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

  בדבר מת� פטור מאישור הסדר כובל

  מדרוג לסקרי שיעורי גלישה באינטרנט וועדת להסדר בי� חברי

  

  פתח דבר. 1

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

י� עסקיי� להסדר בי� חברי וועדת מדרוג לסקרי ית הדי� להגבלמ� החובה לקבל את אישור ב

המעוג� , עניינו של ההסדר. שהיא עמותה בתהליכי רישו�, ")הוועדה: "להל� (גלישה באינטרנט

 הערכה,  הוא בהקמת עמותה שתכליתה לייסד מנגנו� מוסכ� למחקר,בתקנונה של הוועדה

. אינטרנט ודירוג� של אתרי אינטרנטמושיות בלרבות השי, אינטרנטוקביעה של שיעורי גלישה ב

  . וגורמי מדיה המפעילי� אתרי� באינטרנטמשרדי פרסו�  נמני�עמותה  המייסדיעל 

  

") הרשות: "להל�(במסגרת הטיפול בבקשת הפטור התייחסו אנשי צוות רשות ההגבלי� העסקיי� 

כפי . ל תקנו� הוועדה בנוסחי� המוקדמי� שלחששות התחרותיי� שעלו ממספר הסדרי� שנקבעו

כל החששות עליה� הצביעה הרשות זכו למענה בנוסח התקנו� הסופי והמעודכ� , שיובהר להל�

עולה מהתקנו� ספק אבהיר כי פטור זה מתייחס א. ורק להסדר כפי שהוא  למע� הסר. שבפניי

במהל. וכי כל שינוי בתקנו� באות� ענייני� לה� נדרשה הרשות ,  הרשותהמעודכ� שהוצג בפני

  .  אינו חוסה תחת פטור זה, או בענייני� אחרי� בעלי השלכות תחרותיות,הבדיקה

  

כמו ג� את השפעתו האפשרית על התחרות בשווקי� , לאחר שבחנתי את ההסדרו, לאור זאת

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

כי עיקרו של ההסדר אינו , ש בתחרות בשווקי� המושפעי� מ� ההסדרפוגעות פגיעה של ממ

מטעמי� אלו . ווכי אי� בו כבילות שאינ� נחוצות למימוש עיקר, בהפחתת התחרות או במניעתה

: להל� (�1988ח"התשמ,  לחוק ההגבלי� העסקיי�14כי ההסדר ראוי לפטור לפי סעי" , מצאתי

  .בשל הנימוקי� שיפורטו להל� ,")החוק"

  

   והצדדי לוהסכה. 2

יתו לאסו" ולייצר אשר תכל, מסדיר את הקמתו ואת הפעלתו של מיז� משות"תקנו� הוועדה 

משרדי , היו�נכו� ל, במיז� זה חברי�.  ככלי פרסו�אינטרנטייעל את השימוש במידע אשר יוכל ל
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מטרתה  .תתאפשר ג� חבירת� של מפרסמי�, הרשותובעקבות הערות , פרסו� ואתרי אינטרנט

ידי מדידה ודירוג של �בי� היתר על, אינטרנט י היא למדוד צריכה של אתרהוועדההעיקרית של 

 לדירוג הוועדהבנוס" תפעל . אות�ושל הערכת הגולשי� , של הפופולאריות שלה�, ה�התעבורה ב

תבצע מחקרי� ותספק לחבריה נתוני� שוני� אודות , ל"פי תוצאות המדידה הנ� עלאינטרנטאתרי 

הערכה ,  מנגנו� מוסכ� למחקרתייסדמ הוועדה, מנת להגשי� מטרות אלו�על. שימוש באינטרנטה

. אינטרנט ודירוג� של אתרי אינטרנטלרבות השימושיות ב, אינטרנטוקביעה של שיעורי גלישה ב

הנתוני� שיופקו .  עמה תתקשר וועדת המדרוגידי חברה חיצונית� בפועל תיער. המדידה על

, )�user centricרכיב ה(מדידת התנהגות גולשי� באמצעות פאנל : ה רכיבי�יתבססו על שלוש

וסקרי� שיופנו , )�site centricרכיב ה(מדידת תנועת והתנהגות גולשי� באתרי� חברי הוועדה 

  . באופ� אקראי אל גולשי� שיגיעו לאתרי� החברי�

  

