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 לכבוד:  
 תפוצהרשימת  

 
 שלום רב, 

 

אבן דרך ד' בהתאם לרישיונות הכלליים של חברות הרט"ן ומתן אפשרות הפעלת הנדון: 

 החלטה  -לפרישה נקודתית בעזרת מפעיל אחר 

 18.11.2020סמך: מכתבנו מיום  

אבן דרך ד' בהתאם בדבר  ""( שימוע  המשרדפרסם משרד התקשורת )"  2020בנובמבר    18ביום   .1

  " שה נקודתית בעזרת מפעיל אחרלרישיונות הכלליים של חברות הרט"ן ומתן אפשרות לפרי

במקביל ליישום ההוראה על    ד'.  דרך לאבן מעבר על הוראה מתן שתכליתו בחינת  ,"(השימוע)"

נכון המשרד   ד', ובמטרה לתמרץ הרחבת כיסוי,  לבעל רישיון רט"ן  לאפשרמעבר לאבן דרך 

ונקודתיאח מפעיל  בעזרת כיסוי לספק וולונטרי  באופן  ן תיקוב  שפורטו לתנאים בכפוף,  ר 

 שצורף לשימוע.  הרישיון

הבאות:נלשימוע   .2 מהחברות  התייחסויות  מובייל  תקבלו  בע"מ,   , בע"מ  הוט  תקשורת  פרטנר 

עוגנים בירוק   סלקום ישראל בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, טי. אמ. מגדלי תקשורת בע"מ, 

 . מוועד עובדי פלאפוןובע"מ 

שהתקבלו לשימוע המליץ הדרג המקצועי במשרד על קבלת החלטה    תאחר בחינת ההתייחסויול .3

 והכל כמפורט בתיקון הרישיון המצ"ב: ,שלהלן עיקריה

, והארכת לוחות הזמנים 1מתן הוראה להפעלת אבן דרך ד' בהתאם להוראות רישיונכם  .א

 להשלמת חלק מחובות הכיסוי הקבועים באבן דרך ד'.  

ונקוד .ב מצומצמת  לפרישה  אפשרות  אחרתמתן  מפעיל  בעזרת  השלמת    ית  באזורי 

עלה על  תהמשמשים להשלמת הכיסוי לא  כאמור  האתרים    בכפוף לכך שכמות  ,הכיסוי

וף לתנאים הנוספים בכפ  , וכןאתרים ברשת בעל רישיון הרט"ן/הרשת המשותפת   120

   שבתיקון הרישיון.

רט"ן    בעל .ג לספק  רישיון  אחר,  יוכל  מפעיל  בעזרת  הכיסוי, כיסוי  השלמת  באזורי 

של   המשולבים ה  ניתיקובכמוגדר    ,מצומצם  MOCNבמתכונת  הכלליים  רישיונות 

להגשת בקשה לגורם המוסמך לפי בכפוף  המצורפים למסמך זה,  למתן שירותי רט"ן  

קבלת בו  ,"(הפקודה", "המוסמך  הגורם)"  1972-תשל"בהפקודת הטלגרף האלחוטי,  

אחראישור מפעיל  עם  השיתוף  יותר  שבהם  הספציפיים  לאתרים  בכתב  וכמפורט   ,ו 

   .להלן 19סעיף בבהמשך 

 
 – במועד מאוחר מיתר חברות הרט"ן    4קיבלה רישיון רט"ן בהמשך למכרז דור שמאחר  למעט לחברת אקספון  1

 . 4/2022המועד למתן הוראת המנהל להפעלת שלב ד' הוא    

 02-6706310 טלפון:                           
 02-6240321 פקס:                             

 5000-3001-2021-004747 סימוכין:                          
 תשפ"א אדרב א' תאריך עברי:                 
 2021בפברואר  13 תאריך לועזי:                
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 :שימוע עלו בהטענות ש לעיקרילהלן התייחסות המשרד  .4

   ד'  הוראה על מעבר לאבן דרך

שירות  טענה .5 אזור  ברמת  הן  השטח,  כיסוי  דרישות  העלאת  ישובו:  כל  ברמת  בשטחים הן   ,

סטטיסטית    בהם לא קיימת כל דרישה ו/או צורך, על בסיס התייחסותממועטי/ללא אוכלוסייה  

לחלוטין   סבירה  בלתי  היא  עולמיתובלבד,  בהשוואה  הכלכלית   נוכחבפרט    ,חריגה  העלות 

בכך הכרוכה  לכך.    האדירה  והעניינית  הכלכלית  ההצדקה  תדרי  והיעדר    ץ מה"  700הקצאת 

בדרישות על מנת לעמוד  לבדה אינה יכולה להביא את רמות הכיסוי לרמות המפורטות בשלב ד'.  

