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 לכבוד 

 רשימת התפוצה 

 שלום רב, 

מתן הודעה בדבר אבן דרך ד' בהתאם לרישיונות הכלליים של חברות הרט"ן ומתן הנדון: 
 שימוע   -בעזרת מפעיל אחר   נקודתית אפשרות לפרישה 

 רקע: .1

רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה     21/2014במהלך מכרז מס'   .א

  דור   רזמכהתאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון חדש )"

"(, התקיים שימוע בעקבותיו תוקנו נוסחי הרישיונות שצורפו למכרז ונערכו בהם  4

וסעיף    1.2נוי )נספח הסעיף  דרישות מינימום ורמת השירותים למהקלות לעניין  

1.3.) 

בשימוע טענו חברות הרט"ן כי דרישות הכיסוי ורמת השירותים שנכללו בנוסחי   .ב

 בלתי סבירות. בעיקר בשל אלה:   הינן 4הרישיון שצורפו למכרז דור  

מתקיים   .1 שאינו  הראשון  הרץ  הגי'גה  בתדרי  הגלים  התפשטות  יתרון 

  –)תדרים בתחום הגה"ץ השני    4בתדרים שהוקצו בהמשך למכרז דור  

 מה"ץ(.  1,800

תדרי   .2 בתחום  רבים  שידור  מתקני  בהקמת  הצורך  יוצא,    1,800כפועל 

ומש והקושי  הכיסוי  בדרישות  לעמוד  כדי  הנדרש  מה"ץ  הרב  הזמן  ך 

 לקבלת התרי הקמה לאתרים סלולרים.

ובשים לב לתחום התדרים שהוקצו   .ג ועדת המכרזים את הטענות,  לאחר שבחנה 

דור   למכרז  בתחום    -   4בהמשך    המכרזים   ועדתהחליטה    -מה"ץ    1,800תדרים 

' כך שהדרישות הנוגעות לחובת כיסוי  ה  לנספח  1.2-1.3  סעיפיםלשנות את הוראות  

חודשים מהמועד הקובע, כהגדרתו בטיוטת    48יחולו על בעל הרישיון תוך  הרשת ש

טיוטת הרישיון כנוסחה במועד פרסום המכרז.    נוסחלהרישיון, יהיו מקלות ביחס 

עם זאת, למנהל תהיה הסמכות להודיע, לאחר חמש שנים מהמועד הקובע, כי על  

הן   )אף  יותר  מחמירות  דרישות  יחולו  הרישיון  הרישיון  בט   פורטובעל  יוטת 

  ושבחלקן אף הן מקלות מהדרישות בנוסח טיוטת הרישיון במועד פרסום מכרז 

  לבעל   עניקמתן הודעת המנהל. המנגנון שנקבע ה( וזאת תוך שנתיים ממועד  4דור  



 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהלת הכללית                                     

 

 ____________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':   02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 03-5101706פקס':   03-5198212/8טל':                      61290אביב  -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם 

 

 

ול   כדי  מספק  זמן  הרישיון הכיסוי,  בדרישות  לעמידה  משרד  ל  אפשרהתארגן 

את דרישות הכיסוי ככל שימצא ששירותי דור    התקשורת להרחיב בראייה עתידית

בתחומי   ינתנו  שהשירותים  ככל  למשל  יותר,  רחב  בכיסוי  להינתן  יכולים  רביעי 

 תדרים נמוכים יותר. 

הרישיונות הכללים למתן שירותי רדיו    9.8.2015, תוקנו ביום  4ד.  בהמשך למכרז דור 

ונקבעו   1ל מרבית הזוכות בו "( ש"ןהרט  רישיונותטלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( )"

, בכיסוי לפי אבני הדרך שהוגדרו בנספח ה'  4בהם חובות למתן שירותי תקשורת בדור 

 לרישיונות כדלקמן:

 חודשים מהמועד הקובע.  18בתום  -. אבן דרך א 1

 חודשים מהמועד הקובע.  36בתום  - . אבן דרך ב2

 חודשים מהמועד הקובע.  48בתום   -. אבן דרך ג 3

 חודשים מיום הודעת המנהל.  24בתום  - אבן דרך ד. 4

 מועד תיקון הרישיון  -"המועד הקובע"

מועד בו המנהל ימסור לבעל הרישיון הודעה בכתב בעניין   -" יום הודעת המנהל"

 חודשים מהמועד הקובע.   60שלב ד'. הודעה תימסר לאחר תום 

לבעל  .2 למסור  רשאי  המנהל  שבידכם,  הרט"ן  רישיונות  הוראות  הודעה   לפי  הרישיון 

חודשים מהמועד הקובע,   60בכתב בעניין ביצוע שלב ד. ההודעה תימסר לאחר תום  

 2. 2020קרי מחודש אוגוסט 

שדרוג   .3 גם  כמו  בישראל,  הניידות  הרשתות  והתפתחות  רחב  לפס  בביקושים  הגידול 

