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 לכבוד    לכבוד 

 מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה  מנכ"ל משרד הבריאות

 מר ישראל דנציגר  מר משה בר סימן טוב

 

 

 שלום רב, 

 

יערכות לתחילת הפרישה של תשתית בדור תקשורת סלולרית וההרחבת פרישת תשתית  הנדון:

  חמישיה

 

אספקת שירותי רט"ן ברחבי פס מתקדמים,  –נכתב על רקע פעילותה של ועדת המכרזים מסמך זה 

בו יוקצו לראשונה תדרים המיועדים לאספקת  שאני עומד בראשה, ולקראת פרסום המכרז

בדור הרביעי, ובכלל כך מתחומי  תדרים נוספיםהקצאה של בדור החמישי, לצד  רחבי פס שירותים

הסדר הטוב, הדברים מובאים לידיעתכם טרם פרסום תנאי המכרז בשל למען  .הגיגה הרץ הראשון

חשיבות הנושא בהיבט המשקי והציבורי כפי שיפורט להלן. ככל שתבקשו להעביר התייחסותכם, 

 .2019נודה לקבלתה לא יאוחר מסוף חודש פברואר 

 התקשורת.כמו כן במקביל לפנייתי אליכם, אפרסם פנייה זו לציבור באתר משרד 

 

 הקדמה  .1

טרם התחלת שימוש בטכנולוגיות חדשות המיועדות לשימוש המוני, דוגמת טכנולוגיית הדור 

, המשרד מבקש להציג את התועלות הצפויות מכניסת טכנולוגיות הדור החמישי לשימוש החמישי

ן בי במדינת ישראל ואת ההשלכות הסביבתיות הצפויות להבנת המשרד מכניסתה. מסמך זה נערך

 02-6706310 טלפון:
 02-6240321 פקס:

 5000-1020-2018-022817 סימוכין:
 י"ט בטבת תשע"ט תאריך עברי:
 2018בדצמבר  27 תאריך לועזי:
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הקובע שבכל הקשור לקרינה בלתי  – 2006-חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ול בשים לב היתר

  1מייננת יש לפעול לפי עיקרון הזהירות המונעת.

מתקני שידור סלולאריים לפי תמ"א ת שועדת המנכ"לים בנושא פרי כמו כן ברקע הדברים, המלצות

ה באותה עת הייתה שלפני כניסת טכנולוגיות אחת מהמלצות הוועד –( 2005מחודש דצמבר )א' 36

חדשות של תקשורת סלולרית )"דור רביעי"(, הממשלה תקיים דיון ציבורי באשר לנחיצות מעבר 

לפיה הממשלה רושמת לפניה  45702קיבלה הממשלה את החלטה מס'  2005בדצמבר  11זה. ביום 

 יים. את המלצות ועדת המנכ"לים לעניין פרישת מתקני שידור סלולר

 

 החמישיבדור ית סלולרתקשורת  .2

לחזונו של משרד התקשורת ונוכח הצורך במתן מענה לצרכים הגדלים של התקשורת  בהתאם

, צמצום הפער הטכנולוגי בין )תקשורת נתונים בפס רחב( לדאטה גובר ביקוש –הסלולרית בישראל 

מינה  – בישראל טכנולוגית תשתית לקידוםישראל ובין מדינות מתקדמות בעולם, ומתן אפשרות 

 לטובת', מתקדמים פס ברחבי ן"רט שירותי אספקת – מכרזים ועדת'  2017 באוגוסט התקשורת שר

 הרץ הגיגה חומיבת תדרים שבמסגרתו יוצעו תדרים מתחומים שונים, ובכלל כך מכרז עריכת

מכרז התדרים יאפשר  מה"ץ. 3,500-ו 2,600תדר  בתחומי וקיבולת כיסוי לצרכי ותדרים הראשון

מפעילי לכן יאפשר המכרז  להתחיל בפרישת הדור החמישי בישראל.למפעילים ולגורמים נוספים 

  .הדור הרביעיקיימים לשדרג את רשתות  הסלולר

על פיתוח  חיובית יש השפעה מתקדמות תקשורת תשתיות לפרישת כי ההנחה מקובלת בעולם

 תשתיות פרישת כי, כעת כבר מראים 3רבים הכלכלה, התעשייה ורווחת התושבים. מחקרים

 אקונומיים-סוציו במדדים ועלייה בפריון גידול, ג"בתמ לגידול מובילה מתקדמות רחב פס תקשורת

עבור הפרלמנט האירופי מציין כי התפתחות תשתיות פס מחקר שבוצע  .המשק כלל עבור נוספים

רחב צפויה להוביל בטווח הארוך להגדלת שיעור התעסוקה, הן עקב שיפור ביכולת התחרותית של 

פירמות, בעיקר בתחומי השירותים מוטי הטכנולוגיה, והן עקב התפתחותם של שירותים חדשים 

 בישראל צפוי להוביל תקשורת הקיימות, שיפור תשתיות המשקיתכלל בראיה  4מבוססי רשת.

