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 לכבוד

 נתנאל )נתי( כהןמר 
 המנהל הכללי

 משרד התקשורת
 

 , רב שלום
 

 המלצה  –עדכון סכומי ערבויות הרישיון הנדון: 
 

 מבוא .1

ה הצורך על ,"(המשרד)" התקשורת משרדשהועמדו להרישיון במסגרת בחינת ערבויות , 2018בשנת 

פערים ביניהן. הואלה  גובהן האבסולוטי של ערבויות  ללהעמיק את הבחינה גם בסוגיות נוספות הנוגעות  

 סכומי גובה של בדיקה ,במשרד נוספים אגפים עם בשיתוף כלכלה באגף בוצעה ,לבחינה זו בהמשך

 כללי רישיוןו, כללי ן"רט רישיון, כללי א"מפ רישיון – באיםה רישיונותה סוגי עבור הרישיון ערבויות

 ,הבדיקה עריכת למועד נכוןו ,התקשורת בשוק משקפים את ליבת הפעילות אלה רישיונות סוגי .אחוד

 למשרד  המופקדות  הרישיון  ערבויות  כל  מסך  90%-כ  מהווה  אלו  רישיונות  בעלי  שהמציאו  ערבויותה  סך

  . בישראל תקשורתלמתן שירותי  רישיונות בעלי ידי על

 :במסמך זה להלן סכומי ערבויות הרישיון שנבחנו

 רישיונות סוגילפי  בידי המשרד כיום שמצויות רישיון : סכומי ערבויות 1לוח 

 רישיון ה סוג
ערבות  ערבות רישיון )ללא

 ₪ -ב פרישה( להבטחת
   35,000,000-כ  1בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )מפ"א כללי(

 29,400,000-כ  2מפ"א כללי

 40,000,000 רט"ן  רישיון כללי

5,000,000או  0002,000, 3אחוד  כללירישיון   

 

מהמצאת  נובעלבעל הרישיון ה הקיים הרגולטורי לנטל בשימת לב בוצעהת עדכון הערבויות בחינ

 לטובת  לבנקים  בטוחות  העמדת  דורשתכך, הערבות    .זו  ערבות  שמשיתה  הפיננסי  העול  לרבות,  הערבות

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

הערבות משמשת ש ולמרות, מנגד .ועוד (בשנה שקלים אלפי למאות מגיעה לעיתיםה) שנתית בנקאית

וחלקן ממומש  הערבות שירתה אותן תכליותב גם תמורות חלו, לצמצום הסיכון הפיננסי על המדינה

 התפתחות את דודלע , אפוא,עשויה הערבות בנטל הקלה .כספייםהעיצומים הכיום באמצעות מנגנון 

 
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
ידורים( )הליכים לתקנות התקשורת )בזק וש (2)א()20-( ו1)א()20 ותבדולרים אמריקאים בהתאם לתקנהערבות נקובה  2

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

, וזאת בהתאם לעמידה בלוחות הזמנים של הערבותמגובה  60%-50%-יכול לרדת ל סכום הערבות ןבתקנות לפיה ותהורא
 .2019ליולי  30ליום  נכון ₪ 3.5 להוא על פי שער יציג ש 1פיתוח התשתית והשירותים. הסכום המובא בשקלים בלוח 

מנויים, סכום ערבות  100,000עד וכולל  –, באופן הבא הרישיון בעל של המנויים במספר כתלות משתנה הערבות סכום 3
 .₪ 5,000,000מנויים, סכום ערבות הרישיון היא  100,000-₪, ולמעלה מ 2,000,000הרישיון היא 
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 השקעה לטובת ומשאבים הון בפינוי ולסייע, כניסה חסמי הסרת באמצעות השונים בשווקים התחרות

 .וניידות נייחות תקשורת בתשתיות

 

 ומהותה הרישיון ערבות מטרת .2

 המשרד בידי בטוחהכו ,ואכיפתם הרישיון בעל בידי שיוןיהר תנאי מילוי להבטחת משמשת הערבות

 ובחוקים בתקנות, ברישיונות הקבועות הרישיון בעלי של שונות מחויבויות בגין תשלומים לקבלת

ויכול מהיר בפרק זמן דאות וובומנגנון הערבות מבטיח כי התשלומים יועברו למדינה  .הרלוונטיים

בנוסף, על פי  .הנדרשגיבוי למקרה בו בעל הרישיון לא עמד מסיבות כאלה ואחרות בתשלום  להוות

הוראות הרישיון, בעלי הרישיון מחויבים לשפות את המדינה בשל כל חבות כספית שהיא תחויב בה 

 כלפי צד שלישי כתוצאה מהשימוש ברישיון.

