
  
   

  
  

                 
                  

  
  

             
  

               

     
  

             

         

  

 

           

             

         
               

             

  

  

               

      

 

             

  
  
  
  

 התקשורת משרד


ח"תשס תשרי 'יב 

2007 ספטמבר 24 

 מועיש- פס רחבת אלחוטית גישה לרשת תדרים של אההקצ מדיניות : הנדון

 רטכמפו פס רחבת אלחוטית גישה רשתל תדרים להקצאת מדיניות לפרסם התקשורת שר בכוונת.1

.")וצעתהמ תומדיניה(" ב"המצ המדיניות מסמך בטיוטת

 ,מהציבור מידע לקבלת פניה שכלל וחצי שנהכ לפני שראשיתו בתהליך גובשה המוצעת מדיניותה.2

 מיםרוגו ,באירופה רגולציה רמיוג ,ציוד יצרני עם נושאה בחינת ,תקבלוהש ההתייחסויות בחינת

 .בענף נוספים

 ,מדיניותה טיוטתל באשר עמדתכם את בכתב להגיש ניםממוז םהמעונייני וגופים חברות ,ציבורה.3

 ,מיוחד אלחוטי רישוי תחום אשר ,כץ שאול מר לידי )25.10.2007( ח"תשס ןחשוו 'יג ליום דע וזאת

 katzs@moc.gov.il-אלקטרוני דואר תא באמצעות ,תדרים שוייור ספקטרום ניהול אגף
 :הכתובת לפי אופטית מדיה בליווי התגובה של חתומים תקיםעו3-ב דואר באמצעות או

 מיקוד אביב תל 29107.ד.ת , התקשורת משרד תדרים ורישוי הספקטרום ניהול אגף ,כץ שאול מר

.61290 

 מעוניין אינו ומשיב במידה .חלקי באופן או בשלמות התגובות את לפרסם זכותו על שומר המשרד.4

 .במפורש זאת לציין עליו ,תפורסם ,ממנה חלקים או ,שתגובתו

 המדיניות טיוטת את ויעדכן עתצוהמ למדיניות בהתייחס יתקבלוש העמדות את יבחן המשרד.5

 .לצורך בהתאם



                                                                                       
  
  
  

  
                                                     

   
       

  
            

  
  

              
          

        

               
            

                
        

               
          

         
             

          
           

        

             
              

             
             

            
              
            

    

             
             

  
              

           
            

             
           

           
             

             
           

              

                                                 
                  

      
                
     
               

              
         
   

רתושקתה משרדישראל מדינת

 ח"התשס חשוון 'יב
 2007 ספטמבר 24

 פס רחבת אלחוטית גישה לרשת םתדרי של הקצאה מדיניות טיוטת
 כללי

 ותרשת חתולפ וסרפל נדרשיםה ,תקשורת ליעימפ של לשוק כניסתםל חסם מהווה 1הגישה רשת.1
 ותיםשיר לגבי בפרט ,ונייחים ניידים תקשורת שירותי למתן "בקבוק צוואר" ומהווה ,תקשורת
 . 2פס רחבת גישה רשת גבי על הניתנים

 ,נייחים ארציים פנים בזק שירותי למתן יםכללי רשיונות בעלי שני בישראל קיימים ,הנוכחית בעת.2
 םלה ובנוסף ")הוט"ו "בזק(" ארצית כלל ריסהבפ המחוייבים ,פס רחבת גישה רשתות בעלי שהינם
 פס רחבת גישה רשת לפרוס החלו מהם שלושה אשר ,ן"רט שירותי למתן רשיון בעלי ארבעה פועלים
 .פס רחבי םשירותי באמצעותה ולתת ,הארץ בכל

 שירותי דוגמת ניידים שירותים למתן משמשות אלחוטיות רשתות ,רבות שנים מזה מסורתי באופן.3
 למתן גם אלחוטיות רשתותב שימוש לש מהגמ מסתמנת האחרונה בעת .ועוד ,ניווט ,תקשורת
 ותשתר , 3WIMAXבטכנולוגייתשימושותשועהשתותר כדוגמת ,נייחים תקשורת ישירות

 כיוון ,זאת עם .קיימות נייחות פס רחבות גישה לרשתות ופהלכח בעולם מתפתחות אלה אלחוטיות
 ,נתנית ,מוגבל שהינו התדרים במשאב שימוש נדרש הפעלתן לצורך אשר בטכנולוגיות שמדובר
 רךלצו אשר ,נייחים שירותים פני על ,ן"רט שירותי ידוםק לצורך יםתדר להקצאת ותפידע ,ככלל

