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 למתן  רשיונות בעליידי - על LMDS/WLLבטכנולוגית לשימוש  להקצאת תדרים מדיניות
  בזקרותייש

 
 כללי .1
 

 מטרה  1.1
 בטכנולוגיתלשימוש צאת תדרים להק,  במשרד התקשורתוהכללים הנהלים  מפרט אתסמך זה מ

WLL/LMDS במגמה לקצר ולייעל את ההקצאה נעשית  ;  בזק ישירות רשיונות למתן בעליידי - על
ובדרך זו לתרום להגברת התחרות ,  שרות ללקוחות באמצעותןמתןמשך זמן הקמת המערכות ו

תמסורת לשירותי  גם לצורכי יוקצו LMDSתדרים המתאימים לטכנולוגית . ופיתוח ענף התקשורת
 . נ"רט

 
 לפיתוח,  שר התקשורתי" כמדיניות עשאומצו"  קרולוועדת "כללים אלה נקבעו בהמשך להמלצות  1.2

 .והרחבת התחרות בענף התקשורת
 

, תחומי התדרים השונים,  אבחנה בין בעלי הרשיונות לסוגיהם השוניםים עושכללים אלה  1.3
 .ים השוניםרותי רלבנטיים של השעיקריםומאפיינים 

 
  אך 2001/2000 המשרד בשנים י"עערך שנ LMDS/א" לוקחים בחשבון את לקחי מכרז מפהכללים  1.4

 .   שר התקשורתי"שאומצו ע,  וועדת קרולהמלצותואת ,  הושלםלא 
 

 -: על העקרונות הבאים מבוססת ת התדריםהקצא  1.5
 

בשיטת , ים אלה חלים עליהם שוויוני לכל בעלי הרשיונות שכללבאופן בסיסית הקצאה .א
 ).'עורקי מיקרוגל וכד, כפי שמקובל בסימפלקס (ללא מכרז, ראשוןפונה ראשון יקבל 

 
צפיפות סקטורים וקיבולת (יעילות שימוש והעמסה  פי קריטריוני על הקצאה תוספת .ב

 ).גבוהה
 
 ).'וכד, אוניברסלי( פי סוג השירות הניתן על הקצאה תוספת .ג
 
 בעל רשיון  אשר הוקצו ל של תדרים  ביטול הקצאה או שינוי בתנאי הקצאה פשר  שיאמנגנון .ד

או , ) שימוש משותף בין בעלי רשיונות�דוגמת  ( באמצעותםפסיק את מתן השרותוהוא ה
 .לא עשה בהם שימוש הולם

 
בעלי רשיונות ל  שהוקצו של חלק מהתדריםביטול הקצאה  שיאפשר מנגנון .ה

 .יתמזגו/שיתאחדו
 
 .יהיה באחריותם הבלעדית, או האזורי בין בעלי רשיונות/תאום השימוש המשותף ו .ו
 
ואשר יקבעו , תנאים רגולטורים וטכניים נוספים הישימים לשימוש בתחומי תדרים אלה .ז

 .ברשיונות
 
 .ל בכיר לניהול ספקטרום ורישוי תדרים" סמנכ�" המנהל"זה  מסמך ב .ח

 
כללים אלה . פ"או לרש/ו)  'משטרה וכד, ל"צה(ות הבטחון  בכללי הקצאה לכוחדן אינו המסמך 1.6

 . שקולים מתאימיםפיעל , קבעו בנפרדי
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 עליהם  חלים הרשיונות שכללים אלה בעלי .2
 

 .א" כללי למתן שרותי מפרשיון בעלי  2.1
  מיוחדים למתן שרותי תמסורתרשיונות בעלי 2.2
 .נ" כלליים למתן שרותי רטרשיונות בעלי 2.3

 
 
  LMDS � ץ" גה62 תחום . 3
 
 

 כללי  3.1
 

 26.5 עד  24.5- החל מץ" גה2 הינו של )כבאירופה (בישראל  להקצאה" ברוטו "התחום .א
 .ץ"גה

 
  ואירופאיות, ITU-R-F748, Annex1 בינלאומיות של על פי המלצות, מיועד זה תחום .ב

T/R-13-02E CEPT ,טכנולוגית ליישומי ,שהמשרד אימץ LMDS)  PTMP לרבמנקודה -
 ).PTP (לנקודה מיקרוגל מנקודה לעורקי וגם מיועד, )נקודות

 
לאחר הורדת תחומי  (ץ"מה   2X896 הינו )כבאירופה ( בישראללהקצאה" נטו "התחום .ג

 ).הגנה
 
, דרך, ץ"מה  14X2 - מאפשרים הקצאה ברוחבי סרט שונים החל מהארופאים התקנים .ד

2x28  , 2x562  ועדx112שראל יהיה על פי תקנים אלההשימוש בי. ץ"מה. 
 
