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 1ןרע דוהא

 םסרופ רפסה .היתויועמשמו 2הטאד גיבה תעפות לע יסאלק רפס והז

 אוהש הפיקמה הריקסה ךא )םיגולונכט םיחנומב חצנ( םינש עבש ינפל

 בותכ אוה .םיחמומ םניאש ימל םוחתה תנבהל בוט סיסב תנתונ קינעמ

 תורכומ ןקלחש תורמלש תואמגוד קפסמו הרורבו הטושפ הפשב

 .תויזכרמה תונעטה תא השיגנ הרוצב תוריהבמ ןה ,רנא'זה יבבוחל

 תופש 16 ל םגרות ,סמייט קרוי וינה לש רכמה יבר תמישרב היה רפסה

 )תילגנאב( הדלקה רחאל הנושארה הריחבכ 2020 יאמב הלוע ןיידעו

  .ןוזמא רתא לש םירפסה שופיחב "הטאד גיב"  םילימה לש

 ףקיהב תושעל ןתינש םירבד םתוא"כ הטאד גיב םירידגמ םירבחמה

 וא תושדח תונבות תורכל ידכב ,ןטק ףקיהב םתושעל רשפא יאשו לודג

 ןיב ,תונשמש םיכרדב ]ילכלכ[ ךרע לש םישדח םינפוא רוציל ידכב

 "תולשממ ןיבל םיחרזא ןיב םיסחיה תאו ,םינוגרא ,םיקווש ,רתיה

 אוה הטאד גיבש העיבקב קפתסת ילוא רתוי הטושפ הרדגה .)6 'מע(

 דצל ,הבר תוריהמב ץפומו רצונש ןווגמ עדימ לש דאמ הלודג תומכ

 .וחותינו ודוביע ,ורומישל תויגולונכטה תויורשפאה

 עדימ ףוסיאל תויורשפאה תובחרתהו תוקזחתהב תנגועמ הטאד-גיבה ןדיע תא העינתהש תואיצמה ,ךכ וא ךכ

 ,)היצטיגידה תובחרתה חכונ דוחייב( עדימה רומישל תולוכיה תומצעתהו ,םירוסנס לש לדגו ךלוה ןווגמ ידי לע

 םידומ םיבתוכה .םיעיתפמ םניא הרדגהה יישק  .תיתוכאלמ הניב לש םימתירוגלאב שומיש ךות רקיעב ודוביעו

 
 תטיסרבינוא ,ל"ניב םיסחיל הקלחמה ,ריכב הצרמ .ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב ריכב רקחמ תימע :ןרע )ידוא( דוהא ר"ד 1

 .דרופנטס תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל הקלחמה ,חרוא רקוח ,הפיח
 בחרנ שומישב יוצמ וניא חנומה התע תוחפל יכ המדנ .קתע ינותנ אוה ירבעה חנומה יכ 2016–ב העבק תירבעה ןושלל הימדקאה 2
  .הטאד גיב חנומב שומיש השעי הז רמאמבו

ןיעידומה תשרומל זכרמה ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה   

 Amazon לש רתאה ךותמ
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 תונעט ללוכ ,הטאד גיבל תונוש תורדגה שי תירלופופהו תיעוצקמה תורפסב .חנומל תקיודמ הרדגה ןיא יכ )6 'מע(

 3.ןהירצומ תא םדקל ידכ הנכות תורבח ידי לע דוחייב חפונש )"דרווזאב"( יתנפוא ןושל עבטמב רבודמ יכ

 הטאד גיב םיראתמ םיבר תורוקמ .רורב וניא תיתוכאלמ הניבל הטאד גיב ןיב לובגהש ןעטנ םירחא תומוקמב

  :V ה תשמח 4םינוכמה ,םינייפאמ השימחל הנועש הזככ

 בושחמ תוכרעמ לש דוביעה תולוכיל רבעמ ,דאמ םילודג םיפקיהב עדימב ןניקסע :)VOLUME( ףקיה

 םיחנומ םה ,"תויתרוסמ דוביע תולוכי"ו "דאמ לודג ףקיה" :הרדגהה לש הז ביכרב רורב ישוק .תויתרוסמ

  5.שממ לש הכפהמ ונינפל ןיא יכ םינעוטש םירקוח לש תולוק םג ףיצה הזה ישוקה .םייסחי

-הטז 44 ל עיגהל ימלועה ילטיגידה עדימה ףקיה יופצ ,2020 תנש דע יכ  2019 ב ךירעה ימלועה ילכלכה םורופה

