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 זתשע"     בשבט,   ו כ" 
  2017    ,פברוארב    22 

 לכבוד: 
 רשימת תפוצה

 
 שלום רב,

 
 החלטה - מתן שירות אוניברסליצורך לשיון רט"ן ימבעלי רכיסוי נדרש חובת  הנדון:

 2014 יולי 30מיום  58-011-38-2014מספר  שימוע( 1) : סימוכין
 2014נובמבר  30מיום  205/14 –( השלמות בעל פה 2)                 

 
 

חוק  נדרשים בהתאם להוראות"( המפעיליםשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד )"יבעלי ר .1

כללי למתן שירותי רדיו טלפון ה רישיוןהו"(, החוק", )להלן 1982 -התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב

רותי בזק יש הלהקים, לקיים ולהפעיל רשת בזק ציבורית הפרושה בכל הארץ ולתת באמצעות נייד 

 "(.חובת האוניברסליות)להלן: " לכלל הציבור בכל הארץ

נקבעו דרישות הנוגעות להיקף ובאזור יהודה ושומרון שניתנו למפעילים במדינת ישראל  רישיונותב

 של הכיסוי שטח ובכל מנוי לכלובין היתר נקבע בהם כי המפעילים מחויבים במתן שירות  הכיסוי,

באופן  רישיונות. יחד עם זאת, שטח הכיסוי של המערכת וכן טיב השירות אינם מוגדרים בהמערכת

 מלא.

את פרסמו  "(האזרחי המינהלהמינהל האזרחי באיו"ש )"ו "(המשרד)"משרד התקשורת לאור האמור  .2

ברישיונות לקבוע  במסגרתו נתבקשה  התייחסות המפעילים לכוונה "(, שימוע)"  11בסימוכין השימוע ש

המינימלי הנדרש של הכיסוי שטח דרישות חובת האוניברסליות ובכלל כך: הוראות מפורטות בנוגע ל

חובת טיב השירות הנדרשים מהמפעילים במסגרת איכות ו, וכן 3ודור  2המערכת בטכנולוגית דור 

 האוניברסליות.

לאפשר למפעילים להתייחס לשימוע  הוחלט המפעילים בקשתלולשימוע בכתב התייחסויות ל בהמשך .3

במסגרתו נתבקשו המפעילים , 2סימוכין מכתב שבמתכונת המפורטת ב "(שימוע בעל פהגם בעל פה )"

כן שבו ומפות הכיסוי  תוך הצגתהכיסוי  תייקציהפרמטרים על בסיסם נעשתה פרדאת  גיהצלבין היתר 

תוך התייחסות לכיסוי אוכלוסייה, שטח, בכל אחד מהדורות, את שיעורי הכיסוי ונתבקשו להציג 

כמו כן נתבקשו המפעילים להציג את המידע לעניין יהודה  ישובים, כבישים ומסילות ברזל, בנפרד.

 ושומרון בנפרד.

במקביל להליך השימוע והשימוע בעל פה, שכאמור עסקו בדרישות שטח הכיסוי המינימלי הנדרש של   .4

בהקשר זה את דרישות המינימום  והמינהל האזרחיהמשרד  וקבע, 3ודור  2המערכות בטכנולוגיית דור 

רדיו  משולב למתן שירותי רישיון – 21/2014, וזאת במסגרת מכרז מספר 4למערכות בטכנולוגיית דור 

 "(מכרזחדש )" רישיוןקיים או הענקת  רישיוןטלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת 

 4שיון משולב שניתן לחברות ע"י המינהל האזרחי באותו אופן ביחס למערכות בטכנולוגיית דור יור

  .באיו"ש

                                                 
 בעניין קבלת נתונים  בעניין כיסוי הרשת.  22.5.2014ומיום  24.4.2014השימוע גובש בהמשך לפניות מיום  1
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הוחלט  ,ושקילה נוספת בעניין בשימוע בעל פהושימוע ב מכלול התייחסויות המפעיליםלאחר בחינת  .5

שיונות ילשנות ממתכונת קביעת דרישות הכיסוי שנשקלה במסגרת השימוע, ובשלב זה לתקן את ר

כיסוי  - המפעילים באופן בו ייקבע כי על המפעילים לעמוד בדרישות מינימליות לכיסוי באזור שירות

ות כאמור כאשר הדרישות המינימלי ,שיון המצורףיכמפורט בתיקון הר, בלבד אוכלוסייה וכיסוי שטח

 . בלבד 3 יקבעו לטכנולוגיות דור

, כך על פי תקנים בינלאומייםתיקבע ייחוס רמת קליטת אות כי ברישיונות הוחלט לקבוע כן כמו 

חובה על המפעילים לבצע פרדיקציה כן תיקבע שתתאפשר מתן שירותי טלפוניה לכיסוי מחוץ למבנים ו

