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בנושא הפחתת  אספקת שירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים – המלצות ועדת המכרזים  הנדון:
 אגרות 

 2017באוק'  15אספקת שירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים, מיום  –סימוכין: כתב מינוי ועדת מכרזים 
 

עריכת מכרז אשר לזוכים בו יוקצו מינה שר התקשורת ועדת מכרזים ל 2017באוקטובר  15ביום 

", בהתאמה(. בכתב המכרז"-" והוועדה", "המינוי כתבתדרים למתן שירותי רט"ן מתקדמים )"

הצורך בגיבוש המלצות למתן הקלות למפעילים שזכו במכרז, המינוי התבקשה הוועדה לבחון את 

, וכן התבקשה לפנות לגורם המוסמך בבקשה ליישם את תדריםהלעניין הקלה באגרות בין היתר, 

 . המלצותיה

רת הסמכות לקבוע , לשר התקשו1972 -התשל"ב  לפקודת הטלגרף ]נוסח חדש[ 13עיף בהתאם לס

בתקנות את גובה האגרות בעד מתן רישיונות מכח הפקודה ובעד ההועדה וההקצאה של התדרים 

 האלחוטיים, באישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת. 

פי שיפורט כ המלצותיהאת  כםלהביא בפנימתכבדת הוועדה לאחר שהוועדה בחנה את הנושא, 

  :, ומבקשת מכם לפעול ליישומןלהלן

תקנות חלק ג' בתוספת לב ותקבועלמפעילי רט"ן תדרים בעד רישוי והקצאת אגרות  .1

"(. הטלגרףתקנות )" 1987-הטלגרף האלחוטי )רשיונות, תעודות ואגרות(, התשמ"ז

קבלת הנחה  לזוכים במכרז שיאפשרמנגנון טלגרף הוועדה ממליצה לקבוע בתקנות ה

 מפורט להלן.ה תווה, על פי המבאגרות

 גורמים שונים בחלוקה לתחומי תדר שונים. השתתפות של  יםכרז מאפשרהמתנאי  .2

  מאפשרים תנאי המכרז מה"ץ 2600 -ו מה"ץ 700לעניין תחומי התדרים ,

)בעלי רישיון כללי למתן שירותי  בלבד השתתפות של מפעילי רט"ן קיימים

 רט"ן בשיטה התאית(.

  רים תנאי המכרז מה"ץ, מאפש 3800 עדמה"ץ  3500לעניין תחומי התדרים

של הן  מתחום תדרים זהבחלק השתתפות הן של מפעילי רט"ן קיימים ו

לבעלי רישיון להפוך נוספים שעומדים בתנאים שהוגדרו ומעוניינים גורמים 

 .בלבד 5שיספקו שירותי דור  מיוחד



 

בתקנות מוצע לקבוע  ,"(הרישיון בעל)" מפעיל רט"ן קייםזוכה במכרז שהוא עבור  .3

ות אגרהמסך  72% בכל שנה שלםי כי ממועד הקצאת תדרים בעקבות זכייתוהטלגרף 

לה שהוקצו הן אלה שהוקצו לו בעקבות המכרז והן א - לו יםבגין כלל התדרים המוקצ

הסר ספק,  למען "(.תקופת ההפחתהשנים )" 4, וזאת למשך תקופה של לו טרם המכרז

שערב  רישיון בעל על מוצע כי הסדר זה יחול גם ביחס לתשלומי אגרה מופחתים שחלים

ובהר כי שיעור י .המכרז שילם אגרה מדורגת בעבור תדרי רדיו שהוקצו לו לראשונה

תשלום האגרות כאמור, מבוסס על מצאי התדרים ותנאי המכרז במועד פרסומו ועל 

 בהתאם לתוצאות המכרז. להלן, ויכול שיגדל 6בסעיף המלצתה של הוועדה כמפורט 

מותנה בעמידה בתנאים הנדסיים מצטברים  הנוגעים לפיתוח יהיה הנחה זו תוקפה של  .4

 :יםהבא פרמטריםב הרשת,

o הפעלת Carrier Aggregation –  הפעלתCA  45של  ימליברוחב פס  מינ 

   .מה"ץ

o VoLTE –  הפעלת שירותי שיחה מבוססיLTE. 

