נימוקי הממונה על הגבלי עסקיי לתיקו תנאי לאישור
מיזוג בי  012סמייל תקשורת בע"מ ,בי תקשורת )אס פי (2
בע"מ ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
א.

מבוא

ביו  31.3.10אישר הממונה על הגבלי עסקיי )להל " :הממונה"( בכפו לתנאי את בקשת
המיזוג בי  012סמייל תקשורת בע"מ )להל  ("012" :ובי תקשורת )אס פי  (2בע"מ )להל " :בי
תקשורת"( ,שתיה מקבוצת יורוקו ,לבי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להל " :בזק"
ו"המיזוג"( 1.ביו  26.5.13הונחה בפני בקשה לתיקו התנאי במיזוג.
כפי שיפורט להל  ,לאחר בדיקה מקיפה שנערכה על ידי רשות ההגבלי העסקיי ,נמצא כי נית
לתק את החלטת האישור בתנאי ,על דר' של ביטול חלק מ התנאי והוספת אחרי .לאור
זאת ,ובהתא לסמכותי לפי סעי  21לחוק ההגבלי העסקיי ,התשמ"ח() 1998להל " :החוק"(,
החלטתי ביו  26.3.14על אישור המיזוג בכפו לתנאי המתוקני.
כתוצאה מתיקו התנאי לאישור המיזוג יתאפשר ,הלכה למעשה ,מיזוג בי בזק לבי די.בי.אס.
שירותי לוויי ) (1998בע"מ )להל " :יס"( ,אשר בעקבות החלטה זו יהיו מצויות בשליטת גור
אחד .הואיל ועסקאות מיזוג בי בזק ליס הובאו לאישור הממונה מספר פעמי בעבר ונתקבלו
בגינ הכרעות שונות ,בכלל ה ההחלטה מיו  31.3.10אשר החלטה זו מהווה תיקו לה וה
החלטות של בית המשפט העליו ושל בית הדי להגבלי עסקיי ,מצאתי לנכו לפרס את
תמצית הטעמי להחלטתי הנוכחית.

ב.

המיזוג והצדדי לו

בזק היא חברת התקשורת הגדולה בישראל הפועלת בכל תחומי התקשורת .בי היתר ,בזק היא
בעלת רשת בזק ציבורית המשמשת להעברת תמסורת נתוני ,טלפוניה ותעבורת אינטרנט,
באמצעותה מספקת בזק שירותי תקשורת שוני ללקוחות פרטיי ועסקיי .בזק מחזיקה ב(
 100%ממניות בזק בינלאומי בע"מ המספקת שירותי גלישה באינטרנט ) ,(ISPשירותי מב"ל
)שיחות טלפו לחו"ל( ,שירותי טלפוניה על גבי רשת האינטרנט ) VoB – Voice over
 ,(Broadbandשירותי תקשורת לעסקי )נס"ר( ושירותי נלווי .בנוס ,בזק מחזיקה ב(100%
ממניות פלאפו תקשורת בע"מ ,המעניקה שירותי רשת טלפו נייד )רט" ( .בזק מחזיקה ג ב(
 49.78%ממניות יס.
בזק הוכרזה כבעלת מונופולי לפי סעי  26לחוק במספר שווקי בתחו התקשורת:
 .1שירות טלפו בסיסי;
 .2מת שרותי תשתית התקשורת;
 1החלטה בדבר אישור מיזוג בתנאי בי  012סמייל תקשורת בע"מ ,בי תקשורת )אס פי (2בע,מ ו"בזק" החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ )מזג  5001604 ;(7915הגבלי עסקיי .2010
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 .3שרותי העברה ותמסורת של שידורי לציבור;

2

 .4אספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת הגישה למנוי;
 .5אספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת בזק ציבורית מרכזית.
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יס היא חברה פרטית שהוקמה בשנת  2002ועוסקת באספקת שידורי טלוויזיה רב ערוצית
באמצעות לוויי תחת המותג " ."YESמראשיתה הוקמה יס כחברה בבעלותה החלקית של בזק.
בשנת  2009ביקשה קבוצת חברות הנשלטת על ידי מר שאול אלובי) '0לעיל ולהל " :קבוצת
יורוקו "( לרכוש את השליטה בבזק ,בי היתר ,באמצעות  012ובי תקשורת .במועד זה החזיקה
קבוצת יורוקו ,באמצעות יורוקו די.בי.אס .בע"מ ,בכ( 32%ממניות יס) 4להל " :מניות יורוקו
ביס"( ואילו בזק החזיקה בקרוב למחצית מניות יס .תוצאת עסקת המיזוג ,ככל שהיתה מאושרת
כפי שהוגשה ,היתה כי קבוצת יורוקו תהא בעלת אחזקות משמעותיות ה בבזק וה ביס.
בהחלטה מיו  31.3.10החליט הממונה לאשר את המיזוג בכפו לתנאי הנוגעי לפעילות קבוצת
יורוקו בתחו יבוא ציוד תקשורת )שאינ מעניינה של החלטה זו( וכ בכפו לתנאי שעניינ
אחזקות קבוצת יורוקו ביס .תנאי אלו האחרוני ,בה אתמקד בהחלטה זו ,קבעו לוחות
זמני למכירת מניות יורוקו ביס )עליה הוטל חיסיו על ידי בית הדי להגבלי עסקיי(,
כאשר לוחות זמני אלה הושפעו מ האפשרות שניתנה ליורוקו בתנאי להגדיל את אחזקותיה
ביס .עוד נקבע בתנאי כי עד לביצוע המכירה ,יועברו מניות יורוקו ביס לידי נאמ  .על הנאמ
הוטל להוציא לפועל את חובת המכירה.
ביו  26.5.13פנתה אלי קבוצת יורוקו בבקשה לבטל את התנאי המחייבי מכירת מניות
יורוקו ביס ולבטל את מינוי הנאמ למניות אלו )באותה עת עמד שיעור אחזקותיה של יורוקו
ביס על  .(50.22%משמעות ביטול של התנאי לאישור המיזוג המחייבי מכירת מניות יורוקו
ביס הינה הבאת בזק ויס תחת שליטתו של גור יחיד ,הוא קבוצת יורוקו.

