
  
 
 
 
 

 

 

 משרד התקשורת

 2019/015מכרז מס' 

התאית  בשיטהשירותי רדיו טלפון נייד  למתןמשולב  רישיון

 :בישראל)רט"ן( 

  חדש מיוחדרישיון  הענקת או קיים רישיון הרחבת

 לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים

 קובץ הבהרות מס' 3

11.11.2019 

 מבוא. א

 כללי .1

טלפון  רישיון משולב למתן שירותי רדיו 2019/015להלן הבהרות ותיקונים למכרז מס'  1.1

חדש )להלן:  נייד בשיטה התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון

 למכרז. 60וזאת בהתאם לסעיף  "המכרז"(,

פי  אלא על , ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונהיםכדי לא לחשוף את זהות הפונ 1.2

 נושא הפניה.

כלל ספק יובהר, כי  הסר ן. למעשהתקבלה שבפניה ינו זהה בהכרח לנוסחא השאלה נוסח 1.3

ם וכלל הנימוקין על בסיס הנוסח המלא שלה הבקשות שהוגשו לוועדת המכרזים נבחנו

 ן.  בה םהמפורטי

במסמכי  לביטויים בהם יעשה שימוש בקובץ הבהרות זה תהיה המשמעות שניתנה להם 1.4

  המכרז, אלא אם יקבע במפורש אחרת.

ההבהרות המתפרסמות בקובץ זה מתווספות להבהרות שפורסמו בקבצי הבהרות  1.5

בלתי  כל ההבהרות, השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ייחשבו כחלקקודמים. 

במקרה של חוסר התאמה, בין ההבהרות בקובץ זה להבהרות  .נפרד ממסמכי המכרז

ם לא ניתן יהיה לעשות כן, האמור קודמות, ייעשה נסיון ליישב בין קבצי ההבהרות, אך א

 בקובץ הבהרות זה יגבר. 

יש לראותה כבקשה שנדחתה  –שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן להבהרה כל בקשה  1.6

 ידי ועדת המכרזים. על

 



  
 
 
 
 

 

 קבצי הבהרות נוספים .2

עשויה  המפורסם בקשר עם המכרז. ועדת המכרזים השלישי ואקובץ הבהרות זה ה .2.1

 מכרזמסמכי הב ספים, ובכפוף ללוחות הזמנים המפורטיםפרסם קבצי הבהרות נול

  .ובקבצי ההבהרות

אין לראות במתן תשובה לבקשת הבהרה מטה משום אינדקציה כלשהי לעמדת ועדת  .2.2

 המכרזים ביחס ליתר שאלות ההבהרה.  

עד  הוראות מבוא זה יחולו גם על כל קבצי ההבהרות למכרז שתפרסם ועדת המכרזים .2.3

 שת ההצעות למכרז.המועד האחרון להג

רק למי שוועדת למסמכי המכרז, מענה להבהרות לנספח ד' יישלח  60.7בהתאם לסעיף  .2.4

, בהתאם לתחומי התדרים שהוא רשאי להגיש הצעה המכרזים העבירה אליו נספח זה

לגביהם. המענה יועבר בפקס לכל מציע שיפנה לעניין זה למרכז הוועדה בכתובת דוא"ל 

5G_auction@moc.gov.il  . 

 

 תיקוני רישיונות כלליים .3

יובהר כי עם השלמת הליכי המכרז יתוקנו הרישיונות הכלליים של כלל מפעילי הרט"ן  .3.1

בהתאם לאמור בטיוטת הרישיון הכללי )נספח ה' למסמכי המכרז(, גם אם אלה לא 

הגישו הצעה בסיסית במכרז או לא הוכרזו כזוכים. הליך הבהרות זה, בו בחרו להשתתף 

ילי הרט"ן, מהווה, על כן, שימוע לעניין תיקוני הרישיון שייערכו ברישיונו הקיים כל מפע

למסמכי המכרז.  73.2של מפעיל רט"ן )נספח ה' למסמכי המכרז(. וראו לעניין זה סעיף 

למסמכי המכרז,  52.1על תיקוני הרישיון של כל מפעיל רט"ן יחול האמור בסעיף 

 בשינויים הנדרשים.

 

 המכרזים ועדת של מטעמה תכללי הבהרה. ב

 תיקון מסמכי המכרז  

 טופס ההצעה הבסיסית -נספח ב' למסמכי המכרז  .4

 למסמכי המכרז( יתוקן כדלקמן:  90בפרק ב' של חלק ג' )עמוד  6.1הרישא של סעיף  .4.1

בישראל, יש לפרט את הפרטים  או רשומהלגבי כל חברה בעלת זיקה למציע שהתאגדה "

)לחברה שהתאגדה תחת חוק החברות או חוק מקביל  5.5הנדרשים בטבלה שבסעיף 

)לשותפות( ולצרף את  5.7במדינה זרה( או הפרטים הנדרשים בטבלה שבסעיף 

המסמכים הנדרשים במסגרת הסעיף הרלוונטי, אם מתקיים בחברה אחד מהתנאים 

 "הבאים:

 ללא שינוי[ 6.1.2 – 6.1.1]הסעיפים הקטנים 



  
 
 
 
 

שירותי  ת רישיון כללי למתןטיוט -נספח ה' למסמכי המכרז  .5

 בשיטה התאית )רט"ן(תשתית רדיו סלולרית 

 רט"ןשירותי  טיוטת רישיון מיוחד משולב למתן -נספח ו' למסמכי המכרז 

בנספח ו' טיוטת  25טיוטת הרישיון הכללי וסעיף  -בנספח ה' למסמכי המכרז   47.1סעיף  .5.1

 הרישיון המיוחד למסמכי המכרז יעודכן כדלקמן:

הרישיון יקים את מערכת הרט"ן ויפעילה באופן שכל חלק מחלקיה לא יקרין  בעל" 

היתר קרינה בלתי מייננת לכיוון בני אדם והסביבה, בצפיפות הספק גבוהה מהמותר לפי 

והתקנות שיותקנו על פיו.  2006-חוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ושניתן בהתאם ל

והקמה  והפעלה הקמה קבלת היתרי  , לשםאם נדרשבעל הרישיון יעשה כל הנדרש, 

 מהמשרד להגנת הסביבה; בעניין זה יפעל בעל הרישיון, בין היתר, כלהלן: 

הממונה על הקרינה במשרד להגנת את פעילותו עם יפעל בהתאם להוראות יתאם  )א( 

 הממונה(, ויעמוד בביצוע הנחיותיו; –הסביבה )להלן 

; האתר יוקם רמות חשיפה סיכונים"ח הערכת יגיש לממונה, לפני הקמת כל אתר, דו )ב( 

הממונה; לאחר הפעלת האתר יבצע בעל הרישיון היתר מן אישור רק לאחר קבלת 

 "מדידות לפי הנחיות הממונה; אתר שלא יעמוד בדרישות הממונה לא יופעל.

 .לא יבוטלטיוטת הרישיון הכללי  -בנספח ה' למסמכי המכרז  48סעיף  .5.2

 (83תבחירוםרציפות התפקודית היערכות להבטחת ה .48"

בעל הרישיון ימנה בעל תפקיד )כולל סגן א' וסגן ב'( שיהיה אחראי בחירום  48.1

בינואר, את  1-לקשר עם המשרד; בעל הרישיון ימציא למנהל, אחת לשנה, ב

 פרטי בעל התפקיד וסגניו, וכן את דרכי ההתקשרות אליהם.

ת התפקודית בחירום, כמפורט בעל רישיון יהיה ערוך להבטחת הרציפו 48.2

 ""היערכות להבטחת הרציפות התפקודית בחירום". –  בנספח ד'

 .לא יבוטלטיוטת הרישיון הכללי  -בנספח ה' למסמכי המכרז  )יב( 95.1סעיף  .5.3

במועדו, ל פי החוק והסכום הנדרש לא ישולם הוטל על בעל הרישיון עיצום כספי ע()יב("

 "ל גובה העיצום.ובלבד שלא יחולט סכום העולה ע

 

  טופס ההצעה הבסיסית -נספח ב' למסמכי המכרז  .6

  למסמכי המכרז( יתוקן כדלקמן: 90בפרק ב' של חלק ג' )עמוד  6.1הרישא של סעיף  .6.1

בישראל, יש לפרט את  או רשומה"לגבי כל חברה בעלת זיקה למציע שהתאגדה 

החברות או חוק )לחברה שהתאגדה תחת חוק  5.5הפרטים הנדרשים בטבלה שבסעיף 

 )לשותפות( ולצרף את  5.7מקביל במדינה זרה( או הפרטים הנדרשים בטבלה שבסעיף 

 

                                                 
 ת83(  תיקון מספר 83



  
 
 
 
 

 

 

מתקיים בחברה אחד מהתנאים דרשים במסגרת הסעיף הרלוונטי, אם המסמכים הנ

 הבאים:"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

 . תשובות לבקשות הבהרה ג

)ההבהרה הראשונה בקובץ זה  2בץ זה נעשה בהמשך לקובץ הבהרות מס' על מנת להקל על המעקב אחר ההבהרות, מספור ההבהרות בקו

 (.16ממוספרת בספרה 

 תשובה / הבהרה / תיקון / עיקרי השאלה השאלה סעיף מס"ד 

במכרז יתאפשרו במלואם רק  2.3חדשניים מהסוג שמתואר בסעיף  5-יישומי דור .2.3 .16

 ומעלה(. גה"ץ 26תדרים בתחומים המילימטריים )הקצאת לאחר 

ללא קבלת וודאות . נדרשת וודאות ביחס לתאריך המתוכנן למכרוז תדרים אלו

רים , עM2M כזו לא ניתן יהיה ליישם מודלים עסקיים בתחומים אלו )דוגמת

 .חכמות וכו'(

בהתאם לתכניות העבודה ותכניות לפיכך מתבקש המשרד להבהיר, האם 

 מתי. –רים אלה, ואם כן בכוונתו לפרסם מכרז לתד ,האסטרטגיה של המשרד

הבקשה נדחית.  למען הסר ספק, יצוין, כי את השירותים 

 התדרים בתחומיהמתוארים בשאלה ניתן לספק גם 

 .במכרז המוצעים

על פי האמור בסעיף זה במסמך המכרז, אחת ממטרותיו של המכרז היא  )ג(2.4 .17

מסתפקים "שמירה על קיומה של התחרות...". אולם, מסמכי המכרז אינם 

בשמירה על רמת התחרות הקיימת אלא הם מכוונים להכנסתם של מתחרים 

 חדשים לשוק זה )אשר יתחרו על תדרים בחלק הפתוח של המכרז(.

למסמכי המכרז, ובפרט  2.5הבקשה נדחית. ראו סעיף 

ג לעניין "...קידום תחרות טכנולוגית 2.4האמור בסעיף 

 בשוק הסלולר".

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

אנו סבורים כי "שמירה על התחרות הקיימת" אינה מצדיקה הכנסת מתחרים 

חדשים לשוק הסלולאר מאחר וכניסתם של מתחרים חדשים תגביר את רמת 

 בשוק זה, הנמצא במצב של היפר תחרות כבר כיום. התחרות

שערך  20181סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת על פי האמור במסמך 

לאחרונה אגף הכלכלה במשרד התקשורת, רמת התחרות העזה בשוק הסלולאר 

עלה חשש ממשי לשדרוג הנדרש הובילה לירידה מתמשכת בהכנסות "...מ

בשנים הקרובות נדרש להגיע לנקודת איזון  אנו סבורים כי...ברשתות הסלולר

חדשה בין רמת התחרות הטכנולוגית ובין רמת התחרות על המחיר, כך שלחברות 

הסלולר יעמוד תמריץ מספק לערוך את ההשקעות הגדולות הנדרשות מהן 

 ".5-ובמעבר לדור ה 4בשדרוג רשתות דור 

ותי רט"ן"( אל כניסתם של מתחרים חדשים )"בעלי רישיונות מיוחדים לשיר

השוק במסגרת המכרז חורגת ממטרות המכרז והיא תוביל להגברת התחרות על 

המחיר ולפגיעה נוספת בהכנסות המפעילים הקיימים אשר תפגע ביכולתם לעמוד 

 בהשקעות הנדרשות.

לאור האמור, אנו סבורים כי על מנת להגיע לנקודת איזון חדשה בשוק זה וכדי 

עות שיידרשו, אין מקום לאפשר למתחרים חדשים להעמיד תמריץ מספק להשק

 להתחרות על תדרים במסגרת מכרז זה.

                                                 
 /publication.pdf%20for%202018%20revenue%20he/Industry/01072019https://www.gov.il/BlobFolder/reportsר' בקישור:  1

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/01072019/he/Industry%20revenue%202018%20for%20publication.pdf


  
 
 
 
 

. חדשים רישיון מיוחד למפעילי סלולאר להעניק כמפורט לעיל, נבקש שלא 2.5 .18

המכרז מבקש לאפשר הענקת רישיון מיוחד שמכוחו יספקו מפעילים חדשים 

הלכה  –במתכונת מצומצמת ביותר. מתכונת זו נועדה  5שירותי סלולאר בדור 

מפעילי , בתחת מגבלות מינימליות ,לאפשר לאותם מפעילים להתחרות –למעשה 

. ובכך 5ור בתחום שהוא "מנוע צמיחה" עיקרי למפעילים הקיימים בדהסלולאר 

 .5להקטין באופן משמעותי את כדאיות ההשקעה של המפעילים הקיימים בדור 

, בהוראות נומעבר לכך שהענקת רישיון מיוחד במתכונת זו אינה עומדת, לגישת

הרי שמדובר  –ובכלל כך הוראות הנוגעות למתכונת הרישיון המיוחד  –החוק 

שמודל  מאמינים אנוימים. בפגיעה כלכלית קשה ביותר במפעילי הסלולאר הקי

 פוגעני זה לא יעמוד בהוראות הדין ובמבחן משפטי.

הבקשה נדחית. הטענה בדבר אי חוקיות בהקשר של 

 הרישיון המיוחד אין לה על מה להסתמך.

  release 15 -נבקש לתקן את הגדרת מונח "המערכת" כך שתתייחס רק ל 3.14 .19

יו, אשר מטבע הדברים אינם ידועים ולא לעדכונים שיבואו אחר 3GPPלתקינת 

בעת הנוכחית. לא ניתן לבסס תכנית עסקית במכרז על פרמטרים שאינם ידועים 

במועד פרסום המכרז. לכן, בהגדרת המונח, במקום המילים "החל מ" יש לכתוב 

 "על פי".

  -מוגדרת החל מ  5הבקשה נדחית. התקינה  לדור 

release 15 ת מתקדמות ואולם ככל שיפורסמו גרסאו

 הזוכה לפעול על פיהן.  רשאייותר יהיה 

 .288, ראו גם מענה להבהרה בסעיף "המערכת" הגדרת

במסגרת ההגדרה "הצעה בסיסית" נעשתה הפניה לתנאי הסף שנקבעו במכרז  3.17 .20

". נראה כי מדובר בטעות הקלדה. נבקש כי יובהר 33-2726"בהתאם לסעיפים 

 המשרד להפנות בעניין תנאי הסף בהגדרה זו. מהם הסעיפים אליהם התכוון

 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם:

 יהיה כדלקמן: 3.17נוסח סעיף 
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 הצעה המוגשת בשלב תנאי הסף –"הצעה בסיסית" "

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף במכרז 

לרבות לפי העניין, , 26-33לסעיפים החלים עליו בהתאם 

 ".לפי העניין;נספחים או צרופות להצעה, 

 

 Ultimate)האם הכוונה היא לבעל המניות האולטימטיבי   מבוקש להבהיר 3.18 .21

beneficiary owner ,או שההגדרה חלה גם על בעלי מניות בדרך. כך, למשל )

 בחברה המניותמבעלי  ואחד, 90%ב' המחזיקה במציע בשיעור של  חברהקיימת 

 ניכרת השפעה לבעל תיחשב עצמה' ב החבר האם. 55%של  בשיעורבה  מחזיקב' 

 ?בה המחזיקים רק או

" ניכרת"השפעה  שמקיים מחזיק לכל היא הכוונה

כהגדרתה בסעיף זה בין אם האחזקה היא במישרין ובין 

 אם בעקיפין.

נבקש כי בכל הנוגע לתיקוני הרישיון בנספח ה' מכרז, שיש בהם להחמיר ביחס  3.34 .22

אשר אינם נובעים באופן ישיר מן המכרז, יחולו רק אם לנוסח הרישיון הנוכחי, ו

וכאשר הם יחולו על כלל בעלי רישיונות הרט"ן/בר"א בשוק התקשורת. אין 

 הצדקה להחיל על הזוכים במכרז תיקונים מסוג זה, אם הם אינם נוגעים למכרז.

-,  ו304, 301, 300, 297, 296, 294ראו הבהרות לסעיפים: 

307. 

23. 3.14 ,3.39 ,

3.57 

 700יכול שיסופקו גם באמצעות תחומי התדרים  5נבקש להבהיר כי שירותי דור 

 מה"ץ. 2,600-מה"ץ ו

בתחומי התדר  5מובהר כי אין מניעה לספק שירותי דור 

כמפורט בשאלה; זאת, במידה והורחב רישיונו של 

. כאמור 5המפעיל באופן המתיר לו אספקת שירותי דור 
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 3,500רז, הקצאת תדרים בתחום לתנאי המכ 51.3בסעיף 

 מה"ץ הוא תנאי להרחבת רישיון כאמור.

 מאפשרת שהיא בין" מופיעה האמירה הבאה "5בסיפא ההגדרה "מערכת דור  3.39 .24

 שירות מתן מאפשרת שהיא ובין 5 בדור שירות באזור 5 דור שירות מתן

כלל.  .". לא ברור מדוע נדרשת הסיפא להגדרהאחרים גיאוגרפים בתחומים

" יורכב 5שהרי, לפי הוראות טיוטת הרישיון שצורפה למכרז, "אזור שירות דור 

מתמהיל אזורים סטטיסטיים שיורכב על ידי בעל הרישיון ויוביל לניקוד מצטבר 

( לנספח ה' לרישיון. לפיכך, נבקש להבהיר את 1)ד() 1.3כנדרש בהוראות סעיף 

ובכלל זאת, נבקש לדעת מהי  ",5משמעות הסיפא להגדרת המונח "מערכת דור 

 תכליתה של התיבה "ובין שהיא מאפשרת מתן שירות באזור גיאוגרפי אחר".

  5אין שינוי במסמכי המכרז. אין מניעה לספק שירותי דור 

באזורים גיאוגרפים נוספים שאינם כלולים באזור השירות 

 של בעל הרישיון.

 

" "תקשורת נתונים בפס רחב" )בחוברת 5דור  , "שירות"5 דור"מערכת  הגדרות 3.57, 3.39 .25

 :המכרז ו/או בטיוטת הרשיון(

מוגדר ברישיון כלפחות אחד משלושת השירותים הבאים:  5שירות דור 

Massive IOT  ,Mission Critical   תקשורת נתונים בפס תדרים רחב" ושירות"

 מה"צ, אשר 60. תנאי זה של מה"צ 60-בפס תדרים שלא יפחת מ ההמותנ

לכאורה אין בילתו לעניין הגדרת "תקשורת נתונים בפס תדרים רחב", בדור 

 החמישי, איננו נכון ואיננו קיים בתקינה )או בכלל( ועל כן יש להסירו.

 3GPP  -בתקני ה 5היא כל מערכת רט"ן המוגדרת כדור  5נציין כי מערכת דור 

, תצורת NRכגון  –)על פי ההגדרות המפורטות בתקן  ואילך release 15החל מ 

 הבקשה נדחית.
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וזאת אף אם תספק רק שירות תקשורת נתונים בפס , חיבור לליבת הרשת ועוד(

-(, בפס נתונים הפחות מMISSION CRITICALאו  IOTרחב )וללא שירותי 

 מה"צ.               60

רחב, אינו יכול להיות מותנה  תדרים בפס נתונים יתר על כן, שירות תקשורת

מבטיחים אינם תנאי המכרז מגה, שכן  60 -מ פחתי שלא תדרים מצרפי בפס

. נוכח                                               זכייה בצבר תדרים כה רחב, אלא מאפשרים זכייה בפס תדרים צר יותר

 "תקשורת נתונים בפס תדרים רחב"האמור, יש לכל הפחות, לשנות את הגדרת 

 שברשיון.

 שירות לא תשונה, ותמשיך לחייב אספקת  5ת דור שהגדרת שירו לחילופין, ככל

 כי, נבקש, מצרפי"צ מה 60 לפחות של ברוחב רחב תדרים בפס נתונים תקשורת

 מבעלי אחד לכל זה פס ברוחב זכייה שיבטיח כך זו לדרישה יותאם המכרז

 .במכרז שישתתפו ן"הרט רישיונות

בוע סף מופחת למצער, במקרה של מפעיל שאיננו חלק מרשת משותפת, יש לק

 חלה כאמור בודד מפעיל על בו האינהרנטי השיוויון אי על להקל מנת על וזאת

 אחד כל כאשר, משתפים למפעילים בהשוואה משמעותי באופן מחמירה דרישה

 60 של בסף)במשותף(  לעמוד יוכלו ועדיין מצומצם בטווח לזכיה יידרש מהם

 "צ.מה

 ובזה הוקצה שכבר התדרים במצאי בבהתחש, הנוכחי בשלב, מקרה בכל כי נציין

 .סבירה איננה, כתנאי"צ, מה 60 של פס לרוחב דרישה, להקצאה העומד
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": נא להבהיר שאישור המשרד המוזכר משותפת רשת בעל"מפעיל  הגדרת 3.41 .26

 .4 -ו 3 דורות לענייןמתייחס להסכם השיתוף 

ת אישור הכוונה להסכמי שיתוף קיימים שקיבלו בעבר א

 המשרד.

": אנו סבורים כי מנהל שאינו ממלא תפקיד בסדר גודל של משרה"נושא  הגדרת 3.47 .27

סמנכ"ל לא צריך להכלל בקטגוריה זו אף אם הוא מדווח למנכ"ל. הדבר יוצר 

 ומערבהנוגע להגשת המסמכים למכרז, אינו נדרש לצורך העניין,  בכלסרבול רב 

 .אחריותם בתחום שאינםמכריעות בנושאים,  , שאינם בעמדותתפקידים בעלי

 הבקשה נדחית.

 ": נבקשכם להגדיר את המונח "גנרי", המופיע בהגדרה זו.תיחור"פס  הגדרת 3.50 .28

זה הוא אבן יסוד במכרז ובתיחור הכספי בפרט. נציין כי להבנתנו מדובר  מונח

 כל להיות שיכולהור על פי הוראות המכרז, חיתביחידת תדר בודדת המוצעת ל

 מתקיים שלעניינו התדר לתחום ביחס' ד בנספח המוגדרות התדר מרצועות אחת

 .התיחור

הבקשה נדחית. הפרשנות המופיעה בשאלה אינה נכונה. 

למסמכי המכרז יש לקרוא את  3.50כמפורט בסעיף 

 למסמכי המכרז. 7.2ההגדרה ביחד עם סעיף 

הורחב, אינו יכול להיות רישיון חדש. ": רישיון רט"ן שחדש"רישיון  הגדרת 3.55 .29

ם עימם זכויות ימדובר ברישיונות שראשיתם לפני עשרות שנים, והם נושא

 להתאימה לטעמנו יש, גרידא בהגדרה לכאורה שמדובר הגםלגיטימיות. 

 לנעשה)בדומה  שיובהר נבקש כן על. לגביה מחלוקת שאין כפי הדברים למציאות

בעקבות המכרז ו, בתוקפם ממשיכים הקיימים ונותהרישי כי(, 4 דור תדרי במכרז

, 5החדשים ביחס לדור  םהתאם לתוצאותיו ולהסדריב יעודכנו הזוכים רישיונות

הגדרת "רישיון  3.55הבקשה נדחית. כמפורט בסעיף 

ייחסת הן לרישיון קיים שהורחב בעקבות זכייה חדש" מת

במכרז והן לרישיון מיוחד שניתן לזוכה במכרז. ההגדרה 

 היא מטעמי נוחות ונוסח.
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כלומר, כי שינויים אלו אינם יוצרים רישיון חדש, אלא  –אשר המכרז מתווה 

 התאמה של הרישיון הקיים.

הגדרת ב זהות ליצור יש כי היא עמדתנו, לעיל 3.39 לסעיף בהתייחס שציינו כפי 3.57 .30

 שהיא ברישיון הכללי וברישיון המיוחד. כפי 5מערכת דור 

 חית.הבקשה נד

לוח הזמנים שבין מועד פרסום תשובותיה של וועדת המכרזים לשאלות ההבהרה  5 .31

 7 –ובין המועד האחרון להגשת הסכם הצעה משותפת הוא בלתי סביר. מדובר ב 

שותפים להגיע להסכמות משותפות הוא מורכב  3ימי עבודה בלבד. היכולת של 

ת המכרזים לשאלות ההבהרה. כשלעצמו, ותלוי במידה רבה בתשובותיה של וועד

ימי עבודה  28לאור זאת, אנו מבקשים שלוח הזמנים יוארך כך שיתאפשרו 

להגשת הסכם הצעה משותפת החל במועד פרסום תשובותיה של וועדת המכרזים 

 לשאלות ההבהרה.

לוחות הזמנים הוארכו. ראו שינויים בלוחות הזמנים 

שרד שפרסמה ועדת המכרזים באתר מ 6בהודעה מספר 

 התקשורת.

סוגיית ההנחה באגרות התדרים הנה חלק מהותי בתהליך המכרז. לגובה אגרות  5 .32

התדרים יש קשר ישיר לכדאיות הכלכלית של התדרים המוצעים במסגרת 

המכרז, ועל כן יש הכרח לייצר וודאות בנושא זה טרם הוצאת המכרז. סוגייה זו 

לרשת המשותפת להגיע בניהם  משפיעה, בין היתר, על יכולתם של השותפים

להסכמות. כך למשל, יתכן שיהיה שותף שיעדיף לוותר על התמודדות בתחום 

תדר מסוים, או יעדיף להתמודד על חלק קטן יותר בפס תדרים, כאשר המחיר 

של האגרות נותר ללא שינוי, ומאידך, יעדיף להתמודד על פס תדרים גדול יותר 

גרות. מאחר וגובה האגרות מצריך את אישור אם קיימת וודאות לגבי ההנחה בא

 נדחית.הבקשה 
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וועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מבקשים לאפשר לשותפים ברשת המשותפת 

ימי עסקים לאחר האישור הסופי של  21 -להגיש את ההסכם להצעה משותפת כ

מתווה ההנחה באגרות התדרים. יש לדחות בהתאמה את לוח הזמנים ביחס 

 להצעה הבסיסית והתיחור.

33. 

 

נבקש לקבוע במכרז מועדים נוספים למשלוח שאלות הבהרה, לצורך בירור  5.1.2

 סוגיות שונות שיכול ויתעוררו במהלך ניהול המכרז, לרבות לעניין הליך התיחור.

 מסמכויותיה גורע הדבר אין ואולםהבקשה נדחית 

בכל הנוגע לניהול הליכי  המכרזים ועדת של הכלליות

 .המכרז

 

נבקש לקבוע כי המועד האחרון להגשת הסכם הצעה משותפת יחול לפחות  5.1.4 .34

שלושה שבועות לאחר המועד האחרון לפרסום תשובותיה של ועדת המכרזים 

לשאלות ההבהרה. זאת, מאחר שההסכם צפוי לכלול היבטים שונים אשר יגזרו 

 ישירות מהמענה שיינתן לשאלות ההבהרה.

או שינויים בלוחות הזמנים ראו לוחות הזמנים הוארכו. ר

שפרסמה ועדת  6שינויים בלוחות הזמנים בהודעה מספר 

 המכרזים באתר משרד התקשורת.

המשרד מתבקש לאפשר מועדים לתיקון הסכם הצעה משותפת שאינו עומד  5.1.4 .35

בתנאי הסף. לאור החשיבות הרבה שיש למכרז, ולקושי שבגיבוש הסכם הצעה 

שבו הסכם שיובא לאישורה של הוועדה יפסל, למרות  משותפת, יתכן מצב

כי המשרד  מבוקש שקיימת התכנות לתקנו כך שיעמוד בדרישות הוועדה. לכן 

יקבע שלמציעים אשר הגישו הסכם להצעה משותפת שנפסל,  תינתן אפשרות 

 להגשת הסכם מתוקן  בפרק זמן סביר.

הבקשה נדחית. ראו אפשרויות תיקון כמפורט בפרק ב' 

 מסמכי המכרז.ל
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 המשרד מתבקש לאפשר תיקון של הצעה בסיסית אשר אינה עומדת בתנאי הסף. 5.1.6 .36

לאור החשיבות הרבה שיש למכרז, יתכן מצב שבו הצעה בסיסית של מציע תפסל 

כי המשרד יקבע שמציע אשר הגיש  מבוקשלמרות שיש ביכולתו לתקנה. לכן 

שאינה עומדת בהוראה אחרת  הצעה בסיסית שאינה עומדת בתנאי הסף או

שנקבעה במכרז, לא תפסל בטרם תינתן למציע האפשרות לתקנה בפרק זמן 

 סביר.

 הבקשה נדחית.

ימי עבודה לאחר הודעת הוועדה על מציעים  7מועד שלב התיחור הדינאמי נקבע  5.1.8 .37

כשרים. מדובר בפרק זמן קצר ביותר, שכן בתקופה זו על המתמודדים להיערך 

בטים מחשוביים, לשכור יועצים, להתקשר עם גורמים נוספים כגון גופי בהי

מימון, קבלת החלטות על ידי נושאי המשרה והדירקטוריונים של החברות ועוד. 

לקבוע שמועד התיחור  מבוקשימי עבודה.  7 -לא ניתן לעשות את כל זה ב

ציעים ימי עבודה לאחר ההודעה של ועדת המכרזים על מ 21 -הדינאמי יחל כ

 כשרים.

 הבקשה נדחית.

 

חודשים בלבד. אין כל  12מבוקש לקצר את תקופת הערבות ולהעמידה על  5.1.9 .38

הצדקה להחזקת הערבות זמן כה ארוך. ככל ויידרש, קיימות הוראות במכרז 

המחייבות את המציעים להאריך את תוקף הערבות. זאת, במיוחד כאשר המועד 

 למועד פקיעת הערבות.לתשלום דמי הרישיון מאוחר 

 הבקשה נדחית.

 למסמכי המכרז. 63ראו סעיף  , ההודעה בדבר כשירות צריכה להיות בכתב.לעמדתנו 6.1.2 .39
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 ועדכוניהל המציעים, לרשימת המציעים הכשירים תפורסם לכ כיכן, נבקש  כמו

 .יפורסמו

 הבקשה נדחית. הודעה על הזכייה.תמסר  שבמהלכו, תיחורזמן מסיום הה פרק, כי יצויין נבקש 6.1.3 .40

 למסמכי המכרז. 44.1ראו סעיף  רים שהשתתפו בתיחור.יפורסמו לכל המציעים הכשינבקש שכל פרטי הזכייה  6.1.3 .41

מסמכי המכרז אינם מפרטים את פסי התדר הספציפיים העומדים למכרז. בצד  9, 7 .42

 ין קיומן של הפרעות. זאת, נדרש המציע לבדוק את פסי התדרים, לרבות לעני

מובן שאין אפשרות לבדוק את פסי התדר במצב זה, וגם אילו ניתן היה לבדוק, 

 אין אפשרות לבחור פס מסויים.

מבוקש להציע מנגנון פיצוי למקרה שתימצא הפרעה בתדר, בין טרם הגשת 

 ההצעה או לאחר ההקצאה בפועל.

הבקשה נדחית. פירוט בעניין נכלל בנספח ד' למסמכי 

 שניתנו וההבהרותהמכרז )מידע נוסף בנוגע לתדרים( 

המכרזים העבירה אליו נספח זה  שועדתלמי  לגביו

 . 60.7בהתאם להוראות סעיף 

אין אופק לגבי גלים מילימטרים ולכן הנ"ל מקשה על התכנון קדימה ועל קביעת  7 .43

 eMBBר גיגה יתנו פתרון עבו 3.5התוכניות ובהתאם על המענה והתיחור. תדרי 

, מעבר לכך נדרש תדרים נוספים. על מנת לתכנן את הערכות החברה 2023עד 

למספר שנים קדימה, משרד התקשורת מתבקש להעביר תכנית תדרים נוספים 

 5לדור 

אין שינוי במסמכי המכרז. הבקשה אינה בסמכות ועדת 

 המכרזים.

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

ת לרשת הישראלית, מכיוון שהרשת הפלסטינאית נמצאת בקרבה צמודה וחופפ 9, 7 .44

קיים פוטנציאל גבוה להפרעות הדדיות בין הרשתות עד כדי ביטול האפשרות 

 למתן שירות במצבים מסוימים. 

מפורט כי ייתכן והתדרים ישמשו במקביל גם מפעילים פלסטינים.  9.2בסעיף 

לאור ההשקעות הגדולות הנדרשות, הן ברכישת התדרים והן בפרישת הרשת על 

וודאות מרבית עבור המפעילים כי התדרים יהיו נקיים. לפיכך יש  בסיסם, נדרשת

 להבהיר מראש את נושא ההקצאות לרשתות הפלסטינאיות וגורמים נוספים.

הבקשה נדחית. התייחסויות הוועדה להבהרות לנספח ד' 

לתנאי  60.7למסמכי המכרז ניתנו באופן המפורט בסעיף 

 המכרז.

ץ אינה מאפשרת מתן כיסוי בתדר נמוך ומשאיר רשת מה" 5רצועה של נטען, כי  7 .45

 . במקביל לקביעת מגבלות מקסימום, מבוקש לקבוע גם מגבלות מינימום."נכה"

הבקשה נדחית. ישנה היתכנות לאספקת שירותים 

של מה"ץ בהתאם לחובות  5באמצעות רצועה 

הרגולטוריות שנקבעו בעת הרחבת הרישיון כתוצאה 

 מזכייה בתדר במכרז.

 

ה להסתיים בקרוב ויידרש של סלקום ופלאפון עתיד 850תדרי הקצאת  7 .46

Refarming 900-בתחום תדרים זה ובתדרי ה. 

בנקודת זמן זו, קיימת אי ודאות גדולה באשר למפת התדרים הצפויה בגיגה 

 התחתון, המשפיעה באופן משמעותי על המכרז הנוכחי.

 800-התדרי הקצאת שרד ביחס לכניות המותולפיכך נבקש להבהיר את כוונות 

 .900-וה

 ועדת בסמכות אינה הבקשהאין שינוי במסמכי המכרז. 

 .המכרזים
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הבהרה כזאת תבטיח גם הגינות ושיוויוניות בין המשתתפים במכרז, ותמנע פערי 

 .מידע בין המשתתפים במכרז

נות מה"ץ לחלק הסגור. מבוקש לש 20נקבעו פסי תיחור ברוחב של  3500בתדר  7 .47

 מה"ץ בחלק הסגור )כפי שמוצע בחלק הפתוח(. 10-את הפסים ל

 הבקשה נדחית.

במידה ומציע זוכה בתדרים גם בחלק הפתוח וגם בחלק הסגור, באופן שניתן  7 .48

להצמידם, האם משהת"ק מתחייב להצמיד את התדרים כך שאפשר יהיה לשדר 

 בכל התחום?

אותו תחום תדרים, האם המשרד בדומה, במידה ומציע זוכה בשני פסי תדר ב

 ?לפס אחד רציף התדריםשני פסי להצמיד את מתחייב 

 במידה וכן, איך יקבע המשרד אילו מההצעות שזכתה, תקבל את התחום הצמוד?

ללא שינוי במסמכי המכרז. הבקשה אינה בסמכות ועדת 

 למסמכי המכרז. 7.1.4המכרזים. ראו סעיף 

)עקב רלוונטיים שאינם  20מה"ץ + עוד  40רק  2,600בתדרי מוקצים במכרז  7 .49

מה"ץ נוסף הקיים בתקן ומדוע לא מוקצים  10. מדוע לא מוקצה הפרעות צפויות(

 הקיימים בתקן? TDDמה"ץ  30עוד 

 ללא שינוי במסמכי המכרז. ראו נספח ד' למסמכי המכרז.

 פיע בנספח ה'המוהכללי רישיונה של חברתנו שונה במספר פרטים מהרישיון  7.1.1 .50

הרישיון  במסמךלהבהיר כי רק השינויים המסומנים  כם, נבקשלמסמכי המכרז

 שבמכרז זה ב"עקוב אחרי שינויים", יוטמעו ברישיון חברתנו.

למסמכי המכרז,  52ללא שינוי במסמכי המכרז. ראו סעיף 

 .52.4ובפרט סעיף 
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נשוא המכרז. למותר לציין כי  התדרים יוקצו מתיכי מסמכי המכרז יציינו  נבקש 7.1.3 .51

לנושא לוחות הזמנים משמעות רבה ביותר בכל הקשור להתמודדות במכרז 

 וליישום הוראותיו.

 נדחית.  הבקשה

נדרשת הבהרה. כיצד המציע יכול לדעת איזה תדרים יקבל בפועל? יש להגביל  7.1.5 .52

 השינוי עד לנקודת זמן מסוימת לפני הגשת ההצעות.

ם הפרטנית לזוכים תעשה בידי הגורם הקצאת התדרי

המוסמך לפי שיקול דעתו ובהתאם לתוצאות המכרז. ראו 

וכן נספח ד' למסמכי  15, 11, 7.1לעניין זה בין היתר סעיפים 

 המכרז.

 

בסעיף זה נקבע כי הקצאת התדרים הפרטנית "עשויה להשתנות מזמן לזמן על פי  7.1.5 .53

 החלטתו של הגורם המוסמך".

כללית זו לא תאפשר לזוכים במכרז את הודאות המינימאלית הנדרשת  אמירה

באשר להשקעות הספציפיות שיידרשו לצורך הפעלת פסי התדרים בהם יזכו. 

שינוי פסי התדרים מעת לעת על ידי הגורם המוסמך עשויות להשית עלויות 

 משמעותיות על מי שהוקצו לו אותם התדרים )ועל בעלי הרישיונות האחרים(.

על מנת לצמצם סיכונים אלו ולהפחית את חוסר הוודאות, נבקש כי הגורם 

המוסמך יתאר את הנסיבות בהן הוא עשוי לפעול לשינוי ההקצאות הפרטניות 

 שייקבעו לאחר המכרז.

הבקשה אינה בסמכות ועדת המכרזים. ראו הבהרות לסעיף 

. כן מוצע לעיין בהוראות פרק ה' לפקודת הטלגרף 52

 .1972-וסח חדש[, התשל"בהאלחוטי ]נ
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 להקצותהמכרז מבקש . להרחיב את רצועות התדרים המוצעות במכרז נבקש 7.2 .54

. בנוסף, הוא אינו 2מקטעים מצומצמים ביותר של תחומי תדרים עמוסי מגבלות

תחומי תדרים אחרים שיידרשו למפעילי הסלולאר קובע מתווה עתידי להקצאת 

 . 5ת ואספקת שירותים בטכנולוגית דור כבר בשנים הקרובות להקמת רשתו

כבר  – לפרסםיש , ודאות רגולטוריתותכנון צופה פני עתיד לכן, על מנת ליצור 

למועד ולכמות בהם יוקצו תדרים בתחומי  מדיניות ברורה באשר –בעת הנוכחית 

 שתותר שלמיטבי  לתכנון . הדבר חיוני5שומי דור ייתדרים נוספים עבור 

חוסר הוודאות לגבי מדיניות הקצאת התדרים  .קרובותבשנים ה הסלולאר

מחירים פרועה במכרז זה ולהקצאה לא תחרות ליביא בהכרח  הנוספים

 אופטימלית מבחינת משאבי התדר הלאומיים.

ועדת התדרים נדרשת אפוא לאפשר למפעילים להתמודד על תחומי תדרים 

שתעמוד ץ ה"מ 800מה"ץ בתחום תדרי  10נוספים: )א( רצועה של לפחות 

; )ב( רצועות נוספות גם אם הפעלתה תבוצע במועד עתידי להקצאה מידית

מה"ץ, תוך קביעת מועדי ההקצאה הרלוונטיים לכל  3,500-בתחום תדרי ה

גיה"ץ, תוך קביעת מועדי ההקצאה  6-רצועה; )ג( רצועות תדרים בתחום תדרי ה

גיה"ץ, תוך קביעת  28-הרלוונטיים לכל רצועה; )ד( רצועות תדרים בתחום ה

 . 3מועדי ההקצאה הרלוונטיים לכל רצועה

 הבקשה נדחית.