על משרדי הפרסו� . כבר היו� חברי� בוועדה משרדי פרסו� ואתרי אינטרנט, כאמור לעיל

נתח השוק המצרפי של ומכא� ש,  באר/גדולי�מההחברי� בוועדה נמני� ג� משרדי פרסו� 

   .הוא משמעותיבשוק הפרסו� החברי� במיז� משרדי הפרסו� 

  

שניי� מ� השחקני� המשמעותיי� ביותר הואיל ו, שוני� ה� פני הדברי� באשר לאתרי האינטרנט

כ� נעדרי� מהוועדה אתרי� .  אינ� חברי� בוועדה נכו� להיו�,!�walla וynet אתרי האינטרנט –

המספקי� ג� ה� תוכ� ופרסו� המיועדי� לקהל , אריי� אליה� גולשי� ג� ישראלי�זרי� פופל

שנתח השוק המצרפי של ,  בהמש. הניתוחמצאנו לנכו� להניח לחומרא, � זאתיחד ע. הישראלי

משו� ה� , כפי שעוד יפורט להל�, זאת.  א" הואיחברי הוועדה בתחו� האינטרנט יהיה משמעות

, בראי התחרות, וה� משו� החשיבות, תר אתרי� אליהשלוועדה עצמה עניי� בצירו" כמה שיו

  . למיז� מעי� זה, שבה� גדולי� כקטני�, לאפשרות החבירה של אתרי�

  

 י בפעילותתתפוס הוועדה עצמה חלק משמעות, פעילותהע� תחילת , בנוס" לכ. נית� להניח כי

  . אינטרנטתרי אשל מדרוג ה והמדידה

  

 נוגעת ,כמו ג� ההשפעות התחרותיות הנובעות ממנה, פעילות הוועדהמהאמור עד כא� עולה ש

חו� מדידת ומדרוג אתרי אינטרנט ותהתוכ� בתחו� ,  תחו� הפרסו�–לשלושה תחומי� עיקריי� 

בנתח , באופ� מצרפי, ויי� להחזיקאו צפ, כ� עולה שהוועדה והחברי� בה מחזיקי�. נטרנטהאי

  . בכל אחד מתחומי הפעילות הנזכרי�שוק משמעותי 

  

נכללו בתקנו� הסדרי� המאפשרי� ג� , בעקבות הערות הרשות, להשלמת התמונה יוזכר כי

  . כפי שיפורט להל�, למפרסמי� להיות חברי� בוועדה
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   על התחרותההסדרהשפעת . 3

ו� הפעלת ה� בתחו� הפרסו� וה� בתח, תו" פעולה בי� מתחרי� כרוכה בשיהוועדההקמת , כאמור

, בי� חברי הוועדה לבי� עצמ�, שיתו" פעולה זה מעורר מספר חששות לפגיעה בתחרות .האתרי�

בפרט קיי� החשש שמא ישתמשו חברי הוועדה . ובי� חברי הוועדה למתחריה� שאינ� חברי� בה

שיתו" פעולה או תיאו� בתחומי� החורגי� , בפלטפורמה של וועדת המדרוג לש� העברת מידע

מניעת הצטרפות� של חשש מפני עוד קיי� . תבאופ� העלול לפגוע בתחרו, מתחו� פעילות הוועדה

לבסו" קיי� חשש נוס" מפני פגיעה בתחרות בתחו� . מתחריה� של חברי הוועדה אל הוועדה

  . נט תחו� מדידת ומדרוג אתרי האינטר–פעילות המיז� המשות" עצמו 

  

,  לחוק14 לי לפי סעי" צאתי לנכו� להשתמש בסמכות הנתונהמ, ל"על א" החששות הנ, אול�

  . וזאת מ� הטעמי� שיפורטו להל�, ולפטור את ההסדר

   

  שיתו� פעולה ותיאו,  העברת מידע3.1

, � אסורי� נעשי� בסתרשיתופי פעולה או תיאומי, העברות מידע, ומטבע הדברי�, בדר. כלל

לפעולות אסורות שכאלה חוברי� בדר. כלל . מי שצפוי להיפגע מהפעלת כוח שוק ינייהרחק מע

 בטר� זה תוק�, בהתא� לנוסחו הקוד� של התקנו�.  אינטרסי� דומי� או זהי�גורמי� בעלי

מכא� . התאפשרה חברות� של משרדי פרסו� ושל אתרי אינטרנט בלבד, בעקבות הערות הרשות

 מקו� מפגש סגור בי� משרדי פרסו�  עלולה לשמששהייתה – תשמש הוועדה  שמאלה החששע

החורגי� מעבר לענייני� שיתו" פעולה  כפלטפורמה להעברת מידע או ל– ואתרי אינטרנט

  .  כלפי המפרסמי�לתיאו� אסור וא" כפלטפורמה, הקשורי� להתנהלות הוועדה

  

