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 קול קורא -למיזמים עסקיים וארגונים  מתקדמותבטכנולוגיות  פרטיותרשתות  הנדון:

 רקע: .1

הנובע מהתפתחות תחום הרשתות הפרטיות    ,בתחום הטלקום  חדששל עידן    ניצבים בתחילתואנו  

של  העסקי  $ בשנה. נוכח הפוטנציאל  7.3bn-כ   2026החל משנת  בעולם  לייצר    ,הצפוי על פי הערכות

ניתן לחזות כבר היום בצמיחה    5ודור    LTE  טכנולוגיות סלולריות מסוג   רשתות פרטיות מבוססות

כ של  זה  55%-שנתית מממוצעת  ותפעול של תשתיות מסוג  העניין שמעורר    1. בהשקעות בהקמה 

פ בעקבות  משמעותי  באופן  האחרונות  בשנים  גדל  הפרטיות  הרשתות  רגולטורית  תחום  עילות 

ה  פרישספקטרום ייעודי לתחום, יחד עם הגידול בדרישה ל  להקצות  במדינות רבות בעולם שנועדה

. אך מה היא  נוספים  םשל בקרה, אוטומציה ושירותיבילות  מקמגמות  אשר יתמכו בשל מערכות  

  ציבוריות   לרשתותבניגוד    ומדוע היא נחוצה?"  ציבורית לא    רשתאו בכינוייה העדכני "רשת פרטית  

לנו   בישראלהמוכרות  הסלולר  בענף  המעוצבות  לדוגמה  ייעודיות  רשתות  הן  פרטיות  רשתות   ,

חברות   עסקיים,  במיזמים  מדובר  אם  בין  הארגונית.  הישות  של  הספציפיים  לצרכים  בהתאם 

מסמך זה יתמקד בעיקר ברשתות אלחוטיות על בסיס טכנולוגיות    .תשתית, מפעלים או קהילות

בעוד מגוון טכנולוגיות נייחות    :הסלולר שהן כיום המובילות, אך ישנן רשתות פרטיות    - רשתות 

WIFI,  רשתותIOT   2בתקניLORA  .ועוד 

 private (4G)  רשתותבעולם בישראל ו נפוצו האחרונות  בשנים, חדשה  תופעה אינן פרטיות רשתות

LTE    רשת  של  מיקרו  תגרסמהוות  הרבות  LTE  (4G  )קטן   גיאוגרפי  בכיסוי  תומאופיינ ו,  ציבורית  

חב  דוגמהל  3. יותר של  פרטית  בששנפר  Rio Tintoהמכרות    רתרשת  כבר  ברזל    2013-ה  במכרה 

ימוש בפחות חומרה מאשר  וש  תקשורת קריטית  תעדוף  תוךלתמוך בכיסוי אלחוטי מלא  ואפשרה  

ה קייםהצורך    .החליפה  אותה  Wi-Fi  - רשת  ייעודיות  והותא   ברשתות  רבות  מגוון  שנים  לו  מו 

שת  הר  שהתרחשו,  אולם, כפי שנראה, בעקבות שינויים טכנולוגיים ואחרים  פתרונות טכנולוגיים,

דוגמאות לרשתות אלו  הפרטית מהווה פתרון נגיש ויעיל המתאים למגוון מיזמים ומטרות שונות.  

,  (Private LTE)לדוגמה נמל אשדוד שרכש רשת    כבר היום בתעשיית נמלי התעופה והים   ניתן לראות

שנכללות בדור  טווח הטכנולוגיות    קיימות טענות לפיהן  עם זאת,.  לוגיסטיים  מחסניםבבמפעלים ו

   החמישי בסלולר צפוי להגביר את התופעה באופן משמעותי.

