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     תש"פ  ה'  באלול                                                                                                                              
 2020   באוגוסט   25                                                

 
 לכבוד      לכבוד 

 גב' לירן אבישר בן חורין, המנהלת הכללית   שר התקשורת -יועז הנדל  חה"כ 

  

 שלום רב, 

 המלצה  - ( בעלת קיבולת גבוהה מאודמתקדמת )רשת הנדון: 

פס מתקדמות בפרישה    רשתות תקשורת רחבות  שם לו למטרה לעודד פרישת"(  המשרדהתקשורת )"משרד   .1

המטרה היא להביא  .  והכל לטובת רווחת הציבור בישראל   בריאה  תחרותבד בבד עם קיומה של  ארצית  

התחרות    לתמוך ולעודד אתוכן  תקשורת מודרניות וחדישות,    פרק זמן קצר לפרישה והפעלה של רשתותב

 הנייח.  בשוק

"( במסגרתו  השימוע)"  1משרד שימוע בנושא "רשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד" ה פרסם    2020ביוני    11ביום   .2

מאוד   גבוהה  קיבולת  בעלת  פס  רחבת  אולטרה  מתקדמת  רשת  לאפיון  קריטריונים  לקבוע  המשרד  ביקש 

רחבת)" "אולטרה  מתקדמת",  שירות  פס-רשת  לאספקת  טכנולוגיות  בתמהיל  שימוש  לאפשר  מנת  על   )"

   .מתקדמתברשת 

הבין  15ביום   .3 הצוות  הגיש  רחבות- ביולי  אולטרה  תקשורת  תשתיות  פרישת  מדיניות  לבחינת  פס  -משרדי 

  20ביום  ואושר  "(, אשר אומץ  הצוות  דו"חדו"ח סופי לשר התקשורת )"  )"הצוות"(  נייחות במדינת ישראל  

, במסגרת  טיוטת הצעת  2020ביולי    2לכך פורסמה להערות הציבור ביום    בנוסף, במספר שינויים.  2020ביולי  

החלטה שעניינה שינויים מבניים בתכנית הכלכלית לתקציב המדינה הקרוב, טיוטת הצעת החלטת ממשלה  

רים(,  "(. לפי טיוטת החלטת הממשלה יתוקן  חוק התקשורת )בזק ושידוטיוטת החלטת הממשלהבנושא )"

 באופן שיטמיע את המלצות הצוות ובתוך כך יסדיר את העקרונות לפרישת רשת מתקדמת.  1982-התשמ"ב

)א( לטיוטת החלטת הממשלה, במסגרת תיקון החוק כאמור תוגדר רשת אולטרה רחבת פס כרשת  1לפי סעיף   .4

FTTH   שורת. כמו כן,  או שוות ערך לה מבחינת רמת השירות בהתאם לקריטריונים עליהם הורה שר התק

חודשים קריטריונים לעניין רשת    3לטיוטת הצעת החלטת הממשלה, יגדיר שר התקשורת תוך    3לפי סעיף  

זה עם המלצות הצוות כפי שאומצו על   ןלעניי פס. טיוטת החלטת הממשלה עולה בקנה אחד -אולטרה רחבת

מתקדמת  רשת  הגדרת  לעניין    המוצעיםקריטריונים  בהמלצה זו נפרט את הידי שר התקשורת ועם השימוע.  

 . האמור בטיוטת החלטת הממשלה  3כאמור בסעיף  (פס-אולטרה רחבת)

  

 
", לאחר בחינה נוספת של אופן ההגדרה המתאים לעניין נמצא נכון להתייחס  לת קיבולת גבוהה מאודהתייחס ל"רשת בעהשימוע   1

 ". רשת מתקדמתל"
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על סיבים אופטיים ולכן    במלואןכי קיימת חשיבות רבה, ככלל, בהקמתן של רשתות המבוססות    אנו סבורים  .5

התועלות ברשת  עם זאת,  עמדת המוצא היא שסטנדרט האיכות הבסיסי הוא כזה המאפשר רשתות כאלו.  

רחבת  לספק-אולטרה  שביכולתה  הגבוהות  השירות  מרמות  נובעות  במספר  ,  פס  להתאפשר  עשויות  אשר 

חופש פעולה לכל מפעיל לבחור את תמהיל הטכנולוגיות באמצעותן הוא  . לכן, מתוך רצון לאפשר  טכנולוגיות

לת לספק רמות שירות שקולות לרשת  , על ההגדרה לכלול כל תשתית קווית שמסוג מספק שירות ללקוחותיו

FTTH  . 

לרשתות נחושת וכבלים )קואקס( קיימות מספר מגבלות  מספקת רוחב פס אולטרה מהיר.    FTTHרשת סיבים   .6

הפוגעות בביצועיהן. רשתות הנחושת והכבלים סובלות מניחות, ולכן המהירות יורדת ככל שהמרחק גדל.  

  20נע סביב  GPONח משופר משמעותית: לדוגמה, הטווח של לעומת זאת, טכנולוגיות הסיבים מספקות טוו

 ק"מ.  

מפת דרכים ברורה    וקיימת  10Gbpsסימטריות של    מהירויות  ותציע מכבר  טכנולוגיות סיבים  כאמור בשימוע,   .7

 באיור הבא:   כמתוארברורה    50Gbps-ו  PON  25Gbpsמהירויות רשתות    לתקנים חדשים. מפת הדרכים עבור

 

 ( Analysys Mason, 2020. אבולוציית רוחב הפס של נחושת, כבלים, סיבים וטכנולוגיות אלחוטיות )מקור: 1איור 
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לכלול פתרונות המציעים קיבולת של    FTTHמפת הדרכים העתידית עבור   .8 .  עבור מפעילי  25Gbpsעשויה 

EPON  ,נמצאים ברובם בסין, יפן ודרום קוריאה, אמור היה להסתיים תקן  הIEEE 25G/50G-EPON    בסוף

לפיתוח  2019 מתמשכת  עבודה  גם  יש   .50GPONה  .-  ITU    זו לטכנולוגיה  הסטנדרטיזציה  בתהליך  החל 

של  ווה   2018בפברואר   הראשונה  במחצית  אותה  להשלים  צפוי  של  2020א  קיבולת  תספק  הטכנולוגיה   .

50Gbps  2025לאורך גל יחיד. זמן היעד לפריסה מסחרית של הטכנולוגיה הוא  . 

