
 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  
   91999ם  -י 23רחוב יפו 

   02-6702210/2טל:  
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

  25.3.2021מיום   1-9/2021החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 

 בעניין:  

 בקשות בעלי רישיונות להפחתת סכום ערבות הרישיון

 

 רקע כללי 

 תמצית הבקשות ומסגרת נורמטיבית 

"( בבקשות  המועצהעניינה של החלטה זו של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין )להלן: " .1

( לוויין  שירותי  אס.  בי.  די.  חברת  טלוויזיה  1998שהגישו  לשידורי  הרישיון  בעלת  בע"מ,   )

"( וחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ, בעלת הרישיון  יס באמצעות לוויין )להלן: " 

" )להלן:  כבלים  לשידורי  " הוטהכללי  ביחד:  )להלן  ו"הרישיונות"(  הרישיונות"  "( בעלי 

ית את סכום ערבות הרישיון שכל אחת מהן העמידה לטובת מדינת ישראל בגין רישיון  להפח 

 השידורים שניתן לה.

כל   .2 וסכום הערבות שעליהם להעמיד לאורך  חובת בעלי הרישיונות להעמיד ערבות רישיון, 

תקופת הרישיון, ולתקופה נוספת לאחר תום הרישיון, קבועים, בין היתר, ברישיונות )בהוט  

מלש"ח    30לרישיון הוט וביס מדובר בסכום של    74.1מלש"ח לפי סעיף    27מדובר בסכום של  

 יס(.   לרישיון 19לפי סעיף 

בנוסף, סכום הערבות נדרש להיות צמוד למדד )בהוט בהתאם להוראות נספח י"ג לרישיון   .3

לתקנות התקשורת    3הוט וביס בהתאם להוראות נספח ט' לרישיון יס; כן ראו והשוו תקנה  

 (. 1999-)בזק ושידורים( )שידורי טלוויזיה באמצעות לווין()דמי רישיון ותמלוגים(, התשנ"ט

)בסמוך למועד מתן הרישיון להוט( עומדת כיום    2002ת הוט הצמודה למדד מאי  על כן, ערבו .4

מלש"ח צמודים למדד כאמור(. ערבות יס הצמודה למדד    27מלש"ח )שהם    34- על שווי של כ

מלש"ח )שהם  40 -)בסמוך למועד מתן הרישיון ליס( עומדת כיום על שווי של כ  1998דצמבר 

 מלש"ח צמודים למדד כאמור(. 30

יצויין כי רישיונות השידורים של יס והוט ניתנים לתקופות קצובות והערבות אמורה להיות   .5

  74.1.2תקפה למשך כל תקופת הרישיון ולתקופה נוספת לאחר תום הרישיון, כנקוב בסעיף  

  20.1.2023לרישיון יס. תקופת הרישיון הנוכחי של יס היא עד ליום    19.2לרישיון הוט ובסעיף  

 . 30.4.2027ש, ותתקבל, בקשה להארכתו( ואילו רישיון הוט בתוקף עד ליום  )אלא אם תתבק

 מבוארת אף היא ברישיונות, בזו הלשון:  מטרת הערבות .6

  



 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  
   91999ם  -י 23רחוב יפו 

   02-6702210/2טל:  
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

 :רישיון הוט

 מטרת הערבות .74.2

הוראות   .74.2.1 הרשיון,  תנאי  הדין,  תנאי  מילוי  להבטחת  היתר,  בין  תשמש,  הערבות 
ורים ברשיון על ידי בעל  המועצה והוראות השר בנושאים שבסמכותו בעניינים הקש

הרשיון ולאכיפתם, וכן לפיצוי ולשיפוי המדינה והמועצה על כל נזק, תשלום, אובדן,  
כתוצאה    -במישרין או בעקיפין    -הפסד או הוצאה שנגרמו או שעלולים להיגרם להן  

עקב   או  ובמלואם  במועדיהם  או מקצתם,  כולם  הרשיון,  תנאי  מילוי  אי  עקב  או 
 בלתו או התלייתו. ביטול הרשיון, הג

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו של בעל   .74.2.2
תשלום תמלוגים   הרשיון ולהבטחת תשלומים שהתחייב בהם בעל הרשיון, לרבות

או תשלום עיצום כספי שהוטל עליו בשל הפרת תנאי ברשיון או הוראת החוק או  
 הכללים. 

הותלה, רשאית המועצה להורות כי יחולט מן הערבות סכום  בוטל הרשיון, הוגבל או   .74.2.3
הדרוש לשם מילוי התחייבויותיו של בעל הרשיון או לשם מניעת פגיעה במנוייו של  

 בעל הרשיון, וכן להורות על ייעודם של סכומי הערבות. 

 : רישיון יס

ואכיפתם, וכן  הערבות תשמש להבטחת מילויים של תנאי הרשיון בידי בעל הרשיון   19.1.4
כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שנגרמו או   על  ולשיפוי המדינה  לפיצוי 

עקב אי מילוי תנאי הרשיון,    –בין במישרין ובין בעקיפין    –שעלולים להיגרם למדינה  
או   הגבלתו  הרשיון,  ביטול  עקב  או  ובמלואם  במועדיהם  מקצתם,  או  כולם 

לעיל,   מהאמור  לגרוע  בלי  של  התלייתו;  תשלומם  להבטחת  הערבות  תשמש 
תמלוגים לפי תקנות התמלוגים ושל תשלומים שהושתו על בעל הרשיון לפי תקנות  

 נז לחוק. 6-מב ו6שהותקנו מכוח סעיפים  
 

ערבות הרישיון נועדה להבטיח, בין היתר, את מילוי תנאי הדין  במילים אחרות ובקצרה,   .7

תמלוגים   של  תשלומם  הבטחת  ואכיפתם,  בעל  והרישיון  על  שהושתו  אחרים  ותשלומים 

מילוי תנאי הרישיון או -הרישיון, ככל שהושתו, פיצוי ושיפוי המדינה בעת הצורך עקב אי

 . ביטולו ועוד

 

 אכיפת ההוראות על בעלי הרישיונות

ביחס לתכלית של מילוי תנאי הדין והרישיון ואכיפתם, יש לציין כי חובה עיקרית ומשמעותית   .8

(  1)א1ה6חובת ההשקעה בהפקות מקומיות על פי סעיף  המושתת על בעלי הרישיונות היא  

)להלן: "חוק התקשורת" או "החוק"(, לה   1982 -לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב
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חינת הוצאת כספים בפועל הנגזרות מכוח הדין לרבות כללי המועצה  נלוות חובות שיבוץ וב 

 . 1והחלטותיה 

 ( לחוק התקשורת קובע כדלקמן: 1)א1ה6סעיף  .9

המועצה תחייב בעל רשיון כללי לשידורי כבלים להשקיע סכום כספי  "
  - מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ  12%בשיעור של עד  

או רכישה של הפקות מקומיות לשידור   מהכנסות אלה, לשם הפקה 8%
 ."ראשוני ...

