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  ד"תשע ב אדר ד"כ 

  

   לעיתונות הודעה

  
  יס לקראת תחרות בשוק הטלוויזיה� מיזוג בזקל הרשות קובעת תנאי

  

  

 שרואי לה� שבכפו  החדשי� התנאי� את, 26.3.14, היו� פירסמה העסקיי� ההגבלי� רשות

 נאי�הת). 1998( לוויי" שירותי אס.בי.די לבי" מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק בי" מיזוג

 בתחילת שפורסמה תנאי� טיוטת בעקבות הציבור של שימוע חודשי חמישה לאחר מתפרסמי�

  . האחרו" נובמבר חודש

  

 הטלוויזיה שוק את ובפרט, התקשורת שוק פתיחת את לאפשר נועדו למיזוג החדשי� התנאי�

 לתחו� הכניסה חסמי הורדת הינו ההחלטה בסיסב העומד העקרו" .חרותלת ,ערוצית הרב

 גבי על גבוהה באיכות טלוויזיה שידורי לשדר פוטנציאליי� למתחרי� שתאפשר בדר(, הטלוויזיה

  האינטרנט רשת

  

  רקע

  

 50% *ה ר  את ותחצה ביס אחזקותיה את תגדיל שבזק לכ( הממונה התנגדה 2006 בשנת

 עמדת את קיבל אשר, עסקיי� להגבלי� הדי" בית בפני ההחלטה על עררה בזק. יסב באחזקותיה

 ההגבלי� רשות שהגישה בערעור אול�, לתנאי� בכפו  המיזוג את לאשר יש כי וקבע בזק

 העלה המיזוג לפיה הממונה עמדת התקבלה הדי" בית החלטת על העליו" המשפט לבית העסקיי�

  .המיזוג ביצוע על רונאס, בתחרות משמעותית לפגיעה סביר חשש

  

. בבזק השליטה גרעי" את לרכוש יורוקו� קבוצת ביקשה ,2009 בשנת, ההליכי� סיו� לאחר

 בבזק השליטה בעלת בו למצב המיזוג הוביל, יס ממניות 32%*כ בעצמה החזיקה שיורוקו� מכיוו"

 לבזק יורוקו� בי" המיזוג לאישור כתנאי, זה רקע על. יס בחברת השליטה בעלת ג� הנה) יורוקו�(

 ביס יורוקו� מניות הופקדו המכירה חובת לביצוע עד. ביס מניותיה את למכור יורוקו� חויבה

  .נאמ" בידי

  .עסקיי� להגבלי� הדי" בית ידי על חיסיו" הוטל המכירה חובת ומועדי פרטי על

  

 חברת בקשת לאור התנאי� של מחודשת בדיקה העסקיי� ההגבלי� רשות ערכה אחרונהה בשנה

 התקשורת בתחו� חלו ליס בזק בי" למיזוג להתנגד ההחלטה מאז כי העלתה הבדיקה. יורוקו�

 בתשתית ה" טכנולוגיי� שיפורי� חלו האחרונות בשני� כי עלה היתר בי". שינויי� מספר באר�

 לשדר, מבעבר יותר, כיו� שמאפשר באופ" באינטרנט השידורי� בתחו� וה" בזק של האינטרנט

 מתחרי� על המקל וז עובדה ,הדברי� פני על. הפתוחה האינטרנט רשת גבי על יהטלוויז שידורי

 מתחרי� מספר ישנ� כיו� כי נראה כ" כמו. ערוצית הרב הטלוויזיה לשוק להיכנס פוטנציאליי�

 משמעותי באופ" מפחיתה אשר עובדה ,הטלוויזיה לשוק כניסה ס  על נמצאי� אשר פוטנציאליי�



 

 ,החדשי� התנאי�. זה בתחו� כמתחרה בזק של מגריעתה ובעתהנ התחרותית פגיעהה את

 המבקשי� גופי� על להקשות הממוזגת מהחברה למנוע נועדו ,המיזוג מאושר אליה� שבכפו 

  .האינטרנט תשתית גבי על הטלוויזיה שידורי לתחו� להיכנס

  .נפרד במסמ( בקרוב יפורסמו ההחלטה של המלאי� הנימוקי�

  
  המיזוג תנאי עיקר

 גלישה נפח לפי אינטרנט שירותי בצריכת לקוחות הגבלת על וראיס

 המצטבר הגלישה מנפח הנובעת אינטרנט תשתית שירותי צריכת על מגבלה כל תטיל לא בזק .1

 נפח פי על האינטרנט תשתית שירותי ואיכות מחיר את תקבע לא בזק זה בכלל. הלקוח של

 .הלקוח של המצטבר הגלישה

 רב טלוויזיה משידורי הנובעת אינטרנט שירותי צריכת בגי") ISP( רנטאינט ספקי חיוב אי .2

