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ידכ תוטלחהה  ילבקמ  ברקבו  יכוניחהו  ירוביצה  רושימב  םילעופ  םה  .לארשיב  םימה  יבאשמ  לוהינ  לע  עיפשהלו  לועפל  רוביצה  לש  וחוכב  םינימאמ  םינינת  לחנ  יליעפ 
לחנה ןעמל  םיבשות  םינינת –  לחנל  םייח  תובידאב : לחנל |  םימה  תבשהל  םימה  תורוקמ  תאיצמו  םינינת  לחנל  יגולורדיה  – וקא םוקיש  ליבוהל 

דמעמ תא  רידסהל  שי  שפנ –  דע  םימ  ועיגה 
םימ לש  ירוביצה  באשמה  לוהינב  רוביצה 

הריקח תדעו  לש  התמקה  לע  גירח , דעצב  הנידמה , הטילחה  םדוקה , רושעה  יהלשב  הנידמה  תא  דקפש  ףירח  םימ  רבשמ  תובקעב 
םוק זאמ  ונומש  דבלב  תויתכלממ  הריקח  תודעו  תחא מ-14  הריקחה , תדעו  .לארשיב  םימה  קשמ  לוהינ  תניחבל  תיתכלממ 

םיידיימה םימרוגהש  האצמ  הדעווה  הלשממל  . היתונקסמ  ירקיע  תא  השיגה  ןפוסבו  םייתנשכ , הכודמה  לע  הבשי  הנידמה ,
". לשממ ירדסב  םייוקילל  םימוטפמיס  הבר  הדימב   " ויה רבשמל 

ץוענ רבשמל  קפס  אלל  םרתש  םייוקילה  דחא  : " יכ העבקו  תוטלחה , תלבק  יכילהתמ  רוביצה  לש  ורדעיה  תא  השיגדה  הדעווה 
תלבק ךילהתב  רוביצה  לש  קפסמ  ףותיש  - יאבו םימה  קשמ  דדומתמ  ןמעש  תויעבל  עגונה  לכב  תקפסמ  תופיקש  רדעיהב 

תוטלחהה ."

.לארשיב םימה  קשמ  לוהינב  יתועמשמ  יוניש  סינכיש  הקיקח , ןוקית  שרדנ  וטרופש , םייוקילה  ןוקית  ךרוצל 

תלבקל עגונה  לכב  רקיעב  יוניש  ללוחל  הרומא  התייה  תנשמ 2012 )  , 25 סמ ' ןוקית   ) םימה קוח  ןוקיתל  תיתלשממ  קוח  תעצה 
לע התרוה  םימה , תוינידמ  םע  רשקב  הלשממהו  היגרנאה  רש  לש  םהיתויוכמס  תרדסה  תא  הללכו  םימה , םוחתב  תוטלחהה 

רשל ץעייל  הדיקפתש  תירוביצ  םימ " תצעומ   " שדחמ המיקהו  םימה , קשמל  חווט  תכורא  תוינידמ  וותיש  בא  - תוינכות לש  ןתנכה 
.םימה קשמ  יאשונל  עגונה  לכב 

תירוביצה םימה  תצעומל  עצוהש  בכרהה  המגודל , .תיבטימ  תויהלמ  הקוחר  התייה  םג  ךא  ןוכנה , ןוויכב  דעצ  התייה  קוחה  תעצה 
יכ התייה  עבטה  תנגהל  הרבחה  תדמע  .תויתועמשמ  תויוכמס  הרדענ  איהו  הלשממ , יגיצנ  ידי  - לע טלשנ  ךא  רוביצה , ןמ  םיגיצנ  ללכ 

באשמ םה  םימהש  הדבועה  תא  יואר  ןפואב  ףקשלו  תויוכמס , תלעבו  רוביצו ) הלשממ   ) תנזואמ תויהל  תירוביצה  הצעומה  לע 
.תובחר     תויתביבסו  תוילכלכ  תויתרבח , תויגוסב  ךורכ  םלוהינשו  ירוביצ ,

תוברועמו אסיג  דחמ  תויתלשממ  הרקבו  תוירחא  לש  ןורקיעה  תא  המשיי  היתולבגמ  ףא  לעש  וזה , קוחה  תעצה  םגש  אלא 
תדעו "ח  וד םע  דחי  תנשב 2013 ,)  ) ןוטלשה יפוליח  םע  הריגמל  הכרד  תא  האצמ  אסיג , ךדיאמ  םימה  תושר  תוטלחהב  תירוביצ 

