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בזק תחל בפריסת תשתית אופטית עד לבתים


במסגרת פרוייקט ה ,"Fiber NGN"-תיפרס תשתית סיבים אופטיים בכל רחבי הארץ ,כך
שתגיע קרוב ככל הניתן לבתי המנויים )(FTTH/B



החברה תחל כבר השנה בתכנון ובביצוע פריסה במספר ערים בישראל ,ותאיץ את קצב
הפריסה במהלך 3102



מנכ"ל בזק ,אבי גבאי" ,אנו מתחילים עתה במסע שסופו אספקת שירותי תקשורת
מתקדמים ביותר על בסיס רוחב פס כמעט בלתי מוגבל .לבזק יתרון טכנולוגי מובהק ,ואנו
מחוייבים לשמר אותו גם בעתיד"

חברתבזקמכריזהעלתחילתפרוייקטה,"Fiber NGN"-פריסתתשתיותסיבים אופטיותבכלרחביהארץ,
כךשיגיעוקרובככלהניתןלבתיהמנויים.פרוייקטהנחתהסיביםהאופטייםמהווהשלב נוסףבפרוייקטה-
 ,NGNלקראת כניסה עתידית  של החברה לאספקת רוחבי פס גדולים מהקיימים היום ,ושירותי תקשורת
מתקדמיםללקוחות,וזאתעלבסיסטכנולוגיותאופטיותחדשניות.כברהיום,רשתהNGN-הקיימתשלבזק
מספקתקצביםשלעד011מגה,וה Fiber NGN-יהווהחלקאינטגרליממנה.
פריסתהתשתיתהאופטיתתחללאחרשדירקטוריוןבזקאישר היוםלחברהלהרחיבאתהתשתית ולפרוס
סיביםאופטיים,תוךביצועתכנוןמפורטשלהפרוייקט,ניסוייםבטכנולוגיותהמתקדמותורכישתציודנדרש.
במסגרת הפרוייקט ,תרחיב בזק את פריסת הסיבים האופטיים לקירבת בניינים ובתים ברחבי ישראל
).(FTTH/Bהפרוייקטיבוצעבכמהשלביםובאופןמודולרי,כךשניתןיהיהלהתאימולטכנולוגיותהמתקדמות
ביותרשיתפתחובשניםהקרובות.
החברה תחל כבר השנה בתכנון ובביצוע פריסה במספר ערים בישראל ,ותאיץ את קצב הפריסה במהלך
 .9102המטרה היא שכבר ב - 9102התשתית תגיעלמאות אלפיבתימנויים בישראל .החיבורבפועל של
הלקוחות לתשתית הסיבים שתונח לא יתרחש בשלב הראשון ,עד לבחירת המתווה הטכנולוגי האופטימלי
לרשת . יש לציין כי כבר היום בזק פורסת סיבים אופטיים לעסקים בהיקפים מהגדולים בעולם בתחום זה,
ועתההפריסהמתרחבתגםלבתים.
תחום התקשורת האופטית לבתים נמצא עדיין בשלב מוקדם יחסית של התפתחות ,וקיימות מספר
טכנולוגיות ,כשעדיין לא ברור אילו מהן תהפוכנה לסטנדרט בשוק העולמי .בשלב זה ,בזק פועלת כדי
להבטיחלעצמהאתהיכולתלעשותשימושבעתידבכלטכנולוגיהבתחוםהאופטי.לכן,החברהתפרוסאת
הסיביםעם גמישותעתידיתלאספקתשירותבכלתצורתרשת וטכנולוגיה שתיבחר,תוךשילובהברשתה-
NGNהקיימתשלבזק.
בתחילת השנה ,בזק החלה בניסוי ה - Fiber NGNבפתח תקווה כשמטרתו היתה לבחון את הדרך
האופטימלית לפיתוח הרשת לדור הבא .מדובר כאמור בטכנולוגיה המביאה את הסיב האופטי עד לבית
הלקוח(,)FTTH/Bועלידיכךמאפשרתלבזקלספק ללקוחותיהמהירויותגלישהאולטרהגבוהותהמגיעות



עד 0גיגהלשנייה.במסגרתהניסוי,חיברהבזקמאותמלקוחותהחברהלטכנולוגיההחדשה .הניסויהוכתר
בהצלחה,ועתהבזקעוברתלשלבהיישום.
במקביללפריסההחדשה,בזקנמצאתבשלבהאחרוןשלסיוםפריסתרשתה,NGN-כאשר עדסוףהשנה
תסתייםהפריסהברחביהארץ .החברהפרסהאתרשתה NGN -בקצבשיא,ולמעשהבתוךכארבעשנים
החליפהלגמריאתתשתיתהתקשורתשלכלללקוחותיה.
בזק ממשיכה לשדרג את הרשת הקיימת ברחבי הארץ ,ומגדילה את טווח הקצבים שניתן לספק על גבי
הרשתהקיימת.כאמור,הFiber NGN-ישתלבברשתהקיימת.
בעקבות ההחלטה ,אמר היום מנכ"ל בזק ,אבי גבאי כי ,"מדובר בהחלטה אסטרטגית של בזק לפריסת
סיביםאופטייםקרובככלהניתןלבתים.התחלנובמסעשסופואספקתשירותיתקשורתמתקדמיםביותרעל
בסיסרוחבפסכמעטבלתימוגבל".
גבאיהוסיףכי,"ההשקעותשלבזק הינןמהגבוהותבמדינתישראלועומדותבשניםהאחרונותעלכמיליארד
שקל בשנה .לבזק יתרון טכנולוגי מובהק , ואנו מחוייבים לשמר אותו גם בעתיד .פרוייקט ה,Fiber NGN-
יבטיחאתהמובילותשלנובטווחהנראהלעין".
סמנכ"ל טכנולוגיות ורשת בבזק ,יובל קינן ,הוסיף,"רשתה NGN-שלבזקמספקתקצביםגבוהיםביותר
התואמים את צרכי הלקוחות גם בעתיד ,וה Fiber NGN- יהווה נדבך נוסף ומתקדם ברשת זו .מרבית
הטכנולוגיותבתחוםזהעדייןלאהבשילולגמרי. ולכןאנובוניםאתהפרוייקטכךשיוכללהתאיםלכלמבנה
רשתעתידיבאופןהמיטביללקוח".


