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 לכבוד:
 רשימת תפוצה

 
 

 שלום רב,
 
 

 
 מטרייםימדיניות משרד התקשורת בתחום גלים מיל לטיוטתשימוע הנדון: 

 

וקריטי להתפתחותה הנמצא בחסר אולם חיוני  הספקטרום האלקטרומגנטי הינו משאב מדינה

עם התפתחותם  מתעצםבשנים האחרונות הביקוש לספקטרום גדל ו, הכלכלית של מדינת ישראל

 ועוד. שיםחד שונים לרבות, ממשלתיים, מסחרייםשל שימושים 

וצרה, עם מדינות שכנות ללא יחסים  מדינת ישראל, בהיותה מדינה קטנהניהול הספקטרום ב

התפתחות כלכלית נטולת הינו מורכב ומאתגר מתוך כוונה לאפשר , וצרכים ייחודיים נוספים

 חסמים טכנולוגיים ואחרים.

"חיים בצוותא" )ללא הפרעות ימוש יעיל בספקטרום תוך פועל על מנת לאפשר שמשרד התקשורת 

טכנולוגית בתחום תשתיות -הדדיות אלקטרומגנטיות( וזאת בכדי לאפשר התפתחות כלכלית

 התקשורת המבוססות על הספקטרום אשר תתאים להגדרת מדינת ישראל כ"אומה טכנולוגית".

 המשרד מקצה תחומי תדר בארץ )בהתאם להועדה והקצאה של וועדת תדרים(, בהתאמה לתקינה

והנהוג באירופה תוך ניצול מקצועי ויעיל של הספקטרום ,ע"פ תקינה נהוגה ומבלי   ITU-Rהעולמית  

 עבור ולטובת הציבור הרחב.  חיוניים אחריםלפגוע באינטרסים 

אנחנו חיים בעידן שבו צריכת התקשורת הולכת וגדלה בהיבט כמות המידע והמהירות נגישות 

( 1982-בהתאם לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"בלמידע, ספקי תקשורת )בעלי רישיון 

 נדרשים לתת מענה לצריכה זו, תוך כדי מתן פתרונות מספקים ומהירים.

המבוססת נייחת ליבת רשת התקשורת של ספק תקשורת , מורכבת בעיקרה מתשתית תקשורת 

ת באמצעות טכנולוגיו פססיבים אופטיים אשר מאפשרים העברת תקשורת נתונים רחבת 

מתפתחות לחילופין ישנן רשתות המבוססות תשתית תקשורת המבוססת קווי נחושת או קואקס 

המוגבלים בקצבי המידע )בהתאם לתקני תקשורת עולמיים/מגבלות פיסיקליות(. בנוסף על כך, על 

 Last( או קישוריות )Fixed wireless accessפי רוב כאמצעי השלמת תמסורת לצורכי גישה )
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mileת תקשורת המבוססת מיקרוגל המספקת קצבי מידע מותאמים בהתאם לתחומי תדר (, תשתי

 , אנטנות, הספק שידור, רגישות קליטה ועוד(.FSLונתונים נוספים של עורקי המיקרוגל )מרחק, 

השימוש בתשתית תקשורת המבוססת עורקי מיקרוגל נפוצה כיום בקרב ספקי תקשורת, ברשתות 

תקשורת בבעלותן והשירותים הניתנים לצרכנים מסופקים גם בתשתית זו )בנוסף לתשתיות אחרות 

 : סיבים, נחושת קואקס וכו'(.

בהתאם להמלצות   עורקי מיקרוגל מחולקים לקבוצות בהתאם לתחום התדר בו הוא פועל וכל זאת

 והתקינה האירופית. ITU-Rשל ארגון התקינה העולמית בתחום הספקטרום 

תחום התדרים הגבוה מכונה "גלים מילימטריים" בשל אורך הגל שגודלו בסדר גודל של 

 מילימטרים.

נמצאת בשימוש מסחרי ברוב מדינות העולם המתקדם   V-Band / E-Bandהטכנולוגיה בתחומים  

בארה"ב, על   FCC  -, על ידי הCEPTלשימוש על ידי ארגון התקשורת האירופאי    הואושר  נהותוקנ

נמצא   E-Bandוביפן, באוסטרליה ומדינות נוספות. בארץ תחום    OFCOMידי הרגולטור הבריטי  

 .1982 -בשימוש מסחרי לבעלי רישיונות המשרד לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים( התשמ"ב

יישום ושימוש בתחום התדרים בעוסק  תחום גלים מילימטריים,טיוטת מדיניות המשרד במסמך 

 גלים מילימטריים:המאפשרים הפעלת טכנולוגיה זו של 

 

 
שימוש בעולם, בגלים מילימטריים להעברת קצב מידע בקצב גבוה הולך וגובר וטכנולוגית הגלים ה

פתרון משלים לתשתית התקשורת לאזורים הכוללים תשתית אופטית,   תהוויכולה להמילימטריים  

, או פתרון רחב סרט לאזורים ללא תשתית אופטית תוך כדי אספקת פס רחב לכלל "Last Mile"  -כ

 . WFAאו  Hybrid Fiber & Wireless Networkם:  שימושי

 פוטנציאלית תשתית גלים המילימטריים במדיניות זו, מהווה תשתית זולה יחסית ומשלימה

לכל גוף דורש במדינת ישראל  Gbpsלתשתית אופטית לצורך אספקת קצב תקשורת של 

 .וכו'( ועד לאספקת תשתית אופטית עד נקודת הקצה )פרטי/ציבורי/תעשייה
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התפישה של פתרון משלים לפריסה של התשתית האופטית, מתבססת על שלוש "מעטפות" ככלל 

 :ןלחוד וכל שילוב ביניה/ביחד של תשתית תקשורת

 .יםאופטינייחת מבוססת סיבים תשתית  .1

 .PtPבקונפיגורציה  E-Bandעורקי   .2

 . /PtP/PtMPבקונפיגורציה של V-Band עורקי  .3

 במשרד התקיים אחרונהה התקופה , במהלךהטכנולוגיה והתועלות שיכולה להניבלמד על  המשרד  

 בדבר במשרד שהתקבל נוסף השונים ומידע הגופים ועמדות התייחסויות בחינת של ממושך הליך

 ניתוח הצרכים . לאחרלרבות ביצוע ניסויי שטח  בעולם שונות במדינות בנושא המתגבשת המדיניות

זמינות  בעניין בעולם הקיימות למגמות ,היתר בין ,לב ובשים ,בישראל הפנויים התדרים ומצאי

 המדיניותמסמך טיוטת   גובשה ה,גיש רשת תדרי בתחומי תקשורת שירותי למתן ציוד והתפתחות

 המצורף.

ולמסמך המצורף המהווה טיוטת  זה במכתבי האמור לכל התייחסותכם את להעביר מוזמנים אתם

 הנדסה/אגף תכנון והנדסת ספקטרום התקשורת בנושא גלים מילימטריים, למנהלמדיניות משרד 

 מיום יאוחר לא shmuela@moc.gov.ilמר שמואל אזולאי בדוא"ל:  התקשורת, לידי במשרד

 .2019בספטמבר  24
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