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 לכבוד
 רשימת תפוצה  

 
 

 שלום רב, 
 
 

 החלטה  -תיק שירות עדיפות לנותני שירותים חיוניים  הנדון:
 
 

שירות    2021ביוני    22ביום   .1 "תיק  בנושא  שימוע  התקשורת  משרד  "  MCPTTפרסם 

תיק   בר"א  והרט"ן  הרט"ן  ברישיונות  לקבוע  בבחינת האפשרות  לסייע  כדי  )"השימוע"(, 

דיפות לנותני שירותים חיוניים שיגדיר את אופן מתן השירות על ידי  שירות לעניין מתן ע

 בעל הרישיון באמצעות שירות על גבי רשת הסלולר המסחרית הקיימת.

לבעלי   .2 לאפשר  המשרד  החליט  לשימוע,  שהתקבלו  ההתייחסויות  כלל  בחינת  לאחר 

שירות   את  לספק  בכך  המעוניינים  בר"א  והרט"ן  הרט"ן   MCPTT (Missionרישיונות 

Critical Push to Talk)    שירות תיק    PoC (PTT over Cellular)ואת  פי  על  מתועדף, 

 שירות עדיפות לנותני שירותים חיוניים )"תיק השירות"( כמפורט בנוסח המצ"ב בנספח ב'.

תיק השירות מונה את נותני השירותים החיוניים ומסדיר את אופן מתן השירותים על ידי   .3

שירות על גבי רשת הסלולר המסחרית הקיימת. להלן עיקרי תיק    בעל הרישיון באמצעות

 השירות: 

 מתועדף.  PoCאו שירות  MCPTTשירות   -בשני אופנים   PTTאספקת  .א

 אספקת שירותי דיבור והודעות טקסט בלבד. .ב

מכלל    3%מגבלה של אספקת השירותים לכמות משתמשי קצה שלא תעלה על   .ג

 שיספק את השירות. משתמשי הקצה של בעל הרישיון 

 השירות יינתן לנותני השירותים החיוניים המפורטים בתיק השירות בלבד.  .ד

 שימוש במנגנוני תעדוף תומכים ברשת הסלולר.  .ה

 מסירת מידע עיתי למשרד לתקופה קצובה.  .ו

 מצ"ב בנספח א' עיקרי ההתייחסויות לשימוע ומענה המשרד אליהן.  .4
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מתועדף, יפנה לאגף רישוי    PoCאו שירות    MCPTTבעל רישיון שמעוניין לספק שירות   .5

מתועדף לרשימת השירותים    PoCו/או   MCPTTבכיר במשרד בבקשה להוסיף את שירות  

 ברישיונו. 

 
 

 
 

                                                                                                         

 
 
 

 קים:העת

 ד"ר יועז הנדל, שר התקשורת

 המשנה למנכ"לית ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת מר מימון )מוני( שמילה,  

 ברוריה מנדלסון, היועצת המשפטית )בפועל(, משרד התקשורת גב' 

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל )כלכלה(, משרד התקשורת -עופר רזד"ר 

 )רישוי(, משרד התקשורתגדעון שטרית, מנהל אגף בכיר מר 

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

 , משרד התקשורת ראש ענף רגולציה, מינהל כלכלה, מר אריאל שטיינר

 מר אורנן שטיינברג, עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד התקשורת 

 משרד התקשורת  מר אסף אברהם, מנהל תחום מספור וחירום, מינהל הנדסה,

 מר אלי לוי, מנהל תחום אסדרה ורישוי, אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת 
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 ההתייחסויות לשימוע ומענה המשרד   -נספח א' 

 

 :שימוע ההתייחסויות שעלו ב  לעיקרי  המשרדמענה   להלן

ה:  טענה .1 פיתוח מערכות  ה   MCPTTבמדינה,    LTE-לצד  בא במקום מערכות   LMR- אינו 

ופרטיות ומתן עדיפות  מסחריות    LTEואינו פותר את סוגיית התדרים למערכות אלו. מערכות  

הסלול נתונים,  באתרי  העברת  לצורך  וההצלה  הביטחון  לגופי  נדרשים  אכן  המסחריים  ר 

