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 םירבדה ירקיע

 תחא לש תוסנתהו הדימל ךילהת ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה הוויל םינורחאה םישדוחב

 ."השדחה הרגש"ב םג הדיחיב םמשייל היהי ןוכנש ,הנורוקה תפוקתמ םיחקל תודוא ,ן"מא תודיחימ

 .יניעידומ ןוגראב קוחרמ הדובעה אשונ היה הדימלה דקומ

 :ןניה אשונב ולעש תויזכרמה תונבותה

 איה םא הלאשל רשק אלל ,תרזובמ הדובעב ךרוצה םע דדומתהל םיכירצ ןיעידומה ינוגרא .1

 ."תיבהמ" תעצבתמ

 .הירחא עיגתש הרגשה תפוקתל םג שדח סוחיי בצמ םינוגראה רובע הרצי הנורוקה תפוקת .2

 תא תיבטימ הרוצב ץמאל תנמ לע הנעמ םהל תתל שיש םיידוחיי םינייפאמ ןיעידומה ינוגראל .3

 וא יולג עדימב דוקימ תמגוד ,םשייל ןתינש םייטנוולר םינונגנמ םימייק .תרזובמה הדובעה

 .יאשח קלחו יולג קלחל תומישמ לוציפ

 ,קפסמ אל ךא ,בוט סיסב םיווהמ םינוגראב םימייק רבכש תרזובמ הדובע לש םילדומה .4

 ךותמו תכשוממ הפוקתל קוחרמ תוליעפ תבחרה רשפאל ךירצ ינכדע לדומ .השדחה הרגשל

 .ץוליאכ אלו ,הריחב

 לע םלוכ םיססובמה ,תויונמדזה לש תולוכשא העברא םינוגראה ינפב הביצמ קוחרמ הדובע .5

 .יולג עדימב שומישה תבחרה

 ילאיצנרפיד תויהל ךירצ השדחה הרגשב תרזובמ הדובעב םינוגראה לש תויוסנתהה ךשמה .6

 לוהינו הדיחי התוא ךותב וליפא םינדיקפת ןיב תונוש ,הדימלו הכרדהב דוקימ – גרודמו

 .ןמז ךרואל תומאתה וב עצבל ידכ יונישה ךילהת

 :םה ,ולא תונבותל םאתהב ,ונידי לע ונמוסש ךשמהה ינוויכ

 .םימוד תוליעפ ינייפאמ תולעב תודיחי ןיב רבצנש עדיה ףותיש .1

 רקחל ןוכמה תחת ,םינוגראה רובע ינוציח עדי תשגנהו ףותישל עובק ןונגנמ תיינב .2

 .ןיעידומה לש היגולודותמה

 

 
 .הלשממה שאר דרשמב םיריכב לוהינ ידיקפת אלימ ,ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב ריכב רקחמ תימע 1

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 רסח ןווגמבו ףקיהב קוחרמ הדובעב םלועבו ץראב םיבר םינוגרא וסנתה םינורחאה םישדוחה ךלהמב

 תואיצמה יצוליאמ דאמ ועפשוה םלועבו ץראב ןיעידומה ינוגרא םג .הנורוקה תפגמ לשב ,םידקת

 .םישדחה םיאנתל הדובע יסופד ומיאתהו וסינ ,ונחב ךכמ האצותכו

 םע ףתושמ תוסנתהו הדימל ךילהת ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב ונמייק וז הפוקת ךלהמב

 התואב הרגשב הדובעה יבגל הנורוקה תפוקתמ דומלל ןתינש םיחקלב דקמתהש ,ן"מא תודיחימ תחא

 הדובע לש רגתאה היה ךילהתב בל תמושת ספתש םייתועמשמה םיטביהה דחא ,יעבט ןפואב .הדיחי

 .יניעידומ ןוגראב תרזובמ

 שדח רגתא וניא םג אוהו ,ןבומכ ,םייניעידומ םינוגראל קר ידוחיי וניא תרזובמה הדובעה רגתא

 אל ודדומתה ףאו חטשב וא םיקחורמ םינקתמב םיתעל םיסורפ ולא םינוגרא לש םידבוע ןכש 2,ירמגל

