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   העסקיי�ההגבלי� רשות

  

   �1988ח"התשמ,  לחוק ההגבלי� העסקיי�14החלטה לפי סעי� 

  בדבר מת  פטור בתנאי� מאישור הסדר כובל להסדר שצדדי� לו

הוט מערכות , מ"בע) 1998(אס שירותי לווי  .בי.די, מ"שידורי קשת בע

נגה �רשת, מ" שידורי הערו& החדש בע– 10ישראל , מ"תקשורת בע

אייבורי . פי.וי.איי, מ"ענני תקשורת בע, מ"אי גרופ בע.י'ג. אר,מ"בע

דורי מדיה , מ"בע) 1999(סרטי יונייטד קינג , מ"וידאו פרודקשנס בע

   מ"זברה זהב תקשורת בע, מ"רלטו  בע'צ, מ"גרופ בע

  

  פתח דבר  .א

) "החוק: "להל� (�1988ח"התשמ,  לחוק ההגבלי� העסקיי�14בפני בקשה למת� פטור לפי סעי� 

) 1998(אס שירותי לווי� .בי.די, ")קשת: "להל�(מ "להסדר כובל שהצדדי� לו ה� שידורי קשת בע

 שידורי הערו' – 10ישראל , ")הוט: "להל�(מ "הוט מערכות תקשורת בע, ")יס: "להל�(מ "בע

: להל�(מ "אי גרופ בע.י'ג.אר, ")רשת: "להל�(מ "נגה בע�רשת, ")10ערו& : "להל�(מ "החדש בע

אייבורי וידאו פרודקשנס . פי.וי.איי, ")ענני תקשורת"להל� (מ "ענני תקשורת בע, ")אי.י'ג.אר"

דורי מדיה , ")יונייטד קינג: "להל� (מ"בע) 1999(סרטי יונייטד קינג , ")פי.וי.איי: "להל�(מ "בע

 מ"זברה זהב תקשורת בע, ")רלטו 'צ: "להל�(מ "רלטו� בע'צ, ")דורי מדיה: "להל�(מ "גרופ בע

  .")צדדי�ה: "ולהל� ביחד") (זברה: "להל�(

ויזואלי� �בתכני� אודיוהקמת חברה שתעסוק באכיפת זכויות קניי� רוחני עניינו של ההסדר הוא 

 וחוק זכויות מבצעי� �2007ח"התשס, על פי חוק זכות יוצרי� צדדי�של ה") החברה: "להל�(

: להל�(ק� משמעותי י בההיות אל בזכוהפוגעי�  אתרי אינטרנט כנגד�1984ד"התשמ, ומשדרי�

  .")י�פיראטיאתרי� "

 האפשרית על �כמו ג� את השפעת, לאחר שבחנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו

 –  כיהגעתי למסקנה, ולאחר שנועצתי בועדה לפטורי� ולמיזוגי�, התחרות בשווקי� הרלוונטיי�

דר אינ� פוגעות פגיעה של ממש  הכבילות שבהס–בכפו� לתנאי� הקבועי� בסיפא להחלטה זו 

וכי אי� , כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, בתחרות בשווקי� כאמור

מצאתי , הנימוקי� שיפורטו להל�ממטעמי� אלה ו. בהסדר כבילות שאינ� נחוצות למימוש עיקרו

המפורטי� בסו� בכפו� לתנאי� ,  לחוק ההגבלי� העסקיי�14כי ההסדר ראוי לפטור לפי סעי� 

  .החלטה זו
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  תיאור ההסדר  .ב

 כל אחת (ותויזואלי�  אודיויצירותהפצה ושידור של , צילו�, בהפקה ותהעוסק חברות�  ההצדדי�

גרת הבקשה במס. ")התכני�: "להל� (ה אליצירות בזכויות קניי� רוחני בות ומחזיק)הבתחומ

� אכיפת זכויות הקניי�  ותפעל למע� להקי� חברה שתהיה בבעלותהנוכחית מבקשי� הצדדי�

 בי� הצדדי� נית� למצוא מתחרי� רבי� המבקשי� לשת� אי� זה מיותר לציי� כי. �הרוחני שלה

