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:  19.9.2019מיום  1-12/2019 החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס'
)בעקיפין( בבעל הרשיון לשידורי   להעברת שליטה ואמצעי שליטה ת  ובעניין: בקש

 לוויןטלויזיה באמצעות  
 

 : ותהבקשותמצית  רקע
 

 כללי:

"( המועצהכבלים ולשידורי לווין )להלן: "פנה שר התקשורת למועצה לשידורי  4.8.2019 ביום .1

בעל הרישיון עקיפין, בבלהעברת שליטה ואמצעי שליטה, לגבי שתי בקשות  לקבל את עמדתה

 "בעל הרישיוןחברת די.בי.אס שירותי לווין בע"מ )להלן: "לווין, טלוויזיה באמצעות לשידורי 

 . (" בהתאמהיסאו "

קומיוניקיישנס בע"מ )להלן: -בחברת בימבוקשים שינויי אחזקה ב הבקשות עוסקותבתמצית,  .2

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ חברת  במניותובעקיפין במישרין "(, המחזיקה ביקום"

 .שבידי ביקום מניות בזק שיוטל על שעבודבוכן  ובעקיפין ביס "(בזק)להלן: "

 6.2בהתאם לסעיף וזאת, בין היתר שר התקשורת, לאישור  ,ככלל ,נדרשיםכאמור  יםשינוי .3

 . השר עם המועצהשל הדורש גם התייעצות  לרישיון יס

 .ותנדרשת עמדת המועצה בבקשלפיכך,  .4

 :הצריך לענייננו קייםמבנה האחזקות התמצית 

בזק הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה  ממניות יס.  100% -, מחזיקה במישרין בחברת בזק .5

 בישראל.

למעשה, נוכח  מהווים, בכמה רמות, אשר 1חברת בזק מוחזקת על ידי מספר גורמים בעלי זכות .6

 אחזקת בזק ביס, גורמים המחזיקים בעקיפין בשליטה ובאמצעי שליטה ביס.

 
)להלן: תקנות  1998-התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויין(, התשנ"ח לתקנותבהתאם  1

 וכן בעל שליטה כהגדרתה להלן", 1968-בעל ענין כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח" –הלווין(: "בעל זכות" 

 

 –חוק ניירות ערך מגדיר "בעל ענין", בתאגיד 

בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח מי שמחזיק  ( 1")
ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו 
הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי  עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות
 –למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים  )א(
 בנכסי הקרן;

ירות החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בני )ב(
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות  -הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" 

()ו( או כנאמן, להקצאת 2)א()46ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  
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ביקום, אשר הנה חברה ציבורית  חברתחברת בזק מוחזקת ונשלטת במישרין ובעקיפין על ידי  .7

במסגרת הרישום הכפול, בבורסת ת"א ובבורסת נאסדק בארצות שמניותיה רשומות למסחר 

 הברית.

כאשר ממניות בזק    26.34%  -כבנכון למועד הגשת הבקשה,    ,בעקיפין(במישרין ומחזיקה )ביקום,   .8

 בבזק. אין גורם המחזיק שיעור גדול יותר של מניות 

באמצעות שתי חברות הן במישרין והן , הלכה למעשה ,בזק נעשיתמניות של ביקום בהאחזקה  .9

( של ביקום: בי תקשורת )אס 100%בשליטתה המלאה )שיעור של במישרין ובעקיפין המצויות 

שבה מחזיקה ( בע"מ 2ובי תקשורת )אס פי  100%שבה מחזיקה ביקום בשיעור של ( בע"מ 1פי 

 "(. ורתבי תקש)להלן יקראו יחד: " 100%( בע"מ בשיעור של 1בי תקשורת )אס פי 

 הרי שחברתבביקום )ובעקיפין בבי תקשורת, בבזק וביס(  כיוםבהתייחס למצב האחזקות  .10

במישרין של ביקום במניותיה "( מחזיקה זהב אינטרנטקווי זהב בע"מ )להלן: " -אינטרנט גולד 

. אינטרנט זהב הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בישראל ובארצות 51.95%בשיעור של  

 הברית. 