( מעמידות את רשת VOLTEרשתות הרט"ן תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות )כגון 

בישראל   4דור   מתקדמים  רט"ן  שירותי  באספקת  והמשמעותית  המרכזית  כרשת 

,  015/2019ומתקיים אינטרס ציבורי להרחבת פרישתה. לצד זאת, תוצאות מכרז מס'  

רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת  

ב רט"ן  לשירותי  חדש  מיוחד  רישיון  הענקת  או  קיים  מתקדמים  רישיון  פס  רוחבי 

דור  "5  דור  מכרז") שירותי  לספק  המפעילים  לכלל  מאפשרות  תדרים   4(  באמצעות 

המשרד   לעמדת  הראשון.  הרץ  הג'יגה  הרבבתדרים    השימושבתחום  הג'יגה  ץ תחום 

התפשטות הגלים   צורתמאפייניו הפיסיקאליים,    לאור הראשון ישפר את יכולת הכיסוי  

בלפחות    ,במרחב לשפר את הכיסוי  התייחסות    , 15%וצפוי  לראות את  ניתן  לראייה 

ל ע שבוצעו  בדיקות במסגרת  או   רשתות   שיתוף   בנושא   המידע בקשת  במסגרת החברות  

מה"ץ. כמו כן שיפור היכולות הטכנולוגיות בצורת שידור האות   700  בתדרי  החברותי  יד

(MIMO ממתקן השידור יביאו לשיפור ואיכות האות )שיתקבל אצל הלקוח.    

 
  הוט "מ,  בע  תקשורת  פרטנר,  "(סלקום)"  "מבע  ישראל  סלקום"מ,  בע  תקשורת  פלאפון:  היו אלה  4דור    במכרז  שזכו  חברותה  1

ניתן במועד מאוחר יותר ביום   "(. רישיונה של אקספוןגולן )" טלקום בע"מ גולןו"(, אקספון )" "מבע 018 אקספון"מ, בע מובייל

 ."ןרטאינה פעילה יותר כחברת  , גולןלאור המיזוג עם סלקום. כמו כן,  כיום 20.4.2017
  בעניינה"  הקובע המועד" -"ן הרטבמועד מאוחר מיתר חברות  4"ן בהמשך למכרז דור רטקיבלה רישיון  שאקספון מאחר 2

  מונע הדבר אין. יחד עם זאת, 4/2022 וא' הד שלב הפעלתנהל לחל מאוחר יותר ובהמשך לכך המועד למתן הוראת המ
 '. ג שלבלביצוע  בנוגעזה מכבר  נהגהממנה להקדים את שלב ד' כפי ש
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במתן שירותי הרט"ן בישראל מחד, והבשלת התנאים   4לאור מרכזיותה של רשת דור   .4

 לכיסוי רחב היקף של רשת כאמור מאידך, בכוונתי להורות על הפעלת אבן דרך ד'. 

 כיסוי בעזרת מפעיל אחר :  .5

  כפי שמוגדרת ברישיונות הרט"ן הן    4דרישות המינימום לחובת כיסוי רשת דור   .א

לפי   שירות  לאזור  כיסוי  אחוזי  קבועים  הרט"ן  ברישיונות  סטטיסטיות. 

אוכלוסייה ושטח, וחובות כיסוי לישוב ולכביש/תוואי. כאמור, עד כה חברות  

הרט"ן נדרשות לעמידה באבן דרך ג' ובכוונת המנהל להורות על הפעלת אבן דרך  

 ד'. 

אחת .ב אף  של  כיסוי  אין  בהם  מסוימים  מקומות  קיימים  או    כיום  מהרשתות 

שהכיסוי בהם מוגבל ביותר בהיבט זמינותו ורציפותו. מדובר בעיקר באזורים  

מרוחקים, דלי אוכלוסייה בהם קיים קושי בהקמה, תפעול, תחזוקה ושמירה  

לפיכך המשרד    על אתרי סלולר, ובהם יש ביקוש נמוך יחסית לשירותי סלולר.  

 עיל אחר באזורים אלה.  סבור כי יש לאפשר חלופה להקמת אתרים בעזרת מפ 

  בלבד   ותרנים  אתרים  של   פאסיבישיתוף    לביצוע  כיום  הקיימות  תיוהאפשרו   לצד .ג

