
הביבסעדמו הביבס

ידיתע שומישל היגרנאה תא איפקהל
 היגרנא תריגאל תכרעמ חתיפ ,תרדוסמ תיעדמ הרשכה אלל יאמצע יטירב איצממ ,ןמריד רטיפ
 תויגרנאה םוחתב הכפהמ ללוחי ולש ןויערה םאה .ילזונ ריווא תאפקה לע תססובמה
 ?תושדחתמה

 ךרד אוצמל םינש תורשע ךשמב הסינ ,תילגנאה ריישדרופטרה הרייעה בשות ,ןמריד רטיפ
 ול ןיאו יעוצקמ רקוח אל אוה ןמריד ,םוחתב םירחא םיחמומל דוגינב .היגרנא רוגאלו רצייל
1951-ב דלונש ,טקדידוטוא אוה .תיתרקוי הטיסרבינוא לש סופמקב תללכושמ הדבעמ
 ךכ-רחא .המ ןמז יתחפשמה קסעב דבעו 15 ליגב רפסה תיב תא בזע ,ןודנולל ןופצמ הווחב
 תונויערה לע דבע ,היגולונכטהו עדמה בבוח ,ןמריד .ימוקמ תכתמ לעפמב דובעל ליחתה
 תירוחאה רצחב ,ישפוחה ונמזב ,היגרנאהו םיעונמה םוחתב רקיעב ,ולש םיחותיפהו

.ותיבבש

 ידי לע היגרנא רוגאל תינשדח ךרד אוצמל חילצה אוה הנורחאל ,םייוכיסה לכ דגכ ,םלוא
 .סוחד ילזונ ריוואב שומיש

 יעדמלו היגולוקאל תילארשיה הדוגאה לש תועידיה תונכוס – תיווזב תובתכ דוע
הביבסה
םיכפש תובהואש תוינבגעה
הנורוקהמ ששואתהל הקוריה ךרדה
ילש לכואב םח קיטסלפ שי

 טעמכ הרבחה 2019 ףוסב ךא ,ט"שיל ןוילימ 16-כ ולש הרבחב ועקשוה ,2016 תנשב
 התיה ,השדחה הלהנהה יפ לע ,היעבה .התרזעל ץלחנ שדח עיקשמש דע ,לגר הטשפו

 .םירקי םג ךא ,םיחיטבמ םנמא ויה םלוכש ,םינוש םינוויכב תונויער הברה ויה ןמרידלש
 לעופה רוריק תויאשמ לש עונמ לולכשב רקיעב דקמתהל התייה קסעה תארבהל תינכותה
 לעב יגולונכט םוחת ,היגרנאה תריגא ןקתמ לש חותיפבו סוחד ילזונ ריווא תכרעמ לע
 .םוצע ילכלכ לאיצנטופ לעבו הבר תיתביבס תובישח

 תריגאב ךרוצל ליבומ ,למשחל שוקיבה לודיג בצקו תשדחתמ היגרנאב רבוגו ךלוה שומיש"
 היגרנאה םוחת תא רקוחש ,ירפ זרא רמוא ,"םינשה םע לדגי קרש ךרוצ - היגרנא
 .ביבא לת תטיסרבינואב הביבסה יעדמל רטרופ רפס תיבב תשדחתמה

היגרנא יפדוע רומשל
 תורוקממ הניה (זוחא 54.6) הידבשב היגרנאה תכירצמ תיצחממ רתוי ,2018 תנשל ןוכנ
 ןה רותב תואבה תונידמה .('וכו תלוספ תפירש ,ירטקלאורדיה ,חור ,שמש) םישדחתמ היגרנא
 ,(זוחא 33.4) הירטסואו (זוחא 36.1) קרמנד ,(זוחא 40.3) היבטל ,(זוחא 41.2) דנלניפ
 .תואבה םינשב לודגל םייופצ ולא םינותנו

