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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 ן"רט ותירשי למתן כללי רישיון בעל של פס רחבת גישה ברשת שיתוף מדיניות

 כללי
 הייתה מטרתם אשר רבים רגולטוריים בצעדים ")המשרד(" התקשורת משרד נקט האחרונות בשנים.1

 נהבמב מהותיות לתמורות הביאו ואשר ,בפרט הפרטי ובמגזר ,בכלל ן"הרט בשוק התחרות השאת

 על ,הבית קימש הוצאות יוצא וכפועל ,הבודד המנוי הוצאות ובהיקף חורמתה בפרקטיקות ,השוק

 .הניידת התקשורת

 יבעל חמישה בו יםועלופ ,גבוהה ן"הרט בשוק היום התחרותיות רמת ,האמורים מהצעדים כתוצאה.2

:מהם השלוש אשר "),ן"רט" שירותי למתן כללי רישיון מ"בע תקשורת פלאפון מפעילי(" ן רט

 גישה רשתות ושפר "),פרטנר(" מ"בע תקשורת ופרטנר ")סלקום(" מ"בע ישראל סלקום ,")פלאפון("

 מ"בע לימובי הוט :נוספים ולשניים ;פס רחבי םשירותי באמצעותה ונותנים הארץ בכל פס רחבת

ליםיפעהמ רשתות גבי על .בלבד חלקית רשת פרישת ")גולן(" מ"בע וםטלק וגולן ")מוביל הוט("

").MVNO", "א"בר ן"רט רישיון בעל(" אחרת ברשת ן"רט מפעילי 5 עוד וםכי יםועלפ ,הוותיקים

 תןמ שיאפשרו דמותמתק פס רחבות אלחוטיות תשתיות בקידום בהר חשיבות רואה התקשורת משרד.3

 תחרות מחוללי גורמים על לשמירה דתמתמ לב שימת תוך ,ישראל במדינת מתקדמים ן"רט שירותי

 .ן"הרט בשוק הגבוה תחרותית רמת ועל

 מניב ,תואלחוטי או תונייח ,תודממתק פס תורחב תותשתי פיתוח כי בעולם רחבנ קונצנזוס ייםק.4

 פסב גדל שימוש השפעות יבנושא שנערכו רבים מחקריםב .משמעותיות חברתיות-כלכליות תועלות

 במשמעותה דומה כאמור תשתיות תשפרי כי צאנמ ,בו המשתמשים היקף לגידול ביחס גם כמו ,הרחב

 .אזורל כלכלי לפיתוח להביא לתהוביכו שמלחו מים ,כבישים כדוגמת לאומיות תשתיות להקמת

 פערים לצמצום ילהבמו ,כלכלית צמיחה מעודדת מתקדמות פס רחבות תשתיות יתוחבפ ההשקעה
1  .שונים בתחומים חדשנות ולעידוד חברתיים

 .הניידת התקשורת בתחום פס רחבות גישה ותרשת לפיתוח ייחודיות שהינן תועלות קיימות ,בנוסף.5

 בין ").4 דור שירותי(" מתקדמים ניידים רחב פס שירותי לספק מהאפשרות נובעות אלה תועלות

 שימושל זו לוגיהטכנו סתבהכנ ירבוהצי האינטרס-יעיבהר ורהד יתולוגינטכ" רדמשה מךמס אור ,שאנובבהרחלה 1
 – 2014 משנת האירופאית הנציבות של בנושא מאמר ראו וכן ,22.12.2011 מיום ",ן"הרט תותשר

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-
people-and-businesses 
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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 שימוש חוויתו ;עסקיים שימושים ;לציבור תיםשירו של ושיפור פיתוח זה בהקשר למנות ניתן ,השאר

 .הקצה תמששלמ ונוחות

 4 דור שירותי לספק תוהמאפשר תשתיות 250-מ למעלה פרושות ,עולםב מדינות 100-מ ביותר כיום.6

 ירהמ בקצב מתקדם העולם כי ברי .")4 דור תטכנולוגיי("]2LTE[ מתקדמת יהטכנולוג באמצעות

 דמיםמתק שירותים אספקת אפשרל צפויים אשר ),LTE-A3( העתידיים יהופיתוח ,זו טכנולוגיה לעבר

 .יותר עוד

 שירותי לאספקת ן"הרט ימפעיל את שישמשו תדרים הקצאת לצורך המשרד שערך הפעולות במסגרת.7

 .דתהועב של מתקדמים בשלבים המצויה מכרזים ועדת 8.3.12 ביום דאז התקשורת שר מינה ,4 דור

 ,בישראל 4 דור שירותי אספקת המאפשר והן הקיים הן ,התדרים מצאי ,בהמשך שיפורט כפי ,זאת עם

 גרתסבמ עצמאית רדיו תשתית בעלי מפעילים חמישה של פעילותם את אפשרמ ואינו מוגבל והינ

 .דשיםהח יםהמפעיל רשתות של העתידי הכיסוי רמת על להשליך צפוי וכן ,העתידית 4 דור טכנולוגיית

 אתרים תשלפרי והבנייה התכנון ועדותומ היתרים בקבלת קושי קיים האחרונות בשנים ,כך על נוסף

 יתדעלבה סמכותו תחת אינם ,בעתיד שיתרחשו ככל ,היתרים קבלת על שיקלו שינויים .םסלולריי

 .התקשורת משרד

 מיום בישראל ן"הרט בשוק הרדיו רשתות שיתוף בעניין כלכלית דעת בחוות יםהמפורט אלה יםקשי

 ועשוי ,הגישה רשתות את פתחל ן"רטה מפעילי ביכולת יםמתבטא ,")לכליתהכ הדעת ותחו("15.5.14