ד'  הכיסוי דרך  אבן  אתרים  של  מאות  להקים  יש  חדשים  ,  אוכלוססלולריים  ריכוזי    יה יבלב 

,  תמעשי  הרוב האתרים באזורים אלו כלל אינ  הקמה של  .מרוחקים ובלתי מיושבים  יםבאזורו

  , ש"חבהשקעה של מאות מיליוני    כתזמן של מספר שנים ומוער  כתמאוד לביצוע, אור  תמורכב

על  וההחזר  קיים,  בכלל  אם  ביותר,  הקטן  הוא  ברשת  השימוש  בהם  באזורים  דווקא  וזאת 

ככל שקיימים אזורים ללא אוכלוסייה, בהם קיים חוסר בכיסוי   צפוי להיות שולי.   ההשקעה

על מנת לשפר את   ,, וקיימת בהם דרישה להשלמת הכיסוי, יש לטפל בהם באופן נקודתי4דור  

לציבור משמעות.  השירות  בעלת  אלו  אתרים  ותחזוקת  בהקמת  הכרוכה  כלכלית   ההשקעה 

 ם הבאות. בשני 5נדרש לפיתוח רשת דור וזאת בנוסף ל ,כבדת משקל

  הפעלתתכלית השימוע לקבל את התייחסות המפעילים לעניין    .מתקבלת  אינה  הטענה:  מענה

ברישיון שנקבעו זה מכבר לאחר   הדרישות הנוגעות לחובת כיסוי הרשתולא לעניין   אבן דרך ד'

. יתר על כן, הטענות נטענו בעלמא. לא הוצגו הרישיונות  נוסחי  תוקנו  בעקבותיוהליך מסודר ש

ולא הוצגה   חדשיםאתרים    מאות ני המשרד נתונים המבססים את הטענה כי נדרש להקים  לפ

פניו במענה לדרישת המידע להערכת עלויות. להערכת המשרד, בהתבסס על נתונים שהובאו  

ך ג' לאבן דרך ד', עומדת , סדרי הגודל להרחבת הכיסוי בפער שבין אבן דר2020ביולי    22מיום  

מה"ץ, לצד    700-על הקמת עשרות אתרים חדשים בלבד, זאת בהתבסס של שימוש בתדרי ה

פעולות נוספות בהן החברות יכולות לנקוט לשיפור הכיסוי וביניהן, ביצוע אופטימיזציה ברשת 

שילו  (. לעמדת המשרד בעת הזו הבMIMOושיפור היכולות הטכנולוגיות בצורת שידור האות )

ה הקצאת  לאחר  בפרט  ד',  דרך  אבן  הפעלת  על  להורות  הרץ התנאים  הג'יגה  בתחום  תדרים 

 . 8בשינויים המפורטים בסעיף  5בהמשך למכרז דור  הראשון

)מכרז   5דור  ה לקבוע וליידע את המפעילים עוד במהלך הליך מכרז  תחובת המשרד הי:  טענה .6

ד' מיד עם   חובות הכיסוי לפיכי בכוונתו להחיל על המפעילים את  (  015/2019מס'   אבן דרך 

בתדר   שהוא   ץמה"   700זכייתם  ההשלכות  כל  את  למתמודדים  ולהציג  במסגרתו,  הממוכרז 

המשרד מבקש, מיד בתום המכרז, לשנות בדיעבד את הדרישה והצרכים  מייעד לזכייה במכרז.  

רי פרישה שונים ונוספים על שבמכרז. לוח הזמנים  שנקבעו לתדר זה ומכתיב לוח זמנים ואזו 

שנים לשלב ב'( אינו מתכתב עם דרישות   5-שנים לשלב א' ו  3כפי שנקבע לתדר זה במכרז החדש )

 אבן דרך ד' שמועד השלמתן שנתיים בלבד.

