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  היגולונכטלו תונשדחל ןוזח

 2030 הפיח

 ססא ביני

 

 ריצקת

 םירושעה ינשב ולחה תומיאתמ תויתשתב רוסחמו הייסולכוא שדוג ,םיצאומ רויע יכילהת חכונל

 היגולונכטה תריזב .םייגולונכט םילכב שומישה תא םלועב תונוש םירעב עימטהל םינורחאה

 להנמ יכילהת תורציימה ,תוינברוא תומזיו תונשדח ,עדימו עדי לוהינ תולוכי ווהתה תימלועה

 תוצאומ ןה םג ,תיחרזא תופתתשהלו תוברועמל תוררועתה תוארל ןתינ ליבקמב .םימדקתמ

 ידבכ םירגתא דועו ,הנורוקה רבשמ ,םילקאה רבשמ ,םיצאומה רויעה יכילהת .םייגולונכט םילכב

 תולהנתה תא לעייל ידכ ,םירעב תונשדחו היגולונכט םודיקב תוציחנה תא םידדחמ ,לקשמ

 הפוקתה יכרוצל הנעמ תתלו םיבשותל תורישה תאו ,תונושה ויתורזגנ לע ,ימוקמה לשממה

 .םיאבה תורודה יכרוצלו

 

 עקר

 ונא תינוריע תונשדחב .תושדח תולהנתה יכרד םיבייחמה םירגתא המיע האיבמ תינרדומה תעה

 איה היגולונכטה .םישדח םילכו תונבות תועצמאב תויתשת וא םיכילהת לעייל םישקבמ השעמל

 ,רתוי הבוט הרקב תרשפאמ היגולונכטה .הלא לועיי יכילהתב שמשמה םיבר ינימ דחא יעצמא

 המאתהו יוניש תלוכי ,יטרפל ירוביצ רזגמ ןיב הלועפ יפותישל תורשפא ,רתוי הריהמ הסירפ

 .םינתשמה םיכרצל רתוי הבוט
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 תחא היעב ןורתפל םיתיעל .ןותנ יפרגואיג רוזאב תויעבה תא לקהל תינוריעה תונשדחה תרטמ

 ךוסחל ,תודיינ יעצמא ןווגמ רוציל לוכי ריעב םכח הרובחת רודיס :לשמל ;תויבחור תוכלשה שי

 לש תוחוכה בוליש ךותמ תרצונ תונשדחה .)תיביטרופס תוליעפ דדועלו תויפסכ תואצוהב ,ןמזב

 ,םיימוקמ העד יליבומ ,םייתרבח םיליעפ ,םיקסעה ילעב ,םיבשותה :ריעב םינוש "םינקחש"

 ןיב רוביחה תא רשפאמ ינוריעה לשממה .ינוריעה לשממהו םינוש הלשממ יפוג ,תותומע

 ,םהיתונוצר תאו םהיכרוצ תא הפממ ,םיבשותה םע רישי רשקב דמוע ,בצקתמ ,ךמות ,םימרוגה

 רידגהל ןתינ ,םינוש םירקחמ רואל .תינוריעה תונשדחה חותיפב חתפמ דיקפת אלממ ןכלו

 ללוחל םתרטמש םישדח תונויער תצמאמה ,תיביטקאורפו תנווכמ תולהנתהכ תינוריע תונשדח

 .ינוריעה בחרמב יתוכיאו יתומכ יוניש

 

 .ריעה לש היגולונכטלו תונשדחל ןוזחה תא הדובע תינכתלו תורטמל טורפל איה הז ךמסמ תרטמ

 לדומה לעו ריעה לע תועיפשמה תוילבולגו תויצרא ,תוירוזא ,תוימוקמ תומגמ לע ססובמ ןוזחה