ביניהן: חיבורים מהירים יותר בעבור  במגוון דרכים  שוק התקשורתצפוי לשנות את הדור החמישי 

אמור להגביר    . הוא4של מפעילי הרשת   data-וה  voice-צרכנים והפחתת עלויות אספקת שירותי ה

הדיגיט הטרנספורמציה  מגוונותאת  ורטיקליות  ותעשיות  נרחבים  תחומים  של  באמצעות    לית 

מדובר בשינוי    מקצה לקצה המופעלות בין היתר על גבי רשתות פרטיות.  IOTפלטפורמות לקישוריות  

 
1 2021-networks-5g-and-lte-https://roaming.kaleidointelligence.com/pf/private/  
 בתדרים ללא רישוי.  פרוטוקול רשת אזורית בהספק נמוך 2
ת כמוגבלות לטווח גיאוגרפי מצומצם מחריגה מספר סוגים של רשתות  יש לציין כי ההתייחסות לרשתות פרטיו  3

 שמיועדות לחברות ענק בתחום התשתיות ותחבורה.  
4 -and-media-https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology

faster.html-it-make-or-world-the-remake-5G-telecommunications/articles/will 

https://roaming.kaleidointelligence.com/pf/private-lte-and-5g-networks-2021/
https://roaming.kaleidointelligence.com/pf/private-lte-and-5g-networks-2021/
https://roaming.kaleidointelligence.com/pf/private-lte-and-5g-networks-2021/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/will-5G-remake-the-world-or-make-it-faster.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/will-5G-remake-the-world-or-make-it-faster.html
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הפוטנציאל העסקי הטמון בהם,    זיהוייחד עם    , המשולבהנובע מהיישומים שהדור החמישי מאפשר

   לשירותים כדוגמת רשתות פרטיות. לעלייה עקבית בביקוש  יכול להובילאשר 

)ליבת הרשת ומשאבי הרדיו יכולים להיות פרטיים    משאבי רשתרשת פרטית ניידת היא רשת בה  

ציבוריים(   מכשירים    יםמשמשאו  בלעדי  בה  שהוגדרובאופן  העושה  הארגון  ידי  שימוש.    םעל 

גיאוגרפיים מוגדריםבתוך  שנפרשת  , מדובר בתשתית  במקרים רבים ונמצאת בבעלות או    גבולות 

הן  לפעול על גבי הרשת    שיכולות  ותהיחידיחידות הקצה  ש נשכרת על ידי הארגון המשתמש. כיוון  

  המכשירים   מספר   לגבי  חשש  איןאו שכר אותה,  שמפעיל    מראש על ידי מיאו הוגדרו  שאושרו  אלו  

אלו הותאמו  מתוך הנחה ש,  שלה  הביצועים  כללי  ובאופן  שלה  הכיסוי,  הרשת  קיבולת,  המחוברים

לפרויקט   הספציפייםלצרכים   שיועד  התקציב  לממדי  רשתות  5ונתפרו  של  הייחודיות  זאת,  עם   .

פרטיות חורגת מעבר לכיסוי וקיבולת, אל תחומים כמו אמצעי אבטחה ייעודיים ואינטגרציה עם  

ומודלים  גם בטכנולוגיות    של אלה  םעל אף זמינותמערכות תפעוליות ועסקיות בשימוש הארגון.  

הנמוכים  אחרים השיהוי  זמני  לספק  פרטית  שרשת  ,  התגובה   מאפשריםיכולה  זמן  של    שיפור 

 הרחבה שלהם ליישומים חדשים. ו

 הנדסי:רקע  .2

ו בנמל אשדוד ועל ידי חברת  ת פרטיות פיזיות כדוגמת אלו שנפרש רשתו  בישראל  כבר היום נפוצות

אך לישראל,  ועצמרשת    חשמל  נפרדת  רשת  להיות  חייבת  לא  רשת  פרטית  להיות  ויכולה  אית 

( )לרוב בטכנולוגייתvirtualized private networkוירטואלית  על גבי רשת ציבורית    ( שמסופקת 

(5G  בין היתר  ו( באמצעות פילוח רשתותnetwork slicing).    טכנולוגיה שנועדה לתת מענה למגוון

