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, םיבשות ידי  - לע לעפותמו  םקוה  הכאלמה  תיב  .ןוקיתו  רוזחִמ  תולועפ  ךרד  הכירצ  תתחפהב  ךרוצל  תועדומה  תא  תולעהל  ותרטמש  בקעי  ןורכזב  יתליהק  הכאלמ  תיב 
הבושת יליב  םוליצ : הביבסה |  תנגהל  דרשמהו  תימוקמה  הצעומב  הביבסה  תוכיאל  הקלחמה  תכימתבו  םיבשותה  ןעמל 

תלוספ תתחפהל  תויתליהק  תומזוי  תונשל –  חוכה 
רוקמב

תונורחאה םינשב  םיצצ  חווט , ךוראו  ללוכ  ןורתפ  תאיצמל  סחיב  תולאשהו  לארשיב  תלוספה  קשמ  דיתעב  רעוסה  ןוידה  דצל 
תינושאר הכימתל  וכזש  תומזוי  שולש  לע  רפסנ  וז  העידיב  .ימוקמ  ןפואב  םילודגה  םירגתאה  םע  םידדומתמש  םייתליהק  םימזימ 

ןטקהמ שיקהל  ןתינ  םא  ןתוא , םיעינמש  םישנאהמ  דומלל  ןתינ  המ  ןיבהל  הסננו  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  ארוק  לוק  תרגסמב 
.םהל תפכאש  םישנא  לש  תומזוי  דדועלו  קזחל  ידכ  שרדנ  המו  לודגל ,

לוכי וניא  אוה  ןכלו  רצומה , תריצי  ךילהתב  ורצונש  םוהיזהו  תלוספה  תייעב  תא  רתופ  אל  רתויב , ליעיה  ךילהתב  הז  היהיו  רוזחמ ,
ןוקיתל הנדס  הנש  ינפל  יש  םת  םיקה  וז  הנבה  סיסב  לע  .וב  תעקשומ  היגרנאהש  ירקיעה  אל  וליפאו  דיחיה  ןורתפה  תויהל 

םזימה .דבע  םש  ביבא  - לתב לילגה  ידוסיה  רפסה  תיבב  םיצפח  תלאשה  ןסחמו  ( upscaling חיבשמ , רוזחִמ  " ) שודחִמ " לו
םישנאה תיברמש  םירצומ  םיצפחה  תיירפסב  םילאשומ  הכירצ , תתחפהל  תועדומה  תאלעה  דצל  םירושימ –  המכב  לעופ 

, םיינפוא ןוקיתל  תואנדס  תומייקתמ  םייתליהק  םיעוריאבו  תינלמעה  הנדסב  ןכ , ומכ  .הנשב  תודדוב  םימעפ  םהב  םישמתשמ 
םיגימצ רחא –  שומישל  תבסומ  הלודג  תלוספ  ןכ , ומכ  .קורזל  םוקמב  ןקתל  ןתינש  ןהב  םידמול  םידליהו  םירוההו  דועו , םיטיהר 

דועב .דועו  םיציצעל  םיקובקב  םילספסלו , תוגורעל  םירובש  םיטיהרו  ץע  יחטשמלו  םיפרפרשל  וכפה  הבורקה  היר  ' צנפהמ
לילגה רפסה  תיבב  רוזחמל , תועדומה  תרבגה  איה  תיכוניחה  הלועפה  רקיעש  בושחל  םיטונ  תובורק  םיתיעלש 

ילרגטניא קלחכו  השעמל  הכלה  םימיגדמשכ  תשחרתמ  תיביטקפא  ךוניח  תלועפשו  ןוכנה , אוה  ךפההש  םינימאמ 
. עדיו תועדומ  תיינקה  ךלהמב  תאזו  תלוספה  תא  םצמצל  ןתינ  דציכ  םידומילה  תינכותמ 

. יתליהק תולאשה  ןסחמ  והילא –  לש  ןסחמה  אוה  וילעב  תויהל  ילבמ  דויצב  שומישו  הכירצ  תתחפה  לע  שגד  םשש  ףסונ  לדומ 
םיצפח ונממ  לואשל  ןתינו  עובשב  ברע  חותפ  ינש , לכימו  ץרה  רמוע  ינימינב , ןרע  הנוכשה –  יבשות  תמזויב  םקוהש  ןסחמה 