ק מערכות  אירוע,  רודף  אירוע  בה  ישראל  במדינת  זאת,  עם  יחד  וכו'.  תמונות  שר וידאו, 

העיקרי   התקשורת  צינור  ולהיות  להמשיך  חייבות  ושרידות  פרטיות  עצמאיות,  ייעודיות 

  LTE-בשגרה וחירום. ישנם גם פתרונות מתוקננים וישימים לקישור ושילוב בין מערכות ה

 . LMR-וה

אינו    :מענה השירות  )תיק  השירות  תיק  מגבולות  חורגת  היא  שכן  מתקבלת,  אינה  הטענה 

 .או בכלל בעולם ספקטרום התדרים( LMR-עוסק ברשתות ה

הצרכני.  :  טענה .2 בשימוש  ולא  הביטחון  שירות  נותני  מצד  ה"מסחרי"  בפן  עוסק  השימוע 

באירועים המוניים יש עומס על התשתיות, כפי שצוין בשימוע, דבר המביא לקריסת הרשתות  

די  בקרב ציבור המשתמשים. מבקשים שתילקח בחשבון עדיפות למתן אפשרות לצלצל למוק

אסון,   בזמן  וכך  וחילוץ(  הצלה  גופי  אש,  כיבוי  )משטרה,  לנכון  יראה  שהמשרד  כפי  חירום 

העדיפות הראשונה תהיה התקשרות של האזרח לגופים שיוכלו לעזור בסיוע ראשוני בזירה  

 בשעת צרה. 

לתיק    מענה: קשר  בלי  השירות.  תיק  מגבולות  חורגת  היא  שכן  מתקבלת,  אינה  הטענה 

בימים אלו המשרד בוחן את הנושא של מתן עדיפות לשיחות יוצאות למוקדי שירותי  השירות,  

 .  החירום הציבוריים

בשיתוף    :טענה .3 משתתפים,  רבי  כאירועים  יסומנו  מסוימים  אירועים  כי  לקבוע  ניתן  אולי 

פעולה עם המשרד לביטחון פנים, ובכך יתוגברו המוקדים באופן בטוח וכן הגופים יתבקשו  

של שעות מענה, יחס כח האדם וכו' בכדי למנוע את "חכמת הבדיעבד" ולהרגיל    להפיק דוח

 . את הגופים לפעילות נכונה

הטענה אינה מתקבלת, שכן היא חורגת מגבולות תיק השירות. משרד התקשורת אינו    :מענה

חברות   לעניין  שלהם.  השירות  מוקדי  של  זה  ובכלל  הראשונים  המגיבים  של  הרגולטור 

הרי קשר    התקשורת,  ללא  רישיונן  בתנאי  לעמוד  וצריכות  המשרד  ידי  על  מפוקחות  שהן 

זה לנתח מראש אירועים אשר בהם עלול להיווצר קושי במתן   ובכלל  לאירוע כזה או אחר 

 .  שירות למשתמשי קצה ולתגבר בהתאם, כך שיעמדו בתנאי הרישיון

לא יעלה על    TMCPT-השימוע קובע כי שיעור משתמשי הקצה המנויים לשירות ה  :טענה .4

מסך משתמשי הקצה של בעל הרישיון. מנגנוני התעדוף המוזכרים בתיק השירות ייכנסו    3%

- לתוקף במצב עומס קיצוני על האתר. במצב זה, אין משמעות לכמות משתמשי הקצה של ה

MCPTT    הקצה משתמשי  לכמות  משמעות  אין  ובוודאי  באתר,  שימוש  לעשות  המנסים 

 .יון הכוללת של אותו בעל ריש 
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מספר    :מענה או  אחד  אתר  על  קיצוני  עומס  במצב  מדובר  כאשר  מתקבלת.  אינה  הטענה 

אתרים בודדים, כמובן שיש משמעות לכמות משתמשי הקצה המתועדפים המנסים לעשות  

שימוש באתר. ככל שכמות זו תהיה גדולה באופן בלתי סביר, הסבירות של משתמשי קצה  

א אכן  נמוכה.  תהיה  שירות  לקבל  מתועדפים  הקצה  שאינם  משתמשי  לכמות  משמעות  ין 

