
 ב"תשע/כסלו/ז"י

1 

 

 מסיבת עיתונאים
14.12.2011 

 -הבא בהשלב 

בזק תסיים את השלב   2012בשנת 
 NGN -הראשון של  ה
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 –פרוסה ממטולה ועד אילת  NGN -רשת ה
 בפריפריה ובכל המגזרים

 טבריה מטולה
שמונה   קרית זנגריה טובא
 כפר תבור קצרין

 חנאדיר  דיר אל אסד  
עפולה טירת הכרמל

  
 פורדייס קדומים 

 זרקא-א סר'ג  ברקן
  אריאל

 מצפה יריחו
 מעלה אדומים

 ר עילית"בית
 אבו גוש

 מלאכי קרית שדרות
 רהט גת קרית

 ש"עיבני  אופקים
 

 ערד
 ירוחם

 מצפה רמון
 חצבה

 אילת

 ראש העין
 נחלים
 רמלה
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 מדובר בקצב פריסה חסר תקדים
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30%

21%

80%
85%

33%

      BT           BELL

2007 2008 2008 2009 

20% 

5% 6% 

שיעור פריסה  
 ממוצע לשנה

 אחוז פריסה כיום

 שנת השקה

85% 80% 

20% 
30% 30% 

28% 

 אחוז כיסוי מתוך משקי הבית במדינה

 דוחות החברות: מקור

1984 

דיגיטציה 
 למרכזות

2000 

ADSL 

2009 

NGN 

2012 

FIBER NGN 

 NGN -במקביל לסיום פריסת ה
 אנו מתחילים בשלב הבא

 להמשך השקעה ברשתשנתית רב פעילות 
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 בזק משקיעה  
 יותר מכל חברה אחרת בשוק

 בזק משקיעה מעל מיליארד שקל בכל שנה

1,208 

488 

9% 

 מצטבר שנתי  –השקעות  25%
Q4 2010 - Q3 2011 ( במיליוני₪) 

 ממוצע השוק

 שיעור השקעות מהכנסות

 השקעות
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 , גם בהשוואה עולמית
 מדובר בשיעור השקעות מרשים

19% 

17% 

17% 

16% 

15% 

15% 

14% 

13% 

12% 

12% 

Europe 

Average 

25% 

 OVUM 2011: מקור, שיעור השקעות מהכנסות



 ב"תשע/כסלו/ז"י

4 

 להקדים את צרכי   -המטרה 
 הלקוחות שלנו ולספק

 שירותים חדשיםויותר  קצבים יותר
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 בשנה האחרונה המהפכה הואצה
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 עולם חדש של שימושים ויישומים
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 ?מה קרה בשנה האחרונה
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 מגה 100השקנו 

חתכנו את מחירי הקצבים  
 50% -הגבוהים ב

לקוחות מחוברים בקצבי   450,000
 מגה ומעלה10

קצב חבילה ממוצע עולה  
 50% -כל שנה ב

לקוחות שידרגו  500,000מעל 
 את המהירות שלהם

13% 

48% 

39% 

 מגה 2 -מתחת ל

 מגה  2-10

 מגה ומעלה 10

13% 

49% 

38% 

EU 

התפלגות הקצבים בבזק היא 
 EU -כמו הממוצע במדינות ה

 communications committee ,2011: מקור

 והקצב ימשיך לעלות

10 

הקצב הממוצע בבזק צפוי  2012 -ב
  0ECD -להיות גבוה מהממוצע ב

2.7

4.3

6.5

10

15

            e2012 e2013

בזק תמשיך בהשקת קצבים  
 אולטרה מהירים  

 הראשון שיושק יהיה והקצב 

TOP 200 Mbps 
 VDSL BONDINGבטכנולוגית 
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 בזק מרחיבה את השירותים שלה על הרשת  
ומאפשרת ללקוח למצות את יכולות הרשת  

 וליהנות מפיתוחים בעולמות התוכן

 ...לא רק קצבים
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 עולם חדש של שירותים
 ללקוח המחובר

3 1 

2 

4 

5 
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 עולם חדש של שירותים
 ללקוח המחובר

3 
1 

2 

4 
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  –הדור הבא של הרשתות הביתיות 
 המתקדם בישראל Dual Bandנתב אלחוטי 

מאפשר בו זמנית גלישה באינטרנט  •
והעברה אלחוטית של תכנים באיכות  

HD בתוך הבית 
מעבד חדשני המאפשר תמיכה  •

 מתקדמים NGNבקצבי 
 גיגה   1חיבור קווי התומך בקצבים עד •

 BROADCOM -ו D-LINKפ אסטרטגי עם "שת
 לפיתוח ציוד המותאם לתעבורת המידע בעידן הדיגיטלי