תאו ארוק , לוקה  תרגסמב  שכרנ  ינושארה  דויצה  .תילמס  תולעב  דועו , םילויטל  םיצופישל , םיעוריאל , הריציל , דויצ  ןוגכ  םינווגמ ,
תריחבב לחה  ליעפ –  קלח  םתויהב  תוירחאב  תאשל  םיבשותה  תא  םותרל  דעונ  ןסחמה  תוליעפ  ןפוא  .םיבשותה  םימרות  ראשה 

לש תפטוש  הלעפה  דעו  שודחִמ " ןוקית ו" לש  םיעוריא  ןונכת  ךרד  דויצ , וולש  םיבשות  לש  םינגרפמ  םיטסופ  תביתכו  דויצהו  םשה 
אוה התרטמו  התוליעפ  רקיעש  המזוי  םדקל  ןתינ  דציכ  תוינידמ  יעבוקל  המגוד  שמשל  הכירצ  ןסחמה  תוליעפ  .םוקמה "

תויפותיש תומרופטלפ  ומוקיו  ותוליעפ  בחרתתש  לככ  .םוצמצו  התחפה  העינמ , הדימריפה – " שאר  תלוספ ב" םוצמצב 
ךשמהבו תונתשהל –  םידיתע  תוספתנ  םהילע  תולעבו  םיצפח  תיינקש  ןפואהו  הכירצה  תוברת  תורחאו , הלאכ  תופסונ 

.םיליעפה םירמוא   " העפותה ידממו  תלוספל  םירצומה  תכיפה  ןפוא  םג  ועפשוי 
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לילגה רפס  תיבו  אריפש  הריל  והילא , לש  ןסחמה  לאמשל : ןימימ  הכירצ : תתחפהל  תויתליהק  תומזוי 
יתובדנתה חוכ  לע  םיססובמה  םייתליהק  םימזימ  לש  המישנה  ךרוא  והמו  יונישל , חתפמ  ןה  תוירחאב  האישנו  תומתריה  םאה 

 – רתויב תויתועמשמה  תיתיבה  תלוספה  תויעבמ  תחאל  הנעמ  תתל  ףאושו  הלא  תולאשל  הצצה  רשפאמש  ףסונ  םזימ  דבלב ?
, הנוכשב ליבומ  יתרבח  ליעפ  ןונמס , ירפ  הגה  יתליהק  עבטמל  לבז  ךופהל  ןויערה  תא  . " אריפש הריל  אוה " תינגרואה –  תלוספה 

תא לידגהלו  יתנוכשה  םירטסופמוקה  ךרעמל  םיבשותה  תועדומ  תא  תולעהל  יעצמאכ  הייריעה , םעטמ  תומייק  זכר  םג  היהש 
הריל  " הרומתב לבקמ  אוה  ףוסיאה  תדוקנל  איבמ  בשותש  ינגרוא  לבז  וליק  לכ  לע  .םהילא  עיגמש  ינגרואה  לבזה  תויומכ 

םיבשות םיעיצמש  םיתוריש  רובע  יקלח  םולשתל  ףאו  םישמושמ  םירפסו  ץימ  הפק , תשיכרל  הב  שמתשהל  ןתינש  תיאריפש ,"
תינגרואה תלוספה  תומכב  היילע  הלח  הנושארה  תוליעפה  תנש  ךלהמב  .דועו  םירוה  תכרדה  לוק , חותיפ  ירועיש  ומכ  הנוכשב ,

ידכ םנמוא   " .יתנוכש דנרטל  הכפה  ינגרוא  לבז  לש  רוקמב  הדרפהו  בחרתה , ךרעמה  תונוט , עבראל  הנוט  יצחמ  הפסאנש  תישדוחה 
אקווד ואל  אוה  םזימה  לש  יתימאה  ךרעה  לבא  שדוחב , תונוט  תוחפל ל-10  עיגהל  ונילע  הנוכשב  לבזה  יוניפ  תויולע  תא  ליזוהל 

