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

  בדבר מת� פטור מאישור הסדר כובל

) שותפות רשומה( אינטרנט ידיעות, מ"אלקטרה מחשבי בעבי� להסדר 

  מ" בעידיעות אינטרנט�ואלקטרה

  

  

  פתח דבר. 1

 קטרהאל: "להל�(מ "אלקטרה מחשבי� בע בי�יזוג עסקת המ נתתי הסכמתי ל1.6.2011 ביו�

: להל�(מ "ידיעות אינטרנט בעואלקטרה ) שותפות רשומה( אינטרנט ידיעות, ")מחשבי

שעניינ� , ת למיזוגות הנלוו החלטתי זו מתייחסת לכבילמושאבקשת הפטור  ").�Ynetאלקטרה"

  . תחרות ובלעדיות�אי

  

, �י הרלוונטיי�קו האפשרית על התחרות בשוכמו ג� את השפעתו, אחר שבחנתי את ההסדרל

 פוגעות פגיעה � אינ שבהסדרותשוכנעתי כי הכביל, גי�ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורי� ולמיזו

ת התחרות  אינו בהפחתכי עיקרו של ההסדר, חרות בשווקי� המושפעי� מ� ההסדרשל ממש בת

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

בשל , ")החוק: "להל� (�1988ח"התשמ,  ההגבלי� העסקיי� לחוק14טור לפי סעי-  לפראוי

  .הנימוקי� שיפורטו להל�

  

  ההסדר והצדדי לו. 2

תעסוק בהפעלת אתר שותפות מוגבלת אשר  שהיא YnetShopsעניינו של ההסדר הוא בהקמת 

מוצרי� ,  מחשבי�,אלקטרוניקה, אינטרנט בו יוצעו למכירה קמעונאית וסיטונאית מוצרי חשמל

 ידיעות אינטרנט ואלקטרה. ")השותפות המוגבלת: "להל� (לג� ולמשרד ומוצרי� לרכב, לבית

 תהא השותפה הכללית �Ynetואילו אלקטרה,  תהיינה השותפות המוגבלות בשותפותמחשבי�

  .בשותפות

  

 אשר, מ"נה שותפות רשומה המוחזקת במלואה בידי ידיעות אחרונות בעי הידיעות אינטרנט

שהינו פורטל חדשות , Ynetידיעות אינטרנט מפעילה את אתר האינטרנט . בבעלות משפחת מוזס
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 ידיעות אינטרנט אתר מפעילה, בתחו� הסחר האלקטרוני. ותכני� נוספי� מהמובילי� בישראל

כיו� (מ "בעמדיה .בשיתו- ע� סמייל, P1000של אתר " מראה"ייעודי אשר הוק� כאתר 

 כ� מפעילה ידיעות אינטרנט את אתר .אשר צפוי להיות מוחל- באתר החדש, )מ"גולדמיינד בע

  . מקוו� של מוצרי� ושירותי� שוני�קבוצתי שהינו אתר לממכר " ביג דיל"

  

. מ"בע) 1951(נה חברה פרטית בבעלות מלאה של אלקטרה מוצרי צריכה י האלקטרה מחשבי�

") אמצ: "להל�(מ "בע) 1970(צרי צריכה ידי אלקטרה מו�נשלטת על) 1951(אלקטרה מוצרי צריכה 

הפצה , שיווק, אלקטרה מחשבי� עוסקת בייבוא. ידי מר גרשו� זלקינד�אשר בתורה נשלטת על

ת ו עוסק")קבוצת אמצ: "להל�(והתאגידי� שבשליטתה אמצ . ומכירה של מחשבי� וציוד נלווה

בשיווק ,  בייבואת אמצ קבוצבתחו� הסחר עוסקת. ועוד �"פיתוח והקמה של נדל, בתחו� הסחר

במת� , )לרבות מזגני� ביתיי�(אלקטרוניקה ומחשבי� , ובמכירה סיטונאית של מוצרי חשמל

ידה וכ� בהפעלת רשתות קמעונאיות מתמחות במכירת מוצרי �שירות למוצרי� המיובאי� על

  .חשמל ואלקטרוניקה

  

 אינטרנט ואלקטרה  ידיעות של,בחלקי� שווי� ,באחזקה משותפת חברה הינה �Ynetאלקטרה

  . הנזכרתמוגבלת האשר תפעל כשות- הכללי בשותפות , מחשבי�

  

  הכבילות שבהסדר. 3

�עניינה של הכבילה הראשונה הוא אי. החלטתי זו מתייחסת לשתי כבילות הקבועות בהסכ�

המשתרעת ג� על פעילות� של מי ששולטי� בידיעות אינטרנט או , תחרות בי� הצדדי� להסדר

 במסגרת זו התחייבו .פעילות קבוצת אמצוכ� על , )"קבוצת ידיעות: "להל� (ידה�לנשלטי� ע

בתחומי הפעילות של השותפות , קבוצות ידיעות ואמצהצדדי� כי כלל פעילות המסחר המקוו� של 

 יימנעו מלהתחרות ל"הקבוצות הנוכי , המוגבלת תיעשה א. ורק באמצעות השותפות המוגבלת

כל עוד ההסכ� בי� הצדדי� עומד בתוקפו וכל עוד השותפות , זאת. בעסקי השותפות המוגבלת

  . המוגבלת לא פורקה

  