  .פעולה ביניה� באכיפת זכויות קניי� רוחני

  :פעולות הבאותתעסוק בולפיו זו , ")המתווה: "להל� ( צור� מתווה לפעילות החברהבקשהל

 ;ינטרנט באי�פיראטיאיתור וניטור של אתרי�   .א

 ;חשיפת מפעילי אתרי� פיראטיי� באמצעי� משפטיי�  .ב

 ;י�יפיראטאתרי� איסו� ראיות והגשת תביעות משפטיות כנגד   .ג

 ;ל"קידו� פעילות כאמור לעיל בשיתו� תאגידי� דומי� ובעלי זכויות בחו  .ד

 1. מול רשויות השלטו�י�צדדקידו� עניינ� של ה  .ה

ש זכויות ומיל למופעולאחר מכ� לפיראטיי�  אתרי�איתור של ל ות חקירערו-ל  עתידההחברה

רואי ,  עורכי די� להפעיל החברהעתידה לצור- כ- .כלי� משפטיי�אמצעות הצדדי� בתכני� ב

ואינו   בלעדיההסדר אינויובהר כי  .מומחי מחשוב ובעלי מקצוע אחרי�, חוקרי� פרטיי�, חשבו�

  . ו אכיפת זכויותיהצדדי� לפעול באופ� עצמאי לש�מ  מי שלומגביל את אפשרות

ההצטרפות לחברה כבעל מניות תהיה פתוחה בפני תאגידי� ישראלי� העוסקי� , בהתא� למתווה

לאכיפת זכויותיה� ג� לפעול א- החברה תוכל , במש- שנתיי� לפחות בהפקה או הפצה של תכני�

ה י� להצטרפות לחברה או לייצוג באמצעותהתנאי� הפרטני.  גורמי� שאינ� בעלי מניותשל

  .ייקבעו בידי הדירקטוריו� וכמוה� ג� התנאי� להפסקת החברות או הייצוג באמצעותה

  השפעתו של ההסדר על התחרות  .ג

שיתו� פעולה שעניינ�  בקשות מסגרת בקשות לפטור מאישור הסדר כובלמעת לעת מובאות ב

ג� , ת בקשה לפעילות משותפא�ה הובאבעבר  2.י� שוני� הפרות של חוק ומניעתאכיפתשתכליתו 

 שבפניבקשה א� ה 3").פי.וי.אייפטור : "להל� (י�פיראטיאתרי�  כנגד ,קפהי מוגבלת בהא�

 צדדי�ל.  ברשת האינטרנטי�פיראטיאתרי� החוק כנגד עוסקת בשיתו� פעולה לש� אכיפת 

                                                      

 הגבלי� עסקיי� 2000,  שיתופי פעולה של מתחרי� אל מול רשויות שלטו�1/00עניי� זה מוסדר במסגרת גילוי דעת  1
י�  אהרי שבנסיבותיו של מקרה זה, גילוי הדעת אינו חל מקו� שאחד הצדדי� הוא מונופולי�הג� ש. 3007119

 החלטה בדבר מת� פטור מאישור הסדר � וראו בעניי� דומה ,חר� היותו של אחד הצדדי� מונופולי�מתעוררת בעיה 
  .5001665 הגבלי� עסקיי� 2010 ,מ"שירותי לווי  בע. אס.בי.מ ודי" מערכות תקשורת בע–הסדר בי  הוט כובל ל

הסדר שצדדי� לו איגוד הבנקי� והבנקי� להחלטה בדבר מת� פטור בתנאי� מאישור הסדר כובל : ראו למשל 2
 החלטה שעניינה שיתו� פעולה של בנקי� למשכנתאות לש� – 3013685 עסקיי� הגבלי� 2002 ,למשכנתאות

החלטה בדבר מת� פטור בתנאי� מאישור הסדר כובל ; התמודדות ע� מעשי הונאה ומרמה בתחו� המשכנתאות
 עסקיי� הגבלי� 2004 ,מ"ישראל בע' או קליימסרצ.אס.  אייהסדר שבי  איגוד חברות הביטוח בישראל לביל

;  החלטה שעניינה שיתו� פעולה של חברות ביטוח לש� הקמת מאגר מידע לאיתור הונאות בביטוח רכב– 3020172
 2004 ,לניהול משא ומת  למציאת הסדר למניעת גניבת עגלות קניההחלטה בדבר מת� פטור מאישור הסדר כובל 