 םיספא 21 שי ובש רפסמ ראתמ ,דחא טייב-הטאז ,תילמינימה תילטיגידה  ןורכיזה תדיחי אוה טייב( סטייב

 ראתמ ,דחא טייב-הסקא( םוי ידמ סטייב הסקא 463 ורציי  ,2025 ביבס יכ ךירעמ םורופה .)תחא הרפסה רחאל

 ןוילימ 212 מ הלעמל לע רוגאה עדימל הוושה עדימ תומכ יהוז .)תחא הרפסה רחאל םיספא 18 שי ובש רפסמ

CD. 65 –כו ,םיטיווט דראילימ יצח ,םיילמיא דראילימ 294 - כ :םוי ידמ ,ללוכ תעכ רצונה עדימה ןמ קלח 

 THE( םימצע לש טנרטניא לש ןוזחהו םיבר םירצומ לש בושחמ לש המגמה 6.פאסטווב תועדוה דראילימ

INTERNET OF THINGS( ויהי ,2035 דע ,טסימונוקאה יפ לע .עדימה תומכ תא רתוי דוע םיצעהל יופצ 

 7.הזל הז םירבוחמ ויהיש םיבשחמ ןוילירטכ

 טקיורפ :םייטרקנוק םיטקיורפב BIG DATA הארנ ךיא םיגדהל ידכב תואמגוד רפסמ םיאיבמ רפסה ירבחמ

 רתוי תועובש רפסמ ךותב ףסא ,2000 תנשב ענוהש SLOAN DIGITAL SKY SURVEY םיימשה ימרג יופימל

 סופדה תנוכמ תאצמה רחאל יכ םיריכזמ םג םיבתוכה .הימונורטסאה לש הירוטסיהה ללכב ףסאנש הממ עדימ

 תומכל התוותשה הפוריאב הספדוהש םירפסה תומכ םרטב ,הנש םישימחכ ופלח ,15 – ה האמב גרבנטוג לש

 םלועב עדימה תומכ ,)2013 - ב( רפסה םוסרפ תעב םיבתוכה ירבדל .הנוכמה האצמה םרט ורצונש םירפסה

 רפסמ ךותב לפכומ עדימה ללכ םימיוסמ םימוחתב יכ IBM תרבח הכירעה 2018 – ב .םינש שולש לכ הלפכוה

  8.םימי

  .הבר תוריהמב דבועמו ,הבר תוריהמב רצונ עדימה :)VELOCITY( תוריהמ

 
3York: Apress, 2013, p. 1 -Peter Zadrozny and Raghu Kodali, Big Data Analytics using Splunk, New  
4-vs-5-health/the-https://www.ibm.com/blogs/watson, 17 September, 2016, see: IBMAnil Jain, The 5 Vs of Big data,  

of-big-data/, Bernard Mar, Why only one of  the five Vs of big Data really matters, IBM, March 19, 2015. See: 
https://www.ibmbigdatahub.com/blog/why-only-one-5-vs-big-data-really-matters 

 :םג םיפיסומה שי הלעמל םיגצומה השימחל רבעמ .ןווגמו תוריהמ ,ףקיה :תינושארה תשולש תא קר הרדגהה הללכ ,ןושארה לוגלגב
 .)VISUALIZATION( עדימה לש תיפרג הגצהו ,)VARIABILITY(  עדימה תויכרע תונתשה
5Dorado Hills, CA, -sense. (Analytics press: El-Stepehn Pew, Big Data, Big Dupe: A Little Book about a bunch of non 

2018). 
6, See: Created EverydayHow Much Data is World Economic Forum,  

https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/ (accessed May 12, 
2020). 

7 The How the world will change as computers spread into everyday objects, aff, Chips with Everything: Economist St 
Economist, 14 September, 2019 

8 IBM, How do we skill up the next generation of IT talent? IBM has a plan with New Collar  IBM, , 
https://www.ibm.com/blogs/ibm-training/how-do-we-skill-up-the-next-generation-of-it-talent-ibm-has-a-plan-with-

new-collar/ (accessed May 6, 2020] 
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 הנבומ עדימ ןיב איה תיתרוסמה הקולחה .דאמ ןווגמ אוה רבצנה עדימה :)VARIETY( ןוויג

)STRUCUTRED DATA(  עדימ רגאמב עמטוה רבכש עדימ רמולכ )הנבומ וניאש עדימו )לסקא תלבט :לשמל 

)UN STRUCTURED DATA( דכו וידוא יצבק ,תונומת ,טסקט ומכ'.  