( לחוק התקשורת, מחויבים בעלי הרישיונות להשקיע בהפקות  1)א1ה 6לומר, מכוח סעיף  כ .10

שבין   בטווח  המועצה  ידי  על  הנקבע  שיעור  ראשוני,  לשידור    12%עד    8%מקומיות 

 " )להלן:  מנוי  מדמי  השנתיות  השנתיתמהכנסותיהם  ההשקעה  "חובת  או  חובת  " 

 "(. ההשקעה

הפקה   .11 לסוגות  ביחס  המועצה,  איפשרה  שנתית,  השקעה  בחובת  שמדובר  אף  על  ואולם, 

מסוימות )כגון סרטי תעודה מורכבים או סדרות דרמה עם נאותות הפקה גבוהה( לפרוס את  

 .2התשלומים בגין ההפקות המקומיות לפרק זמן של בין שנתיים לשלוש ולעיתים אף יותר

אחרות, למרות שחובת ההשקעה היא חובה שנתית, קיימות קטגוריות של הפקות  במילים   .12

אשר לגביהן המועצה איפשרה לבעל הרישיון שלא להשלים את מלוא התשלום בגינן במהלך  

שנת ההשקעה אלא לפרוס את התשלומים למספר שנים אף לאחר השנה הרלבנטית. משמעות  

 ית לשנים שלאחר שנת ההשקעה. הדבר היא כי חלק מהוצאת הכספים בפועל נדח 

מאחר שחובת ההשקעה השנתית נגזרת מהכנסות בעלי הרישיונות, הרי שלאורך השנים מאז  .13

חלה   הרישיונות  הרישיונות    עלייה ניתנו  בעלי  ההתבססות  רקע  על  וזאת  ההשקעה  בחובת 

והעלייה בהכנסותיהם. יחד עם זאת, בשנים האחרונות, לצד כניסת מתחרות חדשות לשוק  

 וכך קטנה גם חובת ההשקעה.   לרדתידורים החלו ההכנסות הש

. מדובר בחובה אשר  הבטחת תשלום תמלוגיםעניין נוסף המוזכר במטרת הערבות הוא נושא  .14

הייתה מושתת בעבר על בעלי הרישיונות, אך היא הופחתה במהלך השנים וכיום עומדת על  

 .0%3שיעור של  

 
לעיון בחובות השקעה ושיבוץ הנכללות בחובת ההשקעה השנתית ו/או הקשורות בה ראו, למשל, בהחלטת מועצה מס'    1

 . 4.6.2020מיום  3-8/2020
לעיון בנושא אפשרויות הפריסה של חובת ההשקעה השנתית החלה על בעלי הרישיונות ראו, למשל, החלטת מועצה    2

 .11.4.2019מיום  2-7/2019מס' 
 
סעיף    3 התשמ"ח  42ראו  )זכיונות(,  ושידורים(  )בזק  התקשורת  וסעיף  1987-לתקנות  )בזק    4,  התקשורת  לתקנות 

 .1999-ת לווין()דמי רישיון ותמלוגים(, התשנ"טושידורים( )שידורי טלוויזיה באמצעו
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הערבות  .15 כאמור,  הדין,  תנאי  לאכיפת  היתר,    באשר  בין  תנאי  נועדה,  אכיפת  את  להבטיח 

 אמצעי אכיפה נוספים העומדים לרשות המועצה או השר. לצדהרישיון וזאת 

העומדים   .16 נוספים  אכיפה  אמצעי  לאותם  את   לצדבאשר  היתר,  בין  לציין,  יש  הערבות  כלי 

 ' לחוק התקשורת, ליו"ר המועצה או המנהל, כהגדרתם 1הסמכות המסורה בסימן ב' לפרק ז

( 1)א()61בשיעור של פי שבעה מן הקנס הקבוע בסעיף   עיצום כספישם, להטיל על בעל רישיון  

, אם היה להם יסוד סביר להניח כי התקיימה עילה מהעילות  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז

₪ בלבד וכפי שיובהר בהמשך מדובר    100,800הקבועות שם. סכום זה עומד כיום על סך של  

 לסכומי עיצום שיכולים להטיל רגולטורים אחרים. בסכום נמוך ביחס 

כמו כן נציין לשלמות התמונה כי הערבות גם עשויה לשמש לגביית סכום עיצום שהוטל ולא   .17

 ו)ב( לחוק התקשורת(.37שולם )וראו לעניין זה, בין היתר, סעיף 

 

 שיקולים רלבנטיים לבחינת הבקשה 

בין   .18 קבועים,  הערבויות  סכומי  הערבות  כאמור,  להפחתת  בקשה  כן  ועל  ברישיונות  היתר, 

התקשורת  חוק  קובע  זה  בעניין  הרישיון.  תנאי  לתיקון  בקשה  גם  להביא  4משמעה  יש  כי   ,

בחשבון את מדיניות הממשלה בתחום הבזק ובתחום השידורים לציבור, שיקולים שבטובת  

בת לתחרות  הרשיון  מתן  ותרומת  לשדר  הרשיון  מבקש  של  התאמתו  הבזק הציבור,  חום 

 והשידורים, ריבוים וגיוונם ולרמת השירותים בהם.

לרישיון יס, קובע באופן ספציפי שיקולים בגינם רשאי השר, בהתייעצות    19.1.3בנוסף סעיף   .19

עם המועצה, לשקול הפחתה של גובה הערבות והם, בין היתר, עמידה נאותה של בעל הרשיון  

גים לרבות קיזוזם מדמי הרשיון לפי תקנות  בהוראות כללי המועצה והרשיון, תשלום התמלו

 התמלוגים, ועידוד התחרות. 

