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 ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ
  הנורוק

 התבג רבכ ,תרוקיבה םוכיס דעומב םג הכשמנו 2020 ראורבפב הליחתהש ,הנורוקה תפגמ
 רשפאה לככ רהמ ןחבאל בושחו רתויב קבדימ הנורוקה ףיגנ .םלועבו ץראב םיבר תונברוק
 תועצמאב השענ תוקבדיהה ןוחבא .הקבדהה תרשרש תא תוריהמב עוטקל ידכ וב תוקבדיה
 שרדנה ןמזה קרפ רוציקל הבר תובישח הנשי .)המיגד( ריחנהמו עולהמ - קדבנהמ המיגד תחיקל
 תורשפא לע הבר העפשה הז םרוגל ןכש ,הנורוקה תקידב תואצות תלבקל דעו המיגדה תחיקלמ
 ךילהתב ןושארה בלשה םה הדבעמה תקידבו םוגידה .הפיגמה רוגימו הקבדהה תרשרש תעיטק
 .הקבדהה תרשרש תעיטק ותרטמש

 הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ לוהינ אשונב חוד הנידמה רקבמ םסרפ 2020 רבוטקואב
 תלעפהב םימיוסמ םיביכרמו ,םיפוגה ןיב תויוכמס ורבעוה חודה םוסרפ זאמ .הנורוק ןוחבאל
  .םייטרפ םיפוגל עוציבל ורבעוה ךרעמה

 םלואו ;םויב םיתמואמ 10,000 דע לש תימוי תפסות לע דמעו 2021 ראוניב היה האולחתה איש
 תפסות ידכל העיגה איהו האולחתה רועישב הדח הדירי הלחה 2021 ינוי דע לירפא םישדוחב
 תיצחמבו ,הצרפתהו הבש האולחתה 2021 ינוי ףוס תארקל ;דבלב םיתמואמ תורשע לש תימוי

  .8,000-מ רתויל העיגה םיתמואמ לש תימויה תפסותה 2021 טסוגוא

 
 
 

 820,000-כ
  שיא

 ןוילימ 14-כ
   הנורוק תוקידב

2.8 
  ₪ דראילימ

40 
  תודבעמ

 ףיגנב תוקבדיהב ותמוא
 הפגמה ץורפמ לארשיב
 2020 ראורבפ ףוסב
  2021 ץרמ עצמאל דעו

 

 

 ץורפמ לארשיב ועצוב 
 ראורבפ ףוסב הפגמה

 עצמאל דעו 2020
 2021 ץרמ

 תולע ןדמוא אוה 
 תומיגדה עוציב
 ץורפמ תוקידבהו

 ףוסב הפגמה
 דעו 2021 ראורבפ
 2021 ץרמ עצמא
 

 ולביקו ףוקית ורבע 
 דרשמ לש רושיא
 עצבל תואירבה
 הנורוק תוקידב
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110,000 
  13%  תוקידב

 6,400-כ
  שיא

15.1% 
 0.1%-ו

 לש תימויה תלוכיה
 לארשיב תודבעמה
 תוקידב עצבל
 םוכיס דעומב
 ץרמב תרוקיבה

2021 

 תויבויחה תוקידבה רועיש 
 תפוקתב רתויב הובגה
 זוחמב אצמנ תרוקיבה
 הייסולכוא ברקב ,םילשורי

