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  �1988ח"התשמ,  לחוק ההגבלי העסקיי14החלטה לפי סעי� 

  בדבר מת� פטור מאישור הסדר כובל

 �  מ" בע10 ונענע Microsoft Online Inc.להסדר בי

  

  פתח דבר. 1

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

 ונענע .Microsoft Online Incהגבלי� עסקיי� להסדר בי� מ� החובה לקבל את אישור בית הדי� ל

, בשיתו" שירותי� ויישומי� מקווני�, ינו של ההסדר בשיתו" תכני� באינטרנטעני. מ" בע10

  . ובשיתו" פעולה בתחו� המכירות והשיווק

  

, כמו ג� את השפעתו האפשרית על התחרות בשווקי� הרלוונטיי�, לאחר שבחנתי את ההסדר

שוכנעתי כי הכבילות שבהסדר אינ� פוגעות פגיעה , נועצתי בוועדה לפטורי� ולמיזוגי�ולאחר ש

כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות , של ממש בתחרות בשווקי� המושפעי� מ� ההסדר

כי ההסדר , מטעמי� אלו מצאתי. וכי אי� בו כבילות שאינ� נחוצות למימוש עיקרו, או במניעתה

בשל , ")החוק: "להל� (�1988ח"התשמ,  לחוק ההגבלי� העסקיי�14י" ראוי לפטור לפי סע

  .הנימוקי� שיפורטו להל�

  

  ההסכ והצדדי לו. 2

Microsoft Online Inc.) מיקרוסופט: "להל� � Microsoft Corporationהיא חברת בת של , ")אונליי

ול נכסי� מקווני� של מיקרוסופט אונליי� עוסקת בניה.  ב" בארהומושבה") מיקרוסופט: "להל�(

מיקרוסופט מציעה שירותי� ויישומי� מקווני� שוני� באמצעות שרתיה הפרוסי� . מיקרוסופט

מיקרוסופט "). MSN: "להל�( ישראל MSNמפעילה מיקרוסופט את האתר , בי� היתר. בעול�

כה והתמי, קידו� המכירות, ג� בתחומי המחקר והפיתוח, באמצעות חברות בנות, פועלת בישראל

  . מיקרוסופט ומיקרוסופט אונליי� לא עוסקות וא" לא עסקו בהפקת תכני� בישראל. הטכנית

  

 שידורי הערו/ – 10ידי ישראל �היא חברה פרטית המוחזקת על") 10נענע : "להל�(מ " בע10נענע 

תה עיקר פעילו. בחלקי� שווי�, ")�'נטוויז: "להל�(מ "� בע'ונטוויז") 10ערו$ : "להל�(מ "החדש בע

ובתחו� הסחר האלקטרוני , 10באמצעות אתר נענע , אינטרנטב הוא בתחו� התוכ� 10של נענע 
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כתבות ,  מוצעי� לגולשי� תכני� שוני� כגו� חדשות10באתר נענע . באמצעות אתר נענע שופס

 אי� את היכולות הדרושות לפיתוח שירותי� 10לנענע .  ועוד10תכני וידאו מערו/ , משחקי�, מגזי�

  . ומי� מקווני� הדומי� ברמת� לאלו של מיקרוסופטוייש

  

תחו� , תחו� התוכ�: שיתו" הפעולה שנרק� בי� הצדדי� להסדר נוגע לשלושה תחומי� עיקריי�

מיקרוסופט אונליי� תורשה , בתחו� התוכ�. השירותי� והיישומי� ותחו� המכירות והשיווק

 והמוצגי� 10ידי ערו/ �מופקי� עללרבות תכני� ה, 10להציג באתריה תכני� שמקור� בנענע 

 תורשה ג� 10נענע . אשר יוסיפו להופיע באתר, וזאת לצד תכני� ממקורות אחרי�, 10באתר נענע 

  . ידי מיקרוסופט אונליי��היא להציג באתריה תכני� מסוימי� אשר יועמדו לרשותה על

  

 מגוו� 10תה של נענע מיקרוסופט אונליי� התחייבה להעמיד לרשו, בתחו� השירותי� והיישומי�

ממשק , כגו�. ידי מיקרוסופט לגולשי� ללא תשלו��המסופקי� על, של יישומי� ושירותי�

בי� , שירותי� ויישומי� אלה מאפשרי�. ועוד, תוכנת מסרי� מיידיי�, לשירותי דואר אלקטרוני

קידו�  תפעל ל10בי� הצדדי� הוסכ� עוד כי נענע . פרסו� מפולח לפי נתוני הגולשי�, השאר