החדשים   הציבוריתשדורשים  הצרכים  ברשת  המשתמשים  שונים,  מאפיינים  בעלי  .  סגמנטים 

 network slicing  ,5-על בסיס ליבות בטכנולוגיית הדור ה,  להבדיל מרשתות פרטיות בדור הרביעי

רשת(   לוגיתמבצע  )פילוח  רשת  (וירטואלית)   חלוקה  פרוסות  של  למספר  אחת  עצמאיות,    6פיזית 

לפי    ייעודי לכל פרוסהניהול משאבים  . מה שמאפשר  לסגמנט מסוים  יםספציפי  יםהמספקות שימוש

תומכות בכל הטכנולוגיות עבור    5  רשתות פרטיות מדור  7. עומס שלההצרכים, המאפיינים וזמני ה

 .  5 קטגוריות השירות השונות של דור

 eMBB- enhanced Mobileקטגוריות שירות אלו נכללים שירותים הדורשים קצב גבוה )ין  ב

BroadBand),  רבות  דוגמהל אבטחה  מצלמות  מותקנות  בו  במתחם  פרטית  שירותים  .  ברשת 

 mMTC- massive Machineמתאפיינים בכמות גדולה של קוראים, חיישנים ומפעילים )אחרים  

Type Communication),  ברשת פרטית המותקנת במתחם בתי חולים. קטגורית שירות   דוגמהל

 URLLC – Ultra Reliable Low Latencyהמתאפיינת בשיהוי נמוך ואמינות גבוהה )נוספת  

Communicationנדרשת בעיקר בתחום התעשייה והייצור ) . 

 
 ברשת פרטית מקצה לקצה ללא מעורבות רשת ציבורית  5
6 Slices  מכאן מגיע שם הטכנולוגיה ,- slicing -network 
7 -Case-Use-Slicing-content/uploads/2018/06/Network-https://www.gsma.com/futurenetworks/wp

.pdf-lFIna-_-Requirements   

https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2018/06/Network-Slicing-Use-Case-Requirements-_-FInal-.pdf
https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2018/06/Network-Slicing-Use-Case-Requirements-_-FInal-.pdf
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 רשתות פרטיות:   השירותים והותאמו לפתרוןהמאפשרות את אספקת כלל  שתי טכנולוגיות חשובות  

ברשת   • דיוק  TSN  (Time Sensitive Network  )תמיכה  זמן    וסנכרון המאפשרת 

 . גבוהים

קצה • מקומיות  (  Mobile Edge Computing-MEC)  מחשוב  יכולות  קיום  המאפשר 

נמוך הנדרש שיהוי  עם  בשילוב  יישומים  וביצוע  נתונים  ראיית    לאחסון  כגון  ביישומים 

מכונה. מחשוב קצה מספק גם יכולת בידוד נתונים מטעמי אבטחה, פרטיות או סודיות.  

 אחסון הנתונים יכול שיהיה מבוסס ענן פרטי או ציבורי. 

, בינה מלאכותית  IOT  ,big dataמשולבים עם יכולות כמו בקרת  הפרטית  כאשר שירותי הרשת  

)ועיבוד   סלולר  מפעילי  (,  edge computingקצה  לספק  וספקי  רשתות  יכולים  עצמאיים  רשת 

מאפשרות יישומים רבים, החל באוטומציה של פסי ייצור, מחסנים,  הפלטפורמות רשת אלחוטיות  

נהג,   ללא  רכבים  תפעול  ועד  לוגיסטיים  חכמות,  ותהליכים  תשתיות  ערים  ובקרת  חכמה  רפואה 

כללי, באופן  ורכבות(.  חשמל  כי    )תקשורת,  הפנראה  מרכזי  לרשתות  חלק  להיות  עתיד  רטיות 

ארגון מפעילי הסלולר,  ומיזמים עסקיים מגוונים.    שונותבטרנספורמציה הדיגיטלית של תעשיות  