 – וז הפוקת לש םיידוחייה םינייפאמה ,תאז םע דחי .םוריח יבצמב םידרשמל העגה תולבגמ םע תחא

 םיעובקה םירגתאה םע בולישב – ונממ םיעפשומה םידבועה ףקיהו שדחה בצמל רבעמה לש תוידיימה

 דצל שדח גוסמ תובכרומ םינוגראה רובע ורצי ,המינפ תנווכומ הדובע לש םילגרהו עדימה לע הנגה לש

 .תושדח תויונמדזה לש עפש

 ,ן"מאב תודיחיה תחאמ השקבל ךשמהבו ,הבריקו העונת תולבגמל יפצהו הנורוקה רבשמ תליחת םע

 ןמזה חווטל םג הנורוקה תפוקתמ קיפהל ןתינש םיחקל חסניו דמליש ,ףתושמ הדימל תווצ םקוה

 .השדחה הרגשה ימיל ןהו ינש תוצרפתה לג לש תורשפא תארקל הנכהכ ןה – קוחרהו ינוניבה

 ,םיבלש רפסמ ללכ הדימלה ךילהת .ןוכמהמ םיתימעו הדיחיהמ םיניצק רפסמ ללכ ףתושמה תווצה

 הדיחיה לש תישעמ תוסנתה ,םוחתב ורבצנש תונבותו עדי ףותישל תוילאוטריו תושיגפ תרדס םהיניב

 שגפמו םיינוציח םיריכב םילהנמו םיחמומ לש תואצרה ,"תיבהמ" וא "קוחרמ" ועצובש תומישמב

 .הדיחיה ילייח לכ תופתתשהב םכסמ ילאוטריו

 ינייפאמ תולעב תורחא תודיחיל םג עייסל תולוכיש ,הז ךילהתמ ונדמלש תונבות שש גיצא הז ךמסמב

 .םימוד הדובע

 תיבהמ הדובע אקווד ואלו תרזובמ הדובע :1 רפסמ הנבות

 םידרשמב – םייזכרמ םידרשממ קר אלו תרזובמ הרוצב ןמזמ רבכ תודבוע םלועב תובר תורבח

 הדובע יללחמ ,תועיסנ וא תוסיט ידכ ךות קוחרמ רוביחב ,םיפתושו תוחוקל ידרשמ ךותמ ,םיקחורמ

 .דועו תיבהמ ,םיפתושמ

 תוסנתהה התייה הנורוקה תפוקת ,ןיעידומה יפוג םהבו ,םיבר םינוגרא רובע ,תאז תורמל

 "קוחרמ הדובע" גשומה ןיב בוברע םיתעל לח םקלח לצא .קוחרמ הדובעב הנושארה תיתועמשמה

 םידבועהמ רכינ קלח וריבעהו ,וז הפוקת ונייפאש תולבגמהו םיאנתה לשב תאזו "תיבהמ הדובע" ןיבל

 דובעל ךישמהל ושרדנ תיבב ורתונש םידבועה לכ אל ,םירבדה עבטמ .תיבה לא דרשמהמ תחא תבב

 .תויעוצקמ תומישמ לע הפוקת התואב

 
2 Rand Weinbaum, C., Chan, A., Stanley, K.D. & Schendt, A. (2018). Moving to the Unclassified. 
.https://bit.ly/3au3UuIfrom:  . RetrievedCorporation 
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 םינוגרא ,םיקסע רובע הביצמ איהש םירגתאהש ךכ לע עיבצה קוחרמ הדובעה םלועב תומגמה חותינ

 היגולונכט ,לועפת ,לוהינ לש םירגתא תרציימש ,תרזובמה הדובעה םצעמ לכ םדוק םיעבונ םידיחיו

 3.תינוגרא תוברתו עדימה לע הנגה ,תשרדנ

 ,יתרבחה וא יתחפשמה רגתאה תמגוד ,ולא לע תפסונ הבכש הווהמ תיבהמ הדובע לש תובכרומה

 הלולע איה ,תאז םע .הרשכה ךילהת ומילשה אלש םידבוע לש וא ריעצ םדא חוכ לש קוחרמ לוהינ