 .52ראו הבהרות לסעיף 

                                                 
כמוה הקצאה זאת מיכות גיאוגרפית. מבחינה ספקטרלית, שבס טחוניים ומפעילי רש"פירבות מתוכננות להקצאה במגבלות קשות עקב שיתוף מורכב עם גופים ברצועות  2

 .כהקצאת אותו פס תדר לשני מפעילים שונים באותה מדינה/חבל ארץ
למפעילי יש לאפשר , ולפיכך FWA  טכנולוגיית באזורים גיאוגרפים מסוימים על בסיס שירותי שידורים יינתנו לפיהםפרסומים  תחום תדרים זה חשוב במיוחד על רקע 3

 ץ.גיה" 3.5 -ועות התדרים בתחום הרצחלופה כנגד החלופה הנוכחית של הסלולאר לבחור ב
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ארגון נדרש בתחומי התדרים המוקצים -בנוסף, יש לבצע כבר בעת הנוכחית רה

הראשון בתום הגירה  ץהגיה"למפעילים, ובכלל כך להסדיר את סוגיית 

הצמדת פסי תדר ) ץמה" 2100-, לעשות סדר בתחום תדרי הITU-region1 לפסי

אגרות תדר מופחתות בפסי תדר ( ולקבוע ים ברשת רדיו משותפתשל מפעיל

 .מפעילי רש"פו צה"ל –משותפים עם מפעיל אחר 

מה"ץ בחלק הסגור של המכרז  3,500נבקש לחלק את רצועות התדרים בתחום  .ג7.2 .55

מה"ץ תוביל  10ל מה"ץ. חלוקה לרצועות ש 20מה"ץ ולא של  10לרצועות של 

להקצאה יעילה ונכונה של תדרים, תוך שמירה על שפיות בקביעת המחירים על 

 הרצועות.

 הבקשה נדחית.

יופרדו באופן מלא, ובכלל זה הפרדה בכמות  3,600-וב 700-האם פסי התיחור ב 7.2 .56

 המבוקשת בביד בין פסי התיחור, מחיר המינימום ומספר נקודות הזכאות

ברורה. הבהרות לפרק ד' למסמכי המכרז  השאלה אינה

 לתנאי המכרז.  60.7ניתנו בהתאם להוראות סעיף 

 תת לכל ביחס נפרדבמסגרת כל תחום תדרים הוא  התיחור, כי להבהיר נבקשכם )ב( -ו)א(  7.2 .57

 . תדר תחום

 אופן באיזה להבהיר נבקשכם(, נפרד אינו התיחור)כלומר,  המצב זה ואין היה

 . התיחור סיום לאחר התדרים קתחלו תתבצע

התיאור אינו עולה בקנה אחד עם כללי התיחור הכספי 

כמפורט בפרק ד' למסמכי המכרז. בין היתר, קביעת דמי 

למסמכי המכרז תיעשה עבור חבילה  42.3הרישיון לפי סעיף 

 כהגדרתה בפרק ד', ולא עבור יחידות פסי התדר השונות.
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-3,500ב פסי התיחור הסגורים והפתוחים בתחומי תדר מבוקש לשנות את רוח 7.2 .58

מה"ץ, בין היתר, כדי לאפשר מפעילים רט"ן קיימים להשתתף בחלק  3,800

 הפתוח.

  

הבקשה לא ברורה. מפעילי רט"ן קיימים רשאים להשתתף 

 גם בחלק הפתוח, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

הן  7.3נקבעו בסעיפי המשנה של סעיף אנו סבורים כי מגבלות המקסימום ש 7.4 -ו 7.3 .59

 גבוהות  ויש לשנותן.

 

 הבקשה נדחית.

מה"ץ". יש לכתוב "ברוחב פס  120נכתב "ברוחב פס מצטבר של  7.3.3בסעיף  .7.3.3 .60

 מה"ץ". 120מצטבר של עד 

 

 3,800-3,500תדר  תחום: "כדלקמן ישונה 7.3.3 סעיף נוסח

ובכלל כך בחלק  כל צירוף של יחידות פס תיחור –מה"ץ 

 מה"ץ."  120לכל היותר הפתוח ברוחב פס מצטבר של 

 

 

אנו סבורים שזו טעות לאפשר למפעיל בודד להתמודד על כמות פסי תיחור זהה  7.3 .61

חור ימפעילים. אנו סבורים שנכון להגביל את כמות פסי הת 3או  2לרשת שבה יש 

 כדלקמן: 700 -בתחום ה

 תיחורעד שני פסי  –מפעיל בודד  .א

 פסי תיחור 3עד  –רשת משותפת  .ב

 הבקשה נדחית.
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 נבקשכם לשקול את המגבלה בשנית. 

 למסמכי המכרז. 36.16ראו סעיף  נא להבהיר שהצעה משותפת משמעה מציע יחיד. 7.3 .62

 חלוקת התדרים בראי הצורך הטכנולוגי: 7.3.2 7.3.1 .63

ם לתפוס חזקה מגבלות המקסימום שנקבעו במכרז מאפשרות לשני מפעילי

 2600 -מה"צ ו 700 –אחד או שניים מתחומי התדר הנמוכים  אבסולוטית על

מה"צ, ולהותיר מציע שלישי ללא זכייה בתדרים נמוכים כלל, או עם כמות 

תדרים מצומצמת ביותר באופן אבסולוטי ובוודאי לעומת יתר המציעים. המנגנון 

וגניות, אלא עלול לצור עיוות רשתות רט"ן הטר 3הנוכחי אינו מעודד קיומן של 

בחלוקת התדרים בין הרשתות הקיימות, לפגוע בתחרות בענף ולעודד האמרת 

דמי הרשיון בצורה מופרזת ולא יעילה, באופן החורג ממטרת משרד התקשורת 

לקיום איזון בין ההוצאה על התדרים לבין ההשקעה ברשתות, תוך התחשבות 

 שמירה על תחרות בין החברות. ונפרט:במצבו הכלכלי הקשה של ענף הרט"ן ו

צרה המתאפשרת במכרז במתכונתו הנוכחית, עלולה  700הקצאת תדרי   .1

להביא לכך שלא רק שחלק ניכר מהציבור באזורים רחבים כלל לא יחווה דור 

, אלא שתוצאת המכרז אף תגרור פגיעה משמעותית בשירות המסופק להם 5

תדר הנמוך, השפעת הגידול הצפוי זאת נוכח רוויה בשימוש ה,  4בדור 

, וציוד הקצה שאינו תומך בצירוף תדרים הכולל רצועה VOLTEבתעבורת 

 .700-צרה בתדר ה

 אין שינוי במסמכי המכרז.
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אין לקחת את המצב התחרותי הנוכחי כמובן מאליו, בפרט כאשר מצאי    .2 

התדרים הקיים והמוצע במכרז מוגבל מאוד והרווחיות בתחום הפכה 

 לנמוכה. 

( אמורה להוביל לכך שהגורם CCAשיטת המכרז )ממשפחת יתר על כן,   .3

היכול לעשות במשאב ספקטרום את השימוש היעיל ביותר יהיה זה אשר 

יזכה בו. אולם, קיים חשש כי לצד השיקול של שימוש יעיל בתדרים לשם מתן 

שירות איכותי למנויים, יעמוד שיקול נוסף, שאינו לגיטימי, והוא מניעת 

רה, ועל ידי כך החלשתו, ומכאן פגיעה בתחרות. לכך יש משאב חיוני ממתח

להוסיף את העובדה כי על פי מודל התמרוץ המופיע במכרז, על מנת להשיג 

-יעד של הקדמת פרישת הדור החמישי, יושבו חלק מכספי התשלום החד

פעמי שיתקבלו לפי תוצאות המכרז, בשיטת כל המקדים זוכה ביותר. שיטת 

ביל את הגורם בעל השיקול ה"אסטרטגי" להתחרות תמרוץ זו עלולה להו

 ביתר אגרסיביות. 

נציין כי שיטות מכרז המבטיחות הקצאה מינימלית של ספקטרום לשם קידום 

התחרות והשירותים, מקובלות בעולם, הן בדרך של שמירת חלק מהספקטרום 

יר "(, והן בדרך של קביעת מחset asideלמפעילים שאינם בעלי כוח משמעותי )"

מטרה שכאשר מגיעים אליו במהלך המכרז נכנסות לתוקף הוראות המקדמות 

בארה"ב נקבע מחיר מטרה כך שאם  700 -את התחרות )לדוגמא, במכרז תדרי ה

לפתוח את הרשת לשימוש   במהלך המכרז המחיר יגיע לרמה זו, הזוכים יחויבו

 –” openness provision“ –באפליקציות, ובציוד קצה 
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https://searchengineland.com/google-gets-what-it-wanted-from-

700mhz-auction-13615  .) 

לפיכך, לצורך השגת יעד זה במסגרת ההליך המכרזי, אנו מציעים להקטין את 

בין באופן ישיר ובין אם באמצעות קביעת מחיר מטרה שכאשר המכסה למציע, 

 מגיעים אליו בשלב הדינאמי תקטן מגבלת המקסימום בהתאם.

בנוסף ניתן לקבוע חלוקת פסי התיחור בתחום ספציפי למספר תחומים ובכל 

 אחד מהם לקבוע מגבלת מקסימום שונה. 

 3.5בודד ב  carrier-מה"ץ ל 100לא מאפשר לעבור את ה  3GPP 38.104תקן  7.3.3 .64

 100מה"ץ? יש להגביל מקסימום ל  120גה"ץ. מדוע לפיכך ניתנת אפשרות לרכוש 

 מה"ץ כמו בשאר העולם.

 הבקשה נדחית. 

. מדוע תחום זה לא 3400-3500כולל גם את התחום  3500על פי התקן תדר  7.5 .65

 מה"ץ לכל רשת רדיו  100מוקצה במכרז? הדבר יאפשר 

הבקשה נדחית. הבקשה אינה בסמכות ועדת המכרזים. ראו 

 למסמכי המכרז ביחס למצאי התדרים.  7.2סעיף 

, 70מה"ץ ולא  60מה"ץ. מדוע במכרז יש רק  70מכיל  2600על פי התקן תדר  7.5 .66

 ?2600-באופן שיקל על מצוקת התדר בתחום ה

י המכרז ביחס למצאי למסמכ 7.2הבקשה נדחית. ראו סעיף 

 התדרים. 

או  3, 2בדור  MVNOהאם מפעיל חדש שיזכה בתדרים יהיה רשאי לתת שרותי  8 .67

בסיס -מצוין שמפעיל חדש לא רשאי לספק שירותי תקשורת על 8בסעיף  ?4

דורות קודמים, כולל באמצעות נדידה פנים ארצית. הדבר אינו מובהר דיו באשר 

למסמכי  52.3הסעיף מדבר בעד עצמו. ראו גם סעיף 

לא יוכל  5ר המכרז: בעל רישיון חדש למתן שירותי דו

יובהר כי זוכה שהוא בעל  להחזיק רישיון רט"ן בר"א.

 בזק רישיון כללי אחוד אך במועד זכייתו אינו נותן שירותי 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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לרבות באמצעות רשיון ( MVNOעות רשת אחרת )לאפשרות מתן שירותי באמצ

 אחוד. 

חשובה בשביל לוודא שמפעילים חדשים לא יוכלו  MVNOההבהרה לגבי 

 להתחרות עם המפעילים הקיימים בשירותים הסלולריים הבסיסיים.

גם כך פתיחת חלק מהמכרז למפעילים חדשים מגיעה בניגוד מוחלט לרמת 

ד בתקופה האחרונה על אמצעים למיתון התחרות הגבוהה בשוק והצהרות המשר

התחרות )ראו שאלה נפרדת בנושא(. לכן יש חשיבות משמעותית לסגירת 

האפשרות שמפעילים חדשים יוכלו להתחרות במפעילים הקיימים בשירותי 

 הסלולר המסורתיים.

נייידים מכוח הרישיון האמור, לא יצטרך לפעול לפי סעיף 

למסמכי המכרז, אך לאחר מתן הרישיון המיוחד לא  52.3

יוכל לקבל ממשרד התקשורת אישור למתן שירותי רט"ן 

 מכוח הרישיון הכללי האחוד.

רשת הדור החמישי לא יכולה ולא תוכל לעמוד בפני עצמה, ובכל שירות  8 .68

פוטנציאלי הכולל את הדור החמישי, תהיה הרשת חייבת, בשלב זה או אוחר, 

 .4עד  2להתממשק לרשתות קיימות בדורות 

 –על פי הסעיף 

ות של פס תיחור במכרז, והשר נתן לו "מציע שאינו מפעיל רט"ן שזכה ביחיד

רישיון מיוחד, לא יהיה רשאי לספק שירותי רט"ן בדורות קודמים )שירותי דור 

 (, לרבות באמצעות נדידה פנים ארצית"4ושירותי דור  3, שירותי דור 2

קביעה זו יוצרת הפלייה מובנית במכרז בין מי שמפעיל רט"ן לבין חברה שאינה 

 ש ברשת גם אם תזכה.מפעילה, לעשות שימו

 לעניין הטענה מתקבלת לא ובפרט. נדחית  הבקשה

 . האפליה
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ולקבוע כי מי שאינו מפעיל רט"ן ושיזכה  8לאור זאת אנו מבקשים למחוק סעיף 

 במכרז יוכל להציע שירותים באמצעות נדידה כמה דורות קודמים.

כרז ינהג בעניין נבקש כי יובהר אם הגורם המוסמך בנוגע להקצאות נשוא המ 9 .69

קיומן של הפרעות באופן שיאפשר להשיב למדינה את התדרים שהוקצו ולפטור 

אותם מתשלום אגרות תדרים בשל כך שהתדרים האמורים סובלים מהפרעות. 

אין בדעת הגורם המוסמך  –ככל שהתשובה לשאלת הבהרה זו הנה שלילית, קרי 

נבקש  –ן טענה להפרעות לאפשר לבעלי הרישיונות להשיב תדרים למדינה בגי

 לדעת על בסיס אילו נימוקים. 

נכללו תנאים מפורשים בעניין שימוש משותף בתדרים  12/2010יודגש כי במכרז 

( וכן הוראה מפורשת בדבר כך 6.2)סעיף  הפלסטינאיתעם מדינות שכנות והרשות 

ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל שהגשת ההצעה הבסיסית מהווה 

סמכי המכרז, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו האמור במ

 .(32.5)סעיף  הבלתי מסויגת

הבקשה לעניין השבת תדרים אינה ברורה וההנחות בשאלה 

אינן נכונות. במקרה של בקשה עתידית מצד בעל רישיון 

להשיב תדרים שזכה בהם במסגרת מכרז זה, יפעלו ועדת 

רם המוסמך בהתאם המכרזים, משרד התקשורת, והגו

 9לסמכויותיהם. בהקשר זה, מופנים המציעים לסעיף 

ונספח ד' למסמכי המכרז ביחס לאחריות המציעים לבדוק 

את פסי התיחור לרבות לעניין קיומן של הפרעות 

 אלחוטיות. 

 

המשרד מתבקש לשתף את כל המפעילים החתומים על סודיות בקשר לנספח ד',  9.1 .70

 דו בנוגע להפרעות הקיימות בתדרים. בכל המידע שיש בי

העברת האחריות לבדיקה על המפעילים היא לא סבירה, יקרה מאוד ואינה 

ישימה בלוחות הזמנים המפורטים במכרז. למידע כאמור יש השלכה על המחיר 

 שהמציע מוכן להציע עבור התדר, על הסכמתו בכלל לרכוש תדר זה וכיוצ"ב. 

אין שינוי במסמכי המכרז. ראו נספח ד' למסמכי המכרז 

 סעיף להוראות בהתאםו שהופצ לגביו שניתנו וההברות

לטיוטת  47כמו כן, ראו סעיף  .המכרז למסמכי 60.7

לטיוטת הרישיון  25הרישיון הכללי )נספח ה'( וכן סעיף 

 המיוחד )נספח ו'(. 
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( המשרד יהיה אחראי על ניקיון 1הבאות: ) לכן מבוקש להציע את החלופות

( 2התדרים, עבורם הוא מקבל מהזוכה תשלום גבוה, והעברתם לזוכה נקיים, )

מתן אפשרות למציע לסגת מהצעתו בכל שלב, אם וככל ויתברר שהתדר שקיבל 

 אינו נקי.

מידע לגבי ההתחייבויות הקיימות הרלוונטיות  כם למסורסעיף זה, נבקש לנוכח 9.2 .71

 לשימוש בתדרים. של המדינה כלפי ישויות מדיניות זרות, בהקשר

 המידע הרלוונטי מפורט בנספח ד' למסמכי המכרז.

העיקרון לפיו ועדת המכרזים רשאית בכל שלב לשנות את תחומי התדרים, את  10 .72

יחידות התיחור, את רוחב הפס ואת המספר המירבי או המינימלי של פסי 

היר סופית את התיחור שיוקצו לזוכה, יוצר אי ודאות גדולה ואינו סביר. יש להב

 הנושא טרום הגשת ההצעות וערבות המכרז. האם תועברנה הבהרות כאמור?

 ללא שינוי. לא נדרשות הבהרות נוספות לעניין זה.

73. 10.2 60.10 ,
60.11 68.3.5 

לא ברור איך המציע יכול לתת הצעה אם כל הפרמטרים ניתנים לשינוי גם אחרי 

יד של ביטול ההשתתפות רק במקרה המועד האחרון להגשת ההצעות. הסעד היח

של שינוי מהותי אינו סביר ואינו מידתי. יש לאפשר שינויים בהצעה בהתאם 

לטיב, כמות ומהות התדרים בתוך זמן סביר מהמועד שבו ימסור המשרד את 

המידע הרלבנטי הן לענין התדרים והן לענין מגבלות או תנאים רלבנטים אחרים. 

.יש להבהיר 10.2ולפיכך נדרש שינוי לסעיף  10.3יף חוסר הסבירות עולה גם מסע

 לא תחולט ערבות המציע. 10.2שבנסיבות סעיף 

הבקשה נדחית. סמכותה של ועדת המכרזים לבצע שינויים 

במסמכי המכרז גם לאחר מועד הגשת ההצעה הבסיסית 

 תהא מוגבלת לפי כל דין. 
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עומד בכללי  וסביר ואינ ושינוי מסמכי המכרז לאחר הגשת ההצעה הסופית אינ

המשפט המנהלי. יש לשנות את הסעיפים כך שכל שינוי כאמור יאפשר שינוי  

 המשתתפים, ללא חילוט ערבות. ההצעה/ ביטול של ההשתתפות במכרז ע"י

 יש לתקן כך שיתייחס לכל שינוי מהותי בתנאי המכרז.  68.3.5את סעיף 

 ור:יחידות התמח ומספר התדרים תחומי שינוי 10.2 .74

מדובר בשינויים דרמטיים המשנים את ההערכות לתיחום הכספי. נבקש 

 רבין ההודעה לבין מועד התיחו עבודה ימי 10פרק זמן של לפחות  שיתקיים

 רבמהלך התיחו תרחשהכספי. יתרה מכך, יש להבהיר כי שינוי כזה לא יכול לה

 או אחריו.

 10.2הבקשה נדחית. במקרה של שינוי כמפורט בסעיף 

סמכי המכרז, תשקול ועדת המכרזים דחיית מועדים למ

 וזאת בהתאם לנסיבות העניין ולמהותיות השינוי. 

נבקש לקבוע כי כל שינוי בתחומי התדרים )ולא רק שינוי מהותי( ייעשה רק  10.2 .75

 לאחר שתינתן למציעים במכרז אפשרות להתייחס לשינוי המוצע.

בצע שינוי בתחומי התדרים לאחר המועד בנוסף, נבקש לקבוע כי לא ניתן יהיה ל

 האחרון להודעת ועדת המכרזים בדבר מציעים כשרים.

  

 .74הבקשה נדחית. ראו הבהרה לסעיף 

מבוקש להבהיר כי כל שינוי מהותי על ידי המשרד לאחר הגשת ההצעה הבסיסית  10.3 .76

את  ו/או לאחר זכיה ו/או תשלום, יזכה את המציע לחזור בו מהצעתו ולקבל

 (.58.2יחד עם סעיף  58.1הערבות שהגיש )כפי שמובן מקריאת סעיפים 

 . 74הבקשה נדחית. ראו הבהרה לסעיף 
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הדבר מתחייב ממנהל תקין ועולה בקנה אחד עם עקרונות חובת המכרזים. לא 

ניתן לאפשר שינוי חד צדדי מהותי בתנאי המכרז ובה בעת לחייב את המציע 

ת תנאים להישאר כבול לתנאיו ולערבות שהפקיד, כאשר כלל לא התקשר על דע

 אלו.

 כנ"ל ביחס לויתור על כל זכות תביעה ונזקים.

 10.3למכרז, נבקש כי יובהר שהוראות סעיף  9בהתאם לשאלת ההבהרה לסעיף  10.3 .77

למכרז אינן מונעות התלייה של שימוש בתדרים )והקפאת תשלום האגרות בגינם( 

של הפרעה. ככל שהתשובה לשאלת הבהרה זו הנה  אשר לגביהם הועלתה טענה

אין בדעת הגורם המוסמך לאפשר לבעלי הרישיונות להשיב או  –שלילית, קרי 

נבקש לדעת על בסיס אילו  –להתלות תדרים למדינה בגין טענה להפרעות 

 בעניין לתקדים בהתייחסות בגישתו השוני את המוסמך הגורם מבסס נימוקים

 "ץ.מה 2100 -ה תדרי

נכללו תנאים מפורשים בעניין שינוי בהקצאת התדרים  12/2010יודגש כי במכרז 

( וכן הוראה מפורשת בדבר 6.5)סעיף  פי החלטת הגורם המוסמך-מזמן לזמן על

ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל כך שהגשת ההצעה הבסיסית מהווה 

את הסכמתו האמור במסמכי המכרז, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך 

 .(32.5)סעיף  הבלתי מסויגת

 

הבקשה נדחית. שיקול הדעת בדבר התליית תדרים נתון 

לגורם המוסמך. במקרה שתתגלה הפרעה שאינה מפורטת 

בנספח ד' במסמכי המכרז, יוכל הגורם המוסמך להפעיל 

 סמכויותיו לפי כל דין ככל הנדרש. 
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 :תדרים שינויי בגין טענות 10.3 .78

 לצפות סביר זה איןהכספי. לאחר מכן  רף יוגבל לשלב שעד התיחונבקש שהסעי

, ועל כן הוראת סעיף זה הלגיטימיות ציפיותיו על)ומראש(  לוותר ממתמודד

בניסוחה הנוכחי מהווה הוראה מקפחת, לא סבירה, הפוגעת בזכות החוקתית 

 לשמירה על הקניין. 

ם הבקשה נדחית. סמכותה של ועדת המכרזים לבצע שינויי

לאחר מועד הגשת ההצעה הבסיסית תהא מוגבלת לפי כל 

 דין.

שנים בלבד? הדבר  10מדוע ההקצאה לתדרים הגבוהים קצרה יותר ועומדת על  11 .79

מפחית את הכדאיות הכלכלית של הגשת ההצעה. מבוקש לקבוע תוקף זהה של 

 שנה לכל התדרים. 15

לית.  הבקשה נדחית, ובפרט ביחס להנחה שאין כדאיות כלכ

מה"ץ ובשל מטרות  700 -בשל מאפייניו של תחום תדרי ה

 דעת עללמסמכי המכרז, הוחלט  2.4המכרז כמפורט בסעיף 

להאריך את תקופת ההקצאה ביחס  המוסמך הגורם

 שנים. 15לתחום התדרים האמור לתקופה של 

 

 .שנים 15-נבקש להאריך את תוקפם של רישיונות הסלולאר במסגרת המכרז ל 11 .80

 15או  10הוראות המכרז קובעות כי התדרים לזוכים במכרז יוקצו לתקופות של 

שנים, אך לצד זאת נקבע כי תוקפו של הרישיון הקיים יוותר ללא שינוי. אין לכך 

 כל הגיון.

 כמו כן, יש הפלייה בין המפעילים השונים הואיל ותוקף רישיונם שונה.

 

 הבקשה נדחית. 

ין תקופת הרישיון ותקופת לעניין הטענה בדבר פער ב

אין קשר ישיר בין תקופת ההקצאה של  –הקצאת התדרים 

תדרי הרדיו לבין תקופת הרישיון למתן השירות. המכרז 

הוא להרחבת רישיון והקצאת תדרים לטובת שיפור ושדרוג 

ולא נועד לצורך  5הרשתות הקיימות ומתן שירותי דור 
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של הקצאות  הארכת תוקף רישיון קיים או הארכת תוקפן

 תדרים קודמות.  

ראו סעיף  –לעניין הארכת תוקפו של רישיון קיים שהורחב 

למסמכי המכרז והאפשרות הנתונה לשר לפי חוק  11.3

התקשורת לחדש את הרישיון לתקופה נוספת. לעניין זה 

ראו גם טיוטת תיקוני הרישיון הכללי בנספח ה' למסמכי 

ידוש הרישיון לשש לרישיון )ח 11המכרז שבה בוטל סעיף 

המאפשר חידוש הרישיון  10שנים( ובמקומו תוקן סעיף 

 לתקופה של עשר שנים. 

 בשל כך גם נדחית טענת האפליה.

מבוקש לקבוע חובה לפרסם את רשימת כל המציעים הכשירים, לפני תחילת  26.1 .81

 הליך התיחור. 

 למסמכי המכרז. 63.2אין שינוי בתנאי המכרז . ראו סעיף 

במסמכי המכרז נקבע כי מפעילים ברשת משותפת יגישו הצעה בסיסית אחת  26.1.1 .82

תוכנית הנדסית. במקרה שבו חלק מהמפעילים  – 32הכוללת מענה לסעיף 

בשותפות לא מעוניינים לרכוש תדרים מסויימים אין כל סיבה שהם יהיו חשופים 

שכן מדובר לתוכנית ההנדסית של השותפים האחרים בקשר לאותם תדרים 

 במידע סודי של השותפים אשר בחרו לרכוש תדר ששותף אחר בחר שלא לרכוש. 

 של למחויבותו באשרהמכרז  למסמכי 32.1סעיף  ראו

. בסיסית ההצעה בשלב הנדסית תוכנית להגיש"ן רט מפעיל

 למסמכי 50 בסעיף וכן 32.4 בסעיף מהאמור לגרוע בכך אין

   .המכרז
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גה"ץ לשחקנים שאינם מפעילי רט"ן צפויה ליצור  3.5-תחום הפתיחת המכרז ב 26.2 .83

 M2M-תחרות מוגברת בערוצי ההכנסה החדשים הצפויים )למשל עולמות ה

וכו'(, כאשר לאינטגרטורים ובפרט אלו שנרשמו למכרז )לפי פרסומים בעיתונות 

הם פועלים במבנה  –פני מפעילי רט"ן -הכלכלית( צפוי יתרון יחסי אינהרנטי על

המתאים הרבה יותר לעבודה מול לקוחות עסקיים גדולים בתחום אספקת 

 פתרונות תקשורת. 

לאור מצוקת השוק הנוכחית, יש לסגור גם את תחומי המכרז הללו לשחקנים 

 חיצוניים. 

 2.4הבקשה נדחית. ראו את מטרות המכרז כמפורט בסעיף 

 למסמכי המכרז.

 הפרויקט להיקף קורלטיביים ואינם פחותיםתנאי הסף לעניין החלק הפתוח  26.2.2 .84

כבר בראשית נאמר כי יש למנוע כל מצב בו החלק הפתוח של . מהזוכה הנדרש

המכרז יאפשר זכייה בתדרים על ידי גורמים שלא יעשו בהם שימוש יעיל וכן 

יגרום להאמרת המחירים על תדרים אלו, אשר תשפיע על יכולת מפעילי הרט"ן 

ט לנוכח כך שהם מתמודדים גם על תדרים נוספים להתמודד עליהם )בפר

במסגרת המכרז(. לנוכח כך, עמדתנו היא כי החלק הפתוח צריך לכלול כמחצית 

מהתדרים המוקצים לו כעת )כאשר היתרה  תועבר למכרז הסגור(, וכן כי ייקבעו 

תנאי סף להתמודדות, אשר יביאו לזירת ההתמודדות רק גורמים אשר יעשו 

                                                                                           במשאב זה, כמפורט להלן:                                                                                                       שימוש יעיל 

ישות הסף הינו הדרישות . היבט אחד וראשוני של הצורך להחמיר בדר1 

 מיליון בתחום  10פרוייקט בסך של הקיימות בסעיף זה. 

התקשוב אינו מהווה קריטריון המצביע על יכולת טכנית ואירגונית מספקת  

הבקשה נדחית. תנאי הסף נוסחו באופן  – 1לעניין שאלה 

למסמכי  2.4שמשרת את מטרות המכרז כמפורט בסעיף 

 המכרז.  

הבקשה נדחית. לפרק ג' בהצעה הבסיסית  – 2לעניין שאלה 

למסמכי  33-ו 31ם בסעיפים עמידה בתנאי הסף המפורטי –

 המכרז יווסף סעיף שלשונו כדלקמן:

ובו יינתן  5אזור גיאוגרפי בו תיפרש מערכת דור  – 3.6"

, ובכלל כך פירוט בדבר ישובים/רשויות 5שירות דור 

מקומיות, ומאפיינים רלבנטיים אחרים של האזור האמור. 

תכנית עסקית שמוגבלת לשטחה של רשות מקומית אחת 
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התחשב בשווי ובמשמעות של ין השאר בלצורך הקמת מערכת סלולארית, ב

, תחרותל המכרז של זה חלק לפתוח שלא מנת עלהתדרים המוצעים להקצאה. 

הכוללת גורמים רבים שלא יהיה ביכולתם ליישם את דרישות המכרז, היה ויזכו 

פרועה בהליך המכרזי,  בו, כאשר עצם השתתפותם תוביל להאמרת תעריפים

 ניסיון בעל להיות צריך המציע פיו על קריטריון לקבוע לדעתנו יש, לעיל כאמור

 .₪ מיליון 80  - מ פחות לא של בסך בפרויקט

לא תותר במכרז השתתפותם של תאגידים שרשות . כמו כן, יש לקבוע כי 2    

 מקומית היא בעלת עניין בהם, לנוכח התלות של 

מצב בו  ברשויות המקומיות בכל הנוגע להקמת תשתיות.הקיימים המפעילים 

רשויות יוכלו להוות תחרות למפעילים הסלולריים התלויים בהן לצורך אספקת 

הינו מצב לא סביר, אשר אחריתו פגיעה בשירות הסלולרי שירותיהם לציבור, 

 הניתן לציבור ברחבי הארץ. 

לא תתקבל, ותוביל לאי עמידה של ההצעה בתנאי בלבד 

 למסמכי המכרז." 33הסף שבסעיף 

בפרק ד' לטופס ההצעה הבסיסית, כך  2.1סעיף ויותקן 

 שיהיה כדלקמן: 

, תוך פירוט של פרישה מיקום וכמות האתרים. 2.1"

גיאוגרפית בין היתר בחתך רשות מקומית/ישובים, 

 " בהלימה לתכנית העסקית

על פי  לפחות. לטעמנו, דיו ברור איננוההסדר בסעיף קטן זה  :הצעה פסילת 26.4 .85

הכללים הקיימים בנוסח הנוכחי )ובהתעלם מבקשותינו לשינוי לעיל(, אם אחד 

( 2( שההצעה כולה תפסל או 1אזי ישנן שתי אפשרויות:  –השותפים נפסל 

עה הסכם ההצש לקבוע יששהשותף שלא נפסל יתמודד לבדו, ובמקרה זה 

 .לעיל כמפורטהמשותפת יתבטל, 

 ללא שינוי. 

במקרה בו נותר מפעיל יחיד כתוצאה מפסילה של שותפיו 

להסכם ההצעה המשותפת, ההסכם אינו רלוונטי עוד. 

המשך השתתפותו במכרז של המפעיל היחיד שנותר יהיה 

למסמכי המכרז ולהחלטתה של  26.4בכפוף להוראות סעיף 

 ועדת המכרזים.  
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86. 28  +68.2  +

 – 2טופס א

תצהיר לפרק 

א' להצעה 

הבסיסית 

+  5סעיף 

 – 3טופס א

תצהיר לפרק 

א' להצעה 

הבסיסית 

 6סעיף 

 

 

כל בעלי הרישיונות הקיימים הפקידו ערבות בנקאית בידי משרד התקשורת עבור 

רישיונם. על מנת למנוע את הצורך להוציא ערבות נוספת ולאור העובדה 

נקאית ממפעילים אלו, יפעל המשרד לתיקון הסעיף שלמשרד קיימת ערבות ב

באופן שמפעיל אשר הפקיד ערבות בנקאית בידי המשרד יוכל לתקן את כתב 

הערבות כך שתבטיח גם את התחייבות אותו בעל הרישיון בלבד בקשר למכרז. 

פעולה שכזו תקטין את ההתחייבויות הכספיות המיותרות של המפעילים מבלי 

המכרזי וביכולת המשרד לחלט את הערבות של כל אחד לפגוע כלל בהליך 

 מהמתמודדים, לפי הענין.  

 28.1לחילופין, וככל שהמשרד לא ייעתר לבקשה לעיל נבקש לתקן את סעיף 

באופן שיובהר שכל אחד מהמפעילים בעלי רשת משותפת יידרש להעמיד ערבות 

את סעיף  בנקאית לחוד להבטחת התחייבויותיו בקשר למכרז ולתקן בהתאם

 וטופס א' לפרק א' להצעה הבסיסית.  68.2

 הבקשה נדחית. 

מפעילי רט"ן נדרשים להגיש ערבות מכרז כמפורט 

בהוראות המכרז. כמו כן, מפעילי רט"ן שהגישו הסכם 

הצעה משותפת יגישו ערבות בנקאית אחת, והכל כמפורט 

 במסמכי המכרז. 

אין המדובר במקרה בו מציע נדרש לערוב לקיום 

התחייבויותיו של "מתחרה במכרז", שכן מפעיליםבעלי 

רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את 

אישור הוועדה, מגישים הצעה בסיסית אחת, וראו לעניין 

למסמכי  36.16וסעיף  26.1.1, 3.45זה בין היתר סעיפים 

 המכרז.

87. 28.1 

 

רבות אוטונומית נפרדת מבוקש לקבוע כי מפעילים משתפי רשת יוכלו להגיש ע

)עבור כל מפעיל בנפרד( בהתאם למספר המפעילים משתפי הרשת שיגשו, במקום 

ערבות אחת עבור כולם. מדובר בערבות אוטונומית כך שלמשרד לא תהיה בעיה 

לחלט את כולן או את חלקן במידת הצורך. הוצאת ערבות על ידי כל בעל רישיון, 

 לפי חלקו היחסי:

 ויות כל המפעילים; א. תוזיל את על

הבקשה נדחית; תנאי המכרז לעניין זה משקפים את 

משותפת שהגישו  התפישה כי מפעילי רט"ן בעלי רשת

הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור הוועדה הם מציע 

 . 86אחד לעניין הליך המכרז. ראו הבהרה לסעיף 

הערבות יכולה להיות גם לבקשת  2לתשומת לב בנספח ג' 

אחד ממפעילי רט"ן בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם 

הצעה משותפת שקיבל את אישור הוועדה ובלבד שהערבות 
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ב. תחסוך את הצורך בהוצאת ערבות נגדית על ידי יתר המפעילים לצד שהנפיק 

 את כל הערבות;

ג. תאפשר למשרד התקשורת לחלט אך ורק את הערבות של המפעיל שיפרוש/יפר 

 את תנאי המכרז.

אי "ביחד ולחוד" לתשלום כל סכום שתדרוש תהיה בתנ

 הוועדה לגבי כל אחד מהשותפים להסכם האמור.

 

88. 28.1 

 

הערבות אינה יכולה להיות "יחד ולחוד". לא מדובר כאן בחברות קשורות או 

ממשפחה אחת, אלא בחברות שיש בניהם התקשרות חוזית בלבד לשיתוף רשת. 

ישא אותו צד בכל העלויות  –רז לכן, אם אחד הצדדים מפר את תנאי המכ

הנילוות ובסכנת פסילה, אך לא ניתן לחלט את ערבות יתר המשתתפים, אשר אין 

להם כל אחריות למעשיו של אותו צד, הם אינו שולטים בו ואינם יכולים לפקח 

 על מעשיו, ולפיכך גם אין כל הצדקה להעניש אותם בגין מעשה או מחדל שלו. 

 .86רה לסעיף הבקשה נדחית. ראו הבה

 

 

89. 28.1 

 

 

מבוקש להבהיר את כוונת המילים "כולם או חלקם", כאשר הערבות אמורה 

לכסות את כל המפעילים. בנוסף, הבנק לא ינפיק ערבות לבקשת שתי חברות 

 אלא רק לבקשת חברה אחת.

מבוקש לאפשר לכל מפעיל להגיש ערבות נפרדת לפי חלקו, כך שסך הערבויות 

 לל הנדרש.יגיע לסך הכו

 הבקשה נדחית. 

במלים "כולם או חלקם" הכוונה היא לזהות הגורם 

שלבקשתו הוצאה הערבות על ידי הבנק או חברת הביטוח. 

לעניין, הגורם כאמור יכול להיות כלל מפעילי הרט"ן בעלי 

רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את 

 אישור הוועדה,  חלקם או רק אחד מהם.
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 28.1עיף ס .90

 

נבקש לקבוע כי כל אחד מן המפעילים בעלי רשת משותף יגיש בנפרד את חלקו 

 היחסי בערבות המכרז הנדרשת.

הוראת הסעיף, שבה נקבע כי בעלי רשת משותפת יגישו יחד ערבות מכרז כרוכה 

בקשיים מרובים ולא ברור האם היא ישימה. בעלי הרשת המשותפת הם 

ונות נפרדים. הגורמים הפיננסיים הרלוונטיים תאגידים שונים המנהלים חשב

למתן הערבות )בנק או חברת ביטוח( אינם מכירים לרוב בהליך שבו ניתנת ערבות 

אוטונומית אחת למספר גורמים שונים, ולכן לא ברור כלל ועיקר האם הם 

 אילו תנאים הם יעלו לצורך כך. –יסכימו לדרישה וככל שכן 

מכרז יש היבטים רגישים ביותר בדיני המכרזים, מאחר שלנושא הגשת ערבויות 

יש לפשט את הדרישה בצורה המרבית ולקבוע דרישה ברורה ופשוטה לעניין 

הגשת הערבויות, על מנת שהמציעים לא יימצאו במצב שבו הם יהיו מנועים, בעל 

 כורחם, לעמוד בתנאי המכרז ובנוסח המדויק הנדרש להגשת הערבויות. 

 .89הבהרה לסעיף הבקשה נדחית. ראו 

 

נבקש לתקן את נוסח הערבות ולהוסיף בו פסקה שאותה דורשים הבנקים דבר  28.1סעיף  .91

שבשגרה, בנושא דרישת התשלום בבנק, בנוסח הבא: "על הדרישה לתשלום 

להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה שבהן הסניף 

דואר אלקטרוני או מברק לא תחשב כדרישה  פתוח. דרישה בפקסימיליה, טלקס,

 מספקת לצורך ערבות זאת". 

 

 הבקשה מתקבלת בחלקה. 

"על יווסף סעיף שלשונו כדלקמן:  2ג' -ו 1לנספחים ג'

הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב 

דרישה ערבות זה והכל בשעות העבודה שבהן הסניף פתוח. 

וני או מברק לא תחשב בפקסימיליה, טלקס, דואר אלקטר

 "כדרישה מספקת לצורך ערבות זאת

  מתוקנים. 2ג' -'1מצ"ב נספחים ג
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ס'  –מש"ח  10האם משתתף שהעמיד ערבות לצורך החלק הסגור ) –ערבות מכרז  28.3, 28.1 .92

(? או 28.3ס'  –מש"ח  7( פטור מהעמדת ערבות לצורך החלק הפתוח )28.1

 שמדובר בערבות נוספת?

 28.2או סעיף  28.1רף להצעתו ערבות לפי סעיף מי שצי

למסמכי המכרז לא נדרש לצרף ערבות נוספת לפי סעיף 

28.3 . 

נדרש שאינו מפעיל רט"ן  לעיל, יש לקבוע כי גורם 26.2.2בהמשך להערה לסעיף  28.3 .93

)ובודאי  להפקיד ערבות שסכומה גבוה מסכום הערבות שעל מפעיל רט"ן להגיש

מפעיל וכן מכיוון ש ה(. זאת, הן מהסיבות המפורטות בהערה לעילשלא נמוך ממנ

את יכולותיו בהקמת רשתות ובעמידה בתנאי מכרזי משרד כבר רט"ן הוכיח 

  ., בעוד שמתמודד במכרז הפתוח לא עשה כןהתקשורת

יוער, כי מפעיל רט"ן אינו חייב להשתתף בחלק הסגור, ויכול להשתתף רק בחלק 

  ה ראויה להפלותו לרעה בהקשר זה.הפתוח, ואין כל סיב

הבקשה נדחית. בפרט נדחית הטענה לעניין אפליה. סכומי 

ערבות המכרז נקבעו בזיקה להיקף תחומי התדר לגביהם 

 ניתנת אפשרות לכל אחד מסוגי המציעים להגיש הצעה. 

 –באשר לחובת מפעיל רט"ן להשתתף רק בחלק הפתוח 

לים להשתתף בחלק הבקשה נדחית. מפעילי רט"ן אינם יכו

 הפתוח בלבד. 

חודשים נוספים  6עד  –יש לקבוע תאריך מקסימאלי להארכת הערבות )למשל  28.5 – 28.4 .94

בלבד(, לאחריה לא תהיה חובה לארכתה, והדבר יהיה נתון לשיקול דעת המציע. 