 םורד זוחמב םג ;תידרח
 רועיש זכרמ זוחמבו

 הובגה תויבויחה תוקידבה
 ברקב היה רתויב
 - תידרחה הייסולכואה

 המאתהב 11%-ו 7%

 הנורוקמ ורטפנ 
 ץורפמ לארשיב
 ראורבפב הפגמה

 12.5.21 דעו 2020

 רועישה 15.1% 
 לש רתויב הובגה
 ,תויבויח תוקידב
 ;28-29.9.20-ב

 רועישה 0.1%
 לש רתויב ךומנה
 ,תויבויח תוקידב
 11.5.21-ב

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 תוקידבו תומיגדה ךרעמ תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ץרמ דע 2020 רבמבונמ
 עוציבל ושרדנש ןמזה יקרפ :םהבו ,תמא ןמזב ושענש םייונישה חכונ ובצמ תוברל ,הנורוקה
 יכילהתל )תוריש תומר( הנתמה ינמז יבגל תואירבה דרשמ ינותנ ;תוקידבהו תומיגדה
 תוקידבו תומיגד לע )ר"עקפ( ל"הצ לש ףרועה דוקיפ ינותנ ;הדבעמה תוקידבו תומיגדה
 ;תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתו לוהינ ךרוצל תיטרפ ץועיי תרבח םע תורשקתה ;הדבעמה
 םיאצויל הנורוק תוקידב ;הנורוקה ףיגנ לש ריהמ ןוחבאל םירישכמ לש הלעפהו השיכר
 תויצטומ יוהיזל ימונג ףוצירל הדבעמ תוקידבו )ג"בתנ( ןוירוג ןב הפועתה למנב םיסנכנלו
 ,הנורוק יקדבנ 525 ברקב רקס ךרע הנידמה רקבמ דרשמ ,ןכ ומכ .ףיגנה לש )םיטנאירו(

 ימחתמב הנתמהה ינמז תא ןוחבל התייה ותרטמש ,גציימ יצרא םגדמ ךותמ תיארקא ורחבנש
 תקידב לש תורישה תייווחמ ןוצרה תועיבש תאו ,רוביצה תייארב הנורוקה לש םוגידה
 ןוחטיבה דרשמב ,רצואה דרשמב ,תואירבה דרשמב התשענ תרוקיבה .)רקסה( הנורוקה
 ר"עקפב הקבדהה תרשרש תעיטקל הדקפמה תועצמאב ר"עקפב ,א"דמב ,)ט"בהשמ(
 ושענ המלשה ירוריב .)ת"שר( הפועתה תודש תושרבו םילוח תופוק עבראב ,)ןולא תדקפמ(
  .תויטרפה תודבעמב
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 - ר"עקפו ןוחטיבהו תואירבה ידרשמ לש תושירדה ןיבו ןמזה ידעי ןיב המאתה
 תקידב תאצות תריסמ דעו המיגדה תחיקלמ ןמזה ידעיו תושירדה ןיב המאתה רסוח אצמנ
 תרבח םע םימכסהב םיפקתשמ םהש יפכ( ןוחטיבהו תואירבה ידרשמ ועבקש הדבעמה
 בצמה תוכרעהב םיגצומה םידעיה ןיבל - תועש 24 דע - )תויטרפה תודבעמה םעו םוגידה
  .תועש 18 דע - םידרשמה םתוא םיפתוש ובש ,)ט"לשמה( הנורוקל הטילשה זכרמ לש

 ,תרוקיבה םויס דעומ דעו 2020 רבמבונ זאמ - תומיגדה עוציבל הנתמהה ינמז לע חוקיפ
 ;תומיגדה עוציבל הנתמהה ינמז לע וחקיפ אל תואירבה דרשמו ט"בהשמ ,ר"עקפ - םיפוגה
 זרכמה יאנתש איה תועמשמה .םחתנל ןתינ אל םג ןכלו ופסאנ אלו ודדמנ אל םינותנה
  .ופכאנ אל הנתמהה ינמזל רשאב

  - הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסה יפתתשמ יפל םוגידה ימחתמב 1תוריש תומר

 תרוקיבה תקידב העצבתה םהיבגלש םישדוחה תשולשב עצוממה הנתמהה ןמז 
 ,תוקד 37 לע דמע רקסה יפתתשמ ידי לע ךרעוהש יפכ )2021 ראוני דע 2020 רבמבונ(
 29% תוחפל .תוקד 25 - הז ךילהתל זרכמה יאנתב עבקנש ןמזהמ הובג אוהו

 הלע הז ןמז קרפ יכ ונייצ 18% ,תוקד 25-מ גרח ןמזה קרפש וכירעה רקסה יפתתשממ
 .העש לע

 קחרמ רמשנ אל יכ ורבס "ךלו קדביה" ימחתמב וקדבנש רקסה יפתתשממ 29%-כ 
 יפל .ףיגנה תצפה ךשמה תעינמ ךרוצל םוגידה ימחתמב רותב םיניתממה ןיב יואר
 עובשה עצמא לש הזמ רתוי ךורא היה עובש יפוסב הנתמהה ןמז םיקדבנה תכרעה
  .)תוקד 35 תמועל תוקד 43(

 ימחתמבש הזמ ךורא "עסו קדביה" ימחתמב הנתמהה ןמז היה םיקדבנה תכרעה יפל 
 רחאל הנתמהה ןמז היה םיקדבנה תכרעהל :שארמ רות תעיבקל רשאבו ;"ךלו קדביה"

