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

  בדבר מת� פטור מאישור הסדר כובל

 �  מ"ויור לימודי בע) שותפות רשומה(ידיעות אינטרנט להסדר בי

  פתח דבר. 1

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

שותפות (ידיעות אינטרנט ור בית הדי� להגבלי� עסקיי� להסדר בי� מ� החובה לקבל את איש

, באינטרנט  בתחו� הלימודי�ינו של ההסדר בשיתו" תכני�עני. מ"ויור� לימודי� בע) רשומה

   .אשר רלוונטיי� בעיקר לסטודנטי� ולמי שמתעניי� לרכוש השכלה גבוהה כאמור

  

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

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

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

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

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

  .הנימוקי� שיפורטו להל�

  

   והצדדי לוההסדר. 2

האינטרנט  פורטל  הינה הבעלי� של")ידיעות אינטרנט: "להל�) (שותפות רשומה(ידיעות אינטרנט 

ynet  ושל אתר הלוחותwinwin,ידיעות אינטרנט נמצאת בשליטת משפחת . ועוסקת בהפעלת� 

  . מוזס

  

 yoram הלימודי� והסטודנטי� פורטלבבעלותה היא חברה פרטית אשר  מ"יור� לימודי� בע

י יד� עלבחלקי� שווי� מניותיה של יור� מוחזקות .  ואשר עוסקת בהפעלתו")יור: "להל�(

וטלטל ערוצי , דב�ומר אמיר ב�מר יוס" אשכנזי אשר בבעלות , מ"מערכות לימודי� בע. י.א.א.ב

 וואלה מפעילה ג� ").וואלה: "להל�(מ "תקשורת בע!  בבעלותה של וואלההנמצאת, מ"תקשוב בע

  . ynet מתחרה ישירה של והינה,  אינטרנטפורטלהיא 

  

המבוסס בעיקרו על התכני� המוצעי� , ynet הוא בהקמת מדור לימודי� באתר ההסדרעניינו של 

שימוש מדור הלימודי� יעשה , הסדרבבהתקיי� התנאי� הקבועי� , בנוס" לכ0; אתר יור�ב
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תוק" ההסכ� . ")מדור הלימודי: "להל� (ידי יור�� על בתכני� מסוימי� שיופקו בעבורובלעדי 

יהיו , ברצות�, כאשר הצדדי�, 31.12.2010שנחת� בי� יור� לידיעות אינטרנט הוא עד ליו� 

  . נתיי� נוספותרשאי� להאריכו לש

  

  הכבילות שבהסדר. 3

בהתא� מהווה ההסדר שבפניי . ידי וואלה�מחצית ממניותיה של יור� נשלטות על, כאמור לעיל

רוכשת מידיעות אינטרנט , באמצעות יור�, כאשר וואלה, הסדר לרכישת תשומה בי� מתחרי�

באמצעות ,  מוואלה רוכשתynetואילו , ynet פורטללהצגת תוכ� ופרסו� באינטרנט ב" מקו�"

לזיקה מעי� זו עלולות להיות השלכות על , לכאורה. רכיב משלי� לתוכ� המוצע באתרה, יור�

  . ובי� יור� לאתרי הלימודי� האחרי�, �ynet  בי� וואלה להתחרות

  

פי � על, ראשית. ההסדר כולל מספר כבילות נוספות ,�ynet מעבר לזיקה הנוצרת בי� וואלה ל

 כל הפנייה לאפיקי� או פעילויות שונות תחת אתר מדור הלימודי�מלכלול ביור� תימנע , ההסכ�

יור� , שנית. תימנע מקידו� עצמי או מקידו� אתרי וואלה והחברות הקשורות אליהו וואלה

וזאת בכפו" לכ0 שמספר ,  תכני� שיוצגו בו באופ� בלעדימדור הלימודי�התחייבה להציע ב

הוטלו מגבלות על , שלישית.  הקבוע לעניי� זה בהסכ�מספר יעלה על המדור הלימודי�הכניסות ל

פיה� ליור� יותר למכור את שטחי �אשר על, מדור הלימודי�המסחר של יור� בשטחי הפרסו� ב

 הוסכ� כי עוד. הפרסו� א0 ורק ללקוחות שפרסומיה� מקדמי� לימודי תואר ראשו� ושני בלבד

 מבחינת המידע והתכני� מדור הלימודי�ה לידיעות אינטרנט תימנע מלתפעל אתר הזהה או דומ

  .  שהיא מתפעלתwinwin או ynetבאתרי , מדור הלימודי�או המתחרה ב, המופיעי� בו

  