 עד כאן רקע הדברים והמסגרת הנורמטיבית ולהלן נתאר את בקשת בעלי הרישיונות.  .20

 

 :בקשות יס והוט להפחתת סכומי ערבויות הרישיון שלהן 

 : פניית יס

חוזרת   2018בשנת   .21 בבקשה  יס  צרופות    5פנתה  עם  המועצה בבקשה  וליו"ר  לשר התקשורת 

 להפחתת סכום הערבות וזאת בהסתמך על מספר טעמים שפורטו שם. 

מלש"ח( בצירוף הדרישה להצמידו    30ראשית, טענה יס, כי סכום הערבות הנקוב ברישיונה ) .22

מפלה אותה לרעה ביחס למתחרותיה ובראשן הוט, אשר נדרשת להפקיד    1998למדד דצמבר  

 
 נ לחוק התקשורת.6-ו  1ח6ראו סעיפים  4
בעניין "דחיית הבקשה להפחתת ערבות    17.9.2002מיום    33/2002-3לדחיית בקשה קודמת ראו החלטת מועצה מס'    5

 ( בע"מ" 1998רישיון שניתנה ע"י די.בי.אס שירותי לווין )
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מלש"חן, צמוד למדד חודש מאי לשנת   27ות נמוכה יותר לפי רישיונה, בסכום בסיסי של ערב

, כך שהפער המתקבל בין סכומי הערבויות אותן נדרשות הוט ויס להפקיד, הינו פער גדול  2002

 ומפלה. 

טענה זו מתחדדת, לגישת יס, נוכח העובדה כי נתח השוק בו מחזיקה יס הנו נמוך מנתח השוק   .23

 קה הוט. בו מחזי 

יס אף טענה בבקשתה, כי יש לקחת בחשבון את מדיניות הממשלה וכי עמדתו המוצהרת של  .24

דה  הינה  התקשורת  היתר,  - משרד  בין  וזאת,  התקשורת,  בשוק  חסמים  והורדת  רגולציה 

. יס הוסיפה כי גם ברשות    2014באוקטובר    22מיום     2118בהתאם להחלטת ממשלה מספר  

שיונות שידור אחרים כבר בוצע הליך של הפחתת הערבויות. עוד  השנייה המפקחת על בעלי רי 

, ניתן  2018-לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התשע"ח  44מציינת יס, כי בתיקון מספר  

פטור לבעלי רישיונות זעירים מהפקדת ערבויות בנקאיות שונות וכן מתן פטור מחובת תשלום  

 דמי רישיון.  

ועוד,   .25 הנ"ל,  כל  יס,  בפרט לשיטת  רגולציה,  ודה  חסמים  הסרת  של  ברורה  מגמה  משקפים 

באשר לנטל הרגולטורי הפיננסי כגון הדרישה להפקדת ערבויות בנקאיות ומן הראוי שמגמה  

 זו תתבטא גם ביחס לערבות יס.

התחרות   .26 שיקול  ובכללם  רישיון  תנאי  שינוי  בעת  לשקול  שיש  השיקולים  את  מציינת  יס 

הגבוה הערבות  סכום  יעילה    ולטענתה  תחרות  של  בקיומה  פוגע  להעמיד  נדרשת  יס  אותו 

 וביכולתה להציע את מגוון שידוריה ושירותיה לציבור. 

למימוש   .27 נדרש  לא  מעולם  התקשורת  שמשרד  לכך  הלב  תשומת  את  להסב  ביקשה  אף  יס 

  19.1.3הערבות בקשר עם רישיונה של יס וכי מדובר בשיקול משמעותי, לגישת יס, על פי סעיף  

 ן וכן מדובר בשיקול מדיניות כללי נוסף התומך בהפחתת סכום הערבות. לרישיו 

 פניות הוט

אף חברת הוט פנתה למועצה במספר בקשות להפחית את גובה ערבות רישיון השידורים בו   .28

 היא מחזיקה. 

ציינה הוט מספר טענות לתמיכה בבקשתה. ראשית טענה הוט כי    20086בפניה כאמור משנת   .29

סעיף   פי  על  כי  הוט,  טענה  שנית  גבוהות.  מימון  עלויות  עליה  מטיל  הערבות    74.2סכום 

לרישיונה, העוסק במטרת הערבות, "הערבות משמעה גבייה למפרע של קנסות בסך מצטבר 

 מלש"ח בגין הפרת הוראות הדין".   27של 

, כי הסמכות לקביעת גובה הערבות נתונה למועצה וכי אגב קביעת גובה הערבות  עוד טענה הוט .30

בעל  במחויבויות  העמידה  את  להבטיח  הצורך  בין  הראוי  האיזון  על  לשמור  המועצה  על 

 
( לקבלת עמדת  22303)סימוכין:    14.9.2008יו"ר המועצה פנה למנכ"ל משרד התקשורת ביום  לגבי בקשה זו יצויין כי    6

 המשרד לבקשה.



 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  
   91999ם  -י 23רחוב יפו 

   02-6702210/2טל:  
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

הרישיון, כגון ההשקעה בהפקות מקור, לבין ההכבדה שמהווה הטלת הערבות וגובהה על בעל  

 ך שיהיה מידתי וסביר.הרישיון. איזון זה, טוענת הוט, צרי

בנוסף טענה הוט כי סכום הערבות נקבע טרום המיזוג התפעולי של חברות הכבלים שפעלו   .31

אז, כאשר יכולתה של הוט לעמוד במחויבויותיה עמדה בסימן שאלה וכי הערבות נועדה, בין  

חובה שפחתה נכון למועד    –מן הכנסות החברה    4%השאר, להבטיח תשלום תמלוגים בסך  

 ה ]ולמעשה אופסה כליל בהמשך[. הבקש

ישויות שפעלו טרם מיזוג    3בנוסף, טענה הוט, כי קיום הוראות הדין מוטל על ישות אחת חלף   .32

חברות הכבלים מבחינת היקף    3חברות הכבלים, והגם שהישות הממוזגת באה בנעליהן של  

 וח. החובות החשש מהפרה פוטנציאלית נמוך יותר, וכך גם נדרשים פחות משאבי פיק 

בנוסף טענה הוט בבקשה זו כי יש לזקוף לזכותה את העמידה במחויבויותיה וכי אף במצב בו  .33

 שרו חברות הכבלים בהפסדים כבדים הן השקיעו ביתר בהפקת הפקות מקומיות. 