 .קווית בתשתית גם וששימ לעשות ניתן אספקתם

 של ובפרט ,שורתהתק בשוק התחרות והגברת לקידום מרובה חשיבות רואה התקשורת משרד.4
 ,מהותי שוק נתח בעלי שירות ספקי של יחסית קטן במספר המתאפיין הפרטי מגזרל ן"הרט שירותי
 יות חרוו רמתו מחירים רמת ,טווח ארוכי חוזים כגון משמעותיים מעבר חסמי מספר של קיומם
 למגזר בהשוואה הצרכנים של קטן מיקוח בכח ולהערכתנו העסקי למגזר בהשוואה יותר גבוהה
 יתאלחוט גישה רשת תדרי הקצאת ידי-על הינו האמורה המטרה להגשמת האמצעים אחד .העסקי
 תןמ לצורך נוספות פס רחבת גישה רשתות פיתוח אפשרוי אשר,")גישה רשת תדרי(" פס רחבת

 , 4כאמור ,פס רחבות גישה רשתות לפרוס החלו שכבר אלו על נוספים לגורמים וזאת ,ן"רט שירותים
 .להלן שיפורט כפי

 ית נעש ,כאמור שירותים מתן ורךצל גישה רשת תדרי הקצאת ,ככלל ,נייחים ותיםשירלעניין.5
 .אלו םשירותי מתןב התחרות עידוד לצורך או ,קווית תשתית קיימת לא בהם ריםובאז ,בעולם

 פס-ותבחר גישה רשתות שתי קיימות שבה ,יחסית ,אוכלוסין תופוצפ קטנה מדינה שהיא בישראל.6
 ,תזא ;ארצי בכיסוי ,נוספת נייחת גישה רשת פריסתב הצורך שיקטן יכול , 5ארצי כלל בכיסוי נייחות
 גישה רשת גבי-על טלפוניה שירותי מתן תהמאפשר ,6VOB טכנולוגיית של םהתפתחות לאור בפרט
 חוםתב בתחרות בלבד מוגבלתה ההתפתחות לאור ,היתר בין ,זאת עם .אחר מפעיל של פס רחבת
 הפנים התקשורת בתחום התחרות התפתחות לעודד הצורך קיים עדיין הנוכחית בעת ,יההטלפונ
 בפרט ,גישה רשת תדרי באמצעות ,ומהירה יעילה בצורה גישה רשת הקמת ולאפשר נייחת-ארצית
 זה לעניין .להקימה מעוניינים שרוא ,רחב פס לשירותי עצמאית גישה רשת ברשותם שאין יליםלמפע
 תןמ גם כוללת ,גישה רשת תדרי באמצעות נייחת תקשורת שירותי למתן ההתייחסות כי יובהר

 תנועה כדי תוך גם שירות קבלת לשם ,)Nomadic("נוודות" המאפשר ציוד באמצעות שירותים
 .בסיס תחנות של סוייכ אזורי יןב במעבר התקשורת רציפות שמירת ללא אך ,נמוכה במהירות

Local Loop Last mile, Access Network 1 -או זתמרכה לבין ,נייד נוימ של קצה יודצ או הלקוח חצרי יןב ופיסה המקטע
 

.ותרישה ספק של זקהב מתקן 


.דדבו נוילמ )לשניה סיביות קילו( ש"סלק 384 לפחות של יםבקצב יםוננת העברת תרהמאפש שתר 2
Worldwide Interoperability for Microwave Access 3 ,תקני חתמשפב IEEE-802.16 .
 


חבתרה ןענייל 1987- ז"תשמה,)ותרגאו ותדועת ,תיונושר( וטיחהאל רףגלהט תתקנו את בהתאם עדכןל שרדהמ תבכוונ 4 

.אלו יםתדר מיתחו עדב האגרותו ,צעותהבאמ נ"רט שירותי ומתן ן"רט מערכת לתלהפע המיועדים יםדרהת תחומי 

 ".הוט" של ליםהכב ורשת "בזק" של ADSL-ה שתר 5
.Voice Over Broadband 6 

1 ____________________________________________________________________ 
5198103-03:'פקס 51982828,5198281-03: טלפונים

http:IEEE-802.16


                                                                                       
  