  .יאדו וניאו תמא לש תונוש תומר לעב אוה עדימה :)VERACITY( תותימא

 גיב יכ אוה הז רשקהב יזכרמ ןועיט .וב שמתשמל תויכרע לש תונוש תומר לעב אוה עדימה :)VALUE( ךרע

 ,יטמרד ןפואב הנוש לדוג רדסב תונבות קינעהל ,תומדקתמ דובע תולוכי ןתניהבו ופקיה ללגב רשפאמ הטאד

 9.רתוי םינטק עדימ יפקיהמ רוזגל היה ןתינש וליאמ

 

 תויונחב רכמנ ןיידע אוה ;רשבמ יחכונה ןדיעהש הריהמה הפולחתה תא ,רומאכ ,דרש םינשה עבש ןב רפסה

 םידדחמ רפסה לש םינושארה םידומעה ינש .אשונל ,ינכט אל ,יללכ אובמכ )!ןוקיליסה קמעב ללוכ( םירפסה

 ,ישומיש אוה עודמו הטאד גיב והמ םיגדהל ידכב .הנורוקה ימיב ארוקל תוחפל ,ולש תוילאוטקאה תדימ תא דימ

 לש שופיחה עונמב תומיוסמ םילימ לש תיפרגואגה ןתצופת תא וחתינש לגוג לש םימתירוגלא דציכ הארמ רפסה

- ב תעפשה תפגמל איבהש ,H1N1 סוריוה לש תיפרגואגה הצופתה תפמ תיינבב רתויב ליעיה ילכל ויה הרבחה

 ויגשיה רואית ךות ,תאז .ילארשיה ארוקל םעפה ,תיטנוולר העיגנ םע ףסונ רופיסל ךישממ טסקטה .2009

 .)ינויצע יתימא עדונה גולויצוסהו ח"מלפה םחול לש ונב( ינויצע ןרוא ינקירמא-ילארשיה 'פורפה לש םייקסעה

 ססבתהב הסיט יסיטרכ לש תידיתע תולע יבגל תויזחת 2004 ב רבכ הרציי ,טסאקרייפ ,ולש הנושארה הרבחה

 שוכרל בוט דעומ היהי יתמ טילחהל םינכרצ לע לקהל ידכב הסיט יסיטרכ תונמזה לש םינותנ ידסמ יוצימ לע

  .סיטרכ

 תיטמרדה החימצל דוחייב ,תויגולונכט תויוחתפתהל הטאד גיבה לש תובישחב היילעה תא םיסחיימ םיבתוכה

 דמוע העפותה סיסבב יכ םיארמ םה ,תעב הב .וב לופיטל תוינכטה תויורשפאה לש הבחרה דצל ,עדימה ףקיהב

 
 
 

 לש V-ה 5
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 לש ותרטמ רבעבש דועב .םייתרבחו םיילכלכ םידעי תרשמ אוה וב ןפואלו עדימ לש ךרעל סחיב יתעדות יוניש םג

 ירה ,)שופיח עונמב ונעציב ותוא שופיחה םלשוה :לשמל( םישרדנה םינותנה ורבעוהש תעב המייתסה עדימה

 ססבל תלוכיה ומכ ,תופסונ תונבות שוביגל םלג רמוחכ עדימה לע ,םיבתוכה לש םתטישל ,בושחל ךירצ התעש

 היצגרגאל ,הלא תוביסנב .שופיח יעונמב םימיוסמ םיחנומב שומישה תורידת יפל הפיגמ תצופת יבגל בצמ תנומת

   .תויפיצפסה עדימה תוסיפב םולגה ךרעל רבעמ ,ומצע ינפב ילכלכ ךרע שי עדימה לש

 תא דבעל תורשפאמ בושיחה תולוכיו הטאד גיבה יפקיה ,תישאר .תויזכרמ תונעט  שולש תמדקמ רפסה תביל

 ףסאנש עדימה בור הב ,19 – ה האמב  הלחהש תואיצמה ןמ הנושב ,תאז .תמיוסמ הלאשל שרדנה עדימה ללכ

