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 החלטה

 

לאשר לה� ") המשיבות"להל�  (1"4עניינו בבקשת� של המשיבות , ההלי  העיקרי בתיק זה .1

הפקה ועריכה של ערוצי שידור טלוויזיה , הסדר כובל של שיתו% פעולה ישיר ברכש

על פי בקשת� היתרי� זמניי� מכוח� , מפע� לפע�, במסגרת זו ניתנו למשיבות. בכבלי�

 .על פי ההסדר כובל שאישורו התבקש בבקשה העיקרית, בתנאי� שוני�, הותר לה� לפעול
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 : נקבע30.4.00בהחלטה שניתנה לגבי ההיתר הזמני האחרו� שנית� ביו�  .2

 

פי תנאי 'נית� בזה למבקשות היתר זמני לפעול על, לאור הסכמת הצדדי�"

היתר זמני זה יהא . 30.6.96ידי בית הדי� ביו� 'כפי שאושר על, ICPהסדר 

דת  וכ� להעמ30.3.00כמפורט בתגובתו לבקשה מיו� , כפו. לתנאי הממונה

ידי 'כמבוקש על, ערוצי החיוב לרשותו של הלווי� לצור/ קיו� שידורי ניסיו�

, או בהעדר הסכמה, ובהתא� לתנאי� שיסוכמו בי� המבקשות והלווי�, הלווי�

 .ר המועצה לשידורי כבלי� ולשידורי לווי�"בהתא� להחלטתה של יו

 

לתו� שנה די� בבקשה העיקרית או עד 'תוקפו של היתר זה יהא עד למת� פסק

לפי המוקד� מבי� , )1.11.99שנית� ביו� (מיו� תחילת תוקפו של ההסדר הזמני 

 .המועדי�

 

 כי ה� מבקשות להמדי/ בקיומו של הסדר 7.5.00לא הודיעו המבקשות עד ליו� 

ICPזאת בלא . 15.5.00יפוג תוקפו של היתר זה ביו� ,  על פי תנאי המועצה

 ."שות נוספות בנושא זהלפגוע בזכות� של המבקשות להגיש בק

 

 א� 15.5.00לפיו תוקפו של ההיתר יפוג ביו� , הרקע לתנאי האחרו� שנקבע בהיתר .3

 על ICP כי ה� מבקשות להמשי  בקיומו של הסדר 7.5.00המשיבות לא תודענה עד ליו� 

מקורו בהחלטת ") המועצה "–להל� (פי תנאי המועצה לשידורי כבלי� ולשידורי לווי� 

על פי אותה .  והדיוני� שקוימו בבית הדי� לאחר קבלת ההחלטה23.3.00יו� המועצה מ

 ICPאישרה המועצה את בקשת� של המשיבות להמשי  ולפעול על פי הסדר , החלטה

, שהעיקריי� שבה� נוגעי� לחלו� הטירינג, למש  תקופה של שנתיי� בתנאי� שוני�

על פי ההסדר ". תוכ�הסדר הבטחת נגישות ה"ולהסדר שכונה בהחלטת המועצה כ

 " לרשות ה6" ו5, 4, 3 בהעמדת זכויות השידור בערוצי� ICPהותנה הסדר , האחרו�

לצור  שידור� ") הלווי�"או " אס.בי.די" ה –להל� (מ "בע) 1998(אס שירותי לווי� .בי.די

ובכפו% לכ  שבכל , היינו במש  שנתיי�, במסגרת שידורי הלווי� במש  תקופת ההסדר

יהיה , עובר לתו� תקופת ההסדר,  מנויי�250,000א יהיו לבעל הרשיו� לפחות מקרה בו ל

 .אס רשאי לבקש מהמועצה להארי  את תקופת הסדר הבטחת נגישות התוכ�.בי. די"ה

 

 עשוי לפגוע בפתיחת שוק שידורי הטלוויזיה ICPלפיה המש  קיומו של הסדר , עמדה זו .4

עתו של ההסדר בתחרות יש לקיי� את הסדר וכי לש� הסרת פגי, הרב ערוציי� לתחרות

בצורה זו או אחרת על כל הגופי� העוסקי� . היתה מקובלת, הבטחת נגישות התוכ�

, ע� עמדה זו, כפי שיפורט בהמש , ג� המשיבות השלימו.  המועצה והממונה–בנושא זה 

 .ג� עלי, ברמה הלכאורית, היא מקובלת, ולצור  ההחלטה הנוכחית

 