איננה מידתית  "  2002  -לפיכך טענה הוט כי השמירה על גובה הערבות המקורי, שהיה נכון ל .34

הא את  ומפרה  סבירה  הרישיון  ואיננה  בעל  עמידת  את  להבטיח  הצורך  בין  הראוי  יזון 

 ".במחויבויותיו לבין ההכבדה הנדרשת על בעל הרישיון 

מגובה סכום הערבות המקורי,    1/3על כן טענה הוט כי יש לקבוע את גובה הערבות בסך של   .35

סעיף   פי  שעל  לכך  גם  לב  בשים  היתר  בין  חלק    74.1.4וזאת  שנפרע  במקרה  לרישיונה, 

ימים, וכן בשים לב לכך    7ות, מחוייב בעל הרישיון להשלים את סכום הערבות בתוך  מהערב

 שהמועצה רשאית לדרוש הגדלה מחודשת של גובה הערבות.

עוד טענה הוט כי בידי המועצה כלי אכיפה חלופיים וטובים לא פחות להבטחת התחייבויותיה   .36

כי שולמו במלואם ובמועדם  של הוט, לרבות הטלת עיצומים כספיים, אשר הניסיון מלמד  

 כשהוטלו. 

הוט ציינה באותה בקשה אף את הצורך להגדיל את תזרים המזומנים ויכולת המימון שלה   .37

 לשם התחרות בקבוצת בזק. 

בנוסף ציינה הוט בבקשתה הנ"ל כי גם הממונה על הגבלים עסקיים )כתוארו דאז( הפחית   .38

מיזוג חברות הכבלים וכך גם פעל משרד משמעותית את גובה הערבויות שהופקדו להבטחת  

 התקשורת באשר לסכומי ערבות רישיון המפ"א.

 לבסוף ציינה הוט את היקף חובותיה כתמיכה לבקשתה.  .39

, כפי שתוארה  2008הפנתה הוט לבקשתה הקודמת משנת    2013בפניה נוספת בעניין משנת   .40

מלש"ח. הוט הוסיפה    9  לעיל, וחזרה על עמדתה כי יש להפחית את גובה הערבות הבסיסי לסך

כי חלו שינויים והתפתחויות במישורים הפיננסי והרגולטורי אשר לשיטתה מעניקים לפנייתה  

משנה תוקף. הוט חזרה, בין השאר, על טענתה כי הערבות משמעה "גבייה למפרע" של קנסות,  

ל על  כי בינתיים החובה הרגולטורית לתשלום תמלוגים בוטלה וכי סכום הערבות הגבוה מטי
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הוט עלויות מימון שנתיות גבוהות. בנוסף ציינה הוט באותה בקשה כי היא נושאת בנטל של  

 חובות והלוואות ויש מקום להקל עליה במישור הערבות.

הוט גם הדגישה כי מאז המועד בו הוענק הרישיון לא הועלתה ולו פעם    2013בפנייה משנת   .41

ום כל אלה, טוענת הוט, סכום הערבות  אחת הדרישה לחילוט מלא או חלקי של הערבות ומש 

, איננו מידתי ואיננו סביר, והוא מפר  20027המקורי, שנקבע למעשה בעת מתן הרישיון בשנת  

את האיזון הראוי בין הצורך להבטיח את עמידת בעל הרישיון במחויבויותיו, לבין ההכבדה  

 הנגרמת לבעל הרישיון. 

להפחית את סכום ערבות הרישיון. בבקשה זו  פנתה הוט למועצה בבקשה נוספת    2020בשנת   .42

כי ההסדר הקיים מחריף את  על עיקרי טענותיה בבקשות הקודמות ואף טענה  חזרה הוט 

ההפליה בכללי האסדרה ובכשל התחרותי בשוק השידורים. הוט אף העבירה בהמשך חוות  

 , לתמיכה בבקשתה.TASCדעת כלכלית מטעם חברת הייעוץ 

ה .43 הדעת  בחוות  ביחס  בתמצית,  הערבות  שעור  את  לבחון  יש  כי  נטען  הוט  מטעם  כלכלית 

להכנסות החברה. בהקשר זה בחוות הדעת נבדק מה היה שיעור הערבות מסך הכנסות החברה  

, שנבחרה על ידם כשנת הייחוס, ונטען כי יש לשמור שיעור זה גם ביחס להכנסות  2007בשנת 

 חוות הדעת  "שיעור בסיסי".החברה כיום )שהן נמוכות יותר(. שיעור זה כונה ב

על פי הנטען בחוות הדעת אותו "שיעור בסיסי" אינו סוף פסוק אלא ממנו יש לבצע הפחתות   .44

נוספות בהתאם לשלושה גורמים שהם: ירידה בסיכון שהחברה לא תעמוד בחובותיה, ירידה  

חובת   ביטול  על  בדגש  האוצר,  ומשרד  התקשורת  משרד  כלפי  החברה  של  החובות  בהיקף 

 תמלוגים, ועדכון ערבויות דומות בשוק התקשורת. ה

מסקנת חוות הדעת והתחשיב שהוגש במסגרתה, היא כי יש  להעמיד את סכום הערבות על   .45

מלש"ח הצמודים למדד מאי    27מלש"ח כיום שהם    ₪34 )במקום הסך של     7,100,000סך של  

2002 .) 

מא  .46 טענותיהן.  על  והוט  יס  פניות  של  תמציתי  תיאור  כאן,  הליכי  עד  בטענות,  שהוזכרו  חר 

 הפחתת ערבויות שביצעו רגולטורים אחרים נפרט אודותם בקצרה להלן. 

 

 הפחתת גובה סכומי ערבויות על ידי רגולטורים אחרים 

פרסם משרד התקשורת, המאסדר רישיונות בתחומי תקשורת, שימוע בנושא    3.3.2020ביום   .47

וזאת אחריותו  שתחת  הרישיון  ערבויות  סכומי  כלכלה    עדכון  אגף  שביצע  לבחינה  בהתאם 

במשרד התקשורת בנושא, שצורפה לשימוע. במסגרת זו נבחנו חילוטי ערבויות הרישיון עד  

לאותו מועד וכן העילות לביצוע חילוטי ערבות הרישיון. בהמשך לכך, הומלץ במסגרת הבחינה  

ע הרישיון שמטיל משרד התקשורת  בערבויות  לערוך הפחתה משמעותית  בעלי  הכלכלית  ל 

 
 בעלי הזכיון שהתמזגו להוט.  3כסכום הערבויות שהוטלו על  7
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כבסיס לקביעת  הרישיונות שתחת פיקוחו ולעשות שימוש מרכזי במנגנון העיצומים הכספיים  

 . הסכומים המעודכנים של הערבות

העיצומים   .48 מנגנון  של  הבסיסי  בסכום  שימוש  לעשות  הכלכלית  בבחינה  הוצע  זה  בהקשר 

ובסכומי העיצומים הכספיים שנגבו בפועל כאומדן החשיפה המשרדי המעודכן ממנו תיגזר  

חשיפת   לסיכון  אומדנים  המבטאים  נוספים  סכומים  יתווספו  זה  סכום  על  הערבות.  גובה 

תוספת סיכון על פי מידע רלוונטי נוסף של המשרד.   המשרד לתביעות ולחובות אחרים וכן

במסגרת הבחינה הכלכלית הוצע כי גובה הערבות יעמוד על אומדן החשיפה במילים אחרות,  

המשרדי הכולל, כאשר חלק מרכזי מאותו אומדן חשיפה טמון בסכום העיצום הכספי שיכול  

 להטיל המשרד ככל שלא ישולם.

