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  מיזוגים ורכישות
   

ובינוניות מצד שלוש ענקיות  אחרי שנה פוריה במיוחד של רכישות והשתלטויות על חברות לווינים קטנות
 .2007-2008נים חלה רגיעה מתמשכת בענף במהלך הש,   Eutelsat ו Intelsat, SES   הלווינים בעולם
  .רק כמה חברות לווינים עצמאיות קטנות כיום באירופה נותרו 
שחברתו מתעניינת ברכישת  ,בנושא ואמר Eutelat ל חברת"וליאנו ברטה מנכ' התבטא ג2008בחודש אוגוסט 

מתעניינת  SES באמצע השנה התפרסמו שמועות שחברת  . HellasSat קפריסאית-חברת הלווינים היוונית
 אך מעבר לגישושים ראשוניים בין הצדדים שלא נשאו פרי    Spacecom ישת חברת הלווין הישראלית ברכ

 .הרעיון לא בא לידי מימוש
 
  

    חדשותלווינים חברות 
  

Yahsat 
  

. מיליארד דולרים במסגרת פרוייקט שעלותו YahSat חברת לווינים משלה בשםהשנה נסיכות אבו דבי הקימה 
 ואילו הלווין השני ישוגר בשנת 2009לקראת סוף  שהראשון שבהם ישוגר, ר בשני לוויניםבשלב ראשון מדוב

2010.  
להשכיר קיבולת  עם אפשרות, הראשון מסחרי:   שני תפקידים עיקרייםנים החדשים באבו דבי מייעדים ללווי
כבר הזמינו את מרבית ש( איחוד הנסיכויות  והאחר לשימושים צבאיים וממשלתיים של, לגופים מסחריים שונים

  .צפון אפריקה ומרכז אסיה, ולמדינות שונות במזרח התיכון) בלווין הראשון הקיבולת המוקצית לשימושים אלה
 החברות  . עצמה שבבעלות ממשלת אבו דבי Mubadala Development Co הפרוייקט הוא באחריות חברת

Thales Alenia Space ו  Astrium  שיתבססו על , לוויני התקשורת מנה לבניית שני בהז2008זכו באוגוסט
ואילו הלווין  Yahsat 1A  תשגר את Arianespace חברת    Astrium. של חברת Eurostar 3000 פלטפורמה

  . ILS - International Launch Services על ידי חברת  Proton השני ישוגר באמצעות טיל
, אפריקה,  המזרח התיכון את והם יכסו  Ka-band וב C-band, Ku-band שני הלווינים יכללו משיבים ב

  .אירופה ומערב אסיה
 

Protostar 
 

 7 ב , שיגורו המוצלח עם  חברת הלווינית האסייתית החדשה  לשוק  נכנסה ומספר שנות הכנה  ציפיות אחרי
 של הלווין שיצואולאחר  Chinasat 8  .   כלווין התקשורת הסיני במקור שנבנה   Protostar-1הלווין  של , ביולי

הלווין נרכש . הוא נותר מאוחסן אצל היצרנית במשך שנים ללא שימושלסין נאסר על ידי הממשל האמריקאי 
  . שהשקיעה סכם נכבד בשידרוגו לפני השיגור, לפני כארבע שנים על ידי החברה החדשה

 14%חבילה של , ההודית Agrani חברה בת של קבוצת Agrani Satellite  ,  רכשה חברת2008בתחילת  
, זהבלווין  Ku-band  משיבים ב14תמורתם  היא תקבל   מליון דולרים ו64תמורת  ProtoStar מהמניות של

 לחברת הלווינים הפרטית הראשונה Agrani בכך הפכה . Dish TV הלווין שלה להפצת חבילת  שישמש אותה 
 .Agrani בהודו והחלק שלה בלווין אף מכונה 

   
Intelsat New Dawn 

 
עם קבוצה מדרום  חדשה עסקית שותפות  הודיעה באמצע חודש דצמבר על הקמתIntelsatחברת הלווינים  

 לווין  השותפות תשקיע ביצור ושיגור. Convergence Partnersאפריקה בראשה עומדת חברת ההשקעות 
 Intelsat Newחדש ייקרא בשם הלווין ה.  מעלות מזרח וישרת את יבשת אפריקה 33תקשורת חדש שיוצב ב 

Dawnשידורי טלוויזיה ליבשת והוא צפוי להכנס לשירות ,  והוא יכלול מערכות שיאפשרו שירותי פס רחב
  . Intelsatהלווין יופעל וישווק במסגרת המערך הבינלאומי של לוויני חברת . 2011במהלך שנת 

 מליון 250במימון הפרוייקט שעלות של כ השותפות בחברה סיימו לאחרונה לחתום על ההסכמים הקשורים 
  דולרים 

  
 MHz 36 שברוחב בפס של Ku-band מהמשיבים ב 24  ו C-band משיבי הלווין ב 28יותר ממחצית מתוך 

 Vodacom International Ltd , Gatewayביניהם , כבר הוזמנו בחוזים שהתקבלו מלקוחות שונים
Communications Africa (UK) Ltd , Zain Nigeria ו Gilat Satcom. שווי הזמנות שהתקבלו עד כה נאמד

  . שנה15 מליון דולרים וחלק מהחוזים הם לתוקפה של 350ב 
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  שווקים מתעוררים
 

   ונצואלה
 

ומתרחב   באוקטובר וונצואלה נכנסה למועדון האקסקלוסיבי ההולך30שוגר ב  Simon Bolivar לווין התקשורת
 Simon Bolivar 1, Venesat 1   , המכונה בשלל שמות, הלווין. ין תקשורת בחלל של מדינות המחזיקות לוו

 - CGWC  בסין על ידי חברתהלווין יוצר   DFH 4 .   מדגם מבוסס על פלטפורמה סינית   Venezuela 1  ,וגם
China Great  Wall Industry Corp ושוגר מאתר Xichang באמצעות טיל סיני מדגם .CZ-3B  12ין  בלוו 

החיים  ג ותוחלת" ק5,100משקל הלווין בעת השיגור   Ku-band.  משיבים ב14ו  C-band משיבים ב
להפצת שידורי טלוויזיה ואינטרנט  ישמש, מערב מעלות 78הממוקם ב , הלווין.  שנה15המתוכננת שלו היא 

 .בפס רחב למדינות אמריקה הלטינית
 

  האנגול
 

, הודיעה    ANGOP    סוכנות הידיעות הרשמית של אנגולה  Angosat. ממשלת אנגולה אישרה את פרוייקט
המסדיר את כל   Rosoboronexport,                שממשלת אנגולה חתמה על חוזה עם התאגיד הרוסי

כולל הכשרת כוח אדם וכל התשתיות הנחוצות בעלות של , הלווין  שיגור ותפעול, ההליכים הפורמליים ליצור
  .דולרים ן מליו327.6

 
  ארגנטינה

 
 Arsat-1 תקשורת חדש בשם שארגנטינה מתכננת לשגר לווין, דיווחה Telam סוכנות הידיעות של ארגנטינה

 החלל והרפואה, המדע, הממשלתית לפיתוח בתחומי הגרעין הפרוייקט הופקד בידי הסוכנות. בעוד שלוש שנים
Invap וחברת התקשורת הלווינית הממשלתית ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones 

Satelitales , 2011שוגר בשנת הלווין אמור להיות מ. שחתמו על חוזה לתכנון ויצור לווין מתוצרת מקומית 
 .המרכזית והדרומית אינטרנט ושידורי טלוויזיה באמריקה,  מעלות מערב ויספק שירותי טלפוניה72ב  ויוצב

 . מליון270עלות הפרוייקט נאמדת ב 
 
  ירןא
 

ממשיכה לפזר עשרות , מצידה ,ששיגור הלווין האירני שבוצע בחודש ספטמבר נכשל ואילו אירן, ב אומרת"ארה
עם . פיתוח טילי שיגור של לווינים וטכנולוגיית לווינים בכלל הודעות בתקשורת הבינלאומית לגבי יכולתה בתחום

בכיר במודיעין  עובד.ן פתוח כלי נשק נוסף שניסיון השיגור מציין התקדמות בכיוו, אומרים זאת אנליסטים
מיהרה להסתיר  אירן .  להגיע למסלולו המתוכנן שהטיל כשל זמן קצר אחרי שיגורו ולא הצליח, האמריקאי אמר

 .את המידע ובחרה להתעלם מהידיעה האמריקאית תוך פיזור מידע רב על תוכניותיה העתידיות בתחום החלל
  
  

 ניגריה
 

מנהל סוכנות , רוברט בורופיס לדברי הפרופסור.הקמת מרכז מקומי ליצור תשתיות לווינים נשיא ניגריה אישר 
 .2012המטרה היא להגיע ליצור מקורי של לווינים בשנת   NASRDA, הלאומית לחקר ופיתוח החלל של ניגריה

 
בור לווין הצילום מתוצרת רוסיה ע Dnepr ניגריה הצליחה להבטיח שירותי שיגור באמצעות טיל דנייפר, לדבריו

, הוא הוסיף ואמר. 2009מתוכנן לרבע האחרון של שנת  ששיגורו  Nigeria SAT-2. הבא שלה שייקרא
 אבל בסופו של דבר הועדף, האמריקאית SpaceX של חברת Falcon להשתמש בטיל שנשקלה גם האפשרות

 .הותיקה שלו" מורשת השיגורים"הטיל הרוסי בשל 
 

 Surrey Satellite מתוצרת Nigeria SAT-1 לווין צילום בשם: ווינים בחלל לניגריה יש כיום שני ל
Technology Limited שנרכשה השנה על ידי ,הבריטית   EADS Astrium   ולווין תקשורת בשם 

NOGCOMSAT-1 מתוצרת חברת Great Wall Industry Corporation הסינית.  
 