                                                 
חוק זה מטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי לחוק קובע כי: " 1סעיף  1

בין השאר על  מייננת, ולהסדיר את העיסוק במקורות קרינה, הקמתם והפעלתם ובמתן שירות למדידת קרינה,
 ".ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת

2 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2005_des4570  
 מחקרים לדוגמא: 3

http://siteresources.worldbank.org/EXTIC4D/Resources/IC4D_Broadband_35_50.pdf 
https://www.researchgate.net/publication/46532491_Telecommunication_Infrastructure_Development_a

ic_Growth_A_Panel_Data_Approachnd_Econom 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565891/EPRS_IDA(2015)565891_EN.pdf 

 
4 Supporting the digital economy in the European union (2015) –Broadband Infrastructure  

 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2005_des4570
http://siteresources.worldbank.org/EXTIC4D/Resources/IC4D_Broadband_35_50.pdf
https://www.researchgate.net/publication/46532491_Telecommunication_Infrastructure_Development_and_Economic_Growth_A_Panel_Data_Approach
https://www.researchgate.net/publication/46532491_Telecommunication_Infrastructure_Development_and_Economic_Growth_A_Panel_Data_Approach
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565891/EPRS_IDA(2015)565891_EN.pdf
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הישראלית, כגון  בתעשייה משמעותיים, ובכלל כך ענפים חדשים ענפים ולהתפתחות 5בתוצר, לגידול

אינטרס משמעותי באימוץ מוקדם קיים למדינה מכאן ש ( ותחבורה חכמה.e-healthרפואה מרחוק )

 צמיחה במגוון מגזרי המשק.יהוו תשתית ללתפישת נתחי שוק ו ושל הטכנולוגיות אשר יביא

יחד עם השלמת  ,2020בשנת בכוונת המשרד להביא לכך שבישראל תחל פרישת הדור החמישי כבר 

. מהשדה הניסויי עולה כי (ITU)לאומי לתקשורת -י האיגוד הביןל ידהתקינה הרלוונטית לדור זה ע

טיב עם הצרכנים הן ברמת משקי הבית והן ברמת ירב להלטכנולוגיות הדור החמישי פוטנציאל 

עולם ומציבה את מדינות ב. פרישת הדור הרביעי בישראל נחשבת מאוחרת ביחס למגזר העסקיה

 דבר אשר לו השפעה משקית רחבה. 6,תשתיות התקשורת הניידות בישראל בעמדת נחיתות יחסית

 פערים אלה. כאמור צפויה להביא לצמצוםהדור החמישי  ת רשתותפריש

הווה אומר רשתות מופשטות ושטוחות בהן  –( IPעל פרוטוקול אינטרנט ) הדור הרביעי מבוסס כולו

מוקדי השידור מקושרים ישירות לליבת הרשת, לעומת הדורות הקודמים בהם מוקדי השידור 

מגדיר  ITU-ארגון התקשורת הבינלאומי, המקושרים לליבת הרשת.  אשרמקושרים לבקרים 

הורדת נתונים  , בין היתר,תוהמאפשר ותכטכנולוגיובדור החמישי ית בדור הרביעי סלולררת תקשו

 1000גבוה יותר ) 10והורדת נתונים בקצב פי  ,( בשנייה בתנועהbit) טמיליון בי 100בקצב של מעל 

אלף מיליון  20בדור הרביעי; בנוסף, הורדת נתונים בקצב שיא של  ים בשנייה( במצב נייחטמיליון בי

. אלף מיליון ביטים בשנייה בדור החמישי 10ביטים בשנייה והעלאת נתונים בקצב שיא של 

יותר מאשר  ותת גבוהיותעבורת נתונים במהירו ותמאפשרוהדור החמישי ת הדור הרביעי וטכנולוגי

