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 י"ט  בסיוון  התש"פ
 2020ביוני            11

                                   
 רשימת התפוצהלכבוד: 

 

 שלום רב,

 בעלת קיבולת גבוהה מאודשימוע רשת  הנדון:

 המצב הקיים

פס מתקדמות בפרישה  רשתות תקשורת רחבות שם לו למטרה לעודד פרישת"( המשרדמשרד התקשורת )" .1

 פרק זמן קצר לפרישה והפעלה של רשתותהמטרה היא להביא ב.  בריאה  תחרותבד בבד עם קיומה של  ארצית  

 התחרות בשוק הנייח. תקשורת מודרניות וחדישות, לתמוך ולעודד את

ת אולטרה רחבות פס עקרונות מדיניות לפרישת תשתיואת מסמך "המשרד פרסם  2018בדצמבר  18ביום  .2

"( במסגרתו הוצגו, בין היתר, אתגרים מרכזיים באסדרה טיוטת מתווה הסיבים)" 1"קול קורא -בישראל 

 להערותפורסמו בהמשך לכך, כאמור. ליישום מדיניות המשרד ראשוניים עקרונות אסדרתיים והוצגו 

 תקשורת תשתיות פרישת יניותמד לבחינתמשרדי -הבין הצוות המלצות" 2019בנובמבר  5 הציבור ביום

 לעידוד וכלים מתקדמות רשתות של הפרישה חובות לענייןאולטרה רחבות פס נייחות במדינת ישראל" 

 .   לביצוע כדאיים םשאינ באזורים הפרישה

קדם במסגרת מתווה פרישת רשת אולטרה ל , ככלל,המשרד שואף, 2כפי שצויין בטיוטת מתווה הסיבים .3

תוך מתן חופש לכל מפעיל לבחור את תמהיל הטכנולוגיות באמצעותן  אדישה טכנולוגיתאסדרה רחבת פס 

 . הוא מספק שירות ללקוחותיו

במסגרת שימוע זה מבוקש לקבוע קריטריונים לאפיון רשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד )אולטרה רחבת פס(  .4

בהתאם   וזאתמאוד,  לאספקת שירות ברשת בעלת קיבולת גבוהה  תמהיל טכנולוגיות  וש בעל מנת לאפשר שימ

 . פס רחבת אולטרה רשת פרישת מתווהלהוראות שייקבעו בעניין במסגרת 

 

  

 
1 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/18122018_2   

 "חופש פעולה לבעלי תשתית ולספקי שירות בבחירת תמהיל הטכנולוגיות" 5.1סעיף  2

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/18122018_2
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 3רשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד

יכולים להיחשב דומים  (network performance)ביצועי רשת , 4"(EECCאירופאי )"התקשורת הפי קוד  על .5

משתנה בגלל המאפיינים השונים מטבעם של  (end-user experience)ללא קשר אם חוויית משתמש הקצה 

 שבאמצעותו הרשת מתחברת לנקודת סיום הרשת.  התווך

 מההגדרות אחת על העונה רשת היא רשת כ"בעלת קיבולת גבוהה מאוד"של  ההגדרה, EECC-ה פי על .6

  :הבאות

 ;המבוססת במלואה על סיבים לפחות עד לנקודה בבניין משותףקווית רשת  .א

 ; הבסיס תחנתרשת אלחוטית המבוססת במלואה על סיבים לפחות עד  .ב

קווית רשת לביצועי דומים ההמסוגלת לספק )בתנאי זמן שיא רגילים(, ביצועי רשת קווית רשת  .ג

 פס  ירוחב  הפרמטרים הבאים:  בחינתמ  ,המבוססת במלואה על סיבים לפחות עד לנקודה בבניין משותף

 ; וכדומה latency, כושר התאוששות, פרמטרים הקשורים לשגיאות, uplink-ו downlinkזמינים של 

אלחוטית לביצועי רשת דומים ההמסוגלת לספק )בתנאי זמן שיא רגילים(, ביצועי רשת אלחוטית רשת  .ד

זמינים  פס ירוחב הפרמטרים הבאים: מבחינת ,הבסיס תחנתהמבוססת במלואה על סיבים לפחות עד 