o  עשה תהרשת התדרים בתחום הג'יגה הרץ הראשון בהם  רוחב פסהגבלת

 .3דור שימוש בטכנולוגיית 

תנאים את  ההיקף הנדרש לעמידה בכל שנה בתקופת ההפחתה מוצע לקבוע ל

 -פרמטרים האמורים כדלקמן ההנדסיים בהתאם ל

  :ראשונההבשנה 

מאפשרים אספקת בעל הרישיון השל  ברשתמוקדי רדיו תאיים  350 לפחות (1)

מה"ץ  45"ן באמצעות שימוש בתדרי רדיו ברוחב פס מצטבר של רטשירותי 

  .באתר קצה

 שהתקיימובעל הרישיון של  ברשת השיחות כלל מתעבורת 20%לפחות  (2)

 השנה תחילת לאחר עשרה האחד בחודש הראשונים העבודהימי  בחמישה

 .VoLTE ייתבטכנולוג מבוצעות ההפחתה לתקופת הראשונה

 :בשנה השנייה

מאפשרים אספקת הרישיון הבעל מוקדי רדיו תאיים ברשת של  700לפחות  (1)

מה"ץ  45שירותי רט"ן באמצעות שימוש בתדרי רדיו ברוחב פס מצטבר של 

  .באתר קצה

רישיון שהתקיימו המתעבורת כלל השיחות ברשת של בעל  40%לפחות  (2)

בחמישה ימי העבודה הראשונים בחודש האחד עשרה לאחר תחילת השנה 

 .VoLTE בטכנולוגייתהראשונה לתקופת ההפחתה מבוצעות 

 



  :בשנה השלישית

מאפשרים בעל הרישיון המוקדי רדיו תאיים ברשת של  1,100לפחות  (1)

של אספקת שירותי רט"ן באמצעות שימוש בתדרי רדיו ברוחב פס מצטבר 

  .מה"ץ באתר קצה 45

שהתקיימו בעל הרישיון מתעבורת כלל השיחות ברשת של  50%לפחות  (2)

בחמישה ימי העבודה הראשונים בחודש האחד עשרה לאחר תחילת השנה 

 .VoLTE בטכנולוגייתהראשונה לתקופת ההפחתה מבוצעות 

 :בשנה הרביעית

מאפשרים בעל הרישיון המוקדי רדיו תאיים ברשת של  1,800לפחות  (1)

"ן באמצעות שימוש בתדרי רדיו ברוחב פס מצטבר של אספקת שירותי רט

  .מה"ץ באתר קצה 45

שהתקיימו בעל הרישיון מתעבורת כלל השיחות ברשת של  60%לפחות  (2)

בחמישה ימי העבודה הראשונים בחודש האחד עשרה לאחר תחילת השנה 

 .VoLTE בטכנולוגייתהראשונה לתקופת ההפחתה מבוצעות 

 ברשת התדרים בתחום הג'יגה הרץ הראשון בהם יעשה שימושרוחב פס  סך (3)

 מה"ץ. 5יהיה ברוחב פס שלא יעלה על  3דור בטכנולוגיית 

עמידתו של בעל הרישיון את  "(המשרדבתום כל שנה יבחן משרד התקשורת )"