 האיור הבא מדגים כמה מהתכונות השונות של טכנולוגיות הסיבים:  .9

 

 ( Analysys Mason, 2020נבחרות. ) מקור:  PONטכנולוגיות   : 2איור 

 
  רשתות נחושת וכבלים.  לעומתביתרון משמעותי    FTTHמהירויות עתידיות פוטנציאליות אלה מציבות את   .10

חשוב מכך, כל טכנולוגיות הסיבים החדשות הללו אינן דורשות שינוי של רשת ההפצה האופטית הקיימת,  

  FTTH -ב פעילותםאת   יםממקד בעולם ספר גדל והולך של מפעיליםמ .ןתשמפשט באופן ניכר את פרידבר ה

על סיבים  .  opex  -ו  capexיתרונות של  מכיוון שקיימים   היתרונות שמספקות רשתות המבוססות במלואן 

כך  מכיוון שוהן למגזר הפרטי למגזר העסקי   הןכגון רוחב הפס הגבוה והאמינות הגבוהה חשובים  ,אופטיים

ולתוכנה המבוססת ענן.    2SaaS  -תתאפשר העלאה והורדה  מהירה יותר של קבצים וגישה אמינה יותר ל

  ת מספק  רשת סיבים( הנמוך של רשתות אלו יכול לספק הזדמנויות חדשות לעבודה מרחוק.  latencyהשיהוי )

 אלקטרומגנטית מהסיבים האופטיים.  קרינהגם אבטחה רבה יותר מרשתות נחושת בגלל היעדר 

, סלקום תקשורת    IBC"(,  "הוטבהמשך לשימוע התקבלו התייחסויות מהחברות הבאות: הוט טלקום ש.מ. ) .11

"( וכן התקבלו התייחסויות  פרטנרפרטנר פתרונות תקשורת קווית נייחים ש.מ. )",  "(סלקום)"  קווית ש.מ.

 נוספות מיצרני ציוד תקשורת ומהציבור. 

ה  .12 וזאת  רשת מתקדמתשלהלן לאפיון  קריטריונים  לאחר בחינת ההתייחסויות המלצתנו היא לקבוע את   ,

לאפשר   מנת  על  את  כאמור  לבחור  מפעיל  לכל  שירות  חופש  מספק  הוא  באמצעותן  הטכנולוגיות  תמהיל 

גבוהההיכולת לספק רמת  , תוך הבטחת  ללקוחותיו לעיקרי הטענות שעלו    .שירות מינימלית  מצ"ב מענה 

 בשימוע. 

 

 
2 Software as a service 
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 קריטריונים הבאים: מה  אחד שתעמוד ב תהיה רשת    מתקדמת רשת  המלצתנו היא שבהמשך לאמור לעיל,    .13

 .  בית הלקוחבשקע אופטי המבוססת במלואה על סיבים עד ל 3FTTH  סיביםרשת     - 1 קריטריון .א

, שירותים למשתמש הקצה באיכות  רגילים בתנאי שיאהמסוגלת לספק,    קוויתרשת   -  2  קריטריון .ב

   (:"4ביצועיםהסף "להלן: הבאה ) )QoS (השירות 

 

סיבים אופטיים ימשיכו להיות טכנולוגיית הגישה הנייחת הסטנדרטית  המבוססות על רשתות אנו צופים כי  .14

ים, בזכות רשתות  נוספבעשורים הקרובים. סביר להניח כי בעתיד יפותחו טכנולוגיות, יישומים ושירותים  

סיביםבמלואן  המבוססות   המשרד  .  אופטיים  על  רואה  כן  רשתות  חשיבות  על  של  בפרישתן    FTTHרבה 

   כהשקעה לטווח ארוך.

בסף הביצועים    5קווית אחרת   רשתלמתייחס    2קריטריון   .15 השירות. קביעת סףאשר תעמוד  איכות    לעניין 

הביצועים בקריטריון זה נדרשת לאור המגבלות של הרשתות הקוויות כיום מבחינת איכות השירות. יחד עם  

באיכות גבוהה    שירות  זאת, לאור האפשרות לשדרוג רשתות אלה בעתיד באופן שיאפשר לספק באמצעותן 

המבוססת על    תקדמתמ  רשת  לכקריטריון חלופי    , לרבות סף הביצועים2יותר, מוצע לקבוע את קריטריון  

 פרישת סיבים אופטיים.  

אופטיים,   .16 סיבים  על  המבוססות  לרשתות  וכבלים  בניגוד  נחושת  היום  רשתות  ידי  הקיימות  על  מוגבלות 

כיום רשתות הפס הרחב של הכבלים משתמשות בתדרים נפרדים  התדרים שניתן להשתמש בכל אחת מהן.  

( בהעלאה  נתונים  להעביר  ) Upstreamבכדי  ובהורדה   )Downstream  קיבולת למגבלות  הוביל  והדבר   ,)

אך זה מביא לניחות    אומנם ניתן להגדיל את תחום התדרים המשמשים ברשתות נחושת,  מסוימות בהעלאה.

גדול יותר ורק לולאות נחושת קצרות יותר יכולות לשמש לטכנולוגיות נחושת חדשות יותר המסוגלות לספק  

   .G.fastמהירויות גבוהות  ביותר כמו 

 
מהשקע האופטי הביתי עד  ( מהווה רשת גישה מבוססת סיבים, המחברת מספר גדול של משתמשי קצה  FTTHרשת סיבים לבית )    3

(. כל צומת גישה מכיל את ציוד התמסורת הדרוש כדי לספק למנוי את היישומים והשירותים  PoPלנקודה מרכזית המכונה צומת גישה )
 אופטיים. כל צומת גישה מחובר לרשת סיבים עירונית או מטרופולינית גדולה יותר.באמצעות סיבים  

גבוהה מינימלית  הפרמטרים  הם    2ב"סף הביצועים" אשר בקריטריון  המוצעים  הפרמטרים    4 איכות שירות  יבטיחו  העיקריים אשר 
 למנוי. 