 .חדשים ן"רט מפעילי לש לשוק כניסתםב חסם תלהוו

 ,שונות במתכונות ,ן"רט מפעילי של הגישה ברשת שיתוף ,תהכלכלי הדעת בחוות בהרחבה כמפורט.8

בתחרות לפגיעה חשש יוצר אך ,האתרים תשופריכיסוי התדרים מצאי קשיי עם התמודדות מאפשר , 

 .ם רימתח בין קשר רתיציו הגישה רשתות מספר צמצום נוכח

וליםהשיק גם כמו ,ן"רט מפעילי של פס רחבות גישה רשתותב שיתוףל העקרונות של םקביעת.9

,היתר בין,נועדה ,להלן כמפורט ,ן"רט פעילימ בין שיתוף הסדרי של פרטנית לבחינה שישמשו

 .מוריםאה הקשיים עם להתמודד

LTE - Long Term Evolution 2 

LTE Advanced 3 
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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 המדיניות לקביעת המהלך

 גישה רשתות שיתוף בדבר לבינם בינם הסכמים גיבשו ן"הרט מפעילי האחרונים דשיםהחו במהלך.10

 לבחינת הועברו ,מוצעים רישיון תיקוני גם כמו אלה סכמיםה .שונות שיתוף מתכונותב פס רחבות

 .אישורו לצורך ,התקשורת משרד

 כל עם רבים מפגשים 2014 אפריל ועד 2013 דצמבר דשיםהחו במהלך המשרד ערך לכך בהמשך.11

 לגורמים לאפשר נועדו אלה מפגשים .זאת ביקשו אשר א"בר ן"רט רישיון יבעל עםו ,ן"הרט מפעילי

 .שיתוףה ותנאי ולמתכונת הגישה רשתות בשיתוף לצורך ביחס ותיהםנטע שלפרו וקשב השונים

 עקרונות .השיתוף הסכמי אישור לצורך עקרונות ושקל ,םימפעילה טענות את המשרד בחן זו במסגרת

 .ועקרון עקרון לכל להתייחס מנותהזד הםל תנהוני ,יםלמפעיל שרדהמ ידי-על הוצגו אלה

 שיתופי הסדירו אשר ולםעב רגולציה גופי עם ושיחות יםמפגש זו בתקופה המשרד קיים ,בנוסף.12

 .ספיםנו רלוונטים גורמים ועם זרות ן"רט חברות עם ,תקשורת ציוד יצרני עם ,בארצם גישה תשתיות

 יךלה במשרד התקיים ,שנערכו והדיונים במפגשים שנצבר המידע יסוד ועל האמורה התקופה במהלך.13

 כליתהכל הדעת חוות נכתבה זו במסגרת ,השונים יהפנ על המורכבת השיתוף סוגית תבחינ של ממושך

 משךהב .בישראל ן"הרט בשוק הרדיו רשתות וףיתש בעניין ותחרותיים םליילככ היבטים הציגה אשר

 ובעל בכתב שהועלו החברות טענות בחינת ,יםהאילוצו צרכיםה ,בדתיהעו מצבה יתוחנ לאחר ,לכך

 שירותי למתן ציוד והתפתחות תזמינו בעניין בעולם הקיימות למגמות ,היתר בין ,לב ובשים ,פה

 יקוליםשהאתתוותלהשנועדה שלהלן מדיניותהגובשה,גישהרשת יתדר בתחומי תקשורת

 .ן"רט יילמפע של גישה ברשת לשיתוף עקרונותוה

 אישורל המוגשים פרטניים יתוףש הסכמי בבחינת מנחים קווים ישמשו אלה קרונותעו שיקולים

 .ן"הרט רישיונות תיקוניב הצורך בשקילתו ,המשרד

 ספקטרלים היבטים

 ריםתדל הביקוש

 גישה רשת תדרי של הקצאה נדרשת 4 דור שירותי מתן לצורך ,ITU-ה שקבע לתקנים בהתאם.14

 .ץ"מה 15 של מסוימים ובתנאים ,ץ"מה 20 של מינימלי רציף פס ברוחב ,הרלוונטים התדרים בתחומי

 :בתדרים לשימוש ביחס עיקריות מגמות לשלוש צפי קיים ,לעין הנראה בעתיד
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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

לעומת המתקדמים ותיםהשיר אספקת לצורך הנדרש הפס ברוחב משמעותי דוליגל צפי קיים -

 .כיום נדרשיםה הפס רוחבי

והן ITU-ה תקני מבחינת הן 4, דור שירותי אספקת לטובת לשמש יוכלו נוספים תדר תחומי -

 ן"הרט ילימפע את המשמשים תדרים בתחומי גם כך כללוב ,קצה וציוד רשת ציוד מבחינת

 .כיום כבר בישראל

לטובת שונים תדר חומיבת תדרים פסי בין ושילוב רציפים לא יםתדר פסיב שימוש יתאפשר -

 .תיםהשירו אספקת

 לשימוש הצפי נוכח .תדריםל ביקושב גידול צפוי כי ניחמ המשרד ,שלעיל המגמות לושש בשקלול

 ותלהועד בהתאם ,להיעשות יהצפו בישראל הנתונים בתעבורת הגידול עיקר ,4 דור בטכנולוגיית

 בישראל םיהרלוונטי התדרים בתחומי שימוש באמצעות ,זו לטכנולוגיה ITU-ה של הבינלאומיות

 .זו לטכנולוגיה

 5תדרים והקצאת 4התדרים מצאי

 ,אירופה( ישראל מדינת שייכת אליו 1 לאזור ),ITU( הבינלאומי התקשורת ארגון של ריםדהת הועדות.15

 .תדר תחומי מגוון כוללת הניידת התקשורת לתחום ),REGION 1– התיכון זרחמוה אפריקה

 איופריאה התקשורת ארגון ידי על שנקבעו כפי האמורות ההועדות פי על השימושים את נציין לןהל