 .רתוי ריבסו רצק שארמ רות עבקנש

 - הדבעמה תוקידבו תומיגדה יכילהתל תורישה תומר לע תואירבה דרשמ ינותנ
 דע םוגידה דעוממ הנתמהה ינמזל רשאב תואירבה דרשמ ינותנ ,תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ
 יופימ ךרוצל םהילע ססבתהל היה ןתינ אל ךכשמו םינימא םניא הקידבה תואצות תלבקל
 .םאתהב תוטלחה תלבק ךרוצלו ךילהתה ינמז חותינו

 תודבעמהו םילוחה תופוק ,םוגידה תורבח לש תורישה תמר לע ר"עקפ ינותנ
 ,םילוחה תופוקב תומיגד 825,000-כ ועצוב 2020 רבמבונב ,ר"עקפ ינותנ יפ לע - תויטרפה
 ראוניב .הקידבה תבושת תריסמ דע המיגדה תחיקלמ תועש 18 לש דעיב ודמע ןהמ 59%-ו

 
 .SLA( Service Level Agreement( - תוריש יאנת םכסה תרגסמב תועבקנ תוריש תומר  1

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 הלידגה תומיגדה תפסותש ןאכמ .דעיב ודמע ןהמ 46%-ו תומיגד ןוילימ 1.7-כ ועצוב 2021
 .ועבקנש םידעיב הדימעה-יא תא

 - ןהב תוקידבה עוציב תלוכי ןיבל תודבעמל תומיגד תעגה בצק ןיב המילה
 םוגידה ךילהש ילבמ ושענ םוגידה תורבח םע ןוחטיבהו תואירבה ידרשמ לש םימכסהה
 קרפ אוה תומיגדה עוציבל זרכמב עבקנש SLA2-ה .דחא ךשמתמ ךילהכ חתונ הקידבהו

 תעגה בצק היהי המ עבקנ אל םלואו ,הדבעמל התעגה דעו המיגדה תחיקלמ ןמזה
 לע ידמ בר העגה סמוע דחא דצמ לש םיבצמ תורצוויהל איבה רבדה .תודבעמל תומיגדה
 ,ינש דצמ וא ,עבקנש דעומב תוקידבה תא םייסל רשפִא אלש - "קובקב ראווצ" - תודבעמה
 .תומיגדה תעגה-יא לשב םיתבשומ ודמעש תודבעמ ירישכמ לש

 תודבעמל ןתרבעהש תומיגד לש םירקמ התלעה תרוקיבה - תומיגד תרבעהב תולקת
 ויה ,ןכ ומכ .עדימה תוכרעמב דועית אלל הדבעמל ועיגהש תומיגד לש ןכו ,הבכעתה
 יופצה בוכיעה לע רבגתהל ידכו ,ןתלוכיל רבעמ תומיגד וחקל םילוחה תופוק םהבש םירקמ
 קודבל תורומא ויה אלש תויטרפ תודבעמל תוקידבה ףדוע תא וריבעה ןה ןהיתודבעמב
 .ןתוא

 ןיב םואיתה ךרוצל בקעמו הרקב לוהינ רשפאיש םינותנ תרבעהל יטמוטוא קשממ
 קשממ היה אל 10.1.21-ל ןוכנ יכ הלע תרוקיבב - תוקידבה ךילהתל םוגידה ךילהת
 תכרעמל המיגדה תכרעמ ןיב ףיצר ןפואב םינותנ תרבעהל תיטמוטוא לעופש רודס
 לש עוציב תבייחמ וז הטיש .3תוילאוטריו תופסכ תועצמאב ורבעוה םינותנה יכו ,תוקידבה
 ידי לע "םינותנה תכישמ"ו ,תפסכב ןוסחאל דחא םרוגמ "םינותנה תפיחד"ל תומוזי תולועפ
 .רחאה םרוגה