מתוכננות , במקביל. זרים ריה לשים קץ לרכישות של לוויניםעם הקמת מתקני היצור המקומיים מקווים בניג
  .רכישות של לווינים זרים אחרים בשנתיים הקרובות

 . יכונה, ידי נשיא ניגריה שבנייתו אושרה על, המרכז ליצור תשתיות לווינים הניגרי החדש, לדברי בורופיס
Satellite Assembly Integration and Test Centre ל הניגרית כבר איתרה חברה מתאימה  סוכנות החל

בורופיס אמר שהוא מקווה שבתוך ארבע . נמצא בשלב האישורים הרשמיים שתפתח את המרכז וכעת הנושא
לצמצם את עלויות לווין  יצור מקומי עשוי, לדבריו. יהיה להתחיל בבנית לווין מקומי במתקנים החדשים שנים ניתן

  . ולהגדיל את מספר השיגורים50%כזה ב 
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ניגריה שיוצר עבורה על  מסחרי הראשון של-לווין התקשורת האזרחי    Nigcomsat-1, בחודש נובמבר נודע ש

מכלל פעולה לאחר שתקלה טכנית גרמה להתרוקנות   יצא2007הסינית ושוגר מסין בשלהי  GWC ידי חברת
  .מצבריו

 
 הצפון קוריא

  
  "מסוגלים לשגר לווין בכל עת אנחנו"

שלדברי שופרות התעמולה שלה  Taepodong-1 יאה ציינו בסוף חודש אוגוסט עשור לשיגור טיל הבצפון קור
 .איזכור לגבי היכולת של הטיל לשגר לחלל לווינים בכל רגע ציון האירוע כלל גם. מסוגל לשגר לווינים לחלל 

Taepodong-1 בטילי סקאד  הטיל הואמקור. שלבי לטווח בינוני שפותח בצפון קוריאה -טיל בליסטי תלת הוא 
.Scud   גרעיניות ולשיגור מטענים אחרים לחלל שהטיל מיועד לשמש מערכות שיגור, בצפון קוריאה אומרים .

הטכנולוגיה במדינתנו הגיעה לרמה כה גבוהה "ש , העשירי לשיגור ההיסטורי ברדיו פיונגיאנג נאמר ביום השנה
קוריאה תמשיך לשגר  מדענים אמרו שצפון, לדברי הרדיו . "מסוגלים לשגר לחלל לווין בכל רגע נתון שאנו

   Kwangmyoungsong. בעתיד לווינים נוספים בשם
  
  
  

  לוויני צילום
 

GEOEYE-2  
 

   Boeing,   האמריקאית שהיא חברה בת של יצרנים הלווינים  ULA - United Launch Alliance, חברת
, הלווין. מבסיס חיל האורי ונדנברג שבקליפורניה GeoEye-1  בספטמבר לווין צילום מתקדם בשם6שיגרה ב 

  מליון דולרים והוא ממומן חלקית באמצעות הסוכנות502עלה , אמריקאי  Delta II ששוגר באמצעות טיל
  .מ" ס41הלווין יספק תמונות בהפרדה גבוהה של , חלל-האמריקאית למודיעין גיאו

  
RAPIDEYE  

 
 באוגוסט ממרכז השיגורים בייקונור שבקזחסטאן 29שוגרו ב  RapidEye חמישה לוויני צילום של חברת

 מהעיר ינה שבגרמניה תכננה ויצרה את כל Jena-Optronik GmbH . מתוצרת רוסיה Dnepr באמצעות טיל
  .מערכות הצילום שהותקנו בלווינים

 
 RapidEye המערכת מיועדת  . הוא פרוייקט של  לווינים קטנים שנועדו לבצע ניטור של פני כדור הארץ

ממשלתיים ברחבי העולם הזקוקים למידע איכותי  חקלאים וכן סוכנויות ומוסדות, חברות מזון, לחברות ביטוח
  .ומעודכן באיכות גבוהה

  
כשהלווינים עצמם נמצאים  מ מפני כדור הארץ" ק630הלווינים הוצבו במסלול מסונכרן שמש במרחק של 

 . תכופים של אזורים בעלי ענין מיוחד ללקוחות מבטיח צילומיםמה ש,  דקות במסלול 19במרווח של 
 

אחד ותכסה את כל השטחים   מעלות תוך יום75 -+/תצלם כל מקום בעולם בכל קוי הרוחב  RapidEye מערכת
  . של חמישה ימים החקלאיים בצפון אמריקה ואירופה בתוך פרק זמן ממוצע

 
 

  לוויני טלפוניה ונתונים
 

GLOBALSTAR 
 

 Globalstarאספקת הלווינים  מתחילה בהכנות לאספקת שירותים אלחוטיים מהדור הבא בד בבד עם
הספקית הגדולה בעולם של שירותי טלפוניה  שהיא כיום.  Globalstar,  הראשונים שתהיה בעוד פחות משנה
 רטיים הודיעה בחדושגופים ממשלתיים ופ, ניידים המיועדים לאנשי עסקים  ונתונים באמצעות לווינים למכשירים

של לוויני התקשורת  שילוב ובדיקות, הרכבה, החלה בהליכי יצור Thales Alenia Space ספטמבר שחברת
שאספקתם צפויה להתחיל תוך פחות משנה  ,הלווינים החדשים. מהדור הבא שלה שמפעליה בקאן שבצרפת 

בחודש    Globalstar. ור הבא שלוהעברת הנתונים המתקדמים מהד מיועדים לשפר את שירותי הטלפוניה
 48של  יצור ואספקה, לתכנון Thales  Alenia Space על חוזה עם חברת Globalstar חתמה 2006נובמבר 

 לשיגור לווינים אלה עם חברת על הסכם Globalstar  חתמה2007בחודש ספטמבר . לווינים מהדור השני 
Arianespace הלווינים של   2009. שצפויים להתחיל במחצית השניה של Globalstar  ישוגרו שוב באמצעות
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  Globalstar.  לוויני הדור הראשון של32שוגרו בהצלחה כל  באמצעותם Soyuz טילי
 

משקל כל לווין כ    L-band. וב S-band ב  C-band ,  משיבים ב32כל לווין מהדור הבא של החברה יכלול 
והספק השידור של כל לווין בתום תקופת השירות צפויה  שנה 15תוחלת החיים בעת השיגור היא , ג" ק700

   . קילוואט1.7לעמוד על 
  
 

  GPS  לוויני
 

GLONASS 
 

הרוסי ההולך ומתחדש  שיגר בתחילת אוקטובר שלושה לווינים נוספים למערך לוויני הניווט Proton טיל
.  לווינים16מונה כעת , ב "של ארה GPS לוויני ה התשובה הרוסית למערך  Glonass, מערך לוויני. במהירות

 מה שמותיר, לווין אחד עובר כעת סדרת תחזוקה ואחד עומד לצאת מהשירות  ,על פי סוכנות החלל הרוסית
ידי הצבא הרוסי והיא משגרת  מנוהלת על Glonass מערכת לוויני.  לווינים בפעילות מבצעית יומית14במערכת 

   מטרים60הערוץ האזרחי מספק מיקום בטווח דיוק של  . רחייםשני אותות ניווט למשתמשים צבאיים ואז
הממוקמים בשלושה מישורים   לווינים18על מנת לספק כיסוי מעטפת מלא של כל רוסיה יש צורך במערך של 

 יהיו 2011פקידי ממשל רוסיים רוצים שעד שנת . גלובלי  לווינים על מנת לספק כיסוי24מסלוליים ומערך בן 
במהלך  שלשוה לווינים נוספים בסדרה ישוגרו השנה. כולל לוויני גיבוי, לווינים 30 בסך הכל Glonass במערך

 חודש דצמבר ולווינים נוספים ישוגרו בשנה הבאה
 
  
 

  טילי שיגור חדשים
 

KSLV-1  
 

ששיגור הטיל , זו הודיע  המשמש גם כסוכנות החלל של מדינה ,KARI מכון המחקר לתעופה של דרום קוריאה
בשל עיכובים , זאת. לרבע השני של שנה הבאה יידחה עד KSLV-1 -Korea Space Launch Vehicle דשהח

הדחיה נועדה לאפשר ביצוע בדיקות נוספות של . הבניה של כן השיגור  באספקת רכיבים שנועדו להשלמת
ועד לשגר  שנ KSLV-1 לשגר את ה KARI על פי התוכנית המקורית תכננה. הטרום טיסה של הטיל מערכת

 . הנמצא בדרום המדינה אולה'שבמחוז ג Naro  ממרכז החלל2008 בדצמבר 21לווינים לחלל ב 
 

המספק , ב שברוסיה 'כרוניצ לאחר שמרכז הפיתוח והמחקר הרוסי, ההודעה על העיכוב בשיגור הטיל היה צפוי
 הקרקעי שנועד לבחון את מנוע על איחור באספקת כלי הנסוי את הטכנולוגיה הנחוצה לפרוייקט הקוריאני הודיע

שהולך  שכן השיגור, הרוסים גם ביקשו לעכב את שיגור הטיל בטענה. שלו על הקרקע  הטיל ומערכת הדחף
  .2009ונבנה כעת באתר לא יהיה מוכן לשימוש בחודש מרץ 

  
 Falcon -  Space X  

 
 בהצלחה את טיל ה הצעירהשיגרה החברה  SpaceX אחרי שלושה שיגורים לא ממש מוצלחים שיגר החברת

Falcon 1  של המנוע החדש מדגם בחברה שבעים רצון גם מהביצועים. פרי פיתוח עצמי Merlin 1C  שהחברה
  .אף הם פרי פיתוחה   Falcon 9, מתכוונת להתקין בטילי ה

  
  Soyuz בגויאנה הצרפתית  

 
שיגורים באמצעות   לאפשר נמשכה בניית המתקנים באתר החדש בגויאנה הצרפתית שנועד2008במהלך 

מדובר בטיל . ותעשיית החלל הרוסית  Arianespaceזהו פרוייקט מסחרי משותף של    Soyuz. הטיל הרוסי
 המיועדים לשיגורים של מטענים כבדים יותר Ariane 5 לשיגורים באמצעות טילי בגודל בינוני שישוגר במקביל

שנמצאים עדיין בשלבי  Vega בוצעו בעתיד באמצעות טיליוכן במקביל לשיגורים של מטענים קלים במיוחד שי
  .2009להתבצע במחצית השניה של שנת  מתוכנן Soyuz שיגור הבכורה באמצעות טיל. פיתוח
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  סכסוכים בחלל
 

לגבי השימוש בעמדה הלווינית  Intersputnik ו Asiasat, Protostar אי הסכמה התגלתה בין חברות הלווינים
 Asiasat לאחר שחברת, זאת   Protostar. חברת ת מזרח שהוקצתה כביכול לשימושה של מעלו98.5ב 

וכי שתי החברות האחרות הן בעלות זכויות משנה  ITU זה שנים על ידי ה שעמדה זו מיועדת לשימושה, טענה
 שבידי חברה איגוד התקשורת הבינלאומי פרסם בתחילת נובמבר הודעה לפיה כל ההיתרים. זו בעמדה

Protostar כשרים וכי אין מניעה להמשך פעילותה בעמדה שהוקצתה לה .  
  