 ןונגנמ איה ריעה הז לדומ יפל .)City as a service( "תיתוריש ריע" ,ץמאל םישקבמ ונאש

 דימתמ גולאיד להנתמשכ ,רתוי םיליעיו םימאתומ םיתורישו תויתשת םיבשותה-תוחוקלל עיצמה

 ןיב הרופ הלועפ ףותיש לע תססבתמ ןאכ תגצומה הדובעה תינכת .היבשותל ריעה תלהנה ןיב

 בושחמה ךרעמ ךרד ,תיטפשמה הקלחמהו הייריעה ל"כנמב לחה ,םינושה םיינוריעה םימרוגה

 םורתל םייושעה םירחא םימרוגו םיפוגבו םיינוריע םידיגאתב הלכו לועפתה להנמ ,ינוריעה

 .םישקבתמה םייונישה תחלצהל

 

 ןוזחה

 םיכילהתו םילכ תעמטה תועצמאב ,םיינוריע םיבאשמו תויתשת תחבשהו ינוריעה ןונגנמה לועיי

 לקהל ,םתוברועמ תא דדועל ידכ םיבשותה םע ילטיגידה קשממה קוזיחו ,םייגולונכטו םיינשדח

 .םהייח תוכיא תא רפשלו םיינוריעה תורישה יכרעמ םע םהיעגמ תא
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 :הלאה םיבלשה תא לולכי םיינשדח םילכב יוניש תריצי לש הדובעה ךילהת

 ;םתדימלו םתנבה ,םיכרצה יופימ .1

 ;תונקסמ תקסהו םינושה םינתשמהו םינותנה חותינ .2

 ;יוניש תריציל םיבשותהו םיינוריעה םימרוגה ללכ ןיב הלועפ ףותיש .3

 ;יונישה םושייל םיפתושמ הלועפ יכרד תאיצמ .4

 .תונקסמ תקסהו הרקב .5

 

 

 תויזכרמ תומישמו תומגמ

 ןפואב םירצומו םיתוריש ןתמל םיילטיגיד םילכב שומיש – )Digitization( היצטיגיד .1

 הייפיצ איה התועמשמ ."םכח ינוריע לוהינ" תארקנ היצטיגיד תינוריעה הסיפתב .ןווקמ

 .םיילטיגיד םיתוריש תועצמאב )תוחוקל( םיבשותה םע הרישי תרושקתל

 .תוטלחה תלבק ךרוצל עדימ חותינו ףוסיא – )Data Oriented( עדימב שומישו תושיג .2

 .םינותנ יססובמ םיינוריע םיכילהת םדקלו תוטלחה לבקל איה הרטמה

 יבטימ לוהינ איה לעה תרטמ – )Innovation Methodologies( ךילהתכ תונשדח .3

  .תינוגרא םינפ תונשדח יכילהתל הרופ רכ ןתמו םיינוריעה םיפוגה ללכ ןיב םאותמ

 יכילהתו ץאומה רויעה – )Innovation Infrastructure( תוינשדח תויתשת .4

 ,בויב ,הפשא יוניפ ןוגכ( תויזיפ ןה ,תושדח תויתשת חינהל םיבייחמ תינוריע תושדחתה

 .)רוביצ ףותיש ,תויצקילפא ןוגכ( "תוכר" ןהו )למשח

 ןיינע לעבו ףתוש ,חוקל אוה בשותה – )Customer Oriented( תוחוקלה תסיפת .5

 .תינויח םהב ותוברועמ .םיינוריע תונשדח יכילהת םודיקב
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  תיזכרמ המישמ המגמ