והן עוברות שינויים  הוראות בעניין מטרת הערבות והעילות לחילוטה נקבעו ברישיונות בעלי הרישיון

ות החילוט לא נעשה שימוש עד היום ומסמך זה אינו נועד לדון בכל והתאמות ככל שנדרש. במרבית עיל

אחת מהעילות באופן פרטני, אלא לאמוד את החשיפה הכספית הנורמטיבית שהמשרד סבור שעליה 

  .הערבות להשתקף בגובה

 

 המשרדי החשיפה פוטנציאל אמידת .3

 כה עדערבויות רישיון  חילוטי .3.1

כלי הערבות מועט בשימוש בוצע מעלה כי  ,ערבות לבעל רישיוןבחינת המקרים בהם חילט המשרד 

כנגד חברת בזק בגין מעבר על   חילוטי ערבות  שלושההסתכם בשימוש זה  ולמעשה    ,בעשורים האחרונים

עמידה בחובות -נוסף לחברת גולן טלקום בגין איערבות ; וחילוט (2008-2005בשנים ) הוראות הרישיון

נמצאו מקרים נוספים בהם ננקטו הליכי  ,כמו כן .(2017בשנת ) שברשותה סלולריתהרשת הפרישת 

השנים שנבדקו  עשריםבסך הכל חולטו עד כה ב 4חילוט שלא הסתיימו בחילוט כספי הערבות בפועל.

, וזאת לעומת סכום ערבות מיליון ₪ לשנה בממוצע(  2.5-)כלומר, כ  מיליון ₪  50-כסכומים המסתכמים ב

 .מיליון ₪ 600-למעלה משנתי מצטבר העומד על 

, בוצעו לפני למעלה הוראות הרישיון בעקבות הפרת בזקחברת ל הרישיוןרבויות חילוטי עשלושת 

 2013-2012בשנים במשרד היה חלקי.  העיצומים הכספייםכלי פועל בהשימוש בבתקופה זו . מעשור

 האכיפה ככלי הטלת עיצומים כספיים של אומץ כלי אכיפה לחוק התקשורת 55מס' ן ובעקבות תיקו

 בחוק ספייםהטלת עיצומים כלעניין  מפורטותו מעודכנות עם קביעת הוראותכך,  .המשרד שלהמרכזי 

גבר השימוש  )"מסמך אמות המידה"(ם מסמך השיקולים בקביעת גובה סכום העיצום הכספי וופרס

קרוב לוודאי מעלה כי  6בגינן חולטו ערבויות אלהשהעילות בחינת  5.שהפך ליעיל ואפקטיבי זה כליב

  .חלף חילוט ערבות  כספי  עיצום  הטלתבו הייתה נבחנת  ש  פיקוחי  הליך  במסגרת  מטופלותהן היו    היוםש

 
לפי תקנות נערכו הליכים לחילוט הערבות של סלקום תקשורת בע"מ בגין אי תשלום אגרות  2004כך למשל, בשנת  4

  .הטלגרף
 .27.1.2013, ופרסום "מסמך אמות המידה" ביום 5.8.2012לחוק התקשורת, מיום  55תיקון  5
 יס.-הזרמת כספים בזקוהשקת "מבצע אביב"  ,הסדרי מימון והנחות ללקוחות עסקיים 6
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ה מתוך נעשחילוטה של ערבות זו הרי ש גולן טלקום,חברת ל שחילט המשרד נוספת בהתייחס לערבות

 רכיב זה 7.ן"רט רישיון בעלי של הרישיון בערבויות בעיקר היום הרלוונטי "פרישההערבות " רכיב

מאבני חלק שהיא  של מפעיל הרט"ןביעדי פרישת רשת הסלולר עמידה להבטחת  נועד ברישיון הרט"ן

 יםנקבע ומאפייניהזו  ה של ערבותגובה ונות הרט"ן.יהיסוד של המכרזים בהם ניתנים ומורחבים ריש

