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

  בדבר מת� פטור מאישור הסדר כובל

 �  וטלטל ערוצי תקשוב בע"מ .Microsoft Online Incלהסדר בי

  

  . פתח דבר1

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

(להל�:  .Microsoft Online Incמ� החובה לקבל את אישור בית הדי� להגבלי� עסקיי� להסדר בי� 

. ")הצדדי�") (להל� ביחד: "וואלה(להל�: " וטלטל ערוצי תקשוב בע"מ ")אונליי� מייקרוסופט"

  . עניינו של ההסדר בשיתו" תכני� באינטרנט ובשיתו" פעולה בתחו� המכירות והשיווק

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

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

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

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

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

  הנימוקי� שיפורטו להל�.

  

  . ההסכ� והצדדי� לו2

 ומושבה") מיקרוסופט(להל�: " Microsoft Corporation, היא חברת בת של אונליי� מיקרוסופט

בארה"ב.  מיקרוסופט אונליי� עוסקת בניהול נכסי� מקווני� של מיקרוסופט. מיקרוסופט מציעה 

בי� היתר מפעילה את ו ,שירותי� ויישומי� מקווני� שוני� באמצעות שרתיה הפרוסי� בעול�

 ) וכיו"ב.Bing), מנוע חיפוש (Hotmailוכ� מספקת שירותי דוא"ל (ישראל  MSN האינטרנט אתר

קידו� מיקרוסופט פועלת בישראל, באמצעות חברות בנות, ג� בתחומי המחקר והפיתוח, 

והתמיכה הטכנית. מיקרוסופט ומיקרוסופט אונליי� לא עוסקות וא" לא עסקו בהפקת המכירות, 

  תכני� בישראל.

 (להל�: היא חברה פרטית, בבעלות מלאה של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וואלה

בנות וחברות קשורות, במת� מגוו� שירותי� בתחו� �. וואלה פועלת, באמצעות חברות")בזק"

), הפעלת Walla( האינטרנט ובה�: הפעלת אתרי תוכ� ובראש� הפורטל האינטרנטי "וואלה"

  הפעלת לוחות מקווני�. ו אתרי סחר אלקטרוני
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יישומי� של בפרסו� באתרי� ושטחי של ותפעול  ההינו מכירנשוא בקשה זו עניינו של ההסכ� 

  מיקרוסופט אונליי� בישראל על ידי וואלה. 

במסגרת הצדדי� הסכימו לפעול בצוותא לשיווק ולקידו� המכירות בתחו� פעילות� המשות", 

, במיקרוסופט אונליי�תקצה וואלה אנשי מכירות אשר יטפלו במכירת שטחי פרסו�  פעילות זו

על פי ההסכ�  וד.ועייעשה שימוש בסמליל של מיקרוסופט, משות",  היגוי וניהולצוות  �קוי

  צדדי�. י� הההכנסות ממכירת שטחי הפרסו� בפלטפורמות יתחלקו ב

שנה אחת ובסיומה יתחדש באופ� אוטומטי לתקופות של  פי ההסכ� יימש. שיתו" הפעולה�על

שרות לכדי ית� אחד הצדדי� הודעה בדבר רצונו להביא את ההתקישנה בכל פע�, אלא א� כ� 

   .1סיו�

  . הכבילות שבהסדר3

סביב שיתו" הפעולה בתחו� מכירת שטחי  כול� סובבותו מספר כבילות נכללו בהסדר שבפני

  . ואופ� הביצוע של שיתו" פעולה זההפרסו� 

עניינה שיתו" הפעולה שבי� וואלה ומיקרוסופט אונליי� בהסכ� שבפני כאמור, הכבילה המרכזית 

שיתו" הפעולה בי� הצדדי� תקצה וואלה מספר עובדי� במסגרת פרסו�. לעניי� מכירת שטחי 

במכירת שטחי הפרסו� בפלטפורמות (מרבית� במקביל לעיסוקי� אחרי�). החוזה  עסקושי

 . כמו כ� יכלול שיתו" הפעולה התכנסויות של מיקרוסופט אונליי�להמפרסמי�  בי�הסופי ייחת� 

  ויער. תיאו� שוט" בי� אנשי התפעול של הצדדי�.  פקח על ביצוע ההסכ�שי צוות היגוי

שיתו" פעולה כזה בי� מתחרי� (או למצער, מתחרי� פוטנציאליי� שכ� עובר לבקשה זו מכירת 

 ,, בפרט בתחו� התחרות ביניה�בע"מ) 10שטחי הפרסו� של מיקרוסופט אונליי� בוצעה בידי נענע 

   2מהווה הסדר כובל.