 .וכדומה latency, כושר התאוששות, פרמטרים הקשורים לשגיאות, uplink-ו downlinkשל 

 

  

 
3 very high capacity network 
4 Article 2(2) of the European Electronic Communications Code (EECC) https://eur-lex.uropa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972 

https://eur-lex.uropa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.uropa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972
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 BEREC -בעלת קיבולת גבוהה מאוד כרשת  אפיוןלקריטריונים 

ציבורי שימוע  62020"( פרסם בחודש מרץ 5BEREC)" גוף הרגולטורים האירופאים לתקשורת אלקטרונית .7

 רשתבהם צריכה לעמוד לגבי הקריטריונים  רגולטורים במדינות האיחוד האירופיהנחיות ל לגבש שמטרתו

 .כדי להיחשב לרשת בעלת קיבולת גבוהה מאודתקשורת ב

8. BEREC :הגדיר בשימוע את ספי הביצועים הבאים 

של משתמש הקצה שניתן להשיג בתנאי זמן שיא רגילים על ידי רשת קווית  QoS-ה -"1 ביצועים סף" .א

 , והגישה מבוססת על זוגות נחושת או כבל קואקסיאלי.המבוססת במלואה על סיבים עד לבניין משותף

 אלחוטיתשל משתמש הקצה שניתן להשיג בתנאי זמן שיא רגילים על ידי רשת    QoS-ה  -"2ביצועים  סף  " .ב

 ציבורית(. WLANרשת לא למשל ורשת סלולרית תחנת הבסיס )על סיבים עד להמבוססת במלואה 

כי כל רשת בשימוע קבע  BERECובהתבסס על נתונים שנאספו ממפעילי רשת שונים,  EECC -בהתאם ל .9

בעלת קיבולת "רשת  תחשב  "(הקריטריונים)" 4 עד 1באחד )או יותר( מארבעת הקריטריונים שתעמוד 

 ":גבוהה מאוד

 רשת קווית המבוססת במלואה על סיבים לפחות עד לנקודה בבניין משותף; - 1 קריטריון .א

 רשת אלחוטית המבוססת במלואה על סיבים לפחות עד תחנת הבסיס;  - 2 קריטריון .ב

רשת קווית המסוגלת לספק, בתנאי שיא רגילים, שירותים למשתמשי הקצה באיכות  - 3קריטריון  .ג

 :(1ועים סף ביצ) הבאה (QoS) השירות

1. ≥ 1000 Mbps  Downlink data rate 

2. ≥ 200 Mbps  Uplink data rate 

3. ≤ 0.05%  IP packet error ratio (Y.1540) 

4. ≤ 0.0025%  IP packet loss ratio (Y.1540) 

5. ≤ 10 ms  Round-trip IP packet delay (RFC 2681) 

6. ≤ 2 ms  IP packet delay variation (RFC 3393) 

7. ≥ 99.9% per year  IP service availability (Y.1540) 

  

 
5 Body of European Regulators for Electronic Communications  –  מדובר בגוף בו חברים מאסדרי התקשורת באיחוד

 מדיניות בתחום התקשורת.האירופי, הגוף משמש כיועץ לנציבות האירופית וכגוף מטה מקצועי המגבש המלצות ומסמכי 
6  https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/9037-draft-berec-

guidelines-on-very-high-capacity-networks 
 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/9037-draft-berec-guidelines-on-very-high-capacity-networks
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/9037-draft-berec-guidelines-on-very-high-capacity-networks
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המסוגלת לספק, בתנאי שיא רגילים, שירותים למשתמשי הקצה באיכות  אלחוטיתרשת  - 4קריטריון  .ד

 :(27סף ביצועים ) הבאה (QoS) השירות

 

1. ≥ 150 Mbps  Downlink data rate 

2. ≥ 50 Mbps  Uplink data rate 

3. ≤ 0.01%  IP packet error ratio (Y.1540) 

4. ≤ 0.005%  IP packet loss ratio (Y.1540) 

5. ≤ 25 ms  Round-trip IP packet delay (RFC 2681) 