אנחנו לא נתקו% בשו� פורו� משפטי  : הצהירו המשיבות27.3.00 הדי� מיו� בישיבת בית .5

א� נבצע את , ואנחנו מבקשי� לומר את הדבר הבא. או מוסמ  את החלטת המועצה



 3 

או שלא נבצע , ולא נתקו% אות�,  אלה יהיו התנאי� ואנחנו לא נתנגד לה�ICPהסדר 

 ". ונל  לפיצולICPבכלל את הסדר 

 . יו�30חייב לתת הודעה על החלטת� של המשיבות בתו  כ המשיבות הת"ב 

 

 ימשי  להתקי� לפי ICPאו שהסדר : על פי הודעה זו דובר איפה באחד משני פתרונות .6

או ", מדובר בהסדר למש  התקופה שצוינה לעיל, ולפי תנאי� אלה, תנאי המועצה

חרונה של המשיבות אופציה העולה מהודעת� הא ".לא יבוצע כלל ונל  לפיצול) שההסדר(

א  בה בעת תשמורנה המשיבות לעצמ� את הזכות , לפיה ההסדר יבוצע, שתפורט בהמש 

 .כלל לא עלתה על הפרק, להפסיקו כמעט בכל עת

 

בהסדר א� , לאור החלטת המועצה, הימנעות� של המשיבות להודיע א� ה� חפצות, ואול� .7

 ICPאו שברצונ� לפרק את הסדר , ה� עומדות על בקשת� לאשר את ההסדר בתנאי� אלה

זאת משו� שהלווי� עומד בפני תחילת שידוריו . אס במצב קשה.בי. די"העמידה את ה

או שהוא , ועדיי� איננו יודע א� יוכל לשדר במסגרת שידוריו את ערוצי הכבלי�, לציבור

ג� בית הדי� עמד לאור אותה . צרי  להיער  לשידור עצמאי בלא קשר לשידורי המשיבות

חוכ  בדעתו וטר� החליט א� , שבו צד המבקש לאשר הסדר כובל, הודעה בפני מצב מוזר

וזאת לאור הדחיפות הרבה , חר% זאת החלטנו להמשי  בדיוני�. הוא מעוניי� בהסדר

ותו  ציפייה שהתמונה תתבהר בתו  , בהבהרת המצב המשפטי ע� תחילת שידורי הלווי�

 .בותכ המשי"כפי שהובטח על ידי ב,  יו�30

 

כ המשיבות להארי  את המועד למת� "בו ביקש ב, 16.4.00הנושא חזר ועלה בדיו� מיו�  .8

אס התנגד לכל .בי.כ די"ב.  הימי� שהובטחה בשעתו30תשובת המשיבות מעבר לתקופת 

אורכה נוספת וחזר והסביר את הקושי בפניו ניצב הלווי� עקב אי הוודאות הנובעת מאי 

כאשר המשיבות ממשיכות לקיי� את , י מהלכיה� העתדיי�מת� תשובת המשיבות לגב

כ המשיבות טע� מנגד כי הוא אינו יכול לית� "ב. ההסדר הכובל בחסות ההיתר הזמני

אני לא יודע מה אני אעשה בעוד שנה ("תשובה לגבי תוכניותיה� של המשיבות לעתיד 

כ המשיבות כי "השיב ב" ?עוד שבוע, מתי תדע: "אס.בי. די–כ "ולשאלת ב, ")וחצי

בסופו של אותו דיו� נקבע שעל המשיבות להודיע עמדת� . התשובה תינת� לאחר חג הפסח

 .7.5.00בנושא זה עד ליו� 

 

לפיו יפוג תוק% ההיתר א� המשיבות לא , עד כא� הרקע לקביעת התנאי בהיתר הזמני .9

י תנאי  על פICP כי ה� מבקשות להמשי  בקיומו של הסדר 7.5.00תודענה עד ליו� 

 .המועצה

 

 : הודיעו המבקשות כי7.5.2000ביו�  .10

 

על פי התנאי� שנקבעו בהחלטת . פי.סי.ברצונ� לקיי� את הסדר איי"... 

 .23.3.00המועצה לשידורי כבלי� ולשידורי לווי� מיו� 
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 :והתנאי היה, א  ה� סייגו נכונות זו בתנאי 

 

מבוססת על רצו� המבקשות לבצע , החלטת המבקשות כאמור לעיל .2"

 .ומתו/ הנחה כי תהלי/ זה אכ� יגיע לכדי מימוש, מיזוג ביניה�

 

שומרות לעצמ� המבקשות את , היה והמיזוג בי� המבקשות לא יאושר .3

פי תו/ מת� הודעה .סי.הזכות להפסיק את שיתו. הפעולה מכוח הסדר איי

 ". ימי�90מראש על כ/ של 

 