:CEPT 


 .נוספים ויישומים ניידת תקשורת שירותי ,קרקעית טלוויזיה הפצת לטובת ,ץ"מה 790-862.א

 .נוספים ויישומים ניידת תקשורת שירותי ,קרקעית טלוויזיה הפצת לטובת ,ץ"מה 862-876.ב

 ,נוספים יםויישומ ניידת תקשורת שירותי קרקעית טלוויזיה הפצת לטובת ,ץ"מה 876-960.ג

 .ן"רט שירותי הינו העיקרי השימוש כאשר

 הינו העיקרי השימוש אשרכ ,ניידת ותקשורת קרקעית תקשורת לטובת ,ץ"מה 1710-1785.ד

 .ן"רט שירותי

 הינו העיקרי השימוש אשרכ ,ניידת ותקשורת קרקעית תקשורת לטובת ,ץ"מה 1805-1880.ה

 .ן"רט שירותי

LTE תונולוגיטכל אימיםהמת ,זה סמךמב כריםהמוז דריםמהת חלק בורע כי יןיצו  ,UMTS ,GSM)4 ורוד 3 ורד ,2 ורד 
 רךיא שלהם וההקצאה דהההוע ינויש יךלהשת תכןיו חרא מושיש וםכי שהנעש או ,אחרת דההוע וםכי מתקיי ),בהתאמה

 .זמן
 גרףהטל פקודת כחמ ךוסממה הגורם שהינה דריםהת עדתו של מתאימה החלטתב תימותנ ריםדת של והקצאה דההוע כל

.1972– ב"תשלה ] , לבמשו נוסח[ האלחוטי

6
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 61 .ץ"מה 1,000= ץ"גה     

כאשר  השימוש  העיקרי  הינו   לטובת  תקשורת  קרקעית  ותקשורת  ניידת , ו	.   1920-1980 מה"ץ ,

שירותי  רט"ן .  

כאשר  השימוש  העיקרי  הינו   לטובת  תקשורת  קרקעית  ותקשורת  ניידת , ז	.   2110-2170 מה"ץ ,

שירותי  רט"ן .  

לטובת  תקשורת  קרקעית  ותקשורת  ניידת .   	ח.   2300-2400 מה"ץ ,

כאשר  השימוש  העיקרי  הינו   לטובת  תקשורת  קרקעית  ותקשורת  ניידת , ט	.   2500-2690 מה"ץ ,

שירותי  רט"ן .  

קליטה  לוויינית  ותקשורת  ניידת .   לטובת  תקשורת  קרקעית , י.   3400-3600 מה"ץ ,

קליטה  לוויינית  ותקשורת  ניידת .  לטובת  תקשורת  קרקעית , יא.   3600-3800 מה"ץ ,

  

הוחלט  לאתר  פסי  תדרים  בתחום   ( ׂ WRC12) 2012   במסגרת  כנס  הרדיו  העולמי  שהתקיים  בשנת

.WRC15  694-790 מה"ץ  על  מנת  להועיד  אותם  לתקשורת  ניידת  באזור   1 ולקבוע  אותם  במסגרת 

נציין  שההועדה  כיום  בתחום  זה  הינה  לשימושים  שונים  שהעיקרי  שבהם  הוא  לטלוויזיה  קרקעית . 

 

והן  על  פי   הן  על  פי  אזור  1 , קיימות  היום  הועדות  והקצאות , במדינת  ישראל , 16. מסיבות  היסטוריות ,

קיימת  הקצאה  למערכות   בתחום  התדר  הנמוך  מ-  1 גה"ץ6 ,  כך , .( REGION 2) אזור   2 האמריקאי 

שהינן  על  פי  האזור   פלאפון  וסלקום , כדוגמת   IDEN ו-  UMTS850 לחברות  הוט  מובייל , רט"ן ,

מצב  זה  פוגע  ביכולת  ההקצאה  של  התדרים  בהתאם  לאזור  האירופאי  ודה  פאקטו  האמריקאי .

בשל  יתרה  מזו, מצמצם  את  כמות  התדרים  ורוחב  הפס  הניתנים  להקצאה  לשימושים  השונים .

פועלות  בחלק  מתחומי  התדר  המיועדים  למערכות  רט"ן  באזור   האילוצים  המיוחדים  במדינת  ישראל ,

מערכות  ייחודיות   אשר  אף  הן  מצמצמות  את  מצאי  התדרים  הקיים  בישראל  לשימושי  רט"ן  בכלל ,  , 1

ושירותי  דור   4 בפרט . 

  

פסי  התדרים  המשמשים  לשירותי  רט"ן  בישראל  כיום  הינם :  

  

   (
א.    811-890 מה"ץ  (אינו  מותאם  לאיזור   1 אלא  לאיזור  2

  .(
ב.   902-960 מה"ץ  (חלקו  איננו  מותאם  לאיזור  1

ג.   1710-1785 מה" 
ץ.  

ד.   1805 -1880 מה" 
ץ. 



  
  
  
  

  

  
   

   
  

   

     

     

  

            

      

  

              

  

              

 

             

  

            

           

  

                 

            

      

  
              

               

  

 

              

            

               

         

             

         

              

       

  
  

 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 .ץ"מה 1920-1980.ה

 .ץ"מה 2110-2170.ו

 חומיםתב תדר תחומי של נוספת הקצאה תכןית,1באיזור העולמית תחותלהתפ אםבהת ,בעתיד

 .ץ"מה 3600-3800-וץ"מה 3400-3600

 :4 דור שירותי מתן לצורך הקצאה מתוכננת בהם ,הרלוונטיים תדרים תחומי מפורטים להלן.17

- 1800 ה חוםת(" ץ"מה 40 – כ קצאהלה פנויים וםבתח ,הנוכחית בעתׁ .ץ"מה 1710-1875  .א

