
 מ ש ר ד    ה ת ק ש ו ר ת
 כלכלה אגף

 

1 

 פ"א , תש תשריב י"ב
 2020,  ספטמברב 30

 
 לכבוד 

 חה"כ יועז הנדל 
 שר התקשורת 

 
 

 המלצה   –עדכון סכומי ערבויות הרישיון הנדון: 
 ; 2020במרץ  3עדכון סכומי ערבויות הרישיון מיום והמלצת אגף כלכלה לשימוע  ( 1)סימוכין: 

   ;2020באפריל  6החלטה, מיום  –עדכון סכומי ערבויות הרישיון  ( 2)
 .2020בספטמבר   9שימוע עדכון סכומי ערבויות הרישיון מיום ( 3)

 

שנקבעו    הרישיון  ערבויותסכומי    את  תי"( להפחהשרשר התקשורת )"ט  יהחל  2020באפריל    6ביום   .1

לבעלי רישיון מפ"א כללי, בעלי רישיון רט"ן כללי ובעלי רישיון כללי אחוד. הפחתה זו, התבססה  

בהתאם לבחינה שביצע בנושא בה נאמד גובה חשיפה  על המלצת אגף כלכלה במשרד התקשורת  

היתר כי    ביןלבצע הפחתה משמעותית בסכומים אלה,    ניתןמשרדי מעודכן. בחינה זו העלתה כי  

כספיות ל  והצורך  כולתהי ערבויות  בשנים    פחתה  חלט    העיצומים   וכלי   האחרונות משמעותית 

בתקופהשהיות    .המשרד  בעבודת  יותר  מרכזיאכיפה    כליל  הפך  הכספיים נתקבלה  זו  ת  חלטה 

  , נקבע כי תוקפה יהיה זמני לתקופה של חצי שנה"(ממשלת מעבר כהונתה של ממשלה יוצאת )"

 .  "(וראת השעהה)

השעהבמסגרת   .2 בזק  הוראת  רישיון  של  זמני  תיקון  בע"מ    בוצע  לתקשורת  הישראלית  החברה 

)בזק ושידורים( )הליכים ותנאים  רישיונות הרט"ן, וכן תיקון זמני בתקנות התקשורת  בו"(  בזק)"

ובתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים    2010-לקבלת רישיון כללי אחוד(, התש"ע

באופן שהביא לידי    .2000-ארציים נייחים(, התש"ס -רישיון כללי למתן שירותי בזק פניםלקבלת  

בשימוע.  שהוצעו  הערבויות  סכומי  הפחתת  את    הרישיון   ערבויות  סכומי  גובה  להלן  ביטוי 

 :, ואלו שקדמו להם, בצירוף גובה ההפחתהבהוראת השעההמעודכנים שנקבעו 

 מעודכנים ואלו שקדמו להםה: גובה סכומי ערבויות הרישיון 1לוח 

 הפחתה ₪-, במעודכנתערבות   ₪ -, בקודמתערבות   הרישיון  סוג

35,000,000 1בזק חברת רישיון  - כ  15,000,000 57% 

29,400,000 2מפ"א רישיון  - כ  6,500,000 78% 

 88% 5,000,000 40,000,000 3רישיון רט"ן

5,000,000או  0002,000, 4אחוד רישיון 2,000,000או  1,000,000   50% -60%  

 

 
לרישיון של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ועומדת על    46.1בהתאם לסעיף    בדולרים אמריקאים  ההערבות נקוב  1

 . 2019ליולי   30נכון ליום  ₪   3.5 שלעל פי שער יציג  הוא 1דולרים. הסכום המובא בשקלים בלוח  10,000,000
)בזק ושידורים( )הליכים  ( לתקנו2)א()20-( ו1)א()20הערבות נקובה בדולרים אמריקאים בהתאם לתקנות    2 ת התקשורת 

, הקובעים כי סכום הערבות יעמוד על  2000-ארציים נייחים(, התש"ס-ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים
דולרים וזאת בהתחשב בפרישה של בעל הרישיון. בהתייחס לסכומים אלו נקבעו    14,000,000דולרים או    10,000,000סך  