  כשלונות ותקלות
 

AMC-14  
 

 AMC-14       את לווין התקשורת האמריקאי ששיגרה  ILS - International Launch Services , חברת
 ות טיל המהלך השלב הראשון של השיגור באמצע  .מבייקונור שבקזחסטאן הודיעה על כשלון המשימה

Proton Breeze M בשלב הבעירה השני אירעה תקלה בשלב בעליון של טיל השיגור מדגם אך, היה תקין 
Breeze M ידי חברת שנבנה על, הלווין . ועקב כך הטיל לא הצליח להגיע למסלול הביניים המתוכנן 

Lockheed Martin עבור חברת הלוינים האמריקאית SES AMERICOM בעיקר את חברתאמור לשמש  היה 
EchoStar Corporation  ,הצפון אמריקאית המפעילה את חבילת הלווין DISH Network. 

בצינור בין גנראטור הגז  שמקור התקלה בקרע, ועדת בדיקה של היצרנית הרוסית של טיל השיגור קבעה
ביניהם , ורמיםשנבע משילוב של ג , Breeze M ה למשאבת הטורבינה של חומר הדחף במנוע הראשי של טיל

. טמפרטורות גבוהות ותנודתיות מתמשכת של לחץ ממושך בתדר נמוך בצינור ,ארוזיה של דופנות צינור הגז
 DISH עבור חבילת  ביולי פתר את הבעיה שנוצרה עקב כשלון השיגור17ב  EchoStar11 המוצלח של השיגור

Network ערוצים בהפרדה גבוהה שתוכננה מזה של בתחילת אוגוסט הודיעה זו על השקה של חבילה גדולה 
   DIRECTV. הלווין המתחרה זמן רב במסגרת התחרות מול חבילת

. למשרד ההגנה האמריקאי מנסה למכור אותו SES ש, אבל זמן קצר לאחר מכן נודע, הוכרז אבוד AMC 14 ה
, אותן שמועות לפי . לרכוש אותו אך נענתה בסירוב פנתה אליה בהצעה Echostar למרות שמועות לפיהן, זאת

   Echostar חברת לווינים בבעלותה הבלעדית והלווין עשוי היה להיות הזדמנות להשיק את מעוניינת לפתח 
לחברה שהיא גם מקור  לא מעוניינים כמובן למכור את הלווין, לעומת זאת   SES,בחברת. החברה החדשה

לפי שעה לא ידוע מה עלה בסופו של . האמריקאי הכנסה לאורך זמן וגם למתחרה פוטנציאלי בשוק הלווינים
  .דבר בגורלו של הלווין

 
RASCOM 1  

 
נכזבו זמן קצר לאחר  RASCOM-1 אפריקאי הראשון-התקוות הגדולות שתלו באפריקה בלווין התקשורת הפאן

ל שהוא סוב, ממועד שיגורו כשהתברר לא עבר זמן רב. 2007 בדצמבר 22ב ) כשלעצמו , המוצלח (שיגורו 
לאחר תמרונים , בסופו של דבר. למסלולו הגיאוסטציונרי המתוכנן מדליפת של גז הליום שנועד להביא אותו

שנועדו  מרחוק הובא הלווין אל עמדתו המתוכננת תוך ניצול משמעותי של משאבי הדלק שבוצעו בשליטה
ם על כשנתיים לכל התמרוני למטרות אחרות ותוחלת החיים שלו התקצרה באופן משמעותי ונותרה בסיום

 .היותר
 מליון דולרים ובשל הקיצור החד באורך החיים של הלווין תקבל יקבל התאגיד 365הלווין היה מבוטח ב 

  . האפריקאי את מרבית דמי הביטוח
-Rasconstar   אירגון על חתימת חוזה חדש עם Thales Alenia Space בתחילת אוקטובר הודיעה חברת

QAF רת חלופי חדש בשםלבניית לווין תקשו ,Rasconstar-QAF 1R   שיבטיח המשך שירותי תקשורת עבור
יספק למדינות אפריקה גישה לתקשורת ולטכנולוגיות מידע ותקשורת  ההלווין המתוכנן. הלקוחות התאגיד 

  .חדשות
 

 Nigcomsat 1  
 

ניגריה שיוצר עבורה על  מסחרי הראשון של-לווין התקשורת האזרחי   Nigcomsat-1 , בחודש נובמבר נודע ש
מכלל פעולה לאחר שתקלה טכנית גרמה להתרוקנות   יצא2007הסינית ושוגר מסין בשלהי  GWC ידי חברת

  .בסוף חודש נובמבר הלווין הוכרז אבוד. מצבריו
 

MEASAT 3A   
 

על אמצע חודש אוגוסט  הודיעה MEASAT 3A שבנתה את לווין התקשורת המלזי, האמריקאית  Orbial חברת
 , נפגע הלווין ממנוף שפעל באתר עבור חברת דחיית השיגור של הלווין בעקבות תאונת עבודה במהלכה

LandLaunch  התאונה אירעה לאחר שהלווין כבר חובר לשלב העליו של טיל . השיגור שהיתה אחראית על
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ושיגורו נדחה למועד  תהלווין הוחזר לבדיקות ותיקונים למפעלי החברה בארצות הברי, עקב כך. עצמו השיגור
  .אחר

  
Eutelast W5  

 
 ביוני גרמה לאיבוד 17ל  16בלילה שבין ה  Eutelsat של חברת הלווינים W5 תקלה  שאירעה בלווין התקשורת

 חברת. ירידה ניכרת בכושר יצור החשמל בלווין בעקבות התקלה חלה. אחד משני קולטי השמש של הלווין
Eutelsat ף פעולה עם יצרנית הלוויןבשתו צוות חקירה מיוחד Thales Alenia Space.  בעקבות ממצאי

בחודש נובמבר . היותר שתוחלת החיים של הלווין הופחתה בשלוש שנים לכל Eutelsat הודיעה חברת החקירה
התקלה הביאה לכך . משיב נוסף בלווין שהתקלה המתמשכת מאלצת את חברת הלווינים לכבות, נמספר

השייך  NDTV ,אחד מהם. טלוויזיה שמשדרים למזרח הרחוק מהלווין מספר ערוצישהחברה נאלצה להסיר 
מהלווין  שהערוץ סולק, חוק בסין פתחה במסע נמרץ של יחסי ציבור שהתבססה על כך לתנועה האסורה על פי

את ההתקפה והסבירו שהסרת  בחברת הלווינים מיהרו להדוף. מסיבות פוליטיות בלחץ של ממשלת סין
שכה לסיוע על מנת לעבור ללווין חלופי של אחת מהחברות  נבעה מסיבות טכניות וכי כל ערוץ שהוסרהערוצים 

 שההסרה נבעה מסיבות פוליטיות ואף רתמו למסע, ממשיכים להתעקש על כך NDTV ב. המכסות את האיזור
  ."עיתונאים ללא גבולות"ההסברה שלהם את אירכון 

החברה . 2018שנת   במקום ברבע הראשון של2014ון של שנת הלווין צפוי לצאת משירות ברבע האחר
 .של יתרת הלווין במסלולו התקין מבצעת מדידות טכניות על מנת לצמצם את הפחתת תוחלת החיים

 
KazSat  

  
שכל הניסיונות של היצרנית  לאחר,  ללא לווין2008חברת הלווינים של קזחסטאן מצאה את עצמה באמצע שנת 

המצב החמיר עוד . לא צלחו  KazSat-1 הראשון שלה התקלה החמורה שפקדה את הלוויןהרוסית לתקן את 
, כידוע. השוררים כיום בין קזחסטאן לממשלת רוסיה בכל הקשור לשיגורים מבייקונור יותר את היחסים הקשים
מתקן . שנה מדי  מליוני דולרים150בייקונור שבקזחסטאן תמורת השיגורים שנמצא ברוסיה חוכרת את מתקן 

 2008בשנת . עבור חברות בינלאומיות שונות שיגורים מסחרייםלשל עצמה וכן  זה משמש אותה לשיגורים 
המשמש , רוסיה לחדול משיגור לווינים באמצעות טילים מבוססי הידראזין המשיכה ממשלת קזחסטאן ללחוץ על

ממשיכה להתעלם   ממשלת רוסיה).מעורר סרטן( טילים ונחשב לחומר מסוכן מאוד וידוע כקרצינוגן  כדלק
המוקנים ( מכוונת במתן היתרי שיגור וכן  זו מצידה החלה לנקוט בסחבת. מהבקשות מצד ממשלת קזחסטאן 

 ובחודש אוגוסט עוכב השיגור של לווין צילום תאילנדי שיוצר על ידי) רוסיה לה על פי ההסכם בינה לבין ממשלת
   ..קזחסטאן ר הלווין מאתר רוסי הסמוך לגבול עםבסופו של דבר שוג. תעשיית החלל הרוסית 

בחודש נובמבר הודיעה יצרנית הלווין על חידוש התקשורת עם הלווין ועל כוונה להשמישו מחדש למטרות 
  .שלשמן שוגר

