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לאפשר לציבור בישראל שירותי  
תקשורת על בסיס תשתיות  

ושירותים חיוניים בתחום  
השידורים והדואר  , התקשורת

בשים לב להנחיות הלאומיות  
הקורונהלהתמודדות עם משבר 

מטרת המשרד
הקורנהמשבר נגיף בצל 



,  תקשורתשירותי מתן מענה ל
ישראל  במדינת שידורים ודואר לציבור 

באמצעות גיבוש תמונת מצב יומית 
לתקופת  ומתן הנחיות מותאמות 

נגיף הקורונהמשבר 

ייעוד מרכז השליטה
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-חברות התקשורת
עומסים



בממוצע לאורך היממה  תעבורת המידע באינטרנט עולה בימים האחרונים •

.מימי שגרה25%-בכ

 ובשבוע  24:00-20:00העומס בתעבורת הנתונים הן בין השעות שעות שיא

.24:00-12:00-האחרון הורחבו  ל

ולכן  בשעות השיא בשגרהבביקושיםרשתות התקשורת מתוכננות לעמוד •

.לכל אורך שעות בביקושיםלא צפויה בעיה בעמידה 

שצפויים  בביקושיםחברות התקשורת הרחיבו את הקיבולת על מנת לעמוד •

.לעלות

.בשלב זה אין צפי לקריסה של רשת תקשורת•

עומסי תעבורה



ממוצע שיעור  

גידול בקצב יומי  

מקסימלי 

(Mbps,ISP)

חירוםשגרה

[Mbps]סיטונאי ' בחברה איומי מקסימלי למנוי שיעור גידול בקצב ממוצע 

33%



התשתית תומכת בקיבול גבוה  -( ימי-תתכבל )תקשורת חוץ מדינתית תשתית •

.הקיימיםלביקושיםמאוד ביחס 

.  איגוד האינטרנט מאפשר לחברות להגדיל את נפח החיבור ללא תוספת עלות•

.IIX-לכיוון מחלף ה( י הצורך"עפ)החברות מבצעות הרחבת תמסורות 

במחיר על כל תוספת תעבורה  50%בזק הודיעה לספקיות על הפחתה של •

.החודשים3בממשקים לתקופה של 

:מקור בעיה אפשרי שחווים מנויים בשימוש באינטרנט•

.האינטרנט הביתיתקלה נקודתית בציוד 1.

.הביתיWIFI-האטה עקב ריבוי משתמשים ב2.

.גולשהמנויבשרתי אתר היעד אליו עומסים 3.

נושאים נוספים



פעילות המשרד

.ועוקב אחר העומסים ברשתמנטרהמשרד •

בתעבורת האינטרנט  10%הפחתה של כ –הסיביותשידור להורדת קצב נטפליקספעילות המשרד מול •

.הכוללת

.  לשיפור הקליטה700-הזמנית של תדרי קצאה בחינת ה•

24.3.2020מיום למשך שבועיים -איסור על חברות הסלולר לבצע פעולות שיווקיות לניוד מנויים אליהן•

.6.4.2020ועד יום 

.  החבילות אל מול הרגלי צריכה שונים במשבר הקורונהניצול בחינת -מנויים כשרים•

.5דחייה של חודש במכרז דור •

.שעות8-שעות ל10-צמצום שעות איוש המוקד מ-איוש מוקד טלפוני לשירות שאינו בעניין טכני•

.דקות12-דקות ל6-מהארכה-זמני המתנה במוקד השירות הטלפוני •

.סיוע בפתרון בעיות מערכתיות מול חברות התקשרות•

.י שליחי חברת דואר ישראל לקשישים"העברת קצבאות ביטוח לאומי ע•

.צמצום שעות פעילות סניפי הדואר•

.  11:00המידע מדי יום עד השעה דרישת יומי על פי פורמט דיווח •

.  השליטה בהתאם לדרישת המידעלמרכז על כל תקלה מיידידיווח •



פעילות החברות

(.ISPs)גישה לאינטרנט הרחבת ליבת הרשת של ספקיות •

.המתגבריםבביקושיםפעילות נרחבת לתמיכה •

.תגבור המערך הטכני•

.משרד הבריאותבתאום השבים לארץ הודעות לישראלים שליחת •

.פתיחת תכנים וערוצים לצפייה, הוספת ערוצים ייעודיים–שידורים •