-יכרריה-יניעידומ ףוגל תוידוחיי ןניא ךא ,ןמצעשכל תויתועמשמ ןהש תודוקנל םג ןוידה תא טיסהל

 ןוכנ הרגש תופוקתל םייטנוולרה תונורתפהו םירגתאה תא תיבטימ הרוצב ןיבהל ידכ ,ךכיפל .יאשח

 םוקממ וא תיבהמ תעצבתמ איה םא הלאשל רשק אלל ,תרזובמה הדובעה רגתאל רקיעב סחייתהל

 .רחא

 שדח סוחיי בצמכ הנורוקה תפוקת :2 רפסמ הנבות

 ידכ םישקה םינמזה תא רובעל ךרוצה לע ורבידש ימ ויה ןיידע רגסה תפוקת לש םינושארה תועובשב

 יכ רהבתה הרהמ דע .)תואירבה דרשמ לש םידדוב םימוסרפב קר עמשנ ןידעש חנומ( "הרגשל רוזחל"

 םגו תיתרבח ,תילכלכ ,תיתואירב – תובר תוניחבמ הנשיה הרגשל המוד היהת אל השדחה הרגשה

 4.הדובעה תביבס תניחבמ

 םידבועה יכ הריהצהש ,"רטיווט" טנרטניאה תיקנע תמגוד ,וז הניחבמ תוינוציק תואמגוד םלועב ןנשי

 לכמ וא בורמ ודרפנש קנע תורבחו ,ךכב םיצפח םניא םא ,םלועל םידרשמל רוזחל םיביוחמ םניא

 קנעה תורבח לכ טעמכ השעמל .)Liveperson – ןהבש הנורחאה( תרזובמ הדובע תבוטל ןהלש ן"לדנה

 חווטל תיזכרמ הדובע תנוכתמכ תיבהמ הדובע בוליש לש תוינכדע תוינידמ לע וריהצה תורחאה

  Siemens.5-בו Google -ב ומכ ,קוחרה

 תרבעה הז ללכבו ,בורקה דיתעב הדובעה תנוכתמב םייתועמשמ םייונישל םיכרענ ירוביצה רזגמב םג

 תושיגפ םויקל תרכינ הפדעה ,ןיילנואל הלשממה ידרשמו םיירוביצ םיפוג לש םיתורישהמ רכינ זוחא

 עבקש 6,ץולחכ היגולונכטהו עדמה דרשמ( תלצופמ הדובעל הלשממ ידרשמ לש רבעמ ,קוחרמ םינוידו

 תיבהמ הדובע לע חישל רתוי הבר היצמיטיגלו ,)דרשמב עובשו תיבב עובש – תולוספקב הדובעל רבעמ

 םרט דוע תומייק ויהש ,אשונב תומזוי זוריזל קוח תועצה ידכ דע ,הדובעה עובשמ ילרגטניא קלחכ

 .הנורוקה תפוקת

 תרזובמ הדובעל רגתא םיווהמה םיידוחיי םיביכרמ שי ןיעידומה תדובעל :3 רפסמ הנבות

 םג רוציל םילולע ךא ,םינוגראה לש המצוע רוקמ םיווהמ ןיעידומה תדובע לש םייזכרמה םינייפאמה

 םינייפאמה .םירחא םיפוגב המצוע התואב םימייק םניאש ,תרזובמ הדובעל םיידוחיי םירגתא

 :םניה וניהיזש

 
3uring Dorking Wemote Ristancing and Docial Sbout Aeveal Rtudies SRobinson, B. (2020, Apr. 4). What 
.https://bit.ly/2CsFIMQ: . Retrieved fromForbesCoronavirus.  
4here? Te Btill Sill it Wffice, Oack to the Bo Gime to TK. (2020, May 16) When it's  ,Putzier &D.  ,Mattioli
.https://on.wsj.com/3aoNnsc: Retrieved from .Wall Street JournalThe  
 .https://sie.ag/2CuRnef :ךותמ רזחוא .2020 ילויב 16 ךיראתב הרבחה רתאב המסרופ תונותיעל סנמיס לש העדוהה 5
 הד .תולוספקב הדובעל רובעיש ןושארה יתלשממה דרשמה :תיבהמ יצח – דרשמהמ יצח .)ילויב 13 ,2020( .ר ,ןמכיוג 6