 .מניעת גניבת עגלות קניה ממרכולי�, כמוב�,  החלטה שעניינה– 3019604 �עסקיי הגבלי�
, מ"אייבורי וידאו פרודקשנס בע. פי.וי.הסדר בי  אייהחלטה בדבר מת� פטור בתנאי� מאישור הסדר כובל ל 3

, מ" בעשידורי קשת, רשות השידור, מ"בע) 1998(אס שירותי לווי  .בי.די, מ" שידורי הערו& החדש בע– 10ישראל 
 .5000602 עסקיי� הגבלי� 2007 ,מ"מ והוט מערכות תקשורת בכבלי� בע"נגה בע�רשת
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 בעשרות מליוני שקלי� �המוערכי� על ידיה( נזקי� ישירי� גדולי� ,על פי טענת�, נגרמי� כיו�

 ברשת האינטרנט וכ� נזקי� עקיפי� הנוגעי� בעיקר י�פיראטיפעילות אתרי� י� בג) חדשי�

  . להפחתה בכמות התכני� המופקי� ולהגבלת שידור� על גבי רשת האינטרנט

 לאחרונה בית הדי� עמדשינויי� הטכנולוגיי� המשפיעי� ג� על שדה ההגבלי� העסקיי� על ה

  :להגבלי� עסקיי�

,  התפתחויות ושינויי� של ממש בתחו� התקשורת חלו]בשני� האחרונות"... [

שעיקר� הנוגע לעניננו בהתפתחות השימוש באינטרנט ובטלפו� הסלולרי 

בי� " נדידת תכני�"ו, כאמצעי תקשורת המעמיד תכני� לרשות הציבור") �"רט("

אתר אינטרנט או כגו� שידור של תוכנית טלויזיה ב(אמצעי השידור השוני� 

  4)."בסלולר

� של הצדדי� לאכו�  מוב� רצונ,זה ולאור התפתחות השידורי� על גבי רשת האינטרנטע העל הרק

 . �יפיראטיאתרי�  כלפי את זכויותיה�

ק� ואופי הבקשה י והג� שקיימי� הבדלי� הנוגעי� לה� פי .וי.אייפטור  במסגרת נאמרכפי ש

תפת מצד כלל הגורמי� ישנה חשיבות עניינית לפעולה משו: " נית� לומר ג� במקרה זה כי,שלפני

   ."כאשר את החששות התחרותיי� העולי� מסיטואציה שכזו נית� להפיס בתנאי�, הנפגעי�

  

  : עולי� מספר חששותהקמת החברה המשותפתמ

  

 פגיעה בגורמי� שאינ� צד להסדר  .1.ג

הצדדי� מבקשי� לקבוע . חשש זה מתמקד בחסימת מתחרי� מפני נטילת חלק בפעילות החברה

לרבות ביחס )  בדר- אחרתבי�בי� בדר- של רכישת מניות ו(ופ� ההצטרפות לחברה כללי� בדבר א

ה� מבקשי� לקבוע כי ההצטרפות לחברה תוגבל , כמו כ�. לאופ� שבו תמומ� פעילות החברה

באשר למגבלה זו , הפקה או הפצה של תכני� במש- שנתיי� לפחות, לתאגידי� העוסקי� בשידור

  .ות העניי� מצאתי כי היא סבירה בנסיב–

שיתו� המשאבי� יביא לאכיפה אפקטיבית ביחס לפגיעה בזכויות ש עיקרו של חשש זה נעו' בכ-

יהיו נתונות להפרות של זכויותיה� ללא , שאינ� צדדי� לבקשה , שחברות אחרותשעה ב,הצדדי�

 בשעה שהצדדי� עצמ� מעידי� על קושי  נאמרזאתכל  .יכולת ממשית לאכו� אות� באופ� עצמאי

ימצאו את עצמ� חברות שאינ� בי� הצדדי� , במצב כזה. �דול לאכו� באופ� עצמאי את זכויותיהג

  .  לעומת הצדדי�בנחיתות מובנית

מצאתי לנכו� לסייג את הפטור בכ- , ועל מנת למנוע התקיימותו של חשש כאמור, על כ�

ומבלי שהחברה , שההצטרפות לחברה תהיה פתוחה בפני כל גו� שפעילות החברה רלוונטית עבורו

קבעתי כי , בי� השאר. יערימו הגבלות בלתי סבירות על הצטרפות כאמור) או מי מהחברי� בה(

  .אלה שיקבעו ביחס לצדדי�בלתי מפלי� בהשוואה לתנאי ההצטרפות לחברה יהיו 

                                                      