ג.

הרקע למיזוג

בשנת  2005הובאה לאישור הממונה עסקת מיזוג במסגרתה ביקשה בזק לממש אופציות שהיו
ברשותה לרכישת מניות ביס ,אשר בעקבות מימוש היתה בזק מחזיקה למעלה מ(  50%ממניות
יס .בהחלטתה מיו  2.1.05אישרה הממונה את המיזוג בכפו לתנאי 5.הצדדי למיזוג החליטו
שלא להוציאו אל הפועל מטעמיה ובחלו שנה פקע האישור שנית למיזוג זה.
בשנת  2006פנתה בזק לממונה פע נוספת בבקשה לממש אופציות המקנות לה למעלה ממחצית
הזכויות ביס .בדיקה מחודשת ביחס להשלכות התחרותיות של מיזוג זה העלתה כי באותה עת,
התפתחויות בתחו טכנולוגיית השידורי צפויות היו לאפשר לבזק לשדר שידורי טלוויזיה רב
 2לשלושת הסעיפי הראשוני ראו :הכרזה על קיו מונופולי  ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ4329 ,
הגבלי עסקיי  ;1995ביטול ההכרזה על בעל מונופולי – בזק בינלאומי בע"מ ,בזק החברה הישראלית לתקשורת
בע"מ 4989 ,הגבלי עסקיי .2001
 3לשני הסעיפי האחרוני ראו :הכרזת מונופולי  ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 5000002 ,הגבלי
עסקיי .2004
 4נכו למועד אישור המיזוג דובר באחזקות בשיעור  ,31.4%אול בהחלטת אישור המיזוג בתנאי נקבעו ,בי היתר,
תנאי בנוגע לעליה בשיעור אחזקותיה של יורוקו .בהתא לכ' ,רכשה יורוקו אחזקות נוספות ביס מאת בעלי
מניות שאינ בזק ,והגיעה לאחזקה בשיעור של  50.22%ממניות יס.
 5החלטה בדבר אישור בתנאי של מיזוג בי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ודי.בי.אס שירותי לווי )(1998
בע"מ 5000045 ,הגבלי עסקיי .2005

3

ערוצית על גבי תשתית האינטרנט שלה )בטכנולוגיה המכונה ( IPTV

Internet Protocol

 .(Televisionמסקנת הממונה היתה כי בעקבות המיזוג עשויה בזק להימנע מלפעול בעצמה
בתחו הטלוויזיה הרב(ערוצית ,נוכח האינטרס המשמעותי הקיי לה ביס ועל כ מתעורר חשש
סביר לפגיעה משמעותית בתחרות בתחו הטלוויזיה הרב ערוצית ,ה במקטע התשתית המשמשת
לשידורי טלוויזיה רב ערוצית וה במקטע אספקת השידורי .תחו הטלוויזיה הרב ערוצית נשלט
באותה עת ,כמו ג היו ,על ידי יס והוט מערכות תקשורת בע"מ )להל " :הוט"( ,כאשר האחרונה
תמנע בזק ממתחרי
מוכרזת כבעלת מונופולי בשוק זה .בנוס ,עלה חשש כי בעקבות המיזוג ְ
אחרי לעשות שימוש בתשתיותיה לצור' הקמת תחרות ליס .לאור זאת ,החליט הממונה להתנגד
6

למיזוג.
על החלטה זו של הממונה הגישה בזק ערר בפני בית הדי להגבלי עסקיי .ביו  4.2.09קיבל
בית הדי להגבלי עסקיי את הערר ואישר את המיזוג בכפו לתנאי .ה הממונה וה בזק
ערערו על פסק דינו של בית הדי  .יורוקו ,בהיותה בעלת מניות ביס ,הצטרפה להליכי והתנגדה
א היא למיזוג ב בזק ליס .ביו  20.8.09קיבל בית המשפט העליו את ערעור הממונה )להל :
"פסק הדי בעני בזק"( וקבע כי המיזוג מעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות ולא נית
7
להתנותו בתנאי שיפיגו חשש זה.
אלא ששלושה חודשי בלבד לאחר מת פסק הדי בערעור ,בחודש נובמבר  ,2009רכשה יורוקו (
שהיתה בעלת מניות מיעוט ביס ,והציגה עצמה בהלי' בבית המשפט העליו כמי שצפויה לרכוש
את יס א ימנע הדבר מבזק ( את גרעי השליטה בבזק ,בכפו לאישור הממונה .כפי שצויי לעיל,
בהחלטה מיו  31.3.10אישר הממונה את רכישת השליטה בבזק על ידי יורוקו ,בכפו למספר
תנאי ,בה תנאי המחילי על קבוצת יורוקו חובה למכור את אחזקותיה ביס.

ד.

תחו שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל והתמורות שחלו בו לאחר
ההחלטה על אישור מיזוג יורוקו %בזק בתנאי

שידורי טלוויזיה רב ערוצית מתבססי על שני רבדי :רובד התשתית ,הוא התוו' שעל גבו
מועברי השידורי; ורובד אספקת השידורי ,דהיינו תכני השידור האודיו(ויזואליי ,בה
סרטי ,תוכניות וכיו"ב .במועד זה ,בדומה לנסיבות ששררו בעת אישור המיזוג בתנאי ,פועלי
בזירת שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל שני שחקני בלבד ( יס והוט ( המשדרי
באמצעות תשתיות שונות .יס משדרת את עיקר ערוציה באמצעות לוויי  ,א' מספקת שידורי
וידאו לפי דרישה ) (Video On Demand -VODעל גבי רשת האינטרנט הפתוחה; ואילו הוט
משדרת על גבי רשת הכבלי שבבעלותה ומוכרזת כבעלת מונופלי בתחו שידורי הטלוויזיה הרב
ערוצית בתשלו.
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 6נימוקי ההחלטה בדבר ההתנגדות למיזוג בי די.בי.אס שירותי לווי ) (1998בע"מ ובזק החברה הישראלית
לתקשורת בע"מ;  5000481הגבלי עסקיי .2007
 7ע"א  2414/09הממונה על הגבלי עסקיי נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,תק(על 2566 (3)2009
).(2009
 8הכרזת מונופולי בהתא לסעי  26לחוק ההגבלי העסקיי על זכייניות הכבלי בישראל 3317 ,הגבלי עסקיי
1999