 .https://bit.ly/30WKPyb :ךותמ רזחוא .רקרמ
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 תונימזל היפיצהו תינוגרא היכרריה תמגוד םיביכרמל ונסחייתה הז ןייפאמ תחת – תויתמישמ -

 עוציבל תוביוחמה םג ומכ ,ךכל םישרדנ םניא תורחא תורגסמב םידבוע םהב םינמזב םג םידבועה

 .םיישקה תורמל ןמזב המישמה

 תפדעה לש ןבומב ןהו יניעידומה ח"יצה לש ןבומב ןה ,תישיאה תולהנתהה ןבומב ןה – תויאשח -

 .םיינוציח תונורתפ שופיח ינפ לע ןוגראה ךותב תונורתפ שופיח

 עדימ תוכרעמו ,תונגומו תורוגס תותשרב םהילע הנגה םיבייחמה – םיידוחייה עדימה תורוקמ -

 .תוינוציח ןנע תוביבסב ףילחת שי ןלוכל אלש תוידועיי

 תולתמ ענמיהל ךרוצהו םינוגראה תוליעפב ההובגה ןוכיסה תמר הז ללכבו – תוירחאה תשוחת -

 .המישמה שומימ תבוטל םיינוציח םינונגנמב

 ,ךכל רבעמ .יטנוולר-אלל הנעמ לכ ךופהתש ,םהמ תומלעתה עונמל הדעונ הלא םיביכרמ לע העבצה

 םניאש םיידוחיי םייגולונכטו םיילועפת ,םיילוהינ ,םייתוברת תונורתפ םישרודש םינייפאמה םג הלא

 .ושבוגיש תונורתפה תוכיא תכרעהל סיסב םיווהמ ךכיפלו ,םירחא םיפוגל םישרדנ חרכהב

 דוקימ םיללוכ םהו ,תואבה תונבותה יתש תרגסמב םבורב וגצוי הלא םיידוחיי םינייפאמל םינעמה

 קוחרמ הדובע לש רקובמו גרודמ שומימ ,הנעמ םויה םילבקמ םניאש םיכרצל יולג עדימ יוצימב

 לש הכינחהו הטילקה יבלשב רבכ הדימל תומישמ בוליש ,יבחור "ילאיצוס" ךלהמ ץומיאמ תוענמיהו

 םחתמה ךותב םירחא ידי לע המלשהו םחתמל ץוחמ עצוביש קלחל תומישמ לוציפ ,םישדח םידבוע

  .ךרדה ךרואל ולש המאתה תבוטל ךילהתה לש רודס לוהינו
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 ןיעידומ ינוגראב תרזובמ הדובעל םימייקה םילדומה תולבגמ :4 רפסמ הנבות

 ,)תיבהמ אל םא םג( תרזובמ הדובעבו קוחרמ הדובעב ןויסינ שי םיילארשיה ןיעידומה ינוגרא ללכל

 ,תאז רואל .ההובג תומיצעב וא עובק ןפואב וליפא םיתעל ,וזכ הדובע תמייקתמ םהב םילדומ םנשיו

 .םיילאיצנטופ ךשמה ינוויכ יבגל םהמ דומלל ןתינש םיחלצומ םימייק םילדומ רפסמ םנשי

 לש םיעצבמו חטש תדובע ,םוריח תותעב תרזובמ הדובעב בר ןויסינ ,רתיה ןיב ,םיללוכ הלא םילדומ

 דע הנורוקה תפוקתב ורבצנש תויוסנתהו דרשמל ץוחמ תעצובמ הדובעה לש הבור ןהב תובר תודיחי

 .תולבגמ תחת קוחרמ הדובע לש םיבלושמ םילדומ תלעפהב הכ

 :םימייקה םילדומה בור לש תויתועמשמ תולבגמ יתש רוכזל שי ,הז בושח ןויסינ דצל

 קלח קרו םירצק ןמז יקרפל תוכשמנש וא ץוליא לש האצות ןניה וללה תויוסנתהה לש ןבור ,תישאר