לא סביר לחייב את המציע להשאיר ערבות בנקאית בסכום כה גבוה, ולחייב את 

את בעלות הערבות, לתקופה לא מוגבלת, ובייחוד בשל עיכובים שאינם המציע לש

נובעים מרשלנות המציע. בחלוף הזמן יכולים להתרחש שינויים רבים, ואם חלף 

 מועד תוקף ערבות המכרז, יש לאפשר למציע לשקול מחדש את צעדיו.

 הבקשה נדחית. ועדת המכרזים תפעל בסבירות והגינות.
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ו מדוע נקבע הסדר שונה בנושא זה למפעילים משתפי רשת ולמי אנא הבהיר 28.4 .95

שאינו משתף רשת, ומדוע במקרה של מפעילים משתפי רשת לועדה סמכות 

לדרוש ערבות חדשה ולא רק את הארכת הערבות, כפי שנדרש מכל מפעיל אחר 

 שאינו משתף רשת.

הסעיף צופה אפשרות של פסילת אחד ממפעילי הרט"ן בעלי 

תפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל הרשת המשו

את אישור הוועדה, מקום בו  הוועדה החליטה שלא לפסול 

את ההצעה הבסיסית ביחס ליתר שותפיו, בהתאם 

 למסמכי המכרז. 26.4להוראות סעיף 

סעיף זה מפנה לנוסח של תצהיר שאמור להיות חלק מנספח ב' למכרז. אולם,  29.1 .96

. נבקש 29.1נספח אינו כולל את התצהיר הנדרש בסעיף עיון בנספח ב' מלמד כי ה

 לפרט את נוסח התצהיר הנדרש על פי הוראת הסעיף.

 

 .4הכוונה היא לטופס ב'

 ישונה כדלקמן: 4נוסח סעיף 

כי המציע עומד בתנאים "אני מצהיר בשם המציע, 

ברישיונו הקיים של המציע, וכן  24 -ו 23הקבועים בסעיף 

" בנספח ה' ברישיון האמור. 1.2 בתנאים הקבועים סעיף

ישמש גם לבדיקת עמידה בתנאי סף  4]התצהיר בטופס ב'

 [29תכנית הנדסית, ולא רק סעיף  32

בטופס ההצעה הבסיסית )נספח ב'  1בטופס ד' 4סעיף 

 למסמכי המכרז( יתוקן כדלקמן:

אני מצהיר בשם המציע, כי המציע עומד באבני הדרך  "

 ."ת בנספח ה' ברישיונו הקייםהקבועו 4בדבר פרישת דור 
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כאמור לעיל, אנו סבורים, שיש למנוע השתתפות של תאגיד שרשות מקומית היא  29.2 .97

רו במסגרת נספח ב' אודות העדר יבעלת עניין זו, ולפיכך, נכון כי המציעים יצה

 רשות מקומית שהיא בעלת עניין בהם.

 .84הבהרה לסעיף  ראו. נדחית הבקשה

 

 

)כללי החשבונאות  IL GAAPהדוחות הכספיים של החברה בוקרו ע"פ  31.3 .98

המקובלים בישראל(. אנא אשרו כי נוכל להנפיק אישור רו"ח המאשר כי ההון 

 ₪.מיליון  30הינו גבוה מ IL GAAP-העצמי לפי ה

 הבקשה מתקבלת.

 למסמכי המכרז  יתוקן כדלקמן: 31.3.1סעיף 

ת הכספיים עצמי של חברה יחושב לפי הדוחו ון"ה

 :מאלה אחד בהם שמתקיים 2018המבוקרים לשנת 

 IFRS -ערוכים על פי ה הם  31.3.1.1

(International Financial Reporting 

Standards ;) 

 ;IFRS-להם ביאור התאמה ל צורף  31.3.1.2

ובלבד  IL GAAP כללי  הם ערוכים לפי  31.3.1.3

שתצורף להצעה הבסיסית הצהרת רואה 

 -חשבון לפיה אם היו ערוכים לפי כללי ה

 IFRS  ההון העצמי עומד בתנאי סעיף

31.1". 
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נוסח   - 8ב', פרק ב, טופס ב'נספח ללמסמכי המכרז יווסף              

 . מצ"ב.31.3.1.3לסעיף  מבקר הצהרת רואה חשבון

+ נספח  33.4 .99

 ו'

מה"ץ לשחקנים  3,500-3,600-למיטב הבנתנו, פתיחת רצועת תדרים בתחום ה

ועדה לייצר שחקנים המתמחים באספקת שירותים שאינם מפעילי רט"ן נ

 (.IoT, Mission Critical) 5-מתקדמים ע"ב רשת דור

אם כך, מדוע לאפשר להם התקשרות עם מנויים פרטיים בתחום שירותי הסלולר 

רט"ן הקיימים לאור התחרות העזה גם כך הה"רגילים"? מצב זה יפגע במפעילי 

רישות סף משמעותיות לשחקנים החדשים, נטען כי  המכרז לא הציג ד בשוק זה.

 על מנת להבטיח כי משאב תדרים קריטי זה לא ינוצל לרעה.

 הבקשה נדחית.  

הוועדה אינה מקבלת את הטענה בדבר שירותי סלולר 

 למסמכי המכרז.  2.5"רגילים", ומפנה לסעיף 

 1, כהגדרתו בסעיף 5מפעיל חדש יוכל לספק שירות דור 

חד המצורפת כנספח ו' למסמכי בטיוטת הרישיון המיו

 המכרז.

למסמכי  8הוועדה מפנה את המציעים להוראות סעיף 

המכרז לעניין המגבלה המוטלת על מפעיל חדש לעניין 

 אספקת שירותי רט"ן בדורות קודמים.  

100. 34 – 43 

 

נבקש כי ועדת המכרזים תקיים "מפגש מציעים" במסגרת המכרז, שבמסגרתו 

ם בפני המציעים את הליך התיחור הכספי, תוך הדמיית תציג ועדת המכרזי

 התהליך במלואו, ותאפשר להעלות שאלות בנושא זה.

הליך התיחור שנקבע במכרז הוא מורכב ומסובך, ודומה כי אין לו תקדים 

בתחום מכרזי התקשורת בישראל. אנו בדעה כי לא די בהליך שאלות ההבהרה 

המאפשר שיח בין הועדה לבין המציעים  –הנוכחי, וכי מפגש המציעים המבוקש 

 אין  שינוי במסמכי המכרז. 

 יוכלו כאמור הכלהדר, ספק הספר למען. 37.4ראו סעיף 

 כהגדרתם, המציע נציגי שאינם המציע מטעם מי להגיע

  .שישה על יעלה לא האנשים שמספר ולבד, 37.1 בסעיף
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חיוני לצורך הבנה עמוקה יותר של התהליך, במטרה לאפשר למציעים להגיש  –

 הצעות מחיר מושכלות במסגרת המכרז. 

101. 34.2 ,43 ,

68.1.1 

חילוט ערבות שהוגשה בטרם נודע המחיר ההתחלתי,במקרה שהמציע מחליט 

איננה סבירה. יש לאפשר  –לסגת מהצעתו לאור גובה המחיר ההתחלתי שייקבע 

התחלתי, ללא למציע להודיע על ביטול השתתפותו במכרז לאחר פרסום המחיר ה

 סנקציה של חילוט הערבות. 

ימים  7ועדת המכרזים תפרסם את המחיר ההתחלתי עד 

 לפני המועד האחרון להגשת ההצעה הבסיסית.

 

למתכונת המקדמת תחרות לצד השקעה המכרז  נבקש לשנות את מודל 35 .102

  בתשתיות. 

דל זה (. מוCombinatorial Clock Auction) CCA המכרז מבוסס על מודל

יושם אמנם בעשור האחרון על ידי מדינות שונות באיחוד האירופי, אולם מאז 

לטובת מודלים אחרים.  ננטש המודלהופקו לקחים נדרשים ובשנים האחרונות 

אנו סבורים כי על הרגולטור בישראל ללמוד מטעויות שנעשו במדינות אחרות, 

 ת. וליישם את הלקחים הנדרשים, כפי שנעשה במדינות אחרו

ואף טומן לנווט בתהליך  המציעיםמסובך מאוד אשר מקשה על מדובר במודל 

לפגיעה במתחרים אחרים. בהיבט  יפעילו אסטרטגיה בחובו חשש כי המציעים

התוצאה, הניסיון מלמד כי המודל מביא לרוב להקצאה לא יעילה של תדרים, 

ור של להאמרה משמעותית של מחירים, ולשונות רבה היוצרת עיוות בתמח

 רצועות התדרים בין המפעילים השונים. 

 הבקשה נדחית. 
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, הולנד, שוויץ ואנגליה נטשו מודל זה, ובחרו אוסטריה מסיבה זאת, מדינות כגון

 SMRA-ו Clock auctionלאחרונה לאמץ מודלים אחרים כגון 

(Auction Simultaneous Multiple Round)4 . 

להמשך השקעה ככל שהרגולטור מבקש להביא להקצאה יעילה של תדרים ו

בתשתיות, עליו לשנות את המודל במכרז, ולאמץ מודל אחר תחתיו. יישום מודל 

CCA  אינו לוקח בחשבון את מצבו הקשה של שוק הסלולאר ומפעילי הסלולאר

בישראל בהיותו מוטה תחרות מחירים, וככזה אין הוא מתאים כלל ועיקר. ככל 

ולצמצם ביתר שאת את  יהיה בו כדי להמשיך את הפגיעה בשוק –שייושם 

 יכולתם של המפעילים להשקיע בתשתיות.

יכלול שלב דינמי ושלב סטטי. אולם  CCAהמכרז אשר ייערך בפורמט  35 .103

בו  ,assignment -בהסתכלות על העולם מקובל לכלול שלב שלישי, שלב ה

ות שלהם. הזוכים בתדרים יכולים להתחרות על פסים מסוימים בהתאם להעדפ

 הבקשה נדחית. 

 

                                                 

מה"ץ. לאחר שהתברר כי המכרז הביא להאמרת מחירים משמעותית,  1,800-מה"ץ ו 900מה"ץ,  800להקצאת תדרים בתחומי התדרים  CCAנערך באוסטריה מכרז  2013בשנת  4

 simpler“גיה"ץ, תוך הבהרה כי מדובר לגישתו במכרז ברור ושקוף יותר ) 3.4-4.8להקצאת תדרים בתחום  Clock auctionמכרז מסוג  2018ליישם בשנת  RTRבחר הרגולטור 
and more transparent”.) 

להקצאת מספר תחומי תדרים. גם בעניין זה, לאחר שהתברר כי המכרז הביא למחירים גבוהים במיוחד, בחר משרד הכלכלה ההולנדי  CCAנערך בהולנד מכרז  2012בשנת 
 מה"ץ. 2,100-מה"ץ ו 1,400מה"ץ,  700-להקצאת תדרים מתחומי ה SMRAנת של  מכרז לאמץ מתכו 2019בשנת 

נערך בשוויצריה מכרז  2012בשנת  CCA מה"ץ. גם במדינה זו, לאחר שהתברר כי המתכונת הביאה  2,600-מה"ץ ו 2,100מה"ץ,  900מה"ץ,  800-להקצאת תדרים מתחום ה 
( ליישם מכרז מסוג 2019השנה )שנת   BAKOMלהאמרת מחירים משמעותית, החליט הרגולטור Clock auction מה"ץ  3,500מה"ץ,  1,400מה"ץ,  700להקצאת תדרים מסוג  

גיה"ץ, תוך הבהרה כי: " 2.6-ו  In the interests of transparency and equal treatment, the frequencies were awarded in a comparatively simple auction format 
known as a clock auction  ".  

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

הנהגת שלב זה תאפשר ודאות גדולה יותר למשתתפים, בייחוד לאור ההבדלים 

 700-המשמעותיים בין הרצועות השונות באותו פס תיחור )לדוגמא בתחום ה

 מה"ץ(.

 Lawrence M. Ausubel  &oleg Baranov (A Practicalכך לדוגמא כותבים 

Guide to the Combintorial Cloack Auction): 

In current practice, it is standard for the CCA also to include a third 

bidding stage, known as the assignment stage. This stage is added to 

the CCA in order to simplify bidding in the first two stages 

significantly. The main idea is to treat several closely related items as 

completely identical during the clock and supplementary rounds. For 

example, the European digital dividend auctions auctioned six distinct 

licences in the 800 MHz band. In these auctions, bidders were 

typically asked to bid for quantities of ‘generic’ 800 MHz spectrum 

blocks during the first two stages of the auction. In a third stage that 

takes the winning allocations of the ‘generic’ spectrum as given, 

bidders had the opportunity to compete for specific frequency 

assignments within the 800 MHz band. The assignment stage, usually 
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implemented as a sealed-bid auction, determines the mapping from 

generic spectrum to physical frequencies 

ננטשה לאחרונה במספר מדינות )ארה"ב,  CCA -שיטת המכרז ממשפחת  ה 35 .104

(, וזאת בין היתר בשל הסיבוכיות , הולנד ואוסטריהקנדה, בריטניה, שוויץ

למעשה, כמעט כל המדינות  והתוצאות המתקבלות, שלעתים אינן סבירות.

 שות כן במיכרזים החדשים.החליטו שלא לע CCAשמיכרזו בעבר תדרים בשיטת 

את האפשרות לשנות את שיטת המכרז, למשל למוד מנסיונן ולבחון מוצע ל לכן,

)ביחס לכלל הרצועות או לכל הפחות  בדרך של סיומו לאחר שלב התיחור הדינמי

 .ביחס לרצועות אשר בתדר הנמוך(

 הבקשה נדחית. 

 

רים מסוימים להוביל לתוצאה עלול במק CCA -מכרז מסוג הכפי שצוין לעיל,  35 .105

לפיה זוכים ישלמו מחיר שונה על אותה כמות תדרים בתחום מסוים, או אף 

. אחרים לזוכים בהשוואהנמוך יותר על כמות תדרים גדולה יותר,  סכוםישלמו 

, קיימת חשיבות רבה כי במסגרת הוראות המכרז יגובש מנגנון אשר יימנע לפיכך

 תוצאה בלתי סבירה כאמור.  

 הבקשה נדחית. 

 

 יתוקן כדלקמן:  36.12נוסח סעיף  .40.3.5הגדרת הסעיף צריכה להפנות רק לסעיף  36.12 .106

אה! שגיכהגדרתו בסעיף  –" היחסי הנגלות ההעדפות כלל"

 להלן;" 40.3.5מקור ההפניה לא נמצא.

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

  יתוקן כדלקמן: 36.18נוסח סעיף  .37.1להפנות רק לסעיף הגדרת הסעיף צריכה  36.18 .107

 "37.1 בסעיף כהגדרתם –"נציגי המציע" 

נבקש לתקן את הסעיף ולהבהיר כי כל מפעיל יהיה אחראי לתשלום אך ורק עבור  44.1 .108

התדרים שהוקצו לו, וזאת גם אם המפעיל צד להסכם הצעה משותפת. חובה 

 עליה להתבטל.  –שלא ניתן לעמוד בו, וככזו מסוג זה מטילה נטל כלכלי 

 

 הבקשה נדחית.

למכרז דמי הרישיון יהיו כמפורט בהודעת  47לפי סעיף 

 . 44.1ועדת המכרזים לפי סעיף 

ראו לעניין זה התיקונים שנערכו במסמכי המכרז כאמור 

 .2בקובץ ההבהרות מס'  3בהבהרה מס' 

מורשי חתימה מכל  2שלב התיחור נדרשים  האם לצורך –ביחס להצעה משותפת  37.1 .109

 מכל שותף ? 1שותף, או 

 כהגדרתו, מציע כל מטעם אחד אדם ידי על תופעל המערכת

  לשני נציגים היא לצורך גיבוי. הדרישה. 36.16 בסעיף

110. 37.1 

71.1 

מבוקש לקבוע כי במקרה בו מדובר ברשת המשותפת לשלושה מפעילים, תוכל 

ות שלושה נציגים, אחד מכל מפעיל, שאחרת לאחד קבוצת המציעים למנ

 המפעילים לא יהיה נציג בהליך התיחור הכספי.

 .109הבהרה לסעיף . ראו נדחית הבקשה

 

111. 37.1, 43 ,70 ,

+ טופס  71.1

תצהיר  – 3א

א'  לפרק

השותפים  3קיימת בעייתיות בכך ששני אנשים מייצגים כל אחד בנפרד את 

משותפת. במצב שכזה. בהמשך ובנוסף לאמור נבקשכם לקבוע שיש לרשת ה

לצרף חתימה של נושא משרה מכל אחד משלושת המפעילים המגישים הצעה 

מורשי חתימה בלבד. בקשה זו באה כדאי כדי  2משותפת במקום חתימות של 

למנוע טענות מצד המפעיל שלא חתם על העדר מתן הסכמתו כמו גם בהליך 

 .109הבהרה לסעיף ראו הבקשה נדחית. 
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להצעה 

 הבסיסית

 

בוקש לקבוע שיהיו שלושה מורשי חתימה מטעם המציע מ התיחור הכספי.

)מקום שהדבר רלבנטי( שיהיו מוסמכים לחייב את המפעלים בהליך התיחור 

הכספי ובכל מסמך אחר שדורש התחייבות בשם כל המפעלים בעלי הרשת 

 המשותפת.

 מבוקש למסור הודעות לכל שלושת הנציגים.

בנוסף להדרכה בשימוש במערכת המכרז, יערכו ש לכך עליונה חשיבות קיימת 37.4 .112

, וכן יינתן פרק זמן מספק ללימוד השימוש Mock Auctionsמכרזי תרגול 

מה"ץ שנערך בקנדה  600 -, במכרז תדרי הההשוואה לצורךותרגול המערכת. 

המערכת לרשות , מכרז תרגול ראשון נערך שבועיים לאחר העמדת 2019במרץ 

המתחרים, מכרז תרגול שני נערך שבוע אחר כך, ומכרז תרגול שלישי נערך חודש 

אחר כך. שבוע לאחר מכרז התרגול השלישי החל המכרז. לכל הפחות יש לקיים 

שני סבבי תרגול בפער של שבוע לפחות בין האחד לשני, כאשר הסבב השני 

י במכרזים מורכבים הרבה פחות יתקיים לפחות שבוע לפני מועד המכרז. נציין כ

 שעורך החשב הכללי, מתקיימים מבעוד מועד תרגולים על גבי מערכת המכרז.

ההדרכה כמפורט  במהלך כינדחית, ואולם יובהר,  הבקשה

 במערכת בשימוש להתנסות המציע נציגי יוכלו 37.4בסעיף 

  .המדריכים ידי על שיקבע באופן

 

 

 במקומות  שכן"ביד",  וזה משמע בסעיף"הצעה"  מונחהלהבהיר האם  נבקשכם 37.5 .113

 .אחרת משמעות"הצעה"  לביטוי המכרז בכללי אחרים

 לחבילותהתייחסות  משמעותו זה בסעיף" ות"הצע המונח

במערכת  ונקלטו המציע ידי על שהוגשו הבידים כללשב

הייעודית במהלך הליך התיחור הכספי, הן בשלב התיחור 

 מהבידיםחור הסטטי. זאת במובחן הדינאמי והן בשלב התי

  עצמם הכוללים גם חבילה וגם מחיר.
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ימים מראש בכל הנוגע לתיחור  14מבוקש שהודעת הדחיה תימסר לפחות  38.1 .114

יום עבודה אחד בכל הנוגע לשלב הסטטי, וזאת כדי למנוע הוצאות  -הדינאמי ו

 ובזבוז זמן מיותרים כהיערכות לשלבי התיחור השונים.

הל הליך התיחור יהיה רשאי לדחות את מועדי עריכת מנ

איזה משלבי הליך התיחור הכספי, ובלבד שייתן למציעים 

 ימי עבודה מראש.  7הודעה בדבר הדחייה לפחות 

 יתוקן כדלקמן:  38.1נוסח סעיף 

 שלב עריכת מועדהמכרזים תודיע למציעים על  ועדת"

. ימי עבודה מראש עשרים לפחות הדינאמיהתיחור 

 בחלוף יום עבודה אחדמועד שלב התיחור הסטטי יחל 

 עליו במועד, הדינאמי התיחור שלב שיסתיים לאחר

הליך התיחור יהיה  מנהל. התיחור הליך מנהל יודיע

רשאי לדחות את מועדי עריכת איזה משלבי הליך 

התיחור הכספי, ובלבד שיתן למציעים הודעה בדבר 

 ". מראש עבודה ימי 7הדחייה לפחות 

 

 

נבקש לקבוע כי אם יידחה איזה משלבי הליך התיחור הכספי, תינתן על כך  38.1 .115

 ימי עבודה מראש. 14הודעה למציעים לפחות 

 .114הבהרה לסעיף  ראו
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נוסח הסעיף הנוכחי אינו קובע את תקופת ההודעה מראש שתינתן למציעים 

 במקרה זה.  

מכרז תידחה )שאז לא יבוטל שלב התיחור ככל שהבקשה בדבר שינוי מתכונת ה 38.1 .116

הסטטי(, נבקש לקבוע פרק זמן מינימלי של שבוע ימים בין מועד סיום שלב 

 של הרבה המורכבות בשלהתיחור הדינאמי לבין שלב התיחור הסטטי, וזאת 

 התיחור בשלב אופטימאלי ביד להצעת כראוי להיערך הצורך ובשל ההליך

 .הסטטי

 

לאחר יום עסקים אחד ממועד  שלב התיחור הסטטי יחל

 .114סיום שלב התיחור הדינאמי. ראו הבהרה לסעיף 

 לא תהיה זו וכישל לפני הודעת הדחיה,  המקדימהנודה להשלמת ימי התקופה  38.1 .117

 בהתמודדות העוסקים הרבים לגורמים לאפשר מנת על, עבודה ימי 10  -מ פחות

 ."בוכיוצ אחרות מחוייבויות מבחינת להיערך

 .114ראו הבהרה לסעיף 

מוצע לקבוע מראש מהי השעה המאוחרת ביותר בה יתקיים סבב התיחור  38.2 .118

 האחרון לאותו היום. 

 .נדחית הבקשה

לצורך שלב התיחור הסטטי יש צורך בהערכות רבה. נודה לקביעת התקופה  38.3 .119

לת השלב ועד לתחי הדינמימינימלית )בימי עבודה( שתחלוף מסיום השלב 

 הסטטי וכן כי זו לא תפחת משלושה ימי עבודה.

 .116ראו הבהרה לסעיף 

 

דקות בין סבב לסבב עלולה, במקרים מסוימים, להיות קצרה  15הפסקה של  39.3 .120

דקות לסבב עלול להיות בנסיבות מסוימות קצר  30מידי. בנוסף, גם פרק זמן של 

  .נדחית הבקשה
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דקות. שימוש בפסק  30פסק זמן בן מידי. לפיכך, מוצע לאפשר לכל מציע לבקש 

 60דקות )עבור כל המתמודדים(, כך שיארך  30-זמן יאריך את משך הסבב ב

דקות. לדעתנו יש להקציב לכל מציע שלושה פסקי זמן אותם יוכל לנצל במהלך 

 שלב התיחור הדינמי. 

 

דקות, בשל הצורך  30א דקות ול 60נבקש כי משך הזמן של כל סבב יעמוד על  39.3 .121

 לתאם את הדברים בין הצדדים להסכם שיתוף הרשת.

 

  .נדחית הבקשה

 

 עשרה. למכרז ההיערכות על ניכרת השפעה הזכאות ונקודות ההתחלתי למחיר 39.5.1 .122

 לפרסם המכרזים ועדת על(. בקירוב לא אף) כך לצורך מספיקים אינם עבודה ימי

 לפני ימים חודש לפחות, תיחור פס לכל כאותהז ונקודות ההתחלתי המחיר את

 כנדרש להתכונן למתמודדים לאפשר בכדי, הדינמי התיחור שלב תחילת מועד

 .בו המעורבים ולסכומים לחשיבותו, מורכב מכרז של זה לסוג

 .101ראו הבהרה לסעיף 

 

 

מודדות נושא פרסום מחיר המינימום ונקודות הזכאות חיוני לצורך תכנון ההת 39.5.1 .123

ימי עבודה. כמו  21 -ימי עבודה ל 10 -במכרז. נבקשכם לעדכן את זמן ההערכות מ

 כן נבקשכם לפרסם את ההגדרה של המונח "נקודות זכאות". 

 .36.19 בסעיף מוגדר זכאות נקודות המונח

 

זכאות", היחס ביניהן "נקודות נבקש הבהרה מפורטת יותר לעניין מהותן של  39.5.1 .124

ן השימוש בהן. לעניין זה אנו שבים ומבקשים לקיים "מפגש מציעים" שבו ומנגנו

 יינתן למציעים הסבר מפורט יותר בדבר הליך התיחור הכספי.

 מוגדר"נקודות הזכאות"  המונח. במסמכי המכרז שינוי אין

ואינו דורש הרחבה. במהלך ההדרכה,  ממצה באופן
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שימוש יוכלו המציעים להתנסות ב 37.4כמפורט בסעיף  

  .במערכת" הזכאות"נקודות ב

 

 

 

התדרים יעשה  "נקודות הזכאות" והמחיר ההתחלתי של נבקש לקבוע כי פרסום 39.5.1 .125

 ימים לפני מועד תחילת שלב התיחור הדינמי.  60לפחות 

 .101ראו הבהרה לסעיף 

 

רים שהופרדו נבקש להבהיר האם הכוונה לקבוע מחיר שונה/ניקוד שונה לפסי תד 39.5.1 .126

  (?II)-( וIעל ידי הספרות )

 

( הם בבחינת II)-ו( I) הספרות ידי על שהופרדו תדרים פסי

ועל כן יכול שיקבע לגביהם  שונים של פסי תיחור סוגים

 .ניקוד ו/או מחיר שונה

לכל אחת מיחידות פסי התיחור. בנוסף, ₪  0נבקש לקבוע מחיר התחלתי של  39.5.3 .127

ע שיעור העלאה באחוזים, אלא לקבוע את ההעלאה כסכום נבקש שלא לקבו

קבוע, נמוך ככל שניתן, וזאת בלי שיינתן למנהל ההליך שיקול דעת לעניין זה. אנו 

סבורים כי שימוש במנגנון המתבסס על העלאת המחיר בשיעור הנמדד באחוזים 

 יוביל למחירים גבוהים ובלתי סבירים בהליך המכרז.

 .נדחית הבקשה

מיידי )וכי במידה  באופן מהמערכת מתקבל כי החיווילהבהיר  נבקשכם 39.10 .128

עניין זה הוא בעל  שכןוהמערכת איננה תומכת בכך, יבוצע בה השינוי הנדרש(, 

יהיה  אפשר באמצעותו לחצןהייעודית כוללת  המערכת

 לבדוק באופן יזום האם החבילה המוזנת כשירה. 
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על אף האמור, היה ותשובתכם לכך  .זה בשלב ההתנהלותמשמעות רבה לעניין 

אם משך והווי, נבקשכם לציין מהו משך הזמן החולף עד לקבלת החישלילית, 

 הזמן מעת הזנת החבילה ועד קבלת החיווי מהמערכת כלול בזמן הסבב? 

 

 

 שכתוצאה במקרה הדינמי התיחור משלב להיפלט עלול מציע, זה סעיף פי על 39.12 .129

, כשירה חבילה הזין לא או כלשהי חבילה מסוים סבב לתום עד ןהזי לא מטעות

, לפיכך בישראל. הסלולר לשוק המכרז חשיבות לנוכח מדי דרמטית" סנקציה"

 :הבאים הפתרונות מוצעים

 . כשירה היא המציע ידי על שהוזנה החבילה האם מיידי חיווי תיתן המערכת .1

 מנהל יכריז, הסבב לתום דע כשירה חבילה מציע ידי על הוזנה לא בו במיקרה .2

 של לרשותו שהועמד" הזמן פסקי תקציב"מ שינוכה) זמן פסק על המכרז

 (. 39.3 לסעיף ביחס להערתנו בהמשך, האמור המציע

 .128 הבהרה לסעיףראו  – 1שאלה   לגבי

 הבקשה נדחית. – 2שאלה   לגבי

בנוסח הנוכחי(, וככל  נבקש לקבוע מנגנון שבו לאחר פרק הזמן בסבב )חצי שעה 39.12 .130

דקות.  5שלא הוקלדה הצעה, תינתן אפשרות להקליד הצעה מטעם המציע תוך 

 הדבר נדרש במטרה  לתקן טעויות טכניות שיכול שיפלו.

 .נדחית הבקשה

להבהיר האם כל פס תיחור מזוהה בנפרד מיתר פסי התיחור באותו  נבקשכם 39.14.1 .131

חס לכלל הפסים באותו תחום תדר כמיקשה תחום תדר? להבנתנו, הביקוש מתיי

 אחת.

 .126הבהרה לסעיף ראו 
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נבקש כי אם לא תתקבל הבקשה להעלאת המחירים בסכום קבוע, יש לקבוע כי  39.14.2 .132

ובכל מקרה שיעור נמוך  –שיעור ההעלאה בין הסבבים יעמוד על שיעור מינימלי 

 בלי שיינתן שיקול דעת למנהל בנושא זה.   - 1%-מ

בכל מקרה, ככל שלא תתקבל הבקשה לעניין שיקול הדעת של המנהל, נבקש 

 לסבב. סבב בין המחיר העלאת שיעור לשינוי המידה אמות להבהיר מהן

 

 יתוקן כדלקמן:   39.14.2נוסח סעיף 

פס תיחור בין  של יחידה שלשיעור העלאת המחיר 

 בשלב סבב כל לפני אך, 5%  -כ סבב לסבב יהיה

 רשאי התיחור הליך מנהל אמיהדינ התיחור

 מפסי לחלקאו /ו לכל ההעלאה שיעור את לשנות

שיקול דעתו וללא הודעה מראש,  לפי, התיחור

 ביןבאחוזים  יהיהטווח העלאת המחיר ש ובלבד

המחירים המעודכנים לכל פס . %10 - %0.5

תיחור יופיעו במערכת הייעודית בתחילתו של כל 

 סבב.

 הבקשה נדחית. –המידה  תאמוהבקשה לפירוט  לעניין

למחיר  לסבב הוא ביחס סבב בין המחיר העלאת נבקש להבהיר האם שיעור 39.14.2 .133

 האחרון. או המקורי

העלאת המחיר בין סבב לסבב הוא ביחס למחיר  שיעור

  האחרון.

נבקש כי בסוף כל יום בהליך התיחור הדינאמי תוצג בפני המציעים נקודת  39.14 .134

ליום הבא )מחיר ועודף ביקוש( על מנת לאפשר למציעים להיערך הפתיחה 

 בהתאם. 

 .נדחית הבקשה

טווח שיעור העלאת המחירים מצידו של מנהל התיחור רחב ביותר, ועלול לשבש  39.14.2 .135

כליל את הערכות המשתתפים ולמנוע כל יכולת להמשיך ולנהל את ההליך בצורה 

 .132ראו הבהרה לסעיף 
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במיוחד לנוכח העובדה שנקבעו מחירים  –זה טווח  לצמצם ישמושכלת על ידם. 

 התחלתיים לתדר. 

, שינוי משמעותי של שיעור העלאת המחיר של יחידת פס תיחור בין סבב לחילופין

, מחייב הפסקה אשר תאפשר למציעים לשקול, להתייעץ 5% -לסבב מעל ל

דירקטוריון. מוצע, כי ככל שיוכרז שינוי -ולעתים גם לקבל אישור הנהלה

 אחד לפחות. עבודהותי בטווח, יופסק המכרז למשך יום משמע

 אנאלהבהיר האם המחיר זהה לכלל הפסים באותו תחום תדר? אם לא,  נבקשכם 39.14.2 .136

 פרטו את השיטה.

 .132ראו הבהרה לסעיף 

, 20%-1%בין  במסמכי המכרז נכתב כי שיעור העלאת המחיר בין הסיבובים יהיה 39.14.2 .137

לפי שיקול דעתו של מנהל הליך התיחור. מדובר במשרעת רחבה מאוד, אשר 

משפיעה באופן מהותי על הכמות המבוקשת על ידי השחקנים במהלך הסבב 

הדינמי. מדוע לא ייקבע שיעור העלאה קבוע וידוע אשר יהיה אחיד לכל פסי 

צפויה ולהציע התיחור, באופן שיאפשר לשחקנים להיערך לעליית המחיר ה

 ביקוש בהתאם?

 .132ראו הבהרה לסעיף 

 יתוקן כדלקמן:  38.3נוסח סעיף   האם ניתן להאריך את שלב התיחור הסטטי? 38.3 .138

 במועד בבוקר 10:00 בשעה ייפתחהסטטי  התיחור שלב

ימשך שלושה ימי וי המציעים לנציגי והודע שנקבע

  .התיחור הליך מנהל יודיע עליה בשעה, עבודה
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האם מחירו של פס תיחור יכול לעלות בסבב הבא, לאחר שבסבב מסוים מחירו  39.14.3 .139

 לא השתנה ביחס לסבב קודם עקב היעדר עודף ביקוש?

 המחיר יועלה לא כי, יובהר ואולם הברור אינה השאלה

 יתכן אךביחס לסבב קודם,  ביקוש עודף העדר של במקרה

  .הבאים בסבבים יעלה וכן

 

אנו מבקשים שוועדת המכרזים תתחייב לפרסם את הביקוש לפס תיחור בסבב  63.2+ 39.15 .140

הקודם וזהות המציעים הכשירים וכי הדבר לא יוותר כזכות )אלא חובה( של 

ועדת המכרזים. הביקוש לפס התיחור וזהות המציעים הינם משמעותיים ביותר 

נבקש כישת התדרים. לטובת תכנון שלב התיחור וקבלת ההחלטות הנוגעות לר

עלתה בקשה דומה מהמתמודדים, וועדת המכרזים קיבלה  4לציין כי במכרז דור 

את הבקשה ותקנה את הסעיף הרלוונטי כך שהמילים "רשאית לפרסם" הוחלפו 

 במילה "תפרסם".

 .נדחית הבקשה

ר סעיף זה קובע כי בתחילת כל סבב תציג המערכת בפני כל המציעים את המחי 39.15 .141

עבור יחידה של כל פס תיחור, ואת הביקוש לאותו פס תיחור בסבב הקודם. 

אולם, המנהל יכול להחליט שלא להציג את המידע ביחס לביקוש, על פי שיקול 

דעתו. לא ברור מדוע יש לאפשר למנהל להסתיר מידע זה.  אנו סוברים שהעדר 

חוסר ודאות שקיפות ביחס לרמת הביקוש אינו הוגן כלפי המציעים ויוצר 

הסתרת הנתונים תוביל בהכרח להצעה המבוססת  ושיבוש אפשרי של ההליכים

על הימור וניחוש ולא על בסיס רציונאלי, ואינה משרתת את היעדים של המדינה 

 או של המציעים.

 .נדחית הבקשה
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כן, נבקשכם למחוק את מתן האפשרות למנהל להסתיר את המידע ביחס  על

 לביקוש. 

וצג התפלגות הביקוש בין השחקנים השונים או תהאם  –במקרה של עודף ביקוש  39.15 .142

 רק סה"כ הביקוש? 

 .הביקוש סך רק

 יתוקן כדלקמן:   39.15נוסח סעיף 

כל סבב תציג המערכת הייעודית בפני המציעים  בתחילת"

 את המידע הבא:

  תיחור פסשל כל  יחידההמחיר עבור. 

 אלא הקודם בסבב תיחור פסלאותו  הביקוש סך 

 זה נתון להציג שלא התיחור הליך מנהל קבע כן אם

 לכל ובין מסוים לסבב)בין  דעתו לשיקול בהתאם

 "(.הסבבים

 .142הבהרה לסעיף  ראו האם יוצג כמה ביקוש היה? –במקרה של תת ביקוש בתחום תדרים מסוים  39.15 .143

 

כל פס תיחור בכל סבב, ולבטל נבקש להציג את המידע בדבר הביקוש הקיים ל 39.15 .144

את שיקול הדעת הנתון למנהל שלא להציג את המידע לעניין זה. מתכונת המכרז 

מחייבת מידע ושקיפות מלאים. אין לאפשר יצירת אי בהירות אשר תוביל 

 .נדחית הבקשה
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לפגיעה  –בהכרח לפגיעה בקבלת החלטות מושכלות, להאמרת מחירים ומכאן 

 בהיתכנות לפריסת הרשת.

 

אמות  מהן –ספציפי  תיחור לפס ביקוש בקש להבהיר לעניין עודףלחלופין, נ

 המידה להחלטה בדבר חשיפת/אי חשיפת רמות הביקוש.

 

האם מחירו של פס תיחור יכול לעלות בסבב הבא, לאחר שבשני סבבים רצופים  39.17 .145

 או יותר, מחירו לא השתנה עקב היעדר עודף ביקוש?

 .139ף הבהרה לסעי ראו

שהתברר כי אין עוד עודף לבטל את הסבב הנוסף בשלב הדינאמי לאחר נבקש  39.17סעיף  .146

 שבו נקבעבעולם  CCA מכרזלמיטב ידיעתנו לא היה  כי ביקוש. יצוין לעניין זה

 במתכונת הקיימת במכרז. סבב נוסף

 הסבב הנוסף בשלב הדינאמי יבוטל.

 יתוקן כדלקמן:   39.17 סעיף נוסח

 עודף יהיה לא התיחור פסי לכל מסוים בסבב אשרכ"

ואם גם באותם המחירים נוסף  סבבייערך , ביקוש

מפסי לאחריו לא יתגלה עודף ביקוש לאף אחד 

 הסתיים כי יודיע הכספי התיחור הליך מנהל, התיחור

 התיחור לשלב יעבור והמכרז, הדינאמי התיחור שלב

 ". הקובע הסבב הוא זה אחרון סבב. הסטטי
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147. 

 

, בכל אחד מסבבי אותן קלטה שהמערכת כפימוצע שיתבצע תיעוד של ההצעות,  39.18

אקסל בתום שלב התיחור הדינמי,  בפורמטהתיחור, אשר יועבר לרשות המציע 

 זאת על מנת שהמציע יוכל להיערך כראוי לשלב התיחור הסטטי. 

 והצעותי את אקסל לקובץ לייצאתאפשר למציע  מערכתה

 סתירה של במקרה כי יובהר ואולם, ינאמישלב הדמה

לבין המופיע בקובץ  המערכת ידי על שנקלט מה בין כלשהי

 האקסל, יגבר מה שנקלט על ידי המערכת. 

 יתוקן כדלקמן:   39.18 סעיף נוסח

"עבור כל מציע, רשימת הבידים משלב התיחור הדינאמי 

שלו )קרי רשימת החבילות הקובעות ומחיריהן( תשמש 

ת הצעותיו של אותו המציע בשלבים הבאים של הליך לבחינ

 התיחור הכספי, כמפורט להלן. 

המערכת תאפשר למציע לייצא לקובץ אקסל את רשימת 

הבידים משלב התיחור הדינאמי שלו )קרי רשימת החבילות 

 של במקרה כי יובהר ואולםהקובעות שלו ומחיריהן(. 

-על ונקלטש החבילות הקובעות של מציע בין כלשהי סתירה

לבין רשימת הבידים בקובץ האקסל, יגבר מה  המערכת ידי

 "שנקלט על ידי המערכת.

האם בסבב הדינמי האחרון, בו המחירים לא עולים, ניתן להגדיל את כמות  39.5.2 .148

 נקודות הזכאות של החבילה?

 .146ראו הבהרה לסעיף 

 

 .146ראו הבהרה לסעיף  רים בהם לא קיים עודף ביקוש?מה הצורך בסיבוב נוסף בשלב הדינאמי במק 39.5.2 .149
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 .138ראו הבהרה לסעיף  להבהיר מהו משך שלב התיחור הסטטי?  נבקשכם 40.1.1 .150

 

 אחת בחבילתכי ניתן לזכות  ,רהמוב. ברורהאינה  השאלה נבקש להבהיר האם ישנה מגבלה ביחס למספר הבידים שמציע יכול לזכות בהם? 40.1.3 .151

הכשירים והכל כמפורט במסמכי  הבידיםמתוך רשימת 

   המכרז.

 

קשה שלא להסכים עם הקביעה שבשנים האחרונות שוק הסלולר נמצא במצב  40.2 .152

היפר תחרותי וכי הגורם לכך הוא התנהגות שאינה מביאה בחשבון שיקולים 

צב של ארוכי טווח של חלק מהשחקנים בשוק. כפועל יוצא, נמצא השוק כולו במ

השקעות חסר שהכניסו את מדינת ישראל לפיגור טכנולוגי ביחס למדינות 

נועד על מנת לייצר וודאות וקידמה טכנולוגית  5מובילות בעולם. מכרז דור 

ארוכת טווח למדינת ישראל. לפיכך, חיוני לקבוע במכרז מנגנונים שיבטיחו 

 מימוש של תועלות אלו.  

 .נדחית הבקשה

 כשירה רשימת אינה כשיר ביד שאינו ביד הכוללת רשימה אינו פוסל את כלל הרשימה.  40.3רו שביד שאינו עומד בכללי סעיף נא אש 40.3 .153

 .המכרז במסמכי כמפורט והכל, להגישה ניתן ולא
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נקבע כי הבדיקה אם רשימת בידים משלב בתיחור הסטטי היא  40.3.1בסעיף  40.3.1 .154

הבידים כולה. נבקש להבהיר האם המשמעות  כשירה תעשה גם ביחס לרשימת

אסור למספר יחידות פסי התיחור בכל הרשימות  40.2.2היא כי ביחס לסעיף 

אם ניקח  –יחדיו לעבור את היצע יחידות פסי התיחור? כלומר, ולשם הדוגמה 

( מה"ץ, האם הסך הכולל של הפסים I)700את כל הבידים הכוללים פסים מסוג  

 ?5-גדול מאינו יכול להיות 

 

מובהר, כי ניתן לזכות בחבילת אחת  .ברורה אינה השאלה

מתוך רשימת הבידים הכשירים והכל כמפורט במסמכי 

 המכרז.  