מדינתי, בו יש חשש -הכוללת של בעל הרישיון במצב זה. אבל, אם מדובר על אירוע חירום כלל

  QCIלעומס על כלל הרשת, במקביל לעומסים במספר רב של אתרי קצה סלולריים, מנגנון  

אינסופית של מכשירי קצה המשתמשים בשירות   יוכל לתת מענה לכמות    או  MCPTTלא 

PoC "( השירותים המתועדפיםמתועדף.)" 

קביעת מגבלת משתמשי קצה לשירות חדש, הנגזרת ממספר משתמשי הקצה הקיימים    :טענה .5

באותה עת אצל בעל הרישיון, מקבעת את יחסי הכוחות בשוק, פוגעת בתחרות ופוגעת בבעלי  

להם   מאפשרת  איננה  שהיא  כיוון  יותר,  קטנים  וללא  רישיונות  בתחום,  להתבסס/לגדול 

 הצדקה הנדסית. 

ובמידה ועל אף האמור המשרד עדיין סבור כי יש מקום לקבוע מגבלה על מספר   לחלופין, 

המשתמשים בשירות, יש לקבוע מספר קשיח, שיהיה זהה לכל בעלי הרישיון, ללא אבחנה,  

לקבוע   ניתן  לדוגמה,  כך  שלהם.  הקיימים  הקצה  משתמשי  במספר  תלות  שיעור  וללא  כי 

 . 100,000המשתמשים בשירות, אצל כל בעל רישיון, לא יעלה על  

הטענה אינה מתקבלת. בהמשך למענה לסעיף הקודם, כאשר מדובר על אירוע חירום    :מענה

מדינתי, בו יש חשש לעומס על כלל הרשת, ובפרט על ליבת בעל הרישיון שתוכננה ביחס  -כלל

כך שכמות משתמשי הקצה המתועדפים תשמור  ישיר לכמות משתמשי הקצה, יש חשיבות ל

למשתמשי   אחיד  מספר  קביעת  מתועדפים.  שאינם  הקצה  משתמשי  למול  מסוים  יחס  על 

הקצה המתועדפים עלולה ליצור מצב שאחוז המשתמשים הללו מתוך כלל משתמשי הקצה  

 של בעל רישיון שיש לו כמות משתמשי קצה קטנה, יהיה גדול מאוד. 

כי האסדרה המוצעת מאוזנת ולא פוגעת בתחרות, שכן לכל בעל רישיון  בנוסף, המשרד סבור 

אשר   שלו  הכללית  הקצה  משתמשי  מצבת  את  ולהגדיל  מנויים  להרכיש  האפשרות  קיימת 

 . תאפשר לו לספק את השירותים המתועדפים למשתמשי קצה רבים יותר

בוה מדי ועלול  מכלל משתמשי בעל הרישיון( הוא ג 3%י המשרד )ל ידההיקף המוצע ע  :טענה .6

לגרום לכך שבאירועים מרובי קהל לא כל הגורמים החיוניים שאמורים לקבל עדיפות יוכלו  

לקבל את העדיפות. הפחתת היקף משתמשי הקצה המתועדפים מתוך כלל משתמשי הקצה  

יביא לכך שהסיכוי שיהיו נוכחים באירוע כלשהו כמות של מכשירי קצה בעלי עדיפות העולה  

ל האתרים הסמוכים הינה נמוכה יותר. משכך, אנו סבורים כי נכון להגביל את  על הקיבולת ש

 . בלבד 1%-שיעור משתמשי הקצה שיקבלו עדיפות ל

הטענה אינה מתקבלת. הסבירות לקבלת שירות לכלל משתמשי הקצה המתועדפים    :מענה

חירום  תלויה בראש ובראשונה בפריסת משתמשי הקצה של נותן השירות החיוני בעת אירועי  

ל בהתאם  תתוכנן  של   SLA-אשר  בודד  אחוז  גם  השירות.  מספק  הרישיון  בעל  שיאפשר 