בשיעור ביותר ממחצית משיעור המניות של ביקום וממילא מחזיקה , אינטרנט זהב לסיכום .11

מחזיקה בשיעור המניות בביקום. ביקום )לרבות באמצעות בי תקשורת( המניות הגדול ביותר 

 יס.מחזיקה במלוא מניות בבזק ובזק גדול ביותר ה

 :ותתמצית הבקש

 וטנר לייט'סרצבקשה להעברת שליטה ואמצעי שליטה מאינטרנט זהב ל .א

וחברת ט.נ.ר  (2"סרצ'לייטלהלן: "לעיל ו) Capital Partners ghtSearchliקרן ההשקעות הזרה  .12

פורר  דודו פורר בבעלות מלאה של מיכל"(, חברה ישראלית טנרלהלן: "לעיל השקעות בע"מ )

בבקשה לשר  2019"(, פנו במהלך חודש יולי הרוכשים)סרצ'לייט וטנר יקראו להלן ביחד: "

ב"בזק" וביס בעקיפין אמצעי שליטה ולמועצה לקבלת אישור להעברת שליטה ו התקשורת

 . "(לייט'סרצעסקת " או "הבקשהלהלן: ") מאינטרנט זהב לרוכשים

, חלף חברת אינטנרט זהב, אשר מבוקש כי תחדל וככל שהבקשה תאושר ,האמור בבקשהעל פי  .13

 58.8% -כ בשיעור שינוע ביןבמישרין בביקום תחזיק סרצ'לייט להיות בעלת זכות בעקיפין ביס, 

ואילו טנר  , זאת לאור מבנה העסקה שגובשה בין הצדדים,ביקוםהון המניות של מ 73.67% -כל

 
 לפקודת מס הכנסה; 102לעובדים, כהגדרתו בסעיף   מניות

 רישומים;"חברה בת של תאגיד, למעט חברת  ( 2)

 
, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בה, חזקה גם 1968-"כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  –בתקנות הלווין מוגדרת "שליטה"  

 על אדם או תאגיד שהוא שולט בתאגיד אם התקיים בו אחד מאלה:

ם המחזיק, רבידו השיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו, או שלא קיים גו ( 1)
בד או יחד עם אחר, אמצעי שליטה מסוג כלשהו בשיעור העולה על שיעור אחזקותיו באותו סוג ל

 של אמצעי שליטה;

בידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן הנפקה של  ( 2)
או שינוי  אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד

 ותי בהם."מה

 
כולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של הי" –טה" "שליבחוק ניירות ערך מוגדרת 

ים של ויתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסרת בדירקטור או משרה אח
 אמצעי השליטה בתאגיד;"

 
 צורף לבקשה ובמסגרת ההשלמות.של סרצ'לייט עץ מבנה האחזקות  2
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טנר סכימת אחזקות מהון המניות של ביקום.  11.39% -כ תחזיק במישרין בביקום בשיעור של

 ביןל 70.19% -כ בשיעור שביןבביקום תביא לכך שאחזקות הרוכשים בביקום ינועו  לייט'סרצו

 . ביקוםמ 85.06% -כ

העברת מלוא מניות עסקת סרצ'לייט בנויה למעשה מארבעה רכיבים. הרכיב הראשון כולל  .14

אינטרנט זהב בביקום לידי הרוכשים. הרכיב השני כולל הנפקת מניות נוספת על ידי ביקום 

לרוכשים כנגד השקעה נוספת בביקום. הרכיב השלישי מאפשר לאינטרנט זהב וליתר ציבור 

המשקיעים בביקום )למעט הרוכשים( לרכוש גם כן מניות של ביקום כנגד השקעה בחברה, ורכיב 

רביעי שיתבצע רק במקרה שלאחר ההנפקות שלעיל לא יהיה בקופת ביקום סכום מינמאלי עליו 

 שאז יקבלו הרוכשים מניות נוספות ללא השקעה נוספת. ,הסכימו הצדדים

)גם( היא עסקת סרצ'לייט משמעות  ,3מאחר שביקום נחשבת בעלת השליטה בבזק השולטת ביס .15

 אישור שר כאמור את יפין( בשליטה ובאמצעי השליטה ביס. שינויים אלו טעונים שינוי )בעק

 . הפנייה למועצהומכאן  ,יס , בהתייעצות עם המועצה, בהתאם לרישיוןהתקשורת

 ,(ביקום ואינטרנט זהב  ,בין הרוכשים  שגובשה)לעסקת סרצ'לייט  ביחס לאינטרנט זהב ובהתאם   .16

שאר מחזיקה יתהיא  לחלוטין מלהחזיק במישרין בביקום, או, של  תחדשאינטרנט זהב  הרי שאו  

בשיעור של עד )בעקיפין( לכל היותר כך שהיא תחזיק ביס בשיעורים נמוכים, בביקום  במישרין

יחדלו בכל אופן  )והמחזיקים הרלבנטיים בה(    , אינטרנט זהבלכן.  (על פי חישוב במכפלות)  1.89%

בהתייעצות עם המועצה על התקשורת , עניין שגם כן דורש את אישור שר זכות ביס ילהיות בעל

 פי רישיון יס.

