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 הקדמה .1

וקריטי להתפתחותה הכלכלית של    הנמצא בחסר אולם חיוני   הספקטרום האלקטרומגנטי הינו משאב מדינה .1.1
 ישראל.  מדינת

שונים לרבות,  עם התפתחותם של שימושים  מתעצםבשנים האחרונות הביקוש לספקטרום גדל ו
 ועוד.  חדשים  ממשלתיים, מסחריים 

וצרה, עם מדינות שכנות ללא יחסים וצרכים   מדינת ישראל, בהיותה מדינה קטנהניהול הספקטרום ב .1.2
חות כלכלית נטולת חסמים טכנולוגיים  פתהתהינו מורכב ומאתגר מתוך כוונה לאפשר , ייחודיים נוספים 

 ואחרים. 

יעיל בספקטרום תוך "חיים בצוותא" (ללא הפרעות הדדיות    ימוש פועל לעל מנת לאפשר ש   התקשורת   משרד   .1.3
טכנולוגית בתחום תשתיות התקשורת המבוססות  -ות כלכלית לאפשר התפתח וזאת בכדי    אלקטרומגנטיות) 

 מה טכנולוגית". שראל כ"אות מדינת יהספקטרום אשר תתאים להגדר על 

תקינה העולמית  בהתאמה ל,  (בהתאם להועדה והקצאה של וועדת תדרים)   בארץהמשרד מקצה תחומי תדר   .1.4
ITU-R  נהוג באירופה תוך ניצול מקצועי ויעיל של הספקטרום ,ע"פ תקינה נהוגה ומבלי לפגוע באינטרסים  וה

.עבור ולטובת הציבור הרחב  חיוניים אחרים 

ספקי  ע והמהירות נגישות למידע,  בהיבט כמות המיד   תקשורת הולכת וגדלההצריכת  שבו  בעידן  אנחנו חיים   .1.5
לתת מענה  ) נדרשים 1982-לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב בהתאם  שיון יבעלי ר תקשורת ( 

 תוך כדי מתן פתרונות מספקים ומהירים.  , זולצריכה 

המבוססת סיבים  נייחת ת ה מתשתית תקשור , מורכבת בעיקרתקשורת תקשורת של ספק הרשת ליבת  .1.6
באמצעות טכנולוגיות מתפתחות   פס רחבת אולטרא תקשורת נתונים אופטיים אשר מאפשרים העברת 
תשתית תקשורת המבוססת קווי נחושת או קואקס המוגבלים בקצבי  לחילופין ישנן רשתות המבוססות 

בנוסף על כך, על פי רוב כאמצעי השלמת  . ת פיסיקליות)המידע (בהתאם לתקני תקשורת עולמיים/מגבלו
תשתית תקשורת המבוססת  ),  Last mile) או קישוריות (Fixed wireless accessתמסורת לצורכי גישה (

בהתאם לתחומי תדר ונתונים נוספים של עורקי המיקרוגל (מרחק,  מותאמים  מיקרוגל המספקת קצבי מידע  
FSL  ד). שידור, רגישות קליטה ועו, אנטנות, הספק

ברשתות תקשורת    , תקשורתבקרב ספקי  כיום  השימוש בתשתית תקשורת המבוססת עורקי מיקרוגל נפוצה   .1.7
גם בתשתית זו (בנוסף לתשתיות אחרות : סיבים, נחושת   מסופקים  בבעלותן והשירותים הניתנים לצרכנים 

. קואקס וכו) 

של ארגון  להמלצות  ת בהתאם  זא  וכלעורקי מיקרוגל מחולקים לקבוצות בהתאם לתחום התדר בו הוא פועל   .1.8
 והתקינה האירופית.  ITU-Rהתקינה העולמית בתחום הספקטרום 

מרחקי אורכי עורקי   , ITU-R - בהתאמה להמלצות איגוד ה המשרד קבע  ,לצורך שימוש יעיל בספקטרום .1.9
FSLוזאת בהתאם אופי התפשטות הגלים במרחב (מחושב ע"פ  תדר  מליים בחתך תחוםמיני מיקרוגל

תחומי   ),המשפיעים על איכות וזמינות העורק –כמות הגשמים גורמים משפיעים אחרים לרבות, עם ביחד 
למרחקים   Mbpsשל ועד מאות אחדים  Mbpsהתדרים הנמוכים מאפשרים העברת קצבים של עשרות 

בד"כ  יועד אך הוא מ Gbpsארוכים (עשרות ק"מ) והתחומים הגבוהים מאפשרים העברת קצבים של 
 ). מספר קילומטריםים קצרים (רחק למ להפעלה 
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 . בשל אורך הגל שגודלו בסדר גודל של מילימטרים" גלים מילימטרייםתחום התדרים הגבוה מכונה " .1.10

אחדים ועד עשרות   Gbpsתחום זה מאופיין בטכנולוגיה המאפשרת העברת קצבי מידע גבוהים מאוד של  .1.11
), בזמינות נמוכה ניתן לספק קצבי  ינותו ת זמורמ למרחקים קצרים של ק"מ בודדים (בהתאם לתכנון העורק

מתקשורת  עם המעבר  ק"מ וכל זאת בהתאם לתכנון של ספק התקשורת.  10מידע גבוהים גם למרחק של  
שבמסגרתה השגיאות   All IPלתקשורת שבה היא  E1קלאסית המבוססת על ערוצי דיבור ותמסורות 

רק בשכבה הפיסית, ניתן לרדת ברמת   מטופלות גם בשכבות האחרות (השכבה האפליקטיבית) ולא 
גדולים    שירות ברמה מספקת ועל ידי כך להשיג קצבים גבוה למרחקיםהזמינות המתוכננת כך שעדיין יינתן  

אנטנות בעלות אלומות צרות במיוחד (אלומות  מיוחדות לאור השימוש ב  הוא פועל ללא הפרעות ,  כן   כמו  יותר 
 . עיפרון) 

  נהנמצאת בשימוש מסחרי ברוב מדינות העולם המתקדם ותוקנ  V-Band / E-Bandהטכנולוגיה בתחומים   .1.12
בארה"ב, על ידי הרגולטור   FCC - , על ידי הCEPTלשימוש על ידי ארגון התקשורת האירופאי  הואושר

נמצא בשימוש מסחרי לבעלי   E-Bandוביפן, באוסטרליה ומדינות נוספות. בארץ תחום  OFCOMהבריטי 
 . 1982 - ק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ברישיונות המשרד לפי חו

יישום ושימוש בתחום התדרים המאפשרים הפעלת טכנולוגיה  במדיניות משרד התקשורת ב   עוסקמסמך זה   .1.13
 גלים מילימטריים: זו של  

 

 

 הליך במשרד  התקיים  אחרונהה התקופה  , במהלךלמד על הטכנולוגיה והתועלות שיכולה להניב המשרד  .1.14
 המדיניות בדבר  במשרד  שהתקבל  נוסף  השונים ומידע  הגופים  ועמדות  ויותיחסהתי בחינת של  ממושך 

 התדרים ומצאי ניתוח הצרכים לאחר. לרבות ביצוע ניסויי שטח  בעולם שונות במדינות בנושא  המתגבשת
 למתן ציוד  זמינות והתפתחות  בעניין  בעולם  הקיימות  למגמות  ,היתר  בין  ,לב ובשים  ,בישראל הפנויים 
 .שלהלן המדיניות גובשה ה, גיש רשת  תדרי בתחומי  ורת תקש שירותי

 מסמך המדיניות מפרט את ההיבטים הבאים:  .1.15
 . הקדמה .1.15.1
 . טכנירקע  .1.15.2
 ת המדיניות. שתפי .1.15.3
 הנדסית. מדיניות  .1.15.4
 רישוי. מדיניות  .1.15.5
 . מדיניות אגרות  .1.15.6
  המדיניות.  סיכום  .1.15.7
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 קע טכניר .2

אורכי גל  ומגנטיים בטכנולוגיה אלחוטית המשדרת וקולטת גלים אלקטרל  גלים מילימטריםהכוונה ב .2.1
 millimeterמילימטר ומכאן שמו, תחום זה ידוע בשמות הלועזיים:   10÷ 1של  שנמדדים במילימטרים 
wave, MMW, mmW .    