 , ובכלל זהתנאי מכירת הפרסו�על פי ההסכ� שבפני, תקבע מיקרוסופט אונליי� את נוס", ב

אתרי מיקרוסופט זכאית מיקרוסופט אונליי� לקבוע מחיר מינימלי למכירת שטחי הפרסו� ב

 הגבלות על זהות הגופי� לה� תהא רשאית הסכ� כולל הכמו כ�,  (א. לא באתרי וואלה). אונליי�

נוגעות לזכויות השימוש בהסכ� נוספות . כבילות אונליי� טמיקרוסופו� בשטחי פרס למכור וואלה

על  איסור) של מיקרוסופט ולAuthorized Sales Representativeבלוגו "נציג המכירות המורשה" (

כולל ההסכ� תניית בלעדיות  לבסו", התקשרות ע� מתחרי� בינלאומיי� של מיקרוסופט.

יי� שלא להתקשר ע� כל גור� אחר בתחו� מכירת שטחי התחייבה מיקרוסופט אונלבמסגרתה 

  . וא" לא למכור שטחי פרסו� בעצמהמלבד וואלה הפרסו� 

  

                                                      
בע"מ אשר זכה לפטור  10בי� מיקרוסופט אונליי� לבי� נענע  2010יצויי� כי להסדר זה קד� הסדר דומה משנת  1

ונענע  .Microsoft Online Incור הסדר כובל להסדר בי� מאישור הסדר כובל, ראו החלטה בדבר מת� פטור מאיש

  . 5001565 עסקיי� הגבלי� 2010; בע"מ 10

 2002, מדינת ישראל נ' אהלי& יעקב בע"מ�) �: ת"פ (מחוזי יראועל הסדר שעניינו שיווק משות" כהסדר כובל  2

ק.א.ל קווי אוויר למטע� החלטה בדבר מת� פטור מאישור הסדר כובל להסדר בי�  ;9ס'  – 3015193הגבלי� עסקיי� 

  .5ס'  – 5001964 הגבלי� עסקיי� Lufthansa Cargo AG ,2012בע"מ ובי� חברת התעופה 
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  על התחרות ההסדרהשפעת . 4

. כ., וואלה תחו� הפרסו� באינטרנטתחרות בהחשש המרכזי העולה מ� ההסדר הינו לפגיעה ב

הפרסו� באינטרנט וקיי� חשש כי הינה מתחרה משמעותי בעל היק" פעילות לא מבוטל בתחו� 

שיתו" פעולה בינה לבי� גורמי� אחרי� הפעילי� בתחו� זה יביא להגדלת נתח השוק שבידיה עד 

כדי יצירת כוח שוק בידי הגופי� משתפי הפעולה. אול�, מבדיקת הדברי� עולה כי השפעתו של 

  ההסדר על התחרות הינה מצומצמת ביותר.

יק" הפעילות של מיקרוסופט אונליי� הינו מצומצ� והיא מהווה הבדיקת הרשות העלתה כי כ., 

בנוס" למיקרוסופט אונליי� ולוואלה פועלי�  בתחו� הפרסו� באינטרנט.מתחרה קט� ביותר 

, ממיקרוסופט אונליי�קפי פעילות גדולי� בהרבה ימספר מתחרי� משמעותיי� בעלי הבתחו� 

רי קשת בע"מ), נענע, תפוז וכ� מתחרי� (ידיעות אינטרנט בע"מ), מאקו (שידו Ynetבה� 

   .Facebook �) וYoutube(כולל אתר הוידאו  Googleבינלאומיי� כגו� 

שהחלה לפעול  ועדת המדרוג למדידת שיעורי הגלישה באינטרנט (ע"ר)הדברי� נתמכי� א" בנתוני 

 ל בישראלהינו האתר בעל שיעור החשיפה הגדו 3!מנתוני הועדה עולה כי אתר וואלה .לאחרונה

הינ�  או בזק 4בבעלות וואלה) הגבוה ביותר. ג� אתרי� אחרי� Real Usersוע� מספר הגולשי� (

את  כזהמרַ  5אתר מיקרוסופטמנגד, בעלי שיעורי חשיפה גבוהי� ומושכי� גולשי� רבי�. 

 ה השניהפלטפורמות מייקרוסופט מוש. תנועה מעטה יותר באופ� משמעותי והוא מדורג בעשירי

  . של אתרי האינטרנט מבחינת כמות הגולשי� היחודיי� בו (המבטאת את שיעור החשיפה שלו)

על פיה�  הקריטריוני�ונתוני� אחרי� כגו� מש. השהיה באתר האינטרנט הינ� כמות הגולשי� 

לאור נתוני  .מחירי הפרסו� באינטרנט ג� נגזרי� מה�והיכ� לפרס� מפרסמי� מחליטי� 

הרי וכפי שעולה משיחות ע� גורמי� הפועלי� בתחו� מיקרוסופט אונליי� החשיפה הנמוכי� של 

  עט ביותר.ומ פרסומית שמדובר באתר בעל נפח פעילות

, הרי על ידי מיקרוסופט אונליי� למכירת הפרסו� תניה בדבר קביעת מחיר מינימליבאשר ל

וואלה, כשליחתה של וכי  ות מסוג זה נועדו להבטיח שמירה על ער. המכר עבור הבעלי� שלותניש

הדברי�  מיקרוסופט אונליי�, תגייס מפרסמי� אשר הולמי� את דרישות מיקרוסופט אונליי�.