 

 

,  2015שנקבעו כבר בשנת  הרט"ן    רישיונות הוראות לפיכאמור,    אינה מתקבלת.  הטענה:  מענה

 ביצוע בעניין בכתב  הודעה הרישיון לבעל למסור רשאי המנהל,  5שנים לפני הליך מכרז דור    5
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אוגוסט  מחוד קרי  ,הקובע מהמועד חודשים  60  תום לאחר ', ד שלב נקבע   .20202ש  עוד 

רט בשלב מינימום לחובת כיסוי הרשת כמפובעל הרישיון יחולו דרישות    עלברישיונות כאמור כי  

מיום הודעת המנהל. נציין כי מדובר בשני הליכים נפרדים: הפעלת חודשים    24וזאת תוך  ד'  

, שיכולה להיות מיושמת באמצעים נוספים  4שלב ד' המרחיבה את דרישות הכיסוי של רשת דור  

חודשים מהוראת המנהל; לצידה הליך של    24מה"ץ, וזאת תוך    700ולא רק באמצעות תדרי  

, וזאת עד 5מה"ץ בהתאם לחובות הכיסוי שנקבעו במכרז דור    700-ית של תדרי ה פרישה ארצ

דור    5 הוא שדרוג ושיפור   5שנים מיום הקצאת התדרים. אחד היעדים המרכזיים של מכרז 

הרשתות בישראל אשר יביא לאספקת שירותי רוחב פס מתקדמים ולשיפור רמת השירותים  

ר לצמצום הפער הטכנולוגי בין ישראל לבין המדינות המסופקים לציבור. אלה יובילו בין הית

המתקדמות בעולם. הפעלת אבן דרך ד' מקיימת את אותן תכליות: שדרוג הרשתות בישראל, 

שיפור איכות שירות הסלולר הניתן לתושבים ביישובים מרוחקים, והגדלת הנגישות והזמינות 

בכל רחבי הארץ    4, מתן כיסוי דור  לכלל האוכלוסייה ברחבי המדינה. בנוסף  4של שירותי דור  

הוא חיוני להתפתחות הרשתות בראי הביקושים הקיימים והחזויים לשירותי תוכן, ולהסטת 

 700משאבים מטכנולוגיות ישנות לטכנולוגיות מתקדמות. בעניין לוחות הזמנים לכיסוי בתדר  

. אופן העמידה ביישום  כי תדר זה הוא כלי מסייע ביישום אבן דרך ד' אך לא מחייב  ,מה"ץ נאמר

 אבן הדרך שמור לשיקול דעתם של בעלי הרישיונות.  

 בהירתמות הממשלה וביצוע שינויי   : יש להתנות את ההודעה בדבר הפעלת אבן דרך ד'טענה .7

על מנת לאפשר לחברות התקשורת   ,רגולציה נרחבים סביב תכנון והקמת אתרים סלולאריים

 .את הקמת האתרים

הטענה אינה מתקבלת. המשרד אינו מוצא לנכון להתנות את הפעלת אבן דרך ד' בשינוי    : מענה

תדרי   הפעלת  ל  700רגולציה.  צפויה  כבר  בכיסוי משמעותי שיפור אפשרמה"ץ    בסיס  על, 

בעת הזו קיים אינטרס ציבורי להרחבת פרישת   ,. כמוסבר במסמך השימועהקיימים האתרים

הגידול בביקושים לפס רחב והמעבר לטכנולוגיות מתקדמות    נוכח  -שמהווה כיום    4רשת דור  

הרשת המרכזית והמשמעותית באספקת שירותי רט"ן מתקדמים בישראל.   -(  VOLTE)כגון  

וי שנדרש נקבע ברישיונות  ההוראות לעניין הפעלת אבן דרך ד' והיקף הכיס  ,בנוסף וכאמור לעיל

אין הצדקה להתנות את הפעלת אבן דרך ד' בשינויי   ,נוכח כל האמור .  4בהמשך להליך מכרז דור  

 רגולציה כאמור. 

