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 5000-2071-2020-365430 סימוכין:                         
 באייר תש"פ חי" תאריך עברי:                
 2020במאי  12 תאריך לועזי:               

 
 
 
 

 תפוצה  לכבוד
 

 שלום רב,

 

 החלטה -  IPv6שימוע דחיית מועד יישום המעבר לפרוטוקול הנדון: 

 20.4.2020יום מ סימוכין: מכתבנו

 דחיית מועד יישום "( שימוע בנושאהמשרדהפיץ משרד התקשורת )" 2020 פרילבא 20ביום  .1

 .נותבעלי הרישיוהערות הציבור ולכלל "( להשימוע)" IPv6המעבר לפרוטוקול 

במשרד התקבלו התייחסויות לשימוע מן החברות פרטנר תקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת  .2

אינטרנט בע"מ, גולן טלקום  הוט מובייל בע"מ, הוט נט שירותי, סלקום ישראל בע"מבע"מ, 

 .בינלאומי בע"מ בזקו בע"מ

"(  הרישיון המקוריתיקון  )""  IPv6מעבר לפרוטוקול  "מסמך ההחלטה    הופץ  2019ביולי    3ביום   .3

ייעשה   IPv6המעבר לפרוטוקול  כי    קבע המשרד. במסמך ההחלטה  ונותהרישי  ניצורף לתיקווש

הדרגתי ומבוקר אשר יאפשר לבעלי הרישיונות לבצע בצורה נאותה מיפוי, תכנון,  באופן

יישום ופתרון בעיות פוטנציאליות, וכן יאפשר להם לבצע הליכי הדרכה והטמעה על  בדיקות,

 (וצ"במנהלי הרשת, טכנאים, נציגי התמיכה וכי)לכוח האדם שלהם  IPv6פרוטוקול  דותאו

הכרוכות   בהתחשב במשאבים ובעלויות יישום המעבר במרכיבי הרשת השונים שלהם, ובעלויות

 בציוד הקצה. 

והעבודות הפנימיות שבעלי  על כלל בעלי הרישיונות להטמיע את התהליכיםנקבע כי כן כמו  .4

חודשים   12עד    "(השינוי)"  IPv6  מבצעים במערכותיהם במסגרת המעבר לפרוטוקול  הרישיונות

. במסגרת השינוי האמור נקבע כי 2020ביולי  3מיום החתימה על תיקון הרישיון, קרי עד ליום 

ובאופן  IPv6שיתמכו באופן מלא בפרוטוקול  בעל הרישיון יתאים את הרשת ומרכיביה כך

מכל ציוד קצה שהוא,  IPv6האינטרנט בפרוטוקול  שיאפשר גישה למשתמשי הקצה לשירות

 "(.אבן הדרך הראשונה)" IPv6לתמיכה בפרוטוקול  וכן יפעל להכשרת כוח אדם כנדרש
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כלל   התקבלו במשרד ממספר בעלי רישיונות בבקשה לדחות את ש פניות שונותבעקבות  .5

חירום  הרישיון המקורי עד ליום שבו ההוראות בתקנות שעתהמועדים אשר נקבעו בתיקון 

 ,יפקעו והנחיות משרד הבריאות שנקבעו בעקבות ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה

 את לתקןבמסמך השימוע  המשרד שקל, והמשק הישראלי והעולמי יחזור לעבודה סדירה

 חודשים. 3 -ב הראשונה הדרך  אבן של היישום מועד שיידחה כך רישיונות החברות

כלל את  את הבקשה לדחות אינו מקבלהמשרד לאחר בחינת ההתייחסויות שנתקבלו במשרד,  .6

המשרד סבור כי די  בתיקון הרישיון המקורי. אשר נקבעו של אבני הדרך השונות המועדים 

 בדחייה של אבן הדרך הראשונה בשלושה חודשים. 