משתמשי קצה מתוך כלל משתמשי הקצה של בעל רישיון גדול )שיש לו מיליון משתמשי קצה  

לפחות( הינו מספר גדול של משתמשי קצה מתועדפים אפילו אם רק חלק קטן מהם יתרכז  

 . בתא שטח מצומצם
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, הואיל ויישום    5ובדור    4יש להגדיר שיישום העדיפות ברשת יתבצע אך ורק בדור    :טענה .7

 . הקדימות במשאבי הרדיו מורכב מבחינה הנדסית

ורק בטכנולוגית    :מענה ומעלה.  4)דור    LTEהטענה מתקבלת. תיק השירות מתייחס אך   )

השירות אינו  בשנים הקרובות, תיק    3-ו  2לאור זאת שהמשרד החליט על סגירת רשתות דור  

 . רלוונטי לדורות אלו

תיעדוף, מכל סוג שהוא, הנו משאב יקר ומוגבל אשר דורש השקעה שמבוצעת על ידי    :טענה .8

גם   השירות  את  להציע  לחברות  לאפשר  יש  לכן,  הרישיון(.  )בעלת  פרטית/ציבורית  חברה 

)או לכל גורם אחר( ולגבשיללקוחות עסקיים, כפי שהוא יוצע לגופים הב  מדיניות    טחוניים 

 .MCPTT-מלאה לנושא תעדוף ברשת שתטפל גם בשירותים אחרים בנוסף ל 

לעניין הטענה שיש לאפשר לבעל רישיון לספק את השירותים המתועדפים ללקוחות    :מענה

עסקיים שאינם ברשימת נותני השירותים החיוניים המורשים להשתמש בשירות זה, המשרד 

דפים על ביצועי הרשתות לאורך זמן ולכן בשלב  מבקש לבחון את השפעת השירותים המתוע

זה השירות יהיה מוגבל לרשימת נותני השירותים החיוניים המנויים בתיק השירות. לעניין  

שאינם   מתועדפים  שירותים  לספק  רישיון  לבעל  לאפשר  שיש   PoCאו    MCPTTהטענה 

 . מתועדף, הטענה אינה מתקבלת שכן היא חורגת מגבולות תיק השירות

ה  3בסעיף    :טענה .9 מפורטים  השירות  תיק  בתקינה.  QCI- לטיוטת  שהוגדרו  אנחנו    כפי 

תנאים. הסיבה לכך    אחרים, כל עוד מדובר באותם  QCIמבקשים להוסיף כי ניתן יהיה לספק  

הללו ועדיין הגורמים המוסמכים    QCI-היא שייתכן וקיימים ציודים בשטח שאינם תומכים ב

 .MCPTTלפי נספח א' יהיו מעוניינים בשירות 

שהוגדר בתיק השירות    QCI-יהיה על פי ה  MCPTTהטענה אינה מתקבלת. שירות    :מענה

. לחלופין, כדי לאפשר את מתן השירות באופן מיידי לנותני השירותים  3GPPבהלימה לתקן  

כפי שנקבע    MCPTT-רי הקצה שלהם לא תומכים בהחיוניים המנויים בתיק השירות שמכשי

וכדי לא לגרום להם להוצאות כספיות כבדות של החלפת מערכת ומכשירי קצה,  בתקינה, 

ים המוגדרים  - QCI-מתועדף המאפשר שימוש בכל אחד מה  PoCניתן יהיה לספק להם שירות  

 .3GPP- על ידי ה

 MCPTTכים באופן מלא בשירות  בעולם ישנן מעט מאוד אפליקציות ושירותים התומ  :טענה .10

ע  ידכפי שהוגדר  תדרוש    MCPTTלפחות. תמיכה בפרוטוקול    Rel-13בגרסת    3GPP- י הל 

)לדוגמא,   בתקן  תמיכה  של  ההנדסי  בפן  הן  התקשורת,  חברות  מצד  ניכרות  השקעות 