  
  

  
                                                     

           
           

    

          
              

              
  

  

                 
          

             
        

            
            

                 
   

  

             
           

           
             

           
  

  

             
          

            
        

           
         

            
           

           
            

            
          

          
           
             

       
               

         

 
   

            
    

                                                 
                 
               

         
               

  

רתושקתה משרדישראל מדינת

 שרדמ ,והניידתתחהנייארצית-הפניםהתקשורתבתחוםהתחרותהתפתחותודידעלצורך.7
 ותירש לספק מעונייניםה למפעילים ,בעדיפות שהגי רשת תדרי בהקצאת חשיבות רואה התקשורת
 .הארץ בכל אוניברסאלי

 את שיקבל יכול ,מוגדרים/ייםנפרט גיאוגרפיים באזורים נייחים ותיםשיר לתת שיבקש מפעיל
 יהיה הרישיונות תוקף .7הנייח השירות את לספק מתחייב הוא שבהם לאזורים רק התדרים הקצאת

 ורישיונ תקופת תום עד דשהחה התדרים הקצאת את יקבל ייםק שמפעיל יכול אך ,שנים 15-ל
 .הנוכחי

ולצורך בתדרים יעיל שימוש לצורך דרך בניא המשרד בעייק גישה רשת תדרי הקצאת במסגרת.8
 .מוגדרת תקופה בתוך ,באמצעותם שירות ואספקת ,התחרות קידום יעדי השגת

 ויוגדר אשר תקופה ותוך במתכונת לחוטיתא גישה רשת וסרפל יחויב ,בתדרים יזכה אשר מפעיל
 .ירםזלהח שדריי בכך יעמוד לא ואם ,ברשיונו

 יכול כי מובהר ,סופית הוגדרו לא ןיעדי השונים התדר בתחומי והתקנים והטכנולוגיות מאחר
 חריםא תדרים לפסי לעבור ,במכרז ההזכיי לאחר שנים מספר ,ידרשו התדרים בהקצאות שהזוכים

 להם הותר שבו פסה רוחב אותו את שיקבלו ובלבד ,)ץ"גה 3.7-ו 2.5,3.5( לפעול ורשוה שבו חוםתב
 .שימוש לעשות

 יכול לכך בהתאם .והביקוש התדרים ממצאי תיגזר ,אלחוטית גישה שתר תדרי הקצאת מתכונת.9
 "בלמקראשון מבקש ראשון" של דרךב התדריםמתחומי חלקב תהיה ההקצאה שמתכונת
 קידום מטרת להשגת במגמה ייקבעו במכרזים הקריטריונים .מכרזים של בדרך אחרים ובתחומים
 ביותר הנמוך הכולל המחיר- לדוגמא .הצרכנים לרווחת והנייחת הניידת התקשורת שוקב התחרות
 המלא הפריסה להיקף עד רשתה פריסת ואיכות מהירות ,שתקבע לתקופה המשתמש ללקוח
 .'וכד ,עתםצהבש

 אלחוטית גישה המאפשרות מערכות הפעלת לצורך תדרים הקצאת לעניין הנוהגת תהמדיניו
 WLL/LMDS בטכנולוגיית ושלשימ תדרים להקצאת מדיניות" במסמך נקבעה ,)ץ"גה 3.5 בתחום(
 האינטרנט באתר מפורסם המסמך(2003 במרץ 9 מיום ,"בזק שירותי למתן רשיונות בעלי ידי-על
 משרד פרסם 31.01.06 ביום ").הקיימתתוהמדינ) ("www.moc.gov.il בכתובת המשרד של

 אלחוטית גישה לרשת תדרים הקצאת מדיניות לעניין ,מהציבור מידע לקבל בקשה התקשורת
בהתייחסגובשה המדיניות ,מידעלקבלתבבקשהשהוסברכפי."")מידעלקבלתבקשה("

 ,סרט-צרת אלחוטית תשתית גבי על ירותיםש מתן אפשרל ונועדה ייחודית WLL לטכנולוגיית
 למערכות המשמשת לטכנולוגיה בהתייחס הן ,האחרונה בעת שחלו לתמורות מתאימה אינה והיא
 לאספקת יההצפו לאפשרות בהתייחס והן התדרים להקצאת לביקוש בהתייחס הן ,אלחוטיות גישה