במ .49 הובהר  ויס  להוט  הנוגע  כי  בכל  הכלכלית  הבחינה   בעלי על חל אינו זה מנגנון"סמך 

)חברת  רישיונות ודי הוט השידורים   ומנגנון שונות הוראות עליהן חלות אס(.בי.מערכות 

 הזו לעת אינן נכללות אלה לחברות הערבויות הרלוונטיות משכך כן, גם על אחר. עיצומים

  ".ערבויות סכומי לעדכון זה מסמך בהצעת

הרישיונות    30.9.2020ביום   .50 ערבויות  סכומי  של  קבועה  הפחתה  על  התקשורת  שר  החליט 

 .8שתחת פיקוחו, כפי שהוצע בשימוע 

מעבר להחלטות משרד התקשורת בעניין נעמוד להלן גם על החלטות רשות התחרות, שהרי   .51

נציין כי אכן רשות   גם אלו הוזכרו בבקשות שהוגשו למועצה להפחתת ערבויות. בעניין זה 

הוט   שנדרשה  הערבות  גובה  את  השנים  במהלך  הממוזגת  הוט  לחברת  הפחיתה  התחרות 

( ובסופו של דבר לפני מספר שנים  4774להעמיד לטובת אישור מיזוג חברות הכבלים )תיק מזג  

הערבות הוחזרה להוט ולמעשה בוטל כליל הצורך בערבות להבטחת תנאי המיזוג וזאת "לאור  

להטיל עיצומים כספיים בגין הפרת תנאי שקבע ממונה    2012הסמכות שניתנה לרשות בשנת  

 .9( לחוק" 2ד)א()50לפי סעיף 

לסעיף   .52 בהתאם  אכן,  כי  יובהר  זה  התשמ"ח50בהקשר  הכלכלית,  התחרות  לחוק  ,  1988-ד 

בהתקיים העילות המנויות באותו סעיף, בסמכות הממונה על התחרות להטיל על תאגיד בעל  

מעל   של  מכירות  ממחזור  מל  10מחזור  אחוזים  שמונה  עד  של  בשיעור  כספי  "עיצום  ש"ח 

על   יעלה  לא  העיצום  ובלבד שסכום   ... גובה    99,706,410המכירות  לעומת  כזכור  )זאת   "₪

 ₪((.  100,800 -העיצום שבסמכות יו"ר המועצה העומד על אלפית מכך )כ

השנים מספר  גם בכל הנוגע לרשות השנייה, שהוזכרה בבקשת יס, אכן ניתן למצוא לאורך   .53

החלטות של הרשות שמהם עולה הפחתת סכום הערבות לה נדרשים בעלי הרישיונות שתחת  

 
החליט שר התקשורת על הפחתת סכומי הערבות כמוצע בשימוע אך זאת כהקלה זמנית    6.4.2020עוד קודם לכן ביום    8

 בר נגיף הקורונה. על רקע מש
 . בלינקעיון מחדש"  –בעניין "תנאי מיזוג חברות הכבלים  2018ראו שימוע רשות התחרות משנת   9

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/draft-mergingcablecompanies/he/drafts_%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_0618.pdf


 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  
   91999ם  -י 23רחוב יפו 

   02-6702210/2טל:  
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

לשידורי   לרישיון  )בטוחות  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  כללי  למשל,  )ראו,  פיקוחה 

 (.2011- טלוויזיה(, התשע"ב

 

 דיון והכרעה

המועצה עיינה בבקשות בעלי הרישיונות להפחתת סכומי הערבות וקיימה שני דיונים מקיפים   .54

)ביום   של  25.03.2021וביום    14.03.2021בעניין  מעמיקה  סקירה  למועצה  הוצגה  כן  כמו   .)

ויס   הוט  שהעלו  לטענות  התייחסות  ובכללה  במועצה  הכלכלה  על  הממונה  מאת  העניין 

בסופו של טענו בחוות הדעת הכלכלית שהוגשה מטעם הוט.  בבקשותיהן לרבות לטענות שנ

. דבר הגיעה המועצה לכלל מסקנה כי בעת הזו אין זה נכון לבצע הפחתה של סכומי הערבות

 נפרט את הדברים להלן.

  2007הרי שלא נמצא בה הסבר של ממש לבחירת שנת    TASCבכל הנוגע לחוות הדעת של   .55

לבחון את היר יש  )ולא, למשל, שנת  כשנת הייחוס שממנה  בה    2002ידה בהכנסות החברה 

נקבע סכום הערבות או אף לפני כן מאחר שסכום הערבות נגזר מסכום ערבויות בעלי זיכיונות  

הכבלים שהתמזגו(. כמו כן אין התייחסות לכך שחובת השקעה על פי חוק יכולה להיות בין  

ההפקה ותשלום תמלוגים.  ולכך שהערבות נועדה להבטיח הרבה מעבר לחובות    12%  -ל  8%

על   עמדה  ההשקעה  חובת  השנים  שלאורך  לכך  ערה  המועצה  זאת,  עם  ובאשר    8%יחד 

להכנסות אכן בשנים האחרונות בהן התגברה התחרות בשוק השידורים, ניתן לדבר על ירידה  

בהכנסות החברות וכנגזרת מכך גם ירידה בסכום חובת ההשקעה החל עליהן. כן ערה המועצה  

ולא נעשה שימוש אכיפתי מול הוט ויס בכלי הערבות והעיצומים    10ורך השנים כמעט לכך שלא 

 הכספיים שהוטלו לאורך השנים הם בסכומים נמוכים בהרבה מסכום הערבות. 