והסכמי הפרסו� עבור מיקרוסופט אונליי�  בפרט במצב זה שבו וואלה משמשת כמתוו.נכוני� 

ת השפעה של ממש על בעל האינזו תניה ג�  .למפרסמי�מיקרוסופט אונליי� ישירות בי� נחתמי� 

מספר וזהות נוכח ולשיתו" הפעולה  נוכח הגידול הקט� בנתח השוק המצרפי של הצדדי�התחרות 

  . בתחו�הנוספי�  המתחרי�

באשר לתניה בדבר הגבלת זהות המפרסמי� בפלטפורמות, הגבלה זו מעלה לכאורה חשש 

. אול�, יקרוסופט אונליי�מנע מה� לפרס� במישי ) בפני המפרסמי�Foreclosureלחסימת השוק (

 ,ביחס לפרסו� בוואלה ולא   אונליי� במיקרוסופטחלה א. ורק ביחס לפרסו� זו  מכיוו� שמגבלה 

נתח השוק הקט� של לאור , הרי ששהוא האתר בעל החשיבות הרבה יותר עבור המפרסמי�

                                                      
  www.walla.co.ilבכתובת  3

  www.yad2.co.ilבכתובת  2כגו� יד 4

  www.il.msn.comבכתובת  5
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ו� פרס מנע מה� מלרכוש שטחינהמפרסמי� אשר חשש כי  לא מתקיי�מיקרוסופט אונליי� 

  יוותרו בלא אפיקי פרסו� מספקי�.  במיקרוסופט אונליי�

מיקרוסופט לפיה התחייבה  ג� לתניית הבלעדיות, נכו� הגבלת זהות המפרסמי�האמור בנוגע ל

שלא להתקשר בהסכ� דומה ע� גור� אחר, פרט לוואלה. תניה זו נועדה להבטיח כי  אונליי�

 "רכיבה חופשית"במיקרוסופט אונליי� לא יסוכל בדר. של מאמצי וואלה לקד� את הפרסו� 

)free riding על גבי מאמצי� אלו. אול� בשי� לב לנפח פעילותה הקט� של מיקרוסופט אונליי� (

הדבר אינו צפוי לחסו� ערו3 פרסו� בפני סוכני מכירות אחרי�. בנוס" על כ., תניה זו תחול 

תקופת צינו�") תוכל מיקרוסופט אונליי� לשוב במש. תקופת ההסכ� בלבד ולאחריו (וללא "

  ולמכור שטחי פרסו� בעצמה או באמצעות אחרי�. 

לשיווק שטחי  לסיכו�, מדובר בהסכ� לשיתו" פעולה, אופקי, בי� וואלה ומיקרוסופט אונליי�

הצדדי� להסדר טענו בפני כי שיתו" הפעולה נשוא ההסכ� . הפרסו� של מיקרוסופט אונליי�

בעלת פעילות מוגבלת בישראל, שיווק אפקטיבי של שטחי  שהינהרוסופט אונליי�, אפשר למיקי

הפרסו� המצומצמי� שלה בישראל, וכי הדבר נחו3 לה נוכח גודלה המוגבל והסתמכותה בשני� 

בשי� לב לכ. ששיתו" הפעולה אינו מעלה חשש לפגיעה בתחרות האחרונות על צדדי� שלישיי�. 

הקט� שבידי מיקרוסופט אונליי� ובשי� לכ. שהכבילות השונות  או בציבור, נוכח נתח השוק

בהסכ� הינ� כבילות התומכות בעצ� קיו� שיתו" הפעולה ואי� בה� כשלעצמ� כדי להוסי" על 

  ניתוח השפעת שיתו" פעולה, מצאתי לנכו� להעניק לו פטור.

  

  . סו� דבר4

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

תוקפו של פטור זה הינו לשלוש לחוק ההגבלי� העסקיי� ולהעניק את הפטורי� המבוקשי�. 

  שני� מהיו�.

יו� בפני אב בית הדי� להגבלי�  45(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר בתו. 15 לסעי"בהתא� 

היפגע מההסדר הכובל עליו נית� ידי איגוד עסקי, ארגו� צרכני� או כל אד� העלול ל�עסקיי� על

  הפטור.

  

  

  פרופ' דיויד גילה

  הממונה על הגבלי� עסקיי�

  ' תשרי תשע"גח ירושלי�, 

  2012ספטמבר  24                 

 

 