 רובע זרכמ םסרפ תואירבה דרשמ - תיטרפ ץועיי תרבח םע תורשקתה תוכראה
 םישדוח הנומשכ ונייהד ,2020 רבמצדב תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפת יתוריש תקפסא
 תרגסמב םיזרכמה תדעו ינפב זרכמ איצויש בייחתהש ףא ,תירוקמה תורשקתהה דעוממ
 רוטפב תורשקתהל רושיא לביק וז תובייחתה ןיגבו ,2020 יאמב תירוקמה תורשקתהה
 תרבח לש ירוקמה תורשקתהה דעוממ םישדוח הנומשכ רובעכ זרכמה םוסרפ .זרכממ
 ןוחטיבהו תואירבה ידרשמ יכ ,ןיוצי .תורשקתהל תוכראה עבראל ליבוה תיטרפה ץועייה
 תאזו ,תוקידבהו םוגידה ךרעמ תלעפהל םירחא םיזרכמ המכ 2020 תנש ךלהמב ואיצוה
 םימעפה תחאב רשיא תואירבה דרשמ בשח ,ןכ ומכ .םישדוח העבראמ םירצק ןמז יקרפב
 תורשקתהה יכ הלע דוע .יללכה בשחה ןגס לש רושיא תלבק אלל תורשקתהה תכראה תא
 הניב םכסה םתחנש ילב ושענ ,תורשקתהה תוכראה תוברל ,תיטרפה ץועייה תרבח םע
 .תואירבה דרשמ ןיבל

 גוסמ הריהמ הקידבל םירישכמ 300 ךותמ - "היפוס" גוסמ הריהמ הקידבל םירישכמ
 ;וצפוה אל 150-כ ,ץראל ועיגהו )ח"ש ןוילימ 3.69-כ( רלוד 900,000-כב ושכרנש "היפוס"
 םויס דעומל ןוכנ וקפיס םהו ,ףטוש ןפואב םיליעפ 30-כ קר וצפוהש םירישכמה ןיבמ
 .םויב דבלב תוקידב 1,900-כ תרוקיבה

 
2  Service Level Agreement. 

3  Secure Virtual Safe – svs. לש ףותישלו ןוגראל ,השיגל ,ןוסחאל תיתודידיו תחטבואמ ךרד קפסל דעוימה םושיי 
 .עדימו םיצבק
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 םינוש םיגוס לארשיבו םלועב והוז תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ - ףיגנה לש תויצטומ יוהיז
 :ימונגה ףוצירל ךילהתה תא רידסמה להונ שביג םרט תואירבה דרשמש הלע .תויצטומ לש
 עצבת הדבעמ וזיא ,ןפקיה המו ףוציר רובעל תוכירצ תומיגד וליא ,הז ךילהת עצבל שי יתמ
 תודעוימה תומיגד רחא בוקעל דציכ ,ףוצירה עוציבל )SLA( תורישה תמר יהמ ,ףוצירה תא
 יוהיזו העפוה לכ .דועו ימונג ףוציר תואצות לע תואירבה דרשמל חוודל שי דציכ ,ףוצירל
-יאלו תוינטרפ תויסולכוא ןוכיסל ,תוקבדיהה תורבגתהל ששחה תא הלעמ היצטומ לש
 .םימייקה םינוסיחה לש תודימע

 

 תוקידבה ףקיהב לודיג לח הנורוקה רבשמ ךלהמב - תוקידבה רפסמב לודיג תמגמ
 אישל דעו ,ףיגנה ץורפל ןושארה שדוחה ,2020 ץרמב תוקידב 70,000-כמ ,לארשיב ושענש
 .2021 ראוניב תוקידב ןוילימ 2.7-כ לש

 

 לע דומעל ידכ םוגידה ימחתמב הנתמהה ינמז תא וחתני ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 ךשמה ךרוצל ןה - םיחקל ךכמ קיפהלו זרכמב ועבקנש תושירדב הדימע-יאל תוביסה
 םירחא םיילועפת םיכילהת ךרוצל ןהו ,דיתע ינפ הפוצ הייארב ,םוגידה ךרעמ תלעפה
 .טרפב ףקיה תבחר הייסולכוא לומ לאו ללכב םינמז תוחולב הדימעל תועמשמ שי םהבש
 ןכו ולאכ םיכילהתב םינווקמ בקעמו הרקב יכילה וליעפי םירומאה םיפוגהש ץלמומ דוע
 בויט ךרוצל םוגידה ימחתמב ולביק םהש תורישהמ םיקדבנה ןוצר תועיבש תדימ תא ונחבי

  .תורישה

 תוקידבה ךרעמל תומיגדה ךרעמ ןיבש ,םיקשממה תא רידסהל תואירבה דרשמל ץלמומ
 ןונגנמ ,תוכרעמה ןיב םינותנה תרבעה יכילהתב ,בלשיש םג ץלמומ .ויתוכרעמ ןיבל םהיניבו