 הלעמ םג תמיוסמ היגוסב םינותנה ללכ ףוסיא .דבלב םגדמ לע ססבתה ,םייתרבח םיכרצ םע דדומתהל ידכב

 .עדימה ךותב םינוש םינווג תייאר תוברל עדימה יבגל ונלש הנבהה תקמעה תא רשפאמ םגו תונמיהמה תמר תא

 ,םיבתוכה ירבדל .תויטרקנוקה עדימה תוסיפב קויד לע המ תדימב רתוול רשפאמ םינותנה ללכ ףוסיא ,תינש

 .הדידמב קוידל לודג ץמאמל הפחד ,)להק תעד ילאשמ ,ומכ( הלודג הצובק ןיבהל ידכב םגדמ לע תונעשיהה

 הניא ,המגמה לע הרורב הנומת הקינעמהו ,עדימה ללכ לע תססובמה תואיצמ תנומת ,ילוא ,ינוריא ןפואב

 אשונב עדימה ללכ תא חתנלו ףוסאל תלוכיה ,ףוסבל .םינותנה ללכמ הרורב המגמהש תויה אלמ קויד תבייחמ

 לייטקוק עודמ( תיתביס הקיגול לע תונעשיהמ ,תואיצמה לש תישונאה הריקחב שגדה תא הריבעמ ,םיוסמ

  .םאתמ וא היצלרוק לש הקיגולל )?ןטרס אפרמ תופורת לש םיוסמ

 שגדב םייתרבח דוסי ירדס לש יתוהמ יוניש איה וללה םייונישה תשולש לש תרבטצמה העפשהה יכ ריבסמ רפסה

 תויתביס ךרד תואיצמה תנבה ןיב רבעמה ,לשמל ךכ .הלא לע קר אל ךא םיירמוח-םיילכלכה תומלועה לע

 תואיצמה תא םיראבמ שונא ינב וב ןפואה לש םימלש םיכבדנ רערעל םייאמ )היצלרוק( םאתמ ךרד התנבהל

  ?ישונא ןויסינמ דומיל ?תודבועל דוגינב תישונא הלועפ ? היציאוטניא לע אהי המ םיהות םיבתוכהו

 ןיב ,תאז .תתל רומא הטאד גיבש םלשומה הנעמה יבגל תוקפסה וקזחתה אקוודש המוד רפסה בתכנש זאמ

 הליעפהו תרקוחה לש "הטומה דוק" ומכ םיטקיורפ .חותינה תולוכי לש תולבגמכ ררבתהש המ חכונ רתיה

 קפסל םוקמבו תומייק תויתרבח תויטה םילפכשמ םימיוסמ םימתירוגלא יכ וארה 10,יניוומלוב יו'ג תיתרבחה

 רבשמ לש םייתועמשמ םיטביה .תואיצמה תסיפתב םימייק םיישק םיניצקמ קר םה ,תואיצמה לש האלמ הנומת

 תוקידב לש םצמוצמה רפסמה ,לשמל ךכ .קוחר ןיידע לודגה ץפמה יכ השוחתה תא םיקזחמ םה םג הנורוקה

 לש האלמ הנבה אלו םימגדמ לש םלועב םייח ןיידע ונא יכ דדיח ,רבשמה לש םינושארה םישדוחב ףיגנל תונימז

 םה םג ,היתובקעב ואבש תישונא תוליעפ לע םידקתה תורסח תולבגמהו ףיגנה לש תוצרפתהה םצע .תואיצמה

 ןוימדה םהב םיבחרמ אקווד .לבגומ אוה רבעה יעוריא סיסב לע יתורבתסה יוזיח םוי לש ופוסב יכ םיריכזמ

  .יוזיחב רתוי ילוא םייביטקפא ויה ,םייטפילקופא םיטרס וא תורפס ומכ ,יטננימוד ישונאה

 תא םיבתוכה םימקממ ,ןושארב DATAFICATION).( עודימ לש םיבחר םיטביהב םיקסוע םיפסונ םיקרפ ינש

 הריקסה .היצטיגיד ןיבל הטאד ןיב הנחבאה תא ארוקה לצא דדחל דעונש ךורא ירוטסיה ףצר ינפ לע הטאד גיבה

 םירבחמה ,ךשמהב .םיבשחמה ןדיע ינפל הברה םתביבס תאו םמצע תא דדמל ולחה םדא ינב יכ הריכזמ םהלש