שנת    GSMA-ה שעד  ה  54%- כ  2025מעריך  מיזמים  IOT- מחיבורי  של  לצרכיהם  פרטיים    יהיו 

שנפוצות היום  רשתות  ראשוני של  . הארגון אף מציג מגוון  ממגוון תחומים וסקטורים  וציבוריים

 –  Dedicated Networks,  עצמאית  רשת פרטית  –  Private Networks  8שלושה מודלים:ל  בחלוקה

ייעודית ציבורית  רשת  ברשת  היברידית  –  Hybrid Networks,  הנתמכת  רשת    רשת  המשלבת 

ציבורית רשת  עם  פרטית  בין  .  סלולרית  המרכזי  פריסת  במתכונת  בעיקר  הוא    המודליםההבדל 

ברשת ייעודית התשתית היא  ,  עצמאית בתשתית וגם ברמת התפעולרשת הפרטית היא  ה  :תשתיתה

)ובעתיד   הציבורית  הרשת  מתוך  משאבים  רשתהקצאת  פרוסות  ו(ע"י  היברידית  אילו  ,  רשת 

 מאפשרת גמישות מקסימלית במעבר בין רשת פרטית לציבורית. 

 
8 -and-Private-IoT-s5G-GSMA-10-content/uploads/2020/10/2020-https://www.gsma.com/iot/wp

4.0.pdf-ustrydIn-for-Networks-Dedicated   

https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-GSMA-s5G-IoT-Private-and-Dedicated-Networks-for-Industry-4.0.pdf
https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-GSMA-s5G-IoT-Private-and-Dedicated-Networks-for-Industry-4.0.pdf
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 חברות מובילות:פעולה בין שיתופי השונים ול דוגמאות למודלים

 

 

 :אלחוטי ספקטרום .3

ציבוריות של טלפוניה   ידי מפעילי סלולר בתחומי תדרים מופעלות  הת  וניידופס רחב  רשתות    על 

להבטיח אמינות גדולה יותר מאשר זו שמאפשרים תדרים ציבוריים ושיתופיים.    עשויותם  יייעודי

הלאומית   או  האזורית  ברמה  ספקטרום  ייעדו  רבות  מדינות  האחרונות  בשנים  זאת,    ציבור לעם 

  . לשימושים מקומיים ומסחריים נקודתיים, ביניהם רשתות פרטיות   או בהקצאות פרטניותהרחב  

בנוש גישות  מספר  נציג  של  בהמשך  הגישה  כמו  האמריקאיא,  חדשנות    הרגולטור  רצועת  שיצרה 

שמקצה ספקטרום ברמה האזורית.  הרגולטור הבריטי  ייעודית )בטווח תדרים מוגדר( או הגישה של  

אמורות לתת אפשרויות מגוונות לרשתות מאובטחות, מהימנות ברוחב פס גבוה    שונות אלוגישות  

מודלים להפעלת רשתות פרטיות בעולם עתיד לנוע מרשתות  . כך, המנעד של  שיהוי נמוךובעלות  

מפעילי   של  וניהול מלא  בתפעול  ועד רשתות  שיתופי  או  ציבורי  עצמאיות המופעלות בספקטרום 

הרשתות הציבוריות, אשר עתידים לספק טווח רחב של שירותי רשת פרטית בהתבסס על רצועות  

גה"ץ,    6תדרים עד    –  mid band-, תדרי ה שוןתדרי הגיגה הרא  –  תדרים שונות )החל בתדרי כיסוי 

 ( ובהתאם לשירות הנדרש. גה"ץ 6תדרים מעל   – בתדרים גבוהיםוכלה 

 

שימוש    תפריש פרטיות מאפשרת לארגונים  בהן    5  ומדור  4  מדורסלולריות    בטכנולוגיותרשתות 

 :9לשימוש בספקטרום בהתאם לדרישות ולמאפייני השירותים ברשת רחבגוון אפשרויות מ

וספקי הציוד    יצרני הציודשותפות  דוגמת  )  ויללא ריש  תדרמבוססת    4  רשת פרטית מדור ▪

MulteFire .) 