והחמישי הדור הרביעי  ניתק יותר. ותנמוכ ותת יותר והשהי, עם קיבולות גדולוהקודמיםהדורות 

בפרקטיקות של שימושים כלל עולמיים, יעילות כלכלית, איכות שירות, נוחות  יםמתמקד

, כאשר בדור החמישי ישנן גם למשתמש, ניידות גבוהה ויכולת פעולה הדדית בין מערכות שונות

  .יכולות נוספות כמוזכר בהמשך

הווה המשך ישיר של הדור הרביעי מבחינה טכנולוגית, מעצים יכולות אלה הדור החמישי, המ

כגון תמיכה בצפיפות של לפחות מיליון אמצעי קצה בשטח של  ומרחיב את אפשרויות היישום שלהן

מיליון ביטים  100קילומטר מרובע; יעדי תמיכה בחוויית משתמש בהורדת נתונים בקצב של  1

מילישנייה  1מיליון ביטים בשנייה; והשהייה נמוכה של  50ב של בשנייה ; בהעלאת נתונים בקצ

: בניגוד לדור הרביעי, יישומי הדור םיישומיב. השוני המרכזי בין הדורות עתיד להיות מקצה לקצה

הגדלת הקיבולת לטובת , מה"ץ 3,500, למשל מאוד יםשימוש בתדרים גבוה חייבו גםהחמישי י

 שיהוי. ויכולת השימוש בפס רחב והקטנת ה

  

                                                 
-1.21%בחדירת תשתיות פס רחב יכול להגדיל את התמ"ג בשיעור של  10%הבנק העולמי גורס כי גידול של  5

 1.5%-1.0%. מחקר דומה שנערך על ידי דויטשה בנק והנציבות האירופית הגיע לשיעור צמיחה דומה: 1.38%
 (.4)ראו התייחסות במחקר שפורסם על ידי הנציבות האירופית, בה"ש 

 ללמוד ניתן, בעולם הסלולר רשתות בין המשווים בינלאומיים ארגונים יל ידע המפורסמים ומדדים דוחות מניתוח 6

 ואיכות הטכנולוגי הקידום בהיבט בעולם הסלולר לרשתות ביחס בנחיתות נמצאות בישראל סלולרה רשתות כי
 באופן מועטה ספקטרום לעולם וכמות ביחס מאוחרת 4 דור רשתות מפרישת בעיקרו נובע ללקוח. הפער השירות

 יחסי.
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 ישנם שלושה סוגי שירותים מרכזיים בדור החמישי אשר שונים טכנולוגית זה מזה באופן מהותי:

, לאינטרנט גישה: כגון יישומים עבורגבוהה מאד  מהירות לספק היכולתאולטרה פס רחב:  .א

 .ושימושים נוספים ככל שיהיו בעתיד רבודה מציאות, בווידאו ועידה שיחת

רכיבים לרבות  של עצום מספר בין תקשורתרשתות ב היכולת לתמוך :  Massive  IOT .ב

 .ארוכים סוללה חיי בעלי זולים וחיישנים מכונות, כשיריםמ

 ושיהוי מאוד גבוהה באמינותהמתאפיינת  תקשורתהיכולת לתמוך ב: Mission Critical .ג

אמצעים , חדשים רפואיים יישומים, תעשייתית וטומציהא המאפשרים ביותר קצר

 . עודו אוטונומיים רכב כליבטיחותיים וביטחוניים, 

 

חווית משתמש אחידה והם נועדו לספק תעבורת נתונים גבוהה יותר,  מתבססים עלשימושים אלה 

(, יכולת GHz 6בכל אזורי הכיסוי, יכולת תמיכה במרחב תדרים נרחב כולל תדרים גבוהים )מעל 

עבודה במצבי אפנון שונים ויכולת שיתוף ספקטרום ורצועות תדרים. על מנת לעמוד בדרישות אלה, 

( להגדלת Small Cellsמשילוב אתרים קטנים ) בין היתר ארכיטקטורת הדור החמישי תורכב

 Edge) האתרים הסלולרייםהקיבולת ושילוב טכנולוגיות רדיו; הורדת יכולות עיבוד לכיוון 

Computing)  'על מנת לצמצם בעיות שיהוי ואמינות; והתבססות רבה על 'פרוסות רשת(Network 

Slicing) –  טכנולוגיה המאפשרת שילוב של מספר רשתות וירטואליות על גבי רשת פיזית אחת

 שותפת, כאשר כל רשת וירטואלית מותאמת לדרישות הספציפיות של השירות אותו היא מעבירה. מ

 

המשך ישיר של טכנולוגיית הדור הרביעי, רשתות  הואהדור החמישי שברמה ההנדסית, ומאחר 

הדור הרביעי צפויות להיות בסיס משמעותי להשתלבות טכנולוגיות הדור החמישי בארץ ובעולם. 