 

 על פי כלל ההעדפות הנגלה: 40.3.4 .155

אם ביד הכלול ברשימת הבידים של מציע מסוים הוא עבור חבילה שהיא בעלת 

ר נקודות הזכאות של החבילה מספר נקודות זכאות גדול יותר מאשר מספ

אזי הביד ייחשב ככשיר רק אם  -הקובעת אותה ביקש מציע זה בסבב הקובע

הוא: הסבב  tיעמוד בכלל ההעדפות הנגלות היחסי )המוגדר להלן( כאשר 

המוקדם ביותר בשלב התיחור הדינאמי בו המציע ביקש חבילה עם מספר 

 יד האמור שכשירותו נבדקת.נקודות זכאות קטן ממספר נקודות הזכאות של הב

שימוש בסבב המוקדם ביותר בו המציע ביקש חבילה עם מספר נקודות זכאות 

קטן יותר יוצר מגבלה מעוותת ביחס להעדפותיו של המשתתף. נניח כי בסבבים 

השחקן המשיך לבקש כמות זהה של נקודות זכאות, תוך  Tהדינמיים לאחר סבב 

ם לעליית המחירים בין הסבבים. במקרה עליית המחיר הנגזר של הביד, בהתא

על מנת לאמוד את העדפותיו הנגלות של השחקן ביחס לביד הנבחן כעת  –כזה 

כפי שמוגדר כעת יכול המציע לבקש  tבב הבקשה נדחית. בס

חבילה עם מספר נקודות זכאות כמו בביד הנבחן )אבל בוחר 

 שלא(, ולכן תנאי ההעדפות הנגלות מתאים גם לסבב זה.
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במסגרת השלב הסטטי, יש להשתמש בסבב האחרון בו השחקן ביקש כמות זהה 

של נקודות זכאות לכמות הנקודות בסבב הדינמי המוקדם ביותר בו ביקש 

נה מכמות הזכאות בביד הנבחן כעת. זאת מפני השחקן כמות נקודות זכאות הקט

שבסבב האחרון מייצג השחקן את המחיר המקסימלי אותו הוא מוכן לשלם 

תמורת כמות נקודות הזכאות הקרובה ביותר לכמות הנקודות הזכאות בביד 

מצב זה הינו קריטי בייחוד עבור הסבבים המאוחרים של הסבב  הנבחן כעת.

ם על כמות הנקודות המינימלית שהם צריכים, הדינמי בו השחקנים מתקבעי

וכעת המחירים עולים מבלי השחקנים יירדו בכמות המבוקשת. במצב זה המחיר 

בנגזר מההצעה המוקדמת ביותר בו השחקן ביקש את כמות הנקודות הזכאות 

המינימלית הדרושה לו,  מגביל באופן משמעותי את יכולתו של השחקן להגדיל 

ב הסטטי ביחס לכמות הנקודות בחבילה הקובעת בסבב מעט את הביקוש בסב

ואכן, מקובל להשתמש במקרה של הצעה בעלת נקודות זכאות הגדולה  הקובע.

מכמות הנקודות הזכאות בחבילה הקובעת בסבב הקובע, בסבב המאוחר ביותר 

 בו השחקן ביקש כמות נקודות זכאות הגדולה מזו של החבילה הנבחנת כעת.

מוצע לקבוע כי בשלב התיחור הסטטי התנאי המתואר בסעיף זה יתקיים ביחס  40.3.4.1 .156

רק לחבילה שהיא בעלת מספר  לכל החבילות המוצעות על ידי מתחרה, ולא

נקודות זכאות קטן או שווה למספר נקודות הזכאות של החבילה הקובעת אותה 

 ביקש המציע בסבב הקובע. 

 הבקשה נדחית.
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, כלל ההעדפות הנגלות היחסי ביחס למחירי השעון הסופי )כלומר, בסבב כלומר

הקובע( אמור לחול על כל הצעות החבילה בסבב הסטטי, לא רק על הצעות 

 בעלת מספר נקודות זכאות קטן או שווה.לחבילה 

זאת, על מנת להבטיח כי ההצעה בסבב הסטטי עקבית עם העדפות המציע בסבבי 

השעון. ללא אילוץ נוסף זה, המציעים עשויים שלא לגלות את העדפותיהם 

)להתנהג לא בכנות( באופן שיכול להוביל לתוצאות שאינן יעילות. אמנם כאשר 

כללי המכרז לא כללו אילוץ זה, אך  CCA -ממשפחת ההחלו להשתמש במכרזים 

האחרונים הוסיפו את  CCA -מעצבי המכרזים למדו מהניסיון, ובמכרזי ה

 האילוץ האמור. )ראו לדוגמא במכרז שהתקיים בקנדה

See rule 6 in appendix D: https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-

gst.nsf/eng/sf10583.html#AnnexD 

 “All supplementary bids must satisfy revealed preference with respect 

to the final clock round regardless of whether the supplementary bid 

package is smaller or larger, in terms of eligibility points, than the 

bidder’s eligibility in the final clock round .”.) 

. לעניין זה "כלל העדפות הנגלות יחסית"נבקש הבהרות מפורטות יותר לעניין  40.3.5 .157

אנו שבים ומבקשים לקיים "מפגש מציעים" שבו יינתן למציעים הסבר מפורט 

 יותר בדבר הליך התיחור הכספי.

 

אין שינוי. המונח "כלל העדפות הנגלות היחסית" מוגדר 

הוועדה תשקול לפרסם נו דורש הרחבה. באופן ממצה ואי

 דוגמה מספרית הממחישה עניין זה .
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שיש  . מאחרהתדרים שיוך/הקצאת נבקש לקבוע מראש כיצד יבוצע שלב 41 .158

, נדרשות בתוך כל קטגוריה השונות רצועותה משמעות כלכלית להבדלים בין

ערך מהו הולהבין לנתח את התהליך הבהרות כאמור על מנת לאפשר למציעים 

 .של כל רצועהכלכלי 

 

 הגורם בידי תעשה לזוכים הפרטנית התדרים הקצאת

 ראו. המכרז לתוצאות וכפוף דעתו שיקול ולפי המוסמך

 .המכרז למסמכי' ד ונספח 15, 11 7.1 סעיפים

 

הספציפיים מכל קבוצת תדרים שהזוכים יקבלו  התיחור פסי ייקבעו כיצד 41 .159

בשלב שיוך יחידות פסי התיחור בשני פסי תיחור בתדר )כלומר, אם משתתף זכה 

 , כיצד ייקבע באילו שניים הוא זכה?700

 .158ראו הבהרה לסעיף 

 

נבקש להבהיר לפי איזה מחיר יוקצו פסי התיחור שיוותרו למציעים? מהן אמות  41.2 .160

 המידה לחלוקה? 

 להחליט נרחב דעת שיקול המכרזים לועדת, בסעיף כמפורט

 . שיווצרוהמקרה  לנסיבות םבהתא

נבקש הבהרות מפורטות יותר לעניין "קביעת דמי הרישיון". לעניין זה אנו שבים  42 .161

ומבקשים לקיים "מפגש מציעים" שבו יינתן למציעים הסבר מפורט יותר בדבר 

 הליך התיחור הכספי.

 . שינוי ללא

 הוועדה תשקול לפרסם דוגמה מספרית הממחישה עניין זה. 

הוספת האילוץ לפיו התשלומים בפועל צריכים להיות בתוך כלל הליבה, גם אם  42.5 .162

תשלומי הויקרי כפי שהוגדר במכרז אינם מצויים בו, עשוי להעלות באופן 

מלאכותי את המחיר שצריכים לשלם המשתתפים. כאמצעי להפחית את הלחץ 

 .למקסם את המחירים, יש לשקול להסיר את האילוץ הזה

 .נדחית קשההב
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חישוב המרחק של אוסף התשלומים נבנה באופן שתומך בשחקנים קטנים )קרי,  42.5 .163

אין  –כאלו שזכו במעט פסי תיחור בשיוך הזוכה( על חשבון השחקנים הגדולים 

 הצדקה לבנייה הזו )ובוודאי שהיא הוכנסה מאוחר בשנים האחרונות בעולם(

 .נדחית הבקשה

 

ביעת המחירים הינו מורכב מאוד ולא מאפשר וודאות למשתתפים לגבי מנגנון ק 42.5 .164

המחיר הנגזר מההצעות שהם מגישים. אחד הגורמים המסבכים במיוחד את 

חישוב המחיר הינו בחירה במנגנון "תשלום מינימלי בליבה הקרוב ביותר 

 לויקרי". 

מכרז, אי וודאות זו יוצרת נטל רב על הנהלת החברות בגיבוש אסטרטגיית ה

 ומביאה לעלות כלכלית משמעותית.

 מדוע לא ייעשה שימוש במחירי ויקרי לקביעת התשלומים הסופיים? 

 .נדחית הבקשה

 

עניין חישוב מחירי הליבה, אינה כוללת את ל Wמדוע הוחלט כי קבוצת  42.5 .165

המשתתפים אשר בשיוך הזוכה שזכו בחבילה ריקה? זו החלטה שאיננה 

 בניית עקרונות התמחור ולכן דורשת הסבר טריוויאלית לאור

לא יחושבו תשלומים עבור חבילה . ברורה אינה זו שאלה

 ריקה.  

בסעיף מצוין כי בכל מקרה סכום דמי הרישיון של מציע זוכה לא יהיה יותר גבוה  42.7.1.3 .166

להבנתנו מצב זה לא אפשרי לאור  –מהמחיר שהציע בביד שלו בשיוך הזוכה 

ביעת המחיר הסופי במכרז. אנא הסבירו והדגימו מדוע הוכנס סעיף עקרונות ק

 זה ועם אילו מצבים הוא נועד להתמודד

 .ספק הסר למען כתבנ 42.7.1.3 סעיף
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 שהציע המחיר על עולים אינם ישלם שמתמודד המקסימליים הרישיון דמי האם  42.7.1.3 .167

ן בגוף המכרז אך לא ? הדבר מצוי הסטטי התיחור בשלב הזוכה החבילה עבור

 בנספח ח'.

 .166ראו הבהרה לסעיף 

 

 הצעהמה דינו של ההסכם להצעה משותפת כאשר צד להסכם נבקשכם להבהיר  43 .168

לכאורה לפי הוראות שותפת גורם לוועדת המכרזים לבטל את השתתפותו?  מ

נפסלים ויוצאים מהמכרז. זה עובר כחוט  האחריםהמכרז גם שני השותפים 

לאורך כל הוראות המכרז.  בעיננו מדובר בתוצאה שאינה סבירה כשמדובר השני 

במפעילים מתחרים שהאינטרסים שלהם שונים וועדת המכרזים מחייבת אותם 

 לפעול ביחד.

 שהגישו משותפת ברשת מפעילים מספר 36.16סעיף  לפי

 יחשבו הוועדה אישור את שקיבל משותפת הצעה הסכם

ועדת המכרזים  השתמשה, לעניין פרק ד'. לכן למציע

" מציעוביטלה השתתפותו של " 43בסמכותה לפי סעיף 

 השותפים יתר של השתתפותם ביטלה כי משמעובמכרז, 

 לפי אחרת המכרזים ועדת החליטה כן אם אלא, בהסכם

 .43.4 בסעיף כמפורט והכל דעתה שיקול

פת גם על השותפים השתת אחריות למעשה או מחדל של מציע בהצעה משות 68.2  43.4 .169

האחרים, גם אם לא ידעו ולא יכלו לדעת כך, אינה סבירה ומנוגדת לכללי מינהל 

תקין. להזכירכם, מדובר על חברות נפרדות המתחרות זו בזו, שאינן מנהלות 

עסקיהן ביחד. לא יעלה על הדעת שמתחרה אחד יפעל שלא כהלכה ושותפיו 

ל חלק. במצב כזה יש לאפשר ישלמו את המחיר למרות שלא היה להם בכך כ

אין , ובכל מקרה לשותפים האחרים להמשיך במכרז, בשינויים המתחייבים

לחלט להם ערבות. על אחת כמה וכמה כאשר וועדת המכרזים היא שכופה על 

 השותפים להגיש הצעה משותפת.

 .168ראו הבהרה לסעיף 
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ו מחדל של מפעיל מסוים נבקש לשנות את נוסח הסעיף כך שהאחריות למעשה א 43.4 .170

תיוחס אך ורק לאותו מפעיל. לא ניתן להטיל אחריות כמופיע בנוסח הקיים, 

במקרים שבהם מפעיל לא ידע או לא יכול היה לדעת על מעשה או מחדל של 

המפעיל האחר. הטלת אחריות מעין זו אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות 

 משפטיים בסיסיים.

 .168ראו הבהרה לסעיף 

 

"ו/או ביטול זכייתם של כל  45.2 מבוקש למחוק את המילים בסיפת הסעיף 45.2 -ו 43 .171

המפעילים השותפים להסכם". ביטול זכיית שאר המפעילים השותפים להסכם 

בגין התנהגות זוכה פלוני אינה עומדת במבחן הסבירות ו/או ההגינות. אין סיבה 

א יה שוועדת המכרזיםבמיוחד  להעניש מי שעמד בתנאים בגין התנהגות האחר,

בשונה מחבירה וולונטרית של המפעילים  ,את אופן הגשת ההצעה השקיבע

 להגשת הצעה משותפת.

בנוסף, אין סיבה להשית על מפעיל שקיים את חלקו עונש בדמות חילוט הערבות 

 הבנקאית המשותפת ולכן נכון להפרידה באופן שתואר בסעיף הנ"ל.

בקובץ  12,  11, 10ות לסעיפים הבקשה נדחית. ראו הבהר

 ההבהרות השני ביחס לפרק ב' למסמכי המכרז. 

במקרה בו אחד המפעילים ברשת משותפת שהוא חלק 

מהסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור ועדת המכרזים 

משך הצעתו לאחר הליך התיחור הכספי או לא קיים איזה 

מהתנאים הנדרשים מהזוכה במכרז או הודיע כי הוא 

תר על פסי התיחור ששוייכו לו, תשקול ועדת המכרזים מוו

כיצד להתייחס לכך בהתאם לנסיבות המקרה, בין היתר, 

לאור השפעתה של התנהלות כאמור של מפעיל כאמור על 

 ההליך המכרזי והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 . 309ראו הבהרה לסעיף  לעניין הטענה לגבי חילוט הערבות,

המכרזים מבצעת את שיוך פסי התיחור בין המפעילים בהסכם הצעה האם ועדת  44.1 .172

 משותפת? כלומר, מחליטה באיזה פס זוכה איזה מפעיל?

למסמכי המכרז ועדת המכרזים תודיע  44.1כמפורט בסעיף 

למציעים הכשירים בין היתר על פסי התדרים ששויכו 

לזוכים והכל בהתאם לשיוך הזוכה. הקצאת התדרים 
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אמנם מחויבים המפעילים לקבוע חלוקה של כמות  16אם כן, לפי מה? בסעיף 

פסי התיחור ביניהם, אבל לא חלוקה של פסים ספציפיים )אינן יודעות בשלב זה 

 (.באילו פסים יזכו

הפרטנית לזוכים תעשה בידי הגורם המוסמך לפי שיקול 

דעתו ובהתאם לתוצאות המכרז וראו לעניין זה סעיפים 

 ד' למסמכי המכרז.  ונספח 15, 11, 7.1

ביחס למפעילי רט"ן שהגישו הסכם הצעה משותפת ייעשה 

השיוך בנוסף לאמור גם בהתאם להסכם ההצעה המשותפת 

 כפי שאושר בידי ועדת המכרזים.

תשומת לב המציעים כי הסעיף תוקן לעניין דמי הרישיון. 

בקובץ ההבהרות השני ביחס לפרק ב'  3ראו נוסח בהבהרה 

 . למסמכי המכרז

 

של הקצאת הפסים של המפעיל  45.3.1.1האפשרות המפורטת בסעיף  45.3 .173

 שנפסל/פרש בין המפעילים האחרים לפי הצעותיהם במכרז המקורי אינה סבירה.

ברור שההצעות שיינתנו במהלך המכרז ייקחו בחשבון את כמות המתחרים 

ציעים והנחות על התנהגותם, ולפיכך הקצאת הפסים בהתעלמות מאחד המ

 תעוות את ההצעות ותביא לתשלומים גבוהים יותר עבור המפעילים הנותרים.

בהתחשב סביבת השוק הנוכחית שגם כך מקשה על ביצוע השקעות ובהתחשב 

 בהכרזת המשרד כי מטרת המכרז אינו למקסם מחירים, נבקש:

להחליט מראש על דרך הפעולה במקרה כזה בכדי לייצר וודאות בקרב  .א

 -, והמציעים

הבקשה נדחית. הוועדה תפעל בהתאם לחלופות הקבועות 

 בהתאם לסמכויותיה ושיקול דעתה. 45.3בסעיף 
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 45.3.1.1-להימנע ככל הניתן מדרך הפעולה המפורטת ב .ב

מבוקש לקבוע מועד לאחריו לא תהיה אפשרות לחזור למציע שני עקב חזרת  45.3.1.1 .174

 )שם נקבעה תקופה של שנתיים(. 4המציע שזכה, כפי שנקבע, למשל, במכרז דור 

 הבקשה נדחית.   

המונח "מציע שני" לא רלוונטי למכרז זה. מתכונת התיחור 

 4במכרז זה שונה מזו של מכרזים אחרים כגון מכרז דור 

 למכרז זה.  4ולפיכך אין להשליך מקביעת כללי מכרז דור 

ועדת המכרזים תפעל בהתאם לחלופות הקבועות בסעיף 

ל כך הפעלת סמכותה לפי הוראות סעיף , ובכל45.3

,  בהתאם לסמכויותיה ושיקול דעתה, ובשים לב 45.3.1.1

 לנסיבות המקרה.

 

מבוקש להבהיר כי ככל ויהיו עיכובים בביצוע ההליך המכרזי ביחס למועדים  47.2 .175

 למסמכי המכרז, יזוז מועד תשלום דמי הרישיון בהתאמה.  5.1הנקובים בסעיף 

 ית.הבקשה נדח

עד למועד בו  3,500מבוקש לדחות את מועד תשלום דמי האגרה בגין תדרי  47.2 .176

. כך, 5לצורך מתן שירותי דור  5המפעילים יוכלו לעשות שימוש בפועל בתדרי דור 

למשל, מבוקש לקבוע כי בעל הרישיון לא יהיה חייב בתשלום אגרות אלא רק 

התאם למועד בו הוא מחוייב לך )בפועל, או ב 5אתרי דור  250לאחר פריסת 

הבקשה נדחית. לפי הוראות פקודת הטלגרף האלחוטי 

תשלום האגרה נקבע לפי מועד  ההקצאה ואינו תלוי במועד 

וש בפועל. שינוי הוראות השימוש בתדר או בהיקף השימ

 אלה אינו בסמכות ועדת המכרזים.

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

בהתאם להוראות רישיונו, לפי המוקדם(, ולא לפני שהושקו בישראל לפחות שני 

 .5ציודי קצה רט"ן התומכים בשירותי דור 

היא גבוהה עבור מפעילים קיימים המכרז וערבות הפרישה מדוע ערבות  48 .177

 משמעותית מהערבות הנדרשת ממפעילים חדשים?

זאת במיוחד על רקע העובדה כי עבור מפעילים קיימים כבר נמצאת בידי המדינה 

 ערבות בסכום משמעותי.

בות הפרישה במכרז הנוכחי נמוכה באופן משמעותי ער

 לעומת ערבות הפרישה שנקבעה בעבר לבעלי הרישיונות. 

לא נקבעו חובות פרישה ביחס למפעילים חדשים שיפעלו 

 מכח רישיון מיוחד לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים.

לגבי ההבחנה לעניין סכום ערבות המכרז בין מפעילים 

ם חדשים ראו לעיל הבהרה לסעיפים יליקיימים ובין מפע

 .95 -ו 93

ואינו באופן קיצוני נמוך  מיוחד רישיון מבעל הנדרש ערבות הרישיון שיעור 48.2 .178

 פרופורציוני למכלול הערבויות המוטלות בעטיו של המכרז על מפעיל רט"ן קיים

יש לקבוע כי גורם המתמודד וזוכה במשאב  .או למשאב היקר המופקד בידיו

)עם ₪ מליון  10 –תדרים, יידרש להפקיד ערבות משמעותית, שלא תפחת מ ה

 אפשרות הפחתה עתידית בכפוף לעמידתו בדרישות המכרז לאורך זמן(.

 הבקשה נדחית. 

נבקש להבין מדוע נוסח הערבות לבעל רישיון רט"ן שרישיונו מתוקן מנוסח  48.1.1.1 .179

לא צריך להיות הבדל בין בעל רישיון  באופן שונה מיתר בעלי הרישיון. לעמדתנו

 כללי כזה או אחר.

הבקשה  –לעניין הבקשה להוספת פיסקה לנוסח הערבות 

 קבלת ומסמכי המכרז יתוקנו בהתאם. מת

לטיוטת  1מצ"ב נוסח ערבות מעודכן המחליף את נספח ח'

 למכרז. למסמכי הרישיון הכללי שצורפה כנספח ה' 
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בכל מקרה, נבקש לתקן את נוסח הערבות ולהוסיף בו פסקה שאותה דורשים 

הבנקים דבר שבשגרה, בנושא דרישת התשלום בבנק, בנוסח הבא: "על הדרישה 

לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה 

פתוח. דרישה בפקסימיליה, טלקס, דואר אלקטרוני או מברק לא  שבהן הסניף

 תחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זאת".

בנוסף, נבקש לתקן את נוסח הערבות כך שיהיה ברור כי מנין הימים לביצוע 

 התשלום ייספר מיום קבלת הדרישה בפועל בסניף הבנק.

לטיוטת  1מצ"ב נוסח ערבות מעודכן המחליף את נספח ד'

 הרישיון המיוחד שצורפה כנספח ו' למסמכי המכרז. 

וגעת למניין הימים לעניין הבקשה לתיקון נוסח הערבות הנ

 הבקשה נדחית. –לביצוע התשלום 

גובה הערבות הנדרש כבר כיום ממפעיל רט"ן הוא סכום עתק אשר לעמדתנו יש  .48.1.1 .180

 להפחיתו, קל וחומר שלא להעלותו. לפיכך, נבקש כי:

 ןמיליו 30 –)ול  ןמיליו 60יופחת לכדי ₪  ןמיליו 80סכום הערבות של  .1

 פח ה'(. בעמידה בהוראות נס

ובכלל( לצורך הוראות נספח ה'  ןמיליו 12כי לא יקבע סכום נוסף )בסך  .2

₪  ןמיליו 80/60, וזאת מהטעם שערבות בסך 5הספציפיות לפרישת דור 

מהווה ללא ספק אמצעי מרתיע לצורך עמידה גם בהוראות פרישת דור 

5 . 

כי  לעיל לא יתקבל, נבקשכם להבהיר מפורשות, 2לחילופין, היה וסעיף  .3

תהווה עילה למימוש ערבות זו בלבד )כלומר, הסך  5הפרת פרישת דור 

 ₪(.   ןמיליו 12של 

 הבקשה נדחית. 

 הוא נותר ללא שינוי.  –לעניין סכום ערבות הרישיון 

מתייחסת אך ורק  48.1.1.2ערבות הפרישה כמפורט בסעיף 

לדרישות הפרישה כתוצאה מזכייה במכרז זה המפורטות 

וטת הרישיון הכללי )נספח ה' למסמכי בנספח ה' לטי

 עילה תעלה כדי בלבדהפרת דרישות אלה  ולפיכךהמכרז( 

א לטיוטת 95.1, בהתאם להוראות סעיף זו ערבות חילוטל

 הרישיון הכללי.
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מבוקש שלא לדרוש את החלפת הערבות בערבות שתוקפה וסכומה זהים לערבות  48.1.1.1 .181

ונטי יצהיר ויאשר כי הערבות שקיימת הקיימת. במקום זאת המפעיל הרלו

 תעמוד בתוקפה המלא גם ביחס לרישיון המורחב. 

הבקשה נדחית. החלפת הערבות נועדה להבטיח תחולתה 

גם על תנאי הרישיון שיקבעו לזוכה לפי מכרז זה. לעניין 

הבטחת חובות הפרישה ברישיונו של מפעיל קיים זוכה לפי 

מלש"ח בלבד,  12ה מכרז זה תינתן ערבות נפרדת בגוב

הבהרה למסמכי המכרז. ראו  48.1.1.2בהתאם לסעיף 

 .180לסעיף 

מבוקש להפחית את גובה ערבות הפרישה בהתאם להתקדמות הפרישה )לדוגמא  48.1.1.2 .182

מהערבות(. הערבות תופחת  50%הפחתה של  –פרישה  50% -לאחר עמידה ב –

 . 20%במדרגות של 

שה נקבעה מלכתחילה כסכום הבקשה נדחית. ערבות הפרי

נמוך יחסית העומד כנגד חובות הפרישה של בעל הרישיון 

ביחס לכל אבן דרך הקבועה בנספח ב' לרישיון, בפני עצמה, 

 בכל הנוגע לחובות הפרישה לפי תוצאות מכרז זה. 

ומכיוון ₪,  ןמיליו 12הערבות של  דרישת לעניין ביטול הבקשה לא תתקבלו היה 48.1.2 .183

הוא,  וכל אחד מהמפעילים ברשת משותפת אחראי כלפי המשרד לקיום רישיונש

האחרים )ולרבות הוראות נספח ה' לרשיונו(, הרי  בנפרד מהמפעילים המשתפים

 בין תחולק 5 דור פרישת בגין הערבות כי לקבוע סיבה כל איןשעמדתנו היא כי 

נספח ה' שלו,  ראשית, יתכן כי מפעיל משתף אחד יעמוד בדרישות. המשתתפים

, מכך בעוד מפעיל משתף אחר לא יעמוד בהן, הגם שהם משתפים רשת. יתרה

 רשיון בעל כל של הפרה אלא", במשותף"הפרה  איננה' ה נספח הוראות הפרת

 על להפרה זהה שהינה, זו הפרה בגין הערבות כי הגיון כל אין, משכך. עצמו בפני

 הרשיון בקיום השיוויוניות חובת. ממנה נמוכה תהיה, משתף שאינו מפעיל ידי

 כל ידי על הניתנת הערבות כי מחייבת, רשיונם את המפרים על סנקציות ובהטלת

 אינה ברורה. 48.1.2ההפנייה לסעיף 

  ,  הבקשה נדחית.48.1.1.2ככל שהכוונה  לסעיף 

, ערבות הפרישה 167כאמור לעיל במענה להבהרה בסעיף 

מתייחסת אך ורק לדרישות  48.1.1.2כמפורט בסעיף 

הפרישה כתוצאה מזכייה במכרז זה המפורטות בטיוטת 

הרישיון הכללי )נספח ה' למסמכי המכרז( בנספח ה' סעיף 

 (. 4) -( ו3)ב()1.2
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 יוצא פועל איננה בוודאי זו שוויוניות אי, כן על יתר. זהה תהיה, רשיון בעל

, מכך ולמעלה, המשרד שהתווה השיתוף ממדיניות מימוש ולצורך מתוקף הנדרש

לחילופין, יש לקבוע כי במידה ומדובר  .אליה  בסתירה מדתעו אף היא, לעמדתנו

בסכום ערבות משותף לכלל המשתפים, הרי שהוא יהיה גבוה יותר מהסכום 

 הנדרש ממפעיל בודד, שכן הפרתם )המשותפת( תהווה הפרה משמעותית יותר.

רשת  עמידה בדרישות אלה בידי זוכים שהם מפעילים בעלי

משותפת, תעשה בפועל באמצעות בעל רישיון תשתית רדיו 

 סלולרי, עבור כלל הזוכים

נבקש לבטל את ההוראה לפיה הרחבת הרישיון תותנה בפנייה לקמ"ט תקשורת  49 .184

במינהל האזרחי. אין לקשור בין הרישיונות. כריכה בין התהליכים יוצרת חוסר 

מתן שירותי תקשורת באזור יהודה וודאות מהותי, מאחר שתנאי הרישיון ל

 ושומרון לא נקבעו עדיין.

לחילופין, נבקש לקבוע כבר במסגרת הליך המכרז את התיקונים הרלוונטיים 

בקשר למכרז ברישיון למתן שירותי תקשורת באזור יהודה ושומרון, בדרך של 

פרסום של טיוטת הרישיון, ולאפשר למפעילים להגיב על התיקונים. הדברים 

 שים על מנת לאפשר ודאות רגולטורית ומשפטית למפעילי הרט"ן.נדר

 הבקשה נדחית.

מבוקש להבהיר שהגשת התכנית יכול ותיעשה באמצעות ועל ידי התאגיד  50.1 .185

 המשותף )בעל רישיון תשתית רט"ן(, בשם כל המפעילים משתפי הרשת.

 הבקשה נדחית. 

 

גם בתחומי תדרים שאינם  5ירותי דור נבקש להבהיר כי אין מניעה לספק ש 51 .186

מה"ץ. לא סביר שהרגולטור יחסום או יגביל השקת שירותי  3,500-תחום ה

 תקשורת מתקדמים לציבור בישראל. 

בכלל תחומי  5מובהר כי אין מניעה לספק שירותי דור 

התדר של המפעיל במידה והורחב  רישיונו של המפעיל 

, 51.3. כאמור בסעיף 5 באופן המתיר לו אספקת שירותי דור

מה"ץ הוא תנאי להרחבת  3,500הקצאת תדרים בתחום 
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על גבי תדרים שהוקצו  5רישיון כאמור. מתן שירותי דור  

שלא במסגרת מכרז זה, מצריך תיאום מוקדם עם משרד 

 התקשורת.

? במידה וכן, איננו 3,500יתאפשר רק בתדרי  5האם הכוונה היא ששירות דור  51 .187

ניתן יהיה לספק  5בכך כל הצדקה עניינית. מבוקש לקבוע ששירותי דור רואים 

 על גבי כל תדר קיים. 

 .186ראו הבהרה לסעיף 

"? האם הכוונה היא בסוגי 5-מה הכוונה ב"תתי סוג שונים של שירות דור 51.1 .188

 ,Massive IoT)אולטרה פס רחב,  2.3יישומים כלליים כפי שמפורט בסעיף 

Mission Critical) ?או בפירוט שימושים נרחב יותר 

 2.3מפורטים בסעיף  5תתי סוגי השירותים של שירות דור 

לטיוטת הרישיון הכללי  1למכרז, ובהגדרות בסעיף 

 1המצורפת כנספח ה' למסמכי המכרז ובהגדרות בסעיף 

לטיוטת הרישיון המיוחד המצורפת כנספח ו' למסמכי 

 המכרז.

הרשימה? לפי אילו קריטריונים יחליט המנהל לאשר את מה מטרת הגשת  51.1 .189

הרשימה כחלק מתנאי קבלת הרישיון? האם זוהי רשימה המחייבת את המפעיל 

 בצורה כלשהי או מהווה הצהרת כוונות בלבד?

היא  5מטרת הגשת רשימת תתי השירותים של שירות דור 

 לבחון הלימה לתוכנית ההנדסית המעודכנת.

טכנולוגיה ה לא ידוע אילו שירותים יושקו ומתי. השוק בחיתוליו, הבשלב ז 51.1 .190

והתשתיות עדיין בתהליך התפתחות והתגבשות וכלל לא ידועים עדיין יישומים 

, לפיכך יש להמתין להתפתחות השוק. מבוקש ושירותים שונים רבים ועתידיים

 רחב.שלא לקבוע כי הגשת רשימת השירותים הינה תנאי לקבלת הרישיון המו

 . 188ראו הבהרה לסעיף 
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למפעילים  5לספק שירותי דור  5האם תהיה חובה למפעילים שהקימו רשת דור  52 .191

 או אחרים? נבקש להבהיר כי לא תחול חובה כזאת.\וירטואליים ו

יש להימנע מהטלת חובה כזו על מפעילי הרט"ן. כאמור, השוק נמצא ברמת 

פעילות להתקיים לאורך זמן, על אחת תחרותיות גבוהה מדי,  המקשה על המ

. המעבר לרשת זו יכול 5-כמה וכמה לאור ההשקעות הנדרשות להקמת רשת דור

להוות הזדמנות להרגעת התחרות המופרזת ואיזון המחירים בשוק והפחתת 

לאור  חוסר הודאות הרובצת על המפעילים הקיימים בכל הנוגע לכדאיות המכרז.

וירטואליים מונע אפשרות דיפרנציאציה בתמחור בין ניסיון העבר קיום מפעילים 

שירות בדור סלולרי מתקדם לדור סלולרי ישן, ומכאן שבוודאות יפגע ביכולת 

 ההחזר על ההשקעה של המתמודדים במכרז.

נושא מפעילי רט"ן בר"א בכללותו נבחן בעת הזו על ידי 

 משרד התקשורת.

שיון רט"ן בכל הנוגע לחובת מתן שימוש ברשת זוכה בעל רי

בידי מפעיל רט"ן בר"א, על המפעילים לנהוג לפי הוראות 

 חוק התקשורת. 

 

מבוקש להבהיר שלא ייערכו שינויים מהותיים בתנאיו הסופיים של הרישיון  52.4.3 .192

 החדש ביחס לטיוטת תיקוני הרישיון שנכללת במסמכי המכרז. 

 הבקשה נדחית.

והכלכליות של נושא זה, נבקשכם להבהיר במסמכי לאור ההשלכות העסקיות  פרק ו' .193

במכרז לא יוכל לספק  5המכרז שמפעיל רט"ן קיים אשר זכה בתדרי דור 

( במידה והאחרון MVNOלמפעיל רט"ן ברשת אחרת ) 5באמצעותם שירותי דור 

 גה"צ במכרז.  3.5לא זכה בתדרי 

 .191הבהרה לסעיף  ורא 
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כסים את כלל המדינה.  נבקש קביעתכם ביחס האזורים הסטטיסטיים לא מ 55.3 .194

 יש כי היא עמדתנו כי נצייןלמ"ס. ה ידי על יםהאזורים שלא מוגדר שללניקוד 

 .פריפריה כישובי לראותם

מובהר כי לא ינתן ניקוד לאזורים שאינם מוגדרים כאזור 

 סטטיסטי על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

מה"ץ.  700דרי שטחים אלה הם תחת חובת הכיסוי בת

כאמור, מפעיל רשאי לספק בהם שירותים בהתאם לרישיון 

 אך הם אינם יחשבו למניין הנקודות.   5דור 

ביחס לבחינת  והלאה מכאן המחייבים הם 2019נתוני הלמ"ס שכי יובהר,  נבקש 55.3 .195

היקף הפריסה, ולא הנתונים שיכול וישתנו בעת הפריסה בפועל או בעת ביצוע 

היקף הפריסה, וזאת על מנת לייצר אחידות וכן להעניק למתמודדים  בחינת

יכולת לתכנן מראש את אופן עמידתם בהוראות המכרז )ובהקבלה, יכולת 

 המשרד לבחון זאת מראש באופן מוחלט וסופי(.

 הבקשה נדחית. 

קיימת זיקה בין מטרות המכרז לעניין אספקת שירותי דור 

סטיים בהתאם לסיווג לבין מאפייני האזורים הסטטי 5

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זוכה במכרז שיורחב 

יצטרך לעמוד  5רישיונו כך שיוכל לספק שירותי דור 

 5בהוראות רישיונו לעניין השלמת הפרישה של מערכת דור 

, ולערוך התאמות לעניין כיסוי אזור סטטיסטי 3500בתדר 

ל כהגדרתו ברישיון, בהתאם לפרסום העדכני ביותר ש

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

ביחס להגדרה "אזור סטטיסטי" הוסף קישור לפרסום 

 העדכני נכון למועד פרסום המכרז. 
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גם בתחומי תדרים שאינם  5נבקש להבהיר כי אין מניעה לספק שירותי דור  55.3 .196

מה"ץ. כאמור לעיל, לא סביר שהרגולטור יחסום או יגביל השקת  3,500-תחום ה

 י תקשורת מתקדמים לציבור בישראל.שירות

 

 .186ראו הבהרה לסעיף 

נבקש לקבל כבר במסגרת ההליך המכרזי את הגדרת סיווגי אזורי הפרישה, כמו  55.5סעיף  .197

 גם את היקף שטחו של כל אזור, על מנת להבין את משמעות הדרישות ועלותן. 

רזי, שכן הדבר יפגע אין להותיר נתונים כה מהותיים לקביעה לאחר ההליך המכ

באופן משמעותי בוודאות הרגולטורית הנדרשת למפעילי הרט"ן וביכולתו של 

 מפעיל הרט"ן להבין את המשמעות העסקית של הצעות התיחור בהליך המכרזי.

לקבל את מפת לפנות לקמ"ט תקשורת באיו"ש וניתן 

הפריסה הכוללת שטח, סיווגים של אזורים ורשימת 

  .האזורים

נבקש לקבוע ניקוד רלוונטי גם לפרישת המערכת בשטח מוסדי ובשטח פתוח.  55.5עיף ס .198

בנוסף, נבקש לקבל הסבר מדוע הניקוד להגדרות המונחים תעשיה ומתחם 

 ציבורי באיו"ש נמוך יותר משטחי ישראל? 

עבור הסיווגים מגורים,  הואהניקוד הרלוונטי באיו"ש 

 מוסדי ותעשיה בלבד. 

ם נוכח הקביעה כי סך הניקוד באיו"ש ההפרשים נובעי

נקודות, ועל מנת להימנע מתת פרישה באזור  35יעמוד על 

 זה עקב כך. 
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נקודות שבסעיף  ה 500-מ כחלק ימנו Cהנקודות בשטח  35 -שכי יובהר  נבקש 55.5 .199

 הניקוד את הבסיסית ההצעה להגשת עד לקבל נבקש. בהמשך לכך, 55.4

 .כפריפריה נחשב האזור כל כי קביעה או, ש"יו באזורי הסטטיסטי

 הן הנקודות 35הבקשה נדחית.  –לעניין מניין הנקודות 

 .55.4 בסעיף הנקודות 500-ל בנוסף

ראו הבהרה לסעיף  –לעניין הניקוד הסטטיסטי באזור יו"ש 

197. 

סיווגי האזורים ייקבעו ע"י קמ"ט תקשורת ולא  Cבסעיף זה נקבע כי בשטח  55.5 .200

 "י הלמ"ס. נבקש לקבל את הגדרת הסיווגים זמן סביר טרם עריכת המכרז.עפ

 .197ראו הבהרה לסעיף 

לא ניתן להתחייב להיקף ותמהיל שאינו ידוע יש לפרט את כל  –לגבי איו"ש  55.5 .201

טרום הגשת ההצעות והערבות  –המידע הנדרש בנוגע לאיו"ש באופן סביר 

 ו"ש מהניקוד הכולל על הפריסההמכרז, או לחילופין לבודד את אי

 .197ראו הבהרה לסעיף 

202. 7.1.5  ,10 ,

55.9 

 

 

הצעות במכרז התדרים משקפות את הערך הכלכלי של התדרים, בין היתר לאור 

מחויבויות הפרישה כפי שבאה לידי ביטוי במכרז. למחויבות הפרישה יש השפעה 

גם על ההצעות במכרז. מהותית על הכדאיות הכלכלית של רכישת התדרים ולכן 

אין זה סביר לקבוע באופן שרירותי שבעתיד ניתן יהיה לקבוע כל מחויבות אחרת 

ושלמציעים לא תהיה טענה בקשר לכך. המדינה רשאית לקבוע את התנאים בעת 

המכרז וגם אין מניעה שהמדינה תותיר לעצמה מקום לשנותם בהמשך במידה 

ינה יכולה לשנות את התנאים מקצה מסוימת ומוגדרת, אך אין זה אומר שהמד

לקצה לפי שיקול דעתה. אנו מבקשים למחוק את הסעיף ממסמכי המכרז או 

לקבוע שהמדינה תהיה  –לחילופין לגדר את היקף השינויים העתידיים )למשל 

  הבקשה נדחית.  

הפעלת הסמכות המוזכרת בסעיף כפופה לכללי המשפט 

 המנהלי.
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על המחויבות  10%רשאית לעדכן בעתיד את מחויבות הפרישה בתוספת של עד 

 שנקבעה במכרז(. 

מבוקש להבהיר שהגורם המוסמך יהיה חייב לערוך שימוע כמקובל בטרם מתן  55.10+  55.9 .203

 . 5כל הוראה בדבר שינוי היקף הפרישה הנדרש של מערכת דור 

 .202ראו הבהרה לסעיף 

, הדין לכללי כפופה תהיה, זה סעיף סיסב על שתתקבל החלטה כל כי מובהר 55.9 .204

 .  ציבורית רשות ידי על זה מסוג החלטות לקבלת הרלוונטים לאלו ולרבות

 .202ראו הבהרה לסעיף 

נבקש לבטל את הוראות הסעיף. במצב השוק הנוכחי נדרשים מפעילי הרט"ן  55.9 .205

הדרישה לוודאות רגולטורית על מנת לגבש תוכנית עסקית בת קיימא. לכן, 

לויתור מראש על כל דרישה או טענה בעניין הדרישות הרגולטורית שיחולו לעניין 

פרישת המערכת אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות דין בסיסיים, והיא חסרת 

 סבירות או הגיון כלכלי. 