לאור האמור   8.שיחולו על הזוכים במכרז  הפרישהלצד קביעת חובות  הרלוונטית   ועדת המכרזיםעל ידי  

ערבויות כספיות המיועדות להבטחת  גובהן שללבחוות דעת זו איננו מוצאים לנכון להתייחס לעיל, 

  עודיים אחרים.יפרישה, בין שאלה נקבעו במכרזי רט"ן או בהליכים י

 

 ערבות הרישיון העילות לחילוט בחינת .3.2

 הרישיון תנאי קיום הבטחת .3.2.1

מנגנון היא  והאסדרה הרישיון החוק, תנאיל הנוגעות תוהפרכיום דרך המלך לטיפול בכאמור לעיל, 

 מנוהלכיום ו ,לפני מספר שנים אימץ אותו המשרדונקבע בחקיקה מנגנון זה  9.העיצומים הכספיים

מבנה הליך לגבי  בחוק  במשרד. במסגרת זו, קיימות הוראות מפורשות  כחלק מהליכי הפיקוח והאכיפה  

, וכן גובה הסכום המרבי אותו ניתן כחלק מהליך זה עיצומים כספייםהאופן שבו ניתן להטיל הפיקוח ו

 "(.10הסכום הבסיסילהטיל והדרך לקביעתו )"

גובהו של הסכום הבסיסי נגזר מהכנסות בעל הרישיון, ומשתנה בין בעלי הרישיונות השונים כתלות 

גובהם  )סוג ההפרה, חומרתה, מועדה ועוד(. שנמצאת בלב הליך הפיקוח במאפיינים הקשורים להפרה

 סך בין נע ;, בהתייחס לבעלי הרישיונות שערבותם נדונה במסמך זה2018נכון לשנת , של סכומים אלה

מיליון ₪  11-כ סכום מקסימלי של₪ )למפעילים קטנים בעלי רישיון אחוד(, ועד ל כמה מאות אלפישל 

 . (לחברת בזק)

כימות שנוצר למשרד ככל -הסכום הבסיסי, אשר נקבע בחקיקה ראשית, מייצג סיכון פיננסי מרכזי ובר

גם בקרב המפעילים, סכום זה מייצג שבעלי הרישיונות יפרו את הוראות החוק, הרישיונות והאסדרה. 

 בנוסף, את התשלום המרבי בו הם עשויים להיות מחויבים כחלק ממנגנון העיצומים הכספיים.

הפרות מידע רב באשר לים גם הן מספקהעיצומים הכספיים שהוטלו בפועל על ידי המשרד עד כה, 

התנהלותם של בעלי הרישיונות בהקשר הזה ומן הטעם הזה קיימת חשיבות גם אופן שהתקיימו ול

 בבחינתם.

 
-פניםלתקנות )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק    20תקנה  בהתאם להוראות  כאמור,    7

. במסגרת רכיב זה, קיים רכיב הדומה במאפייניו לערבות פרישה , גם ברישיונות המפ"א2000-רציים נייחים(, התש"סא
כתלות בעמידה בדרישות פיתוח התשתיות. הפחתה זו בוצעה  50%סכום ערבות הרישיון עשוי להיות מופחת בסך של עד 

יום אין בעל רישיון מפ"א כללי ון להכנישות הפרישה הרלוונטיות. ברישיון הוט טלקום ש.מ לאור עמידתה בדר 2006בשנת 
 . עודיות בעתיד לתכלית זויאולם אין בכך כדי לשלול קביעת ערבויות י שהפחתה זו רלוונטית עבורו

ברחבי פס מתקדמים אשר מונתה על ידי שר התקשורת ביום  כיום, מתכנסת ועדת מכרזים לאספקת שירותי רט"ן 8
 . הוועדה דנה בין היתר בקביעת ערבות הפרישה הרלוונטית במכרז זה.  15.10.2017

תזכיר חוק נציין כי כיום לא קיים מנגנון עיצומים כספיים דומה למועצה לשידורי כבלים ולוויין, ואולם בימים אלו הונח  9
 ים()אסדרת ספקי תכנים( במסגרתו מוצע מנגנון להטלת עיצומים. התקשורת )בזק ושידור

 כדלקמן: 1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב לחוקא 37 בסעיף נקבע הבסיסי הסכום 10
 פעילותו בשנת, חיוב כוונת על הודעה לו נשלחה שבשלה ההפרה את שביצע רישיון בעל לעניין (1) –" הבסיסי הסכום"  