 

5 

14 

 עולם חדש של שירותים
 ללקוח המחובר

1 

2 

4 

5 

 PC On TV -שירות חדשני                        
 חיבור אלחוטי של המחשב לטלוויזיה                               

 הצגת שולחן העבודה של המחשב על גבי הטלוויזיה בחיבור אלחוטי  
 HDגלישה באינטרנט וצפייה בקבצים ובסרטים מהמחשב באיכות 

 

 גלישה בטוחה
 שירות סינון אתרים מתקדם  

טלפון אינטרנטי  
 אישי

מוציאים שיחה מהקו  
 הביתי בכל מקום

Home Every Where 

בחינת השקת שירות מולטימדיה מרכזי  
המאפשר אחסון תכנים אישיים והצגתם  

(  'סמארטפון וכו, טאבלט)בכל המכשירים 
 בבית ומחוצה לו

 BPHONE -חידושים ב
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 HDמתאמי 

 ריבוי שלוחות
 צלצול בו זמנית

 חייגן חכם לחיפוש מהיר של אנשי קשר
 הפצה ויראלית
 שיחת מפגש

פתרון מתקדם  , לראשונה בישראל
 HDלשידור אלחוטי של תכני 

 ברשת הביתית

, כולל תמיכה ברשתות חברתיות•
 טים ושיחות באינטרנט'ניטור צ

יכולות מתקדמות כגון התראות  •
ואפשרות   SMS -במיילים ו

 לחסימה בשעות מסויימות
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 גם ללקוח העסקי בזק משיקה  
 עולם חדש של שירותים

1 

4 

2 

3 

16 

1 3 

4 
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 גם ללקוח העסקי בזק משיקה  
 עולם חדש של שירותים

 רשת חדשה לעסקים
 ,רשת חדשה בסטנדרטיים טכנולוגיים מהגבוהים בעולם

 לקישוריות בקצבים גבוהים במיוחד  
 כוללת יכולת לגיבוי מובנה לכל השירותים העסקיים

B-OFFICE 
 –פתרון חדשני ללקוחות בינוניים וקטנים   

 כל השירותים בפתרון תקשורת אחד
 רשת אינטרנט אלחוטית לעסקים  

 מתקדמת IPמרכזיית 

 מגוון שירותי ענן  

 שירותי אבטחה וניהול מתקדמים

 כלל השירותים  פורטל ייעודי לניהול

 
 ועוד

 מוסיקה בהמתנה לעסקים•
 שליחת פקסים דרך האינטרנט•
 לעסקים קטנים ובינוניים  SMSהפצת הודעות•
 חדש call centerשירות •

 

BCAM 
 שירות ענן חדש

,  צפייה בעסק מכל מקום ובכל זמן
, הטאבלט או מהסמארטפון, מהמחשב 

בשילוב אפליקציית ניהול מתקדמת  
 לצפייה והקלטה בענן בזק
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 אנחנו לא עוצרים

17 

  ממשיכים לשפר את הרשת ולהיות בחזית
 כדי להקדים ביקושים  

 ולאפשר יותר קצבים ויותר יישומים מתקדמים

נסיים את השלב הראשון  2012במהלך 
 NGN -של ה

18 

 ארונות רחוב 6,000מעל 

מ של סיבים "עשרות אלפי ק
 אופטיים

 ממטולה ועד אילת -פריסה ארצית 
 ובכל המגזרים

עשרות שירותי ערך מוסף  
 NGNמבוססי 

 לקוחות ברשת 2,000,000מעל 
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 בשלב הראשון יצרנו סטנדרט חדש 
לכל המדינה בעולם הטכנולוגיה שמאפשר 

 להיות בחזית היישומים ולגלוש בקצבים גבוהים

19 

Converged  IP 
Network 

IP Multimedia 
Subsystem 

50 ms Restoration  
Quality of 

Experience 

 פלטפורמה מתקדמת NGN -רשת ה
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 אחרי שסיימנו את הרבולוציה ברשת
 נעבור לשלב האבולוציה

ADSL & ADSL 2+ 

FTTH 

100M ~ 1Gbit/s  

 יישומי העתיד

1 ~ 15Mbit/s 

Fast Internet, 

Streaming Media, 

Tele-working 

56 ~ 128kbit/s 

Text-based 

Internet 

ISDN Dial Up 

Multimedia Home, 

IPTV, OTT – Streaming 

NGN 

20M ~ 100Mbit/s 

Fiber NGN 

FTTx - VDSL 
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 ממשיכים בפיתוח הטכנולוגיה