 גיב לש הבחר עדימ תנומתל – יסיסב דוביע רחאל – תוכפוה ,תואיצמה לע עדי תוסיפ וב ךילהתה תא םימיגדמ

 לע 19 – ה האמב ודבועש ,ינקירמאה יצ לש תוינא לש םיחכשנ עסמ ינמוי ומכ תושדח תונבות תרשפאמה הטאד

 
10(accessed May 11, 2020) https://www.ajlunited.org/, Coded BiasAlgorithmic Justice League,   
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 םימרזב רתיאש םיסופד לע ססבתהב טייש יביתנל תוצלמומ תואלבטל ,ירואמ  ןייטנופ ויתמ םשב יצ ןיצק ידי

  .םיימשה תוחורבו םיב

 תויביטימירפ תורבח ןיב םיניחבמה םיווקה ןמ דחא םהיניעב איה עדימ דעתל תלוכיה יכ םידדחמ םירבחמה

 תורבח דציכ םיארמ םה .תומדוק תולועפ לע הרזח רשפאמ דועיתה םצעש ללגב דוחייב ,תאז .תומדקתמו

 םינורחאה םירושעה ןמ םייונישה תא םיארמו ,תואיצמה תא םהב ודדמ ןהש םידממה תא וביחרה תוישונא

 םאה םיהות םירבחמה קרפה םויסב .הטאדל תוישונא תויצקארטניאו יפרגואג םוקימ ,תויתוא וכפה םהב

 ךרד קר תואיצמה תייאר רמולכ ,"הטאד גיב לש תועדומ" םינכמ םהש תוילטנמל ורבעי םיאבה תורודה

 לש ינרוצ יוניש יכ םיארמו התנתשהש הדידמה תרוצ תייגוסל םג םיסחייתמ םירבחמה .הטאד לש םייפקשמ

  .דדמנה תא בשחל תלוכיל עייס ,הינמ תטיש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 םולגה ךרעה תא תוצמל ןושארה היה יקסעה רזגמה יכ םיארמ םירבחמה  "היציקיפטאד"ב קסועה ינשה קרפב

 תרגסמה לע עדימ :לשמל( םינוש םיקוושב תואקסעב ךמתש ביכרממ עדימ ךפה דציכ םיארמ םה .העפותב

 .רחסמה דקומב םידמועש ןיבוטל ,)תונוש תורוחס לש ןיווש לע עדימ וא םידדצ ןיב ותרכנש םיזוח לש תיטפשמה

 תורבח ידיב יוצמה  עדימ לש ךרעה תא בשחל ךרוצ שיו ,םינתשמ תורבח לש םייקסעה םילדומה ,הלא תוביסנב

 .ידיתעה ויווש חכונ ,ןתינש לככ ,םג אלא יוושכעה וכרע לשב קר אל

 ,םהירבדל .)100 'מע( "רתויב חינזהו ימלוגה עדימה וליפא...בושח עדימה לכ עדימה ןדיע"ב יכ םינעוט םיבתוכה

 אמגוד .רתסנ ןיידע ךרעה בורו טלוב  ףקשמ אוהש ךרעה ןמ ןטק קלח קר :ןוחרקכ עדימה לש ךרעה לע בושחל שי

 הדימב הענוהש ,2020 יאמב תימלועה לטניא תרבחל תילארשיה טיבומ תרבח לש  הריכמה תקסע איה תינכדע

 KENNETH CUKIER ,לאמשמ ;VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER ,ןימימ :םירבחמה

 

 

 The Economist ךותמ
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 הרובחתב שומישה ילגרה לע ףוסאתו תפסוא ,הפסא "טיבומ"ש עדימה תא בלשל לטניא לש ןוצרה ןמ ,הבר

   11.היליעפמ תולהנתהו ,תירוביצ

  :תורבחל ךרע רצוי ףסאנש עדימ םהב םיירקיעה םיינורקעה םיביתנה תא םירקוס םירבחמה

 ,לשמל .הליחתכלמ עדימה דעונ ןהל ולאמ תונוש תונבות ץלחל ידכב )DATA REUSE( עדימב רזוח שומיש .1

 תויללכ תומגמ רתאל ידכב ,דידבה שופיחה ךילהת םייתסהש רחאל שופיחה יחנומב רזוח שומיש

 .הייסולכואב

 תטלוב המגוד .עדימב ינשמ שומיש רשפאל ידכ ,ופוסיא תעב )EXTENSIBLE DATA( עדימה תכראה .2