מי� לחבור לוועדה פרסנוסח התקנו� המעודכ� מאפשר ג� למ, בעקבות הערות הרשות, כאמור

, נוכחות� של שלושה סוגי חברי� אשר לה� אינטרסי� שוני�. הלגופי� שבמסגרת הולפעול בה ו

תקהה את , והמפרסמי� מזה, אתרי האינטרנט מזה,  משרדי הפרסו� מזה–ולעיתי� א" נוגדי� 

פי  כוח שוק כלה שלהפעליצירה והחשש שמא קבוצת חברי� אחת תנצל את הוועדה כפלטפורמה ל

  . האחרונה על הקבוצות האחרותוזאת בשל הפיקוח של , קבוצה אחרת

  

בעקבות הערות הרשות נקבעו בתקנו� הסדרי� נוספי� אשר מטרת� למנוע את זליגת שיתו" 

בי� היתר אוסר התקנו� המעודכ� שבפניי על . הפעולה בי� החברי� בוועדה לתחומי� נוספי�

בי� חברי , מטרות הוועדה המפורטות בתקנו�לנטרנט או העברת מידע שאינו נוגע למדידת אתרי אי

כפופה תהא כ� קובע התקנו� כי הוספת מטרות לתקנו� הוועדה תובא לבחינת הממונה ו. הוועדה

  . להחלטתו
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  וועדהחברות בהוועדה מפני חברי  חסימת מתחרי 3.2

 בהיעדר גישה .חסימת מתחרי חברי הוועדה מפני חברות בה עלולה להביא לפגיעה קשה בה�

שכ� , עלול תחו� האינטרנט להיחס� בפני משרדי הפרסו� שאינ� חברי� בוועדה, לנתוני הוועדה

. היעדר הנתוני� האמורי� עלול להשפיע לרעה על איכות השירותי� שיוכלו לספק ללקוחותיה�

 ,חסימת החברות של אתרי האינטרנט בוועדה עלולה למנוע מה� הכנסות מפרסו�, באופ� דומה

הכלי� שמציעה הוועדה ו המידעשכ� , ולהקשות על התחרות בינ� לבי� האתרי� חברי הוועדה

אתר ,  לש� המחשה.לא יהיו זמיני� עבור�,  תכנו� והערכת אפקטיביות הפרסו� באינטרנטלש�

יתקשה להציג נתוני� על שיעור החשיפה , אינטרנט שלא יהיה חבר בוועדה ולא ייכלל במדרוג

ובוודאי יתקשה להציג נתוני� ברי השוואה לאלה של , לוח הגולשי� באתראו על פי, לאתר

בכ. עלולה להיגר� לאתר שנותר מחו/ לוועדה נחיתות .  אשר כ� חברי� בוועדההאתרי�

בראי ,  נודעת חשיבות רבהאלו בותמסי. ידי הוועדה� בהשוואה לאתרי� הנמדדי� עליתתחרות

  . ה� לאתרי האינטרנט, רדי הפרסו� ה� למשדה לחברות בווע להבטחת גישה פתוחה,התחרות

  

להקהות את החשש מפני צפוי  הפיקוח ההדדי של קבוצות החברי� השונות ,ג� בהקשר זה

ככל שאלה יבחרו , והמפרסמי�(משרדי הפרסו� . חסימת דרכ� של מצטרפי� חדשי� אל המיז�

צירו" . זיל את עלותומעונייני� להשיא את יעילות הפרסו� באינטרנט ולהו) להצטר" לוועדה

, אתרי� נוספי� יאפשר לה� להשוות בי� מספר גדול יותר של אתרי� ולתחר ביניה� ביתר קלות

  מעונייני�משרדי הפרסו� לא יהיו , משכ.. ישפר את איכות המדידה ויחזק את תוק" הנתוני�

  . להערי� חסמי� על כניסת� של אתרי אינטרנט

  

,  כמו כ�.להגדיל את מספר רוכשי שטחי הפרסו� שבבעלות�אתרי האינטרנט מעונייני� , מנגד

הסתמכות� של יותר ויותר משרדי פרסו� ומפרסמי� על תוצאות המדידה בוועדה תאותת על 

ג� אתרי האינטרנט , משכ..  השוני�אינטרנטאתרי הועל יעילות הפרסו� ב, תוקפ� של הנתוני�

צפויי� למנוע יצירת� של ויהיו , ל המיז�לא יהיו מעונייני� בחסימת דרכ� של משרדי פרסו� א

  . חסמי� בפני כניסת� של משרדי פרסו� או מפרסמי�

  

 עליה� הוא לכל חבר קיי� עניי� בכניסת� של חברי� נוספי� מאותה קבוצת חברי�, יתירה מכ.