 102,409,820 על עולה אינה השנתית הכנסתו אם (א) – אחר רישיון בעל לעניין( 2) ;חדשים שקלים 235,540 – הראשונה
  102,409,820  על  עולה  השנתית  הכנסתו  אם (ב)  ;השנתית  מהכנסתו  1.3%  בתוספת  חדשים  שקלים  235,540  –  חדשים  שקלים
 .השנתית מהכנסתו 0.225% בתוספת חדשים שקלים 1,638,560 – חדשים שקלים
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המשרדית בעדכון החשיפה    גובה  מאמידת  כחלק  הבסיסי  הסכום  בגובהשימוש    עשותל  יהיה  נכון,  לפיכך

לבחון האם קיימת על מנת , הוטלו בפועל על המפעיליםר שאכספיים העיצומים הוכן בסכומי  ,האמור

הנוצרת ממתכונת פעילות מסוימת או אף לזהות כי חשיפה כאמור נוצרת ממתכונת חשיפה למשרד 

ובהמשך מסמך זה, במסגרת המתודולוגיה המוצעת לעדכון סכומי ערבויות הרישיון, . ספציפיתפעילות 

 יוצע בהתאם לכך שימוש מרכזי בגובהם של סכומי העיצומים הכספיים לטובת העדכון.

 

  פיצויים לתשלום דרישה או/ו לתביעות חשיפה .3.2.2

ו, המוגשות לפתח המשפטיותבכל שנה אומד המשרד את גובה החשיפה התקציבית בגין כלל התביעות 

כלל התביעות אשר  בחינת .מעשית ללא השלכה תקציבית בסיום ההליך כאשר רוב התביעות נסגרות

ערבות עילות חילוט הלבנושאים שאינם רלוונטיים  עסקורובן הוגשו למשרד בעשור האחרון מעלה כי 

מיליון   1-, וכי החשיפה התקציבית בגינם הסתכמה בכבעלי הרישיונות הנדונים במסמך זהשל    הכספית

 11.אשר שולמו על ידי המשרד במסגרת הליכים משפטיים ₪

הקיים מידע הבסיס מוצע לעשות שימוש בלאור היעדר תביעות בגין נזק הרלוונטיות לעילת החילוט, 

בנוגע לכלל הסכומים אותם שילם המשרד בגין התביעות שהוגשו לפתחו המספק תמונה סטטיסטית 

ניתן לייחס למרכיב זה  ,ועל בסיס הנתונים הקיימים שמרניכי בחישוב  ,אומרהווה בעשור האחרון. 

 .לכל אחד מבעלי הרישיון לשנה משרדלמיליון ₪  0.1-של כ מקסימלית חשיפה

 

 לאוצר המדינההבטחת תשלומים  .3.2.3

 דמי ,הכספיים העיצומיםתשלומי  בגין הם של בעלי הרישיון למשרד הכספיים המרכזייםתשלומים ה

 12.האגרותו ,רישיוןה

עיצום   על בעל רישיון  משרד רשאי להטילהכאמור בחוק התקשורת ובתוספת לחוק,    :כספיים  עיצומים

גובה העיצום המרבי עבור בעל כאמור , המהווה יעד לסכום הבסיסשהוא הפרה בכל סכום בגין כספי 

של  לגובה החשיפה המקסימלי ביטוי ,כאמור ,גובהו של הסכום הבסיסי מהווהפרט לכך שהרישיון. 

הסכום  גובה, והאסדרה הרישיון ,עמידה בהוראות החוק-כלפי המשרד בגין אי ן הספציפיבעל הרישיו

  .מותשלו-איגין הסיכון המשרדי ב הערכתאת גם  משקף

 תנקבעאשר  ,לשם קבלת רישיון הדרושה ת הרישיוןגובה אגר מייצגים אתדמי הרישיון  :רישיון דמי

שעדכון סכום ערבות   ,עבור כלל בעלי הרישיונותהמרבית  פעמית  -החדאגרת הרישיון  על פי רוב בתקנות.  