6. ≤ 6 ms  IP packet delay variation (RFC 3393) 

7. ≥ 99.81% per year  IP service availability (Y.1540) 

 

ניתן לחלק ואינה מייצגת מושג אחיד,  "בעלת קיבולת גבוהה מאוד בהתאם לקריטריונים שלעיל, "רשת .10

 רשתות בעלות קיבולת גבוהה מאוד לשתי קטגוריות בעלות מאפייני ביצועים שונים:

 )או שניהם( 3קריטריון באו  1ריון "רשתות נייחות בעלות קיבולת גבוהה מאוד", העומדות בקריט .א

 )או שניהם(.  4קריטריון  באו    2"רשתות אלחוטיות בעלות קיבולת גבוהה מאוד", העומדות בקריטריון   .ב

עשויה גם לעמוד בספי  8אלחוטית בעלת קיבולת גבוהה מאוד רשתכי  BERECעוד נקבע בשימוע שפירסם  .11

יה להיחשב שוות ערך לרשת נייחת בעלת קיבולת גבוהה. , ואם זה המקרה, היא עשו3הביצועים של קריטריון  

תים הניתנים על ידי שירוברשתות אלחוטיות המספקות שירותים המתחרים רשתות אלה יכולות להיות 

 .Fixed Wireless Access" "(FWA")"רשתות ושירותים כאלה משווקים לרוב תחת המונח . רשתות נייחות

 

  

 
 הכיסוי באזור הממוצע ולערך בלבדלמיקומי חוץ  מתייחס 2ביצועים  סף 7
 , או שניהם4או  2כלומר רשת העומדת בקריטריונים   8



 

 

 משרד התקשורת

 אגף הנדסת תקשורת

 
____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 
 

 , מגדל שלום                                          9רח' אחד העם 
 6129002, ת"א 29107ת.ד. 

 5000-2071-2020-361860 סימוכין: 5

     
 
 

 
 

  מאוד גבוהה קיבולת כבעלת רשת לאפיון בשימוע הנשקלות ההוראות

בהמשך לטיוטת מתווה הסיבים ולגיבוש מדיניות המשרד לעניין חובות הפרישה ברשתות תקשורת בעלות  .12

קיבולת גבוהה מאוד, המשרד מבקש לקבוע הוראות לאפיון רשת מתקדמת בעלת קיבולת גבוהה מאוד, בכדי 

  ברשת. שירותה לאספקת טכנולוגיות  תמהילב בהתאם להוראות שייקבעו, שימוש לאפשר,

 משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה-המלצות הצוות הביןכפי שפורט במסמך " .13

רשת גישה מבוססת "(  בזק", לבזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"פס נייחות במדינת ישראל-רחבות

באמצעותה היא מספקת כיום שירותים  שרממשקי הבית בישראל, וא 60% -סיבים אופטיים בפרישה לכ

-ועד לבניין או לגוב אפס, אך אינה כוללת את הפרישה התוך למגזר העסקי. רשת זו פרושה מליבת הרשת

שירות גישה למגזר הפרטי וכן אינה כוללת את הציוד האקטיבי הדרוש לאספקת  מבנית הדרושה לאספקת

שירותים   , עד היום לא החלה בזק לספק2013בר בשנת  על אף שהחלה בפרישת רשת הסיבים שלה כ  השירות.

 .מבוססי סיב למשקי הבית

תעמוד בספי הביצועים תהיה רשת שלקבוע כי רשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד  בהמשך לאמור, שוקל המשרד   .14

  :ובקריטריונים הבאים

 . בית הלקוחשקע אופטי בהמבוססת במלואה על סיבים עד ל 9FTTH סיביםרשת     - 1 קריטריון .א

קווית המסוגלת לספק, בתנאי שיא רגילים, שירותים למשתמש הקצה באיכות רשת  - 2 קריטריון .ב

  (:10ביצועיםהסף להלן: הבאה ) )QoS (השירות 

 

