרכניי� לפילוח השוק ולהכוונת פרסומות ממוקדות

פרופילי� צרכניי� מאפשרי� לפלטפורמה להציע שירותי פרסו� פרסונלי המותא� למאפייניו 

תחומי עניי� ויכולת , אקונומי�יוחת� סוצ, רמת השכלה ומקצוע, גיל ומגדר: של המשתמש

 באמצעות איסו� מידע ועיבוד אלגוריתמי מתקד� של לו והכ–טיב רכישות קודמות , כספית

 
 Herbert  ראו למשלטרסט האמריקניי�� האנטיצדדיות במשקפיי� של דיני � לניתוח פלטפורמות דו  41

Hovenkamp, Platforms and the Rule of Reason: the American Express Case, 201 COLUM. 
L. REV. 102 (2019). 
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 פורמההמידע הרב והניתוח שלו מאפשר לפלט. נתוני� הנאספי� אגב שימוש של הצרכ� ברשת

 אי� .בי� ספקי� לקוני�לזהות מראש צרכי� וביקושי� צרכניי� ולחבר בצורה מדויקת ויעילה 

משו� שהוא מאפשר לדייק את ,  רב ואינטנסיבי במידע נחשב ליעילשימושלהתעל� מכ� ש

מה שמקלקל . הצרכי� של הקוני� ושל המוכרי� וכ� לשפר את יעילות העסקה המושגת ביניה�

 נהני� מגישה אינ� תוכ� וצרכני� ספקי: סימטרי ואינו שקו�את החגיגה הוא שהמהל� אינו 

 , ועבורההמידע נאס� על ידי הפלטפורמה.  המתווכתפלטפורמה לרשות ההעומד למידע

 זהו. הצרכני� ספקי התוכ� ושל אינטרסשאינ� זהי� ל,  שלהאינטרסי�הומשמש אותה לקידו� 

   42.תחרותית�ובלתי התנהלות אופורטוניסטית מזמי�  שאופיו האסימטרימידע

 דוחפת הרשת,  ללא אופורטוניז�ג�כי , נראה.  טכנולוגיי�בסטנדרטי� נעסוק הבא בפרק

  . בעו�יק את הסיכו� למצבי ומעלהלסטנדרטיזציה 

  

 
לעיל , American Express בפרשתלאחרונה  הכוח הפלטפורמי להשפיע על תכני העסקאות הודג�  42

הנשלט בארצות הברית על ידי ארבעה מוסדות פיננסיי� ,  בשוק כרטיסי האשראידובר .39ש "ה
משו� שחברות , צדדי�  שוק דוזהו. �MasterCard  וVisa ,American Express ,Discover: עיקריי�

ומהצד , )הצרכני�( מצד אחד את מחזיקי האשראי –האשראי משרתות את שני הצדדי� לעסקה 
 חברות כרטיסי האשראי קיימי� פערי� בכל הקשור לתשלו� בי�). מוכרי�ה(האחר את בתי העסק 

וגובה מבתי , אמריק� אקספרס נמצאת בצד היקר; שה� דורשות מבתי העסק לשירות הסליקה
הפערי� בגובה העמלות יוצרי� אצל הסוחרי� תמרי� להטות . העסק עמלות גבוהות יחסית

אמריק� אקספרס . יותר עבור בית העסק" ולז" אשראי שהוא סלקוחות לעבור להשתמש בכרטי
) steering(והטילה על בתי העסק מגבלות שמטרת� לאסור על ניתוב לקוחות , ביקשה למנוע זאת

). כגו� בדר� של הצעת מחיר מוזלת לסחורה הנמכרת(לכרטיסי אשראי של חברות מתחרות 
ענה שאלה מגבלות  בט, אקספרסאמריק� ומדינות נוספות הגישו תביעה נגד Ohioממשלת 

 את התחרות בי� חברות כרטיסי האשראי ובעקיפי� מייקרות את מחיר חלישותה� מ: פסולות
  . העסקה לצרכ�

מפרות ) anti-steering" (לקוחות ניתובאיסור "ל הוראות כי קבע יורק בניו המחוזי המשפט בית  
 הפ� לערעורי� טהמשפ בית. הסחר של" סבירות�בלתיהגבלות  "על האוסר ,"שרמ�חוק "את 

 אישר העליו� המשפט בית. תחרותי נזק הסבוהניתוב �אי שהוראות הוכיחו לא התובעות כי וקבע
 של צד לכל להתייחס אי�, צדדי�דו בשוק כי נפסק. לערעורי� המשפט בית של הדי� פסק את

 כ�ב די אי�, לפיכ�. אחד רלוונטי כשוק המתרס צדי שני על להתבונ� אלא, נפרד כשוק המתרס
: תחרותי נזק נגר� מהמגבלות כתוצאה כי להוכיח התביעה על; בסוחרי� פוגעת שהפרקטיקה

 או, פחת האשראי עסקאות שהיק�, התחרותי למחיר מעבר עלה האשראי עסקת שמחיר כגו�
 .הנבחנת הפרקטיקה בעקבות ירדה ללקוח השירות שרמת

 אינ� המתרס צדי ששני א�, יצדד�דו בשוק: הרוב של דינו פסק את לבקר שנית� לנו נראה  
 אחד בצד פגיעה, לכ�. מזה זה ומושפעי� קשורי� שה� הרי, )וקוני�מוכרי�  (בזה זה מתחרי�

 אמריק� לפיהש,  Stephen Breyer המיעוט שכתב השופט דעת. האחר בצד ג� לפגוע עלולה
,  לדעת המיעוטנת מענייבתמרי� של חברות האשראי להוריד את מחיר העמלות פגעהאקספרס 

 לסוחרי� מאפשרת היא. היא מעודדת תחרות: אלא להפ�,  פסולהאינהפרקטיקה לניתוב לקוחות 
 חברות בי� תחרות מקדמת זו ובדר�, זולי� אשראי בכרטיסי להשתמש שבוחרי� לקוחות לתגמל

המקרה שנבח� בפרשה זו ,  או אחרתכ� .בכללותה העסקה ותעלוי את להוזיל ומסייעת האשראי
 . מאשש את הטענה שפלטפורמות ה� בעלות עניי� להשפיע על תכני העסקה
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   ומניעת תאימותטכנולוגיי� סטנדרטי�. ו

 סטנדרטי�.  הסטנדרטיזציה הטכנולוגיתהיזו:  הרשתשל נוספת לעמוד על תכונה חשובה ראוי

.  מידעת העברהמאפשרת תשתית הקשור לכל בפרט ב,מרושתה� בעלי תפקיד חשוב בעול� ה

 באופ� בי� מחשבי� לתקשר נית� שבאמצעותומערכת הפעלה היא סוג של סטנדרט טכנולוגי 

. וני� שייצור מבתי שמדובר במחשבי� א� וזאת,  קושיללא  בוולצפות מידע להעביר המאפשר

גי  שהמבנה הטכנולומוצרי� מסמנת והיא, )compatibility( הרלבנטית נקראת תאימות התכונה

 לשת�  מאפשרתהסטנדרטיזציה, המידע בתחו� 43.זה ע� זה" לדבר"שלה� מאפשר לה� 

 כגו� הבדלי גרסאות של תוכנה או שימוש , טכניותבבעיות היתקלות ללא יעילה בצורה קבצי�

 של השמוני� בשנות כבר מייקרוסופט חברת  הייתה דרכה שלזו.  הפעלה שונותמערכותב

 את שוק כבשה מייקרוסופט, )Windows(הפעלה חלונות  מערכת הבעזרת: הקודמת המאה

 שוק :גדול וחשוב לא פחות,  לה להשתלט על שוק משניאפשר זה מהל� ;המחשבי� האישיי�

   . שני��30למעלה מ" אופיס" שבו שולטת חבילת התוכנות של ,היישומי� המשרדיי�

 א� ג� למנוע היא יכולה לעודד תחרות.  היא תכונה בעלת השלכות מורכבותהתאימות

 מתקשר) כמו מערכת ההפעלה של מייקרוסופט (דומיננטי טכנולוגי רכיבככל ש, לכאורה .אותה

 רחבה גישהכ� תתאפשר , )כגו� תוכנות ואפליקציות( קצה משתתפי יותר ע� רחב באופ�

 תאימות, מצד שני. השוני� היישומי� בי� התחרות תגבר ו אל מוצר התשתית יותרגוונתומ

 את לקבע עלולהו, ה את תהלי� הפיכתה של הטכנולוגיה הדומיננטית לסטנדרטרחבה מאיצ

, לעיתי�:  ועודזאת.  האוחזת בסטנדרטלפירמה שוקית עדיפות הנות� השוק במצב מסוי�

 בשוק, למשל. שבוי ולשמר קהל בלעדיותל לדחו� כדי תאימות מניעתיצרני� ייעשו שימוש ב

 הסתמכות על תאימות מיוחדת י ידלטחי� את עצמ� ע מבהיצרני�, ידאווהו משחקי קונסולות

 שואפי� היצרני� ליצור ,הקונסולהבאמצעות מכירת . בי� אביזרי הטכנולוגיה לבי� המשחקי�

 בכ� שהלקוחות חייבי� לרכוש משחקי� התואמי� את ,)locked-in customers(נעילת לקוחות 

ת משחקי� ייעודיי� לקונסולה היצרני� גובי� רווחי� ממכיר.  הספציפית שלה�הקונסולה

 שה� המתחרות ,נינטנדו ומיקרוסופט,  זו משמשת חברות כגו� סוניאסטרטגיה. נלווי�ואביזרי� 

   44. המשחקי�קונסולותהעיקריות בשוק 

 
 & Michael L. Kats למשל ראו טכנולוגיות מערכות בי� לתקשורת וחשיבותה התאימות תכונתעל   43

Carl Shapiro, Network Externalities, competition, and Compatibility, 75 AM. ECON. REV., 
424 (1985).  

 בי� פעולה שיתו�כאשר אנו רואי� , פינתה התחרות את מקומה לידידות, התבררכ� , לאחרונה  44
 ביטוי ידי היחסי� באה להתחממות.  סונימולמיקרוסופט לנינטנדו במטרה להגביר את כוח� 

 ליהנות יוכלו Xboxתר משתמשי כ� שיו, משחק�קונסולה בי� התאימות�העדרבהקטנת חומות 
 הידידות משמעות. PlayStation למשתמשי כניסה לא ניתנה בינתיי�א� ; ממשחקי נינטנדו ולהפ�

 קטנה הייתהבשוק שהתחרות בו , העולה בי� מיקרוסופט לנינטנדו היא קיטו� חד בתחרות
 .https://bit.ly/2UP5f8Q ראו. מלכתחילה
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.  תחרותלמניעת שוק ווח להיות מנוצלות להעצמת כה של מניעת תאימות עלולפרקטיקות

, מיקרוסופט 45. המאה הקודמתמשלהי יקרוסופטמ �י לכ� מהווה הפרשה בעניותיקה הדוגמ

 מפתחת  היאבתו� כ�. עוסקת בפיתוח ושיווק של מערכות הפעלה למחשבי� אישיי�, כידוע

 ממצאי בית לפי). Windows" (חלונות "המכונה המפורסמת הפעלהה מערכת אתומשווקת 

 שהפעילה הפרקטיקותאחת .  הרלבנטימהשוק 95% של נתחב החזיקה מיקרוסופט ,המשפט

 דפדפ� –לבי� מוצר נוס� של מיקרוסופט " חלונות" קשירה בי� מערכת ההפעלה יתההי

 היה החוזי האמצעי. הקשירה הופעלה באמצעי� חוזיי� וטכנולוגיי�. Explorer אינטרנטה

א� ורק את דפדפ� " חלונות"לחייב יצרני חומרה להתקי� על המחשבי� המופעלי� באמצעות 

 י� משתמשמצד נות לכ� שניסיו לדאוגהיה הטכנולוגי האמצעי. ופטהאינטרנט של מיקרוס

 ימת בחסיתקל,  דפדפ� מתחרה מבית נטסקייפ– Navigator או להתקי� את Explorer את וקלמח

 על נסב תיי האמשהמאבק הצביעו על כ� הראיות. עד כדי שיבוש עבודת המחשב, תאימות

ת של הדפדפ� מאפשרות להפעיל עליו תכונותיו המיוחדו. שליטה בשוק מערכות ההפעלה

מיקרוסופט חששה כי תפוצתו של . בדומה לתפקידה של מערכת הפעלה,  מחשב שוני�שומייי

תפוצה רחבה צפויה ". חלונות"הדפדפ� המתחרה תיצור חלופה תחרות משמעותית כנגד 

 וככל –באופ� זה . להזמי� כתיבת יישומי� רבי� יותר המבוססי� על הדפדפ� המתחרה

באופ� המאיי� ,  כ� צפויה לגדול האטרקטיביות של הדפדפ� המתחרה–שהתפוצה תל� ותגדל 

  . "חלונות"על 

 הצדקה עסקית נעדרו כי חלק מהפרקטיקות מצאבית המשפט ,  מאבק משפטי ממוש�לאחר

 פיתוי יוצרתחשוב לראות כי עליונות טכנולוגית ,  לענייננו46.לגיטימית ונועדו לדחוק מתחרי�

 עכשווית פרקטיקות,  כשני עשורי� מאותה פרשהבחלו�.  אסטרטגי לדחיקת מתחרי�לניצול

 רותמות שתיה� – מייקרוסופט דאז של התנהלותה את מהדהדות) שתוזכרנה להל�(מצד גוגל 

 פרקטיקה חשובה היא להבי� כי נקודה 47. מעמד� השוקילביצור י�טכנולוגי אמצעי�

 
 USA v. Microsoft Corp., 87  במחוז קולומביה ראורכאה הראשונה הדי� של העלפסק  45

F.Supp.2d 30 (2000). של ערכאת הערעולפסק �ר הפדרלית של מחוז קולומביה ראו הדי USA v. 

Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (2001). 
–652, 647 יד המשפט" שיקולי� תחרותיי� בסוגית התאימות"לסקירה ודיו� ראו איריס סורוקר   46

653) 2008 .( 
 עמדה על חשיבות התביעה הפדרלית משנות התשעי� Elizabeth Warren,  קצרה וקולעתברשימה  47

 עומדת על הסכנה Warren. כנגד מיקרוסופט לסלול את הדר� לכניסה של חברות אינטרנט חדשות
 ,In the 1990s“ :החברתית הרחבה של מונופולי� טכנולוגיי� וקוראת לפרק את חברות הענק

Microsoft – the tech giant of its time – was trying to parlay its dominance in computer 
operating systems into dominance in the new area of web browsing. The federal 
government sued Microsoft for violating anti-monopoly laws and eventually reached a 
settlement. The government’s antitrust case against Microsoft helped clear a path for 
Internet companies like Google and Facebook to emerge. The story demonstrates why 
promoting competition is so important: it allows new, groundbreaking companies to grow 
and thrive – which pushes everyone in the marketplace to offer better products and services. 
Aren’t we all glad that now we have the option of using Google instead of being stuck with 
Bing? Today’s big tech companies have too much power over our economy, our society, 
and our democracy. They’ve bulldozed competition/ use our private information for profit, 
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 ממד.  זוהרי� של חדשנותהסוואה בצבעי ש להתרחעשויה  מתחרי�הדוחקת טכנולוגית

י� או י ולשקול א� היא נחוצה לגופו של ענהפרקטיקה איכות את להערי� מקשה חדשנותה

מטבע הדברי� הוא שרגולטורי� ובתי המשפט . שאי� היא אלא אסטרטגיה לדחיקת מתחרי�

 רגולטורי�ה ששע.  טכנולוגיות של יצרני�בבחירותנתקלי� בבעיות מידע ונרתעי� מהתערבות 

   .נ� לתקוקשה , בשטחעובדות נוצרות כבר , אחר הבנת הטכנולוגיהרודפי� משפט ובתי

   של השתלטותאסטרטגיות. ז

כמו בי� ( ענק מיזוגי.  של מיזוגי�תעלינו לשי� לב לאסטרטגיו,  אסטרטגיות טכנולוגיותלצד

מאפשרי� לחברות ) בי� גוגל ל ופיטביטווייז בי� י�והמיזוג, ווטסאפ�  ואינסטגר� לבי� פייסבוק

לצד הרחבת ההחצנה .  הגולשי�אודות עללהרחיב את הגישה שלה� למסד נתוני� רחב היק� 

. קל להבחי� כי קצב מוא� של רכישת חברות הזנק דוח� למונופוליזציה של השוק, של הרשת

 החקר מ48.קאה� לינה זה נעשה על ידי יי� דר� בענפור� מחקר.  של אמזו� מוכיח זאתהמקרה

 כיצד על , שאלהקאה�.  מקווני�שווקי� יבי� שמצהאתגר ניסיו� חלוצי להתמודד ע� מהווה

של " מתפשטת" ע� התנהלות עסקית להתמודד אי�האמריק) תחרות(טרסט �האנטידיני 

לכאורה בכלי� , הפועלות באופ� שיטתי לצבירת נתחי שוק בענפי� רבי�, מעצמות אינטרנט

  . מסחריי� לגיטימיי�

    שמכרה ספרי� אלקטרוניי�בעת התמחור של אמזו� אסטרטגיית על לימד קרהמח

)e-books( :מיזוגי� שעשתה ע� ,  בבדבד.  בשולי רווח נמוכי�החזיקה אמזו�,  שני�לאור�

 של  אספקה פיזיתשלהכניסו אותה לענ� ) Wholefoods לדוגמה( וקמעונאיות יותחברות יצרנ

 חסמי כניסה עבור שחקני�  ליצורצפוי למקוו� יזפיב בי�  השילו.לצד המסחר המקוו�, סחורות

 עלה המנייה של אמזו� מחיר:  המשקיעי� באמזו� תמכו באסטרטגיה העסקית שלה.חדשי�

 נתנו לאמזו� אפשרות חופשית המשקיעי�, כלומר.  הרווח הצרי�שולי  א�על, לאור� השני�

של מחירי ,  עסקית משולבתיהאסטרטג.  מידיי�חי�לגדול מבלי שהפעילו לח� לראות רוו

 כיו�. הקמעונאי בשוק מונופולל  בהדרגהאמזו� הפכו את –רצפה לצד מיזוגי� אינטנסיביי� 

שירות , רשת אספקה ולוגיסטיקה, פלטפורמת שיווק אינטרנטית:  היא עסק תמנוניאמזו�

, ה וסרטי�מפיקת תכניות טלוויזי, ולהלאור גד� מוציאה, ותבית מכירות פומבי, תשלו� ואשראי

  עסקיתאסטרטגיה. יצרנית חומרה וספקית מובילה בשירותי ענ� וכוח מחשוב, מעצבת אופנה

  . עסקית חסרת תקדי�דומיננטיות לה לצבור אפשרו טורי רגולחסרו

  

 
and tilte the playing field against everyone else. And in the process, they have hurt small 

business and stifled innovation” . ראוElizabeth Warren, It’s Time to Break Up Amazon, 
Google, and Facebook, Here’s How we Can Break Up Big Tech (April 2020), 

https://elizabethwarren.com/plans/break-up-big-tech. 
 .Lina M. Khan, Amazon's Antitrust Paradox, 126 YALE L.J. 710 (2016) אור  48 
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  בעמדה מתחפרי�. ח

 מעמד את לחזק נוהגות מונופוליסטיות חברות, )טכנולוגיה�שאינ� מבוססי( רגילי� וקי�ובש

 או ספקי� ע� טווח ארוכי בלעדיות הסכמיכגו� , מוכרות פרקטיקותבאמצעות  שלה� השוק

 ברנטה שימוש תו� לווהכ ; והשפעה על נבחרי ציבורלוביסטית פעילות,  היצ�מחירי, משווקי�

 יצירתיות נוספות לביצור דרכי� המונופולי� בפני ותסנפר ,בעול� הדיגיטלי. מונופוליסטית

  : לעמוד עליה� במעו� הציפורנבקש .  המונופוליסטי�מעמד

זה היה המקרה של חברות  .ותמוחשי�  או לאות מעבר כספיעלויות לקוחות בדמות נעילת  .א

 של רפורמהנדרשה .  טלפו�ישקשרו אליה� צרכני� באמצעות מספר, בישראלהסלולר 

 טלפו� בי� חברה מספרי של ניוד לחייב את חברות הסלולר לאפשר כדי התקשורת משרד

 ה� א� מהוות ארגוניות מידע מערכות 49.צרכני� השל מעבר האת באופ� המקל ,לחברה

 במערכת או) CRM (לקוחות ניהול במערכת שהשקיע ארגו�. לקוחות לנעילת הדוגמ

 ג�.  עצמו נעול מול ספק המערכתמוצא לכ� ו,יחליפ� במהרה לא) ERP (ארגונית ניהול

.  לבצע נעילת לקוחותת פלטפורמה להוועלולי� בלעדיות ארוכי טווח וחוזימכרזי� 

ב פרס� מכרז לאיחוד שרתי הענ� של מערכת " הפדרלי בארההממשל,  האחרונהמהעת

הזוכה במכרז כזה צפוי להיות ;  שני�עשר זמ� ממוש� של מש�הביטחו� האמריקאית ל

  50. יחיד לשני� רבותספק
כאשר אנו אוגרי� , הלדוגמ .אחרת לפלטפורמה להעברה ניתני� שאינ� נתוני� קיבוע  .ב

 פריטי� בעלי עניי� עבורנו או ער� ושארקישורי� , הודעות, ברשת חברתית תמונות

 זאת הדגי�. אי� לנו דר� נוחה לחל� את הנתוני� ולשמור אות� באופ� מקומי, סנטימנטלי

 א� ג� ,ככלל 51.בפייסבוק האוסטרי ומלחמתו טהסטודנ, הסיפור הידוע על מקס שרמס

 � את לפענח טכנולוגית אפשרות לנו תהיה כי מובטח לא, מסוי� במאמ� �נתונינית� לחל

 על שלנו הפרטית הבעלות :במילי� אחרות. אחרת ברשת לשימוש להעבירו או המידע

אי� מעבר , נכו� להיו�.  הטכנולוגיהחברות של  בבעלותהומרה  האישיהנתוני� והמידע

 52. שונות פרטיי� של משתמשי� בי� פלטפורמותחופשי של נתוני�

 
) 2005 (" נוסח משולב–דות מספרי�  מספור לעניי� נייתוכנית"ראו משרד התקשורת   49

https://bit.ly/2Y66rqu. 
 ואורקל תבעו לשנות את תנאי IBMעד כי , נשמעה טענה כי המכרז נתפר לפי היכולות של אמזו�  50

המכרז כדי לאפשר ג� לה� להתחרות על פרויקט שסוגר את התחרות מול משרד הביטחו� 
 :ראו סקירה של פרשה זו. בחור במיקרוסופטהוחלט בפנטגו� ל. האמריקאי למש� עשור לפחות

https://reut.rs/2zDLLga ;https://bit.ly/2YKlaqe. 
לאחר  . דרש שרמס מפייסבוק להעביר לו את כל המידע שהמערכת אוגרת עליו2012בשנת   51

כולל מידע שהוא כביכול מחק מהמערכת או מידע ,  עמודי מידע1,222שהתעקש קיבל דיסק ובו 
 יואב לדיווח כללי ראו ).למשל נתוני המיקו� שלו(א� בפועל נאס� , שאינו נאס�ששרמס חשב 

 .www.calcalist) 6.2.2012" ( העמודי� שפייסבוק אספה עליי1,222כ� חשפתי את "בורנשטיי� 
co.il/internet/articles/0,7340,L-3561169,00.html. 

פועל לבניית , ראשו� של הרשתהידוע כארכיטקט ה, לי�בתקשורת דווח כי סר טי� ברנרס  52
 אפשרותיי� כדי לאפשר לכל אחד מאיתנו בעלות על הנתוני� שלנו ו'טכנולוגיה מבוססת בלוקצ

 רוצה �Webממציא ה? הדבר הבא" רפאל קאהא� ראו). SOLIDפרויקט (למעבר בי� מערכות 
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 אחרת לטכנולוגיה גישה חוסמי� אפליקציה או אתר כאשר . או העדפה טכנולוגיתחסימה  .ג

 להיכנס הצרכני� את מחייבי� ה�, עצמיי� לתכני� העדפה מקני� או,  מנועי חיפושכגו�

 Silos הופ� משאבי מידע למה שקרוי זה כמהל�. לאתר או לאפליקציה באופ� ספציפי

 פרקטיקה זו, הדברי� מטבע). ג� נעול (Walled Gardens: אחר ינויבכ או, )אחסו�מגדל (

 בסיס את לבנות כדי ספציפי מידע למשאב הגולשי� מספר את להגדיל שמבקשת

 הצרכ� טובת. אחרות מסחריות מטרות או פרסו� שטחי מכירת למטרות המשתמשי�

 הדי� בית של ות מיד בהחלטשנראה כפיו, מנ�ווא. הללו החברות עיני לנגד איננה

 אשמה בהעדפה מכוונת של מנוע הקניות שלה בתוצאות החיפוש נמצאה גוגל, האירופי

 . אנדרואיד מבוססי ניידי� לטלפוני� בקשירת מנוע החיפוש שלה וכ�, המקוו�
 פירמה לפיוש, מוכר מסחרי קרו�יעזהו . מתוכננת התיישנות, Planned obsolescence  .ד

