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 בדבר 31988ח"התשמ,  לחוק ההגבלי+ העסקיי+14החלטה לפי סעי! 

 מת8 פטור מאישור הסדר כובל3אי

מ ובי8 ידיעות "מ לבי8 מגדלור הוצאה לאור בע"בי8 ידיעות אחרונות בע

 מ"מ לבי8 רשת שוק8 בע"אחרונות בע

 

 פתח דבר .1

, לי+ העסקיי+לחוק ההגב 14על שולחני שתי בקשות לפטור מאישור הסדר כובל לפי סעי3 

ידיעות "שתי הבקשות עוסקות בצירו3 מקומו. לעיתו. "). החוק: "להל. (1988 –ח "התשמ

 .ולכ. אדו. בה. יחדיו" אחרונות

ומגדלור הוצאה לאור ") קבוצת ידיעות: "להל.(מ "האחת היא בקשה מטע) ידיעות אחרונות בע

, שמוציאה הוצאת מגדלור" הידיעות חיפ"עניינה צירו3 המקומו. ; ")מגדלור: "להל.(מ "בע

נשר ותל חנ. , טבעו.0עתלית קרית, באזור חיפה לרבות טירת הכרמל, "ידיעות אחרונות"לעיתו. 

 ").הסכ+ ידיעות חיפה: "להל.(

עניינה צירו3 ; ")שוק8 רשת: "להל.(מ "הבקשה השניה באה מטע) קבוצת ידיעות ורשת שוק. בע

וכ. צירו3 , באזור חיפה" ידיעות אחרונות"יי העיתו. למנו, שמוציאה רשת שוק." כלבו"המקומו. 

באזור השרו. " ידיעות אחרונות"שמוציאה רשת שוק. למנויי העיתו. " צומת השרו."המקומו. 

רשפו. והרצליה פיתוח , כוכב יאיר, כפר סבא, הוד השרו., רעננה, הרצליה, לרבות רמת השרו.

 ").הסכ+ רשת שוק8: "להל.(

 האפשרית על התחרות )השפעתאת כמו ג) ,  מבוקש הפטורה) לגביי)דר שבחנתי את ההסלאחר

 י)ההסדר  כישוכנעתי, ולמיזוגי)ועדה לפטורי) שנועצתי בולאחר , בשווקי) הרלוונטיי)

 .בשל הנימוקי) שיפורטו להל., לחוק 14 בתנאי) הקבועי) בסעי3 י)עומדאינ)  י)האמור

 ההסכמי+ .2

 תאור הצדדי+.  2.1      

ידיעות "לעיתו. . הוכרזה כבעלת מונופולי. בשוק העיתונות היומית בשפה העברית עותקבוצת ידי

) במדינת ישראל ההמופצי) ' מחצית מעיתוני יו) ולפחות .  מעמד דומיננטי יוצא דופ."אחרונות

 פועלת בשוק העיתונות המקומית באמצעות חברת ידיעות ידיעות אחרונות .מקבוצת ידיעות

 האזורי) 14 אזורי) מתו> 13 0ות תקשורת מוציאה לאור מקומוני) בידיע. מ"תקשורת בע
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אזור .  המופ= בשרו." על השרו."כשביניה) העיתו. , העיקריי) בה) מופצי) עיתוני) מקומיי)

 .חיפה הוא האזור היחיד בו אי. לידיעות מקומו.

חברה זו . מ" בעבשליטה על חברת הוצאת עיתו. האר=, בי. היתר,  שוק. מחזיקהרשת 0 רשת שוק.

. עיתו. ידיעות אחרונותבהנמנה על המתחרי) הספורי) , "האר="מוציאה לאור את העיתו. היומי 

" כלבו" ג) י)על המקומוני) של קבוצת שוק. נמנ.  מקומוני)13לאור רשת שוק. בנוס3 מוציאה 

 . היוצא לאור בשרו." צומת השרו."ו, היוצא לאור בחיפה

היוצא , "ידיעות חיפה"מ מוציאה לאור את המקומו. "צאה לאור בע חברת מגדלור הו0 גדלורמ

, 1990החברה נוסדה בשנת . אינו חלק מקבוצת ידיעות, חר3 שמו, ידיעות חיפה. לאור באזור חיפה

יתרת מניות החברה  .) מהמניות66%המחזיקה ב  (מ"תונות תקשורת בעיע. ת.כחברה בת של ע

 לרכוש נתח בעלות 1996 ידיעות אחרונות ביקשה בשנת .מוחזקת בידי אלי אהרו. ויצחק אהרו.

 1.והעסקה לא מומשה, בקשתה הותנתה בתנאי) בה) לא חפצה ידיעות אחרונות; במקומו. זה

 תאור ההסכמי+. 2.2       

" ידיעות חיפה"נקבע בו כי המקומו. . 1998 נעשה בעל פה בחודש פברואר הסכ+ ידיעות חיפה

בהסכ) נפרד שבי. הצדדי) נקבע כי קבוצת ידיעות . באזור חיפה" רונותידיעות אח"יצור3 לעיתו. 

