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

  בדבר מת� פטור מאישור הסדר כובל

 �   ובי� מספר ספקי תוכ�מ"תקשורת בע! וואלהלהסדר בי

  פתח דבר. 1

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

תקשורת ! בי� וואלה י�הסדרמספר י� עסקיי� ל להגבלמ� החובה לקבל את אישור בית הדי�

מ "דורי מדיה גרופ בע, ")טלעד: "להל�(מ " ובי� טלעד אולפני ירושלי� בע")וואלה: "להל� (מ"בע

") טלית: "להל�(מ "וטלית תקשורת בע") ענני: "להל�(מ "ענני ערוצי� בע, ") מדיהדורי: "להל�(

 בהתחייבויות  הוא,י� של ההסדר�עניינ .")ספקי התוכ�": להל�, ענני וטלית, דורי מדיה, טלעד(

מת�  מי� בי� ספקי התוכ� לבי� וואלה שתכלית�הסכמספר לבלעדיות ולאי תחרות המצויות ב

  . לוואלה במסגרת אתר האינטרנט שהיא מפעילהבלעדיות זכויות שימוש 

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

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

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

כי ההסדר , מטעמי� אלו מצאתי. � כבילות שאינ� נחוצות למימוש עיקרה�וכי אי� ב, במניעתה

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

  .הנימוקי� שיפורטו להל�

  

מיוההסכצדדי ה. 2  

בי� השאר מפעילה וואלה אתרי . תחו� האינטרנטבוואלה היא חלק מקבוצת חברות הפועלות 

ית בוואלה היא בזק בעלת המניות העיקר. )walla.co.ilתחת ש� המתח�  (ש� זהבאינטרנט 

 ממניות החברה במישרי� �71%המחזיקה כ") בזק: "להל�(מ "החברה הישראלית לתקשורת בע

  .מ"בינלאומי בעובעקיפי� באמצעות חברת בזק 

ת ובעבר י בטלוויזיה הרב ערוצטלעד היא חברת הפקות המפיקה ערוצי� שוני� המשודרי�

בעלת השליטה בטלעד היא . ��1990"התש, ורדיולטלויזיה כיו� לפי חוק הרשות השניה יהחזיקה בז

  . ממניותיה�57%המחזיקה כמ " טל שמי� בעחברת
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דורי מדיה היא חברה העוסקת בהפקת והפצת סרטי� ותוכניות טלוויזיה ומצויה בעקיפי� 

  .'בורובי�0תמר מוזס' בשליטתה של גב

בעל . פלטפורמות שונותענני היא חברה ציבורית העוסקת בהפקת ערוצי� ותכני וידאו לשידור ב

  . ממניות החברה�45%המניות העיקרי בענני הוא מר אהוד מירו� המחזיק כ

טלית נמצאת בבעלות . תוכניות וערוצי טלויזיה של טלית היא חברה העוסקת בהפקה והפצה

  .מלאה של משפחת טלית

תכני וידאו שידור והפצה של  וואלה חתמה על מספר הסכמי� שוני� ע� ספקי התוכ� אשר עניינ�

 מכירת התכני�  של ההסכמי� הואעניינ� .")התכני: "להל� (באתר האינטרנט של וואלה

הנוגעות � נכללות מספר כבילות מיבמסגרת ההסכ. של וואלהאתר האינטרנט לשידור� ב

לבלעדיות כלפי וואלה במוב� זה שספקי התוכ� ימנעו מלהעביר לאתרי אינטרנט אחרי� את 

מנעו מלשדר את התכני� באינטרנט בעצמ� באופ� י וכ� יהאינטרנטתכני� לש� שידור� ברשת ה

  .שיתחרה בוואלה

  

  שפעת ההסדר על התחרותה. 3

 הממונה על הגבלי�  זו הפע� הראשונה בה נדרש אי�אציי� כי, בטר� אפנה לניתוח התחרותי

בעת . ויזיוני ובי� אתרי אינטרנטכ� טלולהסדרי� כובלי� שנעשי� אגב חבירה בי� גופי תו עסקיי�

: להל�( 1מ לידיעות אינטרנט"� בע'שיתו! הפעולה שבי� הוט וויזהאחרונה נדרשתי לכ1 במסגרת 

מ "בע) 1998(אס שירותי לווי� .בי. וכ� במסגרת שיתו! הפעולה בי� די")�YNETפטור הוט"

היו שוני� , ו ג� הכבילותכמ, הג� שמבנה שיתו! הפעולה ש�. )"וואלה�יס פטור: "להל� (2לוואלה

וואלה �ואת פטור יס �YNET הרי שהטעמי� שהצדיקו את מת� פטור הוט,קרה דנ�מ מהבמעט

  . מצדיקי� ג� את הענקתו של הפטור המבוקש כא�

 זולת אתר וואלה אינ� תכני� לאתרי� אחרי�את הלהימנע מלהעביר ספקי התוכ� ת יוהתחייבו

קיימי� גורמי� רבי� נוספי� המספקי� . רי האינטרנטפוגעות פגיעה של ממש בתחרות בי� את

 באופ� עצמאי או מעלי� ג� ה� תכני� לשידור ברשת האינטרנטותכני וידאו לשידור באינטרנט 

 במילי� . אתרי� בינלאומיי� המאפשרי� צפייה בתכני וידאו ברשת ישנ�כ�כמו  .באתרי� אחרי�

 אינטרנט אחרי� אינה פוגעת פגיעה של ממש מאתריספקי התוכ� גריעת תכני הוידאו של , אחרות

  .  ולכ� ג� בה אי� כדי להגביל את התחרות בחלק ניכר של השוק, בתחרות בי� אתרי האינטרנט

 שני� וג� בכ1 יש כדי להפיג חששות מפני 3.5עוד יצויי� כי משכ� של ההסכמי� אינו עולה על 

  .פגיעה בתחרות

                                                      

1 2009  . 5001366 הגבלי עסקיי

2 2010  .5001646 עסקיי הגבלי
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.  וכ1 ה� ג� לגבי התנאי השני לחוק)א(14הקבוע בסעי!  הדברי� ביחס לתנאי הראשו�  פניאלו ה�

תכלית� . ונועדו לשרת אותו, הכבילות הכלולות בהסכ� נלוות כול� לשיתו! הפעולה שבי� הצדדי�

ו של ההסדר בי� הצדדי� עיקרש, מכא�. וזוהי ג� אינה תוצאת� המסתברת, אינה הגבלת התחרות

  . כבילות שאינ� נחוצות למימוש עיקרוואי� בו ,  בהפחתת התחרות או במניעתהאינו

  

  סו� דבר. 4

 14ראיתי לנכו� להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעי! , ועדה לפטורי� ומיזוגי�ולאחר שנועצתי ב

  . הפטור המבוקשלחוק ההגבלי� העסקיי� ולהעניק את 

   . מהיו� וחצי שני� שלושתוקפו של פטור זה הינו למש1 

בפני אב בית הדי� להגבלי�  יו� 45בתו1 ה החלטתי זו לערר נתונ, לחוק) א(15א� לסעי! בהת

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

  .הפטור

  

  בועז גול�   
  ממלא מקו� הממונה על הגבלי� עסקיי�
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