, הוא חריג לכך.  למספר תשלומים  תמיליון ₪ המחולק  1-מגיעה לסכום של כ  רישיונם נדונה במסמך זה,

 ו מוקציםלמתן או הרחבת רישיון במסגרתבמכרז  שנקבע בדרך כלל רט"ן לרישיונות התשלום ביחס

 ₪להגיע למאות מיליוני  יםעשוידמי רישיון ל המקבילים רט"ןהבמכרזי  תשלום דמי הזכייה .תדרים

 . המשתתפים בוובהתנהלות  זלמפעיל, והכל כתלות בתנאי המכר

 
 הוחזרו לחברות פלאפון ופרטנר.אשר  מיליון ₪ 11-כ בגובה של 2013ת להוציא את תשלום החזר הוצאת האגרות בשנ 11
 .תמלוגים בגין משמעותי שנתי כספי סכומי למדינה הרישיון בעלי העבירו בעבר 12
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שנבחנים בכל  תלוי פרמטרים רביםו משתנה ממכרז למכרז רט"ןהי במכרזתשלום דמי הזכייה מנגנון 

יתרה מכך, מכרזים אלה מתפרסמים אחת למספר שנים ומעוצבים באופן מיוחד  .יעודיימכרז באופן 

מוצע להתייחס בחישוב גובה החשיפה לכן,  13.מטרות המכרזלנסיבות וללמועד פרסומם, ומותאם 

ורישיון  14)רישיון מפ"א הנגבית ביחס לרישיונות האחרים ,בלבד פעמית-החד אגרת הרישיון לתשלום

מוצע באופן שמרני להתייחס סכומי דמי הרישיון משולמים לרוב באופן מדורג, שמאחר  (.15אחוד

  ₪(. מיליון 0.5בחישוב גובה החשיפה למפעיל )אגרת הרישיון המרבית למחצית סכום 

הם עבור שימוש בספקטרום כתדרי   מבעלי הרישיונות  : עיקר תשלומי האגרות אשר גובה המשרדאגרות

רט"ן והשימוש העבור הקצאת תדרי  רט"ןמבעלי רישיון רט"ן וכעורקי מיקרוגל, ורובם המכריע נגבה 

בעיקר סכומי אגרות התדרים משתנים באופן מהותי בין בעלי הרישיונות  "(.אגרות תדריםבהם )"

 ומההקצאותצאי התדרים ממשונות זו נובעת הן  .בהתאם להיקף התדרים בהם נעשה שימוש

באופן פרטני במקביל  בתקנות עולקברשאי  השר, והן מכללים שבו מפעילאינדיווידואלית לכל ה

פעיל חדש(. גובה סכומי אגרות התדרים )למשל, מתן הנחה זמנית באגרות למלהקצאת תדרים אלו 

בהתאם בעתיד ישתנה , וסביר כי סכום זה מיליון ₪ בשנה עבור כלל המפעילים 300-מגיעים כיום לכ

  .לשינויים בהקצאות התדרים

פקודת המסים )גביה(, חלה על אגרות תדרים שהתגבשו לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, 

, כך שיש לראותם כמס. שימוש במנגנון של פקודת המסים )גביה( מקנה למשרד מכשיר 1972-התשל"ב

תשלום הכספים. -הפירעון, באופן שמוביל לצמצום הסיכון מפני אילגביית הכספים ולהקטנת סיכון 

בנוסף, ובהמשך לאמור לעיל, קביעת ערבות ביחס לסכום גבוה על מנת להתאימו לגובהן של אגרות 

התדרים, עשויה אפוא לייצר עלויות גבוהות למפעילים בהקמת הערבות ובהחזקתה כאשר התועלת 

 מכך נמוכה.

 

תשלום עיצום כספי, אגרות ודמי רישיון על ידי -מקרים של איהמשרד בתקל בשנים האחרונות לא נ

המשרד  ים לרשותעומד ,תשלום סכומים אלה-במקרה של אי יתרה מכך,. נות כאמוררישיו יבעל

גביית התשלום לאוצר לטובת  )גביה( סיםבפקודת המלשימוש האפשרות מנגנונים משלימים דוגמת 

על גביית  האמון ,ות מסוג זה באמצעות המרכז לגביית קנסותית חובגבילאפשרות נוספת  המדינה, וכן

 .היקף הערבות הנחוץעל  מנגנונים אלו משליכים גם הם .חובות אשר לא שולמו במועדם

 