 ,שקיבלו גם יפוי כוח מיס  ,הרוכשים  כוח  באי"י  ע  שנחתמהדעת משפטית    חוות  גםצורפה    לבקשה .17

המפורטים בסימן א' לפרק ג' לבעל רישיון אין בשינוי משום הפרה של תנאי הכשירות  ולפיה

 1998-תשנ"חה( )הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויין(,  ושידורים)בזק    התקשורתלתקנות  

 .("התקנותאו " "תקנות הלווין")להלן: 

לפיה ו "דרישת הישראליות"המכונה  ,לתקנות הלווין( 4)13הנוגע לדרישה הקבועה בסעיף  בכל .18

נטען  ,"בה תושבים או ישראל אזרחי דייב מוחזקים במבקש שליטה אמצעי מכל יותר או 26%"

נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב והציבור מחזיק   שבזק  מאחרכי    , בתמצית,הדעתבחוות 

מבזק(   26.34%  -בכ  )ביקום כזכור מחזיקה  מבזק  73.66%  -כ  בשיעור של  בורסהבזק באמצעות הב

 מיס(.  100%הרי שזהו גם אחוז אחזקה שיש לייחס לציבור ביס )שהרי בזק מחזיקה 

מערכות תקשורת  הוט חברתמאחר שברישיון השידורים של כי דעת בהקשר זה נטען בחוות ה .19

 הנסחרים חברה של ערך בניירות המחזיק הציבור כי"חזקה ש נקבע"( הוט)להלן: " בע"מ

 גם זו חזקה להחיל שיש הרי" בה ותושב ישראל אזרח הוא, בישראל דין פי על הפועלת בבורסה

. יוחלו נורמות ..  פעילות  מגזר  באותו  הפועלים  שידור  גורמי  על  כי  סביר  זה"אין  ש  מאחר  יס  לגבי

יש לקבוע כי חזקה שאזרחי ישראל ותושביה   ,על פי הנטען בחוות הדעת. במילים אחרות,  שונות"

 .הישראליות דרישת מתקיימתלפיכך ו ,יסב ולכן ,בזקב 73.66%מחזיקים 

הסכם בעלי המניות בין  מכוח גםכי דרישת הישראליות מתקיימת בחוות הדעת בבד נטען  בד .20

מביקום ואילו  11.39% -כ תחזיק טנר ,לייט'סרצ עסקת מתווה פי על כאמור לעיל,הרוכשים. 

על פי הנטען הלכה למעשה . 73.67% -כל 58.8% -כ בביקום בשיעור שינוע ביןסרצ'לייט תחזיק 

לא יכול להיות חולק כי סרצ'לייט תיחשב בעלת שליטה בביקום ומשביקום נחשבת ,  בחוות הדעת

 
 .1בתקנות הלווין כפי שצוטטה לעיל בה"ש "שליטה"  הגדרת ראו 3
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הרי שניתן לייחס לבעל השליטה כאמור  –בעלת שליטה בבזק ובזק נחשבת בעלת שליטה ביס 

 (. הלווין לתקנות( 1)10 תקנה)ראו  שבשליטתו התאגיד אחזקות מלוא את

בין סרצ'לייט לטנר שתואר בחוות הדעת   4כי הסכם בעלי המניות  ,הדעת  בחוותבהקשר לכך הוסף   .21

שליטה משותפת "ולפיכך יש לייחס לשותף הישראלי את מלוא ההחזקות של גרעין למעשה  יוצר  

 ביחד  משותפת  החזקה  כי  ,הדעת  בחוות  נטען  כמו כן.  ולכן כעומד בדרישת הישראליות  השליטה"

 משותפת  להחזקה  הרלבנטית  בחקיקה  ומובנית  מקובלת  דרך  היא  הסכם  פי  על  לרבות  אחרים  עם

 .5משותפת ולשליטה

 בהמשך. נשוב לטענות אלו .22

 על דרך השעבודבקשה להעברת אמצעי שליטה  .ב

בביקום שינויי האחזקות  הבקשה הראשונה שעניינה  עמדנו על    לעילכאמור ענייננו בשתי בקשות.   .23

