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? םכח השעמ  איה  רפס  יתבל  םייטוחלא  טנרטניא  יבתנ  תסנכה  םאה  תומכח – ' תותיכ  '

הרקמה תנניימ –  יתלב  הנירקל  סחיב  ןוכיס  תוסיפת 
םייטוחלא םיבתנ  לש 

הב טלחויש  םירוהה  תגהנה  לש  תדחוימ  הפיסאל  םינמזומ  םכנה  .םולש  התיכ ד'2  ירוה  : " התיכה דעוומ  פאסטאוו  תעדוה  וניימד 
עיגיש ימ  .התיכו  התיכ  לכב  רטואר )  ) בתנ םע  רפסה , תיב  יבחר  לכב  יטוחלא  טנרטניא  תוכרעמ  ןיקתהל  רפסה  תיבל  רשאל  םא 

? ועיבצת דציכ  עיפשי – "!!!

תועפשה וקדב  תונורחאה  םינשה  תורשעב  םיבר   םירקחמ  .תנניימ  יתלב  הנירק  לש  גוס  איהש  וידר , תנירק  םירדשמ   Wi-Fi יבתנ
, םמחתהל הדילש  המקרל  םורגל  הלוכי  תנניימ  יתלב  הנירקש  ואצמ  םה  .םדאה  ףוג  לע  תנניימ  יתלב  הנירק  לש  םינוש  םיגוס  לש 

הנירקה תמצוע  דועב  , Wi-Fi ירישכממ תנרוקה  וזמ  םיפלא ) תואמ  יפ   ) הברהב ההובג  הנירק  תמצועב  קר  תשחרתמ  וז  העפות  ךא 
תורצוויה ומכ  םומיחל , תורושק  ןניאש  תנניימ  יתלב  הנירק  לש  תועפשה  וקדבש  םירקחמ  .בתנהמ  קחרמה  יפל  עובירב  תתחופ 

הנורחאל המגודל , .רקחנ  ןיידע  אשונה  ךא  םדא  , ינב  לצא  וז  הנעטל  תויעמשמ  - דח תוחכוה  ואצמ  אל  תוירופל , קזנ  וא  ןטרס 
. רכז  ןיממ  תודלוח  לש  בלב  ןטרס  ןיבו  תירלולס  הנירק  ןיב  רשק  אצמש  רקחמ  יאקירמאה  היגולוקיסקוטה  דוגיא  םסרפ 

דבוכב סחייתהל  שישו  םילטובמ , םניא  תנניימ  יתלב  הנירקמ  םינוכיסהש  תונעוטש  לארשיב , םגו  םלועב , םיליעפ  תוצובק  ןנשי 
, םייתועמשמ תוריהז  ידעצ  טוקנל  שי  וז  הביסמ  םתנעטל , .הנוש  יעדמה  סוזנצנוקה  םא  םג  םתנעטב , םיכמותה  םירקחמל  שאר 

תותשרב רקיעב  ירוביצה , חישב  טולשל  הטונ  וז  םיליעפ  תצובק  .םיידוסי  רפס  יתבל  יטוחלא  טנרטניא  תסנכה  עונמל  לשמל 
.וילע  עיפשהל  תוסנלו  תויתרבחה ,

, תנניימ יתלב  הנירק  אשונב  רוביצה  לש  ןוכיסה  תוסיפתבו  הנבהב  קסוע  היגולונכטהו ) עדמה  דרשמ  ןומימב   ) תוכרוע ונאש  רקחמ 
טנרטניא יבתנמ  הנירקה  אשונב  ןוידה  .רפס  יתבב  יטוחלא  טנרטניא  יבתנמ  הנירק  אשונב  םירוה  תוסיפתב  ינטרפ  ןפואב  ןכו 

שגפמה תדוקנב  םיאצמנ  םייעדמ  - םייתרבח םיאשונ  .יעדמ  - יתרבח אשונל  המגוד  אוה  רפס , יתב  ומכ  םיירוביצ , תומוקמב  יטוחלא 
לעו דועו , םיילכלכ  םייטילופ , םייתרבח , םיבר –  םייח  ימוחתב  תוכלשה  ןהל  שיש  תויעדמ  תומליד  םיגציימו  הרבחה , ןיבו  עדמה  ןיב 
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: תוטיש שולשב  אשונה  תא  ונרקח  הכ  דע  .םישנא  לש  םוי  - םויה ייחל  םייטנוולר  םה  ןכ 

טנרטניא תנירקו  ללכב  תנניימ  יתלב  הנירק  אשונב  םיליבומ  תושדח  ירתאב  םירסמה  תא  ונקדב  יתרושקתה –  חישה  רקח 
יפ לע  ףא  ןהל .) ובתכנש  םיקבקוטה ]  ] תויבוגתה ןכו  םינשה 2014–2017  ךרואל  ומסרופש  תועידיו  תובתכ   70  ) טרפב תיטוחלא 

יתלב הנירקש  הרורב  הדמע  העבוה  ונקדבש  תועידיהמ  ב-70%  תנניימ , יתלב  הנירקמ  קזנל  תודע  ןיאש  אוה  יעדמה  סוזנצנוקהש 
.וזכ   הדמע  ועיבה  םיביגמהמ  קר 52%  רתוי : תונותמ  אקווד  ויה  תועידיל  תויבוגתה  יבתוכ  תודמע  .תנכוסמ  איה  תנניימ 