 ").ץ"מה

.ץ"מה 60– כ להקצאה פנויים בתחום ,וכחיתהנ בעת 2500-2690 .ץ"מה  .ב

 בתחומים תדר תחומי של נוספת הקצאה תיתכן,1– באזור ייםוהצפ שימושיםל בהתאם ,בעתיד

 .שייקבעו הקצאה ומתכונת תנאים לפי ,ץ"מה 3600-3800-וץ"מה 3400-3600

 4 דור שירותי מתןלו , בכלל בישראל ן"רט שירותי למתן התדרים מצאי ,לעיל האמור מכל כתוצאה.18

 כיסוי מתן לטובת משמעותית יםעדיפ תדרים( ץ"גה1-מ הנמוכים התדר בתחומי ובמיוחד בפרט

 .ימהעול ההקצאה פוטנציאלל יחסית םמצומצ ,)מתקדמים ושירותים

 מדינת כי נכון ,התדרים ועדת להחלטות בכפוף ,התדרים ספקטרום של יעיל ניצול של עתידית בראייה.19

 משתייכת היא אליו הגיאוגרפי זורהא שהינו 1 אזור פי על תדרים והקצאת להועדת ורעבת ישראל

.(REGION 1)
 

 תירויש מתן שיאפשרו מתקדמות פס רחבות אלחוטיות תשתיות בקידוםש ותבישחה לאור ,הזו בעת.20

 בשנים להתגבר עתיד ,כאמור אשר ,לתדרים הגובר הביקוש ונוכח ,ישראל במדינת מתקדמים ן"רט

 ן"רט מפעילי של שהיג ברשתות משותף שימוש לאשר האפשרות את לבחון המשרד נדרש ,הקרובות

 .רדיו בתדרי משותף לשימוש אפשרות מתן של במתכונת לרבות

 שהירהפ קשיי על להתגבר יסייע ,המצומצם התדרים במצאי השימוש את לייעל יאפשר כאמור שימוש

 ,הכיסוי בשיפור יסייע ,עתידי ובמבט ,ן"הרט לשוק עותימשמ כניסה חסם המהווים ,וםכי הקיימים

 שירותי לספק ן"הרט בשוק הפועלים םילמפעיה לכלל אפשרתי אף בכך .יםהחדש המפעילים של בפרט

 .בישראל הציבור כללל מתקדמים 4 דור
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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 ייםתחרות יםבטיה

 בספקטרום ריםהתד ממצאיבעיקרו הנובע ,שונות במתכונות גישה רשתות בשיתוף הצורך כנגד.21

 החדשים ן"הרט ילימפע של העתידי הכיסוי בטיוב הצורך ובראיית ,הרשת בפרישת ומהקושי

 באופן ,"המשחק חוקי" את ישנה כאמור שיתוף כי החשש עומד ,הכלכלית הדעת בחוות וכמפורט

 תתשתיו מספר למעשה יצטמצמו ובשוק ,בלעדית רדיו תשתית בעלי יהיו לא כבר ן"רט רישיון שבעלי

 להשפיע וכן השירות ספקי בין התחרות עוצמת את לשנות עלול דברה .תחרות מתקיימת עליהן הגישה

 .האלחוטית הגישה רשת ביצועי את לשדרג יליםהמפע של התמריץ על

 בין דעמי חלפתלה תשתית להוות עשוי ,מעשהל כההל מימושו כמו ,הגישה ברשת השיתוף ,בנוסף.22

- מתחרים הם שבהם בתחומים הםשל התחרות מאמצי את "צנןל" ולעל וכן ,ביניהם וקשר מתחרים

 עדיםצ לצפות המפעילים של כולתהי על להקל צפוי ,זה קשר .נוספים בשווקים גם כמו הנייד בשוק

 .טכנולוגי לקידום המוטיבציה את להקטין ובכך טכנולוגית התקדמות לעניין הםחריתמ של

 עם להתמודד ,היתר בין ,דהנוע ,זה מסמך במסגרת שהיג תרשתו וףתיש המאפשרים העקרונות קביעת

 .יםהאמור ותהחשש

 ותירשפא שיתוף תומתכונ

 התייחסות מתןתוך ,בעולםוםכיהמקובלותגישהברשתותלשיתוף המתכונותפורטוי לןהל.23

 :מתכונת בכל טושיפור והחסרונות היתרונות רקע על לאפשר המשרד שבכוונת השיתוף למתכונות

 של חלקי או מלא שיתוף צעמבו זו בתצורה- בלבד ותרנים יםאתר של סיביפ שיתוף .א

 .ב"וכיו מיזוג ,חשמל ,מבנה ,תורן :באתר הפסיביים האלמנטים

פגיעהל ממשי פוטנציאל בו רואה ואיננו ,כאמור פסיבי שיתוף חיובי באופן רואה המשרד

 ;חדש מפעיל של הפרישה מהירות תהגדל :למנות ניתן זה מסוג וףיתשל ביתרונות .בתחרות

 וםצמצ ;ן"הרט לשוק נכנסו אשר אחרוניםה יםהמפעיל של הפרישה השלמת מהירות הגברת

 י"ע הנדרשות ותוההשקע ההוצאות של קיטון ;סלולרית רשת להפעלת הנדרשות האנטנות במספר

 .חדשות בטכנולוגיות שלהן שקעההה יכולות ושיפור החברות

 .המפעילים כלל בין פסיבי שיתוף לעודד שיךימ המשרד ,זאת לאור
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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 באנטנה שימוש מותר ,הפסיבי לשיתוף סףבנו ,זו בתצורה
- בלבד אנטנות של אקטיבי שיתוף .ב

 או אנטנה ותהאל ליםבכ ספרמב שימוש דיי על אם ,אתר באותו מפעילים מספר תלטוב משותפת

 נפרדים תדרים בפסי שימוש עושה ילעמפ כל זו שיתוף בתצורת .משותף הזנה בכבל שימוש ידי על