 . GHz 300 ÷ 30גלים מילימטריים, במונחים של תדר מוגדר בתחום התדרים:  .2.2

ילימטרית", בעוד  "טכנולוגיה מ  - כ 80GHz - ו  60GHzמבחינה מסחרית, מתייחסים לתחום תדרים:  .2.3
 . 38GHz -התחום כולו כולל לדוגמא גם את תחום ה 

 . E –Band & V-Bandאשר מוגדרים בתחומים  GHz 60/80מסמך המדיניות הנדון עוסק בתחום  .2.4

 Band-Eתחום  .2.5

 חום התדר ת .2.5.1

 
 עיקריים אפיינים מ .2.5.2

וכו)   XPIC ,MIMO, בתלות במרכיבי העורק (לדוגמא: אחדים  Gbps  –  קצב מידע .2.5.2.1
 וחב סרט, אפנון, מרחק, קוטר אנטנות, זמינות וכו). לתכנון עורק (ר ובהתאם 

ק"מ    10ק"מ בזמינות גבוהה, קיים גם   3ק"מ בודדים בדר"כ   -  העורק )תווך (מרחק   .2.5.2.2
 . תר בתכנון בזמינות נמוכהויו

 . 0.4º ÷ 1º :  ) "אלומת עיפרון"(בעורק הינה צרה מאוד   אלומת האנטנה .2.5.2.3

 נה נמוך. שבח אנטנה גבוה ביחס לגודל אנט .2.5.2.4

 התקנה והפעלה .2.5.2.5

 התקנה פשוטה   .2.5.2.5.1

2.5.2.5.2.  1Full Outdoor Radio Unit with POE 

 קטן מימדים וקל משקל ציוד  .2.5.2.5.3

 אנטנה אינטגראלית או מובנית .2.5.2.5.4

) או קישור רחב סרט בין  2PtP: טכנולוגיית רחב סרט לקישור בין שני אתרים (יישומים .2.5.2.6
 . PtMP)3אתר למספר אתרים ( 

 ת ורשתית (מרכזית). מערכת ניהול עורקים מקומי -ניהול   .2.5.2.7
 

1 POE – Power Over Ethernet 
2 PtP – Point to Point 
3 PtMP – Point to Multi Point 
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 Band-Vתחום  .2.6

 תחום תדרים:  .2.6.1
 

 
 ),  UHF - , שהיא הרצועה החמישית ב band-v -(להבדיל מ  V-Bandתחום התדרים  .2.6.2

 . 4IEEEשל ארגון  1984 521מס  תקן  ע"פ GHz 75 ÷ 40מוגדר בתחום: 

, שאר  GHz 60בתחום תדרי המיקרוגל, מתייחס בעיקרו לתדרים שמרכזם הוא  V-Bandהמונח  .2.6.3
 . נכון להיום בשימוש  אינו נמצא  GHz 55 ÷ 40חום: הת

הוא תחום תדר שבו בליעת האנרגיה על   .GHz 66 ÷ 55.78הינו: התחום  ITU-R על פי המלצת  .2.6.4
ידי החמצן גבוהה (יחסית לתחומי תדר אחרים) וכתוצאה מכך הניחות של התווך גדול יותר מתחום  

 .  5FSL -הניחות המתקבל ב  בנוסף על   - 16dB - אחר מכיוון שהניחות מתחיל ב 

)  ITU-Rגלובלית (עד לקבלת החלטה  ,לא יטופל במסגרת מדיניות זו  GHz 71 ÷ 66חום ת .2.6.5
 לא ייועד לשימוש בשלב זה.   57GHz ÷ 55.78תחום    על פי הפירוט בהמשך המסמך.  5Gלשימוש  

טר ואף  לקילומ  1dB - לקילומטר, בתחומים האחרים הוא קטן מ  dB 16 - בתחום זה הניחות הוא כ .2.6.6
לקילומטר, לנתון זה קיימת השלכה על המרחק האפקטיבי המקסימלי האפשרי   dB 0.1 - קטן מ

, ניחות גבוה בתדרים אלו, תורם אף הוא  של העורק והחיים בצוותא באזור בעל ריבוי עורקים
 לשימוש החוזר הגבוה, תחום זה זוהה עד כה לשימוש ביישומים בצפיפות גבוהה בשירות הקבוע 

)HDFS- High-Density applications in the Fixed Service  מאפייני התפשטות בטווח תדר ,(
זה מושפעים באופן משמעותי על ידי הנחתה נוספת עקב ספיגת החמצן, ובמיוחד בתחום המרכזי  

ההנחתה הגבוהה יותר, דבר אשר מאפשר פריסה של מספר רב של עורקים    GHz 66÷57של 
בוע בין אתרים גם באופן לא מתואם בין העורקים, שימוש באנטנות  קצרי טווח לטובת קישור ק

ה (אונה צרה) לצורך שימוש של מספר עורקים בצפיפות גבוהה תוך  בקטרים קטנים עם כיווניות צר
 עורקים הקטנת הסיכון להפרעות בין ה

בעורקים    Outdoorק"מ, עבור   1 -כ המרחק האפקטיבי המקסימלי בתחום זה, הינו עד  .2.6.7
  Indoor  -ועוד פחות מכך ב   PtMPמ בעורקים בקונפיגורציה של   400 -וכ  PtPגורציה בקונפי 
 ההספק).  גבלות מ (עקב 

 : Outdoor  - ו Indoor תחום התדרים משמש להתקנה .2.6.8

בקונפיגורציה:   Point to Pointתחום התדרים מיועד לעורקי רדיו  Outdoorלצורכי   .2.6.8.1
6FWS . 

 

 

 
4 IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 
5 FSL – Free Space Loss 
6 FWS - Fixed Wireless Systems 
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ומאפשר קישור     IEEE 802.11ad / WiGig  - תחום התדרים משמש ל     Indoorלצורכי   .2.6.8.2
מ    10אלמנטים העובדים בתחום זה באלחוט כאשר המרחקים הינם מטרים בודדים עד  

 . 7Gbps –ומספק קצב מידע גבוה של כ 

 , קיים ציוד קצה (מחשבים) התומכים בתקן 60GHz Wi-Fi –תחום זה ידוע גם כ  .2.6.8.3
IEEE 802.11ad  בניגוד ל ,– Wi-Fi  2.4/5בתחום הקיים העובד.X GHz  ים  ומספק

 מספק קצבים מאוד גבוהים:  WiGig  –, הרי תחום ה 7bpsקצבים של מאות 
    

 

 

 ): O2: גרף המציג ניחות נוסף על ניחות התווך כתוצר של השפעת מולקולת חמצן ( 1להלן איור  .2.6.9

 
 : ניחות האוויר ביחס לתדר העבודה (גה"ץ)1יור א

 
 
 
 

 . 9FDDאו  8TDD ים עובד בטכנולוגיה של עורקי המיקרוגל  בתחום התדר .2.6.10
 

 

 

 

 
7 bps – bit per second 
8 TDD - Time Division Duplex 
9 FDD - Frequency Division Duplex 

מאפייני התפשטות בטווח תדר זה מושפעים באופן משמעותי על ידי הנחתה נוספת 
 עקב ספיגת החמצן 16dB/Kmשל 

802.11 ad -  7קצב נתונים: עד Gbps 
802.11 ay -  20קצב נתונים: עד Gbps 
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 מאפיינים עיקריים  .2.6.11

 אלומת העורק (אנטנה):   .2.6.11.1

2.6.11.1.1. PtP = 2.5º 

2.6.11.1.2. PtMP = 90º Sector with 5º 

 שבח אנטנה מוגבל.  .2.6.11.2

שימוש    יכול לאפשרשימוש באנטנות בקטרים קטנים עם כיווניות צרה (אונה צרה)  .2.6.11.3
 עות בין העורקים. של מספר עורקים בצפיפות גבוהה תוך הקטנת הסיכון להפר

בהתאם לתכנון עורק (רוחב סרט, מרחק, קוטר אנטנות,     10Gbps ÷ 1 -  קצב מידע .2.6.11.4
 . PtP/PtMPזמינות וכו) ובהתאם לקונפיגורציה של העורק 

 משוער  מרחק תווך העורקים  .2.6.11.5

2.6.11.5.1. PtP ≤ 1000m 

2.6.11.5.2. PtMP ≤ 400m 

 תלוי בתכנון בזמינות העורק *)  .2.6.11.5.3

 התקנה והפעלה .2.6.11.6

   . התקנה פשוטה .2.6.11.6.1

2.6.11.6.2.  Full Outdoor Radio Unit with POE . 

 . ציוד קטן מימדים וקל משקל  .2.6.11.6.3

 . אנטנה אינטגראלית או מובנית .2.6.11.6.4

או קישור רחב סרט  ) PtP10טכנולוגיית רחב סרט לקישור בין שני אתרים ( -  יישומים .2.6.11.7
 .PtMP11)בין אתר למספר אתרים (

 .מערכת ניהול עורקים מקומית ורשתית (מרכזית)  -  ניהול .2.6.11.8
 

 

 
10 PtP – Point to Point 
11 PtMP – Point to Multi Point 
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 ת המדיניותש תפי .3

וגובר וטכנולוגית הגלים  בגלים מילימטריים להעברת קצב מידע בקצב גבוה הולך  , עולםהשימוש ב  .3.1
 Last"  - , כלאזורים הכוללים תשתית אופטיתתקשורת  התשתית  ל  משלים פתרון    ת הוויכולה להמילימטריים  

Mile",  :או פתרון רחב סרט לאזורים ללא תשתית אופטית תוך כדי אספקת פס רחב לכלל שימושים
 rid Fiber & Wireless NetworkHyb   12אוWFA. 