 תויגרנאמ היגרנאה תקפה ךס רשאכ ,תוחפ הברה ריהזמ לארשיב בצמה ,ולא תונידמ תמועל
.2020 ףוסל דע םיזוחא 10-ל בורקל יפצו 2019-ב םיזוחא 6 לע דמע תושדחתמ
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 זגו םחפ ,טפנ) םינבואמ יקלדב שומישה םוצמצו תושדחתמ תויגרנאב שומישה תרבגה
 עבטה לע תילילשה ותעפשהו ימלועה םילקאה רבשמ תמילבל ץמאמהמ קלח םה ,(יעבט
 ינב ןוילימ 4.2 לש  תע םרטב םתומל םרוגש ינוציחה ריוואה םוהיז תתחפהל ןכו םדאה לעו

.הנשב םדא

 ןמזב שומישל למשחה רוציי ךילהתב הקפוהש היגרנא לש רומישכ תרדגומ היגרנא תריגא
 םירציימ םהבש םירתא דיל היגרנא תריגאל ןקתמ תמקהב רידא ןורתי שי" .רתוי רחואמ
 ןהב תועשב היגרנאה יפדועב שמתשהל רשפאש םושמ תאז ,םישדחתמ תורוקממ היגרנא
 ,"ךירצש יתמ הב שמתשהלו היגרנאה יפדוע תא רומשל ,רמולכ .חור וא שמש לש תונימז ןיא
.ריבסמ ירפ

 תוניברוטמ םירצונה למשח יפדועב שומיש לע ססובמ ןמריד חתיפש היגרנאה תריגא ךילהת
 אוהש דע ריווא סוחדל ידכ (רתוי הכומנ למשחה תכירצ ןהבש תועש) הלילה ךלהמב חור
 םירמוש סוחדה ילזונה ריוואה תא .סויזלצ תולעמ 196 סונימ לש הרוטרפמטב לזונל ךפוה
 ןתינ ,(שדוח וליפא וא עובש ,םוי רובעכ) למשחה שוקיבב איש שי רשאכו ,םיידועיי םילכמב
 הניברוט עינמ םמחתהש סוחדה ריוואה ,זא וא .בחרתיש ךכ ילזונה ריוואה תא םמחל
.למשח תרציימש

 .רוקב הריגאו ריווא תסיחד :היגרנא תריגא לש תויגולונכט יתש ןיב בלשמ הזה חותיפה"
 רקוח ,סביל ןדיע ריבסמ ,"ורוריק תועצמאב ילזונ בצמל ריוואה תרבעהו תסיחד אוה שודיחה
 הריגאה ןורתפב אוה חותיפה תוהמ" .ןמאנ לאומש דסומב המכח הרובחתו היגרנא תוינידמ
 רבודמ הזה הרקמב – ףדוע וב שיש רוקמ לכמ עיגהל לוכי למשחה .היגרנאה רוקמב תוחפו

."חור תוניברוטב

 םישביימו ותוא םיקנמ ,תינוציחה הביבסהמ ריווא םיבאוש ובש ןקתמ לע ססובמ ךילהתה"
 בוש ררוקמו סחדנ ריוואה ,תילמשח היגרנא תעקשה תועצמאב ,ךכ רחא .םימה ידאמ ותוא
 ריוואה וז הרוטרפמטב .סויזלצ תולעמ 196 סונימ לש הרוטרפמטל עיגמ אוהש דע ,בושו

 ,"םיידועיי םילכמב םירגוא רוריקה לש הלאה םיבלשב אצויש םוחה תא .ילזונל ךופהל ליחתמ
.סביל ריבסמ

 ריוואה תא םיממחמו ךופה ךילהת םיעצבמ ,היגרנאה תא קורפל םיצורשכ ,רתוי רחואמ
 ,רמולכ – חתור רבכ אוה ,תינוציחה הרוטרפמטל ילזונה ריוואה תא םיפשוחש עגרב" .ילזונה
 רגאנש םוחה תא םיסינכמ םומיחה ךילהתל" .סביל ריבסמ ,"יזג בצמל ילזונ בצממ רבוע
 ריוואהשכ ,ףסונב .למשח תרציימש הניברוט העינמ ריוואה לש תובחרתהה .ןכל םדוק
 םילכמב םירגוא הזה רוקה תא םגו ,רוק רציימ בחרתמש זג לכ יכ רוק םג רציימ אוה בחרתמ
."ינושארה רוריקה ךילהתב וב שמתשהל ןתינ זאו םיידועיי