יאשונב היזיוולט  תוינכות  רודיש  תובקעב  תויתרבחה  תותשרב  חתפתהש  חישה  תא  ונחב  תויתרבחה –  תותשרב  חישה  רקח 
ונחתינ םינשב 2016–2018 . ורדושש  היזיוולט  תוינכות  שולש  ונקדב  .טרפב  תיטוחלא  טנרטניא  תנירקו  ללכב  תנניימ  יתלב  הנירק 

לע םינויד  םהב  ולהונש  ןאכ ,)"  " תושדחו הנטקב " לודג  עדמ   " ומכ  ) םיחותפ קובסייפ  ידומע  העבראב  תובוגתו  תומושר )  ) םיטסופ
תיעמשמ - דח הדמע  ועיבהש  תמועל 27%  תנכוסמ , איה  הנירקש  תיעמשמ  - דח הדמע  ועיבה  םיביגמהמ  .וללה 52%  תוינכותה 
ידומע ןיב  הבר  תונוש  שי  תאז , םע  .תנכוסמ  תנניימ  יתלב  הנירקש  םינימאמה  םישלוגה  םה  חישב  םיטלושה  בורל , .הכופה 

םהב חישהש  םידומעב  ןויד  תמועל  רתוי  קימעמו  לוקש  ןוידה  חישב , םיברועמ  םינעדמו  םידומעה  ילהנמשכ  .םינוש  קובסייפ 
ידכ םיירוביצ  םימורופב  םינעדמ  לש  תוברועמל  תובישח  שי  ונרקחמ : לש  הנשמ  תנקסמ  תעבונ  ןאכמ  בגא , .להונמ  וניאו  ישפוח 

.ונייח תביבס  לע  םיעיפשמה  היגולונכטה , תיזחבש  םיאשונב  תויאר  ססובמ  חיש  םדקל 

טנרטניא תנירק  יבגל  םהלש  ןוכיסה  תוסיפתל  סחיב  םיידוסי  רפס  יתבב  םידליל  םירוה  םע 50  קמוע  תונויאר  ונכרע  תונויאר – 
םירוהה בור  אל ? וא  םדלי  לש  רפסה  תיבל   Wi-Fi תסנכה רשאל  םאה  המליד –  םהל  ונגצה  ךכ  םשל  .רפס  יתבב  תיטוחלא 

םעט שיש  ובשח  אל  םה  הנירקהמ , הנכס  ןכתיתש  וששח  םהמ  קלחש  יפ  לע  ףא  .רפסה  תיבל   Wi-Fi תסנכהל ומיכסה  ונייארש 
םירוה םג  .םינוש  םימחתמבו  תויונחב  תיבב , ללוכ  םירחא , תומוקמב  הל  ףושח  דליה  הכו  הכ  ןיב  יכ  , Wi-Fi-הפישחל ל דגנתהל 
תודגנתהל הצופנ  הביס  .הנירקה  תנכס  ללגב  תאז  ושע  דימת  אל  םדלי , לש  רפסה  תיבב   Wi-Fi תותשר תנקתהל  תודגנתה  ועיבהש 

םהידלי לש  םיכסמל  הפישחה  תא  םצמצל  םיפידעמו  , Wi-Fi-בחרנ ב שומישב  תיגוגדפה  תובישחה  תא  םיאור  םניאש  התייה 
.םייתרבחו םייכוניח  םימעטמ 

עדימהש םיעיבצמ  ונכרעש  רקחמהמ  םיאצממ  םייטוחלא , טנרטניא  יבתנ  תנירקמ  םיקזנל  תויאר  גיצמ  וניא  עדמהש  יפ  לע  ףא 
תא םיעיבמה  םישנא  לש  תיתועמשמ  תוחכונ  שיש  םיאור  ונא  תאז , םע  .תנכוסמכ  וז  הנירק  רגסממ  תרושקתב , רוביצל  גצומה 

ןוכיסל תורושק  ןניא  בורלש  תורחא , תוביס  םירוהל  .תויבוגתבו  תויתרבחה  תותשרב  חישב  יעדמה  סוזנצנוקה  םע  םתמכסה 
תועד לש  תוחכונהו  תרושקתב  יתייעבה  רוגסמה  חכונל  .הל  דגנתהל  וא  תותיכל  יטוחלא  טנרטניא  תסנכהב  ךומתל  הנירקמ ,

לש גציימ  םגדמ  םע  רקס  ךורענ  ךלהמב 2019  .רתוי  ףיקמ  ןפואב  אשונה  תא  קודבל  ךרוצה  הלוע  ירוביצה , חישב  תוברועמ 
תותשר לש  אשונב  תוטלחה  תלבקו  תנניימ  יתלב  הנירק  לש  רשקהב  יעדמ  עדי  יללכ , יעדמ  עדי  ןיב  רשקה  תא  ןחביש  םילארשי ,

.רפס יתבב  תויטוחלא 

? ךדלי תתיכ  ףסל  עיגת  העצהה  םא  עיבצהל  ךיא  תטלחה  ךתיא , המו 
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