 

 .202ראו הבהרה לסעיף 

ק התקשורת נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף כדי לצמצם את הוראות חו 55.10 .206

וכללי הדין המנהלי. ובכלל כך, כי אין בהוראות הסעיף כדי לגרוע מהחובה 

לקיים שימוע כדין בטרם יבצע שינוי עתידי בתנאי הרישיון או מהחובות 

 לחוק התקשורת. 13הקבועות בהוראות סעיף 

 

 . 307לסעיף וכן ההבהרה  188ראו הבהרה לסעיף 
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, הדין לכללי כפופה תהיה, זה סעיף בסיס על תקבלשת החלטה כל כי, מובהר 55.10 .207

 .ציבורית רשות ידי על זה מסוג החלטות לקבלת הרלוונטים לאלו ולרבות

 .203ראו הבהרה לסעיף 

מיליון  200מה קורה כאשר יש שלושה זוכים זכאים ראשונים למענק? האם  56 .208

 השקלים מתחלקים באופן שווה בין שלושתם?

במקרה המתואר יתחלקו התקבולים  .56.5 סעיף ראו

 המזכים באופן שווה.

נבקש להחיל את המענק הקבוע במכרז על פרישת תשתיות גם בכל הנוגע לפרישה  56 .209

מה"ץ, המשמשים אף הם לאספקת  2,600-מה"ץ ו 700בתחומי תדרים של 

שירותי תקשורת מתקדמים, ומהווים חלק מפסי התדרים במכרז. אין הגיון 

מה"ץ, ויש להחיל גזרה שווה על פרישת  3,500-נק רק לתדרים בתחום הבמתן מע

 כל סוגי התשתיות המתקדמות בהתאם למכרז.

 

 .נדחית הבקשה

 

 

נבקש שלא להגביל את הזכאות למענק באופן הנגזר מסכום מרבי של מאתיים  56 .210

א מיליון, ולקבוע מנגנון של מענק הנגזר מדמי הרישיון שישולמו בפועל, לל

הגבלת סכום, ואף לקבוע מענק מעבר לדמי הרישיון במטרה להביא לעידוד 

 פרישת הרשתות.

 .נדחית הבקשה

211. 56 

 

בהתאם לנספח ט', מכתב ועדת המכרזים לשר התקשורת ושר האוצר בנושא 

 :הפחתת אגרות, נבקש לשאול את השאלות הבאות

 יל חדשלא מצאנו פירוט מלא לעניין האגרות שייגבו בפועל ממפע (1

 6 סעיף. ברורה אינה 56 לסעיף ההפניה – 1סעיף  לעניין

 ועדת המלצת את מפרט המכרז למסמכי ט בנספח

 אגרות לעניין והאוצר התקשורת לשרי המכרזים

רישיון  בעליחדשים  מפעילים, להיתר בין, שרלוונטיות
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למסמכי המכרז מעניק מענקים נדיבים למפעילי  56לאור העובדה כי סע'  (2

רט"ן שיפרסו רשתות, יוצר המכרז הפלייה אינהרנטית בין מי שמפעיל 

 רט"ן לבין זוכה שאינו מפעיל רט"ן.

נוצר מצב בפועל שמפעיל רט"ן, לאור המענקים, לא ישלם אגרות כלל 

לא רק  –וד מי שאינו מפעיל רט"ן )שכן אלו יתקזזו כנגד המענקים( בע

שישלם אגרות, אלא גם ישלם על כל בניית הרשת, ללא כל מענק 

 מהמדינה.

 לאור זאת, נבקש לפטור מאגרה מי שאינו מפעיל רט"ן

מה"ץ ולאפשר   3500-3700נבקשכם להקצות תדרים חינמיים/חופשיים בתחום  

 Citizens Broadband –הקיים בארה"ב  CBRSפעילות בדומה למודל 

Radio Service.על כל רבדיו , 

. קביעת האגרות 5משולב מיוחד לאספקת שירות דור 

מצויה בסמכות שר התקשורת בהסכמת שר האוצר 

    ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 .נדחית הבקשה – 2סעיף  לעניין

 

212. 56.1.6.1 

 

לא הגיע לבשלות.  5בעת הנוכחית, ובעת הקרובה, ציוד הרדיו והאנטנות של דור 

 מול ספקי ציוד הרדיו וספקי אנטנה עולה התמונה הבאה :  מבדיקה שערכנו

  64 אקטיביות זמינות יחידות רדיוT/64R  עבורN-78  תדר(3.5GHz  ,)

 . Q2/2020 -( , הינה רק ב 3480-3800MHzהתומכות בכל רוחב הסרט )

  8 זמינות יחידות רדיוT/8R  עבורN-78  תדר(3.5GHz  התומכות בכל ,)

 . Q2/2020 -( , הינה רק ב 3480-3800MHzרוחב הסרט )

גם בהינתן לוחות הזמנים המוצגים בטענה,  .נדחית הבקשה

 .56אין הצדקה לשינוי המועדים הקבועים בסעיף 
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  32 אקטיביות זמינות יחידות רדיוT/32R  עבורN-78  תדר(3.5GHz ,)

  .Q2/2020 -הינה ב

 Add on -יצרני האנטנות טרם השיקו את פתרון ה, בהיבט האנטנות

radome  ה לתדרי פאסיביות או אקטיביות יחידות הלבשת המאפשר )פתרון- 

3.5GHz דרי העל אנטנה עבור ת- Mid band להשקת הפתרון הינו (. הצפיQ1- 

 .Q2- 2020 לקראת אספקה וזמני  2020

קיים רק לחלק קטן של  Legacy + 5G@3.5GHzפתרון של אנטנה משולבת 

 יצרני האנטנות, וגם אצלם אלו דגמים ראשוניים בלבד.

נמצא בשלבי התהוות. מכיוון שכך, משמעות הדבר שהציוד הרלוונטי עדיין 

נוצרת סתירה בין מציאות זו ובין מערך התמריצים שמפורט במכרז ביחס 

שכן לוח הזמנים של מערך התמריצים  5מוקדי רדיו במערכת דור  250להתקנת 

 שאינו בשל.  5Gדחוף את המפעילים להתקין ציוד עלול ל, תוואופן מדיד

יבשיל לרכישה והתקנה ברבעון השני של שנת על פי הערכות בשוק, פיתוח הציוד 

2020 . 

 3 -ל MOCN 5G -מעבר לכך, בעת הנוכחית יצרן הציוד נוקיה לא תומך ב

 3 -ל MOCN 5G -מפעילים. על פי היצרנים, תמיכה ב 2 -מפעילים, אלא רק ל

, וגם מועד זה לא מובטח, וודאי Q2 2020מפעילים צפויה להיות זמינה רק ב 

לות הפתרון. כמו כן, אחת מהיצרניות ציוד הקצה הגדולות שלא בהיבט בש
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עדיין לא השיקה מכשירים תומכי דור  –חברת אפל  –והמובילות בשוק הסלולר 

רק בהשקת המכשירים הצפויה  5, והציפייה היא שמכשירי אפל יתמכו בדור 5

 .2020במחצית השנייה של שנת 

את החברות לעמדה נחותה  המועדים המוצעים על ידכם במכרז צפויים להכניס

במו"מ מול יצרני הציוד שידעו שהן חייבות להתקין את הציוד בהקדם בכדי 

שיוכלו לקבל את התמריצים, ולכך עלולות להיות השפעות שליליות בכל הנוגע 

ליכולת החברות לנהל מו"מ ולרכוש מהיצרניות את הציוד במחירים נוחים, לא 

גם ביחס להמשך ההצטיידות, שכן  רק בהקשר להצטיידות הראשונית אלא

 מחירי ההתקשרות הראשונית מהווים "עוגן" למחירי ההצטיידות בהמשך הדרך.   

לא יהיה זה נכון והוגן לקבוע את יום הזכאות כפי שמוצע במכרז. לאור כל זאת, 

נבקשכם לאפשר לכל המפעילים להתחרות על התמריצים באופן שוויוני, ולקבוע 

ק זמן חצי שנתי )ולא רבעוני או חודשי(, כך שמדידת שהזכאות תבחן בפר

חודשים החל מהרבעון הראשון של שנת  6הכשירות לתנאי ההנדסי תעשה בכל 

 .   2021ועד לסוף שנת   2021

 אבסולוטים כתאריכים יקבעו לא זה שבסעיף שהמועדים יהיה נכון ,לעמדתנו 56.1.6 .213

 הנסיון. התדרים הקצאת מעת שיקבעו תקופות בעבור החלים כמועדים אלא

, כי יתכנו דחיות בהקצאת התדרים בין בשל התמשכות הליכי המכרז או מלמד

 מסיבות אחרות.

 הבקשה נדחית. 
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ם קבלת הרישיון המתוקן ולא מיום הזכיה מועד הזכאות צריך להתחיל מיו 56.1.6 .214

 .5במכרז, שכן קודם לכן לא ניתן להתחיל ולפרוס אתרים בדור 

נקבעו לא בזיקה למועד  56הבקשה נדחית. המועדים בסעיף 

בו ניתן להתחיל את הפרישה אלא בזיקה למועד בו זוכה 

 קרי במועד הזכייה במכרז. –במכרז יכול להיערך לפרישה 

 בהם תומכת רשת ליבת של קיומה ללא אתרים בפריסת תועלת כל שאין מכיוון 56.1.9 .215

, כי כלל המפעילים המשתפים יחשבו הקובעת, זה שבסעיף להגדרה שבהמשך הרי

(, יש להבהיר כי זכייה במענק אחד זכאי כזוכהכמפעיל כשיר אחד )כלומר, 

בת רשת תתאפשר רק כאשר כלל המפעילים שבהצעה המשותפת הם גם בעלי לי

 כל אחד בנפרד.   –תומכת באתרים 

הזכייה במענק תתאפשר כאשר יתקיים תנאי הנדסי 

לגבי כלל המפעילים  56.1.11לזכאות כהגדרתו בסעיף 

 שבהצעה המשותפת.

 הרישיון דמי כל סך על מבוססים המזכים התקבולים כי, להבהרתכם . נודה1 56.1.10 .216

 .למדינה לשלם הזוכים כל שעל

 דמי לתשלום הזוכים התחייבויות על יתבססו המזכים התקבולים כי, בקש.  נ2

 :בפועל התשלומים על ולא הרישיון

 הקמת לשם הזוכה שמבצע מהשקעות נובעת המזכה לתקבול הזכאות      

 זו. המזכה מהתקבול הנאה לשם, מזורזים זמנים לוחות פי על תשתית

 להבנתנו. המדינה דיי על המובטחת תשואה השגת לשם מתוכננת השקעה

 משכך, לשלם הזוכים כל שעל הרישיון דמי סך על מבוסס המזכה התקבול

 שילם לא אחר שזוכה כך בשל מקופח לצאת ההנדסי בתנאי שעמד זוכה יכול

 מדובר. פחת המזכים התקבולים סך כך ובעקבות, הרישיון דמי את במועד

 לכך לגרום עלול והוא עליו שליטה לזוכה שאין מעניין שנובעת בהפחתה

דמי הרישיון  סךמזכים הם התקבולים ה – 1לעניין שאלה  

 200שיתקבלו אצל משרד התקשורת ככל שהם לא עולים על 

 מיליון שקלים חדשים.

 הבקשה נדחית. – 2לעניין שאלה 

הבקשה נדחית. תשלום דמי הרישיון  – 3לעניין שאלה 

 למכרז. 47יתבצע לפי הוראות סעיף 
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 השקיע בגינה לתשואה זכה לא הוא שכן לשווא היו הזוכה של שהשקעותיו

 .רבים כספים

 תשלום לצורך רבים כספים יגייס שהזוכה בכך הגיון רואים איננו, מכך יתרה     

 המזכים התקבולים מקוזזים באמצעות להיות יכולים אלו כאשר, הרישיון דמי

 (.כאמור ההתניה לותבוט היה יתקיים שלא)צורך 

, והתקבולים המזכים יתבססו על התשלומים תתקבל לא לעיל ובקשתנו .  היה3

  במקרה כיבפועל של כלל הזוכים, נבקש הבהרתכם, 

 התקבולים בהתאם יושלמו, הרישיון דמי את יותר מאוחר במועד ישלם שזוכה    

 . להם תוספת תשולם קרי, המזכים

ליו נכנסה מדינת ישראל בכל לאור מצבו העגום של שוק הסלולר, והפיגור שא 56.1.10 .217

הנוגע להשקעה בטכנולוגיית מתקדמות, אנו סבורים שהתמריצים אשר ניתנו 

במכרז אינם מספקים, וזאת בעיקר בשל העובדה שהקמת הרשתות החדשות 

צפויה להעלות באופן ניכר את ההוצאות השוטפות של החברות, שגם כך נמצאות 

תוכל  5כחית אין וודאות שרשת דור בהפסד או על סף הפסד. במקביל, בעת הנו

לסייע לחברות לייצר הכנסות משמעותיות נוספות שמצדיקות את ההשקעה 

הגדולה שכרוכה בהקמת הרשת. לפיכך, אנו מבקשים שוועדת המכרזים תקבע 

שהתקבולים המזכים בסעיף זה יהיו "סך התקבולים שהתקבלו בפועל אצל 

 הגבוה מבניהם". ₪, ון מילי 200משרד התקשורת בהמשך למכרז או 

 הבקשה נדחית.

 250יתכן מצב שבו כל השותפים לרשת המשותפת עמדו בתנאי הפריסה של  56.1.11 .218

 3500-3800מה"ץ בתדר  60מוקדי רדיו תאיים וכן בהפעלת רוחב פס מינימלי של 

 הטענה אינה נכונה. 
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. 5מה"ץ, אך רק חלק מהשותפים לרשת המשותפת הקימו מערכת ליבה של דור 

, עלול למצוא 5שותף שעמד בכל התנאים, לרבות בהקמת מערכת דור במצב זה, ה

את עצמו נפגע בשל התנהלות השותפים בקשר למרכיב שאינו חלק מהרשת 

המשותפת )הליבה( ואשר לו עצמו אין כל השפעה עליה. תכלית המענק במכרז 

, ועל כן לא נכון לקבוע 5היא לעודד את המפעילים להקדים ולפרוס מערכת דור 

נאים שיפגעו במענק שיכול לקבל אחד השותפים, רק בשל התנהלות שותף ת

 אחר. 

אינו כולל  56.1.11תנאי הנדסי לזכאות כאמור בסעיף 

רכיבים שאינם חלק מהרשת המשותפת  עם זאת נדרש כי 

, לרבות 56.1.11התנאי ההנדסי לזכאות כהגדרתו בסעיף 

יתקיים לגבי כלל המפעילים  מוקדי הרדיו, הפעלתלעניין 

 ברשת המשותפת. 

 

נבקשכם להבהיר את התנאים הבאים המופיעים בסעיף זה וזאת לנוכח  56.1.11 .219

 הנימוקים שבהמשך: 

 צ "מה 60לפעול ברוחב פס של  חייביםהאתרים המבוקשים  250כל  האם

 ?"צגה 3.5 -בתחום הו

 250 משלושת השירותים  להפעיל את אחד חייביםהמבוקשים לא  האתרים

י פ  על, אלא די בהפעלתם 5הרישיון כשירות דור  בטיוטתהמוגדרים 

release 15 .ומעלה 

 בדרישה תוחלף, צ"מה 60 של פס ברוחב האתרים להפעלת הדרישה  .1

 להבטיח יכול המכרזאין צ )לנוכח כך ש"מה 40 של פס ברוחב להפעלה

לעיל ובהמשך  יןשצו כפי, מכך"צ )ויתרה מה 60 של פס ברוחב זכייה

 מפעילים עם ברשת משתתף שאיננו בודד ממפעיל זו דרישה, הדברים

 . (יותר רבים אף קשיים מעלה, אחרים

מובהר  – 5מוקדי הרדיו התאיים במערכת דור  250לעניין 

המוקדים נדרשים לעמוד בתנאי הנדסי לזכאות  250כי כלל 

 מה"ץ. 60הכולל רוחב פס של לפחות 

 5ינוי רוחב הפס הנדרש לשירות דור לעניין הבקשה לש

 הבקשה נדחית. –לקבלת המענק 
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 :נוספות אלו לסעיף זה נבקש הבהרות 56.1.11 .220

)ד( 1.3 –( ו 4)ב()1.2לא ברורה לנו ההתייחסות הקיימת בסעיף זה לסעיפים 

  –בנספח ה' 

 חודש מיום הקצאת 36( מחייבות פריסה מוגדרת עד לתום 4)ב()1.2סעיף  דרישות

כלומר  – 31.12.21התדר. לעומת זאת את דרישות הזכאות יש להשלים עד ליום 

 בתנאי עמידה לדרוש אפשר אי(. 4)ב()1.2לפני המועד לעמידה בדרישות סעיף 

 .מועד באותו להתגשם אמור שלא

 60)ד( אף הן אינן נמדדות במועד בחינת הזכאות, אלא בחלוף 1.3סעיף  דרישות

 דר, והן פועל יוצא של פעילות פריסה ארוכה יותר.חודשים ממועד הקצאת הת

מילה "או" ב השימוש לנו ברור לא כי נציין, לעיל משאלותינו לגרוע ומבלי, כן כמו

 )ולא ו' החיבור(, בין שתי הפניות אלו לסעיפים. 

 יתוקן כדלקמן: למסמכי המכרז  56.1.11סעיף 

מוקדי  250פרישה והפעלה של  –"תנאי הנדסי לזכאות" 

וכן הפעלה של רוחב פס מינימלי  5רדיו תאיים במערכת דור 

מה"ץ ברשת או  3500-3800מה"ץ בתדרים מתחום  60של 

 5באמצעות הרשת המשותפת, לטובת אספקת שירות דור 

באמצעות תחום תדרים זה והכל לפני חלוף המועד האחרון 

 לכשירות למענק." 

דסית לקבלת מענק מתוך התקבולים הסעיף קובע את תנאי הזכאות ההנ 56.1.11 .221

המזכים. לצורך זכאות לקבלת המענק יש צורך להיות "מפעיל כשיר". סעיף 

 מפעילי רט"ן שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישורקובע כי " 56.1.9

 ".הוועדה ורישיונותיהם הורחבו יחשבו למפעיל כשיר אחד

 מבוקש להבהיר:

המכרז ו/או לא הגיש הצעה  כי כאשר מפעיל משתף רשת פרש מן .1

משותפת, יהיו יתר המפעילים שניגשו למכרז זכאים לקבלת המענק 

ככל שלא ניגש אחד המפעילים ברשת  – 1לעניין סעיף 

משותפת למכרז, או ככל שבהפעלת סמכותה של ועדת 

התקיים מצב בו  45.2, 43.4, 26.4רזים לפי סעיפים המכ

נותר שותף )או שותפים( של מפעיל ברשת משותפת 

שפרש/נפסל, והשותף )או שותפים( הנותר זוכה במכרז, 

על זוכה כאמור )ללא השותף שלא  56יחול סעיף 

 השתתף/פרש/נפסל(. 
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אתרים לצורך  250כאשר נפרסו והופעלו באמצעות הרשת המשותפת 

מה"ץ בתדרים ובתנאים כפי  60הפעלת דור חמש וכן הפעלה של לפחות 

 , ללא תלות במפעיל הנוסף.56.1.11שנקבעו בסעיף 

אתרים והפעלה של  250לקבוע כי די בפריסת ובהפעלת בדומה, מבוקש  .2

ברמת הרשת המשותפת, גם אם לא כל  5מה"ץ לצורך שירותי דור  60

 המפעילים עושים שימוש בכל התדרים ו/או בכל האתרים האמורים.

הבקשה נדחית. המענק ניתן לכלל  – 2לעניין סעיף 

ים הזכאים למענק ועל כן נדרשת הפעלה המפעילים הזוכ

 של כולם.

יתקיים גם  56.1.11נבקש להבהיר כי התנאי ההנדסי לזכאות המפורט בסעיף  56.1.11 .222

במצב שבו הפרישה והפעלת התדרים ברשת המשותפת מקיימים את התנאי, אך 

 אספקת השירותים בפועל מעשית על ידי חלק מהשותפים לרשת המשותפת.

יתאפשר רק ככל שאחד המפעילים ברשת משותפת מצב זה 

 .5לא קיבל רישיון חדש שכולל אישור לאספקת שירות דור 

מבוקש לקבוע כי יום הזכאות הקובע לעניין השלמת תנאי הזכאות ייבחן בין  56.1.6 .223

 , ללא חלוקה לשני חצאי שנים ולרבעונים. 31.12.2021מועד קבלת הרישיון ועד 

, ללא 2021זוכים תיבחן רק במהלך החודש האחרון של שנת בהתאם, בחינת ה

בדיקה רבעונית. אם שני מפעילים או יותר יעמדו בתנאי הזכאות עד לתום שנת 

 . 56.5, יחלקו כל המפעילים הזכאים בהתאם לאופן החלוקה הקבוע בסעיף 2021

 ארבעה טעמים מרכזיים לבקשה זו:

שות החברות להשקעה על מנת לפרוס את כמות האתרים המזכה נדר .1

כספית גבוהה. פרק זמן של שנה מאפשר מספיק זמן לחלוקה תזרימית 

של ההוצאה, ויחד עם זאת אינו גורר את הפריסה לאורך זמן ממושך 

 אלא לשנה אחת.

 .214-ו 213הבקשה נדחית. ראו הבהרות לסעיפים 
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כמו כן, תחרות בין המפעילים השונים מי יסיים ראשון במהלך רבעון  .2

שלאחר הקצאת  ולא על פני שנה )ובמיוחד התמקדות ברבעון הראשון

התדרים(, תקטין את כח המיקוח של החברות באופן משמעותי ותגרום 

לייקור מצד ספקי הציוד ובכך תתרום באופן שלילי לתחרות בשוק 

 וליציבות החברות. 

היא חד פעמית. לאחר מכן מבוצעות  5השקעה הראשונית בתשתיות דור  .3

נים המוצע השקעות נוספות על בסיס הפתרון שנקבע בתחילה. סד הזמ

אינו מאפשר בחינה ראויה ויפגע באיכות הפתרון שייבחר ובעלותו, 

 וישפיע לטווח הארוך על השירות שתיתן החברה ועל עלותו.

ומיקומם.  5בנוסף, יש צורך בהיערכות נכונה מבחינת פריסת אתרי דור  .4

במקומות מסויימים יש צורך בהחלפת האנטנה, במקומות אחרים יש 

ם חדשים וכיוצ"ב. כל אלו מצריכים אישורי בניה צורך בהקמת אתרי

והליכים סטטטוריים מול הרשויות. כידוע, תהליכים אלו אורכים זמן 

רב. קביעת לוח זמנים קצר ולא ריאלי לפריסת כמות כה גדולה של 

הן  פחות, להקמת האתרים במיקומים אופטימאלייםאתרים תגרום 

 .ר, ולבזבוז משאבים מיותלמפעיל והן למדינה

בטיוטת תיקוני הרישיון הכללי.  מצוי לא 56.3ההסדר הקובע לפי הוראת סעיף  56.3 .224

נבקש לדעת מתי יפורסם. כמו כן, מאחר שטרם פורסם, יש לאפשר תהליך 

 הבהרות נוסף לכשחלק זה יתפרסם.

וענק לזוכים, תנאי הסדר המענק יכללו ברישיון החדש שי

 במסמכי המכרז. 56בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 

 יתוקן בהתאם: 56.3סעיף 
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בתיקון הרישיון למפעיל רט"ן "תנאי הסדר המענק יפורטו 

 ".שזכה במכרז 

נוסח הסעיף קובע מועד שהחל ממנו ישולם התשלום לזוכים הזכאים. מבוקש  56.7 .225

 ישולם התשלום לזוכים הזכאים.להבהיר מתי בפועל או עד לאיזה תאריך 

תשלום המענק לזוכה זכאי יהיה בהתאם ללוחות זמנים 

 הנהוגים בהתחייבויות לתשלום מצד המדינה.

מבוקש להבהיר האם הכוונה לאחזקה הישירה בלבד במציע או במבנה האחזקות  64.7.2 .226

שאיר עד לבעל השליטה היחיד שאז מבוקש לשנות סיווג פירוט זה לסודי או לה

 למציע להחליט אם חלק זה סודי.

הבקשה מתקבלת. סיווג מבנה האחזקות בהצעה הבסיסית 

למסמכי  64.2יינתן לשיקול דעתו של המציע, לפי סעיף 

המכרז. יובהר כי מידע שלא סומן כסודי, ובכלל כך מבנה 

 האחזקות של המציע, תניח הוועדה לגביו כי הוא אינו סודי. 

 מכרז יימחק.למסמכי ה 64.7.2סעיף 

מבוקש לשלוח מייל עם כל השינויים, ההבהרות ההודעות בקשר למכרז וכיוצ"ב  60.7 .227

גם לכתובת המייל של נציגי החברות, ולא להסתפק רק בהעלאה לאתר 

האינטרנט של המשרד. מדובר בפעולה פשוטה, שתחסוך זמן רב לכל 

ר ובזמן ולא להיות המתמודדים, תמנע תקלות וגם תאפשר למפעילים להגיב מה

 תלויים בבדיקה יומית באתר האינטרנט של המשרד.

 הבקשה נדחית.

 ישונה כדלקמן: 60.7הבקשה התקבלה. נוסח סעיף  .58.2ההפניה בסעיף צריכה להיות רק לסעיף  60.7 .228
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 של מטעמה אחרות הודעות, ותההתייחסות לפני"

 למכרז הקשור אחר מידע כל וכן המכרזים ועדת

. ועדת המכרזים בלבד האינטרנט באתר מויפורס

תהיה רשאית אך לא חייבת לשנות את נוסח הפנייה 

רשאי להסתמך על אין המציע לפי שיקול דעתה. 

משרד , הן, אם נתןשנתו/או בכתב הבהרות בעל פה 

שלא באמצעות הדרך הקבועה לעיל.  וו/או מי מטעמ

לרבות  'דנספח התייחסות לפניות בנוגע לזאת, עם 

 המכרזים שוועדתרק למי  נויים בנספח תופץשי

שגיאה! מקור העבירה אליו נספח זה כמפורט בסעיף 

 ."לעיל 59.2 ההפניה לא נמצא.

ימי עבודה,  21-נבקש לאפשר למציעים פרק זמן סביר, שלא יפחת מ 60.10 .229

 ר ביצוע שינוי במסמכי המכרז.להגשת/תיקון ההצעה הבסיסית לאח

 הבקשה נדחית. ועדת המכרזים תפעל בסבירות והגינות.

נבקש לתקן את הסעיף ולקבוע כי פרטים בדבר מבנה האחזקות מהווים חלקים  64.7 .230

 סודיים בהצעה. 

 .226ראו הבהרה לסעיף 

במכרז לעניין  נבקש לקבוע כי אם ועדת המכרזים תחליט לדחות השגה של זוכה 64.8.2 .231

תאפשר הועדה לזוכה פרק זמן סביר  –בקשתו של גורם אחר לעיין בהצעת הזוכה 

 לערער על ההחלטה לערכאות המתאימות, בטרם יועבר המידע לעיון המבקש.

 ללא שינוי. ועדת המכרזים תפעל בסבירות והגינות.

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

ישיון הרט"ן מכרז מתייחסת לרמסמכי הטיוטת התיקונים שבוצעו בנספח ה' ל 65 .232

למען הזהירות והבהירות, נבקש כי תצורף טיוטה דומה המתייחסת  חברתנו. של

 לנוסח רישיון הרט"ן שלנו.

 הבקשה נדחית.

אגרות התדרים החלות על תדרי הסלולר. אמנם על פניו נראה כי  מבוקש לבטל 66 .233

צורך המכרז מבקש לטפל בכך, אך הדבר נעשה באופן חלקי ומצומצם בלבד. יש 

בשינוי תפיסה עמוק ורוחבי בכל הנוגע לגביית אגרות התדרים משחקני 

הסלולאר. אין להסתפק עוד בהנחות מדורגות ומוגבלות לשנים מעטות, אלא יש 

להביא להפחתה דרמטית של אגרות התדרים על כלל התדרים המשמשים את 

ז. זאת, מפעילי הסלולאר, ולא רק על תחומי התדרים שנקבעו לעניין זה במכר

 במקביל להצבת יעדי השקעה בתשתית כפי שמופיע במכרז.

המצב הנוכחי מעדיף שיקול תקציבי שולי למדינה על חשבון יציבותה ופיתוחה 

 של תשתית תקשורת לאומית חיונית.

לבצע פעולות משמעותיות במבנה השוק  מבוקשלצד הטיפול באגרות התדרים, 

ה מצד אחד ובהשקעות התשתית הקיים ולהפכו לכזה התומך בתחרות בריא

הנדרשות מן הצד השני. על הרגולטור לעודד מיזוגים אפשריים ולהפחית באופן 

 משמעותי את הנטל הרגולטורי החל על מפעילות הסלולר.

בכלל כך נבקש לקבוע מראש הקלות רגולטוריות בתחום התכנון והבנייה. דומה 

עילי הסלולאר בהקמת כי אין צורך להרחיב על הקשיים העומדים בפני מפ

 5רשתות בכל הנוגע להיבטי התכנון והבנייה. פריסת התשתיות בטכנולוגית דור 

צפויה להעצים קשיים אלה, בשל הצורך לפריסת כמות גדולה יותר של אתרים 

נושאים שלא הוסדרו במכרז זה ולדעת  הבקשה נדחית.

משרד התקשורת יש מקום להסדירם, יטופלו במהלך 

 עבודתו השוטפת של המשרד, מחוץ למסגרת המכרז.
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ביחס לרשתות סלולאר מהדורות הקודמים, ולפיכך יש לקדם בדחיפות הקלות 

 רגולטוריות גם בתחום זה.

ימי עבודה, לפני מועד  30מבוקש לקבוע תאריך שיאפשר זמן סביר, ולכל הפחות  'נספח ט,66.3 .234

כרזים לשרי התקשורת חור, לקבלת תשובה למכתבו של יו"ר ועדת המישלב הת

והאוצר בדבר הפחתת אגרות התדרים. במילים אחרות, יש להתאים את מועדי 

ימי עבודה לאחר אישור ועדת הכלכלה למתווה ההנחות  30המכרז כך שיאפשרו 

 באגרות התדרים.

 הבקשה נדחית.

235. 66.3 ,66.5 ,
 נספח ט'

תר בשיקול האם מתן הנחה משמעותית באגרות התדרים הינו נתון מהותי ביו

 לגשת למכרז.

על פי מסמכי המכרז, אין כל ביטחון שתינתן ההנחה )הן זו המומלצת בנספח ט' 

והן זו המתייחסת למענק הפרישה(. וודאות זו הינה קריטית למפעילים בהחלטה 

 האם לרכוש תדרים וכמה מהם לרכוש.

הוות מעבר לכך, לאור המצוקה בשוק, ההנחות המפורטות בנספח ט' אינן מ

הקלה מספקת עבור החברות והן מצומצמות למדי )בפרט בהתייחס לעובדה כי 

 –למרות בקשות חוזרות ונשנות, אגרות התדרים בישראל עודן יקרות מהותית 

גם בהשוואה עולמית, וכן לאור גובה ההשקעה הנדרשת בפרישה וברכישת 

דורש תהליך התדרים(. מודל תשלומי אגרות התדרים בבסיסו בעייתי ומיושן, ו

תיקון. במקום תיקון מקיף, ההנחות במכרז מייצרות הקלה זמנית וחלקית בלבד 

 לבעיה.

שה נדחית. הבקשה אינה בסמכות וועדת המכרזים. הבק

רמת הוודאות היא כמפורט במסמכי המכרז ובכלל כך 

, ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת 66.3בסעיף 

 ההצעה.
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נבקש כי לשם הוודאות עבור החברות, יובטחו הקלות שוות ערך לפחות להנחה 

באגרת התדרים המבוקשת בנספח ט', במידה וזו לא תאושר או תאושר בחלקה. 

 האם יש כוונה להבטיח הקלות כאלה?

, ככל שיהיו, לא יהווה תנאי לתיקון 13נבקש לקבוע כי יישום דרישות לפי סעיף  66.4 .236

 למכרז. 56לפי סעיף  5ענק לפריסת דור הרישיון או קריטריון לזכאות למ

 אין שינוי במסמכי המכרז.

לחוק התקשורת,  13מובהר כי עמידה  בהוראות לפי סעיף 

ככל שינתנו, לא אין בה כדי לשנות את  "הגדרת התנאי 

למסמכי המכרז.  56.1.11הנדסי לזכאות" כאמור בסעיף 

אולם מובהר בנוסף כי אין באמור כדי לקבוע כי עמידה 

לחוק התקשורת ככל שינתנו, לא  13בהוראות לפי  סעיף 

 יעשה במסגרת תיקון רישיון. 

אין כל הצדקה שלא לאפשר למפעיל לחזור בו לאחר הגשת ההצעה הבסיסית  68.1.1 .237

ולחלט לו את הערבות. בשלב זה טרם נחתם הסכם הצעה משותפת וטרם התבצע 

 או למי מיתר המשתתפים./הליך התיחור, כך שלא נגרם כל נזק למשרד ו

 6הבקשה נדחית. ראו גם סדר שלבי המכרז כמפורט בסעיף 

 למסמכי המכרז.

קבלת רישיון באיו"ש אינה תלויה רק במפעיל אלא גם במנהל האזרחי. מבוקש  68.1.6 .238

לקבוע כי ככל והמפעיל לא קיבל רישיון באיו"ש מקמ"ט תקשורת, שלא מסיבות 

היה לחלט את הערבות שהגיש ו/או להטיל עליו סנקציה התלויות בו, לא ניתן י

 כלשהי.

הבקשה נדחית, ואולם אין באמור כדי לגרוע מסמכות ועדת 

המכרזים לשקול כל מקרה לגופו, ומחובתה לפעול בהגינות 

 ובסבירות.
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נבקש, כי עילת החילוט הנדונה תעודכן בהתאם להתחייבות הרלוונטית שבמכרז  68.1.6 .239

נייה לקמ"ט לקבלת רשיון. אין להתנות את ההליך נשוא המכרז חובת פ –

בהחלטה של רשות השייכת למערכת משפטית מקבילה, הפועלת במסגרת 

נסיבתית שונה, שאינה הכרחית לשם הוצאה לפועל של התחייבויות נשוא 

 הרישיונות שבמכרז, ושאין למפעיל כל שליטה על החלטותיה.

 .238 ראו הבהרה לסעיףהבקשה נדחית. 

. הסעיף קובע כי ועדת המכרזים תוכל לחלט את 68.1.6נבקש למחוק את סעיף  68.1.6 .240

ערבות המכרז, כולה או חלקה, במקרה שבו זוכה במכרז לא קיבל מקמ"ט 

תקשורת במנהל האזרחי רישיון למתן שירותי תקשורת ולא הוקצו לו תדרים 

 באיו"ש לצורך כך טרם מועד פקיעת הערבות.

ר בעילה שקיומה אינו תלוי במציע אלא בקמ"ט איו"ש, ויתכן כי לא יוענק מדוב

למציע רישיון במועד הנדרש בשל נסיבות שאינן תלויות במציע. לכן, אין לקבוע 

 עילה זו כעילה המאפשרת חילוט של ערבות המכרז, כולה או חלקה.

 .238ראו הבהרה לסעיף הבקשה נדחית. 

 הבקשה נדחית. עקב מעשה או מחדל של המציע".מבוקש להוסיף " 68.1.7 .241

ולקבוע כי הפרה של מפעיל רט"ן אחד לא תביא  68.2נבקש לשנות את סעיף  68.2 .242

 לחילוט ערבות המכרז של מפעיל אחר השותף לרשת.

אין כל הצדקה לחלט את ערבות המכרז במקרה בו לא חל כל פגם במעשיו של 

ע לא ידע ולא יכול היה לדעת או למנוע את מציע מסוים, קל וחומר כאשר המצי

 המעשה/מחדל שבגינו חולטה הערבות.

חית.  מפעילי רט"ן בעלי רשת משותפת שהגישו הבקשה נד

הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור הוועדה, מגישים 

 36.16 -. ו26.1.1, 3.45הצעה אחת, וראו לעניין זה סעיפים 

למסמכי המכרז. ההצעה הבסיסית כוללת ערבות אחת 

 בהתאמה.
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, הדרישה להגשת ערבות מכרז משותפת מטעם 28.1כפי שפורט לעיל לעניין סעיף 

מספר בעלי רשת משותפת עלולה להקים קשיים רבים מול הגופים הפיננסיים, 

 .68.2וגם מסיבה זאת יש לתקן את הוראת סעיף 

הודעה כאמור לנציג  מבוקש לקבוע כי במקרה של מפעילים משתפי רשת, תימסר 70.1.2 .243

 של כל אחד המפעילים ולא רק לנציג אחד של הקבוצה.

 הבקשה נדחית.

הקביעה לפיה מועד קבלת המסמך ע"י הועדה יהיה רק במועד שבו תישלח  70.3.2 .244

הודעת הועדה אינה סבירה ככל שמדובר בהודעה שאינה אוטומטית ועלולה 

ע פעולה מסוימת למרות שבפועל לגרום לכך שמציע מסוים יאחר את המועד לבצ

 עמד בו.

 הבקשה נדחית.

נא הבהירו מה מהות המו"מ המדובר, אם המכרז מבוצע באופן שקוף ופתוח  73.1 .245

 והמחיר נקבע בהתאם לנוסחה שנקבעה מראש.

הסעיף קובע זכות בלבד של ועדת המכרזים אם וככל 

שתמצא שהנסיבות המיוחדות שנוצרו מצריכות קיום משא 

 מתן.ו

 4'טופס ב .246
בפרק ב' 

 לטופס

ההצעה )עמוד 
 1( וטופס ד'99

בפרק ב 
לטופס 

ההצעה )עמוד 
110) 

שגוי כיוון שאינו עוסק  4מדובר בשני תצהירים על אותו נושא. נראה שטופס ב

 בנושא הרלבנטי לו.

 

 הבקשה מתקבלת. 

מתוקנים של טופס  קבציםההבהרות מצורפים  לקובץ

 טופס כך ובכללב' למסמכי המכרז(, ההצעה בסיסית )נספח 

 .1'ד וטופס 4'ב

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

247. Appendix 

E ,'נספח ב ,
פרק ג', סעיף 

 .ג.5

. נבקשכם לאפשר גם אספקת המידע Arcview -מערכות החברה אינן תומכות ב

 , כפי שעשינו כל השנים.Textאו בפורמט  MapInfo (TAB, TAB)בפורמט 

על ידי המערכת  אלה לא נתמכים ים פורמטהבקשה נדחית. 

שבשימוש המשרד. עם זאת המערכת שבשימוש המשרד 

 תומכת במגוון רחב של פורמטים כמפורט בקישור: 

-us/arcgis/products/arcgis-https://www.esri.com/en

formats-interoperability/supported-data  

תקנות  .248
התקשורת 

)בזק 
ושידורים( 

)תדרים 
למיתקני 

גישה 
ת אלחוטית(,

 2002-ב"שס

וזאת  703-748א( כך שתחום תדרים לקליטה יהיה 1)1 תקנהנדרש לתקן את 

 736וזאת במקום  758-803ותחום תדרים לשידור יהיה  "ץמה 736עד  698במקום 

 מה"ץ; 791עד 

הבקשה המוצגת בהבהרה מבוססת על הנחה שגוייה של 

מה"ץ. החלוקה  700 -חלוקת פסי התדרים בתחום ה

" אליו 1" ולא ל"אזור 3המוצגת רלוונטית ל"אזור 

למסמכי המכרז(, ומכל  7.2משתייכת ישראל )ראו סעיף 

 מקום תיקון התקנות אינו בסמכות ועדת המכרזים.

 בטופס' ג פרק .249
 עהההצ

 הבסיסית
' ב)נספח 

 למסמכי
עמוד  (המכרז

, סעיף 106
1.2- 

 

ולכן  מסווגים הינם הכספיים נתוניה אשר וגלובלית פרטית חברה היא חברתנו

  לא נוכל לחשוף את הדוחות הכספיים של החברה.

 נוכל לספק אישור רואה חשבון עבור כל נתון כספי שנתבקש לאשר.

 

 הבקשה נדחית. 

ומת ליבם של המבקשים לסעיף הוועדה מפנה את תש

למסמכי המכרז לפיו מידע המתייחס להון העצמי  64.6.1

 אליו ביחס ויחולו ,מההצעהשל המציע מהווה חלק סודי 

 .המכרז במסמכי המתאימים הכללים

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-data-interoperability/supported-formats
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-data-interoperability/supported-formats


  
 
 
 
 

נספח ב'  .250
למסמכי 

המכרז עמוד 
 1סעיף  69

בקלסר הראשון, נבקש לוודא כי תוכן העניינים כולו יפורט  –לגבי תוכן העניינים 

 גם עבור הקלסרים האחרים.

