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 לכבוד 

 רשימת תפוצה 
 

 
 החלטה   –עדכון סכומי ערבויות הרישיון הנדון: 

 2020במרץ  3סימוכין: שימוע עדכון סכומי ערבויות הרישיון מיום 
 

ערבויות "( שימוע בנושא עדכון סכומי המשרדפרסם משרד התקשורת )" 2020במרץ  3ביום  .1

"(, בצירוף המלצת אגף כלכלה במשרד. השימוע עוסק בכוונת המשרד  השימוע)" הרישיון

להפחית את גובה סכומי ערבויות הרישיון לבעלי רישיון מפ"א כללי, רישיון רט"ן כללי ורישיון 

וזאת בהתאם לבחינה שביצע בנושא בה נאמד גובה חשיפה משרדי מעודכן. בחינה כללי אחוד, 

היתר כי היכולת להפעיל  ביןה כי יש מקום לבצע הפחתה משמעותית בסכומים אלה, זו העלת

 כליל הפך הכספיים העיצומים וכלי האחרונותמספק פחתה משמעותית בשנים  באופן זה כלי

 .המשרד בעבודת  יותר מרכזיאכיפה 

מיום )שלושה שבועות    2020במרץ    24המועד האחרון להעברת התייחסויות לשימוע נקבע ליום  .2

פרסומו(, אולם נוכח משבר הקורונה שפרץ בישראל והנחיות ממשלת ישראל לצמצום היקף 

. 2020 במאי 1 ליום המשרד שימועיההתייחסויות ל הגשת מועדי כל נדחוהתעסוקה במשק, 

 הרגולטורית   ההקלה  ונוכח  התקשורתעל חברות    הנוכחי  המשבר  השפעתעם זאת, בעקבות    יחד

המשרד רואה ו,   השימוע  קידוםהמשך  ל  הקוראותפניות במשרד    נתקבלו,  זה  בשימוע  המגולמת

בהקדם.  ההקלה המתוכננת חשיבות בקבלת החלטה בנושא כבר בעת הזו על מנת להחיל את

מסתמן כי החלת הקלה זו בתקופה הנוכחית משמעותית ביתר שאת נוכח הקשיים הניצבים 

המסתמנת בהכנסות בעלי הרישיון בפני החברות בתקופת המשבר, ובפרט נוכח הפגיעה 

שעשויה לנבוע משינויים המתרחשים בתקופה זו, דוגמת עלייה בביקוש לשירותי אינטרנט 

 נייחים, ירידה בהיקפי המכירות, הקפאת מנויים עסקיים ועוד. 

להמשיך בשמיעת  הציבור והחברות ונקבע כי יתקבלו הערות   2020במרץ    24לפיכך הוחלט ביום   .3

 . 2020במרץ  29ד ליום מן הציבור ע

במסגרת השימוע נשקל לבצע תיקון ברישיון בזק וברישיונות הרט"ן, וכן תיקון בתקנות  .4

התקשורת הרלוונטיות לרישיון מפ"א ולרישיון אחוד, באופן שיביא לידי ביטוי את הפחתת 

 . בו יםסכומי הערבויות המוצע

 ואלו שהוצעו בשימוע: הקיימים הרישיון ערבויות סכומי גובה להלן .5
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 : גובה סכומי ערבויות הרישיון הקיימים והמוצעים 1לוח 

 הפחתה  ₪ -, במוצעתערבות  ₪ -ערבות קיימת, ב הרישיון  סוג

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

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

 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%  

 

משרדי   חשיפה לאומדן בהתאם חושבו בשימוע שהוצעוהמעודכנים  הרישיוןסכומי ערבויות  .6

 חילוטיםלביצוע  העילות עיקרוכן  כה עד הרישיון ערבויות חילוטי נבחנו במסגרתומעודכן, 

 לקביעת כבסיס הכספייםאלה. בהמשך לכך, הוצע לעשות שימוש מרכזי במנגנון העיצומים 

ובפרט שימוש בסכום הבסיסי ובסכומי העיצומים הכספיים שנגבו  – המעודכנים הסכומים

 המשרד   חשיפתנוספים המבטאים אומדנים לסיכון    סכומים  התווספובפועל. על סכומי הבסיס  

מדינה. בנוסף, וככל שקיים מידע רלוונטי נוסף המשפיע באופן לאוצר ה לחובותלתביעות ו

 סיכון  תוספת  אלה  לסכומים  נוספהמשמעותי על גובה החשיפה המשרדית ביחס לבעל הרישיון,  

 )דוגמת תוספת הסיכון שנוספה לחברת בזק כפי שפורט בשימוע(. 