 . האמריקאי( CBRS-)כדוגמת ה מבוססת ספקטרום משותף 4 רשת פרטית מדור ▪

 
 האלחוטי  הטלגרף ופקודת התקשורת חוק לפי אסדרה התאם לב כיום מתאפשרים לא  להלן מהמודלים  חלק 9
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מדור ▪ פרטית  לשימוש    מאפשר  -  "תדר   רישיון"מבוססת    5  רשת  תדר  לארגון  להקצות 

 מקומי באופן ישיר ע"י הרגולטור או ע"י המפעיל הסלולרי במודל החכרה.

 .( Rel.16) ויללא ריש תדרמבוססת  5 רשת פרטית מדור ▪

Rel.16  3-של הGPP   מציע לראשונה תמיכה בשימוש גמיש בספקטרום ללא  2020ביולי    10שהוכרז ,

מילימטריים   11alone-standבתצורת   (U-NR(רישיון   זה  .  12ובגלים  אתפתרון  הגמישות    הרחיב 

גם לרשתות פרטיות    5רשתות דור    מאפייןש  , רוחב הפס הגבוה וזמן השיהוי הנמוךהספקטרלית

( המאפשר רשת פרטית עצמאית, ללא תדרי  5G-CNי )עצמאיות. הסטנדרט אף כולל תרחיש ספציפ

או   ברישיון  בתדרים  שימוש  וללא  שיתופיים.  בעוגן  אפשרי  זאת  תדרים  לשימוש  במקביל 

כגון   רישיון  ללא  נוספות  בהדרגה  13LAA-LTE-ו  FI-WIבטכנולוגיות  הופכות  רשת  שליבות  כיוון   .

כשירות בענן,    WI-FIקלה כמו זו של    לקלות יותר לניהול, הפתרון המדובר מציע פרוצדורת חיבור

ה של רשתות פרטיות  פרישמאפשר לצבור בהדרגה קיבולת רשת, מרכיבים שיחדיו הופכים את ה

 . 14לפשוטה הרבה יותר   5מבוססות דור 

הראשון בישראל    5מכרז דור  הסתיים  מאז    אחת בלבד  חלפה שנהבהקשר זה יש לציין שעל אף ש

כבר בימים אלו שוקדים במשרד על הכנת מכרז    15בשלושה תחומים שונים תדרים  שנכללו בו פסי  

הראשון   5כזכור, כבר במכרז דור  גה"ץ. 26 הגבוהבתחום  נוסף השני שיתמקד בטווח תדרים 5דור 

, מה שמייצג את  קיימות  טווח תדרים ייעודי לשימוש חברות פרטיות שאינן מפעילות סלולר  יועד

תיתכן   בעתיד  לפיה  המשרד  בפס  גישת  שימוש  זכות  גם  יםתדרמתן  ללש,  שירות  א  מתן  צורך 

לסייע בידי ועדת המכרזים    , בין היתר,צפויקול קורא זה  ללקוחות קצה סלולריים במובן המסורתי.  

 .  השני 5גבש את מטרות מכרז דור ל

 ולם:בע רגולציית רשתות פרטיות בטכנולוגיות מתקדמות .4

ת רשתות פרטיות  פרישישנם מודלים רבים לומאחר ש  5  ה המסחרית של דורפרישם ההתפתחות וה ע

בספקטרום,   אתולשימוש  שיאפשר  המיטבי  הרגולטורי  המודל  זו  מהו  הפעילות    .פעילות 

הדרך בתחילת  עודנה  הפרטיות  הרשתות  בנושא  כגון   .הרגולטורית  העולם,  ברחבי    הרגולטורים 

FCC  ,  16  תהאירופי באמצעו רגולטורים באיחודBEREC,    ואחרים פונים לבעלי עניין שונים לצורך

למשמעויות   ותובנות  מידע  בנושא.  ולפעילות  קבלת  הנדרשת  -הה  פנ  2019ביולי  הרגולטורית 