 : לדוגמה 5
 לפחות;  212MHzברוחב פס  G.fastון כג DSLרשת גישה המבוססת על זוג שזור )רגיל( עם טכנולוגיית  .א

 לפחות;  DOCSIS 3.1רשת גישה המבוססת על כבל קואקסיאלי עם טכנולוגיית  .ב
 Ethernet (Gigabit Ethernet;)ומעלה בטכנולוגיית   5רשת גישה המבוססת על כבל זוג שזור בקטגוריה  . ג

.1   Downlink data rate ≥ 1000 Mbps קצב הורדה 

.2 העלאה  קצב   Uplink data rate ≥ 200 Mbps  

.3 לקצה - השהיה קצה   Round-trip IP packet delay (RFC 2681) ≤ 10 ms  

.4 )השינוי בהשהיה   (Jitter IP packet delay variation (RFC 3393) ≤ 2 ms  
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יותר,  ) גדול  הנחושת  חוטי  בין  שהצימוד  וככל  יותר,  גבוה  שהתדר  המתרחשת  ככל   "crosstalk"-תופעת 

מטעמים אלה יש צורך לעמדתנו לקבוע את סף  (.  מתקבל לכל קו, והרעש גדול יותרמפריעה יותר לקצב הה

הביצועים על מנת להבטיח שאספקת השירות ברשת בהתאם לקריטריון זה תהיה באיכות שירות גבוהה  

 מינימלית שתיקבע.  

גרת  אלחוטיות, ובכלל כך במס  גם רשתות  רשת מתקדמתכי אין מקום לכלול בהגדרה של    המלצתנו היא .17

מתופעות מזג  בין היתר  לדוגמה    , לאור המגבלות האינהרנטיות של רשתות אלחוטיות המושפעות  2קריטריון  

רשת היא  אלחוטית  מרשת  להבדיל  קווית  רשת  אלקטרומגנטיות.  ומהפרעות  בעלת    אוויר  יותר,  יציבה 

   ביצועים עדיפים, הניחות בה נמוך כך שהטווח שלה גדול יותר.

פרישת רשת מתקדמת  ח  יהבטרשת מתקדמת שנועדה ל  ןהאסדרה לענייאין כל מניעה שלצד  ,  יחד עם זאת .18

ובכלל כך טכנולוגיות אלחוטיות בהתאם    סף להציע שירות בטכנולוגיה אחרת, יתאפשר למפעיל נובכל הארץ

להרחיב את מגוון האפשרויות לצרכן בקצה, כשהצרכן יכול לבחור מה המוצר  בכך  ולאסדרה שקבע המשרד,  

 העדיף עליו בהתחשב ברמות השירות והמחיר. 

  האסדרה   במסגרתבין היתר  , תהיה  שלעיל  להגדרות  בהתאםהמפעילים השונים    של  הפרישה  חובות  קביעת .19

   .הסיביםלפרישת 

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                     
 
 
 

 מימון )מוני( שמילה                           
 המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה                        
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 :העתקים

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

 היועצת המשפטית, משרד התקשורת  - גב' דנה נויפלד 

 אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת מנהל  - מר גדעון שטרית 

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

 סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, אגף מדיניות ותכנון, משרד התקשורת  - מר יאיר חקאק 

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

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

 סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורת  - גב' ברוריה מנדלסון 

 ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת  - מיכאלי -שבע נחמיה-גב' בת

 התקשורת ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד  - מר זיו גלעדי 

 מנהל תחום בכיר רגולציה ומחקר בינלאומי, משרד התקשורת  - מר עדי קופלוביץ' 

 מנהל תחום הנדסת תקשורת )נייח(, משרד התקשורת  - מר שחר שיליאן 

 מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת  - מר רוני חורי 

 התקציבים, משרד האוצר רפרנט תקשורת ותיירות, אגף  - מר עמרי בן חורין  

   דוברות משרד התקשורת  

 

 רשימת תפוצה:

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

 מנכ"לית, הוט טלקום שותפות מוגבלת.  -  גב' מירב דריגוב 

 IBCמנכ"ל   -    מר אמיר לוי 

 מנכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"מ   -    מר איציק בנבנישתי 

 מנכ"ל, סלקום ישראל בע"מ, סלקום תקשורת קווית ש.מ., -  מר אבי גבאי 

 ועידן פתרונות קונפרנסינג ש.מ. - נטוויז'ן בע"מ ו  013   

 מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ -  מר רן גוראון 

 מ אקספון בע" 018בע"מ ומרתון  018מנכ"ל, אקספון  -  מר יעקב נדבורני 

 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ -  מר יוחאי אלוש 

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

 יו"ר פרי טלקום -  מר שמעיה רייכמן 

 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ  -  שמואל הבר מר 

 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית   -  מר יורם דרורי  

 סמנכ"ל רגולציה, בזק  -  מר ארז חסדאי 

 מנהל אגף רגולציה, בזק  -  מר שמואל סיידון 

 סמנכ"ל רגולציה, הוט טלקום -   גב' מיכל פליישר  

 רגולציה, הוט טלקום תמנהל -    גב' קרן יהב 
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 ציה, פרטנר תקשורת בע"מ מנהל אגף רגול -         עו"ד יהב דרורי 

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

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

 מנהל תחום רגולציה, סלקום ישראל בע"מ  -  מר הראל עמית 

 בזק בינלאומי בע"מ   היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, -  עו"ד עידו רוזנברג  

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

  IBCמנהל ההנדסה    -מר רוני שאול                     

 מנהלת לשכת מנכ"ל פרי טלקום  -   גב' טניה קרסיק 
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 המענים לעיקרי הטענות 

 
 הטענות אשר עלו בהתייחסויות שהתקבלו לשימוע: להלן יוצגו המענים לעיקרי  

 

 : טענה .1

קריטריון  "(, קביעתו של  ההוראות הנשקלותמתקדמת )"הנשקלות בשימוע לאפיון רשת    הוראותנטען כי ב

בקידום  העלול  הנשקל  2 טוען    סיבים.תן של תשתיות  שפרי  לפגוע  כספי  המפעיל  קרן האוניברסלית  הכי 

מוענק  כיםצרי רשתות  יםלהיות  של  לפרישתן  ורק  היחידות    FTTPסיבים    אך  הינן  אלו  ורשתות  מאחר 

רשתות המבוססת על זוגות נחושת או    זאת  לעומת, והמאפשרות למעשה פוטנציאל קיבולת בלתי מוגבל

מבטיחות אופק טכנולוגי דומה גם אם ניתן יהיה    כבלים קואקסיאליים, אינן בעלות פוטנציאל דומה והן לא

לכן רשתות המבוססת על זוגות נחושת או כבלים  , ו בעתיד  1000Mbpsלהגיע בהן לקצב הורדה תיאורטי של  

  2ולכן יש להסיר את קריטריון    וקבוע לרשתות סיבים  קואקסיאליים אינן יכולות להיחשב כתחליף אמיתי

ככל שהמשרד מעוניין לקבוע  נטען כי    לחלופין  .בולת גבוהה מאודכהגדרה אפשרית למונח רשת בעלת קי

על" בשימוע,  שנזכרו  הקריטריונים  במונחי  מינימאלי  ביצועים  להיות    סף  שהוצעו  הקריטריונים  שני 

     מצטברים ולא חלופיים.

