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 רישיון כללי  
XXX 

 למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(
 

 

 XXתיקון מס' טיוטה 

, שהואצלה לי  1982  –   )ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף  

אני מתקנת בזה את הרישיון    XXXפי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת  - ויתר סמכויותיי על

 , כדלקמן:XXX ביום  XXX  ל הכללי שהוענק

 
 

 תיקון    

 – נספח ה'

דרישות 

מינימום  

ורמת 

השירותים  

 למנוי

 

 

 

 - בנספח ה'

 ( החל במילים "בשלב ד', ביצועי הרשת..." אחרי סעיף קטן ))ג(( יבוא:  2)ב() 1.3סעיף ב .1

אזור החרמון, עמק החולה, גולן צפוני, גולן תיכון, גולן דרומי, גליל    אזורי השלמת כיסוי:"))ד(( 

עליון מזרחי, אזור אילון, אזור יחיעם, גליל תחתון מזרחי, אזור חצור, אזור כרמיאל, אזור  

, הרי נצרת, רמת כוכב, אזור ים המלח, הר הנגב צפוני, הר הנגב דרומי, אזור הבשור  שפרעם

  הכהגדרתם במפת האזורים הטבעיים בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיק  ואזור הערבה,

 ; 2018משנת 

שבהם פועל אתר   יםתדרב  לבעלי רישיון רט"ן אחריםאקטיבי מתן שימוש  :מצומצם MOCN))ה(( 

 " .בעל הרישיון של הקצה 

 

 יבוא:( 2)ב( אחרי סעיף קטן )1.3בסעיף  .2

 הוראות הבאות: ל , בכפוף  באזורי השלמת כיסוי  להשלים כיסויבעל הרישיון  בשלב ד' רשאי    (3)" 

בעל  בהסכמה בין    מצומצם  MOCNאו ב   1השלמת כיסוי במודל הנדסי של נדידה פנים ארצית  (א)

 ;אחרים בעלי רישיון רט"ןהרישיון לבין 

ברשת של המשמשים להשלמת הכיסוי באזורי השלמת הכיסוי    אתרי מוקד רדיו תאי    סך   (ב)

 ;"( הכיסוי השלמת אתרי)"  אתרים 120לא יעלה על   בעל הרישיון

  באיכות זהה לאיכות השירות   יינתן  השלמת הכיסוי  אתריאמצעות  ב  למנויים  הניתן  השירות (ג)

 ; בנספח זה 1.4לפי סעיף 

הב (ד) לפי    שמעבירההנדסית    תכניתעדכון  הרישיון  סעיף  '  ב  נספחבעל  ג'  "פריסה    2פרק 

    אתרי השלמת הכיסוי. את  הרישיוןבעל   יסמן וכמויות"  

 
 

 
בעל רישיון רט"ן מסוים שהגיע להסכמה עם מפעילים בעלי רישיון רט"ן נוספים  מפעיל  יתאפשר לבמודל של נדידה פנים ארצית,   1

 הנמצאים באזורי השלמת כיסוי, ורק בהם.   אתרי קצה מספר מוגבל של בלבצע נדידה פנים ארצית 
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 תשפ"א                 ____________, 

(  ,____________2020 ) 

 

                                                            אבישר בן חוריןלירן     
 המנהלת הכללית 
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