מגובה הערבות, וזאת בהתאם לעמידה בלוחות הזמנים של    60%-50%-לפיהן סכום הערבות יכול לרדת להוראות בתקנות  
  ערבות   .2019ליולי    30ליום    נכון   ₪   3.5  להוא על פי שער יציג ש  1פיתוח התשתית והשירותים. הסכום המובא בשקלים בלוח  

    .ערבות הרישיון שתיקבע לבעלי רישיון מפ"א נוספים בהמשךלהוט טלקום ותייצג את  שייכת זה בסעיף  ההמופיע הרישיון 
   טי לבעלי רישיון רט"ן.סכומי ערבויות אלה אינם כוללים את מרכיב "ערבות הפרישה" הרלוונ 3
מנויים, סכום ערבות    100,000עד וכולל    –, באופן הבא  הרישיון  בעל  של  המנויים  במספר  כתלות  משתנה   הערבות  סכום  4

 .₪ 5,000,000מנויים, סכום ערבות הרישיון הוא  100,000-₪, ולמעלה מ 2,000,000הרישיון הוא 
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ערבויות   .3 השעההמעודכנים    הרישיון סכומי  בהוראת  כאמור,חושבו  שאומצו    לאומדן   בהתאם  , 

לביצוע    העילות  עיקרוכן    כה   עד  הרישיון  ערבויות  חילוטי  נבחנו  במסגרתומשרדי מעודכן,    חשיפה 

. בהמשך לכך,  (1בסימוכין  מצ"ב  ה  2020במרץ    3מיום  אגף כלכלה  )ראה המלצת    אלה  חילוטים

  –   המעודכנים  הסכומים  לקביעת  כבסיס  הכספיים הוצע לעשות שימוש מרכזי במנגנון העיצומים  

הבסיס   סכומי  על  בפועל.  שנגבו  הכספיים  העיצומים  ובסכומי  הבסיסי  בסכום  שימוש  ובפרט 

לאוצר    לחובותלתביעות ו  דהמשר  חשיפתנוספים המבטאים אומדנים לסיכון    סכומים  התווספו

החשיפה   גובה  על  משמעותי  באופן  המשפיע  נוסף  רלוונטי  מידע  שקיים  וככל  בנוסף,  המדינה. 

)דוגמת תוספת הסיכון שנוספה    סיכון  תוספת  אלה  לסכומים  נוספה המשרדית ביחס לבעל הרישיון,  

 לחברת בזק כפי שפורט בשימוע(.  

 ."(הנוסףהשימוע  )"  בנושא קבלת החלטה קבועה  פורסם שימוע לטובת    2020בספטמבר    9  ביום .4

שבוצע  הוצע   זה  בשימוע העדכון  של  קבועה  החלה  השעהה  ל  בהוראת  קבוע  הפחתה  ועיגון 

על המלצת אגף כלכלה מיום  משמעותית של סכומי ערבויות הרישיון ,  2020במרץ    3, בהתבסס 

שלא נקבעו במסגרת    בשימוע הנוסף לבצע שני תיקונים נוספים  הוצע עוד    .1בלוח    למפורטובהתאם  

. האחד שעניינו אפשרות להעמדת ערבות על ידי חברת ביטוח שמורשית לכך בנוסף  הוראת השעה

ערבות על ידי תאגיד בנקאי, השני שעניינו האחדת נוסח כתבי הערבות המוגשים למשרד   תלהעמד

 הערבות בין הרישיונות וקבצי התקנות השונים.    באמצעות הגמשת המנגנון לקביעת נוסח כתב

כי החברות תומכות    פרטיים.  גורמיםומספר  שני מפעילים  לשימוע הגיבו   .5 בחינת הטענות מעלה 

ים  הפיכת השינויבאשר ל אחרות  והתנגדויות כאלה    במהלך המוצג בשימוע ואינן מציגות קשיים או