ספריות הכוונה, מכיוון והמענה אמרו  5נבקש להבהיר אלו  – 1.4לגבי סעיף 

 פרקים 4לכלול 

ד' יפורט בקלסר -תוכן עניינים כללי לרבות לפרקים ג' ו

 הראשון.

בפרק א' בנספח ב' למסמכי המכרז יתוקן  1.4סעיף 

 כדלקמן:

ההצעה הבסיסית, כמפורט ההעתקים האלקטרוניים של "

 לארבע של חלק ב' להלן, יחולקו  1.1.4 – 1.1.2 בסעיפים

ספריות, בהתאם לפרקי ההצעה לפי סידרם. כל ספריה 

)ובהתאם לכללים שלהלן אם נדרש גם  PDFתכיל קובץ 

( ובו תשובת המציע לפרק הרלוונטי )לרבות Wordקובץ 

ים לפרק תוכן העניינים( וכן קובץ נפרד ובו כלל הנספח

 ".PDFבפורמט 

נספח ב'  .251
למסמכי 

המכרז, עמוד 
 8 -ו 7, סע' 84

 הבקשה התקבלה. תהיה ל"מציע או בעל שליטה" 8 -ו 7נבקש שההתייחסות בסעיפים 

לפרק ב' בנספח ב' של מסמכי המכרז )טופס ההצעה  1סעיף 

 הבסיסית( יתוקן כדלקמן:

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

בעל  המציע או. האם 7 

 הקים את  במציעהשליטה 

 הפרוייקט? 

נא לציין מתי החלה  –אם כן 

 ההקמה ומתי הסתיימה

 

בעל  המציע או. האם 8

לא הקים את  במציעהשליטה 

נא לתת  –הפוייקט אלא הפעיל 

תיאור כללי של תפקידו של בעל 

השליטה בהפעלת בפרוייקט, 

 וכן מתי החל בתפקיד זה.

 

' ב נספח .252
 למסמכי

עמוד  המכרז
, טופס 101

 6ב'

, בהצהרה, 2י נושא משרה שהוא אזרח זר, נוודא כי ניתן להשמיט את סעיף לגב

 ובהתאם לכך לשנות את המיספור של כל השורות שלאחר מכן

 נספח ב' למסמכי המכרז יימחק.  6בטופס ב' 2סעיף 

 .6מצ"ב נוסח מתוקן של טופס ב'

 נספח ט' .253
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 

נבחן ביחס  CAהבקשה נדחית. התנאי הנוגע להפעלת  :         להפחתה כתנאי מינימאלי פס רוחב

  .לקבוע אמות מידה שונות הצדקה איןלרשת כולה, כך ש

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

יושב ראש 
ועדת 

 המכרזים
 .4 סעיף

 "צמה 45 של מינימלי פס רוחב נטען כי התנאי לתוקף ההנחה  הנוגע לדרישת

מפעיל שאינו מצוי ברשת יוצר אפלייה, חוסר שיוויון והעדר הוגנות כלפי 

הקריטריונים ההנדסיים לתוקף ההנחה יחולו עליו בלבד בעוד מאחר שמשותפת 

ברשת משותפת ישאו בהם ביחד, והדבר מייצר דה פקטו נטלים  שבעלי רישיון

 לחברה שונה מידה אמת זה בהקשר שתקבע נבקש, לפיכך .שונים לקבלת ההנחה

 לעניין"צ מה 45 במקום"צ מה 35: רשתות שיתוף של במסגרת מצוייה שאינה

שצויין בהבהרות  כפי –בדרישות הרשיון   60 במקום"צ מה 40 -ו"ל )המנכ מכתב

 (. עיל המתייחסותל

ההפחתה באגרות תדרים במכתב האמור היא הטבה 

במסגרת מודל תמרוץ בהתאם למטרות המכרז ובהן שדרוג 

ושיפור הרשתות ויצירת סטנדרט לשירות סלולרי פס רחב 

 רחב. בהיקף נ

 נספח ט' .254
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
 המכרזים

 .4סעיף 

 :                                                            .להפחתה כתנאי אתרים כמות

לשם השגת ההפחת ת הוספת התדרים נדרשבהם סבורים כי מספר האתרים  אנו

אינו הולם תוכנית כלכלית סדורה והגיונית  בשיעורי האגרות הינו מחמיר ביותר,

של מתווה ההשקעות במערכות התדרים החדשים, ואינו קורלטיבי לביקוש מצד 

ולא פחות המנויים. בחינת הביקוש בשוק, כמו גם מצבן הכלכלי של החברות, 

אינם מכך, הקושי הידוע הקשור בהוספת הציוד הנדרש על גבי האתרים, 

שתקדים את זמנה ותנסה "לחנך את השוק".  מצדיקים בשלב זה השקעה

 מוקדמות השקעות לביצוע עידודבגדר  להיות אמורהפחתת שיעור האגרות אינו 

 כלל יתקשו שבלעדיו אלמנט, השעה צורך אלאמדי שאין בהן כל תועלת לציבור, 

 .יותר מתונה השקעות במסגרת גם חדשות במערכות להשקיע"ן הרט חברות

אתרים בשנה הרביעית אינה תואמת את המציאות  1800על כן, הקמת  יתר

הוספת הטכנולוגית, את תנאי הארץ או את הביקוש לשירותים. אין צורך ב

מספר כה עצום של אתרים. חברות הרט"ן ב התדרים )על הציוד הנדרש לשם כך(

הבקשה מתקבלת חלקית. מספר האתרים בשנה הרביעית 

 אתרים. 1,500-יופחת ל

לשר התקשורת  המכרזים ועדת ראש יושב של עדכון תפניימצ"ב 

 .ולשר האוצר

 יתוקן כדלקמן: לנספח ט'  4סעיף 

 :בשנה הרביעית

מוקדי רדיו תאיים ברשת של בעל הרישיון  1500לפחות  (1)

המאפשרים אספקת שירותי רט"ן באמצעות שימוש בתדרי 

 מה"ץ באתר קצה; 45רדיו ברוחב פס מצטבר של 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

מחוייבות בימים אלו בתכנון יעיל, מדוייק וחסכני לשם השגת איכויות ברשת 

ה. לשם השגת יעדים אלה )כולל השגת כיסוי ברמה טובה מאוד( ורמת כיסוי טוב

כמות לבצע פעילות זו באתרים, מה גם שאין אפשרות מעשית  1800 -אין צורך ב

כה ניכרת של אתרים בהתחשב בקשיי הרישוי, עויינות הציבור ותנאי הגנת 

 שירותים אספקת לשם הנדרש מן בהרבה גבוה רף בהצבת מדוברהסביבה. 

 לבצע בעידודן"ן הרט חברות את להכשיל כדי בה ויש המנויים לקהל מעולים

 .ההפחתה קבלת לשם נדרשות שאינן השקעות

 .50% -ב יופחתו ההפחתה להחלת הקריטריונים כי, נבקש, לפיכך

 לאיכות בהתאם)מופחתים(  דיפרנציאלים פריסה תנאי לקבוע יש, כן כמו

 אינם הפלסטינים המפעילים עם בשותפות המצויים שהתדרים מאחר, התדרים

 השטח צמצום לאור, אתרים ליישום הדרישה בהיקף כה רחב של מתאימים

 .לפריסה הניתן האפקטיבי

נספח ה'  .255
למסמכי 
המכרז 

 כללי( שיוןיר)
+ 10עמוד 

נספח ט': 
יושב מכתב 
ועדת ראש 

 המכרזים

מיתקן אלחוטי הפועל בתדרי ההפעלה של מערכת  –גדרת "מוקד רדיו תאי" ה

הרט"ן והמשמש ליצירת קשר רדיו בין יחידות ציוד קצה רט"ן שברשות המנויים 

 באיזור הכיסוי שלו לבין מרכזת הרט"ן; 

 האם כוונת ההגדרה היא לתא סלולארי )סקטור(, או לאתר סלולארי?

 45ו אתרי  3500נספח ט לגבי כמות אתרי השאלה הנ"ל נובעת מהדרישות מ

מה"ץ הינה דרישה ישימה, בעוד דרישה ל  45-סקטורים ב 1800דרישה ל  –מה"ץ 

  .289ראו תשובה להבהרה בסעיף 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

מה"ץ אינה ישימה ומעקרת מתוכן את מתן ההנחה. לפיכך  45-אתרים ב 1800

 מבוקש לשנות להגדרה הבאה, על מנת להבהיר העניין:

קן אלחוטי הפועל בתדרי ההפעלה "מוקד רדיו תאי" תא סלולארי )סקטור( מית

של מערכת הרט"ן והמשמש ליצירת קשר רדיו בין יחידות ציוד קצה רט"ן 

 שברשות המנויים בסקטור הכיסוי שלו לבין מרכזת הרט"ן;

 נספח ט' .256
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
 המכרזים

 .4סעיף 

 : להפחתה כתנאי 3 דור בתחום דריםהת פס רוחב הקטנת

)וכן דור  3סבורים, כי על המשרד לקבוע יעדים ברורים לסגירת רשתות דור  אנו

ועד למועד זה להמנע מלהכתיב למפעיל את היקפי השימוש בכל דור טכנולוגי ( 2

ביחס למצאי התדרים שברשותו. לכל מפעיל האחריות לספק שירות נאות 

ני מצאי התדרים שבידו ומאפייני השימוש, והוא ללקוחותיו בהתאם למאפיי

עושה כן לפי מיטב שיקול דעתו המקצועי, שאין אנו סבורים שעל המשרד 

 שאף וקטגורי, ובאופן אחיד באופן אפריורית להחליפו לא בוודאילהתערב בו, 

 .למנויים הניתן בשירות לפגיעה לגרום יכול

 בתשתיות ההשקעותעידוד  שמטרתן ההטבות את להתנות אין שלדעתנו מכאן

 יש היותר ולכל, 3 דור ברשת השימוש בהפחתת החדשים לתדרים המיועדות

 .                                                                                                          של הרשת לסגירתה מאוחר מועד לקבוע

 על גם במאוחד לחול עליהעינה, לעמדתנו, , היה ודרישה זו נותרת בלחילופין

 5 על יעלה לא 3-ו 2  דור עבור לשימוש התדרים פס שסך קרי, 2 דור שירותי

 להסטת השקעות ותבצע עצמה תגביל חברתנו כי, הדעת על יעלה לא. צ"מה

 הבקשה נדחית. 
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 זה מצורך יתחמקו לה שהמתחרים בעוד החדשות לרשתות המנויים תעבורת

 .2 דור רשתות ותבאמצע הטלפון שיחות לעניין

 נספח ט' .257
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
 המכרזים

 .4סעיף 

 כתנאי להפחתה:  VOLTEהשימוש בטכנולוגיית  היקף

 

 רשת פר ולא מפעיל פר, נבקש הבהרתכם כי מדידת השימוש תעשה ראשית

יידרש לעמוד )כלומר, שכל מפעיל  כאשר עסקינן ברשת משותפת – משותפת

 הקבוע, ביחס למנוייו הוא(. VOLTE –באחוז שיחות ה 

, במלואו הבשיל וטרם יחסית חדש בארץ VOLTE בטכנולוגיית השימוש, שנית

 בשנתיים, נכון לא. שיחות –ביותר  הבסיסי לשירות משמשת הטכנולוגיה כאשר

על  חותלקו של מדי גדולה לכמות קריטי בשירות תקלה סיכוני להגדיל, הקרובות

 המפעילים לאחד שהיו יצוין. בטכנולוגיה זו שימוש להאיץ המפעילים דחיפת ידי

 את לשנות לפיכך, יש. זה בשירות מהותיות תקלות האחרונה שנה בחצי בארץ

 . 25%: שנייה לשנה, 10%: ראשונה לשנה: הספים

מה"צ  700 -תלוי כמות ואיכות תדרי ה הוא VOLTE -, היקף השימוש בשלישית

רשות המפעיל. לא הגיוני להפעיל קריטריון זהה על מפעילים שהרכב התדרים שב

על כן, יש לבצע  אשרשלהם, כפי שהמכרז מאפשר, אינו זהה ואף שונה במובהק. 

 "ל. הנ יטריוןעל פי הקר הנדוניםדירוג בהיקפי השימוש 

נבחן  VOLTEהתנאי הנוגע להיקף השימוש בטכנולוגיית 

 ביחס לשיחות ברשת המפעיל ולא ביחס לרשת המשותפת. 

 הבקשות נדחות. –לעניין יתר הבקשות 
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מצריך תמיכה בציוד הקצה, על המשרד לחייב  VoLTEרביעית,  שימוש בשרות 

קח שציודי הקצה החדשים המיובאים לארץ תומכים ומוגדרים נכון לעבודה ולפ

 .VoLTEבשירות 

 נספח ט' .258
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
 יושב ראש

ועדת 
 המכרזים

 .6סעיף 

סבורים, כי אין כל הגיון לקבוע תעריפי אגרות זהים לתדרים המצויים  אנו

ולתדרים שאינם מצויים בשיתוף. בפועל, יכולת  אחריםבשיתוף עם מפעילים 

נמוכה בהרבה,  היאמפעילים זרים  עםהניצול של היקף התדרים שבשיתוף 

יתוף ואיכותם הבלתי ידועה אין של התדרים בש הנמוכה הניצולת רמת ולנוכח

בצורה ניכרת את  להפחית, יש למצערבגינם,  תדרים אגרת לגבות מקוםכלל 

 שיעור האגרות לגביהם. 

 הבקשה נדחית. 

 נספח ט' .259
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
 המכרזים

 4סעיף 

בר דורשים הקמת שרת הרשאות מיוחד, שעו מכשירי הסלולר מרבית יצרני

(. זהו  שרת שאליו ניגש המכשיר Entitlement Server) תהליך אישור מולם

 לחפש ולהוריד הגדרות מתאימות עם הפעלתו.

יצרני המכשירים ובעיקר אפל, לא מעניקים הרשאות וגם לא משתפים פעולה 

לפיכך  טכנולוגית כלשהי עם מפעילים שאינם מוכרים או מפיצים את מכשיריהם.

רת ציוד קצה לא תוכל לעמוד ביעד זה. יש להקל או להסיר חברה שאינה מוכ

 תנאי זה.

מדובר בסוגיה שאינה טכנית, הסוגיה נובעת מהחלטה 

 עיסקית של החברה בנושא מכירה/ שיווק ציוד קצה.

יחד עם זאת, בפני החברה עומדות מספר אפשריות לתת 

מענה טכני לאספקת השירות,  לרבות הפעלת  גרסה גנארית 

 או ביצוע הליך עיסקי לאספקת השירות. VoLTEל 

 -ו 1ג' נספחים .260
נוסח  – 2ג'

ערבות 

 מתקבלת בחלקה.  הבקשה .אלו מעין בערבויות כמקובל, הערבות והמחאת הסבה על איסור להוסיף נבקש

 .מתוקנים 2'ג -1'ג נספחים"ב מצ
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בנקאית/ביטו
 חית

 בסניף ידני באופן המקורית הערבות במסירת יבוצע הערבות מימוש כי נבקש כן

"ב וכיוצ"ל דוא, בפקס למימוש בקשה. וקפהת פקיעת למועד עד, הרלוונטי הבנק

 .תכובד לא

 

 נספח ט' .261
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
 המכרזים

החזר האגרות מתבצע על סמך נתוני סוף שנה, בעוד תשלום האגרות הינו רבעוני. 

 ה כלשהי במהלך השנה, וכיצד תחושב? מבוקש להבהיר האם תחול הנח

שנים(?  4כמו כן, מה יהיה הדין לאחר "תקופת ההנחה" כהגדרתה בנספח ט' )

 האם תחול הנחה כלשהי לאחר מועד זה?

לנספח ט', בעל הרישיון ישלם במהלך  5בהתאם לסעיף 

השנה תשלום רבעוני מופחת )לאחר ההנחה(. במידה 

תנאים ההנדסיים הוא ויימצא כי בעל הרישיון לא עמד ב

 החזר בעד ההנחה( בשנה העוקבת.  –ישלם את ההפרש )קרי 

 נספח ט' .262
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
 המכרזים

 3 סעיף

המכתב מפרט מספר תנאים לקבלת ההנחה באגרות, שכל אחד מהם דורש 

ים ועמד משאבים לא מעטים. על פניו, ייתכן מצב בו מפעיל השקיע משאבים רב

האם  בחלק הארי של התנאים, אולם לא הגיע לסף הנדרש באחד התנאים. 

מה דינו  לצורך קבלת הנחה כלשהי יש לעמוד בכל התנאים המפורטים במכתב?

 האם תישלל זכותו להנחה כלשהי?  –בלבד  של מפעיל שעמד בחלק מהתנאים

סויים נוכח יצויין כי המנגנון הקיים מתמרץ מינימום השקעה כאשר מפעיל מ

לפיכך יש לקבוע מתן הנחה יחסית  שאינו מסוגל לעמוד באחד התנאים. מראש

 על בסיס אחוז העמידה ביעד. 

 הבקשה נדחית.

 נספח ט' .263
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 

הינו  VoLTEתנאי הסף לקבלת ההנחה המתייחס לאחוז תעבורה בטכנולוגיית 

פריפייד, עם ציוד קצה שאינו  10%-חרדים וכ 20%פשרי: בשוק יש כ בלתי א

כמו  .postpaidמכשירים לא תומכים למנויי  40%בנוסף יש כ  .VoLTE-תומך ב

 הבקשה נדחית. 
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יושב ראש 
ועדת 

  המכרזים
 4סעיף 

כן גם במכשירים תומכים נדרשות גרסות ספציפיות פר מפעיל שלא תמיד 

וגם מתוך אלו  30-40%הינו  VoLTEזמינות. לכן הפוטנציאל המקסימאלי ל 

משתמש יש שליטה באם להפעיל או להפסיק את השירות בלחיצה פשוטה ל

צפוי שרק כמחצית יפעילו, כלומר פוטנציאל  30-40%-במכשיר הטלפון. מתוך ה

 .  20%-15%מקסימלי 

 על מנת שתהיינה סבירות וישימות. ,יש להפחית את הדרישות בכל שנה בהתאם

 נספח ט' .264
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
  המכרזים

 4סעיף 

 . VoWiFiניתן במשותף עם  VoLTEהשירות 

בחישוב האחוזים, כפי שמופיע בתכנית  VoWiFi-פיכך, יש להכליל את הל

יהיה  VoLTE-אחוז ה, VoWiFI-הההנדסית המצורפת לרשיון. ללא הכללת 

-ירות היותר נמוך. בכדי להעלות את האחוזים, יהיה צורך לכבות את ש

VoWiFi ,משום ששירות זה מקבל עדיפות על פני ה-VoLTE . על מנת שלא

 VoWiFiולא לכבות להם את השירות, יש לספור  VoWiFIלפגוע בלקוחות 

 .VoLTEביחד עם 

שיבוצעו באמצעות ליבת  VoWIFIמובהר כי שיחות 

VoLTE  בהתאם לתקינה יחשבו במניין  שיעור תעבורת

 עמידה בתנאים.השיחות במסגרת בחינת ה

 נספח ט' .265
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 

VoLTE  -   יש לאפשר ספירה גם שלVoNR  ככל שתושלם תקינה לVoNR שיחות  ,VoNR  יחשבו

במניין שיעור תעבורת השיחות במסגרת בחינת העמידה 

 בתנאים .
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  המכרזים
 4סעיף 

 נספח ט' .266
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 

ושב ראש י
ועדת 

  המכרזים
 4סעיף 

אינו  VOLTEהתנאי  הנוגע להיקף השימוש בטכנולוגיית  מה"ץ? 45ייחשב לצורך הספירה ב  מה"ץ 1800האם תדר שהוקצה זמנית ב 

 מגדיר תחומי תדר.

 נספח ט' .267
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
  המכרזים

 4סעיף 

 חיובי. מה"ץ?.  45ייחשבו לצורך הספירה ב  900-ו 850, 800בתדרים  4האם יישום דור 

 נספח ט' .268
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 

במקרה של רשת משותפת, האם  – VoLTEדרישה לאחוז תעבורה בטכנולוגיית 

 דרישת הסף חלה על כל המפעילים ביחד או בנפרד?

נבחן  VOLTEגיית התנאי הנוגע להיקף השימוש בטכנולו

 ביחס לכל מפעיל בנפרד. 
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  המכרזים
 4סעיף 

 נספח ט' .269
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
  המכרזים

 4סעיף 

במקרה של רשת משותפת, באם  – VoLTEדרישה לאחוז תעבורה בטכנולוגיית 

מפעיל אחד עמד בדרישות הסף אבל מפעילים אחרים לא עמד בהן, כיצד תחולק 

 ההנחה?

נבחן  VOLTEגע להיקף השימוש בטכנולוגיית התנאי הנו  

 ביחס לכל מפעיל בנפרד.

 נספח ט' .270
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 
  המכרזים

 6סעיף 

Carrier Aggregation  מה"ץ: האם הפעלת  45ברוחב פס מינימלי שלCA  של

 נחשבים בספירה לצורך בדיקת העמידה ביעד?  3,500תדר ו 4דור 

אינו  VOLTEהנוגע להיקף השימוש בטכנולוגיית   התנאי

 מגדיר תחומי תדר.

 נספח ט' .271
 למסמכי

 – המכרז
מכתבו של 
יושב ראש 

ועדת 

אגרות על התדרים הגבוהים, גם גובה ההמלצות המשרד בקשר ליש להחיל את 

תדרים  . אין כל הצדקה עניינית להבחין בין האגרות על2100ו  1800על תדרי 

 ההמלצות. יש לתקן בהתאם את אלה. 

 הבקשה נדחית.
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  המכרזים
 6סעיף 

נספח ב', חלק  .272
 1.1א', סעיף 

 (69)עמ' 

 

 3-ו 2נבקש להבהיר כי מפעיל רט"ן קיים אינו נדרש להגיש את קלסרים מס' 

 כחלק מההצעה הבסיסית.

 

שאותו נדרש מפעיל רט"ן קיים  1נכון, למעט טופס ד'

 1"ן קיים יצרף את טופס ד'הנוחות מפעיל רט לשםלהגיש. 

 .1' מס לקלסר המתוקן

נספח ה רשיון  .273

 –נספח ב' 

פרק ג' סעיף 

 ב2

 

מבני מכיוון -לא ניתן לספק כיסוי תוך -תיקון רישיון שאינו קשור רק למכרז

. יש 2008-שאין שכבת מבנים מעודכנת ממפ"י והשכבה המעודכנת ביותר היא מ

 ה בהיעדר מיפוי מתאיםלבטל דרישה זו, שהינה בלתי סביר

 

 .כיסוי ע"פ המפה המעודכנת ביותר שקיימת במפ"י

 

 –נספח ה'  .274

התוספת 

השניה, נספח 

ה' )דרישות 

מינימום 

ורמת 

השירותים 

למנוי(, סעיף 

אבני  – 1.2

((, ובמקביל חובת כיסוי 2)ב() 1.2)ס'  4לא סביר לקבוע חובת כיסוי כללית לדור 

הקיימת בנוסח  4((. חובת הכיסוי לדור 3)ב() 1.2)ס'  700בתדר  4ר לרשת דו

 הקיים מספקת את תנאי הכיסוי המתאימים.

 

לרישיון  בכפוף, 5יכול לשמש גם לדור  700נדחה. תדר 

 .המשרד עם מראשמתאים ולתיאום 
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הדרך להקמת 

 הרשת

 –נספח ה'  .275

התוספת 

השניה, נספח 

 – 1.4ה' סעיף 

איכות 

 השירות

ים הם מחמירים ביותר ביחס לנדרש ולמקובל בעולם, ואינם ספי הכיסוי הנדרש

סבירים. מבדיקות וסימולציות שערכנו, עולה כי  יש לתקן את ספי הקליטה 

 שטח פתוח; 124dbm-שטח בנוי,  118dbm- –ל: ערוץ יורד 5ברשת דור 

 שטח פתוח. 119dbm-שטח בנוי ,   113dbm- -ערוץ עולה 

 ע"פ התקינהלפעול יש 

 

רישיון תוספת  .276

שניה נספח ה 

 3ב  1.4סעיף 4

 

. הניחות 4בדור  1800אין התייחסות להקלה בכיסוי תוך מבני כמו שניתנה ל תדר 

  30dbולכן ההקלה צריכה להיות כ  1800גבוהה יותר מ  3500ב 

 

 הבקשה מתקבלת חלקית.

 :יוסף 3ב. 1.4לסעיף 

 "db20הקלה של  – (Indoor) תוך מבני לכיסוי "

 חלק', ב נספח .277
 1.1 סעיף', ג

 (73)עמ' 

 

 רשת בעלי"ן רט מפעילי כי ולהבהיר, בסעיף שנפלה סופר טעות לתקן נבקש

 .2'א בטופס התצהיר נוסח על יחתמו משותפת

 

 בנוסח תצהיר באמצעות חתימה מורשי ידי על תיחתם ההצעה כי בסעיף נקבע

 מיועד אינו הוא כי ויןמצ 1'א בטופס, אולם. ההצעה לטופס 1'א בטופס המפורט

מפעילי רט"ן בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה 

משותפת שקיבל את אישור ועדת המכרזים נדרשים להגיש 

 .2את טופס א'

וקן בפרק ג' בנספח ב' למסמכי המכרז ית 1.1סעיף 

 כדלקמן:
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 למפעילים שמתאים זה הוא כי מצוין 2'א ובטופס, משותפת רשת בעלי למפעילים

 .משותפת רשת בעלי

 

ההצעה תיחתם על ידי מורשי החתימה באמצעות צירוף "

 ,העניין לפי, 3א'-ו 2א'/1תצהיר בנוסח המפורט בטופס א'

 ףפויצור יםהמקורי ים. התצהירהבסיסית לטופס ההצעה

 לעותק המקור של ההצעה."

 חלק', ב נספח .278
 סעיפים', ג

)עמ'  2.4-2.3
73) 

 

 3 לסעיף הדוגמה לשם, ובהתייחס, 2.3-2.4 פיםבסעי האמור ליישום הנוגע בכל

 מורשי שני בשם לכתוב ניתן בסעיף האמור במקום כי אשרו אנא, 2'א בטופס

 ".המפעיל את מחייבת"חתימתנו  החתימה

 

ואולם מובהר, כי ניתן לעבור  2.4אין שינוי בהוראות סעיף 

לניסוח רבים בכפוף לכך שמהעבר לא שינה את  בתצהירים

  המשמעות. 

 פרק', ב נספח .279
 3 סעיף', א

 (76)עמ' 

 בתקציר לכלול צריך אינו קיים"ן רט מפעיל שהוא מציע כי להבהיר נבקש

 .האחזקות מבנה של תיאור המנהלים

 

(, נקבע כי מפעיל רט"ן קיים 87-92לנספח ב', פרק ב' )עמ'  5-7סעיפים  במסגרת

י עניין, חברות בעלות נדרש להשיב על שאלות הנוגעות למידע בדבר בעל אינו

זיקה ואילן היוחסין של המציע. לפיכך, אין מקום לדרוש כי מידע זה ייכלל 

 בתקציר המנהלים.

רק  ל 5-7סעיפים  ככל שמפעיל רט"ן אינו נדרש בפירוט לפי

ב' בנספח ב' למסמכי המכרז, אין צורך לכלול תיאור של 

 מבנה האחזקות בתקציר המנהלים.

 פרק', ב נספח .280
 4.3 סעיף', א

 (76)עמ' 

"החתום  3'א בטופס המפורט בנוסח תצהיר' א לפרק לצרף יש כי נקבע 4.3 בסעיף

 נכתב 3'א בטופס, זאת לעומת". המפעילים כל מטעם החתימה מורשי ידי על

 בפרק א' בנספח ב' יתוקן כדלקמן: 4.3נוסח סעיף 
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 כל בשם אחד אדם ידי על ורק אך ידי על"ימולא  הוא כי 8' מס שוליים בהערת

 ".המפעילים

 

 הנדרשת המתכונת את להבהיר נבקש. ההוראות שתי בין הסתיר קיימת כי דומה

 .3'א טופס על לחתימה

 

)המופיע בסוף פרק זה(,  3"תצהיר בנוסח כמפורט בטופס א'

אדם אחד בשם כל המפעילים כמפורט החתום על ידי 

 ".3בטופס א'

 פרק', ב נספח .281
 4.4 סעיף', א

 (76עמ' )

נקבע כי נדרש אישור עורך דין בדבר מורשי החתימה אצל כל מפעיל  4.4 בסעיף

 מורשי החתימה במציע.אישור עורך דין לגבי  וכן

"מורשי  בין ההבדל ומה" במציע חתימה"מורשי ב הכוונה למה להבהיר נבקש

 .מפעיל כל אצל חתימה מורשי לבין" במציע חתימה

. בנפרד מציעתימה אצל כל היא לאישור מורשי הח הכוונה

 המשרד אישור שקיבל משותפת הצעה הסכםשל  במקרה

 כללגבי מורשי החתימה אצל  אישור,  אחת הצעה והגישו

 . להסכם השותפיםרט"ן  ממפעילי אחד

 פרק', ב נספח .282
 3.1 סעיף', ב

 (86)עמ' 

 ריובה. 4'ב בטופס המפורט בנוסח תצהיר הבסיסית להצעה לצרף מחייב הסעיף

 עוסק שבו" צולבת ובעלות עניינים ניגוד"איסור  לנושא קשור אינו הטופס כי

 .הסעיף

 

 .246תוקן, ראו הבהרה לסעיף  4נוסח טופס ב' 

 פרק', ב נספח .283
 1 סעיף', ד

 1'ד וטופס

 את ולצרף למלא נדרש והאם, 4' ב טופס לבין 1'ד טופס בין מה להבהיר נבקש

 ?שניהם

. לשם הנוחות 246תוקן. ראו הבהרה לסעיף  4נוסח טופס ב'

המתוקן לקלסר מס'  1מפעיל רט"ן קיים יצרף את טופס ד'

 .256, כאמור בהבהרה לסעיף 1
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, 108)עמ' 
110) 

 באיזו להבהיר נבקש', ד פרק בתנאי לעמוד נדרש אינו קיים"ן רט שמפעיל מאחר

 .זה לעניין הנדרש הטופס את לצרף יש מסגרת

 5בות הגדולה  הגלומה במכרז זה בכל הנוגע לטכנולוגית דור לנוכח המורכ כללי .284

ולתדרים המוצעים במסגרתו, סבורה חברתנו כי קיימת חשיבות רבה למתן 

הזדמנות להשלמת שלב ההבהרות באמצעות שימוע פרונטלי תחום בזמן, בו 

יתאפשר לנציגי החברה הטכנולוגיים, להציג בפני המשרד בעל פה מספר מצומצם 

 יחסויות מורכבות של התי

 הבקשה נדחית.

וודאות קיצונית )גם למפעילים -ידוע בעולם כמייצר אי CCAפורמט מכרז מסוג  כללי .285

וגם לעורך המכרז(, וכממקסם הכנסות לעורך המכרז. מדוע נבחר פורמט המכרז 

הזה בתקופה של מצוקה בשוק התקשורת הישראלי? בעת הנוכחית, עדיף לבחור 

 כפי שהיא במכרז תדרים האחרון. SMRAבפורמט 

 Vladimir Karamychev (Gaming in -ו Maarten Janssenכך לדוגמא כותבים 

Combinatorial Clock Auctions, 2016): 

CCAs are claimed to significantly reduce the scope for gaming or 

strategic bidding. In this paper, we show, however, that CCAs 

significantly enhance the possibilities for strategic bidding […] CCAs 

provide bidders with significant gaming possibilities, resulting in high 

auction prices and problems associated with multiple equilibria and 

 הבקשה נדחית.
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bankruptcy 

]…[ 

By means of formal examples, this article shows, however, that the 

different phases of the CCA (the clock phase and supplementary 

phase) induce bidders to bid strategically and put them in a position 

where risky choices have to made, where the risk is endogenous to the 

auction. This may harm not only bidders, who may achieve 

undesirable outcomes, but also social welfare if the spectrum is 

allocated in such a way that unusable packages result 

יוצר באופן אינהרנטי אי שיוויון במחיר בין הפירמות  CCAבפרט, פורמט 

ר עיוות ביכולת התחרות של השחקנים בשוק. בנוסף השונות. מצב עניינים זה יוצ

ההבדל במחירים הסופיים במכרז מביא לתמריץ שלילי להנהלת החברות  –

המשתתפות במכרז לפעול באופן אסטרטגי למיקסום המחיר עבור שאר 

המשתתפים על מנת להיתפס על ידי בעלי המניות כ"מנצחים" במכרז. מצב 

קבלת ההחלטות וקביעת ההצעת המחיר במכרז,  עניינים זה יותר עיוות שתהליך

 -ו Janssenויביא להקצאה לא יעילה של התדרים. כל למשל כותבים  

Karamychev: 

The information released during and at the end of the auction is such 

that the only way senior management (or shareholders and/or market 
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analysts) can evaluate the success of a firm’s bid strategy is to 

compare the packages different firms obtain at the prices they have to 

pay. A bid strategy is then easily considered unsuccessful if another 

firm paid much less for objectively better spectrum. Therefore, it is 

important that others do not pay less for similar packages 

, הפוגעות במפעילות 5 בעולם נצפות התנגדויות ומגבלות על פרישת רשת דור כללי .286

תדרוש למשל שימוש מרובה במגברי  5-הפורשות את הרשת. פרישת רשת דור

massive MIMO  64בתצורתX64, רישה מרובה של ופsmall cells.  במסמכי

 המכרז אין התייחסות לרגולציה על הפרישה מסוג זה.

-האם ניתן במסגרת האישורים הקיימים לשדרג את האתרים הקיימים ל

massive MIMO  או שנדרש שינוי רישיון? אילו תהליכים נדרשים או מגבלות

כמו של הקמת אתר  האם מדובר ברגולציה ?small cellsיוטלו על הקמת אתרי 

 "רגיל"?

או רגולציה כבדה על  Massive MIMOבמידה ונדרש שינוי רישיון להטמעת 

הדבר יביא לעיכובים שאינם ניתנים לצפייה בלוחות הזמנים  ,small cellsפרישת 

ולהביא לאי וודאות גבוהה בקצב הפרישה והעלויות. מעבר לכך, במכרז הנוכחי 

בהוצאת היתרי בנייה ורישוי לאתרים  לא מובא כל חדש ביחס להקלות

ועל כן, נדרש כי המשרד יפעל ליצירת "מסלול ירוק" להתאמת  –סלולריים 

 הרגולציה כך שלא ייווצרו חסמים בפרישה בשנים הקרובות.

אין שינוי במסמכי המכרז. ככל שמשרד התקשורת יסבור 

כי יש לבצע הסדרות הוא יעשה כן במסגרת עבודתו 

 מסגרת מכרז זה.השוטפת, ולא ב
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משרד התקשורת הקים באחרונה צוות ייעודי לבחינת מצב שוק הסלולר, לאור  כללי .287

 מצוקת החברות בתחום.

-האם יישקל לקבוע במכרז מחיר סף מינימלי לגבייה מלקוחות עבור שירותי דור

 ? או לחילופין יישקלו צעדים אחרים שיבטיחו התייצבות של השוק?5

נה רלוונטית להליך המכרז. אין שינוי השאלה כללית ואי

 במסמכי המכרז. 

נספח ה'  .288
טיוטת רישיון 

,  רט"ן כללי
 1.1סעיף 

יש לציין כי על המערכת להעביר בפועל נתונים לפי  –לעניין הגדרת "המערכת" 

כמו כן, יש לצור הגדרות  , ולא רק לאפשר זאת.release15 -החל מ 3GPPתקינת 

וראות המכרז, בנוסח הרישיון הכללי ובנוסח הרישיון אחידות בהקשר זה בה

 המיוחד )ראו הערתנו המפורטת לעיל לעניין זה(.

 הבקשה נדחית.

מוגדרות  5החובות לספק שירותים באמצעות מערכת דור 

אינה גורעת  5בסעיפים פרטניים וההגדרה של מערכת דור 

 מחובות אלה. 

כזו " על פי טיבה כ5המערכת נחשבת ל"מערכת דור 

המאפשרת העברת נתונים בסטנדרט שנזכר בהגדרה ולא על 

בסיס העברתם בפועל. כלומר, גם מערכת אשר מטיבה 

מאפשרת העברת נתונים אך לא עושה זאת מטעמים שונים 

 .5עודה נחשבת למערכת דור 

 

נספח ה'  .289
טיוטת רישיון 

, רט"ן כללי
פרק א', חלק 

 1א', סעיף 

מיתקן אלחוטי הפועל : "1.1ראה בטיוטת הרישיון סעיף  .cellular cell-מונח מוקד רדיו תאי היא לנבקש להבהיר כי הכוונה ב

בתדרי ההפעלה של מערכת הרט"ן והמשמש ליצירת קשר 

רדיו בין יחידות ציוד קצה רט"ן שברשות המנויים באיזור 

 "הכיסוי שלו לבין מרכזת הרט"ן;
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נספח ה'  .290
טיוטת רישיון 

, רט"ן כללי
רק א', חלק פ

 1א', סעיף 

נבקש לתקן את ההגדרה "תקשורת נתונים בפס תדרים רחב", כך שהשירות לא 

מה"ץ. התיקון נדרש על מנת לאפשר לספק שירותי דור  60יותנה בפס תדרים של 

 מה"ץ. 700-מה"ץ, כגון תחום ה 3,500בתחומי תדרים נוספים על תחום  5

 

 הבקשה נדחית. 

בפס תדרים" מגדיר אחד המונח "תקשורת נתונים 

והוא מותנה בפס תדרים של  5מאפשרויות שירות של דור 

 -מה"ץ, בין אם ניתן באמצעות שימוש בתחום תדרי ה 60

מה"ץ ובין אם באמצעות שימוש בתחום תדרים אחר.  3500

באמצעות שימוש בתחומי תדרים  5לעניין מתן שירות דור 

-ו 186עיפים מה"ץ ראו הבהרות לס 3500נוספים על תחום 

187. 

נספח ה'  .291
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 9סעיף 

לחוברת המכרז, יש לקבוע כי תקופת  11.3שפורט בהתייחסותנו לעיל לסעיף  כפי

שנים החל ממועד הקצאת  20-הרישיון של מפעיל רט"ן הזוכה בתדרים תקבע ל 

שקלים בדמי  התדרים. בלתי סביר בעליל, כי מפעיל רט"ן ישקיע מאות מיליוני

רישיון ובהקמת תשתית לתקופת פעילות מינימלית שאינה מובטחת מראש, אלא 

 תלויה ברצונו הטוב של הרגולטור. 

 .80 -ו 79הבקשה נדחית. ראו הבהרות לסעיפים 

נספח ה'  .292
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 ב19סעיף 

 – 5דור  כותבמערושיתוף   5יש להבטיח ששיתוף תדרים שהוקצו מכח מכרז דור 

שיתוף הספציפי שאושר במסגרת הליכי המכרז ולפי היהיו רק בהתאם להסכם 

כלליו. יתכן שהסכמי השיתוף שאושרו על ידי משרד התקשורת בעבר מכילים 

 , ולכן יש חובה להבהיר עקרון זה. 5התייחסויות מסויימות לדור 

הבקשה נדחית. ההסכמים לשיתוף הם בין מתמודדים 

רותם לבחור לעצב את ההסכמים ובלבד במכרז, באפש

שיעמדו בהוראות רישיונם בכל הנוגע לשיתוף ואופן תיקונו. 

הדברים חלים גם אם הסכמים קודמים שנחתמו טעונים 

עדכון, חתימה על הסכם חדש וכיו"ב. ראו לעניין זה 

 .48.1.2 -למכרז ו 14הוראות סעיף 
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נספח ה'  .293
טיוטת רישיון 

, רט"ן כללי
', חלק פרק ד

א', סעיף 
 א'26.2

נבקש לקבוע קריטריונים רלוונטיים שישמשו לקבלת החלטה בדבר מתן אישור 

ההפעלה, וכן לקבוע פרק זמן קצוב שבמסגרתו תתקבל החלטה לעניין אישור 

 הפעלה.

  

 א יתוקן כדלקמן:26.2סעיף  

בעל הרישיון יפנה למנהל בכתב לשם קבלת אישור  א26.2

 לפני רבעים וחמישה ימי עבודהמאהפעלה, לא יאוחר 

תקשורת  שירות מתן לתחילת המתוכנן המועד

 "(.אישור הפעלה" –)להלן  5נתונים בפס רחב דור 

 5בעל הרישיון יהיה רשאי להתחיל במתן שירות דור 

 רק לאחר קבלת אישור הפעלה מהמנהל.