 שני לשימוע שצורפו והתקנות הרישיון תיקוני בטיוטות נכללו הערבות סכומי להפחתת  בנוסף .7

  נוסח   האחדת  וכן  ביטוחית  ערבות  להמצאת  אפשרות  הוספת:  הערבויות  לעניין  נוספים  שינויים

 .הערבות כתב

 ישראל סלקום"מ, בע תקשורת פלאפון: הבאים מהגורמיםבמשרד התקבלו התייחסויות  .8

 019 טלזרטלקום שותפות מוגבלת,  הוטמובייל בע"מ,  הוט"מ, בע תקשורת פרטנר"מ, בע

 הישראלית  החברה בזקתקשורת בע"מ,  סלקטמובייל שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ, 

  .פרטי ואדם אקספון"מ, קבוצת בע לתקשורת

הטענות שהועלו בשימוע והמענים אשר ניתנו להן על ידי הגורמים המקצועיים   עיקר  יובאו  להלן .9

 במשרד. 

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

 . 2019ליולי    30נכון ליום  ₪  3.5 שלעל פי שער יציג  הוא 1דולרים. הסכום המובא בשקלים בלוח  10,000,000על 
ידורים( )הליכים ( לתקנות התקשורת )בזק וש2)א()20-( ו1)א()20הערבות נקובה בדולרים אמריקאים בהתאם לתקנות    2

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

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

י רישיון להוט טלקום ותייצג את ערבות הרישיון שתיקבע לבעל  שייכת זה בסעיף ההמופיע הרישיון ערבות .2019ליולי 
    .מפ"א נוספים בהמשך

   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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 ר הטענות שעלו בשימועהתייחסות המשרד לעיק .10

 טענה  .א

כי  נטען. עליה החלהכי יש להפחית גם את ערבות הפרישה  ה"ן טענרט רישיוןבעלת 

  הפרישה  לערבות גם תקף הרישיון ערבות להפחתת הרלוונטי הנימוקים מכלול

שונה מהותית מערבות הרישיון והיא רלוונטית   אינה  הפרישה  ערבות  כיהקיימת. נטען  

 לחול  נדרשת  ההפחתהכן קל וחומר כי    ועל  בו  הכלולותלחלק קטן יחסית מהחובות    רק

  חלקית  הפחתה למצער, התבקשה זו טענה מקבל לא המשרד אם. אליה ביחס גם

 . כלשהי

 מענה

בות הרישיון שונה באופן מהותי מער ישיון רט"ןהטענה נדחית. ערבות פרישה לבעלי ר

כמוסבר במסמך השימוע, ערבות הפרישה המוטלת בעיקר  ומקיימת תכליות שונות.

על בעלי רישיון רט"ן נקבעת על ידי ועדת המכרזים הרלוונטית להבטחת עמידה ביעדי 

פרישה השונים הקבועים ברישיונות אלה. בנוסף, ערבות הפרישה היא זמנית שכן 

די הפרישה מביאה להפחתת ערבות הפרישה בהתאם, כך שקיים לה תוקף  עמידה ביע

מוגדר התלוי ברובו בבעל הרישיון. לפיכך, איננו רואים הצדקה להפחתה דומה גם  

בערבות הפרישה. בהקשר זה יש לציין כי ועדת המכרזים לאספקת שירותי רט"ן 

נמוכה ביחס   5ור ( קבעה ערבות פרישה למפעילי ד5ברחבי פס מתקדמים )ועדת דור 

 מיליון ₪ בלבד.   12, והיא עתידה לעמוד על 4לערבות הפרישה שנקבעה במכרז דור 

 טענה .ב

לפי הקריטריונים שנלקחו בחשבון  בשימוע, על ההפחתה להיות גדולה יותר מזו 

 2.5-מיליון ₪ ל 40-שהומלצה בשימוע: על ערבות רישיון רט"ן להיות מופחתת מ

מיליון ₪ כפי שהוצע בשימוע(, ועל ערבות רישיון אחוד להיות  5-מיליון ₪ )ולא ל

מיליון ₪ כפי שהוצע בשימוע(. לטענת   2-מיליון ₪ )ולא ל  0.5-מיליון ₪ ל  5-מופחתת מ

