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 ןיעידומל יעיברה ל"ניבה סנכה םוכיס

 יעיברה ל"ניבה סנכה ISDEF תכורעתל ליבקמב הכורעתה ינגב םייקתה 2019 ינויב 5 ךיראתב

 יניעידומה םויה רדסב תורחבנ תויגוסב קסע סנכה .ןיעידומה תשרומל זכרמה לש ןיעידומל

 לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ירצות לע וססבתה סנכה יבשומ רשאכ ,לארשי לש יגטרטסאהו

 .ןיעידומה

 תא גיצה ,םירבודלו םיחכונל הדוהש ,רבואטש יבצ ר"ד ).לימ( ל"את ,מ"למה ר"וי חתפ עוריאה תא

 ךות ,ןיעידומה ירקוח ינפב םיבצינה םירבוגה םירגתאה לע דמעו םלעופ תאו מ"למב רקחמה ינוכמ

  .הכאלמב םישועה ידי תא תופרל הלא םירגתאל לא יכ שיגדמ אוהש

 תומגמה תא רקסו ן"מא לע םהיתועפשהבו יחכונה ןדיעה ירגתאב ןד ןמייה רימת ףולאה ן"מא שאר

 תנייפאתמ ונתפוקת יכ הליחתב ןעט ן"מא שאר .תירוזאה הריזב ןיעידומה תכרעהב תויזכרמה

 ,ךשמתמ לוטלט אלא ,תויגולואידיא תושגנתה וא הלטלט הניא וז רשאכ ,"שוביש לש ןדיע" התויהב

 תושיגנ רשפאמ יחכונה ןדיעה .תילטיגידה הכפהמהו תויגולונכטה תויוחתפתהה ללגב םצעומש

 םירוביצ לע עיפשהל רשפאמש ןפואב ,םינקחש לש לדגו ךלוה ןווגמלו עדימ לש המוצע תומכל הפוצר

 ןיעידומה  לע תובר תויועמשמ שובישה ןדיעל .)Self-disruption( ימצעה שובישה תעפותל ליבומו

 .תיגטרטסאה בצמה תנומת לעו

 ,וירבדל .תיגטרטסאה בצמה תנומת שוביג לעו ןיעידומה תדובע לע תובר תויועמשמ שובישה ןדיעל

 המצעמה ןיידע ב"הרא :ןוכיתה חרזמב םויה רדס לע תועיפשמ תולודגה תומצעמה שולש

 לש ישמה ךרד" תריצי לש ןוזחה תא תמדקמ ןיסו ,םתקמעהו םיכוכיח תלצנמ היסור ,תיטננימודה

 הריזב ןיעידומה תכרעהב תויזכרמה תומגמה תא רקס אוה .תיאבצ המצוע לש יוביגב "21-ה האמה

 .תיניטסלפה הריזבו ןונבלב ,הירוסב ,ןאריאב רקיעבו ,תירוזאה

 היגרנאל ל"ניבה תונכוסה ר"וי ןגס רבעשל ,ןנונייה ילוא ר"ד רקס ,ן"מא שאר לש וירבד רחאל

 תובישחל סחייתה ,רתיה ןיב .ינאריאה ןיערגה ןויכרא קפיסש םישודיחה תא )א"אבס( תימוטא

 תינכתמ קלח ויהש םירתאו םירוזא ולגתה ןויכראב יכ ןייצו א"אבס רובע םייניעידומה םייוליגה

  .ןויכראה יוליגל דע א"אבסל ופשחנ אלו תינאריאה ןיערגה

 ,ןירפוס ןונמא ).לימ( ל"את תייחנהב ןיערגהו ןאריא אשונב לנאפ םייקתה ,תאז תובקעב

 וביגי דציכ הלאשה הדמע ןוידה דקומב .ףורשנמ יסוי ר"דו לגס לאכימ ).לימ( ל"אס תופתתשהבו

 ?םיפוריאל וביצהש םוטמיטלואה םותב וגהני דציכו ינקירמאה ץחלל םינאריאה

 ירגתא לע הריקס ,ן"מאב רקחמה ט"חר רבעשל ,ןורב יתיא ).לימ( ל"את גיצה ,סנכה ךשמהב

 לש תושדחה תויעבה יכ הנעטה הדמע הריקסה דקומב .זוינ קייפו תמא טסופ לש ןדיעב ןיעידומה

 אלו הינייפאמו הפוקתה חורמ תועבונ הז םוחתב ודמעמ רומישבו תואיצמה רוריבב ןיעידומה

  .תרחא וא וז תוישיאמ

 יסוי ).לימ( ל"את תייחנהב ןיעידומה רובע היתויועמשמו העדותה לע הכרעמב קסע אבה לנאפה

 ל"כנמס ,יולה םריבא ).לימ( ל"אס תופתתשהבו ,היגולודותמה רקחל ןוכמה שאר ,רסורפוק

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 הרבסהה ךרעמ שאר ,INSS-מ ריפש-ןילכימ הרו ר"ד ,ץכ םענ ח"השמב תירוביצ היטמולפידל

 ובתכש םירמאמ וגיצה םירבודה ."ןקייס" תרבחמ אסא םייח ר"דו יאקיתו ןדרי מ"האר דרשמב

 לש היגולודותמה רקחל ןוכמה לש השעמו הכלה ןיעידומ תעה בתכ לש יעיברה ןויליגה תרגסמב

  .העפשהה יצמאמב הקיתאה אשונב ונד ןכמ רחאלו ,ןיעידומה

 רקחמ תימע ,ידיווד יחצ ).לימ( ל"אס תייחנהב AI-ו הטאד גיב ,ןיעידומב קסע ןכמ רחאלש לנאפה

 ).לימ( ל"אס ,"סקירטמ" תרבחמ דוד ןב רורד ).לימ( מ"לא תופתתשהבו היגולודותמה רקחל ןוכמב

 רובע תויונמדזהה ןהמ ןהיניבו תולאש רפסמ ודמע ןוידה דקומב .אסא םייח ר"דו ןוארב ימע

 תליהק לעש םייונישה םהמ ?היצולובאב וא הכפהמב רבודמ םאה ?הטאד גיבה ןדיעב ןיעידומה

 הביבסהמ דומלל הלוכי ןיעידומה תליהק המו ?הכפהמל המצע םיאתהל תנמ לע תושעל ןיעידומה

  ?תיחרזאה

 ,רמות םייח תופתתשהבו ןלוג ידוא ר"ד תייחנהב םייניעידומ ץוח ירשקב קסע ןורחאה לנאפה

 רבעשל ,דרניול לאכימ ).לימ( מ"לאו דסומב םייניעידומ ח"שק ףגא 'רו ןיעידומה ףגא 'ר רבעשל

 דיקפתב םייונישב ןד לנאפה .ימואלה רבייסה ךרעמב ל"ניב פ"תש ףגא 'רו ן"מאב ב"שמ דקפמ

 תונטק תונידמ םע תויופתוש ,תינוכית חרזמה הריזב םייניעידומ םירשק ,עדימה ןדיעב ח"שקה

  .רבייסה םוחתב ח"שקה ינייפאמבו תועיתפמו

 ,םינושה םילנאפל סחייתה ,עוריאה תא םכיס רוצ ודוד ).לימ( ל"את מ"למה ל"כנמ ,סנכה םויסב

 רתיה ןיב רשפאמ ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה יכ ןייצו ,םירבודלו םיפתתשמל הדוה

  .םייחכונה ןיעידומה תליהק ישנא לומ םג יטנוולר תויהל ןיעידומה תשרומל זכרמל

 