 ). 3.2.2011(נבו , הממונה על ההגבלי� העסקיי�' מ נ"הפדרציה הישראלית לתקליטי� וקלטות בע 705/07כ "ה 4
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  שולח  משות� / חלחול .2.ג

פעלו באופ�  יההסדרבי� הצדדי� נית� למצוא מתחרי� ישירי� בתחומי� שוני� אשר במסגרת 

ותהפו- י� תזלוג יפיראטאתרי�  עולה החשש כי שיתו� הפעולה בפעילות כנגד מכא�. משות�

.  כלפי גורמי� המבקשי� להסדיר את השימוש בתכני� באופ� חוקילמשל,  נוספי� פעולהפילשיתו

 למעי� אגודה לניהול משות� של י�פיראטיאתרי� כ- תהפו- החברה מגו� המטפל באכיפה כנגד 

   .זו אינה כוונת המשורר.  ואולי א� מעבר לכ-תכני�בזכויות 

 ,למשל, כ-. נית� לטפל בחששות אלה באמצעות תנאי�, יחד ע� זאת בנסיבותיו של מקרה זה

 ,כמו כ�. יטלו חלק בפעילות החברהישזהות הגורמי� מקרב עובדי הצדדי� באשר ל הגבלנקבעה מ

 ,למשל, לופעל  תוכלכ- שלא, שמה הוקמהלמטרה הקונקרטית של פעילות החברה הוגבלה

 ,זאת ועוד. שמש פלטפורמה לרכישה או מכירה של תכני�לעסוק או לכאגודה לניהול משות� ולא 

חד את כל הפעילויות  ובאופ� מיוחובה לתעד את התנהלותה היומיומיתעל החברה  הוטלה

   .בות של בעלי המניות או נציגיה�המחייבות מעור

  העברת מידע .3.ג

בי� הצדדי� לבי� , ולמצער, פעילותה של החברה כרו- בחילופי מידע בי� הצדדי� לבי� עצמ�אופי 

 פועל  אכ� כי הואוודאיש ל, פיראטיאתר על מנת לעמוד על היותו של אתר אינטרנט כ. החברה

יתכ� , יתרה מכ-. שלא בהתא� לחוק ולצור- כ- נדרש בירור של הדבר ביחס לכל אחד מהצדדי�

. מ לש� הסדרת השימוש בתכני�"ינטרנט פלוני לבי� מי מהצדדי� מתנהל מוכי בי� אתר א

ל ב' מידע עסקי בעל ער- תחרותי של כבמילי� אחרות החברה תהפו- לצומת שאליה מתק

  . י� לבי� עצמ�צדדוהחשש הוא כי מידע זה יועבר בדר- זו בי� ה, �צדדיה

   :כיבעניי� אחר נאמר , כ-. ויות רבות בהזדמנהעמדהותחרי� הפגיעה הרעה של חילופי מידע בי� מ

חילופי מידע בי� הבנקי� מעלי� חששות להאחדת התנהגות� של מתחרי� ה� "

סכנה זו . ג� בתחומי� אחרי�" חלחול"בתחו� בו הוחל� המידע וה� על דר- ה

קיימת במיוחד בענ� המאופיי� בחסמי כניסה ומעבר גבוהי� במיוחד כענ� 

חילופי מידע בתחומי� הנוגעי� לתחרות , י� אלובענ� בעל מאפיינ. הבנקאות

ג� א� לא , )facilitating practice" (מעודדת תיאו�"עלולי� להוות פרקטיקה 

  5."לכ- הייתה הכוונה מלכתחילה

                                                      

מ והבנק "בנק איגוד בע, מ" בנק מזרחי טפחות בעבי� להסדר הסדר כובלהחלטה בדבר מת� פטור בתנאי� מאישור  5
  5000434 עסקיי� הגבלי� 2006 , הקמת בסיס נתוני� משות� לאמידת סיכוני אשראי–מ "הבינלאומי הראשו  בע
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� בנושאי� צדדי העברת מידע בי� הבמסגרת התנאי� המופיעי� בסופה של החלטה זו נאסרה

 העברת תמוגבל, במסגרת התנאי� למת� הפטור, במקביל. חברהה נטיי� לפעילותוורלשאינ� 

פעילות החברה ונדרש תיעוד הול� לכל העברה של מידע בי� באופ� ישיר ל מידע הנחו'המידע ל