4

כפי שנקבע בפסק הדי בעני בזק ,תחו תשתית שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית מאופיי בחסמי
כניסה תמירי הנוגעי בעיקר לעלות הגבוהה הכרוכה בהקמת תשתית פיזית וטכנולוגית.
במקביל ,ג תחו השידורי מתאפיי בחסמי כניסה הנוגעי בעיקר לרכישת תכני לשידור,
10
למיתוג ולאספקטי תפעוליי שוני הנובעי מ הפעילות השוטפת.
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בשני שחלפו מאז החלטת הממונה לאשר המיזוג בתנאי ,כמו ג מאז מועד מת פסק הדי
בעני בזק ,חלו שינויי המשליכי על חסמי אלו .עיקר השינוי נעו 0בהתקדמות טכנולוגית
משמעותית המאפשרת העברת תכני וידאו על גבי רשת האינטרנט הפתוחה בישראל.
כ' ,מ הצד האחד ,רשתות האינטרנט עברו תמורות ושדרוגי המאפשרי אספקת שירותי
אינטרנט בקצב מהיר למספר גדול של לקוחות .בפרט ,פריסת רשת ה(Next Generation ) NGN
 11(Networkשל בזק מאפשרת אספקת שירותי אינטרנט בקצב מהיר לרוב המוחלט של משקי
הבית בישראל .מ הצד השני ,ובהשלמה לכ' ,טכנולוגיות דחיסת קבצי מאפשרות כיו העברת
שידורי אודיו(ויזואליי מבלי לצרו' משאבי רשת רבי ,באיכות צפיה סבירה וא למעלה מכ'.
כתוצאה משינויי אלו ,בשני האחרונות התרחש מעבר הדרגתי של לקוחות לרכישת שירותי
תשתית אינטרנט בקצב מהיר וכיו יכולי מרבית לגלוש באינטרנט בקצב המאפשר צפיה
בשידורי אודיו(ויזואליי ובשידורי טלוויזיה רב ערוצית על גבי האינטרנט.
בפסק הדי בעני בזק ציי בית המשפט העליו כי הטכנולוגיה המרכזית שעשויה לשמש כחלופה
לשידורי טלוויזיה רב(ערוצית על גבי תשתית הכבלי והלווי היא טכנולוגית  ,IPTVהמאפשרת
העברת מספר רב של ערוצי על גבי רשת אינטרנט סגורה ומנוהלת; דהיינו ,טכנולוגיה שבה ניהול
תעבורת הנתוני על גבי רשת התקשורת נעשה בהתחשב בצרכי שידורי הטלוויזיה .בחלו כארבע
שני ממועד מת פסק הדי בעני בזק וכשמונה שני לאחר מת החלטת הממונה עליה נסוב פסק
הדי  ,ונוכח התמורות הטכנולוגיות שנסקרו בתמצית לעיל ,קיימת אפשרות טכנולוגית להעביר
שידורי טלוויזיה רב(ערוצית ג על גבי רשת האינטרנט הפתוחה ,כלומר רשת שאינה מנוהלת,
במתכונת המכונה .(Over The Top) OTT
שינוי נוס הרלוונטי לענייננו הוא הקמתו בשנת  2009של מער' להפצת שידורי דיגיטליי
קרקעיי ) (DTT - Digital Terrestrial Televisionעל ידי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו תחת
הש המסחרי "עיד  ."+מער' זה מאפשר קליטה של ערוצי הטלוויזיה המסחריי ,המרכזי
שיעור ניכר מ הצפיה בטלוויזיה בישראל ,באמצעות אנטנה וממיר מתאימי .כיו ,מער' עיד +
אינו מהווה כשלעצמו תחלי קרוב לשידורי יס והוט ,אול נית לשלב את מער' עיד  +במסגרת
פתרו כולל לשידור טלוויזיה רב ערוצית ,למשל ,באמצעות שימוש בממיר רב(תכליתי המסוגל

 9פסק הדי בעני בזק ,לעיל ה"ש  ,7בפס' .20
 10ש ,בפס' .21
 11המונח  NGNהינו ש גנרי לרשתות תקשורת מודרניות המבוססות על פרוטוקול  IPומאפשרות מת סוגי שוני
של שירותי תקשורת על אותה רשת )ראו ג :פס'  3לפסק הדי בעני בזק( .וראו הגדרה באתר ארגו התקשורת
העולמי של האו" ) .http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/ngn/Pages/definition.aspx/ ( (ITUרשת ה( NGNשל
בזק הינה רשת בטופולוגיה המכונה ) .FTTC (Fiber To The Curbבמסגרת רשת זו הונחו סיבי אופטיי עד
ארונות תקשורת המצויי בסמו' לבית הלקוח )בשונה מה"מרכזיות" המסורתיות שמוקמו במרחק פיזי גדול יותר
מבית הלקוח( .הלקוחות מחוברי אל ארונות התקשורת בכבלי נחושת ,א' קיצור המרחק הפיזי בו מועברי אותות
התקשורת על גבי כבלי נחושות מאפשר העברת נתוני בקצב מהיר יותר) .ראו ג בדו"ח השנתי של בזק לשנת – 2012
בעמ' .(42
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לקלוט שידורי  DTTוכ שידורי ברשת האינטרנט .יצויי  ,כי בעתיד הקרוב צפויה הרחבה של
מער' עיד  +והעלאת ערוצי טלוויזיה נוספי.
כאשר ממצאי אלה לנגד עינינו נפנה לניתוח החששות התחרותיי הנובעי מביטול התנאי
למיזוג המחילי על קבוצת יורוקו חובה למכור את אחזקותיה ביס.

ה.