  נוגע להיווצרות בהתייחס לשני התיקונים הנוספים  הועלה  ש  המרכזיחשש  ה.  יםלקבוע   שהוצעו בו

. בהמשך לכך, וכפי שאף צוין מראש,  חוסר סדר והעדר שקיפות בנוסחי כתב הערבותשל    תיאפשר

טיוטות של הנוסחים העדכניים של כתבי   בכוונת המשרד לפרסם באתר האינטרנט של המשרד 

יעו אלה  נוסחים  הערבות.  להארכת  ההתחייבות  וכתבי  את  הערבות  שישקפו  כך  לעת  מעת  דכנו 

   התיקונים הנחוצים להבטחת תשלום הערבות במועד. כתבי הערבות יחולו באופן אחיד ושקוף.

יחד עם החלת שני  בלהחיל את העדכון שבוצע בהחלטה הזמנית באופן קבוע,    ו ממליציםאנלפיכך,   .6

אחדת נוסח כתב  לאפשרות קבלת ערבות מחברת ביטוח ולהכאמור  השינויים הנוספים הנוגעים  

הערבויות   סכומי  עדכון  הרישיון  הערבות.  לערבויות  ביחס  במשרד  שנצבר  הניסיון  את  מבטא 

החלתו צפויה להקל בנטל הרגולטורי שקיים למפעילים עקב  ו  ולעיצומים הכספיים בחלוף הזמן

העמדת  עול הפיננסי שמשיתה ערבות הרישיון, הדורשת לא אחת  על ה)ובעיקר  העמדת הערבות  

ועוד שנתיות  עמלות  תשלומי  האשראי,  מתן  לטובת  לבנקים  ת  .(בטוחות  זו  לבעלי  הקלה  אפשר 

ולהחזקתה,   הערבות  להעמדת  הנוגעות  בהוצאות  לחסוך  לתיו הרישיון  הון    הם אפשר  להפנות 

בכוחה של ההפחתה לתרום בנוסף גם להתפתחות  כמו כן,    .ומשאבים לטובת השקעה בתשתיות

  ונים באמצעות צמצום חסם כניסה, וזאת פרט לחסכון ולפינוי המשאבים. התחרות בשווקים הש

הנוספים   השינויים  לסייעשני  לרשותם,    צפויים  העומד  האשראי  היצע  את  להרחיב  למפעילים 

ידי  ולהוביל   על  לעת  מעת  ומעודכנים  שנקבעים  לכללים  והתאמתם  הערבויות  נוסחי  להאחדת 

   החשב הכללי.

כן,   .7 תיקעל  בפניך  הרישיונומובאים  השינויים   תוני  את  שיהפכו  מנת  על  המצורפים    בנוסחים 

עם  יםקבוע ל יחד  בשימועשני  ,  שהוצעו  הנוספים  ערבות  השינויים  להמצאת  אפשרות  הוספת   :
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במקביל, למסמך זה מועבר לעיונך מזכר מטעם    מחברת ביטוח וכן האחדת נוסח כתב הערבות.

    הלשכה המשפטית כנהוג לפני חתימה על תיקוני תקנות.

 . בהתאם הרלוונטייםהרישיון  ותיקוני תקנותה  תיקוני"ב מצ .8

 

 בברכה,

 

 דרור -ד"ר עופר רז

 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה 

 

 

 

 

 

 

 

   :העתק

 משרד התקשורת  ית, מנכ"לגב' לירן אבישר בן חורין

 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת 

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת 

 משרד התקשורת  המשרד,  יוחנן שליין, חשבמר 

 , משרד התקשורתמנהל תחום כספים וחשבונותכהני,  מר רפי

 משרד התקשורת, מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי

 גב' ענבל מעיין, יועצת בכירה למנכ"לית 

 גב' מור כהן, מרכזת בכירה )רגולציה(, משרד התקשורת 

 עו"ד זיו גלעדי, ממונה )יעוץ משפטי(, משרד התקשורת 
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