, לכל אחד מהחברי� עניי� בשיפור המדידה ובחיזוק תוקפ� של הנתוני�, כאמורש משו�, נמנה

  . אשר צפויי� להביא יותר ויותר גורמי� בתחו� להסתמ. על הנתוני� אשר יופקו בוועדה

  

נקבעו , בנוס" לתמריצי� האינהרנטיי� של חברי הוועדה לפעול להרחבת שורות החברי� בה

  מסייעותה�ג� ואשר , סדרת החברות וההצטרפות לוועדהבתקנו� הוועדה הוראות שעניינ� ה

 . חברי הוועדה מפני הגישה למיז�� שללהפיג את החשש השני מפני חסימת דרכ� של מתחרי

תוק� נוסחו הקוד� של התקנו� כ. שמרחב שיקול הדעת של הוועדה , בעקבות הערות הרשות

 � ה באמות מידה אובייקטיביותוהחברות מותנית בעמיד, בקבלת חברי� חדשי� צומצ� עד מאד

 ולמש. שנה פעולת המועמד בישראל דר. קבע, ו�הצהרת המועמד על היעדר הרשעות שיש עמ� קל

 בתקנו� א" נקבע מפורשות כי . כמפורט להל�,נטילת התחייבויות שונותכ� ו, מיו� הרישו� כדי�
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או , מספר העובדי� בו,  הכספי שלומחזורהגודל , החברות בוועדה לא תותנה בגודלו של החבר

  . תחו� התמחותו

  

בדיקת הסדרי� . עוד נקבעו בתקנו� ההסדרי� הנוגעי� לחלוקת נטל המימו� בי� חברי הוועדה

העלתה כי ה� אינ� מציבי� חס� משמעותי בפני , אשר חלק� תוק� בעקבות הערות הרשות, אלה

מי� קטני� יחסית לשוק אפילו מדובר בגור,  המבקשי� לחבור לפעילות הוועדה חדשי�גורמי�

  . שבו ה� פועלי�

  

 על עצמו את ההתחייבויות אשר קיבלו,  כל משרד פרסו� החבר באיגוד הפרסו�,פי התקנו��על

בנוס" . ל הזכויות המוקנות לחברי הוועדהליהנות מכיוכל להיות חבר בוועדה ו,  בתקנו�הקבועות

וד בהתחייבויות בה� נדרש לעמוד  א. אינו יכול לעמש לחבור לוועדהמשרד פרסו� המבק, לכ.

למעט זכות ייהנה מכל הזכויות של חבר רגיל  אשר  ,לוועדה כחבר מיוחדיוכל להתקבל , חבר רגיל

 עליו קט� מזה אשר היה מוטל עליו לו  המושתואשר נטל ההתחייבויות, הצבעה בוועדה ובגופיה

   .היה חבר רגיל

  

חברות , אהחברות מל: סוגי חברויות שוני�נקבע מדרג הכולל שלושה  עבור אתרי האינטרנט

, נלווית או מיוחדת בוועדה ה� בעיקר� דומי�, התנאי� לחברות מלאה. מיוחדתוחברות , נלווית

כל סוג . אשר יידו� בנפרד בהמש., � לאתרלרבות חובת עמידה בתנאי בדבר מינימו� תנועת גולשי

רק חברי וועדה מלאי� זכאי� ל�  או, הזכות לקבל שירותי מדידה ומדרוגחברות מקנה את 

,  על כל סוג חברי�שתהמו התחייבויותנטל הכ� קיימי� הבדלי� ב. להצביע במוסדות הוועדה

המתקשי� לעמוד בנטל המושת על חברי� , אשר נועדו להקל על אות� חברי� מיוחדי� ונלווי�

 להשתלב או ר לוועדה עוד ראוי לציי� כי ג� נציגי� של אתרי אינטרנט זרי� יוכלו לחבו.רגילי�

    . כמפורט בתקנו�,  בדרכי� אחרותבפעילותה

  