החששות הנובעי מ המיזוג

בתמונת המצב בתחו הטלוויזיה הרב ערוצית חלו תמורות משמעותיות בהשוואה לתמונה
שעמדה בפני הממונה בעת שניתנה החלטתו להתנגד לבקשת בזק לרכוש למעלה ממחצית הזכויות
ביס ,כמו ג בעת מת החלטתו לאשר המיזוג בתנאי המורי על מכירת אחזקותיה של קבוצת
יורוקו ביס .ע זאת ,ג היו קיימי חששות סבירי לפגיעה משמעותית בתחרות או בציבור
כתוצאה מאישור מיזוג אשר כתוצאה ממנו יהיו בזק ויס נתונות תחת שליטתו של גור אחד.
אול בעוד שבעבר לא נית היה לרפא חששות אלו באמצעות קביעת תנאי ,השינויי שאירעו
בשוק הביאו לכ' שכעת הדבר אפשרי .להל נעמוד על חששות אלו ובהמש' לכ' ,בפרק ו' להל ,
נעמוד על התנאי המביאי להפגת.
ה .1.גריעת בזק כמתחרה בתחו התשתיות לשידורי טלוויזיה רב ערוצית
החשש מפני גריעת בזק כמתחרה בתחו התשתיות לשידורי טלוויזיה רב ערוצית הוא שעמד
בבסיס החלטת הממונה בעני המיזוג בי בזק ויס ובמוקד פסק הדי בעני בזק ,ש צויי כי "בידי
בזק נתוני פתיחה ייחודיי המאפשרי לה לקד יישו של טכנולוגיית  ."IPTVלצור' כ' נדרשה
בזק לבצע שיפורי טכנולוגי מסוימי ברשת התקשורת שלה ,והחשש שהתעורר נגע לפגיעה
בתמריציה לביצוע שיפורי אלו ,ככל שיאושר המיזוג בינה לבי יס .אישור המיזוג צפוי היה
איפוא לגרוע את בזק כמתחרה פוטנציאלית בתחו תשתית הטלוויזיה הרב ערוצית.
בשני שחלפו מאז מת פסק הדי ביצעה בזק שדרוגי ברשת התקשורת שלה וכיו היא מחזיקה
ברשת שנית להעביר על גבה שידורי טלוויזיה רב ערוצית .על כ  ,כבר היו נית לראות ברשת
התקשורת של בזק כפלטפורמה שלישית )לצד רשת הכבלי של הוט ותשתית שידורי הלווי בה
משתמשת יס( לשידורי טלוויזיה רב ערוצית באמצעות שימוש ברשת האינטרנט הפתוחה.
בנוס ,לאחרונה החלה פריסה של תשתית נוספת המבוססת על סלילה של סיבי אופטיי
שצפויי להגיע לבתי מגורי או למקו סמו' אליה )במתכונת המכונה  .(FTTxפריסה זו
מתבצעת על ידי חברת איי .בי .סי איזראל ברודבאנד קומפני ) (2013בע"מ הנמצאת בבעלות יזמי
פרטיי וחברת החשמל לישראל בע"מ ומוכרת ג כ"מיז הסיבי של חברת החשמל".
משעה שתשתית התקשורת של בזק מאפשרת כיו שידורי טלוויזיה רב ערוצית ,לא מתעורר עוד
חשש מפני גריעתה של בזק כמתחרה בתחו התשתית לשידורי טלוויזיה רב ערוצית כתוצאה
ממיזוג בי בזק ויס.
ה .2.חשש מפני פגיעה במתחרי בתחו השידורי
בדיקת רשות ההגבלי העסקיי העלתה כי כיו ,ובשונה מ הנסיבות ששררו בעת מת פסק הדי
בעני בזק ובעת מת החלטת הממונה לאשר את המיזוג בתנאי ,קיימות ראיות אובייקטיביות
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וסובייקטיביות בדבר קיומ של מתחרי פוטנציאליי חדשי בתחו שידורי הטלוויזיה הרב
ערוצית ,שאינ קשורי בצדדי למיזוג ,הניצבי על ספו של השוק הרלוונטי .בפרט ,קיימי
מתחרי הצפויי לעשות שימוש ברשת האינטרנט הפתוחה לצור' העברת שידוריה .על כ  ,נכו
לעת הזו ,בזק אינה עוד המתחרה הפוטנציאלי היחיד או המרכזי בתחו שידורי הטלוויזיה הרב(
ערוצית ולמעשה ,קיימי גורמי שהינ בבחינת מתחרי פוטנציאליי קרובי בהרבה מבזק.
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ע זאת ,נוכח שליטתה של בזק על התשתית שעשויה לשמש להקמת תחרות בתחו שידורי
הטלוויזיה הרב ערוצית ,מתעורר חשש אנכי מפני חסימה או הצבת קשיי מצד בזק בפני מתחרי
פוטנציאליי בתחו השידורי ,נוכח האינטרס הקיי לה ביס .קיומה של תשתית אינטרנט
נוספת הנמצאת בבעלות הוט אינו מפיג חשש זה שכ בי בזק להוט עשוי להיווצר שיווי משקל
מתוא במסגרתו ייענו פעולות מצידה של בזק לחסימת כניסה לשוק הטלוויזיה הרב(ערוצית
בהתנהגות דומה מצד הוט.
בי היתר ,בזק עשויה להגביל או לפגוע באיכות תשתית האינטרנט ,פגיעה שמשמעותה קשה
במיוחד עבור לקוחות אינטרנט הצופי בתכני אודיו ויזואלי על גבי רשת האינטרנט )ובפרט
תכני בשידור ישיר( .חשש זה יכול להתממש באופ אקטיבי או א על דר' המחדל 13,על ידי
עיכוב בטיפול בתקלות הפוגעות באופ מיוחד בלקוחות הצורכי תכני וידאו.
כמו כ  ,בזק עשויה לנקוט בפעולות תמחוריות ואחרות שמטרת ייקור או הגבלת השימוש
בתשתית האינטרנט עבור לקוח סופי הצור' שירותי טלוויזיה רב ערוצית על גבי תשתית
האינטרנט של בזק 14,וזאת נוכח העובדה שדפוס השימוש באינטרנט של צרכני שירותי טלוויזיה
רב ערוצית על גבי רשת האינטרנט שונה מזה של לקוחות אינטרנט שאינ צופי בטלוויזיה רב
ערוצית על גביו .כ' למשל ,קביעת מכסת שימוש תקופתית המגבילה את היק הנתוני ,הוא
"נפח" הגלישה ,שצור' הלקוח סופי ) (bit-capוקובעת קנס או סנקציה אחרת בגי חריגה ממכסה
זו ,היא דוגמא לפרקטיקה תמחורית שעשויה לייקר את שירותי תשתית האינטרנט עבור לקוח
הצור' שירותי טלוויזיה רב ערוצית על גבי האינטרנט ,שכ לקוח זה צור' נתוני בהיק גבוה
יותר בהשוואה ללקוח תשתית אינטרנט אחר הצור' טלוויזיה רב ערוצית שלא על גבי האינטרנט.
בנוס ,בזק עשויה להתנות את רכישת תשתית האינטרנט שלה ברכישת שירותי טלוויזיה רב
ערוצית של יס או לנקוט בפרקטיקות תמחוריות שתוצאת דומה ,על מנת להפו' את רכישת
שירותי הטלוויזיה הרב ערוצית על גבי האינטרנט לבלתי כדאית ובכ' למנוע התפתחות תחרות
בתחו הטלוויזיה הרב ערוצית.

