
 
 
 

 
 
 

  WLANמדיניות ההסדרה של שימוש מסחרי בטכנולוגיית 
 
 כללי .1
 

, אלחוטיות רחבות פס) LAN( מאפשרת הקמתן של רשתות נתונים מקומיות WLAN1טכנולוגיית  1.1
הטכנולוגיה מופעלת ; ובעלות נמוכה יחסית, )Short Range Device(בהספק נמוך ולמרחקים קצרים 

באמצעות , צ" גה2.4ובכלל כך בתחום התדרים של , ם הפטורים מרישויבעולם בתחומי תדרים שוני
 ).Access Point" (נקודת גישה"התקן המכונה 

 
וניהול ) ISP(גישה לספק אינטרנט , בין היתר,  כולליםWLANהיישומים הנפוצים בעולם בטכנולוגיית  1.2

דוגמת שדות , Hot Spots" נקודות חמות"המכונים (רשתות תקשורת נתונים במקומות מתוחמים 
 נעשה באמצעות כרטיס רשת אלחוטית WLAN -חיבור המשתמש אל ה). קפה-קניונים ובתי, תעופה

 .  או בציוד דומה אחרPDA2, המותקן במחשב אישי
 

בהתאם לקבוע בצו , מוגבל מותר בתחום תדרים WLAN בטכנולוגיית עצמישימוש , בישראל כיום 1.3
 .1982-ב"התשמ, )2' מס) ( הפקודהאי תחולת(הטלגרף האלחוטי 

 
 .WLAN בטכנולוגיית מסחרימטרת מסמך זה היא לקבוע מדיניות הסדרה לשימוש  1.4

 
 
 הגדרות .2
 

 ; וחקיקת משנה מכוחו1982-ב"התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת  "החוק"
 
 
 ;או רשות סטטוטורית ככל שתבוא במקומו, משרד התקשורת  "המשרד"
 
המאפשר קישור אלחוטי בין משתמש , WLANהתקן נייח הפועל בטכנולוגית  "נקודת גישה"

 ;שברשותו כרטיס רשת אלחוטית לבין רשת נתונים מקומית אלחוטית
 

 
 ;1982-ב"התשמ, )2' מס)(אי תחולת הפקודה(צו הטלגרף האלחוטי  "הצו"
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Wireless Local Area Network. , 802.11בתקן 
2  Personal Data Assistant סייען דיגיטלי אישי כגון מחשב כף יד� . 



 
 
 
 מדיניות ההסדרה .3

            
ובלבד , 3לא יידרש ברישוי, הכולל התקנת נקודת גישה והפעלתה, WLANשימוש מסחרי בטכנולוגיית  3.1

 :שיתקיימו כל התנאים הבאים
 

 
, דוגמת בית(נקודת הגישה תהיה מיועדת אך ורק לחיבור משתמש המצוי בחצרים מתוחמים   )1(

 ;)'קמפוס אוניברסיטאי וכו, מיתחם שדה תעופה, בית עסק
שה תקושר מחוץ לחצרים אך ורק אל בעל רשיון למתן שירות נקודת הגי, לצורך גישה לאינטרנט )2(

 ;לצורך קבלת שירותיו)  ספק אינטרנט�להלן , ISP(גישה לאינטרנט 
        הקישור לספק אינטרנט יהיה אך ורק באמצעות קו תקשורת נתונים המסופק בידי בעל רשיון 

 .4למתן שירותי תקשורת נתונים
צרים לצורך תקשורת נתונים ייעשה באמצעות תשתיות של בעל קישור נקודת הגישה מחוץ לח )3(

 ). voice(ובלבד שלא ייעשה שימוש בקישור כאמור לצורך העברת קול , רשיון מתאים
 .עמידה בדרישות הספק שידור אפקטיבי ותדרי פעולה מותרים תהא לפי הקבוע בצו )4(
ובכלל כך עמידה בחובת רישום , העמידה בתנאי אישור מכח הצו שייתן המשרד לנקודת הגיש)  5(

והכל כפי שייקבע במסגרת , מוקדם של אתרי נקודות חמות ככל שיידרש ובתנאים נוספים
 .  האישור

 
 .  בחצרים שאינם מתוחמיםWLANלא יותר שימוש מסחרי בטכנולוגיית , בעת הנוכחית 3.2

 
 

 ספקטרום אלקטרומגנטי 3.3
 

  ובכפוף    P.R.I.E5 מיליוואט 100בהספק שאינו עולה על , בהתאם לצו, תחום התדרים המותר לשימוש 3.3.1
 המשרד פועל להתיר בהקדם האפשרי . צ" מה2457צ עד " מה2418הוא כיום ,              לתנאים הקבועים בצו

 . צ" גה5-צ ובעתיד בתחום ה" גה2.4             שימוש בפסי תדרים נוספים בתחום 
 

  
 .פל במניעת הפרעות בין נקודות גישה העומדות בתנאי הצו והאישורהמשרד אינו אחראי לט 3.3.2

 
 
 מגמות להמשך .4
 

 
המשרד יבחן בעוד כשנה את ההתפתחויות בתחום טכנולוגי חדשני זה ואת השירותים הניתנים  

לרבות ברשיונות והיתרים , ויכול שיידרש בעתיד להסדיר את הפעילות במתכונת שונה, באמצעותו
 .כלליים

 
 
 
  )----------------------  (       ג"ב באב  התשס"י

 ד"עו, אורי אולניק                              2003 באוגוסט 10
          המנהל הכללי          

                                                 
 ). לעניין זה הופץ תזכיר חוק(משרד פועל לתיקון החוק באופן שיאפשר מתן היתרים כלליים והרחבת הפטורים מרישוי  ה 3
 לביצוע  הקישור לספק    , במגבלות מסוימות, המשרד שוקל מתן היתר). ותאגידי חברות הכבלים" בזק("א "  כיום בעל רשיון מפ4

 .שיון מיוחד לתמסורת ותקשורת נתוניםגם לבעלי ר, בקצבים גבוהים,    אינטרנט
5  Effective Isotropic Radiated Power. 