של  מיוחדתהנלווית או ה, מלאההחברות העניי� נוס" אשר נדרש לדו� בו בהקשר זה הוא התניית 

, ביו�") uu: "להל�) (unique users( משתמשי� ייחודיי� 10,000בתנועה של לפחות חברת מדיה 

מבדיקת הרשות עולה כי  1.יו� בuu20,000 בתנועה של צת מדיהקבו של  כאמורחברותהוהתניית 

בעל  ביו� נחשב אתר uu10,000אתר שאליו גולשי� רק . הר" האמור מהווה חס� נמו. ביותר

או וממילא קיימת סבירות נמוכה לאפשרות שמשרדי הפרסו� , ביותרתנועה מצומצמת 

קבוצת מדיה הנהנית מתנועה בי לגכ. ג� . המפרסמי� יתעניינו בפרסו� באתרי� מעי� אלה

ימנע ממנה את הסיכו� הכרו. , תנאי זה יקל על פעולת הוועדה.  ביו��uu20,000הנמוכה מ

ומנגד אינה יוצרת , תרומת� למדידה מועטהשר י� קטני� אבהתקשרות ובהתמודדות ע� אתר

  . חס� של ממש בפני כניסת אתרי� חדשי�

  

                                                      

וקו בהפעלת אתר ושעיס, חברת מדיה מוגדרת כיחיד או תאגיד שמקו� מושבו או התאגדותו בישראל, פי התקנו��על 1

, המתנהלות כהתאגדות תפעולית וממשית, ואילו קבוצת מדיה מוגדרת כשתי חברות מדיה או יותר, אינטרנט בודד

  . למטרות עסקיות ולא רק לצורכי מדידה
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, קנו� המעודכ� מאפשר ג� למפרסמי� לחבור אל הוועדההת, בעקבות הערות הרשות, כאמור לעיל

על כל הזכויות והחובות הנלוות בהתא� , בי� כחברי� נלווי� או מיוחדי�, בי� כחברי� רגילי�

  . לסוג החברות

  

י חסימת לאור כל זאת נראה כי ההסדרי� הקבועי� בתקנו� אכ� מפיגי� את החשש מפנ

בהקשר .  לוועדה או לנתוני� המופקי� בהפרסמי� מאו, אתרי�, ההצטרפות של משרדי פרסו�

בעיקר משו� שככל שיצטרפו ,  בהלוועדה עצמה אינטרס בהגדלת מספר החברי�א" כי  זה יוזכר

ה� בשל השיפור בדיוק , ידה� כ. צפוי לעלות ער. הנתוני� המופקי� על, אליה יותר גורמי�

בת בסיס ההסכמה סביב שיטת ה� בשל הרח, המדידה הנובע מגידול במדג� האתרי� הנמדדי�

  . הנובעת מעצ� הצטרפות� של אות� גורמי� למיז�, המדידה

  

הוק לגורמי� �התקנו� מאפשר מכירת נתוני� אד, בנוס" להסדרי� הנוגעי� לחברות בוועדה

נקבעה בתקנו� , בעקבות הערות הרשות. שאינ� משרדי פרסו� או אתרי אינטרנט, חיצוניי�

ידי �ג� עלואשר תבטיח אפשרות אמיתית לרכישת� , ו מחירי הנתוני�נוסחה קבועה לפיה יחושב

  .  בוועדה שאינו חברמי

  

   פגיעה בתחרות בתחו פעילות הוועדה3.3

. מבדיקת הרשות עולה כי לא קיי� חשש לפגיעה בתחרות בתחו� מדידת ומדרוג אתרי האינטרנט

ידי �פק לשירותי� המוצעי� עלאי� כיו� גורמי� המציעי� שירותי� המהווי� תחלי" מס, ראשית

מהווה תחלי" חלקי , ידי הגורמי� הפועלי� היו� בתחו��שיטת המדידה המוצעת על :הוועדה

תוקפ� של הנתוני� המופקי� , בנוס". ידי הוועדה� בלבד למדידה המקיפה אשר תבוצע על

ני� וזאת בניגוד לתוקפ� של הנתו, ל נמצא במחלוקת"באמצעות השימוש בשיטות המדידה הנ

ששיטת המדידה שלה היא פרי הסכמת� של חלק , ידי וועדת המדרוג�הצפויי� להיות מופקי� על

שאינ� משרדי , עוד ראוי להזכיר את האפשרות של גורמי� חיצוניי�. גדול מצרכני הנתוני�

  . כמפורט לעיל, הוק�לרכוש נתוני� אד, פרסו� או אתרי אינטרנט

  