 את מעדכן זה מדיניות מסמך זאת לאור .אלחוטיות גישה מערכות באמצעות דיםניי שירותים
 פסי הקצאת כי יודגש .ץ"גה 3.5 בתחום התדרים הקצאת מדיניות לעניין קיימתה המדיניות
 .הקיימת תולמדיני בהתאם שהותע תמשיך ץ"גה 26 חוםתב התדרים

 איצמו ,הצרכים ניתוח ולאחר ,במשרד שהתקבלו השונים הגופים יחסויותיהת בחינת לאחר
 מדיניות .גישה רשת תדרי של הקצאהל להלן המוצעת מדיניותה גובשה ,בישראל םפנוייה התדרים

 למתן ציוד והתפתחות זמינות בעניין עולםב הקיימות למגמות ,היתר בין ,לב בשים גובשה זו
 .להלן שיפורטו השונים יםהתדר בתחומי תקשורת שירותי

 או וב המחזיק גורםב או רשיון בעלב יראו לא ,המוצעת ותהמדיני לעניין כי לקבוע המשרד בכוונת
 ".חדש מפעיל",בעקיפין ובין במישרין בין ,ידו על המוחזק בגורם

 8 התדרים מצאי

 אמצעותב תקשורת שירותי תןמ לצורך ,אההקצל הרלוונטיים התדרים תחומי םמפורטי להלן.11
 . 9אלחוטית גישה רשת

7 

8 

.גישה רשת תדריב זוריוא ותףשמ שימושל רהאג וםתשל ייןלענ גרףהטל נותקת את לעדכן שרדהמ תבכוונ 

דריםת אתהקצ רדהמש ישקול ,כךל יקושב ורריתעש וככל ,זו במדיניות רטיםמפוה התדרים להקצאת קבילבמ כי יןיצו 


.UMTS-ו GSM יתיגנולוכטל מתאימיםה ץ"מה 2000-ו 1800-ה בתחומי 

ןצויי אם לאא ,נוספות וגיותלטכנוב והן WIMAX לוגייתטכנוב הן הפועלות ותכרעמל תאימיםמ בלהטב המפורטים יםהתדר 9 


.אחרת 

2
 ____________________________________________________________________ 
5198103-03:'פקס 51982828,5198281-03: טלפונים

10 

http:31.01.06
www.moc.gov.il




                                                                                       
  
  
  

  
                                                     

  
  

  
 

  
 
 

  
   

 

 
 

  
 
  

  

 
 
 
   

   
 

     

  
  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
 

  
   

  
  

 
 

 
  
 

 
 

   
  

  
   

   
  

 
  

  
   

  
 

     
     

     
   

    
  

  

     
  

 
      

   
    

    
   

  
  

  

         
        

      
         

       
      

       
      
       

      
       

         
       

      
       

        
     

                                                 
                            
                           

רתושקתה משרדישראל מדינת

הערות לםועב שימושים  יחידות
 הקצאה
 למפעיל
 תרתקשו
 חניי או נייד
 )ץ"מה(

 תחום
 התדרים
 כיום הפנוי

 להקצאה
 לבישרא

 )ץ"מה(

 התחום רוחב
 בהועדה

 עולמיתה
 חוםת לעניין
 זה תדרים

 )ץ"מה(

 תחום
 )ץ"גה(

(
 2.5 190 60 מתן לצורך שימושל הועד התחום באירופה • 5 של הגנה פס ועוד ץ"מה 60 להקצאה קיימים (1
םנוספי ץ"מה 30 לפינוי וללפע המשרד תבכוונ .ץ"מה ב דור נ"רט תוטכנולוגי נייד שירותים  עד 2.5(
 שירות מתן ורךצל ,המשרד להערכת .2010 שנתל עד
 30 נדרשים ומעלה מנויים מליון של נרחב בהיקף ן"רט
ץ"מה

. 
ב שירות אלפי היקף למתן מאות מספר  של

.ץ"מה 15-ב צורך יש מנויים

 (
 תומערכ ועלותפ ,שיזכה המפעיל של לפס בסמוך (2

ש .רביעי  טכנולוגיית גם צפוי
WiMax הכטכנולוגי וכרת 

רט שירותי למתן  נ" שתשמש
 .רביעי דור

 או ניידים
 11- נייחים

20 ,10 ,5 
 כיחידת

(2.69 
10 

נמוך בהיקף אחרות  שיידר הזוכה ילהמפע . שימוש
ב ויידרש בוןחש לקחת אלה יעלהפר שלא מערכות משמש ת ב"בארה • זה  חום

