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תשפ"א   בשבט  טכ"                                 
 2021 פברואר  ב    11                                                             

 
 

 שלום רב, 

"קול  -"ץ( גה 26"ץ )תחום גה 27.5 עד 24.25 התדרים בפס 5 בדור סלולר שימושיהנדון :  
 "קורא

 
 דור   של"(. תשתיות התקשורת בכלל ובפרט  5  דור )"  החמישי  הדור  לעידן  לאחרונה  נכנסה  ישראל  מדינת .1

 .  בישראל הציבור ורווחת התעשייה, הכלכלה לפיתוח המרכזיות הדרך מאבני הן 5

התקשורת    של  שיפורן   בתעשייה  משמעותיים  ענפים  ולהתפתחות  בתוצר  לגידול  יביא תשתיות 

 . הישראלית

  מתקדמות  פס  רחבות  אלחוטיות  תשתיות  של  בקידומן  רבה  חשיבות  רואה"(  המשרד )"  התקשורת  משרד

 המשרד .  התקשורת  בעולם   טכנולוגית  המתקדמות  המדינות  כאחת  ישראל  של  וביסוסה  בקידום  ומעוניין

 כמדינה  ישראל  את  לבסס  ובכך  החדש   הדיגיטלי  לעידן  והמשק  המדינה  את  להוביל  יעד  לעצמו  שם

 .בתחום מובילה

התדרים, שהיא הגוף המוסמך להועיד ולהקצות תדרים בישראל על פי פקודת   ועדתהועידה    כשנה  לפני .2

"(  "ץגה  26  תחוםגה"ץ )"  24.25-27.5  התדרים  תחום  את,  1972-תשל"ב ההטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[,  

 שלא   החליטה"ן(, ונל, קווי נקודה לנקודה )הנייח  השרות  עם  משותף  ראשי  במעמד(  1IMT)  הנייד  לשירות

בהתאם    נוספים"ן  נל  יקוו  יאושרו זאת  זה.  האמור    להועדהבתחום   הבזק   איגוד  ידי-עללתחום 

 את  הכולל(  REGION 1( עבור האזור )International Telecommunications Union-ITU)  הבינלאומי

ההועדות    ישראל  משתייכת  אליו  התיכון  והמזרח   אפריקה,  אירופה מפורטות  המצורף  א'  )בנספח 

 והשימושים המותרים בתחום(. 

 מנת   על"ץ,  גה  26  בתחום"(  "ןרט)"   נייד  טלפון  רדיו  מערכות  להפעיל   לאפשר  המשרד  שוקל  זאת  נוכח .3

 רוחב   בזמינות  מתאפיין  זה  תדר  תחום "ן.  הרט  שירותי  עבור  פס  רחבת  תשתית  לספק  היכולת  את  לשפר

הניידת   המאפשר  ,ורציף  גדול  פס הנתונים  תעבורת  של  וגדלים  ההולכים  המידע  לנפחי  מענה  מתן 

 . נמוך( Delay) ושיהוי גבוה נתונים העברת קצב ים, בעיקר לאלו בהם נדרש5ולמאפייני שירותי דור 

 
1  International Mobile Telecommunicationsהבינלאומי   ידי איגוד הבזק-, המונח המציין מערכות ניידות רחבות סרט על  
(ITU-UnionInternational Telecommunications ) . 
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 בין   פנוי  2ראיה   קו  נדרשו  קצרים  למרחקים  מוגבלגה"ץ    26  תדר  בתחום  תדרים  של  ההתפשטות  טווח

נדרשת    על  .הקצה  ציוד  לבין"(  אתר)"  3תאיה  הרדיו  מוקד ובנוסף   אתרים  שליותר    צפופה  ה שפריכן, 

 .למבנים בחדירותמשמעותית  מגבלה לגביו קיימת

יעילות    גה"ץ  26  תחום .4 את  משמעותית  לשפר  ובכך  מתקדמות  שידור  בטכנולוגיות  להשתמש  מאפשר 