 לא תהיה בלעדיות על שירותי� 10וכי לנענע , לאתרהידי מיקרוסופט �השירותי� המסופקי� על

  . אלה

  

הצדדי� הסכימו לפעול בצוותא לשיווק ולקידו� המכירות בתחו� , בתחו� המכירות והשיווק

הקמת צוות ייעו/ , ידי הקמת גו" מאוחד שיעסוק במכירות�בי� היתר על, פעילות� המשות"

 הקשורי� אינטרנטגבי חלק מדפי ה�שילוב סמלילי הצדדי� להסדר על, שיתו" ברווחי�, ת"משו

  . ועוד, לשיתו" הפעולה

  

כאשר לאחר מכ� יתחדש ההסדר בי� , 2013 בינואר 1פי ההסכ� יימש0 שיתו" הפעולה עד ליו� �על

. מי מהצדדי�ידי �אלא א� ניתנה הודעה על סיו� ההסכ� על, לתקופה של שנה בכל פע�, הצדדי�

 לא תהיה נתונה בלעדיות 10כגו� במקרה בו לנענע , ההסכ� עלול לבוא לסיומו ג� בנסיבות אחרות

  . 10ידי ערו/ �על התוכ� המופק על

  

ההיבט האופקי . מ� האמור עד כא� עולה כי להסדר שבפניי היבטי� אופקיי� ואנכיי� ג� יחד

ר מבקשות למשו0 גולשי� באמצעות הצעת אש, מתבטא בשיתו" פעולה בי� שתי מפעילות אתרי�

ר המדיה הפרסומית כאש, ובתו0 כ0 ליהנות מהכנסות מפרסו�, שירותי� ויישומי� שוני�, תכני�

ההיבט האנכי בא לידי ביטוי בכ0 . א שיתו" הפעולה תשווק ותימכר במשות"ושהקשורה לתוכ� נ

אשר לה נתו� יתרו� יחסי , 10נענע : שכל צד להסדר מקבל מהצד השני תשומה התורמת לפעילותו

תיהנה משדרוג היישומי� והשירותי� המקווני� המוצעי� , פני מיקרוסופט בייצור תוכ��על

אשר לה נתו� יתרו� , מיקרוסופט אונליי�; לגולשיה ומאפשרויות פרסו� מפולח לפי נתוני גולשי�
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ר באיכות ובמגוו� תיהנה משיפו,  בתכנות יישומי� ושירותי� מקווני�10פני נענע � יחסי על

  .�MSNהתכני� המוצעי� ב

   

  הכבילות שבהסדר. 3

עניינה בהסכמת הצדדי� להקי� מיז� משות" , הראשונה. מספר כבילות נכללו בהסדר שבפניי

 צוות המכירות המשות" 1.שיעסוק במכירות ובשיווק של הנכסי� המקווני� נשוא שיתו" הפעולה

מנת למכור את המדיה הפרסומית הקשורה � עלהמוק� במסגרת ההסדר יפעל מול מפרסמי� 

אול� , 10צוות מכירות זה נסמ0 בעיקרו על צוות המכירות של נענע . לתוכ� נשוא שיתו" הפעולה

הצדדי� יפעלו במשות" ג� לשיווק המדיה הפרסומית . יכלול ג� נציגות של מיקרוסופט אונליי�

: ידי כל צד בנפרד�יעשה עליולשי� אול� עיקר השיווק המופנה אל קהל הג, אל מול המפרסמי�

 ואילו מיקרוסופט אונליי� תמשי0 להתמקד בשיווק 10 תמשי0 להתמקד בשיווק תכני נענע 10נענע 

הבהירו הצדדי� כי ימשיכו להפעיל במסגרת בדיקת בקשת הפטור . שירותי ויישומי מיקרוסופט

, � חלק משיתו" הפעולהמחלקות שיווק ומכירות נפרדות לקידו� אות� נכסי� מקווני� שאינ

  .  שבבעלות מיקרוסופטBing ומנוע החיפוש 10כגו� האינדקס של נענע 

  

הכבילה השנייה עניינה בהתחייבות כל צד שלא להתקשר ע� א" מפעילת אתר בישראל בעסקה 

וזאת , אלא באישור הצד השני, בסדר הגודל ובמהותה של העסקה שבנדו�, שעניינה שיתו" תוכ�

יצוי� כי אי� בתניה "). תניית אי התחרות: "להל�(יתו" הפעולה בהתא� להסדר למש0 תקופת ש

