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?  Public Safetyמה נדרש ממערכת קשר 

כיסוי מיטבי
זמינות ורמת שירות גבוהה

יתירות ותחזוקה פשוטה, אמינות
איכות שמע מעולה

עדיפות לשיחות חשובות ובחירום
נצילות ספקטרלית 

מערכות קשר אחרות \גישור וחבירה  לרשתות 
שירותים מגוונים ביחידה אחת

שיחה אישית, שיחה קבוצתית

שיחות טלפון והודעות

תמונות וגישה מאגרי מידע, העברת נתונים

הצפנה, פרטיות
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מצב עדכני בישראל -תשתיות תקשורת 

מירס+ ייעודי מוצפן  TETRAוורד הרים –ל "צה
 VHFשדרוג רב גל , בהקמהAPCO 25(VHF  )–פיקוד העורף 

מירסAPCO 25 (800 MHz + ) -משטרת ישראל 
מירס+  VHFקונבנציונאלי –כיבוי אש 

מירס+ ביפר +  VHFקונבנציונאלי  -א "מד
מירס–עיריות  ורשויות מקומיות

רשת מקומית–בתי זיקוק 
(באשדוד טטרה) מירס–נמלים 

(לטטרהבתהליך מכרז ) מירס  -שדות תעופה 
חברה לאומית  , איכות הסביבה, מקורות, י"חח–תשתיות לאומיות 

במירסעקב דרישה לכיסוי ארצי כולם משתמשים  -לדרכים  
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"פרטיות"תשתיות תקשורת 

דלק, תשתיות גז

בתי זיקוק

אסדות קידוח

תחנות כוח

מטרו ומנהרות

אוטובוסים

נמלים
רכבות

שדות תעופה

כבישי אגרה

גישור  

ותאימות 

מבצעית

IPתשתיות 

נרגיהא

עירוניותרשויות 

נמלים ושדות תעופה

תחבורה

בענן אזרחי
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S.Pהקמת רשת \שיקולי תכנון בבחירת

כיסוי למכשירים נישאים
כיסוי מרחבי

'מרכזי קניות וכו, חניונים תת קרקעיים, מנהרות, מרתפים, כיסוי במבנים

קיבולת מערכת
תכנון למספר מנויים פעילים במצבי חירום

בשעת עומס G.O.Sרמת שירות 

בשעת שיאצריכה ממוצעת –פרופיל משתמש 

תכנון רשת בהתאם להקצאת הספקטרום 
אופן חזרה על תדרים

כמות אתרים

קיום בצוותא
תכנון המונע הפרעות הדדיות בין מערכות

עלויות תפעול ותחזוקה
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PTT(S.P)טכנולוגיות ספרתיות עם יכולות 

המקנה זמן הקמת שיחה מהיר  PTT–תכונת ה -ייחודיות הטכנולוגיות 
.ועבודת בקבוצות דיבור עם משתתפים רבים

iDEN–מוטורולה- Proprietary

  TDMAטכנולוגיה 

ה"ק 25שיחות בערוץ  6

TETRA-  תקןETSI אירופאי

  TDMAטכנולוגיה 

ה"ק 25שיחות בערוץ  4

APCO 25  תקן אמריקאי–דור חדש

  TDMAטכנולוגיה 

ה"ק 12.5שיחות בערוץ  2

LTE Public Safety–במפת הדרכים של יצרני הציוד, עתידי



7 עמוד 
 7-2011תקשורת רדיו בחירום  

קישוריות ותאימות מבצעית בין ארגונים

אפשרויות חיבור מנויי המערכת לגופים חוץ אירגוניים הפועלים 
בתשתית אחרת

גישור ידני באמצעות מפעיל 
ניתן לגשר בין רשתות שונות באמצעות שליטה על   Dispatcherבאמצעות הפעלת 

RoIP-המכשירים ב

הגדרות מראש   פי"עגישור אוטומטי 
הפעלת מגשרים קבועים בין רשתות קבועות ומוגדרות מראש

גישור דינמי לפי בחירת המנוי
.  גישור בין רשתות לפי בחירת המנוי

הגישור היה  , במידה וכל הארגונים היו פועלם בענן טכנולוגי אחיד
אינהרנטי ומותנה בהרשאות בלבד, מקנה תאימות מבצעית מלאה. 
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לאומי PSנקודות מפתח בפתרון 

יש צורך ביד תפעולית מכוונת להקמת מערך התואם את דרישות  
.הצרכנים וצורך הלאומי לתקשורת בין הגופים בשעת חירום ומצבי קיצון

הקצאת ספקטרום

הגדרת טכנולוגיה

.קיבולת עכשווית ועתידית, רמת שירות, הגדרת כיסוי

הגדרת גישור בין מערכות של גופים מוסדיים לגופים ביטחוניים

הגדרת גוף אחראי שתפקידו
לבחור טכנולוגיה

ספקטרום ולתאם את נושא התקציב \לדאוג להקצאת ערוצים 

להגדיר את הגופים השותפים ומספר מנויים

לבחור חברת הפעלה שתקים ותתחזק את התשתית

תרחיש עתידיהתקשורת בחירום ובכל את ולנהל לפקח 
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integrated Digital Enhanced Network

TErrestrial Trunked  Radio

Association of Public-Safety Communications Officials – Project 25