 :החברה, על סכום הערבות החדש להיגזר ממרכיב אחד בלבד ביחס לכל רישיון

החשיפה  גובה"ן, והרטלרישיון  ביחס הרישיון בעל על שהוטל העיצום קסימוםמ

 .שבידה האחוד לרישיון ביחסבסעיף הדן בדמי הרישיון,  למפעיל

 מענה

הטענה נדחית. סכומי ערבויות הרישיון המוצעים בשימוע חושבו בהתאם לאומדן גובה  

ואינו נשען על משתנה יחיד. כמפורט   משתנים  ממספרהחשיפה המשרדית, אשר מורכב  

בשימוע, אומדן זה מתייחס בין היתר לסכום הבסיסי, לסכומי העיצומים הכספיים 

תשלום דמי רישיון וכן לתוספת סיכון -שהוטלו בפועל, לחשיפת המשרד לתביעות ולאי



 

 
 

 שר התקשורת 

 02-6240321פקס':  ,02-6706310/3טל':   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 

במידה והדבר נדרש. השימוש במספר משתנים נובע מהצורך לאמוד את הסיכון 

המבוזר בין מספר גורמים ועילות. שימוש במשתנה יחיד אינו מביא לידי ביטוי את 

 הפיזור הנדרש ועשוי ליצר אומדן שאינו מייצג את החשיפה בפועל. 

 

 

 טענה .ג

בות של חברת בזק אינו פרופורציונלי ליתר ההפחתות המוצעות שיעור הפחתת הער

בשימוע, והערבות שנקבעה לה גבוהה מכל יתר הערבויות המופיעות בו. יש לקבוע את 

 ערבות הרישיון של בזק על סכום נמוך יותר.

 מענה

חישוב אומדן החשיפה המשרדי המתואר בשימוע, נשען על הסיכונים הפוטנציאליים 

ודאות הקיים לגביהם קיים ידע רב  -לות החילוט, ולצד מרכיב האיהנובעים מעי

מייצגת מקרה  כאמור בשימוע, בזקשהצטבר במשרד במרוצת השנים בדבר מימושם. 

רישיון שלוש  ערבות הלה חולטבשוק התקשורת החברה היחידה  ייחודי בהיותה

הוטל  , ועליהפעמים )מתוך ארבע פעמים בסך הכל בהן השתמש המשרד בכלי זה(

עיצום כספי בסכום המרבי הקיים. אלו בוצעו בהמשך להתנהלותה של החברה, אשר 

פעלה בניגוד להוראות המשרד ובתחומים הנמצאים בליבת האסדרה וקידום   לא אחת

התחרות בשוק. הסיכון הגלום בפעולותיה של בזק משליך על החשיפה המשרדית  

 המעודכן שייקבע לה.לגביה ומטבע הדברים דורש ביטוי בסכום הערבות 

 טענה .ד

נדרש ליישם את המנגנון המוצע גם בדבר ערבויות הרישיון אשר נמסרו למינהל 

 האזרחי עבור רישיונות איו"ש.

 מענה

 באשר לערבויות אלה ניתן להגיש בקשה למינהל האזרחי. 

 כללי .ה

 בפרט,  בשימוע  במוצע  תמיכה  הביעובעלי הרישיון    מקרב  הנוספות  ההתייחסויות  עיקר

 . הנוכחי המשבר בתקופת
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 והחלטה סיכום

 לאחר שנלמדו ההתייחסויות החלטתי להפחית את סכומי הערבויות כפי שהוצע בשימוע.  .11

עדכון זה יאפשר לבעלי הרישיון לחסוך בהוצאות הנוגעות להעמדת הערבות ולהחזקתה, באופן  .12

שיאפשר למפעילים להפנות הון ומשאבים לטובת השקעה בתשתיות, וכן להתמודדות טובה 

יותר עם משבר הקורונה שפקד אותנו בעת הזאת. הקלה זו רלוונטית בעיקרה לעול הפיננסי 

הדורשת לא אחת העמדת בטוחות לבנקים לטובת מתן האשראי,  שמשיתה ערבות הרישיון,

תשלומי עמלות שנתיות ועוד. מכאן כי בכוחה של ההפחתה לתרום בנוסף גם להתפתחות 

התחרות בשווקים השונים באמצעות צמצום חסם כניסה, וזאת פרט לחסכון ולפינוי 

יחס לערבויות הרישיון המשאבים. עדכון הסכומים האמור מבטא את הניסיון שנצבר במשרד ב

 ולעיצומים הכספיים בחלוף הזמן, והוא נדרש בעת הזאת ביתר שאת. 

