


 ורת התקש שרד מ חזון

 תשורהתק יותתשת את לוביהל"
 יטליגהדי ןלעיד רחיהואז לראיש נתבמדי

(IOT), לעמוד לאישר את הביאלתמנ על 
 חהלצמי ףוכמנ יהלוגוטכנה בחזית

 קוחיזו ברתיהח סןהחו הגברת ,כליתלכ
 "נלאומיהבי המעמד



 ת תקשור משרד ה עודיי 

 תישירו לראביש לציבור לאפשר"
 ,מיםדמתק ארודו ידעמ ,קשורתת
 האסדר תעובאמצ ,וניםוומג יטלייםגדי

 ,ותתישתחיתוופ תשקעוהתהמעודד
 את עצימהומ חרותהת את מתדמק

 "טווח – וכתארו מתוזי בראייה כןהצר



 יה גטרט ואס דיניותמ 

 תעשינ יהגרטואסט דיניותמ התוויית
 םידולק ווחט וכתאר ייהברא

 םבתחו לשראי של ילותמובה
 (ודואר ידוריםש ,קוםטל) התקשורת

 תיו תשת דוםקי ל לפוע שרדהמ
 תושבשל לשראיב התקשורת

:  יים כזהמר הצירים

 אופטיים סיבים–  יחינ

G 5– דיינ

6V IP – מייםישוי



 5 דור 

 רלהסלו יותנולוגטכ של הבא הדור
 ליםדוג פס רוחבי ספקל נועד

 נתונים העברת צביק פשרואשי
 הלדוג תליבובק םרימהי רהטלאו

 יותר הגבוה נותאמי ברמת ,יותר
 פשריםהמא ,יותר כהנמו היהובהש

 ייםעסק ליםמוד ,יםחדש מיםשויי
 נייםדשוח חדשים תיםושירו חדשים
 בתעשייה םשוני םבמגזרי



 

  

 

  

 

5  דור ורתרכיטקטא
 תיתשת/    יזיתפ כבה ש

 5 רוד ירותיש
 רחב ה פס טרולא

Mission Critical 

Massive IOT 

 מערכת בת לי

gNBs 

HOTSPOT 

ע ורק רד יו תש תית א ק ט יבית

ס לולר

B.T 

WIFI 

LORA 

eNBs 

ק צה את ר

 ץ"מה 3,500 רתד



 

 

5G.il-פויה צ מפת דרכים 
 , 5-ור הדש של הד ח לעידן נסהיכ ול קרובות ה נים בש הותיוי מ שינ י לעבורפולר צשוק הסלו

 ועוד התחרות עקרונות , טרוםספק , וקהש מבנה יין אתד יאפהמשר



  

 ספקטרום מדיניות

 כלים מוש אה  והקצ ההועד , וןתכנל ובילהל

 :ם לרבות התדרי טרוםשאב ספקשל מ

ITU- הועדותה למושים השיהתאמת

(  1Region ( 1לאזורנו 

   

  מתו התא  ו התדריםקטרום   ספוימיצ

 מותמתקד  כנולוגיותטל

 ייםת  ממשלמיםגור  מושבשיש   תדריםויפינ



 

   

     

 הבהרה

 .   התקשורת אתר משרד ב מתפרסם ש העקרונות במסמך פיעמלא מו ה המידע , ברים עיקרי הד מובאים במצגת

 ז  המכר כי במסמ יקבעו ימוש לש אתם הקצ ומועד תדרים ה לרבות מצאי ייביםהמח ו ופיים הס המכרז תנאי
 .ייביםמח יו יה הם כאמור ורק סמכיםמל ה תעש ש ובתיקונים פרסםל פויה צ המכרזים תשוועד



 המכרז עדיי

 לבישרא רהסלול תתורש ושיפור שדרוג
, השירות מתרו שתמשהמ תיווח רושיפל

 תובלר יםמקדמת פס בוחרישירות קתפסולא
T IO-הןידבעו יםיליטאגיד יםותירשב כהיתמ

 ישימחרודתישרפ
 םייצתמר ןתמ דלצ תויורטולרג תובוח תעיבק
 ישיחמה רודה תותשר תשיפר את ויעודדש
 הניתקוה ןויאפהתמהשללםהתאבלישראב

