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 ךופהל הלוכי םיתורישב תונשדחה"
"םימלעתמ לארשיב ךיא- אוצי ףנעל
 תילכלכה תוליעפהמ75%-כ םיווהמ םיתוריש ,ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומ לש רקחמ יפ לע
 תאצמנ לארשי ךא ,החימצו אוצי עונמכ הרכוה םיתורישב תונשדח■ תוחתופמ תונידמ לש
םוחתב רוגיפב

 הניא איה םלוא ,יתועמשמ החימצ עונמכ םלועב תרכומ םיתורישב תונשדח
 רקיעב ךמותה ,ת"מתה דרשמב ישארה ןעדמה ידי לע טעמכ תכמתנ
 ריבעהש םיאצמימ רחאל ,תוינידמב יוניש ןחבנ הנורחאל .םירצומב תונשדחב
.ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומ ןעדמל
 רזגמש ןוויכמ" יכ עבוק ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומ הנורחאב ךרעש רקחמ
 תללוכה תילכלכה תוליעפהמ80%-70% ןיב ענה לודג קלח הווהמ םיתורישה
 לש החימצב יטננימודה רזגמה היהי אוהש הפוצמוOECD-ה תונידמ לש
 הכימתל ,ןומימ תוינכותו תוינידמ םוזיל בושח ,דיתעב תויברעמה תולכלכה
."םיתורישה םוחתב הלועפ יפותישלו רקחמל ,תורבחב
 תואצות הניהתש הפוצמ םיתורישב תונשדחה םוחתב תוינכותלו תוינידמל
 לע ועיפשיו ,תורבחה רובע םיחוורב לודיגלו ןויריפב לודיגל וליבויש ,תורישי
 םיתורישה רזגמ םויה דע .החוורב ,הקוסעתב ,רתוי בר עפשב הרבחהו רוביצה
 אל בור יפ-לע תונידמ .תונשדח דודיעל תוינידמב תיזכרמ הרטמ הוויה אל
 ינרצייה רזגמה ןיב תונשדח דודיעל תויתלשממ הכימת תוינכותב תוניחבמ
 וחתיפש תונידמ לש לדגו ךלוה רפסמ שי ,תאז תמועל .םיתורישה רזגמל
."םיתורישב תדקמתמש תונשדח תוינידמ
 רצותהמ םיעבר השולש טעמכל םימרות םיתוריש ,תוחתופמה תולכלכה בורב
 רבדל גוהנ לארשיב םג ,תאז םע .המוד לארשיב בצמהו ,הקוסעתהמ85%-לו
 תונשדחב הכימתהו ,הישעתה םוחתב רקיעב יתלשממ דודיעב תונשדח לע
 ,תעבוק רקחמה לש תיזכרמה הנקסמה .תמייק הניא טעמכ םיתורישה םוחתב
 וחתופש םיתורישה לש אוציילו םודיקל תולעופ רבכ םלועב תובר תונידמ יכ
 ושבוגי לארשיב םגש בושח .הז ךרוצל תונווגמ הכימת תוינכת תושידקמו ןהב
 ןומימ הצקויו םיתורישה רזגמב תונשדח םודיקו דודיעל תוינידמו תוינכת
 תנמ לע ,םיתורישה םוחתב הלועפ יפותישלו רקחמל ,תורבחב הכימתל
 ראשל תיסחי ההובג תוריהמב לארשיב חמוצש ,רזגמב תונשדחה תא תולעהל
.תילארשיה הישעתל תיסחי םגו םלועה
תיבה דיל תונשדח
 הנווכה ירפ ןניא ןה םלוא ,ונביבס אוצמל ןתינ םיתורישב תונשדחל תואמגוד
 יפלא לע תונעל תעדויש ,תילאוטריו הגיצנ שי לארשי האקיאל .תיתלשממ
 הבושת תוינשב תפלוש איה ,לאוש אוה .הרבחה רתאב הנופ לכל תולאש
 וא ,תבותכ ,יאלמב םירצומ ,םיפינס לש החיתפ תועש הז םא ןיב ,רגאמהמ