 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

תות המבוססות במלואן על  של רש  דווקא  כי קיימת חשיבות רבה, ככלל, בהקמתןסבור  המשרד  כאמור  

קיימות תועלות רבות לצרכנים ולמשק  .    FTTP6על פני פרישה בתצורת    FTTHבתצורת    סיבים אופטיים

הן יציבות    FTTH  בתצורת  סיבים   ות רשת :  FTTHמהרחבת פרישת תשתית הסיבים האופטיים בתצורת  

  - וב  ת רוחב פס אולטרה מהירומספקואמינות מאוד, בעלות רמת אבטחת גבוהה יותר מרשתות אחרות,  

latency  מאוד הפסומאפשרוכן    נמוך  רוחב  של  גמישה  תצורה  המבוססות  רשתות    .בהעלאה/הורדה  ת 

מפת  ם הקרובים.  ימשיכו להיות טכנולוגיית הגישה הנייחת הסטנדרטית בעשורי  במלואן על סיבים אופטיים

עבור   העתידית  פוטנציאליות  כוללת  FTTHהדרכים  עתידיות  את  ה   עצומות  מהירויות    FTTHמציבות 

להניח כי בעתיד יפותחו טכנולוגיות,    סביר, וכמו כן  FTTHשאינן בתצורת  ביתרון משמעותי לעומת רשתות  

טיים. על כן רואה המשרד  סיבים אופ  יישומים ושירותים נוספים, בזכות רשתות המבוססות במלואן על 

 דווקא.  FTTHפרישתן של רשתות  העדפת חשיבות רבה בארוך הלטווח 

הוא מספק    לכל מפעיל חופש לבחור את תמהיל הטכנולוגיות באמצעותןלאפשר  המשרד  שואף  יחד עם זאת,  

הביצועים( ולפיכך  , ובתנאי שהשירותים יסופקו ברמת שירות מינימלית שתיקבע  )סף  שירות ללקוחותיו

ולא   ברשת המתקדמת  לרשת מתקדמת שתאפשר מספר חלופות לאספקת שירות  מבוקש לקבוע הגדרה 

    לקבוע חלופה של רשת סיבים אופטיים בלבד.

 
6 Fiber to the Home and Fiber to the Building 
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יחד עם זאת, לאור    .בביצועיהן   קיימות מספר מגבלות הפוגעות   (קואקס)לרשתות נחושת וכבלים  אומנם  

שירות באיכות גבוהה יותר, קבע    באופן שיאפשר לספק באמצעותן  האפשרות לשדרוג רשתות אלה בעתיד

בעלת קיבולת גבוהה מאוד המבוססת    , לרבות סף הביצועים כקריטריון חלופי לרשת2את קריטריון  המשרד  

 על פרישת סיבים אופטיים. 

 

 : טענה .2

כי   פרי נטען  בר   על  ,ת סיביםו ת תשתישעל מנת לעודד  לכיבוי  משרד התקשורת לקבוע קריטריונים  ורים 

ת סיבים באזור  שמתחילה פרי. המפעיל טוען כי כאשר  תשתיות הנחושת כפי שנהוג במדינות שונות בעולם

ואף לקבוע    (copper shut down)  בתשתית הנחושת  על המשרד לקבוע קריטריון להפסקת השימוש  ,מסוים

לא רק שלא תגרום לזירוז    2. לטענת המפעיל קביעת קריטריון  תאריכי יעד לכיבוי המרכזיות האנלוגיות

יעכב את הרצון של בעלי תשתיות נחושת להשקיע בשדרוג    ת הסיבים אלא אף עלולה להוות גורם אשרשפרי

 האופטיות בישראל.  התשתית וכפועל יוצא יעכב את פריסת התשתיות

 

 : מענה

מעבר לאמור לעיל לעניין הרצון לאפשר למפעילים שימוש בתמהיל טכנולוגיות לרבות תשתית קווית שאינה  

על   אכן סמבוססת במלואה  כי  ו בסיבים אופטיים, המשרד  לבחון אפשרות לקביעת הוראות  ר  יש מקום 

יהיו  , אולם הדבר ייעשה לאחר שיובטח כי תשתיות מתקדמות  תשתיות נחושתבנושא הפסקת שימוש ב

 נגישות לכל דורש ולאחר בחינה מקיפה של הנושא, ומתן אפשרות להתייחסות הציבור ומפעילי התקשורת. 

 

 : טענה .3

כי   סנטען  לקבוע  רשת    ףאין  לגבי  מדדים  ו  קואקסיאליתביצועים  לקביעת  הנוכחית  בעת  הצדקה  אין 

  ככל שייקבעו המפעיל כי  טוען    טרם שהמפעיל קיבל החלטה בעניין. לחלופין  מתקדמתוקריטריונים לרשת  

שקריטריונים להבהיר  יש  לסוג יהיו  הקריטריונים  ,  בהתאם  הנדרשים  ולשינויים  להתאמות    כפופים 

       שימוש בפועל .המפעיל הטכנולוגיה בה ייעשה 

 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

- יצוין כי לאחר קבלת התייחסות המפעיל לשימוע החליט שר התקשורת לאמץ את המלצות הצוות הבין

ככל שיבקש המפעיל לספק שירותים מתקדמים על גבי רשת סיבים,  משרדי, בין היתר בכפוף לשינוי לפיו  

ם זאת, אין  . יחד עה במרכזשלפרי  פריפריהבפרישה  בין    1:1וביחס של    30%בפרישה של לפחות    יחויבהוא  

, שכן סף הביצועים נועד להבטיח שרשת קווית מתקדמת  המוצעלהשליך על סף הביצועים    בהחלטת השר

חן בין עולם התשתיות  באלשאינה רשת  סיבים תספק איכות שירות מינימאלית שתיקבע, וזאת על מנת  

ש המשרד לעודד  המסורתיות, ומערך האסדרה החל עליהן, לבין עולם התשתיות המתקדמות, שאותן מבק

לקבוע קריטריונים שונים  מבחינה הנדסית לקבל את הטענה לפיה יש  אין הצדקה  אנו סבורים כי  ולתמרץ.  