החסמים והקשיים המלווים בהקמת אתרים בכלל ובאזורי הפרישה המבוקשים   נוכח:  טענה .8

שות הכיסוי של שלב ד' קבוע בדרי  נדרש להאריך את משך הזמן אשרבמסגרת שלב ד' בפרט,  

. לחלופין,  5כך שיתכתב עם תום שלב ב' של יישום מכרז דור    ,לכל הפחות  לחמש שניםמשנתיים  

הישנות הטכנולוגיות  סגירת  למועד  עד  היישום  מועד  את  לדחות  לאפשר   ,הוצע  כדי  וזאת 

ל  אלה לטובת שיפור הכיסוי שהטכנולוגיות  ה  למפעילים לעשות שימוש בתדרים המשמשים את

 .4 דור

זמן של שנתיים הוא זמן סביר    :מענה הטענה מתקבלת חלקית. ככלל, המשרד סבור שפרק 

דור   רשת  של  הקיימת  הפרישה  לזו   4להרחבת  ג'  שלב  לפי  הנדרשת  הכיסוי  מרמת  ומעבר 

 
   קובע"ה"המועד  -במועד מאוחר מיתר חברות הרט"ן  4בהמשך למכרז דור  מאחר שאקספון קיבלה רישיון רט"ן 2

 .  4/2022המנהל להפעלת שלב ד' הוא  ל מאוחר יותר ובהמשך לכך המועד למתן הוראתח בעניינה   
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הנדרשת בשלב ד', שכן אחוז ניכר מהרחבת הפרישה אינו מחייב הקמת אתרים חדשים, ויוכל  

משך הזמן לקבלת לעניין  משרד  שבידי הנתונים  מזאת,  להתבסס על האתרים הקיימים. יחד עם  

ו היתרי הקמה למתקני שידור סלולריים ע  נוכח,  לה והצורך בהקמת עשרות אתרים חדשים, 

בהשלמת חובות הכיסוי בשלב ד' בפרק הזמן הקבוע, אף במרחבים   נקודתייםחשש לקשיים  

הסל השירות  איכות  בשיפור  המטרה  נוכח  בצפיפות.  מיושבים  ביישובים שאינם  הניתן  ולרי 

מחד מאידך   גיסא  מרוחקים  חדשים  סלולר  אתרי  להקמת  בנייה  היתרי  בהקבלת    והקשיים 

, המשרד יאפשר הארכה בלוחות הזמנים הקבועים להשלמת חלק מחובות הכיסוי לפי  גיסא

המדינה    משטח  90%-מ: לא פחות  חובות הכיסוי בתום שנתיים יהיו  כמבואר להלן.שלב ד',  

- ארבע  יםמשטח של כביש   80%-ספח ה' לרישיון, תחת "אזור שירות"(, ולא פחות מ)כמפורט בנ

תינתן אורכה של שנתיים מעבר למועד    ותוואי מסילת ברזל ארצית לרכבות משא.  יםפרתיס

להשלמת חובות הכיסוי ו  המדינה  משטח  95%-ל  90%-מ השלמת חובות הכיסוי  הקבוע כיום ל

למעט   ,ברזל לרכבות משא-ותוואי מסילות  ארבע ספרתייםכבישים  משטח של    85%-ל  80%-מ

ספרתיים   הארבע  עלבכבישים  האכיפה-שסווגו  גורמי  תאונותככבישים    ידי  ריבוי  או    עם 

לעניין כיסוי כבישים אלה לא תינתן ארכה,   .3866,  8833,  6531  , 8510,  3922והם:    ,אירועים

יתר משטחם )פרק זמן של שנתיים(.  85%-ויחול המועד הקבוע כיום להשלמת חובות הכיסוי ל

הנגישות  תשתפר  זה,  באופן  כיום.  הקבוע  במועד  יושלמו  ד'  לשלב  בהתאם  הכיסוי  חובות 

כבר בטווח הזמן הקרוב, ובכלל כך יעלו חובות הכיסוי לאוכלוסייה    4והזמינות לשירות דור  

ק מצירי התנועה  באזור שירות, בישובים, בצירי תנועה מרכזיים, ברוב השטח הפתוח וכן בחל

השוליים; וכעבור שנתיים נוספות יעלו חובות הכיסוי בחלק נוסף של צירי התנועה השוליים  

 וביתרת השטח הפתוח.  