 שידור
 .נימאליתמי

לפעילותן
, 

נתמ על הנדרשות הפעולות את ולעשות  .ידיםני םלשירותי
.לפעילותו תפרענה לא אלו שמערכות 15-30) 

(
באזורי פ"הרש של שימוש םכיו קיים כי גם מובהר (3 זה וםבתח בעולם הועדות אין •  כהקצאה
אף ,בעתיד .פ"לרש במקביל יפעלו והזוכים ועזה ש"יו ייחיםנ אם , לשירותים לםאו  מינימאלית
.נוספים תדרים פ"לרש שיוקצו יכול שירותי לתת שהיור מפעיל  ). למפעיל

( ,פיםסנו ץ"מה 90 שיתפנו פויצ 2011 משנת החל (4  הם ,זה בתחום נייחים תקשורת
םיכלל פי על ,נוסף מכרז יתקייםש יכול העת באותה בציודו בטכנולוגיה יינתנו  נ"לרט-ערהה
.המכרז למועד בסמוך שיקבעו .הנייד  מתגבש 4 דור

 2X10 של תקן
 1X20 או
 ץ"מה
 .יללמפע

,
 
 .לעיל להבטב רטכמפו חלקי תדרים וםתחראשון שלבב ותצקלה ותפשרא מתייק וםכי .הקצאהל ויפנ נואי כי מידע לקבלת בבקשה ברעב תבנכ זה חוםת בילג כי יצוין 10
 .דיםיני עיליםפמ צדמ להא ריםדלת קושיב היהי שלא ככל רק ,אתז אפשרל קלוש רדמשהכי צויןי ,זה יםתדר חוםת ותצעמאב חיםיני ותיםשיר תןמ ענייןל 11
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רתושקתה משרדישראל מדינת

הערות לםועב שימושים  יחידות
 הקצאה
 למפעיל
 תרתקשו
 חניי או נייד
 )ץ"מה(

 תחום
 התדרים
 כיום הפנוי

 להקצאה
 לבישרא

 )ץ"מה(

 התחום רוחב
 בהועדה

 עולמיתה
 חוםת לעניין
 זה תדרים

 )ץ"מה(

 תחום
 )ץ"גה(

72 (  בתחום אינם בישראל קצאהלה הפנויים ץ"מה (1
.ץ"מה 24 של יםרציפ במקטעים אלא ,רציף

 (
 תומערכ ועלותפ ,שיזכה המפעיל של לפס בסמוך (2

אחרות
. 

 שלא בחשבון לקחת יידרש כההזו המפעיל
 .אלה ממערכות ופרעי ולא יפריע

 ןלמת הן מושילש הועד התחום באירופה
למ תקשורת שירותי והן  תן ניידים
 פהעדה שניתנה תוך ,יחיםני שירותים

המספקים ל יםלמפעיל  צאהקה
יםדניי שירותים

. 
 באירופה רהההסד

 .סופית שהגוב לא עדיין

 מתן לצורך
 שירותים
 או ניידים
 :נייחים
- FDD ב

2X3.5 

-10 ב TDD -

72 200 3.5 
 עד 3.4(

(3.6 

 ןלמת הן מושישל הועד התחום באירופה
ידיםני שירותים שירותים מתןל  והן

 צאהקלה העדפה שניתנה תוך , נייחים
 ,ההסדרה .יםייחנ שירותים מתן לצורך
 אך ,סופית גובשה לא עדיין ,לעיל כאמור
תדרים כבר באירופה מדינות  מקצות

נייחים תקשורת לשירותי  , ורשיונות
 בדרך מוקצים ילמפע/רשיון לכל כאשר
 .ץ"מה 14X2 כלל

 מתן לצורך
 שירותים
 – נייחים

- FDD ב
3.5X2 

- TDD ב
10 

150 200 3.7 
 עד 3.6(

(3.8 

5 _____________________________________ _______________________________ 
5198103-03:'פקס 51982828,5198281-03: טלפונים



                                                       
  
  
  

  
                                                     

  
  

   

                                

  
  

              
            

            
            

             
             

              
      

  
            

   
  

            
            

          
             

            
          

  
             

            
              
           

       
  

             
           

          
             

          
            

        
     
            

  
                

           
  

                 
    

  
                    

          
  

                
           

               
           

  
     

              
  