 12בפסק הדי בעני בזק נקבע ש"התנאי )במסגרת דוקטרינת המתחרה הפוטנציאלי(א.א (.המדבר במאפייני,
ביכולות ובתמרי 0הכלכלי של החברה להכנס לשוק הרלוונטי ללא המיזוג הוא תנאי שיש לבחו על פי ראיות
אובייקטיביות וניתוח כלכלי לגבי התנהלות החברה הרלוונטית בתנאי השוק ... .יחד ע זאת ,ככל שראיות
סובייקטיביות כאלה אכ קיימות יש בה כדי לסייע לבית המשפט בבואו להכריע בסוגיה זו  . ...עוד יש להקדי
ולומר כי ההיתכנות שיש להוכיח לעניי כניסתה העצמאית של הפירמה לשוק צרי' שתהא ברמה סבירה ) "...פסק
הדי בעני בזק ,לעיל ה"ש  ,7בפס' (28
13ראו קביעה לפי סעי )43א() (5לחוק ההגבלי העסקיי ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ – ניצול לרעה של
מעמד בשוק 2007 ,הגבלי עסקיי  5000727בפרשה זו הניצול לרעה של בזק התבטא במחדל מתיקו תקלה.
 14נכו להיו ,ההתקשרות לרכישת שירותי תשתית אינטרנט נעשית בנפרד מרכישת שירותי  ISPושירותי אחרי.
אפשר ובעתיד מתכונת ההתקשרות הקמעונאית תשתנה כ' שהרכישה תעשה מגור משווק יחיד ,אול ככל ששירות
תשתית האינטרנט ינת על בסיס תשתית בזק החשש המתואר יעמוד בעינו.
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ה .3.תעריפי ה"גיגות"
חשש נוס המתעורר כתוצאה מ המיזוג עניינו בהצבת קשיי בפני מתחרי פוטנציאליי בתחו
השידורי על ידי העלאת עלויות אספקת שירותי הטלוויזיה הרב ערוצית על גבי האינטרנט .חשש
זה נובע ממתכונת אספקת שירותי האינטרנט בישראל ,במסגרתה תשתית האינטרנט מסופקת על
ידי בעלי התשתית )בזק או הוט( ואילו הקישוריות לרשת האינטרנט מסופקת בנפרד על ידי בעלי
רשיונות ) ISPלהל " :ספקי  .("ISPעל מנת לחבר את רשת האינטרנט של בזק אל מתקני
התקשורת של ספק  ISPיש צור' בהקמת קישור תקשורת ביניה .שירות זה ,המסופק על ידי בזק
לספקי ה( ,ISPהינו שירות  ,Gigabit Ethernetהמכונה בעגה המקצועית "גיגות" )להל " :שירות
הגיגות"( .התשלו שמשל ספק ה(  ISPלבזק בגי שירות הגיגות מבוסס על רוחב הפס אותו
רוכש הספק ,בהתא להערכתו לגבי רוחב הפס המקסימלי הנדרש עבור לקוחותיו ,הנגזר בי
היתר מאופי השימוש שעושי הלקוחות ברשת האינטרנט.
ספקי תוכ על גבי רשת האינטרנט ,לרבות ספקי תכני אודיו וויזואליי ,מתחברי לרשת
האינטרנט באמצעות ספקי ה(  ISPובמקרי רבי ,ספקי ה( ISPמספקי ג שירותי אירוח
לשרתיו של ספק התוכ  .החיבור והתשלו מאת ספק התוכ לספק ה( ISPנעשה לרוב על בסיס
רוחב הפס המקסימלי שמספק ספק ה( ISPומשק )ג א לא באופ מלא( ג את עלות הגיגות
בה נושא ספק ה( ISPכלפי בעלי התשתית בגי ספק התוכ .
כפי שצויי לעיל ,הצפיה בתכני וידאו על גבי האינטרנט צפויה להגדיל את צריכת שירותי
האינטרנט .כפועל יוצא מכ' ,אספקת שידורי טלוויזיה רב ערוצית על גבי האינטרנט צפויה להביא
להעלאת גובה התשלו המשול על ידי ספקי ה(  ISPבגי שירות הגיגות ואלו ,מציד ,צפויי
לגלגל תשלו זה לספקי התוכ  ,לרבות למתחרי בתחו שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית.
כתוצאה מכ' ,מתחרי שישדרו שידורי טלוויזיה רב ערוצית על גבי האינטרנט צפויי לשאת
בתשלו אותו קובעת בזק בכובעה כספקית תשתית אינטרנט ואשר עשוי לשמש אותה לצור'
פגיעה והצבת קשיי בפני מתחרי אלו.
ה .4.חסימת תחרות בתחו השידורי על ידי יס
חשש נוס המתעורר נוכח המיזוג נוגע לדחיקת מתחרי פוטנציאליי בתחו הטלוויזיה הרב
ערוצית על ידי יס )ולא על ידי בזק( .זאת ,באמצעות נקיטת פעולות שנועדו להגביה את חסמי
הכניסה לשוק זה ברובד השידורי ,בדר' של התקשרות בהסדרי בלעדיות בנוגע לתכני אודיו(
וויזואליי.
כאמור ,תוכ אודיו(ויזואלי מהווה תשומה הכרחית עבור גורמי המעונייני לשדר שידורי
טלוויזיה רב(ערוצית .תכני אלה נרכשי מגורמי שוני ,בה אולפני הפקה זרי ומפיקי
מקומיי .כיו ,ליס כ( 600,000מנויי 15,אשר הופכי אותה לגור משמעותי ברכישת תכני
לשידור בישראל .מ המידע שבפני עולה ,כי ההסכמי שבי יס לבי ספקי תוכ כוללי תניות
אשר עשויות לתמר 0את ספקי התוכ להימנע ממכירת התוכ לגורמי משדרי אחרי ולהקנות