.  מוצרי� מדור חדש יותר שלה ומכירה לצור� הכנסחזורמהמ מוצרי� של הוצאה נתמתכנ

 היינט יש כלל�ר� בד: צריכה רבי� בכללענפיב האופנה ותעשיית זה רווח בעיקרו�

 היהתעשי. הנעלה ואביזרי אופנה זמ� רב לפני הבלאי הטבעי של החומרי�, להחלי� ביגוד

 ג� בעול� מתרחש דומה תהלי�. והציבור נוהר לחנויות" תכתיבי האופנה"משנה את 

 הוצאת גרסה חדשה של משחק שולחת את כל – וידאווה משחקי בשוק. דיגיטליה

פורס� כי החברות , )2018אוקטובר  (לאחרונה. המעריצי� לרכוש את הגרסה החדשה

 שיווקו עדכוני ה�ש נמצא שלאחר איטליה רשות התחרות בבידיאפל וסמסונג נקנסו 

  לאל� את הבעלי� לרכושכדי , ניידי�מכשירי�ל  בביצועי� שהאטות להגורמי�תוכנה 

 53. יכולת לחזור לגרסה הישנה של התוכנהללא וזאת, מכשירי� חדשי�
א� כבר נית� , נושא זה נמצא בחיתוליו מבחינת יישו� בתחו� העסקי. מלאכותית בינה  .ה

ר  כדי לבצמונופולי� מצד של בינה מלאכותית בטכנולוגיותלראות ניצני� של הסתייעות 

 טכנולוגיה של בינה מלאכותית כדי לשפר את ת מיישמאמזו�, הלדוגמ. את מעמד�

 בינה 54.את חוויית הלקוח ועוד, את היכולות הלוגיסטיות, תחזיות המכירה שלה

 Amazon Go,55 ג� ליזו� יוזמות מסחריות חדשות כגו� לאמזו�מלאכותית מאפשרת 

 צפוי מלאכותית בינה יישו�. אחרות ג� להציע שירותי בינה מלאכותית לחברות וכמוב�

 בהוצאות חיסכו� תו� תפוקה על שמירה. בארגוני�  האנושי הנדרשהכוח מ� חלק לייתר

 לייש� שידע ארגו� של בפריו� היעלי מבטיחות ,בתפוקה היעלי ג� וכמוב� ,עובדי� על

 טכנולוגית יכולת בעלי ארגוני� כי היא המשמעות. ביעילות החדשה הטכנולוגיה את

 החברות בי� יגדל שהקיטוב כ� ,הארגוני� ליתר בהשוואה שלה� היחסי היתרו� את ישפרו

 
 /www.calcalist.co.il/internet/articles) 30.9.2018" (גוגל ואמזו�, להציל אותנו מפייסבוק

0,7340,L-3746676,00.html. 
  .https://bit.ly/3fA1T1M : לעיתונות בדבר הטלת הקנסהודעה ראו  53
 .Case Study: Amazon, Customer Retention and AI, https://bit.ly/3e97ls5ראו   54
� המכירה תהלי. אמזו� גו היא מיז� של אמזו� להקמת חנויות נוחות שבה� אי� מוכרי� אנושיי�  55

 ללמידת הלקוחות לצור� יצירת חוויה משי�מנוהל באמצעות טכנולוגיה בלבד והנתוני� מש
 .https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011 ראו. מותאמת אישית
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 משמעו זה במקרה קיטוב. זאת לעשות שמאחרות אלה לבי� מלאכותית בינה המיישמות

  56. התחרותהקטנת יוצא וכפועל ,לשוק כניסה חס� ג�

משו� , ולבקרה לאבחו� וקשות לפיקוח קשות תחרותיות�אנטי בפרקטיקות מדובר: ושוב

רגולטורי� ובתי משפט נרתעי� .  חדשנות טכנולוגיתשל משמעותישמעורב בה� ממד 

ה� משו� העדר הבנה מקצועית וה� משו� ,  במה שעשוי להראות כחזית הקדמהלהתערבמ

 .  החדשניתהפעילות המש� לצנ� את העלולה טעות יהחשש מפנ

  אכיפה של סנוניות. ט

שותה של אברשהוציאה הנציבות האירופית , ינה של גוגל בענימשמעותיות החלטות שלוש

 אחת שאינה נרתעת מהחלת דיני התחרות על תמדגימות גישה אסרטיבי, מרגרט וסטגר' גבה

 גוגל הפרה את חוקי התחרות  נמצא כי2017מיוני בהחלטה . העולמית הטכנולוגיה ענקיותמ

  ההחלטה מתייחסת57. יורו2,424,495,000בס� הוטל עליה קנס ו, של האיחוד האירופי

עיצוב ב מדובר. לפרקטיקה של מינו� מוצר מונופוליסטי לחיזוק כוח שוק במוצר קשור

 המשתמשי�המוביל את , )המוצר שבמונופול (אלגורית� לחיפוש במנוע החיפוש של גוגל

המוצר הנקשר היה שירות מקוו� . שה� הקלידו על ידיה�לתוצאות חיפוש בהתא� לערכי� 

גוגל עיצבה את , לפי ממצאי הנציבות.  מחירי� של מוצרי� ושירותי� שוני�להשוואת

 השוואת המחירי� של גוגל על פני שירותי השוואת שירותאלגורית� החיפוש כ� שיעדי� את 

 השוואת ששירותעיצוב האלגורית� באופ� מניפולטיבי הוביל לכ� . �מחירי� של מתחרי

בעוד שהמתחרי� נדחקו , במקומות הראשוני�ש בתוצאות החיפוהמחירי� של גוגל הופיע 

על התבססה החלטת הנציבות . אליה� כידוע הגולשי� ממעטי� לגשתש – למקומות רחוקי�

 בכל – 90% מעל –  בשוק מנועי החיפושלפיה גוגל מחזיקה בנתח שוק מונופוליסטישקביעה 

 י�חיפוש אינטרנטי י בשוק מנוע.נטיות החברות באיחוד האירופיוו המדינות הרל�31אחת מ

  . וזאת על רקע אפקט הרשת, קיימי� חסמי כניסה גבוהי� יחסית

תו� ,  את תוצאות החיפוש הרגילותהוותיגוגל ע? של גוגלהאסטרטגיה הפסולה מה הייתה 

  מסוי�כדי להעדי� מוצרוזאת  ,ניצול המעמד המיוחד שלה כמי ששולטת במנוע החיפוש

התשתית הראייתית הראתה . ולדחוק מוצרי� מתחרי�) שירות השוואת מחירי� (שהיא מספקת

תוצאות השירות שלה הוצגו :  שלההשירותשגוגל פעלה באופ� שיטתי כדי להעדי� את 

. ולעיתי� ג� במרחב שמור בצד ימי� של ד� החיפוש,  תוצאות החיפושבראשבפורמט עשיר 

 
ועדת משנה של המיז� הלאומי למערכות נבונות בנושא "ח של " לדולהפנותראוי בהקשר זה   56

ח סוקר "הדו. 2019מנובמבר , קרי� נהו�' בראשות פרופ" נה מלאכותיתאתיקה ורגולציה של בי
מציג את , )פרק ראשו�(באופ� נרחב את המאפייני� הייחודיי� של טכנולוגית הבינה המלאכותית 

ומציג , )פרק שני(המלצות הוועדה ביחס לעקרונות הערכיי� והאתיי� שיש להחיל על פעילות זו 
 /http://ekarine.org/heb/wp-contentזמי� בקישור ).  שלישיפרק(אפשרויות בתחו� האסדרה 

pubs/AIEthicsRegulationReport-hebrew.pdf.  
 /http://europa.eu ראו הנציבות האירופאית החלטת  בדבר27.6.2017 לעיתונות מיו� להודעה  57

rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm. 
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בכל הקשור . רגילחיפוש  המתקבלות בהשגרתיותתוצאות אלה מוקמו מעל תוצאות החיפוש 

שכולל הורדה בדירוג לפי קריטריוני� , גוגל הפעילה אלגורית� חיפוש שגרתי, למתחרי�

הוצגו התוצרי� של המתחרי� , כתוצאה מכ�.  מהל� שלא הוחל על המוצר של גוגל–מסוימי� 

גולשי� נעני� ברגיל לתוצאות חיפוש , כידוע.  החיפושבתוצאות במיקו� בעל עדיפות נמוכה

הופעת המוצר של ". נמוכי�"וה� נמנעי� מלדפד� לדפי� , יעות במקומות הראשוני�המופ

אלא מאפליה , גוגל במקו� הראשו� בתוצאות החיפוש לא נבעה מיתרו� של המוצר עצמו

הממצאי� שהנציבות : האסטרטגיה המונופוליסטית הובילה לתוצאות ממשיות .מלאכותית

לגורית� החיפוש באופ� מפלה גר� לגידול עיצוב א ואיל� הראו כי 2008אספה משנת 

נכחו המתחרי� , בד בבד.  השוואת המחירי� של גוגללשירותמשמעותי בגלישה של צרכני� 

 מהל� אסטרטגי של גו� מונופוליסטי אפואלפנינו .  משמעותי בגלישה לשירותי� שלה�בקיטו�

  . אותה דיני התחרות מבקשי� למנועש, רצויה�שחולל את התוצאה הבלתי

הודיעה הנציבות האירופית שמצאה הפרה של , 2018מיולי בהחלטה , שנה לאחר מכ�כ

�וזאת בפרקטיקות אנטי,  ובמש� מספר שני�2011חוקי התחרות האירופאיי� החל משנת 

 אנדרואיד משמשת כטכנולוגיית 58.תחרותיות של גוגל הקשורות למערכת ההפעלה אנדרואיד

גוגל מצידה מחזיקה .  מהשוק האירופי המשות��80% תשתית להפעלה של טלפוני� חכמי� בכ

הנציבות מצאה כי .  בענ� מנועי החיפוש האינטרנטי בגבולות השוק האירופי�90%ביותר מ

גוגל ביקשה לחזק ולקבע את הדומיננטיות שלה בענ� החיפוש האינטרנטי בטלפוני� חכמי� 

  :תחרותיות�וזאת באמצעות פרקטיקות אנטי, מבוססי אנדרואיד

 אפליקציות שלוש להתקי� אנדרואיד מבוססי הטלפוני� של מיצרני� דרשה גוגל: קשירה  .א

 Google chrome browser ,Google search app ,Google play :ההפעלה מכשיר על שלה

store .מנוע – שלה הדגל במוצר הטלפוני� ליצרני העניקה שגוגל השימוש שיו�יר 

 ובדרישה, כחבילה ל"הנ האפליקציות שלוש של בהתקנה הותנה – האינטרנטי החיפוש

 . גוגל של שאינה מתחרה אפליקציה כל מלהתקי� להימנע
 לה להעניק האנדרואיד מבוססי החכמי� הטלפוני� יצרני את המריצה גוגל: תשלומי�  .ב

 .כספיי� תשלומי� באמצעות וזאת, החיפוש מנוע של באפליקציה בלעדיות
 שהיא אנדרואיד של בגרסאות מלהשתמש הטלפוני� יצרני על אסרה גוגל: תחרות מניעת  .ג

 מערכת על יותקנו, מתחרי� של ולא, שלה האפליקציות שרק לוודא כדי וזאת, אישרה לא

  . ההפעלה

הנציבות קבעה כי מהלכי� משולבי� אלה נועדו לבצר את מעמדה של גוגל בשוק מנועי 

שוק האפליקציות ושוק מנועי : �החיפוש ופגעו ביזמות ובתחרותיות בשני שווקי� משיקי

  .  יורו4,342,865,000הנציבות הטילה על גוגל קנס כספי בס� . החיפוש הסלולרי

 � 1.49ובגינה גוגל נקנסה בס� של , 2019החלטה נוספת של הנציבות האירופית ניתנה במר

) 2016–2006בי� השני� ( הפע� עמדה על הפרק פרקטיקה שנמשכה כעשור 59.מיליארד יורו

גוגל ביקשה לעשות זאת באמצעות . ועניינה בניסיו� השתלטות על עול� הפרסו� האינטרנטי

 
 .https://bit.ly/3d6On3J :)18.7.2018( דיווח על ההחלטה ראו  58
 .https://bit.ly/3fu3ea8: )20.3.2019( דיווח על ההחלטה ראו  59
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שבה� המפרסמי� , תחילת� בהסכמי אספקה בלעדית ע� מפרסמי� גדולי�: שורת פרקטיקות

גוגל אסרה על המפרסמי� לפרס� , בהסכמי הבלעדיות. נדרשו להעניק לגוגל בלעדיות בפרסו�

גוגל הוסיפה לכ� , 2009החל משנת . רי� באתרי התוכ� שלא דרכהאת מודעות הפרסומת במיש

כשהכוונה היא להצבת פרסומות המבוצעות באמצעותה , "מיקו� פרימיו�"פרקטיקה של 

. ודחיקת פרסומות מתחרות לשורות נמוכות, במקו� גבוה בתוצאות החיפוש האינטרנטי

לדר� שבה , ראש ובכתבמ, גוגל הוסיפה ודרשה מהמפרסמי� לקבל את הסכמתה, בהמש�

וזאת במטרה לשלוט ברמת האטרקטיביות של , המפרסמי� יציגו מודעת פרסומת אצל מתחריה

 משוק הפרסו� האינטרנטי בעת �70%הנציבות ציינה כי גוגל החזיקה בכ. הפרסו� המתחרה

נקבע כי הפרקטיקות .  מענ� החיפוש האינטרנטי�90%והזכירה כי היא אוחזת בכ, הרלוונטית

ה� נקטה עולות כדי ניצול לרעה של כוח שוק דומיננטי במטרה לבצר את מעמדה של גוגל שב

שכ� ה� דוחקות מתחרי� המתקשי� להתמודד בשוק , הפרקטיקות פסולות. כמתווכת פרסומות

  . הפרסומות בגלל פרקטיקות אלו

�ינראה כי הרגולטורי� בצרפת מגלי� א� ה� מדיניות אכיפה תקיפה נגד פרקטיקות אנט

 ,2019מינואר , �CNILה,  הרשות הצרפתיתה שלהחלט. תחרותיות של מעצמות הטכנולוגיה

 �General Data Protection Rules ה, קובעת כי גוגל הפרה את תקנות הגנת הפרטיות האירופאיות