 על שעבוד הטלת עניינה השנייה הבקשה'לייט. סרצ עסקתמסגרת ב המבוקשיםובעקיפין ביס, 

שמבוצעת לטובת בעלי אג"ח של ביקום ומהווה הלכה למעשה חלק  ,ביקום שבידי בזק מניות

 2019חודש יולי  במהלךהוגשה השעבוד  בקשת. "(השעבוד בקשת)להלן: " מעסקת סרצ'לייט

נאמנויות בע"מ )להלן: על ידי חברת ביקום וחברת רזניק פז נבו לשר התקשורת ולמועצה 

שעבודים ביקום    שללאשר לטובת חלק ממחזיקי סדרות האג"ח  בה   ומבוקש"( רפן"או   "רזניק"

. בתמצית, על המהוות בעקיפין אמצעי שליטה ביס  שבידי ביקום  שונים, בין היתר, על מניות בזק

שעבודים ביקום  של, יועמדו למחזיקי אגרות החוב סדרה ג' וד' שגובש בין הצדדים פי ההסדר

ראשונים בדרגה, פרי פסו, על מלוא מניות בזק המוחזקות, במישרין ובעקיפין על ידי ביקום ועל 

 אגרות מחזיקי של הבטוחות כנאמן תכהן רזניק כאשר, חשבונות הבנק דרכם מוחזקות המניות

 .תושביה או ישראל אזרחי ידי על במלואה נשלטת רזניק. החוב

 התקשורת לחוקד 4 לסעיף מפנה יס ברישיון"החזקה"  המונח הגדרתכאן המקום להבהיר כי  .24

 :כדלקמן הקובע

לרבות רכישה וכן שניהם כאחד, כמשמעותם של מונחים " –החזקה" "
חוק ניירות ערך(, ולרבות  -)להלן  1968-ערך, תשכ"ח תאלה בחוק ניירו

" 1י לגרוע מההגדרה "החזקה" בסעיף ; והכל בלשעבודהעברה או 
 )ההדגשה הוספה(.

 

וכאשר מדובר כאן בשעבוד של כלל מניות ביקום   "שעבוד"מאחר שהמונח "החזקה" הוא לרבות   .25

בקשה לאישור אותו שינוי ההוגשה  ,המבססות כאמור שליטה של ביקום בבזק –בבזק 

 . 6ולו למען הזהירות  וזאת בדומה לבקשות דומות קודמות שהוגשו לאישור שעבודים  ב"החזקה"

את המגבלות על השעבודים  יםמגדיר המבוקשיםנשוא השעבודים הנאמנות  ישטר ודוק: .26

ות ... מגבלות הקבועות ברישיון בזק וברישיונ ומימושם כ"מגבלות הקבועות בדין, ובכלל זה

ככל שנדרש אישור כאמור מראש ובכתב, ...  הנוספים, לרבות קבלת אישור שר התקשורת

רישיונות שניתנו או כ" "הרישיונות הנוספים" מוגדרים ובהתאם לקבוע ברישיונות הנוספים".

 ...". .. לבזק ולחברות המוחזקות על ידה.שיינתנו על ידי משרד התקשורת

 
 .יצויין, כי יתכנו עוד שינויים כאלה ואחרים בהסכם, לרבות לבקשת משרד התקשורת 4
כי  24נקבע בפסקה שם ( 16.5.2017) כהן' נ הוגנת כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה הצלחה 4154/14ע"א ראו והשוו  5

החלטה שתועלה באסיפת בעלי  בכל"ברי כי במקרים שבהם קיים הסכם שבו מתחייבים בעלי המניות להצביע באופן דומה 
כזו בהסכם התחייבות ש  איןבעניינו  יצויין, כי  המניות, אין קושי לראות הסכם כזה כהסכם היוצר החזקה יחד במניות החברה".  

  .תקנות הלוויןצורך , מבלי להכריע בנפקות התחייבות שכזו לשבין סרצ'לייט לטנר
 .18.2.2014מיום   3/2014-1ראו החלטת מועצה מס'  6
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 לרישיון יס הקובע כדלקמן: 6.2.3היא נוכח סעיף  הנאמנות יחשיבותה של הוראה זו בשטר .27

 

לא ישועבד אמצעי שליטה בבעל הרשיון, אם מימושו יהווה העברה   6.2.3
, אלא אם כלל 7לעיל 6.2.1הטעונה אישור השר בהתאם לסעיף 

הסכם השעבוד סייג לפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא הסכמת 
הוראה זו תחול עם המועצה; השר בכתב ומראש, לאחר שהתייעץ 