 , במקביל לסיום פריסת הרשת
 :NGN -אנחנו מתחילים בשלב הבא ברשת ה

 להמשך פיתוח הרשתשנתית רב פעילות 

 :  הפעילותיריית הפתיחה של 
 FIBER NGNניסוי 

22 

בחינת הטכנולוגיה המתקדמת בעולם  
 !1Gbpsלאספקת קצבים של עד 

Point of Presence Access Loop Customer Premises 

PON 

Ethernet 

P2P 

Splitter PON OLT 

Ethernet 
switch 

Ethernet 
switch 

Ethernet 
switch 
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 בחזית הטכנולוגיה
  FTTH PON Standards 

- 10G GPON (NGPON1) 

- 10 Gbps down (1577 nm) 

- 2.5 Gbps & 10 Gbps upstream 

- Compatible with existing GPON 

- Completed in September 2009 

- Full standard by June 2010  

- Deployments in 2012 

- NGPON2: WDM PON or 
Stacked GPON and Long 
Distance of GPON 

- 40 Gbps downstream 
speeds Up to 60 km of 
reach  

- No Standards  

- Deployments ? 

 

- GPON – Gigabit PON 

- 2.5 Gbps down (1490nm) 

- 1.25 Gbps up (1310nm) 

- - GEM - GPON Encapsulation 

- Replaced BPON 

- Max split to 64 users  

- ITU ratification in 2003 

GPON 

ITU-T G.984 

10G GPON 

(NGPON1) 

ITU-T G.987 
NGPON2 

24 

 הניסוי החדשני בישראל מתחיל

 :הניסוי יתקיים בפתח תקווה

 חודשים 3-יערך כ

 מאות לקוחות יחוברו בסיב עד הבית

 בשיתוף הספקים המובילים בעולם
 

 :מתקדמותשילוב של טכנולוגיות 

FTTH  ,FTTB    

 רשתתצורת 

 (בנינים ובתים פרטיים)משולבת פתרונות לבנייה 
 

 :טכנולוגיות מתקדמות בחצר הלקוחבחינת 

 Gbps1עד  קצבים

 יישומים חדשניים על גבי הרשת

 ציוד קצה מתקדם

 

 

Fiber NGN 

http://www.fsanweb.org/default.asp
http://www.itu.int/
http://www.fsanweb.org/default.asp
http://www.itu.int/
http://www.fsanweb.org/default.asp
http://www.itu.int/
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 נאיץ את היכולות , בנוסף
 במקטע האחרון ברשת

25 

ונאפשר קצבים   NGN -נשדרג את יכולות ה
 מגהשל מאות 

 העמקת הסיבים
מ  "פריסת מאות אלפי ק

 נוספים של סיבים אופטיים

הוספת מאות  
 ארונות תקשורת

 קרוב יותר ללקוחות

שימוש בטכנולוגיות  
 חדשניות

Bonding  Vectoring  

Phantom 

אופטימיזציה של 
 רשת הנחושת

פריסה מוגברת של סיבים אופטיים ושימוש 
 בטכנולוגיות המתקדמות ביותר

 במסגרת בנייה חדשה 

26 

  NGN -השלב הבא של הבזק תיישם את 
 בבנייה חדשה
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 גם בליבת הרשת אנו נמצאים בחזית

27 

 בזק סיימה ניסוי חדשני בממשק המהיר ביותר הקיים בעולם  
 והיא בין החברות הראשונות בעולם שיאמצו טכנולוגיה זו

 -              ניסוי חדשני עם 

 Gbps100 בליבת הרשת 

24 nov 2011 

10 nov 2011 

 NGN -השלב הבא ברשת ה

28 

 המשך השקעות

 גם בגמר הפריסה   NGN -פיתוח רציף של ה
 להמשך העלאת רוחב הפס

 :ניסוי בטכנולוגיות חדשות
FTTH    |FTTB    |Bonding    |GPON 

 שירותים וקצבים חדשים ללקוח העסקי והפרטי
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ההתפתחות הטכנולוגית ברשת מובילה גם  
 לשיפור החוויה בחצר הלקוח

 פ אסטרטגי לפיתוח ציוד קצה המותאם "שת
 המידע בעידן הדיגיטלילתעבורת 

 

 