 

 א כדלקמן:26.3א ייווסף סעיף 26.2אחרי סעיף 

הרישיון על מצב ההכנות לשם  בפנייתו ידווח בעל א26.3

מתן שירותיו על פי הרישיון, לרבות בהתייחס לנושאים 

 :אלה

 ;יםמועד מתוכנן לתחילת מתן השירות )א( 

 אופן הקמת הרשת; )ב( 

 )ג(    אופן ההתקשרות עם מנוי;

 )ד(    פרסום תעריפי השירות;
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 כל פרט אחר כפי שיורה המנהל. )ה(

ה לקבלת אישור ההפעלה המנהל יודיע על החלטתו בבקש

  ימי עבודה מרגע קבלת הבקשה. 45תוך 

נספח ה'  .294
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 ב26.2סעיפים 

 ב26.3 -ו

התדרים הוקצו במסגרת המכרז לשימושם במסגרת רישיון רט"ן כללי, ולא .   1

בלבד. המשרד הצהיר בעבר מספר פעמים,  5לעניין הפעלתם לצרכי שירותי דור 

, 4שימוש בתדרים נשוא המכרז יכול להיות גם באמצעות טכנולוגיות דור כי ה

גה"צ נזכר  3.5 -. רק לעניין תדרי תחום הוכידוע, גם ברחבי העולם כך נעשה

גם בתדרי פים אלה עוסקים , בעוד שסעי5ברישיון שיש להפעילם גם לצרכי דור 

, דרישת השימוש יש לשנות סעיפים אלו באופן בומה"צ. על כן,  2600 –ו  700

בתדר נותרת בעינה, אולם ללא התניה של סוג השירות הניתן באמצעותו. למצער, 

 -יש לשנות את הסעיפים כך שהתניית סוג השירות הניתן תקבע ביחס לתדרי ה

 בלבד.   3500

ב, כאשר הסעיף המופנה 26.2())א(( בסעיף 4)ב()1.2.  לא ברורה ההפנייה לסעיף 2

)ב( אלא 26.2עוד שתדר זה איננו רלוונטי לדרישת סעיף ב 3500מתייחס לתדר 

 )ב(.26.3לדרישת סעיף 

.  נבקשכם לבטל את הקביעה כי אי שימוש תוך המועד שנקבע באחד 3

מהתדרים, תגרור ביטול הזכיה בתדרים האחרים, זאת גם לנוכח המתואר לעיל, 

ניתן לספק , וכן לנוכח כך ש4לעניין שימוש בתדרי המכרז לצורך עיבוי דור 

תחומי התדרים. לפיכך, אי שימוש בתחום אחד, יכול  3גם ללא כל  5שירותי דור 

 שיגרור ביטול הזכייה בו, ולא ביטול של כלל הזכיות במכרז.       

 הטענות מתקבלות באופן חלקי.

ב מעגנות שתי חובות נפרדות הנגזרות 26.3-ב ו26.2סעיפים 

מאופיו היחודי של המכרז. החובה האחת היא להתחיל 

)כהגדרתו ברישיון(. הימנעות  5באספקת שירות דור 

כאמור תביא לפקיעת  5מהתחלת הספקת שירות דור 

 3500-3800-מה"צ וה 700-הקצאת התדרים )בתחום ה

 ב. 26.2מעוגנת בסעיף מה"צ( שהוקצו במסגרת המכרז והיא 

בנוסף, קיימת חובה להתחלת אספקת שירות רט"ן )לרבות 

 2600( באמצעות התדרים שהוקצו, לרבות בתדרי 4בדור 

מה"צ, בלוחות זמנים שונים. הימנעות מהתחלת מתן 

 התדרים בפסשירות תגרור פקיעה של הקצאת התדרים 

כלל שבו נמנע בעל הרישיון ממתן שירות ולא של  הרלוונטי

 התדרים שהוקצו במסגרת המכרז.

 60הוגדר כשירות הניתן באמצעות פס של  5שירות דור 

 מה"צ לפחות ואיננו מוצאים לנכון לשנות דרישה זו. 
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 60 -. כמו כן, מכיוון שכפי שתואר לעיל, המכרז איננו מבטיח אפשרות זכיה ב4

 26.2מה"צ, ולנוכח העובדה שסעיף 

יא לפקיעת הקצאה הנתונה לזוכה שזכה והפעיל במועד שירות ב' עלול להב

 60 –תקשורת נתונים ברוחב פס רחב, אולם על טווח בו זכה שהינו פחות מ 

מה"צ שבהגדרת שירות תקשורת  60מה"צ, אנו חוזרים ומבקשים כי התנאי של 

 מה"צ. 40נתונים רחבת פס, יצומצם לכדי 

 ב יתוקנו כדלקמן:26.3-ב ו26.2סעיפים 

 ב 26.2

חודשים  18תוך  5לא החל בעל הרישיון במתן שירות דור 

-ו ())א((3))ב(1.2מהמועד הקובע, כאמור בסעיפים 

, תפקע הקצאת התדרים שקיבל 'ה לנספח  ())א((4)ב()1.2

, 015ודמי, לצורך מתן שירות זה2019/015במסגרת מכרז 

ששולמו, ככל ששולמו,  5דור  רישיון דמיהחובה לתשלום ו

 . תוותר בעינה יוחזרו לא

 ב 26.3

 5חובת מתן שירות בתדרים שהוקצו במכרז דור 

מה"ץ  700שירות בתדרי  לא החל בעל הרישיון במתן

מה"ץ  3500חודשים, ובתדר  12מה"ץ תוך  2600ובתדרי 

חודשים, מיום הקצאת התדרים, תפקע הקצאת  18תוך 

 2019/015במסגרת מכרז שקיבל הרלוונטים  התדריםפסי 

והחובה לתשלום ודמיושבהם לא התחיל במתן השירות, 

 פקיעת הקצאת תדרים כאמור תיחשב .5רישיון דור דמי 

 שינוי הסכם שיתוף או שינוי הסכם שימוש, לפי העניין.

 . תוותר בעינה
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נספח ה'  .295
טיוטת רישיון 

, רט"ן כללי
פרק ד', חלק 
א', סעיפים 

-ב' ו26.2
 ב'26.3

 

 .294ראו הבהרה לסעיף  ב' אינו ברור. נבקש להבהיר מה היחס ביניהם.26.3-ב' ו26.2היחס בין סעיף 

נספח ה'  .296
שיון טיוטת רי

רט"ן כללי, 
 45.3סעיף 

, כי דווקא בשעה שתפקידו של משרד התקשורת בתחום סביר בלתי, לעמדתנו

מניעת הפרעות והסדרת שימוש בתדרים מתעצם ונדרש, המשרד יתנער מתפקיד 

זה. נדרש, כי יותווה הסדר לפתרון הפרעות, ולא כי אלו יהפכו ל"בעיה של 

 המפעילים".  

לטיוטת הרישיון  47.5סדר בסעיף הבקשה נדחית. הנושא מו

 הכללי. 

 

נספח ה'  .297
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 45.4סעיף 

 –סמכותו של הגורם המוסמך לצמצם את תחום התדרים ללא פיצוי או תמורה 

מהווה הוראה שרירותית, מקפחת ובלתי סבירה באופן קיצוני ונוגדת את חוק 

בתדרים המוענקת באמצעות המכרז, יסוד: כבוד האדם וחירותו. זכות השימוש 

 קניינייםכנגד תשלום דמי רישיון ואגרות שנתיות, הינה זכות בעלת מאפיינים 

ואינה יכולה להשלל אלא בכפוף להוראות חוק היסוד האמור, המחייבים עמידה 

ככל שישנה הצדקה ש היאבשורה של מבחנים מהותיים, שלפיהם דרך המלך 

הניזוק בגין שלילת זכויותיו הקנייניות. מדובר לפצות את  ישלצמצום הזכות, 

בזכות כלכלית שלא ניתן לשלול אותה בלא מתן פיצוי בגין דמי הרישיון 

ברישיון אותו מוצע לתקן או להוסיף, לפי הוראות הסעיף 

העניין, מצויות במסגרת הסמכות הנתונה לגורם המוסמך, 

ו לפקודת הטלגרף האלחוטי. יתר על 5והיא עוגנה בסעיף 

כן, סעיף זה נקבע ברישיונותיהם של מרבית מפעילי הרט"ן 

מזה שנים ועיגונו ביתר הרישיונות מהווה האחדה של נוסח 

טיות לאסדרת ניהול הספקטרום בכלל הוראות הרלוונה

 רישיונות הרט"ן.

תדרי הרדיו הם משאב מוגבל של מדינת ישראל, שמנהל 

הגורם המוסמך לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, 
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וההשקעות שהתבצעו על סמך התחייבויות המדינה הגלומות במכרז ובהוראות 

 הרישיון. על כן, שלילה א פריורי של הזכות לפיצוי איננה מתקבלת על הדעת. 

. תדרי הרדיו מוקצים לגורמים שונים 1972-תשל"ב

לשימוש בהם, בכפוף לקבוע בתנאי ההקצאה, אך התדרים 

שהוא בבעלות וניהול של מדינת מוסיפים להיות משאב 

ישראל בהתאם להוראות פקודת הטלגרף האלחוטי. 

ההקצאה עצמה, כלומר אישור השימוש בתדרי הרדיו, לא 

 .יוצרת "בעלות" בתדרים אלא זכות שימוש בלבד

מצם את תחום התדרים בו רשאי בעל רישיון לצהסמכות 

לעשות שימוש היא כלי בסיסי באסדרת ספקטרום התדרים 

אלקטרומגנטי ומצוייה בלב סמכותו של הגורם המוסמך. ה

ו לפקודת 5כאמור סמכות זו מעוגנת כיום בהוראות סעיף 

הטלגרף האלחוטי. משכך, הכללתו ברישיון היא כסעיף 

מפרט ומבהיר בלבד. למען הסר ספק הפעלת הסמכות 

ו לפקודת הטלגרף האלחוטי ובהתאם 5תיעשה לפי הוראות 

 .לכללי המשפט המנהלי

 יתוקן כדלקמן: 45.4סעיף 

פקודה רשאי, בחלוף פרק ה' להגורם המוסמך לפי  45.4

מיום מתן  מעת הקצאת תדר ( שנים4ארבע )

, לצמצם ללא פיצוי או תמורה את תחום הרישיון

התדרים בו רשאי בעל הרישיון להפעיל את מוקדי 

, אם נוכח כי צמצום 45.1הרדיו שלו כאמור בסעיף 

ול יעיל יותר של ספקטרום כאמור יביא לניצ
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התדרים בישראל, בהתחשב במידת ניצול התדרים 

בידי בעל הרישיון, כמות מנוייו והתנועה 

הממוצעת למנוי, בהשוואה לכמות המנויים 

והתנועה הממוצעת למנוי של מערכות רט"ן 

 החלטה כאמור תינתן רק לאחר שנינתהאחרות; 

 לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

נספח ה'  .298
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 45.4סעיף 

צמצום תחום התדרים מהווה פגיעה בזכות הקנין של המפעיל, ולכל הפחות 

 יבוצע תוך פיצוי המפעיל בגין התדרים בגינם שילם וכעת נלקחים ממנו.

 . 297ראו מענה להבהרה לסעיף 

 

נספח ה'  .299
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 45.4סעיף 

וקש למחוק את הסעיף בהיותו בלתי חוקתי. מדובר בסעיף דרקוני יותר מב

מאשר הפקעה )בגינה ניתן פיצוי( באשר נטילת תחום התדרים הנדון אמור 

להיעשות ללא פיצוי או תמורה על קניין שהמפעיל שילם ממון רב כדי לקבל 

ילופין, לחזקתו. זוהי פגיעה בלתי מידתית ובלתי סבירה בקניינו של המפעיל. לח

( להבהיר מהו "מועד מתן 1וככל שהבקשה תידחה מתבקש לתקן את הסעיף: )

( למחוק את פרמטר התנועה ממוצעת למנוי באשר מידת השימוש 2הרשיון" )

( לתקן כך 3היא פרמטר שמחוץ לשליטת המפעיל ויכול להשתנות באופן תדיר )

ב למפעיל את שאם יינטל תחום תדרים כלשהו מהמפעיל יהא על המדינה להשי

החלק היחסי של התשלום מתוך דמי הרישיון ששולם בגין תחום התדרים שניטל 

 עבור יתרת תקופת השימוש בתדרים".

 . 297ראו מענה להבהרה לסעיף 

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

נספח ה'  .300
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 45.5סעיף 

 לרישיון

ת סעיף  מבוקש למחוק את הסעיף. נראה כי מדובר בכפילות מיותרת עם הוראו

ו לפקודת הטלגרף האלחוטי המקנה סמכויות אלה לועדת התדרים המוקמת 5

לפי הוראות הפקודה. זאת ועוד. המנגנון בפקודה מאוזן יותר וקובע הוראות 

המאפשרות להשיג על הקביעה החסרות בתיקון הרישיון המוצע דבר הפוגע 

, וככל שהבקשה בסבירותו ומידתיותו של האמצעי המופיע ברישיון.  לחילופין

תידחה מתבקש לתקן את הסעיף כך שכל הוראה שתינתן מכוח הסעיף תהא 

לעיל. בנוסף, אם  45.4כפופה למתן זכות שימוע כנדרש וכפי שמפורט בסעיף 

יוטלו הגבלות כלשהן על פעילות המפעיל שיפגעו בביצועיו וידרשו ממנו השקעות 

 ההשקעה הנדרשת. כספיות על המדינה יהיה לפצות את המפעיל בשווי

 הבקשה נדחית.

ו' 5למען הסר ספק הפעלת הסמכות תיעשה לפי הוראות 

לפקודת הטלגרף האלחוטי ובהתאם לכללי המשפט 

 המנהלי. 

נספח ה'  .301
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 47.1סעיף 

הגנת הסביבה המתייחסות לעוצמות הקרינה המצטברות הנובעות  דרישות

רים, מונעות, ביחס לאתרים רבים, הפעלת מכלול משימוש במספר תחומי תד

התדרים שברשות מפעילי הרט"ן. דרישות אלו קרוב לודאי יפגעו באופן 

בישראל. הבעיה הנדונה יחודית  5משמעותי בהיקף הכיסוי של רשתות דור 

לישראל בלבד. באירופה ובארה"ב הדרישות מבוססות על תקני ארגון הבריאות 

של עוצמות קרינה מזו המותרת בישראל,  10גבוה פי העולמי המאפשרים רמה 

ולפיכך הבעיה הנזכרת אינה באה לכדי ביטוי במקומות מתוקנים אחרים בעולם. 

 הקרינה לעוצמות הנוגע בכל כי"ס, הג  מול אל ידאג שהמשרד נדרש, כן על

 שכן, יותר נמוך מקדם אלא מהתקן פחות 10 פי של מקדם יקבע לא המצטברות

 בפני ממש של מחסום, כיום הקיימות, אלו מופרזות"ס הג דרישות יהוו אחרת

סמכותו של  בכל הקשור לרמות הקרינה המותרות, הנושא ב

 הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה.

  .1.3ות ראה מענה לנספח ה', סעיף באשר לפרישת הרשת
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 ונכון יעיל באופן המכרז של מימושו ובראשן בישראל חדשות טכנולוגיות ישום

 .הציבור לטובת

 הרשתות פריסת קצב את הממתנות הוראות לקבוע מתבקש, זה שינוי בהעדר

 .איכותן וטיב

נספח ה'  .302
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 47.3סעיף 

ימים ממועד הדרישה הינו זמן קצר מידי לצורך הכנת דיווח פרישה מפורט,  7

 ומבוקש להאריכו.

 הבקשה מתקבלת. 

  תוקן כדלקמן:י 47.3סעיף 

בהמשך לדרישת המנהל והגורם המוסמך לפי פרק  47.3

ה' לפקודה ובהתאם למתכונת שתוגדר, בעל הרישיון יגיש 

למנהל או לגורם המוסמך, לפי העניין, תכנית מפורטת 

ומעודכנת של מוקדי הרדיו התאיים, של עורקי רדיו ושל 

השימוש הצפוי בתדרים; בהמשך לדרישת המנהל ובהתאם 

מתכונת שתוגדר, בעל הרישיון ידווח על ביצוע בפועל של ל

ממועד  דרישת המנהל;  םעבודה ( ימי7התכנית תוך שבעה )

בהמשך לדרישת המנהל ובהתאם למתכונת שתוגדר, בעל 

הרישיון יגיש למנהל דו"ח מעודכן בדבר ההפעלה והשימוש 

כאמור. בנוסף, המנהל רשאי לדרוש מבעל הרישיון, 

( 45) ארבעהחמישה רשמו, להגיש לו, תוך מנימוקים שיי

, דו"ח מעודכן בדבר הפעלת מוקדי רדיו עבודה ימיימים

 תאיים, עורקי רדיו ושימוש בתדרים, כאמור.

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

 

נספח ה'  .303
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 47.3סעיף 

 .302ראו הבהרה לסעיף  .עבודה בימי זה בסעיף הנקובים המועדים את לקבוע נבקש

 

פח ה' נס .304
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי, 
 47.4סעיף 

 של מקובל נוהל מכל חורגות הן. מעשיות אינן זה בסעיף המפורטות הדרישות

 למניעת הבינלאומיים המקובלים ההסדרים את תואמות ואינן, רשתות הקמת

 :ונפרט. שורשי באופן לשנותן יש כן ועל, תקשורת מינהלי בין הפרעות

 מראש קביעה היא שונים תקשורת מינהלי בין דריםהס לקיום המקובלת השיטה

 הרשתות עוד כל. הפרעה ממצבי להמנע מנת על מינהל בכל הפעלה כללי של

 שינוי ישנו כן אם אלא, הפרעות של לקיומן סיבה אין, כללים אותם פי על פועלות

 .הטבע בכוחות

לו כל כלי אם הוא יוצר הפרעות בפועל לרשת שכנה, ואין  לדעת יכול אינו מפעיל

 מדידה או בדיקה היכולים להעניק לו אינדיקציה מהימנה בעניין זה.

יכול להניח שהוא עלול לגרום להפרעה, רק אם אינו פועל על פי הכללים.  מפעיל

אולם, ברגע שהמפעיל פועל על פיהם, אין לו כאמור כל ידיעה האם משדר זה או 

רחית( שלא אמורה להיות אחר מפריע לרשת שכנה, והוא יוצא מתוך הנחה )הכ

הפרעה. ככל שיש הפרעה הרי היא מקיימת מצב יוצא דופן שבמסגרתו הכללים 

 או אז מינהלי התקשורת אמורים לטפל בבעיה. –לא יושמו 

 נדחית.   הבקשה

המשרד מוצא חשיבות לקביעת הסדר אחיד לעניין זה בכלל 

ר רישיונות הרט"ן. בניגוד לנטען, התיקון המוצע אינו סות

את ההסדרים המקובלים הבינלאומיים למניעת הפרעות. 

לשון הסעיף קובעת את חובת בעל הרישיון לפעול לאחר 

מתן הוראה על ידי הגורם המוסמך שתינתן כאמור בסעיף 

"הן על פי הוראות מיוחדות של המנהל והן על פי ההוראות 

 לאומיות והסכמים שמדינת ישראל צד להן."-שבאמנות בין

דיקה פרטנית של כל מוקד תאי טרם הפעלתו לצורך לעניין ב

מניעה של הפרעות אלקטרו מגנטיות, הרי שהוראה זו 

קבועה זה מכבר ברישיונות הקיימים של מפעילי 

ואין במסמכי המכרז כדי לשנות כלל זה. בדומה, גם   הרט"ן

לעניין ההוראה בדבר חובת תיאום למניעת 
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 המפעיל פונה, הכללים של הפרה של שבמקרה מורים הבינלאומיים ההסדרים

 הצד של קשורתהת מינהל מול בבעיה יטפל שזה מנת על שלו התקשורת למינהל

 המפעילים כי להניח סיבה אין. המפריע המפעיל מול אל ישירות ולא, המפריע

 זה בהקשר ההוראה לכן. אחרת בדרך יפעלו הירדנים או המצרים, הפלסטינים

 .ישימה ולא ריקה נראית

, הפרעה גורם הוא האם לדעת אמור אינו הישראלי שהמפעילמכך, לא רק  יתרה

, אם הוא פועל לפי הכללים. לא מההפרעה יחדל הישראל שהמפעיל סיבה אין הרי

צריכה לחול על המפעיל הישראלי כל חובה להסיג את שירותיו לאחור, ככל 

שהמפעיל הזר פועל באופן שמערכותיו מופרעות בניגוד לחופש הפעולה שמינהל 

 התקשורת שלו הסכים להעניק למפעילים הישראליים.

י בניגוד להוראות סעיף זה, לא ניתן לבצע בכך לא די, הרי שברור לכל כ אם

דרישה  זו -פעולות בדיקה עם מפעילים זרים לאחר הפעלה של כל אתר ואתר  

באספקלריה של רשתות רט"ן  בוודאי, בעליל מעשית ולא סבירהחדשה בלתי 

 מפורטים כלליםלה  נקבעו לאוחומר כאשר  קלהמונות כל אחת אלפי אתרים, 

 לאי הסיבה וברורהמצד הצד השני ) זמנים בלוחות עמידה המחייבים יותר

 יעמדו זרים שגורמים לצפות ניתןלמשרד היטב כי לא  ברורשכן  – זו קביעה

(. תדרים במכרז הישראלי התקשורת משרד שקובע הזמנים לוחות בדרישות

 ממש של בדיקות לבצע עצמו יטריח לא אחד זר מפעיל לא שאף להניח אף סביר

 הנדון המכרז בעקבות מוקמים להיות שאמורים האתרים פימאל אחד לכל ביחס

 .בישראל"ן הרט בתחום ואילך מעתה בכלל או

פעלת מוקד במקרה שהתגלתה הפרעה לאחר ה  הפרעות

 רדיו תאי, לא מדובר בהוראה חדשה לפי מסמכי המכרז.
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שאי פעם יהיה נסיון  ככל, הנדרשעוד, שהמנגנון  מובןלא די,  אלא לבכ ואם

ליישמו, אינו עולה בקנה אחד עם דרישות הפרישה ולוחות הזמנים המפורטים 

תלויה ברצונו הטוב של מפעיל זר תארך ברישיון, מאחר שכל בדיקה ובדיקה ה

 זמן בלתי מבוטל )אם בכלל ניתן יהיה להשלימה(.

הסדר זה חותר תחת הנוהג הבינלאומי ומנסה לייצר  – עניין של לסיכומו

 חסריו ישום יכולת חסריהסדרים חדשים, חסרי תקדים במישור הבינלאומי, 

שהם כתקנה שאין  ,פיהם על התייחסותם את ליתן שאמורים מי כלפי, תוקף

לעמוד  אפשרות כלפקטו, -דה, מסכליםעל כן, הם  יתרהציבור יכול לעמוד בה. 

 ממש. רישיון באותובדרישות הטיב והפרישה המופיעות 

כל מפגע  המייחסת, דראקונית אסדרה מייצגת 47.4 בסעיףהמובעת  הגישה

 מצד מעשה שלאחר הוראות באמצעות יהוהפותרת כל בע למפעילותקלה 

 שעל, מראש ידועים פעולה כללי על המבוססת אסדרה לייסד נבקשכם. רגולטורה

 כזו ולא, השקעותיהם את ויבצעו מעשיהם את המפעילים יתכננו פיהם

 ובעבודה בחומר כספים השקעות שבמסגרתם לאחור שינויים על המבוססת

 .לצרכן השירות נפגע אף כמו, לטימיון יורדות

הקיים ברישיון הקיים על כנו לעת עתה  היא להשאיר את ההסדר הצעתנו

ובינתיים, לקיים שימוע נפרד לסוגייה זו ולקיים שיח פתוח עם המפעילים כדי 

 להגיע  להסדר מאוזן, ויעיל ופרקטי.

נספח ה'  .305
טיוטת רישיון 

סביר שהרישיון לא יהווה הגנה בפני שידורים בלתי חוקיים. יתר על כן,  בלתי

הרישיון אף צריך להוות כלי, למשל בתביעות אזרחיות,  באמצעותו בעל הרישיון 

 הבקשה נדחית.
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רט"ן כללי 
47.5 

רשות השימוש בתדרים שהוקצו לו, במיוחד כאשר המשרד יוכל לאכוף את 

 מתנער מתפקידו לעשות כן. 

 .זה לסעיף התוספות את להסיר נבקש, לפיכך

לא ניתן לערוב מראש שלא יתקיימו שידורים, כדין או שלא 

כדין, בתוך ישראל או ממקור מחוצה לה, אשר יגרמו 

ור יעשה כל להפרעות וככל שתתקיימנה הפרעות כאמ

מאמץ סביר כדי למצוא פתרון נאות להגנה הנדרשת, 

 כאמור בסיפא של הסעיף.

נספח ה'  .306
טיוטת רישיון 

, רט"ן כללי
פרק ד', חלק 

 47.5ג', סעיף 

נבקש שלא ליישם את התיקונים המוצעים בסעיף. חובת הרגולטור לספק הגנה 

אינה סבירה שכן חובת מקורנים הפועלים שלא כדין. הסרת אחריות מהרגולטור 

המדינה לאכוף את הוראות הדין בכלל ולבטח כאשר מדובר בעבירה פלילית של 

 גורם אחר בתחום מדינת ישראל.

 

 .305ראו הבהרה לסעיף  .נדחית הבקשה

 

נספח ה'  .307
טיוטת רישיון 

, רט"ן כללי
פרק ד', חלק 

 48.3ג', סעיף 

אור דרישות התגוננות מטעם נבקש להבהיר כי ככל שיושתו עלויות נוספות ל

המדינה, יקבל מפעיל הרט"ן החזר הוצאות סביר בהתאם למנגנונים הקבועים 

 .13בחוק התקשורת בסעיף 

 הבקשה נדחית.

בעל רישיון נדרש להיערך להבטחת הרציפות התפקודית של 

מתן שירותיו בשגרה ובחירום. כחלק מכך בעל רישיון נדרש 

רועי סייבר בארגונו בהתאם להיערך לניהול ההגנה בפני אי

לחוק התקשורת  4להוראות שנקבעו ברישיונו מכוח סעיף 

לחוק(. על כן, בעל רישיון  13)ולא מכוח הוראה לפי סעיף 

אינו זכאי להחזר הוצאות עבור עמידה בהוראות רישיונו 

 לעניין זה.
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נספח ה'  .308
טיוטת רישיון 

, רט"ן כללי
פרק ז', חלק 

 94.1ג', סעיף 

להבהיר כי נוסח הערבויות נדרש לפי הנוסח בנספח ח לתוספת השנייה ולא  נבקש

 )שאינו קיים(. לעניין זה אנו מפנים להערות הנוגעות לנוסח הערבויות. 2נספח ח'

נוסח הערבויות יהיה הנוסח המופיע במסמך הטיוטה של 

 .5רישיון כללי רט"ן דור 

בנספח " יופיע "2במקום "בנספח ח' – 94.1יתוקן בסעיף 

 "1ח'

נספח ה'  .309
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
 95סעיף 

, כי נוצר מצב שהפרת נספח ה' יכולה נדגיש, זה בעניין לעיל להערתנו בהמשך

חילוט ערבות הרישיון יחדיו. לפיכך, נודה לו 5להוביל לחילוט ערבות דור 

רבות לא תחולט אף ע 5להבהרתכם, כי מקום שבו ישנה עילה לחילוט ערבות דור 

 .הרישיון

 הטענה מתקבלת. 

 )ד( לרישיון יתוקן כדלקמן:95.1סעיף 

בעל הרישיון אינו עומד בדרישות כיסוי ואיכות השירות "

-( ו3)ב()1.2)להוציא סעיפים  ונספח ה'(84תכאמור בנספח ב' 

 םיפסיבי מרכיביםעניין ל ותבדריש עומד אינו ((,4)ב()1.2

או שבעל  ג19.2 בסעיף כאמורהתאיים  הרדיו ומוקדי

 הרישיון בהתמדה, מפסיק, מתלה או מגביל את השירות

 "בניגוד להוראות הרישיון;

 

נספח ה'  .310
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
 95.1סעיף   

 לרישיון

מבוקש לבטל את מחיקת המילים "אם נגרם נזק". אין סיבה עניינית לתיקון זה. 

זה למקרים בהם נגרם נזק הנוסח המקורי נועד לצמצם השימוש בכלי דורסני 

בלבד ולמנוע שימוש שרירותי בגין כל הפרה של אי מילוי תנאי הרישיון. שינוי 

 הבקשה נדחית.

במסגרת התיקון הנשקל ברישיונות יצומצמו עילות 

ן משמעותי והדרישה לנזק תבוטל כדרישה החילוט באופ

כללית בהתאם למקובל ברישיונות כלליים אחרים לפי חוק 

                                                 
 תיקון מספר 84 ת84( 
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כאמור ראוי שייעשה במסגרת שימוע מסודר ולא כחלק מניהול מכרז שאין קשר 

 ענייני בינו לתיקון המבוקש.

התקשורת. הדרישה לנזק אינה צריכה להיות דרישה 

יסודית לחילוט הערבות וחלק מעילות החילוט במפורש לא 

 נועדו לחול רק במקרה של נזק. 

ט השימוש בחילוט ערבות, עוד לפני צמצום עילות החילו

הנשקל נעשה במקרים נדירים וצמצום העילות ממילא 

 מבטיח שלא יעשה בו שימוש יתר.

אין פסול בתיקון תנאים ברישיון במסגרת המכרז שבו יתכן 

כי יורחבו הרישיונות ומתבצעים בהם תיקונים שונים. 

לבעלי הרישיון ניתנת אפשרות מלאה להגיב על השינויים 

 פתוח ונפש חפצה.הנשקלים והם נבחנים לגופם, בלב 

נספח ה'  .311
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
 )יא(95.1סעיף 

  הסעיף ימחק. –הבקשה מתקבלת  ככל הידוע לנו, סעיף זה אינו רלוונטי לאף מפעיל רט"ן קיים וניתן למחקו.

 

נספח ה'  .312
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
 א95.1סעיף 

)א((, ולכן 95.1אמור להיות כעת )ד( )שלמעשה 95.1סעיף זה חופף לחלוטין לסעיף 

 מבוקש שיימחק. 

אין מדובר בחפיפה שכן נעשה פיצול בין עלות החילוט ביחס 

)ד( יובהר כי הוא 95.1לכל אחת מהערבויות. בנוסח סעיף 

 )א(.95.1אינו חל על חילוט ערבויות בהתאם לסעיף 

 .311ראו גם הבהרה לסעיף 
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נספח ה'  .313
טיוטת רישיון 

 רט"ן כללי
פרק ז', חלק 

ג', סעיף 
 א97.1

 5לא יכלול הוראה לפיה תוקפה של הערבות  5נבקש להבהיר כי נוסח ערבות דור 

יחול עד שתושלם חובת הפרישה של המערכת. נוסח ערבות, כפי שנקבע על ידי 

בנק או חברת ביטוח, חייב לכלול תאריך מוגדר ואינו יכול לכלול הוראה מסוג 

 זה.

 

ערבות זו תהיה בתוקף פח ח' נכתב: "בנוסח הערבות בנס

". בהתאם להוראות סעיף עד תאריך __________;

יום לאחר השלמת  60תוקפה של ערבות זו יהיה עד  48.1.1.2

בנספח ה' לטיוטת  1.2אבן הדרך השלישית, כמפורט בסעיף 

 הרישיון הכללי. "

לצד המצאת הערבות יעביר בעל הרישיון התחייבות 

 בנוסח ההתחייבות בנספח ח'.  להאריך את הערבות

 

נספח ה'  .314
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
 א97.1סעיף 

לאחר המועד של השלמת חובת  הפרישההטעם לקיום ערבות  מהולא ברור 

, כי זו תבוטל לאחר מועד זה )היה ולא התקבלה לקבוע נבקשכםה. שהפרי

 בקשתנו לעיל לבטלה(. 

 א לרישיון יתוקן כדלקמן: 97.1סעיף 

יום לאחר השלמת  60עד למועד  תהיה בתוקף 5"ערבות דור 

, או עד אבן הדרך השלישית כמפורט בנספח ה' לרישיון

שהשלים בעל הרישיון את חובת הפרישה של המערכת 

( לנספח ה' לרישיון 4)ב()1.2-( ו3)ב()1.2המפורטת בסעיפים 

 לפי המאוחר מבין מועדים אלה." –זה 

 

 

נספח ה'  .315
שיון טיוטת רי

 מדובר. הערבויות לחילוט בנוסף כספי עיצום להשית ניתן כי, לכאורה להבין ניתן

 מהוראות השאר בין המתעלמת, והפרה עניין אותו בגין ומקפחת כפולה בענישה

האפשרות לחלט ערבות אינה שוללת לנקוט בהליך של 

הטלת עיצום כספי. מובן כי בעת פתיחה בכל אחד 
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רט"ן כללי 
 98.3סעיף 

 נבקשכם. מדרג פי על שונים הפרה סוגי בגין כספי עיצום רף הקובעות החוק

 ולא, הכספיים העיצומים לגביית אמצעי להיות לותיכו שהערבויות כי להבהיר

 .כתוספת באות

מההליכים, ככל שהדבר יהיה רלוונטי, יילקח בחשבון 

האפשרות לנקוט בהליך אחר ולא יינקטו הליכי אכיפה 

 ן זהה.כפולים בגין עניי

נספח ה'  .316
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
 -נספח ב' 
תוכנית 
 הנדסית

פי מתכונת חדשה זו, הוא עצום ולא מתקבל על הדעת.  עלהיקף הדיווח הנדרש 

בעלויות של מאות אלפי  שנה מדי אדם שעות מאותלצורך הדיווח הנדון ידרשו 

יקף המידע העצום שקלים. זאת כאשר, מבלי כמובן לזלזל באיש, בפרט לנוכח ה

שייתקבל מכלל המפעילים, ספק רב אם כלל המידע אכן יביא תועלת. בהתחשב 

במצבן הכלכלי של חברות הרט"ן והצמצום בכח האדם שהן חוות בשנים 

 ישמאמצי הממשלה להקטין את הנטל הרגולטורי והבירוקרטי, בהאחרונות, ו

יש להתמקד בנתונים  להמנע מהטלת עומס עבודה ניכר שאין בו תרומה של ממש,

 ממילא כי נזכירהקריטיים עבור המשרד , ואין מקום לדרישה לנתונים שוליים. 

 בהתאם, שוטף באופן המדווח זה על נוסף מידע לדרוש היכולת למשרד קיימת

 .הנקודתיים לצרכיו

אנו סבורים שאין צורך לאסוף את הנתונים של חלוקת  2למשל, בפרק ג' סעיף  כך

ביחס לכל סקטור במערכת )שעת העומס לא זהה בכל הסקטורים  קצבי הנתונים

(;  גם  100%ברשת ולכן הבקשה לקבל את אחוז מהתנועה לא מסתכמת לכדי 

הבקשה לספק נתונים של אחוז חסימה לסקטור מהווה נתון שאינו משקף את 

מצב הרשת ולכן אנו סבורים שדי לציין מהם הסקטורים שאינם עומדים 

או לחלופין / בנוסף לקבל נתונים סטטיסטים ממוצעים אודות  בדרישות הטיב,

פעילות הרשת. מאותה סיבה אנחנו לא רואים את הצורך בבקשה בפרק ג' סעיף 

תת סעיף ב', לספק מידע ברמת סקטור לגבי ביצועי העברת הנתונים. גם כאן  16

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי.

 :יתוקן 2 סעיף' ג פרק

היקף כמותי ופריסה של המערכת  :פריסה וכמויות .2

 בתחומי התדרים שהוקצו, תוך הדגשת:

, פירוט מלווה מיקום וכמות תאי הרט"ן  -

ה לפי הסוגים השונים בתרשימים ברורים בחלוק

של תאים טיפוסיים המופעלים על ידי בעל 

תא, תא תוך -הרישיון )תא גדול, תא קטן, מיקרו

 Excelמבני וכדומה(; יש לצרף טבלה בקובץ  

המכילה את הנתונים הבאים: שם אתר, מיקום 

אתר, סוג טכנולוגיה, סוג תמסורת לאתר 

 )מיקרוגל, תמסורת נייחת וכד'(, רוחב סרט של

התמסורת, כמות סקטורים, תחומי תדר, כמות 

Carrier Aggregation רוחב סרט כולל במה"צ ,

 או יותר(. 20/30/40/45לסקטור )

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

אנו חושבים שביצועיים רישתיים משקפים את מצב הרשת ויש לקבלם חלף 

מסת עבודה אדירה על המפעילים ונתונים "אינספויים" על המשרד, באופן הע

 שוטף.  

לכל סקטור באתר: יש לציין את החלוקת קצבי 

של האחרון השני הנתונים בפועל )מותאם לשבוע 

 בכל שנה( ברשת על פי טבלהנובמבר דצמבר  חודש

 מהתנועה; אחוז T -מס"ש 300מעל 

 אחוז מהתנועה; X -מס"ש 200-300

 אחוז מהתנועה; Y -מס"ש 100-200

 אחוז מהתנועה; Z -מס"ש 50-100

 אחוז מהתנועה; K -מס"ש 0-50

לציין מהם הסקטורים שאינם עומדים בדרישות  ישכמו כן 

 הטיב.

אחוז חסימה לסקטור ואחוז ניתוקים לסקטור 

ימי  5)לפי ממוצע שעת העומס של  בשעת השיא

 של חודשהשני האחרון העבודה בשבוע 

 (;נובמברדצמבר

יש לציין את שם האתרים ומיקום האתרים 

 שבוטלו והסיבה לכך.

 :הבאים הנתונים עם טבלה לצרף יש, 5 דור לעניין

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

 

מספר אזור  שם עיר

 סטטיסטי

סיווג אזור 

 סטטיסטי

ישוב במרכז/  אחוז פרישה

 5בפריפריה

     

 

 יתוקן: סעיף ב'תת  16פרק ג' סעיף 

ביצועים  ביצועי העברת נתונים: .ב

בטכנולוגיות השונות המופעלים ע"י בעל 

הרישיון. הביצועים יוצגו בהשוואה לשנה 

ברמה ברמת כל סקטור.קודמת ויוצגו 

 רשתית.

 

 

נספח ה'  .317
טיוטת רישיון 

 רט"ן כללי
נספח ב, פרק 

ג לדו"ח 
המערך 

 :2נספח ב, פרק ג סעיף 

. להוראות אלה משמעות תפעולית 2נבקש לבטל את הדרישות המוצעות בסעיף 

וכלכלית כבדה שלא לצורך. מדובר בנטל רגולטורי שאינו עומד במדיניות 

 הממשלה המחייבת קביעת הסדרי רגולציה מידתיים. 

 .316ראו הבהרה לסעיף 

 

                                                 
  כהגדרתם בסעיף 1.1 ברישיון5

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

ההנדסי, 
 2סעיף 

 

נספח ה'  .318
טיוטת רישיון 

 רט"ן כללי
נספח ב, סעיף 

 ()ג(3))א( 1.4

 

ב' הנוגעות למדידת ביצועים בהבחנה 16-ו 5נבקש לבטל את הדרישות בסעיפים 

לפי טכנולוגיה. בעולם הסלולאר החשיבות היא בחוויית המנוי, והיא זו שצריכה 

להימדד ולהיות מדווחת, ומהווה בסיס למתכונת הניהול ההנדסי ברשת.  

ויית המנוי, שכן הרשת ההבחנה הנדרשת לפי הטכנולוגיה אינה רלוונטית לחו

מעבירה את המנוי בין משאבי רשת פנויים ולכן נמדדת חווית מנוי ולא חווית 

, ולא לפי סוגי הטכנולוגיות בהבחנה לפידיווח ביצועים תדר כזה או אחר. לכן, 

 חווית המנוי מיותר ולא רלוונטי.

 .316ראו הבהרה לסעיף 

 

נספח ה'  .319
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
ה,   נספח

סעיף 
 (3)ב()1.2

נבקש לקבוע דרישות לפרישה שיחולו גם על מפעיל שזכה ברצועות תדרים קטנות 

מה"ץ. מדובר במשאב ציבורי יקר וככל שמציע זכה בפס תדר כאמור  10-יותר מ

 עליו לעמוד באבני דרך לשימוש בתדר.

 

 הבקשה נדחית.

נספח ה'  .320
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
ב' סעיף  נספח
 (3)א( ) 3.2

נבקש להשמיט את הדרישה לעותק קשיח. הפרקטיקה הנוהגת הינה מסירת 

קבצי מחשב בלבד ולשם כך הוקמו הכספות שבין המשרד לבין המפעילים. 

 .טבע משאבי - מכך ויותר זמן ובבזבוז בעלויות מדובר

( במדיה מגנטית. SOFT COPYהדו"ח מוגש בעותק רך )

 .ל מפות כיסויעותק קשיח ש יש לספקבשלב זה 

 המפות שיש לספק יוגדרו ברישיון.

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

נספח ה'  .321
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
ב' דו"ח  נספח

מערך הנדסי, 
פרק ג', סעיף 

2 

 2-ה לשבוע ולא נובמבר לחודש נכונים יהיו לדיווח הנדרשים הנתונים כי נבקש

 .המבוקשים הדוחות את להכין שבועיים תוך ניתן לא שכן, דצמבר של

לשבוע האחרון עדכניים הנתונים יהיו  מתקבלת. ההבקש

 .של חודש נובמבר

 

נספח ה'  .322
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
 חנספח ב' דו"

מערך הנדסי, 
 סעיףפרק ג', 

 )ג( 5

 מסירת הינה הנוהגת הפרקטיקה. קשיח לעותק הדרישה את להשמיט נבקש

 .מפעיליםה לבין המשרד שבין הכספות הוקמו כך ולשם בלבד מחשב קבצי

 משאבי טבע.ו רב זמןמדובר בעלויות ובבזבוז 

 .320ראו הבהרה לסעיף 

נספח ה'  .323
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
 סעיף' ג נספח

4 

שצורפה כנספח ה' הרישיון הכללי  טיוטתה ל67.1ראו סעיף  .א"נפ שירותי יסופקו לא 5 דור בטכנולוגיית מערכות שבאמצעות להבהיר יש

 למסמכי המכרז.