≥ 1000 Mbps  Downlink data rate קצב הורדה 

≥ 200 Mbps  Uplink data rate העלאה קצב 

≤ 10 ms  Round-trip IP packet delay (RFC 2681) לקצה-השהיה קצה 

≤ 2 ms  IP packet delay variation (RFC 3393)  השינוי בהשהיה((Jitter 

 

  

 
מהשקע האופטי הביתי עד ( מהווה רשת גישה מבוססת סיבים, המחברת מספר גדול של משתמשי קצה FTTHרשת סיבים לבית )  9

(. כל צומת גישה מכיל את ציוד התמסורת הדרוש כדי לספק למנוי את היישומים PoPלנקודה מרכזית המכונה צומת גישה )
 נית או מטרופולינית גדולה יותר.והשירותים באמצעות סיבים אופטיים. כל צומת גישה מחובר לרשת סיבים עירו

העיקריים אשר יבטיחו איכות שירות גבוהה מינימלית הפרמטרים הם 2ב"סף הביצועים" אשר בקריטריון המוצעים הפרמטרים  10
 למנוי.
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על סיבים אופטיים  במלואןהמשרד סבור כי קיימת חשיבות רבה, ככלל, בהקמתן של רשתות המבוססות   .15

 FTTHולכן עמדת המוצא היא שסטנדרט האיכות הבסיסי הוא כזה המאפשר רשתות כאלו. רשת סיבים 

לרשתות נחושת וכבלים )קואקס( קיימות מספר מגבלות הפוגעות מספקת רוחב פס אולטרה מהיר. 

צועיהן. רשתות הנחושת והכבלים סובלות מניחות, ולכן המהירות יורדת ככל שהמרחק גדל. לעומת זאת, בבי

 ק"מ.  20נע סביב  GPONטכנולוגיות הסיבים מספקות טווח משופר משמעותית: לדוגמה, הטווח של 

קנים מפת דרכים ברורה לת וקיימת 10Gbpsסימטריות של  מהירויות ותציעמכבר טכנולוגיות סיבים  .16

 כפי שניתן לראות באיור הבא:ברורה    50Gbps-ו  PON  25Gbpsמהירויות רשתות    חדשים. מפת הדרכים עבור

 

 

 ( Analysys Mason, 2020. אבולוציית רוחב הפס של נחושת, כבלים, סיבים וטכנולוגיות אלחוטיות )מקור: 1איור 
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.  עבור מפעילי 25Gbpsעשויה לכלול פתרונות המציעים קיבולת של  FTTHמפת הדרכים העתידית עבור   .17

EPON  ,נמצאים ברובם בסין, יפן ודרום קוריאה, אמור היה להסתיים תקן  הIEEE 25G/50G-EPON   בסוף

החל בתהליך הסטנדרטיזציה לטכנולוגיה זו  ITU -. ה50GPON. יש גם עבודה מתמשכת לפיתוח 2019

. הטכנולוגיה תספק קיבולת של 2020א צפוי להשלים אותה במחצית הראשונה של ווה 2018בפברואר 

50Gbps  האיור הבא מדגים כמה 2025לאורך גל יחיד. זמן היעד לפריסה מסחרית של הטכנולוגיה הוא .

 מהתכונות השונות של טכנולוגיות הסיבים:

 

 ( Analysys Mason, 2020נבחרות. ) מקור:  PONטכנולוגיות   : 2איור 

 

 רשתות נחושת וכבלים. לעומתביתרון משמעותי  FTTHמהירויות עתידיות פוטנציאליות אלה מציבות את  .18

חשוב מכך, כל טכנולוגיות הסיבים החדשות הללו אינן דורשות שינוי של רשת ההפצה האופטית הקיימת, 

 FTTH  -ב  פעילותםאת    יםממקד  בעולם  ספר גדל והולך של מפעיליםמ  .ןתשמפשט באופן ניכר את פרידבר ה

 .  opex -ו capexיתרונות של מכיוון שקיימים 

כגון רוחב הפס הגבוה והאמינות  ,היתרונות שמספקות רשתות המבוססות במלואן על סיבים אופטיים .19

תתאפשר העלאה והורדה  מהירה יותר של קבצים וגישה כך הגבוהה חשובים גם למגזר העסקי מכיוון ש

( הנמוך של רשתות אלו יכול לספק ylatencולתוכנה המבוססת ענן. השיהוי ) 11SaaS -אמינה יותר ל

גם אבטחה רבה יותר מרשתות נחושת בגלל היעדר   תמספק  רשת סיביםהזדמנויות חדשות לעבודה מרחוק.  