 :כגון, רבים בהיבטים סלולרהשימוש ברשת 

זמנית למספר רב של משתמשים הנמצאים באזורים   –הגדלת היעילות הספקטרלית   .א בו  שידור 

 . שונים תוך שימוש באותם משאבי הרדיו

 תנאי הרדיו של משתמשי קצה הנמצאים מחוץ למבנה. ידי שיפור -על הכיסוי  טווח הגדלת .ב

 . שיפור משמעותי בקיבולת ובתפוקת הנתונים ברשת .ג

 . ציוד הרשת שלויעילה עבור קישוריות נייחת  פשוטה פרישה .ד

 פס   ברוחבי  תקשורת  אספקת  יאפשר  אשר  דבר,  "ץגה  3.25  הוא  זה  בתחום  הכולל  הסרט  רוחב . ה

 .מאוד גדול קצה  יחידות ולמספר קטן שטח בתא  מאוד גדולים

  מכבר   זה  הועידו  4מדינות  מספר  האחרונה   בשנה"ץ.  גה  26  בתחום  בשימוש  התפתחותמזהים    בעולם .5

בתחום זה לשירותים נייחים בגישה   תדריםהקצאה של    בתהליכי  נמצאות  וחלקן"ץ  גה  26  בתחום  תדרים

( קבועה  מסוימות    .ניידים  ולשירותים (FWA5אלחוטית  תדר  רצועות  כן,  גה"ץ    26  תחום  בתוךכמו 

, במדינות כלומר(.  Shared Spectrumלשימוש לוקאלי בשיתוף ספקטרום )  מסוימות  במדינותמוקצות  

וכו'(  שפרי  מאפשרתאלה מתכונת האסדרה   )מוגבלת בשטח המפעל, קמפוס   של ה מקומית/לוקאלית 

רישיון על בסיס אזור גאוגרפי. ברור כי שימושי   במסגרת  חכמה  ותעשיה  מפעלים  עבוררשתות פרטיות  

)רט"ן(   הציוד,     NRבתדריהסלולר  השימושים,  מנעד  בראשיתם.  עדיין  בפרט  זה  ובתחום  בכלל 

 והאפקטיביות צפוי להתפתח ולהתרחב לאורך הזמן.

 בתחום  בתדרים  לשימוש  ברישיון מחזיקים  מדינות  20-בכ  מפעילים  100  מעל,  2020  נובמבר  לחודש  נכון .6

 . מסחרי  שלשימו התדרים להפעלת  השפרי גה"ץ. חלק מהמפעילים נמצאים בתהליכי  26-ה

 :הבאים בנושאים דעתם לחוות הרחב הציבור ואתמזמין חברות, יצרנים, יבואנים  המשרד .7

בצוותא    26בתחום    שימושיםא.   לעבודה  והיכולת  הנייד(  )השירות  רט"ן  לשירות   השירות   עםגה"ץ 

קצרנל  עורקי,  הלווייני לרבות  אלחוטיים  מכשירים  )  י"ן,  כאלו מים"ומכ(  SRDטווח  לרבות   ,

 (. SRRקנים ברכבים )המות

( פעילים בתחום זה? במידה   אחרציוד    והן"ן  רט)הן ציוד קצה    אלחוטיים  מכשירים  קיימים  האםב.   

 (.וכמות  יצרן, דגם, שימוש, התדרים)פס  המפורטות בנספח ב' למסמך אלותהש , לפיוכן יש לפרט

 
2 Line of Sight, LOS. 

 קצה רט"ן שברשות      מיתקן אלחוטי הפועל בתדרי ההפעלה של מערכת הרט"ן והמשמש ליצירת קשר רדיו בין יחידות ציוד  3
 . המנויים באזור הכיסוי שלו לבין מרכזת הרט"ן  

 . סינגפור, קונג  הונג, פולין, בלגיה,  גרמניה, צרפת,  אנגליה, איטליה, רוסיה, פינלנד למדינות:  דוגמה 4

5 Fixed Wireless Access . 



 

 

 משרד התקשורת

 אגף הנדסת תקשורת 

 
_____ _____ _______________________________________________________________ 

     
_____ _____ _______________________________________________________________ 

 
 , מגדל שלום                                           9רח' אחד העם 

 6129002, ת"א 29107ת.ד. 
 5000-2071-2021-001471 סימוכין: 3

      
 
 

)צירוף דפי נתונים של הדגמים, האם   וציוד קצה רט"ן  באתרים  הרדיו  מכשירימסחרית של    בשלותג.   