 השדחה הרגשה .האבה הצירטמה יבג לע ןהלש גוויסב תאז תוארל ןתינ .הרגשב תומייקתמ ןהמ ןטק

 .םיכורא ןמז יקרפ וכשמייו הריחב לש האצות ויהיש םינעמ תבייחמ

 ,תולגרומ ןניאש תודיחי ללוכ( יבחור ןפואב הדובעל םאתומ וניא וללה םילדומהמ דחא ףא ,תינש

 ןמז קרפל וא ןטק הדימ הנקב םידבועש םילדוממ רבעמה .)םירוגסה םינקתמל ץוחמ הדובעב ,לשמל

 אדוול ידכ תכשמתמ הדימלו הרקב ,תומאתה בייחמו ילאיווירט וניא הבחר הסירפב לדומל רצק

 .תויביטקפאו החלצה

 ףא NSA-הו ,לארשיל תידוחיי הניא ןיעידומ ינוגרא לע הפגמה תעפשה יכ הז רשקהב ןייצל יואר

 ןתינ םהב םירוזא תוהזל ותרטמש ,תודיחי-הצוח תווצ תועצמאב םייקמ אוהש הדובעל יולגב סחייתה

 תוליעיה תרבגה תא בויחל ןייצ NSA-ה םג ,תובר תויחרזא תורבח ומכ 7.קוחרמ הדובע םשייל

 לע תיבהמ הדובע רשפאת אל תונכוסה ,חווידה יפ לע .תושיגפ ןיב םידבוע לש רבעמב ןוכסחמ האצותכ

 ,היישעתהו יחרזאה בחרמה לומ שממ לש תונמדזה קוחרמ הדובעב האור ךא ,םיגווסמ םירמוח

 
7. Retrieved C4ISRNETork at the NSA? Wmpacted Iandemic PHow has the . A. (2020, Aug. 8) ,Eversden 
.https://bit.ly/2DXnW53 :from 
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 ,רבייסה תנגהו רקחמה ימוחתב עייסל םילוכי ךא םיאתמ ינוחטב גוויס םהל ןיאש םימרוג לומ תוברל

 .םימייק ח"שק יריצב ףתושמ דומיל ךילהת תבחרהל חתפ ךכב שי .לשמל

 )דבלב יולג עדימ לע המגדה( תרזובמ הדובעב תויונמדזה ןומיס :5 רפסמ הנבות

 תונורתי םג םנשי ,ןיעידומה ינוגרא לש םירוגסה םימחתמה ךותמ האיציבש םירגתאה דצל

 יכ איה שומיש ונישע הב הדובעה תחנה .םות דע םתוצמל ידכ ,םתוא ןיבהל בושחש תויונמדזהו

 .דבלב יולג עדימ לע תוססובמ ןושאר בלשב ויהי ולא תויונמדזה

 לע הנורחאל ופומש יפכ ,תולוכשא העברא תחת תיסחי הסג הרוצב וללה תויונמדזהה תא דחאל ןתינ

 8:תיאקירמאה ןיעידומה תליהק לש קוחרמ הדובעל תויורשפאה תא ונחבש םירקוח ידי

 םימיוסמ קוסיע ימוחת רובע .םימייקה םייניעידומה םיח"יצה תבוטל עדימה תורוקמ תרשעה -

 .םינוגראה רובע דאמ הובג ךרע ילעב םניה ותוכיאו ופקיהש - ירקחמ וא ירחסמ – יולג עדימ םייק

 תאז תוארל לק .ידוחיי עדימ רוקמכ ןהו םילשמ עדימ רוקמכ ןה יוטיב ידיל אובל לוכי הז ךרע

 ,םייפרגואיג ,םיילכלכ םינותנ תמגוד ,"םייסאלק" ןיעידומ יח"יצ םניאש םימוחתב דחוימב

 .ןיעידומה תליהק תא םג שמשל תויושעה תולוכי חימצה ירחסמה ךרוצה םהבש ,דועו םייתרבח

 תוצרא ידי לע הנורחאל הרשואש םיירחסמה ןייוולה ימוליצ תייצולוזר רופיש איה תינכדע אמגוד