  
  לווינים שיגורים ותזוזות

 
  SES Astra  עמדה חדשה של- מעלות מזרח 31.5

   
לעמדה זו . מעלות מזרח 31.5חנוכת עמדה לווינית חדשה ב על  SES Astra בחודש אפריל הודיעה חברת
  . מעלות מזרח4.8ב  SES Sirius החברה הבת ששירת עד אז את Sirius 2 הועבר לווין התקשורת הותיק

 אוגוסט הודיעה החברה על תחילת   בחודש  Astra 5A .  שם הלווין ל  עם כניסתו לשירות בעמדה זו שונה
  .חברות כבלים מגרמניהעל ידי  איכלוס הלווין

  
 Eutelsat לקראת הזזה והחלפת לווינים מסיבית   

 
 יועבר 2009פברואר  בחודש. לשפר את אחיזתה בשוק הרוסי Eutelsat בשנה הבאה עומדת חברת הלווינים

בעמדה זו  .  Eutelsat W4Aמזרח ושמו ישונה ל  מעלות36 מעלות מזרח אל 9מ  Eurobird 9 לווין התקשורת
 ו SESAT 1 פועלים כיום הלווינים, ולמדינות אחרות של מדינות חבר העמים וונת ברובה לרוסיההמכ, 

Eutelsat W4.  את Eurobird 9  מעלות מזרח הלווין9יחליף ב      Hot Bird 7A  מעלות 13שיועבר לשם מ 
ה הוא מתוכנן שנה ב, 2017מעלות מזרח עד שנת  36ימשיך לפעול ב  Eutelsat W4 הלווין הותיק. מזרח

 .לצאת משירות פעיל
 Hot  Bird 9 חשובים במיוחד והם כל השינויים המתוכננים תלויים בהצלחת שיגוריהם של שני לוויני תקשורת

שני  .2009 בפברואר 20ששיגורו מתוכנן להתבצע ב  Hot Bird 10  ו2008 בדצמבר 10שמתוכנן להתבצע ב 
 .Arianespace באחריות חברת Ariane 5  טיליהלווינים ישוגרו מגוינה הצרפתית באמצעות

 
  מעלות מזרח רק לאחר השיגור של9ל   מעלות מזרח יועבר13שנמצא כעת ב  ,Hot Bird 7A לווין התקשורת
Hot Bird 10  2009בפברואר.  

      מזרח בלווין חדש בשם  מעלות36ב  Eutelsat W4A ו SESAT 1  יוחלפו הלווינים2009בחודש ספטמבר 
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 .Eutelsat W7 לווין זה ישוגר באמצעות טיל Zenit  זה יהיה אחד הלווינים הגדולים ביותר . מתוצרת רוסית
מזרח   מעלות36לשירות פעיל ב  Eutelsat W7 עם כניסת .Ku-band  משיבים ב70יכלול  שנבנו אי פעם והוא

 .לעמדה אחרתEutelsat SESAT 1 ו W4A יועברו הלווינים
 SESAT 1ו   W2 )   התקשורת הרוסי מיועדים להחליף זמנית את לווין)  מעלות מזרח 16כיום ב Express 

AM2  חברת.  מעלות מזרח80הניצב ב RSCC שהמהלך נועד , בסוף חודש אוקטובר והסבירה הודיעה על כך
 .שנתגלו בלווין הרוסי בזמן האחרון את הבעיות, לפחות זמנית, לפתור

  
  

  חדשות הזמנות - לווינים מתוכננים 
 

AMC-1R  
 

 תקשורת שחדש שייקרא הודיעה בחודש אפריל על הזמנת לווין SES Americom חברת הלווינים האמריקאית
AMC-1R  ב  משיבים24 ויכלול 2009ש ישוגר במחצית השניה של C-band וב Ku-band  מעלות 103ויוצב ב 

 .  Land Launch אן על ידי חברתמבייקונור שבקזחסט Zenit-3SLB הלווין ישוגר באמצעות טיל. מערב
  

AMOS 5  
 

 - NPO/PM חברת על חתימת חוזה עם Spacecom בתחילת אוגוסט הודיעה החברת הלווין הישראלית
Academician M.F Reshetnev הלווין החדש שייקרא הרוסית לבניה ואספקה במסלול של AMOS 5.  הלוון

.  שנה15תוחלת החיים של הלווין היא .  מליון דולרים157הלווין  עלות. 2011 במרץ 31ישוגר לא יאוחר מ 
 .במסלול ינוהל על ידי החברה הרוסית תמורת תשלום שנתי קבוע תפעול הלווין

 
Nilesat 201  

 
 Nilesat       הלווינים המיצרית חתמה על חוזה עם חברת Thales Alenia Space שחברת, בחודש יוני נודע

החוזה כולל את כל השירותים הנילווים הנחוצים   Nilesat 201 .שלה שייקראלבניה של לווין התקשורת הבא  
 ,תהיה אחרית על התיכנון Thales Alenia Space . כולל ציוד לתחנות קרקע חדשות ,לבקרה ללווין החדש

כל הציוד הנדרש לחברה  בנוסף תספק החברה את.   וכניסת הלווין לפעילות שוטפת במסלולו הבידוק, היצור
 הלווין אמור   GMV. ציוד זה הוזמן מהחברה הספרדית .ורכי בקרה ושליטה על הלווין בתחנות הקרקע שלהלצ

  .2010פברואר  להכנס לשירות במהלך
 Nilesat 201 יהיה מבוסס על פלטפורמה Spacebus 4000B2  תוחלת החיים של  .  מעלות מערב7ויוצב ב

 שיכסו את  Ku-band  משיבים ב24הלווין יכלול  .  טונות3.2גור  שנה ומשקלו בעת השי15הלווין תהיה יותר מ 
  .שיכסו את צפון אפריקה מדינות המיפרץ הפרסי Ka-Band  משיבים ב4ועוד  צפון אפריקה והמזרח התיכון

 
Astra 1N  

 
נמסר  ASTRA  1N החדש שהחוזה לבניית לווין התקשורת, הודיעה SES ASTRA חברת הלווינים האירופית

הלווין .  מעלות מערב 19.2בעמדה הבכירה שלה ב   ויוצב2011הלווין ישוגר במהלך שנת   Astrium. תלחבר
 אירופי בתחום- משיבים בעלי כיסוי כלל55צרפת וספרד באמצעות , בגרמניה ישרת בעיקר את לקוחות החברה

Ku -band  שנה15ותוחלת החיים שלו תעמוד על .  
 ASTRA 1N סוגיתבסס על פלטפורמה מ Eurostar E3000, שהיא הגירסה האחרונה של סדרת Eurostar  

    Astrium . של חברת
 

Hispasat 1E  
 

 , SS/L - Space Systems/Loral ת שהיא יצרנית הלווינים המסחריים הגדולה ביותר בעולם כיוםc נה את
יהיה בעל תוחלת חיים של  הלווין  HISPASAT .עבור חברת הלווינים הספרדית Hispasat 1E לווין התקשורת

שם ,  מעלות מערב30ויוצב ב  Ku-  band  משיבים ב53יכלול  הוא. 2010 שנה והוא ישוגר במהלך שנת 15
הלווין  .האמריאות וצפון אפריקה, המכסים את אירופה HISPASAT השידור של לוויני ה הוא יגדיל את קיבולת

 . Space Systems/Loral   של1300יהיה מבוסס על פלטפורמה 
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Rascomstar-QAF1  
 

 RasconstarQAF אירגון על חתימת חוזה חדש עם Thales Alenia Space בתחילת אוקטובר הודיעה חברת
שיבטיח המשך שירותי תקשורת עבור  ,Rasconstar-QAF 1R לבניית לווין תקשורת חלופי חדש בשם

קה גישה לתקשורת ולטכנולוגיות מידע ותקשורת יספק למדינות אפרי ההלווין המתוכנן. הלקוחות התאגיד 
 . מעלות מזרח2.85הלווין יוצב ב  .חדשות

  
ST-2  

 
מנהלות  Chunghwa Telecom וחברת התקשורת  Singapore Telecommunications חברת התקשורת

מהשירות  וצפוי לצאת 1998ותיק ששוגר בשנת  דיונים לגבי הזמנת לווין תקשורת חדש שיחליף לווין תקשורת
  . מליון דולרים300 ל 250יעלה בין  ST-2 הלווין החדש. בעוד מספר שנים

 
Sirius 5   

 
 SES עבור החברה הבת Sirius 5 הודיעה בחודש אוקטובר על הזמנת לווין תקשורת חדש בשם SES  חברת

Sirius באמצעות חברת .SES Satellite Leasing Limited  הלווין ייוצר על ידי חברת    Space Systems/ 
Loral  יהיה מבוסס על פלטפורמה  הלווין .   2011הוא ישוגר במחצית השניה של .  מעלות מזרח5ויוצב ב
ואת יבשת אפריקה  שישרתו את צפון אירופה והמדינות הבלטיות בצפון  Ku-band  משיבים ב36ויכלול  1300
    C-band    משיבים ב24כמו כן יכלול הלווין . בדרום

נקודה לנקודה  ,עם כיסוי המיספרי גולבלי שיספקו שירותי פס רחב)  מגהרץ 36ברוחב פס של  כל אחד ( 
שתאפשר קישוריות גמישה בין אירופה  Ka-band בתחום uplink בנוסף יכלול הלווין יכולת VSAT.   ושירותי

 ואפריקה
 

PakSat-1R 
  

 CGWIC - China    Great חברת   PakSat-1R.  לווין תקשורת פקיסטני בשם בשם2011סין תשגר בשנת 
Wall Industry Corporation שהלווין ישוגר ממרכז החלל הסיני , הלווין הודיעה שזכתה בחוזה העיקרי לבניית

שהיא תספק לסוכנות החלל , החברה גם מסרה Long March 3B. באמצעות טיל ואן'שבמחוז סיצ Xichang ב
יהיו אחריות על  וקבלניות המשנה CGWIC . ע לאחר שיגור הלוויןפקיסטן את כל מתקני בקרת הקרק של