 בשות סיטרכ תריציו הייריעל בשותה ןיב תילטיגיד רשק תכרעמ תעמטה היצטיגיד

 ךילהתב אצמנ רבכש ,ןושאר בלש .ול םידוחיי תובטהו עדימ ליכמה ,ילטיגיד

 .ריעה יבשותל הינח תובטה תכרעמ אוה ,חותיפ

 תושיג

 שומישו

 עדימב

 ;תוטלחה תלבקל ילככ תומייקה עדימה תוכרעמבו עדימב שומישה תבחרה

 תקפהו םויכ ריעב תולהנתמה תויוליעפה לע )םינותנה סיסב( עדימה חותינ

 וישכע תואצמנה תוכרעמ יתש רבכ וחתופ .ןחותיפו ןמודיק ,ןלועיי תבוטל תונבות

  .הנשה ךלהמב ונייפואי תופסונ תוכרעמ .הצרהב

 תונשדח

 ךילהתכ

 .הייריעה ךותב תונשדח יכילהת תעמטה .1

  .ריעב תויגולונכט תעמטהל חקופמו רדוסמ ,דיחא ןונגנמ תיינב .2

 תויתשת

 תוינשדח

 .תוינוריע תוכרעמ בויטל תויגולונכט תויתשת תעמטה

 תסיפת

 תוחוקלה

 .םיינוריע םיכילהתו םיטקיורפ םודיקל םיפתוש םיבשותה היפלו השיג ץומיא
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 תונשדחה ירגתא
 .םיירשפא םימסחו םירגתא םיפיצמ תוינשדח תויגולונכט תעמטה לע םיססבתמה יוניש יכילהת

 :םימסחהמ םידחא הנמנ ,הלועפ ףותישו ןמז תשרוד איה המלו העמטהה הכורכ המב ןיבהל ידכ
 

 הכירצמ תושדח תויגולונכטו תונשדח יכילהת לש העמטה – ינומימ-ילכלכ םסח  .1

 ןוכסיח סיסב לע תונשדח ירוביצה רזגמה ןמימ יתרוסמ ןפואב .םייביצקת םיבאשמ

 .העקשהה תא ורשפאש ,יביצקת ןועריג סיסב לע וא )תכרעמה תוליעימ עבנש( תויולעב

  .תוילפיצינומ תויושרב תונשדח םודיק לע תושקהל םיכישממ ןומימ יישק םיתיעל

 ידכ .תיאדו החלצה םיחיטבמ םניאו םינוכיסב םיכורכ תונשדח יכילהת – םינוכיסו םייוניש .2

 קלח .ורדגוהש תורטמהמ קלח וגישי אל םה םהבש םיבצמ םג ליכהל שי ,םתוא חולצל

 םיגישמ םה ןיא םהבש םירקמ ליכהל תלוכיה תיינקה אוה הלא םיכילהת תיינבהב בושח

 .םהמ דמול ללככ ןוגראה ךא ,םתרטמ תא

 הדימה לע רתי םיתיעל םינעשנ םייתלשממ םינוגראב – םייטרקוריב-םיינבמ םירגתא .3

 לכעלו ליכהל םישקתמ ןכ לעו ,תויתרוסמ הדובע תוטיש לעו תמייקה היצלוגרה לע

 .םיינשדח תונויער

 ,תונקתו םיקוח יפ לע תולהנתמ תויתלשממה תוכרעמה – םיירוטלוגר-םיינבמ םירגתא .4

 תא ןכו םימזי תובורק םיתיעל עיתרהל םילולע הלא .תושיכרלו םיזרכמל ,םיזוחל םיעגונה

 לש תויעבה ןורתפל עגונב םיינשדח תונויער םשייל המצע תילפיצינומה תושרה ידבוע

 .הלא םימסחל תונורתפ אוצמלו דדועל אוה תונשדח יכילהת ןונגנמ לש ודיקפת .ריעה

 םימרוג ןיב הלועפ ףותישו תוריהב םירסח םיתיעל – ןיינע ילעב ןיב תרושקתב םירגתא .5

 תלוכיב עוגפל לולע הז בצמ .ריעה ירגתא םע תונוכנה תודדומתהה יכרדל רשאב ,ןוגראב

 אלש ,תוירחא רוזיב .םתוא עימטהלו הלא םירגתאל םיינשדחו םייתריצי תונורתפ ןוחבל

 םילולע היד הרורב הניאש םידיקפת תקולחו םייתרבחו םיירוביצ םיפוג ןיב ,הדיפקב ןנכות

  .תונשדח יכילהת לש חותיפו הלבוה ןהו תוטלחה תלבק ןה רוצעל
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 תומימע אוה תונשדח םודיקב םיידיימה םימסחה דחא – תונשדחה תסיפתב םירגתא .6