 האינטרנט ספקי של חיוב� במסגרת כי היא הדבר משמעות. האינטרנט גבי על ערוצית

 את תפחית בזק, ")גיגות תשלומי(" בזק של האינטרנט לתשתית חיבור� בגי" בתשלו�

 זה לעניי". האינטרנט רשת גבי על תערוצי*רב טלוויזיה בשידורי מצפיה הנובעי� החיובי�

 בסיס על יוער( באינטרנט ערוצית הרב הטלוויזיה משידורי הנובע הצריכה שיעור כי נקבע

 ספק ידי על לבזק שידווח כפי, ערוצית הרב הטלוויזיה ספק של מנוייו מספר מכפלת

 . )Mbps( לשניה סיביות מגה יחידות 2 של פס ברוחב, הטלוויזיה

  

  שירותי� סל הצעתו שירותי� סימתח על הגבלות

  

 שירות בכל שימוש לעשות ללקוח הנתונה האפשרות של לחסימה או להגבלה תגרו� לא בזק .3

 של בדר( לרבות, בעקיפי" או במישרי", עת בכל האינטרנט רשת גבי על המסופקי� יישו� או

  .טכנולוגיי� באמצעי� או תעריפי� קביעת

 אלו א� בי" ,בזק לקוחות לכל שוויוניי� בתנאי� ויסופקו כרוימ בזק של הטלוויזיה שירותי .4

 סל במסגרת הטלוויזיה שירותי מחיר. לאו א� ובי" נוספי� תקשורת שירותי מבזק רוכשי�

  . השירותי� משאר בנפרד יוצג שירותי�

 בי" בזק לקוחות לכל שוויוניי� בתנאי� ויסופקו ימכרו, בזק של האינטרנט תשתית שירותי .5

 . לאו א� ובי", נוספי� תקשורת שירותי מבזק רוכשי� לוא א�

   טלוויזיה תכני על בלעדיות

 הפקות שאינ�  טלוויזיה תכניל בנוגע לה� צד שה" הבלעדיות הסדרי כל את תבטלנה ויס בזק .6

 הנזכרי� הבלעדיות בהסדרי כי, יובהר .כאלו בלעדיות להסדרי צדדי� עוד תהיינה ולא ,מקור

 .בהחלטה כמפורט, לשידורי� רשיונות בעלי כלפי בלעדיות הסדרי כללי�נ לא זה בסעי 



 
 בעל שהינו מי למעט, גור� מא  תמנע לא בזק, שנתיי� ולמש( המיזוג אישור מיו� החל .7

 על יחול לא זה כלל. מקור בהפקות זכויות מלרכוש ,זו החלטה במועד לשידורי� רישיו"

  . בהחלטה כהגדרת", חדשות הפקות

  תשובותשאלות ו
  

 מתחרה לחברת הוט? סל שירותייוכלו להציע ויס בזק הא ש: 

 

 ובזק יס שתצענה החבילה. התקשורת משרד מצד בזק על שקיימות למגבלות בכפו , כ"ת: 

 שירותי את לרכוש יהיה נית"ש בתנאי ,מציעה שהוט לאלו דומי� שירותי� לכלול תוכל

   .הסל רכישת  מסגרתב מוצע הוא שבו מחיר באותו בנפרד יס של הטלוויזיה
  

  ? סל השירותיש: מדוע הוטלה מגבלה על 

  

ד בבד להוריד את להעלות באופ" מלאכותי את מחיר התשתית ובעל מנת למנוע מבזק : ת

מחיר הטלוויזיה. אסטרטגיה מעי" זו עשויה שלא להוריד את מחיר החבילה לצרכ", ויחד ע� 

 כדאיותלא להפו( לוויזיה על גבי האינטרנט, להצעות של מתחרי�, המשדרי� ט זאת לגרו�

  מול הלקוחות.

  

ש:  הא בזק תוכל לגבות סכו יותר גבוה מלקוחות בשל נפח גלישה גדול? למה זה 

  משמעותי? 

  

הרשות הוא שבזק לא תוכל להגביל לקוחות בשימוש בתשתית  שקבעהת: אחד התנאי� 

נפח הגלישה של הצרכ" גדל . הנפח הגליש ובכלל זה ג� לא תוכל להגביל� על בסיס האינטרנט,

אירוע ספורט  ,משמעותית במקרה של צפייה בווידאו (בכל צורה שהיא, בי" א� קטעי יוטיוב

או צפייה בווידאו באתרי חדשות). כדי לסבר את האוז", נפח הגלישה הכולל שבו סלולארי ב

  . 4*3צמח בשלוש השני� האחרונות פי משתמשי� אזרחי ישראל 

תגדיל משמעותית את נפח  באינטרנט טלוויזיההשירותי תחו� ל שחקני� חדשי�של כניסה 

לנפח ולכ" שינוי אופ" החיוב ללקוח כ( שהתשלו� יתייחס ג�  ,הגלישה אותו יצרכו הלקוחות

  . באינטרנט י� טלוויזיוניי� הגלישה התקופתי עשוי לייקר ולהקשות על הצפיה בתכנ

  

  בזק והוט? �לעודד כניסה של מתחרי מול יס ש: אלו צעדי נוספי נעשי כדי

  

, למעט כלפי בעלי רשיונות שידור תכני� טלוויזיוניי�יס תבטל הסכמי בלעדיות בנוגע לת: 

 יוכלו לרכוש סדרותהטלוויזיה  תחו�שייכנסו לחדשי� , מתחרי� כתוצאה מכ(ו קיימי�,

  ביס.אופ" בלעדי כיו� במשודרות ש

 