 9.תירבה

 תניוצמ סוחיי תדוקנ םיווהמ ןיעידומה ינוגרא לש םניאש תולוכיו עדימ ,ךכל רישי ךשמהב -

 אל םיגווסמ תורוקמ ףידעהל םיטונ ןיעידומ ינוגרא .תוינוגרא-םינפה תולוכיה דוקימלו הכרעהל

 וא םסויגב ךורכ היהש ישוקה חכונ םג אלא ,רתוי ההובג תויהל הרומא םתונמיהמש םושמ קר

 תורכיה .תיחרזאה הביבסב םג תומייק תוהז וא תומוד תולוכיש דועב ,לגרה לשב וא ,םחותיפ

 ,רתוי םירקיה ,םייאשחה םילכה תאו תורוקמה תא דקמל רשפאל היושע ולא תולוכי םע הבוט

 יבחרב וחתופש תולוכיה ללש איה ךכל תינכדעה אמגודה .רחא הנעמ ןיא םהבש רעפה ירוזאל

 ולא תולוכי .הנורוקה תפגמ תוטשפתה לע ףקיה בחר יחרזא עדימ תגצהו ןוניס ,דוביעל םלועה

 םילכהמ תושירדה דוקימלו םישרדנה םלגה ירמוח תרדגהל תניוצמ סוחיי תדוקנ תווהל תולוכי

 .םיליבקמה םייניעידומה

 ,יתוכיאו "לוז" יניעידומו יעדימ סכנ ןוגראל תרציימ תוינוציחה תולוכיה םע תורכיהה תבחרה -

 .רוביצה םע וא יטרפ רזגמ ,הימדקא ,םיפתוש םע עדי חותיפו עדימ יפוליחב ותוא שמשל לוכיש

 תורוקמ תועצמאב גשוהש עדימב שומיש תושעל ישוקהמ רתיה ןיב עבונ הלא םיסכנ לש םכרע

 אשונב ברה יולגה עדימה איה םינורחאה םישדוחב הז םוחתב רתויב תטלובה אמגודה .םישיגר

 הלא דבלמ םיבר םיטביה ול שיו ,תויטירק תרושקת תויתשת לומ הרז תוברועמב ןוכיסה

 ,ינ"מאה עדיה זכרמ לש תוליעפה תנוכתמ איה םוחתב תפסונ תטלוב אמגוד .םייניעידומה

 .תיבהמ הניה וידבוע תוליעפ בורו ,תיחרזאה הביבסב הפגמב לופיטב תואירבה דרשמל עייסמש

 רתויב הובגה ךרעה לאיצנטופ תא גציימש לוכשאה והז ,יתנבהל .ינוגראו ישיא יעוצקמ חותיפ -

 ,םירחא םינווגמ הדובע יכילהתל תפטושה הפישחה םצע .דחאכ םידבועה רובעו םינוגראה רובע

 רישעהל ידכ הב שי תויניעידומ תויגוסב ללכ םיקסוע םניאש עדי ידקומלו תרחא תינוגרא תוברתל

 
8nalysts Aommunity Cntelligence ICan United States  .M. (2020, May 5) ,Stout &J.  ,., HatfieldD ,Gioe
.https://bit.ly/2E9YBEE: . Retrieved fromSecurityIntelligence and National  elework?T 
 רזחוא .וקאמ .לארשי לש ןייוול תונומת לע רוסיאה תא השימגמ ב"הרא :תוינידמ יוניש .)ילויב 21 ,2020( .ע ,ילמרכ 9

 .https://bit.ly/3gZVsWN :ךותמ
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 ןהבש תויפיצפס ןמז תודוקנב קר אלו ,ףטוש ןפואב ולוכ ןוגראה תאו םידדוב םילהנמו םידבוע

 םיכילהת רובע ןוכנ רבדה .ינוציח ןורתפ הרובע שפחמו תיטרקנוק הלאש לע תונעל ןוגראה הסנמ

 םיינוגרא-םינפה חותיפה יכילהתש ולא רובע דחוימב ךא ,יניעידומה םלועב םיבר תועוצקמו

 .םירסח וא םייקלח םהלש

 םייטירק םיביכרמ – תרזובמ הדובעב תגרודמ תוסנתה :6 רפסמ הנבות

 םינורחאה םישדוחב ורצונ 10,ןיטולחל םירזובמ םינוגראכ שארמ ונבנש תויגולונכט תורבחב וליפא