 

   בעזרת מפעיל אחרעמידה בהוראות הכיסוי 

לפגיעה    במתכונת מצומצמת, וולונטרית, מעלה חששות  שמוצעתאף  מתכונת השיתוף,  :  טענה .9

 תפחית את רמת השרידותו  לשיפור הכיסוי בפריפריה  התחרותי של החברות  , בתמריץבתחרות

, כגון לחייב מפעילים להקים אתרים משותפים קיימים פתרונות אחרים  .של רשתות הרט"ן

אינה מעוררת בעיה   ידם- לעהאתרים  כגורמי מקצוע שהקמת ותפעול    באמצעות חברות ניהול

או  לפגוע בתחרות את מרבית החיסכון הפוטנציאלי משיתוף תשתיות מבלי המשיגותחרותית, 

 בשרידות הרשתות.

  נקודתיתהמשרד סבור כי יש לאפשר למפעילים חלופה נוספת    : הטענה אינה מתקבלת.מענה

מסוימים  ומצומצמת באזורים  אחר  מפעיל  בעזרת  אתרים  החלופות    ,להקמת  לצד  וזאת 

הקיימות היום. המשרד לא מוצא לנכון לסטות ממדיניותו עד כה ולחייב את המפעילים לבצע  

ניהול,   חברת  באמצעות  כאמור  פריסה  במתכונות  פריסה  באתרים.  פסיבי  שיתוף  לבצע  ו/או 

פי שיקול דעתם של המפעילים. המתכונת המוצעת תוסיף להתאפשר כפי שהתאפשר עד היום, ל

ונקודתית לשיתוף אתרים בין מפעילים הכוללת הגבלה בכמות האתרים   ונטרית, מצומצמתוול

ע שיתוף מונעת השפעות אנטי תחרותיות. שיתוף בין מתחרים טומן  וציובאזורים המותרים לב

ח ומעלה  תחרותית  שלילית  השפעה  של  מידה  טבעי  באופן  אנו בהסדריו  אך  כאמור.  ששות 

אתרים מתוך רשת של אלפי אתרים בכל רחבי המדינה    120סבורים כי כמות שלא תעלה על  

זניחה בלבד במבנה התחרות בין הרשתות, והשפעה חיובית מקומית   מייצרת השפעה שולית 
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, אין שוני מהותי  בלבד  לשיתוף באזורי השלמת הכיסוילאותו אזור. בכמות זו תחת המגבלה  

ה על התחרות, כיסוי ושרידות בהשוואה לשיתוף פאסיבי בלבד, כפי שמתירה הרגולציה  בהשפע 

כמוצע,    כיום. הנקודתי  המצומצם  השיתוף  יעיל    יסייעויתרונות  באופן  לפעול  הרשתות  לכל 

יותרו  ,יותר באזורים בהם יש ביקוש נמוך יחסית לשירותי הסלולר וקושי    לספק כיסוי טוב 

 האוכלוסייה שיונגש לה שירותי סלולר ממספר חברות רט"ן כלל  ת  וזאת לטוב  ,בהקמת אתרים

הללו לצד  באזורים  אלה  יתרונות  הנקודתי י ה.  המצומצם  מהשיתוף  התחרותי  החשש    עדר 

בנדון עמדת המשרד  המפעילים   ,יצוין.  מחזקים את  של  גורעת מחובתם  אינה  זו  החלטה  כי 

 . 1988-תשמ"חה ,חוק התחרות הכלכליתלפעול בכפוף להוראות הקבועות ב

אין לאפשר למפעיל המבקש לבצע שיתוף לפעול בנפרד מול מפעילים שיש להם רשת   :טענה  .10

 משותפת אלא יש לחייב לקיים את המגעים לשיתוף אל מול תאגיד הרשת המשותפת.