כי לדעתו יש בהודעה זו משו� הפרה בוטה , אס.בי. די"כ ה"בתגובה להודעה זו הודיע ב .11

סופית וללא כל תנאי עד , משמעית"חד"שלפיו היה על המשיבות להודיע , של צו בית הדי�

ומתחייבות לקיימו . פי.סי. א� ה� עומדות על בקשת� לקיו� הסכ� איי7.5.00לתארי  

או שה� חוזרות בה� , למש  התקופה שנקבעה בהחלטת המועצה, המועצהפי החלטת "על

 ".מ� הבקשה

לא ניתנה למבקשות אופציה של , אס.בי. די"כ ה"הוסי% וטע� ב, לפי אותה החלטה

כי תקופו של ההיתר הזמני שנית� , בי� היתר, והוא ביקש לקבוע, "הודעה מותנית"

 .לא יואר  מעבר לכ  ו15.5.00 " יפקע בICPלמבקשות להארכת הסדר 

 

 .נקטו בעמדה דומה) איגוד היוצרי� "–להל�  (9"5המשיבי�  

 

בהיות , עמדת הממונה על ההגבלי� העסקיי� בתגובה להודעה זו של המשיבות הייתה כי

ספק א� נית� לסמו  עליה לצור  המש  ההכרעה בעניי� וספק גדול ", ההודעה מסויגת

 ".16.4.00טתו מיו� יותר א� לכ  התכוו� בית הדי� בהחל

 

כי הודעת� עומדת בתנאי , כ המשיבות"טענו ב,  להודעות אלה11.5.00בתגובת� מיו�  .12

, לאור כ . ICPשכ� על פי החלטת המועצה לא נאסר עליה� להפסיק את הסדר , המועצה

כי ההודעה עמודת ג� בתנאי ההיתר הזמני ועל כ� אי� לקבוע שתוקפו , כ המשיבות"טע� ב

 .תר הזמני פגשל ההי

 

צדדי� להסדר כובל רשאי� להפסיק לקיי� את ההסדר , כ המשיבות"לשיטת� של ב .13

עמדת� , לאור כ . ולא נית� לחייב� לקיי� הסדר בניגוד לרצונ�, הכובל לפי שיקול דעת�

כי ה� זכאיות להפסיק את ההסדר או להמשיכו בכל עת במהל  , של המשיבות היא

, "'מופתע'וכדי שלא יימצא מא� דהוא , למעלה מ� הצור ", ונ�כלש, א , תקופת השנתיי�

להפסיק את ההסדר תו  מת� , הודיעו המשיבות כי ה� שומרות על הזכות המוקנית לה�

סירוב למיזוג , להשקפת�, הנו, להפסקת ההסדר, טע� אפשרי כזה. התראה סבירה מראש

 .אפשרי בי� חברות הכבלי�
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לפיה הודעה זו של , הממונה ואיגוד היוצרי�, אס.בי. די"דת הלעניי� זה מקובלת עלי עמ .14

המשיבות איננה עומדת בתנאי בדבר אי תפוגת תוקפו של ההיתר הזמני לפי החלטת בית 

אותה החלטה נועדה לשי� ק1 למצב אי הודאות בדבר כוונותיה� של . 30.4.00הדי� מיו� 

עונינות בהסדר נשוא הבקשה תו  קבלת עמדה ברורה וחד משמעית הא� ה� מ, המשיבות

היו כי הסדר הבטחת ניגשות , להזכיר, תנאי המועצה. א� לאו, בהתא� לתנאי המועצה

העובדה שאי� בהחלטת המועצה . התוכ� יופעל במש  תקופה שלא תפחת משנתיי� ימי�

אי� בה כדי , או להפסיק את ביצועו, ICPכדי למנוע מהמשיבות שלא לבצע את ההסדר 

דווקא משו� כ  התבקשה תשובת המשיבות . מש  תוקפו של ההיתר הזמנילהכשיר את ה

כאשר תנאי המועצה , לפרק את ההסדר או לאמצו: באשר לאפשרות בה ה� בוחרות

בהקשר זה הנ� התנאי� שנקבעו למקרה בו תבחרנה המשיבות לקיי� את ההסדר ולא 

 .לדחותו

 