 רשאכש ,ןכ םא ,רורב 11.תינוגרא תורבוחמו הרשכה ,סויג לע שגדב ,םהילע בשח אל שיאש םירגתא

 ,ףתכ לא ףתכ ,תיבולישו תזכורמ הדובעל םיקהבומ תונורתי שי םהבש םייניעידומ םינוגראב רבודמ

 הטישכ וא האלמ תרזובמ הדובע לש ןוויכל יטסרד יוניש ץמאל שיש ןועטל קרס ירבד הלא ויהי

 ידכ דבכה לא לקהמ הדימלו תויוסנתה ךשמה לש גרודמ ךילהת תונבל יוצר ,תאז םע דחי .תיזכרמ

 ךות םהב תוגוהנה תויזכרמה הדובעה תוסיפתל ,המילשמ ,תפסונ השיג חיוורהל םינוגראל רשפאל

 .ךלהמהמ יברמ ךרע תאשה

 :הזכש גרודמ ךילהת שומימל םישגד השולש ונמיס וניווילש ךילהתה ךלהמב

 אל יכ דיעמ קוחרמ הדובעל רבעמהמ ימלועה ןויסינה – הדיחי התוא ךותב םג ילאיצנרפיד ךילהת -

 תועוצקמ ןיב הבר תונוש הנשיו ,תרזובמ הרוצב יבטימ םושייל םינתינ תוליעפה ימוחת לכ

 םירטמרפה לכ תא ןאכ טרפנ אל .תוליעפה ינייפאמל םאתהב ,ןוגרא ךותב םג םידיקפתו

 ךירצש ימינפ חותינל תוסחייתה תדוקנ קר םניה יקסעה םלועב םידיקפתה אליממו ,םייטנוולרה

 תרבח לש בחרנ רקס לע ססובמש ,אבה ףרגהמ םשרתהל ןתינ ,תאז םע .הדיחי לכ ךותב עצבתהל

Slack, ןיבל "םיטסילוס" םיחמומ לש םידיקפת ןיב קוחרמ דובעל תלוכיה תכרעהב ינושהמ 

 .םיקהבומ תווצ ידיקפת

 
 :ולש רתאב אשונב Automatic לשו Wordpress לש דסיימה ,גוונלמ טאמ לש תוסחייתהה תא לשמל ואר10

https://bit.ly/3h2Lkg2. 
11Wall Street The ll. After Areat Go Sork isn't Wemote Rhink Ttart to SCompanies  .C. (2020, July 24) ,Cutter
.https://on.wsj.com/2Y2ZUwh: . Retrieved fromJournal 



 8 

 תוחלצומ אל תויוסנתהלו ,הובג אוה ןיעידומ ינוגראב תועטה ריחמ – רעפ ירוזאל ןווכומש ךילהת -

 תויונמדזה רתוהו יד שי תרזובמ הדובע אשונב אקווד ,תאז תמועל .םדא ייחב ריחמ םג םיתעל שי

 ינש .םחתמל ץוחמ הדובעל םוצע ןורתי שי םהבש םייתימא רעפ ירוזא לומ הדימל יכילהת שממל

 םג םהבו ,)דועו יתיתשת ,יגולונכט ,יגטרטסא( רקחמהו הרשכהה ירוזא םה םיטלובה םירוזאה

 רפסמ ןמסל רשפא הלא םירוזא דצל .תוחלצומ תויוסנתה וניווילש ךילהתה תרגסמב ושמומ

 םיידועיי תורוקממו םיבאשממ דימת םינהנ םניא אליממש ,ןוגרא לכב הכומנ תופידעב םיח"יצ

 .םיינוציח םינעמ לש הניחב םלומ שממלו ,)הבילה יח"יצל םינפומש( "םירקי"

 בור הגרדהב ורסוי האבה הנשה ךלהמבש הווקת ונלוכ – הרגש ימיל םג ןווכומו להונמ ךילהת -