 .לו שהוקצו

 ממשי פוטנציאל בו רואה ואיננו ,בלבד האנטנות של אקטיבי שיתוף חיובי באופן רואה המשרד


.ביהפסי השיתוף מתכונת של לאלו זהים זה מסוג לשיתוף היתרונות .בתחרות לפגיעה 


.המפעילים כלל בין אנטנות של אקטיבי שיתוף ויעודד ודדעמ המשרד זאת לאור 

)e-Node B ,Node B ,BTS ,RBS( הבסיס תחנת כגון הרדיו וציוד אנטנות של אקטיבי שיתוף .ג

RNC( הרדיו מתגי או/ו  ,BSC( תדריםב תףמשו מוששי ללא )רתוצכת בעולם מוכרת זו ורהצת 

- (7MORAN ףמשות רדיו דבציו שיתוף תרמו אנטנות של האקטיבי לשיתוף בנוסף ,זו בתצורה 

 שיוןרי בעלימ חדא כל של בלעדי לשימוש צוהוק אשר בתדרים משותף וששימ נעשה שלא ובתנאי


.לחלוטין עצמאית רשת ליבת ילומפע מחזיק ן"הרט מפעלימ אחד כל כן כמו ,ן"הרט 

-e( יסהבס תחנת ,Node B ,BTS ,RBS 

, Radio Aggregation RNC  ,BSC()לםעוב מוכרת זו תצורה 

 משותף שימוש מותר תאנטנו של האקטיבי לשיתוף בנוסף ,זו בתצורה

 :כגון הרדיו ציוד ,אנטנות ,תדרים של אקטיבי שיתוף .ד

Node B( הרדיו מתגי או/ו ) 

-  )8MOCN כתצורת

 מחזיק ן"הרט רישיון פעליממ אחד כלש ובתנאי ,משותפת ובתמסורת משותף רדיו בציוד ,בתדר

 ןלחלוטי עצמאית רשת ליבת ומפעיל

 בהשוואה ,כך .בתחרות גיעהלפ הפוטנציאל עולה כן ולהע הרשתות בין השיתוף שרמת כלכ ,ככלל

 ,MOCN או MORAN בתצורת ,רדיו תשתיות שיתוף ,אנטנות ושיתוף פסיבי תשתיות לשיתוף

 תרוי גבוה פוטנציאל בעל הינו ולכן מפעילים בין למיזוג או רשתות למיזוג ביותר הקרוב הינו

 .תחרותב לפגיעה

 מעלה זה מסוג שיתוף ,בנוסף 
.בתדרים סורחהמ לבעיית פתרון נותן אינו ,
MORAN מסוג שיתוף

לאפשר עשוי זה מסוג שיתוף ,זאת עם .יללע כמפורט ,מתחרים בין קשר לקיום החשש את

 לא כשלעצמו פסיבי שיתוף בהם מהמקרים בחלק ,הפסיבי השיתוף ותיתרונ את קבלל יליםלמפע

 .הכלכלי במסמך המפורטים האילוצים בשל מתאפשר

Multi Operator Radio Access Network 7 

Multi Operator Core Network - MOCN 8 
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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 ,בספקטרום השימוש את מייעלת אינה MORAN מסוג רדיו תיותתש שיתוף מתכונת בעוד

מסוג רדיו תשתיות שיתוף .המוקצים התדרים של יותר טוב במיצוי יתרון ,MOCN לתצורת

MOCN, רמספ הגדלת מאפשר וכך ,תדרים פס רוחב באותו להשתמש יםמפעיל למספר מאפשר 

 שירות מתן מאפשר בתדר זה משותף שימוש ,כןכמו .נתון תדרים במצאי ,בשוק המתחרים

 Pooling( יותר גבוהים ובעומסים בקצבים נתונים שירותי מתן או מנויים של יותר רב למספר

.(effect 

 ונתכבמת קטיביא שיתוף פני על MOCN במתכונת טיביאק וףתישב יתרון רואה המשרד ,ככלל

MORAN, שולל לא המשרד ,זאת עם .התדרים ספקטרום בייעול חיהנוכ הצורך נוכח זאתו

 MORAN במתכונת אקטיבי שיתוף הסכם לאשר לנכון ימצא בהן ותוחדימ נסיבות של מןקיו

 .לפתחו יובא אשר

 הרדיו למתגי הבודד מהאתר המידע של משותפת הולכה מאפשר זה שיתוף- תמסורת שיתוף .ה

 תדרים של אקטיבי שיתוף מתכונתב חיוני הינו התמסורת שיתוף .ברשת רדיוה ריכוז לנקודת או

 .האחרות וףיתשה ותמתכונ בכל כמובן ואפשרי )MOCN תצורת(

 יחד ,תדר שיתוף בתצורת הרדיו ריכוז לאתרי מהאתרים תמסורת שיתוף יאפשר שרדמה ככלל

 תמסורת שיתופי לאפשרכליו המשרד ,עתוד שיקול פי ועל חריגים תנאים בהינתן זאת םע

 .נוספים יםבמקר גם הרדיו ריכוז לאתרי מהאתרים

 ן"רט מפעילי של פס חבתר גישה רשת שיתוף חינתבב שיקולים

 אחרת במתכונת שיתוף וכן ,MOCN או MORAN במתכונת פרטניים ףשיתו הסכמי בחינת במסגרת.24

 יםטביה לארבעה יםנוגעה יםיקולש המשרד בחןי ,המשרד התערבות את יםהמצדיק ובמתכונת בהיקף