(GDPR).60  ברקע ההחלטה עומד תהלי� אינטנסיבי של כריית מידע פרטי שגוגל אוספת

כדי ליצור פרופילי� צרכניי� המשמשי� אותה לפרסומת , וש שלהמהמשתמשי� במנוע החיפ

, ההחלטה מתייחסת לחובה המוטלת על גוגל לפי התקנות האירופאיות. ייעודית ופרסונלית

וכמחזיקה של מאגר מידע לספק למשתמשי� מידע ברור על אודות השימוש שהיא עושה 

גוגל . לשי� במנוע החיפוש שלה אגב השימוש של הגוואשר היא אוספת, במידע הפרטי שלה�

גוגל ;  המידע שעל גוגל לספק למשתמשי� אינו נגיש דיו:�GDPRהפרה את חובותיה לפי ה

ג� . מפזרת את המידע על גבי מספר מסמכי� ונדרשי� מעברי� רבי� ומורכבי� כדי להגיע אליו

 בצורה המשתמש לא יכול להבי�. התיאור המתקבל הוא עמו� וכללי, כאשר מגיעי� למידע

לפי אילו קטגוריות , כיצד המידע מאוחס�, בהירה מהי מטרת השימוש במידע שגוגל אוספת

המשתמשי� ג� לא יכולי� לדעת באופ� מלא איזה עיבוד המידע שלה� עובר . ולאיזה מש� זמ�

.  מיליו� יורו בגי� הפרת התקנות האמורות50גוגל נקנסה בס� של . עליה� דעולמי מועבר המי

חינמי ופופולרי משמש כצבע הסוואה לפעילות ,  חיפוש יעילמנוע שבור במקרה  מדובשוב

  .תחרותית שיטתית וארוכת שני� בתחו� הפרסו��אנטי

 ועל( Apple רתהטילה על חב) Autorite de la Concurrence( התחרות הצרפתית רשות: ועוד

הי� ביותר שהטילה עד  הנחשבי� לגבו– גדולי�קנסות , ) מוצריהשל סיטונאיי�שני משווקי� 

 בי� רפת בצשביצעו הסדרי� כובלי� בגי� זאת;  יורו1,241,050,609בס� מצטבר של  – כה

; הסיטונאי� בי� שני וק חילקה את השאפל, 2020 ממר�,  ההחלטהלפי. 2013–2005השני� 

התנהלה באופ� מפלה כלפי משווקי� עצמאיי� ,  לכ�ונוס�;  מכירהמחירי לה� הכתיבה היא

 
 .https://bit.ly/2N3CC3s: )21.1.2019( דיווח על ההחלטה ראו  60
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 ג� החלטה של רשות נזכיר 61.� ניצול תלות� הכלכלית בשיווק מוצריה המבוקשי�ותו

. העוסקת בהתנהלותה של גוגל כלפי ספקיות תוכ� חדשותי, 2020התחרות בצרפת מאפריל 

להקנות לה רישיו� שימוש חינ� בתכני� , הרשות בדעה כי הדרישה של גוגל כלפי ספקי תוכ�

הרשות , בשלב זה. ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטיעולה לכאורה כדי , מוגני זכויות

 ע� לב ולתת בתו� לשאת, בתו� שלושה חדשי�, ממנה ודרשה אל גוגל יההסתפקה בפני

   62.ספקיות תוכ� חדשותי על תשלו� עבור תכני� לצור� פרסומ�

להורות  ,2019 בפברואר, )Bundeskartellamt( הרשות הגרמנית החליטה בגרמניה

 משתמשי� שללהימנע מאיסו� ומהצלבת מידע , כל הקשור לפעילותה בגרמניהב, לפייסבוק

 הכללי� האירופיי� להגנת המידע הפרטי על היא ג�החלטה זו נסמכת . ללא הסכמת�

)GDPR( ;שהיא מכירה בזיקה שבי� איסו� מידע פרטי לבי� צבירת ו�היא מעניינת במיוחד מש 

   63.ונופוליזציה שוק ומוחכ

מקו� צמיחת� של , ה�באר. וצה בתחו� האכיפה כנגד מעצמות האינטרנט היא חלאירופה

 אידיאולוגיה בשל א� בי�, בעניי� לחקור מיהרה לא, המונופולי� האינטרנטיי� הגדולי�

 מעימות המרתיעי� את השלטו� , פוליטיי�משיקולי� א�ובי� , חופשיה שוק בהנטועהכלכלית 

, 2019 ביולי 64. לחקורו החלה�בבאר ג� אחרונהל  נראה כיא�. ע� גופי� רבי הו� ועוצמה

 Federal Trade (האמריקאית הסחררשות , אנליטיקה המפורסמת'  פרשת קיימברידגבעקבות

Commission (מיליארד 5 החברה תשל� קנס בס� לפיוו, פייסבוק ע� לכלל הסדר פשרה הגיעה 

על פייסבוק הוטל לבנות . החברהא� נמו� ביחס לשווי ,  קנסותבמונחי הנחשב לגבוה –דולר 

 אפשר מידע פרטי לצדדי� שלישיי� וכ� לדליפת על פרטיות משתמשי� מפני להגנהמודל 

בי� השאר על ידי הקמת ועדת פרטיות עצמאית בחברה ודיווח ( הרשות מצד שוט�פיקוח 

   65).תקופתי

יסבוק  פינגד מנהלית פתיחת חקירה על מכבר זה להגנת הפרטיות הודיעה הרשות, בישראל

 על התחרות הכלכלית הביעה דעה הממונה,  לכ�נוס� 66.אנליטיקה' בעקבות פרשת קיימברידג

 לקידו� תחרות חוק בהקבוע ראוי לייש� על מעצמות האינטרנט את המודל המשפטי לפיהו

 
 ראו, באתר רשות התחרות הצרפתית,  מפורט של ההחלטה בשפה האנגליתלתיאור  61

https://bit.ly/3hAQl00 .�שאינ� , קת בהסדרי� כובלי� על דר� הכלל כי החלטה זו עוסנציי
משו� שהיא מצביעה על עוצמת השוק , זו החלטה חשובה, ע� זאת. נובעי� מהיבטי� טכנולוגיי�

העלולה להיות מנוצלת לרעה ג� לצור� השגת הסדרי� , הפוטנציאלית של חברות הטכנולוגיה
 ". רגילי� "י�כובל

 .https://bit.ly/30MbDBP :)16.3.2020 (ראו דיווח על ההחלטה  62
 .https://bit.ly/3easfXK  בקישורראו ,6.2.2019 מיו� B6-22/16 החלטה  63
 מצד תחרותית� אנטי התנהלות כנגד בחקירה פתח האמריקאי המשפטי� משרד כי פורס� לאחרונה  64

 .www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288300ראו. הטכנולוגיה מעצמות
 .https://bit.ly/2USkkGLראו בקישור   65
 /www.gov.il/heלהודעת רשות התחרות על פתיחת חקירה מנהלית לחברת פייסבוק ראו   66

Departments/news/facebook_private_data . טר� פורס� מה� ממצאי החקירה ומה הוחלט
 . בעקבותיה
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 – התבשרנו כי שלוש הרשויות הרלבנטיות לאחרונה 2013.67–ד"התשע, וצמצו� הריכוזיות

 תשתפנה – הוג� וסחר הפרטיות והרשות להגנת הצרכ� להגנת רשותה, רשות התחרות הכלכלית

 נקטו טר� הרגולציה בישראל רשויות,  כהעד אול� 68.פעולה באתגרי הכלכלה הדיגיטלית

 סבורות אנו 69.הישראלי הצרכ� להגנת ו�יהאינטרנטי המונופולי� לריסו�  אפקטיביי�מהלכי�

 ליישו�  סמכויות חקירהשבידיה�ולו משו� , חשוב ציבורי תפקיד יש הרגולטוריות לרשויותכי 

 פוגעניות במישור של הגנת לפרקטיקות מודעות הציבור 70. ה� מופקדותשעליה�החוקי� 

 וחשיפת המידע החקירה עצ�.  משמעותיתהיאהגנת הצרכ� ושמירת התחרות , הפרטיות

  . לשיח ציבוריהבאתובבהצפת הנושא ו, משרתות את הציבור

  ?עושי� מה. י

 הטכנולוגיה.  המונחת לפתחנוהבעיה את לחדדצרי� " ?מה עושי� "שאלה הלע לענות כדי

.  מונופולי� רבי עוצמהשל משרתת יצירה היא בבד בד א�,  קדימה את חזית הצמיחהדוחפת

 לדמיי� קלו,  הטכנולוגית נוצרות חברות ענק בעלות עוצמה כלכלית כשל מדינות הקדמהבש�

 ממישור של חדשנות ישיר חיבור נוצר. פכת לעוצמה פוליטיתכיצד עוצמת� הכלכלית הו

 אינטרס קיי�,  אחדמצד:  מורכבתהדילמה. חברתית עתק ועוצמה הו� למישור של תטכנולוגי

 אינטרס האחר ניצב מהצד א� ; ופיתוחיזמות,  טכנולוגיתדמהִק ,  חדשנות�ד לקברור כלכלי

  . פעילות הכלכלי והחברתי על מרחב המעטי� השתלטות של למנוע מובהק חברתי

 של הטכנולוגיה האינטרנטית והשלכות הרוחב שהיא מייצרת מחייבות חשיבה הדרמה

כללי המשפט ה� . מקיפה ויצירתית ורתימה של אמצעי� רבי� לטיפול בבעיות המגוונות

 ראוי לרתו� מודעות צרכנית יד�א� לצ,  חלק חשוב באסדרה של מונופולי� טכנולוגיי�ומנ�א

 ברשת נהני� מצבעי הסוואה כלפי מונופולי� כי להבי�בראש ובראשונה חשוב . ציבוריושיח 

 
�לייש� את חוק הריכוזיות ג� על ענקיות האי: אורנה קור� �תחרות דיגיטלית  67 �מרקר �דהנטרנט

)11.6.2019 (www.themarker.com/technation/.premium-1.7353905. 
הרשות להגנת הפרטיות והרשות להגנת הצרכ� ישתפו פעולה "ראו דיווח של רשות התחרות   68

 .https://bit.ly/2YIFtV1 )18.9.2019 ("באתגרי הכלכלה הדיגיטלית
 העוסקות בפרקטיקות אזרחיותד ע� תביעות בתי המשפט בישראל נדרשי� מעת לעת להתמוד  69

ש� נדונה תביעה , 27ש "לעיל ה,  מדיהויוהעניי� ראו למשל . פוגעניות מצד מעצמות הטכנולוגיה
בטענה שגוגל ביטלה שלא כדי� הסכ� שירות לפרסומות וחילטה סכומי , של בעלת אתר כנגד גוגל

 רשאית הייתה לבטל את הסכ� השירות על רקע מנ�ו נמצא כי גוגל א. שלא כדי�גדולי�כס� 
מניפולציות מצד בעלת האתר להגברת הקלקות על פרסומות לצור� הגדלה מלאכותית של 

 מחיקת כל יתרת הזכות הכספית – נפסק כי הסנקציה העצמית שגוגל הפעילה ,ע� זאת; הכנסות
:  של זכות חוזיתמידתי�ה קיפוח בלתי מהוו–שעמדה לרשות בעלת האתר בחשבונה בגוגל 

היא סעד עצמי , בלי קשר לעוצמת ההפרה והיק� הנזק שנגר� בעטיה, מחיקת זכויות גורפת שכזו"
 ופט לפסק דינו של הש51' ספ, ש�" (שאינו מוכר במחוזותינו ובמחוזות המשפט המקובל, יטוטל

ובענות ייצוגיות בנושא פרקטיקות נציי� עוד כי בפני בתי המשפט תלויות ועומדות ת). שוור�' א
 Facebookברק נ�  32672�02�17) מרכזמחוזי (צ "ראו למשל ת.  מצד פייסבוקצרכניות�אנטי