 ובעדיפות LMDS לייעד את התחום בעדיפות ראשונה לטכנולוגית הינה המשרד החלטת .ה

 .אם ידרש ויתאפשר, נ" נל עורקי מיקרוגלשניה ליישומי
 
 . ראשוניכל הקצאות התדרים תהיינה על בסיס  .ו

עם בעלי רשיון ( משותף או בלעדי יכול שהקצאות אלה יהיו על בסיס �לשם ההבהרה 
והכל כפי , או שילוב של התנאים שלעיל, אזורי או ארציויכול שיהיו על בסיס , )אחרים

 .שיקבע ברשיונו
 

   בזקרותי י רשיון למתן שלבעלי הקצאה  3.2
 

 .תמסורתנ ו"רט, א" בעלי רשיונות מפנכללים זו בקטגוריה .א
 
או שתי רצועות , ץ"מה 28X2 ה של רצוע�לבעל רשיון יהיה שיוקצה  הבסיסיהפס  הרוחב .ב

 .לפי דרישת בעל רשיון בתנאים כמפורט להלן, כאמור
 
 

 .  להקצאות בתחום תדרים זהתנאיםה 3.3 
 רצועה אחת  בעל רשיון יהיה רשאי לבקש הקצאה של -"הקצאה בסיסית" .א  

 בכל , הראשונה תוקצה על בסיס בלעדיהרצועה .  או שתים לכל היותר
ל בקשה להקצאת שתי  רצועות המנהל ישקול את הבקשה ויכול  במקרה ש.הארץ

שהרצועה השניה תוקצה על בסיס משותף או אזורי עד שבעל הרשיון יציג בפני המנהל  
 .שימוש יעיל  בשתי הרצועות שאז גם הרצועה השניה תוקצה לו על בסיס בלעדי
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 רשיון לבעל )עות כאמורבנוסף על שתי הרצו ( תדריםרצועת תוספת הקצאת ישקול המנהל .ב
 מיכולת ההעמסה 70%-כ (הוקצו לו ש התדרים  של  גבוהבהיקף העמסה למנהל שיוכיח

 ).המירבית
 
התחרות ושיקולים , סוג השירותיםיסוד  שיקולים הנוגעים ל על , מיוחדים במקרים .ג

עמד  תדרים לבעל רשיון שעדיין לא  רצועת המנהל ישקול הקצאת תוספת ,ענייניים אחרים
 יוקצו על שהתדרים יכולאולם במקרה זה , לעיל' בסעיף קטן ב ההעמסה הנדרש בהיקף
 .או אזורי, משותףבסיס 

 
 אולם,  הנקודותלריבוי  מהמרכזלשידורישמש ) ץ" גה25.5 � 24.5 (פס התדרים הנמוך  .ד

.  בקשות של בעלי רשיונות לשינוי פרמטר זהאם יתקבלו , המשרד ישקול שינויים בכלל זה
 ). באופן חופשילפעולאו למשל לאפשר לכל בעל רשיון , קביעה הפוכה(

 
אך ורק למטרת מתן שירותי  בזק , בעל הרשיון יהיה רשאי לעשות שימוש בתדרים אלה .ה

 .המותרים לו על פי רשיונו
 
 �  יוכלו להשאיר לשימושם רק תחום תדרים שהוקצה לאחד מהםשיתמזגו רשיונות בעלי .ו

שיהיו , תנאיםו במקרה כזה יקבע.  להם מבין התחומים  שהוקצורחב ביותר התחום האת 
מתכונת הסבת לקוחות לגבי ,  יתרת התדריםהחזרתגבי ל, חלק מתנאי אישור המיזוג

 . כאמור להסבהזמנים ולוח  שיוחזרומתחומי התדרים 
 
 בסעיף הקצאה בסיסית אחת כאמור רק שיש לו יותר מסוג רשיון אחד יקבל רשיון בעל .ז

 במסגרת שירותי הבזק שהוא רשאי לתת  שימוש לעשות יוכל בפס זה הוא  . לעיל' קטן א
 שקיבל גם רשיון מיוחד נ" בעל רשיון רט�לדוגמא  (בהתאם לכל סוגי הרשיון שבידו

בהן שימוש במתן  לעשות רשאי יהויהרצועה אחת עד שתים כאמור לעיל לתמסורת יקבל 
 ).הרשיונותשירותיו במסגרת שני סוגי 

 
 בכפוף צורך מתן שירותי בזק לתקופת רשיונו לשימוש בעל הרשיון ליוקצו התדרים .ח

, דרישות למתן שרות אוניברסלי, דרישות להעמסת תדרים- כגוןהרשיון בתנאי לעמידה
וכן עמידה בתנאים אחרים מהותיים ',  לפריסת מערכת וכד,רותי למתן שאחרותדרישות 

 .דיניות הקצאת תדרים כפי שתהיה מעת לעתובכפוף למ, של הרשיון
 
  25%-יעשה שימוש  בתדרים בהיקף שיפחת מ, ) שנים3(בעל רשיון שבתום  שלוש שנים  .ט

יהיה המנהל רשאי לבטל בתום התקופה האמורה את הקצאות  , מיכולת העמסה מירבית
טעמים מ, המנהל רשאי, על אף זאת. רצועות התדרים שלא ינוצלו באופן יעיל כאמור