ובהמשך להחלטות נוספות שקיבל המשרד מאז תחילת משבר נגיף הקורונה, מכוח  לפיכך,  .7

אני  , 1982-)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4לפי סעיף  שנאצלה לי סמכותה

 3הראשונה מיום אבן הדרך היישום של כך שיידחה מועד   רישיונות החברותמתקן בזאת את 

חודשים  15) 2020 אוקטוברב 3 ליוםחודשים מיום תיקון הרישיון המקורי(  12) 2020ביולי 

   (.מיום תיקון הרישיון המקורי

  ו ואינ , הראשונההדרך  אבןדחיית מועד היישום של לעניין  ורק אך ואהתיקון הרישיון האמור  .8

התיקון יחול באופן   .שנקבעו בתיקון הרישיון המקורי  הדרך  אבנישאר מועדי היישום של    חל על

 מיידי.

 אחת כל בביצוע במשרד  טכנולוגי פיקוח תחום מנהל את עדכןהרישיונות ל יבעלעל יודגש כי  .9

 .השונות הדרך מאבני
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 העתקים:

 התקשורת שר מר דוד אמסלם,

 נהל ההנדסה, משרד התקשורתימר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מ

 משרד התקשורת, סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, יאיר חקאקמר 

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

 ת מינהל כלכלה, משרד התקשורומנהל ד"ר עופר רז דרור, סמנכ"ל בכיר 

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

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

 גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד התקשורת

 מר עמי גילה, סגן מנהל אגף בכיר כלכלה, משרד התקשורת

 ורת )נייח(, משרד התקשורת מר שחר שיליאן, מנהל תחום הנדסת תקש

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

 תמר רוני חורי, מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשור

 משרד התקשורתתחום )דוברות, תקשורת והסברה(,  למנהמר ערן בר עוז, 

 התקשורת, משרד מנהל תחום אסדרה ורישוי, אגף בכיר )רישוי(מר אלי לוי, 

 גב' טלי שמר, רמ"ח הכוונה, מרכז מגזרים, אגף הכוונה ואסדרה, מערך הסייבר הלאומי

 רשימת תפוצה:

 מר דוד מזרחי, מנכ"ל בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 מר גיל סספורטס, מנכ"ל הוט טלקום ש.מ.

 IBC"ל מנכי, לו אמירמר 

  תקשורת בע"מפרטנר קבוצת מר איציק בנבנישתי, מנכ"ל 

 קבוצת סלקום ישראל בע"מ  , מנכ"לאבי גבאימר 

 מנכ"ל בזק בינלאומי בע"מו מר רן גוראון, מנכ"ל פלאפון תקשורת בע"מ

 הוט נט שירותי אינטרנט בע"מו , מנכ"ל הוט מובייל בע"מאילן ברוקמר 

 גולן טלקום בינלאומי בע"מ -ו מר גיל שרון, יו"ר דירקטוריון גולן טלקום בע"מ

 בע"מאקספון  018מרתון מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, 

 , מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מיוחאי אלושמר 

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע , מנכ"ל טלזר 

 מר שמעיה רייכמן, יו"ר פרי טלקום

 , מנכ"ל בינת עסקים בע"מארניה דורוןמר 

 מר לירון שמעוני, מנכ"ל לב אנאטל בע"מ

 בע"מ 015, מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית יורם דרורימר 

 מר רמי נחום, מנכ"ל טריפל סי מחשוב בע"מ

 בע"מ 2009 -מר יריב פאר, מנכ"ל אינטרנט רימון ישראל 
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 מר מרדכי ארבל, מנכ"ל עמית נט טלקום

 פרימו תקשורת בע"מ 099מר נביל עמאד, מנכ"ל 

 איי.טי.סי.נ.ג בע"ממר ניר גיל, מנכ"ל 

 לעסקים בע"מ 011מר אופיר ורמשטיין, מנכ"ל קוויק לינק 

 מר האני עלמי, מנכ"ל קולנט תקשורת בע"מ

 , סמנכ"ל הרגולציה, בזק מר ארז חסדאי

 מר שמואל סיידון, מנהל אגף רגולציה, בזק 

 גב' מיכל פליישר, סמנכ"ל הרגולציה, הוט טלקום

 וט טלקוםגב' קרן יהב, מנהלת רגולציה, ה

 עו"ד יהב דרורי, מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ

 עו"ד טל זוהר, מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ

 מר ניר יוגב, מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ

 בע"מ 018עו"ד שחר כהן, היועץ המשפטי, אקספון 

 בע"מעו"ד אסף מרום, היועץ המשפטי טריפל סי מחשוב ענן 

 בע"מ 015עו"ד רן אפרתי, היועץ המשפטי,  השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית 

