
 סיבים אופטיים  –מפגש תושבים  –ריכוז שאלות  

ככל שכמות   ?האם מהירות השימוש בחיבור אלחוטי תושפע ככל שיותר משתמשים מתחברים .1

פיזי או    –המתחברים גדלה על רוחב פס נתון, המהירות היחסית קטנה. זה לא קשור לממשק  

 ואני לא צופה בעיות בנושא זה.אלחוטי. הדרישה שלנו לרוחבי פס הנה לפי מפתח מאוד גבוה 

עקרונית    ?האם התקשורת האלחוטית תפגע בעת מבצעים הצבאיים כמו הרשתות הסלולריות  .2

 לא כי תחומי התדרים שונים. יש אירוע אחד של חסימת ל"א שעשויה בתנאים מסוימים להשפיע. 

 לשעה.מ"מ גשם  70רק בתנאי קיצון,  ?האם מזג האויר משפיע על החיבורים האלחוטיים  .3

 כולל הכל ?שח כולל רק תשתית או גם ספק 130האם הסכום של  .4

היום אני מקבלת אינטרנט וטלפון מבזק וטלוויזיה מפרטנר, על מה אוכל לוותר לאחר שתחברו  .5

 על בזק  אותי?

עקרונית לא. בתנאי    ?האם יש הבדל במהירות הגלישה בין רשת סיבים "רגילה" לבין אלחוטית  .6

 קיצוניים רשת אלחוטית תאט את מהירות הגלישה עד לניתוק. זה אירוע נדיר באזור זה. מזג אוויר  

 חיובי  ?כיום אני על תשתית בזק וגלישה בזק בינלאומי. האם אתם מחליפים את שניהם  .7

חיובי. חשוב להבחין בחבילה.    ?מגה, האם תוכלו לתת יותר  250כיום אני על תשתית הוט ומגיע ל   .8

 העלאה. אנחנו נספק חבילות יותר מהירות.  10הורדה על  500המצוינת זו חבילה של החבילה 

שיטה מספקת ספק +  ) האם אפשר להתחבר לתשתית שלכם עם ספק אחר )אינטרנט רימון .9

 VPNתשתית. מי שרוצה רימון יכול באמצעות שירות שנקרה רימון 

במערכת שלכם, או שאוכל    יש לי כבר מערכת מאש חדשה מותקנת, האם אני מחויב להשתמש .10

 ניתן להשתמש במערכת הקיימת.  ?לחסוך כסף ולא לקחת מכם 

לאיזו מהירות גלישה אתם מתחייבים?  האם ניתן לרכוש נתב בתשלום חד פעמי לעומת השכרה   .11

של   בפריסה  יותר  התקופה.   ?חודשים   60שעולה  לכל  ואחריות  שירות  כולל  השכירות  מודל 

לרכוש   ניתן  בטוח עקרונית  לא  החברה.  מול  זאת  לסגור  יש  בלבד.  יצרן  אחריות  עם  במזומן 

 אלא על הקמת הרשת במועצה!!! ₪ הוא לא על נתב  25שמשתלם. מה גם שהתשלום של ה 

השירות  .12 קבלת  התחלת  לבין  התקנה  על  תשלום  בין  זמן  ההפרש  רק    ?מה  לחייב  מתחילים 

 כשמפעלים הקו. 

לגבי שדרוגים כאשר   .13  ?האם התשתית תאפשר שדרוג ללא עלויות  -תשתפר    הטכנולוגיהמה 

תקבל קו מהיר ואיכותי. רמת שירות גבוהה. ברור שבעוד    ם טכנולוגיה זה אמצעי ולא מטרה. את 

כמה שנים ציודי הקצה ישתפרו ואז ממילא תקבלו ציוד עדכני בכל מקרה של תקלה / החלפה 

 של ציוד. מי שרוצה יכול לרכוש ציוד בתאום עם החברה על חשבונו ולחברו לרשת הביתית. 

יהיה ניתן לחבר אותם, ואם כן מה    מה לגבי מגרשים / שטחים שנמצאים כרגע בבנייה? האם  .14

ניתן להירשם כעת על מנת להבטיח את המחיר המוזל ולתאם התקנה   ?הם התנאים והעלות 



הרישום. זאת במעמד  לציין  חובה  מוכנים.  יהיו  אחת    כשהמגרשים  להירשם פעם  בקישור יש 

  . ישיטה", ובנוסף לשלוח מייל ליוסי זרביב, אחראי פרסום ורישום מחברת "ששנשלח להרשמה

לציין במייל שם ושם משפחה, יישוב, צפי למעבר לבית הקבע והאם הרצון הוא חיבור כרגע לבית 

 ltd.com-ftth@shitaזמני ולאחריו העתקת הקו לבית הקבע באותו יישוב, או אחר. להלן המייל:  

בהתחייבות   כרוך  אינו  הרישום  כרגע  מקרה  בכל  החברה,  ידי  על  בהמשך  יפורסמו  העלויות 

 ותשלום.  

מה תהיה עלות העברת הקו מבית זמני לבית קבע? האם תינתן הוזלה בשל שבחלק מהיישובים  .15

קיימות שכונות בבנייה? האם יש צורך ברישום פעמיים? לבית הזמני ולבית הקבע שייבנה בשנים 

ראו תשובתי מעלה. לא תחויבו לשלם פעמיים. יש מחיר של העתקת קו קיים. חשוב    ?הקרובות 

בקישור שנשלח יש להירשם פעם אחת    לעדכן החברה כבר כעת על מנת שיכינו תשתית לעתיד.

