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   שימוע –עדכון סכומי ערבויות הרישיון הנדון: 

 ; 2020במרץ  3מיום   ,הרישיון בצירוף המלצת אגף כלכלה שימוע עדכון סכומי ערבויות( 1)סימוכין: 
 .2020באפריל  6, מיום ת שרהחלט –עדכון סכומי ערבויות הרישיון  ( 2)

 

לבעלי    ת את סכומי ערבויות הרישיוןי"( להפחהשרט שר התקשורת )"יהחל   2020באפריל    6ביום   .1

לבחינה שנערכה באגף  וזאת בהתאם  רישיון מפ"א כללי, רישיון רט"ן כללי ורישיון כללי אחוד,  

בה נאמד גובה חשיפה משרדי מעודכן. בחינה זו העלתה כי יש מקום    כלכלה במשרד התקשורת

מספק פחתה   באופן  זה  כלי היתר כי היכולת להפעיל    בין לבצע הפחתה משמעותית בסכומים אלה,  

בשנים     בעבודת   יותר  מרכזיאכיפה    כלי ל  הפך  הכספיים   העיצומים  וכלי  האחרונותמשמעותית 

 .המשרד

ה של ממשלת מעבר, נקבע כי תוקפה יהיה זמני לתקופה של  החלטה זו נתקבלה בתקופ שההיות   .2

כעת, משפרק זמן זה צפוי לחלוף, נדרשת קבלת החלטה קבועה  .  "(החלטת הביניים )"   חצי שנה

 בנושא. 

במהלך   .3 השימוע  הליך  את  לקדם  המשיך  השפעות  תקופת  המשרד  נוכח  וזאת  הקורונה,  משבר 

החלת   כי  הסתמן  בשימוע.  המגולמת  הרגולטורית  ההקלה  ונוכח  התקשורת  חברות  על  המשבר 

הקשיים   נוכח  ביותר  משמעותית  המשבר  בתקופת  והפגיעה    שניצבו ההקלה  החברות  בפני 

 החלטת הביניים. המסתמנת בהכנסותיהם. לאחר שנלמדו ההתייחסויות לשימוע, פורסמה 

הבינייםסגרת  במ .4 זמני  החלטת  תיקון  וכן  הרט"ן,  ורישיונות  בזק  רישיון  של  זמני  תיקון  ,  בוצע 

תקנות הרלוונטיות לרישיון מפ"א ולרישיון אחוד, באופן שהביא לידי  ל  במסגרת של הוראת שעה

בשימוע.  שהוצעו  הערבויות  סכומי  הפחתת  את    הרישיון   ערבויות  סכומי  גובה  להלן  ביטוי 

 : , ואלו שקדמו להם, בצירוף גובה ההפחתהבינייםהת שנקבעו בהחלטכפי המעודכנים 
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 המעודכנים ואלו שקדמו להם: גובה סכומי ערבויות הרישיון 1לוח 

 הפחתה ₪-, במעודכנתערבות   ₪ -, בקודמתערבות   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%  

 

  חושבו   בינייםהת  ולאחר מכן נקבעו בהחלט  בשימוע  שהוצעוהמעודכנים    הרישיוןסכומי ערבויות   .5

  עיקרו  כה  עד  הרישיון   ערבויות  חילוטי   נבחנו   במסגרתומשרדי מעודכן,    חשיפה   לאומדן   בהתאם

במסגרת החלטת הביניים הובאה גם התייחסות לטענות שהועלו  אלה.    חילוטיםלביצוע    העילות

 בשעתו. 

הוא  שבאופן קבוע, היות    בינייםהת  את העדכון שבוצע בהחלטלאמץ  כי יש    שר התקשורת סבור .6

ואינו    לערבויות הרישיון ולעיצומים הכספיים בחלוף הזמןמבטא את הניסיון שנצבר במשרד ביחס  

. החלתו של העדכון צפויה להקל בנטל הרגולטורי  נוגע רק לקשיים שנוצרו עקב משבר הקורונה

ה  עיקרו  אשר  הערבות,  העמדת  עקב  למפעילים  הרישיון,  שקיים  ערבות  שמשיתה  הפיננסי  עול 

  האשראי, תשלומי עמלות שנתיות ועוד. הדורשת לא אחת העמדת בטוחות לבנקים לטובת מתן  

אפשר  ת יואפשר לבעלי הרישיון לחסוך בהוצאות הנוגעות להעמדת הערבות ולהחזקתה,  הקלה זו ת

בכוחה של ההפחתה לתרום גם  פרט לכך,    .להפנות הון ומשאבים לטובת השקעה בתשתיות  הםל

כניסה חסם  צמצום  באמצעות  השונים  בשווקים  התחרות  מ   להתפתחות  בפרט  בוטלשאינו   ,

 .הקורונה  בצל נגיףבתקופה זו 

  

 
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
)בזק ושידורים( )הליכים  ( לתקנו2)א()20-( ו1)א()20הערבות נקובה בדולרים אמריקאים בהתאם לתקנות    2 ת התקשורת 

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

מגובה הערבות, וזאת בהתאם לעמידה בלוחות הזמנים של    60%-50%-לפיהן סכום הערבות יכול לרדת להוראות בתקנות  
  ערבות   .2019ליולי    30ליום    נכון   ₪   3.5  להוא על פי שער יציג ש  1פיתוח התשתית והשירותים. הסכום המובא בשקלים בלוח  

    .ערבות הרישיון שתיקבע לבעלי רישיון מפ"א נוספים בהמשךלהוט טלקום ותייצג את  שייכת זה בסעיף  ההמופיע הרישיון 
   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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לעניין  כמו כן, ופרט להחלת העדכון שלעיל באופן קבוע, מוצע בשימוע זה לבצע שני שינויים נוספים   .7

שנכללו בטיוטות התיקונים שצורפו לשימוע: הוספת אפשרות להמצאת ערבות  הרישיון  ערבויות  

יצוע התאמות בשני  אלה נדרשים לצורך ב  תיקונים .הערבות כתב נוסחביטוח וכן האחדת מחברת 

וברישיונות    – מישורים   בתקנות  שנקבעו  השונים  הערבויות  נוסחי  האחדת  הוא  האחד  המישור 

שונים. המישור השני הוא ביצוע התאמה לכללים שנקבעים ומעודכנים מעת לעת על ידי החשב  

 הכללי. 

 .  בהתאם הרלוונטייםהרישיון    תיקוניטיוטות ו תקנותה  תיקוניטיוטות "ב מצ .8

התייחסות .9 את  להעביר  מוזמנים  בדוא"ל  הנכם  כהן,  מור  הגב'  לידי  בכתב  זה  לשימוע  כם 

cohenmo@moc.gov.il 2020לספטמבר  21  עד ליום . 
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