Ireland Limited ; אקסלרוד נ� 7322�10�18) 'חימחוזי (תצ Facebook Inc.. 
 . 1988–ח"התשמ,  לחוק התחרות הכלכלית46 ,א45, 45 'ס ראו למשל  70
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 שהמרחב משו� ברשת עוטה צבעי הסוואה הפעילות .אופטימלית רגולציה המונעי�, הרגולטור

  מחירכאשר .בחינ� לצרכני� ניתני� רבי� שירותי� שמשו�ו, פתוח לנו נראההאינטרנטי 

 עילה לרגולטור אי�, השוק של התחרותיות הערכתל ת המוכרהמידה אמת את מהווה המוצר

 השירות,  שראינוכפי: החמצה טמונה זו בנקודה א�. אפס הוא המוצע המחיר א� להתערב

 המידע הוא התשלו�. לעי� הנרא אינו הואש אלא" בחינ�"  אינולעול�המסופק לצרכני� 

 חברות,  הולמתרבות רגולטורית התעבהעדר.  ציבור הגולשי�אודות על העת כל שנאס� הפרטי

 להעמקת רק לפגיעה בפרטיות כי א� לא יכולותיה� את לנצל צפויותטכנולוגיות 

או מיזוגי� שבה� חברות גדולות רוכשות , בדר� של חדירה לשווקי� נוספי�, מונופוליזציהה

 עתק הכנסות בזכות מתרחשי� כאלה מהלכי�. תחרותי איו� המהוותחברות יזמיות צעירות 

 של המוצרי� החינמיותבעיקר משו� ,  לגינויניתני��כבלתי נראי� ה�. מופרזת ורווחיות

אינו עולה ,  בטווח הקצרמזיק�בלתי ומרשי�א� מה שנראה . והפתיחות הלכאורית של הרשת

  71. בטווח הארו� הצרכ�רווחתבקנה אחד ע� 

 של ענקיות יתהמונופוליסט העוצמה שנית� לפתח למיתו� לפתרונות קווי� לשרטט נבקש

  :הטכנולוגיה

 להתבונ� בשווקי� אינטרנטיי� מנקודת מבט שונה מזו מוצע – התחרות דיני בתחו�  .1

בראש ובראשונה יש לזכור כי אלה . תו� מת� משקל למאפייני� הייחודיי� שלה�, המסורתית

. משו� אפקט הרשת והדחיפה הטבעית לריכוזיות, ה� שווקי� שהתחרות בה� היא שברירית

 י�יש להתחשב בפיתוי של כל מונופול לבצע מהלכ, צד יתרונות לגודל הנובעי� מרשת גדולהל

אי� ללכת שולל אחרי . על חשבו� המתחרי� ועל חשבו� הצרכני�, לחיזוק מעמדו הדומיננטי

שכ� הוא אינו חסי� מפני אסטרטגיות לדחיקת , הנראות הלכאורית של שוק אינטרנטי פתוח

 היא לראות כי בשווקי� אינטרנטיי� המידע הפרטי הוא נכס כלכלי נקודה חשובה. מתחרי�

התבוננות במחיר ,  מוצרי� רבי� מסופקי� לצרכני� בחינ�בה�שבנסיבות . בעל ער� דומיננטי

להערי� את רמת התחרותיות , ודאי שלא בלעדית, אינה יכולה לשמש כאמת מידה מרכזית

 על לעמוד ולחקור� צריכי� לאותת לרגולטור  המוצעי� בחינושירותי�מוצרי� , האדרב. בשוק

 מהשטח מלמד כי חברות משתמשות יותר הניסיו� . מונופוליסטיותפרקטיקות לנטר כדיטיב� 

 
,  של המפקח על הגנת המידע בנציבות האירופית2014 ג� לחוות דעת ממר� נפנה בהקשר זה  71

ברשת אינו אלא שירות בתמורה לאינפורמציה פרסונלית " חינ�" בשמוצעהמצביעה על כ� שמה 
 .Online services are driving the huge growth in the digital economy“ :המגיעה מהגולש

Many of those services are marketed as ‘free’ but in effect require payment in the form of 
personal information from customers. An investigation into the costs and benefits of these 

exchanges for both consumers and businesses is now overdue” .ראו Privacy and 
Competitiveness in the Age of Big Data: The Interplay Between Data Protection, 
Competition Law and Consumer Protection in the Digital Economy (Preliminary Opinion 

of the European Data Protection Supervisor, March 2014); https://bit.ly/30VRTfb. 
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 כניסה אל חסמי הניחל על משתמשי� שה� אוספות בשיטתיות כדי ישיי�ויותר בנתוני� א

 72.השוק
,  מהמרק� המשפטיפרדנ� דיני התחרות מהווי� חלק בלתילפיהש לדעה ות שותפאנו  .2

המידע הפרטי ,  דווקא משו� כ� יש להכיר בכ� שבעיד� הדיגיטלי73.החברתי והכלכלי הכולל

אלא הוא מהווה מרכיב חשוב בניתוח השוק ,  משתמשי� אינו רק שאלה של זכויותאודות על

 להכיר בכ� שהשווקי� הדיגיטליי� מאפשרי� לחברות לכמוס יש. לצור� יישו� דיני התחרות

 על עמדנו.  שאינה גלויה לעי� ואשר עלולה להימצא פוגענית כלפי ציבור המשתמשי�ותתנהלה

. ומידע זה הוא אסימטרי,  המשתמשי�אודות על ממידע רב ות דיגיטליות נהנשפלטפורמות כ�

ניתוח ועיבוד המידע לצרכי� מסחריי� שוני� באמצעות אלגוריתמי� , כרייה ואיסו� מידע פרטי

ה ה� מהלכי� שנעשי� ונשמרי� בדר� כלל באופ� בלעדי בצד אחד של  אל–מתוחכמי� 

 הארגו� חומותשעה שהמשתמש אינו ער לעצ� קיומה של פעילות הנעשית מאחורי , המתרס

 ). למשל משו� שהיא מאפשרת אפליית מחירי�(ועשויה להשלי� על רווחתו 
 מתאימי� כדי  התחרות מצוידת בסמכויות חקירה אשר יש להפעיל� במקרי�רשות  .3

 הגבירבדר� זו נית� ל. לחשו� בפני הציבור פרקטיקות פוגעניות במישור השימוש במידע פרטי

. לאפשר הגשה של תובענות ייצוגיות ולשרת את הציבור בכללותו, את רמת המודעות הצרכנית

ראוי לרתו� לכ� את . א� מוב� שרשות התחרות אינה יכולה לפעול לבד במערכה מורכבת זו

 ה� מסחריות ת מודעות בקרב משתמשי� ועידוד ארגוני צרכי� לפעול נגד עוולוהגברת: בורהצי

 . רכה של דיני התחרותאכיפהאחת הדרכי� ל
שמירה על רמה :  המתמקדת בליבה של דיני התחרותזהירה  המשחק הוא אכיפהש�  .4

 בפרקטיקותהאכיפה צריכה להתמקד . גבוהה של זירה פתוחה לפעילות תחרותית

ההחלטות של . העלולות ליצור או לחזק חסמי כניסה,  מתחרי�לדחיקתונופוליסטיות מ

 לחסל הטכנולוגיה ענקיות של תו שיטתיפרקטיקותהנציבות האירופית שנסקרו לעיל חושפות 

נחשבות לפוגעניות ) exclusion( מונופוליסטיות לדחיקת מתחרי� פרקטיקות, כידוע. תחרות

ולא בכדי ה� עומדות במרכז האכיפה של דיני התחרות באר� , תיתביותר מבחינת הרווחה החבר

.  תחרות אי�–בלעדיה� .  שהמתחרי� ה� החיילי� של התחרותזההטע� לכ� נעו� ב. ובעול�

 מונופולי�ניסיונות אסטרטגיי� של , טכנולוגישוק בבי� א� מדובר בשוק מסורתי או , לכ�

את " המציאה" לא ,לדוגמה, ב שגוגליש לשי� ל.  ה� לעול� פסולי�–לדחוק מתחרי� 

 מקרהה  באמצעותשהדגמנוכפי , ההיסטוריה חוזרת על עצמה;  הדורסניותהפרקטיקות

שעה שרשות , לפיכ�. הדפדפני� שוקב יריבתה את לחסל שניסתה ,מיקרוסופט של המפורס�

נו  א– דחיקת מתחרי� בליבהש, נתוני� וטכנולוגיה�  מבוססתחדשניתהתחרות מזהה פרקטיקה 

 הפרקטיקה נגדכ של הטלת סנקציות דר�בסבורי� שעליה לפעול להשבת התחרות על כנה 

 . הפסולה

 
,  למינהלכללה המ–המסלול האקדמי , חרות והרגולציהראו נייר עמדה מטע� מרכז חת לחקר הת  72

) 2019מאי " (סוגיות של תחרות בכלכלה דיגיטלית"שהוגש לרשות התחרות הכלכלית בנושא 
www.colman.ac.il/sites/default/files/calcala_20.5.pdf. 

73  Ariel Ezrachi, EU Competition Law Goals and The Digital Economy 21 (2018), 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3191766.  
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 להבחי� בי� ראוי,  זהלעניי�.  ועיו�חקירה הפרקטיקה של חינמיות צריכה להזמי� ג�  .5

לבי� שירות הנית� , למשל להחדרת מוצר חדש לשוק, שימוש בחינמיות ככלי שיווקי מזדמ�

 הטכנולוגיה מעצמות.  חינמיי� אינ� באמת בחינ�מוצרי�:  לזכוריש. "בחינ�" שיטתיבאופ� 

 משלמי� המשתמשי�,  כללבדר� 74".בחינ� ארוחותאי�  "שהרי, בחינ� שירותי� מספקות אינ�

 לכאורה מסופקי� שירותי� 75.תשלו� לקבל מבליללא מודעות מלאה ו, שלה� האישיבמידע 

 חופשית הסכמה ללא לרוב, מסחריי� לצרכי� פרטי מידע רונאג בעת נדלה בה א�, בחינ�

א� אינו ער להגבהת חסמי ,  נוהה אחר חינמיותהציבור.  היק� השימוש ויעדיולגבי ומיודעת

 76.בניגוד לרווחתו, הכניסה אל השוק
לבי� פגיעה בציבור ,  חינמישירות בהמושגת הצרכ� כא� תנועת מאזניי� בי� רווחת יש  .6

 לחייב יכול הרגולטור. תחרותיות� אנטי ופרקטיקותהגבהת חסמי כניסה בעקבות ,  הארו�לטווח

כחלק מניסוי ציבורי ,  תשלו�תמורת שירות של מקביל מסלולאת חברות הטכנולוגיה להציע 

 שמנוע החיפוש של גוגל או הרשת החברתית של דמיינו :פתוח המלווה בהסבר מתאי�

 כולל והוא, כמקובל כיו�,  בחינ�ד אחסלולמ; מסלולי� ניאינסטגר� יהיו זמיני� לציבור בש

 
 If you are not paying for it, you’re not the customer; you’re“: ידוע מאמרו של אנדרו לואיס  74

the product being sold” . 913. 2010.ראוtatus from Switter T, Andrew Lewis
https://twitter.com/andlewis/status/24380177712?lang=he.  

טוענת שענקיות הטכנולוגיה נוקטות , ב"נשיאת הוועדה לתקציב פדרלי בארה, מיה מקגיניס  75
" קפיטליז� ישר לווריד("בפרקטיקות של התמכרות במטרה לעמע� את הרצו� החופשי של הפרט 

אד� : "https://bit.ly/2C9jv5W ))2020מאי (  כא�חילות מחשבות מת– אלכסו�) בתרגו� לעברית(
היה יכול להחליט בעצמו הא� להמיר מידה מסוימת של פרטיות תמורה העונג שבצפייה בתצלומי 

א� כלכלת ההתמכרות נסמכת על חילופי מידע .  אחר קצב הלב שלובחבריו או הנוחות שבמעק
ה למסור מידע פרטי כדי לזכות בגיש, ללא כחל וסרק, מהמשתמשי� מצופה. שאינ� סימטריי�

ועל פי רוב , שומרי� בחירו� נפש על הפרטיות שלה�, לעומת זאת, אוספי המידע. לשירותי�
וכיצד ה� עושי� בו שימוש כדי , למי ה� ימכרו אותו, מסרבי� לגלות איזה מידע מצוי בידיה�

  ."לבצע מניפולציות בהתנהגות שלנו
 של מבוקרת�עות ובלתיחל� מסירה לא מוד,  תשלו� כספי בעד שירות מציעה לבחו�מקגיניס  

 שהשינוי המידי והחשוב ביותר שאנחנו יכולי� להחליט עליו הוא הוספת ממד יתכ�" :מידע אישי
רבי� מ� המוצרי� , כיו�.  באינטראקציות בתחו� הטכנולוגיה– ומתו� כ� אמו� –השקיפות 

 יננוזה שאבמוב� ה, "חינמיי�"והשירותי� שיש לה� הכוח הרב ביותר לבצע בנו מניפולציה ה� 
בכ� שאנחנו מוסרי� מידע פרטי שלא , אבל אנחנו הרי משלמי�. משלמי� תמורת השימוש בה�
עלינו להתחיל . ואשר עתיד לשמש באופני� שאיננו מביני� היטב, למדנו להערי� נכונה את ערכו

 ".ולא במידע שלנו, בכספנו, לשל� תמורת פלטפורמות כמו פייסבוק
 דובר .United Shoe Machinery Corp משנות החמישי� בעניי� בהלכה אמריקאית מפורסמת  76

המדינה הגישה נגדה ). 85%–75%(ביצרנית מכונות לייצור נעליי� שהחזיקה בנתח שוק גדול 
בי� השאר נטע� . בטענה כי היצרנית המונופוליסטית מפעילה פרקטיקות לדחיקת מתחרי�, תביעה

בית המשפט . חוס� יצירה של תחרות בשוק המשני" בחינ�"כי מת� שירותי תחזוקה ותיקוני� 
וחייב את המונופול לפרס� , וסטס קיבל את תביעת המדינה בראש זה'הפדרלי של מדינת מסצ

אלא , "בחינ�"קביעה זו התבססה על ההבנה שהשירות לא באמת נית� . י�מחירו� נפרד לשירות
בבית המשפט העליו� י� אושר פסק הד). במחיר השכירות של המכונה(שהוא הוחבא במקו� אחר 

 ;United States v. United Shoe Machinery Corp., 110 F. Supp. 295 (D.Mass.) ראו. של ארה�ב
aff’d United Shoe Machinery Corp. v. United States, 347 U.S. 521, 74 S.Ct. 699 98 L.Ed. 