BEREC  דור בנושא  קורא  העניי   5-בקול  בעלי  לתחום  ן,לכל  המשיבים  ה  בנוגע  פרטיות  רשתות 

ת  פריש, מודלים עסקיים ושרשראות הערך הקשורים בילהקצאת ספקטרום ייעוד התייחסו בעיקר  

 
10 16-https://www.3gpp.org/release 
 רשת עצמאית   11
 גה"ץ  71 – 57 12
13 LAA (license assisted access )–  שימוש משלים בתדריFI-WI   ותדרים ציבוריים אחרים לצורך עיבוי השירות

 ללקוח ובמקביל לתדרים הסלולריים )ברישיון( של המפעיל המשמשים כעוגן.  
14 -u-nr-spectrum-unlicensed-support-does-https://www.qualcomm.com/news/onq/2020/06/11/how

transform-what-5g-can-do-you 
 מה"ץ  003,5 -מה"ץ ו 2,600מה"ץ,  700 15
16 Body of European Regulators for Electronic Communications 
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שתידרש בתחום הקצאת משאבי מספור לרשתות כשהצפי לדרישה    הרחבהוכן לרשתות פרטיות  

 . 2022/3הוא לשנים 

רבים   רגולטורים  מעסיק  פרטיות  רשתות  של  העתידי  שונותהשוק  שונות  ו ,  במדינות  גישות  ישנן 

מתבסס על שימוש ברצועת    FCC-במדינות ואזורים שונים. בארצות הברית ה אומצו  אשר  ומגוונות  

ייחודית )  תדרים  לשלוש רמות שימוש  )  (,tiersהנחלקת  זכויות  sAsתיאום תדרים  ( ומכרזים של 

תדרים לפי דרישות נקודתיות וטרם גובשה    מקצה  . בצרפת הרגולטור17יפות לפי מחוז שימוש עד

שימוש  מדיניות   תוך  פרטיות  לרשתות  רישיונות  מכרז  באמצעות  מקצים  בגרמניה  רחבה. 

מקצה תדרים    Ofcomהבריטי  . הרגולטור  5שנשמרו במכרז דור    3500MHz-מרצועת ה  -100MHzב

הגדרת   כולל  אזור  חובת  18use or loseלפי  והחילו  מהמפעילים  שירות  על  מסתמכים  בפינלנד   .

אספקת שירות שהופכת לחובה להשכרת תדר אם הצדדים לא מגיעים להסכמה. במדינות רבות  

ספקטרום לשימוש עתידי של רשתות פרטיות    , נשמר בכוונה5מכרזי דור    שקיימו בשנים האחרונות

  19  וד.וע

 :יםתחרותי-ים כלכליהיבטים  .5

דו"ח של    על פי ,  רשתות פרטיות הפכו לאחד מענפי הצמיחה המבטיחים ביותר בתעשיית הטלקום

)איגוד הספקים הסלולרי העולמי(, חברות וארגונים רבים משקיעים בניסויים ובהשקות    20GSA-ה

הן דוגמאות למדינות  יפן, ומדינות סקנדינביה    . גרמניה, בריטניה,5-ו  4של רשתות פרטיות מדור  

אריקסון  הציוד    יצרןמחקרים של   .5  ו לא מעט רשתות פרטיות מסחריות מדורש בהם כבר עתה נפר

הייעוץ   יפר  Deloitteוחברת  כי בחמש השנים הקרובות  רבות מדורשצופים  פרטיות    5  ו רשתות 

ומחסנים   ייצור,  מפעלי  תעופה,  שדות  נמלים,  כגון:  שונים  תעשיה  לתחומי  מענה  הנותנות 

 לוגיסטיים. 