 ילותיעו והצפוי יםהקי התדרים מצאי ;בה הפגיעה טנציאלופו הקיימת התחרות רמת- מרכזיים

 אורךל הבזק שירותי רמת והבטחת ;הלאומי בהיבט רשתותה ויתירות שרידות ;בתדרים השימוש

 .זמן

ושאיםנה ,הפחותלכל ישקלו ,בתחרות הפגיעה וטנציאלפו הקיימת ותתחרה רמתל בהתייחס.25

 :באיםה המרכזיים
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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 על הפרטני השיתוף הסכם של האפשריות וההשלכות ן"הרט וקבש הקיימת התחרות רמת

 .ידעתוב הווהב התחרות רמת

 .א

.תשתית לשתף המבקש ן"רטה ממפעילי דאח כל של קייםה השוק נתח  .ב

.תפיםמשה הרישיון בעלי של הייצור יכולתבו תהעלויו במבנה דמיון על תוףיהש השפעת  .ג

 היכולת על השיתוף והשפעת ,השיתוף אישור בעקבות הצפוי הגישה תשתיות מספר

 ביצועי על תחרות( ישראל במדינת טכנולוגית קדמהבו ברשתות להשקעה הוהמוטיבצי

 ). הרדיו תשתית

 .ד

 כניסה על ההשפעה לרבות ,השיתוף בעקבות בשוק וללפע הצפויים השירות ספקי מספר

 ספקי ,זה לעניין .קיימים ספקים בין אפשרי מיזוג וכן ,לשוק חדש שירות ספק של אפשרית

 .א"בר ן"רט ומפעילי ן"רט מפעילי – השירות

 .ה

 חרהא תףמשל ביחס שתףמה ן"רטה מפעיל של והעסקי הטכנולוגי המידע פתישח מידת

 הן – מתחריםה של וטכנולוגיות עסקיות ותהחלט לצפות היכולת מידת – יוצא וכפועל

 ביכירל הנוגע ידעמ חשיפת תבחן ,לדוגמא כך .אחרותה גישהה רשתות בעלי הןו משתפיםה

 מתקדמות רשת תכונות ;המתחרה של והעתידית הקיימת הייצור יכולת ;המתחרה עלויות

 התחרות רמת על הנחשף המידע של תיאלהפוטנצי השפעתו בחינת תוך והכל ;המתחרה של

 .בשוק

 .ו

 איכותי שירות לקיים ן"הרט רישיון מבעלי אחד לכ של והיכולות מהשותפות היציאה חסמי

 קשיב עמם השותפים ן"הרט במפעילי תלוי בלתי באופן השותפות פירוק לאחר לצרכנים

 תובעל היעדר ,היציאה בעת הנדרשות השקעות :כדוגמה יציאה חסמי .השותפות את לסיים

 ארצית פנים נדידה או פסיביים אתרים שיתוף פיעיס של קיום ,היציאה בעת רשתה על

 .דומהוכ אלה שירותים של המחירים ורמת השותפות פירוק לאחר

 .ז

 תוהמתהוו הקיימות התקשורת קבוצות ןיב התחרותל המוטיבציה על שיתוףה שלכותה

 הרב והשידורים הטלוויזיה תחום :כדוגמת האחרים התקשורת בתחומי ,התקשורת בשוק

 הטלפוניה תחום ,)השירות ואספקת הגישה תשתיות( האינטרנט תחום ,לציבור ערוציים

התמסורת וםתח  של אסטרטגי שבתיאום הסיכון יבחן זה בהקשר .וכדומה ,הביתית

 .המקבילים ולשווקים ן"הרט לשוק ביחס המשתפים ן"הרט מפעילי

 .ח

 רפשמס ככל- לצרכנים "יגולגל" זה חיסכון כי הסבירותו םייללמפע צפויה סכוןהחי

 תוההתייעל פוטנציאל הרי ,יותר עמוק הרשתות שיתוף שעומק וככל יותר נמוך הרשתות

ומידת חיסכוןה ובהג יבחן .יותר גדול המשתפות החברות של כלכליה  והחיסכון

 פיםיערהת להוזלת ,הרשתות של בטכנולוגיה קעהשה לצורך וששימ בו לעשות המוטיבציה

 .ט
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לאיתנותן הפיננסית של החברות וזאת לעומת המוטיבציה לעשות שימוש   לצרכנים ,

בחיסכון  זה  לטובת  חלוקת  החיסכון  כדיבידנד  באופן  העשוי  לפגוע  בקדמה  הטכנולוגית . 

  

הנושאים   לכל  הפחות , ישקלו , 26. בהתייחס  למצאי  התדרים  הקיים  והצפוי  ויעילות  השימוש  בתדרים ,

המרכזיים  הבאים :  

 

ומצאי  התדרים  אשר  יכול  לשמש   א 	.  מצאי  התדרים  המצוי  בשימוש  של  מפעיל  משתף  בכלל ,

ויכול   תבחן  יעילות  השימוש  בתדרים , לעניין  זה, לצורך  אספקת  שירותים  מתקדמים .

שיקבעו  תנאים  לגבי  השימוש  בהם .  

בהשוואה  לסך  ב 	.  מצאי  התדרים  המצרפי  בשימוש  כל  אחד  מהצדדים  להסכם  השיתוף ,

ובהשוואה  לסך  התדרים  בתחומי  התדר  הרלוונטיים   התדרים  בתחומי  התדר  הרלוונטיים ,

האם  כמות   בין  השאר , לעניין  תחום  ה-  1800 מה"ץ , המשרד  יבחן , כך , לאותם  שירותים .

או  מיועדים   התדרים  המצרפית  אינה  מהווה  נתח  מהותי  מסך  התדרים  בתחום  המשמשים ,

לשירותי  רט"ן .  לשמש ,

עבור  הטכנולוגיות  השונות , , ITU –  על פי  תקני  ה ג .  הדרישות  המקובלות  בעולם  לרוחב  פס ,

ובפרט  עבור  הטכנולוגיה  המתקדמת  ביותר  מועד  בחינת  ההסכם . 