   .ביחס לרשת המבוססת על רשת קואקסיאלית או רשת נחושת או רשת אחרת
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ש לכך  בקריטריון  מעבר  הביצועים  סף  את    2קביעת  למנוע  נועדה  השירות,  לאיכות  מינימלי  הצורך  כרף 

למפעילים טכנולוגית  גמישות  לאפשר  מנת  על  וזאת  ספציפיות  טכנולוגיות  לסוגי  המפעילים    להתייחס 

   .רשתות שונות

 

 :  טענה .4

אינטרנט המבוסס רשת סיבים אינן מציעות חבילות עם    מספקות כיום שירותה חברות התקשורת  נטען כי  

רק    2קריטריון  ב  סף הביצועיםקביעת  ו  ,200Mbps  וקצב העלאה של מעל   1000Mbpsקצב הורדה של מעל  

     מבוססות סיבים מהווה אפליה לא הוגנת ועלולה לייצר מגרש משחקים לא מאוזן.  לרשתות קוויות שאינן

 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

שב בטענה  רשת    הוראות אין ממש  לאפיון  בשימוע  יש  הנשקלות  עלולה  ההוגנת  שאינה  אפליה  מתקדמת 

מגרש   מאוזןלייצר  לא  בקריטריון  משחקים  הביצועים  ספי  נדגיש,  ראשית  ביצועים שהרשת    2.  ספי  הם 

צריכה להיות מסוגלת לספק בתנאי שיא רגילים, ולא רמות שירות מסופקות בפועל, שיכולות להשתנות  

סף הביצועים נועד להבטיח איכות מינימלית ברשת מתקדמת  בהתאם להצעות השיווקיות של המפעילים,  

 . ולאורך זמן ת לרשת הסיביםחלופי

חבילות  בעת הנוכחית  רשת סיבים אינן מציעות  על    יםהמבוסס ים  מספקות כיום שירותהחברות  אומנם ה 

, כפי שנקבע בסף הביצועים, אולם  200Mbps  וקצב העלאה של מעל  1000Mbpsעם קצב הורדה של מעל  

מאפשרת כבר היום לספק את המהירויות האמורות ואף גבוהות יותר. במפת הדרכים   סיבים ה טכנולוגית 

גבוהות יותר תוך שימוש    מהירויותואף     10Gbps שללרבות   סימטריות מהירויותניתן לראות כי ניתן לספק  

 יותר.    ומתקדמיםתקנים חדשים ב

 

 : טענה .5

,  הן רשתות סטטיסטיות  ן שירותי אינטרנטכל רשתות התקשורת למת  -מדדי איכות השירותנטען כי לעניין  

סטטיסטית וכי השירות ללקוח הקצה    לרשת  , הם יתייחסולהבהיר כי ככל שיקבעו מדדי השירותיש  ועל כן  

     וכפי שקבוע כיום ברישיונות. , כמקובל(best effort)יינתן על בסיס "מאמץ מירבי" 

 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

באיכות השירות המוגדרת   הקצה למשתמש שירותים רגילים שיא ספק בתנאימסוגלת להיות  ל רשתעל ה

שבקריטריון   הביצועים  הביצועים" שנקבעו  הפרמטרים    .2בסף  הפרמטרים    2  קריטריון ב  ב"סף  הם 

 למנוי.  העיקריים אשר יבטיחו איכות שירות גבוהה מינימלית
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 :  טענה .6

כלל    (וכדומה  מחשבים, טלוויזיות, כרטיסי רשתות)ת הלקוח  נכון להיום סוגי הציוד הקיים בבינטען כי  

בשימוע שהוצעו  ובמדדים  במהירויות  תומכים  ולאינם  משתמש,  של  על    הקצה  ציוד  מכרעת  השפעה  יש 

   .  מדובר בשימוע אשר מקדים את זמנו, ומהירות הגלישה ואיכות הגלישה המתקבלת

 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

הטכנולוגיות   לעומת  שיעור  לאין  טכנולוגית  מדרגה  קפיצת  מהווה  חדשה  מתקדמת  רשת  של  פרישתה 

הפרושות כיום בישראל. אסדרת פרישת הרשת המתקדמת צופה פני עתיד, ומבקשת להביא לכך שתשתית  

התקשורת שתיפרש תיתן מענה לצרכים ולביקושים לא רק בטווח הקצר, אלא גם בטווח הארוך ותאפשר  

רוגים עתידיים בהשקעה מינימלית. ככל שלצורך עמידה בקריטריונים לרשת מתקדמת יידרש שימוש  שד

הטכנולוגית   הקפיצה  שעם  צופה  המשרד  הנדרשות.  ההתאמות  את  לבצע  צורך  יהיה  תואם,  קצה  בציוד 

פרישת הרשת המתקדמת יתגברו בהתאם גם הביקושים לשירותים מתקדמים ולציוד תומך. החלפה של  ו

רלוונטית לקריטריונים שמבוקש לקבוע    ציוד ביתי, ככל שיידרש, לצורך אספקת השירותים אינה  תומך 

 בשימוע. 

 

 : טענה .7

מחוברים,   בבניינים בית משקי אלפי עשרותושלמפעיל קיימים   הבניין עד סיבים רשתנטען כי המפעיל פרש  

, ועל כן מבקש  אולטרה רחבת פס את הרשת האמורה מהגדרת רשת סיבים אופטיים  ואין זה סביר להחריג

רשת קווית המבוססת במלואה על סיבים לפחות    הנשקל יהיה  1קריטריון  כך שלשנות את ההגדרה  המפעיל  

     .BEREC, בדומה לקריטריון שנשקל בשימוע שפורסם על ידי עד לנקודה בבניין המשותף

 

 : מענה

כי   לרשת  נבהיר  חלופות  שתי  הוצגו  כאשר  מתקדמתבשימוע  אחרת    2קריטריון  ,  קווית  לרשת  מתייחס 

אשר תעמוד בסף הביצועים לעניין  פרושה עד לבית, בכפוף לכך שהרשת תהיה רשת  השאינה רשת סיבים  

ות  בקריטריון זה אף הוצגו במסמך השימוע מספר דוגמאות המבהירות מהם סוגי הרשת איכות השירות.  