רתושקתה משרדישראל מדינת

 ץ"גה 2.5 בתחום הקצאה

 ושהשימ בתחום ,ועלבפ .הנייח השירות ושלשימ בעבר עדוה ץ"גה 2.5 התדרים וםתח בישראל.12
 רוושאש החדשות הטכנולוגיות לאור .כפרי ט"לרד מיקרוגל עורקי עבור תדרים קצווה,האזרחי
 .והנייח הנייד השירות ושלשימ בתחום התדרים הועדת לאחרונה ונתהש בעולם
 בהגברת או ,תחוםל חדשים יםשחקנ בהוספת צורך יש ,הפרטי במגזר התחרות את להגביר בכדי

 של להקמה עדיפות לתת התקשורת משרד שוקל כך ורךצל .קיימיםה השחקנים בין התחרות
 המונח לעניין( בשוק חדש מפעיל/גורם ידי על ,הארץ כלב נוספת פס רחבת גישה רשת תשתית

 עסקית אסטרטגיה להביא צפוי לשוק שיכנס חדש תחרהמ .)לעיל 10 סעיף ראו "חדש ילמפע"
 .כניםהצר לרווחת ,התחרות את שתגביר ,אגרסיבית ,לחילופין או ,חדשנית

 וזאת ,קיימים ליםיפעמ פני על למירס עדיפות למתן צדקהה קיימת כי סבור המשרד ,בנפרד
 :באיםה מהטעמים

 שיסייעו תנאים ורצייש הסדר ,כלל בדרך ,עדיף יימיםק שחקנים בין בשוק התחרות הגברת לצורך
 הסדר פני על ")הקטן מתחרהל תחרותי אלפוטנצי(" בשוק אחיזתו את להעמיק קטן למתחרה
דהבוהע לאור ,זאת;)גדוליםההמתחריםאו(גדולמתחרהבקרבדומהפוטנציאל ליצירת

 משקלה שיווי( קוו הסטאטוס נויושי מתחרות יחלהרוו ביותר הגבוה סיכויה קיים הקטן שלמתחרה
 למתחרה( השוק של המשקל משיווי הקיים מצבב כבר ניםההנ הגדולים המתחרים לעומת ,)הקיים
 ).התחרות מהגברת כתוצאה להפסד גדול פוטנציאל גם כ"בד יש ,גדול

 המתחרים פני על דפתוהע של בדרך להיעשות ,יכולה הקטן המתחרה בידי תחרותי פוטנציאל יצירת
 יםלמתחר לאפשר ולהלע ,זה מתחרה של ותהעדפ אי .ץ"גה 2.5 תדרי להקצאת במכרז קיימיםה

 תחבר כי יצוין ,כן כמו .הפרטי במגזר הנוכחי מעמדם את לחזק ובכך ,בתדרים לזכות הגדולים
בסיסעל פס חביר גישה תישירו לספק מסוגלת אינה,IDENתבטכנולוגיי הפועלת ,מירס

 .לרשותה מדיםהעו ובתדרים להש הקיימת הטכנולוגיה

 ביותר חלקי באופן לחדור הצליח )מירס( קטןה המתחרה ,בישראל ן"הרט בשוק העבר ניסיון פי על
 צלחה לא אך ,רטיפה לשוק לחדור הבניסיונותי ומאמצים משאבים קיעההש החברה .הפרטי למגזר

 ,גבוהים קישוריות דמי ,ילרוו שהפך לשוק מאוחרת כניסה ,ובהן שונות מסיבות וזאת ,במאמציה
 העדר וכן הרשתות בין בתנועה סימטריה-אי עקב גבוהות קישוריות להוצאות שגרם לקוטן חסרון
 התחרותית וההנמקה מירס בפני העומדות הטכנולוגיות המגבלות ולאור ,זאת עם .יםמספר ניידות
 רתחב להעדפת דקההצ קיימת ,בתחום לתחרות מקסימאלי פוטנציאל ורציל מנת על ,לעיל כאמור
 .הקיימות ן"הרט חברות פני על מירס

 :הבאים קרונותעה לפי יוקצה ,זה תדרים חוםת , לעיל אמורל בהתאם

 רשת הקמת לצורך וזאת ,ן"רט שירות למתן כללי רשיון שיקבל חדש יללמפע- ראשונה עדיפותב 	12.1
 .הארץ בכל פס רחבת אלחוטית גישה רשת לרבות ציבורית בזק