 תרשוקמ איה ידמ תובר םימעפ .ןיינע רסוחל וא העיתרל הליבומה ,העבט תוהמל רשאב

 ןוידה .םימדקתמ םייגולונכט םילכ חותיפ איה התוהמ לכ וליאכ ;היגולונכטל תידעלב

 איה תונשדח .רבדה ךכ אלש דמלמ )ךמסמה תליחתב עיפוהש( תונשדח חנומב יגשומה

 .הלוכ ריעלו םיבשותל ךרע םירציימה ,םימיוסמ םירצות הגישמ תושרה וכרדש יעצמא

 םיאיצומ םידבועה בור זא יכ .היגולונכט םע תונשדח תיטמוטוא םיהזמשכ ,תרצונ היעבה

 בושחמ תקלחמב תונשדחה אשונ לכ תא הדיקפמ המצע תושרהו ,הנומתהמ םמצע תא

 תא וידבר לכ לעו הכלהכ םיניבמ ןיא רשאכ ,דועו תאז .עדימ תוכרעמ תקלחמב וא

 תונשדחה תא םיספות ,דבלב היגולונכטל ותוא םימצמצמ אלא ,תונשדח גשומה

 םניא םינטק םיבושיי וא רתוי תוינע םירעש תורתומכ ,תורישע םירע לש היגליווירפכ

 ךרוצה תובר םימעפ ,רתוי םילד םיבאשמהשכ אקווד לבא .םמצעל תושרהל םילוכי

 .רתוי לודג תונשדחב

 

 

 הדובעה תוינכת עוציבל םיחנמ תונורקע
 לע וא תוצופנ תוילטיגיד תומרופטלפ לע ,רשפאה תדימב ,םינעשנה תונורתפל תוננווכתה .1

 .תושרל םיידועייו םיידוחיי םיחותיפ

 ךשמה םירשפאמהו )"חותפ דוק"( םיחותפ םיטרדנטס לע םיססובמה םיינכט תונורתפ .2

 .םירחא םימושיי םע םהלש קשממהו םירצומה לש חותיפ

 תוטלחה תלבק ךרוצל ץוח יפלכו םינפ יפלכ םיחותפו םינימז םינותנב לכשומ שומיש .3

 .תורישה רופישו

 לועיי ,םיבלשב םושיי םירשפאמה ,םיירלודומ םיינכט תונורתפ לש םודיקו רותיא .4

 ליכהל ןוגראה תלוכיו העמטה לש םיטביהב ןהו םייביצקת םיטביהב ןה םיעייסמ ;תושימגו

 .יונישה תא
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 רואל תונשדחו חותיפ ,החימצ ךשמה םירשפאמה ,םייגולונכט םיקפס םע םימכסה  .5