 ימוליצ ליבשב לגוג תרבח הליעפמש תינוכמה ידי-לע השענש עדימ לש ידממ-ברה ףוסיאה איה וז השיגל

STREET-TV. ימוקימ ומכ עדימ תורמוש םג אלא ,תועסונ ןה ןהב תובוחרה תא תומלצמ קר אל תוינוכמה 

 .רוזאב "יפיוו" תותשר לש תומשו ,סא .יפ.י'ג

 ינד טקיורפ ,לשמל  )DATA FUSION( תושדח תונבות ץלחל ידכב םידרפנ םינותנ ירגאמ ינש לש  ךותיה .3

 רתאל תוסנל ידכב הנידמב םידיינ םינופלט ילעב לש עדימה קרמנדב ןטרס ילוח עדימה רגאמ ךותיה ללכש

      .תוצובקה יתש ןיב היצלרוק

 ,לודג שרפהב ,תיברמ"ש םגה .הנידמה תויושר ידי לע ףסאנש הזכ דוחייב ,)OPEN DATA( עדימ תשגנה .4

 שחרתמ םינקירמא םיחרזא לש םהיתולועפל עגונב לצונמו ךרענ ,ףסאנש עדימה לש בחרנה ףקיהה לש

    12"יטרפה רזגמה

 עדימה תא רוביצל שיגנהל שי היפל )המבוא לשממ ימיב דוחייב הדדחתהש( המגמל םלוק תא םיפרצמ םיבתוכה

 ,תיתריצי הבישחו תוחיתפ תשרדנ ותוא תוצמל ידכב ,םלוא .וב םולגה ילכלכה ךרעה תא תוצמל ידכב יתלשממה

 תוצמל תפסונ ךרד .ולש ךרעה תא תוצמל ידכב יקסעה רזגמה םע הטאד גיבה תא קולחל הנידמה לע וז השיג יפל

 ימ ,עדימה ירגאמב קיזחמ ימ הרורב הנבה :עדימה לש "ךרעה תרשרש" לש קיודמ חותינ איה הטאד גיבה תא

 .הטאדמ הנושארבו שארב תכרדומש היאר ךותמ לעופ יקסעה רזגמב ימו ,ותוא תוצמל תיבושיחה תלוכיב קיזחמ

 תועמשמ .תישילשה הצובקה אקווד איה וזה תרשרשב ךרעה ברימ תא הקיפמש הצובקה יכ םירובס םיבתוכה

 ימוחתב תויחמומ תיילעו תוטלחה תלבקו רקחמ יכילהתב ישונאה טופישה תדירי איה וז תואיצממ הלועה תחא

  .םינותנה יעדמ

 ןדבוא לש תולאש םללכבו הטאד גיבה ןדיע ומע איבמש םינוכיסל תוסחייתהב רפסה תא םימתוח םירבחמה

 תידיתע תוליעפ תוזחלבש הנכסה דוחייבו תורבתסהו הקיטסיטטס לע תונעשה לש יתרבחה טקפאה ,תויטרפ

 יותיפה ןמ םיריהזמ םירקוחה ,ףסונב .רבע יסופד לע ססבתהב )ררחושמ ריסא לש - םזיביסיצר - תודעומ ,לשמל(

 אל הרוצב םיחתונמ ,םיטומ תויהל םילוכי ,םיריכזמ םה ,םינותנה לכ .דבלב םיירפסמ םינותנ לע תונעשיהבש

   .רוקחל םיסנמ ונא התוא העפותה לש יתוהמה דממה תא ראתל אלש םייושע :לכמ רומחהו הנוכנ

 

11 Engadget. comIntel buys transit app maker Moovit to advance its mobility ambitions,  ,Fisher Christine 
https://www.engadget.com/intel-mobileye-acquires-moovit-mobility-185110875.html 

122013, 10, December , Brookings InstitutionPaul R. Pillar, “Big Data: Public and Private”,  
https://www.brookings.edu/opinions/big-data-public-and-private/ 



 
 

 7 

  .הלעמ הטאד גיבהש םירגתאהו םיישקה םע דדומתהל םינוויכ המכ םיעיצמ םירבחמה רפסה לש ןורחאה וקלחב

 םיסופד יפל קר ולעפי אל םדא ינב יכו ישפוח ןוצר שי םדאל היפל היארה לע רומשל בושח יכ םיריכזמ םה