 .2003בדצמבר,  29על הסכמי שעבוד שיכרתו מיום 
 

תקנות חברה מוחזקת על פי    יםהנאמנות מגדיר  יעל ידי בזק אך שטר  100%  -יס כאמור מוחזקת ב .28

. על כן, התבקשה הבהרה בעניין ובאי כוח 2010 -ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

תיחשב  ,ומעלה 5% -כי בכל שיעור אחזקה שהוא החל מ ,במסמך בחתימתם ,הנאמנים הבהירו

 ,מתחייבים. באי כוח הנאמנים אף הבהירו כי הם הנאמנות ייס כחברה מוחזקת כאמור בשטר

לפנות לקבלת האישורים הנדרשים על פי רשיון יס, ככל שאלו יידרשו על   ,בכל מקרה של מימוש

 פי הוראות הדין והרשיון.

ולפיה אין בשינוי משום של באי כוח ביקום ורזניק  צורפה חוות דעת משפטיתשעבוד ת הלבקש .29

יס הודיעה  .הלווין המפורטים בסימן א' לפרק ג' לתקנותלבעל רישיון הפרה של תנאי הכשירות 

 כי היא מייפה את כוחם של באי הכוח הנ"ל להגיש את הבקשה גם בשמה.

השלמות והבהרות   קבלוונתלבקשות התבקשו  לשלמות התמונה יצויין, כי  עד כאן שתי הבקשות.   .30

עמדת הממונה על גם הונחה בפני המועצה  במסגרת זושחלקן אף פורטו לעיל. , כאלה ואחרות

 .(059114התחרות שאישרה את המיזוג בין החברות המבקשות )תיק מזג 

להתייעצות עם הממונה על התחרות בהתאם  29.7.2019 משרד התקשורת פנה ביוםבנוסף,  .31

התקבלה תשובת נציג הממונה על התחרות לפי  30.7.2019)ב( לחוק הריכוזיות. ביום 11לסעיף 

. לבקשת יועמ"ש העברת אמצעי השליטה בבזק( לחוק כי אין בכוונתה לייעץ בעניין  1)א()12סעיף  

 .כי האמור חל גם ביחס ליס 31.7.2019במענה מיום המועצה הבהיר נציג הממונה 

 

 :החלטה

 

לאחר  ,ולפי כל דין לרשיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין 6.2סמכותה לפי סעיף בהתאם ל .א

שקיבלה סקירה משפטית באשר לעמידת הבקשה בהוראות הנדרשות לעניין ועיינה בחוות דעתה 

משיקולים של ריכוזיות לרבות על פיה, אין טעמים להתנגד לעסקה  של ממונת כלכלה במינהלת

לאחר שהוצגה לה עמדת הממונה על התחרות שאישרה את המיזוג בין החברות ענפית; ו

( וכן עמדת רשות התחרות כי אין בכוונתה לייעץ בנוגע להעברת 059114המבקשות )תיק מזג 

לפניית שר התקשורת המועצה    עמדת  –נפית  אמצעי השליטה בבזק וביס בכל הנוגע לריכוזיות הע

 
 -לא ייעשה שינוי במישרין או בעקיפין, בבת אחת או בחלקים  6.2.1  7

 
 בשליטה בבעל הרשיון; 6.2.1.1 
 ומעלה מכל סוג של אמצעי שליטה; 10%שליטה בבעל הרשיון בשיעור של באחזקת אמצעי  6.2.1.2 
באחזקת אמצעי שליטה בבעל הרשיון בשיעור כלשהו, אם בעקבות השינוי האמור הפך אדם  6.2.1.3 

 לבעל זכות בבעל הרשיון, או חדל להיות בעל זכות בו;
 

. האמור לעיל לא יחול על אלא אם אישר השר, בהתייעצות עם המועצה, את השינוי בכתב ומראש 
בהחזקת אמצעי שליטה של חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה,  15%שינויים בשיעור שלא יעלה על 

והכל ביחס להעברת אותן מניות הנסחרות בבורסה והזכויות הנלוות   –ובלבד שאינם שינוי בשליטה בה  
ל שינוי באחזקת אמצעי שליטה להן; אולם, בעל הרשיון יהיה מחוייב לדווח למנהל ולמועצה על כ

כאמור, אף בחברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה, ובלבד שהמידע אודות השינויים האמורים ניתן 
 להשגה באופן סביר על ידי בעל הרשיון.
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לרבות  סרצ'לייטבעסקת  כותוהכר השליטה אמצעי העברותהיא כי אין מניעה לאשר את 

