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 לכבוד 
 נתנאל )נתי( כהןמר 

  המנהל הכללי
 
 

 ,שלום רב
 

( 2צו הטלגרף האלחוטי )אי תחולת הפקודה( )מס' התייחסות לתגובות בעניין :  הנדון
 2020-)תיקון(, התש"ף

 

צו הטלגרף האלחוטי )אי פרסם משרד התקשורת באתר קשרי ממשל טיוטת תיקון ל 26.3.2020ביום 
 ."(המוצע התיקון)" 2020-( )תיקון(, התש"ף2תחולת הפקודה( )מס' 

 :התייחסות משרד התקשורת להלןלתיקון המוצע, כמענה לתגובות שהתקבלו 

 כללי

  קבועה מנקודה לריבוי נקודות מחוץ למבנהמתייחס לציוד המשמש במערכת גישה מוצע  התיקון ה .1

 Gbps של מאוד גבוהים מידע קצבי העברתהציוד מאפשר  .גה"ץ 66גה"ץ עד  57בתחום התדרים 
 .מאות מטרים  של קצרים למרחקים עשרות ועד אחדים

 ביניהן.מערכת מתאפשר רק כאשר קיים קו ראיה בקשר בין שתי נקודות  .2

, והספק השידור מעלות בלבד 5מעלות עד  2.5מאד,  כיווניתאלומת האנטנות המשמשות במערכת  .3
 וואט, הספק נמוך מאד. 10 -המרבי מהאנטנה מוגבל ל

היכולת להפעיל ציוד זה מוגבלת לאזורים נקודתיים בהם מתקיימים מגבלות המרחק וקו הראיה  .4
 בין נקודות הקצה. 

במקטע הסופי של רשת גישה  ביישוב פרישה להשלמתנקודתי  מענהד זה רק כלכן ניתן להפעיל ציו .5

(Last Mileולא כמענה ) שלם ביישוב שירות לאספקת. 

מות אליהם לא קיימת תשתית קווית ספקת שרות רחב פס למקונועדה לאפשר א הציודפריסת  .6
מתאימה ועל כן הפעלת מערכות כאמור תהיה באופן מצומצם ועל ידי בעל רישיון מתאים לפי חוק 

 . 1982-התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב

בהתבסס על הליך מנהלי שניהל המשרד בחודשים שקדמו לפרסום טיוטת  התיקון המוצע הוכן .7
. עניינה של טיוטת תיקון 1יותר של אסדרת השימוש בגלים מילימטריםבסוגיה רחבה תיקון הצו, 

 .אשר נדרש בעת הזו בשל משבר הקורונה ,המוצעת במדיניות שנדון ופרטני מסוים בהיבטהצו 

(. בחלוף 5Gטכנולוגיה של הדור החמישי בסלולר )ה לא שזו ובוודאיאין מדובר בטכנולוגיה חדשה  .8
על הסביבה הלכה וקטנה שכן שהתעשייה פיתחה ציוד הפועל זו השנים השפעתה של טכנולוגיה 

בתדרים גבוהים יותר שהובילו לשידור בהספקים נמוכים יותר, ולשימוש באנטנות קטנות יותר. 
מתקן גישה אלחוטית ל שנקבעו מידותכיום ממדי חלק גדול מהציוד הם כאלה המתאימים ל

יחרגו מהגדלים הקבועים בהסדר האמור, בפטור מהיתר בנייה. אם ממדי המתקנים  המוקמים
 יידרש להקימם בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה. 

 חוק)" 2006-הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ומוקדי שידור במערכת כפופה לחוק והפעלת הקמת  .9
 ."(הקרינה

                                                           
1 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/02092019  

 "ףתש   ניסן        'ח
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 ומענה אליהן תתגובוחלוקת ה

 
 .מהציבור תגובות שונות 7549במשרד התקשורת ובמשרד המשפטים התקבלו 

 
 מבדיקת תגובות אלה ניתן לחלקן לשתי קבוצות:

 והחשש, 5Gלתיקון מתוך מחשבה שגויה שמדובר בציוד של הדור החמישי בסלולר,  התנגדות .א
  - כאמור מציוד מקרינה

לעיל, התיקון אינו נוגע כלל ועיקר לציוד סלולרי  כאמורותגובות אלו אינן נכונות   -מענה 
 החמישי.ובוודאי שלא לציוד של הדור 

רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית " 2019/15בהתאם למכרז  
קיים או הענקת רישיון מיוחד חדש לשירותי רט"ן  )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון

שטרם הסתיים, בשלב ראשון   2019יולי ב 14יום פרסם בהתש" ברוחבי פס מתקדמים

גה"ץ  3.8גה"ץ עד  3.5הם  5Gעיל ציוד בטכנולוגית תחומי התדרים בהם ניתן יהיה להפ
גה"ץ עד  57עוסק בציוד הפועל בתחום התדרים  הנדון התיקוןשבעוד  ,מה"ץ 700 -ו