ורישום מחברת "שיטה" להרשמה זרביב, אחראי פרסום  ליוסי  ובנוסף לשלוח מייל  יש,  לציין   . 

ב, צפי למעבר לבית הקבע והאם הרצון הוא חיבור כרגע לבית זמני  במייל שם ושם משפחה, יישו 

 ltd.com-ftth@shitaולאחריו העתקת הקו לבית הקבע באותו יישוב, או אחר. להלן המייל: 

בהתחייבות   כרוך  אינו  הרישום  כרגע  מקרה  בכל  החברה,  ידי  על  בהמשך  יפורסמו  העלויות 

 ותשלום.  

ברור שכן. מניידים את המספר ומתחברים לנתב האופטי החדש    האם ינתן מענה גם לטלפון קוי ? .16

 עם טלפון רגיל.

ירצה להמשיך לפני תום שלוש שנים? מה יה .17 יה  מה התנאים להתנתקות מהסיבים למי שלא 

 מבנה התשלומים הקבועים הנו כדלקמן:   ?המחיר

 תשלומים. זה מחיר שלא יוחזר.  ₪60 * 25 –בגין הקמת הרשת ברחבי המועצה 

 ניתן לשלמו במזומן.  תשלומים על ההתקנה. זה מחיר שלא יוחזר.  ₪36 *  6 

ציוד את ה  בגין צריכת השירותים, ניתן להפסיק את ההתקשרות חודש בחודשו. נדרש להחזיר  

 תקין למקום איסוף שיתואם עם החברה.

הנה בעלת הרישיון המאפשר    אקספון  מה תפקידה של אקספון ? יש התקשרות גם מול אקספון ? .18

. אקספון  היא מול שיטהההתקשרות    ,לשיטה לפרוס את הכבלים האופטיים בתוך תשתיות בזק

במקרה של תקלה      אקספון מפעילה,ש   הטיפול הראשוני דרך מוקד שירות מעניק לשיטה את  

שיטה לתיקון   חברת   מפעיל את   , במידת הצורך,  מוקד השירות של אקספון  האינטרנט  בשירות 

 פיזי. 

קבוע )חיצוני( לצורך התחברות למערכות חיצוניות במידת הצורך, ומה   IP האם ניתן יהיה לקבל .19

 יעלו מחיר זה ישתנה.  ISPהיה ומחירי ה . ₪ לחודש 12ניתן.  ?העלות

את התשלום החד    ?('האם ניתן יהיה "להקפיא" את התשלום לפרקי זמן מסוימים )יח' דיור וכו .20

 כן. –( לא. את התשלום בגין השירות  36*6ו   25*60פעמי )
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בחלק מהאזורים ביישוב קיימת תשתית עילית )עמודים( ישנה של בזק, האם ניתן יהיה להשתמש   .21

 חיובי  ?בה להעברת סיבים 

יישוב   .22 באותו  נק'  שתי  בין  ווירטואלי  "לינק"  לייצר  ניתן  רשת  האם  אותה  על  )בית   LANשיהיו 

עשוי להיות כרוך בתשלום חד    לבית ולעסק.  VLANכן, בתאום עם החברה ניתן להקים  ?  ועסק(

 פעמי על זמן ההגדרה. 

 חברת שיטה ?'מדרכות/כבישים וכובאחריות מי לטפל בבעיות תשתית המחייבות "פתיחת"  .23

טכנית זה אפשרי. צריך לבחון כל    ?האם יהיה ניתן לחבר חממות, ואם כן מה היא תוספת העלות  .24

בשטח. לתנאים  בהתאם  משתנה  הלינק  מחיר  שכן  לגופו  מזכירי    מקרה  דרך  להירשם  יש 

לחן מעבירים  הם  אותה  נפרדת  ברשימה  המועצה,היישובים  מנכ"לית  עוזרת  ה  ,   עברת למען 

 . 15.2-לחברה. חשוב להירשם ברישום מוקדם עד ה הרשימה

יש תושבים המוטרדים מבחינה בריאותית מאנטנה המותקנת בישוב. ספרו לנו מה הסטנדרטים   .25

התושבים יכולים להיות רגועים. יש  .   של אינטרנט שרץ באופן אלחוטי בעוצמות כאלה גבוהות 

 לאמירה זו כמה סיבות:

 בפיקוח המשרד להגנת הסביבה ועומד בתקנים הכי מחמירים שיש.כל הציוד  •

לפני ההתקנה ולאחריה תבוצע בדיקה על מנת להוכיח שאין כל שינוי בפני הקרקע ברמות  •

 הנמדדות. 

דומה לעט לייזר. זה שידור ממוקד מנקודה לנקודה.   –גלים מילימטריים    –שיטת השידור   •

טנה של נתב ביתי או של טלפון נייד( ולפיכך אין כלל  ונת צד )בשונה מאנ אלשידור זה אין כלל  

שידור מתחת לאנטנה או לצידי האנטנה או מאחוריה. וצריך לזכור שהאנטנה תהיה ממוקמת 

 וממנה הכל יהיה כבר בסיבים.  במקום גבוה יחסית 

רמת הקרינה מארון חשמל או משנאי של מחשב נייד או    למען הידע הכללי של המודאגים: •

קרו הביתי או הנתב הביתי או הטלפון הנייד גבוהה עשרות מונים מהשפעת גל מצידי המי

 ( .  המשודר מאנטנה במיקום גבוה)מילימטרי 