 רחבת גישה רשת הקמת לצורך וזאת ,")מירס"( מ"בע תקשורת מירס חברתל- שנייה בעדיפות 	12.2
 .הארץ בכל פס

 פס רחבת גישה רשת לפרוס החל אשר ן"רט שירותי למתן כללי רשיון לבעל- שלישית בעדיפות 	12.3
 .רחב פס שירותי גם אלה תדרים באמצעות ולתת ,הארץ בכל

 יםרטופמה םימהגורמ אחד כל מצד אלו לתדרים ביקוש כיום יהיה שלא וככל ,עיתיבר בעדיפות 	12.4
 ,בדלב ניידים לשירותים בעתיד להקצאה התדרים יתרת את לשמור האם שוקל המשרד ,מעלה
 .נייחים א"מפ שירותי תןמ לצורך ,ייחודי יכלל או כללי א"מפ רשיון לבעלי כיום םלהקצות או

 .שימועל תגובהב שיתקבלו ויותהתייחסל ,היתר בין ,סבהתייח תקבע המשרד עמדת

-:ההקצאה מתכונת 13

11 שבסעיף בטבלה כמפורט ,ץ"מה 60 להקצאה יעמדו,2008בשנת תקייםלה צפויש במכרז 	13.1 


.לעיל 
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רתושקתה משרדישראל מדינת


5 של צמודים פסים 3 רצועה בכל( ץ"מה 15 של רצועות 4 יוצעו שבו מכרז יקיים המשרד 	13.2 

,היותר כלל רצועות 2 על להתמודד יוכל זוכה כל .זוכים 3 עד יבחרו כרזבמ ).חדא כל ץ"מה 


אחד זוכה לפחות. (בחירתו פי על ,ץ"מה 30- ב היותר ולכל ץ"מה 15 בלפחות לזכות כלומר 

כי מובהר .שיקוליו פי על ,ץ"מה 10 או 5 ברוחב בתקן לפעול כליו הזוכה ).ץ"מה 30 יקבל 

אפשרות גם שוקל המשרד אולם ,יליםהמפע בין הגנה כפס ץ"מה 5 של פס היוקצ בנוסף 

).אחר מפעיל או סמוכיםה יליםהמפע אחד( מופחת בהספק בהם יפעל שמפעיל 

 להעמידם המשרד בכוונת ,לעיל 11 שבסעיף בטבלה כאמור ,נוספים ץ"מה 30 שיתפנו ככל 	13.3
 ותפידע יתןל המשרד בכוונת זה במכרז .אחד כל ץ"מה 15 של פסים כשני נוסף למכרז
 .הראשון במכרז ץ"מה 15-ב זכוש יליםלמפע

,)נייחת גם או( הניידת הקרקעית לתקשורת וספיםנ ץ"מה 90 תפנויש צפוי 2011 משנת החל 	13.4
 .המכרז למועד בסמוך שיקבעו כללים פי על ,נוסף מכרז יתקייםש יכול העת באותה

 ץ"גה 3.5 בתחום הקצאה

 תןמ לצורך אלחוטית גישה רשת להקמת ושלשימ בעבר הועד ץ"גה 3.5 התדרים וםתח בישראל.14
 המתגבשת ההסדרה מתכונת פי על זה חוםת להקצות שוקל משרדה .נייחים א"מפ שירותי
 אף על . 12ניידים םשירותי מתן לצורך בהעדפהו ,דיםניי/נייחים לשירותים כלומר ,באירופה
 המתגבשות ולמגמות ,הנייחת תקשורתה בתחום התחרות את גם לקדם לצורך לב יםובש ,האמור
 יףהעדלו ,באירופה המתגבשת מהמגמה לסטות המשרד קלשו ,זה וםלתח המתאים ציוד בייצור
 להם אשר ,ניידים יםמפעיל גבי על ,ארצית-כלל גישה רשת בעלי שאינם נייחים למפעילים הקצאה
 בטבלה כמוגדר וחבבר בפסים צעתתב ,למפעיל האמור התדרים תחום הקצאת .קיימת גישה רשת
 לתת מבקש שהוא השירות פי על וזאת ,תרהיו לכל ץ"מה 30 עד יוקצו מפעיל שלכל כך ,11 בסעיף

.'וכד השרות אזורי היקף,)לא או אוניברסאלי א"מפ( השירות והיקף אופי ,)נייח/נייד(
 :באיםה העקרונות פיל יוקצה ,זה תדרים תחום ,לכך בהתאם