אלקטרומגנטית מהסיבים האופטיים. רשתות הסיבים מאפשרת תצורה גמישה של רוחב הפס  קרינה

וץ שיחות ועידה בווידאו המבוססות על להקל על אימ , ואף עשויות העסק לצרכיבהעלאה/הורדה, בהתאם 

 בינה מלאכותית. 

  

 
11 Software as a service 
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מאפשרים העברת אופטיים  רוחב הפס הגבוה, האבטחה והאמינות הרבה המסופקים על ידי רשתות סיבים   .20

באופן משמעותי לפיתוח יישומים רבים. רשתות האלו כמויות גדולות של נתונים, ובכך תורמות הרשתות 

; במגזר הציבורי הדבר יאיץ את פיתוחן Wi-Fi 6תעשייתי המבוסס על  IoT -סיבים יכולות לספק תמיכה ל

על שירותים במרחב הציבורי, כגון תאורת   IoTשל 'ערים חכמות', על ידי כך שיאפשר יישום של טכנולוגיית  

רחוב, אנרגיה, ניהול פסולת ומים, תחבורה ודיור מוגן; בתחום הקמעונאי, רשתות הסיבים ישפרו את 

 .כדי לאפשר אימוץ טכנולוגיות אלה בקניות מקוונות AR / VR -האיכות 

בתחום החינוך, רשתות סיבים יאפשרו למידה דיגיטלית משופרת, ויאפשרו לתלמידים רבים באותו המקום  .21

,  רשתות VR / ARלהוריד כמויות גדולות של תוכן חינוכי מהאינטרנט. באמצעות שיפורים בטכנולוגיית 

כמו דה וירטואלית בצורה של סביבות למידה וירטואליות וטיולי שטח וירטואליים. הסיבים יאפשרו למי

אפשר לתלמידים להוריד בבית תכנים חינוכיים וקורסים שנלמדו, כך שתתאפשר למידה מרחוק תיכן 

  .באיכות גבוהה יותר

בתחום הבריאות, רוחב הפס הגבוה יותר שמספקות רשתות הסיבים יאפשר ניטור מפורט יותר של מטופלים  .22

באמצעות חיישנים חכמים. חיבורים אמינים יותר יחד עם העברה מהירה יותר של כמויות גדולות של 

חשוב במיוחד  זה יהיהדבר מרחוק.  AIנתונים יאפשרו ייעוץ וניתוח וידאו מרחוק, כמו גם אבחון תומך 

 בתקופות של משברים גדולים בבריאות הציבור כפי שחווינו אך לאחרונה עם פרוץ מגפת הקורונה בעולם.

מהירות, בעלות שיהוי נמוך, ומאפשרות סימטריה  כאמור רשתות הסיבים בהיותן אמינות, .23

הסיבים  תתורשהודות לבהורדה/העלאה,  מקלות מאוד על השימוש וחוויית המשתמש בגישה לענן. 

לבטל שרתים  ,אתרים שונים במגזר הציבוריבמגזר הפרטי וכן ארגונים קטנים ובינוניים האופטיים, יוכלו 

 ייעודיים ובכך לחסוך בעלויות מיותרות. ITומשאבי 

רשתות סיבים אופטיים ימשיכו להיות טכנולוגיית הגישה הנייחת הסטנדרטית בעשורים הקרובים.  סביר  .24

על במלואן , בזכות רשתות המבוססות יםנוספותחו טכנולוגיות, יישומים ושירותים להניח כי בעתיד יפ

 כהשקעה לטווח ארוך.  FTTHרבה בפרישתן של רשתות חשיבות על כן רואה המשרד . אופטיים סיבים

קביעת סף אשר תעמוד בסף הביצועים לעניין איכות השירות.  12קווית אחרת רשתלמתייחס  2קריטריון  .25

כפי  ,מבחינת איכות השירות נדרשת לאור המגבלות של הרשתות הקוויות כיוםזה בקריטריון הביצועים 

באופן שיאפשר לספק באמצעותן  בעתידיחד עם זאת, לאור האפשרות לשדרוג רשתות אלה  שנפרט להלן.