 מר אורן מוסט, נשיא גולן טלקום בע"מ

, בזק עו"ד עידו רוזנברג, משנה ליועץ המשפטי וממונה על קשרי ממשל, פלאפון תקשורת בע"מ

 בינלאומי בע"מ

 "מ והוט נט שירותי אינטרנט בע"ממר יניר פלג, מנהל החטיבה המשפטית בהוט מובייל בע

 עו"ד גיא גיסין, נאמן סלראן תקשורת סלולרית בע"מ

 IBC, מנהל ההנדסה, רוני שאולמר 

 טלקום פרי ל"מנכ לשכת מנהלת קרסיק, גב' טניה

 עו"ד יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי
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 להלן נביא את המענים לעיקרי הטענות:
 

 :טענה .1

 3) 2021ינואר  3"אבן הדרך הראשונה" ליום  אריך את דחיית מועד יישוםלה המפעיל מבקש 

 2021ביולי    3יישום "אבן הדרך השנייה" ליום    בהתאמה את מועד  לדחות, וכן  (חודשים נוספים

  :בשל הסיבות הבאות 2022 בינואר 3ואת אבן הדרך השלישית ליום 

עם מתמודדים ההנדסה בחברות  הקורונה, גורמיבחודשים האחרונים בעקבות משבר  .א

אינם  ולכןשוטף ותקין ובשמירה על הקיים,  במטרה לספק שירות ברשתצרכים גוברים 

 .וסיומו במועד IPv6המעבר לפרוטוקול  פנויים לפעילות בנפח העבודה הנדרש לקידום

  גורמי ההנדסה ש, קרוב לוודאי ידוע שטרם במועד  עם סיום המשבר וחזרת המשק לשגרה .ב

 להתמודד עם עומס משימות קיצוני, חלקן קריטיות לפיתוח הרשת והמשך אספקת  יאלצו

 להקדיש את כל זמנם לשם סיום פרויקט.  מהם    עהשירותים הבסיסיים, אשר אף הוא ימנ

 (ועודרני ציוד קצה, אינטגרטורים חיצוניים שונים )יצ הספקים השונים אצל כי להניח יש .ג

  עיכוב לעיכובים ארוכים בזמני ייצור ואספקה, כך שגם בפעילות מולם ייווצר    המשבר יביא

 .2020תושק רק לקראת ספטמבר  Appleמציין כי מערכת ההפעלה העדכנית של ו

השנייה    דחיית מועד יישום אבן הדרך הראשונה מבלי לדחות בהתאמה גם את אבני הדרך .ד

לבצע פעולות   קצר עד כדי לא סביר, אשר לא יאפשר לחברותוהשלישית, מותירה פרק זמן  

 מיפוי, תכנון, בדיקות, יישום ופתרון בעיות פוטנציאליות בצורה נאותה. 

 

 הבקשה נדחית.   :מענה

. IPv6המשרד סבור כי די רק בדחייה של שלושה חודשים במועד יישומו של המעבר לפרוטוקול  

 IPv6נזכיר כי המועד המקורי שבו המשרד שקל תחילה לאפשר את יישום המעבר לפרוטוקול 

בשל ההתייחסויות שנתקבלו חודשים לרבות הקצאת הכתובות בציוד הקצה, ולאחר מכן    6היה  

נפרש על פני מספר שנים, תוך קביעת אבני  IPv6לפרוטוקול המעבר כלל אופן יישום במשרד, 

מיפוי, באופן שקול ומידתי את האפשר לבעלי הרישיונות לבצע לדרך שונות, וזאת על מנת 

  הליכי הדרכה והטמעה על אודות  ביצועאפשר כמובן בכדי לו הנדרשות,  בדיקותוה תכנוןה

בהתחשב   (וצ"בהרשת, טכנאים, נציגי התמיכה וכימנהלי )לכוח האדם  IPv6פרוטוקול 

 , ובעלויותשל בעלי הרישיונות במשאבים ובעלויות יישום המעבר במרכיבי הרשת השונים 

 הכרוכות בציוד הקצה.