באמצעות שימוש בליבת הדור הרביעי, בתחילה תבצע צפויה להתי הדור החמישי אספקת שירו

(. הווה Non-Standaloneכאשר יקומו אתרי דור חמישי ייעודיים שידעו להתחבר אליה )תצורת 

אומר כי הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים היום בדור הרביעי, לרבות התשתיות הקיימות וציוד 

לדרישות הדור החמישי בשנות פעילותו הראשונות. ידוע כבר היום כי הקצה, עתידים לספק מענה 

פרישת הדור החמישי תהיה כרוכה בהשקעה גבוהה יותר מהפרישה בדורות הקודמים, וההסתמכות 

הקיימות לטובת אימוץ טכנולוגיית הדור  סלולרעל הדור הרביעי מהווה יתרון עצום לרשתות ה

 החמישי. 

 

 בישראל  סלולרשיתוף רשתות ה .3

, ועל מנת להתאים את דרישות הרגולציה למצב השוק המשתנה, בין היתר מטעמים 2014בשנת 

 הנוגעים למגבלת הקצאת תדרים ולעלויות ההשקעה הרבות הכרוכות בפרישת רשתות הדור הרביעי

, ומתוך מטרה לצמצם את כמות האתרים הסלולריים הנדרשים לשם מתן כיסוי נרחב במדינה
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מדיניות  7.משרד התקשורת את מדיניות שיתוף רשתות הרט"ן בישראל )"מדיניות השיתוף"( פרסם

 ספר תצורותבאפשרות להרחיב את שיתוף הרשתות שהיה קיים עד לאותה נקודה למ דנההשיתוף 

. בתצורה זו MOCN, כאשר התצורה המספקת מענה כולל לקשיים שתוארו היא תצורת נוספות

תמסורת ציוד רדיו דוגמת תחנת בסיס,  ,קטיבי של תדרים, אנטנותשיתוף א תאפשר לקייםמ

ועוד. מלבד השיתוף האקטיבי של  (Transmission Backhaulלקישור האתרים לליבות הרשתות )

שימוש משותף בתדר, בציוד רדיו משותף ובתמסורת משותפת, וזאת  תמאפשר האנטנות, תצורה זו

מחזיק ומפעיל רשת ליבה עצמאית. מדיניות משרד  הסלולרבתנאי שכל אחד ממפעילי רישיון 

התקשורת היא לעודד שיטות שיתוף שונות בין רשתות, תוך דאגה לשמירה על התחרות בין 

בהתאם לכך, אחד מן העקרונות במכרז הוא הגשת הצעה משותפת למפעילים בעלי רשת  החברות.

 כרז.משותפת, בין היתר, על מנת להביא ליעילות בהקצאת התדרים במ

, אשר שתיים מהן פועלות במסגרת של הסלולררשתות תשתיות של כיום פועלות בישראל שלוש 

 למפעילים הקיימים בין היתראפשר מ(. שיתוף זה CMG-ו PHI) MOCNשיתוף רשתות בתצורת 

תוך שימוש באתרים ולשמור על רמת ביצועי הרשתות הסלולאריות  םלעמוד בחובת הפרישה  שלה

לצד  ,באופן זהים. הקיימים בשותפות, וזאת מבלי להידרש לפרישה מאסיבית של אתרים חדש

. משמעותיתבכמות אתרים  תהקמ תסכון בהוצאות התפעול ובהיקף ההשקעות ברשת, נחסכיח

  .וגיית הדור החמישילטכנול ההדרגתי סכון זה עתיד להתבטא גם במעבריח

 

 ת הדור החמישישמבט קדימה:  פרי .4

 8אנטנות חדשות, עשה באמצעותיתבשלב זה,  החמישי,התשתית הסלולרית בדור  שה שלפריה עיקר

בדומה לציוד הדור הרביעי,  .ה תוך מבניתשבצירוף פרי ,הדור הרביעי לצד שימוש באנטנות של

וואט(, וכך גם החשיפה -מילי 20-10) הם נמוכיםבדור החמישי הספקי השידור של הציוד התוך מבני 

  לקרינה מציוד זה היא זניחה.