 15מתו' הדו"ח השנתי של בזק לשנת .2013
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ליס בלעדיות ,במפורש או מכללא ,בתוכ הנמכר .תניות חוזיות אלו מונעות מגורמי המבקשי
לחדור לשוק הטלוויזיה הרב ערוצית ולהתחרות ביס לרכוש תכני לשידור ,ובכ' יוצרות או
מעצימות את חסמי הכניסה לשוק.
אמנ ג עובר למיזוג היתה יס בעלת תמרי 0לחסו מתחרי מלפעול בתחו הטלוויזיה הרב
ערוצית ,א' בעקבות המיזוג ונוכח האפשרות להציע במשות ע בזק חבילות שירותי הכוללות
שירותי תשתית אינטרנט ,טלפוניה נייחת וניידת ושירותי אחרי ,לצד שירותי הטלוויזיה ,גדל
התמרי 0לחסימת מתחרי בידי יס שכ התועלת מכ' לשתי החברות יחדיו רבה יותר .בפרט,
לאחר המיזוג צפויה יס לשקול במסגרת שיקוליה לא רק את תועלתה שלה כמי שפועלת בתחו
הטלוויזיה הרב(ערוצית אלא ג את התועלת שתפיק בזק מחסימה של מתחרי בתחו זה.

ו.

הפגת החששות הנובעי מ המיזוג באמצעות תנאי

מ האמור לעיל עולה ,כי א שמקצת החששות התחרותיי הנובעי ממיזוג בי בזק ליס התפוגגו
בשני שחלפו מאז מת החלטותיו הקודמות של הממונה בעני מיזוג בי בזק ויס ,חששות אחרי
עוד שרירי וקיימי ויש בה כדי להקי חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או בציבור.
לאור זאת ,שומה על הממונה לבחו קיומ של הוראות אשר קביעת כתנאי למיזוג עשויה לרפא
16
את הפגיעה התחרותית הנוצרת עקב המיזוג.
חלק מהתנאי אות מצאתי לנכו לקבוע למיזוג זה נועדו לאפשר גישה לתשתית )ולכ דומי
לתנאי .(Open Access
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תנאי מסוג זה מתאפייני במורכבות בניסוח וכ בקשיי אכיפה

ופיקוח ,ועל כ  ,ככלל ,שמור השימוש בה למקרי מיוחדי .על מנת לצמצ קשיי אלו ככל
הנית ולהגיע לניסוח אופטימלי שלה ,פורסמו התנאי להתייחסות הציבור בטר קביעת על
מנת שגורמי בקיאי ומנוסי בתחו הרלוונטי יאירו ויעירו בעניינ .בנוס ,בקביעת התנאי
נית משקל לעובדה כי קיי נסיו עולמי בקביעת תנאי דומי בתחו התקשורת.

18

נמצא כי התנאי שיפורטו להל מביאי להפגת החששות התחרותיי עליה עמדנו לעיל ולפיכ',
נית לאשר את המיזוג בכפו לה.
בכל מקו בו נאמר להל "בזק" ,משמעות המונח לרבות יס.
ו .1.הפגת החשש מפני פגיעה באיכות שירותי האינטרנט
תנאי  3ו( 5לתנאי המיזוג נועדו להפיג את החשש מפני פגיעה באיכות שירותי האינטרנט .תנאי
אלו קובעי מנגנו "נייטרליות רשת" האוסר על בזק לגרו "להגבלה או לחסימה של האפשרות
הנתונה ללקוח לעשות שימוש בכל שירות או יישו המסופקי על גבי רשת האינטרנט בכל עת"...
)תנאי  (3וכ אוסר נקיטה בגישה מפלה ובלתי שוויונית מצד בזק כלפי לקוחות הצורכי ממנה
שירותי אינטרנט בלבד )תנאי .(5

