
תושקב תושגהב   OECD-תונידמ ה ןיב  ישישה  םוקמב  תמקוממ  לארשי 
הייסולכואה לדוגל  סחיב  םיאיצממ  לש   PCT םיטנטפל
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לש הדירי  ףקשמ  הז  ןותנ  הינמרגו . ןפי , דנלניפ , ץיווש , הידוושל , תחתמ  גורידב  תאצמנ  לארשי  שפנ . תושגה ל-100,000   19.9 םיאצממה : יפ  לע 
. דואמ הובג  םוקמב  לארשי  תא  ביצמ  ןיידע  ךא  תנשל 2007 , האוושהב  יסחיה  גורידב  תומוקמ  ינש 

מ-409 לארשיב ב-144% : םימקוממה  םירזה  "פ  ומה יזכרממ  ואציש  תוידוחייה  תואצמהה  רפסמ  לדג  ןורחאה  רושעב  יכ  רקחמהמ  הלוע  דוע 
ךותמ תנשב 2011 כ-27%  וויה  םירזה  "פ  ומה יזכרמ  לש  תוידוחייה  תואצמהה  תנשב 2011 . תוידוחיי  תואצמה   1000- כל תנשב 2000  תואצמה 

. הרז תולעבב  תוידוחייה  תואצמהה  לכ  ךסמ   61%- כו םילארשי   םיאיצממ  לש  תוידוחייה  תואצמהה  ללכ 

ךומנ תמקוממ  ךא  תיאופר , היגולונכט  םוחתבו  תרושקתהו  עדימה  תויגולונכט  םוחתב  הובגה  יסחיה  המוקימ  לע  תרמוש  לארשי  יכ  הלוע  "ח  ודהמ
היגרנאה םוחת  תא  ההיז  דרשמה   " יכ ירפ  בקעי  ללחהו  היגולונכטה  עדמה , רש  רמא  הז  אצממל  הבוגתב  תשדחתמה . היגרנאה  ימוחתב  תיסחי 
עיצמ הז   ללכבו  המידק , ולוכ  םוחתה  תא  ףוחדלו  םדקל  הרטמב  רקחמ  יקנעמ  ןתמב  לחהו  הנוילע  תימואל  תובישח  לעב  םוחתכ  תשדחתמה 

". םוחתב ךרד  ץרופ  רקחמל  רלוד  ןוילימכ  לש  סרפ  דרשמה 

שארב הדמעש  ןמאנ , לאומש  דסוממ  ץג  הנפד  ירבדל ד"ר  ןמאנ . לאומש  דסוממ  ץפח  רימאו  קל  ןרע  ד"ר  ץג , הנפד  ידי ד"ר  לע  ךרענ  רקחמה 
ךלהמב תיתועמשמ  היילעב  תאטבתמה  תורז , תורבח  תבוטל  תילארשי  היגולונכטו  ינחור  ןיינק  עדי , לש  תרבוגו  תכלוה  הגילז  תמייק  : " רקחמה

תיתאצמהה תוליעפה  לכ  ךס  ךותמ  תווהמ  ולא  תואצמהש  חתנבו  לארשיב  םירזה  "פ  ומה יזכרמ  לש  תוידוחייה  תואצמהה  רפסמב  םינשה 
יבגל קימעמ  ןויד  דדועל  םיכירצ   םיאצממה  ךא  םיבר  םיבויח  םיטביה  לארשיב  תוימואל  ברה  תורבחהו  םירזה  "פ  ומה יזכרמ  תוחכונל  תילארשיה .

". ילארשיה ינחורה  ןיינקה  תרימש  יבגלו  "פ  ומה תוינידמ 

שיגמ וב  לולסמ  ימואלניב -  בלשב   PCT תושקב תואצמהה –  םוחתב  תוליעפה  ינייפאמ  חותינלו  רואיתל  רקחמב  ושמיש  םיירקיע  םידדמ  ינש   
וא םיאיצממכ  לארשיל -  םיירוקמו  םיידוחיי  םהש  םיטנטפה  רפסמ  תא  דדומה  תוידוחיי – " תואצמה  ו" טנטפה -  לע  תינושאר  הנגה  לבקמ  השקבה 

דעוימו םיטנטפ  תוחפשממ  עדימ  ךמס  לע  הנבנ  הז  דדמ  םיטנטפל . תושקבה  ושגוה  םהבש  לולסמל  וא  הנידמל  רשק  אלל  טנטפה -  לע  םילעבכ 
. םלועב םינוש  םיטנטפ  ידרשמב  התשגהמ  האצותכ  תחא  האצמה  ןיגב  טנטפל  השקב  לש  הלופכ  הריפסמ  תומרגנה  תויטה  לע  רבגתהל 

: רקחמהמ םילועה  םיפסונ  םיאצממ 

טנטפה  ) םישיגמ לש   PCT תושקבב שפנ ) תושגה ל-100,000   OECD (17-תונידמ ה ןיב  יעישתה  םוקמב  לארשי  המקומ  תנשב 2010  • 
ינותנל 2007. סחיב  גורידב  תומוקמ  העברא  לש  הדירי  הייסולכואה . לדוגל  סחיב  לארשימ ) םרוג  לש  תולעבב 