 יתמהעול

 חרותתה ידוםק
 קושב תחרותה של מהויק על הירמש

 ךבמהל ווהותש נותוהעקר סיסב על רהסלול
 ותהאחרונ יםנשה



 המכרז עדיי

 לבישרא רהסלול תתורש ושיפור שדרוג
 ,השירות מתרו שתמשהמ תיווח רושיפל

 תובלר יםמקדמת פס בוחרישירות קתפסולא
 IOT-הןידבעו יםיליטאגיד יםותירשב כהיתמ

 ישימחרודתישרפ
 םייצתמר ןתמ דלצ תויורטולרג תובוח תעיבק
 ישיחמה רודה תותשר תשיפר את ויעודדש
 הניתקוה ןויאפהתמהשללםהתאבלישראב

 יתמהעול

 חרותתה ידוםק
 קושב תחרותה של מהויק על הירמש

 ךבמהל ווהותש נותוהעקר סיסב על רהסלול
 ותהאחרונ יםנשה



 המכרז עדיי

 לבישרא רהסלול תתורש ושיפור שדרוג
 ,השירות מתרו שתמשהמ תיווח רושיפל

 תובלר יםמקדמת פס בוחרישירות קתפסולא
 IOT-הןידבעו יםיליטאגיד יםותירשב כהיתמ

 ישימחרודתישרפ
 םייצתמר ןתמ דלצ תויורטולרג תובוח תעיבק
 ישיחמה רודה תותשר תשיפר את ויעודדש
 הניתקוה ןויאפהתמהשללםהתאבלישראב

 יתמהעול

 חרותתה ידוםק
 קושב תחרותה של מהויק על הירמש

 ךבמהל ווהותש נותוהעקר סיסב על רהסלול
 ותהאחרונ יםנשה



עקר ונות המכרז



  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 משותפת הצעה

 מפעילים ל תשותפ מ ת הצעהשהג
 משותפת תבעלי רש

 הסכם הםל ן"רט פעילימ
 ולכוי MOCN ורתתצב תוףשי
 של בדרך רק כרזבמ תתףהשל

 של תתפמשו ה הצע תשהג
 או תפיםהשו מפעילים ה כלל
 לקםחשל רק

 ם התאב תדריםה קצאתה
 לכל תהיה מכרזה תוצאותל

 רדבנפ למפעי

 הליך ת
ת שהג

 ההצעות 
 ותפותהמש

 הסכם תשהג

 תפת ו מש הצעה
 ת דוע ור ישלא

 רזיםהמכ

 ות הצע תשהג
 רז במכ ות תפומש

 הסכם רתגבמס

 יה יזכו ות תפוהש
 יחור תיבפס

 הסכם ישורא
 ה צעהה

 ל  ע פתהמשות
 ת דוע י די

רזיםהמכ

 ים דרהת הקצאת 
 וף  כפ ליםימפעל
 רז ת המכווצאתל

 סכם הל אם ובהת
 תפת ו המש ההצעה

 שרוהמא



 
   

 
  

 מכרז ב תתףהש ל הרשאים רמים גו מכרזל תדרים ה מצאי
 Region 1- ורית האז ההועדל תאםבה

25X2 ץ "מה FDD 

 MNO קיים ן "רט לפעימ הוא  ש מציע
 FDD ץ "מה 10X2 עד

60X2 ץ "מה FDD 

"(  גורהס החלק)"NO  M ייםקן "רט  ילפעמאהוש מציע-ץ"מה 200

 ן" רט ילפעמ כך ללובכ סףהינאתבדעומ רשאםורג כל-ץ"מה1 00
 למפעי ושאינ זוכה."(  פתוחה קחלה)"O MN םקיי
 ן"רט תירו שי פקסל רשאי הייה לא MNO םקיי ן"רט
 מיםדקו תרו בדו

 TDD ץ"מה 300



 תדר  בכל מקסימום תמגבל מכרזתיחור ב  פסי

 ץ"מה5X2   של  ורסי תיחפ5 

 ץ"מה5X2   של  ור  תיחסיפ2 דע

  ץ "מה10X2   של  ורסי תיחפ6 

  של  ור סי תיח פ5: ורגס  הבחלק
 ץ"מה40 

  ור   תיחסי פ5: פתוח  הבחלק
 ץ"מה20   של

 15X2ת  לרשץ"מה 

 ה  מגבליןא

 40X2ת  לרשץ"מה 

 תרשלץ "מה201   של  סימוםמק  תבלמג
  יל פעמ לץ"מה80   של  סימוםמק  תבלמג

 תפת  משועהבהצ



 