הלווין ישמש את .  שנה15בעל תוחלת חיים של  בידוק ושיגור של הלווין שיהיה, הרכבה סופית, יצורי,  תכנון
 החוזים בין הצדדים נחתמו באמצע חודש אוקטובר. והפצת שידורי טלוויזיה פקיסטן לצורכי תקשורת פנים
  .בנוכחות נשיאי שתי המדינות

עבור  שני הלווינים קודמים הוזמנו. זו פעם שלישית שסין חותמת על חוזה לבניה ושיגור לווין עבור מדינה זרה
  .2007ניגריה ושוגרו בשנת 

  
Intelsat New Dawn 

  
דרום עם קבוצה מ חדשה עסקית שותפות  הודיעה באמצע חודש דצמבר על הקמתIntelsatחברת הלווינים 

 לווין  השותפות תשקיע ביצור ושיגור. Convergence Partnersאפריקה בראשה עומדת חברת ההשקעות 
 Intelsat Newהלווין החדש ייקרא בשם .  מעלות מזרח וישרת את יבשת אפריקה 33תקשורת חדש שיוצב ב 

Dawnצפוי להכנס לשירות שידורי טלוויזיה ליבשת והוא ,  והוא יכלול מערכות שיאפשרו שירותי פס רחב
  . Intelsatהלווין יופעל וישווק במסגרת המערך הבינלאומי של לוויני חברת . 2011במהלך שנת 

 מליון 250השותפות בחברה סיימו לאחרונה לחתום על ההסכמים הקשורים במימון הפרוייקט שעלות של כ 
  דולרים 

  
 MHz 36 שברוחב בפס של Ku-bandים ב  מהמשיב24  ו C-band משיבי הלווין ב 28יותר ממחצית מתוך 

 Vodacom International Ltd , Gatewayביניהם , כבר הוזמנו בחוזים שהתקבלו מלקוחות שונים
Communications Africa (UK) Ltd , Zain Nigeria ו Gilat Satcom. שווי הזמנות שהתקבלו עד כה נאמד

  . שנה15 מליון דולרים וחלק מהחוזים הם לתוקפה של 350ב 
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  בלווינים חבילות ערוצים
 

 ארצות הברית
 

 DIRECTV  מרדוק מתחרט על מכירת
שאחד , ספטמבר  אמר בסוף חודש .News Corp העומד בראש חברת המדיה הגדולה, רופרט מרדוק

שחבילת , היה הפחד DirecTV    האמריקאית השיקולים שהובילו אותו למכור את השליטה בחבילת הלווין
ובשירותים חדשניים  ("triple play") הכבלים המציעות שירות משולש וין לא תצליח להתחרות בחברותהלו

אני חושב "ואמר  ייתכן שהוא טעה בהחלטתו אבל הוא הוסיף, לדבריו. חברות הטלפוניה המסורתיות שמציעות
 ..הוא באמת צודק, ובדרך כלל". שלא טעיתי בטווח הארוך

  
 השיקה שירות חדש DISHחבילת . רות בתחום בין שתי חבילות הלווין המובילות  התחבמהלך השנה נמשכה 

למכשירי ") push(" בטכנולוגיית הדחיפה  1080p המאפשר למנוייה להוריד סרטים ותוכניות בפורמט 
  .שעות הלילה של המנויים ב דיגיטאלייםנההקלטה 

 ערוצים בפורמט 100עות כיום לפחות  מצי- DIRECTV ו DISH -שתי החבילות האמריקאיות המובילות 
  . שחדש והן הגדולות בעולם מבחינת היצע ערוצים בפורמט זה

  .MPEG-4שתיהן גם עוברות בהדרגה לשידורים בתקן הדחיסה המתקדם 
 

  גרמניה
 

, באופן תיאורטי לפחות,  עברה השנה כמה שינויים משמעותיים שאמוריםPremiere חבילת הלווין הגרמנית
, החבילה מבעיות קשות בתחום אבטחת התוכן שנים רבות סבלה. צת דרך משמעותית בתולדותיהלהוות פרי

תחילת הפרשה באימוץ שיטת ההצפנה . הוכיחו את עצמן לאורך זמן בעיקר בשל שימוש בשיטות הצפנה שלא
, ותיושבא בעקב Nagravision שנפרצה בקלות והאימוץ של שיטת ההצפנה השוייצרית  Betacrypt, הגרמנית

 News לחברת Premiere השנה חברה . שגם גירסאותיה הראשונות לא ממש הוכיחו את עצמן לאורך זמן
Corp כי זו תהיה תחילתה של השתלטות, השנה בעקבותיהם כתבנו באמצע, במספר מישורים News Corp 

תיה בחברה באופן את אחזקו News Corp תחילה הגדילה.  ולא טעינו-באנו ינ .על חבילת הלווין הגרמנית
    News Corp  )בבעלות   NDS מבית Videoguard (מאמצת את שיטת Premiere ש, אחר כך נודע  .צנוע

המניות הגדולה ביותר  חבילה נוספת של מניות והפכה למחזיקת חבילת News Corp  בעקבותיה רכשה
דים על מנת להתפיח את כמה צע עשתה בשנה האחרונה  News Corp   חברת.בחבילת הלווין הגרמנית

. אותם רכשה חלקית במזרח אירופה בשנים קודמות באמצעות מכירות של ערוצים, חבילת המזומנים שלה
   .Premiere  היא עשויה להשתלט לגמרי על ,אם המצב יאפשר זאת, לדעתנו

 News  Corp ידי שמונתה על, כשההנהלה החדשה Premiere בחודש אוקטובר התפוצצה פרשה חדשה ב
נמוכים במליון לעומת המספרים שפורסמו עד  שהנתונים האמיתיים לגבי מספר המנויים, גילתה באופן פומבי

חות החברה :אלף מנויים שכבר לא היו קיימים בפועל דווחו בספרי ובדו 900ש , התברר. ידי ההנהלה הקודמת
החדש של החברה  ל"רש המנכזמן קצר לפני שהפרשה התפוצצה פ. כמנויים פעילים ומשלמים 2008 של שנת

שהמניות של החברה צנחו בעשרות אחוזים  ,מיותר לציין. ל הכספים שלה"ועם פרסום הנתונים התפטר גם מנכ
  ....עם פרסום הנתונים

 
   ספרד

 
Prisa ,החברה האם של חבילת הלווין הספרדית + Digitalשבכוונתה למכור את אחזקותיה בחבילה ,  הודיעה

אבל בהדרגה מרבית השמות , שעל העסקה יהיו קופצים רבים, בתחילה התקבל הרושם. נהעוד לפני סוף הש
שבסופו של דבר באמצע דצמבר נותרו , הגדולים נעלמו מהשטח והחמרת המצב הכלכלי העולמי הביאה לידי כך

ש את  הצרפתית המועמדות היחידות שעשויות לחבור יחדיו על מנת לרכוVivendi הספרדית ו Telefonicaרק 
באת מרבית , גם בשלהי דצמבר העסקה לא הושלמה אבל מהפרטים שלדפו עולה. החבילה הספרדית

לא יש עסקי טלוויזיה למנויים גם בפלטפורמות אחרות  ( Telefonica ואילו Vivendiהאחזקות בחברה תרכוש 
 תחזיק רק בחלק קטן מהחברה) בספרד ובמדינות אחרות 

  הונגריה
 

השנה החלה לפעול חבילת  במחצית הראשונה של. ה שתי חבילות ערוצים באמצעות לוויןבהונגריה נוספו השנ
השידורים הם בפורמט הדחיסה . בהפרדה גבוהה המשדרת אך ורק ערוצים  ,Hello HD לווין חדשה בשם

 בהצפנת Eutelsat של חברת הלווינים הצרפתית  EuroBird 9 הלווין ומבוצעים באמצעות MPEG-4 המתקדם
VIdoeguard של NDS.   

 
חבילת ערוצים בלווין  חברת התקשורת הגדולה ביותר בהונגריה  ,Magyar Telekom  בחודש נובמבר השיקה

 מספר גדול וכולל  במיוחד תוך הנחות גדולות  השירות מוצע במחירים תחרותיים  .  T-Home Sat TV בשם
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 Magyar  מחברת59.2%מחזיקה ב   Deutsche Telekom  חברת. נושאים  מחולקים לקבוצותהשל ערוצים 
Telekom .  החבילה משודרת באמצעות הלווין הישראלי AMOS 3 ומוצפנת בשיטת CONAX  .  

  
  רוסיה

 
המציעה אך ורק ערוצים   ,Platforma HD  בחודש אוגוסט החלה לפעול ברוסיה חבילת ערוצים חדשה בשם

 Eutelsat של חברת הלווינים EuroBird 9 הלוויןמשודרת באמצעות  Platdorma HD  . בהפרדה גבוהה
  .הונג קונג  ,DigiRaum Electronics מבית DRE-Crypt בהצפנת

 
 צרפת

  
-התקשורת הרב שחברת, ציפתה באמצע השנה הפתעה לא נעימה שעברה כשהתבר Canal Plus לחברת

, ו היתה ממש השבתת שמחהז. לווינית כי היא משיקה חבילת ערוצים, הכריזה Orange תחומית הצרפתית
ההשתלטות המוצלחת על מרבית שוק הטלוויזיה בתשלום בלווין  עמדו לחגוג בשקט את Canal Plus בדיוק כש
טרפה   על חבילת הלווין החדשההההודע.  סופית2007נבלעה לתוכה במהלך  TPS שחבילת לאחר, בצרפת 

שהחברה מציעה   לחבילת ערוציםהיא למעשה השלמה לווינית Orange חבילת. מחדש את הקלפים
 החבילה משודרת באמצעות. בפס רחב ביניהם תקשורת סלולארית ואינטרנט, ללקוחותיה באמצעים אחרים

HotBird  מעלות מזרח13ב .  
 