גישה רחבת פס של    ברשתבהתאם למדיניות השיתוף    רשתות  שיתוף  ולביצוע

  המשרד, "(השיתוף מדיניות)" 2014"ן משנת רט שירותי למתן כללי רישיוןבעל 

הזו    לאפשר  שוקל   מת מצומצובמתכונת    וולונטרי  באופן"ן  הרט  לחברותבעת 

הבאים: אזור   הספציפיים באזוריםמפעיל אחר    לספק כיסוי בעזרת  תונקודתי

החרמון, עמק החולה, גולן צפוני, גולן תיכון, גולן דרומי, גליל עליון מזרחי, אזור  

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

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

הערבה, ואזור  בפרסומי  הבשור  הטבעיים  האזורים  במפת  הלשכה    כהגדרתם 

רשתות  הכולל של  הכיסוי  הרחבת  לצורך  ,  2018משנת    ההמרכזית לסטטיסטיק

כיסוי)"  הרט"ן השלמת  הניתנת  "(אזורי  השירות  איכות  שתשמר  ובתנאי   ,

 .  במסגרת יישומה 'ד דרך  אבן הפעלת  על להוראה  במקביל זאתויים; למנ

המשרד יאפשר שימוש במתכונת כאמור ויאפשר לכלל בעלי רישיונות הרט"ן,  

או חלקם, לעשות שימוש משותף באתרי קצה )בין אם תעשה במודל הנדסי של  

 מצומצם(. 4MOCNובין אם תעשה במודל הנדסי של   3נדידה פנים ארצית 

מעלה   .ד וולנטרית,  מצומצמת,  במתכונת  שנעשה  אף  אחר  מפעיל  בעזרת  כיסוי 

חששות לפגיעה בתחרות, לעומסים באתרי הקצה המשותפים שיספקו שירות  

 
מסוים שהגיע להסכמה עם מפעילים בעלי רישיון רט"ן    בעל רישיון רט"ןמפעיל  יתאפשר לבמודל של נדידה פנים ארצית,    3

 הנמצאים באזורי השלמת כיסוי, ורק בהם.  אתרי קצה מספר מוגבל של בנוספים לבצע נדידה פנים ארצית 
 

בהינתן הסכמה ,  שיתוף שהוגדרה במדיניות ה  MOCNלהבדיל משיתוף במתכונת  מצומצם    MOCNשל  הנדסי  בשיתוף במודל  4

שבהם פועל אתר  התדר    יבמשאבאקטיבי רק  שימוש  הרט"ן, או חלקם,  יתאפשר לכלל המפעילים או חלקם  בין כלל מפעילי  

באזורי השלמת  . בנוסף, רק באתרי הקצה  או של מפעילים משתפים באתר ברשת משותפת;הקצה של בעל רישיון מסוים

 .  םרלוונטייים של כל המפעילים הPLMN–ה  יוגדרו,  הכיסוי
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בעת תקלה   לכלל המנויים  שירות  ולהפסקת  מנויי המפעילים השותפים  לכלל 

י בעזרת  עם זאת מתן אפשרות לכיסו  באתר שבו קיים שיתוף עם מפעיל אחר.  

סלולארית ומתן שירותים סלולארים למנויי   קליטהמפעיל אחר כאמור יאפשר 

 כלל בעלי רישיונות הרט"ן באזורי השלמת הכיסוי.  

בשים לב לכוונת המנהל לתת הוראה על מעבר לאבן דרך ד' ובמסגרת יישומה   .ה

החשיבות   לאור  הכיסוי  השלמת  באזורי  אתרים  הקמת  לתמרץ  מטרה  ומתוך 

לאפשר לבעל  בכיסוי סלולארי בהם; סבור המשרד שקיימת הצדקה  הציבורית  

רישיון רט"ן לספק כיסוי בעזרת מפעיל אחר, בכפוף לתנאים הבאים, ובהתאם  

 לתיקון הרישיון המצ"ב:

או   .1 נפ"א  של  השלמת הכיסוי באזורי השלמת הכיסוי במודל הנדסי 

מצומצם תעשה בהסכמה בין המפעילים    MOCNבמודל הנדסי של  

 בעלי רישיון רט"ן;

אתרים באזורי השלמת הכיסוי המשמשים להשלמת הכיסוי  שיעור ה .2

 אתרים ברשת בעל רישיון הרט"ן/הרשת המשותפת.  120לא יעלה על 

בעזרת    יםלמנוי   הניתן   השירות  .3 כיסוי  במתכונת  שיפעלו  באתרים 

בהוראות    המוגדרתיסופק באיכות זהה לאיכות השירות    מפעיל אחר  

 הרישיון. 

האתרים   .4 את  רט"ן  רישיון  בעל  יסמן  ההנדסית  התוכנית  בעדכון 

 שבוצע בהם כיסוי בעזרת מפעיל אחר.   

שמואלי, הנכם רשאים להגיש התייחסותכם  לאמור לאגף הנדסת תקשורת, לגב' אתי  .6

     ( וזאת לא יאוחרetis@moc.gov.ilמנהלת אגף הנדסת תקשורת בדואר אלקטרוני ) 

 . 2020 בדצמבר  9 יוםמ
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 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת 

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת 

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל )כלכלה(, משרד התקשורת -ד"ר עופר רז

 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת 

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת 

 גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד התקשורת  

 י, ממונה ייעוץ משפטי, משרד התקשורת  מיכאל-גב' בת שבע נחמיה

 מר טל אלימלך, מנהל תחום בכיר )רגולציה(, כלכלה, משרד התקשורת  
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