בנוסף, גם הטענה כי שיעור התמלוגים בו מחויבים בעלי הרישיונות הופחת במהלך השנים   .56

עו כיום  כאשר  נכונה  הערבות  גובה  שנקבע  על  מעת  למעשה  התמלוגים  שיעור    0%מד 

מההכנסות; כן יש לקבל את הטענה כי הפחתת סכום הערבות בוודאי יש בה הפחתה והקלה  

 ברגולציה החלה על בעלי הרישיונות. 

סכומי   .57 של  הפחתה  הזו  בעת  להצדיק  כדי  די  באלו  כי  סבורה  אינה  המועצה  זאת,  עם  יחד 

לשקול שיקולים שבטובת הציבור. בהקשר  הערבות. אכן, בבואה להכריע בבקשה על המועצה  

זה לדעת המועצה האינטרס הציבורי מחייב לא רק לבחון את סכום הערבות ההיסטורי וכיצד  

 
בעניין: חילוט חלק מן הערבות לקיום תנאי    5.5.2005מיום    11/2005-1ואולם ראו בין היתר: החלטת מועצה מס'    10

-1( בע"מ, בשל אי תשלום תמלוגים במועד; החלטת מועצה מס'  1998ן שהפקידה חברת די.בי.אס. שירותי לווין )הרשיו
בעניין: עמדת המועצה בעניין חילוט חלק מן הערבות לקיום תנאי הרשיון שהפקידה חברת    15.9.2005מיום    19/2005

 23.11.2006מיום    1-20/2006מועד; החלטת מועצה מס'  ( בע"מ, בשל אי תשלום תמלוגים ב1998די.בי.אס. שירותי לווין )
( בע"מ;  1998בעניין: עמדת המועצה ביחס לחילוט חלק מהערבות למילוי תנאי רשיונה של חב' די.בי.אס. שירותי לווין )

מס'   מועצה  מס'    27.10.2011מיום    5-21/2011החלטת  מועצה  הפרת    22.12.2011מיום    1-25/2011והחלטת  בעניין: 
, על ידי חברת די.בי.אס  1987  -א)ב( לכללי התקשורת )בזק ושידורים()בעל רישיון לשידורים(, התשמ"ח17ות סעיף  הורא

 ( בע"מ.1998שירותי לווין )
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חובת ההשקעה   בגובה  או  בחובות התמלוגים  של הפחתה  קיומה  כגון  שינויים שחלו מאז, 

מבט הנוכחית  השנתית משפיע עליו, אלא יש מקום לבחון את סכום הערבות על בסיס נקודת ה

 המביאה בחשבון את אומדן החשיפה הרלבנטי בעת הזו. 

בהקשר זה בעלי הרישיונות ביקשו להסתמך על הפחתת סכומי ערבות שבוצעו, בין היתר, על   .58

ידי משרד התקשורת ורשות התחרות. ואולם, ההפחתות שבוצעו שם התבססו בעיקרו של  

רשויות אותן  של  הכספיים  העיצומים  מנגנון  על  רשויות    דבר  שאותן  העיצומים  גובה  ועל 

להטיל,   מהותיתיכולות  להטיל,     השונה  המועצה  יו"ר  שבסמכות  הכספי  העיצום  מסכום 

 בהתקיים העילות המנויות בחוק התקשורת. 

למעשה הדברים נכתבו מפורשות על ידי משרד התקשורת בשימוע שנערך על ידו כאשר נקבע,   .59

כי   צוטטו,  כבר  )חברת רישיונות בעלי  על חל נואי  זה מנגנון" והדברים   הוט השידורים 

 אחר". עיצומים ומנגנון שונות הוראות עליהן חלות אס(.בי.מערכות ודי

כי שם עסקינן ברישיונות לערוצים   .60 יש לשים לב  באשר להפחתות שביצעה הרשות השנייה 

השנתית של  מסחריים ולא לפלטפורמת שידורים רב ערוציים וכן כי סכום חובת ההשקעה  

בעלי הרישיונות שבפיקוח הרשות השנייה ממילא נמוך יותר. יתר על כן, כל משטר הערבויות  

 והבטוחות ברשות השנייה שונה והוא כולל אף הפקדת פקדון שאינו נדרש מהוט ומיס.

מכל מקום, באשר לבחינת סכום הערבות, באותו שימוע של משרד התקשורת הובהר כי יש   .61

בט הנוכחית וניתן משקל רב ל"גובה החשיפה המקסימלי" של המשרד  להתמקד בנקודת המ

,  הגבוה. במשרד התקשורת כיום אותה חשיפה מקסימלית נגזרת מסכום העיצום הכספי  כיום

 שרשאי המשרד להטיל. וכך נרשמו הדברים בשימוע של המשרד:

הכספית  -"אי החשיפה  סכום  את  משקף  המשרד  שהטיל  כספי  עיצום  תשלום 

בי  מקסימלי  הגבוה  רף  מעין  מהווה  הוא  ולפיכך  הערבות,  ידי  על  המכוסה  ותר 

 לסכום הערבות הנדרש".   

החשיפה   .62 גובה  על  משמעותי  באופן  המשפיע  נוסף  מידע  שקיים  "ככל  כי  שם  צוין  כן,  כמו 

 המשרדית ביחס לבעל רישיון, תתווסף לסכומים אלה פרמיית סיכון". 

עת גובה סכום הערבות יש בה טעם רב. ואולם,  בחינת גובה חשיפה מקסימלי עדכני לשם קבי .63

הגבוה   העיצום  מסכום  כאמור  נגזרת  המקסימלית"  "החשיפה  התקשורת  שבמשרד  בעוד 

ויס   הוט  שלגבי  הרי  פיקוחו  שתחת  הרישיון  בעלי  על  להטיל  התקשורת  משרד  שרשאי 

אלא  ₪ בלבד    100,800"החשיפה המקסימלית" אינה יכולה להיגזר מסכום העיצום העומד על  

בין   של  סך  על  חוק  פי  על  העומדת  השנתית  ההשקעה  מחובת  להיגזר    12%  - ל   8%עליה 

של   שיעור  על  החובה  כאמור  הועמדה  השנים  לאורך  מנוי.  מדמי  ויס  הוט    8%מהכנסות 

  100מהכנסות בעלי הרישיון מדמי מנוי ומדובר בשנים האחרונות על חובה שנתית הנעה סביב  

 הרישיון. מלש"ח לשנה לכל אחת מבעלות 

לסיכון מבעלי   .64 ביותר  הגבוהה  חובת ההשקעה היא אפוא המחוייבות היוצרת את החשיפה 

הרישיון. יתר על כן, חובת ההשקעה היא לכאורה עניין שנתי שמסתיים כל שנה אלא שכאמור  
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לעיל המועצה מאפשרת לגבי חלק ניכר מסכום החובה השנתית פריסת תשלומים לפרק זמן 

 השנה הרלבנטית. של מספר שנים לאחר 

תום   .65 מועד  כאשר  במיוחד  הערבות  ידי  על  המכוסה  לחשיפה  באשר  רבה  משמעות  יש  לכך 

הרישיון נמצא ברקע. במובן זה בנקודת הזמן הנוכחית המצב שונה בתכלית לעומת קביעת  

 הערבות במועד מתן הרישיון. 