יצוין, כי הציוד התוך מבני מספק תקשורת אלחוטית רק במטרים הבודדים שבינו לבין ציוד הקצה 

ה מטרים בלבד, ולכן לא צפויה להיות )טלפון נייד, מחשב וכדומה(. לציוד זה טווח שידור של עד עשר

לו השפעה סביבתית, ולקרינה ממנו לא צפויה להיות השפעה על מי שמצוי בשכנות למשתמש. 

 התקשורת מהציוד התוך מבני והלאה היא תקשורת קווית שאינה יוצרת קרינה. 

וץ מבניות, פרישה רבה של הדור הרביעי נעשית באמצעות אנטנות קטנות וזעירות תוך וח כבר כיום

הפרישה הרחבת שימוש בקווי תקשורת נייחת בכל המצבים בהם הדבר מתאפשר. באופן זה, נעשה ו

 לעלייה משמעותית בחשיפה של הציבור לקרינה. לא צפויה לגרום

                                                 
", מתוך: ברשת גישה רחבת פס של בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן ף"מדיניות שיתו 7

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3551/he/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95
%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3.pdf 

 
 המקרו. לאנטנות השידור הספק מבחינת ערך שוות אנטנות או מקרו אנטנות 8

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3551/he/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3551/he/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3.pdf
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 משרד התקשורת
 המנהל הכללי
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לתוספת האנטנות הצפויה קיימות תועלות כלכליות וסביבתיות. תוספת אתרי שידור מקטינה את 

שידור הסמוכים, ובכך קטנה עוצמת השידור בין מכשיר הקצה לבין רדיוס השירות של כל אתרי ה

האתר. דבר זה גורם לחלוקה שוויונית יותר של קרינה אשר מקורה באתרי השידור, וכן מפחיתה 

 משמעותית את הקרינה אשר מקורה במכשיר הקצה. 

דור גורם בין מכשיר הקצה לבין מתקן השי)כדוגמת קיר או מבנה( של מחסום פיזי  הימצאותו

של המכשיר והן של מתקן השידור במטרה לאפשר את התקשורת  הןלהגברת עוצמת השידור 

הקרינה, זאת  הביא בפועל להפחתה שליכול ל הראשון הגיגה בתחום בתדרים שימוש, לכןביניהם. 

 ךכיוון שתחום תדרים זה מאפשרי כיסוי טוב יותר וחדירה טובה יותר של גלי הרדיו לתוך מבנים. כ

ניתן לספק כיסוי איכותי ללא תוספת משמעותית של אתרי שידור וללא תוספת קרינה משמעותית. 

לקבל כיסוי סלולרי טוב יותר בתוך מבנים  תוכלמבני -כך למשל, סביבה עירונית בה אין ציוד תוך

  וליהנות מקרינה מופחתת הודות לתכונות התדר.

, דוגמת היכולת לשלב מספר רשתות וירטואליות מאפייני טכנולוגיית הדור החמישי בנוסף לאמור,

( והתבססות הפרישה תחילה על הדור הרביעי, יאפשרו Network Slicing)על גבי רשת פיזית אחת 

אשר תתבטא בהקמת אתרים חדשים בהיקף נמוך  ת אתריםבפריש הסלולרחסכון נוסף לרשתות 

   לדורות הקודמים. סיותר ביח

 

 סיכום  .5

תשתיות . השקת הדור החמישיהרחבת הפרישה של הדור הרביעי בישראל ואנו עומדים כיום בפני 

טכנולוגיות ומוצרים רבים מתחומים נרחבים של פריצת דרך עתידות לאפשר  החמישי סלולר בדורה

כפי  .ועוד תעשייהערים חכמות, , בריאות חכמה, תאוטונומילר, דוגמת תחבורה שוק הסלומעבר ל

שפורט לעיל, הרחבת הפרישה של הדור הרביעי וכניסתה של טכנולוגיית הדור החמישי לישראל, לא 

בפרישת אתרים חדשים, וזו שתהיה בהמשך צפויה לעלייה משמעותית צפויות עתידות להוביל 

 יובית בדמות הפחתת הקרינה שמקורה במכשירי הקצה.להביא להשפעה סביבתית ח
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