(shutterstock :םוליצ)?היגרנאה תא ןסחאל ךיא



תוילכלכו תוליצנ
 תינאכמ הריגא :תויזכרמ תוטיש עברא לע תוססבתמה ,תונוש הריגא תויגולונכט תומייק םויכ
 הריגא ,(Augwind ילארשיה פא-טרטסה לש וז ומכ ,סוחד ריווא וא הבואש הריגא ומכ)

 הריגאו (קלד יאת םע ןמימ) תימיכ הריגא ,(סומכ םוח וא שגרומ םוחב שומיש לשמל) תימרת
.םויכ רתויב הצופנה היגולונכטה איהש ,(תוללוס) תימיכ-ורטקלא

 ,סביל יפ לע .הגוסמ הנושאר איה ןמריד לש ילזונ סוחד ריווא לש הריגאה תייגולונכט
 ,תיטגרנא תוליצנ ארקנה דדמ םייק ,היגרנא תריגא ךילהת לכב ומכ ,ילזונ ריווא תסיחדב
 ךילהתה תליחתב םיעיקשמ היגרנא המכ אוה בושיחה .ולש תילכלכה תויאדכה לע עיפשמש
.רתוי םלתשמ ךילהתה ךכ רתוי ההובג תוליצנהש לככ .ךילהתה ףוסב םילבקמ היגרנא המכו

 לש הז גוסב .וכרואל היגרנאה ינדבואמ רקיעב םיעפשומ ךילהתה לש תוילכלכהו תוליצנה
 היגרנאה תא םירגוא ובש לכמב וא ךילהתה תרגסמב דבואה םוחל רקיעב איה הנווכה ,הריגא
.הקפוהש

 םידבאמ הזה םוחה תא רוגאל םיחילצמ אל םא לבא ,ךילהתב םוח רצונ רמוח לכ םיסחודשכ"
 לכמ ,ףסונב" .סביל טרפמ ,"תדרוי ךילהתה לש תיטגרנאה תוליעיהש ךכ .היגרנא םצעב
 לע רומשל תלוכיה .םוקאו יאנת לע רומשל תלוכי םעו דימע דואמ תויהל ךירצ הריגאה
."ךילהתה לש תוילכלכהו תוליצנה תא עבקת ןדבוא לש םומינימ םע היגרנאה

 בצמל המיאתמ וזכ תוליצנ" .זוחא 70-60 לש לדוג רדסב תוליצנל תנעוט ןמריד לש הרבחה
 ריבסמ ,"חור תוניברוטב ומכ ,ותוא רוגאל יאדכש לוז למשח לש םייתועמשמ םיפדוע שי וב
 רומשל תנמ לע רוק לש הריגא םגו םוח לש הריגא םג תישענ ןמריד לש היגולונכטב" .סביל
."ולש םומיחהו ריוואה לש הסיחדה ךילהתב תרצונה היגרנאה תא

למשחה איש
 םושמ תאז ,הכומנ היגרנא תולע איה ילזונ ריווא תריגא לש היגולונכטב ירקיע ןורתי

 ןמז יחווטלו תובר תועשל היגרנאה תא רוגאל ןתינ ,ףסונב .םלג רמוחכ ריוואב םישמתשמש
.היגרנאה תכירצ לש דצב םגו הקפסאה לש דצב םג םייונישל הנעמ תנתונ הריגאה .םיכורא

 ןמז יחווטל הריגא אוה היגרנא תריגאב קיפסמ הנעמ לביק אל ןיידעש םירגתאה דחא"
 תנתינ אל תשדחתמ היגרנא" .סביל רמוא "םישדוח וא תועובש ,םימי ךרואל ,רמולכ – םיכורא

(shutterstock :םוליצ)גלשב חור תוניברוט



 שיש תופוקתב ,הנשה תונוע ןיב תושדחתמ תויגרנא לש תונימזב תונוש תמייק ןכלו הטילשל
."םימ וא שמש ,חור ומכ םישדחתמ םיבאשמ תוחפ