יש לו רישיון  אכן במועד מתן הרישיון נקודת המוצא הייתה התנהלות חוזרת אל מול מי ש  .66

למשך שנים ושממשיך להיות מפוקח על ידי המועצה על כל המשתמע מכך. כיום, לעומת זאת,  

ביס המועד הוא   וקרב. כך  הולך  ובהוט    20.1.2023מועד תום הרישיון של בעלי הרישיונות 

הוא   הפקות  30.4.2027המועד  מתחום  חובות  שיוותרו  הסיכון  את  לשקול  יש  זה  בהקשר   .

שלא   בשל  המקור  בפרט  הרישיונות  בעלי  ידי  על  רישיון  החזרת  ו/או  סיום  במועד  יושלמו 

 האפשרות לפרוס למספר שנים את חובת ההשקעה עבור חלק מן הסוגות. 

מועד סיום הרישיון ו/או החזרתו אינם עניין תיאורטי. כך, מזה כשנתיים, פועלת יס להעברת   .67

פורסם כי דירקטוריון    14.3.2019יום  +. בדיווח לבורסה מYESלקוחותיה למותג האינטרנטי  

בהליך הדרגתי הצפוי להתפרס על פני    OTT-די.בי.אס אישר את מתווה המעבר לשידורים ב

מספר שנים. מאוחר יותר באותה השנה, במסגרת פרסום הדו"חות התקופתיים, פרסמה בזק  

מתווה של    הערכת שווי לדי.בי.אס. בהערכת שווי זה נכתב, בין השאר, כי "התחזית מניחה

 ".2025אשר צפויה להסתיים בסוף שנת  IP- מיגרציה הדרגתית ל

באשר להוט, מועד תום הרישיון שלה אומנם קצת מאוחר יותר אך עדיין בימים אלה, אישרו   .68

במסגרתה הוט   IBC  – ( את עסקת הוט 8.2.2021( ושר התקשורת )20.1.2021רשות התחרות )

)בשיתוף עם סלקום וקרן תשתיות ישראל(. אחזקות    IBCצפויה להחזיק במניות בשותפות  

אלה עשויות אף לגדול בהדרגה בשנים הבאות ולהפוך את הוט לבעלות אחזקות משמעותיות  

בחברת תשתית לסיבים אופטיים. מהלך זה מעלה את הסבירות כי גם הוט תבחר להעביר את  

 השידורים שלה לאינטרנט באמצעות סיבים.  

רישיונות במחויבויות החלות עליהם, יש לקחת בחשבון אף כי ככל שקרב  בעניין עמידת בעלי ה .69

סיום הרישיון ו/או החזרת הרישיון, עולה התמריץ מצד החברות שלא להשלים מחויבויות  

אלה, ככל שהתועלת הצפויה עבורם מאי תשלום עיצומים ו/או חילוט ערבות עולה על העלות  

 הצפויה מהפרה. 

הסי .70 הגדרת  במסגרת  גבי  בנוסף,  על  לשידור  מעבר  כי  בחשבון  להביא  גם  יש  והחשיפה  כון 

האינטרנט בעת הנוכחית משמעו מעבר לשידור שאינו מאוסדר, אין לגביו חובות השקעה והוא  

אינו נמצא בפיקוח המועצה. על כן יכולת האכיפה של המשך פעילות השקעה רציפה ותקינה  

י האכיפתי המשמעותי שנותר בידי  הולכת ונחלשת והכל   –הנובעת מחובה שנתית מתחדשת  

 הרגולטור בנסיבות שכאלה הוא כלי הערבויות. 
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המשוער   .71 המקסימלי  החשיפה  גובה  את  המועצה  בפני  הציגה  כלכלה  ממונת  לכך,  בהמשך 

הצפוי לדעתה במקרה של אי קיום התחייבויות הקשורות בהשלמת הפקות מקומיות בשים  

למועד תום הרישיון המתקרב וכן לאפשרות המעבר  לב לאפשרות פריסת תשלומים, בשים לב  

לשידור על גבי רשת האינטרנט כאשר להערכתה ועל בסיס נתוני ההוצאה בפועל ואופן פריסת  

מבעלי   אחד  כל  לגבי  המקסימלית  החשיפה  עומדת  האחרון,  בעשור  בפועל,  התשלומים 

 מיליון ₪. 100-ל  55.5הרישיון בנפרד על סך של בין 

פני המועצה הנתונים בדבר עלויות הערבויות בסכומים הקיימים להוט וליס  כמו כן הובאו ב .72

והסתבר כי בעוד החברות מבקשות הפחתה של מיליוני ₪ בסכום הערבות, שמשמעה הקטנה  

משמעותית בתמריץ למילוי המחויבויות ובכוח האכיפה שבידי המדינה הרי שהחיסכון שיושג  

רות, אל מול הגברת הסיכון המוטל על המדינה  להן נמוך מכך בעשרות מונים. במילים אח

 במיליוני ₪ החיסכון שישיגו החברות הוא מצומצם ביותר.