  הודו
 

שם החלו , השוק הפורח והתוסס ביותר בעולם בתחום חבילות הערוצים בלווינים נמצא כיום בהודו הגדולה
 השנה שתי חבילות ערוצים חדשות בנוסף לשלוש החבילות שכבר פועלות שם וחבילה לפעול לקראת סוף

  . נוספת תושק במהלך השנה הבאה
כל החבילות הן בבעלות  .  למרות אוכלוסייתה העצומה, לא ברור אם בהודו יש מקום לכל כך הרבה חבילות

וכל לצפות בקרבות מעניינים מבחינת הקרובות נ בשנתיים  שלפחות, גופים כלכליים רבי עוצמה וסביר להניח
  .מחירים מצד כל השחקניות בשוק כמות הערוצים והצנחת

החבילות  אבל   MPEG-2   ההודו משתמשות בשיטת הדחיסה הותיקבעוד ששתי החבילות הותיקות ב 
שהלחיצה עד מאוד את השחקניות הותיקות בשוק  עובדה, החסכונית  MPEG-4 החדשות משתמשות בשיטת

  .דיההו
 חבילות  החברות כל  "חתכו", במסגרת ההכנות לתחרות מול החבילות החדשות שבדרך, בחודש ספטמבר

 הורדת המחירים . דולרים בלבד בחודש2.1עומד כיום על ש , ערוצים בלווינים בהודו את מחירי הסף למנוי
 4לכדי  לים המופצים בלוויניםלירידה במחיר הממוצע של דמי מנוי חודשיים לערוצי הכב האחרונה צפויה להביא

  . דולרים בלבד5.4עד 
  

  פורטוגל
 

שהיא למעשה השלמה לשירות טלוויזיה למנויים   ,MEO TVבחודש אפריל הושקה חבילת ערוצים חדשה בשם
 . אלף מנויים300בחודש דצמבר כבר היו לחברה   .IPTV  המסופק בתשתית

ובלווין על רכישת  ילות ערוצים בתשלום בכבליםהמפעילה חב  , TV CABO בחודש ינואר הודיעה חברת
 EuroBird 9 שידרה בלווין TVTel  .אחת שפעלה באופן עצמאי פחות משנה  ,TVTEL חבילת הלווין הצעירה

 אוקטבור הועברו המנויים של חבילה זו אל  בחודש   Conax.  מעלות מזרח והוצפנה בשיטת9הממוקם ב 
  .סופית EuroBird 9 קה שידוריה בהפסי TVTEL וחבילת TV Cabo חבילת

  
  פולין

 
מספיקות למדינה זו  כנראה לא   "n" ו Cyfra Plus, Cyfrowy Polsat הפולניות  ערוצים השלוש חבילות 

  , הטלוויזיה הפולנית הציבורית ,TVP  מבית הראשונה. והשנה דווח על הופעתן של שתי חבילות חדשות
  מעלות מזרח ועומדת להרחיב אותו באמצעות19.2ב  Astra 1 ותהשירות באמצע שכבר מפעילה חלקית את

הראשון בהפרדה  את הערוץ TVP בתחילת אוגוסט גם השיקה. ערוצים נושאיים חדשים בתקופה הקרובה
לתשלום או לגישה חופשית לתושבי פולין  אך הבסיס, תהיה מוצפנת ברובה TVP החבילה של. גבוהה שלה 

  .עדיין לא פורסם
)   בפולנית "טלוויזיה  בכרטיס"קיצור של המילים  ( TNKשירות חדש בשם n"  שיקה חבילת  בנוסף ה

אותו ניתן להטעין מחדש בתקופות צפיה נוספות , המתבסס על רכישת כרטיס מנוי תקופתי בחנויות ובקיוסקים 
 .על פי בחירה

באחריות חברת   והיאהצרפתית Orange ל" אחות"היא חבילה) עדיין בשלבי תכנון( החבילה השניה 
 . France Telecom צרפתיתהשבשליטת חברת התקשורת   TPA התקשורת הפולנית

, לחבילה. מפעיל וירטואלי לתחום הטלפוניה הסלולארית בתור Cyfrowy Polsat בחודש דצמבר נכנסה חבילת
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החברה מציעה מסלול . פוטנציאל אדיר לממש גם בתחום זה  מליון מנויים ויש לה2.4כ , הגדולה ביותר בפולין
  .עבור מנוייה חבילת הלווין שלה משפחתי מוזל במיוחד

  
  

   אפריקה
 

מואץ לקראת סוף העשור  שצפוי לרשום גידול, השוק המעניין ביותר מבחינת חבילות ערוצים בלוויניםזה 
 DStv  ( ת ערוצים מונופוליסטי  שהתבטאה בעיקר בחבילת,  בדרום אפריקהאחרי שנים של סטגנציה. הנוכחי

הכריז הרגולאטור לתקשורת במדינה זו על רפורמה שכללה   Multichoice South Africa  ) מוכרת גם בשם 
שמשלוש , הנראה שהרפורמה זכתה להצלחה רבה וכפי, קשה לומר. רשיונות שידור למפעילים חדשים הענקת

  . DStv )ש להוענק מחד אחד הרשיונות( הזוכות העיקריות תקום אולי רק חבילה אחת
שם כבר , בהן ניגריה הבולטת, הפריחה הגדולה ביבשת השחורה צפויה דווקא ממדינות אחרות, עם זאת

  .ומסופקות מאירופה שתיים מתוכן חדשות, פועלות שלוש חבילות ערוצים שונות
 

  ברזיל
 

ה כיום המפעיל Oi אישר בחודש ספטמבר את בקשתה של חברת Anatel הרגולטור לתקשורת של ברזיל
בברזיל להפעיל חבילת ערוצים בתשלום  שירותי טלפוניה קווית וסלולארית וטלוויזיה בכבלים במספר ערים

כי על החברה להתחיל להפעיל , תנאי הרשיון קובעים. אלף דולרים 250דמי הרשיון הם בסך . באמצעות לווין 
בריאות ולהציע   ערוץ חופשי בנושאי חודשים וכי על החברה להקים יחד עם הרגולאטור12בתוך  את השירות

 .המשפט העליון של ברזיל ללא תשלום בסנאט ובבית,שיסקרו את הנעשה בפרלמנט, שלושה ערוצים נוספים
 

 של חברת התקשורת Via Embratelבסוף דצמבר החלה לפעול בברזיל חבילת ערוצים חדשה בלווין בשם 
  .רלוס סלים בשליטת איש העסקים המכסיקני קEmbratel הגדולה 

  
  רדיו לוויני

 
1worldspace  

 
שהגישה בקשה להגנה  בסוף חודש אוקטובר הגיעה חברה הרדיו הלוויני הותיקה בעולם לסוף דרכה לאחר

במסגרת הדיון בבקשת החברה אשר  .האמריקאי של חוק פשיטות הרגל Chapter 11 מפני נושים רגל על פי
אך לאור קופתה המדולדלת כמעט לחלוטין קיים ספק רב , העסקי בית משפט את בקשתה לאירגון מחדש של

החברה  ששני לוויני, יש לציין. תצליח אי פעם להבריא ולחזור לפעילות מסחרית רגילה אם החברה אכן
שנים אך לא שוגר מעולם מחוסר  שבנייתו הושלמה לפני מספר, הפעילים מתקרבים לסוף חייהם ולווין שלישי

אותו אך הוא ונחשב כיום למיושן וספק אם ייעשה בו  צל החברה הצרפתית שבנתהמאוחסן א, אמצעי מימון
  .שימוש אי פעם בעתיד

 
 XM Radioו Sirius    

 
חבילות הרדיו  את המיזוג המבוקש בין שתי FCC המתנה של שנה כמעט אישר הרגולאטור האמריקאי אחרי

בקשת המיזוג התעכבה בשל התלבטויות    Sirius Satellite Radio .ו XM Radio הלוויני הצפון אמריקאיות
 שבסופו של ,והרגולאטור ובלחצם של אירגוני צרכנים שונים שחששו משרד המשפטים האמריקאי קשות מצד

 אושר דבר  בסופו של. ב"דה שלאחר האיחוד יווצר מונופול בתחום זה בארהבייפגעו בשל העו  המנויים דבר
, תאימות טכנולוגית בין שתי הפלטפורמות לות חוסרמגבבשל ,  עם זאת. בתנאים מחמירים ומגבילים המיזוג 

  .החברות לספק את השירותים במקביל במשך תקופה ארוכה ימשיכו, הפועלות ממערכי שידור שונים
המשבר הכבד בו . המצטבריםהכבדים לאור חובותיה , מצבה הנוכחי של החברה אינו מזהיר גם לאחר המיזוג

מכיוון שמכירות המכוניות נפלו בחודשים , על המצבעוד יותר הרכב האמריקאי מעיב  תעשיית  כעת שרויה
אם חלק ניכר מרוכשי מכוניות חדשות ימשיכו או יצטרפו לחבילת ,  רבספק כמו כן  קיים . האחרונים באופן חד 

  .הרדיו בהתחשב בימים אלה
 מליון מנויים בשירות בשנת 28פה באמצע דצמבר פרסמה החברה את תחזיותיה לפיהן היא צו, למרות זאת

2013.  
    