ירחא הינש  תגרודמ  איה  וב  תיאופרה  היגולונכטה  םוחתב  תורחאה   OECD-תונידמ ה ינפ  לע  יתועמשמ  יסחי  ןורתי  לארשיל  יכ  םיארמ  םינותנה  • 
. ןפיו האירוק  דנלניפ , ירחא  תיעיבר  תגרודמ  איה  וב   ICT-םוחתבו ה דנלריא ,

םישיגמ ידי  לע  תוידוחיי  תואצמה   4,540- כו םילארשי   םיאיצממ  ידי  לע  טנטפל  תוידוחיי  תואצמה  םלועב כ-5,030  ושגוה  תנשב 2011  • 
. םינשה ךרואל  םילארשי  םילעב  לשו  םיאיצממ  לש  תוידוחייה  תואצמהה  רפסמב  יסחיו  יטולסובא  לודיג  לש  הרורב  המגמ  תמייק  םילארשי  .

םישיגמה םיאיצממ   ) םייטרפה םישיגמה  רוטקס  תוידוחייה ; תואצמהה  ללכמ  יקסעה כ-58%-59%  רוטקסה  הוויה  םינשה 2008 ל-2011  ןיב  • 
הוויה םילוח  יתבו  הלשממ  םירתונה –  םירוטקסה  ינשו  ןהמ ; תואטיסרבינואה כ-10%-12%  רוטקס  הוויה 26%-30% ; םמש ) לע  טנטפה  תא 

. תוידוחייה תואצמהה  ללכמ   3%-2%

תואטיסרבינוא שמח  תואצמנ  םיליבומה  םישיגמה  תרשע  ןיב  םילארשיה . םישיגמה  ברקב  תוידוחייה  תואצמהה  רפסמב  הליבומ  עבט  תרבח  • 
. ןוירוג ןב  תטיסרבינואו  ןמציו  ןוכמ  ביבא , לת  תטיסרבינוא  תירבעה , הטיסרבינואה  ןוינכטה , רקחמ - 

םישילש ינש  טעמכ   יכ  הארמ  תיגולונכט  המצוע  יפל  יקסעה  רזגמהמ  תורבח  ידי  לע  ושגוהש  תוידוחייה  תואצמהה  תוגלפתה  לש  הניחב  • 
היגולונכטה יפנע  תיליע . - תברועמה היגולונכטה  יפנעל  תוכייש  עברמ  רתוי  טעמו  תילעה  היגולונכטה  יפנעל  תוכייש  תוידוחייה  תואצמההמ 

. תוידוחייה תואצמהה  ללכמ  תירישעכ  קר  םיווהמ  תיתרוסמה  היגולונכטהו  תיתרוסמ  - תברועמה

1000- כל תנשב 2000  תואצמה  מ-409  לארשיב ב-144%    : םירזה  "פ  ומה יזכרמ  לש  תוידוחייה  תואצמהה  רפסמ  לדג  ןורחאה  רושעב  • 
תנשב 2011. תוידוחיי  תואצמה 

יזכרמ ינפ  לע  רכינ  שרפהב  םיליבומו   Intel- ו ,   IBM,  Sandisk תיתאצמהה –  תוליעפה  תלבט  שארב  םיאצמנ  םירז  "פ  ומ יזכרמ  השולש  • 
תואצמהה לכ  ךסמ  תווהמה כ-39%  טנטפל , תוידוחיי  תושקב  תוחפל 1178  ולא  תורבח  שולש  ושיגה  םינשה 2006 ל-2010  ןיב  םירחאה . "פ  ומה

. וז הפוקתב  םירזה  "פ  ומה יזכרמ  לש  תוידוחייה 
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הלדגה העפשהה  לע  עיבצמ  רקסה  : " רמאו "ח  ודה תא  םכיס  לארשי  - ןב קחצי  לימב )'  ) ףולא פורפ ' עדמה , דרשמב  "פ  ומל תימואלה  הצעומה  "ר  וי
- ןיבה "פ  ומה יזכרמ  לש  העקשהבו  דודיעב  םילארשי  ידי  לע  תושענ  תואצמההמ  תובר  דחא  דצמ  תילארשיה . הלכלכה  לע  היצזילבולגה  לש 

". תורז תורבח  לש  םהידיב  םיראשנ  לארשיב  חתופש  עדיהמ   םיחוורה  ינש   דצמ  ךא  לארשיב , םיימואל 

לש יקסע , רוטקסל  תוכיישה  ולא  תוידוחייה , תואצמהה  לכ  ךס  ךותמ  תנשב 2011 כ-27%  וויה  םירזה  "פ  ומה יזכרמ  לש  תוידוחייה  תואצמהה  • 
. הרז תולעבב  דחא ) ילארשי  איצממ  תוחפל  יקסע , רוטקס   ) תוידוחייה תואצמהה  לכ  ךס  ךותמ   61%- כו םילארשי , םיאיצממ 

וא השיכרמ  האצותכ  תוימואל  בר  תורבח  תקזחל  תוילארשי  תורבח  תקזחמ  תוידוחיי  תואצמה  תוחפל 1,361  ורבעוה  םינשה 1990 ל-2010 , ןיב  • 
. םירזה "פ  ומה יזכרמ  לש  וילופטרופה  לכ  ךסמ  תווהמ כ-13.4%  ולא  תוידוחיי  תואצמה  תוילארשי . תורבח  םע  גוזימ 
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