נועדו   .73 הערבויות  לעיל,  שתואר  וכפי  ברישיונות,  כנקוב  הערבויות  ממטרת  כעולה  בנוסף, 

להבטיח לא רק את חובות ההשקעה ותשלום התמלוגים והרי גם ענין זה צריך לבוא בחשבון  

ום הערבות. כך, בין השאר נועדו הערבויות בנוסף לעניין חובות ההשקעה ותשלום  בקביעת סכ 

התמלוגים גם לפיצוי ולשיפוי המדינה והמועצה על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה  

תנאי   מילוי  אי  עקב  או  כתוצאה  בעקיפין,  או  במישרין  להן  להיגרם  שעלולים  או  שנגרמו 

עדיהם ובמלואם או עקב ביטול הרשיון, הגבלתו או התלייתו,  הרשיון, כולם או מקצתם, במו

 .11וכן להבטחת תשלומי הביטוח של בעל הרישיון 

אשר על כן, נוכח כל האמור סבורה המועצה כי אין מקום להפחית בעת הזו את סכומי ערבויות   .74

עיצומים   להטיל  סמכות  המחוקק  הקנה  להם  אחרים,  למאסדרים  בניגוד  אכן,  ויס.  הוט 

ים בסכומים משמעותיים, שיכולים לשמש ככלי אכיפה בעל משקל לא מבוטל אל מול  כספי

חובות כספיות גבוהות, כלי זה אינו קיים בידי המועצה אל מול חובה שנתית של בסביבות  

 מלש"ח לכל אחד מבעלי הרישיון.   100

ייגרם בגין אי  אכן, בכל הנוגע להוט וליס הערבות מהווה לא רק כלי לגידור הסיכון בגין נזק ש  .75

ככלי   גם  אם  כי  המועצה,  יו"ר  שבסמכות  הנמוכים  בסכומים  כספיים  עיצומים  תשלום 

שהסיכון לגביהן גדל במיוחד על רקע    גבוהות הרתעתי בפני עצמו למילוי אותן חובות כספיות  

סיום רישיון אפשרי ומעבר בעלי הרישיונות לשידור על גבי רשת האינטרנט ונוכח האפשרות  

לומים עבור הפקות מקומיות למשך שנתיים, שלוש ואף יותר, כלומר לכאורה אף  לפרוס תש

 מעבר לתום תקופת הרישיון ואף מעבר לשנתיים שלאחר מכן.

אגב, בעניין פריסת תשלומים בעלי הרישיונות ביקשו אף הגדלה/הארכה של אפשרות הפריסה   .76

הוצא על הפקה קטן יותר,  מה שעלול עוד יותר להגדיל את הסיכון שכן ככל ששיעור הכסף ש
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כך המוטיבציה לא להשלים את אותה הפקה גדולה יותר. מכל מקום, המועצה פרסמה שימוע  

 .12בעניין זה ואין באמור לעיל כדי להביע כל עמדה בעניין אותו שימוע  

באשר לטענת יס כי אף מטעמי הפליה מול הוט יש להפחית את סכום הערבות שלה וזאת נוכח   .77

תח השוק בו החזיקה יס )בעת הגשת הבקשה( היה נמוך מנתח השוק בו החזיקה  העובדה כי נ

הוט, הרי שמנתונים אשר הוצגו בפני המועצה ניכר כי הפער בין הכנסות הוט ויס הצטמצם 

בצורה משמעותית כך שכיום אין פער משמעותי בסכומי חובת ההשקעה בין הוט ובין יס. יתר  

קרוב יותר ותכניותיה למעבר לאינטרנט ברורות וממשיות    על כן, מועד תום סיום רישיון יס

יותר ולכן מידת החשיפה והסיכון באשר למילוי חובת ההשקעה נוכח פריסת התשלומים גבוה  

 יותר.  

לפיכך, המועצה אינה סבורה כי יש מקום בעת הזו לערוך שינוי במי מן הערבויות של בעלי   .78

ת רישיון ניתן יהיה לבחון במסגרתה אם חל הרישיונות. עם זאת, ככל שתוגש בקשה להארכ

 שינוי בהיבטים אלו. 

 

 סוף דבר

לבעלי רישיונות השידורים חובה הקבועה ברישיונות להעמיד ערבות רישיון, לאורך כל תקופת   .79

הרישיון, ולתקופה נוספת לאחר תום הרישיון. ערבות זו כאמור תשמש, בין היתר, להבטחת  

וכן  מילוי תנאי הדין, תנאי הרשיון והוראות השר בנושאים שבסמכותו,  , הוראות המועצה 

לפיצוי ולשיפוי המדינה והמועצה על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד שעלולים להיגרם להן עקב  

 אי מילוי תנאי הרשיון, כולם או מקצתם. 

בבואה להכריע בבקשה להפחתת הערבויות על המועצה לשקול שיקולים שבטובת הציבור.   .80

לדע זה  נקבעה  בהקשר  מה  בסיס  על  לבחון  רק  לא  מחייב  הציבורי  האינטרס  המועצה  ת 

הערבות בעבר ואת השינויים מאז, כגון קיומה של הפחתה בחובות התמלוגים או בגובה חובת  

ההשקעה השנתית בהפקות המקור, אלא יש מקום לבחון את סכום הערבות על בסיס נקודת  

החשיפ  אומדן  את  בחשבון  המביאה  הנוכחית  מנגנוני  המבט  והיעדר  הזו  בעת  הרלבנטי  ה 

עיצומים אפקטיביים המאפשרים מענה אלטרנטיבי לחלק מן התרחישים המצדיקים חילוט  

 ערבות. 

כן,   .81 עשרות  מחדעל  לכדי  בין היתר לסיכון שהציגה ממונת כלכלה העשוי להגיע  , בשים לב 

ות בעת הזו,  מיליוני שקלים, אשר עלול להיווצר כתוצאה מהפחתה משמעותית של הערבוי 

ובשים לב למועד תום הרישיון והמגמה של מעבר לשידורים על גבי האינטרנט שלעת הזו אינם  

מפוקחים ובשל מאפייני פריסת התשלומים בביצוע חובות ההשקעה בהפקות מקור אך גם, 

סבורה המועצה כי    –, בשים לב שעד כה לא נעשה שימוש בהליך של חילוט הערבויות  מאידך

ל סטטוס קוו במובן זה שלעת הזו אין מקום להגדיל אך גם אין מקום להפחית  יש לשמור ע
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הזו   בעת  והסבירה  המאוזנת  ההחלטה  המועצה  לדעת  זוהי  הרישיון.  ערבויות  גובה  את 

 בנסיבות העניין ונוכח כלל הנתונים שהוצגו בפניה.

בעת הזו על שינוי בסכומי הערבות של הוט    13לפיכך, המועצה אינה מאשרת ואינה ממליצה  .82

 ויס. 

 *      *     * 

 

 
)ג( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין( )דמי רישיון ותמלוגים(,  2והשוו גם סעיף    13
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