באתר שהוא חלק מרשת משותפת  מצומצם    MOCNבמודל הנדסי של  כיסוי בעזרת אחר    : מענה

יובהר בתיקון  המשותפת  ברשת  המשתפים  המפעילים  כלשל    הסכמהיהיה בכפוף ל . האמור 

ולא מפעיל מסוים    יכול להתבצע מולבמודל של נדידה פנים ארצית,  הרישיון. כיסוי בעזרת אחר  

מסמך שיתוף ת משותפת, וזאת בדומה לעקרונות שנקבעו בהפועלים ברשמפעילים  מול כל ה

 "( מדיניות השיתוף)"  2014ברשת גישה רחבת פס של בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן משנת  

 ד למסמך מדיניות השיתוף(.  30)סעיף 

על המשרד לקבוע מנגנון תשלומים בין המפעילים, באופן שיאפשר יישום מהיר וימנע :  טענה .11

 עיכובים, תוך יצירת שיווין מהותי בין המפעילים. 

. מתכונת השיתוף המצומצמת שמאפשר המשרד היא וולונטרית אינה מתקבלת הטענה : מענה

את כלל ההסדרים הנדרשים לצורך השיתוף, בין היתר, בהיבטים   םועל המפעלים לסכם ביניה

 הנדסיים, תפעוליים ומסחריים.   

המוצעטענה .12 השיתוף  מתכונת  ע:  ב  ידי-לת  מוחלטת   נכתבהשימוע  המשרד  התעלמות  תוך 

גיבוש מסמך מדיניות חליפי שיתמוך בכוונה לאפשר ש  ממסמך וללא  יתוף מדיניות השיתוף, 

 . אקטיבי פעולה

  .אינה מתקבלת הטענה :מענה

ף פעולה  ומדובר בפעם הראשונה שהמשרד מאפשר שית  אין,  מהטענה  למשתמע  ובניגוד,  ראשית

 קשר למדיניות השיתוף. העלה מההתייחסויות לשימוע ב אףכפי ש ,אקטיבי

 ו של מסמך מדיניות קיומ ולשר מסורות סמכויות שונות בחוק התקשורת, ואין  למשרד ,  שנית

 .ת הציבורשיון, בין היתר מטעמים של טוביסמכות לקבוע תנאים ברהמאיין את קיומה של  

מאפשר התמודדות עם קשיי מצאי התדרים המוגבל, כיסוי ופרישת   MOCNשיתוף בתצורת  

האתרים, אך יוצר חשש משמעותי לפגיעה בתחרות. נוכח חשש זה, מדיניות השיתוף מסדירה  

ידי קביעת קווים מנחים לאישור שיתוף במתכונת זו. השיתוף הנדון -את השיתוף בתצורה זו על

הקמת אתרים באזורי השלמת הכיסוי בשל מאפייניהם כאמור, אינו מעלה את נועד לתמרץ  

מסמך  גיבוש  מצריך  ואינו  משמעותי  מדיניות  שינוי  מהווה  אינו  בתחרות,  לפגיעה  החששות 

מדיניות חליפי. השיתוף הנדון נועד לאפשר שיתוף באמצעות כמות מצומצמת ומוגדרת מראש  

שר ייצר השפעה שולית זניחה בלבד במבנה התחרות  של אתרים מתוך רשת של אלפי אתרים, א

  בהם אין כיסוי של אף אחת מהרשתות או בין הרשתות. תחת המגבלה לאזורי השלמת הכיסוי 
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ורציפותו  זמינותו  בהיבט  ביותר  מוגבל  בהם  השהכיסוי  בהם  ובאזורים  יחסית ,  נמוך  ביקוש 

סלולר ולשירותי  כיסוי  התחרות,  על  בהשפעה  מהותי  שוני  אין  לשיתוף  ,  בהשוואה  שרידות 

 פאסיבי בלבד, כפי שמתירה הרגולציה כיום.

המתחרים שלישית בין  הקשר  שיצירת  כך  הנדסית,  מבחינה  במהותו  שונה  הנדון  השיתוף   ,

על המוסדר  בשיתוף  הקיים  לקשר  ביחס  בהרבה  מקיים -פחותה  ואינו  השיתוף,  מדיניות  ידי 

 עילה לנקיטת צעדים רגולטוריים שימתנו זאת. 