 . זכות יבעל םמהיותוהמחזיקים הרלבנטים בה חדילת אינטרנט זהב 

בכל הנוגע לדרישת הישראליות: בבקשה נטען כי הדרישה מתקיימת נוכח החזקות הציבור בבזק  .ב

. בד בבד נטען כי הדרישה גם הוטדרך הבורסה יחד עם "חזקת הבורסה" הקבועה ברישיון 

לטנר היוצר, על פי הטענה, שליטה משותפת המאפשרת  לייט'סרצמתקיימת נוכח ההסכם בין 

 ליטה שיש לסרצ'לייט.לייחס לטנר את אותה ש

לא ברור האם כלל בכל הנוגע להסכם בין סרצ'לייט לטנר טענות אלו מעוררות קושי של ממש.  .ג

לצורך  ישראליות כאחזקות ייחשבו סרצ'לייטאחזקות ניתן לקבוע כי  שבגינוהסכם ב מדובר

 הרוכשים אחזקותכלל  את"לצבוע" הלכה למעשה מבוקש כאן  כי לזכור יש. 8תקנות הלווין

כאמור   תחזיק  הזרהבלבד שטנר יחזיק בביקום )בעוד סרצ'לייט    11.39%  -כ  על סמך  כישראליות

שהיא בכל הנוגע ל"חזקת הבורסה" הרי מביקום(. גם  73.67% -כל 58.8% -כ בשיעור שינוע בין

היא וממילא    ,בשים לב למצב דאז  2000  -קבועה ברישיון הוט בלבד, שם נקבעה בראשית שנות ה

 ברישיון יס או בתקנות הלווין.  לא נקבעה 

מסתבר כי על פי הדיווחים  ,יחד עם זאת, בבחינת המחזיקים הספציפיים בבזק בבורסה .ד

  9הגופים המוסדיים ,האחרונים שנמסרו על ידי המבקשים ונבדקו מול נתוני רשות שוק ההון

 מבזק.  24% -כ, נכון למועד הדיווח שהוצג, מחזיקים

כאחזקות "בידי אזרחי ישראל או תושבים   ,אחזקות אלו,  למצער  ,ורה כי ניתן לראותהמועצה סב .ה

שהרי המניות אומנם מוחזקות על ידי הגופים המוסדיים אך הן כנדרש בתקנות הלווין בה" 

שהם בוודאי רובם ככולם ישראליים. במובן זה הגוף המוסדי משמש   ,מוחזקות לטובת העמיתים

, כספי 10החלים על גופים אלה  ,, על פי הדין וההוראותיתר על כןלמעשה כנאמן לטובת העמיתים.  

כאשר הדירקטוריון   רוב של ישראליםהעמיתים מנוהלים על ידי ועדת השקעות שבהרכבה נדרש  

 עדת השקעות.אינו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ו

מה שמכונות "קופות כוללים גם )שיעורים נמוכים יחסית( של הנ"ל המוסדיים אומנם, הגופים  .ו

. ואולם, בקופת גמל (12שם לא נדרש רוב ישראלי בוועדת ההשקעות )נכון לעת הזו  11ענפיות"גמל  

מעשה מהדירקטורים חייבים להיות ממונים על ידי ארגון עובדים יציג כך של 50%ענפית לפחות  

 דווקא יותר כוח מהרגיל.בקופות אלה הישראליים לעמיתים 

גם את אחזקות טנר  , לעניין בחינת שיעור האחזקות הישראליות,יש למנות 24%בנוסף לאותם  .ז

 ניסו המבקשיםודוד פורר.  פורר שהרי אין מחלוקת לגבי הישראליות של מיכל ביס)בעקיפין( 

. ואולם, גם אחזקות גרעין השליטה ועמדנו על הקושי שבדבר כלאת  טנרל לייחס יש כי לטעון

בכל לו  יהיולא ניתן להתעלם מכך שהסכם עם סרצ'לייט וללא ייחוס זה אין מחלוקת כי לטנר 

)בזק כאמור   ביס  3%  -כ  למעשהגם    ועל כן  13בבזק)בעקיפין(    3%  -מביקום שהם כ  11.39%  -כאופן  

 .מיס( 100%מחזיקה 

 
 עמ' ליד האות ז עד 126 מעמ' ,97( 2, פ"ד נו))טי.אי.אן.סי( בע"מ נ' שר התקשורתחדשות ישראל  6352/01עע"מ  והשוו ראו 8

 (.2001ליד האות א ) 128
 כספי נוסטרו. ללא –חברות ביטוח )מבוטחים(, קופות גמל )עמיתים(, קרנות פנסיה )עמיתים(  9