 

היה   IPv6המועד בו החברות היו צריכות להשלים את יישום המעבר לפרוטוקול יחד עם זאת, 

כח  ה כי בשל משבר הקורונה החברות נאלצו לצמצם את. המשרד כן מכיר בעובד 2020ביולי  3
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 3 -את השלמת היישום למעבר לפרוטוקול בדחייה ולתקופה מוגבלת ועל כן מאפשר אדם ה

 .2020ביולי  3 -במקום ב 2020באוקטובר 

 

שורה של   1הממשלה אישרהנציין כי  בצל שגרת הקורונה.  נדגיש כי המשק חוזר לתפקוד  כמו כן  

, וכמובן בצל הקורונההקלות במטרה להחזיר בהדרגה את המשק הישראלי לשגרה זהירה 

גם משרד הבריאות  ייבחנו הקלות נוספות בהתאם להמשך הירידה בהיקפי התחלואה.ש

 והנחיות למעבר מדורג בעת שגרת הקורונה.   הקלות נוספות בתקנות לשעת חירום 2פירסם

 

  :טענה .2

לאחר ביסוס שיטת  ור מאבן הדרך הראשונה הלאה, תתאפשר רקהיכולת לעבהמפעיל טוען כי 

  היתר: ןלקבוע, בי, שבה יידרש "הקשר עם הלקוח" לענייןעבודה 

 הלקוח להגדרת ציוד קצה או במקרה תקלה  להגעת טכנאי לבית SLA .א

 למענה במוקד הטכני; SLA .ב

 הדרכות לעובדים כך שיוכלו לתמוך בתקלות ותפעול מרחוק;  אופן משך .ג

 time to market קביעת .ד

 

 הטענה נדחית  :מענה

לעניין הקשר עם הלקוח אינה אמורה לעכב את יישומו של המעבר לפרוטוקול   SLAקביעת 

IPv6.נדגיש כי יש כמובן לעמוד בהנחיות משרד הבריאות באשר להגעה לבתי הלקוחות . 

 

 : טענה .3

מועדים  לבסס שיטת עבודה ולקצובובשלב זה ולאור המשבר, לא ניתן לקבוע פעיל טוען כי מה

להגיע לבתי   כאמור, בין היתר מהסיבה שלא ידוע אם ובאיזה מתכונת יוכלו טכנאי החברה

, והמועדים החברה וכו' הלקוחות, האם יתאפשר ללקוח להגיע ולמסור ציוד קצה תקול באתר

  "שירותיים". ארוכים ופחות יצטרכו להיות שייקבעו

 

 הטענה נדחית  :מענה

שיטת העבודה והמתכונת שתקבע החברה לביקורי טכנאים בבתי הלקוחות צריכה כאמור  

. לאחרונה פרסמה הממשלה שורה של הקלות משרד הבריאותלהיעשות בהתאם להנחיות 

לתפקוד רגיל בשגרת  במסגרת אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה, והמשק חוזר אט אט 

 הקורונה.

 
1 https://www.gov.il/he/departments/news/press_24042020_c   
2 https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus  / 

https://www.gov.il/he/departments/news/press_24042020_c
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
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ובשל כך, אף בתקופת משבר הקורונה   -עוד נזכיר כי משק התקשורת מוגדר כמשק חיוני

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד  וההגבלות המחמירות שהטילה הממשלה מתוקף  

תקשורת    , ניתן היה בתקופה זו לקבל שירותי2020–בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש״ף

 הן במרכזי השירות והן במסגרת ביקור טכנאים בבתי הלקוחות.

 

 : טענה .4

לצורך מתן מענה טכני ראוי מצד נציגי החברות ללקוחותיהן, יידרשו הנציגים המפעיל טוען כי 

, IPv6ניסיון ממשי בתפעול וטיפול בתקלות בעת העברת לקוח באופן יזום לפרוטוקול    לצבירת

כראוי  רק לאחר השלמת אבן הדרך הראשונה, יוכלו נציגי התמיכה להתחיל להתנסותוש

  ככל הניתן. בעבודה בנושא. לפיכך, ברור מדוע נדרש שפרק הזמן בין אבני הדרך יהיה ארוך
 

 הטענה נדחית  :מענה

די והותר ומאפשר הקמת מערך  הינוסבור כי פרקי זמן שבין אבני הדרך השונות המשרד 

. נזכיר כי על בעל וצ"בטכנאים, נציגי התמיכה וכיהמנהלי הרשת, הדרכה, תרגול ואימון של 

חודשים מיום החתימה על תיקון הרישיון  24עד רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט להעביר 

. מדובר בפרק זמן  IPv6 ממצבת המנויים הקיימים והחדשים שלו לפרוטוקול 50% באופן יזום

 מספיק וסביר לכל הדעות.
 