ביא אלה צפוייה לה עמידה בתנאים. "(הבדיקה נקודתההנדסיים )"בתנאים 

בין היתר לצמצום הפער הטכנולוגי בין ישראל ובין מדינות מתקדמות בעולם, 

בדורות  יםהסבתם לשימושו 3-ה בתדרי הדורבאמצעות הקטנת התלות 

. כתוצאה (ומניעת הפרעות למדינות שכנות )ניצול ספקטרלי מיטבי מתקדמים

   חווית המשתמש.בשיפור מכך צפויה עליה ברמת השירות ו

רות התדרים תעמוד על כנה לבעל הרישיון אשר בנקודת הבדיקה מצא ההנחה באג .5

המשרד כי עמד בתנאים ההנדסיים. מצא המשרד כי בעל הרישיון אינו עומד 

בתנאים אלו, ישלם בעל הרישיון בשנה העוקבת בתקופת ההפחתה תשלום שיגלם  

החזר עבור רישוי והקצאת תדרים לאותה שנה, בתוספת  72%אגרה בשיעור של 

בעד ההנחה בתשלומי האגרות בשנה הקודמת בתקופת ההפחתה; זאת, בעקבות 

תאפשר החזר עמידתו בתנאים ההנדסיים שנקבעו לאותה שנה. יובהר, כי לא י-אי

 .1חלקי בהתאם לעמידה חלקית ביעדים הקבועים לאותה שנה

בתיאום עם משרד הבנוסף לאמור ממליצה הוועדה, בהתבסס על בחינה שביצע  .6

לרישוי והקצאת  יםפרטני אגרותע  סכומי וקבל ,גף התקציבים במשרד האוצרא

להיות צפויים אשר  ,מה"ץ 3,800-3,500-ומה"ץ,  2,600בתחומי התדרים תדרים 

                                                 
ועל המלצתה  שיעור תשלום האגרה הנקוב מבוסס על מצאי התדרים ותנאי המכרז במועד פרסומו 3כאמור בסעיף  1

 במסמך זה, ויכול שיגדל בהתאם לתוצאות המכרז. 6כמפורט בסעיף של הוועדה 



צפוי  להם, הן מפעילי רט"ן קיימים והן מפעילים חדשים – מכרזלזוכים במוקצים 

כי על מפעילי רט"ן  מוצע. 5 דור שירותי לאספקת מיוחד משולבלהנתן רישיון 

 אגרה תשלומי יחולומה"ץ,  3,800-3,500 -להם תדרים בתחום ה שיוקצוחדשים 

"ן רט עסק לבעל הטלגרףלחמש שנים, בדומה למצב הקבוע היום בתקנות  מדורגים

בחינה שביצע ה "ן.רט שירותי מתן לצורך כלשהם רדיו תדרי לראשונה לו שהוקצו

נתוני  באמצעותשל תחומי תדר שונים, את הערך הכלכלי בדקה בין היתר, משרד ה

השוואה בינלאומיים אשר יושמו במודל כלכלי ושימשו לבניית מדד לערכם היחסי 

  במכרז.לזוכים צו קשיופסי התדרים בתחומי התדרים של 

בהתבסס על המודל הכלכלי, מוצע לקבוע כי גובה האגרה בעד הקצאה של פס 

  – יהיה"ץ מה 1תדרים ברוחב 

 .מה"ץ 1לפס תדרים ברוחב ₪  255,000 :מה"ץ 2,600 בתחום התדרים

 .מה"ץ 1לפס תדרים ברוחב ₪  143,000 :מה"ץ 3,800-3,500 בתחום התדרים 

 הניידות לקדם השקעות ברשתות התקשורתצפויה קביעת התיקון המוצע לתקנות הטלגרף 

גברת יכולתן לבצע בישראל באמצעות הקטנת הוצאות התפעול של החברות בשוק הרט"ן וה

שדרוג באמצעות השקעה בתשתיות, וכל זאת על מנת לספק את הגידול בביקוש לפס רחב 

 ולהיערך לעידן הדור החמישי. ,ושיפור רשתות הסלולר בישראל

 

 בכבוד רב,     

 

      

 

 

 

 עתק: חברי ועדת המכרזיםה