 וכו'(. ,כמויות ,במידה וכן היכן .משווק בעולם 

 :ובכלל זאת,  זה בתחום רגולציה לגבי ד.  מידע בינ"ל

 .רוחב פס היקף)שאינן ציבוריות( ו ותפרטי רשתותאספקת שירותים  באמצעות  התרת (1

 .זה תדר בתחום שימושל  אגרות מתווה (2

  להיבטים   מפורטת  התייחסות  תוך,  נייד  ושירות"ן  נל  קווי  שלבצוותא    וחייםמקבילה    פעילות (3

 . הנדסיים /הטכניים

במקומות  ההכיסוי    חובות (4  ומרחבים  אירועים,  אצטדיונים,  קניות  כמרכזי  אדם  הומינדרש 

 . ציבוריים

 ., כגון טיב ואיכות השירותהנדסיים יעדים (5

 MOCN (Multi-Operator Core Network .)אתרים למפעילים שונים כדוגמת   שיתוף (6

 
 .התדר בתחום שימוש תוך הצפויים עסקיים במודלים  השינויים מהםה.  

 . התדר בתחום השימוש לאור להתפתח הצפויים ואלו  הקיימים היישומים  מהו.   

 בנושא, תקנים וספי חשיפה.  למחקרים בדגש  קרינה לנושא התייחסותז.  

 "ן. הרטגה"ץ ברשתות  26בתדרי   שימושלעניין   שרלוונטי אחרנושא  כלח.  

לאגף הנדסת תקשורת, למר יוסי לוין, באמצעות דואר   לשלוח  יש  לעילהמפורטים    לנושאים  התייחסות .8

 . 14.3.2021(, וזאת לא יאוחר yossil@moc.gov.ilאלקטרוני )

 
 :לוט

 גה"ץ  26בתחום  מותריםפרוט הועדות ושימושים  -א'  נספח
 (Frequency band n258גה"ץ ) 26שאלות בנוגע לציוד קצה רט"ן הפועל בתחום  -' ב נספח

   
 

 ,בברכה
 

 
                     

 
 

 אתי                           שמואלי
 מנהלת  אגף הנדסת תקשורת

 התקשורת            משרד         
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   : העתקים

 התקשורת משרד, הכללית המנהלת - חורין בן אבישר לירן' גב

 התקשורת משרדומנהל מינהל הנדסה,  ית"ללמנכ המשנה - שמילה )מוני(  מימון מר

 התקשורת משרד, המשפטית היועצת - נויפלד דנה ד"עו

 התקשורת משרד, רישוי בכיר אגף מנהל - שטרית גדעון מר

 התקשורת משרדסמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל )כלכלה(, כלכלה,  - דרור רז עופר' דר
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 גה"ץ בישראל 26בתחום   מותריםושימושים  הקצאותרוט הועדות, יפ: 'א נספח

 6עורקי נקודה לנקודה  –קבוע  שרות .1

 "ץ; גה 25.25-25.10 .א

 "ץ; גה 26.25-26.10 .ב

 התדרים החליטה שלא יאושרו קווי נל"ן נוספים בתחום זה.   ועדת ,כאמור .ג

 לווייני  שרות .2

 ;7לוויינים  בין תקשורת –"ץ גה 24.25-24.65 .א

 ; 8הארץ   לכדור מלוויינים שידורים, לוויינים  בין תקשורת –"ץ גה 24.65-24.75 .ב

 ;הארץ לכדור  מלוויינים שידורים – "ץגה 24.75-25.25 .ג

 ;לוויינים  בין תקשורת – "ץגה 25.50-25.25 .ד

 ; לוויינים בין תקשורת, 9שידורי לוויינים לכדור הארץ לחקר כדור הארץ – "ץגה 25.50-27.00 . ה