 ךלהממ קלח איה תילאוטריווה הגיצנה .הבכרהו ןונכת לע תויעוצקמ תולאש
.לארשיב ללוכ ,היפינס לכל תימלועה הרבחה הסינכהש תורישב תונשדח
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 דוע תויהל םהלש חוקלל םורגתש תונשדחה תא שפחל םיכישממ האקיאב
 חוקלשכ .)SMS( םינורסמה תייגולונכטב התוא ואצמו ,תורישהמ הצורמ רתוי
 ,ןויצל ןושארב ףינסל עיגהל ךיא לאושש שקמ לע ץחולו בכרהמ רשקתמ
 ,טווינ תייצקילפא( זייול קניל ללוכ ןורסמב הבושת ול תחלוש דימ תכרעמה
.שדוחב תוינפ יפלא המכ הפיקמ םינורסמה תטיש .)ק"א
 תרשקותמ תוחפ איה םלוא ,השדח האצמה הניא םיתורישב תונשדח
 קוניזה .הילאמ הנבומכ טעמכ התוא םילבקמ ונחנא ןכל ,םירצומב תונשדחמ
 ססובמ ןורחאה רושעב הרבחב ירוביצה ןיינעבו לפא לש קושה יוושב ,תוריכמב
 דופייא תמגודכ ינשדח רצומ יבג לע חוקלל םיתוריש חותיפ לש לדומ לע
 .רתויב הבוטה הרוצב חוקלה תא תרשי המ שארמ תופצל ןויסנ ךות ,דפייאו
 ,IBM איה םיתורישב תונשדחה תובישח תא הניבהש הרבחל תפסונ המגוד
 תוריכמ םוחתב תכמות תוליעפכ בושחימ יתוריש םוחתל םינש ינפל הסנכנש
 תשיכרב םירלוד ינוילימ תואמ תונורחאה םינשב העיקשמ הרבחה .םיבשחמה
.עדימ ןוסחיאל ןנע יתוריש ןהב ,תוריש תונתונ תורבח
 םייתעבגב לסרפוש ףינסב .תיבה דיל םג תויהל הלוכי םיתורישב תונשדח
 םירצומה תא ריבעמ ןכרצה .ימצע תורישב תופוק עברא לש לולסמ חתפנ
 בצקב יולת וניאו ,תשרה יוות וא ,יארשא סיטרכ תועצמאב םלשמו ומצעב
 חוקלהש ןיתמהל ךירצ וניא אוהו םיעצבמ ול םיפחוד אל ,יאפוקה לש הדובעה
.ןילוח תחיש םייסי וינפלש
 ,ןידה יכרוע הלא הריד םינוק ונחנאשכ .רבע לכמ ונתוא םיפיקמ םיתוריש יקפס
 ,םילכירדא הלא םיצפשמ ונחנאשכ ,ןובשחה יאור הלא קסע םיחתופ ונחנאשכ
 ונחנא ןוינקל םיצפוק ונחנאשכו תוריית יתוריש םילבקמ ונחנא םישפונ ונחנאשכ
 םילבקמ ונחנאGPS-ב םיטוונמו םיגהונ ונחנאשכ .רחסמ יתוריש םילבקמ
 ונחנא ,הדובע וא רודיב יכרצל טנרטניאב םישלוג ונחנאשכו ,ןייוול יתוריש
.תרושקת יתורישב םישמתשמ
 לש רקחמה שארב הדמעש ,ץג הנפד תרמוא ,"םיתורישה ביבס םייח ונחנא"
 ינזרב הלאו קינכוב יפיצ ,לגס דרו וכרעש ,ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומ
 תא רקס רקחמה .ת"מתה דרשמב ישארה ןעדמה תכשל ףותישבו התייחנהב
 ת"מתה דרשמב ישארה ןעדמל ץילמהו םיתורישה םוחתב תונשדחה תובישח
 לש םיתוריש תויהל םילוכי הלא" .ההובג רתוי הברה העקשהב ותוא חתפל
 ,ךוניחו תואירב ומכ םיירוביצ םיתוריש וא ,חוטיבו םיסנניפכ יקסעה רזגמה
 תרושקת יתוריש ומכ חא םינשב ועראש םיינכפהמ םירבד לע רבדל אלש