 רבועה עדימה תא חטבאל קפסה בייחתי הלא םימכסה תרגסמב .הנתשמה היגטרטסאה

 הדימעמ קלח ןה תויטרפ לע הנגהו עדימ תחטבא .תוידוס לע רומשלו תושרה ןיבל וניב

 .םיבשותה/םישמתשמה לש ןומאו ןוחטיב תריצימו היצלוגר תושירדב

 המצע תושרהש םיכרצל הנעמ תתל ןורתפה לעש איה דוסיה תחנה – ךרוצל הנעמ  .6

 תושרה יכרוצל םתמאתה תדימ יפ לע ורחבייו ונחביי םייטנוולרה םילכה .הרידגמ

 םודיקל הרואכל החטבה םכותב םימלגמה תונורתפ קושב שי םיתיעל .היתושירדלו

 ןהיכרוצל הנעמ םינתונ םה דימת אל ךא ,םתוא שוכרל תותפתמ תויושרהו ,היצטיגידה

 .םייזכרמה

 תונקתבו םיקוחב דומעל שי ,יגולונכט ןורתפ םימשיימשכ – םישרדנ םינקתב הדימע .7

 םליחהלו קמועל םתוא דומלל שי םוחת לכב .עדימ תחטבאו תושיגנ ינקת ומכ ,םיבייחמ

 .םימיאתמ םיקפסו םילכ רותיאב תובייחמ תושירדכ

 הקוזחתלו המקהה בלשל שרדנה העקשהה ףקיה תא ןוחבל שי – תלעות לומ תולע .8

  .ילטיגידה ןורתפהמ תופוצמה תולעותל סחיב תפטושה

 

 

 היצטיגידה םוחתב הדובע תינכת

 הילא ריבעהלו הייריעל בשותה ןיב תיעצמא יתלב תרושקתל תילטיגיד תכרעמ עימטהל :תומישמ

 .םייזכרמ םיתוריש

 

 :הז םוחתב םיטקיורפה

 תימינפ תכרעמ תועצמאב רציימה ,Haifa Cash Back ןונגנמ תלעפה – םינטק םיקסע .1

 םיקסע םודיקמ קלח אוה טקיורפה .הפיחב םינטקה םיקסעה ילעב םע ילטיגיד רשק
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 הרבחה םע תפתושמ הדובע( םהמ הכירצ דודיעו הנורוקה תפוקתב ועגפנש םינטק

 .)תילכלכה

– תחא תיזכרמ תילטיגיד תרושקתל דסמה תא רצייתש תילטיגיד תכרעמ – הינח תובטה .2

One stop shop – סיטרכל ךרדב דעצ .הפיח תייריע לש םיילטיגידה םיתורישה ללכ לש 
 .יאפיח בשות

 יתוריש לכ לש תללכתמ תילטיגיד תכרעמ לש המקהו ןויפא – תורייתל תילטיגיד תכרעמ .3

 .)ח"תפע ;הפיח שפונו תורייתל התומעה םע תפתושמ הדובע( הפיחב תורייתה

 

 

 וב שומישהו עדימל תושיג םוחתב הדובע תינכת

 לע ססובמה חותינ ;תוטלחה תלבקל ילככ תומייקה עדימה תוכרעמבו עדימב שומיש :תומישמ

 .דיתעל יפצ םע הווהב ריעב תויוליעפה ינותנ

 

 :הז םוחתב םיטקיורפה

 ,האורבת תקלחמ םע ףתושמ הדובע ךילהת – עדימ ךרעמ סיסב לע תלוספ יוניפו ןויקינ .1

 קימעמ חותינ ךרענ ,םיבר םינותנ ופסאנ .תלוספה יוניפו ןויקינה יכילהת תא רפשל דעונש

 .תויביטרפוא תונקסמ וקסוהו תומח תופמ וטטרוש ,םהלש

 תכרעמ ונמקה עדימ ףוסיא תועצמאב – תוטלחה ילבקמל םינותנ תגצהל תיפרג תכרעמ .2

GIS הרקבה חולב .תוטלחהה לבקמל התוא האיבמו תואירקה תוליעפ תא תחתנמש 

 תונקסמ קיסהלו תוליעפה תא חתנלו רטנל ןתינ םקוהש )Dashboard( יבושחמה

  .תויביטרפוא
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 )Haifa Cash Back( םיאפיחל ןמוזמ רזחה טקיורפ תועצמאב – תילכלכ תוליעפ חותינ .3

 דסמ רציינו הפיחב םינטק םיקסע לש ןיינעה יזכרמ תאו תילכלכה תוליעפה תא חתננ

 .הלא םיקסעל רוזעיש םינותנ

 

 