   על התחרותההסדרהשפעת . 4

. � בישראל המוביליפורטלי�המ י� שני– �ynet ההסדר מקי� זיקה בי� וואלה ל, כאמור לעיל

החשש הראשו� נוגע ליצירת פלטפורמה . ה בתחרותזיקה זו מעוררת שני חששות עיקריי� לפגיע

החשש השני נוגע להצרת שוק אתרי . באופ� אשר יפגע בתחרות, �ynetלתיאו� בי� וואלה ל

יור� צפוי להיות אתר הלימודי� היחיד שייהנה מהפניות , שהרי בהתקיי� ההסדר, הלימודי�

 .  ליתר אתרי הלימודי�להימנע מלהפנותעלולי�  �ynetבעוד שוואלה ו, פורטלי�משני ה

  

ידי בית הדי� �הגעתי למסקנה כי אי� מניעה ממת� פטור מאישור ההסדר על, על א" האמור עד כא�

  . וזאת מ� הטעמי� האמורי� להל�, להגבלי� העסקיי�

  

 העלתה כי הסיכוי כי ")הרשות: "להל�( ההגבלי� העסקיי� רשותבדיקת , באשר לחשש הראשו�

  . הוא נמו0, אשר יביא לפגיעה בתחרות,  תוביל לתיאו� ביניה��ynetלה להזיקה הנוצרת בי� ווא
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מהנתוני� .  היא מוגבלת�ynet התלות ההדדית הנוצרת כתוצאה מהזיקה בי� וואלה ל,ראשית

אינו מגיע מאתרי� הקשורי� ) או לאתרי� דומי� לו(שבפניי עולה כי עיקר תנועת הגולשי� ליור� 

בהקשר זה יצוי� עוד כי . �Googleבראש ובראשונה מ,  בכללותואלא ממרחב האינטרנט, אליו

עובדה המפחיתה את ,  ווואלהynetהיק" הפעילות של יור� הינו קט� יחסית להיקפי הפעילות של 

  . עד מאדמקשה עליוו, תברות לתיאו� בי� הצדדי� להסדרההס

  

בתחו� : קל מתוא�מבנה תחו� הפרסו� באינטרנט אינו תומ0 בהיווצרות שיווי מש, שנית

 באופ� המבודלי�, חלק� מקומיי� וחלק� זרי�, ט פועלי� שחקני� הטרוגניי�נהפרסו� באינטר

קיי� בידול ניכר ג� בקהל הגולשי� , בהתא�; ב"סוג התכני� וכיו,  זה מזה בהיקפי הפעילותניכר

 הגדולי� נתחי הפעילות של השחקני�, בנוס" לכ0. גביה��ובמפרסמי� הרוכשי� שטחי פרסו� על

  . ואילו חלק� במגמת גידול מובהקת, יציבחלק� גודל� של , בתחו� אינ� סימטריי�

  

לבדיקה מקיפה של  לא נדרשנו ,ובייחוד לאור הטע� הראשו� שצוי� לעיל, לאור האמור עד כא�

.  במסגרת בדיקת בקשת פטור זוההשלכות התחרותיות של תיאו� אפקטיבי בי� הצדדי� להסדר

וזאת , אפקטיביות של תיאו� כאמורקיי� ספק בדבר נדמה ש, פני הדברי��על,  כיע� זאת נציי�

  . לנוכח התחרות לה� חשופי� הצדדי� להסדר מצד� של אתרי� אחרי�

  

 אינה מעלה חשש ליצירת תיאו� �ynetל, דר0 יור�, נחה דעתי כי הזיקה הנוצרת בי� וואלה, משכ0

  . פורטלי�בי� ה

  

הרי שבדיקת ,  תביא להצרת תחו� אתרי הלימודי��ynet וואלה לבאשר לחשש שמא הזיקה בי�

יצויי� תחילה כי לצדה של יור� פועל מספר לא מבוטל של . הרשות העלתה כי זה אינו מתקיי�

-limudimוביניה� , תיכוניי� ואקדמיי��המציעי� תכני� הנוגעי� ללימודי� על, אתרי לימודי�

info.co.il ,1click.co.il ,limoodim.co.il ,iכמדור הלימודי� של אתרבעבר אשר פעל , לימודי� 

winwin לשי� תנועת הגורובה המכריע של מ� הנתוני� שבפניי עולה כי , כאמור. עודו ,הנזכר