 גה"ץ. 66
 

  - לקרינה מחשש לתיקון התנגדות .ב
הפעלת מוקדי שידור מוסדרת לפי חוק הקרינה וכך גם לגבי הפעלת הציוד הקמת ו -מענה 

להעברת מידע רחב  בטכנולוגיה שפועלת מזה שנים רבותמדובר הכלול בתיקון לצו. 
ידי משרד להגנת -, ומוכרת ומוסדרת )בהיבטי קרינה( עלסרט בין נקודה לנקודה

. בהתאם לעמדת הממונה הסביבה. הקמת מוקדי שידור במערכת כפופה לחוק הקרינה
לבין על הקרינה, בהיבטי קרינה, אין הבדל בהפעלת מערכות נקודה לריבוי נקודות 

הפעלת קווי נקודה לנקודה. בשל הספק השידור הנמוך במערכות אלה, בהפעלת 
דרש מרבית הציוד לקבל היתר סוג בלבד לפי חוק ימערכות נקודה לריבוי נקודות י

 הקרינה. 
 

 תקשורתספקי שירותים וציוד מתגובות 
 והמענים עליהן.התקבלו תגובות משני ספקי שירותים וציוד תקשורת. להלן עיקרי התגובות 

 

תיקון ולכלול בו גם ציוד המשמש לתקשורת רחבת פס בתחום המבקש להרחיב את  אחד גורם .א
גה"ץ בין נקודה לנקודה. זאת כיוון שהרחבה כאמור תאפשר לרשויות  66גה"ץ עד  57התדרים 

, הנקלט במצלמות המוצבות בהן למרכז השליטה של videoעביר את החוזי, המקומיות ל
א צורך בתשלום אגרה בעד הציוד ובעד הקצאת תדר כפי שנדרש מהן כיום עבור הרשות לל

 .E-Bandגה"ץ,  86גה"ץ עד  71לנקודה הפועלים בתחום התדרים קווי נקודה 
על פי התגובה יש לרשויות המקומיות בימים אלה צורך בקישור המצלמות כדי לאתר מקרי 

 ונדאליזם ואירועים של התקהלות בניגוד להוראות.
הליך אסדרה רחב יותר בתוך בהיבט פרטני אך כאמור לעיל, התיקון המוצע התמקד  -מענה 

בימים שקיים משרד התקשורת בחודשים האחרונים בעניין "הגלים המילימטרים". 
, ובהמשך למידע שהתקבל במשרד בדבר העדר תקשורת מספקת בישובים האחרונים

התקשורת שבעקבות ההתמודדות  החליט משרד מרוחקים, לרבות בפזורה הבדואית,
עם משבר הקורונה והגבלות התנועה בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתקנות 

קת שירותים רחבי פס באיכות טובה באופן לשעת חירום, יש לאפשר בדחיפות אספ
הוא  המהיר האפשרי לישובים אלה. היות והאופן היעיל לספק שירות רחב פס
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, גובש התיקון המוצע המתייחס לסוג נקודות זמינותמערכות נקודה לריבוי באמצעות 
   .מערכות זה בלבד

 

 מפעילים רישויבעניין "התנגד לתיקון היות ונעשה טרם סיום גיבוש מדיניות המשרד  שני גורם .ב

" שלגביו פורסם שימוע רחב בפס לאינטרנט גישה תשתית שירות לספק המבקשים חדשים
)טיוטת מדיניות מפעילים  1.5.2020לא יאוחר מיום  שהמועד להעברת התייחסויות לגביו הוא

רק בידי בעלי רישיון מפ"א , לטענתו יש לאפשר אספקת שירותים באמצעות הציוד חדשים(
 .קיימים

 בעלעל המדיניות לחול על ציוד בנוסף נטען שהתיקון אינו כולל דרישות למניעת הפרעות וש

 . Beam Formingאלומות מעוצבות, 
לעיל, התיקון המוצע נערך כדי לאפשר מתן שירותי פס רחב באיכות טובה  כאמור -מענה 

לכלל האוכלוסייה במהירות האפשרית על רקע הצורך הדחוף שהתעורר בתקופת 
הקורונה ועל כן לא ניתן להמתין לסיום גיבוש מדיניות המשרד לעניין רישוי מפעילים 

יין מדיניות מפעילים חדשים. ממילא בעת הזו וכל עוד לא התקבלה החלטה בענ
חדשים הנזכרת לעיל  יכולים רק מפעילים בעלי רישיון לפי חוק התקשורת )בזק 

 .באמצעות ציוד  המוסדר בתיקון דנןרות ילספק  ש 1982-ושידורים(, תשמ"ב

 ,ATPC, DAAקיימת דרישה לקיום לפחות מנגנון אחד מבין  תיקון המוצעה במסגרת 

LBT הפרעות. שכל  אחד מהם הוא למניעת 

 צריך הציוד בו לעמוד שכדי EN 303 722בתקן האירופאי  עמידה מחייבלצו  התיקון 
 .מקבילה אחרת או אלומות עיצוב תיכול לכלול

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


