
 

TMT היגולונלכטו הידמ ,םוקלט 

 
 םינשב עקש וילא ץובהמ לארשיב תרושקתה קוש תא איצוהל חילצי הנורוקה רבשמ םאה
 ?תונורחאה

 ונא וב ןפואה לע תוקומע עיפשה ,םלועבו לארשיב םיבשות לע רזג אוהש תויזיפה תולבגמהו הנורוקה רבשמ
 ,תיבהמ םידומילו הדובע תבוטל רתוי לודג ספ-בחורב ךרוצה תא לידגה רבשמה ,טרפב .תרושקת יתוריש םיכרוצ
 ינב לכל רודיב קפסלו ןמזה תא ריבעהל רגסהב םייוצמל ועייסיש םינווגמ ןכות יתורישל שוקיבה לאיצנטופ תאו

 רבשמה תפוקתב ושחרתהש םייונישה םאה איה תונעל רקסה הסינ הילע תיזכרמה הלאשה .תיבבש החפשמה
 תרושקתה קוש תא קזחל לאיצנטופ ילעבו חווט יכורא םניהש וא ,הרגשל הרזחה םע גופל םייופצו םיינמז םניה
 .םימדקתמ תיתשת תונורתפ לש ץומיאה בצק תא ץיאהל טרפבו ,ילארשיה
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 תוצלמהו תונקסמ

 .תיתשתהו ןכותה – קושב םיטנמגס ינשל השעמל סחייתמ תרושקתה םוחתב ונכרעש רקסה

 םע םינווגמ ןכות יתוריש לש תרבוג הרידחב תכמותה תיחכונה המגמה תא ץיאה רבשמה יכ הארנ ,ןכותה דצב
 ,ןכות יתוריש רתוי – רצקה חווטב תינכרצ הניחבמ תיבויח הניה וז המגמש דועב .Streaming יתוריש לע שגד
 ,לשמל ,ךכ .ךורא-ינוניבה חווטב םינוכיס הבוחב תנמוט איה ,םויכ םימייקה תונורתפהמ תיתועמשמ םילוז םקלח
 תיצורע-ברה היזיוולטה תורבח ומכ םיפקיה םתואב ימוקמ ןכותב תועיקשמ אל רשא תורבחל םיבאשמ תגילז

 ךכ םג היופצש – תיתלשממ הכימתב ךרוצה תא לידגמו ,תימוקמה היישעתל ןוכיס הווהמ רשא ןפואב ,תוימוקמה
 וכרטצי תיצורע-ברה היזיוולטה תורבח יכ הלוע ךכמ .רוציי רבשמהש יביצקתה ןוערגל תודות הטצניפב רחביהל
 תורישל )add-on( ףסותכ streaming-ה יתורישב תוארלו ןתיא ראשיהל םינכרצה תא ענכשל ידכ השק דובעל

  .םהילא ףרטצהל קר אלא ,וללה םיתורישה תא חצנל ןתינ אל יכ רורב רשאכ ,ןהלש

 .new normal-ה תויהל םיכלוה קוחרמ םידומילו הדובעשכ ,םישדח הכירצ ילגרה רצי רבשמה ,תיתשתה דצב
 לע ודיעה םיבישמהמ תיצחמ רשאכ ,ץראב יווקה טנרטניאה תויתשת תייעב תא םג ףיצה הנורוקה רבשמ ,םלוא
 םע דדומתהל תיבטימ הרוצב תוכורע אל לארשיב תויתשתה יכ דמלמ הז ןותנ .רבשמה ךלהמב השילג תויעב
 רשאו ,)םייאנועמקהו םייאנוטיסה( לארשיב תיתשתה ייונממ 70%-כב הקיזחמה ,קזב טרפבו ,סמועב לודיגה
 קר עודמ ריבסמה אצממ – היתוחוקל תיברמ ברקב תיתועמשמ תוריהמ תלבגמ הלש VDSL-ה תשרב תמייק
 רבשמה תא ךופהל תונמדזה לארשיב תוינידמה יעבוקל .גורדש ועציב ,השילג תויעב ווחש ולאמ תישימחכ
 תויתשת תשירפב הכימת ומכ םידעצ תועצמאב לארשיב תויתשתה גורדש תמגמב ךומתלו שממ לש תונמדזהל
 הנוע וניאש יקלח ןפואב לארשיב םימדוקמה םיכילהת( ץראה ללכב 5-רוד תשר תשירפו הירפירפב םייטפוא םיביס
 תרכומ האצוהכ םידבוע לש תרושקת תיתשת לע האצוהב הרכהל םיצירמת ןתמ ,)היישעתב תורבחה יכרצ לע
 תמגמב ךומתל היהי ןתינ ולאכ םייביטקאורפ םידעצ תוכזב .דועו ,דרשמ יתוריש וא תועיסנ ימד ומכ תיטנוולר
 .תורורבו תויתועמשמ תוילכלכו תויתביבס תוכלשה לעב דעצ ,קוחרמ הדובעה

 - הכ דע תינכרצ הניחבמ "םימודר" ובשחנש הייסולכוא ירזגמ לש תוררועתהה תא תוארל ןיינעמ ,ךכ לע ףסונ
 רתוי הברה בחרנ רועישב םהלש תרושקתה יתוריש גורדשל תויביטקא תולועפ ועציב רשא – םידרחו םיברע
 תיבויחו הבחר המגמ לע דיעהל יושע הז ןותנ .)טנרטניא – םידרח ,טנרטניאו ןכות – םיברע( תיללכה הייסולכואהמ
 .רתוי קזח ןפואב תילארשיה הרבחלו הלכלכל ולא םירזגמ רוביח לש תללוכ
 
 

 