 םיקשממה תרדסאש ץלמומ דוע .םתונימא אדוויו םינותנה תא רטנייש הרקבו בקעמל
 .ךרעמה לש תויורשקתהבו ךרעמה לוהינב םיקסועש ר"עקפו ט"בהשמ ףותישב השעת

 תומיגדה ךרעממ קלח הזיא ןוחבל ,ר"עקפו ט"בהשמ ףותישב תואירבה דרשמל ץלמומ
 תעשב וליעפהל היהי ןתינש ידכ - קזחתלו רמשל ,לעפתל ךישמהל שי םקוהש תוקידבהו

  .הייתש ימ לש ףקיה בחר םוהיז וא הפגמ תוצרפתה לש םירקמב - לשמל ,ךרוצה

 ךרעמ תלעפהל עגונב זרכמל האיציה ךילהתמ םיחקל קיפי תואירבה דרשמש ץלמומ 
 תעב תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתל יבמופ זרכמ םוסרפ ןחבי ןכו ,תוקידבהו תומיגדה
  .םוריחב ותלעפה ךרוצל הרגש

 ןוחבא( ימונגה ףוצירה ךילהת תא רידסיש להונ שוביג םילשהל תואירבה דרשמל ץלמומ
 בוליש ןפוא תא רידגי דרשמהש ;תודבעמה תדובעב ותוא עימטהלו )ףיגנה לש תויצטומ
 ןחבי ןכו ;ץראב תורוזפה רוביצה תואירבל תודבעמה ראש םע תיזכרמה הדבעמה תדובע
 יכ ץלמומ דוע .ימונגה ףוצירה תבוטל תודבעמה ללכ לש תויתשתה תמאתהב ךרוצה תא

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ

 ןוחבא ךרוצל םלועב ןהינימל תויצטומה תוחתפתה רחא בקעמ םייקי תואירבה דרשמ
  .לארשיב תויצטומ לש ןתוחתפתה וא לארשיל ןתרידח יוהיזו םדקומ

 

.הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלה ימוסרפ יפ לע

 יאמ דעו הפגמה ץורפ זאמ לארשיב ושענש תוקידבה רפסמ
 )םיפלאב( )םישדוח 16( 2021
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 םוכיס
 .הנורוקה תפגמ םע תודדומתמ טרפב תואירבה תכרעמו ללכב לארשי תנידמ 2020 ראורבפ זאמ
 תוארשרש תעיטקלו הפגמה םע תודדומתהל ינויחה ,תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתבו לוהינב
 דרשמ ינותנ יפל .דועו רקחמ ,ןוחטיב ,תואירב - תונוש תונילפיצסידמ םיפוג םיקסוע ,הקבדהה
 תולעב ,הנורוק תוקידב ןוילימ 14-כ לארשיב ועצוב 2021 ץרמ עצמא דעו הפגמה ץורפמ ,תואירבה
  .ח"ש דראילימ 2.8-כמ הלעמל לש תכרעומ

 רדעיה :הלאה םייוקילה ,רתיה ןיב ,ולע הדבעמה תוקידבו םוגידה יכילהת ןיינעב תרוקיבב 
 תואצות תלבקל דע םוגידה דעוממ הנתמהה ינמז רבדב תואירבה דרשמב םיאלמ םינותנ
 םגודה םרוגהמ תומיגדה תרבעהב תולקת ,תודבעמל תומיגדה תמירז בצקב בוכיע ,הקידבה
 ןיידע הרידס אל תוליעפו ,םהינימל םימרוגה ןיב םואיתב תולקת ,תוקידבה תא עצבמה םרוגל
 הרקבל יטמוטוא ןונגנמ רדעיהו תוכרעמה ןיב םינותנה תרבעהל םירודס םייטמוטוא םיקשממ לש
  .תוקידבה בלשל תומיגדה בלשמ עדימה תרבעה לע בקעמלו

 םושיי תא ןוחבלו הז חודב ולעוהש םייוקילה ןוקיתל לועפל ר"עקפו ט"בהשמ ,תואירבה דרשמ לע
 שי םקוהש תוקידבהו תומיגדה ךרעממ קלח הזיא ונחבי םה יכ ץלמומ הז ללכב .תוצלמהה
 תעשבו הפגמה תוכשמתה תעב וליעפהל היהי ןתינש ידכ ,קזחתלו רמשל ,לעפתל ךישמהל
 .הייתש ימ לש ףקיה בחר םוהיז וא הפגמ תוצרפתה לש םירקמב - לשמל ,ךרוצה




