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...על מה נדבר

.האיום•

.הצורך הלאומי•

.מצב קיים•

.המענה המוצע•

• Public Safety כיוונים בעולם

.סיכום•



האיום

.אירועי חירום בשגרה•

.מלחמה כוללת•

.מתקפות טילים•

.פיגועי טרור•

.רעידות אדמה•

.אסון המוני•



מורכבות האיום

.קשת איומים רחבה ומגוונת•

.שטחים בנויים ומורכבים•

.מעורבות אזרחים בכל מתאר•

.העורף הוא החזית•

.דורש טיפול של כוחות רבים ומגוונים•



הכוחות העיקריים הפועלים בחרום

.רשות החירום הלאומית  - ל"רח•

.משטרה•

.פיקוד העורף•

.כיבוי אש והצלה•

.א"מד •

. רשויות מקומיות•

.הגנת הסביבה•

משרדי ממשלה•

.ל"צה•

..........ועוד•





הצורך הלאומי  

הגדלת האפקטיביות המבצעית  

במרחב             של הכוחות הפועלים 

על ידי                     

" מודעות מצב משותפת"יצירת  

.הגורמים בכל המצבים בין כלל   



מצב קיים–מערכות תקשורת 

.תקשורת ייעודיות לדיבור בלבדמערכות •

.מעט נתונים ובקצב נמוך •

.Live Video -אין יכולת ל•

. חוסר קישוריות מספק בין כלל הכוחות•

דרישה הולכת וגוברת למידע בזמן אמיתי מזירת  •
.נתונים וחוזי, בורדי –האירוע בכל הטכנולוגיות 

.קושי בייצור תמונת מצב אחידה•

.מתכללחוסר בגוף תקשורת אחד •



הנדרשהמענה

מערכת תקשורת אחידה ורחבת סרט  .

 ומוצפנתתשתית תקשורת מאובטחת .

תשתית תקשורת עבור כוחות ניידים

.ונייחים   

 בין כלל הגורמים " שפה משותפת"יצירת.

בחירום  , זמינות מערכתית  ברגיעה

. ובמלחמה    



הפתרון המוצע

מערכת תקשורת לאומית מתקדמת רחבת סרט 



לאומית מתקדמת רחבת סרט  מערכת תקשורת

התרומה המבצעית

.בתנועה " חי"מדיבור  לנתונים רחבי סרט כולל וידאו •

.ממיודעים לרואים ומעורבים , כוחות בתנועה אל האירוע •

.המצבשל תמונת הבנה והפנמה , משליטה ובקרה לראייה •

.ומגבהמפיקוד מיודע לפיקוד מעורב •



מערכת תקשורת לאומית רחבת סרט 

  תמונת מצב אחידה מאובטחת

.לכלל הגורמים" זמן אמת"ב 

קישוריות בין כלל הארגונים והכוחות.

יכולת העברת מידע לפי סדר עדיפות.

פריסה ארצית.



מערכת תקשורת לאומית רחבת סרט
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RAN Sharing , QoS , each organization will manage its sub’s & policy/features 
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מערכת תקשורת לאומית רחבת סרט

RAN Sharing , QoS , each organization will manage its sub’s & policy/features 



על המערכת הפרטית  התבססות–הפתרון 

ושילובה עם המערכת המסחרית כמענה משלים  

משמעויות מימוש 
:כיסוי בפריסה ארצית

להשגת כיסוי אופטימאלי יידרשו אלפי אתרים.

 גבוההעלות כלכלית , תפעול, אתריםהרכשת.

הקצאת ספקטרום.

:שילוב במערכת מסחריות

מטבען אינם בנויות לספק את המענה  , מערכות מסחריות

.חרוםהנדרש לאפליקציות רחבות סרט במצבי 

ה , בתרחישי חירום דינאמייםQoS  הנדרש אינו מובטח

.מסחריותבמערכות 
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Focused research, innovation, development
Building rich platform interactions



Motorola’s LTE Architecture Supports Now & 

Future Interoperability
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Devices

Developing advanced, public safety broadband data devices
supporting multiple technologies, maximizing open market reuse, optimized for public safety

Seeking to extract maximum cost benefit by leveraging global LTE subscriber volumes

LTE silicon suppliers demonstrating support for increasing stretches of bandwidth
Just above 650 MHz to approximately 2.7 GHz

Public safety optimized, small enough to be used as a standard cell phone
Rugged, “pocketable”, PTT, user emergency, key public safety features & functions

Actively pursuing multi-band, multi-technology devices
BC14, ABCD Blocks, CDMA, DOrevA, HSPA, UMTS, GSM

+

+

+



Security

Leverage strong 
heritage in 
Astro/Tetra know-
how & success
Hardened network design

Extensive deployment & 
operational services

Extend Defense-in-Depth 
to 3-dimensions

Length : Core, RAN, 
Devices

Height: applications, interfaces

Width: policies, procedures, 
standards

Core, RAN, Devices
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INDIVIDUAL CONNECTION SPEEDS WILL BE DEPENDENT ON A NUMBER 

OF FACTORS INCLUDING DISTANCE TO CELL, CELL LOADING, 

SUBSCRIBER SPEED, INDOOR, OUTDOOR 

0.8Mbps

0.3Mbps

0.4Mbps

2Mbps

8Mbps

3Mbps

5Mbps

INDIVIDUAL,

END USER 

EXPERIENCE
SUBSCRIBER’S DATA RATE 

RANGE FROM

0.1 - 8 MBPS

AVERAGE SECTOR

THROUGHPUT
REALISTIC PERFORMANCE

12.5 MBPS

Each site is 3-

sectored

LTE THROUGHPUT

(WITH 5+5 MHZ

PUBLIC SAFETY SPECTRUM)





סיכום

מענה לאפליקציות רחבות סרט לגופי הביטחון ותשתיות לאומיות  .

 השקעות  , תפעולי, כלכלי, ספקטרום)מיצוי אופטימאלי של המשאבים

(.קיימות   

 מתן עדיפויות(QoS),ניהול עצמאי של המנויים וקישוריות מערכתית.

 פתרון מערכתי כולל לתשתית תקשורת מתקדמת לאומית אחידה.

מערכת תקשורת לאומית מתקדמת ורחבת סרט



יכולות מוטורולה 

  מוטורולה מובילה בעולם בכל הטכנולוגיותLTE ,APCO ,TETRA ,   

MESH     ופתרונותBackhaul  לכדי מענה ופתרון מערכתי כולל.

ניסיון מוכח גם בישראל  

ל כולל הצפנה וחסינות"ר וצה"פקע, י "התאמת ציוד סטנדרטי לצרכי מ.

 ברק כתום" -ו"  ניצן", " ורד הרים"יישום וניסיון מוכח ומבצעי במערכות".

 ללקוחות ה"  רחבה"מחויבות חברת מוטורולה לתמיכה- Public Safety    

.צבאי והביטחוני