םילפטמ ונחנא   " .םיפסונ םיליעפו  ןהכ  ןדיע  םע  דחיב  םויכ  םזימה  תא  להנמש  תתס  רמתיא  רמוא  ולש ," תילכלכה  תלעותב 
םישמתשמ םהשכו  םילבקמ , םהש  הרקוהה  תא  םיכירעמ  םיבשותה  .עפש  רציימ  הזש  םיאורו  ןיעל ," בורק   " ונלש תלוספב 

.תתס ףיסומ  באשמ ," אוה  לבזש  ונל  ריכזמו  תלוספה , תימדת  תא  הנשמ  םזימה  לוכל , לעמ  ךא  .בוש  הליהקל  םימרות  םה  עבטמב 
חוכה תא  םישנאל  תתל  ךירצ  .ףסכ " ךרע  הוושב  הרקוהל  הרומתב  הלופיטל  םימתרנ  תלוספ  ינרצי  ובש  לדומ  עיצמ  םזימה 

ירוביצ ףוג  ןיב  םייקש  הנבומה  חתמה  ףא  לע  תוירחאה  תלאש  תא  רותפלו  הלועפ  יפותיש  דדועלו  קזחל  תונשל ,
.ןהכ רמוא  , " םיבשות לש  תילמרופ  יתלבו  תינטנופס  תונגראתהל 

חרוא לש  העמטהל  םינווכמ  הייריעכ  ונחנא  : " תרמואו תסחייתמ  ופי  – ביבא - לת תייריעב  תומייקו  הביבס  תוכיאל  תושרהמ  בגר  הענ 
הקושת ןויסינ , עדי , ןומה  שי  .םידיחיה  עדיה  ילעב  אל  ונחנאש  ונל  רורב  ךא  היישעבו , הלועפה  תוינכותב  היגטרטסאב , םייקמ  םייח 
ונל רשפאמ  םיארוק  תולוקו  תוימוקמ  תומזוי  ךרד  תינוריע , היישע  ןיבל  םיבשות  ןיב  רוביחה  .חטשהמ  םיעיגמש  םיכרצ  תנבהו 

רשפא זאו  םידמול , םיסנתמ , ימוקמו , ןטק  לדומב  םיליחתמ  .הספוקהמ  םיאצוי  תצקש  םיטמרופבו  תונשדחב  תוסנתהו  תושימג 
.הל תורכומה  הדובע  תוטיש  שי  הייריעל  עוציבל , לק  דימת  הזש  רמוא  אל  הז  .םיינוריעו  םיבחר  םידממב  םג  םייוניש  עימטהל 

םיחילצמ זא  םיחילצמשכ , לבא  תרחא , תצק  םירבד  תושעל  המכסהו  תומאתה  תושימג , תוכירצמ  םיבשותמ  תועיגמש  תומזוי 
". לודגב

רוביצה לש  ןוצר  שיש  םיאור  ונא   " .תיצראה המרב  םוחתה  לוהינ  לע  םייתליהק  םימזיממ  דומלל  ןתינ  המו  םא  ןיבהל  בושח  םוכיסל ,
, הסונמו קיתו  יתביבס  םזיו  ליעפ  תודיפל , דעימע  רמוא  הברה " תושעל  ןתינ  ןוצר  שישכש  ךכמ  םידמלו  ףתתשהלו , ברועמ  תויהל 

ןממל ידכ  םיבאשמ  תונפהל  ףאו  םייתליהק  םימזימ  תבוטל  םיביצקתה  תא  לידגהלו  רתוי  דדועל  תוכירצ  ןדיצמ  תויושרה  : " ףיסומו
". לעופב תוליעפה  תא 

וישכעל ןוכנ  ךא  ךרדה , ךשמהב  עדנ  תאז  תויעב ? ןורתפלו  הלועפ  ףותישל  םישדח  םילדומ  חימצת  הביבסה  דיתעל  הגאדה  םאה 
.הווקתלו תוימיטפואל  םוקמ  שי  חטשהמ , םילועש  תולוקה  יפ  לעו 
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