לתשתית   פוטנציאלית תשתית גלים המילימטריים במדיניות זו, מהווה תשתית זולה יחסית ומשלימה .3.2
 לכל גוף דורש במדינת ישראל (פרטי/ציבורי/תעשייה 13Gbpsאופטית לצורך אספקת קצב תקשורת של 

 לאספקת תשתית אופטית עד נקודת הקצה.   כןווכו) 

התפישה של פתרון משלים לפריסה של התשתית האופטית, מתבססת על שלוש "מעטפות" של  ל ככל .3.3
 : ןלחוד וכל שילוב ביניה/ביחד  תשתית תקשורת 

. ים אופטינייחת מבוססת סיבים תשתית  .3.3.1
. PtPבקונפיגורציה  E-Bandעורקי   .3.3.2
 14PtP/PtMP/בקונפיגורציה של  Band-Vעורקי  .3.3.3
 ם מילימטריים: להלן תיאור התפישה של השימוש בגלי .3.3.4

12  Wireless Fiber Access 
13  Giga Bit Per Second (109) 
14  Point to Multi Point 
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 הנדסיתמדיניות  .4

 הועדה והקצאה  .4.1

שהינה   ועל התקינה באירופה ITU-Rמתבססת על התקינה העולמית בתחום הספקטרום המדיניות  .4.2
 ITU-R Radio  –בהתאם ל    Region 1אירופאי (התקינה הרלוונטית למדינת ישראל בשל מיקומה באזור ה

Regulation (מסמכים הבאים: התאם לבהתאם לתקנים המפורטים במדיניות ההנדסית וב 

4.2.1. Recommendation ITU-R F.1497-2 (022014) 
4.2.2. ECC Report 288 
4.2.3. CEPT ECC Recommendation (09)01 (02-2009) 
4.2.4. Enabling 5G in the UK 
4.2.5. CEPT ECC Recommendation (05)02 (02-2009) 
4.2.6. ERC Recommendation 70-03 
4.2.7. Radio Regulation ITU (2016) 
4.2.8. IR 2078 - UK Interface Requirement – Fixed Wireless Systems in the frequency band 

57.1– 63.9 GHz 
4.2.9. ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 (2009-07) 
4.2.10. OFCOM - Review of spectrum used by fixed wireless services 
4.2.11. E-Band and V-Band - Survey on status of worldwide regulation

 הועדה/הקצאה חוםת

V-Band
WiGig Indoor 

לשימוש בתוך מבנים   WiGigשימוש בתחום בטכנולוגיה  השריאוועדת תדרים  
שימוש בתדרים  אשר עושים כרטיסי רשת  בשימוש אושרו ),  Indoorבלבד (

חשבים ניידים  במ נים כרטיסי רשת המותקלרבות,   גה"ץ  57÷  66שבין 
 עם אלמנטים אלחוטיים, כגון: מקרנים.   לקישורומשמשים 

V-Band
Outdoor של עורקי מיקרוגל בתחום   ניסוייםוועדת תדרים אישרה ביצועBand-V

E & V – Band  

 הועדה והקצאה בשני התחומים:  וועדת תדרים אישרה
 Outdoor E&V-Band  דיניות שיציג  לשימוש אזרחי/תעשייה ע"פ התנאים והמ

משרד התקשורת.
התחומים יאופשרו לשימוש וזאת בצמוד לעדכון חקיקה   לאחר תהליך השימוע 

 בהתאם למפורט להלן במסמך זה   מתאים
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 לשימוש בארץ. תנאי ההועדה והקצאה  את  קובעת ,  V-Bandבתחום  נדסיתמדיניות ה .4.3
 : Indoor & Outdoor:  להתקנה של המערכת האלחוטית  יישומים   2קיימים   V-Bandתחום ב

V-BAND Indoor .4.3.1

 פירוט נושא
 GHz 60.48 תדר עבודה 

 CBW = 2.16 GHzרוחב הסרט של ערוץ הרדיו  
Max . e.r.i.p 40dBm 
Max . Antenna Gain 30dBi 

משותף, אינו מוגן מהפרעות משני  מעמד   
 PtMPקונפיגורציה  

 15LBT או  DAA הציוד יתמוך בפונקציה פונקציה 
Indoor / Outdoor Indoor Only  בתוך מבנה בלבד שימוש  

•תקינה ETSI EN 302 56716

 ERC Recommendation 70-03 Annex 3 –בהתאם ל 

שימושים / יישומים

   WiGigטכנולוגיה  •
 Indoorלשימוש בתוך מבנה סגור בלבד   •
 חיישן תלת מימד קצר טווח  •

• Wireless Personal Area Networks (WPANs)
• Wireless Display
• Distribution of HDTV17 content (e.g. in residential living rooms)
• Wireless PC connection to transmit huge files quickly
• Automatic sync applications (e.g. uploading images from a camera to

a PC, "kiosk" applications)
 בלבד סגור מ בתוך מבנה  10מטרים בודדים עד  תווך תקשורת אלחוטית 

)Indoor, בתוך מבנה בלבד ( כל הארץ  פריסה 

 גורמים משתמשים 
למתן שירות    1982- תשמ"בה), חוק התקשורת (בזק ושידורים -כל אחד/ת בהתאם ל  

 בזק על גבי התדרים כפוף לחוק התקשורת ומותנה בקבלת רישיון מתאים 
 1972 -פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב   - ו 

אישור ציוד  
אלחוטי  

ל כן  וע 1982-), התשמ"ב2צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס  התחום יוגדר 
צהרה בהתאם למפורט בדף השירות:  תאמה או אישור התאמה ע"י ההציוד יידרש לאישור ה

https://www.gov.il/he/service/approval_of_wireless_equipment_imported 

15   DAA/LBT - Adequate spectrum sharing mechanism (e.g. Listen-before-Talk, Detect-And-Avoid) shall be implemented 
by the equipment 

16   Multiple-Gigabit/s radio equipment operating in the 60 GHz band; Harmonized Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU 

17   High Definition Tele Vision 

https://www.gov.il/he/service/approval_of_wireless_equipment_imported
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V-BAND Outdoor .4.3.2

18  CBW = Channel Band Width 
19  FS - Fixed System 
20  FWA - Fixed Wireless Access    
21  MGWS - Multi gigabit wireless systems 
22  DFS – Dynamic Frequency Selection Control 
23  ATPC - Automatic Transmit Power Control 
24  LBT - Listen-before-Talk, shall be implemented by the equipment 
25  DAA - Detect-And-Avoid, Adequate spectrum sharing mechanism, , shall be implemented by the equipment 

 פירוט נושא
 GHz 66 ÷ 57 תחום תדרים 

 CBW18 = 50MHz x n up to 2GHz (n= 1.2….40)רוחב הסרט של ערוץ הרדיו  
 According to ETSI EN 302 217 Annex H & I 

 FWA 19FS  /21MGWS /20 ויישומים  ייעוד 
 PtP / PtMPעורקי מיקרוגל בקונפיגורציה של 

Wireless Personal Area Networks (WPANs) 
אינו מוגן מהפרעות , משני משותף מעמד   

Radio Link Configuration PtP or PtMP  
Maximum EIRP 55 dBm 
Minimum Antenna Gain ≥ 30 dBi 

 FDD/TDD טכנולוגיה
ציוד הרדיו  

תמוךי
ותבפונקצי 

  23ATPCגם בפונקציה  ו 22DFS ה בפונקציתמוך יהציוד   -  PtPבקונפיגורציה  ציוד רדיו 
 25DAA -ו/או ב 24LBT ופציונאלי בפונקציות ובנוסף הציוד יכול לתמוך א 

הרדיו   דציו תמיכה בפונקציות אלו מסייעות להפחתת הפרעות ("חיים בצוותא") עם מערכות נוספות 
אופציונאלי  וכמו כן  PtPנות לעיל עבור לתמוך בתכונות המצוי צריך   הציוד  – PtMPבקונפיגורציה 

 Beam nulling/Beam Forming -ב הציוד יכול גם לתמוך 
תקינה

  ERC Recommendation 70-03 Annex 3 from 2/6/2019 -עודכן ב  V-Bandתחום 
אשר מטפל בחיים   ECC Report 288מוגדר מסמך  Outdoorכאשר בפס זה המוגדר לשימוש  

וכל זאת בהתאם למדיניות   בתחום אשר פועל ללא רישוי (צו אי התחולה)   V-Bandבצוותא של 
 זה)המשרד בתחום זה (מסמך 

• תקשורת אלחוטית תווך  PtP = ק"מ  
• PtMP =  מאות מטרים

) Outdoor, מחוץ למבנה בלבד ( כל הארץ  פריסה 

 גורמים משתמשים 
למתן שירות    1982- תשמ"בהחוק התקשורת (בזק ושידורים),  -כל אחד/ת בהתאם ל  

 בזק על גבי התדרים כפוף לחוק התקשורת ומותנה בקבלת רישיון מתאים 
 1972 -תשל"ב  ההטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], דת פקו - ו 