  ."(רישיוןתיקון )"  רישיוןנוסח תיקון המצ"ב תונים למשרד. אחת לשנה ולהעביר את הנ

בנוסף, ובאותו אופן, על המפעילים לבצע אחת לשנה פרדיקציה לרשת באזור יהודה ושומרון ולהעביר 

 .המצורף למכתב זהאת הנתונים לקמ"ט תקשורת כמפורט בתיקון הרישיון למפעילים באיו"ש 

בעיקרם מתבססים בנוגע לאחוז כיסוי שטח ואוכלוסייה הפרמטרים שנקבעו בתיקון הרישיון , כי יודגש  . 6

קיים "צילום מצב"  מעגןכלומר התיקון , בנושא שימועבמסגרת ההמפעילים שהציגו  הנתוניםעל 

הרשת הקיימת  מורישאת לכל הפחות,  , וזאת על מנת להבטיח, בשלב זה,המפעיליםבהתאם לנתוני 

  , ולא לגרוע מהם.3בדור הקיימים רמת השירותים ו

, אחד מפעיל למעט, המפעילים כל .פה-למפעילים ניתנה הזדמנות להישמע בכתב ובעללעיל כאמור 

 תואמים הרישיון . הפרמטרים שנקבעו בתיקון2שטחהו אוכלוסייהה כיסוי לאחוזי בנוגע נתונים העבירו

שהוגש  ההנדסי המערך"ח דולרבות ההנדסית  התכניתעל פי כי . עוד יצוין שנתקבלו הנתונים את

, לדעת המשרד כל המפעילים עומדים בפרמטרים שנקבעו בתיקון לאחרונה על ידי כל המפעילים

הרישיון לרבות אלו ששיתפו רשת אחרי מתן הנתונים לעניין כיסוי הרשת על פי דרישת המשרד כמפורט 

   .2בסעיף 

אולם המפעילים יידרשו  יסוי כבישים ותוואי מסילות ברזל,כבשלב זה לא ייקבעו פרמטרים לעניין    .7

בדור של כבישים ומסילות ברזל לנתוני הכיסוי גם ביחס דיווח במסגרת דו"ח המערך ההנדסי  להעביר 

דיווח ה תוחובלבדומה  להעברת דיווחים בעניין אחוזי הכיסוי של שטח ואוכלוסייה, וזאת בנוסף, 3

בהתאם ייקבע תיקון בנספח ב' לרישיון בדו"ח  .4בדור  21/2014במסגרת מכרז בהקשר זה שנקבעו 

 המערך ההנדסי.  

רשתות מדורות  באמצעות 4כיום כל הרשתות מספקות  את שירותי הדיבור בדור בהקשר זה נציין כי         

CSFBקודמים בתצורת 
3. 

 

 

                                                 
הובהר כי ככל שלא יסופקו הנתונים, המשרד  22.5.2014בהקשר זה יצוין כי בפניית המשרד בבקשה להעברת הנתונים מיום    2

 יבסס את עמדתו הלכאורית על פי מיטב הערכתו ושיקוליו. 
3  Circuit-Switched FallBack 
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 :העתקים

 שר התקשורתוראש הממשלה  ,נתניהומר בנימין 

 מר שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת

 , ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרוןאחוות בן חורתא"ל 

 אל"מ אורי מנדס , סגן ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

 סא"ל עדי שוסטר, ראש ענף תאום אזרחי , המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

 רמ"ד אזרחי כלכלי –רס"ן נעמה גת , יועמ"ש איו"ש

 , משרד התקשורתסמנכ"ל בכיר טכנולוגיות עתידיות וסייבר, חיים גרוןמר 

 , משרד התקשורתבפועל , היועצת המשפטיתברוריה מנדלסוןגב' 

 מר הרן לבאות, סמנכ"ל בכיר כלכלה ותקציב, משרד התקשורת

 ד התקשורתרספקטרום ורישוי תדרים, משמר נתי שוברט, סמנכ"ל בכיר לניהול 

 מר מימון שמילה, סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 עו"ד בת שבע נחמיה מיכאלי, מנהלת מחלקה בכירה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת

 משרד התקשורתמינהל הנדסה, , הנדסת תקשורתאגף א' גב' אתי שמואלי, מנהלת 

 , משרד התקשורתבכיר רישוימנהל אגף מר גדעון שטרית, 

 מר שחר שיליאן, מנהל תחום הנדסת תקשורת, מינהל הנדסה, משרד התקשורת

 מר זאב קידר, מנהל תחום רישוי חברות תקשורת, אגף רישוי, משרד התקשורת

 

 :תפוצה

 , מנכ"ל חברת פלאפון תקשורת בע"מרן גוראון מר

 מר ניר שטרן, מנכ"ל חברת סלקום ישראל בע"מ

 , מנכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"מק בנבנישתייצח מר

 , מנכ"ל חברת הוט מובייל בע"ממר אסף עופר

  מר מיכאל גולן, מנכ"ל חברת גולן טלקום בע"מ
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