 

 
-

-

-

 מכרזל תדרים ה מצאי
 קרונות ע כוםסי

 תדר תחום

(ץ"מה)

  פס רוחב

(ץ"מה)

 פס תיחור 

( ץ"מה)

  ת כמו 

 פסים

CAP מקסימלי 

( ץ"מה)

 רזמכ 

 גורס/פתוח

 2X5 2X25 700 5 תש לר 2X15 גורס

2X5 2 עד  הגבל מ אין גורס 10X2 800 עד 

 2X10 2X60 2,600 6 תש לר 2X40 גורס

 200 40 5 ת ש בר פעיל מ גורס

 שותפת מ 80
3,500 

 100 20 5 ת ש ר 120 פתוח
3,800 



  

        

   

     

  

 המשותפת בהצעה בין המפעילים התיחור פסי חלוקת כמות

 ןיתהנ ככל יתיונווש קהוחל

 כםסה, והושןופ בא וריחהת יס פ ותכמ את חלקלןיתנ לא שרכא
 קהו החל ןאופ ע אתביק ותפתשהמ ההצעה

 קהוהחל , ץ"מה 15-ב כהושר ז א ותותפשיתש עם תשר: וגמאלד
 'ב מפעיל לץ"מה 10-ו'  א מפעיל לץ" מה 5 יהתה



 

 

   

 

  

        

   

     

  

 המשותפת בהצעה בין המפעילים התיחור פסי חלוקת כמות

 ןיתהנ ככל יתיונווש קהוחל מפעיל כל לץ"מה 20 ות הפח כלל
 ותפתשמ בהצעה

 כםסה, והושןופ בא וריחהת יס פ ותכמ את חלקלןיתנ לא שרכא
 קהו החל ןאופ ע אתביק ותפתשהמ ההצעה

 קהוהחל , ץ"מה 15-ב כהושר ז א ותותפשיתש עם תשר: וגמאלד
 .'ב מפעיל לץ"מה 10-ו'  א מפעיל לץ" מה 5 יהתה

 3,500-3,800 בתחום תדרים  לו וקצו י לא שרמפעיל א
 ן"טמפעיל רל 5 דור ותי שיר ון ישי בל ריק לא ץ"מה



  

 מודל התיחור
 םריהתד צאתן הקואופ כרז המ שיטת רונותעק

 וייניממאפ כמהב נהשו כרזהמ
 םבה םמיקודהםהתדרי יכרזממ

 אחד תדרים תחום הוצע לרוב
( סבבי  רב )מי נא  הדיב התיחורשל.  א

 Last- "  גורה  הספהטהמע " ב של.  ב

s fernal OfFiand יומחת מהכ םעימוצ  כרזבמ 
 בבשל שרכא, שונים תדרים

 תרבו יותנצמביקו נוכית  יחורהת
  ותמגוונ ו

 מיםשלווהת  כים  זוה  קביעת.  ג

 יכרזמ"  פחתממש יהיה  כרזהמ
CA C-" ייםנטורמביהקו השעון

ion ctAuClock ial binatorCom



 

    

  

 מודל התיחור
 :ריםהתד הקצאת פן ואו רזמכ ה שיטת

 (בי בסבר)יאמ דינ ה תיחור הבלש. א

 Last-" גורה הס פהט המע "ב של . ב

and Final Offers 

 מים שלווהת כים זו ה יעתקב . ג

 בזמן צוביםק בביםס פרמס

 תחביל את יעמצ כל טיפר סבב כלב
 םיריבמח ועלי פתדהמוע התדרים
 הנתונים

 כרזהמ מותהתקד עם יעלו םיריהמח
 קושביל תאםובה

 ףעודהליתג לאבו ובסיב רךיעשרכא
 ,התדרים יממתחו אחד לאף שקובי

 מינאהדי התיחור בשל ייםיסת



 : ריםתד ה 

 מודל התיחור
 הקצאת פן ואו רזמכ ה שיטת

 מי נא הדי ב התיחורשל . א (סבבי רב) 

 מיםשלווהת כיםזוה קביעת . ג  

צעותה של רשימה וטפרי המציעים

 ותשונ תדרים ילותחב עבור מחיר

 יפס לולכל נהכלותםהתדרי ותחביל
 םוצעיהמ התדר מי חות כלמ יחורת
 כרזמב

t  saL- "  גורהסה  פהטמע ה" בלש. ב

s reffOal niFd  na



 