אישור
ציוד  

אלחוטי  

ועל כן הציוד   1982-), התשמ"ב2צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס  התחום יוגדר 
 יידרש לאישור התאמה או אישור התאמה ע"י הצהרה בהתאם למפורט בדף השירות:  
https://www.gov.il/he/service/approval_of_wireless_equipment_imported 

https://www.gov.il/he/service/approval_of_wireless_equipment_imported


 
 מדינת ישראל

 
 

 תקשורתהמשרד  
  

 

 V&E Bandמדיניות משרד התקשורת בתחום גלים מילימטריים  טיוטת 
 61290, תל אביב 29107. (מבואה מזרחית) ת.ד 10, מגדל שלום קומה 9רח אחד העם 

13 

 

לאחר שנתיים ו/או לאחר פרסום  צפוי להבחן בנפרד  GHz 71÷66בפס תדרים  V-Bandתחום  .4.3.3
, ואינו כלול בשלב  ITU-R) או בתקינה עולמית CEPTבאירופה ( 5Gהשימוש בתחום זה לטובת 

 . זה במדיניות המוצעת 

 
4.3.4. Outdoor Only Band-E   

 
 פירוט  נושא 
 Low = 71 ÷ 76 GHz          &ַ            High = 81 ÷ 86 GHz תחום תדרים 

רוחב הסרט של  
 ערוץ הרדיו  

CBW26 = 62.5xn….250… 500… up to… 2GHz  
            And 
               3.5xn up to 256 MHz    -רק במסלול "רישוי מלא"   
[ECC RECOMMENDATION (05)07]           לא נדרש הפרדה בין ערוצים 

 מופעל  ATPCציוד רדיו ללא מנגנון 
  

נתוני הספקים  
והגבר אנטנה בציוד  

אנטנה רדיו עם  
 אינטגראלית 

e.i.r.p limit (dBm) 
≤ +85 (see Radio Regulation [7] article 21) for Gant ≥ 55 dBi. 
≤ +85 - (55 - Gant)                                  for 55 dBi > Gant ≥ 45 dBi. 
≤ +75 - 2 × (45 - Gant)                            for 45 dBi > Gant ≥ 38 dBi. 
Minimum Gant (dBi) ≥ 38 
Pout (dBm) 
≤ Gant - 15         for 38 dBi ≤ Gant < 45 dBi. 
≤ +30                  for 45 dBi ≤ Gant < 55 dBi. 
≤ +85 – Gant      for Gant ≥ 55 dBi. 

נתוני הספקים  
והגבר אנטנה בציוד  

רדיו עם חיבור  
 לאנטנה חיצונית 

Minimum Gant (dBi) 
≥ Pout (dBm) + 15; or ≥ 38 (whichever is the greater) 
Maximum Gant (dBi) 
≤ 85 - Pout (dBm) 
Pout (dBm) ≤ +30 
where Pout is the maximum possible power, including tolerances, 
delivered to the antenna connector 

 
26 CBW = Channel Band Width 
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 מופעל   ATPCציוד רדיו עם מנגנון 

  

נתוני הספקים  
והגבר אנטנה בציוד  

אנטנה רדיו עם  
 אינטגראלית 

EIRP (dBm) 
≤ +35+ Gant (dBi); or ≤ +85 dBm (whichever is the lower). 
Minimum Gant (dBi) ≥ 38. 
Pout (dBm)  
≤ +35 for 38 dBi ≤ Gant < 50 dBi 
≤ +85 - Gant for Gant ≥ 50 dBi. 

 כללי 

 FDD/TDD טכנולוגיה    
 ) 28PtPנל"ן (27עורק    –קישור אלחוטי בין שני אתרים  יישומים 

 בהתאם לרישוי) (   מעמד
 GHz 83÷81 & 73÷71ראשי/עיקרי (תחת רישוי מלא) בתחום:        
 GHz 86÷83 & 76÷73משני משותף בתחום (תחת "רישוי קל"):      

 תקנים 
ETSI EN 302 217 
ITU - ANEX 2 F-2006  
ECC RECOMMENDATION (05)07 

 ציוד הרדיו יתמוך בפונקציה  ATPC29  פונקציה 
      ק"מ  בודדים = PtP ת אלחוטית תווך תקשור 

 ) Outdoorכל הארץ, מחוץ למבנה בלבד (  פריסה 

גורמים  
 משתמשים 

למתן שירות    1982- תשמ"בהחוק התקשורת (בזק ושידורים),  -כל אחד/ת בהתאם ל  
 רישיון מתאים בזק על גבי התדרים כפוף לחוק התקשורת ומותנה בקבלת 

 1972 -, התשל"ב  פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש]  - ו 
 אישור סוג  אישור ציוד אלחוטי  

 
  

 
 נקודה לנקודה –נל"ן  27

28 PtP – Point to Point קו אלחוטי נל"ן 
29 ATPC – Automatic Transmit Power Control 
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 חיים בצוותא  .4.4
   E-Bandחום ת .4.4.1

   ETSIמודל מתמטי שהוכן והוצג לאגון התקינה האירופאי  .4.4.1.1
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פיפות רשת  צ .4.4.1.2
  – ב  ק"מ (אזור בהודו)  40x40בשטח של  E-Bandבתחום  עורקים 5000 .4.4.1.2.1

 ). Reuseערוצים תוך ביצוע שימוש חוזר בתדר ( 3
 . מטר 100x100בוצע ניתוח כמות לינקים בתאים בגודל  .4.4.1.2.2
 . נספרו גם מספר הלינקים העוברים בכל ריבוע .4.4.1.2.3

 מצאים מ .4.4.1.3
  1,200מטר, שווה ערך ל  100x100לינקים לכל תא שטח בגודל  12עד  .4.4.1.3.1

 . לינקים לכל ק"מ מרובע
 . צפיפות הלינקים ויכולת ההתמודדות עם הפרעות, הם מצוינים .4.4.1.3.2
 . וז משאביםלמפעיל, גורמת לבזב הקצאת תדר ייעודית   .4.4.1.3.3
  0.67%מהקישורים משתמשים בערוץ אחד ורק  91.4%קישורים  5,000 .4.4.1.3.4

 נאלצו לעשות שימוש בערוץ השלישי. 
דר ייעודית למפעיל, נפגעת עוד יותר כאשר  יעילות שיטת הקצאת ת .4.4.1.3.5

על ספקטרום שהוא מוגבל סטטית לכל מפעיל,   . מפעילים רבים מתמודדים
 . צות תדר בחתך מפעיל כלומר לא נדרש להק

  



 
 מדינת ישראל

 
 

 תקשורתהמשרד  
  

 

 V&E Bandמדיניות משרד התקשורת בתחום גלים מילימטריים  טיוטת 
 61290, תל אביב 29107. (מבואה מזרחית) ת.ד 10, מגדל שלום קומה 9רח אחד העם 

16 

 

 V-Bandבתחום יים בצוותא ח .4.4.2
 חיים בצוותא עם יישומים נוספים בתחום  .4.4.2.1

4.4.2.1.1. Indoor WiGig 
4.4.2.1.2. SRD  אשר פועל בתחום 
4.4.2.1.3. ITS 
 באזור צפוף (אחד מול רבים) הפרעות הדדיות  .4.4.2.1.4

 ERC Recommendation 70-03 Annex 3 from - עודכן ב V-Bandתחום  .4.4.2.2
2/6/2019  

אשר מטפל    ECC Report 288מוגדר מסמך    Outdoorכאשר בפס זה המוגדר לשימוש  
וכל זאת   בתחום אשר פועל ללא רישוי (צו אי התחולה) V-Bandבחיים בצוותא של 

 בתחום זה (מסמך זה). בהתאם למדיניות המשרד 
מכיל מספר ניסויים אל מול כל המערכות המצוינות לעיל אשר    ECC Report 288מסמך   .4.4.2.3

ת במדיניות זו בתנאים ההנדסיים למזעור ההפרעות  פועלות בפס זה וההמלצות מיושמו
ות הדדיות באזורים צפופים בעורקי  של/מול מערכות אחרות הפועלות בתחום והפרע

 מיקרוגל בתחום זה לרבות: 
במוצא האנטנה,   55dBmסימלי של הספק מוצא מכ PtPבקונפיגורציה של  .4.4.2.3.1

ימלי הינו  כולל שימוש באנטנה צרה ככל הניתן ועל כן הגבר האנטנה המינ
33dBi  מעלות מפתח אנטנה). 2(עד 

מגדיר תמיכה של הציוד בפונקציות (מנגנונים)    ECC Report 288המסמך   .4.4.2.3.2
 בכדי להפחית הפרעות הדדיות. 

: הציוד חייב לתמוך בפונקציה  PtP ה בעורקציוד רדיו הפועל בקונפיגורציב .4.4.2.3.3
DFS    וגם בפונקציהATPC  פונקציות  ובנוסף הציוד יכול לתמוך אופציונאלי ב
LBT ו/או ב - DAA . 