בי� , כ.. אשר יש בה� כדי לצמצ� את היק- תניית אי התחרות, בהסכ� נקבעו מספר סייגי�

יתאפשר לקבוצת אמצ להקי� עסקי� למסחר מקוו� בעבור קבוצות לקוחות ייעודיות אשר , היתר

 תוכל וקבוצת ידיעות, פורטו בנספח להסכ� ובעבור רשתות קמעונאיות מסוימות שבבעלותה

   .המתחרי� בקבוצת אמצ לפרס� מוצרי� ושירותי� מתחו� הפעילות עבור ספקי� אחרי�

  

לה השנייה הוא בהתחייבותה של ידיעות אינטרנט לרכוש מוצרי� מסוימי� עניינה של הכבי

ידיעות אינטרנט מפעילה בי� היתר את אתר ביג , כאמור לעיל. מהשותפות המוגבלת באופ� בלעדי

במסגרת ההסדר . השותפות המוגבלתר ו מוצעי� מדי פע� בפע� ג� מוצרי� בה� תסחוב, דיל
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ל אשר " את המוצרי� הנמהשותפות המוגבלתאופ� בלעדי התחייבה ידיעות אינטרנט לרכוש ב

  . ידה למכירה באתר ביג גיל�מוצעי� על

  

כי תניית הבלעדיות סוייגה כ. שידיעות אינטרנט תהא חופשית להחריג מדי תקופה מספר , יצויי�

סייג נוס- שנקבע . כ. שלא תוגבל ברכישת� ממקור אחר, מוצרי� או קטגוריות של מוצרי�

למימוש ) שלא לרכישת מוצר מסוי�(יר לידיעות אינטרנט להציע שוברי הנחה כלליי� בהסכ� מת

, אלקטרוניקה וטכנולוגיה, א- א� באלה ישנה מחלקה לממכר מוצרי חשמל, ברשתות או בחנויות

  .  תעסוק בסחר שלה��Ynetאשר אלקטרה

  

  השפעת הכבילות על התחרות. 4

וזאת , יזוג שאליה נלוות הכבילות מושא החלטתי זו תחילה כי נתתי את אישורי לעסקת המיוזכר

נו מקי� חשש סביר  עלה כי המיזוג איה שנערכה במחלקה הכלכלית של הרשותלאחר שמבדיק

   .לפגיעה בתחרות

  

עניינה של העסקה שבפניי הוא בייסוד שותפות מוגבלת שתכליתה תהא לפעול בתחו� , כאמור

פטור סוג (י� ביסוד כללי ההגבלי� העסקיי� הטעמי� העומד. הסחר המקוו� כמפורט לעיל

פי המידע שהוצג �הג� שעל,  מתקיימי� ג� ביחס לעסקה זו�2006ו"התשס, )למיזמי� משותפי�

כי הגבלת תחרות בי� צדדי� לפעילות , נציי� בפרט. פטור הסוג האמור אינו חל בנסיבות העניי�, לי

משמשת לרוב להבטחת יציבות , יה�למש. תקופת שיתו- הפעולה העסקי בינ, עסקית משותפת

 נראה שכ. – הפעילות העסקית ומהווה תנאי לנכונות הצדדי� לה להשקיע בה מהונ� וממרצ�

לפעילות מושא שיתו- הפעולה בי� תניות אי התחרות תחומות , כמפורט לעיל. הוא א- בענייננו

 ע�  כבררות תסתיי�תקופת אי התח, כאמור לעיל. נקבעו חריגי�ג� לכ. כאשר , הצדדי� להסדר

התחייבותה של נית� לראות את , באשר לתניות הבלעדיות. סיו� שיתו- הפעולה בי� הצדדי�

 ברכישת מוצרי� מסוימי� עבור אתר ביג דילYnet �ידיעות אינטרנט לבלעדיות כלפי אלקטרה

ל ברי כי עיקרו ש, בנסיבות אלה.  וכתמרי0 להשקעה בוכחלק משיתו- הפעולה שלה ע� אלקטרה

 אי� בו כבילות שאינ� נחוצות למימוש וכי, אינו בהפחתת התחרות ובמניעתהשבפניי ההסדר 

  . עיקרו

  

 במוצרי� מתחרי� בתחו� הסחר האלקטרוניקיומו של מספר לא מבוטל של כי לנוכח , אציי� עוד

 כדי להגביל את בכבילותנראה כי אי� , היק- הפעילות של אתר ביג דילולנוכח , מושא הכבילה

  . התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מ� ההסדר

  

  . נחה דעתי כי אי� מניעה ממת� הפטור המבוקש, בנסיבות אלה
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  סו� דבר. 5

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

נתונה , לחוק) א(15י- בהתא� לסע. י� המבוקשי�לחוק ההגבלי� העסקיי� ולהעניק את הפטור

ארגו� , ידי איגוד עסקי�בפני אב בית הדי� להגבלי� עסקיי� על יו� 45בתו. החלטתי זו לערר 

  .צרכני� או כל אד� העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו נית� הפטור

  

  

  

  

  יד גילהדיו' פרופ  

   הממונה על הגבלי� עסקיי�      

  א"ט תמוז תשע"כ  , ירושלי�

  2011,  ביולי31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