 ורךצל וזאת ,ן"רט שירות למתן כללי רשיון שיקבל חדש יללמפע- ראשונה עדיפותב 	14.1
 .הארץ בכל פס רחבת גישה רשת לרבות ציבורית בזק רשת הקמת

 .חדש כללי א"מפ רשיון לבעל – הישני עדיפותב 	14.2

 .ייחודי כללי א"מפ רשיון בעליל- שלישית בעדיפות 	14.3

 .ן"רט שירותי ןלמת כללי רשיון לבעלי- עיתירב עדיפותב 	14.4

 ץ"גה 3.7 בתחום הקצאה

 גישה רשת הקמת לצורך ,ייחנ לשירות רחיזא לשימוש ועדה ץ"גה 3.7 התדרים וםתח בישראל.15
 תחום הקצאת . 13נקודה-לרב נקודה מערכותל והן לנקודה נקודה למערכות הן ,)FWA( אלחוטית
 ילמפע שלכל כך ,11 עיףבס בטבלה כמוגדר ברוחב בפסים תתבצע ,יםלמפעיל האמור התדרים
 מתחייב שהוא והשרות בקשתו היקף פי על ,היתר בין ,וזאת ,היותר לכל ץ"מה 30 עד יוקצו
 .לספק
 :באיםה העקרונות פיל יוקצה ,זה תדרים תחום ,לכך בהתאם

-פנים בזק שירותי למתן יכלל רשיון שיקבל דשח נייח א"מפ ילמפעל- ראשונה בעדיפות 	15.1
 .נייחים ארציים

 .יםורהאמ ושיםשימל התדרים ועדתה דכוןלע פועל שרדמה 12
).e 802.16( נייד בתקן בדועה ודיצ נסתכה תאושר אל ,בדבל יםיחני שירותים בו רושיאוש זה יםתדר וםתחב 13
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 15.2 .יחיםני ארציים-פנים בזק שירותי מתן לצורך ייחודי א"מפ רשיון לבעל- שנייה בעדיפות

 בזק( התקשורת תקנות פי-על תןני שרישיונו כללי רשיון לבעל – יתשישל בעדיפות
 ), יחיםני ארציים-פנים בזק שירותי למתן כללי רישיון לקבלת ותנאים הליכים) (ושידורים

 ). מוגבלת שותפות ,טלקום הוט ,כיום(2000-ס"תש

15.3 


.טלקום הוט לחברת שתתאפשר מתכונת באותה "בזק" לחברת – עיתירב בעדיפות 15.4 14 

 לקבלת בעבר המשרד לבקשת בהמשך שהועברו ההתייחסויות במסגרת-יותממקו ותיורש ןלעניי.16
 תולרשוי גם ,WiMax בטכנולוגית לשימוש המתאימים תדרים להקצאת בקשות והתקבל ,מידע

,עירוניים ולמוסדות ספר לבתי רחב פס –לדוגמא .בלבדצמי לשימוש מקומיות  ותלמצמ ע
 ותשקבל.'וכד אלימות מניעתל מצלמות ,עירייה לפקחי פס רחבת תקשורת ,תעבורה על לפיקוח
 .שונות ותבמתכונ זאת המאפשרות בעולם מדינות ממספר דוגמאות צורפו אלה
ו גישה רשת תדרי להקצות המשרד שוקל אלו ם וםייש צורךל 
פס ברוחב ץ"גה 3.7 בתחוםשימושי 

של פסים שני ,ארצית אהבהקצ ,כ"סהב שיוקצו באופן ,מקומית רשות לכל ץ"מה3.52X של 
3.52Xהשונות המקומיות רשויותה בין חוזר שימוש בהן יעשה אשר ,היותר לכל ,ץ"מה. 

 ותזוג שולבותמ ופטייםא סיבים ותשתר של ותויקו יותתתש פריסת של קתמובה דפהעה הינה "בזק" חברתל בהתייחס שרדמה ותינמדי 14
 וליכ .ותשרידו נותימא ,דורש לכל יותר גדול סרט רוחב של קיםהמובה ותנויתרה שלב אתז ,ותטיוחאל שהגי ותרשת ניפ על ,חושתנ
 ."בזק"ל מוגבל פס רוחב ,אמורהה ותלמדיני כחריג קצהי שרדמהש
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