או כדי למנוע , פי הסכמי� שאליה� היא מחויבת כיו��  לפעול על10כדי לפגוע ביכולתה של נענע 

   .מלבצע רכישות ממנה

  

, אשר שותפו במסגרת ההסכ�, 10במסגרת הכבילה השלישית הוסכ� בי� הצדדי� כי תכני נענע 

ידי �  עלתכני� אשר שותפו. א: י� הבאי�למעט במקר, �MSN ו10יוצגו באופ� בלעדי באתרי נענע 

 שנועדו לקד�  מסוימי�תכני�. ב; וההכנסות בגי� השיתו" חולקו בי� הצדדי� להסדר, 10נענע 

: להל�(תכני� המוצגי� מחו/ לישראל . ג; ושאינ� תכני מיקרוסופט, 10 או את ערו/ 10את נענע 

יובהר כי אי� בתנייה זו כדי למנוע ממיקרוסופט אונליי� לרכוש תכני� ג� "). תניית הבלעדיות"

מיקרוסופט אונליי� צפויה א" להוסי" ,  הצדדי�יולאור המידע שהביאו בפני, ממקורות אחרי�

  . ולעשות כ�

  

בכל , פי הנחיות מיקרוסופט העולמית�עניינה של הכבילה הרביעית בהתחייבות הצדדי� לפעול על

 המציגי� תכני� אשר שותפו בהתא� אינטרנטהקשור להצגת תכני� פרסומיי� באות� דפי 

                                                      

לחוק ההגבלי� ) 1)(א(43ראו קביעה לפי סעי" , על סיווגו של שיתו" פעולה מעי� זה כמיז� משות" וכהסדר כובל 1

 3012980 הגבלי עסקיי, 4.1' ס, מ" בדבר הסדר כובל בי� חברות הסעה ביעדי� תיור בע�1988ח"התשמ, העסקיי�

)2001.( 
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נועדו למנוע הצגה של תכני� בלתי הולמי� , שעניינ� תוכ� ועיצוב פרסומות, הנחיות אלה. להסדר

מבקשת מיקרוסופט לפקח על הצגת , בי� היתר. ב"הטעיית צרכני� וכיו, מיקרוסופטלשיטתה של 

  ").תניית הכפיפות להנחיות מיקרוסופט: "להל� (ל"מתחריה בדפי� הנפרסומות של 

  

   על התחרותההסדרהשפעת . 4

, ידי בית הדי� להגבלי� העסקיי��הגעתי למסקנה כי אי� מניעה ממת� פטור מאישור ההסדר על

  .  מ� הטעמי� האמורי� להל�וזאת

  

 ובתחו� אינטרנטמ� הנתוני� שבפניי עולה כי נתחי השוק של הצדדי� להסדר בתחו� התוכ� ב

הצדדי� להסדר ניצבי� מתחרי� עוד עולה כי מול .  אינ� משמעותיי�אינטרנטהפרסו� ב

רי דוגמת את, אינטרנטבה� ג� שחקני� מרכזיי� בתחו� התוכ� והפרסו� ב, מקומיי� רבי�

Ynet ,וואלה! ,Makoל"עוד ניצבי� מול הצדדי� להסכ� ג� אתרי� אחרי� הפועלי� בחו.  ועוד ,

כמו ג� אפשרויות פרסו� למפרסמי� ,  ישראליי�לגולשי�והמציעי� ג� ה� תכני� רלוונטיי� 

 בהקשר זה יוזכר כי לא תוגבל זכותה של מיקרוסופט אונליי� לרכוש תכני� ג� .ישראליי�

 בלעדיות בשימוש בשירותי� וביישומי� תהא לא 10 כי לנענע ,עוד יוזכר  .פי�ממקורות נוס

חלק , וכי מכל מקו�, המקווני� של מיקרוסופט אשר הועמדו לרשותה במסגרת ההסכ�

. מציעי� שירותי� ויישומי� דומי�, בי� באר/ ובי� מחו/ לה, ממתחריה� של הצדדי� להסדר

כר של השווקי� � מגבילות את התחרות בחלק ני עולה כי הכבילות שבהסדר אינמכל אלה

קיימת אפשרות כי הסינרגיה שבי� הצדדי� להסדר תאפשר להציב ,  יתירה מכ0.המושפעי� ממנו

.  אינטרנטאשר תביא להגברת התחרות בתחו� הפרסו� ב, בפני המפרסמי� פלטפורמה חילופית

את התחרות בחלק ניכר של המסקנה העולה מ� האמור לעיל היא כי הכבילות אינ� מגבילות 

  . השוק

  