ד .  מספר  רשתות  הגישה  האלחוטיות  היכולות  לפעול  באופן  אפקטיבי 9 לאספקת  שירותים  

כפועל  יוצא  מאישור   
ההסכם.  ושירותים  מתקדמים  בפרט , שירותי  רט"ן  בכלל ,

ה .  השפעת  יישום  הסכם  השיתוף  על  רמת  ביצועי  הרדיו  של  רשתות  מפעילי  הרט"ן   
המשתפים. 

 .
ו .  הביקוש  לתדרים  מצד  גורמים  נוספים  או  לצורך  שימושים  נוספים  בעת  הנוכחית  ובעתיד 

 

לכל  הפחות , מידת  השרידות  והיתירות   ישקלו , 27. בהתייחס  לשרידות  ויתירות  הרשתות  בהיבט  הלאומי ,

ובכלל  כך  מספר  התשתיות  בישראל  ופוטנציאל  הפגיעה  והנזק  במקרה  של  פגיעה  כלשהי   של  הרשתות ,

באחת  הרשתות .  

 

לרבות ,  רמת  השירותים , לכל  הפחות , ישקלו , 28. בהתייחס  להבטחת  רמת  שירותי  הבזק  לאורך  זמן ,

היכולת  לקיים  רשתות  מתקדמות  בטכנולוגיות  העדכניות  באותה  עת , תוך  מתן  השירותים  המתקדמים  

ביותר . במסגרת  זו יבחנו  מנגנונים המבטיחים השקעה בקדמה טכנולוגית על פי קריטריונים 

השוואתיים  לעולם .  

  

 9 רשת  גישה  אלחוטית  אפקטיבית  הינה  רשת  גישה  המאפשרת  למפעיל  רט"ן  לספק  למנוייו  שירותים  ברמת  איכות  גבוהה  

בהשוואה  לטכנולוגיה  הרלוונטית  ולסטנדרטים  המקובלים  בעולם .  



  
  
  
  

  

  
   

   
  

   

  

  
            

  

              

              

     

  

      

             

              

            

            

               

     

              

           

          

    

  

           

            

       

  
               

            

      

  
            

    

 

 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 ן"רט מפעילי של פס רחבת גישה רשתב שיתוף םהסכ לאישור עקרונות

 מנחים עקרונות להלן יפורטו ,בתחרות לפגיעה חששה כך בכללו ,לעיל שפורטו יםהשיקול על בהתבסס.29

 אלה בעקרונות אין .המשרד של רולאישו יוגשש פרטני שיתוף הסכם כל לבחינת ישמשו אשר ,עיקריים

 .סגורה שימהר להוות כדי

 :המשתף מפעילל געיםהנו עקרונות.30

 ורךצלו ,העתידי בשוק שיפעלו העצמאיות הרדיו רשתות מספר את למקסם מעוניין המשרד 	.א

 על הכרחי הינו זה שיתוף כי ימצא בהם במקרים רק יתאפשר MOCN במתכונת שיתוף ,כך

 אושרי לא זו תבמתכונ שיתוף ,אומר הווה .העתידי בשוק קיימים ן"רט מפעילי לשמר מנת

 בהתייחס בחיוב יישקלו ,שילישה בדור במלואה פרושה ן"רט רשת להם ן"רט ילימפע לשני

 רשת לו ותיק מפעיל עם ביחד השלישי בדור חלקית פרושה ן"רט רשת לו חדש יללמפע

 .השלישי בדור אהבמלו פרושה

 ותחפה לכל יפעלו בישראל אזור שבכל ובלבד MOCN במתכונת שיתוף יאפשר המשרד 	.ב

 בזק מרשת חלק המהווה גישה רשת ,זה ענייןל .עצמאיות טיותאלחו גישה ותשתר שלוש

 כרשת תחשב ,MOCN במתכונת שיתוף באמצעות ,אחד ן"רט ממפעיל יותר של ציבורית

 .אחת עצמאית אלחוטית גישה

 ,נוספים ן"רט ילמפעיל שרפאל יביםמחו יהיו MOCN במתכונת המשתפים ן"הרט ילמפעי 	.ג

 בעל המפעיל מול נקבעו אשר לאלו דומים בתנאים לשותפות להצטרף ,חדשים או םקיימי

 .לשותפות ההצטרפות בעת ביותר קטןה השוק נתח

 מפעיל של חאירו לעניין החלטה בקבלת עצמאי יהיה המשתפים ן"הרט פעיליממ אחד כל 	.ד

 ביידוע או באישור צורך לרבות ,תיאום של סוג כל ייאסר כי יודגש .MVNO)( א"בר ן"רט

 .זה לעניין השותפים ן"הרט מפעילי

 א"הבר ן"רט יללמפע יאפשרו האירוח הסכמי כי שיבטיחו תנאים לקבוע המשרד בכוונת

 .בשוק אפקטיבי באופן להתחרות
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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 ן"הרט שירותי אספקתל המשתף ילהמפע של מאחריותו להפחית כדי בשיתוף יהיה לא 	.ה