על הציוד לתמוך בתכונות   :PtMPבציוד רדיו הפועל בקונפיגורציה בעורק  .4.4.2.3.4
 Beam nulling or Beam -וכמו כן גם ב PtPהמצוינות לעיל עבור 

Forming  .אנטנה 
: המשרד ביצע בדיקות של "חיים בצוותא" עם מערכות  עם תחום הלווייניםחיים בצוותא   .4.4.2.4

 , להלן הממצאים: Band-Vלווייניות בתחום 
תחום-תת הועדות גבלות / הערותמ  

מוגבל במקס הספק  FIXEDשירות קרקעי  •
צריך להיות קטן   - בכניסה לאנטנה

  EES שירות  כדי להגן על dB(W/MHz)  26מ
 Highזמין ליישומי  - FIXEDבשירות קרקעי  •

Density 

 FIXEDשירות קרקעי  •
  MOBILEשירות קרקעי ואווירי בתנועה  •
   פסיבי  )EESני חקר כד"א (ילווי •
• EARTH EXPLORATION SATELLITE 
  תקשורת בין לוויינים •
• INTER SATELLITE      
   חלל חקר  •

55.78 ÷ 56.26 GHz 

 Highזמין ליישומי  - FIXEDבשירות קרקעי 
Density 

 FIXEDשירות קרקעי  •
  MOBILEשירות קרקעי ואווירי בתנועה  •
 פסיבי  )EESני חקר כד"א (ילווי •
  תקשורת בין לוויינים •
                 חללחקר  •

56.26 ÷ 56.9 GHz 

 Highזמין ליישומי  - FIXEDבשירות קרקעי 
Density 

 FIXEDשירות קרקעי  •
 MOBILEשירות קרקעי ואווירי בתנועה  •
      )EESני חקר כד"א (ילווי •
   תקשורת בין לוויינים •
     חקר חלל •

56.9 ÷ 57 GHz 
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תחום-תת הועדות גבלות / הערותמ  

 Highזמין ליישומי  - FIXEDרקעי בשירות ק
Density 

 FIXEDשירות קרקעי  •
 MOBILEשירות קרקעי ואווירי בתנועה  •
      )EESני חקר כד"א (ילווי •
        תקשורת בין לוויינים •
               חקר חלל •

57 ÷ 58.2 GHz 

 Highזמין ליישומי  - FIXEDבשירות קרקעי 
Density 

 FIXEDשירות קרקעי  •
 MOBILEירי בתנועה קעי ואוושירות קר •
         פסיבי )EESני חקר כד"א (ילווי •
            חקר חלל •

58.2÷59 GHz 

 אין מגבלות / הערות

 FIXEDשירות קרקעי  •
 MOBILEשירות קרקעי ואווירי בתנועה  •
      )EESני חקר כד"א (יילוו •
          תקשורת בין לוויינים •
     חקר חלל •
            RADIOLOCATION  מכ"מ •

59÷59.3 GHz 

 אין מגבלות / הערות

 FIXEDשירות קרקעי  •
 MOBILEשירות קרקעי ואווירי בתנועה  •
 תקשורת בין לוויינים •
 מ"מכ •

59.3 ÷ 61 GHz 

תחום התדר הזה מיועד ליישומי תעשיה, מדע 
 ) ISMורפואה (

 FIXEDשירות קרקעי  •
 MOBILEשירות קרקעי בתנועה  •
 תקשורת בין לוויינים  •
 מ"מכ •

61 ÷ 61.5 GHz 

  אין מגבלות / הערות

 FIXEDשירות קרקעי  •
 MOBILEשירות קרקעי ואווירי בתנועה  •
                 תקשורת בין לוויינים •
 מ"מכ •

61.5 ÷ 64 GHz 

 Highזמין ליישומי  - FIXEDבשירות קרקעי 
Density 

 FIXEDשירות קרקעי  •
 MOBILEשירות קרקעי בתנועה  •
                תקשורת בין לוויינים •

64 ÷ 65 GHz 

 Highזמין ליישומי  - FIXEDבשירות קרקעי 
Density 

 FIXEDשירות קרקעי  •
  MOBILEשירות קרקעי בתנועה  •
     )EESני חקר כד"א (ילווי •
        תקשורת בין לוויינים •
                  חקר חלל •

65 ÷ 66 GHz 
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 בלבד)  Band-Eתחום בהיבט הספקטרום ב(  "רישוי קל"  .4.5
טיפול בכל  ותוך מענה עלות רישוי נמוכה הנגשה לשימוש בתחום התדר וב"רישוי קל" מאפשר  .4.5.1

 . יחסיתקצר  בזמן בקשה 
 : במתכונת הרישוי הנוכחית משמעות תיאום מלא (הקצאה סטטית) .4.5.2

 עלות רישוי גבוהה.  .4.5.2.1
 זמן יישום (טיפול בבקשות) ארוך.  .4.5.2.2
 צמצום התחרות בשוק והגבלת רוחב הפס המרבי.  .4.5.2.3

 רון העיקרי של "רישוי קל" הוא פוטנציאל לניצול לרעה של התדרים: החיס .4.5.3
 חסימות, כולל:  Jammingיצירת הפרעות אלקטרומגנטיים לאחרים, לרבות  .4.5.3.1

לחסום   על מנתבקשות סרק לרישיונות רבים בנתיבים אסטרטגיים רק  .4.5.3.1.1
 .  Frequency pail upמתחרים, כגון 

 יישום ערוצים רחבים.  שימוש בערוצים צרים מפוזרים שיגרמו לחסימת  .4.5.3.1.2
 ו/או  

 שימוש לא יעיל בספקטרום, לדוגמא: שימוש באפנון לא יעיל (נמוך) באזורים צפופים.  .4.5.3.2
"קל" הינו תחום אשר מצד אחד פתוח לשימוש ומצד שני מפוקח ע"י   תחום תדרים בסוג רישוי  .4.5.4

קל"   המשרד מכיוון שחלקו של התחום נמצא תחת רישוי מלא (בהתאם למצב הקיים), "רישוי 
 first come, firstמאפשר הקצאה בסיסית באופן שוויוני, בשיטת פונה ראשון יקבל ראשון ( 

served .( 
אין תנאי לגבי הגורם המבקש (אזרח/תושב/תאגיד וכו), למעט קבלת   –  תנאים למתן רישיון "קל"  .4.5.5

  -פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב  -"אישור סוג" למכשיר האלחוטי בהתאם ל 
 "קל". ה ותשלום אגרה בעבור מתן הרישיון  1972

המבקש יגיש בקשה במערכת מקוונת (לא קיים כיום) או על גבי טפסים, יקבל   -  בקשה רישום/ .4.5.6
 מענה והרישיון יופק על בסיס שנתי, וישלח למבקש. 

 . האגרות להלן מפורט במדיניות  – רישוי קל" אגרת "  .4.5.7
תיאום השימוש יהיה באחריות המפעיל בלבד. ככל שהפעלת עורק תגרום להפרעות   .4.5.8

, עד למציאת  תוך יידוע המשרד   טיות לאחר, על המפעיל לכבות באופן מיידי את העורק אלקטרומגנ
 פתרון להפרעות. 

  

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/164_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/164_001.htm
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 אופן התמודדות עם חסרונות "רישוי קל"  .4.5.9
 פן התמודדות או סרונותח

יצירת הפרעות אלקטרומגנטיים לאחרים, לרבות  
Jamming  חסימות 

 ,first comeהפעלת עקרון פונה ראשון יקבל ראשון ( 
first served  והפעלת סמכויות המשרד לקבוע למי (

 הזכות ופיקוח. 
לציוד המאושר סוג ע"י   Jamming –הסיכוי ל 

צת  המשרד תיאורטית לא קיים בגלל מנגנון של קפי 
 התדר אשר הוגדר בתנאים הקצאה הנדסיים 

בקשות סרק לרישיונות רבים בנתיבים אסטרטגיים  
 Frequency pailרק ע"מ לחסום מתחרים, כגון 

up  

המבקש מצהיר על הפעלת העורק בעת הבקשה  
ומדווח במסגרת הצהרה בסוף תקופת הרישיון "רישוי  

קל" על כל העורקים המופעלים, במידה ונמצא עורק  
אשר אינו הופעל, העורק מבוטל והמנוי נחסם  

  להגשת בקשות עתידיות עד לבירור מנהלי במשרד 
 ובמידת הצורך יופעל פיקוח להפרות 

שימוש בערוצים צרים מפוזרים שיגרמו לחסימת  
 יישום ערוצים רחבים 

המשרד אינו מנהל הקצאות בשיטה זו, עקרון פונה  
 ) first come, first servedראשון יקבל ראשון (

ן  שימוש לא יעיל בספקטרום, לדוגמא: שימוש באפנו 
 באזורים צפופיםלא יעיל (נמוך) 