כתמורה עבור צירו3 המקומו. ". ידיעות חיפה"תספק למגדלור שירותי הדפסה בקשר למקומו. 

 .אי. קבוצת ידיעות מחייבת את מגדלור בעלות הדפסתו" ידיעות חיפה"

 : מתחלק לשניי)הסכ+ רשת שוק8

 2000 בדצמבר 31 ועד ליו) 1999 בפברואר 1 החל מיו) 0 זור חיפההסכ) שיתו3 הפעולה בא. 1

גיליונות המקומו. מסופקי) על ". כלבו"בחיפה את המקומו. " ידיעות אחרונות"מקבלי) מנויי 

וידיעות אחרונות מצידה אינה מחייבת את רשת שוק. בגי. הפצת) , ידי רשת שוק. ללא חיוב כספי

 .של העיתוני) למנויי)

 .לגבי אזור השרו., בעיקרו,  בי. הצדדי) הסכ) דומה– שיתו3 הפעולה באזור השרו. הסכ) .2

 

 השפעת ההסכמי+ על התחרות .3

 גיעה בתחרות בשוק העיתונות המקומית באזור חיפה פ .3.1

חשש אחד לפגיעה בתחרות מתמקד . המהווה שוק אזורי, עניי. לנו בשוק העיתונות המקומית

המקומו. , שמוציאה הוצאת רשת שוק." כלבו" המקומו. בו פועלי), בשוק המקומוני) בחיפה

 . שמוציא לאור מעריב" בעיר חיפה"שמוציאה הוצאת מגדלור והמקומו. " ידיעות חיפה"

                                                           

הגבלי+ עסקיי+ 1996 ;מ"מ וכל הקריות בע" מגדלור הוצאה לאור בע3החלטה בדבר אישור מיזוג בתנאי+: ראה 1

3001317. 
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עד , מעריב . לאור רשת ידיעות תקשורת ורשת שוק. מקומוני)ותמוציארבות במש> שני) 

ליו. י יצא לאור הג1998ברואר  בפ6ביו)  .הוציא לאור מקומו. באזור תל אביב בלבד, לאחרונה

 .  מקומו. המופ= על ידי מעריב באזור חיפה0" בעיר חיפה"הראשו. של 

יו) ב לקוראיה בידי מעריב החליטה קבוצת ידיעות לאפשר " בעיר חיפה"על רקע הוצאת מקומו. 

לקבל את  < 1ובתמורה לסכו) של , "ידיעות חיפה" לקבל ללא תשלו) נוס3 את המקומו. 'ו

 2;מתכונת זו שונתה לאחר פרסו) קביעתי בעניי.. זהו ההסדר במתכונתו הישנה". כלבו"מו. המקו

; "ידיעות חיפה"את המקומו. ללא תשלו) נוס3 לקבל ' ידיעות המשיכה לאפשר לקוראיה ביו) ו

 ".כלבו"צור3 ללא תשלו) המקומו. הדומיננטי '  ביו) ו"ידיעות אחרונות"מנויי ל, בנוס3

 ,ביחס למנויי ידיעות, "ידיעות חיפה" ו"כלבו" ,הקיימי)העיקריי) בי. המתחרי) שילוב הכוחות 

, או למצער מקי) חשש משמעותי לפגיעה, פוגע, ושילוב הכוחות בי. שניה) לבי. ידיעות אחרונות

 כ> ג) שילוב הכוחות בי. ידיעות חיפה לבי. ידיעות אחרונות . במקומו. מעריבבתחרות בענ3 וכ.

שכ. ,   פגיעה זו נגזרת מפשוט) של דברי).אי העיתו. ידיעות אחרונות באזור חיפהבקרב כלל קור

נאל= , על לב הקורא,  לבד),במקו) להתמודד מול שני מקומוני) המתחרי) בינ) לבי. עצמ)

העיתו.  ע) כוחו הרב שלומקומו. מעריב להתמודד מול הכוח המשולב של כלבו ושל ידיעות חיפה 

 . מוצר שבמונופולי.ידיעות אחרונות שהוא

שבהעדר ההסדרי) ,  ידיעות אחרונות0ההסדרי) מוצאי) מהשוק שחק. מרכזי בתחו) זה , בנוס3

  3.היה מ. הסת) מקי) מקומו. משל עצמו

 פגיעה בתחרות בשוק העיתונות הארצית .3.2

המתחרה המרכזי לידיעות .  קבוצת ידיעות היא בעל מונופולי. מוכרז בשוק העיתונות היומית

 שני העיתוני) היומיי) מנהלי) ביניה) תחרות פעילה בהיבטי) של.   זה הוא עיתו. מעריבבשוק

 . וכיוצא באלה, חלוקת מתנות, הגרלות פרסי),  פרסו)וכ. תחרות בהיבטי) של, תוכ. העיתו.

