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 תכירצב טולשי רוביצה" :ןאכ רבכ למשחה קשמ לש דיתעה
"ולש למשחה
 תייבג ינונגנמ תא םג תרשל ולכוי המכחה תשרה ימושיי :םיסמה תושרב הלכלכ ל"כנמס
 תא ריכזמ הז" :ת"מתה דרשמב ישארה ןעדמה דרשממ קטנילק םוחת להנמ סמה
"ןתונ אל סוסש רבד םוש תתל תעדוי אל איהש ורמא םישנא .תינוכמה תאצמה
26/12/12תקרב םרימע

 .םיקסעל לארשי תדיעו תרגסמב סנוכש לוגע ןחלוש לש ןוידה אשונ התייה המכחה תשרה
 ,ריאי-ןב השמ למשחה תושרב הסדנה ףגא שאר ,ןוידה יפתתשממ דחא ןייצש יפכ םלואו
 םכל ץילממ ינא" .שוביג יכילהתב תאצמנ ןיידע ולש הרדגהה וליפאש ימניד הכ אשונב רבודמ
 תוארלו" ,םיפתתשמל ריאי-ןב רמא ,"הידפיקיווב )smart grid( המכח תשר ךרעל סנכיהל
 ."תונורחאה םינשה שולשב התנתשה הרדגהה דציכ

 ןכרצ לכ דיוצי ובש המכחה הינמה טקיורפ היהי לארשיב המכחה תשרה לש ןושארה יוטיבה
 תושר תאילמב ןויד תארקל אצמנ טקיורפה עגרכ .ולש תיתעשה הכירצה תא רטניש הנומב
 .ריאי-ןב לש ותושארב תושרה לש יעוצקמה גרדה תוצלמה תא הידיל לבקל הרומאש למשחה

 ריאי-ןב רמא ,לקש דראילימ3-ב המכחה הינמה תשר לש הסירפה תולע תא םיכירעמ ונא"
 למשחה תומכב ןוכסיח י"ע ,םינש10 ךותב תרזחומ תויהל הרומאש העקשה וז" יכ הליגו
 תניחבמש איה היעבה .4%-כ איה ןוזיאה תדוקנ ,תילכלכה תויאדכה תניחבמ .תכרצנה
 םינמזה תוחול יבגל ."שדוחב לקש10-20 לש ןוכסיח ,םינטק םימוכסב רבודמ יתיבה ןכרצה
 ."םימכחה םינומה תסירפ תא2019 דע םייסנ ןנכותמכ עצובי לוכה םא" יכ ריאי-ןב ךירעה

 ,"םויכ" .המכח למשח תשרל ידיתע ןוזח לוגעה ןחלושה יפתתשמ ינפב גיצה דלו המלש ר"ד
 תרבח לש חוכה תונחתמ םרוז למשחה .תינויכררייהו תיזוכיר הרוצב היונב תשרה" ,רמא
 ךומנהו הובגה חתמב הקולחה תותשרל ןוילעה חתמב תיצראה הכלוהה תשר ךרד למשחה
 תשר לש "היצזיטנרטניא"ל וירבדל איבהל היושע המכחה תשרה ."םינכרצה יתבל םשמו
 ינא" .ןווכמ יזכרמ ףוג אללו ומצע תעד לע למשח ךורצלו רצייל לכוי ןכרצ לכ הבש ,למשחה
 .הנש50 דועב תויהל םיצור ונא ןכיה רידגתש םיכרד תפמ רצייל םיכירצ ונחנאש בשוח
 היהי םא ,תשרה לוהינב ;ולש םימושייהו המכחה תשרה קפסתש עדימה אשונב רבודמ
 ןממיש ימ םא ,ןומימה אוה ישילשה אשונה .טנרטניאה תשר לשמל תלהנתמש יפכ ,יטמוטוא
 ."יטגרנאה ןוחטיבה אוה יעיברה אשונה .Utilities-ה וא למשחה תורבח ויהי םימזימה תא

 טקיורפה .המכחה הינמה טקיורפ תא למשחה תרבחב ליבומש שיאה אוה בהי יבוק ר"ד
 יכ הליג בהי .הביבסהו הנימינב יבשות ופתתשי ובש )טולייפ( ץולחה יוסינ תארקל אצמנ
 תא עצבל תוניינועמה תוימואלניבו תוילארשי תורבח לש תועצה המכ ושגוה רבכ יכ הרבחל
 תרבח ובש םלועה יכ בהי רמא דלו גיצהש ןוזחל רשקהב .אשונב ךרענה זרכמב ,טולייפה
 הזכ לדומ ןיעל הארנה חווטב" .בר ןמז דוע ונתיא ראשיי קשמב יזכרמה םרוגה איה למשחה
 תא ורפשיש םירצומו תויגולונכט הלא תובורקה םינשב םושייל ןתינש המ .עוציב רב אל אוה
 הטילש לש תוכרעמ תועצמאב הקולחה תמרל לוהינ תדרוה תא ורשפאישו הקפסאה תונימא
 .הרקבו