  HDTV  שידורים בהפרדה גבוהה
 
 

שני . גבוהה ברחבי העולם  היתה שנת המיפנה הדרמטי מבחינת היקף השידורים בהפרדה2008ש , אין ספק
אירופה לאלופות בחודש יוני שנערכו בשווייץ ובאוסטריה   משחקי גביע-אירועי ספורט בינלאומיים חשובים 
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  הביאו לחשיפה חסרת תקדים לשידורים בפורמט החדש והגברה-ינג 'שנערכו בבייג המשחקים האולימפייםו
הופעתם של ערוצים ציבוריים  עם, בא הדבר לידי ביטוי במיוחד באירופה. במודעות הציבור לעצם קיומם 

,  במרבית המקרים.המשחקים האולימפיים בפורמט החדש ראשונים במדינות רבות שדאגו להביא את שידורי
בשל  באמצעות חבילות כבלים ולווין ולא ישירות על ידי הערוצים עצמם וזאת בעיקר שידורים אלה בוצעו

 .מגבלות טכנולוגיות הקשורות בהפצה קרקעית
  

 השיקה שירות  DISHחבילת . בארצות הברית נמשכת התחרות בתחום בין שתי חבילות הלווין המובילות 
למכשירי ") push("  בטכנולוגיית הדחיפה p1080 להוריד סרטים ותוכניות בפורמט חדש המאפשר למנוייה

  .ההקלטה דיגיטאליים שלהם בשעות הלילה
 ערוצים בפורמט 100 מציעות כיום לפחות   DIRECTV ו DISH  שתי החבילות האמריקאיות המובילות 

ם עוברות בהדרגה לשידורים בתקן שחדש והן הגדולות בעולם מבחינת היצע ערוצים בפורמט זה ושתיהן ג
  .MPEG-4הדחיסה המתקדם 

 
    

  אינטרנט לוויני
  

   שירות האינטרנט בפס רחב ללקוחות פרטייםאת  האמריקאית   HughesNetבחודש אפריל חנכה חברת 
   בארצות הברית  אלף לקוחות 400לחברה יש כיום כ .Spaceway 3  באמצעות לווין התקשורת החדש 

רואה חיל בעסקיה בתחום זה   WildBlueגם המתחרה  ). בלים שירות באמצעות לווינים אחריםחלקם מק ( 
  .לפחות בארצות הברית, תה כנראה שנת מפנה בתחום זה יבתקופה האחרונה ונראה שהשנה האחרונה הי

 דווקא הודיעה בתחילת דצמבר על החלטתה לסגור את שירות האינטרנט  Amercicom SES חברת , מנגד 
  . והעברת כל הלקוחות לחברה אחרת  2009  הלוויני שלה בסוף חודש יולי 
אספקת שירותי ל במיוחד  Viasat-1בשם   הזמנת לווין תקשורת על  Viasatבחודש ינואר הודיעה חברת 

  ויהיה אחד מלוויני 2011במהלך שנת   אשר ישוגרSS/L אינטרנט בפס רחב לוויני שיבנה עבורה על ידי חברת 
  .נבנו אי פעםשס ה רחב הגדולים ביותר הפ

בארצות הברית לבדה אי אפשר לספק מסיבות טכניות  אינטרנט בפס רחב קווי לקהל , על פי הערכות שונות
  . שלחברות אלה צפוי עתיד ורוד,  מליון בתי אב ונראה20 ל 15שמונה בין 

  
  בפרויקט לווין הפס הרחב שלה Eutelsat גם משתפת פעולה עם חברת הלווינים האירופית Viasatחברת  
שהלווין החדש , בחברת הלווינים האירופית סבורים.  המיועד לספק שירותים דומים לאירופה Ka-Satשייקרא 

ישנה את הגישה והתפישה של קהל הצרכנים כלפי  אינטרנט מהיר באמצעות לווין וגם יסייע לסגירת הפער 
  .י לאלה שאינם יכולים לקבל גישה לשירות כזה ברחבי היבשתהדיגיטלי בין אלה המחוברים לאינטרנט קוו

נט נטראינה שוקדת על שמריה בתחום וממשיכה להרחיב את שירות האי SES Astra גם המתחרה האירופית 
השנה הורחב השירות למדינות נוספות ובתחילת . Astra2connectהלוויני שהיא משווקת ברחבי אירופה בשם 

  Eurosatל חתימת הסכמי הפצה נוספים לבריטניה וצפון אירלנד באמצעות חברת דצמבר הודיעה החברה ע
  .שתהיה אחראית על שיווק השירות במדינות אלה

שם זוכה חברת , נט בפס רחב צוברים תאוצה לא רק בצפון אמריקה ובאירופה אלא גם באסיהטרשירותי האינ
שור לשירותים כאלה באמצעות לווין התקשורת הלווינים התאילנדית לעדנה בתחום בתקופה האחרונה בכל הק

IPstar  , בשנה החולפת חתמה החברה על הסכמים חדשים למתן שירותי . שהוא  ייחודי  לשירותים כאלה
  .אינטרנט בפס רחב לוויני באוסטרליה ובמדינות אחרות

  Googleגם   חברת , בין השאר, שבמימונה משתתפת ,  O3b networkמתחרה חדשה בתחום בשם 
   לווינים שיספקו אינטרנט רחב פס לתושבים  במדינות מתפתחות16שהודיעה על תוכניותיה להזמין צי שיכלול 

  
  
 

  טכנולוגיות חדשות
  

   Solaris פרוייקט
 

שתי חברות הלווינים הגדולות   SES Astra, ו Eutelsat : לפעמים חברות מתחרות גם משתפות פעולה
 Solaris . שמושבה בדבלין שבאירלנד Solaris Mobile משותפת בשםבאירופה הודיעו על הקמת חברה 

 המשמשים בדרך כלל , גיגהרץ 2.0-2.2שבין  תחום השידור  שהוא  S-band תספק שירותים בתחום
בעידוד ,  מליון יורו130החברות מתכוונות להשקיע בתשתית הנחוצה כ  שתי. לתקשורת ניידת לווינית וקרקעית

שישוגר   ,Eutelsat W2A השירותים יסופקו באמצעות לווין התקשורת החדיש. ירופיתהקהילה הא מוסדות
  . מעלות מזרח10 ויוצב ב 2009במהלך 
Solarisחלקן ,  מתחרה על מכרז של הקהילה אירופית בתחום שידורים זה ולמכרז ניגשו גם חברות אחרות

 . ב"מארה
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  DAB   +רדיו דיגיטלי קרקעי
 

   .המשופר הכולל את קודק  לראשונה שידורי רדיו דיגיטליים קרקעיים סדירים בתקןבחודש אוקטובר הושקו
ACC+    שידורים בתקן זה הן מלטה ושווייץ ובעקבותיהן צפויות  לפי שעה שתי המדינות הראשונות המפעילות

 . ובישראל) 2009מאי חודש ב( אוסטרליה , מדינות נוספות ברחבי אירופה להפעיל שידורים כאלה
 

   DMB רדיו דיגיטלי קרקעי
 

להפעלת  DMB        צרפת הפתיעה באמצע השנה כשהממשלה החליטה על אימוץ התקן הדיגיטלי הקוריאני
, כבר נאמר מזמן. המדינות האחרות ביבשת בניגוד מוחלט למה שקורה בכל, שידורי רדיו דיגיטליים קרקעיים

אבל לא ממש ברורה ) נים בצורה מפתיעה לטובהלפעמים הם גם חדש ) שהצרפתים אוהבים להיות שונים
בהשוואה  (בעיקר העברת תכני וידאו( התקן מאפשר ישומים מתקדמים יותר , לטענתם. הזו הבחירה המוזרה

  .יכללו תכני וידאו לפי שעה לא ברור אם כשיופעלו שם השידורים בתקן הם אכן ,DAB לתקן
 

IPTV   
 

המדינה המובילה באירופה  .צים באמצעות האינטרנט ברחבי העולםהחדירה האיטית של חבילות ערו נמשכת 
שמעבר למגבלות הטכניות הקיימות בשווקים שונים  ,נראה. גרמניה ואחרות, היא צרפת ואחריה איטליה
, המחסום הגדול הנוסף הוא ציבור המשתמשים, ) פס ותשתיות מתאימות רוחב( לאספקת שירותים כאלה 

מחירי השירותים אינו  גם. לווין ואנטנה , שנים של צפיה בטלוויזיה באמצעות כבליםמקובע בהרגלים י שעדיין
  .המופצות בשיטה זו אטרקטיבי דיו על מנת לעודד את הציבור לעבור לחבילות

 
DVB-T MPEG-4  

 
שלא הזדרזו , ביותר מדינות שהולך ומאומץ, השנה בוצעו לראשונה שידורי ניסיון בהפרדה גבוהה בתקן זה

בסבב    MPEG-2 ,ושיטת הדחיסה DVB-T הישן יותר עיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים קרקעיים בתקןלהפ
 גם ישראל תהיה בין המדינות שייהנו משידורים בתקן המתקדם וכעת נותר רק .הראשון לפני חמש שנים ויותר

הה על מנת לנצל היטב גבו לראות כמה זמן ייקח לערוצים הציבוריים הישראליים להשיק גם שידורים בהפרדה
   . את אמצעי ההפצה החדש שיעמוד לרשותן בשנה הקרובה

 
 DVB-H ואירופה   

 
למרות . מממשת את עצמה ההבטחה הגדולה של טלוויזיה ניידת בתקן הנבחר על ידי המועצה האירופית לא

שלא הכל , מסיבית על ידי חברת נוקיה נראה היצמדות הקהילה האירופית לתקן האירופי שפותח ומקודם
 תוך ניסיון למנוע, שהמועצה מנסה לעודד תקן בודד בעיקר בשל מוצאו האירופי מתלהבים ממנו ואף כועסים על

המלצות הקהילה והתירו הפעלת  על" לצפצף"מדינות מסוימות החליטו . אימוץ תקנים זרים טובים לא פחות 
  .י עדיף או מוצלח יותרהשוק לקבוע מ הן מתירות לכוחותש  שידורים בתקנים אחרים תוך

  
  
  

  ישראל
 

AMOS-1   
 

בתחילת חודש אוגוסט  יצא משירות , 1996  חודש מאיששוגר ב  ,AMOS 1 לווין התקשורת הישראלי הראשון
   .AMOS 3 הלווין החדש  והפצת שידורי הטלוויזיה והרדיו הועברה ממנו אל2008

 
AMOS-3   

 
 באפריל באמצעות טיל 28הצלחה מבייקונור שבקזחסטאן ב שוגר ב AMOS 3 לווין התקשורת הישראלי החדש

Zenit והחליף את הלווין הלווין נכנס לשירות בחודש יוני. מתוצרת רוסיה AMOS 1 משירות,כאמור, שיצא. 
 