 היצביטומה םג תחפת ןתרסה םע דחיב ךא ,תוסנכתהו העונת יבגל תומייק ןידעש תולבגמה

 תופסונ תויטקרפ תונבות קיפהל תנמ לע .םינוגראב םירוגש םניאש םיכילהתב תוסנתהל

 ,תופסונ תויוסנתה לש ףצר םייקל שי ,םוריח תעל וא "ינש לג"ל קר אלו ,הרגש ימיל תונווכומש

 םירוזיאל תוחלצומ תוימוקמ תויוסנתה ליחניש עובק בויט ןונגנמ שבגלו בושמ ןרובע רצייל

 ק"רומ רדגב ורבצנ רבכש תונורתפהו תויוסנתהה וראשיי ,ךמות ןונגנמ אלל .ןוגראב םיפסונ

 .ךוראה חווטל םהמ םיחוור ספספל םילולע ונאו ,הפגמה תפוקתמ

 ?האלה המ

 לבא ,הכורא ןידע ןיעידומ ינוגראב קוחרמ הדובע לש העובק תנוכתמ תלחה דעו יחכונה בצמהמ ךרדה

 ימי השימחל רבעמה םג .תושרדנ תומאתה ךות םא םג ,עיגי יונישהו ,התנתשה רבכ סוחייה תדוקנ

 תויהל ,ןכ םא ,יאדכ .עיגה אוה ךא ,המ-בוכיעב ולא םינוגראל עיגה םיגחב הממדהל וא עובשב הדובע

 .שארמ ןכומ

 הדובע תוינכת רוזגל וא ,תיתייליהקה המרב אשונב םיחקלה תא םכסל הנווכ התייה אל הז רמאמב

 ידכ תעכ תושעל שרדנש המ תא ,תאז דצל .םמצע םינוגראה ידי לע ועצבתיש ןוכנ ולא – תויטרקנוק

 :ליבקמב עצבל ךירצו ןתינש םידעצ ינשכ גיצא הבוט הרוצב תוסנתההו הדימלה ךילהת תא תוצמל

 תונבותהו ךילהתה תיצמת – םימוד הדובע ינייפאמ תולעב תופסונ תודיחי םע רבצנש עדיה ףותיש

 תינבומ הרוצב רגתאב וקסע םרטש ,תורחא תודיחיל הבוט הלחתה תדוקנ תויהל םילוכי ןאכ וטרופש

 הלוכי םימוד םיכילהתמ תורחא תודיחי לש תונבותה תניחב ,ליבקמב .)לעופב ולומ ודדומתה םא םג(

 ןיב םינושהו םיפתושמה םינייפאמה תנבה לע שגדב ,יחכונה ךילהתב ורבצנש תונבותה תא רישעהל

 הזכ עדי ףותיש ךילהת עצבל ונתנווכב .הל תוידוחייה תונבותל ןהמ תחא לכ וליבוהש תודיחיה

 .בורקב ןוכמה תרגסמב

 לש הנורוקה תפוקתב יווילה ךילהת – ןיעידומה ינוגרא רובע ינוציח עדי ףותישל ךשמה ןונגנמ תיינב

 תאו חרכהה תא ןוכמב ונרובע םג ודדיח ,ןיעידומה ינוגראב םירחא םיכילהת םג ומכ ,הז ךילהת

 המרופטלפ סיסב לע םינוגראה רובע ףסונ עדי "תקרזה" לש עובק ןונגנמ םינוגראה רובע חתפל תלוכיה

 היהי ןוכנ ,דועו רקחמ יתימע ,םיחמומ ,םיצרמ םע םייזיפ םישגפמ ךשמה דצל ,השעמל .תילאוטריו

 רפסמ ליבקמב םיניינעמש בחור יאשונב םיילאוטריו םישגפמ לש העובק השדח תנוכתמ ןוכמב תונבל

 .םינושה םינוגראהמ תודיחי

 לש םוכיסה שגפמב ונשמימש וזל המוד תנוכתמב וזכ העובק המרופטלפ םינוב ונא הלא םימיב

 תסיפת תא השעמל הכלה יוטיב ידיל איבת איהו דאמ תיביטקפא תויהל היופצ וזכ הטיש .ךילהתה

  .םישדחה הרגשה ימיב םג תרזובמה הדובעה