 תא הגיצה ,המכח תשר לש תויגולונכטבו תונורתפב רתיה ןיב תקסועה ,ןמטרוו הנינפ ר"ד
 תשר לש תונורתפה" .הכפהמ המכחה תשרה תללוחמ רבכ ובש ירקיע אשונכ עדימה םוחת
 תלגוסמ המכחה תשרה .תשרה תואירב ומכ םימוחתב םה קושב םויה םיאצמנש המכח
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 םג הנייצ ןמטרוו ."ןתוא עונמלו תולקת שארמ תוהזל רשפאל לוכיש םייט-לירב עדימ קפסל
 ךרענש יוסינ הראית איה .למשחה תכירצב ןוכסיחל המכחה תשרה תייגולונכט תמורת תא
 ,הירבדל .םהלש למשחה תכירצ לע ףטוש עדימ לבקל םינכרצה וכז ובש ב"הראב הנורחאל
 .למשחה תכירצב6% לש ןוכסיחל איבה טקיורפה

 תא ,רתיה ןיב ,תרשל ולכויש המכחה תשרה לש םימושיי יבגל ןיינעמ טבמ קפיס בקעי ןרע
 ילוא שיו רוחיאב לחה המכחה תשרה תנבהל ירצואה ךילהתהש ןוכנ" .סמה תייבג ינונגנמ
 םג .הריצעל ןתינ יתלב ךילהתב רבודמש רצואב הנבה םויה שי לבא" ,הדוה ,"תוררגיה תצק
 תכירצ ינותנ .הכירצב ןוכסיחל רבעמ הברה אוהש לאיצנטופ ןאכ שי ,הנידמה תניחבמ
 ,לכונ .תובחר עדימב שומישה תויורשפאו תילכלכה תוליעפה לע ןומה דמלל םילוכי למשחה
 ."זכרמ לומ הירפירפ ,ןמזו שדוג יאנתל םאתהב הכירצה ינותנב היצאיצנרפיד תושעל ,לשמל

 תוכימתהמ רכינ קלח הנשה הצקה דרשמה יכ ןייצ ת"מתב ישארה ןעדמה דרשממ יקאש ליג
 םיפנממש לקש ןוילימ30-כ ףקיהב םיקנעמ לע רבודמ" .המכח תשר ימזימל-15%- קליחש

 ונחנאש היעבה .תוליבומ לש היציזופ סופתל תונמדזה ןאכ שי תוילארשי תורבחל .ןוילימ150
 תינוכמה תאצמה תא יל ריכזמ הז .תולעותה ןהמו עדימה לכ םע תושעל המ םיעדוי אל ןיידע
 ."ןתונ אל סוסש רבד םוש תתל תעדוי אל איהש ורמא םישנאשכ

 תעמטהב םייזכרמה םירגתאה דחאכ תקפסמ תועדומ רדעיה לע עיבצה ביבש דעלא םג
 המכחה הינמה אשונל דימת דרוי לארשיב ןוידהש איה היעבה" .לארשיב המכחה תשרה
 תשרה" ,רמא ,"ליג ,ךלש המגודב שמתשהל םא ,םיסוסה םע ראשיהל ומכ הז וזה הניחבהמו
 לכוי ילמשח רישכמ לכש תורשפאה .ריינה תאצמהל הלוקשש האצמה איה ייניעב המכחה
 ."למשחה תרבח אשונל רבעמ הברה אוהש והשמ איה רחא רישכמ םע תורישי רבדל

 לש םיטקיורפל הצקומ היגרנאה דרשמ לש פ"ומה תוינכות ביצקתמ שילש יכ ןייצש ,דלו
 העקשהלICT תורבח לש ןיינע יד ררועל ונחלצה אל" .היעב שי יכ הדוה ,המכחה היגרנא
 אלא םישדח םימוחתל הסינכב הנושאר תויהלב הבוט אל לארשיש בשוח ינא .דירג טראמסב
 ."היינש

 השענש חלצומ המכח תשר טקיורפ לעפומ סופמקה חטשב יכ ןייצ ןמסורג ןושרג 'פורפ
 לש ןבוליש םודיקל ילככ המכחה תשרה תובישח תא שיגדהל שקיב ןמסורג .תימוקמ המזויב
 םידעי תעיבק תבייחמ אשונל תוסחייתהה יכ ןייצו ,למשח רוצייל רוקמכ תושדחתמ תויגרנא
 רושימב ,ןושארה :המכחה תשרה םודיקב םייתוהמ םירסח ינש לש עיבצה ןמסורג .םירורב
 הדבועה אוה ,ילארשיה רושימב ,ינשה .םיבייחמו םידיחא םינקת רדעיה אוה ,ימואלניבה
 .אשונל םיחמומ יד םויה ןיא תילארשיה הימדקאבש

 לוגע ןחלוש

 רוביצה תלעותל המכח היגרנא

 תקרב םרימע :החנמ

 :םיפתתשמ

 ןמאנ לאומש דסומב היגרנא םוחת שאר ,ןמסורג ןושרג 'פורפ

 םימהו היגרנאה דרשמ ,ישאר ןעדמ ,דלו המלש ר"ד

 םיסמה תושרב הלכלכ ל"כנמס ,בקעי ןרע
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 הפיח תודבעמב הריכב תרקוח ,IBM ,ןמטרוו הנינפ

 המכח היגרנאל ילארשיה דוגיאה ל"כנמ ,ביבש דעלא

 למשחה תרבח ,המכחה תשרה תלהנימ שאר ,בהי יבוק ר"ד

 למשחה תושר ,הסדנה ףגא שאר ,ריאי-ןב השמ

ת"מתה דרשמ ,ישארה ןעדמה ,קטנילק םוחת להנמ ,יקאש ליג
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