ת כקריטריון חלופי לרש , לרבות סף הביצועים2שירות באיכות גבוהה יותר,  מוצע לקבוע את קריטריון 

 בעלת קיבולת גבוהה מאוד המבוססת על פרישת סיבים אופטיים. 

 

 
 :לדוגמה 12

 לפחות;  212MHzברוחב פס  G.fastכגון  DSLרשת גישה המבוססת על זוג שזור )רגיל( עם טכנולוגיית  .א

 לפחות; DOCSIS 3.1רשת גישה המבוססת על כבל קואקסיאלי עם טכנולוגיית  .ב

 Ethernet (Gigabit Ethernet;)ומעלה בטכנולוגיית  5רשת גישה המבוססת על כבל זוג שזור בקטגוריה  .ג
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מוגבלות על הקיימות היום  רשתות נחושת וכבלים  כאמור, בניגוד לרשתות המבוססות על סיבים אופטיים,   .26

ידי התדרים שניתן להשתמש בכל אחת מהן. אומנם ניתן להגדיל את תחום התדרים המשמשים ברשתות 

נחושת, אך זה מביא לניחות גדול יותר ורק לולאות נחושת קצרות יותר יכולות לשמש לטכנולוגיות נחושת 

תות הפס הרחב של הכבלים כיום רש .G.fastחדשות יותר המסוגלות לספק מהירויות גבוהות  ביותר כמו 

(, והדבר Downstream( ובהורדה )Upstreamמשתמשות בתדרים נפרדים בכדי להעביר נתונים בהעלאה )

 הוביל למגבלות קיבולת מסוימות בהעלאה.

27. DOCSIS 4.0  10יבטיח מהירויות הורדה שלGbps  6ומהירות העלאה של עדGbps  בזכות השיתוף הדינמי

 1.8GHzיאפשר גם להשתמש בתדרים של עד  DOCSIS 4.0בהורדת הנתונים. של כל התדרים בהעלאה ו

 (.DOCSIS 3.1-ב הקיים 1.2GHz)זוהי עלייה מתחום התדר המירבי הקודם של 

התפתחו בשנים האחרונות כדי לספק  G.fast-וVDSL35b super vectoring כדוגמת  טכנולוגיות הנחושת .28

עושה שימוש כיום בתחום   G.fast-טכנולוגיית ה.  יותר בדרך כללרוחב פס גבוה יותר באורכי לולאה קצרים 

ככל שהתדר גבוה יותר, וככל שהצימוד בין חוטי הנחושת גדול יותר, תופעת אולם . 2.2-212MHzהתדרים 

 מפריעה יותר לקצב המתקבל לכל קו, והרעש גדול יותר. "crosstalk"-ה

, אשר מפחיתה את ההפרעות בין Vectoringה המכונה " מבוטלת באמצעות טכנולוגיcrosstalk" -הפרעת ה  .29

ובכך משפרת את  הקווים לרמה זניחה על ידי אלגוריתם מתמטי של "הפרעה הפוכה" על כל זוגות הנחושת

בשל מאפייני קווי הנחושת )אורך, קוטר הכבל( איכות השירות משתנה בהתאם לאורכה של  .הביצועים

 לולאת הנחושת.