המשרד אינו מנהל הקצאות בשיטה זו, עקרון פונה  
 ) first come, first servedראשון יקבל ראשון (
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 תרשים זרימה לאופן הגשת בקשה בשיטת "רישוי קל" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

להלן קישור לדף השירות  התקשורת בתוך נושא עורקי מיקרוגל או הגשת טופסמקוונת באתר משרד כניסה לבקשה 
 channel-ice/microwavehttps://www.gov.il/he/serv -בתחום המיקרוגל 

 סיום

, מועד הפעלה (לא רישום) של העורק, חלה חובה הנתונים של העורקכולל את כל יון הרישקל" עבור הפעלת העורק,   "רישיוןהפקת 
להפסיק להשתמש בעורק אם קיבל הוראה כזו מהגורם המוסמך במשרד התקשורת ולא, יוטל עיצום כספי בהתאם לפקודת הטלגרף 

 1972-האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב

שוטף של פיקוח 
המשרד על העורקים 

  אשר הופעלו

 דיווח תקופתי על עורקים

 בדיקת עורקים אשר לא הופעלו

 או שקיים בגינם חוב 

ה  רישום העורק והודעביטול  
 למבקש במייל 

הודעה למבקש על הפרה  
 וחסימת המנוי 

 זימון לשימוע במשרד 

 התחלה

נמצאו עורקים   
 אשר לא הופעלו  

 אם: בהת
 CEPT ECC Recommendation (09)01 (02-2009) 

 מענה 

 התקשורת לציוד רדיוסוג של משרד ל אישור טרם מילוי הנתונים יש לקב
 מילוי כל הנתונים בבקשה הדיגיטלית לרבות:

 תאריך היישום (על מנת להקצות עדיפות, הראשון שמגיש מקבל תעדוף)•
 TDD/FDDטכנולוגיה: •
 PtP -קו נל"ן אלחוטי בלבד   קונפיגורציה של העורק:•
נדרש תדר יחיד (גם   TDDנולוגיה בטכ), FDDתחום תדרים מבוקש, תדר שידור ותדר קליטה (במקרה של טכנולוגיה •

 לשידור וגם לקליטה)
 רוחב הסרט של ערוץ הרדיו•
 דפי נתונים של הציוד רדיו + הגשת בקשה דיגיטלית לאישור סוג –סוג ציוד, פרמטרים רלוונטיים של משדר / מקלט •
 .Listen Before Talk -שהציוד רדיו תומך בהצהרת יצרן •
 צירוף אישור התאמה.•
 גיאוגרפי של העורק (קואורדינטות גיאוגרפיות, גובה / כיוון אנטנה, מרחק העורק וכו)מיקום •
 צירוף דפי נתונים של האנטנה ועדכון נתוני האנטנה, הגבר האנטנה, קוטר, אינטגראלית/חיצונית וכו.•
ק לא יופעל במשך משך תקופה הפעלת העורק (בלתי מוגבל/ זמן מוגבל /ניסוי), במידה והעורתאריך הפעלת העורק, •

 חודש מיום ההגשה, רישום העורק יבוטל ודמי הרישום לא יוחזרו.
 ., כפי שתעוגן בתוספת לתקנות הטלגרף האלחוטיבהתאם למדיניות האגרות במסמך זה אגרהתשלום •
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 לפי חוק התקשורתמדיניות רישוי  .5

- תשמ"בהמשרד התקשורת פועל כיום לקבוע מדיניות מעודכנת לעניין רישוי מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים),  
טכנולוגיית גלים  לשירות גישה בפס רחב. במסגרת זו תיבחן מדיניות הרישוי למתן שירותים כאמור באמצעות    1982

 . מילימטריים 
 

 אגרותמדיניות  .6

 מדיניות האגרות מתייחסות לתחומי התדרים המפורטים במדיניות זו ובהתאם למפורט להלן:  .6.1

משטר   חום תדרים ת
 אגרה  הרישוי 

V-Band 
57 ÷ 66 GHz 

Unlicensed  ללא אגרה 

E-Band 
71 ÷ 73 GHz  & 
81 ÷ 83 GHz   

 
"Licensed" 

- 
 רישוי מלא 

ות הטלגרף האלחוטי  הראשונה לתקנ בתוספת בהתאם לקבוע 
הודעת הטלגרף  ( 1987-ז"תשמהשיונות, תעודות ואגרות),  י (ר

 . ) חלק ו סעיף ב 2018-האלחוטי (אגרות), התשע"ט  

E-Band 
73 ÷ 76 GHz  & 
83 ÷ 86 GHz   

“Light 
Licensed” - 

 רישוי קל 

ש"ח עבור גישה לרישוי עורקים   3500עד  של   אגרת רישום בגובה  . א
בעל    דרשיי  התקופהבתום ,  נים מרגע הרישום שמספר רישוי קל לב

, החידוש יהיה תמיד ביום הראשון  הרישיון לחדש את הרישום
 ). התקופהתום (עד   לינואר בכל שנה קלנדרית

 : לכל עורק כמפורט בטבלה הבאהמוערכת אגרת תדרים שנתית  . ב

רוחב סרט של ערוץ  
 הרדיו בעורק נל"ן  

אגרת תדרים שנתית  
 לכל עורק 

 ש"ח    200 -כ מה"ץ   249.9 ÷ 0

 ש"ח   500 -כ מה"ץ    499.9 ÷ 250

   ש"ח 1,000 -כ מה"ץ    749.9 ÷ 500

   ש"ח 1,500 -כ מה"ץ  999.9 ÷ 750

   ש"ח 2,000 -כ מה"ץ   1250 ÷ 1000

מה"צ   250כל תוספת של 
  1250מעל  או חלק ממנה

 מה"ץ

 ש"ח     500 -כ

 
לסוף   עד ו  העורק  הקמת  ממועד  התקופה עבור  תשולם האגרה . ג

ללא קשר למועד הגשת הבקשה (חידוש רישיון   הקלנדרית שנה 
 .  ) קלנדריתלעורק יחל תמיד ביום ראשון לינואר בכל שנה 

רגון הבזק הבינלאומי,  על פי המלצת א  רוחב הסרט המותר יהיה  . ד
ITU - ANEX 2 F-2006  . 
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משטר   חום תדרים ת
 אגרה  הרישוי 

(הודעת   שימוש חוזר בקווי נל"ן אלחוטיים לא תינתן ההנחה בגין   .ה
)  13-חלק ו סעיף ג  2018-(אגרות), התשע"ט וטי האלחהטלגרף 

ו/או הנחת פריפריה ו/או הנחת קוטביות ו/או הנחות אחרות, עבור  
 עורקים שפועלים מתוקף "רישוי קל". 

לא תיגבה אגרה "בעד רישיון לכל תחנת קשר" עבור עורקים   . ו
, בשיטת הרישוי המלא הקיים  שנרשמו במסגרת "רישוי קל"

 .  "בעד רישיון לכל תחנת קשר"תימשך גביית אגרה  
אגרה ששולמה, לא תוחזר, לרבות אגרת רישום עבור מנוי   .ז

שנרשם והתחרט, לרבות אגרת תדרים בגין מנוי שרשם עורק  
והתחרט או ביטל אותו, גם ללא הקמה או שימוש בפועל, לרבות  
אגרת תדרים בעבור עורק שלא היה בשימוש, או שהיה בשימוש  

האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות),  תקנות הטלגרף  חלקי. 
 יתוקנו בהתאם לאמור לעיל.  1987-ז"תשמה

 

, בהן ניתן  V-ו Eמרבית משאבי התדר מוגדרים כמשאבים מוגבלים, כאשר היוצאות מן הכלל הן הרצועות  .6.2
שימוש  לשדר מנקודה לנקודה (נל"ן אלחוטי)  באלומות דקות מאוד שיוצרות הפרעה מינימאלית המאפשרת 

 ר כמעט בלתי מוגבל בתא שטח נתון. חוז

  V&E -Bandמרבית הרגולטורים בעולם התמודדו עם הצורך להפחית את המעורבות הרגולטורית בתחומי  .6.3
 מסלול "פטור רישוי". או "רישוי קל"   מתכונת של באמצעות יצירת 

שהתווה    2009מיוני     ECC Report 132"30"משטר רישוי שהוגדר במסמך     –)  Light Licensingרישוי קל ( .6.4
 "רישוי מלא" לבין "פטור מרישוי".   משטרי הרישוי המקובלים 2לבת בין דרך ביניים המש 

שיטה זו מאפשרת למפעילי תקשורת רישום מהיר של עורקי נל"ן אלחוטי בין שתי נקודות ולהקים עורקים  
 של אישור מראש מהרגולטור.  מורכב ללא צורך בקיום הליך 

במקרים של מחלוקת   טור מתערב בדיעבד כבוררבמסגרתה רגול  Ex-Postציית שיטה זו מבוססת על רגול
  הראשון שנרשם ושילם את האגרה וגם משתמש בעורק  :בין מפעילי תקשורת, כאשר העיקרון המנחה הוא 

 יהא בעל זכות הראשונים לעשות בו שימוש.  

