
התקשורת )בזק ושידורים()הליכים ותנאים לקבלת  טיוטת תקנות

 2020- רישיון כללי אחוד()תיקון(, התש"ף

 

 

 ם התקנות המוצעות ש .א

 2020-קנות התקשורת )בזק ושידורים()הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד()תיקון(, התש"ףת

 

 

 טרת התקנות המוצעות והצורך בהן  מ .ב

-ון כללי אחוד(, התש"עיתקנות נועדו לתקן את תקנות התקשורת )בזק ושידורים()הליכים ותנאים לקבלת רישה

ולהפחית את גובה הערבות הכספית הנקוב בתקנות. כמו כן, התקנות מכניסות שינויים בקביעת נוסח  2010

 מבטח.הערבות הכספית ובאפשרות להעמדת ערבות מ
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 : התקשורת טיוטת תקנות מטעם משרד
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 2010-התש"ף

התקשורת )בזק  לחוק  59-( ו2)ד-(, )ג( ו2()2סעיפים )אבתוקף סמכותי לפי   

 אני מתקין תקנות אלה: 1982-התשמ"בושידורים(, 
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 התקנות העיקריות(: –)להלן  2010-כללי אחוד(, התש"ע

 " יבוא "ערובה". במקום "ערבות בכותרת השוליים, (א)  

   -בתקנת משנה )א(  (ב)  

 במקום, "ערבות בנקאית" יבוא "ערובה"; ברישא,  (1)   

 במקום "שבתוספת השנייה" יבוא "שאישר השר";  (2)   

 במקום "שבתוספת השלישית" יבוא "שאישר השר"  (3)   

 בסיפא, במקום "הערבות הבנקאית" יבוא "הערובה". (4)

 - בתקנת משנה )ב(  (ג)  

 ברישא, במקום "הערבות הבנקאית" יבוא "הערובה"; (1)   

 תימחק; -(, המילה "שני"  1)בפסקה  (2)   

 (, במקום "חמישה" יבוא "שני". 2בפסקה ) (3)   

בתקנת משנה )ג(, במקום "הערבות" יבוא "הערובה", ובמקום   (ד)  

 "חמישה" יבוא "שני"; 

 (, במקום "הערבות הבנקאית" יבוא "הערובה";1בתקנת משנה )ג (ה)  

 יבוא:בתקנה משנה )ד(, במקום ההגדרה "ערבות בנקאית"  (ו)  

ערבות בנקאית או ערבות מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על   –ערובה" "  

 .1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

ביטול התוספת  

 השניה

 בטלה. –התוספת השניה לתקנות העיקריות   .2



ביטול התוספת  

 השלישית

 בטלה.  –התוספת השלישית לתקנות העיקריות   .3
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עניינו של התיקון האמור בתיקון גובה הערבויות שיומצאו למשרד התקשורת כתנאי לקבלת רישיון אחוד למתן 

 שירותי בזק וכן בתיקונים נוספים הנוגעים לערבות שתומצא.

 

  1לתקנה 

מוצע להחליף את המונח "ערבות בנקאית" או "ערבות" במונח "ערובה" ולהגדירו כך שיוכל לכלול הן ערבות 

. לאור 1981-בנקאית והן ערבות מטעם מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

ים והכלכליים בהרחבת מעגל העובדה שלא קיים קושי מיוחד במימוש ערבות ממבטח ולאור היתרונות הפיננסי

מעניקי הערובה האפשריים, וכחלק ממגמה להפחתת הנטל הרגולטורי על הגורמים המפוקחים מוצע לתקן 

 ההגדרה כאמור.

לאחר בדיקה עדכנית שנערכה, נמצא כי אין צורך בערבות בסכום הקבוע בתקנות. סכום הערובה החדש נקבע 

בהתאם להערכה עדכנית של דרכי ההתמודדות עם החשיפה בהתאם להערכת החשיפה הכספית של המשרד ו

 הכספית.

 

 3-ו 2לתקנות 

לעדכונים בנוסחי כתבי עובר שינויים מעת לעת בהתאם    ונוסח כתב ההתחייבות להארכת הערובה  הערובהנוסח  

וכן  הערובה. מוצע כי נוסח ערבות שמפרסם אגף החשב הכללי במשרד האוצר בתקנון כלכלה ומשק )תכ"ם(

, אלא יקבעו מעת לעת על פי הנוסח המקובל לתקנות סח כתב ההתחייבות לא יעוגנו בתקנות או בתוספתנו

. שימוש לשימוש בעלי הרישיונות ח העדכני יתפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורתבאותה עת. הנוס

ים שונים וכן בנוסח כאמור אף יסייע ליצור אחידות בנוסח כתבי הערבויות שקבועות כיום במספר חיקוק

 .שונים בהוראות פרטניות ברישיונות
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