 רוב חברי ועדתהקובע כי "...  2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"הל 11למשל סעיף ראו,  10
קטור חיצוני ימונה יחיד תושב רכדי..." כאשר על פי חוק החברות "ירות לכהן כדירקטורים חיצונייםההשקעות יהיו בעלי כש

 .ישראל ..."
 .2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"הראו הגדרת "קופת גמל ענפית" ב 11
על פיה לא ימונה  3.9.2017ראו לעניין זה טיוטת תקנות מחמירות יותר שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום  12

 .אזרח ישראל, מקום מושבו בישראל והוא בקיא בשפה העבריתלחבר בוועדת השקעות אלא מי שהוא 
 .הלווין לתקנות( 2)10 תקנה והשוו ראו 13
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תעמוד יוצא שיס  שמוחזקים כיום על ידי המוסדיים,    24%לאותם   3%מצרפים סך זה של  כאשר   .ח

אישור השינויים המבוקשים וזאת על סמך בדיקה עובדתית של גם לאחר  בדרישת הישראליות

 . כפי שתואר לעיל המצב בפועל

ולא על  26%עומדת על בתקנות הלווין בהקשר זה יש לזכור כי מלכתחילה דרישת הישראליות  .ט

 . 14על בחינת הדבריםמה שמשפיע  ,או על שליטהו/ 51%

 לדעת המועצה מתקיימת בנסיבות העניין בסופו של יום, נוכח כל האמור לעיל, אשר על כן,  .י

 ם כנדרש בתקנות כלפי יסראליכך, למשל, מובטח כוח השפעה של ישו דרישת הישראליות

 . וענייניה

נתקבלו גם שהגישו המבקשים, במסגרת ההשלמות במאמר מוסגר יצויין, כי עלה מן הצורך ומל .יא

 14% -, שגם היא כזכור נסחרת בבורסה. מדובר בכבביקוםנתונים על אחזקות גופים מוסדיים 

ישראלית כשמוסיפים אחזקה  .  ביס )במכפלות(  3.5%  -כבעקיפין  שהם    –מהון המניות של ביקום  

, מה הלווין  שנקבע בתקנות  26%מעבר לרף  ביס  גדל עוד יותר שיעור האחזקות "הישראליות"    ,זו

כמו כן ייתכן שקיימות  העניין דרישת הישראליות.שמחזק את המסקנה כי מתקיימת בנסיבות 

כנדרש  אחזקות נוספות ביס שניתן לראותן כאחזקות "בידי אזרחי ישראל או תושבים בה"

 אלה גם ניתןבנסיבות אך נוכח המסקנה אליה הגענו איננו נדרשים לעניין זה. בתקנות הלווין 

 את טענות המבקשים, שעוררו קושי.בצריך עיון להותיר 

להדגיש כי מבקשת המועצה  ,, מאחר שהשקעות גופים מוסדיים יכולות להשתנותחד עם זאתי .יב

להוסיף  הרשיוןל בעל ע, 15לתקנות 26לגרוע מהאמור בתקנה  בלילרישיון " 2.1.2כקבוע בסעיף 

כן ראו  ."הקבועים בתקנות הרשיון, בכל התנאים למתן הרשיוןולעמוד בכל תקופת תוקפו של 

בתנאים הקבועים בסימן  הרשיוןיעמוד בעל  רשיונותקופת  בכללרישיון הקובע כי " 7.1.1סעיף 

 .א' לפרק ג' לתקנות"

להוסיף ולעמוד בדרישות השונות לרבות   במילים אחרות, בעל הרשיון נדרש לעקוב אחר העניין .יג

 . דרישת הישראליות

 הרשיון שינוי בהחזקה בבעל  נעשהי "כמפורשות לרישיון מוסיף וקובע  7.1.3יתר על כן, סעיף  .יד

אינו עומד בתנאים כאמור, יפעל  הרשיוןאו נעשה מינוי או שינוי אחר, ובשל כך נמצא שבעל 

מנת לשוב ולעמוד בתנאים האמורים בתוך שלושים ימים מיום -ככל הנדרש על הרשיוןבעל 

 ".שנודע דבר השינוי

האזרחים או אחזקות שיעור חר העניין אלא ככל שלא רק נדרש לעקוב א הרשיוןכן, בעל  על .טו

על ככל הנדרש לפעול  הרשיוןיהיה על בעל  26% לרף מתחת ירד כאמורהישראליים התושבים 

הישראליות כמובן בעניין למועצה לשר ו/או כשכל טענותיו בפנייה אז  רף זהמנת לשוב ולעמוד ב