המשרד  :  טענה .13 בתצורת  הצעת  אחר  מפעיל  בעזרת  כיסוי  לספק  רט"ן  רישיון  לבעל  לאפשר 

MOCN    פרישת הרשת בפריפריה אינה עונה על הרחבת  רשתות לצורך  או בתצורת נדידה בין

 כונה היא שיתוף אתרים פאסיבי בין החברות.הבעיה שמבקש המשרד לפתור. הדרך הנ

אינה מתקבלת. המשרד מצא לנכון לאפשר למפעילים, באופן וולונטרי, לספק   הטענה :מענה

מרוחקים, דלי אוכלוסייה בהם  כיסוי באמצעות אחר במתכונת מצומצמת ונקודתית באזורים  

ובהם יש ביקוש נמוך יחסית על אתרי סלולר,    קיים קושי בהקמה, תפעול, תחזוקה ושמירה

, תוך השגת יעילות מיטבית של ניצול ההשקעה בהקמת האתרים באזורים הללו  לשירותי סלולר

באמצעות  באזורים  המתגוררת  לאוכלוסייה  שירות  לספק  מפעילים  למספר  שיאפשרו  באופן 

ת שמר איכות השירויבתנאי שת  . כל זאתאתר שיוכל לספק שירות לכלל מנויי חברות הרט"ן

וזאת במקום הקמה של אתר נפרד לכל חברה, גם אם זה נעשה במתכונת של   למנויים  הניתנת

לספק  קבלת אפשרות    מיעוט של מנויים בכל חברה.  , אשר משרתהמותר היוםשיתוף פאסיבי,  

תאפשר באזורי השלמת הכיסוי להביא לשיפור כיסוי באמצעות מפעיל אחר במתכונת המוצעת  

  .לל החברותכשל  המנויים תחווייב

בחוויית    נפ"א  רשתות בין נדידה בתצורת או  MOCNבתצורת עבודה   :טענה .14 לפגוע  עלולה 

 באינטגרציה והשונּות בין הרשתות  עקב המגבלות הרבות  ליישום  מאד  השירות למנוי, מורכבת

זו יהת  בד בבד עם רמת בין מפעילים המשתפים במתכונת  נדרש  והעדכון ההנדסי אשר   אום 

  .תחרותי חשש מעלה אשר

במתכונת המוצעת בשימוע,   שיבקשו לבצע שיתוף וולונטרי  מפעילים  כי  סבור   המשרד  : מענה

ליישום   ההנדסיים  הפתרונות  את  את  השיתוףימצאו  ביצעו  המפעילים  העבר,  מניסיון   .

ההתאמות ההנדסיות הנדרשות ברשתות, הן לנדידה של מפעילים חדשים והן לשיתוף במתכונת  

MOCNוזאת ללא פגיעה בחוויית השירות וברציפות השירות של    ,, הדומות למתכונת המוצעת

יאום הראשוני הלקוח. לעניין החשש התחרותי בשל התיאום הנדרש בין המפעילים, לאחר הת

והשבתת  אתרים  תחזוקת  על  הדדי  עדכון  יידרש  השיתוף,  מתכונת  ליישום  המפעילים  בין 

הוולונטרית לפגיעה תחרותית, מתכונת השיתוף  על מנת לצמצם את החשש   הוגבלה  שירות. 

 . אתרים 120שיעור האתרים המשמשים להשלמת הכיסוי לא יעלה על לשיתוף באופן ש
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להוסיףטענה .15 יש  גםלרשי :  הכיסוי  השלמת  אזורי  . יעקב וזיכרון  יהודה הרי אזורי את מת 

 תרנים להקים החברות של יכולתן על נשענת כיסוי לספק היכולת בהם הרריים  מדובר באזורים

הקמת  ב  משמעותי קושי קיים ובהן טבע שמורות קיימות הללו באזורים.  בלבד קרקעיים

 .שמשפיעים לרעה על היכולת לספק כיסוי אופטימלי באזורנוספים  אילוצים  ו  קרקעיים תרנים

ממתקבלתאינה    הטענה :מענה המשרד  אחר,  אפשר  .  מפעיל  בעזרת  אתרים  להקמת  חלופה 

הכיסוי השלמת  שהביקוש  ,  באזורי  אוכלוסייה  ודלי  מרוחקים  נמוך יחסית    בהםאזורים 

סלולר המשרד  לשירותי  מפעילא  .  באמצעות  כיסוי  לאפשר  לנכון  למוצא  גם  אחר  אזורים  ל 

 בהם הקושי הוא בהקמת אתרים בלבד. ש

מה"ץ לפחות   10הקצאה של  עם המפעילים האחרים מותנית ב  שיתוף: היכולת ליישם  טענה .16