 מתודולוגיית עדכון הסכומים .3.3

לקביעת  כבסיסלאומדן פוטנציאל החשיפה, מוצע לעשות שימוש במנגנון העיצומים הכספיים בהתאם 

)ובפרט שימוש בסכום הבסיסי ובסכומי העיצומים הכספיים שנגבו   סכומי ערבויות הרישיון המעודכנים

, יתווספו סכומים נוספים המבטאים אומדנים לסיכון ולהערכות הסיכונים. על סכומי הבסיס בפועל(

. בנוסף, וככל שקיים מידע רלוונטי נוסף המדינה לאוצר סכומים תשלום-ולאי לתביעות חשיפהה

המשפיע באופן משמעותי על גובה החשיפה המשרדית ביחס לבעל רישיון, תתווסף לסכומים אלה 

 
 .העת  לאותה  שנכונה  המצב  הערכת  במסגרת  זה  לעניין  מיוחדת  הוראה  להיקבע  עשויה  המכרז  עיצוב  במסגרת,  כך  על  נוסף  13
 . 2000-תשס"אהארציים נייחים(, -אגרה בעד רישיון למתן שירותי בזק פנים)תקנות התקשורת )בזק ושידורים(  14
 . 2010-תשע"אהתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון כללי אחוד(,  15
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, ניסיון העבר בתחום העיצומים הכספיים, עשוי ללמד על התנהלותם של המפעילים . למשלסיכון  תוספת

יחס להוראות אלה, באופן שמסייע להבחין בין מקרים הדורשים התייחסות פרטנית נוכח שינוי בהתי

 בגובה החשיפה של המשרד. 

מייצגת את החשיפה הנגרמת  ,, למשלחברת בזקל המעודכנת אשר תוצע כספיתהערבות הכך, 

. על הקף החשיפה מפעילותה הונגזרת מהייחודיות של בזק בענף המשליכלאורך השנים  יהמהפרות

שחילט   ערבויותחילוטי    מתוך ארבערישיון    חולטו שלוש ערבויותראשית, בזק היא החברה היחידה לה  

הוטלו מספר עיצומים כספיים בסכומים של מיליוני בזק  על  בנוסף,    בעשרים השנים האחרונות.המשרד  

משרד אותו רשאי  הוטל העיצום הכספי המרבי  החברה היחידה בשוק התקשורת עליה    , למעשה,היאו  ₪

, של בזקחודי יהי. עיצומם אלו הוטלו בגין הפרות הנוגעות למעמדה התקשורת להטיל על בעל רישיון

הנמצא בליבת  ,שוק הסיטונאיאסדרת הת לוהנוגעשבצעה פעולות לכבעלת מונופולין ו להגדרתה

קיים פוטנציאל רב  של בזק בשוק התקשורת,מעמדה  דברים אלו, ולצד נוכח .עיסוקיו של המשרד

 באופן שמשפיע על גובה החשיפה המשרדית בהתייחס אליה. בהקשרה של בזקלהישנות מקרים אלה 

 גובה החשיפה מצדיק בחינה פרטנית שללבזק, לא קיימות חברות נוספות שפועלן לאורך השנים פרט 

ייתכנו מקרים נוספים אשר ידרשו בחינה  כי לא ניתן לשלולבעתיד  אולם. אליהןהמשרדית ביחס 

 פרטנית ככל שימצא המשרד צורך בכך. 

החשיפה הכספית  את הערבויות ייקבעו באופן אחיד ביחס לסוגי הרישיון והן יגלמוסכומי מוצע כי 

)ואלו בחריג   על רישיון בודדולא את החשיפה הפרטנית של ב  בעל הרישיוןמפעילות    תהנורמטיבית הנובע

יקבעו בשקלים חדשים וללא הצמדה  הסכומים המעודכנים .בעניינה של בזק( – אחד כמפורט לעיל

 למדד, וזאת לטובת יצירת אחידות ועקביות בין בעלי הרישיונות השונים.