 ךילהתכ תונשדחה םוחתב הדובע תינכת

 :תומישמ

 ;תינשדח הבישחו תונשדח יכילהת הייריעב עימטהל .1

  .ריעב תויגולונכט תעמטהל חקופמו רדוסמ ,דיחא ןונגנמ תונבל .2

 

 :הז םוחתב םיטקיורפה

 ,םירויס ללכש ,םיכרצ תדימל לש ךילהת ללוחתה – האורבתה תקלחמב תונשדח יכילהת .1

 תעמטה לש הלחתה ףאו םייגולונכט תונורתפ שופיח ,תיכילהת הדובע ,חטש ישגפמ

 .קזחתמו ךשמנ יווילה ךילהת .םיחפ יוניפו ףוסיא לע חוקיפלו הרקבל תויגולונכט

 תוינשדח תויגולונכט תניחב ןיינעב תוינידמ ךמסמ תביתכ – תויגולונכט תעמטה ןונגנמ .2

 )טולייפ( ץולח תוינכת להונ בתכנ הלא םימיב .םינוש םיינוריע םיכילהת תומדקמה

 .הלאה תויגולונכטה תלעפהל

 

 

 תוינשדח תויתשת םוחתב הדובע תינכת

 .תוינוריע תוכרעמ בויטל תויגולונכט תויתשת תעמטה :המישמ
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 :הז םוחתב םיטקיורפה

 לע תונקתומה תויתשת אשונב םיינוריע םיכרצ יופימ – LED תרואתל הרואת תפלחה .1

 .LED תרואתל ןובילמ ריעה תרואת תפלחהמ קלחכ ,םידומע

 םילנאפ תנקתה אשונב הדובע תינכת תנכהו יופימ – םייאטלוו-וטופ םילנאפ תויתשת .2

 .)ףונ הפי תרבח ףותישב( ריעה יבחרב רוביצ ינבמ תוגג לע םיירלוס

 ורפשיש תויגולונכט תונחבנ רדהב תינוריע תושדחתה תינכתמ קלחכ – רדה תושדחתה .3

 קוזיחל תכרעמ ,הרואת תוכרעמ .ללכבו תוברתה תא ,רחסמה תא ,ןוחטיבה תשוחת תא

 תונורתפו החטבאה תומלצמ ךרעמ קוזיח ,Cash Beck הפיח טקיורפ ךרד יתליהק-ילכלכ

 .תיגטרטסאה תינכתה תומדקתה םע דבב דב םייגולונכט

 

 

 תוחוקלה תסיפת םוחתב הדובע תינכת

 םיקסעמ ,םיבשותמ עדימ ףוסאל איה הרטמה ,ףתוש בשותב האורה השיגה חורב :המישמ

 לכ תא תרשל לכויו )open data( לוכל שיגנו חותפ היהיש ךכ ותוא ןגראלו ךורעל ,לשממ ימרוגמו

 תא רפשמו םיקסעו תוליהק ,םיטרפ לש םתולהנתה תא לקמה ילכ שמשל – ןיינעה ילעב

  .םיינוריעה םיתורישה

 

 :הז םוחתב םיטקיורפה

 תועצמאב םינטקה םיקסעל הייריעה ןיב רשקה קוזיחל ללכתמ ןונגנמ תריצי – םיקסע ילעב .1

 הרבחהו םיקסע םודיקו יושירל ףגאה םע דחי םינייפאמ ונחנא הלא םימיב .םיילטיגיד םילכ

 הכרדש תרושקת תכרעמ רציינ ךשמהבו םיקסעה ילעב לש םיכרצה תנבהל תכרעמ תילכלכה

 .הלא םיקסע םדקל לכונ
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 ריעה יבחרב ונקתויש תומכח עדימ תוכרעמ רבודמ – )ךוראה חווטב( םכח ילטיגיד טוליש .2

  .ריעב םינוש םיעוריאו םיניינע תודוא ןימז עדימ "קסויק"מ תונהיל בשותל ורשפאיו
 