גם רשתות  "רשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד"שרד כי אין מקום לכלול בהגדרה של יחד עם זאת, סבור המ .30

 תומושפעה  , לאור המגבלות האינהרנטיות של רשתות אלחוטיות2אלחוטיות, ובכלל כך במסגרת קריטריון  

. רשת קווית  להבדיל מרשת אלחוטית היא רשת מתופעות מזג אוויר ומהפרעות אלקטרומגנטיות לדוגמה

 .יותר יציבה יותר, בעלת ביצועים עדיפים, הניחות בה נמוך כך שהטווח שלה גדול

 מתווה במסגרת, תהיה שלעיל להגדרות בהתאםהמפעילים השונים  של הפרישה חובות קביעתכי  יובהר .31

 .הסיבים

לידי  2020 ביולי 1למסמך השימוע ולהוראות הנשקלות יש להעביר לא יאוחר מיום  םאת התייחסותכ .32

 . shahars@moc.gov.ilום מטה באמצעות הדוא"ל החת

 
 בכבוד רב,    
 
 

 
 שחר                            שיליאן
 מנהל  תחום  תקשורת  נייחת
 אגף       הנדסת        תקשורת
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   :תקיםהע

 התקשורת משרד, הכללי המנהל - כהן)נתי(  נתנאל מר

 התקשורת משרדלמנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה,  המשנה - שמילה)מוני(  מימון מר

 התקשורת משרד, כלכלה מינהל ומנהל בכיר"ל סמנכ - דרור-רז עופר"ר ד

 התקשורת משרד, רישוי בכיר אגף מנהל - שטרית גדעון מר

 התקשורת משרדסמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה,  -                                     כסיף איתן מר

 , משרד התקשורתסמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, אגף מדיניות ותכנון - יאיר חקאקמר 

 התקשורת משרד, הנדסה מינהל, תקשורת הנדסת אגף מנהלת - שמואלי אתי' גב

 מנהל אגף בכיר כלכלה, משרד התקשורתסגן  - מר עמי גילה

 המשפטית, משרד התקשורת ליועצתסגנית בכירה  - גב' ברוריה מנדלסון

 ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת - מיכאלי-שבע נחמיה-' בתגב

 ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת - מר זיו גלעדי

 רגולציה ומחקר בינלאומי, משרד התקשורתמנהל תחום בכיר  - מר עדי קופלוביץ'

 מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת - מר רוני חורי

  ראש צוות תקשורת ברשות התחרות - עו"ד אבי גרוסמן

 רפרנט תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר -  מר עמרי בן חורין

   דוברות משרד התקשורת 

 

 :תפוצה רשימת

 מנכ"ל, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ -  מזרחי דוד מר

 מוגבלת ותפותמנכ"ל, הוט טלקום ש -  מר גיל סספורטס

 (IBC) ( בע"מ2013איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני ), "למנכ -    לוי אמירמר 

 פרטנר תקשורת בע"מ , מנכ"ל -   מר איציק בנבנישתי

 קבוצת סלקום מנכ"ל,  -  אבי גבאימר 

 מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ -  גוראון רןמר 

 אקספון בע"מ 018בע"מ ומרתון  018מנכ"ל, אקספון  -  מר יעקב נדבורני

 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ -  אלוש יוחאימר 

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ  019מנכ"ל טלזר  -  מר עזריה סלע

 יו"ר פרי טלקום -  רייכמן שמעיה מר

 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ -  ארניה דורון רמ

 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית  -   דרורי יורםמר 

 סמנכ"ל רגולציה, בזק -  חסדאי ארז מר

 מנהל אגף רגולציה, בזק -  מר שמואל סיידון

 טלקום הוטסמנכ"ל רגולציה,  -   ' מיכל פליישר גב
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 מנהל תחום רגולציה, הוט טלקום -    יהב קרן' גב

 מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ -         עו"ד יהב דרורי

 מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ -עו"ד טל זוהר                     

 מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ -  מר ניר יוגב

 מנהל תחום רגולציה, סלקום ישראל בע"מ -  עמית הראל מר

 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ  -   רוזנברג עידועו"ד 

 אקספון בע"מ 018ומרתון  בע"מ 018היועץ המשפטי, אקספון  -עו"ד שחר כהן                    

 אחראית רגולציה וקשרי מפעילים, סלקט תקשורת בע"מ -    ב' אנה ערוג

 בע"מ 015השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית מנהלת רגולציה,  -  גב' עדיאל רוסו

  (IBC) ( בע"מ2013איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני ) ,מנהל ההנדסה -רוני שאול                      מר

 מנהלת לשכת מנכ"ל פרי טלקום -    קרסיק טניה' גב
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