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TelecomNews

:מאת Yarden Aharonovich1 <yarden.aharonovich1@partner.co.il<
:נשלח 17:01 2020אוגוסט  11שלישי יום
:אל undisclosed-recipients:
:נושא קבוצת פרטנר מחברת את העיר שדרות לתשתית הסיבים האופטיים
:קבצים מצורפים  פריסת סיבים ; JPG).2(צילום ישראל שם טוב , פריסת סיבים בשדרות של פרטנר; JPG.צילום ישראל שם טוב, פריסת סיבים בשדרות של פרטנר

JPG).3(צילום ישראל שם טוב , בשדרות של פרטנר

 שלום רב,
 

 לקראת פתיחת שנת הלימודים וההיערכות ללמידה מרחוק
 

 קבוצת פרטנר מחברת את העיר שדרות לתשתית הסיבים האופטיים
 

שר התקשורת יועז הנדל ביקר היום בשדרות וסייר עם ראש העיר אלון דוידי ועם מנכ"ל פרטנר איציק בנבנישתי באתר 

 פריסת סיבים אופטיים של פרטנר בעיר
  

בים מתושבי העיר להתחבר לגלישה קבוצת פרטנר החלה היום (ג') בחיבור העיר שדרות לתשתית הסיבים האופטיים הארצית 'פרטנר פייבר', וכבר עם פתיחת שנת הלימודים, יוכלו ר

ילת ונהריה, במקביל להרחבת הפריסה לשכונות נוספות מגה. בשבועות האחרונים הורחבה פריסת תשתית הסיבים האופטיים העצמאית של פרטנר לערים א 1,000במהירות של עד 

 בעשרות ערים בהן כבר קיימת פריסה משמעותית של הסיבים של פרטנר.

 

תשתית הסיבים ת חיבור בתי התושבים לשר התקשורת יועז הנדל וראש עיריית שדרות אלון דוידי, ביקרו עם מנכ"ל פרטנר איציק בנבנישתי באתר פריסה של פרטנר פייבר בשדרות, לקרא

ים בשדרות להתחבר לגלישה במהירות האופטיים הארצית. צוותי ההנדסה של פרטנר יפרסו בשבועות הקרובים סיבים אופטיים בשכונות העיר, כך שעם תחילת שנת הלימודים יוכלו תושב

  מגה. 1,000של עד 

  

אלף משקי בית שיכולים להתחבר לגלישה  625-שרות ערים ברחבי הארץ, ומגיעה כבר ליותר מבכך, מתחברת העיר שדרות לתשתית הסיבים האופטיים של פרטנר שפרוסה כבר בע

נט, חיבור הרשת הביתית למצלמות אבטחה איכותית ומהירה במיוחד, התומכת באופן אופטימלי בלימודים מרחוק, עבודה מהבית, גיימינג, צפייה בסטרימינג ובתכני וידאו על גבי האינטר

 ) כמו מזגן חכם, יישומי 'בית חכם' ועוד.IoT( ולמכשירים חכמים
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אנחנו  מסר: "אני שמח להיות כאן בשדרות. כמו שכבר אמרתי, כל חברה שתפרוס בפריפריה ובגבולות סיבים אופטיים אני אגיע לחגוג איתה את הפריסה. שר התקשורת יועז הנדל

  ".ר יציבות וצמיחה לאזרחים דווקא בתקופת הקורונה בה היא נחוצה כל כךנמצאים בתקופה שאינה יציבה פוליטית, אך המשימה שלנו היא לייצ

  
"אני מברך את חברת פרטנר שבחרה בעיר שדרות להיות בין הערים החלוצות שמוקמת אצלן תשתית אינטרנט חדישה ונוספת ממנה ייהנו כלל  מסר:ראש עיריית שדרות אלון דוידי 

  ."יר כולה. שמחתי ששר התקשורת, יועז הנדל, כיבד אותנו והגיע לחנוך את רשת הסיבים החדשההתושבים שתהיה להם אפשרות בחירה וכן הע

  

בספטמבר תיפתח שנת לימודים  1- החינוך, הכלכלה, הרווחה והחיבור בין אנשים במציאות של ריחוק חברתי תלויים בחיבור לאינטרנט. ב"מסר:  איציק בנבנישתי, מנכ"ל קבוצת פרטנר

יחד עם הורים שעובדים נו עד היום, ועבור מרבית תלמידי ישראל, היא תתבסס על שיעורים מקוונים ואינטראקציה דיגיטלית בין התלמידים והמורים. כדי שזה יעבוד, אחרת ממה שהכר

 ".וביל את המהפכה הזומהבית וכמה אחים שלומדים במקביל, חייבים להתקדם לתשתיות התקשורת המתקדמות, לסיבים האופטיים, ואנחנו בפרטנר גאים לה

 

תורחב ם. במהלך השנה הקרובה הטכנולוגיה המתקדמת של פרטנר, מאפשרת היום פריסה בסוגי מבנים שונים, בבנייה חדשה, בניה ישנה, פריסה עילית ופריסה בגובים תת קרקעיי

  הפריסה עוד יותר גם למבנים חד קומתיים בזכות הטמעת טכניקות פריסה חדשות שפותחו בפרטנר. 
  

נוניים וגדולים, חברות טכנולוגיה, תשתיות תקשורת מתקדמות הן בסיס לצמיחה כלכלית, והאצת הפריסה של הסיבים האופטיים של פרטנר בעיר שדרות תסייע לקידום עסקים קטנים, בי

מגה, וברמת העיר, התשתיות תומכות  1,000רפואיים, מוסדות חינוך ומחקר, ועוד. תשתיות סיבים אופטיים מאפשרות לגולש הביתי ליהנות מגלישה איכותית בקצב של עד  מרכזים

  בהטמעה של יישומי 'עיר חכמה', לניהול בטוח, מתקדם וכלכלי יותר של העיר לרווחת התושבים והמבקרים.

  

מהבתים שמחוברים לאינטרנט בישראל, בעשרות ערים בכל רחבי הארץ, בהן אילת,  30%- אלף משקי בית, שהם יותר מ 625-אופטיים של פרטנר מגיעה כבר ליותר מתשתית הסיבים ה

ירושלים, תל אביב, באר שבע, ראשון לציון, נס ציונה,  נהריה, עפולה, קריית ביאליק, חיפה, נתניה, הוד השרון, כפר סבא, רחובות, אשדוד, אשקלון, יבנה, ראש העין, קריית גת, מודיעין,

  ועוד, ומהיום גם שדרות.

 

 
  מצ"ב תמונות מהביקור, בתמונות: שר התקשורת יועז הנדל, מנכ"ל קבוצת פרטנר איציק בנבנישתי וראש עיריית שדרות אלון דוידי. 

  טוב-צילום: ישראל שם

  
  

  בברכה,
  ירדן
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   ירדן אהרונוביץ
 אסטרטגיה ופיתוח עסקי  |   מנהלת יחסי ציבור, מחלקת הדוברות

  
  7814310-054משרד: 

   7983334-052  נייד:
  7818467-054פקס: 
  yarden.aharonovich1@partner.co.ilמייל: 

 

  שומרים על סביבה ירוקה, שקול בטרם תדפיס מייל זהבפרטנר   
 
  
 
 

------------------------------------------------------------ 
This message contains information that may be confidential or privileged. 
If you are not the intended recipient, you may not use, copy or disclose 
to anyone any of the information in this message. If you have received 
this message and are not the intended recipient, kindly notify the sender 
and delete this message from your computer. 