וכ� בשיתו" , יישומי� ושירותי� מקווני�, עניינו של ההסדר הוא בשיתו" תכני�, כאמור לעיל

  . הכבילות שבהסדר נחוצות למימוש עיקרו, כפי שיוסבר להל�. פעולה בתחו� המכירות והשיווק

  

והוא נועד לסייע , בפניישיתו" הפעולה הנוגע למכירות ולשיווק מהווה חלק עיקרי בהסדר ש

שיתו" הפעולה האמור .  נשוא שיתו" הפעולהאינטרנטלצדדי� להסדר למשו0 מפרסמי� לדפי ה

מ� היכולת להציע למפרסמי� חבילות פרסו� מפולחות לפי , יחדיו, יאפשר לצדדי� להסדר ליהנות

 מ� היכולת וכ�,  יכולת שמקורה בשירותי� וביישומי� מביתה של מיקרוסופט–נתוני גולשי� 

יוש� אל לב כי הצדדי� הגבילו את היק" . 10לקשור את המדיה שברשות� לתוכ� שמקורו בנענע 

וכי , לשירותי� וליישומי� המשותפי� במסגרת ההסדר, שיתו" הפעולה במכירות ובשיווק לתכני�

  . ה� יוסיפו לפעול בנפרד לקידו� התכני� שאינ� נושא לשיתו" הפעולה

  

למש0 ,  יצוי� כי הגבלת התחרות בי� צדדי� לפעילות עסקית משותפת,תחרותבאשר לתניית אי ה

משמשת לרוב להבטחת יציבות הפעילות העסקית ומהווה , תקופת שיתו" הפעולה העסקי ביניה�

הצדדי� הגבילו את יכולת� , כזכור. תנאי לנכונות הצדדי� לה להשקיע בה מהונ� וממרצ�

שה� דומות מבחינת סדר גודל� ומהות� , כ� אחרותלהתקשר ע� אחרי� בעסקאות שיתו" תו
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מ� . וזאת למש0 תקופת שיתו" הפעולה ביניה�, בכפו" לחריגי� אשר פורטו לעיל, להסדר שבפניי

הנתוני� שבפניי עולה כי האמור לעיל באשר לרציונל להגבלת התחרות בי� צדדי� לפעילות עסקית 

הכרו0 בי� ,  הפעולה העסקי של הצדדי� למיז�לאור אופיו של שיתו", משותפת תק" ג� בענייננו

   . ובשיתו" פעולה בתחו� השיווקבהקמת גו" מכירות מאוחדהיתר 

  

 10לפיה התחייבה נענע , ג� לתניית הבלעדיות, בהקשר זה, האמור בנוגע לתניית אי התחרות נכו�

 באה להג� ג� תניית הבלעדיות. בכפו" לחריגי�, MSNלהציג את תכניה רק באתרה שלה ובאתר 

, משכ0. ולהבטיח את שיתו" הפעולה העסקי, על השקעותיה� של הצדדי� בפעילות המשותפת

  .  נחוצה היא לקיומו של ההסדר

  

במסגרת שיתו" הפעולה . תניית הכפיפות להנחיות מיקרוסופט נחוצה א" היא למימוש ההסדר

וב סמליליה� של השתיי� ידי שיל�בי� היתר על, 10ישולבו המותגי� של מיקרוסופט ושל נענע 

ל הוא "מטרתה של התנייה הנ.  המציגי� תכני� אשר שותפו בהתא� להסדראינטרנטבדפי ה

, אינטרנטלהבטיח בידול אפקטיבי של שירותי ויישומי מיקרוסופט משירותי� ויישומי� אחרי� ב

  . לא יתאפשר שיתו" הפעולה בי� הצדדי� להסדר, בהיעדרה. וכ� למנוע את דילול מותגיה

  

וכי אי� בו , ברי כי עיקרו של ההסדר הכובל אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, לאור האמור

  . כבילות שאינ� נחוצות למימוש עיקרו

  

  סו� דבר. 4

 14ראיתי לנכו� להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעי" , לאחר שנועצתי בוועדה לפטורי� ומיזוגי�

נתונה , לחוק) א(15בהתא� לסעי" . המבוקשי�לחוק ההגבלי� העסקיי� ולהעניק את הפטורי� 

ארגו� , ידי איגוד עסקי� יו� בפני אב בית הדי� להגבלי� עסקיי� על45החלטתי זו לערר בתו0 

  .צרכני� או כל אד� העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו נית� הפטור
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