חוזרת בלתי שימוש זכות הכולל הסכם ,זה ייןלענ . 10רישיונו לתנאי בהתאם מנוייו כללל

)IRU(במנגנונים המלווה ,הזכות בעל ן"רטה מפעיל של השיתוף תקופת לכל הגישה ברשת 

 לספק ,קרובה בוודאות ,לו יאפשרו אשר ,זה במסמך והעקרונות יםהשיקול ברוח נוספים

 שויע ,השיתוף ופתתק חרלאו במהלך ארצי כלל בכיסוי מנוייו לכלל מתקדמים ן"רט שירותי

 .זה עקרון כמקיים להיחשב

 אשר התחרות על שמירהבו מחד תטכנולוגי קדמהב המשרד שרואה הרבה החשיבות לאור 	.ו

 טכנולוגיה לטובת המשותפת הגישה ברשת השקעות כי סבור המשרד ,מאידך התפתחה

 ן"רט מפעיל התחייבויות ממימוש לקחכ תחשב ,4 דור נולוגיתכט דוגמת ,יותר מתקדמת

 :כי שיוכח ובתנאי אחרות בטכנולוגיות עצמאית רשת תשפרי לטובת קיים

 םקיי בדור ההשקעה בגינה אשר הארוך או הקצר בטווח טכנולוגית ההצדק קיימת.1

 .לצרכן יותר גדולה בשורה יביא אשר יותר םדמתק בדור בהשקעה וחלףות מתייתרת

 .וחליפיות ערך שוות אלו השקעות	.2

 תהואב ביותר המתקדם הדור את המשמשים בתדרים שימוש זכות ן"הרט יללמפע.3

 דמתהמתק ובטכנולוגיה השותפות לטובת אלה בתדרים אפקטיבי שימוש שהויע העת

 כמתקדמת הנחשבת הטכנולוגיה הנוכחית בעת ,ספק הסר למען .העת באותה ביותר

.4 דור טכנולוגיית היא ביותר

 :תהרש וחופית השותפות יהולנל געיםהנו עקרונות.31

 לתקופות האישור את להאריך המשרד ורשאי מוגבל לזמן שיתוף הסכמי יאשר המשרד 	.א

 .זאת מצדיקות הנסיבות כי מצא אם נוספות

 גידאת יוקם ,MOCN במתכונת אקטיבי שיתוף לצורך,23יףעסב מהאמור לגרוע מבלי 	.ב

 תרש בניהול תכליתו שכל ,בלבד יםהמשתפ ן"הרט מפעילי של משותפת ותבבעל עצמאי

 ומאפייני למתכונת בהתאם "),התאגיד(" המשתפים ן"הרט מפעילי עבור המשותפת הגישה

 .בהסכם בעוקשי השיתוף

 :ספק הסר למען ,יובהר

 .יוםה שם בועהק אינה בההחו שונות תושמסיב ן"רט ליעימפ של נםישיורב ויכיס חובת קביעת זה ןלעניי ישקול רדמשה
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 אלרשי מדינת
 ורתשהתק משרד

 הטלגרף פקודת ומכוח 11התקשורת חוק מכוח ברישיון תידרש התאגיד פעילות	.1

 .המשרד לקביעת בהתאם 12חוטילאה

המשו הגישה רשת םיבתדר שימוש תוך תופעל תפת .רדיו תדרי יוקצו לא לתאגיד .2 

 13 .המשתפים ן"הרט ממפעילי אחד לכל המוקצים

 3. .המשרד של אישור צריךת ,MOCN שאיננה במתכונת שיתוף לצורך תאגיד הקמת

קףבהי יהיה שיועבר המידע .בלבד התאגיד לבין ףמשתה ן"רטה מפעיל בין יועבר מידע 	.ג

 ילמפע כל אל התאגיד מאת ןה ,ידעמה העברת .התאגיד פעילות ורךצל רשהנד המזערי

 מידע יזלוג שלא באופן ,תעשה ,התאגיד אל משתף ן"רט מפעיל כל מאת והן משתף ן"רט

 ריסחמ דיסו מידע חשיפת תתאפשר שלא ובאופן ,עצמם לבין יםהמשתפ ן"הרט מפעילי בין

 בין שהוא סוג מכל עסקי תיאום יהיה לא .משתף ן"רט מפעיל כל של ילותהפע אודות

 .המשתפים ן"הרט מפעילי

 הגישה רשת של הטכנולוגי הפיתוח יובטח בו לאופן התייחסות יכלול השיתוף הסכם 	.ד

 .המשותפת

 : המשתף עצמאות על רהלשמי געיםהנו עקרונות.32

 בלא גם ,זאת ביקש אשר משתף לכל בהשקעה הכרוך שירות פקלס מחויב יהיה התאגיד 	.א

 ,הרשת של טכנולוגי שדרוג היא השירות מטרת אם ,נוספים משתפים להסכמת להידרש

 .וכדומה הרשת כיסוי שיפור

 ברשתות משותפים הלא מהרכיבים אחד בכל תקלות התפשטות כנגד בידוד מנגנוני יוגדרו 	.ב

 .פיםתהמשמ אחד כל של הציבוריות הבזק

 רק משיש ובמימונם, יםמהמשתפ חלק לבקשת שהנע אשר ,המשותפת הרדיו ברשת פיתוח 	.ג

 המעונייניםנוספים משתפים .הפיתוח שארך לזמן זהה זמן קפר ב המשתפים אותם את

 .האמור זמןה פרק לאחר רק כן לעשות יוכלו ,זה יתוחבפ להשתמש

 נמוכים יציאה חסמי שיובטחו באופן ,השיתוף בהסכם מראש יוגדרו והפירוד וקריפה מגנוני 	.ד

 רותשי יםלקי המשתפים ן"הרט ממפעילי אחד לכל יתאפשרו ,מהשותפות שניתן ככל

 לכל השותפות פירוק בעת ,האמור הבטחת לצורך .השותפות פירוק לאחר לצרכנים איכותי

 שיקבעו ויכול המשותפת הגישה רשתמ מסויים וזחא על בעלות תיוותר מהצדדים אחד

 ,ארוך זמן למשך ארצית פנים נדידה או אתרים של פאסיבי לשיתוף תנאים תוףיהש בהסכם


.1982-ב"תשמ ),םיורידוש בזק( התקשורת חוק

1972-ב"תשל ],חדש נוסח[ האלחוטי רףגלהט פקודת

.רףהטלג פקודת לפי סמךוהמ הגורם ורישלא כפוף יםבתדר ושהשימ 
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