 סיסב לע ,םדאל עגונב הטלחה לבקל תשרדנ תכרעמש םירקמב דוחייב יטנוולר הז .תיטסיטטס וחתונש םימדוק

 ,ףסונב .ישפוח ןוצרל בחרמ ריתומ אל לכה וזחי םימתירוגלא ובש םלוע .טפשמ תיבב ומכ ,רבעב ותוגהנתה

  ענמיהל ידכ םיריהנל הטאד גיבה תא םידבעמש םימתירוגלאה תא ךופהל ךרד אוצמל שי יכ םידדחמ םיבתוכה

 םהש תחא ךרד .)תוטלחה תלבקל םג ,ךשמהבו( חותינל יזכרמה ןונגנמה היהת "הרוחש הספוק" וב בצממ

 םימתירוגלא תעל תעמ ונחביש תוינפ ירסח  םירקוח ,םימתירוגלא ירקב לש עוצקמ תריצי איה הילע םיעיבצמ

 ינוגראל הרורב תיתוכאלמ הניבב ודבעל תלוכיהו הטאד גיבה תובישח .םהלש תופקתו קויד אדוול ידכב

 ינותנ יפ לע םישנא ןיב םיעגמ ףושחל כ"בשה לש תולוכיה לש הנורוקה רבשמ ביבס הפישחה .םינושה ןיעידומה

  .תומייקה תולוכיה לש ןוחרקה הצק קר יאדווב איה םהלש םינופלטה לש ןוכיאה

 םינוויכ המכ קר עיצא .תולאש לש הכורא הרוש הלעמ ןיעידומה תדובע ןיבל רפסה לש תונבותה ןיב שגפמה

  :םיירשפא

 תרגסמכ ץמאל יואר םאה ?יניעידומה עוצקמה תא םיספות ונא וב ןפואה תא תונשל ונילע םאה ,תישאר

 ימדקאה םוחתה אוה עדימה יעדמ .עוצקמה תא ןיבהל ךרדכ עדימ לש יטרואיתה םלועה תא תיגולודותמ

 הז םלוע לש רתויב תמדקתמה הרזגהש תויה 13.עדימב שומישו רוזחיא ,ןוסכיא ,ףוסיאב קסועה יעוצקמהו

 תאז .עדיה םלוע לש םייקסע םיחנומב יניעידומה השעמה לע בושחל יואר םאה ,םיקסעה םלועב הארנכ היוצמ

 ןבומב םג ,לבא ?רתויב םייכרעה םה הטאד גיבמ תונבות וא יפיצפס עדימ הזיא :םיעצומה ןיבוטה לש ןבומב םג

 יפיצפסה םוקמה תא רתאל ךכ ךותבו ,תיקסע ךרע תרשרשכ יניעידומה השעמה לע בושחל ונילע םאה :יכילהתה

 גיבה םוחתב ליבומה אוה יטרפה רזגמה יכ הנבהה ילוא  ?קובקב יראווצ רותיא וא ?רתויב ברה ךרעה רצונ וב

 רבשמ םע תודדומתהל הטאד גיבב )לארשי ללוכ( תונוש תונידמ ושעש שומישה ךא ,הנשונ הנבות איה הטאד

 לע תססובמה הלועפו דוביע ,ףוסיאב תיזכרמ הנדוע הנידמה המכ דע ונל ריכזה םינורחאה תועובשב הנורוקה

 ,ךכ וא ךכ .היפכ יעצמא ליעפהל - תויטרפה תורבחה ןמ הנושב – תוכמסה תא הל שיש םושמ ולו  ,תאז .עדימ

 הב ,לארשי ומכ הנידמב דוחייב – תוימואלה ןיעידומה תוכרעמ יכ הארנ אל ,יקסעה רזגמה לש ותובישח תורמל

 קלח ןה תוימואל ןיעידומ תוכרעמ .יקסע סותאל ןהלש סותאה תא וכפה - יטננימוד דאמ יאבצה ןיעידומה

 ,םינוגראה ידעי – יטרפה רזגמל ירוביצה תורישה ןיב םיידוסיה םילדבהה חכונ .ירוביצה תורישה ןונגנממ

 וא תולוכי תויניעידומ תוכרעמש חוטב אל - םייטנוולרה ןיינעה ילעבו   ,םמצע תא םינממ םה הבש הטישה

  .ןכ תושעל תוכירצ

 ללכ לש חותינה תא ליבוהל םיאתמה ילכה אוה הטאד גיבה םאה הלאשה תלאשנ יגולודותמה דבורב ,תינש