AMOS-5  
 

  NPO/PM - M.F Reshetnev על חתימת חוזה עם חברת Spacecom אוגוסט הודיעה חברת בתחילת 
 AMOS ארשל הלווין החדש שייק חברה הרוסית אחראית על בניה ואספקה במסלולהרוסית במסגרתו תהיה ה
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התפעול .  שנה 15תוחלת החיים של הלווין היא . מליון דולרים 157עלות הלווין . 2011 במרץ 31לא יאוחר מ  5
 במסלול נמסר לידי החברה הרוסית תמורת תשלום שנתי קבוע של הלווין

  
 ודולווין ריגול ישראלי שוגר מה

  
סוכנות החלל של  - ISRO -Indian Space Research Organisation תחת מעטה סודיות ושתיקה שיגרה

 הלווין    Polaris . ג ומכונה גם" ק350הלווין שוקל  .TECSAR הודו את לווין צילום הרדאר הישראלי הראשון
  PSLV - Polar ת טילהסוכנות בסריהריקוטה שבאנדרה פראדש באמצעו  ממרכז השיגורים של שוגר

Satellite Launch Vehicle  פרי פיתוח הודי.  
הישראלי העדיפה סוכנות החלל של הודו לא לפרסם הודעה פומבית  בשל הרגישות הפוליטית סביב הלווין

, שמועות  וסביב הדחייה נפוצו2007יש לציין ששיגור הלווין נדחה מאז חודש ספטמבר  עם את. בנושא
נפוצו לאחרונה שמועות שגם  כמו כן. י מנסה לשכנע את ממשלת הודו לבטל את השיגורשהממשל האמריקא

ידיעות אלה הוכחשו והוגדרו .למנוע את השיגור מספר מדינות במיפרץ הפרסי פנו בבקשה לממשלת הודו
או  ךכ"...קשיים טכניים"שהסבירו את העיכוב בשיגור הלווין בשל  ISRO בכירים ב על ידי פקידים" שטויות"כ

 .השיגור בוצע בסופו של דב בהצלחה אור ליום אתמול, אחרת
שהיא  Antrix Corporation Limited תחת חברת אחד השיגורים המסחריים הראשונים של הודו זהו היה

  .ISRO    הזרוע השייוקית המסחרית של סוכנות החלל ההודית
  

  המזרח התיכון
 

 ערוצים בלווינים צנזורה על
  

 המדינות 22מתוך  21בעקבות יוזמה משותפת של מצרים וערב הסעודית החליטו נציגי , בחודש פברואר
אשר יחייבו את הערוצים הערביים " מדריכות הנחיות"החברות בליגה הערבית לאמץ מסמך חדש הקובע 

שם גם ממוקם מרכז , הנציג היחיד שהצביע נגד היה מנסיכות קטר . המשדרים מהן באמצעות לווינים
פי בקשת  הישיבה התכנסה על. של עולם התקשורת הערבי" ילד הרע"הנחשב ל, זירה'ערוץ אלג ים שלהשידור

-להן תוקף מחייב מבחינה פאן לממרות שאין, מצרים שהעלתה את היוזמה ואף מיהרה לישם את המלצותיה
  . ערבית

 של מדינות  וסמלים דתיים מדינות  קוראת לערוצים לא להעליב מנהיגים או, עליה חתמו כל הנציגים, ההחלטה
 ...).במדינות ערב אין כלל התייחסות לכאלה שאינם( ערביות 

מהמשטרים הערביים שאינם  המרגיז זה שנים חלק ניכר, זירה'ערוץ אלג, כמובן, נשוא הכעס העיקרי הוא
 .מוכר במערב או בחופש העיתונות כפי הוא/מכירים בחופש הביטוי ו

רשיונות העבודה של אמצעי  להקפיא או לא לחדש את, מות עליו יכולות לחלטשהמדינות החתו, המסמך קובע
האחדות , בלווינים נאסר גם לחבל בהרמוניה החברתית  על ערוצי הטלוויזיה. התקשורת המפר את ההוראות

 לוח השידורים של הערוצים צריך להתאים לערכים הדתיים. או בערכי המסורת הלאומית בסדר הציבורי
להמנע משידור תכנים  על הערוצים. ל החברה הערבית ולקחת בחשבון את המבנה החברתיוהאתיים ש

. הכתות והסמלים של קהילות דתיות שונות, םהנביאי, הדתות המונותאיסטיות, המעלים ספקות לגבי קיום האל
להגן  ליהםוע  ריכה של אלכוהומשידור חמרים ארוטיים או גסים אשר מעודדים עישון או צ על הערוצים להמנע

  .המזיקות של הגלובליזציה על הזהות הערבית מפני ההשפעות
ערוצים וחברות הפקה  ם של כמהשדרמצרים מיהרה לישם את ההחלטה וסגרה כבר בתחילתה קיץ את המ

  .פקו לערוצי זרים שירותי אולפן ושידורימקומיות שס
 

   גבוהההפרדה
 

הערביות ואלמלא   קבועים בפורמט החדש בחבילותגם השנה האחרונה לא התאפיינה בהופעה של ערוצים
של שידורים בהפרדה , ולו זמנית, להפעלה ספק אם היינו עדים, המשחקים האולימפיים שהתקיימו בקיץ בסין

  .גבוהה בחבילות הלווין המקומיות
 

   קיבולת שידור
צים באמצעות שתי שוק הטלוויזיה בלווין בעולם הערבי רשם השנה שייאם חדשים במספר הערוצים המופ

שהגיעה , חברת הלווינים המיצרית אך הודיעה.  והביקוש הולך וגוהArabsat ו  Nilesat –החברותה ערביות 
החברה מפעילה כיום שני לווינים בבעלותה . לקצה היכולת לספק ביקושים ואף הזמינה את הלווין הבא שלה

  . Eutelsat רופיתולווין שלישי שנחכר לפני מספר שנים מחברת הלווינים האי
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    העולמי  המשבר הכלכלי תעשיית הלווינים בצל
 

 Global Assessment of  שכותרתו ,  בתחילת חודש דצמברNSRחברת  ממחקר החדש שפרסמה 
Satellite Demand, 5th Edition    ששוק החכרת משיבים לוויניים עשוי לצאת מהמשבר הנוכחי כמעט , עולה

  . ללא פגע
 

לווינים מסחריים יחושו אי נוחות  סביר מאוד שמפעילי"ומחבר המחקר  NSR עובד בכיר ב', לדברי פטריק פרנץ
 הקרובים  ברבעוניםאבל מדובר בהזמנות חלשות יותר  ,  החודשים הבאים18 עד 12מסוימת בתקופה של 

לא פחות ", ח"לדברי מחבר הדו". התכווצות מיידית בביקוש למשיבים חדשים בהשוואה לשנים שעברו מאשר
לחזק עמדות קיימות  צפויים   2009-2010שהשיגורים הרבים המתוכננים לשנת העבודה , היא העובדה חשובה

 על מנת לענות על ביקושים בסקטורים שונים הנכון ולחנוך עמדות חדשות בחלל עשויים להתרחש בדיוק בזמן
 2011  ו 2010דבר זה עשוי להביא לדחיפה משמעותית בביקוש בשנים . הכלכלי בד בבד עם השתפרות המצב

". 
 

של  Ku-band ו C-band עליה בביקוש המסחרי לקיבולת שידור בתחומים NSR  צופים ב2017 ל 2007בין 
צופים  NSR ב, שלא במפתיע . 4.5%של  ועליה ממוצעת בהכנסות 36MHz   משיבים ברוחב פס של 1,500

 מהמשיבים החכורים ישמשו 83%כ . משירותי וידאו שונים  שמרבית הביקוש למשיבים בעשור הבא יבוא
  . הפצה ושירותי וידאו מזדמנים , (DTH) שידורים ישירים לבתים , להפצת שירותי וידאו

 
רק בשל ביקוש  לא, וק המשמעותי ביותר עבור תעשיית הלוויניםהוא נתח הש DTH השידורים הישירים

 מניעים את התחרות עם שירותי הכבלים וה למשיבים עבור חבילות ערוצים חדשות אלא מכיוון ששידורים כאלה
IPTV שירותי, נוספת על מנת להוסיף ערוצים בהפרדה גבוהה  ובעלים את הביקוש לקיבולות   (headend-in-

the-sky) HITS הבלתי " מלחמה"נוספים במסגרת ה וחבילות נוספות בהפרדה רגילה וערוצי ספורט וחדשות
ח "הדאגה היחידיה של מחברי הדו. למשוך מנויים חדשים  נגמרת להציע את התכנים הטובים ביותר על מנת

 וציםכמה היקף המשבר הכלכלי הנוכחי עשוי להוביל לאיחוד בין חבילות ער בתחום זה היא עד NSR של
שלא , חבילות ערוצים בלווין  שלוש ואפילו ארבע, בכמה מדינות פועלות כיום שתיים"', לדברי פרנץ. קיימות

מחבילות אלה עלול לפגוע בטווח הקצר אבל הוא גם  הכשלון של חלק.  IPTV לדבר על חבילות בכבלים וב
 ח הרחוק שיוכלו לכבד התחייבויותשיביא למערך של פחות חברות חזקות יותר בטוו עשוי להיות תהליך בריא

  ". חוזיות לחכירת משיבים ואף להרחיב את היצע השירותים הנוכחי
 

 מיליארד 8.33בשווי   יצרה התעשייה הכנסות2007שבשנת  NSR  ,בכל הנוגע לפן ההכנסות מעריכים ב
 מיליארד דולרים 12.90ההכנסות עשויות לגדול ל  וכי Ku-band ו C-band דולרים מהחכרת משיבים בתחומים

 גם לא נראה שכל החברות, צופים היעלמות של טקטיקות תמחור אגרסיביות  לא NSR בעוד שב. 2017בשנת 
של דבר בכולם וכי צפויה  בתעשיית הלווינים הפנימו שמכירה של משיבים מתחת למחיר העלות פוגעת בסופו

  . שווקים ברחבי העולםבמרבית ה עליה הדרגתית אבל החלטית במחירים בשנים הקרובות