 תכירצב םיאישה תדרוה - "peak shaving" ארקנ היגרנא תריגא לש םישומישה דחא
 וא םומיח םיקילדמ םלוכשכ ץיקב ןיסמח ימיב וא ףרוחב דחוימב םירק םימיב ,לשמל .למשחה
 הלאה אישה יסמועל םיאתהל ידכ .למשחה תכירצ סמועב אישל עיגמ למשחה קשמ רוריק
 תוליעי תולעבו תומהזמ ,תוינזבזב דואמ ןהש ,תוירקיפ רוציי תודיחי ללכ ךרדב םיליעפמ
 רקי ןהב שומישה .תיסחי לודג ןהמ יתביבסה קזנהש ךכ ,הכומנ תוליצנו תיטגרנא
 למשח רוגאל" .הנשב לבגומ תועש רפסמל ללכ ךרדב ,הרירב ןיאשכ קר ןהב םישמתשמו

 יתביבס רתוי תויהל לוכי ,תוירקיפה תודיחיב שומישה תא ותא ףילחהלו ,הכירצה אישב אלש
 למשח תריגאב םג .םישדחתמ היגרנא תורוקממ היגרנא תריגא ידי לע עצובמ םא דחוימב
 יתביבס ןורתי שי תיסחי ההובג תוליצנ ילעב םיכילהתב ךא םיילנויצנבנוק תורוקממ רצוימה
.סביל רמוא ,"רתוי תומהזמה תופולחה לומ לא

לארשיב היגרנא
 תויגרנאמ למשחה רוציי ידעי לש הלדגהה תא הלשממה הרשיא 2020 רבוטקוא ףוסב
 ךוסחל יופצ ךלהמה .2030 תנשב למשחה תכירצ ךסמ זוחא 30 לש רועישל תושדחתמ
 וקלחב ססובמש ליעי ימוקמ היגרנא קשמ םודיקל ףסונב ,הנשב לקש דראילימ 8 דע קשמל
 תלוכיב בושח דיקפת שי היגרנא תריגאל םינקתמב שומישל .תיתביבסו תשדחתמ היגרנא לע
.ולא םידעיב החלצהב דומעל

 תולקתנו תושדחתמ תויגרנאמ למשח רוציי לש זוחא 30-20-כל תועיגמש תונידמ םויה רבכ"
 ץיקה וניארש יפכ ,קיפסמ םילודג םיפקיהב הריגא ינקתמ ןהל ןיאש עגרב היעבב
 תיתשת םייקל 2020 ץיקב הגאד אלש ,הינרופילקב בצמל זמורש ,ירפ רמוא ,"הינרופילקב
 הנידמב תומוזי למשח תוקספה לש בבס םייקל הצלאנ ךכו למשחה קשמ לש התואנו תנזואמ
 חתנל רובעל ליכשנ םא" .טסוגואב םוח לג לש ואישב למשח ילב םישנא ינוילימ הריתוהו
 תריגא תלוכי תא יתועמשמ ןפואב לידגהל ךרטצנ ,תושדחתמ תויגרנא לש תיתועמשמ לודג
 לבגומ הפ םישדחתמה תורוקמה ןווגמש ןובשחב םיחקול םא דחוימב ,לארשיב היגרנאה
.ירפ רמוא ,"שמשה לע רקיעב ססובמו

(ןייטשנרוה םייח :םוליצ)םילשאב תיראלוסה חוכה תנחת לדגמ



 ןיידע םויכ תרהצומה התוליעיו התישארב ןיידע ןמריד לש היגולונכטהש תורמל ,ירפ יפ לע
 .תיתנועה הריגאה רגתא םע תודדומתהל לודג לאיצנטופ הב םולגש רורב ,ההובג הנניא
 ןיידע טפסנוקה" .יתיבה ןכרצה תמרב םג עיגת היגרנא תריגא םינש המכ ךותש ךירעמ סביל
 המכ דועב" .רמוא אוה ,"םלועב הלאכ םירצומ לש הלחתה רבכ שי לבא ,לשב ירמגל אל
."ןיינבהמ וא תיבהמ ילרגטניא קלח תויהל וכפהי היגרנא תריגא ירישכמ םינש

 היגולוקאל תילארשיה הדוגאה לש תועידיה תונכוס – תיווז ידי לע הנכוה הבתכה
הביבסה יעדמלו

הז לע ונל ובתכ ?הבתכב תועט םתאצמ
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