, 25%לבטל הקצאה של רצועות תדרים אשר נעשה בהם שימוש בהיקף שיעלה על , מיוחדים
 .או לאחר תקופה קצרה מהאמור 

בעל הרשיון ישא בעלות ובאחריות הכרוכה בביצוע כל פעולה , במקרה של ביטול הקצאה 
 או צמצום/או הסבת תדרים ו/ו, לרבות הפסקת השירות, שידרוש המנהל מבעל רשיון

 .זוגות
 
אולם , בלעדי לעיל על בסיס כאמור תהיה הבסיסית לשימוש בעל רשיון  התדרים הקצאת .י

 מיוחדים יוכל המנהל להקצות גם את במקרים, לעיל' למרות האמור בסעיף קטן א
 פי כללים שיקבעו על ידי על משותף על בסיס) רצועה או שתיים(ההקצאה הבסיסית 

היקף ,  על ידי בעל הרשיוןלהינתןלסוג השרות העומד , תרבין הי, המשרד ברשיונו בכפוף
 . העמסהוקריטריוניאזורי השרות  , השרות

 
 זוגות שימוש בתדרים אחרים ליישומי עורקי מיקרוגל והמבקש לקבל העושה רשיון בעל .יא

 המנהל י" עששיידריכול , )LMDS( בטכנולוגית שידור מנקודה לריבוי נקודות תדרים
בפריסת לוח זמנים ,  בתדרים הישנים והחזרתם למשרדשהשימו של הפסקת  תוכניתלהציג

 . ידו ותאושר על ידי המנהלעלשתוצע 
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 לבעלי הרשיונות השונים עם ההקצאה הבסיסית כל מאמץ להקצות את יעשה המנהל .יב
כך שההקצאה ,  הרשיון על פי הכללים שפורטו לעיללבעלמרווחים שיאפשרו הרחבה בעתיד 

 ).ץ" מה84X2 של מירבית רציפות( רציפה שלו תהיה
 

 
 WLL � ץ" גה3.5 תחום .4
 

 .ץ"מה 3600 עד 3400 בתחום של ץ" מה200-כ הינו באירופה להקצאה" ברוטו "התחום .א
 
לישומי , שהמשרד מאמץ , CEPT T/R-14-03Eפי המלצת   על , מיועד תדרים זה תחום .ב

 ). נקודה לרב נקודות-WLL) PTMPטכנולוגית 
 
   .ץ" מה72 הינו בישראל להקצאה" נטו "התחום .ג
 
דרך   , ץ" מה2x1.75-התקנים האירופאים מאפשרים הקצאה ברוחבי סרט שונים החל מ .ד

2x3.5 ,2x7 ,2x14 , 2ועדx28המשרד  .השימוש בישראל יהיה על פי תקנים אלה. ץ" מה
 .TDDישקול גם בקשות להפעלת ציוד בטכנולוגית 

 
על פי תקנות  שרשיונם ניתן א" מפרשיון יוקצו רק לבעלי ים בתחום זהתדר, בעקרון .ה

 .א"המפ
 
 .  ץ"מה 12X2 יהיה לבעל רשיון הבסיסי רוחבה .ו

כ "סה, ועוד תחומי הגנה מול מערכות מסוג אחר כל פס 2x1.75 של  פס בסיסייםרוחבי 6(
12X2ץ" מה.( 

 .ראשוניכל הקצאות התדרים תהיינה על בסיס   
עם בעלי רשיון  (משותף או בלעדי יכול שהקצאות אלה יהיו על בסיס �רה לשם ההבה

והכל כפי , או שילוב של התנאים שלעיל, אזורי או ארציויכול שיהיו על בסיס , )אחרים
 .שיקבע ברשיונו

 
. המנהל ישקול הקצאת תדרים גם לבעלי רשיון אחרים למתן שירותי תקשורת נייחת .ז

או תנאים אחרים ככל שיקבע /ו, היה ברוחבי פס צרים יותרבמקרה זה ההקצאה יכול שת
 .המנהל

 
ישימים גם לתחום תדרים ' למעט תת סעיף יב,  לעיל3.3כל התנאים המפורטים בתת סעיף  .ח

 .זה
 

  LMDS - נוספים בעתיד לתדרים תחומי . 5
 

 ובהנחה ץ" גה26 בתחום LMDS השימוש בישראל בטכנולוגית חדירת ועל פי בעתיד .א
 נוספיםהמשרד ישקול לאפשר שימוש בתחומי תדרים , שהשימוש בתחום יהיה בהיקף רחב

 .בטכנולוגיה זו
 
שאירופה וישראל שייכות  (I אחר התקינה העולמית ובעיקר באזור המשרד כך עוקב לשם .ב

 להקצאת תדרים בעתיד לשימושי תקשורת אזרחית בפס רחב  ויבחן אפשרויות)אליו
 .ובתחומי תדרים נוספים, ץ" גה42או /ו 28 התדריםבתחומי 

 
 
 

 משה גלילי  
                                                                                                       המשנה למנהל הכללי

 ל בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים"וסמנכ