וכדו'( והן   IMSהתבססות על שרתים פיזיים בלבד, הפעלת המערכת על בסיס ארכיטקטורת  

במערכות  באינטגרצי להשתמש  כיום  כבר  שניתן  בעת  בו  השונים.  המפעילים  בין   PTTה 

קיימות תוך מתן עדיפות עבורן. אחרת ייווצר מצב שבו חברות הסלולר מלכתחילה לא יתמכו  

מאוד    MCPTT-ב יקר  יהיה  שהפתרון  או  יעדיה  את  תשיג  לא  המתוכננת  האסדרה  ובכך 

ש פתרונות זולים יותר ורחבים יותר. לנוכח  ללקוחות הסופיים עד כדי כך שהם יעדיפו לרכו

 . המסופק על רשת הסלולר PTT-כל האמור, הקדימות צריך שתתאפשר במסגרת שירות ה

תקן   יפל ע MCPTTהטענה מתקבלת. המשרד יאפשר לבעל הרישיון לספק הן שירות  :מענה

Rel-13  לפחות והן שירותPoC מתועדף כפי שמוגדר בתיק השירות . 
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למנגנונים    :טענה .11 התייחסות  אין  השירות  תיק  וDynamic QoS modificatבטיוטת   , -

evolved Multimedia Broadcast Multicast Service (eMBMS)  אנחנו מבקשים להוסיף .

 . אותם לתיק השירות

ות עצמה אלא מנגנונים  המשרד לא רואה במנגנונים האלה מנגנונים למימוש העדיפ  :מענה

משלימים בלבד ולכן מבחינת המשרד אין מניעה לעשות שימוש במנגנונים אלה כחלק ממתן  

 . השירותים המתועדפים כל עוד אין סתירה להוראות תיק השירות

רשימת הגופים הזכאיים לשירות היא רשימה סגורה. אנחנו חושבים שייתכנו מקרים    :טענה .12

כרגע )לדוגמא, גוף אבטחה של מפעל לחומרים מסוכנים( ולכן מציעים  שלא נלקחו בחשבון  

משיקולים   קונקרטיים  מקרים  יאשר  רלוונטי  אחר  גורם  או  שהמשרד  אפשרות  שתתווסף 

 . מיוחדים

לאומית(.    :מענה חירום  )רשות  רח"ל  עם  בשיתוף  גובשה  בשימוע  שהוצגה  הגופים  רשימת 

בקשה   להגיש  הרישיונות  לבעלי  מאפשר  נותני  המשרד  לרשימת  גופים  להוספת  מנומקת 

 . השירותים החיוניים, הבקשה תיבחן ותתקבל החלטה בעניין
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 נספח ב'

 עדיפות לנותני שירותים חיוניים  -תיק שירות 

1. "( יהיה רשאי לספק את שירותי התקשורת  בעל רישיוןבעל רישיון רט"ן או רט"ן בר"א   )"

 "(: המתועדפיםהשירותים שלהלן )"

 .MCPTTשירות  .א

 מתועדף.  PoCשירות  .ב

 . LTE-השירותים המתועדפים יינתנו על גבי רשת ה .2

 השירותים המתועדפים יכללו שיחות קוליות והודעות טקסט בלבד.  .3

נותני  השירותים המתועדפים יינתנו לנותני השירותים החיוניים המפורטים בנספח א' בלבד )"  .4

 "(.השירותים החיוניים

כיסוי הרשת, זמינות הרשת, שרידות הרשת וכן אופן אבטחת המידע לשירותים המתועדפים   .5

 ייקבעו בהסכם בין בעל הרישיון לנותני השירותים החיוניים שמבקשים לקבל את השירות. 

מסך משתמשי הקצה   3%שיעור משתמשי הקצה בשירותים המתועדפים )ביחד( לא יעלה על  .6

 של בעל הרישיון. 

מתועדף יוכל להינתן ללא    PoCומעלה. שירות    3GPP Rel.13-יהיה תואם ל  MCPTTשירות   .7

 תאימות כזו. 

