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קנבב יסורה  קסדה  יבגנה , תשרפ 
םיינזבזב הוואר  יטפשמ  םילעופה ?

לש בוצקתה  ךילהב  יתוהמ  ןויד  שורד  תיטפשמ : המרונ  רצייל  תמאב  הלוע  המכ 
ךותב תויחל  בייח  היהיש , לככ  קדצומ  ירוביצ , סרטניא  תוטילקרפה ■  יקית 

תננכותמו תלבגומ  תילכלכ  תואיצמ 

13:14 חוחד 02/12/2010 , ליג  "ד  וע

םעטמ םיימשר  םינותנ  הנושארה , םעפב  ופשחנ , ןורחאה  ינש  לילב 
רועיש והמ  )" לארשיב  םימתחנה  ןועיטה  ירדסה  רועישל  רשאב  תוטילקרפ  ה

. (30.11 סבולג ," ?", " לארשיב םימתחנה  ןועיטה  ירדסה 

תוטילקרפ הנורחאה  הנשב  הלהינ  םתוא  םיקיתהמ   75% םיאצממה , יפל 
יכ הלגי   2009 םירפסמל מ - רצק  טבמ  .ןועיט  ירדסהב  ומייתסה  הלכלכו  יוסימ 

תוחפ מ-45%. אלב  לדג  ןועיטה  ירדסה  רועיש 

םיליחתמ תוטילקרפב  היפל  הריהז , תוימיטפוא  ררועל  היה  יושע  הז  ןותנ 
םג תרצונ  העתרהל  ליבקמבשכ  ןועיט , ירדסהב  הנומטה  תוליעיה  תא  םינפהל 

.תילילפה תוניידתהה  לש  תיתועמשמ  הלזוה 

ינפ םה  ךכ  אל  ןבלה , ןוראווצה  לש  ןידה  יכרוע  בטיה  םיעדויש  יפכ  םלוא ,
יטפשמ ךדיאמ , .םייטנוולר  תוחפו  םינטק  םירגסנה  םיקיתה  דחמ , םירבדה :

םה םילעופה , קנבב  יסורה  קסדהו  יבגנה  יחצ  תשרפ  תמגוד  םיינזבזב , הוואר 
.תיטפשמה תואיצמהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ןיידע 

תירוביצה םיבאשמה  תאצקה  רבדב  הקימעמ  הקידב  המייקתה  לשמל , םאה ,
רתוי מ- םיללמותמו ; םיטלקומ  לוקוטורפ  ידומע  יפלא  תורשע  יבגנה ? יחצ  קיתב 

תוחפל םיטילקרפ   3 םלש ; םוי  ךשמב  םיטפוש  ובשי 3  םהב  תובישי ,  128
.םימי קיתה  לע  ודבעש 
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םייונמל תורבחתהםיתוריש 

ןובשחו הנשןיד  ינפל 20  היהשמ  רתוי  אל  ךא  הריד -  תונקל  השק  בואט : ןוכמ   06:05 ▾
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הנתנ אל  ןילביר  המחנ 
התוא תונשל  תואישנל 

תעיקשמ וא  םידלי  תבכוכ 
ינח תמכחותמ ? "ן  לדנ

םגו םג  איה  סאימחנ 
ואדיו

! הלאוו רתאל 

קוידב .תועובשה  גחל  םיכירצ  םתאש  ןוכתמה  הז 
תושבי םייתפשל  ורזעי  תמאבש  םירבד   6

םלועבתוקודסו המוריע  תלייטמש  תינמגודה  דבל : הזרא 

השעש יאנובשחה  ןקתה 
ןועברה תוחודב  תומש 

ןושארה
ןוהה קוש 

תונקל השק  בואט : ןוכמ 
רתוי אל  ךא  הריד - 

הנש ינפל 20  היהשמ 
תויתשתו "ן  לדנ

: רבוא יגהנ  לש  הרוטלחה 
םייונפ םיתב  רותיא 
"ן לדנ תורבחל 
םלוע יקושו  ילבולג 

וכפה םימלש  םייח  "
ירחאש םויה  רפאל :"

םיעידומ אובמב  הפירשה 
ואדיו

תואוולהב ועיקשת  ךיא 
"ב? הראב  P2P

םדוקמ ןכות 

דעס תודיקפל  םיבאשמ  תאצקהב  ךרוצה  לקשנ  הלא , םינותנ  דגנכ  םאה ,
? ןוכיסב םידלי  ליצהל  םיכירצש  םיילאיצוס , םידבועל  לטנה ? תחת  תוערוכש 

