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תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי 
אחוד( )תיקון(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982, 
אני מתקין תקנות אלה:

אחוד(,  כללי  רישיון  לקבלת  ותנאים  )הליכים  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בתקנות   .1
התש"ע-22010 )להלן - התקנות העיקריות(, בפרק ג', בכותרת סימן ג', במקום "ערבות" 

יבוא "ערובה".  

בתקנה 18 לתקנות העיקריות -   .2
)1( בכותרת השוליים, במקום "ערבות" יבוא "ערובה";

)2( במקום תקנת משנה )א( יבוא:

")א( בעל הרישיון ימציא למנהל ערובה בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, 
לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר לתת לו רישיון, כתנאי לקבלת הרישיון; 
כתב   - )להלן  הערובה  לעניין  התחייבות  כתב  לבקשתו  יצרף  מבקש  כן,  כמו 

התחייבות(.

)א1( בערובה כאמור בתקנת משנה )א( יתקיימו התנאים שלהלן:

)1( הנערב הוא בעל הרישיון, והמוטב - מדינת ישראל, משרד התקשורת;

לפי  למימוש  הניתנת  )אוטונומית(  עצמאית  ערבות  היא  )2( הערובה 
בקשר  לנערב  לעמוד  שיכולה  הגנה  טענת  כל  לטעון  בלי  המוטב  דרישת 

לחיוב, בלא צורך בנימוק הדרישה או בנקיטת אמצעים כלפי הנערב;

)3( הערובה תשולם למוטב עם דרישתו הראשונה;

)4( הערובה אינה ניתנת להסבה או להעברה;

)5( תוקף הערובה יהיה לשבע שנים.

)א2( כתב הערובה יהיה לפי נוסח להנחת דעתו של המנהל, ובלבד שיכלול 
את התנאים האמורים בתקנת משנה )א1(.

תיקבע  ובו  המנהל,  של  דעתו  להנחת  נוסח  לפי  יהיה  התחייבות  )א3( כתב 
התחייבות להמצאת ערובה חלופית בסמוך לפקיעת תוקף הערובה; ההתחייבות 
להמצאת ערובה חלופית תהיה למועדים נוספים שלא יעלו על שבע שנים כל 

אחד.";

)3( בתקנת משנה )ב( - 

)א( ברישה, במקום "הערבות הבנקאית" יבוא "הערובה";

)ב( בפסקה )1(, המילה "שני" - תימחק;

)ג( בפסקה )2(, במקום "חמישה" יבוא "שני";

ובמקום  הערובה"  "סכום  יבוא  הערבות"  "סכום  במקום  )ג(,  משנה  )4( בתקנת 
"חמישה" יבוא "שני";

תיקון כותרת סימן ג' 

לפרק ג'

תיקון תקנה 18

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ג, עמ' 136.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 646; התש"ף עמ' 1054 ועמ' 1768.  2
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)5( בתקנת משנה )ג1(, במקום "סכום הערבות הבנקאית" יבוא "סכום הערובה";

בתקנת משנה )ד( במקום ההגדרה "ערבות בנקאית" יבוא:  )6(

""ערובה" - ערבות מתאגיד בנקאי בעל רישיון לפי סעיפים 4)א()1( או 4)א()2( לחוק 
הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-31981, או ממבטח בעל רישיון לפי סעיף 15)א( לחוק 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-41981, ובלבד שהם מורשים 

לתת ערבות."

התוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות העיקריות - בטלות.  .3

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בתשרי התשפ"א )7 באוקטובר 2020(.  .4
י"ב בתשרי התשפ"א )30 בספטמבר 2020(

)חמ 3-3386(

ל ד נ ה ז  ע ו י  
שר התקשורת  

ס"ח התשמ"א, עמ' 232.  3

ס"ח התשמ"א, עמ' 208.  4

ביטול התוספות 

השנייה והשלישית

תחילה
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