 בעל הרישיון רשאי להשתמש במנגנוני תעדוף לשירותים המתועדפים על פי העקרונות שלהלן:  .8

 ACB -מנגנון בקרת גישה   .א

של    14-12בהתאם לתקינה, בעל הרישיון רשאי לאפשר שימוש במחלקות   (1

לנותני השירותים החיוניים. בעל הרישיון אינו    ACBה  מנגנון בקרת הגיש 

 רשאי לתעדף בין מחלקות אלו. 

לגבי המשתמשים שאינם משתמשי השירותים   (2 לקבוע  רשאי  בעל הרישיון 

את אופן השימוש במנגנוני בקרת הגישה,    9-0המתועדפים במחלקות הגישה  

ולפרק הזמן המוגדר לחסימה   לגישה לתא  זו,  בהתייחס לאחוז הנחסמים 

 ובלבד שלא יהיו עדיפויות בין משתמשים אלו. 

הגישה   (3 מחלקות  כך    14-12משתמשי  הסלולרי  לתא  בגישה  ייחסמו  לא 

שאינם   המשתמשים  מכל  יותר  גבוהה  תהיה  עבורם  הזמינות  שסבירות 

 משתמשי השירותים המתועדפים. 

 ARP - מנגנון בקרת קבלה לשירות  .ב

1) Pre-emption  -    המתועדפים השירותים  להתחבר  משתמשי  המבקשים 

שירות ה לירידה באיכות  יכולים לגרום  של    Data-לשירותים המתועדפים 
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משתמשים שאינם משתמשי השירותים המתועדפים, אך לא לנתק אותם  

 .VoLTEאו לגרום לירידה באיכות השירות של משתמשי שירות  

 

 

2) Vulnerability  -    משתמשי השירותים המתועדפים לא ינותקו או יחוו ירידה

המתועדפים   השירותים  משתמש  שאינו  משתמש  בגלל  השירות  באיכות 

 המנסה להתחבר לשירות. 

 (QoS Classesהקצאת משאבים ומחלקות איכות השירות ) .ג

בעל הרישיון חייב להשתמש במאפייני איכות שירות    -  MCPTTעבור שירות   (1

 :3GPP-כפי שמוגדר על ידי ה MCPTTהמיועדים לשירות 

 .QCI 65של המשתמש יוגדר   Voiceעבור תעבורת  (א

 . QCI 69( יוגדר  Signalingעבור תעבורת הודעות/איתותי הרשת ) (ב

 .QCI 70עבור תעבורת הודעות טקסט יוגדר   (ג

שירות   (2 בכל אחד מה  - מתועדף    PoCעבור  רשאי להשתמש  - בעל הרישיון 

QCI - 3-ים המוגדרים על ידי הGPP. 

בעל רישיון שמספק שירותים לפי תיק שירות זה ידווח לאגף הנדסת תקשורת של המשרד על   .9

כמות משתמשי הקצה של השירותים המתועדפים ברשת שלו בחלוקה לפי נותני השירותים  

הרישי  בעל  להם.  הניתן  והשירות  באמצעות  החיוניים  למשרד  האמור  המידע  את  ימסור  ון 

 ועד בכלל:    2023בינואר  1הדואר האלקטרוני במועדים כמפורט להלן, והכול עד ליום 

 ; 2022בינואר  1באופן חצי שנתי, החל מיום   .א

ימים מהיום שבו נותן שירות חיוני חדש חותם על הסכם התקשרות עם בעל    14בתוך   .ב

 הרישיון לקבלת השירות. 
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 החיוניים שתיק השירות יכול לחול עליהם  שירותיםה נותני רשימת  -א'  נספח

 AC הגוף שנותן שירות חיוני  #

 12 צה"ל   .1

 12 משטרת ישראל   .2

 12 שירות הביטחון הכללי   .3

 13 רכבת ישראל   .4

 13 אביב(- רכבות קלות )ירושלים ותל  .5

 13 נמלי ים   .6

 13 נמלי תעופה   .7

 13 חברת החשמל   .8

 13 תאגידי מים   .9

10.  
חברות תקשורת )בעלות רישיון  

 כללי( 
13 

 14 צוותי רפואה דחופה   .11

 14 כב"ה   .12

 14 בתי חולים   .13

 14 רשויות מקומיות   .14
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