רשת גישה המבוססת  השונים העשויים לענות על קריטריון זה. אחת הדוגמאות היא רשת סיבים המשלבת 

בקטגוריה   שזור  זוג  כבל  בטכנולוגיית  5על  שפרש  .  Ethernet  (Gigabit Ethernet)  ומעלה  שהרשת  ככל 

קריטריון   לגדר  להיכנס  תוכל  היא  הביצועים  בסף  תעמוד  לכך,  2המפעיל  מעבר  ר.    מתקדמת שת  אפיון 

רלוונטי לקביעת חובת פרישת תשתית מתקדמת במדינת ישראל והיא אינה משליכה על התשתית שפרס  

 המפעיל ולפיכך הטענה בדבר חוסר סבירות של החרגת הרשת שפרש המפעיל אינה רלוונטית.   
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 : טענה .8

 לאחוז מכיוון ש  בעייתית  packet error & packet loss  ה  של הדרישות  הנשקל, הורדת  2בקריטריון  נטען כי  

 על  משמעותית קיימת השפעה  IP-ברשת ה  (packet loss)האובדות   החבילות ואחוז  (packet error)  השגיאות

 לאיבוד ההולכות  שאחוז החבילות ככל נפגעים  IP- הפרוטוקולי   הקצה, וביצועי  האפקטיבי ללקוח  הקצב

  האירופי  באיחוד המומלצות כלל הדרישות את המפעיל כי יש לאמץגדל, ועל כן טוען   השגיאות שאחוז וככל

  .   2020ביוני   11)ג( במסמך השימוע מיום 9כפי שמופיע בסעיף  

 

ו:  נהמע בהם  לעמוד  המפעילים  שעל  השירות  לטיב  מינימלי  דרישות  סט  קבע  המשרד  שהמשרד  לדעת 

עה שכל מפעיל בתפיסתו התפעולית  מבטיחים רשת סיבים מתקדמת ברמת איכות מספקת ונאותה. אין מני 

 יקבע לעצמו פרמטרים נוספים מעבר למה שקבע המשרד. 

 

 : טענה .9

על מנת  יש לקבוע הוראות בדבר העדפת תוצרת הארץ בין היתר, במסגרת השימוע שבנדון, וזאת  נטען כי  

    ."ו )...("הארגז" בתיק פסק הדין בהתאם להמשק הישראלי,  את  לחזק 

 

רשת    השימוע:  מענה אפיון  עניינו    והטענותהביצועים    סף  לעניין   קריטריונים  וקביעת  מתקדמת שבנדון 

 זה.   לשימוע רלוונטיות אינן האמורות

 

 : טענה .10

נטען כי קיימת חריגה מעקרון הניטרליות הטכנולוגית שבה המאסדר אינו מתערב באופן היישום ובבחירת  

לרשת    ההטכנולוגי והעדפות  מכיוון שיש מתן תמריצים  יש  FTTHשל המפעיל  מדוע  ברור  לא  כן  וכמו   ,

ומוצע לקבוע קריטריון יחיד של טיב שירות ללא תלות מהי הטכנולוגיה הקווית    ,אבחנה בין קריטריונים

  שתיבחר על ידי ספק השירות.  

 

 1 לטענהאנא ראו מענה : מענה

 

 : טענה .11

בפועל   )היחס שבין הקצב המסופק  כי חסר מדד מהותי לחוויית המשתמש שהוא "יחס ההעמסה"  נטען 

למשתמש בשעת העומס, לבין הקצב ה"שיווקי" הנמכר על ידי ספק השירות(. כמו כן נטען שמדד זה חשוב  

בוה  מפני שחווית המשתמש מושפעת יותר מ"יחס ההעמסה" מאשר מהקצב השיאי של הרשת, וקצב שיאי ג

מאוד אינו מבטיח יחס העמסה טוב או חווית משתמש תואמת, ועל כן יש לקבוע יחס העמסה של עשרות  

   רבות של אחוזים כחלק בלתי נפרד מהקריטריון.    
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: מדד "יחס ההעמסה" הינו אכן מדד המשפיע באופן ניכר על חווית המשתמש. יחד עם זאת, בחר  מענה

 יסופקו  הקצה למשתמש השירותיםכי    . עם זאת, נקבעל "יחס העמסה"מדד שבעת הזו    לקבועהמשרד שלא  

הפרמטרים    המשרד  לעמדת .  2  שבקריטריון  הביצועים  בסף  המוגדרת  השירות  באיכות רגילים שיא בתנאי

כן על השירותים    על   . ומספקת גבוהה איכותהמינימליים המוגדרים בסף הביצועים כרף מינימלי מבטיחים  

להיות מסופקים בקצב שיאי שהינו פרמטר הנדסי ומבוצע על ידי המפעילים, כך שכל מפעיל יחויב לעמוד  

 .2בתנאי שיא רגילים בסף הביצועים המוגדר בקריטריון  

 

 : טענה .12

ו/או    FTTHי מסמך השימוע מכוון ל"קפיצת מדרגה" טכנולוגית ומעודד את המעבר ישירות לרשת  נטען כ

לרשת אולטרה מהירה, שלא דרך העלאת הקצב השיאי ויחס ההעמסה באמצעות הטכנולוגיות הקיימות  

והמתפתחות, והתוצאה היא הקטנת התמריץ לבעלי חובת הפרישה לבצע שדרוגים הדרגתיים ולשפר את  

הקיימת  חווי הסיבים  רשת  את  לחבר  למפעילים  תמריץ  יהיה  אם  ספק  וכך  המשתמשים,  רוב    FTTBת 

  או לשדרג את רשת הכבלים הקואקסיאלית.   G.fastבאמצעות טכנולוגיות קיימות כגון  

 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

נועדה לאפשר  הכאמור   לקדום  המשרד מבקש  תמהיל הטכנולוגיות  אסדרה אשר  לבחור את  לכל מפעיל 

השונים. כך יתאפשר למפעילים לבחור באם הם רוצים    ספק שירות ללקוחותיועוניין להוא מ  באמצעותן

, או לחלופין לפרוש או לשדרג רשת קווית אחרת  FTTHלפרוש רשת המבוססת במלואה על סיבים אופטיים  

  )רגיל(שזור זוג  בעלת  גישהמשלבת לדוגמא אחת מרשתות הגישה הבאות: רשת  מוד בסף הביצועים ושתע

זוג שזור  ,  לפחות   212MHz פס  ברוחב  G.fast כגון  DSL טכנולוגיית עם גישה המבוססת על כבל  רשת 