 ;לוויינים  בין תקשורת –  27.50-27.00 .ו

 . ללוויינים הארץ מכדור שידורים –  27.50-28.50 .ז

 : 10ר הציבו להערות כטיוטהפורסמו ש 2020-תקנות הטלגרף האלחוטי )אישורי התאמה(, התשפ"אב .3

 ;11( SRRמשמש כמכ"ם )ו( המותקן ברכב SRD) מכשיר אלחוטי קצר טווח – גה"ץ 24.25עד  24.15 .א

)  –  גה"ץ  24.25עד    24 .ב טווח  קצר  אלחוטי  קרבה, SRDמכשיר  רגש  גלאי  מאלה:  אחד  המשמש   )
 טלמטריה, פיקוד, נתונים, מערכות אזעקה. 

 .( SRR)משמש כמכ"ם והמותקן ברכב  (SRD) וקיימים רכבים בהם מכשיר אלחוטי קצר טווח ייתכן .4

 
  

 
 . עורקים  עשרות  6
7 SATELLITE-INTER . 
8 space)-to-SATELLITE (Earth-FIXED . 
9 Earth)-to-SATELLITE (space-EARTH EXPLORATION . 

 . התייחסות המשרד להערות שהתקבלו מהציבור נמצאת בהכנה 10

11  RADARSHORT RANGE  . 
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 ( Frequency band n258"ץ )גה 26 בתחום הפועל 12ן רט" קצהבנוגע לציוד  שאלות: 'ב נספח

 להשיב על השאלות בהתייחס לכל אחד מהדגמים הרלבנטיים, בין במלל ובין בטבלה   נא

 
 הציוד כבר משווק בעולם ובאלו מדינות ואם עדיין לא משווק, מתי צפוי לכך?   האם .1

 ?בחלק רק או"ץ, גה 24.25-27.5, התחום בכל תומך הציוד האם .2

 נא לציין את פסי התדרים בהם הציוד פועל.  –רק בחלק מהתחום  אם .3

 "ץ? מה 50,100,200,400 - האפשריים  הערוץ מרחבי אחד בכל תומך הציוד האם .4

 . פועל הציוד  בהם התדרים מפסי אחד כל  עבור לציין נא .5

 "ץ?מה 400 של  ערוצים שנירוחב סרט מרבי תומך הציוד, למשל  באיזה .6

 400  -ו  200  של  ברוחב  ערוצים  שני  למשל,  שונה  סרט  רוחב  בעלי  ערוצים  בין  שילוב  מאפשר  הציוד  האם .7
 "ץ? מה

 , Radio Equipment Directive (2014/53/EU)האם הציוד מקיים את דרישות הדירקטיבה האירופית   .8
 המעיד על כך? CEוהוא נושא סימון 

נא לציין באיזה   -אם כן  גה"ץ?  26האם הציוד פועל בתחומי תדר נוספים המיועדים לסלולר מלבד תחום   .9
 תחומים ובאיזו טכנולוגיות

שונים,    האם .10 תדרים  תחומי  לצרף  מאפשר   באילו   לציין  נא  כן  אם?,  Carrier Aggregationהציוד 
 .תומך  הציוד תחום מכל סרט  רוחבי ובאילו תדרים תחומי של צרופים

 מה"ץ?   13.56  לדוגמה(,  סלולרית  לתקשורת  משמשים  שאינם  תדרים  בתחומי  גם  פועל  הציוד  האם .11
 Wi-Fiנא לפרט את כל התחומים ולציין באיזו טכנולוגיות הציוד פועל בכל תחום, למשל    – כן    אם

 גה"ץ.  2.4בתחום 

מבנה,   .12 בתוך  להתקנה  או  ביד  לנשיאה  ברכב,  להתקנה  נועד  הציוד   Customer-Premisesהאם 
Equipment (CPE) ? 

 
  

   
 

 

 
 . מכשיר טלפון, מודם, נתב, מחשב לוח )טאבלט(, שעון יד וכו'  12
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