.םהיתובקע   וארנ  אל  זאמ  .תיתכלממה  הריקחה 
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, םייעבטה םימה  יבאשמ  לש  רתי  לוצינ  ךות  ינוניבו , רצק  חווטב  דקמתהש  םימ  קשמ  לוהינ  לש  םינש  תורשע  רחאל  ךכ , לע  ףסונ 
תכורא בא  - תינכות תנכה  לע  דוקשל  םימה  תושר  הלחה  לש 2001 ) רומחה  םימה  רבשמ  תובקעב   ) האמה ה-21 תישארב  קר 

אל םויה  דעו  דבלב , ןושאר  בלש  תוינידמ  –  ךמסמ  לש  בלשב  הרצענ  איה  םלוא  םסרופ ב-2012 , תינכותל  ןורחא  חסונ  .חווט 
בצמב םייתניב  ולחש  םייתוהמ  םייוניש  חכונל  תופיחדב  שרדנה  באה , - תינכותל ןוכדעה  םג  .תוינידמה  םושייל  תוינכות  וגצוה 

, םימה תושר  תודסומ  תוליעפ  תא  החנתש  תינכדעו  תיביטרפוא  בא  - תינכות אצמנב  םויכ  ןיא  רמולכ , .שדשדמ  ןיידע  םימה , יבאשמ 
.היתורטמ    םויק  לע  תירוביצ  הרקב  רשפאתו 

תא הנורחאה  הנשב  המיקה  םינושה  םימה  ימוחתמ  םיבר  םיחמומ  םע  דחיו  עבטה , תנגהל  הרבחה  הסנכנ  וזה  הנוקלה  ךות  לא 
ןיינע ילעב  תללוכה  הינסכאב  םימה , קשמ  תוינידמ  ימוחתב  חותפ  ןוידל  המרופטלפ  שמשל  ותרטמש  םימל , ירוביצה  םורופה 
, תירוביצ םימ  תצעומ  לש  התמקהל  איבהל  איה  ויתורטממ  תחא  ךא  ןיטולחל , תירטנולוו  תונגראתה  אוה  םורופה  .םינווגמ 

.תיתכלממה  הריקחה  תדעו  תוצלמה  חורב  תנזואמ –  תירוטוטטס ,

הרדעיה .רתוי  ףא  ילואו  הריקחה , תדעו  "ח  וד םוסרפ  תעב  היהש  יפכ  םויכ  יטירק  םימה  םוחתב  הקיקחה  ןוכדעו  הרדסאה  יוניש 
תא םילהנמה  תודסומב  תיביטקפא  תירוביצ  המרופטלפ  רדעיה  םג  ומכ  תעצבמה , תושרה  תא  החנתש  חווט  תכורא  תוינידמ  לש 

.םישגרומו םיקהבומ  םימה , קשמ 

םימה ינכרצ  .ונייח  ימוחת  ללכל  םיעגונו  םימה  קשמ  ינפב  םידמועש  םילודגה  םירגתאה  חכונל  ףקות  הנשמ  םילבקמ  םירבדה 
רוביצהו תוחתפתמ , תויגולונכט  ותוכיא , לעו  עציהה  לע  תועיפשמ  תוימלוע  תומגמ  םיברתמ , ןיינעה  ילעב  הלאב , הלא  םירחתמ 

.רתויב ול  םירקיה  םיירוביצה  םיבאשמה  ןמ  דחא  לוהינב  ברועמ  תויהל  שקבמו  עצקמתמ 

תושר להנמו  היגרנאה  רש  םימה –  קשמ  לע  םינוממל  םשארבו  הלשממב , םיבשויה  רוביצה  יגיצנל  אורקל  ןמזה  עיגה  ךכש , תויה 
ישיחרתל יוארכ  ךרעיהלו  ןנכתל  םירדסאמה  תא  בייחלו  באשמה , לוהינב  רוביצה  לש  ודמעמ  תא  הכלהכ  רידסהל  שורדלו  םימה – 

, טרפב םילחנל  םימה  תוינכות  תאו  ללכב , םימה  קשמל  באה  - תוינכות תא  םילשהל  ןמזה  הז  .תוחפו  רתוי  םיבורק  עציהו  שוקיב 
, םימה ( storage  ) רגוא תא  םקשל  ונלש , םימה  תורוקמ  לע  רומשל  רוביצה  יגיצנל  אורקל  ןמזה  הז  .ןתוא  םשייל  ךכמ : בושחו 

.דחאכ עבטהו  רוביצה  תחוורל  םילחנה –  תא  םקשלו  ותוכיא  תא  חיטבהל 

, תקדוצו הליעי  םימ  תולישמל  איבהל  ןמזה  הז  .ותוא  רשאלו  ןכדעל  ררוואל , הריגמה , ןמ  םימה  קוחל  ןוקיתה  תא  איצוהל  ןמזה  הז 
.הפוקשו תנזואמ  תפתשמ ,

תורוקמ
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