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חילופי תפקיד  -מהנדס חברת הנס"ר
לאחר כ 20-שנה בתפקיד ,שלומי גרבר מקיבוץ כפר מנחם פורש לגמלאות
ומסיים את תפקידו כמהנדס הנס"ר.
לשלומי תרומה משמעותית ורבת שנים להתפתחות חברת הנס"ר ,ותרומה פרטנית
ייחודית בייעוץ טכני ומקצועי ארוך שנים לקיבוצים תוך ראיית טובת הקיבוץ
וחבריו למול הרגולטור והחברות הפועלות בשוק התקשורת בקיבוצים .שלומי
הקפיד לאורך כל שנותיו בתפקיד להדגיש ולחדד לבעלי התפקידים בקיבוצים
את החשיבות של שמירת בעלות הקיבוץ על תשתיות התקשורת כנכס ארוך טווח
של הקיבוץ ואת הצורך בשדרוג תשתיות התקשורת בקיבוצים .אנו מנצלים במה
זו כדי להודות לשלומי על תרומתו הרבה לחברת הנס"ר ולקיבוצים ,ולאחל לו המשך תרומה בתחומים הרבים בהם הוא ממשיך
בפעילות השוטפת ,תודה רבה !
את שלומי יחליף בתפקיד מהנדס הנס"ר דיויד שרון מקיבוץ גבעת חיים איחוד .דיויד ,הינו מהנדס מהטכניון שמלווה את תחום
התקשורת בקיבוצו שנים רבות כמרכז ועדת התקשורת .דיויד הוביל בקיבוצו פרויקטים משמעותיים וחדשניים בתחומי הסיבים
האופטיים ומערכות המידע ובנוסף הינו בעל ניסיון של מעל  15שנה בשוק התקשורת העולמי .מאחלים לדיויד הצלחה גדולה
בתפקיד.

מרכזיות פנסוניק
חברת פנסוניק העולמית יצאה בהודעה לתקשורת על החלטה אסטרטגית לסגירת חטיבת התקשורת העסקית של פנסוניק
(קטגוריות  – ) PBX, SIPמרכזיות הטלפוניה.End-of-life ,
ההכרזה מפרטת את כוונת החברה להפסיק ולייצר בעוד שנתיים את מוצריה ומגדירה מחויבות לאספקת חלקי חילוף לתקופה
של  7שנים נוספות.
חברת תדיראן – הנותנת היום גיבוי לאחזקת מרכזיות אלו בארץ נערכת להמשך אחזקת המרכזיות והמשך מתן שרות ותמיכה
טכנית – כולל גם המשך פיתוח של מרכזיות אלו.
אנחנו נמצאים בקשר איתם ולומדים את המשמעות עבור הקיבוצים ונעדכן.

עסקים קטנים בקיבוצים – תמיכת הרשות לעסקים קטנים בחיבור לסיב אופטי
תוכנית הסיוע של הרשות לעסקים קטנים חזרה לפעול!
הסוכנות לעסקים קטנים נותנת מענקים בסך ₪ 1,000
לעסקים קטנים שהתחברו לתשתית סיב אופטי עד
הבית ( )FTTHאחרי אפריל  2020וכן מענק של עד 5,000
 ₪לפעילויות בדיגיטל והתאמות בעסק.
הנס"ר עומד בקשר עם גורמים שונים במשרד התקשורת
וברשות לעסקים קטנים כדי לאפשר לממש הטבה זאת
גם לעסקים קטנים בקיבוצים.
אנחנו ממליצים לעדכן את העסקים הקטנים בקיבוצכם  -עסקים שחוברו לסיב אופטי אחרי אפריל  ,2020למלא הטפסים
באתר הרשות בקישור.
במידה ונתקלים בבעיות ו/או סירוב  -מוזמנים לפנות אלינו.
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גביית תשלום על שימוש בתשתית הקיבוץ
בעקבות פניות חוזרות שהגיעו אלינו ממספר קיבוצים ,אנחנו חוזרים על דגש שעלה כבר בעבר – תשתיות התקשורת (גם
הצנרת ,גם המרכזייה ,וגם התשתית עצמה) שהקיבוץ הקים ומימן בתחומו הן בבעלות הקיבוץ .ובהתאם ,זכותו לגבות עלות
שימוש גם ממשתמשים חיצוניים שעושים שימוש ברשות בתשתית זו.
שימוש בתשתית הקיבוץ יכול להיעשות ע"י שימוש בקו טלפון חיצוני על גבי תשתית הנחושת של הקיבוץ ,שימוש בתשתית
הקואקס של הקיבוץ לשירותים מיוחדים ,וגם עבור השימוש בסיב האופטי (סיב אפל) ע"י גורמים חיצוניים.
אנחנו ממליצים לקיבוצים להסדיר נושא זה בהסכמי שכירות עם שוכרים חיצוניים (שוכרים עסקיים ופרטיים ,בתי ספר ,מפעל,
או מול גורמים אחרים) שעושים שימוש בתשתית של הקיבוץ ,ולהגדיר את תנאי השימוש כולל התעריפים ותקופת השימוש.
קיבוצים המבקשים לקבל טווחי תעריפים מקובלים – מוזמנים לפנות אלינו בנידון.

גניבת שיחות טלפון FRAUD -
לאחרונה נתקלנו שוב בתופעה של גניבת שיחות – אומנם לא בסכומים גדולים
אבל אנחנו מבקשים להזכיר:
1.מומלץ לחסום בעזרת ספק השיחות הבין לאומיות (מב"ל) ,את כל המדינות שלא זקוקים
לשיחות איתן ו/או לפי רשימות שיש אצל הספקים.
2.לאפשר לחייג רק  00ו/או קידומת החברה איתה יש הסכם ,את כל שאר הקידומות
לחסום במרכזיה מהאפשרות לצאת לחו"ל.
3.על תיבות קוליות ניתן להשתלט מבחוץ (משמש בעיקר לשמיעת הודעות) אבל ,זה גם
מאפשר שימוש לרעה .מומלץ להכניס לכל התיבות סיסמא לגישה מבחוץ ,ולבטל את
האפשרות שהתיבה הקולית תוכל לחייג החוצה –  DISAאו CALLBACK
4.במרכזיות  IPניתן "לחטוף" שלוחה או שלוחות ודרכן לבצע עשרות שיחות בקצב אדיר.
לכן ,מומלץ לחסום את האפשרות להגיע מחוץ למערכת בגישה לכתובת ( )IPשל
המרכזייה ,ולדאוג לא להקים ו/או להחזיר שלוחות ללא סיסמא.
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עד כאן להפעם ,נשמח לענות על שאלות ולהיות בקשר עם בעלי תפקיד בקיבוצים
המתמודדים עם סוגיות ואתגרים בנושאי התקשורת והמידע
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