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 לכבוד:
 רשימת תפוצה

 
 , רב שלום

 
  שימוע – סכומי ערבויות הרישיון עדכוןהנדון: 

 3.3.2020כלכלה מיום בכיר סימוכין: המלצת סמנכ"ל 

 

"(, המשרדבחינת ערבויות הרישיון שהועמדו למשרד התקשורת )"ל בשנה האחרונה, ובהמשך .1

עלה הצורך להעמיק את הבחינה גם בסוגיות נוספות הנוגעות לגובהן האבסולוטי של ערבויות 

אלה והפערים ביניהן. בהמשך לבחינה זו, בוצעה באגף כלכלה בשיתוף עם אגפים נוספים 

רישיון מפ"א  –במשרד, בדיקה של גובה סכומי ערבויות הרישיון עבור סוגי הרישיונות הבאים 

ן רט"ן כללי, ורישיון כללי אחוד. סוגי רישיונות אלה משקפים את ליבת הפעילות כללי, רישיו

בשוק התקשורת, ונכון למועד עריכת הבדיקה, סך ערבויות הרישיון לבעלי רישיונות אלו מהווה 

מסך כל ערבויות הרישיון המופקדות למשרד על ידי בעלי רישיונות למתן שירותי  90%-כ

 תקשורת בישראל.  

להמלצת סמנכ"ל בכיר כלכלה במשרד התקשורת )מצ"ב(, מובא לידיעתכם שימוע  בהתאם .2

בנוגע לעדכון גובה סכומי ערבויות הרישיון, המפרט אודות מתודולוגיית העדכון הנשקלת. 

ערבויות גובה  בבחינה של גובה ערבויות הרישיון מצאנו כי יש מקום לערוך הפחתה משמעותית ב

על רקע השימוש המוגבל לי רישיונות התקשורת, בין היתר הרישיון שמטיל המשרד על בע

כלי הפיכתו של בשנים האחרונות, ו בערבויות הכספיות ככלי אכיפתי וכמנגנון לניהול סיכונים

 העיצומים הכספיים למרכזי יותר בעבודת המשרד לאכיפת מדיניותו.

ות המרכזיות במסגרת בחינת עדכון הסכומים, וכמפורט בהמלצה המצורפת, נבדקו העיל .3

לחילוטי ערבות, ובוצע אומדן לגובה החשיפה הכספית המקסימלית של המשרד שאותה 

לעשות שימוש בגובה העיצום הכספי המרבי  משרתת הערבות הכספית. בפרט, מוצע בשימוע

, ובמקרים בהם הדבר רלוונטי גם בסכומי העיצומים הכספיים על בעל הרישיון שניתן להטיל

ריטריון לבחינת גובה הערבות הכספית שיחויבו בעלי הרישיון להעמיד. , כקשהוטלו בפועל

הטעם המרכזי לכך הוא שגובה העיצום הכספי המרבי משקף את החשיפה המרכזית הקיימת 

. אל סכומים עמידתם בהוראות החוק, הרישיונות והאסדרה-המפעילים בגין אי למשרד מול

שלום דמי הרישיון, וכן פרמיית סיכון במידה ת ותבגין תביעולחשיפה אלה יתווספו אומדנים 

 . שהדבר רלוונטי
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, לבעל הרישיון הנובע מהמצאת הערבות הקיים הרגולטורי לנטל לב בשימת בוצעהבחינה זו  .4

 מתן לטובת לבנקים בטוחות העמדת הדורשת, זו ערבות שמשיתה הפיננסי העול לרבות

 עמלת תשלום הכרוכים בהפסדי תשואה וריבית,(, ועוד הון ריתוקי, נכסים שעבודי) האשראי

ולמרות   מנגד. ועוד (בשנה שקלים אלפי למאות )המגיעה לעיתים שנתית בנקאית ערבות

 שירתה  אותן  תכליותב  גם  תמורות  חלו  שהערבות משמשת לצמצום הסיכון הפיננסי על המדינה,

, עשויה  הערבות  בנטל  ההקל.  וחלקן ממומש כיום באמצעות מנגנון העיצומים הכספיים  הערבות

 ולסייע, כניסה חסמי הסרת באמצעות השונים בשווקים התחרות התפתחות את לעודד אפוא,

 .וניידות נייחות תקשורת בתשתיות השקעה לטובת ומשאבים הון בפינוי

 להלן גובה סכומי ערבויות הרישיון הקיימים והמוצעים: .5

 הקיימים והמוצעים: גובה סכומי ערבויות הרישיון 1לוח 
 הפחתה ₪-ערבות חדשה, ב ₪-ערבות קיימת, ב הרישיון סוג

 57% 15,000,000 135,000,000  בזק חברת רישיון

 78% 6,500,000 229,400,000 מפ"ארישיון 

 88% 5,000,000 340,000,000 רישיון רט"ן

2,000,000או  1,000,000 2,000,000 או 45,000,000 אחוד רישיון  50%-60%  

 

העדכון המוצע טומן בחובו הקלה בנטל הרגולטורי הקיים בהעמדת ערבות הרישיון לבעלי  .6

הרישיונות בשוק התקשורת, ומאפשר מתן ביטוי לחלוף הזמן תוך שימוש באומדן חשיפה 

מעודכן. עדכון זה צפוי לתרום להתפתחות התחרות באמצעות צמצום חסמי כניסה ואפשרות 

 פיתוח. פינוי הון ומשאבים להשקעות ו

מור כהן, בדוא"ל הגב' הנכם מוזמנים להעביר את התייחסותכם לשימוע זה בכתב לידי  .7

 Cohenmo@moc.gov.il 2020למרץ  24, עד ליום.  

 

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

ליולי  30נכון ליום  ₪ 3.5 שלעל פי שער יציג  הוא 1דולרים. הסכום המובא בשקלים בלוח  10,000,000ועומדת על 
2019 . 

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

הוט טלקום שותפות ל שייכת 1בלוח  זה בסעיף ההמופיע הרישיון ערבותהזמנים של פיתוח התשתית והשירותים. 
 .2019ליולי  30ליום  נכון ₪ 3.5 לבשקלים הוא על פי שער יציג שבו הסכום המובא מוגבלת, ו

 לבעלי רישיון רט"ן. הרלוונטיערבות הפרישה מרכיב ערבות זו אינה כוללת את  3
מנויים, סכום ערבות   100,000עד וכולל    –, באופן הבא  הרישיון  בעל  של  המנויים  במספר  כתלות  משתנה  הערבות  סכום  4

 .₪ 5,000,000ת הרישיון היא ום ערבומנויים, סכ 100,000-₪, ולמעלה מ 2,000,000הרישיון היא 
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 :יםהעתק

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

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

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

 עו"ד חני ניסני, עוזרת ראשית )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת

 יוחנן שליין, חשב, משרד התקשורת

 התקשורתמר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד 

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

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