 , כלפי ספק שירותי המדידהידי חברי הוועדה�ח מונופסוני עלאי� כל חשש מפני הפעלת כו, כמו כ�

קיומה של . בשוק עולמיומתחרי�  הואיל והגורמי� המציעי� שירותי מדידה ומדרוג פועלי� וזאת

חשש מפני הפעלת ה  את ג�תחרות עולמית בי� גורמי� המציעי� שירותי מדידה ומדרוג מעקרת

  .הוועדהלפי חברי  כידי החברה המודדת�כוח מונופוליסטי על

  

נחה דעתי כי אי� חשש לפגיעה משמעותית בתחרות באיזה מהשווקי� הנוגעי� , לאור כל זאת

  . למיז�

  

  עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה 3.4

הערכה וקביעה של שיעורי גלישה ,  של ההסדר בהקמת מנגנו� מוסכ� למחקרעניינו, כאמור

החבירה בי� הגורמי� השוני� אשר  .אינטרנטודירוג� של אתרי , וות בלרבות השימושי, אינטרנטב

, פני החלופות הקיימות כיו��יטלו חלק בפעילות הוועדה צפויה לסייע בהפקת נתוני� עדיפי� על
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ולאור האמור , לאור זאת 2.וא" להביא לחיסכו� בעלות המצרפית הכרוכה בהפקת נתוני� מסוג זה

עיקרו של ההסדר הכובל אינו בהפחתת התחרות ', אופ� פעולתה וכו, לעיל אודות מטרות הוועדה

  . ואי� בו כבילות שאינ� נחוצות למימוש עיקרו, או במניעתה

   

 בי� מפעילות האתרי� להצלחת המיז� עשויה להיות השפעה חיובית ה� על התחרות, יתירה מכ.

באשר לזירת  :ת אחרי�אתרי� לספקי מדיה פרסומיה� על התחרות בי� מפעילות ה, לבי� עצמ�

, אינטרנטקיומו של מדרוג מוסכ� ומקובל של אתרי , התחרות בי� מפעילות האתרי� לבי� עצמ�

 צפוי לתמר/ ,המאפשר להשוות את נתוני המדרוג של כל אחד מהאתרי� אל מול אלה של מתחריו

רסמי�  ככל שתגדל הסתמכות המפ3.את מפעילות האתרי� להתחרות זו בזו על מיקומ� במדרוג

 התחרות בי� מפעילות להתגברכ. צפויה , ידי הוועדה� על הנתוני� המסופקי� עלאינטרנטב

לא למותר לציי�  . את הכנסותיה� מפרסו� בתו. כ.בשאיפה להגדיל, האתרי� על מיקומ� במדרוג

  ומפרסמי� פרסו�משרדי של �ובפרט ג� צירופ, כפי שנקבע בתקנו�, בהקשר זה כי מבנה הוועדה

אשר עליה� , מכווני� להבטיח את יצירת� של נתוני� אובייקטיביי� ובלתי תלויי�,  בה�כחברי

   4.תגבר הנטייה להסתמ.

  

 ברי יהיו, אינטרנטאובייקטיביי� ובלתי תלויי� אודות צריכת אתרי ,  אגרגטיביי�נתוני�, שנית

ת צריכת מדיות אלא ג� ע� נתוני� אודו, השוואה לא רק ע� נתוני� אודות צריכת אתרי� אחרי�

השיפור לצד ,  המדיות נתונייכולת ההשוואה בי�. 'טלוויזיה וכו, רדיו,  עיתונות–פרסומיות אחרות 

צפויי� להביא להגברת ,  בדיעבד והבקרה עליה�אינטרנטפרסו� בהביכולות התכנו� של מהלכי 

  .  לבי� ספקי המדיה האחרי�אתרי האינטרנטהתחרות בי� 

  

  סו� דבר. 4

 14ראיתי לנכו� להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעי" , ועדה לפטורי� ומיזוגי�וצתי בלאחר שנוע

  . הפטור המבוקשלחוק ההגבלי� העסקיי� ולהעניק את 

  .  שני� מהיו�שלושתוקפו של פטור זה הינו למש. 

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

ארגו� צרכני� או כל אד� העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו נית� , ידי איגוד עסקי�לעסקיי� ע

  .הפטור

  רונית ק�

  הממונה על הגבלי� עסקיי�

  ע" תשתמוז 'א, ירושלי�
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