910.  
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 נאות ומפורש בראש המס� לגבי סוגי הנתוני� גילוי חובה להטלת – לוא� נוס� , פרסומות

 וללא בתשלו� שירות יהיה חלופי מסלול. הנאספי� מהגולשי� המשתמשי� בשירות בחינ�

יי� של המשתמש  בכתב כי נתוני� אישמפורש הספק להצהיר בעל חובה הטלתתו� , פרסומות

 לצרו� את אי� לבחור ציבור יאפשרו לכאלה מקבילי� מסלולי�  .אינ� נאספי� במהל� השימוש

  77.השירות
 מסחור – ביקוש רב – מוצרי� חינמיי� בי�ש המעגלי את הקשר תארמ לעיל 2 איור  .7

עגל נראה לנו שנית� לשבור את המ.  יצירת חסמי כניסה– הכנסות מפרסומות –נתוני� אישיי� 

 בעל במידע שקו��ובלתי מורשה�בלתי מסחרי שימוש על מתאימות מגבלות הטלת באמצעות

 השקיפות חובת מציעות להוסי� באופ� קבוע זה את אנחנו.  הנדלה מהמשתמשי�אישיאופי 

 . אישיי�נתוני� מסחרי בשימושכתמורה ל) גילוי נאות של הנתוני� הנאספי� והשימוש בה�(

. מכ�אי� להירתע ". חינ�" שבעבר ניתנו בשירותי� בתמחור להגיב יותעשו הטכנולוגיה חברות

.  לכ� שצריכת מוצרי אינטרנט תעשה בזיקה לעלויות ייצור וכ� לתועלת הצרכ�מו יגרמחירי�

 להעמיד את המוצרי� והשירותי� למבח� של השוואה בי� מוצרי� ושירותי� ו יאפשרמחירי�

 של מחירי� יקד� שקיפות בפעילות של שווקי מנגנו�. כמקובל בשוק חופשי, תחליפיי�

 . התחרותיהמשקל שיווי את מחדש לאז� בשאיפה וזאת, האינטרנט
מ� המפורסמות היא שיזמי� צעירי� .  מדיניות המיזוגי� צריכה להיות מוקפדת יותרג�  .8

מתו� שאיפה למכור בממו� רב את הפעילות , ונמרצי� דוחפי� את הטכנולוגיה קדימה

, חברות הענק מצד� ממהרות לרכוש את היוזמות הצעירות). �exit תופעת ה(שפיתחו החדשנית 

שילוב אינטרסי� זה .  על ההגמוניה שלה� ולעיתי� מהוות מנו� לחדשנותמאיימות שלעיתי�

. ג� קטני�,  רבי�שחקני� מקיומ� של דווקאהציבור עשוי ליהנות . אינו בהכרח לטובת הציבור

 על. ת ענק שהופכות לקונגלומרטי� העוסקי� בתחומי� עסקיי� רבי� אינו נהנה מחברוהציבור

 כאשר.  וקונגלומרטיי�אנכיי�,  בקשות למיזוגי� אופקיי�לב בתשומת לבחו�רשות התחרות 

 ולהשמעת הרשות בישראל לפעול לשיתו� פעולה בינלאומי על,  ע� חברה זרהבמיזוגמדובר 

 .  האינטרס של הציבור בישראלהצגת ור�צל ל"הקול הישראלי בפני מקבלי ההחלטות בחו
 פירושו של דבר שמדובר בשוק פרו� אי� א�. מדינת ישראל היא שוק קט� יחסית, אכ�  .9

האכיפה צריכה להיעשות במקרי� , מכיוו� שמדובר בחברות ענק בינלאומיות. ללא אכיפה

 עליוש ההפעולשיתו� .  קיי� חשש ממשי לפגיעה משמעותית ברווחת הצרכ� בישראלבה�ש

 הגנת הפרטיות ורשות הגנת הצרכ� וסחר הוג� רשות,  רשות התחרות הכלכליתבי� –התבשרנו 

 ידיבשעה שמקרה מסוי� מטופל :  זרותרשויות ע� בינלאומימומל� לבצע תיאו� .  הוא ראוי–

ואול� לדעתנו אי� . כגו� איסו� נתוני� והתייעצות, מדינתי�נית� להסתפק בסיוע בי�, רשות זרה

א� משו� שישראל היא ,  שרשות ישראלית תמשו� ידה מטיפול במעצמות טכנולוגיהקו�מ

מבח� הסמכות צרי� להיחת� לפי שאלת ההשפעה שיש . או שמדובר בחברות זרות" קטנה"

  . לפרקטיקה פלונית על הצרכ� בישראל

 
רסומות כבר קיי� בעול� התוכנה הרעיו� של תשלו� בידי חלק מהמשתמשי� כדי להפחית פ  77

 �Freemiumהרעיו� ב.  מאוד נפו�הואו Freemiumש� המודל נקרא . והאפליקציות הסלולריות
 למושג . יש לשל�כ�ומעבר ל, הוא לקבל מוצר בחינ� בתנאי� מסוימי� או לתקופה מוגבלת

Freemiumראו  https://www.investopedia.com/terms/f/freemium.asp . 
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היש לרשות התחרות .  כי מדובר בחברות זרות מאתגרת את שאלת הסמכותהעובדה  .10

שעה שמדינת הרישו� או המושב שלה� איננה , ראלית סמכויות כלפי ענקיות הטכנולוגיההיש

רשות התחרות ,  ע� זאת78.חוק התחרות הכלכלית אינו מטפל בסוגיה זו במפורש? ישראל

 פעלה באופ� הנוגד את זו א�,  הישראלי כלפי חברה זרה�הכלכלית לא נרתעה מהחלת הדי

,  לש� השוואה79. על השוק בישראלהשפיעהתחרותית �החוק הישראלי והתנהגותה האנטי

המאפשרת להתבונ� בהשלכות ,  מקובל להשתמש לעניי� הסמכות בדוקטרינת האפקטה�בבאר

וזאת א� א� הפעולה עצמה נעשתה מחו� , תחרותית על השוק המקומי�של הפעולה האנטי

ות האירופאיי� ג� על המפעילה את דיני התחר,  הוא הדי� בנציבות האיחוד האירופי80.למדינה

 הודיעה 2017בנובמבר , כ�.  התנהגותה היא בעלת השפעה על צרכני� באירופהא�, חברה זרה

, נציבות התחרות האירופאית על הטלת קנס על חמש יצרניות רכב זרות שמקו� מושב� הוא יפ�

ות  בנוגע לאספקה של מוצרי בטיח– שגובשו ביפ� –וזאת בשל מעורבות� בהסדרי� כובלי� 

קרטלי� המשפיעי� על הצרכני� האירופאיי� יטופלו , בהתא� להחלטה. לרכב בתחומי האיחוד

 בהחלטה 81.א� א� ההתארגנות הקרטליסטית נערכה מחו� לאיחוד,  הנציבות האירופיתבידי

,  גזפרו�רתהנציבות האירופית בחנה התנהלות מונופוליסטית של חב, 2018ממאי , אחרת

 
 שנוסדה ונרשמה לפי פקודת החברות חברה" לחוק התחרות הכלכלית כ1מוגדרת בסעי� " ברהח"  78

אגודה שיתופית רשומה , לרבות חברת חו� שנרשמה כאמור, 1983–ג"תשמ, ]נוסח חדש[
, 1980–�"התש, כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות עמותה כמשמעותה בחוק העמותות

 זו נועדה לחבוק הגדרה". 1975–ה"התשל, ]נוסח חדש[ות ושותפות כהגדרתה בפקודת השותפוי
ולא לשלול את תחולתו של החוק הישראלי על פירמות זרות הפועלות , צורות שונות של התאגדות

מיזוג ע� חברה העוסקת בחו� " לחוק התחרות הכלכלית עוסק ב18סעי� , למשל. בישראל
�א� יש לפעילות , ת את תחולת החוקללמדנו כי פעילות אקסטריטוריאלית אינה שולל, "לאר

 . הנדונה השלכה על השוק המקומי
 וכ� ,11.2.1999מיו� , "ווי ישראל. ט.רדסו� פ'ימס ריצ'ג: קביעה בדבר הסדר כובל"ראו למשל   79

ראו ג� החלטה . 16.9.2013מיו� , קביעה בדבר הסדר כובל בי� יצרניות מסדרי מתח מבודדי גז
פורס�  (MAN TRUCK & BUS AGי חקלאות בע�מ נ� .פ.ל.ר 31367�09�16) מרכזמחוזי (צ "ת

ישירה ומכוונת של הסדר כובל על , ש� נקבע כי בעת שקיימת השפעה מהותית, )8.9.2019 ,בנבו
לפיכ� יש להחיל את דיני התחרות ; נכו� לאמ� את דוקטרינת ההשפעות, התחרות בישראל

, ובל שנער� בי� חברות זרות מחו� לישראלטריטוריאלית ג� על הסדר כ� הישראלי� בתחולה אקס
. למנוע פגיעה בתחרות בישראל: זאת באמצעות פרשנות חוק התחרות הכלכלית ועל רקע תכליתו

: בעיד� הגלובליזציה  הריבונות  קנאור �המשפט הבינלאומי הפרטי וערעורראו בנוס� איריס
אריאל ; )2003 (522–521, 489  כז משפטעיוני" חוזי� עבר�לאומיי� החלת משפט ציבורי זר על 

" טריטוריאלית� האירופית מגבלות התחולה האקסטרההמיזוגי� �ידה הארוכה של תקנת אזרחי
  ).2002 (151–150 ,143 יט  משפטמחקרי

 United States v. Aluminum Company of זה הוא י�יהברית בענ�הדי� המנחה בארצות פסק  80
America (Alcoa), 148 F.2d 416 (2nd Cir. 1945) .כללי רא �ולדיו Roger P. Alford, The 

Extraterritorial Application of Antitrust Laws: The United States and European Community 
Approaches, 33 VA. J. INT’L L. 1, 6–7 (1992); Roger P. Alford, The Extraterritorial 
Application of Antitrust Laws: A Postscript on Hartford Fire Insurance Co. v. California, 

34 VA. J. INT’L L. 213, 214–215 (1992). 
 – Case AT.39881 – Occupant Safety Systems supplied to Japanese Car Manufacturersראו   81

Commission Decision of 22.11.2017, https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ 
dec_docs/39881/39881_2123_5.pdf.  
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על החברה הזרה הוטלה שורת מגבלות במטרה למנוע ממנה לבדל ; שמקו� מושבה הוא רוסיה

 All“: הנציבה לענייני תחרות ציינה בהחלטתה. שווקי� לאספקת גז בתחומי האיחוד

companies doing business in Europe have to respect European rules on competition, no 

matter where they are from”.82 
מבח� הסמכות הסטטוטורית של רשות התחרות צרי� להיחת� לפי שאלת , לטעמנו  .11

 רשות התחרות הכלכלית מחזיקה 83.ההשפעה שיש לפרקטיקה פלונית על הצרכ� בישראל

א� א� מקו� מושב� , בסמכויות שמטרת� למנוע ממונופולי� לפגוע ברווחת הצרכ� בישראל

;  בכ� שהשוק הישראלי הוא קט�לצור� הפעלת הסמכות ראוי להתחשב, כמוב�. ל"הוא בחו

 
 Case AT.39816 – Upstream gas supplies in Central and Eastern Europe – Commissionראו   82

Decision of 24.5.2018, https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39816/ 
39816_10148_3.pdf.  