 : טענה .5

, יאלץ את החברות לנקוט והשלישי השניקיצור טווחי הזמנים של השלבים  לטענת המפעיל

לקוחות ובפועל להעביר כמות גדולה יותר של    ,בגישה אגרסיבית יותר במהלך העברת הלקוחות

  סיכונים מיותרים ולסכן את יציבות הרשת. ובטווחי זמנים קצרים יותר, ובכך, לקחת

 

 הטענה נדחית  :מענה

מעקב תוך בקרה,  IPv6זהיר לפרוטוקול מאפשר מעבר  שהוקצההמשרד סבור כי פרק הזמן 

לאחר כל מעבר  הן ו IPv6המעבר של הלקוחות לפרוטוקול בזמן הן יציבות הרשת ובחינת 

 .IPv6לפרוטוקול 

 

  :טענה .6

נדרש לדחות   ובהתאמה  2020כי יש לדחות את אבן הדרך הראשונה לסוף דצמבר  המפעיל טוען  

 בשל הסיבות הבאות:  גם את יתר אבני הדרך שנקבעו בהוראות הרישיונות השונים

ובהתאם להוראות המשרד בוצעה הקפאה של שינויים מאז פרוץ משבר הקורונה,  .א

מרכזיים ברשת על מנת להפחית את פוטנציאל התקלות ולאפשר מיקוד של  טכנולוגיים

בתפעול ותחזוקה. לצורך יישום מלא של הוראות הרישיון בעניין   מרבית משאבי החברות

IPv6  החברה השונות    , נדרשים שינויים מרובים ברשתות(נייד, נייח ו-  ISP  )  ובכלל זה גם
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היצרנים השונים וכן בקישורים  בקישורים בין בעלי הרישיון השונים, בציוד הקצה של

מהוראות  של לקוחות עסקיים. תהליכים אלו הופסקו במהלך תקופה זו, כמתחייב

  המשרד.

דפוסי הצריכה של שירותי האינטרנט אינם צפויים להשתנות במהלך ההערכה היא ש .ב

עין. לפיכך, בעת הנוכחית, בה המשאבים העומדים לרשות החברה  ל התקופה הנראית

ביצוע הפיתוחים הנדרשים להיערכות ליישום  מוגבלים ולא ניתן להפנותם לצורך

בהיבט ההכשרה וההדרכות   הן בהיבטי הפיתוח והתמיכה הטכנולוגית והן)הפרוטוקול 

  (הנדרשות לצוותי התמיכה השונים

ש בדיקות והתאמות מול ספקי ויצרני ציוד הקצה חשש מאחר וחלק מהליך היישום דור .ג

היצרנים השונים לא יהיו ערוכים לתמיכה במועד המוצע בשימוע ועל כן אנו  רב כי

  .יותר סבורים שנדרשת דחיה ארוכה

היצרנים השונים לא יהיו ערוכים לתמיכה במועד המוצע בשימוע ועל  חשש רב כיקיים  .ד

   יותר. כן נדרשת דחיה ארוכה

 

 הטענה נדחית  :מענה

 1אנא ראו מענה לטענה מס' 

 

 :טענה .7

מגיפת הקורונה והנחיות משרד ועומסים רבים בשל אילוצים המפעיל טוען כי קיימים  

ל יתרת אבני הדרך להידחות  עוש  2021מבקש לדחות את אבן הדרך הראשונה לינואר  והבריאות  

התנהלות לשגרה סבירה  העובדים, הלקוחות והצפי לחזרת לטענת המפעיל אין . בהתאמה

של הרשת הם בראש סדר  תפקודיתהרציפות השירות וההבטחת איכות , ובעתיד הקרוב

 העדיפויות

 

 הטענה נדחית  :מענה

 1אנא ראו מענה לטענה מס' 
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