 םאה לבא ,רורב אוה לכסמ ןיעידומל הטאד גיב לש ךרעה ,רומאכ ?תוקסוע ןיעידומה תוכרעמ םהב םימוחתה

 תלבק יכילהת לש תוטלחה הזחי 14יגטרטסא ןיעידומהש תוטלחהה ילבקממ קלח לש הייפיצל םיאתמ אוה

 
13(3rd  Encyclopedia of library and information sciences . In M. J. Bates (Ed.),Information scienceSaracevic, Tefco   

ed.) New York: Taylor and Francis, 2009, pp. 2570-2585 as seen in:   Association of information science and technology, 
https://www.asist.org/about/what-is-information-science/ (accessed May 12, 2020)  

  :האר הלא תורדגה ביבס םינוידה ןמ קלחו יגטרטסא ןיעידומ לש תונוש תורדגהל  14
 , 2001, 2004, p. 505, John G.Dictionary of Military and Associate TermsUnited States Department of Defense, 

Intelligence: The Intelligence Community's Neglect of Strategic Intelligence, The State of Strategic  , Heidenrich
Studies in Intelligence studies Vol 51(2), 2007; Itai Shapira, Strategic intelligence as an art and a science: creating and 
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 יסופד תא חתנל ידכב עדימ קיפסמ ןיאש דאמ ןכתי  ,בצמה הז םא ?ביריה לש תומצמוצמ תוטילאב תוטלחה

 רבע יעוריאל עדונש עדימב ןניקסע ,עדימ קיפסמ היה וליפא .תיתועמשמ הנבותל עיגהל ידכב תוטלחהה תלבק

 םידקת היה אל תויניעידומה תועתפהה בורל ,השעמל .םידקת םהל ןיאש םיעוריא ןיבהל חרכהב ונל עייסי אלו

   .תיתועמשמ הנבות ץוליח םירשפאמש םימידקת יפלא ויה אלש יאדוובו

 םלועב ,הרואכל .עדימה יחמומ לומ ןכותה יחמומ לש םדיתע תלאש תא הלעמ רפסה ,ינוגראה דבורב ,תישילש

 תא תוצמל דציכ עדיש ,הטאד שיא אוה תוטלחה ילבקמל עייסל שרדנש יזכרמה עוצקמה לעב ,הטאד גיב לש

 יחמומל ןכות יחמומ לע שגדמ ינוגריאה רבעמה  .התוא תוזחל ףאו תואיצמה תנומת תא ןיבהל ידכב עדימה

 רבסה(  םויה לבוקמכ ןכותה החמומ ידי לע השענש יתביס חותינמ רבעמ לש יגולודותמ יוניש ףקשמ ,הטאד

 )"עוגיפל ההובג תוריבס תרצוי ,יביסרגא ימוקמ דקפמ םע תשגפנש ,םיינוציחו םיימינפ םיצחל תרוש" :ומכ

 ,םישגפנ הילוח ירבח השימח םא" :ומכ חותינ (  הטאדה החמומ ןומא ןהילע תויצלרוק ךרד תואיצמה תנבהל

 רקחמה תוכרעמ בור לש תיתרוסמה הדמע ןמ יוניש והז .)"עודי וניא ,ךכל קיודמה םזינכמה .עוגיפ שחרתי

 ברימ תא תושידקמ ןדועו "ביריה לש ושארל סנכיהל" ץמאמה תא אקווד םינש ךרואל ושיגדהש יניעידומה

  .יתוהמה ןכותה דומילל ןיעידומה ירקוח לש הנכהה

 יואר ,םחותינו םתומיכ ,םינותנב דקוממש הזכל ךפוה ,יניעידומה םלועה הז ללכבו ,םלועהש  לככ ,םוי לש ופוסב

 HOW TO READ( האירקה תונמא לע רפסב .םולב ןלא ,לילעב ינתומכ-יתלב הגוה לש וירבדל רוזחל ילוא

AND WHY( הנובתה אצמית ןכיה ךא .יפוסניא ןפואב ונתושרל דמוע עדימ" :2000 תנשב רבכ םולב ההת?". 

 .הבושתה לש ראתמה יווקמ קלח טטרשמ יאדווב ךא ,םולב לש ותייהתל אלמ הנעמ ןתונ וניא רקסנש רפסה
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