 קסיאלי קוא כבל על המבוססת  גישה, רשת  Ethernet  (Gigabit Ethernet)  ומעלה בטכנולוגיית  5בקטגוריה  

 וכיוצ"ב.   לפחות  DOCSIS 3.1 טכנולוגיית עם

 

 : טענה .13

נטען כי ברוב המכריע של הבניינים במדינה אין תשתית לסיבים אופטיים, ולכן הקריטריונים הנשקלים  

( חסרי תשתיות, אך  green fieldsיתאימו לכל היותר לשכונות חדשות, בניינים חדשים ו"אזורים ירוקים" )

יעילים   קריטריונים  לקבוע  יש  ולפיכך  במדינה,  הקיימים  הבניינים  כלל  לעומת  בשישים  בטל  מספרם 

   המתחשבים במצב זה ולהתאימם למציאות כך שכלל הצרכנים ייהנו משירותים משופרים. 
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 הטענה אינה מתקבלת: מענה

בישראל תיפרש לפחות רשת מתקדמת אחת, כלומר  המשרד מקדם אסדרה שנועדה להבטיח כי לכל בית  

להביא להפחתת    מקדם אסדרה שנועדה. בד בבד המשרד  רשת העונה על אחד מהקריטריונים שבשימוע

הסיבים רשתות  של  לפרישה  ועלויות  זה  חסמים  ובכלל  סיבים  ,  תשתית  לפרישת  מענה  למתן    הןפועל 

ו קיימים  בבניינים  בבניינים  ביום  חדשיםהן  שימוע    72020ביולי    27.  בעניין  החלטתו  את  המשרד  פרסם 

קיימים" מגורים  בבנייני  אופטיים  סיבים  בתשתית  משותף  משימוש  שימוש  המסדירה  בתשתית  תף  וש" 

תאפשר לחברות התקשורת להימנע מפרישה כפולה,    זו  החלטה.  בבנייני מגורים קיימים  יםאופטי  יםסיב

דסיים בפרישת תשתית סיבים בתוך בניני מגורים קיימים. כך יתאפשר  תפחית עלויות ותסיר חסמים הנ

התחרות   את  לעודד  ובמקביל  הציבורי  המטרד  וצמצום  כפולות  השקעות  מניעת  ידי  על  תהליכים  לייעל 

קדם  מבנוסף מתקדמת.  ולהפחית חסמי כניסה לשחקנים שיוכלו לספק שירותים איכותיים על גבי תשתית

)בקשה  כנון, משרד האוצר, ומשרד הבינוי והשיכון תיקון לתקנות התכנון והבנייה  המשרד יחד עם מינהל הת

ואגרות( תנאיו  תש"ללהיתר,  מגורים  שי  1970-,  בבנייני  אופטיים  סיבים  תשתית  של  אנכית  פרישה  חייב 

ופורסמו להערות    2020במרץ    31חדשים שייבנו בעתיד. התקנות אושרו במועצה הארצית לתכנון ובניה ביום  

 .8ציבור ה

 

 : טענה .14

כי אין מקום לכלול בהגדרה של "רשת בעלת קיבולת  השימוע    ךלמסמ  30בסעיף  המשרד  נטען כי קביעת  

רשתות גם  מאוד"  המושפעות   גבוהה  אלחוטיות  רשתות  של  האינהרנטיות  המגבלות  לאור    אלחוטיות, 

אלקטרומגנטיות ומהפרעות  אוויר  מזג  מתופעות  המ  לדוגמה  של  האמירה  את  שואף סותרת  לפיה    שרד 

חופש    המשרד לקדם במסגרת מתווה פרישת רשת אולטרה רחבת פס אסדרה אדישה טכנולוגית תוך מתן

, וכן סותר את הנאמר  לכל מפעיל לבחור את תמהיל הטכנולוגיות באמצעותן הוא מספק שירות ללקוחותיו

סם המשרד בספטמבר  " שפרלטיוטת מדיניות משרד התקשורת בתחום גלים מילימטריים   במסמך ה"שימוע
שירות תשתית גישה לאינטרנט בפס    רישוי מפעילים חדשים המבקשים לספקובמסמך המדיניות "  92019

   . 102020מרץ  שפורסם ברחב" 

 

 .תקבלתאינה מהטענה : מענה

  רואה בפתרונות אלחוטיים )כגון טכנולוגיה אלחוטית נייחת, פתרונות גלים מילימטריים וכו'(   לא   המשרד

אופטית של רשת  לפרישתה  ו  כחלופה מלאה  שנפרט בהמשך,  בדבר סתירה  מהטעמים  בטענות  אין ממש 

אחד   הליך  כשבמסגרת  ונפרדים  שונים  בהליכים  מדובר  המשרד  כאמור,  בנושא  מבקש  מדיניות  לקדם 

 .  לקדם מדיניות בנושא אחרמבקש המשרד בהליכים האחרים  ו ,מסוים

 
7 https://www.gov.il/he/departments/policies/27072020_1  
8 https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RdRoCQAV    
9 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/02092019/he/A%20hearing%20for%20the%20draft%20Ministry%20of%20Com

munications%20policy%20in%20the%20field%20of%20millimetric%20waves.pdf  
10 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/01032020   

https://www.gov.il/he/departments/policies/27072020_1
https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RdRoCQAV
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/02092019/he/A%20hearing%20for%20the%20draft%20Ministry%20of%20Communications%20policy%20in%20the%20field%20of%20millimetric%20waves.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/02092019/he/A%20hearing%20for%20the%20draft%20Ministry%20of%20Communications%20policy%20in%20the%20field%20of%20millimetric%20waves.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/01032020


 

 

 משרד התקשורת 

 מינהל הנדסה

 
__________ __________________________________________________________________ 

     _____ _____ __________________________________________________________________ 
 

 , מגדל שלום                                           9רח' אחד העם 
 6129002, ת"א 29107ת.ד.  