 לפי חוק להא א� תובע פרטי רשאי להגיש בישראל תביעה כנגד חברה זרה בעישאלה נפרדת הי  83
האפשרות להמציא תובענה אזרחית מחו� לתחו� השיפוט של מדינת ישראל . התחרות הכלכלית

בית , "קרטל המסכי� "י�יבענ. 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500מוסדרת בתקנה 
ל של בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד יצרניות זרות "המשפט העליו� לא התיר המצאה לחו

בבסיס הבקשה עמד קרטל בינלאומי בי� היצרניות הזרות אשר לפי . של פנלי� למסכי מחשב
 אינה מאפשרת המצאה 500 'בית המשפט פסק כי תק.  על המחיר לצרכ� בישראלעהנטע� השפי

חיות העירה ' השופטת א. ישראלא� המעשה או המחדל שבה� מדובר לא התרחשו ב, לנתבע זר
א "ראו רע. בהינת� שהמעשה גר� נזק לצרכ� הישראלי, כי מצב משפטי זה אינו משביע רצו�

פורס� ( .AU Optronic Corp'  התנועה הצרכנית לקידו� חברה כלכלית הוגנת נהצלחה 925/17
נה חלופת הנזק בגדרה עוג) א7(500 ' הוספה תק2018בתיקו� לתקנות משנת . )6.3.2016, בנבו

התובענה מבוססת על נזק שנגר� לתובע : "ל"לרשימת המקרי� שבה� נית� להמציא תובענה לחו
ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק , משירות או מהתנהגות של הנתבע, בישראל ממוצר

�לאומי או במת� שירותי� בי��עוסק בסחר בי�, או אד� קשור לו, ייגר� בישראל וכ� שהנתבע
 ק�ת ,2018–ט" התשע)2' תיקו� מס( תקנות סדר הדי� האזרחי ראו". יי� בהיק� משמעותילאומ
 שניתנה הפרשנות� : שהוביל להוספת התקנה נלמד מדברי ההסברהרציונל ).11.12.2018 (1483

היא שלא די בקרות הנזק בישראל כדי להצמיח עילה למת� היתר המצאה ) 7(500בפסיקה לתקנה 
. דינהדרוש כי המעשה או המחדל שעליה� מבוססת התובענה יהיו בתחו� המאלא , מחו� למדינה
כנוסחה היו� שוללת אפשרות למת� היתר המצאה אל מחו� ) 7(500שבה� תקנה , בנסיבות אלה

מוצע כעת לתק� את נוסח התקנה כ� , לתחו� המדינה א� לא נעשה מעשה או מחדל בישראל
 הטכנולוגית בת ימינו ולאפשר המצאה מחו� שתהלו� את מגמות הגלובליזציה וההתפתחות

 להרחיב את ההגנה שניתנת במסגרת תקנה מוצע. ...לתחו� בהתא� לתנאי� שנקבעו בתקנה זו
שתכלול את האפשרות להגיש בישראל תביעה בגי� נזק שארע ) א7(500ולהוסי� תקנה ) 7(500

יש ליצור מסלול . נעשו מחוצה לה,  ג� כאשר המעשה או המחדל שגרמו לוהבתחו� המדינ
 מוצריה להגיש תביעה אושירותיה , שיאפשר לתובע שנפגע מהתנהגות חברה בינלאומית

   ".בישראל
 זיד נ� אלג�זר תחנת מעבר עזבו� 3661�03�18 )ת�אמחוזי (א "ראו ג� ת) 7א(500 'תק �יבעני  

 BOOKING 67771�07�18) ת�אמחוזי (ר "ע; )3.9.2019, פורס� בנבו (לגריסה ומיחזור בע�מ
COM B.V.א ; )20.2.2019, פורס� בנבו ( נ� שפירא�  נ� סיליסHotels.com L.P 9463/17רע

 ).2000 (107–102  שיפוט על נתבע זרסמכות קונפינו שר טליה; )16.1.2019, פורס� בנבו(
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א� החלטתה אינה צפויה להיות , לצד עצ� הסמכות עומד לרשות שיקול הדעת שלא להתערב

 84.ואולי א� לגרור הפסקת פעילות של חברה זרה בישראל, בעלת אפקט של ממש
 ציבורי  הדיגיטלי הוליד שיחהעיד� – אישי במידע והשימוש הפרטיות הגנת בתחו�  12

 את המידע ההפכ האינטרנטית הטכנולוגיה 85.פרטיותהבשאלת היק� ההגנה על  ער ומשפטי

 בשאלה כיצד ובאיזה היק� ראוי להג� על הזכות דשו מחייבת עיו� מחיאה לכ�ו, האישי לפגיע

 אנשי� ובראשונה משו� שבראש, "הפרטיות מתה" הטועני� כי זהו עיד� שבו יש. לפרטיות

 ערכי�נית� לזהות ,  לכ�נוס� 86. באופ� וולונטרי אישי שלה�מידע לשת� בוחרי�רבי� 

,  חופשית של מידעזרימה על הזכות לפרטיות ואשר מועצמי� בפילי�אמ לכאורהש חברתיי�

יש הרואי� בזכות לפרטיות את , מנגד.  הבינלאומיוהמסחר המדעי מחקר התפתחות הכמו

 זכותו על להג� שמטרת� חוקי� שונות מופיעי� במדינות 87. בעיד� הדיגיטלי" הזכויותמלכת"

 88. לצנעת מידע בעל אופי אישיפרטשל ה

 
 התחרות דיניאנו שותפות בעניי� זה לדעה שהביעו המלומדי� אריאל אזרחי ודיויד גילה בספר�   84

 ).2019 (14.5.8'  ס,14 פרק אירופאיי� בראי דיני ההגבלי� העיסקיי� בישראלה
"  משמעותה וחשיבותה–פרטיות "לדיו� נרחב בזכות לפרטיות ובהצדקותיה ראו רא� שגב   85

  ).2012, עורכת תהילה שוור� אלטשולר (25  בעיד� של שינויפרטיות
הא� " ):2009, עור� אסא כשר (79 יקה א לאתמבואות" אתיקה במחשוב" למשל שיז� רפאלי ראו  86

דווקא ? יש טע� לעסוק בפרטיות כאשר האפשרות לפרטיות אמיתית נגוזה מ� העול� המודרני
, מי שפרטיותו חשובה לו. פרטית פרטיות היא עתה עני� לבחירה, בכתוצאה מטכנולוגיות המחשו

מכל .  הצפנה וערבולאו שיעשה שימוש אינטנסיבי בכלי, יתכבד ויבחר שלא להתחבר לרשת
השינוי . ...האחריות לפרטיות� מוטלת עלי�, חטיותר משהזכות לפרטיות היא עניי� מוב, מקו�

 כ� שיהיו �ת שחייב לחול הוא הוצאת כלי ההצפנה מידיה של הממשלה והפצתייהאתי האמ
  ". זמיני� ונגישי� לכול

 כריית היק� מודעי� לאינ� ככללמשו� שאנשי� , בלא משי�" הפרטיות מתה" הטועני� כי יש  
 ,Judith Rauhofer  ראו למשל.  לצרכי מסחריי�המידע האישי ולעיבודו בידי חברות הטכנולוגיה

Privacy is Dead, Get Over it! Information Privacy and the Dream of a Risk-free Society, 17 
INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY LAW 185 (2008). של פייסבוק נטע� בהקשר 

. לא פע� ללא זהירות מספקת, כי משתמשי� עושי� שימוש ברשת החברתית לשיתו� מידע אישי
וזאת ללא , הפלטפורמה גורמת לחשיפת מידע שאינו רק אישי אלא ג� על אודות צדדי� שלישיי�

 James Grimmelmann, Saving Facebook, 94ראו . מודעות מיטבית לסיכוני� הכרוכי� בכ�
)2009( 1137 .EVR .LOWA I. Rauhofer טע� כי אנשי� מוכני� לוותר על פרטיות� כדר� לנהל 

 .197–185' בעמ, ש�, Rauhoferראו . סיכוני�
 – 83 פרלמנט"  מלכת זכויות האד� בעול� הדיגיטלי–פרטיות "ראו תהילה שוור� אלטשולר   87

 הקוראת האסכולה. www.idi.org.il/parliaments/25693/25694 ,)2019(פרטיות בעול� הדיגיטלי 
להדק את הגנת הפרטיות כנגד איומי הטכנולוגיה מזוהה בראש ובראשונה ע� כתיבת� הוותיקה 

 the right to be left" (להיעזב"שביקשו להכיר בזכותו של הפרט , של סמואל וור� ולואיס ברנדס
alone .(ראו Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 

193 (1890).  
, �GDPR :General Data Protection Regulations כללי ה2018באירופה נכנסו לתוק� בשנת   88

. היא ליצור מסגרת רגולטורית לאיסו� ושימוש במידע פרטי במרשתת) בתמצית רבה(שמטרת� 
 . /https://gdpr.eu/tag/gdpr ולכללי� רא
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 קיימת 89. וכי אי� זה נכו� להספידו"מרחב פרטי" יש מקו� לת בדעה כי ג� ברשאנו  .13

בשאיפה שיוכלו לאמ� ,  פרטיות�אודות על חשיבות רבה לעירור מודעות בקרב משתמשי�

 המשתמש. ות כולה על המשתמשי� את האחרילגלגל לא נית� א�. דרכי התנהלות מיודעות

 . היק� כריית המידע האישי ועיבודו בידי חברות ענקאודות על מידע חסר כלל בדר�ההדיוט 

.  המתאימה לואופטימליתה באמצעי� להג� על פרטיותו במידה מצויד ג� אינו הואברגיל 

נו נדרשי�  אחת אלא. שאיננו יודעי� מה מאחוריו" מס� שחור"בדר� כלל אנו ניצבי� בפני 

הכוללי� פגיעה ,  מצד ספקי שירות מונופוליסטיי�ועמומי� אחידי�להסכי� לתנאי שימוש 

בעיות מידע וקיומ� של מונופולי� מצדיקי� . ואי� לנו אפשרות של ממש לסרב, בפרטיות

  90. רשויות הרגולציהמצד ואפקטיבית משמעותיתהתערבות 
 General( האירופאיות �GDPR  התקנות. צהאירופה היא חלו,  הפרטיותהגנת בתחו� ג�. 14

Data Protection Rules (מעגנות הגנה רחבה ומוקפדת על זכותו , 2018 אישנכנסו לתוקפ� במ

וזאת תו� הטלת מגבלות על כוח� של חברות , של משתמש ברשת לפרטיות של המידע האישי

 אישי במטרה לעודד  קובעות את הזכות לניוד של מידעהתקנות. לעשות שימוש במידע הפרטי

 91.להקטי� את תלות� של נושאי המידע בפלטפורמה אחת ולמנוע את נעילת� בה, תחרות

 נראה לנו כי ראוי לאמ� בישראל 92. חסרות בישראל– מפורטות וייעודיות כאלה תקנות

 שמטרתה להחזיר ליחיד את השליטה על המידע הפרטי ולחייב את חברות מפורשתרגולציה 

,  לכ�נוס� 93. ולאיזה שימושי��יה איזה סוג של מידע נאס� על ידבבירור ידעהטכנולוגיה לי

 
,  הלחצי�למרות" ):2019 (9, 9 ב  וחברהמשפט" תמונת מצב: פרטיות"ו מיכאל בירנהק רא  89

 וכל אחד צרי� מקו� שקט  פרטילמרחבכל אחת מאתנו זקוקה , הביקורות וההספדי� על הפרטיות
המרחב . בלי מעקב ממשטר וממשמע, וג� לטעות, לחשוב ולהתבטא, לנסות, שבו אפשר לתהות

סביבה שיוצרת אינטימיות , הוא יכול להיות גלישה נטולת מעקב ברשת. יהפרטי אינו בהכרח פיז
ללא צור� להצטדק , ביטחו� בזולת ואמו� במוסדות ובתאגידי�, ביחסי� ע� אנשי� אחרי�

מרחב שבו האוטונומיה שלנו , זהו מרחב שבו אנחנו יכולי� להיות עצמנו. ולהסביר את עצמנו
 החלטות לגבי עצמנו ומממשי� בכ� את מקבלי� — י� ולא אחר!מרחב שבו אנחנו , מתקיימת

. זה המרחב שבו אנחנו מממשי� את השליטה שלנו במידע על אודותינו. כבוד האד� שלנו
  רואה בשליטה את ההצדקהבירנהק .)הוספהההדגשה  ("זו תפיסת הפרטיות כשליטה, בהתא�
:  והסכמההשליט" בירנהק אלמיכ ראו למשל . במרחב הטכנולוגילרבות,  להגנת הפרטיותהעיונית

 מרחב ספרו ג� בראו. )2007( 45–44 ,9 יא  וממשלמשפט "הבסיס העיוני של הזכות לפרטיות
 . )2010 ("הצדקות של פרטיות: " דפרק הזכות לפרטיות בי� משפט לטכנולוגיה: פרטי

. Michael Froomkin, The Death of Privacy?, 52 STAN. L. REV. 1461 (2000) ראו להרחבה  90
 במרחבי� הציבוריי� Privacy-Destroying Technologiesהמחבר מתייחס למה שהוא מכנה 

,  לעצב מסלולי� משפטיי� משמעותיי� ומגווני� להגנת הפרטיותמי�ומז, ובמרחבי� הפרטיי�
 .שיוכלו לתת מענה הול� לעוצמת הפגיעה הטכנולוגית

–195' בעמ, 16ש "לעיל ה, Sanches& Laurent , Malgiere,  Papakonstantinou,De Hert משלל  91
196. 