מצד אחד : וז בחבל בשתי קצותיומתשובת המשיבות עולה כי ה� מבקשות להמשי  ולאח .15

א  בד , ובשלב זה לקבל היתר זמני לביצועו, ה� מבקשות להמשי  ביו� ההסדר הכובל

לא , הודעה זו.  יו� מראש90בבד שומרות על זכות� לפרק את ההסדר תו  מת� הודעה של 

המשליכה על , רק שאי� בה כדי להסדיר את אי הוודאות בדבר כוונותיה� של המשיבות

, ק השידורי� הרב ערוציי� כולו ופוגעת בסיכויי הלווי� לפתוח בהצלחה את שידוריושו

בתו� תקופת ההסדר , אלא שהיא מחזירה את מצב הדברי� לזה שהיה קיי� לפני כשנה

אישור הסדרי� כובלי� לתקופות ) פעמיי�(באותה עת ביקשו המשיבות . המאושר הקוד�

זאת חר% הועבדה שמזה שניי� , יה� בעתידבשל כ  שטר� החליטו בדבר מהלכ, קצרות

 .30.6.99 " עומד להסתיי� בICPהיה ידוע שהדר 

 

כ המשיבות כי מרשותיו רשאיות להפסיק את ביצוע ההסדר הכובל בכל "אשר לטענת ב .16

שקיבל , אינני סבור כי מבקש, וכי לא נית� לחייב� לקיי� את ההסדר בניגוד לרצונ�, עת

אישור הסדר כובל איננו . י להפסיקו בכל עת שיעלה הדבר בדעתואישור להסדר כובל רשא

שטר פתוח שנית� בידי המבקש על מנת שיעמידו לפירעו� או יוותר עליו בכל עת שיעלה 

כמו ג� על המתחרי� , הדבר בדעתו להסדר הכובל השלכות רחבות על המשק כולו

. בכלל זה תנאי�, בציבורובהחלט נית� להתנותו בתנאי� שיבטיחו מניעת פגיעה , האחרי�

 .הנוגעי� לתקופת ביצועו

 

אשר בעצמו , טענה זו של המשיבות א% אינה עולה בקנה אחד ע� עמדתו של בא כוח�

 ).16.4.2000 לישיבה מיו� 3' עמ" (זה לא רברסבילי ההלי  הזה"הודה כי 

 

סיק את כי צד שקיבל אישור להסדר כובל רשאי להפ, אפילו היה ממש בטענת המשיבות .17

הרי אפשרות כזאת צרי  שתובא בחשבו� בעת שבית הדי� ישקול את , ביצועו בכל עת

שבה� שומר לעצמו מקבל , בא� יסתבר שמת� אישור בנסיבות כאלה. אישור ההסדר

יביא לאי ודאות שתפגע בתחרות , האישור את הזכות להפסיק את ביצועו בכל עת

 .עשוי הדבר להביא לדחיית הבקשה, ובציבור
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 לחוק ההגבלי� העסקיי� על 13זה יינת� על פי הוראת סעי% , ככל שמדובר בהיתר זמני .18

 ".שוכנע כי לכאורה ההסדר הוא לטובת הציבור"ידי אב בית הדי� א� 

 

לא , ובכל הזהירות הנדרשת בנקיטת עמדה לגבי הבקשה העיקרית, בנסיבות המקרה .19

 .הוא לטובת הציבור, להשוכנעתי כי לכאורה ההסדר המתבקש בתנאי� א

 

 לקבוע מראש כי לא נית� יהיה –אס .בי.את בקשתו הנוספת של ה די, מאיד , אינני מקבל .20

 .להארי  את ההיתר הזמני מעבר למועד זה

 

, יש אמנ� טע� בעמדה לפיה אי� להשלי� ע� המש  קיומה של אי הוודאות הנוכחית .21

ובה , א ברגע הקריטי שנועד לביצוע מהל  זהדווק, הפוגעת בסיכויי פתיחת השוק לתחרות

, ע� זה. בעת לאפשר למשיבות להמשי  ולקיי� את ההסדר הכובל בחסות ההיתר הזמני

אי� בו , 15.5.00 נקבע במפורש שתו� תקפו של ההיתר הזמני ביו� 30.4.99בהחלטה מיו� 

 .כדי למנוע מהמשיבות להגיש בקשות נוספות בנושא זה

 

אינני רואה מקו� לדו� באפשרויות אחרות שהעלה הממונה בתגובתו מסיבה זו ג�  .22

, שונה מההיתר הנוכחי,  שענייני� התנאי� של היתר זמני אחר11.5.99הנוספת מיו� 

 .שא% לא התבקש על ידי המשיבות

 

לאור האמור אני מקבל את הבקשה וקובע כי תוקפו של ההיתר הזמני שנית� למבקשות  .23

 .15.5.00 ביו�  יפוג30.4.00ביו� 

 

 .בהעדר הצדדי�, )2000 במאי 12(ס "באייר תש' ז, ניתנה היו�

 .המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדי� בפקס

 

   

 

 עדיאל שופט. י

 ד"המשנה לאב

 

 