 16גילוי דעת  2/11הנחיות בדבר תרופות למיזוגי המעלי חשש סביר לפגיעה משמעותי בתחרות;  2011הגבלי
עסקיי  ,5001804פס' .5
 17פסק הדי בעני בזק ,לעיל ה"ש  ,7בפס' .37
18
OECD (2013), “Broadband Networks and Open Access”,OECD Digital Economy Papers, No. 218,
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k49qgz7crmr-en
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תכלית של תנאי אלו לשמר את תשתית האינטרנט כתוו' בו יכולי הצרכני והמתחרי
לעשות שימוש חופשי לצור' שידור וצפיה בתכני טלוויזיוניי 19.בי היתר ,אוסרי התנאי על
בזק להתערב בתכני המועברי על גבי תשתית האינטרנט )בפרט ,א מדובר בתכני
טלוויזיוני( או לקבוע תנאי שימוש שנועדו להפלות לקוחות ,למשל באמצעות מנגנו תשלו
המבוסס על דפוסי צריכה שוני של לקוחות האינטרנט.
ו .2.הפגת החשש מפני העלאת מחיר תשתית האינטרנט ללקוח וקשירת שירותי
תנאי  1בתנאי המיזוג קובע כי "בזק לא תטיל כל מגבלה על צריכת שירותי תשתית אינטרנט
הנובעת מנפח הגלישה המצטבר של הלקוח ."...תנאי זה נועד לית מענה לחשש מפני קביעת מחיר
שירותי האינטרנט של בזק על בסיס היק הנתוני שצור' הלקוח הסופי ,וזאת במטרה להביא
לייקור תשתית האינטרנט עבור לקוחות הטלוויזיה הרב ערוצית על גבי האינטרנט.
בנוס ,תנאי  3ו( 5הנזכרי לעיל נועדו ג ה להפגת החשש מפני קביעת תנאי שימוש על ידי
בזק שנועדו להביא להעלאת מחיר תשתית האינטרנט עבור לקוח הצור' טלוויזיה רב ערוצית על
גבי האינטרנט .כמו כ  ,תנאי אלו נועדו למנוע נקיטה בפרקטיקה תמחורית הקושרת בי רכישת
תשתית האינטרנט של בזק לבי רכישת שירותי טלוויזיה רב ערוצית של יס ,במטרה לסכל חדירת
מתחרי בתחו הטלוויזיה הרב ערוצית על גבי האינטרנט .תנאי  3אוסר על הגבלה או חסימת
השירות "לרבות בדר' של קביעת תעריפי" .תנאי  5אוסר על אפליה בי לקוחות הצורכי מבזק
שירותי אינטרנט בלבד לבי לקוחות אחרי ,לרבות אפליה במחיר ,בי א אלו רוכשי שירותי
תקשורת נוספי מאת בזק ובי א לאו.
ע זאת ,מכירת שירותי תשתית האינטרנט כחלק מסל שירותי המוצע על ידי בזק לא תחשב
כשלעצמה למכירה בתנאי לא שוויוני ,ובלבד שתעשה במסגרת המגבלות שנקבעו לעניי זה
ביתר תנאי המיזוג ובכפו למגבלות אחרות הקבועות בחוק ובדי הכללי.
תנאי  4נועד לית מענה לחשש מפני קשירה תמחורית בי שירותי הטלוויזיה של בזק לבי
שירותי אחרי שמספקת בזק .תנאי זה קובע כי "שירותי הטלוויזיה של בזק ,ימכרו ויסופקו
בתנאי שוויוניי לכל לקוחות בזק ,בי א אלו רוכשי מבזק שירותי תקשורת נוספי ,ובי א
לאו .בכלל זה בזק לא תציע סל שירותי הכולל שירותי טלוויזיה אלא א תאפשר רכישה של
שירותי טלוויזיה ג בנפרד ...בתנאי זהי" .בנוס נקבע כי על בזק להציג את מחיר שירות
הטלוויזיה בנפרד מיתר השירותי .החובה לספק את שירותי הטלוויזיה בתנאי זהי ,בי א
שירות זה נמכר כחלק מחבילת שירותי או בנפרד ,תקשה על בזק לתמחר חבילת שירותי
הכוללת שירותי טלוויזיה באופ מועד ,ובכ' לקשור הלכה למעשה בי השירותי .ככל שבזק
תנקוט באסטרטגיה כזו יוכלו הלקוחות לרכוש את שירותי הטלוויזיה במחיר המועד ג בנפרד
מ החבילה וכתוצאה מכ' ,התמרי 0לרכישת החבילה ייקט .
יצויי כי לעניי זה נקבעה למונח "שירות הטלוויזיה" הגדרה רחבה .על פי הגדרה זו ג שירות
טלוויזיה שאינו מהווה "טלוויזיה רב(ערוצית" אלא שירות צר יותר ,הכולל לדוגמא חבילה