 קבוצת א3 לדברי.   משפר את מצב העיתו. היומי ידיעות אחרונות עליו מתבקש כא. פטורההסדר

את עיתו. שבעבר העדיפו ולצרכני) ,  ההסדר לקבוצה להציע לצרכניהמאפשר, עצמהידיעות 

ואת המקומו. ידיעות ) ידיעות אחרונות(סל מוצרי) הכולל את העיתו. היומי הדומיננטי , מעריב

 .את המקומו. הדומיננטי כלבוהמנויי) מקבלי) בנוס3 ג)  .ללא תוספת במחירחיפה 

אילו היתה תפוצת עיתו. ידיעות . תו. ידיעות אחרונות כשלעצמוגידול תפוצת עימוב. כי אי. פג) ב

לא היה עולה כלל עניי. למער> העיתו. או הורדת מחירו אחרונות גדלה בעקבות שיפור איכות 

גידול בתפוצת עיתו. ידיעות אחרונות אי. מקורו בשיפור ה, אלא מאי. הפיקוח על הגבלי) עסקיי)

גידול בתפוצת העיתו. מקורו בשיתו3 ה ; או למחירוכר לצרכ.שעור> ידיעות עצמו למוצר שהוא מו

   .פעולה בי. מתחרי)

                                                           
קביעת שוק : "להל. (3002484 הגבלי+ עסקיי+ 1999 ; שוק העיתונות בחיפה3 43 קביעה על פי סעי! :ראה 2

 ")העיתונות בחיפה

 . לקביעת שוק העיתונות בחיפה22להרחבה בנושא הפחתת התחרות הפוטנציאלית בהסדרי) כגו. אלו ראה עמוד  3
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מנהל ההפצה של ידיעות , על השפעת ההסדר במתכונתו הישנה ומניעיו הצהיר מר שמואל בצלאל

 : וכ> אמר2/96' בתצהיר שהגיש במסגרת הלי> מונ, אחרונות

חבילה אטרקטיבית יותר לנוכח במטרה להעניק לקהל קוראיה ידיעות הגיעה להסכ) זה "

 מוס3 מקומי לקוראיו 6.2.98המצר3 החל מיו) , התחרות הצפויה מצידו של מעריב

, לעתו. ידיעות אחרונות היא תרומה ניכרת" כלבו"תרומתו של המקומו. , ואכ.. בחיפה

  4".עלתה תפוצת ידיעות באזור חיפה בצורה ניכרת, אז החל צרופו לעתו.שכ. מ

  לאזורי+ אחרי+, הפעולה בי8 רשת שוק8 לידיעות אחרונותלחול שיתו! ח .3.3

החשש מפני חלחול שיתו3 הפעולה : לה) מתבקש הפטור, רי) הגלו) בהסדנוס3חשש תחרותי 

 .לאזורי) אחרי) ולתחומי) אחרי), בי. קבוצת שוק. לקבוצת ידיעותוהשרו. באזור חיפה 

בי. , ולהפחתת האיו) בתחרות, תהחשש הוא כי יצירת אינטרס משות3 תוביל להפחתת התחרו

פעילות   . צרכיו התחרותיי) של השנילכבד יותר אתעקב ההסדר אולי אשר יטו , הצדדי)

עלולה , או א3 מחוצה לה, ולו בגזרה צרה של המרחב התחרותי בו פועלי) הצדדי), משותפת

החלפת מידע , פגישות בי. עובדי), קיומו של מנגנו. לשיתו3 פעולה. לחלחל לתחומי) נוספי)

 5.להביא לפגיעה בתחרותא3 ה) עלולי) , עסקי או החלפת דעות וכדומה

 

 סו! דבר. 4

 14הגעתי לכלל מסקנה כי אי. מתקיימות לגבי ההסכמי) א3 אחת מחלופות סעי3 , אשר על כ.

ללא , ועל הצדדי) לפנות לבית הדי. להגבלי) עסקיי), מטע) זה אי. הבקשה ראויה לפטור. לחוק

 .קבלת אישור להסדרי) א) ברצונ) להוסי3 ולהפעיל) לדיחוי

 

 

 ר דוד תדמור"                       ד       

 הממונה על הגבלי) עסקיי)        

 ס"תשאב ב' כ,  ירושלי)
 2000 באוגוסט 21                

 

                                                           
 .42סעי3 , 2/96'  בהלי> מונ10.3.98 מר בצלאל מיו) תצהירב הדברי) נאמרו 4
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 ). לקביעה17בעמוד  (3001363הגבלי+ עסקיי+ 