קיימות סיבות עסקיות, טכנולוגיות וכלכליות לאורם מיזמים, עסקים ותעשיות ורטיקליות שונות  

האפשרות לשרת סקטורים ורטיקליים בעלי   ITU-עדיפו לפרוש רשת פרטית עצמאית. לפי ארגון הי

צרכים ייחודיים תוביל לכניסתם לשוק של שחקנים חדשים מסוגים שונים. ביניהם: מפעילי ערים  

קמפוס(   )מפעילי  מפעילים  ומיקרו  קהילתיות  רשתות  יפע  –חכמות,  ככולם  רשתות  ירובם  לו 

. נוסף על כך, יש לשער שחברות מגודל מסוים ובעלות משאבים וכוח אדם מתאים, יעדיפו  21פרטיות 

שלהם   הפרטית  הרשת  את  ולתפעל  וביטחון    in houseלהקים  השירות  רציפות  על  לשמור  ובכך 

שלהן.   על  המידע  השפעה  להיות  יכולה  המתוארים,למשרד  השחקנים  יבחרו  בו    לדוגמה   המודל 

ייעודי,  החלטה של המשרד לגבי ה  )בין אם באמצעות ספקטרום  קצאת הספקטרום לשוק החדש 

 אזורי או שיתופי ובין אם בהתבסס על הספקטרום הקיים של הרשתות הציבוריות(.  

 
17 https://www.fcc.gov/auction/105   
18 Use or lose –   .מפעיל שלא עושה שימוש בתדרים באזור מסוים מאבד אותם לטובת שימושים מקומיים 
19 europe-in-spectrum-licences-private-https://5gobservatory.eu/5g/ 
20GSA, Private mobile Networks December 2020: Global Update  
21 https://ieeexplore.ieee.org/document/8951153 
 

https://www.fcc.gov/auction/105
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השקועות   העלויות  ללא  פרטית,  רשת  של  היתרונות  מרבית  את  להשיג  יכול  ארגון  זאת,  עם 

אלא באמצעות השכרה של פרוסה    והמורכבות הכרוכה בהקמה ובתחזוקה של רשת פרטית עצמית,

למודל    , יש בפעילות זו משום פוטנציאלמפעילי הרט"ן  מבחינתעצמאית בתוך רשת ציבורית. על כן,  

ו  חדש  לעסקי  גם  לעיל  שהובאו  ההערכות  פי  הכנסות  על  שימוש  זאת  .  משמעותיתתוספת  תוך 

ם וספקטרום זמין(  במשאבים הזמינים לרשתות ציבוריות קיימות )בעיקר שימוש באתרים קיימי

 ומבלי לפגוע במשתמשי הרשת הקיימים. 

,  טוריםרגולה  בהיבטיםרשתות פרטיות ואת המשמעויות  פעילות  את התופעה של    בעודנו בוחנים

ביותר   הגדולה  הרח  היאהמורכבות  פרטיות המנעד  רשתות  להפעלת  מודלים  של  והשימושים    ב 

אשר הופכות  מקבילות  מגוון טכנולוגיות  קיימות  רשתות פרטיות  הפעלת  הרבים והמגוונים בהם. ל

שירות של מפעיל רשת או על גבי תדר ציבורי  או על גבי ענן,    טילי: רשת פיזיתאותו לתחום רחב וורס

, השימושים  כך .  פתוח, שימוש בפילוח רשתות ועיבוד קצה, שימוש בחברת תוכנה או קוד פתוח ועוד

בית בין רשתות  נעים  פרטית  ברשת  "חובבנייו הצפויים  ועד  ות  דולרים  כמה מאות  של  בעלות  ת" 

 עשרות מיליונים.  בהשקעה של רשתות ענק של מיזמים עסקיים וחברות תשתית

 : המנעד הרחב של מודלים עסקיים וטכנולוגיים להפעלת רשת פרטית

 

 

  

 

 

 

 

ול להמשיך  שצפויות  הטכנולוגיות  להתפתחויות  הרשתות  את  קדם  בכפוף  שוק  של  התפתחותו 

. עם זאת,  החיוביות שעתידות לצמוח ממנווהצרכניות  אנו עדים להשפעות התחרותיות    ,הפרטיות

  הקיים השוק  כחלק מהתפוצה של רשתות פרטיות, אנו רואים מודלים שעשויים לאתגר את המבנה 

. במסגרת זו אנו מסתכלים על התפתחות השוק  של מפעילי תקשורת בכלל ומפעילי סלולר בפרט

  על החשיבות של  תוך שמירהבמפה הכללית של שוק הסלולר    כהתפתחות הנכללתלרשתות פרטיות  

 מפעילות הסלולר בתוכו. 