 רצותה רועיש תוחתופמה תונידמה בורבש ,ךכב אטבתמ הז .ןווקמ רחסמו
.הפיסוה ,"םינשה ךרואל לדג םיתורישל סחוימה
החימצה לש היינשה לגרה
 לע רקחמה ץילמה םיתורישב תומנשדחב ןעדמה תעקשה תלדגהל ףסונב
 יתוכיא ישונא ןוה חופיט ;יתלשממה עויסה ינייפאמ ועבקי ויפלש רקס תכירע
 דודיע ;םיתורישה רזגמ לש םינושה םיפנעב םישרדנה םירושיכה לעב ,ןמוימו
 יאשונב יטרפה רזגימהו םייתלשממ םיפוג ,רקחמ תודסומ ןיב הלועפ יפותיש
 קוזיח ;היגולונכטו עדמ יזכרמל םיתוריש תורבח רוביח ;םיתורישב תונשדח
 שמתשהל תוטונ ןניא הלאש ןוויכ ,םיתוריש תורבחב טנטפ תנגהל תועדומה
 רזגימב תונשדחל יתלשממ שוקיב תריצי ;ינחור ןיינק לע הנגה ךרוצל םיטנטפב
.עציהל המצע המיאתמש תיתלשממ תוינידמב קובדל םוקמב םיתורישה
 ילארשיה קושה יבגל ת"מתה דרשמ רובע טיולד תרבח רבעב הכרעש הדובע
 ץועי ,ינוחטב ץועי ,תיאופר תוריית ימוחתב אוציו החימצל לאיצנטופ התהיז
 םירקחמו המראפה םוחתבו קט-ייהב חותיפו רקחמ ,םימדקא םידומיל ,יאלקח
.םינילק
 קשמב םיתורישה רזגמ לש וקלח לע רקחמה תובקעב הנקסמה" ,ץג ירבדל
 לש רתויב לודגה יזכרמה רזגימהמ ומלעתיש ,תויהל לוכי אלש ,איה
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 ,והיז םינש המכ ינפל .תויתלשממ תוכימת תונווכמ אל וילא אקוודש ,םיתורישה
 תייגולונכטל העיגה הכימתה בור ,תילארטינ התיה הכימתה תוינידמשכש
 םימוחתל תוכימת טוונל הלשממה הלחה ךכמ האצותכ .תרושקתהו עדימה
 הביבס ,םימ ,תיתרוסמ היישעת תמגודכ ,תובישח וא לאיצנטופ ילעב םיידוחי
."םיתורישל עיגהל ךירצ וישכע .היגולונכטוננו
 תחימצ ססבתת הילע תפסונ הביצי לגר הלשממה תשפחמ תונורחאה םינשב
 םיבינמ תיתרוסמה הישעתב החימצ םדקל היצמאמ .קט-ייהל ףסונב ,קשמה
 היושע םיתורישה םוחתל רוקרזה תיינפה .חיטבמ וניאש בצקב םילד םילובי
 ואצמי םא דחוימב ,החימצה לש הינשה לגרה תא וב שפחל הלשממל םורגל
 תמקהל תינכתב ושענ רבכ םינושאר םידעצ .רזגימב אוציה תא דדועל םיכרדה
 תכרתשמ לארשיו ,םיקיפסמ םניא הלא םלוא ,ץראב םיסנניפ פ"ומ יזכרמ
 תומדקמש תונשדחב הכימת תוינכתל תיסחי רוחאמ תימואלניב האוושהב
.דנלניפו הידבש ,הינמרג תמגודכ תונידמ
תונשדחה ירוחאמ םירפסמה
 םלועבו ,קשמ וא קסע לש תילכלכ החימצל בושח עינמ חכ תבשחנ תונשדח
 תניחבב ,לארשיב .תויתורחתב קוניזה חכונל ,הדדחתה התובישח ילבולגה
 איה האצוההמ200937% תנשב יכ ,תוארל ןתינ פ"ומל תימואלה האצוהה
1%-מ תוחפו פ"ומ יתורישו בושחמה יתוריש יפנעב62%-ו היישעתה יפנעב
 ,תוריית יתוריש ,ראשה ןיב ,םיללוכ םירחאה םיתורישה יפנע .םיפנעה ראשב