מאז פרץ משבר הקורונה, היקפי השימוש ברשת הנייחת עלו ועל מנת לעמוד בעליה בביקוש  .13

נדרשים רותי אינטרנט בפרישה ארצית רחבה בעלי רישיונות מפ"א כלליים המספקים שי

שלהם, הן כדי להעמידה לרשות בעלי רישיון אחוד המספקים להגדיל את הקיבולת ברשת 

שירותי גישה לאינטרנט למנוייהם באמצעות רשת זו והן על מנת להעמיד מענה הולם לביקוש 

הגדל של לקוחותיהם. לצעדים אלה השלכות של הגדלת ההשקעות ברשת אשר מגדילה את 

ל בעלי רישיון מסוג זה גדלות ההוצאות. אמנם הכנסות שמקורן בלקוחותיהם הסיטונאיים ש

בהתאמה לביקוש, אך יכולתם להגדיל הכנסות מלקוחות קמעונאים מוגבלת בשל מבנה  

תשלום חודשי שאינו תלוי בהיקף צריכת   -החבילות והחיוב עבור שירותי אינטרנט נייחים 

 הנתונים. 

 את להגדיל נדרשים אינטרנט שירותי המספקים אחודים"א מפ רישיונות בעלי בדומה לכך, .14

בעת המשבר. לצעד זה השלכות של הגדלת  התשתית ימבעל שלהם ברשת הקיבולת הזמנות

עלויות. בצד זה, יכולתם של חלק מבעלי רישיונות מסוג זה להגדיל הכנסותיהם מוגבלת, זאת 

בשל מבנה החבילות והחיוב עבור שירותי אינטרנט נייחים תשלום חודשי שאינו תלוי בהיקף 

 ים. צריכת הנתונ

מכירת  -אי בשל משמעותי הכנסות אובדן  היום חוויםרט"ן הבעלי רישיון כי  ניכרכמו כן,  .15

בעת   טיסותההגבלות על  לאור וזאת( International Roamingבין לאומית ) נדידה שירותי

 . קצה מכשירי במכירתגם  משמעותיצמצום  לצד ,הזאת )תיירות יוצאת ונכנסת אפסית(

הערבות תאפשר לבעלי הרישיונות האמורים להקטין את הוצאותיהם להעמדת הפחתת סכום  .16

 ערבות ותפנה להם משאבים לצרכים המוגדלים בעת המשבר הנוכחי.
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קפה ובת, הוראות אלה יחולו בעת הזו כהוראת שעה שתעמוד  הימצאותנו בממשלת מעברבשל   .17

 לחצי שנה כהקלה זמנית לבעלי הרישיון, ולא כמנגנון קבוע. 

תת הערבויות שהוצעה בשימוע תיכנס לתוקף באופן מידי ותיושם בהקדם האפשרי בכפוף  הפח .18

 לאילוצים הרלוונטיים למשבר.

בשל מתכונת ההחלטה כהוראת שעה, החלטתי שלא לקבל החלטה בעת הזו ביחס לשני  .19

השינויים הנוספים לעניין הערבויות שנכללו בטיוטות התיקונים שצורפו לשימוע: הוספת 

. ניתן יהיה להידרש לנושא הערבות כתב  נוסחאפשרות להמצאת ערבות ביטוחית וכן האחדת 

 קבועה בנושא זה.זה בהמשך אם וכאשר תתקבל החלטה 

 . בהתאם הרלוונטייםהרישיון  ותיקוני התקנות תיקוני"ב מצ .20
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 :העתקים

 מר נתנאל כהן, מנכ"ל משרד התקשורת

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

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת -ד"ר עופר רז 

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

 משרד התקשורת ממונה )יעוץ משפטי(פורת, -עו"ד איה בן

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

 מר יוחנן שליין, חשב המשרד, משרד התקשורת

 , משרד התקשורתמנהל תחום כספים וחשבונותני, מר רפי כה

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 ארצי, יועצת למנכ"ל, משרד התקשורת-גב' מיתר בן 

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