פרטיות  לבחון את שוק הרשתות ה שיסייעו למשרד    לקבל התייחסויות היא  ל מסמך זה  מטרתו ש  

, ובכלל  צרכים הייחודיים של החברות והמיזמים העתידים להשתתף בוה   במטרה להבין את העתידי  

, קיים טווח רחב  לעיל שנזכרכפי   .שוק זהשיאפשרו פיתוח של אסדרה  של כך לבחון תפיסות שונות  

צעדיו הראשונים  החל מחוסר התערבות בעוד השוק עושה את  רגולטוריות אפשריות    פעולות של  

מערכות היחסים  ובקרה של  התדרים    ועד התערבות מלאה בהקצאת  ,ורה עצמאית ולא מפוקחתבצ

בשוק.   המשתתפות  החברות  מאמינים  בין  אנו  ישהראשוןשבשלב  לכן  הצדדים    לאפשר  ,  לכל 

 בכל הנוגע למשמעויות האפשרויות של רגולציית השוק.  ,המושפעים להביע את דעתם 

שימוש ברשת 

 ציבורית  

רשת ציבורית עם  

או   SLAהסכם 

 פילוח רשתות 

רשת ציבורית עם  

מקומית  תשתית 

 ייעודית 

רשת עצמאית עם  

ספקטרום חכור /  

 בבעלות 

רשתות פרטיות 

 בניהול מפעיל ייעודי 

רשת עצמאית עם  

ספקטרום ללא 

 רישוי 
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בכלל    אסדרה של השוקהאם  בכלל כך    לבחוןהמדיניות ובמקביל לעבודת המשרד שנועדה לעצב את  

בעיצוב  הוצגו    ,ומה האסדרה המיטבית  נחוצה לאורך המסמך מספר סוגיות שיש להן משקל רב 

ורגולציה( קיים  תחומי תדרים,  לכל סוגיה כזו )רישוי,    .הרשתות הפרטיות בישראל  תחוםעתידו של  

רגולטוריםשל    רחב  מנעד הנוגעות  .  אפשריים  מודלים  התייחסויות  לקבל  מעוניינים  למנעד  אנו 

ו  והנתיבים  התרחישים התחום  אסדרת  של  של  האפשריים  האתגרים  בהתאם  ההזדמנויות, 

תחרותיים,   חסמים  לעורר:  עשויים  שאלו  ושחקנים    ,קייםחו  חסמיםוהכשלים  עסקיים  מודלים 

ניצול מיטב של משאב תדרי הרדיו,חדשים, עידוד חדשנות, השקעות ופיתוחים חדשים משאבי    , 

התייחסויות אודות מערכת    המשרד מעוניין לקבלועוד. בנוסף,  ,  וכד'(  MSISDN  -ו  MNC)מספור  

לאור    לבין מיזמים השואפים להקים רשת פרטית,הקיימים  היחסים הצפויה בין מפעילי הרט"ן  

בד  )מרשת פרטית כשירות, דרך השכרת ספקטרום בל  המודלים העסקיים והטכנולוגיים האפשריים

   ו/או אזורי(.  ועד אלטרנטיבות של תדר שיתופי

 הגשת התייחסויות לקול הקורא .6

בדוא"ל    ,, מנהל תחום בכיר אגף כלכלהמר טל אלימלךהתייחסויות לקול הקורא יש להעביר לידי  

elimelecht@moc.gov.il , 28.12.2021לא יאוחר מיום . 

mailto:elimelecht@moc.gov.il
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