 19גישה זו א עולה בקנה אחד ע תיקו לחוק התקשורת שהתקבל לאחרונה ,ראו חוק התקשורת )בזק ושידורי(
)תיקו מס'  ,(58התשע"ד(.2014
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מוגבלת של ערוצי ספורי וגישה לספריית  ,VODייחשב כשירות שיש חובה למכור אותו ג
באופ בדיד.
ו .3.הפגת החשש מפני חסימה באמצעות הגבלת רכש תוכ
על מנת להפיג חששות מפני חסימת מתחרי באמצעות הגבלת רכש תוכ נקבעו שני תנאי.
באשר לתכני שאינ הפקות מקור ישראליות ,בכלל זה תוכניות טלוויזיה זרות ,סרטי זרי,
ערוצי המופקי בחו"ל וכיוצא באלו ,יבוטלו באופ גור הסדרי הבלעדיות אשר בזק היא צד
לה ,המקשי על מתחרי חדשי לחדור אל תחו הטלוויזיה הרב(ערוצית )תנאי  .(6הסדרי
בלעדיות הוגדרו לעניי זה באופ רחב כ' שה כוללי ג הסכמי המקימי בלעדיות דה(פקטו.
היות ותכלית של תנאי אלה היא הנמכת חסמי כניסה לשוק ,גורמי הפועלי כיו בתחו
הטלוויזיה הרב ערוצית הוחרגו מתחולת איסור זה והסדרי המקימי בלעדיות בתוכ כלפיה
לא ייחשבו להסדרי בלעדיות .ביטול הסדרי הבלעדיות כאמור יהווה תנאי מוקד לביטול חובת
המכירה של מניות יורוקו ביס.
באשר להפקות מקור ,דהיינו תוכ ישראלי המופק באופ ייעודי עבור בזק ,כפי שצויי לעיל,
הגבלת האפשרות לרכוש ולשדר הפקות אלו מהווה חס כניסה עבור מתחרי חדשי .אול,
במקביל לכ' ,הפקות מקור הינ אמצעי חשוב ביצירת בידול בי מתחרי בתחו הטלוויזיה הרב
ערוצית ובי ערוצי משודרי ויש בה כדי לדרב תחרות על איכות וסוג המוצר 20.על מנת לשמר
את התמרי 0של החברות להשקעה בהפקות מקור ,תו' הסרת חס כניסה העומד בפני מתחרי
חדשי ,ייאסר על בזק במש' תקופה בת שנתיי ,שתחילתה במועד אישור המיזוג ,למנוע
מאחרי רכישת תכני מקוריי ,וזאת בנוגע להפקות מקור שכבר שודרו על ידי יס ולא ביחס
להפקות חדשות ,קרי תכני שטר שודרו )תנאי  .(7בחלו זמני דו(שנתי זה יוכלו כל המעונייני
בכ' לנהל משא ומת לרכישת זכויות השידור בהפקות המקור מול בעלי הזכויות בה )מפיקי
ובעלי זכויות אחרי שבמקרי רבי מחזיקי בזכויות השידור בצוותא ע יס(.
ו .4.הפגת חששות הנוגעי לתעריפי ה"גיגות"
תנאי  2נועד להפיג את החשש הנוגע להגדלת העלויות בה נושאי ספקי הטלוויזיה הרב ערוצית
על גבי האינטרנט כתוצאה מתשלומי הגיגות .לצור' כ' ,נקבע רכיב נורמטיבי אותו תנכה בזק
מתשלומי הגיגות המשולמי על ידי ספקי ה( ISPלבזק .הרכיב הנורמטיבי שינוכה נועד לגל את
הגידול החזוי בצריכת הגיגות כתוצאה משידורי טלוויזיה רב ערוצית ,תו' התחשבות במאפייני
הצפייה ,הגלישה באינטרנט וצרכי הלקוחות .גידול זה מוער' בשני מגה סיביות לשניה )(Mbps
בגי כל לקוח של שירותי טלוויזיה רב ערוצית על גבי האינטרנט.
לצור' ניכוי הרכיב הנורמטיבי ,המכונה בתנאי "יחידות טלוויזיה" ,גור המשדר שידורי
טלוויזיה רב(ערוצית באינטרנט יוכל לדווח לבזק )באופ המפורט בתנאי( אודות מספר מנוייו
ולבקש כי ניכוי יחידות הטלוויזיה בגינו ייוחס לספק  ISPאחד או יותר ,על פי בחירתו .כ' למשל,
 20ה"ע )הגבלי עסקיי(  7005/02די.בי.אס שרותי לווי ) (1998בע"מ נ' הממונה על הגבלי עסקיי פס' ) 46פורס
בנבו ;(9.6.2004 ,ראו ג :החלטה בדבר מת פטור מאישור הסדר כובל להסדר שצדדי לו אי סי פי חברת התכניות
לכבלי בישראל בע"מ ומפיקי שוני  5000054 ,הגבלי עסקיי  ;2004החלטה בדבר מת פטור מאישור הסדר
כובל להסדר בי הוט ויז' בע"מ ומפיקי וחברות הפקה שונות;  5000698הגבלי עסקיי  ;2007החלטה בדבר מת
פטור מאישור הסדר כובל להסדר בי הוט ויז' בע"מ ובי מפיקי שוני  5001524 ,הגבלי עסקיי .2009
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ספק שירותי טלוויזיה רב ערוצית באינטרנט שלו  100,000לקוחות יוכל לדווח על כ' לבזק ולזקו
לזכות ספק  ISPאחד או יותר עד  Gbps 200לחודש .זקיפה זו תשמש למת ניכוי מתשלומי ספק
ה( ISPלבזק )א' לא לצור' מת החזר כספי "חיובי" מבזק לספק ה(.(ISP
הואיל ותכליתו של תנאי זה היא הנמכה של חסמי הכניסה העומדי בפני מתחרי חדשי ,נמצא
כי אי מקו לאפשר ניכוי דומה בגי שידוריה של מי שמחזיקי ברשיונות לשידורי טלוויזיה
רב(ערוצית ערב המיזוג ,דוגמת יס והוט ,ואלו הוחרגו מגדרו של תנאי זה.
יוער ,כי תנאי זה שונה מ התנאי שהופיע בטיוטת התנאי שפורסמה להערות הציבור .בטיוטת
התנאי נקבע כי התשלו עבור הגיגות לא יכלול תשלו בגי החלק היחסי המשמש לאספקת
שירותי טלוויזיה .בעקבות טענות שהועלו על ידי גורמי שוני בדבר קשיי הכרוכי באמידה
מדוייקת של החלק היחסי המשמש לאספקת שירותי טלוויזיה ,שונה התנאי באופ הקובע מנגנו
המבוסס על חישוב נורמטיבי פשוט להערכת הגידול בצריכת הגיגות אותו יש לייחס לשידורי
טלוויזיה רב ערוצית.
נוכח האפשרות כי שינויי בסביבה הרגולטורית ושינויי אחרי עשויי להשלי' על המנגנו
הקבוע בתנאי  ,2הובהר כי הממונה יוכל לעדכ תנאי זה ככל שיובאו בפניו טעמי המצדיקי
זאת )יודגש ,כי אי בכ' כדי לגרוע מסמכות הממונה לתק תנאי נוספי לאישור המיזוג
בהתקיי טעמי לכ'(.

ו .5.החלפת התנאי הקיימי בתנאי החדשי
נכו למועד זה ,הנאמ המחזיק במניות יורוקו ביס עודו ממלא את תפקידו וחובת המכירה
עודנה מוטלת עליו .לאחר שתודיע בזק לספקי ה( ISPעל שינוי מתכונת ההתחשבנות בגי שירותי
הגיגות ולאחר שתבטלנה בזק ויס את הסדרי הבלעדיות ע ספקי תכני )שאינ הפקות מקור(
יודיע הממונה על ביטול תנאי  2(12לתנאי המיזוג מיו ) 31.3.10כפי ששונו מעת לעת( ,הנאמ
ישוחרר ומניות יורוקו ביס יוחזרו לידי יורוקו .החל מיו ביטול התנאי כאמור ,ולמש'
שנתיי תתאפשר רכישת הפקות מקור בסייגי שתוארו לעיל .התנאי האחרי שהוטלו
במסגרת החלטת אישור המיזוג מיו  31.3.10יוותרו על כנ.

ז.

סו* דבר

מהות המיזוג שבפני היא מיזוג בי בזק ליס .כאמור ,עסקת המיזוג מושא ההחלטה אושרה בעבר
בתנאי שתכלית יצירת חי 0בי בזק לבי יס .השינויי הטכנולוגיי שהתרחשו בתחו
התקשורת ובפרט שיפור תשתית האינטרנט של בזק באופ המאפשר כיו כניסת של מתחרי
בתחו שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית על גבי רשת האינטרנט הפתוחה ,הביאו אותי למסקנה כי
על א שהמיזוג מעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות ובציבור ,הרי שבכפו לתנאי
המתוקני שעיקר פורט לעיל ושפורסמו ביו  ,26.3.14נית לאשרו.
ד"ר אס אילת
מ"מ הממונה על הגבלי עסקיי
ירושלי ,כ"ז באייר תשע"ד
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