 מקובלות במסלול "רישוי הקל" אגרות  .6.4.1

עת הרישום הראשוני של המפעיל  כמשתמש  אגרה הנגבית ב  -  גרת רישום משתמשא .6.4.1.1
 שזכאי לרשום עורקים במסלול הרישוי הקל.  

במידה והרגולטור מאשר את רישום המשתמש של המפעיל יהא זה רשאי לרשום  
לא מדובר באגרה שנתית    שנים.  מספר זמן מוגדר של    לפרק עורקים במסלול הרישוי הקל  

 . פעמית לכל תקופת הרישיון-חד אלא באגרה 

לכיסוי הוצאות לצורך ניהול הליך   בין היתר,  מיועדת שנתית האגרה  - ת תדרים גרא .6.4.1.2
 הרישוי הקל.  

 
30 ECC Report 132 - LIGHT LICENSING, LICENCE-EXEMPT AND COMMONS Moscow, June 2009 
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לרבות במקרים של  במקרים בהם קיים סיכוי זניח להיווצרות הפרעות  –) License Exceptפטור מרישוי ( .6.5
פטור מלא    -  תדר בתא שטח נתון רצוי להפחית את המעורבות הרגולטורית למינימום המוחלט ב  שימוש חוזר 

ללא צורך ברישום או בתאום מול הרגולטור,  בתחום זה,  מרישוי. בשיטה זו כל גורם יכול להקים עורקי מיקרוגל  
עם זאת, המשרד    התקין של העורקים (יתכנו הפרעות בתפעול העורק).  לתפקודם אינו אחראי או ערב    שמצדו

להפסקת פעילותם של עורקים במידה ויחליט  שומר לעצמו סמכויות הקבועות לו לפי החוק או הפקודה לפעול  
על כך. 

המספקת רשת   WIFIם פטור מרישוי הוא תחום התדר המשמש לתקשורת הדוגמא המוכרת ביותר לתחו
 גישה אלחוטית בבתים ובשטחים ציבוריים. 

וכלומר לא יהיה    1982-), התשמ"ב2צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס  יוגדר ב    Band-Vתחום  
 לא תיגבה אגרה בגין שימוש בתחום זה. צורך ברישיון ו 

תומחרו אגרות  אשר במסגרתה,    אגרות התדריםבימים אלה עורך משרד התקשורת עבודה מקיפה לתמחור   .6.6
 :יסוי העלות הרגולטורית שפורט לעיל, ולהלן עיקריה בהתאם לעיקרון כ E-Bandהתדרים בתחום 

של תדרים   ”רישוי קל “ולטור עבור ניהול מסלול העלויות האדמיניסטרטיבית התוספתית של הרג  .6.6.1
 אלף דולר בשנה.   450צפוי לעמוד על  E-Bandבתחום 

- כל  עשוי להגיע  E-Bandמספר העורקים שיפעלו ברישוי קל בתחום  בהתאם להערכה של המשרד,   .6.6.2
 :השנים הבאות בהתאם לחלוקה הבאה 5 -  ב 1600

וחב סרט של ערוץ הרדיו בעורק נל"ן ר  מס׳ עורקים צפוי  

 זניחמה"ץ 249.9 ÷ 0

 600מה"ץ  499.9 ÷ 250

 200מה"ץ  749.9 ÷ 500

 600 מה"ץ  999.9 ÷ 750

 200 מה"ץ1000מעל 

3500של עד  תמש ותשלום אגרת רישום בגובה  רישום משתותנה ב  ”רישוי קל “גישה לרישוי עורקים במסלול   .6.7
שנים.   מספר למשך  ”רישוי קל “שתשולם בעת הרישום ואשר תעניק גישה לרישום עורקים במסלול  ש"ח

החידוש יהיה תמיד ביום  , לחדש את הרישום ולשלם שוב אגרת רישום פעיל בתום התקופה יהא על המ
.) ה באותה תקופת זמן, לא כוללאחרונהראשון לינואר בכל שנה קלנדרית (עד השנה ה

ישום נקבע במטרה להוות מעין דמי רצינות שיצמצמו רישום כוזב וידירו גורמים שאינם בעלי  גובה אגרת הר
 יכולות הנדסיות או כלכליות להקים עורקי תקשורת. 

כי אגרות התדרים   מעלה 2018בפברואר  31ETSIהשוואה בין לאומית שמבוססת על נתונים שפרסמה  .6.8
מעט מממוצע  גבוהות , בישראל תהינה זולות באופן יחסי  E-Bandבתחום  " רישוי קלבמסלול "צעות המו

.ש"ח  380מול  ש"ח  500 - כ  בהן האגרות הן הזולות ביותר  ) המדינות( האגרות בשליש 

31 ETSI - European Telecommunications Standards Institute 

https://www.nevo.co.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=72126
https://www.nevo.co.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=72126
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מה"צ,    250בשנה עבור עורק בקיבול    ש"ח  3450, שעומדת על  " רישוי מלא"האגרה הקיימת בישראל במסלול  
 היקר ביותר. (מדינות)   שלישמת באמצע הממוק

(במקום הנתונים ביורו) ונתוני כך כל האגרות השנתיות בישראל במסלול רישוי מלא וסך    ETSIלהלן נתוני
 : שנתיות  שמוצעות במסלול רישוי קל כל האגרות ה
דינה מ  מה"צ  250רוחב ערוץ של לעורק ב  האגר  

 ש"ח  135 פינלנד 

 ש"ח  193 בולגריה 

 ש"ח  193 נורבגיה

 ש"ח  239 הולנד 

 ש"ח  347 שוודיה 

 ש"ח  385 ליטה 

 ש"ח  385 ארה"ב 

 ש"ח  443 ניו זילנד 

 ש"ח  462 אוסטריה 

 ש"ח  481 מונטנגרו 

מוצעת אגרה  - ישראל  ש"ח  050  - כ           

 ש"ח  570 ספרד 

 ש"ח  693 אירלנד 

 ש"ח  724 פורטוגל 

 ש"ח  732 דרום קוריאה 

 ש"ח  793 לטביה 

 ש"ח  809 דנמרק 

 ש"ח  847 סלובניה 

 ש"ח  886 יוון 

 ש"ח  924 קנדה

 ש"ח 1,001 פולין 

 ש"ח 1,117 רומניה

 ש"ח 1,571 שוויץ

 ש"ח 1,771 אסטוניה 

 ש"ח 2,426 בריטניה 

 ש"ח 2,503 צרפת

 ש"ח 2,522 ליכטנשטיין 

 ש"ח 2,734 בוסניה 
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דינה מ  מה"צ  250רוחב ערוץ של לעורק ב  האגר  

 ש"ח 3,658 ברזיל 

קיימת אגרה   - ישראל   ש"ח 3,450 

 ש"ח 4,428 איסלנד 

 ש"ח 6,160 טורקיה

 ש"ח 6,930 אוקראינה 

 ש"ח 8,624 אוסטרליה 

 ש"ח 9,317 גרמניה 

 ש"ח  10,780 איטליה

 ש"ח  11,550 הונגריה 

 ש"ח  13,090 קפריסין 

 ש"ח  13,976 בלגיה 

 ש"ח  15,400 אלבניה 

 ש"ח  19,250 מקדוניה 
 
  ”רישוי מלא“לעדכון האגרות במסלול    תישארנה ללא שינוי עד  E-Bandהאגרות במסלול רישוי מלא ברצועה   .6.9

 במהלך השנתיים הקרובות.  בכוונת המשרד לבצע ש
- האלחוטי (אגרות), התשע"ט (הודעת הטלגרף  שימוש חוזר בקווי נל"ן אלחוטייםלא תינתן ההנחה בגין  .6.10

יעים  ת פריפריה ו/או הנחת קוטביות ו/או הנחות אחרות, גם אם הם מופ ) ו/או הנח13-חלק ו סעיף ג  2018
סיבה לעודד חזרה על עורקים כשמשאב  מכיוון שאין  בתקנות, עבור עורקים שפועלים מתוקף "רישוי קל"

 התדר אינו מוגבל. 
 לא תיגבה אגרה "בעד רישיון לכל תחנת קשר" עבור עורקים שנרשמו במסגרת "רישוי קל".   .6.11
רבות אגרת תדרים בגין מנוי  אגרה ששולמה, לא תוחזר, לרבות אגרת רישום עבור מנוי שנרשם והתחרט, ל .6.12

שרשם עורק והתחרט או ביטל אותו, גם ללא הקמה או שימוש בפועל, לרבות אגרת תדרים בעבור עורק שלא  
 היה בשימוש, או שהיה בשימוש חלקי. 
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 יכום ס .7

גם בעידן  מהיר למימוש (פתרון הולם ו תהוובעלת פוטנציאל למטריים המיליגלים ה ברת תקשורת בתווך הע .7.1
  מאפשרים "חיים בצוותא" באזור  E&V Bandתחומים  . Gbpsמידע של  י סת סיבים) לאספקת קצבלפרי של 