 5000-2071-2020-377977 סימוכין:  15

      

 

לעניין רשת מתקדמת  כך,   נגישות לתשתית    תמבקשהאסדרה  בית בישראל תהיה  כי לכל משק  להבטיח 

מבקש להגדיר קריטריונים לרשת  המשרד  הנדון  רמת שירות גבוהה. בשימוע    לקבלמתקדמת, עם יכולת  

  .2בקריטריון  ת לרמת השירומתקדמת ואת הרף המינימלי 

ואמינות,  יציבות  בהיבטי  בפרט  אלחוטיות,  רשתות  של  השירות  רמות  להיום,  של    הן  נכון  מזו  נמוכות 

רשתות   ייפרשו  כי  להבטיח  מעוניין  המשרד  עתיד,  פני  צופה  בהסתכלות  כן,  על  יתר  הקווית.  התשתית 

 road  - בינוני, אלא גם לקחת בחשבון את ה-שלא רק יתנו מענה לצרכים הצפויים בטווח הקצרמתקדמות  

map  ציאל של רשתות סיבים, כפי  העתידי של הטכנולוגיות האפשריות, וגם כאן, למיטב ידיעתנו, הפוטנ

 . שמתבטא גם במפת הדרכים של התקינה העולמית, הוא גבוה משל טכנולוגיות אלחוטיות

אפשרות  למנוע  באמור  אין  כי  תשתית פרישל  יודגש  טכנולוגיות  ת  טכנולוגיות    במגוון  כך  ובכלל  אחרות 

ששוקל המשרד לקבוע  בסף הביצועים  , גם אם אלו לא עומדות  אלחוטיות בהתאם לאסדרה שקבע המשרד

פרישת רשת  ח  יהבטרשת מתקדמת שנועדה ל   ןלענייהאסדרה  . לכן, אין כל מניעה שלצד  בהמשך לשימוע

הארץ בכל  מגוון  מתקדמת  את  ולהרחיב  אחרת,  בטכנולוגיה  שירות  להציע  נוסף  למפעיל  יתאפשר   ,

 מות השירות והמחיר. האפשרויות לצרכן בקצה, כשהצרכן יכול לבחור מה המוצר העדיף עליו בהתחשב בר

 

הצוות    4.2.1בסעיף  בנוסף,   לפיו  לאפשר    הבין משרדי הוצעבהמלצות  חריגים,  מנגנון  ובהתאם  במקרים 

 יאפשרו לספק את השירות שלא באמצעות רשת מתקדמת .  ,להוראות שייקבעו בעניין
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מספקת  הרשת אלחוטית  לוהכוונה היא  ב  9ב,  8ד,  6ב,  6בסעיפים    השימוע במסמך  קיימת טעות סופרנטען כי  

על סיבים עד לתחנת הבסיס, ולא רשת המבוססת על סיבים עד לתחנת  ת  ביצועים שווי ערך לרשת המושתת

  .   הבסיס

 

שהביצועים שלה  אלחוטית  רשת  אכן להכוונה היא  מדובר בטעות סופר והמילה "במלואה" מיותרת.    :מענה

 . לתחנת הבסיס לרשת המבוססת סיבים עד דומים

  



 

 

 משרד התקשורת 

 מינהל הנדסה
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ברשת  גם  ניתן מבחינה טכנית לספק את הביצועים המבוקשים  הנשקל בשימוע,    2נטען כי לגבי קריטריון  

,  ללא כל בסיס  להתערב בקביעת סוג הפתרון הטכנולוגי  המשרד בוחר כאןלמעשה    אלחוטית נייחת ולכן

הדרכו מפת  בשימוע,  לגבי  המוצגת  הקוויות  לטכנולוגיות  בגלים  שגם  נטען  ים  נייחות  אלחוט  מערכות 

  GPONלהמתין למפת הדרכים של  סימטרי ואף יותר, מבליבאופן גיגה ביט  10מילימטרים מספקות כיום 

גם כי תתאפשר  יש להוסיף לקריטריונים  כן  נייחטכנולוגיית    ועל  כן    תאלחוט  כי  כמו    CAPEX  -הנטען 

משמעותית לעומת מערכות גלים    גבוה  (כולל ציוד וחפירות)גיגה ביט    10סימטרי    GPONהנדרש להקמת  

ים  מספקהגלים מילימטרים  , ושקיימים פתרונות שלמספקות ביצועים זהים או טובים יותרהמילימטרים 

latency  ות גדולות יותר,  הוצאהכרוכות ב   חדשות  חפירות  מבלי לבצע, ומשופר לעומת חיבורי סיבים רגילים

    סכנה לפגיעה בתשתיות קיימות. זמן ארוך יותר ליישום, עלות כוללת גבוהה יותר

 

 נדחית הטענה : מענה

 לעיל.  14ראו מענה בסעיף 

לאור המגבלות    לכלול רשתות אלחוטיות תחת ההגדרה של רשת מתקדמת, וזאתהמשרד סבור כי אין מקום  

  , לדוגמה מתופעות מזג אוויר ומהפרעות אלקטרומגנטיות   עותהאינהרנטיות של רשתות אלחוטיות המושפ

 ; וכדומה קו ראייה מופרע עלול להפחית את איכות האות

כאמור, רואה המשרד בפתרונות אלחוטיים )כגון טכנולוגיה אלחוטית נייחת, פתרונות גלים מילימטריים  

 אופטית. וכו'( כפתרון נקודתי ומשלים, אך לא כחלופה מלאה לפרישתה של רשת 
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כי   אופטיים עד לתחנת    לא על בסיס סיבים )ואופן אלחוטי  מלואן בברשתות אלחוטיות הפרוסות בנטען 

ברשתות אלחוטיות נייחות אשר בהן נעשה  , אולם  עשויה להיות פגיעה בביצועים   ( אכן הבסיס/נקודת הגישה

ב  שימוש בתווך האלחוטי למקטע הגישה, ואשר  תחנת הבסיס/נקודת הגישה,  מחוברות לתשתית סיבים 

נקודת    שילוב של . בנוסף נטען שוהסיכון הנ"ל מוקטן באופן משמעותי  גבוהה מאודהיא  רמת הביצועים  

גישה / תחנת בסיס אלחוטית רחבת סרט בחיבור לרשת סיבים בעלת קיבולת גבוהה תאפשר להנגיש משקי  

באזורים בהם בעל הרישיון פרס רשת    ורבית רבים נוספים לשירותי רשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד לציב 

את קוד    כי יש לאמץ, ועל כן טוען המפעיל  כלכליים  סיבים אך לא חיבר חלק מהבניה הנמוכה בשל שיקולים

במסמך השימוע ולהכיר    )ב(9כמופיע בסעיף    2את קריטריון  , ולאמץ  BEREC  התקשורת האירופאי והמלצת

עד לתחנת הבסיס )אך לא כולל תקשורת רט"ן( כרשת    חותברשת אלחוטית המבוססת במלואה על סיבים לפ

  .   בעלת קיבולת גבוהה מאוד
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