קשורי� אליה� שהיו  פורטלי�מהלא הגיעה , לימודי� ויור�iלרבות לאתרי , לאתרי הלימודי�

וא" , קישורי� באתרי� שוני�, ר0 מנועי חיפושאלא ד,  או וואלה�ynetאו מ)  כאלההיושככל (

  .ידי המשתמש� על ישירותבהקלדה של כתובות האתרי�

  

זולת , די� לאתרי לימו�ynet בוואלה ולהיעדר קישורי�נחה דעתי כי לא קיי� חשש שמא , לפיכ0

  . יביא להצרת תחו� פעילות�, יור�

  

ג� ה� אינ� מעוררות חשש לפגיעה , אשר עליה� עמדתי לעיל, יתר הכבילות המופיעות בהסכ�

 קישורי� והפניות מדור הלימודי�פי ההסכ� יור� תימנע מלכלול ב�על, כאמור לעיל. בתחרות

הוראות אלה . ותימנע מקידו� עצמי או מקידו� אתר וואלה והאתרי� הקשורי� אליו, לוואלה

. ynet בינו לבי�  לתחומי� בה� מתקיימת תחרותמדור הלימודי�מוואלה שימוש בנועדו למנוע 

באשר ה� מונעות מיור� ,  לוואלהynetאת חיזוק הזיקה בי�  הוראות אלה מונעותחשוב לציי� כי 
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�הגבלה זו אינה פוגעת בתחרות בי� וואלה ל, משכ0. לספק לוואלה תשומה בדמות הפניה אליה

ynet ,בשוקוממילא אינה מגבילה את התחרות  .  

  

, בתחרות באופ� בלעדי אינה פוגעת מדור הלימודי�סוימי� בג� ההוראה שעניינה הצעת תכני� מ

הוראת , יתירה מכ0. וזאת בשל המספר הלא מבוטל של מתחרי� בתחו� אתרי הלימודי�

� לבי� יתר האתרי� המופעלי� עלמדור הלימודי�א ליצירת בידול בי� הבלעדיות עשויה א" להבי

  . מת את התחרותלבידול מעי� זה עשויה להיות השפעה המקד. ידי יור�

  

למפרסמי� שפרסומיה�  מדור הלימודי� ייחוד שטחי הפרסו� בהוראות ההסכ� שעניינ�

מקדמי� לימודי� לתואר ראשו� ושני נועדה למצב ולמתג את המדור כעוסק בתחו� הלימודי� 

וזאת לאור קיומ� של ערוצי , הוראות אלה אינ� מקימות כל חשש לפגיעה בתחרותג� . בלבד

  . ובאתרי הלימודי� האחרי� בפרט, � אחרי� באינטרנט בכללפרסו� רבי

  

מדור הוראת ההסכ� המונעת מידיעות אינטרנט להקי� ולהפעיל אתר המתחרה ב, לבסו"

נועדה להבטיח את יציבות שיתו" הפעולה העסקי בי� , במהל0 תקופת ההתקשרות, הלימודי�

סיכומו של .  ותפעולומדור הלימודי� ולהג� על ההשקעה של יור� בהקמת ידיעות אינטרנט ליור�

  . בהגבלת התחרות� של הכבילות שבהסדר אינו  כי עיקרבדיקת הרשות העלתה, דבר

  

,  גורע ממספר השחקני� הפועלי� היו� בתחו� אתרי הלימודי�ו אינההסדר דנ�חשוב לציי� כי 

קשר זה יצוי�  בה.ידיעות אינטרנט אינה מפעילה אתר לימודי� משל עצמה, מאחר שנכו� להיו�

וזאת , על התחרות הפוטנציאלית בתחו� היא ממילא זניחההאמורה ההשפעה של ההוראה עוד כי 

  . בי� היתר לאור קיומ� של המתחרי� הנוספי� בתחו� אתרי הלימודי�

  

 הכבילות שבהסדר אינ� מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע ברי כי, לאור האמור

וכי אי� בו ,  עיקרו של ההסדר הכובל אינו בהפחתת התחרות או במניעתהיכ� עולה כ. מ� ההסדר

   .כבילות שאינ� נחוצות למימוש עיקרו

  

  סו� דבר. 5

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

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

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

  

  רונית ק�
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