  

 מודל התיחור
 : ריםהתד הקצאת פן ואו רזמכ ה שיטת

 (סבבי רב) הדינאמי התיחור ב של . א

 Last-" גורה הס פהט המע"ב של . ב

and Final Offers 

 םתדריה לשיוך זציהיימ אופט צעתבו
 סך את מקסםהמ ופן בא םיעי מצל

 ניבש התקבלוש ותהצעמה הערך
 מורים הא ביםהשל

 ההייםזוכיה של וםשלתלםכו הס
, G (CV) רייקו ון פתר חירימ על מבוסס

" ניהש המחיר"  יטת לש  ומהד יטה ש

 יםומ שלהת ו  יםכזוה תביע ק. ג



 תמרוץ אגרות ת דרים ומ ודל 



 רים  תד רותאג 

 רלש פנותל פויהצםזימכרהתועד
 לצהבהמ צרהאו שרלו שורתהתק

 תועוקבה אגרותה של חתההפל
 תותקנב ן"רט קעס יןלעני
 ,רישיונות) חוטילאה גרףלהט

 1987– ז"משהת ,(ותגרוא תתעודו
 במכרז תדריםמה חלק יןלעני



 דל התמרוץ מו

 הדרך מאבני הן קשורתהת יותתשת
 שייההתע ,הכללכה תוחפיל מרכזיותה

 יבורהצ ורווחת

 רהאוצ דומשר התקשורת משרד
 תותרש םידוק את האיץל נייניםמעו

 של המדמע את בססול רתהתקשו
 תמוהמתקד מדינותמה אחתכ לשראי

 תוזא תהתקשור םולעב יתגולוטכנ
 ייםכלכל תמריצים באמצעות

 את יץהאול םלקד יציםהתמר מטרת
 תמהקד םלש היתר ןבי ,תותהרש פיתוח
 הדור של מותמתקד יותלוגכנוט תפריש

 כרזהמ יעדיל תאםבה 5-ה



    

   

  

   

  

  

 

  

  

     

 

  

  

     

 

  

   

    

   

    

 

  

  

 יםיוניטרבעו קריק יעד כלל
 תבל לק ינאכת יםיסהנד

 יץתמרה

 ודריוג יםיוניטרמהקר חלקל
 ותינתש בני דרך א

:וגמאלד

 ,Carrier Aggregation 

VOLTE ,5 ורדיתר א ספרמ 

 ץרותמ ה פתתקו
 2023-2020 : ויהפהצ

- ציםריתמ הוישו סך
 ח"שדליארמי יחצ כ

 יעדים
 תורשת ורפישו וג רדש תצאה

 לשרא יב ולר לסה
 של יתמנ ז תההפח : צעו מיצע אמ

 יסק עןייענ ל יםתדר אגרות ה לל כ
 ן" רט

 רודה לש שהירפה תמדקה
 לשרא יב ישימחה

 חלק של בהשה: צעו מיצעאמ

 יפעמ-חד ה וםשלהת יכספמ
 כרז במ ובל תקיש

 דלהמו ציתתמ

 בגובה תה הפח ןיב ברמח
 ינגנונומ יםתדראגרות ה

 , כרז במ יםתקבול ל החזר
 כך , ותתש הר דרוגשןיבל

 יץמר ת ותחבר ל ווצרייש
 קיעשהל



 היערכות תקופת

 םיווהק על עיבמצ נותורהעק וםספר
 תעדותוקלשםסיסב עלשםינחהמ

 זרמכה ינאת את שבגל םירזמכה
 םוסרפ תאקרל ךיערהל שרפמאו

 כרזהמ ימכסמ

 ן"רט ימפעיל שהם םימודדמתה
 ושידר MOCN תנותכמב יםקיימ

 הההצע םהסכ את שיהגל
 םירזמכהתדוע ורשילא תתפושהמ

 םסשתפר יםמנז תווחלל אםהתב
 יםכרזהמתועד



2019– משוער ז"לו

  מכרז   הכימסמ פרסום 
 ובותש  ותלותשא

 כותתקופת היער
 כרז  המיהולנ התדרים  צאתהק



 בה ההקש על ה תוד
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