 .שמורות לו

לפקח על עמידת בעל הרישיון  מועצהה סמכות של השר ו/אוכל אין, כמובן, לגרוע מ באמור .טז

דיווחים  לדרושבכלל כך ויחס לדרישת הישראליות ב לרבותוהרישיון  התקנותהחוק, בהוראות 

 .(לרישיון 20.2.2לרישיון וכן סעיף  20.1.1סעיף  , בין היתר,רלבנטיים בעניין )ראו

 
 . 8 ישראל, לעיל ה"שעניין חדשות  והשוו 14
מגבלות האמורות בתקנות אלה יחולו על בעל הרשיון בכל תקופת רשיונו; חדלה הלתקנות הלווין קובעת כי " 26תקנה  15

להתקיים אחת מן המגבלות, יהיה השר רשאי, לאחר מתן הזדמנות נאותה לבעל הרשיון להשמיע טענותיו, לבטל את רשיונו 
  של בעל הרשיון".
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לפניית שר התקשורת   המועצה  עמדת  ,הזהירות  למעןגם בעניין זה ולו    :באשר לבקשת השעבוד .יז

שנראה כי עומדת בהוראות  ,בזק מניות על לשעבוד הבקשה את מלאשר מניעה אין כי היא

 ,היותה של יסלעניין  שניתנה    הבהרהלרבות דרישת הישראליות ונוכח ה  ,השונות הנדרשות לעניין

לא ש  ,ומעלה ביס. דהיינו  5%  -כל עוד בזק מחזיקה החל מ  ,חברה מוחזקת  ,הנאמנות  יעל פי שטר

התקשורת, בהתאם לסעיף אם מימושו יהווה העברה הטעונה אישור שר  ,  ייעשה מימוש השעבוד

 .לרישיון יס, ללא הסכמת השר בכתב ומראש, לאחר שהתייעץ עם המועצה 6.2.1

או יימסר   ותוקפה מותנה בכך שכלל המידע שנמסרניתנה בהסתמך על כך  זו של המועצה  החלטה   .יח

במכתבי במסמכי הבקשות,  הינו מלא ומדויק, לרבות    ותלמועצה בנוגע לבקשומשרד התקשורת  ל

שינוי  יחוללמועצה שמורות כל סמכויותיה לרבות שינוי החלטה זו אם ודוא"ל, וב ההשלמות

 .הנ"ל נתונים ב

די לפטור את בעל התקשורת בעניין שתי הבקשות שלעיל כאין במתן עמדת המועצה לפניית שר  .יט

או אישור כל גורם מוסמך אחר לכל  םמועצה ו/או מקבלת אישורשר או להרישיון ממתן דיווח ל

עסקה ו/או מהלך ו/או שינוי ו/או מינוי ו/או החלטה, הנלווים ו/או הכרוכים בהעברת אמצעי 

"(, וזאת ככל שדיווח ו/או קבלת נלווה ישינו)להלן כל אלו: " ותהשליטה המתוארים בבקש

אישור כאמור נדרש על פי דין )לרבות הוראות הרישיון(, וככל שדיווח ו/או בקשה לאישור שינוי 

 באופן מפורש. ותנלווה כאמור לא נכללה במסמכי הבקש

מחובת קבלת כל הסכמה או אישור שיון יהר את בעלכדי לפטור  החלטהאין בלמען הסר ספק,  .כ

השר או , או לגרוע מאיזו מסמכויות כל דין או ע"י כל רשות מוסמכת "יהנדרשים עפאחר 

 .המועצה עפ"י כל דין

לרישיון שעניינו חובת דיווח של בעל  6.1.3ככל שהעסקה תאושר ותבוצע ובשים לב לסעיף  .כא

יון בעל הריש יגישובנספח א' לרישיון,  16לרישיון 6.1הרישיון על שינוי בפרטים הנקובים בסעיף 

סופי בדבר אופן ביצוע העסקה ומבנה נספח א' מעודכן ודיווח העסקה, יום לאחר ביצוע  30עד 

 .וזאת מבלי לגרוע בכל חובת דיווח אחרת האחזקות הסופי

 

*  * * 
 
 

 

 
, התאגדותו, מקום רישומו, מענו, מרכז עסקיו, השליטה בו, הזכויות באמצעי הרשיוןעל אישיותו המשפטית של בעל    רטים"פ  16

 ".לרשיוןהשליטה בו, הדירקטורים והמנהל הכללי שלו, מצורפים כנספח א' 
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