   .מה"ץ 700-בתחום ה

מתכונ  : מענה את  ליישם  היכולת  מתקבלת.  אינה  בהכרח הטענה  מותנת  אינה  השיתוף  ת 

ברשת המשותפת של המפעיל. יחד   האתרים  בכלמה"ץ    700-מה"ץ בתחום ה  10של    בהקצאה

פני  למפעיל אחר, יוכל להציג  שיתוף מול    שיש לו רשת משותפת והגיע להסכםמפעיל  עם זאת,  

שבאמצעותו הוא מתכנן   הספציפי  הקצה  לאתרביחס    ,המשרד נתונים התומכים בצורך כאמור

פניו, הצדקה למתן אישור, ל. המשרד יבחן על סמך הנתונים שיוצגו  מפעיל אחר ל לספק כיסוי  

 מה"ץ.   700-נקודתי, לאתר הספציפי, לשימוש בשתי רצועות התדרים בתחום ה

 

 : ענות נוספות שהועלו במענה לשימוע ט

שימוע   .17 לביצוע  בקשה  החברות    נוכחוזאת  פה,  -בעלהוגשה  על  והשלכותיו  הנושא  מורכבות 

  ה פ -נו מותנה במתן אפשרות להישמע בעלקיומה של זכות הטיעון אי  .הבקשה נבדקה ונדחתה

פני המשרד, כפי שאף  נותיהן בכתב ולהביאן לדווקא. לחברות ניתנה הזדמנות להעלות כל טע

 עשו. 

  שר סמכות    חומככל האמור לעיל ולאחר ששקלנו את המלצת גורמי המקצוע במשרד,    נוכח .18

סעי לפי  התשמ"ב4  פיםהתקשורת  ושידורים(,  )בזק  התקשורת  לחוק    ו שהואצל,  1982-)ה( 

  הנתונה למשנה למנהלת הכללית ומנהל מינהל הנדסה   סמכות הח  וומכ  ,מנכ"לית המשרדל

 ואנ  ,1972-גרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"בללפקודת הטסימן א' לפרק ג'  לפי הוראות  

 החברותהכלליים המשולבים למתן שירותי רט"ן של    ברישיונותההוראות    תיקוןעל    יםמודיע

 ."בהמצ נוסחבהתאם ל

 
במתכונת    יסכים  רישיון  שבעל  ככל  .19 שיתוף   מפסי   יותר  או  באחדמצומצם,    MOCNלבצע 

יותר מאשר  באחד או    ,"(המשתף  הרישיון  בעל)"  לו  המוקצים  התדרים ממוקדי   120עד לא 

שני   על"(,  המשתתף  הרישיון  בעל רישיון אחר )"  בעל  עם  ו,הרדיו התאיים של מערכת הרט"ן של

  לו יבאו  יפרט  בה   המוסמך  לגורם  מתאימה  בבקשה  לפנותוהמשתתף,    המשתף  , הרישיון   יבעל

   ם ברצונ  ושל  הרדיו  מוקדי  מבין  ובאיזה  בעל הרישיון המשתףל  המוקצים  התדרים  פסי  מבין

 



 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהלת הכללית                                        

 

 ____________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':  02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 03-5101706פקס':  03-5198212/8טל':                      61290אביב -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם  

 

 

במתכונת  לבצע   יותר   המוסמך  הגורם  של  לאישורו  בכפוף  ורק,  מצומצם  MOCN  שיתוף 

 . השיתוף

 

 

 , רב בכבוד

 

  

 

 

 

                 מימון )מוני( שמילה                                                   

המשנה למנכ"לית ומנהל מינהל ההנדסה           

        לירן אבישר בן  חורין  

            המנהלת הכללית 

 

                      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 : העתקים

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורת דנה נויפלד גב' 

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת -ד"ר עופר רז

 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת 

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 התקשורת לי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד גב' אתי שמוא 

 יפה, ממונה בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורת -עו"ד יעל מלם 

 מיכאלי, ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת -עו"ד בת שבע נחמיה

 כלכלה, משרד התקשורת רגולציה(, מר טל אלימלך, מנהל תחום בכיר )
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