העקשה הווש  תירוביצ  תיטפשמ  המרונ  רצייל  הטלחהה  םאה  תורחא : םילמב 
ףיקמ ירוביצ  ןוידל  תעה  הלשב  יכ  הארנ  םיירוביצ ? םיבאשמ  לש  וזכ  המוצע 

.תילכלכה התולהנתה  תא  תוטילקרפה  תררוב  וב  ןפואל  רשאב 

, םייטפשמ םיכילה  תועצמאב  םיכרעו  תומרונ  תמנפה  תובישח  לע  קלוח  ןיא 
םע .בחר  ירוביצ  דה  ילעב  םיקית  לוהינמ  םיעבונה  םירורבה  תונורתיל  ליבקמב 

תלבגומ יתלב  םיבאשמ  תאצקה  דוע  אל  תונתשהל ; הכירצ  ןוזיאה  תדוקנ  תאז ,
, דחוימ ילכלכ  ףוג  םיקי  םיטפשמה  דרשמ  יוארה ש ןמ  .םיקית  - הגמ לוהינל 

.ול םיצוחנה  םיבאשמה  ףקיה  תא  ךירעיו  ופוגל  קית  לכ  ןחביש 

ןובשחו ןיד  אשונב  דוע 

תספות ותוא  קיתל  םילבגומ  םיבאשמ  תוצקהל  ךרוצ  שי  יכ  ןעוט  ינניא 
תרגסמב הרכה  ךותמ  תושעיהל  םיכירצ  םירבדה  ךא  ינורקעכ , תוטילקרפה 
, םוי לש  ופוסב  .המוד  םיקית  תצובק  לש  וא  קית , ותוא  לש  תיביצקת 

הצרתש רמוחה  ףקיהו  םימושיאה  תא  תרחובה  תוטילקרפה , לש  התולהנתה 
.ךילהתה תולע  תא  תעבוקש  וז  איה  וב , ןודל 

תלבגומ תילכלכ  תואיצמ  ךותב  תויחל  בייח  היהיש , לככ  קדצומ  ירוביצ , סרטניא 
הקידב ךות   ) שארמ ביצקהל  הטלחה  םע  היעב  לכ  האור  יניא  .תננכותמו 
םייונימ לש  העפותב  םחליהלו  םילודג  םיבאשמ  םירבדה ) לש  תקדקודמ 

תליקשו םאתהב  םירחאה  םיקיתה  בוצקת  ךות  םירוסא , םייטילופ 
.תורחאה תוילכלכה  תוביטנרטלאה 

םיבאשמ תוצקהל  שארמ  העודיו  תבצקותמ  הטלחה  לבקל  הכירצ  הנידמה 
.םיבחר םיילוש  הל  שי  םא  םג  הרורב , תרגסמהשכ  םימיאתמה , םיקיתב 

תירוביצה הרובחתה  לש  דיתעה  ןומט  ןכיה  ורטמ : קר  אל 
םדוקמ ? לארשיב

יכ תיעטומה  הנקסמל  ליבוהל  לולע  ןועיטה  ירדסה  לש  הובגה  זוחאה 
תא הריבגמו  ןועיטה  ירדסה  לש  בושחה  ילכב  יואר  שומיש  השוע  תוטילקרפה 

ביצקת תרגסמב  תוטלחה  תלבק  לש  ןוכנ  ךילה  קר  םלוא , .תיבחורה  הפיכאה 
רשאב תוטילקרפה  יפלכ  תולועה  תונעטה  תא  ריסת  קיתו  קית  לכל  הצקומה 

.םילבגומ םיירוביצ  םיבאשמ  לש  עוושמ  זובזבל 

םוחתב החמתמ  תושו ,' חוחד  םרב , ןידה  יכרוע  דרשמב  ףתוש  אוה  בתוכה 
.ןבל ןוראווצה 

תושיגר תוטלחה  תרבעהל  הונ  יפא  לש  קירטה  דבע  ךכ 
ותייער יוניפ  תא  תשרודש  תבהו  חאה  הליווה , ןויפלאב : ךוסכס 

' ץיבולגסו ונינד  ןצינ , יסחיב  הלאשה  ינמיס  הפיכאל : םינחנצהמ 

םדוקמ ? לארשיב תירוביצה  הרובחתה  דיתע  ןומט  ןכיה  ורטמ : קר  אל 
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חוטיבל ליגה  תלבגמב 
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תא תשרודש  תבהו  חאה 
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הרובחתה דיתע  והמ 
? לארשיב תירוביצה 

םדוקמ ןכות 

ךתוא ןיינעי  ילוא 

תותשרב ונירחא  ובקע       

הלכלכו יוסימ  תוטילקרפ  הנידמה תוטילקרפ  םיטפשמה דרשמ  ןועיט רדסה 

יבגנה יחצ 
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