יחסית    Band-V,  (לרבות   , ההסתברות להפרעות קטנה מאוד עד מזערית )32HDFSשל עורקים (  פריסה צפוף 
 . אשר מיועד לשימוש ללא רישוי) WIFIלתחום 

  ת מאפשר  Band-Vבתחום  קב ספיגת החמצן)  ע   16dB/Km(הנחתה של  האנומליה הקיימת  :  Band-Vתחום   .7.2
התחום אשר מאושר  , לשימוש הציבור והתעשייה  Unlicensedלמשרד לאשר שימוש בתחום זה ללא רישוי 

ייוותר לא   71GHz÷66, התחום שבין 71GHzהתחום מורחב עד , 66GHz÷55לשימוש ללא רישוי הינו: 
 . 5Gעד לקבלת החלטה לגביו לטובת בשימוש בארץ, 

לטובת יישומים   PtMPאו  PtPבתצורות של  10Gbps - זה יאפשר העברת קצבים גבוהים של עד כ תחום 
 . וזאת בהתאם לנתוני תכנון עורק רבים 

הוכיח כי בהודו (דלהי) ניתן לחבר    ETSIמודל מתמטי שהוכן והוצג לאגון התקינה האירופאי  :  Band-Eתחום   .7.3
וכל זאת   ק"מ 40x40בשטח של לפחות  1Gbps עורקי מיקרוגל בתחום זה בקצב של  5,000 - יותר מ

מטר נספרו גם מספר   100x100בוצע ניתוח כמות לינקים בתאים בגודל  ערוצי מיקרוגל בלבד. 3באמצעות 
לינקים לכל תא שטח בגודל   12הלינקים העוברים בכל ריבוע והממצאים מראים כי קיים "חיים בצוותא" עד 

100x100   קים לכל ק"מ מרובעלינ  1,200מטר, שווה ערך ל . 

עורקים פעילים בתחום זה, ניתן לומר   600 –כיום בארץ, התחום אינו מנוצל ספקטראלי עד תומו קיימים כ 
כי התחום אינו מנוצל כלל בהתאם למודל המתמטי אשר הוצג לעיל, על כן המשרד חילק תחום זה לשני  

י לספק מענה כפי  תחת רישוי וזאת בכד יוותר על כנו ויהיה  GHz 83÷81 & 73÷71תחומים: האחד בתחום 
יהיה תחת משטר "רישוי קל" אשר    GHz 86÷83 & 76÷73הקיים היום של ספקיות תקשורת והשני בתחום  

מהווה משטר חדש של רישוי אשר מצד אחד מאפשר שימוש בתחום ללא רישוי ומצד שני למשרד לבקר  
 ולשלוט על השימוש בתבונה בתחום. 

חן שוב פעם את הניצול הספקטראלי ובמידה והתחום תחת  המדיניות, המשרד יב לאחר כשנתיים מפרסום
בעלי  המשרד מאפשר ל וההפך, הרישוי יוותר ריק (לא מנוצל כלל) תחום זה יצטרף למשטר של "רישוי קל",

 "רישוי קל". וגם/או במסלול "רישוי מלא"  במסלול  לפעול גם רישיון מפ"א ו/או רט"ן 

מאפשרת עלות רישוי נמוכה וזמן טיפול בכל בקשה קצר במיוחד וזאת   E-Bandמדיניות המשרד בתחום  .7.4
באמצעות רישוי חדש בשם "רישוי קל" אשר ממומש במספר מדינות באירופה וכל זאת בהתאם למוגדר  

 . CEPT ECC Recommendation (09)01 (02-2009)בתקינה האירופית  

הגלים המילימטריים,  רקים הפועלים בתחום העובי המשרד לא מגדיר (או מגביל) את סוג התעבורה על ג  .7.5
וזאת תחת רישיון מתאים של   ולפיכך ניתן יהיה להעביר כל סוג של תעבורה שהיא, ולבצע כל חיבור שהוא 

 בעיקר לספקי תקשורת. לפי חוק התקשורת המשרד  

ת ומתן  והנייח הניידת התקשורת בשוק התחרות והגברת בקידום מרובה חשיבות רואה התקשורת משרד .7.6
"סל פתרונות" רגולטוריים לאספקה של ביקוש הולך וגובר בקרב אזרחי מדינת ישראל והתעשייה של קצב  

הינה מדיניות זו אשר   (במקביל פריסת הסיבים בארץ)  זו  מטרה להגשמת  האמצעים  מידע גדול. אחד 
 ). E-Band( קיימים אשר ברובם ללא רישוי תוך שימור ומתן פתרון לעורקים מאפשרת הקצאת תדרים 

רישוי וללא אגרה בעבור השימוש בתדר, דבר אשר    קצה לשימוש האזרחים והתעשייה ללאיו   V-Bandתחום  
 יגביר את התחרות ויוריד עלויות. 
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 להלן איור המתאר את המדיניות .7.7
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 76GHz & 83÷86GHz÷73: ”רישוי קל“
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 חקיקה  .7.8

 ישוי תדרים ר .7.8.1

7.8.1.1. V-Band יעודכן   1982-התשמ"ב , )2) (מס פקודההת ל: צו הטלגרף האלחוטי (אי תחו
 למדיניות. בהתאם  

7.8.1.2. E-Band  : 

) האגרה תהיה בהתאם  Licensedבתחום התדרים הפועלים תחת רישוי ( .7.8.1.2.1
הודעת   קבוע היום בתוספת הראשונה לתקנות הטלגרף האלחוטי (ראו ל

 . )2018-הטלגרף האלחוטי (אגרות), התשע"ט 

שיש  רישוי חדש מסלול ", זהו בתחום התדרים המוגדרים תחת "רישוי קל  .7.8.1.2.2
  – שיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז י בתקנות הטלגרף האלחוטי (ר לעגנו
 . , ובכלל כך לעניין גובה האגרות 1987

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הודעת הטלגרף 
האלחוטי (אגרות), 

 2018-התשע"ט 

תקנות הטלגרף 
האלחוטי 

(רשיונות, תעודות 
אגרות), התשמ"ז ו

- 1987 

 עדכון

צו הטלגרף 
האלחוטי (אי 

ולת הפקודה) תח
), 2(מס 
 1982-התשמ"ב

 עדכון עדכון

בנושא  (טופס מקוון) בדף השירות  שירות מקווןלרישוי "קל" יוגשו באמצעות בקשות  –  רישוי קל" " .7.8.2
 ,  channel-https://www.gov.il/he/service/microwave עורקי מיקרוגל להלן קישור:

 או באמצעות טפסים עד לסיום הערכות המשרד בטופס מקוון. 
  

https://www.gov.il/he/service/microwave-channel
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 הכנסת ציוד אלחוטי לארץ .7.9

 אי התאמה 
 או 

אי התאמה ע"פ 
אם הצהרה בהת

 לקיים היום

 רישוי מלא + "רישוי קל"
או אישור מיוחד/חד   אישור סוג –ציוד 

 פעמי בהתאם לקיים היום

GHz

V-Band 81÷83 GHz

71 ÷ 76 57 ÷ 66 81 ÷ 86 

E-Band

83÷86 GHz

71÷73 GHz

73÷76 GHz

 תהליך ולוח זמנים  .7.10

, או שיקבעו  יתוקן   1982  -) התשמ"ב2חוטי (אי התחולה) (מס  צו הטלגרף האל  :V-Bandחום  ת .7.10.1
, באופן שיחייב את היבואנים של ציוד אלחוטי רלבנטי לקבל  תחום זה לעניין תקנות חלופיות,

ד פעמי  המשרד יאפשר להגיש בקשות במסלול אישור מיוחד/ח   "אישור התאמה". עד לתיקון הצו
. 4בסעיף בהתאם למוגדר   להכנסת ציוד אלחוטי בתחום 

- ז"תשמהשיונות, תעודות ואגרות), י תקנות הטלגרף האלחוטי (רעד לתיקון : E-Bandחום ת .7.10.2
בכוונת המשרד  , הן לגבי אגרות והן לגבי רישוי, ימשיך לשרור המצב הרגולטורי הקיים 1987

 . הקדם התאם לאמור במסמך המדיניות בלתקן את תקנות הטלגרף האלחוטי ב
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 תהליך  .7.11

 שבועות.  3למשך   שימועבמסגרת  מדיניות משרד התקשורת לציבור (מסמך זה),  פרסום  .7.11.1

 עקרוני:  להלן תהליך  .7.11.2

 בכבוד רב,   

 שמואל אזולאי 

צו הטלגרף האלחוטי (אי 
), 2תחולת הפקודה) (מס 

 1982-התשמ"ב

תקנות הטלגרף האלחוטי 
(רשיונות, תעודות ואגרות), 

1987 -התשמ"ז 

הודעת הטלגרף האלחוטי 
2018-(אגרות), התשע"ט 

https://www.nevo.co.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=70315
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