  .הצדדי�

  סו� דבר  .ד

 14ראיתי לנכו� להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעי� לאחר שנועצתי בועדה לפטורי� ומיזוגי� 

  . את הפטור המבוקש, לתנאי� שיפורטו להל�בכפו�, לחוק ההגבלי� העסקיי� ולהעניק

  .הינו למש- שלוש שני� מהיו�תוקפו של פטור זה 

  

  תנאי� למת  הפטור

  :הגדרות

  ;ור זהוק� על פי פטת אשר חברה ה– "החברה"

 מה� וכל כל אד� השולט במי, חברה והמיוצגי� על ידהבעלי המניות בהתאגידי�  – "�חבריה"

  ;תאגיד הנשלט על ידי מה�

 �2007ח"התשס,  לפי חוק זכות יוצרי�ויזואלי�� בתכני� אודיו זכויות–" כויות קניי� רוחניז"

  ;�1984ד"התשמ, וחוק זכויות מבצעי� ומשדרי�

   ;היק� משמעותי ב בזכויות קניי� רוחני אתרי אינטרנט הפוגעי�–" אתרי� פיראטיי�"

  :התנאי�

 :ת המפורטות להל�אלא בפעילויו, במישרי� או בעקיפי�, החברה לא תעסוק .1

 ;ייצוג החברי� מול רשויות השלטו� במסגרת מאבק� באתרי� פיראטיי�  .א

 וניהול הליכי� משפטיי�  אתרי� פיראטיי�אחרי ביצוע פעולות איתור ומעקב  .ב

 ;�כנגד

נוגע ל ב" זכויות קניי� רוחני בחויומול בעלל "בחו ארגוני� דומי�קיו� קשר מול   .ג

  ;מאבק� בפעילות אתרי� פיראטיי�ל

  ולא ישתתפויימנולא  , שלהבאסיפה הכללית ו בה החברה נושאי המשרהעובדיעל  .2

 ; נושאי משרה של החברי� או�עובדי

בחברה  רשאי� להשתת� באסיפה הכללית ולשמש כדירקטורי� 2על א� האמור בסעי�  .3

 כל זאת ובלבד ,ברגולציהיועצי� משפטיי� של החברי� ומנהלי� בה� שעיקר עיסוק� 

 ; אצל מי מהחברי�כספי� או מכירת זכויות קניי� רוחני, י� בשיווקשאינ� עוסק

 אלא כי� העוסקי� בתחומי פעילות החברה לא יעבירו ביניה� מידע ומסמ�חבריה .4

 ; להל�5במסגרת הפורומי� הרשמיי� של החברה ובכפו� לאמור בסעי� 
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פעילות העוסקי� במלוא� או בחלק� בפה או בכתב �שיחה או מגע אחר בעל, כל פגישה .5

, הנושאי� שנדונו, תיעוד כאמור יכלול את שמות המשתתפי�. יתועדו בכתב, המשותפת

 תיעוד כאמור יישמר ויומצא לממונה על פי. הדברי� שהוחלפו וההחלטות שהתקבלו

 ; ימי� ממועד הדרישהדרישה תו- שבעה

ויות זכ או מפי' של ויזואלי�� של תכני� אודיויאפשרו לכל מפיק  והחברי� בההחברה .6

 י� של החברהאלבלתי מפלי� בהשוואה ל בחברה בתנאי� חבר להצטר� כקניי� רוחני

  או בלתי ענייניי� החברה והחברי� בה לא יערימו קשיי� בלתי סבירי�, כמו כ�.הקיימי�

 מהחברי� לקבוע כתנאי אי� באמור כדי למנוע .על הצטרפות לחברה או שימוש בשירותיה

 . במש- שנתיי�מפי' של זכויות קניי� רוחניפעילות כמפיק או  ,לחבר4ת

 בפני אב בית  יו�45 בתו- לחוק ההגבלי� העסקיי� נתונה החלטתי זו לערר) א(15בהתא� לסעי� 

ארגו� צרכני� או כל אד� העלול להיפגע מההסדר , הדי� להגבלי� עסקיי� על ידי איגוד עסקי

  .הכובל עליו נית� הפטור

  

  שלומי פריזטר "ד

   )בפועל (הגבלי� עסקיי�הממונה על 

   

  א"ניס� תשע' ז, ירושלי�
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