 תייאר ,הסדנה ,תולכירדא ,תרושקת ,הלשממ ,ץועי ,הרובחת ,הלבוה ,םיסנניפ
 ,בושחימ ,ךוניח ,רוביצ יסחיו םוסרפ ,הרימש ,ןיד תכירע ,םדא חכ ,ןובשח
 רחס ,בושחימ ,תונויקנו הסיבכ ,יפוי ינוכמ ,תוירפס ,רוויד ,יאנפ ,תואירב
 ,רמול ןתינ ,הלא םיפנעב תונשדחל הינפ ןיא דוע לכ .יקסע ץועיו ימואלניב
.זבזובמ םהלש לאיצנטופהש
 עויס לכ אלל טעמכ חתפתה אוהו ,ילארשיה קשמל יזכרמ םיתורישה רזגמ
 ותנוכתמב יתלשממה עויסה לש המורתה יבגל הבשחמ ררועמ ןותנ ,יתלשממ
 יקסעה רצותה .ךמתנ רזגימ תוחתפתה לש המילב וא ,החימצל תיחכונה
 ינוילימ290,976 לע דמע2009 תנשב םיתורישהו רחסמה יפנעב לארשיב
 אצמנ הז רועיש .קשמב רצותה ךסמ65% הוויהו )2005 יריחמב( םילקש
 .2009 תנשב65%-ל1999 תנשב60%-מ ןורחאה רושעב היילע תמגמב
 ךסמ62% םיווהמ םייסנניפה תודסומהו םייקסעה םיתורישה יפנע ,הז ךותמ
 לארשי ינותנ ,תימואלניב האוושהב .םיתורישהו רחסמה יפנעב רצותה
 יפנע לש המורתב לודיג לש תימלועה המגמל המוד המגמ לע םיעיבצמ
 הנורחאה הפוקתב לודיגה רועיש לארשיב תאז םע .ג"מתל םיתורישה
.תורחא תונידמל האוושהב דואמ יתועמשמ
 םיחתפנש םיתורישה םוחתמ םיקסע לש תיסחי םילודגה םיפקיהה תורמל
 תנשב ,)ףלא33-כ ורגסנו ףלא43-כ וחתפנ2010-ב( הנש לכב םירגסנו

-ו ,יקסעה רזגמב םיתורישהו רחסמה יפנעב םיקסעומ ןוילימ1.189 ויה2009
 ירוביצהו יקסעה םיתורישה יפנעב םיקסעומה ללכ .ירוביצה רזגמב ףלא956
 יפנעב םיקסעומה רפסמב לודיגה רועיש .קשמב םיקסעומה ךסמ76% היה
 יפנעב6% תמועל19% היה2009-ל2004 ןיבש הפוקתב םיתורישה
.הפוקת התואב היישעתה
 םיתורישב םה םיקסעומה תיברמ יקסעה רזגמב םיתורישהו רחסמה יפנעב
 םיקסעומה רועיש .)31%( םינוקיתו ינועמק ,יאנוטיס רחסמבו )34%( םייקסע
 .םייקסעה םיתורישה יפנעמ27% וניה פ"ומה יתורישו בשחמה יתוריש יפנעב
 המוד לארשיב םיתורישה יפנעב הקוסעתה רועיש ,תימואלניב האוושהב
.OECD-ה תונידמ לש עצוממל
 תמקוממ לארשי ,קנזה תורבח לש תושיכר תוללכנ םיתוריש אוציבש ףא
 אוצי2010 תנשב .תוחתופמה תונידמב םיתוריש אוצי לש המישרה תיתחתב
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 תורוחס לש ללוכה אוציהמ32% הוויהו רלוד ןוילימ21,983 היה םיתוריש
 ,)םיתורישה אוצי ךסמ קלח םיווהמה( םייקסע םיתוריש אוצי .קשמב םיתורישו
 יפנע ידי-לע עצובמ ונממ60%-ו ,2010 תנשב רלוד ןוילימ15,125-ב םכתסה
 םיתורישה יפנעב לארשי לש אוצייה2008 תנשב .בשחמ יתורישו פ"ומ יתוריש
 תאצמנ לארשיש הארמ הז דדמב תימואלניב האוושה .רלוד דראילימ24 היה
.הנש התואב המישרה תיתחתב
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