 יתוקן כדלקמן: ה67.1 סעיף

לבעל  3ובדור  2"בעל הרישיון יספק באמצעות רשתו בדור 

רישיון נודד שירות נדידה פנים ארצית של מנויי המפעיל 

על אף הנודד אל רשת המפעיל המארח, כמפורט להלן. 

בעל הרישיון יספק באמצעות רשתו שירות  האמור לעיל

דד אל רשת של מנויי המפעיל הנונדידה פנים ארצית 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

במקרה של פירוק שותפות כפי שאושר  המפעיל המארח

 " בהסכם השיתוף

נספח ה'  .324
טיוטת רישיון 

 רט"ן כללי

מדובר בסיווגים שונים שמסווגת הלשכה המרכזית  נא להבהיר מה ההבדל בין אזור מוסדי לאזור שהוא מתחם ציבורי.  

 לסטטיסטיקה את האזורים הסטטיסטיים השונים.

הבהירות הוסף לינק לפרסום העדכני ביותר נכון למען 

למועד פרסום המכרז: 

https://old.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?p

ubl=100&CYear=2008&CMonth=1 

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=8c762

1466ff4402090b5639240a56922 

נספח ה'  .325
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
נספח ה', 

 1.2 סעיף

 -מה"צ  700 -תדרי ה לעניין

 

עיף זה, מאחר שפועל יוצא של ההגבלות על ניתן לעמוד בדרישות הכיסוי שבס לא

השימוש בתדרים באזורי הגבול, הוא כיסוי חסר באזורים רבים בהם ישנה 

 אוכלוסיה בהיקף משמעותי. 

"צ, מה 700 -ה בתחום התדרים רצועות באיכות הגדולים הפערים בגלל, כן כמו

 ויותאיכ בעלי בתדרים האוחזים למפעילים דרישות אותן את להציב ניתן לא

 הבקשה נדחית.

 700( המגבלות על שימוש בתדרי 3)ב()1.2בסעיף כאמור 

מה"צ בלבד אולם  5מה"צ חלות על שימוש בפס תדרים של 

. לפיכך, "צ לפחותמה 10-בחובת הפרישה חלה על מי שזכה 

 5לרשותו של זוכה עליו חלה החובה כאמור יעמדו לפחות 

 מה"צ בהם יוכל לעשות שימוש בכלל האזורים.

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
https://old.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=100&CYear=2008&CMonth=1
https://old.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=100&CYear=2008&CMonth=1
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=8c7621466ff4402090b5639240a56922
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=8c7621466ff4402090b5639240a56922


  
 
 
 
 

, אולם ברור לכל שלא ניתן להציב ניתן, יותר)ונכון  מובהקת בצורה שונות

 ליישמם(.

, יש להפחית את הדרישות ביחס לשני סוגי רצועות התדרים ולקבוע רמה לכן

אחת יותר נמוכה ביחס למפעיל המחזיק בתדרים שישנה חובת שיתוף לעניינם 

 עם ישויות אחרות. 

 

 תוואי:/כביש כיסוי לעניין

הרדיו נעשה לפי תאי שטח, ולא ברמת כביש. תכנון לפי כבישים הוא  תכנון

בזבזני, לא יעיל, מקור ליצירת הפרעות פנים רישתיות, אינו תואם את דרישות 

השירות מצד הצרכן ומשכך גם כלל כלי המערכת לתכנון רשת סלולארית אינם 

 תומכים בתכנון רשת מסוג זה. 

ות מעשית להגיש תכנית פרישה שתכלול פירוט של  זאת, גם אין כל אפשר לנוכח

 פרישה תוכנית כאמור שכןכלל הכבישים במדינה  ותאריך לסיום פרישה, 

 .הכבישים תוואי פי על מתבצעת איננה הגיונית

הקיימים היום הנוגעים להקמת אתרים,  שבתנאים בוודאי, ניתן, לא בנוסף

. סיפרתיים במדינת ישראל ביחס לכל הכבישים עד תלת 99%להשיג כיסוי של 

 על אלא כבישים בקרבת אתרים להקים אסור, התקפה א"התמ פי על: לדוגמא

 של קילומטרים אלפי בארץ יש, כידוע(. תאורה עמודי דוגמת) קיימת תשתית

 . כזו תשתית בצידם שאין ספרתיים דו ותלת כבישים

 ל כבישים,בסעיף זה, המתייחסת בסך הכל לאלפי קילומטרים רבים ש הדרישה

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

היישומית בהתחשב בקשיי רישוי  ברמה והן הכלכלית ברמהאינה אפשרית הן 

לפיכך, ככול שהמשרד חפץ לקבוע דרישות שהן ברות יישום הבניה והג"ס. 

 לכבישים זו כיסוי במציאות שכולנו חיים בה )ואותה(, יש לייחד דרישת

 . סיפרתיים בלבד ודו חד - המרכזיים

נספח ה'  .326
יון טיוטת ריש

רט"ן כללי 
נספח ה', 

 1.3 סעיף

לבחון את רמת הכיסוי ביחס לכל תדר  5על פי סעיף זה, המשרד מבקש בדור  .1

 5 דור רשתות מאחורי העומד הרעיון את המחמיצה דרישה היא זו  -בנפרד 

 להשגה, ונסביר: ניתנת או ישימה איננהמקרה  ובכל

 שירותי גם הכוללת ,הטרוגנית רשת של קיומה הוא 5 בדור הבסיסי הרעיון

 טוב ן"רט שירות להשיג מנת על שונים מסוגים בתדרים והמשתמשת,  4 דור

 אחד כל באמצעות מיטבי שירות דווקא ולאו" התחתונה בשורה" יותר

 תחומי ביותר בשימוש צורך שיש הוא הרעיון. בנפרד התדרים מתחומי

, ופחות, עריםה במרכזי למשל, שירות לקיבולת דרישה יותר שיש היכן תדרים

 מקבילות רשתות מספר אינה הטרוגנית רשת. נמוכה הדרישה שרמת היכן

 במספר המעובה רשת אלא, דומה שירות ורמת זהה כיסוי אחת כל שנותנות

 מספקים הנמוכים התדרים כאשר, לו ובהתאמה צורך שיש ומתי היכן שכבות

 רשת בולתקי נדרשת כאשר בעיקר לפעולה נכנסים הגבוהים והתדרים כיסוי

  .כבדים משתמשים ריבוי בו שיש מקום גבוהה ברמה

 מחייבות המשרד דרישות, 5 דור רשת של זה בסיסי עקרון הסותר באופן

 3500 -ו צ"מה 700, 4 דור, 3 דור - מקבילות רשתות 4 עד 3 של ותפעול הקמה

 השירות את לבחון במקום, כשלעצמן דומות וטיב כיסוי ברמת כולן -  צ"מה

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי.

 100%חודשים מהמועד הקובע, כיסוי של  60בתום  -שלב ג'

המערכת, כאמור בסעיף  מדרישות המינימום לחובת כיסוי

 (2.1) (1)ד()1.3

 ())א(( אחרי "שלב ג'" יבוא:4)1.2בנספח ה' סעיף 

חודשים מהמועד הקובע, כיסוי של  84בתום —"שלב ד'

מדרישות המינימום לחובת כיסוי המערכת, כאמור  %100

 ("2.2( )1)ד() 1.3בסעיף 

 

 :( יבוא 2)ד( במקום סעיף )1.3בנספח ה' סעיף 

 לב ג'( עד ש2.1")

לפי סיווגי  מגורים אזור ססטיסטי המסווג כאזור ))א((

מהאוכלוסייה  80%רמת כיסוי של לפחות  –למ"ס 

 המתגוררת באותו אזור 
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 ברישיון הגלומה הגישה. כמכלול הרשתות של מפועלן שיורכב לצרכן הסופי

, בהם לעמוד ניתן שלא יעדים ומציבה משאבים של מיותר לבזבוז גורמת

, בפרט ובישראל בעולם"ן הרט עולם של הכלכלית מהמציאות במנותק

 .5 דור של הטכנולוגי מהתכנון ומתעלמת

 עילאיים,  ינה לייצר קצביםא 5טרה העיקרית של רשת דור מה כי לזכור יש

 התגברות עקב היורדת) , לשמור על רמת השירות הנוכחיתשיתראאלא 

(, ולהעלות במידה מסויימת את הקצב ככל שאפשר, במיוחד התעבורה

 .באותם אזורים בהם הקצב נדרש לצרכים תפעוליים

 

יכולה לספק למנוי בודד  5אסור להסתנוור מהקצב המקסימלי שרשת דור 

יכולה לספק קצבים גבוהים מאד, אבל הקצב  4בודד. גם רשת דור  בסקטור

בפועל לכל מנוי הוא רחוק מהסף הפוטנציאלי. לכן, המטרה של הרשת 

לכמה  (עילאיים ולא)אופטימליים  ההטרוגנית היא לספק קצבים טובים

, ולם מוגבלתלעשיותר צרכנים מתוך הנחה ברורה שההשקעה בתשתית היא 

 ונעדרת גמישות חסרתת הביקושים ולא בצורה רוחבית מפוזרת לפי רמוו

  .                                                                        הגיון

 

 תדרים של שילוב כוללת 5 דור טכנולוגיית של הפרישה שיטת, לסיכום

 י"ע נקבע הכיסוי ושטח, 5 דור שירותי ניתנים שבכולם, וגבוהים נמוכים

הדרישה  לכן. 3- ו 4 דור בשירותי מתחשבת גם כמו, הנמוכים בתדרים ותהא

אזורים סטטיסטיים המסווגים כאזורים שאינם אזור ))ב(( 

 80%רמת כיסוי של לפחות  –מגורים לפי סיווגי למ"ס 

 משטח אותו אזור סטטיסטי.

 ( שלב ד'2.2)

לפי סיווגי  מגורים אזור ססטיסטי המסווג כאזור )א(()

מהאוכלוסייה  99%רמת כיסוי של לפחות  –למ"ס 

 המתגוררת באותו אזור 

אזורים סטטיסטיים המסווגים כאזורים שאינם אזור ))ב(( 

 95%רמת כיסוי של לפחות  –מגורים לפי סיווגי למ"ס 

 משטח אותו אזור סטטיסטי."
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 הכלל לביצועים הנוגעמדד אחר,  לקבועאינה מעשית ואינה נכונה טכנית ויש 

 .טכנולוגי דור או תדר תחום כלולא ברמת  רישתיים

 רשתות ליתר הדומה רשת כאל צ"מה 3500 -ה רשת אל כמו כן, ההתייחסות .2

 לכדי לבוא יכול אינו העיקרי שיתרונה ברשת מדובר. מהבמקו אינה ן"הרט

 3500 תדרי, כן כמו. ותשתית קצה ציוד העדר מפאת הקרובות בשנים מימוש

 Line תקשורת מאפשרים ולמעשה, מאוד גבוה בניחות מתאפיינים צ"מה

of Sight בנויים בשטחים כיסוי במתן רב קושי ישנו ולפיכך, בלבד . 

"י עפ צ"מה 3500 בתדר לכיסוי המשרד דרישות עויותמשמ את לבחון מנת על

 .באזור חולון ובת ים מעמיק ניתוח ביצענו"ס הלמ של סטטיסטיים אזורים

 :כלל הניתוח

 האזור. של הסטטיסטיים האזורים את הכוללת מפה בניית (1

צ )ראו הערה "מה 3500 תדר לשדר נצליח קיים אתר שבכל עבודה הנחת (2

 בהמשך(.

 סעיףשב הנחה"י עפ  צ"מה 3500 בתדר האזור  על יורד סימולציה הרצת (3

2. 

 2 סעיףבש בהנחה הקליטה רמת ובחינת באזור מבחן נסיעות ביצוע (4

 :הערות
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 משטח  90% על עומדות 4 בדור הכיסוי  שדרישות להדגיש חשוב (1

 99%  על מדברות 5 בדור הכיסוי שדרישות בעוד יםהיישוב

 . יםמגור המוגדר סטטיסטי באזור מהאוכלוסייה

 תואמת הנאי"ץ מה 3500 תדר קיים אתר בכל להפעיל שניתן ההנחה (2

 :מגבלות מספר עקב ותאלמצי

a. שמונעות סביבה לאיכות המשרד של שידור עוצמות מגבלות 

  התדר של אופטימלית הפעלה

b. הקורנים התקנתוהרכשה שלא מאפשרות  רישוי מגבלות. 

c. גישה במתקנימה"ץ  3500בהפעלת תדר  קושי   . 

הקבצים המצורפים ניתן ליראות שבשתי שיטות המדידה ) סימולציה "י עפ

בלבד, רחוק מאוד  70% -רמות כיסוי של כניתן להגיע לונסיעת מבחן( אנחנו 

)מסמכי הניסוי לא צורפו למסמך רישיון. ה תבטיוט הנדרשים 99% -מה 

 ההבהרות, אולם מובן כי יעמדו לרשות המשרד היה ויבקש זאת(.

מאקרו  אתרי 23 הקמה שלחובת  הינהה בדרישות הטיוטה העמיד משמעות

 (.קיימיםה אתריםה 54 -ל וזאת בנוסףבאזור ) נוספים  )לא אתרים זעירים(

וזאת ברור  -כלומר, דרישת טיוטת הרשיון, שאיננה ריאלית בעליל ליישום 

אתרים חדשים )זאת עוד מבלי  43% -לכל, משמעותה תוספת של לא פחות מ

חות הזמנים הנדרשים לשם כך, כאשר נזכיר כי הקמת אתר להתייחס ללו

בישראל הינה פעולה האורכת לרוב מספר שנים(. מסופקנו אם קיים מישהו 
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אתרים נוספים על הקיימים, במדינת ישראל,  50%הסבור שהקמת כמעט 

היא שאיפה )שלא לומר, דרישה(, שיש בה קמצוץ של סבירות או ריאליות. 

הרשיון, לא תהפוך אותה לברת יישום, אלא ל"תקנה" כתיבת הדרישה בדפי 

שהציבור איננו יכול לעמוד בה, פשוטו כמשמעו, זאת אף אם ילקו אותו 

 בשוטים ובעיצומים.

, הקרובות השנים של לכך יש להוסיף את האמור לעיל, כי בוודאי בטווח

 מוגבלים או נקודתיים פתרונות לספק מיועדים צ"מה 3500 -תדרי ה שירותי

 התפשטות תכונות לאור -נרחב  כיסוי לשם מיועדים ואינם טריטוריאלית

בעיקר בתחום המוניציפלי,  בעיקרו מיועד אלו בתדרים השימוש. התדר

כלומר לאזורי ביקוש  - טק הי לאזורי אולאזורים צפופים אורבנית 

ולא במסגרת המנויים,  מצדמובהקים, ולכן הרשת תוקם לפי דרישות ביקוש 

בעניין רשתות בתדר  בעברכלל ארצי כפי שהיה  יך כיסוי רוחבשל תהלי

 הנמוך. 

 רשת להקים דרישות באמצעות המפעילים דחיפת זה, כי נדגיש עוד בעניין

 והגב ניקוד)באמצעות  פתוחים באזורים למשל, ביקוש שאין היכן צ"מה 3500

 כלכלית יעילות חוסר ויוצרת ,זה תדר של מטרתו כל תא מחמיצה( יותר

 עבור גם אלא המפעילים עבור רק לא counterproductive,, ושירותית

 שהם, האתרים הקמת לצורך הכלכליים שהמשאבים משום, בכללותו הציבור

, רשתלא תהא די קיבולת  ,שהיכן שצריך כך, יעיל לא באופן יפוזרו, נתון סד

 בלתי מנוצלת. עודפת רשת  קיבולת תהא צריך, שלא והיכן
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כח בניסוי המתואר לעיל, לאור תכונות התפשטות התדר ושוב, כפי שהו

המצויינות לעיל המחייבות הוספת כמות אתרים גדולה מהסביר ובהתחשב 

 והבנייה התכנון חוקי המקומיות ובתנאי והרשויות הציבור בהתנגדות

 סטטיסטי באזור 95% או 99% של כיסוי לרמת להגיע  ניתן לא, הקיימים

 כיסוי לאחוז יהיה להגיע ניתן לא בממוצע,. "צמה 3500 -כלשהו בתחום ה

 שאלה הרי, ברזל מסילות לגבי. כבישים לגבי גם הדבר כך. 75% -מ גבוה

: בדרישותיו לחלוטין המשרד מתעלם מהןמרכזיות  מגבלות משתי סובלות

 תשתיות והעדר; בשטחה סלולריים תאים להתקנת ישראל רכבת התנגדות

אין בדרך הרגיל אף צורך . ברזל מסילות של קילומטרים עשרות לאורך חשמל

 להקמת רשת בתחום זה באזורים שאינם צפופים.

 וכלבסעיף זה  לא ניתן לעמוד בתנאים הנדרשים כי ברורלסיכום כל האמור,  .3

במכרז שהוא אבן דרך קריטית בשוק הסלולרי  מכרזיתשיש כאן הוא דרישה 

 יוכל לא מפעיל אףכי  ,מראש יש לומר בבירור שכברובכלכלת מדינת ישראל, 

והנתונים האמפיריים, הפיזיקליים והתכנוניים לעיל מוכיחים  - בה לעמוד

 –מפעיל שינסה ללכת בדרך זו ימצא עצמו ניצב מול שוקת שבורה  זאת.

 כלכלית והנדסית.

 באופן ,ולהתאימן הסעיף דרישות.  לאור זאת קיימת חשיבות רבה לתיקון 4   

 :הבא

לא הבחנה בין סוג התדר לרנה ברמה כלל רישתית דרישות הטיב תוגד .1

 והטכנולוגיה.
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, יש לשנות את הדרישות 1במידה והמשרד לא יקבל את המלצתנו בסעיף  .2

 לעניין כל תחום תדר בנפרד   

 מה"צ. 3500 –ולהפחיתן במידה ניכרת, ביחוד בתחום ה 

מה"צ ימותן )ולא  3500 -פער ההעדפה לכיסוי אזורים פתוחים בתחום ה .3

 בדרך של 

הפחתה בלבד בניקוד הניתן באזורי הפריפריה(, והיה ומשמעות הדבר 

 הפחתת הניקוד לאזורים אלה,         

 אזי מתבקשת הפחתה בהתאמה של הניקוד הכולל הנדרש. 

נספח ה'  .327
ת רישיון טיוט

רט"ן כללי 
נספח ה', 

 )ד( 1.3  סעיף

 הזמן במימד המשאבים חלוקת על המבוסס"צ מה 3500 -ה בתחום תדר הקצאת

(TDD  מחייבת תאום בין המפעילים  ופעילות תחת הגדרות משותפות  ביחס )

 לכמות המשאבים שישמשו לערוץ היורד ולערוץ היורד.

וראות ברישיון המחייבות את , אנו סבורים, כי צריכות להופיע הלפיכך

 ולקיים הנדון באספקט העבודה שיטת את בינהם לתאם זה בהקשר המפעילים

 .סכסוכים ופתרון החלטות לקבלת מנגנון

 א.1.3הבקשה נדחית. ראה נספח ה' סעיף 

 

 

נספח ה'  .328
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
 1.3סעיף 
 (2)ד()

ביצעו עבודה כלכלית שמנתחת לצערנו, וועדת המכרזים ומשרד התקשורת לא 

את משמעויות דרישות הכיסוי המוצגות במכרז. לא הוצגה כל תשתית עובדתית 

אשר מצביעה על התועלות והנזקים מקביעת שיעור כיסוי כזה או אחר, והדברים 

לא אוזנו על מנת לגבש דרישה שמתכנסת למציאות של שוק התקשורת. נראה כי 

, 5לטכנולוגיית דור  4ק את הדרישות של דור כל שבוצע בהקשר זה היה להעתי

 .326הבקשה מתקבלת באופן חלקי. ראו הבהרה לסעיף 
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מבלי שנבדקו משמעויות הדבר. נראה שכך נולדו במכרז דרישות מינימום בלתי 

מה"ץ הוא תדר גבוה שמתפשט  3500מה"ץ. תדר  3500סבירות לכיסוי מערכות 

באופן שונה לגמרי מתדרים נמוכים. כתוצאה מכך, קשה לכסות באמצעותו 

אף כלל לא נועד על מנת לכסות שטח, אלא רק על מנת שטחים גדולים והוא 

לספק שירות לאוכלוסייה. על מנת להגיע לשיעורי כיסוי גבוהים )בהיבט 

אוכלוסייה( באמצעות תדר זה, יידרשו החברות להקים כמות גדולה ביותר של 

אתרים חדשים, שכן הכמות הנוכחית אינה מספקת. הוספת אתרים חדשים לא 

אפשרית במדינת ישראל, וזאת מסיבות המוכרות היטב  רק שכמעט ואינה

למשרד התקשורת, אלא שהיא גם מגדילה באופן משמעותי את ההוצאות 

מקיף שנעשה  6התפעוליות של החברות )שכירות, חשמל ועוד(. על פי מחקר

במדינה, שהיא דומה במאפייניה  5בהולנד בקשר עם עלויות פריסת רשת דור 

למנוי באזורים כפריים עשויה להיות גבוהה  5ריסת דור לישראל, נמצא שעלות פ

למנוי באזורים עירוניים! יש להביא נתונים אלה  5מעלות פריסת דור  17פי 

בחשבון כאשר מציבים דרישה לכיסוי כה גדול של אוכלוסייה ושטח, שכן עולה 

השאלה האם נכון להשקיע כסף כה רב בפריסה באזורים נדחים שבהם יהיה 

ועט בטכנולוגיה החדשה אל מול פריסה באזורים עירוניים שבהם שימוש מ

עשויה להיות תועלת משקית גדולה משימוש בטכנולוגיה. לאור ממצאים אלה, 

כלל לא ברור כיצד בחר המשרד לתמרץ את החברות להשקיע דווקא במקומות 

שבהם עלות הפריסה היא הגבוהה ביותר ומהו הניתוח הכלכלי שתומך במדיניות 

רוץ שכזו. הקצאה לא נכונה של ההשקעות, כתוצאה מרגולציה שנקבעת ללא תמ

                                                 
6 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073658531830830X  

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073658531830830X


  
 
 
 
 

ניתוח עלויות, עלולה להיות הרסנית, על אחת כמה וכמה כאשר היא נעשית 

 במציאות שבה החברות בשוק מפסידות כסף או נמצאות על סף הפסד. 

 95% -מהאוכלוסייה באזור מגורים ו 99%בכל מקרה, קביעת סף מינימום של 

שטח באזור שאינו מסווג כאזור מגורים, היא דרישה לא סבירה בכל הנוגע מה

 שנים.  5מה"ץ, שלא ניתן יהיה לעמוד בה גם לאחר  3500לתדר 

לדרישה לכיסוי בתדר  4כאשר מקבילים את הדרישה הנוכחית של הכיסוי בדור 

מה"ץ, נהוג לבצע יחס הפוך ריבועי של התדרים, על מנת לקבל תוצאה  3500

 . 7(FRIISנוסחת בהתאם לשקפת באופן נכון את התפשטות התדר )המ

 

, המשפר את  Beam Forming -יכולים להשתמש ב 5Gעם זאת, מאחר ואתרי 

 .2.25הכיסוי, הכפלנו את התוצאה בפקטור 

ליעד  4כאשר מקבילים את הדרישה הקיימת לכיסוי אוכלוסייה בדור לאור זאת, 

, היעד המקביל לכיסוי ס ריבועי התדריםמה"ץ לפי יח 3500הכיסוי בתדר 

 צריך להיות:  מה"ץ 3500אוכלוסייה בתדר 

                                                 
7 http://www.antenna-theory.com/basics/friis.php  

  https://www.fcc.gov/help/public-safety-tech-topic-17-propagation-characterization 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
http://www.antenna-theory.com/basics/friis.php
https://www.fcc.gov/help/public-safety-tech-topic-17-propagation-characterization


  
 
 
 
 

(
1800𝑀ℎ𝑧

3500𝑀ℎ𝑧
)

2

𝑋 2.25 𝑋 99% = הסבר אודות הנוסחה ואופן החישוב . 59%

 מפורט בנספח ב'.

, 4מהאוכלוסייה בדור  99%במילים אחרות, הדרישה המקבילה לכיסוי של 

 .   5וכלוסייה בדור מהא 59%צריכה להיות כיסוי 

לא נועד לכיסוי שטחים )בשביל זה יש  מה"ץ 3500תדר כפי שציינו קודם לכן, 

 3500 -תדרים נמוכים(, ולכן לא יהיה זה נכון לדרוש כיסוי שטח ע"י תדר ה

 מה"ץ, אלא רק כיסוי אוכלוסייה. לפיכך, נבקשכם לכן לבטל דרישה זו.

 -( ל2)ד( ) 1.3ום הקבועות בסעיף לסיכום, נבקשכם לתקן את דרישות המינימ

 -מהאוכלוסייה ולבטל לחלוטין את הדרישה לכיסוי שטח באמצעות תדר ה 59%

 מה"ץ.   3500

נספח ה'  .329
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
נספח ה', 

 1.3סעיף  
 (,4)ד()

 שדווחה סטטיסטי באזור הפרישה שינוי ךלצור המנהל אישור את לקבל הדרישה

הקיימת זה עשרות שנים.  מזו אחרת ממציאות נלקחה וכאילואיננה ישימה 

דרישה זו מתעלמת ממציאות הדברים, ואם בכלל, היא רק תחבל בפעילות הרשת 

ובמתן השירות לצרכן. כידוע למשרד, הצורך לבצע שינויים באופן הפרישה הוא 

פור סיבות אפשריות כגון: שינויי תכסית, בעיות רישוי, אי יום יומי, ונובע מאינ

חידוש חוזי שכירות, הפרעות אלקטרומגנטיות, מחאות שכנים, הוספת אתרים 

חדשים, שיפורים ושינויים טכנולוגים וכיוב'. בלתי אפשרי, כי כל מהלך יותנה 

בקבלת אישור מהמשרד או במתן הסברים, נימוקים, נתונים וכיוצ"ב שלבטח 

ילוו כל "בקשה" כזו. עם כל הכבוד למשרד, הוא אינו ערוך לכך, אין אפשרות 

להעלאה והורדה של אתר בודד אין מדובר על צורך באישור 

אלא של גריעת איזור סטטיסטי שלם. הודעת בעל הרישיון 

שהוא השלים פרישה באיזור מסוים היא בעלת משמעות הן 

כלפי המפקח והן כלפי מנויים ומקבלי שירותים. חובת 

השירות באיזור שבו מסר בעל הרישיון כי הוא השלים את 

ואין לאפשר מצב פרישתו היא דרישה מרכזית ברישיונו 

שבו מתאפשר שינוי באופן חד צדדי על ידי בעל הרישיון תוך 

פגיעה בחובותיו ובמנוייו. ממילא נזכיר כי המעבר לפרישה 

באיזורים סטטיסטיים ומתן גמישות לבעל הרישיון 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

להכניסו ברמה היום יומית לנבכי הפרטים של כל מקרה ומקרה, בוודאי שבלתי 

כאשר צרכי השטח  –מתקבל על הדעת להמתין עם כל שינוי לאישורו של המשרד 

שא באחריות מחייבים שינויים כמעט מיידיים. ולבסוף, המשרד גם לא נו

 חובתו. השירות לאיכות או הפרישה לרמת, השירות של התקין לתפקוד השוטפת

 בשנה פעם נבדק והוא, שנקבעו הרגולטורים בסטנדרטים לעמוד היא המפעיל של

.  המפעיל אף נבדק דקה אחר דקה על ידי ציבור המנויים, ומחוייב כך לצורך

ן זה נכון או מציאותי שהמשרד לשם סיפוק רצונם בפעולות מהירות ויעילות. אי

 יהפוך למנהל העל של תשתיות הרדיו של המפעילים. 

 

: הבעת אי אמון במקצועיות שמשמעותה בהוראה מדובר, האמור לכל מעבר

 הסלולרית הרשת מהנדסי של הדעת שיקול החלפתובתום ליבם של המפעילים, 

, וגרוע ריתהסלול הרשת וקימום להקמת הקשור בכל המשרד של הדעת בשיקול

מכך, שיתוק פעולות ניהול רשת האתרים ומכשול בפני פרישת האתרים ואספקת 

 שירות תקין למנויים.

 תמונת המציג השנתי בדיווח"ולהסתפק"  זו דרישה להסיר יש, האמור כל לנוכח 

 . בה המבוצעים התכופים העדכונים לאחר שהיא כפי הרשת של שנתית מצב

בבחירת האיזורים עד למועד ההודעה )בסעיף 

  (( מקנה לבעל הרישיון חופש פעולה נרחב.4()ב()4)ב()1.2

הושלמה לאחר שהושלמה( 3:")המעודכן הסעיף נוסח להלן

פרישה באזור סטטיסטי כאמור, ודווחה כאמור בסעיף 

איזור  גרועל(, לא יהיה רשאי בעל הרישיון 4())ב(()4)ב()1.2

ובלבד . אלא בכפוף לאישור המנהל, סטטיסטי עליו דיווח

 5שעומד בדרישות המינימום לחובת פרישת מערכת דור 

מה"ץ עבור שירות בפס תדרים רחב המפורטות  0035לתדר 

המנהל יפעיל את בסמכותו בשים לב, בין היתר  .".בסעיף זה

 לפגיעה שתגרם מהפסקת מתן השירות "

 

נספח ה'  .330
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
)ד(  1.3סעיף 
(3) 

לעיתים חברות הרט"ן נדרשות להסיר אתרים סלולריים בשל מהלכים שאינם 

למשל עקב הליך משפטי שמתנהל נגדן(. הסרת אתר פוגעת זמנית בשליטתן )

בכיסוי באותו אזור והחברות נדרשות להקים אתר חלופי. כפי שהינכם יודעים, 

הליך הקמת אתר חלופי עלול להמשך זמן וגם כאן הדבר אינו נמצא בשליטתן 

ה הבלעדית של החברות. כמו כן, יתכן שחברה תחליט לפרוס במקום אחד, כחלופ

 .329הבהרה לסעיף  ורא
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לפריסה במקום אחר, באופן שמשמר את העמידה בהוראות הרישיון. מדובר 

בהתנהלות שהיא במסגרת שיקול הדעת של המפעיל ואינה מצריכה את אישור 

המנהל. לא יתכן שעל כל הוספה והורדה של אתר סלולרי החברות יידרשו לפנות 

זאת ולקבל את אישור המנהל. לפיכך, הינכם מתבקשים למחוק סעיף זה ו

מטעמים של חוסר סבירות והוספת נטל מיותר שלא לצורך. עוד נציין בהקשר זה 

כי סעיף שכזה לא קיים ברישיון הנוכחי של החברות חרף העובדה שהחברות כבר 

 רשתות סלולריות והן עומדות בהוראות הרישיון.  4הקימו 

נספח ה'  .331
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
ח ה', נספ

 1.4סעיף 
 (3)ב()

 .-97 ולא - dbm 98.5 של  ייחוס אות נדרש 28' מס לתדר ETSI טבלאות לפי

 

ת ומה"ץ מבוססת על הפעלת טכנולוגי 3500מכך, כמו כן, פרישת תדר  יתרה

ויכולות מתקדמות שמשפרות משמעותית את יחס האות לרעש ולא באות לידי 

 דוגמאותרות בטיוטת הרישיון. ביטוי בדרישות הכיסוי האבסולוטית שמוגד

 :לרישיון בטיוטה המוצע בקריטריון ביטוי לידי ניתנות שלא טכנולוגיות ליכולות

 Beam Forming 

 מבני תוך לכיסוי פתרונות 

 מתקדם שגיאות ותיקון איפנון שיטות 

 כיסוי באזורי ללקוח השירות רמת את שמשפרות רדיו תכונות הפעלת 

 בעייתי

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי.

-במקום  98.5dbm-רמת הקליטה לערוץ היורד תהיה 

97dbm 

 ( יתוקן:3)ב()1.4נספח ה' סעיף 

 5לשירותי דור ( רמת הקליטת אות ייחוס 3)

מה"ץ של האותות  15/20לרשתות ברוחב פס 

המתקבלים מהערוץ היורד/ עולה, לפי המגביל 

 5לפי רוחב סרט של  ETSIבניהם, על פי תקן 

 מה"ץ תהיה:

 (dbmסף קליטה )                                    5רשת דור 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

 באזורי גם ללקוח השירות רמת את משמעותית לשפר מאפשרות אלו יכולות

 השונים הרדיו ציוד ספקי נתוני פי על כך, נמוכה קליטה עוצמת בעלי קליטה

 .אנטנות וספקי

 כדי זה בסעיף הנדרשית הקליטה בעוצמת צורך אין, אלו שיפור מנגנוני לאור

 .תקין שירות לאפשר

 

 הספקי בהקטנת הכרח יש, ההסביב להגנת המשרד בדרישות עמידה לשם, כן כמו

 .קליטה רמות הקטנת מכך וכתוצאה, שידור

 

 . 105dbm  - ל  97dbm-  -מ הקליטה דרישת את לשנות אלו, ישן מטעמים

ורד               ערוץ י                                                

 ערוץ עולה

               -  98.5  97    מה"ץ                  3800-3500תדר 

 )שטח פתוח( – 101.5

                                                                               

 )שטח בנוי(  - 93.5

 

נספח ה'  .332
טיוטת רישיון 

 רט"ן כללי

יקונים שבוצעו בנספח ה' למכרז מתייחסת לרישיון הרט"ן של סלקום. טיוטת הת

למען הזהירות והבהירות, נבקש כי תצורף טיוטה דומה המתייחסת לנוסח 

 רישיון הרט"ן שלנו.

 

 םבכל רישיון יעודכנו התוספות והשינויים הרלוונטיי

למכרז זה באופן פרטני ומותאם, במועד עדכון הרישיון 

 .לאחר זכיה במכרז

במידה וקיימת שאלה בנושא מסוים לגבי רישיון של אחת 

 החברות באופן פרטני, ניתן לפנות למשרד לצורך הבהרה.

נספח ה'  .333
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 

 :3. יתוקן ויתווסף סעיף 2נספח יח' סעיף  שאינו ידוע.  3ישנה הפנייה לסעיף 
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 - יח' נספח
 2סעיף 

היה מתן השירותים האמורים למנוי י .2

. בכפוף לאמור 5באמצעות מערכת דור 

להלן. לא יראו  3בנספח זה, ובפרט בסעיף 

כאילו  5בשירות הניתן באמצעות מערכת דור 

הוא ניתן באמצעות רשת בזק ציבורית של 

בעל הרישיון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

חובות הכיסוי המפורטות בנספח ה' לא יחולו 

 ם אלו.על בעל הרישיון ביחס לשירותי

 ההנדסיים במאפיינים יפגע לא השירות מתן..32

 בעל ידי על אחרים שירותים מתן של

 .הרישיון

נספח ה'  .334
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
לנספח  2סעיף 

 יח'

 :3. יתוקן ויתווסף סעיף 2נספח יח' סעיף  בנספח זה. נא הבהרתכם. 3להלן", אך אין סעיף  3קובע ש"בכפוף לאמור בסעיף 

רותים האמורים למנוי יהיה מתן השי .2

. בכפוף לאמור 5באמצעות מערכת דור 

להלן. לא יראו  3בנספח זה, ובפרט בסעיף 

כאילו  5בשירות הניתן באמצעות מערכת דור 

הוא ניתן באמצעות רשת בזק ציבורית של 

בעל הרישיון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

חובות הכיסוי המפורטות בנספח ה' לא יחולו 

 הרישיון ביחס לשירותים אלו. על בעל
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 ההנדסיים במאפיינים יפגע לא השירות מתן..32

 בעל ידי על אחרים שירותים מתן של

 .הרישיון

נספח ה'  .335
טיוטת רישיון 

רט"ן כללי 
לנספח  2סעיף 

 יח'

לא יראו בשירות הניתן באמצעות מבוקש להבהיר את משמעות הקביעה ש"

" בזק ציבורית של בעל הרישיון רשת כאילו הוא ניתן באמצעות 5מערכת דור 

 ואת תחולתו בנוגע לחובת מתן שירות למנוי, הודעות לפי הרישיון וכיוצ"ב.

בשל מאפייניהם, תתי השירות בנספח י"ח ניתנים 

באמצעות רשת שאינה "רשת בזק ציבורית" כהגדרתה 

בחוק התקשורת, ולפיכך  אף לא חלה לגביהם החובה 

הארץ או לפחות באיזור לספקם "לכלל הציבור בכל 

 שירות" .

, רישיון חברתנו שונה במספר עניינים מהרישיון שהוא בסיס לעיל שציינו כפי כללי .336

לטיוטת התיקונים, נבקש הבהרתכם כי רק השינויים לרישיון יוטמעו ברישיוננו 

 הנוכחי. 

 םבכל רישיון יעודכנו התוספות והשינויים הרלוונטיי

י ומותאם, במועד עדכון הרישיון למכרז זה באופן פרטנ

 לאחר זכיה במכרז.

במידה וקיימת שאלה בנושא מסוים לגבי רישיון של אחת 

 החברות באופן פרטני, ניתן לפנות למשרד לצורך הבהרה.

נספח ו'  .337
טיוטת רישיון 

 מיוחד

למנוע את היותה של רשות מקומית בעלת עניין בבעל הרישיון יש אנו סוברים כי 

 .המיוחד

הבקשה נדחית. תנאי הסף שנקבעו במכרז משקפים לדעת  

וועדת המכרזים את אמות המידה המתאימות לאפשרות 

להתמודד במכרז ולזכות בו, ובהמשך לכך לקבל רישיון 

והקצאת תדרי הרדיו  5מיוחד משולב למתן שירותי דור 

 בתחומי התדר הרלוונטים המפורטים במסמכי המכרז. 
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נספח ו'  .338
טת רישיון טיו

 מיוחד סעיף 
19 

הרישיון נעדר חובות פריסה מינימליות. יהיה זה בלתי סביר כי בעל רישיון יטול 

המצויים במחסור, ובמידה רבה על חשבון גופים בשווי עצום, נכסי תדר ניכרים 

, ולא ינצל אותם כדבעי לטובת וציבור רחב אותו הם משרתים אחרים בעלי יכולת

מפלה לרעה את בעלי רישיונות הרט"ן הכלליים ללא הצדקה  הציבור. גישה זו אף

מספקת. חובות הפריסה אמנם לא חייבות להיות זהות לאלו המוטלות על 

ולא סימלית מפעילי הרט"ן הכלליים, אולם חייבת להתקיים אמת מידה סבירה 

  של חובת ניצול הספקטרום לטובת הציבור.

כוונה לעודד  הבקשה נדחית. לפי שיקולי ועדת המכרז יש

תחרות מצד מפעילים חדשים קטנים ולעומת זאת ניתנת 

למפעילים בעלי רישיון רט"ן אופציה לרכוש רוחבי פס 

 גדולים יותר לטובת פריסה איכותית ואוניברסלית.

 במסמכי המכרז. 2.5-ו 2.4אנו ראו סעיפים 

 

נספח ו'  .339
טיוטת רישיון 

סעיף  מיוחד
23.4 

אספקת השירותים נעדרת כל מימד איכותי או כמותי. ההוראה לעניין התחלת 

על מנת לעמוד בדרישת  ניתן לספק שירות בהיקפים מזעריים או מצומצמים

. אכיפת השימוש היעיל בספקטרום מחייבת הצבת דרישות מינימליות הרישיון

 להיקף הפריסה ואיכות השירות.  

הבקשה נדחית. לפי שיקולי ועדת המכרז יש כוונה לעודד 

תחרות מצד מפעילים חדשים קטנים ולעומת זאת ניתנת 

למפעילים בעלי רישיון רט"ן אופציה לרכוש רוחבי פס 

 גדולים יותר לטובת פריסה איכותית ואוניברסלית.

 במסמכי המכרז. 2.5-ו 2.4אנו ראו סעיפים 

 

 

נספח ו'  .340
טיוטת רישיון 

 מיוחד

ל חבילת תקשורת נתונים, כפי מבוקש לכלול הוראות בדבר מתן הודעות על ניצו

שמחויב ברישיון מפעילי הרט"ן. הוראה זו רלוונטית לכל מפעיל המספק חבילות 

 שירותי תקשורת נתונים.

הצורך יבחן לאחר קבלת הרישיון, הפעלת הרשת וגיוס 

 לקוחות, בהתאם לאופי/היקף הפעילות וכמות הלקוחות.
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נספח ו'  .341
טיוטת רישיון 

 מיוחד

בוע את מבנה החשבונית ואופן קבלתה בהתאם לקבוע ברישיון מפעיל מבוקש לק

 רט"ן.

הצורך יבחן לאחר קבלת הרישיון, הפעלת הרשת וגיוס 

 לקוחות, בהתאם לאופי/היקף הפעילות וכמות הלקוחות.

 

נספח ו'  .342
טיוטת רישיון 

 מיוחד

י שחל מבוקש להוסיף חובת מתן שירות למנויים וחובת עמידה בזמני מענה, כפ

 על מפעילי רט"ן.

הצורך יבחן לאחר קבלת הרישיון, הפעלת הרשת וגיוס 

 לקוחות, בהתאם לאופי/היקף הפעילות וכמות הלקוחות.
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