ומעוגנת בחוק , כבוד האד� וחירותו: יסוד�הזכות לפרטיות מוכרת בישראל כזכות חוקתית בחוק  92
, 2017–תשע�זה, )אבטחת מידע( תקנות הגנת הפרטיות .1981–א"התשמ, הגנת הפרטיות

 . נ� עוסקות בהגנה על המידע הפרטי ברשתואי, מטפלות באבטחת מידע
–ט"התשע, הצעת חוק הגנת הפרטיות" שוור� אלטשולר התהילו ארידור הרשקובי� וראו רחל  93

 מציעות לתק� המחברות. https://bit.ly/3hHMzSD) 2019,  הישראלי לדמוקרטיההמכו�( 2019
,  פרקטיקות של איסו�בי�להלימה בי� הזכות לפרטיות " ליצור במטרה את חוק הגנת הפרטיות
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אלא לאסור באופ� , במקרי� מסוימי� ראוי שלא להסתפק בקבלת הסכמה מצד משתמשי�

 ,וזאת מתו� הבנה שבי� הספק למשתמש נכרת חוזה אחיד, קטגורי על שימושי� פוגעניי�

   .העסקהאי  ממשי לסרב או לעצב את תנכוחולמשתמש אי� 

  כלכלית רבההצוברי� עוצמה, גדולי� מסחריי� מונופולי� – מהותיי�� דו כגופי� סיווג  .15

.  ודיני התחרותהמסחרי המשפט לצד,  מזמיני� החלה של דיני המנהל הציבורי,לשלטו� וזיקה

 משו� שפעילות� אינה מתמצית בתחו� ,מהותיי��דו גופי� ליחשב להעשויי� כאלה גופי�

 מאפשרהמשפט המנהלי .  שלטוניתלפעילות בדומה,  ממד ציבוריבעלת שהיא אלא ,המסחרי

 של גודל� 94. חובת השקיפותכגו�,  המנהל מחויבשבה� נורמות מהותיי��להטיל על גופי� דו

 של ורחב רב מכלול והשפעת� הגורפת על רווחת הצרכ� בפעילות� היק�, האינטרנט מעצמות

 זו נכו� לתת משקל לכ� במסגרת. ותיי�מה�דו גופי� בה� תלראו לדעתנו מצדיק, היבטי חיי�

 ה� הנתוני� אלה – השייכי� לציבור בנכסי�שמעצמות האינטרנט עושות שימוש מובהק 

אינ� פועלות רק במרחב , לכ�,  האינטרנטמעצמות.  הפרטי שמקורו בציבור הגולשי�המידעו

 החלת. � שמקור� בציבוראלא שה� משתלטות על משאבי� חיצוניי� לה, הקניי� העצמי

המשפט המנהלי על מעצמות האינטרנט תאפשר להעביר את החלטותיה� תחת שבט הביקורת 

 .סבירות ומידתיות, ובמקרי� מתאימי� להחיל עליה� אמות מידה של שקיפות, השיפוטית
 טכנולוגיי� מונופולי� המחייב שקו� לשאו� ליצירת ממשל תאגידי ראוי,  כ�בתו�  .16

 יהוו מטע� הציבור דירקטורי�. בדומה לחברות ציבוריות, רקטורי� מטע� הציבור דילמנות

 מודל יהוו אשר עסקית אתיקה כללי� של  ג� לגבשנכו�. תחוקי מפני התנהלות לא ס��שומרי

ואילו הפרתה תוביל , שמירתה תהווה נקודת זכות מפני אכיפה. להתנהגות עסקית ראויה

  . להגברת הסנקציה

  המסי� הודיעה על מיסוירשות, לאחרונה – אימפקט והשקעות יסויהמ בתחו�. 17

95.פעילות� של תאגידי� זרי� בישראל
 למגזר ייחודית שהיא מיסוי מדיניות לבנות מוצע 

 
המחברות ). 7' מעב, ש�" (שהכלכלה הדיגיטלית מבוססת עליה�, איגו� ועיבוד של מידע אישי

הפכו , וג� גופי ענק מסחריי�, מדינות" :עומדות על חשיבות ההגנה המותאמת לעיד� הטכנולוגי
הגנת נתוני� של  במונח השאול מ� הדירקטיבה ל–למעשה אפשר לומר ".  מידע אישיכורי"להיות 

ליבת הכלכלה הדיגיטלית והמודל ). data subjects" (נושאי מידע"שכולנו , האיחוד האירופי
אמזו� ופייסבוק היא צבירת עוד ועוד מידע אישי וניתוח שלו , העסקי של חברות ענק כגו� גוגל

מידע אישי כל מיליוני עסקי� קטני� ובינוניי� אוגמי� , יתר על כ� . לצור� הפקת תובנות חדשות
למ� מידע על הרגלי גלישה ועד למידע על  –אדיר  ערכ� של מאגרי ה מידע הפרטי. העת

 האינטנסיבי והיתרונות הגלומי� בטכנולוגיה מחייבי� האישיאיסו� המידע  ...היסטוריה רפואית
 "חשיבה מחודשת על דמותה של הזכות לפרטיות ועל ההסדרי� הקיימי� בחוק הגנת הפרטיות

  ). 8' מע ב,ש�(
לרבות ( להבהיר את מטרות ההגנה על הפרטיות כדי להוסי� לחוק סעי� מטרה , בי� השאר,מוצע  

וכ� להוסי� עילות ; )הגנה על יכולתו של אד� לשלוט במידע אישי שנאס� אודותיו בידי אחרי�
ד עילת הצפייה והעיו� במידע אישי ועילת עיבוד מידע אישי בניגו: המהוות פגיעה בפרטיות

  .להוראות החוק
, מהדורה שנייה( גופי� ונושאי משרה דו מהותיי�  הראלאס�מהותיי� ראו �לדיו� רחב בגופי� דו  94

2019.( 
 .www.gov.il/he/Departments/news/sa-110416-3 : הודעה באתר רשות המסי�ראו  95
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 להחזיר לחברה יאפשר הול� מיסוי. בכלל והחברה הצרכ� לרווחת דאגה מתו� ,הטכנולוגיה

 ומאותו זה במישור עוד. במשתמשי� העתק של ענקיות האינטרנט שמקור� מהכנסות חלק

 מצד) השקעות חברתיות(רופית והשקעות אימפקט ת בחוק עשייה פילנלחייבראוי , נימוק

 תמיכה בבתי :כגו�,  החברה בכללותהלמע� ,זאת 96.ענקיות האינטרנט הפועלות בישראל

 י�יישוב בפיתוח, במוסדות להשכלה גבוהה, בתחבורה הציבורית, במערכת החינו�, חולי�

 בביצוע השקעות חיוב.  ועודעברייני� בשיקו�, מוחלשות אוכלוסיות בקידו�, בפריפריה

 הטכנולוגיה שמעצמות בסכו� או בשיעור מסוי� מההכנסות מבוסס על הטענה ברתיותח

לא פע� תו� החצנות ; נשענות על ציבור המשתמשי� ומפיקות תועלת ממידע פרטי ואסימטרי

השקעות חברתיות . פרטיות ומהעלאת חסמי כניסה למתחרי�שליליות הנובעות מהפגיעה ב

 . הולמות עשויות להחזיר לחברה תמורה הולמת

  תמציתי סיכו�. יא

 למעבר הביאה) בי� השאר(אשר ,  הקורונה הבינלאומיתמגפת האחרוני� חווינו את בחודשי�

 בד 97. לצור� הוראה מרחוקZoom בתוכנת לשימוש העול� בכלחד של ההשכלה הגבוהה 

.  הציבוריוהמגזרהמגזר העסקי ,  החינו�מערכת ידיבאומצה במהירות ג�  Zoomתוכנת , בבד

ובעיקר מלמד על ,  על יצירת מפגש סינכרוניהמלמד בלשו�כבר הפכה לפועל " זו�"המילה 

הא� אנו עדי� . החיפוש לפעולת שמתייחס" גוגל "לפועל בדומה,  של התוכנההרחבה הסהפרי

 בידיהא� זו� תהפו� לחברת ענק או שבמהירה תירכש  ?ול טכנולוגי חדשליצירתו של מונופ

   ? הקיימות�Big Techאחת מחברות ה

 כיו� בפני רשויות הניצבי� המשמעותיי� אתגרי� אחד האת הטכנולוגי מהווה העול�

קשה לתפיסה ,  אותה לפעילות כלכלית מערערתהופכות הייחודיות לרשת התכונות. הרגולציה

 לגיבושכזו הטורפת את קלפי המשחק המוכרי� ומחייבת להידרש מחדש , ו�לריס קשהו

,  אחדמצד:  ללא שינוינותרות יסוד מוסכמות שתי מציעות כי אנו. מדיניות אכיפה ראויה

 המונופולי� נותרו כפי ג�, אחרמצד .  נותרה אמצעי בסיסי לקידו� יזמות וחדשנותהתחרות

 בסביבה כי הראינו זה במאמר. מרוסנת�תי בללהתפשטות מטבע� שואפי� ה�: שהיו

 תהלי�כ� , המידע והידע בארגו� גדל, ככל שמרכיב הנתוני�, הדיגיטלית המרושתת

 
 חדש יחסית הוא תחו�) Social Investments(התחו� של השקעות חברתיות או השקעות אימפקט   96

עניינו בניסיו� להצביע על התועלות הצפויות מהשקעות של גופי� מסחריי� . ההול� ומתפתח
הטענה היא כי גופי� מסחריי� נשעני� על . חינו� ואיכות הסביבה, ביעדי� חברתיי� כמו בריאות

ר� ולכ� ראוי שיחזירו לקהילה תמורה בד, הציבור בהשפעות החיצוניות השליליות שה� מייצרי�
והחברה , הגופי� המסחריי� עצמ� צפויי� ליהנות מהמוניטי� החיובי. של השקעות מיטיבות
וינט 'ג ("בדיקת היתכנות:  בישראלCDFIs" לדיו� כללי ראו יפעת ראובני. בכללותה תצא נשכרת

 .www.colman.ac.il/sites/default/files/CDFI.pdf) ישראל אלכא המכו� למנהיגות וממשל
 /www.businessofapps.com):13.5.2020( פרסו� בנושא סטטיסטיקות השימוש בזו� ראו למשל  97

data/zoom-statistics/.  
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 לימוד המבוססת על תגובה הציבורי מחייב האינטרס. יותר ועוצמתי מהיר המונופוליזציה

 וחהכ לריסו� לפעול ותחרותימרחב פעילות  לקד�: הייחודיות של ענ� הטכנולוגיה

   .המונופוליסטי

 צבעי הסוואה המסתירי� את ללמודעל רשויות הרגולציה ,  ובראשונהבראשו,  כ�לש�

,  הדיגיטלית המרושתתבסביבהשעל הרגולטורי� להכיר בכ� .  מונופוליסטית ברשתהתנהלות

 יהפ�כ� גדל הפוטנציאל של הארגו� לה,  גדלבארגו� והטכנולוגיה הנתוני� שמרכיב ככל

 הפכו נתוני�,  תומ� תחרותאמצעי להיות במקו�. מתקצר –הזמ� הנדרש לכ�  ולמונופול

, אינו אמיתי" חינ�"אלא שה". בחינ�" לחברות טכנולוגיה לספק מוצרי� המאפשר משאבל

 להקטי� וחיש בידי מעצמות האינטרנט כ, במצב דברי� כזה. אסימטריוהשימוש במידע הוא 

.  הצרכ�רווחת עולה בקנה אחד ע� שאינו באופ� ולולפע ,פרקטיקות במגוו� התחרותאת מרחב 

 את הפגיעה באינטרס לאבח� תאפשר והמלא המראה את תחשו� צבעי ההסוואה מחיקת

 יהיה לגבש מדיניות נית� לאחריו.  באופ� שוט� ודינמייעשות צרי� לההאבחו�. הציבורי

ניסיונות של רשויות לפקח על פרקטיקות פוגעניות מצד ,  הדברי�מטבע .רגולטורית ראויה

. בהתא� לתשתית משפטית נתונה, מעצמות האינטרנט מוגבלי� לסל הכלי� העומד לרשות�

, נראה לנו כי טיפול בתופעה רחבה ומערערת זו מחייב ליצור מרחב חדש של פתרונות יצירתיי�

  . התחרות א� ג� מעבר אליה� דיניבתו�




