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לשמכ סיילפ רטבוwaze :תילארשיה תונשדחה תמליד
 לכ תא שממל ןתינ אלש אוה סיילפ רטב ןולשיכוwaze תחלצהמ חקלה
 תנבה ךות םיבלשב הרבח תונבל בושח רתוישכ ,ךרדל האיציה םע ןוזחה
תוחוקלה תויפיצו קושה תולבגמ

 רטב תרבחש דועב .ולא םימיב תילארשיה תונשדחה תריזב שחרתמה תא חתנל ןיינעמ
 יטגרנא דיתעו לודג ןוזח םע תונורחאה םינשב םינותיעה תורתוכ תא השבכש ,סיילפ
 התריכמ םע חלצומ גשיה תמשורwaze תרבח ,קוריפ יכילהב תאצמנו תססוג ,חיטבמ
 .לגוגל רלוד דראילימכב

 םה .יביטקרטא ינשדח חותיפב םלועה תא תונשל םולחה אוה תורבחה יתשל ףתושמה
 תולוכיה תא ולצינ ןהיתש ךא ,ךרד תוצרופ תויגולונכט אלו שדח עדמ ואיצמה אל םנמא
 הרשפאש היצרגטניאל ואיבה תיתריצי תיתכרעמ הייאר תוכזבו תומייקה תויגולונכטה
תשעותמה הייסולכואה ברימ לש םוי םויה ייחל תורבחתמה ,ךרד תוצרופ תוכרעמ תיינב
 .םלועב

 תוינידמב תובלתשה תוכזבו ,הכרד תליחתב דוע לודגה ןוזחה לע הזירכה סיילפ רטב
 לש רידנ יוביגל התכז ,קלדהמ הרובחתה םלוע לש ותולת רורחש לש םיימואלה דעיבו
 לע רפסה יבתוכ דעו הנידמה אישנמ לחה ,ונלוכמ ימואל יוביגו הלודג הרבחמ םיפסכ
 רטב לש התולהנתה תא םינחוב םא .רגניז לואשו רוינס ןד לש פא טראטסה תנידמ
 קבוחו יביסרגא קוויש ךרעמ םע ,ןוממו ביצקת תלבגמ אלל טעמכ הלעפ איה סיילפ
.700-מ רתוי הכרצ לעופב ,ךרדל תאצל ידכ הפוקב הל ויה רלוד ןוילימ500 .םלוע

 םע סויגב הכישמהו ,2009 תנשב רלוד ןוילימ12 הכרד תליחתב הסייגWaze תרבח
 לועפתה תלוכיו תונכתיהה תחכוהל ןויסינה תריבצו חותיפה ךילהת תומדקתה
 ןוילימ67-כ וידחי ,2011 ףוסב רלוד ןוילימ30-ו2010-ב רלוד ןוילימ25 ,יביטקפאה
ונלש ראדרל תחתמ תיטקרפו הענצב השענ קושל הרידחהו חותיפה לוהינ תליחת .רלוד
 לש חותיפהו טפצנוקה תחכוה םע ושענ םיפסונה םיסויגה ,לודגה םלועה לשו לארשיב
 לולכש ךות תונכתיהה תחכוהל טולייפכ לארשיב ולעפ םה .תכרעמה לש ינשה רודה
הכפה איה .)קושה( םישמתשמהמ ולביקש רזוח ןוזיה תרזעב הברה ,החותיפו תכרעמה
 תובוגת לש דימתמ ףוסיא י"ע חותיפה ךרעממ קלחל טעמכ תכרעמה ישמתשמ תא
.םינומהה תמכוח לש ןוויכל התנפ םצעבו ביגהל םישמתשמל תולוכי תניתנו

 לע דומלל הרידנ תונמדזה .םימיהדמ ןוזחו ףועמ ,המזוי ,ןויער היה תורבחה יתשל
 ןיינעמ ןכלו תוימזי תורבח לש ןולשיכה וא החלצהה םצע לע םיחקל קיפהלו םילדבהה
 ,ןוזח תזרכה אלל ,םיפסכ תלבגמבו תועינצב הלעפש )waze( הרבחה אקוודש תולגל
 ןפוד אצוי העקשה רזחה תתל םגו םולחה תא שממל החילצה ,םלועה תא תונשל
 הרהצה תחתו םיפסכ תלבגמ אלל הלעפש )סיילפ רטב( הרבחהש דועב ,םילעבל
 ורשוא הב תוריהמהש הארנ .םיישקל העלקנ "םלועה תא הנשנ ונחנא" לש תבייחמ
.ךופה וליפא ילוא ,רתוי םילק םייח הרבחה ילהנמל ושע אל םיפסכה

 ףסכהש הארנכ .רתוי החילצה תיסחי םיבאשמה טעמ םע ,רתוי העונצה הרבחה אקווד
 םע ולאכ חטב ,תונטק תורבח רוועל לולע ןוממ ףדוע ילוא .החלצהל יטירקה זרזה וניא
 יש תמגוד הסונמו יטמזירכ םזי ןהירוחאמ רתתסמשכ םגו ,תומוצע תוילבולג תופיאש
 בייחש תיסחי עונצ ביצקת םע הליחתהשwaze לש הקלחב לפנ דבעידב ןורתיה .יסגא
 םזיה תמועל תושרדנה תומאתה עצבלו קושל בישקהל התוא וצליאש םיפסונ םיסויג
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.תירוקמה וכרדב ונוזח שומימב זכרתה עגר ותואמו םוכסה אולמ תא לביקש

 חותיפ יבבס המכ תבייחמ ,תיניצר תילבולג תירחסמ תכרעמ תיינבש ,רבתסמ דוע
 ןויערה תולבגמ םע תודדומתה ירחא תגשומ הלודגה החלצהה ,םירקמה בורבו
 .תירחסמ תכרעמל םלולכשו האצמההו

 ןויערה לש יקסעה ןוזחהמ תונוש תוירחסמה תוכרעמה ,תוחלצומה תורבחה תיברמב
 היה סיילפ רטבל .תירחסמ תיתבשחמ תושימג בייחמ תואיצמה םע שגפמה .ירוקמה
 ןויסינו היצטפדא לש חרכה היה אלו ירוקמה לדומה לע שקעתהל ידכ ףסכ קיפסמ
 התייה ,הסיסבב חותיפה ךרד ,waze-ב .תיקסעה הביבסה תושירד םע תונתשהל
 ףסונ סויגל השיגה .תיקסעה תולהנתהה תא הרבחה הדמל םהמ ,תוחוקלה ףותיש
 .לארשיב הדשה ייוסינו תונכתיה תחכוה ירחא קר התשענ

 תוחוקלה תונוכנ ומכ סיילפ רטב לש םיישקה תא םיריבסמה םיפסונ םיחקל םנשי ,ןוכנ
 יקפס םע תורשקתה תללוכה תכרעמה תובכרומו קוריה תבוטל תויחונה לע רתוול
 ןתינ אלש אוה חקלה ,רומאכ לבא ,"ןוה תוללוז" הניעטה תודמע תמקהו ,תוינוכמה
 םיבלשב הרבח תונבל תעדל אוה בושח רתויו ,ךרדל האיציה םע ןוזחה לכ תא שממל
 סויג לדומ ףידעש איה תירקיעה הנקסמה .תוחוקלה תויפיצו קושה תולבגמ תנבה ךות
 תוביוחמ םע שארמ קנע תעקשה ינפ לע קושה דומילו תומדקתה ךות ,םיבלשב םיפסכ
 .ימלוע ךרד ץרופ ינשדח ןוזח שומימל

 לאומש דסומב תיתיישעת תוניוצמל זכרמה םוחת שארב דמועו ריכב רקוח אוה בתוכה
ןמאנ
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