)המתואם  2018, עושה שימוש תחילה בסכום הבסיסי המרבי לשנת אופן חישוב הסכומים המעודכנים

מיליון ₪, ועבור בעלי רישיון   11-כ  –עם הכנסות בעלי הרישיונות בכל קטגוריה(, למשל עבור חברת בזק  

וכן שימוש בסכומי העיצומים הכספיים המרביים שהוטלו עליהם לאורך  16מיליון ₪; 7.2-כ –רט"ן 

שמעותית בסכומים בין בעלי רישיונות מאותו הסוג ייעשה שימוש במיצוע על השנים. בהינתן שונות מ

תשלום -מנת לייצר אחידות. לאחר מכן תבוצע הוספה של האומדנים לחשיפת המשרד לתביעות ולאי

מיליון ₪ בשנה למפעיל, בהתאמה. בהתייחס  0.5-מיליון ₪, ו 0.1דמי רישיון, אשר עומדים כאמור על 

לרישיונות . כמו כן, ערבות הרישיון שתיקבע 25%ף לסכום זה תוספת סיכון של לחברת בזק, תתווס

נוכח העדר עיצומים  .(שאינן בזק)תייצג את ערבות הרישיון לחברות בעלות רישיון מפ"א כללי מפ"א 

בעל הרישיון  ייעשה שימוש ביחסיות הכנסות כספיים המגלמים סיכון מיוחד הנובע מפעילותם

 כנסות בזק בקביעת סכום הערבות המעודכן.לעומת ה הרלוונטי

  

 
 מות דוחות כספיים.מיצוע על פני חברות הרט"ן המפרס 16
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 :המוצעיםו קיימיםה 17הרישיון ערבויות סכומי גובה להלן

 : גובה סכומי ערבויות הרישיון הקיימים והמוצעים2לוח 

 הפחתה ₪-, בערבות חדשה ₪-, בערבות קיימת הרישיון  סוג

 57% 15,000,000 35,000,000 בזקחברת רישיון 

 78% 6,500,000 1829,400,000 מפ"א רישיון 

 88% 5,000,000 40,000,000 רישיון רט"ן

5,000,000או  0002,000, אחוד רישיון 2,000,000או  1,000,000   0%5 -0%6  

 

עדכון גובה סכומי הערבות המוצע במסמך זה עושה שימוש מרכזי במנגנון העיצומים הכספיים הקיים 

חברת הוט מערכות ודי.בי.אס( עליהן מנגנון זה אינו חל על בעלי רישיונות השידורים )בידי המשרד. 

ת אלה אינן נטיות לחברוווחר. על כן, גם משכך הערבויות הרלחלות הוראות שונות ומנגנון עיצומים א

 נכללות לעת הזו בהצעת מסמך זה לעדכון סכומי ערבויות.

 

 והמלצה סיכום .4

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

, בין היתר כי היכולת להפעיל כלי זה באופן , כמופיע לעילשמטיל המשרד על בעלי רישיונות התקשורת

פחתה משמעותית בשנים האחרונות, וכלי העיצומים הכספיים הפך למרכזי יותר בעבודת  מספק

  המשרד לאכיפת מדיניותו.

מתן מדן חשיפה מעודכן המאפשר ונעשה תוך שימוש בא ,כמוצע לעיל ,עדכון גובה סכומי הערבויות

הקיים  הקלה בנטל הרגולטורי טומן בחובועדכון זה  ולניסיון הנצבר במשרד. ביטוי לחלוף הזמן

והפחתת עלויות לבעלי רישיונות  לבעלי הרישיונות בשוק התקשורת בהעמדת ערבות הרישיון

 ומשאבים הון להפנות הרישיון לבעלי לאפשרצפוי  העדכוןפרט להקלה בנטל הרגולטורי,  התקשורת.

  .השונים לשווקים כניסה חסם צמצום באמצעות תחרותה התפתחותל תרוםל , ואףופיתוח להשקעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  טי לבעלי רישיון רט"ן.סכומי ערבויות אלה אינם כוללים את מרכיב "ערבות הפרישה" הרלוונכזכור,  17
 הרישיון ערבות. מוגבלת שותפות טלקום הוט היא נכון למועד זה, ,בזק לחברת פרט, הנוספת א"המפ רישיון בעלת 18

   .ותייצג את ערבות הרישיון שתיקבע לבעלי רישיון מפ"א נוספים בהמשך לה שייכת 2 בלוח זה בסעיף ההמופיע
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 :העתק

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

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

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

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

 משרד התקשורת המשרד, יוחנן שליין, חשב

 , משרד התקשורתמר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי

 , יועצת למנכ"ל, משרד התקשורתארצי-מיתר בןגב' 

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